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Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, տիկնոջ՝ Աննա Յակոբեանի հետ 
աշխատանքային այցով ժամանած է Ֆրանսայի Հանրապետութիւն՝ մաս-
նակցելու Փարիզի խաղաղութեան երկրորդ համաժողովին եւ UNESCO-ի 
40-րդ Գլխաւոր խորհրդաժողովին։
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն ԵՌԱԳՈՅՆ-ին փոխանցած տեղեկութիւննե-
րով՝ Նոյեմբեր 11-ի երեկոյեան վարչապետ Փաշինեանը ժամանած է 
Ելիսէյեան պալատ, ուր մասնակցած է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնի անունով ի պատիւ Փարիզի խաղաղութեան երկրորդ համաժողովի 
մասնակից պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ղեկավարներուն 
տրուող պաշտօնական ընդունելութեան։
Ելիսէյեան պալատին մէջ, ՀՀ վարչապետը դիմաւորած է Էմանուէլ Մաքրոնը:
Պաշտօնական ընդունելութեան մասնակցած են նաեւ ՄԱԿ-ի գլխաւոր 
քարտուղար Անթոնիօ Կուտերեշը, Եւրոպական յանձնաժողովի նախագահ 
Ուրսուլա ֆոն տեր Լայէնը, Քոնկոյի Դեմոկրատական Հանրապետութեան 
նախագահ Ֆելիքս Թշիսեգետին, Չինաստանի ժողովրդական Հան-
րապետութեան փոխնախագահ Վանկ Քիշանը, Ֆրանսախօս երկիրներու 
միջազգային կազմակերպութեան գլխաւոր քարտուղար Լուիզ Մուշիքիւա-
պոն, UNESCO-ի գլխաւոր տնօրէն Օտրի Ազուլէն եւ այլք։
Նոյեմբեր 12-ին, Նիկոլ Փաշինեան պիտի մասնակցի Փարիզի խաղաղութեան 
երկրորդ համաժողովի բացման եւ ձեռնարկին ծիրէն ներս նախատեսուող 
յատուկ քննարկման, որուն ընթացքին հանդէս պիտի գայ ելոյթով։ Կը 
նախատեսուի վարչապետ Փաշինեանի կողմէ Փարիզի խաղաղութեան 
համաժողովի գրադարանին խորհրդանշական նուէրի յանձնում։
Փարիզ այցին ծիրէն ներս՝ Հայաստանի վարչապետը պիտի այցելէ նաեւ 
Ֆրանսախօս երկիրներու միջազգային կազմակերպութեան գրասենեակ եւ 
հանդիպում պիտի ունենայ ՖՄԿ Գլխաւոր քարտուղար Լուիզ Մուշիքիւապոյի 
հետ։
Կը նախատեսուի ՀՀ վարչապետի եւ անոր տիկնոջ այցը UNESCO-ի 
կեդրոնակայեան, եւ անոնց մասնակցութիւնը UNESCO-ի 40-րդ Գլխաւոր 
խորհրդաժողովի աշխատանքներուն։ Խորհրդաժողովի յատուկ քննարկման 
ծիրէն ներս՝ վարչապետ Փաշինեան հանդէս պիտի գայ ելոյթով։ ՀՀ 
վարչապետը նաեւ հանդիպում պիտի ունենայ UNESCO-ի Գլխաւոր քար-
տուղար Օkրի Ազուլէի հետ եւ հարցազրոյց պիտի տայ UNESCO-ի մամուլի 
ծառայութեան։
Այցին ծիրէն ներս՝ ՀՀ վարչապետը եւ անոր տիկինը հանդիպում պիտի 
ունենան Ֆրանսայի հայ համայնքի հոգեւոր եւ աշխարհիկ կառոյցներու ղեկա-
վարներուն հետ։ Ի պատիւ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Աննա Յակոբեանի պիտի 
տրուի պաշտօնական ընդունելութիւն, որուն ընթացքին կը նախատեսուի 
ՀՀ վարչապետի ելոյթը։

ՀՀ Վարչապետը Մասնակցած է 
Էմանուէլ Մաքրոնի Անունով Տրուած 

Պաշտօնական Ընդունելութեան
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Երէկ ամբողջ օրը պետական հաստատութիւններու առջեւ ցոյցեր կատարե-
լէ ետք, Լիբանանցի ժողովուրդը կը սպասէր Նախագահ Միշէլլ Աունի 
հարցազրոյցին, որուն բովանդակութեան մէջ իրենց պահանջներուն գոնէ 
մասնակի գոհացումը կ՛ակնկալէին:
Նախագահի խօսքերը եկան ամբողջովին յուսալքելու եւ ընկճելու ժողովուր-
դը, որ բուռն կերպով հակադարձելով դարձեալ փողոց իջաւ ու փակեց 
մայրուղիները:
Հակառակ, որ Նախագահը իր խօսքին մէջ ցուցաբերեց ուշադիր արտա-
յայտութիւններ գոհացնելու ցուցարարները սակայն այն իրողութիւնը, որ 
ըստ նախագահին յառաջիկայ կառավարութիւնը պիտի չկազմուի բացա-
ռաբար արհեստավարժներէ ժողովուրդին բարկութիւնը հասցուց իր 
գագաթնակէտին, այն տպաւորութիւնը ձգելով, որ իրենց 27 օրեայ ցոյցերը 
տեսնող աջք եւ լսող ականջ չեն  ունեցած իշխանութեան կողմէ:
Նախագահին խօսքէն յայտնի դարձաւ, որ վարչապետ Հարիրի կը մերժէ 
նշանակուիլ եթէ ապագայ կառավարութիւնը արհեստավարժներու կառա-
վարութիւն չըլլայ մինչ իրեն առաջարկուածը խառն կառավարութիւն մըն է:
Ռինկի, Ժալ էլ Տիպի եւ Զուգի նշանաւոր ցուցավայրերը վերստին հաս-
տատուեցան հակառակ լիբանանեան բանակի ճիգերուն, որ բաց պահուին 
անոնք: Թրիփոլիի հրապարակն ալ լեցուեցաւ ցուցարարներով: 
Այս բոլորը մինչ նախագահը կը խրատէր ցուցարարներուն իրենց տուները 
մեկնիլ հակառակ պարագային երկիրը պիտի դիմագրաւէ լուրջ խնդիրներ:
Երէկ գիշեր աւելի եւս յստակ դարձաւ, որ Ցուցարարներ եւ իշխանութիւն 
բոլորովին տարբեր ալիքներու վրայ են:
Կարեւոր է նշել, որ երէկ օրուայ ընթացքին ֆրանսացի պատուիրակ մը 
ժամանեց Պէյրութ  ստեղծուած հարցին լուծում մը գտնելու միտումով: ան 
անմիջապէս սկսաւ իր հանդիպումները: Այցելութիւնը պիտի շարունակուի 
մինչեւ Ուրբաթ:

Ընդվզած Ժողովուրդը Դարձեալ Ճամբաները 
Փակեց Իրենց Ակնկալութիւնները Չգոհացնող 
Նախագահ Աունի Հարցազրոյցին Սփռումէն 

Անմիջապէս Ետք

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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ՄԱԿ-ի Մէջ Անդրադարձած Են Սուրիոյ Մէջ Հայ Հոգեւորականներու 
Սպանութեան

«Հայփոստ»-ը Շրջանառութեան Մէջ Դրաւ Նամականիշ՝ Նուիրուած 
Հայկական Առաջին Նամականիշի 100-ամեակին

Դասաւորման Աշխատանքներ

ՄԱԿ-ի մէջ ՀՀ մշտական ներկա-
յացուցիչ Մհեր Մարգարեան ՄԱԿ-ի 
Գլխաւոր քարտուղարի յատուկ 
խորհրդական Ատամա Տիանգի 
հետ հանդիպման ժամանակ ներ-
կայացուցած է Սուրիոյ Գամիշլի 
քաղաքի հայ հոգեւորականներ Յով-
սէփ եւ Աբրահամ Պետոյեաններու 
սպանութեան հարցը:
ԱԳՆ հաղորդագրութեան համա-
ձայն` Մհեր Մարգարեան դատապ-
արտած է այդ ոճրագործութիւնը` 
որպէս կրօնական եւ ազգային 

Հայկական առաջին նամականիշի 
100-ամեակին նուիրուած նամա-
կանիշներու ցուցահանդէսի ծիրին 
մէջ Նոյեմբեր 11-ին «Հայփոստ» 
ընկերութիւնը շրջանառութեան 
մէջ դրաւ «Հայոց պատմութիւն. 
Հայաստանի առաջին նամականիշի 
100-ամեակ» թեմայով նամականի-
շը:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
հանդիսաւոր արարողութիւնը 
տեղի ունեցաւ Հայաստանի ազգա-
յին ճարտարագիտական համալ-
սարանին մէջ՝ հովանաւորութեամբ 
«Հայփոստ»-ի գլխաւոր գործադիր 
տնօրէն Հայկ Աւագեանի, ՀՀ 
բարձր արհեստագիտութիւններու 
արդիւնաբերութեան փոխնախա-
րար Արմէն Աբրոյեանի, Հայաստանի 
դրոշմանիշներու միութեան նախա-

գահ Յովիկ Մուսայէլեանի:
Մուսայէլեան ըսաւ, որ ցուցահան-
դէսին ներկայացուած են տարբեր 
թեմատիկ հաւաքածուներ: «Ազգային 
դրոշմանիշներու միջոցով կարելի 
է ծանօթանալ ազգի ինքնութեա-
նը, պատմութեանն ու մշակոյթին: 
Բաւական է թերթել ամենամեայ 
ազգային դրոշմանիշներու հաւա-
քածոները եւ պատկերացում կազմել 
երկրին մէջ տեղի ունեցած բոլոր 
կարեւոր իրադարձութիւններու 
մասին»,- շեշտեց ան:
Մուսայէլեանի խօսքով` նամակա-
նիշը կը համարուի պետութեան 
խորհրդանիշ:  Հայկական նամա-
կանիշներու մէկդարեայ պատմու-
թեան ընթացքին անոնցմէ շատե-
րը մրցանակներու եւ մետալներու 
արժանացած են միջազգային ցու-

ցահանդէսներու մէջ` բարձր պահե-
լով ազգային նամականիշներու հեղի-
նակութիւնը:
«Հայոց պատմութիւն. Հայաստա-
նի առաջին նամականիշի 100-
ամեակ» թեմայով նամականիշի 
վրայ պատկերուած է ցարական 
Ռուսաստանի 1 կոպեկ անուանա-
գինով նոյնատիպ դրոշմանիշը, 
որ 1919-ին Հայաստանի առաջին 
Հանրապետութեան համար ծառա-
յած է որպէս առաջին նամականիշ: 
Նամականիշին վրայ կատարուած է 
«K. 60. K» յաւելատիպը:

Նամականիշի վրայ կարելի է տեսնել 
նաեւ այդ տարիներուն նամակատան 
մէջ օգտագործուած կնիք, ինչպէս 
նաեւ «Հայաստանի ԱՌԱՋԻՆ Նամա-
կանիշ» եւ «100 ամեակ» գրառում-
ները` հայերէն ու անգլերէն:
230 ՀՀ դրամ անուանական արժէ-
քով նամականիշը տպագրուած 
է Ֆրանսայի «Cartor» տպագրա-
տանմէջ` 40 000 տպաքանա-
կով: Նամականիշի հեղինակն է 
«Հայփոստ»-ի ձեւաւորող Դաւիթ 
Դովլաթեան:

պատկանելութեան վրայ հիմնուած 
յանցանք:
Գլխաւոր քարտուղարի յատուկ 
խորհրդականը իր ցաւակցութիւն-
ները յայտնած է հայ հոգեւորա-
կաններու սպանութեան կապակ-
ցութեամբ:
Հանդիպման ընթացքին անդրա-
դարձ եղած է Սուրիոյ հիւսիս-արեւել-
քին մէջ լարուած իրավիճակին, 
մարդկային կորուստներու եւ քաղա-
քացիական բնակչութեան սպառ-
նացող վտանգներու խնդրին:

Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիար-
քի ընտրութեան Նախաձեռնարկ 
մարմինը  Գումգաբուի մէջ գումա-
րեց իր հերթական նիստը։ Ժողովի 
ընթացքին օրակարգի վրայ եկան 
պատրիարքական ընտրութեան 
ընթացիկ պատրաստութիւնները։ 
Այս մասին կը հաղորդէ Պոլսոյ 

«Ժամանակ»ը:
Նկատի ունենալով, որ անցեալ 
շաբաթավերջին աշխարհական 
պատգամաւորներու թեկնածութե-
ան առաջադրման ժամկէտը վեր-
ջացած էր՝ Նախաձեռնարկ մար-
մինը ձեռնարկեց աշխարհական 
պատգամաւորներու թեկնածուներու 

դասաւորման աշխատանքին՝ ըստ 
իւրաքանչիւր ընտրաշրջանի։ 
Նախաձեռնարկ մարմնի մամ-
լոյ բանբերը՝ իրաւաբան Սարօ 
Պենկլեան այս ժողովին կապակ-
ցութեամբ մեզի հաղորդեց զանա-
զան մանրամասնութիւններ, ըստ 
որոնց աշխարհական պատգա-

մաւորներու դասաւորման աշխա-
տանքը տակաւին հասած չէ իր 
աւարտին։ Ներկայ դրութեամբ բոլոր 
ընտրաշրջաններէն Նախաձեռ-
նարկ մարմնին չեն ուղարկուած 
այն դիմումները, որոնք կատարուած 
են աշխարհական պատգամաւորի 
թեկնածուներուն կողմէ։ 
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զաւթելով արաբ բնակիչներու իրաւունքները և արհամարհելով անոնց 
ազգային պատկանելիութիւնը:
Բաղդատական մը Հայերու և Քիւրտերու Միջեւ
Հարցազրոյց վարող լրագրողներէն մէկը հարց կուտայ Սուրիոյ նախագահին. 
Հարցումը.- Ի՞նչ է խնդիրը քիւրտերուն հետ, նոյնիսկ պատերազմէն առաջ:
Նախագահ Ասատ.- Մենք միշտ կանգնած ենք քիւրտերու կողքին: Հակառակ 
այն իրողութեան, որ տասնամեակ ամբողջ պաշտպանած ենք զանոնք և 
նոյնիսկ 1998ին այդ պատճառաւ Թուրքիոյ հետ պատերազմի մը սեմին կը 
գտնուինք, անոնք սուրիական պետութիւնը կը մեղադրեն իբրեւ ազգայնամոլ: 
Անոնք մեզ կը մեղադրեն զրկած ըլլալու զիրենք իրենց մշակութային 
իրաւունքներէն:
Նախագահը շեշտեց. «Եկէք հայերը առնենք իբրեւ օրինակ, որոնք սուրիական 
ընկերութեան մաս կազմող վերջին տարերն եղան: Հայերը եղած են 
գերազանցօրէն հայրենա-սէր: Այս իրողութիւնը փաստուեցաւ առանց 
ամենադոյզն կասկածանքի ներկայ պատերազմին: Հայերը ունին իրենց 
ընկերակցութիւնները, իրենց եկեղեցիները և մասնաւորաբար՝ իրենց 
դպրոցները: Եթէ դուք մասնակցիք հայկական որեւէ հանդիսութեան, 
ամուսնութեան կամ տարբեր ընկերային ձեռնարկներու (և ես ներկայ 
գտնուած եմ նման ձեռնարկներու ունեցած ըլլալով Հայ բարեկամներ) անոնք 
կ’երգեն իրենց աւանդական երգերը սակայն կ’երգեն նաեւ հայրենասիրական 
և քաղաքական բնոյթ ունեցող երգեր նաեւ: Ասկէ աւելի անկախութիւն 
կարելի՞ է սպասել: Սուրիոյ Հայերը, բովանդակ Հայ սփիւռքի մէջ նուազագոյնը 
այլասերած են: Անոնք ներգրաւուած են սուրիական ընկերութեան մէջ, սակայն 
չեն այլասերած: Անոնք անաղարտ պահած են իրենց իւրայատկութիւնները: 
Ինչո՞ւ մենք բարեկամ պիտի ըլլանք որոշ հատուածի մը և ոչ-բարեացակամ 
ուրիշներու նկատմամբ:»
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ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Նախագահ Պաշար Ասատ Կը Դրուատէ Հայ Ժողովուրդին 
Արժանիքներն Ու Առաքինութիւնները

Անդրադարձ

Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ասատ Հոկտեմբեր 31-ին մայրաքաղաք 
Դամասկոսի իր պաշտօնատեղիին մէջ ընդարձակ հարցազրոյց մը 
ունեցած է տեղական երկու գլխաւոր հեռուստատեսիլի թղթակիցնե-

րուն հետ: Այս առիթով ան անդրադարձած է այժմէական քաղաքական և 
ռազմական հարցերու: Շեշտը դնելով Ռուս-թրքական համաձայնութեան վրայ 
ան հաստատած է թէ այս համաձայնութիւնը ժամանակաւոր բնոյթ կը զգե-
նու, որուն հիմնական առաջադրանքն է կասեցնել թրքական զինուորական 
յառաջխաղացքը Սուրիոյ հիւսիս արևելեան շրջանին մէջ, զուգահեռաբար 
խափանել ամերիկեան ներթափանցումը այս գօտիէն ներս: Նախագահ 
Ասատի գնահատումով, ռուս-թրքական համաձայնութիւնը պիտի զսպէ 
թրքական ոտնձգութիւնները Սուրիական հողամասեր գրաւելու:
Ակնարկելով հիւսիսային Սուրիոյ այն տարածքներուն, ուր քրտական ուժերը 
ցարդ իշխանութիւն հաստատած էին, օգտուելով Սուրիոյ մէջ տիրող ութը 
տարիներու քաղաքացիական պատերազմէն, նախագահ Ասատ յոյս յայտնած 
է թէ Դամասկոս աստիճանաբար իր հեղինակութիւնը պիտի վերահաստատէ: 
Ինչպէս ծանօթ է ամերիկեան ուժերու անակնկալ հեռացումը այն շրջաններէն, 
որոնք քրտական հսկողութեան տակ կը գտնուէին, նեղ կացութեան մատնելով  
քրտական ուժերը՝ թուրք բանակի արշաւանքին դէմ, պատճառ հանդիսացաւ 
քիւրտ իշխանութիւններուն հարկադրաբար հրաւիրել սուրիական բանակը 
միասնաբար պաշտպանելու իրենց դիրքերը:
Այս հարցազրոյցին ընթացքին սուրիոյ նախագահը ընդգծեց այն իրողութիւնը 
թէ քիւրտերու հետ գոյացած համաձայնութեան տրամադրութիւններէն 
գլխաւոր կէտը այն է թէ սուրիական բանակին մուտքը քրտական ուժերու 
կողմէ հսկողութեան առնուած ընդարձակ հողատարածքներէն ներս, թոյլ 
պիտի տայ քրտական ուժերուն պահել իրենց զէնքերը: Այնուհանդերձ 
քիւրտերը պիտի ընդունին սուրիական պետութեան իշխանութիւնը: 
Հոս կ’արժէ նշել թէ վերջին ութը տարիներուն քիւրտերը սուրիական 
հողամասերուն 25 առ հարիւրը իրենց հսկողութեան տակ առած էին: «Անոնց 
մէջ կան խմբաւորումներ, որոնք այս հանգրուանին պիտի մերժեն զինաթափ 
ըլլալ անմիջապէս, սակայն գերագոյն նպատակը կը մնայ սուրիական 
պետութեան ամբողջական հեղինակութիւնը վերահաստատել:» 
Քրտական ուժերու հրամատար Մազլում Քոպանի յայտարարած է թէ 
Դամասկոսի և քիւրտերու միջեւ եղած համաձայնութիւնը նախերգանքն է 
քաղաքական լուծումի մը, ուր պիտի յայտնուին քրտական իրաւունքները:
Այս հարցազրոյցի ընթացքին նախագահը մէկէ աւելի անգամներ ակնարկեց 
այն իրողութեան թէ սուրիական կառավարութեան իրաւունքն է պաշտպանել 
իր հողատարածքին ամբողջականութիւնն ու անձեռնմխելիութիւնը, ի 
դիմաց քիւրտերու, որոնք կը հաւակին ինքնիշխան իրավիճակ մը ստեղծել, 

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

«Կենդանական Ագարակ»

«Կենդանական ագարակ»ը անգ-
լիացի յայտնի գրող Ճորճ Օրուէլի 
այլաբանական վէպն է, որ առաջին 
անգամ Անգլիոյ մէջ հրատարակուած 
է 17 օգոստոս 1945 թուականին։ Ճորճ 
Օրուէլ սրամիտօրէն, աչալրջութե-
ամբ ու զգուշութեամբ հիւսած է 
իր բոլոր ստեղծագործութիւնները, 
որոնց միջոցաւ արտայայտած է իր 
մտահոգութիւններն ու դիրքորո-
շումները այդ ժամանակուայ քաղա-
քական կացութիւններու մասին։ 
Իր կեանքի փորձառութիւններու եւ 
ականատես եղած անգութ գործադ-
րութիւններու, արարքներու ազդե-
ցութիւնը յստակ կ՚երեւի իր գործերուն 
մէջ։

«Կենդանական ագարակ»ը առաջին անգամ հայերէն լոյս տեսած է 1984 
թուականին՝ Սամսոն Առաքելեանի թարգմանութեամբ, իսկ Հայաստանի 
մէջ առաջին անգամ հրատարակուած է 1991 թուականին, Արտաշէս Էմինի 
թարգմանութեամբ «Գարուն» ամսագրի 9րդ համարին մէջ։ Վէպը 2013 
թուականին վերահրատարակուեցաւ առանձին գիրքով։
Ճորճ Օրուէլ նշեալ վէպը գրի առած է Երկրորդ աշխահամարտի տարիներուն, 
սակայն հանրային մեծ ճանաչում ստացած է 1960-ականներուն։ Հռչակաւոր 
հեղինակի «1984» եւ «Կենդանական ագարակ» հատորները 20-րդ դարու 
հանրայայտ «հակաիւթոփիական» նմոյշներ են, որոնցմով Ճորճ Օրուէլ կը 
քննարկէ ամբողջատիրական վարչակարգերու պայմաններուն անհատներու 
դիմագրաւած դժուարութիւններն ու կործանումը։
Օրուէլ իւրայատուկ ու ստեղծագործ ձեւով պատկերացուցած է Պոլշեւիկեան 
յեղափոխութիւնն ու անոր յաջորդած սթալինիզմը։ Խորհրդային Միութեան 
հիմնադրութենէն սկսեալ յառաջ եկած իրադարձութիւններուն լոյս սփռող 
սեւերգիծաբանութեան (dark humor) եւ փոխաբերութեան (metaphore) 
խառնուրդն է վէպը։
Գիրքը կը պատմէ ագարակի մը բնակիչ կենդանիներու մասին, որոնք 
զիրենք շահագործող տիրոջ դէմ կ՚ապստամբեն՝ որպէսզի արդարութեան, 
ազատութեան, հաւասարութեան ու խաղաղութեան  հիման վրայ ժողովուրդ 
մը ստեղծեն։ 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

âեÙ÷ÇÁն½ ÈÇկ

âելëÇ ºւ ԱÛաùë Ðաւաëաñեóան Ութ Îոլեñոí

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 4¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ñ 
ÏáÉ»ñáí£ ²é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ 
¹³ßïÇÝ íñ³Û í»ó ÏáÉ»ñáí Û³ÕÃ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Î³É³Ã³ë³ñ³Û¦ÇÝ£ 
èáïñÇÏû Ýß³Ý³Ï»ó »ñ»ù ÏáÉ« ä»Ý½»Ù³ª 2 ÏáÉ« ÇëÏ ê»ñÅÇû è³Ùáë Ù¿Ï ÏáÉ 
ïáõգ³Ý³ÛÇÝ¿Ý£ ²é³ç³ï³ñ §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦ Æù³ñïÇÇ Ýß³Ý³Ï³Í 
ÏáÉáí Û³ÕÃ»ó §äñÇõÅ¦ÇÝ£ ºñÏñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §ä³ÛÁñÝ¦Á 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û È»í³ÝïáíëùÇÇ »õ ö»ñÇßÇãÇ ÏáÉ»ñáí Û³ÕÃ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 
գñ³õáÕ §úÉÇÙ÷Ç³ùáë¦ÇÝ£ ÆëÏ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³Õ-
Ã»ó ê»ñåÇáÛ ³ËáÛ»³Ý §òñí»Ý³ ¼í»½ï³¦ÇÝ« Èû ê»ÉëáÛÇ« Ð¿ûÝÏ ØÇÝ êáÝÇª 
2 »õ ¾ñÇùëÁÝÇ ÏáÉ»ñáí£ ºññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ ³Ý³ÏÝÏ³É 
ÙÁ« »ñµ ³é³ç³ï³ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ 
4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²Ã³É³ÝÃ³¦ÇÝ Ñ»ï£ êÃÁñÉÇÝÏ Ýß³Ý³Ï»ó §êÇÃ¦Ç 
ÏáÉÁ« ÇëÏ ö³ß³ÉÇãª §²Ã³É³ÝÃ³¦Ç ÏáÉÁ£ âáññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë å³ñïáõ»ó³õ 4¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ¦¿Ý£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ 
Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó ØáëÏáõ³ÛÇ §ÈáùáÙáÃÇõ¦ÇÝ« è»ÙëÇÇ »õ îáõÏÉ³ë 
øáëÃ³ÛÇ ÏáÉ»ñáí« ÇëÏ ²É»ùë¿Û ØÇñ³Ýãáõù Ýß³Ý³Ï»ó §ÈáùáÙáÃÇõ¦ÇÝ ÏáÉÁ£ 
ÐÇÝգ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇùñÁ գñ³õáÕ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ 
íñ³Û Û³ÕÃ»ó ìÇÛÝ³ÉïáõÙÇ »õ úùëÉ¿Ûï¬â»ÙåÁñÉ¿ÛÝÇ ÏáÉ»ñáí áõ գñ³õ»ó 
³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£  ì»ó»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ£ ÆëÏ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
§äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
§ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ÇÝ áõ µ³ñÓñ³ó³õ 2¬ñ¹ ¹Çñù£ ØÇÝã»õ 51¬ñ¹ í³ÛñÏ»³Ý Û³ÕÃáÕ 
§ÆÝÃ¿ñ¦Á« áñ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ñ È³áõÃ³ñû Ø³ñÃÇÝ¿½Ç »õ ìÇã»Ý½áÛÇ ÙÇçáóáí« 
ãÏñó³õ ¹ÇÙ³Ý³É »õ Ð³ùÇÙÇ` 2 áõ äñ³ÝïÃ ëï»ÕÍ»óÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ 
§äáñáõëÇ³¦Ç Ñ³Ù³ñ£ ºûÃ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
§¼»ÝÇÃ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ½Çç»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §È³Û÷óÇÏ¦ÇÝ« áñáõ ÏáÉ»ñÁ 
Ýß³Ý³Ï»óÇÝ î»ÙÙ¿Ý »õ ê³åÇóÁñÁ« áõ Ý³Ñ³Ýç»ó 3¬ñ¹ ¹Çñù£ ÆëÏ ûñáõ³Ý 
գ³գ³ÃÇ ÙñóáõÙÝ ¿ñ §â»ÉëÇ¦ ¬ §²Û³ùë¦ ÙñóáõÙÁ£ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ §²Û³ùë¦Á 
Ïÿáõ½¿ñ ³Ýå³ÛÙ³Ý Û³ÕÃ»É« Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ïñ³Í å³ñïáõÃÇõÝÁ ÙáéÝ³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 4¬4 Ñ³ßÇõáí£ ØÇÝã»õ 63¬ñ¹ í³ÛñÏ»³Ý 
4¬1 Ñ³ßÇõáí »õ ²åñ³Ñ³ÙÇ ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïáõ³Í« öñáÙ¿ëÇ« ø»÷¿Ç 
ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïáõ³Í »õ ì³Ý î¿ äÇùÇ ÏáÉ»ñáí Û³ÕÃáÕ §²Û³ùë¦Á« 68¬ñ¹ 
»õ 69¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ ÏáñëÝóáõó äÉÇÝïÁ »õ ì»ÉÃÙ³ÝÁ« áñáÝù Ï³ñÙÇñ 
ù³ñï ëï³ó³Ý áõ »ñ»ù ÏáÉ»ñ ëï³ó³õ ²½÷ÇÉÇùáõ»Ã³ÛÇ« ÄáñÅÇÝÇáÛÇª 2 
ïáõգ³Ý³ÛÇÝ »õ Ö¿ÛÙ½Ç ÙÇçáóáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ 
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý - øÉ¿ûå äñÇõÅ 1¬0
¬ è¿³É Ø³ïñÇï - Î³É³Ã³ë³ñ³Û 6¬0
¸³ë©1)ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 12 Ï¿ï 10¬0« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 7 Ï¿ï 9¬5« 3)øÉ¿ûå 
äñÇõÅ 2 Ï¿ï 2¬8« 4)Î³É³Ã³ë³ñ³Û 1 Ï¿ï 0¬8
´©ËÙµ³Ï© - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË  - úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ 2¬0
¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ - ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 0¬4
¸³ë©1)ä³ÛÁñÝ Ø© 12 Ï¿ï 15¬4« 2)ÂáÃÁÝÑ¿Ù 7 Ï¿ï 13¬9« 3)òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 
3 Ï¿ï 3¬13« 4)úÉÇÙ÷Ç³ùáë 1 Ï¿ï 5¬10
¶©ËÙµ³Ï© ¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å (2) - Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù (3) 3¬3
¬ ²Ã³É³ÝÃ³ (4) - Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (1) 1¬1
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 10 Ï¿ï 11¬2« 2)Þ³ËïÇáñ 5 Ï¿ï 7¬9« 3)îÇÝ³Ùû 
¼© 5 Ï¿ï 9¬7« 4)²Ã³É³ÝÃ³ 1 Ï¿ï 3¬12
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (3) - ºáõí»ÝÃÇõë (1) 1¬2
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ (4) - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2) 2¬1
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 10 Ï¿ï 9¬4« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø©7 Ï¿ï 6¬4« 3)ÈáùáÙáÃÇõ 3 
Ï¿ï 4¬7« 4)ä³Û¿ñ È© 3 Ï¿ï 3¬7

º©ËÙµ³Ï© ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - Ä»Ýù 2¬1, ¬ Ü³÷áÉÇ - ê³ÉóåáõñÏ 1¬1
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 9 Ï¿ï 10¬7« 2)Ü³÷áÉÇ 8 Ï¿ï 6¬3« 3)ê³ÉóåáõñÏ 4 Ï¿ï 
12¬10« 4)Ä»Ýù 1 Ï¿ï 4¬12
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - êÉ³íÇ³ öñ³Ï 0¬0
¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 3¬2
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 8 Ï¿ï 4¬2« 2)äáñáõëÇ³ 7 Ï¿ï 5¬4« 3)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 4 Ï¿ï 
6¬6« 4)êÉ³íÇ³ öñ³Ï 2 Ï¿ï 2¬5
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñ©- èä È³Û÷óÇÏ 0¬2
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ - ä»ÝýÇù³ 3¬1
¸³ë©1)È³Û÷óÇÏ 9 Ï¿ï 6¬4« 2)úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 7 Ï¿ï 7¬4« 3)¼»ÝÇÃ 4 Ï¿ï 
5¬6« 4)ä»ÝýÇù³ 3 Ï¿ï 5¬9
À©ËÙµ³Ï© ¬ â»ÉëÇ - ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 4¬4
¬ ì³É»ÝëÇ³ - ÈÇÉ 4¬1
¸³ë©1)â»ÉëÇ 7 Ï¿ï 7¬6« 2)²Û³ùë 7 Ï¿ï 10¬5« 3)ì³É»ÝëÇ³ 7 Ï¿ï 6¬5« 4)ÈÇÉ 
1 Ï¿ï 3¬10
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)¾©Ð³³É³Ýï¬ê³ÉóåáõñÏ 7 ÏáÉ« 2)è©È»í³ÝïáíëùÇ¬ä³ÛÁñÝ 
Ø© 6 ÏáÉ« 3)Ð¿ûÝÏ ØÇÝ êáÝ¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù 5 ÏáÉ£

ՍåանÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

äաñëելոնա« è¿ալ ºւ ԱթլեթÇùû ՅաÕթեóÇն
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 13¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 18¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû¦Ç ¹¿Ù£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ï³ñ³õ Çñ 8¬ñ¹ 
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Û³ÕÃ»ó Ø»ëëÇÇª 3 Ù¿ÏÁ ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí »õ äáõëù¿óÇ 
ÏáÉ»ñáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï - È»Ï³Ý¿ë 1¬1
¬ ì³É»ÝëÇ³ - Îñ³Ý³ï³ 2¬0« ¬ ¾Ûå³ñ - è¿³É Ø³ïñÇï 0¬4
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 4¬1
¬ Ø³Ûáñù³ - ìÇÛ³ñ¿³É 3¬1« ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û - È»õ³ÝÃ¿ 2¬1
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ¾ë÷³ÝÇáÉ 3¬1
¬ Ê»Ã³ý¿ - úë³ëáõÝ³ 0¬0« ¬ è¿³É ä»ÃÇë - ê»õÇÛ³ 1¬2

ԱնգլÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

ÈÇíÁñ÷ուլ ՅաÕթեó ¶ագաթÇ ØñóուÙÇն
²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ 
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ գ³գ³ÃÇ ÙñóáõÙÁ« ³é³ç³ï³ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç »õ 2¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç ÙÇç»õ« §¾ÝýÇÉï¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ 
íñ³Û£ Â¿»õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÁ ã¿ñ« ë³Ï³ÛÝ ûգïáõ»ó³õ 
Ý»ñÏ³Û³ó³Í ³éÇÃÝ»ñ¿Ý áõ Ýß³Ý³Ï»ó ü³åÇÝÇáÛÇ« ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³ÑÇ 
»õ Ø³Ý¿Ç ÙÇçáóáí« áõ èáåÁñÃëÁÝÇ »õ Ð»ÝïÁñëÁÝÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ 
ä»ñÝ³ñïû êÇÉí³ Ýß³Ý³Ï»ó §êÇÃÇ¦Ç ÙÇ³Ï ÏáÉÁ£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ï³ñ³õ 
Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ£ 10¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §äñ³ÛÃÁÝ¦Á »õ Û³ÕÃ»ó 
ö»ñ»Ûñ³ÛÇ« öñ¿û÷ÁñÇ ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïáõ³Í »õ è»ßýÁñïÇ ÏáÉ»ñáí£ ²Ûë 
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- â»ÉëÇ - øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 2¬0« - ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - Þ»ýÇÉï ºáõÝ© 1¬1
- È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ - ²ñë»Ý³É 2¬0« - ÈÇíÁñ÷áõÉ - Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 3¬1
- Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©- äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²Éå© 3¬1
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 34 Ï¿ï 28¬10« 2)È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 26 Ï¿ï 29¬8« 3)â»ÉëÇ 26 
Ï¿ï 27¬17« 7)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 16 Ï¿ï 16¬12£

¶եñÙանÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

Ա¹աÙեան Îոլ Նßանակեó
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
11¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
§ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ï³ñ³õ Çñ 6¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Û³ÕÃ»ó 
17¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ø¿ûÉÝ¦ÇÝ£ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ 
ÏáÉÁ« èáõïÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÊáõÙµÁ գñ³õ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ÆëÏ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 
գñ³õáÕ §ä³ÛÁñÝ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ï³ñ³õ Çñ 6¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ 
Û³ÕÃ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ îáñÃÙáõÝïÇ §äáñáõëÇ³¦ÇÝ£ È»í³ÝïáíëùÇª 
2« ÎÝ³åñÇ »õ ÐáõÙÁÉ½ ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ÏáÉ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ø¿ûÉÝ - ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 1¬2« ¬ Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ - èä È³Û÷óÇÏ 2¬4
¬ Þ³Éù¿04 - üáñÃáõÝ³ îáõëÁÉïáñý 3¬3
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 4¬0
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 3¬1
¬ ìáÉýëåáõñÏ - ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 0¬2
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

¬ üñ³ÛåáõñÏ - ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ 1¬0
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 25 Ï¿ï 24¬11« 2)È³Û÷óÇÏ 21 Ï¿ï 29¬12« 3)
ä³ÛÁñÝ Ø© 21 Ï¿ï 29¬16« 5)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 20 Ï¿ï 16¬14£

ÆïալÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

èոÙաÛÇ ºñկñոñ¹ äաñïութÇւնÁ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 10¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ö³ñÙ³¦Ç ¹¿Ù »õ Ïñ»ó Çñ 2¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ »õ 22 Ï¿ïáí 
Ý³Ñ³Ýç»ó 6¬ñ¹ ¹Çñù£ ²ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - Ð»É³ë ì»ñáÝ³ 2¬1
¬ Ü³÷áÉÇ - Ö»Ýáí³ 0¬0« ¬ ø³ÉÇ³ñÇ - üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 5¬2
¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ - ²Ã³É³ÝÃ³ 0¬0« ¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ È»ãã¿ 4¬2
¬ ö³ñÙ³ - èáÙ³ 2¬0« ¬ ºáõí»ÝÃÇõë - ØÇÉ³Ý 1¬0

Øաñùոë ՓÇóելլÇ ÐñաÅեßï îուաւ Աùթոå¿Çն 
ºւ ÐաւաùականÇն
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ Ô³½³Ëëï³ÝÇ §²ùÃáå¿¦ ³ÏáõÙµÇ ÏÇë³-
å³ßïå³Ý Ø³ñùáë öÇó»ÉÉÇ Ññ³Å»ßï ïáõ³õ ³ÏáõÙµÇ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõÝ£ 
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ Ô³½³Ëëï³ÝÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ å³ïÅ³Í ¿ñ ³ÏáõÙµÁ« ³Ýáñ 
Ñ³ßÇõ¿Ý Ï¿ï»ñ ½»Õã»Éáí áõ ËáõÙµÁ գñ³õ»Éáí ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³ÕÇõë³ÏÇ 
í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ« Ññ³Å»ßï ïáõ³õ ³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ£
äñ³½ÇÉÇóÇ ÙÁ« áñ 2008 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ù³ë Ï³½Ù»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³-
ÝÇÝ »õ ³Ýáñ Ñ»ï Ï³ï³ñ»ó 68 ÙñóáõÙ áõ Ýß³Ý³Ï»ó 11 ÏáÉ£ Ø³ñùáë öÇó»ÉÉÇ 
Ñå³ñïáõÃ»³Ý ³éÇÃ ¹³ñÓ³õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Ø³ñùáëÝ ³É 
ÇÝù½ÇÝù Ñ³Û ½գ³ó »õ ïáõ³õ Çñ ³Ù»Ý³É³õÁ£ Ðñ³Å»ßïÇ Å³ÙÁ Ñ³ë³õ »õ 
Ø³ñùáë Û»ï³Ûëáõ Ù³ë åÇïÇ ãÏ³½Ù¿ Çñ ëÇñ³Í Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ ä³ïÇõ 
äñ³½ÇÉÇ Ù»Í ½³õ³Ï« ³Ý½áõգ³Ï³Ý Ù³ñ½ÇÏ Ø³ñùáë öÇó»ÉÉÇÇÝ« áñ ß³ï 
µ³Ý ïáõ³õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýáõÃåáÉÇÝ£

¾ñÇù ìաñ¹անեան ¸¿åÇ ՍոãÇ
êå³Ý³Ï³Ý §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ³ÏáõÙµÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ Ù¿ç Ù³ñ½áõ³Í« 
§öÇõÝÇÏ¦ ³ÏáõÙµÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý ¾ñÇù 
ì³ñ¹³Ý»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³գÇñ ëïáñ³գñ»ó èáõëÇáÛ ½³ñգ³óáÕ ³ÏáõÙµÝ»ñ¿Ý 
§êáãÇ¦Ç ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï£ Ø³ñ½ÇÏÁ ËáõÙµÇÝ åÇïÇ ÙÇ³Ý³Û ÚáõÝáõ³ñ 
2020¬ÇÝ£

ԱբñաÑաÙ ÊաßÙանեան Նßանակուած Ðաւա-
ùականÇ Øաñ½Çã
Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ գáñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ ²µñ³Ñ³Ù 
Ê³ßÙ³Ý»³ÝÁ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ ³½գ³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½Çã ÷áË³ñÇÝ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ ²ñÙ¿Ý ÎÇõÉåáõï³Õ»³ÝóÁ« áñ Ññ³Å³ñ³Í ¿ñ ºõñáå³ÛÇ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ 
³ñÓ³Ý³գñ³Í ³ÝգáÑ³óáõóÇã ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ¿Ý »ïù£

Öաïñակ
ºւñոåաÛÇ ÊÙբաÛÇն ԱËոÛեանութÇւն

Աñոնեան ºւ Սաñգëեան ØեïալակÇñ
Ö³ïñ³ÏÇ ºõñáå³ÛÇ ËÙµ³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñïÇÝ« ÃÇõ Ù¿Ï Ë³Õ³-
ï³Ëï³ÏÇ íñ³Û ïÕáó Ùñó³ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ ³ñ¹ÇõÝùÁ ³ñÓ³Ý³գñ»ó 
éáõë îÙÇÃñÇ ²Ýïñ¿ÛùÇÝÁ« ÇëÏ È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ß³Ñ³Í ¿ 5 Ï¿ï 8 ÙñóáõÙÇ 
ÁÝÃ³óùÇÝ »õ ß³Ñ³Í ¿ ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³É£
ÎÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ù»Ý³É³õ ³ñ¹ÇõÝùÁ 
³ñÓ³Ý³գñ»ó ÃÇõ 4 Ë³Õ³ï³Ëï³ÏÇÝ íñ³Û ²ÝÝ³ ê³ñգ»³ÝÁ« áñ 8 
ÙñóáõÙ¿ ß³Ñ»ó³õ 7 Ï¿ï áõ ß³Ñ»ó³õ áëÏ¿ Ù»ï³É£ ê³ñգë»³ÝÇÝ åÇïÇ 
ßÝáñÑáõÇ Ø»Í í³ñå»ïÇ ÏáãáõÙ£

Öաïñակ
äուËաñեëթÇ Øñóաßաñù

Աñոնեան ՇաÑեóաւ îÇïÕոëÁ
èáõÙ³ÝÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõË³ñ»ëÃÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ²ñ³գ »õ Ï³Û-
Í³ÏÝ³ÛÇÝ ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý »õ éáõë 

ê»ñÏ¿Û ø³ñÇ³ùÇÝ ß³Ñ»ó³Ý 20¬³Ï³Ý 
Ï¿ï »õ ³ËáÛ»³ÝÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Ý ³ñ³գ »õ Ï³ÛÍ³ÏÝ³ÛÇÝª åÉÇó 
×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñ£ ²ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ¬ ê»ñÏ¿Û ø³ñÇ³ùÇÝ 
0©5¬0©5« 1¬0
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 
È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ß³Ñ»ó³õ Ùñó³ß³ñùÇÝ 
ïÇïÕáëÁ£ 

Öաïñակ
ԱßËաñÑÇ äաïանÇնեñու ՈÕÇÙåÇական

ÐաÛաëïան ¶ñաւեó 12¬ñ¹ ¸ÇñùÁ
ÂáõñùÇáÛ âáñáõÙ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ ²ßË³ñÑÇ å³ï³-
Ý»Ï³Ý ËÙµ³ÛÇÝ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ 48 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ ì»ñçÇÝ 9¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ä»É³éáõëÇ³ 1¬3« ¬ ²ïñå¿Û×³Ý ¬ âÇÝ³ëï³Ý 2©5¬1©5
¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý ¬ àõùñ³ÝÇ³ 3¬1
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ïñ»Éáí Çñ »ñÏñáñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ Ý³Ñ³Ýç»ó 
12¬ñ¹ ¹Çñù£ Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ß³Ñ³Í »Ýª Ø³ÙÇÏáÝ Ô³ñÇå»³Ý 
6 Ï¿ï« îÇգñ³Ý ê³ñգë»³Ý 2©5 Ï¿ï« ²Éå¿é ¶¿áñգ»³Ý 5©5 Ï¿ï« ²ëïÕÇÏ 
Ú³Ïáµ»³Ý 1 Ï¿ï »õ ²ñÙ¿Ý ´³ñë»Õ»³Ý 6©5 Ï¿ï£
¸³ë©1)²ïñå¿Û×³Ý 16 Ï¿ï« 2)Æõ½å¿ùÇëï³Ý 15 Ï¿ï« 3)ä»É³éáõëÇ³ 14 
Ï¿ï« 12)Ð³Û³ëï³Ý 11 Ï¿ï£

ԹենÇë
ØաëթÁñ½Ç Աւաñïական Øñóաßաñù

ÖոùոíÇã« Զíեñեւ ºւ òÇóÇ÷աë ՅաÕթեóÇն
²Ûë ï³ñáõ³Ý Ù³ëÃÁñ½Ç ³õ³ñï³Ï³Ý Ùñó³ß³ñùÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ ½ïáõ-
ÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý ³é³çÇÝ áõÃ ¹Çñù»ñÁ գñ³õáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ« µ³ÅÝáõ³Í »ñÏáõ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ£ ²é³çÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
 ²©ËÙµ³Ï© îáÙÇÝÇù ÂÇÙ (5) - èáÅ¿ ü»ï»ñ¿ñ (3) 7¬5« 7¬5
Üáí³ù ÖáùáíÇã (2) - Ø³Ã¿û ä»ññ»ÃÇÝÇ (8) 6¬2« 6¬1
´©ËÙµ³Ï© êÃ»ý©òÇóÇ÷³ë (6) - î³ÝÇÉ Ø»ïí»ï»õ (4) 7¬6 Ãå 7¬5« 6¬4
²É»ùë³Ýïñ ¼í»ñ»õ (7) - è³ý³Û¿É Ü³ï³É (1) 6¬2« 6¬4

ìոլÇåոլ
ÐաÛաëïանÇ ԱËոÛեանութÇւն

ԱñóաË ՇաÑեóաւ îÇïÕոëÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ íáÉÇåáÉÇ ïÕáó 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ Ñ»ï»-
õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ñó³Ë ¬ ´ÎØ² 3¬1 ë»Ã»ñáõ 
Ñ³ßÇõáí
ÆëÏ »ññáñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ Û³Õ-
Ã³Í ¿ §ÖÞÐ²Ð¦Á Ï³Ù Ö³ñï³ñ³-
å»ïáõÃ»³Ý »õ ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½գ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÇ ËáõÙµÁ£

ՆßանաÓգութÇւն
ԱëÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

è¿Û äաëÇլ ԱËոÛեան
ºñÏ³ñ³ï»õ ç³Ýù»ñ¿ »ïù« ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ÝáõÝÁ ÙÇß µ³ñÓñ å³ÑáÕ 
ÏÇÝ Ãñ¿÷ Ýß³Ý³ÓÇգ è¿Û ä³ëÇÉ ß³Ñ»ó³õ Ãñ¿÷ Ù³ñ½³Ó»õÇÝ ²ëÇáÛ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£ ø³Ã³ñÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù îáÑ³ÛÇ Ù¿ç ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« è¿Û ä³ëÇÉ գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« 
2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õ»ó ãÇÝ³óÇ ºáõ º³Ý îÇÝÏ« ÇëÏ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁª Ã³Ûáõ³ÝóÇ 
àõ³ÝÏ ºáõ ÈÇáõ£ ²ÛëåÇëáí« ä³ëÇÉ ÈÇµ³Ý³ÝÁ åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ÂáùÇáÛÇ 
ՕÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÝ£
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ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Շահան Պէրպէրեանի Կոմիտասը 
(Կոմիտաս-150)

Հայ իմաստասէր, երաժիշտ, մանկավարժ, հոգեբան, գեղագէտ եւ գրող 
Շահան Պէրպէրեան, որդին Ռեթէոս Պէրպէրեանի, մեծ համարում 
ունեցած է Կոմիտաս Վարդապետի անձին եւ գործին հանդէպ, եւ կը 

դասուի նշանաւոր կոմիտասագէտներու շարքին:  
Շահան Պէրպէրեան մտաւորական ընտանիքի մէջ հասակ նետած ու փոքր 
տարիքէն շփում ունեցած է արեւմտահայ մտաւորականութեան հետ, 
յատկապէս Պոլիսէն Եւրոպա գացած եւ ուսումը շարունակելու տարիներուն: 
Զանազան առիթներով Պէրպէրեան իր դասախօսութիւններուն նիւթ ընտրած 
է Կոմիտասի կեանքին ու գործին արժեւորումը: 22 մարտ 1928 թուականին, 
Գահիրէի Ժողովրդային սրահին մէջ Հայ գեղարուեստասիրաց միութեան 
կազմակերպած 1928 տարեշրջանի Ա. դասախօսութեան, Պէրպէրեան 
դասախօսած է Կոմիտաս Վարդապետին մասին: Կոմիտասի մասին ան 
շարունակած է գրել երաժիշտին մահէն ետք:
1936 թուականին Երուսաղէմի Հայ երաժշտական միութեան նախա-
ձեռնութեամբ կը կազմակերպուի սգահանդէս մը՝ ի յիշատակ նորոգ 
վախճանեալ Կոմիտաս Վարդապետին: Օրուան բանախօսն էր Շահան 
Պէրպէրեան: Բանախօսութիւնը կը տպուի «Սիոն»ի յաջորդական երկու 
թիւերուն մէջ՝ «Կոմիտաս Վարդապետ-անձը եւ գործը» խորագրով: Այս 
բանախօսութիւնը տպուած է Գահիրէի «Արեւ» օրաթերթին մէջ, իսկ 
Պուքրէշի Կոմիտասի երաժշտական միութիւնը, Կոմիտասի տարեդարձին 
առիթով, դասախօսութիւնը գրքոյկի վերածած է: Հակառակ փոքր ծաւալ 
ունենալուն՝ գրքոյկը այսօր ալ կը նկատուի Կոմիտասի մասին գրուած 
լաւագոյն գործերէն, որուն մէջ Շահան Պէրպէրեան լիովին պատկերած է 
Կոմիտասը՝ իր ամբողջական կերպարին մէջ: Երկու մեծերուն հանդիպումը 
կայացած է Փարիզի մէջ: Շահան Պէրպէրեան երաժիշտ Մարգարիտ 
Պապայեանէն հրաւէր ստացած է իր բնակարանը գտնուելու, ուր պիտի 
ծանօթանար Հայաստանէն եկած երաժշտութեան վարպետ՝ Կոմիտաս 
Վարդապետին: Շահան Պէրպէրեան, յետագային խոստովանած է, որ այդ 
հանդիպումին թերահաւատօրէն գացած է. «Եկաւ վարդապետը, գեղեցիկ չէր: 
Նոյնիսկ պիտի ըսեմ հակառակը՝ իր սեւ երկայն ռըտէնկոթին բռնազբօսիկ 
պաշտօնականութեանը մէջ: Իր ոսկրոտ դէմքով ինծի կը յիշեցնէր Սոկրատի 
ոեւէ դիմաքանդակը:
«Պահ մը վերջը, սակայն, երբ տրուեցաւ ինծի լսել իր մատներուն տակ 
յառնող առաջին ներդաշնակութիւնները դաշնամուրին ու մանաւանդ իր 
արձակած առաջին երկարաձիգ կանչերը մեր ամեհի ու քաղցր լեռներէն 
կարծես փրթած՝ խորհեցայ վերստին Սոկրատին մասին, բայց այս անգամ 
Պղատոնի այն էջին վերյիշումով, ուր Պղատոն զայն կը նմանեցնէ աթենացի 
քանդակագործներու աշխատանոցներուն մէջ տեսնուող այն մեծ, տգեղ ու 
տարօրինակ «Սիլէն»ներու քանդակներուն, որոնք պահոցներ են սակայն, 
կ՚ըսէ, որ երբ բացուին՝ աստուածներու վեհօրէն գեղեցիկ արձանիկներ ի 
յայտ կը բերեն: Այս մարդը, խորհեցայ, Սոկրատին պէս աստուածային ոգիի 
իջեւան մըն էր իր այդ կերպարանքին ետեւ», գրած է Շահան Պէրպէրեան 
Կոմիտասին հետ իր հանդիպումին մասին:
Անոնց առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ կը կայանայ հոգիներու 
տիեզերական միասնութիւն մը, որ կը մնայ յաւիտեան: Իսկ Շահան 
Պէրպէրեանի Կոմիտասի մասին յօդուածը, երաժիշտին մահէն ետք գրուած 
լաւագոյն գործերուն առաջին կարգին կը դրուի եւ որու առաջին բաժինը 
ան խորագրած է «Մեծ Կորուստը», իսկ միւս բաժինները՝ «Տեսաբանը», 
«Յօրինողը», «Խմբավարը», «Երգիչը», «Անձը»:
«Կոմիտաս ոչ եւս է: Ահա՝ որ, բանաստեղծին բառերով, «ինչպէս որ ըստ 
ինքեան՝ յաւիտենութիւնը զայն կը փոխէ»: Մահը եկաւ վերջապէս եւ իր 
ախտէն՝ որ զինքը տարիներէ ի վեր այլակերպած էր, զինք իր հանճարէն 
բաժնելով ու իբր քայքայանջատ, տարտղնուած էութիւն շարունակելով 
պահել սակայն մեր խեղճ ու անզօր կարեկցութեան աչքերուն դիմաց, մահը 

եկաւ ազատելու զինքը…
«Հիմա կրնանք կանգ առնել իր առջեւ. կանգ առնել ինչպէս յաճախ պէտք 
է ընենք, ու խեղճօրէն մարդկային նկատմունքներէն վեր ու ազատ՝ զուտ 
հոգեկան իր դիմագծին մէջ զինքը դիտել…», գրած է «Մեծ կորուստը» 
բաժնին մէջ:
Շահան Պէրպէրեան իր յօդուածին մէջ մանրամասն կերպով քննած է 
Կոմիտասը իբրեւ տեսաբան, յօրինող, խմբավար, երգիչ, իսկ յօդուածի 
աւարտին վեր հանած է Կոմիտասի անձը:
Դաշնակահարուհի Աղաւնի Մեսրոպեանի յուշերուն մէջ Կոմիտասի եւ 
Շահան Պէրպէրեանի մտերմութեան մասին կը կարդանք.
…Հանգուցեալ ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեանի համանուն գիշերօթիկ 
վարժարանը հիմնուած էր Պոլսոյ ասիական եզրի ծովափնեայ հայաշատ 
կեդրոնի մը՝ Սկիւտարի բարձունքին վրայ: Ուսուցչապետին մահէն վերջ 
վարժարանը շարունակուեցաւ անոր երկու չափահաս զաւակներու՝ Օննիկի 
եւ Շահանի գլխաւորութեամբ: Պոլսոյ յայտնի հայ մտաւորականները, 
որոնցմէ շատերը նոյն վարժարանի շրջանաւարտներէն էին, մասնաւոր 
հոգատարութեամբ շրջապատեցին Պէրպէրեան վարժարանը: Պոլիս 
հաստատուելու առաջին իսկ օրերէն, Կոմիտաս մօտէն հետաքրքրուեցաւ 
Պէրպէրեան վարժարանի երաժշտական վիճակով: Պոլսոյ մէջ Պէրպէրեան 
վարժարանը միշտ մնաց Կոմիտասի ամենահարազատ անկիւններէն մէկը: 
Սկիւտարի մէջ, դասախօսական ու համերգային իր գործունէութեան համար, 
Կոմիտաս միշտ նախընտրեր է Պէրպէրեան վարժարանը:
Այդ առիթներով՝ Կոմիտաս մօտէն ծանօթացաւ հանգուցեալ ուսուցչապետի 
չորս զաւակներուն՝ Օննիկի, Մաննիկի, Շահանի եւ Նուրհանի հետ, որոնցմէ 
առաջին երեքը, բացի բարձրագոյն կրթութեան տէր ըլլալէ, միաժամանակ 
օժտուած էին գեղարուեստական խորունկ հասկացողութեամբ, առանձնա-
պէս երաժշտական ձիրքերով:
Նկատելով այդ հանգամանքը, Կոմիտաս խորհուրդ տուած էր Օննիկին՝ 
երաժշտական բարձրագոյն ուսում առնել Փարիզ: Իսկ սորպոնաւարտ 
երիտասարդ փիլիսոփայ Շահանն ու դաշնակահարուհի-երգչուհի Մաննիկը 
դարձան Կոմիտասի Պոլսոյ սիրելագոյն սաները, որոնք արժանացան 
Կոմիտասի մասնաւոր դասերուն:
Կոմիտասի սէրն ու յարգանքը այնքան մեծ էր իր նոր սանի՝ փիլիսոփայ 
Շահանի նկատմամբ, որ սկսաւ նախանձը շարժել մեր խումբ մը դաշ-
նակահար-դաշնակահարուհիներուս: Շուտով յայտնի դարձաւ մեզի՝ 
Շահանի նկատմամբ Կոմիտասի ունեցած այդ արտակարգ համակրանքի 
դրդապատճառը: Սորպոնի մէջ Շահանի ձեռք ձգած փիլիսոփայա-
կան, հոգեբանական, գեղագիտական-երաժշտագիտական լայնածաւալ 
հմտութիւնը, ըստ Կոմիտասի, ոչ միայն չէին հեռացուցեր զինքը իր 
ժողովուրդի արուեստի պարզ ու վճիտ արտայայտութիւններէն, այլեւ, 
ընդհակառակը, տուեալ պարագային՝ կը նպաստէին հայ ժողովրդական 
երգի իսկութեան թափանցման եւ անոր արժէքաւորման:
Հիանալով Շահանի երաժշտական թափանցողութեան վրայ, Կոմիտաս 
յաճախ դիտել կու տար մեզի, որ ան կոչուած էր մեծ հայ երաժշտագէտ-
տեսաբան մը ըլլալու: Եւ իրօք Շահանը եղաւ այդպիսին, շնորհիւ այն խորը 
ներգործութեան, զոր Կոմիտաս, իր դաստիարակչական ուրոյն մեթոտով 
ունեցաւ անոր տաղանդի զարգացման վրայ, շնորհիւ ամենօրեայ այն 
հոգատարութեան, որով Կոմիտաս կ՚աշխատէր անոր մէջ խորացնել 
ժողովրդայնութեան հակումները:
Յաճախ, երբ Կոմիտասի մօտ կ՚երթայինք իր նոր ստեղծագործութիւնները 
լսելու, մեզի համար սովորական էր տեսնել Շահանը, որ նստած էր իր 
հարազատ վարպետի մօտ, խորասուզուած կ՚ունկնդրէր անոր երգն ու 
նուագը՝ համապատասխան նշումներ ընելով իր ծոցատետրին մէջ:
Այդպիսի օրեր Կոմիտասի գրպանի ժամացոյցը դրուած կ՚ըլլար աչքերուն 
առջեւ՝ դաշնամուրի վրայ, որպէսզի Կոմիտաս կարողանար առանց 
խղճահարութեան իր մօտ պահել «իր լաւագոյն քննադատին»՝ մինչեւ 
Սկիւտարի վերջին շոգենաւի ժամը:
Նման առիթներով յաճախ Կոմիտասի մօտ հաւաքուած կ՚ըլլային Պոլսոյ 
ամենայայտնի երաժիշտներէն շատերը-Լանկի, Սելվելի եղբայրները, 
Կորպի եղբայրները, Սինանեաններ, Մակարեան եւ այլն: Օրուան նիւթի 
մասին արտայայտուած կարծիքներուն մէջ Կոմիտաս միշտ կը գերադասէր 
Շահանինը: Կը նկատէինք, որ Կոմիտաս իր ուղղումները կը կատարէր անոր 
դիտողութիւններուն համաձայն:
Այդպիսի օր մը մենք բախտ ունեցանք լսելու Կոմիտասի ինքնուրոյն 
ստեղծագործութիւններէն «Անուշ» օփերայի նախերգանքը:
Ձիւնոտ օր մը, Կոմիտաս, իր տան մէջ, մեզի համար քանի մը նոր պարերգներ 
կը նուագէր: Նկատեցինք, որ վարպետը սկսաւ անհանգստանալ: Մի քանի 
անգամ նայելէ վերջ դաշնամուրի վրայ դրուած ժամացոյցին, Կոմիտաս 
ի վերջոյ յայտնեց իր անհանգստութեան պատճառը: Շահանի այսքան 
ուշանալը արտասովոր էր…
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՏԱԿՈԲ
(1892 - ????)
«Փոքրիկ տղայի դիմանկարը»

13 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Երազի օրեր
Կարմիր ծաղիկ մը գարունի
Առտու մը ինծի նուիրեցիր.
Ըզգացի թէ տենդեր ունի
Երազկոտ միտքըս ուշացիր:
Խանդաղատանք մը յորդեցաւ
Իմ նուաղկոտ լանջքիս տակ՝
Դողաց սիրոյ սարսուռն անցաւ՝
Ու թովանքը համբոյրին հուր:
Եւ ըղձակաթ իմ հեգ հոգիս
Ըզգաց սիրտիդ հուրքն արծարծուն,
Ու մետաքսէ ուղի մը զիս
Սէր-Ծաղիկին տարաւ ածուն:
Հոն ժըպտեցաւ կեանքը ինծի,
Հմայքներու հոյլովն անցաւ,
Եւ ուրուական մը կասկածի
Անոր մօտեն երբեք չանցաւ:

«Կենդանական Ագարակ»

Ուիլինկթըն քաղաքի մօտակայքին գտնուող 
այս ագարակի ամենածեր խոզը՝ Մէյըր, բոլոր 
անասունները կը հրաւիրէ համախմբուելու, 
ժողով մը գումարելու նպատակով։ Ան կոչ 
կ՚ուղղէ ապստամբեալներուն՝ իրենց աշխա-
տանքը շահագործող տիրոջմէ՝ Ճոնսէ ու 
աղքատութենէ ազատելու համար, յետոյ կ՚երգէ 
«Անգլիոյ գազաններ» (Beasts of England) 
երգը։ Ապստամբութեան պատրաստութեան 
աշխատանքները կը յանձնուին խոզերու, որով-
հետեւ անոնք կը համարուէին ամենախելացի 
կենդանիներ։ Մէյըրի խօսքերը կ՚ոգեշնչէ կենդա-
նիները եւ ապստամբութիւնը աւարտին կը 
հասնի անասուններու յաղթանակով։ Մէյըրի 
կոչերը կը վերածեն  անասնաւորութեան (ani-
malism), կ՚ունենան իրենց սեփական դրոշակը, 
իսկ ագարակը կը կոչեն «Կենդանական ագարակ» 
(animal farm)։
Ագարակի եօթ պատուիրաններն են՝
-Բոլոր երկոտանիները թշնամիներ են,
-Բոլոր չորքոտանիները եւ թռչնազգիները բարե-
կամ են,
-Կենդանիները հագուստ չեն կրեր,
-Կենդանիները անկողնի վրայ չեն քնանար,
-Կենդանիները ոգելից ըմպելի չեն գործածեր,
-Կենդանիները չեն սպաններ միւս կենդանիները,
-Բոլոր կենդանիները հաւասար են։
Յեղափոխութենէ ետք կը սկսի անոնց երազած 
կեանքը։ Սկիզբին ամէն ինչ լաւ էր, սակայն 
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ագարակը հետզհետէ կը վերածուի բռնապե-
տութեան։ Իրենց նոր տէրերը կենդանիները 
աւելի դաժան շահագործման կ՚ենթարկեն եւ 
կը տիրէ անարդար ու ճնշիչ մթնոլորտ։ Օրուէլ 
կենդանիներու՝ ձիերու, այծի, էշի, հաւերու, 
ոչխարներու, կատուի, բադերու, ագռաւի, խոզերու 
եւ շուներու մարմնաւորած կերպարներու միջոցաւ 
կ՚ապացուցանէ անոնց ազատ, համերաշխ եւ 
արդար կեանք ապրելու եւ աշխատելու համար 
ինչեր կ՚ընդունին։ Վէպի ամենայատկանշական 
խոզը՝ Նափոլէոն իր վարած քաղաքականութեամբ՝ 
անտարբեր ու աննկատ կը մնայ բոլորին կողմէ 
ընդունուած գաղափարներուն ու սկզբունքներուն, 
որպէսզի հասնի ամենաբարձր դիրքերու։ Խոզերն 
ու շուները հետզհետէ կ՚առանձնանան զիրենք 
համարելով վերնախաւեր։ Նափոլէոն եւ իրեն 
համախոհ միւս խոզերն ու շուները կը փոխեն 
պատուիրանները՝ աւելցնելով իրենց շահերուն 
զուգահեռ բառեր։ Իրենց ճանապարհին խոչըն-
դոտ հանդիսանալիք կենդանիները կ՚ոչնչացնեն՝ 
մահապատիժի կ՚ենթարկեն։ Այս ձեւով, այլեւս 
կենդանիներու միջեւ հաւասարութիւն գոյութիւն 
չ՚ունենար։
Հեղինակը իր այս ստեղծագործութեամբ նաեւ 
կ՚անդրադառնայ մարդոց ագահութեան ու փառա-
սիրութեան հետեւանքներուն։ Գիրքը բազում 
երկիրներու մէջ երկար տարիներ արգիլուած էր, 
սակայն այժմ ան կարեւոր տեղ կը գրաւէ լաւագոյն 
հակաիւթոփիական վէպերու շարքին։

«Ժամանակ»/Պոլիս

Դասաւորման Աշխատանքներ
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Ուստի, Նախաձեռնարկ մարմինն ալ այդ գործը 
վերջնականօրէն չէ կրցած աւարտել եւ չէ կրցած 
պատրաստել նաեւ վերջնական ցուցակը։
Ընտրաշրջաններու վաքըֆներուն հետ այս 
նիւթին կապակցութեամբ հաղորդակցութեան 
մէջ մտած է Նախաձեռնարկ մարմինը, որպէսզի 
պակասները փութով լրացուին։ Աշխարհա-
կան պատգամաւորներու թեկնածութիւններու 
դիմումները վերջնական քննութեան մըն ալ 
պիտի ենթարկուին Նախաձեռնարկ մարմնին 
կողմէ՝ ստուգելու համար կանոնադրութեան 
տեսակէտէ համապատասխանութիւնը։ Այս 

բոլորէն վերջ պատգամաւորի թեկնածուներու 
անուանացանկերը պիտի հրապարակուին 
ընտրաշրջաններէն ներս։ Նախաձեռնարկ 
մարմինը կ՚ենթադրէ, որ համապատասխան 
ցուցակները մինչեւ նոյեմբերի 14-ը կրնան 
ձեւաւորուիլ։
Վերջին ժողովի ընթացքին Նախաձեռնարկ մար-
մինը արժեւորած է նաեւ այն աշխատանքը, 
որ տեղական ընտրական մարմիններուն հետ 
կատարուած էր նախապէս։ Առաւել չափով 
տուեալ աշխատանքին առընչութեամբ պաշտօն 
ստանձնած դէմքերը կրթելու, մարզելու ուղղեալ 
աշխատանք մըն էր այդ մէկը, որու արդիւնք-
ները եղած են գոհացուցիչ։ Նախաձեռնարկ 
մարմինը ներկայիս կը նախատեսէ նաեւ նման 
ձեւաչափով հանդիպում մըն ալ կազմակերպել 
այն պատասխանատուներուն հետ, որոնք 
պատգամաւորներու ընտրութեան օրը պիտի 
վերահսկեն քուէատուփերը։ Այս կապակցութեամբ 
որոշուելիք վայրն ու ժամկէտն ալ յառաջիկային 
պիտի հրապարակուին Նախաձեռնարկ մարմնին 
կողմէ։
Միւս կողմէ, նախորդ օրուան հերթական 
ժողովի օրակարգին կապակցութեամբ ներ-
կայացուած մանրամասնութիւններուն առըն-
թեր, Նախաձեռնարկ մարմնէն հասաւ նաեւ 
հրաժարականի մը լուրը։ Այսպէս, մարմնի փոխ-
ատենապետ Սարգիս Չավուշեան  ժողովին 
ընթացքին ներկայացուցած է իր հրաժարականը։ 
Ինչպէս ծանօթ է, Նախաձեռնարկ մարմինը երկար 
ժամանակէ ի վեր կը դիմագրաւէ անդամներու 
իրերայաջորդ հրաժարականի մարտահրաւէրը։
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

¸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:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ողբ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով, 
Կիրակի 17 Նոյեմբեր 2019ին հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ 
Անթիլիաս, յաւարտ Ս. Պատարագի:

Լրատուութեան Գործընկեր


