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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Փողոցներն ու Հրապարակները
Բողոքարարներով Լեցուն է 6րդ Օրն Ըլլալով

Լիբանանի տարածքին գրեթէ բոլոր կարեւոր հրապարակները եւ փողոցները
երէկ 6րդ օրն ըլլալով լեցուն էին բողոքարարներով:
Երէկ առաւօտեան նախ փոքր թիւերով ապա մեծաթիւ ներկայութեամբ
բողոքարարներուն կարեւոր մէկ մասը հասաւ կեդրոնական Պէյրութ:
Կառավարութեան դէմ երէկուայ ցոյցերը յատկանշուեցաւ միացեալ յայտարարութեամբ մը, որ կը ճշդէ բողոքարարներուն պահանջներուն առաջնահերթութեան շարքը: Նաեւ ի յայտ եկաւ խումբ մը, որ ինքզինք ներկայացուց
որպէս բողոքներու համակարգող մարմին, որ յայտարարութիւնն ալ ինք
կարդաց:
Լիբանանի հիւսիսէն հարաւ մայրուղին ալ քանի մը կարեւոր կէտերու վրայ
գոց մնաց:
Մինչ բողոքարարները հաստատակամ են իրենց շարժումը շարունակելու
մինչեւ իրագործուին իրենց ճշդած նպատակները դրամատուները որոշեցին
այսօր եւս փակ պահել իրենց դռները:
Կրթութեան նախարարութիւնն ալ նախ յայտարարելէ ետք, որ դպրոցները
պէտք է բացուին՛ ետդարձ կատարեց եւ կրթութեան նախարարը յայտարարեց, որ դպրոցները փակ պիտի մնան ցնոր տնօրինութիւն:
Շար. Էջ 02

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

1500 È.à. / 8 ¾ç
www.zartonkdaily.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ներկայ
Գտնուեցաւ Ճափոնի Կայսր Նարուհիթոյի
Գահակալութեան Տօնակատարութեան

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան տիկնոջ`
Նունէ Սարգսեանի հետ Ճապոնի կառավարութեան հրաւէրով Թոքիոյի մէջ
ներկայ գտնուեցաւ Ճափոնի նոր կայսեր` Նարուհիթոյի գահակալութեան
հանդիսաւոր տօնակատարութեան, կը հաղորդէ ՀՀ նախագահի մամլոյ
ծառայութիւնը։
Ճափոնի կայսերական պալատին մէջ տեղի ունեցած արարողութեան
ներկայ գտնուեցան պատուիրակներ աշխարհի 183 երկիրներէ, ներառեալ`
թագաւորական ընտանիքներ, պետութիւններու ու կառավարութիւններու ղեկավարներ, այլ բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, միջազգային
կազմակերպութիւններու ղեկավարներ:
Միապետին գահակալութեան առթիւ շնորհաւորական խօսք ուղղեց Ճափոնի
վարչապետ Շինձօ Ապէն:
Աւանդապաշտ Ճափոնի մէջ կայսրը ունի հիմնականօրէն ներկայացուցչական
լիազօրութիւններ: Սահմանադրութեան համաձայն` Ճափոնի մէջ կայսրը
պետութեան եւ ազգի միասնութեան խորհրդանիշն է եւ կ՛իրականացնէ
արարողակարգային գործառոյթներ: Ճափոնի մէջ` այժմ արդէն նախկին
կայսր 85-ամեայ Աքիհիթոն այս տարուան Ապրիլին գահէն հրաժարուած
էր զայն փոխանցելով որդիին։ Կայսերական ընտանիքը ունի հազարամեայ
պատմութիւն: Նարուհիթոն այս հարստութեան, որ գոյութիւն ունի աւելի
քան 2600 տարի, 126-րդ կայսրն է:

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Միրզա Տինայիի Անունը Որդան Կարմիրով
Արձանագրուեցաւ «Մատեան Մարդասիրաց»
Ձեռագրին Մէջ
«Աւրորա» մրցանակի դափնեկիր
Միրզա Տինայիի անունը որդան
կարմիր ներկով արձանագրուեցաւ Մատենադարանի «Մատեան
Մարդասիրաց» ձեռագրին մէջ:
Գիրքին մէջ արձանագրուած են
նաեւ նախորդ տարիներուն այս
մրցանակին արժանացած անձերուն
անունները: Այս մասին կը հաղորդէ
«Երկիր մեդիա»-ն
Մատենադարանին մէջ ստեղծուած
առաջին ժամանակակից ձեռագիր
մատեանը կը լրացուի` ըստ գրչութեան աւանդոյթներու: Թերթերը
մագաղաթէ են ու միացուած են
միջնադարեան ձեռագիրներու
կանոններուն համաձայն:

«Աւրորա» Համաժողովը Ամփոփուեցաւ Տաթեւի Մէջ
«Աւրորա» համաժողովի յագեցած
շաբաթը ամփոփուեցաւ 9-րդ դարու
Տաթեւի վանական համալիրի մէջ: Այս
մասին կը հաղորդէ “Մեդիամաքս”-ը։
2008-էն «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւններ» (IDeA)
հիմնադրամի ջանքերով վերականգնուող վանական համալիրին մէջ
տեղի ունեցած են ձեռնարկներ`
ներկայացնելով երաժշտութեան
հայկական ազգային դպրոցի 150ամեայ հարուստ աւանդոյթները եւ
մեծարելով հայ ականաւոր երգահան,
ուսուցիչ, խմբավար Կոմիտասը:
Ձիթhանի մէջ ներկայացուած
է «Կոմիտաս. հանճարի ճանապարհները» խորագիրով բացառիկ
ցուցադրութիւնը, ուր ներառուած էին
Կոմիտասի` Կովկասի, Եւրոպայի,
Օսմանեան կայսրութեան եւ Եգիպտոսի մէջ տարբեր տարիներու
լուսանկարները եւ այդ վայրերուն մէջ
անոր գործունէութիւնը ներկայացնող տեղեկութիւններ:
Ցուցադրութեան
այցելուները
հնարաւորութիւն ունեցած են
ունկնդրելու Վարդապետին ստեղծագործութիւնները Կոմիտասի
անուան լարային քառեակի կատարողութեամբ:
«Խորհրդանշական է, որ այս ցուցադրութիւնը բացուած է Տաթեւի
վանական համալիրին մէջ, որ դարեր շարունակ եղած է Հայաստանի
հոգեւոր, կրթական եւ մշակութային
կարեւոր կեդրոններէն մէկը: Կոմիտասը նաեւ մեծ ուսուցիչ ու մանկավարժ էր, որ իր գիտելիքներն ու
հմտութիւնները տարածեց աշխարհի
տարբեր անկիւններու մէջ»,- ըսած է
ցուցադրութեան համադրող, պատմական գիտութիւններու դոկտոր
Հայկ Դեմոյեան:
Տաթեւի վանական համալիրի թանգարանային հատուածին մէջ,
ուր IDeA հիմնադրամի «Տաթեւի
վերածնունդ» ծրագիրով վերջերս

աւարտած են վերականգման
աշխատանքները, ներկայացուած
էր սիւնեցի նկարիչներու եւ քանդակագործներու աշխատանքներու ցուցահանդէսը: Գեղանկարներու եւ քանդակներու միջոցով
արուեստագէտները արտայայտած
էին իրենց անսահման սէրը դէպի
հայրենիք:
Ցուցահանդէսներէն
բացի,
Տաթեւի մէջ ներկայացուած էին
վանական համալիրի պատմական ցուցանմուշները, որոնց մէկ
մասը յայտնաբերուած է 2008-էն
տեղի ունեցող վերականգման եւ
շինարարական աշխատանքներու
ընթացքին. Խաչքարեր, ափսէներ, մոմակալներ, ծիսական
զարդեր,
ծխնելոյզի
մասեր,
18-րդ դարի պնակներ վրան
արձանագրութիւններով, վանքի դրան հին բանալին եւ վանքի
1304-ի
պատմական
զանգը:
Ցուցանմուշներուն մէջ ներկայացուած էին նաեւ Մատենադարանի 4 պատմական ձեռագիրներու

կրկնօրինակները:
Տաթեւի վանական համալիրին
մէջ` Սուրբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցւոյ մէջ, «Հովեր» երգչախումբը
կատարեց հատուածներ Կոմիտասի «Պատարագ»-էն, որ կը
համարուի Վարդապետի ստեղծագործութիւններուն գլուխգործոցը:

Լիբանանի Փողոցներն
ու Հրապարակները
Բողոքարարներով
Լեցուն է 6րդ Օրն
Ըլլալով
Սկիզբը Էջ 01
Բողոքի վայրի նոր հասցէ մըն ալ
եկաւ աւելնալու միւս կեդրոններուն
վրայ, որ այս անգամ Կեդրոնական
Դրամատունն էր, ուր հաւաք կազմակերպած
երիտասարդները
դատապարտեցին կեդրոնական
դրամատան կառավարիչը իր որդեգրած քաղաքականութիւններուն
համար:
Քաղաքակիրթ երեւոյթ էր բողոքարարներու նախաձեռնութիւնը հրապարակները բողոքներու
պատճառով կուտակուած աղբերը
մաքրելու: Բան մը, որ քաղաքացիական բարձր գիտակցութիւն ցոյց
կու տայ:
Լիբանանեան բանակը բազմիցս
փաստեց, որ ինք բողոքարարներու պաշտպանն է եւ գետնի վրայ
համագործակցութիւն ցոյց տուաւ
փողոցները փակողներուն հետ:
Որոշ լուրեր շրջեցան, հակառակ
բողոքներով ճամբաները բանալու
մասին, որուն հեղինակները Ազգային Ազատ Հոսանքի պատասխանատուներէն ոմանք էի:
Խօսքի ազատութեան կապակցութեամբ լաւատեսութիւն չներշնչող
քայլով մը, երէկ պաշտօնէ արձակման
դէմ յանդիման գտնուեցաւ Պետական լրատուական գործակալութեան
տնօրէնուհին: Ան վերջին շրջանին
կը յատկանշուէր գործակալութեան
բեմը բաց ձգելով առարկայական
լրատուութեան: Տեղեկատուութեան
նախարարին նշեալ տնօրէնուհին
առանց հիմնաւորուած պատճառի պաշտօնէ ազատելու այս քայլը
ուրիշներու կարգին բողոքեց նաեւ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնն ու «Զարթօնք»ի խմբագրութիւնը պատահածը իշխանութեան կողմէ քաղաքական ոչ
հանդուրժողական քայլ նկատելով:
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Տեսակէտ

Ի Նպաստ Մարդկային Կեանքի
Բարոյական Դաշնակցութեան

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ճ

արտարագիտութեան (թեքնոլոճի) մարզին մէջ եւս կը շողարձակէ
Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի՝ ոչ զգացական ու վերացական, եւ ոչ բարոյախօսական ու բնազանցական, այլ՝ բանական ու դիալեկտիկական
մարդասիրութիւնը, որպէսզի մարդատեաց մարդիկ կորիզային ուժն ու
գիտութեան այլ բարիքները չգործածեն մարդասպանութեան եւ աւերումի
համար, այլ միմիայն՝ ելեկտրուժի եւ այլ բարիքներու ստեղծման ու հայթայթումին համար, քանի որ ան՝ գիտութեան ու ճարտարագիտութեան
զարգացումին մէջ, իր դիալեկտիկական մտածելակերպով, դրականին կողքին
կը տեսնէ նաեւ՝ բացասականին հնարաւորութիւնը, միեւնոյն գիւտին կամ
հնարքին մէջ։
“L’OSSERVATORE ROMANO” պաշտօնաթերթի 2019 թուի Երեքշաբթի, Մարտ
5 թուակիր եւ թիւ 10 համարի շաբաթական ֆրանսատառ հրատարակութեան
մէջ, “Une Alliance Éthique en Faveur de la Vie Humaine” (բարոյական
դաշնակցութիւն մը՝ ի նպաստ մարդկային կեանքին) խորագրին տակ,
հրատարակուած է Ֆրանչիսկոս Ա.ի ուղերձը, յղուած՝ ի նպաստ Կեանքին
Քահանայապետական Ակադեմիայի 25-րդ տարեդարձի յոբելինական
հանդիպումին, որ տեղի կ՚ունենար 25 Փետրուարին՝ ճարտարագիտութեան ստեղծած «արուեստական խելացիութեան» մարդ-մեքենայի (robot)
համաշխարհային օրը։ Պապի այս ուղերձը ամփոփումն էր այն նամակին,
զոր ան ամիս մը առաջ (2019 թ. Յունուար) յղած էր այս Ակադեմիային, որուն
խորագիրն էր “Humana Communitas” (մարդկայնական հասարակութիւն)
եւ կը շօշափէր Microsoft-ի ստեղծած մարդ-մեքենաներու վրայ բարոյական
վերահսկողութիւն կատարելու անհրաժեշտութեան հարցը, պաշտպանելու
համար մարդոց առողջութիւնն ու կեանքը։
Այս նոյն համարին մէջ, Անտրէա Մոնտա, Վատիկանի Պապին այցելած
Microsoft-ի նախագահ Պրատ Սմիթի հետ ունեցած հարցազրոյցը եւս
հրատարակուած է խօսուն վերնագրի մը տակ՝ “Technologie Éthique, Politique
Et Droit”, որուն առանցքը կը կազմեն Պապի “Humana Communitas” նամակին
արծարծած հարցերը։ Microsoft-ի նախագահը կ՚ընդունի որ «Արդիական
կեանքին էական տարրերէն են գիտութիւնն ու ճարտարագիտութիւնը,
որոնք կ՚անդրանցնին տեղական բոլոր սահմանները եւ կ՚ազդեն գրեթէ մեր
ամբողջ մոլորակի մարդոց կեանքին վրայ։ Ճարտարագիտութիւնը հզօր
գործիք մըն է, որ խորապէս կ՚ազդէ մարդոց կեանքին վրայ՝ ոչ միայն դրապէս,
այլեւ՝ բացասապէս։ Ահա թէ ինչու ամբողջ աշխարհը՝ գիտնականները,
պետութիւնները, քաղաքագէտները, իրաւագէտներն ու օրէնսդիրները պէտք
է իրարու հանդիպին, որպէսզի ճակատին այս բացասական ազդեցութեան
դէմ, հաւաքական պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ»։
Եւ կ՚աւելցնէ, թէ Microsoft, ի նպաստ կեանքին, Քահանայապետական
Ակադեմիայի հետ միասին, արդէն այս նպատակով հաստատած են
յատուկ մրցանակ մը, անոնց համար՝ որոնք պիտի կարողանան մշակել
համապարփակ ու գործնականօրէն արդիւնաւէտ ծրագիր մը՝ կանխարգիլելու համար այս բնոյթի բացասական ազդեցութիւնները։
Ակադեմիայի հանդիպումին յղած իր ուղերձին մէջ, Պապը նախ կը
յայտնէ իր մտատանջութիւնը ներկայ ժամանակներուն՝ մարդկայնական
արժեհամակարգին աննախընթաց անկումին համար, եւ իր խօսքը կը
սկսի սապէս. «Այս բարոյական անկումը կը սկսի ամուսնական ընտանիքին
քայքայումովը եւ ընտանիքի անդամներուն իրարմէ խզումովը, մարդոց ալ
ինքնամեկուսացումովը, եւ իւրաքանչիւր անհատի լոկ իր անհատական
շահերով մտահոգուելովը եւ հասարակական շահերու նկատմամբ անտարբերութեամբը, որոնք լուրջ հետեւանքներ կ՚ունենան՝ ոչ միայն համայն
մարդկութեան ընտանիքին միասնութեան վրայ, այլեւ՝ մարդկութեան
ապագային վրայ։ Ինչ որ տարականոն հետեւանք մը կը ստեղծէ։ Մէկ
կողմէ՝ ճարտարագիտութեան արագընթաց զարգացումը կը նպաստէ որ
արտադրուին շատ մեծ բարիքներ եւ բարեկեցութեան պայմաններ, որոնց
արդար վերաբաշխումը բոլոր մարդոց միջեւ կարելի կը դարձնէ, Աստուծոյ
կամքին համաձայն։ Սակայն միւս կողմէ՝ կը տեսնենք որ ամենուրեք
հակամարտութիւնները առաւել ծանրակշիռ ու բուռն կը դառնան, եւ մարդոց
միջեւ անհաւասարութիւններն ու անիրաւութիւնները կ՚ահագնանան։ Եւ՝
լուսաւորութեան դարերուն ստեղծուած յառաջդիմութեան միթը (myth)
կը տապալի, եւ գիտութեան ու ճարտարագիտութեան մեզի ընձեռած
հնարաւորութիւններուն կուտակումը չի յանգիր մեր ակնկալած եւ ենթադրած
յառաջդիմութեան։ Մինչդեռ, ճարտարագիտութիւնը պէտք չէ նկատուի
մարդու թշնամին։ Ընդհակառակը՝ մարդու հանճարին մարդոց օգտակար
արգասիքը, որոնց միջոցով անոնք կրնան գոհացնել ոչ միայն իրենց սեփական, այլեւ՝ միւս բոլորին կարիքները»։

Պապը մտահոգուած է նաեւ կենսոլորտով։ Ան կ՚ըսէ. «Դժբախտաբար,
նաեւ կը տեսնենք ահաւոր վնասներ, պատճառուած Երկիր մոլորակին,
մեր հասարակաց տան։ Երբ խտրութիւն չի դրուիր գործածուած թեքնիք
միջոցներու օգտակարին ու վնասակարին միջեւ…։ Ահա թէ ինչու՝ կենսաբարոյագիտութիւնը (bioéthique) համաշխարհային պայքարի ճակատ մըն
է, զոր բանալու յանձնառութիւնը պէտք է առնենք մենք՝ բոլորս։ Ասիկա կը
բխի այն խոր գիտակցութենէն՝ թէ կենսոլորտային եւ հասարակական շարք
մը ժխտական գործօններ մահացու կերպով կ՚ազդեն մարդոց առողջութեան
եւ կեանքին իսկ վրան»։
Պապը կը շեշտէ այն հիմնական տարբերութիւնը, որ կայ անասուն կենդանիներու զուտ կենսաբանական կեանքին, եւ ասուն մարդոց հոգեմտաւոր
կեանքին միջեւ, եզրակացնելով. «Մարդու կեանքը բացարձակ բարիք մըն
է»։ Հետեւաբար՝ «Արուեստական խելացիութիւնը, մարդ-մեքենան եւ միւս
ճարտարագիտական նորարարութիւնները, պէտք է գործածուին նպաստելու
համար մարդկութեան ծառայելու, եւ պահպանելու մեր հասարակաց տունը՝
Երկիր մոլորակը, եւ ոչ թէ ճիշդ հակառակին՝ անոր աւերումին, ինչպէս կ՚ուզեն
կատարել արդի ստրկատիրութեան ղեկավարները…։ Ամէն մարդ էակի
անձնական արժանապատւութիւնը պէտք է զետեղել խորհրդածութեանց
ու գործունէութեանց կեդրոնը՝ անտեղիտալիօրէն»։
Մարդ-մեքենաներու կատարած օգտակար գործերը «արուեստական
խելացիութիւն» կոչելը ոչ միայն սխալ, այլեւ՝ վտանգաւոր կը գտնէ
Ֆրանչիսկոս Ա.։ Որովհետեւ՝ որակի տեսակէտէն, ատոնց ծառայութիւնները
մեքենական շարժումներ են պարզապէս՝ կանխորոշուած մարդուն կողմէ,
որուն շարժումները գիտակից են եւ մարդուն նախաձեռնութիւնն են։ Իսկ
վտանգը այն է, որ այդպիսով ատոնք պաշտամունքի կուռքի կրնան վերածուիլ,
եւ կ՚աւելցնէ. «Բայց կայ նաեւ աւելի վտանգաւորը… որ մարդիկ վերածուին
մեքենայի… մինչ մարդ-մեքենան չի կրնար վերածուիլ մարդու»։ (Թէեւ Պապը
ուղղակի չի յիշեր պարագան, հաւանաբար նկատի ունի այն, որ շախմատի
վարպետ մը պարտուած է իր իսկ մարզած մեքենայէն, պահ մը ստեղծելով
այն խաբկանքը թէ՝ «մեքենան աւելի խելացի է քան վարպետը…»։ Հարկաւ
այդ չէ իրականութիւնը։ Այլ այն, որ մարդը կրնայ երբեմն ուշացիր ըլլալ,
մեքենան՝ երբեք…)։
Ապա՝ Պապը, հմուտ բնախօսի մը եզերերով, կը բացատրէ. «Պէտք
է լաւ հասկնանք խելացիութիւն բառի նշանակութեան բովանդակած
բաղկացուցիչները՝ գիտակցութեան, զգայնութեան, համակրական կամ
հակակրական դիտաւորութեան, նաեւ՝ բարոյապէս գործելու ինքնավարութեան, ազատ կամքին… որոնցմէ զուրկ է մարդ-մեքենան։ Գիտակցութեան
բաղկացուցիչ այս տարրերը ֆիզիքական են (կամ՝ մարմնական) եւ կը
փոխ-ներգործեն իրարու վրայ՝ միայն մարդու ուղեղին մէջ, բայց ոչ՝ մարդմեքենային։ Եւ այս փոխ-ներգործութեան տինամիզմը՝ տարբեր անձերու
ուղեղին մէջ, կը յանգի տարբեր եզրակացութիւններու։ Ուրեմն եւ՝ տարբեր
շարժումներու։ Հետեւաբար, այս այլազան ու բազմազան եզրակացութիւնները
կարելի չէ սահմանափակել բնազանցական քարացած կաղապարներու մէջ։
Եւ երբ այդ եզրայանգումները ըլլան բնական եւ բարոյական, կամ՝ անբնական
ու անբարոյական, մենք պարտաւոր կ՚ըլլանք ճշդելու թէ՝ քրիստոնէական
ինչպիսի Հաւատոյ Հանգանակ մը կը համապատասխանէ բնական ու
բարոյականին, ի պահանջել հարկին՝ վերանորոգելով եւ սրբագրելով նոյնիսկ
մեր ցարդ ընդունած աստուածաբանութեան հիմնադրոյթները, ապահովելու
համար այդ հաւատամքին բարոյականութիւնը՝ մարդկային կեանքին ու
մարդու արժանապատւութեան նկատմամբ. մարդը նկատի ունենալով որպէս
հասարակական կենդանի մը, եւ ոչ որպէս հասարակութենէն անջատ եւ անկէ
վեր անհատ մը… որ արժէք մը չունի հասարակութեան կեանքէն դուրս»։
Մէջբերուած այս պարբերութիւններուն մէջ, Ֆրանչիսկոս Ա. կը հաստատէ
շարք մը յեղափոխական պնդումներ, որոնց պիտի անդրադառնանք վերջաւորութեան։
Իբր եզրակացութիւն իր ուղերձին, Պապը կ՚ըսէ. «Այսօր մարդկութիւնը
կը տառապի վստահութեան կորուստի տագնապէ, քանի որ մոռցած է՝
սիրոյ, քնքշութեան եւ եղբայրութեան մարդկայնական զգացումները։
Եկեղեցին պարտք կը զգայ բարձրաձայնելու իր պահանջը՝ մարդասիրական
բարոյականով ճարտարագիտութեան մը, որ չի վնասեր «բացարձակ բարիք»
մարդոց առողջութեան ու կեանքին։ Եւ եկեղեցին յանձնառու է բանալու
կենսաբարոյագիտութեան համար պայքարի համաշխարհային ճակատը»։
Ընդհանուր զարգացում ունեցողն ու ուշադիր ընթերցողը հարկաւ անդրադարձաւ Ֆրանչիսկոս Ա.ի ուղերձէն հոս մէջբերուած մէջբերումներուն
բովանդակած յեղափոխական սկզբունքներուն եւ կանոններուն։ Բայց եւ
այնպէս, աւելորդ չենք գտներ անոնց անդրադառնալ մի առ մի, ի հարկին՝
կրկնութիւններով։
Շար. Էջ 06
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ 4¬ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ 8¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ãáññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ
Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ ÆñÉ³Ýï³ Ïñ»ó
Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ« »ñµ Çñ
¹³ßï¿Ý ¹áõñë ½Çç»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
¼áõÇó»ñÇ³ÛÇÝ£ ÎáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ
ê»ý»ñáíÇã« Ø»ÑÙ¿ïÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí
»õ ÇñÉ³Ýï³óÇ î³ýÇ« ëË³ÉÙ³Ùµ
Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ 76¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÇñÉ³Ýï³óÇ å³ßïå³Ý øáÉÙ¿Ý
Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ« ÇëÏ ½áõÇó»ñÇ³óÇ èáïñÇÏ¿½ ãÇ Ïñó³õ Ýß³Ý³Ï»É
ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ²Ûë ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç ÆñÉ³Ýï³« ¸³ÝÇ³ »õ ¼áõÇó»ñÇ³
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ÛáÛë áõÝÇÝ£ ì»ó»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ Þáõ¿ï Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó ³é³ç³ï³ñ êå³ÝÇ³Ý »õ ÙñóáõÙÁ
³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ 50¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ äÁñÏ Ýß³Ý³Ï»ó Þáõ¿ïÇ
ÏáÉÁ« ÇëÏ 90 2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ èáïñÇÏû Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ« èáõÇ½Ç
÷áË³ÝóáõÙáí£ î³ë»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ùñó»ó³õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ Âáõñùáõ ù³Õ³ùÇ
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÁ Û³ïÏ³Ýßáõ»ó³õ üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ 59 ³é
Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ùµ« ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ »õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáí£ ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ÏÁ å³Ïë¿ñ
Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ³õ³ñïÁ£ 31¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ º¿ÝëÁÝ Ýß³Ý³Ï»ó
üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ ÏáÉÁ« 61¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ÜáñÇã êÇÃÇ¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ ÂÇÙáõ
öáõùùÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó 2¬ñ¹ ÏáÉÁ« öáÛ³Ý÷³ÉáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 88¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ öáõùùÇ Ýß³Ý³Ï»ó Çñ »ñÏñáñ¹ »õ üÇÝÉ³Ýï³ÛÇ 3¬ñ¹ ÏáÉÁ«
ÞáõÉÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ Ð³Û³ëï³Ý ½Çç»ó³õ 0¬3 Ñ³ßÇõáí »õ գñ»Ã¿
ÏáñëÝóáõó ÛáÛëÁ Ñ³ëÝ»Éáõ ³õ³ñï³Ï³Ý£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½Çã
²ñÙ¿Ý ÎÇõÉåáõï³Õ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõó Çñ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ« áñáíÑ»ï»õ Çñ
ËáëïáõÙÁ Ñ³ëÝ»Éáõ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³Ý ã¿ñ Çñ³Ï³Ý³ó³Í£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ¼áõÇó»ñÇ³ - ÆñÉ³Ýï³ 2¬0
¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ - ìñ³ëï³Ý 2¬3
¸³ë©1)ÆñÉ³Ýï³ 7 Ù 12 Ï¿ï 6¬4« 2)¸³ÝÇ³ 6 Ù 12 Ï¿ï 16-5« 3)¼áõÇó»ñÇ³
6 Ù 11 Ï¿ï 12-5« 4)ìñ³ëï³Ý 7 Ù 8 Ï¿ï 7-10
¼©ËÙµ³Ï© ¬ Þáõ¿ï - êå³ÝÇ³ 1¬1
¬ èáõÙ³ÝÇ³ - Üáñí»ÏÇ³ 1¬1« ¬ ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ - Ø³ÉÃ³ 1¬0
¸³ë©1)êå³ÝÇ³ 20 Ï¿ï 19¬5« 2)Þáõ¿ï 15 Ï¿ï 18-9« 3)èáõÙ³ÝÇ³ 14 Ï¿ï 17-8
¾©ËÙµ³Ï© ¬ Æëñ³Û¿É - È³ÃíÇ³ 3¬1
Ä©ËÙµ³Ï© ¬ üÇÝÉ³Ýï³ (2) - Ð³Û³ëï³Ý (3) 3¬0
¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ (6) - Æï³ÉÇ³ (1) 0¬5
¬ ÚáõÝ³ëï³Ý (5) - äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ (4) 2¬1
¸³ë©1)Æï³ÉÇ³ 24 Ï¿ï 25¬3« 2)üÇÝÉ³Ýï³ 15 Ï¿ï 12-8« 3)Ð³Û³ëï³Ý 10
Ï¿ï 13-15« 4)äáëÝÇ³¬Ð»ñó»Ï©10 Ï¿ï 17-14£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)¾©¼³Ñ³íÇ¬Æëñ³Û¿É 11 ÏáÉ« 2)²©òÇáõå³¬èáõëÇ³ 9 ÏáÉ« 3)
Ð©ø¿ÛÝ¬²ÝգÉÇ³ 8 ÏáÉ£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ¸³ñÓ³õ ²é³ç³ï³ñ

ûգïáõ»ó³õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí
գñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Îñ³Ý³ï³ - úë³ëáõÝ³ 1¬0
¬ ¾Ûå³ñ - ä³ñë»ÉáÝ³ 0¬3
ÏáÉ»ñ©ÎñÇ½Ù³Ý 13« Ø»ëëÇ 58« êáõ³ñ¿½ 66
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ì³É»ÝëÇ³ 1¬1
¬ Ø³Ûáñù³ - è¿³É Ø³ïñÇï 1¬0« ÏáÉ©Ê©È³Ïû 7« ÷áË©ü»å³ë
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ - ìÇÛ³ñ¿³É 0¬1« ¬ ê»õÇÛ³ - È»õ³ÝÃ¿ 1¬0
¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û - è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 1¬1
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 19 Ï¿ï 23¬10« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 18 Ï¿ï 16-9« 3)Îñ³Ý³ï³
17 Ï¿ï 16¬10£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇíÁñ÷áõÉ ÎáñëÝóáõó ²é³çÇÝ Î¿ï»ñÁ

²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 9¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 12¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á
Çñ ¹³ßïÇÝª §úÉï Âñ»ýÁñï¦Ç íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó ³é³ç³ï³ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á£
ØñóáõÙÁ ÁÝÃ³ó³õ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç áñáß ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ£ 36¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
è»ßýÁñï Ýß³Ý³Ï»ó §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ÏáÉÁ« Ö¿ÛÙ½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ ê³Ï³ÛÝ
85¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ È³É³Ý³« áñ ÷áË³ñÇÝ³Í ¿ñ Ð»ÝïÁñëÁÝÁ 71¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÷ñÏ»ó §ÈÇíÁ÷áõÉ¦Á Ýß³Ý³Ï»Éáí Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ«
èáåÁñÃëÁÝÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý ûգïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ
Ñ³ßÇõáí£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¾íÁñÃÁÝ - àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© 2¬0
¬ â»ÉëÇ - ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ© 1¬0« ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷© ¬ àõ³ÃýÁñï 1¬1
¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ - äÁñÝÉÇ 2¬1« ¬ ²üê äáñÝÙÁÃ ¬ ÜáñÇã êÇÃÇ 0¬0
¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë - Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0¬2
ÏáÉ»ñ©Î³åñÇ¿É Ê»ëáõë 39« î©êÇÉí³ 41« ÷áË©êÇÉí³« êÃÁñÉÇÝÏ
¬ Þ»ýÇÉï ºáõÝ³ÛÃÁï - ²ñë»Ý³É 1¬0
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 25 Ï¿ï 21¬7« 2)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 19 Ï¿ï 29-9« 3)È»ÛëÃÁñ
êÇÃÇ 17 Ï¿ï 16¬8« 4)â»ÉëÇ 17 Ï¿ï 19-14« 14)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©10 Ï¿ï 10-9£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÐáýÁÝÑ³ÛÙ Þ³ñáõÝ³Ï»ó Ú³ÕÃ³ñß³õÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
8¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ³
Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë¦ å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»ó 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §äáñáõëÇ³
îáñÃÙáõÝï¦¿Ý£ 12¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Á ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ
Û³ÕÃ³ñß³õÁ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Þ³Éù¿04¦ÇÝ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Û³ñÓ³ÏáÕ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Ç
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 62¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù©- ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 3¬0
¬ èä È³Û÷óÇÏ - ìáÉýëåáõñÏ 1¬1
¬ ²áõÏëåáõñÏ - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 2¬2
¬ äáñ.îáñÃÙáõÝï - äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 1¬0
¬ ø¿ûÉÝ - ö³ïÁñåáñÝ 3¬0« ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ - Þ³Éù¿04 2¬0
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 16 Ï¿ï 15¬7« 2)ìáÉýëåáõñÏ 16 Ï¿ï 11-5«
3)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 15 Ï¿ï 22¬10« 4)äáñ©îáñÃÙáõÝï 15 Ï¿ï 20¬11£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõë« ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ºõ Ü³÷áÉÇ Ú³ÕÃ»óÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 9¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ Ùñó»ó³õ 18¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§Ø³Ûáñù³¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ Ïñ»ó Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ ²éÇÃ¿Ý

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 8¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ê³Ù÷ïáñÇ³¦ ¬ §èáÙ³¦ ÙñóáõÙÁ£ ØËÇÃ³ñ»³Ý
¹³ñÓ»³É µ³ó³Ï³Û»ó³õ §èáÙ³¦Ç Ï³½Ù¿Ý£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó
ÏáÉ»ñáõ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È³óÇû èáÙ³ - ²Ã³É³ÝÃ³ 3¬3
¬ Ü³÷áÉÇ - Ð»É³ë ì»ñáÝ³ 2¬0
¬ ºáõí»ÝÃÇõë - äáÉáÝÇ³ 2¬1
ÏáÉ»ñ©ø©èáÝ³Éïû 19« Ø©öÇ³ÝÇã 54 ¬ î³ÝÇÉû 26« ÷áË©Øÿå³Û¿
¬ ê³ëáõáÉû - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 3-4
¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ - èáÙ³ 0-0, ¬ ö³ñÙ³ - Ö»Ýáí³ 5-1
¬ ØÇÉ³Ý - È»ãã¿ 2-2
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 22 Ï¿ï 15¬7« 2)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 21 Ï¿ï 18-7« 3)²Ã³É³ÝÃ³
17 Ï¿ï 21¬13« 6)èáÙ³ 13 Ï¿ï 12¬10£

èáõëÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³ñáÛ»³Ý ÎáÉ Üß³Ý³Ï»ó

èáõëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 13¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 9¬ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §àõñ³É¦ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó 16¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§Â³Ùåáí¦ÇÝ£ ì³ñ³½¹³ï Ð³ñáÛ»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó §àõñ³É¦Ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ
ÏáÉÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Îñá½ÝÇ - ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ 0¬2
¬ Â³Ùåáí - àõñ³É ºù³Ã© 1¬2
¬ êå³ñï³Ï ØáëÏáõ³ - èáõåÇÝ ø³½³Ý 0¬0
¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñ©- èáëÃáí 6¬1
¬ àõý³ - ´ÎØ² Ø© 1¬1« ¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ - êáãÇ 1¬1
¬ îÇÝ³Ùû Ø© - øñ³ëÝ³ï³ñ 1¬1
¸³ë©1)ÈáùáÙáÃÇõ 29 Ï¿ï 22¬11« 2)¼»ÝÇÃ 29 Ï¿ï 27-7« 3)øñ³ëÝ³ï³ñ 27
Ï¿ï 26¬14« 6)àõñ³É 17 Ï¿ï 20-27« 13)êáãÇ 13 Ï¿ï 11-16£

²ßË³ñÑÇ ´³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ ¶ûïÇÇ ¼ïáõÙ

ÈÇµ³Ý³Ý î³ñ³õ Æñ ºñÏñáñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

²ßË³ñÑÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ գûïÇÇ ½ïáõÙÇ 4¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ«
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
êñÇ È³Ýù³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Çñ »ñÏñáñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ
Ð³ë³Ý Ø³³ÃáõùÇ 15¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý« ÐÇÉ³É ¾É
ÐÁÉáõ¿Ç 36¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý »õ ÝáÛÝ Ù³ñ½ÇÏÇÝ 81¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉ¿Ý£ ²Ûë Û³ÕÃ³Ý³Ï¿Ý »ïù ÈÇµ³Ý³Ý գñ³õ»ó 3¬ñ¹
¹ÇñùÁ£ ºññáñ¹ ËÙµ³ÏÇ ³é³ç³ï³ñ Æñ³ÝÁ Ïñ»ó Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ«
»ñµ ½Çç»ó³õ ä³Ññ¿ÛÝÇ Ù¿ç£ ÆëÏ ²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃÇõÝÁ Ïñ»ó
Çñ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ Â³ÛÉ¿ÝïÇ Ñ³õ³ù³Ï³Ý¿Ý£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ êáõñÇ³ - Îáõ³Ù 4¬0« ¬ üÇÉÇ÷ÇÝ ¬ âÇÝ³ëï³Ý 0¬0
¸³ë©1)êáõñÇ³ 9 Ï¿ï 11-3« 2)âÇÝ³ëï³Ý 7 Ï¿ï 12¬0« 3)üÇÉÇ÷ÇÝ 4 Ï¿ï 6-6
´©ËÙµ³Ï© ¬ Â³Ûáõ³Ý ¬ ²õëïñ³ÉÇ³ 1¬7
¬ Úáñ¹³Ý³Ý ¬ Ü»÷³É 3¬0
¸³ë©1)²õëïñ³ÉÇ³ 9 Ï¿ï 15¬1« 2)Úáñ¹³Ý³Ý 7 Ï¿ï 5-1« 3)øáõ¿ÛÃ 4 Ï¿ï 7-3
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ä³Ññ¿ÛÝ ¬ Æñ³Ý 1¬0« ¬ ø³ÙåáïÇ³ ¬ Æñ³ù 0¬4
¸³ë©1)Æñ³ù 7 Ï¿ï 7¬1« 2)ä³Ññ¿ÛÝ 7 Ï¿ï 3-1« 3)Æñ³Ý 6 Ï¿ï 16-1
¸©ËÙµ³Ï© ¬ êÇÝÏ³÷áõñ ¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý 1¬3
¬ ä³Õ»ëïÇÝ ¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 0¬0
¸³ë©1)Æõ½å¿ùÇëï³Ý 6 Ï¿ï 8¬3« 2)ê¿áõï©²ñ³µ©5 Ï¿ï 5-2« 3)ä³Õ»ëïÇÝ
4 Ï¿ï 3-2« 4)êÇÝÏ³÷áõñ 4 Ï¿ï 5-9
º©ËÙµ³Ï© ¬ ø³Ã³ñ ¬ úÙ³Ý 2¬1« ¬ ÐÝ¹Ï³ëï© - ä³ÝÏÉ³ï¿ß 1¬1
¸³ë©1)ø³Ã³ñ 10 Ï¿ï 10¬1« 2)úÙ³Ý 6 Ï¿ï 6-3« 3)²ýÕ³ÝÇëï³Ý 3 Ï¿ï 1-9
¼©ËÙµ³Ï© ¬ Â³×ÇùÇëï³Ý ¬ Ö³µáÝ 0¬3
¬ ØáÝÏáÉÇ³ ¬ øÇñÏÇ½Ç³ 1¬2
¸³ë©1)Ö³µáÝ 9 Ï¿ï 11¬0« 2)øÇñÏÇ½Ç³ 9 Ï¿ï 9-2« 3)Â³×ÇùÇëï³Ý 6 Ï¿ï 2-3
¾©ËÙµ³Ï© ¬ Â³ÛÉ¿Ýï ¬ ²Ø¾ 2¬1« ¬ ÆÝïáÝ»½Ç³ ¬ ìÇ»ÃÝ³Ù 1¬3
¸³ë©1)Â³ÛÉ¿Ýï 7 Ï¿ï 5¬1« 2)ìÇ»ÃÝ³Ù 7 Ï¿ï 4-1« 3)²Ø¾ 6 Ï¿ï 8-3
À©ËÙµ³Ï© ¬ ÐÇõë©øáñ¿³ ¬ Ð³ñ©øáñ¿³ 0¬0
¬ êñÇ È³Ýù³ - ÈÇµ³Ý³Ý 0¬3
¸³ë©1)Ð³ñ©øáñ¿³ 7 Ï¿ï 10¬0« 2)ÐÇõë©øáñ¿³ 7 Ï¿ï 3-0« 3)ÈÇµ³Ý³Ý 6 Ï¿ï
5¬3« 4)ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý 3 Ï¿ï 3-4
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)úÙ³ñ ²É êáÙ³Ñ¬êáõñÇ³ 7 ÏáÉ« 2)²ÉÇ Ø³åËáõÃ¬²Ø¾ 6 ÏáÉ«
3)ø³ñÇÙ ²Ýë³ñÇý³ñï¬Æñ³Ý 5 ÏáÉ« 13)ÐÇÉ³É ²É ÐÇÉáõ¿¬ÈÇµ³Ý³Ý 3 ÏáÉ£

Ö³ïñ³Ï
Ø¿Ý ÎÕ½ÇÇ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý ¶ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ØÇ³ó»³É Â³գ³õáñáõÃ»³Ý Ø¿Ý ÎÕ½ÇÇÝ íñ³Û ³õ³ñï»ó³Ý ï³ñ»Ï³Ý
×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 11 Ñ³Ýգñáõ³ÝÝ»ñ¿
µ³ÕÏ³ó³Í Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ¬ Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ (Üáñ©) 0©5¬0©5
¬ ÐÇù³ñáõ Ü³ù³Ùáõñ³ (²ØÜ) ¬ ü³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³ (²ØÜ) 0©5¬0©5
¬ î³õÇï ÎáõÇË³ññû (êå³Ý©) ¬ èáå»ñÃ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý 1¬0
¬ Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý ¬ öÇÃÁñ êíÇïÉÁñ (èáõë©) 1¬0
ì»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ 11 Ñ³Ýգñáõ³Ý »ïù©

¸³ë©1)àõ³ÝÏ Ð³û¬âÇÝ© 8 Ï¿ï« 2)ü³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³¬²ØÜ 8 Ï¿ï« 3)
øÇñÇÉ ²É¿ùë¿»Ýùû¬èáõë© 7©5 Ï¿ï« 4)È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý¬Ð³Û© 7©5 Ï¿ï« 21)Ðñ³Ý¹
Ø»ÉùáõÙ»³Ý¬Ð³Û© 6©5 Ï¿ï« 37)èáå»ñÃ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý¬Ð³Û© 6©5 Ï¿ï« 50)
ìÉ³ïÇÙÇñ Ú³Ïáµ»³Ý¬Ð³Û© 6 Ï¿ï« 54)¶³µñÇ¿É ê³ñգÇë»³Ý 6 Ï¿ï:

Ö³ïñ³Ï
²ßË³ñÑÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³Ù Ú³Ïáµ»³Ý 3¬ñ¹ ¸ÇñùÇ ìñ³Û

ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
Üáñ î»ÉÑÇÇ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ ²ßË³ñÑÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ 7¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñ»óÇÝ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ºõÏ»ÝÇ ÞÃ»ÙåáõÉÇ³ù (àõùñ©)
¬ ²ñ³Ù Ú³Ïáµ»³Ý 1¬0
¬ ê³Ù¿ï è³ÏáõÝ³Ýï³Ý
(ÐÝ¹©) ¬ Þ³ÝÃ ê³ñգë»³Ý 0¬1
¬ üÉáñÇ³Ý ¾ûÅ¿Ý (üñ©) ¬
²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý 0©5¬0©5
¬ ²Ý»½ù³ ìÉùáí³ (â»Ë©) ¬ Ø³ñÇ³Ù ²õ»ïÇë»³Ý 0¬1
îÕáó ¹³ë©1)ºõÏ»ÝÇ ÞÃ»ÙåáõÉÇ³ù¬àõùñ© 6 Ï¿ï« 2)ØÇÏ¿É èáõÇ½¬êå³Ý©5©5
Ï¿ï« 3)²ñ³Ù Ú³Ïáµ»³Ý¬Ð³Û©5 Ï¿ï« 7)Þ³ÝÃ ê³ñգë»³Ý¬Ð³Û© 5 Ï¿ï«
54)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý¬Ð³Û© 3©5 Ï¿ï
ÎÇÝ»ñáõ ¹³ë©1)ØáåÇÝ³ ²ÉÇÝ³ë³å¬ÐÝ¹© 6 Ï¿ï« 2)öáÉÇÝ³ Þáõí³Éáí³¬èáõë©
6 Ï¿ï« 3)äÇåÇë³ñ³ ²ëáõå³Û»í³¬Ô³½©5©5 Ï¿ï« 31)Ø³ñÇ³Ù ²õ»ïÇë»³Ý¬Ð³Û©4 Ï¿ï
²Ýó»³É ß³µ³Ã ³õ³ñï³Í ×³ïñ³ÏÇ ²ßË³ñÑÇ ÙÇÝã»õ 18 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý, Þ³ÝÃ ê³ñգë»³Ý 11 Ñ³Ýգñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»ó³õ 8©5 Ï¿ï
»õ գñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ÜáÛÝ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç, ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý ß³Ñ»ó³õ
8 Ï¿ï »õ գñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Þ³ÝíÇÉ Ú³ÕÃ»ó ä¿ÛñáõÃÇÝ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ïÕáó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 4¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Þ³ÝíÇÉ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ
íñ³Û Û³ÕÃ»ó ³é³ç³ï³ñ §ä¿ÛñáõÃ¦ÇÝ »õ գñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£
ÆëÏ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÐÇùÙ¿¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ §Ð©Ø©À©Ø©¦ÇÝ£ ²Ûë Ù¿ÏÁ §ÐÇùÙ¿¦Ç 3¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ£êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- Þ³ÝíÇÉ - ä¿ÛñáõÃ 94¬72« ¬ ÐÇùÙ¿ - Ð©Ø©À©Ø©ä¿ÛñáõÃ 89-76
- äÇåÉáë - ²ÝÇµ³É 86-90« ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï 78¬84

Â»ÝÇë
ØáëÏáõ³ÛÇ Øñó³ß³ñù

èáõåÉ»õ ºõ ä»ÝãÇã îÇïÕáë³ÏÇñ

ØáëÏáõ³ÛÇ Ã»ÝÇë Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 16¬Ç Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
Î©Ê³ã³Ýáí (2) - ü©øáÉßñ³ÛåÁñ 3¬6« 6¬3« 7¬6 Ãå 9¬7
ø³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÁ©
²©ê»÷÷Ç ¬ Î©Ê³ã³Ýáí (2) 3¬6« 6¬3« 6¬3
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùáí« Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí ¹áõñë ÙÝ³ó Ùñó³ß³ñù¿Ý£
Øñó³ß³ñùÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ© ²©èáõåÉ»õ (6) ¬ ²©Ø³Ý³ñÇÝû (7) 6¬4« 6¬0
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 6¬ñ¹ ¹³ëáõ³Í éáõë ²Ýïñ¿Û èáõåÉ»õ ß³Ñ»ó³õ
Ùñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ£
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ© ä©ä»ÝãÇã (3) ¬ ²©ö³íÉÇáõã»Ýùáí³ 3¬6« 6¬1« 6¬1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùáí« 3¬ñ¹ ¹³ëáõ³Í ½áõÇó»ñÇ³óÇ ä»ÉÇÝï³ ä»ÝãÇã ß³Ñ»ó³õ
Ùñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ£
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Տեսակէտ

Ի Նպաստ Մարդկային Կեանքի
Բարոյական Դաշնակցութեան

Սկիզբը Էջ 03
Յիշենք թէ Պապը Արժանթինի մայրաքաղաք Պուէնոս Այրէսի Թեմակալ
Առաջնորդ Արքեպիսկոպոսը՝ Խորխէ Մարիօ Պերկոլիօ, Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան հետեւորդը՝ կ՚աշխատի Կաթողիկէ Եկեղեցին
վերադարձնելու Նազովրեցի Մարդու Որդի Յիսուսի յեղափոխութեան օրերուն
քրիստոնէութեան մաքրամաքուր սկզբնաղբիւրին, զայն ազատագրելով
տիրակալ Քրիստոսի տոկմային բռնութենէն, որ ստրկացուցած էր մարդու
հոգին, խաւար Միջնադարի խաւարամտութեան օրերուն։ (Թէ՝ յեղափոխական Նազովրեցի Յիսուս ինչպէ՞ս նենգափոխուեցաւ՝ տիրակալ Քրիստոսի,
տեղեկանալու համար դիմել՝ Eric Fromm, “The Dogma of Christ”, New York,
1973)։
Ֆրանչիսկոս Ա.ի այս գրութեան մէջ արտայայտուած յեղափոխական
սկզբունքներուն եւ մօտեցումներուն առաջինը՝ անոր դիալեկտիկական
մտածելաեղանակն է, որ յատուկ չէր հոգեւոր հայրերուն, կամ՝ աւելի ճիշդը,
դպրական աստուածաբանութեան հետեւորդ եկեղեցականներուն, որոնք
ունին՝ բնազանցական մտածելաեղանակ։ Ան, ճարտարագիտութեան
զարգացումին մէջ կը տեսնէ՝ ոչ միայն բարիքներ, այլեւ՝ չարիքներ։ Դիալեկտիկ
մտածելակերպը բացարձակապաշտ չէ, չի հաւատար 100% բարի մարդուն
կամ չար մարդուն, 100% լաւ բանին կամ վատին։
Անոր յաջորդ յեղափոխութիւնը այն է, որ իր Humano Communitas
(մարդկայնական հասարակութիւն) խորագրեալ նամակին միջոցով,
դպրական աստուածաբանութեան կողմէ իբր իտէալական հասարակութիւն
ներկայացուած «Աստուծոյ Թագաւորութիւն»ի փոխարէն, կը խօսի այս
երկրին վրայ մարդկայնական հասարակութեան մը մասին։ Եւ հետեւաբար,
հոգեւոր առաջնորդութիւն ընելու առաքելութիւնը ունեցող եկեղեցիին
միջամտութիւնը կը կատարէ երկրաւոր կեանքի բոլոր մարզերէն ներս,
ներառեալ՝ ճարտարագիտութեանը, որուն ամենամեծ եւ աշխարհահռչակ
հաստատութեան՝ Microsoft-ի հետ անմիջական գործակցութիւն կ՚ունենայ,
եւ միացեալ մրցանակ կը հաստատէ, մարդկայնական մարդ-մեքենաներ
արտադրելու լաւագոյն նախագիծը յղացող գիտաշխատողներուն համար…։
Ակադեմիային յղած իր ուղերձին մէջ, Պապը կը դատապարտէ մարդոց
անհատապաշտութիւնը, հասարակութենէն ինքնամեկուսացումը եւ անոնց
միայն իրենց անձնական շահերով մտահոգուիլն ու հասարակական
շահերու եւ բարօրութեան նկատմամբ անտարբերութիւնը…։ (Այլ առիթով
ալ ան դատապարտած է նոյնիսկ ամէն օր աղօթող բայց մենակեաց
եկեղեցականները, եւ անոնց վարքն ու բարքը սրբութիւն չէ համարած…)։
Մարդոց եսակեդրոնութիւնը կը դատապարտէ, քանի որ այս ախտին
իբր հետեւանք՝ ոչ միայն կը քայքայուի մարդկային ընկերութեան սուրբ
կորիզը կազմող ընտանեկան կեանքը, այլեւ՝ կը ստեղծուի տարականոն
(փարատոքսալ) իրավիճակ մը։ Մէկ կողմէ՝ ճարտարագիտութեան զարգացումը կը ստեղծէ համայն մարդկութեան կարիքներուն գոհացում
տուող բարեկեցութեան միջոցներ, եթէ՝ արդարօրէն վերաբաշխուին,
բայց միւս կողմէ՝ կը տեսնենք մարդոց միջեւ հակամարտութիւններու,
անհաւասարութիւններու եւ անիրաւութիւններու ահաւոր չափերով յաւելում,
ինչ որ կը յանգի արիւնահեղութիւններու, աւերումներու եւ քանդումի։ Ասոնք
կ՚արգիլեն մարդկութեան յառաջդիմութիւնը, զոր մարդկութիւնը երազած էր
Եւրոպայի Լուսաւորութեան դարերուն։ Այսպիսով՝ ճարտարագիտութեան
զարգացումը կը դառնայ ՉԱՐԻՔ մը մարդկութեան համար, փոխանակ՝
բարիք մը ըլլալու, ատոր արգասիքին արդար վերաբաշխումովը համայն
մարդոց միջեւ…։
Ապա՝ յեղափոխական Ֆրանչիսկոս Ա. համաշխարհային պայքարի կոչ
կ՚ընէ կենսոլորտի ապականումին պատճառ հանդիսացող գերշահոյթի
բարբարոս իշխաններու դասակարգին դէմ։ Այդ պայքարը կ՚անուանէ
կենսաբարոյագիտութիւն (bioéthique), քանի որ այդ բարբարոսները անշնչելի
կը դարձնեն Երկիր մոլորակը՝ «մեր հասարակաց տունը»։ Յեղափոխական
Պապը միշտ եւ միշտ կը վերյիշեցնէ, որ Երկիր մոլորակը համայն մարդկութեան համայնական (այսինքն՝ համայնավարական) սեփականութիւնն է…։
Մարդկութիւնը՝ Մէկ Ընտանիք, Երկիր մոլորակը՝ Մէկ Տուն։ Մեծն Վահան
Թէքէեանի՝ «Մէկ Ընտանիք՝ Մէկ Աշխարհ»ը, զոր անհամբեր կը սպասէր
ան, «Երբ Օրը Գայ Վերջապէս» խորագրով քերթուածին մէջ.
«Երբ ըլլայ՝ մարդը մարդուն, վայելքի մէջ, ի հարկին, զրկանքի ալ՝ ՀԱՒԱՍԱՐ»։
Երբ Ֆրանչիսկոս Ա. կ՚ըսէ. «Ամէն մարդ էակի արժանապատւութիւնը
պէտք է գրաւէ մեր խորհրդածութեանց եւ գործունէութեանց կեդրոնը,
անտեղիտալիօրէն…»։ Ասիկա վերացական, աւուր պատշաճի բարոյախօսական քարոզ մը չէ, այլ շօշափելի եւ բովանդակալից պահանջ մը։ Ան
կը պահանջէ՝ իւրաքանչիւր անձի երաշխաւորել արժանապատիւ կեանքի
պայմաններ, ինչ որ կ՚ենթադրէ յարգել անոր բոլոր իրաւունքները (ազատ

ինքնորոշումի, բնակարանի, աշխատանքի, բժշկական խնամքի, կրթութեան,
ապրուստի, հագուստ կապուստի…), որոնք երաշխաւորուած են ՄԱԿ-ի
Մարդու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագրով։
Եւ երբ յեղափոխական Պապը սխալ եւ վտանգաւոր կը համարէ մարդմեքենային վերագրել արուեստական խելացիութիւն, ան կ՚ուզէ խստօրէն քննադատել արդի ստրկատիրութեան (իմա՝ նոր-ազատական վայրի
կապիտալիզմի) կողմէ՝ ճարտարագիտութեան միջոցով, մարդիկը մարդմեքենայի վերածելու բարբարոսութիւնը, զոր հանճարեղ Չարլի Չափլին
սուր կերպով քննադատած ու ծաղր ու ծանակի ենթարկած էր իր «Արդի
Ժամանակներ» ժապաւէնին մէջ (ֆապրիքէն նոր դուրս ելած բանուորը,
իր առջեւէն քալող կնոջ վերարկուին կռնակի երկու մեծ կոճակները,
պտուտակներ կարծելով, կը սկսի ամրացնել իր երկու ձեռքերուն բռնած
գործիքներով… բանուոր մարդը դարձած էր մարդ-մեքենայ)։
Երբ Պապը բնախօսի մը հմտութեամբ կը խօսի խելացիութեան բաղկացուցիչներու մասին, ան յատկապէս կը յիշէ թէ՝ այդ բաղկացուցիչները
ֆիզիքական են (այսինքն՝ մարմնեղէն, ուրեմն՝ նիւթեղէն), անբաժանելի
մասերը նիւթեղէն ուղեղին…։ Իսկ այդ բաղկացուցիչներու հանրագումարը՝
խօսակցական լեզուին մէջ, հոգի կը կոչուի։ Ուրեմն, հոգին նիւթեղէն է,
նիւթեղէն ուղեղին գործունէութեան արգասիքը… մտածող նիւթին պտուղը։ Եւ
արդէն դիալեկտիկական մտածելակերպը կը պատկանի փիլիսոփայութեան
մատերիապաշտ (materialism) դպրոցին, իսկ բնազանցական մտածելակերպը կը պատկանի իտէալապաշտ (idealism) դպրոցին, որ դպրական
աստուածաբանութեան փիլիսոփայական դպրոցն է, զոր կը հաւատայ
իդէայի առաջնայնութեան։ Մինչդեռ մատերիապաշտութիւնը կը հաւատայ
մատերիայի առաջնայնութեան, եւ կը պնդէ որ իդէան արգասիքն է
մատերիայի գործունէութեան, եւ գոյութիւն չի կրնար ունենալ՝ մատերիայէն
անջատաբար։ Այս մէկն ալ՝ Պապի գործած մեծագոյն յեղափոխութիւններէն
գլխաւորագոյնն է…։
Յեղափոխական Պապը նաեւ կը պահանջէ վերանորոգել աւանդական
աստուածաբանութեան հիմնադրոյթները, պաշտպանելու համար «բացարձակ բարիք» եղող մարդկութեան կեանքն ու յարգելու համար ամէն մարդու
արժանապատւութիւնը. այն մարդոց, որոնք եսակեդրոն մեկուսացածներ
չեն հասարակութենէն, այլ՝ նոյնացած են հասարակութեան եւ համայն
մարդկութեան հետ, որպէս «հասարակական կենդանի», ինչպէս ԺանԺագ Ռուսսօն կը բնութագրէր մարդը (Animal Social)։ Ուրեմն, հակառակ
պատճառաբանութեամբ՝ մա՛րդ չի կրնար կոչուիլ, ոչ միայն՝ անասուն
կենդանին, որ չի գիտեր խօսիլ, այլեւ՝ այն ասուն կենդանի մարդը, որ
հասարակական կենդանի չէ…, խոտակերի կեանք կ՚ապրի, ոչ պիտանի՝
հասարակութեան։ Մակաբուծային կեանք մը, արդարեւ։
Վերջապէս, բայց ոչ վերջին կարգով, յեղափոխական Պապը կը տագնապի
մարդկութեան ներկայի անվստահութեան տագնապով, որ հետեւանքն
է՝ արդի ստրկատիրութեան մէջ, մարդկայնական սիրոյ, քնքշութեան եւ
եղբայրակցութեան զգացումներուն նուազումին…։
Յեղափոխական Պապին պաշտպանած այս սկզբունքները, որդեգրած
փիլիսոփայական դպրոցն ու գործածած դիալեկտիկական մտածելակերպը՝
համայնավարակա՞ն են, թէ՞՝ Նազովրեցի Յիսուսեան։ Պապը ինք ըսած է՝
թէ այս բոլորը համայնավարները առած են Յիսուսէն, եւ ոչ թէ հակառակը։
Կարեւոր չէ թէ՝ ո՞վ միւսէն առած է։ Կարեւորը այն է՝ որ այս մարդկայնական
սկզբունքներուն շուրջ երկու կողմերը համաձայն են՝ Համայնավարները
եւ Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւնը որդեգրած նոր Վատիկանը։
Ուրեմն եւ՝ անոնք դարձած են իրարու զինակիցներ՝ արդի ստրկատիրութեան,
նոր-ազատական վայրի կապիտալիզմին դէմ։
Քառորդ դար առաջ, ամերիկեան CNN-ը հարցազրոյց մը ունեցաւ Ֆիտէլ
Քասթրոյի հետ։ Սեւամորթ զրուցավարը, երբ հարց տուաւ Ֆ. Քասթրոյին,
Քուպայի Յեղափոխութեան Կաթոլիկ եւ Աւետարանական եկեղեցիներու
հանդէպ որդեգրած կեցուածքին մասին, Քասթրօ պատասխանեց. «Յեղափոխութիւնը հաշտ է Աւետարանական եկեղեցիին հետ, քանի որ ան դէմ
չէ Յեղափոխութեան ժողովրդահայրենասիրական ծրագրին, եւ արդէն,
այս եկեղեցին ժողովարաններ ունի նոյնիսկ Քուպայի գիւղերուն մէջ։ Իսկ
Կաթոլիկ եկեղեցիին դէմ է՝ քանի որ այդ եկեղեցին, Վատիկանի դպրական
աստուածաբանութեամբ, դէմ է՝ Յեղափոխութեան ծրագրին, որովհետեւ
զինակցած է բուրժուազիային հետ, եւ արդէն միայն՝ երկրի մեծ քաղաքներուն
մէջ եկեղեցի ունի…»։
Եւ, Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան մէջ, ազատ կը գործէ Ալի
Շարիաթիի Շիիթ Սոցիալիստական Կուսակցութիւնը, որդեգրած ըլլալով՝
Լատին Ամերիկայի Կաթոլիկ աստուածաբաններու Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան հետ նոյնական աստուածաբանութիւն մը։
Շար. Էջ 07
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Տեսակէտ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ի Նպաստ Մարդկային Կեանքի
Բարոյական Դաշնակցութեան

Սկիզբը Էջ 03
Ալի Շարիաթիի այս կուսակցութիւնը շատ մեծ
ժողովրդականութիւն կը վայելէ Իրանի մէջ,
այն աստիճանի, որ իսլամական պետութիւնը
պաշտօնապէս չբաժնելով հանդերձ ասոր ընկերային-տնտեսական սոցիալիստական համակարգը, չի համարձակիր հալածելու զայն, ինչպէս
արգիլած է եւ կը հալածէ «Թուտեհ» համայնավար կուսակցութիւնը որպէս՝ ապակրօն
կուսակցութիւն։ Այս կուսակցութիւնը կը քննադա-

տէ Իրանի մէջ արգիլուած «Թուտեհ» համայնավար կուսակցութիւնը, միայն մէկ պատճառով, որ
«Թուտեհ» սխալ ըրած է արհամարհելով կրօնքին
կարեւորութիւնը ժողովրդային զանգուածներուն
կեանքին մէջ, եւ ճիշդ գնահատականը չէ տուած
Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան…, որ
նոյն համայնավարական ընկերային-տնտեսական
ու հայրենասիրական ծրագիրը որդեգրած է…։
Այս բոլորին հաղորդակի՞ց է արդեօք Հայաստանեայց Եկեղեցին։
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Լոնտոնի Մէջ Հանդիպում

Քո Երգի Նման Ոչ Մի Երգ Չկայ
Որքա՜ն հեռու եմ, երկիր իմ անգին,
քեզանից հիմա,
Ու որքա՜ն երկար չեմ լսել երգդ, չեմ լսել ես
քեզ․
Ու որքա՜ն, որքա՜ն երգեր եմ լսել
հեռուներում այս,
Որքա՜ն եմ յիշել երգերդ չքնաղ, սրտով
սիրակէզ։
Ու կարօտել եմ անզուսպ կարօտով ու
սիրագորով,
Ու սպասել եմ, ու տենչացել եմ, արտասուել
թաքուն—
Ե՞րբ պիտի լսեմ, ե՞րբ պիտի յուզուեմ խոնաւ
աչքերով,
Երբ պիտի թափուեն երգիդ լարերը իմ
կարօտ հոգում։
Աշխարհ շրջեցի ու աշխարհ տեսայ,
աշխարհը բոլոր,
Հայրենի երկի՛ր, հայրենի երկի՛ր, քո երգն է
վկայ,
Այնքա՜ն նրբահիւս, այնքա՜ն սիրառատ,
այնքան քնքշօրօր
Ամբողջ աշխարհում երգերիդ նման ոչ մի
երգ չկայ։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

23

2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար
Զօհրապ Մնացականեան, որ աշխատանքային
այցելութիւն մը կու տայ Լոնտոն, հանդիպում
մը ունեցաւ Անգլիոյ Եւրոպայի եւ Ամերիկայի
հարցերով նորանշանակ Պետական նախարար
Քրիստոֆըր Փինչըրի հետ։ Այս վերջինը պաշտօնի
կոչուելէ վերջ մօտաւոր անցեալին այցելած էր
նաեւ Երեւան։ Այս մասին կը հաղորդէ Պոլսոյ
«Ժամանակ»ը:
Պաշտօնական աղբիւրներու հաղորդումներով,
շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ ընդունելութեան
համար՝ Զօհրապ Մնացականեան վստահութիւն
յայտնեց, որ բոլոր նախադրեալները գոյութիւն
ունին՝ Հայաստան-Անգլիա յարաբերութիւնները
նոր մակարդակի մը վրայ բարձրացնելու եւ համագործակցութիւնը առաւել ընդլայնելու համար։ Այս
ամբողջին մէջ երկուստեք կարեւորուեցաւ բոլոր
մակարդակներու վրայ աշխոյժ երկխօսութեան
յետագայ ծաւալումը՝ զանազան ոլորտներէ ներս
երկկողմանի համագործակցութեան ներուժի
լիարժէք օգտագործման ուղղութեամբ։ Նոյն
ամբողջին մէջ կողմերը որպէս թիրախային
ուղղութիւն թուարկեցին՝ տեղեկատուութեան
փորձագիտութիւններու, բարձրագոյն փորձագիտութիւններու, ստեղծագործ կրթութեան, զբօսաշրջութեան եւ այլ ոլորտները։ Զրուցակիցները

կարեւորեցին այս բնագաւառներուն մէջ փորձառութեան փոխանակման ուղղեալ ծրագրերը
եւ մարդոց միջեւ շփումներու աշխուժացումը։
Կարծիքներ փոխանակուեցան երկկողմանի ստեղծուած իրողութիւններուն համապատասխան
համագործակցութեան իրաւապայմանագրային
դաշտի մը ապահովման ուղղութեամբ ձեռնարկուելիք քայլերուն շուրջ։
Նախարար Զօհրապ Մնացականեան ներկայացուց Հայաստանի կառավարութեան կողմէ
ձեռնարկուած լայնածաւալ բարեփոխումներու
օրակարգը։ Ան ընդգծեց, որ բարեփոխումները
միտուած են ժողովրդավարութեան ամրապնդման, մարդու իրաւանց եւ հիմնարար ազատութիւններու պաշտպանութեան։ Այս գործընթացի
պարագային առանձնայատուկ կարեւորուեցաւ
միջազգային գործընկերներու հետ արդիւնաւէտ
համագործակցութիւնը։
Զրոյցի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ
միջազգային եւ տարածքաշրջանային օրակարգի շարք մը հրատապ հարցերուն։ Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման գործընթացի համատեսքին մէջ Զօհրապ
Մնացականեան կարեւորեց՝ ժողովուրդները
խաղաղութեան պատրաստելու ուղղեալ համոզիչ
քայլերու ձեռնարկուիլը։

ՏԻԳՐԱՆ ՓՕԼԱՏ
(1874 – 1950)
Լաֆոնթենի «Յուլիոսը
եւ իր ընկերները» առակի
նկարազարդում
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ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԵՐԵԿՈՅ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՓՐՈՖ. ԵՐՈՒԱՆԴ ՂԱԶԱՆՋԵԱՆԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ՝
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ
60-ԱՄԵԱԿԻ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆԻ
ԽՕՍՔ Կ’ԱՌՆԵՆ՝

ՅԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՋԵԱՆ
ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
ՇԱՀԷ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 24 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019,
ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԸ 8.30-ԻՆ
ՀԲԸՄ-Ի ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
Անդամական Ընդհանուր Ժողով
Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Անդամական ընդհանուր
ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին
կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին միութեան ակումբին «Ներսէս
Պէրպէրեան» սրահին մէջ:
Օրակարգ՝
- Երկամսեայ նիւթաբարոյական Գործունէութեան Ներկայացում
- Նոր վարչութեան ընտրութիւն
Ծանօթ: Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի
նկատուի ժամը 10:30-ին:
Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ
Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի Կիրակին, Եկեղեցւոյս Անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները,
որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթական նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել Թաղականութեան
քարտուղարութեան հետ:
Հեռ.01-981102/3 ամէն օր 8:30-1:00:
ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Այսու կը յայտնենք թէ Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական
միութեան վարչութիւնը սկսած է ընդունելու ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ
հայրենակիցներուն 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի
դիմումները:
Կը խնդրուի հայրենակիցներէն անձամբ ներկայանալ վարչութեանս գրասենեակը ամէն Երկուշաբթի,Չորեքշաբթի կամ
Ուրբաթ օրերը կ.ե.ժամը 3:00 էն 7:00: Ընդունման վերջին
պայմանաժամն է Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019-ին,որմէ ետք
ներկայացուած դիմումները պիտի մերժուին:
Բարի վերամուտ բոլորին:
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Թրքական Բանակը Գրաւեց Ռաս Ուլ Այնը,
Ամերիկեան Ուժերը Հեռացան Հալէպի Ու
Ռաքքայի Նահանգներէն

Սուրիական պետական ՍԱՆԱ
լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ թրքական բանակն ու անոր
վարձկանները երէկ գրաւած են
Սուրիոյ Հասաքէի գիւղական շրջանին մէջ գտնուող Ռաս Ուլ Այն
քաղաքը:
«Մայատին» իր կարգին հաղորդեց,
որ Հալէպ եւ Ռաքքա նահանգներուն
մէջ գտնուող ամերիկեան ուժերը
ամբողջովին հեռացած են նշեալ
նահանգներէն:
Ամերիկեան ուժերը 60 մեքենաներով եւ բեռնակառքերով շրջանէն
հեռացած են Հալէպի արեւելեան
գիւղական շրջանին մէջ գտնուող
Սարին օդակայանէն:
«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանը նշեց, որ
ամերիկեան զինուորական շարա-

սիւն մը մուտք գործած է Հոլ ճամբար,
ուր կը գտնուին ՏԱՀԵՇ-ի անդամներու ընտանիքները, մինչ նոյն
պահուն ճամբարին վերեւ թռիչքներ
կը կատարէին երկու ուղղաթիռներ:
Ամերիկեան ուժերը ճամբարէն անորոշ ուղղութեամբ հեռացուցած են
ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներու շարք մը
կիներ:
Ամերիկեան ուժերը Այն Արապի
օդակայանէն հեռանալէ առաջ հրկիզած են թղթածրարներ եւ փաստաթուղթեր:
Հասաքէի հիւսիսային գիւղական
շրջանի Խարապ Ժիր ռազմակայանին մէջ գտնուող ֆրանսական ուժերը իրենց կարգին հեռացած են շրջանէն:
ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ ամերիկեան
ուժերը քանդած են Թել Պայտար
շրջանին մէջ գտնուող Քլէյպ ոչ
օրինական ռազմակայանը եւ կը
պատրաստուին հեռանալ Հասաքէի
գիւղական շրջանին մէջ գտնուող
իրենց ռազմակայանէն:
ՍԱՆԱ նշեց, որ ամերիկեան ուժերը
շրջանէն կը հեռանան Իրաքի ուղղութեամբ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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