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زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019
19.6.2019 82ñ¹
82ñ¹ î³ñÇ,
î³ñÇ, ÃÇõ
ÃÇõ 212(22«513)
116(22«417)

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Պըրրին
Յաջորդ
Շաբաթ
Օրէնսդրական
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Նիստ
Կը Նախատեսէ
Մասին Յայտարարութեան
Համար

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Փաշինեանը
Նուիրատւութիւններու
Կը Կայանայ Վտանգ
Մէկ Օր Կանուխ
Նուազման
Կը Տեսնէ՝
«Հայաստան» Հիմնադրամի
Գումարներու Հաւաքագրման
Կառուցակազմը Չփոխելու
Պարագային

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Խորհրդարանի
նախագահ Նեպիհ
Պըրրի
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
Երեքշաբթի
օր
հերթագրեց
օրէնսդրական
նիստ
մը,
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
որ
պիտի կայանայ յաջորդ
շաբաթ։ Խորհրդարանի
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
նախագահի
գրասենեակէն
հաղորդուած
տեղեկունորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաթիւններուն
համաձայն՝
նիստը
տեղի
պիտի
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ունենայ
ամբողՉորեքշաբթի,
Յունիս 26-ին, ժամը 11-ին:
ջացնելու համար:
Խորհրդարանի
Էլի Ֆըրզլի,
իր
Ըստ տեղական փոխնախագահ
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթահերթին
յայտնեց,
թէ
նիստին
ընթացքին
պիտի
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
քննարկուի
9 կէտ:
10 նախարարները
պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Նիստ
մը,
պիտի Յուլիսին
վաւերացնէ
կարեւոր օրէնք
Դաշնութեան՝որ2018-ի
գաղթականներու
մը,
որ կ՝արտօնէ
պետութեաննպատակով
գումար ծախսելու
տունդարձը
իրականացնելու
յառապաշտօնական
պիւտճէի
ընդունման
բացակայութեան
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
պարագային,
եւ որ պիտի այս
ըլլայմէկը
«ամենակարեւոր
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
ընդրգկելով
կէտերէն
մէկը»,ըսաւ
Ֆըրզլի:
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱմսուան
սկիզբը, Խորհրդարանի ելեւմտական եւ
րութեան
մէջ:
պիւտճէի
հարցերով
յանձնաժողովը
քուէարկեց
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
քաղանշեալ
կէտին
երկարաձգումը
մինչեւ
Յուլիսի
կէս,
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
սակայն
Խորհրդարանը
պէտք
է
վաւերացնէ
զայն
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինանախքան՝
օրէնքիՀանրապետութեան
վերածելը:
նոցը, Սուրիոյ
հետ յարաբեՖըրզլի
նաեւ
նշեց,
որ
ամենայն
հաւանակարութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի
եւ անոր
նութեամբ
օրէնսդիրները
պիտի
քննարկեն
մը
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան շարք
1 միլիոն
հրատապ
օրինագիծեր՝
ինը
կէտերուն
հետ
միասին:
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ

խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոԵրկրորդական
Վարժարանի
Հազարախումները՝
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
ւոր
Աշակերտներ
Կը
Մասնակցին
Պետավատթար վիճակը:

կան Քննութիւններուն
Լիբանանի
երկրորդական
վարժարաններու
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
շուրջ
40.000
աշակերտներ
Երեքշաբթի
Պաշտօններու Փոխանցումը առաւօտեան,

մօտՆախարարական
212 կեդրոններու մէջ,
սկսան իրենց
պետական
պաշտօններու
փոխանցումի
քննութիւնները։
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

Հարաւային Լիբանանի
կրթական
բաժանմունքի
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
ղեկավար
Պասեմ
Ապպաս
լրատուամիջոցներուն
նոր պաշտօնները:
յայտնեց,
որ տարածքի
քննչական
մէջ
Պաապտայի
պալատին
մէջ կեդրոններուն
նախագահական
մթնոլորտը
«գերազանց»
էր,
իսկ
քննութիւնները
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
«տեղի
առանց խախիր նորկ՝ունենային
պաշտօնըշատ
իր հանգիստ,
իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
տումներու
եւ
յստակ
հարցերով»:
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 գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանսուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
«Բոլոր արդիւնաւէտ
աշակերտները
պիտի ստանան
իրենց
ստեղծել
տնտեսութիւն
մը: Միաժաարժանի
գնահատականները»,աւելցուց ան:գործիչմանակ ան
կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական
Նշենք,
որ
անցեալ
շաբաթ,
9-րդ
դասարանի
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու
առկայ
դժուահազարաւոր
աշակերտներ
յանձնեցին
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու Պրէօվէի
երկրի
քննութիւն,
որ իրենց
հնարաւորութիւն պիտի տայ
կայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:

ԱԺՀՀՆախագահն
Հայաստանի
Մէջ
վարչապետ ՆիկոլՈւ
Փաշինեան
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
գումարներու
հաՃափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
ւաքագրման կառուցակազմը չփոխելու մէջ նուիԳործակցութեան Հեռանկարները
րատւութիւններու նուազման վտանգ կը տեսնէ: Այս
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգայիննշեց
ժոմասին,
ըստ Armenpress.am-ի,
Փաշինեանը
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
Յունիս 18-ին տեղի ունեցած «Հայաստան» համա5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնիխորարհայկական
հիմնադրամի
հոգաբարձուներու
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
հուրդի տարեկան ժողովին ընթացքին:
Ինչպէս
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
Ազգային
«Մենքկը ամէն
տարի
կը խօսինքՀՀ
հաւաքագժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կարումներու մասին: Ես կրնամ երաշխաւորել, որ այս
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, թէ
Արարատ
համակարգով
հաւաքագրումները
անընդհատ
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարապիտի նուազին: Մենք կրնանք վերցնել թիւեր,
ուր
բերութիւններու
հաստատումէն
ի
վեր
Հայաստանի
համեմատաբար աւելի շատ հաւաքուած են
եւ Ճափոնի Այդ
միջեւհաւաքագրումներուն
կապերը կայուն եւ արագ
կը
գումարներ:
քարտէզը
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
բանալու
պարագային
պիտի մարմինի
տեսնենք, ղեկավարի
որ ունինք
խօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015 թուադէպքեր, երբ գործարար մը նուիրաբերած
է
կանին Երեւանի
մէջԱսիկա,
դեսպանութիւններու
ընդհանուրի
50%-ը:
ի հարկէ, շատբացումը
լաւ է, եւ
նոր լիցք
երկկողմ
կապերու
ամրամենք
շատ հաղորդած
շնորհակալ էպէտք
է ըլլանք
այդ մարդոց,
պընդումին:
բայց
ահա այս կառուցուածքը այդ նուիրատուներն
ալ կը մտահոգէ, որովհետեւ մարդիկ կ՝ըսեն` ինչու
Ազգայինկրնամ
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
ես միայնակ
7 միլիոն
տալ, ամբողջ
մնացեալ
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարհայութիւնը եւս այդքան կամ աւելի քիչ: Այսինքն`
գացումին
եւ այդ առումովայստեղ
նշած, որ
այս պահուն
մեր
քաղաքականութիւնը
կ՝ապահովէ
ոչ
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաթէ անընդհատ ներգրաւուածութիւն, այլ
աւելի ու
կան խումբ.
նորընտիր
բազմաթիւ
աւելի
քիչ շրջանակ
կը Ազգային
ներգրաւէժողովի
այս թեմային
մէջ,
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են
Ճափոնի
որ նոյնպէս կարեւոր խնդիր է»,- ըսաւ Փաշինեան:
հետ
բարեկամութեամբ:
«Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
ՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտահոգաբարձուներու
խորհրդի
տարեկանժողովին
կը
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
մասնակցէին ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան, ՀՀ
զարգացումիՆիկոլ
աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
վարչապետ
Փաշինեան,
Արցախի
Հանրաբնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
օժանդակուպետութեան
նախագահ
Բակօ Սահակեան
եւ այլ
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
բարձրաստիճան
պաշտօնեաներ
Հայաստանէն,
Արցախէն եւ Սփիւռքէն:
¾ç 03
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Գարակէօզեան Հաստատութեան Տնօրէնը
Եւ Հաւատացեալներ Ֆրանսայէն

ա. Երեքշաբթի, 18 Յունիս 2019-ին, Պիքֆայայի
Սուրբ Աստուածածին Վանքի Վեհարանին մէջ, իր
աշխատանքային հանդիպումներու ծիրին մէջ,
Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը
Գարակէօզեան բարեսիրական հաստատութեան
տնօրէն Սերոբ Օհանեանին: Ան տեղեակ պահեց
Նորին Սրբութիւնը հաստատութեան բարեսիրական,
ընկերային ու առողջապահական գործունէութեան,
ինչպէս նաեւ յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին:
Վեհափառ Հայրապետը իր գնահատանքը յայտնեց
մօտէն իմանալով հաստատութեան հետզհետէ
ծաւալող աշխատանքը հայահոծ շրջաններէն ներս:

Այս առիթով կը յայտնէ Հայրապետը նաեւ իր
հայրական գնահատանքը յայտնեց Լիբանանահայ
Օգնութեան Միութեան, Բարեգործականին, Ճինիշ-

եանին, Զուարթնոցին, ինչպէս նաեւ մեր բարեսիրական այլ միութիւններու աշխատանքներուն,
որոնք իրենց կարելին կը կատարեն հասնելու մեր
ժողովուրդի կարիքաւոր զաւակներուն:

Աստուածածին Վանքի զանազան բաժանմունքները
եւ ապա ուղղուեցան Անթիլիասի Մայրավանք:
գ. Առաւօտուն, Վեհափառ Հայրապետը Դպրեվանքի տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեանի եւ
Ս. Աստուածածին Վանքի վերահսկիչ Հոգշ. Տ.
Շնորհք Վրդ. Աշըգեանի ընկերակցութեամբ այցելեց
Պիքֆայայի վանքէն ներս շինարարութեան ընթացքի
մէջ գտնուող եպիսկոպոսներու եւ հիւրերու յատուկ
շէնքը, ինչպէս նաեւ Դպրեվանքի դաշտը ու մուտքը
եւ ուրախութեամբ հաստատեց, որ շինութիւնները
լայն չափով յառաջացած են եւ շուտով անոնց
բացումը պիտի կատարուի:

բ. Վեհափառ Հայրապետին այցելեցին Հայկազեան համալսարանի նախագահ Վեր. Փօլ Հայտոսթեանի եւ Ֆրանասայէն Վեր. Ժիլպէր Լեւոնեանի
գլխաւորութեամբ Ֆրանսայէն Հայ Աւետարանական
համայնքի պատկանող հաւատացեալներ:
Նորին Սրբութիւնը ընդառաջելով անոնց հետաքրքրութիւններուն ու հարցումներուն՝ անհրաժեշտ բացատրութիւններ տուաւ Հայ Եկեղեցւոյ ու
անոր աստուածաբանութեան եւ միջ-եկեղեցական
շարժումին մասին: Հիւրերը նաեւ շրջեցան Ս.
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Պլէյզ Փասքալ

(19 Յունիս, 1623 Գլեմոն Ֆերան)-(19
Օգոստոս, 1662 ֆրանսա)
ֆրանսացի Գիտնական, աստուածաբան, փիլիսոփայ եւ գրող
Մայրը մահացած է, երբ Պլէյզ երեք տարեկան
էր։
1631 թուականին Փասքալներու ընտանիքը կը
տեղափոխուի Փարիզ, իսկ 1640 թուականի
Յունուարին այնտեղէն՝ Ռուան, ուր Փասքալի
վատ առողջութիւնը աւելի կը վատանայ։ Հակառակ անոր, ան կը շարունակէ աշխատիլ։ Այստեղ

ան իր հօր հաշուապահական աշխատանքներուն
օգնելու ժամանակ կը ստեղծէ գումարումներ
կատարող սարք։
Փասքալի գիտական ձեռքեբերումներու, յայտնագործութիւններու պատուին իրենց անունները
ստացած են ճնշման միաւորը Միջազգային Միաւորներու Համակարգի մէջ, ամերիկացի գիտնական Նիքլաուս Ուիրթի Pascal ծրագրաւորման
լեզուն, հիտրոսթաթիքի կարեւոր սկզբունք համարուող Փասքալի օրէնքը եւ Փասքալի եռանկիւնին։
Պլէյզ Փասքալի պատուին իր անունը ստացած
է նաեւ (4500) Փասքալ աստեղատիպը։
Ուսողութեան մէջ Փասքալի ամենամեծ ներդրումը հաւանականութեան տեսութեան զարգացումն է։
Գրականութեան ասպարէզէն ներս Փասքալ
կը համարուի ֆրանսական Դասական շրջանի
ամենակարեւոր հեղինակներէն մէկը, եւ առ
այսօր անոր գրածները կը կարդան որպէս ֆրանսական արձակի ամենամեծ վարպետի գործեր։
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Էրտողան Անգիտակցաբար Ընդունեց Հայասպանութիւնը
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Երբ Էրտողան 2019 թ. Ապրիլի 24-ին, պաշտօնապէս ընդունեց Արեւմտահայութիւնը աքսորելու ոճիրը՝ ճանչցած եղաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը,
համաձայն 1948 թ. Ցեղասպանութեան Կանխարգիլումի եւ Պատժումի Պայմանակցութեան (Convention)
2-րդ եւ 3-րդ յօդուածներուն։ Յօդ. 3-րդը կ՚ըսէ.
Որպէս ցեղասպանութիւն պիտի պատժուին՝
1. Ցեղասպանութիւն
2.Ցեղասպանութիւն գործելու ծրագրի որդեգրումը
3. Ցեղասպանութեան մղող հրապարակային
դրդումները
4.Ցեղասպանութիւն գործելու փորձն անգամ
5.Ցեղասպանութեան մեղսակցիլը։
Այս հինգ արարքներէն չորսը արդէն գործուած
են եւ Էրտողան ընդունած է թիւ 2-ը՝ ԱՔՍՈՐը, որ
որոշուած էր 1910 թ. Հոկտեմբեր 31-ին Սելանիկի
մէջ Իթթիհատի գումարած գաղտնի նիստին
ընթացքին, «Խիստ գաղտնի 10 պատուիրաններ»
կոչուող փաստաթուղթին մէջ, որ կը խօսի Արեւմըտահայութեան զանգուածային արմատախլումին
եւ աքսորին մասին, իրենց պապենական հողերէն։
Այս «խիստ գաղտնի պատուիրաններ»էն մէկն
էր աքսորը, զոր Իթթիհատի կառավարութիւնը
որոշեց պաշտօնապէս, 1915 թ. Մայիս 24-ին հրատարակած Tehcir Kanunu կոչուած որոշումնագրով։
Չմոռնանք, որ շէյխուլիսլամները ցեղասպանութիւն գործելու դրդումներ կը կատարէին
ամբոխին…։ Այս դրդումները նշուած են թիւ 3-ին
մէջ։
Իսկ Պայմանակցութեան Յօդ. 2-րդին մէջ կը
յիշուին այն արարքները, որոնք ցեղասպանութիւն
կը համարուին, որովհետեւ ունին ցեղասպանելու
մտադրութիւն, եւ որոնց 3-րդը կ՚ըսէ. Ազգի մը,
էթնիի մը կամ կրօնական խումբի մը պարտադրել
կեանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք կը նպատակադրեն անոր բնաջնջումը…։ Էրտողանի խոստովանած այդ աքսորի եղանակն ու պայմանները
բնաջնջումի տանող էին…։ Աքսորի ճամբան՝
մահուան ճամբան էր։
Այս յօդուածը տառացիօրէն կ՚ըսէ.
Յօդ. 2-րդ – Ներկայ Պայմանակցութեան համաձայն, ցեղասպանութիւն կը նկատուին հետեւեալ արարքներէն որեւէ մէկը, որոնց նպատակն է
ամբողջապէս կամ մասնակիօրէն քանդել-քայքայել ազգ մը, էթնի մը, ցեղային կամ կրօնական
խումբ մը. այսպէս՝
1.Խումբի մը մաս մը անդամներուն սպանութիւնը,
2.Խումբի մը մաս մը անդամներուն պատճառուած ֆիզիքական կամ մտային լուրջ վնասներ,
3.Խումբին վրայ վճռակամօրէն կիրարկուած
կեանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք կը մտադրեն
խումբին ամբողջական կամ մասնակի քայքայումը,
4.Խումբին պարտադրուած այն միջոցները,
որոնք կը խափանեն խումբին բնական ծնելիութիւնը
5.Բռնի կերպով խումբէ մը մանուկներ ուրիշ
խումբի մը փոխանցումը։
Եւ այս ցեղասպանական պայմանները արձանագրուած են շատ կանուխ՝ 1919-1920 շարունակւած Օսմանեան զինուորական ատեաններու դատավարութեանց ատենագրութիւններուն մէջ, ուր
այդ պայմանները բնութագրուած են որպէս՝ Kanuni

insaniyete karşı (մարդկային օրինաց հակառակ)
Resmi ceraim (պետական ոճիրներ) եւ Kaidelerine
Karşı ceraimler (մարդկային հիմնական իրաւանց
հակառակ ոճիրներ)…։
Եւ, երախտաշատ աշխատանքովը Փրոֆ. Վահագն Տատրեանի, Երիտթուրք ոճրագործ ղեկավարները դատող այս դատարանին արձանագրած
ոճիրներուն գրեթէ ամբողջական փաստագրումը
հրատարակուած է “International Journal of Middle
Eastern Studies” հանդէսի 1991 թ. թիւ 4-ին մէջ՝ “The
Documentation of the World War Armenian Massacres
in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal”
վերնագրին տակ։
Իսկ 4 Յուլիս 1976 թ. Ալճերիոյ մայրաքաղաքին
մէջ գումարուած վեհաժողովէն բխած Ժողովուրդներու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագրի Յօդ.
3-րդը կը տրամադրէ. «Ամէն ժողովուրդ, որ աքսորւած է իր երկրէն, իրաւունք ունի հոն վերադառնալու»…։
Բայց Էրտողան՝ առանց վարանելու, անամօթաբար, իր խոստովանութենէն ժամեր ետք,
փորձեց ինքնախաբէութեամբ մեզ խաբել՝ թէ
աքսորը ցեղասպանութիւն չէ (եղեր…)։
«Մենծ» երկրի մը նախագահին այս խարխափումն ու խաբեբայութիւնը իրաւաՏգիտութիւն չէ…
այլ՝ շփացուածի գոռոզութիւն, որ այսօր՝ բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, ժամանակավրէպ
դարձած է, քանի որ միաբեւեռ աշխարհակարգին
մէջ
զինք
շփացուցած
իմփերիալիստական
տէրութիւնները այսօր մայրամուտի եւ նահանջի
մէջ են։ Էրտողան՝ «աքսորել»ը գտած է որպէս
փախուստի միջոց ոչ միայն ցեղասպանութենէն,
այլ՝ շատ աւելի կարեւոր, ծանրակշիռ ու գոյութենական վտանգէն՝ Արեւմտահայաստանի զաւթումի
ոճիրէն, որուն հատուցումը կը պահանջէ Թուրքիոյ
մասնատումը, տարանջատումը, քայքայումը…։
Քանի որ Էրտողան՝ շատ մը հայերէ աւելի գիտակից է Մեծ Եղեռնի միջոցով Արեւմտահայաստանի
հողերու զաւթումին գոյութենական կարեւորութեան։ Այն հայերը, որոնք աւելի քան դար մը, եւ
մինչեւ այսօր՝ Մեծ Եղեռնին մէջ տեսան միայն
Ցեղասպանութիւնը եւ մոռացութեան տուին Հայրենիքին զաւթումը…։ Բայց Էրտողանի իրաւական
հարցերու խորհրդատուները քաջ տեղեակ են այս
բոլորէն։ Տեղեակ են նաեւ՝ որ ՄԱԿ-ի 28 Մայիս 1948
թ. Պատերազմի Ոճիրներու Յանձնաժողովին
Տեղեկագիրը, Բ. գլուխի Ա. կէտը յատկացուցած է
Հայոց Ցեղասպանութեան, եւ ՄԱԿ-ի ենթայանձնաժողովի Պենճամին Ուհիթաքէրի Տեղեկագրի

24-րդ պարբերութիւնն ալ յատկացուած է Հայոց
Ցեղասպանութեան, եւ՝ ենթայանձնաժողովի անդամներու ջախջախիչ մեծամասնութեան ձայնով
որդեգրուած է 23 Յուլիս 1985 թուին՝ հակառակ
Թուրքիոյ երկարատեւ ընդդիմութեան։
Անոնք տեղեակ են նաեւ՝ Թուրքիոյ դաշնակից
ու մանաւանդ մեղսակից Գերմանիոյ յապաղած
ճանաչումէն՝ այս բազմաբեւեռ աշխարհակարգի
օրերուն մէջ՝ ի վերջոյ (ոճիրի մը մէջ մեղսակիցին
ճանաչումը ոչ միայն զոհէն ներողամտութիւն
խնդրել է, այլեւ՝ իրեն մեղսակից դաշնակիցը մերկացնել է… անոր դէմ վկայել է…)։ Նաեւ՝ Թուրքիան
պատին փակցնող այն ճանաչումներէն, որոնք
կատարուած են՝ Ռուսական Տումայի, Կիպրոսի
Ներկայացուցիչներու Տան, ԱՄՆ-ի նախագահներուն եւ Ա. Աշխարհամարտի երեք Դաշնակիցներուն
կողմէ։
Փութինեան Ռուսաստանի Տուման կը խօսի
«Արեւմտեան Հայաստանի հողերուն վրայ» գործըւած Ցեղասպանութեան մասին, շարունակելով
միւս Վլատիմիրին (Լենինի) ստորագրած հրամանագիրին կեցուածքը Արեւմտահայաստանի անկախութեան նկատմամբ (Դեկրետ Թուրքահայաստանի
մասին), որ ամրապնդումն է Սան Սթեֆանոյի
Դաշնագրի Յօդ. 16-րդին…։
Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու Տան ճանաչումը
կը խօսի Ցեղասպանութեան մասին, «որ արմատախիլ ըրաւ Հայերը իրենց նախահայրերու
երկրէն»…։
Այս երկու ճանաչումները կը շեշտեն Արեւմտահայաստանի զաւթումին փաստը, որ կը սպառնայ
Թուրքիան մասնատել, տարանջատել, եւ ուրեմն՝
ամբողջական, ճշմարիտ եւ քաղաքական ճանաչումներ են, ոչ՝ մասնակի, բարոյական ու պղատոնական, որ ոչ մէկ իրական արժէք ու նշանակութիւն
ունին, քանի որ համազօր են ըսելու. «Այո՛, եղեր է
Ցեղասպանութիւն, կը ցաւինք, իրաւունք ունիք,
բայց՝ առնելիք չունիք»…։
ԱՄՆ-ի իրերայաջորդ բոլոր նախագահներու
ճանաչումները, որոնք «Ցեղասպանութիւն» բառակապակցութիւնը չեն գործածած, բայց ճանչցած են
«ամբողջ ցեղի մը բնաջնջում»ը, իսկ նորագոյն
նախագահը՝ Թրամփ, իրեն յատուկ փրակմաթիզմով, խօսեցաւ «Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի
կողքին կանգնելու» մասին, որ քայլ մը առաջ
կ՚երթայ… լոկ ճանաչումէն եւ կը յայտնէ ներկային
մէջ մեր կողքին կանգնելու պատրաստակամութիւն։
Յիշենք թէ 1948 թ. Պայմանակցութիւնը Ցեղասպա-
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ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ºñÏñáñ¹ ²ÝÁÝ¹Ù¿ç Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 4¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
ï³ë»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Çñ
»ñÏñáñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ²Ã¿ÝùÇ Ù¿ç Û³ÕÃ»Éáí ÚáõÝ³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ Ð³Ï³é³Ï Çñ áõÝ»ó³Í 67 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ
³é³õ»ÉáõÃ»³Ý« Ý³»õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý«
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ãÏñó³õ Ï³ë»óÝ»É Î³ñ³å»ï»³Ý« Ô³½³ñ»³Ý«
´³ñë»Õ»³Ý »õ ØËÇÃ³ñ»³Ý íï³Ý·³õáñ ËáõÙµÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ûë Ï³½ÙÁ
ëÏë³Í ¿ ÛÇß»óÝ»É ØáíëÇë»³Ý« ú½åÇÉÇë »õ ØËÇÃ³ñ»³Ý íï³Ý·³õáñ
»é»³ÏÁ£ ØñóáõÙÇ 8¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²É»ùë³Ýïñ Î³ñ³å»ï»³Ý µ³ó³õ
ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ ³ç ÏáÕÙ¿Ý ÙïÝ»Éáí ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³Ï« îÇ·ñ³Ý
´³ñë»Õ»³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 32¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¶¿áñ· Ô³½³ñ»³Ý Ñ³ßÇõÁ
¹³ñÓáõó 2¬0 Ñ»é³Ñ³ñ Ñ³ñáõ³Íáí ÙÁ« Î³Ùû ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý
û·ïáõ»Éáí£ ÎÇë³Ë³ÕÁ ³õ³ñï»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ£
ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« ÚáõÝ³ëï³ÝÇ ¼»ù³ »õ üáñÃáõÝÇë ½áÛ·Á µ³õ³Ï³Ý
íï³Ý·³õáñ ³éÇÃÝ»ñ ëÏë³õ ëï»ÕÍ»É£ 54¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ¼»ù³ Ïñ×³ï»ó
Ñ³ßÇõÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ« üáñÃáõÝÇëÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ê³Ï³ÛÝ
74¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ îÇ·ñ³Ý ´³ñë»Õ»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó ß³ï Ï³ñ»õáñ ÏáÉ ÙÁ«
ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí »õ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓ³õ 3¬1£ 87¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
üáñÃáõÝÇë Ïñó³õ ÙïÝ»É ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³Ï »õ ¼»ù³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ
ÏáÉÇ í»ñ³Í»É£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³ï Ï³ñ»õáñ
Û³ÕÃ³Ý³Ïáí 3¬2 Ñ³ßÇõáí£ Þ³Ñ³Í 6 Ï¿ï»ñáí Ð³Û³ëï³Ý ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹
¹ÇñùÁ£ ²Ûë ÙñóáõÙÇÝ Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý
ûÕ³ÏÁ ì³ñ³½¹³ï Ð³ñáÛ»³Ý¿Ý (³ç Ï»¹ñáÝ) »õ Î³Ùû ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý¿Ý
(Ó³Ë »½ñ) ½³ï å¿ïù áõÝÇ »ññáñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
½ûñ³õáñ å³ßïå³ÝÇ ÙÁ£ ØñóáõÙÇÝ ÏáÉ»ñÁ ¹Çï»É Ñ³Ù³ó³ÝóÇ Ñ»ï»õ»³É
Ñ³ëó¿ÇÝ íñ³Û© https://www.youtube.com/watch?v=9J6NwY7XgiE
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ¬ ¾ëÃáÝÇ³ 8¬0
¬ ä»É³éáõëÇ³ ¬ ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ 0¬1
¸³ë©1¬ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ 4 Ù 12 Ï¿ï« 2¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 3 Ù 9 Ï¿ï« 3¬ÐáÉ³Ýï³ 2
Ù 3 Ï¿ï
º©ËÙµ³Ï© ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ ¬ Î³É¿ë 1¬0
¬ ²ïñå¿Û×³Ý ¬ êÉáí³ùÇ³ 1¬5
¸³ë©1¬ÐáõÝ·³ñÇ³ 4 Ù 9 Ï¿ï« 2¬êÉáí³ùÇ³ 3 Ù 6 Ï¿ï +5« 3¬Êñáõ³ÃÇ³ 3
Ù 6 Ï¿ï +1
À©ËÙµ³Ï© - ÆëÉ³Ýï³ ¬ ÂáõñùÇ³ 2¬1
¬ ²Ýïáññ³ ¬ üñ³Ýë³ 0¬4, - ²Éå³ÝÇ³ ¬ ØáÉïáí³ 2¬0
¸³ë©1¬üñ³Ýë³ 9 Ï¿ï +9« 2¬ÂáõñùÇ³ 9 Ï¿ï +7« 3¬ÆëÉ³Ýï³ 9 Ï¿ï 0
Â©ËÙµ³Ï© ¬ èáõëÇ³ ¬ ÎÇåñáë 1¬0
¬ ä»É×Çù³ ¬ êÏáíïÇ³ 3¬0
¬ Ô³½³Ëëï³Ý ¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû 4¬0
¸³ë©1¬ä»É×Çù³ 12 Ï¿ï« 2¬èáõëÇ³ 9 Ï¿ï« 3¬Ô³½³Ëëï³Ý 6 Ï¿ï 0«
4¬êÏáíïÇ³ 6 Ï¿ï ¬3
Ä©ËÙµ³Ï© ¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ ¬ üÇÝÉ³Ýï³ 0¬2
¬ Æï³ÉÇ³ ¬ äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ 2¬1
¬ ÚáõÝ³ëï³Ý ¬ Ð³Û³ëï³Ý 2¬3
¸³ë©1¬Æï³ÉÇ³ 12 Ï¿ï« 2¬üÇÝÉ³Ýï³ 9 Ï¿ï« 3¬Ð³Û³ëï³Ý 6 Ï¿ï«
3¬ÚáõÝ³ëï³Ý 4 Ï¿ï ¬2« 5¬äáëÝÇ³ 4 Ï¿ï ¬2« 6¬ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 0 Ï¿ï£

øá÷³ ²Ù»ñÇù³

äñ³½ÇÉ« ¶áÉáÙåÇ³ ºõ àõñáõÏáõ¿Û Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ« äñ³½ÇÉÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ëÏë³Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇª øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
Ø³ëÝ³ÏÇó 12 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ µ³ÅÝáõ»ó³Ý 3 ËÙµ³ÏÝ»ñáõ Ñ»ï»õ»³É
Ó»õáí©
²©ËÙµ³Ï©äñ³½ÇÉ« ö»ñáõ« ì»Ý»½áõ»É³« äáÉÇíÇ³
´©ËÙµ³Ï©²ñÅ³ÝÃÇÝ« ¶áÉáÙåÇ³« ö³ñ³Ïáõ¿Û« ø³Ã³ñ
¶©ËÙµ³Ï©àõñáõÏáõ¿Û« âÇÉÇ« ¾ùáõ³ïáñ« Ö³µáÝ
²é³çÇÝ
ûñáõ³Ý
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ äñ³½ÇÉ ¬ äáÉÇíÇ³ 3¬0
ÏáÉ»ñ©üÇÉÇ÷ øáõÃÇÝÇû ïáõ·©50« 53« ¾íÁñÃÁÝ 85« ÷áË©üÇñÙÇÝû« ü»ñÝ³ÝïÇÝÇû
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¬ ì»Ý»½áõ»É³ ¬ ö»ñáõ 0¬0
´©ËÙµ³Ï© ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ ¬ ¶áÉáÙåÇ³ 0¬2
ÏáÉ»ñ©è©Ø³ñÃÇÝ¿½ 71« ¼³÷³Ã³ 86« ÷áË©Ê©èáïñÇÏ¿½« È»ñÙ³
ö³ñ³Ïáõ¿Û ¬ ø³Ã³ñ 2¬2
ÏáÉ»ñ©ø³ñïá½û ïáõ·©4« ÎáÝ½³É¿ë 56 ¬ ²©²ÉÙáÑ¿½ 68« èáË³ë ëË³É©77
äñ³½ÇÉ ¬ äáÉÇíÇ³ ÙñóáõÙ¿Ý µ³ó³Ï³Û»ó³õ Ü»ÛÙ³ñÁ íÝ³ëáõ³ÍùÇ
å³ï×³éáí£
äñ³½ÇÉ
ïÇñ³å»ï»ó
ÙñóáõÙÇÝ
68
³é
Ñ³ñÇõñ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáí£ ºñÏñáñ¹
ÏÇë³Ë³ÕÇÝ äñ³½ÇÉÇ Ù³ñ½ÇãÁ èáå»ñÃû üÇñÙÇÝûÝ ÷áË³ñÇÝ»ó Î³åñÇ¿É
Ê»ëáõëáí« î³íÇï Ü»ñ¿ëÁª ¾íÁñÃÁÝáí »õ èÇã³ñÉÇëÁÝÁª ìÇÉÇ³Ýáí£
²ñÅ³ÝÃÇÝ ¬ ¶áÉáÙåÇ³ ÙñóáõÙÇÝ« Ø»ëëÇ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç
ÙñóáõÙÇÝ£ ØñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ« ÙÇ³ÛÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ½áñ ãÏñó³õ û·ï³·áñÍ»É£
²é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÁ ³õ³ñï»ó³õ 0¬0 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ¶áÉáÙåÇ³ÛÇ
Ù³ñ½ÇãÁ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ØáõñÇ¿ÉÁ ÷áË³ñÇÝ»ó èáÅ¿ Ø³ñÃÇÝ¿½áí«
øáõ³ïñ³ïûÝª È»ñÙ³Ûáí »õ ü³Éù³ûÝª ¼³÷³Ã³Ûáí£ ²Ý ã¿ñ ëË³É³Í£
Ø³ñÃÇÝ¿½ »õ ¼³÷³Ã³ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ÙñóáõÙÇÝ »ñÏáõ ÏáÉ»ñÁ£
²é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³õ³ñïÇÝ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³Ï¿ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ
·ñ³õáÕ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ »ñÏáõ ³Ù»Ý³É³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ Ïÿ³ÝóÝÇÝ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ²Ûë
Ùñó³ß³ñùÇÝ« ²ëÇáÛ ·ûïÇ¿Ý Ññ³õÇñáõ³Í »Ý ø³Ã³ñÇ »õ Ö³µáÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ Ù³ë Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ àõñáõÏáõ¿Û ¬ ¾ùáõ³ïáñ 4¬0
¬ Ö³µáÝ ¬ âÇÉÇ 0¬4
ö³ñ³Ïáõ¿Û ¬ ø³Ã³ñ ÙñóáõÙÇÝ« ø³Ã³ñ ïÇñ³å»ïáÕ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ ¿ñ
60 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ£
àõñáõÏáõ¿Û ¬ ¾ùáõ³ïáñ ÙñóáõÙÇÝ« àõñáõÏáõ¿Û ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ 62
³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ
ÃÇõáí£ àõñáõÏáõ¿Û ×ÝßáõÙáí ëÏë³õ ÙñóáõÙÁ »õ 6¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Èáï»Ûñû
Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ÈáõÇë êáõ³ñ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ 24¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
¾ùáõ³ïáñÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý øáõÇÝÃ»ñáë Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£ 33¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ø³í³ÝÇ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« ÎáïÇÝÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý
û·ïáõ»Éáí£ ÈáõÇë êáõ³ñ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó 3¬ñ¹ ÏáÉÁ 44¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
ø³ë»ñ¿ëÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²å³ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 78¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
¾ùáõ³ïáñÇ å³ßïå³Ý ØÇÝ³ ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ï»ó Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£
ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ àõñáõÏáõ¿ÛÇ 4¬0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£
Ö³µáÝ ¬ âÇÉÇ ÙñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ âÇÉÇÝ
³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍ»ó »õ Ýß³Ý³Ï»ó ãáñë ÏáÉ»ñ£ 41¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ öáõÉÏ³ñ Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ²ñ³ÝÏáõÇ½Ç
÷áË³ÝóáõÙáí£ ì³ñÏ³ë Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« 54¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÆëÉ³ÛÇ
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ 82¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²É»ùëÇë ê³Ýã¿½ Ýß³Ý³Ï»ó
»ññáñ¹ ÏáÉÁ« ²ñ³ÝÏáõÇ½Ç »ñÏñáñ¹ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ÆëÏ Ù¿Ï
í³ÛñÏ»³Ý »ïù ì³ñÏ³ë Ýß³Ý³Ï»ó Çñ »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« ²É»ùëÇë ê³Ýã¿½Ç
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ âÇÉÇÇ 4¬0 Ñ³ßÇõáí
Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
øàö² ²ØºðÆø²ÚÆ ¼îàôØÆ 2¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 00£30 ¶áÉáÙåÇ³ (1) ¬ ø³Ã³ñ (3)
Ä³ÙÁ 03£30 ²ñÅ³ÝÃÇÝ (4) ¬ ö³ñ³Ïáõ¿Û (2)
ÎÆÜºðàô ²ÞÊ²ðÐÆ ´²Ä²ÎÆ ¼îàôØÆ 3-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 22£00 Ö³µáÝ (2) ¬ ²Ý·ÉÇ³ (1)
Ä³ÙÁ 22£00 êÏáíïÇ³ (4) ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ (3)
ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºÎ²Ø²Î²Ü ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 15£30 ¼³ÙåÇ³ (81) ¬ öÕ©²÷áõÝù (62)
Ä³ÙÁ 18£30 Ð³ñ©²÷ñÇÏ¿ (72) ¬ ²ÝÏáÉ³ (123)
Ô²¼²Êêî²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 12£00 Î³Ûë³ñ øÇ½ÇÉûñï³ (5) ¬ ÂáåáÉ ÎáõëÃ³Ý³ (2)
ÂºÜÆêÆ äÆðØÆÜÎÐ¾ØÆ Øðò²Þ©1/8¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü
Ä³ÙÁ 13£00¬¿Ý ëÏë»³É« §supertennis¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 13£40 ¼áõÇó»ñÇáÛ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û©
ìàÈÆäàÈÆ ²¼¶ºðàô ÈÆÎ²ÚÆ Øðò²Þ²ðø
Ä³ÙÁ 07£30¬¿Ý ëÏë»³É« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
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Տարուայ Պսակը
Ö³ïñ³Ï

Հենրիկ Մխիթարեան Ամուսնացաւ
Պեթի Վարդանեանի Հետ

Üáñí»ÏÇáÛ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý ¶ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

Üáñí»ÏÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý
êÃ³í³Ý×ÁñÇ ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ï³ë Ù»Í
í³ñå»ïÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý 7¬ñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ º³ÝÏÛÇ ¬ ²ñáÝ»³Ý 0.5-0.5
»õ 0¬1 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÇÝ
8¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ñáÝ»³Ý ¬ ø³ñáõ³Ý³ 0¬1
ÆëÏ í»ñçÇÝª 9¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²Ý³Ýï ¬ ²ñáÝ»³Ý 0©5¬0©5 »õ 0¬1 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÇÝ
¬ ø³ñáõ³Ý³ ¬ ø³ñÉëÁÝ 0©5¬0©5 »õ 1¬0 ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÇÝ
¬ º³ÝÏÛÇ ¬ Ø³Ù»ïÇ³ñáí 1¬0
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ²ñáÝ»³Ý ·ñ³õ»ó »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ³é³ç³ï³ñ »õ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý Ýáñí»ÏÇ³óÇ Ø³ÏÝáõë
ø³ñÉëÁÝ Ïñ»ó Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ ³Ù»ñÇÏ³óÇ ü³åÇ³Ýû
ø³ñáõ³Ý³Û¿Ý ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÇÝ£ ì»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ ÇÝÁ
Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©
1¬Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ¬Üáñ© 13©5 Ï¿ï« 2¬È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý¬Ð³Û© 10©5 Ï¿ï«
3¬ºáõ º³ÝÏÛÇ¬âÇÝ© 10©5 Ï¿ï« 4¬ü³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³¬²ØÜ 10 Ï¿ï£

Հայաստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի խմբապետ, Անգլիոյ
«Արսենալ» խումբի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարեան Յունիս 17-ին,
Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիին վրայ պսակուեցաւ «Գրանդ Հոլդինգ»-ի
սեփականատէրներէն Միքայէլ Վարդանեանի դստեր՝ Պեթի Վարդանեանի
հետ:

ä³ëù»ÃåáÉ
¾Ý äÇ ¾Û¬Æ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½Ç ²é³çÇÝ îÇïÕáëÁ

Թուիթըրի իր էջին մէջ Մխիթարեան լուսանկար տեղադրած է կնոջ` Պեթիի
հետ պսակադրութեան արարողութենէն եւ գրած. «Ամուսնացիր եւ մնա՛ ինծի
հետ ընդմիշտ»:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանհիմնարկի Նորաբաց Պատկերասրահին
Մէջ Ներկայացուեցան Ժանսեմի Եղեռնի
Թեմայով Կտաւները

²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ Ùñó³ß³ñùÁ Ñ³ë³õ Çñ ³õ³ñïÇÝ£
²õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇ 6¬ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ ¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ 110¬114
§è»÷ÃÁñ½¦¿Ý »ñ»ù Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ ·»ñ³½³Ýó ³ñ¹ÇõÝù£
ö³ëù³É êÇ³ù³Ù Ýß³Ý³Ï»ó 26 Ï¿ï« ø³ÛÉ ÈááõñÇ Ýß³Ý³Ï»ó 26 Ï¿ï« ÇëÏ
ø³áõÑÇ È¿áÝ³ñï Ýß³Ý³Ï»ó 22 Ï¿ï£ §àõáñÇÁñ½¦¿Ý ø»íÇÝ ÂáÙ÷ëÁÝ
Ýß³Ý³Ï»ó 30 Ï¿ï« ²Ýïñ¿ ÆÏáõáï³É³ª 22 Ï¿ï« ÇëÏ êÃ»ýÁÝ ø³ñÇª 21 Ï¿ï£
§è»÷ÃÁñ½¦ Û³ÕÃ»ó 4¬2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí
ß³Ñ»ó³õ ¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£ §äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë¦
ïÇïÕáëÁ ß³Ñ³Í ¿ 17 ³Ý·³Ù« §Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ùÁñ½¦ª 16 ³Ý·³Ù« §ÎáÉïÁÝ
êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½¦ »õ §ÞÇù³Ïû äáõÉ½¦ª 6¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù áõ 16 ³ÛÉ ËáõÙµ»ñ£

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին մէջ, առաջին անգամ,
բացուեցաւ պատկերասրահ, ուր ներկայացուեցան «Ժանսեմ. Մեծ Եղեռնի
գեղանկարիչը» խորագիրով մշտական ցուցադրութիւնը: Ըստ Armenpress.amի՝ ցուցադրութեան մէջ ներկայացուած են ֆրանսահայ մեծանուն նկարիչ
Ժանսեմի (Յովհաննէս Սեմերճեան) «Եղեռն» շարքէն 20 գործ: Կտաւներուն
թիրախային կերպարը անոր գեղանկարչութեան կինն է:
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի ցուցադրութիւններու
կազմակերպման բաժինի վարիչ Սեդա Պարսամեան պատմեց, որ Ժանսեմը
դեռ երկու տարեկան էր, երբ ծնողները Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքով
ստիպուած եղան գաղթել Օսմանեան կայսրութենէն դէպի Յունաստան,
այնուհետեւ՝ Ֆրանսա:
«Փոքր տարիքէն՝ փոքրիկ Յովհաննէսի յիշողութեան մէջ ամրացած էին
այն տխուր պատմութիւնները, որոնք լսած էր ծնողներէն եւ միայն կեանքի
վերջին շրջանին կրցաւ իր տպաւորութիւնները յանձնել կտաւին»,- ըսաւ
Պարսամեան:
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¾ç 06

Էրտողան Անգիտակցաբար Ընդունեց Հայասպանութիւնը
¾ç 03
նութիւն կը համարէ ազգի մը նոյնիսկ մէկ խումբին
մասնակի ջարդը…։
Իսկ Ա. Աշխարհամարտի երեք Դաշնակիցները՝
Անգլիա, Ֆրանսա եւ Ցարական Ռուսաստան, 1915
թ. Մայիս 21-ին արդէն (այսինքն Մայիսի 24-ի Tehcir
Kanunu-էն երեք օր առաջ) ազդարարեցին Բարձր
Դրան, որ անոր գործած ոճիրները կը հանդիսանան
«մարդկութեան եւ քաղաքակրթութեան դէմ
գործուած ոճիրներ»…։
Իսկ Միջազգային Հանրային Իրաւունքին մէջ,
Պատերազմի Ոճիրները եւ Մարդկութեան Դէմ
Գործուած Ոճիրները՝ Ցեղասպանութեան ոճիր կը
համարուին։ Եւ այս իսկ պատճառով, Միջազգային
Քրէական Մնայուն Ատեանի ձեռնհասութեան մէջ
կ՚իյնան այս երեք տարբեր անուններով գործուած
միեւնոյն Ցեղասպանութեան ոճիրները։ Այս Ատեանը գործել սկսած է 17 Յուլիս 1988-էն ի վեր։
Թուրքիա եւ ԱՄՆ չեն յարած այս Ատեանին, իրենց
գործած ցեղասպանութիւններուն պատճառով, եւ
ուրեմն՝ ենթակայ չեն այս Ատեանին, որպէս
դատելի կողմ…։ Բայց, Ատեանի կանոնագրութեան
Յօդ. 15-րդը իրաւունք կու տայ ժողովուրդ մը
ներկայացնող միակ լիազօր կազմակերպութեանց՝
ցեղասպան պետութեանց ոճիրին շուրջ այս Ատեանին կարծիքը հարցնելու յատուկ հայցագրով մը։
Եթէ այսօր Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսը կազմուած ըլլար՝ կրնար
Հայոց Ցեղասպանութեան շուրջ այս Ատեանի
կարծիքին դիմել, եւ դրական պատասխանի մը
պարագային, դիմել ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին,
ՄԱԿ-ի Ուխտի Յօդ. 377-րդին համաձայն, եւ
պահանջել ad hoc դատարանի մը կազմութիւնը։

ՏԱՀՔ-ը կազմուած չէ, եւ՝ եթէ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան
քաղաքացիներու 28,000 թիւը անբաւարար
նկատուի, այսպիսի դիմումներ կրնան կատարել ոչ
միայն՝ Ժողովուրդներու Մնայուն Դատարանը
(Պերթրատ Ռասելի Հիմնարկը), Լելիօ Պասսօ
Հիմնարկը, կամ որեւէ փոխանորդ պետութիւն,
առանձին կամ միասնաբար Արեւելահայաստանի
պետութեան, քանի որ Միջազգային Հանրային
Իրաւունքը պետութիւններուն ոչ միայն իրաւունք
կու տայ, այլեւ անոնց կը պարտադրէ օգնել
ինքնորոշուող ժողովուրդներուն, յարգելու համար
ժողովուրդներու իրաւահաւասարութեան սկզբունքն
ու ազատ ինքնորոշման իրաւունքը, որ jus cogens
բոլոր բոլորին պարտադիր erga omnes իրաւունք
մըն է։
Աւելի կարճ ուղին ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
Խորհուրդին դիմելն էր, եթէ՝ անոր հինգ մնայուն
անդամներէն Մեծն Բրիտանիան եւ Ժողովրդային
Չինաստանն ալ ճանչցած ըլլային Հայոց Ցեղաս-պանութիւնը, Ռուսաստանի, Ֆրանսայի եւ ԱՄՆ-ի
կողքին։ Ժողովրդային Չինաստան բարեկամն է
Հայութեան, վախ չկայ որ ան վէթօ դնէ, սակայն
անորոշը Բրիտանիոյ հաւանական կեցուածքն է
այսօր, թէեւ՝ 1915-ին, իր երկու դաշնակիցներուն
հետ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցած է որպէս
մարդկութեան եւ քաղաքակրթութեան դէմ գործըւած ոճիր։ Սակայն, անորոշութիւնը չի կրնար
փարատիլ, քանի որ Բրիտանիան այսօր՝ որոշ
արեւելում մը չունի ստեղծուած բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, եւ նոյնիսկ Եւրոպայի մէջ մնալ
թէ չմնալու հարցին մէջ Բրիտանիոյ ժողովուրդը
չունի միասնական արեւելում։
Ընթացիկ Յունիսի վերջին նախատեսուած

Թրամփ-Փութին հանդիպումին արդիւնքը կրնայ
լոյս սփռել այս հարցին վրայ։ Եթէ այդ արդիւնքը
խաղաղութեան ի նպաստ ըլլայ, բրիտանական
վէթօն ալ հաւանաբար պիտի կարենանք անհաւանական նկատել։
Եթէ՝ Արեւելահայաստանի պետութիւնը գործօն
դեր մը ունեցած ըլլար միջազգային կամ գէթ շրջանային հարթակի վրայ, Թրամփ-Փութին գագաթաժողովին կրնային ներկայ ըլլալ նաեւ Ուիլսոնի
Իրաւարար Վճիռն ու «Դեկրետ Թուրքահայաստանի
Մասին»ը…։ Քանի որ ներկայի փոխանցման ժամանակաշրջանին մէջ 2020 թուականը պատմական
կարեւոր դարադարձ մըն է, բայց մենք՝ կը
շարունակենք մնալ դիտողներ… եւ ոչ՝ պատմութիւն
կերտող ժողովուրդ։ Մենք չենք կերտեր նոյնիսկ
մեր պատմութիւնը…։
Մեր համեստ կարծիքով, Փոքր Ասիոյ հնագոյն
քարտէսներու շարքին, ուր ճշդուած են երկու
Հայաստաններու՝ Armenia Major (Արեւմտահայաստան) եւ Armenia Minor (Արեւելահայաստան), Օսմանեան ընդարձակ Կայսրութեան առաջին դարերու պետութեան վարչական բաժանումներու
քարտէսներուն վրայ, յստակօրէն սահմանագծուած
է «Էրմէնիստան Էյալէթի»ի գրաւուած տարածքը
Բիւզանդիոնէն։ Այս քարտէսներէն մէկուն պատճէնին ձեռքբերումը անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն մըն է։ Որովհետեւ այդ քարտէսը Օսմանեան
պետութեան ճանաչումն է՝ թէ այդ տարածքը կայսրութեան բանակին գրաւած տարածքներէն մէկն է,
եւ այսօրուան Թուրքիան այդ եւ նման տարածքներու
վրայ տարատնկեալ պետութիւն մըն է 1923
թուականէն ի վեր միայն…։ Միջազգային Հանրային
Իրաւունքը գրաւեալ տարածքը գրաւեալ կը համարէ, եւ ոչ թէ գրաւողին սեփականութիւնը։

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-հիմնարկի Նորաբաց Պատկերասրահին
Մէջ Ներկայացուեցան Ժանսեմի Եղեռնի Թեմայով Կտաւները
1998-2001 թուականներուն ընթացքին` 78
տարեկանին՝ Յովհաննէս Սեմերճեանը ստեղծեց
34 կտաւներէ բաղկացած Եղեռն շարքը, վերարտադրելով Հայոց Ցեղասպանութեան ուղղորդուած
յայտնի դրուագները`տեղահանութիւն, գաղթականներ, կոտորած, վիշտ, որոնք նոյնքան խօսուն են,
որքան Հայոց Ցեղասպանութեան մասին պատմող
իւրաքանչիւր սարսափելի տեսարան:
«2002 թուականին Հայաստան կատարած իր
հերթական այցին ժամանակ՝ Յովհաննէս Սեմերճեանը ՀՀ կառավարութեան որոշումով՝ նուիրատւութեան կարգով՝ 34 կտաւ յանձնեց Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանին եւ նոյն իսկ տարին՝
բացուեցաւ «Եղեռն» խորագիրով
մշտական
ցուցադրութիւն, գործելով մինչեւ 2013 թուականը,
այսինքն` մինչեւ Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին ընդառաջ վերանորոգման աշխատանքները
սկսիլը, որմէ ետք կտաւները փոխադրուեցան
ֆոնտային պահոց: Այսօր, նոյն իր անուամբ պատկերասրահին մէջ կը բացուի Ժանսեմի կտաւներուն
ցուցադրութիւնը»,- ըսաւ Պարսամեան:
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի ցուցադրութիւններու կազմակերպման բաժինի վարիչը համոզուած է, որ գեղանկարչութեան

մէջ չկայ երկրորդը համարժէք Ժանսեմին, որ
կրցած է այսչափ խորութեամբ եւ ծաւալով ներկայացնել Հայոց Ցեղասպանութեան թեման`
կտաւներուն յանձնելով իրական պատմութիւններ:
Անոր խօսքով` յետագային կը նախատեսեն
ընդարձակել պատկերասրահը եւ ցեղասպանութեան թեմայով Ժանսեմի մնացած կտաւները եւս
ցուցադրել, ինչպէս նաեւ այլ հեղինակներու կտաւներու ցուցադրութիւն կազմակերպել:
Մշակութաբան-ցեղասպանագէտ Յասմիկ Գրիգորեանը նշեց, որ «Եղեռն» թեմայով կտաւներուն

մէջ գերակշռող մասով ընդգրկուած են բռնութեան
տեսարաններ:
«Կտաւներուն մէջ նկարիչը պատկերած է ցեղասպանութեան ողջ ողբերգութիւնը: Ուշագրաւ է,
որ Ժանսեմի կտաւներուն գերակշռող մասին մէջ
կը մատնանշեն գործողութիւններ` տեղահանութիւն,
բռնութիւն, արտասուիլ եւ այլն, որոնք կարծես
միտուած են ներկայացնելու ոչ թէ տեղի ունեցած եւ
աւարտուած պատմական իրադարձութիւնը, այլ
կ՝ակնարկեն գործողութիւններու պատրանք»,եզրափակեց Գրիգորեան:
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Ուաթ՛Տ Այ Սէյ - Ռէյ Չարլզ (What’d I Say - Ray Charles)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Պատահակութեան շնորհիւ ծնած այս երգը
երիտասարդ ափրոամերիկացի երաժիշտի համար
դարձաւ իսկական «յաջողութեան մեքենայ»։ Անիկա բարձրացուց արդէն յաջողութիւններ արձանագրած Ռէյը դէպի ամենաանհաւանական հորիզոններ եւ բերաւ մեծ յայտնիութեան։ Երգը

գրուեցաւ համերգներէն մէկուն ժամանակ, երբ
ըստ համաձայնութեան ան պիտի երգէր որոշակի
ժամանակահատուած։ Համերգի աւարտին 12
վայրկեան կը մնար, իսկ ան արդէն սպառած էր իր
ողջ երգացանկը։ Ին՞չ ընել։ Պէտք է կրկին երգել
արդէն երգուած երգերէն։ Այս միտքը հանդիսատեսը պիտի չհաւնէր։ Կարելի էր կատարել այլ
երաժիշտներու երգեր։ Այս միտքն ալ բոլորովին
հաճելի չէր Ռէյին համար։ Ան գտաւ իրեն բնո րոշ
լաւագոյն տարբերակը՝ մնացեալ 12 վայրկեաններու
համար յանկարծաբանութեան միջոցով կատարել
նոր ստեղծագործութիւն մը։ Այդպէս ալ ըրաւ։ Ան
խնդրեց իրեն ձայնակցող երգչուհիներուն կրկնել
իր ետեւէն այն բառերը, որոնք երգելու ժամանակ
ինք ազդանշան կու տայ։ Ատիկա շատ ընդունուած
փորձառութիւն էր Միացեալ Նահանգներու հարաւային շրջաններու բողոքական եկեղեցիներուն
մէջ, ուր պատարագի ժամանակ հաւատացեալները
քահանայի ետեւէն կը կրկնէին շարականի տողերը
ողջ խումբով։ Ռէյ օգտագործեց այս սովորոյթը,
զոր յետոյ յաճախ սկսան կրկնել այլ կատարողներ։
Հանդիսատեսը մեծ ոգեւորութեամբ ընդունեց
նոր երգը։ Համերգի աւարտէն անմիջապէս ետք
սկսան մօտենալ Ռէյին եւ հարցնել թէ ուրկէ կարելի

է ձեռք բերել երգի սկաւառակը։ Յաջորդող
համերգներու ժամանակ ան դարձեալ կատարեց
երգը։ Հանդիսատեսի արձագանգը ամէն անգամ
նոյնն էր։ Ան որոշեց, որ երգը պէտք է ձայնագրուի։
Հեռաձայնեց Աթլանթիկ Ռեքորտս ձայնագրման
արուեստանոց, որ անոր երգերու արտադրողն էր։
Արուեստանոցի տնօրէն Ճերի Ուեքսլըր մերժեց,
մեկնաբանելով, որ երգը չափազանց երկար է։ Ռէյ
երկար չերկմտեցաւ։ Անմիջապէս գտաւ ձայնասփիւռի կայան մը, որ համաձայնեցաւ ձայնագրել
երգը եւ թողարկեց զայն։ Աթլանթիկ Ռեքո-րտսը
հասկցաւ,
որ
մեծագոյն սխալ գործած
է, երբ երգը սկսաւ հնչել
եթերներէն եւ հաւաքեց
մեծ
քանակութեամբ
հանդիսատես։ Անոնք
երգը մասնատեցին եւ
թողարկեցին 3 երգէ
բաղկացած շարքի տեսքով։ Այս յապաղումը
իրենց համար շատ սուղի նայեցաւ, որովհետեւ
շուտով Ռէյին աւելի մեծ գումարով եւ աշխատանքային աւելի ազատ պայմաններով համագործակցութեան առաջարկ ըրաւ Էյպիսի Ռեքորտսը։
Ռէյ բնականաբար ընդունեց այդ առաջարկը։
Ինչ կը վերաբերի երգին, այնուամենայնիւ, հակառակ անոր սիրուած ըլլալուն,
գտնուեցան
ձայնասփիւռի որոշ կայաններ, որոնք հրաժարեցան
եթեր արձակել երգը երգիչի չափազանց «սեքսուալ
ձայնի» պատճառով։ Շուտով մեծ աղմուկ բարձրացաւ այս երգի շուրջ։ ձայնասփիւռի կայանները
կ’ըսէին, որ երգը անյարիր արտայայտութիւններ
կը պարունակէ, իսկ երաժշտական խանութները
կը պահանջէին ետ տանիլ սկաւառակները, ինչ
ընել, Աթլանթիկ Ռեքորտսը կը հրաժարէր։ Երգի
մասին մէկ անգամ ամերիկացի մէկ այլ երգիչ Պիլլի
Ճոէլ ըսած է,-«Ան այդ յանկարծաբանական խաղերը կ’ընէր, հոգոցի կամ քմծիծաղի տեսքով։ ալ
չխօսինք պոռալու, նըւոցի, ճչոցի ու տնքոցներու
մասին» ։ Ինքը, Ռէյ այս բոլորի մասին մէկ անգամ
խօսեցաւ հետեւեալ ձեւով,- «Մարդիկ ուղղակի
խելագարուած էին. անոնք սիրած էին այդ «մմ՜մ»-
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ՄՀԵՐ ՉԱՏԻՆԵԱՆ
(1989)
«Ֆրանսուհին»

Վանաձորցի երիտասարդ գեղանկարիչ, որուն
կտաւներուն մէջ ակնառու են թարմ եւ անկեղծ
գոյները, ան հասցուցած է անհատական
ցուցահանդէսներ ունենալ Երեւանի մէջ, մասնակցած
է Սլովաքիայի, Վրաստանի, Հայաստանի մէջ
կայացած երիտասարդ նկարիչներու միջազգային
ցուցահանդէսներու։

երն ու «նն՜ն»-երը։ Իսկ յետոյ անոնք պարզապէս
յայտարարեցին որ անիկա անճաշակ եւ անյարիր
է։ Բայց ի վերջոյ մենք բոլորս ալ գիտենք այդ
«մմ՜մ»-երու եւ «նն՜ն»-երու մասին»։ Տարիներ ետք
ան իր ինքնակենսագրական յուշերուն մէջ գրեց
,-«Ես հասկցայ, որ ձայնասփիւռի շատ մը կայաններ
արգիլեցին այդ երգը՝ պարզապէս իմ սեւամորթ
ըլլալուս պատճառով, որովհետեւ նոյն երգի
սպիտակամորթ կատարողներու տարբերակաները
հնչեցին եւ որեւէ արգելք չեղաւ։ Իմ տարբերակի
վրայէն ալ հանեցին արգելքը։ Ինծի համար անիկա
տարօրինակ թուեցաւ, որովհետեւ երբեք մտքովս
չէր անցած, որ սեքսը կրնայ ըլլալ սեւ կամ ճերմակ»։
Երգը վերաերգեցին Էլվիս Փրեսլին, Քլիֆ Ռիչարտը, Էրիք Քլեփթընը, Էտտի Քօքրենը, Նենսի
Սինաթրան, Ռոյ Օրպիսոնը, Ճոնի Քեշը եւ ուրիշներ։ Պիթլզ խումբը կը կատարէր «համպուրկեան»
բոլոր ելոյթներու ժամանակ։ Միք Ճակերը, Էրիք
Պերտոնը կը պնդէին, որ երաժիշտ դառնալ իրենց
ստիպած է նոյն այս երգը։
What’d I Say երգը կը մտնէ
Ռոլինկ
Սթոուն
ամսագրի
«Դարու մեծագոյն 500 երգերու»
շարքին։ Ինպէս նաեւ անիկա կը
հանդիսանայ Ռոք ըն Ռոլը
ձեւաւորած 500 երգերէն մէկը։
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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՝

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
Հանդիսապետութեամբ

Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ Ս. ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ
ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՏՕՆ

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

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28 Թեկնածու
Լիբանանի
հայոց առաջնորդ
Գրանցած Է
Շաբաթ, 22 յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 6.00,
Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցի,
ժամերգութիւն, սուրբ կոյսերու մասունքով թափօր,
սուրբ պատարագ եւ ջրօրհնէք

ՎԱՐՁՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Պատարագիչ եւ քարոզիչ
Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն եւ սրբուհիներուն
բարեխօսութեամբ ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը

Պուրճ Համուտի մէջ, Ա. յարկ, տարածք 120 քառ. մեթր՝ 3
սենեակներ, սրահ եւ յարակից բաժիններ: Կարելի է օգտագործել
գրասենեակներու, պահեստի, եւ այլ:
Դիմել հեռ. 01-264505 03-132843 կ.ա. ժամը 9:00-էն կ.ե. ժամը
3:00 Երկուշաբթիէն Ուրբաթ օրեր:

ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ԿԱՐԻՔ

Թաղական խորհուրդ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
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%)։
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Քաղաքի Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի վկայեալ
ուսուցիչներու զանազան նիւթերու մէջ: Հետաքրքրուողներ իրենց
CV-ն կրնան ղրկել principal@aecbeirut.edu.lb հասցէին:
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