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Հարիրի Կը Գովէ Լիբանան-Ռուսիա
Յարաբերութիւնները

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի գովեց Լիբանան-Ռուսիա
յարաբերութիւնները: Ան այս խօսքը ըսաւ երկու երկիրներուն միջեւ
դիւանագիտական կապերու հաստատման 75 ամեակին առիթով: Այս
բոլորը նշուեցան Հարիրիին ղրկած նամակին մէջ, որ ուղղուած էր Ռուսիոյ
վարչապետ Տիմիթրի Մետվետեւին:
Հարիրի վեր առաւ Ռուսիոյ մշտական զօրակցութիւնը ի խնդիր Լիբանանի
գերիշխանութեան նամանաւանդ անոր դիմակալած ամենադժուարին
օրերուն երբ Իսրայէլի կողմէ Լիբանանի սահմանները կը խախտուէին
2006ի պատերազմին, որ աւարտեցաւ ՄԱԿի 1701 որոշումով, որուն մէջ
կարեւոր դեր ունէր Ռուսիան:
Հարիրի նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Ռուսիոյ Լիբանանեան բանակին
իր տուած օգնութիւններուն համար: Յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց
Հարիրի ռուսական այն նախաձեռնութեան համար, որ կը միտի սուրիացի
պատսպարեալները իրենց երկիրը վերադարձնելու:

Ընկերվար Յառաջդիմական Կուսակցութիւնը
Պասիլը Ամբողջական Պատասխանատուն Կը
նկատէ Քապր Շմունի Դէպքին
Յայտարարութեամբ մը, որ աւելի
եւս սրեց լարուած ներքաղաքական
մթնոլորտը,
Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութիւնը Պասիլը
ամբողջական պատասխանատուն
նկատեց անցեալ ամիս պատահած
Քապր
Շմունի
ապահովական
դէպքին: Այս մասին յայտարարեց
կուսակցութեան անդամ՝ ճարտարարուեստի նախարար Ուաէլ Ապու
Ֆաուրը:
«Մենք Պասիլը կ՛ամբաստանենք, բարոյապէս, քաղաքականապէս եւ
օրինական գետնի վրայ» ըսաւ Ապու Ֆաուր հեռարձակուած ասուլիսի մը
ընթացքին:
Ան ըսաւ, որ այդ օր արձանագրուած զոհերը ուղղակիօրէն արդիւնքն էին
Պասիլի շրջան այցելութեան:
Ապու Ֆաուր ըսաւ, որ Պասիլի համայնքային յայտարարութիւնները
մթնոլորտը անհանդուրժելի դարձուցած էին, եւ իրմէ բացի, ոեւէ նախարարի
կամ Ազգային Ազատ Հոսանքի պատասխանատուի մը այցելութիւնը նման
արդիւնքի պիտի չհանգեր:
Նախարարը իր խօսքով սլաքներ ուղղեց նաեւ նախագահ Միշէլ Աունին իր
փեսային վտանգաւոր պահուածքին համար:
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Երէկ Երեկոյեան Արցախի Մէջ Սկիզբ Առաւ
7-րդ Համահայկական Ամառնային Խաղերու
Բացման Արարողութիւնը

Համահայկական ամառնային խաղերու կոմիտէի նախագահ Իշխան
Զաքարեան վստահ է, որ 7-րդ խաղերը պիտի ըլլան լաւագոյններէն, իսկ
բացման արարողութիւնը, Զաքարեանի կարծիքով, կը յաւակնի դառնալ
խաղերու 20-ամեայ պատմութեան ընթացքին լաւագոյնը:
«Համահայկական 7-րդ խաղերուն կը մասնակցի 35 պետութիւն եւ 161
քաղաք: 17 մարզաձեւ է, 105 մետալ պիտի խաղարկուի: Արցախի մէջ
պիտի ըլլայ խաղերու բացման արարողութիւնը, եւ 5 մարզաձեւ մինչեւ
ամսու 7-ի օրուան աւարտը: Ամսու 8-էն պատուիրակութիւնները պիտի
տեղափոխուին Երեւան: Օգոստոս 9-ին պիտի սկսի խաղերուն երկրորդ
մասը, Օգոստոս 17-ին հանդիսաւոր փակումը տեղի պիտի ունենայ
Թատերական հրապարակին վրայ: Արցախի հանգամանքն է բացառիկ,
որովհետեւ Արցախի մէջ իրականացնելը ունէր որոշ բարդութիւն, կային
նաեւ որոշ վտանգներ, բայց հիմա վստահ կրնամ ըսել, որ ամէն ինչ անցեալի
մէջ է, եւ այս խաղերը պիտի ըլլան Համահայկական խաղերու 20-ամեայ
պատմութեան լաւագոյն խաղերէն, իսկ բացման արարողութիւնը կրնայ
ըլլալ նաեւ լաւագոյնը: Բացման արարողութիւնը շատ
գեղեցիկ պիտի ըլլայ»,- ըսած է Զաքարեան:
Ան նշած է, որ խաղերուն մասնակցելու համար ժամանած
է շուրջ 5244 հոգինոց պատուիրակութիւն: Արցախ
ժամանած են նաեւ մարզիկներու հարազատներն ու
Սփիւռքէն հիւրեր, որոնք պիտի մասնակցին խաղերու
բացման արարողութեան:

Նիկոլ Փաշինեան Ներկայացուցած է
Համահայկական 7-րդ Խաղերուն Մետալները
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
ներկայացուցած է Համահայկական
7-րդ
ամառնային
խաղերուն
մետալները:
Վարչապետը Facebook-ի իր էջին
վրայ հրապարակած է ոսկի, արծաթ
եւ պրոնզ մետալներուն լուսանկարը:
7-րդ համահայկական ամառնային
խաղերուն բացման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Ստեփանակերտի
քաղաքային մարզադաշտին մէջ, այսօր, ժամը 21:00-ին: Աւանդոյթին
համաձայն, զայն պիտի վարէ Կարէն Կիլոյեանը: Խաղերուն այս տարի կը
մասնակցի մօտ 5 000 մարզիկ՝ աշխարհի 145 քաղաքէ: Քանի մը մարզաձեւ
կը կայանայ Ստեփանակերտի եւ Արցախի միւս երկու քաղաքներուն մէջ,
իսկ հիմնական պայքարը կը ծաւալի Երեւանի մէջ:
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Մեծի Տանն Կիլիկիիոյ Կաթողիկոսութեան
Ձեռագիրներու Վերանորոգութիւն
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքի ձեռագիրներու վերանորոգման
աշխատանքները
սկսած են Մայրավանքէն ներս։
Այս յոյժ կարեւոր ծրագիրին
իրագործման նիւթապէս կ՚աջակցի Գերմանիոյ Արտաքին
Գործոց
նախարարութիւնը
«Աշխարհի
Մշակութային
Ժառանգութեան Պահպանումը»
ծրագրին ծիրէն ներս։ Վերա-

նորոգման աշխատանքները կը
կատարուին Շթութկարթի (Գերմանիա) Հայկական Մշակոյթի
Պահպանութեան Ընկերութեան
անմիջական աջակցութեամբ։
Արդարեւ, Երկուշաբթի, 5 Օգոս-

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Մուշեղ Անտոնեան

տոս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոս այցելութիւն մը
տուաւ աշխատակազմին, որուն
կը գլխաւորէ ճարտարապետ
եւ
վերոնշեալ
ընկերութեան
ներկայացուցիչ Վարդ Պիզանս,
որպէսզի մօտէն իրազեկ դառնայ
աշխատանքի ընթացքին։
Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին
գահակալութեան
շրջանին
երկու
առիթներով
Կաթողիկոսարանի ձեռագիրները

վերանորոգուած են Հայաստանի
մասնագէտներու կողմէն։
Վերանորոգման աշխատանքները
պիտի տեւեն շուրջ երկու ամիս։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց
Վատիկանի Մօտ Լիբանանի Դեսպանը
Այս առաւօտ՝ Երեքշաբթի, 6
Օգոստոս 2019-ին, Վեհափառ
Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը
Վատիկանի
մօտ
Լիբանանի դեսպան Դոկտ.
Ֆարիտ Ալ-Խազենին։ Դեսպանը
Հայրապետը տեղեակ պահեց
Վատիկանի
եւ
Լիբանանի
յարաբերութեան
առնչուած
կարգ մը ծրագիրներու ու նոր
զարգացումներու շուրջ։
Յայտնենք, որ Դոկտ. Ֆարիտ
Ալ-Խազեն Լիբանանի Խորհրդարանէն ներս եղած է երեսփոխան, ինչպէս նաեւ քաղաքական գիտութեանց դասախօս՝
Պէյրութի ամերիկեան համալսարանին մէջ։

Մուշեղ Սմբատ Անտոնեան
(7 Օգոստոսի, 1958, Երեւան,
Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ –
11 Յուլիս, 1991), օդաչուհրամանատար, Արցախեան
ազատամարտի մասնակից։
1975–1977 թուականներուն
ծառայած է ԽՍՀՄ բանակին
մէջ։ Աւարտած է Գրեմէնչուկի
(Ուքրանիա) քաղաքացիական
օդանաւերու օդաչուական
ուսումնարանը (1981)։ 1981էն
սկսեալ աշխատած է «Էրեբունի»
օդակայանին մէջ։ 1988ին՝
Սպիտակի
երկրաշարժի
ժամանակ, մասնակցած է
աղէտի գօտիի փրկարարական
աշխատանքներուն։
1989–1991 թուականներուն
որպէս Մի-8 ուղղաթիռի
անձնակազմի անդամ (հրամանատար)
մասնակցած
է
ՀՀ
սահմանամերձ
շրջաններու
եւ Արցախի
ինքնապաշտպանութեան։
Ընդհանուր
թռիչքաժամը
Արցախ, Շահումեան եւ
Գետաշէն կազմած է 2494
ժամ։ Զոհուած է հերթական
մարտական առաջադրանքը
կատարելուն ճամբուն վրայ։
Յետմահու պարգեւատրուած
է Արցախի Հանրապետութեան
«Մարտական խաչ» 2-րդ
աստիճանի
շքանշանով։
Թաղուած է Եռաբլուր:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Դուք Իրականութեան Մէջ Տուն եկած էք՝ Ձեր Հարազատ Հայկական Օճախ. Նախագահին Ուղերձը
Համահայկական Ամառնային 7-րդ Խաղերու Մասնակիցներուն եւ Հիւրերուն
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան
ուղերձ յղած է Համահայկական
ամառնային 7-րդ խաղերու մասնակիցներուն եւ հիւրերուն:
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, Համահայկական ամառնային 7-րդ
խաղերու յարգելի՛ մասնակիցներ,

Հայաստանի եւ Արցախի յարգարժա՛ն հիւրեր: Այսօր դուք կը
գտնուիք հայկական հինաւուրց
հողին վրայ, սակայն ձեզմէ ոչ
մէկը հիւր է, որովհետեւ իրականութեան մէջ դուք տուն եկած
էք` ձեր հարազատ հայկական

օճախ: Եկած էք մասնակցելու
համահայկական
ձեռնարկին,
եկած էք վայելելու հայկական
միջավայրը, հարստացնելու զայն,
եկած էք մրցելու եւ յաղթելու: Իսկ
Արցախն ու արցախցին շատ լաւ
գիտեն, թէ ինչ է յաղթանակը: Այս

տարի կը նշուի համահայկական
խաղերուն 20-ամեակը: Ուստի
առաւել քան խորհրդանշական
է համահայկական խաղերը այս
անգամ Արցախէն՝ պատմական Մեծ
Հայքի Արցախ նահանգէն սկսիլը:
Շար. Էջ 06
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Տեսակէտ

Վտանգաւոր Ստորագրահաւաք
ՆՈՐՍՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Յ

ունիսի սկզբէն նախաձեռնող խումբ մը Արցախի մէջ ստորագրահաւաք
սկսած է՝ Սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւններ կատարելու
նպատակով: Արցախի Պաշտպանութեան բանակի նախկին
հրամանատար Սամուէլ Պապայեանի կողմնակիցները 4 Յունիսէն 18
Յուլիս երկարող օրերուն ընթացքին սահմանադրական փոփոխութիւններու
առաջարկով նախաձեռնած էին ստորագրահաւաք մը, որուն մէջ առաջարկուած
փոփոխութիւններու արդիւնքով Արցախի Խորհրդարանի պատգամաւորի
եւ Նախագահի թեկնածու կրնան առաջադրուիլ նաեւ ՀՀ քաղաքացիները:
Սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւններ առաջարկելու այս կէտը
ամրագրուած է Արցախի Սահմանադրութեան մէջ եւ նախաձեռնող խումբը
անարգել կարողացաւ իրականացնել ստորագրահաւաքը, որ աւարտեցաւ 18
Յուլիսին: Այնուհետեւ իրականացուած է հաւաքուած ստորագրութիւններու
նախնական մշակումը: 31 Յուլիսին, քաղաքացիական նախաձեռնութեան
կարգով կատարուած ստորագրահաւաքի փաստաթուղթերու թղթածրարը
յանձնուած է Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին: Կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Եղիշէ Արզումանեանի
խօսքով՝ ԿԸՅին յանձնուած է 21,049 ստորագրութիւն: «Յանձնաժողովի
կողմէ անոնց իսկութիւնը ստուգելու համար օրէնքով նախատեսուած
մէկ ամիս ժամանակ տրուած է: Այս հանգրուանէն ետք, ԿԸՅ-ը նիստ կը
գումարէ եւ հաստատուած ստորագրութիւններու թիւի մասով որոշում
կ՛ընդունի»,- նշած է Արզումանեան: Յանձնաժողովի կողմէն ստուգուելէ ետք,
եթէ վաւեր ստորագրութիւններու թիւը համապատասխանէ պահանջուող
քանակին, որ կը կազմէ 10 278, ստորագրութիւններով հիմնաւորուած
առաջարկները կը ներկայացուին Խորհրդարանին: Այդ առաջարկներու
սահմանադրականութիւնը ստուգելու համար Խորհրդարանը զայն կ՛ուղարկէ
Գերագոյն դատարան: Եւ եթէ անոնք հակասահմանադրական չճանաչուին,
պատգամաւորները առաջարկը կը դնեն քուէարկութեան: 2/3-ի դրական
քուէի պարագային՝ խորհրդարանը որոշում կ՛ընդունի առաջարկները դնել
համապետական հանրաքուէի, ուր պարզ մեծամասնութեամբ կ՛որոշուի՝
արցախցիները կը ցանկա՞ն այդ որոշումը, թէ ոչ:

Թաքնուած Եւ Ոչ Այնքան Թաքնուած Խութեր

Այս նախաձեռնութիւնը վտանգաւոր էր յայտարարել ի սկզբանէ:
Տեսականօրէն՝ այս առաջարկութիւնը ընդունելու պարագային Արցախը
կրնայ ունենալ իր ընտրողներու թիւէն մօտ 10 անգամ շատ նախագահի
հաւանական թեկնածու: Միւս կողմէն, այս փոփոխութիւններու արդիւնքով
ՀՀ քաղաքացիները կը ստանան Արցախի մէջ ընտրուելու, բայց ոչ ընտրելու
իրաւունք, բան մը, որ իր հերթին իրաւաբանները անհեթեթութիւն կը
համարեն: Տակաւին հարց է, թէ այս փոփոխութիւնները որքանով կը
համապատասխանէ ՀՀ օրէնսդրական դաշտին: Մէկ խօսքով՝ հարցերը
աւելի շատ են, քան պատասխանները: Այսքանը միայն իրաւական
հարթութեան մէջ: Շատ հարցեր կան նաեւ քաղաքական հարթութեան մէջ.
Արդեօ՞ք առաջարկուած փոփոխութիւնները չեն հակասեր ՀՀ արտաքին
քաղաքականութեան: Նիկոլ Փաշինեանը արտաքին յարաբերութիւններով
ամէն կերպ կ՛ընդգծէ, որ Արցախը անկախ պետութիւն է եւ այդ կը դարձնէ
գլխաւոր լծակը՝ պնդելու համար, որ Ստեփանակերտը անպայման
վերադառնայ հակամարտութեան կարգաւորման բանակցային սեղանին:
Այս բանին կը շարունակէ հակադրուիլ Պաքուն:

Անուղղակի «Նամակներ» Երեւանէն

Երեւանի դիրքորոշումը մի քանի անգամ հնչեց՝ անուղղակի: Նախ, իշխող
քաղաքական ուժի տարբեր ներկայացուցիչներ տարբեր առիթներով
յայտարարեցին, թէ պէտք չէ Արցախի մէջ իրավիճակը ապակայունացնել:
Աւելի ուշ, Ստեփանակերտի Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարաններու
պետա-իրաւական յանձնաժողովներու համատեղ նիստը կայացաւ եւ նիստէն
յետոյ կայացած ճեպազրոյցին Երեւանի ներկայացուցիչը անգամ մը եւս
յայտարարեց, որ Սամուէլ Պապայեանի նախաձեռնութիւնը չի տեղաւորուիր
պաշտօնական Երեւանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան մէջ:
Սակայն այդ ալ պահանջուող ազդեցութիւնը չունեցաւ:

Ստորագրահաւաքէն՝ Հրաժարականի Պահանջ

Սամուէլ Պապայեանը չի թաքցներ, որ կրնայ երթալ փողոցային
պայքարի ճամբով: Այս հարցով ան կը յայտարարէ, որ պիտի պայքարի
ոչ թէ սահմանադրական փոփոխութիւններու, այլ Արցախի նախագահի

հրաժարականին համար: Եւ կը յայտարարէ, որ իրեն այդ հարցով կը
սատարեն ստորագրահաւաքի մասնակիցները: Մինչ, անոնք ստորագրած են
ոչ թէ Նախագահի հրաժարականին համար, այլ ընդամէնը Սահմանադրական
փոփոխութիւններու առաջարկին տակ: Պապայեանը նաեւ յայտարարեր է,
որ պիտի չսպասէ իր յայտարարած ստորագրահաւաքի գործընթացին,
որ բաւական երկար ժամանակ կրնայ պահանջել: Ան յայտարարած է, թէ
Արցախի նախագահը պէտք է հրաժարական տայ մինչեւ Սեպտեմբերի 8-ին
կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւնները:
Արցախի նախագահն ալ Ոստիկանութեան մէջ կայացած հանդիպման
ժամանակ յայտարարեց, որ թոյլ չի տար անօրինական զարգացումներու
եւ օրէնքի սահմաններուն մէջ համարժէք պատասխան կու տայ նման
ճանապարհ ընտրողներուն: Անուններ չեն հնչած, բայց տողատակին
նամակը ուղղուած էր անոնց, որոնք կը սպառնան փողոցային պայքարով
եւ իրավիճակի ապակայունացմամբ:

Երեւանը Կը միջամտէ՞

Օգոստոս 2-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարած էր, որ
պիտի գայ Արցախ եւ բոլորին Օգոստոսի 5-ին կը հրաւիրէ Ստեփանակերտի
կեդրոնական հրապարակ՝ համազգային եւ ներարցախեան զարգացումներու
մասին իր մօտեցումները ներկայացնելու համար (սոյն տողերը գրուած են
շաբաթ մը առաչ. Խմբ.»): Վարչապետ Փաշինեանի յայտարարութիւնը
կարևոր է այն իմաստով, քանի որ օրերս Սամվել Պաբայեանը խօսած էր
հանրահաւաքներու եւ հնարաւոր փողոցային պայքարի սկզբի մասին:
Պապայանի կողմնակիցները խօսած էին հնարաւոր արիւնահեղութեան
մասին, բան մը, որ բաւականին լարած էր Արցախի ներքաղաքական
իրավիճակը: Վարչապետի յայտարարութիւնէն յետոյ յայտարարութեամբ
հանդէս եկաւ Արցախի խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցութիւն ունեցող
«Ազատ հայրենիք» կուսակցութեան ղեկավարը՝ Արայիկ Յարութիւնեանը:
Յայտարարութեամբ Արայիկ Յարութիւնեանի ղեկավարած կուսակցութիւնը
միացած է վարչապետի կոչին եւ համազգային միասնականութեան կոչով
հանդէս կու գայ:
Ստեփանակերտ

Լրատուութեան Գործընկեր

04

âáñ»ùß³µÃÇ / 7.8.2019

ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած
²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ý Ð³õ³ë³ñ»ó³õ

Æñ³ùÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ø³ëÝ³ÏóáÕ 9 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ µ³ÅÝáõ³Í »Ý »ñÏáõ
ËÙµ³ÏÝ»ñáõ Ñ»ï»õ»³É Ó»õáí©
²©ËÙµ³Ï©Æñ³ù« êáõñÇ³« ÈÇµ³Ý³Ý« ä³Õ»ëïÇÝ« ºÙ¿Ý
´©ËÙµ³Ï©ê¿áõï©²ñ³µÇ³« Úáñ¹³Ý³Ý« ä³Ññ¿ÛÝ« øáõ¿ÛÃ
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³Ï¿Ý ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ²é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
ÙÇ³Ï ÏáÉáí ½Çç»ó³õ Æñ³ùÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
²©ËÙµ³Ï© - Æñ³ù - ÈÇµ³Ý³Ý 1¬0« - ºÙ¿Ý - ä³Õ»ëïÇÝ 0¬1
¬ ä³Õ»ëïÇÝ ¬ Æñ³ù 1¬2
¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ êáõñÇ³ 2¬1
ÏáÉ»ñ©Ü³ï¿ñ Ø³Ã³ñ« Ð³ë³Ý ÞÁÑÇÃû ¬ ²ÑÙ³ï ²É îáõÝÇ
¬ êáõñÇ³ ¬ ºÙ¿Ý 1¬1« ¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ ä³Õ»ëïÇÝ 0-0
¸³ë©1)Æñ³ù 2 Ù 6 Ï¿ï 3¬1« 2)ÈÇµ³Ý³Ý 3 Ù 4 Ï¿ï 2¬2« 3)ä³Õ»ëïÇÝ 3 Ù 4
Ï¿ï 2¬2« 4)êáõñÇ³ 2 Ù 1 Ï¿ï 2¬3« 5)ºÙ¿Ý 2 Ù 1 Ï¿ï 1¬2
´©ËÙµ³Ï© ¬ Úáñ¹³Ý³Ý - ä³Ññ¿ÛÝ 0-1
¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ - øáõ¿ÛÃ 1-2

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÞÇñ³Ï ºõ ²ñ³ñ³ï Ú³ÕÃ³Ï³Ý

§ÞÇñ³Ï¦ ¬ §àõñ³ñïáõ¦ ÙñóáõÙáí ëÏë³Ý 2019¬2020 ï³ñ»ßñç³ÝÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³ñÏ ¿ Ýß»É áñ ³Ûë
ï³ñÇ ³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Á åÇïÇ µ³ÕÏ³Ý³Û ï³ë ËáõÙµ»ñ¿£ Üáñ»ÏÝ ¿
§ºñ»õ³Ý¦Á£ ºñÏáõ ËáõÙµ»ñ ÷áË»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÝáõÝÁ£ §´³Ý³Ýó¦Á Û»ï³Ûëáõ
åÇïÇ ÏáãáõÇ §àõñ³ñïáõ¦« ÇëÏ §²ñó³Ë¦Áª §Üá³¦£ ²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ - àõñ³ñïáõ 3¬1
ÏáÉ»ñ©²©¶¿áñ·»³Ý 19« Ø©øáÝ¿ 40« 58 ¬ ¾©ø³å½³ñ 71
¬ ²ñ³ñ³ï - ºñ»õ³Ý 1¬0« ÏáÉ©î©ÊáõñÓÇÍ¿ 60
¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý - Üá³ 1¬1
ÏáÉ»ñ©ì©²ÝÏáõÉû 83 ¬ Ø©Ø³ÛñáíÇã ïáõ·©70

Æõñáµ³ ÈÇÏ

¬ øáõöê (üÇÝ©) ¬ È»ÏÇ³ ì³ñß³í³ (È»Ñ©) 0¬0« »ñÃ©0¬1
¬ ¼³ñÇ³ ÈáõÏ³Ýëù (àõùñ©) ¬ äáõïáõßÝáëÃ (ØáÝÃ©) 1¬0« »ñÃ©3¬1
¬ àõÝÇí»ñëÇÃ©øñ³Û©(èáõÙ©) ¬ ÐáÝí¿ï (ÐáõÝ©) 0¬0 ïáõ·©3¬1« »ñÃ©0¬0
¬ èÇÏ³ (È³Ã©) ¬ öÇ³ëÃ ÎÉÇíÇó¿ (È»Ñ©) 2¬1« »ñÃ©2¬3
¬ È»íëùÇ êáýÇ³ (äáõÉ©) ¬ ²¾ø È³ñÝ³ù³ (ÎÇå©) 0¬4« »ñÃ©0¬3
¬ î»åñ»ó¿Ý (ÐáõÝ©) ¬ ÂáñÇÝû (Æï©) 1¬4« »ñÃ©0¬3
¬ Ð³³ù¿Ý (Þáõ¿ï) ¬ ¾Û ¼¿ï ²ÉùÙ³³ñ (ÐáÉ©) 0¬3« »ñÃ©0¬0
¬ Þ»ñÇý ÂÇñ³ë©(ØáÉï©) ¬ ö³ñÃÇ½³ÝÇ ÂÇñ©(²Éå©) 1¬1« »ñÃ©1¬0
¬ ÈÇ»÷³Û³ (È³Ã©) ¬ Üáñù¿û÷ÇÝÏ (Þáõ¿ï) 0¬1« »ñÃ©0¬2
¬ Ø³ÉÙ¿û (Þáõ¿ï) ¬ îáÙÅ³É (êÉáí»Ý©) 3¬2« »ñÃ©2¬2
¬ ì³ïáõ½ (ÈÇËÃ©) ¬ ü»Ñ»ñí³ñ (ÐáõÝ©) 2¬0« »ñÃ©0¬1
¬ Ü»ýÃãÇ (²ïñ©) ¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (èáõë©) 3¬0« »ñÃ©1¬0
¬ îÇÝ³Ùû ÂåÇÉÇëÇ (ìñ©) ¬ ø³å³É³ (²ïñ©) 3¬0« »ñÃ©2¬0
¬ ø¿Û ²Û øÉ³ùëíÇù (ý³ñû) ¬ ÈÇõó»ñÝ (¼áõÇó©) 0¬1« »ñÃ©0¬1
¬ ¼ñÇÝÛëùÇ (äáëÝ©) ¬ àõÃñ»ËÃ (ÐáÉ©) 2¬1« »ñÃ©1¬1
¬ ²ÃñáÙÇÃáë (ÚáõÝ©) ¬ îÇ ¾Û êÇ (êÉáí©) 3¬2« »ñÃ©2¬1
¬ º³åÉáÝ¿ó (â»Ë©) ¬ öÇõÝÇÏ (Ð³Û©) 0¬0« »ñÃ©1¬2
¬ Ø³ù³åÇ Ð (Æëñ©) ¬ êÃñ³ëåáõñÏ (üñ©) 2¬1« »ñÃ©1¬3
¬ ²¾È ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) ¬ ²ñÇë ê³ÉáÝÇù (ÚáõÝ©) 0¬1« »ñÃ©0¬0
¬ ²÷áÉáÝ ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) ¬ Þ»Ùñáù èáíÁñ½ (ÆñÉ©) 3¬1« »ñÃ©1¬2
¬ ÈáõïáÏáñ¿ó è³½Ïñ³ï (äáõÉ©) ¬ ì³ÉÇõñ è»Ûù©(ÆëÉ©) 4¬0« »ñÃ©1¬1
¬ äñ¿ûÝïåÇ (¸³Ý©) ¬ È»ËÇ³ Îï³Ýëù (È»Ñ©) 4¬1« »ñÃ©1¬2
¬ öñáÏñ¿ë ÜÇïÁñùáñÝ (ÈÇõùë©) ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (êÏáí©) 0¬0« »ñÃ©0¬2
¬ ¾ëåÇÁñÏ (¸³Ý©) ¬ Þ³ËïÇáñ ê³ÉÇÏáñëù (ä»É³é©) 0¬0« »ñÃ©0¬2
¬ úÉÇÙ÷ÇÛ³ (êÉáí»Ý©) ¬ ºÝÇ Ø³É³ÃÇ³ë÷áñ (Âáõñ©) 0¬1« »ñÃ©2¬2
¬ Î½Çñ³ ºáõÝ³ÛÃÁï (Ø³É©) ¬ ì»ÝÃë÷ÇÉ½ (È³Ã©) 2¬2« »ñÃ©0¬4
¬ ÞÃáõñÙ Îñ³ó (²õëï©) ¬ Ð³áõÏ»ëáõÝï (Üáñ©) 2¬1« »ñÃ©0¬2
¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ (¶»ñ©) ¬ üÉáñ³ (¾ëÃ©) 2¬1« »ñÃ©2¬1
¬ êÃ»³áõ³ äáõË©(èáõÙ©) ¬ ²É³ßÏ»ñï (Ð³Û©) 2¬3« »ñÃ©3¬0
ÏáÉ»ñ©Â³ÛÝ³ë¿ ïáõ·©10« øáÙ³Ý 59 ¬ Ø³ñÙ»ÝÃÇÝÇ 24« ïáõ·©28« Î³Éí³Ûû 45
¬ ÈÇÝýÇÉï (ÐÇõë©ÆñÉ©) ¬ ¾ÛÑ äÇ Âáñ½Ñ³íÁÝ (ü³ñû) 1¬0« »ñÃ©2¬2
¬ úëÇÛ¿ù (Êñ©) ¬ ´ÎØ² êáýÇ³ (äáõÉ©) 1¬0 ïáõ·©3¬4« »ñÃ©0¬1
¬ ¾åÁñïÇÝ (êÏáí©) ¬ âÇËáõñ³ (ìñ©) 5¬0« »ñÃ©1¬1
¬ ê÷³ñÃ³ù ÂÁñÝ©(êÉáí©) ¬ ÈáùáÙáÃÇõ öÉáí©(äáõÉ©) 3¬1« »ñÃ©0¬2
¬ øñáõ½»ÛïÁñ½ (ÐÇõë©ÆñÉ©) ¬ ìáõÉíÁñ©àõáÝï©(²Ý·©) 1¬4« »ñÃ©0¬2
¬ ìÇÃáñÇ³ ÎÇÙ³ñ³Û¿ß (öáñ©) ¬ Ä¿ûÝ¿ë îÿ¾ß (ÈÇõùë©) 4¬0« »ñÃ©1¬0
¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï (ê»ñå©) ¬ øáÝ³ÿ½ øÇ (Î³É©) 3¬0« »ñÃ©1¬0
¬ êÃÇ³ñÝ³Ý (ÆëÉ©) ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ (êå³Ý©) 1¬3« »ñÃ©0¬4

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ºõ öÇõÝÇÏ ²Ýó³Ý
Ú³çáñ¹ Ð³Ý·ñáõ³Ý

²ËµÛ»³ÝÝ»ñáõ ØÇç³½·³ÛÇÝ ´³Å³Ï

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ 2¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
§²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦ ¹³ñÓ»³É Û³ÕÃ»ó »õ ³Ýó³õ Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÈÇÝùÁÉÝ è¿ï ÆÙ÷ë (ÖÇå©) ¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (Ð³Û©) 1¬2« »ñÃ©0¬2
ÏáÉ»ñ©²©Ð»ñÝ³Ýï¿½ 74 ¬ È©úÏ³Ý³ 45+1« 58
¬ êáõïÇõí³ (ÈÇÃ©) ¬ Âñ¿ ö»ÝÝ¿ (ê³Ý Ø³ñÇÝû) 5¬0« »ñÃ©5¬0
¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ (ÈÇõùë©) ¬ Þù»ÝïÇÛ³ (ÐÇõë©Ø³Ï©) 1¬1« »ñÃ©2¬1
¬ ü»ñáÝÇù»ÉÇ (øáë©) ¬ êÉáí³Ý äñ³ÃÇëÉ³í³ (êÉáí©) 0¬2« »ñÃ©1¬2
¬ âáõù³ñÇßùÇ ä»ÉÏñ³ï (ê»ñå©) ¬ ØáÉï¿ (Üáñ©) 1¬3« »ñÃ©0¬0
¬ ²ëÃ³Ý³ (Ô³½©) ¬ ê³ÝÃ³ øáÉáÙ³ (²Ýï©) 4¬1« »ñÃ©0¬0
¬ úñï³å³ëÇ (Ô³½©) ¬ ØÉ³ï³ äáÉ»ëÉ³õ (â»Ë©) 2¬3« »ñÃ©1¬1
¬ Î³Ûñ³Ã ²ÉÙ³ÃÇ (Ô³½©) ¬ Ð³÷û¿É äÞ (Æëñ©) 1¬1« »ñÃ©0¬2
¬ ìÇÃáñáõÉ øáÝëÃ³Ýó³ (èáõÙ©) ¬ Î»ÝÃ (ä»É©) 2¬1« »ñÃ©3¬6

Äá³Ý Î³Ù÷¿ñ ´³Å³Ï

ºáõÝ³ÛÃÁï Ú³ÕÃ»ó îáõ·³Ý³ÛÇÝáí

²ØÜ¬Ç Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ²ËáÛ»³ÝÝ»ñáõ ØÇç³½·³ÛÇÝ
µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ Çñ »ññáñ¹ »õ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« §Ø³Ýã»ëÃÁñ
ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Ùñó»ó³õ Æï³ÉÇáÛ §ØÇÉ³Ý¦ÇÝ ¹¿Ù »õ ÙñóáõÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÁ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ ³õ³ñï»É¿ »ïù« §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦
Û³ÕÃ»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí£ ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ËáõÙµÇÝ ÏáÉ»ñÁ
Ýß³Ý³Ï»óÇÝ è»ßýÁñïÁ »õ ÈÇÝÏ³ñïÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï - ØÇÉ³Ý 2¬2 ïáõ·©5¬4
ÏáÉ»ñ©è»ßýÁñï 14« ÈÇÝÏ³ñï 72« ÷áË©Ø³ÃÇã« Ø³ñëÇ³É ¬ êáõ½û 26«
ÈÇÝïÁÉ¿ûý ëË³É©60« ÷áË©äáñÇÝÇ
- ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1¬1 ïáõ·©3¬4
ÏáÉ»ñ©Èáõù³ë Øáõñ³ 3« ÷áË©È³Ù»É³ ¬ ê©ê»ÝëÇ 36« ÷áË©¾ë÷á½ÇÃû
¸³ë©1)ä»ÝýÇù³ 3 Ù 9 Ï¿ï 6¬1« 2)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©3 Ù 8 Ï¿ï 5¬3« 3)²ñë»Ý³É
3 Ù 7 Ï¿ï 7¬3« 4)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 3 Ù 6 Ï¿ï 5¬3£

ä³ñë»ÉáÝ³ Ú³ÕÃ»ó ²ñë»Ý³ÉÇÝ

î³ñ»Ï³Ý §Âñáý¿Ûû Äá³Ý Î³Ù÷¿ñ¦ ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ä³ñë»ÉáÝ³
ù³Õ³ùÇ §ø³Ù÷ Üáõ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç »õ §²ñë»Ý³É¦Ç
ÙÇç»õ« 98 Ñ³½³ñ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝª 6£ Â¿»õ §²ñë»Ý³É¦Ç úå³Ù»Û³ÝÏÁ µ³ó³õ
ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ« ë³Ï³ÛÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý ¿ñ áñ »ñÏáõ ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»ó«
Ù¿ÏÁ Ø»ÛÃÉ¿Ýï¬Ü³ÛÉ½Ç ëË³Éáí« áõ ï³ñ³õ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ ØËÇÃ³ñ»³Ý
÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 71¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - ²ñë»Ý³É 2¬1
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ÏáÉ»ñ©Ø»ÛÃÉ¿Ýï¬Ü³ÛÉ½ ëË³É©69« È©êáõ³ñ¿½ 90 ¬ ö©úå³Ù»Û³ÝÏ 36

²Ý·ÉÇáÛ øáÙÇõÝÇÃÇ ÞÇÉï

êÇÃÇ Ú³ÕÃ»ó îáõ·³Ý³ÛÇÝ Ð³ñáõ³ÍÝ»ñáí

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ 2019¬2020 ï³ñ»ßñç³ÝÇ µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ
øáÙÇõÝÇÃÇ ÞÇÉïÇ µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙáí£ ØñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³ËáÛ»³Ý
§Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç »õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ÙÇç»õ« ÈáÝïáÝ ù³Õ³ùÇ §àõ»ÙåÉÇ¦
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 77 Ñ³½³ñ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£ ØñóáõÙÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ã¿»õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ áõÝ¿ñ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 7 »õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 8 ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ïñó³õ û·ï³·áñÍ»É ³éÇÃÝ»ñÁ£
ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí »õ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí
Û³ÕÃ»ó §Ù³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1¬1 ïáõ·©4¬5
ÏáÉ»ñ©Ê©Ø³ÃÇ÷ 77« ÷áË©ì³Ý î³Ûù ¬ è©êÃÁñÉÇÝÏ 12« ÷áË©î©êÇÉí³
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ß³Ñ»ó³õ Çñ 6¬ñ¹
ïÇïÕáëÁ£ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ³Í ¿ 21 ³Ý·³Ù«
§²ñë»Ý³É¦ »õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ª 15¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù »õ 22 ³ÛÉ ËáõÙµ»ñ£ ØñóáõÙÁ
ëÏë³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÉ 1908¬¿Ý ëÏë»³É£

üÆü² Ðñ³å³ñ³Ï»ó ²Ù»Ý³É³õ î³ëÝ»³ÏÁ
üÆü²¬Ý Ññ³å³ñ³Ï»ó ³ÛÝ ï³ë ýáõÃåáÉÇëïÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ«
áñáÝù åÇïÇ ÙñóÇÝ §²Ù»Ý³É³õ üáõÃåáÉÇëï¦Ç ïÇïÕáëÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÝ »Ýª 1¬øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû (§ºáõí»ÝÃÇõë¦)« 2¬ØáÑ³ÙÙ³ï
ê³É³Ñ (§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦)« 3¬ìÁñ×ÇÉ ì³Ý î³Ûù (§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦)« 4¬ê³ïÇû
Ø³Ý¿ (§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦)« 5¬ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ (§ä³ñë»ÉáÝ³¦)« 6¬øÇÉÇ³Ý Øå³÷÷¿
(§ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦)« 7¬üñ¿Ýù î¿ ºáÝÏ (§²Û³ùë¦)« 8¬Ø³ÃÇ³ë î¿ ÈÇËÃ
(§²Û³ùë¦)« 9¬¾ï¿Ý Ð³½³ñ (§â»ÉëÇ¦) »õ 10¬Ð¿ñÇ ø¿ÛÝ (§ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦)£

ö»÷¿ ²ñë»Ý³ÉÇ Ø¿ç
üñ³Ýë³ÛÇ §ÈÇÉ¦ ³ÏáõÙµÇ Û³ñÓ³ÏáÕ
ÜÇùáÉ³ ö»÷¿ å³ßïûÝ³å¿ë ÙÇ³ó³õ
§²ñë»Ý³É¦ÇÝ£ ¶áñÍ³ñùÇÝ ³ñÅ¿ùÁ
Ùñó³ÝÇß ÙÁÝ ¿ñ §²ñë»Ý³É¦Ç Ñ³Ù³ñ£
²Ý Ñ³ë³õ 80 ÙÇÉÇáÝ »áõñáÛÇ£ Ü³ËÏÇÝ
Ùñó³ÝÇßÁ 64 ÙÇÉÇáÝ »áõñû ¿ñ« ½áñ
§²ñë»Ý³É¦ í×³ñ»ó §äáñáõëÇ³
îáñÃÙáõÝï¦ÇÝ öÇ¿é ¾Ù»ñÇù úå³Ù»Û³ÝÏÇÝ Ñ³Ù³ñ£

ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ Î³Ë³Ï³Ûáõ³Í

ä³ëù»ÃåáÉ
ØÇÝã»õ 18 î³ñ»Ï³Ý ºõñáå³ÛÇ ÎÇÝ»ñáõ
²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

²Ýïáññ³ÛÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 18 ï³ñ»Ï³Ý
ÏÇÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ¶©¹³ë³Ï³ñ·Ç ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
´©ËÙµ³Ï© ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 63¬33
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²ñ»·Ý³½ úñáõ×»³Ý 9 Ï¿ï 11 éÇå
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ìñ³ëï³Ý 74¬55
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©Î³ÛÉ³ ø¿ßÙ¿ß»³Ý 18 Ï¿ï 9 éÇå 13 ÷áË
ÊÙµ³ÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙ©
1)Ð³Û³ëï³Ý 4 Ï¿ï 137¬88« 2)ìñ³ëï³Ý 3 Ï¿ï 114¬109« 3)ÖÇåñ³ÉÃ³ñ
2 Ï¿ï 68¬122£
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ²Ýïáññ³ 71¬61« ù³éáñ¹Ý»ñª 28¬12« 15¬11« 16¬16« 12¬22
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©Ø¿ÛñÇ Ø³ñ·³ñ»³Ý 17 Ï¿ï 12 éÇå 4 ÷áË
²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÁ©
Ø³ÉÃ³ ¬ ìñ³ëï³Ý 53¬48
²õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ø³ÉÃ³ 79¬73« ù³éáñ¹Ý»ñª 23¬21« 17¬16« 18¬22« 21¬14
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©ö³ÃÇÉ º³·áõå»³Ý 22 Ï¿ï 7 éÇå 4 ÷áË
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ
¹ÇñùÁ£ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ« Û³ÕÃ»É¿ »ïù
²Ýïáññ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½áõÑÇ Î³ÛÉ³ ø¿ßÙ¿ß»³Ý ß³Ñ»ó³õ
Ùñó³ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½áõÑÇÇ ïÇïÕáëÁ« ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí 70 Ï¿ï«
ÙÇçÇÝÁ 17©5 Ï¿ï Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÙñóáõÙÇÝ« 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó ö³ÃÇÉ
º³·áõå»³Ýª 57 Ï¿ï »õ 14©3 ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÇõÝùáí£

ä²êøºÂäàÈ

ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¼³ÑÉ¿ Ú³ÕÃ³Ý³Ïáí
êÏë³õ ä³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¸.
¸³ë³Ï³ñ·Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝÁ

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ
øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ »ññáñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ« Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³Í
¿ñ£ ²Ý ³Ùµ³ëï³Ý»ó Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ
÷ï³ÍáõÃ»³Ùµ »õ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ ½ÇÝù Ï³Ë³Ï³Û»ó »ñ»ù ³Ùëáõ³Ý
Å³ÙÏ¿ïáí áõ ïáõ·³Ý»ó 50 Ñ³½³ñ ²ØÜ ïáÉ³ñ£

ä³ëù»ÃåáÉ
ØÇÝã»õ 18 î³ñ»Ï³Ý ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó 8¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

²Ýïáññ³ÛÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 18 ï³ñ»Ï³Ý
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ¶©¹³ë³Ï³ñ·Ç ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
´©ËÙµ³Ï© ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 57¬69
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²É»ùë¿Û âÇÅ»ÝáÏ 21 Ï¿ï 15 éÇå 1 ÷áË
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû 60¬72
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©¸³õÇÃ ø³ñ³Ù»³Ý 13 Ï¿ï 10 éÇå 1 ÷áË
5¬¿Ý 9¬ñ¹ ¹Çñù»ñáõ ¹³ë³õáñÙ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ²Ýïáññ³ 76¬81« ù³éáñ¹Ý»ñª 23¬20« 15¬17« 18¬18« 20¬26
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²É¿ùë¿Û âÇ½»Ýáù 20 Ï¿ï 26 éÇå 2 ÷áË
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ØáÉïáí³ 91¬60« ù³éáñ¹Ý»ñª 28¬11« 17¬12« 23¬21« 23¬10
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²É¿ùë¿Û âÇ½»Ýáù 31 Ï¿ï 20 éÇå 5 ÷áË
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí 1 Û³ÕÃ³Ý³Ï »õ 7 å³ñïáõÃÇõÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ·ñ³õ»ó 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 9 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£
ÎÇåñáë ¹³ñÓ³õ ³ËáÛ»³Ý« ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ»Éáí ØáÝ³ùáÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ 67¬59 Ñ³ßÇõáí£

ÎÇñ³ÏÇ, 4 ú·áëïáë 2019-Ç Ï¿ëûñ¿ »ïù, ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ¸.
¹³ë³Ï³ñ·Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¼³ÑÉ¿ª
68-53 ³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó ê³Ñ¿É ²ÉÙ³ ËáõÙµÁ:
Üß»Ýù, Ã¿ ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ »ñÏáõÏ³½Ù»ñáí ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
å³ëù»ÃåáÉÇ ïÕáó ¸. ¹³ë³Ï³ñ·Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝª
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë »õ ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¼³ÑÉ¿:
²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ 16 ËÙµ³ÏÝ»ñáõ µ³ÅÝáõ³Í 96 ËáõÙµ»ñ:
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³Ï í»ó ËáõÙµ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËáõÙµ Çñ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç
åÇïÇ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÝ· ÙñóáõÙ: ÊÙµ³ÏÝ»ñáõÝ ·ÉË³õáñ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ
·ñ³õáÕ Ï³½Ù»ñÁ åÇïÇ ³ÝóÝÇÝ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ:
ÎÇñ³ÏÇ, 28 ÚáõÉÇë 2019-ÇÝ, Ï¿ëûñ¿ »ïù Å³ÙÁª 3.30-ÇÝ, â»Ù÷ ¹³ßïÇÝ
Ù¿ç, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë Ï³ï³ñ»ó Çñ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÁª äÉáõ
êÃ³ñ½Ç ¹¿Ù: Øñó³ÏÇó ËáõÙµÁ ¹³ßï ãÝ»ñÏ³Û³Ý³Éáõ å³ï×³éáí,
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëª 20 - 0 ³ñ¹ÇõÝùáí Û³ÕÃ³Ï³Ý Ñéã³Ïáõ»ó³õ:
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Քայլ Դէպի Գիւղ
ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ա

րդէն երկու տարի է ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան կողմէ
կ՛իրականանայ «Քայլ դէպի տուն» ուսումնաճանաչողական ծրագիրը:
Ծրագիրը ստեղծուած է նախապէս իրականացուող «Արի տուն» և
«Սփիւռք ամարային դպրոց» ծրագիրներու մէկտեղումով:
«Քայլ դէպի տուն» ուսումնաճանաչողական ծրագիրը նախատեսուած է
13-21 տարեկան սփիւռքահայ պատանիներու և երիտասարդներու համար:
Ծրագիրը ունի երկու բաղադրիչ`
կրթական
և
ճանաչողական:
Կրթական բաղադրիչը կը ներառէ
հայոց լեզուի արագ ուսուցման
դասընթացներ (արևելահայերէն և
արևմտահայերէն):
Ծրագրի ճանաչողական մասը
կը նախատեսէ մասնակիցներու
այցելութիւններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, ինչպէս նաև
շարք մը առաջատար ուսումնական,
ստեղծարար և արհեստագիտական
կեդրոններ:
«Քայլ դէպի տուն» ծրագրի մասնակիցները ծրագրի ճանաչողական
մասի ծիրէն ներս Օգոստոսի 4-ին
այցելեցին Ապարանի Եղիպատրուշ
գիւղը:
Գիւղին մէջ գործող «IMPACT»
ակումբի և խումբ մը եղիպատրուշցի
կամաւորներու ջանքերու շնորհիւ
նախապէս ծրագիր կազմուած էր՝
պատանիներին գիւղական կեանքի հետ ծանօթացնելու և անոր մասնակիցը
դարձնելու համար։
Մասնակիցները նախ ծանօթացան գիւղի պատմամշակութային վայրերուն,
ապա բաժանուելով խումբերու՝ անցան խաղամրցոյթներու:
Մրցոյթի համար նախապէս մշակուած էր 4 առաջադրանք. ըստ
այդ առաջադրանքներուն
ծրագրի մասնակիցները գաթա պատրաստեցին մեղուի փեթակներ բացին,
միրգ հաւաքեցին, բուրդ մանեցին,
կով կթեցին, ցորենէն ձաւար
ստացան և ի վերջոյ հիւրընկալող
գիւղի մասին
տեղեկութիւններ
հաւաքեցին ու շրջելով գիւղացիներու
տուները ազգային երգ ու պարով
աւարտեցին մրցոյթին համար
պահանջոած առաջադրանքները:

Արդիւնքը այն եղաւ, որ խումբերէն
մէկը ՝ «Արծիւները», ճանաչուեցաւ
յաղթող՝ նուէր ստանալով ազգային
հագուստով նկարահանումի շարք:
«IMPACT» ակումբի ղեկավար
Սևակ Մաթէոսեանի կարծիքով,
շատ կարևոր է երիտասարդներուն
ծանօթացնել գիւղական մշակոյթին՝
արմատներուն:
«Ծրագիրը կ՛իրականացնենք երկրորդ
տարին ըլլալով: Ծրագրի առաջնային
նպատակը սփիւռքի մէջ ապրողներու
հետ կամուրջ ստեղծելն է: Հետաքրքրական է, որ երիտասարդներու կողմէն
շատ դրական կ՛ընդունուի մի քանի ժամով գիւղացիի կեանքով ապրիլը, այն
աստիճան, որ աւարտին անոնք դժուարութեամբ կը բաժանուին գիւղէն»:
«Դասաւանդի՛ր, Հայաստանի Համար» (Teach for Armenia) ծրագրի
կրթութեան հաւասարութեան դեսպան Տիգրան Առուշանեանը «Քայլ
դէպի տուն» ծրագրին մէջ է որպէս՝ ուսուցիչ-առաջնորդ:
«Առաջին հայեացքէն սիրահարուեցայ
գիւղին, սէրը ոչ թէ ծնաւ արտասովոր
բնութիւնէն, օդէն այլ՝ մարդոց ջերմ
վերաբերմունքէն: Այստեղ քեզ հիւր չես
զգար, ամէն քայլափոխին կը ժպտին
քեզ: Սփիւռքի երիտասարդներու
համար փոխադարձ շփումը հայ գիւղի
հետ կարևորագոյն առաքելութիւնն
էր, որ արդէն իրականութիւն է» :
«Քայլ դէպի տուն» ուսումնաճանաչողական ծրագիրը ունի ամէնամեայ
բնոյթ և այս տարի կը տեւէ մինչև
Օգոստոսի 25:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Դուք Իրականութեան Մէջ Տուն եկած էք՝ Ձեր Հարազատ
Հայկական Օճախ. Նախագահին Ուղերձը Համահայկական
Ամառնային 7-րդ Խաղերու Մասնակիցներուն եւ Հիւրերուն
Սկիզբը Էջ 02
Յիշենք, որ 385 թուականին Մեծ
Հայքի Վարազդատ թագաւորը
դարձաւ ողիմպիական խաղերու
առաջին հայ ախոյեանը, սակայն
մեզի համար համահայկական
խաղերը պակաս նշանակութիւն
չունին, քան ողիմպիական խաղերը:
Համահայկական այս խաղերուն
վառած է խորհրդանշական երեք
ջահ` հայկական պատմական երեք
տարածքներու մէջ. Կիլիկեան
Հայաստան` Մուսայ Լերան ստորոտին, Արարատեան դաշտ`
Խոր Վիրապի մէջ, եւ Արցախ՝
Տիգրանակերտի մէջ: Երեք ջահերը
մեզի փոխանցած են առնուազն երեք
պատգամ` միասնական ըլլալու, մէկ
Հայրենիքի շուրջ համախմբուելու եւ
զայն հզօրացնելու պատգամ:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Համահայկական
խաղերը
Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք
եռամիասնութեամբ Հայրենիքին
վերստին շաղկապուելու բացառիկ
հնարաւորութիւն են: Անոնք
զուտ մարզական ձեռնարկ չեն:
Ի տարբերութիւն ողիմպիական
խաղերու խորհրդանիշ հինգօղակներու,
համահայկական
խաղերու օղակները այնքան շատ
են, որքան հայկական աշխարհի

քարտէզի բազմազանութիւնը:
Աշխարհի աւելի քան 35 քաղաք
ներկայացնող
մասնակիցներ
ոչ միայն պիտի մրցին տարբեր
մարզաձեւերու մէջ, այլեւ, միացնելով
իրենց ձեռքերը, պիտի ձեւաւորեն
միասնութիւն եւ համերաշխութիւն
խորհրդանշող համահայկական
ամուր բռունցքը: Համահայկական
խաղերը
մարմնամարզանքի
զարգացումը խթանելէ բացի,
մեր մարմնական եւ հոգեւոր
առողջութիւնը խթանող քայլ են:
Անոնք նաեւ հայրենաճանաչութեան
եւ, ինչու չէ, հայրենադարձութեան
հզօր ազդակ են, Հայրենիքին
կապուելու, Հայրենիքը սիրելու
եւ անոր մօտէն օգտակար ըլլալու
ազդակ:
Մեկնարկելով Արցախի Հանրապետութեան մէջ` համահայկական
խաղերը քանի մը օրէն պիտի
շարունակուին Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ:
Յոյսով եմ, որ այցելութիւնը Արցախ
եւ Հայաստան ձեր մէջ ամենաջերմ
ու հաճելի տպաւորութիւնները պիտի
ձգէ, իսկ մեկնարկող խաղերը պիտի
պարգեւեն շատ վառ ու յիշարժան
պահեր: Յաջողութիւն եւ ամենայն
բարիք ձեզ»,- ըսուած է նախագահի
ուղերձին մէջ:
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Երգի Մը Պատմութիւնը -27Անջէյնտ Մելոտի – Էլվիս Փրեսլի
(Unchained Melody- Elvis Presley)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Եթէ կ՛ուզես երջանիկ ըլլալ՝ եղիր,
բայց մեզմէ շատերը կ՛ուզեն
ուրիշներէն աւելի երջանիկ ըլլալ,
բան մը, որ գրեթէ անհնարին է,
որովհետեւ ուրիշները միշտ ալ մեզի
կը թուին, որ մեզմէ աւելի երջանիկ
են:
Երջանկութիւնը ոչ թէ այն է, երբ
միշտ կ՛ընես ինչ որ կ՛ուզես, այլ այն
է, երբ միշտ կ՛ուզես այն, ինչ որ
կ՛ընես:
Ժան-Ժագ Ռուսօ

Երբ կը հնչէ Անջէյնտ Մելոտին, ան կարծես
կը ծորի ժամանակի մէջէն՝ կանգնեցնելով
մոլորակի շարժումը 3 վայրկեան եւ 35
երկվայրկեանով, շրջապատը վերածելով մեծ,
հիասքանչ քնքուշ ու մեղմ սիրավէպի մը։
Ան իրմով կը պարուրէ ամէն-ինչ, բայց
աւելին՝ ան ունակ է ամենաչոր սիրտերն
ու ամենաանտարբեր հոգիները ստիպելու
թրթռալ, ։ Այս երգը սիրոյ մարմնացում է
երաժշտական նօթերու միջոցաւ։
Ան գրուած է 1955ի «Շղթաներէ Ազատուածը»
(“Unchained”) ֆիլմին համար։ Հեղինակներն
են Հէյ Զարեթն ու Ալեքս Նորթը։ Ֆիլմը
իրական դէպքերու հիման վրայ գրուած
պատմութիւն էր բանտարկեալի մը մասին,
որ դժուարին ընտրութեան առջեւ էր։ Ան
պէտք է որոշեր իր յետագայ ճակատագիրը.
փախուստի գնով ազատութիւն՝ վտանգուելով
ցմահ ազատազրկման, թէ՝ այնուամենայնիւ
ողջ պատիժի կրումը՝
խեղդամահ անող
կարօտի զգացումով, բայց ուշ կամ կանուխ
ազատութեան մէջ ըլլալու հեռանկարով։
Երգի հեղինակ Հէյ Զարեթը երգը գրելու
միջո-ցին փորձած է հնարաւոր չափով հոն
կեդրոնացնել ամէն ինչ սիրելիի մասին ու
կարօտի և թախիծի շուրջ։ Ան ոչ մէկ կերպ
չառնչուիր բանտարկեալի ըմբոստութեան
պոռթկման
հետ,
այլ՝
ամբողջովին
կ՛արտացոլացնէ սիրեցեալին կարօտած
տղամարդու հոգեկան տանջանքները։
Ֆիլմի լոյս ընծայումէն յետոյ նոյն թուականին՝
1955ին երգը
առաջադրուեցաւ Օսկար
մրցանակաբաշխութեան, սակայն մրցանակը
զիջեցաւ մէկ այլ երգի։ Հակառակ այս
հանգամանքին, երգը մեծ յաջողութիւններ
ունեցաւ. անմիջապէս սիրուեցաւ հանդիսատեսին կողմէն և գրաւեց բազմաթիւ
աստղային երաժիշտներու ուշադրութիւնը,
որոնք վերաերգեցին զայն բազմաթիւ
անգամներ։
Երգի առաջին տարբերակի կատարողն եղաւ
Թոտ Տանքընը, որ իր հիանալի կատարումով

երգը աւելի յուզական դարձուց։ Սակայն
երգի անզուգական ու չգերազանցուած
տարբերակի կատարողն եղաւ Էլվիս Փրեսլին,
1976 թուականին։ Եւ, իրականին մէջ, երգի
մասին խօսելու պահուն բոլորը կը կարծեն ,
որ երգի առաջին ու հեղինակային կատարող
Էլվիսը եղած է։ Անոր կատարումով երգը
անմահացաւ։
Երգի երկրորդ ծնունդը եղաւ
1990
թուականին, երբ երգը Ռայթչես Պրատըրս
խումբի կատարմամբ հնչեց «Ուրուականը»
(The Ghost) ֆիլմին մէջ՝ Տեմի Մուրի և
Փատրիք Սուէյզիի մասնակցութեամբ։ Այն
կրկին յայտնուեցաւ
բրիտանական հիթշքերթներու առաջատար դիրքերուն վրայ։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Պարբերաբար կատարելով այս երգը,
կատարողները
կ՛ապահովեն
երգի
«ճանաչելիութեան և յայտնիութեան» բարձր
չափանիշը։ Բացի Էլվիս Փրեսլիյէն, յայտնի
կատարողներուն մէջ կան Կարեթ Կեյթսը,
Եութու խումբը, Ռոպսըն Էնտ Ժերոմ զոյգը,
Սմաշինկ Փամփկինս խումբը, և ուրիշներ։
Հետաքրքրական է հետևեալը. երգը յայտնուած
է Կինեսի Մրցանիշներու Գիրքին մէջ՝ իր
բազմաթիւ վերաերգուած տարբերակներու
շնորհիւ։ Յայտնի են 500է աւելի տարբերակներ, աւելի քան 100 լեզուներով։
Եւ ինչպէս միշտ՝ երգը անմահ է, քանի
դեռ զայն լսող կայ։ «Անջէյտդ Մելոտիի»
պարագային՝ կարելի է ըսել, որ ան յարատև
է։ Դժուար է պատկերացնել ռոմանթիք
երեկոյ կամ արարողութիւն առանց այս
երգի մասնակցութեան։ Ան սիրավէպերու
անբաժան մասը կը կազմէ և արդարև արժանի
է կոչուելու սիրոյ հիմներու առաջատար։
«Միայնակ գետերը
կը հոսին դէպի ծովը՝
Դէպի ծովի՝ լայն
բացուած գիրկը....»

ԹԱՄԱՐԱ ՓԱԽՇԻՆԵԱՆ
(1967)
«Քոմփոզիշըն 5»
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Սուրիական Բանակի Հրամանատարութիւնը
Կը Յայտարարէ Զինեալ Խմբաւորումներուն
Դէմ Զինուորական Գործողութիւններու
Վերսկսումը
ՍԱՆԱ-ի համաձայն, սուրիական
բանակի հրամանատարութիւնը
յայտնած է, որ զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներ Իտլիպի
լարուածութեան
մեղմացման
գօտիին շուրջ զինադադար հաստատելու որոշումը չյարգեցին։
Անոնք յարձակում գործեցին շրջանի
յարակից խաղաղ վայրերուն վրայ։
Հրամանատարութիւնը աւելցուցած
է, որ այս իսկ պատճառով սուրիական բանակը ահաբեկչական խմբա-

ւորումներուն դէմ զինուորական իր
գործողութիւնները պիտի վերսկսի։

Պաքու Կը Դատապարտէ Փաշինեանի
Արցախ Այցելութիւնը
Համահայկական
խաղերուն
բացումը
կատարելու
համար
Արցախ կատարած Հայաստանի
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
այցելութիւնը խստօրէն քննադատուեցաւ Պաքուի կողմէ։ Ըստ
«Թուրան»-ի՝ միջազգային յարաբերութիւններու վերլուծութեան
կեդրոնի վարչութեան նախագահ
Ֆարիտ Շաֆիեւ այս գծով յայտնեց,
թէ տեղի ունեցածը «շարունակուող
բռնարարքները օրինականացնելու
հերթական ցուցադրական քայլն է»։
Ան ցաւ յայտնեց, որ ո՛չ Հայաստանի
նախկին, ոչ ալ այժմու ղեկա-

վարութիւնը տագնապէն
դուրս
գալու իրական ելք գտնելու մասին
բաւարար ջանք թափած են։

Ախթամար Կղզիի Սուրբ Խաչ
Եկեղեցւոյ Ամէնամեայ Պատարագը
Այս Տարի Պիտի Մատուցուի
Սեպտեմբեր 8-ին
Վանայ լիճի Ախթամար կղզիին մէջ
գտնուող Սուրբ Խաչ եկեղեցին
վերաբացուելէն յետոյ 7-րդ անգամ
կը պատրաստուի ամէնամեայ
պատարագին:
Վկայակոչելով
թրքական աղբիւրը՝ Akunq.net կը
հաղորդէ, թէ Թուրքիոյ մշակոյթի եւ
զբօսաշրջութեան Նախարարութեան արտօնութեամբ՝ 2010-էն ի
վեր ամէն տարի կազմակերպուող
պատարագի
նախապատրաստական աշխատանքները արդէն
սկսած են: Պատարագը այս տարի
պիտի մատուցուի 8 Սեպտեմբերին:
Արարողութեան
մասնակցիլ
փափաքողները արդէն սկսած են
պանդոկներու մէջ տեղ ապահովել:
Թրքական կայքէջը, բնականաբար
չի յիշատակեր, որ Վասպուրականի

թագաւոր Գագիկ Առաջինի կողմէն
կառուցուած Սուրբ Խաչ եկեղեցին
հայկական է, այլ կը բաւարարուի
միայն յիշելով, թէ եկեղեցին մեծ
նշանակութիւն ունի հայերուն
համար:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Խաչեր Գալուստեան մանկավարժական կեդրոնը
այսու ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, թէ BT3 եւ
TS2 պետական քննութեանց աշակերտութեան
յաջողութիւնը եղած է 100 տոկոս։
Կը շնորհաւորենք մեր սիրելի աշակերտները եւ
նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք անոնց։
Տնօրէնութիւն
Խաչեր Գալուստեան մանկավարժական կեդրոնի

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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