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Շար. Էջ 02

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութիւնը երէկ կէսօրին արտակարգ 
ժողով մը գումարեց արժեւորելու եւ քննարկելու երկրին 
դիմակալած վերջին իրադարձութիւնները:

Այս առիթով ան խստիւ դատապարտեց արդար եւ խաղաղ 
ցուցարարներուն մէջ մխրճուած կարգ մը անկարգ տարրերու 

անպատասխանատու եւ խուլիկանական գործողութիւնները, որոնք 
սկսած են յաճախակի երեւոյթ դառնալ՝, վնաս հասցնելով առեւտրա-
կան եւ դրամատնային հաստատութիւններուն ինչպէս նաեւ հանրային 
սեփականութիւններուն: Նոյն ժամանակ մտահոգութիւն յայտնեց 
ի տես ապահովական ուժերուն՝ վերջին երկու օրերուն ընթացքին 
որդեգրած բռնի ուժի գործածութեան, որոնց զոհ գացին նաեւ խաղաղ 
ցուցարարներ ինչպէս նաեւ լրագրողական դաշտի մէջ աշխատողներ: 
Վարչութիւնը հասկացողութիւն յայտնելով հանդերձ այն դժուար 
կացութիւնը, որուն դէմ յանդիման  կը գտնուին ապահովական ուժերը, 
աւելի եւս ինքնազսպում եւ հանդուրժողականութիւն մաղթեց անոնց:
Ժողովը զարմանք յայտնեց իշխանութեան կիրառած դանդաղ եւ 
իրականութենէն կտրուած գործելաձեւին նկատմամբ մինչ փողոցը 
կ՛երայ եւ երկիրը, թէ՛ ապահովական եւ թէ՛ տնտեսական մարզերուն 
մէջ արագօրէն դէպի անկում կ՛ուղղուի: Այս առիթով կոչ ուղղեց 
իշխանութիւններուն այսօր իսկ կազմելու նոր կառավարութիւնը, 
հեռու ամէն տեսակի անձնական հաշիւներէ: Կառավարութիւն մը, 
որուն կազմը ժողովուրդին արդար ակնկալութիւններուն համեմատ 
դուրս գայ: Հակառակ պարագային մտահոգութիւն յայտնելով, որ 
բողոքի ցոյցերը աւելի թափ պիտի ստանան:
Ժողովին կարեւոր օրակարգ էր նաեւ ներկայ իրադարձութիւններու 
լոյսին տակ կուսակցութեան յաջորդ ամիսներու գործունէութիւնը եւ 
աշխատելաոճը ճշդելը: Առ այս, որոշուեցաւ կուսակցական քատրերու 
մասնակցութեամբ ընդլայնուած ժողով մը գումարել յաջորդ շաբաթ:
Աշխատանքային նոր տարուայ մը սեմին, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանա-
յին Վարչութիւնը շրջանառութեան մէջ դրաւ կուսակցական նոր 
անդամաքարտերը, որոնք վարչութեան գանձապահին ձեռամբ 
դիմող շարքայիններուն պիտի յանձնուին յառաջիկայ Երկուշաբթի 
օրուընէ սկսեալ:
Ներկայ դժուարին օրերը միասնաբար դիմակալելու եւ շրջանցելու 
համար, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը հաստատեց, որ 
իր ընկերային հարցերու գրասենեակը աւելի եւս կազմակերպուած 
կերպով իր պարտականութիւնները կը շարունակէ կատարել Թէքէեան 
Կեդրոնի իր գրասենեակին մէջ:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
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Մինչ Կը Խօսուի Կառավարութեան Մօտալուտ 
Կազմութեան Մասին, Փողոցը Կ՛եռայ Ի Լուր 

Անոր Անընդունելի Կազմին Շուրջ Շրջագայած 
Տեղեկութիւններուն 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Գարեգին Բ.-ի Նախագահութեամբ Հոգեհանգիստ 
Պիտի Կատարուի Պաքուի Հայերու Ջարդերու 

30-րդ Տարելիցին Առիթով
Նախագահութեամբ Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսին՝ Սուրբ Գայիանէ 
եկեղեցւոյ մէջ, Յունուար 19-ին, Սուրբ 
Պատարագի աւարտին հոգեհանգստեան 
արարողութիւն պիտի կատարուի` Պաքուի 
մէջ իրականացուած հայերու ջարդերու 
30-րդ տարելիցին առիթով: Այս մասին կը 
յայտնեցնեն Մայր Աթոռի տեղեկատուական 
համակարգէն:
Սուրբ Պատարագի սկիզբը` ժամը 11:00-ին:

Լիբանանի նոր կառավարութեան կազմութիւնը ընդամէնը «ժամերու հարց» 
է կ՛ըսեն իշխանութեան մօտիկ կողմեր: Այս մասին գրող աղբիւրներ նաեւ կը 
հաղորդեն, որ երկրի նշանակեալ վարչապետ Հասսան Տիապ, որ վերջին մէկ 
շաբթուան ընթացքին բաւական լուռ կերպով հետեւած է գործընթացներուն 
այսօր շատ հաւանաբար պիտի այցելէ Պաապտայի նախագահական պալատ 
ու երկրի նախագահ Միշէլ Աունին ներկայացնէ իր գլխաւորելիք նախարարաց 
խորհուրդի կազմը։ Կը նշուի, որ Տիապի կազմելիք դահլիճը պիտի բաղկանայ 
18 նախարարներէ, որուն ըստ իշխանութեան տարածած լուրերուն  մաս 
պիտի չկազմեն քաղաքական դէմքերը։ 
Նոյն խնդրի առնչութեամբ եւ հակառակ ներկայացուած վստահեցումնե-
րուն քիչ չեն այն խօսակցութիւնները, ըստ որոնց նոր կառավարութեան 
կազմութիւնը, եթէ երբեք կազմուի, այս անգամ ալ ի չիք դառնայ, զարգացում 
մը, որ անսպասելի չէ երբ բողոքող երիտասարդութեան ցոյցերը աւելի եւս 
թափ ստացան1
Ցուցարարներուն մէջ մխրճուած անկարգ տարրեր շարունակեցին Պէյրութի՝ 
մանաւանդ Համրա փողոցին վրայ ջարդել դրամատուներու ցուցափեղկերը:
Իշեր մը առաջ Էլ Հելու զօրանոցին դիմաց տեղի ունեցած բախումներու խնդ-
րով, Ներքին ապահովական ուժերու ընդհանուր տնօրէնը մամլոյ ասուլիս մը 
գումարեց, որուն ընթացքին ի միջի այլոց ներողութիւն խնդրեց լրատուական 
հաստատութիւններէն լրագրողներու բաժին ինկած բռնութիւններուն համար:
Այսօր դարձեալ օրը կրնայ յատկանշուիլ մեծածաւալ ցոյցերով:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ներսէս Պետրոս ԺԹ.

Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թար-
մունի, (17 Յունուար 1940, 
Գահիրէ - 25 Յունիս 2015, 
Պէյրութ),Կաթողիկոս Պատրի-
արք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ 
Հայոց։
Հինգերորդ զաւակն է ութ 
զաւակներու տէր ընտանիքի 
մը։ Իր նախնական եւ երկրոր-
դական ուսումները կատարած 
է Գահիրէի Ֆրէրներու Գոլէճ-
ներուն մէջ։
Կանուխէն քահանայական 
կոչումը զգալով, ան ղրկուած 
է Հռոմ, Լեւոնեան Քահա-
նայապետական Հայ Դպրե-
վանքը, եւ յաճախած է Գրի-
գորեան Համալսարանը փիլի-
սոփայութիւն եւ աստուածա-
բանութիւն ուսանելու։ Քահա-
նայ ձեռնադրուած է Գահիրէ, 
15 Օգոստոս 1965-ին, ձեռամբ 
թեմին Առաջնորդ՝ Ռաֆայէլ 
Եպս. Պայեանի եւ ստանձ-
նած է Գահիրէի ժողովրդա-
պետութեան պատասխանա-
տուութիւնը, օժանդակելով 
Գեր. Յովհաննէս Վրդ. Գաս-
պարեանի, յետագային՝ Յով-
հաննէս Պետրոս ԺԸ. Կաթո-
ղիկոս Պատրիարք։ 1968-էն 
1990, եղած է ժողովրդապետ 
Հելիոպոլսոյ «Գահիրէ»։ եկե-
ղեցւոյ, յատկապէս քաջա-
լերելով զանազան հոգեւոր 
շարժումներու գործունէու-
թիւնը։
18 Փետրուար 1990-ին, Աղեք-
սանդրիոյ Հայ Կաթողիկէ Թեմին 
Առաջնորդ օծուած է ձեռամբ 
Ամեն. Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. 
Կաթողիկոս Պատրիարքին։
1992-էն 1997, իբր անդամ 
Եգիպտոսի կաթողիկէ Նուիրա-
պետութեան, ան Ընդհանուր 
Քարտուղարի պաշտօն վարած 
է Եգիպտոսի Կաթողիկէ եկե-
ղեցիներու Հովուական խոր-
հուրդին։ Իբր անդամ Հայ 
Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիսկո-
պոսաց Սիւնհոդոսին, ան եղած 
է յաջորդաբար՝ Անդամ Եպիս-
կոպոսներու Խորհուրդին՝ 
կառավարելու համար Պատրի-
արքական Ատեանը 1993-էն 
1995:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց 
Պապական Նուիրակը

Մանուէլ Գրիգորեան Ստորագրութեամբ Ազատ Արձակուեցաւ

Մասիս Մայիլեան Կը Պնդէ` Անհրաժեշտ Է Վերականգնել 
Բանակցային Գործընթացի Լիարժէք Եռակողմ Ձեւաչափը
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Չորեքշաբթի, 15 Յունուար 2020-
ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին այցելեց Լիբանանի 
մօտ Պապական նուիրակ Ճօզէֆ 
Եպիսկոպոս Սբիթէրին:
Այցելութեան նպատակն էր Վեհա-
փառ Հայրապետին փոխանցել 
Նորին Սրբութիւն Ֆրանսիս 
Պապին ողջոյնները եւ Ս. Ծննդե-
ան առիթով իր բարեմաղթու-
թիւնները պարունակող նամա-
կը: Վեհափառ Հայրապետը իր 
կարգին Պապական նուիրակէն 
խնդրեց իր եղբայրական ողջոյն-
ները փոխանցել Սրբազան 
Քահանայապետին ու յիշեցուց, 
որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան եւ Վատիկանի միջեւ 
գոյութիւն ունեցող պատմական 
կապերը գործակցական նոյն ոգիով 
կը շարունակուին յատկապէս միջ-

եկեղեցական մարզէն ներս:
Հանդիպումը նաեւ առիթ մը եղաւ 
կարծիքներ փոխանակելու ընդհան-

րապէս Միջին Արեւելքը ու յատ-
կապէս Լիբանանը յուզող հար-
ցերու շուրջ:
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Երկրապահ կամաւորականներու 
միութեան (ԵԿՄ) նախկին նախա-
գահ Մանուէլ Գրիգորեանի խափան-
ման միջոց կալանքը փոխուեցաւ: 
Դատարանին որոշումով, ստորագ-
րութեամբ ազատ արձակուեցաւ՝ 
երկրէն չհեռանալու պայմանով:
Հայաստանի դատախազութեան 
նախաձեռնութեամբ՝ Երեւան քաղա-
քի ընդհանուր իրաւասութեան 
դատա-րանին մէջ, դատաւոր Մնա-
ցական Մարտիրոսեանի նախա-

գահութեամբ, 15 Յունուարին 
Մանուէլ Գրիգորեանի խափանման 
միջոցի փոփոխութեան վերաբերեալ 
արտակարգ դատական նիստ կատա-
րուեցաւ։ Նիստին հրաւիրուած միջ-
գերատեսչական փորձագիտական 
յանձնաժողովի նախագահ Գագիկ 
Յարութիւնեան ըսաւ, որ Գրիգորեա-
նի առողջական վիճակը ծանր է, եւ 
զայն բանտարկելը համատեղելի չէ 
անոր առողջական վիճակին հետ։ Մ. 
Գրիգորեանի առողջական վիճակին 
վերաբերեալ նախապէս ստեղծու-
ած յանձնաժողովը եզրակացուցած 
էր, որ Գրիգորեանը բանտարկելը 
համատեղելի է անոր առողջական 
վիճակին հետ։
Դատախազութիւնը միջնորդեց՝ 
նկատի ունենալով «Նայիրի» բժշ-
կական կեդրոնէն ստացուած Գրի-
գորեանի առողջական վիճակին 

վերաբերեալ գրութիւնը՝ անոր 
խափանման միջոց կալանքը 
փոխելու։
Մանուէլ Գրիգորեան կը մեղադրուի 
ապօրինի զէնք-զինամթերք պահե-
լու, աւելի քան 101 միլիոն դրամի 
գոյք իւրացնելու, աւելի քան 1 միլի-
առ դրամի հարկերու վճարումէն 
խուսափելու, պետական միջոցներէն 
աւելի քան 1 միլիառ դրամ վատնելու 
եւ 37 միլիոն դրամ արժողութեամբ 
գոյքի յափշտակութիւն կազմակեր-
պելու յանցանքով։ Անոր պահես-
տանոցներէն գտնուեցան նաեւ 
«Զինուորի բաժին» արձանագ-
րութեամբ սնունդ, դեղորայք, 
զինուորական տարազներ, առար-
կաներ, որոնք պէտք է ուղարկուէին 
Արցախ՝ քառօրեայ պատերազմ մղող 
զինուորներուն, սակայն մնացած են 
իր մօտ։

Արցախի արտաքին գործոց 
նախարար Մասիս Մայիլեան 
2019-ն արդիւնաւէտ կը նկատէ 
առաջադրուած նպատակներու 
իրականացման առումով. «Ո՛չ 
միայն շարունակուած են ջանքե-
րը` Արցախի առկայ միջազգային 
կապերու ամրապնդման, այլեւ 
քայլեր ձեռնարկուած են` ընդլայ-
նելու Արցախի միջազգային համա-
գործակցութեան աշխարհագրու-
թիւնը», ասուլիսին յայտարարեց 
Մայիլեան:
Նախարար Մասիս Մայիլեան անդ-
րադարձած է նաեւ ղարաբաղեան 

տագնապի խաղաղ լուծման գործ-
ընթացին` նշելով, որ Արցախի 
միջազգային ճանաչման, միջազ-
գային գործընթացներուն մէջ անոր 
ներգրաւուածութեան ընդլայնմ-
ան եւ տագնապի խաղաղ լուծման 
շուրջ բանակցութիւններու հետ 
կապուած գործընթացները կ՛ըն-
թանան զուգահեռ: Միեւնոյն ժամա-
նակ, ան ընդգծած է, որ Արցա-
խի միջազգային ճանաչման ուղ-
ղուած նախաձեռնութիւնները եւ 
արձանագրուած յաջողութիւնները 
ո՛չ միայն թոյլ կու տան մեղմացնել 
Ազրպէյճանի անզիջում բանակցային 

դիրքերը, այլեւ կը նպաստեն Արցա-
խի անվտանգութեան եւ շրջանային 
կայունութեան մակարդակի բարձ-
րացման:
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Ամէն մարդու համար իր հայրենիքը իրեն սիրելի է» ըսաւ այցելու երկրաչափը 
երբ իրեն հարցուցին «Գահիրէ՞ն գեղեցիկ է թէ՝ Պէյրութը»: Յիշեցի հաւաք-
հանդիպումի մը ընթացքին հանդիսավարին յատկանշական մէկ խօսքը.- «Լաւ 
հարցում հարցուցէք որպէսզի լաւ պատասխան ստանաք»: Արդարեւ մարդ 
որքան ալ բանիմաց ըլլայ, եթէ առանց մտածելու հարցադրում  կամ խօսք 
մը ունենայ, անպայման սխալ մը պիտի սպրդի: Չարենց թոռնիկիս ըսի.- 
«Վերջացաւ, Մելգոնեանը փակուեցաւ.  հայերէնիդ մակարդակը պիտի մնայ 
նախակրթարանի աստիճանի, ուստի մտածեցի որ անունդ փոխեմ Չոսըրի. Ան 
ալ բանաստեղծ է. Անգլիացի .  արդէն Կիպրոսն ալ անգլիական գաղութ եղած 
ըլլալով՝ կապուածութիւնը ջերմ է». Ի հարկէ մերժեց. Արդէն տրամաբանական 
առաջարկ մըն ալ չէր իմ կողմէս, բայց ուզեցի թոռնիկիս հետ «Խաղ» մը խաղալ, 
ինչ որ ինծի յատուկ է:
Անուն. Մանաւանդ երբ կը բնորոշէ Հայրենիք, ինչպէս կրնայ սրտամօտ չ՛ըլլալ 
հուսկ՝ չ՛երեւիլ  իբրեւ ջրահարս: Պատմական անցեալէն՝ անտարակոյս՝ 
վերիվայրումներով, փառքով ու պարտութեամբ, յաղթանակներով, երկինքով 
անամպ ու ամպոտած. Հող՝ որմէ ծիլ ու ծաղիկ, բարձր ծառեր ու պտուղներով 
առինքնող ու բուրումնաւէտ, ջուրը սառնորակ, թէկուզ կիզող ամառով ու 
սպիտակ ձմեռով, տուն է ուր կ՛ապրիս, կը շնչես ու կը նայիս Գալիքի՛ն անպայման 
երազային գունաւորումներով որ հեռուէն քեզ կը կանչէ:
Բայց հարցին գործնական կամ՝ առարկայական երեսն ալ կայ: Ոչ Գահիրէ, եւ 
ոչ Պէյրութ. Գրիչս հայերէն կը խօսի ու ի՜նչ գրիչներ թաթխուած են արիւններու 
մէջ, Հայրենի հողին վրայ ի՜նչ փլատակներ ու գաղթ անդադրում, կեանքը՝ 
ժողովուրդի մը որ քուկդ է եղած ու ցրիւ եկած աշխարհի տարածքին. Հոն՝ 
ուր գէթ ժամանակաւոր կայք կարելի է հաստատել վերադարձի յոյսով որը 
ժամանակի ընթացքին կը վերածուի երկարատեւ տարեթիւերու որմէ ետք՝ 
ձուլումը անխուսափելիօրէն կը յայտնուի կարօտի երգերով, յոյզերու շարանով: 
Իրողութիւն դառնագոյն:
Գահիրէ: Եկեղեցի մը մուտք գործեցի քիչ մը կարօտ, քիչ մը խունկ եւ աղօթք 
ապրելու. Երբ դուրս ելայ, շրջապատեցին զիս. Օտար տեսան. Ու հարցումը 
թէ՝ Առաքելակա՞ն էի, ուրկէ՞ էի, ո՞վ էի. Ըսի հայ Առաքելական եմ.  Մի քանիներ 
աւելի մօտեցան համակրանքով ու յայտնեցին իրենց ինքնութիւնը թէ մէկուն 
մեծ հայրը հայ էր կը կոչուէր Եաաղուպ, ուրիշի մը մեծ հայրը՝ Գարգուր...
Հայաստան. որդիներդ աստ ու անդ. Մեծ տէրութիւններու ճատրակի քար.  այսպէս 
դարերը փառքդ մաշեցին ու անցնելով մահացու ալիքներէ եղար փլած տան մը 
պէս «Մի՞թէ սա է Երկիրը Նայիրի»: Եւ սակայն՝ «Արհաւիրքից Վերածնունդ» ալ 
ապրեցար. Եւ Խ. Միութեան տարանջատումով ալ՝ Անկախութեան: Պահէ զԱյն 
«Աչքի բիբի  պէս»: Արդարացուր դուն քեզ : Առինքնէ՛ որպէսզի «Շատանանք» 
հայրենի երդիքի տակ, եւ ոչ թէ՝ գումարուինք Սփիւռք Կոչուած Անէծքին վրայ:

Աշխարհի մէջ յունուար 16-ը, մօտաւորապէս քսան տարիէ ի վեր կը նշուի 
իբրեւ Պիթըլզի համաշխարհային օր: Օրը բրիտանական հռչակաւոր 
ռաք խումբի՝ «Տը Պիթըլզ»ի անունով հռչակած է ԻՒՆԷՍՔՕ-ն, նկատի 

ունենալով, որ 1957 թուականի այդ օրը բրիտանական Լիվըրփուլ քաղաքին 
մէջ բացուեցաւ The Cavern ակումբը: Ակումբը յեղափոխական նշանակութիւն 
ունեցաւ համաշխարհային երաժշտութեան պատմութեան մէջ, քանի որ հոն 
առաջին անգամ ելոյթ ունեցան երաժիշտներ՝ Ճոն Լենըն, Ճան Փոլ Մաքքարթնի 
եւ Ճորճ Հարիսըն, իսկ երկու տարի անց անոնց միացաւ Ռինկօ Սթար: Անոնք 
խելացնոր կերպով յեղաշրջեցին աշխարհի երաժշտութեան ընթացքը եւ դարձան 
20-րդ դարու ամենէն յաջող խումբերէն, թէ՛ ստեղծագործական եւ թէ առեւտրա-
յին իմաստներով: Յետագային բազմաթիւ ռաք երաժիշտներ խոստովանած են, 
որ երաժիշտ դարձած են «Տը Պիթըլզ»ի երգերուն ազդեցութեամբ: Մինչդեռ՝ Ճոն 
Լենընի մօրաքոյրը՝ Միմին ժամանակին անոր ըսած էր. «Ճո՛ն, դուն չես կրնար 
կիթառով այնքան գումար շահիլ, որպէսզի կարողանաս ինքզինքդ պահել»։ 
Մօրաքոյրը Ճոնին կ՚առաջարկէր աշխատանքի անցնիլ Լիվըրփուլի գործարա-
նին մէջ: Տարիներ անց, Ճոնը իր առաջին կիթառը, այդ խօսքերը վրան գրուած, 
ուղարկեց մօրաքոյր Միմիին, անոր համար շքեղ տուն մը գնեց եւ յատակին գրել 
տուաւ նոյն խօսքերը: Իսկ Փոլ Մաքքարթնիին հայրը, որ, ի դէպ, երաժիշտ էր, 
ընդհանրապէս դէմ էր Փոլին երաժշտական նախասիրութիւններուն եւ Ճոնին 
հետ անոնց ընկերութեան… Բայց կար նախասահմանուած ուժ մը, որ պահեց 
չորս երաժիշտները, մինչեւ որ աշխարհը վարակուեցաւ պիթըլագարութեամբ:
Այսօր պիթըլագարութիւնը (Beatlemania) ուսումնասիրուած երեւոյթ մըն 
է, որով կը բնորոշուի «Տը Պիթըլզ» խումբի երգերուն հանդէպ անսահման 
երկրպագութիւնը, ինչ որ ոչինչ կրնար սանձել:
Անոնց երգերը մարդկային ճակատագրերու վրայ ուղղակի ազդեցութիւն ունեցած 
են՝ եղած են անձնասպանութեան, տունէն փախուստի, կենսակերպի կտրուկ 
փոփոխութեան, խումբին համերգներուն համար երկրէ երկիր ճամբորդելու 
հազարաւոր դէպքեր: Պատմութիւններ գրուած են «Տը Պիթըլզ»ի երգերուն 
ներգործութիւններուն մասին, որոնք մարդոց կեանքին ընթացքը, լաւ կամ 
վատ առումներով, շեղած են:
Այսօր, հակառակ որ խումբը չկայ, բայց անոր երգերը եւ անցեալ դարուն 
փայլատակած համերգներուն յիշողութիւնները սերունդէ սերունդ փոխանցուած 
են: Եւրոպական եւ շատ ուրիշ երկիրներու մէջ ստեղծուած են ակումբներ, 
համայնքներ, որոնք կը նշեն այս օրը:
Հայաստանի մէջ ալ կայ «Տը Պիթըլզ» կոչումով գիշերային ակումբ մը, որ ամէն 
տարի կը նշէ Պիթըլզի օրը, ձեռնարկներ կը կազմակերպէ, իսկ տարուան 
ընթացքին ամէն օր այդ ակումբին մէջ կարելի է «Տը Պիթըլզ»ի երգերը լսել: 
Հայաստանի մօտ Բրիտանիոյ դեսպանատունը եւս իր կարգին կ՚ոգեկոչէ օրը 
եւ հարիւրաւոր երկրպագուներուն ուշադրութիւնը կը հրաւիրէ բրիտանական 
եւ համաշխարհային մշակոյթի անբաժան մասը կազմող խումբին վրայ:
Լրագրողները «Տը Պիթըլզ»ի երաժշտասէրներուն մոլեգին երկրպագութիւնը 
կոչած են 20-րդ դարու կրօն: «Տը Պիթըլզ» խումբի անդամները առաջին 
անգամ երգերու ձայնագրութեան ու տեսահոլովակներու նկարահանման 
համար գործածած են որոշ նորարարական մշակումներ, բայց ամենաուժգին 
ազդեցութիւնը ունեցած են անոնց երգերը, որոնք սրտառուչ խօսքերով եւ 
երաժշտութեամբ ստեղծուած են: Երիտասարդ երաժիշտներուն սիրահարուած 
են աղջիկներ, որոնք յուսակտուր վիճակներ ապրած են:
Երաժշտութեան պատմութեան մէջ, մինչեւ օրս, կարելի չէ եղած գերազանցել 
այն ցուցանիշները, որոնք համատեղ ճանապարհի եօթ տարիներու ընթացքին 
սահմանած է լիվըրփուլեան քառեակը: Ինչպէս ուսումնասիրութիւններ 
կատարուած են պիթըլագարութեան ուղղութեամբ, այնպէս ալ անջատ 
ուսումնասիրութեան նիւթ է այն, թէ ինչո՛ւ փլուզուեցաւ խումբը: Հիմնական 
վարկածը այն է, որ խումբի փլուզման պատճառն էր ճաբոնցի արուեստագիտու-
հի Եոկօ Օնոն, որ ամուսնացած էր Ճոն Լենընին հետ: «Տը Պիթըլզ»ի հազարաւոր 
սիրահարները կ՚ատէին ճաբոնցի այդ կինը, ըսելով, որ անոր ազդեցութիւնը 
այնքան մեծ է Ճոն Լենընի վրայ, որ երաժիշտը «գլուխը կորսնցուցած» էր եւ 
խումբը այլեւս չէր գրաւեր զայն: 
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մենք պէտք չէ վախնանք չարէն։ 
Շարունակելով իր խօսքը, հայր 
սուրբը նկատել տուաւ, որ երբեմն 
մենք տարուելով առօրեայի կեանքի 
մտածումներուն եւ փորձութիւննե-
րուն կը հեռանանք Աստուծոյ 
խօսքերէն, աստուածաշնչային 
իրականութիւններէն, որովհետեւ 
այսօր մարդը աւելի նիւթականին կը 
վստահի քան հոգեղենին եւ աստուա-
ծայինին։ «Աստուածաշունչը գրուած 
է մեզմէ իւրաքանչիւրին համար, 
որպէս կեանքի քարտէս, եւ այդ 
քարտէսով երբ առաջնորդուինք եւ 
մեր յոյսն ու հաւատքը դնենք Տիրոջ 
վրայ, այն ատեն պիտի զգանք անոր 
քաղցրութիւնը եւ ներկայութիւնը 
մեր կեանքին մէջ, որպէս մարդ 
արարած, հաւատացեալ եւ Աստուծոյ 
զաւակ» հաստատեց Անանիա ծ. վրդ. 
Գուճանեան։ 
Հայր սուրբը նկատել տուաւ, որ ներ-
կայիս դժբախտաբար մենք աւելի 
կը մտածենք ուրիշներու կեանքին 
մասին, կը զբաղուինք ուրիշներու 
կեանքով եւ գործերով, փոխանակ 
մտածելու մեր մեղքերուն եւ մեր 
կեանքին մասին աւելցնելով, որ 
իւրաքանչիւրիս պարտականութիւնն 
է նայիլ մեր նմանին, հասկնալ մեր 
նմանը, ոչ թէ ուրիշի ձախողութե-
ամբ բարձրանանք, ուրիշի դժուա-
րութեամբ ուրախանանք, ուրիշի 
աղքատութեամբ հարստանանք, 
որովհետեւ որպէս Աստուծոյ զաւակ 
իւրաքանչիւր անձ հաշիւ պիտի 
տայ իր գործին, խօսքին եւ միտքին։ 
Եզրափակելով իր խօսքը Անանիա 
ծ. վրդ. Գուճանեան շեշտեց, որ 
քաղաքական-տնտեսական ներկայ 
դժուարութիւններուն դիմաց, մեզմէ 
ոչ ոք ընկրկեցաւ, որովհետեւ մեր 
պատասխանատուները՝ կրօնական, 
ազգային թէ քաղաքական, առաւել 
եւս իրենց կապուածութիւնը ցոյց 
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Հայաշէնի Ս. Յովհաննու Եկեղեցւոյ Անուանակոչութեան Տօն

Սուրիոյ Մէջ Մարդասիրական Առաքելութեան 
Հայաստանի Խումբի Մասնագէտները Հալէպի 

Հիւանդանոցին Բժշկական Պարագաներ 
Փոխանցած Են

Օրհնութեամբ Լիբանանի հայոց 
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոսին, կիրա-
կի, 12 յունուար 2020-ին, նշուեցաւ 
Հայաշէնի Ս. Յովհաննու Կարա-
պետ եկեղեցւոյ անուանակոչութեան 
տօնը, ներկայութեամբ Լիբանանի 
մէջ Հայաստանի դեսպան Վահագն 
Աթաբէկեանի, պետական երեսփո-
խաններ Յակոբ Թերզեանի եւ Ալեք-
սան Մաթոսեանի, Պուրճ Համուտի 
փոխքաղաքապետ Մարտիկ Արս-
լանեանի, մարմիններու եւ միու-
թիւններու ներկայացուցիչներու եւ 
հաւատացեալներու։ Պատարագը 
մատուցեց Լիբանանի հայոց թեմի 
քարոզիչ Հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեան։

Իր քարոզին մէջ, հայր սուրբը ըսաւ, 
որ երբ մտածենք մեր հաւատքի 
զօրացման մասին հարց կու տանք, թէ 
ո՞ւր է մեր հաւատքն ու զօրութիւնը, 
որքանո՞վ կրնանք պայքարիլ կեան-
քի մեղքերուն դէմ, որքա՞ն կրնանք 
գոյատեւել եւ ինչպէ՞ս կրնանք 
տոկալ, աւելցնելով, որ այս միտքերը 
կ՛առաջնորդեն մեզ մտածելու, որ 
մենք առանձին ենք եւ լքուած կը 
զգանք։ Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան 
շեշտեց, որ երբ մեր կեանքին մէջ 
Յիսուսի ներկայութիւնը եւ Աստուծոյ 
զօրութիւնը ընդունինք, որպէս մեր 
կեանքի ճանապարհը, այն ատեն 

տուին իրենց ժողովուրդին նկատ-
մամբ։ Մեր մարմինները մեր թեմին 
մէջ փաստ են, որ մենք որպէս 
ժողովուրդ մենակ չենք, միասին 
կը պայքարինք եւ միասին պիտի 
յաղթենք։ Պատարագի աւարտին 
կատարուեցաւ մատաղօրհնէք։
Այնուհետեւ ՀՅԴ «Ռոստոմ» ակում-
բի «Սեդրակ Աճէմեան» սրահին 
մէջ մատուցուեցաւ սիրոյ սեղան։ 
Օրուան հանդիսավար Սեւան Կարա-
պետեան-Ադամեան բարի գալուստ 
մաղթելէ ետք, Ռոզէթ Կարպու-
շեան շնորհաւորեց ներկաները նոր 
տարուան եւ Ս. ծննդեան տօնին 
առթիւ մաղթելով, որ 2020 տարին 
ըլլայ բարեբեր եւ տագնապնե-
րու լուծման տարի։ Կարպուշեան 
նկատել տուաւ, որ հաւաքուած 
ենք նշելու 83 տարիներ շարունակ 

հաւատք, յոյս եւ սէր ճառագայթող 
Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղե-
ցւոյ անուանակոչութիւնը աւելց-
նելով, որ ներկայիս Լիբանանի 
դիմագրաւած տնտեսական ծանր 
տագնապը մեզ աւելի եւս կը մղէ 
միասնականութեան, կառչած մնա-
լով մեր եկեղեցւոյ եւ ժողովուրդի 
կարիքներուն։ Այս առիթով, Անանիա 
ծ. վրդ. Գուճանեան գնատահանքը 
յայտնեց Ս. Յովհաննու Կարապետ 
եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքին, որ իբրեւ 
մէկ ընտանիք, իր կարելիութիւնները 
ի գործ կը դնէ ի շահ եկեղեցւոյ եւ 
ազգին։ 
Սիրոյ սեղանի ընթացքին գործադ-
րուեցաւ գեղարուեստական յայ-
տագիր, նաեւ եկեղեցւոյ դպրաց 
դասը մեկնաբանեց շարականներու 
փունջ մը։

Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առա-
քելութիւն իրականացնող հայկական 
խումբի մասնագէտները, Յունու-
ար 16-ին, Հալէպի հիւանդանոցին 
փոխանցած են դեղորայք եւ բժշ-
կական պարագաներ: Այս մասին, 
ըստ Armenpress.am-ի, յայտնած 
է մարդասիրական ականազերծ-
ման եւ փորձագիտական կեդրոնի 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
պատասխանատու Նազելի Էլբա-
կեան:
Սուրիական կողմը մէկ անգամ 
եւս նշած է հայկական մարդասի-
րական խումբի գործունէութեան 
կարեւորութեան մասին եւ երախ-
տագիտութիւն յայտնած:
Հալէպի մէջ մարդասիրական առա-

քելութիւն իրականացնող խում-
բի բժիշկները 2019 Փետրուար 
8-էն մինչեւ 2020 Յունուար 16 
հետազօտած եւ բուժած են 13,680 
հիւանդ: Սակրաւորները ականա-
զերծած են 126 հազար քառակուսի 
մեթր տարածք:
Մարդասիրական առաքելութիւնը կը 
շարունակուի:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Հայրենի Տուեալներ

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը 
170 Հազար Ամերիկեան Տոլար Կը Յատկացնէ Լիբանանի 

Հայկական Դպրոցներուն

Անկախութեան Տարիներուն Հայաստանը Լքած է Աւելի Քան Մէկ Միլիոն 
Քաղաքացի

Հայկական Անցագիրը Աշխարհի Ամէնէն Գրաւիչներու Ցանկին Վրայ 81-րդն Է

  

Աշխատանքի եւ ընկերային հար-
ցերու նախարարութեան ժողովր-
դագրութեան բաժնի ղեկավար 
Արտակ Մարկոսեան «Արմինֆօ»-
ին յայտնած է, որ Անկախութեան 
տարիներուն՝ 1991-էն 2018 Հայաս-
տանը լքած է շուրջ 1,1 միլիոն հոգի։
«Միայն 2008-2017 թուականներու 
ընթացքին երկրէն հեռացած են 
200.000, հիմնականօրէն, աշխա-
տունակ, մտածող եւ, համապա-
տասխանաբար, ապահովուած 
քաղաքացիներ։ Ասիկա ցոյց կու տայ 

այն մասին, որ մարդոց արտագաղթի 
մասին մտածելու դրդող խնդիրները 
բնաւ չեն յանգած ընկերային բնոյ-
թի խնդիրներու։ Մարդիկ, պարզա-
պէս, իրենց ապագան Հայաստանի 
հետ չեն կապած։ Եւ այսօր, երբ 
իրավիճակը այս առումով կը սկսի 
փոխուելու, խիստ անհրաժեշտ է 
նման միտումները ամրապնդել, 
իրականացնելով բարեփոխումներ, 
ստեղծելով աշխատատեղեր ու 
նախադրեալներ՝ աշխատավարձե-
րու շարունակական աճի համար»,- 
ընդգծած է ան։
Մարկոսեանի գնահատմամբ՝ 
ժողովրդագրական խնդիրներու 
լուծման ուղղուած են 2020-ին 
նախաձեռնուած ծրագրերը, անոնք 
նաեւ կը նպաստեն տնտեսական 
աճին: Վերջինս, իր հերթին, պիտի 
նպաստէ հետագային երկրին մէջ 
ժողովրդագրական իրավիճակի 
բարելաւման համար անհրաժեշտ 

կրթական կեանքին առնչուող իր 
ռազմավարութիւնը (https://gul-
benkian.pt/armenian-communi-
ties/2019/08/09/new-strategy-leb-
anon/): Դպրոցական վերամուտին 
յաջորդելիք ծրագիրներուն մեկնարկը 
քանի մը ամիսով յետաձգուեցաւ՝ 
Լիբանանի մէջ տիրող տագնապին 
պատճառաւ:
Ուղղակիօրէն դպրոցներուն փոխան-
ցուած գումարները սահմանուեցան 
ըստ իւրաքանչիւր հաստատու-
թեան աշակերտութեան եւ ուսուց-
չական կազմի թիւերուն, ինչպէս 
նաեւ՝ Հիմնարկութեան Հայկական 
Բաժանմունքի Լիբանանի ներկա-
յացուցիչին եւ դպրոցներու ղեկա-
վարներուն միջեւ տեղի ունեցած 
հանդիպումներուն ընթացքին ընդգ-
ծուած հարցերուն:
Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն՝  
Դոկտ. Ռազմիկ Փանոսեան այս 
առիթով ըսաւ, որ «դպրոցները 

պայմաններու ստեղծման։
Որպէս նման շղթայի օղակներու 
արդիւնաւէտ գործակցութեան օրի-
նակ Մարկոսեան նշած է երրորդ 
երախայ ունենալ ցանկացող ընտա-
նիքներուն՝ յաւելեալ աջակցու-
թիւն ցուցաբերելու պետութեան 
հեռանկարը:
Մարկոսեան համոզուած է, որ 
Հայաստանի ժողովրդագրական 
խնդիրները կարելի է լուծել այսպէս 
ծնունդներու թիւի բարձրացումով, 
տնտեսական աճի եւ արտագաղթի 
մակարդակի էական նուազումի 
համադրումով։ Ըստ անոր՝ այդ 
ուղղութեամբ արդէն իսկ մեծ ծաւա-
լի աշխատանքներ կը կատարու-
ին, մասնաւորապէս՝ ծնունդներու 
թիւի բարձրացման խնդրի լուծման 
առնչութեամբ։
«Օրինակ, գիւղերու մէջ աշխա-
տող մայրերուն պետութեան աջակ-
ցութիւնը կը յանգէր առաջին երե-

համայնքին ապագան են: Կրթական 
ծրագիրներու կողքին անոնք ունին 
կենցաղային եւ առօրեայ հսկայական 
ծախսեր, որոնք այս դժուար օրերուն 
առաջնային կը դառնան: Ներկայ 
յատկացումները չեն փոխարիներ 
մեր ռազմավարութեան ծրագիրները, 
այլ՝ համեստ եւ անյետաձգելի նեցուկ 
մը կը հանդիսանան լիբանանահայ 
դպրոցին, հաստատելով «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան 
համագործակցութիւնը կրթական 
հաստատութիւններուն հետ»:
Դոկտ. Փանոսեան Փետրուար ամսուն 
պիտի այցելէ Լիբանան եւ հան-
դիպումներ պիտի ունենայ կրթա-
կան ոլորտի ներկայացուցիչներուն 
հետ՝ արժեւորելու համար ռազ-
մավարութեան մէջ տեղ գտած 
ծրագիրներուն ընթացքը եւ ուրու-
ագծելու Հիմնարկութեան ապագայ 
քայլերը Լիբանանի մէջ:

խայի ծննդեան միանուագ 50 հազար 
դրամ նպաստին։ Այսօր այդ գումարը 
աւելցած է 6 անգամ։ Ատոր գումարած՝ 
գիւղացիները 2 տարուան մէջ մէկ 
երեխայի համար պիտի ստանան 
աւելի քան 900 հազար դրամ։ Դա 
շատ լուրջ օգնութիւն է, եւ ծնելիու-
թեան բարձրացման աջակցութե-
ան, խթանման ուղղութեամբ նման 
աշխատանքներ իրականացնելը 
պէտք է հետեւողականօրէն խորաց-
նել»,- եզրափակած է ժողովրդագ-
րագէտը։
2019 Յունուար 1-ի տուեալներով՝ 
Հայաստանի բնակչութեան թիւն էր 
2 միլիոն 965 հազար 100 հոգի։ 2018-
ին այդ թիւը 2 միլիոն 972 հազար 700 
էր։ ՄԱԿ-ի կանխատեսումներուն 
համաձայն՝ առկայ ժողովրդագրա-
կան եւ գաղթի միտումներու պահ-
պանման պարագային՝ Հայաստանի 
բնակչութեան թիւը 2100 թուականին 
կրնայ իջնել մինչեւ 2 միլիոնի։

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմ-
նարկութեան Հայկական Բաժան-
մունքը170 հազար ամերիկեան 
տոլարի գումար մը կը յատ-
կացնէ Լիբանանի մէջ գործող 
18 դպրոցներուն: Այս նուիրա-
տւութեան ծիրէն ներս, նպաստ 
մը կը տրամադրուի նաեւ յատուկ 
կարգավիճակ ունեցող երեխաներ 
հոգացող Թռչնոց Բոյն հաստա-
տութեան:
Անցնող քանի մը ամիսներուն ընթաց-
քին՝ Լիբանանը կրկին անգամ յայտ-
նուեցաւ քաղաքական, ընկերային 

եւ տնտեսական ծանր վիճակի մէջ: 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմ-
նարկութեան Հայկական Բաժան-
մունքը մօտէն հետեւեցաւ եւ կը 
շարունակէ հետեւիլ Լիբանանի 
քաղաքական եւ տնտեսական դաշ-
տի զարգացումներուն, քաջ գիտակ-
ցելով, որ երկրին մէջ տեղի ունեցող 
բոլոր վերիվայրումները իրենց ուղ-
ղակի անդրադարձը ունին նաեւ հայ 
համայնքին եւ դպրոցին վրայ:
2019-ի կիսուն, Հիմնարկութեան 
Հայկական Բաժանմունքը հրա-
տարակեց Լիբանանահայ գաղութի 

Henley & Partners զուիցերական 
ընկերութիւնը թարմացուցած է 
անցագիրներու գրաւչութեան վար-
կանիշը: Ըստ «Ռիա Նովոսթի»-ին՝ 
ցանկին նոր տարբերակը հրապա-
րակուած է ընկերութեան կայքին 
վրայ:

“Փանորամա”-ի փոխանցմամբ՝ 
Հայաստան ցանկին վրայ կը գրաւէ 
81-րդ դիրքը: Հայկական անցագիրը 
առանց մուտքի արտօնագիրի առիթ 
կու տայ մուտք գործելու 62 երկիր-
ներ:
Վարկանշային աղիւսակին մէջ 

Վրաստան 53-րդ հորիզոնականին 
վրայ է, անոր քաղաքացիները 
կրնան առանց վիզայի այցելել 
116 երկիրներ, իսկ Ատրպէյճան՝ 
76-րդը, 67 երկիրներ ճամբորդելու 
կարելիութեամբ: Ռուսիա 51-րդն 
է՝ 118 երկիրներ մուտք գործելու 

արտօնութեամբ:
Ցանկը կը գլխաւորէ Ճափոն, որուն 
քաղաքացիները կրնան այցելել 191 
երկիրներ, երկրորդն է Սինկափուր 
(190 երկիր), երրորդ՝ Գերմանիա եւ 
Հարաւային Քորէա (երկուքն ալ՝ 189 
երկիրներ):
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Համաշխարհային Պիթըլզի Օր

Եոկօ Օնոն իրապէս ուժեղ եւ իշխանաշնորհ ունեցող կին մըն էր, բայց փաստ 
է նաեւ, որ բուռն գործունէութեան ընթացքին, քառեակին անդամները 
բաւական յոգնած էին իրարմէ եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին ստեղծագործական 
ազատութիւն անհրաժեշտ էր: Այդ ալ կրնար ըլլալ փլուզման պատճառը, բայց 
մինչեւ այսօր պաշտօնական որեւէ պատճառ չէ յայտարարուած «հրաշալի 
քառեակ» կոչուած խումբի բաժնման մասին: 1970 թուականի ապրիլին Փոլ 
Մաքքարթնին յայտարարեց խումբին փլուզման մասին:
Աշխարհի բոլոր ծագերը նուաճած խումբը կրցած է ճեղքել նաեւ Խորհրդային 
Միութիւնը. այդ երկրին մէջ բնակող բազմաթիւ երիտասարդներ կը նմանակէին 
պիթըլներուն հագուածքը, սանրուածքը. կիթառ նուագել կը սորվէին, կը 
տարածէին անոնց ձայնագրութիւններն ու լուսանկարները:
Պիթըլագարութեան ծագումը նոյնպէս պաշտօնական ամսաթիւ ունի՝ 1963 
թուականի հոկտեմբերի 13-ը: Այդ օրը խումբը ելոյթ կ՚ունենար Լոնտոնի 
«Փալատի» դահլիճին մէջ, համերգը կը հեռարձակուէր ողջ Բրիտանիոյ 
տարածքին: Քառեակին երաժիշտները մօտէն տեսնելու փափաքը կը ստիպէ 
երկրպագուներուն՝ հեղեղել համերգասրահին բակը: Անոնց աղաղակները 
մինչեւ դահլիճ կը հասնին եւ այնպիսի աղմուկ կ՚ելլէ, որ երաժիշտներուն 
ձայներն ու երաժշտութիւնը գրեթէ անլսելի կը դառնան: Համերգի աւարտին 
երաժիշտները ոստիկաններու ու պահակներու միջոցով հազիւ կրնան ճողոպ-
րիլ երկրպագուներուն շրջափակումէն: Ատիկա կը դառնայ «Տը Պիթըլզ»ի 
համերգներուն բնորոշ երեւոյթ մը եւ յետայդու ոչ մէկ համերգ կ՚անցնի առանց 
աղմուկ-աղաղակի, ոստիկանութեան միջամտութեան եւ երկրպագուներու 
անսանձ պոռթկումներուն: Ոստիկանութիւնը յաճախ կը ստիպուի ուժ գործադ-
րել երկրպագներու անկանխատեսելի բանակը ցրուելու համար. եղած է նաեւ, 
որ գործադրուած են բարձր ճնշման ջուրի խողովակներ եւ մականներ:
Պիթըլագարութեան կատաղի դրսեւորումներուն փուլը կը հասնի մինչեւ 
1966 թուականը, երբ խումբին տղաքը կը հրաժարին համերգային տանջալի 
եւ կեղեքիչ շրջագայութիւններէն եւ կը փորձեն իրենց ուժերը կեդրոնացնել 
ձայնագրութիւններու վրայ:
Հակառակ իրենց վայելած փառքին, դրամին եւ բոլոր երաժշտական ցուցակնե-
րուն մէջ յառաջատարը ըլլալուն, խումբին անդամները ոչ-նախանձելի կեանք 
մը կ՚ապրէին: Անոնք յաճախ դեղեր եւ խթանիչներ կ՚ընդունէին՝ երկրէ երկիր 
ճամբորդութիւններուն, երկարատեւ համերգներուն եւ գիշերները արթուն մնալու 
դժուարութիւնները յաղթահարելու համար, կ՚ապրէին ոչ-այնքան մաքրասէր եւ 
առողջապահական կեանք: Եղած են համերգային օրեր, երբ չորս երաժիշտները 
անձրեւին տակ ժամերով կեցած են՝ զոհ երթալով երկրպագուներու բանակին 
հրաժեշտ տալու պարտադրանքին կամ պատասխանելով լրագրողներու 
հարցումներուն: Ահա թէ ինչո՛ւ երաժիշտները ընկճուածութեան գիրկը ինկած 
են, անոնք առանց այն ալ, դժուար մանկութիւն եւ պատանեկութիւն ապրած էին:
Խումբին համբաւը չմարեցաւ երաժշտաշխաատանոցներու ձայնագրութիւններու 
վրայ աշխատած միջոցին եւ ոչ ալ փլուզումէն ետք դադրեցաւ պիթըլագարու-
թիւնը: Երեւոյթը կը շարունակուի մինչեւ օրս, թերեւս աւելի մեղմ ալիքներով: 
Խումբի լուծարումէն ետք, երաժիշտներէն իւրաքանչիւրը շարունակած է իր 
երաժշտական ասպարէզի անջատ գործունէութիւնը, իսկ անոնցմէ երկուքին 
կեանքը աւարտած է ողբերգականօրէն: 1980 թուականին, սեփական տան 
մօտ, խենթ համակիրի մը կողմէ սպաննուեցաւ Ճոն Լենըն, 2001 թուականին 
քաղցկեղէ մահացաւ Ճորճ Հարիսըն: Փոլ Մաքքարթնին եւ Ռինկօ Սթարը 
այսօր կը շարունակեն ստեղծագործել: Իր գործունէութեան տարիներուն 
խումբին կազմը հինգ անգամ փոխուած է, բայց այս չորս հոգին այն հիմնարար 
երաժիշտներն են, որոնք մնացած են պատմութեան մէջ:
Քառեակը պարգեւատրուած է Բրիտանական արքայական շքանշաններով, 
ինչպէս նաեւ բազում ուրիշ պարգեւներու արժանացած, մրցանակներ խլած: 
Այնպիսի տպաւորութիւն կար, որ «Տը Պիթըլզ» խումբին անդամները ժամա-
նակին զօդած է ընդհանուր բան մը. այդ մէկը ոչ միայն երաժշտութեան հանդէպ 
սէրն էր եւ անոնց ունեցած տաղանդը: Անոնք ողբերգութիւններ ունէին իրենց 
ընտանեկան կեանքերուն մէջ. 1956 թուականին օրինակ, Փոլին մայրը՝ Մերին, 
մահացած է կուրծքի քաղցկեղի պատճառով, իսկ 1958 թուականին ինքնաշար-
ժի արկածի պատճառով Ճոնը կը կորսնցնէ իր մայրը: Միւս երկուքն ալ դիւրին 
մանկութիւն չեն ապրած: Անոնք երգեր կը նուիրէին իրենց կեանքի ցաւերուն 
եւ այդ երգերուն բառերն ու խօսքերը սրտառուչ կ՚ըլլային աշխարհի որեւէ 
վայրի մէջ ապրող մարդուն:
Փոլ Մաքքարթնին տարիներ առաջ յայտարարեց, որ Yesterday երգը նուիրած է 
իր մօր, ասիկա խումբին այն երգերէն է, որ «Կինէս»ի գիրք մտած է իր բազում 
կատարումներուն շնորհիւ: Անցեալ տարի «Ուոլ Սթրիթ»ի կազմած ցուցակին 
մէջ Yesterday երգը նկատուած է մարդկութեան պատմութեան լաւագոյն երգը:
«Տը Պիթըլզ»ի բոլոր երգերը հռչակաւոր են, բայց անոնցմէ մի քանին պարզապէս 
դարաշրջանի նկարագրութիւնն են: She’s leaving home  երգը, օրինակ, ցոյց կու 
տայ 1960-ականներուն ծայր առած շարժում մը, որուն դրդմամբ հազարաւոր 
պատանիներ թողած էին իրենց տուները եւ հեռացած: Անոնք կը փախչէին 
տուներէն եւ կը բնակէին անհասկնալի ու երեւակայական համայնքներու մէջ՝ 

պատճառաբանելով հասարակական կարգ մը չափանիշներ:
Պատանիներու փախուստներուն մտահոգիչ պատմութիւնները այդ օրերու 
թերթերուն գլխաւոր նիւթերն էին, որոնք տագնապի կը մատնէին ընտանիքները: 
Բազմաթիւ ընտանիքներ սկսան վերանայիլ երեխաներուն հետ իրենց 
յարաբերութիւններուն, ջանացին հասկացողութիւն մը ստեղծել սերունդներուն 
միջեւ, քանի որ այնպիսի տպաւորութիւն կար, թէ սերունդներուն միջեւ 
ճեղքեր գոյացած են եւ այս երգը այդ ճեղքերուն վրայ ուշադրութիւն կը 
հրաւիրէր: Պատանիները կարծես անտարբեր դարձած էին ծնողքին, զիրենք 
շրջապատած բարիքներուն հանդէպ եւ աւելի ազատ ու անկաշկանդ կեանքի 
կը ձգտէին: Ասիկա համաշխարհային շարժում մըն էր, որ պետութիւններն ու 
կառավարութիւնները կը մղէր վերանայիլ բազմաթիւ հարցերու:
1967-1971 թուականներուն, օրինակ, Միացեալ Նահանգներու մէջ աւելի քան 
կէս միլիոն մարդիկ լքած են իրենց տուները եւ քաղաքակրթութեան դէմ ելած, 
հակած ըլլալով ազատ յարաբերութիւններու, ոչ-ձեւական նիստուկացի, անքուն 
գիշերներու եւ այլ վայելքներու: Անոնք կը մղուէին դէպի բնութիւն, գիշերային 
կեանք, հեռաւոր բնակատեղիներ եւ այնպիսի վայրեր, ուր մարդիկ զուրկ են 
ձեւականութենէ եւ քաղաքակրթութեան պարտադրանքներէ: Այս շարժումը, 
որ տարածուեցաւ աշխարհի մէջ, իր հետքը ձգեց գրականութեան, արուեստի 
եւ այլ ասպարէզներու վրայ:
«Տը Պիթըլզ»ի այդ երգը աշխարհի ուշադրութիւնը հրաւիրեց վերոնշեալ 
երեւոյթին, իսկ երգը գրելու համար դրդեց թերթին մէջ «Տը Պիթըլզ»ի տղոց 
կարդացած բրիտանացի աղջկայ մը պատմութիւնը, որ օր մը կը փախչի 
տունէն՝ երկտող մը գրելով: Իրական դէպքին վրայ գրուած երգը անմիջապէս 
կը տարածուի Անգլիոյ մէջ, շատեր թերթին պատմութեան հերոսուհին լուրերէն 
զատ նաեւ երգով կը ճանչնան: Ծնողքը ապշած էր, քանի որ իրենք ամէն ինչ 
ըրած էին իրենց զաւկին համար, ոչ մէկ թերացում կար տունին մէջ, բայց աղջիկը 
առանձին կը զգար եւ սիրոյ մեծ պակաս ունէր: Յետագային ան ըսած էր, որ 
զինք հարստութիւնը չէր հետաքրքրեր, այլ միայն այն, որ ծնողքը ըսէր, թէ կը 
սիրէ զինքը: She’s leaving home երգը նոյնպէս առաջին հորիզոնականները 
գրաւած է մօտաւորապէս յիսուն տարի առաջ, իսկ երգին թողած հետքին 
մասին շարժանկարներ նկարուած եւ գիրքեր գրուած են:
Հիւսիսային Լոնտոնէն Մելանի Քոյ այսպէսով յայտնի կը դառնայ ամբողջ 
աշխարհին: Հերոսուհին այսօր ալ կը բնակի Անգլիա եւ իր գործը հիմնած է: 
Երբեմն մամուլը կ՚անդրադառնայ արդէն ամուսնացած եւ ընտանիք կազմած 
այդ կնոջ, որուն մասին գրուած է դարաշրջանի երգերէն մէկը: Երգը կը 
մեկնաբանէ Փոլ Մաքքարթնին. ի սկզբանէ նախատեսուած էր, որ խումբին 
գլխաւոր երգիչը պիտի ըլլար Ճոն Լենընը, բայց քանի որ վերջինս մշտապէս 
դժգոհ էր իր ձայնէն, կ՚որոշուի, որ խումբին գլխաւոր երգիչը Մաքքարթնին 
ըլլայ: Լենընը երբեք չէր լսեր իր արդէն երգած երգերը, քանի որ սեփական 
ձայնը անտանելի կը նկատէր: Ասիկա միակ տարօրինակութիւնը չէր, որ կը 
կրէր Լենըն: Ան, յայտնի է, որ կը սիրէր դագաղներու մէջ քնանալ եւ ատոր 
համար քանի մը տեսակ դագաղ ունէր:
Պիթըլզի համաշխարհային օրը, բազում երգասէրներ կրկին կը յիշեցին անսովոր 
քառեակը, որ կարճ ժամանակ մը յայտնուեցաւ երաժշտութեան երկնակամարին 
վրայ եւ յաւերժ ծիածանահետք ձգեց մարդկութեան պատմութեան մէջ: Պահ մը 
կ՚ապրին ցնորութեան պատրանքը, բայց այսօրուայ աշխարհը կարծես բանէ 
մը մոլորելու կամ խելագարելու հակումներ չունի այլեւս:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Մասիս Մայիլեան Կը Պնդէ` Անհրաժեշտ Է 
Վերականգնել Բանակցային Գործընթացի 

Լիարժէք Եռակողմ Ձեւաչափը
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Մասիս Մայիլեան շեշտած է, որ խաղաղ գործ-ընթացին մէջ իրական 
յառաջընթաց ապահովելու եւ տագնապի վերջնական լուծումին հասնելու 
համար անհրաժեշտ է վերականգնել բանակցա-յին գործընթացի 
լիարժէք եռակողմ ձեւաչա-փը` պաշտօնական Ստեփանակերտի լիիրաւ  
մասնակցութեամբ:
Արտաքին գործոց նախարարը նշած է, որ 2019-ին ղարաբաղեան տագնապի 
խաղաղ լուծման գործընթացը հիմնականին մէջ ուղղուած էր շրջանին մէջ 
կայունութեան ապահովման: Նշուած է, որ ընդհանուր առմամբ, Արցախի եւ 
Ազրպէյճա-նի միջեւ պետական սահմանին պահպանուած է զինադադարի 
դրութիւնը: Ընդգծելով պատերազմի հեռանկարները բացառելու եւ 
տագնապի գօտիին մէջ կայունութիւն ապահովելու կարեւորութիւնը` 
Մասիս Մայիլեան նշած է, որ Արցախի իշխա-նութիւնները շարունակած 
են աջակցիլ ԵԱՀԿ-ի առաքելութեան կողմէ զինադադարի պահպան-ման 
դրութեան դիտարկումներու պարբերական կազմակերպման:
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ԸՆԾԱՅ (ԳԷՈՐԳ ԲԱԲԱԽԱՆԵԱՆ)
(1968)
«Երեխայ մը Վենետիկի մէջ»

17 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՀՊԱՐՏ ԵՄ ԵՍ

Հպարտ եմ ես նրա համար,
Որ փառահեղ՝ պատմութիւնդ,
Եւ անունդ այնքան հին է:
Հպարտ եմ ես նրա համար,
Որ փլուել է թեպէտ տունդ,
Բայց չի խախտուել նրա հիմը:

Հպարտ եմ ես, որ քեզ համար
Որդիներդ դարեր ընկան,
Որ սուրբ պահեն քո անունը:
Հպարտ եմ ես, որ քեզ համար
Թանկ է եղել թանաքն այնքան,
Որքան կարմիր քո արիւնը:

Հպարտ եմ ես քո մատների
Ճարտարութեամբ անհատնելի,
Քեզ թարգմանող քո գրքերով:
Հպարտ եմ ես անուամբ քո սուրբ,
Լեզուով, որով երբ չես խօսում՝
Նոյնն ես ասում քո երգերով:

Հպարտ եմ ես քո անցեալի
Մաքառումով ու պայքարով,
Տոկունութեամբ, կամքով յամառ:
Հպարտ եմ ես քո պանծալի,
Քո լուսաւոր այս ներկայով,
Որ… գալիք է այլոց համար:

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Նախագահ Քահանայական Կոչումներու Պատ-
րիարքական Յանձնախումբին 1993-էն 1995:
Անդամ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Մնայուն 
Սիւնհոդոսի 1994-էն 1999:
Հոկտեմբեր 7, 1999-ին՝ Հայ Կաթողիկէ Եպիս-
կոպոսաց Սիւնհոդոսին կողմէ ընտրուած է 
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկէ Հայոց եւ առած է Ներսէս Պետրոս ժԹ. 
անունը։ Գահակալութեան արարողութիւնը 
տեղի ունեցած է նոյն ամսուան 24-ին։ 13 
Դեկտեմբեր 1999-ին՝ Եկեղեցական Հաղոր-
դութիւն ստացած է Յովհաննէս Պօղոս Բ. 
Սրբազան Քահանայապետին կողմէ։
Մասնակցած է Յովհաննէս Պօղոս Բ. Սրբազան 
Քահանայապետին այցելութիւններուն՝ Եգիպ-
տոս «Փետրուար 2000», Յորդանան «Մարտ 
2000», Սուրիա «Մայիս 2001» եւ Հայաստան 
«Սեպտեմբեր 2001»:
Ան թիկունք հանդիսացած է Հայ կաթողի-
կէ համայնքի վարժարաններու ծաղկումին 
ու վերելքին, մանաւանդ բանալով երկրոր-
դական բաժինը Սուրբ Խաչ-Հարպոյեան 
վարժարանին մէջ։ Ինչպէս նաեւ քաջալերած 
է լրատուական միջոցները, յատկապէս 
վերահրատարակութիւնը ապահովելով պատ-
րիարքութեան թեմի, Մասիս» ամսաթերթին։ 
Հոկտեմբեր 7, 2001-ին, իր խնդրանքին վրայ եւ 
Հայաստանի քրիստոնէացման 1700-ամեակի 
առիթով, Հռոմի Սուրբ Պետրոս հրապարակին 
վրայ, 1915-ի ցեղասպանութեան ընթացքին 
նահատակուած Մարտինի Առաջնորդ Իգնա-

տիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանը Երանելի 
հռչակուած է Յովհաննէս Պօղոս Բ. Սրբազան 
Քահանայապետին կողմէ։
Փետրուար 2002-ին, Կաթողիկոս Պատրիարքը 
առաջին ժողովրդապետութիւնը կը հիմնէ 
Մոսկուա՝ նոր առաքելութիւն մը սկսելու 
համար Ռուսաստանի մէջ, շարունակելով 
1991-ի Հայաստանի ու Վրաստանի մէջ 
սկսուած առաքելութիւնները։ Յունուար 
2005-ին, Հոգեւոր Տիրոջ խնդրանքին վրայ 
եւ ներկայութեամբ ու օրհնութեամբ Յով-
հաննէս Պօղոս Բ.ի, Վատիկանի Ս. Պետրոս 
Պազիլիքայի արտաքին պարիսպին վրայ մեծ 
հանդիսութեամբ կատարուեցաւ զետեղումը 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի արձանին։
Յունուար 2005-ին, Հռոմի մէջ Հոգեւոր Տէրը 
Գիտաժողով մը կազմակերպեց Ս. Գրիգոր 
Նարեկացիի մահուան հազարամեակի առի-
թով, որուն հետապնդուած նպատակն է 
հռչակել տալ Ս. Գրիգորը, Ընդհանրական 
Եկեղեցւոյ Վարդապետ»: Յուլիս 2006-ին, 
Հոգեւոր Տէրը կ’այցելէ Ղարաբաղը։ Պատ-
մութեան մէջ առաջին անգամն է որ Հայ Կաթո-
ղիկէ Կաթողիկոս Պատրիարք մը կ’այցելէ 
Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը։
Փետրուար 2008-ին, Հոգեւոր Տիրոջ նախա-
ձեռնութեամբ, Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան 
Քահանայապետը մեծ հանդիսութեամբ 
բացումը կը կատարէ եւ կ’օրհնէ Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորչի անուան Հրապարակը եկեղեցա-
կան եւ քաղաքական հայ եւ օտար բարձր 
անձնաւորութիւններու, կղերականներու, 
մայրապետներու եւ Հռոմի ու զանազան 
երկիրներէ ժամանած հայ ուխտաւորներու 
ներկայութեամբ։
Ներսէս Պետրոս ԺԹ կաթողիկոսը կը մահանայ 
2015 թուականի Յունիսի 25-ին Պէյրութի մէջ 
սրտի կաթուածով՝ 75 տարեկան հասակին։
2015 թ. սեպտեմբերի 16-ին ՀՀ Նախագահի 
հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է 
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով :

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ներսէս Պետրոս ԺԹ.

Հայ-ատրպէյճանական Սահմանին Վրայ Զինծառայող 
Մը Վիրաւորուած է

Հրանդ Տինքի Մահուան Տարելիցին Առիթով 
Կազմակերպուած Ձեռնարկներ
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Հայաստանի Հանրապետութեան հիւսիս-արեւե-
լեան ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն 
մէկուն մարտական դիրքին վրայ, ըստ նախնա-
կան տուեալներու, հակառակորդի կրակոցէն 
զինծառայող մը վիրաւորուած է: Այս մասին կը 
յայտնէ ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան 
պաշտօնական կայքը:
«Յունուար 15-ին, ժամը 16.30-ի սահմաններուն, 
ՀՀ հիւսիս-արեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած 

«Ակօս» թերթի հիմնադիր Հրանդ Տինքի 
մահուան 13-րդ տարելիցին առիթով զանա-
զան միջոցառումներ կը կազմակերպուին, 
թէ երկրի մէջ եւ թէ արտասահմանի բազ-
մաթիւ կեդրոններու մէջ։ Սովորաբար 
Տինքի ընտանիքը շիրիմին վրայ տեղի 
ունեցող կրօնական արարողութիւնով կը 
յիշատակէ Հրանդը։ Իսկ հասարակական կազ-
մակերպութիւններ կը ձեռնարկեն զանազան 
ասուլիսներ։

զօրամասերէն մէկուն մարտական դիրքին վրայ, 
ըստ նախնական տուեալներու, հակառակորդին 
կողմէ արձակուած կրակոցէն, վիրաւորուած է 
պայմանագրային զինծառայող, շարքային Արթուր 
Հրաչիկի Մեժլումեանը (Տաւուշի ԶԿ): Զինծառայո-
ղը տեղափոխուած է Երեւանի ԿԿԶՀ, առողջական 
վիճակը կը գնահատուի ծանր: Կը կատարուի 
քննութիւն»,- նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:
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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 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
 «2020 – ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ 

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»

Կիրակի, 19 յունուար 2020, սուրբ պատարագի ընթացքին, 
Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պիտի 
ընթերցուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի  «2020 – 
ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ» 
հայրապետական պատգամը։

Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ականջալուր 
դառնալու վեհափառ հայրապետի մտածումներուն եւ 
անդրադառնալու յատուկ խնամքի կարօտ հայորդինե-
րուն հանդէպ բոլորիս ցուցաբերելիք ուշադրութեան եւ 
հոգածութեան։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Լրատուութեան Գործընկեր

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ
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Հրանդ Տինքի Մահուան Տարելիցին 
Առիթով Կազմակերպուած Ձեռնարկներ

Այս տարի ալ գլխաւոր յիշատակ-
ման կարգադրութիւնը պիտի ըլլայ 
«Ակօս»ի նախկին խմբագրատան 
առջեւ 19 Յունուար 2020 թուականին 
ժամը ճիշդ 15.00-ին։
Բացի այդ, 16 Յունուար Հինգ-
շաբթի, «ՏուրՏէ» հարթակը համա-
գործակցելով հակակապիտալիստա-
կան մուսլումաններու, ասուլիս մը կը 
կազմակերպէ Ճէզայիր շէնքի մէջ։
Յաջորդ օր 17 Յունուարին «Արաս» 
հրատարակչատան «Եսայեան» սրա-
հին մէջ պիտի բանախօսէ Ումութ 
Թիւմայ Ասլան։
19 Յունուարին Պէյօղլու «Հանճը» 
անուն վայրի մէջ Հրանդի յիշատակին 
ձօնուած համերգով մը բեմ պիտի ելլէ 
«Ոմանք» երաժշտական խումբը։
Նոյն օր Պոտրումի մէջ ալ Հերոտոթի 
անունը կրող մշակոյթի կեդրոնին մէջ 
իրաւաբան Էնկին Ճինմէնի կողմէ 
պիտի ներկայացուի միջոցառում մը, 
որուն մասնակցութիւն պիտի բերեն 
Սիլվա Էօզյէրլի եւ Թայֆուն Աթայ։
Պոլսահայ Միութիւնը աւանդութիւն 
դարձուցած է ամէն տարի դարձեալ 
ասուլիսով մը յիշատակել Հրանդ 
Տինքը։ Լոս Անճէլըսի մէջ Կարօ 
Ղազարեան, Թամար Նալճը, Ռոյ 

Առաքելեան եւ Բագրատ Էսդուգեան 
ելոյթ պիտի ունենան Հրանդ Տինքի 
որդեգրած առաքելութեան մասին։
Նոյն օր Հարուարտի մէջ ալ պիտի 
կայանայ միջոցառում մը, ուր այս 
անգամ ելոյթ պիտի ունենայ ընկե-
րաբան Յովհաննէս Քըլըչտաղ։
Գերմանիոյ մէջ նախորդ տարինե-
րուն միջոցառումներուն ալ վայրն 
էր Մաքսիմ Կորքի թատրոնը ու այս 
տարի ալ Թուրքիայէն, Վրաստանէ 
եւ Հայաստանէ եկած արուեստա-
գէտներ բեմ պիտի բարձրանան։ 
Բացի այդ պիտի արտայայտուին 
նաեւ Հրանդ Տինք հիմնադրամի 
անձնակազմէն Զէյնեփ Թաշքըն 
եւ «Յուշամատեան»էն ալ Վահէ 
Թաշճեան։
Գանատայի միջոցառումը տեղի 
կ՚ունենայ Օտտաւայի մէջ, ուր Սեն 
Լաուրս Համալսարանի դասախօս 
Հովրդ Էյզընսթատ պիտի բանախօ-
սէ «Օսմանեան կայսրութեան մէջ 
ազգայնականութիւնը եւ արդի 
Թուրքիան» նիւթով։
Նոյն օր պիտի կայանայ պարի 
բեմադրութիւն մը, Կիւլսիւն Օտա-
պաշի կարճամեթրաժ մէկ ֆիլմը 
եւ Կարօ Ալթընայի երաժշտական 
ունկնդրութիւնը։


