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Փարիզի մեթրոյին մէջ ծծմբաթթուի կիրարկումով յարձակումի հետե«Զարթօնք»ի նախորդ թիւանքով ծանրօրէն վիրաւորուած է անձ մը: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
Փետրուար 15-ին
օրի-յայտնած է «France Info» գորւերու ելեկտրոնային
ծակալութիւնը: Հրատարակութեան տեղեկութեան համաձայն՝ միջադէպը
նակները
կարդալու
համար առաւօտեան մօտաւորապէս
տեղի ունեցած
է տեղական
ժամանակով
ժամը 8-ին
Ֆրանսայի
մայրաքաղաքի
մեթրոյի առաջին ուղեգիծին վրայ:
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
Յարձակողը փախած է պատահարի վայրէն: Կը նշուի, որ տուժածի
դրուած QRտակ
ծածկագրէն:
կեանքը սպառնալիքի
է: Ան դէմքի ու ձեռքերու ծանր այրուածքներ
ստացածՀաճելի
է: Տեղի ունեցածի
մանրամասնութիւններն ու հանգամանքները
ընթերցում:
կը ճշդուին, հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
«Լիբանանը
Գերիշխան
Է Եւ Շրջանին
Մէջ Կը Ներկայանայ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Որպէս
Անկախ Պետութիւն Եւ Չի Պատկանիր Որեւէ Շրջանային
Մասին Յայտարարութեան Համար
Կողմի». ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻ

Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի նախորդ օր Պէյրութի «Պիէլ» սրահին մէջ տեղի ունեցած հանդիսութեան ընթացքին յայտարարեց, որ
Լիբանանը գերիշխան եւ անկախ երկիր է եւ շրջանին մէջ կը ներկայանայ որպէս անկախ պետութիւն
եւ չի պատկանիր որեւէ շրջանային կողմի:
Հարիրի նաեւ նշեց, որ 2019 թուկանաը պիտի
Լիբանանի
Հանրապետութեան
ըլլայ
արդարութեան
եւ իրականութեան վարչապետ
բացայայտՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղիՀարիրիի
ունեցաւ
ման
տարի,
ակնարկելով
իր հօր Ռաֆիք
նախարարական
յանձնաժողովի
նիստը՝
սպանութեան
գործին,
որ կը քննուի2-րդ
Լահայի
մէջ
նորակազմմիջազգային
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքակազմուած
դատարնին
կողմէ:
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողԱն խօսելով
յատկապէս
այս թեմային մասին,
ջացնելու
համար:
ըսաւ,
որ այս
տարին պիտի ըլլայ արդարութեան
Ըստյիշեցնելով,
տեղական լրատուամիջոցներու՝
շաբաթատարի,
որ բոլորը պարտաւոր
են ընվերջին
կազմուած դատարանի
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
դունիլ
միջազգային
կողմէ հրապարակ10 դատական
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
ւած
վճիռները
եւ ընդունիլ
իրականուԴաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
թիւնը:
տունդարձը
նպատակով
յառաՆշենք, որիրականացնելու
Լիբանան նախորդ
օր նշեց երկրի
ջադրած վարչապետներէն,
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
նախկին
Ռաֆիք
Հարիրիի
նակոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
հատակութեան
14-րդ տարելիցը:
կառավարութեան
յայտարաՅիշեցենք, որ 14քաղաքականութեան
տարիներ առաջ՝ Ռաֆիք
Հարութեան
րիրի
զոհ մէջ:
կ'երթար անարգ ոճիրի մը, երբ անոր
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիքտարածքաղաշարասիւնը
դուրս
կու գար խորհրդարանի
քականութեան
յայտարարութիւնը
պիտի
քէն
եւ կ'անցնէրմասին
Պէյրութի
ծովեզերեայ գլխաւոր
ընդգծէ շարք մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինամայրուղիներէն
մէկէն:
Այդ պահուն
մեծ պայթում
մը
նոցը,կը
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
լսելի
դառնար,
որուն հետեւանքով
ալ յարաբետեղւոյն
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
անոր
վրայ
կը զոհուէր
Հարիրի, ինչպէս
նաեւ իրեւշարադաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան 1 միլիոն
սիւնի
անդամ տասնեակ
ընկերակիցներ:
սուրիացի
եւ ՍԻՏԸՐ
Հարիրիգաղթականներու
առանցքային դերապագան
ունեցաւ յատկապէս
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոԼիբանանի
վերաշինութեան
գծով, երբ ան
Լիբախումները՝
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
նանի
քաղաքացիական
պատերազմի
աւարտէն
վատթար վիճակը:
անմիջապէս
ետք դարձաւ կողմերը իրար բերող եւ
«Թաէֆի համաձայնագրի» ընդհանուր մթնոլորտը
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
պատրաստող
ակնառու դէմք,
որմէ ետք ալ, քաՊաշտօններու
ղաքական
ուժերու Փոխանցումը
համաձայնութեամբ, նշանակՆախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
ւեցաւ
երկրի վարչապետ:
Իր իշխանութեան
օրեգործընթացին
2-րդ օրը աննախընթաց
ըլլալով՝ երէկ վերելք
խումբ մը
մը
րուն
Լիբանան ապրեցաւ
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եւ յատկապէս Պէյրութի կեդրոնական հատուածը
ամբողջութեամբ վերանորոգուեցաւ եւ Պէյրութը
դարձաւ արաբական աշխարհին մէջ կարեւոր
նիւթական եւ տնտեսական նոր մայրաքաղաք:
Հարիրիի սպանութեան դէպքը ցայսօր ալ կը
շարունակէ մնալ արեղծուածային եւ լիբանանեան
մարմիններու փափաքով, անոր սպանութեան
նախարարներ
ստանձնեցին
իրենց
գործը
քննելու պաշտօնապէս
համար առաջացած
է յատուկ
նոր պաշտօնները:
միջազգային
դատական ատեան, որ ցայսօր ալ կը
Պաապտայի
պալատին մէջ նախագահական
շարունակէ
իր աշխատանքները:
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իր Նախարարները
նոր պաշտօնը իրԿըիսկ
նախորդէն՝ԱպաՓիեռ
Խոստանան
Ռաֆուլէն: Այս մասին
հաղորդեց նախագահական
հովութեան
Մակարդակը
Բարձրացնել
տեղեկատուական
գրասենեակը:
Պէյրութի
Օդակայանին
Մէջ
Ռաֆուլ յաջողութիւն
մաղթեցաշխատանքներու
Ժրեյսաթիին՝ իր
Լիբանանի
հասարակական
նոր
առաքելութեան ինչպէս
մէջ, մինչ
նախարարը
եւ
զբօսաշրջութեան,
նաեւնոր
ներքին
գործոց
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի Պէյրութի
տարած աշխատանքը
նախարարները
խոստացան
օդակայանը
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
ապահովութեան
մակարդակի
գծով
համապատասխանեցնել համաշխարհային չափանիշներուն, ինչնախկին
նախարարքաղաքացիաՄուհամմատ
պէսԱշխատանքի
յանձնարարած
է Միջազգային
Քապպարա
ըսաւ, որ կազմակերպութիւնը:
իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
կան
օդագնացութեան
Ապու
Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
ՄԱԿ-ի
վերոյիշեալ
գործակալութիւնը
Փետրուար
արձանագրէ
այս նորմըպաշտօնին
վրայ՝Եզրակաշնորհիւ
6–15
հաշուեքննութիւն
իրականացուց:
տարիներու
իր ետք,
փորձառութեան,
եւ անդամպիտի
ցութեան
յանգելէ
գործակալութեան
ապացուցէ,
որ այս մը
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
ները
հանդիպում
ունեցան հասարակական
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
աշխատանքներու
եւ զբօսաշրջութեան
նախարար
կը հաղորդէ
ազգայինարդիւնաբերութեան
լրատուական գործակալուԵուսեֆ
Ֆենիանոսի,
նախաթիւնը:
րար
Ռայա Ալ Հասանի եւ օդակայանի շարք մը
պաշտօնատարներուն հետ:
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
«Վերջին
նիստը
տեղի ունեցաւ
այսօր: ՄանԱյդ
սուր Պթեյշ
ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի ըլլայ
միջոցին
տրուեցաւ
նախնական
բացատրութիւն
մը
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: մը
Միաժակամ,
այսպէս
կոչուած, նախնական
զեկոյց
յանձմանակ ան կատարած
կոչ ուղղեց բոլոր
քաղաքականմասին»,գործիչնաժողովի
գործունէութեան
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուամամլոյ
ասուլիսի ժամանակ
լրագրողներուն
ըսաւ
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
Ֆենիանոս:
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
¾ç 08

Հայաստանը
Եւ Լաթվիան
Կրնան
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Իրարու
Օգնել
Կը Կայանայ
ՄէկԵւ
ՕրԻրարմէ
Կանուխ Սորվիլ.
Նախագահ Սարգսեան Հանդիպած
Է Լաթվիոյ Նախագահին Հետ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Աշխատանքային
այցով Գերմանիոյ
Դաշնային
Այս մասին կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
Հանրապետութիւն
գտնուող՝
Հայաստանի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ Հանրահասապետութեան
նախագահ
Արմէն Սարգսեան
հանդիրակայնութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
պած
է Լաթվիոյ
Հանրապետութեան
Նիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:նախագահ
Ռայմոնտս Վեյոնիսի հետ։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նաԱԺ
Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
խագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
Ճափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
հետ
կապերու
վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
որ
նախագահ
Սարգսեան
բարձր
գնահատած
է
երկու
Գործակցութեան Հեռանկարները
երկիրներու աւանդական բարեկամական յարաՀայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոբերութիւնները՝ ընդգծելով, որ կայ գործակցութիւնը
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
խորացնելու մեծ ներուժ։ Հայաստան-Լաթվիա
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արգործակցութիւնը յատկապէս կարեւորուած է Հատակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
յաստան-Եւրամիութիւն յարաբերութիւններու լոյԻնչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
սին տակ. նախագահ Սարգսեան առաջնային դիժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կատարկած է ԵՄ անդամներուն կողմէ Եւրամիութեան
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
հետ համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարակերութեան համաձայնագիրի վաւերացումը։
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Նախագահ Սարգսեան որոշ ոլորտներու բաեւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
րեփոխումներու լաթվիական փորձը օգտակար եւ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ուսանելի համարած է Հայաստանի համար: Իր
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուահերթին նախագահ Վեյոնիս ըսած է, որ պատրաստ
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
են իրենց գիտելիքներն ու փորձառութիւնը բաժնոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրանեկցելու հայ գործընկերներու հետ։
պընդումին:
Նշելով, որ երկու երկիրները կրնան յաջողութեամբ գործակցիլ կրթութեան, գիտութեան,
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
բարձր արհեստագիտութիւններու եւ հեռահաղորէ խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարդակցութեան ոլորտներուն մէջ՝ նախագահ Սարգսեան
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
ըսած է. «Մենք կարող ենք միմեանց օգնել եւ միմկը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաեանցից սովորել»։
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Յիշեցնենք, որ ՀՀանրապետութեան նախագահ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Արմէն Սարգսեան նախորդ օր աշխատանքային
հետ բարեկամութեամբ:
այցով ժամանած էր Գերմանիոյ Դաշնային ՀանՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտարապետութիւն։
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
Նախագահի այցին առաջին կանգառը Հայտելզարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
պերկ էր, ուր ան հանդիպած է քաղաքապետ, փրոբնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուֆէսոր Էքարթ Վիւրցների հետ։ Զրոյցի ժամանակ
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
կողմերը խօսած են գիտական ոլորտին մէջ
¾ç 03
¾ç 02
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¾ç 02

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանի Մօտ Հայաստանի Դեսպանը Այցելեց Պէյրութի Նահանգապետին Շնորհաւորական
Վեհափառ Հայրապետին
Այցելութիւնը Առաջնորդ Սրբազանին

Երէկ առաւօտ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. հայրապետ ընդունեց Լիբանանի մօտ
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթաբեկեանը:
Դեսպանին՝ Հայաստան կատարած վերջին ճամբորդութենէն վերադարձին
տեղի ունեցած այս հանդիպումը առիթ մը եղաւ ընդհանուր անդրադարձ մը
կատարելու Հայաստանի ներքին կացութեան, նոր կառավարութեան՝ Ազգային
ժողովին ներկայացուցած աշխատանքային ծրագիրին, Հայաստան-Սփիւռք
գործակցութեան ու յատկապէս Լիբանանի այժմու կացութեան հետ կապ
ունեցող հարցերու:
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Հայաստանը Եւ Լաթվիան Կրնան Իրարու Օգնել Եւ
Իրարմէ Սորվիլ. Նախագահ Սարգսեան Հանդիպած Է
Լաթվիոյ Նախագահին Հետ
գործակցութեան մեծ ներուժին
մասին։ Վիւրցները նշած է, որ
Հայտելպերկը Գերմանիոյ ամենաարագ աճող քաղաքներէն է։
Ան ընդգծած է, որ քաղաքը մեծ
ներուժ ունի գիտութեան, մասնաւորապէս բժշկութեան բնագաւառին մէջ։ «Յոյսով ենք, որ
ապագային կրնանք գործակցիլ
այս եւ այլ ոլորտներու մէջ»,ըսած է փրոֆէսոր Վիւրցները։

Երեքշաբթի, 12 փետրուար 2019-ին, Ազգային Առաջնորդարանին մէջ Լիբանանի Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս ընդունեց
Պէյրութի նահանգապետ Տիար Զիատ Շպիպը: Հանդիպման ներկայ գտնուեցան երեսփոխան Յակոբ Թերզեան եւ Ազգային Վարչութեան անդամներ։
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ հաւաքաբար քննելու Լիբանանը եւ
լիբանանահայութիւնը յուզող շարք մը հարցեր: Այս առիթով, Զիատ Շպիպ իր
շնորհաւորութիւնները փոխանցեց Նարեկ Արքեպիսկոպոսին առաջնորդ
ընտրուելուն առիթով, եւ Սրբազան Հօր մաղթեց պտղալից սպասաւորութիւն
եւ նորանոր յաջողութիւններ։

Տիգրան Մանսուրեան Այցելեց Առաջնորդ
Սրբազանին
Ուրբաթ, 15 փետրուար 2019ին, Ազգային Առաջնորդարանին
մէջ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հրաւէրով Հայաստանէն Լիբանան ժամանած հանրածանօթ երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեան
հանդիպում մը ունեցաւ Լիբանանի
Հայոց Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ.
Նարեկ Արքեպիս-կոպոսին հետ։
Հաւաքին հայրենի արուեստագէտն ու առաջնորդ սրբազանը քննեցին հայութիւնը
յուզող շարք մը հարցեր։
Նարեկ Արքեպիսկոպոս հակիրճ կերպով ներկայացուց Ազգային Առաջնորդարանի գործունէութիւնը եւ աշխատանքները, իսկ Տիգրան Մանսուրեան
անդրադարձաւ իր գործունէութեան եւ Լիբանան այցելութեան։
Յայտնենք, որ նշեալ հանդիպումէն առաջ Տիգրան Մանսուրեան այցելած էր
Ազգային Միացեալ Վարժարան, իսկ հանդիպումէն ետք շրջագայեցաւ Պուրճ
Համուտ՝ մօտէն ծանօթանալով թաղամասերուն եւ առօրեային։

Հայաստանի Տնտեսական Հետագայ Զարգացման Համար Կարեւոր Է Մարդու Տնտեսական Վարքագիծի
Փոփոխութիւնը. Նիկոլ Փաշինեան
Տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: Նախքան օրակարգային հարցերու քննակումը,
վարչապետը անդրադարձած է կառավարութեան յառաջիկայ քայլերուն եւ
տուած յանձնարարականներ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
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Հենրիկ Կարապետ
Ալավերդեան
Հենրիկ Կարապետ Ալավերդեան (16 Փետըրւար 1935, Լենինական (այժմ՝ Կիւմրի), ՀԽՍՀ – 11
Յուլիս 1989, Երեւան, ՀԽՍՀ), խորհրդային հայ
դերասան, օփերային երգիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդա-

¾ç 03
կան արուեստագէտ (1984)։
Ծնած է 1935 թուականին Լենինական։ 1960
թուականին աւարտած է Երեւանի երաժշտանոցը
(1960)։ 1959 թուականէն՝ Երեւանի օփերայի եւ
պալէի թատրոնի մեներգիչ։
1979 թուականէն նկարահանուած է «Հայֆիլմ»-ի ֆիլմերուն մէջ:
Վերջին ներկայացումը, որուն մասնակցած է
դերասանը, 27 Մայիս 1989 թուականին էր Լոս
Անճելըս քաղաքին մէջ։ Չնայած թատրոնի ղեկավարներու յորդորներուն՝ ծանր հիւանդ ըլլալով
բեմ բարձրացած եւ կատարած է Արմէն Տիգրանեանի «Անուշ» օփերայի իր դերերգը։
Մահացած է 1989 թուականին:
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Հարցազրոյց
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Ջութակահար Աստղիկ Պօղոսեանի Հետ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Շանկհայի սիմֆոնիք նուագախումբի գլխաւոր
ջութակահար Աստղիկ Պօղոսեան տարեկան արձակուրդը անցընելու համար եկած էր Հարաւային
Գալիֆորնիա։ Ան ծնած է Երեւան, բայց հիմա
կ'ապրի Շանկհայ։
Բարեկամս՝ Պերճ Չոլաքեանը, Հինգշաբթի, 7
Փետրուար 2019-ի կէսօրին, զինք բերած էր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Փասատինայի գրասենեակը, որպէսզի ծանօթանայ
գրասենեակի անձնակազմին եւ Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեան կատարողական արուեստից կեդրոնի
վերանորոգեալ սրահին։
Այս առիթով զինք տարինք նաեւ Փասատինայի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, ուր հանդիպեցաւ Վահէ սարկաւագ Չարխուտեանին։ Վահէ
սարկաւագ հետաքրքրուեցաւ Շանկհայի հայ գաղութին մասին եւ իմացանք, որ հոն կապրին միայն
քառասուն հայեր։
Օգտուելով այս բարեբաստիկ առիթէն՝ խընդրեցի, որ հարցազրոյցով մը գաղութս տեղեակ պահէ Չինաստանի իր ասպարէզին եւ իր ապագայի
ծրագիրներուն մասին։ Սիրով ընդառաջեց, եւ ստորեւ շահեկան այդ հարցազրոյցի մանրամասնութիւնները։
-Ինչպէ՞ս ընտրեցիք ջութակը որպէս միջոց
ձեր երաժշտական տաղանդը արտայայտելու։
Մէկ քոյրս դաշնամուր մը ունէր, որ ինծի
մատչելի էր նուագելու։ Իսկ միւս քոյրս՝ Անին,
ջութակ մը ունէր, ու երբեք ինծի թոյլ չէր տար, որ
նուագէի։ Ուստի, երբ մայրս հարց տուաւ, թէ ի՞նչ
գործիք կը նախընտրեմ, առանց վարանելու ջութակ
ըսի, որովհետեւ անկէ զրկուած զգացած էի, եւ
մնացեալը կեանքիս պատմութիւնը դարձաւ։
-Բայց ինչո՞ւ Չինաստան գացիք ուսանելու։
2009 թուականին, երբ 16 տարեկան էի, աւարտեցի երկրորդական վարժարան եւ ուզեցի արտասահման երթալ՝ երաժշտական ուսումս շարունակելու։ Ուստի դիմեցի պետական հովանաւորութիւնը

վայելող ուսանողական փոխանակման ծրագրին
(student exchange program)։ Շատ չանցած հրաւէր
ստացայ Շանկհայի պետական սիմֆոնիք նուագախումբէն եւ քիչ մը վարանումով ընդունեցի, ու
մօրս հետ գացինք Չինաստան։
-Սկզբնական շրջանին, ի՞նչ դժուարութիւններու
հանդիպեցաք։
Ինծի պայման դրին, թէ ութ ամիսէն պէտք է
սորվիմ Չինարէն լեզուն (Mandarin), այլապէս պէտք
է վերադառնամ իմ երկիրս։ Բարեբախտաբար
սորվեցայ լեզուն եւ շուտով դարձայ նուագախումբի
գլխաւոր ջութակահարը։ Աւելին, ստացայ վարչական կարեւոր պատասխանատուութիւն՝ որպէս
նուագախումբի նախագահին օգնականը։
-Չինացիները ի՞նչ գիտեն Հայաստանի եւ
հայերու մասին։
Անոնք հայերու մասին բնաւ գաղափար չունէին,
իսկ Հայաստանը կը կարծեն, թէ Սովետ միութեան
մէկ մասն է։ Բայց հիմա բաւական լայն տեղեկութիւն
ունին այդ հարցերուն մասին՝ շնորհիւ իմ բացատրութիւններուս։
-Արդեօք հայ յօրինողներու գործերը մաս կը
կազմե՞ն Շանկհայի սիմֆոնիք նուագախումբի
յայտագիրին։
Միայն Խաչատուրեան, եւ ան ալ կը խորհին, թէ
հայ չէ, այլ սովետ՝ նման Շասթագովիչին, Ռախմանինոֆին եւ Ռասթաբովիչին։
-Ի՞նչ կ'ընէք հայութիւնն ու հայ երաժշտութիւնը
ծանօթացնելու չինացիներուն։
Կազմած եմ քառեակ մը, եւ մենք կու տանք
նուագահանդէսներ, որոնց յայտագիրը կը բաղկանայ հայկական թեմայով գործերէ։ Օրինակ՝ Կոմիտասի «Կռունկը», որ մեծ ազդեցութիւն կը գործէ թէ՛
ունկնդիրներուն վրայ եւ թէ՛ իմ վրաս, որովհետեւ
նուագին հետ առընթեր, արցունքոտ աչքերով կը
ներկայացնեմ նաեւ պատառիկներ մեր ցեղասպանութեան արհաւիրքէն։
-Արտերկրի նուագահանդէսներու ի՞նչ ծրագիրներ ունի Շանկհայի սիմֆոնիք նուագախումբը։
Այս ամառ մենք նուագահանդէսներով պիտի
ունենանք մայրաքաղաք Ուաշինկթընի եւ Շիքակոյի

մէջ, ինչպէս նաեւ կարգ մը եւրոպական երկիրներու
մէջ։
-Իսկ ի՞նչ կը մտածէք ձեր խումբը Հայաստան
հրաւիրելու մասին։
Դեռ շատ կանուխ է, բայց կը յուսամ, որ օր մը
կ'իրականանայ իմ այդ երազս։ Գիտէ՞ք, շատ դիւրին
չէ 150 հոգինոց խումբը Հայաստան տանիլ, սակայն
«կամենալը կարենալ է» . . .
-Հայկական կերակուրները կը կարօտնա՞ք։
Անշուշտ։ Բարեբախտաբար վերջերս առաջին
արաբական ճաշարանը բացուեցաւ Շանկհայի մէջ,
եւ ես կ'օգտուիմ այդ բացառիկ առիթէն։ Աւելին, մէկ
սենեակնոց յարկաբաժինիս մէջ սորվեցայ հայկական պանիր սարքել։ Նաեւ պէտք է նշեմ, որ սենեակիս պատերը զարդարուած են հայկական նկարներով՝ զայն դարձնելով իմ փոքրիկ «Հայաստանս»:
-Շնորհակալութիւն, Աստղիկ, այս պատեհ առիթին համար, եւ ձեզի կը մաղթեմ ամենայն յաջողութիւն ձեր ապագայի ծրագիրներուն մէջ:
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Հայաստանի Տնտեսական Հետագայ Զարգացման Համար Կարեւոր Է Մարդու Տնտեսական Վարքագիծի
Փոփոխութիւնը. Նիկոլ Փաշինեան
տեղեկացնեն, որ գործադիրը փոփոխութիւններ եւ
լրացումներ կատարած է 2014 թուականի
Դեկտեմբեր 18-ի որոշումին մէջ, որով կը
սահմանուի ՀՀ սահմանամերձ համայնք-ներուն
տրվող
ընկերային
աջակցութեան
փոխհատուցումի ենթակայ ծաւալները, փոխհատուցումի
կարգն ու փոխհատուցում ստացող սահմանամերձ

համայնքներուն ցանկը: Ըստ հիմնաւորումին՝ 2019
թուականի ՀՀ պետական պիւտճէով որպէս աջակցութիւն սահմանամերձ համայնքներուն յատկացւած է 928,871.2 հազար դրամ գումար, որ կը
բաշխուի ցանկին մէջ ընդգրկուած փոխհատուցում
ստացող համայնքներուն:
Նիկոլ Փաշինեանը հետագայ տնտեսական

զարգացման համար անգամ մը եւս կարեւորած է
մարդու տնտեսական վարքագիծի փոփոխութիւնը:
Վարչապետին մանրամասնութիւններ ներկայացւած են նաեւ բոլոր ջրամբարներու լցուածութեան
մակարդակի, ջրամբարներէն թողքերու նկատմամբ
նախատեսուող հսկողութեան ընթացքին եւ ոլորտին առնչուող այլ հարցերու վերաբերեալ:

Նիկոլ Փաշինեան Եւ Սաատ Հարիրին Համաձայնած Են Ապրիլին Գումարել Հայ-Լիբանանեան
Միջկառավարական Յանձնաժողովին Նիստը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հեռախօսազրոյց
ունեցած է Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրիի
հետ: Նիկոլ Փաշինեան շնորհաւորած է Սաատ
Հարիրին Լիբանանի նոր կառավարութիւնը ձեւաւորելուն եւ վարչապետի պաշտօնին վերանշանակուելուն կապակցութեամբ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասա-

րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ վարչապետը յաջողութիւն մաղթած է Սաատ Հարիրիին եւ անոր գործակիցներուն
այս կարեւոր առաքելութեան մէջ եւ համոզում
յայտնած, որ Հարիրիի ղեկավարութեամբ նոր կառավարութիւնը երկիրը կը տանի դէպի զարգացում
եւ տնտեսական յառաջընթաց:
Զրուցակիցները կարեւորած են երկու երկիր-

ներուն միջեւ տնտեսական կապերու ամրապնդումը:
Երկուստեք համաձայնած են գումարել հայլիբանանեան միջկառավարական յանձնաժողովի
նիստը այս տարուան Ապրիլին:
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ

«Ինքնաշարժ Վարելու Օրէնքներ Ու Կանոններ» Զեկուցողներ՝ Մեթնի Եղբայրներ
Գ. քառորդի առաջին ատենամարզանքը տեղի
ունեցաւ 8 Փետրուար 2019-ին:
Նիւթն էր ինքնաշարժ վարելու հետ առնչուած
հարցերը, իրենց օրինապահութեամբ, կանոններու
յարգումով, օրէնքներու գործադրութեամբ եւ ընդհանրապէս ինքնաշարժին դերը եւ տեղը մեր իրականութեան մէջ, իր թերութիւններով եւ առաւելութիւններով:
Այս այժմէական նիւթը ներկայացնելու համար,
տնօրէնութիւնը հրաւիրած էր Ժորժ եւ Ռոյ Մեթնի
եղբայրները, որոնք, հակառակ իրենց երիտասարդ
տարիքին, ոչ միայն անդրադարձած էին անոր հրատապութեան, այլեւ այդ գծով մեծ փորձառութիւն ձեռք
ձգած՝ իրենց սեփական հաստատութիւնը հիմնելով,
Լիբանանի մէջ դառնալով ծանօթ անուն մը, նոյնիսկ
միջազգային ոլորտներու կողմէ ճանչցուելով:
բացատրութիւններով ու թելադրութիւններով գրեթէ
ամբողջական գաղափար մը տուին, թէ ինքնաշարժ
վարելը, իր բազմաթիւ գրաւիչ կողմերով հանդերձ,
խիստ վտանգաւոր եւ աղէտաբեր է, երբ անոր գործածութիւնը կը շահագործուի՝ դուռ բանալով տխուր
հետեւանքներու, որոնցմէ խուսափելու համար ան-

Տեղին է նշել, որ իրենց հանգուցեալ հայրը եղած
է Լիբանանի ինքնաշարժ-սփորի ախոյեան, եւ
զաւակները որոշած են անոր յիշատակը վառ պահել՝
նման ընկերութիւն մը հիմնելով՝ ի ծառայութիւն երթեւեկի օրէնքներու գործադրութեան եւ անվտանգութեան:
Հիմնուած ընկերութեան նպատակն էր լիբանանցիները եւ յատկապէս երիտասարդութիւնը յորդորել
զգոյշ ըլլալ եւ երթեւեկի չափազանցութիւններուն
չդիմել, արագութեան թէ կողմնակի ու խառնակող
զբաղումներէ հեռու մնալ, բջջային գործիքէն հրաժարիլ, ապահովութեան գօտի գործածել, վարելու
օրէնքները կիրարկել, իսկ արգիլեալ տարիքէն առաջ
բնաւ փորձութեան չենթարկուիլ ինքնաշարժ վարելու:
Մեթնի եղբայրները տեսերիզի ցուցադրութեամբ,

հըրաժեշտ է միշտ զուսպ ու չափաւորական ըլլալ եւ
յատկապէս հետեւիլ երթեւեկի պետական կանոններու ճշգրիտ գործադրութեան:
Աշակերտութիւնը մեծ ուշադրութեամբ հետեւեցաւ
զեկուցողներուն ցուցումներուն՝ մերթ ընդ մերթ պատասխանելով անոնց հարցումներուն, հոն ուր պէտք
էր կամ զինք կը հետաքրքրէր՝ հաղորդական ջերմ
մթնոլորտ մը ստեղծելով, ինչ որ գնահատուեցաւ
նաեւ զեկուցողներէն:
Այս կարեւոր օրակարգին անդրադարձումը իս-

Թրքական Բարքեր
Ռուսիան Թուրքիայէն Ներկրուած 19 Թոն Խնձորը
Ետ Ուղարկած է
Ռուսիոյ անասնաբուժական ու բուսաբանական
վերհսկողութեան դաշնային ծառայութիւնը («Ռոսսելխոզնադզօր») ետ ուղարկած է Թուրքիայէն
Գալնինիկրատ շրջան ներկրուած 19 թոն խնձորը։
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Sputnik.com.tr-ը։
Պատճառը այն է, որ Ռուսիա արտահանուած
խնձորի պարէնային անվտագութեան վկայագիրը
կեղծ եղած է։

Այդ իսկ պատճառով՝ ռուս մասնագէտները որոշում կայացուցած են Թուրքիայէն ներկրուած ապրանքը ետ ուղարկելու։
Յիշեցնենք, որ ասիկա առաջին դէպքը չէ, երբ
Ռուսիան Թուրքիայէն ներկրուած միրգերը ետ
կ՝ուղարկէ։

կապէս արժանի էր նման արծարծումի, դպրոցական
տարիքէն, ցոյց տալու համար, որ ինքնաշարժ
վարելը եւ անոր հետ վերաբերիլը դաստիարակութիւն
է, այս պարագային՝ քաղաքացիական:
Երիտասարդ փորձագէտները կրցան լուսաբանել

աշակերտութիւնը ընկերային այս հիմնական հարցին նկատմամբ ունենալու տուեալներ ու գիտելիքներ՝
պատշաճօրէն վերաբերելով անոր հետ, երբ ժամանակը հասնի:
Աւարտին, տնօրէնը՝ պրն. Արա Վասիլեան, ջերմօրէն շնորհաւորեց զեկուցողները իրենց տարած քաղաքացիական ու մարդասիրական նպաստին համար՝ լիբանանցի նոր սերունդը դաստիարակելով
այդ ոգիով ու գիտակցութեամբ, մինչ աշակերտները
ծաղկեփունջերով շնորհակալութիւն յայտնեցին
անոնց:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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Պատիւ Արժանաւորին
Լեւոն Նորտիկեանի Պարգեւատրումը Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի Շքանշանով
ՎԻԳԷՆ ՀԱՊԷՇԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Կիրակի, 3 Փետրուար 2019-ին Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով պարգեւատրեց Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը փրոֆէսոր Լեւոն Նորտիկեանը
վեհարանի սրահին մէջ՝ ներկայութեամբ մտաւորականներու, դասախօսներու, բարեկամներու եւ մասնաւորապէս Սեն Ժոզէֆ համալսարանի (USJ) ընդհանուր տնօրէն հայր Սելիմ Տաքքաշի:
Առաջին խօսք առնողը եղաւ Քրիսթին Պապիկեան-Ասաֆ՝ Սեն Ժոզէֆ համալսարանի գրականութեան եւ մարդկային գիտութեանց բաժանմունքի
տնօրէնուհին, որ ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց
Նորտիկեանի կենսագրականը եւ գործունէութիւնը:
Ան ըսաւ. «Նորտիկեան ամբողջ կեանքը նուիրած է
պատմութեան, հնագիտութեան, նկարչութեան,
հայութեան, Յիսուսեաններուն եւ Լիբանանին: Ան
ազատօրէն կ'արտադրէ գործեր եւ ամէն հանդիպումի
կը խօսի նոր ծրագիրի մը մասին»:

«Զաւակը ըլլալով ընտանիքի մը, որ ճողոպրած է
ցեղասպանութենէն՝ Լեւոն կը մտնէ Սուրբ Գրիգոր
վարժարանը (Էշրէֆիէ), որ կը պատկանէր Յիսուսեաններուն, կը սկսի այդ օրէն արկածախնդրութիւնը
Յիսուսեան միաբանութեան հետ, որ մինչեւ օրս կը
շարունակուի: Իր բարձր ուսումը կը շարունակէ
Ֆրանսայի մէջ, ուր կ'անցընէ տասը տարի ու կը
ստանայ արուեստի եւ հնագիտութեան վկայական
Սորպոնի Փարիզ Ա. համալսարանէն: Լիբանան
վերադարձին (1979), կը մտնէ Սեն Ժոզէֆ համալսարան՝ դասաւանդելու հին պատմութիւն: 2000-ին կը
հիմնէ լիբանանեան նախապատմական թանգարանը, որ միակն է Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ:
Զայն կը ղեկավարէ մինչեւ 2014:
Սկզբնական շրջանին, 1983-էն սկսեալ երկու
տարին մէկ անգամ լիբանանեան զանազան շրջաններու (Ժպէյլի, Քուրայի, Պաթրունի, Թրիփոլիի) մասին գրութիւններ կը տպուին համալսարանի տրեգիրքերուն մէջ, որ կ'ընդգրկեն հնագիտութեան
նիւթեր: 2008-էն 2014 Եունեսքոյի մէջ կարեւոր պաշտօններ ստանձնելէ ետք կը ստանայ երկու պարգեւներ:
Իր պրպտումներուն ընթացքին կը գտնէ միաբան
Յիսուսեան հայր Բուատըբարի նկարչական հսկայ
հաւաքածոն, որ իր առջեւ պիտի բանայ դուռը հիմնելու պատկերադարանը արեւելեան գրադարանին
Սեն Ժոզէֆ համալսարանին մէջ: Այդ հաստատութեան
տնօրէնն է 2014-էն ի վեր, որուն միջոցաւ պիտի
կարենայ համադրումը ընել իր եզակի գիտելիքներուն՝
պատմութեան, հնագիտութեան եւ նկարչութեան
մէջ, որովհետեւ ան միակ անձն է Լիբանանի մէջ, որ

կրնայ թուագրել, կապակցել ու դասաւորել պատկերներ, որոնք չունին որեւէ թուական կամ տեղեկութիւն:
Ան պիտի հրատարակէ «Անթուան Բուատպար: քարոզիչը, օդաչուն եւ նկարիչը» գիրքը օդային հնագիտութեան ռահվիրային մասին, նմանապէս պիտի
հրատարակէ ալպոմներ, որոնցմէ յիշենք՝ «Կիլիկիոյ
հայերը» (2012), ուր կայ ուսումնասիրութիւն մը Սիսի
մայր եկեղեցիին մասին, հին նստավայրը հայկական
կաթողիկոսութեան, տարագրութիւններէն առաջ եւ
Անթիլիաս չհաստատուած:
Այս բոլորը պիտի առաջնորդեն դէպի հայկականութիւն՝ Նորտիկեանի գլխաւոր սէրը, որուն համար
այսօր Արամ Ա. կաթողիկոսը զինք կը պարգեւատրէ:
Նորտիկեան, աշխատակցելով պատմաբաններու
հետ, պիտի հրատարակէ երկու գործեր Լիբանանի
հայերուն մասին. «Հայերը, ապաստանի փնտռտուք
1917-1939», «Լիբանանի հայերը, հարիւր տարուայ
ներկայութիւն»: Նմանապէս մեծ դեր պիտի ունենայ
Արամ Պէզիքեան ցեղասպանութեան որբերու
թանգարանին յետագծման ու դասաւորման մէջ, որ
յատուկ ու առաջին թանգարանն է Լիբանանի եւ
Միջին Արեւելքի մէջ՝ նախաձեռնութեամբ Արամ Ա.
վեհափառին:
Վերջապէս, Նորտիկեան ունի բացառիկ յատկութիւններ իբրեւ մտաւորական, ակադեմական եւ հետախուզող, սէր աշխատանքի, մտաւորական առաքինութիւն ու մարդկային առաքինութիւններ,
առատաձեռնութիւն, համեստութիւն եւ խոնարհութիւն»:
Յաջորդ խօսք առնողը եղաւ Գրիգոր Թերզեան՝
բարեկամ Նորտիկեանի եւ Լէօկրավիւրի տնօրէն, որ
հակիրճ գիծերու մէջ ներկայացուց Լեւոնի մտաւորական գործը մշակոյթի, պատմութեան եւ հնագիտութեան մարզին մէջ եւ մասնաւորապէս անոր բծախընդիր ու խստապահանջ ըլլալը գիրքերու
տպագրութեան ընթացքին:
Ապա վեհափառ հայրապետը խօսք առնելով
գնահատեց Նորտիկեանի 40 տարուան մտաւորական գործունէութիւնը պատմութեան ու հնագիտութեան մարզերէն ներս: Անոր գործերը օգտակար
եղած են ընդհանուր հայութեան, Լիբանանի հայութեան եւ Լիբանանին: «Նորտիկեանի հետազօտութիւններն ու պրպտումները արդիւնաւորուեցան
հնագիտութեան, մշակոյթի եւ պատմութեան
մարզերուն մէջ չորս բացառիկ գիրքերով, որ կը
խօսին մեր ժողովուրդին մասին»: Անդրադառնալով

Նորտիկեանի՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան բերած նպաստին՝ վեհափառ հայրապետը յիշեց անոր տարած ուսումնասիրութիւնը Սիսի կաթողիկոսարանի եւ Հայոց ցեղասպանութեան որբերու
«Արամ Պէզիքեան» թանգարանի ծրագիրներուն,
անոր հիմնադրութեան ու դասաւորման աշխատանքներուն նպաստելով: Ապա վեհափառ հայրապետը
պարգեւատրեց փրոֆէսոր Նորտիկեանը Ս. Մեսրոպ
Մաշտոց շքանշանով:

Ի վերջոյ, փրոֆ. Նորտիկեան իր խօսքին մէջ
շնորհակալութիւն յայտնեց վեհափառ հայրապետին:
Ան ըսաւ. «Սիսի կաթողիկոսարանին գիտական
ուսումնասիրութեանս ընթացքին համբերութեամբ
փորձեցի վերականգնել յատակագիծը եւ ներքին
դասաւորումը, եւ երբ կը բաղդատեմ լքուած վիճակի
վերածուած մեր Սիսի կաթողիկոսարանը եւ ինչ որ
հոս կը տեսնենք Անթիլիասի մէջ, կրնանք ըսել, որ
տարբերութիւնը հսկայական է, իրական վերածնունդ
տեղի ունեցած է՝ շնորհիւ վեհափառ հայրապետի
ջանքերուն: Նաեւ վեհափառը յիշեց իմ բերած
նպաստս «Արամ Պէզիքեան» Հայոց ցեղասպանութեան որբերու թանգարանին, որ երբեք լոյս պիտի
չտեսնէր առանց Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի
վճռակամութեան: Սեն Ժոզէֆ համալսարանի նկարչական արխիւները ինծի առիթ տուին կարգ մը
հատորներ հրատարակելու Սուրիոյ եւ Լիբանանի
հայ ժողովուրդին մասին՝ աջակցութեամբ մասնագէտներ՝ Քրիսթին Պապիկեան Ասաֆի եւ Քարլա
Էտտէի: Վերջապէս, այս գործունէութեամբ կրցայ
միացնել երկու հայրենիքներս՝ Լիբանանը եւ Հայաստանը, եւ կրնամ հաստատել, որ 100 առ 100 հայ եմ
եւ 100 առ 100 լիբանանցի:
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Սկիւտարի բարձունքին վրայ, Սէլամսըզի եւ
Պազար Պաշըի մէջտեղ, թուրք գերեզմանոցին
վերին սահմանին դիմաց, շինութեան սովորական
քարերով կազմուած գորշ պատ մը կ՚երկարէր:
Անոր փըլփլած մասերէն դուրս կը խուժէին մշտադալար դափնիի ուռճացումներ: Աշնան այդ դալարիին հետ գեղեցիկ ներդաշնակութիւն մը կը
կազմէր վայրի որթատունկերու կարմիր գահավիժումը որ պատը կը ծածկէր ծիրանիի մը պէս մինչ
շատոնց ի վեր չորցած ճիւղերու վտիտ կմախքները
խուրձ խուրձ կը կախուէին դուրս ցցուած քարերն ի
վար, պատին մերկ մասերուն վրայ, որովհետեւ ոչ
մէկ հոգածու ձեռք զանոնք չէր խլած տարիներու
ընթացքին: Պատը անձրեւներու խոնաւութենէն
պաշտպանելու համար զետեղուած կղմինտրները
խախտած, կոտրտած էին եւ հազիւ թէ իրենց
նախկին գոյութիւնը կը յայտնէին գունատ աղիւսի
բեկորներով:
Ժամանակը
ու
եղանակներու
ազդեցութիւնը փտտեցուցած էին քարերու շարքին
մէջ իբր յենակ ծառայող գերանները եւ անոնք
կքած էին մասնակի փլուզումներու տեղի տալով.
բայց տարօրինակ հաւասարակշռութիւն մը որ
բնականօրէն ստեղծուած էր, ոչ միայն դեռ կանգուն
ու բարձրադիր կը պահէր այս պատը այլ նաեւ
տեսակ մը համաչափութիւն յառաջ կը բերէր,
զուգահեռաբար թուրք գերեզմանոցի պատին, իր
գորշորակ երանգով, իր դալարագեղ ծառերով եւ
իր վրայ կրած, ինչպէս նաեւ ծերպերէն դուրս
խուժած զանազան տեսակի վայրի բոյսերով:
Երբեմն, պատին մէջտեղը գտնուող փայտեայ
զոյգ մը ծանր դռները իրենց ժանգոտած ծխնիներուն վրայ կը դառնային որով կ՚երեւէր սալայատակուած եւ բաւական լայն անցք մը, երկու կողմէն
եզերուած հնամենի կնձնիներով եւ թմբիներով:
Ամառը՝ այդ վայրի եւ խոշոր ծառերուն դալարագեղ
գագաթներուն ետեւէն, երբ հիւսիսային հովը զանոնք կը շարժէր կոհականման օրօրումներով,
տանը ճակատը երեւան կուգար իր յառաջացած
քիւով եւ վերնայարկի շարք մը պատուհաններով:
Ցանցառ եւ փլփլած մէկ քանի ուրիշ տուներ, մեծ
մասով անբնակ պարտէզներու հեռաւորութիւններու
մէջ երեւալով հազիւ թէ կը մեղմացնէին մեր տան
առանձնութիւնը:
Այդ առաջին դռնէն ներս մտնալէ ետքը,

ծառուղիին վերջաւորութեանը, կը տարածուէր
մարգագետին մը ուրկէ մէկ ակնարկով կը տեսնէինք մայրենի տունը իր փայտաշէն կառուցուածքով:
Անիկա բաժնուած էր երկու մասի եւ իւրաքանչիւր
մասը առանձին տունի մը տպաւորութիւնը պիտի
ընէր եթէ պատատուկ բոյսերով զարդարուած
պատշգամը չի կապէր երկու մասերը իրարու
դալարագեղ գօտիի մը նման: Ասկէ զատ, միակ
դուռ մը կը բացուէր երկու մասերուն մէջտեղ որուն
վրայ գմբեթաձեւ հովանի մը, կազմուած իրարու
մէջ անցած ձողիկներէ եւ ծածկուած վարդենիով
ամառը կը պաշտպանէր տանը մուտքը արեւին
կիզիչ ճաճանչներէն:
Ժամանակը եւ արեւը գունատած էին տանը
ներկը որ կարմիր եղած ըլլալու էր եւ որ արդէն կը
կրէր անցնող եւ թառամող բանի մը դրոշմը: Յառաջացող քիւին ներքեւ ուր շատ տեսակ թռչուններ
բոյն դրած էին, մասնաւոր խորշիկներու մէջ կը
բնակէին տատրակներու յարաճուն ընտանիքներ,
որոնք երբեմն ըմբոստ թեւ առնելով ճերմակ եւ
գորշ երամներով կը ծածկէին տանը ճակատը:
Անոնց երբեմն քնքուշ, երբեմն ցաւագին մնջիւնը կը
լսուէր հեռուներէն, մշտնջենապէս հեծեծող տըրտունջի մը պէս:
Ընդարձակ պարտէզը որ տանը ետեւէն կը
տարածուէր մինչեւ հեռուները զայն շրջապատելով,
ծաղկանոց մը կը կազմէր դրանը առաջք: Սարդենիներու թաղարներ կը զարդարէին ցանկապատը
իր ամբողջ երկայնքին: Ցանկապատի դռնակէն
մինչեւ տանը դուռը սեւ եւ ճերմակ խճաքարերով
կազմուած ճամբայ մը կ՚երկարէր որ շատոնց
կորսնցուցած էր իր կանոնաւորութիւնը որովհետեւ
բեղմնաւոր հողին տակ ծածկուած վայրի խոտերու
սերմերը, դանդաղ եւ յամառ աշխատութեամբ
խախտած էին խճաքարերը եւ իրենց ուռճացումի
ուժովը տեղ բացած՝ իրենց համար:
Այլ սակայն այդ անխնամ մնացած ճամբուն
երկու կողմերը կը տարածուէին զանազան ծաղիկներու ածուներ: Այդ ծաղիկներուն մէջ առաջին
տեղը կը բռնէին վարդենիները որ հայրս անձամբ
կը խնամէր մասնաւոր եւ գորովոտ ուշադրութեամբ:
Մայիս ամսուան մէջ տեսարանը հիանալի կը դառնար: Վարդենիները իրենց ծաղիկներու գոյներով
խումբերու բաժնուած ճերմակ, դեղին, վարդագոյն
եւ կարմիր դողդոջուն եւ բարդ բարդ թերթերու
անսահման երանգաւորում մը կը կազմէին: Անոնք
կարծես աստիճանաբար կը մօտենային տունին,
կը մագլցէին դրան երկու կողմէն, հոծ բեռով մը կը
ծանրանային անոր հովանիին վրայ, կը յորդէին, կը
գահավիժէին անոր ճակատէն, միւս կողմէ կը
բարձրանային պատշգամը, կը խուժէին անոր
երկաթեայ վանդակին վրայ ու կարծես առկախ ու
տարուբերուող ոստերով կը ձգտէին գրաւել նաեւ
երկրորդ յարկը, քիւը եւ տանիքը:
Անսահման զեղում մը նորածիլ տերեւներու,
քաղցր կանանչի եւ վարդային երանգներու կը
թրթռար օդին մէջ: Երբ արեւի ճառագայթներ
սարդի անտես թելերու վրայ կը խաղային ու
ամենուրեք կայծկլտումներ կը վառէին, հնամենի
փայտաշէն տունը մոգական պալատի մը երեւոյթը
կ՚ստանար որովհետեւ նոյն իսկ փողոցէն մաղուող
փոշին որ կրնար աղօտել բուսականութեան թարմ
գոյները, արեւին ճաճանչներէն կ՚ոսկեզօծուէր եւ
վարդագոյն քօղի մը կը փոխուէր:
Բ.
Հակառակ որ տունը խափանուած կը թուէր
զինքը շրջապատող հոծ եւ կենսալիր բուսականութենէն, պատշգամէն իսկ կարելի էր վայելել

բնական տեսարաններու յանկուցիչ յաջորդութիւն մը:
Մօտակայ թուրք գերեզմանոցին նոճիներէն
անդին Զիլիֆտար պաղչէի հովիտը մեղմօրէն կ՚իջնար իր կողերուն վրայ կրելով հայ եւ թուրք խիտ
թաղերը որոնցմէ կը բարձրանային նախ յունական
եւ հայ եկեղեցիներու խաչակիր գմբէթները եւ յետոյ
յաջորդաբար, սլացիկ ճերմակ մինարէները գեղեցկաշէն մզկիթներուն: Զմայլանքի անսպառ աղբիւրներ կը կազմէր առաւօտներու մեղմ ու անդորր
մթնոլորտին մէջ մզկիթներու կապարագոյն գմբէթներուն վերեւ թրթռացող նրբօրէն երանգաւոր օդը,
որուն մէջ արեւին առաջին ճաճանչները կ՚իյնային
սուր սլաքներու պէս, առանց իրենց լոյսը ցրուելու:
Միջօրէին, կապտորակ եւ լուսեղէն մշուշ մը կը
քօղարկէր հորիզոնին ակնախտիղ եւ աներանգ
պայծառութիւնը: Իսկ վերջալոյսի պահերուն, արենագոյն ամպեր կը պարզուէին ոսկեղէն հորիզոնին
վրայ ուր ճերմակ շոգիի ծուէններ կը ձեւափոխուէին
յամրօրէն:
Ի՜նչքան հեռու էինք քաղաքէն որ հետզհետէ կը
խուսափէր մեզմէ եւ որուն սեւ ուրուագիծը կ՚աղօտանար իրիկուան մանիշակագոյն ստուերներուն
մէջ:
Տանը ներքնամասը նման էր քաղաքին հայ հին
տուներու սովորական ներքնամասին: Ընդարձակ
մարմարեայ բակի մը վրայ կը բացուէին երկու
սրահներ որոնք հին ժամանակներու մէջ կիներու
եւ արանց առանձին հիւրասենեակներ էին անշուշտ: Առաջինը ընդարձակ սրահ մըն էր, գետինը
փսիաթով ծածկուած որ իր լոյսը կ՚առնէր ճակատին
վրայ բացուած երեք բարձր եւ վանդակապատ
պատուհաններէ: Սրահին թէ ճակատը եւ թէ աջ ու
ձախ կողմերը, պատերուն երկայնքին կը տարածւէին լայն բազմոցներ: Դուրսի պայծառ եւ թափանցող լոյսը սպրդելէ ետքը վանդակներու ճեղքերէն,
հազիւ կ՚անցնէր վարագոյրներէն եւ տկար ճաճանչներով կը դողդղար գետնին փսիաթին վրայ:
Ամառը՝ տաքին եւ ձմեռը՝ ցուրտին դէմ պատըսպարուած, այդ սրահը իր յարատեւ կիսաստուերին
մէջ հաճելի եւ գաղջ մթնոլորտ մը կ՚ունենար ուր
տնեցիները շատ քիչ անգամ ոտք կը դնէին: Տարին
միայն մէկ երկու անգամ, հանդիսաւոր եւ տօնական
օրերուն, երբ հազուադէպ ազգականներ կը համախմբուէին, պատուհաններու վանդակները կը
բացուէին, ձմեռը պղինձէ կրակարանը կը մտնար
հոն ու կը գրաւէր իր տեղը, սրահին մէջտեղը եւ
իրենց առանձնութենէն ու մութէն դուրս կ՚ելլէին
հանդիպակաց պատերուն վրայ կախուած երկու
մեծադիր իւղաներկ կենդանագիրներ: Ո՞վ էին այդ
այր ու կինը որոնց մասին շշուկով կը խօսէին,
որոնց կը նայէին ցաւով ու սիրով եւ որոնց յիշատակը սակայն չէին ուզեր կենդանացնել մեր ներկայութեան: Աւելի ուշ իմացայ որ հեռաւոր ազգականներ էին որ այդ տունը հիմնած էին առաջին
անգամ եւ որ սակայն չէին կարողացած վայելել…
1830ի եւրոպական տարազով, աչքերը երազուն,
պատկերներէն մէկը կը կրէր այն տխրագին եւ
խոհական դէմքերէն մէկը որ առանց գեղեցիկ
ըլլալու յանկուցիչ են: Նրբին պեխերուն եւ ծնօտը
շրջապատող մօրուքին մէջտեղ շրթները կը գծագրըւէին երեւան բերելով տխրած արտայայտութիւն
մը: Երկուքի բաժնուած մազերուն մէջէն երեւան
կուգային լայն, գեղեցիկ ու մտացի ճակատը որ
իւղաներկին գունատութենէն դեղնորակ դարձած
էր այլեւս:
Դիմացի պատկերը կը ներկայացնէր գեղեցիկ
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d by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պենհրայրքներու,
Քինկ վառուած ու այժմ հանգած լոյսերու, կադրեց մտնել Մեծերու կեանքին մէջ:
¾ç 06
«Stand
by Me» («Մնա՛
ինծի
հետ»),
Քինկ
Բանտարկուած հնամենի տան մէջ,
գեղեցիկ կամՊեն
տխրագին
շարժումներու, արտասանՅաճախ
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
կին մը: Անիկա խրոխտ կեցած էր մէկ
քովին կը
եւ պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի

երբ իմ
տարեկիցներս
դիմէին
ւած եւօրեր,
այլ եւս
մոռցուած
խօսքերու,
օնք»ի Աշխատակից
ու աչքենորէն լսենք,
ժամեր,
տարիներ
նմանգորովագին,
սկսան անընդհատ
պտըտիլկը
շուրջս:
Որո-իրենց ճակատագրին,
դէմքը՝
դէպի ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
դուրս դարձուցած: Սեւնորէն
եւ խոր
Յաճախ եւկըմիանգամայն
պատահի, ցրտին
որ մերմթնոլորտը:
լսած երգը մինչեւ
վերջինը
անգիրժամերու
գիտէի, կպչուն
միտքի
ԱՆԱՀԻՏ
անգործ
եւ
եռանդուն
ընթացքին,
երբ
հանդիսաւոր
անցընենք
այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատրուն
վրայ
կը կամարանային:
Թեթեւ մը
«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն
ու
նորէն
լսենք,
օրեր,
ժամեր,
տարիներ
նման
սկսան
անընդհատ
պտըտիլ
շուրջս:
Որոարու ռիթմ
եւ
պլուզթաւ
ոճիյօնքեր
ամենայայտնի
լռութեան
բզզիւնը
կը
լսէին
միայն,
առաջին
անգամ
Այս
էր
պատճառը
թերեւս
որ
մերկ
բակը,
իր
լոյյուզուինք,
ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքարծուային
բայց նրբին1960-ին:
ռունգերով քիթը,
այտերուն
անցընենք
այդ
երգին գետինով
ընկերակցութեամբ,
շեցի անպայման
գիտնալ
երգի ստեղծման պատկը, որ Պեն
Քինկը ձայնագրեց
որ կը պահուն:
յաջողէի
գիծ
սով
ողողուած
մարմարեայ
եւ նարնջե20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի անոր
լուռ ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
երգը զգացի
արարելու
Եւ,մըիտալ մտածումիս, ձայն
ողորկ
գիծը,
ծնօտին
նրբութիւնը,
թէ՛
զմայլանք
եւ
յուզուինք,դժուարաւ
ուրախանանք,
տխրինք,
սիրահարինք,
մութիւնը,
հեղինակին
զգացողութիւնը,
ներքայս երգը գրեց տպաւորուելով աւետամը տալ անբարբառ
զգայնութիւններու,
եւ առաջին
նիներուն
աճող
թուփերով,
զուարթուերգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց
1960-ին:
Կան երգեր,
որ տեսած
են մեր կեանքի
գրեթէ
զարմանս
ինծի, յայտնաբերեցի,
որ երգը,
պատթէ՛ տխրութիւն
հիասթափինք
անոր
լուռ
ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
երգը
արարելու
պահուն:
Եւ, ի
եկեղեցւոյ
նոյնանուն կ՚ազդէին:
հոգեւոր երգէն՝
անգամ
գիտակցեցայ որ ներքին հայեցողութեան
թեան եւ պայծառութեան
մը ունէր
եւ ուր
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով
բոլոր աւետափուլերը յաջորդաբար
եւ աւելի մթնոլորտ
շատ մութիւն
ըլլալէ
բացի,
ունի նախապատմութիւն,
Այդ որուն,
պատկերը
հակառակ
Կան երգեր,
որ
տեսած
են
մեր
կեանքի
գրեթէ
զարմանս
ինծի,
յայտնաբերեցի,
որ
երգը,
պատկանին գրուած,
իր հերթին,
հիմք իր ներշնչած հրա- ընտրած
արբեցութեան
մէջ, զմայլանքով
եւ տանջանքով
էինք,
բանակատեղին
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր
յուշերԱրդարեւ,
կըերգէն՝
պահեն իրենց մէջ,
քանտանը
մենք:երախաներս
Երբեմն ինչ
որ աւելի հետաքրքրական
կը դարձնէ
զայն
կարծես
անկատար
բան մը ունէր:
բոլոր փուլերը
յաջորդաբար
եւ նահանջելով
աւելի շատ մութիւն
ըլլալէ
բացի,հազար
ունի նախապատմութիւն,
ն տողերպոյրին
սաղմոսէն:
Երգի
աշխատանքինքզինքս
կը
ցրուէի
կեանքերու
եւ հազար
ձմեռուան
երկարաշարք
օրերուն,
1905 թուականին գրուած, որուն, իրալ
հերթին,
հիմքմիակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
անոնք
անկարելի
էր երեւակայել
այն կինը որ եղած
էր,մեր
երբ
յուշեր
կը
պահեն
իրենց
մէջ,
քան
մենք:
Երբեմն
ինչ
որ
աւելի
հետաքրքրական
կը
դարձնէ
զայն
տին հասցնելու
համար
իրեն օգնեցին
յաւերժութիւն
պարտէզէն
եւ ուրմէկ
նաեւկարեւոր
կը շարունակէինք
անխոնջ
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն: Երգի
աշխատանքկամ
այն ժամուն
կամ կեանքի
Այսպէս
եւ ծնաւժամերու
շարքը մէջ,
գրելու
եւ, սիրելի տալով ամենէն խուաչքերուն
մէջ լոյսը կը կայծկլտար,
երբ յուզումի
եւ
ալ
անոնք
մեր
միակ
ընկերներն
են
օրուան
այս
ու
կը
բացայայտէ
բոլորովին
ուրիշ
տեսանկիւնէ:
մահեղինակ,
երգահաններու
յայտնի
սափուկ
տպաւորութիւններու:
խանդով
ստեղծել
կեանքաւելի
ու շարժում
եւ փարատել
ները աւարտին հասցնելու համար շրջանին:
իրեն օգնեցին երգեր,
որոնց
տարիքը
ընթերցող,
քեզի հետ
բացայայտումներս
կիսեգոռոզութեան
ալիքներ կը գունատէին ու Կան
կը
կամ ու
այն տխուր
ժամուն սրահներէն
կամ կեանքի
մէկ երկարող
կարեւոր
Այսպէս
եւ
ծնաւմոռցուած
շարքը գրելու
եւ, սիրելի
ի Լիպերն
ու Մայք Սթոլերը:
Մայրենի
տունը
մթին
դուրս
երկու համահեղինակ, երգահաններու
յայտնի
մեծ
է,
քան
մերը:
Կան
նաեւ
երիտասարդները:
լու
միտքը,
ուր
յաճախ
լսուած
ու
ընտանիքի
ան- եւ լքուած առ յաւէտ,
կարմրցնէին ճակատը ու այտերը, երբ կեանքը կը
շրջանին:
Կան
երգեր,
որոնց
տարիքը
աւելի
ընթերցող,
քեզի
հետ
բացայայտումներս
կիսե-մը
կը յայտնուի
ինձ
ինչպէս այն
անհետացած սիրելիի
ուրուականները:
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
բոլորին
կապէ մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու
մասին կը
պատմեմ
բաբախէր այդ կուրծքին ներքեւ եւԱնոնց
շարժումը
կը կըմեծ
է, քան մերը:
Կան նաեւ
երիտասարդները:
լու
միտքը, ուր
յաճախ իր
լսուած
ու ընտանիքի
անպատկերը:
տեսնեմ
գունատ
երեւոյթը քօղարՏնեցիները
կ՚ապրէին
առաջին
յարկի
սենեակդարձած են պատմութիւն:
Լաւ երգը
լաւ գինիի
ինչ
իրենք
կը թաքցնեն
մեզմէ,Կը
կամ
պարզապէս
լրացնէր իր ձեւերուն ներդաշնակութիւնը:
Անոնց
բոլորին
կը
կապէ
մէկ
բան.
անոնք
դամ
դարձած
երգերու
մասին
կը
պատմեմ
այն
կըւածերաժշտութեան
պատատուկ բոյսերու
ները
որոնցմէ
մէկը տարիքը,
վերածուած կը
էր լռեն:
ճաշասրահի:
նման չի հիննար,
այլ,
մեծցնելով
Երգեր, որոնք
պատ- պերճանքով, կքած
դարձած
են
պատմութիւն:
Լաւ
երգը
լաւ
գինիի
ինչ
իրենք
կը
թաքցնեն
մեզմէ,
կամ
պարզապէս
բեռին
ներքին լոյսերը հանգած,
Երբ մութը
բարձրանայինք
լաւը
կը դառնայ
անկէ:կոխէր մէկիկ մէկիկ կըմութեան
մէջ իրենցտարիներու
հետքը ձգած
են եւտակ,
դասուած
Ընդհանրապէս, այդ հանդիսաւորաւելի
օրերէն
դուրս,
նման չի հիննար,
այլ, մեծցնելով
տարիքը,
կը
լռեն: Երգեր,
որոնք
երաժշտութեան
պատեւ
ձայները
լռած
եւ
որուն
քիւին
ներքեւ ապաստանած
սանդուղներէն
եւ
կը
հաւաքուէինք
մեծ
սեղանին
Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
հիւրասենեակի վանդակները փակ, վարագոյրները
աւելիՄեր
լաւը
կը դառնայ
անկէ:
մութեան
մէջ իրենց
հետքը
ձգածերբեմն
են եւ դասուած
տատրակներու
երբեմն
քնքուշ,
ցաւագին
շուրջ:
պարզ
ներկայութեամբ
կըԱյսպէս
խզէինք
տի-«Երգի
թեան
համաձայն,
բացի երգացանկս
ու միածնաւ
մը Պատմութիւնը»
շարիջած կը մնային ու կէս մթութեան մէջ
ուրուականՕրեր
առաջ
հերթական
անգամ,
սովորու«անմահներու»
շարքին:
մնջունը
կը
լսուի
տակաւին
հեռուներէն,
մշտնջենարապետող
լռութիւնը
եւ
լրջախոհ
ու
ամփոփ-ւած
սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
ներու երեւոյթը կ՚առնէին այդ երկուցուցի
պատկերները
թեան համաձայն,
բացի
երգացանկս
միա- պէսԱյսպէս
ծնաւ
«Երգի մը
Պատմութիւնը»
շարհեծեծող
տրտունջի
մը Կ.
պէս:
դէմքերու
տխրութիւնը:
Պատէն
կախուածուժամամիլիոներորդ
Բառերը,
որ առաջինէն
Ա.
որոնց մասին տնեցիները հազիւ կ՚ակնարկէինանգամ):
ցուցի
սիրելի
երգերէս
մէկը
(կարծեմ
արդէն
քը,
որուն
երկրորդը
այսօր
կը
հրամցնենք
քեզի:
ցոյցը աղմուկով կը մը ճօճէր: Յախճապակիէ կապ«Ժամանակ»/Պոլիս
երախաներու ներկայութեան:
միլիոներորդ
անգամ):
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ
որ որ
երգը
կը
հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
տորակ
ջերմոցը1986-ին
հազիւ կը«Մնա՛
զօրէր տաքցնելու
սրահը
Երկրորդ սրահը բակին միւս կողմը
կ՚իյնար
եւ նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
ինծի հետ»
ֆիլմի
Þ³ñ. 2 մէջ
»õ í»ñç
եւ ձեղունէն
կախուած
հին ստացաւ
լամբարի 1986-ին
մը դեղնագոյն
Երգը երկրորդ
ծնունդ
«Մնա՛ որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին
երգի
պատուհանները կը բացուէին պարտէզին
արեւյաջողութեան
ալիքին
հետ
եկաւ
նաեւ երգի
ակամայ
կը
սկսի
հնչել
ընթերցողի
միտքին
մէջ):
ցոլքին
տակ
մեր
մատղաշ
գլուխները
միացուցած
ինծի
հետ»
ֆիլմի
նկարահանումէն
ետք:
Ֆիլմի
տողերուն
հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
մըտեան կողմը, մրգաստանին յաջողութեան
վրայ: Պարզ նոր
եւ ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
կը
շարունակէինք
մեր հետ
վէճերը,
ցասումները
եւ ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
յաջողութեան
ալիքին
եկաւ
նաեւ
երգի
համեստ կարասիներ եւրոպականմտաւ
ճաշասրահի
մը
«Պիլլպորտ»-ի
տասնեակին մէջ՝ այս
անգամ լուրջ եւ ծանր նայՇրջանային Èáõñ»ñ
կատաղութիւնները,
Մեծերուն
յաջողութեան նոր ալիք,
եւ ան 1987-ին դարձեալ
երեւոյթը կուտային անոր որուն միակ
պերճանքն
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
ւածքին ներքեւ որոնքտասնեակին
չէին հասկնար
ինչո
՞ւ անմէջ՝թէ
այս
անգամ
էր մարմարեայ կոնքով եւ քանդակեալ ճակատով մտաւ «Պիլլպորտ»-ի
Զայն կատարածչէինք ուզեր բաժնել Սոչիի Մէջ Աւարտած Է
կարեկիր
անտարբերութեամբ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
լուացարան մը:
են բազմաթիւ
երգիչիրենց հոգերը
եւ մանաւանդ
լռութեան
Զայն տենչանքը:
կատարած Սուրիոյ Հարցերով Եռակողմ
ներ,
որոնցմէ
են՝
Այդ բնակարակը կրնար առանձնարանը
ըլլալ
են
բազմաթիւ
երգիչԳագաթնաժողովը
Յայտնի էր որ այդ ճաշասրահը առօրեայ
Ճիմմի
Հենտրիքսը,
մարդկային
ժխորէն
խուսափող
մէկու
մը:
Անիկա
ներ,
որոնցմէ
են՝
հաւաքատեղին
չէր («Billboard»)
ընտանիքին որովհետեւ անմիերգը գլխաւորեց
«Պիլլպորտ»
Էլթոն Ճոնը, ԱտՍոչիի մէջ աւարտած է ՌԴ, Իրանի եւ Թուրքիոյ
կրնար ապաստարանարանը
ըլլալ
անցեալ
փառքեՃիմմի
Հենտրիքսը,
ջապէս,
չի գործածուած
աղիւսակը
եւ մտաւ
«Պիլլպորտիսրահի
թէժ եւ առարկաներու րով միայն հարուստ,
րիանօ Չելենթանօն,
նախագահներուն
մասնակցութեամբ Սուրիոյ հարբայց
իր
արժանապատուութեան
1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատհնութեան,
եւ բորբոսի
հոտ մը զգալի
առաջինյատուկ
տասնեակին
մէջ:փոշիի
Ան նաեւ
կը
Ճոն
Լենընը,
«Լետ
ընտանիքի
մը: Անի- ցով եռակողմ գագաթնաժողովը:
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ հոգածու եւ նախանձախնդիր րիանօ
Չելենթանօն,
կ՚ըլլար
երբ դուռը
կը բացուէր:
ինկ Սթոուն»
(«Rolling
Stone»)
ամսա- Սեղանին ծածկոցը
Զեփե-լին» խումբը,
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
հրայրքներու
եւ
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը կա վերջին կայանը կրնար ըլլալ
Ճոն Լենընը, «Լետ
տոգորուած
էր երկար
անրայայտ
երգերու շարքին
մէջ:օրերէ ի վեր անարգել եւ կիրքերու ինչպէս
նաեւ բռնցքակը
յայտնէ «Ռիա նովոսթի»-ն:
փոթորիկէ
մը
անցած
ուժասպառ
եւ
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
հանդարտօրէն նստող փոշիէն: Այստեղ ալ
մարտիկ
Մուհամմետ
Գագաթնաժողովին Վլատիմիր Փութինը, Հաջլատուած
մարդիկներու
որոնք
ծաղիկներով
ու
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքամթնոլորտը մթնշաղի մէջ էր թանձր եւ ինկած
Ալին
եւ
գրող
Սթիվըն
գեղեցիկ բնութեամբ շրջապատուած սպասէին սան Ռոհանի եւ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան քննարվարագոյրներուն պատճառաւ հակառակ
որ տանը առմամբ ան ունի 400-էն աւելիմարտիկ Մուհամմետ
Քինկը: Ընդհանուր
համբերութեամբ որ մահը գար
Ալինզիրենք
եւ գրողառնելու:
Սթիվըն կած են Սուրիոյ մէջ կայուն խաղաղութիւն հաստաայս կողմի պատուհանները վանդակներ
չունէին տարբերակ:
եւ
վերաերգուած
Քինկը
իր երաժշտական
գործունէութիւնը
տելու հետ կապուած
եւ շարք մը այլ հարցեր:
Բայց
այդ
առանձնացած
տան
տխրաբոյր
մթնոլորԸնդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
միայն կը կրէին երկաթեայ ձողեր որոնց
ամէն
մէկը Քինկը:
1987
թուականին
Սթիվըն
Քինկը
կը գրէ
«Theմատղաշ
սկսած
է
«The
Drifters»
խումբի
կազմին
մէջ: Իր
Գագաթնաժողովը
տեղի
ունեցած
է Ասթանայի
տը
անհաշտ
էր
կեանքի
ծարաւի
սերունդի
մը:
վերաերգուած տարբերակ:
Քինկը իր երաժշտական
գործունէութիւնը
ծածկուած էր պլլուող վարդերու Stand»
եւ յասմիկներու
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը,
ուր
գիրքի
ծորուն
պարիթոնը
ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի
ներս:խումբի կազմին մէջ: Իր
Հետզհետէ
սակայն,
քանի Քինկը
եղբայրներս
քոյ- գործընթացի
1987 թուականին
Սթիվըն
կը գրէեւ «The
սկսած է «Theծիրէն
Drifters»
ճկուն ճիւղերով:
վերջին հատուածինրերս
մէջ մեծցան,
մէջբերումի
տեսքով
կը
դարձուց
սպիտակամորթ
հանԳագաթնաժողովէն
ետք
փասդուրսի
կեանքը
ողողեց
տունը,
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը ռիթմ
եւհրապարակուած
պլուզ ժանրը յայտնի
Հակառակ շրջապատող կենսունակ
պերճ
յայտնուիեւերգէն
քառատող
մը,
որ
անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
տաթուղթին
համաձայն`
նախագահները
միակարվանդակները
եւ
դռները
բացուեցան,
ու
մեր
շուրջը
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
դարձուց սպիտակամորթ հանբուսականութեան, դամբանականկըտխրութիւն
կապէ նաեւմը
գիրքն
ու երգը: Դժուար
էուըսել,
թէ
իսկ «Stand յայտնած
by Me» երգը
ծիք դիրքորոշում
են Սուրիոյ
տարածքային
բարձրացող
խանդի
ոգեւորութեան
ալիքներու մէջ,
յայտնուի
երգէն
քառատող
մը,
որ
անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
կը ներշնչէին այդ երկու դէմ դէմի արդեօք
սրահները
որոնք Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
Սթիվըն
դարձաւ
դարի
անմահ
երգերէն
մէջ
տնեցիները
սկսան
նաւաբեկեալի
կը կապէ
նաեւ գիրքն
ու երգը:
Դժուար էանձկալի
ըսել, թէ ամբողջականութեան,
մէջ, ինքնիշխանութեան
իսկ «Stand by Me» ապաերգը
ժամանակաւ բնակուած եւ այժմ անբնակ
վայրերու
է գիրքը,
թէ պարզապէս
անոնք
բառախաղով
մէկը,
որ
մինչեւ
օրս
կը
յուզէ
հովման,
ահաբեկչութեան
դէմ պայքարի
շարուերեւոյթը
առնել:
Ու
այն
պահուն
որ
ես
ալ
իմ
թռիչքս
արդեօք
Սթիվըն
Քինկը
երգէն
ոգեշնչուելո
՞վ
գրած
դարձաւ
դարի
անմահ
երգերէն
յատուկ տխրութիւնը ունէին: Եթէ
մարդկային
կապած
է իրար, բայց
ընթերցողները
կը փաստեն,
սիրտը:
նակական իրականացման,
հարցի
քապիտի
առնէի, դիւրաբեկ
առողջութիւնս զիս գամեց հանդիսատեսի
մէկը, որսուրիական
մինչեւ օրս
կը յուզէ
աճիւններ չի կային հոն, կար անցած ու մարած է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
ղաքական
լուծման
առնչութեամբ:
տխուր
եւ
ստուերոտ
անկիւններուն
եւ
ինձ
հարկապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

6 146

2019

(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ
ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
ՔՆԱՐԻԿ
ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
(1926-2015)
öºîðàô²ð

Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար 8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է
«Ծաղիկներ (1998)»
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
Քնարիկ
Յովհաննիսեան
1950-ականներու
կէսերէն միննկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀ Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
չեւ 70-ական թուականներու սկիզբը ընդգրկուած է նոր
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էնդասաւանդած
Հայաստանի էնկարիչների
միութեան,
նկարչութիւն
ՀՀ Արարատ
քաղաքի 2003էն
Արուեստի
դպրոցին
1998-2001
արտայայտչամիջոցներու
եւ նկարչական
նոր
լեզուիմէջ,որոնումի
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
և
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Թարգմանչութեան
գոլէճին, մէջ։
2001էն Հայաստանի
նկարիչների միութեան,
2003էն
ընդհանուր առցանց
ընթացքին
Յովհաննիսեանի
գունանկար16
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ.
Արժանացած
է «Վահան
Թէքէեան»
ներուննորարարական
մէջ
կը միասնանան
հայրենի
բնութեան
ու
«ՆորԷոն»
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
է իրապաշտ
շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
ռոմանթիկ
ընկալումները:
Գունային
շարանը
եւ
լոյսը
կ'արմրցանակին 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»
տայայտեն մարդու եւ տիեզերքի խորհրդաւոր գեղեցկութիւնը։

մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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¾ç 01
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
«Առաջին հաշուեքննութիւնը
տեղի ունեցաւ 2009-էն ի վեր: Լիբանանի
Արաբական
Թերակղզի
կառավարութիւնը պահանջած էր յետաձգել նախկին հաշուեքննութիւնները»,աւելցուց ան:

Փոմփէօ Ափսոսանք Կը Յայտնէ Վարշաւիոյ Գագաթնաժողովին Լիբանանի Բացակաութեան Առթիւ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր, որպէսզի
միասին
գրենք երկխօսութեան
Ամերիկայի
Միացեալ
Նահանգներու
պետական
քարտուղար
Մայք Փոմփէօ
էջ
մը եւ միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
ինծի
ափսոսանք
յայտնեց
Լեհաստանի
մայրաքաղաք
Վարշաւիոյ Աղօթեցէ՛ք
մէջ տեղի ունեհամար»։
ցած գագաթնաժողովին Լիբանանի չմասնակցութեան առթիւ: ԳագաթնաԱյցըգլխաւորաբար
պիտի տեւէ մինչեւ
ՓետրուարԻրանի
5՝ Ապու
Տապիի թագաժառանգ,
Շեյխ
ժողովը
կը կեդրոնանար
Իսլամական
Հանրապետութեան
Մուհամմատ
պին Զայետ
Ալ Նահիանի
հրաւէրով։
Այցինմէջ
Հռոմի
պապը կը
վրայ: Ըստ պետական
քարտուղարին՝
ԻԻՀ-ը
Լիբանանի
կը ներկայանայ
մասնակցի
«Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիՀըզալլայի կերպարանքով:
պումին։
Փոմփէօ զգուշացուց Հըզպալլայի հետզհետէ ահագնացող ուժէն՝ ըսելով,
որ կուսակցութիւնը ներկայիս աւելի ուժեղ է, քան 4–5 տարի առաջ: Փոմփէօ
Ուքրանիոյ
28 Թեկնածու
շեշտեց, որ ԱՄՆ ԿԸՅ-ն
ԼիբանանիՆախագահի
գործընկերն է եւ յաջողութիւն
մաղթեց Հանրապետութեան:
«Մենք
կ'ուզենք,
որ
Լիբանան
ըլլայ
միասնական,
իսկ Իրանը
Գրանցած Է
դուրս մնայ անոր տարածքէն»:
Վարշաւիոյ գագաթնաժողովը, որ հիւրընկալուած էր ԱՄՆ-ի եւ Լեհաստանի
կողմէ, տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի եւ Հինգշաբթի Լեհաստանի մայրաքաղաքին
մէջ, որուն ներկայ էին բազմաթիւ պաշտօնատարներ 60 տարբեր երկիրներէ:

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ ՀՀ նախագահի 2019 թուականի ՅՈՒՆՈՒԱՐ 31-ի
թիւ 32-Ա հրամանագիրով ներքոյիշեալ համարներու
ստացագիրեր ունեցողներուն ՀՀ քաղաքացիութիւն
ստանալու դիմումները մերժուած են.

ՀԱՄԱԽԱՐԲԵՐԴՑԻԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ԿԻՐԱԿԻ, 17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019
ՄԱՆԿԱՆՑ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
ՍԲ. ՔԱՌԱՍՆԻՑ
Հայկազեան
Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Յաւարտ Սբ. ՊԱՏԱՐԱԳԻ
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
ՀԱՄԱՅՆ ԽԱՐԲԵՐԴՑԻ
ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Ապա յարակից Սրահին մէջ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ՝
The Adana Massacres
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ եւ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Սրտագին հրաւէր
Խարբերդի, Ակնի, Հիւսէյնիկի,
Խօսք կ'առնեն`
Հապուսիի, Գղիի, Չարսանճաքի, Չմշկածագի,
Արաբկիրի,
Մալաթիոյ
բոլոր
հայրենակիցներուն:
Վեր.
Դոկտ. Փօլ
Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
Վարչութիւն
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց Առաջնորդ
Երկուշաբթի,
4 Փետրուար
2019,
կ.ե. ժամը 4:00ին,
Բարձրաշնորհ
Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոսի

Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Կազմակերպութեամբ Հաճնոյ Հայրենակցական
Միութեան

Նոյեան Տապանի հետքերը յայտնաբերող
շարժանկարի ցուցադրութիւն
Կը ներկայացնէ ծանօթ գիտնական եւ խմբագիր Դոկտ.
Արի Թօփուզխանեան, որ հայերէնի վերածած է սոյն
շարժանկարը։
Տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 22 Փետրուար 2019-ին,
երեկոյեան ժամը 7-ին, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Հ.Կ.Բ.Մ.ի դարմանատան սրահին մէջ, Նոր Հաճըն։

20753, 20673, 21348, 20754, 20926, 20057, 20089, 20050, 18992,
Արդէն20621,
74 հոգի20022,
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
19447,
21441, 21192,
21164, 21231,
20661, 21347,
21142,
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
20658, 20755, 20887, 21244, 20994, 18107, 18403, 20561, 20560,
համար,
28-ն
գրանցուած
իսկ միւս
28-ի 21151,
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս
կը
20964,որմէ
21163,
21162,
20980,է,21349,
21316,
21268, 19446,
21095,
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
ԿԸՅ-էն
19635, 21315,
21017, 20604,վկայակոչելով
21265, 19778, «ՌԻԱ
20648, նովոսթի»-ին,
19272, 21232, 19658,
յայտնած
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
20969, է19501,
21245, 21110,
21050,
21180 (շարունակելի)
«Ընդամէնը
է 28 թեկնածու։ 22
թեկնածու
մերժում
ստացած
Լրացուցիչգրանցուած
մանրամասնութիւններու
համար
դիմել
Լիբանանի
մէջէ:
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
ՀՀ դեսպանութեան:

է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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