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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Լիբանանի
Զինուած
Ուժերու Վեթերանները
Արգելափակեցին
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Նաւահանգիստի
եւ Կեդրոնական
Մասին Յայտարարութեան
ՀամարԴրամատան Մուտքերը՝
Բողոքելով Պիւտճէի Խստութեան Դէմ

Զինուած ուժերու եւ անվտանգութեան հանգստեան
կոչուած աշխատակիցները, Երեքշաբթի օր, արգելափակեցին Կեդրոնական Դրամատան եւ Պէյրութի Լիբանանի
նաւահանգիստի
մուտքերը, իբրեւ նախազգուՀանրապետութեան
վարչապետ
շական
գործադուլ
2019-ի
Պետական
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ
տեղիպիւտճէի
ունեցաւ
դէմ,
որ կրնայ ազդել
իրենց կենսաթոշակային
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
աշխատավարձին
կամ նպաստներուն
վրայ:
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
քաղաքաՑուցարարները
որ յետագայ
կանութեան
մասինզգուշացուցին,
յայտարարութիւնը
ամբողբողոքի
ցոյցերով
ջացնելու
համար:պիտի արգելափակեն մուտքերը
բոլոր
տարածքներուն,
որոնք շահոյթ
կ’աԸստայն
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթապահովեն
պետութեան:
Կեդրոնական
Դրամատան
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
ցուցարարները,
այնուհետեւ,
շարժեցանՌուսիոյ
դէպի
10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Կեդրոնական
Պէյրութ՝
հաւաքուելով
Ռիատ
ալ
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
Սոլհի
մօտ,
ուրկէ
երթը
շարունակեցին
դէպի
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաԵլեւմտական
նախարարութեանվերստին
շէնք:
ջադրած նախաձեռնութիւնը
կեանքի
Անոնց
հասնելէն անմիջապէս
իր
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս ետք`
մէկը Tweeter-ի
ընդրգկելով
էջին
վրայ
Խալիլ
գրած
էր,
թէ
պիւտճէի
առաջարկկառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաները
տարբեր
րութեան
մէջ: կուսակցութիւններու միջեւ քննարկումներու
արդիւնք
են, որոնք ենթակայ
փոՆորակազմ
կառավարութեան
վարելիքեն
քաղափոխութեան:
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
«Վեթերանները
պէտք է գիտնան,
որ իրենց
ընդգծէ
շարք մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաիրաւունքները
ոտնահարուած
չեն,
եւ
առաջարկները
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբեկը
կայանան կարգաւորումը՝
կենսաթոշակ Հըզպալլայի
նշանակելու,եւ անոր
րութիւններու
անոր
շարունակականութեան
ապահովման
դաշնակիցներուն պահանջով,
աւելի քանհամար»,
1 միլիոն
աւելցուցած
է ան։
սուրիացի գաղթականներու
ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոՊիւտճէի
Մանրամասն
Քննարկումները
խումները՝
փրկելու
համար երկրի
տնտեսական
Կը
Սկսինվիճակը:
Այսօր. Խալիլ
վատթար
2019 թուականի պետական պիւտճէի նախագիծինՇարունակուեցաւ
վերաբերեալ մանրամասն
քննարկումները կը
Նախարարական
սկսին
այս
շաբաթ
եւ
կ'աւարտին
կառավարութեան
Պաշտօններու Փոխանցումը
կողմէ
պիւտճէի հաստատումով:
Այս մասին,
ԵրեքՆախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
շաբթի,
յայտարարեց
Ելեւմտական
նախարար
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբԱլի
մը
Հասան Խալիլ:
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Կառավարութեան առաջին նիստին աւարտէն
ետք՝ լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին՝
Խալիլ ըսաւ, որ Երեքշաբթի օրուան բանակցութիւնները
կեդրոնացած
էին պիւտճէի
ընդհանուր
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
նախագիծին
վրայ:
Անոր
տեղեկութիւններով՝
մաննոր պաշտօնները:
րամասն
քննարկումները
կը
սկսին
այսօր՝
ՉորեքՊաապտայի պալատին մէջ նախագահական
շաբթի,
«Կրէնտ
Սերայլ»-ի
մէջ
կայացածստանձնեց
հանդիպհարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
ման
մը ժամանակ
շարունակուին
իր նոր
պաշտօնը եւիրկը իսկ
նախորդէն՝ամբողջ
Փիեռ
շաբթուան
ընթացքին:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
«Ես լաւատես եմ,
որ պիւտճէն արագ պիտի
տեղեկատուական
գրասենեակը:
հաստատուի»,- ըսաւ Խալիլ:
Նիստին
սկիզբը, նախագահ
Միշէլ Աուն յայՌաֆուլ յաջողութիւն
մաղթեց Ժրեյսաթիին՝
իր
տարարեց,
որ
խորհրդարանը
2019
թուականի
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
պետական
պիւտճէիՌաֆուլի
նախագիծը
պէտքաշխատանքը
է հաստատէ
բարձր գնահատեց
տարած
մինչեւ
Մայիսի
վերջը:
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Խալիլ, վարչապետ Սաատ Հարիրիին ներկայացուցած
էր վերանայուած
պիւտճէին Մուհամմատ
նախագիծը,
Աշխատանքի
նախկին նախարար
որ
կը
կրճատէ
բոլոր
նախարարութիւններուն
ծախՔապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
սերը
եւ
կը
տրամադրէ
ֆինանսաւորման
այլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
կրճատումներ`
երկրի
խաթարելու
արձանագրէ այս
նոր պակասուրդը
պաշտօնին վրայ՝
շնորհիւ
համար:
Անցեալ
տարուան
պակասուրդը
գնահատտարիներու իր փորձառութեան, եւ
պիտի
ւած
է 6,7 միլիառ
տոլար,
կամ ՀՆԱ-ի (համախառն
ապացուցէ,
որ այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
ներքին
11 տոկոսը, թէեւ
վերջնական
անխտիրարդիւնք)
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
ցուցանիշները
չեն հրապարակուած:
կը հաղորդէ ազգային
լրատուական գործակալուԱն ըսած էր, որ եթէ պիւտճէի համար առաջարկթիւնը:
ւած խնայողութիւններու միջոցները յաջողութեամբ
ապացուցեն,
2019-ին
պակասուրդի
եւ ՀՆԱ յարաՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանբերակցութիւնը
կրնայոր
կրճատուիլ
2,5 տոկոսով:
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
իր նպատակը
պիտի ըլլայ
2018-իարդիւնաւէտ
ՍԵՏՐ խորհրդաժողովին
ընթացքին՝
ստեղծել
տնտեսութիւն մը:
ՄիաժաԼիբանանի
հիմնական
խոստումներէն
մէկը
եղած է
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչհինգ
տարիներու
ընթացքին,
տարեկան
կտրուածներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաքով,
պակասուրդ-ՀՆԱ
յարաբերակցութիւնը
նուարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
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ՀՀ Կառավարութեան
2018-ին
Հայաստանի Հերթական
ՌազմականՆիստը
Կը Կայանայ
Մէկ Օրեն
Կանուխ
Ծախսերը
Աւելցած
33%-ով. Զեկոյց

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
2018 թուականին Հայաստանի ռազմական
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
ծախսերը կազմած են 609 միլիոն տոլար, որ 33
տոկոսով աւելի է, քան 2017 թուականին: Այս մասին
ԱԺվկայեն
Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
կը
Սթոքհոլմի խաղաղութեան
խնդիրներու
հետազօտութեան
միջազգային
հիմնարկին
(Stockholm
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
International Peace Research Institute (SIPRI))
Գործակցութեան
Հեռանկարները
տուեալները:
Այս մասին
կը հաղորդէ News.am-ը։
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոԶեկոյցին մէջ տեղեկութիւններ չկան
Ատրպէյղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
ճանի եւ Վրաստանի մասին: Իսկ Հայաստանի
5-ին ընդունած
Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
հարեւան
Իրանի էռազմական
ծախսերը
կազմածարեն
տակարգ
լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
13,2
միլիառեւտոլար:
Ինչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Զեկոյցին
համաձայն`
2018 թուականին
Ռուսիոյ
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
կառազմական ծախսերը կազմած են 61,4հետ
միլիառ
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
Արարատ
տոլար,
ինչ որ SIPRI վարկանիշով
ըստթէ
ռազմական
Միրզոյեանչափի
նշածան
է, վեցերորդն
որ դիւանագիտական
յարածախսերու
է: 2017 թուականի
բերութիւններու
հաստատումէն
ի
վեր
Հայաստանի
համեմատութեամբ Ռուսիոյ ռազմական ծախսերը
եւ Ճափոնի
կապերը
3,5
տոկոսով միջեւ
կրճատուած
են: կայուն եւ արագ կը
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի
ղեկավարի
2018 թուականին
Թուրքիոյ
ռազմական
ծախխօսքով`
2010
Թոքիոյի
2015միլիառ
թուասերն
աճած
ենթուականին
24 տոկոսով`
մինչեւ եւ19,0
կանին Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
տոլար,
որ տարեկան
ամենաբարձր տոկոսային
նոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կապերու
ամրաաճն է աշխարհի 15 խոշոր ռազմական ծախսերով
պընդումին:շարքին:
երկիրներու
2018 թուականին ռազմական ծախսերու ամեԱզգային
ժողովիաճը
նախագահը
նամեծ
բացարձակ
ունեցած անդրադարձած
է ԱՄՆ-ն (27,8
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարմիլիառ տոլար), իսկ ամենամեծ կրճատումը` Սէուգացումին
եւ այդ առումով
նշած,
որ այս պահուն
տական
Արաբիան
(- 4,6 միլիառ
տոլար):
կը Չինաստանը,
ձեւաւորուի պատգամաւորական
բարեկամաոր ռազմական ծախսերու
մեծուկան
խումբ.
նորընտիր
Ազգային
ժողովի
բազմաթիւ
թեամբ աշխարհի մէջ երկրորդ երկիրն է, 2018
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
թուականին
իր ռազմական
ծախսերը են
մեծցուցած
է
հետտոկոսով`
բարեկամութեամբ:
5,0
մինչեւ 250 միլիառ տոլար: ՉինասՀՀ ռազմական
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտատանի
ծախսերու
աճ կ՛արձանագրուի
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
24-րդ տարին անընդմէջ:
զարգացումի
ծիրէն ներս տարբեր
Ընդհանուրաջակցութեան
առմամբ, 2018 թուականին
ռազմաբնագաւառներու
մէջեն ցուցաբերած
օժանդակուկան
ծախսերը աճած
մինչեւ 1822 միլիառ
տոլար,
թեան
իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
որ
2,6 եւ
տոկոսով
աւելի է, քան
2017-ին:
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Բանուորուհին

¾ç 01

Վերջին 5 Տարիներուն Նոր Զօրանոցներու Կառուցումը Աւելցած է.
Տիգրան Աբրահամեան
ռազմական օբյեկտներու (շինութիւններու-ԵՌԳ.)
Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան
Աբրահամեան ֆէյսպուքի իր էջին միջոցով յայտնած
էր, որ վերջին տարիներուն կտրուկ աւելցած է նոր
զօրանոցներու եւ ռազմական շինութիւններու
կառուցումը:
Գրառումը ամբողջութեամբ կը ներկայացնենք
ստորեւ.
«Նոր զօրանոցներու կամ առհասարակ նոր

կառուցումը վերջին 5 տարիներու ընթացքին
կտրուկ աշխուժացած է:
«Երեւի թէ չկայ այնպիսի ռազմական նշանակութեան տեղամաս, ուր ամէն տարի միայն այս
ուղղութեամբ փոփոխութիւններ չըլլան:
Զինծառայողներու ընկերա-կենցաղային վիճակի բարելաւումը նաեւ ուղիղ կապ ունի տուեալ
ստորաբաժանման մարտունակութեան վրայ»:

Փաշինեան Հանդիպում Ունեցաւ Տմիթրի Մետվետեւի Հետ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Երկուշաբթի,
Ապրիլ 29-ին, կառավարական առանձնատան մէջ
հիւրընկալեց աշխատանքային այցելութեամբ Երեւան ժամանած Ռուսիոյ կառավարութեան ղեկավար
Տմիթրի Մետվետեւը: Այս մասին կը յայտնեն վարչապետի աշխատակազմէն։
Փաշինեան ողջունելով Մետւետեւը, ըսաւ.
“Հայաստանի մէջ նախորդ տարի տեղի ունեցած
յայտնի իրադարձութիւններէն ետք սա ձեր առաջին
այցն է, ինչ որ իւրայատուկ նշանակութիւն կը
հաղորդէ այս այցին: Հայաստանի մէջ ընդունուած
է ամենաթանկագին հիւրերուն ընդունիլ տունը, ես
շատ ուրախ եմ, որ ունիմ նման հնարաւորութիւն:
Կը կարծեմ, որ նախորդ տարուան ընթացքին մեր
յարաբերութիւնները զարգացած են ըստ նախատեսուածին, իհարկէ, ատիկա չի նշանակեր, որ չեն
եղած հարցեր: Կը կարծեմ, որ այժմ մեր յարաբերութիւններուն մէջ շատ կարեւոր պահ է եւ ես
վստահ եմ, որ ի հեճուկս յոռետեսներու՝ մենք կը
յաջողինք մեր յարաբերութիւնները բարձրացնել
նոր մակարդակի, ոչ թէ ի հեճուկս յոռետեսներու,
այլ ես կը կարծեմ, որ պէտք է յոռետեսները դարձնել
լաւատեսներ: Իհարկէ, մենք ամէն ինչ պիտի ընենք
ատոր համար»։
Վարչապետ Մետվետեւ, իր կարգին, շնորհակալութիւն յայտնեց հրաւէրին համար եւ ըսաւ.

«Իրականութեան մէջ կայ լաւ առիթ, որպէսզի հանդիպինք, ատիկա Եւրասիական տնտեսական
միութեան անդամ երկիրներու կառավարութիւններու ղեկավարներու նիստն է: Մենք պարբերաբար կ՛իրականացնենք այս հանդիպումները,
ուր կը քննարկուին տարբեր հարցեր, որոնց մէջ՝
դժուար: Այժմ Եւրասիական միութեան մէջ Հայաստան կը հանդիսանայ նախագահող պետութիւն եւ
ի հարկէ մեզի համար կարեւոր է, որպէսզի առաջ
շարժիք եւրասիական օրակարգի շարք մը հարցերու լուծման ուղղութեամբ:
Միւս կողմէն, սա լաւ հնարաւորութիւն է՝ քննարկելու նաեւ մեր երկկողմ յարաբերութիւնները: Մենք
ձեզի հետ քանի մը անգամ հանդիպած ենք, քննարկած գործերու ընթացիկ իրավիճակը, տարեսկիզբին
նոյնպէս հանդիպած ենք, երբ ժամանած էիք
Մոսկուա՝ որպէս նախագահող երկրի վարչապետ,
որու ընթացքին քննարկեցինք երկկողմ օրակարագային հարցերը: Այժմ ալ պիտի անցնինք հիմնական կէտերով, առաւել եւս, որ մեր գործընկերները
մեզի համար պատրաստած են շարք մը հարցեր»:
Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները քննարկեցին հայ-ռուսական առեւտրատնտեսական համագործակցութեան եւ Եւրասիական տնտեսական
միութեան ծիրին մէջ փոխգործակցութեան արդիական հարցեր:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Հայերու Տեղահանութիւնը Ոչ Ցեղասպանութիւն Էր, Ոչ Ալ Մեծ
Աղէտ. Էրտողան
Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Gazeteguncel-ը։
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը
իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում կուսակցութեան» (ԱԶԿ-AKP) ժողովին ժամանակ անդրադարձած է Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին՝ ներկայացնելով արխիւները բանալու թրքական
հերթական կոչերը։ Այս մասին կը հաղորդէ

«Հայերու տեղահանութիւնը ոչ ցեղասպանութիւն
էր, ոչ ալ մեծ աղէտ։ Անիկա սոսկ ցաւալի իրադարձութիւն մըն էր, որ տեղի ունեցած է մէկ դար առաջ
շատ ծանր պայմաններուն մէջ»,- յայտարարած է
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Մայիս 1
Մայիս 1 (Աշխատանքի տօն, Աշխատանքի օր,
Գարնան եւ աշխատանքի տօն, Աշխատաւորներու
համերաշխութեան միջազգային օր), աշխարհի
բազմաթիւ երկրներու եւ տարածքներու մէջ կը
նշուի Մայիս 1-ին կամ Մայիսի առաջին Երկուշաբթի օրը:
Ռուսիոյ եւ Տաճիկստանի մէջ Մայիս 1-ը կը
նշուի որպէս Գարնան եւ աշխատանքի տօն, իսկ
Հայաստանի մէջ՝ Աշխատաւորներու միջազգային

		
Դանիէլ Վարուժան
Պատուհանիս տակէն, ամէն առաւօտ,
Ուրուականի պէս կ՛անցնիս...
Եւ կուսագեղ գըլուխիդ վրա կ՛արտասուէ
Տերեւաթափ վարդենիս։
Լուռ թաղին մէջ կը լըսեմ քայլդ, ու զարթնող
Շունն՝ որ վըրադ կը հաչէ՜...
Կամ կը լըսեմ քընիս մէջէն ձայնն հազիդ՝
Որ ծոցդ աղուոր՝ կը տանջէ։
Եւ կը խորհիմ թէ քընատ ես եւ նօթի...
Իրանդ հովէն կը դողայ,
Եւ կը նստի գանգուրներուդ վըրայ, քո՛յր,
Եղեամն իբրեւ շափիւղայ։
Կամ մուճակներդ են պատըռտած, փողոցին
Ջուրն անոնց մէջ կը ճողպայ...
Կամ ետեւէդ շըւայտօրէն կը սուլէ
Թուրք սրիկա մը անոպայ։
Եւ կը խորհիմ թէ, տան մէջ, մայրդ է հիւանդ...
Ցամքած է ձէթն ալ ճրագին...
Ու դուն կ՛երթաս գործատան մէջ աշխատիլ
Լոյսին համար ու կեանքին։
Ես կը խորհի՜մ- եւ խենթի պէս կը բաղձամ
Վար իջնել, քո՛յր դալկադէմ,
Քո՛վըդ իջնել, համբուրել ձեռքերըդ նիհար,
Եւ հըծծել,- «Քեզ կը սիրեմ։»Կը սիրեմ վիշտդ՝ որ իմ վիշտս է գերագոյն,
Կը սիրեմ կուրծքդ քանդաուած՝
Որուն մէջ դեռ կը յամառի Սէրդ երգել
Արտոյտի պէս սըրարբած։
Կը սիրեմ քու անօթութիւնդ ու ծարաւդ,
Եւ ոսկորներդ ուժասպառ...
Ես կը սիերմ կոյս աղիքներդ ցամաքած,
Մազերուդ սուգն՝ ուսէդ վար։
Եւ ես կ՛ուզեմ ամփոփել քեզ սրտի՜ս վրայ
Տատրակի պէս տարագիր,
Տալ ուժս քեզ, մըրցանակներըս փառքի,
Եւ ազգանունս անբասիր...
Կուրծքս վահան անել կուրծքիդ նըշանակ,
Եւ քօղն ըլլալ պատիւիդ,
Կրանիտէ բազուկիս տակ պաշտպանել
Սեռըդ եւ գեղըդ անժըպիտ։
Կ՛ուզեմ քեզ տալ ինչ որ պայքարն ինձ տըւաւ,
Ինչ որ խլեցի մարտերով...
Քեզ պըսակել արիւնիս գոյնն ունեցող
Յաղթանակիս վարդերով։
Միայն թէ դուն չըլլաս տըժգոյն ու քաղցած,
Արեւուն տակ չըհազաս...
Մօրդ վերեւ չըմարի ճրագն, ու, ո՛վ քոյր,
Դուն գործատուն ա՛լ չերթաս։
օր: Ղազախստանի մէջ այդ օրը կը նշուի որպէս
Ղազախստանի ժողովուրդի միասնութեան օր,
իսկ Ուքրանիոյ, Պելառուսի, Ղրղզստանի, Չինաստանի, Փաքիստանի, Սրի Լանքայի մէջ կը տօնուի
որպէս Աշխատանքի օր:
ԱՄՆ-ի մէջ նոյնանուն տօնը՝ Աշխատանքի
օրը (անգլ.՝ Labor Day), կը նշուի Սեպտեմբերի
առաջին Երկուշաբթի օրը, իսկ Ճափոնի մէջ
«Աշխատանքի գոհաբանութեան օրը» կը տօնուի
Նոյեմբեր 23-ին: ԱՄՆ-ի մէջ Աշխատանքի օրը
առաջին անգամ նշուած է Նիւ Եորքի մէջ 1882
թուականի Սեպտեմբեր 5-ին, իսկ Սեպտեմբերի
առաջին Երկուշաբթին իբրեւ տօնակատարութեան
օր նշուած է 2 տարի անց: Աշխատանքին եւ աշխատաւորներուն նուիրուած օրեր կան աշխարհի
142 երկրներու մէջ, բայց ինչպէս նշուած է կը
նշուին տարբեր օրերու։
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Թուրքիան, Շռայլուած Անպատժելիութեան Յանցանքը եւ
Հայկական Հարցին Իրաւութիւնը
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Դար մը ամբողջ միջազգային համայնքը Թուրքիոյ հանդէպ ցուցաբերեց անպատժելիութեան քաղաքականութիւն եւ կը շարունակէ նոյն ձեւով:
Բնական է, որ Թուրքիան եւ իր նախագահը
անհանդուրժելի գտնեն եւ ընդվզին, երբ յիշեցում
ըլլայ յանցանքի եւ ոճիրի մասին: Եւ Ռեճէպ Թայիպ
Էրտողան կ’որոշէ, թէ Ֆրանսան պիտի վերընտրէ՞,
թէ ոչ իր նախագահը:
Փակագիծ. Ֆրանսան եւ ուրիշ երկիրներ կը
պատահի՞ որ իրենք իրենց եւ իրարու հարց տան,
թէ ինչպէ՞ս Թուրքիան ինքնիրեն նման ամբարտաւանութեան իրաւունք ձեռք բերած է, կամ ո՞վ եւ
որոնք այդ իրաւունքը տուած են իրեն:
Ֆրանսան, առաջին անգամն ըլլալով, իր նախագահի նախաձեռնութեամբ, նշեց արդէն օրէնքով
որպէս ցեղասպանութիւն ճանչցուած հայոց ցեղասպանութեան օր՝ 24 ապրիլը, յայտարարեց հայկական ցեղասպանութեան օր, տարբեր որակ եւ հնչեղութիւն տուաւ ճանաչման: Ի հարկէ, այս որոշումը
Ֆրանսայի հայերուն ուղղուած ցաւակցական դասական խօսք չէր, այլ պետութեան կողմէ յիշատակութիւն, որ պատմական ոճիրին կու տար
այժմէականութիւն եւ անշրջանցելի քաղաքական
նշանակութիւն:
Ի հարկէ, այդ քաղաքականցումը ուրացման եւ
ժխտումի թրքական ճապկումներուն կը հակադրուէր,
եւ պաշտօնական Անգարան լուռ պիտի չմնար,
չմնաց: Ֆրանսան լայն տարածում տալով հայկական ցեղասպանութեան հարցին, զայն արձանագրելով երկրի պատմութեան կարեւոր դէպքերու եւ
թուականներու շարքին, բացորոշ կերպով, եւ
առանց մսկոտութեան, կը հակադրուէր Թուրքիոյ:
Եւրոմիութեան առանցքային երկիր Ֆրանսայի
այս դիրքորոշման հետեւանքը սոսկ աղմուկ չէ: Եւ
Թուրքիան գիտէ, որ ան չէ կոչուած դիւրացնելու
տասնամեակներէ ի վեր իր հետապնդած Եւրոմիութիւն մուտքի կայսերական երազը:
Եւ նախագահ Էրտողան զայրացած է, եւ հրապարակաւ սպառնացած Ֆրանսայի նախագահին:
Ֆրանսան, եւ ուրիշ երկիրներ ալ, պէտք է
առարկայականութեամբ լսեն եւ քննեն Թուրքիոյ
նախագահի խօսքը, հանեն հետեւութիւններ:
«Ֆրանսա ապրող 700.000 հայերուն պատգամ
յղել քեզ պիտի չփրկէ պարոն Մաքրոն»:
Իր այս արտայայտութեամբ, Էրտողան Ֆրանսայի նախագահը կը վերածէ քուէ որսացող քաղաքական փերեզակի… Էմմանուէլ Մաքրոն, ընդհանրապէս միջազգային համայնքը, Ֆրանսայի
քաղաքական աջ եւ ձախ ընտրանին, ըստ արժանւոյն կը գնահատեն արդարութեան եւ իրաւունքի
հարցի մը նսեմացումը, զայն բանտարկելով ընտրական տեղական մտմտուքի մէջ: Նեխած ամբոխայնութիւն հոտող յայտարարութիւն մը, որ կեր կը
հայթայթէ խաւարամիտ եւ ազգայնամոլ թուրք
զանգուածին:
Իսկ այս բիրտ յատարարութեան հիմնաւորումը
ծանօթ ժխտումն է, որուն հաւատալու պատրաստ է
հայուն հայրենիքը եւ հարստութիւնները բռնագրաւած-կողոպտած զանգուածը: Ժխտումի գիտոսիկ,
դատարկ եւ իրենք զիրենք համոզելու կոչուած
փաստարկները ծանօթ են, եւ Էրտողան զանոնք կը
կրկնէ անվարան, կեր հայթայթելու համար զանգÁւածին, որպէսզի ան ինքզինք յանցաւոր չզգայ ի
լուր այլ տեղ ընդունուած եւ բացայայտուած ճշմար-

տութեան:
Եթէ հետեւինք թրքական տրամաբանութեան,
հայկական ցեղասպանութիւնը առասպել է, պատմական իրողութիւններու եւ փաստերու յիշեցումը՝
կեղծիք: Արդարեւ, եթէ հայկական ցեղասպանութիւնը իրողութիւն եղած ըլլար, այսօր միլիոնաւոր
հայեր մնացած չէին ըլլար, ոչ Կովկասի մէջ, ոչ
Եւրոպա, ոչ Միջին Արեւելքի արաբական երկիրներ,
Ամերիկաներ, մինչեւ Աւստրալիա:
Էրտողանի, եւ Թուրքիոյ վարիչներու տրամաբանութիւնը եթէ շարունակէին հրեաներու ցեղասպանութիւնը ժխտողները, պիտի ըսէին, որ միլիոնաւոր
հրեաներ կան Իսրայէլի մէջ, Միացեալ Նահանգներ,
Գերմանիա, Աւստրալիա, եւ այլուր: Հրեական
ցեղասպանութիւնը ժխտողները պատժելու համար
օրէնք կայ (Ֆրանսայի մէջ քուէարկուած ծանօթ
Կէյսոյի օրէնքը): Անոնք կը դատուին:
Ի դէպ, միջազգային հանրութիւնը եւ կազմակերպութիւնները ինչպէ՞ս լուռ եւ անտարբեր կը մնան
լսելով թրքական ժխտումը եւ այդ ժխտումը արդարացնող պատճառաբանութիւնները:
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութիւնը, անոր
բազմատեսակ յանձնախումբերը գիտեն ճշմարտութիւնը, կը լսեն այս բոլորը, բայց անխօս կը
մնան արձանի պէս, նոյնիսկ ինքնարդարացման
փորձ չեն ըներ: Պիտի գա՞յ աստեղային պահը, որ
գէթ ցեղասպանութիւնը ճանչցող երկիրները Մ.Ա.Կ.-ի
ընդհանուր ժողովին հանդէս գան հայկական
ցեղասպանութեան Թուրքիոյ կողմէ ժխտման եւ
ուրացման դատապարտութեան բանաձեւով, եւ
բարոյական պարգեւէն անդին անցնելով՝ վերականգնեն արդարութիւն եւ իրաւունք:
Շեղում մը ընենք հայկական հարցէն եւ մենք
մեզի ու աշխարհին ուղղենք հետեւեալ պարզ հարցումը. ինչո՞ւ աշխարհի մը եղած են եւ կը շարունակւին անարդարութիւնները եւ պատերազմները:
Պատճառները ենթադրուածին չափ ալ բազմաթիւ
չեն, մանաւանդ երբ գիտենք, որ մարդիկ, անհատներ, կազմակերպութիւններ, երկիրներ, անվարան
խօսած են եւ կը խօսին արդարութեան մասին,
ամենուրեք եղած են եւ կան դատարաններ,
օրէնքներ, աստուածային եւ մարդկային: Անցեալին
եւ այսօր, անհատական եւ հաւաքական եսերը,
ընդհանրացումով կարելի է բանաձեւել գաղափարաբանական եւ շրջանային ռազմավարական նկատումներով: Թուրքիոյ աշխարհագրական դիրքը,
երէկ պաղ պատերազմի օրերուն եւ այսօր «Իսլա-

մական Պետութեան» վտանգին եւ հետեւանքներուն
պատճառով, Եւրոպան, Ամերիկան եւ Ռուսիան
միշտ ճապկումներու դիմած են, ինչ որ յանգած է
Հայկական Հարցի եւ հայոց ցեղասպանութեան
անտեսման: Ինքզինք քաղաքակիրթ համարող աշխարհը, եւ անոր արտայայտութեան բեմը հանդիսացող Մ.Ա.Կ.-ը, մինչեւ ե՞րբ կրնան կոյր եւ խուլ
ձեւանալով կորսնցնել իրենց բարոյական հեղինակութիւնը:
Այս պէտք է ըսել՝ անտեսելով նշուած գաղափարաբանական եւ շրջանային ռազմավարական
նկատումները: Եւրոմիութիւնը կ’ամբարոյանայ,
եթէ Թուրքիան ընդունի իր կազմին մէջ, եթէ ան
Հայկական Հարցի լուծման օրակարգով հանդէս
չգայ եւ արդարութիւն չընէ հայ ժողովուրդին:
Այս մասին խօսող քաղաքական գործիչներ
եղած են եւ կան: Ինչ որ ըսած է ֆրանսացի Ժան
Ժոռէս, այսօր ալ կը պահէ իր ամբողջական բարոյական կշիռը եւ աշխարհի քաղաքական մսկոտութեան, չըսելու համար՝ անբարոյութեան դէմ ուղղւած ծանօթ ամբաստանութիւնը. «Մենք հասած ենք
այն ժամանակը, ուր մարդկութիւնը այլեւս չի կրնար
ապրիլ իր մառանին մէջ ունենալով սպաննուած
ժողովուրդի մը դիակը»:
Ժան Ժոռէսի խօսքը այսօր ալ դամոկլեան սուր է
կախուած Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի գլխուն:
Ցեղասպանութենէն ճողպրած հայրենահանուածներու սերունդներուն կը սպառնայ ինքնութեան
կորուստ հետեւաբար ազգի տեսանկիւնէ համրանքի կորուստ, որուն վրայ կը բարդուի ՄԱԿի անդամ
պետութեան անդամ երկրի մը կողմէ անդամ երկիր
մը խեղդամահ ընելու կոչուած շրջափակումը: Եւ
հարց կարելի է տալ, թէ այսօր մարդկութիւնը ինչպէ՞ս կ’ապրի այսքան ոճիր պահելով իր մեծանուն
ժողովներու չբացուող թղթածրարներուն մէջ:
Թուրքիան եւ իր նախագահը զայրացած են
Ֆրանսայի դէմ: Ենթադրե՞նք, որ ուրիշներ,
վախնալով այդ զայրոյթէն, կը շարունակեն մնալ
Ժան Ժոռէսի նկարագրութեան սահմաններուն մէջ:
Այս պահուն մեզի կը մնայ յաղթանակի դափնի
չհամարել «ճանաչում»ները, եւ ինչպէս ֆրանսացիները կ’ըսեն՝ կէտը դնել i տառին վրայ (mettre le
point sur les i):
Խօսիլ Հայկական Հարցին մասին որպէս ամբողջութիւն:
Մեր Պետութիւնը լիիրաւ անդամ է Միացեալ
Ազգերու Կազմակերպութեան:
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ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

è³ëÇÝÏ ºõ ²Ë³³ ²ÑÉÇ Ð³ë³Ý ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è³ëÇÝÏ ¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ 1-0, ÏáÉ©ê©ê³ÛÇï ïáõ·©12
¬ ²É ê³ý³ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 0-1

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ²ÝÏ³ë»ÉÇ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 29-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ÙñóáõÙÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³ñ³ï ¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 2-6
¬ ´³Ý³Ýó ¬ ²ñó³Ë 3-0
¬ öÇõÝÇÏ ¬ ²É³ßÏ»ñï 1-0« ÏáÉ©²©¶ñÇ·áñ»³Ý ëË³É©78
¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ ¬ ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ 2-2
¸³ë³õáñáõÙ©1-²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 49 Ï¿ï 45-21« 2-´³Ý³Ýó 46 Ï¿ï 3725« 3-öÇõÝÇÏ 46 Ï¿ï 32-27« 4-²É³ßÏ»ñï 43 Ï¿ï 29-20£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ä³Ñ»ó îÇïÕáëÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
35¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ §È»õ³ÝÃ¿¦ ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 15-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ì³É»ÝëÇ³ÛÇ §È»õ³ÝÃ¿¦ÇÝ ¹¿Ù
»õ ï³ñ³õ Çñ 25-ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ 1-0 Ñ³ßÇõáí áõ ³å³Ñáí»ó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ È»õ³ÝÃ¿ 1-0« ÏáÉ©Ø»ëëÇ 62« ÷áË©ìÇï³É
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 1-0
¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1-0
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï ¬ Ê»Ã³ý¿ 2-1« ¬ ÄÇñáÝ³ ¬ ê»õÇÛ³ 1-0
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ¿Ûå³ñ 0-1« ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ î»÷©²É³í¿ë 1-1
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ñë»ÉáÝ³ 83 Ï¿ï 86-32« 2-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 74 Ï¿ï
52-23« 3-è¿³É Ø³ïñÇï 65 Ï¿ï 59-39£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï Ð³õ³ë³ñ»ó³õ â»ÉëÇÇ Ð»ï

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 36-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùÁñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §â»ÉëÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ 6-ñ¹
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 4-ñ¹
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦Ý£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ 11-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ù³Ã³ Ýß³Ý³Ï»ó §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ÏáÉÁ« ÞááõÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£
ÆëÏ 43-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø³ñùáë ²ÉáÝëû Ýß³Ý³Ï»ó §â»ÉëÇ¦Ç Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1-1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ §²ñë»Ý³É¦Ç
ÙñóáõÙÇÝ« ØËÇÃ³ñ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 73ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ÊáõÙµÁ ÏáñëÝóáõó Ø»ÛÃÉ¿Ýï Ø³ÛÉ½Á 36-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
»ñµ ³Ý ëï³ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ §²ñë»Ý³É¦ Ïñ»ó Çñ »ññáñ¹
³ÝÁÝ¹Ù¿ç å³ñïáõÃÇõÝÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äÁñÝÉÇ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0-1« ÏáÉ©ê©²Ïáõ»ñû 63
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ 5-0« ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ¬ ²ñë»Ý³É 3-0
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©0-1
¬ àõ³ÃýÁñï ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï©1-2
¸³ë³õáñáõÙ©1-Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 92 Ï¿ï 90-22« 2-ÈÇíÁñ÷áõÉ 91 Ï¿ï 8420« 3-ÂáÃÁÝÑ¿Ù 70 Ï¿ï 65-36« 4-â»ÉëÇ 68 Ï¿ï 60-39« 5-²ñë»Ý³É 66 Ï¿ï 6949« 6-Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©65 Ï¿ï 64-51£

Æï³ÉÇáÛ ´³Å³Ï

È³óÇû ºõ ²Ã³É³ÝÃ³ Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ØÇÉ³Ý ¬ È³óÇû èáÙ³ 0-1« »ñÃ©0-0
ÏáÉ©øáññ¿³ 58« ÷áË©ÆÙÙáåÇÉ¿

¾ç 04

¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ä»ñÏ³Ùû ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 2-1« »ñÃ©3-3
ºñÏáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí §È³óÇû èáÙ³¦ »õ §²Ã³É³ÝÃ³¦ Ñ³ë³Ý
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 1-1

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 34¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ ¬ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÁ£ 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
³é³ç³ï³ñ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç ¹¿Ù »õ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1-1 Ñ³õ³ë³ñ
Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 1-1« ÏáÉ»ñ©Ü³ÛÝÏáÉ³Ý 7 ¬ ø©èáÝ³Éïû 62
¬ üñá½ÇÝáÝ¿ ¬ Ü³÷áÉÇ 0-2
¬ ÂáñÇÝû ¬ ØÇÉ³Ý 2-0« ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ àõïÇÝ»½¿ 2-0
¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ ¬ È³óÇû èáÙ³ 1-2« ¬ èáÙ³ ¬ ø³ÉÇ³ñÇ 3-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-ºáõí»ÝÃÇõë 88 Ï¿ï 68-24« 2-Ü³÷áÉÇ 70 Ï¿ï 64-30«
3-ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 62 Ï¿ï 52-28« 4-²Ã³É³ÝÃ³ 59 Ï¿ï 68-42£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ´³Å³Ï

ä³ÛÁñÝ ºõ È³Û÷óÇÏ Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý

¶»ñÙ³ÝÇáÛ
ýáõÃåáÉÇ
µ³Å³ÏÇ
Ùñó³ß³ñùÇ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³ÙåáõñÏ (´©¸³ë©) ¬ ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ 1-3
¬ ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 2-3
ÏáÉ»ñ©ú½³ùû 74« è³ßÇó³ 75 ¬ È»í³ÝïáíëùÇ 36« ïáõ·©80« ØáõÉÁñ 63

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ÛÁñÝ Î¿ï ÎáñëÝóáõó

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 31¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÜáõñÝåÁñÏ ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 1-1« ÏáÉ»ñ©Ø©ö»ñ»Ûñ³ 48 ¬ ÎÝ³åñÇ 75
¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï ¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 2-4
¬ ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ ¬ üñ³ÛåáõñÏ 2-1
¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ ¬ Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ 0-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 71 Ï¿ï 80-30« 2-äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï
69 Ï¿ï 74-40« 3-È³Û÷óÇÏ 64 Ï¿ï 59-24£

üñ³Ýë³ÛÇ ´³Å³Ï

ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý âÇ Îñó³õ Î³ï³ñ»É îáõåÉ¿Ý

üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« §êÃ³ï îÁ
üñ³Ýë¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³Ý 10-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿Ý¦Á »õ
³ËáÛ»³Ý §ö³ñÇ ë¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Á£ §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Á ãÏñó³õ Ï³ï³ñ»É
ïáõåÉ¿Ý« »ñµ ÙñóáõÙÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ »ñÏ³ñ³Ó·áõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ
³õ³ñï»ó³Ý 2-2 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí áõ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 6-5
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ»ó §è¿Ý¦Á£ Øå³÷÷¿ Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ ÙñóáõÙÇ 118-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ è¿Ý ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 2-2 ïáõ·©6-5
ÏáÉ»ñ©øÇÙ÷»Ùå¿ ëË³É©40« Ø¿ùëÁñ 66 ¬ î©²Éí¿ë 13« Ü»ÛÙ³ñ 21

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ÎÆê²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£00 ä³ñë»ÉáÝ³ (1) ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ (2)
Ð²Ú²êî²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 30¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 14£00 ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (1) ¬ öÇõÝÇÏ (3)
Ä³ÙÁ 15£00 ²ñó³Ë (8) ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ (5)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 34¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£00 è¿Ý (11) ¬ ØáÝ³ùû (17)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ð²Ü¶ðàô²ÜÇ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 01£15 êáÉ î¿ ²Ù»ñÇù³ (ö³ñ©) ¬ ØÇÝ»ñáë î¿ Îáõ³Û³Ý³ (ì»Ý©)
Ä³ÙÁ 03£30 î»÷©äÇÝ³ëÇáÝ³É (ö»ñáõ) ¬ ÆÝïÇ÷»ÝïÇ»ÝÃ¿ (²ñÅ©)
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Մշակութային Արձագանգ
äð²¼ÆÈÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 2-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 22£00 ÆÝÃ»ñÝ³ëÇáÝ³É (16) ¬ üÉ³Ù»ÝÏû (4)
Ä³ÙÁ 01£15 ²í³Û (12) ¬ Îñ»ÙÇû (13)
Ä³ÙÁ 03£30 ì³ëùû î³ Î³Ù³ (18) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû ØÇÝ»ñû (8)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²Ü©²ô²ðî©3-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 17£00 ä¿ÛñáõÃ (2) - èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ (4)« ÞÇÛ³ÑÇ Ù³ñ½©
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ öÈ¾Ú úüÆ 2-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 04£00 î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó (2) - öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ (3)
ä²êøºÂäàÈÆ ºàôðàÈÆÎÆ 2-ð¸ öàôÈÆ 5-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 20£00 ²Ý³ïáÉáõ ¾ý¿ë (4) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ È³ë³ (5)
ÂºÜÆêÆ ØÆôÜÆÊÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 14£00 èáÙ³ÝïÇÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä¿ÛñáõÃ ¬ èÇ³ïÇ 1-1

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 86-72« ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ä¿ÛñáõÃ 95-75
ÊáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 1-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ ²õ³ñï³Ï³Ý
ÙñóáõÙÇÝ ÏÁ Û³ÕÃ¿ ãáñë ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³ÕÃáÕ ËáõÙµÁ£

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

«Արաս»-էն Նոր Գիրք՝ Դանիէլ Վարուժանի
«Հացին Երգը»
Դանիէլ Վարուժան, որ մինչեղեռնեան
հայ գրականութեան մեծագոյն քերթողներէն
մէկն է, վերածուած է կոթողի մը՝ իր ժողովուրդին կեանքը քերթողական արուեստի
գագաթները նուաճող ստեղծագործութեամբ
մը նկարագրելուն համար: Վարուժան ձերբակալուած է 24 Ապրիլ 1915-ի իրիկունը, իր
տան մէջ: Ոստիկանները այդ օրերուն գրաւած են նաեւ իրեն պատկանող թղթապանակները, որոնք աւելի ուշ ետ առնուած են,
արկածալից աշխատանքով մը: Յիշեալ
թղթապանակներուն մէջ էր նաեւ 1921-ին
հրատարակուած «Հացին Երգը»-ի ձեռագիրները, ուր Վարուժան քնարային ոճով մը անմահացուցած է գիւղական
կեանքը: Ան իր տողերով կեանք ու հոգի կը պարգեւէ ո՛չ միայն հայ մշակին,
գիւղացիին, հողագործին, մարդուն, այլ նաեւ անասուններուն, հողագործական
առարկաներուն, նոյնիսկ ցօղի կաթիլին: «Հացին Երգը»-ին մէջ հեղինակը
կ՛երգէ երգը անոնց, որոնք կեանքը ամէն օր վերստին կ՛արարեն, եւ կը հիւսէ
հացին երգը այնպէս մը, որ մինչ այդ ոչ ոք հիւսած էր եւ թերեւս իրմէ ետք ոչ
ոք հիւսել կարենայ: Գիրքը հայերէն ընթերցողներուն կը մատուցուի 1921-ի
առաջին տպագրութեան ապակետիպ բազմացումով՝ միաժամանակ կը
ներկայացուի նաեւ թրքերէն տարբերակ մը՝ Օհաննէս Շաշքալի թարգմանութեամբ:
«Հացին Երգը», Դանիէլ Վարուժան, Բանաստեղծութիւն, 112 էջ, 16.5 x 21.5 սմ.։

Լուրեր Գեղեցկութեան Աշխարհէն
Հայ Գեղեցկուհին Յաղթած Է Լոնտոնի
ՄԷջ Տեղի ունեցած «Միսս ԽՍՀՄ»
Գեղեցկութեան Մրցոյթին

ê»ÉÃÇùë ºõ àõáñÇÁñ½ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ßñç³ÝÝ»ñáõ ÷É¿Û ûýÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²ñ»õ»É»³Ý ßñç³Ý©
¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ ¬ üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ 89-94
ËáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 1-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
¬ ØÇÉáõáùÇ ä³ùë ¬ äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë 90-112
§ê»ÉÃÇùë¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 1-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý©
¬ î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó ¬ öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ 121-113
§Ü³Ï¿ó¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 1-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó 104-100
§àõáñÇÁñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 1-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí

ê»Õ³ÝÇ Â»ÝÇë
²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ØÇ³ÛÝ Ø¿Ï Ú³ÕÃ³Ý³Ï

ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõï³÷»ßÃÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ë»Õ³ÝÇ
Ã»ÝÇëÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ïÕ³ùÁ
³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
12-ñ¹ ËÙµ³Ï© ¬ ²ï¿É Ð³ÙÇÛ¿ (ÈÇµ©) ¬ ²Ûë³ ä»Éù³ïÇ (²É×©) 4-1
¬ ²ï¿É Ð³ÙÇÛ¿ (ÈÇµ©) ¬ ²Éå»ñÃû ØÇÝû (¾ùáõ³ïáñ) 1-4
28-ñ¹ ËÙµ³Ï© ¬ ²õû ØáõÙ×ûÕÉ»³Ý (ÈÇµ©) ¬ Ä³í¿Ý âáõÝÏ (Ø³É»½Ç³) 1-4
¬ ²õû ØáõÙ×ûÕÉ»³Ý (ÈÇµ©) ¬ Ü³Ýïáñ ¾ù½»ùÇ (ÐáõÝ·³ñÇ³) 0-4
55-ñ¹ ËÙµ³Ï© ¬ î³áõï ÞÁÑ¿Ûå (ÈÇµ©) ¬ ²ÉÇ ²ÉË³ïñ³áõÇ (ê©²ñ³µ©) 2-4
¬ î³áõï ÞÁÑ¿Ûå (ÈÇµ©) ¬ ê³ÛÇï Æïáíáõ (øáÝÏû) 3-4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ïÕ³ùÁ ãÏñó³Ý ÙïÝ»É í»ñçÇÝ 128-Ç
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

Լոնտոնի մէջ տեղի ունեցած է MISS USSR UK 2019 գեղեցկութեան մրցոյթը,
որուն կը մասնակցին գեղեցկուհիներ նախկին խորհրդային երկիրներէն:
Ինչպէս կը հաղորդուի մրցոյթի ինսթակրամի էջին վրայ, մրցոյթին յաղթած է
Հայաստանի ներկայացուցիչ 18-ամեայ Անժելինա Չաբանեան: Ան արժանացած է
նաեւ «Հանդիսատեսի համակրանք» մրցանակին:
Երկրորդ տեղը գրաւած է Ռուսիոյ ներկայացուցիչ Քսենիա Օչերեդկոն, իսկ
երրորդը՝ Ղազախստանը ներկայացնող Լաուրա Մուխտարը:
Անժելինա Չաբանեան ծնունդով Պելառուսէն է, 15 տարեկանէն կ՛ուսանի Անգլիոյ
մէջ։
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Երուխանի Անմեռ Յիշատակին
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
1899 թուականին, Պոլսոյ «Բիւզանդիոն» օրաթերթին մէջ շարունակաբար լոյս տեսած է Երուխանի՝ Երուանդ Սրմաքէշխանլեանի «Զանգակահարը» նորավէպը: Արեւմտահայ նորավէպի ժանրը,
գիրքերով հրատարակուելէ զատ, ծաղկում ապրած
է նաեւ օրաթերթերու մէջ, եւ բազմաթիւ արեւմտահայ նորավիպագիրներ, իրենց նորավէպերը նախ
օրաթերթերուն տուած են, ապա, յետագային
անոնք լոյս տեսած են առանձին գիրքերով: Այդպէս
եղած է նաեւ Երուխանի պարագային, սակայն
անոր նորավէպերէն շատեր տակաւին ցրուած կը
մնան արեւմտահայ մամուլի էջերուն մէջ: «Զանգակահարը» դիմանկար նորավէպը գրողին այդպիսի գործերէն է: «Բիւզանդիոն»ի միայն երկու
թիւի մէջ լոյս տեսած այս պատմութիւնը կը դասուի
դիմանկար-նորավէպերու ժանրէն: Երուխան իր այս
պատմութեան մէջ կը նկարագրէ մտաւոր եւ ֆիզիքական արատներ ունեցող մարդու մը հոգեբանութիւնը: Հերոսը եկեղեցւոյ կորաքամակ, սապատաւոր
Միխալաքին է, որուն հոգեկան անհաւասարակշռութեան կը հասցնեն զանգակատան անտեղի ղօղանջները եւ որոնց «հեղինակ»ը ագռաւն է:
Մարդիկ, լսելով այդ թոյլ զանգերը, կը կարծեն,
թէ զանգակահարը խենդացած է, եւ այս «կատակը»
կը վերջանայ ողբերգութեամբ: Հերթական անտեղի
այս ղօղանջէն առաջ Միխալը կը բռնէ խեղճ
ագռաւը եւ ինք, արդէն խելագարուած, փետրահան
կ՚ընէ թռչունը:
Հրաշալի հայերէնով գրուած այս պատմուածքը
այսօր ալ կ՚ընթերցուի մեծ հետաքրքրութեամբ:
Պատմուածքը թուայնացուցած ենք «Բիւզանդիոն»էն
եւ կը հրատարակենք Երուխանի յիշատակին, որ
մէկն էր եղեռնազոհ այն տասնեակ հայ գրողներէն,
որուն աւանդը մեծ է արեւմտահայ գրականութեան
եւ մամուլին մէջ: Այս պատմուածքը Երուխան գրած
է Պուլղարիա եղած ժամանակ եւ «Բիւզանդիոն»ի
մէջ հրատարակած է «Աշուղ» ծածկանունով: Երուխան ունեցած է նաեւ «Գաղթական» եւ Ե. «Գաղթական» ծածկանունները եւ այս վերջին երկու
ծածկանուններով «Բիւզանդիոն» թերթին մէջ յօդւածներ տպագրած է հայ գաղթականներու
կեանքէն:
Ստորեւ Երուխանի գրչին պատկանող 1899ին
«Բիւզանդիոն»ի մէջ հրատարակուած «Զանգակահարը աշուղ» գրութիւնը:

Զանգակահարը աշուղ (Երուխան)

-Զը՛նկ, զը՛նկ, զը՛նկ... տը՛նկ, տը՛նկ, տը՛նկ…
Խեղճ կուզիկին անվախճան յանկերգն է աս,
փողոցները դանդաղ-դանդաղ ժուռ եկած ատեն,
գինովի ինքնամփոփ, ինքնամոռաց գնացքովը:
Ճռզած մարմին մը ունի, խորտուբորտ, ճղճիմ
համեմատութիւններով, վրան գլուխը թափթփած է.
կ՚նմանի կեանքէն ձանձրացածի մը, որ ինքնասպանութեան պիտի դիմէ: Տեսած ատենդ անպատճառ կ՚արգահատիս իր վրայ ու ձեռքը ողորմութիւն
մը կը դնես:
Կռնակին կուզը, ոսկորի ցաւագին ժայթքում մը,
կարծես բոլոր մարմինը կաշկանդած, գալարած,
չորցուցած է: Խեղճ տղան ընկճուած է այդ
անմերժելի բեռան տակ, զոր գիշեր-ցորեկ հետը
կ՚պտտցնէ: Իրեն ծանօթ թաղէն անցած պահուն,
երբ պատուհանէ մը իրեն սա՛ հրաւէրը ուղղուի.
-Միխա՛լ, երգ մը երգէ, կուզիկը կ՚կենայ, կ՚ժպտի
խելագարի ժպիտով ու աջ թեւը, ծառի գօս անհիւթ
ճիւղ մը, կը սկսի երերցնել ճօճանակի շարժումով,

մինչ կռնակի կուզը ասդին-անդին կ՚տրորուի
քրքրուելու սպառնալիքով. ու այդ հիւանդոտ ժպիտը միշտ շուրթերուն վրայ, աչքերը կիսախուփ, քունին մէջ զառանցող մարդու մը պէս, կ՚երգէ, ձայնը՝
տկար կուրծքին հեւքովը չարչարուած.
-Զը՛նկ, զը՛նկ, զը՛նկ... տը՛նկ, տը՛նկ, տը՛նկ...
Այս վանկերը իրարու ետեւէ կը գլորին՝ ողբական
եղանակի մը վրայ շղթայուած: Այնքան կ՚յափշտակւի, որ եթէ ձգես, ժամերով կ՚շարունակէ իր թեւին
շարժումը ու ողբագին երգը: Հարկ է ըսել իրեն.
«Կ՚օգտէ, Միխա՛լ»: Ան ատեն, կարծես սթափած,
կ՚կենայ, կ՚առնէ իրեն տրուած ողորմութիւնը ու
ճամբան կ՚շարունակէ, միշտ մրմռալով սակայն:
«Զը՛նկ, զը՛նկ…»:
Զանգակի ղօղանջին այս մղձաւանջային նմանութեան մէջ էր Միխալաքիին կեանքին տռամը,
զոր պիտի պատմեմ:
***
Թաղին յոյն կատակասէր, չարասիրտ աղջիկներուն զուարճութեան առարկան եղած էր Միխալաքին, Այ-Նիքոլայ եկեղեցիին հիւանդոտ, կուզիկ
զանգակահարը: Այս եկեղեցին կարծես միջին
դարու ճիզուիդական ջերմեռանդութեան մէկ
վաղնջուց նշխարքն է. անոր երկար մարմինը
հողին մէջ թաղուած է. ու երբ սանդուխներէն վար
իջնալով բարեպաշտ խորհրդանկարներով հարթ
քանդակուած արոյրէ դռնէն ներս մտնես, երկրին
տակէն եկած խոնաւ զովութիւն մը, սարսուռ մը
կուտայ ջիղերուդ: Վարը, տաճարին մէջ, ուր լոյսը
վերի պատուհաններէն կ՚իյնայ՝ չկրնալով այդ խորութեան անկիւններէն բոլոր մութը վանել սակայն,
հին բիւզանդեան բոյրէ մը կ՚ազդուիս. հանդարտ,
կոյս մաքրութեան մէջ իւղաներկ պատկերները
պատերուն վրայ՝ առջեւնին կանթեղներով՝ կը
փռեն խանդավառող քրիստոնէականութիւն մը:
Սուրբերն ու առաքեալները՝ իրենց նկարներուն
մէջէն՝ Քրիստոսը կ՚քարոզեն քեզ սրտառուչ մրմունջներով: Ստեղնավառ ջահերը՝ ձեղունէն վար խունկէ
ու աղօթաւոր շունչերէ թխացեալ պղնձի ձողերով
յօդաւորուած, այդ անխռով կուսական խաղաղութեան մէջ գիտես թէ կրօնքի միստիքութիւնը
կ՚մարմնաւորեն:
Փոքր զանգակահարը, զոր թաղին աղուոր Հելլէնուհիները անվնաս կերպով կ՚խոշտանգեն իրենց
ծաղրածութիւններովը եւ ցաւցնող քահքահներովը,
հոն կ՚անցընէր գրեթէ իր հաշմոտ պատանեկութիւնը: Իր մարմինը, ոսկորներու աղէտալի թեքութեան մը մէջ խեղցած, տձեւ, մանր, նիհար զանգÁւած մ՚էր, զոր բարակ, ճերմակ մորթ մը ամէն
կողմէն պաշտպանած, թող չէր տար, որ ապաժաման քրքրի: Ձախ ուսոսկրը առաջ մղուած էր, ու
ընդհակառակն աջը թէեւ բնական շիտակութիւն մը
ունէր, այսու հանդերձ ծուռ կ՚երեւար, ձախ անրակը
հիմնովին աւրած ըլլալով թիկունքին վերնամասին
ամբողջ բնական շինուածքը: Սրունքները բան մը
չունէին, գոնէ այնպէս կ՚երեւային իրանին
խառնաբնդոր կծիկին տակ, միայն այնչափ բարակ
էին, որ քիչ մը շուտ քալած ատենը կ՚կասկածէիր,
թէ անոնք կրնային փրթիլ, իյնալ:
Միխալաքին այդ գետնափոր ժամուն մէջ
մեծցած տղայ մ՚էր, գուցէ ժամանակին գթասիրտ
ժամակոչի մը կողմէ գտնուած՝ իր եկեղեցիին դռնէն
կախուած կողովի մը մէջէ: Ան տեսակ արարածներէն
էր, որոց ե՛րբ երեւան գալը, կամ երբէ՛ն ի վեր
գոյութիւն ունենալը չես հետաքրքրիր գիտնալ.
անոր գոյութեան գիտակցութիւնդ արդէն բաւական
կը սեպես: Եթէ նոյնիսկ փորձուէիր թաղեցիի մը
հարցնելու, թէ Միխալաքին ո՞ր տեղացի էր, պիտի

պատասխանուէր քեզ. - Այ-Նիքոլացի:
Ուստի, փոքր կուզիկը, որուն տարիքը կերպարանքէն կամ դէմքէն դիտելով անհնար էր հասկնալ,
վասնզի 10էն 20 տարիներուն մէջ պիտի վարանէիր,
փոքր կուզիկը եկեղեցիին մէջ ու եկեղեցիով
կ՚ապրէր, բայց կ՚ապրեցնէր ալ զայն, վասնզի
անոր զանգակահարն էր:
Զանգակատունը փայտէ աշտարակիկ մ՚է քառակուսի, խոյրաձեւ տանիքով, որուն ծայրէն երկաթէ փշփշանքաւոր խաչ մը իր ժանգոտած սեւ
թեւերը կ՚տարածէ օդին մէջ: Տանիքին տակ,
մութին մէջ, երեք զանգակներ կախուած են իրարմէ
համեմատապէս պզտիկ, միեւնոյն առանցքին վրայ
դարձող: Իւրաքանչիւրին ձուլածոյ ուռնակէն առասան մը անցուցած է, որ կ՚ծառայէ զայն շարժելու,
երբ զանգակահարութեան ժամն հասնի: Զանգակներուն ամէն մէկը մասնաւոր ներդաշնակութիւն եւ
հնչեղութիւն ունի. երբ երեքը միահամուռ սկսին
ղօղանջել, եռաձայն երաժշտութիւն մը առաջ
կուգայ. թաւ, բամբ, հնչուն:
Միխալաքին էր անոնց երաժիշտը: Խանդավառօրէն փաթթուած յարած էր իր զանգակներուն:
Իրմէ զատ ոչ ոք կրնար դպչիլ անոնց: Եկեղեցիէն
աւելի այդ ձայնարկու աշտարակիկը կը պաշտէր:
Ան իր կուռքն էր: Տգէտ ու շլացող հոգիին մէջէն այդ
ներդաշնակ ղօղանջիւնները կ՚ընդնշմարէր իբրեւ
երկնապարգեւ ռեքլամներ կրօնի պաշտամունքին:
Պատկերէ, խունկի գինովցուցիչ բուրմունքէ, երգեցողութեան սրտայոյզ դաշնաւորութիւններէ աւելի
ազդեցիկ, տիրական, թելադրական կ՚դաւանէր իր
զանգակներուն եռանուագ համերգը, որ իր զուարթ,
հնչեղ, արձագանգող ալիքները կ՚ցանցնէր տարածութեան մէջ, երկարաձիգ, անսահման ջրցայտի
մը արծաթափայլ վարսերուն պէս, զորս արեւին
ճառագայթները կ՚ծիածանեն:
Մանր կապոյտ աչուըները, որք իր երեսին
անարիւն ու դեղնորակ մորթին վրայ տխրութեան
ցոլք մը կը պտտցընէին միշտ, խանդի, յաղթանակի,
երջանկութեան կայծեր կ՚արձկէին, երբ զանգակատան տանիքին տակ թառած, կծկտած, կ՚նուագէր առաւօտեան կամ իրիկնամուտի մերթ թախծոտ, մերթ ցնծուն կոչնակահարութիւնը: Հոն՝
վերացած էր խեղանդամը, երեք զանգակներուն
թելերը մատուըներուն անցուցած, կուզը աւելի
դուրս, ցից, շունչը ընդհատ, աչքերը սեւեռուն,
ամբողջ էութիւնը կեդրոնացուցած իր լսողութեան
մէջ՝ մէկ խազի մը իսկ ըմբոշխնումէն չզրկուելու
համար, կ՚շարժէր իր թեւերը, մեծ զանգակին թաւ
ու միօրինակ ղօղանջումը կէտկիտելով միջին զանգակին քիչ մը աւելի նուրբ հարուածներովը, ու այս
ներդաշնակ երկձայնին՝ հաւասար, անայլայլ
ընդմիջումներով՝ խառնելով երրորդ զանգակին
վճիտ, պղնձային զանգիւնը, որ օդը կը ճեղքէր
սուր, արագաթռիչ, ոստոստուն:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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When a Man Loves a Women-(«Երբ Տղամարդը Կը Սիրէ Կինը») – Փըրսի Սլէտճ
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Գեղեցիկ, զգացականութեամբ լի այս երգը իր
երկրորդ ծնունդը առաւ 90-ականներուն, երբ Մայքլ
Պոլթոն վերաերգեց զայն։ Անիկա ամբողջութեամբ
լեցուած է քնքշութեամբ եւ սիրով։ Ամէն տողի մէջ
կը լսուի տղամարդու սրտի զարկը, երբ կը տեսնէ
իր սիրելի էակը, յանուն որուն պատրաստ է փոխել
երկրագունդի ուղեծիրն անգամ։

Երգի ստեղծման մասին Փըրսի Սլէտճ շատ հետաքրքրական եւ ռոմանթիք նախապատմութիւն
մը կը պատմէ։
Սլէտճ կ’երգէր The Esquires Combo խումբէն,
իսկ ցերեկները կ’աշխատէր Ալապամայի հիւանդանոցներէն մէկուն մէջ իբրեւ բուժեղբայր։ Իր հարսÁնցուն իրմէ կը հեռանայ, որպէսզի գործէ՝ մոտելային ասպարէզէն ներս։ «Ես այնքան խեղճ
կ’ապրէի, որ նոյնիսկ գումար չունէի անոր ետեւէն
երթալու։ Այդ երեկոյ մեր խումբը պարի մէջ ելոյթ
ունէր։ Տրամադրութիւնս ու հոգեվիճակս այնքան
վատ էին, որ չէի կրնար կեդրոնանալ մեր երգացանկի վրայ։ Ես տղաներուն խնդրեցի պարզապէս
թեթեւ պլուզ նուագեն եւ սկսայ երգել այն ինչ կուտակուած էր մէջս։ Երգի մեղեդին երկար ժամանակէ ի վեր մտքիս մէջ կը դառնար, բայց անիկա
անաւարտ էր եւ անով լրջօրէն չէի զբաղած։ Այդ
պահուն այն ինչ կ’երգէի, կատարեալ յանպատրաստից էր։ Բառերը կը յորդէին։ Այդ օրը խմածս երկու

գաւաթ Ճէք Տենիելսը զիս վերածած էր փետուրի
թեթեւութեամբ պերճախօս անձի։ Այդպէս ստեղծÁւեցաւ երգը։ Անիկա ամբողջութեամբ կ’արտայայտէ այն, ինչ կ’ապրէի ես այդ պահուն»,- կը յիշէ
Սլէտճ ։
Անոր խմբակիցները, սակայն, այլ կերպ կը
յիշեն պատմութիւնը։ Քելուին Լիւիսն ու Էնտրիւ
Ռայթ կը պնդեն, որ այդ երեկոյ անոնք կը պատրաստուէին յառաջիկային կայանալիք խրախճանքի
մը եւ երգացանկը ի մի կը բերէին, երբ երգը գրուեցաւ խմբային համատեղ աշխատանքի արդիւնքով։
Եւ հակառակ Սլէտճի այն պնդման, որ ինք կատարած է երգի ստեղծման աշխատանքներուն մեծ
մասը, երգի հեղինակային իրաւունքները գրանցÁւեցան
Լիւսի եւ Ռայթի անունով։ «Անիկա
մեծագոյն սխալ էր, որ այդ ժամանակ ես թոյլ տուի
միամտութեանս պատճառով։ Եւ հիմա, տարիներ
անց, կը կարծեմ, որ եթէ Աստուած ուզեց, որ
այդպէս ըլլայ, ուրեմն ճիշտ այդպէս ալ պէտք է
ըլլար ու չեմ զղջար այդ որոշմանս համար»,- կը
պատմէ Սլէտճ։
Երգի ստեղծման ճակատագրական օրը պարի
մէջ իրենց ելոյթը կը լսէ արտադրող Քուին Այուին եւ

կ’առաջարկէ ձայնագրել։ 1966 թուականին ձայնագրուեցաւ երգը եւ գրաւեց Աթլանթիկ Ռեգորտսի
տնօրէն Ճերրի Ուեքսլըրի ուշադրութիւնը, որ
առաջարկեց թողարկել զայն։ Օրեր անց երգը կը
գրաւէ Պիլպորտ թէժ 100-ի առաջնակարգ դիրքերը։
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Անիկա ունի բազմաթիւ վերաերգուած տարբերակներ, որոնցմէ ամենայայտնին եղաւ Մայքլ Պոլթընի
կատարումը, որ երկրորդ անգամ վերակենդանացուց երգը եւ կրկին բարձրացուց ամերիկեան եւ
բրիտանական հիթ-շքերթներու առաջին դիրքեր։
Երգի մասին մի քանի հետաքրքրական փաստ
կայ.
•Անիկա հարսանեկան երգերու ցանկին մէջ
ամենայաճախ կատարուող երգն է։ Փըրսի ինքն ալ
անձամբ բազմաթիւ անգամ երգը երգած է իր
ընկերներու հարսանիքներուն։
•Երգը ամերիկացի զինուորներու սիրելի երգն
էր վիեթնամական պատերազմի ժամանակ։
•1987 թուականին անիկա դարձաւ «Դասակ»
ֆիլմի երաժշտութիւնը (soundtrack):
«...երբ տղամարդը կը սիրէ
կինը, այլեւս աշխարհի մէջ որեւէ
բան զինք չի յուզեր։ Ան պատրաստ
է ողջ աշխարհը զոհաբերելու յանուն
իր սիրելիի երջանկութեան...»

ՍԱՄՈՒԷԼ
ՓԱՓԱԶԵԱՆ

(1929)
«Դերձակի
Արհեստանոցին Մէջ»
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¾ç 01
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝
զեցնել 1 տոկոսով: Սակայն առաջարկուող տարբերակները ցոյց տուած են, որ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
անոնք հակասական են:
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Երեքշաբթի օր, «Ալ Ժումհուրիա» թերթը հրապարակած էր Խորհրդարանի
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
նախագահ Նէպիհ Պըրրիի այն պարզաբանումը, թէ պիւտճէի քննարկումները
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
կարգաւորուած են:
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
«Պիւտճէի նախագիծը ո՛չ «Քուրա՛ն»ն է, ոչ ալ Աստուածաշունչը: Եթէ անիկա
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
հաւանութեան արժանանայ՝ լաւ է ... եւ եթէ պահանջուին աւելի լաւ փոփոկարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
խութիւններ, ուրեմն թող ըլլան այդպէս»,- ըսած է Պըրրի:
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
Շրջանային Èáõñ»ñ
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
¾ç 02
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Հայերու
Ցեղասպանութիւն
Մուհամմատ Տեղահանութիւնը
պին Զայետ Ալ Նահիանի Ոչ
հրաւէրով։
Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական հանդիԷր, Ոչ Ալ Մեծ Աղէտ. Էրտողան
պումին։
Էրտողանը, ապա անդրադարձած Թուրքիան մեղադրողներուն:
«Թուրքիան մեղադրողներուն յիշեցնենք, որ անոնք պատասխանատու են
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
1-ին եւ 2-րդ համաշխարհային պատերազմներուն զոհուած 70 միլիոն մարդոց
Գրանցած
Է նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը պէտք է լաւ գիտնայ
համար։
Ֆրանսայի
ատիկա։ Պարոն Մաքրոն, Ֆրանսայի մէջ ապրող շուրջ 700 հազար հայերուն
ուղերձ յղելը բնաւ պիտի չփրկէ քեզ։ Քաղաքականութեան մէջ նախ սորվիր
ազնիւ ըլլալ»,- յորդորած է Թուրքիոյ նախագահը:
Յիշեցնենք, որ Ապրիլ 24-ին Էրտողանը յայտարարած էր, որ հայերու
տեղահանութիւնը ամենաողջամիտ որոշումը եղած է այդ ժամանակաշրջանին
համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ արտաքին գործոց
նախարարութիւնը խստօրէն դատապարտած են Թուրքիոյ նախագահի
վերոյիշեալ յայտարարութիւնը։

Միջազգային Èáõñ»ñ

Գերիներու Փոխանակումը Պիտի
ՆպաստԷ Վստահութեան Հաստատման՝
Հակամարտութեան
գօտիներէն
Ներս.
Լաւրով
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական

ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի
Ռուսիան հանդէս
կու գայ «բոլորին՝
բոլորի հետ»թեկնածու
սկզբունքովգրանցուելու
գերիներու
համար, որմէ 28-ն
գրանցուած
է, իսկ միւս 28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս կը
փոխանակման
օգտին՝
հակամարտութեան
գօտիներուն
մէջ վստահութեան
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաստատման
համար: Այդ մասին,
ինչպէս հաղորդած
Է ԹԱՍՍ-ը, Ապրիլ
30յայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
ին Մոսկուայի մէջ կայացած մամուլի ասուլիսին յայտարարած Է ՌԴ արտաքին
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28
թեկնածու։
թեկնածու
մերժում ստացած
է:
գործերու
նախարար
Սերգէյ
Լաւրով,
այս 22
մասին
կը տեղեկացնԷ
«ԱրմէնԸնդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
փÁրես»-ը:
է թղթակիցը։
«Մենք միշտ ալ բոլոր պարագաներուն հանդէս կու գանք նման իրաԵրէկ՝ Փետրուար
3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն
համար
փաստաթուղթեր
վիճակներու
սպառիչ մարդասիրական
լուծման օգտին,
ներառեալ
աճիւններու
յանձնելու վերջինռազմագերիներու,
օրն էր։
փոխանակումը,
պահուող անձերու փոխանակումը «բոլոմէջ
նախագահականԷ ՌԴ
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի ունենան
րին՝Ուքրանիոյ
բոլորի հետ»
սկզբունքով,-նշած
դիւանագիտական
գերատեսչութեան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
ղեկավարը:-Եւ մենք կը գտնենք, որ անիկա պիտի նպաստէ հակամարտութեան
«Ռեյթինկ»ներս
ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
գօտիներէն
վստահութեան մթնոլորտի
հաստատման՝ տուեալներով՝
ըլլայ անիկա
թեկնածուներուն
միջեւմէջ,
վարկանիշի
յառաջատարը
Զելենսքին
է,
Լեռնային
Ղարաբաղի
ըլլայ անիկա
ՈւքրանիայիՎլատիմիր
հարաւ-արեւելքին
մէջ»:
որուն կ'աջակցի
19.0%-ը Է,
այնորմարդոց,
որ կողմնորոշուած
են եւ Ուքրանիայի
մտադիր են
Նախարարը
յիշեցուցած
այդ սկզբունքնը
դրուած է նաեւ
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
հակամարտութեան
կարգաւորման
Մինսկի համաձայնութիւններու
պարաէգային։
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք

Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Արմիս Երգչախումբի Համերգ
Կիրակի, Յունիս 2, 2019
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