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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Նախարարաց Խորհուրդը Բարեկարգումներու
Նոր Ցանկ Մը Յայտարարեց

Լիբանանի նախարարաց խորհուրդը երեքշաբթի օրուայ իր ժողովին
համաձայնեցաւ արտակարգ իրավիճակներու եւ վարձու տրուող
ինքնաշարժերը զերց պահել տուրքերէ:
Այսպէս յայտարարեց
տեղեկատուութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ ժողովի աւարտին:
Նախարարաց խորհուրդի նիստը նուիրուած էր քննարկելու 2020ի պիւտճէի
նախագիծը: Քննարկումներ եղան շատ մը նախարարութիւններու պիւտճէին
բացի արտաքին գործոց նախարարութեան պիւտճէէն.
Ժողովը գումարուեցաւ վարչապետ Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ, որ
գիշերը վերադարձած էր Պէյրութ գալով Փարիզէն ուր գացած էր
ներկայացնելու Լիբանանը Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ժագ Շիրաքի
յուղարկաւորութեան:
Նախարարաց խորհուրդի Երեքշաբթի օրուայ նիստը երկու շաբթուայ
ընթացքին 5րդն է, որ նուիրուած էր քննարկելու 2020ի պիւտճէն: Նախորդ
ժողովներուն ընթացքին, որոշ խնայողութիւններ որոշուած էին կարգ մը
նախարարութիւններու պիւտճէին մէջ:

Կեդրոնական Դրամատան Կողմէ
Նոր Միջոցառումներ

Ինչպէս կը նախատեսուէր, Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատունը յայտարարեց իր ստեղծած միջոցառման նոր տեսակի մը մասին, որն է
ամերիկեան տոլարի պահանջը ճշդուած գինով ապահովել վառելանիւթ,
հացահատիկ եւ դեղորայք ներածողներուն համար:
Նշուած արտադրութիւնները ներածողները վերջին շաբաթներուն բարձրաձայնած էին իրենց խնդիրը, որն է արտադրութիւնը ծախել լիբանանեանով եւ ներածել ստիպուիլ ամերիկեան տոլարով, որուն սակը անյստակ է
շուկայի վրայ:
Որոշ սահմանափակումներով եւ պայմաններով ստեղծուած օրէնքը պիտի
սկսուի գործադրուիլ, որուն իբրեւ հետեւանք ներածող ընկերութիւններ
տոլար ձեռք ձգելու դժուարութիւն պիտի չունենան եւ այս պիտի կատարուի
անշուշտ պանքային համակարգին միջոցաւ:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Երեւանի Մէջ Մեկնարկեց ԵԱՏՄ Բարձրագոյն
Խորհուրդի Նիստը

Երեւանի մէջ մեկնարկեց Եւրասիական տնտեսական միութեան Բարձրագոյն խորհուրդի նիստը:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան դիմաւորեց
նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած երկիրներուն
ղեկավարները: Արարողակարգային դիմաւորումէն, լուսանկարուելէն ետք,
պետութիւններուն առաջնորդները եւ Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի անձնակազմի նախագահը Բաղրամեան 26-ի մէջ կը պատրաստուին նիստի նեղ եւ ընդլայնուած կազմերով հանդիպումներուն:
Նիստի օրակարգին ընդգրկուած է 19 հարց, որոնցմէ 3-ը պիտի քննարկուի
նեղ կազմով, 16-ը` ընդլայնուած կազմով նիստի ընթացքին:
ԵԱՏՄ Բարձրագոյն խորհուրդի նեղ կազմով նիստին պիտի մասնակցին
ԵԱՏՄ անդամ երկիրներու ղեկավարները` Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան, Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութին, Պելառուսիոյ նախագահ Ալեքսանդր Լուքաշենքօ, Ղրղզստանի Հանրապետութեան նախագահ Սոորոնպա Ժէենպեկով, Ղազախստանի Հանրապետութեան նախագահ Քասիմ Ժոմարթ-թոքաեւ եւ Եւրասիական տնտեսական
յանձնաժողովի անձնակազմի նախագահ Տիգրան Սարգսեան:
Ընդլայնուած կազմով նիստին` հրաւիրեալ երկրի ղեկավարի կարգավիճակով կը մասնակցին նաեւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի, Սինկափուրի
Հանրապետութէան վարչապետ Լի Սյեն Լուն: Մոլտովայի նախագահ Իկոր
Տոտոն նիստին կը մասնակցի` որպէս դիտորդի կարգավիճակի մէջ գտնուող
երկրի ղեկավար:
ԵԱՏՄ Բարձրագոյն խորհուրդի նեղ կազմով նիստի ընթացքին պիտի
քննարկուին Եւրասիական տնտեսական ֆորումին, Եւրասիական
տնտեսական յանձնաժողովի նախագահութեան ու անձնակազմին, ԵԱՏՄ
անդամ երկիրներ ներմուծուող ապրանքներու մաքսատուրքերուն առնչուող
հարցերը:
Ընդլայնուած կազմով նիստին պիտի քննարկուի ԵԱՏՄ 2018-ի ամավարկի
կատարողականը, ԵԱՏՄ 2020-ի ամավարկը, ԵԱՏՄ միասնական ֆինանսական շուկայի կազմաւորման հայեցակարգը, ԵԱՏՄ ներքին շարք մը
փոփոխութիւններ եւ Բարձրագոյն խորհուրդի յաջորդ նիստի կազմակերպման վայրը:
2019 թուականին ԵԱՏՄ-ի մէջ կը նախագահէ Հայաստանը:
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02
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Երեւանի Մէջ տեղի Ունեցաւ Հայաստանի Վարչապետին եւ
Իրանի Նախագահին Հանդիպումը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում ունեցաւ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան նախագահ
Հասան Ռոհանիի հետ, որ Հայաստան կը գտնուի ԵԱՏՄ Բարձրագոյն
տնտեսական խորհուրդի նիստին
մասնակցելու նպատակով:
Ողջունելէ ետք Իրանի նախագահը`
Հայաստանի վարչապետ Փաշինեան
նշած է, որ սա Իրանի նախագահի առաջին այցն է Հայաստան`
մեր երկրին մէջ տեղի ունեցած
քաղաքական փոփոխութիւններէն ետք, եւ Հայաստանի մէջ
մեծ կարեւորութիւն կու տան
հարեւան եւ բարեկամ երկիրներու
հետ
յարաբերութիւններուն...
Հայաստանը բարձր կը գնահատէ
Իրանի հաւասարակշռուած դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան կարգաւորման
հարցով:
Իրանի Իսլամական Հանրապետութէան նախագահ Հասան
Ռոհանին
շնորհակալութիւն
յայտնած է ջերմ ընդունելութեան
համար. «Մենք մեծապէս կարեւոր
կը համարենք Հայաստանի հետ
բոլոր ոլորտներու մէջ յարաբերութիւններու զարգացումը եւ
ընդլայնումը` որպէս բարեկամի
եւ հարեւանի: Մենք պատրաստ
ենք Ձեր կառավարութեան հետ
շարունակել աշխատանքները` նոր
ծրագիրներ մշակելու եւ կեանքի
կոչելու նպատակով, ընդլայնել
կազ` ելեկտրականութեան դիմաց
ծրագրի ծաւալները: Միաժամանակ,
պատրաստակամ ենք Հայաստանի մէջ կազի, քամիի եւ արեւի
միջոցով
ելեկտրականութեան
արտադրութեան ծրագիրներու
իրականացման: Մենք շահագրգռուած ենք ուժանիւթի ոլորտին
մէջ տարածաշրջանային նախագիծերու կեանքի կոչմամբ եւ
ենթակառուցուածքներու զարգացմամբ»: Հասան Ռոհանիի
խօսքով`
իրանական
կողմը
հետաքրքրուած է Հայաստանի

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Ֆրիդ Սողոյեան

հետ համագործակցութեամբ նաեւ
փոխադրամիջոցներու
ենթակառուցուածքներու ոլորտին մէջ,
որոնց շարքին՝ մեր երկրի մէջ
տարբեր ճանապարհաշինական
ծրագիրներու մէջ ներգրաւուելու
գործին մէջ։
Վարչապետ Փաշինեան ողջունած է իրանական կողմի պատրաստակամութիւնը` ընդլայնելու
կազ` ելեկտրականութեան դիմաց
ծրագիրը: Հայաստանի վարչապետը եւ Իրանի նախագահը երկու
երկիրներու կառավարութիւններու
պատասխանատուներուն յանձնարարած են սեղմ ժամկէտներու մէջ
մշակել եւ ներկայացնել նշուած
ոլորտին մէջ համագործակցութէան
ընդլայնման առաջարկներ:
Կողմերը անդրադարձած են նաեւ
երկաթուղային բնագաւառին, բարձր արհեստագիտութիւններու,
մաքսային, գիտութեան, զբօսաշրջութեան ոլորտներու մէջ համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:
Ռոհանին ընդգծած է, որ վարչապետ
Փաշինեանի՝ Հայաստանի կառավարութեան ղեկավարումը ստանձնելէն ետք երկու երկիրներու
միջեւ առեւտրաշրջանառութեան

ծաւալները զգալիօրէն աճած են,
իսկ համատեղ ծրագիրները կը
շարունակուին յաջողութեամբ:
Իրանի նախագահը աւելցուցած
է, որ իրենք պատրաստակամ են
քննարկելու նաեւ Մեղրիի ՋԵԿ-ի
կառուցման ծրագիրը կեանքի
կոչելու գործընթացը, ընդլայնելու
երկկողմ ներդրումներու, ազատ
առեւտուրի գօտիներու միջոցով
առեւտրաշրջանառութէան ծաւալները:
Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաեւ Պարսից ծոցը Սեւ Ծովուն միացնելու տարանցիկ ուղիներուն վերաբերող հարցերու շուրջ:
Վարչապետ Փաշինեան շեշտած է,
որ այդ ծրագիրը կեանքի կոչելը կը
բխի մեր երկրի ռազմավարական
շահերէն, եւ Հայաստանը պատրաստ
է գործնական քայլեր իրականացնելու այդ նպատակով:
Հանդիպման ընթացքին խօսուած
է նաեւ ղարաբաղեան հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացին:
Հասան Ռոհանի կարեւոր համարած
է հակամարտութեան կարգաւորումը
խաղաղ բանակցութիւններու միջոցով` հաշուի առնելով հակամարտող
բոլոր կողմերու դիրքորոշումներն ու
կարծիքները:

Ֆրիդրիխ Մկրտչի Սողոյեան,
Ֆրիդ (հոկտեմբերի 2, 1936,
Լենինական, Հայկական ԽՍՀ,
ԱԽՖՍՀ, ԽՍՀՄ - յուլիսի 31,
2019), քանդակագործ, ՀԽՍՀ
վաստակաւոր (1981), ՌԴ
ժողովրդական նկարիչ (2004),
Ուքրաինայի ԽՍՀ արուեստի
վաստակաւոր գործիչ (1984)։
Հայաստանի Հանրապետութեան
ժողովրդական նկարիչ (2017):
Քանդակագործներ Վահէ եւ
Միքայէլ Սողոյեաններու հայրը:
Ֆրիդ Սողոյեանը ծնած
է
1936ին հոկտեմբերի 2–ին,
Գիւմրիի մէջ: 1961ին աւարտած
է Երեւանի գեղարուեստաթատերական հիմնարկը։ Ստեղծած է դիմաքանդակներ եւ
յուշակոթողային տեքորաթիֆ
գործեր, որոնք կ՛առանձնանան
բնականութեամբ, կերպարներու
ներկայ ու յաւերժ գոյութեան
շեշտադրումով։
Յատուկ մեկնաբանութեամբ
ստեղծած է Ստեփան Շահումեանի (1970, Երեւան), Սամարղանդի հիմնադրման թանգարանի ճակատամասին՝ Արեւելքի մեծ իմաստասէրներու
(1970) արձանները, Հայրենական պատերազմին(1941-1945)
զոհուած մարտիկներու բազմաթիւ յուշարձաններ ՀՀ-ի,
Արցախի, Սամարղանդի մէջ եւ
այլուր։
Սողոյեանի աշխատանքները
պահուած են Հայաստանի,
Ուքրանիայի, Ռուսիոյ, Իւզպէքիստանի, Գերմանիայի, Զուիցերիայի, Մեծ Բրիտանիայի
ու ԱՄՆ-ի մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։
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Դատապարտուեցաւ Պոլսոյ Պատրիարքի Ընտրութեան
Անգարայի Միջամտութիւնը

Միացեալ Նահանգներու Միջազգային
կրօնական
ազատութեան հարցերու յանձնաժողովը
(USCIRF) դատապարտեց Թուրքիոյ իշխանութիւնները՝ Պոլսոյ

Հայոց պատրիարքի թեկնածուներու հարցով հայութեան
վրայ սահմանափակումներ պարտադրելուն համար: Այս մասին կը
հաղորդէ “Արմէնփրես”-ը։
Յանձնաժողովի ղեկավար Թոնի
Փըրքինզ ընդգծեց, որ Թուրքիոյ
կառավարութիւնը հոգեւոր առաջնորդներու ընտրական գործընթացին
մէջ անարդար պայմաններ դրած
է, միջամուխ դառնալով կրօնական
համայնքի մը ներքին գործերուն:
Ան կոչ ըրաւ ամերիկացի քաղաքա-

կան գործիչներուն, որ լրջութեամբ
մօտենան Հայոց պատրիարքի ընտրութեան գործընթացին՝ Անգարայի իշխանութիւններուն միջամտութեանց:
Իր կարգին, յանձնաժողովի փոխնախագահ Կէյլ Մենշին ըսաւ. «Այս
վերջին միջամտութիւնը մաս կը
կազմէ այն միջամտութիւններուն,
որոնց իբրեւ հետեւաք՝ հայկական
եկեղեցին գրեթէ 12 տարիէ ի վեր
զրկուած է ազատօրէն հոգեւոր
առաջնորդ մը ընտրելու իրաւունքէն»:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-ի
Հայ Տարեցներու Տան
Տիկնանց Օժանդակ Յանձնախումբ
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Մէկ Տարուան Բացակայութիւն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մ

էկ տարի առաջ, ճիշդ այս օրը,
երկրային կեանքին հրաժեշտ
տուաւ
աշխարհահռչակ
հայ երգիչ Շարլ Ազնաւուր… Երբ
տարածուեցաւ անոր մահուան
լուրը, հայութիւնը անսփոփ վիշտի
մէջ մտաւ… կորուստը ահաւոր էր:
Ազնաւուր, որ կեանքին ընթացքին
առասպել դարձած էր, կը թուէր, թէ
երբեք պիտի չլքէր այս աշխարհը…
Մէկ տարուան ընթացքին կամացկամաց վարժուեցանք անոր բացակայութեան… Ազնաւուր, մանաւանդ
վերջին տասնամեակին, միշտ ներկայ
էր հայաստանեան կարեւոր օրերուն եւ
իրադարձութիւններուն եւ տարի մըն
է, որ անոր բարի ժպիտը, արուեստագէտի հպարտ կեցուածքը, կարեկցողի
խօսքը բացակայ է մեզմէ…
Հայաստանը մէկ տարուան ընթացքին կարեւոր իրադարձութիւններէ
անցաւ… Երկրի ներքին ու արտաքին հարթակներուն վրայ տեղի ունեցան
շրջադարձներ, ուրախութեան եւ յուսախաբութեան պահեր, եւ Ազնաւուրին
ձայնը լսելի չեղաւ ոչ մէկ անգամ… Նախկինին ան կը խօսէր, կ՚արտայայտուէր,
իր մտահոգութիւնը, քաջալերանքը, քննադատութիւնը, հպարտութիւնը
միշտ տեսանելի եւ լսելի էին հայութեան հարցերուն վերաբերեալ… Ան կը
խօսէր հօր, աւագի, վաստակածի, տաղանդաւորի, պարզապէս՝ սրտացաւ
հայու դիրքէն եւ մարդիկ կը սպասէին իր խօսքին:
Ազնաւուր կը փափաքէր ապրիլ մէկ դար: Անցեալ մայիսին, անոր բացակայութեան, լրացաւ իր 95-ամեակը: Երգիչը տակաւին լեցուած էր կեանքով,
համերգ տալու ուժ ալ ունէր, եւ մահէն ամիսներ առաջ Ճաբոնի մէջ
ունեցած համերգը արդէն կեանքի, ապրելու ցանկութեան եւ մարդոց երգ
եւ ուրախութիւն պարգեւելու ապացոյց մըն էր:
Իր մահով կարծես սկիզբ առաւ դատարկութիւն մը… Ազնաւուրի ընտանիքը,
հարազատները, ընկերները, երկրպագուները այսօր կը փորձեն ձեւով մը
լեցնել այդ դատարկութիւնը՝ յիշատակի ձեռնարկներ կազմակերպելով. անոր
անունը եւ գործը միշտ բարձր պահելու քայլերը ներկայ են:
Ազնաւուրի հոգեհանգստեան եւ յուղարկաւորութեան արարողութիւնը՝
Փարիզի «Հաշմանդամներու տուն» ռազմական համալիրէն ներս, Ֆրանսայի
եւ Հայաստանի ղեկավարներու եւ բազմահազար մարդոց մասնակցութեամբ,
այսօր շատեր կը յիշեն: Ֆրանսան պատշաճ կերպով հրաժեշտ տուաւ իր
զաւկին՝ Մաքրոնի խօսքով՝ «Ֆրանսայի ամենակարեւոր դէմքերէն մէկուն»։
Այսօր, ինչպէս մէկ տարի առաջ, Մոնֆոր Լամորի 12-րդ դարու վանքի անոր
շիրիմը կրկին կ՚ողողուի ծաղիկներով, մոմերով… Բազմաթիւ ֆրանսացիներ,
հայեր եւ այլ ազգերու ներկայացուցիչներ կ՚այցելեն Մոնֆոր Լամոր՝ ոգեկոչելու
Ազնաւուրի յիշատակը եւ անոր մէկ տարուան բացակայութեան մորմոքը
կրկին կ՚ապրին… Կրկին կը լսուին անոր երգերը, որ կը սփռեն յոյս, որուն
ինք այդքան կառչած էր:
Իսկ վաղուընէ սկսեալ Ֆրանսայի շարժանկարային սրահներուն մէջ կը
ցուցադրուի «Շարլի հայեացքը» շարժանկարը, որուն փակ դիտումն արդէն
կայացած է եւ շարժանկարը հանրութեան կը ներկայացուի:
Ազնաւուրի բարեկամ բեմադրիչ Մարք տի Տոմենիքոյի պատրաստած այս
ժապաւէնին պատկերներն ու դրուագները հեղինակած է ինք՝ Շարլ Ազնաւուր՝
իր կեանքի ընթացքին նկարահանելով զանազան իրադարձութիւններ: Այդ
նկարահանումները կու գան առաւել եւս ապացուցելու անոր հետաքրքրութիւնն ու սէրը՝ աշխարհի ու կեանքի հանդէպ:
Ազնաւուր իր կեանքի ընթացքին նկարահանումներու հարուստ արխիւ
մը հաւաքած է եւ բեմադրիչ Մարք տի Տոմենիքոն որոշած է ժապաւէնի
վերածել հաւաքածոն, որ Շարլի հայեացքով դիտուած է աշխարհը՝ հեռաւոր
երկիրներէն սկսած մինչեւ իր ընտանիքի անդամները, իր անձնական կեանքը:
Այսօր, երբ ան չկայ, շատ հետաքրքրական եւ սպասուած կը դառնայ
այս ժապաւէնը, ուր մարդ արարածի գործունէութեան նկատմամբ անոր
հայեացքն է աշխարհի տարբեր անկիւններէն սկսեալ մինչեւ իր անմիջական
շրջապատը՝ ընկերները, ընտանիքը, անձնական կեանքը, Հայաստանը…
Ազնաւուր նկարահանած է նաեւ իր սէրերը, կիներուն հետ ունեցած
մտերմութեան մասին նոյնպէս դրուագներ կան շարժանկարին մէջ:
1948 թուականին ֆրանսական երգի աստղ Էտիթ Փիաֆ Շարլ Ազնաւուրին
նուիրած է իր առաջին նկարահանման գործիքը՝ 8 միլիմեթր «Փայար» մը,
որմէ ան չէ բաժնուած ամբողջ կեանքին ընթացքին: Անկէ ետք երգիչը նաեւ
ունեցած է 16 միլիմեթրնոց զանազան գործիքներ, զորս ճամբորդութիւններուն
ընթացքին միշտ հետը տարած ու նկարած է համերգներէն առաջ եւ վերջ,

հանգիստի պահերուն, աշխատանքի կամ հանդիպումներու ընթացքին:
Մօտ հազար ժամ նկարահանումներ հաւաքած է Ազնաւուր, որոնց մասին
շատեր տեղեակ չէին, ան չէր հրապարակեր, կը պահէր իր արխիւին մէջ:
Մահէն ամիսներ առաջ, կարծես զգալով մօտալուտ մահը, Ազնաւուր
այդ արխիւը յանձնած է իր մտերիմ ընկերոջը՝ Մարք տի Տոմենիքոյին եւ
միասին որոշած են ժապաւէն մը պատրաստել այդ նիւթերով: Տոմենիքօ
դիտած է այդ բոլորը եւ պատրաստած բեմագրութիւնը, զանազան անձերու
օգնութեամբ: Ձեւով մը ասիկա Ազնաւուրի կենսագրութիւնն է, որուն որոշ
մանրամասնութիւններուն թերեւս տեղեակ չենք, հակառակ որ կը թուի, թէ
շատ բան գիտենք մեծ երգիչին մասին:
«Շարլի հայեացքը» շարժանկարին մէջ Ազնաւուրի նկարահանած պատկերները կ՚ուղեկցին անոր լաւագոյն երգերով։ Ըլլալով նաեւ դերասան,
ան տեսած է, թէ ինչպէս կ՚աշխատին մեծ բեմադրիչները, ո՞ր տեսակէտը
հետաքրքրական կը դարձնէ նկարահանումները, եւ Ազնաւուր, նոյնպէս
արուեստի շունչով կատարած է իր կեանքի նկարահանումը: Ֆրանսայէն ետք
ժապաւէնը կը ցուցադրուի նաեւ Հայաստանի մէջ, ուր կը գործէ «Ազնաւուր
հիմնադրամ»ը: Անոր յիշատակը Հայաստանի մէջ պահելու «Ազնաւուր
կեդրոն»ը այսօր մեծ ծաւալով աշխատանքներու սկսած է: Երգիչին մահէն
ետք Հայաստան փոխադրուած է անոր որդին՝ Նիքոլա Ազնաւուր, ընտանիքին
հետ եւ հաստատուած Հայաստան: Մէկ տարուան Շարլի բացակայութիւնը
Հայաստանի մէջ ձեւով մը անոր որդին կը լրացնէ:
Նիքոլան Շարլ Ազնաւուրի վերջին՝ երրորդ ամուսնութենէն ծնած երեք
երեխաներէն կրտսերն է: Շատ սիրելով ռուսական մշակոյթը նաեւ երգելով
ռուսական երգեր, այդ մէկը ժառանգելով Կովկաս ծնած իր հօրմէն,
Ազնաւուր ամբողջ կեանքին ընթացքին տուրք կու տար ռուսական մշակոյթին: Ան իր երեք զաւակները կոչած է ռուսական անուններով՝ Քաթիա,
Միշա, Նիքոլայ, բայց քանի որ Ֆրանսայի մէջ Նիքոլայ ըսելու շատեր
դժուարութիւն կ՚ունենային, որդիին անունը փոխուած եւ Նիքոլա դարձած
է: Նիքոլան ամուսնացած է ռուսահայ Քրիստինա Սարգսեանի հետ, որ
յետագային «Ազնաւուր հիմնադրամ»ի գործադիր տնօրէնը դարձած է եւ այսօր
յաջողութեամբ կը կատարէ այդ գործը… Քրիստինա Սարգսեան լրագրող
է եւ Ազնաւուրի հետ հարցազրոյց կատարելու համար մտերմացած է անոր
հետ, յետոյ մաս կազմած է Ազնաւուրի խումբին, ապա դարձած ընտանիքի
անդամ: Նիքոլայի հետ ունին Միսաք անունով մէկամեայ որդի, որ Ազնաւուրի
հօր կողմէն եկող անուն մըն է՝ մեծ պապերուն մէջ: Այսօր արդէն Ազնաւուր
մականունը կրող Քրիստինա, ամբողջութեամբ նուիրուած է հիմնադրամի
աշխատանքներուն: Ամուսինին հետ անոնք վերջին տարին Հայաստանի
մէջ էին ամենակարեւոր օրերուն՝ ընտրութիւններ, Սպիտակի երկրաշարժի
30-րդ տարելից… Ծրագիրներ ունին նաեւ աղէտի գօտիին առընչուող եւ
բնակարաններ նուիրած են երկրաշարժէն տուժած եւ մինչ օրս բնակարան
չունեցող ութ ընտանիքներու:
«Ազնաւուր հիմնադրամ»ի առաջին նախագիծը Երեւանի մէջ «Ազնաւուր
կեդրոն»ի ստեղծումն է, ուր կը գործեն առասպելական արուեստագէտին
թանգարանն ու անոր անուան կրթամշակութային կեդրոնը:
Ազնաւուրն ու անոր ընտանիքը որոշած են «Ազնաւուր կեդրոն»ին
նուիրաբերել իրենց արժէքաւոր անձնական իրերը՝ ստեղծելու համար
Ազնաւուրի կեանքին վաւերական, կենդանի եւ շարժուն վերապատումը:
Ստեղծուելք կեդրոնին մէջ ամէն ինչ կը յիշեցնէ եւ կ՚ապրեցնէ Ազնաւուրը:
Հոս նաեւ ֆրանսերէնի դասընթացքներ պիտի կազմակերպուին՝ Ազնաւուրի երգերու թեքստերուն միջոցաւ, նախատեսուած են երաժշտութեան
եւ շարժապատկերի դասընթացքներ եւս: Ազնաւուր բազմակողմանի
արուեստագէտ մը ըլլալով շատ ասպարէզներու մէջ ներդրում ունեցած
է. իբրեւ բանաստեղծ, երաժիշտ, դերասան, նուագող, արուեստասէր,
բարերար, հաւաքորդ հետաքրքրութիւններու լայն շրջանակ ունեցած է.
այդ բոլորը դասընթացքներու կը վերածուի եւ կեդրոնին մէջ ներդրուելիք
կրթական ծրագրերուն միջոցաւ մանրամասն կերպով ի ցոյց կը դրուին…
ինչ որ երգիչը ձգած է իր ետին, առատութեան անսպառ աղբիւր մըն է, որմէ
պիտի ըմպենք բոլորս…
Որդին՝ Նիքոլա Ազնաուր, ըսած է՝ իմ հայրս գերմարդ էր։ Տղան կը
զարմանար, թէ ան ինչպէս 94 տարեկանին օդանաւ կը նստէր՝ Ճաբոն
համերգ ունենալու համար, կը վերադառնար եւ առանց հանգստանալու
կ՚երթար հանդիպումներու, հարցազրոյցներու… Մինչեւ պատկառելի
տարիքի հասնիլը, ան ընդամէնը գիշերը քանի մը ժամ կը քնանար, միշտ կը
ստեղծագործէր, երգեր կը գրէր, երաժշտութիւն կը մշակէր… «Ան պէտք է
որ ապրած ըլլայ սովորական մարդու նուազագոյնը երեք կամ չորս կեանքին
համարժէք։ Կը կարծեմ, որ ստեղծագործելով ապրելու այս անյագ ծարաւը
անոր փոխանցուած էր իր ծնողներէն, որոնք կոտորածէն փախած էին:
Այդ խոր ցնցումը մղած է ապրելու։ Երբ ան երկար շրջագայութիւններու կը
մեկնէր, մենք շատ քիչ կը տեսնէինք զայն, բայց ան ամէն օր կը հեռաձայնէր:
Միշտ կը վերադառնար շատ նուէրներով եւ մեծ սիրով։ Մենք մեծցած ենք
այդպիսի միջավայրի մէջ եւ հասկցած ենք, որ մարդկային յարաբերութիւնները
ամենակարեւորն են»,- Իր հօր մասին ըսած է Նիքոլա Ազնաւուր:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Լիբանանի Ախոյեանութիւն

Անսար Յաղթեց Շապապ Ալ Սահէլին

Լիբանանի ֆութպոլի ախոյեանութեան երկրորդ հանգրուանը յատկանշուեցաւ
«Ալ Անսար» - «Շապապ Ալ Սահէլ» մրցումով։ Թրիփոլիի քաղաքապետարանի
մարզադաշտին վրայ կայացած մրցումին, 10-րդ դիրքը գրաւող «Ալ Անսար»ը
յաղթանակ տարաւ առաջատար «Շապապ Ալ Սահէլ»ի նկատմամբ։ Ալ Հաժ
Մալէք, Հասան Մաաթուք տուգանայինով եւ Հուսամ Ալլաուաթի նշանակեցին
կոլերը։ 4-րդ դիրքը գրաւող «Ալ Պըրժը» յաղթեց դրացի 2-րդ դիրքը գրաւող
«Շապապ Ալ Պըրժ»ին։ Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- Թրիփոլի - Ախաա Ահլի Ալէյ 0-2
- Ալ Նըժմէ - Թատամոն Սուր 2-1, - Ալ Պըրժ - Շապապ Ալ Պըրժ 2-0
- Ալ Սաֆա - Ալ Շապապ Ղազիյէ 2-0
- Ալ Անսար - Շապապ Ալ Սահէլ 3-1
Դաս.1)Ալ Պըրժ 6 կէտ 3-0, 2)Ալ Նըժմէ 6 կէտ 3-1, 3)Ալ Սաֆա 4 կէտ 2-0։

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Մատրիտի Տերպին Աւարտեցաւ Հաւասարութեամբ

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 6-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական
մրցումն էր «Աթլեթիքօ Մատրիտ» - «Ռէալ Մատրիտ»ը։ 2-րդ դիրքը գրաւող
«Աթլեթիքօ»ն իր դաշտին վրայ առանց կոլերու հաւասարեցաւ առաջատար
«Ռէալ»ին հետ։ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա»ն յաղթեց 10-րդ դիրքը գրաւող
«Խեթաֆէ»ին։ «Պարսելոնա»ի կոլերը նշանակեցին Սուարէզ եւ Ժունիըր Ֆիրփօ։
Ստորեւ տեսնել այս հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքները.
- Վիյարէալ - Ռէալ Պեթիս 5-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ - Վալենսիա 0-1
- Խեթաֆէ - Պարսելոնա 0-2, - Կրանատա - Լեկանէս 1-0
- Սեւիյա - Ռէալ Սոսիետատ 3-2
Դաս.1)Ռէալ Մատրիտ 15 կէտ 12-6, 2)Կրանատա 14 կէտ 13-6, 3)Աթլեթիքօ
Մատրիտ 14 կէտ 7-4, 4)Պարսելոնա 13 կէտ 16-10։

- Թոթընհէմ Հոցփըր - Սաութհեմփթըն 2-1
- Էվըրթըն - Մանչեսթըր Սիթի 1-3
- Լեյսթըր Սիթի - Նիւքեսըլ Եուն. 5-0
- Մանչեսթըր Եունայթըտ - Արսենալ 1-1
Դաս.1)Լիվըրփուլ 21 կէտ 18-5, 2)Մանչեսթըր Սիթի 16 կէտ 27-7, 3)Լեյսթըր
Սիթի 14 կէտ 13-5, 4)Արսենալ 12 կէտ 12-11, 10)Մանչեսթըր Եուն.9 կէտ 9-7։

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Միւնիխ Առաջատար

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 6-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ
տեղի ունեցաւ «ՌՊ Լայփցիկ» - «Շալքէ04» մրցումը։ Առաջատար «Լայփցիկ»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ին դէմ եւ կրեց իր
առաջին պարտութիւնը։ Առիթէն օգտուեցաւ «Պայըրն Միւնիխ»ը եւ իր դաշտէն
դուրս յաղթանակ տանելով գրաւեց առաջատարի դիրքը։ Կնապրի, Քութինիօ
եւ Լեվանտովսքի նշանակեցին խումբին կոլերը։ Տեղի ունեցաւ «Հոֆընհայմ» «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ» մրցումը։ Սարգիս Ադամեան դաշտ մտաւ 51-րդ
վայրկեանին «Հոֆընհայմ»ի կազմէն։ Խումբը կրեց իր 3-րդ պարտութիւնը։Այս
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ունիոն Պերլին - Այնթրախթ Ֆրանք.1-2
- ՌՊ Լայփցիկ - Շալքէ04 1-3
- Փատերպորն - Պայըրն Միւնիխ 2-3
- Պորուսիա Տորթմունտ - Վերտէր Պրեմըն 2-2
- Հոֆընհայմ - Պոր.Մէօնշընկլատպախ 0-3
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ - Ֆրայպուրկ 1-2
Դաս.1)Պայըրն Միւնիխ 14 կէտ 19-6, 2)Լայփցիկ 13 կէտ 14-6, 3)Ֆրայպուրկ
13 կէտ 13-5, 12)Հոֆընհայմ 5 կէտ 4-10։

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Մխիթարեան Փոխանցում Կատարեց

Անգլիոյ Լիկայի Բաժակ

Թոթընհէմ Զիջեցաւ

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի Լիկայի բաժակի
վերջին 32-ի հանգրուանի մրցումները։ Այս հանգրուանի ամենամեծ անակնկալն
էր «Թոթընհէմ Հոցփըր»ի պարտութիւնը 4-րդ դասակարգի «Քոլչեսթըր
Եունայթըտ»էն։ Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Քոլչեսթըր Եուն.(Դ.Դաս.) - Թոթընհէմ Հոցփըր 0-0 տուգ.4-3
- Փրեսթըն Նորթ Էնտ (Բ.) - Մանչեսթըր Սիթի 0-3
- Արսենալ - Նոթինկհէմ Ֆորեսթ (Բ.դաս.) 5-0
- Ուաթֆըրտ - Սուանսի Սիթի (Բ.դաս.) 2-1
- Փորցմըթ (Գ.դաս.) - Սաութհեմփթըն 0-4
- Լիւթըն Թաուն (Բ.դաս.) - Լեյսթըր Սիթի 0-4
- Քրոուլի Թաուն (Դ.դաս.) - Սթոք Սիթի (Բ.դաս.) 1-1 տուգ.5-3
- Շեֆիլտ Ուենզտէյ (Բ.դաս.) - Էվըրթըն 0-2
- Օքսֆորտ Եուն.(Գ.Դաս.) - Ուեսթ Հէմ Եուն. 4-0
- Շեֆիլտ Եուն. - Սանտըրլէնտ (Գ.Դաս.) 0-1
- Պըրթըն Ալպիըն (Գ.Դաս.) - ԱՖՍ Պորնմըթ 2-0
- Միլթըն Քէյնզ Տոնզ (Գ.Դաս.) - Լիվըրփուլ 0-2
- Չելսի - Կրիմզպի Թաուն (Դ.Դաս.) 7-1
- Մանչեսթըր Եուն. - Ռոչտէյլ (Գ.դաս.) 1-1 տուգ.5-3

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Եունայթըտ Հաւասարեցաւ Արսենալի Հետ

Շաբաթավերջին սկսած Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 7-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 11-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր
Եունայթըտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Արսենալ»ի
դէմ։ Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած ընթացք։ 45-րդ վայրկեանին, ՄաքԹոմինայ նշանակեց «Եունայթըտ»ի կոլը, Ռեշֆըրտի փոխանցումով։ Իսկ
58-րդ վայրկեանին, Օպամեյանկ նշանակեց «Արսենալ»ի հաւասարութեան
կոլը, Սաքայի փոխանցումէն օգտուելով։ Այս հանգրուանին արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
- Շեֆիլտ Եուն. - Լիվըրփուլ 0-1
- Չելսի - Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն 2-0

Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 6-րդ հանգրուանի մրցումներուն, առաջատար «Ինթէր Միլան»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 20-րդ դիրքը գրաւող
Ճենովայի «Սամփտորիա»ի դաշտին վրայ եւ պահեց իր 100 առ հարուր
արդիւնքը։ Սենսի 20-րդ վայրկեանին, Ալեքսիս Սանչէզ 22-րդ վայրկեանին եւ
Կալիարտինի 61-րդ վայրկեանին նշանակեցին կոլերը։ 46-րդ վայրկեանին,
Սանչէզ կարմիր քարտ ստացաւ։ Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող «Եուվենթիւս» իր
դաշտին վրայ յաղթեց 19-րդ դիրքը գրաւող «ՍՓԱԼ»ին։ 7-րդ դիրքը գրաւող
«Ռոմա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Լեչչէ»ի դէմ եւ յաղթեց
մաիկ կոլով։ 56-րդ վայրկեանին Ճէքօ նշանակեց միակ կոլը, Մխիթարեանի
փոխանցումով։ 80-րդ վայրկեանին Քոլարով չի կրցաւ նշանակել տուգանային
հարուածէն։ Հայ մարզիկը փոխարինուեցաւ 87-րդ վայրկեանին։ Ստորեւ տեսնել
այս հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքները.
- Եուվենթիւս - ՍՓԱԼ Ֆերրարա 2-0
- Սամփտորիա - Ինթէր Միլան 1-3, - Սասուոլօ - Աթալանթա 1-4
- Նափոլի - Պրեշիա 2-1, - Քալիարի - Հելաս Վերոնա 1-1
- Լացիօ Ռոմա - Ճենովա 4-0, - Միլան - Ֆիորենթինա 1-3
Դաս.1)Ինթէր Միլան 18 կէտ 13-2, 2)Եուվենթիւս 16 կէտ 11-5, 3)Աթալանթա
13 կէտ 15-9, 5)Ռոմա 11 կէտ 11-9։
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Ֆրանսայի Ախոյեանութիւն

Փարի Սէն Ժերմէն Յաղթեց Միակ Կոլով

Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 8-րդ հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Օլիմփիք Լիոնէ - Նանթ 0-1, - Սթրասպուրկ - Մոնփելիէ 1-0
- Պորտօ - Փարի Սէն Ժերմէն 0-1
- Նիս - Լիլ 1-1, - Անժէ - Ամիան 1-1, - Օլիմփիք Մարսէյ - Ռէն 1-1
Դաս.1)Փարի Սէն Ժերմէն 18 կէտ 13-4, 2)Անժէ 16 կէտ 16-11, 3)Նանթ 16 կէտ
8-5, 10)Մոնփելիէ 11 կէտ 6-6։

Լիբանանի Գ.Դասակարգի Ախոյեանութիւն

Խմբակները Յայտնի Են

Լիբանանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը կատարեց Գ.դասակարգի ախոյեանութեան
վիճակաձգութիւնը։ Մասնակից 28 խումբերը բաժնուեցան չորս 7 խումբնոց
խմբակներու։ Ստորեւ տեսնել առաջին երկու խմբակները.
Ա.խմբակ.Հ.Մ.Մ., Ալ Իրշատ Շըհիմ, Սփորթինկ Քըլայլէ, Ալ Զամալէք Պէյրութ,
Պընթ Ժպէյլ, Ալ Ամալ Մաարաքէ, Ալ Նուժում։
Բ.խմբակ.Հ.Մ.Ը.Մ., Ալ Ուահտա Մարժ, Ալ Շապապ Ալ Արապի, Ալ Իխուա
Խարայէպ, Ամալ Սալամ Զղարթա, Աշպալ Ալ Մինա, Ալ Հիլալ Հարըթ Նաամէ։

Ճատրակ
Աշխարհի Բաժակ

Արոնեան Դուրս Մնաց

Ռուսիոյ Խանդի-Մանսիսկ քաղաքին մէջ շարունակուեցան ճատրակի Աշխարհի
բաժակի մրցումները։ Այս մրցումները տեղի կ’ունենան երկու մրցումի արդիւնքով
յաղթանակ տանելու դրութեամբ։ Պարտուողը դուրս կը մնայ։ Քառորդ
աւարտական հանգրուանի երկու մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- Տինկ Լիրէն (Չին.) - Ալեքսանտր Կրիշչուք (Ռուս.) 0.5-0.5, 1-0
- Եու Եանկյի (Չին.) - Նիքիթա Վիթիուկով (Ռուս.) 0.5-0.5, 0.5-0.5, 4-3
- Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւ (Ֆր.) - Լեւոն Արոնեան (Հայ.) 0.5-0.5, 0.5-0.5 եւ 1.50.5 արագ ճատրակի մրցումներուն։
- Թեյմուր Ռաճապով (Ատր.) - Ճեֆրի Շիոնկ (ԱՄՆ) 0.5-0.5, 1-0
Տինկ Լիրէն, Եու Եանկյի, Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւ եւ Թեյմուր Ռաճապով հասան
կիսաւարտական հանգրուան։

Ծանրամարտ
Աշխարհի Ախոյեանութիւն

Մարտիրոսեան Մրցանիշ Հաստատեց

քկ., հրում՝ 248 քկ. եւ երկամարտի 460 քկ.արդիւնքով գրաւեց 2-րդ դիրքը։ Նոյն
դասակարգին մէջ, Ռուբէն Ալեքսանեան արձանագրեց պոկում՝ 192 քկ., հրում՝
245 քկ. եւ երկամարտի 437 քկ.արդիւնքով գրաւեց 3-րդ դիրքը։

Աթլեթիզմ
Աշխարհի Ախոյեանութիւն

Փրայս, Քոլմէն Եւ Կէյլ Ախոյեաններ

Քաթարի մայրաքաղաք Տոհայի մէջ սկսան աթլեթիզմի Աշխարհի ախոյեանութեան մրցումները, որոնք պիտի տեւեն 10 օր։ Կիներու 100 մեթր վազքի տիտղոսը
շահեցաւ ճամայքացի Շելլի Փրայս արձանագրելով այս տարուան ամենալաւ
ժամանակը։ Տղոց 100 մեթր վազքի տիտղոսը շահեցաւ ամերիկացի Քրիսթիան
Քոլմէն արձանագրելով այս տարուան ամենալաւ ժամանակը։ Տղոց եռաքայլ
ոստումի մրցումին, Հայաստանի ներկայացուցիչ Լեւոն Աղասեան արձանագրեց
16.24 մեթր եւ դուրս մնաց աւարտական հանգրուանէն։ Ստորեւ տեսնել ցարդ
արձանագրուած արդիւնքները.
Կիներ.
100 մեթր վազք. 1-Շելլի Փրայս-Ճամ. 10.71 երկվ. 2-Տինա Սմիթ-Բրիտ.10.83,
3-Մարի Ժոզէ Թալու-Փղ.Ափ. 10.90 աա
10000 մեթր վազք. 1-Սիֆան Հասան-Հոլ. 30։17.62 վյրկ. 2-Կիտէյ-Եթովպ.
30։21.23 վյրկ., 3-Ակնէս Թիրոփ-Քենիա 30։25.20 վյրկ.աա
Մարաթոն վազք. 1-Ռութ Չեփնկեթիչ-Քեն. 2։32.43 ժամ, 2-Ռոզ Չելիմօ-Պահրէյն
2։33.46 ժամ, 3-Հելալիա Եոհան-Նամիպ. 2։34։15 ժամ
800 մեթր վազք. 1-Հալիմա Նաքաայի-Ուկ. 1։58.04 վյրկ.
3000 մեթր արգելարշաւ. 1-Պէաթրիս Չեփքոչ-Քեն. 8։57.84 վյրկ.
20 քմ քալել. 1-Լիու Հոնկ-Չին. 1։32։53 ժամ
50 քմ քալել. 1-Լիանկ Ռուի-Չին. 4։23։26 ժամ
Բարձրցատկ. 1-Մարիա Լազիցքին-ռուս 2.04 մեթր
Ձողափայտով ոստում. 1-Անժելիքա Սիտորովա-ռուս 4.95 մեթր
Մուրճի արձակում. 1-ՏէԱննա Փրայս-ԱՄՆ 77.54 մեթր
Տղաք.
100 մեթր վազք. 1-Քրիսթիան Քոլմէն-ԱՄՆ 9.76 երկվ. 2-Ճասթին Կաթլին-ԱՄՆ
9.89, 3-Անտրէ Տէ Կրաս-Գանատա 9.90 աա
5000 մեթր վազք. 1-Մուքթար Իտրիս-Եթով. 12։58.85 վյրկ. 2-Սելեմոն ՊարեկաԵթով. 12։59.70, 3-Մոհամատ Ահմատ-Գանատա 13։01.11
400 մեթր արգելարշաւ. 1-Քարսթըն Ուորհոլմ-Նոր. 47.42 երկվ. 2-Ռէյ ՊենճամինԱՄՆ 47.66, 3-Ապտըրրահման Սամպա-Քաթար 48.03
50 քմ քալել. 1-Եուզուքէ Սուզուքի-Ճաբ. 4։04։20 ժամ
Հեռացատկ. 1-Թաճայ Կէյլ-Ճամ. 8.69 մեթր, 2-Ճէֆ Հենտըրսըն-ԱՄՆ 8.39 մեթր,
3-Խուան Էչեվարիա-Քուպա 8.34 մեթր աա
Եռաքայլ ոստում.1-Քրիսթիան Թէյլըր-ԱՄՆ 17.92 մեթր, 2-Ուիլ Քլէյ-ԱՄՆ 17.74
մեթր, 3-Հիւկ Զանկօ-Պուրք.ֆասօ 17.66 մեթր
Սկաւառակ. 1-Տանիէլ Սթալ-Շուէտ 67.59 մեթր

ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի Մարզուհի Ճոյել Քասապ
Երկրորդ Դիրքը Գրաւեց Լիբանանի Փինկ Փոնկի 2007-2008
Տարիքային Ախոյեանութեան

Ծանրամարտի Աշխարհի ախոյեանութեան մրցումներուն Հայաստանի հաւաքականը արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքները.
- Տղոց 109 քկ.դասակարգին մէջ, Սիմոն Մարտիրոսեան արձանագրեց պոկում՝
199 քկ. Աշխարհի նոր մրցանիշ, հրում՝ 230 քկ. եւ երկամարտի 429 քկ.արդիւնքով
դարձաւ Աշխարհի ախոյեան։
- Տղոց 109+ քկ.դասակարգին մէջ, Գոռ Մինասեան արձանագրեց պոկում՝ 212

ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի փինկ փոնկի
մարզուհիները յաջողութիւն մը եւս
արձանագրեցին ընթացիկ տարուան
Լիբանանի փինկ փոնկի ախոյեանութեան խմբային եւ անհատական
մրցումներուն, երբ Ճոյէլ Քասապ շահեցաւ 2007-2008 տարիքայիններու
ախոյեանութեան արծաթէ մետալը:
Մրցումները տեղի ունեցան Ուրբաթ, 27
Սեպտեմբեր 2019-ին, Մոն Լա Սալի մէջ,
Լիբանանի փինկ փոնկի ֆետերասիոնի
հովանաւորութեան տակ:
Քառորդ աւարտականի մրցումներուն,
Ճոյէլ Քասապ՝ 3-1 արդիւնքով պարտութեան մատնեց Սելին Գանժը: Կիսաւարտականին՝ Թինա ալ Շամիին:
Նշենք, թէ ՀԵԸ-ի փինկ փոնկիդպրոցին
մարզիչն է Սահակ Պիտինեանը:
Ի սրտէկը շնորհաւորենք ՀԵԸ Անդրանիկ
Պէյրութի սոյն յաջողութիւնը:
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IL EST ICI, CHARLES? (*)
ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ
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րանսայի Հանրապետութեան նախկին նախագահներէն Ժագ Շիրաք
երէկ յուղարկաւորուեցաւ Փարիզի մէջ։ Իր մարմնաւորած՝ քաղաքական
գործիչի կերպարին, իր պաշտօնավարութեան շրջանին Ֆրանսայի
ունեցած ձեռքբերումներուն, ընդհանրապէս Եւրոպայի հարթութեան
վրայ բերած նպաստին մասին բազմակողմանիօրէն արտայայտուեցան
միջազգային լրատուամիջոցները՝ Շիրաքի մահէն ի վեր անցած այս վերջին
քանի մը օրերուն։
Անոնք, որոնք քիչ թէ շատ շփում մը կամ կապ մը ունին Ֆրանսայի հետ՝
գիտեն, որ այդ երկրի ղեկավարը կարելի չէ նկատել զուտ պետական գործիչ
մը։ Սա աշխարհի կ՚երեւի միակ երկիրն է, որու առաջնորդի պարագային
կան պահանջներ, որոնք խնդրոյ առարկայ չեն ըլլար այլ որեւէ երկրի մը
առաջնորդի համար։ Կենցաղի մը, մշակոյթի մը կրողն է ան, վերադիտակը՝
ժառանգութեան մը, քաղաքակրթութեան մը, պահակը՝ արժեհամակարգի
մը, լեզուի մը, որով ցոլացած փիլիսոփայութիւնը կը պայմանաւորէ անոր իսկ
կշիռը։ Սա աշխարհի միակ երկիրն է, որու քաղաքացին օտար ֆրանսախօս
մը դրուատելու համար կ՚ըսէ, թէ որքան լաւ կը խօսի ֆրանսերէն եւ
այդ օտարը իսկապէս շոյուած կը զգայ՝ եթէ նոյնիսկ գիտնայ, թէ զուտ
քաղաքավարական արտայայտութիւն մըն է այդ մէկը։ Աշխարհի ուրիշ ո՛ր
երկրի լեզուն երգ է միթէ, եւ աշխարհի ուրիշ ո՛ր երկրի մայրաքաղաքը կրնայ
ըլլալ Փարիզի նման հեքիաթ մը։ Փարիզը քիչ թէ շատ իւրացուցած անձ մը
ինչպէ՞ս կը պատկերացնէ Ֆրանսայի նախագահը։ Ֆրանուսա Առաջինի
պատկառանքէն, Լուի ԺԴ-ի արեւէն, Նափոլէոն Պոնափարթի հզօրութենէն
եւ զօրավար Տը Կոլի վճռակամութենէն հով մը պէտք է ունենայ Ֆրանսայի
ղեկավարը իր վրայ, ո՛վ որ ալ ըլլայ կամ ո՛ր կողմէ որ ալ ըլլայ։ Ֆրանսական
ազդու քարոզչամեքենային ներգործութեամբ ստեղծուած կո՞ւռք մըն է միթէ
Ֆրանսայի առաջնորդը։ Ինչ փոյթ, թող այդպէս ալ մնայ իր դերին մէջ...
Դպրոցական պատանի մըն էի, երբ առաջին անգամ Ֆրանսայի նախագահի
մը ձեռքը սեղմեցի։ Նախագահ Միթերան եկած էր Կալաթասարայ եւ մեր
լիսէի պարտէզին մէջ ձեռնուեցանք. իրեն համար ո՛վ գիտէ ի՛նչ մեծ ձանձրոյթ
մըն էր, իսկ երիտասարդիս համար մեծ բան՝ քանի այդ տարիքին տակաւին
լրիւ ձեւաւորուած չըլլար պատիւի ընկալումը։
Անցան տարիներ եւ Ժագ Շիրաքը եղաւ Ֆրանսայի այն առաջին նախագահը,
զոր տեսայ իր իսկ երկրին մէջ, իր հողին վրայ ու տակաւին Էլիզէի պալատի
երդիքին տակ։ Սեփական դաշտին վրայ, այնպէս, ինչպէս որ է ու կայ։
Տակաւին երիտասարդ խմբագիր, Փարիզ մեկնած էի՝ հետեւելու համար
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ. Տ. Գարեգին Բ.-ի այցելութեան։ Վեհափառին
ալ գահակալութեան շրջանի սկիզբն էր։ Ուղեւորութեան իւրաքանչիւր
փուլը իսկապէս հետաքրքրական էր, յագեցած ծրագրով, բայց կար նաեւ
գագաթնային կէտ մը։ Նախագահ Շիրաք «Լեժիոն տոնէօր» պիտի շնորհէր Վեհափառին։ Անմոռանալի արարողութիւն մըն էր, որուն հետեւելու
կարելիութիւնը անգնահատելի փորձառութիւն մը եղած էր երիտասարդ
խմբագրիս համար։
***
10 դեկտեմբեր 2001 թուական... Եւ այդ օրէն վառ յիշատակ մը։ Վեհափառի
պարգեւատրման փառաշուք հանդիսութեան հրաւիրուած են սահմանափակ
թիւով մարդիկ։ Պաշտօնական հրաւէրները ուղարկուած են Էլիզէի պալատէն։
Ուրեմն, նոյն Էլիզէի պալատի մեծ դահլիճի մուտքասրահին մէջ ենք։
Նախագահ Շիրաք, Վեհափառը, Փարիզի այդ ժամանակուան առաջնորդ
Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեան եւ Առաջին տիկին Պեռնատէթ Շիրաք կը
դիմաւորեն հիւրերը։ Ես նկարահանման համար լրագրողներուն յատկացուած
բաժնին մէջ կը հետեւիմ իրադարձութեան։ Հիւրերը սրահ մտնելու ատեն
իրենց պաշտօնական հրաւէրը կը ներկայացնեն պալատի հիւրընկալին, որ
բարձրաձայն կը ներկայացնէ այն անձը կամ անձերը, որոնք յաջորդ քայլափոխին ձեռնուելով պիտի դիմաւորուին նախագահին կողմէ։ Անուններու
այս բարձրաձայն ներկայացման մթնոլորտին մէջ հիւրընկալին կողմէ
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«Աւրորա»-ի ներկայացուցիչները Պիտի
Հանդիպին Ֆրանչիսկոս Պապին
Հոկտեմբեր 2-ին «Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութեան
ներկայացուցիչները Վատիկանի մէջ
պիտի արժանանան Ֆրանչիսկոս
պապի ընդունելութեան:
Ֆրանչիսկոս պապի հետ հանդիպման ներկայ պիտի ըլլան «Աւրորա»-ի համահիմնադիրներ Նուպար
Աֆէյեան եւ Ռուբէն Վարդանեան,

ինչպէս նաեւ «Աւրորա» մրցանակի
երեք դափնեկիրները` Թոմ Քաթինան, Մարգարիտ Պարանկիցէն եւ
Չոյ Լա Աունը:
Այցելութեան ընթացքին Հռոմի
մէջ տեղի պիտի ունենայ նաեւ
մարդասիրական եւ ընկերային
հարցերու վերաբերեալ կլոր-սեղան
քննարկում:

կ՚ազդարարուին տէր եւ տիկին Ազնաւուրեանները՝ մեզի անծանօթ, բայց
մականունի, նմանութիւնը, անշուշտ, ուշագրաւ։ Ձայն մը յանկարծ կը ճնշէ
հիւրընկալի կուռ ազդարարութիւնը. «Il est ici, Charles?» (Շա՞րլը այստեղ է):
Շիրաք պահ մը ամէն ինչ մէկ կողմ թողած կը հետաքրքրուի, որ միթէ այնտե՞ղ
էր Ազնաւուրը եւ ինք անտեղեա՞կ էր։ Շուտով իրեն կը բացատրուի անուան
նմանութեան պարագան եւ արարողութիւնը կը շարունակուի։
***
Ժագ Շիրաք այսօր ինքնավստահ կրնայ կրկնել այդ նոյն հարցումը այնտե՛ղ, ուր
որ կ՚ուղեւորուի։ Վստահաբար դիւրաւ կը գտնէ այնտեղ Շարլը։ Ու տակաւին
այնտեղ կրնան վերյիշել նախագահ Շիրաքի պետական այցելութիւնը՝ դէպի
Հայաստան։ Կրնան վերյիշել այդ առթիւ Երեւանի Հանրապետութեան
հրապարակին վրայ Շարլ Ազնաւուրի կողմէ տրուած անմոռանալի համերգը՝
գրեթէ հարիւր հազար հայու ներկայութեամբ։ Կրնան դէպի անցեալ նայելով
համաձայն գտնուիլ, թէ այդ գեղարուեստական ձեռնարկը՝ «Ազնաւուրի
եւ ընկերներուն» փառահեղ համերգը բազմապատկած էր Շիրաքի այցին
նշանակութիւնը։ Այդ համերգին օրը Ազնաւուրի տարիքը արդէն յառաջացած
էր եւ այդ համերգը եկած էր վերահաստատել Ազնաւուրի անմահութիւնը
հայ ժողովուրդի սրտին մէջ։ Այդ համերգը նաեւ երախտագիտական վառ
արտայայտութիւն մըն էր հայ ժողովուրդին կողմէ, հայ ժողովուրդին անունով՝
Ժագ Շիրաքին ու Ֆրանսային նկատմամբ։ Հայ ժողովուրդի հանճար
զաւակներէն մին այդ օր այնքան արժանապատիւ ձեւով լուծած էր այդ
հարցը՝ առանց արհեստականութեան եւ առանց քծնանքի։
***
Գուցէ օր մը, տեղ մը դարձեալ խաչաձեւուի իրենց ճանապարհը։ Էլիզէի
ժամանակաւոր բնակիչներէն մին արդէն դարձած է անցեալ, իր յիշատակը
կը խառնուի Սենի ջուրերուն։
Եւ այսօր Շարլ Ազնաւուրի ալ մահուան առաջին տարելիցն է։ Կեանքի
զարմանալի զուգադիպութիւնները եւ անոնց իմաստը պայմանաւորած
մարդիկ, որոնք կը կամրջեն ժամանակները։
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Երգի Մը Պատմութիւնը -32Քրեյզի – Փեթսի Քլայն (Crazy –Patsy Cline)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Իրաւ, քանի լեզու գիտես,
Այնքան մարդ ես, իրաւն ասին,
Բայց որ քո Հայ լեզուն չունես,
Էլ ի՞նչ յոյս ես քո Մասիսին,
Որ թողել ես քո մայրենին՝
Հարամ է քեզ Հայոց գինին,
Հարամ է քեզ աղջիկն հայոց,
Հայոց սիրտը՝ Մասիսն հայոց։
Յովհաննէս Շիրազ

Յաճախ է կը պատահի այնպէս, որ երաժշտութեան հեղինակ կատարողները կը գրեն
երգ մը ու կը կատարեն զայն, սակայն յետոյ
ան յայտնի կը դառնայ միայն այլ երգիչի մը
կատարումով։ «Քրեյզի» երգն ալ բացառութիւն
չէ։ Անոր ալ նոյն ճակատագիրը կը սպասէր։
Երգը գրած է քաունթրի ոճի երգիչ Ուիլլի Նելսընը։ Անոր համահեղինակն էր իր ընկերը՝ Օլիվըր Ինկլիշը։ 60ականներուն Ուիլլին գրեթէ
անծանօթ քաունթրի երգիչ էր։ Ձայնագրող
ընկերութիւնները, թէեւ կը գնահատէին իրեն
տաղանդը, այնուամենայնիւ կը խուսափէին
ձայնագրել անոր երգերը, զանոնք համարելով
չափազանց խճողուած։
Ուիլլին կը յիշէ-«Ես կը սիրէի փորձարկումներ
ընել տարբեր հանգաւորումներով եւ բառախումբերով։ Բայց այդ պատճառով իմ երգերու հնչողութիւնը «ձայնագրող հսկաներուն»
հաշւոյն չէր գար։ Անոնք կը համարէին, որ իմ
երգերը ոչ եկամտաբեր են, եւ չէին ուզեր դրամ
վատնել ձայնագրութեան վրայ, համարելով զայն
փոխհատուցում չունեցող դրամական կորուստ
եւ ժամանակի վատնում։ Պատճառը , թերեւս,
այն էր, որ անոնք վարժուած էին անընդհատ
լսել մէկը միւսին նմանող հնաոճ երգեր եւ ոեւէ
նոր բան, որ տարբեր էր, անոնք կը մերժէին։
Իմ ՝ «Քրեյզի» երգի հետ անմիջապէս խնդիր
յառաջացաւ։ Խնդիրը այն էր, որ պարզունակ
3 աքորի փոխարեն, երգիս մէջ 4-5 աքորային
յաջորդականութիւն կար, բան մը, որ հեռու
էր ժողովրդական քաունթրի պարզ երգերու
կառուցուածքէն։ Երգն ալ, սկիզբը կոչած էի
«Stupid» (յիմար)։
Ուիլլին նախ երգը կ՛առաջարկէ Պիլլի Ուոքըրին, որ կը հրաժարի կատարել զայն, պատճառաբանելով, որ ան աւելի երգչուհիի յարմար
համար երգ է։ Ան միակողմանի սիրոյ մասին
է, ուր երգի հերոսը կ՛անդրադառնայ, որ
յարաբերութիւնները աւարտած են, բայց կը
շարունակէ տառապիլ անպատասխան սէրէ։
Որոշ ժամանակ անց, երգը , պատահականութեան շնորհիւ կը յայտնուի այդ ժամանակ
հանրածանօթութեան գագաթնակէտին վրայ
գտնուող քաունթրի երգչուհի Փեթսի Քլայնի մօտ։
Օր մը, երբ Ուիլլին կը գտնուէր «Թութսիս Օրքիտ
Լաունճ» (Tootsie’s Orchid Lounge) պարին մէջ,
այնտեղ կը զուգադիպի, որ ըլլայ երգչուհիին
ամուսինը՝ Չարլի Տիքը։ Ուիլլին երաժշտական
սարքով կը միացնէ Քրեյզի երգը։ Լսելով
զայն, Չարլին կը բացականչէ ,-«Այս այն երգն

է, որ պիտի Փեթսին կատարէ»։ Եւ, հակառակ
ան հանգամանքին, որ անոնք բաւականաչափ
գինովցած էին, ճամբայ կ՛ելլեն դէպի Փեթսիի
տունը։
Երբ Չարլին կը միացնէ երգը Փեթսիին համար,
երգչուհին չի հաւնիր զայն։ Այնուամենայնիւ,
ամուսինը կը կարողանայ համոզել կնոջը, որ
երգը ճիշդ իրեն համար է: Արտադրիչը՝ Օուեն
Պրետլին կը ձեւափոխէ ներդաշնակումը ու երգը
բոլորովին այլ տեսք ձեռք կը բերէ։
Երգի ձայնագրութենէն քանի մը շաբաթ առաջ,
երգչուհին ինքնաշարժի արկածի մը կ՛ենթարկուի
եւ կը կոտրէ կողոսկրը։ Այս պատճառով երգի
գործիքային մասը կը ձայնագրուի առանց իրեն։
Երգչուհիին ձայնը՝ միայն շաբաթներ անց է, որ
կը ձայնագրուի եւ կը միացուի ընդհանուր երգին։
Փեթսին կը պատմէ,
որ-«Ճակատագրի հեգնանքով, կամ ալ ինչ,
որ գերուժով, որ ես չեմ
հասկնար, իմ բոլոր վերջին հիթերու նիւթերը
կ՛իրականանան: Ես
ունէի երգ, որ կը կոչուէր «Tra-la-la Tringle»
(«Թրա-լա-լա եռանկիւն», եւ ան ահա եւս
յայտնուեցաւ սիրային
եռանկիւնի մէջ։ Ես ունիմ
երգ մը «I Fall to Pieces»
(«Ես Կը Վերածուիմ Փշուրներու»), որմէ ետք
ինքնաշարժի արկածի ենթարկուեցայ։ Ես կը
վախնամ նոյնիսկ մտածել, թէ ինչ կը պատահի
ինձ հետ «Crazy» ( «Խելագար» ) երգէն ետք...»։
Երգը մտաւ Rolling Stone ամսագրի «500 մեծագոյն երգեր»ու շարքի մէջ, ինչպէս նաեւ տեղ
գտաւ Գրեմիի «Փառքի սրահ»ին մէջ։
Հետաքրքրական է մի քանի փաստ երգի մասին.
• Փեթսին զայն առաջին անգամ համերգի
ժամանակ կատարեց հենուած ըլլալով հիւանդանոցային հենակներու վրայ։ Ելոյթէն ետք
դահլիճը երեք անգամ յոտնկայս ծափահարեց
երգչուհիին։
• Երգչուհի Լիեն Ռայմսը երգած է զայն Սպիտակ
Տան մէջ, նախագահ Ճորճ Պուշի եւ առաջին
տիկնոջ համար, որուն սիրելի երգն էր այս։
• Amusement and Music Operator Association-ի
հաւաստումով, այս երգը ամերիկացիներն ամենայ շատը միացուցած են հանրային երաժշտական սարքերով ։
….I’m crazy for feeling so blue
And I’m crazy for loving you ….

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

02

2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՍՏԵՓԱՆ ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ
(1863 – 1940)
«Անապաստան տղան»
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Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì
Լրատուութեան Գործընկեր

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ
Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£
Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£
Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ

¸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
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

