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Հզպալլայի Դերը Կառավարութեան Մէջ Սպառնալիք Է 
Երկրի Կայունութեան. ԱՄՆ Դեսպան
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Լիբանանի Հանրապետութեան Մէջ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու դեսպան Էլիզապէթ Ռի-
չըրտ զգուշացուց վարչապետ Սաատ Հարիրիին՝ 
ըսելով, որ նորակազմ կառավարութեան մէջ 
Հզպալլայի ներկայութիւնը բացայայտ սպառնալիք 
է երկրի կայունութեան: Այս մասին հաղորդեց ԱՄՆ 
դեսպանութիւնը:

Թէեւ ԱՄՆ դեսպան Էլիզապէթ Ռիչըրտ Մեծ 
Սերայլի մէջ Հարիրիի հետ հանդիպումէն ետք 
լրագրողներուն հաղորդեց, որ ինք ուրախութիւն 
յայտնած էր վարչապետին՝ կառավարութեան կազ-
մաւորման առթիւ, սակայն միաժամանակ նշած, որ 
Հզպալլա կը շարունակէ կայամական որոշումներ 
կայացնել ազգային ապահովութեան հետ կապ-
ւած, որոնք ուղղակի վնաս կը հասցնեն երկրին:

Յունուար 31-ին Հզպալլայի անդամ Ժամիլ Ժա-
պաք նշանակուեցաւ առողջապահութեան նախա-
րար, ինչ որ մերժուեցաւ բազմաթիւ արեւմտեան 
երկիրներէն, ներառեալ ԱՄՆ-էն: Ընթացիկ ամսուան 
սկիզբը ԱՄՆ պետական գանձարանի գերատեսչու-
թեան մէջ ահաբեկչութեան ֆինանսաւորումի կան-
խարգիլումի գործակալութեան քարտուղարի տե-
ղակալ Մարշալ Պիլինկսլի մտահոգութիւն յայտնած 
էր, թէ հաւանական է, որ Հզպալլա շահագործէ այդ 
դիրքը՝ իր դաշնակիցներուն դրամապաշար հայ-
թայթելու համար, որոնց կարգին է Իրանը: 

Ռիչըրտ նաեւ անդրադարձաւ ԱՄՆ-ի՝ Լիբա-
նանի Հանրապետութեան ցուցաբերած նիւթական 
աջակցութեան՝ հպարտանալով, որ Միացեալ 
Նահանգները զարգացումի, մարդասիրական եւ 
ապահովութեան մակարդակներուն վրայ մեծագոյն 
աջակիցն է Լիբանանին: Ռիչըրտի խօսքով՝ ԱՄՆ 
2018 թուականին աւելի քան 825 մլն տոլարի 
դրամանպաստ տրամադրած է Լիբանանին: 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:

Գաղթականներու Հարցերով Նախարարը 
Աունին Ներկայացուց Իր Այցը Սուրիա

Գաղթականներու հարցերով նախարար Սալեհ 
Ղարիպ Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աու-
նին մանրամասնութիւններ ներկայացուց Դամաս-
կոս իր այցին եւ այդտեղ շարք մը պաշտօնատար-
ներու հետ վարած բանակցութիւններուն մասին, 
որոնք առանձնապէս կը կեդրոնանային Լիբանան 
բնակութիւն հաստատած սուրիացի գաղթական-
ներուն ապահով տունդարձի գործընթացին վրայ: 
Յիշեցնենք, որ Սուրիոյ տեղական ինքնակառա-
վարման եւ կենսոլորտի նախարար, ինչպէս նաեւ 
Գաղթական սուրիացիներու տունդարձը համա-
կարգող գործակալութեան պետ Հուսէյն Մախլուֆ 
Ղարիպը այս հարցով պաշտօնապէս հրաւիրած էր 
Սուրիա:

Պաապտայի նախագահանիստ պալատին մէջ 
նախագահ Աունի հետ հանդիպումէն ետք Ղարիպ 
նշեց, որ Սուրիոյ պաշտօնատար անձինք պատրաս-
տակամութիւն յայտնած են գործակցելու՝ գաղթա-
կաններու տունդարձը ըստ կարելւոյն հեզասահ 
իրականացնելու նպատակով:

Ղարիպ, ի միջի այլոց, կոչ ուղղեց բոլոր լիբա-
նանցի պաշտօնատարներուն, որ կասեցնեն Լիբա-
նան գտնուող գաղթականներու հարցը տեւաբար 
քաղաքականացնելու միտումը՝ հաշուի առնելով 
անոնց առթած տնտեսական, ելեւմտական եւ 
ապահովական ճնշումը երկրին վրայ: «Յոյսով ենք, 
որ անգամի մը համար լիբանանցի ժողովուրդը կը 
համախմբուի այս ազգային հարցին շուրջ»,- նշեց 
նախարարը:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան տիկնոջ` Աննա Յակոբեանի եւ 
դստեր հետ երէկ Ամենայն հայոց բանաստեղծ 
Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեակին առթիւ 
այցելած է բանաստեղծի ծննդավայրը` Դսեղ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վար-
չապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ վարչապետ Փաշինեան ծա-
ղիկներ դրած է հայ մեծանուն բանաստեղծի կի-
սանդրիին առջեւ եւ  շրջայց կատարած է տուն-
թանգարանի տարածքին, ծանօթացած գրողի 
կեանքն ու գործունէութիւնը ներկայացնող մօտ 
300 մեծարժէք ցուցանմուշի։

Նիկոլ Փաշինեան հանդէս եկած է ելոյթով, ուր 
մասնաւորապէս նշած է. 

Թումանեանն ասում էր ու պիտի գայ հանուր 
կեանքի արշալոյսը վառ հագած: Եկել է այդ հանուր 
կեանքի արշալոյսը, այսօրուայ Հայաստանն է այդ 
հանուր կեանքի արշալոյսը, դուք էք բերել այդ հա-
նուր կեանքի արշալոյսը,  դուք պարտաւոր էք տէր 
կանգնել ձեր բերած արշալոյսին, ձեր բերած երկ-
րին, ձեր յաղթանակին, ձեր հայրենիքին: Եւ ուրեմն՝ 
վեր կաց եւ քայլիր: Վեր կացէք եւ քայլէք, վեր կացէք 
եւ յաղթէք եւ չխեղճանաք, երբեք ու երբեք չխեղ-
ճանաք, որովհետեւ դուք Թումանեանի    սերունդն 
էք, դուք Թումանեանի ժողովուրդն էք, դուք Թուման-
եանի հայրենիքն էք, եւ դուք Թումանեանի գիտակ-
ցութիւնն էք եւ ապագան: Եւ ուրեմն՝ կեցցէ՛ազա-
տութիւնը, կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 
կեցցե՛նք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում են եւ 
ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Թումանեանի Հա-
յաստանում, Թումանեանի երազած Հայաստանում:

Եւ վերջում՝ ուզում եմ արտասանել Թումանեանի՝ 
իմ ամենասիրելի քառատողը, ու ես նոր էքսկուրս-
իայի ժամանակ էլ ասացի, որ շատ հետաքրքիր է՝ 

Ինծի Իրաւունք Կը Վերապահեմ 
Թումանեանի Անունով Ըսելու Հայ 
Ժողովուրդին՝ Վեր Կանգնիր Եւ 
Քալէ՛. Վարչապետը Թումանեանի 
150-ամեակին Առթիւ Այցելած Է Դսեղ

ԳՈՅԺ
ՈՉ ԵՒՍ Է

ՀԲԸՄ Նախկին Ցկեանս Նախագահ 
Մեծանուն Հայ Բարերար 

Ալեք Մանուկեանի Դուստրը՝
Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնը
Տիկ. Լուիզ Մանուկեան-Սիմոն, որ իր մեծանուն հօր մահ-
ւընէ ետք որոշ ժամանակ մը ծառայած է, որպէս ՀԲԸՄի 
Նախագահ իր մահկանացուն կնքած է Ամերիկայի Միաց-
եալ Նախանգներուն մէջ:
Վերջին հրաժեշտի մանրամասնութիւնները յաջորդիւ:
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ԹՄՄի Լուրեր

Կեանք Մը Ամբողջ Նուիրում Հայ Երաժշտութեան Եւ Հայ Մշակոյթին
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Սարգիս Սէլեան 

Սարգիս Սէլեան (20 Փետրուար 1880, Օվա-
ճըք, Նիկոմիտիոյ գաւառակ, Պրուսայի նահանգ- 
անյայտ), հայ դեղագործ, ազգային գործիչ։

Ծնած է 1880 թուականի Փետրուար 20-ին 
Պրուսայի նահանգի Նիկոմիտիոյ գաւառակի 
Օվաճըք գիւղը։ 1905 թուականին աւարտած է Կ. 
Պոլսոյ Օսմանեան դեղագործական վարժարանը։ 
1905 թուականին տեղափոխուած է Տրապիզոնի 
նահանգի Սամսոն քաղաքը եւ որպէս կառա-
վարական դեղագործ աշխատած է։ Իսկ 1907 

թուականէն կառավարական դեղագործ աշխա-
տած է Սիվրիհիսար քաղաքին մէջ։ Այստեղ 
ամուսնացած ու բացած է սեփական դեղատուն։ 
Շուտով դարձած է Սիվրիհիսարի ազգային 
գործիչներէն մէկը եւ ծաւալած է մշակութային, 
ազգային, քաղաքական աշխոյժ գործունէութիւն։

1914 թուականին՝ Առաջին աշխարհամարտի 
ժամանակ, զօրակոչուած է Օսմանեան բանակ եւ 
Անգարայի իբրեւ զինուորական դեղագործ ծա-
ռայած է։ 1915 թուականին վերադարձած է 
Սիվրիհիսար եւ տեղի հայութեան հետ աքսորուած 
է մինչեւ Ռագգա։ Աքսորի ճամբուն վրայ կորսնցու-
ցած է իր ընտանիքի 40 անդամները, իսկ ինքը 
հրաշքով փրկուած է։ Ռագգայի մէջ թաղապե-
տական առողջապահական պաշտօնեայ եւ 
բժշկական փոխանորդ նշանակուած է ու աշխա-
տելու ընթացքին բազմաթիւ տարագիրներ եւ 
որբեր ազատած է մահէ։ Հետագային հաստատ-
ւած է Հալէպ եւ բացած է սեփական դեղատուն։ 
Որդին՝ Վազգէն Սէլեանը, Հալէպի մէջ դեղագործ էր։

Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի 
Տեղական վարչութեան նախաձեռնութեամբ մեծա-
րանքի ձեռնարկ մը կազմակերպուեցաւ հայ մեծ 
երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանի ի պատիւ: Մեծ 
երաժիշտը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ 
Ա.-ի հրաւէրով կը գտնուի Լիբանան իր ութսունամ-
եայ յոբելեանի ձեռնարկներու ծիրին մէջ:

Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Թէքէեան Կեդրոնի 
առաջին յարկի սրահին մէջ, ներկայութեամբ 
արուեստասէր բազմութեան մը: Յատկանշական 
էր երիտասարդ սերունդի ունկնդիրներու ներկա-
յութիւնը: Ներկայ էին Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան Հիմնադիրներու մարմինի ատենապետ 
Ընկ. Յակոբ Գասարճեան եւ անդամներ, ներկայ 
էր Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին անձնական 
ներկայացուցիչը, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
վարչութեան անդամներ, Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան Տեղական վարչութեան անդամներ եւ 
արուեստասէր հայորդիներ:

Բացման խօսքը կատարեց Ընկ.հի Լենա Պա-
լըքճեան, որ բարի գալուստ մաղթեց յոբելեարին ու 
հրաւիրեց գեղարուեստական բաժինի մասնակից-
ները:

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ատե-
նադպիր եւ ԹՄՄ-ի Տեղական վարչութեան անդամ 
Ընկ. Վիգէն Թոսունեան ներկայացուց Տիգրան 
Մանսուրեան հայ մարդը եւ արուեստագէտը: Ան 
ըսաւ հետեւեալը.

«Մեծանուն հայ երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանի 
ծննդեան ութսունամեակին առիթով կը յիշենք հայ 
մեծ բանաստեղծ Վահան Թէքէեանի խօսքերը իր 
«Հաշուեյարդար» բանաստեղծութեան մէջ մարդու 
կեանքին եւ անոր իմաստին մասին: Կը մէջբերենք.

«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ 
մնաց.

Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց»:

Այո, Տիգրան Մանսուրեան իր կեանքը լեցուց 
հայ մշակոյթի, հայ երաժշտութեան եւ հայ մարդուն 
ծառայութեամբ: Տուաւ անհաշիւ: Հայ երաժշտու-
թիւնը հասցուց նոր բարձունքներու: Առիթով մը 
հայ մեծ գրողէ մը խնդրեցի մտաւորականին ներ-
կայացումը: Ան ըսաւ հետեւեալը. «Մտաւորականը 
այն անձն է որ իր գիտելիքները կը դնէ ի սպաս իր 
ժողովուրդին: Կը զգայ ժողովուրդին ցաւը կամ 
յոյզերը ու զայն կը ներկայացնէ իր արուեստին մէջ: 
Նաեւ պէտք եղած ժամանակ  այդ ցաւերուն մասին 
լուռ չի մնար ղեկավարին մօտ եւ անոր կը յանձնէ 
իր նկատողութիւնները ու կը քննադատէ շինիչ 
ձեւով»: Այո, հանգիստ խիղճով կրնանք յայտնել, որ 
Մանսուրեան եղաւ իսկական մտաւորականը: Եղաւ 
հայ երաժշտութեան մեծ դեսպան, իր արուեստը 
վկայ: Խմեց հայ երաժշտութեան ակունքէն, Կոմի-
տասէն ու անոր վրայ աւելցուց իր դրոշմը՝ նորարա-
րութիւնը եւ հայ դասական երաժշտութիւնը հաս-
ցուց գեղեցիկի գագաթին: Երբ պէտք էր, հայ 
ղեկավարին իր լռութեամբ ու անոր վարած քաղա-
քականութիւնը չգովելով հասկցուց, որ ժողովուրդին 
ցաւերը պէտք է մեղմել, կատարել բարեկարգում: 

Գեղարուեստական բաժնով հանդէս եկան 
ԹՄՄ Երիտասարդական նուագախումբի անդամ-
ներ ինչպէս նաեւ նոյն ինքն մեծարեալը:

Տիգրան Մանսուրեան ծնած է Պէյրութ, 27 Յուն-
ւար 1939-ին: Ներգաղթին ընտանեօք փոխադրուած 
են Հայաստան: Երաժշտութեան դասընթացքի 
հետեւած է Երեւանի Ռոմանոս Մելիքեանի անուան 
երաժշտական ուսումնարանի դասընթացքին, ապա 
Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երա-
ժըշտանոցի դասընթացքին: Ուսուցիչները եղած են 
Էտուարտ Պաղտասարեանը եւ Ղազարոս Սարեա-
նը: Ժամանակակից երաժշտութեան տեսութիւն 
դասաւանդած է երաժշտանոցին մէջ: Ուսանողու-

թեան տարիներուն գնահատուած է իր տարբեր 
սեռի երկերուն համար ու մրցանակներու արժանա-
ցած է: 1986 թուականին ստացած է փրոֆեսորի 
կոչում: Ապա ստանձնած է երաժշտանոցի նախա-
գահի պաշտօնը:

Եղած է Խորհրդային Միութեան մէջ երաժշտա-
կան նորարարութեան ռահվիրայ, միշտ փնտռելով 
նորը եւ գեղեցիկը ու զայն ներմուծելով իր ստեղծած 
երաժշտութեան մէջ: Մանսուրեանի ստեղծած երա-
ժըշտութիւնը հայկական երաժշտական արուեստի 
եւ ժողովրդական աւանդութիւններու միահիւսու-
թիւնն է, ստեղծելով լուսապայծառ, արտայայտիչ 
մեղեդիներ ու տպաւորապաշտ, բարձրաճաշակ ու 
ընտիր հնչերանգներ: 

Գրած է պալէ, սիմֆոնիք երաժշտութիւն,  լարա-
յին երաժշտութիւն, երգչախումբի երաժշտութիւն, 
դաշնամուրի երաժշտութիւն եւ շատ մը այլ սեռի 
երաժշտական կտորներ: Անոր երաժշտութիւնը 
ներկայացուած է շատ մը մեծ մայրաքաղաքներու 
մէջ:

Ֆիլմերու համար իր գրած երաժշտութիւնը զինք 
հասցուցած են արուեստի նորարարութեան բար-
ձունքին: Այս սեռը կը համարուի դժուար արուեստ, 
որովհետեւ ֆիլմին նիւթը պիտի ներկայացուի 
երաժշտութեան ընդմէջէն: Նկարիչը կը տեսնէ իր 
նկարածը կամ իր զգացումները կ'արտայայտէ 
պաստառին վրայ: Գրողը իր նիւթը կը ներկայացնէ 
գրականութեամբ՝ իր յոյզերը եւ գաղափարները 
դնելով իր կերպարներու արտայայտութեան կամ 
արարքներուն մէջ: Ֆիլմի երաժշտութիւն գրողը 
լսելէ ետք ֆիլմի նիւթին մասին, փակ աչքերով 
պիտի նկարէ իր զգացածը ու ստեղծէ այն երա-
ժըշտութիւնը, որ միանալով ֆիլմի նիւթին գեղեցիկ 
ամբողջութիւն մը պիտի ստեղծէ: Այս մարզին մէջ 
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Լոռիի մարզպետարանի կրթութեան եւ մշակոյ-
թի վարչութեան պետ Ռաֆայէլ Յարութիւնեանի 
տուեալներով՝ մարզպետարանին ենթակայ դպրոց-
ներէն 114-ը կը ջեռուցուի բնական կազով, 19 դըպ-
րոց` ելեկտրական վառարանով, 19 դպրոց՝ փայ-
տով, իսկ 2 դպրոց ալ հեղուկ վառելիքով: Վերջին 
երկու վառելատեսակները չեն կրնար ապահովել 
համատարած հաւասար ջերմութիւն: Վերոյիշեալ 
114 դպրոցներէն 37-ն կը ջեռուցուի կազի վառա-
րաններով, որոնք արդէն 10 տարուան մաշուա-
ծութիւն ունին եւ վերանորոգութեան կարիք ունին 
կամ ալ պէտք է փոխարինուին նորերով: Փոխա-
րինելը կապուած է դրամական միջոցներու հետ, 
իսկ կառավարութեան կողմէ յատկացուած գումար-
ները առաջին հերթին կ'օգտագործուին աւելի 
աննպաստ վիճակի մէջ գտնուող դպրոցներուն 
համար, որոնք ունին տանիքի կամ պատերու վե-
րանորոգութեան խնդիրներ: Որոշ դպրոցներ ունին 
կաթսայատուներ, որոնց կը սպասարկեն կազի 
վարչութեան կողմէ որակաւորուած հնոցապաններ: 
Կան նաեւ, այսպէս կոչուած, «պաքսիով» (BAXI) 
ջեռուցուող դպրոցներ: Ասոնցմէ մէկը Վանաձորի 
թիւ 15 դպրոցն է, որուն երկու յարկերը ամբող-
ջութեամբ ջեռուցելու համար բարեգործական 

Մտահոգ Կարօ Փայլանի դէմ իրականացուող 
քրէական հետապնդումներով՝ Ermenihaber.am-ը 
«Մեճլիսի հայը» խորագիրով հարցազրոյցներու 
շարքէն կը ներկայացնէ զուիցերաբնակ լուսա-
նըկարիչ-լրագրող, մարդու իրաւունքներու պաշտ-
պան Տեմիր Սէոնմեզի (քիւրտ-հայկական ծագու-
մով) հետ զրոյցը: Հարազրոյցը վարած է Էդուարդ 
Մելքումեան։

– Կարօ Փայլանի դէմ սկսած հետաքննութիւնը 
եւ անձեռնմխելիութենէն զայն զրկելու դատախա-
զութեան պահանջը ինչպէ՞ս կը գնահատէք: 

– Կարօ Փայլան ընդդիմադիր պատգամաւոր է: 
Ընդդիմադիր պատգամաւորի իրաւունքն է 
քննադատութիւններ հնչեցնել եւ արտայայտուիլ իր 
ապրածին եւ տեսածին մասին:

Ժողովրդավարական երկիրներու մէջ, իշխանու-
թեան կողմէ բնական կը դիտուի ընդդիմադիր 
պատգամաւորներու ազատ արտայայտուիլը: Սա-
կայն հակաժողովրդավարական եւ ֆաշիստական 
մտածելակերպով կառավարուող երկիրներու մէջ, 
ինչպէս օրինակ Թուրքիան, իշխանութիւնը չ'ըն-
դունիր որեւէ քննադատութիւն: Միեւնոյն ժամանակ 
խստօրէն կը մերժէ եւ զայն կ'ընկալէ իբրեւ 
իշխանութեան դէմ ուղղուած յարձակում:

Այս քրէական հետապնդումը կ'արտացոլէ այն 
իշխանութիւններու յարձակողական կեցուածքը, որ 
ուղղուած է արժանապատիւ վարքագիծ ունեցող եւ 
մաքառող մարդոց դէմ: Վերջիններս կը պայքարին 
Թուրքիոյ մէջ իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում 
կուսակցութեան» (AKP-ԱԶԿ) եւ անոր առաջնորդ 
Էրտողանի յետադիմական եւ ֆաշիստական մե-
թոտներուն դէմ:

Կարօ Փայլանի նկատմամբ առաջադրուած 
մեղադրանքը պէտք է հասկնալ հետեւեալ կերպ, որ 
այստեղ հիմնական նպատակը Փայլան անձի 

քայլով հանդէս եկաւ եգիպտահայ Գալուստեան-
Նուպարեան-Պօղոսեան վարժարաններու նախկին 
շրջանաւարտներու Գալիֆորնիոյ յանձնախումբը՝ 
դպրոցին տրամադրելով 6 հազար տոլար, որով կը 
տաքցուին ոչ միայն դաարանները, այլեւ ճաշա-
րանը, լուացարանները, միջանցքները, մէկ խօսքով` 
ամբողջ շէնքը:Վանաձորի թիւ 1 դպրոցի տնօրէն 
Լիլիթ Սարուխանեանի տեղեկութեամբ՝ ձմեռ ժա-

մանակ դպրոցի ջեռուցումին համար տարեկան կը 
ծախսուի 4 միլիոն դրամ:

Տարբեր միջոցներով դպրոցներու ջեռուցումը 
կը գնահատուի բաւարար, քանի որ դասարանները 
տաք են, բայց կան նաեւ դպրոցներ, ուր օժանդակ 
սենեակներն ու միջանցքները չեն ջեռուցուիր, ինչ 
որ բացասական հետեւանքներ կրնայ ունենալ 
աշակերտներու առողջութեան վրայ:

միջոցով վախ ու սպառնալիք տարածելն է դե-
մոկրատական ուժերուն մէջ:

Թուրքիան այն երկիրն է, ուր ընդդիմադիր ուժի՝ 
HDP-ի անդամները, ինչպէս նաեւ գիտնականները, 
յեղափոխականներն ու լրագրողները լռեցնելու 
նպատակով շինծու մեղադրանքներով կը բան-
տարկեն ամիսներ ու տարիներ շարունակ:

– 2008-էն սկսեալ, 301-րդ յօդուածով հետա-
քըննութիւն սկսելու համար պէտք է ըլլար Թուրքիոյ 
արդարադատութեան նախարարութեան արտօ-
նութիւնը: Տարիներու ընթացքին արդարադա-
տութեան նախարարութիւնը 301-րդ յօդուածով 
հետաքննութիւն սկսելու համար բաւարարած է 
միայն ներկայացուած դիմումներու 10%-ը, ինչպէս 
նաեւ Փայլանի գործով դիմումը: Այս ծիրէն ներս 
ադեօ՞ք չենք կրնար ըսել, որ ասիկա քաղաքական 
հետապնդում է:

– Որպէսզի հասկնանք, որ այս մեղադրանքը 
քաղաքական է, պէտք չէ ըլլալ պայծառատես: Նախ 
պէտք է ընդգծել այն իրողութիւնը, որ Թուրքիոյ 
Հանրապետութեան հիմնադրումէն մինչեւ օրս 
մշտապէս եղած է երկու տեսակ դատական 
համակարգ. ընդհանուր դատական համակարգ եւ 
արտակարգ դատական համակարգ: Ահա այդպիսի 
դատական համակարգ եւ օրէնքներ եղած են, 
որոնք հետք ձգած են Թուրքիոյ Հանրապետութեան 
համակարգին վրայ եւ կանխորոշած են այդ հա-
մակարգի հակաժողովրդավարական բնոյթը:

Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադրումէն 
ցայսօր դատապարտուած են հազարաւոր ընդդի-
մադիր գործիչներ, աւելի քան 800 հոգի՝ մահա-
պատիժի ենթարկուած: Ընդդիմադիրները, որեւէ 
ժամանակաշրջանի, յատուկ դատարաններու մէջ 
դատապարտուած են յատուկ օրէնքներով (Թուրք-
իոյ քրէական օրէնսգրքի 141-րդ, 142-րդ, 163-րդ, 

8-րդ, 312-րդ, 220-րդ, 301-րդ, 312-րդ եւ Թուրքիոյ 
դատական օրէնսգրքի 8-րդ յօդուածի յատկանիշ-
ներով) եւ քաղաքական որոշումներով: Բացի այդ՝ 
պետութեան մութ ուժերուն կողմէ սպաննուած են 
հազարաւոր ընդդիմադիր գործիչներ: Ահա ասոնք 
են Թուրքիոյ խաւար դէմքի քաղաքական սպանու-
թիւնները:

2014-2017 ընթացքին 68,827 անձի նկատմամբ 
Թուրքիոյ քրէական օրէնսգիրքի 299-րդ յօդուածի 
յատկանիշներով (նախագահը վիրաւորելու) հետա-
քըննութիւն սկսած է, որուն հետեւանքով 12,839 
հոգի 1-4 տարի բանտարկութեան պահանջով 
դատի տուած են: Միայն այս թիւերը կ'ապացուցեն, 
որ Թուրքիոյ մէջ ժողովրդավարութիւնը, մարդու 
իրաւունքները եւ խօսքի ազատութիւնը ինչպիսի 
սահմաններու մէջ են: Թուրքիոյ մէջ նման պատկեր 
ստեղծած համակարգը ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ 
ֆաշիզմ:

Կարօ Փայլանի նկատմամբ առաջադրուած 
մեղադրանքի ձեւը եւ 301-րդ յօդուածը քաղաքական 
են եւ հիմնական նպատակն է Փայլանը զրկել 
անձեռնմխելիութենէ ու դատել: Բանտերու մէջ դեռ 
ձերբակալուած են HDP-ի 9 պատգամաւոր, կուսակ-
ցութեան ղեկավար օղակէն 50 անձ եւ շուրջ 6000 
կուսակից անդամ:

– Հրանդ Տինքի նկատմամբ նոյնպէս վերոնշեալ 
յօդուածով դատական գործընթացներ եղած են: 
Արդեօ՞ք Փայլան կ'երթայ Տինքի ճանապարհով՝ 
հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ 
յօդուածով դատավարութիւնները աւելի կը բոր-
բոքեն ազգայնականներու ատելութիւնը փոքրա-
մասնութեան ներկայացուցիչ Փայլանի հանդէպ:

– Հրանդ Տինքը դաւադրաբար սպաննուեցաւ 
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ºô ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ í»ñëÏë³Ý í»ñçÇÝ 16-Ç 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²é³çÇÝ »ñÏáõ ûñ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 0-2
ÏáÉ»ñ©ö©øÇÙ÷»Ùå¿ 53« ø©Øå³÷÷¿ 60« ÷áË©îÇ Ø³ñÇ³ 2
¬ èáÙ³ ¬ öáñÃû 2-1
ÏáÉ»ñ©Ü©¼³ÝÇáÉû 70« 76« ÷áË©Ö»ùû ¬ ²ïñÇ³Ý 79« ÷áË©ÂÇùáõÇÝÇû
ÆëÏ »ñÏñáñ¹ ûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ²Ý·ÉÇáÛ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Á Çñ 

¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ³é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦Á£ 
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù »õ ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÁ 
³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇëË³ÕÇÝ ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÁ 
³ßËáõÅ³óáõóÇÝ Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÁ »õ 47-ñ¹ í³ÛÏ»³ÝÇÝ Ð¿ûÝÏ¬ØÇÝ êáÝ 
Ýß³Ý³Ï»ó ³ÝáÝó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ì»ñÃáÝÏ¿ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²å³ 83-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ì»ñÃáÝÏ¿Ý Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0« úñÇ¿ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí£ ÆëÏ 86-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Èáñ»ÝÃ¿ Ýß³Ý³Ï»ó 3-ñ¹ ÏáÉÁ« ¾ñÇùëÁÝÇ 
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ Û³ÕÃ»ó 3-0 Ñ³ßÇõáí »õ Ù»Í 
ù³ÛÉ ÙÁ ³é³õ ¹¿åÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ 

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« ÐáÉ³Ýï³ÛÇ §²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù¦Á 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Ç ¹¿Ù£  ØñóáõÙÁ 
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù áõÝ¿ñ »õ ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÁ ³õ³ñï»ó³õ 0-0 
Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 60-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ä»Ý½»Ù³ 
Ýß³Ý³Ï»ó §è¿³É¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ìÇÝÇëÇáõë ÄáõÝÇÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí£ Ø³ñáùóÇ ¼ÇÛ¿Ë Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ 75-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« 
î³õÇï Ü»ñ¿ëÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 87-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø³ñùû ²ë»ÝëÇû 
Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõÝ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ÏáÉÁ« î³õÇï ø³ñí³Ë³ÉÇ 
÷áË³ÝóáõÙáí£ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ Û³ÕÃ»ó 2-1 Ñ³ßÇõáí »õ Ù»Í ù³ÛÉ ³é³õ 
¹¿åÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É ¼Çç»ó³õ ØÇ³Ï ÎáÉáí
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ í»ñçÇÝ 32 Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ØËÇÃ³ñ»³Ý 

Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ §ä²Â¾¦ ¬ §²ñë»Ý³É¦ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ Â¿»õ §²ñë»Ý³É¦ 
ïÇñ³å»ï»ó« ë³Ï³ÛÝ îñ³ÏáõÝ Ýß³Ý³Ï»ó ÙÇ³Ï ÏáÉÁ 45-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ 
85-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ È³ù³½¿Ã Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ü»Ý»ñå³Ñã¿ ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñëåáõñÏ 1-0« ÏáÉ©êÉÇÙ³ÝÇ 21
¬ è³÷Çï ìÇ»ÝÝ³ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 0-1
¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï ¬ Ä»Ýù 0-0
¬ øñ³ëÝ³ï³ñ ¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 0-0
¬ è¿Ý ¬ è¿³É ä»ÃÇë 3-3
¬ úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿áë ¬ îÇÝ³Ùû øÇ»õ 2-2
¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ ê»õÇÛ³ 0-1
¬ ä²Â¾ äáñÇëáí ¬ ²ñë»Ý³É 1-0
¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û ¬ ä»ÝýÇù³ 1-2
¬ ìÇùÃáñÇ³ öÉ½ÁÝ ¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 2-1
¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ ¬ ê³ÉóåáõñÏ 2-1
¬ ¼áõñÇË ¬ Ü³÷áÉÇ 1-3« ¬ Ø³ÉÙ¿û ¬ â»ÉëÇ 1-2
¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù ¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ 2-2
¬ ê»ÉÃÇù ¬ ì³É»ÝëÇ³ 0-2« ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 0-1

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇï ä³ñïáõ»ó³õ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 23¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0¬1
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï ¬ È»Ï³Ý¿ë 3¬0
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 1¬0
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ÄÇñáÝ³ 1¬2
ÏáÉ»ñ©ø³½»ÙÇñû 25 ¬ êÃáõ³ÝÇ ïáõ·©65« öáñÃáõ 75
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 0-0« ¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ ê»õÇÛ³ 3-0
¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ î»÷©²É³í¿ë 1-1

¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 54 Ï¿ï 61¬23« 2¬²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 47 Ï¿ï 
34¬17« 3¬è¿³É Ø³ïñÇï 45 Ï¿ï 40¬27£

²Ý·ÉÇáÛ ´³Å³Ï

Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï Ú³ÕÃ»ó â»ÉëÇÇÝ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 16 ËáõÙµ»ñáõ 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ øáõÇÝ½ ö³ñù è¿ÛÝ×Áñ½ (´©) ¬ àõ³ÃýÁñï 0¬1
¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ ¬ î»ñåÇ ø³áõÝÃÇ (´©) 2¬1
¬ ¾Û ¾ý êÇ àõÇÙåÁÉïÁÝ (¶©) ¬ ØÇÉáõáÉ (´©) 0¬1
¬ ÜÇõ÷áñÃ ø³áõÝÃÇ (¸©) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1¬4
¬ äñÇëÃÁÉ êÇÃÇ (´©) ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ 0-1
¬ îáÝù»ëÃÁñ èáíÁñ½ (¶©) ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 0-2
¬ êáõ³ÝëÇ êÇÃÇ (´©) ¬ äñ»ÝÃýÁñï (´©) 4-1
¬ â»ÉëÇ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 0-2
ÖÇß¹ ¿ áñ §â»ÉëÇ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 62 ³é Ñ³ñÇõñ 

Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ »õ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 9« ë³Ï³ÛÝ 
³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á ·áñÍ»ó ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï 
Ó»õáí£ öáÉ öáÏå³ ûñáõ³Ý ³ëïÕÝ ¿ñ£ ²Ý ¿ñ áñ 31¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
÷áË³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»ó ²Ýï¿ñ Ð»ñ»ñ³ÛÇÝ« áñ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ ÆëÏ 
45-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ öáÏå³ ÷áË³ÝóáõÙ ëï³ó³õ è»ßýÁñï¿Ý áõ Ýß³Ý³Ï»ó 
§Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ£  

²ëÇáÛ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ä³Ëï³Ïáñ ºõ ¼áå ²Ñ³Ý ²Ýó³Ý Ú³çáñ¹ 
Ð³Ý·ñáõ³Ý

²ëÇáÛ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 2-ñ¹ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

- ÜÇõù»ëÁÉ Ö¿ó (²õïñ©) ¬ ö»ñëÇÛ³ (ÆÝï©) 3-1 Û»ï »ñÏñÓ·©
- ä³Ëï³Ïáñ (Æõ½å©) ¬ ²É øááõ³ ²É Ä³áõÇÛ³ (Æñ³ù) 2-1
- ²ÎØø úÉÙ³ÉÇù (Æõ½å©) ¬ ÆëÃÇùÉ³É îáõß³Ýå¿ (Â³×©) 4-2
- ä³ÝÏùáù ºáõÝ³ÛÃÁï (Â³ÛÉ©) ¬ Ð³ÝáÛ (ìÇ»Ã©) 0-1
- âÇ³ÝÏñ³Û ºáõÝ©(Â³ÛÉ©) ¬ º³ÝÏáÝ ºáõÝ©(ØÇ³ÝÙ³ñ) 3-1
- ö»ñ³ù (Ø³É»½Ç³) ¬ øÇãÇ (ÐáÝÏ øáÝÏ) 1-1 ïáõ·©6-5
- ê³Û÷³ (Æñ³Ý) ¬ ØÇÝ»ñí³ öáõÝ×³å (ÐÝ¹©) 4-0
- ¼áå ²Ñ³Ý (Æñ³Ý) ¬ ²É øáõ¿ÛÃ (øáõ¿ÛÃ) 1-0 Û»ï »ñÏÓ·©
Ú³ÕÃáÕ ËáõÙµ»ñÁ ³Ýó³Ý Ùñó³ß³ñùÇ ÷É¿Û ûýÇ Ñ³Ý·ñáõ³Ý« ÇëÏ 

å³ñïáõáÕÝ»ñÁª åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ µ³Å³ÏÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£00 Þ³Éù¿04 (14) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (1)
Ä³ÙÁ 22£00 ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2) ¬ ºáõí»ÝÃÇõë (1)
Æôðà´² ÈÆÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 19£00 ê»õÇÛ³ (4) ¬ È³óÇû èáÙ³ (7)
ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 16-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 16£00 ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ (10) ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ (2)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 20£00 äáñïû (13) ¬ Î»ÝÏ³Ý (20)
Ä³ÙÁ 22£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1) ¬ ØáÝ÷»ÉÇ¿ (6)
èàôêÆàÚ ´©¸²ê²Î²ð¶Æ ´²Ä²ÎÆ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 10£00 3-ñ¹ ¹Çñù© ÞÇÝÝÇÏ º³ñáëÉ³íÉ (´©) ¬ Â³Ùåáí (´©)
Ä³ÙÁ 18£15 ²õ³ñï© èáÃáñ ìáÉÏáÏñ³ï (´©) ¬ ²í³ÝÏ³ñï øáõñëù (´©)
êÎàìîÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/8-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ÎðÎÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 21£45 è¿ÛÝ×Áñ½ (2) ¬ øÇÉÙ³ñÝáù (4)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ 3-ð¸ Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 00£15 Â³Û»ñ¿ë î¿ øáñïáå³ (²ñÅ©) ¬ ö³É»ëÃÇÝû (âÇÉÇ)
Ä³ÙÁ 02£30 î»ý»Ýëáñ ê÷áñÃÇÝÏ (àõñ©) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû ØÇÝ»ñû (äñ©)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 02£30 î»ý»Ýë³ Æ ÄáõëÃÇëÇ³ (äñ©) ¬ äáÃ³ýáÏû (âÇÉÇ)
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Մշակութային Արձագանգ

²êÆàÚ üºîºð²êÆàÜÆ ´²Ä²ÎÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 08£00 ¿ñãÇÙ (ØáÝÏáÉÇ³) ¬ èÇáÙÛáÝÏ (ÐÇõë©øáñ¿³)
Ä³ÙÁ 10£00 ²É³Û úß (øÇñÏÇ½©) ¬ ²Ñ³É ²å³ï³Ý (ÂÇõñù©)
Ä³ÙÁ 12£00 øáÉáÙåû (êñÇ È³Ýù³) ¬ Âñ³Ýë÷áñÃ ºáõÝ©(äÑáõÃ³Ý)
ÂºÜÆêÆ îàôä²ÚÆ ÎÆÜºðàô Øðò²Þ© 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 09£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 09£00 úÙ³ÝÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 13£15 èáõÃ³ î¿É êáÉÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 14£10 ìáõ»ÉÃ³ ²ÉÏ³ñí¿Ç ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³·³ÍÇ 6-ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 18¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« å³Ûù³ñÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §²ñ³·³Í¦ÇÝ »õ 
2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §àõñ³ñïáõ¬ìÇí³ñû¦Ç ÙÇç»õ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

- ²ñó³Ë ¬ àõñ³ñïáõ¬ìÇí³ñû 107-102
¬ ²ñÃÇÏ ¬ ¾ñ»µáõÝÇ 100-76
¬ ²ñó³Ë ¬ ²ñ³·³Í 116-109
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²ñ³·³Í 12 Û³ÕÃ ¬ 6 å³ñï« 2¬àõñ³ñïáõ¬ìÇí³ñû 11 ¬ 6« 

3¬²ñó³Ë 10-9« 4-²ñÃÇÏ 9 ¬ 5« 4¬²ñó³Ë 8 ¬ 9« 5-üÆØ² 6 - 12« 6-¾ñ»µáõÝÇ 4 
- 14£

²Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©1-²Éå»ñÃ Â³¹»õáë»³Ý¬²ñó³Ë 33.2 Ï¿ï« 
2-Ä³ùáñÇ ö¿ÛÝ¬²ñ³·³Í 30.9 Ï¿ï« 3-è¿Ûï¬²ñÃÇÏ 26©7 Ï¿ï£

²Ù»Ý³É³õ éÇå³áõÝïÁñÝ»ñ©1-îáÝ ÈÇù¬üÆØ² 15©6« 2-øáÝÃ¿Ñ¬²ñ³·³Í 
15.0« 3-àõ³ßÇÝÏÃÁÝ¬¾ñ»µáõÝÇ 11©5£

²Ù»Ý³É³õ ÷áË³ÝóáÕÝ»ñ©1-Ä³ùáñÇ ö¿ÛÝ¬²ñ³·³Í 6©8« 
2-¼íáÝùáí¬àõñ³ñïáõ 5.2« 3-ÎÇ³ÏáõÝó¬üÆØ² 5©2£

öÇÝÏ öáÝÏ
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ  ºõ  ä¿ÛñáõÃÇ  Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ  
ö³ÛÉáõÝ ²ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Usek-Æ Î³½Ù³Ï»ñå³Í  öÇÝÏ öáÝÏÇ  
Øñó³ß³ñùÇÝ

Þ³µ³Ã,  16  ö»ïñáõ³ñ 2019-ÇÝ,  USEK   Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ  Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ   ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ ÙÇçÑ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý  Ùñó³ß³ñù 
ÙÁ, ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ  Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ:

Øñó³ß³ñùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý   ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý  ï³ñµ»ñ  Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ 
35  Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ:

îÕáó  ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÁ 
»õ AUB-Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ²É»ùë î³ñ½ÇÝ:  ÆëÏ  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ »õ 
NDU-Ç áõë³ÝáÕ Ø³ñù ø³ñ³Ù »ññáñ¹ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ:

²ÕçÏ³Ýó ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ, ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃÁ, HU »õ  LAU  
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÁ  Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ²ÝÝ³  »õ ÜÇÝ³ Ø³ñ·³ñ»³Ý  ùáÛñ»ñÁ  
·ñ³õ»óÇÝ »ññáñ¹  ¹ÇñùÁ:

ÎÁ  ßÝáñÑ³õáñ»Ýù  ÐºÀ –Ç  ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ  Ï³½Ù»ñáõ Ù³ñ½Çã ê³Ñ³Ï 
äÇïÇÝ»³ÝÁ »õ  Ù»ñ   Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ù³ñ½ÇÏ- Ù³ñ½áõÑÇÝ»ñÁ ³Ûë  
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³éÇÃáí:

Յովհաննէս Թումանեանի Ծննդեան 150-ամեակին Նուիրուած 
Ցուցահանդէս՝ Ազգային Ժողովի Սրահէն Ներս

Զուիցերիոյ Բարձրագոյն Դատարանը Մերժեց Հայոց 
Ցեղասպանութեան Նուիրուած Յուշարձանի Տեղադրման Դէմ Բողոքը 

Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակին նուիրուած լոռեցի 
նկարիչ Արմէն Լոռենցի նկարներու ցուցահանդէսը բացուեցաւ ՀՀ ազգային 
ժողովէն ներս:

Ըստ Armenpress.am-ի հաղորդման՝ բացման արարողութեան ներկաներուն 
իր խօսքը ուղղեց նաեւ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեան:

«Կը կարծեմ՝ շատ յատկանշական է, որ Թումանեանի ծննդեան տարեդարձը 
կը նշենք լոռեցի նկարիչի Լոռիի բնապատկերներով: Սիրով ընդունեցի այս 
նախաձեռնութիւնը»,- ըսաւ Միրզոյեան:

Ցուցահանեսի նախաձեռնութեան հեղինակ «Լուսաւոր Հայաստան» 
խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն Մարուքեան նկատեց՝ երկրի գրեթէ ողջ 
քաղաքական վերնախաւը կը գտնուի Թումանեանի ծննդավայր՝ Դսեղի մէջ: 
«Եւ շատ ուրախ եմ, որ Երեւանի մէջ օրէնսդիր իշխանութեան տան մէջ կը 
տօնենք Ամենայն Հայոց բանաստեղծի ծննդեան 150-ամեակը»,- ըսաւ 
Մարուքեան:

Նկարները դեռ երկար կախուած պիտի մնան Ազգային ժողովի պատերուն: 
Մարուքեանը նշեց՝ պատգամաւորները, լրագրողներն ու հիւրերը դեռ երկար 
պիտի վայելեն այդ նկարները:

Նկարիչ Արմէն Լոռենց, իր հերթին ըսաւ, որ Թումանեանի ծննդեան օրը 
համազգային տօն է: Ինքը եւս լոռեցի է, իր ծննդավայր գիւղը Թումանեանի 
100-ամեակին առիթով վերանուանուած էր Թումանեան: «Ես թէեւ Երեւան 
կ՝ապրիմ, սակայն սիրտս Թումանեանի Լոռուայ լեռներուն մէջ է։ Թումանեանը 
մեծ բարեգործ եղած է: Եւ ես որոշած եմ այս տարուան իմ ցուցահանդէս-
վաճառքներէս եկած ողջ հասոյթը ուղղել իր ծննդավայրի՝ Թումանեանի 
դպրոցին»,- նշեց Լոռենցը ու աւելցուց՝ այդ քայլը կը կատարեմ նաեւ այս 
ցուցահանդէսի ծիրէն ներս:

Զուիցերիոյ բարձրագոյն դատարանը մերժած է վերջերս Ժընեւի մէջ 
կանգնեցուած Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակին նուիրուած յուշարձանի 
դէմ արտայայտուող Ժընեւի որոշ քաղաքացիներու բողոքը: «Արմէնփրես»-ի 
համաձայն, այս մասին կը տեղեկացնէ զուիցերիական «Սուիսէնֆօ»-ն:

Լրատուամիջոցը կը գրէ, որ Դաշնակցային դատարանը երէկ 
հրապարակուած որոշումով մերժած է բողոքը Ժընեւի որոշ բնակիչներու, 
որոնք կը նշէին, թէ «յուշարձանին կանգնեցումը կրնայ յանգեցնել ատոր, որ 
անիկա պիտի դառնայ ցոյցերու կամ նոյնիսկ տագնապներու վայր` հայ եւ 
թուրք համայնքներու ներկայացուցիչներուն միջեւ»:

Այս որոշումով վերջ պիտի դրուի յուշարձանին շուրջ երկար պատմութեան: 
Անիկա կանգնեցուած էր Ապրիլ 2018-ին` բանավէճերէ եւ յետաձգումներէ ետք:

Յուշարձանը ֆրանսահայ արուեստագէտ Մելիք Օհանեանի գործն է:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
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¾ç 03

ԹՄՄի Լուրեր

Կեանք Մը Ամբողջ Նուիրում Հայ Երաժշտութեան Եւ Հայ Մշակոյթին
¾ç 02

ՄԵՃԼԻՍԻ ՀԱՅԸ. Թուրքիոյ Լուսաւոր Ու Խաղաղ Դէմքը

իրեն յարուցուած քրէական գործերէն, ճնշումներէն, 
սպառնալիքներէն չվախնալուն, «աղաւնիի անհան-
գըստութեամբ» ապրելուն եւ դիմակայելուն համար: 
Այդ իսկ պատճառով կ'ուզեմ ըսել հետեւեալը. 
Կարեւոր չէ, թէ որ դատարանին մէջ եւ որ օրէնքի 
յօդուածներով կը դատուիս, կարեւորը այդ 
յարձակումներուն դէմ կեցուածքդ է, թէ ինչ կ'ըսես 
եւ ինչը կը պաշտպանես:

Թուրքիոյ մէջ ըլլալ ե՛ւ ընդդիմադիր գործիչ, ե՛ւ 
ազգային փոքրամասնութեան ներկայացուցիչ, կը 
նշանակէ, որ դուն ե՛ւ պետութեան, ե՛ւ պետութեան 
կողմէ աջակցուող թուրք ազգայնականներու 
թիրախին մէջ ես: Ասիկա ոչ միայն կը վերաբերի 
հայերուն, այլեւ բոլոր փոքրամասնութիւններուն:

Կարօ Փայլան այսօր ե՛ւ պետութեան, ե՛ւ 
վերջինիս մութ ուժերու թիրախին մէջ յայտնուած 
անձերէն մէկն է, որ իբրեւ հայ մարդ կը պահանջէ 
աջակցիլ քիւրտ ժողովուրդի օրինական իրաւունքին 
համար մղած պայքարին, կը պահանջէ Թուրքիոյ 
ժողովրդավարութիւնը, կը պահանջէ, որպէսզի 
առերեսում ըլլայ անցեալին հետ:

Փայլանը Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ ունե-
ցած ելոյթներէն մէկուն մէջ արտաբերած հետեւեալ 
խօսքերէն ետք քաղաքական ինքնադատաստանի 
թիրախ դարձած է. «1913-1923 հայերը, ասորիները, 
յոյները եւ հրեաները կորուստի մատնուեցան: Են-
թարկուելով լայնածաւալ կոտորածներու եւ ցեղաս-
պանութեան՝ այս տարածքներէն բռնագաղթեցին»:

– Հաշուի առնելով Փայլանի կուսակիցներու 
ձերբակալութիւնները՝ ինչքա՞ն է հաւանականու-
թիւնը, որ հայ պատգամաւորը նոյնպէս կ’ա-
զատազրկեն: Եւ եթէ այդ հաւանականութիւնը 
մեծ է, ուստի հանրային, համայնքային պայքարի 
ի՞նչ ձեւով կարելի է հակազդել անոր կամ 
կանխարգիլել այդ ձերբակալութիւնը:

– Երբ «HDP»-ի դէմ ուղղուած պետական հա-
լածանքները իրենց ողջ թափով կը շարունակուին, 
անմասն չեն մնար նաեւ ուժ եւ աջակցութիւն ստա-
ցող իսլամական ֆաշիստ խունտաները: Մասնաւո-
րապէս ընտրութիւններուն այդ խունտաները կը 
յարձակուին «HDP»-ի գրասենեակներու եւ թեկնա-
ծուներու վրայ ու կը խոչընդոտեն ընտրական 
աշխատանքները:

Նոյնիսկ եթէ շատ չնչին հաւանականութիւն 
ըլլայ, որ Փայլանը կարճ ժամանակով ձերբակալուի, 
ուստի «օսմանի երկրին մէջ» խաղերը անաւարտ 
են: Այս իմաստով որեւէ գրոհի պէտք է պատրաստ 
ըլլալ:

Կարօ Փայլանը Թուրքիոյ լուսաւոր եւ խաղաղ 
դէմքն է, բայց անոր դէմ յանդիման Թուրքիոյ 
խաւար դէմքն ու խաղաղութեան թշնամիներն են:

Արժանապատիւ բոլոր մարդոց պարտակա-
նութիւնն է պաշտպանել Փայլանը: Ասիկա պէտք է 
բոլորը գիտնան: Հրանդ Տինքը սպաննուեցաւ, 
բայց անոր պայքարը կը շարունակուի եւ պիտի 
շարունակուի:

Փայլանի 100-աւոր կուսակից ընկերներ ձերբա-
կալուած են, անոնց պայքարը եւս կը շարունակուի:

Քաղաքական եւ դիւանագիտական բարոյակա-
նութենէ զուրկ, տիպիկ թրքական նախագահական 
համակարգի ֆաշիստական մեթոտներ կարելի է 
վերացնել միայն ժողովուրդին կազմակերպուած եւ 
գիտակցական պայքարով:

– Միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը 
պէ՞տք է հրաւիրել մասնաւորապէս Փայլանի դէպ-
քին վրայ՝ իբրեւ խօսքի ազատութեան նկատ-
մամբ իրականացուող քրէական հետապնդումի, 

եւ ի՞նչ հարկաւոր է ընել այդ ուղղութեամբ:
– Կարօ Փայլանի դէմ քրէական գործ յարուցելու 

իրական նպատակը յայտնի է բոլորին։ Անշուշտ, 
այստեղ առկայ է բացայայտ յարձակում խօսքի 
ազատութեան դէմ, ինչը կ'ապացուցէ, որ գործը 
քաղաքական ենթահող ունի։

Գովասանքի արժանի է յատկապէս այն հան-
գամանքը, որ Կարօ Փայլան կը բարձրաձայնէ 
իրական խնդիրները, պետութեան կոչ կ'ընէ առե-
րեսուելու իր անցեալի հետ, ինչպէս նաեւ կ'արտա-
յայտէ բոլոր ժողովուրդներու եւ  փոքրամասնութիւն-
ներու՝ միասնական կերպով ազատ ապրելու 
զգացումները։

Բոլորին յայտնի է, որ միջազգային ուժերը 
ուշադիր կը հետեւին Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցող 
իրադարձութիւններուն։ Այս գործին ծիրէն ներս 
եւս, ամբողջ աշխարհի ուշադրութիւնը պիտի 
սեւեռուի Թուրքիոյ վրայ։ Շատ երկիրներ ուշադիր 
պիտի հետեւին այս գործին, պիտի ըլլան կարեւոր 
եւ ողջամիտ արձագանգներ: Այդտեղ կասկած չկայ։

Ցաւօք, մեր աշխարհի վրայ միջազգային յա-
րաբերութիւնները կ'ընթանան այլ կերպ: Երեւի թէ 
միշտ եղած է այդպէս. տնտեսական եւ քաղաքական 
շահերը ուղղորդած են յարաբերութիւնները։ Մարդ-
կային բոլոր արժէքները այս տեսակ շահերու հա-
մար կը  զոհաբերուին։ Նկատի ունենալով այս իրո-
ղութիւնը՝ անհրաժեշտ է աւելի արդիւնաւէտ 

միջոցներով սաստկացնել պայքարը: Ուստի 
հանրութեան արձագանգը, թէ՛ Եւրոպայէն, թէ՛ այլ 
ցամաքամասերէ պիտի ըլլայ աւելի ազդեցիկ եւ 
կառուցողական։

Օրինակ՝ առկայ է Մարդու իրաւունքներու 
Եւրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) որոշումը «HDP» 
կուսակցութեան կալանաւորուած նախկին համա-
նախագահ Սելահետտին Տեմիրթաշի վերաբերեալ, 
որով ան պէտք է ազատ արձակուի։ Մինչդեռ բռնա-
պետ Էրտողանը, յայտարարելով, թէ այդ որոշումը 
Թուրքիոյ հետ առնչութիւն չունի, չճանչցաւ 
փաստօրէն միջազգային իրաւունքը։

Բոլոր պարագաներուն մարդկութեան պատմու-
թիւնը ցոյց տուած է, որ ոչ մէկ բռնապետ կրցած է 
նստիլ աթոռին յաւերժ եւ բոլորին վերջը կ'ըլլայ այն, 
ինչին անոնք արժանի են։

Մանսուրեան ստեղծած է գլուխ գործոցներ շատ մը 
ֆիլմերու համար, որոնց երաժշտութիւնը մեծ համ-
բաւ բերած է իրեն: Ս. Փարաջանովի «Նռան գոյնը» 
(1968), Մ. Վարդանովի «Աշնանային հովուերգու-
թիւն», Հ. Մալեանի «Մենք ենք մեր սարերը» (1969), 
«Կտոր մը երկինք» (1980), Բ. Յովհաննիսեանի 
«Տէրը» (1983), Ս. Իսրայէլեանի «Ճերմակ անուրջ-
ներ», Ա. Մկրտչեանի «Մեր մանկութեան թանկօն» 
(1984), «Հին օրերի երգը» (1982) ֆիլմերը եւ թատե-
րական («Ճոն արքայ», «Հացաւան», «Մեծ լռու-
թիւն») գործերն են Տիգրան Մանսուրեանի: Ուրիշ 
գլուխ-գործոց մըն էր Հայոց ցեղասպանութեան 
զոհերու 100-ամեակին նուիրուած «Ռեքվիէմ» երա-
ժըշտական կտորը, որուն մէջ միախառնուած էին 
յուզումը եւ հայ ժողովուրդի վերականգնումի կամ-
քը: Ան արժանացաւ միջազգային գնահատանքի: 
(Խօսքը կու տանք առանձին)

Իր խօսքի աւարտին,  ան ըսաւ.«Սիրելի Մայեսթրօ, 
ձեր ստեղծագործական կորովը միշտ մնայ ուժեղ եւ 
ձեզի կը մաղթենք քաջառողջութիւն հայ եւ հա-
մամարդկային երաժշտութեան մշակոյթը հարըս-
տացնելու ձեր ճիգին մէջ: Լիբանանի Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու մար-
մինի, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան եւ 
Տեղական վարչութեանց անունով ձեզի կը մաղթենք 
ամենայն բարիք»:

Բեմ բարձրացաւ Կասիա Տանաօղլեան եւ գե-
ղեցկօրէն ներկայացուց «Սոլէ Միօ» երգը: Վարդի 
Սալխանեան, ինչպէս միշտ, հմայեց ունկնդիրները 
Մուշեղ Իշխանի՝ Արարատ լեռան կատարին նուիր-
ւած ասմունքով: Իսկ Ալիս Իբրաճեան հմայեց ներ-
կաները Սայաթ Նովայի «Պլպուլի Հիթ» երգի իր 
կատարումով:

Աւարտին, խօսք տրուեցաւ յոբելեարին՝ յայտնել-
ու համար իր սրտի խօսքը (Խօսքը կու տանք 

առանձին): Պարոն Մանսուրեան խոր յուզումով 
յիշեց իր անցած ճամբան եւ տուաւ իր կարծիքը 
բարիք ստեղծելու եւ ճիշդ ձեւով կեանքը ապրելու 
համար:

Տիգրան Մանսուրեան պարգեւատրուեցաւ Թէ-
քէեան Մշակութային Միութեան կողմէ նուիրուած 
գեղեցիկ փիւնիկեան արձանիկով մը, ձեռամբ Ընկ.
Յակոբ Գասարճեանի եւ Ընկ. Տոքթ. Յակոբ Փա-
փազեանի: Իսկ Հալէպի «Սարեան» Ակադեմիան 
աւարտած գեղանկարչուհի Նայիրի Ճըզտանեան 
մայեսթրոյին նուիրեց անոր դիմանկարը: Ներ-
կաները հոգեկան մեծ գոհունակութեամբ հեռացան 
սրահէն:

Յարգանք ու պատիւ իր ժողովուրդի մշակոյթին 
ծառայած մեծ մշակ, միշտ երիտասարդ Տիգրան 
Մանսուրեանին:

Վ.Թ.
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«La Vie En Rose» («Վարդագոյն Կեանք»), Էտիթ Փիաֆ
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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 -        
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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):
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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):
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ԵՂԻՇԷ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
(1870 – 1936)

«Ժայռոտ Ափերը Մենաստանէն. 
Բրետան»
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ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Կը կարծեմ, թէ աշխարհիս վրայ չի գտնուիր 
մէկը, որ չէ լսած Ֆրանսայի մշտափայլ աստղ Էտիթ 
Փիաֆի գեղգեղուն ձայնը։ 

Շանսոն, անուշաբոյր, տաք  քրուասան, բացօթ-
եայ փոքրիկ սրճարանները նեղլիկ մայթերուն, 
Էյֆել, Շանզելիզէ փողոց, նրբաշակ գեղեցկուհի-
ներ... կարելի է անվերջ թուարկել  Փարիզի հետ 
նոյնացող երեւոյթներու շարքը։  Հետաքրքութենէ 
դրդուած՝ օրուան ընթացքին ինծի հանդիպած ըն-
կերներուս տուի միեւնոյն հարցը. «Կրնա՞ս Փարիզի 
մասին յուշող որեւէ  բան ըսել»։ Պատասխանները 
բազմազան էին, բայց  գրեթէ բոլորը նշեցին վերը 
թուարկուածներս ու նաեւ չմոռցան շեշտել Ժօ 
Տասենի «Aux Champs-Élysées» («Օ, Շանզելիզէ» ) եւ 
Էտիթ Փիաֆի «La Vie En Rose» երգերը, զորս լսելով 
անմիջապէս մտովի կը տեղափոխուին Փարիզ։ 

«La Vie En Rose» երգը Փիաֆի այցեքարտն է ողջ 
աշխարհին մէջ։  Թողարկումի թուականը կը հա-
մարուի 1946-ը։ Երգուած, վերափոխուած, կերպա-
րանափոխուած է երգը բազմաթիւ անգամ: Իրենց 
երգացանկին մէջ զայն ներառած են բազմաթիւ 
յայտնի երաժիշտներ՝ Լուի Արմսթրոնկ, Ժոզեֆինա 
Պեյքեր, Մարլեն Տիթրիխ, Լուչիանօ Փաւարոթի, 
Փլաչիտօ Տոմինկօ, Տալիտա, Խուլիօ Իկլեսիաս, 
Միրեյ Մաթիօ, Տեմիս Ռուսոս, Լայզա Մինելի , Սե-
լին Տիոն եւ այլք։ Անուններու այս շարքը կարելի է 
թուարկել անվերջ։

Անգամ մը՝ հեռաւոր 1944-ի գարնան, Էտիթը իր 
ընկերուհիին՝ Մարիանա Միշելին հետ կը ճաշէր 
փարիզեան սրճարաններէն մէկուն մէջ։ Մարիա-
նան, որ քապարէի տնօրէն էր, կը սրտնեղէր, որ 
շատոնց նոր երգ չունի, եւ ընկերուհիին կ'առաջարկէ 
նոր երգ մը գրել իրեն համար։ Մարիանան  տարի-
ներ  առաջ օգնած էր Էտիթին՝  դեր տալով «Միւզիք 
Լեժար» քապարէին մէջ։ Էտիթ կ'որոշէ ընդառաջել 

ընկերուհիին խնդրանքին, յատկապէս որ վերջին 
օրերուն մեղեդի մը անընդհատ կը մտմտար քիթին 
տակ։ Նոյն այդ սեղանին շուրջ նստած կը սկսին 
երկուքը ստեղծագործել երգի բառերը եւ զայն գրի 
կ'առնեն անձեռոցիկի  վրայ.

«Երբ ան կ'առնէ զիս իր գիրկը,
Երբ կը շշնջայ մեղմ,

Շուրջբոլորը կը դառնայ վարդագոյն...»:
Մարիանան Էտիթին կը յուշէ «շուրջբոլոր»-ը 

փոխարինել «կեանք» բառով։ Այսպիսով երգի տո-
ղերն ալ կը դառնան վերնագիր՝ «Կեանքը կը դառ-
նայ վարդագոյն» կամ «Վարդագոյն կեանք»։ Երկու 
ժամուան մէջ աղջիկները կ'ամբողջացնեն ապագայ 
երգի խօսքերը։ Կը մնայ գտնել մէկը, որ մեղեդին  
ամբողջացնէ եւ զայն վերածէ երգի։ Ի դէպ, Հե-
ղինակային իրաւունքներու գրանցման գրասենեա-
կին մէջ Էտիթ Փիաֆ անուն-ազգանունը նշուած էր 
որպէս երգերու խօսքի հեղինակ, եւ պէտք էր մէկ 
այլ անձ մը, որ որպէս երաժշտահան յանձն առնէր 
հանդէս գալ երաժշտութեան հեղինակի կարգավի-
ճակով։ Ան կը դիմէ իր համահեղինակներուն, 
որոնք տարիներ շարունակ իրեն հետ միասին կը 
գրէին երգեր իր գրած խօսքերով։ Անոնցմէ շատերը 
իր մեղեդին կը համարեն անլուրջ եւ կը հրաժարին 
ներկայանալ որպէս երաժշտութեան հեղինակ՝ 
վախնալով երգի տապալումէն եւ իրենց՝ որպէս 
երաժշտահանի հեղինակազրկումէն։ Անոնցմէ մէ-
կը նոյնիսկ հեգնանքով ըսաւ. «Կարծեմ, չես պատ-
րաստուիր, չէ՞, այս անհեթեթութիւնը երգելու։ Երեք 
տարուան ընթացքին դուն հրաժարած ես իմ 
տասնեակ երգերէս, իսկ հիմա կ'ուզես, որ ես յանձն 
առնեմ ըլլալ հեղինակը երգի մը, որուն կեանքը 
աւելի կարճ է, քան այս նրբերշիկին երկարութիւնը»։

Երկար դեգերումներէ ետք, վերջապէս իր 
ընկերներէն մէկը՝ երաժշտահան եւ դանշնակահար 

Մարսէլ Լուիճին, կը համաձայնի օգնել Էտիթին։ 
Անգամ մը ան համերգի ժամանակ յանպատրաստից 
փոխարինած էր Էտիթի՝ յանկարծակի հիւանդացած 
նուագակցողը: Այդտեղէն սկսած էր իրենց ընկերու-
թիւնն ու գործակցութիւնը։ Տարիներ անց Մարսէլը 
իր յուշերուն մէջ կը պատմէ. «Իմ աղջկաս մկրտու-
թեան օրն էր, իսկ Էտիթը՝ կնքամայրը։ Ընթրիքէն 
ետք ան ինծի ըսաւ.-Լուի՛ճի, եկո՛ւր, աւարտին հաս-
ցընենք այս գաղափարը եւ երգը միասին գրենք, 
ինչպէս ըրած ենք անցեալին, տասնեակ անգամներ։ 
Մենք նստեցանք դաշնամուրին մօտ եւ մի քանի 
վայրկեանի մէջ աւարտին հասցուցինք երգը, որուն 
մեղեդին գրած էր Էտիթը»։

Բնականաբար, երգի ստեղծումը խլեց աւելի 
երկար ժամանակ, քան հեղինակները կը պատմեն։ 
Նախ ծնաւ մեղեդին, մի քանի ամիս ետք գրուեցան 
բառերը, յաջորդիւ՝ երգը աւարտին հասցուեցաւ 
երաժշտութեան տեսանկիւնէն եւ, հակառակ այն 
պնդումին, որ իրենք բառերը երկու ժամուան մէջ 
գրեցին, իսկ երաժշտութիւնը՝ մի քանի վայրկեանի 
մէջ, երգի աշխատանքները խորքին մէջ խլեցին 
մօտ 2 տարի։

Երբ երգը պատրաստ էր, Փիաֆ կ'որոշէ ինքը 
կատարել զայն, թէպէտեւ գրած էր իր ընկերուհիին 
խնդրանքով, ընկերուհիին համար: Ա՛յդ դարձաւ իր 
երգացանկի ամենավառ երգերէն մէկը։

1998 թուականին նկարահանուեցաւ փաստագ-
րական ֆիլմ մը Էտիթ Փիաֆի մասին, որ նոյնպէս 
կոչուեցաւ «Վարդագոյն կեանք»։ Նոյն թուականին 
երգը ստացաւ նաեւ «Կրեմմի» մրցանակ  «Փառքի 
սրահ» անուանակարգին մէջ՝ որպէս  20-րդ դարու 
ամենայայտնի երգերէն մէկը։
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ՄԱՀԱԶԴ
Տիարք Յակոբ եւ Վիգէն Հաննէսեաններ
Տիկին Սօսի Յովհաննէս Հաննէսեան եւ զաւակները՝ Շահէ, Հրաչ եւ ընտանիք
Տիկին Անայիս Յակոբ Մարթայեան եւ զաւակները՝

Նիրվա, Սամուէլ, Պետրոս եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Փիեռ եւ Սօսի Փօլատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեան  եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Նայիրի Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Հաննէսեան եւ Մարթայեան ընտանիքներ
Քիւփէլեան եւ Փօլատեան ընտանիքներ
Պաղճեան եւ Խաչատուրեան ընտանիքներ
Թովմասեան եւ Պօղոսեան ընտանիքներ
Շաքլեան եւ Կարդացողեան ընտանիքներ
Գալինճեան եւ Գասարճեան ընտանիքներ
Քէօսէեան եւ Տեմիրճեան ընտանիքներ
Աջապահեան եւ Աւետիսեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն հօր, հօրեղբօր եւ հարազատին

ԿԱՐԱՊԵՏ ՀԱՆՆԷՍԵԱՆի
(Ծնեալ՝ Պէյրութ, 1925-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 18 Փետրուար 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը 11:00-ին:
Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը պիտի կատարուի Չորեք-

շաբթի, 20 Փետրուար 2019-ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ռմէյլի Ս. Յարութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտ 
գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղման արարողութեան եկեղեցւոյ 

սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ Հինգշաբթի, 21 
Փետրուարին՝ կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն 
վայրին մէջ:

Ծանօթ: Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել 
«Կեանք մը փրկենք» ֆոնտին:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսն ու 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Էջմիածինի Մէջ 

Միասնական Աղօթք Կատարեցին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսի հրաւէրով, Փե-
տըրուար 19-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին ժամանեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-
թողիկոսը: Այս մասին կը յայտնեն 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի 
տեղեկատուական համակարգէն:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի 
մէջ` Ս. Տրդատի կամարին առջեւ, 
եղբայրական ողջագուրումէ ետք 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը Մայր 
Տաճարի զանգերու ղօղանջներուն ներքոյ Մայր Աթոռի միաբաններու 
թափօրով առաջնորդուեցան Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ-Սուրբ Վարդան 
մատուռ-մկրտարան, ուր կատարուեցաւ միասնական աղօթք:

Աղօթքէն ետք՝ Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսը բարիգալստեան խօսքով ողջունեց Նորին Սրբութիւն Արամ Ա 
Կաթողիկոսը: Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսը:

ՀՀ Դեսպան Վահագն Աթաբեկեան Հանդիպեցաւ Լիբանանի 
Վարչապետին

Փետրուար 19-ին Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն Աթաբեկեան 
հանդիպեցաւ Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրիին:

Հանդիպումին քննարկուեցան Հայաստանի եւ Լիբանանի միջեւ առեւտրա-
տնտեսական կապերը զարգացնելու ուղղութեամբ հաւանական քայլերը։

Երկուստեք նշուեցաւ, որ յառաջիկային Լիբանանի վարչապետի՝ 
Հայաստան կատարելիք այցը նոր խթան կը հանդիսանայ երկու երկիրներուն 
միջեւ գործընկերային յարաբերութիւններու առաւել զարգացման համար։
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Ինծի Իրաւունք Կը Վերապահեմ Թումանեանի Անունով Ըսելու 
Հայ Ժողովուրդին՝ Վեր Կանգնիր Եւ Քալէ՛. Վարչապետը 
Թումանեանի 150-ամեակին Առթիւ Այցելած Է Դսեղ

Թուրքիոյ Խորհրդարանի Նախագահը Հրաժարական Տուած Է
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կայ՞ արդեօք գիտական բնորոշում, թէ ինչի մասին է նա գրել: Ես համոզուած 
եմ՝ այստեղ ինչ-որ ուղերձ կայ, եւ ինձ թուում է, որ այս ուղերձն ուղղուած է 
բոլորիս, ուղղուած է մարդուն, քաղաքացուն, հային, ով      կարող է կարդալ այս 
տողերը: Որպէս այսօրուայ խորհրդանիշ՝ թանգարանի մատեանում հենց այս 
քառատողը գրառեցի.

«Հոգիս՝ տանը հաստատուել,
Տիեզերքն է ողջ պատել.
Տիեզերքի տէրն եմ ես,
Ո՞վ է արդեօք նկատել»:
Դուք տիեզերքի տէրն էք, ժողովուրդ,  տէր կանգնէք ձեր տիեզերքին: 

Շնորհաւոր Թումանեանի 150-ամեակը»:

Թուրքիոյ խորհրդարանի նախագաh, 2016-2018 թուականներուն երկրի 
վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմը Փետրուար 18-ին հրաժարական տուած է:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնեն թրքական 
լրատուամիջոցները:

Հրաժարականի պատճառը այն է, որ Եըլտըրըմը Թուրքիոյ մէջ իշխող 
«Արդարութիւն եւ զարգացում» AKP կուսակցութեան կողմէ ՏԻՄ ընտրութիւններուն 
պիտի առաջադրուի Իսթամպուլի քաղաքապետի թեկնածու:


