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Հայաստանի մէջ տեղի կ՛ունենան 
«Զինուած ուժերու ծաւալումը, 
հակառակորդին յարձակման դիմա-
գրաւումը» թեմայով ռազմավարական 
զօրավարժութիւն, որուն ընթացքին 
կ՛օգտագործուին մեծաքանակ սպա-
ռազինութիւն եւ ռազմական սարքեր:
Ինչպէս կը յայտնեն ՀՀ ՊՆ տեղե-
կատւութեան վարչութենէն, զօրա-
վարժութեան մասնակցող 1-ին զօրա-

միաւորման ստորաբաժանումները դուրս եկած են նախորոշուած շրջաններ 
եւ պատրաստ են պայմանական մարտական խնդիրներ կատա-րելու:
Զօրավարժութիւնները պիտի շարունակուին մինչեւ Հոկտեմբեր 5:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն՝ ՄԱԿ-ի 74-րդ 
նստաշրջանի ծիրէն ներս՝ մասնակցած է «Իսլամական համագործակութեան 
կազմակերպութեան» (ԻՀԿ) «Հայաստանի՝ Ատրպէյճանի դէմ ուղղուած 
յարձակողական հարցերով շփման խումբի» ժողովին:
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւններով՝ թրքական աղբիւր մը այդ մասին 
իմացած է Twitter-ի մէջ Չաւուշօղլուի գրութենէն, որ եղած է անգլերէն եւ 
թրքերէն լեզուներով։
Գրութեան մէջ նշուած է.
«ԻՀԿ-ի Հայաստանի՝ Ատրպէյճանի դէմ ուղղուած յարձակողական հարցե-
րով շփման խումբի ժողովին ընթացքին անգամ մը եւս դատապարտեցինք 
Հայաստանի անօրինական դիրքորոշումը»:
Չաւուշօղլի աւելցուցած է, որ այս առումով վերոնշեալ խումբը կարեւոր դեր 
կը  խաղայ։

Նախագահ Աուն պիտի դիմէ միջազգային ընտանիքին օգնութիւն խնդրելով 
կանգնեցնելու իսրայէլեան շարունակական ոտնձգութիւնները: Ան այս բանը 
պիտի ընէ ՄԱԿի ընդհանուր ժողովին դիմաց արտասանելիք իր ճառին 
ընդմէջէն:
Աուն իր խօսքին մէջ նաեւ պիտի անդրադառնայ սուրիացի գաղթականնե-
րուն մասին: 
Նշենք, որ նախագահ Աուն կը գլխաւորէ լիբանանեան պատուիրակութիւնը, 
որ մեկնած է Նիւ Եորք մասնակցելու ՄԱԿի 74րդ ընդհանուր ժողովին: 
Լիբանանի նախագահը հանդիպում մը պիտի ունենայ այսօր առաւօտ ՄԱԿի 
ընդհանուր քարտուղարին հետ:

Նիւ Եորք մէջ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներ Իկոր Պոպովի 
(Ռուսիա), Ստեֆան Վիսքոնթիի (Ֆրանսա), Էնտրիւ Շոֆըրի (ԱՄՆ), ինչպէս 
նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ 
Գասպրչիկի մասնակցութեամբ, Սեպտեմբեր 23-ին, տեղի ունեցած է Հայաս-
տանի եւ Ատրպէյճանի ԱԳ նախարարներ Զոհրապ Մնացականեանի եւ 
Էլմար Մամետեարովի հանդիպումը։
ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեան եւ հանրային դիւանագիտութեան վարչութեան 
տեղեկութիւններով՝ զրուցակիցները քննարկած են Լեռնային Ղարաբաղի 
խաղաղ գործընթացին առնչուող հարցեր եւ գնահատած են ներկայ իրա-
վիճակը։ ՀՀ ԱԳ նախարարը բարձր գնահատած է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահներու եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներ-
կայացուցիչի գործունէութիւնը:
Քննարկման ընթացքին հայկական կողմը կարեւոր համարած է զինադադա-
րի ամրապնդման եւ լարուածութեան նուազեցման ուղղութեամբ շարունակա-
կան ջանքերու գործադրումը՝ ներառեալ համապատասխան մեքե-
նականութիւններու ներդրման եւ ամրապնդման միջոցով։ Ընդգծուած է 
նաեւ վստահութեան մթնոլորտի ձեւաւորման ուղղութեամբ հետեւողական 
քայլերու անրաժեշտութիւնը, ներառեալ՝ նախապէս ձեռք բերուած համա-
ձայնութիւններու կեանքի կոչման միջոցով:
Ատրպէյճանի տարածքին կալանքի մէջ գտնուող ՀՀ քաղաքացիներուն 
առնչութեամբ՝ հայկական կողմը շեշտած է վերջիններուս հայրենադարձու-
թեան ապահովման անհրաժեշտութիւնը:
Խաղաղ գործընթացի առաջմղման տեսակէտէն նախարար Մնացականեան 
կարեւոր համարած է կարգաւորման ծիրէն ներս կողմերուն ստանձնելիք 
յանձնառութիւններու համաչափութեան ապահովումը՝ վերահաստատելով 
գործընթացին մէջ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ մօտեցումները։
Կողմերը նախանշած են այս ուղղութեամբ յետագայ քայլերը, ինչպէս նաեւ 
համանախագահներու այցը տարածաշրջան եւ մօտ ժամանակներս ԱԳ 
նախարարներու մակարդակով հերթական հանդիպման իրականացումը։

Հայաստանի Մէջ Մեկնարկեցին Մեծածաւալ 
Ռազմավարական Զօրավարժութիւններ

Նախագահ Աուն Պիտի Դիմէ Միջազգային 
Ընտանիքին

Թուրքիոյ ԱԳ Նախարարը Հայաստանի Հասցէին 
Մեղադրանք Հնչեցուցած է

Մամետեարովի Հետ Հանդիպման Ընթացքին 
Զոհրապ Մնացականեան Վերահաստատած է 

Հայաստանի Սկզբունքային Մօտեցումները
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«Մեթր Պերճ Սեդրակեան» Համալսարանական Կրթաթոշակներու Ֆոնտ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Լիբանանի Հայոց Թեմի Ընկերային Բաժանմունքի Քառամսեայ Հաշուետուություն
(Մայիս-Օգոստոս 2019)

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Այուհետեւ, Ազգային առաջ-
նորդարանի ընկերային բաժան-
մունքը մամուլին սեփականութիւ-
նը պիտի դարձնէ իր գործունէու-
թիւնը՝ քառամսեայ դրութեամբ, 
ներկայացնելով գլխաւոր աշխա-
տանքները եւ թուային ու նիւթա-
կան պատկերները, թափան-
ցիկութեամբ հանրութեան սեփա-
կանութիւնը դարձնելով կատա-
րուած աշխատանքները։
- Ընկերային պարագաներու հետ 

հանդիպումներու ընդհանուր թիւ՝ 
221 հայորդիներ։
- Կարիքաւոր հայորդիներու բնա-
կարաններու այցելութիւններու թիւ՝ 
56, որոնցմէ տասներկուքը Լիբանա-
նի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոսի գլխաւորութեամբ։
- Ամսական դրութեամբ 4 առիթով 
Հայ ազգային բուժարան այցելութիւն, 
համապատասխան կարելիութիւն-
ներ ստեղծելով ընտանեկան եւ ընկե-
րային պարագաներուն։
- Բաժանմունքը նորոգեց հինգ 
կարիքաւոր ընտանիքներու բնա-
կարանները եւ անոնց կահոյք ապա-
հովեց։
- 6 Յունիսին տեղի ունեցաւ նախ-

կին Ազգ. Քառասնից մանկանց 
վարժարանին մէջ բաժանմուն-
քի կեդրոնատեղիի բացումը, 
13 Յունիսին՝ Arc en ciel-էն ներս 
հանդիպում մը, 24 Յունիսին՝ «Սեպուհ 
Շահպազեան» աշակերտական 
ֆոնտի հանդիսութիւնը, 4 Յուլի-
սին՝ «Ժպիտ»-ի ներկայացուցիչնե-
րու հետ հանդիպում մը, 11 Յուլիսին՝ 
Սէն Մարքի տնօրէն պրն. Սէմ 
Րագուպեանի հետ աշխատանքնե-
րու համակարգման հանդիպում մը, 
17 Յուլիսին՝ սկիզբ կեդրոնի հագուս-
տեղէնի տրամադրման ծառա-
յութեան եւ 28 Օգոսոստին՝ «Act 
for tomorrow» կազմակերպութեան 
գործակցութեամբ եւ Spinneys-ի 

Մեթր Պերճ Սեդրակեանի կողմէ ազնիւ նախաձեռնութեամբ մը, Երկուշաբթի 
23 Սեպտեմբեր 2019ին Լիբանանի Սան Ժոզէֆ Համալսարանին մէջ 
հաստատուեցաւ «Մեթր Պերճ Սեդրակեան» Համալսարանական կրթա-
թոշակներու Ֆոնտ մը, որմէ պիտի կարենան օգտուիլ համալսարանական 
բարձրագոյն ուսումնառութեան դիմող քաղաքական գիտութիւններու կամ 
իրաւաբանութեան ճիւղը ընտրած, ուսումնական լաւագոյն արդիւնքները 
ունեցող ուսանողները:
Նշեալ ֆոնտին հաստատման վերաբերեալ Համալսարանին եւ Մեթր 
Սեդրակեանին կողմէ ստորագրուելիք փրոթոքոլին պաշտօնական հան-
դիսութեան ներկայ էին Համալսարանի նախագահը Փրոֆ. Սալիմ Տաքքաշ 
եւ Սան Ժոզէֆ Համալսարանի ակադեմական աւագանին, դատաւոր Շուքրի 
Սատէր, պետ. երեսփոխան Ժան Թալուզեան, պետ. նախկին երեսփոխան 
Յակոբ Գասարճեան եւ այլ բարձրաստիճան հիւրեր:

Ֆոնտի փրոթոքոլին ստորագրութեան սոյն հաւաքին առաջին մասով 
ներկաներուն ցուցադրուեցաւ Մեթր Սեդրակեանի կեանքին ու գործին 
(մանկութենէն պատանեկութիւն, մինչեւ սկաուտական կեանք ապա 
ակադեմական յաջողութիւններ Սան Ժոզէֆ Համալսարանէն մինչեւ Ամերի-
կա ու վերջապէս ծանօթ միջազգային  իրաւաբան եւ ՀԲԸՄի նախագահ) 

նուիրուած տեսերիզ մը:
Տեսերիզի ցուցադրութենէն ետք խօսքեր առին Մեթր Սեդրակեան, որ վերյիշեց 
մտերմիկ յուշեր, համալսարանի նախագահը, որ վեր առաւ Մեթր Սեդրակեա-
նի արժանիքները, դատաւոր Շուքրի Սատէր եւ այլ ակադեմականներ, ապա 
տեղի ունեցաւ փրոթոքոլի պաշտօնական ստորագրութիւնը:

Փրոթոքոլի ստորագրութեան արարողութենէն ետք ներկաներու խմբանկար 
մը առնուեցաւ, որմէ ետք ներկաները հրաւիրուեցան սրահին կողքի պարտէզը 
մտերմիկ զրոյցի:

Պաուշրիէ մասնաճիւղի օժան-
դակութեամբ բանջարեղէնի եւ 
պտուղի ապահովում կարիքաւոր 
ընտանիքներու։
- Մայիս-Օգոստոս 2019-ին ընկե-
րային բաժանմունքը յատկացուց 
16,687,000 լ.ո.։ Նշեալ գումարին 
8,737,000 լ.ո. տրամադրուեցաւ 
ընկերային կարիքներու, 4,180,000 
լ.ո.՝ բժշկական կարիքներու, 
1,452,500՝ դեղորայքի եւ 2,317,500՝ 
բնա-կարաններու նորոգութեան եւ 
կահոյքի ապահովման։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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«Պէտք Է Գիտակցիլ Լիբանանի Ընձեռած Իւրայատկութիւններուն, Որոնք 

Լիբանանահայութիւնը Դարձուցած Են Յառաջատար Համայնք` Ամբողջ Սփիւռքի Մէջ»,
Լիբանանահայ Երեք Օրաթերթերու Խմբագիրներուն Հետ 

Զրոյցի Ընթացքին  Հաստատեց Ազգային Բարերար 
Ալեքքօ Պէզիքեան

Լիբանանահայ երեք օրաթերթերու խմբագիրներ` Շահան Գանտահա-
րեան` «Ազդակ», Անի Եփրեմեան` «Արարատ» եւ Սեւակ Յակոբեան` 
«Զարթօնք», վերջերս, «Ազդակ»-ի խմբագրատան մէջ զրոյց մը ունեցան 

ազգային բարերար Ալեքքօ Պէզիքեանին հետ: Զրոյցի ընթացքին ազգային 
բարերարը եւ լիբանանահայ օրաթերթերու խմբագիրները արծարծեցին 
լիբանանահայ համայնքին առնչուած բազմաթիւ հարցեր: Տրուած ըլլալով, որ 
Լիբանան այցելութեան նպատակը կրթական-հասարակական գործիչ Գրիգոր 
Գուտուլեանի յուշաքանդակի բացումին ներկայ ըլլալն էր, Ալեքքօ Պէզիքեան 
կեդրոնացաւ անոր կատարած  գործերուն եւ «Արամ Պէզիքեան» թանգարանի 
գործունէութեան վրայ։ Ան շեշտը դրաւ նաեւ լիիրաւ եւ բոլոր համայնքներուն 
նման նոյնքան լիբանանցի համարուող լիբանանահայութեան` մայրինե-
րու երկրին նկատմամբ ունեցած կառչածութեան եւ երախտագիտութեան 
անհրաժեշտութեան վրայ։  Ստորեւ կը ներկայացնենք տեղի ունեցած զրոյցին 
հիմնական առանցքները։

Ազգային բարերար Ալեքքօ Պէզի-
քեան իր խօսքին սկիզբը նշեց, որ 
Լիբանան գտնուելուն առիթը Այն-
ճարի 80-ամեակի յիշատակութեան 
ձեռնարկներու ծիրին մէջ Ազգային  
Յառաջ-Գ. Կիւլպէնեան քոլեճի 
մուտքին իր կնոջ՝ Անի Պէզիքեանին 
մեծ հօր՝ Գրիգոր Գուտուլյ՛ա’եանի 
հարթաքանդակի զետեղման հան-
դիսութիւնն է, որուն ներկայ ըլլալը 
մեծ ու ազնիւ պարտականութիւն է 
իրենց համար: Գրիգոր Գուտուլեանը 
Պուլկարիայէն նոր հաստատուած էր 
Շթորա, երբ մուսալեռցիները ժամա-

նած են Այնճար: Ան իսկոյն հիմնադրած է Այնճարի ազգային վարժարանը` 
վրանի տակ:  Ա. Պէզիքեան իր խօսքով հաստատեց, որ մեծ քաջութիւն 
եւ զոհողութիւն կը  պահանջէ  վրանի  տակ  ու  դժուար  պայմաններուն 
մէջ դպրոց  հիմնելը:  Ան ըսաւ, որ Գրիգոր Գուտուլեանը սակաւախօս ու  
խոնարհ անձնաւորութիւն մը եղած է, լռելեայն  բազմաթիւ յիշարժան ու 
արժանապատիւ գործեր կատարած է` առանց անոնց մասին պատմելու, 
թէկուզ` իր ընտանիքի անդամներուն:
Գրիգոր Գուտուլեան մեծ դեր ունեցած է Շթորայի մէջ հայ գաղութի 
կազմաւորման եւ կազմակերպման աշխատանքներուն: Ան սերտ յարաբ-
երութեան մէջ եղած է նաեւ Նիկոլ Աղբալեանին հետ: Շթորայի մէջ մեծ 
համայնք եղած են հայերը, ունեցած են եկեղեցի, դպրոց, միութիւններ: 
Կանոնաւոր ձեւով աշխատակցած է «Ազդակ»-ին։
Ա. Պէզիքեան ըսաւ. «Իրապէս յիշատակութեան արժանի են բոլոր անոնք, 
որոնք այն օրերուն աշխատած են Այնճարի մէջ հաստատուելու, եկեղեցի  եւ  
դպրոց  կառուցելու,  հայ  ժողովուրդին  նեցուկ ու օգտակար  դառնալու  եւ  
հայ  կեանքը  կազմակերպելու: Երախտապարտ եմ այն օրուան լիբանանեան 
իշխանութիւններուն, որ Այնճարը հայութեան տրամադրած են: Լիբանանցի 
ժողովուրդը սիրայօժար ընդունեց հայութեան ներկայութիւնը Լիբանանի մէջ»:
Ապա անդրադառնալով Լիբանանի մէջ հայութեան  անքակտելի մաս 
ըլլալուն` Ալեքքօ Պէզիքեան ըսաւ, որ Լիբանանի համայնքներու խաղաղ 
համակեցութիւնը  յոյժ  գնահատելի երեւոյթ է: Լիբանանցիք այստեղ ապրելով  
հանդերձ` չեն անդրադառնար այս կարեւոր իրականութեան, բայց եթէ մարդ 
դուրսէն  դիտէ, բոլորովին իւրայատուկ երեւոյթ մը պիտի տեսնէ: Ան ըսաւ, որ 

Պրիւքսելի խորհրդարանին մէջ  յաճախ իրեն հարց տուած են, թէ ինչպէ՛ս 
Լիբանանի մէջ  գոյութիւն ունին 16 տարբեր համայնքներ, որոնք իրարու 
հետ  հաշտ, համերաշխ եւ յարգանքով կ’ապրին: Օտարներուն համար միշտ 
ալ զարմանալի թուացած է այս իրականութիւնը:
«Մենք` որպէս հայ ժողովուրդի զաւակներ, լիբանանեան բոլոր համայնքներուն 
նման, նոյնքան լիբանանցի ըլլալով,  երախտապարտ կը մնանք  Լիբանանին: 
Ասիկա  զուտ մարդկային ու քաղաքացիական զգացում է, որովհետեւ երբ  
մարդ  քեզ  կը հիւրընկալէ,  պէտք չէ ուրանաս:  Այսօր  չկայ  երկիր մը,  ուր 
հայ գաղութը ունենայ Լիբանանի չափ հայկական եկեղեցի, դպրոց, ակումբ, 
օրաթերթեր, մշակութային միութիւներ, կեդրոններ եւ կուսակցութիւններ: 
Հայ համայնքը Լիբանանի մէջ կը գործէ ազատօրէն` առանց որեւէ 
կաշկանդումի: Ֆրանսայի մէջ կէս միլիոն հայութիւն կ’ապրի, բայց հոն 
չկայ հայեցութեան պահպանման այն ազատութիւնը, որ գոյութիւն ունի 
Լիբանանի մէջ: 
Աշխարհի մէջ չկայ երկիր մը, որ Հայութեան այսքան ազատութիւն տուած 
է, ինչպէս` Լիբանանը: Հայերը Լիբանանիմէջ երբեք չեն զգացած, որ օտար 
հողի վրայ են, որովհետեւ ամէն ազատութիւն վայելած են:
«Լիբանանը սփիւռքահայութեան մայրաքաղաքն է, ողնայարն է: Ազգային 
այն բոլոր գործիչները, որոնք գործած են եւ կը գործեն տարբեր հայ 
գաղութներուն մէջ, Լիբանանէն գացած են, որովհետեւ ազատութեան մէջ 
ապրած ու կազմաւորուած են:
«Զանազան առիթներով Լիբանանի մէջ թէ դուրս ապրող լիբանանահայերը 
երախտապարտ պիտի մնան լիբանանեան հայրենիքին, որովհետեւ անիկա 
ամէն տեսակ առիթ տուած է եւ կը շարունակէ տալ հայ ժողովուրդի 
զաւակներուն, որ զարգանան, ուսում ստանան ու իրենց կարգին զարգացնեն 
Լիբանանը: Պէտք է գիտակցինք այն իւրայատուկ պայմաններուն, որոնց մէջ 
կը գործէ մեր համայնքը` ամբողջական ազատութեամբ»:
«Ինչ կը վերաբերի «Արամ Պէզիքեան» թանգարանին, անիկա վերապրումի 
ամէնէն կարկառուն օրինակն է, նշեց Ալեքքօ Պէզիքեան, ապա շարունա-
կեց` ըսելով, որ թանգարանը երախտագիտութեան արտայայտութիւն է: 
Թանգարանը մեր պատմութեան եւ կենցաղին մաս կը կազմէ: Հազարաւոր 
որբեր ապրած, ուսում ստացած եւ աշխարհով մէկ ցրուած են Ժիպէյլի 
որբանոցէն: 
Սփիւռքահայութեան ծնունդը հայ որբանոցներէն տեղի ունեցած է:  Որբա-
նոցները հայութեան մեկնակէտը եղած են, այլապէս ի՞նչ պիտի ըլլար 
հազարաւոր գաղթական հայ որբերու ճակատագիրը:
Ան ըսաւ, որ «Արամ Պէզիքեան» թանգարանը բաւական  հանրածանօթ 
դարձած է հայ եւ օտարներուն համար, ինչ որ կարեւոր  երեւոյթ է:  Չկայ 
հայ մը, որ առնչութիւն չունենայ այս թանգարանին հետ:
Ան իր խօսքին մէջ յայտնեց, որ ըստ վերջին վիճակագրութեան «Արամ 
Պէզիքեան» թանգարան այցելած օտարներուն թիւը կը գերազանցէ հայե-
րուն թիւը: Ան նպատակայարմար կը գտնէ թանգարանին արհեստավարժ 
կառավարումը, որ մասնագիտօրէն, բծախնդրութեամբ ու նուիրումով 
կարենայ դիմաւորել այցելուները եւ զանոնք սպառիչ տեղեկութիւններով 
օժտել թանգարանի բոլոր բաժիններուն մասին:
Հանդիպումի ընթացքին խմբագիրները շեշտեցին, որ «Արամ Պէզիքեան» 
Ցեղասպանութեան որբերու յիշատակի թանգարանը պատուաբեր կառոյց է, 
ուր այցելողը ազգային եւ համամարդկային առումներով իր նպատակին կը 
ծառայէ` իրազեկել դարձնելով հոն ացելող հասարակութիւնը թէ գիտական 
աշխատութիւններու համար ուսումնասիրութիւն կատարող ուսանողներն 
ու պատմագէտները։
Հանդիպման ընթացքին միտքեր 
արծարծուեցան նաեւ թանգա-
րանի գործունէութիւնը ընդլայ-
նելու` միջազգային գիտաժողով-
ներ եւ ցեղասպանագիտութեան 
նուիրուած դասընթացքներ կազ-
մակերպելու առումով, «Արամ 
Պէզիքեան» թանգարանը նաեւ 
գիտահետազօտական կեդրոն 
դարձնելու առաջադրանքով։
«Պէտք է գիտակցիլ Լիբանանի 
ունեցած իւրայատկութիւններուն, 
որոնք լիբանանահայութեան կ՛ընձեռեն դառնալու առաջատար համայնք` 
ամբողջ սփիւռքի մէջ», եզրափակեց Ալեքքօ Պէզիքեան։

Զրոյցը արտագրեց եւ համադրեց` ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Լիբանանի Ախոյեանութիւն

Ալ Նըժմէ - Ալ Անսար 1-0
Լիբանանի ֆութպոլի ախոյեանութեան առաջին հանգրուանը յատկանշուեցաւ 
«Ալ Նըժմէ» - «Ալ Անսար» մրցումով։ Մարզական Աւանի մարզադաշտին վրայ 
կայացած մրցումին, «Ալ Նըժմէ» յաղթանակ տարաւ 90-րդ վայրկեանին ֆայիզ 
Շամսինի նշանակած տուգանային հարուածով։ Երկրորդ դասակարգէն բարձ-
րացած նորեկները՝ «Ալ Պըրժ»ը եւ «Շապապ Ալ Պըրժ»ը յաղթանակով սկսան 
մրցաշարքը։ Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ալ Նըժմէ - Ալ Անսար 1-0
- Թատամոն Սուր - Շապապ Ալ Պըրժ 1-2
- Ալ Սաֆա - Ախաա Ահլի Ալէյ 0-0
- Շապապ Ալ Սահէլ - Ալ Շապապ Ղազիյէ 3-1
- Սալամ Զղարթա - Ալ Պըրժ 0-1

Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Արարատ Եւ Շիրակ Յաղթական
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցած Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 
7-րդ հանգրուանի վերջին մրցումին, առաջատար «Արարատ»ը մրցեցաւ 
ախոյեան եւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Արարատ-Արմենիա»ին դէմ եւ կրեց իր առաջին 
պարտութիւնը։ Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Արարատ-Արմենիա - Արարատ 1-0, կոլ.Մէյլսըն 66
Իսկ ախոյեանութեան  8-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 
2-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտին վրայ ընդունեց 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Արարատ-Արմենիա»ն եւ յաղթեց։ Այս հիւրերուն առաջին պարտութիւնն 
էր։ Իսկ 4-րդ դիրքը գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ն իր դաշտին վրայ զիջեցաւ 
առաջատար «Արարատ»ին։ Այս մէկը «Լոռի»ի առաջին պարտութիւնն էր։ 
«Արարատ»ի կոլերը նշանակեցին Դաւիթեան, Արշակեան, Քոզլով եւ Ուեսլէն 
Ժունիըր։ Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շիրակ Կիւմրի - Արարատ-Արմենիա 1-0, կոլ.Քոնէ 29
- Երեւան - Ուրարտու 0-1, - Փիւնիկ - Նոա 1-2
- Ալաշկերտ - Գանձասար Կապան 2-0
- Լոռի Վանաձոր - Արարատ 1-4
Դաս.1)Արարատ 19 կէտ 14-5, 2)Շիրակ 17 կէտ 12-6, 3)Լոռի 6 մ 13 կէտ 8-7, 
4)Ալաշկերտ 7 մ 13 կէտ 15-7, 5)Արարատ-Արմենիա 6 մ 13 կէտ 9-5։

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Պարսելոնայի Երկրորդ Պարտութիւնը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 5-րդ հանգրուանին, 5-րդ դիրքը գրաւող 
«Պարսելոնա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող նորեկ 
«Կրանատա»ի դէմ եւ կրեց իր երկրորդ պարտութիւնը։ Մեսսի դաշտ մտաւ 46-րդ 
վայրկեանին, սակայն չի կրցաւ փոխել մրցումին ընթացքը։ Ստորեւ տեսնել այս 
հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքները.
- Աթլեթիքօ Մատրիտ - Սելթա Տէ Վիկօ 0-0
- Կրանատա - Պարսելոնա 2-0, - Վալենսիա - Լեկանէս 1-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ - Տեփ.Ալավէս 2-0
- Սեւիյա - Ռէալ Մատրիտ 0-1, կոլ.Պեմզեմա 64, փոխ.Քարվախալ 
Դաս.1)Աթլեթիք Պ.11 կէտ 6-1, 2)Ռէալ Մատրիտ 11 կէտ 10-6, 3)Կրանատա 10 
կէտ 11-5, 6)Աթլեթիքօ Մ.10 կէտ 5-4, 8)Պարսելոնա 7 կէտ 12-9։

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Չելսի Զիջեցաւ Առաջատարին
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 6-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական 
մրցումն էր «Չելսի» - «Լիվըրփուլ» մրցումը։ 6-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի» իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Լիվըրփուլ»ի դէմ։  Հաւասարակշռուած 
մրցումին, «Լիվըրփուլ» կանուխէն ճնշող կազմն էր եւ Ալեքսանտր-Առնոլտ 14-րդ 
վայրկեանին եւ Ֆիրմինօ 30-րդ վայրկեանին նշանակեցին, Մոհամմատ Սալահի 
եւ Ռոպըրթսընի փոխանցումներով։ «Չելսի» պատասխանեց 71-րդ վայրկեանին 
Քանթէի միջոցով, Ազփիլիքուեթայի փոխանցումով։ Իսկ 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Մանչեսթըր Եունայթըտ» մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Ուես Հէմ Եունայթըտ»ի 
դաշտին վրայ եւ զիջեցաւ։ Եարմոլենքօ եւ Քրեսուէլ նշանակեցին կոլերը։ Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները եւ դասաւորումը.
- Լեյսթըր Սիթի - Թոթընհէմ Հոցփըր 2-1
- Մանչեսթըր Սիթի - Ուաթֆըրտ 8-0
- Ուեսթ Հէմ Եուն.- Մանչեսթըր Եուն.2-0
- Արսենալ - Ասթըն Վիլլա 3-2, - Չելսի - Լիվըրփուլ 1-2
Դաս.1)Լիվըրփուլ 18 կէտ 17-5, 2)Մանչեսթըր Սիթի 13 կէտ 24-6, 3)Լեյսթըր 

Սիթի 11 կէտ 8-5, 4)Արսենալ 11 կէտ 11-10, 8)Մանչեսթըր Եուն.8 կէտ 8-6։

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Եւ Լայփցիկ Յաղթեցին
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 4-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ տեղի ունեցաւ «Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ» - «Պորուսիա Տորթմունտ» մրցումը։ 
9-րդ դիրքը գրաւող «Այնթրախթ»ը իր դաշտին վրայ կրցաւ հաւասարիլ 2-րդ 
դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ին հետ։ Առիթէն օգտուեցաւ «Պայըրն 
Միւնիխ»ը եւ իր դաշտին վրայ յաղթանակ տանելով գրաւեց 2-րդ դիրքը։ 
Լեվանտովսքի՝2, Քութինիօ տուգանայինով եւ Փերիշիչ նշանակեցին խումբին 
կոլերը։ Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 
13-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 4-րդ դիրքը 
գրաւող «Վոլֆսպուրկ»ին դէմ եւ կրցաւ հաւասարիլ 1-1 հաշիւով։ Ադամեան 
դաշտ մտաւ 70-րդ վայրկեանին։ Մրցումին հաշիւը բացած էր «Հոֆընհայմ»ի 
Ռուտին, 6-րդ վայրկեանին, իսկ «Վոլֆսպուրկ» հաւասարեցուցած էր Մեհմետիի 
միջոցով, 36-րդ վայրկեանին։ Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Պայըրն Միւնիխ - Քէօլն 4-0
- Վերտէր Պրեմըն - ՌՊ Լայփցիկ 0-3
- Այնթրախթ ֆրանք.- Պորուսիա Տորթմունտ 2-2
Դաս.1)Լայփցիկ 13 կէտ 13-3, 2)Պայըրն Միւնիխ 11 կէտ 16-4, 3)Պորուսիա 
Տորթմունտ 10 կէտ 15-7, 11)Հոֆընհայմ 5 կէտ 4-7։

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Ինթէր Միլան Յաղթեց Քաղաքի Տերպիին
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 4-րդ 
հանգրուանի մրցումները։ Միլան քաղաքի տերպիին, 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Միլան»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Ինթէր Միլան»ի դէմ։ «Ինթէր 
Միլան» իր ունեցած դիպուկ հարուածներու առաւելութիւնը կոլերու վերածեց 
Պրոզովիչի եւ Լուքաուի միջոցով։ Իսկ 8-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պոլոնիա»ի դէմ եւ յամառ պայքարէ ետք 
կրցաւ յաղթել Քոլարովի 49-րդ վայրկեանին եւ Ճեքոյի 90+4-րդ վայրկեանին 
նշանակած կոլերով ու Փելլեկրինիի փոխանցումով։ Մխիթարեան «Ռոմա»ի 
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 87-րդ վայրկեանին։ Ստորեւ 
տեսնել այս հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքները.
- Եուվենթիւս - Հելաս Վերոնա 2-1
- Միլան - Ինթէր Միլան 0-2, - Պոլոնիա - Ռոմա 1-2
- Լեչչէ - Նափոլի 1-4, - Լացիօ Ռոմա - Փարմա 2-0
- Աթալանթա - Ֆիորենթինա 2-2
Դաս.1)Ինթէր Միլան 12 կէտ 9-1, 2)Եուվենթիւս 10 կէտ 7-4, 3)Նափոլի 9 կէտ 
13-8, 4)Ռոմա 8 կէտ 10-7։

Ռուսիոյ Ախոյեանութիւն

Սոչի Յաղթեց Կարապետեանի Կոլով
Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 10-րդ հանգրուանի մրցումներուն, 15-րդ 
դիրքը գրաւող «Սոչի»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող Մոսկուա-
յի «Տինամօ»ին դէմ եւ յաղթեց 90-րդ վայրկեանին Ալեքսանտր Կարապետեանի 
նշանակած կոլով։ Կարապետեան դաշտ մտած էր 76-րդ վայրկեանին։ 
Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան բացակայեցաւ 
«Ուրալ»ի կազմէն։ Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող «Զենիթ»ը իր դաշտին վրայ 
յաղթանակ տարաւ 10-րդ դիրքը գրաւող «Ռուպին»ի նկատմամբ եւ օգտուելով 
առաջատար «Քրասնատար»ի կրած պարտութենէն, գրաւեց առաջատարի 
դիրքը։ Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները. 
- Ուֆա - Սպարտակ Մ. 1-0, - Զենիթ - Ռուպին Քազան 5-0
- Թամպով - Ռոսթով 2-1, - Օրենպուրկ - Լոքոմոթիւ Մ. 2-3
- Տինամօ Մոսկուա - Սոչի 2-3, - Արսենալ Թուլա - Ուրալ Եքաթ.1-1
- ԲԿՄԱ Մոսկուա - Քրասնատար 3-2
Դաս.1)Զենիթ 23 կէտ 18-4, 2)ԲԿՄԱ 22 կէտ 15-8, 3)Ռոսթով 20 կէտ 17-14, 6)
Ուրալ 14 կէտ 17-20, 12)Սոչի 9 կէտ 8-13։

Սերպիոյ Ախոյեանութիւն

Փարթիզան - Կարմիր Աստղ 2-0
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Սերպիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 9-րդ 
հանգրուանի մրցումները։ Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցում 
էր Պելկրատ քաղաքի տերպի՝ «Փարթիզան» - «Ցրվենա Զվեզտա» մրցումը։ 
5-րդ դիրքը գրաւող «Փարթիզան»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

գրաւող «Ցրվենա Զվեզտա»ի դէմ, 30 հազար մարզասէրներու ներկայութեան։ 
Հաւասարակշռուած մրցումին առաւելութիւն ձեռք ձգեց «Փարթիզան»ը, 
որ իվուարցի Սումահի 83-րդ վայրկեանին եւ Թոշիչի 90+3-րդ վայրկեանին 
նշանակած կոլերով յաղթանակ տարաւ։ Այս հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Փարթիզան Պելկրատ - Ցրվենա Զվեզտա 2-0
- Նափրետաք Քրուշեվաց - Պոշքա Թոփոլա 1-3
- Վոյվոտինա Նովի Սատ - Վաժտովաց 1-2
- Չուքարիչքի Պելկրատ - Մլատոսթ Լուչանի 1-0
Դաս.1)Պոշքա Թոփոլա 21 կէտ 18-7, 2)Վոյվոտինա 19 կէտ 21-8, 3)Չուքարիչքի 
8 մ 19 կէտ 11-6, 4)Ցրենա Զվեզտա 7 մ 18 կէտ 13-6, 5)Փարթիզան 6 մ 17 
կէտ 16-3։

Ասիոյ Մինչեւ 16 Տարեկան Ախոյեանութիւն

Լիբանան Դուրս Մնաց
Շաբաթավերջին աւարտեցան Ասիոյ մինչեւ 16 տարեկան տղոց ախոյեանութեան 
զտումի մրցումները։ Խումբերը բաժնուած են 11 խմբակներու եւ յաջորդ 
հանգրուան կը հասնի խմբակին ախոյեանը, իսկ երկրորդ դիրք գրաւողը յոյս 
կÿունենայ անցնելու նաեւ։ Վեցերորդ խմբակին մրցումները տեղի ունեցան 
Քիրկիզիոյ մայրաքաղաք Պիշքէքի մէջ։ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնը 
անցաւ երկրորդ փուլ, մինչ Իրաք յոյս ունի նաեւ անցնելու։ Արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Զ.խմբակ.
- Քիրկիզիա - Լիբանան 3-2, - Իրաք - Արաբ.Միաց.Էմիր.0-1
- Լիբանան - Իրաք 1-2, - Քիրկիզիա - Արաբ.Միաց.Էմիր. 1-2
- Լիբանան - Արաբ.Միաց.Էմիր.1-4, - Քիրկիզիա - Իրաք 0-3
Դաս.1)ԱՄԷ 9 կէտ 7-2, 2)Իրաք 6 կէտ 5-2, 3)Քիրկիզիա 3 կէտ 4-7,  4)Լիբանան 
0 կէտ 4-9։

Մեսսի Ընտրուեցաւ Աշխարհի Ամենալաւ Ֆութպոլիստ

ՖԻՖԱ-ն ընտրեց ֆութպոլի Աշխարհի ամենալաւ մարզիկ եւ մարզուհիները։
- Արժանթինցի Լիոնէլ Մեսսի ընտրուեցաւ ամենալաւ ֆութպոլիստ, որպէս 
Եւրոպայի ամենալաւ ռմբարկու։
- Ամերիկացի Մեկըն Ռափինօ ընտրուեցաւ ամենալաւ կին ֆութպոլիստ, 
որովհետեւ իր երկրի հաւաքականը առաջնորդած էր շահելու Աշխարհի բաժակը։
- «Լիվըրփուլ»ի մարզիչ գերմանացի Եէօրկըն Քլոփ ընտրուեցաւ ամենալաւ 
մարզիչ։
- Հունգարացի Տանիէլ Սորիի կոլը ընտրուեցաւ ամենագեղեցիկը։

Ճատրակ
Աշխարհի Բաժակ

Արոնեան Դէպի 1/4-րդ Աւարտական
Ռուսիոյ Խանդի-Մանսիսկ քաղաքին մէջ շարունպակուեցան ճատրակի Աշխար-
հի բաժակի մրցումները։ Այս մրցումները տեղի կÿունենան երկու մրցումի 
արդիւնքով յաղթանակ տանելու դրութեամբ։ Պարտուողը դուրս կը մնայ։ 
1/16-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Մաքսիմ Մաթլաքով (Ռուս.) -  Լեւոն Արոնեան 0.5-0.5, 0-1
Իսկ 1/8-րդ աւարտական հանգրուանին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Լեւոն Արոնեան - Լէ Քուանկ Լիեմ (Վիեթ.) 0.5-0.5, 0.5-0.5, 2.5-1.5
Քառորդ աւարտական հանգրուանի առաջին մրցումին արձանագրուեցան 

հետեւեալ արդիւնքները.
- Տինկ Լիրէն (Չին.) - Ալեքսանտր Կրիշչուք (Ռուս.) 0.5-0.5
- Եու Եանկյի (Չին.) - Նիքիթա Վիթիուկով (Ռուս.) 0.5-0.5
- Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւ (Ֆր.) - Լեւոն Արոնեան (Հայ.) 0.5-0.5
- Թեյմուր Ռաճապով (Ատր.) - Ճեֆրի Շիոնկ (ԱՄՆ) 0.5-0.5

Ծանրամարտ
Աշխարհի Ախոյեանութիւն

Մկրտչեան Տիտղոսակիր
Ծանրամարտի Աշխարհի ախոյեանութեան մրցումներուն Հայաստանի հաւա-
քականը ցարդ արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքները.
- Կիներու 59 քկ.դասակարգին մէջ, Իզապելլա Եայլեան b խումբին մէջ 
արձանագրեց պոկում՝ 92 քկ., հրում՝ 110 քկ. եւ երկամարտի 202 քկ.արդիւնքով 
գրաւեց 6-րդ դիրքը։
- Տղոց 81 քկ.դասակարգին մէջ, Անդրանիկ կարապետեան պոկում վարժութեան 
մէջ գրաւեց 3-րդ դիրքը, իսկ հրում վարժութեան մէջ չի կրցաւ բարձրացնել 
ծանրաձողը եւ դուրս մնաց ընդհանուր դասաւորումէն։
- Տղոց 89 քկ.դասակարգին մէջ, Յակոբ Մկրտչեան արձանագրեց պոկում՝ 
167 քկ., հրում՝ 208 քկ. եւ երկամարտի 375 քկ.արդիւնքով դարձաւ Աշխարհի 
ախոյեան։ Նոյն դասակարգին մէջ, Դաւիթ Յովհաննիսեան պոկում՝ 160 քկ., 
հրում՝ 195 քկ. եւ երկամարտի 355 քկ.արդիւնքով գրաւեց 12-րդ դիրքը։

Բռնցքամարտ
Աշխարհի Ախոյեանութիւն

Պաչքով Շահեցաւ Պրոնզէ Մետալը
Ռուսիոյ Եքաթերինպուրկ քաղաքին մէջ տեղի ունեցող բռնցքամարտի 
Աշխարհի ախոյեանութեան մրցումներու կիսաւարտական հանգրուանին, 63 
քկ.դասակարգին մէջ, Յովհաննէս Պաչքով զիջեցաւ ԱՄՆ-ի Տենիս Քիշոունին 
1-4 հաշիւով եւ բաւարարուեցաւ պրոնզէ մետալով։ 

Ֆորմիւլա1
15-րդ Մրցում՝ Սինկափուր

Վեթըլ Շահեցաւ Իր Առաջին Տիտղոսը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցաւ Ֆորմիւլա1-ի այս տարուան 15-րդ մրցումը՝ 
Սինկափուրի Կրան Փրին։ Ստորեւ տեսնել մրցումին արդիւնքը, վարորդներու 
եւ ընկերութիւններու դասաւորումը.
1-Սեպասթիան Վեթըլ-Գերմանիա, Ֆերրարի, 1։58։33.667 ժամ
2-Շարլ Լըքլերք-Մոնաքօ, Ֆերրարի, 2.641 երկվ.ուշ
3-Մաքս Վերսթափըն-Հոլանտա, Ռէտ Պուլ Հոնտա, 3.821 երկվ.ուշ
Վարորդներու դասաւորումը 15 հանգրուան ետք.
1-Լուիս Հեմիլթըն-Բրիտանիա, Մերսետէս, 296 կէտ
2-Վալթերի Պոթաս-Ֆինլանտա, Մերսետէս, 231 կէտ
3-Շարլ Լըքլերք-Մոնաքօ, Ֆերրարի, 200 կէտ 
Ընկերութիւններու դասաւորում.
1-Մերսետէս 527 կէտ, 2-Ֆերրարի 394 կէտ, 3-Ռէտ Պուլ 289 կէտ։
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Շար. յաջորդ թիւով

Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Գիտնական Շնորհալիին
Հանճարեղ Պատմագրութիւնը

Մեր եզակի յայտնագործումները՝ փայլատակել են ակնթարթների մէջ… 
երկարատեւ ապարդիւն փնտռտուքներից յետոյ…։

Վ. Համբարձումեան

Մօտ ութն տարիներ առաջ, 2011 թ. Դեկտեմբերին, երբ գրեթէ ամբողջու-
թեամբ կլանուած էի Սուրիոյ դէմ մղուող եւ աշխարհի յետադիմութեան կողմէ 
նախապատրաստուած համաշխարհային ահա-
բեկչական պատերազմով, փոքրածաւալ, սակայն 
բազմատաղանդ մէկ բարեկամիս գրիչէն ելած 
գիրք մը ստացայ, հեղինակին կողմէ մակագրուած՝

Ջան Գասպար
Եռամեծար մարդ է-ական
Եւ սքանչելի ու խորիմաց 
Եւ խորաթափանց…
ովկիանոսածաւալ սիրով՝
…..
Դեկտ. 2011, Լոնտոն

Արագօրէն թերթատելով գիրքին քանի մը էջերը, 
տեսայ որ խօսքը առաջին մարդոց եւ «Հայ»երու մասին է եւ կը շօշափէ 
հնաբանութեան, լեզուաբանութեան եւ մարդատեսակի ծագումին եւ 
զարգացումին միջուկային տեսութեան մը մասին… մէկդի դրի, աւելի 
հանդարտ օրերու սպասելով։ Եւ այդպէս ալ տեւեց եօթը տարի։ Անցեալ 
Դեկտեմբեր 22-ին գոյժը հասաւ Լոնտոնէն, թէ գիրքին հեղինակը ոչ եւս է…։ 28 
Յուլիս 2019-ին երկրորդ գոյժ մը հասաւ, դարձեալ Լոնտոնէն՝ թէ հեղինակին 
երէց եղբայրն ալ ոչ եւս է։ Ուրեմն, Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի մեր 
դպրոցի աւագ սերունդի երկու փայլուն երախտաւորներ՝ Յովհաննէս եւ 
Խաչատուր Փիլիկեաններ ոչ եւս են… երկու երբեմնի շողշողուն աստղեր 
ասուպային լռութեամբ մեկնած են առյաւէտ, եւ լիբանանահայ մամուլի 
խմբագիրներն անգամ՝ լուր չունին… չեն ճանչցած զանոնք։ Լիբանանահայ 
Գրական Շրջանակը երեք օրաթերթերու մէջ գուժեց անոնց մահը, եւ մենք՝ 
պարտք զգացինք հանրութեան ծանօթացնել այդ լուսաւոր երկու դէմքերը։ 
Նախ՝ կրտսեր եղբայրը, ապա՝ երէցը։

• • •

ՓՐՈՖ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՓԻԼԻԿԵԱՆ
(15 Ապրիլ 1942, Մուսուլ – 22 Դեկտեմբեր 2018, Լոնտոն)

Երկրորդական ուսումը՝ Պէյրութի 
Յովակիմեան-Մանուկեանէն։ Պէյ-
րութի Ամերիկեան Համալսարանէն 
անգլիական գրականութեան B.A.։ 
Լոնտոնի Բաց Համալսարանէն B.Sc. 
հոգեբանութեան։ Լոնտոնի School of 
Oriental and African Studies-էն M.A. 
ընկերային մարդաբանութեան նիւթին։ 
Հետեւած է Միւնիխի համալսարանի 
եւ Լոնտոնի թատերական արուեստի 
Թագաւորական Ակադեմիայի դաս-
ընթացքներուն եւ ԱՄՆ-ի Փրինսթոն 
Համալսարանի MacArthur Theater-ի 
յատուկ դասերուն։
Մասնագիտացած է Շէյքսփիրի, Հայ-
կական, Թրքական եւ Ճափոնական 
սինեմաներուն մէջ, եւ հեղինակած 
է՝ “My Hamlet”, “Armenian Cinema”, 
“Classical Japenese Theater”, հայերէնի թարգմանած է Սամուէլ Պէքէթի 
“Come and Go” թատերախաղը («Գալ ու Երթալ» վերնագրով)։ Encyclopedia 
Britanica-ի աշխատակցած է պատմութեան մեծագոյն բեմադրիչ՝ Max 
Reinnardt-ի մասին գրութեան ներածականով։ Պատմագէտ, լեզուագէտ, 
հնագէտ, մարդաբան եւ հասարակական գիտութիւններու հեղինակաւոր 
գիտակ Փրոֆ. Յովհաննէս Փիլիկեանի գլուխ գործոցն է՝ «”ՀԱՅ”ԵՐԸ, 
ԱՌԱՋԻՆ “ՄԱՐԴ”ԵՐԸ» երկասիրութիւնը, որուն պիտի անդրադառնամ 
այս գրութեան մէջ։

Լոնտոնի, Հայաստանի, Իսլանտայի, 
Գերմանիոյ եւ Ֆրանսայի մէջ բեմադ-
րած է յոյն դասական ողբերգութիւններ, 
Եւրիփիտէսի «Էլեկտրա»ն, Սոփոկլէսի 
«Էտիպ Արքան», Շէքսփիրի «Լիր Արքան», 
Շիլլերի «Աւազակներ»ը, Էսքիլէսի «Ակա-
մեմնոն»ը, Ռասինի «Ֆետրա»ն եւ 
ընդհանուր շուրջ 35 փիեսներ, բոլորը 
ինքնատիպ ու նորարական ոճով։ Լոն-
տոնի Greenwich, Chichester Festival եւ 
Yvonne Arnaud թատերոններուն բեմե-
րէն, Իսլանտայի Ազգային Թատրոնի 
բեմէն, Սլովենիոյ Ազգային Թատրոնի 
բեմէն եւ Փրինսթոն Համալսարանի Mac 
Arthur Թատրոնի բեմէն… եւ դարձած է 
Բրիտանիոյ ականաւոր բեմադրիչներէն, 
ինչպէս պիտի տեսնենք։
Իր արուեստին մասին վկայած են բրիտանացի հռչակաւոր մասնագէտներ, 
ինչպէս՝ Թատերագիտութեան հեղինակաւոր մասնագէտ, “The Theater of the 
Absurd”ի (New York, 1969, Anchor, original) հեղինակ Մարթին Էսլին (Martin 
Esslin), “Plays and Players” հանդէսի 1976 թ. Դեկտեմբերի համարին մէջ 
գրած է. “H. Pilikian is one of Britain’s most original directors, who never 
produces anything that is dull or conventional”։
“RADA” հանդէսի 2 Յունիս 1972 թուակիր համարին մէջ, թատերագէտ Hugh 
Cruttwell գրած է. «Դրապէս  յեղափոխական… ինքնատիպ հանճարի տէր 
մարդ մը»։
“The Times” թերթը իր 27 Հոկտեմբեր 1977 թուակիր համարին մէջ, Փիլիկեանը 
կոչած է “A Theatrical Innovator”։
Եւ՝ հասարաական գիտութիւններու Դոկտ. Փրոֆ. C.R. Badcock գրած է. 
“Pilikian is a man of immense culture and learning… great creative gifts… 
very impressive achievements. His deep knowledge of literature and the arts, 
combined with his critical well-informed appreciation of the social scienc-
es, make him pre-eminently qualified to produce work of the first quality and 
greatest importance”։
Հին հռովմէացի նշանաւոր արուեստաբան, բարոյագէտ եւ ռահվիրայ 
իմաստասէր Հելվեդիուսի հետեւորդներէն է Փրոֆ. Յովհ. Փիլիկեան 
թատերագէտը։
Հելվեդիուս ըսած է. «Թատրոնն ու բարոյագիտութիւնը խաբուսիկ կը դառ-
նան՝ եթէ զանոնք դիտենք քաղաքագիտութենէ եւ իրաւագիտութենէ 
դուրս…»։
Ուրեմն, Փրոֆ. Փիլիկեանի համար թատրոնը զուարճանալու եւ զբօսնելու 
(entertainment) վայր ու առիթ չէ, այլ՝ քաղաքական ու բարոյական 
դաստիարակչական առիթ մըն է. Ան պատգամ մը ունի, եթէ նոյնիսկ 
մատուցուի զաւեշտի, երգիծանքի կամ եղերաերգիծական եղանակով։ 
Նոյնիսկ անհեթեթի թատրոնը պատգամ ունէր, որուն երեք մեծերն էին 
Սամուէլ Պէքէթ, Արթիւր Ատամով (Յարութիւն Ադամեան) եւ Էօժէն Իօնեսքօ։ 
Վերջին երկուքը սակայն երկար չմնացին հոն։ Ատամով եղաւ յեղափոխական 
իրապաշտ քաղաքական թատերագէտ, իսկ Իոնեսքօ եղաւ նոր-իրապաշտ 
թատերագիր։
Լոնտոն երկու տասնամեակ կեցութեան շրջանին, ան նաեւ հիմնադրած է 
երկու առաջնակարգ բրիտանական թատերախումբեր՝ Լոնտոնի Առաջին 
Համակ – Սեւամորթներու Բրիտանական Թատրոնը եւ Լոնտոնի Առաջին 
Ամբողջովին Դիմակաւոր Բրիտանական Թատրոնը։ Ան բանտուած չէ 
մնացած իր ազգային նեղ խոզակին մէջ, եւ միջազգայնական ոգիով 
ու համամարդկային տեսլականով գործած է հոն, ուր որ գտնուած է, 
քանի որ հետեւած է Գրական Շրջանակի Դպրոցի՝ ընդելուզումի ճամբով 
համարկուելու քաղաքականութեան, ինչ որ տարագիր արեւմտահայուն 
հայապահպանումի  միակ արդիւնաւէտ քաղաքականութիւնն է, որ 
ոչ միայն կը պահպանէ իր ազգային ինքնութիւնը եւ կը հարստացնէ 
զինք, այլեւ՝ հիւրընկալ երկրի ժողովուրդին կը ծանօթացնէ Հայ 
Հողային Դատը, եւ կը շահի անոր նեցուկը այդ դատին…։ Ան՝ 1981 
թուին, Լոնտոնի մէջ, 1983 թուին Վենետիկի եւ 1986 թուին Փարիզի մէջ 
կազմակերպած է «Հայ Ֆիլմ»ի տասնօրեակներ, նպաստելով հայ սինեմայի 
միջազգային ճանաչումին…։
Ան յիշատակուած է International Who’s Who կենսագրութեանց բառարանին 
մէջ, եւ շահած՝ Սովետ Հայաստանի Մշակոյթի Նախարարութեան «Պետրոս 
Ադամեան» մրցանակը՝ 1985-ին։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

25 2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԱՆԱՏՈԼԻ ԱՒԵՏԵԱՆ
(1956)
«Վինսընթ»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

“Սարքած փառքեր,
Սարքած փառքեր՝
Երջանկութիւն ծիծաղելի,
Կեղծաւորի տուած պարգև,
Գանձարաններ փրփուրով լի:
Բախտաւորներ դուք իսկական,
Բախտաւորներ...
Հարկաւոր չեն ձեզ աշխարհում
Ոչ անկեղծ սէր,
Ոչ հրկիզում սրտանց ու խոր,
Ոչ արդար խօսք մի ջերմ ու տաք,
Դուք էք միայն ձեզ հարկաւոր...
Եւ դուք էլ կաք:”

Մարօ Մարգարեան

Յարգելի՛ հայրենակիցներ,
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի 
գրասենեակը եւ Բարձր տեխնոլոկիական արդ-
իւնաբերութեան նախարարութիւնը մեկնար-
կած են «ՆերՈւժ 2» սփիւռքահայերու փոխ-
ներգործուն մեկնարկի (startup) ծրագիրը: Այն 
նախատեսուած է հայկական ծագում ունեցող 
ձեռնարկատէրերու համար՝ զարգացնելու 
անոնց ձեռնարկութիւնները, միեւնոյն ժամա-
նակ հարստացնելու գիտելիքները, ընդլայնելու 
գործընկերային կապերը եւ ստանալու պետա-
կան մակարդակի նիւթական օժանդակութիւն:
Ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծել հարթակ եւ 
տալ հնարաւորութիւն Սփիւռքի նորաստեղծ 
ընկերութիւններուն իրենց նոր ծրագիրները 
Հայաստան բերելու,  գործունէութիւն ծաւալե-
լու եւ երկրէն ներս մեկնարկումներու կեն-
սահամակարգը բարելաւելու համար:
Ծրագիրը պիտի իրականացուի Հայաստանի 
UWC Դիլիջան ուսումնարանին մէջ, 2019
թուականի Դեկտեմբերի 16-էն 20:
Ծրագիրին դիմել ցանկացողները կրնան այցե-

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

լել «www.neruzh.am» կայք եւ
«դիմել» կոճակին միջոցով լրացնել յայտը:
Քառօրեայ միջոցառման ընթացքին մաս-
նակիցներուն պիտի ներկայացուին Հայաս-
տանի ծրագիրներու մեկնարկման հետ 
կապուած կենսահամակարգը եւ Հայաստանի 
մէջ գործարարութեամբ զբաղելու
առաւելութիւնները, տեղական գործընկերնե-
րու հետ համագործակցութեան հնարաւորու-
թիւնները, պիտի ստեղծուի ընդհանուր հար-
թակ հայրենադարձ հայ գործարարներու 
համար՝ Հայաստանի մէջ գործարարութեամբ 
զբաղելու նպատակով եւ այլն:
Յաղթող խումբերը պիտի հրաւիրուին Հայաս-
տան՝ որպէս հայրենադարձներ եւ պիտի 
ստանան 15-էն 30 հազար ԱՄՆ տոլարին 
համարժէք դրամի դրամաշնորհներ, ինչպէս
նաեւ պիտի ստանան ձեռնարկատիրական 
աջակցութիւն՝ Հայաստանի մէջ իրենց ձեռնար-
կութիւնները զարգացնելու նպատակով:
Այս տարի «ՆերՈւժ»ի թիրախային ոլորտներն 
են ելեւմտական, հասարակական, կառա-
վարման, կրթական, շարժական, համացան-
ցային, գիւղատնտեսական արհեստագի-
տութիւնները (technology), առողջապահու-
թիւնը, ռոպոթաշինութիւնը, ճարտարարական 
(engineering) արուեստը եւ այլն:
Ծրագիրի գործընկերներն են «FAST» եւ «IDeA» 
հիմնադրամները, UWC Դիլիջան ուսումնարա-
նը եւ այլք:
Հարցերուն պարագային ցանկացողները կրնան 
կապուիլ մեզի հետ info@neruzh.am  էլ. 
հասցէով:

Անթիլիասի Մայրավանքի 
Մայր Տաճարի Եւ Թանգարանի 

Վերանորոգութեան 
Աշխատանքները Կը 

Շարունակուին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս մօտէն կը 
հետեւի շուրջ ամիս մը առաջ սկիզբ առած 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր Տաճարին եւ «Կիլիկիա» թանգարանին 
վերանորոգութեան աշխատանքներուն, որոնք 
կ՚իրագործուին բարերարութեամբ Հիւսիսային 
Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի ազգայիններէն Տէր 
եւ Տիկին Յովսէփ եւ Էլիզապէթ Պոյաճեաններու 
եւ Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Սօսէ Էշկիեաններու։
Յայտնենք, որ ձեռագիրներու առնչուած աշխա-
տանքները հասան իրենց աւարտին։
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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:

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

Լրատուութեան Գործընկեր


