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Մաքրոն Անձամբ Էրտողանը Տեղեակ Պահած
է Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան
«Զարթօնք»ի
նախորդ
Յիշատակի
Ազգային
ՕրթիՀռչակելուն Մասին
ւերու ելեկտրոնային օրիՖրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն անձամբ Թուրքնակները կարդալու համար
իոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը տեղեակ պաայստեղ
կրնաք
հած է դուք
Ապրիլ
24-ըօգտուիլ
Հայոց Ցեղասպանութեան
յիշատակի
ազգային
օր
հռչակելուն
մասին:
Վկայակոչելով
Euronews.
դրուած QR ծածկագրէն:
com-ը՝ Armenpress.am կը հաղորդէ,
Հաճելի ընթերցում:
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
ՅանձնաժողովիՄըն
Երկրորդ
Լիբանան
Փայլուն Օրինակ
Է
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Գոյակցութեան.
Հարիրի
Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանան փայլուն օրինակներէն է Միջին Արեւելքի մէջ գոյակցութեան, համաչափութեան եւ
հանդուրժողականութեան: Այս մասին հեռաձայնային հաղորդակցութեան ժամանակ Եգիպտոսի շէյխ
Ահմատ Ալ Թայեպին յայտնեց Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ Սաատ Հարիրի:
Հեռաձայնային
զրոյցին վարչապետ
Հարիրի
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
աւելցուց,
թէ ինք յոյսով
է, որ կրօնական
Սաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղիհանդուրունեցաւ
ժողականութեան
պիտի
նախարարական արժէքները
յանձնաժողովի
2-րդգերիշխեն
նիստը՝
ապագային
տարածաշրջանին
մէջ:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաՀարիրի գնահատեց
նաեւ իսլամ առաջնորդի՝
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողԱրաբական
Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ «Մարդջացնելու համար:
կային
թեմայով համաշխարհային
Ըստեղբայրութիւն»
տեղական լրատուամիջոցներու՝
շաբաթահամաժողովին
տուած
ճառը,
ուր
Թայեպ
քրիսվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
տոնեաներուն
յիշեցուցած
է արաբական
աշխարհին
10 նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
մէջ
ունեցած իրենց
դերակատարուԴաշնութեան՝
2018-ինկատառելի
Յուլիսին գաղթականներու
թիւնը՝
խնդրելով,
որ իրենք զիրենք
երբեք յառափոքտունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
րամասնութիւն
չհամարեն:
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաՅայտարարութեան
Նախագիծը Կ'ընդգրկէ ՍԵՏՐ
րութեան մէջ:
Խորհրդաժողովին
Պահանջուած Բարեփոխումները
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաքականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինանոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբերութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոխումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական
Պաշտօններու Փոխանցումը

Լիբանանի
շարք մը
նախարարներ
համաձայՆախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
նեցան,
որ նորակազմ
գործընթացին
2-րդ օրընախարարաց
ըլլալով՝ երէկխորհուրդը
խումբ մը
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ընդունի կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան յայտարարութեան նախագիծը, ինչը կ'ընդգըրկէ տնտեսական եւ ելեւմտական հիմնական
բարեփոխումներ:
Անցնող Ապրիլին Ֆրանսայի մէջ տեղի ունեցած
ՍԵՏՐ
խորհրդաժողովին
միջազգային
հանրութիւնն
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
ու
ելեւմտական
կառոյցները խոստացան դրամաննոր
պաշտօնները:
պաստ
տրամադրել
փրկելումէջ
համար
Լիբանանի
Պաապտայի
պալատին
նախագահական
տնտեսութիւնը
եւ
ենթակառուցուածքները՝
շարք
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
մը
պայմանով:
իր բարեփոխումներ
նոր պաշտօնը իրականացնելու
իր իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
Յայտարարութեան
նախագիծին
մէջ նախաՌաֆուլէն:
Այս մասին հաղորդեց
նախագահական
րարները
համաձայնեցան
տնտեսական եւ դրամատեղեկատուական
գրասենեակը:
վարկային քաղաքականութեան բարփոխումներ
իրականացնել,
ներառեալ
տնտեսութեան
ծաւալը
Ռաֆուլ յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
ընդլայնել
եւ պիւտճէի պակասորդը
նուազեցնել:
նոր առաքելութեան
մէջ, մինչ նոր
նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
Իսրայէլ Պէտք Էամբողջ
Հեռանայ
Լիբանանի
պաշտօնավարութեան
շրջանին:

Արտօնահարկ Գօտի Համարուող Պլոք
9-էն.
Պըրրի նախկին նախարար Մուհամմատ
Աշխատանքի

Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Երեսփոխան
Պազիի հաղորդմամբ՝
խորհըրԱպու
Սլեյմանը,Ալի
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
դարանի
նախագահ
Պըրրի
շեշտեց,
որ
արձանագրէ
այս նորՆապիհ
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
Իսրայէլ
պէտք իր
է անյապաղ
դուրս գայ Լիբանանի
տարիներու
փորձառութեան,
եւ պիտի
արտօնահարկ
համարուող պլոքկ'աշխատի
9-էն, որ
ապացուցէ, որ գօտի
այս նախարարութիւնը
ունի
կազի
եւ
նաւթի
պաշարներ:
Նշենք,
որ
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին,Պըրրիի
ինչպէս
սոյն
յայտարարութեան
մեկնակէտ հանդիսացաւ
կը հաղորդէ
ազգային լրատուական
գործակալուԻսրայէլին՝
վիճարկելի սահմաններուն հետախութիւնը:
զութիւն կատարելու արտօնագիրի շնորհումը:
«Սա
ուղղակի կըեւթիրախաւորէ
մեր նաւթային
ու
Տնտեսութեան
առեւտուրի նախարար
Մանջրային
պաշարները»,ըսաւ
Պազի:
սուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ
իր նպատակը
պիտի ըլլայ
Յայտնենք,
թէ պլոքտնտեսութիւն
9-ը, որ ջուրի
ստեղծել
արդիւնաւէտ
մը: հարուստ
Միաժապաշար
ունի,
սահմանակցէ
Իսրայէլի ծովային
մանակ ան
կոչկը
ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչգօտին:
Ի
դէպ,
Պազի
կը
նշէ,
որ
Իսրայէլ
շահագորներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուածած
է Լիբանանի
տարածքին յարակից
րութիւնները
եւ ջրային
երաշխաւորելու
երկրի
մասը:
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Արցախի
Անվտանգութեան
Կը Կայանայ Մէկ Օր
Երաշխաւորումը
եւ Կանուխ
Շարունակական Ամրապնդումը. ՀՀ
Կառավարութիւնը Հրապարակեց Իր
Ծրագիրին Նախագիծը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար
6-ին: Հանրապետութեան կառավարուՀայաստանի
Այսe-gov.am
մասին կը
տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
թեան
կայքով
հրապարակուած
է կառաաշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասավարութեան
ծրագիրին
նախագիծը, որ գործադիրին
րակայնութեան
հետ կապերու
կողմէ
հաստատուելէ
ետք՝ վարչութենէն:
պիտի ուղարկուի
Նիստըժողով:
կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
Ազգային
Ծրագիրին մէջ կը նշուի, որ Առաջիկայ հինգ
տարիներուն՝
ՀՀ կառավարութեան
գործունէուԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
թիւնը միտուած պիտի ըլլայ Հայաստանի ՀանրաՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
պետութեան մէջ բարձր արհեստագիտական, արԳործակցութեան
Հեռանկարները
դիւնաբերական,
ինչպէս
նաեւ բնապահպանական
բարձր
չափանիշներուն
համապատասխանող,
Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային ժոարտա¬հանման
մրցունակ
եւ ներառական
ղովի նախագահմիտուած
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
տնտեսութիւն
կառուցելուն:
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արԱյս նպատակին
հասնելու
համար
տակարգ
եւ լիազօր
դեսպան
Ճունառանցքային
Եամատան:
նշանակութիւն
ունին՝
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
– Հայաստանի
արտաքին
եւ ներքին անվտանժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կագութեան
ապահովումը,
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
– Արցախի
անվտանգութեան
երաշխաւորումը
Միրզոյեան
նշած
է, որ դիւանագիտական
յարաեւ
շարունակական
ամրապնդումը,
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Մարդու իրաւունքներու
պաշտպանուածութիւնը,
եւ –Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայուն եւ արագ կը
մարդու
ազատ
ստեղծա¬գործելու,
արժանապատիւ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
ու
երջանիկ
ապրելու
համար
նպաստաւոր
պայմանխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015
թուաներու
ապահովումով՝
բարեկեցութեան
մակարդականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
կի
բարձրացումը,
նորշարունակական
լիցք հաղորդած
է երկկողմ կապերու ամրա–
Ժողովրդավարութիւնը,
ժողովրդավարական
պընդումին:
հիմնարկներու զարգացումը, իրաւունքի գերակայութիւնը,
օրէնքի
առաջ
բոլոր մարդոց
հաւասարուԱզգային
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
թիւնը,
անկախ դատական
համակարգի գոյութիւնը,
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարհակակշիռներու
եւ
փոխզսպումներու
արդիւնաւէտ
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կառուցակազմերու
ներդրումը.
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական
բարեկամա–
Հայութեան
մարդկային,
տնտեսական,
ելեւմըկան խումբ. նորընտիր Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
տական,
մտաւոր ներուժի՝
ՀայաստանիենՀանրապեպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
տութեան
զարգացման
նպատակի
շուրջ
հահետ բարեկամութեամբ:
մախմբումը,
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա– Կառավարութեան
հաշուետուողականութիւնն
գիտութիւնը
յայտնած է Ճափոնի
կառավարութեան
ու
թափանցիկութիւնը,
փտածութեան
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներսհանրային
տարբեր
մերժումը
եւ
փտածութենէ
զերծ
հանրութիւնը,
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու– Քաղաքականութեան
եւ գործարարութեան
թեան
եւ իրականացուած ծրագիրներուն
համար:
գործնական
տարանջատումը,
տնտեսական
¾ç 03
¾ç 02

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 7.2.2019

¾ç 02

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Ազրպէյճանի Մէջ Նախորդ Գիշեր Մի Քանի Երկրաշարժ Տեղի Ունեցած Է
Փետրուար 6-ի լոյս գիշերը Ազրպէյճանի հիւսիսը
տեղի ունեցած է 6 բալ ուժգնութեամբ երկրաշարժ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
Ազրպէյճանի ԳԱԱ երկրաշարժագիտական ծառայութեան հանրապետական կեդրոնի հաղորդմամբ՝ 6 բալ ուժգնութեամբ հիմնական երկրաշարժին յաջորդած է եւս 3 երկրաշարժ:
Երեք երկրաշարժերն ալ տեղի ունեցած են
Ազրպէյճանի հիւսիսը` Փիրկուլու կայարանէն արեւմուտք եւ հարաւ-արեւմուտք ուղղութեամբ: Երկրաշարժերու ուժգնութիւնը եղած է 3.4, 3.0, 3.9 աստիճան:
Ազրպէյճանի հիւսիսը տեղի ունեցած 6 աստիճան ուժգնութեամբ երկրաշարժին հետեւանքով

տուժած է 30 հոգի, սակայն, բարեբախտաբար,
մահ չկայ:
Երկրաշարժերը տեղի ունեցած են Ազրպէյճանի
Շամախի, Իսմայիլի եւ Ակսուի շրջանները:

Թուրքիան Արձագանգած է Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան
Յիշատակի Ազգային Օր Նշելու Մասին Մաքրոնի Յայտարարութեան

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի
խօսնակ Իպրահիմ Քալընը արձագանգած է
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի՝ Ապրիլ
24-ը Ֆրանսայի մէջ իբրեւ Հայոց Ցեղասպանութեան
յիշատակի ազգային օր նշուելու մասին յայտարարութեան: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.amը՝ վկայակոչելով AA-ը։
«Խստօրէն կը դատապարտենք Ֆրանսայի
նախագահ Մաքրոնի յայտարարութիւնը, առ այն
որ Ապրիլ 24-ը, այսպէս կոչուած Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի օր պիտի նշուի: Այսպէս

կոչուած Հայոց Ցեղասպանութեան մասին պնդումները քաղաքական սուտ են, որոնք ոչ մէկ իրաւական հիմք ունին եւ կը հակասեն պատմական
ճշմարտութիւններուն»,- ըսած է Էրտողանի խօսնակը:
Քալըն կրկին ներկայացուցած է պատմաբաններու համատեղ յանձնաժողով հիմնելու Էրտողանի
առաջարկները՝ անոնցմէ հրաժարողները մեղադրելով պատմական դէպքերը շահարկելու փորձի
մէջ:

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Մամիկոն Առուստամեան
Մամիկոն Առուստամեան (7 Փետրուար 1910,
գիւղ Էրջեք – 21 Յուլիս 1995, Երեւան), հայ
փիլիսոփայ, փիլիսոփայական գիտութիւններու
դոկտոր (1971), փրոֆեսոր (1972), Հայրենական
մեծ պատերազմի մասնակից։
1923 թուականին աւարտած է տեղի եօթնամեայ դպրոցը, այնուհետեւ Կիրովապատի մանկավարժական ուսումնական հաստատութիւնը, 1940
թուականին՝ Ազրպէյճանի պետական համասլարանի պատմութեան բաժինը։ Համալսարանը
աւարտելէ ետք նոյն տարին զօրակոչուած է
խորհրդային բանակ, մասնակցած Հայրենական
մեծ պատերազմին:
1945 թուականին ընդունուած է ԵՊՀ դասա-

¾ç 01

Արցախի Անվտանգութեան
Երաշխաւորումը եւ
Շարունակական Ամրապնդումը. ՀՀ
Կառավարութիւնը Հրապարակեց Իր
Ծրագիրին Նախագիծը

գործունէութեան համընդհանուր հասանելիութիւնը,
ներդրումային միջավայրի գրաւչութիւնը, աշխատանքի եւ ներդրումներու քաջալերումը,
– Կրթութեան եւ առողջ ապրելակերպի քաջալերումը,
– Աղքատութեան յաղթահարումը՝ աշխատանքի
եւ կրթութեան միջոցով,
– Պետական ծախսերու եւ գոյքի կառավարման
արդիւնաւէտութեան բարձրացումը,
– Ազգային փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը:
Քալըն շեշտած է, որ հնարաւորթիւն պիտի
չտան անոնց, որոնք կը փորձեն անցեալը նենգափոխելով պատմութենէն ոխ, ատելութիւն եւ թշնամութիւն բխեցնել:
Շարունակելով միտքը՝ Քալըն, մասնաւորապէս,
ըսած է,- «Ոչ ոք կրնայ Թուրքիան մեղադրել իր
չկատարած յանցանքին մէջ եւ բիծ ձգել մեր պատմութեան վրայ: Կը քննադատենք ու կը մերժենք իր
երկրին մէջ քաղաքական խնդիրներ ունեցող պրն.
Մաքրոնի կողմէ իրավիճակը փրկելու նպատակով
պատմական իրադարձութիւնները քաղաքական
ապրանք դարձնելը:
Տառապանքները մրցակցութեան մէջ դնելը եւ
քաղաքական թեմա դարձնելը քաղաքական եւ
բարոյական ստորութիւն է: Թուրքիան պիտի
շարունակէ աջակցիլ դրական նպատակ ունեցող
ամէն տեսակ ջանքերուն, որոնք կը կատարուին
Առաջին Համաշխարհային Համաշխարհային պատերազմի տարիներուն տեղի ունեցած դէպքերը
համատեղ ցաւի եւ արդար յիշողութեան մօտեցումով
վեր հանելուն»:
Ցեղասպանութեան յիշատակի ազգային օր
ունենալու որոշման մասին Մաքրոն գրած է նաեւ
Twitter-ի իր էջին վրայ։
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խօսական եւ գիտական կազմերու պատրաստութեամբ զբաղող բաժինը: 1950 թուականին պաշտպանած է թեկնածուական ատենախօսութիւն:
1958 թուականին ստացած է դասախօսի կոչում:
1947-1986 թուականներուն դասաւանդած է
ԵՊՀ-ի մէջ: 1948-1963 թուականներուն աշխատած է ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմութեան ամպիոնի
դասախօս: 1969 թուականին պաշտպանած է
դոկտորական ատենախօսութիւն, 1972 թուականին իրեն շնորհուած է փրոֆեսորի կոչում: 19731983 թուականներուն եղած է ԵՊՀ գիտական
համայնավարութեան ամպիոնի վարիչ։
Գիտական հետազօտութիւնները կը վերաբերին ընկերվարական երկիրներու, ընկերվարութեան համերաշխութեան համակարգի զարգացման օրինաչափութիւններուն։ Հեղինակ է 80-է
աւելի գիտական աշխատութիւններու՝ 5 մենագրութեան, դասագիրքերու, ուսումնամեթոտական
ձեռնարկներու եւ բազմաթիւ յօդուածներու:
Պարգեւատրուած է Հայրենական պատերազմի II աստիճանի շքանշանով, մետալներով, ՀԽՍՀ
Գերագոյն խորհուրդի պատուոյ գիրերով:
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Չնաշխարհիկ գաղափար մը...

Այսպիսի տարօրինակ գաղափարներ կրնան
ծագիլ միայն Հալիուտի մէջ՝ նորաձեւութեան հետեւող սինեմայի աստղերու կողմէ։ Սակայն որքանով
կիրարկելի է այդ՝ չեմ գիտեր։ Հիմա թոյլ տուէք
բացատրեմ։

Ուրեմն 39 տարեկան Քէյթ Հատսըն՝ սինեմայի
նշանաւոր աստղերէն մին, երեք ամիս առաջ ծնունդ
տուաւ դստերի մը (տես նկարը) Ռանի Ռօզ անունով։ Քէյթ իր նախկին ամուսինէն՝ Քրիս Ռապինսընէն ունի երկու մանչ զաւակներ՝ 15 տարեկան
Ռայտըր Ռասըլ եւ 7 1/2 տարեկան Պինկհըմ Հան։
Հիմա տեսնենք, թէ ի՞նչ է Քէյթի չնաշխարհիկ գաղափարը, որ ողողեց բամբասանքի տեղական
մամուլը։
Առ ի տեղեկութիւն ըսեմ, որ Քէյթ Հատսըն զաւակն է սինեմայի նշանաւոր աստղերէն Քըրթ
Ռասըլի եւ Կոլտի Հանի։ Այս պատճառաւ է որ Քէյթ
իր մանչ զաւակներուն միջնեկ անունները դրած է
Ռասըլ եւ Հան։
Քէյթ կ'ուզէ իր դուստրը մեծցնել անսեռ
(genderless) մօտեցումով։ Այսինքն, ինք պիտի
չպարտադրէ իր զաւակին որ մեծնայ որպէս աղջիկ... Այլ ժամանակի ընթացքին, թող փոքրիկ երեխան ինքը որոշէ, թէ ի՛նչ կ'ուզէ ըլլալ ան, մա՞նչ թէ
աղջիկ: Է՜հ, եղա՞ւ ասիկա։
Բայց հօրը կարծիքը ի՞նչ է արդեօք, այս անտրամաբանական մօտեցումին կապակցութեամբ։

Եկո՛ւր, տե՛ս, որ Քէյթ իր boy friend Տէնի Ֆուճիքաուայի կարծիքն ալ չէ առած, որովհետեւ Ամերիկայի մէջ այժմ բոլոր կիները կը հետեւին «Me Too»
նորաստեղծ շարժումին, ըստ որուն՝ կիներու գերակայութիւնը զգալի կերպով աճած է մեր ընկերային
կեանքին մէջ։
Է՜հ, ինչ օրերու մնացինք Ամերիկայի այս ցամաքամասին մէջ, երբ երեխաներն անգամ պիտի
վայելեն իրենց ապագայի նկատմամբ որոշում
կայացնելու ազատութիւնը։ Թէ այդ որոշումը որքանո՞վ նպաստաւոր է իրենց, այդ կը մնայ երկրորդական հարց։
Ինծի համար հարցը հետեւեալն է։ Ինչո՞ւ իր
երկու մանչերու պարագային ան նոյն մօտեցումը
ցոյց չտուաւ անոնց։ Ինք կը խոստովանի, որ
մանչերուն լաւ կրթութիւն տուած է... Ուրեմն մինչ
այդ, Քէյթ աւելի լայնախոհ եւ ազատամիտ դարձած
է եւ կ'ուզէ դստեր շնորհել այն ինչ որ զլացաւ իր
մանչերուն, հաւանաբար տգիտութեան պատճառաւ։

անդին։
Վերոյիշեալ փնտռտուքին մասնակցած են տեղւոյն ոստիկանութան կողքին, միաւորներ FBI-էն եւ
ծովային զօրքէն (marine corps), ինչպէս նաեւ 600
կամաւորներ։
Բարեբախտաբար մանչուկը առողջապահական
լաւ վիճակի մէջ էր եւ մտայնութեամբ ալ արթուն։
Երբ պատկան մարմինները հետաքրքրուեցան, թէ
ան ինչպէ՞ս դիմացած էր մենակութեան մէջ, ան
պատասխանեց, թէ սեւ արջ մը (տես նկարը)
ընկերացած էր իրեն եւ զինք պահած ապահով։

Անասնական Բնազդ . . .

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Հիւսիսային
Քարոլայնա նահանգի Քրէյվըն գաւառէն։ Արդարեւ,
երեք տարեկան Քէյսի Հէթհըուէյ (տես նկարը) կը
խաղար իր մեծմօր տան ետեւի պարտէզին մէջ,
երբ յանկարծ անյայտացաւ։

Երբ տեղւոյն ոստիկանութիւնը իմացաւ այս
աղէտալի լուրը, իսկոյն ձեռնարկեց փնտռտուքի՝
բնակարանի չորս դին, որ մացառոտ շրջան մըն է։
Երկու օրուան փնտռտուքէն ետք, մանչուկը գտնուեցաւ մեծ մօր բնակարանէն հազիւ 40-50 մեթր

Հոս տեղին է նշել, որ սեւ արջերը աւելի մարդամօտ են եւ ընկերային, քան սրճագոյն (Grizzly) արջերը, որոնք վայրագ են եւ կատաղի։ Ուրեմն, մեր
մանչուկը բախտաւոր է, որ սեւ արջը իր դէմ ելած է
եւ ան այսպիսով ազատեցաւ ստոյգ մահէ...
Չմոռնամ յիշել, որ մանչուկին՝ արջի մը ընկերանալուն պատմութիւնը հաստատած է տեղւոյն
ոստիկանապետ Չիփ Հիւզը, որ, վստահ եմ, ծանօթ
է շրջանի անտառային բնակիչներուն ինքնութեան։
Մենք յաճախ կը դասենք վայրի անասունները
որպէս գիշատիչ եւ անխնայ, սակայն կան անասուններն ալ, որոնք խղճամիտ են եւ հոգատար,
յատկապէս երեխաներու նկատմամբ։ Եւ ահա
խօսուն օրինակը՝ վերոյիշեալ պատմութեան ընդմէջէն, եւ ես կը խորհիմ, որ այս միակ օրինակը չէ
մեր յառաջ մղած ենթադրութեան մէջ։ Հասկցողին՝
շատ բարեւներ։

Ատանայի Կոտորածին Նուիրուած Տեղեկագիրի՝ The Adana Massacres
Գիրքի Շնորհանդէսին Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Ելոյթը
Յարգելի Բարեկամներ, հիւրեր, հարազատներ,
Զեկոյցս պիտի վերաբերի հատորին բովանդակութեան. պիտի ծանրանամ աւելի տեղեկագրին
վերլուծական բովանդակութեան, կառոյցին որոնք
պիտի ներկայացնեմ ժամանակի մտայնութեան ու
միջավայրի պարունակին մէջ եւ կատարեմ եզրակացութիւններ:
Նախ, համառօտակի ներկայացնեմ գիրքը:
Իր 114 էջերուն մէջ, այս գիրքը կը բովանդակէ
ութ-էջանի ներածական մը, 21-էջանի տեղեկագիրը,
ապա եւ 9 յաւելուածներ՝ Պապիկեանի՝ վարչապետին ուղղած երեք հեռագրերը, մամլոյ երկու հարցազրոյցները, Ատանայի զինուորական ատեանի
վճիռներուն վերլուծութիւնը, արեւմտեան մամուլի
լրատուութիւնը, բնակչութեան եւ զոհերու վիճակագրութիւնը՝ ըստ թրքական եւ ըստ հայկական
աղբիւրներու, Կիլիկիոյ մէջ աղիտեալ հայերու մօտաւոր ցանկը եւ ունեցուածքի վնասներուն վերլուծութիւնը, քննարկում մը թէ այս կոտորածները
ծրագրուա՞ծ թէ՞ տարերային բնոյթ ունէին: Իսկ վեր-

ջին երեք յաւելուածները կիլիկեան աղէտը իրաւական ուղիներով կը կամրջեն մեր օրերուն՝ Թուրքիոյ
տխրահռչակ թիւ 301 պատժական օրինագիծ,
Թուրքիոյ մարդկային իրաւանց, ազատութիւններու
եւ անոնց դրական թէ ժխտական դրսեւորումներուն
մասին Եւրոպական Միութեան եւ Եւրոպական
Մարդկային Իրաւանց Ատեանին զեկոյցներ ու յանձնարարականներ, հուսկ՝ ՄԱԿի 1968ին որդեգրած
հռչակագիր՝ պատերազմական ոճիրներու եւ
մարդկութեան դէմ գործուած ոճիրներու անժամանցելիութեան մասին:
Գիրքը կ'ընդգրկէ նաեւ Սմբատ Բիւրատի հեղինակած «Ատանայի Ողբը»ի անգլերէն թարգմանութիւնը, Դոկտ. Կիւրեղեանի ձօնը, շնորհակալական
իր խօսքը:
Յաւելուածները, ներածականը, թարգմանութիւնը,
ինչպէս նաեւ յաւելեալ ընթերցումի համար ներկայացուած գրականութեան թէ յատուկ անուններու ցանկերը պատրաստուած ու կատարուած են Դոկտ.
Կիւրեղեանի կողմէ:

Կ'անցնիմ նահատակ Յակոբ Պապիկեանի
պատմական տեղեկագրին:
Կիլիկեան կոտորածները ունեցան երկու հանգըրուան. 1-3 Ապրիլ եւ խաղաղարար բանակին
ժամանման (Կիրակի, 12 Ապրիլ) եւ յաջորդող երկու
օրերը:
Տարի մը չէր եղած տակաւին եղբայրութիւն,
ազատութիւն հաւասարութիւն մարտակոչերով սուլթանական բռնատիրութիւնը սահմանափակող յեղափոխութեան. կայսրութեան լուսամիտ եւ յառաջադէմ խաւը կը հաւատար որ յեղափոխութեամբ
կ'աւարտէր սուլթանական մտայնութիւնը եւ 20րդ
դարու առաջին իսկ տասնամեակին կայսրութիւնը
կը մտնէր ընկերաքաղաքական նոր հանգրուան՝
օսմանականութեան: Ասիկա վերնագրային հասկացութիւն մըն էր, որուն մանրամասնութիւնները
դեռեւս կը մնային անորոշ, մանաւանդ որ օսմանականութիւնը կ'ենթադրէր կայսրութեան բոլոր բաղադրատարրերուն մասնակցութիւնը իշխանու-

¾ç 06

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 7.2.2019

Լիբանանահայ Կեանք
Յակոբ Պապիկեանի՝ Ատանայի Կոտորածին
Նուիրուած Տեղեկագրին Անգլերէն Թարգմանութեան՝
The Adana Massacres Գիրքին Շնորհանդէսը

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ. ետք ժամը
4:00ին, Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան
Հայագիտական Գրադարանին մէջ տեղի ունեցաւ
Հայկազեան Համալսարանի Հրատարակչականէն
վերջերս լոյս ընծայուած օսմանեան խորհրդարանի
մեպուս Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին նուիրուած տեղեկագիրին գիրքը, The Adana
Massacres վերնագրով:
Գիրքը անգլերէնի թարգմանած, ծանօթագրած,
անոր յառաջաբանը գրած, յաւելուածներն ու ցանկերը պատրաստած է Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան:
Բարիգալուստի իր խօսքին մէջ, Հայկազեան
Համալսարանի նախագահ, Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան շեշտեց, թէ «պատմութիւնը ունի իր բացթողումները, վրիպած եւ պակաս թողած էջերը»,
որոնցմէ մէկն է պատմութեան շուքին մնացած
Յակոբ Պապիկեանի այս տեղեկագիրը, որ թէ՛
Օսմանեան Կասյրութեան վերջին տասնամեակին
եւ թէ՛ յետոյ մոռացութեան մատնուած էր: Վեր.
Հայտօսթեան նկատել տուաւ որ տեղեկագիրը
առաջին անգամ է որ կ'արժանանայ անգլերէն
ամբողջական թարգմանութեան, որուն շնորհիւ ալ
աւելի լայն շրջանառութեան մեծ հնարաւորութիւն
կ'ունենայ: Ապա ան շնորհակալութիւն յայտնեց
Դոկտ. Կիւրեղեանին իր անդուլ աշխատանքին
համար եւ շնորհաւորեց Հայկազեան Համալսարանի
Հրատարակչատունը այս առթիւ:
Ապա խօսք առաւ Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան, որ
շեշտը դրաւ Պապիկեանի ինքնութեան, ընդգծելով
որ օսմանեան խորհրդարանը զինք նշանակեց՝
վստահելով անոր օսմանցիական եւ երիտթուրքական հաւատարմութեան: Սակայն, Պապիկեան
ինքնափոխութիւն ապրեցաւ անմիջականօրէն
շփուելով Կիլիկիոյ Կոտորածներուն զոհերուն հետ:
Դժբախտաբար սակայն, իրեն չխնայուեցաւ իր

արդարամտութիւնն ու ճշմարտախօսութիւնը եւ
այն օրը որ ինք պիտի ընթերցէր իր զեկոյցը խորհըրդարանին մէջ, այդ առաւօտ ան մահացած
գտնուեցաւ իր տան մէջ:
Ապա գիրքը ներկայացուց Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան, նշելով. «Իր 114 էջերուն մէջ, այս գիրքը
կը բովանդակէ ներածական մը, 21-էջանի տեղեկագիրը, եւ յաւելուածներ՝ Պապիկեանի՝ վարչապետին ուղղած երեք հեռագրերը, մամլոյ երկու
հարցազրոյցները, Ատանայի զինուորական ատեանի վճիռներուն վերլուծութիւնը, արեւմտեան մամուլի լրատուութիւնը, բնակչութեան եւ զոհերու վիճակագրութիւնը՝ ըստ թրքական եւ ըստ հայկական
աղբիւրներու, Կիլիկիոյ մէջ աղիտեալ հայերու մօտաւոր ցանկը եւ ունեցուածքի վնասներուն վերլուծութիւնը, քննարկում մը թէ այս կոտորածները
ծրագրուա՞ծ թէ տարերային բնոյթ ունէին: Իսկ
վերջին երեք յաւելուածները կիլիկեան աղէտը կը
կամրջեն մեր օրերուն՝ իրաւական ուղիներով՝ Թուրքիոյ տխրահռչակ թիւ 301 պատժական օրինագիծ,
Եւրոպական Միութեան եւ Եւրոպական Մարդկային
Իրաւանց Ատեանին զեկոյցներ ու յանձնարարականներ Թուրքիոյ, հուսկ՝ ՄԱԿի 1968ին որդեգրած
հռչակագիր՝ պատերազմական ոճիրներու եւ մարդկութեան դէմ գործուած ոճիրներու անժամանցելիութիւն»:
Դոկտ. Տագէսեան իր խօսքը եզրափակեց ընդգըծելով որ «գիրքին յաւելուածները, ներածականը,
ծանօթագրութիւնները կը յառաջացնեն այն անմիջական, էական եւ լուսաբանական շրջանակը, ...
աւելի ամբողջական կը դարձնեն տեղեկագիրը ու
զայն կը կապեն այսօրուան, տալով նաեւ այլատեսակ այժմէականութիւն մը 110 տարիներ առաջ
պատահած գազանային կոտորածներուն»:
Ձեռնարկի աւարտին Դոկտ. Կիւրեղեան գիրքէն
օրինականեր մակագրեց ներկաներուն:
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Պարոն Վարուժ
Ներկիզեան Այցելեց
Մեսրոպեան Վարժարան

Կիրակի, 3 Փետրուար 2019-ին, լիբանանեան եւ
արաբական դրամատնային մարզի առաջնորդներէն, կրթական եւ ներդրումային շարք մը հիմնադրամներու եւ ծրագիրներու ղեկավար պարոն Վարուժ
Ներկիզեան այցելեց Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
բարձրագոյն վարժարան, որուն գլխաւոր բարերարը կը հանդիսանայ երկար տարիներէ ի վեր:

Պարոն Ներկիզեան ծանօթացաւ իր բարերարութեամբ կառուցուած «Ալիս Ներկիզեան» մանկամըսուրի վերանորոգուած եւ ընդլայնուած մասնաբաժիններուն: Մանկամսուրը կը կրէ բարերարին
մօր անունը:

Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստին հետ կայացած հանդիպումին, պարոն
Ներկիզեան մեծապէս գնահատեց աշակերտներու
կրթական միջավայրը հետեւողականօրէն բարեկարգելու ուղղութեամբ տարուած եւ տարուող աշխատանքները եւ վերահաստատեց իր պատրաստակամութիւնը`
վարժարանի
զարգացման
ծրագիրներուն օգնելու:
Նշենք, որ այս այցելութենէն մէկ օր առաջ
պարոն Ներկիզեան նախագահած էր Մեսրոպեանի
տարեկան բարեսիրական ընթրիքին, որ տեղի
ունեցաւ Լը Ռուայալ պանդոկին մէջ, աւելի քան 225
մասնակիցներու ներկայութեամբ: Այդ առիթով,
յայտարարուեցան անոր հերթական մեծագումար
նուիրատուութիւնները` ի նպաստ Մեսրոպեանի
կարիքաւոր սաներու ֆոնտին:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Գիտութեան Հետքերով
Շանհայի Մէջ Ուժանիւթի Նոր Աղբիւրներով Աշխատող Հայաստան Ունի Տեղեկատուական
Մեքենաներու Թիւը Մրցանիշ Սահմանած Է
Արհեստագիտութիւններու
2018 թուականի վերջը Շանհայի մէջ ուժանիւթի
Ոլորտին Մէջ Աշխատող Կիներու
նոր աղբիւրներով աշխատող (NEV) մեքենաներու
թիւը 240 հազար էր: Այդ մասին, ինչպէս կը հաԱմենաբարձր Տոկոսը
ղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը վկայեն քաղաքի Հասա-

րակական անվտանգութեան վարչութեան փոխադրամիջոցներու վերահսկողութեան բաժնի տուեալները:
Գերատեսչութեան տուեալներով՝ անցեալ տարի
Շանհայի մէջ գրանցուած է աւելի քան 73 հազար
նոր NEV, ինչը 20.2 տոկոսով աւելի է 2017 թուականի
ցուցանիշէն: Այսպիսով, «մաքուր» մեքենաներու
օգտատէրերուն թիւը քաղաքին մէջ թարմացուցած
է մրցանիշը: Շանհայը NEV-ի խոշորագոյն շուկաներէն մէկն է Չինաստանի մէջ, կը նշէ «Սինհուա»
գործակալութիւնը: 2018 թուականին Շանհայի մէջ
տեղադրուած է շուրջ 10.5 հազար լիցքաւորումի
կէտ, անոնց ընդհանուր թուաքանակը տարուան

աւարտին գերազանցած է 210.66 հազարը: Քաղաքը կը ծրագրէ հետագային աւելի մեծցնել լիցքաւորումի կէտերու թուաքանակը՝ աճող պահանջարկը
բաւարարելու համար, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»-ը:

Թրքական Բարքեր
Թուրքիան Դարձեալ Խլած է Հայկական
«Սանասարեան Տան» Շէնքը

Թուրքիոյ վճռաբեկ դատարանը որոշում կայացուցած է հայկական «Սանասարեան տան» սեփականութեան իրաւունքը պետութեան վերադարձնելու: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը։ Այսպիսով, շէնքը այսուհետեւ պիտի պատկա-նի
Թուրքիոյ հիմնադրամներու գլխաւոր վարչութեան:
Այս վճիռը՝ 2017-ին նոյն դատարանին կողմէ
կայացուած որոշման՝ տրամագծօրէն հակառակ
վճիռն է: Պոլսոյ հայոց պատրիարքութեան նախաձեռնած դատական գործընթացին ծիրէն ներս՝
2017-ին, վերոնշեալ դատարանի կայացուցած որոշումով, պետութեան կողմէն ժամանակին խլուած
շէնքի սեփականութեան իրաւունքը վերադարձուած
էր պատրիարքարանին: Սակայն, հիմնադրամներու
գլխաւոր վարչութեան պահանջով, օրերս գումարւած նոր նիստի մը իբրեւ արդիւնք, դատարանը իր
իսկ նախորդ որոշումը բեկանած է՝ շէնքի սեփականութեան իրաւունքը կրկին վերադարձնելով
վարչութեան:
Հայկական կողմին շահերը պաշտպանող
փաստաբան Ալի Էլպէյօղլու յայտարարած է, որ
վճիռը բողոքարկելու համար պիտի դիմէ Թուրքիոյ
սահմանադրական դատարան:
Նշենք, որ պետութեան կողմէ առգրաւուած եւ
Թուրքիոյ Հիմնադրամներու գլխաւոր վարչութեան

յանձնուած շէնքին նկատմամբ սեփականութեան
իրաւունքը ետ ստանալու նպատակով՝ պատրիարքարանը թրքական դատարան դիմած է դեռ 2011ին: 2014 Յուլիսին, Պոլսոյ 13-րդ դատարանը
որոշում կայացուցած էր յօգուտ Հիմնադրամներու
գլխաւոր վարչութեան, որմէ ետք պատրիարքարանը
բողոք ներկայացուցած էր վերաքննիչ դատարան:
Շուրջ երեք ու կէս տարի տեւած դատական
գործընթացին իբրեւ արդիւնք՝ 2017-ին վճռուած էր
ճանչնալ այդ շէնքին նկատմամբ Պոլսոյ պատրիարքարանի սեփականութեան իրաւունքը:
«Սանասարեան տուն»ը կառուցուած է 1881-ին,
կարնեցի հայ վաճառական եւ բարերար Մկրտիչ
Սանասարեանի կողմէն: Պոլսոյ մէջ հիմնադրուած
այս շէնքը նպատակ ունեցած է Կարնոյ մէջ բացւած նոյնանուն դպրոցին համար եկամուտ ապահովել:
Շէնքին կառավարման իրաւունքը յանձնուած է
Սանասարեան հիմնադրամին, իսկ հիմնադրամին
ղեկավարումը` Պոլսոյ հայոց պատրիարքին: Հանրապետական Թուրքիոյ կողմէ շէնքի բռնագրաւումէն ետք՝ անիկա օգտագործուած է իբրեւ Պոլսոյ
ոստիկանութեան շէնք, այնուհետեւ այստեղ կեդրոնացած է տնտեսական դատարանը:

Հայաստան առաջինն է աշխարհի մէջ տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու (IT) ոլորտին մէջ աշխատող կիներու մասնակցութեամբ, որ
կը կազմէ 30 տոկոս: Այս ցուցանիշով Հայաստան
կը գերազանցէ Միացեալ Նահանգները, Գանատան եւ եւրոպական շարք մը երկիրներ, կը վկայեն
«Ձեռնարկութիւնների ինկուբատոր հիմնադրամ»ի
(Enterprise Incubator Foundation) ուսումնասիրութիւնները, կը հաղորդէ Սիւիլնէթը։
Հայաստանի վիճակագրական կոմիտէի տուեալներով` հայաստանեան համալսարաններուն մէջ
Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու եւ
տեղեկատուական անվտանգութեան բաժիններու
մէջ աղջիկներուն թիւը չորս տարուան մէջ աճած է
աւելի քան հինգ անգամ:
SoloLearn ընկերութեան ծրագրաւորողներէն
Անի Գրիգորեան կ՛ըսէ «Մեր ուսանողական տարիներուն Ճարտարագիտական համալսարանի մէջ
այս ճիւղը ուսանող քսան տղու կողքին միայն հինգ
աղջիկ էինք, իսկ հիմա աշխատանքի մէջ աղջիկներու ու տղոց համեմատութիւնը գրեթէ նոյն են»։
Ըստ անոր՝ կարծրատիպերը վաղուց կոտրուած
են, եւ աղջիկներուն թիւը այս մարզին մէջ կը
շարունակէ աճիլ:
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Ատանայի Կոտորածին Նուիրուած Տեղեկագիրի՝ The Adana Massacres
Գիրքի Շնորհանդէսին Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Ելոյթը
¾ç 03
թեան: Հարցերը շատ էին՝ իւրաքանչիւր միլլէթի
քաղաքական իրաւունքի, ներկայացուածութեան,
մշակութային թէ այլ իրաւասութիւններու, արդարութեան եւ ընդհանուր համախոհութեան խնդիրները
եւ անշուշտ շուրջ չորսհարիւր տարիներու ընթացքին կերտուած գերակայ սիւննի թրքութեան հաւասարեցում-հաշտեցումը՝ կայսրութեան միւս ժողովուրդներուն եւ կրօններուն հետ: Քարացած
մտայնութիւններ վերաձեւելը կը վտանգէր կրօնական, տնտեսական, ընկերային, զինուորական եւ
կայսրութեան բոլոր միւս ասպարէզներուն վրայ
գերիշխող այս կամ այն խմբակցութեան կենսական
շահերը:
Այս մթնոլորտին մէջ ահա Ապրիլի սկիզբը ծայր
առած եւ ընդամէնը հինգէն վեց օր տեւած կիլիկեան
կոտորածները կու գային ցնցելու երազներ հիւսող
անհատներ, խմբաւորումներ եւ կայսրութեան
էթնիք թէ կրօնական հաւաքականութիւններ:
Երեւոյթները փրկելու եւ այլեւայլ ճնշումներու
տեղի տալով օսմանեան կառավարութիւնը երկու
մեպուսներով՝ Յակոբ Պապիկեան եւ Եուսուֆ
Քեմալ պէյ, Ֆայիք պէյով (նախադատ ատեանի
նախագահ), Մանասթիրի Վիլայէթի դատական
քննիչ Յարութիւն Մոստիչեանով քառանդամ
յանձնախումբ մը կը ղրկէ Կիլիկիա:
Յանձնախումբը Պոլիսը կը ձգէ Մայիս 12ին եւ
Ատանա կը հասնի Մայիս 16ին, յանձնարարութիւն
ունենալով «քննելու բնոյթն ու պատճառները Ատանա քաղաքն ու շրջակայքը պարուրած արիւնոտ
դէպքերուն եւ ճշմարտութիւնը յայտնաբերելու»:
Պապիկեան կը խոստովանի որ կ'ենթադրէր թէ
պատմուածն ու լսուածները մեծ չափազանցութիւններ էին, մանաւանդ որ համիտեան կոտորածներէն
ետք - եւ յեղափոխութեան մղումով - իսլամ կրօնական եւ աշխարհիկ ղեկավարութիւն մը եւ ժողովուրդ
այցելած էին համիտեան հայ նահատակներու գերեզմաններ եւ ցաւակցած, որով եւ «ջնջած էին պատմութեան եւ քաղաքակրթութեան ամօթալի էջ մը»:
Սակայն տեղեկագրին 19րդ տողին իսկ Պապիկեան կը գրէ. «Դժբախտաբար, ստիպուած եմ հրապարակաւ յայտարարելու թէ անձամբ իմ գտածներս
լրիւ հիասթափեցուցին զիս» եւ կը հաւաստէ որ
«նման դէպքերու կրկնումը արգիլելու միակ արդիւնաւէտ ձեւը ճշմարտութիւնը իր մերկութեամբ
բացայայտելն է, առանց որեւէ վերապահութեան»:
Պապիկեան նախանձախնդիր էր որ օսմանականութեան
գաղափարախօսութիւնը
յաջողի.
ատոր համար նախապայման էր ճշմարտութիւնը՝ ի
հեճուկս երիտթուրք գործընկերներու կամ այլ
իշխանաւորներու եւ ինչու չէ՝ կիլիկեան անմեղ արեան տէրերուն: Պապիկեանի կեանքի փորձառութիւնները զինք վերածած էին ժողովուրդներու
գործակցութեան, իրաւունքներու փոխադարձ յարգանքի հաւատացող անձի մը. ան ականատես
եղած էր պուլկարական ըմբոստութեան արիւնահեղ
լուծարքին, Պոսնիոյ մէջ քաղաքացիական պատերազմին եւ ասոնց արձագանգներուն՝ Պոլսոյ մէջ:
Պապիկեան կիլիկեան կոտորածներուն գլխաւոր
թիրախը կը տեսնէր նորահռչակ սահմանադրութիւնը:
Յաջորդող օրերուն, յանձնախումբը դաշտային,
քննչական, հետազօտական այլեւայլ աշխատանքներով, այցելութիւններով, վկայութիւններ հաւաքելով, Պապիկեանի գլխաւորութեամբ կը կազմէ իր
տեղեկագիրը: Յանձնախումբը կ'երթայ Միսիս,

Համիտիէ, Պաղչէ, Օսմանիէ, Մերսին, Տարսոն
եւն.: Վկայութիւններ կը հաւաքուին հայ, թուրք,
եւրոպացի՝ ամերիկացի, գերման, ֆրանսացի,
աւետարանական թէ կաթողիկէ ականատեսներէ:
Պապիկեան կը մատնանշէ որ նիւթերը շատ են, եւ
ինք պիտի ներկայացնէ ականատես, զոհ, կամ
մասնակից միայն 17 հոգիի պարագան:
Պապիկեան բաղդատելով համիտեան եւ կիլիկեան կոտորածները, վերջինս կը գտնէ աւելի
վայրագ եւ բացարձակ անհաշուենկատ (ջարդը
ընդգրկած էր փոքրերը, ծերերը, իսկ կողոպուտը՝
ոչ միայն տուներ ու խանութներ, այլ նաեւ անոնց
հրկիզումն ու ոչնչացումը: Սկիզբը խտրութիւն չէր
դրուած նաեւ հայու եւ ոչ-հայու, առաքելականի,
կաթողիկէի ու աւետարանականի միջեւ):
Պապիկեան կը խօսի զոհերու թիւերուն մասին
եւ ինչ հեգնանք, պետական առաջին յայտարարութիւններով, 1500 ոչ-իսլամ ու 1900 իսլամ սպաննւած էին: Ապա թիւերը կը փոխուին ու կ'աւելնան,
հասնելով 6000ի, մինչեւ 25000ի, բայց վերջնական
յստակացում մը կարելի չ'ըլլար, որովհետեւ զոհերուն մէջ կան մեծաթիւ ոչ-տեղաբնակներ (ուստի եւ
չգրանցուածներ). ան կու տայ օրինակը Հաճընի եւ
Տէօրթ Եոլի, ուր ջարդեր տեղի չեն ունենար, բայց
կը խօսի 3000 պանդուխտ հաճընցիներու սպանութեան մասին, որոնք իջած էին Ատանայի դաշտը
աշխատանքի այդ եղանակին: Պապիկեան հաճընցիներու այս պարագան կ'ընդհանրացնէ, մատնանըշելով որ պանդուխտները միայն հայեր չէին,
կային եւ ուրիշներ, որոնք կու գային մինչեւ իսկ
Մուսուլէն, թերեւս շուրջ «40-50,000»: Իսկ նիւթական վնասներուն ակնարկելով Պապիկեան կը
թելադրէ որ տուրքերու գրասենեակին հաշուած
96,000 թրքական լիրային վրայ զերօ մը եւս
աւելցնել: Իդէպ, շահեկան է Դոկտ. Կիւրեղեանի
գնահատումը՝ այս վնասներուն եւ անոնց այժմէական արժեւորումը:
Պապիկեան կը խօսի նաեւ ջարդերու ընդհանուր
նախապատրաստուածութեան մասին, պաշտօնա-

տարներու ստացած ճշմարիտ տեղեկագրերու խեղաթիւրուած խմբագրումով առաքումը Պոլիս,
Ատանայի Իթիտալ թերթին, իսլամ շարք մը կրօնաւորներու հակահայ ատելութեան, գրգռութիւններու,
ստապատիր լուրերու տարաձայնումին մասին:
Յիշեմ մէկ օրինակ միայն. լուր կը տարածուի թէ
5000 զինեալ հայեր մօտեցած են քաղաքին ու կը
պատրաստուին յարձակիլ... յետոյ ի յայտ կու գայ,
որ եղածը 50 գնչուներու քաղաքէն անցումն է...:
Ուշագրաւ է որ այս ստապատիր լուրերուն
բերմամբ, քաղաքին բանտին դռները կը բացուին
որպէսզի թուրք բանտարկեալները զինուին ու
պաշտպանեն քաղաքը վերոյիշեալ 5000 չգոյ
զինեալներուն դէմ: Բայց ասոնց առաջին գործերէն
կ'ըլլայ սպանել իրենց բանտակից երկու յոյները:
Պապիկեան, կը հերքէ, սուտ կը հանէ, կը ջրէ
Ատանայի եւ մօտակայ այլ շրջաններու հակահայ
սուտ տուեալները: Օրինակ, կը մատնանշէ
հայկական թաղամասի մօտ գտնուող հայաբնակ
շրջանի մէկ տունէն կրակ բացուիլը խաղաղարար
բանակին վրայ: Ապա կը լուսաբանէ թէ ջարդերուն
առաջին իսկ հանգրուանին հայաբնակ այդ շրջանը
դատարկուած էր, իսկ աւելին, նոյնինքն մատնանըշուած եւ մեղադրեալ այդ տունը բնակեցուած էր
...թուրքերով:
Պապիկեան ամբողջական իրաւունք կու տայ
ինքնապաշտպանութեան եւ կը հակաճառէ որ
բոլոր թուրք սպանեալները ինկած էին հայկական
թաղամասերու մուտքերուն ինչ որ կը հաւաստէ
հայոց ինքնապաշտպանութենէն բացի այլ նկրտումներ չունենալը: Ու կը զգուշացնէ. «եթէ մէկը փորձէ
նուազագոյն յանցանք բարդել անմեղ զոհերուն
վրայ, ատիկա, ըստ իս, ճամփայ մը պիտի ըլլայ
նման դէպքերու կրկնութեան»:
Շատ բան կայ իր տեղեկագրին մէջ, որ լուսարձակի տակ կ'առնէ կոտորածներուն թուրքերու
արիւնոտ ձեռագիրը եւ անոր նմանութիւնը Ատանա

¾ç 07

âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019
ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 7.2.2019
âáñ»ùß³µÃÇ
/ 6.2.2019

¾ç 07
¾ç 07

Երգի
Մը Պատմութիւնը
–4Ատանայի
Կոտորածին
Նուիրուած
Տեղեկագիրի՝
Երգի Մը Պատմութիւնը – The
4 - Adana Massacres
Գիրքի
Շնորհանդէսին
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Ելոյթը
d by Me» («Մնա՛
ինծի
հետ»), Պեն Քինկ
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

Յաճախ կը պատահի,
որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր
գիտէի,
կպչուն միտքի
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
հրատարակուի:
ցաւ. անոր
անտեսուիլը
յաւելեալ մղիչ հանդիսացաւ
¾ç 06
օնք»ի Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք,
օրեր,
ժամեր,
տարիներ
նման
սկսան
անընդհատ
պտըտիլ
շուրջս: ՈրոԿ'եզրափակեմ
միքանի
մտածումներով.
նկատեՀայոց
1915ի
Ցեղասպանութեան,
կ'ակնարկէ
Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, որուն
կպչուն
միտքի
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
անցընենք
այդ
երգին
ընկերակցութեամբ,
շեցի
անպայման
գիտնալ
երգի
ստեղծման
պատոր տեղեկագիրը
21 էջ
էր. Պապիկեան
ինք ալ նման
Վեր. Հայտօսթեան
այս գիրքին
սկիզբը՝
կիլիկեան
քաղաքի
ու մինչեւ Անատոլու ցիք,
«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն
ու նորէն լսենք,
օրեր,
ժամեր, տարիներ
սկսան անընդհատ
պտըտիլ
շուրջս:
Որոարու ռիթմ
եւ
պլուզեւոճիշրջակայից
ամենայայտնի
յուզուինք, ուրախանանք,
տխրինք,
սիրահարինք, եւ մութիւնը,
հեղինակին
զգացողութիւնը,
ներքկըանցընենք
նշէ որ
բազմաթիւ
վկայութիւններէն
կոտորածները
«1915ի
Հայոց պատՑեղասերկարող
խժդժութիւններուն
մէջ:
այդ փաստերէն
երգին ընկերակցութեամբ,
շեցի
անպայմաննկատելով
գիտնալ երգի
ստեղծման
կը, որ Պեն
Քինկը նման
ձայնագրեց
1960-ին:
20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի անոր լուռ
ընկերակցութեամբ:
երգը պանութեան
արարելու պահուն:
Եւ, իվերնագրեալ իր կարփոքր
խումբ մը ընդգրկած
էնաշխարհը՝
իր սիրահարինք,
տեղեկագրին
նախերգանք»՝
Զանց
կ'ընեմ զինուրական
յուզուինք,
ուրախանանք,
տխրինք,
մութիւնը, հեղինակին
զգացողութիւնը, ներքայս երգը գրեց
տպաւորուելով
աւետա-ատեանի վճիռներու միայն
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց
1960-ին:
Կան
երգեր,
որ
տեսած
են
մեր
կեանքի
գրեթէ
զարմանս
ինծի,
յայտնաբերեցի,
որ
երգը,
պատԻ՞նչ ճակատագիր
արդեօք Պա- նաշխարհը՝
ճառօտ գրութեամբ:
Կիլիկեան
կոտորածները
իր նոյնքան
շահեկան,
ուշագրաւ
եւ կարեւոր վերլուծումը: մէջ:
հիասթափինք
անորվիճակուեցաւ
լուռ ընկերակցութեամբ:
երգը արարելու
պահուն:
Եւ, ի
եկեղեցւոյ
նոյնանուն
հոգեւոր
երգէն՝
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով
աւետաբոլոր
փուլերը
յաջորդաբար
եւ
աւելի
շատ
մութիւն
ըլլալէ
բացի,
ունի
նախապատմութիւն,
տեղեկագրին
հումքին:
է ան: գրեթէ զարմանս
առաջնորդեցին
Հայոց ցեղասպանութեան:
Իսկ
Կ'ամփոփեմ:
տեղեկագրին բովան- պիկեանի
Կան երգեր,
որ տեսած
են մերՈւ՞ր
կեանքի
ինծի, յայտնաբերեցի,
որ երգը, պատկանին գրուած,
որուն, իրՊապիկեանի
հերթին, հիմք
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր
յուշեր
կըերգէն՝
պահեն իրենց
մէջ, քան
մենք: Երբեմն
որ աւելի հետաքրքրական
կը դարձնէ զայնինչի՞ առաջնորդեց ու
Վերջերս
կարդացի
թէ քննիչինչ
Հայոց ցեղասպանութիւնը
ծանուցուած
էր Պոլիս իր
ժամանումէն
բոլոր
փուլերը
յաջորդաբար
եւյանձնախումբի
աւելի շատ մութիւն
ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
ն տողերդակութիւնը
սաղմոսէն: Երգի
աշխատանք1905 թուականին գրուած, որուն, իրալ
հերթին,
անոնք հիմք
մեր միակ
ընկերներն
են
օրուան
այս
ու կը բացայայտէ
ուրիշ տեսանկիւնէ:
անդամ՝
Եուսուֆ
Քեմալ
պէյմէջ,
տարակարծիք
էր Պա- բոլորովին
պիտի
առաջնորդէ: կը դարձնէ զայն
առաջ իսկ
հրատարակուած
մամլոյ հարցազրոյցյուշեր կը
պահեն
իրենց
քան մենք: Երբեմն
ինչ
որ տակաւին
աւելի հետաքրքրական
տին հասցնելու
համար
իրեն օգնեցին
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն: Երգի
աշխատանքկամ
այն
ժամուն
կամ
կեանքի
մէկ
կարեւոր
Այսպէս
եւ
ծնաւ
շարքը
գրելու
եւ, սիրելի
պիկեանի
եզրակացութիւններուն:
Ատիկա
ճիշտ
չէ,
Երկու
խօսք՝
մասին
ներով:
Ան
Յունիս
20ի
ատենները
վերադարձած
էր
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ գիրքին
բոլորովին
ուրիշ ընդհանրապէս.
տեսանկիւնէ:
մահեղինակ, երգահաններու յայտնի
ները աւարտին հասցնելու համար շրջանին:
իրեն օգնեցին
Կան
երգեր,
որոնց
տարիքը
աւելի
ընթերցող,
քեզի
հետ
բացայայտումներս
կիսեիր կեանքի
տեղեկագրին
աւելի Կիւրեղեան
տեղեկագիրը
դնէ իր
Պոլիս,
ու Սթոլերը:
յականէ յանուանէ կը մեղադրէր Երիտ- որովհետեւ
կամ այն Պապիկեան
ժամուն կամ
մէկ մէջ
կարեւոր
Այսպէս Պապիկեանի
եւ ծնաւ շարքը
գրելու եւ,կըսիրելի
ի Լիպերն
ու Մայք
երկու համահեղինակ, երգահաններու
յայտնի
մեծ է, քան
մերը:քան
Կան անգամ
նաեւ երիտասարդները:
լու միտքը,
ուր յաճախ
լսուած
ու ընտանիքի
անմը կը
յիշատակէ
գործընկերոջ
բնական
միջավայրին
արդարեւ, գիրքին
յաւելթուրքերու կիլիկեան շարք մը ղեկավար
պաշտօշրջանին: Կան
երգեր,
որոնց իր
տարիքը
աւելի ընթերցող,
քեզի հետմէջ.
բացայայտումներս
կիսեզոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
բոլորին համակարծիք
կը կապէ մէկըլլալը:
բան. անոնք
դամ դարձած
երգերու
մասին
կը պատմեմ ծանօթագրութիւնները
այն
Այդուհանդերձ,
շահեկան
ւածները,
ներածականը,
նատարներ եւ մարտահրաւէր Անոնց
կը կարդար
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-կը
դարձած
են պատմութիւն:
Լաւ
երգըպէյի
լաւ գինիի
ինչ իրենք
կը թաքցնեն
մեզմէ, կամ
պարզապէս
պիտի
ըլլար
Քեմալ
տեղեկագիրն
ալ հրապայառաջացնեն
անմիջական,
եւ լուսակուսակցութիւնը մաքրազտելու նման
տարրերէ,
Անոնց
բոլորին
կը կապէ
մէկ բան.
անոնք դամ
դարձած այն
երգերու
մասին կըէական
պատմեմ
այն
նման
չի
հիննար,
այլ,
մեծցնելով
տարիքը,
կը
լռեն:
Երգեր,
որոնք
երաժշտութեան
պատեթէ են
անպատմութիւն:
ընդհանրապէսԼաւ
գոյութիւն
ունի:
բանական
շրջանակը,
նահատակ
Պապիկինչպէս Ատանայի վալին, Ճեպէլ Պերեքէթ Սան- րակել,
դարձած
երգը լաւ
գինիի ինչ
իրենք կը
թաքցնեն որով
մեզմէ,
կամ պարզապէս
աւելի լաւը կը դառնայ
անկէ:
մութեան մէջ իրենցեանի
հետքը
ձգած են եւ դասուած
Պապիկեանի
տեղեկագիրը
դատաիրաւական
տեղեկագիրը
կը դառնայ
ժամանակաշրջանի
ճաքի կառավարիչը:
նման
չի հիննար,
այլ, մեծցնելով
տարիքը, կը լռեն:
Երգեր, որոնք
երաժշտութեան
պատՕրեր
առաջ
հերթական
անգամ,
սովորու«անմահներու»
շարքին:
ամուր
եւ
խորունկ
թղթածրար
մըն
է
կիլիկեան
մը
եւ
մտայնութեան
մը
իւրօրինակ
հակադարՅուլիս 20-21ի խորհրդանարանական ժողովին շատ
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
թեան համաձայն,
բացի երգացանկս
ուզոր
միաԱյսպէսանտեծնաւ «Երգի
մը Պատմութիւնը»
շարերիտթուրքերը
ձութիւնը:
Գիրքին
ոչ-պապիկեանական
հատուածիր տեղեկագիրը կարդալու պատրաստուող
Պա- կոտորածներուն
Օրեր առաջմասին,
հերթական
անգամ, սովորու«անմահներու»
շարքին:
ցուցի
սիրելի
երգերէս
մէկը
(կարծեմ
արդէն
քը,
որուն
երկրորդը
այսօր
կը
հրամցնենք
քեզի:
յետեղեռնեան
տասնամեակներէն
աւելի ամբողջական
կըՊատմութիւնը»
դարձնեն տեղեկագիրը
պիկեան Յուլիս 20ի առաւօտեան իր աչքերը չի սեցին,
թեան ինչպէս
համաձայն,
բացի երգացանկս
ու միա- ները
Այսպէս
ծնաւ «Երգի մը
շարմիլիոներորդ
Բառերը,
որ առաջինէն
Ա. Կ.
մինչեւ
Թուրքիոյ
իշխանութիւնները
եւ որուն
զայն երկրորդը
կը կապեն
այսօրուան,
տալովքեզի:
նաեւ
բանար: Տեղեկագիրը կը յայտնաբերէ
Մուրատ՝անգամ):
ցուցիայսօր
սիրելի
երգերէս
մէկը (կարծեմ կ'անտեարդէն քը,
այսօր
կը հրամցնենք
սեն
եւ
կը
խեղաթիւրեն
ցեղասպանութեան
իրողուայլատեսակ
այժմէականութիւն
մը
110
տարիներ
Համբարձում Պոյաճեան, որ Պապիկեանի
այրիին
միլիոներորդ
անգամ):«Մնա՛
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ 1986-ին
որ որ
երգը
կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
առաջ
պատահած
անմարդկային
կոտորածներուն:
քով կը լուսանկարէ տեղեկագիրը,
յետոյֆիլմի
կը թիւնները:
ինծիորհետ»
նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
Երգը երկրորդտեղեկագիրը
ծնունդ ստացաւարդիւնքը
1986-ին «Մնա՛
որ երգը կը
հնչէ գիրքին
մէջ (գիրքին
մէջ երգի
ունեԿիւրեղեան,
ձեր
վարձքը
կատար:
փոխանցուի Պատրիարքարան եւ
աւելի ետք կը
յաջողութեան
ալիքին Պապիկեանի
հետ
եկաւ նաեւ երգի իրակամայ
սկսի հնչելԴոկտ.
ընթերցողի
միտքին
մէջ):
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն
ետք:կըՖիլմի
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
Միջազգային Èáõñ»ñ
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
Զայն կատարած
¾ç 02
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
են բազմաթիւ երգիչԶայն կատարած
Աթէնքի Մէջ Անիշխանականները Գրաւած
Են Յունա-Թրքական
Առեւտրական Պալատի Շէնքը
ներ, որոնցմէ են՝
են բազմաթիւ երգիչՃիմմի Հենտրիքսը,
«Ռուպիքոն» խմբաւորումէն յոյն անիշխանականներ, որոնցմէ են՝
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատները
գրաւած են յունա-թրքական առեւտրական
Ճիմմի Հենտրիքսը,
աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
պալատի
շէնքը: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ
1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատառաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն, «Արմէնփրես»-ը, յայտարարութիւն հրապարակուած
ինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ է անիշխանական կազմակերպութեան էջին վրայ:
անրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքամտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
մարտիկ Մուհամմետ
Ցոյցը տեղի ունեցած է ի նշան քիւրտերու հետ
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքաԱլին եւ գրող Սթիվըն
մարտիկ Մուհամմետ համերաշխութեան, որոնք կը պահանջեն դադՔինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
Ալին եւ գրող Սթիվըն րեցնել իրենց առաջնորդ Ապտուլլա Օճալանի մեվերաերգուած տարբերակ:
իր երաժշտական
գործունէութիւնը մէջ ըսուած է, որ
կուսացումը: Յայտարարութեան
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունիՔինկը
400-էն աւելի
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած է «The Drifters»
խումբի
կազմին
մէջ:
ցոյցին
կը
մասնակցին
նաեւԻր
քիւրտեր:
«Համերաշվերաերգուած տարբերակ:
Քինկը իր երաժշտական
գործունէութիւնը
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը խութիւն
ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի
հետ,խումբի
որոնք հացադուլ
յայտա1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած էքիւրտերուն
«The Drifters»
կազմին մէջ:
Իր
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
դարձուց
սպիտակամորթ
հանրարած
են
Օճալանի
մեկուսացումը
դադրեցնելու
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
պահանջով»,- շրջա-նակներուն
կը դարձուց
նշուի յայտարարութեան
մէջ:
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը դիսատեսի
սպիտակամորթ հանկը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
մէջ,
իսկ
«Stand
by
Me»
երգը
Քիւրտերու
առաջնորդը
1999
թուականէն
ցմահ
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
դարի անմահ
երգերէն
բանտարկութեան
դատապարտուած
թրքական
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ դարձաւ
մէջ, իսկ «Stand byէ Me»
երգը
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
մէկը,
որ
մինչեւ
օրս
կը
յուզէ
բանտի
մէջ,
հաղորդած
է
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն:
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով հանդիսատեսի սիրտը:
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
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կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

6

2019

76

(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ
ՍԱՐԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
(1880
– 1972)
öºîðàô²ð
«Լոյսերը
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.
Յունուար 8-ին,
Երեւանի
1991-97 ուսանած է

«Վահրամ
Փափազեանի
դիմանկարը»
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀՄարտիրոս
Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Սարգիս
Սարեան
(28
Փետրուար
1880
, Նոր
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
1996-98
Նախիջեւան
(Տոնի-Ռոսթով),
Ռուսական
կայսրութիւն
2001էնդասաւանդած
Հայաստանի
2003էն
նկարչութիւն
էնկարիչների
ՀՀ Արարատմիութեան,
քաղաքի
Արուեստի դպրոցին
մէջ, 1998-2001- 5
7 Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
Մայիս
1972,
Երեւան,
ՀԽՍՀ,
ԽՍՀՄ),
Հայ
մեծ նկարիչ,
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ է: առցանց
1996էն մասնակցած
է շարք
մը հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Թարգմանչութեան
գոլէճին, 2001էն
Հայաստանի
նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1960), ԽՍՀՄ Գեղարուեստի
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ.
Արժանացած է «Վահան
Թէքէեան»
«ՆորԷոն»
նորարարական
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
ակադեմիայի
իսկական
անդամ
(1947),
ՀՍՍՀ էԳԱ
Ակադեմիկոս
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան
Վարդգես
Սուրենյանցի
անուան
մետալի
(«Մոշ
վաճառող
ծերունին»
գործին
համար):
Երեւանի
մէջ եւընկերվարական
այլ տեղեր: Անհատական աշխատանքի
ցուցահանդէսներ ունեցած
է Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
(1956),
հերոս
(1965),
ՀՍՍՀ
Նկարիչներու
միութեան
նախագահ
(1945-1951)։
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Արաբական
Թերակղզի
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական
հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է
2019-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կÿընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ
գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր,
անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած
գործեր, դատակազմին կողմէ գնա-հատուելու եւ ըստ
այնմ
Հռոմիհրատարակուելու
Ֆրանչիսկոս պապըհամար։
Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
Գրական, պատմական, բանասիրական,
եկեղեցագիՀռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
տական ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
հայերէն
թէ մեկնելէ
օտար մէկ
լեզուներով
գրուած
գործերը
պէտք է
Ապու Տապի
ժամ առաջ,
Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
«կարճ,
բայց
դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
Մայիս
2019։է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
իր31
էջին
վրայ գրած
երկիրըԱռաքուած
կ'ուղեւորուիմգործերը
որպէս եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք երկխօսութեան
պէտք
է ըլլան
ա) մեքենագրուած,
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։
համար»։
Անոնք
պէտք
է ներկայացուին
A4Տապիի
թուղթի
չափով եւ
Այցը պիտի
տեւէ մինչեւ
Փետրուար 5՝ Ապու
թագաժառանգ,
Շեյխ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ)։
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիԴատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ’արպումին։
ժանանան հրատարակութեան։
Ուքրանիոյ
Նախագահի
Թեկնածու
Ռիչըրտ ԿԸՅ-ն
եւ Թինա
Գարօլան 28
հրատարակչական
Գրանցած
Է նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կահիմնադրամի
թողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն
են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն
Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր. Գեղանի Էթիեմէզեան։
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Վենեզուելայի Մէջ Ռազմական Ուղղաթիռ
Կործանուած
Է
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

Վենեզուելայի ռազմաօդային ուժերու հինգ զինծառայող տուժած է երկրի
Դոկտ.գտնուող
Ա. Կիւրեղեան
արեւմուտքը
Քոխետես(Տեղեկագրին
նահանգին մէջթարգմանութեան,
ուղղաթիռի կործանումին
հետեւանքով:
Ինչպէս
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
այս մասին
կը յայտնէ
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան
հեղինակ)
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն: Թէ ի՛նչ եղած է ուղղաթիռի կործանումին պատճառը,
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
յայտնի չէ:
Ուղղաթիռին մէջ գտնուող զինուորականներուն մօտ ախտորոշուած են
Երկուշաբթի,
4 Փետրուար
կ.ե.
ժամը 4:00ին,
գանգուղեղային
վնասուածքներ,
սակայն2019,
անոնց
կեանքին
վտանգ չի սպառՀայկազեան
Համալսարանի
Տէրեան
Հայագիտական
Գրադարան
նար:
Վենեզուելայի զինուած ուժերու ներկայացուցիչները տակաւին չեն մեկնաբաներ կատարուածը:

Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի

Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
Antelias
– Lebanon երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org

հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
ստացած է:
Ծանօթ։գրանցուած
Դատակազմին
ղրկուած
գործերըմերժում
հեղինակին
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
չեն վերադարձուիր։
է թղթակիցը։
Դիմողներէն
յատուկ ուշադրութիւն
Երէկ՝
Փետրուար կը
3-ը,խնդրուի
ԿԸՅ թեկնածուներուն
համար փաստաթուղթեր
յանձնելու
վերջին
օրն
էր։
ցուցաբերել բնագրի
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
եւ ուղղագրութեան։
Մարտլեզուին
31-ին։ Նախընտրական
արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
արտատպել։
քուէարկել։
Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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