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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան
Պատուիրակութիւնը Այցելեց Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. Վեհափառին

Ձախէն՝ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, ընկ. Յակոբ Գասարճեան,
Վեհափառ Հայրապետը, Տոքթ. Յովիկ Վարդանեան եւ ընկ.հի
Անի Լաչինեան-Մակարեան
Լիբանանի կառավարութիւնը լուրջ անելի առջեւ է: Կամ այն է, որ ան պէտք
է գործակցի Միջազգային Դրամատան հետ եւ տեղի տայ անոր պայմաններուն եւ կամ ալ կքի չգործակցելու հետեւանքով գալիք բոլոր խնդիրներուն
տակ: Այսպէս է, որ իրավիճակը կը նկարագրեն շատ մը տնտեսագէտներ,
դիւանագէտներ եւ քաղաքական գործիչներ:
Հակառակ, որ կառավարութեան կարգ մը անդամներ կրնան յստակատեսութիւնը ունենալ տեսնելու գալիքը սակայն անոնք պիտի կարենան
շրջանցել Հըզպալլայի կամքը, որ վերապահ է Միջազգային Դրամատան
հետ համաձայնութիւններ ընելու հարցով:

Երկու Նոր Պարագաներ Եկան Աւելնալու Պսակաձեւ
Ժահրով Վարակուած Հիւանդներուն Թիւին Վրայ

Չորեքշաբթի 4 Մարտ 2020ի յետմիջօրէին Թէքէեան Մշակութային
Միութեան Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութենէն պատուիրակութիւն
մը, գլխաւորութեամբ ընկ. Յակոբ Գասարճեանին (ատենապետ),
այցելեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն, տեսակցութիւն մը
ունենալու Արամ Ա. Վեհափառին հետ:
Շար. Էջ 02

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Աւարտած է Նիկոլ Փաշինեանի
Պաշտօնական Այցը Վրաստան

Պսակաւոր ժահրով վարակուած երկու
նոր պարագաներ արձանագրուեցան
երէկ Լիբանանի մէջ: Այս նոր զարգացումով Լիբանանի մէջ Պսակաձեւ ժահրով
վարակուողներուն ընդհանուր թիւը հասաւ
15ի:
Հիւանդներէն մէկը անմիջապէս փոխադըրուեցաւ Ռաֆիք Հարիիրիի անուան
պետական հիւանդանոցը, իսկ միւսը, որ
Եգիպտոսէն եկած անձ մըն էր նախ դարմանուիլ փորձելէ ետք Ժիպէյլի հիւանդանոցներէն մէկուն մէջ ախտաճանաչումէ ետք անմիջապէս
փոխադրուած է վերոնշեալ հիւանդանոցը:

Տոլարին Գինը Դարձեալ Կը Մագլցի
Լիբանանի ելեւմտական շուկաները ցնցումնային վիճակ կ՛ապրին։
Մինչ անցնող օրերուն ամերիկեան տոլարին սակը կը շրջանառուէր շուրջ
2200 լիբանանեան թղթոսկիի արժէքով, երէկ տոլարը դարձեալ հասաւ 2500
թղթոսկիի շեմը։
Ելեւմտական իրադրութեան հետեւող շարք մը վերլուծաբաններու կարծիքով
տոլարի սակին բարձրացումը կապ ունի եւրոպոնտ անունով յայտնի
Լիբանանի արտաքին պարտքին մարման ժամկէտին մօտեցման հետ, որ
կը զուգադիպի յառաջիկայ օրերուն ։
Յիշեցնենք, որ վարչապետ Հասսան Տիապի կառավարութիւնը մինչեւ այս
պահը վերջնական որոշում չէ կայացուցած, այն մասին, որ պիտի վճարէ իր
պարտքը կամ թերանալով նոր տագնապի պիտի տանի երկիրը։

Աւարտած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
պաշտօնական այցը Վրաստան: Այս մասին, Facebook-ի իր էջին վրայ գրած
է ՀՀ վարչապետի մամուլի խօսնակ Մանէ Գէորգեան:
«Երկու երկիրներու վարչապետները քննարկումները շարունակած են նաեւ
ոչ պաշտօնական ձեւաչափով:
Վարչապետները համաձայնած են քաղաքացիներու փոխայցերու ընթացակարգերու դիւրացման շուրջ: Անդրադարձ եղած է նաեւ բեռնափոխադրումներու հետ կապուած խնդիրներու կարգաւորման մասին»,- գրած
է Գէորգեան:
Շար. Էջ 06
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«Ազատականութիւնը Մերօրեայ Քաղաքական Լաւագոյն
Վարդապետութիւնն Է Մինչ Ռամկավարութիւնը Միշտ Կ՛ընթանայ Անոր
Զուգահեռ ու Լաւագոյն Դրսեւորումն է Անոր». Սեւակ Յակոբեան

7 Նորագիրներ Միացան ՌԱԿին

Կուսակցութիւնը ամբողջութիւնն
է միեւնոյն աշխարհահայեացքն
ունեցող եւ ազգային քաղաքական միեւնոյն նպատակները
հետապնդող այն անձերուն, որոնք
ուխտով մը կապուած կ՛ըլլան իրարու եւ միասնական ջանքերով
հետամուտ կը դառնան իրենց
ընդհանրական նպատակներու
իրագործման:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան անդամակցելով հայ
պատանին մեր ժողովուրդին
ծառայելու պատրաստակամութիւն ունեցող այն անձն է, որ
պատրաստ է անձնականը զոհելու ընդհանրականին եւ իր կուսակիցներուն հետ լծուելու Հայ ազգին
ծառայութեան:
Իրենց նախորդած՝ թիւով 15
ընկերուհիներուն եւ ընկերներուն հետքերով, որոնք ընդամէնը մօտ ամիս մը առաջ միացան
ՌԱԿի շարքերուն 7 պարմանուհիպատանիներու նոր հոյլ մը երէկ՝ 4

Մարտ 2020ին իրենց կուսակցական
ուխտը կատարեցին միանալով իրենց
ընտրած այն կուսակցութեան, որուն
անդամագրուելու պատրաստութեան
շրջանը կը բոլորէին արդէն:
Հակառակ Լիբանանի դիմագրաւած դժուարին պայմաններուն եւ
յատկապէս երէկ երեկոյեան դարձեալ զուգադիպող փակ ճամբաներուն Ժըմմէյզիի Թէքէեան Կեդրոնին
մէջ հաւաքուեցան մեծ խումբ մը
պատանիներ ՌԱԿ Լիբանանի
Արմենական Պատանեկան Շարժումէն, որոնց դիմաւորեցին ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամներ ինչպէս նաեւ
ԵՌԱԿ երիտասարդական ակումբի
եւ ՌԱԿ Մկրտիչ Փորթուգալեան
Ուսանողական
Միաւորի
պատաս-խանատու ընկերներ,
միասնաբար քննարկելու իրենց
հետաքրքրող կարեւոր նիւթեր:
Երիտասարդութեան ուղղած իր
խօսքին մէջ ընկեր Յակոբեան
շեշտեց, որ ազատականութիւնը

մերօրեայ քաղաքական լաւագոյն
վարդապետութիւնն է մինչ ռամկավարութիւնը միշտ կ՛ընթանայ անոր
զուգահեռ ու լաւագոյն դրսեւորումն
է անոր:
Հաւաքին աւարտին, եւ ինչպէս
վերը նշած էինք 7 նորագիրներ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ Ընկ. Սեւակ
Յակոբեանին կնքահայրութեամբ
իրենց ուխտը կատարեցին միանալու ՌԱԿի շարքերուն, դառնալով
տիպար Ռամկավար-Ազատականներ, որոնք հայ սփիւռքի մէջ, Հայրե-

նիքի կենարար շունչով սնանող եւ
Հայաստանեայց Առաքելական Ս.
Եկեղեցուոյ սրբութեամբ զօրացած, ամբողջական նուիրումով
պիտի լծուին ազգապահպանումի
եւ մեր Մեծ Երազի իրականացման
կենսական աշխատանքներուն,
որպէս լուսաշող գալիքի հիմնախարիսխ ընդունելով Մայր Հայրենիքը՝ Հայաստանը:
Տեղեկատուական
Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային
Վարչութեան
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ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան Պատուիրակութիւնը Այցելեց
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. Վեհափառին
Սկիզբը Էջ 01
Պատուիրակութեան մաս կազմեցին Ընկ.հի Անի ԼաչինեանՄակարեան (ատենադպիր), Տոքթ.
Յովիկ Վարդանեան (գանձապահ)
եւ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
(խորհրդական):
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան հայ ժողովուրդը յուզող հարցեր, ի մասնաւորի
Լիբանանի ներկայ իրավիճակն
ու լիբանանահայութեան այսօրուայ դժուարին ընկերա-տնտեսական կացութիւնը, իր կրթական եւ մշակութային հաստատութիւններով:
Վեհափառ

Տէրը ի շարս միւս խնդիրներուն,
յատուկ հոգածութեամբ արտայայտուեցաւ լիբանանահայ դպրոցին կարեւորութեան եւ անոր
գոյատեւման հետ կապուած հարցերուն մասին ու շեշտը դրաւ անոր
պահպանման վրայ: Վեհափառ
Հայրապետը հաստատեց, որ Հայ
եկեղեցիին կողքին Հայ դպրոցը
եղած է գրաւականը սփիւռքի մէջ
հայապահպանման վեհ գործին: Ան
դրուատիքով խօսեցաւ Թէքէեան
Մշակութային Միութեան աւանդին
մասին հայ մշակոյթին պահպանման
նուիրուած իր առաքելութեան մէջ:
Արամ Ա. Կաթողիկոսը չափազանց

կարեւորեց հայկական տարբեր
հաստատութիւններու միասնական եւ համախոհ աշխատանքի
կենսականութիւնը: Հակառակ
երկրին եւ ընդհանրապէս տարածաշրջանին դիմագրաւած չափազանց վտանգաւոր կացութեան, իր
ազգին առաջնորդ մեծ եւ պատմական ղեկավարի մը իրեն յատուկ
կեցուածքով Արամ Ա. Վեհափառը
լաւատեսութիւն յորդորեց իր
զրուցակիցներուն ու իր նեցուկը
յայտնեց անոնց շարունակելու այն
ազգօգուտ աշխատանքը, որ իրենց
վստահուած է:
Ընկ. Գասարճեան շնորհակալութիւն

յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հայրական հոգածութեան համար, որ
իր պատմական առաքելութեան
հաւատարիմ ո՛չ մէկ բան կը խնայէ լիբանանահայութեան կողքին
կանգնելու համար, որպէսզի ան
նուազագոյն վնասներով շրջանցէ սոյն ճգնաժամը: Ան կարեւոր
նկատեց Արամ Ա. Վեհափառի
անձին առանցքային դերը, որ
իր շուրջ կրնայ համախմբել
ազգին բաղկացուցիչ տարրերը միասնաբար գործելու եւ
յաղթահարելու ամէն դժուարութիւն:

կան հետեւանքներու յաղթահարման
գործին», կը նշուի փաստաթուղթին
մէջ:- Այդ ֆինասնաւորումը կոչուած
Է օգնելու անդամ պետութիւններուն`
արդիւնաւէտ միջոցներ ձեռնարկելու
COVID-19-ի ողբերգական հետեւանքներուն հակազդելու համար»:
Կազմակերպութենէն պարզաբանած են, որ միջոցները պիտի օգտագործուին «առողջապահութեան
համակարգերու ամրապնդման

գործին մէջ, ինչպէս` բժշկական
ծառայութիւններէն օգտուելու հնարաւորութիւններու ընդլայնման
հարցով զարգացող երկիրներուն
օգնութիւն ցուցաբերելու համար»:
Ըստ ԹԱՍՍ-ի՝ խօսքը կը վերաբերի ֆինանսական փաթեթի, որ ցած
ու միջին եկամուտներ ունեցող
պետութիւններուն պիտի ապահովէ
դրամաշնորհներով եւ ցած տոկոսով
վարկերով։:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Համաշխարհային Դրամատունը 12 Միլիառ տոլար Շտապ
Օգնութիւն Պիտի Յատկացնէ Քորոնա Ժահրի դէմ Պայքարին
Համաշխարհային դրամատունը
ոոշում ընդունած է 12 միլիառ տոլար
անյետաձգելի օգնութիւն յատկացնել
նոր Քորոնա ժահրի դէմ պայքարին:
Այդ մասին ըսուած Է դրամատան
Մարտ 3-ին տարածած յայտարարութեան մէջ:
«Քանի որ COVID-19-ը ընդգրկած Է

աւելի քան 60 երկիր, Համաշխարհային դրամատունը պիտի ապահովէ մինչեւ 12 միլիառ տոլարի
չափով սկզբնական փաթեթէն
օգտուելու
հնարաւորութիւն`
որպէս անյետաձգելի օգնութիւն
հիւանդութեան համաշխարհային
բռնկման բժշկական ու տնտեսա-
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Փանոս Թէրլէմէզեան – Ծննդեան 155-Ամեակ
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

1865թ. 11 Մարտին (որոշ աղբիւրներու համաձայն Մարտ 3), Վանի Այգեստան արուարձանին
մէջ, լոյս աշխարհ կու գայ Փանոս Թէրլէմէզեան:
Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Յանկոյս
ձորի ծխական դպրոցին մէջ:
Տակաւին պզտիկ տարիքէն գծել կը սկսի, 6-7
տարեկանին` երեք գոյնի մատիտներով մարդոց
դէմքեր կը գծէ։ 1880-ին Մ. Փորթուգալեան
«Հայկազեան-Կեդրոնական Վարժարան»-ը
կը բանայ եւ պատանի Փանոսը կը սկսի
հոն յաճախել՝ իր ընդունակութեամբ յայտնի
դառնալով դպրոցէն ներս (ան «Նարեկ» շատ
կը կարդար)։ Բայց 1885-ին թրքական կառավարութիւնը կը փակէ Վարժարանը, իսկ Փորթուգալեանին կ’աքսորեն:
Փանոսին հայրը կը մահանայ, երբ տղան տասներկու տարեկան կ’ըլլայ, որու
հետեւանքով ան շատ կը կապուի իր մօրը հետ. «Մինչեւ խոր ծերութիւն չեմ
մոռնար անոր, որպէս մայրական հոգատարութեան, սիրոյ ու գուրգուրանքի
կատարեալ կերպար»,- կ’ըսէր ան: Հօրը մահէն վերջ ան ստիպուած շրջան
մը դերձակի մը խանութին մէջ աշկերտ կը դառնայ, յետոյ` հիւսնի քով
կ’աշխատի։ Սակայն, էութեամբ ըմբոստ պատանին չի համակերպիր այդ
պայմաններուն եւ կը սկսի ապրուստը հայթայթել իր քրտինքով ու ազնիւ
աշխատանքով՝ մշակելով իրենց պզտիկ հողակտորը: Եւ միայն երեք տարի
անց ան կրկին կ’ընդունուի վերաբացուած Կեդրոնական վարժարանը,
որ դաստիարակչական առաջաւոր մեթոդներով ղեկավարուող բացառիկ
դպրոցներէն էր: Հոն հաւաքուած էր Եւրոպա ուսում առած ազատամիտ
մանկավարժներու եւ մտաւորականներու խումբ մը։
Վարժարանն աւարտելէ յետոյ Թէրլէմէզեան եւս կարճ ժամանակով
գծագրութիւն, գեղագիտութիւն եւ աշխարհագրութիւն կը դասաւանդէ
վարժարանին մէջ, բայց շուտով գործէն կը հեռացուի որպէս կասկածելի
անձնաւորութիւն: Այդ տարիներէն արդէն Փանոսի մէջ ծնունդ առած էին
ազգային ազատագրութեան գաղափարները, եւ ան՝Մինաս ծածկանունով,կը
սկսի գործունէութիւն ծաւալել:1890ի վերջերը Արմենական Կուսակցութեան
շարքերը անցնելով, հայ ազգի ազատագրութեան համար իրենց կեանքը
զոհելու պատրաստ անվախ ու խիզախ քանի մը համախոհ ընկերներու հետ,
զէնքեր եւ յեղափոխական գրականութիւն կը փոխադրեն Վանէն Սալմաստ
(Պարսկաստան)։ Ապա կ’անցնին Մուշ՝ սղերդցիներ, մշեցիներ, քղեցիներ եւ
սասունցիներ Վանի յեղափոխականներուն հետ համախմբելու, նպատակ
ունենալով զինել հայ գիւղացին՝ ինքնապաշտպանութեան համար: Որոշ
գիւղեր կը զինեն ու կ’ազատեն գիւղացիները յետագայ կեղեքումներէն. ինք
եւս անձամբ կը զինուի եւ իր դիպուկ գնդակով կ’ոչնչացնէ աւազակներն
ու անոնց ղեկավարները: Թէրլէմէզեան յայտնի էր իբրեւ առաջնակարգ
դիպուկահար։
Փանոս, իր գործունէութեան պատճառով երիցս մահուան կը դատապարտուի
կառավարութեան հրամանով, սակայն ան արդէն փախած կ’ըլլայ Պարսկաստան ու հոնկէ անցած՝ Թիֆլիս, ուր նախ իբրեւ փայտահատ, ապա
տպարանի մը մէջ՝ գրաշար եւ «Մշակ» թերթին մէջ իբրեւ ցրուիչ կ’աշխատի։
Թէրլէմէզեան իր կեանքի երիտասարդ տարիները կը նուիրաբերէ հայ
ժողովուրդի ազգային ազատագրութեան մեծ գործին, չունենալով անձնական
երջանկութիւն, չստեղծելով իր ընտանիքը, չվայելելով ընտանեկան յարկի
քաղցրութիւնը։ Անոր համար իր ժողովուրդի նկատմամբ ունեցած անհուն
սէրը,անոր ազատագրութեան գործին նուիրուիլը, բարձր հայրենասիրութիւնը, վեր էին ամէն բանէ՝ անձնական կեանքէն, երջանկութենէն։
Սակայն, այդ բոլոր տարիներուն Փ. Թէրլէմէզեան կ’երազէր նկարիչ դառնալ.
միայն արուեստը կրնար իմաստ տալ կեանքին: Տասնամեայ փոթորկալի,
բանտարկեալի դաժան կեանքով լի եւ դժուարութիւններով լեցուն տարիներէն
վերջ, ան ապրիլ կ’ուզէր, վայելել կեանքը, բնութիւնը։ Եւ երեսուն տարեկան
Թէրլէմէզեան կ’ընդունուի Ս. Փիթէրսպուրկի Գեղարուեստի Ակադեմիոյ
նախապատրաստական բաժինը, ապա կ’ուսանի ակադեմիկոս Լեւ ՏմիթրիՔաւքազսկիի արուեստանոցին մէջ։
Արուեստի պատմութեան մէջ քիչ են այն դէպքերը, երբ անձ մը նկարչութեան
ասպարէզ մուտք կը գործէ այդ տարիքին եւ նշանաւոր կը դառնայ:
Թէրլէմէզեան, տաղանդին զուգահեռ նաեւ զարմանալի աշխատասիրութիւն
եւ անսպառ եռանդ ունէր, ան կը նկարէր օր ու գիշեր եւ ամէնուր (թէրլէմէզթրքերէն՝ չքրտնող, ինչ որ շատ կը համապասխանէր իրեն): Պարապմունքները
առտուընէ մինչեւ երեկոյեան ուշ ժամերը կ’երկարէին, ան իր ամբողջ օրը
կանցընէր ակադեմիայէն ներս: Տքնաջան աշխատասիրութեան հետեւանքով,
ուսման երկրորդ տարին արդէն ան մեծ արդիւնքի կը հասնի, որ բարձր կը
գնահատուի փրոֆէսօրներու կողմէն:
Ս. Փիթէրսպուրկի առաջին ամիսները տանջալի ու ծայրաստիճան

աղքատութեան մէջ անցընելէ յետոյ, Խրիմեան Հայրիկը անոր թոշակ կը
նշանակէ՝ ամսեկան երեսուն ռուպլի, որու շնորհիւ երիտասարդ նկարիչն՝
առաջին անգամ ըլլալով, կ’ապրի հանգիստ եւ երջանիկ կեանքով: Սակայն
շուտով նոր դժբախտութիւն մը կը պատահի։ Ուսանող ընկերներուն հետ՝
ստեղծագործելու նպատակով Էսթոնիա ճամբորդած նկարիչը կը ձերբակալուի՝
թրքական կառավարութեան պահանջով: (Ռեւէլի՝ ներկայիս Տալլին, բանտին
մէջ կալանաւոր Փանոսը՝ կոտրած հայելիի պզտիկ կտորի մը միջոցով կը
նկարէ իր ինքնանկարը): Վեց ամիս վերջ, անոր կը տեղափոխեն նախ Ս.
Փիթերսպուրկի, յետոյ Մոսկուայի, ապա՝ Ռոսթովի, Թիֆլիսի, Դիլիջանի եւ,
վերջապէս Երեւանի բանտերը, խոշտանգելով եւ տանջելով, երբեմն երկար
ճանապարհներ ոտքով քալել պարտադրելով անոր:Այս ամէնու արդիւնքին,
Փանոս շատ կը հիւծուի եւ ծանր կը հիւանդանայ, դժուարաւ փրկուելով մահուան
ճիրաններէն։Ի վերջոյ,ոստիկանութիւնը չկարենալով ապացուցել յանցանքը,
եւ պարսից դեսպանի երաշխաւորութեամբ, անոր շղթայակապ կը յանձնեն
պարսկական կառավարութեան, ուր ծանօթներու եւ
ընկերներու օգնութեամբ, ձեռք կը ձգէ իրանական
անձնագիր եւ կը մեկնի Փարիզ`շարունակելու կէս
ձգած գեղարուեստական ուսումը։ Հոն կ’ընդունուի մեծ
ժողովրդականութիւն վայելող Ժիւլիէնի ակադեմիան,
ուր այդ տարիներուն կ’ուսանէին նաեւ դասական
հայ դիմանկարչութեան ապագայ նշանաւոր դէմքերէն՝ Ստեփան Աղաճանեան, անուանի գրող Զապէլ
Եսայեանի կեանքի ընկեր,պոլսահայ տաղանդաւոր նկարիչ Տիգրան Եսայեան, Էտկար Շահին, Ս.
Քիւրքճեան։
Արդէն ուսման տարիներուն ան մեծ համբաւ կը վայելէ եւ կը մասնակցի
նկարչական ցուցահանդէսներու՝ արժանանալով բազմաթիւ մրցանակներու
(«Մերկ Այր Մարդու Ֆիգուր», «Բանուորուհին Ջրհորի Մօտ», Փարիզի
բանուորական թաղամասի եւ Լամանշի շրջակայքի բնանկարներ):
Ակադեմիան աւարտելէ յետոյ, Թէրլէմէզեան կը
վերադառնայ Հայաստան եւ ստեղծագործական
բեղմնաւոր շրջան մը կ’ունենայ. կ’այցելէ Լոռի,
Դսեղ եւ մեծն Թումանեանին հետ որսի կ’երթայ
ու կը ստեղծէ «Թումանեանը Որսի Ժամանակ»,
«Լոռեցի Հովիւը» կտաւները: Այդ նոյն ժամանակ կը ստեղծէ նաեւ իր գլուխգործոցներէն մէկը՝
«Սանահին Վանքի Գաւիթը», ուր հրաշալիօրէն
կը ներկայացնէ հայ ճարտարապետութեան
գեղեցկութիւնը: Սլացիկ սիւներու վրայ յենուած կամարներու, հաւատացեալ
կիներու կերպարանքներու եւ կիսաբաց դրան մէջէն երեւցող մոմերու
լոյսերու համատեղումով՝ հոգեպարար աղօթքի եւ հանգստութիւն պարգեւող
երաժշտութեան զգացումը կը պարգեւէ դիտողին այս կտաւը, զոր Միւնխէնի
համաեւրոպական ցուցահանդէսին կ’արժանանայ ոսկեայ մետայլի:
Ապա որոշ ժամանակ Թիֆլիս հաստատուելով, Թէրլէմէզեան կը դասաւանդէ
Ներսիսեան եւ Յովնանեան դպրոցներու մէջ ու աշխուժօրէն կը մասնակցի
մշակութային կեանքին: Այնուհետեւ կը ճամբորդէ Եգիպտոս (Գահիրէ,
Աղեքսանդրիա), յետոյ՝ Ալժիր, ապա՝ Ֆրանսա:
1910-1915թթ.,ան Կ.Պոլիս կ’ապրի, ուր 1920-ին Հայ Ակումբին մէջ,կը
կազմակերպուի իր եւ Լեւոն Քիւրքճեանի համատեղ ցուցահանդէսը.
վերջինիս հետ նաեւ նկարչական դպրոց կը բանայ: Կ’այցելէ նաեւ Վան եւ
կը ստեղծէ «Վանայ Լիճը եւ Սիփան Սարը Կտուց Կղզիէն» եւ «Վանայ Լիճը»
բնանկարները: Այս շրջանին բազմաթիւ ծովային տեսարաններէ զատ նաեւ
Արմենակ Շահմուրատեանի դիմանկարը կը նկարէ:
1912-1915թթ.,Կոմիտասն ու Թէրլէմէզեանը՝ Բերայի Պան կալթի թաղամասին
մէջ միասին կ’ապրին՝ եռայարկ տուն մը վարձած, որ կը վերածուի ժամանակի
մտաւորականութեան յաճախակի հանդիպումներու վայրի մը (Գ. Զօհրապ,
Դ. Վարուժան, Սիամանթօ, Ե. Օտեան, Տ. Չէօկիւրեան, Ռ. Սեւակ, Երուխան
եւ ուրիշ նշանաւոր անձեր), եւ ուր արուեստի ու գրականութեան ասուլիսներ
կը կազմակերպուին:
Փանոս՝ Կոմիտասին հետ անոր ծննդավայրը՝ Կուտինա կը մեկնի եւ
հոն կը ստեղծէ Վարդապետի յայտնի դիմանկարը՝ ծառին տակ նստած,
երաժշտական գործիքը կողքը եւ նոթաներու մէջ
խորասուզուած: Նկարիչը մեծ սիրով, ճշմարտացի
եւ մտերմիկ ներկայացուցած է իր բարեկամը: Այդ
կտաւը Կոմիտասի բազմաթիւ դիմանկարներէն
լաւագոյններու կարգը կը դասուի:
Փանոսը եւ Կոմիտաս անդադար զիրար կը
«կսմթեն» ծննդավայրի առնչութեամբ: Անգամ մըն
ալ Թէրլէմէզեան հերթական անգամ կը «դպնայ»
Կուտինային, իսկ Կոմիտասը կ’ըսէ. «Չհաւնեցա՞ր
դուն մեր Կուտինան, քեզի ալ, քու Վանն ալ կ’ուտի
նա…»:
Շար. Էջ 06
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Հայրենի Զարգացում

Հայաստանի Երեք Մարզերու Մէջ ԵՄ Աջակցութեամբ Կը Խթանուի Կանաչ
Գիւղատնտեսութեան Զարգացումը
Լոռիի, Շիրակի եւ Տաւուշի մարզերուն մէջ պաշտօնապէս սկսած
է Եւրոպական Միութեան կանաչ

գիւղատնտեսութեան նախաձեռնութիւն ծրագիրը: Ըստ Armenpress.am-ի` ծրագիրը կ՝իրակա-

նացուի Եւրոպական Միութեան եւ
Աւստրիական զարգացման գործակալութեան համատեղ նիւթական
աջակցութեամբ:
«Այս ծրագիրը շատ վառ ծրագիր
է, որուն միջոցով կրնանք բազմաթիւ ոլորտներու մէջ լուրջ փոփոխութիւնների ունենալ: Մենք կը
խրախուսենք կայուն, բնական
արտադրանքը: Այս ծրագիրը կ՝օգնէ
բնապահպանութեան, շրջակայ միջավայրի զարգացման, կ՝ապահովէ
սնունդի անվտանգութիւնը, նաեւ
բաւական մեծ թիւով աշխատատեղեր կը ստեղծէ»,- ըսած է Հայաստանի
մէջ ԵՄ պատուիրակութեան ղեկավար, դեսպան Անտրէա Վիքթորինը:
Ծրագրի ընդհանուր պիւտճէն կը
կազմէ 11,7 միլիոն եւրօ: Ծրագրի
ուշադրութեան կեդրոնը պիտի
ըլլան համապատասխան պետական

կառոյցներուն արհեստագիտական
աջակցութիւնը եւ շահագրգիռ կողմերու կարողութիւններուն զարգացումը` կանաչ, ներառական եւ
իրաւահեն գիւղատնտեսութեան
զարգացում ապահովելու համար:
Ծրագրի խոշոր բաղկացուցիչ մասերէն է անմիջականօրէն հողամըշակներուն, արտադրողներուն եւ
վերամշակողներուն դրամաշնորհներու տեսքով արհեստագիտական
աջակցութեան տրամադրումը:
Անտրէա Վիքթորինը նշած է, որ
ծրագիրը պիտի իրականացուի
Հայաստանի երեք մարզերու մէջ,
քանի որ այդպէս աւելի ճշգրիտ հնարաւոր պիտի ըլլայ արձանագրել
ծրագրին արդիւնքները:
ԵՄ կանաչ գիւղատնտեսութեան
նախաձեռնութիւն ծրագիրը պիտի
իրականացուի մինչեւ 2023-ի Մարտ:

Հայաստանը Դրամաշնորհ Ստացած է Գիւմրիի Ճանապարհներու եւ
Փողոցներու Լուսաւորութիւնը Արդիականացնելու Համար
ՀՀ ելեւմուտքի նախարարութիւնը,
Վերակառուցման եւ զարգացման
եւրոպական դրամատունը (ՎԶԵԴ)
եւ Գիւմրիի քաղաքապետարանը
այսօր Ելեւմուտքի նախարարութեան
մէջ ստորագրած են դրամաշնորհ
ներգրաւելու մասին համաձայնագիր:
Ստորագրուած համաձայնագիրով
ՎԶԵԴ-ը E5P հիմնադրամի միջոցներէն 2 միլիոն եւրօ գումարի դրամաշնորհ պիտի յատկացնէ Գիւմրի
քաղաքի ճանապարհներու, ինչպէս
նաեւ փողոցներու լուսաւորութեան
արդիականացման համար:
Համաձայնագիրը ստորագրած
են ՀՀ ելեւմուտքի նախարար
Ատոմ Ջանջուղազեանը, ՎԶԵԴ-ի
հայաստանեան
գրասենեակի
ղեկավար Տմիթրի Կուինտաձէն,
Գիւմրիի քաղաքապետ Սամուէլ Բալասանեանը եւ E5P տարա-

ծաշրջանային հիմնադրամի գլխաւոր
կառավարիչ Էւա Մանիգը:
Դրամաշնորհի միջոցներով պիտի
տեղադրուի ուժանիւթ խնայող նոր
LED (լուսատիոտային) լուսաւորութիւն, կառավարման եւ կարգաւորման համակարգ, պիտի փոխարինուին եւ նորոգուին սիւները,
ինչպէս նաեւ հոսանքի մալուխները:
Կատարուելիք աշխատանքներուն
իբրեւ արդիւնք պիտի կրճատուի
ուժանիւթի սպառումը, եւ նուազագոյնի պիտի հասցուին շահագործման եւ սպասարկման ծախսերը:
Նոր LED լուսաւորութիւնը զգալիօրէն պիտի նուազեցնէ ուժանիւթի
սպառման արժէքը, որուն իբրեւ
արդիւնք քաղաքապետարանը պիտի
տնտեսէ ելեկտրականութեան տարեկան ծախսը:

Մշակութային Արձագանգ

Երեւանի Մէջ Առաջին Անգամ Պիտի Բացուի «Տալի եւ Փիքասօ»
Ցուցահանդէսը
Մարտ 7-էն Ապրիլ 26 Հայաստանի ազգային պատկերասրահին
մէջ պիտի ներկայացուի «Տալի
եւ Փիքասօ» ցուցահանդէսը, ուր
պիտի ներկայացուին աշխարհին
յայտնի երկու հանճարեղ արուեստագէտներուն աշխատանքները:
Պիտի ցուցադրուի Սալվատոր
Տալիի եւ Փապլօ Փիքասոյի 260
ստեղծագործութիւն` քանդակ,
գծագրութիւն, խեցեղէն…։ Բոլոր
նմուշները «Ազգերու արուեստ» հիմնադրամի նախագահ, մեկենաս եւ
հաւաքորդ Ալեքսանդր Շատրինի

մասնաւոր հաւաքածոյէն են:
Ցուցահանդէսը արդէն ներկայացուած է բազմաթիւ երկիրներու մէջ:
Իսկ Հայաստանի մէջ մշակութային
այս իրողութիւնը առաջին անգամ
հնարաւոր դարձաւ Երեւանի
«Մոսկուայի տուն» մշակութային
կեդրոնի եւ Հայաստանի ազգային
պատկերասրահի նախաձեռնութեամբ:
Հաւաքածոն, որ Շատրինը համալըրած է 15 տարիներու ընթացքին,
մեծութեամբ 4-րդն է մասնաւոր
հաւաքածոներու մէջ:
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Վերականգնուեցաւ Մարտիրոս Սարեանի
«Կոստանդնուպոլսի Շները» Կտաւը
28 Փետրուարին, ընթացք առին
մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս
Սարեանի 140-ամեակին նուիրուած
ձեռնարկները: Նոյն օրը տեղի
ունեցաւ համախմբում Սարեանի
արձանին մօտ, այնուհետեւ՝ այցելութիւն Կոմիտասի անուան զբօսայգիի պանթէոն՝ նկարիչին շիրիմը, իսկ Աւետիք Իսահակեանի
գրադարանին մէջ տեղի ունեցաւ
Սարեանի ծննդեան 140-ամեակին
նուիրուած «Յուշեր Մարտիրոս
Սարեանի Մասին» գիրքին շնորհահանդէսը: Այս մասին կը յայտնէ
Panorama.am-ը։
29 Փետրուարին՝ նկարիչին ծննդեան
օրը տուն-թանգարանին մէջ տեղի
ունեցան զանազան ձեռնարկներ։
Մարտիրոս Սարեանի տուն-

թանգարանի տնօրէնը՝ Ռուզան
Սարեանի տեղեկութիւններով՝
հիմնովին վերանորոգուած է մեծ
վարպետին 1910-ին նկարած «Կոստանդնուպոլսի Շները» կտաւը, որ
պիտի ներկայացուի արուեստասէր
հասարակութեան։
Անոր տեղեկութիւններով՝ կարեւոր
հարց է մշակութային արժէքները
պահպանել եւ բարւոք վիճակի մէջ
փոխանցել յաջորդ սերունդներուն:
«Սարեանը մեծ մտահոգութիւն
ունէր այդ նկարի հետ կապուած:
Դեռ իր կենդանութեան օրօք անիկա վնասուած էր: Փորձած է վրան
աշխատիլ, կարգի բերել, բայց, ի
հարկէ, պէտք էր մասնագիտական
աշխատանք, որ կատարուեցաւ»,ըսած էտուն-թանգարանի տնօրէնը:

Ռ. Սարեան նաեւ նշած է, որ 20
Մարտին պիտի ներկայացուին
Մարտիրոս Սարեանի՝ «Ալմաստ»
օփերային համար եղած ուրուագիծերը (էսքիզները)։ «Տարիներ
շարունակ կը խօսէինք, որ օփերան բեմ բարձրանայ սարեանա-

կան ձեւաւորումով, եւ, կարծես
թէ, միւս տարի, երբ պիտի տօնենք
Սպենդիարեանի 150-ամեակը, արդէն
կ՝ունենանք «Ալմաստ»ը բեմի վրայ
նաեւ Սարեանի՝ վերականգնուած
ձեւաւորումով»,- ընդգծած է ան:

«Նարեկացի» Արուեստի Միութիւնը Կարպետագործութեան եւ
Կաւագործութեան Դասընթացներ Կը Կազմակերպէ
Շուշիի «Նարեկացի» արուեստի
միութեան տան մէջ, երեխաներու
եւ պատանիներու համար անվճար
հիմունքներով պիտի իրականացուին կարպետագործութեան եւ
կաւագործութեան դասընթացներ:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի,
ըսած է «Նարեկացի» արուեստի
միութեան համակարգող Անի Գաբլանեան:

Անոր խօսքով՝ ծրագիրը կեանքի
պիտի կոչուի միութեան ու Հրայր եւ
Աննա Յովնանեան հիմնադրամին
համագործակցութեամբ:
«Ընդունելութիւնը կ՝իրականացուի
8-12 եւ 13-18 տարիքային խումբերու համար: Դասընթացները
պիտի սկսին Ապրիլ 1-ին եւ
պիտի իրականացուին շաբաթը
երկու անգամ: Ցանկացողները

կրնան արձանագրուիլ մինչեւ
Մարտ 28՝ Շուշիի «Նարեկացի»
արուեստի միութեան Facebook-ի
էջի հաղորդագրութիւն բաժնին
ուղարկելով տուեալներ (անուն,
մականուն, տարիք, հեռաձայնի
թիւ, ել. հասցէ, ծննդավայր) կամ
հեռաձայնելով միութեան հետեւեալ
թիւերուն՝ (+374) 47-73-14-66, (097)
17-80-85»,- նշած է Ա. Գաբլանեան:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Պատմութիւն, Խոհանոց, Արկածներ. «Singapore Tattler»-ը Հայաստանը
Անուանած է Պարտադիր Այցելութեան Վայր

Լեռներ, վանքեր եւ շատ առեղծուածային վայրեր կը սպասուին
Հայաստանի մէջ, որ պարտադիր
այցելութիւններու երկիրներէն է:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այսպէս
կը սկսի «Singapore tattler»
ամսագրի՝ Հայաստանի մասին
պատմող յօդուածը: Շեշտադրելով
տարածաշրջանային զբօսաշրջութիւնը, հեղինակը կը նշէ, որ համեմատաբար քիչ բացայայտուած
այս տարածաշրջանը կ՝առաջարկէ
արեւելքի եւ արեւմուտքի բացառիկ
ուտեստներ:
«Հարուստ պատմութիւն, շքեղ
տեսարժան վայրեր, նոր խոհանոց եւ
մեծ թիւով արկածներ ու այդ ամէնը
առանց զբօսաշրջային մեծ հոսքի»,-

ըսուած է յօդուածին մէջ:
Հեղինակը կը նկատէ, որ տարածաշրջան այցելութիւնը կ՝ապահովէ
այն, որ շատ ժամանակ չի պահանջուիր «Instagram»-ի էջը հեղեղելու
համար: Ան կը յիշեցնէ, որ Հայաստանի պարագային ատիկա նկատելի էր Reality Show-ի ուշագրաւ
դէմքերէն Քիմ Քարդաշեանի այցին
ժամանակ, երբ ան 2019-ին եկած
էր մկրտելու իր երեխաները եւ
աւելի լաւ ճանչնալու հայկական
ժառանգութիւնը:

Խօսելով հայկական ճարտարապետութեան, պատմական կառոյցներուն մասին՝ յօդուածագիրը կը նշէ,
որ Երեւանը աշխարհի հնագոյն
քաղաքներէն է: Հանրապետու-

ջարեղէններէ պատրաստուած
աղցանները, եւ խորհուրդ կը տրուի
այդ ամէնը վայելել մաքուր հայկական
ջուրով, որ կը հոսի ուղղակի լեռներէն:

թեան հրապարակը, Քասքատը,
Վերնիսաժը եւ այլ տեսարժան
վայրերը անտարբեր չեն ձգեր
զբօսաշրջիկները:
Յօդուածը կ՝անդրադառնայ նաեւ
հայկական խոհանոցին: Մասնաւորապէս, ներկայացուած է լաւաշը,
տնական պատրաստուած պանիրը,
բնական միջոցներով աճած բան-

«Եւ որպէսզի իրապէս զգաք Հայաստանի պատմութեան խորութիւնը,
անհրաժեշտ է քաղաքէն դուրս գալֆ
տեսնելու հնագոյն եկեղեցիները,
վանքերը, որոնք ցրուած են երկրի
ամբողջ տարածքին: Երեւանէն
40 քմ հեռաւորութեան վրայ կը
գտնուի Գառնին, երկրին մէջ առկայ
միակ հեթանոսական տաճարը, որ
տպաւորիչ լեռնաշղթային դիմաց
է»,- նշուած է յօդուածին մէջ:
Ներկայացուած են նաեւ Հաղպատը, Սանահինը եւ այլ պատմամշակութային վայրեր:
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Փանոս Թէրլէմէզեան – Ծննդեան 155-Ամեակ
Սկիզբը Էջ 03
Մեծն Կոմիտասի եւ Թէրլէմէզեանի մտերմութիւնը անկեղծ էր եւ խորը:
Անոնք իրարմէ կը բաժնուին միայն Ա. Աշխարհամարտի եւ Մեծ Եղեռնի
պատճառով։ Տարիներ անց, 1928թ., Թէրլէմէզեան Կոմիտասին կ’այցելէ
Փարիզի հիւանդանոցին մէջ, ուր՝ կարելի է ըսել «բանտարկուած» Կոմիտասը
երկար տարիներ ոչ մէկ այցելուի ճանչցած էր: Փանոս կը մօտենայ անկողինին
վրայ նստած, երեսը դէպի պատը դարձուցած Կոմիտասին, եւ արցունքները
դժուարաւ զսպելով՝անոր անունը կ’արտաբերէ... Հանճարեղ երաժշտագէտը,
լսելով հարազատ ձայնը, պահ մը իր դիրքը փոխելով եւ թափանցող հայեացքով
Փանոսին երկար նայելէ վերջ, տարօրինակ հնչիւնով մը կը կանչէ՝ «Փանոս...»:
Սակայն ուղեղի լուսաւոր առկայծումը պահ մը միայն կը տեւէ. խամրած
աչքերով Կոմիտասը կրկին դէմքը կը դարձնէ դէպի պատը եւ կը լռէ...
1915թ. Թէրլէմէզեան կ’անդամագրուի Վանի ստեղծուած ինքնապաշտպանական մարմինին, նոյն թուին գաղթականներու հետ կ’երթայ Էջմիածին,
ապա՝ Թիֆլիս, ուր 1916-ին մասնակից կ’ըլլայ Հայ
Արուեստագէտներու Միութեան կազմաւորմանը
(նախագահ՝ Եղիշէ Թադեւոսեան), նաեւ ղեկավարելով այդ միութեան Տոնի Ռոսթովի մասնաճիւղը:
Թէրլէմէզեան ամբողջ կեանքը, ստեղծագործելու
նպատակով կը ճամբորդէ զանազան վայրեր՝
ստեղծելով թէ՛ բովանդակութեամբ, թէ՛ տրամադրութեամբ, թէ՛ կառուցուածքով ու գոյներով
բազմազան արժէքաւոր կտաւներ:
Յետագային, ան հինգ տարի կ’ապրի ԱՄՆ՝ Նիւ Եորք (ուր կը ստեղծէ
դերասաններ Յովհ. Աբէլեանի եւ Յովհ. Զարիֆեանի դիմանկարները),
Ֆրեզնօ, Սան Ֆրանսիսքօ եւ Լոս Անճելըս, եւ ամէնուր անհատական
ցուցահանդէսներ կ’ունենայ: 1924-ին իր մասնակցութիւնը կը բերէ Վենետիկի
14-րդ պիէննալէին:
Թէրլէմէզեան երջանիկ էր՝ տեսնելով դարաւոր կեղեքումներէն ազատագրուած իր հարազատ ժողովուրդի
խաղաղ կեանքը, հայրենի երկրի վերաշինութիւնը, հայ
մշակոյթի վերածնունդն ու զարգացումը: Երեւանի մէջ իր
ծննդեան 75-ամեակին կազմակերպուած անհատական
ցուցահանդէսի բացման արարողութեան, ան դողդըղացող
ձեռքերով ձեռնափայտին յենած, յուզուած ձայնով կ’ըսէ.
«Ես եկած եմ իմ ճակտիս քրտինքը խառնելու հայ
շինականի քրտինքին, որպէսզի մեր երկիրը՝ իմ
Հայաստանս, վերաշինենք»:
Պատկառելի տարիքը բոլորած նկարիչը, իր երկաթեայ հաստատակամութեամբ, աշխատասիրութեամբ, կը նկարէ մինչեւ իր կեանքին վերջին օրերը:
Վերջին շրջանի գործերէն են «Արարատն Առաւօտեան»,«Արագածը Ձմրանը»,
«Աշունը Հին Երեւանին Մէջ», «Սեւանի Ափերը» եւ այլ կտաւներ:
Ցուցահանդէսի բացումէն քանի մը շաբաթ անց, Թէրլէմէզեան կը հիւանդանայ
եւ հիւանդանոց կը փոխադրուի: «...Ես հիւանդանոց հասայ... Փանոսը

կռնակի վրայ պառկած էր անշարժ ու կը տնքար ցաւէն։ Ի վերջոյ, աչքերը բացաւ, երկար նայեցաւ ինձ ու արտասուեցաւ... Փանոսը կը զգար
իր մօտալուտ վախճանը, սակայն այդ արտասուքը մահուան առաջ
ծունկի եկած մարդու սարսափէն չէր, այլ ապրելու եւ ստեղծագործելու
տենչով վառուած... արուեստագէտի հոգւոյ պոռթկում։ Այդ եղաւ գուցէ
առաջին, սակայն եւ իր կեանքի վերջին արտասուքը»։-(քանդակագործ
ԱՐԱ ՍԱՐԳՍԵԱՆ՝ «Կտակը»)
28 Ապրիլ 1941-ին,կը հանգչի ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ,
Աշխատանքային Կարմիր Դրօշի շքանշանակիր, ԽՍՀՄ Նկարիչներու
Միութեան անդամ Փ. Թէրլէմէզեան: Անոր մարմինը կ’ամփոփուի Կոմիտասի
Անուան Պանթէոնին մէջ:
Իր կտակին համաձայն,զոր գրած էր ԱՄՆ, իր բոլոր ստեղծագործութիւններն
ու ողջ ունեցուածքը կը նուիրուի Հայաստանի Ազգային Թանգարանին:
Փանոս Թէրլէմէզեան բազմաժանր նկարիչ էր. հայկական բնանկարի
լաւագոյն ներկայացուցիչներէն մին ըլլալով, ան նպաստած է նաեւ հայ
իրապաշտական դիմանկարչութեան յետագայ զարգացումին՝ կերտելով մեր
մշա-կոյթի հռչակաւոր, դասական գործիչներու դիմանկարներու շարք մը՝
Ալ. Շիրվանզադէ, Աւ. Իսահակեան, Հ. Աճառեան, Ռ. Մելիքեան, Ա. Բակունց,
Ա. Վշտունի, Ե. Լալայեան եւ ուրիշներ:
Իրապաշտ նկարիչը փորձած է կտաւներ ստեղծել նաեւ Մեծ Եղեռնի թեմայով,
որոնք, սակայն, էսքիզային վիճակի մէջ՝ անաւարտ մնացած են:
2017թ., Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը Երեւանի մէջ հրատարակեց
Թէրլէմէզեանի «Կեանքիս Յուշերը» յուշագրութիւնը, որու մէջ՝ ի շարս
բազմաթիւ յուշերու, ան կը պատմէ, թէ ինչպէս Աղթամարի Ախավանքէն
փոշիներու մէջէն փրկած է հին հայկական ձեռագրեր ու այբբէնարաններ.
վերջիններու վրայ մագաղաթներէն մկրատուած պատառիկներ փակցուած
եղած է: Ան մեծ դժուարութիւններով երեք արկղ ղրկած է Էջմիածին, երկու
արկղ ծովը նետել տուած է՝ թուրքերուն ձեռքը չիյնալու համար, եւ ինը
լաւագոյն ձեռագրերու նկարներն ու լուսանցքային զարդերը՝ կորուստէն
ազատելու համար, ընդօրինակած եւ հասցուցած է Հայաստան, Հայոց
Ազգագրական Միութեան Գրասենեակին յանձնելով:
Թէրլէմէզեան նաեւ կը պատմէ, թէ անգամ մը, երբ իր կտաւները դիտելու
համար իրեն այցելած է կայսեր արարողապետ, թուրք դիւանագէտ Իսմայիլ
Ճանանի պէյը, նկարիչին առաջարկով կը մտնեն նաեւ Կոմիտասի սենեակը:
Դիւանագէտը կ’ըսէ. «Չեմ համարձակիր,ապա թէ ոչ,պիտի խնդրէի Կոմիտաս
էֆենտիին որեւէ բան մը նուագել կամ երգել»:Կոմիտաս, լսելով այդ շշուկով
ըսուած ֆրանսերէն նախադասութիւնը, անմիջապէս կը մօտենայ դաշնակին
եւ Շուպերթէն գերմաներէն երգ մը կ’երգէ՝ «...անչափ խորունկ զգացումով,
որ մենք քարացած էինք: Անոր վերջացնելէն յետոյ ալ բաւական ժամանակ լուռ էինք, երբ՝ ինքզինքը զսպել չկարենալով՝ ձեռքը սեղանին
զարկաւ եւ ըսաւ. «Sapristi: (գրողը տանի) 800 տարուայ պետութիւն
ենք եւ ցարդ այսպիսի արուեստ ու արուեստագէտներու տաճար
չունեցանք»: Անոր մեկնելէն յետոյ`ես շնորհաւորեցի Կոմիտասին այդ
յաղթանակին համար եւ ...միասին «Լաչիմ Նանա» պարեցինք: Այդ
պարը ան սորված էր Կոտայքի Ղըրխպուլաղ գիւղին մէջ` ճեմարան
ուսանած ժամանակ»:
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Աւարտած է Նիկոլ Փաշինեանի
Պաշտօնական Այցը Վրաստան
Սկիզբը Էջ 01
Վրաստան կատարած պաշտօնական այցին ծիրէն ներս՝ ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան հանդիպած է Վրաստանի վարչապետ Գիորգի Կախարիայի, նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի, խորհրդարանի ղեկավար Արչիլ
Թալագվաձէի, համայն Վրաստանի կաթողիկոս-Պատրիարք Իլիա երկրորդի
հետ: Այցի ծիրէն ներս՝ վարչապետ Փաշինեան հանդիպած է նաեւ Վրաստանի
հայ համայնքի հետ:

Ատրպէյճանական Կողմը ԵԱՀԿ
Առաքելութիւնը Իր Առաջապահ Դիրքերուն
Մօտ Չէ Տարած

Մարտ 4-ին, Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւններուն հետ ձեռք
բերուած համաձայնութեամբ՝ ԵԱՀԿ առաքելութիւնը հրադադարի ծրագրային
դիտարկում անցուցած է Արցախի եւ Ատրպէյճանի սահմանին վրայ՝ Հադրութի շրջանի հիւսիս-արեւելեան ուղղութեամբ։ Այս մասին կը յայտնեն Արցախի ԱԳՆ-էն:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի դիրքերէն
դիտարկումը իրականացուցած են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցչի (ԳՆԱՆ) դաշտային օգնական Միխայիլ Օլարուն (Մոլտովա)
եւ ԳՆԱՆ գրասենեակի աշխատակից Մարթին Շուսդերը (Գերմանիա):
Սահմանի հակառակ կողմէն դիտարկումը իրականացուցած են ԵԱՀԿ ԳՆԱՆ
դաշտային օգնական Կենատիէ Փեդրիգան (Մոլտովա) եւ ԳՆԱՆ անձնական
օգնական Սայմոն Թիլըր (Մեծ Բրիտանիա):
Դիտարկումը անցած է ըստ նախատեսուած ժամանակացոյցի, սակայն
ատրպէյճանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելութիւնը իր առաջապահ դիրքերուն
մօտ չէ տարած:
Դիտարկման առաքելութեան արցախեան կողմէն ուղեկցած են Արցախի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան եւ պաշտպանութեան նախարարութեան ներկայացուցիչները:

07

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 05.03.2020

Մի Երգի Պատմութիւն -40-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ամբարներ

Պիլլի Ճին – Մայքլ Ճեքսոն (Billie Jean- Michael Jackson)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

1981-ին Մայքլի կեանքում տեղի ունեցան իրադարձութիւններ, որոնք խորապէս ցնցեցին նրան,
իսկ ամիսներ անց՝ դարձան մտայղացում «Պիլլի
Ճին» երգի համար։ Հետագայում իհարկէ, նա
յայտարարեց, որ երգը ոչ թէ իր, այլ The Jackson 5
խմբի երկրպագուհիներին է նուիրուած, սակայն
պատութիւնն աւելի շատ անձնական բնոյթ էր
կրում։
The Jackson 5 խումբը մեծաքանակ թուով երկըրպագուներ ունէր։ Նրանք երբեմն կուտակւում
էին համերգասրահների ետնամուտքերի մօտ,
որպէսզի աւելի մօտիկից կարողանան տեսնել
իրենց սիրելիների երգիչներին։ Նրանց մէջ
գտնւում էին այնպիսինները, որ փորձում էին
ամեն կերպ խմբի անդամների ուշադրութիւնը
գրաւել տարբեր տեսակ յայտարարութիւններ
անելով։ Այդպէս եղաւ հերթական անգամ, երբ
Ճեքսոնի երկրպրագուհիներից մէկը նրան
նամակ ուղարկեց, որում գրուած էր, որ նրա
երկուորեակներից մէկի հայրը Մայքլն է։ Նա
առանձնապէս ուշադրութիւն չդարձրեց այդ
տարօրինակ նամակին, սակայն կինը շարունակում էր գրել եւ գրել այնքան յաճախ, որ
Մայքլը սկսեց գիշերները մղձաւանջներ տեսնել
եւ տառապել անքնութեամբ։ Նա վախենում էր,
որ երկրպագուհին կարող է սկսել հետապնդել
նրան։ Վերջին ծանրոցում, որ նա ստացաւ
խենթ երկրպագուհուց, կար ատրճանակ եւ
գրութիւն այն մասին, որ եթէ նրանք չեն կարող
երկրի վրայ լինել միասին, ուրեմն Մայքլը պէտք
է ինքանսպան լինի, նոյնը կանի նա իր եւ փոքրիկի հետ եւ նրանք յաւերժ միասին կլինեն։Այս
դէպքերից յետոյ կինն ընկաւ հոգեբուժական
հիւանդանոց, իսկ փոքրիկի ճակատագրի մասին
, ցաւօք, ոչինչ յայտնի չէ։ Մայքլն էլ նրա նկարը,
որ ծանրոցի միջից էր գտել, ցոյց էր տալիս
բոլորին եւ ասում, որ այս կնոջ դէմքը նա երբեք
չի մոռանայ եւ այս պատմութիւնը նրան պիտի
հետապնդի ողջ կեանքի։ Այս ապրումներն ու
մտածումները վերածուեցին երգի, որ եղաւ
որոշիչ նրա ճակատագրում։
Երգի ցուցանմուշ տարբերակը նա ձայնագրեց
միայնակ, իր տան ձայնագրման ստուտիայում։ Երբ պատրաստի ցուցանմուշը նա ցոյց
տուեց Քուինսի Ճոնսին, որն ամենայայտնի
արտադրողն էր այդ ժամանակ, այն այնքան
էլ չտպաւորեց Ճոնսին։ Նա կարծում էր, որ

երգը թոյլ է։ Մայքլն էլ, հակառակ նրա, կարծում
էր, որ երգը հիթ է, եւ անպայման պէտք է
թողարկման հնարաւորութիւն ունենայ։ Նա
այնքան էր տարուած այս երգով, որ Քուինսիի
ցանկացած փաստարկի համար հակափաստարկ էր կարողանում գտնել, դրանով համոզելով նրան իր իրաւացիութեան մէջ։ Վերջ ի վերջոյ
Ճոնսը տեղի տուեց եւ համաձայնեց թողարկել
երգը։ Թողարկման համար նա փորձեց այն
հնարաւորինս կատարելագործել։ Մայքլն իր
բաժինը ձայնագրեց առաջին անգամից, իսկ
այս պաս կիթառահար Լուիս Ճոնսը բազմաթիւ
փորձեր արեց նոյն բաժինը ձայնագրելով իր
տարբեր հնչողութեան կիթառներով։ Հնչունային
ռեժիսոր Պրյուս Սուետյեն թմբուկների նախաբանի վրայ բաւական քրտնաջան աշխատանք
կատարեց, որպէսզի հենց առաջին հարուածից
«Պիլլի Ճինը» ճանաչելի լինի։ Կարճ ասած, երգի
վրայ վրայ աշխատող իւրաքանչիւր երաժիշտ
փորձում էր հնարաւորինս անթերի կատարել
աշխատանքը, երգը ամենակատարեալ ձեւով
ձայնագրելու համար։
Երգի
ձայնագրութիւնից յետոյ նկարահանուեց տեսահոլովակը, որտեղ Մայքլն
ամբողջ ընթացքում
փորձում է խուսափել կպչուն լրագրողներից։ Չնայած
այն հանգամանքին,
որ երգը եւ տեսահոլովակը հաջող էին
ստացուել, այն ժամանակ դեռ նորաթուխ
MTV հեռուստավարութիւնը հրաժարւեց հեռարձակել սեւամորթ երգչի հոլովակը,
պատճառաբանելով, որ իրենց հեռուստաալիքը ռոք ուղղուածութիւն ունի (այս պատճառաբանութիւնը նրանք հնարել էին զուտ այն
պատճառով, որ այդ ժամանակ ռոք ժանրում ոչ
մի սեւամորթ երգիչ չկար ) ։ Այս երեւոյթն այնքան
էր բարկացրել երաժշտական աշխարհի հսկաներին, որ CBS ձայնագրման սթուտիայի տնօրէնը MTV հեռուստաընկերութեանը սպառնաց
մեղադրել նրանց ռասիզմի մէջ, եթէ նրանք երգը
պիտի մերժեն երգչի մաշկի գոյնի պատճառով։
Խնդիրը շուտով լուծուեց, երգը արագօրէն դարձաւ հանրաճանաչ։ Հետաքրքրականն այն է, որ
Մայքլը մինչ այդ արդեն յայտնի էր The Jackson
5 խմբից եւ արդեն որպէս մենակատար երգիչ,
սակայն հենց այս երգը դարձաւ նրա այցեքարտը։
Երգի թողարկումից երկու ամիս անց, նա ելոյթ
ունեցաւ Motown ձայնագրման ընկերութեան
յոբելենական համերգում եւ հենց այս ելոյթի
ժամանակ նա պարեց իր հանրայայտ պարը
«լուսնային քայլքով» եւ սպիտակ ձեռնոցով։
Չնայած, որ երգը տխրութեան, սիրոյ բացակայութեան եւ սառնութեան մասին է, այնուամենայնիւ այն իր ուրոյն տեղը գտաւ թէ՛
Մայքլի երաժշտական հաջողութիւնների, եւ թէ՛
համաշխարհային երգացանկի մէջ։ Այն սիրում
է Մայքլի բազմամիլիոնանոց երկրպագուների
բանակը եւ ոչ միայն նրանք։ Եւ եթէ
Ճեքսոնին ճանաչող ցանկացած
մարդու խնդրենք թուել նրա երգերից մի քանիսը, նա անշուշտ առաջինը պիտի նշի «Պիլլի Ճինը»։

Տընակին մէջ մըթընշաղ, կըտուրին տակ
հայրական.
Ամբարնե՜րն են, շար ի շար, նոր բերքերով
ծոցուորած:
Իրենց լայնշի արգանդեն` թանձր բոյրերը կու գան
Աշուններուն պըտղալից և արտերուն մանգաղուած:
Հո՛ն է վիգը թըխահատ, հո՛ն է գարին իլաձև.
Հո՛ն, քամուելով ակոսեն ու հոսելով սարն ի վար
Ցորեանն հեղե՜ղ է կազմեր: Անոնք ոսկի և արև
Գըրկած կարծես թէ ըլլան արշալոյսներ
ամպածրար:
Գերաններէն ծըխապատ, և մենաւոր պատերէն
Սարդն անոնց վրայ է փըռեր պատմուճանները
մոխրոտ:
Մերթ անոնց վրայ կը ցաթէ շեշտակի լոյս մը
վերէն
Տատամսելէ վերջ երկա՜ր շուրջն երդիկին արևոտ:
Անոնք իրենց ծոցին մէջ գանձերն հողին
ծըրարած`
Կարծես լըռիկ կը հեգնեն ձըմեռն ու սովը
վաղուան…
Իրենց առջև, մըշտարթուն, թաւ պոչին մէջ
ծուարած,
Կը հըսկէ տանը կատուն, Համբարուի մը նըման:

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ

ՓԱՆՈՍ ԹԷՐԼԷՄԷԶԵԱՆ
(1865 – 1941)
«Ֆլորանս»

Շբթ
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Հակառակորդի Նախայարձակ Գործողութենէն Տուժած
Զինծառայողները Հատուցում Պիտի Ստանան

Սուրիոյ Բանակը Սարաղեպը Վերստին Առաւ
Իր Վերահսկողութեան Տակ
Սուրիոյ բանակը` Թուրքիոյ աջակցութիւնը վայելող զինեալներուն դէմ
նուազ քան 24 ժամուան բախումներէ ետք Իտլիպի գիւղական շրջանին մէջ գտնուող ռազմավարական Սարաղեպ քաղաքը վերստին
առաւ իր վերահսկողութեան տակ
եւ սկսաւ մաքրագործել զինեալ
խմբաւորումներուն անոր մերձակայքը գտնուող մնացորդացը:
Սուրիոյ բանակի հրետանին նաեւ
հարուածեց Քամինաս գիւղին մօտ

ՀՀ ազգային ժողովը առաջին
ընթերցմամբ ընդունեց կառավարութեան կողմէ ներկայացուած օրէնքի
նախագիծը, որով կ՛առաջարկուի
ընդլայնել «Զինծառայողներու ապահովագրութեան հիմնադրամ»-ի
շահառուներու շրջանակը, հատուցում տրամադրել նաեւ այն զինծառայողներուն, որոնց կեանքին կամ
առողջութեան վնաս հասած են
հակառակորդի նախայարձակ գործողութիւններէն։
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
«Հայաստանի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան
ժամանակ
զինծառայողներու կեանքին կամ
առողջութեանը պատճառուած
վնասներու հատուցման մասին»
Հայաստանի Հանրապետութեան
օրէնքով փոփոխութիւն եւ լրացում
կատարելու մասին օրինագիծը ԱԺ
նիստին ներկայացուցած էի ՀՀ
պաշտպանութեան փոխնախարար
Գաբրիէլ Պալայեանը:
Նախագիծով կ՛առաջարկուի, որ հիմնադրամի շահառու հանդիսանան

ոչ միայն ուղղակիօրէն մարտական
գործողութիւններու կամ մարտական հերթապահութեան, կամ յատուկ
առաջադրանք իրականացնելու
ժամանակ այն զինծառայողները,
որոնք վիրաւորած կամ զոհուած են
անմիջականօրէն շփման գիծի վրայ,
այլ նաեւ ներառուին հակառակորդի
նախայարձակ գործողութիւններու
հետեւանքով կեանքին կամ առողջութեան վնասի դէպքերը: Այսինքն,
եթէ զինծառայողը վնասուածքը
ստացած է հակառակորդի կողմէ
նախաձեռնած գործողութեան հետեւանքով, ձեռք բերած է առաջին կամ
երկրորդ կարգի հաշմանդամութիւն,
պիտի ներառուի շահառուներու
ցանկին մէջ եւ հատուցում պիտի
ստանայ: Ան պիտի ներառուի շահառուներու ցանկին մէջէ անկախ անկէ,
թէ վնասը ստացած է մարտական
հերթապահութեան ժամանակ,
յատուկ առաջադրանք կատարելու
արդիւնքով, թէ ոչ:
Նախագիծը ընդունուած է 114 կողմ
ձայնով:

տեղակայուած թրքական հրետանիները, որոնք Սարաղեպի
կռիւներուն ընթացքին կը ռմբակոծէին սուրիական ուժերը:
Սուրիոյ կառավարութեան կողմէ
Իտլիպի օդային տարածքը թռիչքներու համար փակ յայտարարելէն
ետք Սուրիոյ մէջ ռուսական հաշտութեան կեդրոնը զգուշացուց,
որ Մոսկուան այսուհետեւ անկարող է երաշխաւորել Սուրիոյ վերեւ
թրքական օդանաւերու թռիչքները:

Բոլոր Հայու Վաստակներն ու Այլ Ազգերը Թող Չքուին,
Հեռանան Մեր երկրէն. Թուրք Հաղորդավար
Այժմեան Թուրքիոյ Ուրֆա քաղաքի տեղական հեռուստաընկերութիւններէն մէկուն հաղորդավարը
եթերով հանդէս եկած է այլատեաց
ելոյթով։ Ան, փորձելով արդարացնել
Իտլիպի մէջ թուրքերու ռազմական
գործողութիւնները, Թուրքիայէն
չքուելու կոչ ըրած է այդ երկրին մղջ
ապրող այլազգ քաղաքացիներուն,
ներառեալ՝ հայերուն։ Այս մասին կը
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով yeniakit.com.tr-ը։
«Կրնան ըլլալ մարդիկ, որոնք կը
կարծեն, որ այս երկիրը իրենց հայրենիքը չէ, այս ազգը իրենցը չէ։
Ահա անոնց համար ստեղծուած է
հրաշալի հնարաւորութիւն։ Քանի
դեռ սահմանները բաց են փախստականներու համար, դուք ալ կրնաք

փախստականի կերպարանքին մէջ
մտնել ու չքուիլ, հեռանալ այս երկրէն։
Դուք կրնաք ըսել. ես այս երկրի
զաւակը չեմ, ես ռուսի թոռ եմ,
գերմանացիի որդի եմ, անգլիացիի
թոռ եմ, հայու վաստակ եմ... կրնաք
ըսել։ Եթէ այդպէս է, դարպասները
ձեզի կը սպասեն, չքուեցէք, հեռացէք»,- եթերով յայտարարած է հաղորդավարը։
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ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ
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Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին,
աշակերտական ելոյթ
Շաբաթ, 14 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 7.00-ին
«Էմիլ Լահուտ»ի անուան Համագումարներու Պալատին
մէջ (Տըպայա): Տոմսերը ապահովել ՀԵԸ-ի գրասնեակէն՝
04-523043/44, 81-374074 եւ ելոյթի օրերը` կիշէէն:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

