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Հարիրի.  Աունի Հետ Եղած Կարգադրութիւնը Պիտի Մնայ
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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:
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Լեւոն Մնացականեան Արցախի 
Ոստիկանապետ Նշանակուած է

Լիբանանի քաղաքական կայունութեան սպառ-
նալիքներու պայմաններով երկար ժամանակ լուռ 
մնալէ ետք՝ վարչապետ Սաատ Հարիրի, Երեք-
շաբթի օր, յայտարարեց, որ այժմեան քաղաքական 
կարգաւորման որեւէ այլընտրանք Լիբանանը 
կրնայ տանիլ դէպի «անյայտ»-ը:

Նախագահ Միշէլ Աունի եւ Հարիրիի միջեւ քա-
ղաքական կարգաւորումը, որ յանգեցուցած էր 
Աունի ընտրութեան, վերջին երկու շաբաթներուն 
կը ներկայցուէր իբրեւ վտանգի տակ գտնուող խնդիր, 
սակայն Հարիրի կրցաւ դուրս գալ իրավիճակէն:

«Նախագահի հետ իմ փոխյարաբերութիւնս լաւ 
է, բայց երկրին մէջ խնդիրը այսօր այն է, որ իւրա-
քանչիւրը կ՝ուզէ այլ ուղղութեամբ տանիլ զայն»,- 
ըսաւ Հարիրի կառավարութեան շէնքին մէջ 
ունեցած իր ելոյթին ընթացքին:

Հարիրիի ելոյթը պատասխանն էր այն անհաս-
կացողութեան, որ եղած էր Ալ Մուսթաքպալ շարժ-
ման եւ Ազգային Ազատ Հոսանքին միջեւ։ Վերջինս 
հիմնուած է Աունի կողմէ եւ այժմ կը ղեկավարուի 
իր փեսային` Ժպրան Պասիլի կողմէ:

«Մենք չենք կրնար շարունակել լուռ մնալ այն 
խօսքերուն դէմ, որոնք կ՝ազդեն արժանապատ-
ւութեան, Սահմանադրութեան եւ այս երկրի սո-
վորոյթներուն վրայ»,- ըսաւ Հարիրի, ընդգծելով,- 
«Լեզուի սայթաքումները չեն արտօնուած»։ 

Նիզար Զաքա Պէյրութ Վերադարձաւ` 
Ազատ Արձակուելով Իրանական Բանտէն

 Լիբանանի քաղաքացի Նիզար Զաքա, որ 2015-
2019 թուականներուն բանտարկուած էր Իրանի 
մէջ, ազատ արձակուեցաւ եւ Երեքշաբթ օր ժա-
մանեց Պէյրութ՝ ուղեկցութեամբ Լիբանանի Անվը-
տանգութեան ղեկավար Ապպաս Իպրահիմի:

Ժամանումէն անմիջապէս ետք՝ Զաքա մեկնեցաւ 
Պաապայի պալատ, հանդիպելու նախագահ Միշէլ 
Աունի հետ, վերջինս ողջունեց զինք եւ շնորհա-

կալութիւն յայտնեց Իրանի նախագահ Հասան 
Ռուհանիին, որ արձագանգած էր իր խնդրանքին 
եւ ազատ արձակած Զաքան:

Նախագահի հետ հանդիպումէն եւ պատրաս-
տըւած յայտարարութիւնը կարդալէն ետք՝ Զաքա 
ըսաւ,- «Շատ վերլուծումներ կարդացի ազատ 
արձակուելուս մասին: Նախաձեռնութիւնը ծնած էր 
Լիբանանի մէջ ... եւ աւարտեցաւ Լիբանանի մէջ»:

Ան շնորհակալութիւն յայտնեց նախագահ Աու-
նին, վարչապետ Սաատ Հարիրինին եւ այլ պաշ-
տօնեաներու, որոնք իրենց բաժին մասնակցութիւնը 
ունեցած էին իր ազատ արձակման մէջ: 

Զաքա, որ իր ձերբակալութեան ժամանակ կը 
գտնուէր ԱՄՆ, 2015-ին, Իրանի պետական պաշ-
տօնեայի մը կողմէ հրաւէր ստացած էր Թեհրանի 
մէջ կայանալիք խորհրդաժողովի մը մասնակցելու 
համար, սակայն անհետացած էր, իսկ լրատուա-
միջոցները յայտնած էին, թէ ան ձերբակալուած է 
ԱՄՆ-ի զինուած ուժերու եւ հետախուզական ծա-
ռայութիւններու հետ կապ ունենալու կասկածանքով:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան, Յունիս 11-ին, հաստատած է Կառավա-
րութեան որոշում, համաձայն որուն՝ Լեւոն Մնացա-
կանեան հեռացուած է Արտակարգ իրավիճակներու 
պետական ծառայութեան տնօրէնի պաշտօնէն՝ այլ 
աշխատանքի անցնելու պատճառով:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշ-
խատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչու-
թեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ նոյն օրը 
նախագահը հաստատած է Կառավարութեան այլ 
որոշում մը, որուն համաձայն՝ Վլատիկ Խաչատրեան 
նշանակուած է Արտակարգ իրավիճակներու պետա-
կան ծառայութեան տնօրէն՝ հեռացուելով  ծառայու-
թեան տնօրէնի տեղակալի պաշտօնէն:

Երկրի ղեկավարը ստորագրած է հրամանագիր, 
որուն համաձայն՝ Արցախի Հանրապետութեան ոստի-
կանութեան պետ Իգոր Գրիգորեան հեռացուած է 
պաշտօնէն՝ այլ աշխատանքի անցնելուն պատճառով:

Նախագահ Բակօ Սահակեան ստորագրած է 
հրամանագիր Լեւոն Մնացականեանը Արցախի 
Հանրապետութեան ոստիկանապետ նշանակելու 
մասին:

Բակօ Սահակեանի նոյն օրը ստորագրած այլ 
հրամանագիրով մը՝ Իգոր Գրիգորեան նշանակուած 
է Արցախի Հանրապետութեան նախագահի խոր-
հըրդական-Արցախի Հանրապետութեան նախագա-
հի յատուկ յանձնարարութիւններու գծով ներկա-
յացուցիչ:

Նախագահ Սահակեան, Յունիս 11-ին, այցելած է 
Արցախի Հանրապետութեան ոստիկանութիւն եւ 
անձնակազմին ներկայացուցած է նորանշանակ ոս-
տիկանապետ Լեւոն Մնացականեանը՝ անոր 
մաղթելով արդիւնաւէտ աշխատանք:

Երկրի ղեկավարը շնորհակալութիւն յայտնած է 
Իգոր Գրիգորեանին՝ անոր գործունէութեան համար:

Նոյն օրը, նախագահը այցելած է Արցախի 
Հանրապետութեան արտակարգ իրավիճակներու 
պետական ծառայութիւն եւ անձնակազմին ներկա-
յացուցած ծառայութեան նորանշանակ տնօրէն 
Վլատիկ Խաչատրեանը՝ անոր մաղթելով արդիւ-
նաւէտ աշխատանք:
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Մովսէս Աբէլեան Նշանակուած է ՄԱԿ-ի Գլխաւոր Քարտուղարի Տեղակալ

 
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Սեպուհ Աբգարեան

(12 Յունիս, 1930, Կիպրոս)-(5 Օգոստոս, 2014, 
Կիպրոս)

Երաժշտահան, երգիչ, խմբավար, նկարիչ, 
հաղորդավար, «Գոհար» սիմֆոնիք նուագախում-
բի եւ երգչախումբի խմբավար, գեղարուեստական 
ղեկավար։

Ուսուցիչի զաւակ է, հայրը ծնունդով սասունցի 
էր։ Ընտանիքը տեղափոխուած է Պէյրութ, ուր 
Սեպուհ յաճախած է Սուրբ Նշան դպրոց եւ եղած 
է Էդուարդ Տարօնեանի եւ Բարսեղ Կանաչեանի 
աշակերտը։ Ան միշտ երախտագիտութեամբ 
յիշած է իր ուսուցիչները, որոնք մեծ ազդեցութիւն 
ձգած են անոր ձեւաւորման եւ կայացման վրայ։ 

1954 թուականին ան կ’աւարտ է Մելգոնեան 
հայկական վարժարանը, այնուհետեւ ուսումը կը 
շարունակէ Փարիզի մէջ: Այնտեղէն կը վերա-
դառնայ Կիպրոս եւ կ’աշխատի տեղի վարժա-
րանէն ներս։ Երկու այլ հայերու հետ Կիպրոսի 
հեռահաղորդակցութեան միութեան մէջ կը հիմնէ 
հայկական ձայնասփիւռի հաղորդում, ուր կ’աշ-
խատի շուրջ 46 տարի։ Միաժամանակ աշխատած 
է Մելգոնեան վարժարանէն ներս՝ որպէս երգ-
չախումբի ղեկավար:

Հեղինակ է շարք մը երգերու, քամերային, 
սիմֆոնիք երաժշտութիւններու, որոնք կատար-
ւած  են աշխարհի շարք մը երկրներու մէջ՝ Ճաբոն, 
Ֆրանսա, Կիպրոս, Լիբանան, ԱՄՆ: 

Սեպուհ Աբգարեանի ամենամեծ ձեռքբերումը 
«Գոհար» սիմֆոնիք նուագախումբի եւ երգչա-
խումբի ղեկավարումն էր, որ իր համերգներով 
հանդէս եկած է Հայաստանի եւ Սփիւռքի բազա-
թիւ գաղթօջախներու մէջ։ Ան վերոյիշեալ համոյթը 
ղեկավարած է հիմնադրման օրէն մինչեւ իր 
կեանքի վերջը:

Կը տեղեկացնենք, որ Յունիս 10-ին դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեան մասնակցեցաւ ԵՈՒՆԻՖԻԼ-ի 
մէջ ՀՀ զօրախումբի հերթափոխի դրօշակի պաշ-

տօնական յանձնման, ինչպէս նաեւ՝ հայ խաղա-
ղապահներու շքանշաններու յանձնման արարողու-
թեան:

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանը իր երախտագի-
տութիւնը յայտնեց հայ խաղաղապահներուն պա-
տասխանատու առաքելութեան իրականացման 
գործին մէջ եւ յաջողութիւն մաղթեց նոր զօրա-
խումբի անձնակազմին՝ գալիք ծառայութեան ըն-
թացքին:

Լիբանանի մէջ միջազգային խաղաղապահ 
ուժերու կեդրոնակայան կատարած այցի ընթացքին 
ՀՀ դեսպանը նաեւ առանձնազրոյց ունեցաւ բաժնի 
զօրավար Պրունօ Բիշիոթայի հետ (Bruno Pisciotta), 
վերջինս շատ բարձր գնահատեց հայ խաղաղա-
պահներու իրականացուցած ծառայութիւնը: Երկու-
տեք կարեւորուեցաւ առաքելութեան ընթացքին ՀՀ 

ՄԱԿ-ի Գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ Կութերեշ 
Մովսէս Աբէլեանը նշանակած է Գլխաւոր ասամ-
պըլէայի եւ համաժողովներու կառավարման 
հարցերով Գլխաւոր քարտուղարի տեղակալ: 
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ, ՄԱԿ-ի պաշտօ-

ԵՈՒՆԻՖԻԼ-ի Մէջ ՀՀ Զօրախումբի Հերթափոխի Դրօշակի Պաշտօնական Յանձնում 
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նոր զօրախումբի մէջ առաջին անգամ երկու կին 
զինուորներու մասնակցութիւնը:

Լիբանանի մէջ ՀՀ Դեսպանութիւն

նական կայքը կը տեղեկացնէ, որ այդ պաշտօնին 
Մովսէս Աբէլեան պիտի փոխարինէ Քեթրին 
Փպլարտին, որ նշանակուած է կառավարման 
ռազմավարութեան, քաղաքականութեան հարցե-
րով Գլխաւոր քարտուղարի տեղակալի պաշտօնին:

Մովսէս Աբէլեան  2016-ին նշանակուած է ՄԱԿ-ի 
Գլխաւոր ասամպլէայի եւ խորհրդաժողովներու 
կառավարման վարչութեան հարցերով գլխաւոր 
քարտուղարի փոխտեղակալ: Մինչ այս պաշտօնը 
ստանձնելը, ան կը զբաղեցնէ ՄԱԿ-ի Անվտան-
գութեան խորհուրդի հարցերով բաժանմունքի 
տնօրէնի պաշտօնը:

Ան ունի խաղաղութեան, անվտանգութեան, 
հակամարտութիւններու կարգաւորման բնագա-
ւառներին մէջ գործունէութեան 25-ամեայ փորձ, 
ղեկավարած է Գլխաւոր ասամպլէայի, Անվտան-
գութեան խորհուրդի եւ ծրագիրներու ու հիմնադ-
րամներու Գործադիր խորհուրդներու ծիրէն ներս 
շարք մը գործընթացներ:

Աբէլեան նաեւ ունի կառավարման ոլորտին մէջ 
մեծ փորձ, ներառեալ ծրագիրներու եւ ամավարկի 
ծրագրաւորման: Նախապէս զբաղեցուցած  է 
Գլխաւոր ասամպլէայի Վարչական ու պիւտճետային 

հարցերով կոմիտէի (5-րդ կոմիտէ) եւ Ծրագիրներու 
ու համակարգման հարցերով կոմիտէի քար-
տուղարի պաշտօնները:

1998-2003 թուականներուն եղած է ՄԱԿ-ի մէջ 
ՀՀ մշտական ներկայացուցիչը, իսկ մինչ այդ` 
մշտական ներկայացուցիչի տեղակալը: Մինչ դի-
ւանագիտական ծառայութեան անցնիլը, դասախօ-
սած է Երեւանի պետական համալսարանին մէջ:

Ան կրթութիւն ստացած է Հայաստանի, Ռուսիոյ 
եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ: Ամուսնացած է, 
ունի երկու երեխայ:

¾ç 08

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր 

Տիկնանց Համախմբումի 
60 ամեակի հացկերոյթ

24 Նոյեմբեր , 2019
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Վահան Անտոնեան
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 21 - 
Մշակոյթի Նոր Պալատ Տաշիրի Համար

ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Չորս Օր` Հայրենիքը Նորովի Բացայայտելու Համար
Հայկազեան Համալսարանի Ուսանողները  Հայրենիք-Սփիւռք Նոր Կամուրջներ Կը Կառուցեն

Տաշիր քաղաքը կը գտնուի Լոռիի Մարզի մէջ, 
Հայաստանի հիւսիսային կողմը։ Անիկա հիմնուած 
է 1844 թուականին եւ այժմ ունի 7800 բնակիչ: 
Վերջին երկու տարիներուն Տաշիրը բաւական 
արագ զարգացաւ շնորհիւ «Տաշիր Բարեգործական 
Հիմնադրամ»-ին, որ կը հովանաւորուի ռուսաս-
տանաբնակ Կարապետեան ընտանիքին կողմէ: 
Հիմնադրամը այնտեղ կառուցեց մանկապարտէզ, 
դպրոց, հիւանդանոց, իսկ վերջերս ալ Մշակոյթի 
պալատ. Ծրագրուած էր գոյութիւն ունեցող հին 
Մշակոյթի Տունը վերանորոգել, սակայն մասնա-
գէտները  եկան այն եզրակացութեան, որ հին 
շէնքի հիմերը պիտանի չեն, հետեւաբար որոշուեցաւ 
ամբողջովին նորը կառուցել: Վերջերս այդ նորա-
կառոյց  պալատը յանձնուեցաւ շահագործման՝ 
բացման հանդիսաւոր արարողութեամբ, որուն 
ներկայ էին Տարածքային Կառավարման Նախա-
րար Պր. Սուրէն Պապիկեանը, Լոռիի Մարզպետ 
Անտրէյ Ղուկասեանը, Վանաձորի քաղաքապետ 
Պր. Մամիկոն Ասլանեանը։ Գուգարաց Թեմի 
Առաջնորդ Տ. Սեպուհ Արք. Չուլճեան դրուատեց 
Կարապետեան ընտանիքի ազգանուէր գործունէու-
թիւնը, թուարկեց Կարապետեան ընտանիքի` 

ազգին նուիրած շինութիւնները մանկապարտէզէն 
մինչեւ մշակոյթի պալատ, անկախ երկրի իշխանու-
թեան ու կուսակցութեան տեսակէն, ապա Տէրունա-
կան աղօթքով բացումը կատարեց նորակառոյց 
պալատին, ի ներկայութեան բազմահազար տա-
շիրցիներու։ 

Մշակոյթի պալատի նոր շէնքը ունի արդիական 
կահաւորում, 300 տեղանոց դահլիճ, 20 սենեակ 
մշակութային տարատեսակ դասընթացներու հա-

Արցախ ժամանեց Լիբանանի Հայկազեան 
համալսարանի պատուիրակութիւնը: Յունիս 11-ին 
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործերու 
նախարար Մասիս Մայիլեանը ընդունեց  Հայկազ-
եանի «Heritage Club» ուսանողական ակումբի 
անդամները՝ համալսարանի ուսանողական գրա-
սենեակի տնօրէն Ռազմիկ Գաբրիէլեանի գլխաւո-
րութեամբ: Մասիս Մայիլեանը գոհունակութիւն 
յայտնեց Արցախի Հանրապետութեան արտաքին 
գործերու նախարարութեան եւ Հայկազեան հա-
մալսարանի միջեւ 2018 թուականին հաստատուած 
եւ արագ զարգացող համագործակցութեան հա-
մար։ Ան նշեշտեց փոխշահաւէտ համագործակ-
ցութեան պահպանման եւ յետագայ խորացման 
կարեւորութիւնը։

Հանդիպման ընթացքին Արցախի արտաքին 
գործերու նախարարը պատասխանեց ուսանող-
ներու հարցերուն` Արցախի Հանրապետութեան 
միջազգային ճանաչման գործընթացի, ատրպէյճա-
նա-ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւոր-
ման եւ համահայկական նշանակութեան հարցերը 
առաջ մղելու գործին մէջ՝ Սփիւռքի դերակատա-

մար, նաեւ առանձին հանգիստի սենեակ տարեցնե-
րու համար: Տաշիրցիներուն ընծայուած այս արդիա-
կան շինութեան համար ծախսուած է 400 միլիոն 
դրամ: Այժմ նոյն Հիմնադրամի միջոցներով 
աշխատանք կը տարուի ընդարձակելու եւ բարե-
զարդելու քաղաքի պարտէզը:

"Տաշիր Բարեգործական Հիմնադրամի" միջոց-
ներով միաժամանակ մանկապարտէզներ կը կառուց-
ւին նաեւ Սպիտակ եւ Իջեւան քաղաքներուն մէջ:

րութեան վերաբերեալ: Հայկազեան համալսարանի 
ուսանողները Արցախի արտաքին գործերու նախա-
րարութեան գրադարանին նուիրեցին պատմու-
թեան եւ փիլիսոփայութեան վերաբերող գիրքեր:

Գիրքերու աւելի մեծ խմբաքանակ` շուրջ հազար 
կտոր, Հայկազեան համալսարանի պատուիրակ-
ները նուիրեցին Արցախի պետական համալսա-
րանին:

Իսկ կրթութեան ոլորտին վերաբերող հարցերը 
քնարկուեցան Արցախի կրթութեան, գիտութեան 
եւ սփորթի նախարարութենէն ներս: Նախարար 
Նարինէ Աղաբալեան ընդունեց Պէյրութի Հայկազ-
եան համալսարանի պատուիրակութիւնը: Հան-
դիպման ընթացքին քննարկուեցան  կրթական 
ոլորտին  առնչուող հարցեր, նախանշուեցան   այն  
ուղղութիւնները, որոնց շուրջ   կրնան  համագոր-
ծակցիլ:   2018 թուականի Նոյեմբերին   Արցախի 
մայր համալսարանի եւ Պէյրութի Հայկազեան 
համալսարանի միջեւ կնքուած համագործակցու-
թեան յուշագիրէն ետք ասիկա  անոնց առաջին  
այցն է: «Արցախի հետ կամուրջներ հիմնել» խո-
րագիրով  նախագիծը համախմբեց ոչ միայն հա-

մալսարանականները, այլեւ Լիբանանահայ գաղու-
թը, որ միշտ թիկունք կանգնած է Արցախին:    
Արցախի  հետ   բարեկամութեան  կամուրջներ  
հիմնելու առաջին ձեռնարկով         հաւաքագրուեցաւ  
1000  միաւոր   գիրք: Անոնց  գերակշիռ մասը   նուի-
րաբերուեցաւ Արցախի պետական համալսարանին 
եւ մէկ այլ մասն ալ՝  արտաքին գործերու նախարա-
րութեան: Կատարուածի եւ ընելիքներու մասին 
պատմեց Հայկազեան համալսարանի  ուսանողա-
կան  գրասենեակի ղեկավար Ռազմիկ  Գաբրիել-
եանը: Կրթութեան, գիտութեան եւ սփորթի նա-
խարար Նարինէ Աղաբալեանը  կարեւորեց երկու 
համալսարաններու միջեւ կապերու ամրապնդումն 
ու փոխգործակցութիւնը:  Հանդիպման ընթացքին 
նախարարը    ներկայացուց    կրթական ոլորտին 
առնչուող շարք մը հարցեր, խօսեցաւ այն  ուղ-
ղութիւններու մասին, որոնք կրնան    համագործակ-
ցութեան հիմք հանդիսանալ: Նարինէ Աղաբալեան  
առաջարկեց    կապեր հաստատել նաեւ արցախեան 
գիւղերու դպրոցներու հետ: Ամէն պարագայի, 
համագործակցութիւնը արդէն սկսած է  եւ առկայ 
են բոլոր հիմքերը` զայն ամրապնդելու համար:

Ստեփանակերտ



¾ç 04âáñ»ùß³µÃÇ / 12.6.2019

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ÈÇíÁñ÷áõÉ Þ³Ñ»ó³õ Æñ 6-ñ¹ îÇïÕáëÁ

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 2019¬Ç ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 
êå³ÝÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù Ø³ïñÇïÇ §¾ëÃ³ïÇû ì³Ýï³ Ø»Ãñá÷áÉÇÃ³Ýû¦ 
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û« ²Ý·ÉÇáÛ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ  ·ñ³õ³Í 
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ÇÝ »õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Ç ÙÇç»õ£ 
§ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç Ù³ñ½ÇãÁ ËáõÙµÇÝ Û³õ»É»³É Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý Ý»ñáõÅ ï³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ÙñóáõÙÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óáõó Ð¿ñÇ ø¿ÛÝÁ« Ñ³Ï³é³Ï íÝ³ëáõ³ÍùÇÝ£ 
ØñóáõÙÁ ëÏë³õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ×ÝßáõÙáí »õ 2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØáÑ³ÙÙ³ï 
ê³É³Ñ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Íáí Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ ²ëÏ¿ 
»ïù §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç Ð¿ûÝÏ ØÇÝ êáÝ« Èáõù³ë Øáõñ³ »õ øñÇëÃÇ³Ý ¾ñÇùëÁÝ 
»é»³ÏÁ ëÏë³õ ³õ»ÉÇ ß³ï Û³ÛïÝáõÇÉ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç µ»ñ¹ÇÝ ³éç»õ« ë³Ï³ÛÝ 
µ»ñ¹³å³Ñ ¾ÉÇëÁÝ ÙÇßï Çñ µ³ñÓñáõÃ»³Ý íñ³Û ·ïÝáõ»ó³õ£ Æñ»Ý û·Ý»ó 
ÑáÉ³Ýï³óÇ å³ßïå³Ý ìÇñ×ÇÉ ì³Ý î³Ûù£ ÆëÏ ÙñóáõÙÇ 87¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
å»É×Çù³óÇ úñÇ×Ç« áñ ÷áË³ñÇÝ³Í ¿ñ üÇñÙÇÝûÝ«  Ýß³Ý³Ï»ó §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç 
»ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« Ø³ÃÇ÷Ç ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£  §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ Û³ÕÃ»ó 
2¬0 Ñ³ßÇõáí »õ º¿ûñÏÁÝ øÉá÷Ç ïÕ³ùÁ µ³ñÓñ³óáõóÇÝ ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ 
³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ µ³Å³ÏÁ£ ²Ûë Ù¿ÏÁ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç 6¬ñ¹ 
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ïÇïÕáëÝ ¿ñ »õ ³é³çÇÝÁ 2005¬¿Ý Ç í»ñ£ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù 
Ðáó÷Áñ¦Ç ³é³çÇÝ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ³õ³ñï³Ï³ÝÝ ¿ñ ³Ûë Ù¿ÏÁ£ Øñó³ß³ñùÁ 
ëÏë³Í ¿ 1955¬ÇÝ »õ ³Ýáñ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý 81 
»õñáå³Ï³Ý ËáõÙµ»ñ£ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ïÇÕáëÁ ß³Ñ³Í ¿ 13 ³Ý·³Ù« 
Æï³ÉÇáÛ §ØÇÉ³Ý¦Áª 7 ³Ý·³Ù« §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇ³¦Á »õ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ýª 
5¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù« §²Û³ùë¦Áª 4 ³Ý·³Ù« §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Á »õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ 
ºáõÝ³ÛÃÁï¦Áª 3¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù »õ 14 ³ÛÉ ³ÏáõÙµÝ»ñ£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

â»ÉëÇÇ ºñÏñáñ¹ îÇïÕáëÁ
ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ µ³Å³ÏÇª Æõñáµ³ ÈÇÏÇ 

³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ²Ý·ÉÇáÛ §â»ÉëÇ¦ÇÝ »õ §²ñë»Ý³É¦ÇÝ 
ÙÇç»õ« ²ïñå¿Û×³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ä³ùáõÇ àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ 
íñ³Û£ ØËÇÃ³ñ»³Ý µ³ó³Ï³Û»ó³õ §²ñë»Ý³É¦Ç Ï³½Ù¿Ý ³å³Ñáí³Ï³Ý 
å³ï×³éÝ»ñáí£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù »õ ³é³çÇÝ 
ÏÇë³Ë³ÕÁ Ñ³Ï³é³Ï µáÉáñ ×Ç·»ñáõÝ ³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ 
ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ëÏÇ½µÁª 49¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §â»ÉëÇ¦Ç ýñ³Ýë³óÇ 
Û³ñÓ³ÏáÕ úÉÇíÇ¿ ÄÇñáõ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« Çï³É³óÇ ¾ÙÁñëÁÝÇ 
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ §â»ÉëÇ¦ ß³ñáõÝ³Ï»ó ×Ýß»É »õ 60¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
ëå³Ý³óÇ ö»ïñû Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« å»É×Çù³óÇ Ð³½³ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ 
û·ï³·áñÍ»Éáí£ 65¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ð³½³ñ ëï³ó³õ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñáõ³ÍÇ Çñ³õáõÝù »õ Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ 3¬ñ¹ ÏáÉÁ£ §²ñë»Ý³É¦Ç Ù³ñ½Çã 
¾Ù»ñÇÝ Ï³ï³ñ»ó »ñÏáõ ÷áË³Ý³ÏáõÙª ýñ³Ýë³óÇ Î»Ýïáõ½Ç ÷áË³ñÇÝ»ó 
å³ßïå³Ý ØáÝñ¿³ÉÁ« ÇëÏ ÝÇÏ»ñÇ³óÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý ÆáõáåÇ ÷áË³ñÇÝ»ó 
áõñáõÏáõ¿ÛóÇ Âáññ»ñûÝ£ 69¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÆáõáåÇ Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ£ 72¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ð³½³ñ Ýß³Ý³Ï»ó Çñ »ñÏñáñ¹ »õ 
ËáõÙµÇÝ ãáññáñ¹ ÏáÉÁ« ÄÇñáõÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ²ëÏ¿ »ïù 
§²ñë»Ý³É¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ëÏë³Ý ×Ýß»É §â»ÉëÇ¦Ç ¹³ñå³ëÇÝ íñ³Û« ë³Ï³ÛÝ 
µ³ó ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ ëÏë³Ý Ó·»É« áñáÝù ÏñÝ³Ý íï³Ý·³õáñ ÁÉÉ³É£ 77¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ¾Ù»ñÇ Ï³ï³ñ»ó Çñ »ññáñ¹ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁª ¾û½ÇÉÁ 
÷áË³ñÇÝ»Éáí àõÇÉùáùáí£ ²Ûë í»ñçÇÝ µ³õ³Ï³Ý ³ßËáõÅáõÃÇõÝ Ùïóáõó 
Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÇÝ Ù¿ç£ §â»ÉëÇ¦Ç Ï³½Ù¿Ý« ìÇÉÇ³Ý ÷áË³ñÇÝ»ó ö»ïñûÝ 
»õ ä³ñùÉÇ ÷áË³ñÇÝ»ó øáí³ßÇãÁ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §â»ÉëÇ¦Ç 4¬1 
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ËáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ Çñ 2¬ñ¹ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ïÇïÕáëÁ£ 
²Ûë ïÇïÕáëÁ ³Ù»Ý³ß³ïÁ ß³Ñ³Í ¿ êå³ÝÇáÛ §ê»õÇÛ³¦Ýª 5 ³Ý·³Ù£

Ö³ïñ³Ï

àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Øñó³ß³ñù

Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ
²ØÜ¬Ç Ù³Ûñ³ù³Õ³ù àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ù¿ç ³õ³ñï³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

Ùñó³ß³ñùÇÝ 1¬2ñ¹ ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ í³ñå»ï 
Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ£ Øñó³ß³ñùÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ 10 »ñÏñÇ 62 í³ñå»ïÝ»ñ« 
áñáÝóÙ¿ 12 Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñ£ ²Ý 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù 7 Ï¿ïáí ÏÇë»ó 1¬2ñ¹ 
¹Çñù»ñÁ ãÇÝ³óÇ Ù»Í í³ñå»ïÇ ÙÁ Ñ»ï£

Üáñí»ÏÇáÛ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý 3¬ñ¹ 
Üáñí»ÏÇáÛ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý »ñÏñÇ ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñÁ ï³ë Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í 
í³ñå»ï È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ²ñáÝ»³Ý ¬ ÎñÇßãáõù 0.5-0.5 »õ 1-0 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÇÝ
¬ ²ñáÝ»³Ý ¬ ø³ñÉëÁÝ 0.5-0.5 »õ 0-1 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÇÝ
¬ Ø³Ù»ïÇ³ñáí ¬ ²ñáÝ»³Ý 0¬1
¬ ²ñáÝ»³Ý ¬ ì³ßÇ¿ È³Ïñ³õ 0.5-0.5 »õ 0.5-0.5 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇÝ
¬ ÈÇñ¿Ý ¬ ²ñáÝ»³Ý 0.5-0.5 »õ 0.5-0.5 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇÝ
¬ ²ñáÝ»³Ý ¬ êû 0.5-0.5 »õ 1-0 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇÝ
ì»ó Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ¹³ë³õáñáõÙÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©
1¬Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ¬Üáñ© 9.5 Ï¿ï« 2¬ºáõ º³ÝÏÛÇ¬âÇÝ© 8 Ï¿ï« 3¬È»õáÝ 

²ñáÝ»³Ý¬Ð³Û© 7.5 Ï¿ï£

ä³ëù»ÃåáÉ

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

àõáñÇÁñ½Ç 2¬ñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ Ùñó³ß³ñùÁ Ùï³õ í×é³Ï³Ý ÷áõÉ« 
»ñµ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝÝ»ñáõÝ ÙñóáõÙÝ»ñÁ« áñáß»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ³ËáÛ»³ÝÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ 
³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ 105-106
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©ø³áõÑÇ È¿áÝ³ñï 26 Ï¿ï 12 éÇå 6 ÷áË - 

êÃ»ýÁÝ ø³ñÇ 31 Ï¿ï 8 éÇå 7 ÷áË  
§è»÷ÃÁñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3¬2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ ÎÁ Û³ÕÃ¿ ãáñë 

ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ÝáÕ ËáõÙµÁ£

Â»ÝÇë

üñ³Ýë³ÛÇ ´³ó Øñó³ß³ù

ä³ñÃÇ ºõ Ü³ï³É îÇïÕáë³ÏÇñ
²Ûë ï³ñáõ³Ý Ã»ÝÇëÇ §Ø»Í ê³Õ³õ³ñï¦Ç »ñÏñáñ¹ Ùñó³ß³ñùÇª 

üñ³Ýë³ÛÇ µ³ó Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 16¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ Çñ ÙñóáõÙÇÝ Ñ³Û³½·Ç 
Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí (10) ¬ Êáõ³Ý î¿É öáÃñû (8)  7¬5« 6¬3« 3¬6« 6-3
ÆëÏ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ îáÙÇÝÇù ÂÇÙ (4) ¬ Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí (10) 6¬2« 6¬4« 6¬2
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Ê³ã³Ýáí å³ñïáõ»ó³õ »õ ¹áõñë ÙÝ³ó 
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Թրքական Բարքեր
Թուրք Կուսակցապետը Կ՝առաջարկէ 
Հարուածել Յոյները՝ Յիշեցնելով 
Հայաստանի Մասին Օզալի Խօսքերը

Կիլիկիոյ Հայկական Օշինի Դղեակը 
Ամբողջութեամբ Փլուզուելու Եզրին է

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Û»ï³·³Û å³Ûù³ñ¿Ý£  ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ îáÙÇÝÇù ÂÇÙ (4) ¬ Üáí³ù ÖáùáíÇã (1) 6¬2« 3¬6« 7¬5« 5¬7« 7¬5
¬ è³ý³Û¿É Ü³ï³É (2) ¬ èáÅ¿ ü»ï»ñ¿ñ (3) 6¬3« 6¬4« 6¬2
²õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ è³ý³Û¿É Ü³ï³É (2) ¬ îáÙÇÝÇù ÂÇÙ (4) 6¬3« 5-7, 6¬1« 6¬1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÃÇõ 2 ¹³ëáõ³Í ëå³Ý³óÇ è³ý³Û¿É Ü³ï³É 

ß³Ñ»ó³õ Çñ 12¬ñ¹ üñ³Ýë³ÛÇ ´³ó Ùñó³ß³ñùÇ ïÇïÕáëÁ »õ Ïïñ»ó Çñ 
Ùñó³ÝÇßÁ£  

ÎÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Ø³ñù»Ã³ ìáÝïñáõßáí³ ¬ ºáÑ³ÝÝ³ øáÝÃ³ (26) 7¬5« 7¬6 Ãå 7¬2
¬ ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ (8) ¬ ²Ù³Ýï³ ²ÝÇëÇÙáí³ 6¬7 Ãå 4¬7« 6¬3« 6¬3
ÆëÏ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ (8) ¬ Ø³ñù»Ã³ ìáÝïñáõßáí³ 6¬1« 6¬3
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 8¬ñ¹ ¹³ëáõ³Í ³õëïñ³ÉÇ³óÇ ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ 

ß³Ñ»ó³õ Çñ ³é³çÇÝ §Ø»Í ê³Õ³õ³ñï¦Ç ïÇïÕáëÁ Û³ÕÃ»É¿ »ïù ã»Ë 
»ñÇï³ë³ñ¹ ìáÝïñáõßáí³ÛÇÝ£ 

ÀÙµß³Ù³ñï

ºõñáå³ÛÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³ñ·³ñ»³Ý ºõ ²ÙáÛ»³Ý Ú³ÕÃ³Ï³Ý
êå³ÝÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ÁÙµß³Ù³ñïÇ ºõñáå³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý 

³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

²½³ï á×Ç 61 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« Ðñ³ã»³Û Ø³ñ·³ñ»³Ý Û³ÕÃ»É¿ »ïù 
éáõë« ýñ³Ýë³óÇ« ÛáÛÝ »õ Ãáõñù Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ 11¬0 
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Í ¿ñ áõùñ³Ý³óÇ ºíëÇ»ÝùáÛÇÝ »õ ß³Ñ³Í ¿ñ áëÏ¿ Ù»ï³ÉÁ£

²½³ï á×Ç 70 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« ²ñÙ³Ý ²Ý¹ñÇ³ë»³Ý 6¬1 Ñ³ßÇõáí 
Û³ÕÃ»ó ½áõÇó»ñÇ³óÇ Ù³ñ½ÇÏÇ ÙÁ »õ ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ£

²½³ï á×Ç 79 ùÏ© ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« ²ñÙ³Ý ²õ³·»³Ý Ùñó³ÏÇóÇ 
µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý å³ï×³éáí Û³ÕÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñáõ»ó³õ áõ ß³Ñ»ó³õ 
åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ£

²½³ï á×Ç 86 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« ØÑ»ñ Ø³ñÏáë»³Ý ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ 
Ù»ï³ÉÁ 3¬2 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ»É¿ »ïù íñ³óÇ Ù³ñ½ÇÏÇ ÙÁ£ 

ÆëÏ ÛáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³Ý ß³Ñ³Í ¿ñ Ù¿Ï áëÏ¿« 
Ù¿Ï ³ñÍ³Ã¿ »õ »ñÏáõ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñ£ Ø³ÉË³ë ²ÙáÛ»³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ñ 
ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý£

üáñÙÇõÉ³1

7¬ñ¹ Ð³Ý·ñáõ³Ý¬¶³Ý³ï³

Ð»ÙÇÉÃÁÝÇ 5¬ñ¹ îÇïÕáëÁ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ üáñÙÇõÉ³ 1¬Ç ³Ûë ï³ñáõ³Ý 7¬ñ¹ 

ÙñóáõÙÁª ¶³Ý³ï³ÛÇ Îñ³Ý öñÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ÙñóáõÙÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ« 
í³ñáñ¹Ý»ñáõ »õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ©

1-ÈáõÇë Ð»ÙÇÉÃÁÝ¬´ñÇï³ÝÇ³« Ø»ñë»ï¿ë« 1£29£07.084 Å³Ù
2-ê»å³ëÃÇ³Ý ì»ÃÁÉ¬¶»ñÙ³ÝÇ³« ü»ññ³ñÇ« 3©658 »ñÏí©áõß
3¬Þ³ñÉ ÈÁùÉ»ñù¬ØáÝ³ùû« ü»ññ³ñÇ« 4«696 »ñÏí©áõß
ì³ñáñ¹Ý»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ 7 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©
1¬ÈáõÇë Ð»ÙÇÉÃÁÝ¬´ñÇï³ÝÇ³« Ø»ñë»ï¿ë« 162 Ï¿ï
2-ì³ÉÃ»ñÇ äáÃ³ë¬üÇÝÉ³Ýï³« Ø»ñë»ï¿ë« 133 Ï¿ï
3¬ê»å³ëÃÇ³Ý ì»ÃÁÉ¬¶»ñÙ³ÝÇ³« ü»ññ³ñÇ« 100 Ï¿ï 
ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙ©
1¬Ø»ñë»ï¿ë 295 Ï¿ï« 2¬ü»ññ³ñÇ 172 Ï¿ï« 3¬è¿ï äáõÉ è¿ÛëÇÝÏ 124 Ï¿ï£

Թուրքիոյ կողմէ Կիպրոսի ափերուն 
վրայ սկսած քարիւղակազային 
հորատման աշխատանքներուն 
պատճառով կը շարունակեն 
լարուած մնալ թուրք-կիպրական 
յարաբերութիւնները: Այս մասին 
կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը։

Յունիս 10-ին, Կիպրոսի Հան-
րապետութեան ղեկավարութիւնը յայտարարած էր, որ որոշում ընդունուած է 
կղզիի ափերուն մօտ անօրինական հորատման աշխատանքներ իրականացնող 
թրքական նաւի անձնակազմը ձերբակալելու:

Այս յայտարարութեան հետեւած են թրքական կողմին արձագանգները, 
որոնցմէ ուշագրաւ է Թուրքիոյ «Պահպանողական առաջընթաց կուսակցու-
թեան» (MYP) նախագահ Ահմեթ Ռէյիզ Եըլմազի խօսքը:

Վերջինս առաջարկած է մէկ կողմ ձգել օրէնքի ճանապարհը եւ հարուածել 
Կիպրոսի յոյները:

«Յոյները ոչ թէ օրէնքով, այլ ապտակով կը հասկնան»,- ըսած է թուրք 
գործիչը՝ նշելով, որ խօսքով ոեւէ մէկը հնարաւոր չէ վախցնել:

«Լուրջ պետութիւնը չի խօսիր, յարմար պահուն կը հարուածէ: Անգամ մը 
Օզալը (Թուրքիոյ 8-րդ նախագահ) ըսաւ. «Մեծ աղէտ կ՝ըլլա՞յ, եթէ Հայաստանի 
վրայ ռումբ մը նետենք»: Ատոր հետեւանքով ինչ ըսես եկաւ անոր գլխուն:

Այժմ պայմանները աւելի վատ են, քան այն ժամանակ: Թուրքիոյ տարած-
քային ջուրերը գրաւուած են: Թրքական ծովերը պաշարուած են: Յոյները, 
հայերն ու աշխարհի այլ ազգեր՝ վրէժի մոլուցքով՝ շրջափակած են մեզ: 
Սենարը նոյնն է, դերակատարները՝ նոյնպէս:

Արդէն անցած է խօսքերու վրայ ժամանակ կորսնցնելու պահը»,- ըսած է 
թուրք ազգայնական գործիչը:

Նշենք, որ Թուրքիան կը կարծէ, որ Կիպրոսի հարստութիւններէն կրնան 
օգտուիլ թէ՛ կիպրոսի թրքական ինքնահռչակ հանրապետութիւնը եւ թէ՛ 
Կիպրոսի Հանրապետութիւնը։ Սակայն յունական կողմը ատոր դէմ է եւ 
ատիկա կը համարէ անօրինական քայլ։

  Ներկայ Թուրքիոյ Մերսին 
նահանգի Չամլըեայլայ գաւա-
ռին մէջ աւերակ վիճակի մէջ 
գտնուող Կիլիկիայի հայկական 
Օշինի դղեակը (թուրք. անուա-
նումը` Սինապի ամրոց) վերա-
կանգման կարիք ունի: Այդ մա-
սին, ըստ Akunq.net-ի, կը 
հաղորդէ թրքական «Տողան» 
լրատուական գործակալութիւնը:

Աղբիւրին փոխանցմամբ` սոյն հայկական միջնադարեան դղեակը 10-րդ եւ 
11-րդ դարերուն հայերու կողմէ գործածուած է պաշտպանական նպատակներով, 
սակայն այժմ աւերուած վիճակի մէջ է: Տեղի բնակիչները կ՛անհանգստանան, 
թէ դղեակը շուտով ամբողջութեամբ փլի:

Թուրքիոյ քաղաքացիները կը պահանջեն վերականգնել զայն` 
զբօսաշրջութիւնը զարգացնելու նպատակով: Այսպէս, Անգարայէն Ատանայ 
այցելած Իզզեթ Քեօքեն նշած է. «Ամրոցը ողբալի վիճակի մէջ կը գտնուի: 
Երեխաներս ցանկացան տեսնել զայն, բերի, բայց լրիւ քանդուած է: Կը 
վախենամ ներս մտնելէ: Կ՛անհանգստանամ, թէ երեխաներուս վրայ քար 
կ’իյնայ»:

Ընտանեօք հանդերձ ամրոցը տեսնելու եկած Սիւլէյման Քարապելենն ալ 
պահանջած է, որ վերանորոգման աշխատանքները հնարաւորինս շուտ 
սկսին:
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Մշակութային Արձագանգ
Թանկոյի Բացառիկ Երեկոյ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Մշակութային Միութեան  
Կազմակերպութեամբ

Բարձր հովանաւորութեամբ Լիբանանի մէջ  
Արժանթինի դեսպանատան, գործակցաբար՝   Լիբա-
նանի  ազգային երաժշտանոցին, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
«Անդրանիկ» Մշակութային Միութեան կազմակեր-
պութեամբ, Շաբաթ, 8   Յունիս  2019-ի երեկոյեան, 
«Թանկոյի Երաժշտական   Երեկոյ» մը տեղի ունե-
ցաւ  ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ:

Ձեռնարկին  ներկայ գտնուեցան   Լիբանանի  
մէջ Արժանթինի դեսպան Մորիսօ Ալիսի,  Հայաս-
տանի Հանրապետութեան դեսպանատան  ռազմա-
կան  կցորդ գնդ. Ալեքսան Մուշեղան, Լիբանանի 
պետական երաժշտանոցի նախագահի՝  ներկայա-
ցուցիչ Ֆետի Քելէպ, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանա-
կային Յանձնաժողովի անդամներ, ՀԵԸ-ի Կեդրո-
նական  Վարչութեան ատենապետ  եւ անդամներ, 
Մեծաւոր Մխիթարեան  Միաբանութեան  Լիբանա-
նի եւ Միջին Արեւելքի՝  Հայր  Մեսրոպ Թ.Ծ. վրդ. 
Սիւլահեան, մշակութասէր  ընտրանի մը,  միութե-
նականներ եւ բարեկամներ:  

ՀԵԸ «Անդրանիկ Մշակութային Միութեան ատե-
նապետ  Շահէ Պապահեքեան բարի գալուստ  
մաղթեց  ներկաներուն (հայերէն եւ անգլերէն), նշե-
լով, թէ  իր  հարուստ  գործունէութեան ընթացքին, 
ՀԵԸ «Անդրանիկ» Մշակութային Միութիւնը քա-
ջալերուելով,   երկու տարի առաջ կազմակերպած  
Թանկոյի երեկոյին յաջողութենէն,  այսօր՝ նոր 
յայտագիր մը կու գայ ներկայացնելու հանրութեան,  
վաստակաւոր երաժիշտներու մասնակցութեամբ: 
Ան  յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց  Լիբանանի 
մէջ Արժանթինի դեսպան Մորիսօ Ալիսիին, Լիբա-
նանի Ազգային Երաժշտանոցի նախագահ  Պասամ 
Սապային, երեկոյի  յաջողութեան իրենց բերած  
նպաստին եւ գործակցութեան համար: 

Արժանթինի դեսպան Մորսիօ Ալիսի  փոխանցած   
սրտի խօսքին մէջ, շնորհակալութիւն յայտնեց  
ՀԲԸՄ-ի Շրջանակային  Յանձնաժողովին, ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան, Լիբանանի  պետական 
երաժշտանոցին եւ  ՀԵԸ Անդրանիկ Մշակութային 
Միութեան,  իրեն յղուած  հրաւէրին, երեկոյին  
գաղափարը  յղանալու եւ  կազմակերպելու համար: 
Դեսպանը ամփոփ տողերու մէջ կատարեց  թան-
կոյի պատմականը,  շեշտելով  անոր առանձնա-
յատկութիւնները իբրեւ  պարարուեստ : 

 Հերթաբար  բեմ  բարձրացան  դաշնակահար, 
երաժշիտ, յօրինող եւ մշակումներու հեղինակ,  

Ազգային Երաժշտանոցի դասատու Միքայէլ Աշճ-
եան, Լիբանանի Ֆիլհարմոնիք նուագախումբի 
վաստակաւոր ջութակահարուհի, Ազգային  Երա-
ժըշտանոցի  դասատու Սուզանա Պալասանեան, 
Լիբանանի Ֆիլհարմոնիք նուագախումբի վաստա-

կաւոր  գոնթրպաս եւ Ազգային Երաժշտանոցի դա-
սատու՝ Զահէր  Սապաալի, ձեռնադաշնակի վար-
պետ, երաժշտութեան  ուսանող  Նատիմ  Ռուհանա:  
Վաստակաւոր երաժիշտները արուեստի  բարձր 
կատարողութեամբ  հրամցուցին   թանկօ երաժշ-
տութեան  փնտռուած  14 կտորներ: Այս միջոցին,  
լիբանանեան տարբեր բեմերու տաղանդաշատ  
արուեստագէտներ  Միրէյ եւ Ռաժա Սաֆար մա-
տուցեցին  զուգապարեր:

Զգալով սրահին մէջ ստեղծուած  ոգեւորութիւնը 

եւ ընդառաջելով ներկաներուն բուռն  ծափերուն, 
անոնք նուագեցին յաւելեալ  կտորներ: 

Հանդիսութեան աւարտին, ՀԵԸ Անդրանիկ  
Մշակութային  ատենապետ  Շահէ Պապահեքեան   
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր երաժիշտներուն: 
Ապա, ան  բեմ  հրաւիրեց ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վար-
չութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեանը, միասնա-
բար  երախտագիտութեան  յուշանուէր մը  յանձնելու 
Լիբանանի մէջ Արժանթինի դեսպանին,  որմէ ետք  
վարչականները յուշանուէրներ յանձնեցին  երեկո-
յին մասնակիցներուն:

Ներկաները  մեծ  գոհունակութեամբ  բաժնուե-
ցան սրահէն:   Վարձքը կատար  եւ նորանոր յաջո-
ղութիւններ ՀԵԸ  «Անդրանիկ» Մշակութային  Միու-
թեան  ժրաջան վարչութեան:

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս 
Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշա-
կում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ 
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան, 
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմ-
բագրատուն:

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը
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Ուի Ուիլ Ռոք Եու – Քուին (We Will Rock You- Queen)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 
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Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՐՄԷՆ ՌՈՉ
(1955)
«Անվերնագիր»
Ծնած է 1955 թուականին, Երեւան
1992 թուականէն ի վեր կը բնակի եւ կ’աշխատի Ֆրանսայի 
մէջ։
1979-84 թուականներուն յաճախած է Հայկական պետական 
հանրակրթարանի նկարչագծագրական բաժինը։
1978 էն մասնակցած է ոչ պաշտօնական ցուցահանդէսներու։ 
Ունի գրառումներ ժամանակակից եւ արդի կերպարուեստի 
վերաբերեալ։
1996 թուականին հիմնած է «Association d’Art Contempo-
rain Chercheurs d’ ID»-ը, որուն նպատակն է համադրել եւ 
ներկայացնել արդի կերպարուեստի խնդիրներն ու մեկնաբանութիւնները։
Վերջին նշանակալի ցուցահանդէսներէն են՝
2006-ին Փարիզ «Art et Liberte» պատկերահանդէսը
2007-ին L’ORANGERIE-ի «Հայաստանի տարին Ֆրանսայի մէջ ցուցահանդէսը
2008-ին Պորտոյի «EPONYME» ցուցահանդէսը եւ Փարիզի «la Friche» արուեստանոցի մէջ կազմակերպուած «ox-
yge’ne 2» in situ տեղային համադրութիւնը։
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Ոտքի երկու հարուած եւ ծափ – չկայ այսօր մէկը, 
որուն ծանօթ չ’ըլլայ այս ռիթմն ու նախաբանը, եթէ 
ան նոյնիսկ Քուին խումբի սիրահար չէ։ Այս ռիթմով 
ու երգով կը սկսին այսօր գրեթէ բոլոր մարզական 
մրցաշարերը։ Հանդիսատեսը այդպէս կ’արտա-
յայտէ իր համակարանքը  մարզիկին, կ’ոգեւորէ 
զայն եւ հոգեբանօրէն կը ճնշէ հակառակորդը։ 

Տեղին կ’ըլլայ յիշել երգի ստեղծման պատմու-
թիւնը։

1977 թուականին խումբը համերգով ելոյթ 
կ’ունենար Սթաֆորտի «Պինկլի Հոլ»-ի մէջ։ Ելոյթը 
աւարտելով երաժիշտները գացին ետնաբեմ։ Հան-
դիսատեսը, ինչպէս միշտ դարձեալ կը պահանջէր 
զիրենք՝ եւս մէկ կամ մի քանի լրացուցիչ ելոյթ 
ունենալու համար, ի դէպ անիկա կ’ընէր ոչ թէ ծա-
փերով, կամ բացականչութիւններով, այլ երգելով 
You'll Never Walk Alone երգը, որ ըստ աւանդոյթի 
խումբի սիրահարները կ’երգէին ֆութպոլի  մարզա-
դաշտերուն մէջ։ Քուին խումբի անդամները շատ 
զգացուած էին  այս հանգամանքէն, եւ խումբի ան-
դամ Պրայն Մէյը որոշեց գրել երգ մը, զոր կատա-
րելու ժամանակ   երաժիշտներուն  կրնար միանալ  
համերգի հանդիսատեսը։  Յաջորդ առաւօտեան 
ան ստեղծեց  այդ հանրայայտ հարուածներով 
ռիթմը, իսկ քիչ անց՝ երգը։ Հետաքրքրական է, որ 
նոյն օրուայ նախօրէին Ֆրետի Մերքիւրին գրած էր 
We Are The Champions երգը։  Անոնք գրեթէ բոլոր 

համերգներու ժամանակ կ’երգէին We Are The 
Champions եւ We Will Rock You երգերը իրարու 
ետեւէ։ Նոյն  կերպ երգերը իրարու յաջորդեցին 
News  Of  The World ալպոմի մէջ։ Այս սկզբունքը, 
պարզ չէ թէ ինչու,  որդեգրեցին նաեւ ձայնասփիւռ-
ներու կայանները եւ այդ մէկը վերածուեցաւ 
աւանդոյթի։   Այս երկու երգերու ճակատիգրը եղաւ 
հնչել միշտ միասին, յաջորդելով իրարու։

Երգի նախնական տարբերակին մէջ անիկա կը 
կատարուէր առանց երաժշտական ուղեկցութեան, 
բացառութեամբ ՝  վերջաբանի մէջ կիթառի մենան-
ւագի։ Ֆրետին կ’երգէր ոտքի երկու հարուածի ու 
ծափի ուղեկցութեամբ։ Երգը ձայնագրուեցաւ 
Լոնտոնի չգործող եկեղեցիներէն մէկուն մէջ, ուր 
երաժիշտները ոտքով կը հարուածէին բազմաթիւ 
թափթփուած տախտակներու եւ ձայն կը ստա-
նային։ Ձայնագրելէն ետք ձայնային ուղիները իրար 
միացուեցան քիչ մը անհամաչափ, որուն միջոցով 
ստեղծուեցաւ տպաւորութիւն, որ ձայնագրութեան 
կ’ուղեկցի հսկայ բազմութիւն մը։ Այս հնարքով 
անոնք կրցան ստանալ այն ազդեցութիւնը, զոր 
կ’ուզէին հաղորդել երգի հնչողութեան։ Համերգ-
ներու ժամանակ այս ռիթմիկ պատկերը կը սկսէր 
նուագել խումբի հարուածային գործիքներու կա-
տարող Ռոճըր Թէյլըրը, որուն մի քանի հարուածէն 
ետք կը միանար դահլիճի ողջ հանդիսատեսը։ 
Երգը ունէր նաեւ արագ կատարուող տարբերակ, 
որ չմտաւ խումբի ալպոմներէն որեւէ մէկուն մէջ, 
սակայն յաճախ կը հնչէր կենդանի համերգներու 
ժամանակ։

Յետագային երգը վերաերգուեցաւ բազմաթիւ 
անգամ,  տարբեր երաժիշտներու կողմէ, որոնցմէ 
ամենայաջողը եղաւ Five  խումբի կատարումը։

We Will Rock You երգը  ընդգրկուեցաւ Ռոլինկ 
Սթոուն ամսագրի 500 մեծագոյն երգերու շարքին,  
ինչպէս նաեւ Կրեմմի մրցանակաբաշխութեան  
«Պատուոյ սրահի մէջ»։ 

Երգի պատուին անուանուեցաւ Քուին խումբի 
ստեղծագործական գործունէութեան հիման վրայ 

գրուած միւզիքլը։ Երգի հեղինակ Պրայն Մէյի 
կարծիքով՝ հակառակ անոր, որ երգը գրուած էր 
հանդիսատեսը զբաղեցնելու համար, այնուամե-
նայնիւ  անլուրջ փոփ երգ չէ։ Անոր մեկնաբանու-
թեամբ երգը լուրջ իմաստ կը կրէ եւ անիկա 
կ’արտացոլուի երգի խօսքերուն մէջ։ 

2004 թուականին երգը հնչեց Փեփսիի գովազդի 
մէջ, ուր նկարահանուած էին Պրայն Մէյը, Ռոճըր 
Թէյլըրը, Պէյոնսէն, Փինքը եւ Պրիթնի Սթիրսը։ 

Ինչ խօսք, կարիք չկայ կրկին նշել երգի յայտ-
նիութեան եւ հանրայայտ դառնալու մասին։ Անիկա 
այսօր կը հնչէ գրեթէ բոլոր մարզական մրցաշա-

րերու, ֆութպոլի առաջնութիւն-
ներու ժամանակ։ Եւ, բնականա-
բար, քանի դեռ երգը կ’երգեն, 
ուրեմն անիկա անմահ է, իսկ 
այս պարագային, անիկա պիտի 
շարունակէ անմահ մնալ դեռ շատ 
երկար տարիներ։ 
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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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Հայկական Բանակը Պատժիչ Գործողութեամբ Մը 
Վրէժ Լուծեց Սիփան Մելքոնեանի Սպանութեան

ԱՄՆ-ի Մէջ Ուսուցում Անցնող Թուրք Օդաչուներուն 
Արգիլած են Թռիչքներ Կատարել F-35-ով

ԱՄՆ-ի Արիզոնա նահանգի «Լիւկ» ռազմաօդային կայանի մէջ ուսուցում 
անցնող թուրք օդաչուներուն արգիլած են թռիչքներ կատարել F-35 կործանիչ-
ռմբակոծիչներով: Այդ մասին, կը տեղեկացնԷ «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
Reuters գործակալութիւնը:

Աւելի վաղ Foreign Policy հանդէսը գրած Է, որ Փենթակոնի ղեկավար 
Փաթրիք Շանահան իր թուրք պաշտօնակից Հուլուսի Աքարին ծանուցած Է, որ 
ԱՄՆ-ի մէջ F-35-երով վարժական թռիչքներ կատարող թուրք օդաչուները 
պէտք Է երկիրը լքեն մինչեւ Յուլիս 31: Այդ որոշումը ընդունուած Է ԱՄՆ-ի եւ 
Թուրքիոյ բանակցութիւններուն, որոնց ընթացքին Ուաշինկթընը Անգարան 
կը համաոզԷ հրաժարիլ ռուսական Ս-400 զենիթահրթիռային համալիրի 
գնումէն: «Նախարարութեան յայտնի Է, որ թուրք օդաչուները… թռիչքներ չեն 
կատարեր»,- գործակալութիւնը մէջբերած Է Փենթակոնի պաշտօնական 
ներկայացուցիչ Մայք Էնդրիւսի խօսքը, հաղորդած Է ՌԻԱ Նովոսթին:

Հայկական բանակը անցեալ շաբաթավերջին պատժիչ գործողութեամբ 
մը՝ վրէժ լուծեց Յունիս 1-ին նահատակուած զինուոր Սիփան Մելքոնեանի 
սպանութեան:

 Պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ խօսնակ Արծրուն 
Յովհաննիսեան աննախադէպ արձանագրութիւն մը հրապարակեց 
«Ֆէյսպուք»ի իր էջին վրայ՝ տեղեկացնելով. «Պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեան բարձր պարգեւատրման ներկայացուց հակառակորդին 
կրակէն զոհուած զինծառայող Սիփան Մելքոնեանի մահուան վրէժը առնող 
զինծառայողներուն: Վերջինները բարձր որակով կատարած էին վերադասի 
հրամանը»:

Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութիւն մը 
տարածածեց «հայկական կողմի խոտորեցման գործողութեան հետեւանքով 
ատրպէյճանցի զինուորի մահուան վերաբերեալ: Իր նախայարձակ ըլլալու 
հանգամանքը մոռցած՝ Ատրպէյճան Հայաստանի վրայ կը բարդէ վերջին 
օրերու լարուածութեան պատասխանատւութիւնը:

Հաղորդման մէջ կ՛ըսուի, որ երկու երկիրներու արտաքին գործոց 
նախարարներու՝ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համանախագահներուն 
միջնորդութեամբ հանդիպման նախօրէին հայկական կողմը իրականացուց 
«հերթական արիւնահեղ գործողութիւնը» կը տապալէ Ղարաբաղեան 
հիմնահարցի կարգաւորմանն ուղղուած բանակցութիւնները եւ կը «նպաստէ 
տարածաշրջանի մէջ լարուածութեան աճին»: «Մենք կ՛ընդգծենք, որ այս 
բեմագրութեան իրականացման ամբողջ պատասխանատուութիւնը 
Հայաստանի եւ այդ երկրի կառավարութեան վրայ է»,- կ՛ըսուի Ատրպէյճանի 
նշեալ հաղորդագրութեան մէջ:

Ուշագրաւ է, որ հայկական զինուժի պատասխան պատժիչ գործողութիւնը 
յաջորդեց Փութին-Փաշինեան հանդիպման:


