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Դրամատնային Ոլորտը Պիտի Չազդուի Միացեալ 
Թագաւորութեան Որոշումէն. Սալամէ

ՌԱԿ-ի Լուրեր

Կեդրոնական դրամատան կառավարիչ Ռիատ Սալամէ շեշտեց, որ Միաց-
եալ Թագաւորութեան՝ Հզպալլան ահաբեկչական կազմակերպութիւններու 
շարքին դասելու որոշումը ամենեւին պիտի չազդէ Լիբանանի դրամատնային 
ոլորտի այժմու իրավիճակին վրայ:

«Խնդիրը որեւէ առնչութիւն չունի դրամատնային ոլորտին հետ, որ, բացի 
այդ, պիտի չազդէ երկրի ելեւմտական իրավիճակին վրայ»,- «LBCI» հեռուս-
տակայանին հետ հարցազրոյցի ժամանակ ըսաւ Սալամէ:

Տակաւին պարզորոշ չէ, թէ արդեօք միւս եւրոպական պետութիւնները, 
հետեւելով Միացեալ Թագաւորութեան որոշումին, Հզպալլայի քաղաքական 
թեւը նմանապէս պիտի համարե՞ն ահաբեկչական կազմակերպութիւն:

Սակայն Թագաւորութեան պաշտօնատար անձինք այս իրադրութեան 
կիզակէտին անյապաղ ընդգծեցին, որ Լիբանանի Հանրապետութեան հետ 
Լոնտոնի ամրակուռ ու հաստատուն յարաբերութիւններուն վրայ բացասական 
հետեւանք պիտի չունենան այս վերջին զարգացումները: 

Պըրրի Կը Խնդրէ Եւրամիութեան Օգնութիւնը Լիբանանի 
Ծովային Սահմանը Նշանակելու Կապակցութեամբ

Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
խնդրեց Եւրոպական Միութենէն գործուն դերակատարութիւն ցուցաբերել Լի-
բանանի ծովային սահմանը նշանակելու գործին մէջ: Այս մասին կը տեղե-
կանանք խորհրդարանի նախագահի տեղեկատուական գրասենեակի հրա-
պարակած հաղորդագրութենէն:

Եւրամիութեան արտաքին քաղաքականութեան հարցերով գերագոյն 
յանձնակատար Ֆետերիքա Մոկերինիի հետ հանդիպումին Պըրրի բարձրա-
ձայնեց վերոյիշեալ խնդիրը՝ դիտել տալով, որ Լիբանանի եւ Կիպրոսի ջրային 
տարածքը սահմանակից են, եւ Լիբանան կը գտնուի Եւրամիութեան սահ-
մանին:

Զանազան առիթներով խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի զգու-
շացուցած է իսրայէլեան զաւթողական բնոյթի վտանգաւոր օրինախախտում-
ներէն, որոնք ուղղակի կ'առնչուին Լիբանանի խնդրայարոյց պլոք 9-ի հարուստ 
նաւթապաշարի շահագործումներուն:      

«Սիրիանիներու Միջազգային Համախմբում» Կուսակցութեան ղեկա-
վարութիւնը, գլխաւորութեամբ անոր նախագահ Իպրահիմ Մուրատին, 
այցելեց Թէքէեան կեդրոն՝ հանդիպում մը ունենալու ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան հետ:

Հիւրերը նախ շնորհաւորեցին ՌԱԿ-ի նորակազմ վարչութիւնը եւ 
յաջողութիւն մաղթեցին անոր ապագայ գործունէութեանց: 

Հանդիպումին քննարկուեցան ներլիբանանեան քաղաքական եւ  
ընկերատնտեսական ընթացիկ զարգացումներ, ինչպէս նաեւ կենսոլորտի 
եւ փտածութեան վերաբերող թղթածրարներ: Ժողովականներուն կարծի-
քով՝ պետութեան եւ անոր հաստատութիւններուն պահպանումն ու 
հեղինակութեան ամրապնդումը  բոլոր կողմերէն կը պահանջեն միաւորում 
ու համերաշխութիւն, որ կ'երաշխաւորէ լիբանանցի ժողովուրդին համա-
կեցութիւնը,  իրաւունքներն ու ապահով կեանքը, ինչպէս նաեւ վերջ կը դնէ 
արտագաղթին: 

Վերոյիշեալէն բացի՝ քննարկուեցան նաեւ բազմաթիւ հարցեր, ներառ-
եալ սիրիանի եւ հայ ժողովուրդներուն պատմական յարաբերութիւններն ու 
ճակատագրի նմանութիւնը յատկապէս անոր համար, որ անոնք կը բաժնեն 
նահատակութեան եւ ցեղասպանութեան միեւնոյն պատմութիւնը, միեւնոյն 
աշխարհագրական շրջանին մէջ միաժամանակ գործադրուած նոյն 
թշնամիին՝ թուրքին կողմէ: Կողմերը հաստատեցին իրենց պատրաստա-
կամութիւնը միասնաբար շարունակելու պայքարը՝ թրքական պետութենէն 
պահանջելով ցեղասպանութեան ճանաչում եւ հատուցում: 

Հանդիպումը առիթ մըն էր նաեւ միասնաբար քննարկելու Մերձաւոր 
Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող զարգացումները, յատկապէս Սուրիոյ եւ Իրաքի 
մէջ: Կողմերը նոյն աշխարհահայեացքը ցուցաբերեցին ինչ կը վերաբերի 
սուրիացի գաղթականներու շուտափոյթ տուն վերադարձին, ինչպէս նաեւ 
Սուրիոյ մէջ ժողովրդավարական կարգերու հաստատումին, որ պիտի 
երաշխաւորէ Սուրիոյ բաղկացուցիչ բոլոր տարրերուն համակեցութիւնն ու 
ազգային իրաւունքներու պաշտպանումը: 

Հանդիպումի աւարտին կողմերը շեշտեցին գործակցութեան աւելի եւս 
զարգացման կարեւորութիւնը, որ սատար պիտի հանդիսանայ սիրիանի եւ 
հայ ժողովուրդներու արդար դատերուն իրագործումին:  

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
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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:

«Սիրիանիներու Միջազգային Համախմբում» 
Կուսակցութեան Ղեկավարութիւնը Այցելեց 
Թէքէեան Կեդրոն

ՌԴ Եւ Թուրքիոյ Նախագահները Հեռախօսազրոյց 
Ունեցած Են

Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութին զանգահարած 
է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնէ թրքա-
կան «Անատոլու» լրատուական գործակալութիւնը:

Նախագահները քննարկած են 2019-ի Ապրիլին Մոսկուայի մէջ Ռուս-
իոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ «Բարձր մակարդակով գործակցութեան խոր-
հուրդ»-ի 8-րդ հանդիպումի նախապատրաստական աշխատանքներուն 
հետ կապուած շարք մը հարցեր:

Հեռախօսազրոյցի աւարտին Վլատիմիր Փութին Էրտողանը շնորհաւո-
ած է ծննդեան 65-րդ տարեդարձին կապակցութեամբ:
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Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայից Տօնի Առիթով Եկեղեցականները 
Հանդէս Եկան Ուղերձով
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Յովհաննէս Գրիգոր 
Գասապեան 

Յովհաննէս Գրիգոր Գասապեան (1880, Ակն 
- 27 Փետրուար 1915), հայ բժիշկ։

Ծնած է մօտաւորապէս 1880 թուականին 

Սեբաստիոյ նահանգի Ակն քաղաքը։ Նախնական 
կրթութիւնը ստացած է իր ծննդավայրը։

1903 թուականին աւարտած է Պէյրութի Ամե-
րիկեան համալսարանի բժշկական բաժինը։ Հաս-
տատուած է Սամսոն, ուր աշխատած է որպէս բժիշկ։

1914 թուականին՝ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմին, զօրակոչուած է Օսմանեան բա-
նակ եւ ծառայած է որպէս 10-րդ զօրաբաժինի 
ամրութիւններու վաշտի զինուորական բժիշկ։

1915 թուականին Փետրուար 27-ին սպաննուած 
է, իսկ այլ վարկածներու համաձայն՝ մահացած է 
ժանտախտէ 35 տարեկան հասակին։
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Նիկոլ Փաշինեան Պաշտօնական 
Այցով Կը Մեկնի Իրանի 
Իսլամական Հանրապետութիւն
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Փետրուարի 26-ին Ս. Ղեւոնդեանց քահանաների 
տօնի առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում էին 
համախմբուել Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու տարբեր թեմերում ու կառոյցներում 
սպասաւորող 230 եկեղեցականներ թեմակալ 
առաջնորդների առաջնորդութեամբ:

Այս կապակցութեամբ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ, Էջ-
միածին քաղաքի Ս. Աստուածածին եկեղեցում հո-
գեւորականները մասնակցեցին Սուրբ Պատարագի 
արարողութեանը: Պատարագիչն էր Արցախի թե-
մի հոգեւոր սպասաւոր, Դադիվանքի հոգեւոր հովիւ 
Արժանապատիւ Տ. Յովհաննէս քահանայ Յով-
հաննիսեանը:

Ս. Պատարագի ընթացքում Տ. Յովհաննէս 
քահանան իր քարոզում նշեց, որ Ղեւոնդեանք 
օրինակ ու առաջնորդ են իւրաքանչիւր հոգեւորա-
կանի համար, օրինակ ոչ միայն յանուն հայրենիքի 
ու հաւատի կեանքը տալու, այլեւ այդ նոյն չափօրի-
նակի համեմատ աստուածահաճոյ կեանք ապրելու:

«Քահանայի համար առանձնայատուկ մի ըն-
տանիք է հայոց բանակը, որի կողքին ու շարքերում 
է միշտ՝ թէ անցեալում եւ թէ այսօր՝ պատրաստ նրա 

հետ ճաշակելու պատերազմի ու պարտութեան 
դառնութիւնը եւ յաղթանակի բերկրանքը: Հազ-
կերտին Արտաշատից գրուած նամակում, կրօ-
նափոխ լինելու հրամանին ի պատասխան, հայոց 
աւագանին, հոգեւորականութիւնն ու ժողովուրդը 
խիզախօրէն պատասխանում են. «Մենք ոչնչով 
աւելի լաւը չենք մեր նախնիներից, որոնք այս 
հաւատի համար դրին իրենց գոյքն ու ստացուածքը 
եւ մարմինները»: Եւ խօսքն ապացուցւում է գործով: 
Հայ քահանան պատերազմի դաշտ է դուրս գալիս՝ 
պաշտպանելու հայոց հաւատը եւ առաջնորդելու իր 
մեծ ընտանիքը, որ ողջ հայութիւնն էր: Միասնու-
թեան այսպիսի պահերն են, որ պատուար են դառ-
նում չարի սանձազերծած ամենամեծ արհաւիրք-
ներին: Հազկերտի մտադրութիւնն անկատար է 
մնում. հայը շարունակում է պաշտել իր Աստծուն:

Սիրելի եղբայրներ, պատահական չէ, որ սրբոց 
այս խումբը հէնց քահանայի՝ Ղեւոնդ երէցի 
անունով է կոչւում: Ինչպէս մեր վիպագիրներից 
Ծերենցն է ասում՝ «Տուէք ինձ մի Ղեւոնդ եւ ես ձեզ 
կը տամ տասը Վարդան»: Ղեւոնդներն էին, որ 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Փետրուար 27-
ին իր տիկնոջը՝ Աննա Յակոբեանի հետ երկօրեայ 
պաշտօնական այցով կը մեկնի Իրանի Իսլամական 
Հանրապետութիւն:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ նախատեսուած է Նիկոլ Փա-
շինեանի հանդիպումը ԻԻՀ հոգեւոր առաջնորդ 
այաթոլլա Ալի Խամենէիի հետ:  

Այցի ծիրէն ներս Թեհրանի մէջ վարչապետը 
հանդիպում կ'ունենայ Իրանի նախագահ Հասան 
Ռոուհանիի հետ, որմէ ետք երկու երկիրներուն 
առաջնորդները զանգուածային լրատուական մի-
ջոցներու ներկայացուցիչներուն համար հանդէս 
կու գան բանակցութիւններու արդիւնքները ամփո-
փող յայտարարութիւններով: Ի պատիւ ՀՀ վարչա-
պետին՝ Իրանի նախագահի անունով կը տրուի 
պաշտօնական ճաշ: Այնուհետեւ կառավարութեան 
ղեկավարը հանդիպում կ'ունենայ ԻԻՀ խորհրդա-
րանի նախագահ Ալի Լարիժանիի հետ:

Փետրուար 27-ի երեկոյեան վարչապետը կ'այ-
ցելէ Թեհրանի «Արարատ» մարզամշակութային 
կեդրոնը եւ կը հանդիպի Թեհրանի հայ համայնքի 
ներկայացուցիչներուն:

Փետրուար 28-ին ՀՀ կառավարութեան ղեկա-
վարը կը մեկնի Սպահան, ուր հանդիպում կ'ունենայ 
նահանգապետին եւ հայ համայնքի ներկայա-
ցուցիչներուն հետ:  
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Ամերիկեան Բարքեր

Սումգայիթեան Ջարդերէն Անցած է 31 Տարի 

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Խուլ Երեխայի մը Ոդիսականը...

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Մեսեչուսեց 
նահանգի Նիւթըն քաղաքէն։ Այդ քաղաքի բնա-
կիչներէն Ռաֆի եւ Կլենտա Սեվից ամոլը կը ծնի 
խուլ ու համր դստեր մը Սմենթհա անունով (տես 
նկարը), որ հիմա երկու տարեկան է։

Կլենտա՝ Սմենթհայի մայրը, կ'ըսէ, թէ սա առա-
ջին անգամն է որ ինքն ու ամուսինը փորձառու-
թիւնը կ'ունենան խուլ եւ համր անձ մը տեսնելու, 
որ, այս պարագային, իրենց դուստրն է։

Երբ Սեվիցները յաճախ կը ճեմեն իրենց տան 
մօտակայքը, դրացիները կը տեսնեն, թէ անոնք 
ձեռքի շարժումներով (sign language) կը խօսէին 
իրարու հետ։ Ուստի կ'անդրադառնան, թէ երեխան 
խուլ եւ համր ըլլալու է։ 

Գթալով անմեղ երեխայի ոդիսականին եւ 
ուզելով, որ իրենք ալ ձեւով մը յարաբերին Սմենթ-
հայի հետ՝ կ'որոշեն ամերիկեան նշանալեզուի 
(American Sign Language) դասեր առնել։ Ուստի կը 
վարձեն ուսուցիչ մը եւ կը սկսին դասընթացքի, որ 
տեղի կ'ունենայ գիշերները՝ շաբաթը մէկ անգամ։

Զարմանալիօրէն վերոյիշեալ դասընթացքին կը 

մասնակցին աւելի քան 20 հոգի Նիւթըն քաղաքի 
բնակիչներէն, որպէսզի այդ լեզուն սորվելով կարե-
նան յարաբերութիւն մշակել իրենց դրացի խուլ եւ 
համր Սըմենթհային հետ...

Ամերիկեան ասացուածքը կ'ըսէ. «It takes a 
village to raise a child»: Այսինքն՝ ամբողջ գիւղ մը 
անհրաժեշտ է, որ երեխայ մը մեծցնէ։ Եւ ահա փաս-
տացի օրինակը, այդ ասացուածքի կիրարկման մէջ։ 

Հիմա երբ դրացիները հանդիպին Սմենթհային 
իրենց ընտանեկան պտոյտներուն, անոնք կը 
բարեւեն զինք եւ մտերմիկ զրոյցով մը վերահասու 
կը դառնան անոր առօրեային:

Մայրը կ'ըսէ, թէ «պիտի տեսնէք Սմենթհայի 
ուրախութիւնը, երբ դրացիները իրեն հասկնալի 
լեզուով հետը կը խօսին»: Հոս պէտք է աւելցնել, որ 
Սմենթհա համարձակ է եւ շատ մարդամօտ։ Իսկ 
հիմա որ զինք հասկցողներ կան, անոր ուրախու-
թիւնը անսահման է՝ հասկնալի պատճառներով։      

Մարդասիրութեամբ Եւ Մասամբ Նորին...

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Վրճինիա նա-
հանգի Ալեքսանտրիա քաղաքէն։ Այդ քաղաքի 
Մկրտչական (Baptist) եկեղեցւոյ մէկ օրինակելի 
առաքելութիւնն է, որուն մասին կ'ուզեմ խօսիլ մեր 

31 տարի առաջ այս օրերուն Սումգայիթի մէջ 
սկսան հայերու հետապնդումները: Պաշտօնական 
տուեալներով`ջարդերուն զոհ գնաց 26 մարդ, ոչ 
պաշտօնական աղբիւրները կը յայտնեն 100 եւ 
աւելի խոշտանգուած ու սպաննուած հայ քաղա-
քացիներու մասին: Ինչո՞ւ ընտրուեցաւ Սումգայիթ 
քաղաքը. «Պաքուն եւ հայերը, հակահայկական  
քաղաքականութիւնն ու հայերու էթնիկական մաք-
րումը Ատրպէյճանում» գիրքի հեղինակ Եուրի 
Պաղտասարեան կու տայ այս հարցումին պատաս-
խանը:

1988-ի սումգայիթեան ջարդերու դաժան օրերէն 
անցած է 31 տարի: Ականատեսները մինչեւ  այսօր 
կը վերյիշեն, թէ ոճրագործութեան օրերուն ինչ կը 
կատարուէր քաղաքին մէջ :

Ըստ «Ռատիոլուր»-ի՝ Օլկա Սիմոնեան կը պատմէ` 
այդ օրը որդիին ծննդեան օրն էր, ամուսինին գործի 
ընկերները իրենց տունն էին, անոնց մէջ` նաեւ 
ատրպէյճացիներ: Հիւրերէն մէկը ծնունդի ընթաց-
քին անընդհատ կը կրկնէր նոյն միտքը քանի մը 
անգամ.«Կոլիայի գլխէն մազ մը եթէ պակսի, բոլորը 
կը կոտորեմ, բոլորը կը սպաննեմ կ՛ըսէր իրենց լե-
զւով: Մենք ալ կը մտածէինք   խմած է, որ այդպէս 
կը խօսի»:

Օլկա Սիմոնեանը  վայրագութիւններու մասին 
առանց յուզուելու չի կրնար խօսիլ: Ընտանիքը 
մտերիմներու օգնութեամբ կրցած են փախիլ 
Սումգայիթէն:

ընթերցասէր հասարակութեան հետ։
Արդարեւ, այդ եկեղեցւոյ հովիւը՝ դոկտ. Հաուըրտ-

Ճան Ուեսլին, մղիչ ուժը հանդիսացած է 100,000 
տոլարի հանգանակութեան մը, որ ամբողջովին 
տրամադրուած է 34  ուսանողներու դպրոցական 
պարտքը վճարելու։ Անոնք Յունուար ամսուան ըն-
թացքին ծոմապահութեամբ եւ աղօթքներով գոյա-
ցուցած են այդ գումարը։ Առ ի գիտութիւն ըսեմ, որ 
վերոյիշեալ եկեղեցին ունի 8,000 անդամ։

Հիմա նայինք, թէ որո՛նք են այդ կրթաթոշակներէն 
օգտուողները։ Առաջին առթիւ կ'ուզեմ ներկայացնել 
25 տարեկան Մայա Թամսընը (տես նկարը), որ 
մայր է 6 տարեկան զաւակի մը եւ կ'ուսանի մայրա-
քաղաք Ուաշինկթընի Հաուըրտ համալսարանը։ 
Անոր տրուած է 2,500, որը վճարելով ան պիտի 
կարենայ շրջանաւարտ ըլլալ եւ վկայականը ստա-
նալ։

Փեռի Ռալընս 22 տարեկան ուսանողուհի մըն է, 
որ եկեղեցույ կրթաթոշակէն ստացած է 8,000 
տոլար։ Ուրիշ մը, որ օգտուած է այդ կրթաթոշակէն, 
58 տարեկան է եւ 8 զաւակներու մայր, որուն անու-
նը չէ բացայայտուած։ Ան հիմա որոշած է վերա-
դառնալ դպրոց եւ ուսումը շարունակել։ 

Այս է իսկական եկեղեցւոյ մը առաքելութիւնը, 
օգնել իր զաւակներուն՝ անոնց դպրոցական 
պարտքերը վճարելով, որպէսզի կարենան անոնք 
աշխատիլ եւ իրենց ընտանիքներու ապրուստը 
ապահովել։ Իցի՜ւ թէ մեր ազգային եկեղեցին ալ 
կարենար որդեգրել նոյն առաքելութիւնը՝ փոխա-
նակ նոր եկեղեցիներ կառուցանելու, որոնք մեծաւ 
մասամբ կը մնան դատարկ, եթէ հոգեհանգստեան 
պաշտօն տեղի չունենայ... 

Սա առաջնահերթութեան հարց մըն է, որուն 
մասին պէտք է ազգովին մտածենք՝ անհրաժեշտ 
կարգադրութիւնները յանձնելու առ որ անկ է։ 
Հասկցողին՝ շատ բարեւներ:

«Թուղթին յանձնած եմ այն, ինչ տեսած եմ, լսած 
եւ զգացած» ,-կ՛ըսէ Պաքու ծնած մանկավարժ, 
մաթեմատիկոս Եուրի Պաղտասարեանը, որ հան-
րութեան ներկայացուցած է «Պաքուն եւ հայերը, 
հակահայկական քաղաքականութիւնն ու հայերի 
էթնիկական մաքրումը Ատրպէյճանում» գիրքը: 
Հեղինակը կ՛անդրադառնայ գլխաւոր հարցին` 
ինչո՞ւ Սումգայիթ քաղաքը ընտրուեցաւ՝ նման 
ոճրագործութիւն իրականացելու համար:

«Աշխարհագրական տեսանկիւնէ Սումգայիթը 
յարմար դիրք ունի, մէկ կողմէն ծովը, որ այնտեղէն 
քաղաք մտնող չըլլայ: Փոխադրամիջոցները` երկա-
թուղին կ՛անցնի Սումգայիթի ծայրէն: Ծովի առկա-
յութիւնը թոյլ տուած է անոնց թաքցնել զոհերու 
ճշգրիտ քանակը»,- կը նշէ հեղինակը:

Գիրքին մէջ նկարագրուած է անցած դարա-
շըրջանի հասարակական-քաղաքական այն միջա-
վայրը, ուր  ապրած եւ ստեղծագործած է Պաքուի 
աւելի քան 400 հազրնոց  հայ համայնքը:

Մանրամասն նկարագրուած են 1987-ին Չար-
դախլու գիւղի հայաթափութիւնը եւ ատոր յաջորդող 
Սումգայիթի, Կիրովապատի եւ Պաքուի հայկական 
ջարդերը:

Եուրի Պաղտասարեան կ՛ըսէ, որ մասնակցած է 
Ատրպէյճանի մէջ 1988 թուականին տեղի ունեցած 
ցոյցերուն ու փորձած է հասկնալ ատրպէյճանցիներու 
տրամադրուածութիւնը: Հնչող յայտարարութիւն-
ներէն  հասկցած է, որ  նպատակադրուած են 

վերացնել Պաքուի հայերը:
«Սովորական ցեղասպանութիւն» նախագիծի 

ղեկավար Մարինա Գրիգորեան կ՛ըսէ, որ Սում-
գայիթի ողբերգութեան վերաբերեալ ուսումնասի-
րութիւնները պէտք է շարունակուին եւ ըլլան աւելի 
խոր ուհամակողմանի: Գրիգորեան կը շեշտէ, որ 
Սումգայիթի մէջ տեղի ունեցած վայրագութիւնները 
փաստաթղթաւորուած են, իսկ փաստաթուղթերը 
ոչ միայն ականատեսներու վկայութիւններն են, որ 
կը շարունակեն հաւաքագրել, այլ նաեւ պաշտօ-
նական տուեալներ են` դատական նիւթեր, ջարդե-
րու ժամանակ նկարուած տեսանիւթեր եւ լուսա-
նըկարներ:
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ 

êÇÃÇ ºõ ²ÃÉ»ÃÇùû Ú³ÕÃ»óÇÝ
ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ í»ñçÇÝ 16-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ 5-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0-0
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ 64 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« 

³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 5 »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 8£ 
ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï µáÉáñ ÷áñÓ»ñáõÝ ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»É Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ£ ºñÏñáñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇÝ øáõÃÇÝÇû ÷áË³ñÇÝ»ó î»Ùå»É¿Ý »õ ìÇï³É ÷áË³ñÇÝ»ó ê»ñÅÇ 
èáå»ñÃûÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç Ï³½Ù¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ£ ¸³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ 
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ ³Ýßáõßï ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û£ 

ÆëÏ ûñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 0-0
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« Ã¿»õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ áõÝ¿ñ 

¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝª 3« ë³Ï³ÛÝ ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»É Ï³ñ»ÉÇ 
ã»Õ³õ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« ØÇÉÝÁñ ÷áË³ñÇÝ»ó ø»ÛÃ³Ý »õ úñÇÅÇ 
÷áË³ñÇÝ»ó èáå»ñÃû üÇñÙÇÝûÝ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Ï³½Ù¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ³Ýû·áõï£ 
¸³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹³ßïÇ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« 
ë³Ï³ÛÝ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñÁ µ³ó³éáõ³Í ã»Ý£

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ í»ñçÇÝ 16-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ 7-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ Þ³Éù¿04 ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 2-3
ÏáÉ»ñ©ä¿ÝÃ³É¿å ïáõ·©38« ïáõ·©45 ¬ ²Ïáõ»ñû 18« ê³Ý¿ 85« êÃÁñÉÇÝÏ 90
ØñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ »õ ÙÇÝã»õ 85-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ 2-1 Ñ³ßÇõáí 

Û³ÕÃáÕ §Þ³Éù¿¦Ý »ñÏáõ ÏáÉ»ñ ëï³ó³õ »õ å³ñïáõ»ó³õ£ 68-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
§êÇÃÇ¦Ç úÃ³Ù»ÝïÇÝ ëï³ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ 

ÆëÏ ûñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 2-0
§ºáõí»ÝÃÇõë¦ áõÝ¿ñ 59 ³é Ñ³ñÇõñ ïáÏáëÇ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ 

ÙÇÝã»õ 78-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ ÏáÉ ãÝß³Ý³Ïáõ»ó³õ£ àõñáõÏáõ¿ÛóÇÝ»ñ ÊÇÙ»Ý¿½ 78-
ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ ÎáïÇÝ 83-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ëï»ÕÍ»óÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ 
»õ §²ÃÉ»ÃÇùû ï³ñ³õ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ£ 

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ÛÇ âáñë ÎáÉ»ñÁ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 25¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·-
ñըõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ Ðáõ»ëù³ 1-1« ¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 2-1
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 2-4« ¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 0-0
¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ ¾Ûå³ñ 1-0
¬ È»Ï³Ý¿ë ¬ ì³É»ÝëÇ³ 1-1« ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ è¿³É ä»ÃÇë 0-2
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 2-0
ÏáÉ»ñ©²©Øáñ³Ã³ 31« ê³áõÉ 88« ÷áË©ü©ÈáõÇë« î©øáëÃ³ 
¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1-2
ÏáÉ»ñ©è©Ø³ñÃÇ 60 ¬ ä»Ý½»Ù³ ïáõ·©43« ä¿ÛÉ ïáõ·©78

¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ñë»ÉáÝ³ 57 Ï¿ï 65-25« 2-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 50 Ï¿ï 
36-17« 3-è¿³É Ø³ïñÇï 48 Ï¿ï 43-30« 4-Ê»Ã³ý¿ 39 Ï¿ï 32-22£

²Ý·ÉÇáÛ ÈÇÏ³ÛÇ ´³Å³Ï

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇÇ 6-ñ¹ îÇïÕáëÁ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ÈÇÏ³ÛÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 

§àõ»ÙåÉÇ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û« 81000 Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£ 
§Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ 60 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« 
ë³Ï³ÛÝ ÙñóáõÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ »ñÏ³ñ³Ó·áõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÏáÉ 
ãÝß³Ý³Ïáõ»ó³õ »ñÏáõ ËáõÙµ»ñáõ ½ûñ³õáñ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý å³ï×³éáí£ 
¸ÇÙáõ»ó³õ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ »õ Ñáë Û³ÕÃ»ó §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý 
4-3 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ Çñ ÈÇÏ³ÛÇ µ³Å³ÏÇ 6-ñ¹ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ 
³Ù»Ý³ß³ï ß³Ñ³Í ¿ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Áª 8 ³Ý·³Ù£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÂáÃÁÝÑ¿ÙÇ 7-ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 27-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ø³ñïÇý ¬ àõ³ÃýÁñï 1-5« ¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ©¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï 2-0
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ üáõÉÑ¿Ù 3-1
¬ äÁñÝÉÇ ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2-1
¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï© 1-1
¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 1-4
- ²ñë»Ý³É ¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ 2-0
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 0-0
§²ñë»Ý³É¦Ç ÙñóáõÙÇÝ« ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ »õ 

¹³ñÓ³õ 2-ñ¹ ÏáÉÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 17-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ²Ý ÷áË³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ³Í 
¿ñ É³ù³½¿ÃÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÇÝ Ñ³Ù³ñ 6-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ §Ù³Ýã»ëÃÁñ 
ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ÙñóáõÙÇÝ ÑÇõñ»ñÝ ¿ÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÁ« 
ë³Ï³ÛÝ ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»É Ï³ñ»ÉÇ ã»Õ³õ£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³ÝÇ ì»ó ÎáÉÝáó ØñóáõÙÁ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 25¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ØÇÉ³Ý ¬ ¾Ù÷áÉÇ 3-0« ¬ ÂáñÇÝû ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ 2-0
¬ ýñá½ÇÝáÝ¿ ¬ èáÙ³ 2-3« ¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ ¬ ø³ÉÇ³ñÇ 1-0
¬ äáÉáÝÇ³ ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 0-1« ÏáÉ©îÇå³É³ 67
¬ ö³ñÙ³ ¬ Ü³÷áÉÇ 0-4
¬ ýÇáñ»ÝÃÇÝ³ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 3-3
¸³ë³õáñáõÙ©1-ºáõí»ÝÃÇõë 69 Ï¿ï 53-15« 2-Ü³÷áÉÇ 56 Ï¿ï 46-18« 

3-ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 46 Ï¿ï 34-17« 4-ØÇÉ³Ý 45 Ï¿ï 38-22« 5-èáÙ³ 44 Ï¿ï 49-33£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).

êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 22£00 è¿³É Ø³ïñÇï (3) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (1)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 28¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ²ñë»Ý³É (4) ¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ (10)
Ä³ÙÁ 22£00 øñÇëÃÁÉ ö³É³ë (13) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©(5)
Ä³ÙÁ 22£00 â»ÉëÇ (6) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3)
Ä³ÙÁ 22£00 ÈÇíÁñ÷áõÉ (1) ¬ àõ³ÃýÁñï (7)
Ä³ÙÁ 22£00 Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2) ¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©(9)
Æî²ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£00 üÇáñ»ÝÃÇÝ³ (9) ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ (8)
üð²Üê²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 è¿Ý (9) ¬ úñÉ¿³Ý (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 22£00 úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (3) ¬ ø³Ý (18)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ü»Û»Ýáõñï èáÃÁñ©(3) ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (2)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 28¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 Ð³ñó ³ý ØÇïÉáÃÇÁÝ (5) ¬ ê»ÉÃÇù (1)
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Ä³ÙÁ 21£45 è¿ÛÝ×Áñ½ (2) ¬ î³ÝïÇ (10)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ 3-ð¸ Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 00£15 ö³É»ëÃÇÝû (âÇÉÇ) ¬ Â³Û»ñ¿ë î¿ øáñïáå³ (²ñÅ©)
Ä³ÙÁ 02£30 ²ÃÉ»ÃÇùû ØÇÝ»ñû (äñ©) ¬ î»ý»Ýëáñ ê÷áñÃÇÝÏ (àõñ©)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 00£15 ØáÝ³Ï³ë (ì»Ý©) ¬ èáÛ³É ö³ñÇ (äáÉ©)
Ä³ÙÁ 02£30 è³ëÇÝÏ (²ñÅ©) ¬ øáñÇÝÃÇÁÝ½ (äñ©)
²ð²´²Î²Ü ²ÎàôØ´Üºðàô ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 19£00 ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É (ÂáõÝ©) ¬ ²É Ø³ññÇË (êáõï³Ý)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 02£30 Ø³Û³ÙÇ ÐÇÃ (10) ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ (1)
Ä³ÙÁ 03£00 äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (5) ¬ öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ (4)
Ä³ÙÁ 05£30 Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ (11) ¬ ÜÇõ úñÉ¿³Ý½ ö»ÉÇùÁÝ½ (12)
ÂºÜÆêÆ îàôä²ÚÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/8-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 09£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 09£30 ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñáõÃ»³Ý ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û©
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 15£00 ¸³ÑáõÏ³ñß³õÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
Ä³ÙÁ 16£00« 17£15 ¸³ÑáÛÏáí ó³ïÏÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý©

Ö³ïñ³Ï
Î³ëåÇó Ìáíáõ Øñó³ß³ñù

Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý ºññáñ¹
Æñ³ÝÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³õ Î³ëåÇó Ìáíáõ ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÁ£ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»ó³õ 
7 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇõë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ ¿ÇÝ 
²ñÙ³Ý ØÇù³Û¿É»³ÝÁ »õ Ð³ÛÏ ºñÇó»³ÝÁ£

ä³ëù»ÃåáÉ
²ß³Ë³ñÑÇ ´³Å³ÏÇ ¼ïáõÙ

ÈÇµ³Ý³Ý ¸áõñë ØÝ³ó
ä³ëù»ÃåáÉÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ²ëÇáÛ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

11-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõùÝ»ñÁ©
¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ Üáñ ¼»É³Ýï³ 67-69
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©²Ã¿ñ Ø³Åáù 10 Ï¿ï 9 éÇå 2 åÉáù ¬ üÇÝ î»ÉÁÝÇ 

15 Ï¿ï 8 éÇå
¬ Úáñ¹³Ý³Ý ¬ âÇÝ³ëï³Ý 86-62
¬ êáõñÇ³ ¬ Ð³ñ©øáñ¿³ 74-87
ÆëÏ í»ñçÇÝª 12-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõùÝ»ñÁ©
¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ Ð³ñ©øáñ¿³ 72-84
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©àõ³¿É ²ñ³ùÅÇ 19 Ï¿ï 7 éÇå 5 ÷áË 1 ëÃÇÉ ¬ 

ÎáõÝ³ è³ 25 Ï¿ï 11 éÇå 1 ÷áË 4 åÉáù
¬ Úáñ¹³Ý³Ý ¬ Üáñ ¼»É³Ýï³ 86-80
¬ êáõñÇ³ ¬ âÇÝ³ëï³Ý 59-90
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ²©ËÙµ³Ï¿Ý Üáñ ¼»É³Ýï³« Ð³ñ©øáñ¿³ 

»õ Úáñ¹³Ý³Ý« ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ËÙµ³Ï¿Ý ²õëïñ³ÉÇ³« Ö³÷áÝ« Æñ³Ý  »õ 
üÇÉÇ÷ÇÝ Ñ³ë³Ý ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ùñó³ß³ñùÇÝ£ 
âÇÝ³ëï³Ý ³ñ¹¿Ý Ñ³ë³Í ¿ áñå¿ë Ï³½Ù³Ï»ñåÇã »ñÏÇñ£

Â»ÝÇë
îáõå³ÛÇ ÎÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñù

ä»ÝãÇã îÇïÕáë³ÏÇñ
îáõå³ÛÇ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³³·-
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Լեզուի Կոմիտէն Կը Ներկայացնէ Շարք Մը Օտար 
Բառերու Հայերէն Համարժէք Տարբերակները

Լեզուի Կոմիտէն կը ներկայացնէ օտարաբանութիւններու եւ անոնց հայե-
րէն համարժէքներու նոր ցանկ: Այս բառացանկով ոչ թէ նորաստեղծ բառեր 
կ՛առաջարկէ, այլ կը յիշեցնէ եղած, երբեմն ալ հին, սակայն ոչ միշտ գործածուող 
հայերէն բառերու մասին: Ներկայացուող բառերը, անշուշտ, շատերուն ծանօթ 
են, սակայն որոշներու համար համար անյայտ են ու նոր:

Խօսելու եւ գրելու ատեն նկատի ունենալ օտար բառերու հայերէն հետեւեալ 
համարժէքները.

1. ալտերնատիւ – 1. այլընտրանքային, 2. այլընտրանք
2. անեսթեզիա – անզգայութիւն, անզգայացում
3. ասիստենտ – ընթերակայ, օգնական
4. ասոցիացիա – ընկերակցութիւն, ընկերութիւն, միութիւն
5. ասպեկտ – հայեցակէտ, տեսանկիւն, դիտանկիւն
6. բանդա – յանցախումբ, աւազակախումբ
7. բուտիկ – կրպակ
8. գարնիր – խաւարտ
9. գլադիոլուս – թրաշուշան
10. դեկլարացիա – յայտարարագիր, հռչակագիր, յայտարարութիւն
11. դեպորտացիա- արտաքսում, վտարում
12. դեսերտ – աղանդեր
13. դետալ – 1. մանրակ, մաս, 2. մանրամասնութիւն, մանրամաս
14. դիլեմա – երկընտրանք
15. իմպլեմենտացիա – կիրարկում
16. ինովացիա – նորարարութիւն, նորամուծութիւն
17. լանցետ – նշտար
18. կալայ – փողաշուշան
19. կատաստրոֆիկ – աղէտալի
20. կաֆել – հախճասալ, սալիկ
21. կուլմինացիա – բարձրակէտ, գագաթնակէտ
22. մանժետ – թեզանիք
23. մանիակ – մոլագար
24. մարիոնէտ – խաղատիկնիկ, խամաճիկ
25. մեսիջ – 1. հաղորդագրութիւն, 2. ուղերձ
26. շտամպ – դրոշմ, դրոշմակնիք
27. պատենտ – արտօնագիր
28. պեդալ – ոտնակ
29. պոտենցիալ – ներուժ, կարողութիւն
30. պրեպարատ – պատրաստուկ
31. պրոդուկտ – արդիւնք, արտադրանք
32. պրոդուկտիւ – արդիւնաւէտ
33. ռադիկալ – արմատական
34. ռացիոնալ –  բանական, տրամաբանական
35. ռուբին – սուտակ
36. վակցինայ – պատուաստանիւթ
37. տելեպատիա– հեռազգայութիւն, հեռազգացութիւն
38. տենդենց – միտում
39. տոտալ – ամբողջական, համապարփակ, համընդգրկուն
40. ֆենոմենալ – բացառիկ, արտասովոր, արտակարգ

ԼԵԶՈՒԻ ԿՈՄԻՏԷ

Հայկական «Լուռ» Ցաւեր

Հայաստանի Լեզուի Կոմիտէն շնոր-
հակալ նախաձեռնութեամբ մը ներկա-
յացուցած է Հայաստանի մէջ գործած-
ւող շարք մը օտարաբոյր բառերու 
հայերէն տարբերակը: Ի տես ներկա-
յացուած ցանկին, որքա՜ն զարմանալի 
այնքան հպարտառիթ է լուրը երբ կ՛անդ-
րադառնանք, որ հայրենիքէ հեռու հայ-
կական սփիւռքներուն մէջ ցանկին մէջ 
նշուած բառերու հայերէն տարբերակ-
ները մենք նախակրթարանէն սորված 
ենք եւ կը կիրարկենք մեր առօրեային 
մէջ...: Տարոսը մեր հայրենի եղբայրա-
կիցներուն:

«Խմբ.»
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Պահել Կարմիր Գիծերը
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայկական լրահոսին մէջ, վերջին շրջանին 
կարեւոր տեղ զբաղեցուց Հայաստանի օրհներգի 
փոփոխութեան նիւթը։ Թէկուզ եւ առաջին անգամը 
չէ, որ հայաշխարհը «ոտքի կ՚ելլէ» մերժելու, կամ ալ 
ողջունելու համար քայլերգի փոփոխութեան վերա-
բերեալ ընթացք առած խօսակցութիւնը, բայց եւ 
այնպէս, այս անգամ լսելի դարձած հակազդե-
ցութիւնը բաւականին բուռն էր։

Այսօրուան յօդուածիս հիմնական նիւթը քայլեր-
գը փոխելու կամ չփոխելու վերաբերեալ հանրու-
թեան ներկայացնելիք տեսակէտս չէ, ոչ ալ քայլերգը 
փոխել ուզողները պախարակելը, կամ այդ առա-
ջարկին դէմ բուռն կերպով արտայայտուողները 
զուսպ մնալու հրաւիրելը։

Այդ իմ գործս չէ։
Պէյրութի, Լոնտոնի կամ Արցախի ամենէն 

հեռաւոր սահմանային կէտին վրայ պատահած է, 
որ լսած եմ այդ քայլերգը եւ ինչպէս իմ կողքին 
եղողները զգաստ կերպով ոտքի կանգնած ու 
մինչեւ վերջին խազը երգած են այդ օրհներգը։

Նոյնը պիտի ընեմ, եթէ պատահի, որ վաղը, 
կամ հեռաւոր ապագային Հայաստանի իշխանու-
թիւնները զանազան պատճառաբանութիւններ 
ներկայացնելով՝ այդ քայլերգի փոխելու առաջարկը 
իրականացնեն։

Խնդրի էութիւնը հոս չէ։ Հոս չէ նաեւ զանազան 
հիմունքներով «հին» համարուած քայլերգը պաշտ-
պանողներուն մօտեցումը։

Իմ ըսածս այլ բան է։
Ես կը խօսիմ յաճախ երեւելի չդարձող, սակայն 

լռութեամբ պահպանուող եւ նոյնիսկ կիրառուող 
«անգիր օրէնքներ»ու մասին, որոնք իրենց մէջ կը 
պարունակեն «կարմիր գիծեր»։

Այդ կարմիր գիծերուն ամենէն կարեւորներէն է 
մեր ժողովուրդի, հայրենիքի ու ազգի միասնութեան 
գաղափարը։

Կը հաւատամ, որ մեր էութեան, մեր պայքարի 
եւ յաղթանակներու ամենէն մեծ ու էական գրաւա-
կանն է այդ միասնութիւնը, առանց որուն ալ մենք 
դատապարտուած ենք պարտութեան։

Գալով օրհներգի փոփոխութեան նիւթին, պէտք 
է այստեղ անպայման յստակեցնել, որ այսօրուան 
իշխանութիւնները եւ յատկապէս իշխող կուսակ-
ցութեան վերնախաւը տակաւին լրջօրէն չէ մտածած 
քայլերգի փոփոխութեան օրակարգը քննարկման 
դնել։

Պարզ անոր համար, որ անոնք բոլորն ալ (կամ 
գուցէ մեծամասնութիւնը) համոզուած են, որ յատ-
կապէս այս փուլին աւելորդ ու անհիմն է խօսիլ 
քայլերգի կամ այլ ազգային խորհրդանիշներու 
փոփոխութեան մասին։

Սփիւռքէն «Բուռն» Հակազդեցութիւն
Հայաստանի օրհներգը փոփոխութեան ենթար-

կելու մասին Երեւանէն լսուած խօսքերէն ետք, 
նիւթը շատ մեծ արձագանգ կը գտնէր սփիւռքի մէջ։ 
Սփիւռքահայութեան մեծ տոկոսը (այստեղ պէտք է 
նկատի առնել համացանցի ընկերային էջերու 
հարթակը) կտրականապէս դէմ կ՚արտայայտուէր 
օրհներգի փոփոխութեան։ Սփիւռքի այս կեցուածքը 
լսելի կը դառնար նաեւ Հայաստանի մէջ եւ ամէն 
պարագայի տակ, ինչ ալ ըլլան տարակարծութիւն-
ները կամ տեսակէտներու տարբերութիւնները, 
Հայաստանէն դուրս ապրող մեր հայրենակիցներուն 
տեսակէտ արտայայտելու դրոյթը բոլոր իմաստ-
ներով ողջունելի է։

Ողջունելի է ոչ անոր համար, որ Հայաստանի 
ներկայիս որդեգրած օրհներգը լաւագոյն ընտ-
րութիւնը եղած պետական քայլերգ մըն է, այլ անոր 
համար, որ որեւէ նիւթի շուրջ քննարկումներ 
կատարելու ձեւաչափը ողջունելի է։

Սփիւռքահայութեան այն հատուածները, որոնք 
Հայաստանի առօրեայով «կ՚ապրին», մեծ ափսոսանք-
ներով հակադարձեցին Հայաստանի Հանրապետութեան 
ազգային ժողովի փոխ-նախագահ Ալէն Սիմոնեանի 
քայլերգը փոխելու մասին կատարած յայտարարու-
թիւններուն՝ նկատել տալով եւ առաջ քշելով այն 
միտքը, թէ կարելի չէ երկրի խորհրդանիշներուն 
հետ «խաղալ»։

Թերեւս շատեր պիտի առարկեն եւ ըսեն, որ 
Հայաստանի այսօրուան իշխանութիւնները «յեղա-
փոխական» իշխանութիւններ են ու այդ պատճառով 
ալ անոնց համար թոյլատրելի են այնպիսի քայլեր, 
որոնք այլոց համար (կամ նախկին իշխանութիւն-
ներուն համար) պիտի համարուէին անընդունելի, 
սակայն իրականութեան մէջ այդպէս չէ։

Այդպէս չէ, որովհետեւ մեր երկրի ղեկը ստանձ-
նած որեւէ ղեկավարութիւն պարտաւոր է հաշուի 
նստիլ անցեալ շրջաններուն ընթացքին պատահած 
իրադարձութիւններուն, դէպքերուն եւ նուաճումնե-
րուն հետ։

Այսպէս, որքանով ճիշդ է պատմութիւն «կտրած», 
պատերազմի դաշտին մէջ իր մկրտութիւնը ստա-
ցած եւ հազարաւոր նուիրեալներու շուրթերէն 
հնչած քայլերգը փոփոխութեան ենթարկել, պարզ 
անոր համար, որ նոյն այդ քայլերգը ամենալաւ 
կամ ամենայաջող օրհներգը չէ։

Կամ, ինչ հիմունքներով երկրի դրօշակը փոխե-
լու մասին խօսիլ, անտեսելով այն փաստը, որ նոյն 
այդ դրօշակը դարձած է խորհրդանիշը ամբողջ 
սերունդի մը։

Հոս է, որ կը սխալէր Ալէն Սիմոնեան, որուն 
սխալին կամ «սայթաքում»ին դիմաց ընթացք 
կ՚առնէր բաւական բուռն հակազդեցութիւններու 
ալիք մը։

Այդ ալիքը այսօր մեր ետին է, ու հարկաւոր է, որ 
Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնները դաս 
քաղեն եղածներէն։ Դաս քաղեն հասկնալու հա-
մար, թէ ի՛նչ պատճառներով է, որ սփիւռքը այդպէս 
կտրական կերպով կը մերժէ քայլերգի, դրօշակի 
կամ զինանշանի փոփոխութեան որեւէ առաջարկ, 
որմէ ալ հնչէ այդ առաջարկը։

Ի վերջոյ կան նրբութիւններ, որոնց հանդէպ 
պէտք է ըլլալ աւլի շրջահայեաց, աւելի զգուշաւոր եւ 
աւելի հեռատես։ Չմոռնանք, որ Հայաստանին ու 
հայութեան համար այսօր ամենէն կարեւոր տուեա-
լը միասնութեան օղակներու ամրացումն է։

Կիսուելու, տարակարծութիւնները մեծցնելու եւ 
հակադարձելու ունակութիւնները միշտ ալ ընդգծելի 
եղած են մեր ժողովուրդին համար։ Ընդգծելի՝ վատ 
իմաստով եւ մեր միասնական մօտեցումները 
ցրուելու ու անշուշտ ի չիք դարձնելու առումով։

Այստեղ է նաեւ, որ Հայաստանի մարմինները 
պարտաւոր են լաւագոյնս հասկնալ եւ ըմբռնել 
սփիւռքի հոգեկերտուածքը։

Անշուշտ պէտք չէ մոռնալ, որ սփիւռքի հայու-
թեան աշխոյժ խաւերուն կողմէ հնչած գնահատա-
կանները ոչ միշտ մարսելի կամ տանելի դրոյթներ 
են, սակայն ամէն պարագայի երբեք պէտք չէ 
անտես առնել, թէ հայութեան կարեւոր մէկ տոկոսը, 
որ այսօր սփռուած է աշխարհով մէկ՝ մեծ գին կը 
վճարէ իր հայկական արմատները եւ ինքնութիւնը 
պահել-պահպանելու եւ նոր սերունդներ մէջտեղ 
բերելու առումով։

Եթէ պահ մը ընդունինք, որ սփիւռքը Հայաս-
տանի կարեւոր մէկ մասնիկն ու «գործընկեր»ն է, 
ապա ատոր համար է նաեւ, որ Հայաստանը պար-
տաւոր է լսել սփիւռքի տեսակէտները։ Ոչ թէ ստի-
պողութեամբ կամ ճնշումներով կամ փոխ-յարաբե-
րութիւններուն մէջ սեպ խրելով, այլեւ հասկացողութեամբ 
ու միշտ հաշուի առնելով, որ ի վերջոյ սփիւռքի 
տէրն ու տիրականը ՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆն է։

Գործելու Ժամանակը
Հիմա գործի ժամանակն է ու զանազան ճակատ-

ներու վրայ, Հայաստանի ժողովուրդին ջախջախիչ 
մեծամասնութեան տէր դարձած այսօրուան իշխա-
նութիւնները հազարումէկ ընելիք ունին։

Ընելիք ունին ներքին ճակատին վրայ. բարե-
կարգումներ, փոփոխութիւններ, դրական եռանդ, 
նոր ծրագրեր ու աշխատատեղիներ։

Ընելիքներ ունին արտաքին ճակատին վրայ. 
Արցախի բանակցութիւններ, Իրանի հետ նոր 
գործընաթցներու սկիզբ, Ռուսաստանի հետ առկայ 
գործակցութեան ամրացում, եւրոպացիներուն հետ 
դրական պայմանագրերու ձեռքբերում եւ նոյնիսկ 
ամերիկացիներուն հետ նոր ոճով «խօսելու» կա-
րեւորութիւն։

Ահա այս մեծ բեռան տակ է իշխանութիւնը, ու 
բոլորս քաջ գիտենք, որ եթէ կարճ ժամանակա-
միջոցի մը մէջ այս իշխանութիւնները իրենց առած 
դրական քայլերը երեւելի չդարձնեն, ապա շատ 
հաւանական է, որ Երեւանը դարձեալ ականտեսը 
կը դառնայ բողոքի նոր ալիքի։

Շատ հաւանաբար կ՚ըսեմ, որովհետեւ այստեղ 
հաշուի պէտք է առնել ժամանակի գործօնը ու 
չմոռնալ, որ այսօր հայրենի ժողովուրդի մեծամաս-
նութիւնը թէ՛ յիշողութեամբ եւ թէ էութեամբ չէ մոռ-
ցած անցեալ իշխանութիւններուն սխալ քաղաքա-
կանութիւնը։

Հայաստանցի ժողովուրդին «լեզուն այրած է». 
լեզուն այրած է կաթը մածուն կարծելով եւ առանց 
փչելու խմել փորձելով...

Ու այս պատկերը շատ հաւանաբար կ՚օգնէ, որ 
հայաստանցիներու մեծ տոկոսը նախքան քայլ մը 
առնելը հազար անգամ մտածէ ու յետոյ «փողոց 
դուրս գայ»։

Այսօր այս իրավիճակն է Հայաստանի մէջ ու լաւ 
պիտի ըլլայ, որ մեզմէ շատերուն համար անփորձ 
համարուող իշխանութիւնները սխալ քայլեր 
չառնեն,սայթաքումներ չկատարեն ու թոյլ չտան, 
որ հասարակութիւնը անգամ մը եւս հիսաթա-
փութիւն ապրի։

Հիասթափութիւնը ի վերջոյ ամենավատ հար-
ւածը կրնայ դառնալ հասարակութեան մը համար, 
որ վառ յոյսերով փողոց իջաւ, «թաւշեայ յեղափո-
խութիւն» ըրաւ եւ այսօր օրն ի բուն կը սպասէ, որ 
այդ յեղափոխութիւնը իր արդիւնքները տայ։

Եթէ այս անգամ ժողովուրդի յոյսը «իյնայ», այդ 
պարագային ո՛չ հին օրհներգը, ո՛չ Արամ Խաչա-
տուրեանի երաժշտութիւնը եւ ոչ ալ Ռազմիկ Դաւոյ-
եանի բանաստեղծութիւնը կրնան փրկել մեծ յոյսերով 
Հայաստանի նոր գարունին սպասող հայութիւնը։
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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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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
öºîðàô²ð6 ԳԱԲՐԻԷԼ ՀԱՐԵՆՑ

(1908 – 1944)

«Առափնեայ տեսարան»

Գաբրիէլ Հարենց սորված է Փարիզի գեղարուեստի բարձրագոյն 
դպրոցը, ապա մասնակցած է Փարիզի «Անկախներ» եւ 
«Աշնանային» պատկերասրահներու ցուցահանդէսներուն:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ 

Իրանի Արտաքին Գործոց 
Նախարարը Հրաժարական Տուած Է

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայից Տօնի Առիթով Եկեղեցականները Հանդէս Եկան Ուղերձով

իւրաքանչիւրն իր գիւղում ու քաղաքում հաւատա-
ցելոց սրտում ջերմ էր պահում Յիսուսի նկատմամբ 
յարատեւ սէրն ու կենդանի հաւատը, յարատեւ ու 
կենդանի այն աստիճան, որ ամէն մէկն իրեն 
պատրաստ էր տեսնում արիւնը, կեանքը տալու 
«վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց»: Իսկ հա-
ւատը երբեք տեսութիւն չէ ու չի քարոզւում լոկ 
բարձր բեմերից, այլ նախ եւ առաջ կեանք ու զոհա-
բերութիւն է, որ տրուած օրինակով սերունդներ է 
կրթում եւ ամէն նոր ժամանակին համահունչ 
Ղեւոնդներ ու Վարդաններ ասպարէզ բերում»,- 
ասաց Տէր Յովհաննէսը: 

Վերջում Յովհաննէս քահանան քահանայից 
դասի անունից տօնի առիթով շնորհաւորեց Հայոց 
Հովուապետին:

Ս. Ղեւոնդեանց տօնի առիթով քահանայից 
հաւաքի մասնակիցները հանդէս եկան ուղերձով, 
որում ասւում է.

«Սրբոց Ղեւոնդեանց տօնի առիթով, համախըմ-
բուելով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում մեր հոգեւոր 
հօր` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շուրջ, փառք եւ 
գոհութիւն ենք վերառաքում առ Աստուած Նրա 
բազում շնորհների համար եւ շնորհաւորում մեր 
բարեպաշտ ժողովրդին, ծառայակից մեր հոգեւոր 
եղբայրներին:

Ղեւոնդեանց ոգին դարեր շարունակ առաջ-
նորդող է եղել մեր ազգի համար յանուն արժանա-
պատուութեան, խղճի ազատութեան եւ իրաւունք-
ների պաշտպանութեան մղուող իր արդար 
պայքարում: Սուրբ Ղեւոնդեանք ներշնչող կերպար 
են հայ հոգեւորականի համար` իրենց նահատա-
կութեամբ վերահաստատելով ազգային անդաս-
տանից ներս Հայոց Եկեղեցու ծառայութեան ուղին, 
նրա առաքելութիւնը յանուն հաւատի եւ հայրենեաց: 
Հայրենիքի անսասանութեան ու հայ ժողովրդի 

հոգեւոր ինքնութեան անխաթար պահպանման 
տեսլականն է եղել Ս. Ղեւոնդեանց պայքարի 
անկիւնաքարը, մի տեսլական, որի հաւատարիմ 
կրողն է այսօր Հայոց Եկեղեցին իր ողջ հոգեւոր 
դասով: 

21-րդ դարում աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդը, 
յանդիման տարաբնոյթ մարտահրաւէրների, շա-
րունակում է պայքարն իր արդար իրաւունքների` 
ազատ ու անկախ կեանքի, սեփական անվտան-
գութեան եւ բարօրութեան արարման, հոգեւոր 
կեանքի զօրացման համար: Փորձութիւններից ու 
դժուարութիւններից անմասն չէ նաեւ մեր հայրե-
նիքը, որին ուղղուած է աշխարհասփիւռ մեր ժո-
ղովրդի հայեացքը, ակնկալութիւններն ու սպա-
սելիքները: Հայրենի հողն է խարիսխը մեր ազգային 
բոլոր իղձերի ու երազանքների, մարմնաւորողը եւ 
կրողը դարերով կերտուած հոգեւոր-ազգային 
արժէքների: Հայրենի երկրի անկախութիւնն է 
իմաստաւորումը հայի գոյութեան եւ պայքարի, 
սնուցող ջինջ ակունքը հայի ինքնութեան եւ 
երաշխաւորը նրա լուսաւոր ընթացքի: 

Այսօրուայ աշխարհի փոթորկալի պայմաննե-
րում, երբ յարձակման են ենթարկւում ազգային-
հոգեւոր արժէքները, երբ տարբեր ուժերի ներգոր-
ծութեան ներքոյ փորձեր են արւում խեղաթիւրել 
պատմական իրողութիւնները, Ղեւոնդեանց քահա-
նաների ոգին դարերի խորքից մեզ ամէնքիս պատ-
գամ է ուղղում առաւել զգաստութեան, պատաս-
խանատուութեան եւ միաբանութեան ի սէր 
հայրենիքի եւ մեր Սուրբ Եկեղեցու: 

Քաջ գիտակից մեր հոգեւոր առաքելութեանը` 
պէտք է շարունակենք առաւել մեծ նախանձա-
խընդրութեամբ ու ժրաջանութեամբ մեր սպասա-
ւորութիւնը բերել մեր ժողովրդին` ճշմարիտ 
թթխմորը դառնալով մեր ազգային, հասարակական 
կեանքում սիրոյ առատացման, յանձնառութեան 
գիտակցութեան զօրացման եւ բարի գործերի մէջ 

յարատեւման: Մեր Սուրբ Եկեղեցու հովանու 
ներքոյ, հաւատարիմ մեր սրբազան նախնեաց 
հաւատամքին, պէտք է շարունակենք հայոց 
կեանքը խարսխել հոգեւոր արժէքների վրայ, 
որպէսզի մեր ազգի զաւակներն ապրեն իբրեւ լոյսի 
որդիներ Աստծոյ գթառատ սիրոյ եւ ողորմութեան 
մէջ, փոխադարձ յարգանքով եւ խոնարհութեամբ: 
Այս գեղեցիկ տօնի առիթով Քրիստոսասէր մեր 
ժողովրդին առաքեալի խօսքով պատգամում ենք. 
«միշտ փափագող եղէք բանական անխարդախ 
կաթին, որպէսզի նրա միջոցով աճէք փրկութեան 
համար, քանի որ արդէն ճաշակել էք, որ քաղցր է 
Տէրը» (Ա Պետր. Բ 2): 

Սրբոց Ղեւոնդեանց բարեխօսութեան հայցով 
աղօթում ենք հայրենի մեր երկրի շէն ու բարօր 
կեանքի, մեր հաւատաւոր ժողովրդի արժանապա-
տիւ ու խաղաղ ընթացքի համար: Թող մեր Զօ-
րագլխի` Տէր Յիսուս Քրիստոսի առաջնորդութեամբ 
միշտ պայծառ մնա մեր Սուրբ Եկեղեցին` անսասան 
իր հոգեւոր-ազգային առաքելութեան մէջ»:  

Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մուհամ-
մատ Ժաուատ Զարիֆը հրաժարական տուած է: 
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ ան այդ մասին 
գրառում կատարած է Instagram-ի վրայ:

«Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Իրանի մեծահո-
գի եւ համարձակ ժողովուրդին ու իշխանութիւն-
ներուն վերջին 67 ամսուան համար: Ես անկեղծ 
ներողութիւն կը խնդրեմ ծառայութիւնը շարունակել 
չկարենալուս եւ աշխատանքի ընթացքին եղած 
բոլոր թերութիւններուս համար: Երջանիկ եղէ՛ք»,- 
գրած է Մուհամմատ Ժաուատ Զարիֆ:
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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

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ                                                   «Արին» Պարախումբի 
      Վարչութիւն 

Ճաշ - Հանդիպում 
Գեղարուեստական Յայտագիր 

Տեղի Կ'ունենայ  Չորեքշաբթի,  6 Մարտ 2019, Առաւօտեան  
Ժամը 11-Էն Սկսեալ, «Mamounia» Ճաշարանին Մէջ, Զալքա: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ     ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ 
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ     ԼԻԲԱՆԱՆ 
                       ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

 

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ 
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ 

 

Պատգամաբեր՝ Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան 
 

Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ, Նոր Ամանոս, 
Հինգշաբթի, 28 Փետրուար, 2019, կ.ա. ժամը 10:00-ին: 

              
            Հրաւէր 
 

 
 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 

դեսպանութեան հիւպատոսական բաժնի գործառոյթ-
ները աւելի բարելաւելու եւ կանոնակարգելու նպատա-
կով կը տեղեկացնենք, որ այսուհետեւ.

– Պիտի իրականացուին քաղաքացիներուն համար 
խորհրդատուութիւններ հետեւեալ հեռախօսահամարով` 
+967 4 416 781 (ներքին 106, 118),

– Պիտի գործէ արագ արձագանգի ելեկտրոնային 
փոստի հասցէ, որով կարելի է դիմել նաեւ ժամադրութիւններ ստանալու 
համար` armconsulatelebanon@mfa.am

– Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալու դի-
մումները կ'ընդունուին բոլոր աշխատանքային օրերուն՝ բացի Հինգշաբթի 
օրերէն,

– Հինգշաբթի օրերուն կ’իրականացուին բացառապէս այլ հիւպատո-
սական գործողութիւններ (անձնագիրերու վաւերականացումի ժամկէտի 
երկարաձգում, լիազօրագիրերու տրամադրում եւ այլն),

– Հիւպատոսական ծառայութիւններու դիմաց վճարումները կ'իրակա-
նացուին բացառապէս դրամատնային (անկանխիկ) վճարումի եղանակով,

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը 
յորդորէ հիւպատոսական բաժնի այցելուներուն ուղղորդուելու վերոյիշեալ 
տեղեկութեամբ:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
 

  

 
 

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ 
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

 
 Հինգշաբթի, 28 Փետրուար 2019-ի առաւօտեան 
ժամը 9:30-ին, Սրբոց Վարդանանց Տօնին առիթով 
Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ. 
 

Նախագահութեամբ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 
 

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ 

ԳԵՐՇ. Տ. ԹՈՐԳՈՄ ԵՊՍ. ՏՕՆՈՅԵԱՆ 
 Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ 
գտնուելու եկեղեցական արարողութեան, որպէսզի 
Վարդանանց ոգիով լիցքաւորուած՝ ազգովին շարու-
նակենք մեր եկեղեցանուէր եւ ազգաշէն առաքելու-
թիւնը։ 

        ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
 


