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Պտղաբեր Այցելութիւն.

Հարիրի Պէյրութ Կը Վերադառնայ Էմիրութեան
Նիւթական Խոստումներով
Դէպի Պէյրութ վերադարձէն առաջ
Լիբանանի
Վարչապետ
Սաատ
Հարիրի յայտարարեց, որ ԱՄՆ տնտեսական նեցուկ խոստացած է Լիբանանին: Այս առումով յատկանշական
էր նաեւ ԱՄԷ որոշումը իր քաղաքացիներուն վրայ դրուած դէպի Լիբանան ճամբորդելու արգելքը վերցնելու:
Ըստ Հարիրիին ԱՄԷ մեծապէս հետաքրքրուած է ներդրումներ ընելով Լիբանանի մէջ, բան մը, որ շունչ պիտի
հայթայթէ Լիբանանի պետութեան:

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արմէն Սարգսեան Պիտի Գլխաւորէ ՄԱԿի
Առեւտուրի Եւ Զարգացման Համաժողովի՝
Նշանաւոր Անձերու Խումբը

Աուն Կոչ Ուղղեց Լումայափոխներուն Երկրին
Վարկին Չվնասելու
Միջամտութիւն աւելի եւս զսպելու
համար Յատկանշական յայտարարութեամբ մը Նախագահ Միշէլ Աուն կոչ
ուղղեց Լիբանանի մէջ գործող
լումայափոխներուն չվնասել երկրին
ֆինանսական, տնտեսական եւ զբօսաշրջային վարկին, բան մը որ շատ
վտանգաւոր կրնայ ըլլալ Լիբանանին:
Աուն ստիպուած եղաւ ընել նման
միջամտութիւն Լիբանանի դրամանիշին արժէքազրկման դէմ իր պայքարին ծիրէն ներս:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Ես Լիովին Կ՛ոչնչացնեմ Ու Կը Կործանեմ
Թուրքիոյ Տնտեսութիւնը. Թրամփ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ իր թուիթըրեան էջին վրայ գրած է, որ պիտի ոչնչացէ ու կործանէ Թուրքիոյ
տնտեսութիւնը, կը հաղորդէ “Երկիր”-ը։
«Ինչպէս ես նախապէս խստօրէն պնդած եմ, ուղղակի յիշեցման կարգով
կ՛ըսեմ, որ եթէ Թուրքիան ընէ որեւէ բան, որ ես, իմ մեծ եւ անմրցելի
իմաստութեամբ, համարեմ սահմաններէն դուրս` լիովին կ՛ոչնչացնեմ եւ կը
կործանեմ Թուրքիոյ տնտեսութիւնը (ես ատիկա նախապէս ալ ըրած եմ):
Անոնք, Եւրոպան եւ մնացածը պէտք է ուշադիր ըլլան…»։

Աշխատանքային այցելութեամբ Զուիցերիա գտնուող՝ Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Ժընեւի ՄԱԿի կեդրոնին
մէջ մասնակցեցաւ ՄԱԿ-ի Առեւտուրի եւ զարգացման համաժողովի՝ Նշանաւոր
անձանց խումբի քննարկում-կլոր սեղանին (UNCTAD Panel of Eminent Persons):
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան հետ կապերու
վարչութենէն յայտնեցին, որ Արմէն Սարգսեան ընտրուեցաւ նշեալ խումբի
նախագահ:
Խումբը խորհրդատուութիւն կը տրամադրէ յաջորդ տասը տարիներուն
առեւտուրի եւ զարգացումներու տեսլականի, առանցքային ու հրատապ
տնտեսական զարգացման մարտահրաւէրներուն վերաբերեալ, կ՛առաջարկէ
անոնց յաղթահարման գաղափարներ եւ լուծումներ: Նշանաւոր անձերու խումբի
մասնակիցները պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ղեկավարներ,
հեղինակաւոր տնտեսագէտներ ու փորձագէտներ են։
Նախագահ Սարգսեանի մասնակցութեամբ կայացած «Հիմնական
մարտահրաւէրներ եւ կարելիութիւններ» թեմայով հիմնական քննարկումը
վարեց Նշանաւոր անձանց խումբի ընդհանուր քարտուղար Մուքիսա Քիթուին:
Քննարկումէն ետք Քիթուին ըսաւ, որ Նշանաւոր անձերու խումբը կոչուած է
օգնելու՝ հասկնալու, թէ ուր կ՛ուղղուի աշխարհը, եւ ինչ բանի պէտք է աւելի
մեծ ուշադրութիւն դարձնել՝ հաշուի առնելով մարտահրաւէրները:
Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութեան նախկին Ընդհանուր
քարտուղար Միքայէլ Ժան, որ նոյնպէս Նշանաւոր անձերու խումբի անդամ է,
դիտել տուաւ, որ Հայաստան՝ որպէս խումբի մասնիկ տեսնելը շատ կարեւոր
է, քանի որ հիանալի տպաւորութիւններ ունի Հայաստանի նկատմամբ։
«Կը կարծեմ, թէ ձեր երկիրը կարեւոր դերակատար է տեղեկատուական
արհեստագիտութեան ոլորտին մէջ, օրինակ, ԹՈՒՄՕ կեդրոնը, որուն կրթական
համակարգը կ՛արտածուի աշխարհի տարբեր երկիրներ:
Այն յատուկ ուշադրութիւնը, զոր Հայաստան կը դարձնէ կրթութեան,
երիտասարդներուն կ՛աջակցի նոր արհեստագիտութեան կիրարկման մէջ,
շատ նորարարական մօտեցում է, ինչ որ կարեւոր փաստ է այս երկրին համար։

«Ես Պիտի Չյանձնուիմ». Քիմ Քարտաշեան
Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Հարցը
Կը Քննարկէ ԱՄՆ Նախագահի
Վարչակազմին Հետ
Աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարտաշեան Սպիտակ տան մէջ`
ԱՄՆ նախագահի վարչակազմին հետ կը քննարկէ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման հարցը:
Շար. Էջ 02
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց
Հայաստանի Դեսպանը
8 Հոկտեմբեր 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդունեց
Լիբանանի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան
Վահագն Աթաբէկեանը։ Այցելութեան նպատակն էր Վեհափառ
Հայրապետին
բարի
գալուստ մաղթել վերջին օրերուն Հոլանտա եւ Զուիցերիա
կատարած պաշտօնական այցելութիւններուն
վերադարձին
առիթով, ինչպէս նաեւ Նորին
Սրբութեան փոխանցել Արցախի
Հանրապետութեան Վսեմաշուք
նախագահ Բակօ Սահակեանին
կողմէն նամակ մը։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ
նաեւ ընդհանուր անդրադարձ
մը կատարելու Հայաստանին եւ
Սփիւռքի յարաբերութեան ներկայ
հանգրուանին։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Շառլ Պուրպոն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
«Ես Պիտի Չյանձնուիմ». Քիմ Քարտաշեան Հայոց Ցեղասպանութեան
Ճանաչման Հարցը Կը Քննարկէ ԱՄՆ Նախագահի
Վարչակազմին Հետ
Սկիզբը Էջ 01
Քարտաշեան նշած է, որ Ցեղասպանութեան ճանաչումը իր նպատակն է եւ երբեք պիտի չյանձնուի:
Ան, Երեւանի մէջ հայաստանեան
քանի մը լրատուամիջոցներու հետ
ճեպազրոյցի ընթացքին պատասխանելով «Արմենփրես»-ի` Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման գործին մէջ անոր ջանքերու եւ Տանալտ

Թրամփի հետ խնդրի քննարկման
մասին հարցումին, նշած է. «Ես
քննարկումներ կ՛ունենամ այդ հարցով Սպիտակ տան մէջ: Այդ հարցով
առանձին երկխօսութիւն նախագահին հետ չեմ ունեցած, բայց կը
քննարկեմ խորհրդականներու հետ,
եւ ատիկա իմ նպատակն է: Ես պիտի
չյանձնուիմ»:

Քիմ Քարտաշեան Կը Պատրաստուի Հայկական Ծաղիկներով
Օծանելիք Ստեղծել

«Հայաստանէն պիտի վերադառնամ
նոր գաղափարներով. ունիմ 4
գաղափար ու ատոր համար շատ
ուրախ եմ: Ես կը սիրեմ ճամբորդել
ու շատ մտքեր կը ծագին ճամբորդելու ընթացքին»,- յայտարարեց Քիմ

Քարտաշեան` Երեւանի մէջ տեղի
ունեցող WCIT 20219 Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային համաժողովին
ընթացքին:
Հայաստանի մէջ Քիմի մօտ մտքեր

ծագած են, ինչպէս ան նշեց, որոնցմէ
մէկը օծանելիքի ստեղծումն է։
«Չեմ ուզում շատ բան ըսել, բայց
անիկա գեղեցկութեան բնագաւառին
մէջ հսկայ բան մը պիտի ըլլայ,
հսկայական գաղափար, որ նախապէս չեն ըրած: Զիս ոգեշնչեց երէկ
Հայաստանի փողոցներով ինքնաշարժով անցնիլը: Կը մտածեմ
օծանելիքի մասին, որ պատրաստուած պիտի ըլլայ հայկական
ծաղիկներով»,- ըսաւ Քարտաշեան:
Հարցումին, թէ ինչ կը զգայ ան հայ
ըլլալով ու նաեւ Հայաստանի մէջ
արհեստագիտական համաժողովին
մասնակցելով, Քիմ ըսաւ, որ չէր
կրնար աւելի հպարտ ըլլալ:
«Ես երեխաներս բերած եմ Հայաստան, իմ քոյրս` Քորթնին, որ նախապէս այստեղ չէ եղած: Մենք հնարաւորութիւն ունեցանք երէկ կնքուելու Հայաստանի մէջ, եւ ատիկա

Շառլ X, (հոկտեմբերի 9, 1757,
Վերսայլ - նոյեմբերի 6, 1836,
Կորիցիա, Ֆրիուլի Վենետիկ
Ճուլիա, Իտալիա), թագաւոր
1824 -1830։
Պուրպոններու թագաւորական
ընտանիքէն։ Լութովիկոս XVIին եղբայրը։ Յեղափոխութեան
ժամանակ, 1789 Յուլիսին,
փախած է արտասահման
և դարձած յեղափոխական
Ֆրանսայի դէմ խնդիրներ
կազմակերպողներուն։ Գահ
բարձրանալէն ետք վարած
է ներքին և արտաքին ծայրայեղ յետադիմական քաղաքականութիւն։ 1830-ի Յուլիսեան յեղափոխութեան ժամանակ Շառլ X գահընկէց եղած է
ու վտարուած երկրէն։

ամէն ինչ է մեզի համար: Այս յիշողութիւնները մեզի հետ պիտի ըլլան
ընդմիշտ: Սա անձնականի մասին։
Մենք կը նկարահանենք մեր հեռուստահաղորդումը այստեղ, կը մտածեմ
նաեւ Հայաստանի մէջ ամենապարզ
մարդիկ նկարել: Երբ ես իմացայ, որ
այստեղ տեղի պիտի ունենայ արհեստագիտութիւններու համաժողովը,
ես շատ շուտ համաձայնեցայ մասնակցելու: Սա լաւագոյն պատճառն
էր կրկին այստեղ գալու: Այնպէս որ,
շնորհակալութիւն: Ես այնքան
հպարտ եմ, որ այստեղ տեղի կ՛ունենայ այսպիսի հսկայական արհեստագիտական համաժողով», ըսաւ
ան:

03

âáñ»ùß³µÃÇ / 9.10.2019

Մաքրիկ Մօրաքս
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
- Հեռուէէ՜ հեռու, խելքէդ միտքէդ
չանցած տեղէ մը լուր մը պիտի
ստանաս: Մօրաքս, հեռաւորութեան
չափը լաւ շեշտելու համար, բառերը
կ’երկնցնէր, եւ ձախ թեւը բարձրացնելով, օդին մէջ
կը շարժէր քանի մը անգամ:
Յետոյ իրմէ քիչ մը հեռու բռնած
սուրճի գաւաթը մատներուն մէջ
կէս շրջան կը դարձնէր, եւ քիչ մը
դիմացինին, քիչ մըն ալ կարծես ինքզինքին հարցնելով, բարձրաձայն կը
շարունակէր
- Տասնըհինգ օրէ՞ն ըսեմ...մէկ ամիսէ՞ն ըսեմ լուր մը պիտի ստանաս....
Յետոյ կը կենար եւ լուռ կը դիտէր գաւաթին թանձրացած սուրճի դիրտը:
Անկէ վերջ գաւաթը մօտեցնելով տիրոջ, ըսածը հաստատելու համար, Ահա
տե´ս, կ’ըսէր ու ձախ ճկոյտով յատակը նստած, կամ երբեմն ալ պատերուն
փակած, մարդու կերպարանքով բան մը կը ցուցնէր....
Ես կը սիրէի մտիկ ընել կարդացածը: Կը սիրէի մանաւանդ գաւաթս քննելու
իր ձեւը եւ որոշ չափով ալ կը հաւատայի ըսածներուն, որովհետեւ գիտէի որ
նիւթական որեւէ ակնկալութիւն չունէր այդ ըրածով:
Այն օրերուն ես ազատ էի մտահոգութիւններէ: Դպրոցիս դասերը դժուար չէին:
Աւելի ճիշդ` դժուար չէին այնքան ատեն երբ քնութիւնները դեռ հեռու էին:
Բայց երբ մօտենալ սկսէին, երբեմն ուրիշներու պատահածին պէս, սեւ
ամպեր ի՛մ ալ գլուխս կը հաւաքուէին:
- Վրէժը, Զարեհը, Խաչիկը, ես....
Դասարանին մէջ մրցակցութիւնը զօրաւոր էր, եւ ամէն ամսական փորձի
ես կը մտահոգուէի : Բայց կը հաւատամ որ ինձմէ զատ միւսներն ալ իրենց
մտքի հանգիստը կը կորսնցնէին:
- Բնական է, ո՞վ կ’ուզէր իր տեղը մրցակիցին կորսնցնել...
Ես չէի գիտեր թէ Վրէժը, Զարեհը, կամ ալ Խաչիկը սուրճի գաւաթէ հասկցող
մօրաքոյրեր ունէի՞ն թէ ոչ: Բայց ես ունէի, եւ քննութիւններէս քանի մը
օր առաջ «Մենիկ» ին հետ խաղալու պատրուակով, կ’ուզէի ա՛նպայման
մօրաքրոջս տունը այցի երթալ: «Մենիկ» ը, ինչպէս մօրաքս սովոր էր կանչել,
իր աղջիկն էր: «Մենիկ» ը կամ բուն անունով Մատլէնը, խաղերուս ընկերն
էր եւ ինծի տարեկից:

Բայց այցելութեան բուն նպատակս, անոր հետ խաղալէն զատ, ուրիշ ալ էր
: Մօրաքս, առանց մտահոգութիւններէս լուր ունենալու, ուրիշ օրերու պէս
գաւաթս կ’առնէր եւ վայրկեան մը դիտելէ վերջ
- Տղա´ս, մէջդ հոգ մը կայ .... կ’ըսէր:
Միշտ չէ, բայց փորձով գիտէի, որ եթէ բան մը գիտնար, շիտակ կը գիտնար..
- Բախտո՞վ էր արդեօք ....
Չէի գիտեր:
Բայց այն ժամերուն ես կը սպասէի որ մէջիս մտահոգութիւնը գիտնալէն զատ,
սիրտս հանդարտեցնող ուրիշ խօսքեր ալ ըսէր: Իր մասնագիտութիւնն էր
ատիկա: Ամէն անգամ երբ տեսնէր որ «թշնամի» մը գէշութիւն ընել կ’ուզէր
գաւաթին տիրոջ, անմիջապէս տեղէ մը «երկայնի վրայ, գեղեցիկ, ճերմակ
դէմքով» եւ ամէն չարիք չէզոքացնող ազատարար պաշտպան մը մէջտեղ
կը հանէր, որ կացութիւնը կը փրկէր եւ վտանգը կը հեռացնէր:
Անկէ վերջ, մօրաքս ամէն անգամուան պէս, ձախ ձեռքի ճկոյտով
- Ահա տե´ս,- կ’ըսէր եւ ըսածը հաստատող բան մը կը ցուցնէր դիմացը
նստողին....
Յետոյ գաւաթը անգամ մըն ալ կը դարձնէր եւ այնքան բաներ կը պատմէր,
որ շատ անգամ կը զարմանայի, թէ ինչպէ՞ս պզտիկ գաւաթի մը մէջ այդքան
բան կրնար գրուած ըլլալ...
Մօրաքս դպրոցի երես տեսած չէր: Գիտցածը պզտիկութեան, որբանոցին
մէջ սորվածն էր:
Իսկ սուրճի գաւաթ կարդալն ալ ուրկէ՞ սորված էր չեմ գիտեր: - Մինակս ...
մինակս սորված եմ,- կ’ըսէր ամէն անգամ երբ
հարցնէինք
Քոյրս, եղբայրս եւ ես, երբեք չէինք կշտանար պատմածներէն : Իսկ մօրաքս
տեսածները համեմուած ներկայացնելու արուեստը շատ լաւ գիտեր:
Սակայն մենք միշտ աւելին կ’ակնկալէինք իրմէ:
Դիմացը ծալապատիկ նստած՝
- Ուրի՞շ, ուրիշ ի՞նչ կայ մօրաք,- կը հարցնէինք երեքս միասին:
- Ուրիշ ի՞նչ կ’ուզէք, ալ բան չմնաց,- կ’ըսէր:
Յետոյ ձայնին մէջ կեղծ բարկութեան շեշտ մը դնելով, կ’աւելցնէր
- Գացէ´ք, ալ «ինծիս» հանգիստ ձգեցէք....
Բայց մօրաքս բարի էր: Մենք գիտէինք, քովէն չէինք հեռանար եւ դէմքէն
կախուած՝ կը սպասէինք.:
Քիչ վերջ, ձեռքին մէջ դեռ պահած գաւաթը մատներուն ծայրերովը անգամ մըն
ալ կը դարձնէր եւ յատակը նստած սուրճի դիրտը դարձեալ աչքէ կ’անցնէր...:
Քամփինաս, Պրազիլ

Կռիւը Ամէն Ինչ Կը Քանդէ
ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
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ռիւը, դժբախտաբար, մարդկային կեանքի անբաժան եւ սովորական
մէկ երեւոյթն է։ Կռիւը երբ կը վերածուի մանաւանդ իրար հարուածելու
աստիճանին, ահաւասիկ կ՚ըլլայ քանդիչ արարք մը, որ մարդուն
ո՛չ բանականութեան եւ ոչ ալ «մարդ» կոչումին կը պատշաճի։ Արդարեւ
մարդ կրնայ տարբեր խորհիլ, տարբեր համոզումներ ունենալ ուրիշի մը
նկատմամբ, ինչ որ բնական է, քանի որ մտածողութիւնը, բանականութիւնը,
երեւակայութիւնը սահման չի ճանչնար եւ տարակարծութիւններ բնական
պէտք է նկատուին այս պատճառով։
Մարդիկ իրենց բանականութեան բնական հետեւանքով երբ կ՚ունենան
տարակարծութիւններ, անշուշտ որ բնականաբար տեղի կ՚ունենան բանավէճեր։ Չէ՞ որ ճշմարտութիւնը կը ծնի տարբեր գաղափարներու, տարբեր
մտածումներու ընդհարումէն։ Արդէն մարդուն «մա՛րդ» հանգամանքը այս
կէտին կը յայտնուի. բանավէճերով հասարակաց կարծիքի մը յանգիլ, եւ
ճշմարտութիւնը գտնել ի վերջոյ համաձայնութեան մէջ։
Այս իմաստով «գաղափարի կռիւ»ը օգտակար է եւ շինիչ։ Բայց «իրար
մարմնապէս հարուածող, ատող, վարկաբեկող կռիւ»ը՝ վնասակար եւ քանդի՛չ։
Եւ երբ մարդ բանականութեամբ, խօսքով իրար հասկնալու, համաձայնելու
յատկութիւնը եւ կարողութիւնը ունի, ապա ուրեմն ինչպէ՞ս կարելի է բացատրել «գաղափարի կռիւ»ը մարմնական հարուածի վերածելու, մարմնական
կռիւի հասցնելու՝ բանականութեան բոլորովին ներհակ վիճակը։ Մարմնական
կռիւը ոչ մէկ բան կը շինէ. ան ամէն ինչ կը քանդէ…։
Մարմնական կռիւը մէկ պարագայի հասկնալի եւ ընդունելի կրնայ ըլլալ, երբ
հարուածի մը դէմ ինքնապաշտպանութեան պահանջքը կայ։ Հարուածի
հարուածով փոխարինել ինքնապաշտպանութեան՝ գոյապահպանման
եւ գոյատեւման պարագային ներելի պէտք է համարուի, այն պայմանով
որ փոխադարձ հարուածը համապատասխան ըլլայ հարուածին եւ երբեք
չչափազանցուի այդ փոխադարձութիւնը։

Արդարեւ, նախընտրելի է հարուածը դիմաւորել համբերութեամբ, հանդուրժողութեամբ եւ սպասել հարուածողին հակազդեցութիւնը այդ անակնկալ փոխադարձութեան, հանդարտութեան որ թերեւս շուարումի եւ
շփոթութեան կը մատնէ հարուածողը, եւ պահ մը կ՚անդրադառնայ իր
արարքին անիմաստութեա՛ն։
Այս այն սկզբունքն է, որ վերջ կու տայ շատ կռիւներու. չարին բարի՛քով
փոխադարձել։
Որքա՞ն դիւրին է, որքա՞ն կարելի է ասիկա, քանի որ իր «Ես»ին, եսամոլութեան գերի՛ն է մարդ էակը, եւ ընդհանրապէս չի զիջանիր, ետ քայլ չի նետեր,
երբ խնդրոյ առարկայ է իր «Ես»ը։
Արդարեւ, վիճաբանութիւնն ալ, այսինքն «գաղափարի կռիւ»ն ալ պէտք
է մղուի որոշ սահմանի մը մէջ։ Զոր օրինակ, վիճաբանողներ պէտք է
գիտակցութիւնը ունենան թէ՝ վէճի նիւթը անձը ինք չէ՛, այլ՝ գաղափարը,
տեսակէտը կամ կարծիքը։ Անձը եւ անոր գաղափարը իրարմէ զանազանել
հմտութիւն կը պահանջէ, ինչ որ յաճախ կը պակսի, քանի որ կեանքի
ընդհանուր փորձառութիւնը եւ վկայութիւններ ա՛յդ ցոյց կու տան։
Ուստի «անձ»ը եւ «գաղափար»ը իրարմէ զանազանել կը նշանակէ՝ անձին
ինքնութեան եւ արժանապատուութեան, մտածելու ազատութեան, մարդկային հիմնական իրաւունքներու գոյութիւնը միշտ ի մտի ունենալ՝ զգուշանալ
ինքնութիւնը վարկաբեկող խօսքերէ եւ մարդկային արժանապատուութիւնը
վիրաւորող ամէն տեսակ արտայայտութիւններէ. գիտնալ որ վէճին նիւթը
կամ առարկան «անձ»ը չէ՛, այլ՝ տեսակէտը կամ համոզումները։
Արժանապատուութեան չափ կարեւոր է նաեւ մտածումի, խղճի ազատութիւնը՝ որոնք պէտք է յարգուին վիճաբանութեան ժամանակ. վէճի նպատակը
անձը չէ, այլ՝ գաղափա՛րը։
Մարդ էակը՝ որպէս բանաւոր, բանականութեան տէր արարած, ունի կարգ
մը բնական, հիմնական եւ էական իրաւունքներ։ Բանավէճի ընթացքին պէտք
է յարգուին նաեւ այս իրաւունքները։ Արդարեւ ամէն մարդ որոշ կերպով
խորհելու, հաւատալու եւ իր մտածումները եւ համոզումները արտայայտելու
իրաւունքը։
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ä³ñë»ÉáÝ³« ä³ÛÁñÝ« ÈÇíÁñ÷áõÉ ºõ ¼»ÝÇÃ
Ú³ÕÃ³Ï³Ý

¸³ë©1)äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 4 Ï¿ï 2¬0« 2)ä³ñë»ÉáÝ³ 4 Ï¿ï 2¬1« 3)êÉ³íÇ³
öñ³Ï 1 Ï¿ï 1¬3« 4)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1 Ï¿ï 2¬3
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñåáõñÏ - ä»ÝýÇù³ 3¬1
¬ èä È³Û÷óÇÏ (1) - úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 0¬2
¸³ë©1)¼»ÝÇÃ 4 Ï¿ï 4¬2« 2)ÈÇáÝ 4 Ï¿ï 3¬1« 3)È³Û÷óÇÏ 3 Ï¿ï 2¬3« 4)ä»ÝýÇù³
0 Ï¿ï 2¬5
À©ËÙµ³Ï© ¬ ì³É»ÝëÇ³ - ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 0¬3
¬ ÈÇÉ - â»ÉëÇ 1¬2
¸³ë©1)²Û³ùë 6 Ï¿ï 6¬0« 2)ì³É»ÝëÇ³ 3 Ï¿ï 1¬3« 3)â»ÉëÇ 3 Ï¿ï 2¬2« 4)ÈÇÉ
0 Ï¿ï 1¬5£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)ê©ÎÝ³åñÇ¬ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 4 ÏáÉ« 2)¾©Ð³³É³Ýï¬ê³ÉóåáõñÏ¬4
ÏáÉ« 3)è©È»í³ÝïáíëùÇ¬ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 3 ÏáÉ£

²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ ´³Å³Ï

²É ²ÑÁï Ð³ë³õ ²õ³ñï³Ï³Ý

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 2¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÁ Û³ïÏ³Ýßáõ»ó³õ §ä³ÛÁñÝ
ØÇõÝÇË¦Ç Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ³ñÓ³Ý³գñ³Í Ù»Í Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ §ä³ÛÁñÝ
ØÇõÝÇË¦ Ùñó»ó³õ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ Û³ÕÃ»ó 7¬2
Ñ³ßÇõáí£ øáñ¿³óÇ Ð¿ûÝÏ¬ØÇÝ êáÝ Ýß³Ý³Ï»ó §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç ÏáÉÁ 12¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« êÇëáùáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²å³ øÇÙÇã« È»í³ÝïáíëùÇ »õ
ÎÝ³åñÇ »ñÏáõ ³Ýգ³Ù Ýß³Ý³Ï»óÇÝ£ Ð¿ñÇ ø¿ÛÝ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý
Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ ÎÝ³åñÇ »õ È»í³ÝïáíëùÇ
¹³ñÓ»³É Ýß³Ý³Ï»óÇÝ£ ÎÝ³åñÇ ûñáõ³Ý Ñ»ñáëÝ ¿ñ 4 ÏáÉ»ñáí£ ÂáÉÇëû
2 ³Ýգ³Ù« øáõÃÇÝÇû« ²Éù³ÝÃ³ñ³« ÎÝ³åñÇ »õ ö³í³ñ Ï³ï³ñ»óÇÝ
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ£ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó ³é³ç³ï³ñ
§îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å¦ÇÝ êÃÁñÉÇÝÏÇ »õ üáïÁÝÇ ÏáÉ»ñáí£ öáË³ÝóáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ
Ø³Ññ¿½ »õ êÃÁñÉÇÝÏ£
ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 2¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ä³ñë»ÉáÝ³¦
¬ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ ÙñóáõÙÁ£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
Æï³ÉÇáÛ ³é³ç³ï³ñ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Ç ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï
ÙÁ£ 2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« È³áõÃ³ñû Ø³ñÃÇÝ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Ç
ÏáÉÁ« ²É¿ùëÇë ê³Ýã¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ ê³Ï³ÛÝ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ Ýß³Ý³Ï»ó »ñÏáõ ³Ýգ³Ù ÈáõÇë êáõ³ñ¿½Ç ÙÇçáóáí« 58¬ñ¹ »õ
84¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ« ìÇï³ÉÇ »õ Ø»ëëÇÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó ²õëïñÇáÛ §ê³ÉóåáõñÏ¦ÇÝ 4¬3 Ñ³ßÇõáí£ Ø³Ý¿
9¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« èáåÁñÃëÁÝ 25¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³Ñ
36¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ÏáÉ»ñÁ£ §ê³ÉóåáõñÏ¦
å³ï³ëË³Ý»ó ÐÇ¬â³Ý Ðáõ³ÝÏÇ« ØÇÝ³ÙÇÝáÛÇ »õ Ð³³É³ÝïÇ ÙÇçáóáí£
ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³Ñ Ýß³Ý³Ï»ó §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÏáÉÁ 69¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ è¿³É Ø³ïñÇï - øÉ¿ûå äñÇõÅ 2¬2
¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û - ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 0¬1« ÏáÉ©Æù³ñïÇ 52
¸³ë©1)ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 6 Ï¿ï 4¬0« 2)äñÇõÅ 2 Ï¿ï 2¬2« 3)Î³É³Ã³ë³ñ³Û
1 Ï¿ï 0¬1« 4)è¿³É Ø³ïñÇï 1 Ï¿ï 2¬5
´©ËÙµ³Ï© ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 2¬7
¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ - úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ 3¬1
¸³ë©1)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 6 Ï¿ï 10¬2« 2)òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 3 Ï¿ï 3¬4« 3)
ÂáÃÁÝÑ¿Ù 1 Ï¿ï 4¬9« 4)úÉÇÙ÷Ç³ùáë 1 Ï¿ï 3¬5
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ - Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù 1¬2
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 2¬0
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 6 Ï¿ï 5¬0« 2)îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 3 Ï¿ï 4¬2« 3)
Þ³ËïÇáñ 3 Ï¿ï 2¬4« 4)²Ã³É³ÝÃ³ 0 Ï¿ï 1¬6
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ºáõí»ÝÃÇõë - ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 3¬0
¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0¬2
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 4 Ï¿ï 5¬2« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø© 4 Ï¿ï 4¬2« 3)ÈáùáÙáÃÇõ 3 Ï¿ï
2¬3« 4)ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 0 Ï¿ï 1¬5
º©ËÙµ³Ï© ¬ Ä¿Ýù - Ü³÷áÉÇ 0¬0« ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - ê³ÉóåáõñÏ 4¬3
¸³ë©1)Ü³÷áÉÇ 4 Ï¿ï 2¬0« 2)ÈÇíÁñ÷áõÉ 3 Ï¿ï 4¬5« 3)ê³ÉóåáõñÏ 3 Ï¿ï 9¬6«
4)Ä¿Ýù 1 Ï¿ï 2¬6
¼©ËÙµ³Ï© ¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 0¬2
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 2¬1

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦Á Ù»Í ëËñ³Ýù Ï³ï³ñ»ó« »ñµ
¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ ÙÇ³Ï ÏáÉáí Û³ÕÃ»ó Úáñ¹³Ý³ÝÇ §²É Ä³½Çñ³¦ÇÝ »õ »ñÏáõ
ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí Ñ³ë³õ ²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ýգñáõ³Ý£ §²É ²ÑÁï¦Ç ÙÇ³Ï ÏáÉÁ Ýß³Ý³Ï»ó ÃáõÝáõ½óÇ ²ÑÙ³ï ²ù³ÛßÇ
32¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²É ²ÑÁï (ÈÇµ©) - ²É Ä³½Çñ³ (Úáñ¹©) 1¬0« »ñÃ©0¬0
²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ µ³Å³ÏÇ ²ñ»õ»É»³Ý ²ëÇáÛ գûïÇÇ ³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²åñÇÉ 25 (ÐÇõë©øáñ©) - Ð³ ÜáÛ (ìÇ»Ã©) 0¬0« »ñÃ©2¬2
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ §²åñÇÉ 25¦Á ³å³Ñáí»ó
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ïáÙëÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« §²åñÇÉ 25¦
åÇïÇ ÙñóÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦ÇÝ ¹¿Ù£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ¶ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
8-ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ¬
§Îñ³Ý³ï³¦Ý£ ²é³ç³ï³ñ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó
2-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Ýáñ»Ï §Îñ³Ý³ï³¦ÇÝ£ ÊáõÙµÇÝ ÏáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ
ä»Ý½»Ù³Ý 2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ð³½³ñÁ 45+1¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ØáïñÇãÁ 61¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ Ê³Ù¿ë èáïñÇÏ¿½Á 90+2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ä¿ÛÉ« ì³Éí»ñï¿«
Ð³½³ñ »õ úïñÇá½áÉ³ Ï³ï³ñ»óÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ£ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ Çñ ¹³ßïÇÝ Ùñó»ó³õ 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦Ç ¹¿Ù »õ
Û³ÕÃ»ó êáõ³ñ¿½Ç« ìÇï³ÉÇ« î»Ùå»É¿Ç »õ Ø»ëëÇÇ ÏáÉ»ñáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É ä»ÃÇë - ¾Ûå³ñ 1-1« ¬ è¿³É Ø³ïñÇï - Îñ³Ý³ï³ 4-2
¬ ì³É»ÝëÇ³ - î»÷©²É³í¿ë 2-1« ¬ úë³ëáõÝ³ - ìÇÛ³ñ¿³É 2-1
¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû - ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 1¬0
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0¬0
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï - Ê»Ã³ý¿ 1¬2« ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - ê»õÇÛ³ 4¬0
¸³ë©1)è¿³É Ø³ïñÇï 18 Ï¿ï 16-8« 2)ä³ñë»ÉáÝ³ 16 Ï¿ï 20-10« 3)²ÃÉ»ÃÇùû
Ø³ïñÇï 15 Ï¿ï 7-4£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

êÇÃÇ ºõ ºáõÝ³ÛÃÁï ä³ñïáõ»ó³Ý

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 8¬ñ¹
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ¬ §È»ÛëÃÁñ
êÇÃÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
3-ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»ó í»ñçÇÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
Ýß³Ý³Ïáõ³Í ÏáÉáí£ Â¿»õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ áõÝ¿ñ áñáß ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ
§È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ½ÇçáÕ ËáõÙµ ã¿ñ£ 40-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
Ø³Ý¿ Ýß³Ý³Ï»ó §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ØÇÉÝÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£
80-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ø»ïÇëÁÝ Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõÝ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ«
Âö»ñ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 90+5¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ØÇÉÝÁñ Ýß³Ý³Ï»ó
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÏáÉÁ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ - ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 3-0
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 2-1
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©- øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 1-2
¬ ²ñë»Ý³É - ²üê äáñÝÙÁÃ 1¬0« ¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ - â»ÉëÇ 1¬4
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï©0¬2
¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ©- Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©1¬0
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 24 Ï¿ï 20-6« 2)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 16 Ï¿ï 27-9« 3)²ñë»Ý³É
15 Ï¿ï 13-11« 12)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 9 Ï¿ï 9-8£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÐáýÁÝÑ³ÛÙ Ú³ÕÃ»ó ä³ÛÁñÝÇÝ ²¹³Ù»³ÝÇ
ºñÏáõ ÎáÉ»ñáí

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 7¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦ ¬ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦ ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ
§ä³ÛÁñÝ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 12¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦ÇÝ
¹¿Ù »õ Ïñ»ó Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ úñáõ³Ý ³ëïÕÝ ¿ñ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Ç
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Û³ñÓ³ÏáÕ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³ÝÁ« áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ï³½ÙÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ »õ 54-ñ¹ áõ 79-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ գñ³õ»ó §ä³ÛÁñÝ¦Ç
¹³ñ³å³ëÁ« Î»ÛÏÁñÇ »õ êùáíÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ È»í³ÝïááíëùÇ Ýß³Ý³Ï»ó §ä³ÛÁñÝ¦Ç ÏáÉÁ 73-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ØáõÉÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²Ûë
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ - èä È³Û÷óÇÏ 1-1
¬ üñ³ÛåáõñÏ - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 2-2
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë - ²áõÏëåáõñÏ 5¬1
¬ ìáÉýëåáõñÏ - àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ 1¬0« ¬ Þ³Éù¿04 - ø¿ûÉÝ 1-1
¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 2¬2
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 16 Ï¿ï 15-6« 2)ìáÉýëåáõñÏ 15 Ï¿ï 10-4«
3)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 14 Ï¿ï 20-8« 12)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 8 Ï¿ï 6-11£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõëª ²é³ç³ï³ñ

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 7¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
գ³գ³ÃÇ ÙñóáõÙÁ ³é³ç³ï³ñ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Ç »õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç ÙÇç»õ£ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ Û³ÕÃ»ó îÇå³É³ÛÇ 4¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
»õ ÐÇÏáõ³ÛÇÝÇ 80¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉ»ñáí »õ öÇ³ÝÇãÇ áõ
ä»Ã³ÝùáõñÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ ÊáõÙµÁ գñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£
§ÆÝÃ¿ñ¦Ç ÏáÉÁ Ýß³Ý³Ï»ó È³áõÃ³ñû Ø³ñÃÇÝ¿½Á 18¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ÆëÏ §èáÙ³¦Ý ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý
ãÇ Ïñó³õ Û³ÕÃ»É 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ø³ÉÇ³ñÇ¦ÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ - àõïÇÝ»½¿ 1¬0« ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ È»ãã¿ 3¬1
¬ èáÙ³ - ø³ÉÇ³ñÇ 1¬1« ¬ Ö»Ýáí³ - ØÇÉ³Ý 1-2
¬ ÂáñÇÝû - Ü³÷áÉÇ 0¬0« ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - ºáõí»ÝÃÇõë 1¬2
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 19 Ï¿ï 13-6« 2)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 18 Ï¿ï 14-4« 3)²Ã³É³ÝÃ³
16 Ï¿ï 18-10« 5)èáÙ³ 12 Ï¿ï 12-10£

àõñ³ñïáõª ²é³ç³ï³ñ

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ºõñ³ëÇ³Ï³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ÉÇÏ³ÛÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ãáñë
ËáõÙµ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ýµª Ð³Û³ëï³Ý¿Ý §àõñ³ñïáõ¦ »õ §²ñ³գ³Í¦«
èáõëÇ³Û¿Ý §²ñë»Ý³É ÂáõÉ³¦« ÇëÏ Ô³½³Ëëï³Ý¿Ý §ä³ñëÇ ²ÃÇñ³áõ¦£
ò³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³գ³Í ¬ ä³ñëÇ ²ÃÇñ³áõ 89¬79
¬ àõ³ñ³ñïáõ ºñ»õ³Ý ¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ 99¬78
¬ ²ñ³գ³Í ¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ 74¬79
¬ àõñ³ñïáõ ºñ»õ³Ý ¬ ä³ñëÇ ²ÃÇñ³áõ 83¬85
¸³ë©1)àõñ³ñïáõ 4 Ï¿ï +19, 2)²ñ³գ³Í 4 Ï¿ï +5, 3)ä³ñëÇ 4 Ï¿ï -8,
4)²ñë»Ý³É 4 Ï¿ï -16:

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÇõÝ
²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñÃáõñ ÂáíÙ³ë»³Ý ¸¿åÇ ²õ³ñï³Ï³Ý

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÞÃáõÃÏ³ñÃ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃ»³Ý
²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
ÎÇÝ»ñ©
´³½Ù³Ù³ñï© 161)²Ý³ÑÇï ²ë³ïñ»³Ý 11©966 Ï¿ï
îÕ³ù©
´³½Ù³Ù³ñï© 37)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý
úÕ³ÏÝ»ñ¬rings© 8)²ñÃáõñ ÂáíÙ³ë»³Ý 14©566 Ï¿ï 26)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý
Ú»Ý³ó³ïÏ¬vault© 25)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý
ÜÅáÛգ³Ã³÷»ñ¬pommel horse© 13)Ú³ñáõÃÇõÝ Ø»ñïÇÝ»³Ý« 33)²ñÃáõñ
¸³õÃ»³Ý
¶»ïÝ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñ¬floor© 62)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý
¼áõգ³Ñ»é³Ï³Ý ÓáÕ»ñ¬parallel bars© 140)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÙÇ³ÛÝ ²ñÃáõñ ÂáíÙ³ë»³ÝÁ Ïñó³õ Ñ³ëÝÇÉ
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñ գáñÍÇùÇÝ íñ³Û£

ä³ëù»ÃåáÉ

Հեը Անդրանիկ Անթիլիասի Տղոց Գերազանց
Արդիւնքները

²ëÇáÛ ØÇÝã»õ 19 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ý ¶ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

²ëÇáÛ ÙÇÝã»õ 19 ï³ñ»Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¶©ËÙµ³Ï© - êáõñÇ³ - ÈÇµ³Ý³Ý 1¬1
¬ Â³×ÇùÇëï³Ý ¬ Ø³ÉïÇí 9¬0
¬ Ø³ÉïÇí - êáõñÇ³ 2-3« ¬ ÈÇµ³Ý³Ý - Â³×ÇùÇëï³Ý 0-1
¬ ÈÇµ³Ý³Ý - Ø³ÉïÇí 2¬0« ¬ êáõñÇ³ - Â³×ÇùÇëï³Ý 0¬1
¸³ë©1)Â³×ÇùÇëï³Ý 9 Ï¿ï 11-0« 2)ÈÇµ³Ý³Ý 4 Ï¿ï 3-2« 3)êáõñÇ³ 4 Ï¿ï
4-4« 4) Ø³ÉïÇí 0 Ï¿ï 2-14£
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùáí« ÈÇµ³Ý³Ý å³Ñ»ó ÛáÛëÁ ³ÝóÝ»Éáõ ½ïáõÙÇ Û³çáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³Ý£

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÐÇùÙ¿ Ú³ÕÃ»ó èÇ³ïÇÇÝ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÐÇùÙ¿ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 97¬95 Û»ï »ñÏ³ñ³ÓգáõÙÇ
¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ Þ³ÝíÇÉ 89¬91« ¬ Ðáõ÷ë ¬ äÇåÉáë 88¬70
¬ Ð©Ø©À©Ø©¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï 66¬50« ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ Þ³ÝíÇÉ 83¬90
¬ ÐÇùÙ¿ ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 96¬84

ä³ëù»ÃåáÉ
ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ÈÇÏ³

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի պասքեթպոլի տղոց խումբը գերազանց
արդիւնքով աւարտեց, Լիբանանի պասքեթպոլի Դ. դասակարգի ախոյեանութեան առաջին փուլի մրցումները:
Ախոյեանութեան իւրաքանչիւր խմբակ բաղկացած է վեց խումբերէ:
Իւրաքանչիւր խումբ պիտի կատարէր հինգ մրցում: ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիասի տղաքը յաջորդական հինգ յաղթանակներով աւարտեցին
ախոյեանութեան առաջին փուլի մրցումները, պարտութեան մատնելով
իրենց բոլոր մրցակիցները:
Վերջին մրցումին, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս՝ 67-47արդիւնքով պարտութեան
մատնեց Քալամունը:
Այժմ պիտի սկսին ախոյեանութեան երկրորդ փուլի մրցումները, որոնք պիտի
ընթանան« Նոք-աութ»ի դրութեամբ: Երեք յաջորդական մրցում յաղթելու
պարագային, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս պիտի հասնի ախոյեանութեան«
Ֆայնըլ ֆոր»ի փուլին:
Յաջողութիւն կը մաղթենք ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի պասքեթպոլի
կազմին:
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Սփիւռքահայ Կեանք

Քրաքովեան Հայանպաստ Իրադարձութիւններ
Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ

Լեհաստանի մէջ առաջին Հայկական մշակոյթի ուսումնասիրութիւններու
կեդրոնի պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ շաբաթ 21 սեպտեմբեր 2019
թուին Քրաքով քաղաքի Եակելոնեան դարաւոր համալսարանի Collegium
Maius թանգարանի հանդիսասրահին մէջ։ Բացման արարողութիւնը
կատարուեցաւ թանգարանի տնօրէն պատմագէտ ու լեհահայութեան
մասնագէտ Փրօֆ. Քշիշթոֆ Սթոբքայի եւ Լեհաստանի արուեստներու
եւ գիտութիւններու ակադեմիայի նախագահի Փրօֆ. Եան Օստրովսքիի
ողջոյնի խօսքերով։
Նորաստեղծ կեդրոնի ներկայիս գործակատարն է պատմագէտ ու լեհահայութեան մասնագէտ Փրօֆ. Անտժէյ Ժիէնպա, որ հայկական ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի բացման մասին համընդհանուր դասախօսութիւն
մը ներկայացուց՝ «Լեհահայութեան մշակոյթը որպէս ուսումնասիրութիւններու բնագաւառ» խորագրով։ Ապա մանրամասնօրէն անդրադարձաւ կենդրոնի նախատեսուած ծրագիրներուն, որուն գլխաւոր առանցքը պիտի ըլլայ
լեհահայութեան դարաւոր մշակոյթի պատմութեան ուսումնասիրութիւնը
ու արխիւային մատենագիտութիւնը։
Ժիէնպա ներկայացուց նաեւ գիտաշխատողներու նախատեսուած կազմը,
ապա ծանօթացուց այս կեդրոնին համար նշանակուած գիտական խորհուրդի՝ լեհ, հայ եւ օտար տասնըհինգ անդամներու անուանացանկը։ Վերոյիշեալ
ակադեմիայի նախագահ Ե. Օստրովսքի գիտական խորհուրդի ներկայ
անդամներուն բաշխեց գիտական խորհուրդի անդամակցութիւնը վկայող
վկայագիրները։ Բացման հանդիսութեան առաջին բաժինը աւարտեցաւ
Երեւանի Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի տնօրէնի՝
Դոկտ. Յարութիւն Մարութեան «Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիրը
եւ թանգարանը յետ-հարիւրամեակային ժամանակաշրջանում» տպաւորիչ
անգլերէն դասախօսութեամբ ։
Բացման հիւրասիրութեան ընդմիջումէն ետք Վենետիկի Մխիթարեաններու
միաբաններէն Հայր Վահան Վրդ. Օհանեան ներկայացուց բազմաբովան-

դակ՝ «Բանաստեղծ եւ պատմագէտ Հայր Ղեւոնդ Ալիշան» թեմայով
դասախօսութիւնը, լուսաբանելով Հայր Ղ. Ալիշանի վեհաշուք գիտնականի
վաստակը ու անոր հսկայական ժառանգը, ուր Ալիշան իր ամբողջ
կեանքը նուիրեց ոչ միայն հայագիտական ուսումնասիրութիւններուն
այլ սկզբնաղբիւրը դարձաւ պատմագիտութեան, լեզուաբանութեան,
աշխարհագիտութեան, բուսագիտութեան եւ այլ բնագաւառներուն մէջ:
Լեհաստանի մէջ հայկական մշակոյթի նուիրուած ուսումնասիրութիւններու
առաջին այս կենդրոնի բացումը երկար տարիներու վրայ խտացուած
ջանքերու արգասիքն է: Սոյն կեդրոնի հիմնադրութեան որոշումը կայացած է
10 սեպտեմբեր 2019 թուին, կեդրոնը պիտի վայելէ Լեհաստանի գիտութեան
եւ բարձրագոյն կրթութեան նախարարութեան նիւթական աջակցութիւնը։
Հայ մշակոյթի ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի այս հիմնարկը կը համարուի
Լեհաստանի մէջ մեծ հեղինակութիւն վայելող Արուեստի եւ գիտութիւններու
ակադեմիայի կառուցուածքի իբրեւ մէկ ստորաբաժանումը։
Կեդրոնի բացման հանդիսութեան աւարտին ներկաներուն առիթը տրուեցաւ
շրջագայելու Եակելոնեան Համալսարանի թանգարանը ու համալսարանի
գիտական խորհուրդի ժողովասրահին մէջ ունկնդրելու 19րդ դարու սկիհի
մը հայկական ծածկոցի հմայիչ ասեղնագործ արուեստի մեկնաբանութիւնը,
որ երկար թափառումներէ ետք ասեղնագործ ծածկոցը անհետացումէ
փրկուելով հասած է Քրաքովի Եակելոնեան համալսարանի թանգարան ու
դարձած է այդ թանգարանի բազմարժէք հաւաքածոներէն մէկը։
Սոյն կեդրոնի բացումէն ետք երկուշաբթի 23 Սեպտեմբեր 2019 թուին
Լեհաստանի Հայ Դատի յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ եւ հրաւէրով,
Լեհաստանի Հայկական մշակոյթի ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի եւ
Քրաքովի Հայ Մշակութային Ընկերութեան համագործակցութեամբ Քրաքով
քաղաքի մէջ դարձեալ Լեհաստանի Արուեստի եւ գիտութիւններու ակադեմիայի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ Շուէտի Լունտ համալսարանի դասախօս
Դոկտ. Սվանթէ Լունտկրէնի դասախօսութիւնը «Ծիծեռնակաբերդէն դէպի
Հոլիուտ՝ իմ հայկական ճանապարհորդութիւնը» խորագրով, իսկ առինքնող
հայ երաժշտութիւնը հնչեց շնորհիւ ՝ Գէորգ եւ Արամ Սայեղ եղբայրներու
երաժշտական ընկերակցութեամբ։ Ս. Լունտկրէն անգլերէն լեզուով ներկայացուց հայոց ցեղասպանութեան հետ առնչուած հինգ մարդասէր
սկանտինավուհիներու պատմութիւնը որոնք հայոց ցեղասպանութեան
ականատեսներ են, այդ մարդասէր եւ քաջ միսիոնարուհիներն են Դանիացիներ` Քարէն Եփփէն եւ Մարիա Ճեքըպսընը, Նորվեկիացի՝ Պոտիլ
Պիորնը, Շուէտցի՝ Ալմա Ճոհընսընը եւ Էսթոնիայից՝ Աննա Հետուիք
Պուլլը որոնք հայ ժողովուրդի կողքին կանգնեցան անոր ամենամռայլ եւ
ողբերգական ժամանակահատուածին:

Կռիւը Ամէն Ինչ Կը Քանդէ
Սկիզբը Էջ 03
Արդարեւ, քննադատելու իրաւունք ալ ունի, բայց միշտ յարգելով եւ հանդուրժողութիւն ցոյց տալով խորհուրդներու եւ հաւատալիքներու, քանի որ
անոնք մարդուն հիմնական իրաւունքներն են՝ անբռնաբարելի, անկապտելի՛։
Եւ այդ տեսակէտէ՝ անձը անձեռնմխելի է, անշուշտ հաւատարիմ մնալով
միշտ մարդկային արժանապատուութեան եւ բարոյական արժէքներու
պահպանման, որոնք մարդը «մա՛րդ» կ՚ընեն։
Եւ այս կէտին դարձեալ անհրաժեշտ է համակրական հասկացողութիւն
ունենալ, անգամ մըն ալ դիմացինին պէս խորհիլ եւ զգալ փորձել, ինչ որ
պիտի դիւրացնէ համաձայնութիւնը։ Մարդիկ կը համաձայնին երբ իրար
հասկնալ կը սկսին։ «Հապա եթէ իր տեղ ես ըլլայի…», ըսելով պէտք է սկսի
եւ շարունակէ բանավէճ մը։ Եւ իրար հասկնալու միակ կերպն է՝ «ուրիշ»ին
պէս խորհիլ, «ուրիշ»ին պէս զգալ փորձել, եւ անդրադառնալ այն իրողութեան՝
թէ մարդ կրնայ յաճախ սխալիլ, եւ ի՛նք եւս…։
«Երբ մէկը խնդիր ունի քեզի հետ եւ դատի կը կանչէ քեզ, սկիզբէն
համաձայնութեան եկուր անոր հետ՝ դատարան չինկած, այլապէս քեզ
դատաւորին կը յանձնէ, դատաւորն ալ՝ ոստիկանին եւ բանտ կը նետուիս։
Վստահ եղիր թէ բանտէն պիտի չելլես, մինչեւ որ տուգանիդ վերջին դահեկանը
չվճարես», կ՚ըսէ Յիսուս։ (ՄԱՏԹ. Ե 25-26)։

Ահաւասիկ, կեանքի մէջ գործնականի վերածուած պատուէր մը՝ որ
կ՚արտայայտուի սա խօսքերով.- Ամենէն արդիւնաւոր դատավարութիւնը
համաձայնութեամբ վերջացածն է։ Արդարեւ, դատավարութեան ընթացքին
երկու կողմերն ալ որոշ համեմատութեամբ, գոնէ բարոյապէս կը վնասուին,
քանի որ անոնք կը նմանին երկու ապակեայ գաւաթներու, որոնք երբ իրարու
զարնուին, բախում ունենան՝ մէկը կը փշրուի, իսկ միւսն ալ կը ճաթի։
Եւ դարձեալ Յիսուս կ՚ըսէ. «Եթէ մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս
երեսդ ալ դարձուր անոր» (ՄԱՏԹ. Ե 39)։
Ո՜րքան դժուա՛ր է կատարել այս պատուէրը։ Բայց պէտք չէ՛ մոռնալ որ
իսկական առաքինութիւնը, ազնուութիւնը եւ ճշմարիտ յաղթանակը դժուար
տեսնուածները կատարելու մէջ կը կայանայ։ Այն որ դժուարը կը յաղթահարէ,
ա՛ն է մեծը…։
«Ժամանակ» / Պոլիս

Լրատուութեան Գործընկեր
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Երգի Մը Պատմութիւնը -33Վոլարէ- Տոմենիքօ Մոտունյօ (Volare- Domenico Modugno)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Բոլոր անոնք, որոնք լսած են այս երգը, անկասկած կը համարեն, որ ան Ճիփսի Քինկ խումբի
հեղինակային երգն է։ Իրականութեան մէջ ան
շատ աւելի երկար կեանքի պատմութիւն ունի՝
քան խումբին որոշ անդամները:
Երգին ստեղծման հեղինակներն են երկու
իտալացի ընկերներ՝ Տոմենիքօ Մոտունյոն եւ
Ֆրանքօ Միլյաչին: Անոնք ծանօթացած էին
ուսանողական տարիներուն։ Երկուքն ալ
տարուած էին երաժշտութեամբ եւ գեղանկարչութեամբ։ Երգին ստեղծման գործին մէջ
գեղանկարչութիւնը դեր խաղցած է։ Պատմութիւնը այն է, որ օր մը երկու ընկեր կ՛որոշեն
երթալ ծովային զբօսանքի, սակայն Մոտունյոն
չերթար: Միլյաչին, օրը կարճցնելու համար,
շիշ մը գինի կը գնէ եւ կը վերադառնայ տուն։
Գինովցած քունի կ՛անցնի եւ տարօրինակ ու
պայծառ երազներ կը տեսնէ։ Երբ կ՛արթննայ
եւ պատահաբար կը նկատէ Շագալի «Կինն
ու կարմիր աքաղաղը» նկարի կրկնօրինակը,
որ իրեն կը յիշեցնէ նկարիչին մէկ այլ նկար՝
«Նկարիչն ու բնորդուհին» , ուր նկարիչին դէմքը
ամբողջութեամբ կապոյտ ներկուած էր։
Անմիջապէս իր միտքին մէջ կը ծագին հետեւեալ
տողերը.
«Կը կարծեմ այս երազն ալ՛ ետ չի գար
Ես ներկած եմ ձեռքերս ու դէմքս կապոյտով...
Քամին ինձ անսպասելի իը գիրկն առաւ
Եւ ես սկսայ ճախրել երկնքով...»
Երբ պատրաստ էր երգին որոշ մէկ մասը, անոր
միացաւ ընկերը։ Երգին ստեղծագործական
աշխատանքները խլեցին աւելի քան 6 ամիս։
Երգը անուանած էին «Կապույտ երազանք»։
Հակառակ երկարատեւ աշխատանքներուն, բան
մը միշտ պակաս կը թուար ըլլալ հեղինակներուն։
Անոնք կը կարծէին որ եգէն կը պակասի համն
ու հոտը: Հերթական ստեղծագործական օր
մը, երբ անոնք կ՛աշխատէին երգին վրայ,
Մոտունյոն պատուհանը բացաւ ու ձեռքերը
լայն տարածելով երգեց «Վոոոո-լաաարէ», որ
թարգմանաբար կը նշանակէ թռչել։ Ահա երգին
մէջ պակսող տարրը։ «Վոլարէն» ամբողջացուց
երգին աշխատանքները։
1958ին Մոտունյոն երգը կատարեց իտալական

հանրայայտ երգի մրցոյթին՝ «Սան-Ռեմոյի»
բեմէն։ Երգը կոչած էին «Nel blu dipinto di
blu» (թարգմանաբար՝ «Կապոյտով ներկուած
կապոյտ)։ Հանդիսատեսին անմիջապէս գրաւեց
Մոտունյայի կատարման ձեւը։ Ան երգած պահուն
«Վոլարէ» արտայայտութեան ժամանակ թեւերը
լայն կը տարածէր, կարծես թռչելու համար
երկինք։ Հանդիսականը այսպէս ալ յիշեց իրեն
եւ տարիներ անց, երբ անոր յուշարձանը կը
տեղադրուէր իր հարազատ քաղաք Պոլոնիոյ
մէջ, այդ կերպարանքով ալ քանդակուեցաւ
անոր արձանը։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Պիտի մրսես, որ տաքանաս ու լաւ զգաս:
Պիտի ցաւի, յետոյ անցնի, որ հասկանաս`
ինչքան լաւ է առանց ցաւի:
Մի օր լացի՜ր ու կ՛իմանաս` Ուրախն ինչ է:
Ընկի՜ր մի օր ու կ՛իմանաս` ինչ լաւ բան է
բարձրանալը:
Պիտի լինի դատարկութիւն, որ լցուելուց
չդատարկուես:
Պիտի մթնես, որ ճանաչես` ով է Լոյսը:
Սիրի՜ր մի օր, կը հասկանաս, որ չես ապրել
մինչեւ այսօր…
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

«Սան-Ռեմո» մրցոյթէն ետք ան յաղթեց մէկ
այլ մրցոյթի մէջ՝ «Եւրատեսիլ»։ Տարիներ անց,
երբ կը տօնուէր «Եւրատեսիլի» 50-ամեակը,
հարցումներու արդիւնքով բոլոր յաղթած երգերուն մէջ «Վոլարէն» միայն Ապպա խումբին
«Ուաթըրլօ» երգին զիջեցաւ իր տեղը։
Ըստ իտալական «Ստեղծագործողներու ընկերութեան» տուեալներուն, «Վոլարէն» իտալերէն
լեզուով ամենայայտնի երգն է աշխարհի մէջ։ Ան
նոյնիսկ գլխաւորած է ամերիկեան Թէժ Հիթշքերթը եւ միակ իտալական երգն է, որ ունի 2
«Կրեմմի» մրցանակ։
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2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Երգին 50-ամեակին առիթով, իտալական կառավարութիւնը նամականիշներ թողարկեց, ուր
պատկերուած էր թռչող մարդ կապոյտ գոյնի
վրայ։
Երգը ունի բազմաթիւ վերաերգուած տարբերակներ եւ թարգմանուած է շարք մը լեզուներով
եւ թերեւս աւելորդ է նշելը, որ իւրաքանչիւր
անհատ, որ կը լսէ երգը, անմիջապէս կը միանայ
երգիչին «Վոոոոոլաաարէ»» երգելով։
ԵՂԻՇԷ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
(1870 – 1936)
«Լիւքսեմպուրկի զբօսայգին – Փարիզ)
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ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ
Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - Ա. Յարկ
Մասնակցութիւն՝ $10

Սուրբ Պատարագ Եւ Հոգեհանգիստ
Կիրակնօրեայ Դպրոցներու Վերամուտի Առիթով
Ուրախութեամբ կը յայտնենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, թէ
Լիբանանի հայոց առաջնորդ` Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի
օրհնութեամբ, կիրակնօրեայ դպրոցներու վերամուտին առիթով`
կիրակի, 13 հոկտեմբեր 2019-ին, Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ
մէջ պիտի մատուցուի սուրբ եւ անմահ պատարագ, եւ ապա
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի թեմիս կիրակնօրեայ
դպրոցներուն մէջ ծառայած եւ ի Տէր հանգչած բոլոր սպասաւորներուն
համար։
Սուրբ պատարագին պիտի մասնակցին կիրակնօրեայ դպրոցներու
տեսչական եւ ուսուցչական կազմերը։
Այս առիթով կը հրաւիրենք մեր ժողովորդի զաւակները ներկայ
գտնուելու հոգեպարար արարողութեան եւ աղօթակից դառնալու
կիրակնօրեայ դպրոցներու յաջողութեան։
Աշակերտական վերամուտ՝ կիրակի, 20 հոկտեմբեր 2019։
		

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
98 Ամեակ

82 Ամեակ
• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019
• Հրապարակային Հանդիսութիւն
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£
Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£
Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019
• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
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