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Կառավարութեան Կազմաւորման Խնդրի
Լուծման Միտուած Նոր Նախաձեռնութեան
Ձախողութիւնը Աղէտալի Է. Աուն

ԵՈՒՆԻՖԻԼ Կը Հաստատէ Հըզպալլայի Փորած Երկրորդ Ներքնուղիի Մը
Գոյութիւնը

Երէկ ԵՈՒՆԻՖԻԼի հրամանատար Սթեֆանօ
Տել Քոլ յայտարարութեամբ հաստատեց Իսրայէլը
եւ Լիբանանի բաժնող տարածքին Կապոյտ գիծի
երկայնքով անցնող երկրորդ ներքնուղիի մը գոյութիւնը:
Տել Քոլ աւելցուց, որ ինք անձամբ տեղեակ
պահած է նախագահ Միշէլ Աունը եւ խորհրդարանի
նախագահ Նապիհ Պըրրին այս ծիրէն ներս
արձանագրուած զարգացումներուն մասին՝ շեշտե-
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Հայրենի Èáõñ»ñ
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Երէկ նախագահ Միշէլ Աուն ըսաւ, որ կառավարութեան կազմաւորման միտուած նոր նախաձեռնութիւնը պէտք է անպայման յաջողի, հակառակ
պարագային՝ երկրի իրավիճակը կը դառնայ աղէտալի:
Նախագահ Աուն մամլոյ ասուլիս գումարեց Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ՝ կառավարութեան կազմաւորման իրագործման միտուած
նոր նախաձեռնութեան առաջադրումէն մէկ օր ետք:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

լով, որ սա լուրջ հարց է, եւ ԵՈՒՆԻՖԻԼը մօտէն կը
հետեւի ստեղծուած իրավիճակին:

Աւստրիոյ Եւ Լիբանանի Յարաբերութիւնները Կարելի Է Բարելաւել. Աւստրիոյ
Նախագահ

Երէկ Աւստրիոյ նախագահ Ալեքսանտր Վան
Տըր Պելլեն նախագահ Միշէլ Աունի հետ հանդիպումին յայտնեց, որ երկու երկիրներուն միջեւ
տնտեսական կապերը կարելի է բարելաւել,
միաժամանակ գնահատելով ահաբեկչութեան դէմ
պայքարի եւ սուրիացի գաղթականներու ճգնաժամի հետեւանքները հնարաւորինս վերացնելու
ուղղութեամբ Լիբանանի ներդրած ջանքերը:
Նշենք, որ Աւստրիոյ նախագահը քառօրեայ
այցով Պէյրութ ժամանեց Երկուշաբթի: Ան կը
շարունակէ հանդիպումներ ունենալ լիբանանեան
պաշտօնատարներու հետ: Բացի այդ՝ ան պիտի
այցելէ ԵՈՒՆԻՖԻԼ: Աունի հետ հանդիպումէն ետք
ան տեսակցութիւն ունեցաւ նաեւ խորհրդարանի
նախագահ Նապիհ Պըրրիի հետ:

ՌԱԿի Լուրեր

ՌԱԿ 97ամեակ. Կալա Ընթրիք
Ընտանեկան մտերմիկ եւ հարազատ մթնոլորտի մէջ ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային Վարչութիւնը նշեց Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
97ամեակը Կալա Ընթրիք մը կազմակերպելով, որուն ներկայ եղան հոգեւորական, պետական, քաղաքական, կուսակցական, միութենական աւագանի մը, ինչպէս նաեւ ՌԱԿի հաւատաւոր ընկերուհիներու եւ ընկերներու ու
բարեկամներու ընտրանի փաղանգ մը:
Կալա Ընթրիքը տեղի ունեցաւ Երեքշաբթի 11 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան Էշրէֆիէի Լէ Մայյոն շքեղ ճաշարանին մէջ:
Մանրամասնութիւններուն եւ արտասանուած խօսքերուն կ՛անդրադառնանք յաջորդիւ:

Փաշինեան Կը Վերահաստատէ Առանց
Նախապայմաններու Թուրքիոյ Հետ
Յարաբերութիւններ Հաստատելու
Պատրաստակամութիւնը

Օտարերկրեայ լրատուական միջոցներու հետ
իր հանդիպման ընթացքին Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան յայտարարեց, որ Հայաստան պատրաստ է առանց նախապայմաններու Թուրքիոյ հետ ուղիղ դիւանագիտական
յարաբերութիւններ հաստատելու:
«Յուսով ենք, որ Թուրքիան նոյնպէս այդպիսի
կեցուածք կ՛ընդունի»,- “Արմենփրես”-ի հաղորդմամբ՝ ըսաւ Փաշինեան:
Հայաստանի համար անընդունելի նախապայմաններու շարքին Փաշինեան նշեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցը: «Բայց Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւնները կապուած են Լեռնային Ղարաբաղի
հարցի հետ, երրորդ երկրի հետ: Ես նկատի ունիմ
Ատրպէյճանը»,- ըսաւ Փաշինեան:
Նոյն հանդիպման ընթացքին Փաշինեան յայտարարեց, որ Հայաստան Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ)
անդամ է, եւ չի ձգտիր դէպի ՆԱԹՕ, բայց պիտի շարունակէ
պահպանել յարաբերութիւնները դաշինքին հետ:
«Մենք ՆԱԹՕ-ի հետ ունինք յարաբերութիւններ,
որոնք կապուած են խաղաղապահ առաքելութիւններու հետ, ինչպէս՝ Քոսովոյի, Աֆղանստանի, եւ
մենք պիտի շարունակենք այդ համագործակցութիւնը: Բայց մենք չենք ձգտիր դէպի ՆԱԹՕ,
մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք», նշեց Փաշինեան:
«Մենք գործընկերներ ենք ե՛ւ Ռուսիոյ, ե՛ւ Եւրոմիութեան հետ, եւ չենք գտնուիր ոեւէ մէկուն ազդեցութեան տակ»,- շեշտեց ան:
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Միջազգային Դիտորդական
Առաքելութիւնները Ընտրութիւններուն
Դրական Գնահատական Տուին
Հայաստանի Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններուն գործընթացը տեղի ունեցաւ ազատ
պայմաններու տակ եւ արժանացաւ ժողովրդի լայն
վստահութեան: Այս մասին յայտարարեց Եւրոպայի
անվտանգութեան եւ համագործակցութեան կազմակերպութեան (ԵԱՀԿ) կարճաժամկէտ դիտորդական առաքելութեան յատուկ համակարգող եւ
առաջնորդ Փեթըր Օսուսքի, Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 10-ին տեղի ունեցած միջազգային դիտորդական առաքելութիւններու ղեկավարներու մասնակցութեամբ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսին
ընթացքին:
Օսուսքի նշեց, որ մտահոգութիւններ պատճառած են ընտրութիւններու ֆինանսաւորման կարգը,
որ, ըստ իրեն, ստեղծած է որոշ անհաւասար պայմաններ: Օսուսք ըսաւ, որ խախտումներ, ճնշումներ
կամ ընտրակաշառքի դէպքեր իրենց դիտորդական
առաքելութիւնը չէ արձանագրած:
Եւրոպական Խորհուրդի խորհրդարանական
վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) պատուիրակութեան ղեկավար Ալեքսանդր Փաչիէր, խօսելով «Իմ Քայլը»
դաշինքի հաւաքած բարձր տոկոսներուն մասին՝
ըսաւ, որ իրենք չեն կրնար դատել քաղաքացիներու
ընտրութիւնը, սակայն այսպիսի առաւելութեամբ
յաղթած քաղաքական ուժին վրայ պիտի դրուի
ամբողջ պատասխանատուութիւնը:
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԱՀԿ
ԽՎ) պատուիրակութեան ղեկավար Նահիմա Լանժրի, իր կարգին ընդգծեց, որ կանանց ներկայացւածութիւնը կուսակցութիւններու ցանկերուն վրայ
պահպանուած է՝ ըստ Ընտրական օրէնսգրքի եւ
նոյնիսկ գերազանցած է պարտադիր անհրաժեշտ
չափը՝ կազմելով 32 տոկոս, սակայն ան
փափաքեցաւ տեսնել այնպիսի բարեփոխումներ,
որոնք առաւել մեծ չափով կը խրախուսեն կանանց
ներգրաւումը քաղաքականութեան՝ յատկապէս
խորհրդարանին եւ կառավարութեան մէջ:
Իսկ Եւրոպական Խորհրդարանի դիտորդական
պատուիրակութեան ղեկավար Հէյտի Հաութալան
ընդգծեց, որ կուսակցութիւնները եւ Կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովը (ԿԸՅ) քիչ ժամանակ
ունեցան պատրաստուելու ընտրութիւններուն, եւ
այս պայմաններուն տակ, ըստ Հաութալայի, ԿԸՅն
շատ բարձր մակարդակով կազմակերպեց ընտրութիւնները:
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Թուրքիան Սկսած Է Տրապիզոնի Մէջ Սեւծովեան Ռազմակայան Կառուցել
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը
երկրի հիւսիսարեւելեան Տրապիզոն նահանգին
մէջ սկսած է սեւծովեան ռազմակայան կառուցել:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ թրքական «Միլլիեթ»ը:
Լրատուամիջոցի փոխանցմամբ` նոր ռազմակայանին մէջ ծառայութիւն պիտի իրականացնեն
400 զինուորական եւ 200 քաղաքացիական անձինք:
Ռազմակայանը կը կառուցուի Տրապիզոնի

Սիւրմեն շրջանին մէջ, որ կը գտնուի Վրաստանի
սահմանէն 150 քմ հեռաւորութեամբ:
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Մաքրոնի Յայտարարած Տնտեսական Միջոցառումները Կը Պահանջեն 8-10 Միլիառ Եուրօ
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի կողմէ յայտարարուած տնտեսական միջոցառումները կը պահանջեն 8-10 միլիառ եուրօ գումարի ծախսեր: Այդ մասին,
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, յայտնած է պետական քարտուղար Օլիվիէ Տիւսօն, որ պատասխանատու է
երկրի պիւտճէական քաղաքականութեան համար:
«Կը պահանջուի 8էն մինչեւ 10 միլիառ եուրօ»,- ըսած
է Տիւսօն՝ լրագրողներու խնդրանքով մեկնաբանելով միջոցառումներու այն փաթեթը, որ Դեկտեմբեր 10ին
ֆրանսացիներուն ներկայացուած է նախագահին կողմէ:
«Մենք կը գտնուինք տնտեսական համակարգերը
կարգաբերելու գործընթացին մէջ եւ կը մտածենք, թէ ի՞նչ
կերպ կարելի է զանոնք ֆինանսաւորել»,- նշած է ան:
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն Դեկտեմբեր
10ի երեկոյեան ուղերձ յղած է ազգին՝ յայտարարելով այն
որոշումներուն մասին, զորս ինքը ընդունած է «դեղին
բաճկոններու» ելոյթներուն հետ կապուած ճգնաժամի
կիզակէտին: Մաքրոնը մասնաւորապէս խոստացած է
2019 թուականէն ամսական նուազագոյն աշխատավարձի
100 եուրոյով բարձրացում, այս տարուան վերջաւորութեան

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ստեփանեան Ռուբէն
Գերասիմ
Ստեփանեան Ռուբէն Գերասիմ (12 Դեկտեմբեր
1902, Պաքու – 8 Մարտ 1984, Մոսկուա), հայ երաժըշտահան եւ նուագապետ։ ՀԽՍՀ արուեստի
վաստակաւոր գործիչ (1961):
1931 թուականին աւարտած է Երեւանի կոն-

լրացուցիչ չհարկուող պարգեւավճար աշխատող ֆրանսացիներուն, հարկերու վերացում այն թոշակառուներուն
համար, որոնց թոշակը ցած է 2 հազար եուրոյէն: Նաեւ
Ֆրանսայի ղեկավարը դատապարտած է ոստիկաններուն
դէմ կիրարկուած բռնութիւնը բողոքի ցոյցերուն ընթացքին:
Մաքրոնի կողմէ յայտարարուած միջոցառումները
դարձած են «դեղին բաճկոններու» շարժումի պահանջներու պատասխանը, որոնք բողոքի ցոյցեր կ'իրականացնեն Նոյեմբերի կէսերէն: Ցոյցերը յաճախ կ'ուղեկցուին
ոստիկանութեան հետ ընդհարումներով եւ անկարգութիւններով: Չնայած հարկերու եւ աշխատավարձներու
նուազագոյն մակարդակի աճի առումով վերջին ժամանակներս կատարուած զիջումներուն, «դեղին բաճկոնները» մտադիր են շարունակել իրենց ցոյցերը: Իրաւապահ մարմիններու վերջին տուեալներուն համաձայն՝
«դեղին բաճկոններու» շարժումի բողոքի ցոյցերուն
ընթացքին բերման ենթարկուածներու ընդհանուր թիւը
Նոյեմբերի կէսերէն ի վեր անցած է 4.5 հազարը,
հաղորդած է «ԹԱՍՍ»ը:

սերվատորիայի Դ. Լեքկերի ջութակի, 1936 թուականին՝ Կ. Ս. Սարաջէի նուագապետութեան դասարանները։ 1938-1965 թուականներուն եղած է
Երեւանի օփերայի եւ պալէի թատրոնի նուագապետ:
Ղեկավարած է Ա. Տէր Ղեւոնդեանի «Անահիտ»
(1940), Արամ Խաչատրեանի «Գայիանէ» (1947),
Գէորգ Եղիազարեանի «Սեւան» (1955), Էտկար Յովհաննիսեանի «Սարմար» (1957), Է.Խաղագորտեանի
«Սոնա» (1957) պալէներու, Եուրի Գէորգեանի
«Խարոյկ» օփերայի (1959) առաջին բեմադրութիւնները։ Սիմֆոնիաներու, սիմֆոնիկ պոեմի, խմբերգերու, երգերու եւ այլ ստեղծագործութիւններու հեղինակ է։
1929 թուականէն զբաղած է մանկավարժական
գործունէութեամբ: 1965-1966 դասաւանդած է Մոսկուայի Գնեսիններու անուան երաժշտութեան
մանկավարժական հիմնարկին մէջ):
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Մենք Եւ Ազգի Հարցը. Պատմութիւն Եւ Համաշխարհայնացում
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Լինելիական Եւ Գոյութենական Խնդիր
Վերջին ամիսներուն արեւմտեան աշխարհի
երկիրներուն մէջ կարգ մը մտածումներ արտայայտուեցան, նաեւ` Հայաստան, որոնք այսօր
կրնան նորութիւն եւ յառաջդիմութիւն համարուիլ`
ազգային ինքնութիւններուն համատեղ ապրելու
մասին, միասին ապրիլ, ֆրանսերէնով սովորութիւն
է ըսել` vivre ensemble: Չի խօսուիր ինքնութիւններու
եւ մշակոյթներու արմատական փոփոխութիւններու
մասին:
Այս գաղափարական ազատականութիւնը մեծ
եւ հզօր մշակոյթ ունեցող ժողովուրդներուն համար
պատմամշակութային ինքնութեան կորուստի վտանգ
չի սպառնար: Ռուսիան, Ֆրանսան, արաբները,
գերմանացիները, անգլիացիները, ամերիկացիները, չիները կրնան հետեւիլ միասին ապրելու քաղաքական-մշակութային ոճին, քանի որ կը հաւատան, որ միւսները իրենց հետ ապրելով` իրենց
պէս պիտի ապրին: Տեսանելի փորձը այդ ցոյց չի
տար: Պարագան այլապէս մտահոգիչ է փոքր ժողովուրդներուն եւ մանաւանդ անոնց տարտղնուած
գաղթականութիւններուն համար, որոնք իրենց
ինքնութիւնը պահելու համար անզէն են:
Մեր իւրօրինակ կացութիւնը մեզի կը թելադրէ
ազգի մասին յստակ գաղափար կազմել, օրակարգ
համարել մեր ինքնութեամբ տոկալու եւ տեւելու
խնդիրը, որպէսզի օր մը պատմաբաններու սոսկ
հետաքրքրական ուսումնասիրութեան առարկայ
չըլլանք` որպէս մեռած ժողովուրդ:
Եւ անհրաժեշտ է մտածել, կացութիւնները
դատել, ունենալ հեռանկարային պատկերացումներ` մեր ժողովուրդին եւ մեր հայրենիքին համար:
Այսինքն` մտածել եւ գործել ժամանակի եւ հեռու ու
մօտ շրջապատի ազդեցութիւնները նկատի ունենալով, երբ գիտենք, որ հեռուն եւ մօտը նոյնը չեն,
ինչ որ էին յիսուն տարի առաջ: Այս խորքային
ազգային քաղաքականութիւն է` աթոռներէն, բեմի
լոյսերէն եւ ընչաքաղցութիւններէ անդին: Հաւասարապէս` Հայաստան եւ սփիւռք:
Խորքային քաղաքականութիւնը թաղային երեւելիութենէ եւ հեղինակութենէ տարբեր ըմբռնում
եւ պատրաստութիւն կը պահանջէ:
Պատմութեան Եւ Ստուգաբանութեան Լոյսով
Ազգերը կազմուած են պատմութեան ընթացքին, անոնք յանկարծ չեն յայտնուած տուեալ թուականի մը, կերտուած են ինքնութիւններ եւ միութիւններ:
Համաշխարհայնացումը
ազգերը
ժամանակավրէ՞պ պիտի դարձնէ` որպէս ըմբռնում
եւ մարդոց կենսաձեւ եւ փոխարէնը հաստատէ
նորատեսակ կայսրութիւն` բազմազգ ընկերութիւններու (multinationales) կայսրութիւնը, որ արդէն
ընթացքի մէջ է` մարդկային եւ մարդկութեան բոլոր հարցերը ստորադասելով տնտեսական-դրամական գերիշխանութեան:
Վերջին երկու դարերուն ազգի ըմբռնումը ենթարկուած է մեկնաբանութիւններու, քննադատութիւններու եւ մերժումներու, երբ ծնունդ առին ազգպետութիւններ` Ֆրանսական յեղափոխութենէն
ետք: Ազգի ըմբռնումը գերանցելու գաղափարական, կրօնական եւ քաղաքական փորձեր եղած են
եւ կը շարունակուին, տիեզերականութիւն հաստատելու փորձեր, բայց ազգերը կը տեւեն, ինքնութիւններ կը պաշտպանուին: Վտանգուած ազգերը,

անոնք, որոնք տիրապետուած են, նախայարձակումներու ենթարկուած, աւելի կը խօսին այս
մասին, քան` հզօրները, որոնք ինքնապաշտպանութեան կարիք չեն զգար:
Բայց դամոկլեան սուրի պէս կախուած է համաշխարհայնացումը` ոչ միայն փոքրերուն համար,
այլեւ` նախկին հզօրներուն: Մոլորակի եւ մարդկութեան հոլովոյթի ընթացքին յառաջացած ազգերը, որոնց այլազանութիւնը հարստութիւնն է մարդկութեան, ինչպէս մարդը ինք այլազան է նոյն
խորքի վրայ: Մեծ եւ փոքր ժողովուրդները, առանց
խտրութեան, պէտք է խորհին այս մասին, որպէսզի
չհարթուին ծնունդ տալու համար անհրապոյր եւ
անհոգի նոյնութեան մը, նոյնացման:
Հայերէն ազգ բառը, ըստ լեզուաբաններու,
փոխ առնուած է պահլաւերէնէ` azg, որ կը նշանակէ
ճիւղ, որ իր կարգին կու գայ հնդեւրոպական azgho
բառէն` նոյնպէս ճիւղ իմաստով: Նոյն ձեւով
տարածուած է յունարէնի եւ պարսկերէնի մէջ։
Ժամանակակից հասկացողութեամբ, ազգի ըմբըռնումը յաճախ կը նոյնանայ ժողովուրդի եւ
անկախ կամ ինքնավար պետութեան հետ: Ժողովուրդ մը կրնայ գոյութիւն ունենալ առանց պետական կառոյցի եւ միաժամանակ ազգ համարուիլ,
ինքզինք որպէս այդպիսին համարել ու տեւել:
Պատմական հոլովոյթի ընթացքին ան կրնայ
դառնալ պետութիւն: Երէկուան եւ այսօրուան ազգպետութիւնները, մարդկային հաւաքականութիւններու զանգուածային տեղափոխութիւններուն եւ
տարածուող բազմամշակութային հոլովոյթին մէջ,
կ’ունենան նոր դիմագիծ եւ դէմ յանդիման կը
գտնուին քաղաքական բարդութիւններու, մասնաւորաբար ինչ կը վերաբերի ազգային ինքնութիւններու պահպանման:
Իմաստութիւն չէ աչքերը խուփ պահել եւ անտեսել կացութիւնները` ե՛ւ մեծերու ե՛ւ փոքրերու պարագային:
ԱԶԳ (nation) ըմբռնումը քիչ մը շատ առաձգական իմաստ ունի իր միջազգային գործածութեան
մէջ: Միջազգային յարաբերութիւններու մակարդակին ան կ’ըմբռնուի որպէս ԳԵՐԻՇԽԱՆ
ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, կամ` որպէս ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ: Նոյնիսկ շատ լուրջ Միացեալ ազգերու ուխտագրին մէջ
անգամ ժողովուրդ, ազգ եւ պետութիւն միաժամանակ կը ներկայանան, կարծէք` հոմանիշ ըլլան:
ՄԱԿ-ի ուխտագիրը «կը ճշդէ անդամ պետութիւններու իրաւունքները եւ պարտաւորութիւնները»,
իսկ ուխտագրի ներածականը կ’արտայայտէ
իտէալները եւ հասարակաց նպատակները բոլոր
ժողովուրդներու, որոնց կառավարութիւնները
միացած են կազմելու համար Միացեալ ազգերու
կազմակերպութիւնը»: Բառերու ծագումը եւ
ստուգաբանութիւնը գաղափարներ լուսաբանելու
եւ կացութիւններ հասկնալու լուսաւոր ճանապարհ
է: Ընդհանրացած եւ գործածուող nation բառը կու
գայ լատիներէն natio բառէն, որ իր կարգին կու
գայ լատիներէն nascere բայէն, ֆրանսերէնի naître
բայը, այսինքն` ծնունդ: Աւելի հետաքրքրական է
natio բառը, որ կը նշանակէ մէկ ծնունդի ձագեր,
նոյն ատեն նոյն արգանդէն ծնածներ: Նոյն բառը
կը գործածուի նաեւ սահմանելու համար ժողովուրդ
մը, ժողովուրդի մը մէկ մասը կամ ցեղախումբ մը:
Իսկ բառարանները «ազգ»-ը կը բնորոշեն
որպէս ամբողջութիւնը անձերուն, որոնք կ’ապրին
հասարակաց հողամասի մը վրայ, կը գիտակցին
իրենց պատմական եւ մշակութային միութեան
(մէկութեան), յաճախ նաեւ` լեզուական, եւ իրենք

զիրենք մասնակից կը համարեն ընկերաքաղաքական նոյնութեան: «Ազգ»-ը կը սահմանուի նաեւ
որպէս քաղաքական միութիւն մը` նոյն հողամասին
վրայ ապրող եւ կազմակերպուած` իր կառոյցներով
եւ օրէնքներով:
Գերմանացի իմաստասէր Եոհան Կոթլիպ Ֆիշթի համար (1762-1814), նոյն ազգի անդամները
հասարակաց յատկանիշներ ունին, ինչպէս` լեզուն,
կրօնը, մթակոյթը եւ պատմութիւնը, նաեւ` ցեղային
ծագում, որ զիրենք տարբեր կը դարձնէ ուրիշ
ազգերէ եւ անոնց անդամներէն: Ֆրանսական
ըմբռնումը, ձեւաւորուած` ԺԸ. դարուն եւ Ֆրանսական մեծ յեղափոխութեան հունով, կ’ընդունի,
որ «Ազգ»-ը կը գոյանայ «միասին ապրելու»
հասարակաց կամքով, որ պարզապէս կը տանի
հաւաքականութեան ինքնասահմանման: Հետեւելով նոյն մտածման ընթացքին` ոմանք տարբերութիւն մը կը տեսնեն քաղաքացիական ազգին եւ
ցեղային ազգին միջեւ:
Վերջինը միասին ապրելու ընտրանքի ենթակայական ըմբռնումն է ազգին, իսկ նախորդները`
առարկայական, որոնք կը հիմնուին պատմաքաղաքական, մշակութային եւ շարունակութեան
տուեալներու վրայ:
Մեր օրերուն կը խօսուի ազգային ինքնութեան
մասին, որ կը կերտուի պետութեան մէջ եւ պետական ընտրանքներով, առաւելաբար` հիմնուած
տնտեսական որոշիչ ազդակներու վրայ (արտադրութեան, սպառման եւ անոնց հետեւող կենցաղի
նոյնացումով):
Հայ Ազգի Զանազանեալ Պատկերը
ԱԶԳ-ը վերացական գաղափար մը չէ: Ան
մարդոց հաւաքականութիւն մըն է` խմբուած նոյն
ըմբռնումի մը շուրջ, որ կրնայ մեկնաբանուիլ
տարբեր ձեւերով: Բայց ան մարդոցմով կ’ըլլայ:
Հետեւաբար նախ պէտք է խօսիլ այդ մարդոց
մասին. ո՞ւր կը գտնուին անոնք, ի՞նչ է անոնց
համրանքը, ի՞նչ բան կը միացնէ զանոնք, ի՞նչ են
անոնց ստորոգելիները, որպէսզի նոյն ազգին մէջ
ըլլան: Անհեթեթ է հրամանագրով որոշել, թէ ո՛վ ո՞ր
ազգին կը պատկանի:
Մարդիկ նոյնն են եւ տարբեր միաժամանակ:
Նախորդ ենթախորագրին տակ յիշեցի զանազան
տեսութիւններ, որոնք կը նշեն պատմութեան
հետքը, հողամաս մը, համրանք կամ ըմբռնումներէ
եկած ընտրանք. ծագում, պատմութիւն, մշակոյթ,
լեզու, միասին ապրելու ցանկութիւն, որոնցմով
բնորոշուին հաւաքականութիւնները եւ անոնց
մաս կազմող մարդիկ:
Մարդոց հաւաքականութիւնները միացնող եւ
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²É ²ÑÁï Ú³ÕÃ»ó ²É ÜÁÅÙ¿ÇÝ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÁ
·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÝ ¿ñ ³é³ç³ï³ñ §²É ÜÁÅÙ¿¦ÇÝ »õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²É
²ÑÁï¦ÇÝ ÙÇç»õ£ ØñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ø³ñ½³Ï³Ý ²õ³ÝÇ ¹³ßïÇÝ íñ³Û£
ØñóáõÙÁ ëÏë³õ §²É ²ÑÁï¦Ç ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ùµ »õ ËáõÙµÁ ÙñóáõÙÇ ³é³çÇÝ 29
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ Ýß³Ý³Ï»ó »ñ»ù ³Ýå³ï³ëË³Ý ÏáÉ»ñ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ«
§²É ÜÁÅÙ¿¦ ÷áñÓ»ó ÷áË»É ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ£ 61¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²É ÜÁÅÙ¿¦Ç ²ÉÇ ä³½½¿Ý Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ »õ Ø³ñÃÇÝ
Âáß»õ ãÏñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §²É
²ÑÁï¦Ç 3¬0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ
»õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É ¬ Þ³å³å ²É Ô³½ÇÛ¿ 1¬3
¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ ¬ ²É ²Ýë³ñ 2¬6
ÏáÉ»ñ©²É¿ùë äáõÃñáë 3«18 ¬ ØáÝÇ 7« 36« 84« Ü©Ü³ëë³ñ 20« ²© Ø³É¿ù 44«
²ÉÉ³áõ³ÃÇ 45
¬ ²É ê³ý³ ¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ 2¬0
¬ Â³ï³ÙáÝ êáõñ ¬ è³ëÇÝÏ 2¬0« ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û ¬ ÂñÇ÷áÉÇ 1¬2
¬ ²É ÜÁÅÙ¿ ¬ ²É ²ÑÁï 0¬3
ÏáÉ»ñ©Æ©º³·áõåáõ 10« Ð©²É ¼¿ÛÝ 18« Ð©ØáõÝ½¿ñ 29
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²É ²ÑÁï 28 Ï¿ï 21¬3« 2¬²É ÜÁÅÙ¿ 25 Ï¿ï 19¬7« 3¬²É ²Ýë³ñ 20
Ï¿ï 22¬11£

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

ä³ñë»ÉáÝ³« ê»õÇÛ³ ºõ ²ÃÉ»ÃÇùû Ú³ÕÃ³Ï³Ý

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇª øá÷³ î¿É è¿ÛÇ í»ñçÇÝ 32¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
¹³ñÓÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ¾åñû (¶©¸³ë©) 1¬0« »ñÃ©2¬1
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ø³ïÇ½ (´©¸³ë©) 1¬0« »ñÃ©1¬2
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ê³ÝÃ ²Ýïñ¿áõ (¸©) 4¬0« »ñÃ©1¬0
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ìÇÛ³Ýáí»Ý½¿ (¶©¸³ë©) 1¬0« »ñÃ©0¬0
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ øáõÉÃáõñ³É È¿áÝ¿½³ (¶©) 4¬1« »ñÃ©1¬0

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ê»õÇÛ³ Î¿ï ÎáñëÝóáõó

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §ì³É»ÝëÇ³¦ ¬ §ê»õÇÛ³¦ ÙñóáõÙÁ£ 14¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §ì³É»ÝëÇ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦Ç
¹¿Ù »õ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí« ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñáõ í»ñçÇÝ
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉáí£ ÆëÏ ä³ñë»ÉáÝ³ ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇª §¾ë÷³ÝÇáÉ¦
¬ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç Ù»Í Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ î»÷©²É³í¿ë 3¬0
ÏáÉ»ñ©ø³ÉÇÝÇã 25« ÎñÇ½Ù³Ý 82« è©Ð»ñÝ³Ýï¿½ 87
- ì³É»ÝëÇ³ ¬ ê»õÇÛ³ 1¬1« ÏáÉ»ñ©îÇ³Ë³åÇ 90+2 ¬ ê³ñ³åÇ³ 55
- ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0¬4
ÏáÉ»ñ©Ø»ëëÇ 17« 65« ú©î»Ùå»É¿ 26« êáõ³ñ¿½ 45
¬ Ðáõ»ëù³ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 0¬1« ÏáÉ©ä¿ÛÉ 8« ÷áË©²Éí³ñû úïñÇá½áÉ³
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 31 Ï¿ï 41¬19« 2¬ê»õÇÛ³ 28 Ï¿ï 27¬16« 3¬²ÃÉ»ÃÇùû
Ø³ïñÇï 28 Ï¿ï 21¬10£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

â»ÉëÇ Ú³ÕÃ»ó êÇÃÇÇÝ

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
15¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦Ç ¹¿Ù »õ ËáõÙµ»ñÁ
Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 2¬2 Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ²ñë»Ý³É 2¬2

ÏáÉ»ñ©Ø³ñëÇ³É 30« ÈÇÝÏ³ñï 69 ¬ ØáõëÃ³ýÇ 26« èáËû ëË³É©68
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 46¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ëÏë³Í ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 16¬ñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §â»ÉëÇ¦ ¬ §Ø³Ýã»ëÃÁñ
êÇÃÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ §êÃ»ÙýÁñï äñÇ×¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§â»ÉëÇ¦Ý Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç ¹¿Ù »õ §êÇÃÇ¦ Ïñ»ó Çñ
³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ 0¬2 Ñ³ßÇõáí£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á
û·ïáõ»ó³õ ³éÇÃ¿Ý »õ ï³Ý»Éáí Çñ 13¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ
¹ÇñùÁ£ ÆëÏ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §üáõÉÑ¿Ù¦ÇÝ£ §²ñë»Ý³É¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 17¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ¦Ç ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»ó Âáññ»Ûñ³ÛÇ ÏáÉáí£
ØËÇÃ³ñ»³Ý ÷áË³ñÇÝ»ó È³ù³½¿ÃÁ 46¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 0¬4
¬ ²ñë»Ý³É ¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ 1¬0« ÏáÉ©Âáññ»Ûñ³ 83
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ üáõÉÑ¿Ù 4¬1
ÏáÉ»ñ©º³ÝÏ 13« Ø³Ã³ 28« Èáõù³ùáõ 42« è»ßýÁñï 82 ¬ ø³Ù³ñ³ ïáõ·©67
¬ â»ÉëÇ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 2¬0« Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 67% ïÇñ³å©
ÏáÉ»ñ©ø³ÝÃ¿ 45« î©ÈáõÇ½ 78« ÷áË©Ð³½³ñ 2
¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 0¬2« ¾íÁñÃÁÝ ¬ àõ³ÃýÁñï 2¬2
¸³ë³õáñáõÙ©
1¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 42 Ï¿ï 34¬6« 2¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 41 Ï¿ï 45¬9« 3¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù
Ðáó÷Áñ 36 Ï¿ï 30¬16« 5¬²ñë»Ý³É 34 Ï¿ï 35¬20« 6¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 26 Ï¿ï
28¬26£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõë Ú³ÕÃ»ó ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³ÝÇÝ

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ ¬ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ
§ºáõí»ÝÃÇõë¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Ç
¹¿Ù »õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ¿ ÙÁ »ïù Û³ÕÃ»ó Ø³ÝÍáõùÇãÇ ÏáÉáí »õ
ø³Ýë»ÉáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÐéáÙÇ »ñÏáõ
ËáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý Çñ»Ýó Ùñó³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ ºáõí»ÝÃÇõë ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1¬0« ÏáÉ©Ø³ÝÍáõùÇã 66« ÷áË©ø³Ýë»Éû
¬ Ü³÷áÉÇ ¬ üñá½ÇÝáÝ¿ 4¬0
ÏáÉ»ñ©¼ÇÉÇÝÛëùÇ 7« àõÝ³ë 40« ØÇÉÇù 68« 84
¬ ø³ÉÇ³ñÇ ¬ èáÙ³ 2¬2« ¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ 2¬2
¬ ØÇÉ³Ý ¬ ÂáñÇÝû 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ºáõí»ÝÃÇõë 43 Ï¿ï 32¬8« 2¬Ü³÷áÉÇ 35 Ï¿ï 32¬14« 3¬ÆÝÃ¿ñ
ØÇÉ³Ý 29 Ï¿ï 27¬13£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 6¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£55 è¿³É Ø³ïñÇï (1) ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ (4)
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ä³ÙÁ 19£55 ìÇùÃáñÇ³ öÉ½¿Ý (3) ¬ èáÙ³ (2)
Ä³ÙÁ 22£00 ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (2) ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (1)
Ä³ÙÁ 22£00 ä»ÝýÇù³ (3) ¬ ¾Û Æ ø¿Û ²Ã¿Ýù (4)
Ä³ÙÁ 22£00 Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù (3) ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (2)
Ä³ÙÁ 22£00 Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (1) ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ (4)
Ä³ÙÁ 22£00 º³ÝÏ äáÛ½ ä»éÝ (4) ¬ ºáõí»ÝÃÇõë (1)
Ä³ÙÁ 22£00 ì³É»ÝëÇ³ (3) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï (2)
ÈÆ´²Ü²ÜÆ ÎÆÜºðàô ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 7¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 ä»ñÇÃÇõë (2) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ Ð³Û (6)« äÇñ Ð³ë³Ý
üÆü²¬Æ ²ÎàôØ´Üºðàô ´²Ä²ÎÆ Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 17£30 ²É ²ÛÝ (²Ø¾) ¬ ÂÇÙ àõ»ÉÇÝÏÃÁÝ (àíÏÇ³ÝÇáÛ ³ËáÛ»³Ý)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 01£45 ²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ (äñ©) ¬ ÄáõÝÇÁñ (¶áÉ©)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 27¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 03£00 ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (14) ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ (5)
Ä³ÙÁ 03£30 ê³Ý ²ÝÃÇÝÇû ê÷Áñ½ (12) ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½ (4)
Ä³ÙÁ 04£30 úñÉ³Ýïû Ø»×Çù (8) ¬ ÞÇù³Ïû äáõÉ½ (15)
Ä³ÙÁ 05£30 üÇÝÇùë ê³Ý½ (15) ¬ î³É³ë Ø»íñÇùë (8)

Ծանրամարտ

Ծանրամարտի Աշխարհի Ախոյեան Սիմոն Մարտիրոսեանը`
Հայաստանի Ֆիզիքական Կուլտուրայի Եւ Սփորթի Պետական Ինստիտուտի Մէջ
ՅԱՍՄԻԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ö³ïñ³Ï
ÐéáÙÇ Øñó³ß³ñù

Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý ¶ñ³õ»ó 5¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ÐéáÙÇ ×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝª 9¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ«
Ø³Ýáõ¿É ä»ïñáë»³Ý å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»ó »õ ß³Ñ»Éáí 6 Ï¿ï ·ñ³õ»ó 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
6©5 Ï¿ïáí îÇ·ñ³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý ·ñ³õ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ 6©5 Ï¿ïáí ì³Ñ¿
´³ñë»Õ»³Ý ·ñ³õ»ó 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£

ÈáÝïáÝÇ Øñó³ß³ñù

Ø»ÉùáõÙ»³Ý Ú³ÕÃ³Ï³Ý

ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý
Û³ÕÃ»ó µñÇï³Ý³óÇ ø»ë÷Áñ ä³ëÃÇÝ£ Øñó³ß³ñùÁ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³Û ÇÝÁ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñ¿£

ä³ëù»ÃåáÉ

Ծանրամարտի աշխարհի ախոյեան եւ ողիմպիական խաղերու փոխախոյեան
Սիմոն Մարտիրոսեանը ՀՖԿՍՊԻի մարմնակրթական մանկավարժութեան եւ
կառավարման բաժնի հրաւէրով Հայաստանի Ֆիզիքական կուլտուրայի եւ
սփորթի պետական ինստիտուտ կը գտնուէր: 21ամեայ ծանրորդը ուսանողներուն
հետ ունեցած հարց ու պատասխանի միջոցով պատմեց իր յաջողութիւններուն,
նպատակներուն եւ հետագայ մրցելոյթներուն մասին:
«Ողիմպիական խաղերուն արդէն կը պատրաստուինք, նոյն ոգեւորութեամբ
տրամադրուած ենք, յոյս ունինք ոսկիով վերադառնալ հայրենիք»,- պատասխանեց
մարզիկը:
Աշխարհի ախոյեանը փաստեց, որ իրենց խումբը զերծ կը մնայ խթանիչ
միջոցներ ընդունելէ եւ գայթակղութիւնները կապուած չեն իրենց այժմեան
խումբին հետ:
«Մեր նուաճած որեւէ մետալը միշտ մեզի հետ պիտի ըլլայ: Եւ ոչ մէկ պարագայի
կրնան ետ վերցնել: Մենք զայն նուաճած ենք արդար ճամբով»,- շեշտեց
ծանրորդը:

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Þ³ÝíÇÉ« ØáõÃÃ³Ñ¿ï« ²ÃÉ³ë ºõ ä¿ÛñáõÃ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ å³ï×³éáí ¹³¹³ñ¿Ý »ïù
ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ í»ñëÏë³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
ÙñóáõÙÝ»ñÁ 5¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²é³ç³ï³ñ §Þ³ÝíÇÉ¦Á
³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ ¹ÇñùÁ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»É¿ »ïù 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§Ðáõ÷ë¦ÇÝ£ §ØáõÃÃ³Ñ¿ï¦ ¬ §Ð©Ø©À©Ø©¦ ÙñóáõÙÇÝ ³é³çÇÝ »ñ»ù ù³éáñ¹Ý»ñáõÝ
Û³ÕÃáÕ §Ð©Ø©À©Ø©¦Á ½Çç»ó³õ í»ñçÇÝ ù³éáñ¹ÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ Ð©Ø©À©Ø© 78¬72
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©Ø³ñí¿É Ð»ñÇë 27 Ï¿ï 4 éÇå 1 ÷áË 3 ëÃÇÉ 2 Ãû ¬
øñÇë ÖáÝëÁÝ 18 Ï¿ï 6 éÇå 1 ëÃÇÉ 2 Ãû
- Ðáõ÷ë ¬ Þ³ÝíÇÉ 71¬90
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©²ÉÇ Ø³Ýëáõñ 12 Ï¿ï 8 éÇå 5 ÷áË 1 ëÃÇÉ 5 Ãû ¬
îÁáõ¿ÛÝ Ö»ùëÁÝ 33 Ï¿ï 8 éÇå 1 ÷áË 3 ëÃÇÉ 4 Ãû
- ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ ÐÇùÙ¿ 104¬99
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©Ô³ëë³Ý ÜÁÑÙ¿ 26 Ï¿ï 6 éÇå 5 ÷áË 1 ëÃÇÉ 4 Ãû ¬
øÇÝû öáëÃ 22 Ï¿ï 9 éÇå 4 ÷áË 2 ëÃÇÉ 1 Ãû
²Ûë Ù¿ÏÁ §²ÃÉ³ë¦Ç 3¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ« ÇëÏ §ÐÇùÙ¿¦Ç 4¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ£
ÆëÏ ãáññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ äÇåÉáë ¬ ä¿ÛñáõÃ 72¬82
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²³ñáÝ Ü»ÉëÁÝ 21 Ï¿ï 9 éÇå 5 ÷áË 3 ëÃÇÉ 4 Ãû ¬
ø³ÛÉ Ð³ÝÃ 24 Ï¿ï 13 éÇå 2 ÷áË 2 ëÃÇÉ 1 Ãû
²Ûë Ù¿ÏÁ §äÇåÉáë¦Ç 4¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÝ ¿ñ« ÇëÏ §ä¿ÛñáõÃ¦Ç 4¬ñ¹
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä¿ÛñáõÃ 4 Û³ÕÃ© ¬ 1 å³ñï©« 2¬Þ³ÝíÇÉ 4¬1« 3¬èÇ³ïÇ 3¬1«
4¬Ð©Ø©À©Ø© 3¬1£

Վերջինս անկեղծացաւ՝ ըսելով, որ դեռ չի ցանկար զբաղիլ քաղաքականութեամբ,
բայց նաեւ չհերքեց հետագային անոր հաւանականութիւնը: Ուսանողներու այն
հարցին, թէ մարզական գործունէութեան աւարտէն ետք արդեօք ինքզինքը
դասախօսական կազմի մէջ կը տեսնէ՞` որոշակի պատասխան չտուաւ:
Հանդիպումի աւարտին աշխարհի ախոյեանը մեծ ոգեւորութեամբ եւ
ջերմութեամբ լուսանկարուեցաւ ուսանողներուն հետ եւ պատրաստակամութիւն
յայտնեց նորէն այցելելու:
Թուրքմենիստանի մայրաքաղաք Աշխապաթի մէջ 2018ի աշխարհի
առաջնութեան 109 քկ քաշային կարգով Սիմոն Մարտիրոսեանը պոկեց 195 քկ եւ
հրեց 240 քկ (սահմանելով աշխարհի 3 մրցանիշ): Երկամարտի 435 քկ արդիւնքով
Մարտիրոսեանը դարձաւ աշխարհի ախոյեան: Վերջին անգամ Հայաստանը
աշխարհի ախոյեան ունեցած էր 8 տարի առաջ:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
´³Ûóª ë³° ³É Áë»Ù áñ, ³é Ç ½·áõßáõÃÇõÝ,
³Ûë ï»ë³Ï å³ñ³·³Ý»ñáõ, »ñÏñáñ¹ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý ¹ÇÙ»É¿ ³é³ç... ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ Éáõé Ï'³ÝóÁÝ»Ýùª ÷áßÇ ÷ã»Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÇÝ
³ãù»ñáõÝ, Ý³»õ Ù»ñ ÙÇõë áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ
³ãù»ñáõÝ, ½³ÝáÝù Ë³µ»Éáí Ù»ñ ÉñçáõÃ»³Ùµ...:
´³Ûó ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ »ïùÁ... áõñÇß Ó»õÇ ï³Ï,
Ýáñ¿Ý ÏÁ Ùß³Ï¿ÇÝù å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»ñ Íñ³·Çñ»ñÁ:
â³°ñ ¿ÇÝù Ù»ñ ¹³ë³ñ³Ýáí Ñ³Ù³ÛÝ. Çõñ³ù³ÝãÇõñë Ù¿Û Ù¿Ï ï»ë³Ï ã³ñáõÃ»³Ý ·ÉáõË
·áñÍáó ¿ÇÝù, ½³Ý³½³Ý ³é³ùÇÝáõÃ»³Ùµ
ûÅïáõ³Í: ²ÝÏ»ÕÍ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³° ³É Áë»Ù
áñ ³°Û¹ ã³ñ³·áñÍÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ³É... »°ë ¿Ç... »õ
ÇÙ ß³ï Ëáñ³Ù³ÝÏ Ï»óáõ³Íùáíë, á»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï ûÓÇùë Ó»éù ã¿Ç ï³°ñ...: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ...ª áõëáõóÇãÝ»ñáõë Ñ³Ù³ñáõÙÝ áõ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ ·ñ³õ³Í ¿Ç... ÙÇ³ÛÝ ß³ï ùÇã»ñáõÝ
íÇ×³ÏáõáÕ ÑëÏÇãÇ å³ßïûÝ »õë ëï³ÝÓÝ³Í ¿Ç
»õ áõÕÕ³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÇÝ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ »ÝÃ³Ï³Û ¿Ç...:
ØÇù³ÝÇ ¹ñáõ³·Ý»ñ å³ïÙ»Ù ÇÙ ã³ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿ë. ...Ð³Ùµ³ñÓÙ³Ý ïûÝÇ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ, Ý³õ³Ï³ïÇùÇÝ ûñÁ, »ñµ ïÕ³ùÁ Ùï³¹ñ³Í »Ý çñ³Ë³Õ... µ³Ûó ³é Ç ½·áõßáõÃÇõÝª
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ
ÝÝç³ñ³ÝÝ»ñáõÝ
çáõñ»ñÁ
·Çß»ñáõÁÝ¿ Ïïñ³Í ¿, ÙÇÝã »ë Ï³ÝË³½·³Éáí
áñ»õ¿ ËáãÁÝ¹áï, ù³ñÇõÕÇ å³ñ³å ÃÇÃ»Õ ÙÁ
Ó»éù Ó·»Éáí, çáõñáí É»óáõó³Í, Ù³Ñ×³Ï³ÉÇë
ï³Ï å³Ñ»óÇ, ëÏ³áõïÏ³Ý ¹áÛÉÝ áõ çñ³Ù³ÝÁ
ÝáÛÝå¿ë çáõñáí É»óÝ»Éáí å³Ñ»óÇ, »õ ¹»é
³ñß³ÉáÛëÁ ãÍ³·³Í...ÙáõÃÝáõÉáõëÇÝ... Ñ³·áõëïÝ»ñë áõ ³ÝÏáÕÇÝë í³ñÁª ¹³ë³ñ³Ý ï³Ý»Éáí
å³Ñ»óÇ (ù³ÝÇ áñ ÝáÛÝ ³ï»Ý ¹³ë³ñ³Ý³å»ï
¿Ç »õ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ µ³Ý³ÉÇÝ ùáíë ÏÁ ÙÝ³ñ):
ì»ñ µ³ñÓñ³ó³Û Ù»ñÏ íÇ×³Ïáí, çáõñÇ ½¿Ýù»ñáíë ½ÇÝáõ³Í, »ñµ ¹»é ÁÝÏ»ñÝ»ñë ³Ýáõ¯ß³Ýáõ¯ß ÏÁ ùÝ³Ý³Ý Ë³Õ³Õûñ¿Ý... ÃÇÃ»ÕÁ
Ó»éùÇë, ÙÇç³Ýóù¿Ý ù³É³Í ÙÇçáóÇë í³ñ¿Ý
ÝÏ³ï»óÇ Ù»ñ ëñµ³½³ÝÁ ½·»ëï³õáñáõ³Í, ê.
¶Çñù Ã»õÇÝ ï³Ï Ï'áõÕÕáõ¿ñ »Ï»Õ»óÇ, Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ëÏë»Éáõ... ³éÇÃÁ Û³ñÙ³ñ ÝÏ³ï»Éáí...
³é³Ýó ³Ù¿Ý³¹áÛ½Ý ËÕ×Ç Ë³ÛÃÇ... í»ñ¿Ý
áõÕÕ³ÏÇ ëñµ³½³ÝÇÝ ·ÉËÇÝ íñ³Ûª ÃÇÃ»Õ ÙÁ
çáõñÁ å³ñå»óÇ: Ê»Õ× Ù³ñ¹Á Û³ñÏ³ñÍ³ÏÇÇ
»Ï³Í, ·ÉáõËÁ í»ñ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí §³ÝÇÍ»³¯É
ÁÉÉÇ°ë¦ Áë³õ, ù³ÝÇ áñ ÇÝù í³Ý»óÇ ÁÉÉ³Éáí
í³Ý»óÇÝ»ñáõÝ µ³ñµ³éÁ ÏÁ ·áñÍ³Í¿ñ...:
Ø³ñ¹Á... ·ÉË¿Ý ÙÇÝã»õ áïù Éá·ó³Í ¿ñ... ÙÇÝã
»ë Û³ÕÃ³Ï³°Ý, µ³Ûó íÇñ³õáñ ëñï¿ë, ù³ÝÇ áñ
³Û¹ ÇëÏ³å¿°ë µ³ñÇ »õ ëáõ°ñµ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÇÝ
³Ý¿ÍùÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿Ç... ÷³Ë³Û »õ
ÝÝç³ñ³Ý Ñ³ë³Í, áõÝ»ó³Í çáõñÇë å³ß³ñáíÁ
É³õ ÙÁ Éá·óáõóÇ ùÝ³óáÕ ÁÝÏ»ñÝ»ñë, µáÉáñÝ ³É
³ÝËïÇ°ñ...: ²ÕÙáõÏ-³Õ³Õ³Ï ÷ñÃ³õ... ÅËáñ
µ³ñÓñ³ó³õ..., »ë ÷³Ë³Û, ³Ý»ñ»õáÛÃ »Õ³Û...:
àõ½»óÇÝ ÷áË³¹³ñÓ»É... µ³Ûó çáõ¯ñ ·áÛáõÃÇõÝ
ãáõÝ¿ñ, ÇëÏ ÇÙ ³ÝÏáÕÇÝë »õ Ñ³·áõëïÝ»ñë...
ãù³ó³Í ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý...:
ºÏ»Õ»óõáÛ å³ßï³ÙáõÝù¿Ý Û»ïáÛ, ëå³ë»óÇ
áñ ëñµ³½³ÝÁ Ç°ñ ËáõóÁ ³é³ÝÓÝ³Ý³Û. Ï³Ù³ó

ÙÁ, Ù³ïÝ»ñáí ¹áõéÁ ½³ñÏÇ...: §Øï¿°ù¦Ç Ññ³Ù³ÝÁ ëï³ó³Íª ·³óÇ ëñµ³½³ÝÇÝ ³çÁ ³éÝ»Éáí Ñ³Ùµáõñ»óÇ »õ ÇñÙ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»óÇ
·áñÍ³Í ã³ñÇùÇë Ñ³Ù³ñ... ä³ïÏ³é»ÉÇ Í»ñáõÝÇÝ, ÇëÏ³å¿ë Ù»ñ í³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ñ³Ûñ³å»ï»ñáõÝ ëáõñµ Ñá·ÇáíÁ ëÝ³Í... Çñ³Ï³ÝÇÝ
Ù¿ç ëáõñµ ÙÁÝ ¿ñ µ³éÇÝ µáõ°Ý ÇÙ³ëïáíÁ... »ñµ
ï»ë³õ áñ ½Õã³Éá¯í... ÇñÙ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ÏÁ
ËÝ¹ñ»Ù í³ï ³ñ³ñùÇë Ñ³Ù³ñ... ·Ã³Éáí íñ³ë...
Ý»ñ»ó Áë»Éáí. §²¯Û ïÕ»ë, »ë É¿ ÏÁ ëÇñ»Ù Ù»ñ
ÑÇÝ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ,
»°ë É¿ Ï'áõ½»Ù Ë³Õ³É »õ áõñ³Ë³Ý³É, µ³Ûóª
ïÕ»ë ãÙï³Í»óÇ±ñ ¿¹å¿ë Í³Ýñ³·ÇÝ Ñ³·áõëïÝ»ñáí ½·»ëï³õáñáõ³Í, »Ï»Õ»óÇ »ñÃ³Éáõ
å³ÑáõÝ... Ï³ñ»ÉÇ± ¿ñ ¿¹ Ë³ÕÁ...¦: ºñµ ÇñÙ¿
ÃáÕáõÃÇõÝ ³é³Í, Ã»Ã»õó³Í ëñïáí, ¹áõñë
»É³Û, ³ÛÉ»õë ³Ý½áõëå ¹³ñÓ³Í ¿Ç, »õ ûñáõ³Ý
Ñ»ñáëÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõ¿Ç...:
àõñÇß ûñ ÙÁ, Ó»éùë ³Ýó³Í ¹»ÕÇÝ ËáÕáí³ÏÇ
Ïïáñáí (Ñ³½Çõ Ù¿ÏáõÏ¿ë Ù³ïÝ³ã³÷ »ñÏ³ñáõÃ»³Ùµ...) ³ïñ×³Ý³Ï ÙÁ ßÇÝ»óÇ, ï³Ëï³Ï¿ ·»Õ»óÇÏ ÏáÃáí, ß³ï ·»Õ»óÇÏ ë³ñùáí,
³ïñ×³Ý³ÏÇ ³Ù¿Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí ûÅï»óÇ ½³ÛÝ »õ áõ½»óÇ ÷áñÓ»É... Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ± ¿
å¿ïù »Õ³Í å³ñ³·³ÛÇÝ... µ³ÝÇ ÙÁ Í³é³Û»óÝ»É... ³Û¹ ·áñÍÇùÁ...
Ø»ñ ß¿ÝùÇÝ »ï»õÇ Ù³ëÁ, »ñÏáõ ×ÇõÕÇ íñ³Û
- ³ç »õ Ó³Ë - 90+90ª Ñ³ñÇõñáõÃëáõÝ å¿ïù³ñ³ÝÝ»ñ Ï³ÛÇÝ, áñáÝù ÙÇç³Ýóùáí Çñ³ñáõ Ï³åõ³Í ¿ÇÝ, ÇëÏ ÙÇç³ÝóùÁ ¹áõñëÇ å³ñï¿½ÇÝ ÏÁ
Ý³Û¿ñ: ä³ñï¿½ÇÝ ³Û¹ Ù³ëÁ ÃÇõñù å³ñïÇ½å³Ý ÙÁ í³ñÓ³Í ¿ñ, áõñ ÏÁ Ñ³õ»ñ Ùß³Ï¿ñ, áõ
Ëáßáñ ß³ï Ëáßáñ ³ùÉáñ ÙÁ áõÝ¿ñ, áñ Çñ
·»Õ»óÇÏ, ÑáÛ³Ï³å Ï»óáõ³Íùáí ½³ñÙ³Ýù ÏÁ
å³ï×³é¿ñ ³Ù¿ÝáõÝ: ´³Ûó »ë áñáß³Í ¿Ç
½¿Ýùë ÷áñÓ»°É ³Ýå³ÛÙ³Ý: ºñµ ¹³ë³ñ³Ý
ÙïÝ»Éáõ ½³Ý·Á ½³ñÏ³õ... »ë Çµñ Û³å³Õ³Í
»ï ÙÝ³óÇ... »ñµ ï»ë³Û Ã¿ Ù³ñ¹ ã'»ñ»õÇñ...
å³ïáõÑ³Ý¿Ý áõÕÕ»óÇ ½¿Ýùë, Ýß³Ý µéÝ»Éáí
³ùÉáñÁ, µÉÃ³ÏÁ ù³ß»óÇ¯... íëï³Ñ ³É ã¿Ç áñ
åÇïÇ Ï³ñ»Ý³ÛÇ Ñ³ñáõ³Í»É ½³°ÛÝ, í³éû¹ÇÝ
Ó³ÛÝÇÝ Ñ»ïª ³ùÉáñÇÝ ·»ïÇÝ ï³åÉïÏÇÉÁ
ï»ë³¯Û... ³é³Ýó ³ÛÉ»õ³ÛÉÇ ÷³Ë³Û ¹³ë³ñ³Ý... µ³¯Ûó... Ù»Í ¹³ñå³ë¿Ýª Ç°ñ ëÇñ³ëáõ¯Ý
³ùÉáñ-Ù»é»ÉÁ ·ñÏ³Í å³ñïÇ½å³ÝÇÝ ÙïÝ»ÉÁ,
ïÝûñ¿ÝÇÝ ë»Ý»³ÏÁ áõÕÕáõÇÉÁ...»õ ¹³ë³ñ³Ý
ÙïÝ»Éë Ù¿Ï »Õ³õ: ºë ³Ý³ÛÉ³ÛÉ ·ñ³õ»óÇ ·ñ³ë»Õ³Ýë, Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»óÇ áõëáõóÇã¿Ý
ù³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÏ»³Ý Û³å³Õ»Éáõë Ñ³Ù³ñ...:
¶Çï¿Ç Û³Ýó³ÝùÇë Í³ÝñáõÃÇõÝÁ »õ ³ïáñ
Ñ»ï»õ³Ýù å³ïÇÅÇë Í³ÝñáõÃÇõÝÁ... ØÇïùë...
¹³ë¿Ý ³õ»ÉÇ... ùÇã »ïù ·³ÉÇù å³ïÇÅáí ·ñ³õõ³Í ¿ñ... »ñµ Ï¿ëûñáõ³Í ×³ßÇÝ Ñ³Ù³ñ ß³ñù»ñáõ Ï»ó³Í ¿ÇÝù... »õ Ññ³Ù³ÝÇ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝùª
ïÝûñ¿ÝÇÝ ½³Ûñ³ó³Í Ï»ñå³ñ³ÝùÁ ÙÕÓ³õ³ÝçÇ ÙÁ å¿ë Ï³Ý·Ý»ó³õ Ù»ñ ¹ÇÙ³óª Ý³Ë
Ù»ÕÙ, ³å³ª ½³Ûñ³ó³Í... ³½¹³ñ³ñ»¯ó... Ã¿
§ïÕ³°ù..., Ó»½Ù¿ Ù¿°ÏÁ ¹ñ³óÇ ÃÇõ°ñù å³ñïÇ½å³ÝÇÝ ³ùÉáñÁ ëå³Ý³Í ¿. »Ã¿ ·³Éáí Û³ÝÓÝըõÇª Çñ å³ïÇÅÁ Ã»Ã»õ åÇïÇ ÁÉÉ³Û, Ñ³Ï³é³Ï
å³ñ³·³ÛÇÝ... ß³°ï Í³Ýñ å³ïÇÅÇ åÇïÇ
»ÝÃ³ñÏáõÇ...¦: ÈéáõÃÇõÝ ïÇñ»ó ³Ù¿Ý ÏáÕÙ...
»ë ³É ÙÇõëÝ»ñáõÝ å¿ë Éáõ¯é, µ³Ûóª Ý»ñë¿ë
Ëéáí»³¯É... ³Ýë³ë³Ý ÏÁ ÙÝ³ÛÇ... Ñ³Ï³é³Ï

ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ½ÝÝáÕ Ý³Ûáõ³ÍùÝ»ñáõÝ... Áë»É
Ï'áõ½¿ÇÝ Ã¿ª §ù»½Ù¿ ½³ï, áõñÇß Ù¿ÏÁ ãÇ ÏñÝ³ñ
ÁÉÉ³É¦: îÝûñ¿ÝÁ, »ñ»ù ³Ý·³Ù ÏñÏÝ»É¿ Û»ïáÛ...
¹³ñÓ³õ í³ñÇ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ.
§Ò»½Ç ¹³ë³ñ³Ýáí åÇïÇ ½ñÏ»Ù ×³ß¿Ý »õ
ë³ëïÇÏ åÇïÇ Í»Í»Ù...¦: ²Û¹ ñáå¿ÇÝ ÷áùñ
ïÕ³Û ÙÁ ³é³ç³Ý³Éáí Áë³õ §å³ñáÝ ïÝûñ¿Ý,
»°ë ï»ë³Û ³ùÉáñÁ ëå³ÝáÕÁ, í»ñÇ ¹³ë³ñ³Ý¿Ý
¿: ºë ÏñÝ³Ù ½ÇÝùÁ óáõóáõÝ»É...¦: ²Ûë áñ ÇÙ³ó³Û, ³é³Ýó ñáå¿ ÙÁ ÏáñëÝóÝ»Éáõ Û³é³ç³ó³Û
¹¿åÇ ïÝûñ¿ÝÁ »õ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇ Ã¿ ³ùÉáñÁ
ëå³ÝáÕÁ »°ë »Ù: ¼³Ûñ³ó³Í ïÝûñ¿ÝÁ, ÇÝÍÇ
¹³éÝ³Éáíª §Ñ³å³ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ÇÝãáõ± Éáõé
Ï»ó³ñ¦ Ñ³ñóáõó:
- äñ. îÝûñ¿Ý, É³õ ãÑ³ëÏó³Û ËÝ¹ñÇÝ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ, µ³Ûó »ñµ Ñ³ëÏó³Û, »Ï³Û Ëáëïáí³Ý»Éáõ...:
- Þ³ï É³°õ, ÇÝãá±í ëå³Ý»óÇ°ñ ³Û¹ ³ùÉáñÁ...:
- ÆÙ ßÇÝ³Í ½¿Ýùáíë. áõ½»óÇ ÷áñÓ»É »õ ³Ý
³É ëå³Ýáõ»ó³õ...- ÁëÇ:
- Þáõ°ï ïáõ°ñ ³Û¹ ½¿ÝùÁ,- Áë³õ:
- äñ. îÝûñ¿Ý, ¹³ë³ñ³ÝÁ, ¹³ñ³ÏÇë Ù¿çÝ ¿:
- ´»°ñ Ý³ÛÇÙ:
ºñµ ¹³ë³ñ³Ý áõÕÕáõ»ó³Û áñå¿ë½Ç ½¿ÝùÁ
µ»ñ»Ù... ïÝûñ¿ÝÝ ³É ÇÝÍÇ Ñ»ï»õ»ó³õ... »ñµ
¹³ë³ñ³Ý Ñ³ë³Ýù... Ùï³µ»ñ»óÇ Ã¿ª ¹³ñ³ÏÇë Ù¿ç... ¹³ßáÛÝ ÙÁ »õ ïáåñ³Ï ÙÁÝ ³É í³éû¹
Ï³Û... áñ ½Çë ³õ»ÉÇ »õë ¹³ï³å³ñï»Éáõ ³éÇÃ
ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝ... »õ áñáíÑ»ï»õ ¹³ñ³Ïë
ß³ï ·³ÕïÝÇ Ó»õáí ÏÕå»Éáõ ÏÕå³Ýùáí ÏÕå³Í
¿Ç... ¹»ñë ÷áË»Éáí, ³ÝÙÇç³å¿ë ëÏë³Û ·ըñå³ÝÝ»ñë Ëáõ½³ñÏ»É, Çµñ Ã¿ ÏÁ ÷Ýïé¿Ç
¹³ñ³ÏÇë µ³Ý³ÉÇÝ ... áñ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ...
µáÉáñ Ëáõ½³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñë ³å³ñ¹ÇõÝ ³Ýó³Ý...:
àñå¿ë½Ç ë»Õ³ÝÁ ãÏáïñáõÇ, ïÝûñ¿ÝÁ ÇÝÍÇ
ù³ÝÇ ÙÁ Å³Ù å³ÛÙ³Ý³Å³Ù ïáõ³õ áñ
µ³Ý³ÉÇÝ ·ïÝ»Éáí, µ³Ý³Ù ¹³ñ³Ïë... »õ Çñ»Ý
Û³ÝÓÝ»Ù ½¿Ýùë, ½áñ ·áñÍ³Í³Í ¿Ç ³ùÉáñÁ
ëå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ...: ºñµ ×³ß¿Ý Û»ïáÛ ¹³ë³ñ³Ý Ùï³Ýù... ³é³çÇÝ ·áñÍë »Õ³õ í³éû¹ÇÝ
ïáåñ³ÏÁ »õ ¹³ßáÛÝÁ Ù¿Ï ÁÝÏ»ñáçë ¹³ñ³ÏÁ
ï»Õ³õáñ»É... »õ ³å³Ñáí ëå³ë»É ¹³ëÇÝ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý, ÙÇÝã ³Ý»ñÏÇõÕ ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù áõëáõóÇãÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ ³Ñ³¯...
Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Ùáõïù ·áñÍ»ó äñ. ïÝûñ¿ÝÁ »õ
·ÉËÇë íñ³Û Ï»Ý³Éáíª §ïáõ°ñ ½¿ÝùÁ¦ Áë³õ...:
ºë ¹³ñ³Ïë µ³óÇ »õ ï»ïñ³ÏÝ»ñë å³ñå»Éáí
ëÏë³Û ¹áõñë ù³ß»É Ùáõñ× ÙÁ, Ù³ñÙ³ñÇ ÏïáñÝ»ñ...: îÝûñ¿ÝÁ ½³ñÙ³ó³Í Ý³Ûáõ³ÍùÁ íñ³ë
áõÕÕ»ó, ÙÇÝã ÁÝÏ»ñÝ»ñë ½Çë ÷ñÏ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃ»³Ùµ ëÏë³Ý µ³ó³ïñ»É Ã¿ª èáå»ñÃÁ
³ñÓ³Ý³·áñÍ ¿: ØÇÝã³Û¹ ¹áõñë Ñ³Ý»óÇ ß³ï
Ï³ñÍñ Ù³ñÙ³ñÇ íñ³Û ù³Ý¹³Ï³Íë Ø»ÍÝ
îÇ·ñ³ÝÇÝ ·ÉáõËÁ, ß³ï áÕáñÙ»ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñª
½Ù»ÉÇÇ Ïïáñ ÙÁ, ù³ÝÇ ÙÁ ·³Ù»ñ »õÝ.: ²ëáÝù
Ù»ñ ÇÙ³ëïáõÝ ïÝûñ¿ÝÇÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ·ñ³õ»óÇÝ: ²ãùÇÝ ï³Ï¿Ý Ù¿Û ÙÁ ù³Ý¹³ÏÁ ½ÝÝ»Éáí,
Ù¿Û ÙÁÝ ³É ÇÝÍÇ Ý³Û»Éáí ½Çë ÏÁ ã³÷¿ñ, »ñµ
÷áñÓ³ÝùÇÝ ³ÕµÇõñÁ »ÕáÕ ½¿ÝùÁ Çñ»Ý
»ñÏ³ñ»óÇ...: ²é³õ, ³ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ ¹³ñÓáõó »õ
Ý»ñëÇ¹Ç¿Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ÅåÇï ÙÁ ³Ýó³õ
ßñÃÝ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý: ¶ñ³õ»Éáí ½¿ÝùÝ áõ ù³Ý¹³ÏÁ Áë³õ. §¹³ë¿Ý »ïù ûýÇ°ë »Ïáõñ¦:
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Մենք Եւ Ազգի Հարցը. Պատմութիւն Եւ Համաշխարհայնացում
¾ç 03
տարբերակող մեծ կամ պզտիկ ազդակներ կան,
որոնք անոնց կու տան տարբեր նկարագիր: Հողամշակ կամ խաշնարած, ձիւներու մտերմութեան
մէջ ապրող թիպեթցին եւ ծովագնաց անգլիացին
տարբեր են, մարդիկ նոյն ձեւով չեն ապրիր,
աշխարհը նոյն ձեւով չեն տեսներ, նոյն ձեւով չեն
սնանիր, նոյն ձեւով չեն հագուիր: Սառուցեալ գօտիներու, արեւադարձային երկիրներու եւ հասարակածի ժողովուրդները նոյնատեսակ կենցաղ եւ
ճարտարագիտութիւն չունին, իրենց առօրեայէն եւ
շրջապատէն կը թելադրուին ընդհանուր բնորոշումով իրենց մշակոյթները: Հիւսիսի էսքիմոն եւ
լաբոնը, Միջերկրականի աւազանի յոյնը եւ արաբը, Խաղաղականի կղզիներու բնիկները նոյնն են
եւ տարբեր: Ժամանակակից քաղաքակրթութիւնը
իր արտադրական-սպառողական-հաղորդակցական պայմաններու ընդհանրացումով տարբերութիւնները կը ջնջէ, աւելի ճիշդ` անհետացնելու
ընթացքի մէջ է: Այս պատճառով ալ կան ապագայ
մարդկային ընկերութեան մասին տեսութիւններ,
որոնցմէ վերջինը, կրօններէ եւ կայսրութիւններէ
ետք, Մարքիւզի միատարածք մարդէն (l’homme
unidimensionnel) եւ Ճորճ Օրուէլի թուանշան դարձած մարդէն ետք, մեր օրերու համաշխարհայնացումն է: Բայց` ոչ վերջինը, որ փակէ պատմութեան օղակը:
Բայց ոչ ոք կը լքէ ժողովուրդ, ազգ, պետութիւն,
երկիր եւ հայրենիք բառերը եւ անոնց հետ եկող
ըմբռնումները: Նոյնիսկ Խորհրդային Միութիւնը,
Բ. Աշխարհամարտին, չվարանեցաւ խօսելու
հայրենական պատերազմի մասին:
Որպէս մարդ եւ որպէս հայ, համագումար քաղաքական, մշակութային, տնտեսական, գիտական եւ հաղորդակցական դանդաղ կամ արագ
հոլովոյթի իրարանցումին մէջ, ցարդ որպէս ՀԱՅ
ԱԶԳ ըմբռնուած հաւաքականութիւնը ի՞նչ պատկեր(ներ) կը ներկայացնէ: Ան անցեալի շարունակութի՞ւն է, պիտի դադրի՞ շարունակութիւն ըլլալէ
եւ պիտի ըլլա՞յ նորի սկիզբ:
Այս հարցումին հայերը, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), կու տան իրենց կացութենէն մեկնած պատասխաններ: Եթէ ընկերաբանական գիտական
խոյզեր (enquêtes sociologiques) կատարուէին, եթէ
միջոցները ունենայինք այդ ընելու, չբաւարարւէինք գաղափարաբանական եւ ենթակայական
դասական դարձած տարազումներով, պիտի տեսնէինք, որ ՀԱՅ ԱԶԳ բնորոշումը կը ներկայացնէ
խայտաբղետ հաւաքականութիւններ եւ տեսակէտներ` կենցաղի, լեզուի, մշակոյթի, բարքերու,
հեռանկարներու:
Առանձնացնենք լեզուի պարագան` որպէս
օրինակ:
Բենիամին Թաշեան «Դեգերումներ Տիրոջ այգիին մէջ» գիրքի էջերուն վրայ, (գիրք, որ դեռ չէ
սպառած եւ կարելի է գտնել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան գրախանութը), կը խօսի
քրտական առածի մը մասին, զոր կարդացած է
օրացոյցի թերթիկի մը վրայ, որ կ’ըսէ, թէ իմ լեզուս
խօսող օտարը աւելի մօտ է ինծի, քան` ցեղակիցս
որ չի խօսիր իմ լեզուս: Եւ տխրութեամբ կ’աւելցնէ,
որ այդ իմաստութիւնը ինք պիտի սորվէր քիւրտերէն… Արդարեւ, լեզուին խորթացած ազգի
հատուածները կը կորսնցնեն հարազատութիւնը:
Ֆրանսացի իմաստասէր մը կ’ըսէ` «Բառերու
ժառանգութիւն, գաղափարներու ժառանգութիւն»,

այսինքն լեզուի շաղախով կը ստեղծուի տուեալ
հաւաքականութեան մը մէկութիւնը: Իսկ զիս
ամէնէն աւելի տպաւորած է ժԷ. դարու ֆրանսացի
ծիրանաւորի մը խօսքը, որ վանդակի մէջ եղող
կապիկ մը երկարօրէն դիտելէ ետք կ’ըսէ. «Խօսէ՛
եւ քեզ մկրտեմ»… Լեզուն մարդուն պատկանելիութեան անցագիրն է: Յաճախ կրկնուող «զգացումով
հայ ըլլալ»-ը, առանց լեզուի դրոշմի, ենթակայական
սահմաններէ դուրս չի գար, կը մնայ ընդհանրապէս
«տուրիստական» հետաքրքրութիւն` միշտ յարգելով յանձնառու բացառութիւնները:
Ճառային «համաշխարհային ազգ» ըլլալու
փուչիկը աճպարարութիւն է:
Ազգը գոյացման համար կարիք ունի առարկայական եւ ենթակայական ազդակներու համատեղ
գոյութեան: Կան լեզուն եւ լայն առումով մշակոյթը,
որոնք կ’ըլլան խօսող եւ անոնցմով ապրող ժողովուրդով: Բայց երբ ժողովուրդը կը տարտղնուի,
կը նօսրանայ, անոր անդամները եւս կը նօսրանան:
Հայկական համրանքը սփիւռք կացութեան պատճառով ենթակայ է մաշումի, քանի որ հեռանալով
առարկայական ենթահողէ` չի կրնար պահել
ենթակայական ազդակները` լեզուն եւ մշակոյթը:
Հետեւաբար անշրջանցելի է առարկայական
ազդակը` հող-հայրենիքը, ուր լեզուն եւ մշակոյթը
բնական կերպով կրնան աճիլ, ինքնութիւն կը
պահեն եւ կը դիմադրեն համաշխարհայնացման
յորձանքին: Այս ըմբռնումով, սփիւռք-ազգը միշտ
վտանգուած է: Թէ սփիւռքի մէջ ազգային ինքնութիւն պէտք է պահել` պահելու համար համրանքը,
վէճի առարկայ չէ, բայց երբեք մէկդի պէտք չէ դնել
իրատեսութիւնը: Պարզ պէտք է ըլլայ իմաստութիւնը. սփիւռքը ինքնանպատակ չի կրնար ըլլալ:
Զայն պէտք է պահել ազգային ինքնուրոյնութեամբ`
վերադարձի համար: Այս ինչո՞ւն է, իսկ որոշ չէ
ինչպէ՞սը:
Ազգի գոյատեւման երաշխաւորը հող-հայրենիքն է` իր տնտեսութեամբ, եւ ան է, որ կարելի կը
դարձնէ ինքնուրոյնութիւնը` համախումբ կեանքով:
Այս բնական ընտրանք է:
Այսօր պարզ է, որ սփիւռքեան հատուածները
բազմալեզու են հայերէնի տեղատուութեան յառաջացուցած ապակայունացման պատճառով, անոնց
միջեւ հաղորդակցութիւնները միշտ քիչ մը աւելի
պիտի դժուարանան, եթէ հետզհետէ չշեշտուի
համաշխարհայնացումը կրող անգլերէնի տարածումը ամէնուրեք, նաեւ` Հայաստանի մէջ, բռնելով
ոմանց երազած մէկ պետութիւն, մէկ կառավարում
եւ մէկ մարդկութիւն ճամբան: Այսինքն` անհետացումը ազգերու: Բնութիւնը որպէս այդպիսին եւ
մարդը որպէս բնութեան արարած` կրնա՞ն ենթարկուիլ, եւ կ’ընդունի՞ն ենթարկուիլ այդ միօրինականացման: Բանաստեղծ մը (Boileau) ըսած էր`
«Արտաքսեցէ՛ք բնականը, ան քառասմբակ կը
վերադառնայ»:
Սփիւռքը Ազգային Ինքնուրոյնութեամբ Պահելու Հարցը
Կրկնենք. մօտաւոր ճշգրտութեամբ անգամ
պատկերացում չունինք սփիւռք(ներ)ի համրանքի,
այդ համրանքի մէջ պահուած ինքնութեան եւ
ակնկալելի յանձնառութեան տոկոսի մասին:
Միշտ պէտք է ընդգծել, որ մարդոց եւ ազգի մը
համար սփիւռքը անբնական կացութիւն մըն է, որ
կ’առաջնորդէ փոփոխութեան, որուն համար կը
գործածուին զանազան բառեր. պատշաճեցում,
համարկում, մերւում եւ հուսկ` ձուլում, անհե-

տացում, օտարում եւ այլասերում:
Սփիւռքի ազգային ինքնուրոյնութեամբ գոյատեւման համար համահայկական ռազմավարութիւն եւ մարտավարութիւն չունինք, այդ չունի
հայրենի պետութիւնը, չունին սփիւռքները: Ինչ որ
կատարուած է եւ կը կատարուի, միշտ մասնակի է,
ցաւի դէմ` homռopathique դարմաններ, եթէ դեռ
placebo չեն: Եթէ չենք յաջողիր, որ սփիւռքածին
իւրաքանչիւր հայ տղայ եւ աղջիկ հայկական
վարժարան յաճախելու պատեհութիւն ունենայ,
եթէ զէնքեր վար կը դնենք եւ դպրոցներ կը
փակենք, եթէ մարդորսական պատճառաբանութիւններով լրատուամիջոցները կը դառնան
օտարալեզու, մասնակից եւ մեղսակից կ’ըլլանք
սփիւռքի համրանքի աստիճանական այլասերման:
Նախորդող սերունդի մարդիկ, պարզ բանաձեւումով կ’ըսէին` ճերմակ ջարդ:
Բարի ցանկութեամբ եղած յայտարարութիւնները սփիւռքը պահելու միտող կազմակերպուածութեան մասին, հանդիսութիւններու բեմերէն վար
չեն իջներ, առարկայ չեն համահայկական վերաբերումի: Հայաստանի համար երբ կարելի է տասնեակ միլիոնաւոր տոլար հաւաքել, եւ այդ պէտք է
ընել, ինչո՞ւ այդ պէտք չէ ընել ազգի աւելի քան կէս
համրանքի ինքնուրոյնութեան պաշտպանութեան
համար: Այս ուղղութեամբ, կրկնենք, ո՛չ համահայկական ծրագրում կայ, ո՛չ ալ միջոցներ: Կարծէք`
կը ծանծաղինք` քիչ մը աւելի, քիչ մը պակաս,
թաղայինի եւ բարեսիրականի թափառումներուն
մէջ: Չկայ նոյնիսկ հայրենադարձութեան ծրագրում: Բայց կան գէթ դեռ ներկայ ամբոխները
զուարճացնող հրավառութիւններ:
Բայց բացակայ ամբոխները ո՞ւր գտնել…
Չեզրակացնելու Համար
Հարցերը կան: Անոնց լուծումները ազգը պիտի
գտնէ եւ իրականացնէ, որոնք դուրսէն պիտի
չգան: Բայց պէտք է հասկնալ նաեւ, որ մեր բարդ
եւ մաշեցնող կացութեան մէջ ոգեշնչող ճառերը,
սիրողականի մակարդակին էսթեպլիշմընթի ինքնարդարացման ծառայող աղմկարարութիւնը եւ
միշտ սպասուող լուծումները ոչինչ կրնան փրկել,
ոչ մէկ ապագայ կը պատրաստեն:
Հայաստան եւ Արցախ վաղ թէ ուշ պիտի
յաղթահարեն իրենց դժուարութիւնները: Անոնք
պետութիւն են:
Ինչպէ՞ս պիտի յաղթահարուին սփիւռքներու
հարազատութեամբ գոյատեւման խնդիրները:
Խնդիրները` ազգի աւելի քան կէսին, որ
պատմութեան բեմին վրայ մնալու, չանհետանալու
տեսական կարողականութիւն է (potentiel), որ
այսօր կարծէք ինքզինք սահմանած է միայն
Հայաստանի նկատմամբ խիղճ հանդարտեցնող
բարեսիրութեան:
Տեղ մը օրակա՞րգ է սփիւռքը` որպէս հայրենահանուած ազգի հատուած 2100-ին, երբ այսօր
երթեւեկողները եւ աղմկողները այլեւս պիտի
չըլլան: Հարցում էր… Որո՞ւ ուղղուած…
Քուինզ, Նիւ Եորք
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ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾԱՌԻ
ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՄՍՈՒՐԻ
ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒՄ
Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 5.00-ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ Ս. Յակոբ Մծբնացի
հայրաեպտին նուիրուած նախատօնակ, որմէ ետք տեղի պիտի ունենայ
Նոր Տարուան տօնախմբութիւն, ծառի եւ մսուրի լուսաւորում։
Այս առիթով, դէպի Մայրավանք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին երթեւեկը դիւրացնելու նպատակով, ժամը 4։00-էն սկսեալ, մասնաւոր փոխադրակառքեր տրամադրելի պիտի ըլլան հետեւեալ վայրերուն մէջ.
•
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դիմաց
•
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ դիմաց
•
Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ դիմաց
•
Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ դիմաց
•
Ֆանար` ակումբին առջեւ
•
Ռաուտա (Էհլան)
•
Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ կից
•
Զալքա ակումբին կից
•
Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցի
•
Հաճըն եւ Ռմէյլ` նախկին Փուռ Փատովային կից։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, սաներու կրթանպաստի 20182019 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի պիտի ունենան
ամէն Երեքշաբթի օր, մինչեւ 20 Դեկտեմբեր 2018, 6:00-էն 8:00,
միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ, Տորա:
Կը խնդրենք մեր հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած
թուականը:
ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ»
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ ԻՐ
ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան
փայլուն ելոյթներէն ետք, մօտ օրէն, պարուսոյց եւ գեղարուեստական ղեկավար տիկին Անի Կոստանեանի գլխաւորութեամբ պիտի վերսկսի
նոր տարեշրջանի փորձերուն:
Փորձերը տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
Պարախումբը կ'ընդունի վեց տարեկանէն սկսեալ դիմորդներ: Բոլոր անոնք,
որոնք կը փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան
համար կրնան դիմել ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ, հեռ՝ 04- 523043/44 կամ
պարախումբի վարչութեան:
ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի Վարչութիւն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
«Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
«Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ
տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը
6:00ին, միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւորելու «Զարթօնք»ի
անցնող տարուայ իրագործումները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին,
եւ իրար փոխանցելու մեր բարեմաղթութիւնները գալիք Ամանորի եւ Սուրբ
Ծննդեան տօներուն առիթով։
Պիտի հանդիպինք Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա յարկ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Հաւաքը առիթ մը պիտի հանդիսանայ նաեւ ձեզի հրամցնելու
«Զարթօնք»ի Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:
Հաւաքի աւարտին տեղի պիտի ունենայ նաեւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի մաղթանքներ ձեզի եւ ձեր սիրելիներուն:
«ԶԱՐԹՕՆՔ»
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
եւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի
անդամ՝ մեզմէ յաւէտ բաժնուած
ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան
քառասունքին առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝ ՇԱԲԱԹ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
2018ի յետմիջօրէի ժամը 1:00ին,
Ս. Նշան մայր եկեղեցուոյ մէջ, Զոքաք Պլաթ, Պէյրութ:
Հրաւիրուած էք այդ օր միասնաբար կողքին ըլլալու մեր հանգուցեալ ընկերոջ տիկնոջ եւ դուստրերուն, ինչպէս նաեւ ընտանեկան պարա-գաներուն ու հարազատներուն:
Ներկայս ընդունիլ, որպէս անձնական հրաւէր:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

¶ð²ôàô²Ì úð
«Զարթօնք» Օրաթերթ
Շաբաթ 22 Դեկտեմբեր 2018
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