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Պէյրութի Մէջ Բողոքի Ցոյց Տեղի Ունեցաւ 
Ընդդէմ Նորակազմ Կառավարութեան

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Խումբ մը ցուցարարներ բողոքի ցոյց իրակա-
նացուցին Նահատակաց հրապարակին մօտ՝ ի 
նշան նորակազմ կառավարութեան նկատմամբ 
իրենց անվստահութեան:

«Անվստահութիւն» քայլարշաւը, կազմակերպ-
ւած քաղաքացիական հասարակական կազմակեր-
պութիւններուն կողմէ, մեկնարկեց Պշարա Ալ 
Խուրի փողոցէն եւ շարունակուեցաւ մինչեւ Ռիատ 
Ալ Սոլհ հրապարակը, ուր Լիբանանի Համայնավար 
կուսակցութեան եւ Նասերիթ ժողովրդական կազ-
մակերպութեան պաշտօնատար անձինք հանդէս 
եկան ճառերով, մինչ համակիրները ծածանեցին 
իրենց կուսակցութեան դրօշները:

Հակառակ անոր որ վարչապետ Սաատ Հարի-
րիի գլխաւորած երրորդ կառավարութիւնը Ուրբաթ 
ուշ երեկոյեան տեղի ունեցած քուէարկութեան 
վստահութեան քուէ ստացաւ օրէնսդիրներու ճնշող 

Ամերիկեան ուժերու բարձրաստիճան զինուորա-
կաններէն համարուող Ռայմընտ Թոմաս շաբա-
թավերջին յայտարարած է, որ շատ կանուխ  է 
խօսիլ Տաէշին յաղթած ըլլալու մասին:

Թոմաս, որ ելոյթ ունեցած  է Քոնկրէսի անվը-
տանգութեան հարցերու ժողովին առջեւ, նշած է, 
որ իրենց համար շատ կարեւոր է Տաէշը տկա-
րացնել, միեւնոյն ժամանակ շատ սխալ է ըսել, որ 
Տաէշ, որ կը շարունակէ պաշտպանել իր վերջին դրքե-
րը Սուրիոյ մէջ, վերջնականապէս պարտուած է:

Թոմաս նաեւ նշած է, որ Միացեալ Նահանգներ 
պիտի շարունակէ զօրավիգ կանգնիլ Սուրիոյ մէջ 
տեղակայուած քիւրտ զինեալներուն եւ պատասխա-
նելով հարցումի մը, թէ ինչ պիտի ըլլայ անոնց ճա-
կատագիրը ամերիկեան ուժերու Սուրիայէն հեռա- ¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

մեծամասնութենէն, ցուցարարները դիտել տուին, 
որ այդ առումով նորակազմ կառավարութիւնը չէ 
ստացած իրենց քուէն:

Հզպալլա Ներկայիս Ուժեղ Է Աւելի 
Քան Երբեւէ. Նասրալլա

Հզպալլա կուսակցութեան գլխաւոր առաջնորդ 
Հասան Նասրալլա կուսակցութեան նահատակ 
ղեկավարներուն ոգեկոչումի արարողութեան ժա-
մանակ մասնաւորաբար ընդգծեց, որ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու պետական քարտուղար 
Մայք Փոմփէօ ըստ ամենայնի ճիշդ էր, երբ 
մտահոգութիւն յայտնեց, որ Հզպալլա այժմ ուժեղ է 
աւելի քան երբեւէ:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան, որ աշխատանքային այցով կը 
գտնուի Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութիւն, 
Փետրուար 17-ին Միւնխենի մէջ հանդիպած է 
Սերպիոյ նախագահ Ալեքսանտար Վուչիչի հետ։ 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչու-
թենէն կը տեղեկացնեն, թէ Հայաստանի եւ Սերպիոյ 
նախագահները համակարծիք եղած են, որ դա-
րերու պատմութիւն ունեցող հայ-սերպական յարա-
բերութիւնները, երկու ժողովուրդներու պատմամը-
շակութային առնչութիւններն ու ընդհանուր արժէքները 
լաւ հիմք կը ստեղծեն տարբեր ոլորտներու մէջ 
գործակցութեան զարգացման համար։ 

Սերպիոյ նախագահը վերահաստատած է 
Հայաստանի մէջ դեսպանութիւն բանալու իր երկրի 
մտադրութիւնը, ինչը նոր խթան կրնայ հանդիսանալ 
գործակցութեան խորացման համար։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ցնցած եւ 
զարմացուցած են Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա 
Մերքելի եւ Լիթուանիոյ նախագահ Տալիա Կրի-
պայուսքայթէի հոգատարութիւնն ու խանդաղա-
տանքը 2018 թուականի Ապրիլին Հայաստանի մէջ 
տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն նկատմամբ:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին 
Փետրուար 16-ին ընթերցասէրներու հետ զրոյցին 
ըսաւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:

«Անծանօթ մարդիկ ենք, բայց Եւրոպայի այս 
երկու լիտերների հետ առաջին իսկ խօսակցու-
թիւններից զգացել եմ նրանց ջերմութիւնն ու վախը, 

Սերպիոյ Նախագահը Արմէն Սարգսեանի 
Հետ Հանդիպումին Վերահաստատած 
Է Հայաստանի Մէջ Դեսպանութիւն 
Բանալու Մտադրութիւնը

Նիկոլ Փաշինեան Յուզուած Է Եւրոպայի Կին 
Ղեկավարներու՝ Հայաստանի Մէջ 2018-
ին Կատարուած Իրադարձութիւններուն 
Հանդէպ Ցուցաբերած Հոգատարութենէն

Ամերիկացի Զօրավար Մը Կը Զգուշացնէ. Պէտք Չէ 
Յայտարարենք, Որ Տաէշ Վերջնականապէս Պարտուեցաւ

նալէն ետք, յայտարարած է, որ իրենք այդ առումով 
տակաւին որոշումներ չեն առած, բայց շատ հա-
ւանական է, որ ԱՄՆ իր հեռանալէն ետք ալ որոշ 
չափով նեցուկ ցոյց տայ Սուրիոյ քիւրտերուն:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Աշխարհահռչակ Երաժիշտ Տիգրան 
Մանսուրեանը Պարգեւատրեց «Ասպետի Կարգ»-ի Շքանշանով

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Արմենակ Խաչատուր 
Փամպուքճեան 

Արմենակ Խաչատուր Փամպուքճեան (ծննդա-
վայրը անյայտ Նիկոմիտիա, Պրուսայի նահանգ 
- 18 Փետրուար 1915, Սեբաստիա), հայ բժիշկ։

Ծնած է Պրուսայի նահանգի Նիկոմիտիա քա-
ղաքը։ Առաջին աշխարհամարտին՝ 1914 թուա-
կանին, զօրակոչուած է Օսմանեան բանակ եւ 
Սեբաստիոյ զինուորական հիւանդանոցին մէջ 
ծառայած է որպէս զինուորական բժիշկ։ Մահա-
ցած է 1915 թուականի Փետրուար 18-ին Սեբաստ-
իա, ժանտախտէ։

Կիրակի, 17 Փետրուար 2019-ի առաւօտեան, յետ 
ս. եւ անմահ պատարագին, վեհարանի դահլիճին 
մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս «Ասպետի 
կարգ»-ի շքանշանով պարգեւատրեց աշխարհա-
հըռչակ երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանը։

Ձեռնարկին բացման խօսքով հանդէս եկաւ 
խմբավար եւ շուիահար Զաքար Քէշիշեանը, որ 
ներկայացուց Տիգրան Մանսուրեան մարդն ու 
արուեստագէտը։  Քէշիշեան ընդգծեց, որ Տիգրան 
Մանսուրեանի նորարար ու ժամանակակից երա-
ժըշտական լեզուն ըլլալով հանդերձ համամարդ-
կային, խորապէս պահած է ազգայինը ու այդ 
բոլորը կատարած է հայու իր հայեցի պրիսմակէն։

Ապա, նախքան շքանշանին տուուչութիւնը, 
Նորին Սրբութիւնը յղեց իր պատգամը։ Վեհափառ 
հայրապետը ընդգծեց, որ ազգային արժէքները 
երաշխիք են ժողովուրդի մը գոյատեւման, իսկ հայ 
ժողովուրդին ծառայութեան լծուած կառոյցներուն 
կողքին, մեզմէ իւրաքանչիւրը իր ճամբով ու տար-
բեր ձեւերով լծուած է այդ արժէքներուն տարածման։ 
Խօսքը ուղղելով Մանսուրեանին՝ Հայրապետը 
նշեց, որ Մանսուրեան իր ողջ կեանքը նուիրած է 
երաժշտութեան ու անոր դասական թէ ժողովրդային 

յօրինումները հնչած են Հայաստանի ու համաշ-
խարհային բեմերէն։ «Ձեր ստեղծագործութիւններով 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն եւ օտարներուն 
փոխանցեցիք հայու հարազատ ոգին ու ամուր 
հաւատքը, հայու խոր տառապանքն ու հրաշափառ 
վերածնունդը»,- ըսաւ հայրապետը ու շարունակեց, 
թէ քաջ գիտենք, որ Մանսուրեան իր կեանքի այս 
փուլին տակաւին կը ձգտի նոր յօրինումներով 
ճոխացնել իր երաժշտական ժառանգը։ Աւարտին, 
վեհափառ հայրապետը իր աղօթքը բարձրացուց 
առ բարձրեալ Աստուած ու քաջառողջութիւն ու 
նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց Մանսուրեանին։

Աւարտին, Տիգրան Մանսուրեան իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնեց Նորին Սրբութեան ու ըսաւ, 
որ այս շքանշանին տուուչութիւնը զինք կը մղէ 
վերանորոգելու իր ստեղծագործելու թափը։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019
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¾ç 01

Նիկոլ Փաշինեան Յուզուած Է Եւրոպայի Կին 
Ղեկավարներու՝ Հայաստանի Մէջ 2018-
ին Կատարուած Իրադարձութիւններուն 
Հանդէպ Ցուցաբերած Հոգատարութենէն

որ յանկարծ այս ամէնը չձախողուի: Նրանք ասում 
են, որ զգոյշ լինեմ այս կամ այն հարցում, այսպէս 
կամ այնպէս չանեմ, քանի որ այս կամ այն խնդիրը 
կարող է ծագել, այդ ամէնն իրենց սեփական փոր-
ձից գիտեն: Այդ հոգատարութիւնն այս ընթացքում 
իմ զգացած ամենացնցող բանն է: Շատ յուզիչ է»,- 
նշեց Փաշինեան:

Ան խոստովանեցաւ, որ Անկելա Մերքելը եւ 
Տալիա Կրիպայուսքայթէն իր մտքին մէջ կ'անուանէ 
«եւրոմամաներ» կամ «եւրոքոյրեր»: «Ասոցիացիան 
այդպիսին է. կրկնում եմ՝ նրանք այնպիսի 
խանդաղատանքով են վերաբերուում այս ամէնին, 
ինչպէս հարազատ քոյրը, մայրը, ընտանիքի 
անդամը, եւ այդտեղ ոչ մի աշխարհաքաղաքական 
թակարդ, նենգութիւն չկայ, կայ մարդկային 
սովորական պարզ հոգատարութիւն մի երեւոյթի 
նկատմամբ, որն իրենց համար անհասկանալի է, 
բայց դարձել է սիրելի»,- ընդգծեց ՀՀ վարչապետը:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

¾ç 08
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Տեսակէտ
Մեր Բազմերանգ Եւ Ոչ-Իմաստուն Խնդիրները

ՅԱԿՈԲ  ՊԱԼԵԱՆ

¾ç 06

Անտեղի բանավէճ հրահրելու կամ անոր մաս-
նակցելու ցանկութիւն չունին այս տողերը: Կը 
փորձեմ պատմութեան, ոգեկանութեան, արուեստի, 
ինքնաճանաչման եւ հաւատարմութեան լոյսին տակ 
մտածել: Մտածել կը նշանակէ բրածոյ գաղափար-
ներէ հեռանալու փորձ ընել, ձերբազատուիլ ան-
պայման իրաւունք եւ վերջնական կարծիք ունենալու 
գիտոսիկութենէ, սոփեստութենէ: Կրնա՞նք այդ ընել:

Յաճախ կը յիշեմ գերմանացի մեծ իմաստասէր 
Հուսէրլի այն միտքը, որ երեւոյթներուն եւ հարցե-
րուն պէտք է մօտենալ մերկ եւ միամիտ հոգիով: 
Այսինքն՝ առանց կանխակալ կարծիքներու, առանց 
միշտ իրաւունք ունենալու եւ անսխալական ըլլալու 
յաւակնութեան:

Ինչպիսի բարդ խնդիրներ կրնան լուծուիլ, եթէ 
առաջնորդուինք «դուն ալ կրնաս իրաւունք ունենալ, 
ճիշդ ըլլալ» ըսելու առաքինութեամբ: Առաքինու-
թիւնը անմիջականէ, եսէ եւ շահախնդրութենէ վեր 
է: Եթէ այդպէս չըլլայ, կ’այլասերի: Առաքինութիւնը 
սիրած եմ ըմբռնել իր հռոմէական իմաստով՝ virtus, 
հոգեկան ուժ:

Դեռ չենք հասկցած, Հայաստան եւ սփիւռքներ, 
որ մեր պատմութիւնը հուն փոխած է, աւելի ճիշդ՝ 
հունէն ելած: Մեր սերունդին ընծայուած է այդ 
պատմութիւնը իր հունը վերադարձնելու պարտքը: 
Հոգեկան-գաղափարական-շատախօսական 
կարաւաններու պոչ-պոչի կապած հին ուղիներով, 
եթէ քալենք, քէներ որոճանք, պատմութեան սրըն-
թաց գնացքը կ’անցնի, եւ մենք անօգնական կը 
մնանք քարափին:

Հայաստանի վերանկախացումէն ի վեր, բառին 
իսկական առումով, միտքերու եւ չբաւարարուած 
հին ու նոր սնապարծութիւններու քաշքշուք կայ, 
անթափանց պատերու ետին դեռ յամեցող ան-
հասկացողութիւններ եւ մրցակցութիւններ կը յա-
ւերժանան: Կը մխան: Փոխանակ ընթանալու 
ապագայակերտ ըմբռնումներով, գործակցութեամբ, 
մեր ուժերու լաւագոյնս օգտագործելու իմաստու-
թեամբ, աշխատանքի բաժանման եւ համադրու-
թեան միտումով, սնանկացած վաճառականի պէս 
հին տետրակներ կը բանանք:

Փորձենք առանձնացնել կարգ մը հարցեր, զորս 
իմաստուն ղեկավարութիւն մը կրնայ լուծել իրա-
կանութիւնը դիմագրաւելով եւ ողջախոհութեամբ. 
ա. Հայերէնի ուղղագրութեան խնդիր, բ. Հայաս-
տանի անկախութեան տօն, գ. Օրհներգ՝ Անկախ 
Հայաստանի Հանրապետութեան, դ. Հայաստան-
սփիւռքներ իրաւ մէկութեան հարց, եւ ե. Եկեղե-
ցական տագնապի անքինախնդիր լուծման որոնում:

Յաւակնութիւնը չունիմ խճճուած եւ խճճուող 
խնդիրներուն հրաշք լուծումներ առաջարկելու: 
Բայց մտածելու, սխալելու գնով մտածելու իրաւունք 
ունիմ, նաեւ զանոնք կիսելու, այն յոյսով, որ կոշկոռ 
կապած վերաբերումներու եւ սովորութիւններու 
դարման կը գտնուի, եթէ ոչ անմիջապէս, գէթ վա-
ղը, որպէսզի սերունդը, որ կու գայ, պիտի գայ, մեզ 
չդատապարտէ՝ ըսելով, թէ ինչպէ՞ս, մեծ ու պզտիկ, 
յաջողած ենք բաժակ մը ջուրի մէջ փոթորիկ 
ստեղծել եւ նաւաբեկութիւններու պատճառ դառ-
նալ, եւ ընկղմած նաւերը իրենց կտակել:

ա. Հայերէնի ուղղագրութեան հարցը
Ուղղագրութեան հարցի մասին չեմ կարծեր, որ 

դեռ իմաստուն խօսք մնացած ըլլայ ըսելիք: Գիտուն 

մարդիկ բացատրած են արդի կոչուած ուղղագ-
րութեան ծնունդի եւ դեկրետով անոր գործադրու-
թեան դրուած ըլլալու պայմանները: Ոչ ոք կը կաս-
կածի, որ արդի ուղղագրութիւնը մեր ժողովուրդի 
զոյգ թեւերը իրարմէ հեռացուց, պատնէշ ստեղծեց 
զոյգ աշխարհաբարներու եւ այդ բարբառներով 
ստեղծուած գրականութիւններու միջեւ, հեռացում 
նաեւ տասնհինգ դարերու ընթացքին զարգացած 
գիր-գրականութենէն: Փոխուեցաւ հայերէն բառե-
րու տեսքը եւ նմանաձայն բառերու տարբերութիւնը 
ուղղագրութեամբ ճշդումը չքացաւ:

Այս հարցի լուծումը գիտնականներու եւ 
լեզուաբաններու միջեւ եղած վէճ-վիճարկումներով 
կարելի չէ գտնել: Տեսակէտներ եւ փաստարկներ 
իրենք զիրենք սպառած են: Մեկնելով ազգային 
մէկութեան գաղափարախօսութենէն՝ անհրաժեշտ 
է կայացնել քաղաքական որոշում, ինչպէս այդ 
եղաւ 1922-ին, Պօղոս Մակինցեանի հրամանագիր-
դեկրետով: Անգրագէտ թաղային կեղծ հեղինակու-
թիւն պէտք է ըլլալ չհասկնալու եւ չտեսնելու համար 
դժուարութիւնները: Բայց պէտք է գիտակցիլ, տեղ 
մը կանգ առնել, ազգային իրաւութեամբ առաջնոր-
դըւիլ եւ քաղաքական որոշում կայացնել: Հասած 
ենք հանգրուան մը, ուր այլեւս յաւելեալ իրաւունքի, 
յաղթականի եւ պարտեալի խնդիր չկայ, այլ հա-
րազատութեան եւ միացման, անդրադառնալ, որ 
ժամանակը մեզի եւ մեր համրանքի փրկութեան ի 
նպաստ չ’աշխատիր: Ըսի՝ դժուարութիւններ կան, 
պիտի ըլլան, նման որոշում գործադրելու: Բայց 
պիտի գիտնանք, որ մէկութիւնը միայն մենք 
կրնանք իրականացնել, վաղը միշտ քիչ մը աւելի 
ուշ պիտի ըլլայ եւ աւելի դժուար:

Բայց ի վերջոյ ի՞նչ բանի համար է ազգային 
առաջնորդութեան կոչուած ղեկավարութիւնը, եթէ 
հարազատութեան եւ ինքնութեան վերականգնում 
պիտի չիրականացնէ: Զարմանալին այն է, որ այս 
հարցը չեն ուզած եւ չենք ուզեր առաջնահերթութիւն 
համարել եւ ըստ այնմ խօսիլ հայերու հետ, իրարու 
հետ, խօսիլ նաեւ այն ժողովուրդին հետ, որ այդ 
արդիին վարժուած է Հայաստան: Սփիւռք(ներ)ի 
պարագան այլ է, ան լեզուէն կը խորթանայ եւ կը 
կորսնցնէ ուղղագրութիւնը: Աւելին, եթէ կարգ մը 
մտաւորականներ կ’անդրադառնան այս հարցին, 
քաղաքական ղեկավարութիւնը, Հայաստան եւ 
սփիւռք(ներ), չէ զբաղած եւ չի զբաղիր այս հարցով:

Ազգային գաղափարախօսութեան հէնքի վրայ 
հարցը օրակարգ դարձնելով քաղաքական որոշում 
չկայացնել յանցանք է, եւ պատմութիւնը պիտի 
չներէ:

Յիշենք, որ ուրիշներ իրենց մեռած լեզուն 
վերակենդանացուցին եւ դարձուցին իրենց երկրի 
պաշտօնական լեզուն:

Ազգային հարազատութեամբ քաղաքական ղե-
կավարութիւն մը, պատմութեան առջեւ պատաս-
խանատուութիւն պէտք է զգայ վճռելու ուղղագ-
րութեան վերականգնումը, ընդհանուր վերականգնումի 
հունով: Այս հարցի ազգային ըմբռնումով լուծումը 
այսօ՛ր պէտք է գտնել, համրանք, մշակոյթ փրկելու, 
ազգի բեկորները միացած տեսնելու ճառերը, եթէ 
իմաստ ունին: Վաղը միշտ ուշ կ’ըլլայ:

Ի հարկէ, ուղղագրութեան վերականգնումի 
համազգային կարեւորութեամբ խնդիրը կարելի չէ 
անջատել ընդհանրապէս հայերէնի վերականգ-
նումի խնդիրէն՝ հայերէնը դարձնելով համազգային 
ինքնութեան եւ մշակոյթի պատուանդան. մամուլ, 
գրականութիւն, առեւտուր, գիտութիւն, Հայաստան 

եւ սփիւռք(ներ):
Որակով հայերէնը բերելով մեզմէ իւրաքան-

չիւրին, մեր յարկերուն տակ:
բ. Հայաստանի անկախութեան տօն
Ազգային ա՞խտ է մեր ինքնութեան մաս կազմող 

տարրերը երկուքով բազմապատկել. զոյգ ուղղագ-
րութիւն, զոյգ աշխարհաբարներ, զոյգ պետութիւն-
ներ, զոյգ կաթողիկոսներ: Հայաստանի Հանրապե-
տութեան վերանկախացումէն ի վեր ունինք 
անկախութեան զոյգ տօներ. Մայիս 28 եւ Սեպտեմ-
բեր 21:

Երբ սերունդ փոխուի յիսուն կամ հարիւր տարի 
ետք, ինչպէ՞ս պիտի բացատրուի եւ հասկցուի, որ 
ունինք անկախութեան երկու տօն տարբեր թուա-
կաններով, նոյնիսկ եթէ բառային ճապկումով մին 
կը կոչենք Հանրապետութեան տօն եւ երկրորդը՝ 
անկախութեան օր:

Դիտենք, բաղդատուինք եւ մտածենք:
Ֆրանսան, իր Մեծ յեղափոխութենէն ի վեր, 

վարչակարգ(եր) փոխեց, հինգ անգամ սահմանադ-
րութիւն փոխեց, բայց միշտ ունեցաւ մէկ ազգային 
տօն՝ 14 Յուլիսը: Միշտ պահեց մարտի գացողներու 
երգը եւ զայն դարձուց ազգային օրհներգ, կրկին 
Մեծ յեղափոխութենէն ի վեր: Այս մասին քիչ ետք:

Հայաստանի անկախութիւնը հռչակուած է 28 
Մայիս 1918-ին: Հակառակ եօթանասուն տարիներու 
ուրացման՝ պատմութեան արձանագրութիւնը կը 
մնայ անփոփոխ: Խորհրդային վարչակարգը, ոչ 
միայն Հայաստանի պարագային, հրապարակ 
եկաւ պատմութեան սկիզբ ըլլալու կարգախօսով: 
Տօն դարձաւ Հայաստանի անկախ հանրապետու-
թեան անկումը, ըսին 29 Նոյեմբեր, հակառակ 
անոր որ իշխանութեան յանձնումը տեղի ունեցաւ 2 
Դեկտեմբեր 1920-ին, բայց այդ անկախութեան օր 
չէր, այլ խորհրդայնացման օր, որ տօնուեցաւ 
որպէս այդպիսին:

Խորհրդային կարգերու փլուզումէն ետք Հա-
յաստան վերանկախացաւ, վերստին ինքզինք գտաւ 
շարունակութեան գիծին վրայ: Բնական կերպով 
անկախութեան տօնը Մայիս 28-ը պէտք է ըլլար, 
ըլլայ, բայց ազգովին գտնուեցանք այն միամիտ 
յաւակնութեան առջեւ, որ ամէն բան կը սկսէր 
վերանկախացման յայտարարութեամբ:

Բաւարար չափով չենք խօսած այս զարտուղու-
թեան քաղաքական եւ հոգեբանական պատճառ-
ներուն մասին: Վերանկախացման ղեկավարու-
թիւնը եւ խորհրդային քարոզչութեան թիրախ 
դարձած սերունդները հասակ առին անդրանիկ 
հանրապետութիւնը վատաբանելու մթնոլորտի մէջ, 
դաստիարակուեցան, ուղեղալուացքի ենթարկուե-
ցան: Մայիս 28-ը անկախութեան օր հռչակել ան-
ընդունելի պիտի ըլլար:



¾ç 04ºñÏáõß³µÃÇ / 18.2.2019

Մշակութային Արձագանգ
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Պատմամշակութային 
Անդրադարձ

Տիգրանակերտի Պեղումներուն 
Յատկացուող Գումարը 8 
Միլիոն Դրամով Աւելցած Է

«Սպիտակ» Ֆիլմը Ճանչցուած Է Վիաչեսլաւ Թիխոնովի Անուան 
«17 Ակնթարթ…» Միջազգային Փառատօնի Լաւագոյն Ֆիլմը

Սիրուշոն Միջազգային Մրցանակի Արժանացած Է

Կոմիտասի Ծննդեան 150-ամեակին Նուիրուած 
Համերգ Վենետիկի Սուրբ Մարկոս Տաճարին Մէջ

Երեւանը Յայտնուած Է 
Ամենառոմանթիկ Քաղաքներու 
Վարկանշային Ցանկին Վրայ

2019-ին Տիգրանակերտի պեղումներուն յատ-
կացուող գումարը աւելցած է 8 միլիոն դրամով:

Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, ըսած է 
Արցախի Հանրապետութեան մշակոյթի, երիտա-
սարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նա-
խարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան եւ աւելցուցած, որ 
պեղումները պիտի իրականացուին հնավայրի 
տարբեր հատուածներու վրայ, որոնք պիտի որո-
շուին հնագիտական արշաւախումբի ղեկավարին 
կողմէ:

Անդրադառնալով Քարին տակի քարանձաւին 
մէջ կատարուող աշխատանքներուն՝ նախարարը 
նշած է, որ անցեալ տարի այնտեղ յայտնաբերուած 
են հետաքրքրական նիւթեր. այս տարի հովանա-
ւորչական միջոցներով աշխատանքները պիտի 
շարունակուին:

Ալեքսանտր Գոդդի «Սպիտակ» ֆիլմը արժա-
նացած է դերասան Վիաչեսլաւ Թիխոնովի անուան 
«17 ակնթարթ…» III միջազգային փառատօնի գլխա-
ւոր մրցանակին: Այս մասին, ըստ Tert.am-ի, յայտ-
նած են Փետրուար 6-10 Մոսկուայի մէջ կայացած 
շարժանկարի կազմակերպիչները:

«Վիաչիսլաւ Թիխոնովի անուան «17 ակնթարթ…» 
երրորդ միջազգային փառատօնին՝ «Աշխարհի մէկ 
մասնիկը» եւ «Սպիտակ» ֆիլմերը ճանչցուած են 
լաւագոյնը»,- նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Ալեքսանտր Գոդդի ֆիլմը լաւագոյնը ճանչցուած 
է նաեւ «լաւագոյն բեմադրիչ» եւ «լաւագոյն երա-
ժըշտահան» անուանակարգերուն մէջ: «Սպիտակ» 
ֆիլմին երաժշտութեան հեղինակը Սերժ Թանկ-
եանն է:

Նշենք, որ «Սպիտակ» ֆիլմը կը պատմէ 1988 

Հայկական էսթրատայի ինքնատիպ երգչուհինե-
րէն Սիրուշոն արժանացած է մրցանակի՝ Տուպայի 
մէջ կայացած DIAFA միջազգային մրցանակաբաշ-
խութեան: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

Երգչուհին Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է, որ 
Միջին Արեւելքի հեղինակաւոր «DIAFA» մրցանակը 

Փետրուար 9-ի երեկոյեան Վենետիկի Սուրբ 
Մարկոսի տաճարին մէջ Մխիթարեան միաբանու-
թեան նախաձեռնութեամբ տեղի  ունեցած է «Արեւ-
մուտքի, Հայաստանի եւ Վենետիկի ներդաշնակու-
թեան ուղիներով» խորագիրով համերգ` նուիրուած 
Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին:

Ողջոյնի խօսքով ձեռնարկը բացած է Վենետիկի 
Մխիթարեան միաբանութեան քահանայապետական 
պատուիրակ, Թուրքիոյ Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ 
թեմի առաջնորդ Գերապայծառ տէր Լեւոն արքե-
պիսկոպոս Զէքիեան: Վերջինս գոհունակութիւն  
յայտնած է Վենետիկի պատրիարքին, որ ներկայ էր 
ձեռնարկին, ապա  քանի մը բառով ներկայացուցած 
է համերգի ծրագիրը:

Ինչպէս «Հայերն այսօր»-ին կը յայտնէ Հայաս-
տանի Մխիթարեան կեդրոնի փոխտնօրէն հայր 
Գէորգ վարդապետ Սարգսեան, երգացանկը կատար-
ւած է Վարեզի կամերային երգչախումբին կողմէ, 
ղեկավար` Գաբրիէլ Կոնտի, մասնակցած են նաեւ 
տուտուկահար Արամ Իփեքճեանը եւ երգեհոնահար 
Ճովաննի Մազզան:

«ТурСтат» վերլուծական գործակալութիւնը իրա-
կանացուցած է հարցաշար՝ կազմելու համար ռուս 
զբօսաշրջիկներու մէջ ԱՊՀ տարածքի եւ մօտակայ 
երկիրներու ամենառոմանթիկ քաղաքներու վար-
կանշային ցանկը, որուն մէջ յայտնուած է նաեւ Հա-
յաստանի մայրաքաղաք Երեւանը: Ըստ Armenpress.
am-ի՝ ռոմանթիկ զբօսաշրջութիւնը կը ներառէ ինչ-
պէս զբօսաշրջութիւններ, այնպէս ալ զոյգերու 
սեփական նախաձեռնութեամբ առանձին այցելու-
թիւններ հանգստեան օրերուն:

Գործակալութեան տուեալներով՝ ԱՊՀ երկիրնե-
րուն մէջ ռոմանթիկ զբօսաշրջութիւնը կը ներառէ 
աւելի քան 1 միլիոն զբօսաշրջութիւն տարուան ընթացքին:

ԱՊՀ ռոմանթիկ քաղաքներու առաջին հնգեա-
կին մէջ են Թիֆլիսը, Ասթանան, Պաքուն, Մինսքը, 
Քիշնեւը: Թիֆլիսի օգտին քուէարկած է հարցաշա-
րին մասնակցածներուն 33 տոկոսը, մնացեալները 
ստացած են 14 եւ 10 տոկոս:

ԱՊՀ-ի ամենառոմանթիկ քաղաքներու վարկա-
նըշային ցանկին վրայ յայտնուած են նաեւ Ալմա-
Աթան, Պիշքեկը, Երեւանը՝ ստանալով 5-ական 
տոկոս ձայն:

Դեկտեմբեր 7-ին տեղի ունեցած աղէտալի երկրա-
շարժին մասին, որ խլեց 25 հազար կեանք եւ անօթ-
եւան ձգեց աւելի քան կէս միլիոն հոգի: Ֆիլմին մէջ 
նկարահանուած են դերասաններ՝ Լեռնիկ Յարու-
թիւնեանը, Հերմինէ Ստեփանեանը, Ալեքսանդր 
Փոլիթիքը եւ ուրիշներ:

կը յանձնուի աշխարհի բազմաթիւ երկիրներէ տար-
բեր ոլորտներու մէջ ձեռքբերումներու հասած մաս-
նագէտներու՝ սկսեալ բժշկութենէն մինչեւ շարժա-
նըկարի արուեստ, մարմնակրթութենէն մինչեւ 
երաժշտութիւն:

«Առաջին անգամ Հայաստանը կը մասնակցի 
այս մրցանակաբաշխութեան, եւ ես երջանիկ եմ, 
որ առաջինն եմ, որ  կ'արժանանամ այս մրցանա-
կին»,- պարգեւը ստանալու ժամանակ ըսած է Սի-
րուշոն:

Երգչուհին ներկաներուն հարցուցած է՝ եթէ դէմ 
չեն, որ ինքը փորձէ հայկական ժողովդրական երգ 
սորվեցնել հանդիսատեսին: Հաղորդավարները 
սատարած են Սիրուշոյին եւ ան կատարած է «Զի՞նչ 
ու զի՞նչ տամ լողուորչուն» հայկական ժողովրդական 
երգը, իսկ դահլիճը ձայնակցած է անոր:

Մրցանակաբաշխութեան ներկայ եղած են 
դեսպաններ, միջազգային լրատուամիջոցներու ներ-
կայացուցիչներ, համաշխարհային աստղեր: «DIAFA»-ն 
ուղիղ եթերով հեռարձակած է 6 հեռուտաալիք:

Համերգը բաղկացած էր 15 կտորէ` երգչախմբային 
եւ երաժշտական: Հնչած է հիմնականին մէջ հայկա-
կան երաժշտութիւն. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, որ 
2015 թուականին հռչակուեցաւ Համընդհանուր եկե-
ղեցւոյ դոկտոր, Եկմալեան, Կոմիտաս Վարդապետ:

Ձեռնարկին աւարտին Վենետիկի պատրիարքը 
երախտագիտութեան եւ ողջոյնի խօսքեր  ըսած է` 
երաժշտական իրադարձութիւնը կոչելով ո՛չ թէ պար-
զապէս համերգ, այլ հոգեւոր բարձրութեան եւ  վերա-
փոխման պահ:

Համերգին ներկայ էր շուրջ 300 մարդ, որոնք 
համերգէն ետք  յուզական զգացումներով  հեռացած 
են Վենետիկի Սուրբ Մարկոսի տաճարէն:
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Թրքական Բարքեր

Երեւանի Մէջ 50 Աշխատատեղով Եւ 130 
Սենեակով Հիւրանոց Բացուած Է

Թուրքիոյ Մէջ Հայկական Եկեղեցւոյ Նկատմամբ 
Բարբարոսութեան Հերթական Դրսեւորումը 

Հայրենի Տնտեսութիւն

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Երեւանի մէջ 
ներկայ գտնուած է աշխարհահռչակ IHG հիւրանո-
ցային ցանցի «Հոլիտէյ Ինն Էքսփրես» հիւրանոցի 
բացման արարողութեան, կը յայտնէ ՀՀ կառա-
վարութեան մամլոյ ծառայութիւնը։

Ներդրումային ծրագիրը իրականացուցած է 
«Հարմոնի Ինթերնէյշընըլ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր-նա-
խագահ Ղուկաս Գրիգորեանը: Հիւրանոցի կառուց-
ման աշխատանքները տեւած են երեք տարի, 
կատարուած է մէկ տասնեակ միլիոն տոլարի 
ներդրում, ստեղծուած է 50 նոր աշխատատեղ:

Կառավարութեան ղեկավարը ծանօթացած է 
հիւրանոցի աշխատանքներուն եւ ստեղծուած պայ-
մաններուն: Փաշինեան ողջունած է ներդրումային 
ծրագրի իրականացումը եւ ընդհանրապէս Հայաս-
տանի մէջ նոր հիւրանոցներու կառուցման նախա-
ձեռնութիւնները, որոնք զբօսաշրջիկներուն կը 

Թուրքիոյ Պոլիս քաղաքի Պաքըրքէոյ շրջանի 
Զէյինլիք թաղամասին մէջ գտնուող հայկական 
Ծնունդ Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ պատերուն 
վրայ յայտնուած են ներկանիւթերով գրութիւններ: 
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ նշելով, 
որ իրենց լուսանկարչական մեքենան լուսանկարած 
է եկեղեցւոյ պատերուն վրայ յայտնուած գրու-
թիւնները:

Ուշագրաւ է, որ եկեղեցւոյ պատերուն կ'երեւի 

մատուցեն բարձրակարգ ծառայութիւններ եւ յար-
մարաւէտ պայմաններ:

Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու 
նախարար Տիգրան Խաչատրեան իր հերթին 
տեղեկացուցած է, որ 2018 թուականին Հայաստան 
ժամանած զբօսաշրջիկներու թիւը հասած է 1.6 
միլիոնի եւ գործադիրին նպատակն է այդ ոլորտին 
մէջ տարեկան ապահովել 7-10 տոկոս աճ:

«Հոլիտէյ Ինն Էքսփրես» հիւրանոցին մէջ առկայ 
է 130 սենեակ, ինչպէս նաեւ կահաւորուած հանդի-
պումներու սրահ: Նախասրահը յագեցած է համա-
կարգիչներով, յարմարաւէտ նստատեղերով, լից-
քաւորող սարքերով եւ գերարագ Wi-Fi-ով : 

Այնուհետեւ կառավարութեան ղեկավարը Երեւա-
նի քաղաքապետ Հայկ Մարութեանի ուղեկցութեամբ 
շրջած է Երեւանի Գլխաւոր պողոտայի այգին մէջ, 
ծանօթացած այստեղ կատարուող վերակառուցման 
աշխատանքներուն:

 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 
եւ Արցախի Հանրապետութեան պետական պիւտ-
ճէի համատեղ ջանքերով՝ Ասկերանի շրջանի Շոշ 
համայնքին մէջ կը կառուցուի մանկապարտէզ մը, 
որուն շինարարական աշխատանքները նախա-
տեսուած են աւարտին հասցնել Մայիսին:

Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ Շոշ համայնքի ղեկա-
վար Էրիք Աբրահամեան ըսած է, որ մանկապար-
տէզի կառուցման աշխատանքները սկսած են 
2018-ին:

Ըստ գիւղապետին՝ մանկապարտէզի շէնքը մէկ 
յարկանի է՝ նախատեսուած 50 փոքրիկի համար: 
«Ներկայիս մանկապարտէզի շինարարական աշխա-
տանքները գրեթէ աւարտած են. Կ'ընթանան շէնքի 
ներքին յարդարումի աշխատանքներ: Մանկապար-
տէզի բակին մէջ կը կառուցուի խաղահրապարակ:

Պիտի իրականացնենք նաեւ արտաքին յարդա-
րումի եւ տարածքի բարեկարգումի աշխատանք-
ներ»,- ըսած է Է. Աբրահամեան:

Ան նաեւ նշած է, որ մանկապարտէզը նաեւ պի-
տի ունենայ անհրաժեշտ գոյք, զոր  պիտի ապահովէ 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը:

Շնորհակալ 
Նախաձեռնութիւն

Շոշ Համայնքի Մանկապարտէզը 
Շահագործման Պիտի Յանձնուի 
Մայիսին

«OHB» ստորագրութիւնը. այսպէս կը կոչուի Պոլսոյ 
գծանկարչութիւն ընող ամէնէն աշխոյժ խումբերէն 
մէկը:

Քրիստոնեաներու սրբավայրի հանդէպ բարբա-
րոսութեան դրսեւորումը եւ հաւատացեալներու 
զգացումներուն նկատմամբ անյարգալից վերաբե-
րումը Թուրքիոյ մէջ նոր երեւոյթ չէ:

Տարիներ առաջ, նոյնպէս, այս եկեղեցւոյ պատե-
րը պղծուած էին: Թէեւ 2018-ին այդ գրութիւնները 
կապոյտ ներկով քօղարկուած էին, սակայն այսօր 
պատերը կրկին լի են գրութիւններով` անվայել, 
տարաբնոյթ, անհասկնալի բովանդակութեամբ:

Բացի այդ՝ նախորդ տարուան Ապրիլին Պոլսոյ 
Գատը գիւղի վարչական շրջանը գտնուող «Սուրբ 
Թագաւոր» հայկական եկեղեցին յայտնուած էր 
ազգայնականներու թիրախին: Անյայտ անձ մը 
եկեղեցւոյ մուտքին մօտ աղբաման դատարկած էր, 
իսկ շէնքի պատին գրած էր՝ «էրզրումցի. այս հայ-
րենիքը մերն է»:

Յիշեցնենք, որ Պոլսոյ Պաքըրքէոյ շրջանի 
Ծնունդ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին կառուցուած 
է 1844-ին, սուլթանական Թուրքիոյ արքունի վա-
ռօդապետ Յովհաննէս Տատեանի կողմէ` Պարութ-
հանէի (Վառօդարան) եւ Զէյթինպուրնուի դարբնոց-
ներու հայ բանուորներուն խնդրանքով։

Կայսերական հրամանով եկեղեցին վերանորոգ-

ւած է 1847-ին, իսկ վերջին վերանորոգման աշխա-
տանքները կատարուած են 1999-ին, որմէ ետք 
եկեղեցին վերաբացուած է Ամէն. Տ. Մեսրոպ Բ. 
Պատրիարքի օծմամբ:

Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ բակը թաղուած 
են Օսմանեան պետութեան մէջ լուրջ հեղինակութիւն 
ունեցած շարք մը անձեր, որոնք իրենց նպաստը 
ունեցած են պոլսահայ համայնքային կեանքին մէջ:

Եկեղեցւոյ եւ դպրատան հիմնադիր Յովհաննէս 
Տատեան վախճանած է 1869-ին։

Նշենք, որ Յովհաննէս Տատեանը Օսմանեան 
կայսրութեան ժամանակաշրջանին հիմնած է 
Պէյքոզի թուղթի գործարանը, Էյուպի, Հերեքէյի եւ 
Իզմիթի կերպասեղէնի գործարանը եւ Զէյթինպուր-
նըւի դարբնոցը։
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Տեսակէտ
Մեր Բազմերանգ Եւ Ոչ-Իմաստուն Խնդիրները

Բայց ազգի պատմութիւն եւ խորհրդանիշներ 
չեն ճշդուիր հոգեվերլուծողներու տիւանին վրայ: 
Մնացինք այդ տիւանին վրայ, եւ որպէս դարման 
գտանք երկու տօներ: Պէտք է հաւատալ, որ իմաս-
տուն, պատմութեան ճիշդ ըմբռնումով առաջնոր-
դըւող եւ հարազատութեան նախանձախնդիր 
ղեկավարութիւնը անհրաժեշտը կ’ընէ, որպէսզի 
սերունդները, որ պիտի գան, շուարումի չմատնուին 
եւ մանաւանդ չծիծաղին մեր կարճամտութեան ի 
լուր եւ ի տես:

Մէկ հատիկ պատճառ եւ իմաստուն խօսք պէտք 
է ըսել, թէ ինչո՞ւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
անկախութեան հռչակման օրը, անպետութիւն 
դարերէ ետք, պիտի չըլլայ Մայիս 28-ը, ինչպէս 
Ֆրանսայի 14 Յուլիսը, որ չէ փոխուած՝ հակառակ 
պատմական բոլոր տեսակի վերիվայրումներուն:

Մէկ եւ նոյն անկախութեան օր պիտի նշանակէ 
հաշտուիլ մեր պատմութեան հետ, որ կարեւոր 
ազդակ է վերականգնումի:

Երկու խօսք ալ Հայաստանի բանակի օրուան 
մասին: Համացանցով ճշդում եղած էր, որ հայ-
կական բանակը հինգ հազար տարուան պատ-
մութիւն ունէր, իսկ նորագոյն պատմութեան շրջա-
նին, անդրանիկ հանրապետութեան օրերուն, 
զօրավար Հախուերտեան հիմնած էր հայկական 
բանակը: Ան չէ ստեղծուած խորհրդային կամ յետ-
խորհրդային շրջանին, այլ անդրանիկ հանրապե-
տութեան: Այս ըսել նուաստացում չէ, լուսապսակի 
կորուստ չէ, այլ ինքնութեան, հարազատութեան եւ 
ճշմարտութեան հաւատարմութիւն՝ մեզմէ առաջ 
ապրած հաւատաւորներու մղած պայքարին: Այս 
շարունակութիւն ըլլալու ճշդումը եւս կարեւոր է ազ-
գին համար այսօ՛ր, նաեւ գալիք սերունդներուն հա-
մար:

Պարզ. Անկախութեան տօնը մէկ կ’ըլլայ, մեր 
պատմութիւնը նոր չէ սկսած:

գ. Օրհներգ՝ Անկախ Հայաստանի Հան-
րապետութեան

Անցեալին հետ հաշտուելու-չհաշտուելու պարին 
մէջ է երեսուն տարիէ ի վեր Հայաստանի օրհներգը: 
Այս մէկը, ըստ երեւոյթին, կարելի չ’ըլլար երկուքով 
բազմապատկել: Բայց ծանօթ տրամաբանութեամբ 
կը շարունակենք ժամանակ առ ժամանակ հրա-
պարակ նետել ՕՐՀՆԵՐԳի խնդիրը:

Ի՞նչ բան է ՕՐՀՆԵՐԳ մը: Ան գեղարուեստական 
գործ մը չէ՝ ներկայացուելու համար երաժշտական 
սրահի մը մէջ, Հայաստանի օփերայի, Քարնէկի 
հոլի կամ Փլէյէլի: Հոն կրնան հնչել Կոմիտաս, Խա-
չատուրեան, Պապաճանեան, Մանսուրեան:

Օրհներգը խորհրդանիշ է, որ կը խտացնէ հոգե-
կան, ոգեկան եւ ժառանգական բարդ զգացողու-
թիւններ, արժէքներ, վերլուծում չպահանջող խիտ 
թրթռացումներ:

ՕՐՀՆԵՐԳը գեղարուեստից թանգարանի մէջ 
ցուցադրուելիք հռչակաւոր նկարիչի գործ չէ, որուն 
առջեւ կանգնելով հիացման պահ կ’ապրինք, ո՛չ ալ 
հանճարեղ բանաստեղծի մը սաւառնող խօսքն է: 
Ան ժողովուրդի, անոր պատմութիւնը եւ անցեալը 
ներկային մէջ հոսեցնող խորհուրդ է, քմայք չէ: Ան 
անշպար պատմութիւն է:

Կրկին խօսինք ֆրանսական օրինակին մասին: 
Այդ երկրի ՕՐՀՆԵՐԳը բանակային միաւորի մը 
երգն էր, ոչ բանաստեղծութիւն էր եւ ոչ ալ գեղար-
ւեստական յօրինում, ցուցափեղկի համար չէր (Chant 
de guerre pour l’armée du Rhin): Բայց պատմական 

սխրանքի պահու մը արտայայտութիւն էր: Երկու 
հարիւր տարիէ ի վեր ան Ֆրանսայի օրհներգն է, ոչ 
ոք մտածեց աւելի գեղեցիկ բանաստեղծութեամբ եւ 
երաժշտական յօրինումով զայն փոխարինել:

Հարկ է բացատրել եւ հասկնալ, թէ ինչո՞ւ կայ 
խորհրդային Հայաստանի օրհներգը մեր ներկային 
մէջ փոխադրելու մարմաջը: Ոչ ոք կրնայ չգնահատել 
Արամ Խաչատուրեանի յօրինման գեղեցկութիւնը, 
բայց նոր իրականութեան մէջ փոխադրել «սովետ»-ի 
փառաբանանքին համար եղած ստեղծագործու-
թիւնը կրնայ մտայնութիւններու մէջ ընդունուիլ 
որպէս կարօտախտ: Օրհներգի հեղինակ բանաս-
տեղծ Սարմէնի խօսքը գեղեցիկ ըլլալով հանդերձ, 
գրուած է վարչակարգի մը տուրք տալու համար: 
Ներկան ըլլալով այդ միտումի հակառակը, շպարա-
յին-կոսմեդիկ հպումներով զայն վերստին որդեգրել 
պիտի նշանակէր հոգեբանական-ոգեկան տուրք 
տալ մերժուած վարչակարգի մը: Ո՞վ իրաւունք կու 
տայ մեզի բանաստեղծի գործին վրայ մեր ուզած 
պատշաճեցումները ընել:

Թարգմանութեամբ փոխառնուած «Կիլիկիա» եւ 
«Մեր հայրենիք» երգերով թափանցուած ենք, 
անոնք իւրացուած են, դարձած են մեր ապրումնե-
րուն հարազատ արտայայտութիւնը: Անոնց ետին 
կը շնչեն պատմութիւնը, երազած, ոգորած եւ զոհ-
ւած բազմութիւններ եւ հերոսներ: Այս ձեւով պէտք է 
ըմբռնել անոնց արթնցուցած ալիքները, մեզ 
իրարու կապող հզօր ուժը: Կոմիտասեան մեղեդի 
մը, պատարագի հատուած մը, աւելի առինքնող 
կրնան ըլլալ, Կոմիտասի յօրինում եւ Շահմուրա-
տեանի երգած Հայաստանը հմայիչ կրնայ ըլլալ, 
բայց ՕՐՀՆԵՐԳ ըլլալու յուզականութիւնը, պատ-
մութեան հաստութիւնը, ինչպէս Հայաստան կ’ը-
սեն, «պաթոս»-ը չունին:

«Մեր հայրենիք»-ին մէջ կայ հայրենիքէ զրկուած, 
հայրենիքի համար գերագոյն զոհողութիւը յանձն 
առած հռչակաւոր եւ անանուններու բազմութիւնը, 
որուն վրայ կը բաձրանայ նոյն այդ հայրենիքի 
երազ եւ իրականութիւն շէնքը: Այս ձեւով մօտենալ 
ՕՐՀՆԵՐԳին կը հարթէ վերապահութիւններու եւ 
գեղագիտական ըմբռնումներու խոչընդոտը, մեզի 
կը խնայէ խզումներու անիմաստուն վէճերը:

ՕՐՀՆԵՐԳը թանգարանային իր եւ հնութիւն չէ: 
Ան մեզ միացնող, մեզ մեր էականութեան տանող 
հնչող զանգ է, հայելի, որուն մէջ կը նայինք մենք 
մեզ, զիրար եւ մեր պատմութիւնը տեսնելու համար:

Բանգիտութեան եւ ակադեմական վէճի առար-
կայ մը չէ ՕՐՀՆԵՐԳը: Ան մենք ենք, մենք շարու-
նակութիւն ենք եւ պէտք է ըլլանք համաշխարհայ-
նացման եւ գեղազարդումով շնչող աշխարհին մէջ:

Պիտի իյնա՞նք առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ մի 
գուցէ օր մըն ալ չորրորդ հանրապետութիւններու 
յատուկ ՕՐՀՆԵՐԳներ ունենալու անհեթեթութեան 
մէջ:

դ. Հայաստան-սփիւռքներ իրաւ մէկութեան 
հարց

Երբեմն կը գործածեմ կառքին հինգերորդ անիւը 
ըլլալու բացատրութիւնը: Հայաստան-սփիւռք յա-
րաբերութիւններու պարագային, հակառակ խօս-
ւած ճառերու, խորհրդաժողովներու եւ բաշխուած 
շքանշաններու՝ իրատեսութիւնը կ’ըսէ, որ ցարդ 
անկարող եղած ենք իրականացնելու Հայաստան-
Սփիւռք(ներ) միասնութիւնը, մէկութիւնը, առանց 
անոնց հայրենադարձութիւնը պիտի ըլլայ մասնակի 
երեւոյթ, եւ սփիւռք(ներ)ը պիտի ենթարկուի 
այլասերման եւ անհետացման:

Ոչ միայն սփիւռք(ներ)ին, այլ նաեւ հայրենաբնակ 
ժողովուրդին կը պակսի հայրենատիրութեան հայ-
րենակերտ եւ ազգակերտ պինդ գիտակցութիւնը, 
ինչ որ կը բացատրէ համապարփակ հայրենա-
դարձութեան քաղաքականութեան չգոյութիւնը եւ 
սկսած ու շարունակուող աղէտ արտագաղթը: Այս 
զոյգ լքումներու տրամաբանական հետեւանքը կըր-
նայ մէկ բան ըլլալ. հայրենիքի եւ ազատ պետակա-
նութեան կորուստը, Հայաստան եւ Արցախ: 
Ազգային-քաղաքական ըմբռնումներէ զուրկ պէտք 
է ըլլալ այս իրականութիւնը չտեսնելու համար:

Հաւաքաբար եւ անհատաբար պէտք է պա-
տասխանատու ըլլալ:

Պատասխանատուութիւնը դեղահատ չէ, ոչ ալ 
բաժակ մը գարեջուրի շուրջ յուզիչ եւ անհետեւանք 
ամբոխը ոտքի քնացնող ոգեշնչող խօսք: Ան կը 
մշակուի, կը ստեղծուի:

Ինչպէ՞ս: Այս հարցումը չենք ուղղեր Հայաստան-
Սփիւռք յարաբերութիւնները, երբ օրակարգ են:

Պէտք է դադրիլ մտածելէ, որ կրնայ Սփիւռք-
ազգ գոյութիւն ունենալ եւ տեւել, պարզ այն 
պատճառով, որ Սփիւռքը հայրենահանման պատ-
մական ոճիրի մը ընկերաքաղաքական հետեւանք 
է, որուն սրբագրութիւնը պարտականութիւնն է 
զոհերուն եւ պատասխանատուութիւնը միջազգային 
ընտանիքին: Հայաստան եւ սփիւռք(ներ) մարդ-
կային եւ քաղաքական տհասութիւն է խորհիլ, որ 
սփիւռքը յաւերժական է, պէտք է գիտակցիլ, որ ան 
ժամանակաւոր է միայն: Դէմ յանդիման կը գտնը-
ւինք այն հարցումին, որ ի վերջոյ պիտի հրաժարի՞նք 
մեր ազգի կարեւոր տոկոսէն:

Սփիւռք(ներ)ը պէտք է պահել միացման եւ 
վերադարձի համար, պէտք է որ ան տոկայ որպէս 
ազգի կէս: Բայց այս «պէտք է»-ները անշահ ցան-
կութիւններ են, եթէ չյանգին ազգի ստորոգելիներով 
եզրակացութիւններու: Ազգի լեզուն պահել, հայրե-
նիք սիրել եւ անոր օգնել անբաւարար են, եթէ չկան 
մասնակցութիւն, պատասխանատուութիւն եւ պար-
տականութեան ստանձնում: Հայաստանի կեանքին 
իրաւ մասնակցութեան կարելիութիւններու ստեղ-
ծումով կրնայ յառաջանալ մէկութիւն: Այս հարցը 
օրակարգ չէ եղած եւ չէ:

Այս հարցը որպէս սկզբունք պէտք է ընդունուի 
նախ Հայաստանի իշխանութեան կողմէ եւ յղուի 
բազմագլուխ սփիւռք(ներ)ին, ոչ միայն կազմակեր-
պութիւններուն, այլ նաեւ մտաւորականներու՝ կար-
ծիքներու համադրումը կատարելով իրապէս հեղի-
նակաւոր (ոչ ջոջական) խմբակի մը կողմէ, ապա 
հրապարակել եզրակացութիւնները եւ ի հարկին 
գործադրել:

Մէկութիւնը մասնակցութեամբ կ’ըլլայ:
Այդ մասնակցութիւնը սփիւռք(ներ)ին պարտա-

կանութեան եւ պատասխանատուութեան ճամբով 
եկած ինքնութիւն եւ գիտակցութիւն կը բերէ:

Միշտ նկատի պէտք է ունենալ մեզ իրարմէ 
հեռացնող ազդակներու չէզոքացումը, զոր պարտք 
է համարեն իշխանութիւնը, բոլոր որոշելու իրաւունք 
եւ հնարաւորութիւն ունեցող կազմակերպութիւն-
ները:

Նման ընթացք եթէ որդեգրուի, բնական երեւոյթ 
կը դառնայ հայրենադարձութիւնը, կը ստեղծուի 
վստահութեան մթնոլորտ, որուն անմիջական հե-
տեւանքը կ’ըլլայ նաեւ աղէտ-արտագաղթի կասե-
ցումը:
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Ներկայացում
tRaffik

• 17/02/2019 19:30 
• Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» թատրոն
• Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան ,  Հեռախօս՝  +374 

96 506 656
• 2000 - 5000 դրամ
Նոր մենաներկայացում Ռաֆայէլ Երանոսեանi
Սցենարի հեղինակներ՝ Ռաֆայէլ Երանոսեան, 

Արմէն Վարդանեան -Երաժշտական ձեւաւորումը՝ 
Վահէ Գրիգորեանի

Սիրով ապագայից կամ Mea Culpa 2
•19/02/2019 19:00, 20/02/2019 19:00
•Կ. Ս. Սթանիսլավսկիի անուան ռուսական 

դրամատիկական թատրոն
•Աբովեան 7 (+374 10) 583 962, 569 199
•2000 - 5000 դրամ
Ներկայացում՝ 2 գործողութեամբ - Հեղինակ՝ 

Վահրամ Սահակեան - Բեմադրիչ՝ Արթուր Սա-
հակեան -

Մտայղացումի հեղինակ եւ արտադրիչ՝ Արմէն 
Համբարձումեան

Ճնճղուկ Էտիթը
•22/02/2019 19:00
•«Գոյ» փորձարարական թատրոն
•Գրիգոր Լուսաւորիչի փող. 6, +374-10-547510
•1500 - 2000 դրամ
ՄԵՆԱԽԱՂ ՀՀ վաստակաւոր դերասանուհի 

Կարինէ Ճանճուղազեանի մասնակցութեամբ։

Գեղեցկուհին եւ հրէշը
•23/02/2019 15:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի պատանի 

հանդիսատեսի թատրոն
•Հասցէ՝ Մոսկովեան 3
(+374 10) 563 127, 563 092
•700 – 1000 դրամ
Գեղեցկուհին եւ հրէշը

Մանկական
Մի կաթիլ հեքիաթ
•23/02/2019 15:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի «Մհեր Մկըր-

տչեան» արտիստական թատրոն
•Խորենացիի 18, (+374 10) 519 901, (+374 10) 

586 024
•800 դրամ
Առաջին ներկայացում՝ ըստ Յ. Թումանեանի 

հեքիաթներուն

Համերգ
Arto Tunçboyacıyan & Armenian Navy Band!
 •18/02/2019 21:00, 19/02/2019 21:00
•«Մեցցօ» ակումբ
•Իսահակեան 28,  Հեռ.՝ +374 98 20 62 06, 

+374 10 52 42 11
•Արթուն Թունչպոյաճեան,Վահագն Հայրա-

պետեան 

Արթուր Աւանեսով. «Հովեր» պետական 
կամերային երգչախումբ

•19/02/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային երաժշտու-

թեան տուն
•Իսահակեան 1, (+374 10) 586 040
•1000 - 3000 դրամ

Յասմիկ Պապեան եւ ՀՊՍՆ
•20/02/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10) 545 742
•3000 – 10000 դրամ
ՀՀ ժողովրդական արտիստ, սոփրանօ Յաս-

միկ Պապեանը ելոյթ կ'ունենայ Հայ երաժշտա-
հանութեան արուեստի յոբելենական 10-րդ փա-
ռատօնի ծիրէն ներս:

Փառատօնը կը նուիրուի Աւետ Տէրտէրեանի 
90-ամեակին։ Համերգի հասոյթը պիտի փոխան-
ցըւի «Արմենակ Ուրֆանեան» բարեգործական 
հիմնադրամին:

ՀՊԿԵ. Կոմիտաս-150
•20/02/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային երաժշտու-

թեան տուն
•Իսահակեան 1, (+374 10) 586 040

•1000 - 3000 դրամ
Հայաստանի պետական կամերային երգ-

չախումբ
Գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր 

նուագապետ` Ռոպերթ Մլքէեան
Համերգը կը նուիրուի Կոմիտասի 150-ամեակին

Օլկա Զատօ եւ ՀՊԿՆ
 •21/02/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային երաժշտու-

թեան տուն
•Իսահակեան 1, (+374 10) 586 040
•2000 - 3000 դրամ
Համերգը կը նուիրուի Զարեհ Սահակեանցի 

յիշատակին
Հայաստանի պետական կամերային նուագա-

խումբ
Նուագախումբի ղեկավար` Հմայեակ Տուր-

կարեան
Մենակատար`Օլկա Զատօ, դաշնամուր /

Ուքրանիա-Գերմանիա

Գոռ Սուջեան. Live at Kami 
•21/02/2019 21:30
•Kami ակումբ
•Աբովեան 18,  Հեռ.՝ 091 50 90 20
•5000 դրամ

Լուքաս Մատոյեան Blues Band Mezzo-ի մէջ
•24/02/2019 21:30
•«Մեցցօ» ակումբ
•Իսահակեան 28,  Հեռ.՝ +374 98 20 62 06, 

+374 10 52 42 11
•2000 դրամ

Ցուցահանդէս
Մանկապատանեկան գիրքի երեւանեան
15-րդ ցուցահանդէս-վաճառք
•18/02/2019 10:00, 19/02/2019 10:00, 

20/02/2019 10:00, 21/02/2019 10:00
•Խնկօ Ապոր անուան ազգային մանկական 

գրադարան
•Տէրեան 42/1, Հեռ. (+37410) 521 222
•Խնկօ Ապորի անուան ազգային մանկական 

գրադարանին մէջ Փետրուար 18-ին կը մեկնարկէ 
մանկապատանեկան գիրքի երեւանեան 15-րդ 
ցուցահանդէս-վաճառքը, որուն ծիրէն ներս հրա-
տարակիչները կը ներկայացնեն իրենց ման-
կապատանեկան լաւագոյն գիրքերը.
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
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):

2019
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
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):

2019
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(1937-2003)
«Սատանայի վայրէջքը»

Ալեքսանտր Պօղոսեանը միաձուլած է ափրիկ-
եան սրբապատկերները ֆրանսական կերպարուես-
տի գործերուն: 1964-ին Փարիզի «Լամպեր» պատ-
կերասրահին մէջ բացուած է իր անհատական 
ցուցահանդէսը:
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

«Նոր Հորիզոններու 
Դիմաց». Հեղինակ՝ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոս
Վերջերս լոյս տեսաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
«Նոր հորիզոններու դիմաց» հատո-
րը։ Ան կը պարունակէ ութ տարի-
ներու ընթացքին վեհափառ հայ-
րապետին պատգամներէն ու 
գրութիւններէն հատուածներ, որոնք 
կը շօշափեն մեր եկեղեցւոյ, ազգին, 
հայրենիքին, Սփիւռքին ու ազգային 
պահանջատիրութեան հետ աղերս 
ունեցող խնդիրներ։

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

¾ç 01

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¾ç 02
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
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%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
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%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց Առաջնորդ  
Բարձրաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսի 

 
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։ 

 
Հրաւէր 

Նասրալլա աւելցուց, որ կուսակցութիւնը օրէ-օր աւելի ազդեցիկ եւ ուժեղ կը 
դառնայ, թէկուզ անցանկալի պայմաններու տակ:

«ԱՄՆ կը կարծէ, թէ կուսակցութեանս օրէ-օր ահագնացող ուժի աղբիւրը 
միայն զինամթերքն ու նիւթական միջոցներն են: Հետեւաբար, ԱՄՆ պատ-
ժամիջոցներ կը կիրարկէ Հզպալլայի նկատմամբ՝ սահմանափակելու անոր 
ուժը»,- նշեց Նասրալլա:

Այնուամենայնիւ, Նասրալլա շեշտեց, որ այժմ Հզպալլա իր աշխարհագրական 
իւրաքանչիւր բաժանումին մէջ, ինչը, իր խօսքով, 35–40 է, աւելի շատ անձ-
նակազմ, զինամթերք եւ սարք ունի, քան 2000-ին կուսակցութիւնը ամբող-
ջութեամբ:      

Միւնխենի մէջ Փետրուար 16-ին Հայաստանի Հանրապետութեան արտա-
քին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան հանդիպած է Իրանի 
արտաքին գործոց նախարար Մուհամմատ Ճաւատ Զարիֆի հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,  ՀՀ արտաքին գործոց նախարարու-
թեան մամուլի, տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապի 
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ զրուցակիցները անդրադարձած են հայ-
իրանական բարեկամական յարաբերութիւններուն առնչուող հարցերու՝ որ-
պէս գործակցութեան կարեւոր ուղղութիւններ առանձնացնելով առեւտրա-
տընտեսական, ուժաբանութեան, փոխադրամիջոցներու, զբօսաշրջութեան 
ոլորտները:

Երկուստեք ընդգծուած է երկկողմ յարաբերութիւններու հետագայ զարգաց-
ման ուղղութեամբ քայլերու ձեռնարկելու պատրաստակամութիւնը: Զրուցա-
կիցները կարեւորած են կանոնաւոր շփումներու եւ հանդիպումներու կայա-
ցումը՝ այս թեմայի լոյսին տակ ընդգծելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի՝ Իրան նախատեսուող այցը, որ լաւ առիթ է երկկողմ բազմոլորտ 
գործակցութեան անդրադառնալու եւ համատեղ քայլերը նախանշելու համար:

Հանդիպումի օրակարգին էին նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային 
շարք մը հարցեր:

Նախարար Մնացականեան Իրանի իր գործընկերոջը ներկայացուց Լեռ-
նային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգաւորման ուղղութեամբ Հայաստանի 
մօտեցումները:

Հայաստանի Եւ Իրանի ԱԳ Նախարարները Քննարկած Են 
Տարածաշրջանային Եւ Միջազգային Շարք Մը Հարցեր


