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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Իսրայէլի
Ընտրութիւններուն
Նաթանիահուի
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Նահանջի
Համար
Կարեւորը
Արաբական
Մասին Յայտարարութեան Համար
Դիրքորոշման Միաւորումն Է. Ժոմպլաթ

«Իսրայէլի ընտրութիւններուն կարեւորը բոլոր
կողմերէն արաբական դիրքորոշման միաւորումն է,
որպէսզի Նեթանիահուն նահանջէ եւ անոր հետ
նահանջէ
դարուՀանրապետութեան
գործարքը», -կ’ըսէ վարչապետ
Ընկերվար
Լիբանանի
յառաջդիմական
կուսակցութեան
ղեկավար
Ուալիտ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
Ժոմպլաթ:
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝

Ալմասարէֆ փողոցի ամբողջական փակում՝
նիստի գումարման ողջ ժամանակի ընթացքին,
սկսեալ վերոյիշեալ թուականի առաւօտեան ժամը
7.00-էն
մինչեւ նիստի
աւարտը:ստանձնեցին իրենց
նախարարներ
պաշտօնապէս

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:

նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաԱլմասարէֆ
Փողոցի
Ամբողջական Փակում
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողԱյսօր
Կայանալիք
Կառավարութեան
Հարց Ու
ջացնելու համար:
Պատասխան
Նիստի
Ողջ Ընթացքին շաբաթաԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
Ներքին
անվտանգութեան
ուժերու գլխաւոր
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին
անդամ
տնօրէնութեան
հասարակայնութեան
կա10 նախարարները պիտի քննարկենհետ
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
պերու
բաժինը
յայտարարեց,
որ
10/4/2019
թ.
առաքաղաքացիներէն
կը նոր
խնդրուի,
տեղեԴաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նորՅարգելի
առաքելութեան
մէջ, մինչ
նախարարը
ւօտեան
ժամըիրականացնելու
11: 00-ին, Լիբանանի
խորհրդարանի
եւ հետեւիլ
ներքին
անվտանգութեան
տունդարձը
նպատակով
յառա- կանալ
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
շէնքէն
ներս
պիտի
գումարուի
կառավարութեան
ուժերու
ցուցումներուն,
ինչպէս
նաեւ
ուղղութիւն
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
հարց
ու
պատասխանի
նիստը,
որուն
համար
պիտի
ցոյց
տուող
ազդանշաններուն,
որոնք
տեղադրուած
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
կատարուին
երթեւեկութեան
հետեւալ կարգադրուտեղ՝ երթեւեկութիւնը
դիւրացնելու
եւ խճոկառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարա- են ամէն
Աշխատանքի
նախկին նախարար
Մուհամմատ
թիւնները.
ղումէն
զերծ պահելու
րութեան մէջ:
Քապպարա
ըսաւ, որհամար։
իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Շրջանային Èáõñ»ñ
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
Թուրքիոյ
Մէջ Ինչո՞ւ կը Նուազի Հայերու Թիւը
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Թուրքիոյ
փաստաբաններու
միութեան
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր
բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, նախաինչպէս
գահ
Մեթին
Ֆէյզիօղլուն
Խոջալուի
դէպքերու
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուառիթով կազմակերպուած ձեռնարկին
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ տարելիցին
թիւնը:
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո- հանդէս եկած է հակահայկական ելոյթով:
«Ամէն
Ապրիլ 24-ին,
ժամանակակից
երեւնալու
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանհամար,
կ՝ըսեն
«բոլորս
հայ
ենք»
եւ
կը
փորձեն
վատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի
ըլլայ
ստիպել
աշխարհին,
որպէսզի
ընդունի
ստեղծելարեւմտեան
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: ՄիաժաԻ հեճուկս
ատոր՝
ալ պիտի գործիչըսենք.
Շարունակուեցաւ Նախարարական ատիկա:
մանակ ան
կոչ ուղղեց
բոլորմենք
քաղաքական
«բոլորս
թուրք
ենք»,ըսած
է
Ֆէյզիօղլուն:
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաՆախարարական պաշտօններու փոխանցումի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը
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րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 02
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան
Վարչապետը աշխատանքային
Հերթական Նիստը
այցով
կը մեկնի
Ստրասպուրկ
Կը Կայանայ
Մէկ Օր
Կանուխ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարուՎարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեան
Ապրիլ 10-11
թեան
հերթական
նիստը
տեղի կ'ունենայ
Փեաշխատանքային
տըրուար 6-ին: այցով պիտի մեկնի Ստրասպուրկ՝
Եւրոպայի
խորհուրդ:
Այս մասին «Արմէնպրես»-ին
Այս մասին
կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
տեղեկացուցին
վարաչպետի աշխատակազմի
աշխատակազմիՀՀտեղեկատուութեան
եւ հասատեղեկատւութեան
հասարակայնութեան
րակայնութեան հետեւկապերու
վարչութենէն: հետ
կապերու
Նիստըվարչութենէն
կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
ՀՀ վարչապետը Ապրիլ 11-ին պիտի մասնակցի
Եւրոպայի
խորհուրդի խորհրդարանական
ԱԺ Նախագահն
Ու ՀայաստանիվեհաՄէջ
ժողովի (ԵԽԽՎ) գարնանային նստաշրջանի
Ճափոնի Դեսպանը
Ենգայ
Երկկողմ
լիագումար
նիստին, ուրՔննարկած
հանդէս պիտի
ելոյթով
եւ
պիտի պատասխանէ
պատգամաւորներու հարԳործակցութեան
Հեռանկարները
ցերուն:
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոՀայաստանի
հանդիպումներ
պիղովի
նախագահվարչապետը
Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
տի
Եւրոպայի
խորհուրդի
5-ինունենայ
ընդունած
է Հայաստանի
մէջգլխաւոր
Ճափոնիքարարտուղար
Թորբէօրն
Եակլանտի,
Եւրոպայի
խորտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
հուրդի
խորհրդարանական
Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը, վեհաժողովի
ՀՀ Ազգային
նախագահ
Լիլիան
Մորի-Պասկիէի,
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեանԵւրոպայի
հետ կախորհուրդի
Վենետիկի
յանձնաժողովի
նախագահ
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Ճաննի
Պուքիքիոյի
հետ:
Նիկոլ Փաշինեան
եւ
Միրզոյեան
նշած է, որ
դիւանագիտական
յարաԹորբէօրն
Եակլանտ
հանդէս
պիտի
գան
ԶԼՄ
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
ներկայացուցիչներու
համար յայտարարութեամբ:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը
կայուն եւ արագ կը
ՀՀ
վարչապետը,
ԵԽ
գլխաւոր
քարտուղարը
եւ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
ԵԽԽՎ
նախագահը
Եւրոպայի
խորհուրդի
կեդխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուարոնակայանի՝
Եւրոպայի
պալատի մէջ, բացումը
պաշտօկանին Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
նապէս
բացումը
պիտի
կատարեն
«Հայաստանի
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաթաւշեայ
յեղափոխութիւնը» խորագիրով լուսապընդումին:
նըկարներու ցուցահանդէսին:
Այցի
ծիրէնժողովի
ներս կը
նախատեսուի
նաեւ Նիկոլ
Ազգային
նախագահը
անդրադարձած
Փաշինեանի
հանդիպումը
Ստրասպուրկի
հայ
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարհամայնքի
գացումին ներկայացուցիչներուն
եւ այդ առումով նշած,հետ:
որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-

Ռուսաստան
Ու Թուրքիա
Կը բազմաթիւ
կան խումբ. նորընտիր
Ազգային ժողովի
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
Դիւրացնեն
Վիզային
Ռեժիմը

հետ
բարեկամութեամբ:
Ռուսաստան
ու Թուրքիա աշխատանքներ
ՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարըվիզային
իր երախտակ’իրականացնեն
իրականացնելու
ռեժիմի
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
ազատականացման ուղղութեամբ: «Արմէնպրես»-ի
զարգացումի աջակցութեան
ներս տարբեր
հաղորդմամբ,
այս մասին կըծիրէն
տեղեկացնէ
«ՌԻԱ
բնագաւառներու
մէջ
ցուցաբերած
օժանդակուՆովոստի»-ն:
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց ՀՀ-ում ԱՄՆ
Նորանշանակ Դեսպանին

Ապրիլի 9-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց
Հայաստանի Հանրապետութիւնում Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգների նորանշանակ արտակարգ
եւ լիազօր դեսպան տիկին Լին Թրեյսիին:

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեւոր պետերի
կողմից ձեռնարկուող խաղաղարար ջանքերին:

Նորին Սրբութիւնն իր շնորհաւորանքներն ուղղեց դեսպանին նշանակման առիթով` արդիւնաւոր
առաքելութիւն մաղթելով Հայաստանում: Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը գոհունակութեամբ արձանագրեց Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ առկայ հագործակցութիւնն ու բարեկամութիւնը, ինչին կարեւոր
իր նպաստն է բերում նաեւ ԱՄՆ հայ համայնքը:
Հանդիպմանն անդրադարձ կատարուեց երկրի
առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներին ու դժուարութիւններին, ինչպէս նաեւ ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորմանն ի նպաստ

Շրջանային Èáõñ»ñ
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Թուրքիոյ Մէջ Ինչո՞ւ կը Նուազի
Հայերու Թիւը

Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ այս յայտարարութեան
արձագանգած է Պոլսոյ մէջ գործող «Նոր զարթօնք»
հայկական նախաձեռնութեան անդամ Մուրատ
Մըհչըն: Խօսելով Պոլսոյ հայ համայնքի վիճակին
մասին՝ ան ըսած է. «40.000 մարդ մնացած ենք,
մեծ մասը տարէց, մնացածներն ալ կամաց-կամաց
կ՝երթան այս երկրէն»:
Թրքահայ համայնքի նօսրացման թեմային
անդրադարձած Euronews-ի թրքական ծառայութիւնը կը գրէ.
«Ըստ Լոզանի պայմանագրին՝ Թուրքիոյ մէջ
փոքրամասնութիւնները կը ճանչցուին կրօնի տեսանկիւնէն: Այդ պատճառով ալ հայ բնակչութեան
վերաբերեալ տուեալները կը ներառեն միայն
քրիստոնեայ հայերը: Հայաստանէն իբրեւ զբօսաշրջիկ եկած ու անօրինական կերպով աշխատող
հայերու եւ իրենց հայ համարող իսլամներու
քանակին մասին ճշգրիտ տեղեկութիւններ չկան»:
Լրատուականը համայնքի նօսրացման թեմայով
զրուցած է Պոլսոյ հայկական «Ակօս» թերթի սիւնակագիր Բագրատ Էսդուգեանի ու «Նոր զարթօնք»ի ներկայացուցիչ Մուրատ Մըհչըի հետ:
Էսդուգեան կը նշէ, որ Թուրքիոյ մէջ ապրող
հայերու թիւին մասին արժանահաւատ տեղեկութիւններ չկան ու կ՝աւելցնէ. «Հայաստանէն իբրեւ
զբօսաշրջկ այստեղ եկած ու անօրինական կերպով
այստեղ աշխատողներուն թիւը կրնան գիտնալ
ոստիկանութեան անձնագրային վարչութենէն:
Ձեւականօրէն իսլամացած հայերուն թիւը գիտնալը
անհնար է»:

Գարեգին Բ. Հայրապետը եւ ԱՄՆ դեսպան
Թրեյսին նաեւ զրուցեցին հայ ժողովրդի կեանքում
ինչպէս անցեալում, այնպէս եւ այսօր Հայոց
Եկեղեցու հոգեւոր եւ ազգապահպան առաքելութեան մասին:
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Անդրանիկ Յովհաննէս
Ղուկասեան
Անդրանիկ Յովհաննէսի Ղուկասեան (1905,
Ապրիլ 10 - 1982, Նոյեմբեր), հայ արձակագիր,
ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ 1957
թուականէն։ ԽՄԿԿ անդամ 1928 թուականէն:
Ծնած է Արեւմտեան Հայաստանի Տարօնի
Վարդոյի գաւառակի Բասքա գիւղ։ 1915 թուականի Մեծ եղեռնի ժամանակ զրկուած է ծնող-

ներէն։ Բնահան եղած տղան դեգերած է մէկ
տեղէն միւսը, յետոյ բանուորութիւն ըրած Յունաստանի Կաւալլա քաղաքի ծխախոտի գործարանի մէջ եւ 1925 թուականին ներգաղթած
Հայաստան։ Բնակութիւն հաստատած է Լենինականի մէջ, իբրեւ ելեկտրամագնիսի մասնագէտ
աշխատած է գործուածքի արհեստանոցի մէջ։
1930 թուականին աւարտած է Լենինականի ճարտարարուեստական բաժանմունքը, 1952 թուականին՝ Լենինականի մանկավարժական ուսումնարանի պատմութեան բաժանմունքը (հեռակայ
ուսանող)։ 1945-1956 թուականներուն աշխատած
է ՀԿԿ Լենինականի քաղկոմէն ներս որպէս
դասախօս։ Այնուհետեւ երկար տարիներ զբաղած
է ուսուցչութեամբ։ Մահացած է Լենինականի մէջ:

¾ç 03

âáñեùß³µÃÇ / 10.4.2019

1965-էն Ի Վեր Սկսած Պայքարի Զէնքի Ուսը Թերեւս Պէտք Է Փոխել…
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Նոյնիսկ առանց յոյսի, պայքարը դեռ յոյս մըն է:
Ռոմէն Ռոլէն (1866-1944)
1965-ին, քիչ մը ամէն տեղ, հայաշխարհը ՄԵԾ
ԵՂԵՌՆի ոգեկոչման 50ամեակի պատրաստութիւն
կը տեսնէր: Յաջորդեցին ցոյցերը: Լոյս տեսան
գիրքեր, հին եւ նոր, հայ եւ օտար հեղինակներու,
տարբեր լեզուներով, հայերէնի կողքին՝ արաբերէն,
ֆրանսերէն, անգլերէն, գերմաներէն: Ժապաւէններ:
Կարգախօսներ: Տեսակցութիւններ՝ պետական
զանազան մակարդակի ներկայացուցչութիւններու
հետ: Հայաստան եւ սփիւռքի հեռու կամ մօտ, մեծ
կամ փոքր համայնքները, միահամուռ, ցեղասպանութեան ճանաչում պահանջեցին:
Հայաստանէն դուրսի հայաշխարհը հայրենահանուածներու եւ անոնց յաջորդներու սփիւռքհամայնքներով կազմուած էր, երբեմն կ’ըսենք՝
ցեղասպանութենէ ճողոպրածներովկամ անոնց
ժառանգներով: Անոնք չէին գտնուեր հայրենալքումարտագաղթով կազմուած նոր սփիւռքներու բարոյաքաղաքական անհեթեթութեան եւ հակասութեան
մէջ, որ այսօր վարարած է հայկական արտասահմանը, ուր հայրենաթողները կը կարծեն ապրիլ
ինչպէս պիտի ապրէին Հայաստանի այս կամ այն
մարզին մէջ կամ Երեւան, կը խօսին եւ հիւր կը
ծափահարեն՝ առանց անդրադառնալու կացութեան
անհեթեթութեան, երբ ծափահարուելիքը լքած են
իրենց ազատ կամքով:
Հայաստան անոնց նկատմամբ ունի մարզային
վերաբերում, քանի որ անոնք միշտ Հանրապետութեան քաղաքացի են, ինչ որ չէ պարագան հայրենահանուածներու սփիւռքին, որ կը յիշէր եւ կը
պահանջէր ճանաչումը եւ դատապարտումը զինք
որբացուցած եւ անհայրենիք դարձուցած ոճիրին:
Հայրենահանուածներու սփիւռքը ազգային-որակական տարբերութիւն ունի հայրենալքման հետեւանքով յառաջացած գաղթականութենէն: Ծննդոցի եւ
նպատակի հասարակաց ոչինչ կայ երկուքին միջեւ,
եթէ համրանք ունենալու եւ մարդորսութեան համար լեզուագարութիւններու տուրք չտրուի: Երկու
կացութիւններուն համար նոյն եզրի (սփիւռք)
ընթացիկ գործածութիւնը հայկական ինքնութեան
յստակութեան չի նպաստեր, չի նպաստեր հայոց
ազգային իրաւունքի եւ դատի քաղաքական ճիշդ
ըմբռնումին:
Թուրք-մոնղոլներու ներխուժումէն ետք կայսրութիւններ փուլ եկան, պատմութեան բեմէն անհետացաւ Բիւզանդիոնը, որպէս պետութիւն եւ մշակոյթ, ծնունդ առաւ աշխարհին այդ շրջանին համար
օտար, անհարազատ, եկուոր ժողովուրդի մը իշխանութիւնը, որ տիրեց, իւրացուց: Նոյն հունով,
հայկական բազմադարեան աշխարհը, իր քաղաքներով, քաղաքակրթական հարստութիւններով, իր
մարդոցմով, տիրապետուեցաւ:
Պատմութեան ընթացքին ազգերու եւ քաղաքակրթութիւններու դէմ գործուած չարիքը կը շարունակուի: Ան կոչուեցաւ օսմանեան կայսրութիւն,
այսօր կը կոչուի Թուրքիա, որուն տիրական ուժը
հանդիսացող թուրքերը պատմական, քաղաքակըրթական եւ մշակութային սեփականատիրութեան
ոչ մէկ վաւերականութիւն ունին, հոն են զէնքի
ուժով, բռնութեամբ, բնիկները գերավարած ըլլալով, ենիչէրինրու օրէնք եւ բարոյական չճանչցող
ուժին կռթնած: Կայսրութիւն մը՝ որ կրօնքը դարձուց
անհանդուրժողութեան, այլամերժութեան, ստրկացման զէնք, որուն արմատները միշտ ոռոգուած են

տիրապետուած ժողովուրդներու արիւնով, որ տարբերութիւնները արեան մէջ խեղդելով շարունակուեցաւ: Այսինքն՝ բազմապատիկ եւ ամէն օր գործադրուած
ցեղասպանութիւն:
Չկայ
այլ
բացատրութիւն:
Հակառակ դար տեւած բարոյախօսական-տիրացուական ճառերու, «չարիքի կայսրութիւն»ը կը
տեւէ, եւ միջազգային ոչ մէկ ուժ, ոչ մէկ արդարութեան ըմբռնում, ցարդ չեն յաջողած գերեվարուածներուն եւ իրաւազրկուածներուն վերադարձնել ինչ
որ կոյրերու համար նոյնիսկ տեսանելի աւազակային
կողոպուտի բնոյթ ունի նաեւ այ-սօր:
Ինչպէ՞ս Ս. Սոֆիա եկեղեցին կրնայ թրքական
ըլլալ: Ինչպէ՞ս հազարումէկ եկեղեցիներու Անին
թրքական կրնայ ըլլալ: Պատահա՞ծ է որ Վանի մէջ
ըլլայ թրքական թագաւորութիւն երկրին մէջ արմատներ ունեցող թուրքերով:
Միամիտ պէտք չէ ըլլալ եւ խորհիլ որ պատմութեան անիւը ամբողջովին կարելի է շրջել: Բայց
գիտական մեծ նուաճումներու, օրէնքներու, բարոյական ըմբռնումներու այս դարուն, ինչպէ՞ս կարելի
է դեռ ընդունիլ, որ շարունակուի անտառի օրէնքը,
ինչպէ՞ս յաւերժի վկայական տալ այդ օրէնքի
հետեւանքներուն: Երբեմն կը մտածեմ, որ նոյնինքն
թուրք ժողովուրդը, ըլլալով հանդերձ բիրտ
ներխուժողներու ժառանգ, հետեւած է միջազգային
քաղաքակրթական-կրթական հոլովոյթին, ունի
պայծառ դէմքեր, եւ կրնայ ըմբռնել արդարութիւնը,
ընդունիլ գործուած պատմական չարիքները, ժողովուրդներու եւ մարդոց հետ բանալ փոխըմբռնումի,
փոխհասկացողութեան, յարգանքի, համագործակցութեան եւ իրաւունքի գերակայութեան շրջան:
Այսօր Թուրքիա կոչուած աշխարհագրական
տարածութիւնը եղած է հայրենիքը բազմաթիւ
ժողովուրդներու, որոնք որպէս այդպիսին իրենց
ինքնութեամբ ինքնիշխան ապրելու իրաւունք
ունին: Այդ ընդարձակ տարածութեան մէջ տեղ կայ
իւրաքանչիւրին, իր պատմութեան շարունակութիւնը
ըլլալու եւ ինքնագլուխ ապրելու, հաստատելով
իրարու միջեւ արդարութեան վրայ հիմնուած համագործակցութիւն: Ինչո՞ւ չխօսիլ այս մասին:Ինչո՞ւ
չգումարել ինքնատիպ տիեզերական ժողով մը,
ճշդելու համար զարգանալու եւ յառաջդիմելու բաւարար պայմաններ ունեցող հայրենիքներու սահմաններ թուրքերուն, հայերուն, քիւրտերուն, յոյներուն, ասորիներուն, բոլորի՛ն, զորս նուաստացնելով
կը կոչեն փոքրամասնութիւններ:
Հայոց իրաւունքը վերականգնելու համար, ցեղասպանութեան ճանաչումը մասնակի է, անհրա-

ժեշտ է այդ նուաստացած փոքրամասնութիւնները
միացնել, անոնք ըլլան հայ, քիւրտ, ալեւի, ասորի,
քաղդէացի եւ այլ, որոնք հաւասարպէս տուժած են
եւ կը տուժեն թրքական հին եւ նոր կայսրութեան
բռնակալութենէն: Պահանջել ամբողջական եւ ոչ
մասնակի լուծումներ, ըսել որ արդարութեան տեսանկիւնէ Թուրքիան ժամանակավրէպ կայսրութիւն
մըն է: Միջազգային համայնքը, ներառեալ իսլամական աշխարհը, այս պէտք է ըմբռնէ եւ ըստ այնմ
գործէ:
Միջազգային պատմութեան դասաւորումները
(գաղափարախօսական, զինուորական, տնտեսական եւ այլ), պատճառ եղան, որ Թուրքիան պաշտպան գտնէ Արեւմուտքի մէջ, ան օսմանեան կայսրութեան օրերէն ի վեր գիտցած է օգտագործել
«պասքիւլ»ի խաղը, իր գոյութիւնը պահելու համար:
Թուրքիոյ Աքիլլէսի կրունկն է փոքրամասնութիւններու թնճուկը՝ որպէս մնայուն խռովութիւններու
պատճառ է եւ արտաքին աշխարհին կողմէ իր դէմ
օգտագործուող զինք սանձելու միտող միջոց:
Թուրքիա հանրապետութիւն է, բայց իրողութեան մէջ կայսրութիւն է, օսմանեան փոքրացած
կայսրութեան շարունակութիւն, քանի որ ստեղծըւած է բազմաթիւ ժողովուրդներու հայրենիքներուն
բռնագրաւումով, միշտ ունի կայսրութեան վերականգնման երազանք: Վիէննայի դռներուն կանգ
առած օսմանեան կայսրութիւնը (1863) Եւրոպա
հասած է իր զանգուածային աշխատաւոր-գաղթականութեամբ եւ կ’ուզէ մուտք գործել Պրիւքսէլի
դուռով: Այդ ժողովուրդները ի սպառ չեն կորած,
հետեւաբար չէ կորած նաեւ անոնց իրաւունքը,
նոյնիսկ եթէ դրամի միջազգային կայսերապաշտութեան աշխարհը շահախնդրուածի կամաւոր կուրութեամբ կ’ընդունի կացութիւնը:
Պրիւքսէլի դուռով եթէ Թուրքիա Եւրոպա մտնէ,
կը դառնայ անդամ ամենէն բազմամարդ երկիրը,
իր ամենէն մեծ բանակով: Անդամակցութեան բանակցութիւնները սկսած են 3 հոկտեմբեր 2005ին:
Եւրոպայի ղեկավարները բաւարար խելք ունին եւ
պատմութիւն գիտեն, տեսնելու համար վտանգը:
Երեւութապէս փոքրամասնութիւններու հարցը կը
խոչնդոտէ Թուրքիոյ Եւրոմիութեան անդամակցութիւնը: Արդեօք ա՞յդ միայն: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ
գունաթափուած եւ պատմութենէն անջատուած
փոքրամասնութիւններեզրով: Անհետացման դատապարտուած մարդատեսակնե՞ր են, ոչ-հետաքըրքրական: Օրակարգ չեն մեծերու սեղանին: Ի՞նչ
իմաստ տալ Մարդկային Իրաւանց:

Þ³ñ. 1

¾ç 04

âáñեùß³µÃÇ / 10.4.2019

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²È ²ÑÁï Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõ
½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý å³ï×³éáí »ñ»ù ß³µÃáõ³Ý ¹³¹³ñ¿
»ïù« í»ñëÏë³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë
ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý 20-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §²É ²Ýë³ñ¦ ¬ §²É ÜÁÅÙ¿¦ ÙñóáõÙÁ« áñ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ø³ñ½³Ï³Ý ²õ³Ý¦ÇÝ Ù¿ç£ ºñÏáõ ËáõÙµ»ñáõ ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»Éáõ
µáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ÙÝ³óÇÝ ³å³ñ¹ÇõÝ »õ ÏÇë³Ë³ÕÁ ³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó
ÏáÉ»ñáõ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 76-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²É ÜÁÅÙ¿¦ ëï³ó³õ
ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÇ Çñ³õáõÝù »õ Ð³ë³Ý Ø³³Ãáõù Ýß³Ý³Ï»ó ÙñóáõÙÇÝ
ÙÇ³Ï ÏáÉÁ£ §²É ÜÁÅÙ¿¦ Û³ÕÃ»ó »õ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ£ ÆëÏ
³é³ç³ï³ñ §²É ²ÑÁï¦Á Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²Ë³³
²É¿Û¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û äÑ³ÙïáõÝÇ Ù¿ç »õ å³Ñ»ó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ
Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñï¿Ý »ñÏáõ Ñ³Ý·ñáõ³Ý ³é³ç£ ì»ñçÇÝ »ñÏáõ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñáõÝ« 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦¿Ýª 22 Ï¿ï
ÙÇÝã»õ 12-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ä»ù³³ èÇ³ïÇ¦Ýª 13 Ï¿ï åÇïÇ å³Ûù³ñÇÝ
Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ññ³Å»ßï ï³É¿Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û ¬ ²É ²ÑÁï 1-6
ÏáÉ»ñ©î³ñáõÇß 11 ¬ ¼ñ¿Ûù 28« ØáõÝ½¿ñ 32« ²Ã³Û³ 38« ø³ïáõÑ 51« 60«
²Û³ë 69
¬ ²É ²Ýë³ñ ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ 0-1
¸³ë³õáñáõÙ©1-²É ²ÑÁï 56 Ï¿ï 38-5« 2-²É ÜÁÅÙ¿ 47 Ï¿ï 35-15« 3-²É
²Ýë³ñ 43 Ï¿ï 48-18« 4-²Ë³³ ²ÑÉÇ 33 Ï¿ï 28-28£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²É³ßÏ»ñï ºõ ´³Ý³Ýó Ú³ÕÃ»óÇÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 25-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §öÇõÝÇÏ¦ ¬ §ÈáéÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§öÇõÝÇÏ¦Á
ì³½·¿Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇ
³Ýáõ³Ý
§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ì³Ý³ÓáñÇ §ÈáéÇ¦ÇÝ ¹¿Ù
»õ å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»ó 1-2 Ñ³ßÇõáí áõ Ý³Ñ³Ýç»ó 4-ñ¹ ¹Çñù£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ ¬ ´³Ý³Ýó 1-2
ÏáÉ»ñ©²©ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý 86 ¬ ¾©ø÷áïû 53« ø³Ù³ñ³ 90+3
¬ öÇõÝÇÏ ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ 1-2
ÏáÉ»ñ©è©Úáíë¿÷»³Ý 75 ¬ ÜÏå»ï¿ 29« î»½Çñ¿ 56
¬ ²É³ßÏ»ñï ¬ ²ñó³Ë 1-0« ÏáÉ©ÎáõëÃ³íû Ø³ñÙ»ÝÃÇÝÇ 65
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¬ ÞÇñ³Ï 2-2
ÏáÉ»ñ©²õ»ïÇë»³Ý 80« Îáõ½ 85 ¬ Þ³å³ÝÇ 70« Ô³ÝïÇÉ»³Ý 82
¸³ë³õáñáõÙ©1-²É³ßÏ»ñï 40 Ï¿ï 27-16« 2-²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 39 Ï¿ï
32-17« 3-´³Ý³Ýó 38 Ï¿ï 31-24£

¬ àõ³ÃýÁñï ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ 3-2 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ
ÏáÉ»ñ©î¿ûÉáý¿û 79« 104« îÇÝÇ ïáõ·©90+4 ¬ îáÑÁñÃÇ 36« ÊÇÙ»Ý¿½ 62

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£00 ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (1) ¬ ºáõí»ÝÃÇõë (1)
Ä³ÙÁ 22£00 Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï (6) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (1)
Ð²Ú²êî²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 26-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 14£00 ´³Ý³Ýó (3) ¬ ²É³ßÏ»ñï (1)« ´³Ý³ÝóÇ Ø³ñ½©
Ä³ÙÁ 14£00 ÈáéÇ (5) ¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý (7)« ì³Ý³ÓáñÇ ýáõÃå©²Ï©
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ 4-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 01£15 ê»ññû öáñÃ»ÝÇû (1) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû ØÇÝ»ñû (3)
Ä³ÙÁ 01£15 Ü³ëÇáÝ³É (2) ¬ ¼³Ùáñ³ (4)
Ä³ÙÁ 01£15 øñáõ½»Ûñû (1) ¬ Ðáõñ³ù³Ý (4)
Ä³ÙÁ 01£15 ê÷áñÃÇÝÏ øñÇëÃ³É (4) ¬ àõÝÇí»ñë©øáÝë»÷ëÇáÝ (2)
Ä³ÙÁ 03£30 ö³ÉÙ»Ûñ³ë (2) ¬ ÄáõÝÇÁñ (4)
Ä³ÙÁ 03£30 àõÝÇí»ñë©ø³ÃáÉÇù³ (2) ¬ ÈÇå»ñÃ³ï (1)
Ä³ÙÁ 03£30 Îñ»ÙÇû (3) ¬ èá½³ñÇû ê³ÝÃñ³É (4)
Ä³ÙÁ 03£30 äáù³ ÄáõÝÇÁñ½ (2) ¬ ÊáñË¿ ìÇÉëÃÁñÙ³Ý (4)
²êÆàÚ âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 3-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£30 êÇïÝÇ (4) ¬ Þ³ÝÏÑ³Û (2)
Ä³ÙÁ 13£00 ê³Ýýñ»ãã¿ ÐÇñáßÇÙ³ (3) ¬ î³ÛÏáõ (1)
Ä³ÙÁ 14£00 àõÉë³Ý (1) ¬ ø³áõ³½³ùÇ üñáÝÃ³É (3)
Ä³ÙÁ 15£00 Îáõ³ÝÅáõ ¾íÁñÏñ³Ýï¿ (2) ¬ Ø»ÉåÁñÝ ìÇùÃÁñÇ (4)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 17£30 èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ (4) ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ (8)« ÜáõÑ³ï Ü³áõý³É
Ä³ÙÁ 19£30 Ð©Ø©À©Ø©(3) ¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷©(7)« ÜáõÑ³ï Ü³áõý³É
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 03£00 Þ³ñÉáÃ ÐáñÝ¿ó (9) ¬ úñÉ³Ýïû Ø»×Çù (7)
Ä³ÙÁ 05£30 î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó (2) ¬ ØÇÝ»ëáÃ³ ÂÇÙåÁñíáõÉí½ (11)
ÂºÜÆêÆ ÐÆôêÂÀÜÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 12£00 È³ ê³ñÃÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û©
Ä³ÙÁ 13£40 ÆóáõÉÇ³ ä³ëù»ñáõ »ñÏñÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û©

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Þ³ÝíÇÉ« èÇ³ïÇ ºõ Ð©Ø©À©Ø©Ð³ë³Ý ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ Ú³ÕÃ»ó ²ÃÉ»ÃÇùáÛÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 31¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦ ÙñóáõÙÁ£
²é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç ¹¿Ù£ 28-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« §²ÃÉ»ÃÇùû¦Ç îÇ»Ïû
øáëÃ³Ý Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ áõÝ¿ñ 60 ³é Ñ³ñÇõñ
ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ »õ ÈáõÇë êáõ³ñ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó 85-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÄáñïÇ
²Éå³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ Ýß³Ý³Ï»ó 86¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ Û³ÕÃ»ó 2-0 Ñ³ßÇõáí£

²Ý·ÉÇáÛ ´³Å³Ï

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ºõ àõ³ÃýÁñï Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ 1-0
ÏáÉ©Î³åñÇ¿É Ê»ëáõë 4« ÷áË©î¿ äñáÛÝ
ØñóáõÙÇÝ ïÇñ³å»ï»ó §Ø³Ýã»ëÃÁ êÇÃÇ¦Ý 63 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ »õ ÙÇ³Ï ÏáÉáí Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ 8-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
»ññáñ¹ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 104-81
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©îáõ¿ÛÝ Ö¿ùëÁÝ 27 Ï¿ï 4 éÇå 1 ÷áË ¬ ²É¿ùë
²åáõ ²ùÁÉ 18 Ï¿ï 2 éÇå 2 ÷áË
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Մշակութային Արձագանգ
§Þ³ÝíÇÉ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ Ñ³ë³õ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ äÇåÉáë 86-69
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©àõ³¿É ²ñ³ùÅÇ 18 Ï¿ï 6 éÇå 3 ÷áË ¬ ²ñáÝ
Ü»ÉëÁÝ 26 Ï¿ï 16 éÇå 1 ÷áË
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ Ñ³ë³õ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ Ðáõ÷ë 87-62
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©àõáÉÃÁñ Ðá× 15 Ï¿ï 2 éÇå 6 ÷áË ¬ ²ÉÇ Ø³Ýëáõñ
12 Ï¿ï 12 éÇå 6 ÷áË
§Ð©Ø©À©Ø©¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ Ñ³ë³õ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
ÆëÏ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ 4-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÁ©
- ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ ä¿ÛñáõÃ 65-64
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Ø³ñí¿É Ð³ñÇë 11 Ï¿ï ¬ øñááõýÁñï 24 Ï¿ï
ÊáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 2-2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ 5-ñ¹ ÙñóáõÙÁ
åÇïÇ ÁÉÉ³Û ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý£

ºáõñáÉÇÏ

ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë« ä³ëùáÝÇ³ ºõ Ä³ÉÏÇñÇë Ú³ÕÃ³Ï³Ý

ºõñáå³ÛÇ ºáõñáÉÇÏÇ í»ñçÇÝª 30-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« §ä³ëùáÝÇ³
ìÇÃáñÇ³¦« §Ä³ÉÏÇñÇë¦ »õ §ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë¦ ³å³Ñáí»óÇÝ Çñ»Ýó í»ñçÇÝ
áõÃÇ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ïáÙë»ñÁ£ ²Ù»Ý³¹Åáõ³ñ ÙñóáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó ÈÇÃáõ³ÝÇáÛ
³ËáÛ»³Ý ø³áõÝ³ëÇ §Ä³ÉÏÇñÇë¦Á áñ Û³ÕÃ»ó 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É
Ø³ïñÇï¦ÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ ¬ ä³ëùáÝÇ³ ìÇÃáñÇ³ 82-78
¬ ²Ý³ïáÉáõ ¾ý¿ë ¬ ²ñÙ³ÝÇ ØÇÉ³Ý 101-95
¬ ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë ²Ã¿Ýù ¬ äáõïáõóÝáëÃ öáïÏáñÇó³ 87-67
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ Ä³ÉÏÇñÇë ø³áõÝë³ 86-93
¬ ý»Ý»ñå³Ñã¿ ¬ Ø³ù³åÇ Â² 78-75
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ Ð»ñå©Îñ³Ý ø³Ý³ñÇ³ 84-77
¬ úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿áë ¬ î³ñáõëë³ý³ù³ 99-74
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ È³ë³ ¬ ÊÇÙùÇ ØáëÏáõ³ 83-74
¸³ë³õáñáõÙ©1-ü»Ý»ñå³Ñã¿ 25 Û³ÕÃ ¬ 5 å³ñï« 2-´ÎØ² 24 - 6« 3-è¿³É
Ø³ïñÇï 22 - 8« 4-²Ý³ïáÉáõ ¾ý¿ë 20 -10« 5-ä³ñë»ÉáÝ³ 18 ¬ 12«
6-ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë 16-14« 7-ä³ëùáÝÇ³ 15-15« 8-Ä³ÉÏÇñÇë 15-15£
ø³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ ü»Ý»ñå³Ñã¿ ¬ Ä³ÉÏÇñÇë« 		
¬
´ÎØ²
¬
ä³ëùáÝÇ³
ìÇÃáñÇ³
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë« ¬ ²Ý³ïáÉáõ ¾ý¿ë ¬ ä³ñë»ÉáÝ³

üáõÃë³É
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

´³Ý³Ï Îñ×³ï»ó Ð³ßÇõÇ î³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ

üáõÃë³ÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇÝ ó³ñ¹
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ ¬ ´³Ý³Ï 4-2« ¬ ´³Ý³Ï ¬ ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ 2-6
¬ ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ ¬ ´³Ý³Ï 1-2
§ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 2-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
§ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ¦ ß³Ñ³Í ¿ñ ýáõÃë³ÉÇ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ Û³ÕÃ»É¿ »ïù
§Þáõ»Ûý³Ã¦ÇÝ£

Պատրիկ Ֆիորին, Հելէն Սեկարան Եւ Այլ
Երգիչներ Հանդէս Կու Գան Ազնաւուրի
95-ամեակին Նուիրուած Համերգին

Հեղինակաւոր երգիչ Շառլ Ազնաւուրի 95-ամեակի կապակցութեամբ մայիս
26-ին Կարէն Դէմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիրին մէջ
համերգ տեղի պիտի ունենայ:
«Քեզ համար, Հայաստան» խորագիրը կրող երեկոյի ընթացքին հանդէս
կու գան համաշխարհային ճանաչում վայելող սիրուած ֆրանսացի երգիչներ
Պատրիկ Ֆիորին, Հելէն Սէկարան, Լէա Գաստելը, Սլիմանին, Քէյթ Ռայեան,
Րաֆֆի Արտոն եւ այլք: Ֆրանսացի արուեստագէտներու կը նուագակցի
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նուագախումբը` գեղարուեստական
ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար Էդուարդ Թօփչեանի ղեկավարութեամբ:
Ինչպէս «Հայերն այսօր»-ին կը յայտնեն կազմակերպիչները, երգիչները
պիտի կատարեն ստեղծագործութիւններ ոչ միայն Ազնաւուրի, այլեւ իրենց
սեփական երգացանկէն: Պարային կամ այլ բեմադրութիւն պիտի չըլլայ:
Բեմին վրայ պիտի տիրէ ազնաւուրեան ինքնատիպ մթնոլորտ: Երեկոյի
ընթացքին կը նախատեսուին նաեւ այլ անակնկալներ:
Համերգային ծրագիրը կ՛իրականացնեն «ArmCenter» ընկերութիւնը,
«Աննա Գարոլինա փրոտաքշնը» եւ Ֆրանսայի «Շահբազեան» արտադրողական
կեդրոնը: Համերգին տոմսերը հնարաւոր է ձեռք բերել tomsarkgh.am կայքէն:
Նշանաւոր ֆրանսահայ շանսոնյէ, երգիչ, երգահան, դերասան եւ
հասարակական գործիչ Շառլ Ազնաւուրը ծնած է 1924 թուականի մայիս 22-ին
Փարիզի մէջ: Բազմաթիւ յայտնի գործերու հեղինակ եւ կատարող է: Վաճառւած է Ազնաւուրի ստեղծագործութիւններն ամփոփող շուրջ 100 միլիոն
ձայնապնակ: Ազնաւուրը եղած է Զուիցերիոյ մէջ Հայաստանի դեսպանը,
ինչպես նաև Ժընեւի ՄԱԿ-ի գրասենեակին եւ այլ միջազգային կազմակերպութիւններու մէջ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը: Բազմիցս
ելոյթներով հանդէս եկած է հայրենիքի մէջ, ծաւալած հայանպաստ գործունէութիւն:

Սփիւռքահայ Կեանք
Յովհաննէս Թումանեանի Անուան Դպրոց՝ Պելճիքայի ՄԷջ
Պելճիքայի մէջ գործող Պելճիքահայ դեմոկրատներու միութիւնը 1984ին, Պրիւքսելի մէջ
հիմնադրեց հայկական դպրոց մը, որուն նպատակը հայ ընտանիքներու երեխաներուն տառաճանաչութեան եւ հայեցի մեծնալու հարցերուն
լուծում տալն էր: Միութեան անդամներուն եւ
մանկավարժական կազմի անդուլ եւ հետեւողական աշխատանքին շնորհիւ, կրթօճախը կը
գործէ մինչ օրս:
Յասմիկ Պաքմասեան «Հայերն Այսօր»-ին յայտնած է, թէ օրէ օր դպրոցը վերելք
կ՛ապրի եւ նոր յաջողութիւններ կ՛արձանագրէ, որուն վառ ապացոյցը տարուէ տարի
աճող աշակերտներուն թիւն է:
2018-ին դպրոցը տեղափոխուեցաւ նոր եւ յարմարաւէտ շէնք՝ լայն, ընդարձակ եւ
լուսաւոր դասարաններով, ուր կը յաճախեն հարիւրաւոր հայ մանուկներ:
Նկատի ունենալով, որ 2019-ին կը լրանայ ծննդեան 150-ամեակը ամենայն հայոց
բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի, որուն հանճարին շնորհիւ հայաճանաչումը իր
սահմանները ընդլայնած է համաշխարհային գրականութեան ասպարէզին մէջ,
Պելճիքահայ դեմոկրատներու միութիւնը՝ իբրեւ յարգանքի տուրք եւ շնորհակալական
երաշխիք, դպրոցը անուանակոչեց Յովհաննէս Թումանեանի անունով:
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130-ամեայ Պողպատեայ Գեղեցկուհին
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Աշխարհի ամենանշանաւոր աշտարակը կը
տօնէ իր ծննդեան 130-ամեակը: Պողպատեայ
գեղեցկուհին դար մը եւ երեսուն տարի կանգուն կը
մնայ եւ ծերութեան նշաններ ցոյց չի տար: Իր
ծննդեան օրէն՝ մարտի 31-էն սկսեալ Փարիզի մէջ
սկսած են Էյֆէլ աշտարակի կառուցման 130-ամեակի տօնակատարութիւնները: Քաղաքի գլխաւոր
խորհրդանիշը նոր լոյսերով եւ գոյներով պիտի
պարուրուի եւ գրաւէ ուշադրութիւնը միլիոնաւոր
զբօսաշրջիկներու, որոնք Փարիզ կը փութան մանաւանդ յոբելեար աշտարակը տեսնելու համար:
Բայց Էյֆէլը միայն Փարիզի խորհրդանիշը չէ,
այլ կը խորհրդանշէ 19-րդ դարավերջի գիտական
եւ արհեստագիտական մտքի փայլուն համադրութիւնը եւ ժամանակի գիտա-արհեստագիտական
նորամուծութիւններու կենսական արտայայտութիւնը: Աշտարակը կառուցուած է Փարիզի մէջ
1889 թուականին, Համաշխարհային 12-րդ ցուցահանդէսի կազմակերպման համար որպէս ժամանակաւոր շինութիւն, բայց իր ժամանակաշրջանին
համար անսովոր մետաղեայ այդ կառոյցը, անցած
է ժամանակի ստուգումը եւ ժամանակաւորէն
վերածուած է ամուր եւ մնայուն կառոյցի: Երբ
ֆրանսացի նշանաւոր ճարտարագէտ-շինարար
Կիւստաւ Էյֆէլի նախագիծով կը սկսէին աշտարակի
շինարարութեան՝ այդ ժամանակ աշխարհի ամենաբարձր շինութիւնները տակաւին Քէոփսի բուրգը, Քէօլնի եւ Ուլմի տաճարներն էին, իսկ Էյֆէլը
առաջարկած էր կառուցել շինութիւն մը, որ անոնց
կրկնակի բարձրութիւնը ունէր: Ոչ ոք կը կասկածէր,
որ կարելի է շինել այդպիսի կառոյց մը, բայց շատեր
կը կարծէին, որ նման կառոյց մը դժուար թէ
կարենար զարդարել Փարիզը, որ այդ ժամանակ
արդէն կը նկատուէր համաշխարհային քաղաքաշինութեան մարգարիտը եւ կարծես զարդարանքի կարիք չունէր:
Ժամանակի ամենաբարդ կառոյցներէն մէկը
ըլլալով նոր աշտարակին կառուցումը կը պահանջէր
նախքան շինարարութիւնը ժամանակակից գիտութեան նուաճումները կիրարկելով լուծել բազմաթիւ
այլ հարցեր, ինչպէս օրինակ՝ կառոյցի հիմքի բնահողի շերտերուն եւ այդ շերտերու յատկութիւններուն
մանրամասն ուսումնասիրումը՝ խտացուած օդի եւ
սուզարկղերու միջոցով, 800 թոն զանգուածով
շարժական կամուրջներու տեղադրումը աշտարակի
կարգաւորման նպատակով, յատուկ կռունկներու
գործածումը բարձրութեան մէջ աշխատելու համար
եւ այլն: Էյֆէլի առաջարկած այս բոլոր միջոցները,
այդ ժամանակ, նորարարութիւններ էին եւ սարքաշինական գիտութեան զարգացման լուրջ քայլեր:
Երբ 1889 թուականին որոշուեցաւ համաշխարհային արդիւնաբերական 12-րդ ցուցահանդէսը
կազմակերպել Փարիզի մէջ, ֆրանսացիներուն
ինքնասիրութիւնը կրկին շոյուեցաւ, որովհետեւ
Ֆրանսայի մայրաքաղաքը չորրորդ անգամն էր, որ
կ՚արժանանար այդ պատուին: Բայց պէտք էր ոչ
միայն ցուցադրել ժամանակի գիտութեան եւ
արհեստագիտութեան նուաճումները, այլ Փարիզը
ինքն ալ իր կարգին աշխարհին պէտք է ներկայանար նոր կառոյցով մը, որ պիտի զարմացնէր աշխարհը: Այդ մէկը որոշուեցաւ նաեւ այն պատճառով,
որ ցուցահանդէսի կազմակերպման տարին կը
համընկնէր ֆրանսական մեծ յեղափոխութեան
100-ամեակին…
Նախագիծերու եւ ճարտարագիտական աշխատանքներու համար յայտարարուած մրցոյթին ներ-

կայացուած էր 107 աշխատանք, որոնց մէջ էր նաեւ
Կիւստաւ Էյֆէլի՝ 300 մեթր բարձրութեամբ աշտարակին նախագիծը: Ի սկզբանէ, ծրագրուած էր
զայն կառուցել այնպէս, որ կարելի ըլլայ որեւէ պահ
հանել: Եւ եթէ այդ ժամանակ շատեր կողմ էին
աշտարակը ցուցահանդէսի աւարտէն ետք հանելու
միտքին, ապա այսօր դժուար թէ ոեւէ մէկը նման
ցանկութիւն յայտնէ:
1887 թուականի յունուարին՝ Էյֆէլը, ֆրանսական
կառավարութեան եւ Փարիզի քաղաքապետարանին
ներկայացուցիչները ստորագրեցին պայմանագիր
մը, որու համաձայն քսանհինգ տարիով յատկապէս
Էյֆէլին կը տրուէր կառուցուելիք աշտարակի
շահագործման վարձակալութեան իրաւունքը, նաեւ
կը նախատեսուէր 1.5 միլիոն ոսկեֆրանք յատկացընել կառոյցի շինարարութեան, ինչ որ անհրաժեշտ
գումարին քառորդն էր: 1888 թուականին, որպէսզի
աշտարակի շինարարութեան համար միջոցները
բաւականացնեն, կը հիմ-նըւի բաժնետիրական
ընկերութիւն մը՝ 5 միլիոն ֆրանք հիմնադիր դրամագլուխով: Գումարին կէսը երեք դրամատուներու
տրամադրած միջոցներն էին, միւս կէսը՝ Էյֆէլի
անձնական միջոցները: Շինարարութեան ընդհանուր գումարը կը կազմէր 7.8 միլիոն ֆրանք:
Աշտարակին կառուցումը սկսած է 1887 թուականի յունուարի 28-ին: Երկու տար-ւան ընթացքին
հանգուցուած է 7 միլիոն 300 հազար թոն ընդհանուր
զանգուածով մետաղեայ մաս, որուն 450 թոնը
միայն գամերն էին: Գործածուած է 12 հազար սիւն,
որոնցմէ իւրաքանչիւրին զանգուածը առաւելագոյնը
3 թոն էր, եւ 2.5 միլիոն գամ: Աշտարակը լուսաւորելու համար տեղադրուած է 10 հազար կազային
լապտեր, իսկ փարոսի գագաթին՝ երկու լուսարձակ,
որոնք կ՚արձակէին Ֆրանսայի ազգային դրօշի
գոյները՝ կապոյտ, ճերմակ եւ կարմիր լոյսը:
1889 թուականի մարտի 31-ին ամէն ինչ աւարտին հասցուած էր: Համշխարհային ցուցահանդէսին
25 միլիոն այցելուներուն համար Էյֆէլի աշտարակը
ցուցահանդէսի ամենատպաւորիչ ցուցանմոյշն էր:
Մասնագէտները այդ կառոյցին մէջ գտան ամբողջ
դարու մը ընթացքին շինարարական միտքին ծնած
նորութիւնները: Ցուցահանդէսի այցելուները եւ
զբօսաշրջիկները աշտարակին գագաթը բարձրանալով ապշած կը մնային՝ թռչունի բարձունքէն
տեսնելով Փարիզը եւ նոյն խանդավառութեամբ
կ՚իջնէին եւ այս անգամ հեռուէն կը դիտէին կառոյցը: Աշտարակը ամբողջ աշխարհին յայտնի
դարձաւ ընդամէնը երկու օրուան ընթացքին:
Փարիզեան ցուցահանդէսի առեւտրային յաջողութիւնը այնքան հսկայական էր եւ աշխարհի նոր
հրաշալիքին համբաւը այնպէս տարածուած էր
աշխարհով մէկ, որ համաշխարհային արդիւնաբերական յաջորդ՝ 13-րդ ցուցահանդէսը նոյնպէս
տեղի ունեցաւ Փարիզի մէջ, եւ անմիջապէս՝ յաջորդ
տարին:
Կիւստաւ Էյֆէլ այն ժամանակ աշխարհի ամենանըշանաւոր անձն էր. իր նախագը-ծած կառոյցը
տեսնելու համար, միայն վեց ամիսներու ընթացքին,
Փարիզ այցելած էր 2 միլիոն հոգի: «Պողպատեայ
տիկին»ն ալ պարտքի տակ չէր մնացած. տարեվերջին ան յաջողած էր փոխհատուցել շինարարութեան
ծախսերուն երեք քառորդը:
Էյֆէլի աշտարակի պատմութեան մէջ անոր
բուռն ընդունելութեան հետ միշտ կը յիշուի նաեւ
բուռն հակադարձումը: Ֆրան-սայի մայրաքաղաքին
գլխաւոր խորհրդանիշը տասնամեակներ շարունակ օտար կը մնար տեղացիներուն: Փարիզի բնակիչներէն շատեր վստահ էին, որ անիկա կը ճնշէ

իրենց քաղաքին դասական ճարտարապետութեան,
դէմ էին անոր գոյութեան: Մանաւանդ ֆրանսացի
մտաւորականներու խումբ մը չէր թաքցներ իր
հակակրանքը: Մեծն Հիւկոն ու Վերլէնը, Էմիլ Զոլան, Շարլ Կիւնոն, Ալեքսանտր Տիւմա-որդին, մշակոյթի ուրիշ նշանաւոր գործիչներ զայրալից նամակներ կը գրէին՝ պահանջելով Փարիզի փողոցներէն
անյապաղ մաքրել այդ շանթարգելը: Կառավարութեան յղուեցաւ հաւաքական բողոքի նամակ մը, որ
ստորագրած էին արուեստի երեք հարիւր նշանաւոր
գործիչներ, եւ այդ նամակը այսօր կը պահպանուի
աշտարակի թանգարանին մէջ: Բողոք-նամակին
մէջ անոնք աշտարակը անուանած են անպէտք ու
հրէշաւոր, ծիծաղաշարժ կառոյց մը, որ կ՚իշխէ
Փարիզի վրայ գործարանի մը հսկայական
ծխնելոյզին պէս: Այդ ժամանակ անոնք գիտէին, թէ
միայն քսան տարի պիտի մնայ աշտարակը եւ
նոյնիսկ այդ քսան տարուան համար բողոքի ալիք
մը յառաջացուցին, նամակին մէջ գրելով. «Քսան
տարի շարունակ մենք ստիպուած պիտի ըլլանք
նայելու պողպատով ու գամերով կազմուած զազրելի յենասիւնի ստուերին, որ կը տարածուի քաղաքին վրայ, ինչպէս թանաքին հետքը՝ թուղթին վրայ:
Յանուն իրական ճաշակի, յանուն արուեստի, յանուն Ֆրանսայի պատմութեան, որ վտանգուած է,
մենք՝ գրողներս, նկարիչներս, քանդակագործներս,
ճարտարապետներս՝` մինչ այժմ Փարիզի անթերի
գեղեցկութեան կրքոտ երկրպագուներս, խոր զայրոյթով կը բողոքենք մեր մայրաքաղաքի սիրտին
մէջ կառուցուած անպէտք ու հրէշաւոր Էյֆէլեան
աշտարակին դէմ: Միայն մէկ վայրկեանով պատկերացուցէք, թէ ինչ կ՚ըլլայ, եթէ այդ թեթեւամիտ եւ
ծաղրական աշտարակը վեր խոյանայ Փարիզի
կեդրոնին մէջ, ինչպէս հսկայական սեւ ծխնելոյզ
մը, իր բարբարոսական շղարշին տակ ձգելով
Փարիզի Աստուածամօր Տաճարը, Սեն-Ժագ աշտարակը, Լուվրը, Հաշմանդամներու տունը, Յաղթանակի կամարը։ Բոլոր այս համեստ յուշարձանները կ՚ոչնչանան այդ գէշ երազին ետին»:
Կիւստաւ Էյֆէլ սովորաբար անտարբեր կը
գտնուէր քննադատութիւններուն հանդէպ, բայց
անգամ մը պատասխանած է անոնց՝ համեմատելով
իր աշտարակը եգիպտական բուրգերուն հետ. «Իմ
աշտարակը կ՚ըլլայ մարդուն կողմէ կանգնեցուած
ամենաբարձր երեւոյթը»: Տարիներ շարունակ
աշտարակը պահպանած է աշխարհի ամենաբարձ
կառոյց ըլլալու համբաւը, մինչեւ ուրիշ երկիրներու
մէջ ալ սկսած են ճարտարապետական բարձր
կառոյցներ վեր խոյանալ, ինչպէս նաեւ ստեղծուած
են Էյֆէլի աշտարակի փոքր նմանակները:
«Ժամանակ»/ Պոլիս
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«Ճոննի Պի Կուտ» (Johnny B. Goode) – Ժագ Պերրի
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Ժագ Պերրիի «Ճոննի Պի Կուտ» երգը կարելի է
համարել «ամերիկեան երազանքի» մասին առաջին ռոք ըն ռոլ երգը: Անոր հերոսը հեռաւոր գիւղի
բնակիչ խեղճ եւ անկիրթ տղայ մըն է, որ ուսում չէ
ստացած, բայց հիանալի կիթառ կը նուագէ եւ
յաջողցնելով իր կեանքը հնարաւորութիւն կ’ունենայ
գումար վաստակել:

Ինչպէս Ժագ ինք կը սիրէր նշել, երգի հերոսը
մասամբ ինքն էր եւ երգն ալ մասամբ իր մասին էր:
Բայց համեմատութիւնը, այո’, չափազանցուած էր,
անիկա միայն որոշակիօրէն կը բնութագրէր Ժագը:
Ան բնականաբար խուլ գիւղէ մը չէր, աղքատ ընտանիքէ չէր, ստացած էր դիմայարդարի կրթութիւն
եւ որոշ ժամանակ զբաղած էր այս գործով եւ
յաջողութիւն գտած, ան նոյնիսկ իր վաստակած
գումարով տուն գնած էր ընտանիքի համար:
Երգի մասին խօսելու ժամանակ ան կը նշէր, որ
երգը ի սկզբանէ գրած է՝ նկատի ունենալով իր
ընկեր եւ գործընկեր, դաշնակահար եւ երաժշտահան Ճոննի Ճոնսընի կերպարը: Բայց միեւնոյնն է,
որոշ իմաստով երգը մասամբ իր մասին է: Երգի
կերպարի հետ զինք նոյնացնելը աւելի շատ կը
կրէր հոգեբանական ու խորհրդանշական բնոյթ,
քան ֆիզիքական:
Երգի առաջին տարբերակին մէջ կը պատմուէր
սեւամորթ տղայի մասին, բայց այդ թուականներուն
ցեղապաշտութիւնը մեծ տեղ ունէր Միացեալ Նահանգներու մէջ եւ Պերրին կարծեց, որ երգը
նոյնպէս չ’ընդունուիր
այդ խտրականութեան
պատճառով:
Այս էր պատճառը , որ ան երգի ամենասկզբին

հնչող «սեւամորթ տղայ» արտայայտութիւնը փոխարինեց «գիւղացի տղայ» արտայայտութեամբ:
Երգի վերնագրի մէջ բառախաղ կայ: «Ճոնի Պի
Կուտ»-ը, որ տղայի անուն ազգանունն են (Johnny
B. Goode) անգլերէն կը հնչեն նաեւ «Ճոննի, լաւ
եղիր»:
Անունն ու մականունը , Ժագ ընտրած էր,
բնականաբար, միտումնաւոր, սակայն սէթեւեթելով
կ’ըսէր, որ Կուտը այն փողոցի անունն է, ուր ան
մեծցած էր ու ընտրած է այդ պատճառով:
Երգը
ձայնագրուեցաւ 1958 թուականին եւ
անմիջապէս դարձաւ հիթ՝ սիրուելով թէ՛ սեւամորթ,
թէ՛ սպիտակամորթ հնարութեան կողմէ: Տարիներ
ետք Պերին պէտք է Ճոննիի կերպարը օգտագործեր
այլ երգերու մէջ:
Այս երգը վերաերգած են բազմաթիւ այլ
երաժիշտներ, որոնց շարքին են Պիթլս , Աերոսմիթ,
Սէքս Բիսդըլս, Ռոլինկ Սթոունզ խումբերը, Էլթոն
Ճոնը եւ այլ երաժիշներ:
Երգի հետ առնչուած մի քանի հետաքրքրական
փաստեր կան: Այսպէս, օրինակ.
-Կիթառի րիֆը, որով կը սկսի երգը, ամբողջովին
վերցուած է մէկ այլ երգէ, որուն հեղինակն է
ամերիկացի երաժիշտ Լուի Ճորտան:

-2000 թուականին Ճոննի Ճոնսըն, որուն կերպարով Ժագ ստեղծած էր
երգը, դատի տուաւ զինք,
պնդելով, որ ան երգի համահեղինակն է եւ մեծ
գումար պահանջեց: Դատաւորը չբաւարարեց հայցը, ըսելով, որ ասիկա շատոնց կատարուած իրողութիւն
է եւ ապացուցել հնարաւոր չէ:
-« Johnny B. Goode »
երգը շատ յաճախ իրենց
նախընտրական քարոզարշաւներու ժամանակ կ’օգտագործեն Ճոն անունով քաղաքական գործիչները:
-այս երգը կարելի է լսել բազմաթիւ գեղարուեստական ֆիլմերու մէջ, որոնցմէ ամենացայտունը՝
«Վերադարձ դէպի ապագայ» ֆիլմն է:
Ինչեւէ, հակառակ այս բոլոր փաստերուն, «Ճոննի Պի Կուտ» երգը ռոք ըն ռոլ ժանրի ամենացայտուն
ու ամենայայտնի երգերէն մէկն է: Եւ ինչպէս յաճախ
կը պատահի, լաւագոյն երգերը կը դառնան
երկարակեաց եւ յարատեւ եւ կը կորսնցնեն հիննալու յատկութիւնը՝ տարիներու հետ մնալով
ժամանակակից ու սիրուած:
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ՏԱՐՈՆ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ
(1961)
«Կոկետուհի»

Տարոն Արտաւազդ Մուրադեան (ծն. 26 Դեկտեմբեր 1961,
Երեւան), հայ նկարիչ։
1978 – 1982 սորված է Երեւանի Փանոս Թերլեմէզեանի
անուան գեղարուեստի ուսումնարանը, 1984 – 1990՝ Երեւանի
պետական գեղարուեստի ակադեմիան:
2001 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու միութեան
անդամ է:
Տարոն Մուրադեանի ստեղծագործութիւնները մշտապէս
կը ցուցադրուին Երեւանի Ժամանակակից արուեստի թանգարանը եւ «Արամէ» պատկերասրահը:
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

¾ç 01

Ռուսաստան Ու Թուրքիա Կը Դիւրացնեն Վիզային Ռեժիմը

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

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 հանդիպումին։

The Adana Massacres

Կը նշուի, որ շուտով արհեստավարժ վարորդներու համար վիզայի
չեղարկման հարցը պիտի կարգաւորուի:
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Մոսկուայի մէջ կ’իրականացուի
բարձր մակարդակի համագործակցութեան
Խօսք կ'առնեն`
ռուս-թրքական խորհուրդի նիստը:
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր
Փութին նիստի ընթացքին իր ելոյթին մէջ նշած էր, որ ՌԴ-ի եւ Թուրքիայի
միջեւ առեւտուրի ընդլայնման
կրնար
նպաստել
այդ ոլորտին մէջ դեռ գործող
Վեր. Դոկտ.
Փօլ
Հայտօսթեան
սահմանափակումներու չեղարկումը:

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Սէն Ժոզեֆ Համալսարան
Արեւելեան Գրադարան
Լուսանկարներու Արխիւատուն
Ձեզ սիրով կը հրաւիրեն լուսանկարներու ցուցահանդէսի բացումին

ՎԱՐՈՒԺԱՆ՝
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՓԱՌՔԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉԸ

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
Հովանաւորութեամբ՝
Տիար Վարուժ
Ներկիզեանի
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
Ընդհանուր Տնօրէն Էմիրէյթս Լէպանըն Դրամատան
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ապրիլ 2019-ին‚յանձնած
ժամը 17։00-ին
Ընդհանուր առմամբ, 11
փաստաթուղթեր
է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ
թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
Հիւրասիրութիւն
յանձնելու վերջին օրն էր։
Վայր՝ Արեւելեան Գրադարանի գետնայարկի ցուցասրահ
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Սէն Ժոզէֆ
Համալսարանի
փողոց‚
Յիսուսեաններու
Աշրաֆիէ
Մարտ 31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է Դեկտեմբերթաղ‚
31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին տուեալներով՝
Հեռաձայն.
01.421827
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ մինչեւ 31 Մայիս 2019‚
ժամը 10։00
-17։00‚ է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
բացի«Պաթքիվշչինա»-յի
կիրակի եւ տօնական
օրերէ Եուլիա Թիմոշէնքօն
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը
առաջնորդ
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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