
Տօնական օրերուն Պէյրութի օդակայանը դարձեալ խճողումի վայր դարձաւ, 
ուր ճամբորդներ ստիպուեցան ժամերով շարքերու մէջ կանգնիլ: Նման 
վիճակի մէջ սպասման ժամը յաճախ գերազանցեց երեքը: 
Խճողումը երկու ուղղութեամբ է, թէ ժամանողներու եւ թէ մեկնողներու: 
Օդակայանի աղբիւր մը նշեց, որ նախանցեալ օր 24 ժամուայ ընթացքին 
օդակայան ժամանած են 21000    ճամբորդներ: 

Զինծառայող Արայիկ Ղազարեանի՝ 
Ատրպէյճանի մէջ յայտնուելուն 
հանգամանքները պարզելու համար 
հետաքննութիւն կ՝իրականացուի: 
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
Դիլիջանի մէջ լրագրողներու հետ 
ճեպազրոյցի մը ընթացքին ըսած է ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ 
Տօնոյեան:
«Այս փուլով դեռ հետաքննութիւն 
կ՝իրականացուի կատարուածին 
վերաբերեալ: Անձամբ ես կը կարծեմ, որ մեր զինծառայողը 
աշխարհագրականօրէն մոլորուած է»,- ըսած է Տօնոյեան:
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Human Rights Watch Կը Զգուշացնէ 
Աղբի Նոր Տագնապէ 

Պէյրութի Միջազգային Օդակայանը 
Դարձեալ Խճողուած

Տօնոյեանի Համոզումով` Ատրպէյճանի Մէջ 
Յայտնուած Զինծառայողը Աշխարհագրականօրէն 

Մոլորուած է
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Մարդկային Իրաւանց պաշտպան միջազգային կազմակերպութիւնը 
լիբանանի կառավարութիւնը մեղադրեց ի տես անոր ձախողութեան լուծելու 
համար աղբերու հին նոր խնդիրը: Տագնապը այս անգամ Թրիփոլիէն է, ուր 
նշեալ կազմակերպութիւնը կը կարծէ, որ լուրջ հիւանդութիւններ կրնան 
ծագիլ աղբերու կուտակումով:
Լիբանանի հարաւը՝ Սայտա նոյնպէս տօնական օրերը անցուց աղբերով 
շրջապատուած ուր նաեւ անոնց մշակման խնդիրը կը մնայ անլոյծ:
Մեթնի մէջ նոյնպէս, երէկ երեսփոխան Էլիաս Հանքաշ Պուրճ Համուտի 
աղբավայրէն կոչ ուղղեց կենսոլորտի նախարարին զգուշացնելով անոր 
ընդարձակման ծրագրին մասին, որ անընդունելի է ըսաւ երեսփոխանը 
նկատի ունենալով շրջանի ժողովուրդին իրավիճակն ու անյոյս կոչերը: 
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Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեան 

Խորհրդակցական Հանդիպում Մը Ունեցաւ 
ՌԱԿի Պատասխանատուներուն Հետ

Հայաստանի նոր իշխանութեան օրով կայանալիք առաջին 
դեսպանահաւաքի նախօրէին Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն 
Աթաբէկեան ազնիւ նախաձեռնութեամբ մը ուզած է լիբանանահայ 
համայնքի բաղկացուցիչ տարրերուն հայեցակէտն ու հոգերը փոխան-
ցել Հայրենի իշխանութեանց:
Այս ծիրէն ներս Երկուշաբթի, 12 Օգոստոս 2019ի կէսօրին ան  
այցելութիւն մը տուաւ Թէքէեան Կեդրոն, հանդիպելու համար ՌԱԿի 
Լիբանանի պատասխանատուներուն հետ: 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ներկայացուցիչներուն 
կողքին հանդիպման ներկայ եղան նաեւ ՌԱԿի պետական նախկին 
երեսփոխան, ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան ատենապետ՝ 
ընկ. Յակոբ Գասարճեան եւ նոյն վարչութեան ատենադպիր՝ ընկ.հի 
Անի Լաչինեան-Մակարեան:
Հանդիպումը առիթ մըն էր ներկաները յուզող հարցերու շուրջ սրտբաց 
խօսակցութեան:
Յարգելի Պրն. Դեսպանը խոստացաւ ՌԱԿի ներկայացուցիչներուն 
մտքերն ու առաջարկները փոխանցել առ որ անկ է:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
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Շար. Էջ 02
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Օգոստոս

Օգոստոս, տարուայ ութերորդ 
ամիսն է, ունի 31 օր։
Մեր թուարկութենէն 56 
տարի առաջ Յուլիոս Կեսարի 
հրամանով կատարուած 
օրացոյցի բարեփոխումէն 
յետոյ փետրուարը դարձաւ 
երկրորդ ամիսը և ունէր 29 
օր։ Յետագային ամիսներէն 
մէկը ի պատիւ Յուլիոս Կեսարի 
կոչուեցաւ Յուլիս, իսկ դրան 
յաջորդող օգոստոս ամիսն ալ՝ 
հռոմէական Օկտավիանոս 
կայսրին պատուին, որ 
յետագային ստացաւ 
«օգոստոս» տիտղոսը ( կը 
նշանակէ՝ վսեմաշուք)։
Բայց օգոստոս ունէր միայն 
30 օր, իսկ յուլիսը՝ 31։ Բան 
մը, որ կ՛ընդգծէր Կեսարի 
գերազանցութիւնը Օգոստոս 
կայսրին վրայ։ Որոշուեցաւ մէկ 
օր վերցնել փետրուարէն և 
աւելցնել օգոստոս ամսուայ 
օրերու թիւին։
Պատմական Հայաստանի մէջ 
օգոստոսը եղած է տարուայ 
առաջին ամիսը և կոչուած է 
նավասարդ։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Կ՚ընդունի 
Հայաստանի Եւ Վատիկանի Դեսպանները

Երկուշաբթի, 12 Օգոստոս 2019-
ին, Վեհափառ Հայրապետը 
յաջորդաբար ընդունեց Լիբա-
նանի մօտ Հայաստանի դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեանն ու 
Վատիկանի մօտ Լիբանանի 
դեսպան Դոկտ. Ֆարիտ 
Ալ-Խազենը։
Հայաստանի դեսպանին հետ 
խօսակցութիւնները կեդրո-
նացան Հայաստան-Սփիւռք 
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Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 06  

գործակցութեան առնչուած նիւթերու 
շուրջ, իսկ Լիբանանի դեսպանին 
հետ անդրադարձ կատարուեցաւ 
յառաջիկային տեղի ունենալիք 
քրիստոնեայ-իսլամ համագումարին։
Յայտնենք, որ շաբաթ մը առաջ 
դարձեալ այս ուղղութեամբ 
հանդիպում մը տեղի ունեցած 
էր Նորին Սրբութեան եւ Դոկտ. 
Ալ-Խազենի միջեւ։

Տօնոյեանի Համոզումով` Ատրպէյճանի Մէջ Յայտնուած 
Զինծառայողը Աշխարհագրականօրէն Մոլորուած է
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Հարցին` թէ ինչպէս կը մեկ-
նաբանէ ատրպէյճանական 
լրատուամիջոցներու այն տեղե-
կութիւնները, որ զինծառայողի՝ 
Ատրպէյճանի մէջ յայտնուելուն 
պատճառը անոր նկատմամբ 
անմարդկային վերաբերմունքն 
է, նախարարը պատասխանած 
է, որ ատիկա ատրպէյճանական 
հերթական ապատեղեկատւութիւնն 
է: «Չեմ կարծեր, որ ատիկա պէտք 
է տարածել: Ես ներքին համոզում 
ունիմ, որ ան ուղղակի մոլորուած 

է»,- նշած է Տօնոյեան:
Անդրադառնալով զինծառայողի 
վերադարձի խնդրին` նախարարը 
յայտնած է, որ դիմած են միջազգային 
համապատասխան կառոյցներուն` 
մասնաւորապէս Կարմիր խաչի 
միջազգային կոմիտէին:
Խօսելով զօրամասին մէջ զին-
ծառայողի հոգեբանական վիճակին 
մասին՝ նախարարը ըսած է, որ որոշ 
աշխատանք իրականացնելէ ետք 
պիտի կարենան յստակ պատասխան 
տալ: «Բոլորիս համար ցաւալի դէպք 
է, սակայն, կը կարծեմ, որ ամէն ինչ 
բնականոն պիտի ընթանայ»,- ըսած 

է նախարարը:
Տօնոյեան կոչ ըրած է Ատրպէյճանի 
զինուած ուժերուն, որպէսզի 
նման ապատեղեկատուական 
աշխատանքը դադարեցնեն:
Նշենք, որ Օգոստոս 12-ին՝ ժամը 
12:00-ի սահմաններուն, ՊԲ 
հարաւ-արեւելեան ուղղութեամբ 
տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն 
պահպանութեան տեղամասէն, դեռ 
չպարզուած հանգամանքներով, 
մարտական դիրքը լքած է զին-
ծառայող, 2000-ի ծնունդ Արայիկ 
Հայկի Ղազարեանը:

Համահայկական Խաղերու Մասնակիցները 
Ծիծեռնակաբերդ Այցելեցին

փակած է ան:
Համահայկական խաղերու համաշ-
խարհային խորհուրդի նախագահ 
Իշխան Զաքարեանի խօսքով` 
խաղերուն կը մասնակցին եղեռնա-
զարկ ժողովուրդի յետնորդները, եւ 
այցելութիւնը Ծիծեռնակաբերդ 
արդէն աւանդական դարձած է 
խաղերուն համար: «Գիրքերուն մէջ 
կարդալը այլ է, այստեղ ըլլալը` այլ»,- 
ըսած է ան:
Համահայկական խաղերուն ընթա-
ցքին Օգոստոս 13-ը հանգիստի օր 
է, եւ պատուիրակութիւնները կ՝այ-
ցելեն Գառնի եւ Գեղարդ:
Նշենք, որ 7-րդ համահայկական 
ամառնային խաղերուն այս տարի կը 
մասնակցի մօտ 5000 մարզիկ՝ 
աշխարհի 35 երկրի մօտ 160 քաղաքէ:

Համահայկական 7-րդ ամառնային 
խաղերուն մասնակից պատուիրա-
կութիւնները Ծիծեռնակբերդի 
յուշահամալիրին մէջ յարգանքի 
տուրք մատուցեցին Հայոց Ցեղա-
սպանութեան զոհերու յիշատակին:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ 7-րդ 
խաղերուն մասնակիցները նախ 
ծաղիկներ խոնարհեցին յուշահա-
մալիրին մէջ, այնուհետեւ այցելեցին 
Հայոց Ցեղասպանութեան թան-
գարան:
«Համահայկական այս խաղերը նոր 
թափ ստացան անով, որ բացումը 
տեղի ունեցաւ Արցախի մէջ… Հիմա 
ամբողջական ենք՝ Հայաստան-
Արցախ-սփիւռք»,- լրագրողներու 
հետ զրոյցին ընթացքին ըսած է 
համահայկական խաղերու համաշ-
խարհային խորհուրդի անդամ 
Սեպուհ Պաղտոյեան: Վիեննայի 
պատուիրականութեան ներկայա-
ցուցիչը իր խօսքին մէջ շեշտած է, 
որ խաղերուն խորհուրդը կ՝իրա-
կանանայ` հայերը միասնական 
են… Մասնակիցներուն մէջ նոյնիսկ 
սիրահարուած զոյգեր կան արդէն: 
«Արցախի ժողովուրդը հրաշալի 
ընդունեց մեզ: Հպարտ ենք եւ 
երախտապարտ իրենց»,- եզրա-

Հայաստանի Հանրապետութեան 
եւ Ռուսիոյ Դաշնութեան կառա-
վարութիւններուն համատեղ 
որոշումով Սուրիոյ Արաբական 
Հանրապետութիւն ուղարկուեցաւ 
Ռուս-հայկական մարդասիրական 
արձագանգման կեդրոնին կողմէ 
տրամադրուած հերթական մարդա-
սիրական օգնութիւնը:
ՀՀ ԱԻՆ տեղեկատւութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութեան տեղեկութիւններով՝ 
օգնութիւնը ուղարկուած է մար-
դասիրական արձագանգման կեդ-
րոնի միջոցներուն հաշուին:
Մարդասիրական օգնութիւնը 
նախատեսուած է Սուրիոյ բնակ-
չութեան համար, որ տուժած 
է ռազմական խնդիրներու 
հետեւանքով:
ԱԻ նախարար Ֆելիքս Ցոլակեան 
9 բեռնատարներու մէջ բեռցուած 
մարդասիրական օգնութիւնը 
ճանապարհած է դէպի Սուրիա:
Անիկա կը պարունակէ միսի 
պահածոյ՝ 52,5 թոն, ձուկի պահածոյ՝ 

Հայաստանի եւ Ռուսիոյ 
Կառավարութիւններուն Համատեղ 

Որոշումով Սուրիա Մարդասիրական 
Օգնութիւն Ուղարկուեցաւ

35 թոն, 40 թոն շաքար, ինչպէս 
նաեւ չոր օրապահիկ՝ մօտ 14,5 թոն 
կշիռքով:
Հայկական եւ ռուսական կող-
մերուն ներկայացուցիչները մար-
դասիրական օգնութիւնը պիտի 
յանձնեն Սուրիոյ Կարմիր մահիկի 
ներկայացուցչութեան, որուն 
միջոցով ալ պէտք է իրականացուի 
յետագայ բաշխումը:

Սկիզբը Էջ 01
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Fromm, “Avoir ou Être?”)։
Վայրի դրամատիրութեան ժամանակաշրջանը Պապը կը բնութագրէ որպէս՝ 
արդի ստրկատիրութիւն, որուն մէջ սրբութիւնը այնքա՜ն նուազած է, որ ան 
կոչ կ՚ընէ բոլոր-բոլորին, առօրէական սրբութեան, մեղմացնելու կամ՝ աւելի 
ճիշդը, որոշ չափով գէթ նուազեցնելու համար արդի ստրկատիրութեան 
դաժանութեան սաստկութիւնը։
Քարլ Մարքս՝ դրամատիրութիւնը բարբարոսութիւն կ՚որակէ, եւ՝ 
արմատական լուծումը կը նկատէ մարդկայնական քաղաքակրթութիւնը։ 
Ան կը գրէ. «Մարդկութիւնը հարկադրուած է ընտրութիւն կատարելու՝ 
բարբարոսութեան (դրամատիրութեան) եւ քաղաքակրթութեան 
(սոցիալիզմի) միջեւ…»։
Բ)  Աշխատաւորը բարոյական ու տնտեսական արժէք մըն է։
Վատիկանի պաշտօնաթերթի 2019 տարուայ թիւ 3 (15 Յունուար) 
ֆրանսատառ համարին մէջ, լոյս տեսած է Ֆրանչիսկոս Ա.ի կողմէ՝ 28 Նոյեմբեր 
2018-ին, յղուած մէկ պատգամը, Ձեռնարկատիրութիւններու Տնօրէններու 
Քրիստոնէական Միջազգային Միութեան (ՁՏՔՄՄ_UNIAPAC) Լիզպոնի 
Կաթոլիկ Համալսարանի մէջ գումարուած անոր 26-րդ համագումարին, 
որուն խորագիրն է՝ “La Valeur Moral et Economique du Travail”, զոր 
կ՚ամփոփենք ստորեւ։
Աշխատաւորներու եւ գործարար տնօրէններու կատարած աշխատանքին 
բարոյական եւ տնտեսական արժէքները գնահատելու համար կան նկատի 
առնուելիք երեք ցուցանիշեր։
1. Աշխատող  երկու կողմերէն իւրաքանչիւրին անձնական նկարագիրը, 
անոր ատակութիւնները, փափաքները, խնդիրներն ու դժուարութիւնները 
հար է նկատի ունենալ իբր կեդրոնական նշանակութեամբ տուեալներ։ Երբ 
ձեռնարկատիրութիւն (entreprise) մը յաջողի դառնալ «ընտանիք», որուն 
տնօրէնը մտահոգուած կ՚ըլլայ աշխատանքի պայմանները միշտ ի նպաստ 
դարձնելու համայնական շահերուն, աշխատաւորները՝ իրենց կարգին, կը 
դառնան «աղբիւր մը հարստանալու»… քանի որ անոնք քաջալերուած կ՚ըլլան 
իրենց կարգին, իրենց տաղանդին ու ատակութիւններուն ամբողջութիւնը 
անմնացորդ կերպով դնելու ի սպաս համայնական բարիքին, գնահատելով՝ 
որ իրենց արժանապատւութիւնն ու պայմանները նկատի առնուած են եւ 
յարգուած, եւ պարզապէս՝ սովորականին պէս, լոկ շահագործուած չեն։
2. Համայնական բարիքի կանոնին հետեւիլը, ձեռնարկատիրութեան 
տնօրէնութեան կը լուսաբանէ եւ զայն կը մղէ դէպի հասարակութեան 
հանդէպ պատասխանատւութեան գիտակցութիւնը, նպատակ ունենալու՝ 
կառուցումը աւելի մարդկայնական ու եղբայրակցական  հասարակարգի 
մը, որ ձեւով մը կարելի պիտի դարձնէ որ այս աշխարհի բարիքները 
մատչելի եւ հասանելի ըլլան բոլորին…։ Համայնական բարիքի սկզբունքը 
մատնացոյց կ՚ընէ ճանապարհը դէպի համահաւասար բարգաւաճում, 
որուն մէջ՝ առնուելիք որոշումները, մշակուելիք ծրագրերը, որդեգրուելիք 
մեքանիզմներն ու հետեւելիք գործընթացները՝ մասնայատուկ կերպով 
կողմնորոշուած պիտի ըլլան՝ դէպի աւելի լաւ բաշխումը եկամուտներուն, 
աշխատատեղերու առիթներու ստեղծումին, եւ դէպի՝ աղքատներու եւ 
ընչազուրկներու վիճակին ամբողջական եւ ի սպառ բարելաւումին, պարզ 
աջակցութենէն անդին…։ Այսպիսով՝ ձեռնարկատէրներու կոչումը պիտի 
դառնայ ազնիւ յանձնառութիւն մը…։

Ֆրանչիսկոս Ա. պապը կը շարունակէ իր յեղափոխական 
առաքելութիւնը՝ անդուլ եւ անդադար, անխոնջ կերպով եւ 
տիեզերական տեսլականով։ Ան՝ սրբութիւնն ու սուրբ գործը 

ազատագրեց եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթի «փղոսկրեայ աշտարակի» 
անհասանելի եւ անառիկ բերդ-զնտանէն եւ զայդ ոչ միայն պարագայական 
կամ բացառիկ առիթներու մերձենալի դարձուց սովորական մարդոց, 
այլեւ՝ ասոնց առօրէական զբաղումը։ Ապա՝ կաթոլիկ գործարարներուն 
ուշադրութեան յանձնեց՝ աշխատաւորութեան բարոյական ու տնտեսական 
արժանիքները, եւ անոնց ցոյց տուաւ այն պայմանները, զորս յարգելով եւ 
լրացնելով, իրենք՝ գործարարները, աշխատաւորներուն մօտ կրնան ունենալ 
«հարստանալու աղբիւր» մը…։ Հուսկ, Վատիկանը հաշտեցնելէ յետոյ՝ միւս 
բոլոր եկեղեցիներուն հետ… այս անգամ ալ հաշտեցուց՝ սիւննիթ իսլամ 
աշխարհի «Վատիկան»ին՝ Ալ-Ազհարի հետ։ Այս իրագործումներուն հակիրճ 
մէկ անդրադարձը պիտի կազմէ ներկայ գրութեան բովանդակութիւնը։
Ա) Սրբութիւնը՝ առօրէական զբաղումն է ամէն մարդու։
Վատիկանի պաշտօնաթերթի 2018 տարուայ ֆրանսատառ 12 Ապրիլ թուակիր 
համարին մէջ, լոյս տեսած է Պապի նոր դիտարկումը՝ քրիստոնէական 
սրբութեան մասին, որ 9 Ապրիլին հրապարակուած կոչ մըն էր “La Sainteté 
dans le Monde d’Aujoud’hui” խորագրով։
Ըստ այս կոչին, «Սրբութիւնը պարզ մարդոց համար եւս մերձենալի 
մակարդակ մըն է, իրենց առօրեայ կեանքին ու աշխատանքին մէջ։ Մարդիկ 
սուրբ գործ կատարած կ՚ըլլան, երբ ամէն օր, իրենց եղբայր մարդոց եւ 
հասարակութեան կը մատուցեն ծառայութիւններ եւ կ՚ունենան բարի 
արարումներ։ Որովհետեւ՝ քրիստոնէական սրբութիւնը մենաշնորհը չէ 
եկեղեցւոյ կողմէ պաշտօնապէս հռչակուած սուրբերու, կամ՝ խստակեաց կամ 
մենակեաց կամ ամէն օր աղօթող եկեղեցականներուն ու ջերմեռանդ բայց 
մարդոց եւ հասարակութեան հանդէպ անտարբեր եւ անպատասխանատու 
հաւատացեալներուն…։ Քանի որ Ս. Հոգին անխտրաբար կ՚այցելէ նաեւ բոլոր 
պարզ աշխարհականներուն, իրենց ամենօրեայ կեանքին ու աշխատանքին 
մէջ։ Այսօրուայ աշխարհը, որ մխրճուած է շահագործումի, քրէականութեան, 
դրամապաշտութեան, ռազմապաշտութեան ու մարդատեացութեան 
գարշահոտ ճահիճի մէջ, որեւէ ժամանակէ աւելի կարիքը ունի Ս. 
Հոգիի այցելութեան՝ բոլոր բոլորին, բոլոր վայրկեաններուն մէջ եւ բոլոր 
մակարդակներու վրայ…։ Հետեւաբար, ամէն հաւատացեալ կոչուած է 
կատարելու սուրբ գործ մը՝ իր առօրեայ կեանքին մէջ կամ գործին ընթացքին, 
երբ իրեն այցելէ Ս. Հոգին, եւ իրեն կը թելադրէ գործ մը։ Այս սրբութիւնը 
կրնանք անուանել՝ ոչ թէ մասնաւոր դէպքերու կամ առիթներու արտակարգ 
սրբութիւն, այլ՝ «առօրէական սրբութիւն»…»։
Պապը կը շեշտէ, թէ սուրբերը, ըլլան եկեղեցական, ըլլան աշխարհական, ոչ 
գերմարդ են, եւ ոչ ալ՝ կատարեալ մարդիկ։ Այլ պարզապէս՝ հաւատացեալներ։ 
Իսկ աշխարհականները՝ սովորական, նոյնիսկ ոչ անպայման ուսեալ կամ 
հանգամանք մը ունեցողներ։ (Ս. Հոգիի այցելութեան այս անեզրական նոր 
շրջանակը կը տեսնենք, երբ կարդանք Մաղաքիա Արք. Օրմանեանի խօսքը 
Ս. Հոգիի մասին. «Սուրբ Հոգւոյն հեղումը աշակերտներուն վրայ, ներքին 
զօրութիւն մըն է, որ անոնց հոգիին վրայ կ՚ազդէ, միտքը կը լուսաւորէ, սիրտը 
կ՚ուղղէ, կամքը կը զօրացնէ, վարանումը կը փարատէ, արիութիւն կը ներշնչէ 
եւ ազդեցութիւն գործելու կարողութիւն կու տայ»։ Հոս այցելութիւնը (հեղումը) 
միայն աշակերտներուն է… ոչ՝ բոլորին… եւ չէ ըսուած  թէ՝ աշակերտները 
պէտք է սուրբ գործ մը կատարեն մարդոց եւ հասարակութեան)։ Պապը 
կը շեշտէ՝ թէ իր այս կոչը՝ իր կողմէ, ժամանակակից խիստ ստիպողական 
դիտարկում մըն է՝ ժամանակակից աշխարհին պարզած խիստ մտահոգիչ 
ու բարբարոսային իրավիճակին լոյսին տակ։
Ան «սրբութիւն» եզրը կը սահմանէ հետեւեալ ձեւով. “La sainteté est la vraie 
vie, le bonheur pour lequel, nous avons été créés”(Սրբութիւնը՝ ճշմարիտ 
կեանքն է. այն երջանկութիւնը, որուն համար մենք ստեղծուած ենք)։
Եւ՝ կը բացատրէ. «Մենք առ հասարակ կը գոհանանք ապրելով միջակութեան 
կեանք մը, որ բովանդակազուրկ է։ Քրիստոնեայ ըլլալը կը նշանակէ 
Աստուծմէ ստացած ըլլալ կեանք մը, որ գեղեցիկ է։ Այսինքն՝ հարուստ 
գործերով ու բարձր ճաշակով… որ մեզ կը մղէ դէպի այն ուղին, որ կը տանի 
առաւել կենսունակութեան, եւ մարդոց հետ՝ առաւել եղբայրակցութեան…»։ 
Ֆրանչիսկոս Ա.ի համար կենսունակութիւն կը նշանակէ մարդոց ու 
հասարակութեան հետ ներգործօն կեանք։ Իսկ մարդոց հետ առաւել 
եղբայրակցութիւն կը նշանակէ՝ առաւել ամբողջական մարդ ըլլալ… 
ամբողջովին մարդանալ… ասուն կենդանի չմնալ, քանի որ բարոյական 
հրամայականը՝ ՄԱՐԴ ԸԼԼԱԼ է, եւ ոչ թէ՝ ԴՐԱՄ ՈՒՆԵՆԱԼ (տես՝ Eric 
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Սրբութիւնը՝ Առօրէական,
Բանուորի Արժէքը՝ Բարոյական,
Եւ Մարդոց Եղբայրակցութիւնը

Շար. Էջ 06

Տեսակէտ
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

²¿»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ýª 4¬ñ¹
Æñ³ùÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ÈÇµ³Ý³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»ó 1 Û³ÕÃ³Ý³Ï« 1 
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ »õ 2 å³ñïáõÃÇõÝ áõ ·ñ³õ»ó ËÙµ³ÏÇÝ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ 
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ä³Õ»ëïÇÝ ¬ Æñ³ù 1¬2
¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ êáõñÇ³ 2¬1
ÏáÉ»ñ©Ü³ï¿ñ Ø³Ã³ñ« Ð³ë³Ý ÞÁÑÇÃû ¬ ²ÑÙ³ï ²É îáõÝÇ  
¬ êáõñÇ³ ¬ ºÙ¿Ý 1¬1« ¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ ä³Õ»ëïÇÝ 0-0
¬ ºÙ¿Ý ¬ ÈÇµ³Ý³Ý 2¬1« ¬ êáõñÇ³ - Æñ³ù 0¬0
¬ ä³Õ»ëïÇÝ - êáõñÇ³ 4¬3« ¬ Æñ³ù - ºÙ¿Ý 2¬1
¸³ë©1)Æñ³ù 10 Ï¿ï 5¬2« 2)ä³Õ»ëïÇÝ 7 Ï¿ï 6¬5« 3)ºÙ¿Ý 4 Ï¿ï 4¬5« 4)
ÈÇµ³Ý³Ý 4 Ï¿ï 3¬4« 5)êáõñÇ³ 2 Ï¿ï 5¬7£
´©ËÙµ³Ï© ¬ Úáñ¹³Ý³Ý - ä³Ññ¿ÛÝ 0-1
¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ - øáõ¿ÛÃ 1-2
- ä³Ññ¿ÛÝ ¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 0-0, - Úáñ¹³Ý³Ý - øáõ¿ÛÃ 1-1 
¬ Úáñ¹³Ý³Ý - ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 3¬0« ¬ øáõ¿ÛÃ - ä³Ññ¿ÛÝ 0¬1
¸³ë©1)ä³Ññ¿ÛÝ 7 Ï¿ï 2¬0« 2)Úáñ¹³Ý³Ý 4 Ï¿ï 4¬2« 3)øáõ¿ÛÃ 4 Ï¿ï 3¬3« 4)
ê¿áõï©²ñ³µ©1 Ï¿ï 1¬5£
Æñ³ù »õ ä³Ññ¿ÛÝ Ñ³ë³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³ñ³ïÇ ºñÏñáñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý  2¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ºñ»õ³Ý - Üá³ 0¬2« ¬ ²ñ³ñ³ï - ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ 2¬1
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ - ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý 3¬1
¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ - ²É³ßÏ»ñï 2¬1« ¬ àõñ³ñïáõ - öÇõÝÇÏ 0¬3
¸³ë©1)²ñ³ñ³ï 2 Ù 6 Ï¿ï 3¬1« 2)Üá³ 2 Ù 4 Ï¿ï 3¬1« 3)öÇõÝÇÏ 1 Ù 3 Ï¿ï 3¬0

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²Û³ùë Ð³õ³ë³ñ»ó³õ
ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 3¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²öú¾È ÜÇÏáëÇ³ (ÎÇå©) ¬ ø³ñ³å³Õ (²ïñ©) 1¬2
¬ ö²úø ê³ÉáÝÇù (ÚáõÝ©) - ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (ÐáÉ©) 2¬2
¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å (Êñ©) ¬ ü»ñ»Ýóí³ñáß (ÐáõÝ©) 1¬1
¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ (ä»É©) - îÇÝ³Ùû øÇ»õ (àõùñ©) 1¬0
¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (ê»ñå©) ¬ ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ (¸³Ý©) 1¬1
¬ øñ³ëÝ³ï³ñ (èáõë©) ¬ öáñÃû (öáñÃ©) 0¬1
¬ ÆëÃ©ä³ß³ùß»ÑÇñ (Âáõñ©) - úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ (ÚáõÝ©) 0¬1
¬ øÉáõÅ (èáõÙ©) ¬ ê»ÉÃÇù (êÏáí©) 1¬1
¬ ä³½ÁÉ (¼áõÇó©) ¬ È²êø ÈÇÝó (²õëï©) 1¬2
¬ Ø³ñÇåáñ (êÉáí»Ý©) ¬ èá½ÁÝåáñÏ (Üáñ©) 1¬3

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ºõ öÇõÝÇÏ ¼Çç»ó³Ý
ºõñáå³ÛÇ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ 3¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ 
Ù¿ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ §öÇõÝÇÏ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ½Çç»ó³õ ²Ý·ÉÇáÛ 
§ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½¦ÇÝ£ êïáñ»õ ï»Ýë»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (Ð³Û©) ¬ ê³åáõñÃ³Éû (ìñ©) 1¬2
ÏáÉ»ñ©ø³åÇ³Éùû 31 ¬ ²ÉÃáõÝ³ßíÇÉÇ 72« ø»ÝÇ³ 76
¬ èÇÏ³ (È³Ã©) ¬ ¾ÛÑ Ö¿Û ø¿Û Ð»ÉëÇÝùÇ (üÇÝ©) 1¬1
¬ êáõÃÇ»ëù³ (ØáÝÃ©) ¬ ÈÇÝýÇÉï (ÐÇõë©ÆñÉ©) 1¬2
¬ êÉáí³Ý äñ³ÃÇëÉ³í³ (êÉáí©) ¬ î³Ýïáù (ÆñÉ©) 1¬0
¬ ²ëÃ³Ý³ (Ô³½©) ¬ ì³É»ÃÃ³ (Ø³É©) 5¬1
¬ ²¾ø È³ñÝ³ù³ (ÎÇå©) - Î»ÝÃ (ä»É©) 1¬1
¬ öÇõÝÇÏ (Ð³Û©) ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï©(²Ý·©) 0¬4
¬ ê÷³ñÃ³ öñ³Ï (â»Ë©) ¬ Âñ³å½áÝë÷áñ (Âáõñ©) 2¬2
¬ àõÝÇí»ñëÇÃ©øñ³Ûáí³ (èáõÙ©) ¬ ²¾ø ²Ã¿Ýù (ÚáõÝ©) 0¬2
¬ äñ¿ûÝïåÇ (¸³Ý©) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ äñ³Ï³ (öáñ©) 2¬4
¬ ì»ÝÃë÷ÇÉ½ (È³Ã©) ¬ ìÇÃáñÇ³ ÎÇÙ³ñ³Û¿ß (öáñ©) 0¬3
¬ Þ»ñÇý ÂÇñ³ë©(ØáÉï©) ¬ ¾Û ²Û ø¿Û êáÉÝ³ (Þáõ¿ï) 1¬2
¬ Ð³áõÏ»ëáõÝï (Üáñ©) ¬ öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ (ÐáÉ©) 0¬1

¬ ØáÉï¿ (Üáñ©) ¬ ²ñÇë ê³ÉáÝÇù (ÚáõÝ©) 3¬0
¬ Ø³ñÇáõ÷áÉ (àõùñ©) ¬ ¾Û ¼¿ï ²ÉùÙ³³ñ (ÐáÉ©) 0¬0
¬ ÂáõÝ (¼áõÇó©) ¬ êå³ñï³Ï ØáëÏáõ³ (èáõë©) 2¬3
¬ Ø³ÉÙ¿û (Þáõ¿ï) ¬ ¼ñÇÝÛëùÇ (äáëÝ©) 3¬0
¬ Ü»ýÃãÇ (²ïñ©) ¬ äÝ¿Û ºÑáõï³ (Æëñ©) 2¬2
¬ Ø³ù³åÇ Â² (Æëñ©) ¬ êáõïÇõí³ (ÈÇÃ©) 1¬2
¬ ÈáõïáÏáñ¿ó è³½.(äáõÉ©) - îÁ ÜÇõ ê¿ÛÝó (Î³É©) 5¬0
¬ ²Ýí¿ñ (ä»É©) ¬ ìÇùÃáñÇ³ öÉ½ÁÝ (â»Ë©) 1¬0
¬ ÈáùáÙáÃÇõ öÉáíïÇí (äáõÉ©) ¬ êÃñ³ëåáõñÏ (üñ©) 0¬1
¬ ü»Û»Ýáõñï (ÐáÉ©) ¬ îÇÝ³Ùû ÂåÇÉÇëÇ (ìñ©) 4¬0
¬ ´ÎØ² êáýÇ³ (äáõÉ©) ¬ ¼³ñÇ³ ÈáõÏ³Ýëù (àõùñ©) 1¬1
¬ ê³ñ³Û»õû (äáëÝ©) ¬ ä²Â¾ äáñÇëáí (ä»É³é©) 1¬2 
¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ (ÈÇõùë©) ¬ Ü¿ûÙÙ¿ ø³ÉÇáõ (¾ëÃ©) 3¬1
¬ Üáñù¿û÷ÇÝÏ (Þáõ¿ï) ¬ Ð³÷û¿É äÞ (Æëñ©) 1¬1
¬ ØÇïÃÛÇÉ³Ýï (¸³Ý©) ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (êÏáí©) 2¬4
¬ èÇÛ»ù³ (Êñ©) ¬ ¾åÁñïÇÝ (êÏáí©) 2¬0
¬ ²õëïñÇ³ ìÇ»ÝÝ³ (²õëï©) ¬ ²÷áÉáÝ ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) 1¬2
¬ ì³ïáõ½ (ÈÇËÃ©) ¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ (¶»ñ©) 0¬5
¬ êÃ»³áõ³ äáõË©(èáõÙ©) ¬ ØÉ³ï³ äáÉ»ëÉ³õ (â»Ë©) 0¬0
¬ ÂáñÇÝû (Æï©) ¬ Þ³ËïÇáñ ê³ÉÇÏáñëù (ä»É³é©) 5¬0
¬ È»ÏÇ³ ì³ñß³í³ (È»Ñ©) ¬ ²ÃñáÙÇÃáë (ÚáõÝ©) 0¬0
¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏ©(ê»ñå©) ¬ ºÝÇ Ø³É³ÃÇ³ë÷áñ (Âáõñ©) 3¬1
¬ ÈÇõó»ñÝ (¼áõÇó©) ¬  ¾ë÷³ÝÇáÉ (êå³Ý©) 0¬3

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõÝ³ÛÃÁï Ú³ÕÃ»ó â»ÉëÇÇÝ

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §â»ÉëÇ¦ ÙñóáõÙÁ« 
áñ ³õ³ñï»ó³õ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç Ûëï³Ï Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ 18¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
è»ßýÁñï ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Íáí« 65¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø³ñëÇ³É« ö»ñ»ñ³ÛÇ 
÷áË³ÝóáõÙáí« 67¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ è»ßýÁñï« öáÏå³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí 
»õ 81¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ö¿ÛÙ½« ¹³ñÓ»³É öáÏå³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí 
Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ÏáÉ»ñÁ£ ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ §²ñë»Ý³É¦Ç ÙñóáõÙÇÝ 
»õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 84¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - ÜáñÇã êÇÃÇ 4¬1« ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë - ¾íÁñÃÁÝ 0¬0
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©- Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0¬5
¬ ÂáÃÁÝ¿Ù Ðáó÷Áñ - ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ 3¬1
¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ© - ²ñë»Ý³É 0¬1« ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© - â»ÉëÇ 4¬0

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ´³Å³Ï

ä³ÛÁñÝ ºõ äáñáõëÇ³ ²Ýó³Ý Ú³çáñ¹ 
Ð³Ý·ñáõ³Ý
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ì»ñçÇÝ 
64 ËáõÙµ»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ àõ»ñïÇÝÏÁÝ (¶©¸³ë©) - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 0¬2
¬ ²É»Ù³ÝÇ³ ²³ËÁÝ (Þñç©) - ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 1¬4
¬ ìáõñÓåÁñÏÁñ øÇùÁñ½ (¶©) - ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 3¬3 ïáõ·©4¬5



âáñ»ùß³µÃÇ / 14.8.2019  05

ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

¬ ²ÃÉ³ë î»ÉÙÁÝÑáñëÃ (Þñç©) - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 1¬6
¬ úëÝ³åñáõù (´©¸³ë©) - ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ 2¬3
¬ ¾Ý»ñÏÇ³ øáÃå³ë (Þñç©) - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 1¬3

üñ³Ýë³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ºõ ÈÇáÝ Ú³ÕÃ³Ý³Ïáí 
êÏë³Ý
üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ØáÝ³ùû - úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 0¬3« ¬ úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û - è»Ùë 0¬2
¬ ØáÝ÷»ÉÇ¿ - è¿Ý 0¬1« ¬ ÈÇÉ - Ü³ÝÃ 2¬1
¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý - ÜÇÙ 3¬0

àõùñ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Þ³ËïÇáñ Ú³ÕÃ»ó îÇÝ³ÙáÛÇÝ
àõùñ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 3¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 
·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ §îÇÝ³Ùû øÇ»õ¦Ç »õ §Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù¦Ç ÙÇç»õ£ 
²é³ç³ï³ñ §Þ³ËïÇáñ¦ Û³ÕÃ»ó ÄáõÝÇÁñ Øáñ³Û¿ëÇ »õ Ø³ñÉáëÇ ÏáÉ»ñáí 
áõ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ îÇÝ³Ùû øÇ»õ - Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù 1¬2

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).

ºôðàä²ÚÆ êÆôöÀð ´²Ä²Î
Ä³ÙÁ 22£00 ÈÇíÁñ÷áõÉ (1) - â»ÉëÇ (12)
Æôðà´² ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 3¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 19£00 ê³åáõñÃ³Éû (573) - ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (719)
Ä³ÙÁ 19£00 ìÇÃáñÇ³ ÎÇÙ³ñ³Û¿ß (181) - ì»ÝÃë÷ÇÉ½ (236)
Ä³ÙÁ 19£00 ²ÃñáÙÇÃáë (179) - È»ÏÇ³ ì³ñß³í³ (61)
²ðºôØîº²Ü ²êÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü ²ô²ðî²Î²Ü
Ä³ÙÁ 22£30 Æñ³ù (77) - ä³Ññ¿ÛÝ (109)

Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Ü 7¬ð¸ Ê²Ôºðàô 9¬ð¸ úð
Ä³ÙÁ 08£20 Ìáí³÷Ç íáÉÇåáÉ« ºñ»õ³Ý« Îñ³Ýï ê÷áñÃ Ñ³Ù³ÉÇñ
Ä³ÙÁ 09£00 ÈáÕ³ñß³õ« ºñ»õ³Ý« ¸³õÇÃ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ 
³Ýáõ³Ý ÉáÕ³õ³½³Ý Êáñ»Ý³óÇ 1/1
Ä³ÙÁ 09£00 Â»ÝÇë« ºñ»õ³Ý« ÆÝùáñÃ Ã»ÝÇëÇ ³ÏáõÙµ
Ä³ÙÁ 10£00 ä³ëù»ÃåáÉ« ºñ»õ³Ý« ºäÐ Ù³ñ½³ëñ³Ñ« 
ØÆø² Ù³ñ½³ëñ³Ñ
Ä³ÙÁ 10£00 ìáÉÇåáÉ« ºñ»õ³Ý« Ü³Éå³Ýï»³Ý 128
Ä³ÙÁ 10£00« 18£00 üáõÃåáÉ« ºñ»õ³Ý« üáõÃåáÉÇ ²Ï³¹»ÙÇ³« ´³Ý³Ýó 
³ÏáõÙµ
Ä³ÙÁ 10£00 üáõÃë³É« ºñ»õ³Ý« ²õ³Ý ²Ï³¹»ÙÇ³« îÇÝ³Ùû Ù³ñ½©« ºäÐ 
Ù³ñ½³¹³ßï« ºÕí³ñ¹ 
Ä³ÙÁ 10£00 Üß³Ý³Ó·áõÃÇõÝ« ºñ»õ³Ý« Üáñ ÜáñùÇ 7¬ñ¹ ½³Ý·©
Ä³ÙÁ 13£00 Ò»éÝ³·Ý¹³Ï« ºñ»õ³Ý« ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç 4
Ä³ÙÁ 16£00 ²ÃÉ»ÃÇ½Ù« ²ñï³ß³ï« ²ñï³ß³ïÇ Ù³ñ½³¹³ßï

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7¬ñ¹ Ê³Õ»ñ

¶³ñáÉ äáÛ³×»³Ýª 3¬ñ¹
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7¬ñ¹ Ê³Õ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Ð»Í»É³ñß³õÇ ÏÇÝ»ñáõ ÙñóáõÙÇÝ« ä¿ÛñáõÃÇ 
ËáõÙµ¿Ý ¶³ñáÉ äáÛ³×»³Ý ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
Ð»Í»É³ñß³õ©
ÎÇÝ»ñ 4 ùÇÉáÙ»Ãñ© 1)Î³ñÇÝ¿ ØÇÝ³ë»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 2)Ø³ñÇÝ¿ 
²ñß³Ï»³Ý¬²µáí»³Ý« 3)¶³ñáÉ äáÛ³×»³Ý¬ä¿ÛñáõÃ
îÕ³ù 60 ùÇÉáÙ»Ãñ© 1)¾ïÏ³ñ ê³ñ·ë»³Ý¬²µáí»³Ý« 2)Úáíë¿÷ 
Ê³ã³ïñ»³Ý¬²µáí»³Ý« 3)¾ïáõ³ñï Ê³É³ï»³Ý¬ºñ»õ³Ý
ä³ïÙÇÝÃÁÝ©
ÎÇÝ»ñáõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý© 1)Ø³ñÇ»Ã³ ÜÇÏáÛ»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 2)²Éí³ñ¹ 
Úáíë¿÷»³Ý¬Ð³ÙåáõñÏ« 3)¶³ÛÇ³Ý¿ Ø³Ù³×³Ý»³Ý¬ºñ»õ³Ý

îÕáó ³ÝÑ³ï³Ï³Ý© 1)ê³ñ·Çë Ú³Ïáµ»³Ý¬êáýÇ³« 2)¼³õ¿Ý 
ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 3)²ñë¿Ý Ê³ã³ïñ»³Ý¬ºñ»õ³Ý
ÎÇÝ»ñáõ ½áõ·³Ë³Õ© 1)Ø³Ý¿ êï»÷³Ý»³Ý¬ºñ»õ³Ý« Ø³ñÇ³ 
Ê³ã³ïñ»³Ý¬ÂÇýÉÇë« 2)²ÝÝ³ Ü³½³ñ»³Ý¬ºñ»õ³Ý« èáõ½³ÝÝ³ 
Ú³Ïáµ»³Ý¬øÇ»õ« 3)¶³ÛÇ³Ý¿ Ø³Ù³×³Ý»³Ý¬ºñ»õ³Ý« êí»ÃÉ³Ý³ 
äáÛ³×»³Ý¬ºñ»õ³Ý£
îÕáó ½áõ·³Ë³Õ© 1)²ñë¿Ý Ê³ã³ïñ»³Ý¬ºñ»õ³Ý« èáå»ñÃ 
¶³ëå³ñ»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 2)ê³ñ·Çë Ú³Ïáµ»³Ý¬êáýÇ³« ²ñÙ³Ý 
ì³ñ¹³Ý»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 3)¼³õ¿Ý ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ý¬ºñ»õ³Ý« ¾ïÏ³ñ 
Ü³½³ñ¿Ã»³Ý¬ºñ»õ³Ý£

ä³ëù»ÃåáÉ©
ÎÇÝ»ñ© ¬ êï»÷³Ý³Ï»ñï ¬ Ð³É¿å 68¬24
¬ äáõñ× Ð³Ùáõï ¬ êå³Ñ³Ý 62¬65
îÕ³ù© ¬ äáõñ× Ð³Ùáõï ¬ ¶³ÑÇñ¿ 71¬65
¬ Â»Ññ³Ý ¬ Ð³É¿å 77¬60« ¬ ²ÝÃÇÉÇ³ë ¬ Ð»ÉÇá÷áÉÇë 90¬62

üáõÃåáÉ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ Â³Ï³ÝñáÏ ¬ äáõ»Ýáë ²Ûñ¿ë 2¬0
¬ Â³Ï³ÝñáÏ ¬ ¾çÙÇ³ÍÇÝ 4¬2« ¬ Â³Ï³ÝñáÏ ¬ ²ñï³ß³ï 6¬2
¬ Â³Ï³ÝñáÏ ¬ êï»÷³Ý³Ï»ñï 3¬0« ¬ äáõ»Ýáë ²Ûñ¿ë ¬ ¾çÙÇ³ÍÇÝ 2¬1
¸³ë© 1)Â³Ï³ÝñáÏ 12 Ï¿ï 15¬4« 2)äáõ»Ýáë ²Ûñ¿ë 9 Ï¿ï 8¬5
´©ËÙµ³Ï© ¬ ä³éÝ³áõÉ ¬ ä¿ÛñáõÃ 3¬0
¬ ä³éÝ³áõÉ ¬ êÇïÝÇ 9¬1« ¬ ä³éÝ³áõÉ ¬ ²ñ³·³Í³õ³Ý 3¬0
¬ ²ñ³·³Í³õ³Ý ¬ êÇïÝÇ 1¬1« ¬ ²ñ³·³Í³õ³Ý ¬ ä¿ÛñáõÃ 6¬0
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ êÇïÝÇ 2¬3
¸³ë© 1)ä³éÝ³áõÉ 9 Ï¿ï 15¬1« 2)²ñ³·³Í³õ³Ý 4 Ï¿ï 7¬4« 3)êÇïÝÇ 4 Ï¿ï 
5¬12« 4)ä³ÛñáõÃ 0 Ï¿ï 2¬12£

üáõÃë³É©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ºñ»õ³Ý ¬ ÆëÇ È¿ ØáõÉÇÝû 5¬3
¬ ºñ»õ³Ý ¬ Ð³É¿å 8¬2« ¬ ºñ»õ³Ý ¬ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï 17¬0
¬ ºñ»õ³Ý ¬ Ì³ÕÏ³Óáñ 6¬0« ¬ Ð³É¿å ¬ ÆëÇ É¿ ØáõÉÇÝû 5¬1
¬ Ð³É¿å ¬ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï 4¬2« ¬ Ð³É¿å ¬ Â³ÉÇÝ 0¬5
¶©ËÙµ³Ï© ¬ äáõñ× Ð³Ùáõï ¬ ÎÇõÙñÇ 4¬4
¬ äáõñ× Ð³Ùáõï ¬ îÝ»µñá÷»Ãñáíëù 2¬1« 
¬ äáõñ× Ð³Ùáõï ¬ Ø»Í³Ùûñ 4¬1« ¬ äáõñ× Ð³Ùáõï ¬ Ì³ÕÏ³ÑáíÇï 15¬2 
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ²ÝÃÇÉÇ³ë ¬ ¶³õ³é 2¬8
¬ ²ÝÃÇÉÇ³ë ¬ ºù³Ã»ñÇÝåáõñÏ 0¬10« ¬ ²ÝÃÇÉÇ³ë ¬ ê³û ö³áõÉû 2¬2
¬ ²ÝÃÇÉÇ³ë ¬ ÂáñáÝÃû 7¬2 
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ì³Ý³Óáñ 3¬7« ¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ÈÇáÝ 1¬1
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ êï»÷³Ý³Ï»ñï 6¬13« ¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ÜÇÏáëÇ³ 2¬5
Ò»éÝ³·Ý¹³Ï©
¬ ²É³í»ñïÇ ¬ ì³Ý³Óáñ 36¬43« ¬ ºñ»õ³Ý ¬ êï»÷³Ý³Ï»ñï 30¬26
¬ ì³Ý³Óáñ ¬ ¶³õ³é 42¬29« ¬ ºñ»õ³Ý ¬ Ðñ³½¹³Ý 29¬24
¬ ì³Ý³Óáñ ¬ êï»÷³Ý³Ï»ñï 48¬31« ¬ ºñ»õ³Ý ¬ ¶³õ³é 42¬28

Â»ÝÇë
ØáÝñ¿³ÉÇ Ø³ëÃÁñ½Ç Øñó³ß³ñù

Ü³ï³É å³Ñ»ó îÇïÕáëÁ

Â»ÝÇëÇ ØáÝñ¿³ÉÇ Ø³ëÃÁñ½Ç Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
è©Ü³ï³É (1) - Î©ØáÝýÇë (16) ØáÝýÇë ù³ßáõ»ó³õ íÝ³ëáõ³ÍùÇ å³ï×³éáí
î©Ø»ïí»ï»õ (8) - Î©Ê³ã³Ýáí (6) 6¬1« 7¬6 Ãå 8¬6
²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
è©Ü³ï³É (1) - î©Ø»ïí»ï»õ (8) 6¬3« 6¬0
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ³é³çÇÝ ¹³ëáõ³Í ëå³Ý³óÇ è³ý³Û¿É Ü³ï³É 
å³Ñ»ó Ùñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ£ 
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Ազգային «Լուռ Ցաւեր»
                         Երգի Մը Պատմութիւնը -28-

Սկիզբը Էջ 03

Սրբութիւնը՝ Առօրէական,
Բանուորի Արժէքը՝ Բարոյական,
Եւ Մարդոց Եղբայրակցութիւնը

3. Այս հիմքերու վրայ կատարուած երկկողմանի աշխատանքին 
բարոյական ու տնտեսական արժէքները կը յստականան, երբ տեսնենք ու 
անդրադառնանք, որ ասիկա Աստուծոյ հետ համագործակցելու եղանակ մըն 
է, աստուածահաճոյ եւ աստուածավայել, որ անվերջ ստեղծագործութիւն 
մըն է, որ կ՚արագացնէ Աստուծոյ թագաւորութեան գալուստը, զարկ տալով 
ընկերային արդարութեան, ինչպէս նաեւ՝ բոլոր մարդոց տաղանդներուն եւ 
ատակութիւններուն ծաղկումին ու պտղաբերումին…։
Այս խօսքերը ուղղուած են հաւատացեալ կաթոլիկ գործարարներու եւ 
աշխատաւորներու։ Հետաքրքրականը այն է, որ Պապը կը խօսի Աստուծոյ 
թագաւորութեան գալուստին արագացումին մասին, որ հիմնուած է 
ընկերային արդարութեան եւ համայնական բարիքի սկզբունքներուն վրայ… 
ուրեմն՝ այս աշխարհին վրայ, ոչ՝ անդենական կամ անդրաշխարհային վայրի 
մը մէջ… անկախաբար՝ «վերջին ահեղ դատաստան»ի ահաբեկչական 
սպառնալիքներէն (զոր կը մերժէին Թոնտրակեցիները՝ սկզբնական 
մեղքին հետ միասին)։ Այսինքն՝ շօշափելի, տեսանելի եւ այսերկրային 
թագաւորութիւն մը, ոչ՝ ապառնի կամ անորոշ…։ 
Հազար տարի առաջ, հայկական Թոնտրակեան յեղափոխութիւնն ալ 
կ՚ըսէր, թէ՝ դրախտի եւ դժոխքի իրավիճակները կը գտնուին այս երկրին 
վրայ։ Արդի ստրկատիրութիւնը (վայրի դրամատիրութիւնը) դժոխային 
հասարակարգն է, Պապին ակնարկած թագաւորութիւնը՝ այս երկրի վրայ 
հաստատուելիք ընկերային արդարութեան եւ համայնական բարիքի 
դրախտային հասարակարգն է։
Այլ խօսքով՝ Ֆրանչիսկոս Ա.ի ճշմարտապէս յեղափոխական 
աստուածաբանութիւնը (Ազատագրութեան) գլխիվայր կը շրջէ միջնադա-
րեան խաւարի դպրական (scholastic) աստուածաբանութիւնը, որուն 
խաւարամիտ, ստրկամիտ եւ անմարդկայնական տոկմաթիկ հեղինակները 
(որոնցմէ ոմանք «սուրբ» ալ կոչուած են, օրինակ՝ Օգոստինոսը) 
անարդարութիւնը կը պաշտպանէին, զայդ ոչ միայն «բնական», այլեւ՝ 
«նախախնամութեան կարգադրութիւնը» համարելով։
Պապին այս պատգամը՝ կաթոլիկ դրամատէրներուն, անշուշտ գնահատելի 
է, քանի որ ասոնք եթէ ընկերային արդարութեան ի նպաստ պիտի չգործեն՝ 
յանուն մարդկայնութեան, բայց անոնցմէ ոմանք կրնան գործել՝ հաւանաբար 
յանուն Յիսուսի տոկմային՝ Քրիստոսի…։ Որովհետեւ՝ Յիսուսը Քրիստոսի 
նենգափոխողները դրամատէրներն էին (տես՝ Eric Fromm, “The Dogma of 
Christ”)։ Դրամատիրութիւնը որդեգրեց նաեւ հին աւատատիրական շրջանի 
դպրական աստուածաբանութեան քարոզը. «Սկիզբն իմաստութեան երկիւղ 
Տեառն է»։ Այսինքն՝ աստուածավախութիւնն է…։ Աստուծմէ վախնալով 
բարի գործ տեսնելը ոչ մէկ բարոյական արժէք ունի։
Հաւանաբար, բարոյագիտական լուրջ խնդիր մըն է որոշել այն, թէ՝ 
ո՞վ աւելի բարձր բարոյականի տէր է՝ վախի հետեւանքով կամ այլ 
նիւթական թէ իշխանական շարժառիթով բարիք գործո՞ղը, կամ՝ ընկերային 
արդարութեան նպաստո՞ղը, թէ՞՝ ան, որ յանուն մարդկայնութեան եւ 
մարդու առաւել մարդեղութեան եւ մարդկայնական քաղաքակրթութեան՝ 
կը պայքարի ընկերային արդարութեան եւ համայնական բարիքին համար… 
անանձնական եւ անշարժառիթ յանձնառութեամբ…
3. Քրիստոնեաներու եւ իսլամներու եղբայրակցութիւն։
Վատիկանի պաշտօնաթերթի 2019 տարուայ թիւ 6 (5 Փետրուար 2019) 
համարի ֆրանսատառ յաւելուածին առաջին էջը ամբողջ յատկացուած 
է Վատիկան–Ալ-Ազհար՝ Քրիստոնեայ-Իսլամ եղբայրակցութեան 
փաստաթուղթին, որ ստորագրուած է 4 Փետրուար 2019-ին, Ապու Տապիի 
մէջ, Ֆրանչիսկոս Ա.-ի եւ Ալ-Ազհարի երէց իմամ Ահմէտ Ալ-Թայիպի կողմէ, 
իբր խորագիր ունենալով՝ “Frères et Fils du même Dieu, Miséri Cordieux!” 
(Միեւնոյն Բարեգութ Աստուծոյ Եղբայրներ եւ Որդիներ)։
Այս պատմական փաստաթուղթին դրոյթներէն կը մէջբերենք.
«Հաւատքը հաւատացեալը կը մղէ որ միւսին մէջ տեսնէ եղբայր մը, որուն 
հարկ է նեցուկ կանգնիլ եւ զայն սիրել»։
«Մարդկային միակ ընտանիքը ծնունդ կ՚առնէ Աստուծմէ»։
«Հաւատացեալը կոչուած է արտայայտելու այս մարդկային եղբայրութիւնը 
պահպանելու համար Ծննդոցը եւ Տիեզերքը, նեցուկ կանգնելով ամէն անձի, 
մասնաւորաբար՝ ամէնէն աւելի կարիքաւորներուն եւ աղքատներուն»։
«Աստուած մեզի ըսաւ՝ թէ մենք բոլորս ունինք իրարու հաւասար 
արժանապատւութիւն, եւ թէ՝ մեզմէ ոչ ոք կրնայ տէրը ըլլալ կամ՝ ստրուկը 
միւսներուն»։
Փաստաթուղթի մուտքին ըսուած է. «Արեւելքի եւ Արեւմուտքի իսլամներու 
եւ կաթոլիկներու միացեալ կամքին վախճանական նպատակն է՝ որդեգրել 

երկխօսութեան մշակոյթը որպէս ուղի, միատեղ համագործակցութիւնը 
որպէս վարքագիծ, փոխադարձ ծանօթացումը որպէս մեթոտ եւ չափանիշ։ 
Այս մտադրութիւնները դրապէս կը ծառայեն համապատասխանելու՝ 
ներկայի իրավիճակին, որ կը յատկանշուի բարոյականի խաթարումով, որ 
կ՚անդրադառնայ միջազգային փոխ-յարաբերութեանց վրայ, եւ հոգեւոր 
արժէքներու տկարացումով եւ պատասխանատւութեան գիտակցութեան 
թուլացումով։ Այս ամէնը պատճառ կ՚ըլլան ստեղծելու ընդհանուր զգացում 
մը՝ դժգոհութեան, մենակութեան եւ յուսալքումի, ինչ որ շատ մը մարդիկ 
կը մղէ ծայրայեղ հաւատազրկութեան, կրօնական մոլեռանդութեան եւ 
կոյր արմատականութեան, այսպիսով՝ ուրիշները մղելով տարբեր ձեւերու 
ենթակայութեանց եւ անհատական ու հաւաքական ինքնաքանդումներու»։
Համաշխարհային իրավիճակին վերլուծումը կատարելէ ետք, փաստաթուղթը 
կ՚եզրակացնէ. «Այս բոլորը ցոյց կու տան, որ այսօր երրորդ աշխարհամարտ 
մը կը մղուի՝ կտոր-կտոր, իրարմէ մեկուսացուած բեկորներով, ընդդէմ՝ 
խաղաղութեան եւ ընկերային արդարութեան, ամրապնդելու համար հիմքերը՝ 
անարդարութեան եւ բնական հարստութեանց անարդար բաշխումին, որմէ 
կ՚օգտուին փոքրաթիւ հարուստներ՝ մեծաթիւ ժողովուրդներու շահերուն 
ոտնահարումով։ Այս տագնապներուն ի տես, որոնց պատճառով սովամահ 
կը մեռնին միլիոնաւոր մանուկներ, արդէն հիւծած՝ վերածուած մարդկային 
կմախքներու… շահագորգծումի եւ աղքատութեան պատճառով, կը 
տիրէ՝ միջազգային լռութիւն մը, որ անընդունելի է։ Կրօնական ոչ մէկ 
դաստիարակութիւն մարդիկը կը մղէ պատերազմի կամ արիւնահեղումի… 
կամ՝ ատելութեան ու թշնամանքի։ Նաեւ՝ ամենազօր Աստուած կարիքը չունի 
ոչ մէկու պաշտպանութեանը… եւ ան չուզեր որ իր անունը չարաշահուի 
մարդիկ ահաբեկելու համար…»։
Պատմութեան ծանօթ բոլոր կրօնի պիտակով մղուած պատերազմներու բուն 
հեղինակները եղած են՝ զուտ քաղաքական, ծաւալապաշտ, գաղութարար 
եւ իմփերիալիստ ուժերը։
Համայնական բարիքը կը միացնէ մարդիկը։ Անհատական շահը կը բաժա-
նէ զանոնք։

«Խաղաղութեան Մարտիկ» Մրցոյթի Լաւագոյն Կին 
Դիպուկահարը Հայաստանէն է
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ՀՀ պաշտպանութեան նախա-
րարութեան ուսումնական կեդրոնի 
Տաւուշի մարզի բարձրլեռնային 
զօրավարժարանին մէջ իրակա-
նացուող «Խաղաղութեան մարտիկ» 
մրցոյթին ծիրէն ներս կայացաւ 
«Դիպուկահար» մրցումը, որուն 
մասնակից տղամարդ եւ կին 
զինծառայողները կը կրակէին ԱԿ-74 
ինքնաձիգով։
Մասնակիցներէն իւրաքանչիւրը 100 մ տարածութեան վրայ պառկած, 
ծունկի եւ կանգնած դրութիւններէն 3-ական վայրկեանի ընթացքին 5-ական 
փամփուշտով պէտք է խոցեր երեքական թիրախ։ Վկայակոչելով Ռուսիոյ 
Հարաւային ռազմական շրջանի մամուլի ծառայութիւնը՝ Armenpress.
am-ը կը հաղորդէ, թէ կանանց մրցապայքարին յաղթած է Հայաստանի 
ներկայացուցիչը, տղամարդոց՝ Ռուսիոյ ներկայացուցիչը։
«Խաղաղութեան մարտիկ» միջազգային բանակային խաղերուն յաղթող-
ները եւ մրցանակակիրներուն անունները պիտի յայտարարուին մրցումի 
հանդիսաւոր փակման ընթացքին։
Նշենք, որ մրցոյթին կը մասնակցին Հայաստանի, Պելառուսիոյ, 
Իրանի, Յունաստանի, Ղազախստանի եւ Ռուսիոյ զինուած ուժերու 
ներկայացուցիչները:
Մրցումները կը կայանան Օգոստոս 3-14 Երեւանի, Դիլիջանի եւ Իջեւանի 
մէջ: Մասնակիցներն ուժերը կը չափեն ռազմամասնագիտական «Փրոֆե-
սիընըլ» (կողմնորոշում տեղանքին, մարտական պատրաստութեան համալիր 
վարժութիւններ, բուժօգնութեան կազմակերպում), ռազմամարզական 
«Աթլեթ», կրակային պատրաստութեան «Դիպուկահար», գրական-
գեղարուեստական եւ պարային-երաժշտական «Տէր եւ տիկին», ռազմական 
պատմութեան գիտելիքներու ստուգման «Էրուդիտ» մրցաձեւերուն մէջ:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 08  

Տեսակէտ
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՎԱՆ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ
(1937)
«Երկխօսութիւն»

Լաւագոյնը
Լաւագոյնն ժպիտ ասուածը, անշուշտ,
Փակ աչքերովն է:
Իսկ լաւագոյնը երազանքների`
Բաց աչքերովը:
Լաւագոյն երգը
Բաց պատուհանից – հեռուից լսածն է:
Լաւագոյն խօսքը 
Լռութեան խորքում լռին ասածն է:
Լաւագոյնն ազգը այն է, երևի ,
Որ չի կամենում հսկայ կայսրութիւն:
Լաւագոյն հաւատն այն է, որ երբեք
Չի դառնում կրօն:
Լաւագոյն դիմակն այն է, անկասկած,
Որ կոչւում է դէմք:
Լաւագոյն դերը`
Վատ խաղացուածը:
Լաւագոյն սէրը `
Կիսա՜տ թողածը:
Լաւագոյն տանջուած ու տառապածը
Վարդն է:
Լաւագոյն կապիկն աշխարհում 
Մարդն է երևի:
Լաւագոյն մարդն էլ 
Ներեցէք... ես եմ...

Պարոյր Սեւակ

                         Երգի Մը Պատմութիւնը -28-

Քուիզաս, Քուիզաս, Քուիզաս - Օսվալտօ Ֆարրես 
(Quizas, Quizas, Quizas- Osvaldo Farres) 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ                                                                                                            
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Երաժշտութիւնը, ինչպէս լաւ օծանելիքը, 
իր մէջ անտեսանելի մասնիկներ ունի, որուն 
հետ առաջին հպումէն կրնայ  ժամանակի 
սահմաններէն դուրս եկող սիրավէպ մը սկսիլ, 
որ կրնայ շարունակուիլ  ամբողջ կեանքի 
ընթացքին»,-Օսվալտօ Ֆարրես 
Քուպայի երաժշտութեան մասին խօսելու 
ատեն դժուար թէ մէկը չնշէ այս՝ կրքոտ 
ու գեղեցիկ երգը, որ յայտնի է բոլորին, 
սիրելի է շատերուն, առանց որուն ոչ մէկ 
լատինամերիկեան պարերերեկոյ կը կայանայ։ 
Եւ պատճառը թերևս այն է, որ հակառակ 
անոր սպաներէն լեզուով հնչողութեան, երգը 
յայտնի դարձաւ ու սփռուեցաւ  աշխարհով 
մէկ, Միացեալ Նահանգներէն՝ ամերիկացի 
սեւամորթ երգիչ Նաթ Քինկ Քոլի միջոցով, թէեւ 
անոր կատարմամբ երգը անգլերէն կը հնչէր։ 
Քուպացի երգահան Օսվալտօ Ֆարրեսը 
ամենայայտնի քուպացի երգահանն է, որ մինչև 
իր կեանքին վերջը չսորվեցաւ ներդաշնակում, 
նուագել որևէ գործիք, նոյնիսկ՝ ամենապարզ  
նօթագրութիւն։ Երգերու երաժշտութիւնը ան 
կը գրէր բանաւոր, բառերու հետ միաժամանակ։ 
Անոր կարծիքով այդպէս հեշտ էր յիշել մեղեդին։ 
Թէեւ տարիներու ընթացքին ան սովորութիւն 
դարձրուց ձայնագրել ինքն իրեն ձայնագրիչով։ 
Մնացած աշխատանքը արդէն կը կատարէին 
երաժիշտ ընկերները, որոնք կը նօթագրէին,  կը 
ներդաշնակէին, այնույետեւ  կը գործիքաւորէին 
երգը՝ մասնագիտական բարձր հմտութեամբ։ 
Հետաքրքրական էր ընկերներուն կարծիքը 
եւ դիրքորոշումը Ֆարրեսի մասին.  « Անոր 
դպած է Աստուած..., մնացեալը մանրուք է՝  

մասնագիտական հմտութեան հարց, մենք 
կ՛ընենք»։ 
Իր երկար կեանքին ընթացքին Ֆարրես 
բազմաթիւ քուպայական եղանակներ գրեց, 
սիրուած էր քուպացիներու կողմէն, մեծ 
հռչակ կը վայելէր, բայց աշխարհին ան 
յայտնի է իր  «Քուիզաս, Քուիզաս, Քուիզաս» 
(«Quizas,Quizas, Quizas») երգով, որ եթէ 
բառացի թարգմանենք, կը նշանակէ՝ 
«Գուցէ»։ Երգին մէջ տրամա ու սիրային 
ծանր տանջանքներ չկան։ Ան սիրահարուած 
տղայի և սեթևեթող (Ֆլիրթող) աղջկայ մասին 
գեղեցիկ «սիրավէպ» է, ուր սիրահարուած 
ու  խելքը կորսնցուցած տղան սիրելիին կը 
հարցնէ՝ «երկա՞ր պիտի խաղաս հոգիիս հետ, 
ու ինձ պիտի ձգես անպատասխան.. մինչեւ 
ե՞րբ, ըսէ, ե՞րբ», ինչին աղջիկը սեթևեթանքով 
կը պատասխանէ՝ « Գուցէ, Գուցէ, Գուցե...»։ 
Ֆարրես, ընդհանրապէս իր երգերուն 
մէջ կը խուսափէր ծանր տրամաթիք 
պատմութիւններէն և սիրավէպերէն։ Ան կը 
կարծէր, որ երգը պէտք է հաճոյք պատճառէ 
լսողին՝ լեցուած թեթեւութեամբ։  Այս պատճա-
ռով անոր երգերու գերակշռող մասը տղամար-
դու եւ կնոջ սիրային գեղեցիկ յարաբերու-
թեան մասին են, անոնց պատճառած գեղե-
ցիկ հոգեվիճակներուն եւ տրամադրութեան 
մասին։ Այս յարաբերութիւններէն բխող 
երջանկութեան և գլխապտոյտ պատճառող 
սիրահարութեան, սէրէն թեթևակի հարբած 
ըլլալու զգացողութեան մասին։  

Երեւի թէ այս է պատճառը, որ անոր երգերը մեծ 
հեղինակութիւն կը վայելէին համաշխարհային 
երգիչներու մօտ։ Անոր գրած աւելի քան 300 
երգերու կատարողները եղած են Խուլիո 
Իկլեսիաս, Սառա Մոնդել, Սեզարիա Իվորա, 
Կապի Մորենօ, Լուիս Միկել, Նաթ Քինկ Քոլ, 
Էտիթ Փիաֆ, Շառլ Ազնավուր, Անտրէա Փոչելի, 
Ճենիֆըր Լոփես, Տորիս Տէյ եւ ուրիշներ։ 
Ան երկար ժամանակ ինքզինք  յայտնի չէր 
համարեր: 
Ֆարրեսի երգերը մեծ մասամբ բոլոր ոճերու 
են, և շատ յաճախ կը գործածուին պարային 
մրցումներու, պարային երեկոներու ժամանակ։ 
Իսկ 20 դարուն սկզբը ծնած և ապրած երգա-
հանը երիտասարդ է մինչեւ այս օրս, իր երգերու 
շնորհիւ, նոյնիսկ իր մահուանէ 35 տարի անց։ 
Անոր երգերուն մէջ միշտ կը գերիշխէ բարձր 
տրամադրութիւնը, լուսաւոր հոգեվիճակ-
ները, սիրահարութիւնը կնոջը, կեանքին, 
գեղեցիկին... Նոյն այդ զգացողութիւնները 
կը փոխանցուին ունկնդրին՝ կամայ թէ 
ակամայ փոխանցելով անոր 
յաւերժ երիտասարդ ու 
սիրահարուած երգահանի 
տրամադրութիւնը։ 
«Երաժշտութիւնը այն է, ինչ 
լաւ օծանելիքն է.....»
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¸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:

Լրատուութեան Գործընկեր

Լրատուութեան Գործընկեր

Յովհաննէս Եւ Խաչատուր Փիլիկեաններ՝
Ոչ  Եւս Են

  Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի Դպրոցը խոր վիշտով 
կը գուժէ մահը՝ իր առաջին սերունդի երախտաւորներէն՝ 
թատերագէտ, շեքսփիրագէտ («My Hamlet» հատորի հեղինակ) 
եւ հայ եւ թուրք սինեմաներու մասնագէտ՝ Յովհաննէս 
Փիլիկեանի, Լոնտոնի մէջ, 22 Դեկտեմբեր 2018-ին, եւ 
գեղանկարիչ, երգիչ (թենոր) երաժշտագիտութեան փրոֆեսոր 
եւ կոմիտասի երաժշտութեան գիտութեան փրոֆեսոր եւ ատոր 
արաբական երաժշտութեան վրայ ունեցած ազդեցութեան 
մասնագէտ եւ հրապարակախօս Խաչատուր Փիլիկեանի, 
Լոնտոնի մէջ՝ 28 Յուլիս 2019 թուին: 

 Խորազգաց վշտակցութիւններ յայտնելով՝ Յովհաննէսի 
կնոջ՝ Ուկանի եւ դստեր՝ Քրիստինի եւ Խաչատուրի կնոջ՝ 
Արաքսիին եւ որդւոյն՝ Վազգէնին, եւ երկուքին քոյրերուն՝ 
Մարիին, Մարգարիտին եւ Արսինէ Ադդարեանին, որոնք եւս 
եղած են Գրական Շրջանակի դպրոցի աշակերտներէն: 

ԳՈՅԺ

Վանի Մէջ Աղթամարի Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ 
Պատարագին Կը Պատրաստուին

«Եթէ Պարսից Ծոցի Մէջ Իսրայէլեան Ուժեր Նկատենք, Ապա Այդ 
Կը Նշանակէ, Որ Պատերազմը Սկսած Է» Իրանցի Զօրավար

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսա-
շրջութեան նախարարութեան 
արտօնութեամբ՝ 2010-էն ի վեր, 
տարին մէկ անգամ, Վանայ լիճի 
Աղթամար կղզիի Սուրբ Խաչ 
եկեղեցւոյ մէջ կ՝իրականացուի 
պատարագ:
Միայն 2015-ին, թրքական իշխա-
նութիւններուն կողմէ տրուած 
դադարէ մը ետք, վերջին երկու 
տարիներուն կը շարունակուի 
պատարագ մատուցուիլ Սուրբ Խաչ 
եկեղեցւոյ մէջ:
Վկայակոչելով Iha.com.tr-ը՝ 
Ermenihaber.am-ը կը հաղորդէ, 
թէ Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօ-
սաշրջութեան նախարարութեան 
Վանի նահանգային կառոյցի 
ղեկավար Մուզաֆֆեր Աքթուղ 
յայտնած է, որ արդէն սկսած են 
Սեպտեմբեր 8-ին կայանալիք 
պատարագի նախապատրաս-
տական աշխատանքները:
Աքթուղի խօսքով` Թուրքիան 
ակնկալիքներ ունի, որ այս տարի 

պատարագին աւելի շատ մարդ 
պիտի մասնակցի, քան նախորդ 
տարին:
Յիշեցնենք, որ Սուրբ Խաչ 
հայկական եկեղեցին՝ թրքական 
կառավարութեան նիւթական 
աջակցութեամբ՝ վերականգնուած 
էր 2010-ին եւ բացուած թանգարանի 
կարգավիճակով: Եկեղեցւոյ վերա-
նորոգումէն ետք՝ հայ համայնքը 
տարին մէկ անգամ՝ Սեպտեմբեր 
ամսուան երկրորդ Կիրակի օրը, 
այնտեղ պատարագ մատուցելու 
արտօնութիւն ստացած էր։
Եկեղեցւոյ վերանորոգումէն ետք 
առաջին անգամ պատարագ 
մատուցուեցաւ 2010 Սեպտեմբեր 
19-ին: Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, 2015-
ին, թրքական իշխանութիւնները 
արգիլած էին պատարագ մատու-
ցել` մեկնելով անվտանգութեան 
ապահովման խնդիրներէն: Վերջին 
անգամ պատարագ մատուցուած է 
2018-ին:

Իրանեան  իշխանութիւնները Պար-
սից ծոցի մէջ որեւէ պահուն որեւէ 
նաւ կրնան կալանել: Այս մասին 
յայտարարած է Իրանի իսլամական 
«յեղափոխութեան պահակներ»ու  
ջոկատի հրամանատար, ծովակալ՝ 
Ալիրեզա Թանքսիրին։
Ըստ «Ալ  Արապիա»  կայանին 
Թանքսիրի  ընդգծած է, որ   
Իրանի  ծովային ուժերը ունակ 
են ինքնուրոյն  կերպով ապահովել   
«Հորմոզ»  նեղուցի  եւ Պարսից 
ծոցի անվտանգութիւնը առանց 
կարիք ունենալու օտարերկրեայ 
ներկայութեան:  Իրանցի հրամա-
նատարը զգուշացուցած է, որ եթէ 

ծոցին մէջ ինչ-որ կերպ Իսրայէլի 
ուժեր յայտնուին, «Այդ  կրնայ 
տարածաշրջանին մէջ պատերազմի 
եւ առճակատման յանգեցնել»:
Թանքսիրին մեղադրած է ԱՄՆ-ը  եւ 
Մեծ Բրիտանիան, որոնք տարբեր 
պատճառներով կ’արդարացնեն իրենց 
ներկայութիւնը ծոցի ջրերուն մէջ:
Նշենք,  որ   աւելի  վաղ Իսրայէլի 
արտաքին գործոց նախարար՝ 
Իսրայէլ Կացը նախապէս 
յայտարարած էր, որ իր երկիրը 
կը միանայ ԱՄՆ-ի գլխաւորած 
ռազմածովային միութեան՝ «Պարսից  
ծոցի առեւտրական ուղիներու 
պաշտպանութեան համար»:  


