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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Հարիրի Վճռեց. Ան Պիտի Չընդունի
Վարչապետի Պաշտօնը

Լիբանանի հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ յայտարարութիւն
մը հրապարակելով շեշտեց, որ ինք հրաժարած է վարչապետի պաշտօնը
ստանձնելու խնդրէն։ Հարիրի նաեւ նշեց, որ իր համար երկիրը տնտեսական
բարդ վիճակէն դուրս հանելու համար գոյութիւն ունի մէկ ճանապարհ, որն
է մասնագէտներու, ոչ քաղաքական կառավարութիւն մը:
Հարիրի նաեւ նկատել տուաւ, որ այսօր բողոքի ալիքին սկիզբ առնելէն
աւելի քան քառասուն օր եւ կառավարութեան հրաժարումէն երեսուն օր
անց երկիրը հարուածող տագնապին ամէնէն մտահոգիչ երեսն այն է,
որ քաղաքական կարգ մը շրջանակներ կը շարունակեն անգիտանալ, թէ
Լիբանանն ինչ դժուարին տագնապի մը առջեւ կանգնած է։ Ան իր խօսքի
աւարտին յոյս յայտնած է, որ վարչապետի պաշտօնը ստանձնելու վերաբերեալ
իր որդեգրած կեցուածքէն ետք Լիբանանի հանրապետութեան նախագահը
արագօրէն ընթացք կու տայ նոր վարչապետի նշանակման վերաբերեալ
տեղի ունենալիք պարտադիր խորհրդակցութիւններուն։
Վարչապետի պաշտօնի համար երէկ արծարծուեցաւ Սամիր Խաթիպի
անունը, որ Սաատ Հարիրիի մօտիկ՝ Սիւննի անձնաւորութիւն մըն է եւ
յաջող շինարար:
Խաթիպ, չհերքեց իր անուան շուրջ դարձող նիւթը: Ընդհակառակը, ան ըսաւ,
որ ինք պատրաստ է ստանձնելու վարչապետի պաշտօնը:
Մինչ նախագահական պալատի մօտիկ աղբիւրներ նշեցին, որ հաւանականութիւնները մեծ են, որ Հինգշաբթի օրը նախագահ Աուն սկսի իր
խորհրդակցութիւններուն, անուանելու նոր վարչապետը, երկրի տարածքին
շարունակուեցան ցոյցերն ու բողոքի շարժումները: Իրար դէմ ցոյցեր
կատարուեցան ինչպէս Պաապտայի պալատին մօտ նոյնպէս փորձ մը
կատարուեցաւ ցոյցեր կատարել Պիքֆայյայի մէջ նախկին Նախագահ Ամին
Ժըմայէլի դէմ: Ի դէպ Պաապտայի պալատի շրջակայքը բարձրացած էին
աունական շարժումի անդամներ, որոնք ուզեցին դէմ դնել կատարուելիք
ցոյցերուն:
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Էդմոն Մարուքեան Lիբանանահայերուն
Հրատապ Օգնութիւն Տրամադրելու
Առաջարկով Դիմած է Փաշինեանին

ԱԺ «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Էդմոն Մարուքեան
դիմած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին` լիբանանահայերուն հրատապ
օգնութիւն տրամադրելու վերաբերեալ առաջարկով: Այս մասին կը յայտնեն
կուսակցութեան մամուլի ծառայութենէն:
«Ինչպէս շատերուդ յայտնի է, արդէն տեւական ժամանակ է, որ Լիբանանի
Հանրապետութեան մէջ կը շարունակուին զանգուածային ցոյցերն ու
անհանգստութիւնները: Լիբանանի այս դրութիւնը կը սպառնայ նաեւ տեղի
հայ համայնքին, որ մեծ թիւ կը կազմէ Լիբանանի մէջ, անվտանգութեան:
Այս պայմաններուն մէջ ՀՀ կառավարութիւնը պէտք է սատար կանգնի
մեր հարիւր հազարաւոր հայրենակիցներուն` անոնց այս իրավիճակին մէջ
մինակ չձգելու համար:
Այսպիսով, մեր կողմէ Լիբանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն
Հայաստանի մէջ ընդունելու եւ անհրաժեշտ օգնութիւն տրամադրելու
հրատապ ծրագիր իրականացնելու առաջարկ ներկայացուած է»,-նշած է
Մարուքեան:

Եւրոպական Երկիրները Բաւարար
Տեղեկացուած Չեն Ատրպէյճանի Մէջ
Հայատեացութեան Երեւոյթի Մասին.
Փաշինեան

Ատրպէյճանի մէջ մեծապէս տարածուած է հայատեացութեան երեւոյթը,
իսկ եւրոպական երկիրները բաւարար չափով տեղեկութիւն չունին այդ
մասին։ Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, նշեց Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան Corriere della Sera թերթին հետ հարցազրոյցին ընթացքին:
Շար. Էջ 02
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Եւրոպական Երկիրները Բաւարար Տեղեկացուած Չեն Ատրպէյճանի Մէջ
Հայատեացութեան Երեւոյթի Մասին. Փաշինեան
Սկիզբը Էջ 01
«Օրինակ, Եւրոպայի Լիկայի եզրափակիչին, որ տեղի ունեցաւ անցեալ
տարի գարնան Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մէջ, այն ժամանակ «Արսենալ»ի, իսկ ներկայիս
«Ռոմա» ակումբի խաղացող Հենրիխ Մխիթարեանը չկրցաւ մասնակցիլ: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ անոր
հայկական ազգանունը մեծ խնդիր է
Ատրպէյճանի մէջ: Անոր ազգանունով
վերնաշապիկներ հագած եւրոպացի
երկրպագուները կանգնեցուած են
ոստիկանութեան կողմէ: Մէկ շաբաթ
առաջ Ատրպէյճանի քաղաքացի
վարորդ մը ձերբակալուած է միայն
այն բանի համար, որ կը լսէր հայ
երաժիշտի ստեղծագործութիւն
հանդիսացող երգ մը: Իսկ անցեալ
տարի մենք ունեցած ենք դէպքեր,
երբ Ամերիկայի, Ռուսիոյ, Թուրքիոյ
քաղաքացներ հանդիսացող անձերու
արտօնութիւն չէր տրուած մուտք
գործել Ատրպէյճան, քանի որ անոնց
ազգանունները նման էին հայկական

ազգանուններու: Ինչպէ՞ս կ՝առնչուի այս իրավիճակը Ատրպէյճանի
կառավարութեան պաշտօնական
քաղաքականութեան հետ»,- նշեց
Նիկոլ Փաշինեան:
Corriere della Sera-ի թղթակիցը
յայտնեց, որ Ատրպէյճան հայերը
կը մեղադրէ Լեռնային Ղարաբաղի համար ռազմական յարձակման
մէջ՝ պնդելով, որ Հայաստանի վարչապետը յատկապէս կոշտ է: Այս
դիտարկման Փաշինեան արձագանգած է վերյիշելով հայ սպայ
Գուրգէն Մարգարեանի սպանութիւնը:
«Հայկական զինուած ուժերու սպայ
Գուրգէն Մարգարեան քնացած
ժամանակ կացինի հարուածներով
սպաննուած է ատրպէյճանցի սպայ
Ռամիլ Սաֆարովի կողմէն: Երկուքն
ալ կը գտնուէին Պուտափեշտ,
ՆԱԹՕ-ի սեմինարին մասնակցելու
նպատակով: Այդ դէպքը տեղի
ունեցած է 2004-ին: Հունգարիոյ
մէջ ցմահ բանտարկութեան դատապարտուելէ քանի մը տարի անց՝

ատրպէյճանցի սպան արտայանձնուեցաւ իր երկիր: Հայրենիքի մէջ
ան ընդունուեցաւ իբրեւ ազգային
հերոս, անոր ներում շնորհուեցաւ
նախագահ Իլհամ Ալիեւին կողմէ,
ան ստացաւ պաշտօնի բարձրացում եւ ապահովուեցաւ Պաքուի
մէջ բնակարանով»,- աւելցուց Նիկոլ
Փաշինեան:
Այն դիտարկման, թէ պատմութեան
եւ անոր նոյնիսկ սարսափելի հետեւանքներուն գիծով Հայաստանի
ու Ատրպէյճանի արժեւորումները
տարբեր են՝ վարչապետը նշեց,
որ առկայ է հակամարտութիւն եւ
անիկա պէտք է լուծուի:
«Երբ ես դարձայ վարչապետ, բանաձեւ մը առաջարկեցի: Ես ըսի, որ
հակամարտութեան ցանկացած
լուծում պէտք է ընդունելի ըլլայ
Հայաստանի ժողովուրդին համար,
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին
համար եւ Ատրպէյճանի ժողովուրդին
համար: Ես միակ հայ ղեկավարն եմ, որ
նման բան յայտարարած է: Իմ երկրին
մէջ ես ծանր քննադատութիւններու

արժանացայ: Շատերը ըսին՝ ինչո՞ւ
պէտք է Հայաստանի ղեկավարը
մտածէ Ատրպէյճանի ժողովուրդին
մասին: Որեւէ լուծում կրնայ կայուն
ըլլալ, եթէ հաշուի առնուած են հակամարտութեան երեք կողմերը: Ես յոյս
ունէի, որ նախագահ Ալիեւը հանդէս
կու գայ իմ յայտարարութեան նման
յայտարարութեամբ: Մէկ տարիէն
աւելի է՝ կը սպասեմ, բայց դեռ լուր
չունիմ այդ մասին: Եթէ ատիկա տեղի
ունենայ, մենք իրական առաջընթաց
կ՛ունենանք բանակցութիւններուն
մէջ: Յոյսով եմ, որ եւրոպացի գործընկերներն ու Մինսկի խումբի համանախագահները պիտի խրախուսեն
Ալիեւը՝ ընդունելու այս բանաձեւը.
Լեռնային Ղարաբաղի հարցի որեւէ
լուծում պէտք է ընդունելի ըլլայ
Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի
եւ Ատրպէյճանի ժողովուրդներուն
համար: Ես պիտի հասկնայի, եթէ
Ատրպէյճանի նախագահը նախ եւ
առաջ նշէր Ատրպէյճանի ժողովուրդը: Ընդունելի պիտի ըլլար»,- աւելցուց ան։

Տուժած Սուրիացիներուն Օգնելը Հայերու Համար Բարոյական Պարտականութիւն է.
Նիկոլ Փաշինեան
Հայաստան կը մտահոգուի Սուրիոյ
տարածք թրքական ներխուժումով:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
«Corriere della Sera» թերթի հետ
հարցազրոյցի մը ընթացքին նշած
է, որ Հայաստանը դատապարտած
է զայն եւ կը կարծէ, որ միջազգային
հանրութիւնը պէտք է քայլեր ձեռնարկէ, որպէսզի այսօր Սուրիոյ
մէջ գտնուող թրքական ուժերը ետ
տարուին թրքական տարածք: Այս
մասին կը հաղորդէ Armen-press.
am-ը։
Խօսելով Սուրիոյ մէջ պատերազմական գործողութիւններու հետեւանքով ի յայտ եկած փախստականներու խնդրին մասին՝ Նիկոլ
Փաշինեան նշած է, որ Հայաստանը
այս ընթացքին ընդունած է 20 հազար
սուրիացի փախստական:
«Բնակչութեան քանակին հետ յարաբերակցութիւնը հաշուի առնելով՝
ընդունած փախստականներու թիւով մենք 3-րդ տեղն ենք: Մենք երեք
միլիոն բնակիչ ունինք: Սուրիացի

փախստականներուն օգնութեան
ձեռք մեկնելը մեզի համար բարոյական առաքելութեան նման բան է:
Սուրիան երկիր է, որուն պէտք է օգնել:
Մեզի համար ասիկա նախ եւ առաջ
մարդասիրական օգնութեան հարց է:
Տարուան սկիզբը մեր երկիրը յատուկ
առաքելութիւն ուղարկեց այնտեղ՝
բուժանձնակազմ, քաղաքացիական
ականազերծողներ»,- նշած է Նիկոլ
Փաշինեան:
Պատասխանելով այն հարցումին,
թէ ինչու սուրիացիներուն օգնելը
հայերուն համար բարոյական առաքելութեան նման բան կը համարուի, Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ
օսմանեան կայսրութեան ժամանակաշրջանին սուրիացի ժողովուրդը բազմաթիւ հայեր փրկած է
կայսրութեան ռազմական ուժերէն:
«Այդ պատճառով այժմ, երբ սուրիացիները կը տառապին, մենք չենք
կրնար մէկ կողմ քաշուիլ: Ուրախ
եմ, որ կրնանք մեր բարոյական
պարտքը հատուցել: Մեր բժշկական

անձնակազմը իրականացուցած է
բազմաթիւ վիրաբուժական միջամտութիւններ: Սուրիացի շատ
կանայք եւ երեխաներ բուժուած
են հայ բժիշկներու կողմէ: Ականա-

զերծողներու կողմէ սուրիացի երեխաներու համար ազատուած են
տարածքներ, ուր անոնք կրնան
ապահով խաղալ»,- աւելցուցած է
ՀՀ վարչապետը:

Արցախի Մէջ Քարշակը Պայթած է Ականի Վրայ
Նոյեմբեր 25-ին, ժամը 18:10-ին,
Մարտակերտի շրջանային բուժմիաւորումէն Արցախի ոստիկանութեան Մարտակերտի շրջանային
բաժին հաղորդուած է, թէ նոյն օրը,
ժամը 18:00-ին, գլխուղեղի ցնցումով
իրենց մօտ ընդունուած է ՀՀ Վայոց

Ձորի մարզի բնակիչ, 1997-ի ծնունդ
Վ. Ս.-ն։ Այս մասին կը յայտնեն ԱՀ
ոստիկանութենէն:
Պարզուած է ՝ Վ.Ս.-ն մարմնական
վնասուածքը ստացած է նոյն օրը,
ժամը 16:00-ի սահմաններուն, Մարտակերտ քաղաքի յարակից տարած-

քի վրայ «ԿԱՏ-428» մակնիշի քարշակով ջրագիծը անցնելու աշխատանքներ կատարելու ժամանակ`
քարշակի ետեւի աջ անիւը ականի
վրայ պայթելուն հետեւանքով:
Նշանակուած է դատաբժշկական
փորձաքննութիւն:

03

âáñ»ùß³µÃÇ / 27.11.2019

Զարմանալի Նմանութիւններ.
BBC-ի Անդրադարձը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

B

BC-ի ճամբորդական բաժնի վերջին անդրադարձներէն մէկը, որ նուիրուած էր
հայերու եւ պասքերու նմանութիւններուն, քննարկուեցաւ նաեւ
հայկական մամուլին մէջ: Յօդուածագիր Ճասթին Քալթերոն անդրադարձած է հայերու ու պասքերու մշակոյթին, լեզուին եւ եղած
նմանութիւններուն: Թեման, անշուշտ նոր չէ. այդ նմանութիւնները յաճախ
շատեր քննարկած են եւ գիտական մակարդակի վրայ ուսումնասիրութիւններ
կատարած հայերու եւ պասքերու ունեցած նմանութիւններուն մասին: Այս
անգամ BBC-ի յօդուածագիրը Պասքերու երկրին՝ Պասքոնիոյ մէջ էր, Սպանիոյ
թագաւորութեան հիւսի-սը գտնուող այդ զարմանահրաշ բնակավայրը: Ան
ներկայացուցած է ժամանակակից հետազօտութիւններէն օրինակներ,
որոնց մէջ կը խօսուի այդ ընդհանրութիւններու մասին: Լրագրողը իր
տպաւորութեան կը սկսի նկարագրութեամբ Սան Սեպաստիան քաղաքի
տաճարին, որ ամենաշատ այցելուներ ունեցող վայրերէն մէկը կը նկատուի:
Ան լուսանկարած է տաճա-րին բակը դրուած հայկական խաչքարը, որ
կանգնեցուած է տեղւոյն հայկական համայնքի ջանքերով:
Լրագրողը կը գրէ. «Երբ առաջին անգամ տեսայ հայկական խաչքարը,
նոր ժամանած էի Ֆրանսայի Պիարից քաղաքէն, ուր պասքեր կը բնակին
եւ ուր հայ-պասքեան ընկերակցութիւնը երկու խումբերուն միջեւ ամուր
բարեկամութիւն հիմնած է: Նկատեցի, որ Սան Սեպաստիանի մէջ գտնուող
հայկական խաչքարը նման է Պիարիցի մէջ գտնուող պասկեան խաչքարին»,Պասքոնիա իր այցին մասին կը գրէ ան:
Պասքերու հողին վրայ ունեցած իր պտոյտէն ետք լրագրողը հետեւութիւն
կ՚ընէ, թէ հայերն ու պասքերը կը բնակին իրարմէ շատ հեռու, բայց այնպիսի
տպաւորութիւն կը թողուն, որ անոնց մէջ փոխադարձ վստահութիւն եւ
բարեկամութիւն կայ:
Ճիշդ է, կ՚ըսէ լրագրողը, որ անոնց լեզուներուն միջեւ առաջին պահուն
նմանութիւն չի նկատուիր, բայց ուսումնասիրողները պարզած են քերականական ու բառակազմական բազմաթիւ նմանութիւններ եւ այս մէկը
ընդունած են պասք եւ հայ գիտնականները, ինչպէս նաեւ ուրիշ ազգերէ
ուսումնասիրողներ:
Պասքերը կը նկատուին Արեւմտեան Եւրոպայի հնագոյն ժողովուրդներէն,
անոնց տարածքաշրջանին մէջ գոյութիւնը, աւելի քան երեք հազար տարուան
պատմութիւն ունի, իսկ աշխարհի տարածքին պասքերը տասը միլիոնէ
աւելի բնակչութիւն ունին: Սպանական քանի մը նահանգներէն զատ անոնք
նաեւ կը բնակին Ֆրանսայի որոշ քաղաքներուն մէջ, ինչպէս նաեւ ունին մեծ
սփիւռք: Այս ժողովուրդը յաճախ հետազօտողներուն ուշադրութիւնը իր վրայ
կը սեւեռէ եւ այդ մէկը նախ հին ազգ ըլլալուն պատճառովն է, ապա որ անոնք
կը տարբերին Արեւմտեան Եւրոպայի միւս ժողովուրդներէն եւ անոնցմէ
շատ առաջ արդէն կը զբաղէին մետաղագործութեամբ եւ ցորեն աճեցնելով:
1610 թուականին սպանացի պատմաբան Գասպար Էսքոլանոն Վալենսիա
քաղաքի մասին իր պատմութեան մէջ կը գրէ, որ համաշխարհային ջրհեղեղէն
յետոյ ոմն Տուպալի՝ Հայաստանէն իր ընտանիքով հաստատուած է Սպանիոյ
արեւելքը: Ըստ Էսքոլանոյին՝ հայերը եղած են ներկայ Սպանիոյ առաջին
բնակիչները:
Էսքոլանոյէն ետք այդ մասին երկար ժամանակ ոչ ոք խօսեցաւ, սակայն
երկու հարիւրամեակ անց պասքերու հայկական ծագումին մասին քանի մը
աշխատութիւններ հրատարակուեցան:
Աւելի ուշ այս հարցին անդրադարձան 19-րդ դարու վերջաւորութեան
անգլիացի գիտնական Էտուարտ Սփենտէր Տոճսըն պատահաբար բացայայտում մը կատարեց:
Տոճսըն, որ նշանաւոր պասկագէտ էր, որոշած է իր հետաքրքրութեան համար
նաեւ հայերէն սորվիլ եւ երկու ամիս անց ան նկատած է, որ երկու լեզուներուն
մէջ նոյն իմաստն ու գործածութիւնը ունեցող բառերը շատ են: Այս զարմանալի
լեզուաբանական համընկնումներուն մասին ան 1884 թուականին յօդուած
մը հրատարակեց «Էուսքերա» ամսագրին մէջ: Տոճսընը կազմած էր ցուցակ
մը, ուր ներառած է աւելի քան յիսուն զուգահեռ բառ, բոլորը՝ հիմնային
բառեր: Այս մէկը ապշեցնող էր, մանաւանդ այն գիտնականներուն համար,
որոնք մինչ այդ բացայայտած էին, թէ պասքերէնը վրացական ծագում ունի:
Այդպիսի բառեր են, օրինակ՝ պասկերէն «չար» - հայերէն «չար», պասկերէն
«զատ» - հայերէն «զատ» բառերը եւ այլն: Ասկէ քանի մը տասնամեակ անց
պասք լեզուաբան Պեռնարտօ Էսթորնէս Լասա առասպել մը տարածեց, որ
պասքական բնակավայր Նաւարա գիւղը հիմնած են հայերը, որոնք Նաւարայի
առաջին բնակիչներն էին եւ պասքերու նախնիները:
Շար. Էջ 06

23 Թիւը
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Հ

ելեն Քելըրին հարցուցեր են թէ ո՞րն է իր ամէնէն սիրած Սաղմոսը,
ըսեր է թիւ 23ն է: Արդարեւ ան ամբողջութիւն մըն է կեանքի
անhրաժեշտութիւններուն. Սկսինք.-Առաջնորդութիւն.- ՏԷՐԸ ԻՄ
ՀՈՎԻՒՍ Է. Որմէ՝ վստահութիւն.- ԵՍ ԲԱՆԻ ՄԸ ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ ՊԻՏԻ
Չ՛ՈՒՆԵՆԱՄ. Հանգստութիւն.-ԶԻՍ ԽՈՏԱՒԷՏ ԱՐՕՏՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԿԸ
ՊԱՌԿԵՑՆԷ, ՀԱՆԴԱՐՏ ՋՈՒՐԵՐՈՒՆ ՔՈՎ ԻՆԾԻ Կ՛ԱՌԱՋՆՈՐԴԷ իբրեւ
արդիւնք՝ ՀՈԳԻՍ ԿԸ ՆՈՐՈԳԷ. Ապահովութիւն, մխիթարութիւն,
հանգստութիւն.- ԹԷԵՒ ՄԱՀՈՒԱՆ ՇՈՒՔԻ ՁՈՐԻ ՄԷՋ ԱԼ ՊՏԸՏԻՄ, ՉԱՐԷՆ
ՊԻՏԻ ՉՎԱԽՆԱՄ. Ու շարունակութիւնը վերոյիշեալները կա՛մ կը շեշտէ եւ
աւելի կը գունաւորէ ապագայի ապահովութեամբ ալ փակելով Սաղմոսը,
.- ՈՒ ՇԱՏ ՕՐԵՐ ՏԷՐՈՋԸ ՏՈՒՆԸ ՊԻՏԻ ԲՆԱԿԻՄ:
23 թիւը ինծի կը յիշեցնէ սրտախոց անկիւնադարձային կեանքիս մէկ
հանգրուանը: ՀԲԸՄի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանի Երկրորդական
չորրորդ դասարանը 23 աշակերտներով էինք. Մականունիս Փ-ով ըլլալուն
պատճառաւ այդ եղաւ թիւս բայց այդ չէ անշուշտ խնդիրը. Այլ՝ ան եղաւ իմ
ուսումնառութեանս վերջին տարին որմէ ետք անօգուտ եղան ամէն տեսակի
փորձ ու ճիգ, շարունակելու ընթացքս, ուղին՝ որ սկսած էր...ծիլ դասարանէն:
Յովակիմեանի հիմներգը կ՝երգէինք իբրեւ «Վարժարանին անսասան»...
արդ՝ ես սասանած էի: Կը խորհէի թէ ժխտական երեւոյթներ միայն ինծի կը
պատահին. Հայրս պիտի ըսէր .-«դպրոցական մանուկներ» (այնթապերէնով)
այսինքն՝ անփորձ. Եւ այդպէս էր: Ի՜նչեր կը պատահին առօրեայ կեանքի
մէջ մարդկային փոխ-յարաբերութեամբ. Թէեւ աշակերտական օրերու մէջ
ալ կարելի էր կռահել զանազան ժխտական երեւոյթներ բայց շուկան ուրիշ
բան էր: Դարերէ եկող ժառանգ ինչպէս նաեւ՝ Աստուծմով մխիթարուելու եւ
զօրանալու միտում կամ նուիրուածութիւն ըստ անձի ու պէտքի: Հուսկ՝ Հելեն
Քելըրի (կոյր եւ համր) Սաղմոսը իբրեւ հաստատուն կռուան կեանքի երթին:
Սաղմոսները բազմազան են.- աղօթք, խնդրանք, ապահովութիւն վերջապէս
կեանքի ամէն ելեւէջներու, հոգեվիճակներու արուեստով մատուցուած
գրութիւններ:Կեանքի ամբողջութիւնը կարելի է գտնել հոն. Ամէն մին իրեն
յատուկ տեղն ու հմայքը ունի. Իմս՝ 62րդէն է. այդ ուսուցին ընդհանրապէս
շրջանակիս մարդիկը: «Արդարեւ ռամիկը մարդիկը փուճ են/ Ազնուական
մարդիկը սուտ են/ Եթէ կշիռքի մէջ դրուելու ըլլան/ Ամէնքն ալ ունայնութենէն
թեթեւ են»:
«ԱՀԱ ՄԱՐԴԵՐԴ: ԱՀԱ՛ ՄԱՐԴԵՐԴ ԱԼ, ԱՍՏՈՒԱ՜Ծ
ՏԽՈՒՐ ՀԻՒՐԵՐՆ ԱՅՍ ՀՐԱՇԱԳԵՂ ԱՇԽԱՐՀՔԻՆ.
ԹԱՓԱՌԱԿԱ՜Ն, ՎԱՂՈՐԴԱՅՆԷ՜Ն ԸՆԿՃՈՒԱԾ,
ՃՂՃԻ՛Մ, ԹՇՈՒԱ՛Ռ, ՀՈ՛ՂԻՆ ԿԱՌՉԱ՛Ծ, ԱԽՏԱԳԻ՛Ն»:
Ուժ եւ համբերութիւն ապրող եւ գալիք սերունդներուն:

Լրատուութեան Գործընկեր
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Î³É¿ë Ð³ë³õ ²õ³ñï³Ï³Ý Øñó³ß³ñù

ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ í»ñçÇÝª 10¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« »ññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ
գñ³õ³Í ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý »õ ÐáÉ³Ýï³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ïáí ³õ³ñï»óÇÝ Çñ»Ýó
å³Ûù³ñÁ£ ÐÇÝգ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Î³É¿ëÁ Ïñó³õ
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»É 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ÐáõÝգ³ñÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ
»õ ³å³Ñáí»ó ³õ³ñï³Ï³Ý Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ ïáÙëÁ£ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç
²ñáÝ è»ÙëÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó »ñÏáõ ÏáÉ»ñÁ 15¬ñ¹ »õ 47¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ«
ä¿ÛÉÇ »õ ØáõñÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ ºûÃ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ³ñ¹¿Ý ïáÙëÁ
³å³Ñáí³Í ²õëïñÇ³Ý Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ½Çç»ó³õ í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
È³ÃíÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ ÆëÏ 9¬ñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ä»É×Çù³ å³Ñ»ó Çñ 100
ïáÏáë ³ñ¹ÇõÝùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ÐáÉ³Ýï³ - ¾ëÃáÝÇ³ 5¬0
¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ - ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ 6¬1
¸³ë©1)¶»ñÙ³ÝÇ³ 21 Ï¿ï 30¬7« 2)ÐáÉ³Ýï³ 19 Ï¿ï 24¬7« 3)ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³
13 Ï¿ï 9¬13« 4)ä»É³éáõëÇ³ 4 Ï¿ï 4¬16« 5)¾ëÃáÝÇ³ 1 Ï¿ï 2¬26
º©ËÙµ³Ï© ¬ Î³É¿ë - ÐáõÝգ³ñÇ³ 2¬0
¬ êÉáí³ùÇ³ - ²ïñå¿Û×³Ý 2¬0
¸³ë©1)Êñáõ³ÃÇ³ 17 Ï¿ï 17¬7« 2)Î³É¿ë 14 Ï¿ï 10¬6« 3)êÉáí³ùÇ³ 13 Ï¿ï
13¬11« 4)ÐáõÝգ³ñÇ³ 12 Ï¿ï 8¬11« 5)²ïñå¿Û×³Ý 1 Ï¿ï 5¬18
¾©ËÙµ³Ï© ¬ È»Ñ³ëï³Ý ¬ êÉáí»ÝÇ³ 3¬2
¬ È³ÃíÇ³ - ²õëïñÇ³ 1¬0« ¬ ÐÇõë©Ø³Ï»¹áÝÇ³ - Æëñ³Û¿É 1¬0
¸³ë©1)È»Ñ³ëï³Ý 25 Ï¿ï 18¬5« 2)²õëïñÇ³ 19 Ï¿ï 19¬9« 3)ÐÇõë©Ø³Ï»¹áÝÇ³
14 Ï¿ï 12¬13« 4)êÉáí»ÝÇ³ 14 Ï¿ï 16¬11« 5)Æëñ³Û¿É 11 Ï¿ï 16¬18« 6)È³ÃíÇ³
3 Ï¿ï 3¬28
Â©ËÙµ³Ï© ¬ ä»É×Çù³ - ÎÇåñáë 6¬1
¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû - èáõëÇ³ 0¬5« ¬ êÏáíïÇ³ - Ô³½³Ëëï³Ý 3¬1
¸³ë©1)ä»É×Çù³ 30 Ï¿ï 40¬3« 2)èáõëÇ³ 24 Ï¿ï 33¬8« 3)êÏáíïÇ³ 15 Ï¿ï
16¬19« 4)ÎÇåñáë 10 Ï¿ï 15¬20« 5)Ô³½³Ëëï³Ý 10 Ï¿ï 13¬17« 6)ë³Ý
Ø³ñÇÝû 0 Ï¿ï 1¬51£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)Ð©ø¿ÛÝ¬²ÝգÉÇ³ 12 ÏáÉ« 2)ø©èáÝ³Éïû¬öáñÃáõÏ³É 11 ÏáÉ«
3)¾©¼³Ñ³íÇ¬Æëñ³Û¿É 11 ÏáÉ£

ºõñáå³ÛÇ ØÇÝã»õ 21 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ä³ñïáõ»ó³õ

ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 21 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 6¬ñ¹
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Æï³ÉÇ³ - Ð³Û³ëï³Ý 6¬0« ¬ ÆñÉ³Ýï³ ¬ Þáõ¿ï 4¬1
¸³ë©1)ÆñÉ³Ýï³ 7 Ù 16 Ï¿ï 12¬3« 2)Æï³ÉÇ³ 5 Ù 13 Ï¿ï 15¬0« 3)ÆëÉ³Ýï³
5 Ù 9 Ï¿ï 10¬9« 5)Ð³Û³ëï³Ý 6 Ù 3 Ï¿ï 3¬15£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)ú©¿ïáõ³ñ¬üñ³Ýë³ 7 ÏáÉ« 2)î©î¿ ìÇÃ¬ÐáÉ³Ýï³ 6 ÏáÉ«
3)²©úÉëÁÝ¬¸³ÝÇ³ 6 ÏáÉ£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ê»õÇÛ³ ¶ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 14¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ
Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³áÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 5¬ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿³É êáëÇ»ï³ï¦Ç ¹¿Ù£ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ï³ñ³õ Çñ 8¬ñ¹
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Û³ÕÃ»ó ä»Ý½»Ù³ÛÇ 37¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ì³Éí»ñï¿Ç 47¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ ØáïñÇãÇ 74¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉ»ñáí£ ØáïñÇã
Ï³ï³ñ»ó »ñÏáõ ÷áË³ÝóáõÙ« ä»Ý½»Ù³ª Ù¿Ï£ àõÇÉÇ³Ý Êáë¿ Ýß³Ý³Ï»ó
§êáëÇ»ï³ï¦Ç ÏáÉÁ 2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È»Ï³Ý¿ë - ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬2« ¬ è¿³É ä»ÃÇë - ì³É»ÝëÇ³ 2¬1
¬ Îñ³Ý³ï³ - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬1« ¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ Ø³Ûáñù³ 2¬1
¬ è¿³É Ø³ïñÇï - è¿³É êáëÇ»ï³ï 3¬1
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ Ê»Ã³ý¿ 1¬1« ¬ úë³ëáõÝ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 1¬2
- ìÇÛ³ñ¿³É - ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 1-3« ¬ ¾Ûå³ñ ¬ î»÷©²É³í¿ë 0¬2
- è¿³É ì³Û³ïáÉÇï - ê»õÇÛ³ 0-1
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 13 Ù 28 Ï¿ï 35¬16« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 13 Ù 28 Ï¿ï 28¬10«
3)ê»õÇÛ³ 27 Ï¿ï 18¬14« 4)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 25 Ï¿ï 16¬9£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ Ú³ÕÃ»ó â»ÉëÇÇÝ

²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 13¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ¬ â»ÉëÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§êÇÃÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝª §¾ÃÇÑ³ï êÃ³ïÇáõÙ¦Ç íñ³Û Ùñó»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦Ç ¹¿Ù£ 21¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ø³ÝÃ¿ Ýß³Ý³Ï»ó §â»ÉëÇ¦Ç ÏáÉÁ«
øáí³ßÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ê³Ï³ÛÝ 29¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« î¿ äñáÛÝ »õ 37¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ø³Ññ¿½ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ §êÇÃÇ¦Ç ÏáÉ»ñÁ« èáïñÇ Ð»ñÝ³Ýï¿½Ç
÷áË³ÝóáõÙáí£ §êÇÃÇ¦ Û³ÕÃ»ó 2¬1 Ñ³ßÇõáí »õ µ³ñÓñ³ó³õ 3¬ñ¹ ¹Çñù£ ²Ûë
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©- ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2¬3
¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë - ÈÇíÁñ÷áõÉ 1¬2
ÏáÉ»ñ©¼³Ñ³ 82 ¬ Ø³Ý¿ 49« üÇñÙÇÝû 85
¬ ²ñë»Ý³É - ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ 2¬2« ¬ äñ³ÛÃÁÝ ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 0¬2
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - â»ÉëÇ 2¬1« ¬ àõ³ÃýÁñï ¬ äÁñÝÉÇ 0¬3
¬ Þ»ýÇÉï ºáõÝ©- Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©3¬3
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 37 Ï¿ï 30¬11« 2)È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 29 Ï¿ï 31¬8« 3)Ø³Ýã»ëÃÁñ
êÇÃÇ 28 Ï¿ï 37¬14« 4)â»ÉëÇ 26 Ï¿ï 28¬19« 9)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©17 Ï¿ï 19¬15£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÐáýÁÝÑ³ÛÙÇ 4¬ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
12¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ
Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë¦ÇÝ ¹¿Ù£ ²é³ç³ï³ñÁ Ïñ»ó Çñ 3¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ£
²éÇÃ¿Ý ûգïáõ»ó³Ý §È³Û÷óÇÏ¦Á »õ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦Á« áñáÝù Û³ÕÃ³Ý³Ï
ï³Ý»Éáí Ù¿Ï Ï¿ïÇ Ýáõ³½»óáõóÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ³é³ç³ï³ñÇÝ Ñ»ï£
§ä³ÛÁñÝ¦ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó §üáñÃáõÝ³¦ÇÝ ö³í³ñÇ« ÂáÉÇëáÛÇ«
ÎÝ³åñÇÇ »õ øáõÃÇùÇáÛÇ ÏáÉ»ñáí£ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Á Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 16¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³ÛÝó05¦Ç ¹¿Ù »õ Ïñ»ó Çñ
4¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ áõ Ý³Ñ³Ýç»ó 8¬ñ¹ ¹Çñù£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
Û³ñÓ³ÏáÕ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý µ³ó³Ï³Û»ó³õ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Ç Ï³½Ù¿Ý£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï - ö³ïÁñåáñÝ 3¬3
¬ üáñÃáõÝ³ îáõëÁÉïáñý - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 0¬4
¬ àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ - äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 2¬0
¬ èä È³Û÷óÇÏ - ø¿ûÉÝ 4¬1« ¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ ¬ üñ³ÛåáõñÏ 1¬1
¬ ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ ¬ Þ³Éù¿04 1¬2« ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ - Ø³ÛÝó05 1¬5
¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù© ¬ ìáÉýëåáõñÏ 0¬2
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 25 Ï¿ï 24¬13« 2)È³Û÷óÇÏ 24 Ï¿ï 33¬13« 3)
ä³ÛÁñÝ Ø© 24 Ï¿ï 33¬16« 8)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 20 Ï¿ï 17¬19£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èáÙ³ ²Ùñ³åÝ¹»ó Æñ ¸ÇñùÁ

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 13¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²Ã³É³ÝÃ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
³é³ç³ï³ñ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç ¹¿Ù »õ Ïñ»ó Çñ 3¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ »õ 22 Ï¿ïáí
Ý³Ñ³Ýç»ó 6¬ñ¹ ¹Çñù£ ¶»ñÙ³Ý³óÇ Îáë»Ýë Ýß³Ý³Ï»ó §²Ã³É³ÝÃ³¦Ç ÏáÉÁ«
ÇëÏ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç ÏáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ÐÇÏáõ³ÛÇÝª 2 »õ îÇå³É³« öÇ³ÝÇãÇ«
øáõ³ïñ³ïáÛÇ »õ ÐÇÏáõ³ÛÇÝÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §äñ»ßÇ³¦ÇÝ£
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ñÓ»³É µ³ó³³Ï³Û»ó³õ §èáÙ³¦Ç Ï³½Ù¿Ý íÝ³ëáõ³ÍùÇ
å³ï×³éáí£ ²ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²Ã³É³ÝÃ³ - ºáõí»ÝÃÇõë 1¬3« ¬ ØÇÉ³Ý - Ü³÷áÉÇ 1¬1
¬ ÂáñÇÝû - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 0¬3
ÏáÉ»ñ©È©Ø³ñÃÇÝ¿½ 12« î¿ ìñÇÛ 32« Èáõù³ùáõ 55
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¬ èáÙ³ - äñ»ßÇ³ 3¬0« ¬ äáÉáÝÇ³ ¬ ö³ñÙ³ 2¬2
¬ Ð»É³ë ì»ñáÝ³ ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 1¬0
¬ ê³ëáõáÉû ¬ È³óÇû èáÙ³ 1¬2« ¬ È»ãã¿ ¬ ø³ÉÇ³ñÇ 2¬2
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 35 Ï¿ï 23¬10« 2)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 34 Ï¿ï 29¬12« 3)È³óÇû
èáÙ³ 27 Ï¿ï 30¬14« 5)èáÙ³ 25 Ï¿ï 23¬14£

³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ØÇÝã»õ 65 ï³ñ»Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï è³ý³Û¿É ì³Ñ³Ý»³Ý 11 Ñ³Ýգñáõ³Ý »ïù
ß³Ñ»Éáí 8©5 Ï¿ï« Éñ³óáõóÇã Ï¿ï»ñáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£
ØÇÝã»õ 50 ï³ñ»Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« Î³ñ¿Ý ØáíëÇë»³Ý գñ³õ»ó 4¬ñ¹
¹ÇñùÁ« ÇëÏ ²ñï³ß¿ë ØÇÝ³ë»³Ýª 22¬ñ¹£

üñ³Ýë³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ö³ïñ³Ï
¼³Ïñ¿åÇ Øñó³ß³ñù

ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý« Ø³ñë¿Û ºõ ÈÇáÝ Ú³ÕÃ»óÇÝ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
14¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §ö³ñÇ ê¿Ý
Ä»ñÙ¿Ý¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÈÇÉ¦Ç ¹¿Ù£ Æù³ñïÇ
»õ îÇ Ø³ñÇ³ ³ÝÏ³ë»ÉÇ ¿ÇÝ£ ²é³çÇÝÁ 17¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ
Ññ³Ý³ñ³Ï¿Ý Ù¿ç¿Ý գ»Õ»óÇÏ Û³ñáõ³Íáí ÙÁ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³ç³ï³ñÇÝ
³é³çÇÝ ÏáÉÁ« Î»Û¿Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ îÇ Ø³ñÇ³ 31¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
îñ»ùëÉÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ÏáÉÇ í»ñ³Í»ó£ ÆëÏ §ÈÇáÝ¦ ï³Ý»Éáí Çñ 5¬ñ¹
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ³éÅ³Ù³µ³ñ µ³ñÓñ³ó³õ 7¬ñ¹ ¹Çñù£ §úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û¦ Çñ
¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó 19¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÂáõÉáõ½¦ÇÝ »õ գñ³õ»ó 2¬ñ¹
¹ÇñùÁ£

Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý ²é³ç³ï³ñÝ»ñáõ Þ³ñùÇÝ

²ßË³ñÑÇ ´³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ ¶ûïÇ

²õ³ñï»ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ó»éÝ³գÝ¹³ÏÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
Øñó³ß³ñùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý í»ó ËáõÙµ»ñª §²É³í»ñïÇ¦« §ì³Ý³Óáñ¦«
§¶³õ³é¦« §²ñó³Ë¦« §â³ñµ³Ë¦ »õ §öáÉÇÃ»ùÝÇù¦£ ÊáõÙµ»ñÁ Ùñó»ó³Ý
»ñÃ áõ ¹³ñÓÇ ¹ñáõÃ»³Ùµ áõ 10 Ï¿ïáí ³ËáÛ»³Ý ¹³ñÓ³õ §ì³Ý³Óáñ¦Á«
»ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õ»ó §²É³í»ñïÇ¦Ý 8 Ï¿ïáí »õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õ»ó
§²ñó³Ë¦Á 6 Ï¿ïáí£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ºñÏñáñ¹ Ð³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ

²ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ գûïÇÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 6¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ÈÇµ³Ý³Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù »õ ÏáñëÝóáõó Ù»Í ³éÇÃ ÙÁ«
»ñµ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ ²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÈÇµ³Ý³Ý
Ý³Ñ³Ýç»ó 3¬ñ¹ ¹Çñù£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ êáõñÇ³ - üÇÉÇ÷ÇÝ 1¬0« ¬ Ø³ÉïÇí ¬ Îáõ³Ù 3¬1
¸³ë©1)êáõñÇ³ 5 Ù 15 Ï¿ï« 2)âÇÝ³ëï³Ý 4 Ù 7 Ï¿ï« 3)üÇÉÇ÷ÇÝ 5 Ù 7 Ï¿ï
´©ËÙµ³Ï© ¬ Ü»÷³É - øáõ¿ÛÃ 0¬1« ¬ Úáñ¹³Ý³Ý - Â³Ûáõ³Ý 5¬0
¸³ë©1)²õëïñ³ÉÇ³ 4 Ù 12 Ï¿ï« 2)øáõ¿ÛÃ 5 Ù 10 Ï¿ï« 3)Úáñ¹³Ý³Ý 5Ù 10 Ï¿ï
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Æñ³ù - ä³Ññ¿ÛÝ 0¬0« ¬ ÐáÝÏ øáÝÏ - ø³ÙåáïÇ³ 2¬0
¸³ë©1)Æñ³ù 5 Ù 11 Ï¿ï« 2)ä³Ññ¿ÛÝ 5 Ù 9 Ï¿ï« 3)Æñ³Ý 4 Ù 6 Ï¿ï
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý - ä³Õ»ëïÇÝ 2¬0
¬ ºÙ¿Ý - êÇÝÏ³÷áõñ 1¬2
¸³ë©1)Æõ½å¿ù© 5 Ù 9 Ï¿ï« 2)ê©²ñ³µ©4 Ù 8 Ï¿ï« 3)êÇÝÏ³÷©5 Ù 7 Ï¿ï
º©ËÙµ³Ï© ¬ ²ýÕ³ÝÇëï©- ø³Ã³ñ 0¬1« ¬ úÙ³Ý ¬ ÐÝ¹Ï³ëï©1¬0
¸³ë©1)ø³Ã³ñ 5 Ù 13 Ï¿ï« 2)úÙ³Ý 5 Ù 12 Ï¿ï« 3)²ýÕ³Ý© 5 Ù 4 Ï¿ï
¼©ËÙµ³Ï© ¬ øÇñÏÇ½Ç³ - Â³×Çù© 1¬1« ¬ ØÇ³ÝÙ³ñ ¬ ØáÝÏáÉÇ³ 1¬0
¸³ë©1)Ö³µáÝ 4 Ù 12 Ï¿ï« 2)øÇñÏÇ½Ç³ 5 Ù 7 Ï¿ï« 3)Â³×Çù©5 Ù 7 Ï¿ï
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ìÇ»ÃÝ³Ù - Â³ÛÉ¿Ýï 0¬0
¬ Ø³É»½Ç³ ¬ ÆÝïáÝ»½Ç³ 2¬0
¸³ë©1)ìÇ»ÃÝ³Ù 5 Ù 11 Ï¿ï« 2)Ø³É»½Ç³ 5 Ù 9 Ï¿ï« 3)Â³ÛÉ©5 Ù 8 Ï¿ï
À©ËÙµ³Ï© ¬ ÈÇµ³Ý³Ý - ÐÇõë©øáñ¿³ 0¬0
¬ ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý - êñÇ È³Ýù³ 2¬0
¸³ë©1)ÂÇõñùÙ¿Ý© 5 Ù 9 Ï¿ï« 2)Ð³ñ©øáñ¿³ 4 Ù 8 Ï¿ï« 3)ÈÇµ³Ý³Ý 5 Ù 8 Ï¿ï£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)úÙ³ñ ²É êáÙ³Ñ¬êáõñÇ³ 7 ÏáÉ« 2)²ÉÇ Ø³åËáõÃ¬²Ø¾ 6 ÏáÉ«
3)¾©ÞáÙáõñáïáí¬Æõ½å¿ùÇëï³Ý 6 ÏáÉ£

öáß»ÃÃÇÝû Ðñ³Å»ßï îáõ³õ Ðáó÷ÁñÇÝ

²ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ø³áõñÇëÇû öáß»ÃÃÇÝû ³ÛÝ Ù³ñ½ÇãÝ ¿ñ« áñ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù
Ðáó÷Áñ¦ÇÝ ³å³Ñáí»ó Ï³ÛáõÝ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ¹Çñù »õ ËáõÙµÁ Ñ³ëóáõó
ÙÇÝã»õ Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñï³Ï³Ý« 2019¬ÇÝ£ ¼³ñգ³óáõó Ð»ñÇ ø¿ÛÝÇ »õ î»É¿
²ÉÉÇÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ 2019¬Á É³õ ³õ³ñï ãáõÝ»ó³õ
Ù³ñ½ÇãÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Üáñ Ù³ñ½³¹³ßïÇ Ï³éáõóáõÙÇÝ å³ï×³éáí« ³ÏáõÙµÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ å¿ïù »Õ³Í ¹ñ³ÙÁ ãÏñó³õ ïñ³Ù³¹ñ»É Ýáñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ »õ ËáõÙµÁ Ý»ñÏ³ÛÇë ÏÁ գïÝáõÇ 14¬ñ¹ ¹ÇñùÇÝ íñ³Û ²ÝգÉÇáÛ
ÉÇÏ³ÛÇÝ Ù¿ç£ îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ Û³ñÙ³ñ ¹³ï»ó å³ßïûÝ³½ñÏ»É öáß»ÃÃÇÝûÝ£
²ñÅ³ÝÃÇÝóÇÝ Çñ ³ñÓ³Ý³գñ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ ËáõÙµÇÝ
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£ ÆëÏ ²ÝգÉÇáÛ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç
Ý³ËÏÇÝ Ù³ñ½Çã« ÷áñÃáõÏ³ÉóÇ Äá½¿ ØáõñÇÝÇû Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù
Ðáó÷Áñ¦Ç Ù³ñ½Çã« ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ öáß»ÃÃÇÝûÝ£

Ö³ïñ³Ï
ì»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ì³Ñ³Ý»³Ý ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ

èáõÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ í»Ã»ñ³ÝÝ»ñáõ ³ßË³ñÑÇ

Êñáõ³ÃÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¼³Ïñ¿åÇ Ù¿ç ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ
×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý 6¬ñ¹
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Çñ 2¬ñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ »õ 4 Ï¿ïáí
Ùñó³ß³ñùÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£

Ò»éÝ³գÝ¹³Ï
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ì³Ý³Óáñ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

êáõë»ñ³Ù³ñï
²ëÇáÛ ä³ï³Ý»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ý ¶ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
èÇ³ïÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ëáõë»ñ³Ù³ñïÇ ²ëÇáÛ å³ï³Ý»Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³գñ»óÇÝ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²ÕçÇÏÝ»ñ©
ÂÇ³ ²åáõ ²ññ³Å ß³Ñ»ó³õ ×Ï³ëáõë»ñÇ¬foil
³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³ÉÁ« Ëáó³ëáõë»ñÇ¬epee
åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ »õ ëáõñÇ¬sabre åñáÝ½¿
Ù»ï³ÉÁ£
ÈÇÝ Ä³ïÑáÝ գñ³õ»ó Ëáó³ëáõë»ñÇ¬epee
ÙñóáõÙÇÝ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
îÕ³ù©
Ð³ïÇ î³ùù³ß ß³Ñ»ó³õ ×Ï³ëáõë»ñÇ¬foil åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ£
ÈÇ³µ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ գñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 13 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£
ÂÇ³ ²åáõ ²ññ³Å ÁÝïñáõ»ó³õ Ùñó³ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ« áñáíÑ»ï»õ
ÙÇ³Ï Ù³ñ½ÇÏÝ ¿ñ« áñ Ù»ï³É ß³Ñ»ó³ »ñ»ù Ó»õ»ñáõ Ù¿çª ×Ï³ëáõë»ñ«
Ëáó³ëáõë»ñ »õ ëáõñ£

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÇõÝ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ Îñ³Ý öñÇ

²ñÃáõñ ²õ»ïÇë»³Ý ¶ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ øáÃåáõë ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃ»³Ý Ïñ³Ý ÷ñÇÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
úÕ³ÏÝ»ñáõ¬rings í³ñÅáõÃ»³Ý
Ù¿ç« ²ñÃáõñ ²õ»ïÇë»³Ý Ñ³ë³õ
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³Ý »õ ß³Ñ»Éáí 14©833 Ï¿ï գñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
ÜáÛÝ í³ñÅáõÃ»³Ý Ù¿ç« ì³Ñ³գÝ
¸³õÃ»³Ý գñ³õ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
ÆëÏ ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý« ÝÅáÛգ³Ã³÷»ñ¬pommel« գ»ïÝ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñ«
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Զարմանալի Նմանութիւններ. BBC-ի Անդրադարձը
Սկիզբը Էջ 03
Այդ առասպելին մէջ կ՚ըսուի, որ պասքերուն նախահայրը անուանած
են Հայթոռ, որ ընտանիքի անդամներուն պատուին Նաւարայի մէջ եօթ
բնակատեղի հիմնած է (այսօր Այտոր հնչիւնափոխուած ձեւը պասք
տղամարդոց մէջ տարածուած անուն է): Ատկէ զատ, Իսապա գիւղին մէջ
մինչ օրս գոյութիւն ունի ճանապարհ մը, որ կը կրէ Էրմինիա անունը:
Լեզուաբան Ժոզէֆ Քարսթ հրապարակած է իր տարիներու ուսումնասիրութեան արդիւնքները, որոնց մէջ ներկայացուցած է աւելի քան 300
պասկա-հայկական լեզուական, քերականութեան եւ հնչիւնաբանութեան
տարրերու մեծաքանակ համընկնումներ: Յետագային Քարսթ հեղինակած է
քանի մը գիրք եւս, ուր բերած է նոր օրինակներ. ինչպէս՝ պասքերէն՝ «ելք» հայերէն՝ «ելք», պասքերէն՝ «եթէ» - հայերէն՝ «եթէ», պասքերէն՝ «ժառաունսի»
- հայերէն՝ «ժառանգել», պասքերէն՝ «մուռունչա» - հայերէն՝«մռնչոց»,
պասքերէն՝ «թոյլ» - հայերէն՝ «թոյլ», պասքերէն՝ «լայնօ» - հայերէն՝ «լայն»,
պասքերէն՝ «հաստադուն» - հայերէն՝ «հաստատուն» եւ այլն:
Գիտնականները նմանութիւններ գտած են նաեւ հայաստանեան ու պասքեան
տեղանուններուն միջեւ, օրինակ՝ պասքերէն՝ Աստարակ (բնակավայր
Ֆրանսայի պասքաբնակ հարաւը) - հայերէն՝ Աշտարակ, պասքերէն՝ Գորիս
(բնակավայր Պասքոնիոյ մէջ) - հայերէն՝ Գորիս, պասկերէն՝ Տեպա (գետ
Պասքոնիոյ մէջ) - հայերէն՝ Տեպետ, պասկերէն՝ Արաքսէս (գետ Պասքոնիայի
մէջ) - հայերէն՝ Արաքս:
Հայաստանի մէջ հայ-պասքեան առընչութիւններուն համակողմանի կերպով անդրադարձած է Երեւանի Պետական համալսարանի դասախօս,
թարգմանիչ, լեզուաբան Վահան Սարգսեան։ Ան կեանքէն հեռացած է
2011 թուականին, բայց մինչ այդ հասցուցած է գիտական նշանակալի
գործ կատարել, ինչպէս նաեւ սպաներէնէ հայերէնի թարգմանել բազմաթիւ
գրական ստեղծագործութիւններ: Վահան Սարգսեան կը տիրապետէր
նաեւ ֆրանսերէնի եւ պասքերէնի եւ իր պրպտումներուն շնորհիւ, գտած
է հայ-պասքեան պատմական ու ներկայ առընչութիւնները: Գիտնականլեզուաբանը խմբագրած է նաեւ «Արաքս» հայ-պասքեան ամսագիրը. ան
պատուաւոր անդամ էր Պասքերու երկրի Թագաւորական ակադեմիայի,
Սպանագէտներու համաշխարհային ընկերութեան եւ Պասքագէտներու
միջազգային ընկերութեան: «Արաքս» ամսագիրը հիմնելով 1993 թուականին՝
Երեւանի Պետական համալսարանի Հայագիտական հետազօտութիւններու
հիմնարկին մէջ, նպատակ ունէր հայ-պասքեան առընչութիւններուն մասին
նիւթեր տպագրել եւ իբրեւ տպագիր աղբիւր տարածել զայն: Միջազգային այդ
ամսագրի խմբագիրները դարձան աշխարհի զանազան երկիրներու անուանի
հայագէտներ ու պասքագէտներ: Ամսագրին մէջ հրատարակուեցաւ երեսուն
գիտական աշխատութիւն, որոնք կ՚ուսումնասիրէին պասքերէնի ու հայերէնի
վերաբերող զանազան հարցեր՝ լեզուաբանութենէն մինչեւ ազգագրութիւն:
Օրինակ՝ ըստ այդ ուսումնասիրութիւններուն, երկու լեզուներուն մէջ «չ»
ժխտածանցը ունի նոյն իմաստը, իսկ բառերուն վերջաւորութեան աւելցող
«ք» տառը կ՚արտայայտէ յոգնակին։ Ատկէ զատ, երկու լեզուներուն մէջ կը
համընկին նաեւ բայերուն խոնարհումները:
Վահան Սարգսեանի ուսումնասիրութիւնները դարձած են հայ-պասքեան
կապերը վերջնականապէս ամրագրող գիտական աշխատութիւններ, որոնցմէ
կ՚օգտուին այս նիւթով հետաքրքրուող մարդիկ: Անոր ձգած աւանդը կը
շարունակեն աշխարհով մէկ ցրուած պասքագէտները, որոնք գրեթէ զիրար
կը ճանչնան:
Աշխարհի 21 երկիրներու մէջ կան 161 պասք ակումբներ, որոնք կոչուած են
պասքեան սփիւռքի մէջ պասք մշակոյթը պահպանելու։ Այս ակումբներէն
106-ը կը գտնուին Լատինական Ամերիկա, 36-ը՝ Հիւսիսային Ամերիկա, 10-ը՝
Սպանիա, 5-ը՝ եւրոպական այլ երկիրներու մէջ եւ 3-ը՝ Աւստրալիա: Վերջին
տարիներուն սփիւռքէն ներգաղթի ալիք մը նկատուած է դէպի պասքեան
հայրենիք, պասքերը սովորաբար կառչած են իրենց արմատներուն եւ լեզուն,
մշակոյթը, ազգագրական սովորոյթները, երգերը, պարերը պահպանելուն:
Անոնք բազմաթիւ առասպելներ, առակներ ու զուարճապատումներ, ժողովրդական զրոյցներ ունին: Կարգ մը աւանդազրոյցներ 1996 թուականին
հայերէնի թարգմանած է Վահան Սարգսեան, ատոնք լոյս տեսած են առանձին
գիրքով: Հայ-պասքեան առընչութիւններուն եւ պասք ժողովուրդի մասին
վաւերակագրական շարժանկար մը նկարահանած է բեմադրիչ Արտակ
Աւտալեան:
Վահան Սարգսեան, իր կատարած աշխատանքներուն հետեւանքին մասին
գրած է հետեւեալը.
1. Կազմուած է պասքերէնի ու հայերէնի ընդհանրութիւններու աւելի
ամբողջական ցուցակ մը. բառերուն թիւը կը հասնի հազարի՝ ներառեալ
քերականութեան քանի մը ձեւամասնիկներ: Ընդհանրութիւնները այնքան
շատ են, որ կարելի է նոյնիսկ կազմել բարդ նախադասութիւններ, որոնք
ընդհանուր առմամբ հասկնալի ըլլան թէ՛ պասքերուն եւ թէ՛ հայերուն:
Այսքան մեծաթիւ համընկնումները զուգադիպութիւն կարելի չէ համարել, կը
բացառուի անշուշտ փոխառութիւնը, նկատի ունենալով երկու ժողովրդներուն

միջեւ ինկած մեծ հեռաւորութիւնը:
2. Հայկական լեռնաշխարհի եւ Պասքանիոյ մէջ մեծ թիւով տեղանուններ
կան, որոնք երբեմն կրկնութեան աստիճան մօտիկ են իրարու: Ատենին
այդպիսի համընկնումները գիտութեան համար հետաքրքրական չէին,
քանի որ ուրիշ շրջաններու մէջ ալ կարող են իրարու նման տարրեր ըլլալ:
Սակայն հայերէնի ու պասքերէնի տեղանուններուն ընդհանրութիւնները
ունին կարեւոր իւրայատկութիւն մը՝ երկու լեզուներուն մէջ նոյն իմաստը
ունին: Օրինակ՝ հայերէն «արան» (հովիտ) - պասքերէն «արան» (հովիտ),
հայերէն «կարբի» (քարի տակ) - պասքերէն «կարբէ» (քարի տակ), հայերէն
«ծաւալ» - պասքերէն «սաբալ» (ծաւալ) եւ այլն:
3. Ըստ պասքերու ազգային աւանդոյթին, Հայաստանը կը նկատուի
իրենց նախահայրենիքը: Զանազան աղբիւրներ կը վկայեն այն մասին,
որ Հայաստանէն եկածները գիտէին մետաղի մշակման գաղտնիքը: Այս
տեսանկիւնէն շատ հետաքրքրական է պասքերու ինքնանուանումը՝ «էուսքալտուն», որ յառաջացած է «էուսքէ» արմատէն: Վերջինս զանազան
բարբառներու մէջ զանազան ձեւեր ունի՝ էուսք, ուսք, էսքու, ասք եւ այլն:
Այս արմատը ծագումով կապուած է հայերէն «ոսկի» բառին, որ հայկական
բարբառներուն մէջ եւս զանազան ձեւեր ունի՝ իսկի, վեսկե, ասկի, ուոսկի եւ
այլն: Հայերէն «ոսկի» բառէն յառաջացած է «Ոսկան» անունը, որ բառացիօրէն
կը նշանակէ «ոսկի ունեցող» ու նման է պասքերու ազգային անուանումին
«պասքոն»՝ լատիներէն աղբիւրներու մէջ «վասքոն»: Հետաքրքրական է, որ
Ուրարտուի թագաւորութեան ժամանակ Վանայ լիճին հարաւ-արեւելեան
ափը, այսինքն՝ հայ ժողովուրդի բնօրրանը, կը կրէր Խուբուշկիա անունը, որ
բառացիօրէն կը նշանակէ՝ «ոսկիի հովիտ»: Վաղ միջնադարեան հայկական
աղբիւրներու մէջ Խուբուշկիան կը յիշատակուի այլ ձեւով՝ որպէս Հայոց ձոր:
Ուրարտական արձանագրութիւններուն մէջ կը յիշատակուին նաեւ Ուրմիոյ
լիճի հիւսիս-արեւելեան ափի Ուշկիանի լեռները: Ստրապոնի ժամանակ
ասոնք արդէն կը կոչուէին Հայկական լեռներ, յետագային հայկական
աղբիւրներու մէջ նշուեցան որպէս Ոսկեան՝ ոսկէ: Այս փաստերէն կարելի
է եզրակացնել, որ մեր նախնիներուն համար «ոսկի մշակող» ու «հայ»
գաղափարները հոմանիշ եղած են: Այս մէկը կը հաստատուի նաեւ պասքական ազգային աւանդութիւններով:
Անշուշտ կարելի չէ ըսել, որ հայերուն ու պասքերուն կապերուն վերաբերող
բոլոր հարցերը վերջնականապէս լուծուած են: Սակայն ամենակարեւորը
արդէն պարզ է. պասքերուն քաղաքակրթութեան մէջ առկայ է շատ խոր
հայկական շերտ մը, որ յառաջացած է գաղթի հետեւանքով՝ նախապատմական շրջանին: Բոլորը կ՚ընդունին, որ պասքերը Եւրոպայի ամենահին ազգն
են: Անոնք այստեղ հնդեւրոպացիներէն շատ աւելի առաջ հաստատուած
էին եւ առաջին անգամ Եւրոպա ներխուժած՝ Ն.Ք. 1000-ին: Հետեւաբար,
այդ ժամանակ, հայկական տարրը արդէն կար Արեւմտեան Եւրոպայի մէջ
ու զգալիօրէն կ՚ազդէր եւրոպական քաղաքակրթութեան զարգացման վրայ:
Պասքերու ժողովրդական զրոյցներուն մէջ կան տարօրինակ առասպելական
«պասայաուններ» կոչուող կերպարներ: Ասոնք կը բնակէին սովորական
մարդոցմէ հեռու՝ անտառներուն մէջ: Ուրիշ ազգերու դիցաբանութեան մէջ ալ
կան նման կերպարներ, բայց պասքերու պասայաուններու իւրայատկութիւնը
այն է, որ անոնց ծանօթ էր մետաղի ու հացահատիկի մշակման գաղտնիքը:
Պատմութեան որոշ ժամանակահատ-ւածին, հաւանաբար, առասպելական
պատկերացումները ձուլուած են պատմական դէպքերուն: Անտառի բարի
հսկաներուն կերպարը կրնար հայերուն գալէն առաջ ալ գոյութիւն ունենալ,
բայց յետագային Հայաստանէն եկողները, որ ծանօթ էին մետաղի ու
հացահատիկի մշակման, սկսան նոյնականացնել պասայաուններու հետ:
Ասիկա տրամաբանական է, եթէ նկատի առնենք, որ այն ժամանակներուն
մետաղ ձուլող ու հացահատիկ աճեցնող մարդոց դիւրութեամբ կարող էին
նկատել գերբնական էակները: Այսպէսով, հայերը բացի լեզուէն, Եւրոպա
տարած են նաեւ կարեւորագոյն արտադրական ձեռքբերումներ՝ մետաղի
մշակում ու հացահատիկի աճեցում: Պատահական չեն, հետեւաբար,
գիւղատնտեսութեան վերաբերող պասքերէնի ու հայերէնի ընդհանուր
բառերը: Հարկ է նշել նաեւ, որ հնագիտական տուեալներուն համաձայն՝
արմենոիտ ցեղը Փիրենեան թերակղզիին մէջ յայտնուած է Ն.Ք. 3-րդ
հազարամեակի կէսերուն, իսկ այն, որ պասքերը արմենոիտ են, տակաւին
ոչ ոք հերքած է:
Այս պատմութեան մէջ իրենց հետաքրքրական ու անսպասելի ներդրումն
ունեցան նաեւ ծագումնաբանները: Ծանօթ է, որ հայերը ունին ողնուղեղի
նուիրատուութեան խնդիր (բժշկական ճանապարհով): Աւելի պարզ՝ հայը
ողնուղեղ կարող է ընդունիլ միայն հայէն: Ատոր համար ալ գիտնականները կը
փնտռեն այնպիսի նուիրատու հիւսուածքներ, որոնք կը համապատասխանեն
հայկականին: Եւ ահա պարզուեցաւ, որ հայկականին ամենամօտը պասքերու
ոսկրահիւսուածքն է:
Պասքերու ազգային խօսքը կ՚ըսէ. «Ինքնաճանաչումը իսկական գիտութիւն
է»:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Երգի Մը Պատմութիւնը -35Ուաթ իզ Լավ - Հետտուէյ (What is love - Haddaway)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Անոնք, որոնք բախտը ունեցած են ապրելու
1990-ական թուականներուն, անկասկած, կը
յիշեն բոլորին յայտի այս գերհիթը, եւ նոյնիսկ
կը համարձակիմ գրաւի գալ ու պնդել, որ երբ
լսեն, անմիջապէս՝ եթէ ոչ պարելու, ապա
շարժելու աշխոյժ ցանկութիւն կ՛ունենան։ Երգը
համաճարակի նման վարակած էր բոլորին։
Նոյնիսկ հիմա, տարիներ անց, բազմաթիւ
ձայնի հաղորդավարներ (DJ) իրենց ելեկտրոնային ստեղծագործութիւններուն մէջ, որպէս
հիմնական մեղեդի կը գործածեն Նեսդըր Ալեքսանտր Հետուէյի «Ուաթ իզ Լավ» երգը։
Երգը գրած են երգահան Թոնի Հենտրիքը
եւ Ճունիոր Թորելլոն։ Հեղինակները երկար
ժամանակ կը փնտռէին երգիչի, որ պիտի
կատարէր երգը։ Վերջապէս շատ պատահականօրէն կը լսեն Հետտուէին եւ անոնց
փնտռտուքները կ՛աւարտին։ Թրինիտատցի
երգիչը այդ պահուն կը պարէր պարային խումբի
մը մէջ եւ կը զբաղէր պարուսուցութեամբ։ Մինչ
այդ ան եղած էր ֆութպոլիստ, Քաւր խումբի
երգիչ, նոյնիսկ գորգերու յաջող վաճառող։
«Երգը լսելուս պէս հասկացայ, որ այս պարզունակ մեղեդին շատ արագ յայտնի կը դառնայ եւ
երկար ժամանակ կը պահէ իր հանրաճանաչութիւնը։ Ես շնորհակալ եմ այս հանգամանքին, որ
ինձ երջանիկ դարձուց։ Ես մինչեւ օրս կ՛ուզեմ
երգել այս երգը։ Իսկ ինչ կը վերաբերի երգին
վրայ կատարուած աշխատանքներուն, մենք
կ՛ուզէինք ընել այնպիսի բան, որ այդ ժամանակ
շատ արդի էր, բայց , միեւնոյն ժամանակ, մեզմէ
առաջ ոչ ոք ըրած չէր»,- կը պատմէ Հետտուէյը։
Ինչի՞ մասին է երգը։ Ան անյոյս սիրահարած տղու
տառապալից աղերսներու մասին երգ է։ Երգին
մէջ, թերեւս տարօրինակ է այն հանգամանքը,
որ այս պարային, ռիթմիկ, աշխոյժ երգը իրականին մէջ ընկճուած եւ կոտրուած հոգեկան
ապրումներու մասին նկարագրող բնագիր ունի։
«Մարդիկ ինձ անընդհատ կը հարցնէին, թէ ինչի՞

մասին է երգը , ի՞նչ նկատի ունեցած եմ երգելու
համար։ Իրականութեան մէջ ես կ՛ուզէի ըսել, որ
իւրաքանչիւրը ինքը պիտի որոշէ, թէ իր համար
ինչ է սէրը։ Ես կը կարծեմ, որ այն ուղղակիօրէն
կապուած պիտի ըլլայ վստահութեան,
ազնուութեան եւ հաւատարմութեան հետ»,Հետտուէյ։
Եւրոպայի մէջ երգը թողարկուեցաւ սինկըլի՝
մէկ երգի սկաւառակի տեսքով՝ 1993ի Մայիսին։
Ան անմիջապէս աւելի քան 30 երկիրներու
մէջ գլխաւորեց ազգային հիթ-շքերթները, բայց
Միացեալ Նահանգներու Պիլպորտ Հաթ 100ի
մէջ զբաղեցուց ընդամէնը 11րդ տեղը։ Սակայն
մի քանի ամիս անց, ան վաճառուեցաւ աւելի
քան 2.5 միլիոն օրինակով եւ դարձաւ «ոսկէ»
սկաւառակ։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԵՐԵՒԱՆԻ ՍԻՐՈՒՆ ԱՂՋԻԿ
Երեւանի սիրուն աղջիկ,
Ունքերդ կամար,
Հաստատ գիտեմ, որ ծնուել ես
Միայն ինձ համար:
Ինձ պէս եար ունես,
Ոսկէ զարդ ունես,
Երեւանի սիրուն աղջիկ,
Էլ ինչ դարդ ունես:
Աշուղ դարձաց քեզ եմ կանչում,
Ուր ես իմ անգին,
Քեզ իմ սիրոյ ծաղկաց այգում
Սրտիս տէր անեմ:
Գինին ձեռքիս, անուշ խաղով,
Քեզ եմ ես կանչում,
Արի նազով, արի խաղով,
Ինչ ես ինձ տանջում:
Վահան Յարութիւնեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Երգի տեսահոլովակը նկարահանեց գերմանացի բեմադրիչ Ֆոլկեր Հաննուաքերը։ Ան
նկարահանուեցաւ հին ամրոցի մը մէջ, ուր
Հետտուէի խաղընկերներն էին վեմփայրի
հագուստներ հագած աղջիկներ։
Երգը ունի բազմաթիւ վերաերգուած տարբերակներ։ Ան բազմաթիւ ձեւափոխութիւններու
ենթարկուած է, երգուած է քավր երգիչներու
կողմէ եւ օգտագործուած է ժամանակակից ձայնի հաղորդավարներու ստեղծագործութիւններու
մէջ։ Եթէ որեւէ մէկը հարցնէր իմ կարծիքը՝
կ՛ըսէի, որ անոնք աւելի լաւ կատարուած են
դաշնամուրի ուղեկցութեամբ վերաերգուած
տարբերակները, ուր երեւան եկած է բնագրի
մելամաղձոտ տրամադրութիւնը։
2014ին երգչուհի Քայզան երգը վերաերգեց՝
փոխելով անոր ոճը՝ ելեկտրոնային փոփը
վերածելով պալլատի։ «Ես միշտ սիրած եմ
այս երգը։ Նկատած էի, որ ան իմ մէջ ջերմ
զգացողութիւններ կը յառաջացնէ։ Երբ որոշեցի
կատարել զայն, հասկացայ, որ այս երգը, որ
ինձ ամէն անգամ տեղէս վեր թռչիլ եւ պարել
կը ստիպէ, բոլորովին ուրախ երգ չէ։ Այն շատ
խոր ու ճնշող հոգեկան ապրումներու մասին
է։ Այդ էր պատճառը, որ այս երգը կատարելու
պահուս ես ան մեկնաբանեցի տարբեր ոճով,
որ իմ կարծիքով աւելի լաւ կ՛արտայայտէր երգի
ամբողջ տրամադիզմը»,- կը պատմէ ան։
Ինչ որ է, կարծիքները տարբեր են, ինչպէս
տարբեր կ՛ըլլան ճաշակները։
Կը մնայ փաստել միայն, որ
երգը կ՛երգուի ու կը շարունակուի վերաերգուիլ մինչ օրս։ ԵՒ,
ինչպէս միշտ, երգը անմահ է
քանի դեռ զայն լսող կայ։
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ՄԱՀԱԶԴ
Տիար Գրիգոր Կէօքճեան եւ դուստրերը Արփի, Դալար, Կարին
Տիար Աւետիս Բալուլեան
Տիկին Սիրարփի Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Կարապետ Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Ալեք Աբելեան եւ զաւակունք
Օրդ. Վարդուհի Կէօքճեան
Տէր եւ Տիկ Կարօ Աբրահամեան
Տիար Գրիգոր Աբրահամեան
եւ համայն Բալուլեան, Սաճոյեան, Տեմիրճեան, Աթթարեան,
Պատելեան, Պայթարեան, Չննոզեան եւ Վահրամեան ընտանիքներ կը գուժեն իրենց կնոջ, մօր, քրոջ, մօրաքրոջ եւ
հարազատին՝
ԱՆԻ ԿԷՕՔՃԵԱՆի
(Ծնեալ Բալուլեան 1959-ին)
մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի
Հինգշաբթի 28 Նոյեմբեր 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ս.
Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք հանգուցեալին մարմինը
պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:
-Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ
-Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման
արարողութեան եկեղեցւոյ Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան
սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019ի,
առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

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:
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