
Կապոնի  մէջ գործունէութիւն ծաւա-
լող  Լիբանանցի գործարար Հասան  
Ժապէր անյետացած է։ Այս  մասին 
տեղեկութիւնը տարածած են  լիբա-
նանեան լրատուական կայաններ 
նշելով նաեւ, որ արդէն չորրորդ օրն 
է, որ Ժապէրի գտնուած վայրը  
յայտնի չէ։

Կը  նշուի նաեւ, որ գործարարը Եթովպիոյ վրայով Պէյրութ  կը վերադառ-
նար եւ Կապոնէն Ատիս Ապէպա վայրէջք  կատարած   օդանաւին վրայ էր։
 Աւելի ուշ  նաեւ պարզ դարձած է, որ Եթովպիոյ  ապահովական մարմին-
ներ  հարցաքննած են Ժապէրը ու անկէ ետք անոր հետքը կարելի չէ եղած 
գտնել։
Իր կարգին  «Ալ Ախպար»  պարբերականը, որ այս մասին  ուշագրաւ   
տեղեկութիւններ հաղորդած է, գրած է, որ չի բացառուիր, որ Ժապէրի  
անհետացման դէպքը ու աւելի վաղ անոր հարցաքննութիւնը կապ ունին 
Իսրայէլի  գաղտնի սպասարկութեան մարմիններուն ՝ Մոսատի հետ։
Թերթն  անշուշտ  զուգահեռներ կը գծէ  լիբանանցի այլ   յայտնի  գործարար  
Քասէմ Թաժ  Էլ Տինի  անյետացման դէպքին հետ յիշեցնելով,  որ  այս 
դէպքերը կը կատարուին  Հըզպալլայի  դէմ օղակը սեղմելու միտող      
աշխատանքներու ծիրին մէջ։
Կը նշուի նաեւ, որ  լիբանանի հարաւին Նապաթիյէ շրջանէն  եղող Ժապէր, 
որ ունի   դրամական մեծ հնարաւորութիւններ նոյնպէս  հարցաքննուած 
էր Կապոնի   մարմիններուն   կողմէ եւ  այդ մարմինները  մանրամասն 
տեղեկութիւններ պահանջած էին  անոր   գործունէութեան      վերաբերեալ։
Իսրայէլի  փափաքով   եւ Միացեալ Նահանգներու «օրհնութեամբ»  եղող  
եւ «Հըզպալլա»ն  թիրախ  դարձնող  բոլոր փորձերը կը միտին      լիբանա-
նեան  կազմակերպութիւնը դարձնել տնտեսապէս պաշարուած եւ 
դրամական    անկարողութեան մատնուած   կազմակերպութիւն մը։

ՀՀ Ազգային ժողովի «Իմ 
քայլը» խմբակցութեան 
անդամ Էտկար Առաքելեանը 
այլեւս պատգամաւոր չէ:  
Այսօր  այս մասին յայտարարեց 
Ազգային ժողովի նախագահ 
Արարատ Միրզոյեանը:
«Հիմք ընդունելով պատ-
գամաւորի դիմումը, եւ 
առաջնորդուելով «Ազգային 
ժողովի կանոնակարգ» Սահ-
մանադրական օրէնքի 154-րդ 

յօդուածի առաջին մասի 6-րդ կէտի պահանջով, այսուհետեւ  դադրած կը 
համարենք «Իմ քայլը» կուսակցութիւններու դաշինքի համապետական 
ընտրական ցուցակով ընտրուած պատգամաւոր Էտկար Առաքելեանի 
պատգամաւորի լիազօրութիւնները: Այս մասին համապատասխան 
գրութիւն ուղարկած եմ ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչեանին»,- ըսած է 
Միրզոյեանը:
30 Օգոստոսին  Էտկար Առաքելեանը յայտնած էր իր  պատգամաւորական 
մանդատը վար դնելու որոշման մասին՝ վստահեցնելով, որ որոշումը 
բացառապէս իրն  է եւ պարտադրուած չէ որեւէ մէկուն կողմէ:
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 Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան  այսօր կայացած կառավարու-
թեան հերթական նիստի ժամանակ   անգամ մը եւս խօսեցաւ կաշառա-
կերութեան    դէմ   շարունակուելիք  պայքարին մասին։
Ան  մասնաւորապէս  ըսաւ ՝ «Մենք կամ կը պայքարինք կաշառակերութեան 
դէմ, կամ չենք պայքարիր, որովհետեւ կիսապայքարը ընդունելի չէ: Մենք 
ունեցած ենք դէպքեր, գիտցած ենք, որ X բարձրաստիճան պաշտօնեան 
կամ անոր փեսան ապօրինի ձեւով ձեռքբերուած գոյքը վաճառքի հանած 
են, եւ այդ գոյքը պաշտօնական ձեւակերպուած է ուրիշի անունով: Ըստ 
էութեան, մենք գիտցած ենք, բայց այնպիսի սահմանափակումներ եղած են 
օրէնսդրութեամբ, որ մենք պէտք է կամ կոպիտ ապօրինի միջամտութիւն 
ընէինք, կամ լուռ հետեւէինք, թէ ինչպէս թալանուածը կը թաքցնեն»։
Որոշում ընդունուեցաւ,  որ քրէական հետապնդում իրականացնող 
մարմինները ֆիզիկական կամ իրաւաբանական անձերու վերաբերեալ 
դրամատնային գաղտնիք կազմող տեղեկութիւնները կրնան ստանալ 
խուզարկութեան կամ առգրաւման վերաբերեալ դատարանի որոշման 
հիման վրայ։

Կաշառակերութեան Դէմ Պայքարին Մէջ 
Նահանջ Չկայ. Փաշինեան 
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Նախարարաց Խորհուրդը Վաւերացուց Դատական 
Նշանակումները 

Լիբանանցի Գործարար Մը  Անհետացած Է Մութ 
Պայմաններու Տակ

Էտկար Առաքելեանը Յետ Այսու Պատգամաւոր Չէ

Լիբանանի Նախարարաց խորհուրդը, երէկ իր հերթական ժողովին 
վաւերացուց դատական համակարգի նշանակումներու վերջին փուլը: 
Ժողովը գումարուեցաւ գլխաւորութեամբ հանրապետութեան նախագահ 
Միշէլ Աունին: 
Նշանակումներու վաւերացումը այնքան ալ հեզասահ չեղաւ, որովհետեւ 
Լիբանանեան ուժերու նախարարները նշանակումի մը մասին դժգոհու-
թիւն յայտնեցին պարազելով, որ իրենց կեցուածքը անձին դէմ չէ, այլ 
նշանակումներու ընթացակարգին հետ կապուած սկզբունքային 
դիրքորոշում է:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սմբատ Յովհաննիսեան 

Միջազգային Լուրերուն շար. Էջ 07  

Հրազդան Գետի Վրայ 252 մեթր Երկարութեամբ Կամուրջ Պիտի Կառուցուի

Պոլթընէն Ձերբազատուելով Թրամփ Լուծեց Իրանի Հարցը. Business Insider

Մայրաքաղաքի Արգաւանդ-Շիրակ 
նոր ճանապարհահատուածի 
կառուցման մեկնարկը տրուած է:  
2.7 քմ. երկարութեամբ ճանապարհի 
կառուցումը ազդարարող երկկողմ 
յուշագիրը ստորագրած են Երեւանի 
քաղաքապետ Հայկ Մարութեանն ու 
Levantina Ingenieria y Construccion  
(Սպանիա) ընկերութեան լիազօր 
ներկայացուցիչ Լուիզ Լոփեզ 
Մոլոնին: Փաստաթուղթին մէկ 
օրինակը տեղադրուած է կառու-
ցուելիք ճանապարհի հիմքին մէջ:
Մանրակերտի վրայ, ՀՀ փոխ-
վարչապետ Տիգրան Աւինեանին 
եւ Երեւանի քաղաքապետ Հայկ 
Մարութեանին ներկայացուած են 
ծրագրին մանրամասնութիւնները: 
Ասիական զարգացման դրամատան 
կողմէ ֆինանսաւորուող Քաղա-
քային կայուն զարգացման ներդրու-
մային ծրագրի Թրանշ 2-ի ծիրէն 
ներս կառուցուող երթեւեկութեամբ 
նոր ճանապարհը պիտի ունենայ 
4-6 երթեւեկելի գօտի` միջինը 
24-28 մեթր լայնութեամբ: Ճանա-
պարհահատուածը կը ներառէ 
նաեւ Հրազդան գետի վրայ 
252 մեթր երկարութեամբ եւ 28 
մեթր լայնութեամբ մետաղական 
կամուրջի կառուցում, ինչպէս նաեւ 
մէկ անցումի կառուցում` Իսակով 
– Բաբաջանեան փողոցներու հատ-
ման վայրին մէջ առկայ ճանա-

պարհային հանգոյցին վրայ:
«Նոր ճանապարհահատուածը 
ռազմավարական կարեւոր նշա-
նակութիւն ունի Երեւանի եւ ընդ-
հանրապէս Հայաստանի համար: 
Այսօր մայրաքաղաքին մէջ ունինք 
չորս կամուրջ, եւ այս ծրագրով 
Հրազդան գետի վրայ կառուցուելիքը 
պիտի ըլլայ հինգերորդը: Այս 
ճանապարհահատուածը զգալիօրէն 
պիտի թեթեւցնէ Երեւանի մէջ 
երթեւեկութիւնը»,- նշած է 
քաղաքապետը:
Շինարարական աշխատանքները 
իրականացնող սպանական ընկե-
րութեան լիազօր ներկայացուցիչ 
Մոլոնին իր հերթին նշած է, որ նման 
նախագիծերու իրականցման մէջ 
ընկերութիւնը ունի երկարամեայ 
փորձ, եւ վստահեցուցած է, 
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որ աշխատանքները պիտի 
իրականացուին նախատեսուած 
ժամկէտի մէջ:
Շինարարական աշխատանքներու 
ընթացքին պիտի իրականացուին 
բոլոր անհրաժեշտ հաղորդուղի-
ներու տեղափոխումները, իսկ 
լուսաւորութեան համակարգին 
մէջ պիտի տեղադրուին LED 
լուսատուներ:
Արգաւանդ-Շիրակ ճանապարհը 
Երեւանի արեւմտեան օղակաձեւ 
ճանապարհի մէկ հատուածն է, 
որ նաեւ կը կապէ Մալաթիա-
Սեբաստիա եւ Շէնգաւիթ վարչա-
կան շրջանները:
Պայմանագրի արժէքն է 26 միլիոն 
տոլարին համարժէք ՀՀ դրամ:
Շինարարութիւնը պիտի տեւէ 21 
ամիս:

Սմբատ Հասրաթի Յովհան-
նիսեան (սեպտեմբերի 13, 
1927, Պաթում - նոյեմբերի 3, 
1988, Երեւան),  իրաւաբան։ 
Իրաւաբանական գիտու-
թիւններու դոկտոր (1973), 
պրոֆեսոր (1976)։
1950-ին աւարտած է Երեւանի 
պետական համալսարանը։ 
1953-1966 դասախօսած  է 
ԵՊՀ-ին մէջ: 1966-1973 ՀՀ 
ԳԱԱ փիլիսոփայութեան եւ 
իրաւունքի հիմնարկի աւագ 
գիտաշխատող, 1973-1983  ԵՊՀ 
քաղաքացիական իրաւունքի 
ամպիոնի վարիչ, 1983 Մատե-
-նադարանի առաջատար 
գիտաշխատող։
Բազմաթիւ յօդուածներու եւ 
աշխատութիւններու հեղի-
նակ է։ Առաւել յայտնի են 
մենագրութիւնները։
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ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ 
ազգային անվտանգութեան 
հարցերով խորհրդականի պաշ-
տօնէն հեռացուցած է Ճոն 
Պոլթընին, որպէսզի իրականացնէ 
գործարքներու կնքման իր ոչ աւան-
դական ոճը, որ կրնայ ծայրայեղ 
հետեւանքներու յանգեցնել, կը գրէ 
Business Insider-ը:
Հետեւանքներէն մէկը կրնայ ըլլալ 
Թրամփի եւ Իրանի նախագահ 
Հասան Ռոհանիի աննախադէպ 
հանդիպումը յաջորդ շաբաթ ՄԱԿ-ի 

Գլխաւոր վեհաժողովի շրջածիրէն 
ներս:
Պոլթընի հեռացումը ակնյայտ 
դարձաւ այն բանէ ետք, երբ ան 
յայտարարեց, որ ԱՄՆ-ը պէտք է 
միակողմանի կարգով օգտագործէ 
իր ռազմական, դիւանագիտական 
ու տնտեսական ուժը, ինչը խիստ 
կը տարբերէր գործարքներ կնքելու 
սիրահար Թրամփի մօտեցումնե-
րէն:
Երկու քաղաքական գործիչները 
բազմիցս տարաձայնութիւններ 

ունեցած էին, այդ շարքին՝ 
Վենեզուելայի մէջ, Հիւսիսային 
Քորէայի, Իրանի հարցերով:
Հաւանաբար, այդ քաղաքական 
տարաձայնութիւնները յանգեցու-
ցին Թրամփի երրորդ խորհրդականի 
իրաւասութիւններու դադարեցման:
Տնտեսութեան աճի դանդաղեցման 
ու քաղաքական շարք մը մեծ 
յաջողութիւններու պայմաններուն 
Թրամփը, անկասկած, Իրանի հետ 
քաղաքական առաջընթացը կրնար 
օգտագործել 2020 թուականի իր 
քարոզարշաւի համար:
Սակայն Իրանի նկատմամբ կոշտ 
քաղաքականութեան աջակիցները 
կը կազմեն Թրամփի քաղաքական 
խումբի զգալի հատուածը: Այդ 
խումբին մէջ են բոլոր անոնք, 
որոնք Իսրայէլի դաշնակիցներն 
են: Եւ ցանկացած հանդիպումը կը 
մտահոգէ Իսրայէլի աջակիցները:
Յաջորդ շաբաթ Իսրայէլի 
վարչապետ Բենիամին Նաթանի-
ահուն պիտի բախուի իր ասպարէզի 
ամենավտանգաւոր ընտրու-
թիւններուն հետ: Ան շատոնց ի ցոյց 
դրած է Թրամփի հետ իր մտերիմ 
յարաբերութիւնները:
Իրանի հետ ուղիղ բանակ-
ցութիւնները ցոյց կու տան Թրամփի 
այդ առանցքային քաղաքական եւ 
դիւանագիտական հիմքը:

Սպիտակ տան մէջ, անցեալի 
նման, կան խորհրդականներ, 
ինչպէս օրինակ պետական 
քարտուղար Մայք Փոմփէօն, որոնք 
կողմ են Իրանի նկատմամբ կոշտ 
մօտեցումներուն: Այդուհանդերձ, 
Փոմփէօն որոշած է խուսափիլ 
Թրամփի հետ բախումներէն՝ ի 
տարբերութիւն նախկին պետական 
քարտուղար Ռեքս Թիլըրսընի:
Յորդանան գետի հովտի բռնակ-
ցման մասին Նաթանիահուի 
յայտարարութիւնը համընկած 
է Պոլթընի հեռացման մասին 
յայտարարութեան:
Այդ քայլը, որ ողջունեցին շարք մը 
աջակողմ իսրայէլցիներ, հնարաւոր 
սփոփիչ մրցանակ պիտի դառնայ 
տատանուող կողմնակիցներու 
համար, եթէ Թրամփը հրաժարի 
Իրանի նկատմամբ կոշտ մօտեցումէ:
Դեռ պարզ չէ՝ այդ ամէնը բաւարար 
կ’ըլլայ արդեօք ԱՄՆ-ի մէջ Իսրայէլի 
կողմնակիցներու համար, ինչպէս 
նաեւ պարզ չէ այն, թէ արդեօք 
բռնակցումը կ’աշխատի:
Պարզ է միայն, որ Թրամփը 
այժմ գծած է այն ուղին, որով կը 
փորձէ իր իսկ առաջադրած պայ-
մաններով պայքարիլ Իրանի եւ 
այլ հակառակորդներու, օրինակ՝ 
Հիւսիսային Քորէայի դէմ: 
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տասնամեակներուն կը ծառայէ աշխոյժ գործունէութիւն։
1970-ին Պէյրութի մէջ լոյս կը տեսնեն իր երկու այլ աշխատասիրութիւնները՝ 
«Սէր եւ ընտանիք» եւ «Ինչպէս մեծցնել երեխան»։ Քեշիշեան որպէս բժիշկ 
Միջին Արեւելքի մէջ կը ճանչցուի որպէս հայանուն Dr. Pock-ը։
Պէյրութէն խանդավառ Բժշկահայ Միութեան գործունէութեամբ, Քեշիշեան 
կ՚որոնէ Պոսթոն բնակող ծանօթ հայ բժիշկներ, որոնց հետ միասին 1970-
ին կը դառնայ հիմնադիրը ու անդրանիկ ատենապետը Ամերիկայի Հայ 
Բժշկական Միութեան։ Պէտք է ըսել, որ տասնամեակ մը ետք Քալիֆորնիոյ 
մէջ ալ պիտի կազմուէր հայ բժիշկներու այլ միութիւն մը։
Տոքթ. Քեշիշեան արդէն Միացեալ Նահանգներ հաստատուելէ ետք, իր 
խանդավառ մասնակցութեամբ ամերիկահայ հասարակական կեանքէն 
ներս, ինչպէս նաեւ իր հրապարակախօսութեամբ դարձած էր փնտռուած 
առաջնորդ մը։ Գաղափարական իր հակումը Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան, զինք մղած էր ստանձնելու պատասխանատու պաշտօններ։ 
1979-ի ԹՄՄ-ի Միացեալ Նահանգներու եւ Քանատայի պատգամաւորական 
ժողովին Տոքթ. Քեշիշեան անդամ կ՚ընտրուի Միութեան Կեդրոնական 
վարչութեան, իսկ յաջորդ տարին՝ 1980-ին անդամ կը դառնայ ՀԲԸ 
Միութեան Կեդրոնական վարչական ժողովին, որուն իր անդամակցութիւնը 
պիտի պահէր յաջորդ 18 տարիներուն, սերտօրէն գործակցելով նախագահ 
Ալեք Մանուկեանի հետ։ Իսկ իր հրապարակագրական մասնակցութիւնը 
երբեք չէր զլանար ՌԱԿ մամուլին՝ «Պայքար» շաբաթաթերթին, ինչպէս 
նաեւ «Զարթօնք»ին եւ «Նոր Օր»ին։
Անշուշտ Քեշիշեան երախտաւորի կողակիցն ալ՝ Սեսիլը, իր միութենական 
առաջնորդի պաշտօնին վրայ կը գտնուէր, երբ կ՚ընտրուէր Բարեգործականի 
Ամերիկայի Կեդրոնական վարչութեան անդամ, որուն ատենապետն էր 
Քեշիշեանի քենեկալը՝ Վարդգէս Պալեանը։
1987-ին Տոքթ. Քեշիշեան Թորոնթոյի մէջ գումարուած ՌԱԿ Արեւելեան 
Ամերիկայի եւ Քանատայի շրջանային պատգամաւորական ժողովին 
կ՚ընտրուի ատենապետ Շրջանային վարչութեան, իսկ յաջորդ տարին 
կը դառնայ ատենպետը ԹՄՄ-ի Միացեալ Նահանգներու եւ Քանատայի 
Կեդրոնական վարչութեան. պաշտօն մը, որ ձեռնհասօրէն պիտի վարէր 
յաջորդ ութը տարիներուն։ Որպէս ԹՄՄ Կեդրոնի ատենապետը ան կը շրջի 
Հիւսիսային Ամերիկայի զանազան գաղութները։ Աշխոյժ գործունէութիւն 
մը կը ծաւալուի իր ատենապետութեան շրջանին մասնաճիւղերուն մէջ։ 
Յատկանշական է իր նախաձեռնութեամբ կազմութիւնը ԹՄՄ-ի «Մամլոյ 
Հիմնադրամ»ին, որուն պատուոյ նախագահութիւնը պիտի ստանձնէր 
ազգային ծանօթ բարերար Սուրէն Ֆեսճեանը։ Այս հիմնադրամը կեանքի կը 
կոչուէր նպաստելու ռամկավար պաշտօնաթերթերուն։ Կարճ ժամանակի 
ընթացքին, հիմնադրամը տարեկան եկամուտներով կը հասնի 650,000 
տոլարի։
Ամերիկահայ գաղութի ազգային-հասարակական կեանքին բերած իր 
մասնակցութենէն անդին, Տոքթ. Քեշիշեան կ՚արժանանայ նաեւ ամերիկեան 
“Ellis Island” շքանշանին, համայնքին բերած նպաստին համար։
1995-ին Կիպրոսի մէջ անդամ կ՚ընտրուի ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան, 
կուսակցութեան 19-րդ Ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին։
1998-ին Տոքթ. Քեշիշեան հանգստեան կը կոչուի իր բժշկական պաշտօնէն. 
նախ կը տեղափոխուի Մերիլենտ նահանգը ու երկու տարի ետք 2000 
թուականի աւարտէն առաջ վերջնականապէս կու գայ հաստատուելու Լոս 
Անճելըս՝ իր կողակիցին հետ, ուր արդէն բնակութիւն հաստատած էին իր 
զաւակներն ալ։
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Տոքթ. Գէորգ Պ. Քեշիշեան
Պէյլան, 1931 – Լոս Անճելըս, 2018

Երախտաւոր Գէորգ Պ. Քեշիշեանը ծնած է Պէյլան՝ 24 Օգոստոս 1931-
ին։
1939-ին Ալեքսանտրէթի սանճագի պարպումին, 8 տարեկան մանուկը 

ընտանեկան պարագաներուն հետ կու գայ հաստատուելու Հալէպ, ուր 
կը ստանայ իր նախնական կրթութիւնը, ատենոյ Հալէպի հայաբոյր 
շրջապատէն ներս, յաճախելով Կրթասիրաց վարժարանը։ Երկրորդական 
ուսումը կը ստանայ Հալէպի ֆրանսական Լիսէէն։
Քեշիշեան պատանի տարիքէն Հալէպի մէջ անդամագրուած է ՀԲԸ 
Միութեան, ու 1945-ին, տակաւին 14 տարեկան, հիմնադիրներէն կը դառնայ 
Բարեգործականի Հալէպի Ուսանողաց Միութեան։
1950-ին կու գայ Պէյրութ, ու բարձրագոյն ուսումը կը ստանայ Սէն Ժոզէֆ 
ֆրանսական համալսարանի Բժշկական բաժանմունքէն։

ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆԸ
Համալսարանական տարիներուն Քեշիշեանի միութենական 
խանդավառութիւնը զինք կը մղէ մաս կազմելու Պէյրութի մէջ ՀԵԸ-ի 
Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան, որուն հիմնադիրը եղած է 
1943-ին ՌԱԿ-ի այլ երախտաւոր մը՝ Դոկտ. Նուպար Պէրպէրեանը, որուն 
հետ յետագային Քեշիշեան պիտի գործէր երկար տարիներ։
Շրջան մը Քեշիշեան կը դառնայ ատենապետը Համալսարանական 
Ուսանողաց Միութեան, ծաւալելով աշխոյժ գործունէութիւն Պէյրութի Զարեհ 
Նուպար ակումբէն ներս։
1958-ին աւարտելէ ետք բժշկական իր ուսումը կը նետուի կեանքի ասպարէզ, 
որպէս մանկաբոյժ բանալով իր անձնական բժշկատունը Պէյրութի Հաճըն 
ծանօթ թաղամասէն ներս։
Որպէս հեղինակ բժշկական-դաստիարակչական գործերու, Տոքթ. 
Քեշիշեանի առաջին հեղինակութիւնը կը դառնայ 1958-ին հրատարակուած 
«Սեռային ներդաշնակութիւնը ամուսնութեան մէջ» գիրքը, որ բարձրօրէն 
կ՚արժանանայ գնահատանքի ու վերահրատարակութեան։ Այնուհետեւ իր 
երկրորդ աշխատասիրութիւնը կը դառնայ «Արբունքը եւ սեռային հարցեր» 
գիրքը, որ լոյս կը տեսնէ 1960-ին Պէյրութի մէջ, դարձեալ արժանանալով 
վերահրատարակութեան։
Երախտաւոր Քեշիշեանի միութենական գործունէութիւնը արդէն կարճ 
ժամանակի մէջ դարձած էր աչքառու, ու 1961-ին ան մաս կը կազմէ 
Զարեհ Նուպար ակումբի ՀԵԸ-ի Գործադիր մարմինին։ Այս շրջանին 
Պէյրութի մէջ ՀԵԸ-ի մշակութային եռուզեռը լիբանանահայ գաղութի 
վերելքին կը սատարէ ծանօթ «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի եւ 
«Անդրանիկ» երգի ու պարի անսամբլի ներկայացումներով։ Քեշիշեան կը 
դառնայ անդամ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական վարչութեան ու իրեն կը վստահուի 
շրջիլ միջինարեւելեան գաղթօճախները որպէս հրապարակախօս ու 
կազմակերպիչ նոր մասնաճիւղերու։
Այս ժամանակաշրջանին կը հանդիպի իր կեանքի ընկերոջ՝ Սեսիլ 
Սիմոնեանին, որ խմբապետուհին էր ՀԵԸ-ի Պէյրութի Արենուշական 
խումբին։ Անոնք կը բախտաւորուին մանչով մը՝ Ալեք եւ դուստրով մը՝ Ալին, 
որոնք յետագային կը դառնան ծանօթ դէմքեր ամերիկեան ֆիլմաշխարհէն 
ներս։

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳԻՐԸ
Քեշիշեանի հրապարակագրական գործունէութիւնը սկիզբ կ՚առնէ Պէյրութի 
մէջ մաս կազմելով «Սփիւռք» շաբաթաթերթի խմբագրական կազմին, 
ինչպէս նաեւ Պէյրութ հրատարակուող ՀԲԸ Միութեան «Խօսնակ» 
պաշտօնաթերթի խմբագրական կազմին։
Բժշկական իր ասպարէզին կողքին, ան մաս կը կազմէ Լիբանանահայ 
Բժշկական Միութեան, դառնալով վարչութեան ատենադպիրը ու իր 
մասնակցութիւնը բերելով միութեան «Բժիշկ» ամսագրին։ Շրջան մըն ալ 
կը ստանձնէ բժշկական պատասխանատուութիւնը ՀԲԸ Միութեան Խալիլ 
Պատաուի թաղամասի դարմանատան։
1968-ի աւարտէն առաջ Տոքթ. Քեշիշեան ընտանիքով կը տեղափոխուի 
Միացեալ Նահանգներ հաստատուելով Պոսթոնի շրջանը։ New England 
եւ Taft համալսարաններէն ներս կը հետեւի շողանկարչական (radiology) 
ճիւղին, որպէս բժշկական մասնագիտութիւն։
1970-էն սկսեալ Նիւ Հեմշիր նահանգի Մանչեսթըր քաղաքը հաստատուելով 
շուրջ երեք տասնամեակներ կը գործէ որպէս շողանկարչական մասնագէտ։
Պոսթոն բնակած շրջանին միութենական մասնակցութիւն կը բերէ 
Ուոթըրթաուն հայաշատ աւանի հասարակական կեանքին։ 1969-ին 
կը դառնայ հիմնադիրը Պոսթոնի Բարեգործականի Երիտասարդաց 
Մասնաճիւղին (ՀԵԸ)։ Պէտք է ըսել, որ այս մասնաճիւղը յաջորդ 

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց աշխատակից

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները
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Մշակութային Արձագանգ

Մեծ Շուքով Նշուեցաւ Տիգրան Մանսուրեանի 80-ամեակը

Քարվաճառ Քաղաքին Մէջ Պիտի 
Կազմակերպուի «Մեղրի Փառատօն»

Յայտնի է Վանի Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ 
Պատարագին Մասնակցածներուն Թիւը

«Այս պատմութիւնն է ինծի համար 
ահա աւելի կարեւոր, որովհետեւ 
երբ մայեստրօն այդ օրը կը 
պատմէր իր պատմութիւնները, 
այդպէս կ՛ըլլայ Հայաստանի 
ընտանիքներու 90 տոկոսին 
հետ, հարազատները կ՛ըսեն՝ լաւ, 
այդ դժուար պատմութիւններու, 
դժուարութիւններու, խնդիրներու 
մասին պէտք չէ պատմել եւ այլն, 
ես կ՛ըսէի՝ ոչ, հակառակը, ատիկա 
պէտք պատմել՝ ցոյց տալու համար 
մարդու յաղթանակը սեփա-
կան ճակատագրի նկատմամբ: 
Որովհետեւ այդ պատմութիւնը 
ինծի համար կարեւոր է ոչ թէ 
Տիգրան Մանսուրեանը բնորոշե-
լու, այլ կարեւոր է ուրիշներուն, 
մանաւանդ այսօր ցոյց տալու 
համար, որ ահա կայ սեփական 
յուսահատութիւնը, սեփական 
անօգնականութիւնը, սեփական 
փակուղիի զգացողութիւնը յաղթա-
հարելու ճանապարհ, եւ մարդը 
բաւարար չափով ուժեղ է ինքն 
իր ճակատագրին, ուրիշներու 
կողմէ իրեն պարտադրուած ճակա-
տագիրը յաղթահարելու համար, 
ինքն իրեն յաղթահարելու համար, 
պարտութեան դատավճիռը յաղթա-
հարելու եւ յաղթելու համար»,- նշած 
է Փաշինեան։
Վարչապետը դիտել տուաւ, 
որ այդ պատճառով ալ Տիգրան 
Մանսուրեանի կերպարը շատ 
կարեւոր է, որովհետեւ անոր կեր-
պարը պէտք է օգնէ ուրիշներուն եւ 
քաջալերէ զանոնք՝ յաղթահարելու 
իրենց յուսահատութիւնը եւ 
վստահութիւն ունենան իրենց 
սեփական ուժերուն նկատմամբ:

«Ես միշտ մտածած եմ, որ գոնէ 
կինօերաժշտութեան բնագաւառին 
մէջ մայեստրոյին գլուխ գործոցը 
«Կտոր Մը Երկինք»ն է, եւ ես հաս-
կցայ, որ իմ ոչ-մասնագիտական 
կարծիքը գուցէ կը կիսեն նաեւ մաս-
նագէտները, ես ատիկա կռահեցի 
նաեւ համերգի երաժշտութիւններու 
յաջորդականութենէն:
«Եւ ահա այդ փաստը, կւ կարծեմ, 
կու գայ լրացնելու իմ ըսածս, 
որովհետեւ, այո՛, այդ գլուխ գործոցը 
նոյնպէս ցոյց կու տայ մարդու 
յաղթանակը սեփական ճակա-
տագրի նկատմամբ, մարդու ազա-
տագրումը իրեն պարտադրուած 
պայմաններէն, մարդու ուժը, մար-
դու կամքը, մարդու հզօրութիւնը, 
եւ կը կարծեմ, որ Տիգրան 
Մանսուրեանի երաժշտութեան 
հզօրութիւնը ատոր մէջ է: Տիգրան 
Մանսուրեանի երաժշտութիւնը 
ոըժ կու տայ, լաւատեսութիւն, 
միասնականութեան զգացողու-
թիւն, որովհետեւ մենք, գուցէ 
օրուան ընթացքին տարբեր տեղեր 
գտնուելով, տարբեր զգացո-
ղութիւններ կ՛ունենանք՝ երբեմն 
դրական, երբեմն ժխտական, բայց 
երբ մենք հաւաքուած ենք այս 
դահլիճին մէջ եւ կը հնչէ Տիգրան 
Մանսուրեանի երաժշտութիւնը՝ 
մենք բոլորս միաւորուած ենք 
նոյն զգացողութեամբ, այդ ստեղ-
ծագործութեամբ, այդ հանճարի, 
այդ տաղանդի, հրճուանքի զգա-
ցողութեամբ»,- շեշտած է Փաշինեան:
Աւարտին ան շնորհակալութիւն 
յայտնեց Տիգրան Մանսուրեանին՝ 
անոր տաղանդին եւ աւանդին 
համար։

Սպենդիարեանի անուան օփերայի 
եւ պալէի ազգային ակադեմական 
թատրոնին մէջ, Սեպտեմբեր 6-ին 
տեղի ունեցաւ յօրինող, Հայաստանի 
արուեստի վաստակաւոր գործիչ, 
Հայաստանի ժողովրդական արուես-
տագէտ Տիգրան Մանսուրեանի 
երաժշտութեան նուիրուած համերգ 
մը՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի ներկայութեամբ, որ 
իրկանացաւ «Մայեստրօ Ման-
սուրեան-80» համերգաշարի ծիրին 
մէջ՝ նուիրուած Տիգրան Ման-
սուրեանի 80-ամեակին:
Սիմֆոնիք նուագախումբին 
կատարողութեամբ հնչեցին հայ 
դասական երաժշտութեան վար-
պետին շարժապատկերներու 
երաժշտութիւնը ներկայացնող 
ստեղծագործութիւնները:
Այս առիթով արտասանած իր խօս-
քին մէջ Հայաստանի վարչապետ 

Սեպտեմբեր 14-ին Շահումեանի 
շրջկեդրոն Քարվաճառ քաղաքին 
մէջ պիտի կազմակերպուի «Մեղրի 
փառատօն»:  Շրջանին մէջ նման 
փառատօն առաջին անգամ կը կազ-
մակերպուի, մտայղացումը Շահու-
մեանի շրջանի վարչակազմի ղեկա-
վար Գագիկ Մարտիրոսեանինն է:
Փառատօնի մասնակիցները հնարա-
ւորութիւն պիտի ունենան վայելելու 
Շահումեանի շրջանի մեղրը, ինչպէս 

Վանի Աղթամար կղզիի Սբ. 
Խաչ հայկական եկեղեցւոյ մէջ 
մատուցուած պատարագի վերա-
բերեալ յայտարարութիւններով 
հանդէս եկած է մշակոյթի ու 
զբօսաշրջութեան Վանի նահան-
գային վարչութեան պետ Մուզաֆ-
ֆեր Աքթուղը: Այս մասին կը հաղորդէ 
«Էրմէնիհապեր»-ը։
 Աքթուղը նշած է, որ  7-րդ անգամ 
Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցած պատարագին պատմական 
հայկական Աղթամար կղզի այցելած 

Փաշինեան ընդգծեց, որ Տիգրան 
Մանսուրեան մեր ժամանակակից 
արուեստի եւ երաժշտութեան մեծա-
գոյն դէմքերէն է՝ դիտել տալով, որ, 
թէեւ մարդիկ կը կարծեն, թէ ան 
բախտաւոր է եւ լաւ աստղի տակ 
ծնած, սակայն անոր կեանքը եղած 
է պայքար՝ յաղթանակ կերտելու 
միտումով։
«Իրականութեան մէջ, սակայն, սա 
ոչ թէ բախտի նուէրն է մարդուն, այլ 
մարդու յաղթանակն է ճակատագրի 
նկատմամբ, որովհետեւ մարդ, որ 
ծնած է Լիբանան որպէս գաղթական 
եւ լաւ կեանքի յոյսով յայտնուած 
Խորհրդային Հայաստան, յայտնուած 
ծայրայեղ ծանր ընկերային իրա-
վիճակի մը, ծայրայեղ ծանր 
պայմաններու մէջ եւ ահա այդ 
կէտէն կարցած է բարձրանալ 
դէպի ստեղծագործական փառքի 
երկնակամար:

նաեւ համտեսելու աւանդական 
ճաշատեսակներն ու քաղցրեղէնը: 
Ծրագրին մէջ ընդգրկուած է նաեւ 
մշակութային մաս:
Աւելցնենք, որ փառատօնի համար 
պիտի գործէ անվճար փոխադ-
րամիջոց. Ստեփանակերտի Վերած-
նունդի հրապարակէն, ժամը` 08:00-
ին, 2 հանրակառք պիտի շարժին 
դէպի Քարվաճառ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ապարաժ»-ը։

է 2480 զբօսաշրջիկ:
Աքթուղը նաեւ արձանագրած է, որ 
կղզիի նկատմամբ հետաքրքրու-
թիւնը տարիէ տարի կ՛աճի: Ան 
տուեալներ ներկայացուցած է 
նախորդ եւ այս տարուան այցելու-
ներու թիւին մասին:
Ըստ որուն` նախորդ տարի Աղթա-
մար կղզի այցելած է շուրջ 157 
հազար տեղացի եւ արտասահմանցի 
զբօսաշրջիկ, իսկ այս տարուան 9 
ամիսներուն կղզի այցելողներուն 
թիւը  հասած է 170 հազարի:
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Մշակութային Արձագանգ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Հայրենի Տուեալներ

Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիրը` Ցեղասպանութիւններուն Նուիրուած 
Յուշարձաններու Քարտէսին Վրայ

Հայաստանի մէջ Այս Տարի Բացուած է 18 Նոր Նախակրթարան

Վանի Սուրբ Խաչի Պատարագին Մուշի Հայերը Խաղող 
Հիւրասիրած Են Ներկաներուն 

հայեր եկած են մասնակցելու 
պատարագին», Ասլան պատաս-
խանած է, որ մօտ 200 հոգի եկած է:
«Միշտ կու գան պատարագին: 
Սա առաջին անգամը չէ: Ոչ միայն 
Մուշէն, այլեւ շրջակայ նահանգնե-
րէն ալ կու գան: Մենք ալ այդ առիթով 
մեր պապերու յիշատակին համար 
խաղող կը բերենք ու կը բաժնենք»,- 
նշեց է ան:

Մուշի հայերու համերաշխութեան եւ 
զբօսաշրջութեան հասարակական 
միութեան նախագահ Հայրեթթին 
Ասլանը: Ան իրեն հետ տարած էր 
դարաւոր պատմութիւն ունեցող 
Մուշի քաղցրահամ խաղողը:
Ըստ «Ermenihaber.am»-ին՝ Հայ-
րեթթին Ասլան նշած է, որ Մուշի 
խաղողը բերած են Աղթամար կղզի, 
որպէսզի հիւրասիրեն պատարագի 
մասնակիցներուն:
Այն հարցումին, թէ «Մուշէն շա՞տ 

Սեպտեմբեր 8-ին Վանայ Լիճի 
Աղթամար կղզիի պատմական 
Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ 7֊րդ 
անգամ ըլլալով մատուցուեցաւ 
Ս. Պատարագ:  Պոլսոյ Հայոց 
պատրիարքի տեղապահ Սահակ 
եպիսկոպոս Մաշալեանի գլխա-
ւորութեամբ մատուցուած պատա-
րագին ներկայ էին հարիւրաւոր 
հայեր Հայաստանէն, Թուրքիայէն 
եւ Սփիւռքէն:
Անոնց մէջ էր նաեւ Տարօնի եւ 

 Մարդու իրաւունքներու խթանման 
միջազգային կեդրոնը (International 
Center for the Promotion of Human 
Rights) UNESCO-ի աջակցու-
թեամբ գործարկած է 20-րդ դարու 
ընթացքին աշխարհի տարբեր 
անկիւններու մէջ կատարուած 
ցեղասպանութիւններուն, մարդու 
իրաւունքներու կոպտագոյն 
խախտումներուն, մարդկութեան 
հանդէպ ցուցաբերուած վայրա-
գութիւններուն նուիրուած յիշո-
ղութեան ու յիշատակման վայրե-
րու յուշարձաններու փոխազդեցիկ 
)interactive) քարտէս:
Ինչպէս կը յայտնեն Հայոց 
Ցեղասպանութեան թանգարան-

Հետազօտութիւնները ցոյց 
տուած են, որ նախադպրոցական 
կրթութիւն ստացած երեխաները 
յետագային աւելի հեշտութեամբ կը 
յամարին կրթական միջավայրին 
եւ աւելի պատրաստ են ընկալելու 
այն գիտելիքները, որոնք արդէն 
դպրոցական կրթութեան ժամանակ 
կը մատուցուին իրենց:
Հարկ է նշել, որ նախադպրոցական 
կրթութեան փուլին շատ կարեւոր 
նշանակութիւն ունի ուսումնական 
ծրագիրը. անիկա պէտք է լաւագոյնս 
յարմար ըլլայ տուեալ տարիքային 
խումբին պատկանող երեխաներու 
ունակութիւններուն»,- գրած է 

հիմնարկէն, յիշատակի քարտէ-
սին վրայ տեղ գտած է նաեւ 
Ծիծեռնակաբերդի Հայոց Ցեղաս-
պանութեան յուշահամալիրը` 
1967-ի բացման, յիշատակման 
ձեռնարկներու լուսանկարներով:
Երկու լեզուով` անգլերէն եւ 
սպաներէն գործող կայքի միջոցով 
ստեղծողները ու անոնց գաղա-
փարակիցները նպատակ ունին 
միջազգային հանրութեան մէջ 
բարձրացնել տեղեկացուածութեան 
մակարդակը, հասանելի դարձ-
նել յիշողութեան վայրերը, կան-
խարգիլել մարդկայնութեան 
հանդէպ գործուած յետագայ յան-
ցագործութիւնները:

նախարարը:
Յարութիւնեանի խօսքով` այս 
ուսումնական տարուան սկիզբը 
նոր նախակրթարաններ հիմնուած 
են Գեղարքունիքի մարզի հինգ, 
Շիրակի` չորս, Կոտայքի, Սիւնիքի եւ 
Արմաւիրի` երկուքական, Տաւուշի, 
Լոռիի եւ Վայոց Ձորի մարզերու 
մէկական դպրոցներու մէջ:
«Կը նախատեսուի մինչեւ 2024 
թուականը 3-6 տարեկան երեխա-
ներու ընդգրկուածութիւնը նախա-
դպրոցական հաստատութիւններու 
մէջ հասցնել 70-ի` այժմեան 40-ի 
փոխարէն»,- եզրափակած է նախա-
րարը:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
8 մարզերու տարբեր համայնք-
ներուն մէջ այս տարի Սեպ-
տեմբեր 1-ին բացուած է 18 նոր 
նախակրթարան: Ինչպէս կը 
տեղեկացնէ «Արմենփրես»-ը, այս 
մասին «Ֆէյսպուք»-ի մէջ գրած է 
Հայաստանի Հանրապետութեան 

կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ մարմնամարզութեան նախարար 
Արայիկ Յարութիւնեան:
«Նախադպրոցական կրթութիւնը 
երեխաներու զարգացման գործ-
ընթացին մէջ առաջնային օղակ է, 
քանի որ կարեւոր է, թէ երեխան 
ինչ միջավայրի մէջ կը մեծնայ: 
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1988-1990-ականներուն սկիզբը Երեւանի Զէյթուն թաղամասին մէջ ունէի 
դասընկերուհիներ, որոնք Պէյրութէն եւ Հալէպէն 1940-ականներուն 
հայրենադարձուած հայերու թոռներ էին. անոնց թաղը կ՚անուանէին 
«ախպարի թաղ»: Զէյթունի «Գնացքի գիծ» կոչուող տարածքին քով ոչ շատ 
լուսաւոր, կային հին տուներ, որոնք հայրենադարձները 1946 թուականէն 
ետք, իրենց տրուած հողին վրայ շինած էին, ոչ մէկ ճոխութիւն կար այդ 
տուներուն եւ բակերուն մէջ: Հոն բնակող բազմաթիւ հայրենադարձներ 
յետագային, իրենց ազգականներուն կանչով, գաղթած էին Միացեալ 
Նահանգներ կամ այլ երկիրներ, եւ այդ թաղերը մինչեւ հիմա այդպէս 
տխուր են՝ նեղլիկ աստիճաններով, ծռած թիթեղներով: Անոնց երեխաները 
«Գնացքի գիծ»ին քով գտնուող թիւ 136 դպրոցը կը յաճախէին եւ դասա-
րանին մէջ հնչող անոնց մականունները տարբեր էին հայաստանեան 
մականուններէն. անոնք կը կրէին Քեշիշեան, Տէյիրմենճեան, Կատայեան, 
Քեչեչճեան, Պէրպէրեան, Թամերեան եւ այլ հազուագիւտ մականուններ… 
Հայրենադարձներուն թոռները՝ մեր դասընկերուհիները, յաճախ մեզի 
իրենց տունը կը հրաւիրէին՝ տեսերիզով դիտելու համար հարսանիք, զոր 
կ՚անուանէին «ախպարի հարսանիք». տեսերիզները կը ղրկէին Լիբանան, 
Սուրիա եւ Միացեալ Նահանգներ բնակող իրենց հեռաւոր հարազատները: 
Տեսագրուած այդ հարսանիքներուն ժամանակ կը հնչէին Ատիսին երգերը, 
զորս հայրենադարձներուն թոռները՝ իմ դասընկերուհիներս հիացմունքով 
կը լսէին, իսկ տան մեծերը, որոնք Միջին Արեւելքի մէջ սկիզբ առած իրենց 
երիտասարդութեան յուշերով կ՚ապրէին խորհրդային այդ տարիներուն, 
հաճոյքով կ՚արտաբերէին «Ատիս» անունը՝ «մէկ հատիկ է» ըսելով:
Ռուսական էսթրատայի շունչով մեծցած հայաստանցիներուս համար 
«Ատիս» անունը ոչինչ կ՚ըսէր, ինչպէս նաեւ՝ խորթ էր այն ոճը, զոր 
կ՚երգէր: Մինչեւ հիմա կը յիշեմ տեսերիզներուն վրայ ձայնագրուած այդ 
հարսանիքներէն պատկերներ. կիներ՝ ոսկեայ ապարանջան-շղթաներով, 
բարձր շինուած մազերով, տղամարդիկ՝ հիմնականօրէն պեխերով, 
վերնաշապիկներուն վերի կոճակները լայն արձակած, կը պարէին 
գաւաթները ձեռքերնին, դանդաղ մեղեդիին ծորուն հնչիւնը յարմարեցնելով 
ոտքերու եւ ձեռքերու շարժումներուն հետ: Հարսը միշտ շատ ոսկեղէն կը 
կրէր, ցայտուն դիմայարդարում ունէր եւ առատ ծաղկեփունջեր կային անոր 
քովը, ի տարբերութիւն այդ տարիներու հայաստանեան մեր հարսերէն եւ 
հարսանիքներէն: Միաժամանակ, դասընկերուհիներուս տուներուն մէջ 
Ատիսին նկարով ձայներիզներ կային:
Հայաստան-սփիւռք «երկաթեայ վարագոյր»ի տարիներուն հայկական երգի 
ձայներիզները սփիւռքէն ղրկուող թանկագին նուէրներ էին Երեւան բնակող 
հայրենադարձներուն համար, որոնք իրենց կարօտը կ՚առնէին Ատիսին եւ 
այլ երգիչներու երգերէն, սրբութեամբ կը վերաբերէին, կը բազմացնէին 
զանոնք եւ իրարու մէջ կը տարածէին: Հետաքրքական յիշողութիւններ 
էին՝ ինծի անծանօթ, որ յետագային կորսուեցան, եւ մէյ մըն ալ ես այդ 
տուները յիշեցի Պէյրութի մէջ բնակած տարիներուս, երբ պէյրութցի հայեր 
կը պատմէին Հայաստանի մէջ բնակող իրենց հարազատներուն մասին։ 
Հայաստան ղրկուող ձայներիզները, նուէրները եւ հարազատներուն այցերը 
ուրիշ պատմութիւններ էին, որոնցմէ մաս մը գրի առած եմ՝ կորուստէ 
փրկելու համար յիշողութիւնները, որոնց հիմքին մէջ ժողովուրդի մը պատ-
մութեան կարեւոր մասը կայ: Պէյրութի բազմաթիւ հայերու տուներուն, 
ինքնաշարժներուն մէջ կը տեսնէի Ատիսին, Փոլին, Մանուէլ Մենենկիչեանին 
ձայներիզները, եւ կրկին խորթ ու անհաղորդ կը մնային ինծի այդ երգերը:
Սփիւռքի մէջ սկիզբ առած հայաշունչ երգը ինծի համար լիովին 
բացայայտուեցաւ եւ շատ սիրելի դարձաւ աւելի ուշ, երբ ես ծանօթացայ 
Պուրճ Համուտի մշակոյթին կարեւոր մասը կազմող տիսքոթէքներուն: 
Նմանապէս, հայաստանցիներուս եւ խորհրդային մշակոյթով մեծցածնե-
րուն համար տիսքոթէքը՝ տիսքոն, կը նշանակէր բոլորովին տարբեր վայր 
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Հայ Երգի Սայլորդ Մըն Ալ Մեկնեցաւ 
(Ատիս Հարմանտեանի Յիշատակին)

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ մը, ուր կ՚այցելէին երեկոյեան ժամերուն եւ առկայծող լոյսերուն տակ կը 
պարէին մինչեւ ուշ ժամեր: Պարատեղիներ են տիսքոթէքները սովորաբար, 
բայց Պուրճ Համուտի մէջ ես բացայայտեցի այդ անունը կրող այլ միջավայր 
մը, որ ձայներիզներու, տեսերիզներու, գիրքերու, լուսանկարներու, 
պաստառներու, յուշանուէրներու, ելեկտրոնիկ գործիքներու եւ ձայնագրման 
սարքաւորումներու աշխարհ մըն էր: Ահաւասիկ, այդ աշխարհին մէջ ծնունդ 
առած է սփիւռքի հայ երգը:
Տիսքոթէքներուն մէջ ծնած եւ հոնկէ դուրս եկած հայ երգի կայացման 
մէջ նշանակալի դեր ունի Ատիսը՝ Ատիս Հարմանտեան, որ սփիւռքահայ 
փոփ երաժշտութեան աստղ կը նկատուի… Ան երկրային կեանքին 
հրաժեշտ տուաւ վերջերս՝ աշխարհով մէկ տարածուած իր միլիոնաւոր 
երկրպագուներուն ափսոսանք եւ կսկիծ պատճառելով… Մամուլը գրեց իր 
մասին, ընկերային ցանցերու վրայ հնչեց անոր ձայնը՝ «Ատիսը հեռացաւ» 
գրութիւններով, բայց անմահ է, իր երգերն ու գործը անմահութեան ճամբան 
բացած են իրեն համար:
1960-ականներէն իր երգը տարածուած է աշխարհով մէկ, եւ այսօր ալ կը 
հնչեն Ատիսին երգերը՝ պտտելով սիրոյ, թախիծի, կարօտի, սպասումի, 
բաժանման եւ երջանկութեան յաւերժ ընթացքը…
Տասնհինգ տարի շարունակ քաղցկեղի դէմ պայքարելէ ետք Ատիս մահացաւ 
Սանթա Մոնիքա քաղաքի UCLA հիւանդանոցին մէջ՝ շրջապատուած երեք 
երեխաներով, հարազատներով՝ ետին ձգելով վաթսուն տարուան հայ երգի 
պատմութիւն մը, որ այլեւս անկրկնելի է… Կը ծնին նոր երգիչներ, կը գրուին 
նոր երգեր, կ՚երգուին նոյնիսկ իր երգած երգերը, բայց Ատիսին ձայնը եւ իր 
ոճը անկրկնելի են:
Ատիսին մեկնաբանածը միայն երգ չէր, ան իր գործով կը հաստատէր եւ 
կը մեկնաբանէր հայ ժողովուրդին կարեւոր հատուածին յարատեւութեան 
խորհրդանիշը Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, որ յետոյ սահմանները ընդլայնեց 
աշխարհով մէկ: Գաղութներուն մէջ թրքախօս, արաբաշունչ եւ այլ օտար 
երգերէ հայութեան վերապրող սե-
րունդները ազատելու խիստ կարիք կար. երգէն բացի ի՞նչ բան կրնար 
ներթափանցել մարդուս հոգիին, բացայայտել անոր ինքնութիւնը եւ դուրս 
մղել օտարն ու խորթը: Ատիսին երգը եղաւ մաքրումի տանող այդ ճամբուն 
ձայնը: Հայերէն երգը օտարութեան մէջ ապրող հայ մարդուն գիտակցութեան 
վրայ անփոխարինելի ազդեցութիւն ձգեց, սրբեց օտար շունչը եւ սփիւռքի 
հայը նորօրինակ կեանք ստացաւ երգին շնորհիւ:
Երգի ճամբով կերտած պատմութեան մասին Ատիս Հարմանտեան 
գրած է «Երգի ճամբով» գիրքին մէջ (Լիբանանի մէջ լոյս տեսած), որուն 
շնորհանդէսն ալ իր ծննդավայր Պէյրութին մէջ կատարուած է: Այդ գիրքը 
իր կեանքին պատմութիւնն է՝ ընդհանրական դարձած ուրիշ մարդոց 
կեանքերուն համար ալ…
Գաղթական ընտանիքի զաւակը, ի սկզբանէ հայերէն չէր երգեր, եւ հայ 
երգին ոգին է, որ զայն մօտեցուցած է իր ինքնութեան… Արաբերէն, 
ֆրանսերէն եւ այլ լեզուներով երգող Ատիս Հարմանտեանը բացայայտած 
են ձայնապնակներու վաճառքով զբաղող հայ վաճառականները եւ երբ 
ձայնագրած են Ատիսին առաջին հայերէն երգը, աննախընթաց այնպիսի 
յաջողութիւն ունեցած են, որ պահ մը ետին ձգած են օտարալեզու ձայնապը-
նակներու վաճառքը եւ զբաղած՝ հայկական երգերու տարածմամբ:
Ատիս ինքն ալ Պուրճ Համուտի մէջ ունեցած է իր տիսքոթէքը՝ «Ատիս» 
անունով, որ հաւաքատեղի եղած է հայ երգի սիրահարներուն համար: 
Իր երգած երգերը, նաեւ՝ հայրենի երգիչներուն երգերը, արագօրէն կը 
ձայնագրուէին եւ կը տարածուէին հայութեան մէջ:
Տիսքոթէքները նաեւ հաւաքատեղիներ էին արուեստագէտներուն եւ Պէյրութ 
շրջապտոյտի գացող հայ նշանաւոր մարդոց համար: Տիսքոթէքները կը 
կազմակերպէին աստղերու համերգներ, կը վաճառէին համերգի տոմսերը 
եւ անփոխարինելի կապ էին երաժշտասէրին եւ երգիչին միջեւ:
Յետագային Ատիս Միացեալ Նահանգներ տեղափոխուած է եւ երգիչի 
գործունէութիւնը Ամերիկայէն շարունակած է, բայց Պէյրութ բնակած 
տարիներէն արդէն երգահանդէսները, ելոյթները, շրջապտոյտները եւ 
բուռն համերգները յաջորդած են ամբողջ աշխարհի տարածքին, ան հռչա-
կուած էր իբրեւ հայ ժողովուրդի Թոմ Ճոնզ: Սըր Թոմ Ճոնզի՝ անգլիացի 
աշխարհահռչակ երգիչի փառքի տարիներուն էր, որ Ատիս նոյնպէս փառքի 
գագաթնակէտին հասած էր:
Ատիս ձայնագրած է շուրջ երեսուն ալպոմ, որոնց մէջ նաեւ հեղինակային 
երգեր կան, բայց սովորաբար կ՚երգէր հայրենի երգահաններ Յասմիկ 
Մանասէրեանի եւ Սեդրակ Յովհաննիսեանի համատեղ գրած երգերը, 
որոնցմէ՝ «Ծաղիկներ» երգը համահայկական փառք բերած է անոր: 
Հակառակ որ տարիքի եւ հիւանդութեան բերումով վերջին տարիներուն 
հեռացած էր երգի աղմկոտ միջավայրէն, բայց եւ այնպէս, հերոսական 
կարելի է նկատել անոր այցը պատերազմող Սուրիա՝ 2017 թուականին, 
ուր երգահանդէս ունեցաւ եւ պատերազմի սարսափը ապրող ժողովուրդը 
մխիթարեց, կեանքի յոյս տուաւ իր երգով…
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ՅԱԿՈԲ ԳԻՒՐՃԵԱՆ
(1881 – 1948)
«Նաթիւրմոր»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Պինկէօլ

Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները,
Քնար դառան աղբիւրները Պինկէօլի.-
Շարուէ շարան անցան զուգուած ուղտերը,
Եարս էլ գնաց եայլաները Պինկէօլի:

Անգին եարիս լոյս երեսին կարօտ եմ,
Նազուկ մէջքին, ծով-ծամերին կարօտ եմ,
Քաղցր լեզուին անուշ խօսքին կարօտ եմ
Սեւ աչքերով էն եղնիկին Պինկէօլի:

Պա՜ղ պա՜ղ ջրեր, պապակ շուրթս չի 
բացուի,
Ծուփ-ծուփ ծաղկունք, լացող աչքըս չի 
բացուի,
Դեռ չտեսած եարիս՝ սիրտս չի բացուի,
Ինձ ին՜չ, աւա՜ղ, բլբուլները Պինկէօլի:

Մոլորուել եմ, ճամբաներին ծանօթ չեմ,
Բիւր լճերին, գետ ու քարին ծանօթ չեմ,
Ես պանդուխտ եմ՝ էս տեղերին ծանօթ չեմ,
Քոյրի՛կ, ասա՛, ո՞րն է ճամբան Պինկէօլի:

Աւետիք Իսահակեան
1940

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հայ Երգի Սայլորդ Մըն Ալ Մեկնեցաւ 
(Ատիս Հարմանտեանի Յիշատակին)

Սկիզբը Էջ 06

Սկիզբը Էջ 03

1970-ականներուն Ատիս երգած է նաեւ Պոլսոյ 
մէջ: Շատ պոլսահայեր հաւանաբար տակաւին 
կը պահեն այդ երգահանդէսին՝ Միջին Արեւելքէն 
գացած եւ մաքուր հայերէն երգեր երգած 
երիտասարդ ու հմայիչ Ատիսին անմոռանալի 
համերգին տպաւորութիւնը:
Երգիչը նաեւ օտար երգեր կը հայացնէր: Այդ 
թարգմանութիւններէն եւ իր երգածներէն 
«Սայլորդ»ն է ամենանշանաւորը՝ ռուսական երգ 
մը, որ ռուսերէնով տարածուած էր Խորհրդային 
Միութեան տարածքին եւ Ատիս երգեց անիկա 
հայերէնով, ինքն ալ հայ երգի յաւերժ սայլորդ մը 
մնալով…

***
Ատիսի մահուան առթիւ Պէյրութի Համազգայինի 
շրջանային գրասենեակը հետեւեալ յիշատակի 
գիրը տարածած է.
«Որքա՜ն լաւ օրերս գացին». այսպէս ան կ՚երգէր 
«Սայլորդ»ը, առանց իմանալու, թէ իր կեանքի լաւ 
ու վատ օրերը այսքան արագ պիտի հեռանային 
իրմէ:

Սեպտեմբեր 1-ին իր աչքերը յաւիտեան փակեց 
Ատիս Հարմանտեան՝ սփիւռքահայ հանրածանօթ 
էսթրատային երգիչը, խոր կսկիծի մէջ ձգելով 
լիբանանահայ գաղութը: Սակայն ան պիտի 
շարունակէ ապրիլ հայութեան հետ, որովհետեւ 
իր դիւթիչ ձայնով հմայած է հայ պատանին, իր 
երգով երիտասարդը կապած է հայ մշակոյթին, 
հոգեպարար երգերուն բառերով տարեցին յուշերը 
վառ պահած է ու այսպիսով դարձած անմահ:
Աւելի քան կէս դար, Ատիս Հարմանտեան 
այլասերումի եւ օտարամոլութեան այս դարա-
շրջանին սատար հանդիսացած է հայկական 
մշակոյթի պահպանման ու տարածման:
Ատիս երգեց մեր սրտին խօսող երգեր: Հայ մշա-
կոյթի անխոնջ այս մեկնաբանը ապրումներով 
պարուրեց ունկնդիրները, հետեւաբար անոր ձայնն 
ու երգերը վառ պիտի մնան սփիւռքահայութեան 
մշակութային կեանքին մէջ:
Հողը թեթեւ գայ վրադ, Էսթրատային երգերու 
անզուգական մեկնաբան՝ Ատիս Հարմանտեան:
 

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Տոքթ. Գէորգ Պ. Քեշիշեան
Պէյլան, 1931 – Լոս Անճելըս, 2018

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Ամերիկայի Արեւմտեան շրջանակէն ներս իր 
հասարակական գործունէութիւնը կը շարունա-
կէ երախտաւորը ու կը գլխաւորէ «Նոր Օր»ի 
Բարեկամներու շրջանակի յանձնախումբը, 
նպաստելու շաբաթաթերթի բարգաւաճման։ 
2004-ին կը հրաժարի ԹՄՄ-ի Կեդրոնական 
վարչութեան կազմէն, շուրջ 25 տարի իր գործօն 
մասնակցութիւնը անվարան բերելէ ետք։
Քեշիշեանի հրապարակախօսական մասնակ-
ցութիւնը Լոս Անճելըսի մէջ յատկանշական կը 
դառնայ երկու տարբեր առիթներով, երբ այս 
տողերու հեղինակը, որպէս ՌԱԿ Արեւմտեան 
շրջանի Շրջանային վարչութեան ատենապետ, 
զինք կը հրաւիրէ բանախօսելու ՌԱԿ-ի 
երախտաւորներ Հրաչ Երուանդի եւ Գերսամ 
Ահարոնեանի յոբելենական ձեռնարկներուն։

Սպիտակ տունը սկսած է նախապատրաս-
տուիլ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի նախագահներ Տանըլտ 
Թրամբի եւ Հասան Ռոհանիի հնարաւոր բանակ-
ցութիւններուն` Նիւ Եորքի մէջ կայանալիք ՄԱԿ-ի 
Գլխաւոր վեհաժողովի նստաշրջանի շրջագիծէն 
ներս:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Ռիա Նովոսթի»ն՝ յղում 
ընելով ամերիկեան աղբիւրներուն, Սպիտակ 

Երախտաւորը խթան կը հանդիսանայ նաեւ «Նոր 
Օր»ի բարեսիրական հիմնադրամի կազմութեան։
2013-ին Տոքթ. Քեշիշեան եւ կողակիցը՝ Սեսիլ 
կը նախաձեռնեն «Նոր Օր»ի 90-ամեակի 
միջոցառումը, շաբաթաթերթին ապահովելով 
աւելի քան 120,000 տոլարի գումար մը։
Քեշիշեան երախտաւորը Լոս Անճելըսի մէջ 
որոնած էր իր երիտասարդական տարիներու 
միութենական ու մտաւորական բարեկամները, 
որոնց հետ յաճախ իր ազատ ու ընկերային 
ժամերը կ՚անցընէր։
Բայց այդ բոլորը իրենց աւարտին կը հասնին, 
երբ 2015-ին անկողնոյ պիտի ծառայէր ու երեք 
տարի ետք՝ 16 Նոյեմբեր 2018-ին յաւիտեան իր 
աչքերը պիտի փակէր 87 տարեկան հասակին, 
միութենական ու հասարակական կեանքի 
հարուստ վաստակ մը թողնելով իր ետին։

տունը նախապատրաստական աշխատանք-
ներ սկսած է սեպտեմբերի վերջը հաւանական 
հանդիպման համար: ԱՄՆ պետքարտուղար 
Մայք Փոմփէօն նախօրէին յայտարարած էր, որ 
Թրամփ-Ռոհանի հանդիպումը կրնայ կայանալ 
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր վեհաժողովի շրջագիծէն ներս:
Աղբիւրի փոխանցմամբ՝ յայտնի չէ, թէ արդեօք 
Իրանը պիտի համաձայնի հանդիպման, եթէ 
ԱՄՆ պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ 
չեղարկուին:
Աղբիւրներէն մէկուն կարծիքով՝ հնարաւոր 
տարբերակներէն մէկը այն է, որ Թրամփ պիտի 
միանայ Ռոհանիի եւ Ֆրանսայի նախագահ 
Էմանուէլ Մաքրոնի հանդիպման:
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր վեհաժողովի 74-րդ նստաշր-
ջանը տեղի պիտի ունենայ 24-30 սեպտեմբերին: 
Կ’ակնկալուի, որ աւելի քան 100 նախագահներ 
եւ 80 վարչապետեր պիտի հաւաքուին Նիւ Եորքի 
մէջ՝ մասնակցելու քննարկումներուն:

Արդեօք Թրամփն Ու Ռոհանին Պիտի Հանդիպի՞ն

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւան-
դութիւնները պիտի վերսկսին 9 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019-ին: 
Դասընթացքները տեղի կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ 
դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի 
ժամը 5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ 29 ՄԱՅԻՍ 2020:
Այս տարեշրջանին համար նախատեսուած են նոր 
դասանիւթեր, որոնք պիտի դասաւանդուին որակաւոր 
հիւր դասախօսներու կողմէ:
Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին 
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդա-
կան վարժարանի համապատասխան վկայական:
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ 
մանրամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ 
Կաթողիկոսարանիս Կրթական-Հայագիտական 
Բաժանմունքի քարտուղարութեան, Երկուշաբթի, 9 
Սեպտեմբերէն մինչեւ Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019, 
առաւօտեան ժամը 8.30-12.00: Նախորդ տարեշրջանի 
ուսանողները՝ նմանապէս, վերահաստատելու համար իրենց 
մասնակցութիւնը: Ուշացողներ նկատի պիտի չառնուին: 
Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Կաթողիկոսութիւն Հայոց 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Հայագիտական Կեդրոնի Դասաւանդութիւններ
2019-2020 Տարեշրջան

Îàâ

2020-ին պիտի տօնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակը։
Կոչ կ՛ուղղենք դպրեվանքի նախկին սաներուն, որ Ազգային 
առաջնորդարան փոխանցեն իրենց անուն-մականունը եւ 
ամբողջական հասցէն, որպէսզի զիրենք եւս ներառենք դպրեվանքի 
90-ամեակի հանդիսութեան մէջ։ 
Այս գծով յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կը 
յանձնարարենք կապ պահել Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանին 
հետ (հեռախօս 01-258300 կամ 71-866120, ե-նամակ koudjanian@
gmail.com):

Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Դպրեվանքի Նախկին Սաներուն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լիբանանի Հայոց Թեմի
Ի Տէր Հանգեալ Սպասաւորներուն Համար

Խաչվերացի մեռելոցին, երկուշաբթի, 16 սեպտեմբեր 
2019, առաւօտեան ժամը 11։00-ին, Պուրճ Համուտի 

Ազգային գերեզմանատան մատրան մէջ, հաւաքական 
հոգեհանգիստ պիտի կատարուի Լիբանանի թեմին մէջ 

ծառայած վախճանեալ հոգեւորականներուն եւ հանգուցեալ 
ժողովականներուն համար։

 
Հոգեհանգիստին պիտի նախագահէ՝  

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց 

 
Հոգեհանգիստին պիտի մասնակցի թեմիս քահանաներու դասը։

  
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի


