«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

âáñ»ùß³µÃÇ
82ñ¹ î³ñÇ,
î³ñÇ, ÃÇõ
ÃÇõ 218(22«519)
116(22«417)
âáñ»ùß³µÃÇ // 26.6.2019
6.2.2019 82ñ¹

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

î»ë³ÝÏÇõÝ

«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

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Հերթական Նիստը
Քմա՞յք, Նախարարական
Թէ
Տեղի Ունեցաւ
Յանձնաժողովի
Երկրորդ ՀՀ Կառավարութեան
HRW-ը
Կը
Զգուշացնէ
Պուրճ
Համուտի
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Արդարադատութիւն
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Հակառակ այն դժբախտ իրողութեան, որ
Աղբավայրի Ընդարձակման Մասին
Մասին
Յայտարարութեան
կ՛ապրինք այնպիսի
օրեր, ուր մարդ ուշադիր Համար

պէտք է ըլլայ իր իւրաքանչիւր բառին, ամբոխին
կողմէ յանկարծ խաչը չբարձրանալու համար:
Ամբոխ մը, որուն տրամաբանութեամբ ամէն ինչ
սպիտակ կամ սեւ է եւ եթէ արդարութեան համար
կեցուածք մը ունենաս, որ համահունչ չէ նշեալ
խումբին զգացական կիրքերուն հետ, ապա
կրնաս դաւաճան ալ հռչակուիլ...:
Անցնինք բուն նիւթիս:
Դարձեալ օրակարգի վրայ է Հայաստանի
երկրորդ նախագահ Ռոպէրթ Քոչարեանի վերըստին կալանաւորումի նիւթը:
Անկախ Քոչարեանի մասին մեր ունեցած անձնական կարծիքէն: Անկախ Մարտ մէկի, թէ այլ
թղթածրարի զոհերուն կամ անոնց ընտանիքներուն արդարացի իրաւունքէն կամ անոնց հոգեվիճակէն եւ անկախ ամէն այլ հանգամանքէ,
Հայաստանի մէջ այս վերջին շրջանին, միեւնոյն
թղթածրարով մը մարդ կալանաւորել... վերստին
արձակել... դարձեալ կալանաւորել... այս գործընթացը ինչ, որ բան մը չըսէ՞ր գործող դատական
համակարգին մասին...:
Քոչարեանը դարձեալ կալանաւորելու որոԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
շումը,
որ կը բեկանէ
նախկինը, որ հիմնուած
էր
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
Արցախի
նախկին
եւ ներկայ նախագահներու
նախարարական
2-րդ նիստը՝
երաշխաւորութեանյանձնաժողովի
վրայ, Արցախի նախագահներ
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքաչի՞ վարկաբեկեր
(պահ մը մոռնանք,
որ Ռոպէրթ
կանութեան
մասինալ յայտարարութիւնը
ամբողՔոչարեան ինքն
նաեւ Արցախի նախկին
ջացնելու
համար:
նախագահ
է...): Աւելի եւս, Արցախի հանդէպ ինչ,
տեղական
շաբաթաորԸստ
նախատանք
չէ՞ լրատուամիջոցներու՝
եղածը:
վերջին
կազմուած
յանձնաժողովին
անդամ
Անցնինք
աւելի սոյն
յառաջ:
ՀՀ իշխանութիւն
մը,
10որ նախարարները
պիտիբանակցութեանց
քննարկեն Ռուսիոյ
Արցախի հիմնահարցով
մէջ
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու
Արցախեան կողմի
մասնակցութիւնը
հիմնական
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառակը նկատէ, անոր նախագահներուն երաշխաւոջադրած
վերստին
կեանքի
րութեան նախաձեռնութիւնը
անտեսումով ինչ, որ սխալ
չկատարե
՞ր:
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
Արցախի
նախագահի երաշխաւորութիւնը
եթէ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաՀայաստանի Հանրապետութեան
դատական
րութեան
մէջ:
համակարգին մէջ բանի չծառայեր, ապա միջազՆորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղագային
ամպիոններու
վրայ անոր ներկայութիւնը,
քականութեան
մասինառնցուիլ
յայտարարութիւնը
պիտի
որքա՜ն լուրջի կրնայ
բարեկամին կամ
ընդգծէ
շարք
մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինաթշնամիին
կողմէ...:
նոցը,Ի Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեվերջոյ նաեւ,
այս եւ նմանօրինակ
գործրութիւններու
Հըզպալլայի
եւ անոր
ընթացը քիչ կարգաւորումը՝
մը մանկապարտէզի
մակարդակի
դաշնակիցներուն
պահանջով,
քան քմայք1 միլիոն
տպաւորութիւն չտա
՞ր, ուր շատ աւելի
մը բաներ
սուրիացի
գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
ներով կ՛առաջնորդուին...:
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած բարեփոԻսկ եթէ քմայքը
մանկապարտէզի
մը մէջ
խումները՝
փրկելու համար
երկրի
տնտեսական
վեհանձն մօտեցումով
մը կարելի
է արդարացնել,
վատթար
որ նաեւ վիճակը:
երբեմն մեծահոգի ժպիտ կը պարգեւէ
մեծահասակին, նոյն բանը կարելի՞ է ըսել այնքան
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
կարեւոր
համակարգի մը համար,
որուն առողջուՊաշտօններու
Փոխանցումը
թեան հետ կապուած
է մեր Հայրենիքին ամբողջ
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
ճակատագիրը...:
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գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

Human Rights Watch-ը Երեքշաբթի զգուշացուց,
որ Պուրճ Համուտի աղբավայրը յաջորդ ամիս
պիտի ընդարձակուի։ Ան կոչ ըրաւ կառավարութեան
կեդրոնանալու թափօններու քանակի կրճատման
վրայ, ոչ թէ տարածքի ընդլայնման:
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նոր«Չկայ
պաշտօնները:
որեւէ պատրուակ, որ կը յետաձգէ թաՊաապտայի
պալատինհամակարգը»,մէջ նախագահական
փօններու
կառավարման
յայտահարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
րարեց
HRW-ի
Մերձաւոր
Արեւելքի
տնօրէն
Լամա
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ֆաքիհ:
Ռաֆուլէն:
Այս մասին հաղորդեց
«Կառավարութիւնը
պատրաստնախագահական
է թաղելու գլուտեղեկատուական
խը
աւազի մէջ, բայցգրասենեակը:
բնակիչները չեն ուզեր թաղուիլ
աղբամաններու մէջ»:
Ռաֆուլ յաջողութիւնպատասխանն
մաղթեց Ժրեյսաթիին՝
իր
Յայտարարութիւնը
էր Յունիս
նոր վարչապետ
առաքելութեան
մէջ,Հարիրիին
մինչ նորուղղուած
նախարարը
3-ին
Սաատ
ճաբարձր գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած աշխատանքը
նապարհային
քարտէզին
վերաբերեալ
Կենսոլորտի
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
նախարարութեան
դիմումին,
որ կը
հակասէր Պուրճ
Համուտի մօտակայ աղբավայրի ընդլայնման որոշԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
ման:
Քապպարա
ըսաւ, որ իր քննադատութեան
իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
HRW-ը առանձնացուց
հաԱպու
Սլեյմանը,
պիտի
մար
այն
փաստը, անտարակոյս
որ Կենսոլորտիյաջողութիւն
նախարարութիւնը
արձանագրէձեռնարկել
այս նոր պաշտօնին
շնորհիւ
ձախողեցաւ
աղբավայրինվրայ՝
ընդլայնումը։
տարիներու իր փորձառութեան,
պիտի
Կազմակերպութիւնը
նշեց, որ ասիկա կը եւ
վերաբերի
ապացուցէ, որ այսսեփական
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
նախարարութեան
որոշումներէն
մէկուն
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
(8633)
եւ միջազգային
ուղեցոյցին: օգտին, ինչպէս
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:
Նախարարութեան մամուլի քարտուղարը մերժեց HRW-ի մեղադրանքը, ուղղուած Կենսոլորտի
Տնտեսութեան եւեւառեւտուրի
նախարար Մաննախարարութեան,
նշեց, որ նախարարութիւնը
սուր Պթեյշ
ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի ըլլայ
հերքում
պիտի
հրապարակէ
Չորեքշաբթի:
ստեղծել
արդիւնաւէտ մէջ
տնտեսութիւն
ՄիաժաՅայտարարութեան
HRW-ը կոչմը:
ըրած
է ճամանակ ան կոչ քարտէզը
ուղղեց բոլոր
քաղաքական
գործիչնապարհային
քննարկելու
նախարաներուն կոմիտէի
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուարական
փորձագէտներուն
հետ
եւ հանրային
րութիւնները
եւ համար՝
երաշխաւորելու
երկրի
խորհրդատւութեան
մինչ վերջնականացկայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
ւիլը
եւ ներկայացուիլը
Կառավարութեան:

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:

Լիբանանի Պաղեստինցիները Կը Բողոքեն
Թրամփի Որոշումները
Մերձաւոր
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
Արեւելքի Խաղաղութեան Վերաբերեալ

Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Հարիւրաւոր ցուցարարներ
Երեքշաբթի հաւաքԳործակցութեան
Հեռանկարները

ւեցան
Պէյրութի եւ
Լիբանանի հարաւային
պաղեսՀայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոտինեան
գաղթականներու
ճամբարներուն
մէջ՝
ղովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
դատապարտելով
մէջմէջ
իրականացուող
5-ին ընդունած է Պահրէյնի
Հայաստանի
Ճափոնի արԱՄՆ-ի
կազմակերպած
միջազգային
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճունհանդիպումը,
Եամատան:
որ
կը վերաբերի
Իսրայէլ-Պաղեստինեան
խաղաԻնչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ղութեան
տնտեսական ծրագիրին:
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան հետ կաՀարիւրաւոր
ցուցարարներ
հաւաքուեցաւ
նաեւ
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
Սայտայի
Այն
ալ-Հլուէ
եւ
Միյէհ
Միյէհի
եւ
Սուրի
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաճամբարներուն
բերութիւններումէջ։
հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
ցոյցերը
եւ Բողոքի
Ճափոնի
միջեւ կազմակերպուած
կապերը կայուն էին
եւ «Համաս»
արագ կը
շարժման
կողմէ`
«Ոչ՝
դարի
գործարքին
համար.
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Պահրէյնի
խորհրդաժողովը
պէտք
է
ձախողի»
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաարտայայտութիւններով:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
մէջ շարժման
ներկայացուցիչ
ԱհնորԼիբանանի
լիցք հաղորդած
է երկկողմ
կապերու ամրաետ
Ապտըլ
Հատի
Պահրէյնի
խորհրդաժողովը
պընդումին:
ներկայացուց իբրեւ ոչ պակաս, քան «պաղեստինն
ու պաղեստինցիները
վաճառելու փորձ»:
«Նոյնիսկ
Ազգային ժողովի նախագահը
անդրադարձած
եթէ
մեզի տաք ամբողջ աշխարհի
գումարը ... մենք
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարպիտի
չի
տանք
մեր
հողը»,ըսաւ
ան:
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
որ ԱՄՆ-ի
նախագահ Տոնալտ
Թրամփի
կը Նշենք,
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաայսպէս
կոչուած
գործարքի
տնտեսական
հատկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
ւածը
կ՝առաջարկէ աւելի
քան 50 միլիառ
տոլար`
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
ձգտելով
սկսիլ
Լիբանանի,
Եգիպտոսի,
Յորդահետ բարեկամութեամբ:
նանի
գրաւեալ Պաղեստինեան
ՀՀեւխորհրդարանի
ղեկավարը տարածքներու
իր երախտատնտեսութիւններէն:
Լիբանանի
կը կազմէ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնիբաժինը
կառավարութեան
6զարգացումի
միլիառ տոլար:
աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Նշենք
նաեւ,
որ Լիբանանը
պոյքոթիօժանդակուենթարկած
բնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
էթեան
Պահրէյնի
խորհրդաժողովը
եւ
երկրին
մէջ
եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
լիբանանեան ու պաղեստինեան պաշտօնեաները
դատապարտած են ԱՄՆ-ի առաջարկը:¾ç 03
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Քոչարեան Կրկի՞ն Պիտի
Կալանաւորուի

Վերաքննիչ քրէական դատարանը հրապարակեց ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի գործով մեղադրող կողմի եւ Մարտ 1-ի գործով
տուժողներու իրաւայաջորդներու բողոքներու վերաբերեալ որոշումը: Ինչպէս կը տեղեկացնէ
«Արմենփրես»-ը, Վերաքննիչ դատարանը որոշեց
բաւարարել մեղադրող կողմի եւ տուժողներու
իրաւայաջորդի բողոքները:
«Միջդատական վարոյթի ընթացքին որպէս
խափանման միջոց ընտրուած կալանաւորման վերացման վերաբերեալ առաջին ատեանի դատարանի որոշումը բեկանել: Մեղադրեալ Ռոպերթ
Քոչարեանի նկատմամբ որպէս խափանման միջոց
կիրառել կալանաւորումը»,- ըսած է դատաւոր
Արմէն Դանիէլեան` նշելով, որ կը վերցուի նաեւ
Քոչարեանին ազատ արձակելու հիմք հանդիսացած` Արցախի ներկայ եւ նախկին նախագահներ
Բակօ Սահակեանի եւ Արկադի Ղուկասեանի
անձնական երաշխաւորութիւնը:
Ռոբերտ Քոչարեան, անոր պաշտպանները եւ
ընտանիքը ի նշան բողոքի չեն մասնակցած դատական նիստին, քանի որ դատաւոր Արմէն Դանիէլեանը նախորդ դատական նիստին թոյլ չէ տուած
ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները:
Յունիս 24-ին բողոքը քննող դատաւոր Արմէն
Դանիէլեան դիմած էր Ոստիկանութիւն իր անվըտանգութիւնը ապահովելու համար:

Ազգային Ժողովը Ընդունեց Հարկային Օրէնսգիրքի Փաթեթը.
Կողմ էր Միայն «Իմ Քայլը»
Ազգային ժողովը Յունիս 25-ին երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց Հարկային օրէնսգիրքի փաթեթը: Նախագիծին կողմ քուէարկեց միայն «Իմ
քայլը» խմբակցութիւնը, իսկ «Բարգաւաճ Հայաստան»ը ու «Լուսաւոր Հայաստանը» դէմ քուէարկեցին: Նախագիծը ընդունուած է 73 կողմ, 32 դէմ
ձայներով:
Հարկային օրէնսգիրքի այս փաթէով կը նախատեսուի նուազեցնել եկամտային հարկը` սահմանել
համահարթ 23 տոկոս, յետագային ան պիտի իջենէ
մինչեւ 20 տոկոս: Այսօր կը գործէ տարբերակուած
եկամտային հարկ` 23, 28 եւ 36 տոկոս:
Այս օրինագիծին դէմ ամիսներ շարունակ
բողոքի տարաբնոյթ ցոյցեր կ՛իրականացնէին ՀՅԴ
ՀԵՄ «Ահազանգ» նախաձեռնութեան անդամները:
Ազգային Ժողովի դարպասներուն մօտ յայտարարութեամբ հանդէս եկաւ «Ահազանգ» նախաձեռնութեան անդամ Քրիստինէ Վարդանեան` նշելով.
«Քիչ առաջ Ազգային ժողովը ընդունեց նախագիծ
մը, որ ուղղակի կը հարուածէ երկրի բնակչութեան
մեծամասնութեան: Այս նախագիծով պետական
պիւտճէին տարեկան` շուրջ 45 միլիառ դրամի կո-

րուստները կը նախատեսուի փոխհատուցել թանկացնելով շարք մը ապրանքատեսակներ, որոնք
մենք ամէն օր կ՛օգտագործենք մեր կեանքին մէջ:
Այս նախագիծը որեւէ կերպ պիտի չլաւացնէ երկրի
բնակչութեան մեծամասնութիւնը կազմող` ցած
եկամուտ ունեցող, այսինքն` 150.000 դրամէն ցածր
ստացող, աղքատութեան մէջ գտնուող գործազուրկներու, թոշակառուներու, դեռ աշխատաշուկայ
չմտած երիտասարդներու կենսամակարդակը:
Փոխարէնը` ան էականօրէն պիտի աւելցնէ քանի
մը հազար մարդու եկամուտները` ամսական դրութեամբ:
Անոնք նշեցին, որ այսօր ցոյցը վերջացաւ այստեղ, բայց իրենք պիտի ըլլան այստեղ, երբ այս
նախագիծին հետեւանքները զգայ հասարակութեան մեծամասնութիւնը, եւ այդ ընկերային ընդվզումը,
որուն մասին այդքան կը զգուշացնէին, եւ որմէ
այդքան կ՛ուզէին խուսափիլ, պիտի ըլլան այդ
պայքարի առաջամարտիկը»:
Ան յայտնեց, որ նախաձեռնութեան յետագայ
քայլերուն ու ծրագիրներուն մասին պիտի տեղեկացնեն վաղը` այլ ձեւաչափով:
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Թուրքիոյ Մէջ 7 Ահաբեկիչ Վնասազերծած են
Ահաբեկչութեան դէմ պայքարի ծիրէն ներս
կազմակերպուած գործողութիւններու արդիւնքով
Յունիս 25-ին Տիարպեքիրի մէջ՝ երկու, Հաքիարիի
մէջ՝ չորս եւ Թունճելիիի մէջ մէկ ահաբեկիչ վնասազերծած են:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով «Անատոլու» գործակալութիւնը, Թուրքիոյ ներքին գործերու նախարարութենէն ստացուած
տուեալներուն համաձայն՝ Տիարպեքիրի Հանի գաւառին մէջ նահանգային ոստիկանութեան կողմէ
կազմակերպուած գործողութիւններու արդիւնքով 2
ահաբեկիչ վնասազերծուած է, իսկ Հաքիարիի
Շեմտինլի գաւառին մէջ՝ 4 ահաբեկիչ: Բացի այդ՝
Թունճելիի մէջ դեռ Յունիս 22-էն նահանգային
ոստիկանութեան կողմէ իրականացուող գործողութիւններու արդիւնքով 1 ահաբեկիչ վնասազերծըւած է:
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Արտեմի Այվազեան
(26 Յունիս, 1902 Պաքու)-( 14 Նոյեմբեր, 1975
Երեւան)
Երաժշտահան, խմբավար, թաւջութակահար,
ՀԽՍՀ ժողովրդական արուեստագէտ։
Երաժշտական տարրական կրթութիւն ստացած է Պաքուի ուսումնարանէն ներս։ 1923 թուականին աւարտած է Թիֆլիսի, 1932 թուականին՝
Մոսկուայի երաժշտանոցները։ Որպէս ուսուցիչ
պաշտօնավարած է Երեւանի երաժշտանոցէն
ներս։
1927-1930 թուականներուն եղած է Գիւմրիի
երաժշտական արուեստանոցի տնօրէն։
1938 թուականին կազմակերպած է Հայաստանի պետական էսդրատային նուագախումբը

Նախարարութենէն ստացուած յայտարարութեան մէջ նաեւ կը նշուէր, որ ահաբեկչութեան դէմ
պայքարի ծիրէն ներս իրականացուող գործողութիւնները շարունակական բնոյթ պիտի ունենան:
(1938-1956 թուականներուն՝ գեղարուեստական
ղեկավար)։
Արտեսի Այվազեանը հայ ազգային էսդրատային երաժշտութեան հիմնադիրն է։ Ան իւրովի
համադրած է էսդրատային երաժշտութեան
բնորոշ գիծերը եւ հայ ժողովրդական մեղեդիներու
ռիթմն ու հնչերանգները: Ժողովրդականութիւն
կը վայելեն անոր «Հայաստան», «Ճան Երեւան»,
«Հայրենիք»,
«Կարինէ»,
«Գիւլնարա»,
«Քարաւան» երգերը:
Հեղինակ է «Թափառնիկոս» (բեմ.՝ 1937 թ.),
«Պարոն Մինթոեւը Փարիզում» (1963 թ.), օփերաներու, «Ատամնաբոյժն արեւելեան» (բեմ.՝ 1944
թ.), «Աշուղ Ղարիբ» (բեմ.՝ 1945 թ.), «Սէր աստղերի տակ» (բեմ.' 1969 թ.) եւ այլն։
Այվազեանը հեղինակ է նաեւ շարք մը
սիմֆոնիք ստեղծագործութիւններու։
Գրած է նաեւ ֆիլմերու երաժշտութիւն՝ «Ձիւնէ
թագուհին» (1957թ., «Մօր սիրտը» (1957թ.), «Ինչո՞ւ
է աղմկում գետը» (1958թ.), «Պոէմ Հայաստանի
մասին» (1960թ., վաւերաֆիլմ) եւ այլ ֆիլմերու
համար:
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Հայաստան Եւ …. Շատ «Բաներ»…
ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
Այս ամառ ալ որոշած եմ արձակուրդս անցընել
հայրենիքիս մէջ: Ծրագրած եմ արդէն: Հայաստան պիտի
երթամ, շաբաթներու համրանքով:
Արդէն իսկ, մանուկի նման, խանդավառ եմ: Կը զգամ:
Թերեւս ուրիշներ չեն զգար բնոյթը այս բառին: Ու
գաղտնիք մը չէ, երբ յայտնեմ, որ երկար տասնամեակներէ
ի վեր անոր արմատները ներսս էին, հոգիիս մէջ:
Արմատներ, որոնք ցանուած էին ծնողքիս ու ծննդավայրիս
կողմէ, եւ որոնք միեւնոյն ատեն ցեղիս կեանքը կը
բնորոշէին: Անոր համար, միշտ կարօտը սրտիս, երազած
էի այցելել:
Իսկ հիմա՝ այս օրերուն, ահա կրկին ստեղծած էի
պատեհութիւնը: Ներքին ձայն մը արդէն սկսած էր առաջնորդել զիս, պարզ, խոր, նուրբ եւ նոյնքան ալ՝ աւանդական:
Պիտի երթամ եւ անպայման կրկին անգամ դիտելու
Արարատի անբացատրելի հմայքը, հարուստ եւ անհրաժեշտ ներաշխարհովս: Եւ տակաւին՝ նաեւ վայելելու անշպար
գեղեցկութիւնը հայրենիքիս ու մեր Երեւանին: Ծրագրած
եմ արդէն: Հոն դարձեալ պիտի ուզէի միշտ հանդիպիլ հին
ու նոր բարեկամներուս, ինծի ծանօթ հայրենի կրթական
մշակներու, ծննդավայրէս՝ նախկին աշակերտներուս,
հայրենակիցներուս, նոյնիսկ դրացիներուս: Անբացատրելի
հոգեկան վայելք: Կեանքս կրկին պիտի լեցուէր վերապրելու կամքով: Անհամբեր եմ: Կարծես՝ յուշերս արդէն
սկսած են տրոփել միտքս: Չեմ ուզեր, որ երազներս լռեն:
Նոյնիսկ անկարելի է, դժուար է համրել մտածումներս:
Այսպէս եմ, ի՞նչ կրնամ ընել: Կ՚արդարանամ:
Նոր յայտնութիւններ չեն այս տողերը, որոնք ընդգծելի
դարձուցած եմ վճիտ իրողութեամբ:
Սակայն յանկարծ…
-Այս օրերուն ո՞ւր կ՚երթաս… չե՞ս լսեր…- բարեկամներէս
մէկուն անակնկալ այս հարցումը եկած էր խանգարելու
մտքիս հեզասահ թելերու շարքը: Աւելի՛ն. «նախկին նախագահ, նոր վարչապետ, ճամբաները փակել, դատարան
եւ դատաւորներ, կաշառք եւ անարդարութիւն, խախտումներ, ցոյցեր, ճամբաներ փակել» եւ աւելին՝ «գունաւոր»
եզրակացութիւններ՝ երկար-բարակ բառերու եւ խօսքերու
շարանով շաղախւած ու անօրինակ նախադասութիւններով
հրամցուած:
Վայրկեանին շրթներս պինդ բռնած, յօնքերս ալ
կուտակուած, ինքզինքս ինքնաբերաբար գտայ կեանքիս
ճեղքըւած ճամբուն վրայ: Կանգնեցայ լուռ ու մտածկոտ:
Շուարած էի:
Թերեւս ճիշդ կամ արդարացի էին այդ բոլոր խօսքերը,
որոնք զիս անզգալաբար տարած էին այն եզրակացութեան,
թէ ինչպէ՛ս հայրենիքս պիտի գտնէի այս օրերուն: Իրապէս,
որ միտքս տակն ու վրայ եղած էր, ու երազներս ալ խառնըւած ու պղտորած էին: Մտահոգ էի: Թէեւ շրջապատիս մէջ
կը խօսէի, կը խնդայի, կը ծիծաղէի, սակայն ներսս կար,
գոյութիւն ունէր ներքին կշռոյթ մը, որ սրտատրոփ կ՚արձագանգէր:
Ուստի, ուզեցի այս անգամ ալ գրիչիս բերանը ազատ
պահել մտքիս բացուած հորիզոններուն դիմաց:
***
Արդ, ատկէ ետք, կը զգայի, որ միտքս ուրիշ «բան» մըն
էր, որ կը փնտռէր: Անանուն եւ անօրինակ: Եւ
ինքնաբերաբար օրուան լուրերուն աւելի մօտէն սկսած էի
հետեւիլ:
Ճիշդ էր, որ մեր Հայաստանը ուրիշներուն «Արմինիա»ն
էր, կ՚ըսէի մտովի ու հոն, այդ տարածքին վրայ, քառորդ
դարէ ի վեր ազատ եւ անկախ իր գոյութիւնը ունէր, կը
շնչէր, բայց կարծես հիմա, այս օրերուն, կրկին ներքին
խառնակ վիճակ մըն էր, որ կ՚ապրէր: Ու միւս կողմէ,
ինչպէս միշտ, տեսանելի է, թէ ինչպէ՛ս դարձեալ աշխարհը
բաց աչքերով է, որ զինք կը դիտէր: Բայց…

Հաստատ է, որ ներկայիս հոն կայ նոր մտածելակերպ
եւ տակաւին ինծի համար յաճախ անհասկնալի ու գաղտնի
կեանք: Այս բոլորը աղուոր անկեղծութեամբ կ՚ըսեմ ու
կ՚աւելցնեմ. թէեւ հոն հարցեր կան՝ ժայռերու նման ցցուած,
բայց միեւնոյն ատեն հարցերը լուծելու լաւ տրամադրութիւն
ալ կայ: Անմեղօրէն կ՚արդարանամ:
Իրականութիւն է, որ մեր երկիրը ներքին փոխանցման
դժուարին պահեր կ՚ապրի: Անկասկա՛ծ: Անոր համար
բոլորս ալ հակասական եւ անհաւասար տրոփումներ
ունինք: Բնական է եւ մարդկային:
Սակայն մի՛ մոռնաք, որ միշտ չենք կրնար լաւի ու վատի նկատմամբ անտարբեր մնալ: Հարցերը միայն լոյսին
բերելը լուծում չէ: Էականը անոնց լուծման ձեւն ու ուղին
որոշելն է: Տեսնուած է, որ մեր հայրենիքին մէջ երբեմն
պատմութեան անիւը ծուռ դարձած է: Ու իբրեւ բնական
հետեւանք՝ արդիւնք՝ հայ միտքը քալած է աշխարհի բոլոր
կողմերը: Ազատօրէն շնչելու: Ապրելու: Գոյատեւելու:
Ու միշտ եւ ամէն առիթով կրկնած եմ, որ նման
իրականութեան համար լայնախոհ եւ լայնամիտ մարդոց
համախըմբումն է կարեւորը: Ժամանակի դէմ չենք կրնար
թիավարել: Ժամանակը արագ կ՚անցնի, եւ մենք յաճախ
շատ քիչ անգամ կ՚անդրադառնանք անոր անողոք
սլացքին: Ուստի ներքին հաւատքին ուժ պէտք է տրուի, կը
կրկնեմ բարձրաձայն: Գիտենք, որ հոն մաքուր միտքեր եւ
համոզումներ կան, որոնք դարերէ ի վեր խարսխուած են
հայ ժողովուրդի յաւերժութեան հաւատքին վրայ:
Այս օրերուն նոր Հայաստան կը շեփորենք եւ սակայն
յաճախ կը մոռնանք հայութեան բոլոր մասնիկներու ներկայութիւնը ապահովելու այս գործընթացին յաջողութեան
համար: Այս՝ հոգեկան հայրենիքի մը ներկայութեան
բարոյական յաղթանակին սիրոյն:
Յիշենք: Հայ կեանքը ամէն «բանով» լեցուն է: Սակայն
չմոռնանք, որ մեր երկրին կառուցումը կապուած է պարզ
հայ մարդուն, անոր կառուցողական ոգիին, հայրենասիրական կորովին:
Ուստի դարձեալ հարց է՝ ինչպէ՞ս գտնել հայ կեանքի
իմաստը, երազի նման, սահուն եւ պարզ: Ինչպէ՞ս գտնել
կեանքի ձեւը՝ իր նոր գոյատեւման իմաստներով օղակըւած: Պատասխանը մօտս չէ:
Նոր շրջան մըն է, որ ազգովին կ՚ապրինք: Հինը փուլ
կու գայ մեր աչքին առջեւ: Նշմարելի է: Կարծես՝ անցեալի
եւ ապագայի հետ ներքին պայքար մը ունինք: Կը մոռնանք
սակայն, որ բոլորս հայեր ենք: Ազատ ծնած ենք եւ կ՚ապրինք: Ուստի ազատ ենք հարց տալու եւ կրկին ու կրկին
զայն «հոլովելու»: Պարտաւոր ենք միասին աշխարհին
ցոյց տալ մեր ժպտադէմ ու փայլուն ներկան: Անկողմնակալ
եւ դրական: Մեր հարցերը ենթագիտակցութենէ գիտակցականի բարձրացնելը մեծ արժանիք մըն է: Արժեւորենք
զանոնք: Զիրար հասկնանք: Զիրար գնահատենք եւ
յառաջ երթանք: Այս ձեւով Հայաստանը իր բուն նպատակին վերադարձուցած կ՚ըլլանք: Բայց որո՞ւ կ՚ըսես: Ո՞վ
է այս տողերը կարդացողը:
Ճիշդ է՝ ժամանակ է պէտք: Բայց գոնէ բոլորս ալ
պատրաստ ըլլանք յանձն առնելու եւ մեր ուժերու մէկտեղումը ապահովելու: Պատեհութիւններ չեն պակսած նման
բաներու մասին խօսելու կամ արտայայտուելու մասին:
Ուստի կրկնութեան գնով ըսեմ, որ հայ մտքին եւ կամքին
աւիշ տուող բազմերանգ դրսեւորումներով տողեր շարուած
են եւ՝ տակաւին: Որովհետեւ բոլորս ալ կը հաւատանք, որ
հայրենինքն է մեր բոլորին կեանքի բանալին:
Նաեւ ճիշդ է, որ հոն ամէն «բան» ճերմակ չէ: Բայց
ամէն բան «գորշ» գոյն ալ չունի: Սա կը նշանակէ, որ
մարդիկ՝ մտածող ու մտահոգ մարդիկ, անտարբեր չեն
այս բոլոր իրականութիւններուն նկատմամբ: Կը հաւատամ, որ հոն կան մարդիկ, որոնք պահած են իրենց
հաւատքն ու սրբութիւնը՝ հանդէպ մեր լեզուին, մեր
հաւատքին եւ հայրենիքին:
Հայաստանը եւ անոր հզօրութիւնը, անկախութիւնը եւ

հպարտութիւնը մեր բոլորին արեան մէջ է: Աշխատինք
միասնաբար զինք պահել աշխարհի կեանքի ամէնօրեայ
յայտագրին մէջ: Խրատականէ աւելի՝ անմեղ ու պարզ
ցանկութիւններ են: Սրտբաց եւ դրական:
Հաստատ գիտենք, որ նոր միջոցներու անհրաժեշտութիւնը նոր ու լայն դռներ կրնայ բանալ: Ու այս մէկուն
համար իւրաքանչիւր սերունդ պարտաւորութիւն ունի
նախ հանդէպ իր անձին եւ ապա՝ իր հայրենքին եւ ազգին:
Նման ցանկութիւններու իրականացման համար երիտասարդ սերունդը կարեւոր ներկայութիւն է: Մեր նոր սերունդէն կախեալ է մեր երկրի ապագան: Երիտասարդութեան կը պատկանի հինը նորով փոխարինելու յարմարագոյն
ձեւերը փնտռելու աշխատանքը, աւանդը պահելու ճիգը:
Առիթ տանք: Արդիական գաղափարներով օժտուած գիտակից ուսանողութիւնն է, որ նոր հայութիւն կրնայ ստեղծել: Հպարտութեամբ կրկնած ենք: Այսօր հոն նոր սերունդ
մը կ՚աճի: Ականատեսներ ենք: Հիանալի սերունդ մը: Մեր
սերունդէն շատ աւելի լաւ եւ ուսումնատենչ ոգիով զինուած:
Բոլորս ալ անխտիր մեր սպասուած, երազած դրախտը
կը փնտռենք մեր երկրին մէջ: Եւ որպէսզի Արարատեան
լոյսը յաղթանակէ, պէտք է տոկալ, աշխատիլ, գործել,
սիրել, ստեղծագործել գուրգուրալ: Որովհետեւ մեր երկիրը
լոյս է: Այսպէս ըսած էին մեր դասագիրքերը: Եւ այդ լոյսի
ճառագայթներէն կախւած է մեր կեանքը: Մէկ խօսքով,
քաղաքական հասունութիւն, որ կարելի կ՚ըլլայ միայն, երբ
ունենանք մեր ներքին աչքը բացող, մեր ներքին ականջը
լարող հոգեկան կեցուածք: Լաւ, հպարտ, հզօր եւ հաստատ
երկիր մը ունենալու արմատները, մեր բոլորի մտքերուն եւ
հոգիներուն մէջ են: Մեր կեանքին համ եւ հոտ կու տան:
Ազգային ջերմութիւն:
Գիտենք, որ մեր երկիրը աշխարհի տարբեր հոսանքներու տակ կը շնչէ: Հասկնալի եւ նոյնքան ալ անհասկնալի
է այս իրականութիւնը: Բայց «Ի՞նչ կրնանք ընելը» բոլորիս
համար դաւաճանութեան համազօր է: Մարդը մինչեւ ե՞րբ
կրնայ դիմանալ կեանքի անստուգութեան: Նաեւ ճիշդ է,
որ հոն թերութիւններ, անյաջողութիւններ կան, պիտի
ըլլան, բայց կարելի է խուսափիլ, երբ քիչ մը աւելի խստապահանջ ըլլանք նախ մենք մեզի հանդէպ: Բոլոր հարցերն
ալ լուծելի են: Էականը մեր այդ թերութիւնը միասնաբար
վերացնելու ցանկութիւնն ու պատրաստակամութիւնն է:
Որովհետեւ…
Որովհետեւ բոլորս ալ անխտիր մեր հայրենիքը կը
սիրենք: Ինչպէ՞ս կրնաք չսիրել: Ինչպէ՞ս կրնաս բացատրել,
որ դուն քու ժողովուրդդ կը սիրես, թէ ո՛չ: Ինչպէ՞ս կրնաս
բացատրել, թէ Արարատը քեզի համար սրբութիւն է կամ
պատմութիւնն է ազգիդ:
Այս մասին խօսիլն իսկ ամօթ է: Մի՛ մոռնաք: Հայրենիքի
նկատմամբ այդ սէրը ամէն հայ իր ներսիդին կը կրէ:
Հայրենիքը կը սիրես ո՛չ անոր համար, որ փոքր է կամ մեծ,
մաքուր կամ գեղեցիկ է, այլ՝ անոր համար, որ քո՛ւկդ է:
Սեփականութեան հաճոյք: Ազգային հպարտանք: Քու
երկիրդ է: Հողդ է: Քեզի կը պատկանին անոր քարն ու
ջուրը եւ նոյնիսկ՝ փուշը:
Այս բոլորը անբացատրելի իրականութիւններ են:
Տեղ մը կարդացած եմ՝ հայրենիք ստեղծելը հերոսութիւն է, սակայն հայրենիք շէնցնելը՝ առաքինութիւն: Ճիշդ
է: Կարեւորը՝ իրականութիւնը երջանկութեան հատիկներով գրուած ըլլայ, որովհետեւ ե՛ւ հաստատապէս, մեր
ապահովութիւնը մեր հողին վրայ է, որովհետեւ մեր ազգի
անմահութեան ճամբան Մասիսն է:
Լա՛ւ յիշեցէք, օտարներու պատնէշները յաղթահարող
ազգը, ինչպէ՞ս չի կրնար ինքզինք յաղթահարել:
***
Այս բոլորէն ետք, կարծես, ինքզինքս վերագտած եմ ու
պատրաստ՝ հայրենիք այցելելու: Երջանիկ եմ:
«Ժամանակ / Պոլիս»
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ÎÇÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ ´³Å³Ï

¶»ñÙ³ÝÇ³« üñ³Ýë³« ²Ý·ÉÇ³ ºõ ²ØÜ Ú³ÕÃ»óÇÝ

üñ³Ýë³ÛÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ÎÇÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ
ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Þ³µ³Ã ûñ ëÏë³Ý í»ñçÇÝ 16 ËáõÙµ»ñáõ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
Ö³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ¬ ÜÇÏ»ñÇ³ 3¬0
îÇñ³å»ï©¶»ñÙ³ÝÇ³ 61 %« ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝª 13« ÇëÏ ÜÇÏ»ñÇ³ áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝª 4
ÏáÉ»ñ©öá÷ 20« î³ÛåñÇó ïáõ·©27« ÞáõÉÁñ 82« ÷áË©Ø³ÏáõÉ
¬ Üáñí»ÏÇ³ ¬ ²õëïñ³ÉÇ³ 1¬1 ïáõ·©4¬1
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ« Üáñí»ÏÇ³ áõÝ¿ñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ
»õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ£ 104¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ³õëïñ³ÉÇ³óÇ ø»ÝÁïÇ
Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£ ÎáÉ»ñ©Ð»ñÉáíëÁÝ 31« ÷áË©ê»íÇù ¬ ø»ÉáÝï¬Ü³ÛÃ 83
¬ ²Ý·ÉÇ³ ¬ ¶³Ù»ñáõÝ 3-0
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ« ²Ý·ÉÇ³ ³õ»ÉÇ ³ñ¹Çõ¿ï Ó»õáí ·áñÍáÕ
Ï³½ÙÝ ¿ñ£ ÎáÉ»ñ©Ð³áõÃÁÝ 14« àõ³ÛÃ 45+4« ÎñÇÝíáõï 58« ÷áË©î³ÏÁÝ 2«
äñáÝ½
¬ üñ³Ýë³ ¬ äñ³½ÇÉ 2-1 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ« üñ³Ýë³ áõÝ¿ñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ« ÇëÏ äñ³½ÇÉª ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ£ ØñóáõÙÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó³õ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ 106¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
ÏÇë³å³ßïå³Ý ²Ù³ÝïÇÝ Ð³ÝñÇ Ýß³Ý³Ï»ó üñ³Ýë³ÛÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÏáÉÁ«
Ø³ÅñÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÎáÉ»ñ©Îáí¿Ý 52« Ð³ÝñÇ 106« ÷áË©îÇ³ÝÇ« Ø³ÅñÇ ¬
Æ½³ 63£
¬ ²ØÜ ¬ êå³ÝÇ³ 2¬1
²ØÜ¬Ç Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ áõÝ¿ñ 60% ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ£ ²ØÜ ³õ»ÉÇ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ£ ÎáÉ»ñ©Ø©è»÷ÇÝû ïáõ·©7« ïáõ·©76 ¬
Ö»ÝÇýÁñ Ð»ñÙá½û 9« ÷áË© ÈáõëÇ³ Î³ñëÇ³
¬ Þáõ¿ï ¬ ¶³Ý³ï³ 1¬0
¶³Ý³ï³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ áõÝ¿ñ 61% ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£ Þáõ¿ï ·áñÍ»ó ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí£
69¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¶³Ý³ï³ÛÇ ãÇ Ïñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£
ÎáÉ©ê©äÉ¿ùëÃ»ÝÇáõë 55« ÷áË©²ëÉ³ÝÇ£

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ²©Ü³Ë©Ð³Ý·ñáõ³ÝÇ ìÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝ
ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ Ï³ï³ñ»ó â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ³é³çÇÝ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ íÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ËáÛ»³Ý §²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦Ý åÇïÇ ÙñóÇ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµÇÝ ¹¿Ù©
²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (Ð³Û©) ¬ ¾Û ²Û ø¿Û êáÉÝ³ (Þáõ¿ï)

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ²©Ü³Ë©Ð³Ý·ñáõ³ÝÇ ìÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝ
ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ Ï³ï³ñ»ó Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ³é³çÇÝ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ íÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
»ñ»ù ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñáõÝ ¹¿Ù©
öÇõÝÇÏ (Ð³Û³ëï³Ý) ¬ Þùáõ÷Ç êùá÷Ç¿ (ÐÇõë©Ø³Ï»¹áÝÇ³)
âáõù³ñÇßùÇ ä»ÉÏñ³ï (ê»ñåÇ³) ¬ ´³Ý³Ýó (Ð³Û³ëï³Ý)
²É³ßÏ»ñï (Ð³Û³ëï³Ý) ¬ Ø³Ï»¹áÝÇÛ³ ÞÇß»õû (ÐÇõë©Ø³Ï»¹©)

¾ç 04

øá÷³ ²Ù»ñÇù³

¶áÉáÙåÇ³« äñ³½ÇÉ ºõ àõñáõÏáõ¿Û ²ÝÏ³ë»ÉÇ

äñ³½ÇÉÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇª øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
ºñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ äáÉÇíÇ³ ¬ ö»ñáõ 1¬3
ÏáÉ»ñ©Ø³ñÃÇÝ½ ïáõ·©28 ¬ Îáõ»ññ»ñû 45« ý³ñý³Ý 55« üÉáñ¿ë 90+6«
÷áË©øáõ»í³« ü³ñý³Ý
¬ äñ³½ÇÉ ¬ ì»Ý»½áõ»É³ 0¬0
¬ ö»ñáõ ¬ äñ³½ÇÉ 0¬5« ¬ äáÉÇíÇ³ ¬ ì»Ý»½áõ»É³ 1¬3
¸³ë©1)äñ³½ÇÉ 7 Ï¿ï 8¬0« 2)ì»Ý»½áõ»É³ 5 Ï¿ï 3¬1« 3)ö»ñáõ 4 Ï¿ï 3¬6« 4)
äáÉÇíÇ³ 0 Ï¿ï 2¬9£
´©ËÙµ³Ï© ¬ ¶áÉáÙåÇ³ ¬ ø³Ã³ñ 1¬0
¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ ¬ ö³ñ³Ïáõ¿Û 1¬1
¬ ¶áÉáÙåÇ³ ¬ ö³ñ³Ïáõ¿Û 1¬0« ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ ¬ ø³Ã³ñ 2¬0
¶áÉáÙåÇ³« ²ñÅ³ÝÃÇÝ »õ ö³ñ³Ïáõ¿Û Ñ³ë³Ý ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
¸³ë©1)¶áÉáÙåÇ³ 9 Ï¿ï 4¬0« 2)²ñÅ³ÝÃÇÝ 4 Ï¿ï 3¬3« 3)ö³ñ³Ïáõ¿Û 2 Ï¿ï
3¬4« 4)ø³Ã³ñ 1 Ï¿ï 2¬5£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ àõñáõÏáõ¿Û ¬ Ö³µáÝ 2¬2
ÏáÉ»ñ©È©êáõ³ñ¿½ ïáõ·©32« ÊÇÙ»Ý¿½ 66« ÷áË©Èáï»Ûñû ¬ ø©ØÇÛáßÇ 25« 59«
÷áË©ÞÇå³ë³ùÇ
¬ ¾ùáõ³ïáñ ¬ âÇÉÇ 1¬2
àõñáõÏáõ¿Û áõÝ¿ñ 59 ³é Ñ³ñÇõñ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ áõ
¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ Ö³µáÝ ·áñÍ»ó ³õ»ÉÇ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí£ Ö³µáÝÇ §ºáùáÑ³Ù³¦ ËáõÙµÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý øá×Ç
ØÇÛáßÇ ûñáõ³Ý ³ëïÕÝ ¿ñ£
¬ àõñáõÏáõ¿Û ¬ âÇÉÇ 1¬0
¬ ¾ùáõ³ïáñ ¬ Ö³µáÝ 1¬1
àõñáõÏáõ¿Û ¬ âÇÉÇ ÙñóáõÙÁ Ï³ñ»õáñ ¿ñ àõñáõÏáõ¿ÛÇ Ñ³Ù³ñ« áñáíÑ»ï»õ
å³ñïáõ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ¹áõñë ÏñÝ³ñ ÙÝ³É Û»ï³·³Û å³Ûù³ñ¿Ý£ ØñóáõÙÁ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ£ àõñáõÏáõ¿ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ÷áñÓ»ó ³Ù¿Ý Ó»õáí
×»Õù»É âÇÉÇÇ Ïáõé å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ý¹Çå»ó³õ£ ØÇ³ÛÝ ÙñóáõÙÇ 82¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¾ïÇÝëÁÝ ø³í³ÝÇ Ïñó³õ
ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»É« Ø»ùëÇù³ÛÇ §øñáõ½ ²½áõÉ¦ ËáõÙµÇ Û³ñÓ³ÏáÕ ÖáÝ³Ã³Ý
èáïñÇÏ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ àõñáõÏáõ¿Û Û³ÕÃ»ó »õ ·ñ³õ»ó
ËÙµ³ÏÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£
¸³ë³õáñáõÙ©1)àõñáõÏáõ¿Û 7 Ï¿ï 7¬2« 2)âÇÉÇ 6 Ï¿ï 6¬2« 3)Ö³µáÝ 2 Ï¿ï
3¬7« 4)¾ùáõ³ïáñ 1 Ï¿ï 2¬7£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)¾©ø³í³ÝÇ¬àõñáõÏáõ¿Û 2 ÏáÉ« 2)ü©øáõÃÇÝÇû¬äñ³½ÇÉ 2
ÏáÉ« 3)î©Ø³ßÇë¬ì»Ý»½áõ»É³ 2 ÏáÉ£
ø³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ äñ³½ÇÉ ¬ ö³ñ³Ïáõ¿Û«
¬ ì»Ý»½áõ»É³ ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
¬ ¶áÉáÙåÇ³ ¬ âÇÉÇ« ¬ àõñáõÏáõ¿Û ¬ ö»ñáõ

ºõñáå³ÛÇ ØÇÝã»õ 21 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

êå³ÝÇ³« ¶»ñÙ³ÝÇ³ ºõ èáõÙ³ÝÇ³ ²Ýó³Ý
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 21 ï³ñ»Ï³Ý
ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 3¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ä»É×Çù³ ¬ Æï³ÉÇ³ 1¬3
¬ êå³ÝÇ³ ¬ È»Ñ³ëï³Ý 5¬0
¸³ë©1)êå³ÝÇ³ 6 Ï¿ï 8¬4« 2)Æï³ÉÇ³ 6 Ï¿ï 6¬3« 3)È»Ñ³ëï³Ý 6 Ï¿ï 4¬7«
4)ä»É×Çù³ 0 Ï¿ï 4¬8£
êå³ÝÇ³ Ù»Í Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí È»Ñ³ëï³ÝÇ ¹¿Ù« ·ñ³õ»ó
ËÙµ³ÏÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ »õ ³Ýó³õ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ Æï³ÉÇ³Ý
³É ÛáÛë ÙÁ áõÝÇ Ñ³ëÝ»Éáõ£
´©ËÙµ³Ï© ¬ ²õëïñÇ³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 1¬1
ÏáÉ»ñ©î³Ýëû ïáõ·©24 ¬ ì³Éï»ßÙÇÃ 14« ÷áË©Â³Ñ
¬ ¸³ÝÇ³ ¬ ê»ñåÇ³ 2¬0
¸³ë©1)¶»ñÙ³ÝÇ³ 7 Ï¿ï 10¬3« 2)¸³ÝÇ³ 6 Ï¿ï 6¬4« 3)²õëïñÇ³ 4 Ï¿ï 4¬4«
4)ê»ñåÇ³ 0 Ï¿ï 1¬10£

âáñ»ùß³µÃÇ / 26.6.2019

¶»ñÙ³ÝÇ³ ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ »õ ³Ýó³õ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ÆëÏ ¸³ÝÇ³ ÏáñëÝóáõó ³Ù¿Ý ÛáÛë ³ÝóÝ»Éáõ Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Êñáõ³ÃÇ³ ¬ ²Ý·ÉÇ³ 3¬3« ¬ üñ³Ýë³ ¬ èáõÙ³ÝÇ³ 0¬0
¸³ë©1)èáõÙ³ÝÇ³ 7 Ï¿ï 8¬3« 2)üñ³Ýë³ 7 Ï¿ï 3¬1« 3)²Ý·ÉÇ³ 1 Ï¿ï 6¬9«
4)Êñáõ³ÃÇ³ 1 Ï¿ï 4¬8£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)ì³Éï»ßÙÇÃ¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 5 ÏáÉ« 2)âÇ»½³¬Æï³ÉÇ³ 3 ÏáÉ«
3)èÇËÃÁñ¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 3 ÏáÉ£
èáõÙ³ÝÇ³ ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ »õ ³Ýó³õ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ÆëÏ üñ³Ýë³ ÁÉÉ³Éáí 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ³Ù»Ý³ß³ï Ï¿ï
áõÝ»óáÕ ËáõÙµÁ ÝáÛÝå¿ë ³Ýó³õ Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ¬ èáõÙ³ÝÇ³ »õ êå³ÝÇ³ ¬ üñ³Ýë³£

Â»ÝÇë
Ð³É¿Ç Øñó³ß³ñù

ü»ï»ñ¿ñ Þ³Ñ»ó³õ Æñ 10¬ñ¹ îÇïÕáëÁ

¾ç 05

Մինի Ֆութպոլ
ՀԵԸ Անդրանիկ Երկու Մրցում՝ Երկու Յաղթանակ-( Նկար -1 մինի....)

Լիբանանի Մինի Ֆութպոլի բարձրագոյն Լիկայի ախոյեանութիւնը թեւակոխեց իր երկրորդ փուլը: Չորս խմբակներու բաժնուած 24 խումբեր կը
պայքարին ախոյեանութեան տիտղոսին: Իւրաքանչիւր Խմբակ բաղկացած է
վեց խումբերէ: Իւրաքանչիւր խումբ երթուդարձի դրութեամբ պիտի կատարէ
տասը մրցում՝ հինգը սեփական դաշտի վրայ, հինգը՝ օտար:
ՀԵԸ Անդրանիկի Մինի ֆութպոլի կազմը երթի գծով երկու մրցում կատարեց մրցակիցի դաշտերուն վրայ եւ զոյգ մրցումները՝ Շեպէպ Քեքայի եւ
Ուաատ Քոսրիյէի դէմ արձանագրեց՝ 2-1 արդիւնքով յաղթանակ: Ներկայիս,
մեր խումը վեց կէտով կը գլխաւորէ իր խմբակը
ՀԵԸ Անդրանիկի մարզիչն է Գօգօ Ալոզեանը, իսկ թեքնիք հարցերու
պատասխանատուն՝ սպանական ֆութպոլի ծանօթ դէմքերէն Փաքօ Արաճիօ,
որ նախապէս մարզած Լիբանանի ֆութսալի հաւաքականը:
ՀԵԸ Անդրանիկ յաջորդ մրցումը պիտի կատարէ Ուրբաթ 28 Յունիս 2019,
երեկոյեան ժամը 9.30-ին, իր նորակառոյց մարզադաշտին մէջ, Նաքքաշ:

ՀԵԸ Անդրանիկի Աղջիկները Կը Մասնակցին 16 Տարիքէն Փոքրերու
Լիբանանի Ախոյեանութեան Մրցումներուն (Նկար - Պասքեթպոլ 16)

²Ûë ï³ñáõ³Ý §Ø»Í ê³Õ³õ³ñï¦Ç »ññáñ¹ Ùñó³ß³ñùÇª àõÇÙåÁÉïÁÝÇ
Ùñó³ß³ñùÇÝ áñå¿ë Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ« ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý Ëáï³Í³ÍÏ ¹³ßï»ñáõ Ã»ÝÇëÇ Ùñó³ß³ñù»ñÁ£ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ð³É¿ ù³Õ³ùÇ ïÕáó
Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 32-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ Çñ ÙñóáõÙÇÝ« ÃÇõ 3 ¹³ëáõ³Í Ñ³Û³½·Ç
Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí Û³ÕÃ»ó ë»ñå ØÇáÙÇñ ø»óÙ³ÝáíÇãÇÝ 7¬6 Ãå 7¬5« 6-4
Ñ³ßÇõáí£ ì»ñçÇÝ 16¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Ê³ã³Ýáí Û³ÕÃ»ó ·»ñÙ³Ý³óÇ
»ñÇï³ë³ñ¹ º³Ý¬È»Ý³ñï êÃñáõýÇÝ 6¬3« 3¬6« 6¬4 Ñ³ßÇõáí »õ Ñ³ë³õ
ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ÆëÏ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ«
ÃÇõ 3 ¹³ëáõ³Í Ñ³Û³½·Ç Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí ½Çç»ó³õ Çï³É³óÇ Ø³Ã¿û
ä»ñ»ÃÃÇÝÇÇÝ 2¬6« 6¬7 Ãå 4¬7 Ñ³ßÇõáí áõ ¹áõñë ÙÝ³ó å³Ûù³ñ¿Ý£ Øñó³ß³ñùÇ
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ èáÅ¿ ü»ï»ñ¿ñ (1) ¬ î³õÇï Îáý¿Ý 7¬6 Ãå 7¬2« 6¬1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ½áõÇó»ñÇ³óÇ èáÅ¿ ü»ï»ñ¿ñ ß³Ñ»ó³õ Çñ
10¬ñ¹ Ð³É¿Ç ïÇïÕáëÁ »õ 102¬ñ¹ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÇïÕáëÁ£

äÇñÙÇÝÏÑ¿ÙÇ ÎÇÝ»ñáõ Øñó³ß³ñù

ä³ñÃÇ îÇïÕáë³ÏÇñ

äÇñÙÇÝÏÑ¿ÙÇ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 16¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« Ñ³Û³½·Ç
Ø³ñÏ³ñÇÃ³ ¶³ëå³ñ»³Ý ½Çç»õ Ëñáõ³Ã ö»Ãñ³ Ø³ñÃÇãÇÝ 3¬6« 6¬7 Ãå
4¬7 Ñ³ßÇõáí áõ ¹áõñë ÙÝ³ó å³Ûù³ñ¿Ý£
Øñó³ß³ñùÇ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÄáõÉÇ³ ÖÇáñ×Áë (8) ¬ ö»Ãñ³ Ø³ñÃÇã 6¬4« 6¬3
¬ ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ (2) ¬ ä³ñå³ñ³ êÃñÇùáí³ 6¬4« 6¬4
ÆëÏ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ (2) ¬ ÄáõÉÇ³ ÖÇáñ×Áë (8) 6-3, 7-5
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 2¬ñ¹ ¹³ëáõ³Í ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ ß³Ñ»ó³õ
ïÇïÕáëÁ£

ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի
աղջիկները կը մասնակցին 16
տարեկանէն փոքրերու Լիբանանի պասքեթպոլի ախոյեանութեան
մրցումներուն:
Ախոյեանութեան կը մասնակցին 32 խումբեր որոնք բաժնուած
են ութ խմբակներու: Իրաքանչիւր
խմբակի մէջ ընդգրկուած է չորս
խումբ: ՀԵԸ Անդրանիկի խմբակին մաս կը կազմեն Ռիատին, Պրէյները եւ
Սաժեսը: Մեր աղջիկները Պրէյնըրին եւ Սաժեսին յաղթելէ ետք, երրորդ
մրցումին, Նուհատ Նաուֆալ մարզադաշտին մէջ՝
72- 49 արդիւնքով
պարտութեան մատնեցին Ռիատին եւ գլխաւորեցինն իրենց խմբակը:
ՀԵԸ Անդրանիկ 16 տարեկան փոքրերու խումբին մարզիչն է Յարութ
Գուզուճեանը, իսկ վարչական պատասխանատուն Նայիրի Հայրապետեանը:

ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ Պիտի Մասնակցի 23 Տարեկանէն Վար
Լիբանանի Ա. Դասակարգի Ախոյեանութեան Մրցումներուն

Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնը որոշած է Ա. դասակարգի ախոյեանութեան մրցումներուն մասնակցելու իրաւունք ձեռք բերած կազմերուն
համար, 23 տարեկանէն վար Լիբանանի Ա. դասակարգի ախոյեանութեան
մրցաշարք մը կազմակերպել, զուտ տեղական ուժերով: Սոյն մրցաշարքը
առիթ մըն է, որ Ա. դասակարգի ախոյեանութեան մասնակցելու իրաւունք
ձեռք բերող բոլոր խումբերը, առանց օտար մարզիկներու ցուցադրեն իրենց
իսկական կարողականութիւնը:
Սկզբունքով ախոյեանութեան պիտի մասնակցին 12 խումբեր: Մասնակից
խումբերը բաժնուած են երկու խմբակներու, իւրաքանչիւր խմբակ՝ վեց խումբ:
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի խմբակին մաս կը կազմեն Սաժեսը, Շամվիլը,
Պէյրութը, Մութահիտը եւ Հուփսը: Մրցումները պիտի ընթանան երթուդարձի
դրութեամբ: Զոյգ խմբակներէն գլխաւոր երկու դիրքերը գրաւող խումբերը
պիտի շարունակեն տիտղոսին համար պայքարը:
Ախոյեանութեան մրցումները պիտի սկսին Կիրակի, 7 Յուլիս 2019-ին:
Նորանոր յաջողութիւններ ՀԵԸ Անդրանիկի Մինի ֆութպոլի
եւ
պասքեթպոլի զոյգ կազմերուն:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանի Արուեստի Եւ Մարմնամարզի Խմբակները Գեղեցիկ
Հանդէսով Մը Եզրափակեցին Յոբելենական Տարին

մարզի խմբակներուն ուսուցիչներուն եւ կազմակերպիչներուն աշխատանքը՝ ամբող տարուան
ընթացքին եւ ներկայացուած ելոյթի պատրաստութեան համար: Ան յատկապէս շնորհակալութիւն
յայտնեց տիկին Սեդա Միմիտեանին եւ պարոն
Քրիստ Ճանիքեանին, որոնք հսկեցին ու համակարգեցին այս արտադասարանային ծրագիրը:

22 Յունիս 2019-ին, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
բարձրագոյն վարժարանի աշակերտներուն, ծնողներուն եւ բարեկամներուն համար եղաւ յիշարժան
ու գեղեցիկ օր մը, զոր պարգեւեցին վարժարանի
արուեստի եւ մարմնամարզի խմբակները՝ իրենց
տարեկան եզրափակիչ ելոյթով: Անիկա եղաւ Մեսրոպեանի յարկին տակ տարեվերջի 10-րդ հանդէսը,
որմով փակուեցաւ վարժարանի յոբելենական
տարին:

Մեսրոպեանի շրջափակը ամբողջութեամբ լեցուցած մեծաթիւ ներկաներուն առջեւ, արուեստի եւ
մարմնամարզի խմբակներու աշակերտները ներկայացուցին երգերով, պարերով եւ մարմնամարզի
տարբեր տեսակներու ցուցադրութեամբ յագեցած
ծրագիր մը, որ տեւեց մօտ մէկ ու կէս ժամ: Ծրագիրը
ընթացաւ թատերական բեմադրութեան մը հիմքին
վրայ, նուիրուած` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, որուն
անունը կը կրէ 80-ամեայ վարժարանը: Անիկա

փակուեցաւ «Մեսրոպեան երգ»ով, կատարողութեամբ վարժարանի “Ծիծեռնակ” երգչախումբին,

որ հնչեցուց նաեւ հայոց լեզուին ու Հայաստանին
նուիրուած երգեր: Մուտքին, ցուցադրուեցան այս

տարուան գլխաւոր նորութեան` ռոպոթիքսի խմբակի աշակերտներուն աշխատանքները: Մարմնամարզի մասով, աշակերտները ներկայացուցին
ռիթմիկ շարժումներու եւ մարտարուեստի առանձին պատկերներ, մինչ պարային մասով հանդէս
եկան լատինական ու ժամանակակից պարերու եւ
պալէի խմբակներուն աշակերտները: Բեմ բերուեցաւ Մեսրոպեանի շահած` Լիբանանի վարժարաններու ճատրակի ախոյեանութեան բաժակը, որ
երկրորդ տարին ըլլալով կը հանգրուանէր վարժարանէն ներս:
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ այս առիթով արտասանած իր խօսքին մէջ
բարձրօրէն գնահատեց արուեստի եւ մարմնա-

Պարոն Գալուստ գնահատեց ծնողներուն գիտակից
մօտեցումը՝ զաւակներու գեղարուեստական դաստիարակութեան նկատմամբ, վստահեցնելով, որ
Մեսրոպեանի ծառայութիւնները այս մարզին մէջ
եւս տարուէ տարի պիտի զարգանան: “85-ամեակին, մենք բոլորս պիտի տեսնենք նոր Մեսրոպեան մը, որ, յենելով այսօրուան յաջողութիւններուն
վրայ, պիտի ներկայանայ որպէս առաջնակարգ
վարժարան`
համալիբանանեան
առումներով,
շնորհիւ առընչակից կողմերու աշխատասիրութեան,
նկատակասլացութեան, սիրոյն եւ նուրիրումին”,
եզրափակեց պարոն Կրէկուար Գալուստ:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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21
Սըմուան Լայք Եու –Ատէլ (Someone like you- Adele)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Շատ յուզիչ, զգացումներով լի երգ մը, որ ողջ
աշխարհին ստիպեց յուզուիլ զայն լսելու ժամանակ
եւ նոյնը կը շարունակէ ընել մինչ օրս: Ատէլ երգը
գրելու ժամանակ անոր մէջ ամբողջութեամբ արտացոլած է իր ապրումներն ու ներաշխարհը:
Երգի խօսքերը, զոր գրած է երգչուհին անձամբ,
իր ներսը կուտակուած ըսելիքն էր սիրեցեալին,
որուն հետ յարաբերութիւնները ընդհատուած էին
շատ ցաւալիօրէն Ատէլի համար:

Երգչուհին երկարատեւ եւ բուռն սիրավէպ ունէր
լուսանկարիչ Ալեքս Սթարըքի հետ: Անոնք ծանօթացած էին ընդհանուր ընկերներու միջոցով եւ
անմիջապէս հասկցած, որ իրենց միջեւ կայ ձգողական անտեսանլի կապ մը, զոր հնարաւոր չէր
բացատրել: Անոնք ողջ օրը միասին կ’անցնէին:
Ալեքսը նոյնիսկ տեղափոխուած էր ապրելու Ատէլի
բնակարան: Երգչուհին բուռն ու անմնացորդ սիրով
կը սիրէր Ալեքսը, որ, սակայն չէր շտապեր օրինականացնել իրենց յարաբերութիւնները: Ան շրջագայութիւններու ժամանակ կ’ուղեկցէր երգչուհիին
որպէս պաշտօնապէս լուսանկարիչ եւ չէր ներկայանար որպէս սիրեցեալ: Այս հանգամանքը հոգեպէս կը ճնշէր երգչուհին: Ան չէր հասկնար պատճառը, որ կը ստիպէր սիրեցեալին հրաժարիլ
համատեղ ապագայ կեանքէն եւ զայն օրնականացնելէն: Վերջ ի վերջոյ անոնց սիրավէպը ընդհատեցաւ Ալեքսի հեռացումով եւ Ատէլի փշրուած
սպասելիքներով, կոտրուած հոգիով եւ վէրքերէն
ցաւող ներքաշխարհով:
Երգի ստեղծման մասին անոր համահեղինակ
Տէն Ուիլսոնը կը պատմէ .« Ես Ատէլին հանդիպեցայ
հոլիուտեան «Հարմոնի» արուեստանոցի մէջ, ուր
զիս անոր հետ աշխատելու հրաւիրած էր արտադրող Րիք Ռուպինը; Ատէլը եկաւ արուեստանոց,
երգի առաջին տունի բառերն ու մեղեդիի մէկ մասը

արդէն ունենալով: Հարմոնին բարձր առաստաղներով փոքր արուեստանոց է, ուր Եամահա
դաշնամուր մը կայ եւ հիանալի հնչողութիւն: Ես
նստեցայ դաշմանուրի մօտ ՝ փորձելով պարզապէս
ներդաշնակել անոր մեղեդին, որ դարձաւ անոր
հիմնական հնչողութիւնը հետագային: Երբ Ատէլը
երգեց երգի առաջին տողերը, ես հասկցայ, որ այս
ըսելիքով եւ անոր հզօր ձայնի շնորհիւ աներեւակայելի բան մը պիտի ստացուի, եւ կը զգայի, որ
դաշնամուրը միակ գործիքն է, որ պիտի ուղեկցի
անոր մետաղական հզօր, բայց եւ միեւնոյն ժամանակ քնքուշ ձայնին: Այդպէս ալ եղաւ: Չհաշուած
այն ժամանակը, զոր Ատէլը անցուցած է անկողինի
ծայրին նստած ստեղծագործելով, երգի վրայ աշխատեցանք ընդամէնը երկու օր: Ապա ձայնագրեցինք: Հետաքրքրական է, որ արտադրուեցաւ
նոյն այս ՝ նմուշը»:

«Մենք բաժնուեցանք, երբ Ալեքսը հեռացաւ
ըսելով, որ լուրջ յարաբերութիւններու պատրաստ
չէ եւ առաւել եւս պատրաստ չէ երկարատեւ համատեղ կեանքի: Պատկերացուցէք ինչ կրնային զգալ
ես երբ իմացայ, որ ան նշանուած է մի քանի ամիս
անց եւ կը պատրաստուէր ամուսնանալ: Իմ
աշխարհը փուլ եկաւ: Հոգիս կոտրուած էր, սիրտս
կոտրուած էր, սպասելիքներս ՝ փշուրներու
վերածուած, ընելիքս՝ անյայտ: Ես գիտէի միայն որ
կ’ուզեմ անոր ըսել ամէն ինչ կը զգամ, բայց ինչպէ՞ս:
Վիրաւորանքն ու ցաւը կը ճնշէին զիս: Կ’ուզէի
տիրապետել ինծի եւ ցոյց տալ ինքզինքիս, անոր ու
մնացած աշխարհին, որ կրնամ ապրիլ եւ կրնամ
զօրաւոր ըլլալ ու յաղթահարել դժոխային հոգեվիճակը, որ ունէի: Երկինքը փլած էր գլխուս:
Աշխարհը շրջուած էր գլուխն ի վար: «Մի մտահոգուիր, ես կը գտնեմ քեզ նման մէկուն ….» ,- այս
տողերէն սկսաւ ամէն բան»,- կը յիշէ Ատէլը:

Երգը մտաւ Ատէլի « 21» ալպոմի մէջ: Գլխաւորեց
բրիտանական, ամերիկեան, աւստալական, իտալական, իռլանտական երաժշտական հիթ-շքերթները: Դարձաւ ամերիկեան Պիլպորտ Հոթ 100 հիթ
շքերթի առաջատարը: 2012-ին երգը ստացաւ
Կրեմմի մրցանակ լաւագոյն փոփ կատարում
անուանակարգով:

Երգի հոլովակը նկարեց անգլիացի ռեժիսոր
Ճէյք Նաւան՝ Փարիզի մէջ: Հոլովակն ալ, երգին
նման առաւելագոյն պարզութեամբ է:
Հետաքրքրական է այն փաստը, որ երգը լսելու
ժամանակ կը յուզուին եւ կ’ուլան գրեթէ բոլորը,
անկախ անկէ թէ լսողը կին է կամ տղամարդ:
Հաւանաբար, որովհետեւ երգը չափազանց անկեղծ
է եւ իւրաքանչիւրը կը գտնէ անոր մէջ իր կեանքին
ու մտքերուն բնորոշ բան մը, որ կը ստիպէ ապրիլ
երգը՝ կարծես ապրելով սեփական զգացողութիւնները:
«... երբեմն սէրը կը յարատեւէ.
երբեմն ալ` կը ցաւցնէ»
“ ….Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts
instead….”

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Հայաստանի Ազգային
Գրադարանի Անցեալի Հարուստ
Ժառանգը եւ Ներկայի Հրատապ
Յանձնառութիւններ
Չորեքշաբթի 3 Յուլիս 2019ի
երեկոյեան ժամը 7:30

Ծանուցում

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Լրատուական Գրասենեակ

كاثـوليـكوسيـة االرمـن االرثوذكس
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مكتب االعالم
ARMENIAN CATHOLICOSATE OF CILICIA
Communication Department

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հ ԱՊապը
Յ Ր Ա Առաջին
Պ Ե Տ Ա ԿԱնգամ
ԱՆ Մ
ԱՂԹԱՆՔ
Հռոմի
Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ
ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ 24-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Կիրակի, 30 Յունիս 2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ, յընթացս Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի, ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԱՂԹԱՆՔ պիտի կատարուի Ս. Աթոռոյս Վեհափառ Հայրապետին՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍի
Ընտրութեան եւ Օծման 24-րդ տարեդարձին առիթով

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
կ'ըլլայ
Պատարագէն
ետք Վեհափառ
Հայրապետը
շնորհաւորութիւններ
պիտիան
ընդունի
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
Վեհարանի դահլիճին
մէջ:
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
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
մինչեւ2019-ի
Փետրուար
Ապու 10.30-ին,
Տապիի թագաժառանգ,
Կիրակի,
30 յունիս
առաւ.5՝ ժամը
Լիբանանի Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, սուրբ պատարագի
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիընթացքին, հայրապետական մաղթանք պիտի կատարուի
պումին։

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Հաշուի առնելով ՀՀ դեսպանութեան հեռաձայնային կապի գերծանրաբեռնուած աշխատանքը,
առաւել
դիւրին
եւ
արագ
արձագանգման
նպատակով, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան
Հայկազեան
Համալսարանը
հիւպատոսական
բաժինը բոլոր այցելուներուն կը
յորդորէ իրենց հարցումները ուղղել նաեւ ելեկՍիրով կըտըրոնային
հրաւիրէ փոստի
ձեզ ներկայ
գտնուելու
միջոցով,
հետեւեալ հասցէով՝
armconsulatelebanon@mfa.am
Օսմանեան
խորհրդարանի մեպուս
Նկատի Ատանայի
ունենալով ամառնային
ժամանակաՅակոբ Պապիկեանի
Կոտորածին
հատուածին Հայաստան մեկնողներու մեծ հոսքը՝ ՀՀ դեսպանութիւնը կը
նուիրուած
տեղեկագրին
յորդորէ ՀՀ մուտքի արտօնագիր
ստանալու
համար դիմել կարելի եղածին
չափ շուտ՝ նախատեսելով
տրամաբանական
ժամկէտներ:
անգլերէն
թարգմանութեան՝
Կը յիշեցնենք նաեւ, որ Լիբանանի քաղաքացիները կրնան ՀՀ մուտքի
արտօնագիր ստանալ Հայաստան մուտք գործելու ընթացքին՝ ՀՀ
սահմանային անցակէտերէն (օրինակ՝ Զուարթնոց օդակայանէն):

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւն
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

Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
28ՎԵՀԱՓԱՌԻ
Թեկնածու
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
ԱՐԱՄՆախագահի
Ա. ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՅՆ
Գրանցածկաթողիկոսական
Է
ընտրութեան եւ օծման
տարեդարձին
առթիւ
Armenian Church 24-րդ
– Catholicosate
of Cilicia, P.O.Box
70317, Antelias – LEBANON
Tel.: (+961-4) 410001/3, 523461/2 Fax: (+961-4) 419724
E-mail: info@armenianorthodoxchurch.org Website: www.armenianorthodoxchurch.org

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս, առաջնորդ Լիբանանի հայոց,
եկեղեցական արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ եւ իր
պատգամը փոխանցէ Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ
մէջ
Սրբազան հայրը նաեւ պիտի կատարէ Գիրերու գիւտի
սրբանկարի օծում
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
աղօթելու
վեհափառ
արեւշատութեան
համար,եւորմէ
28-ն գրանցուած
է, հայրապետին
իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս կը
եւ բեղուն գահակալութեան
համար
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:
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի
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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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՀԱՅ ՊԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅ
Կազմակերպութեամբ՝

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղեկատուական Գրասենեակին
Մասնակցութեամբ՝
Նոր Սերունդ մշակութային միութեան «Արեգ» պարախումբին
Համազգայինի «Քնար» պարախումբին
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի «Արին» պարախումբին
2 Յուլիս 2019, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի
շրջափակէն ներս
Հրաւիրուած են մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները
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