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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Ժողովրդային Պատրաստութիւն Ձախողութեան
Մատնելու Վստահութեան Քուէի
Խորհրդարանական Նիստը

Լիբանան կը շարունակէ մնալ տնտեսական վախազդու փոթորիկի մը դէմ
յանդիման երբ անոր տնտեսական գործառոյթները լճացած են, գրեթէ բոլոր
բնագաւառներուն մէջ: Երկրին տնտեսական աճը դժուար կը գերազանցէ
զէրոն իսկ դրամանիշին արժէքին պահպանումը կը դիմագրաւէ լուրջ
մարտահրաւէրներ: Այս իրավիճակը աւելի եւս կը դժուարացնէ երկրին
կարողութիւնները դիմագրաւելու ներքին թէ արտաքին յանձնառութիւնները:
Այս բոլորին զուգահեռ, նախարարաց խորհուրդը ամէն ճիգ կը թափէ
ամբողջացնելու իր կառավարական ծրագրին սեւագիրը, մինչ ժողովրդային
շարժումի պատասխանատուները իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած
են հակակառավարական մեծ ցոյց կազմակերպելու խափանելու համար
վստահութեան քուէի խորհրդարանական նիստը:
Նոր կառավարութեան առաջին քայլերը լաւ բան չեն ներշնչէր: Մինչ
ժողովրդային շարժումը յարաբերական խաղաղութենէ ետք դարձեալ փողոցով կը սպառնայ, կառավարութիւնը, ըստ կարգ մը աղբիւրներու կը միտի
հակաժողովրդային կարգ մը քայլեր առնել ինչպէս աւելցնել վառելանիւթի
սակը ինչպէս նաեւ քննարկել յաւելեալ արժէքի տուրքի բարձրացումի
պարագան:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Թրամփ Յաղթական Այուա Նահանգին Մէջ
ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ Այուա նահանգին մէջ հանրապետականներու ժողովին (քոքուս) ամենաշատ ձայները հաւաքած է, կը յայտնէ
«Արեւելք»ը յղում տալով «ՌԻԱ Նովոսթի» գործակալութիւնը:
Ընդհանուր առմամբ, ընտրողներու ժողովին քուէարկած է 31 386 մարդ:
Թրամփ ստացած է 30,5 հազար ձայն կամ ձայներու 97 տոկոսը: Ուիլիըմ
Ուելտը ստացած է 401 ձայն, Ճո Ուոլշը` 341, իսկ մնացած թեկնածուներ
միասին՝ 144 ձայն:
Փաստացի, առաջնային ընտրութիւններուն Թրամփի մրցակիցներն են
Մասաչուսեթս նահանգի նախկին նահանգապետ Պիլ Ուելտը, ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատի նախկին երեսփոխան Ճո Ուոլշը եւ գործարար Ռոքի
տե լա Ֆուենթէն, սակայն անոնք աշխոյժ քարոզարշաւ չեն իրականացներ եւ
չեն յաւակնիր յաղթանակի: Հանրապետական կուսակցութիւնը պաշտօնապէս աջակցած է երկրորդ շրջանի մը հանար Թրամփի վերընտրութեան:
Նշենք, որ ԱՄՆ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
ընթացիկ տարուայ Նոյեմբերին:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Բոլոր Նախադրեալները Կան 2020ին 8-9 Տոկոսի
Տնտեսական Աճ Ունենալու
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 2019-ի տնտեսական արդիւնքները կը նկատէ
փայլուն եւ կը տեսնէ, թէ կան բոլոր նախադրեալները 2020-ին 8-9 տոկոս
տնտեսական աճ ապահովելու։
Փաշինեան այս մասին գրած է «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ։ «Բոլորով պիտի
աշխատինք, որ 2020 թուականին ապահովենք գոնէ 8-9 տոկոս տնտեսական
աճ, ներառեալ՝ գիւղատնտեսութիւնը դուրս բերելով տնտեսական դանդաղումի
փուլէն: Ատոր համար բոլոր նախադրեալները առկայ են: Իսկ 2019 թուականի
տնտեսական արդիւնքները կը գնահատեմ փայլուն»,- նշած է ան։
Հայաստանի վարչապետը նաեւ այլ գրառումով մը յայտնած է, որ Կեդրոնական
դրամատան կողմէ տոլարի գնումներուն մեծ ծաւալը դրամագլուխի ներհոսքի
նշան է, եւ կը վկայէ Հայաստանի տնտեսութեան եւ կառավարութեան
տնտեսական քաղաքականութեան նկատմամբ վստահութեան աճին մասին:
«Կենտրոնական դրամատունը Յունուար 31-ին իրականացուցած է եւս
17.8 միլիոն տոլարի գնում՝ արտարժոյթի շուկայէն: Յունուարի գնումներուն
ծաւալը այսպիսով դարձաւ 37.8 միլիոն տոլար: Տոլարային այս առատութիւնը,
ըստ էութեան, դրամագլուխի ներհոսքի նշան է եւ կը վկայէ Հայաստանի
տնտեսութեան ու կառավարութեան տնտեսական քաղաքականութեան
նկատմամբ վստահութեան աճի մասին»,- յայտնած է ան:

Հայկական Պատուիրակութիւնը ԵԽԽՎ-ի Մէջ
Պաքուի Ջարդերուն Վերաբերեալ Գրաւոր
Յայտարարութիւն Տարածած է
Հայկական պատուիրակութիւնը Եւրոպայի խորհուրդի խորհրդարանական
վեհաժողովին ընթացքին տարածած է Պաքուի մէջ հայերու ջարդերուն
վերաբերեալ գրաւոր յայտարարութիւն, որուն միացած են (ստորագրած
են) ԵԽԽՎ շարք մը պատգամաւորներ՝ տարբեր երկիրներէ եւ տարբեր
քաղաքական խումբերէ:
Պաքուի հայ բնակչութեան զանգուածային ջարդերու 30-րդ տարելիցին
նուիրուած ԵԽԽՎ-ի հայկական պատուիրակութեան յայտարարութեան
մէջ նշուած է.
«Մենք, ներքոստորագրեալներս, կը յայտարարենք.
1990 Յունուար 13-19 Ատրպէյճանի ԽՍՀ-ի Պաքուի մէջ ապրող հարիւր
հազարաւոր հայեր ենթարկուեցան զանգուածային ջարդերու, հայ բնակչութեան դէմ եղան կազմակերպուած յարձակումներ, որոնք Ատրպէյճանի
քաղաքականութեան դրսեւորումն էին: Հարիւրաւոր հայեր սպաննուեցին,
խեղանդամուեցան, հետապնդուեցան եւ տեղահանուեցան: Ոչնչացման
սպառնալիքի ներքոյ շուրջ 250,000 հայ ստիպուած եղաւ փախուստի դիմելու
Ատրպէյճանէն:
Շար. Էջ 02
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Հայ Երիտասարրդաց Ընկերացութեան Մասնակցութիւնը
ՀԲԸՄի Ընդհանուր Ժողովին
Կիրակի, 2 Փետրուար 2020-ի
առաւօտեան, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի
Շրջանակային Յանձնաժողովին
կազմակերպութեամբ, ՀԲԸՄ-ի
եւ ՀԵԸ-ի բոլոր ենթակառոյցներուն մասնակցութեամբ, ՀԲԸՄ-ի
Տեմիրճեան Կեդրոնին մէջ տեղի
ունեցաւ ՀԲԸՄ-ի Ընդհանուր
Ժողովը:

Ժողովին ներկայ գտնուեցան
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ Ժէրար Թիւֆէնքճեանը եւ
անդամներ, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ Վիգէն
Չերչեան եւ անդամներ, ՀԵԸ-ի
38 վարչութիւններու ներկայացուցիչներ:

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ
Ժէրար Թիւֆէնքճեանի խօսքէն ետք,
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ Վիգէն Չերչեան ներկայացուց ՀԵԸ-ի 2018 եւ 2019
տարիներու գործունէութիւնը նկարագրող համապարփակ զեկոյց մը:
Մեծ պաստառի վրայ ցուցադրուեցաւ ՀԵԸ-ի երկամեայ գործունէութիւնը նկարագրող տեսաերիզ մը:
Ժողովը քննարկեց կազմակերպ-

չական հարցեր եւ ապագայի
ծրագիրներ:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայկական Պատուիրակութիւնը ԵԽԽՎ-ի Մէջ Պաքուի Ջարդերուն
Վերաբերեալ Գրաւոր Յայտարարութիւն Տարածած է
Սկիզբը Էջ 01
Պաքուի ջարդերը դարձան հայերու
հանդէպ ցեղապաշտութեան եւ
այլատեացութեան (հայատեացութեան) պետական քաղաքականութեան
գագաթնակէտը:
Հակառակ միջազգային հանրութեան, մարդու իրաւունքներով
զբաղող միջազգային կազմակերպութիւններու եւ Եւրոխորհրդարանի (1988, 1990, 1991թթ. բանաձեւերու) արձանագրած փաստերուն՝
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները կը
հերքեն այս յանցագործութիւնները,
կը խուսափին պատասխանատւութենէ: Այդ վայրագութիւններէն
30 տարի անց չկայ յարգանք եւ
կարեկցանք Ատրպէյճանի մէջ հայկական ջարդերու զոհերուն հանդէպ:
Այն ատրպէյճանցիները, որոնք փորձեցին խօսիլ ջարդերուն մասին,
պաշտօնապէս կը համարուին դաւաճաններ:
Այս կապակցութեամբ, մենք՝
– կ՝ոգեկոչենք Պաքուի ջարդերու
զոհերուն յիշատակը,

– կը դատապարտենք ցեղապաշտութեան եւ այլատեացութեան ցանկացած դրսեւորում,
– կը վերահաստատենք, որ
մարդկութեան հանդէպ գործած
յանցագործութիւնները վաղեմութեան ժամկէտ չունին եւ կը շեշտենք, որ նախապէս գործած

յանցագործութիւններու դատապարտումը ամենակարեւոր երաշխիքն է նոր յանցագործութիւնները
կանխելու համար,
– կը դատապարտենք, որ ջարդերու
կազմակերպիչները եւ հրահրողները
դեռ պատասխանատւութեան չեն
ենթարկուած»:

Վենետիկի Յանձնաժողովի Նախագահը Սահմանադրական Դատարանին
Շուրջ Ստեղծուած Տագնապին Գծով Զսպուածութեան Կոչ Կ՛ուղղէ
Վենետիկի
յանձնաժողովի
նախագահ Ճիանի Պուքիքիոն
յայտարարութիւն տարածած է
Հայաստանի Սահմանադրական
դատարանին շուրջ ստեղծուած

իրավիճակին առնչութեամբ` ընդգըծելով դատաւորներու կանուխ
կենսաթոշակի անցնելու կամաւորութեան սկզբունքի պահպանումը: Ան կոչ ուղղած է թեթեւցնելու

լարուածութիւնն ու խնդիրը լուծելու զսպուածութեան եւ փոխադարձ
յարգանքի մթնոլորտի մէջ:
Շար. Էջ 03

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Յովհաննէս Ադամեան
Յովհաննէս Ադամեան (5 (17)
Փետրուար 1879, Պաքու, Պաքուի
նահանգ, Ռուսական Կայսրութիւն —
12 Սեպտեմբեր 1932, Լենինկրատ),
հայ ճարտարագէտ եւ գիւտարար,
գունաւոր հեռուստացոյցի յայտնագործող:
Աւելի քան 20 յայտնագործութիւններու (հիմնականին մէջ հեռուստատեսութեան եւ լուսահեռագրման
բնագաւառներու ծիրէն ներս) եւ
լուսահեռագրման համակարգի
հեղինակ[2]:
Ճարտարագէտ-գիւտարար Յովհաննէս Ադամեանը ծնած է Պաքուի
մէջ` խոշոր նաֆթային ընկերութիւն ունեցող ընտանիքի մը մէջ:
Դեռ աշակերտական նստարանէն Յովհաննէսի մէջ նկատելի էր
պրպտելու եւ ուսումնասիրելու
ձգտումը: Ուսանելով Միւնիխի եւ
Պեռլինի համալսարաններուն մէջ`
ան կը մասնագիտանայ թեքնիք
գիտութիւններու բնագաւառէն
ներս:
Որոշ ժամանակ ետք Ադամեանը
կը մեկնի Փարիզ եւ դասախօսութիւններու կը հետեւի Սորպոնի
համալսարանին մէջ: Ուսումնառութենէն ետք ան կը սկսի զբաղիլ պատկերները հեռաւորութեան
վրայ հաղորդելու խնդիրով եւ սերտ
կապեր կը հաստատէ եւրոպական
շարք մը երկիրներու գիտական ու
բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններու եւ նշանաւոր
գիտնականներու հետ:
Գերմանիոյ մէջ Ադամեանը սեփական միջոցներով ստեղծած էր տարրալուծարան մը եւ կատարած էր
շարք մը գիւտեր (1908 թուականին
առաջին անգամ հիմնաւորած էր
էլեկտրականութեան միջոցով
պատկերի հաղորդման ու վերարտադրման հնարաւորութիւնը,
իրագործել գունաւոր պատկերը
հաղորդալարերով 600 քմ հեռաւորութեան վրայ հաղորդելու առաջին
փորձը): 1913 թուականի վերջերուն Ադամեանը տեղափոխուած
է Ռուսաստան եւ մշտական բնակութիւն հաստատած Փեփրոքրատ (Լենինկրատ) մինչեւ 1932
թուականը: Այստեղ նոյնպէս
սեփական միջոցներով ստեղծած
է տարրալուծարան մը եւ շարունակած է գիտական փորձերը: Այս
ժամանակահատուածին մէջ ան
ստացած է 21 արտօնագիր, որոնցմէ
երկուքը` հեռուստատեսութեան
բնագաւառին մէջ: 1918 թուականին
ան ստեղծեց Ռուսաստանի մէջ
առաջին սարքը, որ կը ցուցադրէր
սեւ եւ սպիտակ պատկերներ
(ստատիկ պատկերներ), ինչ որ
մեծ քայլ էր հեռուստատեսութեան
զարգացման բնագաւառին մէջ:
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Կամրջելով Պատմութիւններ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հ

այ եւ թուրք խումբ մը լուսանկարիչներ կրկին միասին ցուցահանդէս
ունեցած են. Երեւանի եւ Իսթանպուլի մէջ միեւնոյն ատեն նոյն
ցուցահանդէսը բացուած է: Երեւանի մէջ՝ Նորարար փորձառական
արուեստի կեդրոնին, իսկ Իսթանպուլի մէջ՝ UNIG ցուցասրահին մէջ:
«Կամրջելով պատմութիւնները» խորագրով առաջին ցուցահանդէսին
ԺԱՄԱՆԱԿ-ը 2017-ին անդրադարձած էր:
Հայաստանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանատան
հովանիին ներքոյ իրականացուող այս նախագիծը կը համախմբէ աւելի
քան քսան հայ եւ թուրք լուսանկարիչներ, որոնք նախապէս, աշխատանոց
մը ունենալով, իրենց երկիրներուն պարզ ու առօրեայ կեանքը ներկայացնող դրուագներ կը նկարեն եւ աշխատանքներու աւարտին լաւագոյն
լուսանկարներով ցուցահանդէս կը կազմակերպեն: 2017-ին կայացած
ցուցահանդէսին բոլոր լուսանկարները տեղ գտած են գիրքի մը մէջ:
Այս տարուան ցուցահանդէսին ներկայացուած էին Հայաստանէն եւ
Թուրքիայէն քսան երիտասարդ լուսանկարիչներու լուսանկարներ: Աշխատանոցը տեղի ունեցած է 2019-ի օգոստոսին՝ Հայաստանի Դիլիջան քաղաքին
մէջ, ուր երիտասարդները ծանօթացած են լուսանկարչութեամբ պատմութիւն
պատմելու հնարաւորութիւններուն, ընկերային ցանցերու միջոցաւ զանոնք
տարածելու եւ աւելի շատ լսարաններու հասցնելու միջոցներուն: Այս անգամ
աշխատանքները վարած են հայաստանցի նշանաւոր լուսանկարչուհի Անուշ
Պապաճանեան, «Նէյշընըլ Ճէոկրաֆիք»ի լուսանկարիչ Ճոն Սթենմայըր, իսկ
Թուրքիայէն՝ Սապիհմա Չիմէն:
Փորձելով ներկայացնել երկու երկիրներու՝ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի
մանաւանդ նմանութիւնները, ցուցահանդէսի մասնակիցները շեշտը դրած են
խաղաղ համակեցութեան, ժողովուրդներուն միջեւ եղած երկխօսութեան եւ
զիրար հասկնալու անհրաժեշտութեան վրայ: Ինչպէս ցուցահանդէսի բացման
ըսաւ Հայաստանի մօտ ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Մ. Թրէյսի. «Ճամբորդութեանս
ընթացքին կը հասկնամ, որ մարդոց ընդհանրութիւնները աւելի շատ են, քան՝
տարբերութիւնները։ Ուրախ եմ, որ ծրագրի հայ եւ թուրք տաղանդաշատ
մասնակիցները կարողացած են որսալ ճիշդ այդ միաւորող պահերն ու
ընդհանրութիւնները»:
Թուրքիոյ մասնակիցներէն Թոփրաք Քարաքայան իր տպաւորութիւնները
յայտնելով ըսաւ. «Մեր երկու երկիրներուն մշակոյթները մօտ են, ուտելիքները,
մարդիկ, երբեմն՝ բառերն ու արտայայտութիւնները նման են: Այս ծրագրին
ընթացքին երբ կը զրուցէի թուրք ընկերներուս հետ, հայ մասնակիցները
սովորաբար կը հասկնային մեզ»:
Բոլոր մասնակիցները վստահ են, որ հայ-թրքական հասարակական
երկխօսութիւնը այսօր լաւ հիմքերու վրայ է եւ ատոր կայացման կը
նպաստեն նաեւ այսպիսի ցուցահանդէսները եւ նմանատիպ ձեռնարկները,
որոնք վերջին տարիներուն յաճախակի դարձած են երկու երկիրներուն
մէջ: «Կամրջելով պատմութիւնները» լուսանկարչական ցուցահանդէսի
մասնակիցները ամիսներ շարունակ հարիւրաւոր լուսանկարներ տեղադրած
են Instagram-ի #BridgingStories կայքէջին մէջ, որ ունի 13 հազարէն աւելի
հետեւող՝ ամբողջ աշխարհի տարածքին: Ցուցահանդէսին ներկայացուած
են 20 լուսանկարիչներէն 60 ընտրուած լուսանկարներ: ՆՓԱԿ-ի մէջ այս
ցուցահանդէսը նախօրօք յայտարարուած փետրուար 4-ի փոխարէն կը
շարունակուի մինչեւ փետրուարի վերջին օրը, իսկ Իսթանպուլի մէջ՝ մինչեւ
7 փետրուար:
Ներկաները ցուցահանդէսի բացումին ըսին, որ եւս մէկ փոխըմբռնման
կամուրջ մը կառուցուեցաւ:
Ճոն Սթենմայըր. «Պատմութիւնը, որ կը պատմեն այս լուսանկարիչներէն
իւրաքանչիւրը, իրենց կեանքի եւ աշխարհի մասին պատմող գեղեցկութիւններն են, որոնց մէջ կայ կախարդական բան մը, որ ունին այս երկակի
նմանութիւնները: Յուսամ, երբ մարդիկ տեսնեն այս ցուցահանդէսը, կը
կարենան տեսնել եւ զգալ մանաւանդ երկու մշակոյթներուն նմանութիւնները:
Մեզի՝ ծրագիրը ուսուցանողներուս համար հաճելի է երթալ այս վայրերը
եւ տեսնել, թէ փոփոխութիւնները ինչպէ՛ս կ՚իրականանան. մանաւանդ
մշակոյթի մարդիկ, շատ կը փափաքին տեսնել այդ փոփոխութիւնները եւ
փոփոխութիւնները նախ մարդոց ներսն է, որ կը կատարուին: Նմանութիւնները երկու երկիրները կը միաւորեն եւ ոչ թէ կը բաժնեն: Ասոնք խաղաղութեան տանող քայլեր են. խաղաղութիւնը, որուն մասին բոլորս կը խօսինք:
Մենք չենք կրնար փոխել անցեալը, որ արդէն եղած է. մենք չենք կրնար
ապրիլ անցեալի մէջ. պէտք է առաջ նայիլ, դէպի ապագայ, իսկ ապագան
հիմա կը սկսի»:
Ծրագիրը միւս իրականացնողը՝ լուսանկարիչ Անուշ Պապաճանեանը,
վստահ է, որ ծրագիրը իր նպատակին հասաւ այն առումով, որ ցոյց տուաւ
երկու ժողովուրդները կապող թելերը. «Լուսանկարները ցոյց կու տան, որ
հայերը եւ թուրքերը, անկախ քաղաքականութենէն եւ անկախ ամէն ինչէն,
սովորական մարդիկ են, իրարու նման են, ինչպէս ամբողջ աշխարհի մէջ

բոլոր մարդիկ», ցուցահանդէսին յայտնեց Անուշ Պապաճանեան:
Թուրքիայէն մրցանակակիր լուսանկարիչ Սապիհմա Չիմէն նոյնպէս խօսեցաւ
ծրագրին իր մասնակցութեան մասին, ըսելով, որ ի սկզբանէ հաւատացած
է, թէ կարելի է լուսանկարներու միջոցաւ ստեղծել միջմշակութային
երկխօսութիւն. «Ես Հայաստանը տեսնելու ցանկութիւն ունէի եւ միեւնոյն
ժամանակ ինծի համար շատ լաւ փորձ էր առաջին անգամ ներկայանալ որպէս
խորհրդատու: Այս ծրագրին ընթացքին մենք իրարմէ շատ բան սորվեցանք,
զիրար աւելի լաւ ճանչցանք, դասաւանդելը եւ հաղորդակից դառնալը շատ
օգտակար եւ կարեւոր եղաւ», ըսաւ Սապիհմա Չիմէն:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Վենետիկի Յանձնաժողովի Նախագահը
Սահմանադրական Դատարանին Շուրջ Ստեղծուած
Տագնապին Գծով Զսպուածութեան Կոչ Կ՛ուղղէ
«Իբրեւ շարունակութիւն 29 հոկտեմբեր 2019-ի իմ յայտարարութեանս` ես մտահոգուած կը մնամ
Հայաստանի Սահմանադրական
դատարանին շուրջ բաց հակամարտութեամբ: Կը կիսեմ այս
առումով Եւրոպական խորհուրդի
խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) համազեկուցողներու
մտահոգութիւնները: Կ՛ուզեմ կրկին
անդրադառնալ այն առաջարկներուն, որ կատարուած են Վենետիկի յանձնաժողովի տեսակէտով,
որ հրապարակուած է հոկտեմբեր
2019-ին, որուն մէջ կ՛ըսուի, թէ
Սահմանադրական դատարանին մէջ
վաղաժամ կենսաթոշակի անցնելու

սկզբունքը պէտք է իսկապէս
ըլլայ կամաւոր եւ բացառէ որեւէ
քաղաքական կամ անձնական
ճնշում դատաւորներուն վրայ, եւ
պիտի իրականացուի այնպէս,
որ ազդեցութիւն չունենայ առկայ
գործերու արդիւնքին վրայ:
Շար. Էջ 08
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Միրանտէսի Սխրանքը

ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: «Եունայթըտ» թէեւ յաղթանակ տարաւ,
սակայն ոչ բաւարար: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ասթըն Վիլլա – Լեյսթըր Սիթի 2-1, երթ.1-1
- Մանչեսթըր Սիթի – Մանչեսթըր Եուն. 0-1, երթ.3-1

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Հոցփըր Յաղթեց Սիթիին

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյի ֆութպոլի մրցաշարքին, «Սելթա Տէ Վիկօ»ն դուրս ձգող
երկրորդ դասակարգի «Միրանտէս»ը վերջին 16-ի հանգրուանին ալ դուրս ձգեց
առաջին դասակարգի 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ն: Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող
«Պարսելոնա»ն իր դաշտին վրայ յաղթեց 19-րդ դիրքը գրաւող «Լեկանէս»ին,
Կրիզմանի, Լանկլէի, Մեսսիի երկու եւ Արթուրի կոլերով: Սեմետօ, Մեսսի եւ
Ռաքիթիչ կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Թեներիֆ (Բ.Դաս.) – Աթլեթիք Պիլպաօ 3-3 տուգ.2-4
- Քուլթուրալ Լէոնեզա (Գ.Դաս.) – Վալենսիա 0-0 տուգ.2-4
- Ռայօ Վայեքանօ (Բ.Դաս.) – Վիյարէալ 0-2
- Պատախոզ (Գ.Դաս.) – Կրանատա 2-3 յետ երկրձգ.
- Ռէալ Զարակոզա (Բ.Դաս.) – Ռէալ Մատրիտ 0-4
- Ռէալ Սոսիետատ – Օսասունա 3-1
- Պարսելոնա – Լեկանէս 5-0
- Միրանտէս (Բ.Դաս.) – Սեւիյա 3-1

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Յաղթեց Քաղաքի Տերպիին

Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ
հանգրուանի վերջին մրցումին, 6-րդ դիրքը գրաւող «Թոթընհէմ Հոցփըր»ը իր
դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Մրցումի
ընթացքին թէեւ «Սիթի»ն ունէր որոշ առաւելութիւն, սակայն «Հոցփըր»ն էր
աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմը: 40-րդ վայրկեանին, Կիւնտողան
չկրցաւ նշանակել «Սիթի»ի համար տուգանային հարուածէն: Մրցումին
հաւասարակշռութիւնը խախտեցաւ, երբ 60-րդ վայրկեանին «Սիթի»ի ուքրանացի
պաշտպան Զինչենքօ ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: 63-րդ վայրկեանին,
հոլանտացի յարձակող Պերկվիյն նշանակեց «Հոցփըր»ի առաջին կոլը, Լուքաս
մուրայի փոխանցումով: Իսկ 71-րդ վայրկեանին, Հէօնկ Մին Սոն հաշիւը դարձուց
2-0, ՆՏեմպելէի փոխանցումով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւքները.
- Լեյսթըր Սիթի – Չելսի 2-2, - Ուաթֆըրտ – Էվըրթըն 2-3
- Լիվըրփուլ – Սաութհեմփթըն 4-0
Կոլեր.Օքսլէյտ-Չեմպըրլէյն, Հենտըրսըն, Մ.Սալահ 2
- Մանչեսթըր Եուն. – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 0-0
- Քրիսթըլ Փալաս – Շեֆիլտ Եուն.
0-1
- Պըրնլի – Արսենալ 0-0
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Մանչեսթըր
Սիթի 2-0
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 73
կէտ +45, 2)Մանչեսթըր Սիթի
51 կէտ +36, 3)Լեյսթըր Սիթի 49
կէտ +28, 4)Չելսի 41 կէտ +9, 7)
Մանչեսթըր Եուն. 35 կէտ +7:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն՝ Առաջատար

Անգլիոյ Լիկայի Բաժակ

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 20-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ տեղի ունեցաւ «Լայփցիկ» - «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ» մրցումը:
Առաջատարին եւ 3-րդ դիրքը գրաւողին միջեւ կայացած մրցումը աւարտեցաւ
հաւասարութեամբ: Առիթէն օգտուեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պայըրն Միւնիխ»ը
եւ յաղթանակ տանելով 15-րդ դիրքը գրաւող «Մայնց05»ի դաշտին վրայ,
գրաւեց առաջատարի դիրքը: 7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ եւ յաղթանակ
տարաւ: Սարգիս Ադամեան դաշտ մտաւ 60-րդ վայրկեանին: Հայ մարզիկը
ընտրուեցաւ խումբի Յունուար ամսուան ամենալաւ մարզիկ: Արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
- Հերթա Պերլին – Շալքէ04 0-0
- Պորուսիա Տորթմունտ – Ունիոն Պերլին 5-0
- Հոֆընհայմ – Պայէր Լեվերքուզըն 2-1
- Մայնց05 – Պայըրն Միւնիխ 1-3
- ՌՊ Լայփցիկ – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 2-2
Դասաւորում. 1)Պայըրն 42 կէտ +35, 2)Լայփցիկ 41 կէտ +28, 3)Պորուսիա Տորթ.
39 կէտ +28, 4)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 39 կէտ +15, 7)Հոֆընհայմ 33 կէտ 0:

Վիլլա Եւ Սիթի Դէպի Աւարտական

Իտալիոյ Բաժակ

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանը յատկանշուեցաւ
Մատրիտ քաղաքի տերպիով: Առաջատար «Ռէալ Մատրիտ» իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ»ի դէմ եւ իր ունեցած առաւելութիւնը
56-րդ վայրկեանին կոլի վերածեց Քարիմ Պենզեման, Մենտիի փոխանցումէն
օգտուելով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Կրանատա – Էսփանիոլ 2-1
- Ռէալ Մատրիտ – Աթլեթիքօ Մատրիտ 1-0
- Վալենսիա – Սելթա Տէ Վիկօ 1-0
-Լեկանէս – Ռէալ Սոսիետատ 2-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Խեթաֆէ 0-2
- Վիյարէալ – Օսասունա 3-1, - Սեւիյա – Տեփ.Ալավէս 1-1
- Պարսելոնա – Լեւանթէ 2-1
Դասաւորում. 1)Ռէալ Մատրիտ 49 կէտ +27, 2)Պարսելոնա 46 կէտ +26, 3)
Խեթաֆէ 39 կէտ +12, 4)Սեւիյա 39 կէտ +7, 5)Վալենսիա 37 կէտ +4:

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի Լիկայի Բաժակի
կիսաւարտական հանգրուանի դարձի մրցումները: Այս հանգրուանի առաջին
մրցումին, 16-րդ դիրքը գրաւող «Ասթըն Վիլլա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
3-րդ դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ին դէմ եւ հակառակ հիւրերու որոշ
առաւելութեան, կրցաւ յաղթել Թարկէթի 12-րդ եւ եգիպտացի Թրեզեկէի 90+3րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Կրիլիշ եւ եգիպտացի Ալ Մոհամմատի
կատարեցին փոխանցումները: Իհէանաչօ 72-րդ վայրկեանին նշանակեց
«Լեյսթըր Սիթի»ի կոլը, Պարնզի փոխանցումով:
Այս հանգրուանի դարձի երկրորդ մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր
Սիթի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի
դէմ: Երթի մրցումին, «Սիթի» յաղթած էր 3-1 հաշիւով, ուրեմն «Եունայթըտ» պէտք
է յաղթէր երեք կոլի տարբերութեամբ: Թէեւ «Սիթի» ունէր որոշ առաւելութիւն,
սակայն չկրցաւ օգտագործել զայն, իսկ «Եունայթըտ»ի Նեմանիա Մաթիչը
նշանակեց մրցումին միակ կոլը 35-րդ վայրկեանին եւ 76-րդ վայրկեանին

Միլան Եւ Ինթէր Միլան Դէպի
Կիսաւարտական

Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի քառորդ
աւարտական հանգրուանի մրցումները: 8-րդ դիրքը գրաւող «Միլան»ը իր դաշտին
վրայ ընդունեց 12-րդ դիրքը գրաւող «Թորինօ»ն եւ հաւասարակշռուած մրցումէ
մը ետք, յետ երկարաձգումի յաղթեց Պոնավենթուրայի մէկ, Չալհանօղլույի
երկու եւ Իպրահիմովիչի կոլերով: Պրեմըր նշանակեց «Թորինօ»ի երկու կոլերը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Միլան – Թորինօ 4-2 յետ երկարաձգումի
- Ինթէր Միլան – Ֆիորենթինա 2-1
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Միլան – Եուվենթիւս եւ Նափոլի – Ինթէր Միլան
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Ռոմա Պարտուեցաւ

Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ
հանգրուանի մրցումներուն, 15-րդ դիրքը գրաւող «Սասուոլօ»ն իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ: Մխիթարեան
բացակայեցաւ այս մրցումէն: Ծեքօ եւ Վարեթու տուգանայինով նշանակեցին
«Ռոմա«ի կոլերը, մինչ Քափութօ՝ երկու, Ճուրիչիչ եւ Պոկա նշանակեցին
«Սասուոլօ»ի կոլերը: 69-րդ վայրկեանին, Փելլեկրինի ստացաւ երկրորդ դեղին
քարտը: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Քալիարի – Փարմա 2-2, - Սասուոլօ – Ռոմա 4-2
- Եուվենթիւս – Ֆիորենթինա 3-0
- Լացիօ Ռոմա – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 5-1
- Աթալանթա – Ճենովա 2-2, - Միլան – Հելլաս Վերոնա 1-1
- Ուտինեզէ – Ինթէր Միլան 0-2
- Սամփտորիա – Նափոլի 2-4
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 54 կէտ +22, 2)Ինթէր Միլան 51 կէտ +26, 3)Լացիօ
21 մ 49 կէտ +32, 4)Աթալանթա 39 կէտ +29, 5)Ռոմա 39 կէտ +13:

Ֆրանսայի Բաժակ

Մոնփելիէ Եւ Մոնաքօ Դուրս Մնացին

Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի առաջին
մրցումներուն, չորրոդ դասակարգի «Պելֆոր»ը տուգանային հարուածներով
դուրս ձգեց առաջին դասակարգի, Միշէլ Տէր Զաքարեանի մարզած «Մոնփելիէ»ն:
Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պելֆոր (Դ.Դաս.) – Մոնփելիէ 0-0 տուգ.5-4
- Անժէ – Ռէն 4-5 յետ երկրձգ.
- Լիմոնէսթ (Ե.Դաս.) – Տիժոն 1-2 յետ երկրձգ.
- Մոնաքօ – Սենթ Էթիէն 0-1
- Էփինալ (Դ.Դաս.) – Լիլ 2-1
- Փօ (Գ.Դաս.) – Փարի Սէն Ժերմէն 0-2
- Օլիմփիք Մարսէյ – Սթրասպուրկ 3-1
- Նիս – Օլիմփիք Լիոնէ 1-2

Ֆրանսայի Ախոյեանութիւն

Մոնփելիէ Զիջեցաւ Առաջատարին

Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը
գրաւող, Միշէլ Տէր զաքարեանի մարզած «Մոնփելիէ»ի դէմ եւ յաղթանակ
տարաւ Սարապիայի, Տի Մարիայի, Մպափփէի, Քուրզաուայի կոլերով եւ
Քոնկրէի սխալմամբ նշանակուած կոլով: 17-րդ վայրկեանին, «Մոնփելիվ»ի
բերդապահ Պերթօ կարմիր քարտ ստացած էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Ռէն – Նանթ 3-2
- Փարի Սէն Ժերմէն – Մոնփելիէ 5-0
- Սթրասպուրկ – Լիլ 1-2, - Անժէ – Ռեմս 1-4
- Նիս – Օլիմփիք Լիոնէ 2-1, - Մէց – Սենթ Էթիէն 3-1
- Պորտօ – Օլիմփիք Մարսէյ 0-0
Դասաւորում. 1)Փարի Սէն Ժերմէն 55 կէտ +43, 2)Օլիմփիք Մարսէյ 43 կէտ
+9, 3)Ռէն 40 կէտ +8, 5)Մոնփելիէ 33 կէտ +4, 6)Օլիմփիք Լիոնէ 32 կէտ +14:

Ափրիկէի Չեմփիընզ Լիկ

Նըժմէթ Ալ Սահէլ Եւ Ալ Ահլի Դէպի Յաջորդ
Փուլ

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Ափրիկէի Չեմփիընզ Լիկի զտումի վերչին՝ 6-րդ
հանգրուանի մրցումները: Խմբակներու առաջին երկու դիրքերը գրաւող ութ
խումբեր ապահովեցին իրենց քառորդ աւարտական հանգրուանի տոմսերը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - ԹՓ Մազեմպէ (Դեմ.Քոնկօ)– ԶԷՍՔՕ Եուն. (Զամպիա) 3-1
- 1e Տէ Ակոսթօ (Անկոլա) – Ալ Զամալէք (Եգ.) 0-0
Դաս.. 1)Մազեմպէ 14 կէտ, 2)Զամալէք 9 կէտ, 3) 1e Տէ Ակոսթօ 4 կէտ:
Բ.խմբակ. - Ալ Հիլալ Օմտուրման (Սուտ.) – Ալ Ահլի (Եգ.) 1-1
- Նըժմէթ Ալ Սահէլ (Թուն.) – Փլաթինում (Զիմպապուէ) 2-0
Դաս.. 1)Նըժմէթ Ալ Սահէլ 12 կէտ, 2)Ալ Ահլի 11 կէտ, 3) Ալ Հիլալ 10 կէտ:
Գ.խմբակ. - ԻւՍՄ Ալժէ (Ալճ.) – Փեթրօ Տէ Լուանտա (Անկ.) 2-2
- Մամել.Սանտաունզ (Հար.Ափր.) – Ուիտատ Քազապլ.(Մար.) 1-0

Դաս.. 1)Սանտաունզ 14 կէտ, 2)Ուիտատ 9 կէտ, 3)Փեթրօ 4 կէտ:
Դ.խմբակ. - Քապիլի (Ալճ.) – Ալ Թարաժժի (Թուն.) 1-0
- Ռաժա Քազապլանքա (Մար.) – Վիթա Քլապ (Դեմ.Քոնկօ) 1-0
Դաս. 1)Ալ Թարաժժի 11 կէտ +4, 2)Ռաժա 11 կէտ +2, 3)Քապիլի 7 կէտ:
Ռմբարկուներ. 1)Ճ.Մուլեքա-ԹՓ Մազեմպէ 7 կոլ, 2)Ա.Պենշարքի-Զամալէք 3
կոլ, 3)Ա.Ալ Քաապի-Ուիտատ 3 կոլ:

Ասիոյ Չեմփիընզ Լիկ

Էնթլըրզ Եւ Ալ Սախյլիյա Պարտուեցան

Ասիոյ Չեմփիընզ Լիկին մասնակցող 32 խումբերը յայտնի դարձան փլէյ օֆի
մրցումներէն ետք: Յաղթող խումբերը պիտի մասնակցին Չեմփիընզ Լիկի
մրցումներուն, իսկ պարտուողները՝ Ֆետերասիոնի Բաժակի մրցումներուն:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շանկհայ (Չին.) – Պուրիրամ Եուն. (Թայլ.) 3-0
- Սէուլ (Հար.Քորէա) – Քետահ (Մալ.) 4-1
- Թոքիօ (Ճաբ.) – Սերէս (Ֆիլիփ.) 2-0
- Քաշիմա Էնթլըրզ (Ճաբ.) – Մելպորն Վիքթըրի (Աւստրալ.) 0-1
- Ալ Այն (ԱՄԷ) – Պունիոտքոր (Իւզպ.) 1-0
- Ալ Սայլիյա (Քաթ.) – Շահր Խոտրու (Իրան) 0-0 տուգ.4-5
- Ալ Ռայյան (Քաթ.) – Էսթեղլալ (Իրան) 0-5
- Ալ Ահլի (Ս.Արաբ.) – Իսթիքլոլ Տուշամպէ (Թաճ.) 1-0

Ասիոյ Ֆետերասիոնի Բաժակ

Ալ Քուտս Անցաւ Յաջորդ Փուլ

Ասիոյ ֆութպոլի Ֆետերասիոնի բաժակի փլէյ օֆի հանգրուանի դարձի մրցումին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Սուր (Օման) – Հիլալ Ալ Քուտս (Պաղ.) 0-0, երթ.0-2

Ճատրակ
Փորթուկալի Բաց Մրցաշարք

Կարէն Գրիգորեան Շահեցաւ Տիտղոսը

Փորթուկալի մայրաքաղաք Լիզպոնի մէջ
աւարտեցան ճատրակի միջազգային Բաց
մրցաշարքի մրցումները:
Մրցաշարքին կը մասնակցէին 33 երկիրներու 216 ճատրակի վարպետներ, որոնցմէ 14-ը մեծ վարպետներ:
Ինը հանգրուան ետք, արձանագրելով
6 յաղթանակ եւ 3 հաւասարութիւն իւ
շահելով 7,5 կէտ, առաջին դիրքը գրաւեց
ու տիտղոսը շահեցաւ Հայաստանի մեծ
վարպետ Կարէն Գրիգորեանը: Կէս կէտ հեռու էին 8 վարպետներ, որոնց շարքին
Ֆրանսան ներկայացնող Տիգրան Ղարամեանը:

Պասքեթպոլ
Տուպայի Մրցաշարք

Ռիատի Պէյրութ Գրաւեց 2-րդ Դիրքը

Արաբական Միացեալ Էմիրութեան Տուպայ քաղաքի պասքեթպոլի միջազգային
մրցաշարքի մրցումները աւարտեցան: Մրցաշարքի քառորդ աւարտական
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Հուփս - Ռատէս (Թունուզ) 82-78
-Ռիատի Պէյրութ - Պէյրութ 85-74
-Սալլա (Մարոք) – Արաբ.Միաց.Էմիր. 85-80
-Մայթի Սփորթ (Ֆիլիփին) – Ալ Ուասպա (Սուրիա) 88-71
Կիսաւարտական հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ռիատի Պէյրութ (Լիբ.) - Հուփս (Լիբ.) 91-90
Ամենալաւ մարզիկներ. Ուաէլ Արաքժի, Մայք Էֆիպրա – Ալի Մանսուր, Քարիմ
Զէյնուն
-Մայթի Սփորթ (Ֆիլիփին) – Սալլա (Մարոք) 80-76
Աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Մայթի Սփորթ (Ֆիլիփին) – Ռիատի Պէյրութ (Լիբ.) 92-81
Այս արդիւնքին հիման վրայ, Ֆիլիփիններու «Մայթի Սփորթ» խումբը շահեցաւ
տիտղոսը: «Ռիատի Պէյրութ» անցեալ տարուան ախոյեանն էր:
Երրորդ դիրքի մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Սալլա (Մարոք) - Հուփս (Լիբ.) 84-63
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Սերունդի Դաստիարակութեան Մասին`
Գիտակից Ուսուցչի Իրաւունքով
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Դրա համար էլ մենք մեր ակադեմական հատորներում հայոց
պատմութեան այս վերջին տասնամեակների պատմութեան համար
դեռ ժամանակ ենք թողել, որպէսզի կրքերը հանդարտուեն, եւ
այդ ամբողջը քաղաքագիտութիւնից հրապարակախօսութիւնից
վերածուի պատմութեան, եւ նոր արդէն ակադեմական
շարադրանքով ներկայացնենք:
ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ,
ակադեմիկոս, Երեւան

Թ

էեւ այլեւս հայ կեանքի մէջ ոչինչ մեզ կը զարմացնէ, բայց Հայաստանի դպրոցներու պատմութեան դասագրքերուն մէջ տեղ գտած
մեր անմիջական պատմութեան արձանագրութիւնը եւ ուսուցումը
զարմանք պատճառեց, աւելի ճիշդ` տխրեցուց: Թէեւ առաջին անգամը
չէր, որ կը հանդիպէի նման երեւոյթի: Աւելի քան կէս դար առաջ խմբագիր
եւ քաղաքական գործիչ մը, որ միաժամանակ պատմութիւն կ’աւանդէր
հայկական երկրորդական վարժարանի մը մէջ, իր խմբագրականները
ամփոփած հատորը աշակերտներուն կողմէ որպէս վերամուտին գնուելիք
դասագիրքերուն ցանկին վրայ արձանագրած էր: Այդ մասին գրած էի ուսուցչի
պարտաբանութեանս (déontologie) անսալով:
Տեղեկացայ, որ Հայաստանի դպրոցներու պատմութեան դասագիրքերուն
եւ ուսուցման ծրագրին մէջ վերջին երկու տարիներու քաղաքական
իրադարձութիւնները եւ դէպքերը արդէն տեղ գտած են: Այսինքն, օրուան
իշխանութիւնը, իր կրթութեան նախարարով, անմիջականը արդէն պատմութիւն կը համարէ` առանց սպասելու, որ ժամանակը խօսի, պատմաբանը ցորենը զատէ որոմէն, յստակացում տեղի ունենայ: Դպրոցը
քաղաքական հայեացքներու հանդիսասրահ չէ, ոչ ալ` հեռատեսիլային
վիճարկումներու բեմ: Հայ դպրոցին մէջ հայ մանուկը պիտի սորվի իր
ժողովուրդի պատմութիւնը` իր ազգային ինքնութիւնը կերտելու համար, որ
տարբեր որակ է անմիջական մրցակցութիւններէ: Դասարանի աշակերտները
իրենց հայրերու տարբերութիւնները եւ վէճերը պիտի չսորվին որպէս
պատմական գիտութիւն:
Շատ ալ հեռու չեն այն ժամանակները, երբ Խորհրդային Միութեան մէջ
ընդունուած միտք էր, որ պատմութիւնը իր օղակը փակած էր, եւ խորհրդային
կարգերը, եթէ վերջնական չէին, կոչուած էին տեւելու հազար տարի: Այսինքն,
ինչ որ կ’ուսուցուէր խորհրդային դպրոցին մէջ, փոփոխելի չէր, վիճելի չէր,
վարդապետութեան մը արտայայտութիւնը եղող կրթական համակարգը կը
հպատակէր անյեղլի տեսութեան մը: Այդպէս էր նաեւ նացիական միտքը,
որ Երրորդ Ռայխը պիտի տեւէր հազար տարի…
Այս վերաբերումը դէմ կ’երթայ պատմութեան ուսուցման պարտաբանութեան
եւ ուսուցիչին կը պարտադրէ այժմէական-անմիջականի կողմնորոշումներով
նորահաս սերունդին ուղեղալուացք ընել: «Թաւշեայ յեղափոխութիւն»-ը
անմիջական քաղաքական նոր կացութիւն մըն է` իր լոյս ու մութով, որուն մասին
քննական պատմութիւնը իր խօսքը չէ ըսած, այսինքն թեր ու դէմ կարծիքներէ
չէ մաքրուած, դատում չէ եղած: Իսկ այդ «յեղափոխութեան» իշխանութիւնը
ինքզինքին չի կրնար ներել շրջանցելու քննական պատմութիւնը եւ չի կրնար
անտեսել գալիք ժամանակի վճիռը: Այս երեւոյթը ինքնապանծացում է` դիրքի
չարաշահումով: Պատմութիւնը ունի իր գիտնականները, որոնք կը դիտեն,
կը դատեն եւ կը վճռեն:
Անսխալական եւ միակ ճիշդը ըլլալու խորհրդային «արեւային» վարդապետական վերաբերումները ծանօթ են: Այսօր, երբ դպրոցներու մէջ` որպէս
պատմութիւն եւ գիտելիք, կ’ուսուցանեն անմիջական իրադարձութիւնները,
չենք կրնար չմտածել ոչ հեռաւոր անցեալի մասին, երբ խորհրդային
մտածողութիւնը կ’եզրակացնէր, որ իրմով կը փակուէր պատմութեան օղակը:
Բնական հետեւութիւնն ալ այն կրնայ ըլլալ, որ ներկայի իշխանաւորները
անփոխարինելի են, յաւերժական են:
Ֆրանսական խօսքը շատ դիպուկ է. «Գերեզմանատուները լիքն են անփոխարինելիներով», մեծ եւ պզտիկ:
Երբեմն իրատեսութիւն եւ քաջութիւն պէտք է ունենալ եւ խորհիլ Խորհրդային
Միութեան փլուզումէն ծնունդ առած տարբեր ազգային հանրապետութիւններու մասին: Անոնցմէ ոմանք ղեկավարուեցան եւ կը ղեկավարուին եօթանսուն
տարիներու ընթացքին արմատաւորուած սկզբունքներով եւ բարքերով,
որոնց յատկանշականներէն է իշխանութեան դիրքի վրայ յաւերժացումը.
անսխալականութիւն, անփոխարինելութեան, նախախնամականութիւն:
Այս մտայնութիւնը կը տեւէ նախկին խորհրդային հանրապետութիւններուն
մէջ, որուն հետեւանքը նոյն դիրքի վրայ յաւերժացումն է: Հայաստան զերծ չէ
այս ախտէն, որ կը հակասէ ժողովրդավարութեան եւ ազատութիւններուն:
Այդպէս է մասամբ նաեւ սփիւռքը, ուր ականատես կ’ըլլանք անհատական
եւ ընտանեկան յաւերժացումներու:

Կը յիշեմ իր աթոռին վրայ յաւերժացած սփիւռքեան կարեւոր անձի մը մահը,
որուն մօտիկներէն մէկը, երբ ցաւակցութիւն կ’ընդունէր, ըսաւ. «Ես մեր
մասին չեմ մտածեր, բայց ի՞նչ պիտի ըլլայ ազգին վիճակը»: Այսօր ոչ ոք կը
յիշէ այդ շատ կարեւոր անձը… եւ պատմութիւնը չփակեց իր օղակը, կեանքը
շարունակուեցաւ իր տաք ու պաղով:
Ինչպէս Հայաստան կ’ըսեն, չինովնիկները ընկերաքաղաքական եւ պատմական տեսիլք չունին, անոնք կը կրկնեն «տիրոջ ձայնը»…
Ինքնակալական դրութիւնը (système) այնպէս է, որ քաղաքացին կա՛մ կը մտնէ
տիրողի խաղին մէջ, կա՛մ կը չէզոքանայ: Խորհրդային օրերու գրականութիւնը
դրութեան բաց գիրքն է, ուր արձանագրուած են միտքի ստրկացումները:
Օրինակ մը` միշտ սիրելի Սիլվա Կապուտիկեանէն… Ստալինի մասին.
Երբ դո՛ւ ես յոյսի խօսքը ասում
Ցրուում է մութը մռայլադէմ.
Քո շուրթից ելած ամէն խոստում
Մեր մէջ մարմին է առնում արդէն,
Ու քո յոյսով է շնչում կրկին
Զարթնող այս հողը կենսաշաղախ,
Փռի՛ր տագնապած այս աշխարհին
Քո ծխամորճի ծո՜ւխը խաղաղ…
Քաղաքական իրադարձութիւն մը դեռ պատմութիւն չէ, անմիջական է,
կողմնապաշտական, մասնակի: Հայաստան կարգախօս է, իշխանութեան
շրջանակներուն մէջ, բարբառիլ «մեր թիմ»-ի մասին, այսինքն «թաւշեայ
յեղափոխութիւն»-ը լիազօրութիւններ տուած է «թիմ»-ին: Ազգը որպէս
ամբողջութիւն մասնակի՞ց է այդ լիազօրութիւններու տուչութեան: Ու քո
յոյսով է շնչում կրկին / Զարթնող այս հողը կենսաշաղախ, /Փռի՛ր տագնապած
այս աշխարհին, ըսած է բանաստեղծուհին` թաղելով իր մտաւորականի
անկախութիւնը:
Սերունդներու հոգիներու վրայ բռնացում է տիրող իշխանութեան գովերգանք
դարձնել պատմութեան ուսուցումը:
Մտաւորականը ընթացիկ պատուէր կատարող պաշտօնեայ չէ: Անմիջական
պատմութիւնը` առանց քննական դատումի, ստրուկ չինովնիկի գործ է: Խօսքը
պէտք է տրուէր բանիմաց մարդոց, որոնք գիտեն, թէ ի՛նչ են պատմութիւն,
գիտութիւն եւ ազգային հեռանկարային ըմբռնումներ:
Այս քանի մը էջերուն սկիզբը դրուած ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեանի միտքը
առաջնորդող պէտք էր ըլլար եւ ըլլայ քաղաքական գործիչին, մանկավարժին
եւ քաղաքական գործիչին համար: Վերջինը պէտք է պատմութիւն գիտնայ
հասկնալու համար տարբերութիւնը մնայունին եւ ժամանակաւորին,
դիպուածականին:
Կրկին կարդանք անմիջականի ստրուկը չեղող ակադեմիկոսին խօսքը. «Դրա
համար էլ մենք մեր ակադեմական հատորներում հայոց պատմութեան այս
վերջին տասնամեակների պատմութեան համար դեռ ժամանակ ենք թողել,
որպէսզի կրքերը հանդարտուեն, եւ այդ ամբողջը քաղաքագիտութիւնից,
հրապարակախօսութիւնից վերածուի պատմութեան, եւ նոր արդէն ակադեմական շարադրանքով ներկայացնենք»:
«Ժամանակ ենք թողել, որ կրքերը հանդարտուեն»…
Եւ մանկավարժութիւնը չծառայեցնել անհարազատին: Մանկավարժութիւնը
պատասխանատու որակ է, ան քաղաքական, կողմնապաշտական եւ
շահադիտական չէ: Այս, առանց ճապկումներու, պէտք է ըսել ուսուցիչին,
լրագրողին եւ քաղաքական գործիչին:
Ղեկավարին պարտականութիւնն է պատմաբան ակադեմիկոսին խօսքը`
«կրքերը հանդարտուեն»…
Ի՞նչ է այսօր հրամացուած պատկերը` Հայաստան եւ խարխափելով քայլ
պահող սփիւռք(ներ)…
Հաւկուրութենէ՞ կը տառապինք Սիլվա Կապուտիկեանին հետ ըսելու համար`
Քո շուրթից ելած ամէն խոստում
Մեր մէջ մարմին է առնում արդէն…
Ամբոխահաճութիւնը պիտի յաղթահարե՞նք ազգային իրաւ գիտակցութեամբ:
Միշտ պէտք է յիշել ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի տնօրէնի խօսքը. «Վաղը միշտ ուշ է»…
Եւ պատմութիւն գրել եւ սորվեցնել ակադեմական իրապաշտութեամբ,
ճշմարտութեամբ եւ պճեղ մըն ալ` ազգային հարազատութեամբ եւ գիտակցութեամբ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Պարսկաստանը Ներկայացնող՝

Ռաանա Տունիան

(Աշխարհի՝ Կանանց Գեղեցկութեան Առաջին Մրցոյթի
Յաղթողը)
Համադրեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Հետեւեալ նիւթին հետ թերթիս բարեկամ
Ռուբինա Օհանեանէն ստացած էինք
հետեւեալ գրութիւնը: Ամբողջութեամբ
կը հրատարակենք:
«Նախորդող օրերուն կարդացի «Զարթօնք»ում տպագրուած նիւթը Պարսկաստանի
գեղեցկուհի
արքայադուստրերի վերաբերեալ։ Լաւ աշխատանք է կատարուել։ Գուցէ ձեզ համար
նորութիւն լինի իմանալ, որ աշխարհի՝
կանանց առաջին գեղեցկութեան մրցոյթին յաղթողը Պարսկաստանը ներկայացնող Ռաանա Տունիան էր:
Այդ մրցոյթը կազմակերպուել էր ֆրանսիական մի ժուռնալի կողմից՝ 1896
թուականին, Փարիզում։ Մրցոյթին մասնակցեցին 50 երկրներից ներկայացուցիչներ, ու վերջնական յաղթող ճանաչուեց
գեղեցկադէմ, նրբագեղ Ռաանան։
Առաջարկում եմ այս մասին հետեւեալ
գրութիւնն էլ հրապարակէք, որպէսզի
ընթերցողները չկարծեն, որ ժամանակին
Պարսկաստանում մարդիկ սիրում էին
միայն բեղեր ունեցող, գիրուկ կանանց...»։

1896 թուականին, ֆրանսիական մի թերթի նախաձեռնութեամբ (Illustrations), առաջին անգամուայ
համար կազմակերպւում է աշխարհի՝ կանանց
գեղեցկութեան մրցոյթը։ Այդ մրցութեանը մասնակցեցին 50 երկրներից ներկայացուցիչներ։
Պարսկաստանը ներկայացնում էր գեղեցկադէմ,
նրբագեղ Ռաանա Տունիա, ով այդ մրցոյթի յաղթող/
թագուհին ճանաչուեց։
Ռաանան ծնուել էր 1876 թուականին, Պարսկաստանի (Իրան) Խորասան նահանգի Թորբաթ-Հէյդարիէ քաղաքում՝ մեծահարուստ ընտանիքում։ Նրա հայրը Խորասանի անուանի եւ
հարուստ խաներից էր, ով ոչինչ չէր խնայում
իր դստեր կրթութեան համար։ Ռաընային ամեն
կերպ հովանաւորում էր Պարսկաստանի ժամանակի թագաւոր՝ Ռեզա շահը, ով միջոցներ եւ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
«Կինը աշխարհ չէ եկած մինակ հաճելի
ըլլալու համար։ Կինը եկած է իր խելքը,
մտային, բարոյական եւ ֆիզիքական յատկութիւնները զարգացնելու համար։ Ինքզինքնին յարգող բոլոր կիներուն իտէալը
միայն հաճելի ըլլալը պէտք չէ ըլլայ, այլ
երկրիս վրայ գործօն բարերար տարր մը
դառնալը»։
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
հնարաւորութիւններ ստեղծեց, որ Ռաընան
երաժշտական բարձրագոյն կրթութիւն ստանայ Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում։ Ռաընա
Դոնայն օպերայի երգչուհի էր Ֆրանսիայում։
Միաժամանակ, նա համարւում էր այդօրերի
ամենայայտնի մոդելը։
Հայրենիք վերադառնալուց յետոյ, Ռաանան իր
մասնագիտական աշխատանքը ծաւալեց. սկսեց
երաժշտութիւն դասաւանդել աղջիկներին ու
տղաներին։ Նա այդ տարիներին օպերայի միակ
երգչուհին էր Իրանում։ Ռաանա Տունիայի կեանքի
մասին տեղեկութիւններ շատ չեն պահպանուել։
Նա երբեք չամուսնացաւ։ Առաջացած տարիքում
անուշադրութեան մատնուեց ու մահացաւ իր
ծննդավայր քաղաքում՝ լքուած ու միայնակ։ Մահը՝
1947 թուականին՝ 71 տարեկան հասակում։

05

2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԱՀԱՐՈՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1961)
«Լիալուսին 1.Գլխարկով մարդ»
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ԿՈՉ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Վենետիկի Յանձնաժողովի Նախագահը
Սահմանադրական Դատարանին Շուրջ Ստեղծուած
Տագնապին Գծով Զսպուածութեան Կոչ Կ՛ուղղէ
Շար. էջ 03-էն
Վերջին շրջանի հրապարակային
յայտարարութիւններն ու գործողութիւնները չեն համապատասխաներ այդ չափանիշներուն եւ չեն
կրնար օժանդակել լարուածութեան
մեղմացման:
Ժողովրդավարական մշակոյթն
ու հասունութիւնը կը պահանջեն կառուցակարգային զսպուա-

ծութիւն, բարեխղճութիւն եւ
փոխադարձ յարգանք` պետական
հաստատութիւններուն միջեւ:
Կրկին կոչ կ՛ուղղեմ բոլոր կողմերուն ցուցաբերելու զսպուածութիւն
եւ մեղմացնելու լարուածութիւնը
այդ մտահոգիչ իրավիճակին մէջ`
Հայաստանի Սահմանադրութեան
բնականոն գործողութիւնը ապահովելու համար», նշած է Պուքիքիոն:

Հայաստանը Աշխարհի Ամենաարագ Աճող
Զբօսաշրջային Ուղղութիւններէն է. UNWTO

Հայաստանը դարձած է աշխարհի ամենաարագ աճող զբօսաշըրջական ուղղութիւններէն մէկը՝
ՄԱԿ-ի զբօսաշրջութեան կազմակերպութեան տուեալներուն համաձայն։ Վկայակոչելով UNWTO-ի
«Զբօսաշրջային ծանրաչափ»-ի
տուեալները՝ Armenpress.am-ը կը
հաղորդէ՝ թէ ամենաարագ զարգացող ուղղութիւններու շարքին
Հայաստանը 12-րդն է՝ 14.4 տոկոս
աճով։
Զբօսաշրջութեան համաշխարհային կազմակերպութեան զեկոյցին
համաձայն, ամենամեծ աճը արձանագրած է Միանման՝ 40.2 տոկոս։

Հարեւաններէն միայն Իրանը
գերազանցած է Հայաստանին՝ զբօսաշրջութեան աճով, աշխարհի
մէջ գրաւելով երրորդ տեղը՝ 27.9
տոկոս աճով։ ԵԱՏՄ պետութիւններուն մէջ Հայաստանը անվիճելի
առաջատարն է, որուն կը յաջորդէ
միայն Ղազախստանը (20-րդ տեղ՝
10 տոկոս աճով)։
Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը զբօսաշրջութեան աճի ցանկին վրայ ետ
մնացած են Հայաստանէն՝ զբաղցնելով համապատասխանաբար 13-րդ
եւ 17-րդ տեղերը՝ 14 եւ 11.4 տոկոս
աճով։

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

