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âáñ»ùß³µÃÇ
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Լիբանանի
Վարչապետ
Ռաֆիք
«Զարթօնք»ի
նախորդ
թի- Հարիրիի նահատակութեան
14րդ տարելիցինօրիառիթով եւ հիմնուելով
ւերու ելեկտրոնային
մամլոյ
սենտիքային
որոշումին
նակները
կարդալու
համար վրայ «Զարթօնք»
պիտի
միօրեայ
արձակուրդ:
այստեղ
դուքունենայ
կրնաք օգտուիլ
Մերդրուած
յաջորդQRթիւը
լոյս պիտի տեսնէ Շաբաթ 16
ծածկագրէն:
Փետրուար
2019ին:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ Արաբիոյ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Սէուտական
Պատուիրակը
Կը Հաստատէ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Թագաւորութեան
Զօրակցութիւնը Լիբանանին
Մասին Յայտարարութեան Համար

Սէուտական Արաբիոյ պատուիրակ Նիզար Ալ
Ալուլա Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի
հետ հանդիպումին Սէուտական Արաբիոյ թագաւոր
Սալմանի եւ գահաժառանգ իշխան Մուհամմատ
Պըն Սալմանի անունով ջերմօրէն շնորհաւորեց
կառավարութեան կազմաւորման առթիւ ու հաստատեց Թագաւորութեան զօրակցութիւնը ԼիբաԼիբանանի
Հանրապետութեան
նանին:
Այս մասին
կը տեղեկանանք վարչապետ
Լիբանանի
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
նախագահական
գրասենեակի հրապարակած
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
յայտարարութենէն:
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաքա«Թագաւորութեան
պատուիրակութիւնը
մասնականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողւորաբար
շեշտեց,
որ Սէուտական
Արաբիան
միշտ
ջացնելու համար:
զօրավիգ
կանգնած է Լիբանանին եւ պիտի
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաշարունակէ
ամէն գնով
Հանրապետութեան
օգնել
վերջինմակարդակներուն
կազմուած սոյն յանձնաժողովին
անդամ
բոլոր
վրայ՝ երկկողմ յարաբե10 նախարարները
պիտիու քննարկեն
Ռուսիոյ
րութիւնները
ամրապնդելու
զարգացնելու
նպաԴաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու
տակով»,ըսուած
է նախագահական
յայտարատունդարձը
րութեան
մէջ:իրականացնելու նպատակով յառաջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը
ընդրգկելով
Մեծն
Բրիտանիան Աւելի
Քան
100 Մլն
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաՏոլար
Կը Յատկացնէ
Լիբանանի
Տընրութեան մէջ:Զարգացումին Համար
տեսական
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան
մասին յայտարարութիւնը
Լիբանանի Հանրապետութեան
մէջ Մեծնպիտի
Բրիընդգծէ դեսպան
շարք մը Քրիս
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինատանիոյ
Ռեմբլինկ
խոստացաւ
յանոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
յարաբեւելեալ
115.9 տոլարի
դրամանպաստհետ
տրամադրել
րութիւններուկրթութեան
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի եւոլորտանոր
Լիբանանին՝
եւ տնտեսութեան
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի
քան 1 միլիոն
ներուն
զարկ տալու
նպատակով՝
աւելցնելով,
որ
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
Մեծն
Բրիտանիոյ
եւ Լիբանանի
յարաբերութիւնը
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
ցա՛րդ
այսքան ամրապնդուած
եւ ուժեղ չէրբարեփոեղած:
խումները՝
համար
երկրի
տնտեսական
Ռեմբլինկփրկելու
արտաքին
գործոց
նախարար
Ժպրան
վատթարհետ
վիճակը:
Պասիլի
հանդիպումին յայտնեց, որ Թագաւորութիւնը անցնող 12 ամսուան ընթացքին աւելի
քանՇարունակուեցաւ
200 մլն տոլար ծախսածՆախարարական
է Լիբանանի անվըՊաշտօններու
Փոխանցումը համար: Այս
տանգութեան
ու բարգաւաճումին
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
մասին
կը նշուի բրիտանական
դեսպանութեան
գործընթացին յայտարարութեան
2-րդ օրը ըլլալով՝ մէջ:
երէկ խումբ մը
հրապարակած

Ð³ï³í³×³éª
Ð³ï³í³×³éª 1000
1000 È.à.
È.à. // 88 ¾ç
¾ç

Փաղանգաւոր Եւ Հըզպալլա Կուսակցութեան Երեսփոխանները Բանակռիւ
Ունեցան Խորհրդարանի Նիստին

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նոր պաշտօնները:
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իր Հըզպալլա
նոր պաշտօնը
իր իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
եւ Փաղանգաւոր
կուսակցութեան
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
երեսփոխանները բանակռիւ ունեցան նորակազմ
տեղեկատուական գրասենեակը:
կառավարութեան
եւ անոր քաղաքականութեան
վերաբերեալ պաշտօնական յայտարարութեան
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց Ժրեյսաթիին՝
իր
շուրջ
ընթացող
խորհրդարանական
քննարկումնոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
ներու երկրորդ օրը:
բարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի տարած
աշխատանքը
Փաղանգաւոր
կուսակցութեան
առաջնորդ
Սապաշտօնավարութեան
շրջանին:
մի
Ժմայէլ բացատրեց, ամբողջ
թէ ինք ինչո՛ւ
կը հաւատայ,
որ Հըզպալլան իրաւամբ ճնշող ուժ ունի կառաԱշխատանքի
նախկին նախարար
Մուհամմատ
վարութեան
մէջ՝ հաստատելով,
որ կուսակցութեան
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
անդամ օրէնսդիրները վստահութեան քուէ Քամիլ
պիտի
Ապու նորակազմ
Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն պիտի
չտան
կառավարութեան:
արձանագրէ
այս նոր
պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
Սակայն Ժմայէլ
հազիւ
«Հըզպալլա»
անունը
տարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
պիտի
նշեց, կուսակցութեան անդամ Նաուաֆ Մուսաուին
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
խօսքը ընդհատելով յայտնեց խորհրդարանի նաանխտիրՆապիհ
բոլոր լիբանանցիներուն
խագահ
Պըրրիին, որ իրենօգտին,
պէտք էինչպէս
առիթ
կը հաղորդէ
ազգային
լրատուական գործակալուտրուի
Ժմայէլին
պատասխանելու:
թիւնը:
Այնուհետեւ Փաղանգաւոր կուսակցութեան երեսփոխան Նատիմ Ժմայէլ միջամտեց՝ ըսելով, որ իր
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանզարմիկը՝
Սամի Ժմայէլը,
ըստ ամենայնի
իրաւունք
սուր Պթեյշ
ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի
ըլլայ
ունէր
իր կարծիքը
յայտնելու
այս հարցին
շուրջ:
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
ՄիաժաՄուսաուի, խօսքը ուղղելով Նատիմ Ժմայէլին,
մանակ
ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ«լռէ՛»
պատասխանեց:
ներուն
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուաՍամի
Ժմայէլ շարունակեց
իր ելոյթը,
որմէ
ետք
րութիւնները
եւ դարձեալ
երաշխաւորելու
խօսակցութիւնները
թէժացան երկրի
երկու
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
կուսակցութիւններուն
միջեւ:

Արմէն
Սարգսեան Կը
Մասնակցի
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Միւնխենի
Կը Կայանայ Անվտանգութեան
Մէկ Օր Կանուխ
Համաժողովի Բացման
Պաշտօնական Արարողութեան

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
ԱԺ
Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Արմէն Սարգսեան աշխատանքային այցով կը
Ճափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
մեկնի
Գերմանիոյ
Դաշնային
Հանրապետութիւն՝
մասնակցելու
Միւնխենի
անվտանգութեան
Գործակցութեան Հեռանկարները համա-

ժողովի բացման պաշտօնական արարողութեան:
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոԱյս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ նախագահի աշղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
խատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արվարչութենէն:
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Միւնխենի
անվտանգութեան
միջազգային
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
համաժողովը հեղինակաւոր եւ ազդեցիկ հարթակ
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաէ, որ ամէն տարի մէկ յարկի տակ կը հաւաքէ աշպերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
խարհի բազմաթիւ պետութիւններու եւ կառավաՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարարութիւններու
ղեկավարները,
քաղաքական,
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
հասարակական գործիչները, դիւանագէտներ, անեւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
վըտանգութեան ոլորտի փորձագէտներ: Ներկազարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
յացուցչական այդ համաժողովին կը քննարկուին
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուամիջազգային անվտանգութեան առնչուող հարցեր,
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
որոնք կ'արտացոլեն տուեալ ոլորտի արդի մարնոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրատահրաւէրները:
պընդումին:
Համաժողովի ծիրէն ներս նախագահ Արմէն
Սարգսեան շարք մը հանդիպումներ կ'ունենայ տարԱզգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
բեր երկիրներու իր գործընկերներուն եւ բարձրասէ խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարտիճան այլ պաշտօնեաներու հետ:
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
Աշխատանքային այցին Հանրապետութեան
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամանախագահը կ’այցելէ նաեւ Գերմանիոյ Հայտելկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
պերկի հնագոյն համալսարանը, ուր հանդէս կու
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
գայ ելոյթով, ապա կը պատասխանէ ներկաներու
հետ բարեկամութեամբ:
հարցերուն: Նախագահ Արմէն Սարգսեան այցին
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտակը հանդիպի նաեւ գիտական եւ գործարար շրջագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
նակներու հետ, կ'այցելէ Եւրոպական հարաւային
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
աստղադիտարան (European Southern Observatory),
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուոր աստղագիտական հետազօտութիւններ իրաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
կանացնող աշխարհի խոշորագոյն կեդրոններէն է:
¾ç 03
¾ç 08
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«Սուրիա Ուղարկուած Հայկական Զօրախումբին Միակ
Պատասխանատուն Հայաստանի Իշխանութիւնն Է».

«Զարթօնք» Օրաթերթի Գլխաւոր Խմբագիր

Զրուցեց ՝ ԶՈՒԱՐԹ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

«Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ
Յակոբեան երէկ հարցազրոյց մը շնորհած է
168 Ժամ «168.am» թերթին:
Յակոբեան վերոյիշեալ թերթին լրագրողուհի
Զուարթ Խաչատրեանին հարցադրումներուն
պատասխանած է հետեւեալ կերպով, որ
յապաւումներով կը հրատարակենք.

Սուրիա մեկնած հայ զօրախումբին հետ կապւած բազմաթիւ թեր ու դէմ կարծիքներ հնչեցին,
ոմանց կարծիքով՝ զօրախումբը կրնայ մարդասիրական աջակցութիւն ցուցաբերել Սուրիոյ հայկական համայնքին, իսկ աւելի մասնագիտական շըրջանակներու համար՝ զօրախումբը Սուրիա ուղարկելը
կը խախտէ ՀՀ զինուած ուժերու մասին օրէնքը։
Չնայած ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան
եւ կառավարութեան պարզաբանումներուն, այնւամենայնիւ, կը շարունակէ մտահոգիչ մնալ այն
հանգամանքը, որ Սուրիոյ մէջ հայկական զօրախումբը, որ Հալէպ մեկնեցաւ Փետրուար 8-ին, պիտի գործէ առանց իրաւական հիմքի։
Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր
խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը նոյնպէս մտահոգւած է այս հարցով։ «Գաղտնիք չէ, թէ Սուրիա հայկական զօրախումբ ուղարկելու որոշումը ինչպիսի՛
իրավիճակի մէջ եւ ի՛նչ թեթեւութեամբ առնուեցաւ։
Այսինքն՝ ներկայ իշխանութեան կողմէ այս հարցին
հետ կապուած անհրաժեշտ քննարկում չեղաւ։
Սկիզբէն յայտարարուած էր, որ Ռուսիոյ հետ
միասին մարդասիրական մեծ ծրագիր պէտք է
իրականացուի, յայտնի է նաեւ, որ զուտ անձնական
հաշիւներով եւ այդ օրուան խնդիրները լուծելու
համար նման որոշում կայացուեցաւ։ Չնայած այս
ամէնուն՝ կարծես ռուսական կողմին ցանկութիւնը
կատարուեցաւ, բայց սա դրական անդրադարձ
չունեցաւ հայ-ռուսական յարաբերութիւններուն
վրայ»,-168.am-ի հետ զրոյցի ժամանակ նշեց Սեւակ
Յակոբեանը։
Իր խօսքով՝ ՀՀ նախկին իշխանութիւնը կրցած
էր Սուրիա հայկական զօրախումբ ուղարկելու
հարցը շրջանցել, անոնք կը յաջողէին յետաձգել
նման օրակարգ մը։ Աւելին՝ անոնք չէին միջամտեր
երկրի մը գործերուն, ուր Հայաստանը ո՛չ անմիջական, ո՛չ հեռակայ շահեր ունի։
«Այն առասպելը, թէ Սուրիոյ մէջ հայկական
զօրախումբ ունենալը կ'օգնէ տեղի հայկական համայնքին, տեսականօրէն եւ գործնականօրէն սխալ

է։ Չեմ կարծեր, որ Սուրիոյ մէջ հայկական զօրախումբը կրնայ պաշտպանել հայկական համայնքը,
եւ արդեօք ճի՞շդ է այդ քայլին դիմել, երբ Սուրիան
միջազգային ընտանիքի հովանաւորութեան տակ
է»,- ըսաւ Սեւակ Յակոբեանը։
Ըստ իրեն՝ դժուար է ըսել, թէ Սուրիա հայկական
զօրախումբ ուղարկելու վերաբերեալ ի՛նչ կարծիք
ունին միջազգային կառոյցները եւ այդ հանգամանքը ինչպէս կրնայ անդրադառնալ Հայաստանի
վրայ:
«Կը կարծեմ՝ միջազգային կառոյցներու վերաբերումը այդքան ալ դրական չէ՝ հաշուի առնելով
այն թափթփած իրավիճակը, ուր չկայ յստակ կողմնորոշում, թէ Հայաստանը միջազգային ընտանիքի
ո՛ր անդամն է. հօրեղբորորդի՞ն է, թէ՞ հեռաւոր ազգականը։
Հետեւաբար, միջազգային ընտանիքի կարծիքը
Հայաստանի գոնէ արտաքին քաղաքականութեան
մասին շատ կ'ուզէի, որ դրական ըլլար, բայց գործողութիւնները ցոյց կու տան, որ այդքան ալ
վստահելի իրավիճակի մը մէջ չենք ներկայանար։
Հայկական զօրախումբ Սուրիա ուղարկելը ռուսական կողմին այդ օրին տուրք տալ էր՝ առանց հետեւանքները լաւ քննարկելու։ Այնպիսի տպաւորութիւն
է, որ այս որոշումը կայացուցած են մէկ օրուան մէջ,
մինչեւ արեւուն մայր մտնելը։ Յուսամ՝ այդ որոշումին հետեւանքները աղէտալի չեն ըլլար»,- շեշտեց
«Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիրը։
Ան նաեւ նկատեց, որ Սուրիոյ պատերազմը
տակաւին չէ աւարտած, եւ միամտութիւն են այն
խօսակցութիւնները, որ այդ պատերազմին յաղթած
են կառավարական ուժերը, կամ պարտուած է այս
կամ այն կողմը։ Սուրիոյ հարցին մէջ կան տարբեր
խաղացողներ, որոնք երկիրը բաժնած են տարբեր
հատուածներու, եւ Աստուած գիտէ, թէ Սուրիա
մեկնած հայկական զօրախումբը ո՛ր հատուածին
մէջ պիտի գործէ։
«Մենք երբեք պէտք չէ նման միտք ունենայինք,
որ ահաբեկիչներու մտքին մէջ մտցնէինք Հայաստան անուանումը, քանի որ յայտնի ահաբեկչական
խմբաւորումներուն երբեք չենք կրնար բացատրել,
որ Հայաստանէն եկած զօրախումբը զուտ մարդասիրական օգնութիւն ցուցաբերելու համար ժամանած է Սուրիա։
Բայց անոնք կը տեսնեն, որ զինուորական
համազգեստով է մարդը, ուստի կրնան կարծել, թէ
եկած է Սուրիոյ իշխանութեան օգնելու։ Պէտք է
նկատի ունենանք նաեւ, որ մենք պիտի գործենք ոչ
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Սիմոն Ճուլարտեան
Սիմոն Ճուլարտեան (20 Հոկտեմբեր 1811,
Կարին, Թուրքիա – 14 Փետրուար 1884, Վենետիկ,
Իտալիա), հայ բանահաւաք, բանասէր։ Մխիթարեան միաբանութեան անդամ։ Խմբագրած եւ
հրապարակած է հայկական («Առածք ազգայինք»,

քաղաքակիրթ միջավայրի մէջ, ուր կան տարբեր
խմբաւորումներ, եւ Աստուած գիտէ, թէ ի՛նչ
քաղաքակրթութեան կը պատկանին։ Չեմ գիտեր,
թէ «մինչեւ արեւուն մայր մտնելու» քաղաքականութիւնը մինչեւ ո՛ւր կրնայ մեզ հասցնել, բայց արդէն
փաստ է, որ հայկական զօրախումբը Սուրիա է, եւ
փաստ է, որ ահաբեկիչներու մտքին մէջ Հայաստան
անունով երկիր յայտնուեցաւ, սա կրնայ լուրջ
հետեւանքներ ունենալ»,- նշեց Սեւակ Յակոբեանը։
Իր բնորոշմամբ՝ եթէ որեւէ երկիր մը կը գտնուի
ծանր իրավիճակի մէջ, ապա բոլորը մարդասիրական աջակցութիւն կը ցուցաբերեն, սակայն
բանակ չեն ուղարկեր, քանի որ վերջինս այլ կերպ
կը դիտարկուի։ Այս կամ այն երկրի բանակին
ներկայութիւնը պատերազմող երկրի մը մէջ ճիշդ
չընկալուիր պատերազմին մասնակցող հատուածներուն կողմէ։
«Հետեւաբար, Սուրիա ուղարկուած հայկական
զօրախումբին միակ պատասխանատուն Հայաստանի իշխանութիւնն է։ Թէ անցեալին ինչո՞ւ
զօրախումբ չէ ուղարկուած Սուրիա. այս հարցը
պէտք է դիտարկել այն լոյսին տակ, որ արտաքին
քաղաքականութեան մէջ անցեալին Հայաստանը
ի՞նչ դիրքերէ կը խօսէր, իսկ այժմ ի՞նչ դիրքէ կը
խօսի»,- եզրափակեց «Զարթօնք» օրաթերթի գըլխաւոր խմբագիրը։
Յիշեցնենք, որ ԱՄՆ պետական քարտուղարութիւնը բաւականին կոշտ արձագանգած էր Սուրիոյ
մէջ Ռուսիոյ եւ Հայաստանի միջեւ գործակցութեան՝
նշելով, որ չեն պաշտպաներ Սուրիոյ զինուած
ուժերուն հետ ներգրաւուածութիւնը՝ ըլլայ քաղաքացիական անձանց օգնութիւն ցուցաբերելու
նպատակով, թէ ռազմական ուղղուածութեան։
1880) եւ տաճկական (թուրք. «Տաճկական առածք»,
1882) առած-ասացուածքներու ժողովածուները։
Հայկական առածներու ժողովածուն կը ներկայացնէ Կոստանդնուպոլսոյ, Վանի, Կարինի, Ալաշկերտի, Ջուղայի, Երեւանի, Թիֆլիսի, Ղրիմի
խօսուածքներով՝ 4000 առած-ասացուածք, որոնք
հեղինակի գրառումներն են, ինչպէս նաեւ տպագիր այլ աղբիւրներէ քաղուած նիւթեր (Անանիա
վարդապետ, Միքայէլ Միանսարեանց, Խաչատուր Աբովեան, Խոջոյեան)։ Ժողովածուն համառօտելով 1888 թուականին ֆրանսերէն եւ անգլերէն թարգմանած է Գէորգ Պայեանը։ Ճուլարտեանի
տաճկական առածներու ժողովածուն գերազանցապէս հեղինակի գրառումներն են՝ տպագրուած
հայատառ թուրքերէնով (շուրջ 4500 գրառում)։
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Նախագահի Կին Ըլլալը Հաճելի է, Բայց Պատասխանատու. Նունէ Սարգսեան
Զրուցեց՝ ՆԱՆԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Ինչպէ՞ս ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի կինը որոշեց դառնալ հեքիաթագիր, ի՞նչ պարտականութիւններ ունի նախագահի կինը, եւ ո՞վ է
ընտրում նրա հագուստը։ Նունէ Սարգսեանն այս
հարցերին պատասխանել է «Sputnik Արմէնիա»
նոր` «Լէտի Sputnik» նախագծի շրջանակում:
– Դուք յայտնի մանկագիր էք ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ արտերկրում։ Ինչպէ՞ս հասկացաք,
որ հենց դրանով էք ուզում զբաղուել։
– Շնորհակալ եմ ձեր գնահատականի համար:
Հեքիաթը հարուստ գրական ժանր է, որ գոյութիւն
է ունեցել հնուց մինչեւ այսօր։ Միշտ եղել են ու կան
հեքիաթներ նաեւ մեծերի համար, ինչպէս՝ «Հազար
ու մի գիշերները» կամ ժամանակակից Ջորջ Մարթինի «Գահերի խաղը», որը վերածուել է բազմասերիանոց սիրուած ֆիլմաշարքի, եւ կան հեքիաթներ
փոքրիկների համար։ Մանկական ամէն հեքիաթ
բարոյախօսութիւն եւ խրատ է պարունակում։
Հեքիաթները դասագիրք են երեխայի հետագայ
կեանքի դպրոցի համար։ Եւ որքան վաղ տարիքում
երեխան ընկալի լաւի ու բարու արժէքները, այնքան
հետագայում հասարակութիւնը կը շահի։ Դա է
պատճառը, որ ես ու շատ ուրիշ մանկագիրներ գնահատում ենք հեքիաթի դերը երեխաների համար`
այսօրուայ գերզբաղուած եւ ելեկտրոնային տեղեկատւութեամբ ծանրաբեռնուած կեանքում։

Իսկ թէ ինչու եւ ինչպէս ես սկսեցի գրել
հեքիաթներ, ուրիշ պատմութիւն է։ Եւ դա կապուած
չէ իմ երեխաների կամ թոռնիկների ծնուելու կամ
նրանց գոյութեան հետ։ Մասնագիտութեամբ ես
արուեստաբան եմ եւ երկար ժամանակ զբաղուել եմ
արուեստով՝ ցուցահանդէսներ եւ դասական երաժըշտութեան համերգներ կազմակերպելով, ակնարկներ եւ յօդուածներ գրելով՝ հայալեզու արտասահմանեան ու տեղական մամուլի ու ռատիոյի համար։
Երբեք չէի նախատեսում գրող կամ մանկագիր
դառնալ, եթէ չլինէր ամուսինս, ով ինձ միշտ
քաջալերում էր ստեղծագործել։
– Հեքիաթների մէջ ի՞նչն է հրապուրում ձեզ։
– Երբեք չեմ ծրագրում հեքիաթի ընթացքը։ Ուղղակի մտնում եմ գրուածքի մէջ, դառնում անտեսանելի մասնակից եւ սկսում զարգացնել թեման։ Դա
ինձ համար շատ հետաքրքրական գործողութիւն է,
որովհետեւ դառնում եմ իմ իսկ պատմութեան
դիրիժորն ու մասնակիցը։ Երբեմն թողնում եմ, որ
պատմութիւնն ինքն իրեն ստեղծուի ու զարգանայ եւ
կարծես հեռուից դիտում եմ հետաքրքրութեամբ, թէ
ինչ կը լինի յաջորդ պահին։ Երբեմն խճճուում եմ
ստեղծած իրավիճակների մէջ եւ անհամբեր սպասում

եմ, թէ ինչպէս պէտք է վերջանայ հեքիաթը։ Ահա թէ
ինչն է ինձ հրապուրում հեքիաթ ստեղծելու մէջ։
– Սաւաննան ձեր առաջի՞ն համահեղինակն է։
– Այո՛, առաջին անգամ է, որ համահեղինակ ունեմ, եւ դա իմ թոռնիկ Սաւաննան է։ Նա վառ երեւակայութիւն ունի եւ նկարելու ու յօրինելու տաղանդ։
Կապոյտ գետաձիու եւ վարդագոյն մկնիկի արկածները կը լինի նրա առաջին գիրքը, որը շուտով լոյս կը
տեսնի Սաւաննայի անուշիկ նկարազարդումներով։
Նա լրջօրէն մտել է գրքի հրատարակման գործի մէջ։
Ես հենց դա էի ուզում, որ երեխան տեսնի, թէ ինչպէս
են ստեղծուում գրքերը։
– Իսկ ձեր եւ պարոն նախագահի սիրոյ պատմութիւնը չէ՞ք պատրաստուում գրի առնել։
– Իմ կարծիքով՝ մեր սիրոյ պատմութիւնը պատկանում է մեզ եւ մեր ընտանիքին ու հրապարակելը
սխալ կը լինի։ Իրականում դա պարզ մարդկային
պատմութիւն է մեր սիրոյ եւ ընկերութեան մասին,
որը սկսուեց Երեւանի դպրոցներից մէկում եւ
շարունակուում է մինչեւ հիմա։ Ես հաւատացած եմ,
որ երկու անձանց սէրն առանց ընկերութեան ու
վստահութեան երկար չի տեւում։ Ուրախ եմ, որ մեր
երկու որդիները վկայ եղան, թէ ինչպէս ենք մենք
միշտ փորձել «ամուսնութիւն» կոչուող ինստիտուտը
հաստատուն պահել։ Յուսով եմ, որ իրենք էլ իրենց
ընտանիքներն այդպէս կը պահեն։
– Դժուա՞ր է նախագահի կին լինել։
– Բոլորովին դժուար չէ, ընդհակառակը՝ հաճելի
է, պատասխանատու եւ կարեւոր, սակայն դժուար չէ։
Իմ կեանքում մեծ փոփոխութիւն տեղի չի ունեցել
Արմէնի նախագահ դառնալով։ Նա ֆիզիկոս էր, երբ
ամուսնացանք, յետոյ՝ դիւանագէտ, վարչապետ,
գործարար, իսկ հիմա՝ հանրապետութեան նախագահ։ Նա չի փոխուել, եւ ես էլ նոյնն եմ, նոյն Նունէն՝
Արմէն Սարգսեանի կինը, Վարդանի եւ Հայկի մայրը,
Սաւաննայի, Արմէնի եւ Գաբրիէլի տատիկը։ Ունեմ
բազմաթիւ ընկերների եւ ծանօթների շրջանակ,
զբաղմունքների երկար ցանկ։ Ինչպէս Արմէնը, ես
նոյնպէս սիրում եմ թատրոն, արուեստ, երաժշտութիւն
եւ սպորտ։ Սիրում եմ եփել ու թխել, սիրում եմ բոյսեր,
ծաղիկներ ու կենդանիներ։ Մեր կեանքի տարբեր՝
դժուար ու հեշտ էտապներում այս ամէնը նոյնն է
եղել։ Ես մնացել եմ նոյնը՝ թէ՛ որպէս ֆիզիկայի
դասախօսի կին, թէ՛ որպէս Հայաստանի նախագահի
կին։
Յուսով եմ` կը կարողանամ օգնել ինչով կարող եմ:

Նունէ Սարգսեանը «Բարի տնակ» է այցելել։

– Շարունակո՞ւմ էք նախաճաշ պատրաստել
նրա համար։
– Շատ սիրով պատրաստում եմ։ Եւ ոչ միայն
նախաճաշ։ Չէ՞ք նկատել, որ տհաճութեամբ եփուած
կերակուրները երբեք համով չեն լինում։ Կիրակնօրեայ ընտանեկան նախաճաշը հաճելի աւանդոյթ է
մեր ընտանիքում։ Լոլիկով ձուածեղը համար մէկ
ընտրութիւնն է կիրակնօրեայ նախաճաշին, որն
աւելի տօնական է դառնում, երբ մեզ միանում են
թոռնիկները։

– Ի՞նչ կը ցանկանայիք խորհուրդ տալ աւելի
անփորձ ու քաղաքական ընտանիքներին։
Քաղաքական, թէ ոչ քաղաքական բոլոր զոյգերին
իմ համեստ խորհուրդն է` իրար սիրելուց բացի, իրար
յարգել, որից յարաբերութիւնը կը շահի, նաեւ՝ որպէսզի ժամանակ տրամադրեն իրար հետ զրուցելու
եւ իրար լսելու։ Թէ՛ ամուսինները եւ թէ՛ կանայք
կարիք ունեն, որ իրենց լսեն։ Դա չի կարելի արհամարհել։
Աւանդօրէն, մեր հայկական կենցաղում, ուժեղ
տղամարդը ընտանիքի ղեկավարն է։ Բայց հայ կինը
տոկուն է եւ խելօք։ Սա հիանալի հաւասարակշռութիւն
է ստեղծում հայկական ընտանիքներում։
– Տանը զրուցո՞ւմ էք քաղաքականութեան մասին։
–Երբեք տանը չենք խօսում գործի մասին։ Տանը
ես ձգտում եմ ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ
նա կարող է շեղուել աշխատանքային մտածմունքներից` յաջորդ օրն աւելի թարմ ուժերով սկսելու
համար։
– Երբ յեղափոխութեան օրերին նախագահը եկաւ
հրապարակ, դուք տեղեա՞կ էիք։ Ի՞նչ ապրումներ
ունեցաք։
Այդ օրը աղմուկ էր քաղաքում, տանը մենակ էի ու
գրասեղանիս մօտ նստած ուղիղ միացումն էի դիտում։ Չորս կողմից լսուում էր թմբուկների ձայնը,
մեքենաների ազդանշանները, մթնոլորտը լարուած
էր։ Եւ ես մտահոգուած էի, թէ ինչ է լինելու հիմա։
Յանկարծ համակարգչի էկրանի վրայ տեսայ, որ
հրապարակ մտաւ ամուսինս։ Առաջին ռէակցիան,
որ ունեցայ, սրտի տրոփն էր։ Բայց վայրկեաններ
անց այդ ամէնն անցաւ, քանի որ անմիջապէս գիտակցեցի, որ նա գիտի` ինչ է անում եւ անում է ճիշտ
քայլը։
– Դուք էլեգանտութեան խորհրդանիշ էք դարձել
Հայաստանում։ Ինքնուրո՞յն էք ընտրում զգեստները, թէ՞ մասնագէտներն են օգնում։
– Շնորհակալ եմ կարծիքի համար։
Ինձ համար առաջին հերթին եւ ամենակարեւորը
հագուստների յարմարութիւնն է, ապա ճաշակը,
գեղեցկութիւնը, նորաձեւութիւնը։ Հագուստը պէտք է
մերուի քեզ հետ։ Երբ փոքր էի, ծնողներս ինձ խորհուրդ էին տալիս նոր հագուստն ու նոր կօշիկները
մի քանի օր օգտագործել տանը՝ մինչեւ դուրս գալը։
Հիմա ի հարկէ հասկանում եմ դրա իմաստը՝ հագուս-
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Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «Վահրամ Փափազեան» Թատերախումբը Մօտ Օրէն Պիտի Ներկայացնէ
«Ակամայ Ստախօսը» Կատակերգութիւնը
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբը 22 Մարտէն սկսեալ, Յակոբ Տէր Մելքոնեան
թատերասրահին մէջ պիտի ներկայացնէ անգլիացի
թատերագիր Մայքըլ Գունիի «Ակամայ ստախօսը»
կատակերգութիւնը՝ թարգմանութեամբ եւ բեմադրութեամբ Յարութ Գնդունիի։
Թատերախաղին մէջ դերեր վերցուցած են ՀԵԸ-ի
«Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի փորձառու
եւ նոր դերասան-դերասանուհիներ՝ Յարութ Թորոսեանը, Յարութ Մանուկեանը, Եղիկ Աւետիքեանը,
Հուրի Պապահէքեանը, Դանիէլ Քէօրօղլեանը, Վիգէն Քէօշկէրեանը, Ցոլին Գարճիգեանը, Արմէն Մաճառեանը, Կարինէ Ներսէսեանը եւ Մարիանա Մկըրտիչեանը։
Յիշեցնենք, որ ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան»
թատերախումբը հիմնուած է 1959-ին։ 2019-ը տարին
կը նշանաւորուի թատերախումբի հիմնադրութեան
60-ամեակով:

«Փափազեան»-ականները Ընտանեկան Ջերմ Մթնոլորտի Մէջ

Կիրակի, 10 Փետրուար 2019-ի կէսօրին, ՀԲԸՄՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի
վարչութեան կազմակերպութեամբ, թատերախումբի
բեմադրիչ Յարութ Գնդունիի, հին եւ նոր դերասաններու մասնակցութեամբ ընկերային հաւաք մը

տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի Ահրամճեան կեդրոնին
մէջ:
Միութենական այս ջերմ մթնոլորտը իրենց ներկայութեամբ ոգեւորեցին ՀԵԸ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենադպիր Յակոբ Թէլվիզեանը եւ ան-

դամ Արա Տագէսեանը, թատերախումբի վարչականներ՝
Վազգէն Մուղալեանը, Սեւակ Նորշահեանը:
Յակոբ Թէլվիզեան թատերախումբի անդամներուն յայտնեց ՀԵԸ-ի Կեդրոնական վարչութեան
բարեմաղթութիւնները նոր ներկայացումի նախօրէին՝ աւելցնելով, որ 2019-ը կը զուգադիպի ՀԲԸՄՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի
հիմնադրութեան վաթսունամեակին, որուն համար
պիտի կազմուի յոբելենական մարմին՝ հանդիսաւորապէս եւ մեծ շուքով նշելու անկիւնադարձային այս
տարեդարձը: Յոբելենական տարին առիթ մը պիտի
ըլլայ համախմբելու բոլոր «Փափազեան»-ականները, «Վահրամ Փափազեան» թատրոնի երախտաւորներ՝ Գրիգոր Սաթամեանը, Երուանդ Ղազանճեանը:
Նշենք, որ ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան»
թատերախումբը 22 Մարտ 2019-էն սկսեալ Յակոբ
Տէր Մելքոնեան թատերասրահին մէջ պիտի ներկայացնէ անգլիացի գրող Մայքըլ Գունիի «Ակամայ ստախօսը» կատակերգութիւնը:
ՀԵԸ-ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ÐÇÝùß³µÃÇ / 14.2.2019

¾ç 05

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Î»³Ýù
«Տեառնընդառաջի Տօնը Հրաւէր Մըն Է Ուղղուած Մեզմէ Իւրաքանչիւրին՝ Մեր
Անձերը Ընծայելու Աստուծոյ» Արամ Ա. Կաթողիկոս

Հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին, 13 Փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ նշուեցաւ Տեառնընդառաջի նախատօնակը՝ հաւատացեալներու հոծ բազմութեան ներկա-

յութեամբ։ Հոգեպարար արարողութեան ընթացքին
տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր Անդաստան, մանուկներու տաճար ընծայում եւ աւանդական հրավառութիւն:
Արարողութեան աւարտին, իր հայրապետական
պատգամը փոխանցեց Նորին Սրբութիւնը։ Կեդրո-

նանալով տօնին խորհուրդին՝ ան ըսաւ, որ թէեւ
Քրիստոսի ծնունդէն քառասուն օր ետք Անոր տաճար
ընծայման տօնն է, սակայն ան չի սահմանափակուիր
միայն մանուկներու ընծայումով, այլ բոլորս կոչուած
ենք մեր անձերը ընծայելու Աստուծոյ։ «Առանց
Աստուծոյ ներկայութեան մեր կեանքը իմաստազուրկ
կը դառնայ, հետեւաբար, իւրաքանչիւր անձ, մեծ թէ
փոքր, հոգեւորական թէ աշխարհական, պարտի իր
անձը ընծայել ու վերընծայել Աստուծոյ» ընդծգեց
Հայրապետը, ու աւելցուց. «Երբ կը նայինք Քրիստոսի
կեանքին ու առաքելութեան, կը տեսնենք, թէ Ան իր
կեանքի ամէն մէկ րոպէին ապրեցաւ Աստուծոյ
ներկայութիւնը ու Անոր ապաւինեցաւ»:
Վեհափառ Հայրապետը շարունակեց իր պատգամը՝ նշելով, թէ կեանքի ներկայ պայմաններու դիմաց մարդը շրջապատուած է այնպիսի պարագաներով, որ կամայ թէ ակամայ զինք մեղքի ճամբան
կը տանին, սակայն շնորհիւ հաւատքին, հարկ է
միշտ վերադառնալ Աստուծոյ ու դառնալ քրիստոնեայ,
որ կ՚ընդգրկէ դառնալ Քրիստոսի խորհրդական
մարմինին անդամ ու ապրիլ Անոր ներկայութեամբ։
Հայրապետը եզրափակեց, որ տեառնընդառաջի
տօնը անգամ մը եւս մեզ կը հրաւիրէ մեր անձերը
վերընծայելու Աստուծոյ:

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն
Արցախի Մէջ Զբօսաշրջային Կեդրոն Պիտի Ստեղծուի. Լեռնիկ Յովհաննիսեան
2018-ին Արցախ այցելած է 28,588 զբօսաշրջիկ,
որ 23 տոկոսով աւելի է, քան 2017-ի համապատասխան
ցուցանիշը:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, Փետրուար
12-ին կայացած մամուլի ասուլիսի մ ժամանակ ըսած
է Արցախի Հանրապետութեան մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան՝ աւելցնելով, որ 2019
Յունուար ամսուան տուեալներով՝ մօտ 710 զբօսաշրջիկ այցելած է Արցախ՝ նախորդ տարուան նոյն
ժամանակահատուածի 676-ի համեմատ:
«2018 թուականի զբօսաշրջութեան զարգացման
ծրագիրը մեծ մասամբ ուղղուած էր շուկայագիտական
քաղաքականութեան իրականացման: Մայրաքաղաքի եւ Շուշիի մէջ գործող տեղեկատուական չորս
կեդրոնները շարունակած են անվճար սպասարկել
Արցախ այցելած զբօսաշրջիկներուն` վերջիններուս
տրամադրելով հաւաստի եւ անվճար տեղեկութիւններ: Նշուած ժամանակահատուածին Ստեփանակերտի եւ Շուշիի տեղեկատուական կեդրոններ այցելած
են աւելի քան 800 զբօսաշրջիկներ՝ 52 երկրէ:
Տարուան ընթացքին` հաշուառուած են եւս 18 նորաբաց հիւրանոցային տնտեսութեան կեդրոններ: Ներկայիս Արցախի տարածքին կը գործէ 64 հիւրանոցային տնտեսութեան կեդրոն` 1532 մահճակալով»,- նշած
է Լ. Յովհաննիսեան:
Նախարարի խօսքով՝ 2019-ին պիտի շարունակուի
ընդլայնել Արցախ այցելող զբօսաշրջիկներու ծագման աշխարհագրութիւնը:
«2019 թուականին պիտի գործարկուի artsakh.
travel եւ karabakh.travel domain-ներով (ազդեցութեան
դաշտերով) վերստին մակնիշուած զբօսաշրջային
պաշտօնական կայքը: Շուկայագիտութեան ծրա-

գիրներու իրականացման ծիրէն ներս պիտի կազմակերպուի թուային շուկայագիտութեան արշաւ՝ մեծ
թիւով օգտատէրերու ընդգրկումով: Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղիի շահագործումը հնարաւորութիւն
ստեղծած է միացնելու Արցախի եւ Հայաստանի զբօսաշրջային երթուղիները Արցախի հիւսիս-արեւմըտեան տարածաշրջանին վրայ, որ նպաստաւոր
պայմաններ կը ստեղծէ Երեւան-Գորիս-Ստեփանակերտ-Մարտակերտ-Վարդենիս օղակաձեւ զբօսաշրջային երթուղիի զարգացման համար: Կանոնաւոր եւ նիւթական աջակցութիւն պիտի ցուցաբերուի
Հադրութի շրջանի Տող գիւղին մէջ «Արցախեան
գինի»ի վեցերորդ փառատօնին, ինչպէս նաեւ զբօսաշրջութեան զարգացման ուղղուած այլ փառատօն-

ներու եւ ձեռնարկներու կազմակերպման: Պիտի
ստեղծուի Զբօսաշրջիկներու աջակցութեան կեդրոնը՝ Արցախ այցելած զբօսաշրջիկներուն համապարփակ տեղեկատւութիւն եւ օժանդակութիւն ցուցաբերելու նպատակով»,- ընդգծած է Լ. Յովհաննիսեան:
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Եսայեանի Անունը՝ Լոյսի Տակ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Փետրուարը հայ գրականութեան համար կը
սկսի Զապէլ Եսայեանի ոգիով: Անոր ծննդեան օրը՝
Փետրուարի 4-ը, արդէն քանի մը տարիէ ի վեր կը
նշուի Հայաստանի մէջ, բան մը, որ կարելի չէր ըսել
նախորդ տարիներուն, երբ հայ գրականութեան
ազատախոհ կին գրողը մոռացութեան մատնուած
էր հայրենիքի մէջ եւ հատուկենտ մարդիկ միայն
ստէպ-ստէպ կը յիշէին անոր անունը, կ'անդրադառնային տպագրուած գիրքերուն: Իսկ անոր
հալածեալի ճակատագիրը ճերմակ էջ մըն էր, որ
գոցուած եւ մէկ կողմ դրուած էր հայաստանեան
իրականութեան մէջ:
Շնորհիւ հայաստանեան հասարակութեան մէջ
վերջին շրջանին ի յայտ եկած թարմ շունչին, անցեալը պատշաճօրէն արժեւորելու մղումին՝ Զապէլ
Եսայեանին անունը լոյսի տակ առնուած է:
1936 թուականի զտումներու զոհերուն մասին
այսօր շատ կը խօսուի, կը գրուի, դրուագ առ
դրուագ կը քննուին անոնց կեանքի մանրամասնութիւնները, մինչեւ դաժան աքսորը եւ աքսորէն
աւելի դաժան տարիները: Այդ զոհերէն էր ինք՝
պոլսահայ գրող Զապէլ Եսայեան: Բանտարկութենէն
եւ մահէն բազմաթիւ տարիներ ետք՝ 1957 թուականին, Խորհրդային Միութեան Գերագոյն դատարանը կ՚արդարացնէ Զապէլ Եսայեանը՝ եզրակացընելով, որ ան ու իր շրջապատի մարդիկը չեն
ծառայած ֆրանսական հետախուզութեան եւ
եղածը սխալ մըն էր. ասիկա պարզապէս փոքրիկ
մխիթարանք մըն է գերեզման չունեցող գրողի
յիշատակին համար, բայց եւ այնպէս դժուար է
առանց յուզումի կարդալ այն բոլոր տանջանքներուն
եւ բանտարկութեան տարիներուն մասին, որ
բաժին հասած էին հայրենիքի երազով Հայաստան
եկած արեւմտահայ տաղանդաւոր գրողին: Դժուար
է ներել այն բոլոր պատահարներուն, որոնց արժանացան Հայաստան եկած բազմաթիւ սփիւռքահայեր…
Դժուար է նաեւ հաւատալ, թէ այն հայերը, որ
այսօր կը նշեն աքսորեալ գրողին ծննդեան օրը եւ
արժանին կը մատուցեն անոր, նոյն ազգէն են,
որուն որոշ ներկայացուցիչները 1940-ականներուն
ամէն դաւ նիւթեցին վաթսունն անց կնոջ հանդէպ:
Կը մնայ կրկնել իր «Բարպա Խաչիկ» վէպի հերոսներէն մէկուն խօսքերը.

«Ինչ ըրած եմ, ըրած եմ յօգուտ սիրելի ազգիս ու
հայրենիքիս:
«Լաւ է՝ վերցուցէք ինչքան եւ ինչպէս կ՚ուզէք‚
վատին համար՝ ներեցէք»:
Իր կենդանութեան տարիներուն եւ մահէն ետք
Եսայեան շատ տպագրուած է, սակայն մամուլին
մէջ տակաւին ցրուած են անոր յօդուածները, պատմուածքները, նորավէպերը, որոնք հատորներու մէջ
ամբողջանալու կը կարօտին: Արեւմտահայ եւ արեւելահայ մամուլի բազմաթիւ թերթերու ու հանդէսներու աշխատակցած է Զապէլ Եսայեան, եւ ահաւասիկ, անոր ծննդեան 141-ամեակին ներկայացուող
այս անտիպ գործը Հայ Մատենագրութեան Թուանըշանային գրադարանը «Հայաստանի Կոչնակ»-էն
(1925) առած է. հոս կ՚երեւի պոլսահայ գրողին
ազատատենչ ոգին, որ մայրենի տունը նկարագրելու
մեծ տաղանդով օժտուած է (Զապէլ Եսայեանի՝ օրին
գործածուած ուղղագրութիւնը պահպանուած է):
ՄԱՅՐԵՆԻ ՏՈՒՆ
Բոլոր անոնց, բարեկամ թէ թշնամի, որ
լքած իրենց մայրենի տունը, օտարական
եւ վտարանդի, կը թափառին ինչպէս
տանջուող հոգիներ:
Ա.
Ի՜նչպէս յայտնուեցաւ ինձ եւ ո՞ր տարիքին, մայրենի տունը, դժուար է ճշդել: Մանկական անգիտակցութեան մշուշը դժնդակ ճիգով մը դանդաղօրէն կը նօսրանար: Կայի եւ չի կայի որովհետեւ
էութիւնս ցրիւ էր շղթայագերծ ուժերու մէջ եւ
մշտատեւ շարժումով մը կը տարածուէր եւ կ՚ամփոփուէր, ամէն անգամուն քիչ մը աւելի խտանալով
անորոշ կորիզի մը շուրջ որ կը կազմուէր խուսափուկ
եւ կրկնուող տպաւորութիւններով եւ իմացական
նշոյլներով:
Երբ յետադարձ ակնարկ մը կը նետեմ այդ այնքան հեռաւոր օրերու վրայ, որոնք կարծես տարբեր
ժամանակներու եւ տապալուած շրջաններու կը
պատկանին, անոնք ինձ կը թուին լիքը խորհուրդով
եւ գաղտնիքներով որոնք առյաւէտ անլուծելի պիտի
մնան:
Կարծես թէ իմ սեպհական կեանքս դեռ իր սահմանները չէր գտած, ինքն իր մէջ չէր խտացած,
անիկա դեռ անկայուն, անձեւ եւ կոյր զօրութիւն
մըն էր որ անսահմանելի քաօսի մը մէջ, խառն
թշնամի եւ բարեկամ տարերքներով, կ՚երթար ու
կուգար, ինչպէս ծովի մը ալիքները ափի մը
աւազներուն վրայ եւ ամէն անգամուն քիչ մը դիրտ
եւ խլեակ կը թողուր այնտեղ:
Յիշողութիւննե՞ր… երբ կ՚ուզենք հաւաքել ինչ որ
մնացած է այդ հրաշալի ժամերէն, կարող ե՞նք ուրիշ
բան ընել բայց եթէ հաւաքել այն քիչ մը դիրտը եւ
խլեակները որ սկսուող կեանք մը, անսահման ու
զօրեղ, դեռ շատ մօտ եւ մասնակից աւելի լայն
կեանքի մը, դուրս նետած է իր ծոցէն իբր սահմանաւոր եւ անկենդան:
Բայց նաեւ այդ աւելորդ եւ անկենդանն է որ կարող ենք միայն իւրացնել, մերը դարձնել եւ անոնցմով ստեղծել հանգրուաններ, որոնք հանգոյցներու
պէս իրարու կը կապեն այն սարդի թելերը որոնք
կը կամարանան մեր ծնունդին եւ մահուան միջեւ:
Խումբ մը երախաներ էինք զանազան տարիքէ
եւ աղմուկով ու շարժումով կը լեցնէինք հնամենի
տունը ուր ծնողքս եկեր ապաստաներ էին անյաջողութիւններէ եւ դժբաղդութիւններէ ետքը: Ի՞նչ էին
այդ դժբաղդութիւնները, չէինք գիտեր, անոնք մեզ
համար գոյութիւն չունէին եւ կարծես ոեւէ առնչութիւն չունէին մեզ հետ: Կը յիշեմ թէ ի՞նչպէս, անդուլ,
անդադար Մեծերը կը ջանային պահպանել տանը

լռութիւնը: Կարծես թէ կը հետապնդէին այդ լռութիւնը լսելու համար իրենց ցաւերուն արձագանքը,
մինչ մենք մշտատեւ եւ յամառ ջանքով կը խանգարէինք զայն: Կը յիշեմ նաեւ այն օտարութիւնը,
պիտի ըսեմ անհաշտելիութիւնը որ կար մեր եւ
Մեծերուն մէջ:
Ամէն ինչ որ զիրենք կը հետաքրքրէր. կ՚ոգեւորէր,
վիշտ ու հոգ կը պատճառէր, մեռած էին մեզ համար,
անգոյ եւ անիրական: Կարծես կաշկանդող բեռ մը
ունէին իրենց ուսերուն, թիպարտի շղթայ մը կապւած իրենց ոտքին, մինչ մենք ազատ էինք թիթեռնիկներու պէս եւ չէինք ճանչնար ու կ՚ուրանայինք
իրենց հոգերը: Աւելի ուշ միայն հասկցայ որ անցեալի բեռն էր որ կը քաշքշէին այդպէս տաժանելիօրէն:
Բայց այն ատեն ոչ անցեալը գոյութիւն ունէր
մեզ համար եւ ոչ ապագան: Կ՚ապրէինք ներկային
մէջ արեւով եւ լոյսով արբեցած, լիքը անբար
ցնծութեամբ լիանալով մեր շարժումներէն, խենդեցած մեր ձայներէն, աւերելով եւ քանդելով ինչ որ
ժամանակը կուտակէր էր մեր շուրջը: Կարծես
անշէջ խարոյկ մը վառեր էինք մեզմով եւ ամէն բան
կը լափէինք եւ հրաշալին այն էր որ Մեծերու դէմ
այդ թագուն պայքարին մէջ կը յաջողէինք երբեմն
մեր ծնողներուն խոժոռ, յոգնած եւ ծանրախոհ
դէմքերուն վրայ ժպիտ յառաջ բերել եւ երբեմն ալ
մեր դաշնակիցը դարձնել զիրենք:
Երբ եւ ի՞նչպէս հմայքը խզուեցաւ եւ դուրս եկայ
մանկութեան առաջին շրջանի շողշողուն անգիտակցութենէն: Բարոյական բաղխում մը ինձ
սթափեցուց թերեւս կամ ֆիզիքական հիւանդութիւն
մը: Տեսակ մը անճար տխրութիւն կայ կապուած իմ
առաջին յիշողութիւններուս հետ որուն պատճառը
մթութեան մէջ կը մնայ: Անմիջապէս որ առագաստներս ծալլեցի եւ ինքզինքիս մէջ ամփոփուեցայ,
սկսայ իմ տպաւորութիւններս տեղաւորել եւ անոնցմէ
քաղել անորոշ զգացումներ որոնց անկայուն եւ
ծփուն գիծերը կը յանգէին զիս շրջապատող իրերուն եւ դէմքերուն: Այդ պահէն է որ աստիճանաբար
ծանօթացայ մայրենի տան հետ եւ իմ կեանքս
կապեցի անոր հետ: Ամէն ինչ որ կարող էի յուսալ
եւ երազել կը սահմանափակուէր անոր շրջանակին
մէջ: Իմ մտերիմ կեանքի ոստայնիս թելերը հիւսեցի
անոր պատերուն եւ իմ առաջին երազներս հիւսեցի
այն մթնոլորտին մէջ ուր այնքան երազներ ծաղկեր
ու թառամեր էին եւ որոնցմէ յուսաբեկութեան
անշօշափելի հետք մը մնացած էր միայն:
Տուն մը ուր ծնած ենք եւ մեր մանկութիւնը
անցուցած, նոյն իսկ հեռու, նոյն իսկ քանդուած
երբէք ամբողջովին չէ կորսուած մեզ համար: Չենք
գիտեր թէ ի՞նչ թողած ենք այնտեղ եւ չենք գիտեր
մանաւանդ թէ ի՞նչ առած ենք անկէ մեզ հետ, մեր
անդարձ մեկնումի պահուն, երբ ամէն ինչ թողած
կը կարծէինք, եւ որ մեզ պիտի ընկերանայ երբեմն
խօսուն, երբեմն անշշուկ մեր կեանքի եւ
գործունէութեան ամբողջ ընթացքին:
Ահա թէ ինչո՞ւ մայրենի տան կերպարանքը ինձ
կ՚երեւայ նման անհետացած սիրելիի մը պատկերին: Կը ճանչնամ իր ուրախութիւնները եւ
տխրութիւնները, կը յիշեմ ժամեր երբ անիկա
ընկճուած կ՚երեւէր անյոյս տխրութեան տակ, երբեմն նման անառիկ միջնաբերդի ուր կը քաշուէինք
ամրանալու եւ մեր բարոյական ուժերը ամփոփելու
համար, եւ երբեմն ալ ցնծուն՝ ինչպէս եթէ
յաղթութեան դրօշ մը շառաչէր իր կտուրին վրայ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 Շրջանային Èáõñ»ñ
Երգի
Պատմութիւնը
–ԱՄՆ-ի
4 -Եւ Իրանի Բանակցութիւնները
Նախագահի Կին
ԸլլալըՄը
Հաճելի
է, Բայց

d by Me» («Մնա՛
ինծի հետ»), ՊենՆունէ
ՔինկՍարգսեան
Պատասխանատու.
Դրական Արդիւնք Չեն Տար. Այաթոլլա
«Stand by Me» («Մնա՛
ինծի
հետ»),որՊեն
Քինկ
Յաճախ
կը պատահի,
մեր լսած
երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Խամենէի
օնք»ի Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ
պտըտիլ շուրջս: ՈրոՅաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
¾ç ԱՆԱՀԻՏ
03
ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
Նրանք
ուշադրութեան
եւ
մարդկային
ջերմութեան
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որոարու ռիթմ եւ
պլուզ ոճի ամենայայտնի
կարիք տխրինք,
ունեն։ Նրանց
կեանքը հեշտ
չի եղելհեղինակին
երկտը կրելիս բնական պահուածքի եւ բնական
կեցուածյուզուինք,
ուրախանանք,
սիրահարինք,
մութիւնը,
զգացողութիւնը, ներքանցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
րաշարժից
յետոյ, նոյնիսկ ինչ-որ նաշխարհը՝
ժամանակահատ20-րդ դարու
եւ պլուզ
ամենայայտնի
քի համար
էր դա։ռիթմ
Այս դասը
կրելոճի
եմ ողջ
կեանքում։ անոր
հիասթափինք
լուռ ընկերակցութեամբ:
երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքայս երգը գրեց տպաւորուելով աւետաւած կար,
մոռացուել
Արմէննինծի,
ու եսյայտնաբերեցի, որ երգը, պատերգերէն
որ Պեն
1960-ին:
Երբեքմէկը,
օգնող
չեմ Քինկը
ունեցելձայնագրեց
արտաքին
տեսքս
Կան երգեր,
որ տեսած
են որ
մերնրանք
կեանքի
գրեթէ էին։
զարմանս
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
սիրում
ենք
կիւմրեցիներին,
նրանք
համով-հոտով
Քինկը այս
երգը եւ
գրեց
տպաւորուելով
աւետայարդարելու
համար
հիմա
էլ չունեմ։
Ամէն
ինչ
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատկանին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
մարդիկմէջ,
են, քան
հումորով
շատ անկեղծ։
րանական
եկեղեցւոյ
նոյնանուն հոգեւոր
ընտրում
եւ անում
եմ ինքս։
յուշեր կըերգէն՝
պահեն իրենց
մենք:ուԵրբեմն
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
ն տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանք– Դուք դարձել
նաեւ այս
Հայաստանի
դեսպանը բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
1905
թուականին
որուն, իրալ
հերթին,
– Ունէ
՞ք սիրելի գրուած,
աքսեսուար։
անոնք հիմք
մեր միակ ընկերներն
են էք
օրուան
ու կը բացայայտէ
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
տին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
Մեր
մշակոյթը ներկայացնելիս
կը ծառայէին
տողեր
սաղմոսէն:
Երգի
աշխատանք– Սիրում եմ
ականջօղեր,
որովհետեւ
չեն խանկամ
այն
ժամունարտասահմանում։
կամ կեանքի մէկ
կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
մահեղինակ, երգահաններու յայտնի
ի՞նչն էքորոնց
կարեւորում։
ները աւարտին
հասցնելու
համար
իրեն
օգնեցին
գարում,
չեմ նկատում,
որ ինձ
վրայ են։
Դնում
եմ
եւ երգեր,
շրջանին:
Կան
տարիքը աւելի ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսեկամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
Գովաբանում
եմ հայաստանցիներին
եւ ընդհաներկու համահեղինակ, երգահաններու
յայտնի
մոռանում։
մեծ է, քան
մերը: Կան
նաեւ երիտասարդները:
լու միտքը,
ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անշրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսեհայերին,
մենք շատ
զոյգ՝
Ճերրի
Լիպերն
ու Մայք նախաձեռնութիւն
Սթոլերը:
– Դուք
նաեւ
շատ կարեւոր
էք րապէս
Անոնց բոլորին
կը կապէ
մէկ քանի
բան. որ
անոնք
դամտաղանդաւոր
դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անազգ ենք, Լաւ
որն երգը
ունի ստեղծագործելու
բազումկըհնաիրականացնում ՝ «Երեւան, իմ սէր» նախագիծը։
դարձած ենՈ՞ւմ
պատմութիւն:
լաւ գինիի ինչ իրենք
թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
րաւորութիւններ։
գաղափարն էր, եւ այժմ շարունակու՞մ
էք
ձեր
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատդարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
Հպարտ
Երբեմն
գործունէութիւնը։
աւելի լաւը կը դառնայ
անկէ:եմ Հայաստանի բնապատկերով։
մութեան մէջ
իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատմեր աչքերը վարժուում
են, եւ մենք չենք
նկատում, թէշարքին:
– Աշխարհի բազմաթիւ երկրներում Օրեր
նախագահառաջ հերթական
անգամ, սովորու«անմահներու»
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
գեղեցիկ
տեսարաններ
կան մեր շուրջը։
ների կանայք զբաղուում են բարեգործութեամբ։
Ես ինչբացի
թեան համաձայն,
երգացանկս
ու միաԱյսպէսՀրաւիծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարՕրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
րում եմմէկը
օտարներին
այցելել
Վանաձոր,
Գորիս,
Կաեւս ժամանակ ու ջանք չեմ խնայում ցուցի
եւ չեմ խնայելու
սիրելի երգերէս
(կարծեմ
արդէն
քը, որուն
երկրորդը
այսօր կը հրամցնենք քեզի:
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարպան, Դիլիջան,
ու նաեւ Կիւմրի, որտեղ դեռ
աջակցելու բարեգործական հիմնարկներին։
Սակայնանգամ):
միլիոներորդ
Բառերը, Սեւան
որ առաջինէն
Ա. Կ.
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
«Երեւան, իմ սէրը» ստեղծուել է դեռեւս 2010 թուա- պահպանուել է հին քաղաքի մթնոլորտը, այցելել
միլիոներորդ
անգամ):«Մնա՛
Բառերը,
որ
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ 1986-ին
որտեսարանները։
երգը
կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
կանին Արմէնի ջանքերով, երբ նա ազատ գործարար Արցախ՝ վայելելու բնութեան աննման
Ուաշինկթընի հետ Թեհրանի բանակցութիւնները
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն
ետք:
Ֆիլմի
տողերուն
հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
Հայաստանի
քրիստոնէական
կոթողները
էր ու աշխատում էր մեծ միջազգային ընկերութիւնների
Երգը երկրորդվաղ
ծնունդ
ստացաւ 1986-ին
«Մնա՛ չեն
կրնարկըբերել
արդիւնքի
եւ մէջ
միայն
կը
որ երգը
հնչէ դրական
գիրքին մէջ
(գիրքին
երգի
յաջողութեան ալիքին
հետ
եկաւ
նաեւ
երգի
ակամայ
սկսի
ընթերցողի միտքին մէջ):
միշտ
գրաւում
են նրանց,
ովքեր ծանօթ
են
մեր հնչել
հետ Մեծ Բրիտանիայում եւ այլուր։
ինծի հետ»
ֆիլմի
նկարահանումէն
ետք:կը
Ֆիլմի
վնասեն
Իրանին:
Այդ մասին,
ինչպէս
կը հաղորդէ
տողերուն
հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան
1987-ին դարձեալ
պատմութեանը
եւ սիրում
են պատմութիւն
Այս բարեգործութեան նպատակն է Երեւանի տարածքի
յաջողութեան
ալիքին հետ
եկաւ
նաեւ երգի «Արմէնփրես»-ը,
13-ին յայտարարած
ակամայ կը սկսիՓետրուար
հնչել ընթերցողի
միտքին մէջ): է
մտաւ «Պիլլպորտ»-իուտասնեակին
մէջ՝ այս անգամ
ճարտարապետութիւն։
Բազմաթիւ
հիւրեր
հիաց- երկրի ղեկավար եւ հոգեւոր առաջնորդ այաթոլլա
պատմական արժէք ունեցող շէնքերը նորոգել եւ յաջողութեան
նոր ալիք, եւ
ան 1987-ին
դարձեալ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
են դիտում մեր
եկեղեցիներն
ու այս
միջնադարնրանց տալ իրենց նախկին տեսքն ու գեղեցկութիւնը, մունքով
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի
տասնեակին
մէջ՝
անգամ Ալի Խամենէին: Իր ելոյթը նուիրուած էր Իսլամական
Զայն
կատարած
վանքերը։1-ին հորիզոնականը:
որից յետոյ այդ հաստատութիւնները յատկացնել եան
զբաղեցնելով
յեղափոխութեան 40-րդ տարեդարձին:
են օտարներին,
բազմաթիւ երգիչԻ հարկէ,
ովքեր Զայն
ոչինչ չգիտեն
մեր
տեղի համայնքին կամ կարիքաւորներին, յատկապէս`
կատարած
«Ինչ կը վերաբերի ԱՄՆ-ին, ապա հակասութիւններ, որոնցմէ են՝
երա- ներու լուծումը հաւանական չի թուիր, իսկ անոր հետ
ծերերին, երեխաներին եւ հաշմանդամներին։ Միշտ մասին, ներկայացնում եմ մերենարուեստն
բազմաթիւուերգիչՃիմմի Հենտրիքսը,
հանճաաջակցել եմ «Երեւան, իմ սէր»-ի ծրագրերին, քանի ժըշտութիւնը` խօսելով Արամ Խաչատրեանի
ներ, որոնցմէ
են՝ բանակցութիւնները որեւէ այլ բանի չեն բերեր, բացի
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն
Ճոնը,
Ատայն մասին, նիւթական ու բարոյական կորուստներէ»,- ըսած է
որ հաւատում եմ` «Երեւան, իմ սէր»–ը վարում է ճիշտ րեղ ստեղծագործութիւնների մասին
ՃիմմիեւՀենտրիքսը,
աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն, գործերում լեցուն
1961-ին երգը գլխաւորեց
«Պիլլպորտ»
(«Billboard»)
եւ ուղղորդուած,
նպատակասլաց
եւ օգտակար
գոր- թէ ինչու մեր բոլոր նկարիչների
Էլթոն Ճոնը, Ատ- Խամենէին: Իր խօսքով՝ առայժմ «իրանական ազգը
առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
ամսագիրի աղիւսակը
մտաւինքներդ,
«Պիլլպորտի
թէժ արեւ կայ։
ծունէութիւն։
Համեցէք եւեւտեսէք
«Երեւան,
րիանօ Չելենթանօն, այն կարծիքին է, որ, բացի Ուաշինկթընէն, մի քանի
ինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին»
խումբը,
Գովաբանում
եմ մեր
խոհանոցն
ու հայկական
100-եակ»-ի
առաջին
տասնեակին
մէջ: է։
Ան նաեւ կը
իմ
սէր»–ը սուրբ
Սարգիս
եկեղեցու մօտ
Ճոն Լենընը,
«Լետ եւրոպական երկիրներ նոյնպէս խաբեբաներ են եւ
անրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս
նաեւ
բռնցքաPrunus Armeniaca
մտնէ
«Ռոլլինկ
(«Rolling Stone») իրակաամսա- հիւրասիրութիւնը, մեր ծիրանը՝Զեփե-լին»
Այժմ
«Երեւան,Սթոուն»
իմ սէր» բարեգործութիւնն
խումբը,– վստահութիւն չեն ներշնչեր»: Հոգեւոր առաջնորդը
մարտիկ Մուհամմետ
Հայաստան
գիրի 500է հանրայայտ
երգերու շարքին
մէջ:
նացնում
բազմաթիւ նախագծեր,
ինչպէս
օրինակ՝ Armenian plum։ Հրաւիրում եմ մարդկանց
ինչպէս նաեւ
բռնցքա- նշած է, որ Իրանը «պէտք է խստիւ պահպանէ իր
Ալին եւ գրող Սթիվըն
համտեսեն սահմանները եւ ոչ մէկ քայլ նահանջէ Իսլամական
պատերազմում հաշմանդամ դարձած զինուոր երի- Յունիս–Յուլիս ամիսներին, որպէսզի
մարտիկ Մուհամմետ
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
տասարդներին սովորեցնել նոր մասնագիտութիւններ աշխարհի ամենահամեղ ծիրանը։
Ալին եւ գրող Սթիվըն յեղափոխութեան սկզբունքներէն»:
վերաերգուած տարբերակ:
Քինկը
իրէր։երաժշտական գործունէութիւնը
Յ.Գ. Ընդհանուր
Մեր զրոյցը առմամբ
նախագահի
նստավայրում
կամ անչափահաս երեխաներին հրաւիրել տարածք՝ Քինկը:
ան ունի
400-էն աւելի
Իրանի ղեկավարները վերջին ամիսներուն
1987 թուականինՏիկին
Սթիվըն
Քինկը
կը
գրէ
«The
սկսած
է
«The
Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
Սարգսեանն
անկեղծ էր ու շատ անկաշկանդ։
նկարչութեան վարպետութիւն սովորելու յայտնի վերաերգուած
տարբերակ:
ամերիկեան
քանիցս մեղադրած
են միջուկային
Քինկը կողմը
իր երաժշտական
գործունէութիւնը
Stand» («Դիմակայութիւն») երբ
գիրքը,
ուր գիրքի
ծորուն
պարիթոնը
ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
խնդրեցինք
քանի
նկարիչ Ռոպերթ Էլիբեկեանից։ Ունենք բազմաթիւ Վերջում,
1987 թուականին
ՍթիվընմիՔինկը
կըլուսանկար
գրէ «The գործարքէն
դուրս
գալու խումբի
անօրինական
սկսած է «The
Drifters»
կազմինգործողումէջ: Իր
վերջին հատուածինանել
մէջ մէջբերումի տեսքով
կը որ մեզ բարեւում դարձուց սպիտակամորթ հաննկատեցի,
այլ հետաքրքրական ծրագրեր։
Stand»պատշգամբում,
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը, ուր գիրքի թիւններուն
եւ Թեհրանի
ճնշումը
ուժեծորուն պարիթոնը
ռիթմ նկատմամբ
եւ պլուզ ժանրը
յայտնի
յայտնուի երգէն քառատող
մը, որ անտեսանելիօրէն
շրջա-նակներուն
դիմացի
ապակէ մէջ
դռնից։
Նախագահն
էր` իր
Ի միջի այլոց, շուտով նոյն նպատակով կը են
վերջին
հատուածին
մէջբերումի
տեսքով
կը դիսատեսի
ղացնելու մէջ: 2018 թուականի
Դեկտեմբերին Իրանի
դարձուց սպիտակամորթ
հանկը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը:ուԴժուար
է ժպիտով։
ըսել, թէ Նա գործնական մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը
զուսպ
ստեղծենք կենտրոն նաեւ Կիւմրիում եւ կը կոչուի համեստ
յայտնուի երգէն
քառատող
մը, որ անտեսանելիօրէն նախագահ Հասան Ռոուհանին
էր, որ
դիսատեսի յայտարարած
շրջա-նակներուն
արդեօք Սթիվըն Քինկը
երգէն
ոգեշնչուելո
՞վ գրած
դարի անմահ երգերէն
հանդիպման
էր,գիրքն
եւ, ցաւօք,
չկարողացանք
Արմէն
«Կիւմրի, իմ սէր»։
կը կապէ նաեւ
ու երգը:
Դժուար է ըսել,
թէ դարձաւ
ԱՄՆ-ը չի կրնար հասնիլ
մէջ, իր
իսկնպատակներուն՝
«Stand by Me»հակաերգը
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք
բառախաղով
որ մինչեւ օրս կը յուզէ
հետՔինկը
էլ զրուցել։
– Կիւմրին սիրել էք, յաճախ էք այնտեղ լինում… Սարգսեանի
արդեօք Սթիվըն
երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած մէկը,
ռակ երկրի կենսամակարդակին
ամերիկեան
դարձաւ դարիվրայ
անմահ
երգերէն
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
սիրտը:
Ն.Մ. հանդիսատեսի
Շատ հմայիչ քաղաք է։ Կիւմրեցիների նման է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
պատժամիջոցներուն
բացասական
մէկը,
որ մինչեւ ազդեցութեան,
օրս կը յուզէ
Լուսանկարները՝
armeniasputnik.am-ի
կոլորիտ ունեցող մարդիկ չեն կարող աննկատ մնալ։ կապած է իրար,
բայց ընթերցողները
կը փաստեն, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:
հանդիսատեսի սիրտը:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
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ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
öºîðàô²ð
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար 8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ.
Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած
ՍԵՐԿԷՅ
ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

է
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀ Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էն
Հայաստանի էնկարիչների
նկարչութիւն դասաւանդած
ՀՀ Արարատմիութեան,
քաղաքի 2003էն
Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
«Տոն Քիշոտ»
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
14
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
է շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան
Վարդգես
Սուրենյանցի
անուան
մետալի
(«Մոշ
վաճառող
ծերունին»
գործին
համար):
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):

¾ç 08
08
¾ç

ºñÏáõß³µÃÇ/ /14.2.2019
/ 4.2.2019
4.2.2019
ÐÇÝùß³µÃÇ
ºñÏáõß³µÃÇ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ
¾ç 01

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Հայաստանը
Հայոց
Ցեղասպանութեան Ճանաչումն
Արաբական
Թերակղզի
ու Դատապարտումը կը Դիտարկէ Համաշխարհային
Անվտանգութեան Ապահովման Ծիրէն Ներս. Նիկոլ Փաշինեան

ՀԱՄԱԽԱՐԲԵՐԴՑԻԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ԿԻՐԱԿԻ, 17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019
ՄԱՆԿԱՆՑ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
ՍԲ. ՔԱՌԱՍՆԻՑ
Հայկազեան
Համալսարանը

Հայաստանի Հանրապետութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու
Սիրով կը
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ ձեզ
ձեզ ներկայ
ներկայ գտնուելու
գտնուելու
Սիրով
Յաւարտ
Սբ.
ՊԱՏԱՐԱԳԻ
դատապարտումը կը դիտարկէ ցեղասպանութիւններու համաշխարհային
մեպուս
Օսմանեան խորհրդարանի
խորհրդարանի մեպուս
Օսմանեան
կանխարգիլման եւ համաշխարհային անվտանգութեան ապահովման ծիրէն
ՊԱՇՏՕՆ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի Ատանայի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
Յակոբ
ներս: Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին, Փետրուար 13-ին, Ազգային ժողովի
ՀԱՄԱՅՆ
ԽԱՐԲԵՐԴՑԻ
ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ
կառավարութեան ծրագիրի քննարկման ընթացքին ըսած է ՀՀ վարչապետ
նուիրուած տեղեկագրին
տեղեկագրին ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
նուիրուած
Նիկոլ Փաշինեան՝ պատասխանելով ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութեան անդամ
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
անգլերէն
Վլատիմիր Վարդանեանի հարցին:
Ապա յարակից Սրահին մէջ
«Մենք Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը չենք դիտարկեր զուտ հայթրքական յարաբերութիւններու ծիրէն ներս: Մենք ատիկա կը տեսնենք
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ՝
ցեղասպանութիւններու
կանխարգիլման
եւ համաշխարհային
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոսհամաշխարհային
պապը Փետրուար
Փետրուար
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ
առաքելական
Հռոմի
պապը
3-ին
առաքելական
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ եւ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
անվտանգութեան
ապահովման
ծիրէն Միացեալ
ներս, որովհետեւ
ակնյայտ
է, որ
ուղեւորութեան մեկնած
մեկնած
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
ուղեւորութեան
էէ Արաբական
Էմիրութիւններ.
ան
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ԳԻՐՔԻ
Սրտագին հրաւէր
Խարբերդի,
Ակնի, Հիւսէյնիկի,
ցեղասպանութիւններու
ճանաչումն
ու դատապարտումը
ցեղասպանութիւնՀռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը, որ
որնոր
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
առաջին
հովուապետը,
կ'այցելէ
Արաբական
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`
Խօսք
ներու
կանխարգիլման
ամէաարդիւնաւէտ
գործիքներն
են,
եւ
մենք
այս
թերակղզի,
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Հապուսիի, Գղիի, Չարսանճաքի, Չմշկածագի,
ճանապարհին
պէտք
է ըլլանք
է Փաշինեան:
Ապու Տապի
Տապի
մեկնելէ
մէկառաւելագոյնս
ժամ առաջ,
առաջ,գործնական»,Վատիկանի ըսած
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
Ապու
մեկնելէ
մէկ
ժամ
Վատիկանի
մէջ
Արաբկիրի,
Մալաթիոյ
բոլոր
հայրենակիցներուն:
Անդրադառնալով
ոլորտէնան
ներս
նիւթական
ծախսերուն՝
վարչապետը
աւանդական
քարոզիայս
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր այցը
այցը համարած
համարած
«կարճ,
բայց
Վեր.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ
Հայտօսթեան
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ԱՄԷ
իր
էէ «կարճ,
բայց
Վեր.
Դոկտ.
Հայտօսթեան
նշած
է, որ
այդ հարցը կրնան
քննարկելՀռոմի
ու որոշել,
թէ ինչ պէտք
է ընել,
որ այդ
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
Դոկտ. Ա.
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
թարգմանութեան,
Դոկտ.
Վարչութիւն
միջոցները
ծախսուին
առաւել
նպատակային:
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
երկիրը կ'ուղեւորուիմ
կ'ուղեւորուիմ որպէս
որպէս եղբայր,
եղբայր, որպէսզի
որպէսզի միասին
միասին գրենք
գրենք երկխօսութեան
երկխօսութեան
երկիրը
Միջազգային
Èáõñ»ñ
էջ մը
մը եւ
եւ միասին
միասին անցնինք
անցնինք խաղաղութեան
խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
էջ
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան
Դոկտ.
համար»։
համար»։
ՌԴ-ի
ԵՄ-ի
Պատժամիջոցները
Կ'ընդունուին
ԱՄՆ-իՇեյխ
ԱյցըԴէմ
պիտի
տեւէՆոր
մինչեւ
Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի
թագաժառանգ,
Շեյխ
Երկուշաբթի, 44 Փետրուար
Փետրուար 2019,
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
Այցը
պիտի
տեւէ
մինչեւ
Փետրուար
թագաժառանգ,
Երկուշաբթի,
Մուհամմատ
պին Զայետ
Զայետ
Ալ Նահիանի
Նահիանի հրաւէրով։
հրաւէրով։ Այցին
Այցին Հռոմի
Հռոմի պապը
պապը կը
կը
Մուհամմատ
պին
Ալ
Սաստիկ
Ճնշումով.
Լաւրով
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան
Հայկազեան
մասնակցի «Մարդկային
«Մարդկային եղբայրութիւն»
եղբայրութիւն» միջազգային
միջազգային միջկրօնական
միջկրօնական հանդիհանդիմասնակցի
Քերչի նեղուցի իրադրութեան կապակցութեամբ Եւրամիութեան հակառուսապումին։
պումին։
կան պատժամիջոցները կ'ընդունուին Ուաշինկթընի հզօր ճնշումով: Այդ մասին
Փետրուար 13-ին յայտնած է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերկէյ Լաւրովը՝ մեկնաբանելով
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Ռուսիոյ նկատմամբ ԵՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի հաւանական նոր պատժամիջոցներուն
Գրանցած
Է
վերաբերեալ
հաղորդագրութիւնները,
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:
«Իմ դիտարկմամբ՝ սա անմիջական դրսեւորում է, որ եւրոպացիները վերստին
կ'ընդունին իրենց լիակատար անկարողութիւնը Ուքրանիոյ նախագահ Փիոթր
Փորոշէնքօն ստիպելու Մինսքի պայմանաւորուածութիւնները կատարելու: Քանի
որ անոնք արդէն իրենց պատուէրատուները» ղեկավարել չեն կրնար, ապա
պէտք է ինչ-որ բան ընեն եւ կը դիմեն պատժամիջոցներու հերթական փաթեթին»,ուշադրութիւն դարձուցած է Լաւրովը: «Մենք գիտենք, որ այդ պատժամիջոցները
կ’ընդունուին ԱՄՆ-ի հզօր ճնշումով, ինչը դիտել կու տայ, որ Եւրամիութիւնը
ինքնուրոյն չէ»,- ընդգծած է ռուսական դիւանագիտական գերատեսչութեան
ղեկավարը: «Sky News» հեռուստաալիքը, վկայակոչելով իր աղբիւրները,
Փետրուար 12-ին յայտնած է, որ Պրիւքսելը եւ Ուաշինկթընը Մոսկուայի
նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կը պատրաստեն ի պատասխան Ռուսիոյ
կողմէ անցեալ տարուան Նոյեմբերին Քերչի նեղուցին մէջ ուքրանացի
նաւաստիներու ձերբակալութեան: Միեւնոյն ժամանակ բրիտանական «Financial
Times» թերթը կը գրէ, որ պատժամիջոցները պիտի քննարկուին արդէն
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր ներկայացուցած
ներկայացուցած էէ Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ կեդրոնական
կեդրոնական
Արդէն
Եւրամիութեան արտաքին գործոց նախարարներու՝ Փետրուար 18-ի
ընտրական յանձնաժողովին՝
յանձնաժողովին՝ երկրի
երկրի նախագահի
նախագահի թեկնածու
թեկնածու գրանցուելու
գրանցուելու
ընտրական
հանդիպումին եւ գործի պիտի դրուին երկու ամսուան ընթացքին, մինչեւ Մարտի
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
ինչպէս կը
կը
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս
վերջը, հաղորդած է «ԹԱՍՍ» գործակալութիւնը:
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
վկայակոչելով «ՌԻԱ
«ՌԻԱ նովոսթի»-ին,
նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
յայտնած էէ ուքրանական
ուքրանական «Փրիամոյ»
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
հետուստաալիքի թղթակիցը։
թղթակիցը։
յայտնած
Թրամփ
Կը
Քննէ էՔոնկրեսին
Ձեռք
Բերուած
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28
28 թեկնածու։
թեկնածու։ 22
22 Մէջ
թեկնածու
մերժում
ստացած է:
է:Պիւտճէական Փոխզիջումը
«Ընդամէնը
գրանցուած
թեկնածու
մերժում
ստացած
Ընդհանուր
առմամբ, փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
յանձնած
74որհոգի»,հոգի»,տեղեկացուցած
Ընդհանուր
առմամբ,
տեղեկացուցած
ԱՄՆ-ի նախագահ
Տոնալտ Թրամփ յանձնած
յայտնած էէէ,74
կը քննէ
պիւտճէական մեծաքանակ գումարներու այլ աղբիւրներէ: Մենք գրեթէ 23 միլիառ տոլար կը
է թղթակիցը։
թղթակիցը։ որ առաջարկուած է քոնկրեսին մէջ երկու կուսակցութիւններու ստանանք սահմանի անվտանգութեան համար: Անկախ արգելապատի համար
էփոխզիջումը,
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար կը
3-ը,
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն
համար փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր յատկացուած գումարէն, ան արդէն այժմ կը կառուցուի»,- գրած է Թրամփը
Երէկ՝
3-ը,
ԿԸՅ
բանակցութիւններուն,
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը: համար
յանձնելու վերջին
վերջին օրն
օրն էր։
էր։
յանձնելու
Twitter-ի վրայ, հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
Ուքրանիոյ
մէջ
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի
ունենան
Ուքրանիոյ
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի
ունենան
ԱՄՆ-ի
մէջմէջ
արդէն
Փետրուար 15-ին
կրնայ վրայ
հասնիլ
հերթական
Մարտ 31-ին։
31-ին։ Նախընտրական
Նախընտրական
արշաւը սկսած
սկսած
Դեկտեմբեր 31-ին։
31-ին։
Մարտ
արշաւը
էէ Դեկտեմբեր
շաթտաունը
(shutdown)՝ դաշնային
գերատեսչութիւններու
աշխատանքի
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ
é³ÙÏ³í³ñ »õ
»õ ³½³ï³Ï³Ý
³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ,
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ
ÏÁ Ñ³
Ñ³õ³
õ³ï³Ýù
ï³Ýù
¸³õ³Ý»Éáí
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին
տուեալներով՝
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
տուեալներով՝
կրճատումը
հաստատուած
պիւտճէի բացակայութեան
պայմաններուն
մէջ:
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ
»õ ³½³ï
³½³ï ËûëùÇ
ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ:
Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
Ð»ï»õ
ï»õ³
³µ³ñ`
µ³ñ` Ã»ñÃÇë
Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ù¿ç
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý
թեկնածուներուն
միջեւ վարկանիշի
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին է,
է,
թեկնածուներուն
միջեւ
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
Գործարքը կ'ենթադրէ
88 քիլոմեթր
երկարութեամբ
արգելապատերու
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ³Ýå
³Ýå³ÛÙ
³ÛÙ³Ý
³Ýã»Ý
ã»Ý³ñï³Û³Ûï»ñ
³ñï³Û³Ûï»ñËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
որուն կ'աջակցի
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն մարդոց,
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
ենյատկացում՝
եւ մտադիր
մտադիր 5.7
են
որուն
19.0%-ը
են
եւ
են
կառուցում
սահմանին
եւ այն
անոր
համար որ
1.4կողմնորոշուած
միլիառ տոլարի
ï»ë³Ï¿ïÁ:Î³Ùù¿
Î³Ùù¿³Ý
³ÝÏ³Ë
Ï³Ëëåñ¹³Í
ëåñ¹³ÍíñÇå³ÏÝ»ñáõ
íñÇå³ÏÝ»ñáõå³ñ³·³ÛÇÝ,
å³ñ³·³ÛÇÝ,Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ïþ³å³õÇÝÇÝù
ï»ë³Ï¿ïÁ:
քուէարկել։
Երկրորդոր
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ Եուլիա
Եուլիա Թիմոշէնքօն
Թիմոշէնքօն
Ûû¹áõ
áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
»õ Ù»ñ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
միլիառի
փոխարէն,
պահանջած
է Թրամփը:առաջնորդ
Ûû¹
(18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօոր
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
էէ (18.2%),
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
«Ես կը երրորդը՝
քննեմ
բոլոր
երեւոյթները՝
գիտնալով,
այդ (միջոցները)
կը միացուին

The Adana Massacres
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Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019
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Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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