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Հայաստանի արտաքին քաղա-
քականութեան նպատակը 
ՀՀ ինքնիշխանութիւնն ու 
անվտանգութիւնը ապահովելն 
է, ինքնիշխանութեան ու անվ-
տանգութեան մակարդակը հետե-
ւողականօրէն բարձրացնելը, մեր 
երկրի եւ անոր քաղաքացիներու 
անվտանգութեան ու բարեկե-
ցութեան համար առաւել նպաս-
տաւոր արտաքին միջավայր 
ձեւաւորելը:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին ՀՀ ԱԳՆ կեդրոնական մարմնի եւ 
արտերկրի մէջ դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու ղեկավար-
ներու հաւաքին ընթացքին ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, նշելով, 
որ ասիկա տեղի ունենալու համար, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի ձայնը, 
դիրքորոշումները, մօտեցումներն ու նպատակները աշխարհի համար ըլլան 
աւելի տեսանելի, լսելի եւ ընդունելի:
«Այսպիսով, կը ձեւակերպուի Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան 
խնդիրը. բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետութեան առարկա-
յականութիւնը միջազգային յարաբերութիւններու մէջ, բարձրացնել 
Հայաստանի Հանրապետութեան հեղինակութիւնը միջազգային 
յարաբերութիւններու մէջ: Արդեօք մենք ասոր համար ունի՞նք 
նախադրեալներ եւ հնարաւորութիւններ: Այո՛, միանշանակ»,- ըսած է 
վարչապետը՝ անդրադառնալով նախորդ տարուան յեղափոխութեան։  
«Ժողովրդավարութիւնը պէտք է դառնայ ՀՀ արտաքին քաղաքականութեան 
թիւ մէկ այցեքարտը, եւ մեր խնդիրն է աշխարհին ցոյց տալ, որ Հայաստանի 
մէջ ժողովրդավարութիւնը անշրջելի է, որովհետեւ անիկա հիմնուած եւ 
յենուած է ոչ թէ անձի, ոչ թէ յստակ քաղաքական շրջանակի, այլ ժողովուրդի 
գիտակցութեան, կամքի եւ ձգտումներուն վրայ»,- ըսած է Փաշինեանը:
Վարչապետի համոզումով՝ յաջորդ սկզբունքը, որ պէտք է օգնէ բարձրացնելու 
Հայաստանի առարկայականութիւնը, համահայկականութիւնն է:
«Մեր արտաքին քաղաքական բարդութիւններէն ու բարդոյթներու 
ամենաառանցքայինը փոքր ազգի, փոքր պետութեան ընկալումն է: Ի դէպ, 
այս բարդոյթը յաճախ արտայայտութիւն կը գտնէ մեր հանրային, պետական 
կեանքի բոլոր մակարդակներուն վրայ, ամենօրեայ կենցաղէն մինչեւ 
արտաքին քաղաքականութիւն: Հետեւաբար, փոքրի բարդոյթը յաղթահարելը 
կենսական նշանակութիւն ունի մեզի համար, եւ ասոր գործնական լուծումը 
իմ պատկերացումով հետեւեալն է` Հայաստանի դեսպանները իրենց 
հաւատարմագրուած երկիրներուն մէջ՝ պէտք է ներկայանան ո՛չ թէ իբրեւ 
փոքր քաղաքական խմբակի կամ իշխող վերնախաւի կամ, նոյնիսկ, անգամ, 
փոքր պետութեան, այլ, իբրեւ համահայկական ներկայացուցիչ, համայն 
հայութեան ներկայացուցիչ: Ասոր համար այսօր կան բոլոր պայմաններն 
ու նախադրեալները, որովհետեւ ՀՀ կառավարութիւնը ունի ժողովրդական 
աջակցութեան նոյնպիսի մակարդակ Հայաստանի ու Սփիւռքի մէջ, եւ քանի 
որ համաձայնեցանք, որ Հայաստանի մէջ ժողովրդավարութիւնը անշրջելի 
է, ու քանի որ բազմիցս յայտարարած ենք, որ մեր կառավարութեան 
նպատակը Սփիւռքի, Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ սահմանները ջնջելն 
ու վերացնելն է, հասկնալն է, որ այսպիսի իրավիճակը պէտք է յարատեւ 
ըլլայ: Համահայկականութեան տրամաբանութիւնը պէտք է նոր կշիռ 
տայ Հայաստանի Հանրապետութեան, անոր խօսքին ու դիրքորոշման, 
իսկ այսպիսի խնդիր լուծելու համար Հայաստանի դիւանագիտական 
ներկայացուցչութիւնները հայկական համայնք ունեցող բոլոր երկիրներուն 
մէջ պէտք է ըլլան ողջ հայութիւնը համախմբող գործօն, եւ դադրին Սփիւռքի 
մեր հայրենակիցները բաժնելու ընդդիմադիրներու եւ իշխանամէտներու, 
հիներու եւ նորերու»,- նշած է վարչապետը:

ՀՀ Վարչապետը Անդրադարձաւ Հայաստանի 
Արտաքին Քաղաքականութեան Նպատակներուն
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Լիբանանցիներուն Իրաւունքն Է 
Ինքնապաշտպանութիւնը. 

Պաշտպանութեան Բարձրագոյն Խորհուրդ

«Գիտենք, Որ «Հըզպալլա» 
Պիտի Պատասխանէ». 

«Հաարէց»ի  Վերլուծութիւնը

Երեքշաբթի օր գումարած իր արտակարգ ժողովին ընթացքին Լիբանանի 
Պաշտպանութեան Բարձրագոյն Խորհուրդը հաստատեց, որ լիբա-
նանցիներուն իրաւունքն է ինքնապաշտպանութիւնը իսրայէլեան ամէն 
ոտնձգութեան դէմ: 
Ժողովը գումարուեցաւ Պէյթ Էլ Տինի նախագահական ապարանքին մէջ: 
Ժողովը գլխաւորեց Նախագահ Միշէլ Աուն: Ներկայ էին Վարչապետը 
առնչուած նախարարներ եւ պատասխանատուներ: 

 «Գիտենք, որ Հըզպալլա անպայման պիտի   պատասխանէ»  այս  տողերը 
կը պատկանին իսրայէլեան  «Հաարէց»  պարբերականի  վերլուծաբան 
Ամուս Հարյէլին։
Վերլուծաբանը, որ   յայտնի է Իսրայէլ- Լիբանան     խնդիրներու  մասին իր 
վերլուծութիւններով նաեւ  յայտնած է, որ Հասան Նասրալլայի  վերջին     
խօսքէն ետք եւ մինչեւ այս պահը իսրայէլեան ուժեր կը գտնուին     
ահազանգային վիճակի մը մէջ  յատկապէս Լիբանան-Իսրայէլ  սահմանային 
հատուածին վրայ։
 Հարյէլ խօսելով  ապագայ զարգացումներուն մասին, նաեւ նկատել տուաւ, 
որ շրջանի ընդհանուր վիճակը կախեալ է Հըզպալլայի քայլերէն ու եթէ   
կազմակերպութիւնը մեծ  քայլեր   կատարէ, ապա  Իսրայէլի    պատասխան-
քայլը նոյնպէս ծանրակշիռ կրնայ ըլլալ, բան մը որ շրջանը կրնայ տանիլ  
անկանխատեսելի բարդութիւններու։
Յիշեցնենք, որ Նասրալլա  ելոյթ  ունենալով  սպառնալից ոճով  խօսած էր 
եւ վստահեցուցած, որ իր կուսակցութիւնը ամէն գնով պիտի պատասխանէ 
իսրայէլեան քայլերուն։ Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 06  
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Եկատերինա Դուրեան-
Արմէնեան

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 
Քուէյթի Եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նշանակեց 
Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 
Հայրապետական տնօրինումով, 
Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան 
Կաթողիկոսական Փոխանորդ 
նշանակուեցաւ Քուէյթի եւ 
շրջակայից Հայոց Թեմին։ Հայր 
սուրբը շուտով պիտի մեկնի 
Քուէյթ թեմական ծառայութեան 
լծուելու։
Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան 
Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս 
վարած է զանազան պաշտօններ 
եւ վերջին տարիներուն յատկապէս 
ստանձնած էր Կաթողիկոսարանի 
Տեղեկատուական բաժանմունքի 
վարիչի պաշտօնը։
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Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի 
խաղաղ գործընթացի եւ 
ուժային կեդրոններու հետ 
յարաբերութիւններու կառուցման 
ծիրէն ներս կ՝առաջնորդուի տարա-
ծաշրջանի անվտանգութեան եւ 
խաղաղութեան պահպանման 

ՀՀ զինուած ուժերու հակաօդային 
պաշտպանութեան զօրքերու 
ստորաբաժանումը մեկնաց է 
Ռուսիոյ Դաշնութիւն:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարա-
րութեան տեղեկատւութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութեան փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ հայ զինծա-
ռայողները պիտի մասնակցին 
ԱՊՀ անդամ պետութիւններու 
ՀՕՊ միաւորուած համակարգի 
զօրքերու համատեղ ձեռնարկներու 
2019-ի ծրագիրին համաձայն 
իրականացուող մարտական 
հրաձգութեամբ «Մարտական 
ընկերակցութիւն-2019» համատեղ 
զօրավարժութեան:

ՀՀ-ն եւ Արցախը Բաւարար Ուժ Ունին Խաղաղութեան 
Ապահովման Համար. ԱԳ Նախարար

Ատրպէյճան Կը Շարունակէ Մնալ Արցախի Ժողովուրդի 
Գոյութեան Սպառնալիքը. Զոհրապ Մնացականեան
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նպատակով: Այս մասին, ըստ 
PanArmenian.net-ի, յայտարարած 
է ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնա-
ցականեան՝ Երեւանի մէջ ընթացող 
ԱԳՆ կեդրոնական մարմնի 
եւ դիւանագիտական ներկա-
յացուցչութիւններու ղեկավարներու 
եւ հիւպատոսական հիմնարկներու 
ամենամեայ համաժողովի ժամանակ 
ունեցած ելոյթին ընթացքին:
Ան նշած է, որ խաղաղութիւնը 
այլընտրանք չունի եւ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնն ու Արցախը 
ունեն բաւարար ուժ խաղաղութեան 
ապահովման համար։
«Հարաւային Կովկասի մէջ անվ-
տանգութեան եւ խաղաղութեան 

պահպանումը եւ ամրապնդումը 
կը բխի տարածաշրջանի բոլոր 
ժողովուրդներուն շահերէն: Մենք 
տեսած ենք, թէ մեր հարեւան 
տարածաշրջաններուն մէջ 
անվտանգութեան համակարգի 
փլուզումը ինչ ծանրագոյն 
հետեւանքներ ունեցած է այդ 
ժողովուրդներուն, անոնց տնտեսու-
թեան եւ պետականութեան համար: 
Ռազմաքաղաքական հաւասա-
րակշռութեան պահպանումն է մեր 
տարածաշրջանային անվտան-
գութեան եւ խաղաղութեան անհրա-
ժեշտ պայմանը եւ Հայաստանը 
հետեւողական ջանքեր կը գործադրէ 
այս ուղղութեամբ:

Ատրպէյճանի կողմէ ռազմաքա-
ղաքական հաւասարակշռութիւնը 
խախտելու փորձերը, որոնք մինչ 
օրս արտայայտուած են նաեւ ուժի 
կիրառումով, տարածաշրջանային 
անվտանգութեան եւ խաղաղութեան 
սպառնալիք են:
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
Օգոստոս 27-ին, ՀՀ արտաքին 
գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան յայտարարած է 
ՀՀ ԱԳՆ կեդրոնական մարմնի եւ 
արտերկրի մէջ դիւանագիտական 
ներկայացուցչութիւններու ղեկա-
վարներու հաւաքին ընթացքին:
«Հայաստանը հանդէս կու  գայ 
Ղարաբաղեան հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման դիրք-
երէն, սակայն չի կրնար ընդու-
նիլ Ատրպէյճանի կողմէ բացա-
յայտ կամ քօղարկուած ուժի 

Եկատերինա Միխայիլի 
Դուրեան-Արմէնեան (Դան-
դուրեան, օգոստոսի 28, 
1885, Թիֆլիս, Ռուսական 
կայսրութիւն - մայիսի 6, 
1969, Երեւան, Հայկական 
ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), դերասանուհի։ 
ՀԽՍՀ ժողովրդական արթիսթ 
(1947)։ Հայ խորհրդային 
դերասան Արմէն Արմէնեանի 
կինը։
Բեմական ասպարէզը սկսած 
է 1903ին Պաքուի մէջ։ 1914 
թուականին եղած է Մոսկուայի 
Գեղարուեստական թատրոնի 
սթիւտիոյի ազատ ունկնդիրը։ 
Հանդէս եկած է Աբէլեան-
Արմէնեան թատերախումբին 
մէջ։ Իր ամուսնոյն՝ յայտնի 
դերասան եւ բեմադրիչ 
Արմէն Արմէնեանի հետ 
շրջագայած է Անդրկովկասով 
եւ արտասահմանեան շատ 
բնակավայրերու մէջ, ուր մեծ 
թիւով շատ հայեր կ՛ապրէին ՝ 
Պուլկարիա, Եգիպտոս, Իրան: 
1932ին աշխատած է Գիւմրիի 
Վարդան Աճեմեանի անուան 
պետական տրամատիկական 
թատրոնին:

ՀՀ ԶՈՒ ՀՕՊ 
Ստորաբաժանումը 

«Մարտական 
Ընկերակցութիւն-2019» 

Զօրավարժութեան Պիտի 
Մասնակցի

կիրառման սպառնալիքները, 
եւ հրադադարը պայմանական 
դարձնելու որեւէ նկրտում: 
Լարուածութեան պայմաններու 
մէջ բանակցութիւններ վարելու 
Ատրպէյճանի ջանքերը կը 
խոչընդոտեն խաղաղութեան 
նպաստող միջավայրի ձեւա-
ւորման, եւ, ըստ այդմ, չեն նպաս-
տեր հիմնախնդրի տեւական եւ 
համապարփակ կարգաւորման: 
Ատրպէյճանը իր անփոփոխ հայա-
տեաց քաղաքականութեամբ կը 
շարունակէ մնալ Արցախի ժողո-
վուրդի գոյութեան սպառնալիքը: 
Խաղաղութիւնը այլընտրանք 
չունի, եւ ՀՀ-ն ու Արցախը ունին 
բաւարար ուժ՝ խաղաղութեան 
ապահովման համար»,- նշած է 
Մնացականեան:
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ժապաւէնին մէջ: Բեմադրիչ Մուրատեանը Կիկոն նաեւ ինքզինքին կը 
նմանեցնէ. Կիկոն ալ փոքրամարմին է, ակնոցաւոր, առատ մազեր ունի, 
ինչպէս ինք. այս մէկը միշտ տեղ մը նաեւ կատակով կը նշէ: 
Ո՞վ է Զահրատի Կիկոն, որ Պոլիսէն ներշնչած է բազմաթիւ մարդիկ: Ան մեծ 
քաղաքի մը՝ Պոլսոյ մէջ ապրող պզտիկ մարդ մըն է, որ կ՚ապրի իր կեանքը 
կարծես անհաղորդ մեծ քաղաքի աղմուկին: Երազող մըն է Կիկոն, որուն 
հոգիին անտես խորքերը մեզի կը բացայայտէ Զահրատ: Կիկոյին միջոցաւ 
մենք հետզհետէ աւելի կը բացայայտուինք, աւելի ազնիւ, բարի կը դառնանք 
եւ կը փորձենք շատ մը բաներ հասկնալ:
Կիկոն ընկերային, խոնարհ խաւերուն մաս կազմող տարր մըն է, որ ամուր 
կառչած է իր երազներուն եւ իր համեստ գոյութիւնը կը ջանայ տեղ մըն 
ալ ծածուկ պահել՝ այդպէսով ծածուկ պահելով իր երազներն ու յոյսերը՝ 
իր շուրջը տիրող աղմուկէն: Ուստի՝ Կիկօ աշխարհի մէջ առանձին է, 
այդուհանդերձ ան նաեւ մասնակից է աշխարհի անցուդարձին: 
Իր ծննդավայր Պոլիսէն դուրս Զահրատ եւ իր հերոսները, մանաւանդ՝ 
Կիկոն, հաւասարապէս սիրելի եւ ընդունելի եղած են Հայաստանի եւ 
համայն հայութեան: 1960-ական թուականներու վերջաւորութեան Երեւանի 
«Գարուն» ամսագրին մէջ առաջին անգամ տպագ-րըւած են Զահրատի 
բանաստեղծութիւններէն եւ հայրենի ընթերցողը մէկ անգամէն ճանչցած 
եւ սիրած է պոլսահայ բանաստեղծն ու անոր հերոսները: Մանաւանդ 
անկախութենէն ետք, Հայաստանի մէջ շատ հանդիսութիւններ տեղի 
ունեցած են Զահրատի ներկայութեամբ, իր մահէն ետք եւս ան միշտ ներկայ 
է հայաստանեան գրական դաշտին մէջ: Հայրենիքը, անշուշտ, եղած է անոր 
համար կեանքի ամենամեծ ազդակը եւ այդ մասին ըսած է. «Ամէն հայ իր 
փոքրիկ Հայաստանն ունի իր սրտին մէջ»: Հաւատացած է, որ «Հայաստան 
գալը հողը կոխոտել չէ: Հայաստան գալը ինքզինքը հաստատ զգալն է: 
Ճանապարհ երթալ չէ, տուն գալ է»: Ահա թէ ինչու, իր հետ Հայաստան 
եկած են նաեւ իր հերոսները եւ մանաւանդ՝ Կիկոն, իր անբաժան մարդը, 
որ դարձած է Հայաստանի լիիրաւ բնակիչը: Զահրատ յաճախ կը նոյնանար 
իր հերոսներուն հետ եւ երբեմն այնքան մտերմիկ կը գրէր հերոսին մասին, 
որ դժուար էր գուշակել՝ ի՞նքն է, թէ՝ յօրինուած կերպարը:
Իր բանաստեղծական լեզուն, իր աներեւակայելի լեզ-ւական գիւտերը 
յեղաշրջում մըն են արեւմտահայերէնի մէջ եւ իբրեւ պարզօրէն 
արտայայտուած խորիմաստ ճշմարտութիւններ՝ սիրելի ու ընկալելի են 
ամէն մարդու: Իր թաղի, իր քաղաքի, իր աշխարհի քերթողը՝ Զահրատը 
այսօր ալ բազում ներշնչանքներու մարդ է: 
Կիկոն մեծ աշխարհին մէջ փոքր մարդուն հոգեբանութիւնը մարմնաւորող 
անմեռ կերպար մըն է, որուն մէջ կանք բոլորս հաւասարապէս: Եւ քանի 
անմահ է Զահրատին անունը, եւ քանի կ՚ապրի անոր Կիկոն, ապա այս 
աշխարհը՝ կիկոներու աշխարհը, շատ սիրելի կը դառնայ:
 

* * *
«Նարարա եւ Կիկօ» վաւերագրական շարժա-նըկարի հեղինակ Յասմիկ 
Գասպարեան աշխատած է հայկական հեռուստատեսիլային ծրագիրներուն 
(2000-2010) եւ անկախ հեռատեսիլային նախագիծերուն մէջ (2009-2018) 
որպէս նկարահանող եւ բեմադրիչ: Նկարահանած է «Տունի բնակիչները», 
«Փորձը», «Շարժանկարային խցիկով հայ կինը», «Աղաւնի», «Երեք 
դաշնամուր» եւ այլ շարժանկարներ: Աւարտած է Երեւանի Պետական 
մանկավարժական համալսարանը՝ խաղարկային շարժանկարի բեմադրիչ 
մասնագիտութեամբ, ապա ուսումը շարունակած է Լոնտոնի Կոլտսմիթս 
համալսարանի վաւերագրական շարժանկարի բաժնին մէջ: Այժմ կ՚ուսանի 
Անգլիոյ Եորքի համալսարանը:
«Նարարա եւ Կիկօ» վաւերագրութիւնը նկարահանած է 2018 թուականին:
 

* * *
ԿԻԿՕ ԿԱՄՈՒՐՋԻՆ ՎՐԱՅ է
Կիկօ կամուրջին վրայ է
Շոգենաւը տիւթ կ՚ընէ կ՚երթայ
Կիկօ բազրիքին յենած կը նայի
Ամէն շոգենաւ գալուն Կիկօ կ՚ուրախանայ
Կամուրջին վրայ է Կիկօ
Քիթը վեր վեր կը քաշէ
Մարդիկ կու գան - մարդիկ կ՚երթան
Կիկօ կամուրջին վրայ է
Շոգենաւը տիւթ կ՚ընէ կ՚երթայ
 
ՕՏԱՐ
Քաղաքին այդ կողմերը օտար էին Կիկոյին
Բարձր բարձր շէնքերը օտար 
Մարդիկը - գեղեցիկ կիները օտար
Գոգնոց հագած աղջիկ մը եկաւ
Հինգ ղրուշ դրաւ ափին-
Օտար էին մարդիկը - օտար-
Կիկօ մուրալու չէր ելած
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Զահրատի Կիկօն Եւ Արուեստագիտուհի Նաիրան

Շար. Էջ 06

Հայրենի արուեստագիտուհի Նաիրա Մուրատեանի եւ պոլսահայ 
սիրելի բանաստեղծ Զահրատի Կիկօ բանաստեղծական հերոսին 
մասին շարժանկար մը նկարահանած է Լոնտոն բնակող բեմադրիչ 

Յասմիկ Գասպարեան: «Նարարա եւ Կիկօ» խորագրեալ այս շարժանկարը 
ցուցադրուեցաւ այս տարուան «Ոսկէ ծիրան» միջազգային շարժանկարի 
փառատօնին, արժանացաւ լաւ ընդունելութեան եւ անգամ մը եւս յիշեցուց 
նկարչուհի Նաիրա (Նարարա) Մուրատեանի Կիկոյին հանդէպ անսահման 
սիրոյ մասին։ Այս շարժանկարը բոլորիս մէջ նորէն ապրեցուց Կիկոն՝ 
այդ բարի կերպարը, որ մնայուն տեղ գրաւած է մեր հոգիներուն մէջ: 
Շարժանկարը ուրիշ անգամներ նոյնպէս ցուցադրուած է, բայց «Ոսկէ 
ծիրան»ին աւելի ուշադրութեան արժանացաւ: 
Նաիրա Մուրատեան Երեւանի մէջ ապրող, ստեղծագործող նկարչուհի մըն 
է. ստեղծած է մանուկներու եւ մեծերու համար բազմաթիւ պատկերաշարեր: 
Անոր նիւթերը բազմազան են՝ հէքեաթներէն մինչեւ աստուածաշնչեան 
դրուագներ, իրական հերոսներ ու բնութիւն: Բայց իր ստեղծագործական 
աշխարհին մէջ առանձնայատուկ տեղ ունին Զահրատին կերտած 
հերոսները։ Տարիներ առաջ ան շարժուն գծապատկերներով ժապաւէն 
ստեղծած է Զահրատի «Մարկոս եւ Մարկոս» ստեղծագործութեան համար, 
որն ալ երաժշտաւորած է դաշնակահար Տիգրան Համասեան: 
Բայց Զահրատի Կիկոն ներշնչանքի ծով աղբիւր է Նաիրա Մուրատեանի 
համար. ան Կիկոյին մասին շարժանկար նկարահանելու աշխատանքներու 
սկսած է, եւ Յասմիկ Գասպարեանի այս վաւերագրութիւնը ճիշդ այդ մասին 
է, թէ ինչպէս Նաիրան կը նկարահանէ Կիկոն: Այսինքն, ձեւով մը, ասիկա 
շարժանկարին մէջ շարժանկար մըն է՝ հետաքրքրական հնարք մը, որ 
անմիջապէս կը գրաւէ դիտողը: 
Յասմիկ Գասպարեան նախ ցոյց կու տայ Նաիրա Մուրատեան 
արուեստագէտին ապրած կեանքը, թէ ան բացի ստեղծագործելէ, ինչպէ՛ս 
իբրեւ մայր, կին, իր ընտանիքին, իր շունին, կատուներուն հոգ կը տանի: 
Այնուհետեւ շարժանկարին մէջ կը նկարագրուի Կիկոյին մասին նկարելուն 
ընթացքը: Կիկոյի մասին ժապաւէն մը նկարելու համար Նաիրա Մուրատեան 
ամբողջապէս ներշնչուած է Զահրատի «Համառօտ կենսագրութիւն 
Կիկոյի» ստեղծագործութենէն: Իրականութեան մէջ Նաիրան շարժանը-
կար կը նկարահանէ իր եւ ընտանիքին մասին եւ Զահրատի Կիկոն, որպէս 
լայն ու ազատ կերպար մը, հանգիստ ձեւով կրնայ մաս կազմել նաեւ 
Նաիրայի ընտանեկան անդամներուն: Ահա Նաիրայի ծեր՝ 90-ամեայ հայրը, 
կարծես Զահրատի կերտած կերպարներնէն ըլլայ, շունը, կատուները, հին 
աստիճանները… բոլոր զգացողութիւնները կը տանին դէպի Զահրատի 
քերթողական արուեստը, որու սահմանները այնքան լայն են… 
Նաիրայի նկարուելիք շարժանկարին մէջ կայ նաեւ Զահրատը, որ միաձոյլ 
է իր ստեղծած կերպարին: Արուեստագիտուհին Պոլիս չէ գտնուած եւ 
Պոլիսը ուսումնասիրելու համար օգտուած է լուսանկարիչ Արա Կիւլէրի 
լուսանկարներէն: Իսթանպուլին աչքը դարձած Կիւլէրի լուսանկարները 
հեռուէն կ՚օգնեն Երեւանի մէջ բնակող Նաիրա Մուրատեանին՝ իր 
շարժանկարին մէջ վերակերտելու հին Պոլիսը: Արուեստագիտուհին 
երազանք մը ունի՝ ըլլալ Պոլիս եւ մօտէն տեսնել Կիկոյի ապրած միջավայրը 
եւ մարդիկը, որոնք Կիկոյի նախատիպերն են: Ահաւասիկ, Յասմիկ 
Գասպարեանի շարժանկարին մէջ այնպէս կ՚երեւի, որ Նաիրա Մուրատեան 
երեւակայութեամբ կը հատէ հայ-թրքական սահմանը եւ կը յայտնուի Պոլսոյ 
մէջ…
 
Կիկոն է, որ այդ մեծ սէրը արթնցուցած է առ Պոլիսը, առ նաւերն 
ու կամուրջները, որոնք պիտի երեւին Նաիրա Մուրատեանի «Կիկօ» 

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¶»ñµ³Å³Ï

Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
2019 ï³ñáõ³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ 
¶»ñµ³Å³ÏÇ ýáõÃåáÉÇ Ùñó³ß³ñùÇ 
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« §²É ²Ýë³ñ¦ 
Ùñó»ó³õ §Þ³å³å ²É ë³Ñ¿É¦Ç ¹¿Ù« 
Ø³ñ½³Ï³Ý ²õ³ÝÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ 
íñ³Û£ §²É ²Ýë³ñ¦ ÙñóáõÙÇ ëÏÇ½µ¿Ý 
ëÏë³õ ×Ýß»É »õ 19-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
²åå³ë ²ÉÇ ²Ãáõ¿ Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ 
³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦ 
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßé»ó ÙñóáõÙÇÝ ÁÝÃ³óùÁ »õ 41-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²åå³ë 
²ÑÙ³ï ²Ãáõ¿ Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ 
ëÏÇ½µÁ §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦ ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ ×ÝßáõÙÁ »õ 47-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
î³áõï³ »õ 54-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ä³ù³ñÇ øáõÉÇå³ÉÇ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõóÇÝ 
3-1 Ç Ýå³ëï §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦ÇÝ£ ²Ûë Ï¿ï¿Ý »ïù« §²É ²Ýë³ñ¦ 
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßé»ó ÁÝÃ³óùÁ »õ 59-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ð³ë³Ý Ø³³Ãáõù 
áõ 64-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²É Ð³Å Ø³É¿ù Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõóÇÝ 3-3£ ØñóáõÙÇ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ »õ »ñÏ³ñ³Óáõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ 
³õ³ñï»ó³õ£ îáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦ Û³ÕÃ»ó 
5-3 Ñ³ßÇõáí áõ ß³Ñ»ó³õ Ùñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ£    

ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ø³ñï³Ññ³õ¿ñÇ ´³Å³Ï

²É äÁñÅ îÇïÕáë³ÏÇñ
2019 ï³ñáõ³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ø³ñï³Ññ³õ¿ñÇ µ³Å³ÏÇ ýáõÃåáÉÇ Ùñó³ß³ñùÇ 
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« ³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñգÇ Ýáñ»Ï §²É äÁñÅ¦ Ùñó»ó³õ 
§ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³¦Ç ¹¿Ù ÄáõÝÇÇ §üáõ³ï Þ»Ñ³å¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ 
§²É äÁñÅ¦ Û³ÕÃ»ó 2¬0 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ Ùñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ£ 

ØÇç³½գ³ÛÇÝ ´³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ØñóáõÙ

Ð³Û³ëï³Ý Ú³ÕÃ»ó ÈÇµ³Ý³ÝÇÝ
ºñ»õ³ÝÇ §²õ³Ý¦ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇÝã»õ 19 
ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ùñó»ó³õ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Çñ Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñáõÝ 
¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»ó£ ²Ûë è³ý³Û¿É Ü³½³ñ»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ 
³é³çÇÝ ÙñóáõÙÝ ¿ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ÈÇµ³Ý³Ý 2¬0
ÏáÉ»ñ©Ü©²Õ³ë³ñ»³Ý ïáõգ©67« Ä©Þ³ÕáÛ»³Ý 69

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇï Î¿ï ÎáñëÝóáõó
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 2-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« ³é³ç³ï³ñ 
§è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿³É 
ì³Û³ïáÉÇï¦Á »õ Ñ³Ï³é³Ï Çñ áõÝ»ó³Í 62 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ 
³é³õ»ÉáõÃ»³Ý áõ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý« ÙÇ³ÛÝ Ïñó³õ 
Ñ³õ³ë³ñÇÉ£  ÆëÏ 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý 
¹áõñë Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ½ûñ³õáñ §Ê»Ã³ý¿¦Ç Ñ»ï£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë 
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Îñ³Ý³ï³ - ê»õÇÛ³ 0-1« ¬ È»õ³ÝÃ¿ - ìÇÛ³ñ¿³É 2-1
¬ è¿³É Ø³ïñÇï - è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 1-1
ÏáÉ»ñ©ø©ä»Ý½»Ù³ 82« ÷áË©ì³ñ³Ý ¬ ê©Îáõ³ñïÇáÉ³ 88« ÷áË©öÉ³Ýû
¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû - ì³É»ÝëÇ³ 1-0
¬ Ê»Ã³ý¿ - ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 1-1
¬ È»Ï³Ý¿ë - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0-1« ÏáÉ©ìÇÃáÉû 71« ÷áË©Ä©ü»ÉÇùë
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - è¿³É ä»ÃÇë 5-2
¸³ë©1)ê»õÇÛ³ 6 Ï¿ï 3¬0« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 6 Ï¿ï 2¬0« 3)è¿³É Ø³ïñÇï 
4 Ï¿ï 4¬2« 9)ä³ñë»ÉáÝ³ 3 Ï¿ï 5¬3£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇíÁñ÷áõÉ Ú³ÕÃ»ó ²ñë»Ý³ÉÇÝ
²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »ññáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ 
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ¬ §²ñë»Ý³É¦ ÙñóáõÙÁ£  
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ï³ßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ ê³Ï³ÛÝ ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñáõ 
×ÝßáõÙÁ ³õ»Éó³õ »õ 41-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ³ÝáÝù Ýß³Ý³Ï»óÇÝ գ³Ù»ñáõÝóÇ 
Äá¿É Ø³ÃÇ÷Ç ÙÇçáóáí »õ ²É»ùë³Ýïñ¬²ñÝáÉïÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 2¬ñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇÝ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ×ÝßáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»óգ³õ »õ 49-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 

ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³Ñ ëï³ó³õ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÇ Çñ³õáõÝù« î³õÇï 
ÈáõÇ½Ç ëË³É¿Ý »ïù£ ²Ý Ýß³Ý³Ï»ó §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ£ 58-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ØáÑ³ÙÙ³ï ë³É³Ñ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 3-0« ý³åÇÝÇáÛÇ 
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý ûգïáõ»Éáí£ ØÇ³ÛÝ ÙñóáõÙÇ 85¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ áõñáõÏáõ¿ÛóÇ 
Âáññ»Ûñ³ Ýß³Ý³Ï»ó §²ñë»Ý³É¦Ç ÙÇ³Ï ÏáÉÁ£ ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 
86-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÷áË³ñÇÝ»Éáí ýñ³Ýë³óÇ Î»Ýïáõ½ÇÝ£ ²ÛëåÇëáí 
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ ¹ÇñùÁ£ ÆëÏ 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ 
ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 14¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §øñÇëÃÁÉ 
ö³É³ë¦ÇÝ ¹¿Ù »õ Ïñ»ó ³Ûë ï³ñáõ³Ý Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ 70-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ è»ßýÁñï ãÇ Ïñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ 
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ - ¾íÁñÃÁÝ 2-0« ¬ ÜáñÇã êÇÃÇ - â»ÉëÇ 2-3
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©- øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 1-2
ÏáÉ»ñ©î©Ö¿ÛÙ½ 89 ¬ Ö©²Ûáõ 32« ö©ì³Ý ²³ÝÑáÉÃ 90+3
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - ²ñë»Ý³É 3-1« ¬ Þ»ýÇÉï ºáõÝ© ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 1-2
¬ àõ³ÃýÁñï ¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© 1-3
- ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ - Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1-3
- ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ©0-1« ÏáÉ©ÖáÉÇÝÃÁÝ 27« ÷©²Ãëáõ
- ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï© - äÁñÝÉÇ 1-1
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 9 Ï¿ï 9¬3« 2)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 7 Ï¿ï 10¬3« 3)²ñë»Ý³É 6 
Ï¿ï 4¬4« 5)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©4 Ï¿ï 6¬3« 13)â»ÉëÇ 4 Ï¿ï 4¬7£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

äáñáõëÇ³« ÐáýÁÝÑ³ÛÙ »õ ä³ÛÁñÝ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 2¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦ ¬ §ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ¦ ÙñóáõÙÁ£ ºñÏáõ 
ËáõÙµ»ñÝ ³É Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ å¿ïù áõÝ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³é³çÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ 
Ïñ³Í å³ñïáõÃ»Ý¿Ý »ïù£ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦ ï³ñ³õ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï 
ÙÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Û³ñÓ³ÏáÕ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý ÙÝ³ó 
§ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Ç Ýëï³ñ³ÝÇÝ íñ³Û£  ²é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦ 
Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 13-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Ýáñ»Ï §ø¿ûÉÝ¦Ç ¹¿Ù »õ 
Û³ÕÃ»ó áõ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ ¹Ç¹ùÁ£ ÆëÏ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦  Çñ ¹³ßï¿Ý 
¹áõñë Ùñó»ó³õ 11-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Þ³Éù¿04¦Ç ¹¿Ù »õ ïûÝ»ó Çñ 
³é³çÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ È»í³ÝïáíëùÇ ¹³ñÓ³õ Ñ¿Ã ÃñÇùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï£ ²Ûë 
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ  ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ø¿ûÉÝ - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 1-3
ÏáÉ»ñ©îñ»ùëÉÁñ 29 ¬ ê³Ýãû 70« Ð³ùÇÙÇ 86« ö©²Éù³ë¿ñ 90+4
¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 3-2« ¬ ö³ï»ñåáñÝ ¬ üñ³ÛåáõñÏ 1-3
¬ Þ³Éù¿04 - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 0-3
- ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ - ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù©2-1
- Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ - ìáÉýëåáõñÏ 0-3
¸³ë©1)äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 6 Ï¿ï 8¬2« 2)üñ³ÛåáõñÏ 6 Ï¿ï 6-1« 3)È³Û÷óÇÏ 
6 Ï¿ï 6¬1« 6)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 4 Ï¿ï 5¬2£ 

Üß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø¿ç
¬ Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ գáñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï¿Ý ëå³Ý³óÇ 
Ù³ëÝ³գ¿ï  èáõå¿Ý È»ëù³ÝûÝ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ ÙÇÝã»õ 17 ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½Çã£ ²Ý Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ Ã»ùÝÇù ïÝûñ¿Ý 
ÊÇÝ¿ë Ø»É»Ýï¿ëÇ Ï³½ÙÇÝ »õ ÏÁ ½µ³ÕÇ Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ 
½³ñգ³óáõÙáí£
¬ Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ գáñÍ³¹Çñ ÏáÙÇï¿Ý è³ý³Û¿É 
Ü³½³ñ»³ÝÁ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ ÙÇÝã»õ 19 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½Çã£ 
²Ý É³õ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ ³ñÓ³Ý³գñ³Í ¿ñ ÙÇÝã»õ 21 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ 
áñå¿ë Ù³ñ½Çã 2013 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£ 
¬ öáñÓ³éáõ Ù³ñ½Çã ²ñÏ³¹Ç ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ §àõñ³ñïáõ¦ 
ËáõÙµÇ ýáõÃåáÉÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ½³ñգ³óÙ³Ý ÷áËïÝûñ¿Ý£

Ö³ïñ³Ï
êÇÝùýÇÉïÇ ´³Å³Ï

È»õáÝ ²ñáÝ»³ÝÇ 7¬ñ¹ Ð³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ
²ØÜ¬Ç ê»ÝÃ ÈáõÇë ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý êÇÝùýÇÉïÇ µ³Å³ÏÇ 
×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 9-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ¬ Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ 0©5¬0©5
¬ îÇÝÏ ÈÇñ¿Ý ¬ ý³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³ 1-0
¬ àõ»ëÉÇ êû ¬ º³Ý Ü»÷áÙÝÇ³ßãÇ 0-1
ÆÝÁ Ñ³Ýգñáõ³Ý »ïù ¹³ë³õáñáõÙÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

1)îÇÝÏ ÈÇñ¿Ý¬âÇÝ© 5©5 Ï¿ï« 2)º³Ý Ü»÷áÙÝÇ³ßãÇ¬èáõë© 5©5 Ï¿ï« 3)ê»ñÏ¿Û 
ø³ñÇ³ùÇÝ¬èáõë© 5 Ï¿ï« 5)Ø©ø³ñÉëÁÝ¬Üáñ© 4.5 Ï¿ï« 12)È©²ñáÝ»³Ý¬Ð³Û©3.5 
Ï¿ï£

´éÝóù³Ù³ñï
ºõñáå³ÛÇ ÎÇÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ÝÇ Úáíë¿÷»³Ý Ú³ÕÃ³Ï³Ý
êå³ÝÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù Ø³ïñÇïÇ Ù¿ç ëÏë³Ý µéÝóù³Ù³ñïÇ ºõñáå³ÛÇ 
ÏÇÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ó³ñ¹ 
³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ 64 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« ºõñáå³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áË³ËáÛ»³Ý 
²ÝÇ Úáíë¿÷»³Ý Û³ÕÃ»ó Ëñáõ³Ã Ù³ñ½áõÑÇÇ ÙÁ »õ Ñ³ë³õ ù³éáñ¹ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³Ý£

Â»ÝÇë
²ØÜ¬Ç ´³ó Øñó³ß³ñù

¶³ëå³ñ»³Ý ¸¿åÇ ºñÏñáñ¹ Ð³Ýգñáõ³Ý
ÜÇõ ºáñùÇ §üÉ³ßÇÝÏ Ø¿ïááõ½¦Ç Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ëÏë³Ý ³Ûë 
ï³ñáõ³Ý ãáññáñ¹ »õ í»ñçÇÝ §Ø»Í ê³Õ³õ³ñï¦Ç Ã»ÝÇëÇ Ùñó³ß³ñùÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ì»ñçÇÝ 128 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Ø©¶³ëå³ñ»³Ý ¬ ö©ÐáÝ 7¬6 Ãå 7¬4« 6¬4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùáí« Ñ³Û³½գÇ Ø³ñÏ³ñÇÃ³ ¶³ëå³ñ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ 
»õ ³Ýó³õ í»ñçÇÝ 64¬Ç Ñ³Ýգñáõ³Ý« áõñ åÇïÇ ÙñóÇ µñÇï³Ý³óÇ ºáÑ³ÝÝ³ 
øáÝÃ³ÛÇ ¹¿Ù£

ÀÙµß³Ù³ñï

Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ Ø³ñ½ÇãÁ Ðñ³Å³ñ»ó³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÛáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç ÁÙµß³Ù³ñïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½Çã 
È»õáÝ ÖáõÉý³É³ù»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó Çñ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ£ Ø³ñ½ÇãÁ Çñ 
Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇ å³ï×³éÁ Ñ³Ù³ñ»ó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ ³å³éáÕç 
ÙÃÝáÉáñïÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ Ïÿáõ½»Ý ³ßË³ïÇÉ Çñ»Ýó ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 
Íñ³գÇñáí »õ ÁÝïñáõÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó ³ñÓ³Ý³գñ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ¿Ý£

²ÃÉ»ÃÇ½Ù
²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ä³ï³Ý»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ý ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ï³ÝÇ ³ÃÉ»ÃÝ»ñÁ ÷³ëï»óÇÝ« Ã¿ ß³ï µ³Ý ÏñÝ³Ý ÁÝ»É« »ñµ 
²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ³ÃÉ»ÃÇ½ÙÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ գñ³õ»óÇÝ 
³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ 10 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« ß³Ñ»Éáí 11 áëÏ¿« 9 ³ñÍ³Ã¿ 
»õ 10 åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñ£ êáõñÇ³ գñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ß³Ñ»Éáí 7 áëÏ¿« 
2 ³ñÍ³Ã¿ »õ 6 åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñ« ÇëÏ ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇ³Ý 3¬ñ¹Ý ¿ñ 
ß³Ñ»Éáí 6 áëÏ¿« 2 ³ñÍ³Ã¿ »õ 1 åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñ£
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³Ý¿Ý ÷³ÛÉ»ó³Ý ÈÇÝ ²½³ñ »õ øÉ³ñ³ Ü³ëëáõñ¬»é³ù³ÛÉ 
áëïáõÙ« ³ÕçÇÏÝ»ñáõ ¹ñûß³ñß³õÇ ËáõÙµÁ« ÄáÛ³ üÁÕ³ÉÇ »õ øñÇëÃ¿É 
²åïÁÉÝáõñ¬2000 Ù»Ãñ ³ñգ»É³ñß³õ« Ä³ï ÞÁÙ»Ûë³ÝÇ¬1500 Ù©í³½ù« 
ü³ñ³Ñ Â³ÛÛ³ñ »õ ¼áÛ³ î³Õ¿ñ¬400 Ù©í³½ù« ÈÇÝ Ô³½½³áõÇ¬400 
Ù©³ñգ»É³ñß³õ« Ø³ÉáñÇ ²åÇ Ô³Ý¿Ù »õ ê³é³ ÈáõÃýÇ¬800 Ù©í³½ù« Ø³Ûë³³ 
Øáõ³áõ³ï »õ Ð³Û³ øáåñáëÉÇ¬100 Ù©í³½ù« øñÇëÃÇ³ êÉÇÙ¬5000 Ù© ù³É»É£

Փինկ Փոնկ
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս  Շահեցաւ 
21 Տարեկաններու Լիբանանի 
Փինկ Փոնկի  Անհատական 
Ախոյեանութիւնը 
Տարբեր  մարզաձեւերու մէջ,  ֆութպոլ, պասքեթպոլ, փինկ 
փոնկ,թաէքուանտօ, ճատրակ,  թենիս, ՀԵԸ Անդրանիկի   
յաջողութիւնները, անորմարզական  դպրոցներուն մէջ, 
փորձառումարզիչներու  հսկողութեան տակ,հետեւողական 
աշխատանքիհետեւեանք են: ՀԵԸ-ի մարզական 

ակադեմիաներուն  մէջ կը պատրաստուին  մեր  վաղուան  մարզիկ-
մարզուհիները:
Կիրակի,  25  Օգոստոս  2019-ին, Լիբանանի փինկ փոնկի ֆետերասիոնին  
հովանաւորութեամբ, Ռիատի ակումբին մէջ, Մանարա, տեղի ունեցան  
փինկ փոնկի Լիբանանի21  տարեկաններու ախոյեանութեան  մրցումները:
 ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասական Ալեքս ալ Տարզիպարտութեան մատնելէ 
ետք իրբոլոր մրցակիցները, աւարտական մրցումին  ճակատեցաւ Լիբանանի 
թիւ1՝  Ղալէպ  Ֆահէսի  դէմ եւ՝ 3-2 արդիւնքով պարտութեան մատնեց  
Ֆահէսը, շահելով  ախոյեանութեան տիտղոսը:
Նշենք, թէ ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիասի  մարզիչն էՍահակ Պիտինեանը:
 Կը  շնորհաւորենք  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասը սոյն  յաղթանակին առիթով, 
մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ: 

Մինի Ֆութպոլ 
Լիբանաի  Մինի Ֆութպոլի Ա. 
դասակարգի  Բարձրագոյն Լիկայի 
ախոյեանութեան  մրցումներուն  գծով,  
ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիասի կազմը՝  
6-1 արդիւնքով պարտութեան մատնեց  
Ուաատ  ՔաուսարիյէՍիյէտը (կիսախաղ՝  
3-1):  Շնորհիւ այս  յաղթանակին, ՀԵԸ 
Անդրանիկ  Անթիլիաս կրկնապատկեց   
Բարձրագոյն  Լիկայի   ախոյեանութեան 
երկրորդ  փուլ   անցնելու   իր   յոյսերը: 
Մրցումը   տեղի ունեցաւ  Կիրակի, 25 
Օգոստոս  2019-ին, ՀԵԸ Անդրանիկի   
նորակառոյց մարզադաշտին մէջ:
 ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  յաջորդ  մրցումը  պիտի կատարէ  Ուրբաթ, 30  
Օգոստոսին՝ Ամալ  Պաալպէքի դէմ, ՀԵԸ Անդրաիկի մարզադաշտին  մէջ: 
Յաղթելու պարագային  ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս պիտի անցնի  «Ֆայնըլ 
Էյթ»ի  փուլը:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  մարզիչն է Գօգօ Ալոզեանը:

Պասքեթպոլ
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս Երկրորդ Յաջորդական 
Յաղթանակը Արձանագրեց
Լիբանանի  տղոց  պասքեթպոլի   Դ.  դասակարգի  ախոյեանութեան   
մրցումներուն գծով, ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիաս՝ 96-58  արդիւնքով 
պարտութեան մատնեց Աքուրան: 
 Ախոյեանութեան  կը մասնակցին  16 խմբակներու բաժնուած 96 խումբեր: 
Իւրաքանչիւր խմբակ վեց խումբ: Իւրաքանչիւր խումբ իր խմբակին մէջ պիտի 
կատարէ  հինգ մրցում:  Խմբակներուն  գլխաւոր երկու  դիրքերը  գրաւող 
կազմերը պիտի անցնին  երկրորդ  փուլ: 
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս ցարդ  կատարած է երկու  մրցում եւ արձանագրած 
է երկու յաղթանակ: 

ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի 14 Տարեկանէն Վար 
Աղջիկները Մեծ Արդիւնքով Պարտութեան 
Մատնեցին  Շամվիլը 

ՀԵԸ Անդրանիկ  Պէյրութի   14տարեկանէն   փոքրերու  աղջկանց  
կազմը՝  100-18 արդիւնքովպարտութեան մատնեց   Շամվիլը եւ  անցաւ 
ախոյեանութեաներկրորդ  փուլը:
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Սկիզբը Էջ 03 Ես ըսի թէ շատ կարօտցեր էի զինք 
Յետոյ խորհեցայ թէ զինք որքան շուտ մոռցեր էի 
Յետոյ խորհեցաւ թէ զիս որքան շուտ մոռցեր էր ինք
Ըսի որ աւելի յաճախ կ՚ուզեմ տեսնել զինք 
Ըսաւ որ աւելի յաճախ կ՚ուզէ տեսնել զիս 
Որոշեցինք աւելի յաճախ տեսնել զիրար
Գնաց - դրան մէկ կողմն ես -
դրան միւս կողմն ինք -
Արդէն իսկ զիրար մոռցեր էինք
 
ՈԽ
Միտքը դրեր է Կիկօ 
Պիտի չմեռնի
Դուք բոլորդ պիտի մեռնիք 
Աշխարհ Կիկոյի պիտի մնայ
Ու Կիկօ աշխարհի վրայ միսմինակ 
Բոլոր հայելիները պիտի կոտրէ
 
ՍԴՐԻՓ -ԴԻԶ
ՆԱԽ հագուիլ պէտք է
ՅԵՏՈՅ արուեստով հանուելու համար
Կիկօ արուեստը սորվեր է ՇԱՏՈՆՑ 
ՀԻՄԱ հագուստին կը սպասէ
 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ
Կիկօ աչքերուն ակնոց է առեր 
Ուր որ կը նայի կապոյտ կը տեսնէ 
Երկինքը կապոյտ - ծովերը կապոյտ 
Սիրած աղջկան աչքերը կապոյտ 
Ուր որ կը նայի կապոյտ կը տեսնէ
Ակնոցը քթին չորս դին կը նայի -
Կ՚ըսես ծովերը կապոյտ էին միշտ 
Կ՚ըսես երկինքը կապոյտ էր արդէն 
Չի հաւատար որ - նոր տեսայ կ՚ըսէ 
- Ակնոցը քթին չորս դին կը նայի
Կիկօ աչքերուն ակնոց է առեր 
ՀԻՄԱ կապոյտը կապոյտ կը տեսնէ
 
ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆ
Կիկոյի միտքը ման կու գայ քաղաքէ քաղաք
- Կիկօ աշխարհի մասին կը խորհի -
Կիկոյի միտքը կը սաւառնի մոլորակէ մոլորակ
-Կիկօ կը մտածէ արեգակնային դրութեան վրայ-
Կիկոյի միտքը կը ճախրէ աստղէ աստղ
- Կիկօ տիեզերք մը կ՚երեւակայէ
Լոյսէն ալ արագ
-Կիկոյի միտքը կուզէ սլանալ աւելի անդին
- Կը մոլորի - չի կրնար
Ձրի ճամբորդելն այսքան
 
ԿԻԿՕ ՄԵՌԱՒ
Բացօթեայ շատ պառկեցաւ
Թող քիչ մըն ալ հողին տակ քնանայ
Հանգիստ իր կօշիկներուն
 
ՏՈՂԻ ՄԱՍԻՆ
Հողը շատ կը սիրէր -
Երկինքէն ինկած աստղի մը պէս էր Կիկօ
կ՚ուզէր գիրկ գիրկի պառկիլ հողին հետ 
կ՚ուզէր հողը գրկել - գրկել հիանալ 
մեռաւ - հասաւ մուրազին
Սակայն - չեմ գիտեր ինչու - աստղերը կու լան
Կամուրջը կու լայ - 
- Ողջութեանը Կիկօ ուրիշ մտերիմ չունեցաւ -

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Զահրատի Կիկօն Եւ Արուեստագիտուհի Նաիրան

ԹԱՂԸ
Բոլոր տուները իրարու կը նմանին 
Բոլոր տնեցիներն իրարու 
Խորթ աչքով մի նայիք Կիկոյին 
Ան իր թաղին մէջ ՄԻՒՍԻՒ ԿԻԿՕ է
Թաղն ըսես թաղի չի նմանիր 
Տունն ըսես տունի չի նմանիր 
Կիկոն ըսես Միւսիւի չի նմանիր 
Ասիկա տարօրինակ աշխարհ մըն է
Ունի չունի թաղը փերեզակ մ՚ունի 
Ունի չունի հինգ վեց ճախարակ ունի 
Թաղեցիներն ըսես տուն ունին տեղ չունին 
Ունին չունին գէշ աղէկ գործ մը ունին
Սակայն խորթ աչքով մի նայիք Կիկոյին 
Ունի չունի «Միւսիւ»ութիւն մը ունի
 
ՍԵՐԵՆԱՏԻ ՊէՍ
Բարի սիրուհիի մը նման
մառախուղը թեւերուն մէջ է առեր Կիկոն
Երբ ամէնուրեք խոնաւ է գիշերանց
խոնաւ-կայմերը կամ Կիկոյի յիշատակները-
պէտք է բոլոր լամբարները մտերմաբար բարեւել
պէտք է փայփայել Կամուրջին բազրիքները
յետոյ կծկուիլ մառախուղին ծոցին

Մառախուղը - բարի մառախուղը որ թեւերուն մէջն է առեր ամէն ինչ

ամէն ինչ-կայմերը Կղզիները կամ Կիկոն
բարի սիրուհիի մը նման կ՚ըսէ
Ի՞նչ բան կայ աւելի հաւատարիմ
քան մեծ վիշտ մը - առանձնութեան մէջ-
- Կիկօ կ՚երազէ -
Բարի սիրուհիի մը նման
մառախուղը թեւերուն մէջ է առեր Կիկոն
 
ԱՀՄէՏ ԷՖԷՆՏԻ ՓՈՂՈՑԸ
Կիկօ կը վախնայ
Ահմէտ էֆէնտի փողոցէն անցնելու
Ահմետ էֆէնտի փողոցը մութ է
Մութին համբուրուող գոյգեր կան
Կիկօ կը վախնայ
Ահմէտ էֆէնտի փողոցէն անցնելու 
Իր առանձնութիւնը միտքը կ՚իյնայ
 
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Երկինքէն մուչինաներ կ՚իյնան
Ծառերէն մուչինաներ կ՚իյնան
Բարձր բարձր շէնքերէն
Կիկոյի մանկութեան օրերէն
Սալայատակի քարերէն մուչինաներ կը ցատկեն
 
Մուչինա մուչինա
Մուչինաները բոլորը մէկ Կիկոն կը ծափահարեն
- Գոյն գոյն կարկտան
Երկու մատ մօրուք
Կիկոն մուչինա են կարծեր -
ԴԻՄԱԿԱՒՈՐ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ 
ԿԻԿՈՅԻ ԵՒ ՄԱՐԴՈՑ ՀԱՄԱՐ
Խնդացող մարդու դիմակ մ՚է առեր 
Զրկանքով բանուած դէմքին անցուցեր
Եւ ինքնավստահ 
Աղուոր օրերուն գալուն սպասեր
Խլեր այնպիսի անհուն կարօտով 
Դիմակն - ուժգնօրէն երեսն անցուցեր
Դիմակին ծիծաղն երեսն է ելեր
Ու Կիկօ հիմա 
Ծիծղուն կեցեր իր օրերուն առջեւ
Համարձակօրէն
Եւ ուրախացեր եւ ուրախացեր
 
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
Դուռը բացի որ Կիկոն էր - հրամմէ ըսի -
նստեցանք
Կիկօ ըսաւ թէ շատ կարօտցեր էր զիս

Լրատուութեան Գործընկեր
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Տո՜ւր Ինծի, Տէ՜ր
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ծաղիկներո՜ւ պէս զայն ժողվեմ ճամբուս վրան`
Նայուածքներուն մէջ ամէնուն եւ ամէն օր:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Եւ ես` հանգոյն երփնալուցկի վառող մանկան`
Զայն գունաժպիտ տեսնեմ ուրիշ դէմքի մը վրան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զանգակներո՜ւ պէս զայն կախեմ ամէն դըրան`
Ու զերթ նարօտ ամէն դըրան զայն պըսակեմ:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ճրագներու պէս զայն բոցեմ բազմաստեղնեան`
Խաւարին մէջ ամէն երդ ու խրճիթներու:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն սրբասաց իմ հոգեակիս ընեմ խորան`
Զայն իմ մտքիս ծըխեմ` զերթ խունկ բազմաբուրեան:
Տու՜ր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական,
Ու չըլլայ որ ուրիշներու կոծն ու կական
Խեղդել ուզեմ ջրվէժին մէջ դափիս ձայնին:
Տու՜ր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական,
Ու չըլլա՜յ որ ծափիս ձայնին երգը գուժկան
Եսիս սենեա՜կն ունենայ` ցու՜րտ առանձնարան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ու սեղանիս վըրայ դրուած մէն մի նըկան`
Զոյգ մը խինդե՜ր գէթ ունենայ թող խաչանիշ:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ու բաղխեմ զայն սրտիս ժայռին` իբրեւ մական`
Որ բղխեցնէ ջուրն աներկմիտ երանութեան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն ջուրերու վըրայ ձըգեմ իբրեւ ուռկան,
Զայն իբր արօր ակօսներո՜ւն ձըգեմ վըրան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն իբր անձրեւ ցօղեմ ամէն դաշտին վըրան,
Զայն իբր արեւ բաշխեմ ամէն հորիզոնի:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն ընդգրկած իտէալին ըլլամ որսկան.
Զայն լաստ ըրած ես Լոյսերու նաւո՜րդն ըլլամ:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ժողվել` հոգւոյն մէջ ծերերուն, կոյսին, մանկան,
Պարզ մարդերուն` գեղջուկներուն ու բանուորին:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ժողվել` հոգւոյն մէջ ամէնո՜ւն, համայնական
Հոգւոյն ամէն մասնիկներուն մէջ` ամէն ժամ:
Ճամբաներէն, ու գետերէն, ու դաշտերէն,
Անտառներէն, ու լեռներէն, ու ձորերէն,
Տանիքներէն, ու տուներէն, ու դուռներէն`
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական:

Միսաք Մեծարենց

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ Լրատուութեան Գործընկեր

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
(1933)
«Կնոջ մերկ ֆիկիւրը»

Դին Մարդինն  էի այդ խմբէն, իսկ 
Ճոնը՝ Ֆրանք Սինադրան»։
Պոն Ճովի խումբը 1986 
թուականէն երգեց  «Livin’ on a 
Prayer» երգը, ուր կը պատմուէր 
երկու սիրահարներու՝ Թոմիի եւ 
Ճինայի սիրոյ եւ համատեղ կեանք 
կազմելու անոնց փորձին մասին։ 

Երգի կերպար Թոմին կ՛աշխատէր 
նաւահանգիստին, իսկ Ճինան՝ 
ճաշարանին մէջ։ Խումբի երկր-
պագուները կը պաշտէին այս 
երգը, յատկապէս Նիւ Ճըրզիի 
աշխատաւոր խաւը։ Անոնք երգի 
կերպարներուն կը  նոյնացնէին 
իրենց հետ եւ կը ոգեշնչուէին 
անոնց տոկունութեամբ եւ սիրոյ 
պատմութենէն։ «Իթս Մայ Լայֆ» 
երգին մէջ այս երկու կերպար-
ները նոյնպէս կը յիշատակուին։ 
Ունկնդիրները դարձեալ կը 
հանդիպին սիրելի երգին սիրելի 
կերպարներուն հետ։ 
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ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ                                                                                                            
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

2000 թուականի յունիսին 
ամերիկեան Պոն Ճովի ռոք 
խումբը թողարկեց  «It’s My 
Life» («Այս Կեանքս Է») երգը, 
որ խումբի 5-ամեայ լռութենէն 
յետոյ առաջինն էր։ Երգը «Crush» 
(«Քրաշ») ալպոմին առաջին երգն 
էր։
Երաժշտութեան եւ խօսքերուն 
հեղինակներն են  խումբի 
անդամներ Ճոն Պոն Ճովին եւ  
Ռիքի Սամպորան։ Ռիքին կը 
պատմէ. «Այս մէկը շատ ոգեշնչող 
եւ լաւատեսական երգ է։ Ես երգի 
մասին հետաքրքիր փաստ մը 
յայտնաբերեցի։ Ան կը սիրուի  
աղջիկներուն, տղոց, մեծերուն, 
փոքրերուն, 6 տարեկանին,  60 
տարեկանին կողմէ... ան սիրուած 
է բոլորէն։ Բոլորը կը հասկանան 
անոր իմաստը եւ բոլորն կ՛ունե-
նան հաճելի զգացողութիւններ, 
երբ  լսեն զայն։ Ես կը մտածեմ 
իմ աղջկան մասին եւ այն մասին, 
որ երգը կարնայ անոր ոգեշնչել։ 
Երգի հիմնական գաղափարը 
ձեւաւորեցաւ այն պատճառով, որ 
ես եւ Ճոնը մեզ կը նոյնացնէինք  
Ֆրանք Սինադրայի եւ «Ռեթ 
Փեք» խմբաւորման  հետ։ Ես Շար. Էջ 08
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Անգարա Պարտաւոր Է Ազատ Արձակել Բոլոր 
Լրագրողները. Լրագրողներու 

Պաշտպանութեան Կոմիտէ

ԱՄՆ Թուրքիոյ Համար Նախատեսուած Patriot 
Հրթիռներու Գործարքը Սառեցուց

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Լրագրողներու պաշտպանութեան 
կոմիտէն Թուրքիոյ իշխանու-
թիւններուն կոչ ըրած է ազատ 
արձակել  7 լրագրողները, որոնք 
ձերբակալուած էին 19 օգոստոսին՝ 
Թուրքիոյ հարաւ-արեւելքի մէջ 
բողոքի ցոյցի ժամանակ, կը 
փոխանցէ Ahval-ը: 
Տիարպէքիրի, Վանի եւ Մար-
տինի մէջ ցոյցերը սկսած էին, 
երբ Ներքին գործոց նախա-

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամբի 
վարչակազմը պաշտօնապէս 
յետս կոչած է Թուրքիոյ ըրած իր 
առաջարկը Patriot հրթիռային 
համակարգի գնման մասին՝ ի 
պատասխան Անգարայի կողմէ 
ռուսական Ս-400 համակարգի 
ձեռքբերման:
«Մենք հետեւողականօրէն Թուքիոյ 
յայտնած ենք, որ Patriot-ի վաճառքի 
մասին մեր վերջին առաջարկը յետս 
կը կոչուի, եթէ ան համաձայնի 
Ս-400-ի մատակարարման: 
Patriot-ի վերաբերեալ մեր առա-
ջարկի գործողութեան ժամ-

րարութիւնը յայտարարած էր 
ընտրուած քաղաքապետերու պաշ-
տօնանկութեան մասին՝ անոնց 
մեղադրելով ահաբեկիչներու հետ 
կապերու մէջ:
«Նախագահ Էրտողանի 
կառավարութիւնը թրքական լրա-
տուամիջոցներու վրայ ճնշումներու 
եւ իրենց աշխատանքը կատարելու 
համար լրագրողներու անարդարացի 
բանտարկութեան մեղմացման ոչ մէկ 
նշան չի դրսեւորեր»,- Նիւ Եորքի մէջ 
յայտարարած է CPJ ծրագրի տնօրէն 
Քարլոս Մարթինէս տե լա Սերնան: 
«Օգոստոս 19-էն կալանաւորուած 
լրագրողները, ինչպէս նաեւ 
տասնեակ այլ լրագրողներ, որոնք 
թրքական բանտերուն մէջ են 
իրենց աշխատանքը կատարելու 
համար, պէտք է անմիջապէս ազատ 
արձակուին»,- ըսած է ան:

կետը լրացած է»,- CNN-ին ըսած 
է ԱՄՆ Պետքարտուղարութեան 
պաշտօնական ներկայացուցիչը:
ԱՄՆ Պետքարտուղարութիւնը 
դեկտեմբերին յայտարարած էր, որ 
հաւանութիւն տուած է Թուրքիոյ 3,5 
միլիառ տոլարով Patriot հրթիռային 
համալիրի հնարաւոր վաճառքին:
ԱՄՆ-ն Թուրքիոյ հանած է F-35-ի 
ծրագրէն՝ անոր զրկելով մօտ 
100 անտեսանելի օդանաւերու 
ձեռքբերման հնարաւորութենէն եւ 
թրքական ընկերութիւնները հանելով 
F-35-ի արտադրական շղթայէն:
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պատասխանեց, որ Սինադրան 
ինծմէ բացի  ոչ ոքի չի յուզէր։ 
Բայց ես այնուամենայնիւ ըրի ինչ, 
որ պէտք է ընէի.  գրեցի  տողեր 
անոր պատուին»։ 
Երգը թողարկումէն յետոյ 
գլխաւորեց Աւստրիայի, Պելճի-
քայի, Իտալիայի, Հոլանտայի,  
Ռումանիայի, Սպանիոյ, Զուի-
ցերիոյ ազգային հիթ-շքերթները։ 
Տարիներ անց Ճոն Պոն Ճովին 
ձայնագրեց երգի աքուսթիք 
տարբերակը։ 
Տեսահոլովակը նկարահանեց 
Ուէյն Իշամը՝ «Վազէ՛, Լոլա, 
վազէ՛» ֆիլմէն ներշնչուած: Տեսա-
հոլովակը Պոն Ճովի խումբի 
ամենադիտուած հոլովակն է ։ 
Ես չեմ ուզէր ըլլալ սոսկ դէմք 
մը ամբոխին մէջ...
Այս կեանքս է...
Մի՛ խոնարհիր, երբ քեզ 
կը ճնշեն, 
Մի՛ կոտրուիր, փոքրիկ, 
մի յանձնուիր,
.... Այս կեանքս է,
Կամ հիմա, կամ՝ երբէք....

«Ես կը կարծէի, որ գրում եմ երգ 
մը իմ անձնական զգացումներու 
մասին ՝ տուրք տալով իմ սեփա-
կան զգացողութիւններուն։ Կը 
կարծէի, որ կը գրեմ երգ մը 
իմ  կեանքի   եւ եւ անոր մէջ 
իմ զբաղցուցած տեղին մասին։ 
Ես չէի կարծէր, որ երգի  «Այս 
Կեանքն է»  արտայայտութիւնը 
մարդիկ կ՛ընկալեն անձնապէս 
եւ կը նոյնացնեն իրենց անձին 
հետ։ Երգը կարծես  բոլորի 
մասին է՝ մեծերուն, փոքրերուն, 
տարեցներուն, դեռահասներուն, 
բոլորին... «Այս կեանքս է եւ ես եմ 
զայն կառավարողը» ։ Ժամանակ 
առ ժամանակ բոլորը կ՛ունենան 
այս զգացողութիւնը»,- կը պատմէ 
Ճոն Պոն Ճովին ։
Երգը գրելու պահուն Ճոնը 
անպայման կ՛ուզէր յիշատակել 
Ֆրանք Սինադրային եւ անոր 
անմահ հիթ՝   «My Way» («Իմ 
ճանապարհը» ) երգը։  Ռիքին, 
սակայն, դէմ էր։ Հակառակ 
այս հանգամանքին, Ճոնը, 
այնուամենայնիւ անդրադարձ 
ըրաւ սիրելի երգիչին եւ անոր 
երգին։
«Ես  վերադարձայ U-571-ի 
նկարահանումներէն եւ ըսի.-«  
Սինադրան նկարահանուէր է 16 
ֆիլմերու եւ մինչեւ 80 տարեկանը 
շրջագայէր է համերգներով։ 
Ան այն անձն էր, որ ինծի 
համար չափանիշ է»։ Ռիքին 
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