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Հերթական Նիստը
Վարդան
Կռուեցաւ
Հայրենիքը
Տեղի
Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ ՀՀ Կառավարութեան
Սուրիոյ
Հակամարտութեան
Քաղաքական
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
ԱզատԿառավարութեան
Տեսնելու Համար
Նիստը՝
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Լուծումը
Եւ
Գաղթականներու
Տունդարձը
Վարդանանց
է
դարձեալ:
Հայրենի
հողը,
Մասին
Յայտարարութեան Համար
դաւանանքը, մշակոյթն ու սեփական կեանքը

Տարանջատ Խնդիրներ Են. Ռաաի

իրար միախառնած հերոսներուն անձնազոհութեան եւ ո՛չ նահատակութեան օրը: Նահատակուողը յանձնողն է, մինչ անձնազոհը`
պաշտպանը, որ հաւատացած է, որ իր կեանքը անարժէք է առանց վերոյիշեալ արժէքներու
գոյութեան պաշտպանումին:
Այս գիտակցութեամբ էր, որ մեր թուականէն 1568 տարիներ առաջ Աւարայրի դաշտին
վրայ ինկան հազար երեսունեւվեց վկաներ։
Ինչպէս ուրիշ հարիւր հազարաւորներ՝ դարերու ընթացքին։ Մինչեւ մեր օրերը, ուր Աւարայրի ժառանգորդները իրենց եղունգներվ
կը ճանկռտէին Հայաստանի լեռներն ու ձորերը, Սարդարապատի անապատն ու ԲաշԱպարանը, Շուշին ու Ազատ Արցախը։
Ի զուր չէ, որ այդ թուականէն ի վեր ՎարՄիջազգային հանրութիւնը պարտի տարանջադան Մամիկոնեանի կերպարը արտացոլացած
տել
Սուրիոյ 8-ամեայ հակամարտութեան քաղաքաէ ազգային դաստիարակութեան, մանկավարկան լուծումը եւ Լիբանան բնակութիւն հաստատած
ժութեան, Հայ գեղարուեստական գրակաաւելի քան մէկ միլիոն սուրիացի գաղթականներու
նութեան, քանդակագործութեան, գեղանըտունդարձը: Այս մասին նշեց մարոնի համայնքի
կարչութեան եւ թատերարուեստի մէջ:
պատրիարք Պշարա Ռաաի:
Մամիկոնեանի կերպարը կենդանի հայրեՌաաի մասնաւորաբար շեշտեց սուրիացի գաղնասիրութիւնն է, ամէն ճակատի վրայ հայրեԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
թականներու շուտափոյթ
տունդարձի
հրամայականիքի
պաշտպանութեան
համար մարտնչողՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
նոր
պաշտօնները:
ներուն խրախուսող իտէալը:
նը, ինչ որ, իր խօսքով, որոշ չափով հնարարութիւն
նախարարական
յանձնաժողովի
Պաապտայի
պալատին
նախագահական
Վարդան Մամիկոնեան
Հայու2-րդ
այն նիստը՝
կերկ'ընձեռէ
շրջադարձելու
երկրիմէջ
քաղաքական,
տնտենորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
հարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
պարն է, որ
կռիւի կ՛ելլէ իբրեւ
հերոսքաղաքաեւ հոն
սական եւ այլ ոլորտներու անհանդուրժելի իրավիճակը:
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
նոր պաշտօնը
իր իսկաւելի
նախորդէն՝
Փիեռ
ճակատի վրայ
կ՛իյնայ
հերոսի մահով: ամբող- իր Լիբանան
հաստատուած
քան մէկ միլիոն
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
Վարդան
կռուեցաւ է ոչ թէ անյաղթ զօրասուրիացի գաղթականներու խնդիրը, ի թիւս տաԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթա- տեղեկատուական
գրասենեակը:
վարի
փառք ձեռք
բերելու, այլ հայրենիքը
րաբնոյթ հետեւանքներու,
խաթարած է երկրի
ազատկազմուած
եւ քաղաքականօրէն
ու մշակութապէս
վերջին
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
տընտեսական ու ենթակառուցուածքային արդէն
տեսնելու համար:
10անկախ
նախարարները
պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
իսկ
խղճուկ
իրավիճակը:
Նորակազմ
կառավաԱհաւասիկ2018-ի
այս էՅուլիսին
Վարդանի
կտակը հայ
Դաշնութեան՝
գաղթականներու
նոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
րութիւնը վստահութեան քուէ ստանալէ ետք, սա կը
սերունդներուն:
Կռուիլ ու մարտնչիլ
թէ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակովո՛չ յառաբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլիհրատապ
տարած աշխատանքը
շարունակէ
օրակարգային
հիմնախնդիրփառքի
համար
այլ
հայրենիքի
ազատութեան
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
ներէն մնալ քաղաքական գործիչներուն համար:
ու անկախութեան
նման գերագոյն
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը նպատակընդրգկելով
Սուրիացի գաղթականներու տունդարձի հարցով
ներու համար: քաղաքականութեան յայտարակառավարութեան
Աշխատանքի
նախկինգործիչները
նախարար երկու
Մուհամմատ
Լիբանանի
քաղաքական
խումբի
Վարդանի կտակը այսօր մեզի կը յուշէ
րութեան մէջ:
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
կը
բաժնուին:
Մուսթաքպալ
շարժումը,
Լիբանանեան
պահել հողը ի գին ամէն զոհողութեան, ի գին
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու
անտարակոյս
յաջողութիւն պիտի
ուժերՍլեյմանը,
կուսակցութիւնը
եւ Ընկերվար-յառաջդիմական
ամէն քաղաքականութեան ու հաշուարկի:
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
կուսակցութիւնը յամառօրէն կ'ընդդիմանան
երբեմընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Îàâանխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուԿոչ Զօրակցութեան Ս. Վարդանանց Տօնի
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
Ս. Վարդանանց
տօնին
առիթով, կոչ
կ՛ուղ- նէական հաւատքի եւ հայրենիքի պաշտպանուխորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփողենք
լիբանանահայութեան
եւ
կը
թելադրենք,
համար արիաբար
նահատակուած
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական թեան
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարարմեր
Մանոր Հինգշաբթի,
ու ընդգծեց,
հերոսները։
վատթար
վիճակը: 28 Փետրուար 2019-ին, փակ սուրբերն
սուր Պթեյշ
որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
պահէ հայկական բոլոր վաճառատուներն ու ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժահաստատութիւնները
մեր եկեղե- մանակ ան կոչՀայ
Կաթողիկէ
Պատրիարքարան
Շարունակուեցաւեւ մասնակցի
Նախարարական
ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչցիներուն
մէջ
մատուցուելիք
սուրբ
պատարագՀայ
Աւետարանական
Եկեղեցիներու
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաներուն
եւ տեղի ունենալիք
պաշտամունքներուն։
Կեդրոնական Մարմին
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի րութիւնները Միութեան
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
Այսպիսով2-րդ
մեծարած
կ՛ըլլանքերէկ
հայ խումբ
քրիստոԱզգային Առաջնորդարան
Լիբանանի Հայոց
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին
օրը ըլլալով՝
մը կայունութիւնն

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն:
նի
կապերը վերահաստատելու
սուրիական վարչաՆիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
կարգին
հետ,
մինչեւ Սուրիոյ
հակամարտութեան

քաղաքական լուծումի հասնիլը, իսկ Հզպալլա, Ամալ
շարժումը,
Ազգային ազատ
եւ իրենց Մէջ
դաշԱԺ Նախագահն
Ու հոսանքը
Հայաստանի
նակիցները հակամէտ են լիբանանեան-սուրիական
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
յարաբերութիւնները վերընձիւղելու, ինչպէս նաեւ ՍուրԳործակցութեան
Հեռանկարները
իոյ
կառավարութեան հետ
գործակցութիւն ծաւալելու
սուրիացի
գաղթականներու
տունդարձը
երաշխաՀայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժուորելու
նպատակով:
ղովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արՄիջազգային
տակարգ
եւ լիազօր Ընտանիքը
դեսպան ՃունՆիւթական
Եամատան:
Օժանդակութիւն
Տրամադրէ
ԼիբաԻնչպէս կը հաղորդէ Պիտի
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
նանին.
Եան Քուպիշ եւ հանրութեան հետ կաժողովի լրատուութեան
Միջազգային
ընտանիքը
ըստ կարելւոյն
պիտի
պերու
վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
օժանդակէ
մը արմատական
բաՄիրզոյեանԼիբանանին՝
նշած է, որշարք
դիւանագիտական
յարարեփոխումներ
իրականացնելու
եւ ելեւմտական
կառաբերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
վարումը
բարելաւելու
ուղղութեամբ:
Այսեւմասին
եւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայուն
արագհակը
ղորդեց
Միացեալ
ազգերու
կազմակերպութեան
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
յատուկ
համակարգող
Եան Քուպիշ:
խօսքով`
2010 թուականին
Թոքիոյի եւ 2015 թուաԵլեւմուտի
նախարար
Ալի Հասան Խալիլի
հետ
կանին
Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
հանդիպումին
Քուպիշ է քննարկեց
2019 թուականի
նոր լիցք հաղորդած
երկկողմ կապերու
ամրապետական
պընդումին:պիւտճէն, ինչը անձնապէս բնորոշեց որպէս օրէնսդրութեան կարեւորագոյն թղթածրարն ու
մասը:
Այս մասին
կը տեղեկանանք
ՄԱԿ-ի հրապաԱզգային
ժողովի
նախագահը անդրադարձած
րակած
հաղորդագրութենէն:
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու զարԵան Քուպիշ,
որ տուեալ
պաշտօնին
գացումին
եւ այդ
առումով
նշած, որնշանակուեցաւ
այս պահուն
ՄԱԿ-ի
ընդհանուր
քարտուղար ԱնթոնիօբարեկամաԿութերեշի
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
կողմէ,
շարք նորընտիր
մը ոլորտներու
մէջ էական
բարեփոխումկան խումբ.
Ազգային
ժողովի
բազմաթիւ
ներու
ծիրէն ներս յայտնեց
ՄԱԿ-ի մտադրութիւնը
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
գործնապէս
օժանդակելու
Լիբանանին՝
գործակցուհետ բարեկամութեամբ:
թեամբ
կարեւոր
կառոյցներու:
ՀՀ միջազգային
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաԼիբանանիյայտնած
համար էտնտեսական
ու ելեւմտական
գիտութիւնը
Ճափոնի կառավարութեան
բարեփոխումներու
ի կատար ածումը
զարգացումի աջակցութեան
ծիրէն նախապայման
ներս տարբեր
էբնագաւառներու
11 միլիառ տոլարի
դրամանպաստը
ստանալու
մէջ ցուցաբերած օժանդակուհամար,
միջազգային հանրութիւնը
խոստացած
թեան եւինչը
իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
էր 2018-ի Ապրիլին Փարիզի մէջ տեղի ունեցած
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Թեհրանի Մէջ Տեղի Ունեցան Հայ-Իրանական Բարձր
Մակարդակի Բանակցութիւններ
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան թագաւորական «Սաատապատ» պալատին մէջ տեղի
ունեցած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հանդիպումը:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ ՀՀ վարչապետի մամլոյ
ծառայութիւնը, նեղ կազմով հանդիպումին յաջորդած են ընդլայնուած կազմով բանակցութիւնները:
Հասան Ռոհանին շնորհակալութիւն յայտնած է
ՀՀ վարչապետին՝ իր հրաւէրը ընդունելուն եւ Իրան
այցելելուն համար: «Բարի գալուստ Իրան: Կը
շնորհաւորեմ Ձեզ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցա,
փոփոխութիւններուն առիթով, որոնք դրսեւորուեցան ժողովրդավարական ճամբով: Մեր պատմական յարաբերութիւնները միշտ եղած են բարեկամական, եւ մենք կը ցանկանք զանոնք աւելի

Մալիի Մէջ Պայթումին
Հետեւանքով 17 Հոգի Մահացած Է

ամրապնդել ու զարգացնել: Իրան մշտապէս կը
ցանկայ իր հարեւաններուն, մասնաւորապէս Հայաստանի հետ ունենալ լաւ յարաբերութիւններ:
Համոզուած եմ, որ Ձեր այցը Իրան պիտի նպաստէ
քաղաքական, տնտեսական եւ մարդասիրական
երկկողմ յարաբերութիւններու ամրապնդումին»:
Վարչապետ Փաշինեան իր հերթին շնորհակալութիւն յայտնած է Ռոհանիի հրաւէրին եւ ջերմ
ընդունելութեան համար` աւելցնելով, որ Իրանը
մօտ է Հայաստանին ոչ միայն աշխահագրական,
այլ նաեւ բարեկամական կապերով, եւ վերջին
իրադարձութիւններէն ետք Իրանի հետ յարաբերութիւններուն համար նոյնպէս նոր հնարաւորութիւններ բացուած են:

Փաշինեան Եւ Այաթոլլա Ալի Խամենէի Համակարծիք Եղած Են, Որ ԼՂ Հակամարտութեան
Համապարփակ Կարգաւորումը Հաւանական Է Բացառապէս Խաղաղ Ճամբով
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Իրան կատարած պաշտօնական այցին հիւրընկալած է Իսլամական յեղափոխութեան գերագոյն առաջնորդ
այաթոլլա Ալի Խամենէի:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ այաթոլլա Ալի Խամենէի ողջունած
է ՀՀ վարչապետի այցը եւ նշած, որ տեղեակ եղած
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է Նիկոլ Փաշինեանի եւ Իրանի նախագահ Հասան
Ռոհանիի բանակցութիւններու արդիւնքներուն:
Այաթոլլա Ալի Խամենէի իր աջակցութիւնը յայտնած
է հայ-իրանական բազմոլորտ գործակցութեան
զարգացումին ու այդ ուղղութեամբ նախատեսուող
քայլերուն: Ան առանձնակիօրէն կարեւորած է հայիրանական տնտեսական գործակցութեան ընդլայնումն ու խթանումը:
Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է

Մալիի կեդրոնական Տիանքապօ քաղաքը Փետըրուար 27-ին տեղի ունեցած պայթումին հետեւանքով մահացած է առնուազն 17 խաղաղ բնակիչ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին
կը յայտնէ «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
Կը նշուի, որ տղամարդու մը մարմինին վրայ
փակցուած սարքը պատճառ եղած է պայթումին:
«Մարմինը պայթած է, 17 հոգի մահացած է»,ըսած է անվտանգութեան ծառայութիւններուն մօտ
աղբիւրը:
ընդունելութեան համար` ընդգծելով, որ Հայաստանը շահագրգիռ է բարեկամ Իրանի հետ յարաբերութիւններու շարունակական զարգացումով ու
ընդլայնումով:

ՀՀ Վարչապետը Եւ Իրանի Խորհրդարանի Նախագահը Գործակցութիւնը Զարգացնելու Մեծ
Հնարաւորութիւններ Կը Տեսնեն
Պաշտօնական այցով Թեհրան գտնուող վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում ունեցած է
Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիժանիի
հետ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ Ալի Լարիժանին ողջունած է
Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութեան
այցը Իրան եւ համոզում յայտնած, որ սա կը
նպաստէ երկու երկիրներուն միջեւ քաղաքական եւ
տնտեսական
յարաբերութիւններու
հետագայ
զարգացումին:
Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է
ջերմ ընդունելութեան համար եւ նշած, որ վերջին
անգամ Իրանի խորհրդարանը եղած է Հայաստանի
խորհրդարանական պատուիրակութեան կազմով
կատարած այցի ծիրէն ներս, որմէ կը պահպանէ
ջերմ եւ հաճելի յիշատակներ:

Զրուցակիցները բարձր գնահատած են բարեկամական երկկողմ յարաբերութիւնները, որոնք կը
շարունակեն զարգանալ փոխըմբռնումի մթնոլորին մէջ:
Կողմերը անհրաժեշտ համարած են տնտեսական գործակցութեան շարունակական ամրապնդումը եւ այդ գործին մէջ կարեւորած նաեւ երկու
երկիրներու խորհրդարաններուն միջեւ կապերու
ընդլայնումը: Այդ առումով զրուցակիցները ընդգըծած են երկու երկիրներու խորհրդարաններուն
բարեկամութեան խումբերու գործունէութեան,
փոխադարձ այցելութիւններուն, խորհրդարաններու
յանձնաժողովներու մակարդակով յարաբերութիւններու զարգացումի անհրաժեշտութիւնը եւ նշած,
որ հայ-իրանական յարաբերութիւններու հետագայ
ամրապնդումը իր նպաստը կը բերէ նաեւ օրէնսդիր
մարմիններու գործակցութիւնը:
Նիկոլ Փաշինեան գոհունակութիւն յայտնած է
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպումի արդիւնքներէն՝ ընդգծելով, որ հայկական
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Աշոտ Գրաշի
Աշոտ Գրաշի (Աշոտ Պաղտասար Գրիգորեան,
9 Մայիս 1910, Պաքու – 28 Փետրուար 1973,
Երեւան), հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ
գրողներու միութեան անդամ 1935 թուականէն։
ԽՄԿԿ անդամ 1941 թուականէն: Գրաշի գրական
անունը կազմուած է բանաստեղծի ազգանուան
եւ անուան սկզբնատառերէն:

կողմը շահագրգռուած է իրականացնելու ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութիւնները, մասնաւորապէս տնտեսական ոլորտին մէջ, ինչը նոր լիցք
կը հաղորդէ երկկողմ յարաբերութիւններուն:
Ալի Լարիժանին, իր հերթին, ընդգծած է, որ
Իրանի խորհրդարանը դրական տրամադրուած է
յարաբերութիւնները աւելի ընդլայնելու հարցին
մէջ: Իր խօսքով` առկայ են գործակցութիւնը
զարգացնելու մեծ հնարաւորութիւններ՝ ինչպէս
երկկողմ, այնպէս ալ բազմակողմ ձեւաչափերով:
Այս թեմայի լոյսին տակ նշուած է ԵԱՏՄ-ի եւ Իրանի
միջեւ ազատ առեւտուրի մասին ստորագրուած
համաձայնագիրի կարեւորութիւնը եւ փաստաթուղթի վաւերացումը խորհրդարաններուն կողմէ:
Կողմերը կարեւորած են նաեւ զբօսաշրջութեան եւ
մշակութային ոլորտներունմ մէջ գործակցութեան
խթանումը:
Հանդիպումին քննարկուած են նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներ։
Ծնած է Պաքու։ 1929 թուականին աւարտած է
տեղի Ալեքսանտր Միասնիկեանի անուան հայկական դպրոցը, 1933 թուականին՝ Երեւանի պետական համալսարանի պատմագրական բաժինը։ 1933-1946 թուականներուն եղած է Պաքուի
Վ. Ի. Լենինի անուան գրադարանի հայկական
բաժնի վարիչը, Ազրպէյճանի խորհրդային գրողներու միութեան հայկական բաժանմունքի քարտուղարը, «Կոմունիստ» հայերէն թերթի արուեստի եւ գրականութեան բաժնի վարիչը։
1946 թուականին տեղափոխուած է Երեւան։
Գրաշիի բանաստեղծութիւնները թարգմանուած
են ԽՍՀՄ ժողովուրդներու շարք մը լեզուներով։
Մահացած է Երեւան։
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Հայ Մամուլի Տարի. Մամուլի Աշխատաւորին
Կարողութիւններուն, Կացութեան Եւ Նպաստին Մասին
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Հարցէ հարց ոստոստող միտքեր մամուլի տարւան առթիւ, հասկնալու եւ քիչ մըն ալ պահանջելու
միտումով:
Հայ մամուլի տարուան առթիւ չնաշխարհիկ
ակնկալութիւններ եւ գովերգութիւններ սին կ՛ըլլան,
եթէ չխօսուի մարդոց մասին, անոնց կացութեան եւ
ապրած մթնոլորտին մասին: Մարդիկ կ՛ապրեցնեն
նոյն այդ մամուլը եւ անոնք վարձկաններ չեն, պէտք
չէ ըլլան:
Այսինքն հարց պէտք է տալ, թէ ո՞վ է մամուլը
ապրեցնող մարդը, ո՞վ կամ ինչպիսի մէկը պէտք է
ըլլայ ան, ի՞նչ պէտք է ըլլան ընկերային, քաղաքակըրթական, մշակութային եւ տնտեսական պայմանները, որպէսզի ան լաւագոյն ձեւով կարենայ
ծառայել ընկերութեան, այդ ընկերութիւնը ըլլայ
երկիր, համայնք, գրականութիւն, քաղաքականութիւն, գիտութիւն, արուեստներ, եկեղեցի եւ այլն:
Ո՛չ աւելի, ո՛չ ալ պակաս, հայ լրագրողը պիտի
ըլլայ նախ լրագրող, պաշտօնին բոլոր ստորոգելիներով, պարտաւորութիւններով եւ իրաւունքներով:
Լրագրողին առաջին պարտաւորութիւնն է լուրը
հաւաքել եւ տարածել, մնալով առարկայական:
Դժբախտաբար հայ մամուլը ոչ ծաւալը եւ ոչ
միջոցները ունի բազմաթիւ եւ մասնագիտացած
աշխատաւորներ պահելու, ինչպէս այդ կրնան ընել
մեծ լրատուամիջոցները: Միջոցները չունի նաեւ
միշտ ուղղակի հետեւելու դէպքերուն, հետեւաբար
իր լուրերը կը քաղէ, այսինքն՝ քաղուած լուրերը կը
խմբագրէ, լրագրութիւն կ՛ընէ գրասեղանի ետին
նստած: Այս պատճառով ալ, հայ մամուլի լուրերը,
յաճախ կը նմանին կրկնութեան: Հայ մամուլը ընթերցողը հետաքրքրելու եւ հետեւաբար տարածւելու համար, պէտք է մօտենայ ուղղակի աղբիւրէն
լուր քաղելու արհեստավարժ եղանակին, ինչ որ
ցանկութիւններու սահմանին վրայ կը մնայ: Իսկ
հայ լրագրողը, այն կառոյցին մէջ ուր կը գործէ, քիչ
մը ամէն բան է:
Հայ լրագրողը նաեւ կը գրէ մեկնաբանութիւններ,
խմբագրական կամ քրոնիկ, երբեմն իր թղթակցութիւններուն (reportage) մէջ ալ կրնայ գնահատականներ գրել, ի հարկէ մարդ չխրտչեցնելու համար մեծ
զգուշութեամբ, այս պատճառով ալ ընթացիկ համայնքային թղթակցութիւնները կը մնան նկարագրութեան սահմաններուն մէջ, եթէ չըլլան գովերգութիւն կամ չդառնան «խօսափող» կամ «տիրոջ
ձայն»ի բարձրախօս: Նման կեցուածքով մամուլը եւ
լրագրողը կը կորսնցնեն իրենց վստահելիութեան
դրամագլուխը, քանի որ հայ թերթի էջը երբ բանանք, գիտենք ազգային եւ քաղաքական էական
հարցերու մասին ո՞ր հունով պիտի ընթանան
միտքերը:
Ինչպէս մամուլը ընդհանրապէս, հայ մամուլն ալ
կ՛անդրադառնայ կեանքի բոլոր հարցերուն (գրական, թատերական, երաժշտական, կրթական, քաղաքական, արուեստներու, խոհանոցի, մարզանքի
եւ այլն): Երբ լրագրողը հարցերու մասին ուզէ
խորացում ունենալ, ընթերցումներով, վերլուծումներով կամ հետախուզութեամբ կ՛ամբողջացնէ իր
ըսելիքը, ի հարկին լուսանկարիչ լրագրողներու
օժանդակութեամբ:
Կան ասպարէզով լրագրողներ: Անոնք իրենց
մնայուն գործին համար կը վճարուին թերթէն,
ձայնասփիւռէն, հեռատեսիլէն եւ պաշտպանուած
կ՛ըլլան օրէնքով եւ համաձայնութիւններով: Արհես-

տավարժ լրագրողներէն զատ, կան նաեւ մամուլի
գործակիցներ, վճարուող կամ սիրայօժար, որոնք
արհեստավարժներուն պէս օրէնքներով եւ համաձայնութիւններով պաշտպանուած չեն ըլլար:
Միջազգային մամուլին համար կ՛ըսուի, որ ան
չորրորդ իշխանութիւն է, թերեւս այդպէս է Հայաստանի մէջ ալ, բայց կրնա՞նք նոյնը ըսել Սփիւռքի
հայ մամուլին համար, ան ըլլայ հայաբարբառ թէ
օտարաբարբառ: Մամուլը կրնայ գրել եւ խօսիլ,
սակայն ան ընթերցող եւ լսող պէտք է ունենայ:
Կրկին կը դրուի վիճակագրութիւններու հարցը:
Սփիւռք(ներ)ի հայկական մամուլի՝ թերթ, ձայնասփիւռ,
հեռատեսիլ, ընթերցող-լսողներու թիւին մասին
ոչինչ գիտենք, ո՞վ ի՞նչ կը կարդայ եւ ի՞նչ կը լսէ:
Աւելի յստակ ըլլալու համար, պէտք է պատասխանել
հետեւեալ հարցումին. հայկական համայնքի մը
անդամներու ո՞ր տոկոսը կը լսէ կամ կը կարդայ իր
մամուլը: Պէտք է խօսիլ թիւերով: Բան մը գիտե՞նք
այս մասին: Հայաբարբառ թէ օտարաբարբառ
հայկական թերթի տպաքանակը եթէ յայտարարուի,
առնուազն գաղափար մը կը կազմենք կացութեան
մասին, հասկնալ՝ թէ ի՛նչ կը ներկայացնէ ան որպէս
չորրորդ իշխանութիւն:
Փակագիծ մը: Օր մը բարեկամ մը ըսաւ, որ «եթէ
կ՛ուզես որ գրած-ըսածդ գաղտնի մնայ, այսինչ
թերթին յանձնէ…»։ Եթէ այս պարզ ախտաճանաչումէն մեկնինք եւ մտածենք…
Սովորութիւն է բացակայ ընթերցողի եւ ունկընդիրի մասին խօսիլ, դժգոհիլ: Երբեմն ալ հարց
պէտք է տալ, թէ ի՞նչ են պատճառները անոնց բացակայութեան, միթէ՞ հրամցուածը չէ մերժուածը,
համարուելով հնամաշ, ժամանակավրէպ, կողմնակալ, անտեղի, գովերգական, նեղ իմաստով տեղական, տեղայնական, համայնքային, թաղային:
Այս հարցումին պատասխան ճարելու համար պէտք
է դուրս գալ ինքնագոհութեան խոզակէն:
Այս մթնոլորտին մէջ կը գործեն Սփիւռքի մամուլի աշխատաւորները, որոնց մէկ մասը սիրայօժար գործակիցներ են, շատեր սիրողական (amateur)
մասնակցութիւն ունին երբեմն յօդուած (անվճար)
գրելով, իսկ հասարակաց ոչ մէկ օրէնք ունի Սփիւռքի հայ մամուլը, մամուլի աշխատաւորի հանգամանքը, եւ այդ ձեւով ալ աշխատավարձը որոշելու
համար: Հայ լրագրողները ոչ մէկ համախմբում
ունին, դեռ չեմ խօսիր արհեստակցական միութեան
(սենտիքա) մասին: Աշխատավարձերու ոչ մէկ
համակարգում կայ, ըստ պատրաստութեան, ըստ
պաշտօնի, ըստ աշխատանքի ծաւալի, ըստ փորձառութեան եւ յաւելումներու:
Եւ չթաքնուելու համար ճկոյթի ետին, պէտք է
ընդունիլ այն իրողութիւնը, որ հայկական մամուլը
ենթակայ է կողմնապաշտական գրաքննութեան
կամ ինքնագրաքննութեան, ինչ որ լրագրողին
համար կը ստեղծէ ազատ կամ անազատ արտայայտութեան խղճի հարց, որ ասպարէզին մէջ կը բնորոշուի՝ իբրեւ clause de conscience: Պատասխանատու անձի մը խօսքը, արտայայտութիւնը,
դիրքորոշումը ըստ կողմի կը գնահատուի: Եթէ
սեփական կողմի պատասխանատուի խօսքը
լրագրողին կողմէ քննադատուի, այդ անընդունելի
կը համարուի, եթէ միւս կողմի պատասխանատուին
խօսքը քննադատուի, այդ կը մեկնաբանուի իբրեւ
կողմնակալութիւն: Կը մնայ պանծացումը… Բայց
նման ընթացքով մամուլը կը կորսնցնէ իրեն համար
էական առարկայականութեան առաքինութիւնը:
Երբ այս կ՛ըսեմ, ինքնագրաքննութիւն կ՛ընեմ

օրինակներ չյիշելով եւ զանոնք չբազմապատկելով:
Իսկ ինչ որ չեմ ըսեր, այս հարցերով զբաղողներէն
շատեր գիտեն արդէն:
Լրագրողը իրաւ գիտակցութիւն պէտք է ունենայ
իր ընկերաքաղաքական պատասխանատուութեան,
ինչ որ կը կոչուի deontologie, իր արհեստին
բարոյականութիւնը, ինչպէս որ ունին բժիշկը,
ուսուցիչը, իրաւաբանը, ճարտարապետը եւ այլն:
Ան իր հոգին ծախած կ՛ըլլայ, եթէ չգործէ բարոյական
խոր ըմբռնումով: Լրագրողը սպասաւորը չէ ուրիշին, ոչ ալ իր անձին, այլ ճշմարտութեան, առարկայականութեան եւ ընկերութեան: Երբ լրագրողը
չունի այս ազատութիւնը եւ գիտակցութիւնը, կը
կորսուի ամէնուրեք ջատագովուած մամլոյ ազաութիւնը, որ ժողովրդավարութեան համար էական
յատկանիշ է:
Լրագրողը հաւատարիմ պէտք է մնայ իր
կոչումին:
Ո՛չ ոք ինքնիրեն իրաւունք պէտք է տայ բռնանալու լրագրողի ազատութեան վրայ:
Ո՛չ ոք իրաւունք ունի, ըլլայ անհատ թէ հաւաքականութիւն, լրագրողը համարելու իր խօսափողը:
Իսկ լրագրողը երբ կը խեղճանայ, ան ինքնահաստատում կը փնտռէ, անատակ կը դառնայ իր
ասպարէզին:
Իսկ ընթերցող եւ լսող, իրենք նախանձախընդրութեամբ պէտք է զօրավիգ կանգնին լրագրողին, որպէսզի ան չհակասէ իր խիղճին: Ժողովրդավարութիւնը եւ ազատութիւնները այս ձեւով
կը կենսագործուին:
Ազատութիւնները տեսական խնդիրներ չեն:
Անոնց տէր կանգնիլը պարտականութիւնն է մեծերուն եւ պզտիկներուն, համեստներուն եւ անուանիներուն:
Մամլոյ ազատութիւնը հաւաքական պատասխանատուութիւն է: Ոչ թէ յաւելեալ իրաւունքի եւ
սնապարծութեան համար, այլ յաւելեալ ծառայութեան:
Գովերգական եւ կանխակալ կարծիքներով
առաջնորդուող մամուլը, պարզապէս ստրուկն է
շահակցութիւններու եւ մեծամիտներու: Անոնց
համար մեծ գրող Հոնորէ տը Պալզաք ըսած էր, որ
անոնք «…այնքա՜ն առաքինութիւններ իրենք
իրենցմէ դուրս կը ցուցադրեն, որ իրենց համար
ներսը ոչինչ կը մնայ»:
Այդպէս են վարդապետական եւ վերջին խօսքը
ունենալու յաւակնութիւն ունեցողները:
Այս հարցերու թղթածրարը պէտք է բանալ,
առանց հրէի եւ հեթանոսի տարբերութիւններու:
Վասն ազատութեան, որպէսզի դատարկաբանութիւն չըլլայ ժողովրդավարութիւնը:
Եւ մամուլը իրապէս ծառայէ ընկերութեան,
մարդկութեան եւ քաղաքակրթութեան:
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Հ.Բ.Ը.Մ.ի 90-րդ Ընդհանուր Ժողովը Փարիզի Մէջ Իր
Ուշադրութիւնը Կը Սեւեռէ Ապագային
Փետրուար 7-9, հարիւրաւոր հայեր եւ համակիրներ աշխարհի հեռաւոր ծայրերէն, մինչեւ Ճաբոն եւ Ուրուկուէյ, Հարաւային Ամերիկա եւ Աւստըրալիա, հաւաքուած էին Փարիզի մէջ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի
90-րդ Ընդհանուր Ժողովին առիթով: Երեք օրերու
ընթացքին, տարբեր ծրագիրներու ամբողջական
յայտագիր մը գործադրուեցաւ, քաղաքի սրտին
գտնուող յատկանշական շարք մը կառոյցներէ
ներս, սկսած Էյֆէլի աշտարակին մէջ կայացած
բարեգալուստի երեկոյէն, որ մեկնարկ հանդիսացաւ
շաբաթավերջի եռուն գործունէութիւներուն, որոնց
ընթացքին, 113 տարիներու վաստակ ունեցող
կազմակերպութիւնը, անցնող երկու տարիներու իր
գործունէութիւններուն արժեւորումին առընթեր,
քննարկեց նաեւ հայաշխարհը յուզող ապագայ
մարտահրաւէրները, որոնք կը բխէին ընկերային
թէ ճարտարագիտական մարզերու մէջ իրականացւող համատարած զարգացումներու պարտադրած
համաշխարհայնական նոր հոլովոյթներու սուր
հրամայականներէն: Նոյն առիթով, Միութիւնը
պատուեց նաեւ համայնքի յայտնի դէմքեր, որոնք
իրենց ներուժը ի գործ դրած են ապահովելու համար կազմակերպութեան իր ամենամեայ դրոշմով
լայն հասողութիւնը շուրջ 97 երկիրներու մէջ աւելի
քան 500,000 հայերու կեանքերէն ներս:

Եուրովիժընի աստղ Իվէթա Մուկուչեան, Հայաստանէն, ելոյթ կ'ունենայ
Շարլ Ազնաւուրի յուշահամերգին ընթացքին

Ուրբաթ երկոյեան, Փարիզի հռչակաւոր Ուակրամ համերգասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Շարլ
Ազնաւուրի նուիրուած յարգանքի յուշահամերգ մը:
Խնամքով ծրագրուած յայտագիրին իրենց մասնակցութիւնը բերին Շարլ Ազնաւուրի հետ երկար
տարիներու ընկերակից դաշնակահար Էրիք Պէրշօ
եւ ճէզ երգչուհի Ճօէնա Մէնտիլ: Հայութեան համաշխարհային պատուիրակին, ֆրանսահայ հանճարեղ երգիչին իւրայատուկ կատարողական
արուեստը բնութագրող նմոյշներ ներկայացուցին
յատկապէս հրաւիրուած ժամանակակից երիտասարդ տաղանդաւոր արուեստագէտներ՝ Նարինէ
Տօվլաթեան, Իվեթա Մուկուչեան, Սոնա Ռուբէնեան, Սրբուհի Սարգսեան եւ Կոր Սութճեան, երաժիշտներու ընտրեալ խումբի մը ընկերակցութեամբ:

Կալա շքահանդէսի մեծարեալները եւ հիւրերը: Ձախէն աջ՝ Սարգիս Տեմիրճեան, Սեդա Տեմիրճեան, Վաչէ Մանուկեան, Հ.Հ. Նախագահ Արմէն
Սարգիսեան, Թամար Մանուկեան, Սնոտըն-ի Բ. Գահաժառանք Տէյվիտ Արմսթրոնկ Ճանզ, Վերա Սեդրակեան եւ Պերճ Սեդրակեան

Բազմատաղանդ հանդիսավար Հայկ Պետրոսեանի
հաղորդական եւ աշխոյժ ղեկավարութեամբ եւ
մէջընդմէջ կատարումներով, որոնց զուգահեռ նաեւ
Ազնաւուրի կեանքէն պատկերներու լուսարցակումներով, ներկայ հանդիսատէսներու խուռն բազմութիւնը, յուզումի եւ վայելքի անկրկնելի պահեր
ապրեցան, եւ յոտնկայս երկար ծափահարութիւններով յայտնեցին իրենց գնահատանքը:
Հանդիսութեան ներկայ էր Ազնաւուրի որդին եւ
Ազնաւուր Հիմնադրամի համահիմնադիր Նիքոլա
Ազնաւուր: Բաժնելով իր զգացումները ան ըսաւ.
«Մենք խոր գոհունակութիւն կը զգանք Փարիզի
մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.ի ընկերակցութեամբ յարգանքի տուրք
մատուցանելով հօրս յիշատակին: Ասիկա նախաքայլն է Հ.Բ.Ը.Մ.ի եւ Ազնաւուր Հիմնադրամի միջեւ
հետագայ բազմաթիւ գործակցական նախաձեռնութիւններու: Ազնաւուրի համամարդկային ոգիին
ու արուեստին ժառանգը եւ անոր սիրոյ եւ երջանկութեան կենդանի շունչը միշտ վառ պիտի մնան
մեր սրտերուն եւ մտքերուն մէջ:»
Յաջորդ օրը, Շաբաթ 9 Փետրուարին, Լէ Ժարտէն Սէն Տօմինիք-ի մէջ կայացած Հ.Բ.Ը.Մ.ի 90-րդ
Ընդհանուր Ժողովի ընթացքին, Միութեան անդամները միաձայնութեամբ Կեդրոնական Վարչական
Ժողովի չորս նոր անդամներ ընտրեցին – Հայկ
Արիեան, Նատիա Գործունեան, Վարդգէս Գնաճեան եւ Արի Լիպարիտեան: Համագումարը առիթ
էր նաեւ գնահատելու Հայութեան իրենց յատկանշական նպաստը բերած շարք մը արժանաւոր անձնաւորութիւններ:
Ֆրանսացի քաղաքագէտ Փաթրիք Տէվէճեան,
գնահատուեցաւ Պօղոս Նուպար պատուաքանադակով, որ միութեան բարձրագոյն պատուանշանն
է որուն կ'արժանանան այն անհատները, որոնք
անխոնջ կերպով ծառայած են համայնքին եւ
օգնած, որ ուրիշներ եւս բարձրանան իրենց հետ:
Տէվէճեանի փալուն գործընթացը յատկանշուած է
որպէս յայտնի փաստաբան, իր հանրային ծառայութեան տարիներու ընթացքին մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան աննկուն ախոյանի դերով:
Արդարութեան եւ Ցեղասպանութեան ճանաչումին
ի խնդիր Տէվէճեանի հետեւողական եւ յամառ աշխատանքին իբր արդիւնք, իրականացաւ ֆրանսական Հոլոքոսթ-ի օրէնքին 2016-ի յաւելուածը, որ
մարդկութեան դէմ ոճիրներու, ցեղասպանութեան
եւ պատերազմական ոճիռներու նկատմամբ
ուրացման կամ արհամարհական որեւէ կեցուածք,

կը նկատէ պատժելի ոճրային արարք: Որպէս հայ
աշխարհաքաղաքացի իր օրինակելի գործունէութեամբ, Փաթրիք Տէվէճեան ճամբայ կը հարթէ
ղեկավարներու երիտասարդ սերունդին համար:
Միութեան մասնաճիւղերուն եւ ծրագիրներուն
մատուցած իրենց երկարամեայ եւ նուիրեալ ծառայութեան եւ ցուցաբերած միութենական բարձր
ոգիին համար գնահատանքի արժանացան նաեւ
շարք մը պատասխանատու անդամներ եւ պաշտօնեաներ: Թամար Խապայեան Սուրիայէն, Մոնիքա Նալպանտեան Պրազիլէն, Մարալ Չօրպաճեան
Աւստրալիայէն, Հերմինէ Տիւզեան Ֆրանսայէն եւ
Ռուբէն Կէտիքեան Արժանթինէն: Գնահատուեցան
նաեւ տարբեր շրջանակներու եւ յանձնախումբերու
նշանակելի նախաձեռնութիւնները, որոնց շարքին
Նիւ Եորք եւ Շրջակայքի եւ Հիսիսային Քալիֆորնիոյ
Երիտասարդ Արհեստավարժներու խմբակցութիւնները:
Նոյն օրը երեկոյեան, Ընդհանուր Ժողովի մասնակիցները համախմբուեցան Փարիզի ամենայայտնի ճաշասրահներէն Լը Փավիյոն Լըտուայէն-ի
մէջ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կալա շքահանդէսին: Գեղափայլ
երեկոյի հանդիսավարներն էին Կեդրնական Վարչական Ժողովի անդամ Անի Մանուկեան եւ Լոնտոնի Հիմնադրամի հոգաբարձական կազմի անդամ
Քամիլիօ Ազզուզ: Ներկաներուն համար անսպասելի, սակայն նախապէս բծախնդրօրէն պատրաստըւած նախաձեռնութեամբ մը, պատիւի արժանացան երկու զոյգեր, որոնք տասնամեակներ
շարունակ իրենց բարերար դրոշմը ձգած են
Հ.Ը.Ը.Մ.ի եւ յարակից համայնքներուն վրայ:
Սարգիս եւ Սեդա Տեմիրճեան եւ Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեան: Անոնց կեանքին եւ տարբեր համայնքներու հայկական թէ տեղական լայն շրջանակներուն կատարած ներդրումներուն մասին
պատմող տեսաերիզներու ներկայացումէն ետք
անոնք պարգեւատրուեցան յուշաքանդակներով:
Սարգիս եւ Սեդա Տեմիրճեանները, որոնք կը
սերին Սուրիոյ եւ Լիբանանի Միութենական համայնքներուն իրենց բարերար ներդրումը բերած
յայտնի գերդաստաններէ, իրենց կարգին ընկերային, կրթական եւ մշակութային կարեւոր ծրագիրներ իրականացուցած են Լիբանանեան թէ
Ամերիկեան հայ եւ տեղական շրջանակներէն ներս,
որոնց կարգին Ամերիկայի Արեւմտեան Ափի
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Հ.Բ.Ը.Մ.ի 90-րդ Ընդհանուր Ժողովը Փարիզի Մէջ Իր
Ուշադրութիւնը Կը Սեւեռէ Ապագային
¾ç 04
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանի
երկրորդական բաժնին կատարած իրենց բարերարութիւնը: Լիբանանի հանրութեան ծանօթ Տեմիրճեան մարզամշակութային համալիրը, որ կառուցւեցաւ իրենց բարերարութեամբ, Լիբանանի
քաղաքացիական պատերազմին յաջորդող վերականգնումի ժամանակաշրջանին, այսօր կը հանդիսանայ շրջանի բոլոր համայնքներուն կողմէ օգտագործուող մարզահամալիր մը, որուն ծովափնեայ
արդիական գեղակերտ կառոյցէն ներս կը գործեն
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի եւ Հայ
Երիտասարդաց Ընկերակցութեան գրասենեակները եւ տարբեր ծրագիրները, զայն վերածելով
եռուն գործունէութիւններու կեդրոնի մը:
Վաչէ եւ Թամար Մանուկեանները, որոնց մարդասիրական եւ ընկերային-տնտեսական զարգացման ի նպաստ կատարած ներդրումները ծանօթ են
իրենց լայն հասողութեամբ եւ միջազգային բարձր
շրջանակներու մէջ գտած ճանաչումով, նոյնպէս
արժանացան ներկաներու գնահատանքի եւ երախտագիտութեան ջերմ արտայայտութիւններուն:
Վաչէ Մանուկեան առաջիններէրն էր որ կազմակերպեց համաշխարհային ընկերութիւններու ներդրումային հոսքը դէպի Հայաստան: Մանուկեանները
հետեւողականօրէն բարերարութիւններ կը կատարեն Հ.Բ.Ը.Մ.ին եւ Մայր Աթոռին, ինչպէս
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Փէսէտինայի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական Վարժարանը եւ Կատրողական
Արուեստներու Կեդրոն համերգասրահը: Միջազգային մարդասիրական կազմակերպութիւններու
եւ ծրագիրներու կատարած իրենց բարերարութիւններուն միջոցաւ, ինչպիսին են ԵՈՒՆԻՍԷՖ-ը
եւ Էլթըն Ճօնի ԷՅՏԶ-ի Հիմնադրամը, անոնք ոչ
միայն անգնահատելի աջակցութիւն կ'ընձեռեն
հազարաւոր կարօտեալներու, այլեւ հայութեան
անունը բարձր պահող պատուաբեր դեսպանները
կը հանդիսանան ազգին: Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեաններու կեանքը եւ գործը պատկերացնող
տեսաերիզին մէջ տեղ գտած էր Նորին Արքայական
Բարձապատուութիւն Ուէլզի Իշխան Չարլզի անձնական վկայութիւնը, որ իր Տաֆրի'զ Հաուզ ծրագրին համար Մանուկեաններու կատարած բարերարութեան անդրադառնալով, կ'ըսէր. «Յուսով եմ կը
գիտակցիք թէ դուք որքան գնահատուած էք
Միացեալ Թագաւորութեան համար ձեր կատարած
բարեգործութիւններուն կապակցութեամբ: Ձեզ
պիտի ուզէի կոչել ազգային հարստութիւն, սակայն
կը խորհիմ թէ միջազգային հարստութիւն կոչումը
աւելի վայել է ձեզի:»
Գնահատանքի եւ յարգանքի ու երախտագիտութեան տուրքերու առընթեր, շաբաթավերջը
յատկանշուեցաւ ապագային վերաբերող խնդիրներու քննարկումին եւ ծրագրումին նուիրուած
աշխատանքային հանդիպումներով եւ համագումարով: Անոնցմէ գլխաւորը միօրեայ համագումարն
էր, որ Ուրբաթ օր կայացաւ ձեռնարկային նախագիծերու մշակման աշխարհի մեծագոյն կեդրոն
համարուող Սթասիոն Էֆ համալսարանային համալիրի համագումարներու սրահին մէջ: Համագումարի հանդիսավարութիւնը ձեռներէցութեամբ
վարեց Ֆրանսայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ Սթէֆան
Պետրոսեան: Օրուան ընթացքին տեղի ունեցած
քննարկումներուն բովանդակային խորքը կազմող
հիմնական նիւթն էր, արդէն շուտով իրականութիւն
դարձող ճարտարգիտական զարգացումներու
արագասլաց ընթացքը, որ հիմնովին կը փոխէր

ընկերային-հանրային կառոյցներու, գիտութեան եւ
ճարտարարուեստի անհուն կարելիութիւններուն եւ
փոխ-յարաբերութիւններուն կապուած դասական
ընկալեալ ըմբռնումները, նոր հորիզոններ բանալով
մարդկութեան համար: Այդ նիւթին շուրջ լոյս սփռող
իրենց տեսլապաշտ եւ խոհուն ելոյթներով հանդէս
եկան օրուան գլխաւոր զեկուցաբեր, Աթօս Էս Ի
ընկերութեան Երէց Փոխ-Գործադիր Տնօրէն եւ
Նախագահ Ռոպէր Վասոյեան եւ Հայաստանի
Հանրապետութեան Նախագահ Արմէն Սարգիսեան, որ պաշտօնական այցով Ֆրանսա կը գտնուէր
այդ օրերուն:

Համագումարը աւարեցաւ Հայաստանի մէջ
Հ.Բ.Ը.Մ.ի նախաձեռնութիւններուն եւ գործընկերային աշխատանքներուն մասին զեկոյցով, զոր
ներկայացուց Միութեան Հայաստանի Գործադիր
Տնօրէն Դալար Գազանճեան, շեշտելով կին գործարարները քաջալերելու ուղղութեամբ կատարուած
աշխատանքները: Իրեն յաջորդեցին գործարար եւ
Հայթէք Եուրոփ-ի հիմնադի Արմէն Վերտեան եւ
Տիճիթըլ Թրէնսֆորմէյշըն Լիիտ էթ Պրէնթէկ-էն
Հայկ Խանամիրեան, որ խօսեցաւ Եւրոպայի
Հ.Բ.Ը.Մ.ի նախաձեռնութիւնը եղող առաջնորդներու
պատրաստութեանԿորիզ ծրագրին մասին, որուն

Համագումարի ակնառու մասնակիցներ կը բաժնեն իրենց վերլուծական խորհրդածութիւնները եւ պատգամները, «Ղեկավար Դիրքերու Վրայ
Գտնուող Կիներ» նիստի ընթացքին: Ձախէն աջ՝ Իզապէլ Քափրօն, Վալէրի Թորանեան, համադրող Արտա Յարութիւնեան,
Էմմա Առաքելեան եւ Ասդրիտ Փանոսեան

Ձեռներէցութեան նուիրուած առաջին նիստը
համադրող Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական
Ժողովի անդամ եւ Միութեան Հայաստանի Նախագահ Վազգէն Եագուպեան ընդգծեց, թէ ձեռներէցութեան ոգին հայ ժողովուրդի յաջողութեան
անկիւնաքարը կը կազմէ: Նիստին կը մասնակցէին
Ուէյքի էնտ Այ Թի ճարտարագիտական նախաձեռնութեան հիմնադիր Թաթուլ Աճամեան, Մայրիկ ճաշարաններու հիմնադիր գործարար Ալին
Գամագեան եւ Իմփէքթ Հապ Արմինիա-ի համահիմնադիր գործարար Վահէ Քէօշկէրեան: Անոնցմէ
իւրաքանչիւրը մանրամասնօրէն անդրադարձաւ
Հայաստանի մէջ ձեռնարկութիւններ սկսելու
կապուած իրենց փորձառութեան եւ խնդիրներուն,
կարեւոր նկատելով Սփիւռքի եւ Հայաստանի միջեւ
մշակութային տաբերութիւններու ընկալումը եւ
փոխադարձ հանդուրժողութեան զարգացումը,
շեշտելով նաեւ կին գործարարներու ներգրաւումին
անհրաժեշտութիւնը:
Յետմիջօրէի նիստը նուիրուած էր կիներուն եւ
կեդրոնացած էր կիներու արդի հիմնախնդիրներուն
վրայ, ընդհանրական թէ Հայաստանեան բովանդակութեամբ: Քննարկումնրու համակարգողն էր
Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ Արտա
Յարութիւնեանը: Կը մասնակցէին տարբեր ասպարէզներու մէջ գործող ակնառու աձնաւորութիւններ՝
քաղաքագէտ եւ գործարար Ասդրիտ Փանոսեան,
գիրքերու հեղինակ եւ Նիւ Եորքի Համալսարանի
դասախօս Էմմա Առաքելեան, Րէվ Տէ Տէօ Մոնտ-ի
տնօրէն Վալէրի Թորանեան եւ Իսի Լը Շանկայ
Նորաձեւութեան Խմբակցութեան Փոխ-Նախագահ
Իզապէլ Քափրօն:

նպատակն է հայ երիասարդներու մօտ մշակել
համամարդկային խնդիրներու նկատմամբ զգայնութիւն եւ նախաձեռնութիւններու մասնակցելու
ոգի:
Միօրեայ համագումարէն անկախ, Ընդհանուր
Ժողովին նախորդող օրերուն տեղի ունեցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի
պատասխանատուներու կողմէ կազմակերպուած
երկխօսութեան եւ գաղափարներու փոխանակման
երկու աշխատաժողովներ, Շրջանակային Յանձնաժողովներու եւ մասնաճիւղերու վարչութեանց
ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ:
Ընդհանուր Ժողովի եւ յարակից ծրագիրներու
ճոխ եւ խանդավառ օրերու աւարտին, մասնակիցները հրաժեշտ տուին իրարու, Միութեան առաքելութեան արդի տարածականութեան եւ անոր
գործունէութիւններու համաշխարհային ու համամարդկային հնչեղութեան խոր հասկացողութեամբ
եւ ըմբռնումով: Ամփոփելով շաբաթավերջի իր
տպաւորութիւնները, Նախագահ Պերճ Սեդրակեան
ըսաւ. «Անցնող չորս օրերու ընթացին մեր խոհական
քննարկումներուն, խորհրդածութիւններուն եւ վերլուծումներուն լոյսին տակ, երբ առիթը ունեցանք
նաեւ գնահատելու մեր շրջանակին մէջ գործող
բազմաթիւ ազգային եւ համամարդկային արժէք
ներկայացնող ու ներդրում իրագործող անձնաւորութիւններ, կրնանք անգամ մը եւս վստահութեամբ
նշել, թէ Հ.Բ.Ը.Մ.ը այսօր, աւելի քան երբէք, պատրաստ է իր առաքելութիւնը արդիւնաւորութեամբ
շարունակելու, ազգային եւ համամարդկային տարողութեամբ, ի շահ հայ ժողովուրդի բարօրութեան
եւ համաշխարհային բեմի վրայ անոր պատմական
դերի իրագործումին»:
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Ատրպէյճանի Կողմէ Հայկական Յուշարձաններու Ոչնչացումը կը
Գերազանցէ «Իսլամական Պետութեան» Յանցագործութիւնները
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Նորարարական փորձագիտական զեկոյցը
կ՝ընթանայ Ատրպէյճանի կողմէ 89 միջնադարեան
եկեղեցիներու, 5480 նրբազարդ խաչքարերու եւ
22700 գերեզմանաքարերու ոչնչացման հետքերով». ասիկա Սիմոն Մաղաքեանի եւ Սառա Փիքմանի աներեւակայելի յօդուածի ենթավերնագիրն
է, որ անցեալ շաբաթ հրապարակուած է Hyperallergic
ամսագրին մէջ։ Իսկ յօդուածի վերնագիրն է՝ «Վարչակարգը կը թաքցնէ բնիկ հայոց մշակոյթի
աւերումը»։
2011 Ապրիլին, երբ Ատրպէյճանի մէջ ԱՄՆ դեսպանը ուզեց այցելել Նախիջեւան՝ հայկական տարածք մը, որ խորհրդային իշխանութեան կողմէ կը
դասակարգուէր իբրեւ Ատրպէյճանի «ինքնավար
հանրապետութիւն»՝ հազարաւոր պատմական միջնադարեան հայկական խաչքարերու ոչնչացման
փաստը ստուգելու համար, ատրպէյճանցի պաշտօնեաները անոր արգիլեցին՝ ըսելով, որ անոնց
ոչնչացման մասին զեկոյցները կեղծ լուրեր են։
Ատրպէյճանական ճնշումներու տակ Նախիջեւանի հնագոյն հայ համայնքը վերացաւ… Չբաւարարուելով ցեղական զտումներով, ատրպէյճանցիները ջնջեցին հայկական յուշարձաններու բոլոր
հետքերը՝ պնդելով, որ ոեւէ մէկ հայ երբեք չէ
ապրած Նախիջեւանի մէջ։
2005 Դեկտեմբերին, Իրանի սահմանապահ
ծառայութենէն Հիւսիսային Իրանի հայկական եկեղեցւոյ առաջնորդը զգուշացուցին, որ Ատրպէյճանի
մէջ Ջուղայի հսկայական գերեզմանատունը, որ
տեսանելի է Ատրպէյճանի հետ սահմանէն, ռազմական յարձակման տակ է։ Եպիսկոպոս Նշան Թօփուզեան եւ անոր վարորդը շտապեցին տեսագրել
հարիւրէ աւելի ատրպէյճանցի զինուորներ, որոնք
սպառազինուած մեծ մուրճերով, բեռնատարներով
եւ ամբարձիչ կռունկներով, կ՝ոչնչացնէին գերեզմանատան մնացած 2000 խաչքարերը, իսկ հազարէն աւելի խաչքարեր արդէն վերացուած էին
1998 եւ 2002 թուականներուն», տեղեկացուցած են
Մաղաքեանն ու Փիքմանը։
Հարթեցուած տարածքը, ուր դարեր շարունակ
կանգուն էին հայկական խաչքարերը, այժմ վերածւած է ռազմական հրաձգարանի։ «Աւերումը «մեծ
աւարտն» էր Նախիջեւանի հայկական անցեալի»,
գրած են երկու հեղինակները։
Մաղաքեանը եւ Փիքմանը հաղորդած են, որ
«Գիտութեան զարգացման ամերիկեան ընկերութիւնը» (AAAS) օգտագործած է հեռակայ պատկերման արհեստագիտութիւններ՝ մշակութային ոչընչացման ուսումնասիրութեան մէջ։ 2010-ին անոնց
աշխարհատարածքի ուսումնասիրութիւնը եզրակացուցած է, որ «արբանեակային տուեալները կը
համապատասխանեն տեղւոյն վրայ դիտորդներու
կողմէ ներկայացուած զեկոյցներուն, որոնք յայտնած են Ջուղայի գերեզմանատան արուեստի
նմուշներու ոչնչացման մասին»։
«Բացարձակ կեղծ եւ զրպարտող տեղեկութիւններ… (կեղծուած) հայկական լոպպիի կողմէ», յայտարարած է Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ
Ալիեւը, որ յաճախ կը սպառնայ Հայաստանին եւ կը
խեղաթիւրէ անոր պատմութիւնը:
Հեղինակները նաեւ կը մէջբերեն Նախիջեւանի
«տեղական ինքնակալ», նախագահ Ալիեւի ազգական Վասիֆ Թալիպովի 2005 Դեկտեմբեր 6-ի թիւ
5-03/S հրամանագիրը, որմով ան «հրամայած է

իրականացնել Նախիջեւանի յուշարձաններու մանրամասն գոյքագրում։ Երեք տարի անց՝ հետազօտութիւնը Թալիպովի համախմբագրութեամբ ամփոփուած է «Նախիջեւանի յուշարձաններու
հանրագիտարանին մէջ՝ անգլերէն եւ ատրպէյճաներէն լեզուներով»։ 522-էջով «Հանրագիտարան»էն
կը բացակային 89 միջնադարեան եկեղեցիները,
5440 նրբազարդ խաչքարերը եւ 22700 գերեզմանաքարերը, որոնք (հետազօտող Արգամ) Այվազեանը մանրակրկիտ փաստագրած էր։ Շատ քիչ
ծանօթագրութիւններ կան ներկայիս այդ շրջանին
մէջ գոյութիւն չունեցող հայկական քրիստոնէական
համայնքներուն մասին, ինչպէս առաքելական,
այնպէս ալ կաթոլիկ։ Այնուամենայնիւ, պաշտօնական ատրպէյճանական հրատարակութեան նախաբանին մէջ «հայերը» յստակօրէն կը բացայայտըւին իբրեւ թիւ 5-03/S հրամանագիրի պատճառ.
«Անկէ ետք, 2005 Դեկտեմբեր 6-ին, որոշում
ընդունուեցաւ… իւրաքանչիւր յուշարձանի համար
անձնագիր տրուեցաւ… Հայերը մեզի հանդէպ
թշնամանք կը ցուցաբերեն, ոչ միայն անարդարացիօրէն հողային պահանջներ ունենալով Նախիջեւանէն, այլ նաեւ մեր պատմական յուշարձաններէն՝ միջազգային հանրութեան տալով կողմնակալ
տեղեկատւութիւն։ Կատարուած հետազօտութիւնը
մէկ անգամ եւս կը հաստատէ, որ Նախիջեւանը կը
պատկանի Ատրպէյճանի թուրքերուն…»։
Իւրաքանչիւր ատրպէյճանցի, որ կը համարձակի
հանդէս գալ ի պաշտպանութիւն հայերու, նոյնպէս
կ՝ենթարկուի յարձակման իբրեւ Ատրպէյճանի
թշնամի: Խիզախ ատրպէյճանցի գրող Աքրամ
Այլիսլին շատ սուղ վճարեց՝ պատմելով ճշմարտութիւնը հայկական յուշարձաններու ոչնչացման
մասին իր հայրենի Ագուլիս քաղաքին մէջ (այժմ՝
Այլիս)։ Յայտնի վիպասանը զայրացած էր, որ
Ատրպէյճանի կառավարութիւնը կ՝ոչնչացնէ հայկական եկեղեցիները: Իր «Քարէ երազներ» վէպին
մէջ, գլխաւոր հերոսը Ագուլիսի մտաւորականն է,
որ կը յիշատակէ մինչեւ 1990-ականները գոյատեւած 12 միջնադարեան եկեղեցիներէն ութը եւ կը
պաշտպանէ Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի
մէջ տեղի ունեցած հակահայկական կոտորածներու
զոհին։ Նախագահ Ալիեւ վերացուց անոր թոշակը
եւ զրկեց «Ժողովրդական գրող» կոչումէն։ Անոր
գրուածքները հանուեցան դպրոցական ուսումնական ծրագրերէն, գիրքերը հրապարակաւ այրեցին,
իսկ անոր ընտանիքի անդամները հեռացուեցան

աշխատանքէ։ Ան փաստացի տնային կալանքի
տակ կը գտնուէր՝ իր վէպի հրապարակումէն ետք։
Այլիսլին բողոքած է Ագուլիսի մէջ հայկական
եկեղեցիներու ոչնչացման դէմ եւ հրաժարած
Ատրպէյճանի խորհրդարանի պատգամաւորի
իրաւագիրէն։ 1997-ին ան անվախօրէն հեռագիր
ուղարկեց նախագահ Ալիեւին՝ հայկական եկեղեցիներու ոչնչացումը անուանելով «վանտալութեան
գործողութիւն՝ իրականացուած զինուած ուժերու
ներգրաւմամբ եւ հակահրասայլային արկերու
կիրառումով»։
Երկու հեղինակները զրուցած են ռուս լրագրող
Շուրա Պուրդինի հետ, որ Այլիսլիի հետ հարցազրոյց
ունենալէ ետք մեկնած էր Նախիջեւան եւ յայտնած,
որ չէ տեսած «տարածքի փառայեղ անցեալին
հետքերը»: Պուրդինը եզրափակած է՝ «Նոյնիսկ
«Իսլամական պետութիւնը» չէր կրնար նման ծանր
յանցագործութիւն կատարել մարդկութեան դէմ»։
Հեղինակները կը յայտնեն, որ Այլիսլին 2018-ի
իր վաւերագրական «Հրաժեշտ» գրութեան մէջ
պնդած է, որ «քանդուած եկեղեցիներէն մէկուն
տեղը՝ հինգ տարի առաջ կառուցուած մզկիթը
տեղացիներու կողմէ պոյքոթի ենթարկուած է,
քանի որ «Այլիսի մէջ բոլորը գիտեն, որ եկեղեցւոյ
տեղը կառուցուած մզկիթին մէջ հնչած աղօթքները
չեն հասնիր Ալլահի ականջին»։
Նախիջեւանի բնակիչ Արգամ Այվազեանը, որ
տասնամեակներ շարունակ լուսանկարած է տեղի
հայկական յուշարձանները մինչեւ անոնց ոչընչացումը, Մաղաքեանն ու Փիքմանը կը մէջբերեն
իբրեւ աշխարհի լռութիւնը դատապարտողի. «Նախիջեւանի հայկական անցեալի ոչնչացումը քարիւղով հարուստ Ատրպէյճանի կողմէ զայն աւելի
վատը կը դարձնէ, քան «Իսլամական պետութիւն»ը,
սակայն UNESCO-ն եւ Արեւմտեան երկիրներու մեծ
մասը չտեսնելու կու տան»։ «Իսլամական պետութեան» կողմէ քանդուած կառոյցները, ինչպէս
Փալմիրան, կրնան վերականգնիլ, կը պնդէ Այվազեանը, սակայն «այն ամէնը, ինչ մնացած է Նախիջեւանի հայկական եկեղեցիներէն եւ խաչքարերէն, որոնք գոյատեւած էին երկրաշարժերուն,
խալիֆներուն, Թամեռլանէն եւ Ստալինէն ետք՝ իմ
լուսանկարներն են»։
«Քալիֆորնիա Քուրիըր»
Թարգմանութիւնը կատարեց Ռուզաննա Աւագեան
Արեւմտահայերէնի վերածեց ԵՌԱԳՈՅՆ-ը
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d by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ
«Stand
Me» («Մնա՛
ինծի
հետ»),
Քինկ
«I Will by
Always
Love Յաճախ
You»
Սիրեմ
Քեզ
Ուիթնի
Հիւսթոն
կը(«Կը
պատահի,
որ Պեն
մեր լսած
երգը Յաւիտեան»)
մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի,
կպչուն միտքի
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

օնք»ի Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: ՈրոՅաճախ
կըերկուքս
պատահի,
մերան,
լսած
երգըէ մինչեւ
վերջինը
անգիր գիտէի,
կպչուն միտքի
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
20 տարբեր
հիթ-շքերթներ։
Թողարկուելէ ետք վաճառլաւ գիտենք
ալ, որ որ
ես շեցի
չեմ
որ պէտք
ԱՆԱՀԻՏ
անցընենք այդ Մենք
երգին
ընկերակցութեամբ,
անպայման
գիտնալ
երգի ստեղծման
պատ«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն
ու
նորէն
լսենք,
օրեր,
ժամեր,
տարիներ
նման
սկսան
անընդհատ
պտըտիլ
շուրջս: Որոարու ռիթմ եւ
պլուզ
ոճի
ամենայայտնի
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
ւած էզգացողութիւնը,
4.5 միլիոն օրինակ, ներքհետագային ալ 2 միլիոն օրիքեզի...»։տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին
յուզուինք, ուրախանանք,
անցընենք
այդ
երգին
ընկերակցութեամբ,
շեցի
անպայման
գիտնալ
երգի
ստեղծման
պատկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
թուային տեսքով։
Ուիթնին երգին
որ կը մեկնիմ, դեռնաշխարհը՝
չի նշանակեր,երգը
որ նակ՝
20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի անոր«Այն
լուռփաստը,
ընկերակցութեամբ:
արարելու
պահուն:1994
Եւ,թուականին
ի
յուզուինք,
ուրախանանք,
տխրինք,
սիրահարինք,
մութիւնը,
հեղինակին
զգացողութիւնը, ներքայս երգը գրեց տպաւորուելով աւետահամար ստացաւ
2 «Կրեմմի»
քեզ
պիտի
Ես կը սիրեմ
քեզ, զարմանս
բայց
կը հեռանամ՝
Սիրոյ մասին
աւելի
քնքուշ
երգձայնագրեց
դժուար
է երեւակայել։
երգերէն
մէկը, որ
Պեն
Քինկը
1960-ին:
Կան
երգեր,
որ տեսած
են չսիրեմ։
մեր կեանքի
գրեթէ
ինծի, յայտնաբերեցի,
որ երգը,
պատ- մրցանակ՝ «Տարուան
հիասթափինք
անոր
լուռ
ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
երգը
արարելու
պահուն: Եւ, ի
եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
ձայնագրութիւն»
եւ «Կանացի լաւագոյն փոփ-կատարում»
յուսալով, որ կեանքը
աւելի բարեհաճ
կը գտնուի
քեզի
Ան Քինկը
առաջինայս
իսկ երգը
բառէն,գրեց
առաջին
հնչիւնէն
մարդուս
հո- յաջորդաբար
տպաւորուելով
աւետաբոլոր
փուլերը
եւ աւելի
շատ մութիւն
ըլլալէ
բացի,
ունի նախապատմութիւն,
Կան
երգեր,
որ
տեսած
են
մեր
կեանքի
գրեթէ
զարմանս
ինծի,
յայտնաբերեցի,
որ երգը, պատկանին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
ըստ մենք:
էութեան
այս էր ըսելիքս
անուանակարգերուն
մէջ։ զայն
հանդէպ...»
գին
կը լեցնէ եկեղեցւոյ
քնքշութեամբ
եւ ջերմութեամբ։
Երգի
իւրա- իրենց
րանական
նոյնանուն
հոգեւոր
յուշեր
կըերգէն՝
պահեն
մէջ,,- քան
Երբեմն
ինչ որ երգին
աւելի մէջ։
հետաքրքրական
կը դարձնէ
բոլոր
փուլերը
յաջորդաբար
եւ
աւելի
շատ
մութիւն
ըլլալէ
բացի,
ունի
նախապատմութիւն,
ն տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանքԵրբ ընկերներն
Փորթերը լսեց
ըսաւ,
որ թոյլ
կուբացայայտէ
տայ երթամ, բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
քանչիւր
բառէն սէրգրուած,
կը ծորի։
Կը թուի,
թէ յարատեւ
1905 թուականին
որուն,
իրալ
հերթին,
հիմք
անոնք
մեր միակ
եներգս,
օրուան
այս
ու կը
յուշեր կըորպահեն
իրենց որ
մէջ,
քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
տին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
համաձայնիմ,
երգի արտադրութեամբ
սիրելու
աւելի տողեր
ամուր երդում
մը դժուար
է գտնել՝
«Կը պայմանով
կը ծառայէին
սաղմոսէն:
Երգի
աշխատանքկամ
այն ժամուն
կամ կեանքի
մէկ կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ալ անոնք Այդպէս
մեր միակ
ընկերներն
են
օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
մահեղինակ, երգահաններու յայտնի
զբաղի ինքը։
ալ ըրինք։
Իսկ թէ
ի՛նչ եղաւ յաջորսիրեմ
քեզ յաւիտեան»:
Սակայնհամար
երգի ենթագիրը
խորքին
ները աւարտին
հասցնելու
իրեն օգնեցին
շրջանին:
Կան երգեր,
որոնց տարիքը
աւելի
ընթերցող,
քեզի հետ բացայայտումներս կիսեկամ
այն
ժամուն
կամ
կեանքի
մէկ
կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
հարցազրոյցներէն
մէկուն ժամամէջ
բացարձակապէս
այլ է երգահաններու
։ Ան ոչ թէմեծ
յաւերժ
սիրելու
երկու
համահեղինակ,
յայտնի
է, քան
մերը:դիւ,
Կանբոլորդ
նաեւգիտէք»,երիտասարդները:
լու միտքը,
ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անշրջանին:
Կան
երգեր,
որոնց
տարիքը
աւելի
ընթերցող,
քեզի հետ բացայայտումներս կիսեխոստում
է, այլԼիպերն
հեռացումի
խօսքեր.
«ԿըԱնոնց
հեռանամ՝
գիտ- նակ
զոյգ՝ Ճերրի
ու Մայք
Սթոլերը:
բոլորին
կը ըսած
կապէէ Տոլլին։
մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
մեծ
է, քան մերը:Յունիս
Կան նաեւ
երիտասարդները:
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան1974 թուականի
6-ին թողարկուելով՝
նալով, որ մէն մի քայլիս քեզ միշտ պիտի
յիշեմ...
դարձած
ենքեզ
պատմութիւն:
Լաւ երգը լաւ գինիի
ինչ իրենք կըերգը
թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
Անոնց
բոլորին
կը
կապէ
մէկ
բան.
անոնք
դամ
դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
ԱՄՆ-ի
անմիջապէստարիքը,
գլխաւորեց կը
քաունթրի
երգերու որոնք երաժշտութեան պատպիտի սիրեմ յաւերժ...»:
նման չի հիննար,
այլ,մէջմեծցնելով
լռեն: Երգեր,
դարձած
են
պատմութիւն:
Լաւ
երգը
լաւ
գինիի
ինչ
իրենք
կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
հիթ-շքերթը։
համար մէջ
Տոլլիին
աւելի լաւը կը դառնայ
անկէ: Երգի վերաթողարկումին
մութեան
իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
նման
չի
հիննար,
այլ,
մեծցնելով
տարիքը,
կը
լռեն:
Երգեր,
որոնք երաժշտութեան պատդիմած են բազմաթիւ
կատարողներ,
որոնցմէշարքին:
Օրեր առաջ հերթական
անգամ, յայտնի
սովորու«անմահներու»
աւելի
լաւը Փրեսլին։
կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
մէկն
էր Էլվիս
Տոլլին մերժած
Փրես-«Երգի մը Պատմութիւնը» շարթեան համաձայն,
բացի
երգացանկսՍակայն
ու միաԱյսպէսէ ծնաւ
Օրեր
առաջ
հերթական
անգամ,
սովորու«անմահներու»
շարքին:
լիին՝ անոր
առաջարկած
Ուիթնի
կատարմամբ
երգի գլխապտոյտ
ցուցի սիրելի երգերէս
մէկըարտադրիչին
(կարծեմ արդէն
քը, պայմաններուն
որուն երկրորդը այսօր
կը Հիւսթոնի
հրամցնենք
քեզի:
թեան
համաձայն,
բացի
երգացանկս
ու
միաԱյսպէս
ծնաւ
«Երգի
մը Պատմութիւնը»
շարպատճառով։
Երբ
իրեն
հարցուցին,
թէ
ինչպէ՛ս
կրցած
է
յաջողութիւններէն
ետք
դեղին
մամուլին
մէջ սկսան
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն
Ա. Կ.
ցուցի
սիրելի
երգերէս
մէկը
(կարծեմ
արդէն
քը,
որուն
երկրորդը
այսօր
կը
հրամցնենք
քեզի:
մերժել Էլվիսին, Տոլլին պատասխանած է, որ այս երգը լուրեր շրջանառուիլ, թէ երկու երգչուհիները վիճած են
միլիոներորդ
անգամ):
Բառերը,
որ
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
1986-ին
որպիտի
երգը
կը հնչէ գիրքին
մէջ (գիրքին
մէջ հերքուիլ,
երգի
իր միակստացաւ
արժէքաւոր
բանն է,«Մնա՛
ինչը իրմէ
ժառանգէ
իրարու հետ։
Լուրը սկսաւ
երբ Ուիթնին հաինծի հետ» ֆիլմի իր
նկարահանումէն
ետք:
Ֆիլմի
տողերուն
հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
ընտանիքը,
իսկ անոնք
գնել1986-ին
երգի հեղինաեւ հեռուստահեռարձակումներուն
ժամանակ
Երգը երկրորդ
ծնունդկ'ուզէին
ստացաւ
«Մնա՛ մերգներուն
որ երգը կը
հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ
երգի
յաջողութեան
ալիքին
հետ
եկաւ
նաեւ
երգի
ակամայ
կը
սկսի
հնչել
ընթերցողի
միտքին
մէջ):
կային
իրաւունքները։
շնորհակալութիւն
կը
յայտնէր
Տոլլիին
հիասքանչ
Անոնք, որ լսած են երգը Ուիթնի Հիւսթոնի կատար- ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգին
երգը
յաջողութեան
նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
ալ իրընթերցողի
հերթին բացայայտօրէն
կ'ումամբ, կը կարծեն, թէ գրուած է «Թիկնապահը»
ֆիլմին
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի համար,
ակամայիսկ
կը Տոլլին
սկսի հնչել
միտքին մէջ):
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի
տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
համար, եւ առաջինը կատարած է նոյնինքն
Հիւսթոնը։ յաջողութեան
նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ րախանար Ուիթնիի կատարմամբ երգի անհաւանական
զբաղեցնելով
1-ին
Խորքին մէջ երգը ստեղծուած է շատ
աւելի կանուխ
՝ հորիզոնականը:
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ յաջողութիւններով եւ անկէ կուտակուող հասոյթով։ Երբ
կատարած
Հիւսթոնը մահացաւ, Տոլլին անոր հասցէին յիշատակի
1974 թուականին, եւ մինչ «Թիկնապահը» ֆիլմին մէջ զբաղեցնելովԶայն
1-ին հորիզոնականը:
են
բազմաթիւ
երգիչհնչելը, ան 1982 թուականին հնչած է «Թեքսասի ամեԶայն կատարած իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Ես մէկն եմ այն հազարաւորներէն,
ներ, որոնցմէ են՝
նահաճելի հասարակաց տունը» ֆիլմին մէջ, իսկ երգը
են բազմաթիւ երգիչ- որոնց սիրտը այսօր կոտրուեցաւ Ուիթնիի մահով։ Միշտ
Ճիմմի Հենտրիքսը,
կատարած է ամերիկացի քաունթրի ոճի երգչուհի Տոլլի
ներ, որոնցմէ են՝ զինքը կը յիշեմ երախտիքով եւ սրտի թրթիռով ՝ երգիս
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն
Ճոնը,
ԱտՓարթոնը։
Ճիմմի Հենտրիքսը, անզուգական կատարողութեան համար։ Եւ հիմա
աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ
Չելենթանօն,
Երգի
հեղինակը
Տոլլին է։ Ան«Պիլլպորտ»
երգը գրած է՝(«Billboard»)
սիրեցեալին
1961-ին
երգը գլխաւորեց
Էլթոն Ճոնը, Ատ- ամբողջ սրտով քեզի կ'ըսեմ, Ուիթնի, ես կը սիրեմ քեզ
առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
ըսելու
համարաղիւսակը
այն ամէնը, ինչ
երկար ժամանակ
ամսագիրի
եւ բառերով
մտաւ «Պիլլպորտի
թէժ
րիանօ Չելենթանօն, յաւիտեան»։
ինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
Ուիթնիի մահէն ետք շատ երգիչներ երգեցին երգը իր
չէ
կրցած արտայայտել։
«Ես գիտէի, որ
հեռանալու
100-եակ»-ի
առաջին տասնեակին
մէջ:
Ան նաեւօրս
կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
անրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս
նաեւ
բռնցքա«Թիկնապահը»
ֆիլմին
մէջ
երգը
կը
յայտնուի
երջայիշատակին։
Անոնց կարգին էին Ճենիֆեր Հատսոնը,
մօտ
Ես յստակՍթոուն»
որոշում («Rolling
կայացուցած
էի սկսելու
իմ
մտնէէ։«Ռոլլինկ
Stone»)
ամսաԶեփե-լին» խումբը,
մարտիկ
Մուհամմետ
Ֆիլմին
արտադրիչը՝
անհատական
ասպարէզս,երգերու
իսկ այդ պիտի
ընէի՝
հեռանա- նիկ պատահականութեան շնորհիւ։
գիրի 500 հանրայայտ
շարքին
մէջ:
ինչպէս
նաեւ
բռնցքա- Պեյոնսեն, Ճեսսիքա Սանչեսը եւ այլք։Երգը հետաքրքրաԱլին եւ
գրող Սթիվըն
ծրագրած
էր ընդգրկել
մէկՄուհամմետ
այլ երգ մը, կան է անով, որ արդէն 4-րդ տասնամեակէ կը շարունակէ
լով Փորթեր Ուակոների հեռուստայայտագիրէն, ուր Քեվին Քոսները,
մարտիկ
Քինկը:համաձայն,
Ընդհանուր սակայն
առմամբշուտով
ան ունի
400-էն որ
աւելի
կը պարզէ,
իրԱլին
ընտրած
երգըՍթիվըն
արդէն մնալ արդիական։ Զայն կը կատարեն եւ կը լսեն նաեւ
միասին կ'աշխատէինք, եւ ուր, իմ խոստումիս
եւ գրող
վերաերգուած
տարբերակ:
Քինկը
իր երաժշտական
գործունէութիւնըՊատճառներէն մէկը,
այսօրուան երիտասարդները։
օգտագործուած
է
ուրիշ
ֆիլմի
մը
մէջ։
Երկար
փնտռտուքէ
մնացի 7 տարի, թէպէտ 5 խոստացած էի։ Մենք Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
1987
թուականին
Սթիվըն
Քինկը
կը
գրէ
«The
սկսած
է
«The
Drifters»
խումբի
կազմին
մէջ: Իրմեկնաբանութիւնն էր:
անզուգական
իր ընտրութիւնը
կանգ կ'առնէ այս երգին վրայ։ անշուշտ,
անընդհատ կը վիճէինք, որովհետեւ շատ նման էինք ետք
վերաերգուած
տարբերակ:
ՔինկըՈւիթնիի
իր երաժշտական
գործունէութիւնը
Stand»
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը,
ուր
գիրքի
ծորուն
պարիթոնը
ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի մասին, որ ընդամէնը
հարկէ,
չմոռնանք
հեղինակին
կը թուականին
յիշէ. «ՔեվինըՍթիվըն
զանգեց Քինկը
ինծի, եսկը
իրեն
իրարու: Երկուքս ալ շատ յամառ էինք։ Ամէն անգամ երբ Տոլլին
1987
գրէուղար«The Ի
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
վերջին
մէջ երգը։
մէջբերումի
տեսքով
կը
սպիտակամորթ
հանմի
քանի պարիթոնը
պարզ
տողի մէջ
կրցաւ
կեանք, յայտնի
այդքան
Անցաւ որոշ
ժամանակ,
որեւէ ուր
արձագանգ
կը փորձէի իրեն ըսել որոշումիս մասին,
ան հատուածին
կը սկսէր կեցի
Stand»
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը,
գիրքի դարձուց
ծորուն
ռիթմ
եւ այդքան
պլուզ ժանրը
յայտնուի
երգէն
քառատող
մը,
որ
անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
զգացում,
այդքան
քնքշութիւն
եւ
այդքան
սէր
դնել։
չստացայ։
Երբ
երգը
առաջին
անգամ
Ուիթնիի
կատարհակառակիլ եւ վիճիլ՝ հեռանալով խօսակցութեան կէսէն, վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
դարձուց սպիտակամորթ հաննաեւզիս
գիրքն
ու հնչեց
երգը:ռատիոյով,
Դժուար էեսըսել,
թէ
Me»
մամբ
մեքենայիս
ղեկին էի։ Սկիզբը մէջ, իսկ «Stand by
«Ես
քեզիերգը
կը մաղթեմ
ուրախութիւն
անաւարտ ձգելով ըսելիքս ։ Այս ամէնըկըկըկապէ
նեղացնէր
յայտնուի
երգէն քառատող
մը, որ անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
արդեօք
Սթիվըն
Քինկը
երգէն
ոգեշնչուելո
՞վ
գրած
դարձաւ
դարի
անմահ
երգերէն
կը գիրքն
սկսէր «IfուI,երգը:
shouldԴժուար
stay...» մասով։
եւ երջանկութիւն,
ամէն անգամ, եւ որոշեցի զինքը ստիպել, որ զիս լսէ այն չճանչցայ։
կը կապէ Ան
նաեւ
է ըսել,Երբ
թէ
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը
է գիրքը,
թէ պարզապէս
անոնք
բառախաղով
կըայս
յուզէ
հնչեց
«I will
always love
you» երգէն
հատուածը,
քիչ մնաց
Բայց
ամէնէնանմահ
աւելի, երգերէն
քեզի սէր
տարբերակով, որով ամենալաւը կրնամ.
երգի միջոցով։
արդեօք
Սթիվըն
Քինկը
ոգեշնչուելո
՞վվթարի
գրած մէկը, որ մինչեւ օրս
դարձաւ
դարի
կապած
է
իրար,
բայց
ընթերցողները
կը
փաստեն,
հանդիսատեսի
սիրտը:
ենթարկէի
մեքենան։
կը
կամենամ...»
Այսպիսով ես գրեցի երգը։
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
Ուիթնիի
կատարմամբ
երգը գլխաւորած
աւելի քան
«...ԵՍ
ԿԸ ՍԻՐԵՄ ՔԵԶ
ՅԱՒԻՏԵԱՆ...»:
«Հետս կը վերցնեմ լոկ յուշերը մեր, լար մը կը խնդրեմ։ կապած
է իրար,
բայց ընթերցողները
կըէ փաստեն,
հանդիսատեսի
սիրտը:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
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(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
öºîðàô²ð
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար 8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է
ԷՏԿԱՐ
ՄԵԼԻՔ
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀ (1904-1976)
Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
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Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էնդասաւանդած
Հայաստանի էնկարիչների
նկարչութիւն
ՀՀ Արարատմիութեան,
քաղաքի 2003էն
Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
«Էտիթ
Փիաֆ»
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ.
Արժանացած է «Վահան
Թէքէեան»
«ՆորԷոն» նորարարական
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
է շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան
Վարդգես
Սուրենյանցի
անուան
մետալի
(«Մոշ
վաճառող
ծերունին»
գործին
համար):
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Միջազգային
Միջազգային Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ

Հռոմի
Հռոմի Պապը
Պապը Առաջին
Առաջին Անգամ
Անգամ Կ'այցելէ
Կ'այցելէ
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական Թերակղզի

ՀԵԸ Անդրանիկ Երրորդ Դիրքը Գրաւեց Լիբանանի Ֆութպոլի
Դ. Դասակարգի Պէյրութի Գօտիի Ախոյեանութեան Մրցումներուն

Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Փետրուար
Փետրուար 3-ին
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ առաքելական
առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան
Կիրակի, 24 մեկնած
Փետրուար
2019-ին աւարտեցան
Լիբանանի ֆութպոլի
Դ.
ուղեւորութեան
է Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
դասակարգի
ախոյեանութեան
Պէյրութի
գօտիի
մրցումները:
ՀԵԸ
ԱնդրաՀռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի,
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
«ՌԻԱ
նիկի կազմը՝կը
արդիւնքով
պարտութիւնվկայակոչելով
մը կրեց ախոյեանութեան
առաջին
թերակղզի,
կը4-2
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
նովոսթի»-ն։
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
կիրակնօրեայ
դիրքը
գրաւող
գրաւեց Վատիկանի
ընդհանուր դասաւորման
3-րդ
Ապու
ՏապիՏինամօ
մեկնելէՊէյրութէն
մէկ ժամեւ առաջ,
մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական
քարոզի
ան
այցը
համարած
բայց
դիրքը, արձանագրելով
մէկ յաղթանակ,
եւ երկու
աւանդական
քարոզի ժամանակ
ժամանակ
ան ԱՄԷ
ԱՄԷ իր
իրերկու
այցը հաւասարութիւն
համարած էէ «կարճ,
«կարճ,
բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
պարտութիւն:
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ
Այնուհետեւ Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Թուիթըրի
Թուիթըրի
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
Ախոյեանութեան
տիտղոսը
շահեցաւ
Տինամօ
Պէյրութը:
Շաալէթ Իսլահ
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։
Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Պէյրութկ'ուղեւորուիմ
գրաւեց երկրորդ
դիրքը:
Վերջին
դիրքըգրենք
գրաւող
Մազրաան,
երկիրը
որպէս եղբայր,
որպէսզի
միասին
երկխօսութեան
էջ
մը
անցնինք
խաղաղութեան
Աղօթեցէ՛ք
յառաջիկայ
տարեշրջանին
մասնակցի արահետներով։
Ե. դասակարգի ախոյեանութեան
էջ
մը եւ
եւ միասին
միասին
անցնինքպիտի
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
համար»։
մրցումներուն:
համար»։
Այցը
տեւէ
մինչեւ
Ապու
թագաժառանգ,
Շեյխ
ՀԵԸ պիտի
Անդրանիկ
խումբին5՝
Ժորժ Ապտօն
է, իսկ ՀԵԸ-ի
Այցը
պիտի
տեւէ ֆութպոլի
մինչեւ Փետրուար
Փետրուար
5՝մարզիչը
Ապու Տապիի
Տապիի
թագաժառանգ,
Շեյխ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
մարզական ընդհանուր
ՀԵԸ-իԱյցին
Կեդրոնական
ՎարչուՄուհամմատ
պին Զայետպատասխանատուն,
Ալ Նահիանի հրաւէրով։
Հռոմի պապը
կը
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիթեան անդամ՝
Պօղոս Վանլեանը:
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
Տինամօ Պէյրութ եւ Շաալէթ Իսլահ Պէյրութ պիտի մասնակցին Գ. դասապումին։

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանութեան հիւպատոսական բաժնի գործառոյթները աւելի բարելաւելու եւ կանոնակարգելու նպատակով կը տեղեկացնենք, որ այսուհետեւ.
Հայկազեան
Համալսարանը
– Պիտի իրականացուին
քաղաքացիներուն համար
Հայկազեան
Համալսարանը
խորհրդատուութիւններ հետեւեալ հեռախօսահամարով`
Սիրով
կը
ներկայ
գտնուելու
4 416 781 ձեզ
(ներքին
106, 118),
Սիրով+967
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ
ձեզ
ներկայ
գտնուելու
–
Պիտի
գործէ
արագ
արձագանգի
ելեկտրոնային
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
մեպուս
փոստի հասցէ, Օսմանեան
որով կարելի խորհրդարանի
է դիմել նաեւ ժամադրութիւններ
ստանալու
Յակոբ
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
համար` armconsulatelebanon@mfa.am
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
– Հայաստանի Հանրապետութեան
քաղաքացիութիւն ստանալու դինուիրուած
նուիրուած տեղեկագրին
տեղեկագրին
մումները կ'ընդունուին բոլոր աշխատանքային օրերուն՝ բացի Հինգշաբթի
անգլերէն
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
օրերէն,
– Հինգշաբթի օրերուն կ’իրականացուին բացառապէս այլ հիւպատոսական գործողութիւններ (անձնագիրերու վաւերականացումի ժամկէտի
երկարաձգում, լիազօրագիրերու տրամադրում եւ այլն),
– Հիւպատոսական ծառայութիւններու դիմաց վճարումները կ'իրակաՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
նացուին բացառապէսԳԻՐՔԻ
դրամատնային
(անկանխիկ) վճարումի եղանակով,
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

The Adana Massacres
Խօսք
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը
յորդորէ հիւպատոսական բաժնի այցելուներուն ուղղորդուելու վերոյիշեալ
Վեր.
տեղեկութեամբ:
Վեր. Դոկտ.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ Հայտօսթեան
Հայտօսթեան
ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՀՀ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (ՏեղեկագրինՄԷՋ
թարգմանութեան,

Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի,
յառաջաբանի, յաւելուածի,
յաւելուածի, ծանօթագրութեան
ծանօթագրութեան հեղինակ)
հեղինակ)
Դոկտ.
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան

Երկուշաբթի,
Երկուշաբթի, 44 Փետրուար
Փետրուար 2019,
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
Հայկազեան
Համալսարանի
Տէրեան
Հայագիտական
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան

կարգ բարձրանալու զտման մրցումներուն:

Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
ԿԸՅ-ն Նախագահի
Նախագահի 28
28 Թեկնածու
Թեկնածու
ՀԵԸ Անդրանիկ
Գրանցած
Է
Գրանցած
Է Սին Էլ Ֆիլ Պատուաբեր 5-Րդ Դիրքը Գրաւեց Լիբանանի
Աղջկանց Պասքեթպոլի Ա. Դասակարգի Ախոյեանութեան Մրցումներուն

ՀԵԸ Անդրանիկ Սին էլ ֆիլի աղջկանց պասքեթպոլի երիտասարդ կազմը
պատուաբեր 5-րդ դիրքը գրաւեց Լիբանանի պասքեթպոլի Ա. դասակարգի
ախոյեանութեան մրցումներուն:
Բ. դասակարգի ախոյեանութեան տիտղոսը շահելէ ետք, Ա. դասակարգ
Արդէն
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած էէ Ուքրանիոյ
կեդրոնական
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի
փաստաթուղթեր
կեդրոնական
բարձրացած
մեր աղջիկները
միայններկայացուցած
վերջին մրցումին,Ուքրանիոյ
կէտերու ջնջին
տարբեընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
րութեամբ կորսնցուցին «Ֆայնըլ Ֆոր»ի փուլը անցնելու առիթը: գրանցուելու
Ախոյեանուհամար,
որմէ
է,
28-ի թեկնածութիւնը՝
համար,
որմէ 28-ն
28-ն գրանցուած
գրանցուած
է, իսկ
իսկ միւս
միւս
թեկնածութիւնը՝ ոչ,
ոչ, ինչպէս
ինչպէս կը
կը
թեան մրցումներուն
կը մասնակցէին
ութ28-ի
խումբեր:
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլի կազմին մարզիչն է Ժորժ Տեղէրը, ՀԵԸ-ի
յայտնած
էէ ուքրանական
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
թղթակիցը։
յայտնած
ուքրանական
թղթակիցը։
պասքեթպոլի
կազմերուն«Փրիամոյ»
ընդհանուրհետուստաալիքի
պատասխանատուն՝
Թոնի Ճունթոյ«Ընդամէնը
գրանցուած
էէ 28
թեկնածու։
22
թեկնածու
մերժում
«Ընդամէնը
գրանցուած
28
թեկնածու։
22
թեկնածու
մերժում ստացած
ստացած է:
է:
եանը:
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
Ընդհանուր առմամբ, ՀԵԸ-Ի
փաստաթուղթեր
յանձնած
է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
էէ թղթակիցը։
թղթակիցը։
Երէկ՝
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար 3-ը,
3-ը, ԿԸՅ
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն համար
համար փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
յանձնելու
յանձնելու վերջին
վերջին օրն
օրն էր։
էր։
Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ մէջ
մէջ նախագահական
նախագահական ընտրութիւնները
ընտրութիւնները տեղի
տեղի պիտի
պիտի ունենան
ունենան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ»
խումբի
տուեալներով՝
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին
տուեալներով՝
Մեթր Գ.ընկերաբանական
Տէրտէրեանի «Ֆրանչիսկոս
Ա. Կը Շարունակէ
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին է,
է,
Հոգեւոր Յեղափոխութիւնը» յօդուածին հրապարակման
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
համար Տիկ. տեղը
Վիքի Կորկոտեան-Չաթալպաշեան
«Զարքուէարկել։
քուէարկել։ Երկրորդ
Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
«Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ
առաջնորդ Եուլիա
Եուլիա Թիմոշէնքօն
Թիմոշէնքօն
թօնք»ին
կը նուիրէ
էէ (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
(18.2%),
երրորդը՝
գործող100,000
նախագահլ.ո.
Փետրօ Փորոշէնքօն
Փորոշէնքօն (15.1%)։
(15.1%)։
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