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Ուժանիւթի Նախարարը Կը Խոստանայ Քարիւղի եւ 
Կազի Ոլորտը «Թափանցիկ» Դարձնել 
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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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Արցախը Կ՛անցնի 100 Տոկոս 
Համամասնական Ընտրակարգի

Ուժանիւթի նախարար Նատա Պուսթանի Երեք-
շաբթի խոստացաւ քարիւղի եւ կազի ոլորտը այն-
քան զարգացնել, որ անիկա գործէ ամբողջովին 
թափանցիկ։

Խօսելով քարիւղի միջազգային երկիրներու 
աշխատաժողովի բացման ժամանակ՝ նախարարը 
ըսաւ, որ «կառավարութիւնը եւ ուժանիւթի ու ջրա-
մատակարարման նախարարութիւնը հաւատարիմ 
են զարգացնելու Լիբանանի քարիւղի ոլորտի թա-
փանցիկութիւնը»։

Պուսթանիի մատնանշած սոյն թափանցիկու-
թիւնը պիտի կառուցուի Արդիւնաբերութեան ոլոր-
տի թափանցիկութեան նախաձեռնութեան վրայ. 
Անիկա ոլորտը կառավարելու տարածուած չա-
փորոշիչ մըն է, որ պիտի օգնէ ներգրաւելու համաշ-
խարհային ընկերութիւնները՝ ներդրում ունենալու 
Լիբանանի ափամերձ տարածքներուն վրայ:

Նշենք, որ 2018-ին, Պէյրութ ստորագրեց իր 
առաջին պայմանագիրը քարիւղի ընկերութիւններու 
միջազգային առեւտրական ընկերակցութեան հետ՝ 
իր ջուրերուն վրայ քարիւղի եւ կազի իրացման 
համար։ 4-րդ հատուածին վրայ շխատանքները կը 
նախատեսուին սկսիլ այս տարուան Դեկտեմբերին, 
իսկ 9-րդի վրայ՝ Մայիս 2020-ին:

Պուսթանի նշեց, որ իր նախարարութիւնը կ՝աշ-
խատի Արտաքին գործոց նախարարութեան եւ 
Լիբանանի Քարիւղի վարչութեան հետ, Կիպրոսի 
հետ երկկողմանի համաձայնագրերու մշակման 
համար, որպէսզի որոշեն քարիւղի համախմբման 
յետագայ քայլերը։ Նախարարութիւնը նաեւ կ՝աշ-
խատի Եգիպտոսի հետ, որպէսզի որոշէ Լիբանանի 
կապը արաբական կազատարին հետ:

Կրտսեր Քազաֆիի եւ 9 Ուրիշներու Դէմ 
Ձերբակալութիւններ՝ Սատըրի Գործով

Պէյրութի դատաւորը երէկ երեկոյեան հրապա-
րակեց ձերբակալութեան հրահանգներ լիպիացի 
10 քաղաքացիներու դէմ, որոնց մէջ  է նաեւ Լիպիոյ 
մահացած առաջնորդ Մուամմար Քազաֆիի որդին։ 
Ձերբակալութիւններու հրահանգները կապուած են 
Իմամ Մուսա Սատըրի եւ անոր ուղեկիցներու 
անհետացման հետ:

Դատաւոր Զահեր Համատէ բացայայտօրէն 
հրապարակած է ձերբակալման հրամանագիրներ 
Սէյֆ ալ-Իսլամ Քազաֆիի, Քազաֆիի նախկին 
հետախուզութեան ղեկավար Ապտուլլա Սենուսիի 
եւ Քազաֆիի գլխաւոր օգնական՝ Ահմետ Ռամա-
տանի դէմ։ 

Արցախի խորհրդարանը Յուլիս 22-ին ընդունած է 
Ընտրական օրէնսգիրքի փոփոխութիւններու մասին 
օրինագիծը` 26 կողմ, 1 դէմ ձայներով, կը հաղորդէ 
Սիվիլնեթը:

Նոր Ընտրական օրէնսգիրքի՝ Արցախի մէջ խոր-
հըրդարանական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունե-
նան ամբողջութեամբ համամասնական ընտրակար-
գով:

Արցախի մէջ խորհրդարանական եւ նախագա-
հական ընտրութիւնները նախատեսուած են 2020-ի 
Ապրիլին:

Ռուսական Սու-30ՍՄ կործանիչները Հայաստան 
պիտի ըլլան մինչեւ 2020 թուականի սկիզբը: 
«Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին Յուլիս 22-
ին լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին յայտնեց ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան:

«Ըստ պայմանագրային պարտաւորութիւններու` 
մենք կ՛ակնկալենք արտադրողներու պարտաւորու-
թիւններու իրականացումը այս տարուան վերջը կամ 
յաջորդ տարուան սկիզբը”,- ըսած է Տօնոյեան:

Անդրադառնալով բանակի մէջ սպառազինութեան 
այլ համալրումներուն` նախարարը, չմանրամասներց, 
նշելով, որ ռազմական անակնկալներ պիտի ըլլան:

Ռուսական Սու-30ՍՄ 
Կործանիչները Մինչեւ Յաջորդ 
Տարուայ Սկիզբը Հայաստան 
Պիտի Ըլլան
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ Շրջանային Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

ՀՀ ԶՈՒ Զինծառայողները Պիտի 
Մասնակցին «Միջազգային Բանակային 
Խաղեր-2019» Մրցումներուն

Պոտրումի Մէջ Ապօրինի Գաղթականները Տեղափոխող Նաւը 
Ընկղմած է

«Հայաստանի Հանրապետութիւն». Ատրպէյճանի Մէջ Հնարաւոր Են 
Արտահերթ Խորհրդարանական Ընտրութիւններ

 
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ալեքսանդր Տիւմա (հայր)

(24 Յուլիս, 1802 Վիլլէ Գոդրէ) –(5 Դեկտեմբեր, 
1870 Տյէբ) 

ֆրանսացի գրող, նաեւ թատերագիր եւ 
լրագրող, որուն արկածներով լի վէպերը զինք 
դարձուցին աշխարհի ամենաշատ կարդացուող 
ֆրանսացի հեղինակներէն մէկը։ Անոր ամենա-
յայտնի գիրքերէն են «Կոմս Մոնթէ-Քրիսթօ» եւ 
«Երեք հրացանակիրները» վէպերը։ Գրած է մօտ 
150 ստեղծագործութիւն։ Քանի որ անոր տղան 
եւս կը կրէր Ալեքսանդր անունը եւ գրող էր, 
չշփոթելու համար անուան մօտ յաճախ կ’աւելցուի 
-«հայր» բառը։

Տիւմա կը համարուէր խառնարիւն, քանի որ 
հայրական մեծ մայրը սեւամորթ ստրկուհի էր։ 
Պատերազմի հերոս հայրը կը մահանայ, երբ 

Ալեքսանդրը ընդամէնը 4 տարեկան էր։
Մանկութիւնը, պատանեկութիւնը եւ երիտա-

սարդութիւնը անցած են հարազատ քաղաքին 
մէջ։ Տիւման կ’որոշէ անպայման դառնալ թատե-
րագիր։ Առանց դրամի եւ կապերու, յոյսը դնելով 
միայն հօր հին ընկերներու վրայ, ան կ’որոշէ 
տեղափոխուիլ Փարիզ: 20-ամեայ Ալեքսանդրը, 
որ չունէր կրթութիւն սկսաւ լրացնել իր կրթութեան 
պակասը։ Անոր ընկերներէն մէկը կազմեց 
հեղինակներու ցանկ, որոնց պէտք է կարդար 
Ալեքսանդրը. Ցուցակի մէջ կային դասական, 
յուշագրական, տարեգրային աշխատութիւններ։ 

Տիւման, ով հոգ կը տանէր մօրը, ինչպէս նաեւ 
ապօրինի տղուն՝ Ալեքսանդրին, գրեց «Հենրի 
երրորդն ու իր արքունիքը» տրաման ստեղծուեցաւ 
2 ամսուայ ընթացքին։ 

Տիւման դարձաւ Արսենալի մէջ գտնուող 
Նոտյէ սալոնի մշտական յաճախորդը։ 

Ալեքսանդր Տիւմայի ստեղծագործութիւնները 
թարգմանուած են աշխարհի բազմաթիւ լեզու-
ներով եւ բազմաթիւ թատերական ներկայացում-
ներու եւ ֆիլմերու համար սենարներ հանդիսացած 
են։

«Միջազգային բանակային խաղեր-2019» մրցա-
շարին ծիրէն ներս, Օգոստոս 3-17, Հնդկաստանի 
Հանրապետութեան մէջ իրականացուելիք «Զօրային 
հետախուզութեան գերազանցիկներ», Չինաստանի 
Ժողովրդական Հանրապետութեան մէջ իրականաց-
ւելիք «Վարպետ-զինագործ» եւ «Անվտանգ միջավայր» 
մրցումներուն եւ անոնց նախապատրաստական 
փուլերուն մասնակցելու նպատակով՝ Յուլիս 22-ին ՀՀ 
ՊՆ Իլ-76 ռազմական-փոխադրամիջոց համարուող 
օդանաւով՝ Մոսկուա մեկնած են ՀՀ ԶՈՒ ստորա-
բաժանումները: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ ՊՆ 
Տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն:

«Միջազգային բանակային խաղեր-2019» մրցա-
շարին ծիրէն ներս՝ ՀՀ ԶՈՒ զինծառայողները պիտի 
մասնակցին նաեւ Ռուսիոյ Դաշնութեան մէջ կայա-
նալիք «Հրասայլային պիաթլոն», «Դաշտային խոհա-
նոց» եւ «Կարգապահութեան պահապան», Ուզպե-
քիստանի Հանրապետութեան մէջ կայանալիք 
«Ռազմաբժշկական օգնութիւն», Պելառուսիոյ Հան-
րապետութեան մէջ կայանալիք «Դիպուկահարի բնա-
գիծ», Ղազախստանի Հանրապետութեան մէջ կայա-
նալիք «Հրետանիի կրակի վարպետ» եւ «Վստահ 
ընդունում», Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան 
մէջ կայանալիք «Ճանապարհային պարեկ» մրցում-
ներուն եւ անոնց նախապատրաստական փուլերուն:

ՀՀ ԶՈՒ զինծառայողները նաեւ պիտի մասնակցին 
«Միջազգային բանակային խաղեր-2019» մրցաշարին 
ծիրէն ներս, Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, 
Օգոստոս 3-17, իրականացուող «Խաղաղութեան 
մարտիկ» մրցախաղին:

Թուրքիոյ Մուղլա նահանգի Պոտրում գաւառի 
առափնեայ հատուածներու մէջ ընկղմած է ապօրինի  
գաղթականներ տեղափոխող նաւը: Յաջողած են 
փրկել 8 հոգի, իսկ մէկը` անհետ կորսուած է:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», կը 
յայտնէ թրքական «Անատոլու» լրատուական գործա-
կալութիւնը:

Տեղեկութիւններուն համաձայն՝ անհետ կորսուած 
անձը գտնելու ուղղութեամբ աշխատանքներ կ’իրա-
կանացուին: Իսկ փրկուած ապօրինի գաղթականները 
տեղափոխուած են ոստիկանական բաժին:

«Հայաստանի Հանրապետութիւն» օրաթերթը 
կը գրէ. «Ատրպէյճանի մէջ խորհրդարանական 
ընտրութիւնները նախատեսուած են 2020 
թուականի Նոյեմբերին, սակայն 2018 թուականի 
ամրան սկսան նախանշուիլ գործընթացներ, որոնք 
կրնան յանգեցնել արտահերթ խորհրդարանական 
ընտրութիւններու՝ այս տարուայ աշնան։ Ներկայիս 
Ատրպէճեանի ներքաղաքական դաշտին մէջ 
յաւակնութիւններ ունեցող քաղաքական ուժերէն 
են ազգայնականները՝ «Ատրպէյճանի ժողովրդա-
կան ճակատ» կուսակցութեան առաջնորդ Ալի 
Քերիմլիի գլխաւորութեամբ, նաեւ ընդդիմադիր 
քաղաքական գործիչ Իլկար Մամետովը, որ ազատ 
արձակուելով շուրջ հինգ տարի բանտարկութենէն 
ետք, հարցազրոյցներէն մէկուն մէջ յայտարարած 
էր, որ կը պատրաստուին յառաջիկայ խորհրդա-
րանական ընտրութիւններուն՝ շեշտելով, որ իշխա-
նութեան փոփոխութիւնը պէտք է սկսի խոր-
հըրդարանէն։

Հետաքրքրական գործընթացներ տեղի կ’ունե-
նան նաեւ իշխանութեան մէջ։ Այստեղ կան իրարու 
հետ աշխատող, միեւնոյն ժամանակ հակակշռող, 
երբեմն նաեւ իրար դէմ պայքարող երկու կլաններ՝ 
նախիջեւանեանը՝ նախագահի աշխատակազմի 
ղեկավար, «Նոր Ատրպէյճան» կուսակցութեան 

ներկայացուցիչ Ռամիզ Մեհտիեւի եւ Փաշաեւներու 
ընտանիքը՝ Ատրպէյճանի փոխնախագահ Մեհրի-
պան Ալիեւայի գլխաւորութեամբ։ Ատրպէյճանի 
ներկայիս իշխանութեան համար կը շարունակեն 
վտանգ ներկայացնել իսլամական ուժերը։

¾ç 08
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Հրատարակութեան պատրաստեց` 
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ 
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1-  1980-ականներու առաջին կէսին Արմէն Ասլանեանը Սփիւռքի Կոմիտէի Ասիայի եւ Աֆրիկայի երկրների բաժինին վարիչն էր:
2-  Հաւանաբար նկատի ունի «Զարթօնք» օրաթերթին մէջ լոյս տեսած համապատասխան թղթակցութիւնը: 
3- Վարդգէս Համազասպեան նկատի ունի Տիկ. Արշօ Թիւթիւնճեանի հիմնադրած ու ղեկավարած՝ Հ. Բ. Ը. Մ.ի Լիբանանի «Բուրաստան» ծաղկայարդարման ակումբի 

հիմնադրման 10-ամեակը:
4-  Ստեփան Ստեփանեանը Սփիւռքի Կոմիտէի Ասիայի եւ Աֆրիկայի երկրների բաժինի աւագ խորհրդականներէն էր: 
5-  Խօսքը կը վերաբերի Արշօ Թիւթիւնճեանի հեղինակութեամբ «Իգեպանա – Ճաբոնական ծաղկայարդարում» պատկերազարդ հատորին (տպարան Թեքնոփրէս Մոտեռն, 

Պէյրութ, 1982, 139 էջ):
6-  Շաքէ Վարսեան (1925, Նիկոսիա – 1996, Երեւան) – Բուն անունով՝ Վարսենիկ Պոյաճեան: Լրագրող, գրող եւ հասարակական գործիչ: Լիբանանահայ-կիպրահայ 

կրթական մշակ ու տնօրէն Տիկին Սօսի Պոյաճեան-Պետիկեանի քոյրը: Նախակրթութիւնն ստացած է ծննդավայրի Մելիք-Ուզունեան Վարժարանին, այնուհետեւ՝ Մելգոնեան 
Կրթական Հաստատութեան մէջ, որ աւարտած է 1943-ին: Նոյն թուականին անցած է Պէյրութ եւ սկսած ուսանիլ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ: 1946-ին 
հայրանադարձուելէ ետք ուսանած է Երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասիրութեան Բաժանմունքին մէջ: Իբր բաժինի վարիչ, շուրջ 25 տարի աշխատած է Սփիւռքի 
Կոմիտէի՝ 1 Օգոստոս 1965-ին լոյս տեսնել սկսած «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթի խմբագրութեան մէջ: 

Տիկին Արշօ Թիւթիւնճեանի Նամակը 
Վարդգէս Համազասպեանին

Վերջին օրերուն Հայաստանի Ազգային Արխիւին 
մէջ պրպտումներուս ընթացքին պատահաբար 
դէմս ելաւ այս տարուան 26 Մայիսին մեզի հրաժեշտ 
տուած, արժանայիշատակ Տիկին Արշօ Թիւթիւնճ-
եանի մէկ նամակը՝ ուղղուած Սփիւռքահայութեան 
հետ մշակութային կապի կոմիտէի (այսուհետ 
կրճատ՝ Սփիւռքի Կոմիտէ) նախագահ Վարդգէս 
Համազասպեանին (ֆոնտ 875, ցուցակ 14, գործ 
244, թերթ 37, մեքենագիր, բնագիր):

Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու առու-
մով իր պատմական շահեկանութեան համար, եւ ի 
յիշատակ լիբանանահայ գաղութի նորոգ հանգուց-
եալ նուիրեալ այս հասարակական գործիչ հայու-
հիին, փափաքեցանք «Զարթօնք»ին միջոցով այդ 
նամակը դարձնել հանրութեան սեփականութիւնը:

Փաստաթուղթը լոյս կ’ընծայենք նոյնութեամբ՝ 
պահպանելով բնագրային տեսքը (շարահիւսու-
թիւնը, կէտադրութիւնը, գլխագրումները եւ այլն): 
Միակ փոփոխութիւնը աբեղեանական ուղղագրու-
թեամբ մակագրութիւնները դասական ուղղագրու-
թեան վերածումն է:

Ուշադրութիւն կը գրաւէ այն հաճելի փաստը, որ 
նամակագիրը ՈՉ ՄԷԿ ՕՏԱՐ ԲԱՌ գործածած է, 
մինչդեռ այսօր, մանաւանդ հայ իգական սեռի բա-
նաւոր թէ գրաւոր խօսքին մէջ օտար բառերը տի-
րական ներկայութիւն են՝ յօշոտելով մեր մայրենին...

Նկատի ունենալ նամակին հեղինակման ժա-
մանակը. ան գրուած է Իսրայէլի Լիբանան հերթա-
կան ներխուժումէն ու երկրի զգալի մասի գրաւումէն 
ընդամէնը մէկ ամիս առաջ...

Հակառակ փնտռտուքիս, պատասխան նամա-
կին պատճէնը չկրցայ գտնել Հայաստանի Ազգային 
Արխիւի՝ Սփիւռքի Կոմիտէի հարիւրհազարաւոր 
փաստաթուղթերուն մէջ... Շատ հաւանաբար, զայն 
կարելի է գտնել արժանայիշատակ Տիկին Թիւ-
թիւնճեանի անձնական արխիւին մէջ:

Նամակի թուղթին վերի աջ կողմը, կապոյտ 
թանաքի գրիչով նշուած են նամակին Սփիւռքի 
Կոմիտէ մուտքի թիւն ու թուականը՝ 847 – 17/V-82թ.:

Թուղթին վերը, մէջտեղը, կայ Վարդգէս Համա-
զասպեանի՝ կարմիր թանաքի գրիչով կատարած, 
յոյժ դժուար ընթեռնելի մակագրութիւնը. «Ընկ[եր] 
Ասլանեանին(1)  – Կազմել նամակ, որ մեզ թերթից(2)  
յայտնի է, թէ ինչ մեծ շուքով նշուել է 10-ամեակը(3) , 
յուսանք նորանոր նուաճումներ [Վարդգէս Համա-
զասպեանի կարճ ստորագրութիւնը]»:

Թուղթին վարը, աջին, կայ Արմէն Ասլանեանի՝ 
կանաչ թանաքի գրիչով կատարած մակագրութիւնը. 
«Ընկ[եր] Ս. Ստեփանեանին(4)  – Խնդրում եմ կազ-
մել ջերմ նամակ, հաշուի առնելով նախագահի ցու-
ցմունքներ[ը] [Արմէն Ասլանեանի ստորագրութիւնը] 
– 28.5.82թ.»:

---------------------
Մեծայարգ Տիար Վարդգէս Համազասպեան
Նախագահ Սփիւռքահայութեան հետ Մշակու-

թային Կապի Կոմիտէի
Երեւան
Յարգելի Պ[ա]ր[ո]ն Նախագահ,
Սոյն գրութեամբ կը փութամ փոխանցելու 

երախտագիտական ջերմ զգացումներս, Բուրաս-
տանի ծաղկայարդարման Տասնամեակին առթիւ 
ինծի ուղղուած պատուագիրին, զոր կը նկատեմ 
ազգային ծառայութեանս ընթացքին ինծի համար 

ամենամեծ գնահատանքը:
Հայ ժողովուրդին ծառայելու եւ ի մասնաւորի 

Հայ իգական սեռին մօտ ծաղկայարդարումի ար-
ւեստը ծանօթացնելու փափաքս, մղած է զիս յարա-
տեւելու այս արուեստի մասնագիտացման, որուն 
արդիւնքը եղաւ նաեւ հրատարակութիւնը Հայերէն 
լեզուով ծաղկայարդարումի իմ առաջին գիրքիս (5) : 
Այս վերջինը իրականացաւ Հայրենիքի պատաս-
խանատուներուն կողմէ ինծի հանդէպ ցուցաբեր-
ւած ջերմ քաջալերանքին ու Հայրենիքի մէջ այս 
արուեստը տարածելու ջերմ գնահատանքէն:

Այս պատեհութեամբ, կը փափաքիմ նաեւ իմ 
ջերմագին շնորհակալութիւններս յայտնելու Ձեզի, 
Բուրաստան Ակումբի կնքամայր Տիկ[ին] Շաքէ 
Վարսեանի  Լիբանան ժամանման(6), որուն ներկ-
այութիւնը Լիբանանի մէջ եղաւ Բուրաստանցիներուն 
համար մեծ պատիւ մը:

Անգամ մը եւս փոխանցելով շնորհակալու-
թիւններս Սփիւռքահայութեան հետ Մշակութային 
Կապի Կոմիտէութեան ընձեռած օժանդակութեան, 
ինչպէս նաեւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան 
Բուրաստանի Տասնամեակին առթիւ ղրկուած 
պատուագիրին, ողջոյնի խօսքին եւ յուշանուէրին, 
կը մնամ՝

Յարգանօք՝
[ստորագրութիւն]
Արշօ Թիւթիւնճեան
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ºõñáå³ÛÇ ØÇÝã»õ 19 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¸ÇñùÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 19 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó 

ýáõÃåáÉÇ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Øñó³ß³ñùÇ »ñÏñáñ¹ »õ 
»ññáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

²©ËÙµ³Ï© ¬ öáñÃáõÏ³É - êå³ÝÇ³ 1¬1
¬ Ð³Û³ëï³Ý - Æï³ÉÇ³ 0¬4
¬ öáñÃáõÏ³É - Ð³Û³ëï³Ý 4¬0
¬ êå³ÝÇ³ - Æï³ÉÇ³ 2¬1
¸³ë©1)öáñÃáõÏ³É 7 Ï¿ï 8¬1« 2)êå³ÝÇ³ 7 Ï¿ï 7¬3« 3)Æï³ÉÇ³ 3 Ï¿ï 5¬5« 

4) Ð³Û³ëï³Ý 0 Ï¿ï 1¬12£
´©ËÙµ³Ï© ¬ ÆñÉ³Ýï³ - â»ËÇ³ 2¬1
¬ üñ³Ýë³ - Üáñí»ÏÇ³ 1¬0
¸³ë©1)üñ³Ýë³ 9 Ï¿ï 5¬0« 2)ÆñÉ³Ýï³ 4 Ï¿ï 3¬3« 3)Üáñí»ÏÇ³ 2 Ï¿ï 1¬2« 

4) â»ËÇ³ 1 Ï¿ï 1¬5£
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÆñÉ³Ýï³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ÙÇ³ó³õ 

üñ³Ýë³ÛÇÝ« öáñÃáõÏ³ÉÇÝ »õ êå³ÝÇ³ÛÇÝ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¼Çç»ó³õ

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
³õ³ñïÇÝ« ¾ëÃáÝÇáÛ §Ü¿ûÙÙ¿ ø³ÉÇáõ¦Ý« ìñ³ëï³ÝÇ §ê³åáõñÃ³Éû¦Ý« 
Ø³ÉÃ³ÛÇ §ì³É»ÃÃ³¦Ý« üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ §¾ÛÑ Ö¿Û ø¿Û¦Á« ê»ñåÇáÛ §òñí»Ý³ 
¼í»½ï³¦Ý »õ Î³É¿ëÇ §îÁ ÜÇõ ê¿ÛÝó¦Á ³Ýó³Ý Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ 
ä³ñïáõáÕ ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ ÙñóÇÝ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ³ËáÛ»³ÝÝ»ñáõ µ³ÅÇÝÇÝ 
Ù¿ç£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©  

¬ Þù»ÝïÇÛ³ (ÐÇõë©Ø³Ï©) ¬ Ü¿ûÙÙ¿ ø³ÉÇáõ (¾ëÃ©) 1¬2« »ñÃ©1¬0
¬ ê³åáõñÃ³Éû (ìñ©) ¬ Þ»ñÇý ÂÇñ³ë÷áÉ (ØáÉï©) 1¬3« »ñÃ©3¬0
¬ ì³É»ÃÃ³ (Ø³É©) ¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ (ÈÇõùë©) 1¬1« »ñÃ©2¬2
¬ ¾ÛÑ äÇ Âáñ½Ñ³íÁÝ (ü³ñû) ¬ ¾ÛÑ Ö¿Û ø¿Û (üÇÝ©) 2¬2« »ñÃ©0¬3
¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (ê»ñå©) ¬ êáõïÇõí³ (ÈÇÃ©) 2¬1« »ñÃ©0¬0
¬ ü»ñáÝÇù»ÉÇ (øáë©) ¬ îÁ ÜÇõ ê¿ÛÝó (Î³É©) 0¬1« »ñÃ©2¬2
¬ èÇÏ³ (È³Ã©) ¬ î³Ýïáù (ÆñÉ©) 0¬0 ïáõ·©4¬5« »ñÃ©0¬0
¬ ¾Û ²Û ø¿Û êáÉÝ³ (Þáõ¿ï) ¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (Ð³Û©) 3¬1« »ñÃ©1¬2
ÏáÉ»ñ©ÎáÛÃáÙ 46« 52« È³ñëÁÝ ïáõ·©62 ¬ ø³åÇ³Éùû 77
¬ èá½ÁÝåáñÏ (Üáñ©) ¬ ÈÇÝýÇÉï (ÐÇõë©ÆñÉ©) 4¬0« »ñÃ©2¬0
¬ ø³ñ³å³Õ (²ïñ©) ¬ ö³ñÃÇ½³ÝÇ ÂÇñ³Ý³ (²Éå©) 2¬0« »ñÃ©0¬0
¬ ÈáõïáÏáñ¿ó (äáõÉ©) ¬ ü»ñ»Ýóí³ñáß (ÐáõÝ©) 2¬3« »ñÃ©1¬2
¬ øÉáõ× (èáõÙ©) ¬ ²ëÃ³Ý³ (Ô³½©) 3¬1« »ñÃ©0¬1
¬ öÇ³ëÃ ÎÉÇíÇó¿ (È»Ñ©) ¬ ä²Â¾ äáñÇëáí (ä»É³é©) 1¬2« »ñÃ©1¬1
¬ êáõÃÇ»ëù³ (ØáÝÃ©) ¬ êÉáí³Ý äñ³Ã©(êÉáí©) 1¬1 ïáõ·©3¬2« »ñÃ©1¬1
¬ Ø³ñÇåáñ (êÉáí»Ý©) ¬ ì³ÉÇõñ è»ÛùÇ³íÇù (ÆëÉ©) 2¬0« »ñÃ©3¬0
¬ ê»ÉÃÇù (êÏáíï©) ¬ ê³ñ³Û»íû (äáëÝ©) 2¬1« »ñÃ©3¬1

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²É³ßÏ»ñï ºõ öÇõÝÇÏ ²Ýó³Ý Ú³çáñ¹ Ð³Ý·ñáõ³Ý
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

³õ³ñïÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ §²É³ßÏ»ñï¦Á »õ §öÇõÝÇÏ¦Á ³Ýó³Ý ½ïáõÙÇ 
´©Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ´³Ý³Ýó (Ð³Û©) ¬ âáõù³ñÇßùÇ ä»ÉÏñ³ï (ê»ñå©) 0¬5« »ñÃ©0¬3
¬ ú ¾ý ø¿Û ÂÇÃáÏñ³ï (ØáÝÃ©) ¬ ´ÎØ² êáýÇ³ (äáõÉ©) 0¬0« »ñÃ©0¬4

¬ âÇËáõñ³ (ìñ©) ¬ üáÉ³ ¾ß (ÈÇõùë©) 2¬1« »ñÃ©2¬1
- ÂáåáÉ ÎáõëÃ³Ý³ (Ô³½©) - Ä¿ûÝ¿ë îÿ¾ß (ÈÇõùë©) 1¬1« »ñÃ©0¬0
- Î³Ûñ³Ã ²ÉÙ³ÃÇ (Ô³½©) ¬ ÞÇñáùÇ äñÇÛ¿Ï (äáëÝ©) 2¬1« »ñÃ©2¬1
¬ Ø³ù»ïáÝÇÛ³ (ÐÇõë©Ø³Ï©) ¬ ²É³ßÏ»ñï (Ð³Û©) 0¬3« »ñÃ©1¬3
ÏáÉ»ñ©àõ©Ü»Ý³ïáíÇã 21« Â©Î³Éí³Ûû 68« î©àëÏ³Ý»³Ý 74
¬ ÆÝÃ¿ñ Âáõñùáõ (üÇÝ©) ¬ äñ¿ûÝïåÇ (¸³Ý©) 2¬0« »ñÃ©1¬4
¬ àõÝÇí»ñëÇÃ©øñ³Ûáí³ (èáõÙ©) ¬ êÁå³ÛÇÉ (²ïñ©) 3¬2« »ñÃ©3¬2
¬ èûöê (üÇÝ©) ¬ ¾åÁñïÇÝ (êÏáí©) 1¬2« »ñÃ©1¬2
¬ îÇÝ³Ùû ØÇÝëù (ä»É³é©) ¬ ÈÇ»÷³Û³ (È³Ã©) 1¬2« »ñÃ©1¬1
¬ È»íëùÇ êáýÇ³ (äáõÉ©) ¬ èáõÅáÙå»ñáù (êÉáí©) 2¬0« »ñÃ©2¬0 
¬ ì³ïáõ½ (ÈÇËÃ©) ¬ äñ»Ûï³åÉÇù (ÆëÉ©) 2¬1« »ñÃ©0¬0
¬ ²÷áÉáÝ ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) ¬ ø³áõÝû Ä³ÉÏÇñÇë (ÈÇÃ©) 4¬0« »ñÃ©2¬0
¬ ö»Ãñáù³å (ØáÉï©) ¬ ²¾ø È³ñÝ³ù³ (ÎÇå©) 0¬1« »ñÃ©0¬1
¬ Âáñ÷»ïû øáõÃ³ÛÇëÇ (ìñ©) ¬ úñï³å³ëÇ (Ô³½©) 0¬2« »ñÃ©0¬1
¬ ¼ñÇÝÛëùÇ (äáëÝ©) ¬ ²ù³ï»Ù©ö³Ýï»õ (ÐÇõë©Ø³Ï©) 3¬0« »ñÃ©3¬0
¬ Ä³ÉÏÇñÇë (ÈÇÃ©) ¬ ÐáÝí¿ï (ÐáõÝ©) 1¬1« »ñÃ©1¬3
¬ ØÇÉë³ÙÇ (ØáÉï©) ¬ ¾ý êÇ ¾ë äÇ (èáõÙ©) 1¬2« »ñÃ©0¬2
¬ Ü»ýÃãÇ (²ïñ©) ¬ ê÷»ñ³Ýó³ ÜÇë÷áñ»ÝÇ (ØáÉï©) 6¬0« »ñÃ©3¬0
¬ ¾ÝÏáñï³ÝÇ (²Ýï©) ¬ îÇÝ³Ùû ÂåÇÉÇëÇ (ìñ©) 0¬1« »ñÃ©0¬6
¬ öñáÏñ¿ë ÜÇïÁñùáñÝ (ÈÇõùë©) ¬ øáñù êÇÃÇ (ÆñÉ©) 1¬2« »ñÃ©2¬0
¬ ìÇïÇ (ÐáõÝ©) ¬ ¼»Ã³ (ØáÝÃ©) 0¬0« »ñÃ©5¬1
¬ Üáñù¿û÷ÇÝÏ (Þáõ¿ï) ¬ ê»ÝÃ ö³ÃñÇùÿë ²ÃÉ©(ÆñÉ©) 2¬1« »ñÃ©2¬0
¬ Øáõñ³ (êÉáí»Ý©) ¬ Ø³ù³åÇ Ð (Æëñ©) 2¬3« »ñÃ©0¬2
¬ øáõù»ëÇ (²Éå©) ¬ î»åñ»ó¿Ý (ÐáõÝ©) 1¬1« »ñÃ©0¬3
¬ ÐÇåÁñÝÇÁÝ½ (Ø³É©) ¬ Þ³ËïÇáñ ê³ÉÇÏ©(ä»É³é©) 0¬1« »ñÃ©0¬1
¬ Þùáõ÷Ç êùá÷Ç¿ (ÐÇõë©Ø³Ï©) ¬ öÇõÝÇÏ (Ð³Û©) 1¬2« »ñÃ©3¬3
ÏáÉ»ñ©Ø©ºáõñÇÝ³ 82 ¬ ²©ºïÇÏ³ñ»³Ý 7« ²©ØÇñ³Ý»³Ý 31
¬ ìÇÃ»åëù (ä»É³é©) ¬ øáõöê (üÇÝ©) 1¬1« »ñÃ©0¬2
¬ è³ïÝÇßùÇ ÜÇß (ê»ñå©) ¬ üÉáñ³ (¾ëÃ©) 2¬2« »ñÃ©0¬2
¬ îáÙÅ³É (êÉáí»Ý©) ¬ ä³É½³Ý (Ø³É©) 1¬0« »ñÃ©4¬3
¬ ê÷³ñÃ³ù ÂÁñÝ©(êÉáí©) ¬ è³ïÝÇù (äáëÝ©) 2¬0 ïáõ·©1¬0« »ñÃ©0¬2
¬ äáõïáõßÝáëÃ (ØáÝÃ©) ¬ Âñ³Ýë (¾ëÃ©) 4¬1« »ñÃ©2¬0
¬ ä³ÉÇÙ»Ý³ ºáõÝ©(ÐÇõë©ÆñÉ©) ¬ Ø³ÉÙ¿û (Þáõ¿ï) 0¬4« »ñÃ©0¬7
¬ øÇÉÙ³ñÝáù (êÏáí©) ¬ øáÝ³ÿ½ øÇ (Î³É©) 0¬2« »ñÃ©2¬1
¬ È»ÏÇ³ ì³ñß³í³ (È»Ñ©) ¬ Æõñáµ³ (ÖÇå©) 3¬0« »ñÃ©0¬0
¬ Þ»Ùñáù èáíÁñ½ (ÆñÉ©) ¬ äñ³Ý (Üáñ©) 2¬1« »ñÃ©2¬2
¬ ø¿Û ²ñ è»ÛùÛ³íÇù (ÆëÉ©) ¬ ØáÉï¿ (Üáñ©) 0¬0« »ñÃ©1¬7

Ö³ïñ³Ï

â»ËÇ³ÛÇ ²ñ³· Ö³ïñ³ÏÇ Øñó³ß³ñù

Øµíë¿ë»³Ý Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù Ù»Í í³ñå»ï ê»ñÏ¿Û 

Øáíë¿ë»³Ý â»ËÇáÛ ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ ï³ñ³õ 5 Û³ÕÃ³Ý³Ï »õ 
³ñÓ³Ý³·ñ»ó 4 Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ »õ 7 Ï¿ïáí ¹³ñÓ³õ Ùñó³ß³ñùÇ ³ËáÛ»³Ý£

²ÃÉ»ÃÇ½Ù

²¹³Ù³Ý¹¿ ÈÇÏ³

úåÇñÇ ºõ àõÇÉÇÁÙ½ ²ÝÏ³ë»ÉÇ
²ÃÉ»ÃÇ½ÙÇ ²¹³Ù³Ý¹¿ ÈÇÏ³ÛÇ 2019 ï³ñáõ³Ý 10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ØÇ³ó»³É Â³·³õáñáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù 
ÈáÝïáÝÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ÎÇÝ»ñáõ 100 Ù»Ãñ ³ñ·»É³ñß³õÇ ÙñóáõÙÇÝ 
»õ 5000 Ù»Ãñ í³½ùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³Ûë ï³ñáõ³Ý ³Ù»Ý³É³õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

ÎÇÝ»ñ
100 Ù©í³½ù©1-Þ»ÉÇ üñ»Û½Áñ¬Ö³Ù³Ûù³ 10©78 »ñÏí©
400 Ù©í³½ù©1¬Þ»ñÇù³ Ö»ùëÁÝ¬Ö³Ù³Ûù³ 50©69 »ñÏí©
1500 Ù©í³½ù© 1¬Èáñ³ ØáõÛñ¬´ñÇï³ÝÇ³ 3£58©25 íÛñÏ©
5000 Ù©í³½ù©1¬Ð»É¿Ý úåÇñÇ¬ø»ÝÇ³ 14£20©36 íÛñÏ©³Å
100 Ù©³ñ·»É³ñß³õ©1¬î³ÝÇ¿É àõÇÉÇÁÙ½¬Ö³Ù© 12©32 »ñÏí©³Å
400 Ù©³ñ·»É³ñß³õ©1¬è³ß¿É øÉ»ÛÃÁÝ¬Ö³Ù© 54©16 »ñÏí©
ÒáÕ³÷³Ûïáí áëïáõÙ©1¬²ÝÅ»ÉÇù³ êÇïáñáí³¬èáõë© 4©75 Ù»Ãñ
Ð»é³ó³ïÏ©1¬Ø³É³Ûù³ ØÇÑ³Ùåû¬¶»ñ© 7©02 Ù»Ãñ
ÜÇ½³ÏÇ ³ñÓ³ÏáõÙ© 1¬Â³óÇ³Ý³ Ê³É³ïáíÇã¬ä»É³é© 66©10 Ù»Ãñ
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îÕ³ù
100 Ù©í³½ù©1-²ù³ÝÇ êÇÙåÇÝ¬Ð³ñ©²÷ñ© 9.93 »ñÏí©
400 Ù©í³½ù©1¬²ùÇÙ äÉáõÙýÇÉï¬Ö³Ù³Ûù³ 44©40 »ñÏí©
800 Ù©í³½ù© 1¬üÁñÏÁëÁÝ èáÃÇã¬ø»ÝÇ³ 1£43©14 íÛñÏ©
´³ñÓñó³ïÏ©1¬Ø³ÅïÁïïÇÝ Ô³½³É¬êáõñÇ³ 2©30 Ù»Ãñ
ºé³ù³ÛÉ áëïáõÙ©1-ö»ïñû öÇã³ñïû¬öáñÃ© 17.53 Ù»Ãñ
êÏ³õ³é³ÏÇ Ý»ïáõÙ©1-î³ÝÇ¿É êÃ³ÑÉ¬Þáõ¿ï 68.56 Ù»Ãñ
àõß³¹ñáõÃÇõÝ« ³Å ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ï³ñáõ³Ý ³Ù»Ý³É³õ ³ñ¹ÇõÝù£

ÈáÕ

²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý¬ê³ñ·»³Ý ¼áÛ·Áª 9¬ñ¹
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Îáõ³ÝÅÇáõ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ÉáÕÇ 

²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ́ ñÇï³Ý³óÇ ²ï³Ù öÇÃÇ ß³Ñ»ó³õ 
Çñ »ññáñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç 100 Ù»Ãñ ÏáõñÍùÇ ÉáÕÇ ïÇïÕáëÁ£ 10 Ù»Ãñ ³ßï³ñ³Ï 
½áÛ· ïÕáó ÙñóáõÙÇÝ« Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý¬ê³ñ·ë»³Ý ½áÛ·Á ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñ»ó 336©48 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 12¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇÝ« 
ïÕ³ùÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ 372©48 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»óÇÝ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ò³ñ¹ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

æñ³ó³ïÏ
¬ 10 Ù»Ãñ ³ßï³ñ³Ï ½áÛ· ïÕ³ù© 1¬¶³û¬â»Ý (âÇÝ©) 486©93 Ï¿ï
9¬ìÉ³ïÇÙÇñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý¬È»õ ê³ñ·ë»³Ý (Ð³Û©) 372©48 Ï¿ï
¬ 3 Ù»Ãñ »õ 10 Ù»Ãñ Ë³éÝ ½áÛ·© 1¬ÈÇÝ¬º³ÝÏ (âÇÝ©) 416©65 Ï¿ï
- 10 Ù»Ãñ ³ßï³ñ³Ï ÏÇÝ»ñ© 1¬ºáõßÇ â¿Ý (âÇÝ©) 439©00 Ï¿ï
¬ 3 Ù»Ãñ ï³Ëï³Ï© ïÕ³ù© 1¬êÇÛÇ ÞÇ¿ (âÇÝ©) 545©45 Ï¿ï
¬ 3 Ù»Ãñ ï³Ëï³Ï© ÏÇÝ»ñ© 1¬ÂÇÝÏÙ³û ÞÇ (âÇÝ©) 391©00 Ï¿ï
¬ Ê³éÝ ½áÛ· 3 Ù»Ãñ© 1¬øÇÝÇ/ø³ñÃÁñ (²õëïñ³É©) 304©86 Ï¿ï
¬ 10 Ù»Ãñ ³ßï³ñ³Ï ïÕ³ù© 1¬ÖÇ³Ý º³ÝÏ (âÇÝ©) 598©65 Ï¿ï
ÈáÕ³ñß³õ
¬ 5 ùÙ©ïÕ³ù© 1¬øñÇëÃáý è³½áýßùÇ¬ÐáõÝ© 53£22©10 íÛñÏ©
¬ 10 ùÙ©ÏÇÝ»ñ© 1¬ÞÇÝ ÞÇÝ¬âÇÝ© 1£54£47©20 Å³Ù
¬ 10 ùÙ©ïÕ³ù© 1¬üÉáñÇ³Ý ì»Éåñáù¬¶»ñ© 1£47£55©90 Å³Ù
¬ 5 ùÙ©ÏÇÝ»ñ© 1¬²Ý³ Ø³ñë»É³ øÇõÝÇ³¬äñ© 57£56©00 Å³Ù
¬ 5 ùÙ©ËÙµ³ÛÇÝ© 1¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 53£58©70 íÛñÏ©
ÎÇÝ»ñ©äáÛ« ø¿ûÉÁñ« îÕ³ù©Ø»ÛëÝÁñ« Ø³ýÁÉ½
¬ 25 ùÙ©ÏÇÝ»ñ© 1¬²ÝÝ³ Ø³ñë»É³ øÇõÝÇ³¬äñ© 5£08£03©00 Å³Ù
¬ 25 ùÙ©ïÕ³ù© 1¬²ùë¿É è»ÙáÝ¬üñ³Ýë³ 4£51£06©20 Å³Ù
¬ 4x100 Ù»Ãñ ïÕ³ù© 1¬²ØÜ 3£09©06 íÛñÏ© Ùñó³ß³ñùÇ Ùñó³ÝÇß
¬ 4x100 Ù»Ãñ ÏÇÝ»ñ© 1¬²õëïñ³ÉÇ³ 3£30©21 íÛñÏ© Ùñó³ß³ñùÇ Ùñó³ÝÇß
¬ 400 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬º³ÝÏ êáõÝ¬âÇÝ© 3£42©44 íÛñÏ©
¬ 400 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬²ñÇ³ñÝ³ ÂÇÃÙáõë¬²õëïñ³É© 3£58©76 íÛñÏ©
50 Ù»Ãñ ÃÇÃ»éÝÇÏ ïÕ³ù© 1¬¶³É¿å îñ»ëÁÉ¬²ØÜ 22©35 »ñÏí©ÙÙ
100 Ù»Ãñ ÏáõñÍù ïÕ³ù© 1¬²ï³Ù öÇÃÇ¬´ñÇï© 57©14 »ñÏí©
100 Ù»Ãñ ÃÇÃ»é©ÏÇÝ»ñ© 1¬Ø³ñÏ³ñ¿Ã Ø³ùÜÇÉ¬¶³Ý© 55©83 »ñÏí©
200 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ ÏÇÝ»ñ© 1¬ø³ÃÇÝù³ Ðáëßáõ¬ÐáõÝ© 2£07©53 íÛñÏ©
àõß³¹ñáõÃÇõÝ« ÙÙ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ùñó³ß³ñùÇ Ýáñ Ùñó³ÝÇß
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÈáÕ
¬ ²ÝÑ³ï³Ï³Ý ÏÇÝ»ñ© 1¬êí»ÃÉ³Ý³ èáÙ³ßÇÝ³¬èáõë© 97©1333 Ï¿ï
¬ ¼áÛ· ÏÇÝ»ñ ³½³ï Íñ³·Çñ© 1¬èáõëÇ³ 97©5000 Ï¿ï
êí»ÃÉ³Ý³ èáÙ³ßÇÝ³ »õ êí»ÃÉ³Ý³ øáÉ»ëÝÇã»Ýùû
¬ 8 Ñá·ÇÝáó ËÙµ³ÛÇÝ ÏÇÝ»ñ ³½³ï Íñ³·Çñ© 1¬èáõëÇ³ 98©0000 Ï¿ï
¬ 10 Ñá·ÇÝáó ËÙµ³ÛÇÝ ùáÙåÇÝ¿ ÏÇÝ»ñ ³½³ï© 1¬èáõëÇ³ 98©0000 Ï¿ï
¬ Ê³éÝ ½áÛ· ³½³ï Íñ³·Çñ© 1¬èáõëÇ³ 92©9667 Ï¿ï

Ð»Í»É³ñß³õ

üñ³Ýë³ÛÇ Þñç³í³½ù

º¿ÛóÇ ºñÏñáñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ
²Ûë ï³ñáõ³Ý Ñ»Í»É³ñß³õÇ »ñÏñáñ¹ Ù»Í ßñç³í³½ùÇª Âáõñ îÁ üñ³ÝëÇ 

15-ñ¹ ÙñóáõÙÁ ÈÇÙáõÛ¿Ý üáõ³ 185 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ùµ ÙñóáõÙ ÙÁÝ 
¿ñ£ ²Ûë ÙñóáõÙÁ ÏÿÁÝ¹·ñÏ¿ñ öÇñ»Ý»³Ý É»éÝ»ñáõ íñ³Û »ñÏáõ ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç« 
Ù¿Ï 2¬ñ¹ Ï³ñ·Ç »õ Ù¿Ï 4¬ñ¹ Ï³ñ·Ç Ù³·ÉóáõÙÝ»ñ£ àõñ»ÙÝ Ù³·ÉóáÕÝ»ñÁ Ù»Í 
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ£ ØñóáõÙÇ ëÏÇ½µ¿Ý Ù»Í å³Ûù³ñ Ï³ñ »õ Ù»Í ËáõÙµ ÙÁ 
÷áñÓ»ó µ³ÅÝáõÇÉ Ù³Ûñ ËáõÙµ¿Ý ÙñóáõÙÇ ³é³çÇÝ Å³ÙáõÝ£ 50 ùÇÉáÙ»Ãñ »ïù 

28 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ µ³ÅÝáõ»ó³Ý ³é³çÇÝ ËáõÙµ¿Ý£ ²õ³ñï¿Ý 6 ùÇÉáÙ»Ãñ ³é³ç« 
ýñ³Ýë³óÇ öÇÝû »õ êÇÙáÝ º¿Ûó Ï³ï³ñ»óÇÝ ÷³ËáõëïÁ »õ §ØÇãÁÉÃÁÝ 
êùáÃ¦Ç µñÇï³Ý³óÇ êÇÙáÝ º¿Ûó ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí 
4£47©04 Å³Ù ³ñ¹ÇõÝù£ ²Ûë Ù¿ÏÁ µñÇï³Ý³óÇÇÝ »ñÏñáñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ£ 
üñ³Ýë³óÇ öÇÝû ·ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ« ÇëÏ ëå³Ý³óÇ È³Ýï³ ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ£ ²é³ç³ï³ñ ýñ³Ýë³óÇ ÄÇõÉÇ³Ý ²É³ýÇÉÇ÷ Ñ³ë³õ 1©49 í³ÛñÏ»³Ý 
áõß »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ Ýáõ³½»ó³õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
¹³ë³õáñáõÙÁ 15 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©

1-ÄÇõÉÇ³Ý ²É³ýÇÉÇ÷¬üñ©« î»ë»áõÝÇÝù¬øáõÇùëÃ¿÷« 61£00©22 Å³Ù
2¬Ä»ñ³ÛÝÃ ÂáÙ³ë¬´ñÇï³ÝÇ³« ÂÇÙ ÆÝ¿áë« 1©35 íÛñÏ©áõß
3¬êÃÇíÁÝ øñáõÛëíÇÛù¬ÐáÉ³Ýï³« ÂÇÙ Ö³Ùåû¬ìÇëÙ³« 1©47 íÛñÏ©áõß

öÇÝÏ öáÝÏ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ öÇÝÏ öáÝÏÇ îÕáó ²ËáÛ³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ  Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ, ÚáõÉÇë 
³Ùëáõ³Ý 9-¿Ý 19-Ç ÙÇç»õ, ØáÝ É³ ê³ÉÇ Ù¿ç  ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ 
ïÕáó  ². ¹³ë³Ï³ñ·Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ:  Ú³çáñ¹³µ³ñ  »ñÏ-
ñáñ¹ ï³ñÇÝ ÁÉÉ³Éáí, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  »ñÏáõ  ï³ñµ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý 
ËáõÙµ»ñáí Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ýª ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ä¿ÛñáõÃ »õ 
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë:

²ËáÛ»³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³Ïó»ó³Ý12 ËáõÙµ»ñ:  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃ 
Ï³ï³ñ³Í 11 ÙñóáõÙÝ»ñ¿Ý 9-Á ³õ³ñï»ó  Û³ÕÃ³Ý³Ïáí: ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ 
²ÝÃÇÉÇ³ë ³ñÓ³Ý³·ñ»ó 5 Û³ÕÃ³Ý³Ï:  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃ  ·ñ³õ»ó  
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ:  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëª 8-ñ¹: 

êïáñ»õ  ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ë³õáñáõÙÁ
1-ÄÁÝáõå ÂáõÉ
2-²ÑÉÇ ê³Ûï³
3-ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃ
6-ÐØÀØ  ä¿ÛñáõÃ
8- ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë

ÞÝáñÑÇõ  ³ñÓ³Ý³·ñ³Í  ÷³ÛÉáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÇÝ, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃ  
åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ  ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý: 

Üß»Ýù, Ã¿ ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ Ï³½Ù»ñáõÝ  ·ÉË³õáñ Ù³ñ½ÇãÝ ¿   
ê³Ñ³Ï äÇïÇÝ»³ÝÁ:  ÎÁ  ßÝáñÑ³õáñ»Ýù ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ä¿ÛñáõÃÇ »õ  ÐºÀ 
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ,  ·ÉË³õáñ Ù³ñ½ÇãÁ  ³Ûë  Û³çáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ   ³éÇÃáí: 

ÐºÀ-Æ Ø²ØÈàÚ ºô îºÔºÎ²îàô²Î²Ü  ¸Æô²Ü
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Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ՝
Յովհաննէս Թումանեան Լեհերէն Կը Խօսի

Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ

Լեհահայութիւնը անտարբեր պիտի չմնար 
յարգելու մեր տիտաններէն մեծն Կոմիտասի եւ Յ․ 
Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակները, մանա-
ւանդ երբ այս յոբելեանները ընդգրկուած են ԵՈՒ-
ՆԵՍՔՕ-ի օրացոյցին մէջ իբրեւ 2018-2019 թուա-
կանի մեծատաղանդ ու հռչակաւոր մարդոց 
յոբելեաններ։ 

Թումանեանի բանաստեղծական ստեղծագոր-
ծութիւնները ի թիւս այլ լեզուներու այսօր հասանելի 
են նաեւ լեհերէն: Այս մէկը իրգործուեցաւ երբ 
Յուլիս 11-ին Լեհաստանի ՀՀ դեսպանութեան եւ 
ԼԵՀ-հայկական հիմնադրամի (Fundacja Polsko-
Ormiańska) համակազմակերպութեամբ, Վարշա-
ւայի մէջ տեղի ունեցաւ Յ. Թումանեանի ծննդեան 
150-ամեակին նուիրուած գրական միջոցառումը, 
Յ. Թումանեանի «Թմկաբերդի առումը» լեհերէն 
թարգմանուած գիրքի շնորհանդէսը։ Յոբելեան-
ներու ոգեկոչումները կը տարբերին սովորաբար 
հայկական սփիւռքի մէջ իրենց ոճով, ձեւով ու գա-
ղափարով։ Այս անգամ այդ ոգեկոչումը Լեհաստանի 
մայրաքաղաքին մէջ ունէր իւրայատուկ երանգ։ 

Այդ օր Թումանեան մեզի խօսեցաւ լեհերէն, լեհ 
ընթերցողին առաջին անգամ ներկայացուեցաւ Յ. 
Թումանեանի «Թմկաբերդի առումը» բանաստեղ-
ծութիւնը։ Լեհերէնի թարգմանութիւնը շնորհիւ 
բազմատաղանդ՝ բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի, 
լրագրող, գրական քննադատ ու մշակութային  
գործիչ՝ Կալինա Իզապելա Զիոլայի։ Գիրքը հրա-
տարակուած է 2019 թուականին Երեւանի Անտարես 
հրատարակչատունէն, 32 էջի ծաւալով։ 

Գրական այս նախաձեռնութեան, ՀՀ դեսպան 
Սամուէլ Մկրտչեան, անգլերէնով ներկայացուց հայ 
մեծատաղանդ բանաստեղծ՝ Թումանեանի ստեղ-
ծագործական եւ հասարակական գործունէութիւնը, 
յատուկ շեշտադրումով անդրադարձաւ անոր հա-
մամարդկային խոհափիլիսոփայութեան արժանիք-
ներուն։ Ս. Մկրտչեան  յատուկ ձեւով նշեց թէ՝ 
«Թումանեանի ստեղծագործական ոճը՝ իր ձեւով 
պարզ, սակայն բովանդակութեամբ եւ իմաստով 
խոր է, մշտապէս առինքնող է թէ նախորդ,  թէ 
ներկայ սերունդներուն համար»։ Ապա Մկրտչեան 

 Թուրքիոյ Պաթման նահանգի մէջ, Տիգրիսի 
ափին գտնուող պատմական հայկական Հարսնքու 
(թրքերէն` Հասանքէյֆ) քաղաքի մօտ Յուլիս 22-ին 
բռնկած հրդեհի հետեւանքով վնասուած են 
Հարսնքուի շարք մը պատմական քարանձաւներ: 
Yerkir.am-ի փոխանցմամբ, կը հաղորդէ Gazetekarinca.

եւ Զիոլա հայերէն ու լեհերէն ընթերցեցին հրատա-
րակուած գիրքէն որոշ բաժիններ։ Թարգմանութեան 
այս առիթով, ներկաներուն կողմէ հարցադրումներ 
տեղի ունեցան երկու ընթերցակիցներուն։ Յայտա-
գրի ընթացքին Յ. Թումանեանին նուիրուած փաս-
տավաւերագրական ֆիլմ ցուցադրուեցաւ, տեղի 
ունեցաւ երաժշտական կոկիկ ներկայացում։ Յայ-
տագրի աւարտին Կալինա Իզապելա Զիոլա ներ-
կաներուն մակագրեց իր թարգմանութեամբ ու 
Լեհաստանի ՀՀ դեսպանութեան նախաձեռնու-
թեամբ ու հովանաւորութեամբ լոյս տեսած Թու-
մանեանի բանաստեղծութեան երկլեզու գիրքին 
օրինակները։ 

ՀՀ դեսպանութեան կողմէ թարգմանական այս 
նախաձեռնութիւնը ուշագրաւ է, յատկանշական 
իմաստ ունի հարստացնելու հայ լեհական երկողմ 
մշակութային դարաւոր ժառանգութիւնը, լեհ հա-
սարակութեան առիթ ընծայելով նաեւ ըմբոշխնելու 
հայ գրականութեան գոհարներէն մէկուն՝ Յ. Թու-
մանեանի բանաստեղծութեան ։
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Հայկական Հինաւուրց Հարսնքուի Շարք Մը Քարանձաւները Վնասուած են Հրդեհի Պատճառով

com կայքը:
Բռնկած հրդեհի ժամանակ օգնութեան հասած 

է միայն մէկ հրշէջ մեքենայ: «Միջագետքի բնա-
պահպանական շարժում»-ը կոչ ըրած է անյապաղ 
օգնութեան հասնելու:

Նշենք, որ 12.000 տարուան պատմութիւն ունե-

ցող նշանաւոր քաղաքը յայտնուած է ոչնչացման 
եզրին: Տիգրիս գետի ափին կառուցուող Ըլըսու 
ջրամբարի հետեւանքով քաղաքի պատմական 
յուշարձանները կրնան յայտնուիլ ջուրի տակ: Հա-
կառակ բողոքներուն` իշխանութիւնները կը շարու-
նակեն ջրամբարի կառուցման աշխատանքները:

Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգին մէջ գտնուող 
Հարսնքուն բնակուած եղած է դեռ Ք.ա 10.000-
ական թուականներուն եւ կը համարուի մարդ-
կութեան ամենահին բնակուած բնակավայրերէն 
մէկը: Այնտեղ կը գտնուի նէոլիթեան դարաշրջանի 
քարանձաւներ, հռոմէական շրջանի ամրոց, 
Արթուկեաններու եւ օսմանեան շրջանէն մնացած 
շինութիւններ:
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Պարսելոնա – Ֆրետի Մերքիւրի եւ Մոնսերաթ Գապալյէ 
( Barcelona- Freddy Mercury and Monserrat  Caballé )                                                                                                                               

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ 
úð²òàÚò

24 ÚàôÈÆê
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՅՈՎԻԿ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
(1952)

«Ռոմանս» 

24

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Հայո՜ց լեզու, որքա՜ն կը սիրեմ քեզ: Ո՛չ 

մէկ աղջիկ երկրի վրայ կրնայ պարծենալ, 
թէ այդքան խանդաղատանք, այդքան 
գորով, այդքան աղապատանք ստացած է 
ինձմէ: Հաւատարմութիւնը, որ կը զգամ 
քեզի հանդէպ` աւելի՛ զօրաւոր է, քան մեր 
այս եղկելի կեանքը: Կ՛ուզէի քեզ սորվիլ 
մինչեւ վերջին վայրկեանը,- քու յետին 
շեշտերդ ու քու յետին բառերդ: Քու ներքին 
երաժշտութիւնդ ու քու գծած ճամբադ` 
պատմութեան մէջ: Դուն, որ մեր աղօթքն 
ես ու մեր հաճոյքը,- հայո՜ց լեզու, կը սիրե՛մ 
քեզ:

Վազգէն Շուշանեան

25

1992 թուականին Պարսելոնայի մէջ կայացած 
Ամառնային Ողիմպիական Խաղերու օրհներգը դար-
ձաւ համաշխարհային երաժշտական տարբեր աշ-
խարհներու երկու հսկաներու ՝ Մոնսերաթ Գապալյէի 
եւ Ֆրետի Մերքիւրիի համատեղ «Պարսելոնա» երգը։

 1965 թուականին բոլորին անյայտ սպանացի 
օփերային երգչուհի Մոնսերաթ Գապալյէն   Նիւ Եոր-
քի մէջ համերգի ժամանակ փոխարինեց համաշխար-
հային գերաստղ Մերիլին Հորնին  Տոնիցեթիի «Լուկ-
րեցիա Պորճիա» օփերայի կատարման ժամանակ։ 
Այդ օրը Մոնսերաթի համար դարձաւ ճակատագրա-
կան։ Անոր փառքը հասաւ անհաւանական բարձունք-
ներու ։ 80-ականներու վերջը, երբ յայտնի դարձաւ, որ  
1992 թուականի Ամառնային Ողիպիական խաղերու 
մայրաքաղաքը եղաւ Պարսելոնան, քաղաքի քաղա-
քապետը առաջարկեց երգչուհիին մասնակցիլ բաց-
ման արարողութեան եւ անոր նախորդող նախա-
պատրաստական աշխատանքներուն։ Մոնսերաթ 
վստահ որոշած էր, որ երգը, որով ան ելոյթ պիտի 
ունենայ բացման, օփերային պիտի չըլլայ։ Ան կ’ուզէր 
որեւէ նոր ու թարմ շունչ ունեցող բան մը ընել։ Անոր 
եղբայրը խորհուրդ տուաւ համագործակցութեան 
առաջարկով դիմել  Ֆրետի Մերքիւրիին, որ իր հիմ-
նած Քուին խումբի հետ միասին նոյնպէս կը գտնուէր 
փառքի բարձունքներուն։ Այդպէս ալ ըրին։  Ֆրետին 
սիրով համաձայնեցաւ։ Ան Մոնսերատի մոլի համա-
կիրն էր, եւ այդ մասին գիտէին բոլորը։ Ունէր անոր 
բոլոր ձայներիզներու հաւաքածուն եւ հարցազրոյցի 
մը ժամանակ ըսած էր, որ Մօրնսերաթ իրեն երբեւէ 
հանդիպած ամենագեղեցիկ կիներէն մէկն է ։   

«Ես Ֆրետիին հանդիպեցայ Պարսելոնայի  հիւ-
րանոցի իր սենիակին մէջ, ուր ձայնագրման սարք եւ 
3 ռոյալ դաշնամուր կար։ Ֆրետին հարցուց թէ ինչ-
պիսի՞ երգ կը նախընտրեմ երգել։ Ես իրեն ըսի՝ դուն 
ըսէ ինծի ինչը արդիական է հիմա։ Վստահ գիտեմ, որ 
օփերա չեմ ուզեր եւ երգը պէտք է իմ քաղաաքի՝ 

Պարսելոնայի մասին ըլլայ։ Ֆրետին ըսաւ՝  լաւ, եւ 
նստեց դաշնամուրի քով։ Ես զարմացած հարցուցի՝ 
արդեօ՞ք ինք դաշնամուր նուագել գիտէ, ի պատասխան 
ան ինծի նայեցաւ ոչնչացնող հայեացքով եւ սկսաւ 
Շոփեն նուագել։ Զարմանքս մեծցաւ երբ ան ըսաւ, որ 
ունի լուրջ երաժշտական կրթութիւն, եւ բացի դաշ-
նամուրէն նաեւ երժշտահան է եւ զբաղած է  վոկալով։ 
Հարցին, թէ ինչու  ռոք կ’երգէ, երբ լուրջ կրթութիւն 
ունի, ան պատասխանեց, որ այլապէս մարդ չի գար 
իր համերգներուն եւ խնդաց։ Մենք համաձայնեցանք, 
որ Ֆրետին մեղեդիներու մի քանի գծագիր ընէ եւ 
անոնցմէ մէկը   ընտրենք  միասին, երբ ես Լոնտոն 
ըլլամ»,- կը պատմէ Մոնսերաթ Քապալյէն։ 

 Երբ Մոնսերաթ եկաւ Լոնտոն, Ֆրետին ունէր մի 
քանի պատրաստի մեղեդի, որոնցմէ ընտրեցին Մոն-
սերաթին ամէնէն շատ սիրածը ու անուանեցին «Պար-
սելոնա»։ Երգը ձայնագրուեցաւ եւ հանրութեան դա-
տին առաջին անգամ ներկայացուեցաւ  1988 
թուականի Հոկտեմբեր 8-ին՝ երբ Սէուլից Պարսելոնա 
բերուեցաւ Ողիմպիական Դրօշակը։ «Ինծի ըսին, որ 
ես պէտք է բեմ ելլեմ  սմոքինկով,  կենամ ու երգեմ, 
միայն այսքանը։ Ես այդ ժամանակ միայն գիտակ-
ցեցայ, թէ ինչ լուրջ գործի մէջ խրուած եմ։ Ես ինծի 
ըսի,- Ֆրետի, ասիկա համակիրներովդ լեցուած մար-
զադաշտ չէ, ուր դուն երբ, ինչ ուզես կ’ընես։ Դուն 
ելոյթ կ’ունենաս Մոնսերաթի պէս գերաստղի հետ։ 

Համապատասխանիր անոր չափանաիշներուն»,- կը 
պատմէ Ֆրետին։ Ան այնքան մտահոգ էր իր ելոյթով, 
որ համերգի ժամանակ կենդանի կատարման 
փոխարէն հնչեց երգի ձայնագրուած տարբերակը։ 
Սկաւառակի վաճառքի հանուելու օրը 10 000 օրինակը 
վաճառուեցաւ տառացիօրէն 3 ժամուայ ընթացքին։ 
Բրիտանական հիթ-շքերթի մէջ անիկա զբաղեցուց 
8-րդ հորիզոնականը, իսկ Ողիմպիականի բացումէն 
ետք բարձրացաւ 2-րդ հորիզոնական։

1992 թուականին,  Ողիմպիական Խաղերու բաց-
ման ժամանակ, սակայն, հնչեց երգի ձայնագրութիւնը, 
որովհետեւ անկէ ամիսներ առաջ Ֆրետին մահացած 
էր եւ Ողիմպիական Դրօշակի փոխանցման օրուայ 
համերգը Քուին խումբի համար եղաւ անոնց վերջին 
համերգը։

Երբ կը հանդիպին ու միասին կ’աշխատին  տա-
ղանդաւոր եւ հանճարեղ մարդիկ, անոնց  համա-
գործակցութեան արդիւնքով կը ծնին ստեղծագոր-
ծութիւններ, որոնք անգերազանցելի են եւ շքեղ։ 
Այդպէս եղաւ եւ այս պարագային։  «Պարսելոնա» 
երգը Ֆրետիի եւ Մոնսերաթի միակ  համագոր-
ծակցութիւնը չէր։ Անոնք այնքան ոգեւորուած էին 
միասին ստեղծագործելու գաղափարէն, որ ամբողջ 

ալպոմ մը ձայնագրեցին՝ «Պարսելո-
նա» անուանմամբ։  

Ողիմպիական խաղերէն ետք այս 
երգը դարձաւ Պարսելոնա քաղաքի ոչ 
պաշտօնական օրհներգը։ 
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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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Յայտնի է Մեծ Բրիտանիոյ Նոր Վարչապետի Անունը

 
 
 
 
 
 
 

ԺԱԼԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ՄԱՏՈՒՌԻ 
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ  

 
Օրհնութեամբ 

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի  
Լիբանանի հայոց առաջնորդ  

 
Շաբաթ, 27 յուլիս 2019, առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ 

 
Պատարագիչ 

Արժ. Տ. Միւռոն քհն. Աւետիսեան 
 

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները  
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն  

 
      Թաղական խորհուրդ Զահլէի Ս. Գրիգոր 
      Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից 

Լիբանանի Ամալ շարժման հիմնադիր Սատըրը, Օգոստոս 1978-ին, իր 
անձնակազմի հետ Լիպիա կատարած պաշտօնական այցի մը ընթացքին 
անհետացած էր: Անոնք Լիպիա մեկնած էին Քա-զաֆիի հրաւէրով։

Ըստ լրատուամիջոցներուն՝ փաստեր կան, որ նշեալ 10 ձերբակալուածները 
կապ ունին Սատըրի անհետացման հետ։

2011-ին Տուպայի հեռատեսիլի կայաններէն մէկուն տուած հարցազրոյցի մը 
ընթացքին՝ Ռամատան  յայտնած էր, թէ հաւանական էր, որ Մուամմար 
Քազաֆին պատուիրած ըլլար Սատըրի անհետացումը։

Ամալ շարժման ներկայ առաջնորդ, խորհրդարանի խօսնակ Նեպիհ 
Պըրրին եւ շարժումը հակառակ են Լիպիոյ հետ կապեր պահպանելու 
Լիբանանի կեցուածքին:

Սատըրի անհետացման վերաբերեալ լարուածութիւնը պարզուեցաւ, երբ 
Լիպիան լքեց այս տարի Պէյրութի մէջ կայացած Արաբական տնտեսական եւ 
հասարակական զարգացման գագաթնաժողովը ։  

Լիպիան յայտարարեց, որ չի մասնակցիր գագաթնաժողովին, քանի որ 
Ամալի կողմնակիցները՝ գագաթաժողովի իրականացման տարածքին մօտ՝ 
այրած են Լիպիոյ դրօշը եւ զայն փոխարինած Ամալի դրօշով:

15 Դեկտեմբեր 2015-ին, Քազաֆիի որդիներէն մէկը՝ Հաննիպալը, 
ձերբակալուած էր Լիբանանի իշխանութիւններուն կողմէ, իբրեւ Սատըրի 
անհետացման հետաքննութեան մաս:

Պորիս Ճոնսըն կը գլխաւորէ Մեծ Բրիտանիոյ Պահպանողականներու 
կուսակցութիւնը: Յուլիս 24-ին Լոնտոնի նախկին քաղաքապետ ու երկրի 
նախկին արտգործնախարար Ճոնսըն կը դառնայ Միացեալ Թագաւորութեան 
նոր վարչապետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»՝ վկայակոչելով բրիտանական 
լրատուամիջոցները, կառավարութեան ղեկավարի պաշտօնը լքող Թերեզա 
Մէյն արդէն շնորհաւորած է Ճոնսընը՝ իշխող կուսակցութեան ղեկը ստանձնելու 
առիթով:

Պորիս Ճոնսընի օգտին քուէարկած է Պահպանողական կուսակցութեան 
92 հազար 153 շարքային անդամ, իսկ անոր մրցակիցի՝ Ճերեմի Հանթի 
օգտին՝ 45 հազար 656: Ճոնսըն կառավարութեան նիստը առաջին անգամ 
պիտի վարէ Յուլիս 25-ին:


