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Խալիլ. Կառավարութիւնը Այսօր Հաւանաբար 
Աւարտէ Պիւտճէի Քննարկումը
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

ՀՀ զինուած ուժերու մէջ, դժբախտ դէպքի մը հետեւանքով 
զինծառայող զոհուած է: Այս մասին կը տեղեկացնէ ՀՀ պաշտ-
պանութեան նախարարութեան մամուլի խօսնակ Արծրուն 
Յովհաննիսեան։
«Խոր ցաւով պէտք է տեղեկացնեմ, որ այսօր ՀՀ ԶՈւ-երու մէջ 
դժբախտ դէպքի մը (նախնական) հետեւանքով զոհուած է 
զինծառայող կրտսեր տասնապետ Արարատ Սիմոնի Խեչում-
եանը, 1999-ի ծնունդ, Կապանի ԶԿ: Կը ցաւակցինք Արարատ 
Խեչումեանի հարազատներուն»,- գրած է Յովհաննիսեանը 
ընկերային համացանցի իր էջին վրայ:

ՀՀ Զինուած Ուժերու Մէջ Դժբախտ Դէպքի մը 
Հետեւանքով Զինծառայող Զոհուած է
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Չինաստան Պատրաստ է Մասնակցելու 
Հիւսիս-Հարաւ Մայրուղիի Կառուցման եւ 
Այլ Ենթակառուցուածքային Ծրագրերու 
Իրականացման

Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ 
յայտնած է, որ 2019 թուականի պետական պիւտճէի 
քննարկումը, ամենայն հաւանականութեամբ, կ՝ա-
ւարտի այսօր՝ կառավարութեան անդամներու  
երկու նիստերով: Այս մասին կը հաղորդէ The Daily 
Star-ը։

«Կ’ակնկալենք, որ պիւտճէի նախագիծին քÁն-
նարկումը կ'աւարտի Չորեքշաբթի, ասիկա վարչա-
պետ Հարիրիի մօտեցումն է»,- լրագրողներուն 
ըսած է Խալիլ՝ Երեքշաբթի օրուան Կառավարու-
թեան նիստէն ետք։ 

Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ, 
իր հերթին ըսած է, որ Կառավարութիւնը նիստ պի-
տի գումարէ Չորեքշաբթի կէսօրին, իսկ անհրա-
ժեշտութեան պարագային` այլ նիստ մը պիտի 
գումարէ նաեւ «Իֆթար»էն ետք:

Նշենք, որ Երեքշաբթի օրուան Կառավարութեան 
նիստը, որ կը ղեկավարէր Հարիրին, պիւտճէի 
նախագիծին նուիրուած 12-րդ նիստն էր:

Ժարրահ նշած է, որ Կառավարութիւնը աւար-
տած է Շրջակայ միջավայրի եւ Պաշտպանութեան 
նախարարութիւններու պիւտճէներուն վերանա-
յումը եւ քննարկած՝ նախարարներուն առաջարկ-
ները պակասուրդի նուազեցման վերաբերեալ։

«Շարք մը նախարարներ ներկայացուցին աճի 
եւ տնտեսական բարեփոխումներու վերաբերեալ 
իրենց առաջարկները: Անշուշտ, անոնք չեն կրնար 
ուսումնասիրուիլ իբրեւ պիւտճէի մէկ մասը, այլ 
պիւտճէին զուգահեռ առաջարկներ են»,- լրագ-
րողներուն ըսած է Ժարրահ:

Արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլի 
կարծիքով՝ 2019-ի պիւտճէի նախագիծը գոհացուցիչ 
չէ: Մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին Պասիլ նշած է, 
թէ իր առաջարկները կը վերաբերին հարկերէ եւ 
մաքսատուրքերէ խուսափելուն։ Նախարարը յոյս 

յայտնած է, որ իր ներկայացուցած առաջարկները 
պատասխանատւութեամբ կ'ընկալուին։ 

Ջերմաստիճանը Այս Շաբաթ Կ’անցնի 
30-ի Սահմանները

Ամառը կը պատրաստուի անկեղծ ըլլալ այս 
շաբաթ. Ջերմաստիճանը կը բարձրանայ միջինէն 
աւելի։ Այս մասին կը հաղորդէ The Daily Star-ը։

Օդերեւութաբանները երէկ կանխատեսած էին, 
որ այսօր, ծովեզերեայ շրջաններուն մէջ ջերմաս-
տիճանը պիտի հասնի մինչեւ 31 աստիճանի, մինչ 
լեռնային հատուածներուն` 32-ի, իսկ Պեքաայի 
հովիտներուն մէջ՝ 36 աստիճանի։ Աղբիւրին համա-
ձայն՝ Լիբանանի մէջ, տարուան այս եղանակին, 
միջին ջերմաստիճանը սովորաբար եղած է 27.3-ի 
սահմաններուն մէջ։  

Հինգշաբթի նոյնպէս կ’ակնկալուի այրող 
եղանակ, երբ ջերմաստիճանը կը տատանուի 11-
31-ի սահմաններուն մէջ ծովափին, 18-31՝ լեռնային 
տարածքներուն վրայ, եւ 16-36՝ Պեքաայի հովիտ-
ներուն մէջ:

Տաք ջերմաստիճանին պիտի ուղեկցի ցած խոնա-
ւութիւնը՝ քիչ ամպերով եւ թեթեւ քամիներով:

Աշխատանքային այցով Չինաստանի Ժողո-
վÁրդական Հանրապետութիւն գտնուող վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեան Ժողովրդական ներկայա-
ցուցիչներու պալատէն ներս հանդիպում ունեցած է 
ՉԺՀ նախագահ Սի Ծինփինի հետ:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութիւնը, տեղի ունեցած է ձեռքսեղմում եւ 
արարողակարգային նկարահանում, որմէ ետք 
երկու երկրներու առաջնորդները քննարկած են 
հայ-չինական յարաբերութիւններու օրակարգային 
շարք մը հարցեր:

ՉԺՀ նախագահը նշած է, որ ուրախ է հիւրըն-
կալելու վարչապետ Փաշինեանը եւ շնորհակա-
լութիւն յայտնած անոր «Ասիական քաղաքա-
կրթութիւններու երկխօսութիւն» համաժողովին 
մասնակցելու հրաւէրը ընդունելու համար: Սի 
Ծինփին նշած է, որ իր երկիրը կը կարեւորէ Հա-
յաստանի հետ տարբեր ոլորտներէն ներս յարա-
բերութիւններու շարունակական զարգացումը: Ան 
խօսած է հայ-չինական մշակութային եւ պատմական 
ամուր փոխյարաբերութիւններու մասին եւ աւելցու-
ցած, որ անիկա նաեւ «Մետաքսէ ճանապարհ»-ի 
արդիւնքն է: «Մենք հայ ժողովրդը լաւ կը ճանչնանք, 
մեզի յայտնի են Արամ Խաչատրեանի, Արտեմ 
Միկոյեանի, Յովհաննէս Թումանեանի անունները: 
Մեզ կը միաւորեն քաղաքակրթութիւններու համա-
գործակցութեան ընդհանուր նպատակները: Մենք 
քաջածանօթ ենք Հայաստանի պատմական 
նշանակալի իրադարձութիւններուն: Համոզուած 
ենք, որ ապագային պէտք է բացառուին հայ ժողո-
վուրդի հետ տեղի ունեցած ողբերգական դէպ-
քերը»,- ըսած է Սի Ծինփին: 

Վարչապետ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտ-
նած է Սի Ծինփինին «Ասիական քաղաքակրթու-
թիւններու երկխօսութիւն» համաժողովին հրա-
ւիրելու եւ այս հանդիպման հնարաւորութեան 
համար, ինչը լաւ հնարաւորութիւն է քննարկելու 
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հանդիպեցաւ Սուրիոյ Հանրապետութեան Նախագահ Պաշշար Ալ-Ասատին
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Երեքշաբթի, 14 Մայիս 2019-ի առաւօտուն, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Դամասկոսի 
նախագահական ապարանքին մէջ հանդիպում մը 
ունեցաւ Սուրիոյ Հանրապետութեան նախագահ 
Պաշշար Ալ-Ասատի հետ։

Վեհափառ Հայրապետին պատուիրակութեան 
մաս կը կազմէին Բերիոյ թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Շահան Արք. Սարգիսեան, Լիբանանի զբօսաշÁր-
ջութեան նախարար Տիար Աւետիս Կիտանեան, 
Սուրիոյ Խորհրդարանի անդամներ Դոկտ. Նորա 
Արիսեան եւ Ժիրայր Ռէիսեան, Ազգային Կեդրո-
նական Վարչութեան անդամ Հրաչ Յակոբեան, 
Բերիոյ թեմի Ազգ. Երեսփոխանական Ժողովի ան-
դամ Կարօ Իւզպաշեան եւ Վեհափառ Հայրապետին 
գաւազանակիր Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Բանճարճ-
եան։

Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպումը առիթ 
հանդիսացաւ արծարծելու Սուրիոյ այժմու կացու-
թեան ու հայ համայնքին հետ աղերս ունեցող հար-
ցեր ու ծրագիրներ։ Նորին Սրբութիւնը իր շնորհա-
կալութիւնը յայտնեց նախագահին Հալէպի Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց մայր եկեղեցւոյ վերանո-
րոգութեան նախագահական պալատին կողմէ 

յատկացուած նպաստին համար։ Ապա, յիշեցնելով 
Սուրիոյ ժողովուրդին, քրիստոնեայ թէ իսլամ, ցու-
ցաբերած ջերմ հիւրասիրութիւնը հայ ժողովուրդին 
Ցեղասպանութենէն ետք, Հայրապետը հաստա-
տեց, թէ հայ համայնքը կը մնայ ամրօրէն կառչած 
Սուրիոյ եւ այս վճռակամութենէն մղուած ան սկսած 
է վերականգնումի աշխատանքներուն։ Վեհափառ 
Հայրապետը նաեւ յիշեցուց, որ Սուրիոյ մեր 
ժողովուրդին համար, Հայաստանի թէ Սփիւռքի 
մէջ, Սուրիոյ հայ համայնքը կարեւոր է թէ՛ քաղա-
քական, թէ՛ մշակութային եւ թէ պահանջատիրական 
իմաստով։ Ան նաեւ իր գնահատանքը յայտնեց 
Սուրիոյ պետութեան ու ժողովուրդին հայ դատին 
նկատմամբ իրենց ցուցաբերած ամբողջական 
զօրակցութեան համար։

Նախագահը, իր կարգին, ողջունելով Նորին 
Սրբութեան այցելութիւնը, իր բարձր գնահատանքը 
յայտնեց Սուրիոյ հայութեան նկատմամբ՝ հայերը 
նկատելով համահաւասար քաղաքացիներ, նոյն 
պարտաւորութիւններով ու իրաւունքներով կապ-
ւած Սուրիոյ։ Ան ըսաւ, թէ հայերը միշտ մեզի համար 
եղած են վստահելի, սիրելի եւ աշխատասէր քաղա-
քացիներ եւ իրենց դրական մասնակցութիւնը բերած 
են Սուրիոյ յառաջդիմութեան։ Ան կոչ ուղղեց սուր-
իահայերուն, որոնք պայմաններու բերումով հեռա-
ցած են երկրէն, շուտով վերադառնալու ու վերա-
կանգնելու իրենց տուներն ու գործատեղիները, 
միշտ վստահեցնելով, որ Սուրիոյ հայ համայնքը 
պիտի շարունակէ վայելել պետութեան զօրակ-
ցութիւնը։
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Արման Թաթեւոս 
Մանուկեան 

Արման Թաթեւոս Մանուկեան (Մայիս 15, 
1904, Կ. Պոլիս-Մայիս 10, 1931, Հոնոլուլու), 
ամերիկահայ նկարիչ, որ յայտնի է Հաուայեան 
կղզիներու իր բնանկարներով։

Ծնած է Կ. Պոլսոյ մէջ 1904 թուականին։ Ըն-
տանիքի մէջ երեք զաւակներէն աւագը։ Նախնա-
կան կրթութիւնը ստացած է Մխիթարեաններու 
միաբանութենէն։ Ընտանիքը վերապրած է Մեծ 
Եղեռնը։ 1920 թուականին կը տեղափոխուի 
ԱՄՆ, ուր 16 տարեկան Արմանը նկարչութեան 
դասընթացներու կը մասնակցի Ռոտ այլընտի 
նկարչական դպրոցէն ներս (անգլ.՝ Rhode Island 
School of Design)։ ԱՄՆ-ի մէջ զբաղած է ձեւաւոր-
մամբ։ Անոր հետաքրքրութեան հիմնական 
առարկան ծովն էր եւ ծովու մարդիկ։

1923 թուականին կ’անցնի ծառայութեան 
ԱՄՆ Ծովային հետեւակի մարմին։ Ծառայութեան 
ժամանակ պատմաբան հրամանատար Էդուին 
Նորթ ՄակՔլելանի (անգլ.՝ Edwin North McClellan) 
մօտ համհարզ էր, այդ ընթացքին ան գծանկարներ 
կը գծէր Լեդերնեք (անգլ.՝ Leatherneck) ամսագրի 
համար։ Ծառայութեան ընթացքին ՄակՔլելանի 
ԱՄՆ Ծովային հետեւակի մարմնի պատմութեան 
համար կատարած է 75 գծանկար, որոնք երբեւէ 
չեն հրատարակուած ու այժմ կը գտնուին Հոնո-
լուլուի թանգարանի մէջ։

1927 թուականին զինուորական ծառայութիւնը 
աւարտելէն ետք Մանուկեան կ’որոշէ մնալ եւ 
ստեղծագործել Հաուայեան կղզիներու մէջ։ Ծովի 
թեման ան այս անգամ կը զարգացնէ որմանկարի 
ժանրի մէջ։ Հոնոլուլուի մէջ ան կ’աշխատակցի 
«Հոնոլուլու սթար տեղեկագիր» (անգլ.՝ Honolulu 
Star-Bulletin) եւ «Խաղաղ ովկիանոսի դրախտ» 
(անգլ.՝ Paradise of the Pacific) ամսագրերուն։

1929 թուականին Արման Մանուկեան հանդէս 
եկած է առաջին անհատական ցուցահանդէսով։ 
Այժմ անոր իւղանկարները բարձր կը գնահատ-

ւին, թիւով 31 են։ Հոնոլուլուի Գեղարուեստի 
կաճառը Արման Մանուկեանի մահէն քիչ անց յուշ 
ցուցահանդէս կազմակերպեց եւ 2010 թուականի 

Նոյեմբեր 4-էն մինչեւ 2011 թուականի Ապրիլ 24 
ցուցահանդէս կազմակերպեց «Գոյնի իմաստը/
գծի արտայայտչութիւնը՝ Արման Մանուկեանի 
մոտերնիզմը» (անգլ.՝ Meaning in Color/Expression 
in Line: Arman Manookian’s Modernism) խորա-
գիրով։ Արման Մանուկեանի գործերը կը գտնուին 
Պիշոբ եւ Հոնոլուլուի արուեստի թանգարաններու 
եւ մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։ Հաուայեան 
կղզիներու մէջ Արման Մանուկեանը յայտնի է 
որպէս «Հաուայեան Վան Կոկ»։

Հոնոլուլուի մէջ խոր ընկճախտ ապրած է եւ 
1931 թուականին միայնակութեան մէջ անձնաս-
պան եղած։

Հաուայեան կղզիներու տղայ ու աղջիկ
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Սեղանիս վրայ Պոլսոյ «Արաս» հրատարակչու-
թենէն լոյս տեսած վերջին գիրքերէն՝ «Կավռօշ-
Նամէ Երուանդ Թօլայեան» խորագրով գիրքը կայ: 
Հայագէտներ հայր եւ որդի՝ Հենրիկ եւ Արծուի 
Բախչինեաններու աշխատասիրութեամբ լոյս տե-
սած այս հատորը Պոլսոյ մէջ, ապա՝ Ֆրանսա գոր-
ծած, յետոյ Հայաստան հաստատուած խմբագիր եւ 
դերասան Երուանդ Թօլայեանի յուշագրութիւնն է, 
որ ան գրած է 1936-1937 թուականներուն եւ այսօր 
լոյս տեսնելով կը նկատուի Երուանդ Թօլայեանի 
կոթողային աշխատութիւնը:

Առաջին անգամ ամբողջութեամբ տը-պագրուող 
այս յուշագրութիւնը Երուանդ Թօլայեան գրի առած 
է Խորհրդային Հայաստանի մէջ ապրած տարի-
ներուն եւ կը ներկայացնէ 20-րդ դարու առաջին 
քառորդի Պոլսոյ հայկական եւ թրքական կեանքը, 
որուն առանցքը մամուլն ու թատրոնն էր: Այս երկու 
ասպարէզներուն մէջ գործած է Թօլայեան, մամուլի 
մէջ ունենալով բազում ծածկանուններ, որոնցմէ է 
«Կավռօշ»ը, իր հրատարակած երգիծաթերթին 
անունը: Երուանդ Թօլայեան ստորագրած է նաեւ 
Ֆրանսուա Թօլայեան անունով: Իր յուշերուն մէջ 
բազմաթիւ արժէքաւոր տուեալներ կը հաղորդէ 
ժամանակի արուեստագէտներուն մասին, որոնց 
կարգին են Մարտիրոս Մնակեան, Արշակ եւ Սե-
րովբէ Պէնկլեաններ, Սիրանոյշ, Կոմիտաս, Վահ-
րամ Փափազեան, Ռեշատ Ռըտվան եւ շատ ուրիշ-
ներ:

Ան, ըստ իր յուշագրութիւնը կազմող խմբագիր-
ներուն, Խորհրդային Հայաստան ներգաղթած է՝ 
ըլլալով Կոմիտաս Վարդապետի աճիւնը Փարիզէն 
հայրենիք ուղեկցողներու խումբին մէջ: Սակայն 
Հայաստանի մէջ կարճ տեւած է պոլսահայ դերա-
սանին, խմբագիրին կեանքը եւ 1937 թուականին 
Խորհրդային Միութեան մէջ դարձած է սթալինեան 
բռնութեան զոհ: Կ՚ենթադրուի, որ 1937 թուականին 
ալ մահացած է:

Սակայն այս գիրքը կազմողները կը նշեն, որ 
1940 թուականին Պոլսոյ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի 18 
հոկտեմբերի թիւին մէջ լոյս տեսած է նիւթ մը, որուն 
մէջ կ՚ըսուի. «Ինչպէս յայտնի է, Երուանդ Թօլայեան 
կամ հանրածանօթ Կավռօշը ասկէ քանի մը տարի 
առաջ կարաւանի մը հետ Հայաստան գացած էր 
հոն հաստատուելու համար: Վերջին տարիներուն 
գրեթէ որեւէ լուր չկար իրմէ եւ զանազան տարաձայ-
նութիւններ շրջան կ՚ընէին իր մասին: Ոմանք 
նոյնիսկ մեռած կը նկատէին զայն: Արդ, յանկարծ 
Կավռօշին ողջ-առողջ ըլլալուն լուրը կը հասնի իր 
կողմէն, Իսթանպուլ բարեկամի մը ղրկած նա-
մակով: Այս նամակը հրատարակուած է այս շաբ-
թÁւան «Կավռօշ» երգիծաթերթին մէջ»:

Ուստի Երուանդ Թօլայեանի մահուան թուա-
կանը, կասկածով մը նաեւ 1940 կը գրուի:

Իր յուշագրութիւնը կազմող Բախչինեանները 
գիրքին յառաջաբանին մէջ ցոյց կու տան, թէ 
ինչպէս պոլսեցի Երուանդ Թօլայեան շարունակած 
է ընտանեկան աւանդոյթը: Անոր հայրը՝ Յովհաննէս 
Թօլայեան, իբրեւ դերասան, խաղացած է Պետրոս 
Մաղաքեանի Օրթագիւղի թատրոնի ներկայացում-
ներուն մէջ, ապա աշխատակցած Կարապետ Փա-
նոսեանի «Մանզումէի Էֆքեար» հայատառ թրքերէն 
օրաթերթին եւ եղած՝ այդ թերթին խմբագիրը: Հօր 
օրինակով որդին նետուած է լրագրութեան ասպա-
րէզ, երգիծական նիւթեր տպագրած է «Ծաղիկ» եւ 
«Լոյս» պարբերականներուն մէջ:

Թօլայեանի յուշագրութիւնը կազմողները կը 

մատնանշեն այն հանգամանքը, որ Երուանդ 
Թօլայեան Խորհրդային Հայաստան եկած է իր 
կնոջ՝ փարիզահայ բեմի դերասանուհի Անահիտ 
Դատաւորեանին հետ: Ուրիշ արուեստագէտներ ալ 
եղած են ներգաղթի այդ ալիքին մէջ: Հայաստանէն 
Թօլայեան թղթակցութիւններ ղրկած է արտա-
սահմանեան պոլշեւիկեան մամուլին:

Կազմողները՝ Բախչինեանները նաեւ ուշագրաւ 
դրուագ մը կը հաղորդեն Երուանդ Թօլայեանէն: 
Անոր աքսորի պատմութիւնը ուղղակի առընչուած է 
իր մէկ ցանկութեան. Թօլայեան Երեւանի մէջ 
«Կավռօշ»ը վերահրատարակելու համար դիմած է 
ժամանակի իշխանութիւններուն եւ բնականաբար 
մերժուած, իսկ երբ աւելի համարձակ քայլ մը առած 
եւ դիմած է Փարիզ վերադառնալու եւ հոն տպելու 
«Կավռօշ»ը, բայց նոր անունով մը՝ «Կարմիր Կավ-
ռօշ», պատասխանը չէ ուշացած, ձերբակալած, 
բանտարկած եւ աքսորած են զայն, եւ իր ժամանա-
կակիցները այլեւս չեն տեսած Թօլայեանը:

Բարեբախտաբար, Երեւանի իր կեանքէն մնա-
ցած է յուշագրութիւնը: Երեւան նըս-տած Թօլայեան 
գրած է Պոլսոյ մասին. իր գիրքը կազմողները այդ 
յուշագրութիւնը կ՚անուանեն 19-րդ դարավերջի եւ 
20-րդ դարասկիզբի Կոստանդնուպոլիս քաղաքին 
ինքնատիպ հանրագիտարանը՝ անոր ընկերային, 
մշակութային կեանքի հարուստ խճանկարը՝ օր-
ւան տիրող վարքուբարքով, մարդոցմով, անոնց 
գործերով, ազգային, հասարակական կեանքով:

Բախչինեան կը գրէ. «Թօլայեանի սոյն աշխա-
տութիւնը աննախադէպ, մեծարժէք աղբիւր մըն է 
մանաւանդ թրքական թատրոնի պատմութեան 
համար, յատկապէս՝ համիտեան շրջանի, երբ 
արհեստավարժ բեմարուեստը նոր կը զարգանար 
Օսմանեան կայսրութեան մէջ: Սակայն, Թօլայեան 
հարկ նկատած է մանրամասնօրէն ներկայացնել 
նաեւ թրքական ժողովրդական թատերական հին 
ձեւերը (անգիր բեմագրութիւններ խաղալու ար-
ւեստը՝ ծանօթ թիւլսաթ եւ օրթա օյինի անուններով): 
Ծանօթ փաստ է, որ հայերը, մանաւանդ՝ հայուհի-
ները, թրքերէնի իրենց ոչ կատարեալ առոգանու-
թեամբ հանդերձ, եղան թատերարուեստի ռահվի-
րաներ՝ յետագային զիջելով իրենց դիրքը թուրք 
գործիչներու: Սոյն հատորը կու տայ այս ծանօթ 
իրողութեան երեւոյթին ամբողջական պատկերը՝ 
պատմամշակութային ողջ ենթաթեքստով»:

«Կավռօշ-Նամէ Երուանդ Թօլայեան» հատորին 
կազմողները, այս յուշագրութիւնը ի մի բերելով եւ 
հրատարակելով, նաեւ այսպիսի ուշագրաւ 
եզրայանգումի եկած են.

«Համոզուած ենք, որ սոյն յուշագրքին՝ թրքական 
թատրոնին, մամուլին եւ հայ-թրքական յարաբերու-
թիւններուն նուիրուած գլուխները քաղուածաբար 
կ՚արժէ նոյնիսկ հրատարակել թրքերէն թարգմա-
նութեամբ: Մանաւանդ որ այսօր, երբ փորձեր կը 
կատարուին հայ-թրքական երկխօսութիւն սկսելու՝ 
շեշտը դնելով աւելի ընդհանուր անցեալին, երկու 
ժողովուրդներու միջեւ նմանութիւններուն, քան՝ 
տարբերութիւններուն վրայ, Երուանդ Թօլայեանի 
սոյն յուշագիրքը միանգամայն դրական դեր կրնայ 
կատարել»:

Հայր եւ որդի Հենրիկ եւ Արծուի Բախչինեաններու 
աշխատասիրութեամբ լոյս տեսած հատորը հրա-
տարակութեան պատրաստած է Սեւան Տէյիրմենճ-
եանը: Հատորին մեկենասն է Թրքահայ ուսուցչաց 
հիմնարկի վարչութեան ատենապետ Սարգիս 
Քիւլէկէչ` ի յիշատակ իր հանգուցեալ կնոջ` Էմմա 
Քիւլէկէչի: Հատորին մէջ տեղ գտած են լուսանկարիչ 
Պերճ Արապեանի լուսանկարներն ու հաւաքորդ 

Եդեմ Չուպուքճուօղլուի հաւաքածոյէն պատմական 
բացիկներ: Կողքը պատրաստած է Մելիսա 
Արսէնեանը:

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ՝ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԵՆԷՆ
Սահմանադրութեան առաջին մեղրալուսնի ամիս-

ներէն ետք, Տրապիզոնի ճամբով Պոլիս եկաւ անդ-
րանիկ կովկասահայ միացեալ թատերախումբը, 
Աբէլեան-Դուրեան-Արմէնեան խումբին մէջ կային 
Զապէլը, Բերոյեանը, Ոսկանեանը, Ալլահվէրդեանը, 
Ազօն, Ղազարեանը, Ալիխանեանը Բ.-ը եւ այլն: 
Խումբը ցամաքի կողմէ եկած էր մինչեւ Տրապիզոն 
եւ ճամբան մէկէ աւելի ներկայացումներ տուած էին 
հայաշատ գաւառներու մէջ, ուր պետական պաշտօ-
նէութիւնը մեծ պատիւներով ընդունած էր զիրենք: 
Ամէն տեղ Աբէլեան սիրոյ եւ համերաշխութեան 
մասին ճառեր խօսած էր թուրքերէն: Ի զուր չէր, որ 
Աբէլեան երբեք ինքզինքը հասարակ դերասան չէր 
նկատեր, այլ հասարակական գործիչ: Խաղացին 
ո՛ւր որ գտան, ո՛ւր որ հանդիպեցան՝ եկեղեցիի մէջ, 
դպրոցներու մէջ, սրճարաններու մէջ:

Կ՚երեւակայէք գաւառի հասարակութեան ուրա-
խութիւնը, որ կեանքին մէջ երբե՛ք այսպիսի բան 
չէր տեսած, ո՛չ ալ երեւակայած: Պոլիս անգամ, որը 
եւրոպական այնքան մեծ դերասաններ եւ թուռ-
նէներ տեսած էր, կովկասահայ թատերախումբին 
կատարելութեան առջեւ մատ խածաւ, հիացաւ: 
Առաջին անգամն էր, որ Պոլիս կը տեսնէր կովկա-
սահայ խումբ մը եւ կը լսէր հարազատ արեւելա-
հայերէնը ամբողջ թատերախումբի մը բերնէն: Երբ 
պոլսեցի դերասաններ եւ դերասանուհիներ շարու-
նակ գացած էին Կովկաս՝ Թիֆլիզը եւ Պաքուն 
ջուրի ճամբայ ըրած իրենց, միայն մէկ կովկասահայ 
դերասան՝ Միհրդատ Ամերիկեանց, 70-ական 
թուականներուն եկած էր Պոլիս: Թիֆլիզի խումբին 
նշանաւոր դերասաններէն էր թէ՛ իբր ողբերգակ եւ 
թէ՛ իբր կատակերգակ: Բայց թրքահայերը այդ մէկ 
հոգին անգամ չկրցան պահել, եւ խեղճը ստիպ-
ւեցաւ Թիֆլիզ վերադառնալ ու հոն անձնասպան 
եղաւ՝ քէն ըրած աշխարհէն:
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ÈÇíÁñ÷áõÉÇ ºõ ÂáÃÁÝÑ¿ÙÇ êËñ³ÝùÁ

²Ý·ÉÇáÛ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ÇëÏ³Ï³Ý ëËñ³Ýù Ï³ï³ñ»óÇÝ« 
»ñµ »ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ å³ñïáõ³Í ÁÉÉ³Éáí 0-3 Ñ³ßÇõáí §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç 
¹³ßïÇÝ íñ³Û« ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ Ïñó³Ý 4-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ»É áõ ¹áõñë Ó·»É 
êå³ÝÇáÛ ³ËáÛ»³ÝÁ£ ØñóáõÙÁ Ã¿»õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ« ë³Ï³Û 
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ·áñÍ»óÇÝ Ù»Í ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ùµ« Ù³Ý³õ³Ý¹ 
ìÇÛÝ³ÉïáõÙ« úñÇ×Ç« Þ³ùÇñÇ »õ ²É»ùë³Ýïñ¬²éÝáÉï ù³é»³ÏÁ£

7-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« úñÇ×Ç Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ ºñÏñáñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇ 54-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ìÇÛÝ³ÉïáõÙ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0£ ØÇ³ÛÝ 
»ñÏáõ í³ÛñÏ»³Ý »ïù ìÇÛÝ³ÉïáõÙ Ýß³Ý³Ï»ó Çñ »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« »ñµ 
Þ³ùÇñÇ¿Ý ·»Õ»óÇÏ ÷áË³ÝóáõÙ ÙÁ ëï³ó³õ£ ØñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõÁ 
Ñ³õ³ë³ñ³Í ¿ñ£ Ö³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ÏáÉÁ Ýß³Ý³Ï»ó úñÇ×ÇÝ 79-ñ¹ í³ÛñÏ-
»³ÝÇÝ« »ñµ ²É»ùë³Ýïñ¬²éÝáÉï ÷áË³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»ó£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ 
»ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ øáõÃÇÝÇûÝ ÷áË³ñÇÝ³Í ¿ñ ê³Ù»ïáÛáí« ìÇï³ÉÁª 
²ñÃáõñáí »õ è³ùÇÃÇãÁª Ø³ÉùáÙáí« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ£

øÉá÷ ³ãù»ñáõÝ ã¿ñ Ñ³õ³ï³ñ£ îÕ³ùÁ ÇëÏ³Ï³Ý ëËñ³Ýù Ï³ï³ñ³Í 
¿ÇÝ£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ Û³ÕÃ»ó 4-0 Ñ³ßÇõáí áõ 4-3 »ñÏáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí áõ 
³Ýó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

ºñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« §ÂáÃÁÝÙÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ Ïñó³Ý »ñÃÇÝ 
§²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù¦¿Ý Çñ»Ýó Ïñ³Í 0-1 Ñ³ßÇõáí å³ñïáõÃÇõÝÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ 
í»ñ³Í»É« »ñµ ²ÙëÃ»ñï³ÙÇ Ù¿ç Û³ÕÃ»óÇÝ 3-2 Ñ³ßÇõáí£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ 
§²Û³ùë¦Ç ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ« »ñµ 5-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ î¿ ÈÇËÃ µ³ó³õ ÙñóáõÙÇÝ 
Ñ³ßÇõÁ« Þ¿ûÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ Ù³ñáùóÇ ¼ÇÛ¿Ë Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0« 
Â³ïÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦ 
÷áË»ó ÙñóáõÙÇÝ ÁÝÃ³óùÁ£ Èáõù³ë Øáõñ³ ûñáõ³Ý Ñ»ñáëÝ ¿ñ£ ²Ý 55-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ²ÉÉÇÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí£ 59-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« ³å³ 
90+6-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 3-2 Ç Ýå³ëï §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç« ¹³ñÓ»³É 
²ÉÉÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ ³Û¹ Ñ³ßÇõáí »õ ËáõÙµ»ñÁ 
Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 3-3 »ñÏáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦ Û³ÕÃ»ó ûï³ñ 
¹³ßïÇ íñ³Û ³õ»ÉÇ ß³ï ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ áõ ³Ýó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É ºõ â»ÉëÇ Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý
Æõñáµ³ ÉÇÏÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« 

êå³ÝÇáÛ §ì³É»ÝëÇ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó ²Ý·ÉÇáÛ §²ñë»Ý³É¦Á« áñ 
»ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ³Í ¿ñ 3-1 Ñ³ßÇõáí£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇÝ« 
§²ñë»Ý³É¦Á ¹³ñÓ»³É ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ£ 
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 62-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¾û½ÇÉÁ£ 
²Ý ¹³ñÓ³õ 4-ñ¹ ÏáÉÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ£ §²ñë»Ý³É¦ ¹³ñÓ»³É 
Û³ÕÃ»ó »õ Ñ³ë³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« §â»ÉëÇ¦ ÙÇ³ÛÝ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 4-3 Ñ³ßÇõáí Ïñó³õ Û³ÕÃ»É ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §²ÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù-
ýáñÃ¦ÇÝ£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ »ñÏ³ñ³Ó·áõ³Í 
Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï³Í ¿ñ 1-1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³-
Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ²ñë»Ý³É 2-4« »ñÃ©1-3

ÏáÉ»ñ©Î³Ù»Ûñû 11« 58 ¬ úå³Ù»Û³ÝÏ 17« 69« 88« È³ù³½¿Ã 50« ÷áË© 
È³ù³½¿Ã« Âáññ»Ûñ³« Ø»ÛÃÉ¿Ýï¬Ü³ÛÉ½« ØËÇÃ³ñ»³Ý

¬ â»ÉëÇ ¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ 1-1 ïáõ·©4-3« »ñÃ©1-1
ÏáÉ»ñ©ÈáýÃÁë¬âÇù 28« ÷áË©Ð³½³ñ ¬ ºáíÇã 49« ÷áË©Î³ßÇÝáíÇã

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

²É ²Ýë³ñ Ú³ÕÃ»ó ²É ÜÁÅÙ¿ÇÝ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 
¬ è³ëÇÝÏ ¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ 1-0« ¬ ²É ê³ý³ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 0-1
¬ ÂñÇ÷áÉÇ ¬ ²É ²ÑÁï 0-1 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ« ÏáÉ©Ø©êÇÉ³ ëË³É©110
¬ ²É ²Ýë³ñ ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ 2-1« ÏáÉ»ñ©²©Ø³É¿ù 25« ê©ê³³ï 44 ¬ Ø©²É ¼¿ÛÝ 73 
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
²É ²Ýë³ñ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û »õ ²É ²ÑÁï ¬ è³ëÇÝÏ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ´³Å³Ï

²É³ßÏ»ñï Þ³Ñ»ó³õ Æñ ²é³çÇÝ îÇïÕáëÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ 2019 ï³ñáõ³Ý ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ 

ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §´³Ý³Ýó êÃ³ïÇáÝ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §²É³ßÏ»ñï¦ÇÝ »õ 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ì³Ý³ÓáñÇ §ÈáéÇ¦ÇÝ ÙÇç»õ£ 
³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ËáõÙµ»ñÁ ½·áÛß ¿ÇÝ »õ ÏáÉ ã³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ£ ºñÏñáñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇ ëÏÇ½µÁ §²É³ßÏ»ñï¦ ³ßËáõÅ³óáõó Çñ Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÁ »õ 
Û³ñÓ³ÏáõÙ ÙÁ ½ëå»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ §ÈáéÇ¦Ç üñ³ÛïÇ ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ï»ó 
Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §²É³ßÏ»ñï¦Ç 1-0 Ñ³ßÇõáí 
Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ËáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ µ³Å³ÏÇ Çñ ³é³çÇÝ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë 
ïÇïÕáëÁ Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ýª §öÇõÝÇÏ¦Á 8 ³Ý·³Ù« §ØÇù³¦Ý 6 ³Ý·³Ù« 
§²ñ³ñ³ï¦Á 5 ³Ý·³Ù« §´³Ý³Ýó¦Á 3 ³Ý·³Ù« §ÞÇñ³Ï¦Á »õ §²ñ³ùë¦Á 
2¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù »õ §¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý¦Á 1 ³Ý·³Ù£

 
²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝª 38-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §äÁñÝÉÇ¦ ¬ §²ñë»Ý³É¦ ÙñóáõÙÁ£ 15-ñ¹ 
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §äÁñÝÉÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§²ñë»Ý³É¦Á£ ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ §²ñë»Ý³É¦ 
Û³ÕÃ»ó 3-1 Ñ³ßÇõáí »õ ³å³Ñáí»ó Æõñáµ³ ÈÇÏÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ïáÙëÁ£ 
²é³çÇÝ ãáñë ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ ³å³Ñáí»óÇÝ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 
ïáÙë»ñÁ£ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý ¹³ñÓ³õ ³ËáÛ»³Ý£ ÆëÏ §Ø³Ýã»ëÃÁñ 
ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ³å³Ñáí»ó Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ïáÙëÁ£ êïáñ»õ 
ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1-4
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ 2-0
¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ¬ â»ÉëÇ 0-0« ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ ¾íÁñÃÁÝ 2-2
¬ äÁñÝÉÇ ¬ ²ñë»Ý³É 1-3
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© ¬ ø³ñïÇý êÇÃÇ 0-2
¸³ë³õáñáõÙ©1-Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 98 Ï¿ï 95-23« 2-ÈÇíÁñ÷áõÉ 97 Ï¿ï 89-

22« 3-â»ÉëÇ 72 Ï¿ï 63-39« 4-ÂáÃÁÝÑ¿Ù 71 Ï¿ï 67-39« 5-²ñë»Ý³É 70 Ï¿ï 73-
51« 6-Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 66 Ï¿ï 65-54£

 
²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ

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

Ð²Ú²êî²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 33¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 16£00 ²É³ßÏ»ñï (4) ¬ ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ (6)
Ä³ÙÁ 16£00 öÇõÝÇÏ (1) ¬ ´³Ý³Ýó (3)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²Ü©²©¸²ê²Î²ð¶ ´²ðÒð²Ü²Èàô öÈ¾Ú úü
Ä³ÙÁ 21£45 ÈÇÍ ºáõÝ³ÛÃÁï (3) ¬ î»ñåÇ ø³áõÝÃÇ (6)
Æî²ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ²ô²ðî²Î²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ²Ã³É³ÝÃ³ ä»ñÏ³Ùû (4) ¬ È³óÇû èáÙ³ (8)
èàôêÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 19£00 ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (6) ¬ àõñ³É ºù³Ã»ñÇÝåáõñÏ (11)
Ä³ÙÁ 19£30 èáëÃáí (8) ¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (2)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 34¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
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Ä³ÙÁ 20£30 î¿ Îñ³³ýß³÷ (17) ¬ ²Û³ùë ²Ù³Ã»ñï³Ù (1)
Ä³ÙÁ 20£30 öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ (2) ¬ Ð»ñ³ùÉ¿ë ²ÉÙ»Éû (7)
êºðäÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 18£30 ØÉ³ïáëÃ Èáõã³ÝÇ (5) ¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (1)
Ä³ÙÁ 21£00 è³ïÝÇßùÇ ÜÇß (2) ¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï (3)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ öÈ¾Ú úüÆ ²©ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 03£30 ØÇÉáõáùÇ ä³ùë (1) - ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ (2)
ÂºÜÆêÆ ÐèàØÆ Ø²êÂÀð¼Æ Øðò²Þ©1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 15£00 ÄÇñû îÿÆÃ³ÉÇ³ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 20£00 ø³ÉÇýáñÝÇáÛ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

Ö³ïñ³Ï

îáõå³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Øñó³ß³ñù

ê³ñ·ë»³Ý ¶ñ³õ»ó 2-ñ¹ ¸ÇñùÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ 

Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù Ù»Í 
í³ñå»ï ¶³µñÇ¿É ê³ñ·ë»³Ý 
2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ¿ ×³ïñ³ÏÇ 
îáõå³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Øñó³-
ß³ñùÇÝ£

9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»Éáí 
7.5 Ï¿ï 135 í³ñå»ïÝ»ñáõ Ù¿ç 
³Ý ·ñ³õ»ó 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²é³-
çÇÝ ¹ÇñùÁ 8 Ï¿ïáí ·ñ³õ»ó ³ïÁñ-
å¿Û×³ÝóÇ ø³ïÇñ Ðáõë¿ÛÝáí£

ä³ëù»ÃåáÉ

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÎÇë³õ³ñï³Ï³ÝÇ ÊáõÙµ»ñÁ Ú³ÛïÝÇ ºÝ
²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ßñç³ÝÝ»ñáõ ÷É¿Û ûýÇ ÏÇë³õ³ñ-

ï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²ñ»õ»É»³Ý ßñç³Ý©
¬ ØÇÉáõáùÇ ä³ùë ¬ äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë  116-91
§ä³ùë¦ Û³ÕÃ»ó 4-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí áõ ³Ýó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý
- ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ - üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ 92-90
§è»÷ÃÁñ½¦ Û³ÕÃ»ó 4-3 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý©
¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó - ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ 113-118
§àõáñÇÁñ½¦ Û³Ã»ó 4-2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí áõ ³Ýó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý
- î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó - öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½  96-100
§Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½¦ Û³ÕÃ»ó 4-3 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
²ñ»õ»É»³Ý ßñç³ÝÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ §ØÇÉáõáùÇ 

ä³ùë¦ »õ §ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½¦« ÇëÏ ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ³õ³ñï³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ §ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½¦ »õ §öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ 
äÉ¿Û½Áñ½¦£

Â»ÝÇë

Ø³ïñÇïÇ Ø³ëÃÁñ½Ç Øñó³ß³ñù

ä»ñÃ»Ý½ ºõ ÖáùáíÇã îÇïÕáë³ÏÇñ
²Ûë ï³ñáõ³Ý Ã»ÝÇëÇ Ù³ëÃÁñ½Ç 4-ñ¹ Ùñó³ß³ñùÇª Ø³ïñÇïÇ Ùñó³ß³ñ-

ùÇ ÏÇÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ øÇùÇ ä»ñÃ»Ý½ (7) ¬ êÇÙáÝ³ Ð³É¿÷ (3) 6-4, 6-4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 7-ñ¹ ¹³ëáõ³Í ÑáÉ³Ýï³óÇ ùÇùÇ ä»ñÃ»Ý½ 

ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ£
îÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Üáí³ù ÖáùáíÇã (1) ¬ êÃ»ý³Ýáë òÇóÇ÷³ë (8) 6-3, 6-4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ³é³çÇÝ ¹³ëáõ³Í ë»ñå Üáí³ù ÖáùáíÇã 

ß³Ñ»ó³õ Çñ »ññáñ¹ Ø³ïñÇïÇ Ù³ëÃÁñ½Ç ïÇïÕáëÁ£

Մշակութային Արձագանգ
Նոր Հրատարակութիւններ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հրատարակչական 
բաժինը լոյս է ընծայել Մկրտիչ Ա Խրիմեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
«Դրախտի ընտանիք», «Պապիկ եւ Թոռնիկ», «Սիրաք եւ Սամուէլ» 
բարոյախրատական երկերի ժողովածուն եւ գրող, հրապարախօս Ռազմիկ 
Դաւոյեանի «Համատարած Թումանեան» մենագրութիւնը: 

Խրիմեան Հայրիկի երկերի ժողովածուն, որ տպագրւում է Նորին Սրբութիւն 
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի կողմից 2019 թուականն Ընտանիքի 
տարի հռչակելու առիթով, յորդորներ ու խրատներ է տալիս հայ երիտասարդին` 
քրիստոնէական արժէքներով եւ սկզբունքներով ամուր ընտանիք կազմելու 
համար, բարոյախրատական դասեր բովանդակում` աշխարհի, մարդու, նրա 
կոչման, հասարակական կեանքում ունեցած պարտականութիւնների եւ 
իրաւունքների մասին: Գիրքը արեւելահայերէնի են  փոխադրել Ա. Մադոյեանն 
ու Վ. Պարանեանը:

Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակի առիթով հրատարակուած 
Ռ. Դաւոյեանի «Համատարած Թումանեան» աշխատութիւնը նուիրուած է 
բանաստեղծի՝ հայ մարդ-անհատ եւ հայ հասարակութիւն կերտելու կամովին 
ստանձնած առաքելութեանը: Մենագրութեան մէջ ոչ մեծ, բայց կարեւոր մի 
բաժին է յատկացուած նաեւ Թումանեանի եւ Նարեկացու ստեղծագործական 
ու գաղափարական առնչութիւններին:

Գրքերը հրատարակուել են «Սարգիս Գաբրիէլեան» հիմնադրամի մեկե-
նասութեամբ:  

Ռ.Ա.Կ Պայքար Ակումբ 

     Դաշտագնացութիւն 
 

Տեղի կ'ունենայ Կիրակի 9 Յունիս, 2019ին, Ժաննէթ Մէյրու-
պա գեղատեսիլ անտառին մէջ: Մասնակցութեամբ DJ 
Յովսէփի: 

Ծանօթ – Մասնակցիլ փափաքողներէն խնդրուի կապուիլ 
03-885543 թիւին: 

Փոխադրամիջոցը ապահուուած է Bus-երով Պայքար 
ակումբէն: 
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¾ç 03

«Կավռօշ-Նամէ». Արժէքաւոր Յուշագրութիւն

Յովհաննէս Աբէլեանով սկսաւ, ուրեմն, Կ. Պոլ-
սում հայ թատրոնի ոսկեդարը, որը, աւաղ, կա՛րճ 
տեւեց: Առաջին ներկայացումը, Շիրվանզադէի 
«Պատուի համար»ը, արդէն գրաւեց պոլսահայու-
թիւնը մէ՛կ անգամէն: Աբէլեանի շուրջը, որուն 
յաղթական կամարն էր, ափոթէօզն էր այս փիէսը, 
միւսներն ալ շատ-շատ էին՝ Դուրեանը, Արմէնեանը, 
Ազօն, անմոռանալի Ազօն, որուն Սաղաթէլը ան-
մահացաւ Պոլսում:

Սա արդէն ամաթէօրական ներկայացում չէր, 
մե՛ծ խումբ էր առաջնակարգ, Փարիզէն եկած 
խումբերուն հաւասա՛ր: Եւ ռուսահայերէնը հարա-
զա՛տ կը հնչէր անոնց բերնին մէջ եւ ոչ կեղծ, ինչպէս 
մեր դերասաններուն մօտ: Պոլիս ցարդ չտեսնուած 
ընդունելութիւն մը ըրաւ Աբէլեան-Դուրեան-Արմէն-
եանի եւ զատ զատ խումբին բոլոր անդամներուն: 
Թրքահայ եւ թո՛ւրք դերասաններն ալ ոգեւորուած 
էին շատ: Մնակեան կու լար ուրախութենէն եւ կու 
լար նաեւ ցաւէն, թէ ինչու ինքը ա՛լ ծերացած էր…

Կովկաս մնացած միւս դերասաններն ալ ոգեւոր-
ւած էին՝ լսելով իրենց ընկերներուն գտած յաջո-
ղութիւնը Թուրքիայում:

Եւ Աբէլեան-Դուրեան-Արմէնեան խումբին յա-
ջորդեցին երեք ուրիշ կովկասահայ խումբեր, միա-
ժամանակ գրեթէ եւ կամ իրարու ետեւից:

Ա. խումբ.- Սեւումեան, Վրոյր, Սաթենիկ Ադամ-
եան եւ այլն՝ Գր. Աւետեանի ղեկավարութեամբ ու 
դրամագլուխով:

Բ. Խումբ.- Գուլազեան, Մայսուրեան, Մելիքեան, 
Արաքսի, Տիրացեան, Արշակ Յարութիւնեան, Ռշ-
տունի, Օվի Ահարոնեան եւ այլն՝ Զարիֆեանի 
ղեկավարութեամբ:

Երրորդը Սիրանոյշի խումբն էր, որուն մասնա-
կցեցան Պոլսէն Փափազեան եւ Քնար: Սիրանոյշ՝ 
իբր Պոլսոյ վաղուց ծանօթ եւ տնտեսագէտ կին՝ 
մտածած էր պոլսեցիէ օգտուիլ՝ փոխանակ հետը 
դերասաններ բերելու Կովկասէն: Իրօք ալ, Սիրա-
նոյշի այդ ներկայացումներուն մասնակցեցան Վ. 
Փափազեան եւ Քնար: Սիրանոյշ բերած էր իր 
ռեփերթուարը՝ «Համլէթ», «Մետէա», «Քամելիա-
զարդ», «Մատամ Սան Ժեն»: Սիրանոյշ՝ «Համլէթ», 
Փափազեան՝ «Լաէրդ», իրապէս տեսնելու արժանի 
բա՛ն էր:

Նախորդ երկու՝ Աւետեան եւ Սեւումեան թատե-
րախումբերը եկած էին Պոլիս՝ ճամբան հանդիպելով 
Տրապիզոն, Սամսուն, Ինէպոլու, ուր տեղացի հայ 
ժողովուրդը, այն ատեն մեծաքանակ խանդավառ 
ընդունելութիւններ ըրած էին իրենց եւ խնդրած, որ 
մնան:

Բայց Պոլսում Աբէլեան կերած էր արդէն մա-
ծունին սերը: Նախաձեռնա՛րկը եղած էր եւ ճիշդ 
ատենին էր, երբ ո՛չ ոք խելք ըրած էր դեռ Պոլիս 
գալ: Երկու թատերախումբը միաժամանակ շա՛տ 
էր:

Քաղաքական հորիզոնն ալ գէշ էր ամպոտած:
Մարտի 31-ի հակասահմանադրական եւ շեր-

իաթճիական շարժումը ծայր տուած էր արդէն, եւ 
երկու հայ թատերախումբերն ալ քաղաքացիական 
կռիւներու պատճառաւ ստիպուեցան դադրեցնել 
իրենց ներկայացումները եւ մեկնումի պատրաս-
տութիւններ տեսնել:

* * *
Օսմանեան պանքի դէպքէն Պոլսոյ մտաւո-

րականութիւնը ցիրուցան եղաւ, շուարած:
Բ. Քէչեան սկսաւ հրատարակել իր «Բիւզանդ-

իոն»ը, որ «Թայմզե»էն ըրած թարգմանութիւններուն 
պատճառաւ… «հայոց թայմզ»ը կոչուած էր ըն-

թերցողներուն կողմէ: Եըլտըզ յատկապէս արտօ-
նութիւն տուաւ այս թերթին, որպէսզի իր խրա-
տականներով հայոց խուճապահար արտագաղթին 
առաջքը առնէր: «Մի գաղթէք» վերնագրով յօդ-
ւածներու շարք մը ունի Քէչեան այն ատեն 
գաղթողներու ուղղուած, ուր ցոյց կու տայ գաղթա-
կանութեան բոլոր անպատեհութիւնները: Համիտ 
համամիտ չէր հայոց արտագաղթին, եւ Քէչեան իր 
յօդուածներով կրցաւ մասամբ թումբ կանգնել այդ 
հոսանքին առջեւ, որ Պոլսոյ հայերը խումբ-խումբ 
Վառնայի եւ Գոնստանցայի ափեերը կը նետէր:

«Բիւզանդիոն»ի մէջ է որ երեւցան Օննիկ Չիֆթէ-
Սարաֆ (Յովհ. Ասպետ) «Միամտի մը արկած-
ներ»ուն հեղինակը, եւ Միսաք Քոչունեան (Քասիմ) 
հոն է որ իր տեպիւտը ըրաւ՝ իբր ռոքամպոլաշունչ 
ժողովրդական հայ թերթօն-վիպագիր, որուն 
վէպերը օրը-օրին գրուած, անհոգ հետաքրքրու-
թեամբ մը կը կարդացուէին վիպասէր ընթերցող-
ներու կողմէ:

Եւ վերջապէս հոն է որ Երուանդ Օտեան սահմա-
նադրութենէն ետքը գրեց իր ամենէն նշանաւոր 
գլուխ-գործոցը՝ «Առաքելութիւն մը ի Ծապլվար», 
ուր կ՚ապրի բոլոր անցեալ եւ գալիք դարերու 
անմահ հերոսը՝ Ընկեր Փանջունի:

Օտեանի այս մեծ ստեղծագործութիւնը ունի իր 
Ծննդոց գիրքը: Պատմե՛մ երկու տողով, իբր 
պատմութեան պիտանի:

Քէչեան, ծնունդով կեսարացի եւ իր տուած 
դրամի փոխարէն տասնապատիկը սպասող գրա-
կան վաշխառու, օր մը կ՚ըսէ Օտեանին, կէս կա-
տակ-կէս իրաւ.

-Երուա՛նդ, ասիկա չեղա՛ւ, ես քու մէկ յօդուածիդ 
40 ղրուշ կու տամ կոր, բայց այս գրածներդ ես ինքս 
ալ կրնամ գրել եւ դրամը ինծի կը մնայ: Ես քու տա-
ղանդէդ շատ աւելի նշանաւոր բաներ կը սպասեմ:

Օտեան, գրագէտի արժանապատուութեանը 
մէջ վիրաւորուած, հետեւալ օրուընէ կը սկսի նշա-
նաւոր շարքը՝ «Ծապլվար»ին, ուր Ընկեր Փանջունիի 
տոն-քիշոտական ոդիսականը կը յայնձնէր անմա-
հութեան: Փանջունի դաշնակցական ավանթիւրիսթի 
տիպար էր՝ իր բոլոր անհեթեթութիւնով եւ պոռոտա-
խօսութիւններով: Այնքա՛ն ճիշդ ու հարազատ 
լուսանկարուած էր Ընկեր Փանջունին, որ դաշ-
նակցականներն ալ խնդացին՝ իրենք զիրենք 
տեսնելով Օտեանի հայելիին մէջ պատկերացած: 

Իսկ Քէչեան հպարտ էր, որ իր պահանջկոտութեամբ 
ստիպած էր Օտեանին արտադրել իր անունին 
արժանի անմահ գործ մը:

ԵՐՈՒԱՆԴ ԹՕԼԱՅԵԱՆ
Երգիծաբան, խմբագիր եւ դերասան Երուանդ 

Թօլայեան (Կավռօշ) ծնած է 1883 թուականին, 
Պոլիս, Ֆերիտիէ թաղը, Էյրի փողոց, զաւակն էր 
անուանի խմբագիր, թարգմանիչ, դերասան, հրա-
տարակիչ Յովհաննէս Թօլայեանի (1856-1936): 
Կրթութիւնը ստացած է Սագըզաղաճի Լուսաւորչ-
եան եւ Ղալաթիոյ Սեն Պընուա վարժարաններուն 
մէջ: 20-րդ դարու սկիզբէն պոլսահայ մամուլին մէջ 
տպագրած է երգիծական երկեր:

1908-1926 թուականներուն, որոշ ընդհատում-
ներով Պոլսոյ, կարճ միջոց մը Գահիրէի եւ 1927-
1936 թուականներուն Փարիզի մէջ հրատարակած 
է «Կավռօշ» երգիծական պարբերականը: Խմբագ-
րած է նաեւ այլ պարբերաթերթեր, թղթակցած՝ 
Պոլիս տպագրուող կարգ մը հրատարակութիւն-
ներու:

Գրական-խմբագրական աշխատանքի զուգա-
հեռ Թօլայեան մասնակցութիւն բերած է նաեւ 
թատերական շարժումին: Պոլսոյ մէջ մաս կազմած 
է Մարտիրոս Մնակեանի թատերախումբին: Բեմ 
ելած է նաեւ Փարիզի մէջ, ուր գացած էր 1926 
թուականին, Պոլիսէն հեռանալէ ետք: Մասնակցած 
է ո՛չ միայն հայերէն, այլ նաեւ թրքերէն ներկայա-
ցումներու: 1915-ին տարագրուած է արեւմտահայ 
միւս մտաւորականներուն հետ: Նկարահանուած է 
թրքական շարժարուեստի հիմնադիր Մուհսին 
Էրթուղրուլի «Լէպլէպիճի Հօր-հօր» (1923) եւ 
«Չարաճճի աղջիկները» («Սէօզտէ քըզլար») (1924) 
ժապաւէններուն մէջ: 1936 թուականին ներգաղթած 
է Խորհրդային Հայաստան: 1937 թուականին կամ 
աւելի ուշ կնքած է իր մահկանացուն՝ իբրեւ զոհ 
սթալինեան անհատի պաշտամունքի հետեւանքով 
ի գործ դրուած բռնութիւններու:

Հրատարակուած գիրքերն են՝ «Իտէալին ետեւէն 
(Երգիծավէպ Բերայի բարքերէն)» (Պոլիս, 1910), 
«Կավռօշ՝ զինուոր: Զինուորական յիշատակներ: 
Խըշլայի կեանքէն» (Պոլիս, 1910), «Կավռօշին 
Զատիկը» (Պոլիս, 1919) եւ այլն։

 «Ժամանակ»/Պոլիս

-Կառատունը ապահովուած՝ ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի  յարակից  շրջաններուն  մէջ:
-Ժամը  5-էն սկսեալ օթոպիւսներու սպասարկութիւն դէպի  մարզադաշտ:
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ՎԱՀԷ ՀԵՔԻՄԵԱՆ   
(1914 – 1997)
«Քոմփոզիշըն»
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(Մայիս 14, 1914, Տրապիզոն-Նոյեմբեր 21, 1997, Փարիզ, Ֆրան-
սա), գեղանկարիչ։
Ծնած է Արեւմտեան Հայաստանի Տրապիզոն նահանգի Օրդու 
քաղաքի մէջ: Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ որբացած 
է եւ յայտնուած Կ. Պոլսոյ որբանոցներէն մէկուն մէջ, ապա 
հաստատուած Գրաս քաղաքի մէջ, 1924 թուականէն ապրած 
է Փարիզի մէջ, ուր զբաղած է լուսանկարչութեամբ եւ զանա-
զան արհեստներով։ 1937-1945 թթ. եղած է զինուորական ծա-
ռայութեան մէջ, մասնակցած է երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմին։ 1953 թուականէն զբաղած է նկարչութեամբ։ Վահէ-Անդրէ Հեքիմեանի կտաւներուն բնորոշ 
են յագեցած գոյները, գունածաւալներու ռիթմիկ խմբաւորումը, պատկերման պայմանականութիւնը: 
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Գրոսի, Նիցցայի, Լիոնի, ԱՄՆ-ի մէջ: 
1983 թուականին այցելած է Հայաստան:
Հեքիմեանի աշխատանքներէն կը գտնուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ:

«Իւրաքանչիւր կին, զոր ունենալ չեմ կրնար, կը 
դառնայ երգ ....» 

Ա.կ. Ժոպիմ  
60-ականներու  կէսերուն երաժշտական աշխարհը 

գրաւեց նոր  երաժշտական ուղղութիւն, որ իր վրայ 
սեւեռեց երաժշտասէրներու եւ երաժշտական աշխար-
հի ուշադրութիւնը։ Այդ ուղղութիւնն էր բոսանովան , 
որ  ծնունդ առաւ  երկու՝ առաջին հայեացքէն իրարմէ 
շատ տարբեր ժանրերու միախառնումէն՝ ամերիկեան 
քուլ-ճազ (թեթեւ ճազ) եւ կրքոտ ռիթմերով լատի-
նաամերիկեան սամպա։ Իբրեւ արդիւնք ծնունդ առաւ  
ամենավառ եւ ամենայայտնի պոսանովա երգերէն 
մէկը՝ «Աղջիկն Իբանեմայէն»։ Հաշուած ամիսներու 
ընթացքին երգը յայտնի դարձուց բոսանովա ոճը, 
Իբանեմա հանգստավայրը  եւ երգի հեղինակները, 
նոյնիսկ՝ Էլօ Պայես Պինտան, որ հանդիսացած էր 
երգի  ներշնչանքն ու կերպարը։ 

Երգի հեղինակ Անթոնիօ Ժոպիմը յաճախ ընկեր-
ներու եւ համահեղինակներու հետ ժամանակ կ’անց-
նէր Իփանեմայի  (Ռիօ տէ Ժանէյրոյի հարաւին 
գտնուող   հանգստավայր)  «Վելոզու» սրճարանի մէջ, 
որուն մօտէն ամէն առաւօտ աղջիկ մը կ’երթար, կու 
գար։ Այդ աղջիկը 18-ամեայ Էլոիզա Փայես Փինտան 
էր, որ կ’ապրէր սրճարանի հարեւանութեամբ եւ ամէն 
օր անոր մօտէն կ’անցնէր   լողափ երթալու ժամանակ։ 
Աղջիկը այնքան շքեղ էր, որ  շատ յաճախ անոր 
տեսքով հիացողները չէին զսպեր իրենց հիացական 

բացականչութիւնները։ Կեանքի մեծ մասը ապրած 
Անթոնիոն սիրահարուած էր կրքոտ գեղեցկուհիին։ 
Օր մը, երբ հերթական օրերէն մէկն էր, երբ Էլոն 
կ’անցնէր փողոցէն, Անթոնիոն սրճարանը նստած էր 
իր ընկեր  Վինիուս տէ Մորայիսի հետ, որ բանաստեղծ 
էր։ Երբ աղջիկը անոնց տեսադաշտի մէջ էր, 
Անթոնիոն հարցուց. «Ան բոլորէն գեղեցիկ է, այնպէս 
չէ՞»։  Պատասխանը եղաւ՝ «ան ամենանրբագեղ աղ-
ջին է, որուն հանդիպած եմ»։  Այս հիցական կիսաբա-
ցականչական արտայայտութիւնները դարձան ապա-
գայ երգի առաջին գրուած տողերը։ Մորայիսը արագ  
քանի մը տող խզմզեց անձեռոցիկի վրայ, անիկա ալ 
դարձաւ երգի թեքստի հիմքը ։  

Երգը ի սկզբանէ կը կոչուէր «Անցնող աղջիկը» եւ 
գրուած էր որպէս «Տիրիժապլ» ֆիլմի սաունտթրէք։ 
Յետագային բառերու մէջ փոփոխութիւն տեղի 
ունեցաւ եւ մռայլ  ու տխուր տողերը փոխարինուեցան, 
իսկ երգը անուանափոխուեցաւ  եւ կոչուեցաւ «Աղջիկը 
իբանեմայէն»։ 

Երգի առաջին կատարողն էր պրազիլացի երգիչ 
Փերի Ռիպէյրուն։ Բայց երգին համաշխարհային ճա-
նաչում բերաւ երգի անգլերէն տարբերակը, որը կա-
տարեց  Աստրուդ Ժիլպերդօն, որ երգչուհի չէր եւ չու-
նէր մշակուած ձայն, բայց հեղինակները կը գտնէին, 
որ բոսանովա ժանրի համար պէտք է նմանատիպ 
երգ՝ չմշակուած, մեղմ երգեցողութիւն, որ ականջ կը 
շոյում։ 

Երգի անգլերէն տարբերակը թողարկուեցաւ 1963 
թուականին «Կէթս էնտ Կիլպերթօ» ալպոմի մէջ, իսկ 
յաջորդ տարի՝ որպէս  միայնակ երգի  սկաւառակ եւ 
անմիջապէս գրաւեց երաժշտական շուկան, դառնա-
լով հիթ։ Երգը ստացաւ Կրեմմի մրցանակ որպէս 
տարուայ լաւագոյն ձայնագրութիւն եւ ամերիկեան 
ազգային հիթ-շքերթի մէջ զբաղեցուց 5-րդ հորիզո-
նականը, իրմէ առաջ զիջելով միայն Բիթլզ խումբի 4 
երգերուն։ Ի դէպ երգը աշխարհի ամենաշատ վերա-
երգուած երգերէն մէկն է, գրեթէ մրցանակակիր։ Միայն 
մէկ երգ կը գերազանցէ անոր վերաերգուած կատա-
րումներու թիւը ՝ Բիթլզ խումբի «Yesterday» երգը։ 

Երգի մուսսան՝ Էլոիզան երգի յայտնի դառնալէն եւ 

հսկայական հոնորարներ վաստակելէն ետք որեւէ 
վարձատրութիւն չստացաւ։  Տարիներ անց ան հագուստի 
խանութ բացաւ եւ զայն անուանեց այն «Աղջիկն 
Իբանեմայէն», որուն համար Ժոպիմի իրաւայաջորդ 
ժառանգորդները զինք դատի տուին։ Դատաւորը, 
սակայն, դատը լուծեց  յօգուտ էլոյի։ 

Երգի հետ կապուած մի քանի հետաքրքրական 
փաստ կայ.

Ժոպիմը տարիներ անց ամուսնութեան առաջարկ 
ըրաւ Էլոյին։ Աղջիկը մերժեց զինք 18 տարի տարի-
քային տարբերութեան պատճառով։ 

Երգը մտած է Ամերիկայի Քոնկրէսի գրադարանի 
ձայնադարանի 50 երգերու շարքի մէջ։

Իբանեմայի այդ սրճարանը տարիներ յետոյ վերան-
ւանուեցաւ «Աղջիկն Իբանեմայէն», փողոցը, որուն 
վրայ կը գտնուէր սրճարանը՝ Մորայիսի անունով, իսկ 
քաղաքային օդակայանը՝ Ժոպիմի անունով։ 

Երգը, անշուշտ, կը պատկանի այն երգերու շարք-
ին, որ անմիջապէս կը սիրուի եւ կը ստիպէ լսել զայն 
կրկին ու կրկին։ Անոր պատճառները շատ են. գուցէ 
պրազիլական կրքոտ ռիթմերը, կամ կատարաման 
մեղմութիւնը, գուցէ եւ նկարագրուող գեղեցկուհիի 
պատկերը... Յստակ է մէկ բան. երգը շուրջ 55 եւ 
աւելի  տարիներ բազմաթիւ սերունդներու միլիոնաւոր 
մարդոց սիրելի երգերէն մէկն է։  

«Երբ  կը քալէ ան  փողոցէն, կարծես սամպա կը 
պարէ, այնքան վստահ է ան եւ այնքան 
քնքուշ,

Եւ երբ կ’անցնի ան մարդոց 
կողքով՝  բոլորը ակամայ հոգոց կը 
հանեն ...»
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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երկկողմ համագործակցութեան հեռանկարները:  «ՉԺՀ-ի հետ յարաբերութիւն-
ները Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին քաղաքականութեան 
առաջնահերթութիւններու շարքին է: Մեր երկու ժողովուրդները կը ներկա-
յացնեն հին քաղաքակրթութիւններ, հայկական ձեռագրերու մէջ դեռ հինգե-
րորդ դարուն կը նկարագրուի երկու ժողովուրդներու կապերու մասին: Այդ 
կապերը ունեցած են առեւտրային, մարդասիրական եւ քաղաքական բնոյթ: 
Մեզի համար շատ կարեւոր է կառուցողական եւ արդիւնաւէտ յարաբերու-
թիւնները Չինաստանի հետ»,- ըսած է Նիկոլ Փաշինեան:  

Երկու պետութիւններու ղեկավարները ջերմ, բարեկամական եւ փոխ-
վÁստահութեան մթնոլորտի մէջ մտքեր փոխանակած են  հայ-չինական 
յարաբերութիւններու, ինչպէս նաեւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկա-
յացնող միջազգային եւ տարածաշրջանային քաղաքականութեան արդիական 
հարցերու վերաբերեալ։

Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները անդրադարձած են նաեւ 
ղարաբաղեան հակամարտութեանը եւ նշած, որ հիմնախնդիրը պէտք է 
կարգաւորուի երկխօսութեան ճանապարհով:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Պրիւքսելի 
մէջ կարճատեւ հանդիպում մը ունեցած Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի 
հետ: Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի ղեկավարները Պրիւքսելի մէջ մասնակցած 
են Արեւելեան գործընկերութեան տասնամեակին նուիրուած պաշտօնական 
ընթրիքին: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, վկայակոչելով ռուսական  
ԹԱՍՍ գործակալութիւնը, այս մասին լրագրողներուն յայտնած է ՀՀ 
վարչապետը:

«Ես եւ պարոն Ալիեւ ընթրիքի ընթացքին կարճ զրոյց մը ունեցանք: Ան 
ընդհանուր խօսակցութիւն էր Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ընթացիկ իրավիճակի 
վերաբերեալ»,- ըսած է ան:

Անդրադառնալով ապագային նոր հանդիպման հնարաւորութեան մասին 
հարցոըմին` ան ընդգծած է, որ առայժմ յստակ ծրագիրներ չկան:

«Ես վստահ եմ, որ բանակցային գործընթացը պիտի շարունակուի, եւ հիմա 
շատ կարեւոր է Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնել բանակցային սեղան: 
Անհնար է հասնիլ այս հակամարտութեան կարգաւորման առանց Ղարաբա-
ղին»,- ընդգծած է ՀՀ վարչապետը:

Չինաստան Պատրաստ է Մասնակցելու Հիւսիս-Հարաւ 
Մայրուղիի Կառուցման եւ Այլ Ենթակառուցուածքային 
Ծրագրերու Իրականացման

Նիկոլ Փաշինեան Պրիւքսելի Մէջ Կարճ Հանդիպում Մը 
Ունեցած է Իլհամ Ալիեւի Հետ


