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Լիբանանեան Ուժերը Չի Պահանջեր
Յատուկ Պաշտօններ Ձեռք Ձգել Նոր
Կառավարութեան Մէջ. Ռիաշի

Լիբանանեան ուժեր կուսակցութիւնը ներկայացնող տեղեկատուական նախարարի պաշտօնակատար Մըլհեմ Ռիաշի դիտել տուաւ, որ ԼՈն չի

պահանջեր յատուկ պաշտօններ ձեռք ձգել նոր
նախարարաց խորհուրդին մէջ՝ յաւելելով, որ
կուսակցութիւնը երբեք չի խոչընդոտեր կառավարութեան կազմաւորման գործընթացը:
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի
հետ հանդիպումէ ետք ի պատասխան այն հարցին,
թէ արդեօք ԼՈն պահանջա՞ծ է ստանձնել հեռահաղորդակցութեան նախարարի պաշտօնը, Մըլհեմ
Ռիաշի ըսաւ. «Լիբանանեան ուժեր կուսակցութիւնը
չի պահանջեր յատուկ պաշտօններ: Աւելին, մենք
որեւէ կերպ չենք խոչընդոտեր կառավարութեան
ձեւաւորման գործընթացը:
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Սէուտական Արաբիոյ Իշխանութիւնները Սէուտցի Լրագրողի
Սպանութիւնը Խոստովանած Են Ճնշումի Տակ
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլուն յայտնած է, որ Սէուտական Արաբիոյ
իշխանութիւնները Իսթամպուլի մէջ իրենց գլխաւոր
հիւպատոսութեան շէնքին մօտ սէուտացի լրագրող
Ժամալ Խաշոկժիի սպանութեան փաստը խոստովանած են ճնշումներու ներքոյ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ թրքական «Անատոլու» լրատուական
գործակալութիւնը:
«Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի եւ Սէուտական առաջնորդի խօսակցութենէն
ետք Սէուտական Արաբիան աւելի հաղորդակից
դարձաւ եւ կարեւոր է, որ անոնք թէկուզ ուշ եւ
ճնշումի տակ, բայց խոստովանեցան սպանութիւնը:
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Պէյրութի Օդակայանին Մօտ Հրթիռակայանի Հաւանական
Առկայութեան Մասին Իսրայէլական Պնդումները Կը Միտին
Սրել Հարաւային Լիբանանի Մէջ Իրավիճակը. Աուն

Նախագահ Միշէլ Աուն Երեքշաբթի ըսաւ, որ
Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրի օդակայանին մօտ
Հըզպալլա կուսակցութեան կողմէ հաստատուած
հաւանական հրթիռակայանի առկայութեան մասին
անցեալ ամիս ՄԱԿի Ընդհանուր ժողովին Իսրայէլի
վարչապետ Պենճամին Նաթանիահուի պնդումները նպատակաուղղուած են հնարաւորինս սրելու
հարաւային Լիբանանի մէջ տիրող իրավիճակը:

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447

Բոլոր հետաքննութիւններուն կը մասնակցին
սէուտացի ներկայացուցիչներ»,- ըսած է Չաւուշօղլուն:
ԱՄՆ Կեդրոնական հետախուզական վարչութեան (ԿՀՎ) տնօրէն Ճինա Հեսպելը Թուրքիա է եւ
պիտի մասնակցի Իսթամպուլի մէջ Սէուտական
Արաբիոյ հիւպատոսութեան շէնքի մօտ սէուտացի
լրագրող Ճամալ Խաշոկճիի սպանութեան գործի
հետաքննութեան:
ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփ վստահութիւն յայտնած է, որ Ժամալ Խաշոկժիի մահը դաւադրութեան արդիւնք էր, սակայն իրադարձութիւնները սկսան զարգանալ ոչ այնպէս, ինչպէս
սկզբնապէս ծրագրուած էր:

Հայաստանը Կրնայ Շատ Կարեւոր
Հանգոյց Հանդիսանալ ԵՄ-ԵԱՏՄ Անդամ
Երկիրներուն Միջեւ. Արմէն Սարգսեան

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեան երէկ Ժընեւի մէջ աշխատանքային հանդիպում ունեցած է սինկափորեան մեծագոյն «Vertex
Venture Holdings» ընկերութեան, զուիցերական «Swiss
Sustainable Finance», գերմանական հանրայայտ
«Siemens» ընկերութիւններու խումբին մէջ մտնող
«Siemens Financial Services» կազմակերպութեան
ղեկավարութեան հետ։
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ նախագահի գրասենեակէն, հանդիպումին նպատակը արտերկրի գործարարներուն Հայաստանի ներդրումային դաշտին,
տարբեր ոլորտներուն մէջ համագործակցութեան
ծաւալման հեռանկարներուն ծանօթացնելն էր:
Քննարկուած են նշուած ընկերութիւններու հետ
փոխշահաւէտ համագործակցութեան վերաբերող հարցեր: Անդրադարձ կատարուած է անոնց փորձը Հայաստանի մէջ ներդնելու, ինչպէս նաեւ հայաստանեան
ընկերութիւններուն հետ նախագիծեր իրականացնելու
հնարաւորութիւններուն։
Մասնաւորապէս, պայմանաւորուածութիւն ձեռք
բերուած է Հայաստան այցելելու եւ համագործակցութեան շուրջ կառավարութեան հետ քննարկումներ
ծաւալելու վերաբերեալ։
Հանրապետութեան նախագահը ներկայացուցած
է Հայաստանի տնտեսութեան աւելի արագ զարգացող
եւ հեռանկարային ուղղութիւնները: Նախագահ Սարգըսեան նշած է, որ Հայաստանը, հանդիսանալով
ԵԱՏՄ անդամ, կրնայ շատ կարեւոր հանգոյց հանդիսանալ ԵՄ-ԵԱՏՄ անդամ երկիրներու միջեւ, յատկապէս որ անոր համար առկայ են բոլոր պայմանները:
«Vertex Venture Holdings»ը վենչուրային ֆոնտերու
համաշխարհային ընկերութիւն է, որ գլխաւորապէս
կեդրոնացած է տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու եւ առողջապահութեան ոլորտներու մէջ վենչուրային ներդրումներու հնարաւորութիւններու վրայ:
«Swiss Sustainable Finance»ը կը միաւորէ 110 անդամ
եւ գործընկեր կազմակերպութիւններ, այդ կարգին՝
զուիցերական դրամատուները։ Իր գործունէութիւնը
ուղղուած է «մաքուր տնտեսութեան» գաղափարին եւ
մաքուր գիւղատնտեսութեան զարգացման, ինչը
այսօր արդիական խնդիր է Հայաստանի համար:
«Siemens Financial Services» ընկերութեան հետ
քննարկուած է ուժաբանութեան, արդիւնաբերութեան,
ենթակառուցուածքներու ոլորտներուն մէջ փոխգործակցութեան հարցեր, մասնաւորապէս նշուած է, որ
Հայաստանը՝ որպէս ԵԱՏՄ անդամ, կրնայ կամուրջ
ըլլալ դէպի եւրասիական շուկաներ:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հայրապետական Այցով Գտնուում Է Իտալիայում
Հոկտեմբերի 20ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսն Իտալիայի հայոց հովուութեան
հոգեւոր դասի եւ վարչական խորհրդի հրաւէրով
մեկնեց Իտալիայի Հանրապետութիւն` հանդիսապետելու հովուութեան հոգեւոր կենտրոն Միլանի
Սուրբ Քառասուն մանկանց եկեղեցու կառուցման
60ամեակին նուիրուած արարողութիւնները:
Նորին Սրբութեանն ուղեկցում են Շիրակի թեմի
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Միքայէլ եպիսկոպոս
Աջապահեանը, գաւազանակիր Հոգեշնորհ Տ.
Անանիա աբեղայ Ծատուրեանը եւ կոմպոզիտոր
Տիգրան Մանսուրեանը:

Միլանի օդանաւակայանում Վեհափառ Հայրապետին դիմաւորեցին Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ եւ Վատիկանում Հայ
Եկեղեցու ներկայացուցիչ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ
արքեպիսկոպոս Պարսամեանը, Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակի փոխանորդ
եւ Միլանի Սուրբ Քառասուն մանկանց եկեղեցու
հոգեւոր հովիւ Հոգեշնորհ Տ. Թովմայ վարդապետ
Խաչատրեանը, ինչպէս նաեւ եկեղեցու վարչական
խորհրդի ատենապետ տիար Սարօ Խուտաւերտին,
վարչականներ եւ պաշտօնեաներ:

Նոյն օրը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր
շքախմբով եւ Իտալիայի հայոց հովուութեան հոգեւոր դասի ու վարչականների ուղեկցութեամբ
հանդիպեց Միլանի Կաթոլիկ եկեղեցու արքեպիսկոպոս Գերաշնորհ Մարիոյ Դելպինիի հետ:

նախատեսուած գահասրահում:
Հայրապետական այցի առաջին օրն ամփոփուեց
Միլանի Հայ տանը, ուր Վեհափառ Հայրապետը
հանդիպում ունեցաւ Միլանի եկեղեցու հովանու
ներքոյ գործող Միլանի երիտասարդական կազմակերպութեան վարչական խորհրդի եւ բազմաթիւ
երիտասարդների հետ: Հանդիպումն անցկացուեց
հարց ու պատասխանի ձեւաչափով, որի ընթացքում
Նորին Սրբութիւնը լուսաբանութիւններ տուեց հայորդիներին յուզող հարցերի վերաբերեալ, խօսեց
Սփիւռքում հայ ինքնութեան, ազգային-հոգեւոր
արժէքների պահպանման կարեւորութեան, երիտասարդութիւնից Եկեղեցու ակնկալիքների եւ
եկեղեցական կեանքում երիտասարդների ներգրաւուածութեան մասին:

Միլանի Կաթոլիկ Եկեղեցու առաջնորդարանի
եպիսկոպոսական մատուռում կատարուեց միասնական աղօթք, ապա հանդիպումը շարունակուեց
առաջնորդարանի պատուոյ հիւրերի համար

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Լեռ Կամսար (Արամ
Թովմասեան)

Լեռ Կամսար (Արամ Թովմասեան) (24 Հոկտեմբեր 1888, Վան - 22 Նոյեմբեր 1965, Երեւան),
գրող, երգիծաբան։
Ծնած է Վան, հոգեւորական ընտանիքի մէջ։
Վանի Երեմեան վարժարանի, ապա Էջմիածինի
ճեմարանին մէջ եղած է փայլուն ուսանող։ Ճեմարանաւարտ՝ վերադարձած է Վան 1909ին, դասաւանդած է հայոց լեզու եւ գրականութիւն տեղւոյն
Կեդր. վարժարանին մէջ։ Աշխատակցած է նաեւ
«Աշխատանք» թերթին՝ երգիծական իր առաջին
գրութիւններով։
1915ին գործուն մասնակցութիւն բերած է Վանի
ինքնապաշտպանութեան յաղթական կռիւներուն։
Ռուսական բանակին նահանջին հետ կը հարկադըրուի ընտանեօք գաղթել Երեւան։ Հոն կրկին կը
զբաղի ուսուցչութեամբ, միւս կողմէ՝ Երեւանի,
Թիֆլիսի եւ Պաքուի թերթերուն մէջ կը շարունակէ

հրատարակել երգիծական գրութիւններ, որոնք
հանրութեան ուշադրութիւնը կը գրաւեն։
1920ին Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք
կ'անցնի Պարսկաստան, բայց յաջորդ տարին կը
վերադառնայ ու կը հրաւիրուի աշխատելու «Խորհըրդային Հայաստան»ի թերթին մէջ:
1924ին լոյս կը տեսնէ իր առաջին հատորը։
1935ի հալածանքներուն Երեւանի մէջ կը բանտարկուի տարի մը, ապա երկուքուկէս տարի կ'աքսորուի Սիպերիա։ Վերադարձին ներքին աքսորով
կը ղրկուի Սեւանի լեռնային շրջանները, ուր կը
զբաղի մեղուաբուծութեամբ մինչեւ 1953:
Կեանքին վերջին տասնամեակին կը վերադառնայ Երեւան, աշխատակցութիւն կը բերէ «Ոզնի»
երգիծաթերթին (կը գրէ տոմսեր՝ ընդունուած,
առօրեայ մանր նիւթերով): Լոյս կ'ընծայէ հատոր մը
եւս։ Կը մահանայ Երեւան:
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Առաջին Եւ Վերջին Հանդիպումները Արա Կիւլերի Հետ
ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ

Ե՞րբ էր որ առաջին անգամ հանդիպեցայ Արա
Կիւլերին կամ ճանչցայ զինք, յստակ կերպով չեմ
յիշեր, բայց ինծի համար որպէս առաջին հանդիպում՝ քանդակուած է պատկեր մը, որուն մէջ ես ու
ան, երկուքս ալ տակաւին պատանի, հետիոտն ման
կու գանք Սուատիյէէն դէպի Պոսթանճը գացող
ճամբուն վրայ։ Մեր երկուքին ալ ձեռքին մէջ կայ
մէկ-մէկ լուսանկարչական գործիք։ Երկուքս ալ
լուսանկարի սիրահար ենք ու տեսարաններ կը
քաշենք։ Այդ շրջանին կարծես կ՛աշակերտէինք
Նաճի անուն նշանաւոր լուսանկարիչի մը, որ
նմանապէս կը բնակէր Սուատիյէի կողմերը։
Իսկ ե՞րբ էր, որ վերջին անգամ տեսայ Արա
Կիւլերը, շատ լաւ կը յիշեմ։ Թերեւս տարի մը առաջ
էր, մէկու մը հետ ժամադրութիւն ունէի, բայց
ժամադրութիւնը մէկ ժամ վերջուան էր։ Ժամանակ
անցընելու համար քալեցի մինչեւ Կալաթասարայի
նշանաւոր «Արա» սրճարանը, որպէսզի նստիմ ու
սպասեմ։ Դուրսը տեղ չկար։ Չկրցայ աթոռ մը
գտնել։ Բարկացայ։ Բայց չէի գիտեր, որ ատիկա
բարեբախտութիւն մը պիտի դառնար, որովհետեւ,
երբ դուրսը տեղ չգտայ, մէկ մըն ալ ներսը նայիմ
ըսի, ներս մտայ ու տեսայ որ քիչ անդին Արան
նստած է, կնոջ մը ընկերակցութեամբ։ Ան ալ զիս
տեսաւ ու յանկարծ ձեռքի շարժումով մը զիս իր
մօտը կանչեց։ Ողջագուրուեցանք, որովհետեւ
երկար ժամանակէ ի վեր զիրար չէինք տեսած։
Երիկամներէն անհանգիստ էր, իրեն ընկերացող
տիկնոջ հոգածութեամբ շաբաթը երեք անգամ
տիալիզի կ՛երթար։ Ասիկա սպառիչ յոգնութիւն մըն
էր անոր համար։ Բայց նոյն «պոհէմ» Արան էր։
Հինէն-նորէն խօսեցանք, առանց մտածելու որ
ասիկա պիտի ըլլար մեր վերջին հանդիպումը։

Արա Կիւլեր Սալվատոր Տալի հետ

Արա Կիւլերը ինծի համար համաշխարհային
համբաւի տեսակէտէ բացառիկ երեւոյթ էր պարզապէս անոր համար, որ յիսունական-վաթսունական
թուականներուն, երբ գրական ու գեղարուեստական
աշխատանք կը տանէինք Մխիթարեան Սանուց
միութեան երդիքին տակ, մեզի հետ ունէինք Արա
Կիւլերն ալ, որ շատ համեստ մասնակցութիւն կը
բերէր թատերական ներկայացումներէ ներս դերեր
ստանձնելով կամ հայերէն պատմուածքներ գրելով։
Մենք մեր երազին մէջ իսկ չէինք կրնար երեւակայել
որ այդ Արա Կիւլերը աշխարհի ամէնէն նշանաւոր
մարդոցմէ մէկը պիտի դառնար։
Դարձաւ։ Բայց Արա Կիւլեր երբեք չմտաւ յաւակնութիւններու եւ ինքնագովութիւններու յորձանքի
մը մէջ, ընդահակառակը, ինքզինք նկատեց մամլոյ
աշխատակից մը, որ պարզապէս վկայութիւններ
կը բերէ իր ժամանակաշրջանէն։ Եթէ իրեն
հարցուէր, ան պիտի ըսէր, որ ինք լուսանկարիչ չէ,
այլ պատմաբան է։ Եթէ հաւատայինք իրեն, պիտի
կարծէինք, որ Արա Կիւլեր այն տաղանդաւոր լուսանըկարիչը չէր որ գլուխ-գործոց նկարներ կը
վերցնէր մասնաւորաբար սեւ-ճերմակ աշխարհէն։
Բարեբախտութիւն է որ ամբողջ աշխարհ չհաւատաց Արա Կիւլերի համեստութեան ու անոր անձին
մէջ ողջունեց մեր դարաշրջանի ամէնէն նշանաւոր
ու արդիւնաբեր արուեստագէտներէն մէկը։
Թուրքիա դեռ շատ պիտի խօսի Արա Կիւլերին
մասին, բայց Արա Կիւլեր աւելի շատ պիտի խօսի
իր միլիոնաւոր լուսանկարներով, զորս ան կը թողու
ամբողջ մարդկութեան։
Վերջին տարիներուն ընթացքին քիչ անգամ
քով քովի եկանք, բայց միշտ միասին էինք միտքով
ու ճաշակով։
Իր վաստակը շատ ծանր է, բայց հողը թող
թեթեւ ըլլայ իր վրայ։

ԱՐԱ ԿԻՒԼԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

Արա Կիւլեր ծնած է 16 Օգոստոս 1928ին,
Իսթանպուլ։ Հայրը կը կոչուէր Տաճատ։ Յաճախած
է Կեդրոնական եւ Մխիթարեան վարժարանները։
Թատրոնի բոլոր ճիւղերուն մէջ աշխատանք
տարաւ։ Բեմադրութիւններ ըրաւ եւ թատերախաղեր
գրելու ցանկութեամբ՝ աշակերտեց թուրք թատրոնի
նշանաւոր ներկայացուցիչ Մուհսին Էրթուղրուլի։
1950ին սկսաւ որպէս լրագրող աշխատելու «Ենի
Իսթանպուլ» թերթին մէջ։ Շրջանաւարտ եղաւ
Պոլսոյ համալսարանի տնտեսագիտութեան բաժանմունքէն։ 1958ին, «Թայմ Լայֆ», «Փարի Մաչ»,
եւ «Սթերն» պարբերաթերթերուն մէջ որպէս լուսանըկարիչ պաշտօն ստանձնեց։ Պաշտօնավարեց
«Հայաթ» պարբերաթերթին մէջ՝ որպէս գլխաւոր
լուսանկարիչ։ 1953ին ծանօթացաւ Հենրի Քարթիէի
Պրեսոնի հետ, մասնակցութիւն բերելով «Փարիզ
Մակնում» գործակալութեան։
Այնուհետեւ, Անգլիոյ մէջ հրատարակուող «Ֆոթոկրաֆի Էնուըլ Անթոլոճի» թերթը զայն հռչակեց
որպէս աշխարհի լաւագոյն եօթը լուսանկարիչներէն
մէկը։ 1962ին, Գերմանիոյ մէջ շատ քիչ թիւով
լուսանկարիչի տրուած՝ «Մասթըր աֆ Լայքա»
¤«Լայքա»ի վարպետ) տիտղոսը ստացաւ։ Իսկ
Զուիցերիոյ մէջ հրատարակուող «Գամերա» պարբերաթերթը անոր մասնաւոր սիւնակ յատկացուց։
Իր լուսանկարները լոյս տեսան Ճափոնի, Նիւ
Եորքի, Գերմանիոյ, Զուիցերիոյ նշանաւոր պարբերաթերթերուն մէջ։
1971ին, ան Զուիցերոյ «Սքիրա» հրատարակչատան կողմէ աշխարհահռչակ նկարիչ Փիքասոյի
ծննդեան 90ամեակին առթիւ հրատարակուելիք
գիրքին համար, այս նշանաւոր արուեստագէտին
հետ հարցազրոյց կատարեց եւ զայն լուսանկարեց,
իր համբաւին վրայ անմոռանալի էջ մը եւս
աւելցնելով։
1979ին, Թուրքիոյ մէջ լուսանկարեց «Հերոսին
Վախճանը» խորագրեալ վաւերագրական ժապաւէնը, որուն համար Լրագրողներու միութեան լուսանկարչական ճիւղին մէջ առաջնութեան մրցանակին արժանացաւ։ Հերոսը՝ Եավուզ մարտանաւն
էր, իր վերջին օրերուն։ Այս ժապաւէնը կը պատկերացնէր այդ շրջանի նշանաւոր մարտանաւին
կտոր կտոր քակուիլը։
Արա Կիւլերի լուսանկարները տեղ գտած են
Փարիզի Ազգային գրադարանին, Նիւ Եորքի «Ճորճ
Իսթմըն» թանգարանին եւ Նեպրասքա համալսարանի «Շելտըն» հաւաքածոյին մէջ։ Կիւլերի
լուսանկարները կը ցուցադրուին Քէօլնի «Լուտվիկ»
թանգարանին մէջ եւս։ Արա Կիւլերի լուսանկարչական հաւաքածոյին մաս կը կազմեն 2 միլիոնէ
աւելի լուսանկարներ։
«ՄԱՐՄԱՐԱ»
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÈÇÏ³

Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³ 4¬0

Þ³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÈÇÏ³ÛÇ 4¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ âáññáñ¹ ÉÇÏ³ÛÇ 4¬ñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³
ëå³ëáõ³Í ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ì³½·¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý
§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ÖÇåñ³ÉÃ³ñÇ ¹¿Ù å³ñïáõÃ»Ý¿Ý
»ïù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ å¿ïù áõÝ¿ñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óùáí« ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ëÏë³Ý ³õ»ÉÇ
íï³Ý·³õáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É£ 12¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø³ñùáë
öÇó»ÉÉÇ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹
ÏÇë³Ë³ÕÇ 67¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ºáõñ³ ØáíëÇë»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ«
¹³ñÓ»³É ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 81¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¶¿áñ·
Ô³½³ñ»³Ý Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 3¬0 ³½³ï Ñ³ñáõ³Íáí£ ÆëÏ ÙñóáõÙÇ 90+4¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØËÇÃ³ñ»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó 4¬ñ¹ ÏáÉÁ ¹³ñÓ»³É ³½³ï Ñ³ñáõ³Íáí£
Ð³Û³ëï³Ý ï³ñ³õ 4¬0 Ñ³ßÇõáí ³ñÅ³ÝÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ »õ Ùûï»ó³õ
³é³ç³ï³ñÇÝ£ Ø³ñùáë öÇó»ÉÉÇ íÝ³ëáõ³Íù ëï³ó³õ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ£
Úáõë³Ýù Ù³ñ½ÇÏÇÝ íÝ³ëáõ³ÍùÁ Ã»Ã»õ ÏÿÁÉÉ³Û£
²é³çÇÝ ÉÇÏ³ÛÇ ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý üñ³Ýë³Ý
ï³ñ³õ Çñ »ñÏñáñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇÝ£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ
²ÝÃáõ³Ý ÎñÇ½Ù³ÝÇ Ýß³Ý³Ï³Í »ñÏáõ ÏáÉ»ñÁ µ³õ³ñ³ñ ¿ÇÝ áñ üñ³Ýë³
Û³ÕÃ¿£ ÆëÏ ¶»ñÙ³ÝÇ³ »ñÏñáñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ÏñÝ³Û
Ññ³Å»ßï ï³É ²©ÉÇÏ³ÛÇÝ£
ºñÏñáñ¹ ÈÇÏ³ÛÇ ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç, ³é³ç³ï³ñ àõùñ³ÝÇ³Ý Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ â»ËÇ³Ý »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ
Ø³ÉÇÝáíëùÇÛÇ ÏáÉáí£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ
àõùñ³ÝÇ³Ý ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ£ àõùñ³ÝÇ³
³å³Ñáí»ó ³é³çÇÝ ÉÇÏ³ÛÇ áõÕ»·ÇñÁ£ ÜáÛÝ ÉÇÏ³ÛÇ ãáññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç«
Î³É¿ë ·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ Û³ÕÃ»É¿ »ïù ÆñÉ³Ýï³ÛÇ ¹³ßïÇÝ íñ³Û£
ÆñÉ³Ýï³ Ññ³Å»ßï ïáõ³õ »ñÏñáñ¹ ÉÇÏ³ÛÇÝ£
ºññáñ¹ ÉÇÏ³ÛÇ ¶©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ Üáñí»ÏÇ³Ý Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó ³é³ç³ï³ñ äáõÉÏ³ñÇ³ÛÇÝ »õ ·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ
¹ÇñùÁ£ âáññáñ¹ ÉÇÏ³ÛÇ ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç ìñ³ëï³Ý ï³ñ³õ ãáññáñ¹
³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ »õ ³å³Ñáí»ó »ññáñ¹ ÉÇÏ³ÛÇ ïáÙëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
²©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© üñ³Ýë³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 2¬1
ÏáÉ»ñ©ÎñÇ½Ù³Ý 62« 80« ÷áË©È©¾ñÝ³Ýï¿½ ¬ Â©øñ³áõë ïáõ·©14
¸³ë³õáñáõÙ©1¬üñ³Ýë³ 3 Ù©7 Ï¿ï 4¬2« 2¬ÐáÉ³Ýï³ 2 Ù©3 Ï¿ï 4¬2«
3¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 3 Ù© 1 Ï¿ï 1¬5£
´©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© àõùñ³ÝÇ³ ¬ â»ËÇ³ 1¬0
ÏáÉ©è©Ø³ÉÇÝáíëùÇÛ 43« ÷áË©º³ñÁÙãáõù
¸³ë³õáñáõÙ©1¬àõùñ³ÝÇ³ 3 Ù© 9 Ï¿ï 4¬1« 2¬â»ËÇ³ 3 Ù©3 Ï¿ï 3¬4«
3¬êÉáí³ùÇ³ 2 Ù© 0 Ï¿ï 1¬3£
¸©ËÙµ³Ï© ÆñÉ³Ýï³ ¬ Î³É¿ë 0¬1
ÏáÉ©Ð©àõÇÉëÁÝ 58
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Î³É¿ë 3 Ù© 6 Ï¿ï 5¬3« 2¬¸³ÝÇ³ 2 Ù©4 Ï¿ï 2¬0« 3¬ÆñÉ³Ýï³
3 Ù© 1 Ï¿ï 1¬5£
¶©ÈÇÏ³
¶©ËÙµ³Ï© Üáñí»ÏÇ³ ¬ äáõÉÏ³ñÇ³ 1¬0
¬ êÉáí»ÝÇ³ ¬ ÎÇåñáë 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Üáñí»ÏÇ³ 9 Ï¿ï 4¬1« 2¬äáõÉÏ³ñÇ³ 9 Ï¿ï 5¬3« 3¬ÎÇåñáë
4 Ï¿ï 4¬6« 4¬êÉáí»ÝÇ³ 1 Ï¿ï 3¬6£
¸©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ È³ÃíÇ³ ¬ ìñ³ëï³Ý 0¬3
¬ Ô³½³Ëëï³Ý ¬ ²Ýïáññ³ 4¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ìñ³ëï³Ý 12 Ï¿ï 9¬0« 2¬Ô³½³Ëëï³Ý 5 Ï¿ï 6¬4«
3¬È³ÃíÇ³ 2 Ï¿ï 1¬5« 4¬²Ýïáññ³ 2 Ï¿ï 1¬8
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³ 4¬0
¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ ¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ï»¹áÝÇ³ 9 Ï¿ï 8¬5« 2¬ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 6 Ï¿ï 3¬5«
3¬Ð³Û³ëï³Ý 6 Ï¿ï 6¬4« 4¬ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 3 Ï¿ï 5¬8£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÉ»ñÁ ¹Çï»É Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ³Ûë Ñ³ëó¿ÇÝ íñ³Û©
https://www.youtube.com/watch?v=rxcJPpgibVw

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ê»õÇÛ³ 4¬2

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 9¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ §ê»õÇÛ³¦ ÙñóáõÙÁ£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §ê»õÇÛ³¦ÇÝ
¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý ¿
áñ Ïñó³õ û·ï³·áñÍ»É ³éÇÃÝ»ñÁ »õ Û³ÕÃ»É 4¬2 Ñ³ßÇõáí áõ í»ñ³·ñ³õ»É
³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ Ø»ëëÇ 26¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ íÝ³ëáõ³Íù ëï³ó³õ »õ
ÏñÝ³Û µ³ó³Ï³ÛÇÉ ÙñóáõÙÝ»ñ¿£ ÆëÏ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ïñ»ó 3¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ« »ñµ ½Çç»ó³õ 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
ì³É»ÝëÇ³ÛÇ §È»õ³ÝÃ¿¦ÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ È»õ³ÝÃ¿ 1¬2« ÏáÉ»ñ©Ø³ñë»Éû 72« ÷áË©ä»Ý½»Ù³ ¬
Øáñ³É¿ë 6« Ø³ñÃÇ ïáõ·©13« ÷áË©öáëÃÇÏû
¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬1
ÏáÉ»ñ©Ø©Î³ë÷³ñ 65« ÷áË©ö»ïñ³½³ ¬ ü©ÈáõÇë 51
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ê»õÇÛ³ 4¬2
ÏáÉ»ñ©øáõÃÇÝÇû 2« Ø»ëëÇ 12« êáõ³ñ¿½ ïáõ·©63« è³ùÇÃÇã 88« ÷áË©Ø»ëëÇ«
êáõ³ñ¿½ ¬ È³ÝÏÉ¿ ëË³É©79« ØáõñÇ¿É 90+1« ÷áË©ä¿Ý ºï¿ñ
¬ Ðáõ»ëù³ ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 0¬2« ¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 0¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 18 Ï¿ï 23¬11« 2¬¾ë÷³ÝÇáÉ 17 Ï¿ï 13¬7«
3¬î»÷©²É³í¿ë 17 Ï¿ï 12¬8« 7¬è¿³É Ø³ïñÇï 14 Ï¿ï 13¬9£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

â»ÉëÇ Ð³õ³ë³ñ»ó³õ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁïÇ Ð»ï

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ëÏë³Í ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 9¬ñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §â»ÉëÇ¦ ¬ §Ø³Ýã»ëÃÁñ
ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÙñóáõÙÁ£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝª §êÃ»ÙýÁñï
äñÇ×¦Ç íñ³Û Ùñó»ó³õ 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ¹¿Ù£
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦
Ø³ñëÇ³ÉÇ »ñÏáõ ÏáÉ»ñáí ÏÁ Û³ÕÃ¿ñ »õ ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¿ áñ
§â»ÉëÇ¦ Ïñó³õ Ñ³õ³ë³ñÇÉ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ â»ÉëÇ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 2¬2« ÏáÉ»ñ©èáõïÇÏÁñ 21« ä³ñùÉÇ 90+6«
÷áË©ìÇÉÇ³Ý ¬ Ø³ñëÇ³É 55« 73« ÷áË©è»ßýÁñï
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ äÁñÝÉÇ 5¬0« ÏáÉ»ñ©²Ïáõ»ñû 17« ä©êÇÉí³ 54«
ü»ñÝ³ÝïÇÝÇû 56« Ø³Ññ¿½ 83« ê³Ý¿ 90
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 0¬1
¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 0¬1« ÏáÉ©Ø©ê³É³Ñ 24« ÷áË©Þ³ùÇñÇ
¬ ²ñë»Ý³É ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 3¬1
ÏáÉ»ñ©¾û½ÇÉ 45« ²áõå³Ù»Û³ÝÏ 63« 66« ÷áË©ä»É»ñÇÝ 2« ¾û½ÇÉ ¬ ä»É»ñÇÝ
ëË³É©31« ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ
61¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ²ñë»Ý³É 21 Ï¿ïáí µ³ñÓñ³ó³õ 4¬ñ¹ ¹Çñù£
¸³ë³õáñáõÙ©
1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 9 Ù 7 Û 2 Ñ 0 å 23 Ï¿ï ÏáÉ»ñ©26¬3
2¬ÈÇíÁñ÷áõÉ		
9Ù7 Û2Ñ0å
23 Ï¿ï 16¬3
3¬â»ÉëÇ			
9 Ù 6 Û 3 Ñ 0 å 21 Ï¿ï 20¬7
4¬²ñë»Ý³É		
9 Ù 7 Û 0 Ñ 2 å 21 Ï¿ï 22¬11
9¬Ø³Ýã»ëÃÁñ º©
9 Ù 4 Û 2 Ñ 3 å 14 Ï¿ï 15¬16£

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 3¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£55 øÉ¿ûå äñÇõÅ (3) ¬ ØáÝ³ùû (4)
Ä³ÙÁ 19£55 öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ (4) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3)
Ä³ÙÁ 22£00 äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï (1) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2)
Ä³ÙÁ 22£00 ä³ñë»ÉáÝ³ (1) ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý (2)
Ä³ÙÁ 22£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (3) ¬ Ü³÷áÉÇ (1)
Ä³ÙÁ 22£00 ÈÇíÁñ÷áõÉ (2) ¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (4)

âáñ»ùß³µÃÇ / 24.10.2018

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
Ä³ÙÁ 22£00 ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (4) ¬ öáñÃû (1)
Ä³ÙÁ 22£00 Î³É³Ã³ë³ñ³Û (3) ¬ Þ³Éù¿04 (2)
Ð²Ú²êî²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 14£00 ´³Ý³Ýó (3) ¬ ²ñ³ñ³ï (9)
Ä³ÙÁ 14£00 ²ñó³Ë (8) ¬ ²É³ßÏ»ñï (2)
Ä³ÙÁ 17£00 ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (5) ¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý (7)
êä²ÜÆàÚ ²ÊàÚ²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 20£00 è³Ûû ì³Û»ù³Ýû (19) ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û (17)
êºðäÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 15£00 ¼»ÙáõÝ (13) ¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï (4)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 03£45 äáù³ ÖÇõÝÇÁñ½ (²ñÅ©) ¬ ö³ÉÙ»Ûñ³ë (äñ©)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 01£30 üÉáõÙÇÝ»Ýë¿ (äñ©) ¬ Ü³ëÇáÝ³É (àõñ©)
Ä³ÙÁ 03£45 ä³ÑÇ³ (äñ©) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ (äñ©)
²öðÆÎ¾Æ øàÜüºîºð²êÆàÜÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ð©¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 19£00 ìÇÃ³ øÉ³å (¸»Ù©øáÝÏû) ¬ ²É Ø³ëñÇ (º·Çåïáë)
Ä³ÙÁ 22£00 è³Å³ ø³½³åÉ³Ýù³ (Ø³ñ©) ¬ ¾ÝÛÇÙå³ (ÜÇÏ©)
²êÆàÚ ØÆÜâºô 19 î²ðºÎ²Ü ÎÆÜºðàô ¼îàôØÆ ²©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 15£30 ÐáÝÏ øáÝÏ ¬ ÈÇµ³Ý³Ý
²êÆàÚ âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 13£00 êáõáõáÝ äÉáõáõÇÝÏ½ (øáñ©) ¬ ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ (Ö³÷©)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü ²©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£30 èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ äÇåÉáë« Ø³Ý³ñ³ÛÇ Ù³ñ½©
ÂºÜÆêÆ ÎÆÜºðàô Ø²êÂÀð¼Æ ²ô²ðî©Øðò²Þ²ðøÆ 2-ð¸ Ð²Ü¶ð©
Ä³ÙÁ 15£30¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

Ö³ïñ³Ï
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Մշակութային Արձագանգ
Պոլսահայ Երգչուհի Սիպիլ Կը Մասնակցի
«Կեցցէ’ Հայաստան» Խորագիրով Փառատօնին

Հայաստանը, մեր երկրի մշակոյթն ու պատմութիւնը պիտի ներկայացուի
2019 թուականի Պրազիլի փառատօնի ընթացքին: Նախաձեռնողը Սամպայի
աւանդական եւ կարեւորագոյն դպրոցներէն մէկն է` Սան Փաուլոյի «Ոսկէ
վարդեր» (Rosas de Ouro) խումբը: Շքերթը պիտի կրէ «Կեցցէ Հայաստան»
խորագիրը:
Պրազիլաբնակ Գէորգ Պեսնիլեանի միջոցով «Ոսկէ վարդեր»-ու
նախագահ Անժէլինա Պազիլիոն կը ծանօթանայ հայերու պատմութեան,
մշակոյթին: Անոր շատ կը գրաւէ հայերու տաքարիւն, խանդավառ ու զուարթ
բնաւորութիւնը: Խումբը կ´որոշէ յաջորդ տարի կայանալիք փառաօնին
ընթացքին իրենց շքերթին ներկայացնել Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը:
Պոլսահայ երգչուհի Սիպիլ Պրազիլէն դուրս ապրող առաջին հայն է, որ
պաշտօնապէս հրաւիրուած է մասնակցելու փառատօնին:

ê»ÝÃ ÈáõÇëÇ Øñó³ß³ñù

ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¶³µáõ½»³Ý îÇïÕáë³ÏÇñ

²ØÜ¬Ç ê»ÝÃ ÈáõÇë ù³Õ³ùÇ ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ
Ð³Û³ëï³³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¶³µáõ½»³Ý£ ì³ñå»ïÁ 9
Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»Éáí 7 Ï¿ï ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£ 5 Ï¿ïáí 3
í³ñå»ïÝ»ñ µ³ÅÝ»óÇÝ 2¬ñ¹¿Ý 4¬ñ¹ ¹Çñù»ñÁ£ Øñó³ß³³ñùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý
10 Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñ£

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÐÇùÙ¿« Þ³ÝíÇÉ ºõ ²ÃÉ³ë Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Þ³µ³Ã ûñ ëÏë³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÐÇùÙ¿ ¬ Ðáõ÷ë 101¬85
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷áÉÇ 68¬ 55
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©ü³ïÇ ²É Ê³ÃÇå¬Þ³ÝíÇÉª 12 Ï¿ï« 12 éÇå©« 12
÷áË³ÝóáõÙ
¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ ä¿ÛñáõÃ 97¬78
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²ÉÇ ý³ñÑ³Ã¬²ÃÉ³ëª 30 Ï¿ï
²Ûë ï³ñáõ³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó 9 ËáõÙµ»ñÝ »Ýª §èÇ³ïÇ
ä¿ÛñáõÃ¦« §Ð©Ø©À©Ø©¦« §ä¿ÛñáõÃ¦« §ÐÇùÙ¿¦« §Þ³ÝíÇÉ¦« §Ðáõ÷ë¦« §²É
ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷áÉÇ¦« §²ÃÉ³ë øë³ñ³¦ »õ §äÇåÉáë¦£

«Ամերիկայի մէջ կայացած համերգէն յետոյ այցելեցի Սան Փաուլօ: Առիթը
ունեցայ ծանօթանալու եւ շփուելու Պրազիլի հայերու հետ: Ընկերներէս
մէկուն միջոցով «Ոսկէ վարդեր» խումբն իմացած էր, որ Սան Փաուլոյի մէջ կը
գտնուի հայ երգչուհի մը: Այս առիթէն օգտուելով` խումբի անդամները
խնդրած են, որ ես իրենց խումբի 47-րդ տարեդարձին առիթով հայերէն
կատարեմ «Տարեդարձ է այսօր» երգը: Երբ երեկոյի ընթացքին ծանօթացայ
կազմակերպիչներուն հետ, անոնք հետաքրքրուեցան իմ պատմութեամբ,
գործունէութեամբ: Գնահատելով իմ կատարած աշխատանքս` առաջարկեցին
մաս կազմել 2019 թուականի փառատօնին»,-«Հայերն այսօր»-ի հետ զրոյցին
ըսած է Սիպիլ` աւելցնելով, որ առաջարկը զինք շատ ոգեւորած է, քանի որ
այս առիթն օգտագործելով` կրնանք Հայաստանն ու հայ ազգը ծանօթացնել
օտարներուն եւ մեր ձայնը լսելի դարձնել:

«Երբ ծանօթացայ շքերթի պատրաստման ընթացքին, կարուող հագուստներուն ու պատրաստուող քանդակներուն, շատ յուզուեցայ: Մտածեցի, որ
շատ մեծ PR պիտի ըլլայ մեր երկրին համար եւ անգամ մը եւս ամբողջ
աշխարհի մէջ լսելի կ´ըլլայ Հայաստանի անունը»,-նշեց Սիպիլը:
Աւելցնենք, որ շուտով «Ոսկէ վարդեր»-ու պատուիրակութիւնը, որուն կազմին մէջ պիտի ըլլան նախագահ Անժէլինա Պազիլիոն, վարչութեան տնօրէն
Աննա Պալթինիերին, ընկերային բաժինի պատասխանատու Վանեսսա
Տիասը, առեւտրային գծով ղեկավար Ռենատօ Քանտիտոն, արուեստի գծով
տնօրէն Անտրիա Մաչատոն, Սիպիլը, Ներսէս Եգիներեան, պիտի ժամանէ
Հայաստան:

âáñ»ùß³µÃÇ / 24.10.2018
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
²ñ¹¿Ý ¼¿ÛÃáõÝÁ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í, ½ÇÝ³Ã³÷õ³Í, áãË³ñÇ ÑûïÇ í»ñ³Íáõ³Í ëáí³Ù³¯Ñ ½áÑ
¿ñ, ÇëÏ ·³õ³éÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, µ³Ýï»ñáõÝ Ù¿ç
É»óáõ³Í, ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáí ÏÁ Ù³Ñ³Ý³ñ:
îñáõ³Í ¿ñ ï³ñ³·ñáõÃ»³Ý Ññ³Ù³ÝÁ: Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ûñ¿Ýù¿Ý ¹áõñë Ñéã³Ïáõ³Í ¿ñ:
âÏ³ñ ÷³ËáõëïÇ á»õ¿ ×³Ù÷³Û. Ï³°Ù
ÁÝ¹áõÝÇÉ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÏñûÝùÁ »õ Ññ³Å³ñÇÉ
µáÉá¯ñ ³½·³ÛÇÝ »õ Ñá·»Ï³Ý ëñµáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
»õ Ï³°Ù ¹ÇÙ»É áõÕÕ³ÏÇ Ù³Ñáõ³Ý ×³Ù÷³Ý,
¹¿åÇ ³ùëá¯ñ... Ï³Ù ¹ÇÙ»É §ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý, ½¿Ý Ç Ó»éÇÝ Ù»éóÝ»¯É »õ Ù»éÝÇ°É
å³ïáõ³õá¯ñ Ï»ñåáí, Ñ»ñáëÇ° Ù³Ñáí...¦:
ºñµ ¼¿ÛÃáõÝ Ã³Ï³ñ¹Ç Ù¿ç ÇÝÏ³Í, ³ùëáñÇ
»õ Ù³Ñáõ³Ý ×³Ù÷³Ý ÏÁ µéÝ¿ñ, »ñµ Ð³×ÁÝ »õ
Ø³ñ³ß ³Ýáñ ÏÁ Ñ»ï»õ¿ÇÝ, »ñµ Ñ³Û ½ÇÝáõáñ³·ñ»³ÉÝ»ñáõÝ Ó»éù»ñ¿Ý ½¿Ýù»ñÁ »°ï ³éÝ»Éáí, áõÕÕ³ÏÇ Óáñ»ñáõÝ Ù¿ç ½³ÝáÝù ÏÁ ëå³ÝÝ¿ÇÝ ËÅ¹Åûñ¿¯Ý... ÙÇÝã ³ÝáÝù »Ï³Í ¿ÇÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßïÁ
½áÑáõ»Éáõ...: ºñµª ³Ù¿Ý ëñµáõÃÇõÝ áïÝ³ÏáËõ³°Í ¿ñ, »ñµª ²ëïáõ³ÍÝ ³Ý·³Ù ã¿ñ Éë»ñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³Õû¯ÃùÁ, ³Ñ³ª 7 (20) ²åñÇÉ 1915ÇÝ,
ì³ÝÇ Ù¿ç, Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ù¿°Ï Ù³ñÙÇÝ »õ Ù¿°Ï
Ñá·Ç ¹³ñÓ³Í, »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇ³ó³Í, Ñ³Ù»ñ³°ßË, »Õµ³Ûñ³Ï³Ý á·Çá°í, ²ñ³ÙÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ï³Ï, ºÏ³ñ»³ÝÇ ³ÝÝÙ³Ý
ÑëÏáÕáõÃ»³Ùµ, Ù»Í áõ å½ïÇÏ, ï³ñ»ó Ï³Ù
»ñÇï³ë³ñ¹, ÏÇ°Ý áõ ³ÕçÇ°Ï, µáÉáñ¯Á, µáÉáñ¯Á,
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³¯ÛÝ áïùÇ° ¿, ¹Çñù»ñáõÝ íñ³Ý
Ï³Ù å³ïÝ¿ßÝ»ñáõÝ »ïÇÝ, áÙ³Ýù ù³ñ ÏÁ
Ïñ»Ý, áÙ³Ýù çáõñ ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ý áñ í³ñå»ïÝ»ñÁ
ßáõïáí ÑÇõë»Ý å³ï»ñÁ, Ù³ë ÙÁÝ ³É å³ñ»Ý³õáñáõÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÉÍáõ»Éáí Çñ»Ýó
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »õ Ññ³Ù³ÝÇÝ ï³Ï ³é³Í »õ
Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³Ý ×³ßÇ ¹ñáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï³Í »Ý:
âÏ³°Û ³Ý·áñÍ Ï³Ù ¹³ë³ÉÇ¯ù: Ð³×áÛùáíª Ù³¯Ñ
Ï³Ù ³½³ïáõÃÇõ°Ý, íñ¿ÅËÝ¹ñáõÃ»³Ý ÏÁ
¹ÇÙ»Ý: ä¿ïù ¿ ³Ýå³ÛÙ³°Ý íñ¿ÅÁ ÉáõÍ»É...
ÆßË³ÝÇÝ »õ ìé³Ù»³ÝÇÝ, áñáÝù Ïáõë³Ï³É
Ö»õï¿ÃÇÝ Ë³µ¿áõÃ»³Ý ½áÑ»¯ñ ¹³ñÓ³Ý,
ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ ³é³ç...:
àõñ»ÙÝ, ëáõÕ Í³Ë»É »õ ³Ýå³ÛÙ³°Ý Û³ÕÃ»É:
²°Û¹ ¿ Ýß³Ý³µ³ÝÁ ûñáõ³Ý:
ÂßÝ³ÙÇÇÝ ÃÝ¹³ÝûÃÝ»ñÁ ÏÁ ·áé³Ý, Ñ³Ù³½³ñÏ»ñ Çñ³°ñ ÏÁ Û³çáñ¹»Ý, µ³Ûó Ñ³Û»ñÁ
Ñ»·Ý³Ýùáí Ï'ÁÝ¹áõÝÇÝ: ÂßÝ³ÙÇÝ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û É³õ³·áÛÝ ¹Çñù»ñ ·ñ³õ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ð³Û ù³ç»ñÁ »°ï ÏÁ ÙÕ»Ý ³ÝáÝó ·ñáÑÝ»ñÁª
³Ñ³·ÇÝ ½áÑ»ñ ËÉ»Éáí: ÂÇõñù µ³Ý³ÏÁ ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ éÙµ³ÏáÍ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ»ñÁ, µ³Ûóª
Ç½áõñ... Ñ³Û»ñÁ »ñ·»ñáí ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ý,
³°É ³õ»ÉÇ ·ñ·é»Éáí ³ÝáÝó Ï³ï³Õ³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ: Ðá°Ý, ËáõÅ³ÝÝ áõ µ³Ý³ÏÁ ÙÇ³ó³Í »Ý
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ áãÝã³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ... Ñá°ëª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëÇñï»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ ÙÇ³ó³Í »Ý
Ï»ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ:
ÆÃÃÇÑ³ïÁ Ï³ï³Õ³Í ¿ ³Ûë ³Ýëå³ë»ÉÇ

åáéÃÏáõÙ¿¯Ý, áñáõÝ Çñ»Ýó Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñáíÁ
Ñ»ï½Ñ»ï¿ Çñ³ñ »ï»õ¿ åÇïÇ Û³çáñ¹¿ÇÝ
Þ³åÇÝ ¶³ñ³ÑÇë³ñÁ[11] (Ñ»ñáë ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ), Ö»å¿É Øáõë³Ý[12], ê³ëáõÝÁ[13],
º¹»ëÇ³Ý (àõñý³Ý)[14], üéÝáõ½Á, â³ÃÁ »õÝ.
»õÝ. Çñ»Ýó ³ÝÝÙ³Ý ù³ç³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ù»éóÝ»Éáí ÃßÝ³ÙÇ°Ý... »õ Ù»éÝ»Éáí ¹Çõó³½Ý³Ï³Ý Ù³Ñá¯í...:
1915 ÚáõÝÇë 1 (14) Î.äáÉëáÛ Ù¿ç, ä³Û³½Çï
Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û Ï³Ë³Õ³Ý ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³ÛÇÝ ùë³Ý ÑÝã³Ï»³Ý ³ÝÙ³¯Ñ Ñ»ñáëÝ»ñ,
Û³çáñ¹ ûñÁ Î»ë³ñÇáÛ Ù¿çª 11 »ñ»õ»ÉÇ ³½·³ÛÇÝÝ»ñ,
ë³ñë³÷»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³¯ÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ,
áñ ½ñÏáõ³Í Çñ »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝáõáñ³·ñ»³É
½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý, ½ñÏáõ³Í ³½·³ÛÇÝ í»ñÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý, ³Ûñ»ñÁ µ³Ýï»ñáõ Ù¿ç É»óáõ³Í,
ï³Ýç³ÝùÝ»ñáõ ï³Ï ³ÕÇáÕáñÙ ×Çã»ñáí ÏÁ
Ù»éÝÇ¯Ý... áõñÇßÝ»ñ ÏÁ Ù³ñïÇñáë³Ý³Ý ³Û¹ù³Ý ³Ñé»ÉÇ¯ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÁ Ñ»·Ý»Éáí, ³é³Ýó
µ³°é ÙÁ ÇëÏ Ëáëïáí³Ý»Éáõ:
´³Ûó Ï³Ý ³É §ÇÅ»ñ¦ áñáÝù íÇÅ³ÍÝ»ñ »Ý,
§÷Ç×»ñ¦ áñáÝù ³Ù¿Ý ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ Ù¿Ï ÏáÕÙ
Ý»ï³Í, ÏñûÝ³÷áË ¹³ñÓ³Í, ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó
ÙáñÃÁ ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÏÁ Ù³ïÝ»Ý Çñ»Ýó
¹ñ³óÇÝ Ï³Ù ³½·³Ï³ÝÁ, ³½·³ÏÇóÁª Çñ³õ
Ï³Ù Û»ñÇõñ³ÍáÛ óáõóÙáõÝùÝ»ñáí, áñå¿ë½Ç
Çñ»Ýó Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÃÇõñù ÁÉÉ³ÉÁ ³å³óáõó»¯Ý... ²Ñ³¯... ³ÛëåÇëÇ ÇÅ»ñáõÝ Ýß³Ý³õáñ³·áÛÝÁ, ¹³õ³×³ÝÝ»ñáõÝ ¹³õ³×³°ÝÁ... ÷Ç×
ØÇÑñ³Ý º³½Á×»³ÝÁ, áñ - ÏñÝ³Ù Áë»É - ³ÙµáÕç
Î»ë³ñÇáÛ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ç°ñ Ù³ïÝáõÃ»³Ùµ,
³é³Ýó ËÕ×³Ñ³ñ»Éáõ ÕñÏ»ó Ù³Ñáõ³Ý ³Ý¹áõÝ¹Á: ¸¿Ù ³é ¹¿Ù, ïáõÝ»ñáí ¹ñ³óÇÝ»ñ »Õ³Í
»Ýù ³Ûë Ññ¿ßÇÝ Ñ»ï »õ ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï ÙÇ³ëÇÝ
³åñ³Í ÁÉÉ³Éáí, Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ Ù»Í ïÕ³Ýª
Ú³ñáõÃÇõÝÁ, ×Çßï áõ ×Çßï ï³ñ»ÏÇóë ÁÉÉ³Éáí,
³Ýµ³Å³Ý Ë³ÕÁÝÏ»ñÝ»ñ »Õ³Í »Ýù: ²ÝáÝó
ïáõÝÁ »õ Ù»ñ ïáõÝÁ ÙÇ°ßï µ³ó ¿ »Õ³Í Ù»½Ù¿
áñ»õ¿ Ù¿ÏáõÝ Ñ³Ù³ñ:
²Ý Ý³Ë³å¿ë ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý »Õ³Í, ³å³
½»ÕÍáõÙÇ ÙÁ å³ï×³éáí Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý
íéÝïáõ³Í ¿, áñáí Çñ ³é³çÇÝ ·áñÍÁ Ï'ÁÉÉ³Û
¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÏáõÙµÁ »ÕáÕ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ
»õ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ Çñ ïáõÝÁ ÷áË³¹ñ»Éáí Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»Éª ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù»¯Í å³ïáõ³Ýß³ÝÁª Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ý¹¿å Ç°ñ Ù»Í³·á¯ÛÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÷áË³ñ¿Ý: ¼ÇÝù ³É µáÉá¯ñ Ñ³Û»ñáõÝ å¿ë µ³Ýï³ñÏ³Í
¿ÇÝ, µ³Ûó ·³õ³½³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÇÝ
ÇëÏª ùáÙÇë¿ñÇÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û áõ Ï'Áë¿. §å¿Ý ÑÇõùÇõÙ¿ÃÇÝ ë³ïÁù ÕáõÉáõÛáõÙ¦ (»ë Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ Í³é³Ý »Ù): ¼ÇÝù ÏÁ
í»ñóÝ»Ý »õ ùáÙÇë¿ñÁ ½³ï ë»Ý»³Ï ÙÁ ÙïóÝ»Éáí, ¹ÇÙ³óÇÝÁ É³õ ÙÁ ÙïÇÏ ÁÝ»É¿Ý »ïù, ÏÁ
Ññ³Ù³Û¿ áñ ÷áËùáÙÇë¿ñÇ Ñ³·áõëï Ñ³·óÝ»Ý
³Ûë ûëÙ. ï¿ñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ Í³é³ÛÇÝ
...³Ý Ýá°ÛÝ ûñÁ ÇëÉ³ÙáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáí,
ÃÉ÷³ïáõÙÇ Ï'»ÝÃ³ñÏáõÇ...: ØÇÑñ³ÝÁ Ï'ÁÉÉ³Û
Ü»×³°ï...:
ÆÝãå¿ë í»ñÁ ÛÇß»óÇª »ñµ ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
³ÏáõÙµ¿Ý, ·ñ³¹³ñ³ÝÝ áõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ Çñ

[11] Ð»ñáë³Ù³ñïÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ ÚáõÝÇë 1915ÇÝ:
[12] Ð»ñáë³Ù³ñïÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ ú·áëïáë-ê»åï»Ùµ»ñ 1915ÇÝ:
[13] Ð»ñáë³Ù³ñïÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ ÚáõÉÇë-ú·áëïáë 1915ÇÝ:

ïáõÝÁ ÷áË³¹ñ»É Ïáõ ï³Û, ³×³å³ñ³Ýûù ÏÁ
Ù»ÏÝÇ ß³¯ï Ï³ñ»õáñ ³ÝÓÇ ÙÁ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý
Ñ³Ù³ñ: ÎÇÝÁª öñÉ³ÝÃÇÝ, Ùûñë Éáõñ ÏÁ ÕñÏ¿ áñ
³ÝÛ³å³Õ Çñ»Ýó ïáõÝÁ ·³Û...: ºñµ Ù³Ûñë
ï»Õ»³Ï Ï'ÁÉÉ³Û ÇñáÕáõÃ»³Ý »õ ³å³·³Û
Ñ³½³ñ³õáñ ³ÝÙ»ÕÝ»ñáõÝ ÏáñÍ³ÝáõÙÇÝ...
»ñÏáõ ÏÇÝ»ñ Ï'áñáß»Ý áñ ·Çß»ñáí, Ù»°ñ ïáõÝÁ
÷áË³¹ñ»Ý ³Û¹ ³ÙµáÕç Ù³Ñ³ë÷Çõé ·Çñù»ñÝ
áõ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ »õ Ýá°ÛÝ ·Çß»ñÝ ÇëÏ
³Ûñ»Éáí ÙáËÇñÇ í»ñ³Í»Ý ½³ÝáÝù: Æñ³õ ³É,
³ÝÛ³å³Õ Ï³ï³ñ»óÇÝ ÷áË³¹ñáõÙÝ áõ
áãÝã³óáõÙÁ: ºñµ ³Ù¿Ý ÇÝã í»ñç³ó³Í ¿ñ,
Éáõë³Ñá·Ç Ë»¯Õ× Ù³Ûñë, Ó»éù»ñÁ ¹¿åÇ »ñÏÇÝù
ï³ñ³Í³Íª §÷³¯éù ù»½ ²ëïáõ³Í,- Áë»Éáí
»ñÏ³¯ñ ßáõÝã ÙÁ ù³ß»ó...- ß³¯ï ³ÝÙ»ÕÝ»ñáõÝ
Ï³ñ·ÇÝ, »Õµû°ñë ³É Ï»³ÝùÁ ³½³ï»óÇñ¦
Áë³õ, ù³ÝÇ áñ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ï»ïñ³ÏÇÝ
³é³çÇÝ ÇëÏ ¿çÇÝ ù»éÇÇëª ì³Ñ³Ý ¶³ë³ñ×»³ÝÇÝ ³ÝáõÝÝ ¿ñ ·ñáõ³Í: Ú³çáñ¹ ³éïáõÝ,
»ñµ ïáõÝ Ïáõ ·³Û ÷Ç× ØÇÑñ³ÝÁ, ·Çß»ñáõ³Ý
ß³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ûá·Ý³Í, ³ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ
ÏÁ Ý³ÛÇ, §áõ±ñ »Ý ³Û¹ ·Çñù»ñÁ áõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ¦
ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ ÏÝáçÁ:
- à±ñ ·Çñù»ñÝ áõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ,- Ï'Áë¿ ÏÇÝÁ
Çñ»Ý...:
- â¿± áñ »ñ»Ï ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÏáõÙµÇÝ
·Çñù»ñÝ áõ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ Ñáë ÷áË³¹ñ»É
ïáõÇ, áñå¿ë½Ç Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»Ù
½³ÝáÝù:
- ¸áõ°Ý ëË³É³Í »ë: Ðá°ë á°ã ·Çñù µ»ñÇñ, á°ã
³É áñ»õ¿ ÃáõÕÃ, áõ°ñ áñ ï³ñÇñª ·Ý³° »õ
³ÛÝï»Õ¿Ý ÷Ýïé¿,- Ï'Áë¿ ÏÇÝÁ Çñ»Ý:
Ðñ¿ßÁ Ùï³ï³ÝçáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï'ÇÛÝ³Û... Ã¿
³ñ¹»ûù áõ°ñ ï³ñ³Í ¿ áñ ãÇ ÛÇß»ñ...: Â¿å¿ï
³ÛëåÇëáí ËÝ¹ÇñÁ ÏÁ ÷³ÏáõÇ... µ³Ûó ù³ÝÇ ÙÁ
ûñ »ïù Ë»Õ× Ù³Ûñë åÇïÇ ïáõÅ¿¯ñ...: ÎÇÝÁ,
Ù³Ûñë Ï³Ýã»É Ïáõ ï³Û ·áñÍÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ, ÙÇÝã
Ññ¿ßÝ áõ Çñ ùáÙÇë¿ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ë»Õ³ÝÇÝ ßáõñç
µáÉáñáõ³Í ÏÁ ËÙ»¯Ý... áõ Ýáñ ¹³õ»ñ ÏÁ ÝÇõÃ»Ý:
Ø³Ûñë Ý»ñë ÏÁ ÙïÝ¿... ³Ý·Çï³ÏÇó: Þáõ°ÝÁª
Ù³Ûñë ï»ëÝ»ÉáõÝ å¿ë ÏÁ åáé³Ûª §ÎÇõÉÇõÝÇ³
Ñ³ÝÁ°Ù, »Õµûñ¹ ½¿Ýù»ñÝ áõ éáõÙµ»ñÁ Û³ÝÓÝ»ó¿°ù, »Ã¿ á°ãª ·¿ß Ï'ÁÉÉ³Û, ¹ñ³óÝáõÃÇõÝ »õÝ.
ãÏ³°Û ³ÛÉ»õë...¦: Ø³Ûñë ë³ñë³÷³Í, Ï'ÇÛÝ³Û ÏÁ
Ù³ñÇ: ÎÇÝÁ íñ³Û Ñ³ëÝ»Éáí, Ùûñë »ñ»ëÇÝ çáõñ
ÏÁ ëñëÏ¿ »õ É³Ã ÙÁ í³é»Éáí ùÃÇÝ ÏÁ ÍË¿: ºñµ
Ù³Ûñë ³ãù»ñÁ ÏÁ µ³Ý³Û, ³ÝÛ³å³Õ ïáõ°Ý ÏÁ
¹³éÝ³Û: Ú³çáñ¹ ûñÝ ÇëÏ, ùáÙÇë¿ñ, ÷áÉÇë
Ù»ÍÙûñë ïáõÝÁ ÏÁ É»óáõÇÝ Ëáõ½³ñÏáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ, Ã³ÝÏ³·ÇÝ Çñ»ñÁ ÏÁ ÏáÕáåï»Ý »õ
Ù»ÍÙ³Ûñë ³É µ³Ýï ÏÁ ï³ÝÇ¯Ý...: Èáõñ Ñ³ë³õ
»Õµûñë, »ñµ Ù»Ýù ï³Ï³õÇÝ ¹åñáóÝ ¿ÇÝù:
úÝÝÇÏÁ Ë»É³óÇ, ×³ñåÇÏ, ÝáÛÝ ³ï»Ý ï»Õ»³Ïª
í³ñÇ Ã³ùëïáóÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõ³Í íï³Ý·³õáñ
Çñ»ñáõÝª ½Çë Ñ»ïÁ ³é³Í, í³½»Éáí Ñ³ë³Ýù
Ù»ÍÙûñë ïáõÝÁ, »ñµ ·³½³ÝÝ»ñÁ ÏÁ Ëáõ½³ñÏ¿ÇÝ »õ ÏÁ ÷ßñ¿ÇÝ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ³ÝûÃÝ»ñÝ áõ
Û³Ë×³å³ÏÇÝ»ñÁ í»ñÇ Û³ñÏÁ: Ø»Ýù Ï³Ù³óáõÏ
ÙÁ Çç³Ýù í³ñÇ Ù³é³ÝÁ... úÝÝÇÏÁ É³õ ·Çï¿ñ
³Ù¿Ý µ³Ý:
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Հնարաւորութիւններու ֆրանսերէն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անկախ ճանապարհիս հանդիպած արգելքներէն,
այս շարժումը հիմնուած է ոչ թէ ընդդէմ, այլ՝ յանուն…
Յանուն քաղաքական տարաձայնութիւններու յաղթահարման, որոնց հետեւանքները զգացած եմ: Յանուն
երկրի վերակառուցման, աւելի հեռուն գացող նպատակի: Յանուն նոր ծրագրի: Յանուն մեր պատմութեան
ուղին նոր հունի մտցնելու եւ առաջընթացին զարկ
տալու: Յանուն մեր երեխաներուն, որոնք պէտք է մեր
ծնողքէն լաւ ապրին: Յանուն յանձնառու ըլլալու ցանկութեան, որ կենսական ուժ կը ներարկէ ֆրանսական
հասարակութեան: Յանուն նոր դէմքերու, նոր տաղանդներու, որոնք պէտք է ասպարէզ բերել:
Յետագայ ամիսներուն ակնյայտ դարձաւ, որ պէտք
է հեռանամ կառավարութենէն: Երեւոյթներու նոր ընկալումին, ետեւէս եկող կիներուն եւ տղամարդոց,
պետութեան իմ հայեցակարգին պարտական եմ, որ
ստիպեցին դիմել այդ քայլին:
Իմ դէմս նիւթուած դաւաճանութեան մասին բան մը
միայն կ՚ըսեմ ու ոչ մէկ բառ աւելին: Այդ մէկուն հիմքին
մէջ ժամանակակից քաղաքականութեան բարոյական
ճգնաժամը կայ:
* * *
.…Իմ ծառայութեանս ընթացքին ես նուիրուած եմ
միայն երկրիս եւ ոչ որեւէ կուսակցութեան, պաշտօնի
կամ մարդու: Պաշտօնները ընդունած եմ, որովհետեւ
ատոնք հնարաւորութիւն տուած են ծառայելու երկրիս:
Առաջին օրէն ըսած եմ այդ մէկը եւ յետոյ միտքս չեմ
փոխած: Երբ խոչընդոտներ ստեղծուեցան իմ
ճանապարհիս, թարմ գաղափարներու եւ նոր մարդոց
կարիք կը զգացուէր, երեւակայութեան սարսափելի
պակաս կար, համընդհանուր լճացում: Հասկցայ, որ
այլեւս կարելի չէ օգտակար բան մը ընել, եզրակացուցի
եւ հրաժարական տուի:
Պետական ծառայութեան իմ մտապատկերը ո՛չ
փառքով տարուիլը եւ ոչ ալ ծառայողական աստիճանով
բարձրանալու համար կարգի կենալն է, այլեւ՝ ծառայութեան վրայ հիմնուած ընդհանուր պարտաւորութիւն
մը: Ուրիշ ոչ մէկ բան հաշուի մէջ է: Մանաւանդ՝ այն
մարդոց քննադատութիւններն ու յերիւրանքները, որոնք
հաւատարիմ են ո՛չ թէ իրենց երկրին, այլեւ՝ համակարգին: Անոնք գիտեն միայն նիւթական շահ ստանալու
համար ինչպէս պիտի գործածեն իրենց փափուկ տեղին
առաւելութիւնները: Ահա՛, թէ ո՛ւր հասած ենք:
* * *
Այս բոլոր տարիներուն Պրիժիտը իմ հետս կը
բնակէր: Մենք ամուսնացած ենք 2007 թուականին:
Ամուսնութեամբ պաշտօնապէս օծեցինք մեր գաղտնի
սէրը, որ շատեր չէին ընդուներ, բայց մենք զանոնք կը
ստիպէինք ընդունիլ: Անշուշտ, ես հաստատակամ էի:
Որպէսզի պայքարիմ կեանքի հանգամանքներուն դէմ,
որոնք ամէն ձեւով կը ջանային հեռացնել մեզ իրարմէ:
Որպէսզի ընդդիմանամ հասարակութեան համար
ընդունելի կանոններուն, որոնց թելադրանքով մարդիկ
առաջին պահէն կը դատապարտէին մեզ: Բայց պէտք է

ըսեմ, որ ան իսկական խիզախութեամբ կը փայլէր:
Անոր վճռականութեան մէջ վեհանձնութիւն ու անսպառ
համբերութիւն կար:
Պրիժիտը երեք երեխայ եւ ամուսին ունէր: Իսկ ես
աշակերտ էի եւ վերջ: Ան զիս չէ սիրած իմ ունեցածիս
համար: Իմ վիճակիս համար: Իմ խոստացած յարմարաւէտութեանս կամ անվտանգութեան համար: Ան այդ
բոլորէն հրաժարած է յանուն ինծի: Բայց միշտ հոգ
տարած է իր երեխաներուն: Երբեք ոչինչ պարտադրելով՝
նըր-բօրէն հասկցուցած է, որ անկարելին կրնայ իրականութիւն դառնալ:
* * *
Աւելի ուշ հասկցայ, որ մեր բոլորին կեանքերը
միաւորելու անոր ցանկութիւնն է մեր երջանկութեան
գրաւականը: Պրիժիտին շնորհիւ՝ անոր երեխաները
կամաց-կամաց հասկցան մեր յարաբերութիւնները եւ
ընդունեցին մեր միութիւնը: Առնուազն յոյս ունիմ, որ
մենք յաջողեցանք ստեղծել ուրիշ ընտանիք մը: Իր
տեսակով տարբեր, առանձին ընտանիք մը, ուր
միաւորող ուժը անպարտելի է: Միշտ հիացած եմ անոր
պարտաճանաչութեամբ եւ խիզախութեամբ: Նախ եւ
առաջ որպէս ֆրանսերէնի եւ լատիներէնի ուսուցիչ, ան
երբեք չէ դադրած բարեացակամ պահանջկոտութեամբ
իր գործը կատարելէ, որով կը զբաղի երեսուն տարեկանէն եւ զոր շատ կը սիրէ: Տեսած եմ, թէ ինչպէս
ժամեր կ՚անցընէ դժուարութիւններ ունեցող երեխաներուն հետ: Քանի որ անհանգիստ է, զգայուն անոնց հոգերուն հանդէպ: Որովհետեւ անոր ինքնավստահ աշխուժութեան ետին կայ զգացական աշխարհ մը, ուր կան
միայն փխրուն բնաւորութեամբ մարդիկ: Աշխարհ մը,
ուր այդ երեխաները կարող են գտնել իրենք զիրենք:
Յետոյ, որպէս մայր, ան նոյն սիրալիր վճռականութեամբ կը հաղորդակցի երեխաներուն հետ: Պրիժիտը
իր երեխաներուն կողքին կեցած է անոնց ամբողջ
կեանքին եւ ուսման ընթացքին: Եւ միշտ խստապահանջութեամբ խօսած է այն մասին, թէ ի՛նչ կը սպասէ
անոնցմէ: Օր չկայ, որ Սեպաստիէնը, Լորանսը եւ Թիֆէնը անոր չհեռաձայնեն, չհանդիպին, իրմէ խորհուրդ
չհարցնեն: Ան իր երեխաներուն կողմնացոյցն է: Կեանքս
հետզհետէ լեցուեցաւ անոր երեք երեխաներով, անոնց
կողակիցներով՝ Քրիտէլ, Կիյոմ, Անթուան եւ մեր եօթ
թոռներով՝ Էմմա, Թոմա, Քամիյ, Պոյ, Էլիզ, Ալիս եւ
Օրէլ: Անոնց համար է, որ մենք կը պայքարինք: Ընտանիքը կեանքիս հիմքն է, քարափը: Մեր պատմութիւնը
մեր մէջ դաջած է անխախտ վճռականութիւն մը՝ ոչինչ
չզիջիլ յարմարուողականութեան, երբ հաւատքդ աւելի

ուժեղ է եւ անկեղծ:

* * *
…Իւրաքանչիւրս մեր կեանքի պատմութեան, ուսուցիչներուն տուած կրթութեան, հարազատներուն վստահութեան, յաղթահարուած ձախողումներուն արդիւնքն
է: Այս տողերը գրած պահուս կը յիշեմ անոնք, որոնք
զիս մեծցուցին եւ գործել ու ծառայել սորվեցուցին: Կը
գիտակցիմ պարտքս անոնց հանդէպ, այն վճռականութիւնը, որ անոնք սերմանած են մէջս: Անոնք, որոնք
աջակցած են ինծի եւ այլես չկան: Կը ճանչնա՞ն արդեօք
անոնք մեր աշխարհը, որ այսքան փոխուած է: Երբեմն
ատիկա կ՚անհանգստացնէ մեզ:
Մինչդեռ, համոզուած եմ, որ 21-րդ դարը, ուր ոտք կը
դնենք, խոստումներով լի դար մըն է: Այս լաւատեսական
ձգտումով ոգեշնչուած միշտ ծառայած եմ իմ երկրիս:
Ընթացող թուային, բնապահպանական, արհեստագիտական եւ արդիւնաբերական յեղափոխութիւնները ահռելի են: Ֆրանսան պէտք է մասնակցութիւն
ունենայ այդ յեղափոխութիւններուն: Պէտք չէ ձգէ, որ
մեծնայ խզումը Միացեալ Նահանգներու, կամ որ աւելի
կարեւոր է, Չինաստանի հետ (երկիր-մայրցամաք, որ
օրէ օր աւելի շատ ցոյց կու տայ իր ուժը): Մենք կը
յաջողինք միայն երկու պայմանով՝ նոր շունչ հաղորդելով
Եւրոպային, որ յաջողութեան մեր գրաւականն է ընդլայնող աշխարհին մէջ, նաեւ վերագտնելով մեզի հանդէպ
վստահութիւնը՝ կենսուժը, որ վատնած ենք տարիներ
շարունակ, բայց որ տակաւին ունի ֆրանսացի ժողովուրդը:
Ատոր համար Ֆրանսայի մէջ ամէն մէկը պէտք է
կրկին իր տեղը ըլլայ:
* * *
Այս պայքարը առաջնորդելու համար հսկայ պատասխանատուութիւն ունի հանրապետութեան նախագահը:
Լիովին կը գիտակցիմ: Նախագահը օժտուած չէ միայն
քաղաքական քայլեր առնելու իրաւասութեամբ: Անոր
ուսերուն չերեւցող պարտականութիւններ ալ կան: Ան
պատասխանատու է այն բոլորէն, որ վեր է քաղաքականութենէն. պէտք է պահպանէ մեր երկրին արժէքները, ապահովէ մեր պատմութեան ընթացքը: Ան ոչ
բացայայտ ձեւով, բայց պատասխանատուութիւն կը կրէ
նաեւ հասարակական կեանքի կենսունակութեան ու
արժանապատուութեան համար:
Ես պատրաստ եմ այդ մէկուն:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Թրամփը Բացատրած Է, Թէ Ինչո՛ւ Զինքը «Չեն Սիրեր»
ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփը յայտարարած է, որ զինք չեն սիրեր միւս երկիրներուն մէջ,
որովհետեւ ինքը «զանոնք կը հարկադրէ վճարելու»: Այս մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփըրես»ը, Միացեալ Նահանգներու ղեկավարը
գրած է իր Twitterի էջին վրայ:
«Զանգուածային կեղծախօս լրատուամիջոցները
կը պատմեն, թէ աշխարհի զանազան երկիրներու
մէջ, ներառեալ Եւրամիութեան, աջակցութեան իմ
վերջին վարկանիշներս ցած եղած են: Ի հարկէ
անոնք ցած են, որովհետեւ 50 տարուան ընթացքին
առաջին անգամ ես զանոնք կը հարկադրեմ
բարձր գին վճարել Ամերիկայի հետ առեւտուր
վարելու համար»,- նշած է պետութեան ղեկավարը՝
աւելցնելով, որ, այնուամենայնիւ, ինքը նոյն
դիրքորոշումը չունի անոնց նկատմամբ:
Ինչպէս կը յիշեցնէ «ՌԻԱ Նովոսթի»ն, ԱՄՆը
Յունիս մէկէն գործարկած է պողպատի (25 տոկոս)

եւ ալիւմինիումի (10 տոկոս) առեւտրական մաքսեր:
Այժմ 25 տոկոս մաքսերով կը հարկուի պողպատի
արտադրանքը բոլոր երկիրներէն՝ բացի Աւըստըրալիայէն, Արժանթինէն, Պրազիլէն եւ Հարաւային Քորէայէն: 10 տոկոս մաքսեր կը գործեն
ԱՄՆ ալիւմինիումի ներմուծման համար բոլոր
երկիրներէն՝ բացի Աւստրալիայէն եւ Արժանթինէն:
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Հարիրի Այսօր Կը Մեկնի Սէուտական Արաբիա

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի այսօր կը մեկնի
Սէուտական Արաբիա: Այս մասին երէկ լրագրողներուն յայտնեց Հարիրի,
նախքան Մուսթաքպալ շարժումի խորհրդարանական պլոքի հետ հանդիպումը:
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ Ռիատ կեցութեան միջոցին վարչապետի պաշտօնակատարը պիտի մասնակցի Ապագայ ներդրումային
նախաձեռնութեան ամէնամեայ ժողովին:
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«Ելք»-ը Վարչապետի Պաշտօնին Համար Կ’առաջադրէ
Փաշինեանի Թեկնածութիւնը

Ազգային ժողովի «Ելք» խմբակցութիւնը որոշած է Նիկոլ Փաշինեանի
թեկնածութիւնը առաջադրել Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնին: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` լրագրողներուն յայտնեց
Ազգային ժողովի «Ելք» խմբակցութեան
պատգամաւոր Գէորգ Գորգիսեան:
«Իրաւաբաններու հետ խորհրդկացութեան արդիւնքով որոշեցինք վարչապետի թեկնածու առաջադրել»,-ըսաւ
Գորգիսեան:
Անոր խօսքով` նման որոշում առած են իրաւական գործընթացը ապահովելու
համար:
ՀՀ վարչապետի ընտրութիւնը ԱԺ-ի մէջ տեղի պիտի ունենայ Հոկտեմբեր
24-ին: Այլ խմբակցութիւններէ դեռ թեկնածու չեն առաջադրած:
Մինչ այդ տեղին է յիշեցնել, թէ Երկուշաբթի օր Հայաստանի Ազգային
ժողովը քուէարկութեան դրած էր կառավարութեան կողմէ ներկայացուած
Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխումներու նախագիծը: Փոփոխութիւններու
նախագիծին թեր քուէարկեց 56 պատգամաւոր, մինչդեռ օրէնքը ընդունելու
համար անհրաժեշտ էր 63 ձայն: Դէմ քուէարկեց 3 պատգա
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