
Երէկ գիշեր կազմուեցաւ Լիբանանի նոր կառավարութիւնը։ Նոր կառա-
վարութիւնը կը բաղկանայ 20 նախարարներէ:  
Կառավարութեան կազմութենէն անմիջապէս ետք Պաապտայի նախա-
գահական պալատ գտնուող վարչապետ Հասսան Տիապ կարճ խօսքով 
մը հանդէս եկաւ յայտարարելով, որ նորակազմ կառավարութիւնը պիտի 
գործէ հաշուի առնելով երկրին մէջ տիրող պայմանները նշելով նաեւ, 
որ իր գլխաւորած կառավարութիւնը քաղաքական հաշիւներէ վեր եղող 
կառավարութիւն է։
Նոր կառավարութեան ծնունդը բաւական դժուար կացութեան առջեւ կը 
գտնուի իր գործը յառաջ տանելու համար: 
Յիշեցնենք, որ նշանակեալ վարչապետ Հասսան Տիապ, որ անցնող օրե-
րուն բազմաբեւեռ հանդիպումներու ձեռնարկեց, ի վերջոյ համաձայնեցաւ 
այն առաջարկներուն, որ իր կազմելիք դահլիճը պէտք է բաղկանայ 20 
նախարարներէ։ Յստակ էր նաեւ օրեր առաջ մէջտեղ եկած հիմնահարցը, 
ըստ որուն տիւրզի համայնքը, ինչպէս նաեւ քրիստոնեայ «Ալ Մարատա» 
հոսանքի ղեկավարութիւնը իրենց վեթոն տուած էին եւ յայտարարած, որ 
պիտի չներգրաւուին նոր կազմուելիք կառավարութեան մէջ, կարծես թէ ի 
վերջոյ վերատեսութեան ենթարկեցին իրենց դիրքորոշումը։ 
«Ալ Մարատա» հոսանքի ղեկավար Սուլայման Ֆրանժիէ, երէկ հանդէս եկաւ 
մամլոյ ասուլիսով՝ պարզելու համար իր ետ դարձին պայմանները: 
Յիշեցնենք, որ արդէն երեք ամիսէ որ Լիբանան թատերաբեմ դարձած է 
բողոքի մեծ ալիքի, երկրին մէջ տիրող տնտեսական բարդ վիճակը ալ աւելի-
ով դարձնելով անտանելի եւ անկանխատեսելի:
Հազիւ կառավարութեան կազմը յայտարարուեցաւ, անոր կազմութեան ձեւն 
ու բովանդակութիւնը մերժող ժողովուրդը դարձեալ փողոց իջաւ ուխտելով 
զայն հրաժարեցնել, որովհետեւ անոր կազմն ու կազմուելու ձեւը ո՛չ մէկ ձեւով 
կը համապատասխանէ իրենց տեսիլքին եւ պահանջներուն:
Մինչեւ ուշ գիշեր Պէյրութի կեդրոնական մասը ականատեսը եղաւ մերժումի 
ամէն տեսակ արտայայտութիւններու, բան մը, որ երեւոյթ դարձած էր վերջերս 
եւ որ տակաւին լրջութեամբ չի դիտուիր իշխանութեան կողմէ, որոնք միշտ 
կը դիմեն ուժի զայն ցրուելու համար:

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան Զուիցերիոյ Տաւոս քաղաքի մէջ մասնակցած 
է «Շահագրգիռ կողմերը՝ յանուն աշխարհի համախմբման եւ կայունութեան» 
խորագիրը կրող  Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի բացման։ 
Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ին յայտնեցին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Գործունէութեան 50 տարիներու ընթացքին Տաւոսի ամենամեայ հանդիպումը 
դարձած է աշխարհի ամենաազդեցիկ բարձր մակարդակի հաւաքներէն 
մէկը, որ ամէն տարի կը համախմբէ պետութիւններ, կառավարութիւններ, 
միջազգային կազմակերպութիւններ ղեկավարներ, գործարար հանրու-
թեան ներկայացուցիչներ եւ հեղինակաւոր փորձագէտներ՝ քննարկելու 
համաշխարհային, տարածաշրջանային եւ արդիւնաբերական օրակարգերը, 
լուծումներ առաջարկելու առկայ խնդիրներու եւ մարտահրաւէրներու 
վերաբերեալ: Համաժողովին այս տարի կը մասնակցին աշխարհի տարբեր 
երկրներէ ժամանած շուրջ 700 բանախօսներ եւ աւելի քան 3000 մասնակից-
ներ:
Հայաստանի նախագահը ներկայ գտնուած է նաեւ Տաւոսի համաժողովի 
ծիրէն ներս իրականացուող 26-րդ ամենամեայ Crystal Award մրցանա-
կաբաշխութեան:

ՀՀ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Լուսաւոր Հայաստան» 
խմբակցութեան կողմէ ներկայացուած «Քաղաքացիական կացութեան 
ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքին մէջ լրացում 
կատարելու մասին օրէնքի նախագիծը, որով կ՛առաջարկուի ծննդեան վկա-
յականներուն մէջ նշել նաեւ երեխայի սեռը: «Արմենփրես”-ի փոխանցմամբ` 
Յունուար 20-ի ԱԺ նիստին նախագիծը ներկայացուցած էր խմբակցութեան 
պատգամաւոր Արմէն Եղիազարեանը:
«Կ՛առաջարկենք մեր ծննդեան վկայականներուն մէջ աւելցնել սեռ բառը, 
որպէսզի այսուհետեւ ծննդեան վկայականներուն մէջ պարտադիր ամրագրուի 
երեխային սեռը: ՀՀ քաղաքացիներու ծննդեան վկայականներուն մէջ գործող 
օրէնքով պարտադիր չէ սեռի նշումը, որու հետեւանքով մեր քաղաքացիները 
կարգ մը խնդիրներու առջեւ կը կանգնին` յատկապէս օտարերկրեայ պետու-
թիւններու մէջ: Բացի ատկէ, կրնան ըլլալ նաեւ այլ խնդիրներ, երբ միայն 
անունէն հնարաւոր չէ հասկնալ երեխայի սեռը”,- նշած էր Եղիազարեան:
Օրէնքի նախագիծը ընդունուեցաւ 119 կողմ եւ 1 ձեռնպահ ձայներով:
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Լիբանանի Կառավարութիւնը Մեռա՞ծ Ծնաւ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՀՀ Նախագահը Մասնակցած է Համաշխարհային 
Տնտեսական Համաժողովի Բացման

Ազգային Ժողովը Առաջին Ընթերցմամբ Ընդունեց 
Ծննդեան Վկայականներու մէջ Երեխային 

Սեռը Նշելու Մասին Օրինագիծը
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պաշտպանութեան Բանակը Վստահօրէն Իրականացուցած է 
Իր Առջեւ Դրուած Խնդիրները. Արցախի Նախագահ

Մարտ 31-ին Տեղի Պիտի Ունենան Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի 
Եւ Ազգային Ժողովի Հերթական Ընտրութիւնները

Տիկին Նունէ Սարգսեանի Հանդիպումը Քուէյթի Հայ Համայնքի հետ 

Արցախի Հանրապետութեան Նախա-
գահ Բակօ Սահակեան Յունուար 
21-ին Ստեփանակերտի մէջ մաս-
նակցած է Պաշտպանութեան բանա-
կի ռազմական խորհուրդի նիս-
տին՝ ամփոփելու 2019 թուականի 
արդիւնքները եւ նախանշելու 2020 
թուականի ընելիքները:
Այս մասին կը յայտնեցէ Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի մամլոյ ծառայու-
թիւնը:
Իր ելոյթին մէջ նախագահ Սահա-
կեան նշած է, որ 2019 թուականին 
Արցախի Հանրապետութեան պաշտ-
պանութեան բանակը վստահօրէն 
իրականացուցած է իր առջեւ դրուած 
խնդիրները, ապահոված է մեր երկրի 
եւ ժողովուրդի անվտանգութիւնը, 

Ղեկավարուելով Արցախի Հան-
րապետութեան Սահմանադրու-
թեան եւ ընտրական օրէնսգիրքի 
շարք մը դրոյթներով` Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի եւ 
Ազգային ժողովի հերթական ընտ-
րութիւններու օր  յայտարարուած է 

Ընդառաջելով Քուէյթի Շէյխա Հաս-
սա Սապահի հրաւէրին‚ 16-20 
Յունուար 2020ին‚ Հ Հ Նախագահի 
Տիկինը՝ Տիկին Նունէ Սարգիսեան‚ 
պաշտօնական այցելութեամբ մը 
ժամանեց Քուէյթ։
Պետական եւ դիւանագիտական 
շարք մը հանդիպումներու կողքին‚ 
Ուրբաթ 17 Յունուար 2020ին‚ Տիկին 
Սարգիսեան նաեւ հանդիպեցաւ 
Քուէյթահայ համայնքին հետ։
Ազնուափայլ Տիկին Սարգիսեան 
նախ այցելեց Քուէյթի Ազգային Վար-
ժարան‚ որմէ ետք ուղղուեցաւ Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցի։
Եկեղեցւոյ մուտքին‚ Տիկին Սար-
գիսեանն ու իրեն ընկերակցող ՀՀ 
դեսպանատան դիւանագիտական 
ներկայացուցիչները, դիմաւորուե-
ցան Թեմիս Կաթողիկոսական 
Փոխանորդ Հայր Սուրբին‚ Ազգային 
Վարչութեան‚ Երեսփոխաններուն‚ 
եկեղեցւոյ Թաղականութեան եւ 

տարածաշրջանին մէջ խաղաղու-
թեան եւ կայունութեան պահպա-
նումը, եւ ՊԲ անձնակազմը իր այդ 
առաքելութիւնը իրականացուցած 
է քրտնաջան ու անձնուէր ծառա-
յութեան շնորհիւ:
Նախագահ Սահակեան 2019-ին 
բանակաշինութեան ոլորտին մէջ 
իրականացուցած լայնածաւալ 
աշխատանքներու արդիւնքները, 
ընդհանուր առմամբ, գնահատած 
է բաւարար, տուած համապատաս-
խան յանձնարարականներ ընթացիկ 
տարուան մէջ իրականացուելիք հիմ-
նական խնդիրներու վերաբերեալ:
Նախագահը ընդգծած է, որ Պաշտ-
պանութեան բանակը միշտ եղած է եւ 
կը մնայ Արցախի Հանրապետութեան 
անկախութեան, անվտանգութեան եւ 

31 Մարտ 2020-ը:
Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի 
Հանրապետութեան Կեդրոնական 
ընտրական յանձնախումբը:
«Արցախի Հանրապետութեան Սահ-
մանադրութեան 89-րդ յօդուածի 
Ա. մասին համաձայն, հանրապե-
տութեան նախագահի հերթական 
ընտրութիւնը տեղի կ՛ունենայ հան-
րապետութեան նախագահի լիա-
զօրութիւններու աւարտէն 50 օր 
առաջ:
Արցախի Հանրապետութեան Սահ-
մանադրութեան 109-րդ յօդուածին 
համաձայն, Ազգային ժողովի հեր-
թական ընտրութիւնը տեղի կ՛ու-
նենայ  հանրապետութեան նախա-

Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ‚ 
ուր աղ ու հացի ճաշակումէն ետք, 
եկեղեցւոյ սուրբ խորանին առջեւ 
հնչեց «Տէրունական Աղօթք»ը։ 
Ապա պատուոյ հիւրը եկեղեցական 
թափօրով բարձրացաւ Ազգային 
Առաջնորդարան‚ ուր եկեղեցւոյ 
դպրաց դասն ու ներկայ ժողովուրդը 
միասնաբար երգեցին Հայաստանի 
քայլերգն ու «Կիլիկիա» մաղթերգը։
Այս առթիւ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 
Մանուէլեան իր ողջոյնի խօսքը 
փոխանցեց ըսելով.- «Ուրախու-
թիւնն ու հոգեկան բաւարարու-
թիւնը ունինք Ձեզ հիւրընկալալեու 
Ազգ. Առաջնորդարանէն ներս եւ 
բարի գալուստ մաղթելու Ձեզի‚ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին‚ Քուէյթի հայ գաղու-
թին‚ Ազգ. Իշխանութեան եւ 
միութիւններուն անունով։ Այսօր 
դուք այցելեցիք Քուէյթի գաղութի 
երկու հիմնասիւները՝ Ազգային 

բնականոն զարգացման հիմնական 
երաշխաւորը` համոզուած ըլլալով, 
որ բանակը, ինչպէս միշտ, պիտի 

ընէ հնարաւորը դրուած խնդիրնե-
րը պատշաճ մակարդակով լուծելու 
ուղղութեամբ:

գահի ընտրութիւններուն հետ միա-
ժամանակ:
Արցախի Հանրապետութեան ընտ-
րական օրէնսգիրքի 97-րդ յօդուածի 
Բ. մասով եւ 121-րդ յօդուածի Բ. 
մասով կը սահմանուի, որ հան-
րապետութեան նախագահի եւ 
Ազգային ժողովի ընտրութիւններու  
օրուան մասին Արցախի հանրա-
յին ձայնասփիւռով եւ հանրային 
պատկերասփիւռի կայանի հաղոր-
դագրութեամբ հանդէս կու գայ 
Կեդրոնական ընտրական յանձ-
նախումբի նախագահը` քուէար-
կութեան օրէն ոչ ուշ, քան 70 օր 
առաջ:
Ղեկավարուելով Արցախի Հան-

Վարժարանն ու Սրբոց Վարդանանց 
եկեղեցին։ Այս երկու կառոյցներուն 
շնորհիւ մեր գաղութը անցնող աւելի 
քան 70 տարիներու ընթացքին, 
հայապահպանման եւ հայակերտ-

րապետութեան Սահմանադրու-
թեան եւ ընտրական օրէնսգիրքի 
նշեալ դրոյթներով, Արցախի Հան-
րապետութեան նախագահի եւ 
Ազգային ժողովի հերթական ընտ-
րութիւններու օր յայտարարուած է 
31 Մարտ 2020-ը:
Հիմք ընդունելով Արցախի Հան-
րապետութեան ընտրական օրէնս-
գիրքի 97-րդ յօդուածի Գ. մասը, 
համապետական ընտրութիւններու  
քուէարկութեան օրը` երեքշաբթի, 
31 Մարտ 2020-ը յայտարարուած 
է ոչ աշխատանքային օր», յայտ-
նած են Կեդրոնական ընտրական 
յանձնախումբի մամուլի ծառա-
յութենէն:

ման աշխատանք կը տանէ‚ որոնց 
շնորհիւ քուէյթահայութիւնը ամրօ-
րէն կառչած կը մնայ իր ազգային 
արժէքներուն եւ սկզբունքներուն։ 



âáñ»ùß³µÃÇ / 22.01.2020

«Քալող Մարդը» Քանդակը

 03

Շար. Էջ 07

Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի աւագանիին որոշումով, Հիւսիսային պողոտային վրայ, կը 
տեղադրուի «Քալող մարդը» արձանը, որ գանատահայ անուանի 
քանդակագործ, Գանատայի Գեղարուեստի թագաւորական ակադեմիայի 

անդամ՝ Արթօ Չաքմաքճեանի նշանաւոր գործն է: Վարպետը երկար ժամանակէ 
ի վեր, կը փափաքէր զայն տեսնել Երեւանի մէջ… 2019 թուականի հոկտեմբերի 
1-ին, 86 տարեկանին, Արթօ Չաքմաքճեան Գանատայի մէջ աւանդեց հոգին 
եւ չտեսաւ իր տարիներու փափաքը: Այս արձանը՝ «Քալող մարդը», Արթօ 
Չաքմաքճեան Հայաստանին նուիրած է անկախութենէն ետք, այն յոյսով, որ 
անկախ Հայաստանի իշխանութիւնները կը գնահատեն իր աշխատանքը ու 
զայն կը զետեղեն Երեւանի մէջ: Խորհրդային իշխանութիւններէն հալածուած 
եւ այն ատեն հեռացած արուեստագէտը մեծ յոյսեր կը կապէր նորանկախ 
Հայաստանին: Անոր նուէրը ընդունուած է, նոյնիսկ որոշուած է արձանը 
տեղադրուելիք տեղը՝ Հիւսիսային պողոտան, սակայն խոստումները օդին 
մէջ կը մնային եւ Արթօ Չաքմաքճեան արդէն յոյսը կտրած էր եւ Գանատայէն 
Հայաստան իր ամէն այցին կը լսէր խոստումներ եւ յուսախաբ կ՚ըլլար զանոնք 
իրականացած չտեսնելով:
Բազմաթիւ միջազգային մրցանակներու եւ շքանշաններու արժանացած 
արձանագործը սակայն ոչ մէկ դառն խօսք կ՚ըսէր Հայաստանի մասին: Ան 
գրեթէ ամէն տարի կ՚այցելէր, կը վայելէր հայրենի բնութիւնը, կ՚երթար հեռաւոր 
վանքերը, Երեւանի մէջ կը հանդիպէր մտաւորականութեան եւ իր մտածումները 
կը բաժնէր անոնց հետ: Նոյնիսկ գիրք մը պատրաստած էր այդ եկեղեցիներուն 
եւ սրբավայրերուն մասին, յանձնած էր տպագրութեան…
Գահիրէ ծնած եւ տասնհինգ տարեկանին իր ընտանիքի հետ Խորհրդա-
յին Հայաստան հայրենադարձուած Արթօ Չաքմաքճեան մասնագիտական 
ուսումը ստացած էր Երեւանի Գեղարուեստա-թատերական համալսարանին 
մէջ: Երբ ստիպուած եղաւ հեռանալ Հայաստանէն, արդէն իսկ ճանչցըւած 
քանդակագործ մըն էր. իր ստեղծագործելու ոճը խորթ էր Խորհրդային Միու-
թեան սկզբունքներուն, չնայած 1964 թուականին Մոսկուայի Խաղաղութեան 
կոմիտէի մրցանակաբաշխութեան ընթացքին իր «Հիրոշիմա» քանդակին 
շնորհիւ արժանացած էր առաջին մրցանակին, մինչ միեւնոյն ժամանակ 
Երեւանի մէջ զետեղուած իր «Կոմիտաս» քանդակը կոտրտած էին: Ատկէ ետք 
ան հեռացաւ եւ հաստատուեցաւ Մոնրէալ:
2014 թուականին ԺԱՄԱՆԱԿ-ին տուած իր հարցազրոյցին մէջ ան ըսած է. 
«Ես գացի Հայաստանէն, որպէսզի շարունակեմ սիրել Հայաստանը: Ոչ մէկ 
օր հոգիով հեռացած եմ Հայաստանէն: Իսկ ինչ որ ըրին, ինծի հանդէպ չէր, 
այլ՝ արուեստիս: Ես չէի կրնար ապրիլ տարածքի մը մէջ, ուր արուեստին հետ 
դաժանօրէն կը վարուին՝ կը ջարդեն գործը, այն ալ այնպիսի մարդու մը արձանը, 
որ մեր ազգին համար սուրբ է»:
Գանատայի կառավարութիւնը բազմիցս առաջարկած է քանդակագործին գնել 
իր երեք յարկանի տունը եւ դարձնել թանգարան, սակայն ան մերժած է, ըսելով 
որ այնտեղ պահուող իր բոլոր գործերը Հայաստանին համար են: Իր մահէն 
ետք տակաւին խօսք չկայ գործերը Հայաստան փոխադրելու մասին, կինն ու 
զաւակները կը տնօրինեն արուեստագէտին ժառանգութիւնը: Իսկ «Քալող 
մարդը», ահաւասիկ, պիտի զարդարէ Երեւանի կեդրոնը՝ Հիւսիսային պողոտայ-
Աբովեան փողոց հատման վայրին մէջ: Քանդակին ձուլման եւ կազմութեան 
աշխատանքները պիտի կազմակերպէ Հայաստանի Հանրապետութեան 
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութիւնը:

Այս արձանին տեղադրումը տարիներով ձգձգելու մասին Արթօ Չաքմաքչեան 
ԺԱՄԱՆԱԿ-ին ըսած էր. «Փարիզի մէջ, ԻՒՆԷՍՔՕ-ի կեդրոնը, ԻՒՆԷՍՔՕ-ի 
հրաւէրով երեք մեծ դահլիճներու մէջ արձաններ եւ նկարներ դրած եմ, հայկական 
բառը գործածած եմ, շեշտած եմ հայ ըլլալս, Հայաստանէն ըլլալս, հազարաւոր 
մարդիկ կու գային այդ ցուցահանդէսին... Ես այնպիսի մարդ մը չեմ, որ իմ 
գործս ամչնան տեղադրել Երեւանի մէջ»:
Չաքմաքճեանի քանդակները կը զարդարեն աշխարհի բազմաթիւ քաղաքներու 
փողոցներն ու անուանի պատկերասրահները, իսկ Հայաստանի մէջ առաջին 
անգամ պիտի դրուի աշխարհահռչակ արուեստագէտին գործը, բայց ան իր 
կենդանութեան օրերուն, Երեւանի մէջ, բացուած տեսաւ իր ցուցահանդէսը, 
որ 2015 թուականին տեղի ունեցած էր՝ «Գաֆէսճեան» արուեստի կեդրոնի 
համալիրէն ներս՝ «Արթօ Չաքմաքճեան. վերածնունդ» խորագրով: Այդ օրերուն 
ցուցահանդէսը իրապէս մեծ ընդունելութիւն գտած եւ երկար ժամանակ 
ոգեւորութեան առիթ դարձած էր արուեստասէրներուն համար:
Գանատայի (1992-էն ի վեր) ու Բրիտանիոյ (2002-էն ի վեր) Արուեստից 
ակադեմիաներու անդամ Արթօ Չաքմաքճեան Հայաստանը ձգած է 1975 
թուականին: Իր «Կոմիտաս» գործը, Կոմիտաս պողոտային վրայ դրուած, 
ոչ միայն կոտրտած են, այլ բերած ու նետած են իր արուեստանոցին առջեւ: 
Ստեղծագործողի մը համար չկայ աւելի դաժան տեսարան մը, քան իր արուեստի 
գործը իր դուռին առջեւ կոտրած տեսնելը... Պատճառը Կոմիտասի սքեմն էր, 
որ որոշ անձերու հաճելի չէր թուացած, հակառակ անոր, որ Չաքմաքճեան 
արտօնութիւն ստացած էր զայն քանդակելու եւ տեղադրելու: Քանդակագործը 
կանչած ու ըսած են՝ եթէ պաշտօնական հագուստ հագցնէք, կ՚ընդունինք ու 
ցոյց տուած են լուսանկար մը, ուր Կոմիտասը Գերմանիոյ մէջ պաշտօնական 
հագուստով նկարուած էր: Ան ալ ըսած է՝ սիրով կ՚ընէի ձեր ըսածը, բայց ես 
արձանագործ եմ, դերձակ չեմ:
Արթօ Չաքմաքճեան նաեւ ազատ ստեղծագործող էր, պաշտօն մը չունէր այդ 
տարիներուն, ասիկա այն տարիներուն նախընտրելի հանգամանք մըն էր 
արուեստագէտի մը համար: Կային մարդիկ, որ պաշտօն ունէին եւ շատ կ՚ուզէին 
Կոմիտաս քանդակել եւ Երեւանի մէջ Կոմիտաս Վարդապետի արձանը դնելու 
առիթը անոնց տրուեցաւ: Չաքմաքճեանը նորէն քանդակած է Կոմիտասը եւ 
այդ քանդակը այժմ Տիթրոյթի մէջ է:
Խորհրդային Հայաստանի մէջ մերժած են նաեւ Չաքմաքճեանի «Հիրոշիմա» 
գործը, որ շահած է Մոսկուայի Խաղաղութեան յանձնախումբին կազմակերպած 
մրցանքի առաջնութիւնը եւ զետեղուած է ամերիկեան հիւլէական յարձակումի զոհ 
դարձած ճաբոնական Հիրոշիմա քաղաքի թանգարանին մէջ: Արուեստագէտին 
Ճաբոնէն նամակ մը գրած են, մէկ ամիսով հրաւիրած են զայն եւ փափաքած՝ այդ 
արձանին 15 մեթրնոց տարբերակը ունենալ իրենց երկրին մէջ, բայց Հայաստանի 
Պետական անվտանգութեան կոմիտէն կանչած է եւ ըսած՝ եթէ երթաս, լաւ 
չ՚ըլլար քեզի համար: Չաքմաքճեան հեռու մնացած է եւ ճաբոնցիներու նամակին 
ալ չէ պատասխանած: Տարիներ անց, ան իբրեւ Երեւանի մէջ դրուելիք քանդակ, 
ներկայացուցած է, ըսած են՝ այս ի՞նչ է՝ մէկ աչքը կայ, միւսը՝ չկայ…
Չաքմաքճեան այդ տարիներուն նաեւ հայկական ճատրակի արձան մը 
պատրաստած է, որպէսզի տեղադրուի այգիի մը մէջ. ճատրակը հայկական ոճ 
ունէր՝ թագաւորը, թագուհին, բերդը, իշխանը, հայկական բնաբանով յօրինուած 
էին: Երբ գործը կը քննարկուէր, քանդակագործ մը հարբած ներս մտած ու 
ըսած է՝ ի՞նչ է, ասիկա նորէն ծուռ բաներ ըրած է, եւ գործը չեն ընդունած: 
Այդ ճատրակը հիմա Մոսկուայի մէջ տեղադրուած է: Նոյնը եղած է Կոստան 
Զարեանի արձանին կապակցութեամբ: Չաքմաքճեան բախտն ունեցած 
է տեսնել Զարեանը եւ արձանն ալ պատրաստել՝ բնորդը իր աչքին առջեւ 
ունենալով: Զարեան շատ հաւնած է այդ գործը, բայց պետական յանձնախումբը 
մերժած է ըսելով, որ ընդունուած չափանիշներէն դուրս է: Արթօ Չաքմաքճեան 
Կոստան Զարեանի քանդակին մասին կ՚ըսէր. «Ամբողջութեամբ թրթիռ էր»: 
Ռուսաստանէն պատուիրակութիւն մը եկած է արձանագործին արուեստանոցը, 
տեսած, հաւնած, գնած եւ տարած է, բայց Չաքմաքճեան չէր գիտեր, թէ ո՞ւր 
տարած եւ տեղադրած են զայն:
Երբ 2014 թուականին Արթօ Չաքմաքճեանի հետ հարցազրոյց մը կատարեցինք, 
ան շատ կը խօսէր մանաւանդ Կոմիտասին անդրադառնալու եւ Կոմիտաս 
քանդակելու իր ձեռագրին մասին. «Ես հարիւրէ աւելի Կոմիտաս քանդակած 
եմ, բայց իմ Կոմիտասներէն մէկը չկայ Հայաստանի մէջ, մինչ աշխարհի 
զանազան երկիրներու մէջ ցրուած են: Ժամանակին շատ կը փափաքէի, որ 
իմ մէկ Կոմիտասս դրուի Հայաստանի մէջ. ամէն տեղ կայ... այսօր անտարբեր 
դարձած եմ: Զաւեշտալի դէպքեր շատ կ՚ըլլային: Անգամ մը արձանի մրցոյթ 
յայտարարուեցաւ, ես Կոմիտաս ներկայացուցի, ինծի ըսին՝ ասիկա Կոմիտասը 
չէ, Տոն Քիշոթն է: Յաջորդ տարին նորէն մրցոյթ յայտարարուեցաւ, ես նոյն 
արձանը տարի, անունն ալ դրած էի Տոն Քիշոթ, ինծի ըսին՝ ասիկա Կոմիտասն 
է: Հիմա այդ գործս երկու անուն ունի՝ «Կոմիտա-Տոն-Քիշոթ»: Երբ հարցնեն՝ 
ինչո՞ւ, ամէն մարդու կը պատմեմ այս պատմութիւնը»:
Իր Կոմիտասներէն մէկը, որ պզտիկ կիսանդրի մըն է, Երեւանի պանդոկներէն 
մէկուն մէջն է եւ այնքան ալ հանրային վայր մը չէ, բայց պանդոկատէրերը 
գնահատած եւ տեղադրած են այդ գործը:
Իսկ 2010 թուականին ԻՒՆԷՍՔՕ-ի ցուցահանդէսը իր կեանքի մեծագոյն 
ցուցահանդէսներէն կը նկատէր, քանի որ Շարլ Ազնաւուր բացումը կատարած 
էր. երգիչը երեք դահլիճները ժամերով շրջած, բոլոր արձաններուն եւ նկարնե-
րուն մասին մէկ-մէկ լսած եւ գովեստի խօսքեր շռայլած է… 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ մատրիտ Յաղթեց Սեւիյային
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝ 20-րդ հանգրուանի 
մրցումներո ամենահետաքրքրականն էր «Ռէալ Մատրիտ» - «Սեւիյա» մրցումը: 
2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը 
գրաւող «Սեւիյա»ի դէմ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած ընթացք, սակայն 
«Ռէալ»ի պրազիլցի Քազենիրօն օրուան հերոսն էր: Ան 57-րդ վայրկեանին 
նշանակեց մրցումին առաջին կոլը, Եովիչի փոխանցումէն օգտուելով: Տէ Եոնկ 
հաւասարեցուց հաշիւը 64-րդ վայրկեանին, Մունիրի փոխանցումով: Իսկ 69-րդ 
վայրկեանին, Քազեմիրօ նշանակեց «Ռէալ»ի երկրորդ կոլը, Լուքաս Վասքէզի 
փոխանցումէն օգտուելով: Իսկ 3-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ մատրիտ»ը 
պարտուած վերադարձաւ 16-րդ դիրքը գրաւող «Էյպար»ի դաշտէն: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռէալ Մատրիտ  – Սեւիյա  2-1
- Էյպար – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-0
- Ռէալ Պեթիս  – Ռէալ Սոսիետատ 3-0
- Վիյարէալ  – Էսփանիոլ  1-2, - Մայորքա – Վալենսիա 4-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ  – Սելթա Տէ Վիկօ 1-1
- Պարսելոնա  – Կրանատա  1-0
Դասաւորում. 1)Պարսելոնա 43 կէտ 50-23, 2)Ռէալ Մատրիտ 43 կէտ 38-13, 
3)Աթլեթիքօ Մատրիտ 35 կէտ 22-14, 4)Սեւիյա 35 կէտ  25-20:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 14 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 12 
կոլ, 3)Լ.Սուարէզ-Պարսելոնա 11 կոլ:

Անգլիոյ Բաժակ

Թոթընհէմ Եւ Եունայթըտ Յաղթեցին
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 64 
խումբերու հանգրուանի կրկնուած մրցումները: «Թոթընհէմ Հոցփըր» իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ երկրորդ դասակարգի համաքաղաքացի «Միտըլզպարա»ի դէմ: 
Հաւասարակշռուած մրցումին, «Թոթընհէմ Հոցփըր» կանուխ նշանակեց Լռ 
Սելսոյի միջոցով 2-րդ վայրկեանին եւ Լամելայի միջոցով 15-րդ վայրկեանին: 
«Միտըլզպարա» երկրորդ կիսախաղին աշխուժացաւ եւ 83-րդ վայկեանին 
Սավիլ կրճատեց մրցումին հաշիւի տարբերութիւնը: Քիչ մնաց նշանակուէր 
հաւասարութեան կոլը, սակայն մրցումը աւարտեցաւ «Թոթընհէմ»ի յաղ-
թանակով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները. 
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Միտըլզպարա (Բ.Դաս.) 2-1
- Քովընթրի Սիթի (Գ.Դաս.)– Պրիսթոլ Ռովըրզ (Գ.Դաս.) 3-0
- Շրուզպըրի Թաուն (Գ.Դաս.) – Պրիսթոլ Սիթի (Բ.Դաս.)  1-0
- Մանչեսթըր Եուն. – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 1-0

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլ Յաղթեց Եունայթըտին
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան 
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանու-
թեան 23-րդ հանգրուանի մրցում-
ները: «Նիւքեսըլ Եունայթըտ» - 
«Չելսի» մրցումը այս հանգրուա-
նի ամենահետաքրքրականն էր: 
13-րդ դիրքը գրաւող «Նիւքեսըլ 
Եունայթըտ»ը իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Չելսի»ի դէմ: Թվեւ հիւրերը 
ունէին մեծ առաւելութիւն, սակայն չկրցան զայն օգտագործել եւ մրցումի 
90+4-րդ վայրկեանին Հայտըն նշանակեց «Նիւքեսըլ»ի անակնկալ կոլը, Սէն 
Մաքսիմինի փոխանցումով: Այս հանգրուանի կարեւոր մրցում մըն էր նաեւ 
«Լիվըրփուլ» - «Մանչեսթըր Եունայթըտ» մրցումը: Առաջատար «Լիվըրփուլ»ը 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի 
դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումինին սկիզբը, 14-րդ վայրկեանին, հոլանտացի 
պաշտպան Վիրճիլ Վան Տայք նշանակեց «Լիվըրփուլ»ի կոլը, Ալեքսանտր-
Առնոլտի փոխանցումէն օգտուելով: Երկրորդ կիսախաղին, Մաթա փոխարինեց 
Փերեյրան, Կրինվուտ՝ Ուիլիըմզը եւ Տալօն՝ Շոուը, սակայն «Եունայթըտ»ը 
չկրցաւ փոխել մրցումին հաշիւը:  Մոհամմատ Սալահ նշանակեց «Լիվըրփուլ»ի 
երկրորդ կոլը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւքները.
- Ուաթֆըրտ  – Թոթընհէմ Հոցփըր 0-0 
- Արսենալ – Շեֆիլտ Եուն. 1-1
- Մանչեսթըր Սիթի  – Քրիսթըլ Փալաս 2-2

- Նիւքեսըլ Եուն.  – Չելսի  1-0
- Պըրնլի – Լեյսթըր Սիթի 2-1
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 64 կէտ 52-14, 2)Մանչեսթըր Սիթի 48 կէտ 64-27, 
3)Լեյսթըր Սիթի 45 կէտ 48-23, 4)Չելսի 39 կէտ  39-30, 5)Մանչեսթըր Եուն. 
34 կէտ  36-27:
Ռմբարկուներ.1)Ճ.Վարտի-Լեյսթըր Սիթի 17 կոլ, 2)Ս.Ակուերօ-Մանչեսթըր 
Սիթի 15 կոլ, 3)Փ.Օպամեյանկ-Արսենալ 14 կոլ, 5)Մ.Ռեշֆըրտ-Մանչեսթըր 
Եուն. 14 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Հաալանտի Հէթ Թրիքը
Միամսեայ ձմեռնային դադարէ 
ետք շարունակուեցան Գերմանիոյ 
ֆութպոլի ախոյեանութեան դար-
ձի առաջին՝ 18-րդ հանգրուա-
նի մրցումները: Այս հանգրուա-
նի ամենահետաքրքրական 
մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Պորուսիա Տորթմունտ»ը իր 
դաշտէն դուրս մրցեցաւ 10-րդ 
դիրքը գրաւող «Աուկսպուրկ»ի 
դէմ: «Տորթմունտ»ի նորեկ 
նորվեկիացի ռմբարկու Էրլինկ Հաալանտ դարձաւ հէթ թրիքի հեղինակ, 
նշանակելով 59-րդ, 70-րդ եւ 79-րդ վայրկեաններուն: Պրանթ եւ Սանչօ 
նշանակեցին խումբին միւս կոլերը: Հազար՝2 , Սանչօ, Հիւմըլզ եւ Ռէօյս 
կատարեցին փոխանցումները: Իսկ 7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող «Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ»ի դէմ 
ու զիջեցաւ: Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Սարգիս Ադամեան դաշտ 
մտաւ 69-րդ վայրկեանին: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Շալքէ04 – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 2-0
- Հոֆընհայմ – Այնթրախթ Ֆրանք.1-2
- Աուկսպուրկ – Պոր.Տորթմունտ 3-5
- ՌՊ Լայփցիկ  – Ունիոն Պերլին 3-1
- Հերթա Պերլին – Պայըրն Միւնիխ 0-4
Դասաւորում. 1)Լայփցիկ 40 կէտ 51-21, 2)Պայըրն Միւնիխ 36 կէտ 50-22, 3)
Պոր.Մէօնշընկլատպախ 35 էտ 33-20, 4)Պոր.Տորթմունտ 33 կէտ  46-27:

Իտալիոյ Բաժակ

Նափոլի, Լացիօ Եւ Ռոմա Յաղթեցին
Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի ամե-
նահետաքրքրական պայքարը տեղի ունեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր 
Միլան»ի դաշտին վրայ, ուր ան պայքարեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Քալիարի»ի 
դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումի աւարտին, յաղթանակ տարաւ «Ինթէր 
Միլան»ը Լուքաքուի առաջին, եւ 49-րդ ու Պորխա Վալերոյի 22-րդ եւ Ռանոչիայի 
80-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Պարելլա եւ Պիրակի կատարեցին 
մէկական փոխանցում: Օլիվա նշանակեց «Քալիարի»ի միակ կոլը 72-րդ 
վայրկեանին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ինթէր Միլան  – Քալիարի 4-1
- Ֆիորենթինա – Աթալանթա 2-1
- Միլան – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 3-0
- Եուվենթիւս  – Ուտինեզէ 4-0
- Նափոլի – Փերուճիա (Բ.Դաս.) 2-0
- Լացիօ Ռոմա – Քրեմոնեզէ (Բ.Դաս.) 4-0
- Փարմա  – Ռոմա 0-2

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Նափոլի Կը Նահանջէ
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝ 20-րդ հանգրուանի 
մրցումները սկսան: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 11-րդ 
դիրքը գրաւող «Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող 
«Ֆիորենթինա»ի դէմ եւ հաւասարակշռուած մրցումը աւարտեցաւ հիւրերու 
յաղթանակով: Չիեզա 25-րդ վայրկեանին եւ Վլահովիչ 74-րդ վայրկեանին 
նշանակեցին կոլերը: 2-րդ դիրքը գրաւող Ինթէր Միլանը իր դաշտէն դուրս 
մրցեցաւ 17-րդ դիրքը գրաւող «Լեչչէ»ի դէմ եւ անգմ մը եւս կէտ կորսնցուց: 
Իսկ 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 18-րդ դիրքը 
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գրաւող «Ճենովա»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Իւնտէրի եւ Ծեքոյի կոլերով ու 
Պիրասչիի սխալմամբ նշանակուած կոլով: Քլոյվըրթ եւ Փելլեկրինի կատարեցին 
մէկէկան փոխանցում: Փանտեւ նշանակեց «Ճենովա»ի կոլը: Մխիթարեան 
անգամ մը եւս բցակայեցաւ «Ռոմա»ի կազմէն: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Լացիօ Ռոմա  – Սամփտորիա  5-1
-Սասուոլօ  – Թորինօ 2-1, - Նափոլի  – Ֆիորենթինա 0-2
- Միլան – Ուտինեզէ  3-2
- Լեչչէ  – Ինթէր Միլան  1-1
- Ճենովա – Ռոմա  1-3, - Եուվենթիւս – Փարմա 2-1
- Աթալանթա – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 1-2
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 51 կէտ 39-19, 2)Ինթէր Միլան 47 կէտ 41-17, 3)
Լացիօ 45 կէտ 46-18, 4)Ռոմա 38 կէտ  37-22:

Ֆրանսայի Բաժակ

Պորտօ Դուրս Մնաց
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի վեր-
ջին 32 խումբերու հանգրուանի մրցումները: Արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Փօ (Գ.Դաս.) – Պորտօ 3-2 յետ երկարաձգումի
- Կրանվիլ (Դ.Դաս.) – Օլիմփիք Մարսէյ 0-3
- Կոնֆրըվիլ (Ե.Դաս.) – Լիլ 0-2
- Նանթ – Օլիմփիք Լիոնէ 3-4
- Մոնփելիէ – Քան (Բ.Դաս.) 5-0
- Լօրիան (Բ.Դաս.) – Փարի Սէն Ժերմէն 0-1
- Սէն Փրիվէ-Սէն Հիլէր (Դ.Դաս.) – Մոնաքօ 1-3

Ճատրակ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Տէր Սահակեան Եւ Գէորգեան Տիտղոսակիր
Երեւանի Տիգրան Պետրոսեանի անուան 
ճատրակի տան մէջ աւարտեցան Հայաս-
տանի տղոց եւ կիներու անհատական 
ախոյեանութեան մրցումները: Սամուէլ 
Տէր Սահակեան դարձաւ Հայաստանի 
ճատրակի ախոյեան եւ իրաւունք ստա-
ցաւ մաս կազմելու երկրի հաւաքականին: 
9-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Շանթ Սարգսեան - Ս.Տէր Սահակեան 0,5-0,5
- Զաւէն Անդրիասեան – Հայկ Մարտիրոսեան 0,5-0,5
- Ռոպերթ Յովհաննիսեան – Արամ Յակոբեան 1-0
Դասաւորում. 1)Սամուէլ Տէր Սահակեան 6 կէտ,  2)Հայկ Մարտիրոսեան  5,5 
կէտ 22,5, 3)Ռոպերթ Յովհաննիսեան 5.5 կէտ 21,5:
Իսկ կիներու ախոյեանութեան աւարտին, Մարիա Գէորգեան պարտութիւն 
կրելով միայն 2-րդ դիրքը գրաւած Սուսաննա Կապոյեանէն եւ տանելով 8 
անընդմէջ յաղթանակ, գրաւեց առաջին դիրքը եւ շահեցաւ ախոյեանութեան 
տիտղոսը:  9-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Մարիա Գէորգեան – Թերեզա Ամպարճեան 1-0
- Մարիա Քուրսովա – Սուսաննա Կապոյեան 0,5-0,5
- Նարէ Առաքելեան – Աննա Խաչատրեան 0-1
Դասաւորում. 1)Մարիա Գէորգեան 8 կէտ, 2)Սուսաննա Կապոյեան 7 կէտ,  3)
Մարիա Քուրսովա 5,5 կէտ:

Պասքեթպոլ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Արագած, Ուրարտու Եւ Երեւան Յաղթեցին
Հայաստանի պասքեթպոլի ախոյեանութեան 10-րդ հանգրուանի մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Երեւան  – Կիւմրի 115-83
- Էրեբունի – Ուրարտու 58-102
- Կիւմրի  – Արագած Կիւմրի  53-123
Ամենալաւ նշանակող.Թավին Քամինկզ 27 կէտ
Դասաւորում. 1)Արագած 10 յաղթ - 1 պարտ,+337, 2)Ուրարտու 8-1 +158, 3) 
Երեւան  6-6 -3« 4)Էրեբունի 5-6 -98,  5)ՖԻՄԱ  1-6  -163, 6)Կիւմրի 1-11  -231:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Սելթիքս Յաղթեց Լէյքըրզին
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի 
ախոյեանութեան մրցումներու ծիրին 
մէջ, Արեւմտեան շրջանի առաջատար 
«Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը կրեց իր 9-րդ 
պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ Պոսթնի 
«Սելթիքս»ին: 
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Աթլանթա Հոքս – Թորոնթօ Ռեփթըրզ 
117-122
- Միլուոքի Պաքս – Շիքակօ Պուլզ 111-
98
- Պոսթըն Սելթիքս  – ԼԱ Լէյքըրզ 139-
107
ամենալաւ նշանակողներ.Ճ.Թաթում 27 կէտ 5 ռիպ 3 փոխ – Լ.Ճէյմզ 15 կէտ 
7 ռիպ 13 փոխ
- Եութա Ճազ – Ինտիանա Փէյսըրզ 118-88
Արեւ. շրջան. 1)Պաքս 39 յաղթ - 6 պարտ, 2)Հիթ 30-13, 3)Ռեփթըրզ 29-14, 4)
Սելթիքս 28-14
Արեւմտ. շրջան. 1)Լէյքըրզ 34 յաղթ - 9 պարտ, 2)Նակէց 30-13, 3)Ճազ 30-13, 
4) Քլիփըրզ 30-13:

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Ռէալ Մատրիտի 2-րդ Անընդմէջ 
Յաղթանակը
Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 20-րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրարկան մրցումին, 11-րդ դիրքը գրաւող Մոսկուայի «Խիմքի»ն 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ի դէմ եւ 
յաղթեց: «Խիմքի»ի ամենալաւ նշանակողն էր Ալեքսէյ Շվէտ՝ 21 կէտ 5 ռիպ 
եւ 13 փոխ, իսկ «Ռէալ Մատրիտ»ի ամենալաւ նշանակողն էր Ճորտըն Միքի՝ 
20 կէտ 5 ռիպ 3 փոխ: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Պասքոնիա Վիթորիա 94-90
- Անատոլու էֆէս  – Լիոն Վիլէօրպան 101-74
- Ցրվենա Զվեզտա  – Ալպա Պերլին 85-94
- Փանաթինայքոս – Ժալկիրիս Քաունաս 96-94
- Խիմքի Մոսկուա  – Ռէալ Մատրիտ 102-94
- Ֆեներպահչէ – Պարսելոնա 74-80
- Մաքապի ԹԱ – Արմանի Միլան 69-63
Դասաւորում©1)Անատոլու Էֆէս 17 յաղթ - 3 պարտ,+199, 2)Ռէալ Մատրիտ 
15-5 +139, 3) Մաքապի  14-6 +149 , 4)ԲԿՄԱ 14-6 +133:

Ըմբշամարտ
Նիսի Միջազգային Մրցաշարք

Ալեքսանեան Գրաւեց Առաջին Դիրքը
Ֆրանսայի Նիս քաղաքին մէջ տեղի ունե-
ցած ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար-
քին Հայաստանի ներկայացուցիչները 
արձանագրեցին հետեւեալ արդիւնքները.
97 քկ. դասակարգին մէջ, Արթուր Ալեք-
սանեան աւարտական մրցումին յաղթեց 
ատրպէյճանցի մարզիկի մը եւ շահեցաւ 
տիտղոսը:
55 քկ. դասակարգին մէջ, Ռուտիկ 
Մկրտչեան եւ 77 քկ.դասակարգին մէջ, Կարապետ Չալեան շահեցան արծաթէ 
մետալներ:
60 քկ.դասակարգին մէջ, Գէորգ Ղարիպեան, 67 քկ.դասակարգին մէջ, Սլավիկ 
Գալստեան, 72 քկ.դասակարգին մէջ, Մալխաս Ամոյեան եւ 82 քկ.դասակարգին 
մէջ, Ռուբէն Ղարիպեան շահեցան պրոնզէ մետալներ:
Հայաստան մրցաշարքին մասնակցեցաւ տաս ըմբիշներով:
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Դասախօս Եւ Գրող Ազատ Եղիազարեանի Լեզուի Մասին 
Բանիմաց Հայու Խօսքը

Հայաստանեան մամուլին մէջ լոյս տեսաւ Ազատ Եղիազարեանի լեզուի 
մասին յօդուածը: Լաւ պիտի ըլլար, որ Հայաստանի լրատուամիջոց-
ները, մանաւանդ` հեռատեսիլը, լայնօրէն անդրադառնային արծարծը-

ւած հարցերուն եւ դատումներուն: Յօդուածը նկատի ունի Հայաստանի 
կացութիւնը, բայց Սփիւռք(ներ)ը եւս, եթէ իմաստուն ընթերցում կատարէ, 
լսելիք եւ սորվելիք կ՛ունենայ, առաջին հերթին` արտատպելով եւ տարածելով 
այս յօդուածը, քննադատութիւնը չարակամութիւն չհամարելով:
Առանձնացնենք կարգ մը միտքեր եւ քննադատութիւններ:
«Արդէն երեսուն տարի է` մենք խնդիրներ ունենք հայոց լեզուի եւ գրա-
կանութեան դասաւանդման հարցում: Ովքեր առիթ են ունենում շփուելու 
մեր դպրոցների շրջանաւարտների հետ, չեն կարող չտեսնել, թէ ինչքան 
վատ են սովորեցնում հայոց լեզուն դպրոցում, եւ ինչքան վատ գիտեն հայ 
գրականութիւնը դպրոցների եւ տարբեր քոլեճների շրջանաւարտները: Կան 
լաւ ուսուցիչներ, որոնք կարողանում են սէր առաջացնել հայոց լեզուի եւ 
գրականութեան նկատմամբ: Բայց ընդհանուր պատկերը տխուր է»:
Այս ախտաճանաչումը ինչո՞ւ ցարդ չկատարուեցաւ Հայաստանի մէջ: Ինչո՞ւ 
կրթութեան եւ մշակոյթի նախարարութիւնները այս չեն ըրած եւ չեն ըներ: 
Նաեւ այս հարցումին պէտք է պատասխանել: Վերանկախացումէն ետք 
գործնապաշտութիւնը, արագ հարստացումը, գաղթելու ցանկութիւնը, 
որոնք կը բացատրուին յաջողելու եւ արդիականանալու տենչով, արեւմտեան 
բարքերը եւ լեզուներ սորվիլ դարձուցին նպատակ, հայերէնը հին եւ 
անգործնական համարուեցաւ: Վերանկախացման առաջին տարիներուն, 
երիտասարդ ուսանողուհիի խօսքը դեռ մինչեւ այսօր կը զնգայ ականջիս 
մէջ: Ըսաւ. իմ ինչի՞ս է պէտք հայերէնը: Այս մտայնութիւնը համաճարակի 
պէս տարածուեցաւ ժողովուրդին մէջ, առօրեայի, առեւտուրի, թերթերու եւ 
հեռատեսիլի լեզուն ողողեց: Օր մը կարելի պիտի ըլլա՞յ ճշդել, թէ քանի հարիւր 
կամ հազար օտար բառեր տուն-տեղ եղած են հայերէնի մէջ` խանութներու 
ցուցանակներէն, մինչեւ թերթերը, հեռատեսիլը, քաղաքական բառապաշարը: 
Օտար բառերու գործածութիւնը կարծէք ցուցանիշ է զարգացած եւ բանգէտ 
ըլլալու: Այդ ներածուած բառերը ռուսերէն էին խորհրդային շրջանին, հիմա` 
ամերիկերէն են: Համոզուելու համար թափառեցէ՛ք Երեւանի, նաեւ այլ 
քաղաքներու փողոցներուն մէջ: Յաճախ աշակերտը չէ, որ կ՛արհամարհէ 
հայերէնը եւ հայ գրականութիւնը, այլ հայր եւ մայր, աւելի լաւ ապագայի մը 
համար, կը մղեն մանուկը` եւ պատանին անկարեւոր համարելու հայերէնը 
եւ հայ գրականութիւնը: Երեւոյթը ծանօթ էր սփիւռք(ներ)ի պարագային: 
Բայց անկախութեան երեսուն տարիներուն Հայաստանի մէջ թափ առաւ 
հայերէնը եւ հայ գրականութիւնը երկրորդական համարելու մտայնութիւնը:
Ազատ Եղիազարեան կ՛ըսէ. «Բայց ընդհանուր պատկերը տխուր է»: Եւ 
առանց հաճոյակատարութեան տուրք տալու, կը շարունակէ.
«Ես տասը տարի ղեկավարել եմ Երեւանի լաւագոյն բուհերից մէկի հայոց 
լեզուի եւ հայ գրականութեան ամպիոնը: Դասերի ժամանակ ամպիոնի 
դասախօսները ուղղագրութեան կանոններ էին սովորեցնում, շարահիւսու-
թիւն եւ այլն, այսինքն` բաներ, որոնք դպրոցում արդէն պէտք էր սովորած 
լինէին: Իմ դիտողութիւնները բախւում էին իրականութեանը` տասներկու 
տարի դպրոցում սովորած ուսանողները ամենապարզ տեքստերը գրումէին 
մեծաթիւ սխալներով»:
Ինչ որ Ազատ Եղիազարեան տեսած է, հաւանօրէն շատեր ալ նկատած 
ըլլալու են: Բայց ինչո՞ւ ակադեմական շրջանակներէն մինչեւ դպրոցներու 
տնօրէններ եւ ուսուցիչներ, նորարար նախարարներ չեն հակազդած: 
Տարիներ առաջ այս մասին խօսած եմ կրթական նախարարի մը հետ եւ` ըսած, 
որ իր պարտականութիւնն է լեզուի զտման մասին օրէնք պատրաստել:Ան 

պատասխանած էր, որ Ազգային ժողովին մէջ ալ այդպէս կը խօսին, եւ 
նման օրէնք անկարելի է ընդունիլ տալ: Ուրեմն, լեզուի պաշտպանութիւնը 
խափանուած է գործնապաշտ ծնողներու հայերէնի հանդէպ վերաբերու-
մին պատճառով եւ վերնախաւին մէջ հայերէնի չտիրապետելու եւ անոր 
կարեւորութեան չհաւատալու արմատացած սովորութեամբ: Եւ հայերէնի 
դիմազեղծումը տարածուած է ժողովուրդին մէջ, ինչպէս կ՛ըսուի, ծնունդ 
տալով ժարգոնի, եւ վերնախաւի մէջ բանգէտ երեւնալու համար օտար 
բառերու կուտակումին: Մամուլն ալ հետեւած է:
Որեւէ բարեկարգում կամ օրէնք մշակելէ առաջ կը կատարուին ուսում-
նասիրութիւններ` հասկնալու համար կացութիւնը, օրէնքի գործադրութեան 
եւ յաջողութեան պայմաններու առկայութիւնը: Այս մասին կը խօսի Ազատ 
Եղիազարեան.
«Բայց նախեւառաջ պէտք էր ուսումնասիրել եւ հասկանալ, թէ ի՛նչ վիճակ 
է դպրոցներում հայոց լեզուի ուսումնասիրութեան բնագաւառում, ուղիներ 
մտածել դրա մակարդակը բարձրացնելու համար: Ի վերջոյ, ցանկացած 
դպրոցի հիմքը մայրենի լեզուի (եւ գրականութեան) ուսուցումն է, որովհետեւ 
առանց դրա կրթել երեխաներին` հնարաւոր չէ»:
Հայերէնի ուսուցումը պէտք է հպատակի ազգային-քաղաքական յստակ 
առաջադրանքի. ինչո՞ւ հայերէն եւ հայ գրականութիւն պիտի սորվի հայ 
տղան: Այս հարցման պատասխանին պէտք է գիտակցին ծնողքը եւ ղեկա-
վարութիւնները: Իսկ մտաւորականութիւնը, ինք, առաջին հերթին, պիտի 
գտնուէր պատնէշին վրայ: Այս մասին խօսողներ եղած են, հիմնաւորումնե-
րով, երբ ըսուած է, թէ համալսարան մուտքի քննութիւններուն ամէնէն 
գէշ գնահատականները կը վերաբերէին մայրենիին: Պէտք է զարմանալ, 
ուրիշ բառ դժուար է գտնել կացութիւնը պատկերացնելու եւ բացատրելու 
համար: Ինչո՞ւ մտաւորականութեան եւ գիտնականի պակաս չունեցող 
Հայաստանը երեսուն տարի չէ հակազդած: Եւ քանի որ նորոյթ է խօսիլ 
յեղափոխութեան մասին, այսօ՛ր, ազգային հարազատ ղեկավարութիւնը, 
ոչ միայն պետական, ոչ միայն Հայաստանի, հայերէնի պաշտպանութեան 
եւ ուսուցման արմատական եւ հզօր որոշումներով եւ անոնց անսեթեւեթ 
գործադրութեան քաղաքականութեամբ, հրապարակ պիտի գայ, կու գա՞յ, 
կրթական համակարգի բոլոր մակարդակներուն, մանկապարտէզէն մինչեւ 
համալսարան, ոչ միայն լեզուի եւ պատմութեան:
Ազատ Եղիազարեանի նկատողութիւնը ճիշդ է եւ արդար, երբ կ՛ըսէ.
«Երկրորդ` բուհում հայոց լեզուի ուսուցումը պէտք չէ լինի դպրոցական 
դասընթացի համառօտ կրկնութիւնը: Դա իսկապէս անիմաստ է: Բայց եթէ 
բուհին առաջարկւում է հայոց լեզուի մի նոր մակարդակ, որն իսկապէս 
խորացնի մայրենի լեզուի իմացութիւնը, սովորեցնի գրաւոր եւ բանաւոր 
արտայայտուել հասարակական կեանքի, սոցիալական խնդիրների, մաս-
նագիտութեան, մշակութային եւ այլ բազմազան հարցերի շուրջ, ապա 
այդպիսի առարկաներ եւ ի տեղին կը լինի Հայաստանի բուհերի ծրագրում, 
ի հարկէ, չմոռանալով, որը բուհը մասնագիտութիւն սովորեցնելու եւ ոչ թէ 
մարդու կուլտուրան բարձրացնելու համար է»:
Բաղդատութեան փակագիծ մը բանանք: Անգլիացի, ամերիկացի, ֆրանսացի 
մեծ գիտնականներ տիրապետած նաեւ իրենց լեզուին, գրած են գիրքեր, 
իրենց մասնագիտութիւնը վերածած են իմաստութեան, փիլիսոփայութեան: 
Ի վերջոյ մասնագէտը մարդ է, տեսիլք ունի, շարունակութիւն է: Այսինքն 
լեզուին պէտք է տիրապետել համալսարան հասնելէ առաջ, համալսարանի 
եւ ապա կեանքի մէջ, գիտութիւնը տանիլ ճառագայթումի, մարդկայնացման, 
իմաստութեան, որ ընդհանուր առումով գրականութիւն է: 20-րդ դարու 
մեծ գիտնականներէն Ժան Ռոսթան` ֆրանսական ակադեմիայի անդամ,  
գրող էր, բարոյագէտ, կենսաբան, գիտութիւններու պատմաբան: Ուրիշ 
մը` Միշէլ Ֆուքօ, հոգեբան էր, հոգեվերլուծող, գրող, քաղաքական տեսա-
բան, դասախօս, հեղինակ: Ուսանողը` համալսարանի մէջ լեզուին պէտք 
է տիրապետէ, որպէսզի ճիշդ իմանայ, ճիշդ հասկնայ եւ իր միտքերը ճիշդ 
բանաձեւէ: Ազատ Եղիազարեան երբ կ՛ըսէ, որ համալսարանի մէջ ուսանողը 
ուղղագրական եւ շարահիւսական կոպիտ սխալներ կ՛ընէ, եւ ուսուցիչը կը 
միջամտէ, կը նշանակէ, որ համակարգին մէջ որդ ինկած է, ինչպէս մեր 
գործածած համակարգիչներուն համար կ՛ըսենք` վիրուս կամ վայրըս մտած 
է: Եթէ վարժուէինք քիչ մը աւելի հպարտ ըլլալ եւ ըսել` ժահր ինկած է…
Ազատ Եղիազարեան կը հարցնէ.
Ես չեմ յիշում, «ԿԳՄՍ նախարարութիւնը խորհրդակցե՞լ է ուսուցիչների, 
դասախօսների, լեզուաբանների, գրողների հետ, քննարկուե՞լ են լեզուի 
դասաւանդման եւ ընդհանրապէս հայոց լեզուի զարգացման խնդիրները»:
Այս հարցումը կը խտացնէ ստեղծուած տագնապը: Արդարեւ, բարեկարգում 
եւ օրէնք կը յաջողին, եթէ քննուին տեսակէտներ, բիւրեղանան: Երբ 
օրէնք կը մշակուի, եւ փորձ կ՛ըլլայ զայն պարտադրելու, բնական է, որ 
հակազդեցութիւններ ստեղծուին: Օրէնքը պէտք է ըլլայ բիւրեղացած 
համախոհութեան եզրակացութիւնը: Ազատ Եղիազարեան գիտէ, որ այդ 
խորհրդակցութիւնները չեն եղած:
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Երազիս մէջ դուռը զարկին
— Ո՞վ է ասի ներսից ես,
Դրսից ինչ որ պառաւ մի կին
Ասաց «Մատաղ լինեմ քեզ»…
Մի կտոր հաց ողորմացիր,
Աղքատ կին եմ, որբ, անտէր,
Ու ես իսկոյն դուռը բացի՝
Հրաշք… մեռած մայրիկս էր:
Սարսափեցի, բայց գիրկն ընկայ,
Մայրս ասաց՝ «ես եմ, ես,
Քեզ փորձելու համար եկայ,
Հօ չի՜ փոխել կեանքը քեզ:
Մուրացկանի տեսքով եկայ,
Որ աշխարհն էլ իմանայ՝
Տե՜ղն է խիղճդ, խիղճդ որդիս,
Թէ՞ մեռել է ինձ հետ նա…»
Երազիս մէջ հօրս տեսայ՝
Մօրս նման յայտնուեց,
Խինդ ու վախով գիրկը հասայ,
Շիրիմից ելաւ ինձ գրկեց:
Հեկեկացինք դառն ու անուշ,
Հայրս նայեց իր չորս դին,
Արագածին նայեց քնքոյշ,
Ասաց՝ կ’ապրի իմ որդին…
Բայց երբ նայեց Արարատին՝
Ինձ խէթ նայեց հայրս ծեր,
— Էլ ինչո՞վ ես դու իմ որդին,
Երբ կիսատ է տունը մեր:
Վշտից նորից մեռաւ հայրս,
Ասաց՝ «որդիս, թէ կ’ուզես
Հողը թեթեւ լինի վրաս
Տունս կիսատ չթողնես…»

ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
(1908 – 1981)
«Կոնտոլներ, մեծ ջրանցքը, Վենետիկ»
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Դասախօս Եւ Գրող 
Ազատ Եղիազարեանի Լեզուի Մասին Բանիմաց 

Հայու Խօսքը

Լեզուի հարցը չի սահմանափակուիր կրթական 
համակարգի բոլոր ոլորտներուն մէջ: Եւ կու 
գայ հիմնական ախտորոշումը լեզուի նահանջի 
մասին: Ինչ որ կ՛ըսէ, պէտք է բազմապատկել 
օրինակներով, ի հարկին` յատուկ անուններով: 
Խօսքը այնքա՜ն դիպուկ է: Կ՛ըսէ.
«Դուք առիթ չէ՞ք ունեցել մտածելու, թէ այս 
ինչ համաճարակէ տարածուել քաղաքական 
գործիչների եւ բարձրաստիճան պաշտօնեաների 
խօսքում` է՛լ «ֆիքսելու ֆիքսուել» (հաստատագրել-
Խմբ.), է՛լ «մանիպուլացնելու մանիպուլացուել» 
(շահագործում-Խմբ.) եւ այլն, եւ այլն: Էլ չեմ խօսում 
օժանդակ բայի տարօրինակ օգտագործման 
մասին` է – ի փոխարէն` ա (գրումա), դարձեալ 
պաշտօնեաների եւ պատգամաւորների կողմից 
եւ այլն: Ես լեզուական մաքրամոլ չեմ, եւ ամէն 
ինչ թարգմանելու ձգտումը նոյնքան վնասակար 
է լեզուի համար, ինչքան` օտար բառերի, ժար-
գոնային ձեւերի անհարկի օգտագործումը»:
«Բարձրաստիճաններ»-ու հետեւութեամբ, մամուլ 
եւ հեռատեսիլ նոյն «պազար»-ը կը սարքեն, 
ժողովուրդն ալ կը կապկէ: Իրապաշտութեան 
գլխարկին տակ գրականութիւնն ալ կը հետեւի: 
Փորձեր կան թխածոյ-ներածուած բառերը 
համապատասխան հայերէններով փոխարի-
նելու, բայց ախտը այնքան արմատացած է, որ 
թելադրութիւն եւ կոչ լսող չկայ: Կացութիւնը 
պիտի շարունակուի նաեւ այն պատճառով, որ 
մասնագիտացած ղեկավարներ օտար համալ-
սարաններէ կու գան, կու գան որպէս մարգա-
րէ, կ՛արհամարհեն հայերէնը եւ ազգայինը, 
պետութեան եւ ազգին կը վերաբերին որպէս 
խնդիր, որուն համար պէտք է գործադրեն այն, 
ինչ որ սորված են, ինչ որ կը կատարուի այլ 
երկինքներու տակ, առանց նկատի առնելու 
սեփական ինքնութիւնը, ինքնուրոյնութիւնը, 
իւրայատկութիւնը եւ բարդութիւնը: Առանց հայե-
րէնի մասնագիտացումը խորթացում է, ունակ 
մասնագէտ կը պատրաստէ աշխարհի որեւէ տեղ 
գործելու համար, կը նշանակէ երկիրը դատար-
կել իր իմացական ներուժէն: Կրնա՞յ պատահիլ, 
որ օր մը հասնինք հոն, ուր Ազգային ժողովին 
մէջ բնական համարուի անգլերէն, ռուսերէն, 
ֆրանսերէն, գերմաներէն կամ… թրքերէն խօսիլ:
Գիտակցութեան եւ յարգանքի խնդիր կայ: 
Միջազգային կեանքի մէջ երեւոյթներ կան, որոնք 
օրինակ կրնան ըլլալ, առնուազն` մտածելու մղելու: 
Ֆրանսերէնի բառապաշարին մէջ պատահե-
ցաւ պզտիկ-մեծ երեւոյթ մը: Համակարգիչի եւ 
համացանցի գործածութեան զուգահեռ, ընդհան-
րացաւ կարգ մը եզրերու գործածութիւնը, ինչպէս 

«ի-մէյլ»-ը (e-mail): Համաշխարհայացման-
ամերիկայնացման թոհուբոհին մէջ «ի-մէյլ»-ը 
որդեգրուեցաւ Ֆրանսայի մէջ: Բայց ինքնութեան 
պաշտպանութեան հարց ունեցող Քեպեքի 
(Քանատա) ֆրանսացիները մերժեցին «ի-մէյլ»-ը 
եւ որդեգրեցին զայն փոխարինող իրենց 
ստեղծած ֆրանսերէն տարբերակը, ըսին եւ 
գրեցին` «քուրրիէլ», courriel, ելեկտրոնային 
նամակ: Եւ Ֆրանսան հետեւեցաւ Քեպեքի 
ինքնապաշտպանութեան գիտակցութեամբ եւ 
հպարտութեամբ առաջնորդուող հեռուի ֆրան-
սացիներուն: Հայկական ընկերութեան բոլոր 
մակարդակներուն, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), 
Քեպեքի ֆրանսացիներու ինքնապաշտպանու-
թեան գիտակից հպարտութիւնը ինչո՞ւ օրինակ 
պիտի չըլլայ:
Յաճախ ըսած եմ, որ հեռատեսիլը մեր տուներուն 
մնայուն ուսուցիչն է: Նաեւ` թերթը եւ ձայնասփիւռը: 
Լեզուական բարեկարգումը պէտք է սկսիլ նաեւ 
անոնցմով: Ազատ Եղիազարեան կը գրէ.
«Մենք ընդամէնը պէտք է փորձենք յարգանք 
դաստիարակել մեր լեզուի հանդէպ:  Այստեղ շատ 
բան կախուած է հեռուստատեսութիւնից: Բոլորը 
կարծես հասկանում են, որ մեր ժամանակներում 
լեզուի զարգացման վրայ այն մեծ ազդեցութիւն է 
գործում: Բայց առայժմ այդ ազդեցութիւնը աւելի 
շատ բացասական է»:
Պէտք է կրկնել Ազատ Եղիազարեանի խօսքը. 
«Բայց առայժմ այդ ազդեցութիւնը աւելի շատ 
բացասական է»:
Եւ`
«Իբրեւ աւարտ` ասենք, որ օրէնքի` այսօր մատ-
չելի նախագիծը մինչեւ վերջ մտածուած ու մաս-
նագէտների հետ քննարկուած չէ»:
Ինչո՞ւ զարմանալ, որ մտածուած ու մասնագէտ-
ների չքննարկուած օրէնքին դէմ բողոքներ ըլլան, 
նոյնիսկ երբ անոնք կը ծառայեն ներքաղաքական 
պայքարներու:
Ազգային իմաստութիւն պէտք է ունենալ` որպէս 
ինքնուրոյն ազգ եւ մշակոյթ տեւելու հեռանկա-
րով, ԼԵԶՈՒԻ ՀԱՐՑԸ ազգային-քաղաքական 
առաջնահերթութիւն համարել, Հայաստան եւ 
սփիւռք(ներ), գիտնալով, որ «ծագումով հայերով» 
Հայաստանը կը դառնայ այլաբնակ, եւ հայ ազգն 
ալ` պատմութեան մէջ յիշատակուող մեռած ազգ:
Լեզուի անաղարտ պահպանումը եւ իւրացումը 
իսկական յեղափոխական օրակարգ չէ, պէտք է 
ըլլայ:
Ազատ Եղիազարեանի խօսքով` «Պէտք է փորձենք 
յարգանք դաստիարակել մեր լեզուի հանդէպ»… 
Երեւանի Կոմիտասի շուկայէն մինչեւ Ազգային 
ժողով:

Ազնաւուրը նաեւ մօր նուիրուած արձան մը շատ 
փափաքած է ունենալ, բայց Չաքմաքճեան ըսած է, 
որ ցաւօք չի կրնար այդ գործը տալ կամ վաճառել, 
քանի որ ատիկա իր մայրիկի յիշատակին արձանն 
է եւ մանաւանդ՝ բնօրինակը: Չաքմաքճեան կ՚ըսէր՝ 
մօրը նուիրուած բնօրինակ այդ գործը միշտ իր քովը 
պիտի մնայ: Ազնաւուր նոյնպէս տկարութիւն ունէր 
մօր կերպարին հանդէպ, ուստի հասկնալի էր անոր 
փափաքը:
Իսկ «Քալող մարդը» նոր ժամանակներու մարդուն 
խորհրդանիշն է, քալող եւ միշտ առաջ գացող: Արձա-
նագործը այդ ներշնչանքը ունեցած է Հայաստանի 

անկախութենէն ետք, երբ տեսած է զարթօնքը 
եւ այդ զարթօնքը առաջ տանող հայ մարդը: Այս 
քանդակը ուղղակի կապուած է հայ ժողովուրդին, 
սակայն նաեւ համամարդկային է, քանի որ քալող 
մարդուն կերպարը ազգութիւն չի ճանչնար:
Արձանագործին մահէն ետք՝ նոյեմբեր ամսուն, 
համերգ մըն ալ նուիրուեցաւ իր յիշատակին, 
որ Սենեկեային երաժշտութեան տան մէջ երգիչ 
Վահան Արծրունին կազմակերպած էր: Այդ համեր-
գին նաեւ ցուցադրուեցան Արթօ Չաքմաքճեանի 
գծանկարչական գործերը:

«Ժամանակ»/Պոլիս

«Քալող Մարդը» Քանդակը
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Տիկին Նունէ Սարգսեանի Հանդիպումը 
Քուէյթի Հայ Համայնքի հետ 

Պոլսոյ Պատրիարքարանը Տինքի Եւ 
Պալըքճըի Սպանութեան Գործերով 

Դատավարութիւններու Մասին 
Յայտարարութիւն Հրապարակած Է

Այսօր կարելի է բարձրաձայնել‚ 
որ իւրաքանչիւր քուէյթահայ՝ իր 
հայրենիքի դեսպանն է Քուէյթէն 
ներս, եւ այս իրողութենէն մեկնած, 
դիւանագիտական Ձեր այցելու-
թիւններու ընթացքին պիտի նկա-
տէք, որ Հայաստանն ու Հայութիւնը 
արդէն բոլորին ծանօթ են‚ շնորհիւ 
Քուէյթի մեր հայութեան կերտած 
բարի վարքին։ Եւ մենք այսօ´ր‚ 
անգամ մը եւս կը խոստանանք որ 
մեր ամէն կարելիութիւնները ի սպաս 
պիտի դնենք‚ յանուն մեր ազգի ու 
հայրենքի առաւել հզօրացման ու 
բարգաւաճման»։
Ապա Հոգշ. Հայր Սուրբը կենդանի 
օրինակներով մատնանշումներ 
կատարեց‚ Հայաստանի նկատ-
մամբ Քուէյթահայութեան ունեցած 
կապուածութեան շուրջ‚ որ մեծագոյն 
գրաւականն է‚ օտար ափերու վրայ 
հա՛յօրէն ապրելու եւ գոյատեւելու։
Այնուամենայնիւ Տիկին Սարգի-
սեանին յուշանուէր մը փոխան-
ցուեցաւ Քուէյթի համայնքին կողմէ։
Հանդիպումը վերջ գտաւ Տիկին 
Սարգիսեանի սրտի խօսքով‚ ուր 
ան նախ շնորհակալութիւն յայտ-
նեց Քուէյթահայութեան, այս 
սիրալիր ընդունելութեան համար 
ապա աւելցուց ըսելով.- «Ձեզի 
ջերմ ողջոյններ բերած եմ ՀՀ 
Նախագահին‚ ժողովուրդին եւ 

երկրին կողմէ։ Մենք կ’ողջունեք եւ 
բարձր կը գնահատենք սփռիւքի 
այս տարածքին մէջ, ձեր կատարած 
մեծ աշխատանքին համար‚ յանուն 
հայեցի դաստիարակութեան»։ Ապա 
անդրադառնալով սփիւռքահայ եւ 
հայաստանաբնակ հայու տար-
բերութեան տեսութեան‚ ան կտրա-
կանապէս մերժեց նշեալ գաղափարը 
ըսելով.- «Ինծի համար հայը հա´յ է‚ 
ըլլայ ան սփիւռքի‚ Արացախի կամ 
Հայաստանի մէջ։ Մենք հա´յ ենք մեր 
ազգային կէներով‚ վկայ Ձեր գաղու-
թի տաքուկ մթնոլորտն ու տարուած 
ազգանուէր ծառայութիւնները‚ 
յանուն հայապահպանութեան ու 
գոյատեւման»։
Հուսկ‚ անդրադառնալով իր այցե-
լութեան հիմնական առաքելու-
թեան‚ Տիկին Նունէ ըսաւ.-«Այսօր 
ես Քուէյթ կը գտնուիմ Շէյխա Հաս-
սա Սապահի պաշտօնական հրաւէ-
րով‚ ուր կը ծրագրուի մշակութային 
սերտ յարաբերութիւններ մշակել։ 
Յոյսո՛վ ենք‚ որ այս միջոցաւ երկու 
երկիրներու կապերը աւելի կ’ամ-
րապնդուին ու կը զարգանան»։
Հաւաքական գեղեցիկ լուսանկարէ 
մը ետք‚ ազնուական Տիկին Սար-
գիսեանը հրաժեշտ տուաւ Քուէյ-
թահայութեան‚ մօտիկ ապագային 
անգամ մը եւս հանդիպելու խոստու-
մով։

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ

Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միու-
թիւնը պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին 
100 ամեակը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց 

եկեղեցիներուն մէջ տեղի պիտի ունենան 
Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգըս-

տեան պաշտօններ,Կիրակի 26 Յունուար 2020-ին,Մարաշ-
ցի հին եւ նոր ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:

Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ, ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ 
եկեղեցական արարողութիւններուն, յարգելու համար 
խնկելի յիշատակը մեր ննջեցեալներուն:

Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի  Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի                                              ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի                        ժամը 10:00

Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրե-
նակիցները հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրա-
հը,հոգեսուրճ առնելու եւ յարգելու մեր նահատակներուն 
յիշատակը:

Լիբանանի Մարաշի Հայրենակցական                                                                                 
Միութեան Վարչութիւն

Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանը 
յայտարարութիւն հրապարակած 
է` անդրադառնալով Թուրքիոյ մէջ 
սպաննուած զինուոր Սեւակ Պալըք-
ճըի եւ Հրանդ Տինքի գործերով 
դատավարութիւններուն մասին: Այս 
մասին կը հաղորդէ «Ակօս»-ը:
Պատրիարքարանը իր գոհունա-
կութիւնը յայտնած է Սեւակ Պալըք-
ճըի գործով կայացած դատավճիռին 
առնչութեամբ` միեւնոյն ատեն նշել-
ով, որ Տինքի սպանութեան գործին 
մէջ արդարութեան փնտռտուքները 
կը շարունակեն մնալ ապարդիւն:
«2011 թուականի ապրիլի 24-ին 
զինուորական ծառայութեան ժամա-
նակ դաժանաբար սպաննուած 
Սեւակ Պալըքճըի գործով կայացած 
դատավճիռը մասամբ յագեցու-
ցած է մեր արդարութեան ծարաւը: 
Հակառակ անոր որ դատավճիռը 
ի վիճակի չէ ետ բերել Սեւակը, 
այնուամենայնիւ, յանցանքի արձա-
նագրումն ու յանցագործին արժա-
նի պատիժ տալը յուսադրող են 
մեր երկրի արդարադատութեան 
համակարգին համար:

«(…) Արդիւնքը կարեւոր է այնքանով, 
որ Թուրքիոյ մէջ այն անձերը կամ 
խումբերը, որոնք ցեղապաշտու-
թեան հողի վրայ սպանութիւններ 
կը գործեն` կարծելով, թէ անպատիժ 
պիտի մնան, այժմ պիտի փոխեն 
իրենց կարծիքը:
«(…) Յոյս փայփայելով, որ Հրանդ 
Տինքի սպանութեան գործով նոյն-
պէս նման դատավճիռ պէտք է 
կայացուի, անոր սպանութեան 13-րդ 
տարելիցին առիթով անգամ մը եւս 
կը բարձրացնենք մեր արդարութեան 
պահանջը:
«Համոզում ունինք, որ արդէն 
ժամանակն է, որ ամբողջ աշխար-
հի առջեւ տեղի ունեցող այս արդա-
րութեան փնտռտուքը աւարտի, 
որովհետեւ ուշացած արդարադա-
տութիւնը արդարադատութիւն 
չէ: Յոյս կը յայտնենք, որ դատա-
վարութեան ընթացքին կայացուելիք 
վճիռը հպարտութեան առիթ պիտի 
ըլլայ Թուրքիոյ արդարադատութեան 
համար», գրուած է յայտարարու-
թեան մէջ:


