
ՀՀ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջութեամբ ընդունեց «Իմ 
քայլը» խմբակցութեան պատգամաւորներու կողմէ ներկայացուած օրէնքի 
նախագիծը, որով կ՛առաջարկուի ամսական նուազագոյն աշխատավարձը 
55 հազար դրամէն դարձնել 68 հազար դրամ:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` խորհրդարանի Նոյեմբեր 19-ի նիստին 
պատգամաւորներ Վարազդատ Կարապետեանի, Բաբկէն Թունեանի եւ 
Նարեկ Զէյնալեանի առաջարկած «Նուազագոյն ամսական աշխատավարձի 
մասին» եւ «Պետական պաշտօններ եւ պետական ծառայութեան պաշտօններ 
զբաղեցնող անձերու վարձատրութեան մասին» ՀՀ օրէնքներուն մէջ 
փոփոխութիւններ կատարելու մասին օրէնքներու նախագիծերու փաթեթը 
երկրորդ ընթերցմամբ ընդունուեցաւ միաձայն` 100 կողմ ձայներով:
Պատգամաւորները սկզբնապէս առաջարկած էին ամսական նուազագոյն 
աշխատավարձը բարձրացնել մինչեւ 63 հազար դրամ: Սակայն հարցը 
կառավարութեան մէջ քննարկելէ ետք գործադիրը առաջարկած էր նուա-
զագոյն աշխատավարձը դարձնել 68 հազար դրամ: ԱԺ տնտեսական 
հարցերու յանձնաժողովը առաջարկը քննարկելէ ետք կողմ քուէարկած էր 
նուազագոյն աշխատավարձը 68 հազար դարձնելու տարբերակին:
Ամսական նուազագոյն աշխատավարձը 68 հազար դրամ դարձնելու 
պարագային պիտի բարձրանան մօտ 57 հազար պետական ծառայողներու եւ 
մասնաւոր հատուածի մօտ 130 հազար աշխատողներու աշխատավարձերը: 
Կարապետեան վստահեցուցած էր` ծախսերու ու հարկերու ազդեցութեան 
հանրագումարի արդիւնքով պետական ամավարկին վրայ մաքուր ազդե-
*ցութիւնը 2 միլիառ դրամը պիտի չանցնի:
Հոկտեմբեր 3-ին Ազգային ժողովի նիստին նշեալ առաջարկուած  օրէնքներու 
նախագիծերու փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունուած էր 102 կողմ եւ 
1 դէմ ձայներով:
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Շար. Էջ 02

Ազգային Ժողովը 2-րդ Ընթերցմամբ Ընդունեց 
Նուազագոյն Աշխատավարձը 68 Հազար Դրամ 

Դարձնելու Օրինագիծը

ՀՀ Նախագահը Հիւրընկալուած է Քաթարի 
ՀՀ Դեսպանատան Մէջ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Յեղափոխութեան 34րդ օրը՝ Ժողովրդային յեղափոխութիւնը կարողացաւ 
իր կամքը դարձեալ պարտադրել եւ խորհրդարանի համար նախատեսուած 
նիստը տապալել։ 
Հակասահմանադրական եւ կասկածելի նկատուող Խորհրդարանի երէկուայ 
համար նախատեսուած օրէնսդրական նիստը, որ իրականութեան մէջ 
երկրորդ շաբաթն ըլլալով էր, որ կը յետաձգուէր, տապալեցաւ ցուցարարնե-
րուն ճնշումներուն եւ դէպի խորհրդարան տանող ճանապարհները փակելուն 
հետեւանքով: Արդարեւ ծանր օր մը, որուն ընթացքին ցուցարարներուն 
եւ ներքին ապահովական ուժերու միջեւ արձանագրուեցան շարք մը 
միջադէպեր:
Նիստը պոյքոթող երեսփոխանական խմբակներու ու անհատ երես-
փոխաններուն թիւը աճեցաւ պատճառ հանդիսանալով կայացման համար 
անհրաժեշտ 65 ձայներու ներկայութեան: Ի դէպ, խորհրդարան հասան 
թիւով ընդամէնը 5 երեսփոխաններ, մինչ ուրիշներ ծաղրի ենթարկուեցան 
փողոցներուն վրայ: Արձանագրուեցան նաեւ կրակոցներ:
Խորհրդարանի նախագահին քարտուղարութիւնը նիստը յետաձգուած 
համարեց: Նիստի գումարման նոր թուական չի ճշդուեցաւ: 
Նշենք, որ Թրիփոլիի եւ Սայտա քաղաքին մէջ ցուցարարներն երէկ մեծ 
աշխուժութիւն ցուցաբերեցին փակել փորձելով պետական հաստատութիւն-
ներ եւ  գլխաւոր ճանապարհները։
Լիբանանի տարածքին գործող դրամատուները երէկ վերաբացին իրենց 
դռները, ապահովական եւ ֆինանսական յատուկ միջոցառումներով:
Մինչ հանրապետութեան նախագահը տակաւին կը յամենայ երեսփոխանա-
կան խորհրդակցութիւններու ժամադրութիւնը ճշդել նշանակելու համար 
Վարչապետ մը, Լիբանանի անխոնջ յեղափոխութիւնը այսօր կը դիմաւորէ 
իր 35րդ օրը:

Լիբանանի Յեղափոխականները Նոր Յաղթանակ 
Մը Արձանագրեցին.

Խորհրդարանի Նիստը Տապալեցաւ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Քաթարի Պետութիւն պաշտօնական այցին ծիրէն ներս՝ Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Տոհայի մէջ այցելած 
է Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւն։ ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան տեղե-
կութիւններով՝ Քաթարի Պետութեան մէջ մեր երկրի դեսպանատունը 
բացուած է այս տարի՝ Քաթարի Պետութեան Էմիրի եւ կառավարութեան 
գործուն աջակցութեամբ։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Կոմիտաս Վարդապետի 
Ծննդեան 150-Ամեակի Թատերական Ներկայացման Յանձնախումբը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Այսօր՝ Երեքշաբթի, 19 Նոյեմբեր 
2019-ին, Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. 
Նաճարեանի գլխաւորութեամբ, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-
փառ Հայրապետին այցելեցին 
Կոմիտաս Վարդապետին ծնն-
դեան 150-ամեակին առիթով 
կազմակերպուած թատերական 
յանձնախումբի անդամները, զինք 
պաշտօնապէս հրաւիրելու յառա-
ջիկայ օրերուն տեղի ունենալիք 
ձեռնարկին։
Երգախառն թատրերգութեան 
հեղինակն է Լիլի Թոմասեանը, 
որուն գործը անգլերէնէ թարգ-
մանած եւ բեմադրութիւնը 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 06

կատարած է Սուրէն Խտըշեանը։ 
Նախաձեռնութեան մեկենասն է 
«ԳՈՀԱՐ» համոյթը։ Ձեռնարկին 
երաժշտութեան բաժինը պիտի 
կատարէ Կաթողիկոսարանի «Շնոր-
հալի» երգչախումբը։
Ի յարգանս հայ երաժշտութեան 
մարզէն ներս Կոմիտաս Վար-
դապետին կատարած մեծ դերին 
եւ ի գնահատանք խումբ մը 
երիտասարդներու կողմէ ներ-
կայացուելիք այս նախաձեռնու-
թեան, Նորին Սրբութիւնը Կիրա-
կի, 1 Դեկտեմբեր 2019-ին անձնա-
պէս ներկայ պիտի գտնուի տեղի 
ունենալիք ձեռնարկին։

ՀՀ Նախագահը Հիւրընկալուած է Քաթարի ՀՀ Դեսպանատան Մէջ

Մշակուած է Հայաստանի 
Զբօսաշրջութեան Զարգացման 2020-2030ի 

Ռազմավարութիւնը

Նախագահ Սարգսեանը դիմաւո-
րած են Քաթարի Պետութեան մէջ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Գեղամ Ղարիբջանեանը, Քաթարի 
Հայոց թեմի հոգեւոր հովիւ Հոգեշ-
նորհ Տէր Պօղոս վարդապետ Թինք-
ճեանը, հայ համայնքի ներկայա-
ցուցիչներ, ինչպէս նաեւ հայկական 
«Մեսրոպեան» վարժարանի սաները։
Ողջունելով ներկաները՝ նախագահ 
Սարգսեան օրը պատմական եւ 
սպասուած համարած է բոլորին 
համար։ «Քաթարը բարեկամական 
երկիր է՝ բարեկամ ժողովուրդով։ 
Երկար տարիներ բոլորս սպասած 
ենք դեսպանութեան բացման։ Իմ 
բազմաթիւ այցերուն ժամանակ, 

Հայաստանի տնտեսութեան նախա-
րարութեան Զբօսաշրջութեան 
կոմիտէն մշակեց Հայաստանի 
զբօսաշրջութեան զարգացման 
2020-2030 թուականներու ռազմա-
վարութիւնը, կը հաղորդէ Armen-
press-ը։
Այս մասին հաղորդեց e-draft իրա-
ւական գործերու եւ նախագիծե-
րու հրապարակման միասնական 
կայքը, ըստ որուն, Հայաստանի 
զբօսաշրջութեան զարգացման 
2020-2030 ռազմավարութեամբ կը 
նախատեսուի առաւել արդիւնաւէտ 
դարձնել զբօսաշրջութեան ոլորտին 
մէջ պետական քաղաքականութեան 
իրականացումը՝ ներգրաւելով նաեւ 

երբ կը հանդիպէի ձեզմէ շատերուն, 
կը խօսուէր, թէ երբ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը վերջապէս 
Քաթարի մէջ իր դեսպանութիւնը 
պիտի ունենայ,- յիշած է նախագահը։ 
– Այսօր ատիկա իրականութիւն է, եւ 
կը կարծեմ՝ յատկապէս ձեր՝ Քաթարի 
հայ համայնքին կեանքը այսուհետեւ 
էապէս պիտի փոխուի, քանի որ 
դուք աւելի սերտ ու անմիջական 
կապուած պիտի ըլլաք հայրենիքի 
հետ, հայրենիքի ներկայութիւնը 
պիտի ըլլայ ո՛չ միայն ձեր սրտերուն 
մէջ, այլեւ՝ ձեր ամենօրեայ կեանքի։ 
Կը կարծեմ՝ Հայաստանն ու Քաթա-
րը շատ ընելիքներ ունին թէ՛ 
քաղաքականութեան, թէ՛ տնտե-
սութեան ոլորտներուն մէջ, թէ՛ 
գործարար յարաբերութիւններու 

այլ շահագրգիռ կողմեր:
Ռազմավարութեամբ սահմանուած 
է Հայաստանի զբօսաշրջութեան 
տեսլականը, առաքելութիւնը եւ 
հետագայ աճի կարելիութիւնները՝ 
մինչեւ 2030:
Զբօսաշրջութեան զարգացման 
այս փաստաթուղթին նպատակն 
է՝ ունենալ թիրախներ եւ գործո-
ղութիւններու ծրագիր, որոնք 
պիտի ճշդեն, թէ ինչպէ՛ս կարելի 
է Հայաստանի զբօսաշրջութեան 
ներուժը վերածել ներքին եւ միջազ-
գայնօրէն գրաւիչ ու մրցունակ զբօ-
սաշրջութեան արդիւնաբերութեան:

եւ թէ մշակութային կեանքի մէջ։ 
Դեսպանատունը պէտք է ըլլայ այն 
կամուրջը, որ ոչ միայն ձեզ կապէ 
հայրենիքին, այլեւ Հայաստան-
Քաթար յարաբերութիւնները 
սերտացնէ։ Այսինքն, ձեզմէ իւրա-
քանչիւրէն կ՝ակնկալեմ, որ աշխու-
ժօրէն ներգրաւուիք եւ մասնակից 
ըլլաք Հայաստան-Քաթար յարա-
բերութիւններու զարգացման»։
Շնորհաւորելով բոլորը դեսպանու-
թեան բացման առիթով՝ նախա-
գահ Սարգսեան առանձնայատուկ 
շնորհակալութիւն յայտնած է Քաթա-
րի էմիր Թամիմ պըն Համատ Ալ 
Թանիին եւ Քաթարի բարեկամ 
ժողովուրդին՝ դեսպանատան բաց-
ման աջակցելու համար։ «Դես-
պանատան բացումը հնարա-

ւոր չէր ըլլար, եթէ չըլլային էմիր 
Թամիմ պըն Համատ Ալ Թանիի 
բարի կամքն ու հսկայական, 
նաեւ՝ նիւթական աջակցութիւնը։ 
Իմ շնորհակալութեան խօսքերը 
կ՝ուղղեմ թէ՛ Քաթարի ժողովուրդին, 
թէ՛ կառավարութեան, թէ՛ էմիրին,- 
ընդգծած է նախագահը։ – Ասիկա 
բարեկամութեան առանձնայատուկ 
քայլ է, եւ մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք 
է գնահատէ զայն, պէտք է ամէն ինչ 
ընենք, որ այս բարեկամութիւնը, 
երկու ժողովուրդներուն միջեւ 
եղբայրական յարաբերութիւնները 
ամրապնդուին ու ընդլայնուին։ 
Այնպէս որ, բարի գալուստ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան դես-
պանատուն, բարի գալուստ ձեր 
տուն»։
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Կենսապատում Լիբանանահայութեան

Ամիսէ մը ի վեր Լիբանանէն հասնող լուրերը ընկճող են եւ խիստ 
մտահոգիչ: Գոցուած դպրոցներ ու համալսարաններ, աշխատանքը 
խաթարած դրամատուներ եւ գործարաններ… Հարիւր հազարներով 

ցուցարարներ փողոց իջած են եւ բարեփոխումներ կը պահանջեն կառա-
վարութենէն, կը փափաքին երկրի ղեկավարներուն հրաժարականը:

Կեանքին հունը փոխուած է երկրի մը, ուր մեծ թիւով հայութիւն կայ: Հայկա-
կան կառոյցներուն կեանքն ու բնականոն ընթացքը նոյնպէս խաթարուած 
է: Շատեր, չդիմանալով այս անորոշութեան, կը մտածեն գաղթելու, երկիրը 
լքելու եւ աւելի հանգիստ ու ապահով վայրեր տեղափոխուելու մասին: Մեծ 
թիւով լիբանանահայեր իրենց հայեացքը յառած են դէպի Հայաստան, ուր վեր-
ջին տասնամեակին արդէն իսկ բազմաթիւ լիբանանահայեր հաստատուած 
են: Որոշ տուեալներով՝ յառաջիկային լիբանանահայերու մեծ հոսքի մը 
կը սպասուի դէպի հայրենիք: Ասիկա մէկ կողմէն ուրախալի, մէկ կողմէն 
տխրութիւն պատճառող հանգամանք մըն է, որովհետեւ բնակավայրը լքելը, 
առհասարակ, լարում կը ստեղծէ:
Այս օրերուն էր, որ Լիբանանէն Երեւան հասաւ լիբանանահայ գործիչ, 
հայագէտ եւ քաղաքագէտ Տոքթոր Անդրանիկ Տագէսեանի գիրքը՝ Լիբանա-
նի հայկական համայնքին մասին, որ 2015 թուականին տպագրուած 
է Պէյրութ, բայց հիմա է, որ հեղինակէն նուէր ստացանք: Այս գիրքը 
այժմէական մտածումներ կը հաղորդէ այսօր Լիբանանի մէջ կատարուող 
իրադարձութիւններուն շուրջ եւ հայկական համայնքի տեղաշարժերուն, 
փոխակերպումներուն, հայապահպանութեան, հայրենիքի եւ դուրսի հետ 
կապի մասին ինքնատիպ աշխատութիւն մըն է, որ հետաքրքրութեամբ 
կ՚ընթերցուի:
Ինչպէս հեղինակը կը նկարագրէ, լիբանանահայ կենսապատում մըն է իր 
կազմածը, փորձ մը նաեւ սատարելու լիբանանահայ անցեալի եւ ներկայի 
կշռադատման: Գիրքը կը բաղկանայ չորս գլուխներէ, որոնցմէ առաջինը 
կ՚ընդգրկէ լիբանանահայ համայնքը՝ 1920-1950-ի շրջանը, երկրորդ գլուխը 
կը ներկայացնէ 1950-1975-ի շրջանը, երրորդ գլուխը լուսարձակի տակ 
կ՚առնէ 1975-1990 թուականները եւ վերջապէս, չորրորդ գլուխը կը վերլուծէ 
1990-2005 տասնհինգամեակը:
Գիրքը խորագրուած է «Լիբանանահայ հայօճախը. Գիրք Ա. Համարկումին 
խաչուղիները (1920-2005)» եւ դատելով խորագրէն, անհրաժեշտութիւն կայ 
նաեւ Բ. հատորին, որ պիտի ներկայացնէ 2005 թուականէն մեր օրերը: Արդէն 
իսկ գիրքի վերջաբանին մէջ Տագէսեան համառօտ անդարդարձ կատարած 
է 2005-2015 շրջանին, գրելով, որ լիբանանահայ 2005-2015 տասնամեակը 
կը յատկանշուի նախորդ տասնհինգամեակի տագնապներուն եւ Լիբանա-
նի պատերազմի հետեւանքներուն ազդեցութեան ծաւալումով, երկրին 
ընկերային-տնտեսական տագնապին եւ քաղաքական անելին խորացումով, 
շրջանային կացութեան բարդացումին առաւել ազդեցիկութեամբ:
Հեղինակը «համայնք» եզրը գործածած է յարանուանութիւն ենթիմաստով, 
իսկ լիբանանահայութեան ամբողջութիւնը կոչած է հայօճախ, անոր 
իբրեւ բաղկացուցիչ օգտագործելով «ենթախումբ» եզրը: Իսկ «հայկական 
տիեզերք», «հայաշխարհ» արտայայտութիւններով ան նկատի ունեցած է 
աշխարհագրական մտաւոր, մշակութային եւ տնտեսական շօշափելի եւ 
վերացական այն տարածքները, ուր կը գործեն հայերը:
Նկարագրելով Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հայկական 
ուղեգիծը, Անդրանիկ Տագէսեան կը յիշեցնէ այն սահմանումը, որ ընտրած 
էին հայերը, որ է՝ դրական չէզոքութիւն:
«Հայ կուսակցութիւնները որոշեցին միացեալ եւ միասնական ըլլալու 
գերսկզբունքը: Այս կորիզին խարսխուելով, անոնք կտրականապէս մերժե-
ցին պատերազմի տրամաբանութիւնը, ընդգծելով, որ ըստ լիբանանահայ 
փորձին՝ լիբանանեան տագնապները դժուար թէ ուժի զօրութեամբ 
լուծուին: Անոնք համոզում յայտնեցին, որ տարակարծութիւնները եւ 
հակառակութիւնները կրնա՛ն բանակցութեան միջոցով լուծուիլ: Միա-
ժամանակ անոնք մերժեցին այս կամ այն կողմին կուսակից դառնալ: Ըստ 
անոնց, կռուախնձորը իշխանութեան բաժնեկցութեան վերադասաւորումն 
էր, ընկերային արդարութեան բարելաւումը: Ասոնք պէտք էր եւ կրնային 
երկխօսութեամբ ու բանակցութիւններով լուծուիլ: Հայերը պնդեցին, 
որ իշխանութեան վերաբաժանման գինը չէր համապատասխաներ այն 
բազմատեսակ վնասներուն, զորս քաղաքացիական պատերազմը կրնար 
բերել բոլորին գլխուն: Ներքնապէս, հայերը կը պնդէին, որ հայկական 
շահերու յետագայ ելակետներէն մեկնելով, Միջին Արեւելքը եւ մանաւանդ 
իսլամ երկիրները լաւագոյն տեղն էին պահպանելու համար հայ լեզուն եւ 
ինքնութիւնը, ուր կրօնքը, գրաճանաչութիւնը, մշակոյթը եւ ինքնութիւնը 
փոխկապակցուած են», կը գրէ:
Անդրանիկ Տագէսեան կը մատնանշէ, որ դրական չէզոքութիւնը յանձ-

նառութիւն էր խաղաղ քան թէ վայրագ քաղաքականութեան եւ հարիւր 
առ հարիւր յաջողեցաւ եւ հայութեան պատճառեց նուազագոյն վնասները՝ 
շուրջ հազար հայերու սպանութիւն կամ անհետացում, 2 հազար վիրաւոր՝ 
1975-76 պատերազմի տարիներուն, որ խլեց կեանքը աւելի քան 50 հազար 
լիբանանցիներու եւ վիրաւորեց-անդամալուծեց շուրջ 60 հազար ուրիշներ:
«Հայ կրօնական, մշակութային եւ քաղաքական հաստատութիւններ 
շրջանցեցին պատերազմը, թէեւ ծանր վնասներու ենթարկուեցան, երբեմն՝ 
դիտմամբ: Միւս կողմէն, սակայն, հայութիւնը ծանրագոյնս հարուածուեցաւ 
արտագաղթով: 1975-76-ին շուրջ 15-20 հազար հայեր հեռացան Լիբանանէն 
դէպի Ամերիկաները, Եւրոպա եւ Աւստրալիա, իսկ ուրիշ 20 հազար մըն ալ 
արտագաղթեց մինչեւ 1980: 1983-ին համայնքին թիւը ինկաւ 175 հազարի: 
Գաղթը երկու ուղղութեամբ զարգացաւ.-
ա) Լիբանանի ծայրամասերէն եւ իսլամական Արեւմտեան Պէյրութէն դէպի 
քրիստոնէական Արեւելեան Պէյրութ, Պուրճ Համուտ եւ Լեռնալիբանանի 
քրիստոնէական շրջան.
բ) Լիբանանէն դէպի դուրս.
Տակաւ, գաղթն ու տնտեսական մաշումը նուազեցուցին տնտեսական 
եւ մշակութային տարրերն ու տարածքը հայօճախին եւ յառաջացուցին 
յետագայ համարկումի նոր գործօններ», դրական չէզոքութեան մասին կը 
գրէ Անդրանիկ Տագէսեան:
Գալով հեղինակին, ան ծնած է Պէյրութ, աւարտած է ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-
Մանուկեան վարժարանը: 1983 թուականին Մագիստրոս Արուեստից 
վկայականով աւարտած է Երեւանի Պետական համալսարանի բանասիրա-
կան բաժինը: 1998 թուականին ՄԱ վկայականով աւարտած է Պէյրութի 
Ամերիկեան համալսարանի Քաղաքական գիտութիւններու բաժինը: 2002 
թուականին Գիտական հետազօտութեան եւ վերլուծութեան ՄԱ վկայական 
ստացած է Էպըրտինի համալսարանէն: 2011 թուականին պաշտպանած է 
դոկտորականը՝ Սուոնզի համալսարանի Քաղ. Գիտ. բաժնին մէջ: 1983-89՝ 
եղած է «Զարթօնք»ի, 1991-1996՝ «Շիրակ»ի խմբագրակազմի անդամ: 1983-
1993-ին դասաւանդած է Յովակիմեան, Հայ Աւետարանական կեդրոնական 
բարձրագոյն վարժարաններու եւ Մելգոնեան Կրթական հաստատութեան մէջ: 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ºւñոåաÛÇ ԱËոÛեանութÇւն

ÐաÛաëïան ¶ñաւեó 5¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ Ý³Ë³í»ñçÇÝª 9¬ñ¹ Ñ³Ýգ-
ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ²ÝգÉÇ³ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Û³ÕÃ»ó ØáÝÃ»Ý»ÏñáÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ »õ ³å³Ñáí»ó ³õ³ñï³Ï³Ý 
Ùñó³ß³ñùÇ Çñ ïáÙëÁ£ â»ËÇ³Ý ³É Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí 
øáëáíáÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù« ³å³Ñáí»ó Ý³»õ Çñ ïáÙëÁ£ ºñÏñáñ¹ 
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« àõùñ³ÝÇ³ ³ñ¹¿Ý ³å³Ñáí³Í ¿ Çñ ïáÙëÁ£ ºñÏñáñ¹ ïáÙëÇÝ 
Ñ³Ù³ñ í»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ê»ñåÇ³ ¬ àõùñ³ÝÇ³ ÙñóáõÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û 
×³Ï³ï³գñ³Ï³Ý£ àõÃ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« üñ³Ýë³ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Û³ÕÃ»ó ØáÉïáí³ÛÇÝ »õ ³å³Ñáí»ó Çñ ïáÙëÁ£ ÂáõñùÇ³ ³å³Ñáí»ó Ý³»õ Çñ 
ïáÙëÁ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ñ³õ³ë³ñ»É¿ »ïù 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ÆëÉ³Ýï³ÛÇ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï£ ºññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ÐáÉ³Ýï³ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ 
Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÆñÉ³Ýï³ÛÇ ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ñ»ï 
³Ýó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉ£ âáññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ¸³ÝÇ³ »õ ¼áõÇó»ñÇ³ 
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñÇÝ »õ ³Ùñ³åÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ£ ì»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ 
ÆñÉ³Ýï³ ¬ ¸³ÝÇ³ ÙñóáõÙÁ ×³Ï³ï³գñ³Ï³Ý åÇïÇ ÁÉÉ³Û£ ÐÇÝգ»ñáñ¹ 
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« Êñáõ³ÃÇ³ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 
գñ³õáÕ êÉáí³ùÇáÛ íñ³Û »õ ³å³Ñáí»ó Çñ ïáÙëÁ£ ì»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« 
ÐáõÝգ³ñÇ³« Î³É¿ë »õ êÉáí³ùÇ³ åÇïÇ å³Ûù³ñÇÝ »ñÏñáñ¹ ïáÙëÁ 
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ì»ó»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Þáõ¿ïÁ 
Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ èáõÙ³ÝÇ³ÛÇÝ äÁñÏÇ »õ 
øáõ»½áÝÇ ÏáÉ»ñáí áõ ³å³Ñáí»ó ËÙµ³ÏÇ »ñÏñáñ¹ ïáÙëÁ£ ºûÃ»ñáñ¹ 
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« È»Ñ³ëï³Ý »õ ²õëïñÇ³ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñÇÝ »õ ³å³Ñáí»óÇÝ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ Çñ»Ýó ïáÙë»ñÁ£ ÆÝÝ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ գ³գ³ÃÇ ÙñóáõÙÁ èáõëÇáÛ »õ ä»É×Çù³ÛÇ ÙÇç»õ£ ä»É×Çù³ 
å³Ñ»ó Çñ 100 ïáÏáë ³ñ¹ÇõÝùÁ£ ÇëÏ ï³ë»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 
գñ³õáÕ üÇÝÉ³Ýï³Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝÇÝ »õ ÙÇ³ó³õ 
Æï³ÉÇ³ÛÇÝ« գñ³õ»Éáí ËÙµ³ÏÇÝ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ÚáõÝ³ëï³ÝÁ »õ Ïñ»ó 
Çñ 5¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ« 34¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÈÇÙÝÇáëÇ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉáí 
»õ ÖÇ³ÝÝáõÉÇëÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÚáõÝ³ëï³Ý ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí 
գáñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ£ 
10¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« äáõÉÏ³ñÇ³ 
³ñÓ³Ý³գñ»ó Çñ ³é³çÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 
â»ËÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ ºñÏñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ê»ñåÇ³ ÏáñëÝóáõó í»ñçÇÝ 
³éÇÃÁ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³é³ç³ï³ñ àõùñ³ÝÇáÛ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï£ öáñÃáõÏ³É ³å³Ñáí»ó Çñ ïáÙëÁ« »ñµ Çñ ¹³ßï¿Ý 
¹áõñë Û³ÕÃ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ÈÇõùë»ÙåáõñÏÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ äñáõÝû 
ü»ñÝ³Ýï¿ß »õ øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ÏáÉ»ñÁ« ä»ñÝ³ñïû 
êÇÉí³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ âáññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ÆñÉ³Ýï³ ÏáñëÝóáõó Çñ 
í»ñçÇÝ ³éÇÃÁ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³é³ç³ï³ñ ̧ ³ÝÇ³ÛÇÝ 
Ñ»ï£ ²Ûë ËÙµ³Ï¿Ý« ¼áõÇó»ñÇ³ »õ ̧ ³ÝÇ³ Ñ³ë³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ùñó³ß³ñù£ 
ì»ó»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ êå³ÝÇ³Ý »õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
Þáõ¿ïÁ ³Ùñ³åÝ¹»óÇÝ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí£ ÆëÏ 10¬ñ¹ 
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ ³ÝÏáõÙÁ« »ñµ 
Í³Ýñ å³ñïáõÃ»³Ùµ í»ñ³¹³ñÓ³õ Æï³ÉÇ³Û¿Ý£ Ð³õ³ù³Ï³ÝÁ գñ³õ»ó 
5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ²ÝգÉÇ³ - ØáÝÃ»Ý»Ïñû 7¬0« ¬ â»ËÇ³ - øáëáíû 2¬1
¬ øáëáíû - ²ÝգÉÇ³ 0¬4« ¬ äáõÉÏ³ñÇ³ - â»ËÇ³ 1¬0
¸³ë©1)²ÝգÉÇ³ 21 Ï¿ï 37¬6« 2)â»ËÇ³ 15 Ï¿ï 13¬11« 3)øáëáíû 11 Ï¿ï 13¬16« 
4)äáõÉÏ³ñÇ³ 6 Ï¿ï 6¬17« 5)ØáÝÃ»Ý»Ïñû 3 Ï¿ï 3¬22
´©ËÙµ³Ï© ¬ ê»ñåÇ³ - ÈÇõùë»ÙåáõñÏ 3¬2
¬ öáñÃáõÏ³É - ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 6¬0« ¬ ê»ñåÇ³ - àõùñ³ÝÇ³  2¬2
¬ ÈÇõùë»ÙåáõñÏ - öáñÃáõÏ³É 0¬2

¸³ë©1)àõùñ³ÝÇ³ 20 Ï¿ï 17¬4« 2)öáñÃáõÏ³É 17 Ï¿ï 22¬6« 3)ê»ñåÇ³ 14 
Ï¿ï 17¬17« 4)ÈÇõùë»ÙåáõñÏ 4 Ï¿ï 7¬16« 5)ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 1 Ï¿ï 5¬25
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ - ÐáÉ³Ýï³ 0¬0
¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ - ä»É³éáõëÇ³ 4¬0
¸³ë©1)¶»ñÙ³ÝÇ³ 7 Ù 18 Ï¿ï 24¬6« 2)ÐáÉ³Ýï³ 7 Ù 16 Ï¿ï 19¬7« 3)
ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ 7 Ù 13 Ï¿ï 8¬7
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ¼áõÇó»ñÇ³ - ìñ³ëï³Ý 1¬0
¬ ¸³ÝÇ³ - ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 6¬0« ¬ ÆñÉ³Ýï³ - ¸³ÝÇ³ 1¬1
¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ - ¼áõÇó»ñÇ³ 1¬6
¸³ë©1)¼áõÇó»ñÇ³ 17 Ï¿ï 19¬6« 2)¸³ÝÇ³ 16 Ï¿ï 23¬6« 3)ÆñÉ³Ýï³ 13 Ï¿ï 
7¬5« 4)ìñ³ëï³Ý 8 Ï¿ï 7¬11« 3)ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 0 Ï¿ï 3¬31
º©ËÙµ³Ï© ¬ Êñáõ³ÃÇ³ - êÉáí³ùÇ³ 3¬1
¬ ²ïñå¿Û×³Ý - Î³É¿ë 0¬2
¸³ë©1)Êñáõ³ÃÇ³ 8 Ù 17 Ï¿ï 17¬7« 2)ÐáõÝգ³ñÇ³ 7 Ù 12 Ï¿ï 8¬9« 3)Î³É¿ë 
7 Ù 11 Ï¿ï 8¬6« 4)êÉáí³ùÇ³ 7 Ù 10 Ï¿ï 11¬11
¼©ËÙµ³Ï© ¬ Üáñí»ÏÇ³ - ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 4¬0
¬ êå³ÝÇ³ - Ø³ÉÃ³ 7¬0« ¬ èáõÙ³ÝÇ³ - Þáõ¿ï 0¬2
¬ Þáõ¿ï - ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 3¬0
¬ êå³ÝÇ³ - èáõÙ³ÝÇ³ 5¬0« ¬ Ø³ÉÃ³ - Üáñí»ÏÇ³ 1¬2
¸³ë©1)êå³ÝÇ³ 26 Ï¿ï 31¬5« 2)Þáõ¿ï 21 Ï¿ï 23¬9« 3)Üáñí»ÏÇ³ 17 Ï¿ï 
19¬11« 4)èáõÙ³ÝÇ³ 14 Ï¿ï 17¬15« 5)ü³ñû ÎÕ½©3 Ï¿ï 4¬30« 6)Ø³ÉÃ³ 3 
Ï¿ï 3¬27
¾©ËÙµ³Ï© ¬ Æëñ³Û¿É - È»Ñ³ëï³Ý 1¬2
¬ ²õëïñÇ³ - ÐÇõë©Ø³Ï»¹áÝÇ³ 2¬1« ¬ êÉáí»ÝÇ³ - È³ÃíÇ³ 1¬0
¸³ë©1)È»Ñ³ëï³Ý 22 Ï¿ï 15¬3« 2)²õëïñÇ³ 19 Ï¿ï 19¬8« 3)êÉáí»ÝÇ³ 14 
Ï¿ï 14¬8« 4)ÐÇõë©Ø³Ï»¹áÝÇ³ 11 Ï¿ï 11¬13
À©ËÙµ³Ï© ¬ ÂáõñùÇ³ - ÆëÉ³Ýï³ 0¬0
¬ üñ³Ýë³ - ØáÉïáí³  2¬1« ¬ ²Éå³ÝÇ³ - ²Ýïáññ³ 2¬2
¬ ØáÉïáí³ - ÆëÉ³Ýï³ 1¬2« ¬ ²Ýïáññ³ - ÂáõñùÇ³  0¬2« 
¬ ²Éå³ÝÇ³ - üñ³Ýë³ 0¬2
¸³ë©1)üñ³Ýë³ 25 Ï¿ï 25¬6« 2)ÂáõñùÇ³ 23 Ï¿ï 18¬3« 3)ÆëÉ³Ýï³ 19 Ï¿ï 
14¬11« 4)²Éå³ÝÇ³ 13 Ï¿ï 16¬14« 5)²Ýïáññ³ 4 Ï¿ï 3¬20« 6)ØáÉïáí³ 3 
Ï¿ï 4¬26
Â©ËÙµ³Ï© ¬ ÎÇåñáë - êÏáíïÇ³ 1¬2
¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû - Ô³½³Ëëï³Ý 1¬3« ¬ èáõëÇ³ - ä»É×Çù³ 1¬4
¸³ë©1)ä»É×Çù³ 27 Ï¿ï 34¬2« 2)èáõëÇ³ 21 Ï¿ï 28¬8« 3)êÏáíïÇ³ 12 Ï¿ï 
13¬18« 4)ÎÇåñáë 10 Ï¿ï 14¬14
Ä©ËÙµ³Ï© ¬ Ð³Û³ëï³Ý - ÚáõÝ³ëï³Ý 0¬1
¬ üÇÝÉ³Ýï³ - ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 3¬0
¬ äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ - Æï³ÉÇ³ 0¬3
¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ - äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ 0¬3
¬ Æï³ÉÇ³ - Ð³Û³ëï³Ý 9¬1« ¬ ÚáõÝ³ëï³Ý - üÇÝÉ³Ýï³ 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©
1)Æï³ÉÇ³   10 Ù 10 Û 0 Ñ 0 å 30 Ï¿ï 37¬4
2)üÇÝÉ³Ýï³  10 Ù  6 Û  0 Ñ 4 å 18 Ï¿ï 16¬10
3)ÚáõÝ³ëï³Ý  10 Ù   4 Û  2 Ñ 4 å 14 Ï¿ï 12¬14
4)äáëÝÇ³  10 Ù 4 Û  1 Ñ 5 å 13 Ï¿ï 20¬17
5)Ð³Û³ëï³Ý  10 Ù 3 Û  1 h 6 å 10 Ï¿ï 14¬25
6)ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ  10 Ù 0 Û  2 Ñ 8 å   2 Ï¿ï 2¬31
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)Ð©ø¿ÛÝ¬²ÝգÉÇ³ 11 ÏáÉ« 2)¾©¼³Ñ³íÇ¬Æëñ³Û¿É 11 ÏáÉ« 3)
ø©èáÝ³Éïû¬öáñÃáõÏ³É 10 ÏáÉ£

ØÇçա½գաÛÇն ´աñեկաÙական ØñóուÙնեñ

ԱñÅանթÇն ՅաÕթեó äñա½ÇլÇն
ò³Ù³ù³Ù³ë³ÛÇÝ µ³Å³ÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ áñå¿ë å³ïñ³ëïáõ-
ÃÇõÝ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ß³ñù ÙÁ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ»ñ£ 
ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù èÇ³ïÇ Ù¿ç« äñ³½ÇÉÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ 
Ùñó»ó³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹¿Ù£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ áõÝ¿ñ 
³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõ 
13¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ Ýß³Ý³Ï»ó ÙñóáõÙÇ ÙÇ³Ï ÏáÉÁ£ ÐáõÝգ³ñÇáÛ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõï³÷»ßÃÇ Ù¿ç« ÐáõÝգ³ñÇ³ Ùñó»ó³õ àõñáõÏáõ¿ÛÇ ¹¿Ù »õ 
½Çç»ó³õ 1¬2 Ñ³ßÇõáí£ 15¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ø³í³ÝÇ Ýß³Ý³Ï»ó àõñáõÏáõ¿ÛÇ 
³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ìÇÝÇ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ äñ³ÛÁÝ èáïñÇÏ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó 
»ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« 21¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÈáõÇë êáõ³ñ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ 24¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ê³É³Û Ýß³Ý³Ï»ó ÐáõÝգ³ñÇáÛ ÏáÉÁ« ì³ñÏ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
ûգïáõ»Éáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äñ³½ÇÉ - ²ñÅ³ÝÃÇÝ 0¬1« ¬ ÐáõÝգ³ñÇ³ - àõñáõÏáõ¿Û 1¬2
¬ ¶áÉáÙåÇ³ - ö»ñáõ 1¬0« ÏáÉ©²©Øáñ»Éáë 90+3
¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ - àõñáõÏáõ¿Û 2¬2
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ºւñոåաÛÇ ØÇնãեւ 21 îաñեկան ԱËոÛեանութÇւն

ÐաÛաëïան ԶÇçեóաւ ØÇակ Îոլոí
ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 21 ï³ñ»Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 6¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ-
³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ ÆñÉ³Ýï³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù »õ 
½Çç»ó³õ ÙÇ³Ï ÏáÉáí£ 76¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÇñÉ³Ýï³óÇ å³ßïå³Ý úÿÞ¿³ 
Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ© 
¬ Ð³Û³ëï³Ý - ÆñÉ³Ýï³ 0¬1« ÏáÉ©¼©¾Éåáõ½»ïÇ 63

ԱßËաñÑÇ ´աÅակÇ ԱëÇոÛ ¶ûïÇ

ÈÇբանան Ðաւաëաñեóաւ ԱéաçաïաñÇն Ðեï
²ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ գûïÇÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 5¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ÈÇµ³Ý³Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ 
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù »õ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ 
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÈÇµ³Ý³Ý գñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 
²©ËÙµ³Ï© ¬ êáõñÇ³ - âÇÝ³ëï³Ý 2¬1« ¬ Ø³ÉïÇí ¬ üÇÉÇ÷ÇÝ 1¬2
¸³ë©1)êáõñÇ³ 12 Ï¿ï« 2)âÇÝ³ëï³Ý 7 Ï¿ï« 3)üÇÉÇ÷ÇÝ 7 Ï¿ï
´©ËÙµ³Ï© ¬ Úáñ¹³Ý³Ý - ²õëïñ³ÉÇ³ 0¬1« ¬ øáõ¿ÛÃ - Â³Ûáõ³Ý 9¬0
¸³ë©1)²õëïñ³ÉÇ³ 12 Ï¿ï« 2)øáõ¿ÛÃ 7 Ï¿ï« 3)Úáñ¹³Ý³Ý 7 Ï¿ï
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Æñ³ù - Æñ³Ý 2¬1« ¬ ÐáÝÏ øáÝÏ - ä³Ññ¿ÛÝ 0¬0
¸³ë©1)Æñ³ù 10 Ï¿ï« 2)ä³Ññ¿ÛÝ 8 Ï¿ï« 3)Æñ³Ý 6 Ï¿ï
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý - ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 2¬3
¬ ºÙ¿Ý - ä³Õ»ëïÇÝ 1¬0
¸³ë©1)ê¿áõï©²ñ³µ©8 Ï¿ï« 2)Æõ½å¿ùÇëï³Ý 6 Ï¿ï« 3)ºÙ¿Ý 5 Ï¿ï
º©ËÙµ³Ï© ¬ úÙ³Ý - ä»ÝÏÉ³ï¿ß 4¬1« ¬ ²ýÕ³ÝÇëï© ¬ ÐÝ¹Ï³ëï©1¬1
¸³ë©1)ø³Ã³ñ 10 Ï¿ï« 2)úÙ³Ý 9 Ï¿ï« 3)²ýÕ³ÝÇëï³Ý 4 Ï¿ï
¼©ËÙµ³Ï© ¬ øÇñÏÇ½Ç³ - Ö³µáÝ 0¬2« ¬ ØÇ³ÝÙ³ñ ¬ Â³×ÇùÇëï©4¬3
¸³ë©1)Ö³µáÝ 12 Ï¿ï« 2)øÇñÏÇ½Ç³ 6 Ï¿ï« 3)Â³×ÇùÇëï³Ý 6 Ï¿ï
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ìÇ»ÃÝ³Ù - ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ© 1¬0
¬ Ø³É»½Ç³ ¬ Â³ÛÉ¿Ýï 2¬1
¸³ë©1)ìÇ»ÃÝ³Ù 10 Ï¿ï« 2)Â³ÛÉ¿Ýï 7 Ï¿ï« 3)²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ© 6 Ï¿ï
À©ËÙµ³Ï© ¬ ÈÇµ³Ý³Ý - Ð³ñ©øáñ¿³ 0¬0
¬ ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý - ÐÇõë©øáñ¿³  3¬1
¸³ë©1)Ð³ñ©øáñ¿³ 8 Ï¿ï« 2)ÈÇµ³Ý³Ý 7 Ï¿ï« 3)ÐÇõë©øáñ¿³ 7 Ï¿ï£

Öաïñակ
ՓոñթուկալÇ Øñóաßաñù

Îաñ¿ն ¶ñÇգոñեանª 2¬ñ¹
öáñÃáõÏ³ÉÇ üÇÏ»Ûñ³ îë üáë ù³Õ³-
ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³õ ï³ñ»Ï³Ý 
×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÁ 
45 í³ñå»ïÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»-
³Ùµ« áñáÝó 8¬Á Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Î³ñ¿Ý 
¶ñÇգáñ»³Ý 9 Ñ³Ýգñáõ³ÝÝ»ñáõ 
ÁÝÃ³óùÇÝ ß³Ñ»ó³õ 7 Ï¿ï »õ գñ³õ»ó 
2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²é³çÇÝ ¹ÇñùÁ գñ³õ»ó 
É»Ñ Ø³ã¿Û øñ»ùáíëùÇÝ£

Öաïñակ
ìեթեñաննեñու ԱßËաñÑÇ ԱËոÛեանութÇւն

ìաÑանեան Î¿ë Î¿ï Ðեéու
Ö³ïñ³ÏÇ í»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÙÇÝã»õ 
65 ï³ñ»Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñգÇ 6¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« è³ý³Û¿É ì³Ñ³Ý»³Ý 
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ »õ ³é³ç³ï³ñ¿Ý Ñ»éáõ ¿ Ï¿ë ÙÇ³õáñáí ÙÇ³ÛÝ£ ÆëÏ 
ÙÇÝã»õ 50 ï³ñ»Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« Î³ñ¿Ý ØáíëÇë»³Ý å³ñïáõ³Í ¿ 
áõ ²ñï³ß¿ë ØÇÝ³ë»³Ýª Û³ÕÃ³Í£ ºñÏáõ Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñÁ 1©5 Ï¿ï Ñ»éáõ 
»Ý ³é³ç³ï³ñ¿Ý£

äաëùեթåոլ
Աñաբական ÎÇնեñու ԱկուÙբնեñու ´աÅակ

ä¿Ûñութ ՇաÑեóաւ Æñ ԱéաçÇն îÇïÕոëÁ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ §ä¿ÛñáõÃ¦ ³ÏáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ å³ëù»ÃåáÉÇ ²ñ³µ³Ï³Ý 

ÏÇÝ»ñáõ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ« Ø³ñáùÇ Ø»ùÝ¿ë ù³Õ³ùÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ 
íñ³Û Û³ÕÃ»É¿ »ïù ÂáõÝáõ½Ç §²É ²Ù³É¦ ËáõÙµÇÝ 62¬50 Ñ³ßÇõáí£ ²Ûë 
ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ³ÏáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇïÕáëÝ ¿£ ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý 
ï³ñµ»ñ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÷³ÛÉ³Í »Ý §Ð©Ø©À©Ø¦Á« §èÇ³ïÇ¦Ý »õ 
§²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦Á£     

äաëùեթåոլ
¾ն äÇ ¾Û¬Ç ԱËոÛեանութÇւն

ՔլÇ÷Áñ½Ç ØñóանÇßÁ
²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»Ã-
åáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« §Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½¦ 
Ùñó³ÝÇß ÙÁ Ñ³ëï³ï»ó« »ñµ 49 
Ï¿ïÇ ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ Û³ÕÃ»ó 
§²ÃÉ³ÝÃ³ Ðááõùë¦ÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ øÉÇíÉ¿Ýï ø³í³ÉÇÁñ½ - üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 
76ñ½ 95¬114
¬ ê³ùñ³Ù»ÝÃû øÇÝÏ½ - äáëÃÁÝ ê»É-
ÃÇùë 100¬99
¬ Ø»ÙýÇë ÎñÇ½ÉÇ½ - î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó 
114¬131
¬ È² È¿ÛùÁñ½ - ²ÃÉ³ÝÃ³ Ðááõùë 122¬101
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕ©ÈÁäñáÝ Ö¿ÛÙ½ 33 Ï¿ï 7 éÇå 12 ÷áË
- È² øÉÇ÷Áñ½ ¬ ²ÃÉ³ÝÃ³ Ðááõùë 150¬101
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕ©öáÉ Öáñ× 37 Ï¿ï 4 éÇå 3 ÷áË
²ñ»õ©ßñç³Ý©1)ê»ÉÃÇùë 10 Û³ÕÃ ¬ 2 å³ñï« 2)ÐÇÃ 9¬3« 3)ä³ùë 9¬3« 4)
è»÷ÃÁñ½ 8¬4
²ñ»õÙï©ßñç³Ý©1)È¿ÛùÁñ½ 11 Û³ÕÃ ¬ 2 å³ñï« 2)èáù¿ó 10¬3« 3)Ü³Ï¿ó 9¬3« 
4)Ö³½ 8¬4£

ԹենÇë
ØաëթÁñ½Ç Աւաñïական Øñóաßաñù

òÇóÇ÷աë ՇաÑեóաւ Æñ ԱéաçÇն îÇïÕոëÁ

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£ ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³Ýգñáõ³Ý ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ գñ³õáÕ 
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ£ ºññáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© è.ü»ï»ñ¿ñ (3) - Ü.ÖáùáíÇã (2) 6¬4« 6-3
Ø©ä»ññ»ÃÇÝÇ (8)  - î©ÂÇÙ (5) 7¬6 Ãå 7¬3« 6¬3
´©ËÙµ³Ï© è.Ü³ï³É (1) - ê.òÇóÇ÷³ë (6) 6¬7 Ãå 4¬7« 6¬4« 7-5
²©¼í»ñ»õ (7)  - î©Ø»ïí»ï»õ (4) 6¬4« 7¬6 Ãå 7¬4
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÁ©
î.ÂÇÙ (5) - ².¼í»ñ»õ (7) 7¬5« 6¬3
ê©òÇóÇ÷³ë (6)  - è©ü»ï»ñ¿ñ (3) 6¬3« 6¬4
ÆëÏ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
ê©òÇóÇ÷³ë (6)  - î©ÂÇÙ (5) 6¬7 Ãå 6¬8« 6¬2« 7¬6 Ãå 7¬4
²Ûë ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñáí É»óáõÝ ÙñóáõÙÇ ³õ³ñïÇÝ« ÃÇõ 6 ¹³ëáõ³Í ÛáÛÝ Ù³ñ½ÇÏ 
êÃ»ý³Ýáë òÇóÇ÷³ë ß³Ñ»ó³õ Çñ ³é³çÇÝ Ù³ëÃÁñ½Ç ïÇïÕáëÁ« Û³ÕÃ»É¿ 
»ïù ³õëïñÇ³óÇ ÃÇõ 5 ¹³ëáõ³Í îáÙÇÝÇù ÂÇÙÇÝ£
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Սկիզբը Էջ 03

Կենսապատում Լիբանանահայութեան

Պատասխանատու քարտուղարն է «Հայկազեան Հայագիտական հան-
դէս»ին (1993) եւ տնօրէնն է Հայկազեան համալսարանի Հայկական 
սփիւռքի ուսումնասիրութիւններու կեդրոնին, միաժամանակ լիբանանա-
հայ պատմութիւն եւ հայ-ընկերային-քաղաքական միտքի պատմութիւն կը 
դասաւանդէ Հայկազեան համալսարանին մէջ: Անդրանիկ Տագէսեան նաեւ 
անդամ է Երեւանի Պետական համալսարանի «Հայագիտութեան հարցեր» 
հանդէսի խմբագրակազմին:
Խմբագրած է բազմաթիւ հատորներ, կազմած, խմբագրած է տարեգիրքեր 
եւ այլ հրատարակութիւններ, իսկ անձամբ հեղինակ է «Պատմութիւն ՌԱԿ 
Լիբանանի շրջանակի 1922-1937 (1993)» եւ «Վահան Պէտէլեան. Երաժիշտ-
մանկավարժը (2004)» հատորներուն: Արմէն Իւրնէշլեանի հետ կազմած է 
«Լիբանանահայ գիրքը 1894-2012 մատենագիտական ցանկ» հատորը (2013):
Ահա թէ ինչ գրած է Անդրանիկ Տագէսեան իր գիրքին յառաջաբանին մէջ.
…Ակնարկ մը՝ Լիբանանի եւ ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի երկիրներու 
եւ ժողովուրդներու վերջին հարիւրամեակի պատմութեան՝ պիտի պարզէ 
օրէնքի քան թէ բացառութեան կարգ անցած անկայունութիւնը շրջանին:
Քաղաքական վերաքաղի համայնապատկերը պիտի ընդրգրկէ.- Առաջին 
Համաշխարհային պատերազմը (1914-1918), Սայքս Փիքոյի համաձայնագիրը 
(1916) եւ պայմանականօրէն յառաջացուցած պետութիւններ (Լիբանան՝ 1920, 
Սուրիա՝ 1920, Իրաք՝ 1921, Յորդանան` 1928, Պաղեստին եւ Իսրայէլ՝ 1948), 
Ֆրանս-բրիտանական հոգատարութիւն (1922), Լոզանի համաձայնագիր 
(1923), Ալեքսանտրէթի յանձնում (1939), Երկրորդ Համաշխարհային 
պատերազմ (1939-1944), Պաղ պատերազմ եւ Սովետ-Ամերիկեան մրցակ-
ցութիւն (1948), Պաղտատի Ուխտ (1955), Սուէզի ջրանցքի տագնապ 
(1956), արաբ-իսրայէլեան պատերազմներ (1967, 1973): Պաղեստինեան 
հարցի լուծման ծուռ եւ շիտակ (միշտ անյաջող) փորձեր, Պաղեստինեան 
Ազատագրական պայքար, Իրանի կրօնական յեղափոխութիւն (1979), 
Իրան-Իրաք պատերազմ (1980-1988), Իրաքի ներխուժում Քուէյթ (1990), 
Իրաքի վրայ կրկնակի ներխուժում (1990, 2003), արաբ միջպետական 
լարուածութիւններ, նաեւ միացումի անյաջող փորձեր եւ նշանակալից այլ 
իրադարձութիւններ ու անոնցմէ շատերուն շարունակուող հետեւանքներն 
ու զարգացումները:
Մեծաթիւ են նաեւ օտար միջամտութիւններն ու ներպետական անկա-
յունութեան պարագաները՝ պետական հարուածներ, զինուորական 
յեղաշրջումներ, ներքին խլրտումներ, ըմբոստութիւններ, քաղաքացիա-
կան պատերազմներ, ընկերային, տնտեսական վերիվայրումներ: Միով 
բանիւ, շրջանը՝ Առաջին Համաշխարհային պատերազմէն ի վեր մնայուն 
անկայունութիւն կ՚ապրի՝ տնտեսական, գաղափարական-ընկերային, 
մշակութային եւ ժողովրդագրական նոյնքան ազդու ցնցումներուն կողքին: 
Միւս կողմէն, 1920-էն եւ անկէ առաջ ծայր առած ու տակաւ թափ առնող 
թեքնոլոճիով, ճաշակով, կենցաղով, կանոնակարգումով, հեղինակացումով 
եւ ամէ՛ն ինչով արեւմտականացումը Միջին Արեւելքին՝ կը շարունակուի: 
Կը շարունակուի նաեւ այդ գործընթացին ոչ-միանշանակ պատշաճումը, 
ընդհուպ՝ մինչեւ հակադրութիւնը:
Լիբանանի հայօճախը (ինչպէս Լիբանանը՝ ընդհանրապէս), ըստ պարա-
գաներու, կրցաւ օգտուիլ միջավայրի ապակայունութենէն, յաճախ ալ 
մեծապէս տուժեց անկէ: Դժուար է գրել Լիբանանի հայօճախին ամբողջական, 
համապարփակ կենսապատումը: Ան բազմատարր է ու բազմերես: Եղած 
փորձերը -այս մէկը եւս- կրնան քիչ մը աւելի հասկնալի դարձնել Լիբանանի 
հայօճախը: Այս հատորը կենսապատումին կը ջանան մատչիլ համարկումի 
պրիսմակէն, ելակէտ առնելով ինքնութիւնը:
Հատորը ջանք մըն է լիբանանահայութեան՝ վերջին հարիւրամեակի 
պատում մը յառաջացնելու, որուն հենքին վրայ կը ներկայացուի հայօճախին 
համարկումի ընթացքը: Ան կենսապատումն է արմատախլուածութենէ 
գաղթօճախ, ապա եւ հայօճախ անցումին, ուր համառօտակի կը ներկայա-
ցուի 1920-2005 շրջանը: Փորձած եմ հայօճախին մանաւանդ 1990-2005 
տասնհինգամեակի պատկերին համառօտ վերարտադրում մը կատարել. 
զգացումները, ըմբռնումներն ու մանաւանդ մտայնութիւնը ներկայացնել՝ 
առանց ընդգրկելու 2005-էն ետք յառաջացած մտայնութիւնը:
Նման պատում մը պիտի օղակէ ժամանակակից լիբանանահայ նորահաս 
սերունդը իր անմիջական երէկին եւ այդ երէկին նուաճումներուն տէր 
կանգնեցնէ զինք:
…Այս գիրքը հաշուեյարդարի փորձ մըն է՝ առաւել յստակատեսութեան 
սատարող, յուսալով, որ ան կ՚օգնէ Լիբանանի հայօճախին խորքային 
մարտահրաւէրներուն յայտնաբերումին եւ անոնց ռազմավարական դիմագ-
րաւումին:
Համարկում՝ integration-ը կը սահմանենք իբրեւ ենթախումբի մը գիտակցեալ, 
զգօն առընչումը՝ իր ազգային-քաղաքական-լեզուական-մշակութային-ընկե-
րային-տնտեսական-կենցաղային համակարգերու ծիրէն դուրս գտնուող 
ուրիշ հաւաքականութիւններու համապատասխան համակարգելու: Այս 

առընչումով առաջին հաւաքականութիւնը ընտրովի կ՚ընդ-գըրկէ այլ հաւա-
քականութիւններու վերոյիշեալ համակարգերուն կարգ մը երեսակները, 
միշտ գերակշռութիւն վերապահելով իր սեփական ազգային-մշակութային 
համակարգին: Համարկումի ընթացքին ազգային-քաղաքական-լեզուական-
մշակութային-ընկերային-տնտեսական-կենցաղային համակարգերու 
բաղադրիչները կրնան գտնուիլ փոխշփումի, փոխառընչումի, փոխընդգր-
կումի եւ փոխազդեցութեան տարբեր հանգրուաններու վրայ: Համարկումը 
առողջ կ՚ըլլայ, երբ փոխադարձ կ՚ըլլայ շփում-առընչումը: Համարկումը 
քարացած վիճակ չէ, այլ անընդհատ գործընթաց: Համարկումին յառաջացեալ 
կամ խորացեալ հանգրուանը (երբ ներկրուող տարրերը կը դառնան 
գերակշիռ ի հեճուկս սեփական տարրերուն) կու տայ նախանշանները 
հաւաքականութեան տարբեր շերտերու ձուլման ընթացքին: Համարկումին 
մակերեսային եւ սկզբնական հանգրուանը կ՚արտացոլացնէ սեփական 
պատեանի մէջ կծկը-ւած հաւաքականութիւն մը: Գիրքին մէջ անդրադարձ 
կը կատարուի համարկումի գործընթացը խթանող եւ/կամ խոչընդոտող 
գործօններու:
Ինքնութիւն՝ identity-ն կը սահմանենք իբրեւ անհատին կեանքին տուեալ 
հանգրուանի կենսափիլիսոփայութիւնը ձեւաւորող եւ դրսեւորող, անոր 
գիտակցական եւ ենթազգայական արժեհամակարգը կազմաւորող ապրը-
ուած-ձեռք բերուած-որդեգրուած-ժառանգուած, ուստի եւ՝ իմաստաւորուած 
ազդակներու համապարփակ փաթէթը:
Եւ վերջապէս, ամփոփելով չորս գլուխներէ կազմուած գիրքը, Անդրանիկ 
Տագէսեան, ցոյց տալով հայութեան բոլոր ձեռքբերումներն ու յաջողութիւն-
ները, կը խօսի նաեւ տագնապներուն եւ անկումին մասին, որ այսօր կը 
դիմագրաւէ հայութիւնը: Ի՞նչ պիտի ըլլայ հայութեան եւ առհասարակ 
քրիստոնէութեան ապագան Մերձաւոր Արեւելքի մէջ… Հեղինակը այսպիսի 
մտածումներ ունի. «Վերջին տասնամեակի Միջին Արեւելքի մեծագոյն 
փոփոխութիւններէն կարելի է համարել փոքրամասնութիւններու 
նուազում-առաւել անշքացումը՝ քաղաքական-զինուորական-ընկերային-
ժողովրդագրական-տնտեսական-մշակութային-արհեստակցական բոլոր 
բոլոր ոլորտներուն մէջ: Փոքրամասնութեանց եւ քրիստոնէական անշքացու-
մը բարոյահոգեբանական մեծ ընկճախտ պատճառած կը թուի ըլլալ շրջանի 
փոքրամասնութիւններուն, ի միջի այլոց նաեւ հայութեան: Դժբախտաբար, 
սակայն հայկական տիեզերքին մէջ արձանագրուած դրական քայլերը, 
նուաճումները, չափազանց անբաւարար են սպեղանի դառնալու, ամոքելու 
եւ կորով ներշնչելու Միջին Արեւելքի հայութեան, հակառակ որ անոր շրջանի 
հայութիւնը յարաբերաբար նուազ կը տառապի, քան գաղթականութեան 
ցուպը ձեռք առած տեղաբնիկ գաղթականները:
Խաւարին մէջ իսկ կարելի է լոյս երազել, լոյսին տեսիլքը ունենալ:
Իսկ հայկական տիեզերքին միայն կարգ մը երեսակները մութ են: Անդին կան 
լուսաւոր շերտեր: Պարտինք լուսաւոր այդ գօտիները համատեղել, դարձնել 
ծիածան, վերածել դրամագլուխի ու հաւատքով, պայծառատեսութեամբ 
կերտել անոնց վրայ», կ՚եզրակացնէ հեղինակը:
Այսօր՝ Լիբանանի աննախադէպ տագնապի այս օրերուն, խիստ այժմէա-
կան է եւս մէկ անգամ թերթել Անդրանիկ Տագէսեանի լիբանանահայ 
կենսապատումը:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ռազմավարութեան կարգաւորման նպատակն է զբօսաշրջութեան 
կայուն զարգացման միջոցով նպաստել Հայաստան այցելուներու թիւին 
աճին եւ ներքին զբօսաշրջութեան խթանման, զբօսաշրջային առա-
ջարկներու բազմազանեցման եւ զբօսաշրջիկներու փորձառութիւն-
ներու ընդլայնման, Հայաստանի մէջ զբօսաշրջիկներու այցելութեան 
ժամանակահատուածի երկարաձգման եւ ծախսի կարելիութիւններու 
ընդլայնման, ենթակառուցուածքներու եւ մատուցուող ծառայութիւններու 
որակի բարելաւման, համաշխարհային զբօսաշրջութեան քարտէսին վրայ 
Հայաստանի դիրքի բարելաւման, զբօսաշրջութեան ոլորտի կրթութեան եւ 
մասնագիտական որակաւորման համակարգի ամրապնդման:
Մշակուող ռազմավարութեան գործադրութեան պարագային կ՛ակնկալուի 
մինչեւ 2030 ապահովել միջազգային այցելութիւններու տարեկան 10 տոկոսի 
աճ, յատկապէս 2030-ին՝ 5.18  միլիոն միջազգային զբօսաշրջիկ:
Զբօսաշրջութեան ներդրումը ընդհանուր զբաղուածութեան մէջ՝ 2030ին՝ 
130,647 աշխատատեղ:

Մշակուած է Հայաստանի 
Զբօսաշրջութեան Զարգացման 2020-

2030ի Ռազմավարութիւնը
Սկիզբը Էջ 02
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱՐՇԱԿ ԳԱՌՆԻԿԵԱՆ
(1931 – 2014)
«Դիմանկար»

20 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Համացանցի Վրայ

Արցախի Եւ Հայաստանի Տարբեր Մարզերու Մէջ 
Ձիւն Պիտի Տեղայ

Նոյեմբեր 21-22-ին Լոռիի, Տաւուշի, Սիւնիքի եւ 
Արցախի մէջ ձիւն ունենք եւ ջերմաստիճանի 
նուազում 8-10 աստիճանով։ Այս մասին 
Facebook-ի իր էջին գրած է ՀՀ Արտակարգ 
Իրավիճակներու Նախարարութեան հիտրո-

մեդ ծառայութեան օդերեւութաբանական 
կեդրոնի պետ Գագիկ Սուրէնեան:
«Միւս մարզերուն մէջ յառաջիկայ 10 օրերուն 
ոչ տեղումներ ունինք, ոչ ալ ջերմաստիճանի 
լուրջ նուազում»,-գրած է ան:

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Մահագրական

ԱՆԱՆՈՒՆ

Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է,
ըսէ՛, մասուր ու կանանչէ
ցանկապատին շուքին նստած
վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է։

Ըսպիտակ, կաթ ու մազտաքէ
բուրող ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է.
ըսէ՛, քի՛չ մը գեթ չե՞ս դողար,
հովիկն անուշ երբոր փըչէ...։

Հըպա՜րտ ծաղիկ, անունն ի՞նչ է
պարիկին, որ անցաւ քովէդ,
հեզուկ ու սև սաթի վէտվէտ
ցայտք մը ձըգած իր քամակէն:

Գիտե՜ս, ծաղի՜կ, անունն ի՞նչ է
դողին՝ զոր քեզ տըւաւ հովիկ,
ու ձայնին՝ որ զիս կը կանչէ...։

Միսաք Մեծարենց

Ոչ Եւս Է
Ճարտարապետ Անդրանիկ Տաղլեան

Տխուր երեւոյթ է, երբ կը կորսնցնենք կրտ-
սեր սերնդակից` կեանքի ու հայ մշակոյթի 
նուիրեալ գաղափարակից բարեկամ մը։

Մահուան գաղափարը թէեւ տխուր է ինքնին, 
սակայն մխիթարական երեւոյթ մը կը պարզէ իր 
հարազատներու եւ բարեկամական շրջապա-
տին,  երբ մեզմէ անդարձ հեռացող անձին մէջ կը 
գտնենք երբեմնի ուշիմ աշակերտն ու յաջողակ 
համալսարանական ուսանողը, ապա` շուրջ յիսն-
ամեայ  տեւողութեամբ գործունէութիւն մը։
Անդրանիկը ծնած էր 1937ին Ալեքսանտրէթ, բնիկ 
քիլիսցի Մկրտիչ եւ Մարիամ Տաղլեաննե-րու 
յարկին տակ։
Ընտանիք մը` ուր ծնունդ առին Թորոս, Սարգիս, 
Ալիծ, Անդրանիկ եւ Յակոբ._ չորս եղբայրներ եւ 
քոյր մը։
Ալեսանտրէթի հայութեան պարպումին` 1939ին, 
Տաղլեանները նախ կը տեղափոխուին Հալէպ, 
ապա` 1948ին կը հաստատուին Պէյրութ` ուր 
անհրաժեշտ ուսում կը ստանան կամ կեանքի 
ասպարէզ կը նետուին մեծահասակները։
Անդրանիկ, տարի մը կը յաճախէ  Նոր Ատանայի 
Աբգարեան վարժարան, որուն ընթացքը կ’աւար-
տէ եւ 1949_1956 իր երկրորդական եւ հայեցի 
ուսումը կը ստանայ ՀԲԸՄ ի Յովակիմեան_
Մանուկեան նորաբաց վարժարանէն ներս, 
ուր Արա Թոփճեանի տնօրէնութեամբ եւ 
Վահէ_Վահեանի, Զարեհ Մելքոնեանի, Օննիկ 

Սարգիսեանի, Գերսամ Ահարոնեանի, Համբարձում 
Պէրպէրեանի եւ անոնց աստղաhոյլին մաս կազմող 
միւս ուսուցիչներու համատեղ ջանքերով աճեցաւ 
այդ տասնամեակին յատուկ նորահաս սերունդ մը։
Անդրանիկ Տաղլեան եղաւ  Երեւանի Պետական 
Համալսարան ընդունուած առաջին սերունդի 
տղոց շարքին։
1964ին` ճարտարապետի իր վկայականով ու 
բնածին յատկանիշներով օժտեալ երիտասարդ թէ 
մեծահասակ` ան եղաւ մեծապէս գնահատուած 
շինարար _ ճարտարապետ մը` միջազգային 
բարձրակարգ  նախագիծեր ու ծրագիրներ իրա-
կանացնող Արաբական բազմաթիւ երկիրներու 
մէջ, ինչպէս` Իրաք, Սէուտական Արաբիա,  
Արաբական  Միացեալ  Էմիրութիւններ եւ այլ 
անապատային վայրեր, միշտ կեդրոն ունենալով 
Պէյրութը` իբրեւ սիրելի բնակավայր։
Իր ընտանեկան կեանքը սկիզբ առած է  1963ին, 
Երեւան` ուսանողական տարիներուն, եւ Միլային 
հետ կազմած` ընտանեկան երջանիկ  բոյն մը, 
արժանացած Աստուծոյ օրհնութեան` Անիին 
ծնունդով(1964)։
Ճարտարապետ Անդրանիկ Տաղլեան պիտի մնայ 
մեր մշակոյթի պատմութեան մէջ,  իր հետեւեալ 
ներդրումներով._
ա._ Աշխատակցած է սփիւռքահայ մամուլին 
(“Զարթօնք”, “Նայիրի շաբաթաթերթ” նոր շրջան 
եւ այլ թերթեր)։
բ._ Իր յօդուածներու ժողովածուն ` 
“Մտորումներ Ժամանակի Հետ” Երեւան, Մուղնի 
հրատարակչութիւն, 2004։
գ._ Նորանկախ հայրենիքի տարածքին` կիսա-
ւեր եկեղեցւոյ մը վերանորոգումը` ի հայրա-
պետոութեան  երանաշնորհ Տ Տ Գարեգին Ա. 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի։
դ._Ապու Տհապիի  Հայկական Մշակութային 
Ընկերակցութեան  հիմնումը` 1990ին, երբ սոյն 
տողերս ստորագրողին աջակից եւ համահիմ-
նաղիր դարձան Անդրանիկ Տաղլեան եւ Վաչէ 
Գասեմճեան, որ ծառայեց իբրեւ մշակութային 
ովասիս` անապատային այս մայրաքաղաքէն ներս։
ե._ Հանգուցեալ Անդրանիկին գիտակցական 
ողջ կեանքին գաղափարախօսութիւնը հիմնուած 
էր ՀԲԸ Միութեան եւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան հաւատոյ հանգանակին վրայ։ Հայ-
րենիքի սէրն ու ծառայութիւնը կը նկատէր գերիվեր 
ամէն նկատումէ։
Այս ոգիով տեւեց մեր աւելի քան 50ամեայ 
բարեկամութիւնը` թէ’ անապատային քաղաք-
ներու մէջ եւ թէ իր Պէյրութ այցելութեան կար-
ճատեւ շրջաններուն, երբ իր մասնակցութիւնը 
կը բերէր իբրեւ ժողովական` Պէյրութի Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան տեղական վարչութեան։
Յարգանք իր երբեմնի վաստակին եւ յաւերժ լոյս 
իր յիշատակին։
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Լրատուութեան Գործընկեր

 ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի  «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ   
ՎԵՐՍԿՍԱՒ  ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Յարափոփոխ  լիբանանեան առօ-
րեան անդամալուծեց երկրին գրե-
թէ  բոլոր մարզերը:  Նոյեմբերի  
վերջին շաբաթը  նախատեսուած  
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Արին»  պարա-
խումբին ելոյթները ակամայ  
յետաձգուեցան:  Լիբանանի աստի-
ճանական հանդարտութենէն 
քաջալերուելով, ՀԵԸ-ի «Արին» 
պարախումբը  վերսկսաւ իր  փոր-
ձերուն:
Պարախումբին  փորձերը   ինչպէս  
միշտ,  տեղի կ’ունենան ՀԲԸՄ-ի 
Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ, 
պարուսոյց  Անի Կոստանեանի  
հովանաւորութեան եւ  պարա-
խումբի վարչութեան անմիջական  
հսկողութեան տակ:
ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբը  իր 
տարեկան ելոյթը պիտի ունենայ  
յառաջիկայ 28, 29  Փետրուար 
եւ 1 Մարտ 2020-ին, Էմիլ Լահու-

տի անուան Համագումարներու 
Պալատին մէջ:  
Միւս կողմէ, պարախումբին  
վարչութիւնը եւ պարուսոյցը 
գեղեցիկ  գաղափարը յղացան     
պարախումբին միանալ փափա-
քող  նորեկներուն առջեւ: Նորեկ-
ները  արդէն իսկ կը հետեւին 
կանոնաւոր փորձերուն: Արձա-
նագրուիլ  փափաքողները կրնան 
դիմել  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրա-
սենեակը,  հեռ.՝  04 523043/4:
Ուրախութեամբ կը  յայտնենք, 
թէ  այս  օրերուն, մօտիկ երէկի 
նման, աշխուժ  մթնոլորտ կը  տիրէ 
ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբի  
ընտանիքին մէջ. ելոյթներու  
նախապատրաստութիւն եւ  
նորեկներու արձանագրութիւն: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ  ԵՒ  
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ 

ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ


