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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ՀՀ Նախագահի Նստավայրին Մէջ Տեղի Ունեցած է
Յորդանանի Թագաւորի Դիմաւորման
Պաշտօնական Արարողութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի նստավայրին մէջ տեղի
ունեցած է պաշտօնական այցով Հայաստան ժամանած՝ Յորդանանի
Հաշիմեան Թագաւորութեան թագաւոր, Նորին Արքայական Մեծութիւն
Ապտալլահ Երկրորդ Ըպն ԱլՀուսյյն Ալ Հաշիմիի դիմաւորման պաշտօնական
արարողութիւնը: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Զինուորական նուագախումբին կատարումով հնչած են Յորդանանի
Հաշիմեան Թագաւորութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական
օրհներգերը:
Նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ թագաւոր Ապտալլահ Երկրորդը պատուոյ
պահակախումբի հրամանատարին ուղեկցութեամբ կատարած են զինուորական նուագախումբի եւ պատուոյ պահակախումբի ստուգայց։ Նախագահն
ու թագաւորը իրարու ներկայացուցած են երկու երկիրներու պաշտօնական պատուիրակութիւններն ու ընդունած են պատուոյ պահակախումբին
քայլերթը:

Պէյրութի յատկապէս կեդրոնական շրջանին մէջ երէկ առաւօտեան կանուխ
ժամերէն սկսեալ լարուած կացութիւն կը տիրէր։
Արդարեւ հարիւրաւոր երիտասարդներ փորձեցին մօտենալ խորհրդարանի
շէնքին, ուր նորանշանակ կառավարութեան վստահութեան քուէարկութիւնը
տեղի պիտի ունենար:
Բողոքի ցոյցերուն զուգահեռ ապահովական ուժեր փորձեցին տարբեր
միջոցներով հեռացնել ցուցարարները։ Լարուած մթնոլորտին մէջ տեղի
ունեցան բախումներ, որուն արդիւնքով ինկան վիրաւորներ ապահովական
մարմիններ արցունքաբեր կազ, ինչպէս նաեւ ջրցան մեքենաներ գործի դրին
հեռացնելու համար ցուցարարները։
Օրը կարեւոր էր վարչապետ Հասսան Տիապի կառավարութեան համար,
այն իմաստով, որ խորհրդարանը իր վստահութեան քուէն պիտի շնորհէր
կառավարութեան:
Քուէարկութեան արդիւնքը անբարունակ դուրս եկաւ: Խորհրդարանի
անդամներուն ընդհանուր թիւին՝ 128ի կէսէն նուազ թիւով երեսփոխաններ
իրենց վստահութիւնը շնորհեցին կառավարութեան: Նշենք, որ նիստին
ներկայ եղան թիւով 84 երեսփոխաններ, որոնցմէ 63 ը ի նպաստ քուէարկեցին:
Քսանը՝ դէմ, իսկ մէկը՝ ձեռնպահ:
Օրուայ ընթացքին պատահած կարեւոր միջադէպերէն հանդիսացաւ
երեսփոխան Սալիմ Սաատէ ծեծի պարագան, որուն որպէս արդիւնք
ան հիւանդանոց փոխադրուեցաւ: Նշենք, որ մինչ Սաատէ կը փորձէր
Խորհրդարանի շէնք հասնել, խումբ մը ցուցարարներ յարձակեցան անոր
վրայ ու ձեռնակռիւ տեղի ունեցաւ անոր թիկնապահներուն հետ։ Միջադէպին
ընթացքին ցուցարարներ քանի մը հարուած հասցուցած են երեսփոխանի
դէմքին: Աւելի ուշ ան միացաւ նիստին:
Ապահովական
այլ
միջադէպ միջադէպ
մըն ալ պատահեցաւ
Պէյրութի Ուզաաի շըրջանին ոստիկանատան մէջ, ուր զոհուեցաւ Գնդ. Ժալալ Շըրէյֆը, երբ իր վրայ կրակ
բացաւ այնտեղ արգելափակուած երիտասարդներէն մէկուն
եղբայրը:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Ապտալլահ Երկրորդը
Քննարկած են Տնտեսական Կապերու Զարգացման
Վերաբերող Հարցեր
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կառավարութեան տան մէջ հիւրընկալած է պաշտօնական այցով Հայաստան գտնուող Յորդանանի Հաշիմեան
Թագաւորութեան թագաւոր, Նորին Արքայական Մեծութիւն Ապտալլահ
Երկրորդ Ըպն ԱլՀուսէյն Ալ Հաշիմին: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն:
Ողջունելով Յորդանանի թագաւորը՝ վարչապետը յատկապէս նշած է, թէ
Յորդանանի հետ յարաբերութիւնները շատ կարեւոր են մեր երկրի համար,
քանի որ Միջին Արեւելքն ու Յորդանանը՝ Հայաստանի համար՝ կը համարուի
ռազմավարական գործընկերութեան ուղղութիւն: Վարչապետը ուրախութիւն
յայտնած է երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւններու զարգացման
համար, եւ նշած,- «Մենք արդէն յստակեցուցած ենք արդիւնքները, ունինք
քանի մը առանձնայատուկ ուղղութիւն, որոնք երկկողմանի հետաքրքրութիւն
կը ներկայացնեն: Ես նաեւ ուրախ եմ, որ Ձեր հետ եկած է գործարարներու պատուիրակութիւն, եւ մենք կը պատրաստուինք ստորագրել յստակ
փաստաթուղթ մեր յարաբերութիւնները առաւել լաւացնելու եւ առաւել
արդիւնաւէտ դարձնելու համար»:
Շար. Էջ 02
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Մամլոյ Համահայկական Համաժողովի
Նախապատրաստական Նիստ Երեւանի Մէջ
11 փետրուարին Երեւանի մէջ
տեղի ունեցաւ Հայ մամուլի
համահայկական համաժողովի
կազմակերպական աշխատանքի խումբի կարգ մը անդամներու հանդիպումը, որուն ընթացքին քննարկուած է համաժողովի
նախապատրաստական յանձնախումբի` 29 փետրուարէն 3
մարտին Անթիլիասի մէջ տեղի
ունենալիք նիստի օրակարգը:
Աշխատանքային խումբի անդամները («Արմէնփրես» լրատուական
գործակալութեան տնօրէն Արամ
Անանեան, «Նոյեան տապան»
լրատուական գործակալութեան
տնօրէն Տիգրան Յարութիւնեան,
Լիբանանի «Ազդակ» օրաթերթի
գլխաւոր խմբագիր Շահան
Գանտահարեան, «Զարթօնք»
թերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ
Յակոբեան, Հայաստանի լրագ-

րողներու միութեան նախագահ,
«168 ժամ» թերթի գլխաւոր խմբագիր
Սաթիկ Սեյրանեանը` հեռակապով) որոշեցին դիմել շահագրգիռ
բոլոր կառոյցներուն եւ նախորդ
համաժողովին մասնակից գործընկեր լրատուամիջոցներուն՝ տեղի
ունենալիք յաջորդ համաժողովի օրակարգի եւ ձեւաչափի վերաբերեալ
առաջարկներ եւ դիտարկումներ

ներկայացնելու խնդրանք-առաջարկով:
Լրատուամիջոցներու մեր գործընկերները եւ շահագրգիռ կողմերը իրենց առաջարկները կրնան
ներկայացնել Parmforum2020@
gmail.com ելեկտրոնային փոստի
հասցէին մինչեւ 28 Փետրուար
2020:
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Նիկոլ Փաշինեան եւ Ապտալլահ Երկրորդը Քննարկած են
Տնտեսական Կապերու Զարգացման Վերաբերող Հարցեր
Սկիզբը Էջ 01
Ապտալլահ Երկրորդ, իր հերթին,
շնորհակալութիւն յայտնած է հիւրընկալութեան համար եւ յոյս յայտնած, թէ երկու երկիրներու միջեւ եղած
առանձնայատուկ բարեկամութիւնը
պիտի շարունակուի աւելի պայծառ
եւ ջերմութեամբ։ «Մենք հպարտ
ենք, որ իրարու հետ կիսած ենք
պատմութիւնը: Մենք դեռ միասին
շատ ընելիքներ ունինք։ Ես շատ
լաւատես եմ եւ հիացած եմ Ձեր
ընդունելութեամբ»:
Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները քննարկած են հայ-յորդանանեան տնտեսական եւ մարդասիրական յարաբերութիւններու
զարգացման վերաբերող շարք մը
հարցեր:
Վարչապետ Փաշինեան նշած
է, որ Հայաստանի մէջ ներկայիս
տնտեսութիւնը ունի զարգացման
լաւ միտումներ եւ երկրին մէջ
ստեղծուած է բարենպաստ տնտեսական միջավայր: Վարչապետը
ընդգծած է, որ ՀՀ կառավարութիւնը շահագրգռուած է յորդա-

նանեան գործարարութեան եւ
դրամագլուխի ներգրաւմամբ ու
փոխգործակցութեան լաւ հեռանըկարներ առկայ են տնտեսութեան
տարբեր ճիւղերու մէջ:
Ապտալլահ Երկրորդի խօսքով՝
իր երկրի կառավարութիւնը եւս
շահագրգիռ է Հայաստանի հետ
առեւտրատնտեսական կապերու
զարգացմամբ ու իրենք հետաքրքրուած են զբօսաշրջութեան,
գիւղատնտեսութեան, տեղեկատ-

ւական ճարտարագիտութիւններու եւ այլ ոլորտներու մէջ համագործակցութեամբ:
Կողմերը անդրադարձած են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման բանակցային
գործընթացին եւ ընդգծած հիմնախնդրի՝ բանակցային ճանապարհով լուծման կարեւորութիւնը:
Ապտալլահ Երկրորդը վարչապետ
Փաշինեանը պաշտօնական այցով
հրաւիրած է Յորդանան:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հիւրընկալած է Յորդանանի
Հաշիմեան Թագաւորութեան Թագաւորը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածինի մէջ, Փետրուար
11-ին, հիւրընկալած է պաշտօնական այցով Հայաստան ժամանած
Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութեան թագաւոր Նորին

Մեծութիւն Ապտալլահ Երկրորդ
Ըպն ԱլՀուսէյն Ալ Հաշիմին: Այս
մասին կը յայտնեն Մայր Աթոռի
տեղեկատուական համակարգէն։
Ողջունելով Յորդանանի թագաւորի
այցը
Հայաստան
եւ
Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածին` Նորին

Սրբութիւնը յոյս յայտնած է, որ
այս այցելութիւնը առաւել պիտի
զօրացնէ երկու երկիրներուն միջեւ
յարաբերութիւնները՝ մեծապէս
նպաստելով յետագայ սերտ գործակցութեան:
Շար. Էջ 07

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Արամ Ղանալանեան
Արամ Տիգրանի Ղանալանեան
(12 Փետրուար 1909, Ախալցխա
— 9 Յունիս 1983, Երեւան) հայագէտ, բանագէտ, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ (1965), ՀԽՍՀ ԳԱ
ակադեմիոյ անդամ (1977)։ ՀԽՍՀ
գիտութեան վաստակաւոր գործիչ (1967)։ Սորված է Ախալցխայի
մէջ, ապա ուսումը շարունակած
է Թիֆլիսի 72-րդ միջնակարգ
դպրոցին մէջ, այնուհետեւ տեղափոխուած է Երեւան։ 1927-ին
ընդունուած է Երեւանի պետական
համալսարանի պատմագրական
հիմնարկը: 1932-ին աշխատանքի
կ’ընդունուի Հայաստանի նիւթական մշակոյթի պատմութեան հիմնարկին մէջ եւ սկիզբ կը դնէ իր
գիտահետազօտական գործունէութեան։ 1937-1941 թուականներուն
դասախօսած է ԵՊՀ-ի մէջ եւ 19341951 թուականներուն՝ Խաչատուր
Աբովեանի անուան հայկական մանկավարժական հիմնարկին մէջ։ 19321938-ին եղած է ՀԽՍՀ մշակոյթի
պատմութեան, ինչպէս նաեւ պատմութեան եւ գրականութեան հիմնարկներու կրտսեր գիտաշխատող,
1938-1939-ին՝ ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնաճիւղի լեզուի եւ գրականութեան հիմնարկի բաժնի
վարիչ, 1941-1943 թթ.՝ աւագ
գիտաշխատող, 1943-1960 թթ.՝
ՀԽՍՀ ԳԱ Մանուկ Աբեղեանի
անուան գրականութեան հիմնարկի
ժողովրդական բանահիւսութեան
բաժինի վարիչ, 1960-1983 թթ.՝
աւագ գիտաշխատող։
1941-ին կը պաշտպանէ թեկնածուի ատենախօսութիւն ( «Աբովեան
եւ ժողովրդական բանահիւսութիւնը» ), 1970-ին՝ բժշկական ատենախօսութիւն ( «Հայ ժողովրդական
աւանդութիւնները» )։ Իր գիտական
ծանրակշիռ վաստակին պատճառով
Ա. Ղանալանեանը 1965-ին Հայաստանի գիտութիւններու ակադեմիոյ
թղթակից անդամ կ’ընտրուի, 1977ին՝ ակադեմիկոս։
1967-ին Արամ Ղանալանեանի
շնորհուած է գիտութեան վաստակաւոր գործիչի պատուանուն,
1951-ին «Պատուաւոր նշան»
շքանշանով պարգեւատրուած է։
Արամ Ղանալանեան, երկար տարիներ եղած Մ. Աբեղեանի անուան
գրականութեան, ՀԽՍՀ ԳԱ հնագիտութեան եւ ազգագրութեան հիմնարկներու, Մաշտոցի անուան
Մատենադարանի գիտական խորհուրդներու անդամ, գրականութեան
հիմնարկի բժշկական աստիճաններ
շնորհող մասնագիտացած գիտախորհուրդի նախագահի տեղակալ
եւ մինչեւ իր կեանքի վերջը «Պատմաբանասիրական հանդէսի» գլխաւոր խմբագիրի տեղակալն էր։
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Աշխարհի
Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Զանգուածային Պսակադրութիւն . . .

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ
Հարաւային Քորէայի Հանրապետութեան Կէբիեօնկ (Gapyeong)
քաղաքէն, որ կը գտնուի մայրաքաղաք Սէուլի հիւսիս արեւելքը։
Հոն՝ 7 Փետրուար 2020-ին, իրենց
ամուսնական երդումը կատարեցին 6,000 զոյգեր, 30,000 ականատեսներու ներկայութեան։ Անոնք
կը պատկանին Միաւորման Եկեղեցիին (Unification Church), որուն հիմնադիրն
է Sun Myung Moon անունով կրօնական դարձած յաջող առեւտրական մը։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ այս տարի կը զուգադիպի Մունի ծննդեան
հարիւրամեակին եւ զանգուածային այդ պսակադրութեան կը նախագահէր
Մունի կինը՝ Hak Ja Han Moon, որուն հաւատացեալները փաղաքշականօրէն
կը կոչեն “True Mother.”
Պատմութեան մէջ կը հանդիպինք դէմքերու, որոնք զանազան տիտղոսներ
կը շնորհեն իրենք-իրենց։ Օրինակ՝ Նափոլէոն Պոնաբարթը որ ինքզինք
կայսր հռչակեց, Թիպէթի Պուտիստներու կրօնապետը որ ինքզինք Տալայ
Լամա հռչակեց, Սիք կայսրութեան կառավարիչը որ ինքզինք Մահառաճա
հռչակեց եւ այլն։
Իսկ վերջերս ալ վերոյիշեալ մեր պատմութեան հերոսը՝ Մուն ինքզինք եւ
իր տիկինը հռչակած է «Մեսիա»ներ։ Բայց զարմանալին հոն է որ ասոնց
հաւատացողներ կան, որոնք կուրաբար կ՛ընդունին անոնց դաւանած աղանդն
ու կը հետեւին անոնց «կրօնական» ցուցմունքներուն . . .
Ուշադրութեամբ դիտեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ պսակուած
ամոլներէն կամ դիտորդներէն շատեր հագած են իրենց բերանն ու քիթը
ծածկող դիմակներ, որպէսզի չվարակուին «Քորոնա» ախտէն։
Պատմութեան համար պէտք է յիշեմ որ 2008 թուականին ալ նմանօրինակ զանգուածային պսակադրութիւն մը տեղի ունեցաւ Արցախի Հանրապետութեան Ստեփանակերտ, Շուշի եւ Գանձասար քաղաքներուն մէր՝
ուր 1,500 զոյգեր իրենց ամուսնական երդումը կատարեցին։
Անոնց հովանաւորող անձն էր բարերար Լեւոն Հայրապետեանը՝ որ
իւրաքանչիւր զոյգին տրամադրեց 2,000 տոլար, իսկ պետութիւնն ալ՝ 500
տոլար։ Անոնք կ՛ուզէին բազմացնել Արցախի բնակչութիւնը։

Դպրոցի մը Ակամայ Յանցանքը . . .

Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ հիւսիսային Գալիֆորնիոյ Պըրքլի
քաղաքէն, որու հանրային նախակրթարաններէն Էմիրսըն դպրոցը վերջերս
տուգանքի ենթարկուած է, ակամայ յանցանք կը գործած ըլլալուն համար։
Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ է այդ «աններելի» յանցանքը։
Ուրեմն, վերոյիշեալ դպրոցի ծնողա-ուսուցչական մարմինը՝ դրամահաւաքի համար կազմակերպած մէկ երեկոյին, ցուցադրած էր Ուալթ Տիզնի
ընկերութեան արտադրած «Առիւծ Թագաւորը» (The Lion King) ֆիլմը։ Այդ
գիշեր՝ այդ մարմինը կրցած էր գոյացնել 800 տոլար, որը պիտի ծառայէր
հոգալու՝ դպրոցին անհրաժեշտ զանազան պէտքերը։
Բայց քանի որ Ուալթ Տիզնի ընկերութենէն արտօնութիւն չէին ստացած՝
այդ ֆիլմը հրապարակաւ ցուցադրելու, անոնք 250 տոլարի տուգանքի մը
ենթարկուած էին . . . Այս գումարը կը ներկայացնէր իրենց շահին գրեթէ մէկ
երրորդը, որը ծանր ազդած էր ծնողա-ուսուցչական մարմնին վրայ։ Անոնք
անգիտակից էին թէ պէտք էր արտօնութիւն ստանային!
Բարեբախտաբար այս լուրը կը հասնի Ուալթ Տիզնի ընկերութեան Գործադիր
Գլխաւոր Տնօրէն (CEO) Պապ Այկըրին (տես նկարը), որը անմիջապէս
կապ կը հաստատէ դպրոցի տնօրէնութեան հետ եւ ոչ թէ միայն կը ջնջէ
վերոյիշեալ տուգանքը, այլեւ կը խոստանայ մասնակցիլ ծնողա-ուսուցչական
մարմնին կազմակերպած դրամահաւաքին, փարատելով անոնց մեծագոյն
մտահոգութիւնը։ Ան նաեւ ներողութիւն կը խնդրէ, այդ անհասկացողութեան
համար։
Հոս պէտք է յիշենք որ Թուալ Տիզնի ընկերութեան վերոյիշեալ ֆիլմի
աշխարհով մէկ ցուցադրութենէն ցարդ գոյացած էր 1.6 միլիառ տոլար։
Անանկ որ 250 տոլարը՝ այդ գումարին բաղդատմամբ, գրեթէ ոչնչութիւն
մըն է, չէ՞ք խորհիր։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ ըստ ամերիկեան քրէական օրէնքին, օրէնքի
տրամադրութիւններէն անգիտակ ըլլալը՝ գործադրուած յանցանքը չի ներէր
երբեք եւ յանցագործը տակաւին պատասխանատու կը սեպուի, տուգանքին
նկատմամբ։ Բայց այս պարագային՝ անգիտակ ըլլալը դպրոցին ի նպաստ
դուրս եկաւ, ինչպէս ամերիկեան ասացուածքը կ՛ըսէ, (ignorance is bliss.)

«Լեզուն Եւ Արիւնը» Կոստան
Զարեանէն Նոր Գիրք
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ը

նթերցողին սեղանին Կոստան
Զարեանէն նոր գիրք մը
կայ՝ «Լեզուն եւ արիւնը.
Յօդուածներ ու էսսէներ» խորագրով,
որ հրատարակուած է գրականագէտ
Երուանդ Տէր-Խաչատրեանի աշխատասիրութեամբ:
Զարեանի բազմաժանր գրականութեան մէջ իրենց պատուաւոր
տեղը ունին իր գրած յօդուածներն
ու էսսէները: Էսսէի սեռը, գրականութեան մէջ, բնորոշուելով իբրեւ
քննասիրութիւն կամ փորձագրութիւն, մեր գրականութեան մէջ
այնքան ալ մեծ տարածում չէ ունեցած, բայց ահաւասիկ, Կոստան
Զարեանը յաճախ դիմած է այս ճիւղին՝
արտայայտելով իր մտածումները,
խորհրդածութիւնները եւ յաճախ
գրական ու իմաստասիրական շունչ
տուած է իր այդ գրութիւններուն:
Քննասիրական իր գործերը Կոստան
Զարեան գրած է 1908 թուականէն, եւ այդ սեռի գործերուն զուգահեռ անոր
ստեղծագործական կեանքին մէջ միշտ ներկայ եղած է յօդուածագրութիւնը:
«Լեզուն եւ արիւնը» ժողովածոն գրողին էսսէներուն եւ յօդուածներուն
հարուստ ժառանգութեան ամփոփումն է, որ լոյս կը տեսնէ երկու գիրքով,
որոնցմէ տակաւին Ա. հատորը հրատարակուած է: Երկու գիրքերուն մէջ ալ
ներառուած են անտիպ յօդուածներ, դիմաստուերներ, օրագրութիւններ եւ
իր ժամանակի մամուլի էջերուն մէջ ընթերցողին անծանօթ մնացած նիւթեր:
Իսկ Զարեանի՝ ֆրանսերէնով գրած շարք մը հատուածներ այս գիրքին մէջ
հայ ընթերցողին կը ներկայացուին առաջին անգամ:
Կոստան Զարեանի նոր գիրքը հրատարակած են Հայաստանի «Անտարէս»,
«Սարգիս Խաչենց» եւ «Փրինթինֆօ» հրատարակչութիւնները: Մինչեւ
պատրաստ ըլլայ գիրքին Բ. հատորը, Ա. հատորը արդէն իսկ վայելքի դռներ
բացած է Կոստան Զարեանի գրականութեան սիրահարներուն:
Վերլուծելով Կոստան Զարեանի տեսական ժառանգութիւնը, գրականագէտ
Երուանդ Տէր-Խաչատրեան գիրքի յառաջաբանին մէջ կը գրէ.
«Կոստան Զարեանի գրական ուղին կ՚անցնի ոչ միայն ժամանակներու,
այլեւ Երկիրներու ու Աստուածներու, ժողովուրդներու ու մշակոյթներու,
բնագաւառներու ու ասպարէզներու, զանազան հասարակութիւններու ու
հանրային շերտերու, քաղաքական զանազան կարգերու ու կառավարման
զանազան ձեւերու ու հարիւրաւոր ու նոյնիսկ հազարաւոր անձերու ու
անհատականութիւններու բազմութեան մէջէն:
«Եւ այդ ամէնը իրենց անդրադարձը ունեցած են գրողին ստեղծագործութիւններու էջերուն մէջ. գրողի անոր հայեացքը աշխարհային այդ
վիթխարի բազմազանութենէն ու հարստութենէն միշտ զատած է կարեւոր
եւ ուշագրաւ դիպուած մը, իրողութիւն մը, իրադարձութիւն մը, նոյնիսկ
աննշան թուացող մանրամասնութիւն մը, որ գրողական արուեստը կը
դարձնէ իրօք տեսնելու եւ տեսանելու արուեստ: Անցնելով Ֆրիտրիխ Նիցշէի,
Հենրիկ Իպսէնի, Օսվալդ Շպէնկլէրի, Հերման Կայզերլինկի, Պենեդետտօ
Կրոչէի, Օրթեկա ի Կասետի եւ այլոց գրականութեան ու գեղագիտութեան
փորձութիւններէն, եւրոպական տեսութիւններու եւ փիլիսոփայական
ըմբռնումներու բազմազանութեան մէջ գրողը կը պահպանէ իր ինքնուրոյն
հայեացքը մարդու, բնութեան, կեանքի հանդէպ, եւ կը պահպանէ մանաւանդ
իր ցեղի, իր ժողովուրդին նախաստեղծ ոգիի ու հանճարի գիտակցութիւնը:
Այս առումով մեր գրողներէն թերեւս ոչ մէկը ունեցած է եւ ունի այն խոր եւ
մեծ կապը հայ հինաւուրց մշակոյթի, հայ հնագոյն քաղաքակրթութեան հետ,
որ ունի Կոստան Զարեանը: Այդ կապը անոր երկերուն մէջ կը դրսեւորուի
բարձրագոյն ձեւով՝ իբրեւ գեղարուեստական մտածողութիւն եւ աշխարհայեացք, իբրեւ ոգեկան ոլորտ եւ լեզուամտածողութեան բարձրագոյն
համակարգ, վերջապէս, իբրեւ ներաշխարհ, անհատականութեան դրսեւորում ու նկարագիր: Այդ իրողութիւնն ալ, որ կը կերպաւորուի իբրեւ գրողին
ստեղծագործութեան ընթացքը պայմանաւորող բարձրագոյն գիտակցութիւն,
գրողին իրաւունք եւ հնարաւորութիւն կու տայ բոլորովին այլ ձեւով՝ իւրովի
նայիլ արուեստի ու գրականութեան խնդիրներուն եւ համաշխարհային
քաղաքակրթութեան իրակութիւններու ոլորտը մտնել եւ մնալ իր ցեղի
արժանապատիւ ներկայացուցիչը»:
Շար. Էջ 06
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Գերմանիոյ Բաժակ

Ռէալ Մատրիտ Եւ Պարսելոնա Դուրս
Մնացին

Լայփցիկ Եւ Պորուսիա Պարտուեցան

Սպանիոյ ֆութպոլի Քոփա Տէլ Ռէյի մրցաշարքը մտաւ վճռական փուլ, երբ
սկսան քառորդ աւարտական հանգրուանի մրցումները: Առաջին մրցումին,
10-րդ դիրքը գրաւող «Կրանատա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը
գրաւող «Վալենսիա»ի դէմ: Սոլտատօ «Կրանատա»ի աստղն էր: Ան, 3-րդ եւ
90+4-րդ վայրկեաններուն նշանակեց խումբին կոլերը, երկրորդը՝ տուգանային
հարուածէն: Ռոտրիկօ 40-րդ վայրկեանին նշանակեց «Վալենսիա»ի միակ կոլը,
Քոքելինի փոխանցումով: Երկրորդ դասակարգի «Միրանտէս»ը շարունակեց
իր հսկաներ տապալելու ընթացքը եւ «Սելթա Տէ Վիկօ»էն ու «Սեւիյա»էն
ետք դուրս ձգեց 7-րդ դիրքը գրաւող «Վիյարէալ»ը: Պրազիլցի Պարրոզօ,
Մարքելանզ տուգանայինով, Օնայնտիա եւ Սանչէզ նշանակեցին խումբին
կոլերը, Մարթին Մարքելանզ կատարեցին երեք փոխանցում: Օնթիվերոս եւ
Քազորլա տուգանայինով նշանակեցին «Վիյարէալ»ի կոլերը: Սպանիոյ երկու
հսկաները դուրս մնացին յետագայ պայքարէ: Առաջատար «Ռէալ Մատրիտ» իր
դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող, պայքարող «Ռէալ Սոսիետատ»ին
դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Ռէալ Սոսիետատ» սկսաւ մեծ ճնշումով
եւ Էօտըկաարտ, Իզաք երկու անգամ գրաւեցին առաջատարին դարպասը,
Պարրենեթխէայի փոխանցումով: Միայն 59-րդ վայրկեանին սկսաւ դաշտի տիրոջ
պատասխանը Մարսելոյի, միջոցով, Պրահիմ Տիազի փոխանցումով: Սակայն
Միքէլ Մերիմօ հաշիւը դարձուց 4-1, Իզաքի փոխանցումով: Թէեւ Ռոտրիկօ եւ
Նաչօ նշանակեցին յաւելեալ երկու կոլեր առաջատարին համար, Վինիսիուս
Ժունիըրի եւ Պենզեմայի փոխանցումներով, սակայն «Ռէալ Մատրիտ» տեղի
տուաւ:
Երկրորդ մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա» իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ
9-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիք Պիլպաօ»ի դէմ, որ փաստեց, թէ իսկապէս բաժակի
մրցաշարքի խումբ է պողպատեայ ջիղերով: Հաւասարակշռուած մրցումին
մինչեւ 90+3-րդ վայրկեանը կոլ չնշանակուեցաւ: Այդ վայրկեանին, յարձակում
մը զսպելու ատեն «Պարսելոնա»ի Պուսքէցը սխալմամբ նշանակեց իր բերդին
մէջ, յաղթանակը նուիրելով «Աթլեթիք»ին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Կրանատա – Վալենսիա 2-1
- Միրանտէս (Բ.Դաս.) – Վիյարէալ 4-2
- Ռէալ Մատրիտ – Ռէալ Սոսիետատ 3-4
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Պարսելոնա 1-0

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Պարսելոնայի Դժուար Յաղթանակը

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, 2-րդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա»ն իր դաշէս դուրս մրցեցաւ 12-րդ
դիրքը գրաւող «Ռէալ Պեթիս»ի դէմ: «Ռէալ»ը դիւրին մրցակից չէր եւ Քանալէս
տուգանային հարուածով ու Ֆեքիր նշանակեցին անոր կոլերը: Տէ Եոնկ,
Պուսքէց եւ Լանլէ 72-րդ վայրկեանին նշանակեցին «Պարսելոնա»ի կոլերը:
Մեսսի կատարեց երեք փոխանցումները: Իսկ առաջատար «Ռէալ Մատրիտ»
մրցեցաւ իր դաշտէն դուրս 11-րդ դիրքը գրաւող Փամփլոնայի «Օսասունա»ին
դէմ ու յաղթեց Իսքոյի, Սերժիօ Ռամոսի, Լուքաս Վասքէզի եւ Եովիչի կոլերով:
Քազեմիրօ, Պենզեմա եւ Վալվերտէ կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Կրանատա 1-0
- Օսասունա – Ռէալ Մատրիտ 1-4
- Սելթա Տէ Վիկօ – Սեւիյա 2-1
- Ռէալ Պեթիս – Պարսելոնա 2-3
Դասաւորում. 1)Ռէալ Մատրիտ 52 կէտ +30, 2)Պարսելոնա 49 կէտ +27, 3)
Խեթաֆէ 42 կէտ +15, 4)Աթլեթիքօ Մատրիտ 39 կէտ +8:

Անգլիոյ Բաժակ

Լիվըրփուլ Եւ Թոթընհէմ Յաղթեցին

Շաբթուան ընթացքին սկսան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 32-ի
հանգրուանի կրկնուած մրցումները: Առաջատար «Լիվըրփուլ»ը իր դաշտին վրայ
յաղթեց 75-րդ վայրկեանին Ուիլիըմզի սխալմամբ նշանակած կոլով: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Լիվըրփուլ – Շրուզպըրի Թաուն (Գ.Դաս.) 1-0
- Օքսֆորտ Եուն.(Գ.Դաս.) – Նիւքեսըլ Եուն. 2-3 յետ երկրձգ.
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Սաութհեմփթըն 3-2
- Տերպի Քաունթի (Բ.) – Նորթհեմփթըն Թաուն (Դ.) 4-2

Գերմանիոյ ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքը միշտ հարուստ եղած է անակընկալներով: Այս տարուան մրցաշարքի վերջին 16-ի հանգրուանին, 2-րդ
դիրքը գրաւող «Լայփցիկ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող
«Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ»ի դէմ: Փորթուկալցի Անտրէ Սիլվա եւ սերպ Քոսթիչ
օրուան հերոսներն էին: Սիլվա 17-րդ վայրկեանին տուգանայինով եւ Քոսթիչ
51-րդ եւ 90+5-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Այնթրախթ»ի կոլերը, մինչ
սպանացի Տանիէլ Օլմօ նշանակեց «Լայփցիկ»ի միակ կոլը 68-րդ վայրկեանին:
Իսկ 16-րդ դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ
դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ի դէմ: Դաշտի տէրերը տարին անակնկալ
յաղթանակ մը Սելքէի, Պիթընքորթի եւ Ռաշիքայի կոլերով: Մինչ Հաալանտ եւ
Ռեյնա նշանակեցին «Պորուսիա»ի կոլերը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Այնթրախթ Ֆրանք. – ՌՊ Լայփցիկ 3-1
- Քայզըրսլաութըրն (Գ.Դաս.) – Ֆորթունա Տուսըլ. 2-5
- Շալքէ04 – Հերթա Պերլին 3-2 յետ երկրձգ.
- Վերտէր Պրեմըն – Պորուսիա Տորթմունտ 3-2
- Պայէր Լեվերքուզըն – Շթութկարթ (Բ.Դաս.) 2-1
- Վերլ (Շրջ.Լիկա) – Ունիոն Պերլին 0-1
- Պայըրն Միւնիխ – Հոֆընհայմ 4-3
- Սաարպրուքըն (Շրջ.Լիկա) – Քարլսրուհէ (Բ.դաս.) 0-0 տուգ.

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Հաւասարեցաւ Լայփցիկի Հետ

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 21-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ
«Պայըրն Միւնիխ» - «Լայփցիկ»
գագաթի մրցումը: Առաջատարին
եւ 2-րդ դիրքը գրաւողին միջեւ
կայացած մրցումը աւարտեցաւ
առանց կոլերու հաւասարութեամբ:
7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ
դիրքը գրաւող «Ֆրայպուրկ»ի դէմ եւ կրեց իր 8-րդ պարտութիւնը: Սարգիս
Ադամեան բացակայեցաւ «Հոֆընհայմ»ի կազմէն վնասուածքի պատճառով:
Իսկ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն» իր դաշտին վրայ յաղթեց 3-րդ
դիրքը գրաւող «Պորուսիա»ին Վոլանտի երկու, Պէյլիի եւ Պենտէրի կոլերով:
Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ֆրայպուրկ – Հոֆընհայմ 1-0
- Պայէր Լեվերքուզըն – Պորուսիա Տորթմունտ 4-3
- Պայըրն Միւնիխ – ՌՊ Լայփցիկ 0-0
Դասաւորում. 1)Պայըրն 43 կէտ +35, 2)Լայփցիկ 42 կէտ +28, 3)Պորուսիա Տորթ.
39 կէտ +27, 4)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 20 մ 39 կէտ +15, 7)Հոֆընհայմ 33 կէտ -1:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Մխիթարեան Կոլ Նշանակեց

Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ
հանգրուանի մրցումներուն, առաջատար «Եուվենթիւս»ը իր դաշտէն դուրս
մրցեցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող «Հելլաս
Վերոնա»ի դէմ: Հաւասարակշռուած
մրցումին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ նշանակեց առաջինն կոլը 65-րդ վայրկեանին, Պենթանքուրի փոխանցումով: Սակայն Պորինի 76-րդ վայրկեանին եւ
Փացցինի տուգանային հարուածով 86-րդ վայրկեանին յաղթանակ ապահովեցին
«Հելլաս»ին եւ «Եուվենթիւս» կրեց իր 3-րդ պարտաութիւնը ու նահանջեց 2-րդ
դիրք: Միլան քաղաքի տերպիին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր»ը յաղթեց 8-րդ
դիրքը գրաւող «Միլան»ին ու գրաւեց առաջատարի դիրքը: Պրոզովիչ, Վեչինօ,
Տէ Վրիյ եւ Լուքաքու նշանակեցին խումբին կոլերը: Ռեպիչ եւ Իպրահիմովիչ
յառաջ տարած էին «Միլան»ը առաջին կիսախաղին: Իսկ «Ռոմա»ի մրցումին,
Մխիթարեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին եւ 72-րդ վայրկեանին նշանակեց
խումբին 2-րդ կոլը: 80-րդ վայրկեանին, «Ռոմա»ի Քրիսթաթնէն կարմիր քարտ
ստացաւ: «Ռոմա» կրեց իր 6-րդ պարտութիւնը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
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Շաբաթական Յաւելուած

- Ռոմա – Պոլոնիա 2-3, - Նափոլի – Լեչչէ 2-3
- Ֆիորենթինա – Աթալանթա 1-2
- Հելլաս Վերոնա – Եուվենթիւս 2-1
- Փարմա – Լացիօ Ռոմա 0-1
- Ինթէր Միլան – Միլան 4-2
Դասաւորում. 1)Ինթէր Միլան 54 կէտ +28, 2)Եուվենթիւս 54 կէտ +21, 3)Լացիօ
53 կէտ +33, 5)Ռոմա 39 կէտ +12:

Ֆրանսայի Ախոյեանութիւն

Փարի Սէն Ժերմէն Յաղթեց Լիոնին

Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ դիրքը
գրաւող «Օլիմփիք Մարսէյ»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Տի Մարիայի, Մպափփէի,
Մարսալի սխալմամբ նշանակուած եւ Քավանիի կոլերով: «Օլիմփիք Լիոնէ»ի
կոլերը նշանակեցին Թերիէն եւ Մ.Տեմպելէն: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Անժէ – Լիլ 0-2, - Օլիմփիք Մարսէյ – Թուլուզ 1-0
- Ռէն – Պրեսթ 0-0, - Մոնփելիէ – Սենթ Էթիէն 1-0
- Փարի Սէն Ժերմէն – Օլիմփիք Լիոնէ 4-2
Դասաւորում. 1)Փարի Սէն Ժերմէն 61 կէտ +46, 2)Օլիմփիք Մարսէյ 49 կէտ +12,
3)Ռէն 41 կէտ +7, 5)Մոնփելիէ 37 կէտ +5:

Ասիոյ Չեմփիընզ Լիկ

Պախտակոր Եւ Ալ Հիլալ Յաղթական

Ասիոյ Չեմփիընզ Լիկի 2020 տարուան խմբակներու զտումի մրցումները
սկսան: Առաջին հանգրուանին, ախոյեան Սէուտական Արաբիոյ «Ալ Հիլալ»ը
եւ Թաշքէնտի «Պախտակոր»ը յաղթանակ արձանագրեցին: Ստորեւ տեսնել
ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.խմբակ. – Ալ Ուահտա (ԱՄԷ) – Ալ Ահլի (Ս.Արաբ.) 1-1
- Ալ Շորթա (Իրաք) – Էսթեղլալ (Իրան) 1-1
Բ.խմբակ. - Ալ Հիլալ (Ս.Արաբ.) – Շահր Խոտրու (Իրան) 2-0
- Պախտակոր Թաշքէնտ (Իւզպ.) – Շապապ Ալ Ահլի (ԱՄԷ) 2-1

Ասիոյ Ֆետերասիոնի Բաժակ

Լիբանանի Ալ Ահըտը Յաղթանակով Սկսաւ

Ասիոյ Ֆետերասիոնի Բաժակի 2020 տարուան խմբակներու զտումի մրցումները
սկսան: Առաջին հանգրուանին, ախոյեան Լիբանանի «Ալ Ահըտ»ը իր դաշտին
վրայ յաղթանակ տարաւ, Թարէք Ալ Ալիի 56-րդ եւ Ահմատ Զրէյքի 84-րդ
վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Ահմատ Զրէյք կատարեց մէկ փոխանցում:
Պաղեստինեան խումբին կոլը նշանակած էր ֆայիք Մահամիտ 15-րդ վայրկեանին, Սամէր Ալ Ժունտիի փոխանցումով: Իսկ Լիբանանի երկրորդ ներկայացուցիչ
«Ալ Անսար»ը իր դաշտէն դուրս զիջեցաւ «Ալ Քուէյթ»ին, 17-րդ վայրկեանին
նշանակուած կոլով: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.խմբակ. – Ալ Ահըտ (Լիբ.) – Հիլալ Ալ Քուտս (Պաղ.) 2-1
- Ալ Ժէյշ (Սուր.) – Մանամա (Պահ.) 0-0
Բ.խմբակ. - Ալ Քուէյթ (Քուէյթ) – Ալ Անսար (Լիբ.) 1-0
- Ալ ֆայսալի (Յորդ.) – Ալ Ուասպա (Սուր.) 0-0

Արաբական Ակումբներու Բաժակ

Մարոքի Ռաժան Դէպի Կիսաւարտական

Արաբական ակումբներու ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի քառորդ աւարտական
հանգրուանի երրորդ մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Ռաժա Քազապլանքա (Մար.) – Մաուլուտիյա Ալժէ (Ալճ.) 0-1, երթ.2-1
Այս արդիւնքին հիման վրայ, Մարոքի քազապլանքայի «Ռաժա»ն երկու
մրցումներու հաշիւով անցաւ կիսաւարտական հանգրուան, օտար դաշտի վրայ
աւելի շատ կոլեր նշանակած ըլլալով:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Նակէց Մօտեցաւ Լէյքըրզին

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի մրցաշարքի մրցումներու ծիրին մէջ,
Արեւմտեան շրջանի առաջատար «ԼԱ Լէյքըրզ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
«Հիւսթըն Ռոքէց»ին դէմ եւ կրեց իր 12-րդ պարտութիւնը: Երկրորդ դիրքը
գրաւող «Տենվըր Նակէց» յաղթանակ տարաւ եւ մօտեցաւ առաջատարին:

Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- ԼԱ Լէյքըրզ – Հիւսթըն Ռոքէց 111-121
- Օքլ.Սիթի Թանտըր – Պոսթըն Սելթիքս 111-112
- Հիւսթըն Ռոքէց – Եութա Ճազ 113-114
- Փորթլէնտ Թրեյլ Պլեյզըրզ – Մայամի Հիթ 115-109
- Օրլանտօ Մեճիք – Միլուոքի Պաքս 95-111
- Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ – ԼԱ Լէյքըրզ 120-125
- Ֆինիքս Սանզ – Տենվըր Նակէց 108-117
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 45 յաղթ - 7 պարտ« 2) Ռեփթըրզ 39-14, 3)
Սելթիքս 37-15, 4)Հիթ 34-18:
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 39 յաղթ - 12 պարտ« 2)Նակէց 37-16,
3)Քլիփըրզ 37-16, 4)Ճազ 34-18:

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

ԲԿՄԱ Զիջեցաւ Եւ Նահանջեց

Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 23-րդ եւ 24-րդ
հանգրուանի մրցումներուն, «ԲԿՄԱ» կրեց երկու պարտութիւն եւ նահանջեց
4-րդ դիրք: 23-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Անատոլու Էֆէս 80-82
- Ռէալ Մատրիտ – Պասքոնիա Վիթորիա 70-69
- Ցրվենա Զվեզտա – Փանաթինայքոս 78-73
- Մաքապի ԹԱ – Խիմքի Մոսկուա 80-77
- Վալենսիա Պասքէթ – Պարսելոնա 76-77
Իսկ 24-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ֆեներպահչէ – Մաքապի ԹԱ 77-78
- Փանաթինայքոս – Զենիթ Ս.Փեթեր. 96-81
- Պարսելոնա – Արմանի Միլան 84-80
- Անատոլու էֆէս – Ժալկիրիս Քաունաս 96-91
- Ալպա Պերլին – Ռէալ Մատրիտ 97-103
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս – ԲԿՄԱ Մոսկուա 72-59
Դասաւորում. 1)Անատոլու Էֆէս 21 յաղթ - 3 պարտ«+218, 2) Ռէալ Մատրիտ
18-6 +145, 3)Պարսելոնա 18-6 +144, 4)ԲԿՄԱ 16-8 +138:

Թենիս
Ֆետերասիոնի Բաժակ

Աւարտական Փուլի Խումբերը Յայտնի Են
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան թենիս կիներու խմբային
ախոյեանութեան զտումի
մրցումները, որոշելու համար
այն ութ հաւաքականները,
որոնք պիտի միանան աւելի բարձր դասուած ութ
հաւաքականներուն, որոնք
Ապրիլ ամսուան ընթացքին
պիտի մրցին տիտղոսին
համար: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-ԱՄՆ – Լաթվիա 3-2 մրցումներու հաշիւով
-Հոլանտա – Պելառուսիա 2-3, - Ռումանիա – Ռուսիա 2-3
-Պրազիլ – Գերմանիա 0-4, - Սպանիա – Ճաբոն 3-1
-Զուիցերիա – Գանատա 3-1, - Պելճիքա – Ղազախստան 3-1
-Սլովաքիա – Բրիտանիա 3-1

Թենիս
Մոնփելիէի Մրցաշարք

Մոնֆիս Տիտղոսակիր

Ֆրանսայի Մոնփելիէ քաղաքի թենիսի մրցաշարքի աւարտական մրցումին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Կ.Մոնֆիս (1) – Վ.Փոսփիսիլ 7-5, 6-3
Այսպիսով, աւարտական մրցումին, առաջին դասուած ֆրանսացի Կայէլ Մոնֆիս
յաղթեց չդասուած գանատացի Վազէք Փոսփիսիլին եւ պահեց տիտղոսը:
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«Լեզուն Եւ Արիւնը» Կոստան Զարեանէն Նոր Գիրք
Սկիզբը Էջ 03
Թերթելով «Լեզուն եւ արիւնը» ժողովածոն, զարմանքով կարելի է նկատել,
թէ գեղարուեստական բարձր գրականութիւն ստեղծելուն զուգահեռ,
Զարեան, ինչպիսի փութաջանութիւն եւ նախանձախնդրութիւն ունեցած
է գրելու թատերախօսականներ, գրախօսականներ, յոբելեանի խօսքեր,
ուղեգրութիւններ, ճամբորդական նօթեր, նկարչական ցուցահանդէսներու
տեսութիւններ, կերպարուեստի հարցերու շուրջ վերլուծութիւններ. ստեղծած
է գրողներու եւ արուեստագէտներու դիմանկարներ, համաշխարհային
մշակոյթի զանազան շերտերու շուրջ գրի առած է իր մտածումները, խոհերը…
Այդ բոլորին հետ, ինչպէս կը նշէ Երուանդ Տէր-Խաչատրեան, գրողը
տասնամեակներ շարունակ պահած է օրագիր, բայց ոչ սովորական, այլ՝ գրողի
օրագիր: Զարեանը իր այդ գրառումներուն համար ժամանակին յօրինած
է «նաւատոմար» բառը եւ իր օրագիրը գրած է իբրեւ նաւատոմար: Այսօր,
Զարեանի արխիւին մէջ տակաւին անոր «Նաւատոմար»ի՝ ընթերցողին
անծանօթ եւ անտիպ տետրակներ կան: «Լեզուն եւ արիւնը» հատորին մէջ
ներառուած են 1930-ականներուն գրած Նաւատոմար-օրագրերը, որոնք կը
տպագրուին առաջին անգամ:
Այս գիրքին մէջ լոյս տեսած գրութիւններուն նշանակալի մէկ մասը գրողը
գրած է Պոլսոյ մէջ: Երբ 1910-ին Պելժիայէն կը հասնի Պոլիս, արեւմտահայ
մտաւորականութիւնը արդէն կը ճանչնար զայն, այդ մասին կը գրէ
«Ազատամարտ»ը, լուր մը թողարկելով եւ նշելով, որ Պոլիս ժամանած
է Եւրոպայի մէջ նշանաւոր մտաւորական Կոստան Զարեան: Գրողը
անմիջապէս կը յայտնուի պոլսահայ մշակութային, գրական կեանքի
կեդրոնին, յօդուածներ կը գրէ տեղւոյն մամուլին մէջ, իսկ յետագային ինք կը
յղանայ եւ կը հրատարակէ մամուլի անուններ: Հանգամանքներու բերումով
Պոլիսէն հեռանալով, ան երկրորդ անգամ Պոլիս ոտք կը դնէ 1921 թուականին,
եւ այդ ժամանակ է, որ կը հրատարակէ «Բարձրավանք» հանդէսը, բառ մը,
որ իր յօրինածն էր, իբրեւ արուեստի բարձրագոյն տաճար:
Առհասարակ, բառերու յօրինումը՝ բառաստեղծումը Զարեանի արտայայտամիջոցներէն մէկն էր, որով ի ցոյց կը դնէր բառի միջոցաւ աշխարհ մը
ստեղծելու իր կարողութիւնը եւ որուն միջոցաւ ալ պարզ էր լեզուին հանդէպ
իր անսահման սէրը:
Երուանդ Տէր-Խաչատրեան նկարագրելով գրողին անցած ճամբան, կը նշէ, որ
լիովին ապրած ըլլալով որպէս արեւմտահայ, արեւելահայ, սփիւռաքահայ, եւ
նոյնիսկ հայրենադարձ գրողի ճակատագիրը, Կոստան Զարեան իր էութեամբ
կատարեալ հայ էր, ազատ, նախնական հայ: «Իր ըսած Արարատեան
մարդու լաւագոյն տեսակն ու օրինակը ինքն էր եւ հայ արդի գրականութիւնը
կը տանէր իր մատնանշած նոր ճանապարհով», կը գրէ Երուանդ ՏէրԽաչատրեան:
Այս փետրուարին լրացաւ գրողին, հրապարակագիրին, արուեստաբանին
եւ մեծ գեղագէտին 135-ամեակը:
«Լեզուն եւ արիւնը» նոր տպուած ժողովածոյէն կը ներկայացնենք գրութիւն
մը՝ «Հայուն Յիսուսը», որ 1914 թուականին տպուած է «Մեհեան»ի մէջ։
ՀԱՅՈՒՆ ՅԻՍՈՒՍԸ
Ես կը սիրեմ Յիսուս Նազովրեցին եւ կը հաւատամ անոր:
Կը սիրեմ Պղատոնը եւս, եւ Տանդէն, եւ կը հաւատամ անոնց:
Հելլէնական ճարտարապետական ձեւի պարզ գծերու խորանկարին վրայ,
Պղատոնը կը հանդիսանայ ակներեւ ու պայծառ, յղի գաղափարի մաքրամաքուր լոյսերով, աչքերը յառած կեանքի մեծ խորհուրդին վրայ, եւ եթէ
Տանդէն կը վերցնէ յայտնատեսական խրթին տեսիլքներ, բանդագուշեալ
շրջապատկերներով, խենթութեամբ քանդակուած երկինքներով, ուր դժոխքն
եւ արքայութիւնը կը հաստատէ, այնուամենայնիւ, վստահ են ու վեհ իր քայլերը
եւ իր անձը գծուած է մեր աչքերուն առջեւ իր ամբողջութեամբ:
Յիսուսը, մեր հոգիներուն մէջ, սքօղուած է գունատ անստուգութեամբ մը:
Ժագոպ Սմիթ մը իրաւունք ունի զայն նստեցնելու ֆլամանտացի ընտանիքի
սեղանին շուրջը: Մուրիլլօ մը կամ Վելասգեզ մը կարող են նշաւակել անոր
մարմինը եւ անոր աչքերուն մէջ դնել վառած ածուխ, վասն զի Սպանացին կը
պահէ զայն իր հոգւոյն դժոխքին մէջ, հոգի մը, որ միշտ լեցուն է կրօնական
տուայտանքներով:
Եւ կապոյտ երկինքի տակ, կոպճուտ ճանապարհներու վրայ, Իտալացին կը
գծէ անոր պատկերը որպէսզի կարողանայ տեսնել զայն ամէն տեղ եւ միշտ՝
իր զօրաւոր տէրը եւ եղբայրը:
Բայց ո՞վ տեսած է, ո՞վ կը ճանչնայ Հայուն Յիսուսը:
Մեր Յիսուսը սոսկալիօրէն լռած է եւ ան երբեք ապրած չէ հայ հոգւոյն
ներքնախորը, վասն զի ո՛չ ոք տեսած է զայն:
Անիծեալ գիշերներուն մէջ, երբ երկինքը նզովք կը թափէր լորձունքի նման,
երբ հայ քաղաքը կ՚ապրէր սոսկումի վախը, երբ մռայլ տուներու դռները
զարդարուած էին արիւնախանձ նշաններով, ոճիրին Տօնը լալու համար,
մենք մեծ յոյսերով սպասեցինք անոր, - բայց ան երբեք չեկաւ:
Հայաստանի դաշտերուն վրայ, Մահն ու Ոճիրը յաճախ պարեցին տիւրերական սարապանտը եւ սքօղեցին կարմիր ստուերներով մեր աղօթքներու

բոյսերը - բայց Յիսուս այնտեղէն երբեք չանցաւ:
Մեր տանջանքներուն դարերը հրդեհեցին երկինքը՝ վտանգը պոռացող մեր
ձայներով եւ կառուցին սոսկավիթխար տաճարը մեր կմախքներուն - Յիսուս
ոչ մէկ լոյսով զայն լուսաւորեց:
Մենք ոռնացինք դժբախտութիւնը, մտաբերեցինք Գողգոթան եւ մեր արիւնովը
լուացինք անոր երեւակայական ոտքերը - բայց զայն երբեք չտեսանք:
Յիսուս օտար է մեզի:
***
Եթէ Յիսուսը ապրած չէ մեր հոգիներուն մէջ, եթէ մեր գաղափարներուն մօտ
չէ ան, եթէ մենք չենք կարողացեր անոր պատկերը ստեղծել, իկօնի վերածել
եւ արուեստ ստեղծել անով, պատճառը այն է, որ անոր ներքին բարոյականը,
անոր իմացականութիւնը եւ ենթագիտակցական գաղտնիքը հեռու են մեզմէ:
Ազգային հանճարը, հիանալի յայտնատեսութեամբ մը ընդունելով Քրիստոնէութեան հիմնադրին պատուէրները, չէ ըմբռնած, չէ ապրած անոր ներքին
եւ անձնական պայքարը: Հայկական հանճարը վերաստեղծած չէ, ցաւած չէ
յղացման ցաւերով, վառած չէ նորէն կրօնաստեղծի բարոյական խարոյկը:
Ո՛չ մէկ գաղափար, ինչքան նոր եւ գեղեցիկ ըլլայ ան, կարելի է իւրացնել
պարզօրէն, առանց ներքին պայքարի, առանց հոգեբանական ճիգի մը, որ
կը մղէ զմեզ նորէն վերաստեղծելու զայն:
Նոյն կրօնքը կամ վարդապետութիւնը, տարածուելով տարբեր ժողովուրդներու մէջ, տարբեր ձեւեր եւ արտայայտութիւններ կ՚ունենայ, եւ ցեղին
առաքինութիւններն եւ բարոյական հարստութիւններն են որ կ՚ապրեցնեն
նոր կրօնքը եւ ոչ թէ հակառակը:
Քրիստոնէութիւնը ընդունելով մեր մէջ, այն ազատամիտ եւ համակրելի
ձեւով, որ գիտենք, դժբախտաբար, աղքատ մնացած է. ան կարծես չունի
ամենագլխաւորը՝ սիրտը, եւ Յիսուս հոն բռի կը մնայ:
***
Յիսուսը իսկական ստեղծագործողի եւ ինքնաստեղծի մեծաշուք օրինակն է:
Ան սոսկալի կռուի մարդն է՝ կռիւ, զոր մղեց ինքն իր դէմ:
Տարօրինակ, հոյակապ ճիգով մը, ան ոչնչացուց, մաքրեց ու սպաննեց այն որ իր
արիւնին, հոգւոյն եւ մարմնին թուլութիւնը կը կազմէր՝ ՍԵՄԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ:
Առաջինն եղայ ան, հասկնալու գերագոյն յայտնատեսութեամբ մը, սեմական
թոյնի վտանգը որ կը խեղդէր իր երակները, կ՚ուժասպառէր իր դնդերը,
կը նուազեցնէր իր մտային կարողութիւնը, կը պարարէր իր սիրտը եւ
անտարբերութեամբ կը լեցնէր իր հոգին: Արիական իտէալը առաջին երկնային
ճառագայթը եղաւ, որ լուսաւորեց իր անձը եւ իր առջեւ բացաւ այն ոսկեփայլ
եւ զմրուխտասփիւռ ճանապարհը, որ գիտակցօրէն տարաւ դէպի Գողգոթան:
Յաղթել ինքզինքին, տէրն ըլլալ բոլոր առաքինութիւններուն եւ խորհուրդներուն զոր անձդ կը պարունակէ իր մէջ, ըսել է՝ տիեզերական ոյժ դառնալ,
ըսել է՝ աստուածանալ:
Այս հսկայ մարդը, այն օրն իսկ երբ կ՚ազատի իր ցեղին վատթարութիւններէն,
իտէալամարտ մը կը դառնայ:
Սեմականը երբեք իտէալ չունի. ան ունի գործնապաշտ նպատակներ, բայց
երազ՝ երբե՛ք: Սեմականը անհունը չի ճանչնար (Ֆիլոն Աղեքսանդրացին),
ան կը սպասէ Աստուածի մը, բայց չի փնտռեր զայն:
Սեմական ցեղը ստորադաս ցեղ մըն է. ան կանացի է եւ նիւթապաշտ (Օթթօ
Վայնինկեր):
Սեմականը թռիչք չունի, ստեղծագործութենէ հեռու, անհանճար ցեղ մըն է,
որ կը վախնայ խորհուրդէն եւ տեսիլքէն: Ան գիտէ օրինակել, դիւրութեամբ
ըմբռնել, կրկնել, բայց տիեզերական երաժշտութիւնը չի զգար երբեք, ան
երգիծաբան է՝ հոգիով կաղ:
Յիսուսը հակահրեան է:
Ան ներքին վսեմ փոխակերպութիւնն է, ադամանդեայ հոգին, ժայռ մըն է ան՝
ընդմիշտ հրկիզուած, ովկիանոս մը ոգեղենութեամբ հարբած:
Յիսուս, միեւնոյն ատեն, բացարձակն է եւ մասնաւորը, շարժումն իսկ է ան,
վասնզի ան միշտ, առանց յոգնելու կը քալէ:
Յիսուսը ըմբռնելու համար, պէտք է տառապիլ անոր անձին հետ, պէտք է
ամուսնանալ անոր խորին պայքարին հետ, մաքրամաքուր աչքով պէտք է
նայիլ անոր վրայ եւ ընդունիլ ոչ թէ այն, զոր ըսաւ, այլ այն, զոր ապրեցաւ
ըսելու համար:
***
Ցաւով ըսենք՝ Հայ Հոգւոյն մէջ տուայ-տանք չկայ:
Այս ժողովուրդը, որ ապրած է հարիւր հազար Գողգոթաներ հարիւր հազար
Յիսուսներու, այս ժողովուրդը ապրած չէ երբեք ներքին, բարոյական Գողգոթա մը: Ուշագրաւ է կրօնական տագնապներու փնտռումներու պակասը
մեր մէջ. ուշագրաւ է նաեւ պակասը առաքելութեան եւ արիականութեան
գիտակցութեան:
Հոն, ուր չկայ հոգեկան խորին կեանք, մտածումներ ու բուռն պայքար,
անիծեալ հարցերու անխուսափելի մրճահարումը՝ հոն արուեստ չի կրնար
ըլլալ:
Արուեստը միսթիք արիւնի հրճուանքն է. հրճուանքն է նաեւ բախտաւոր
տեսիլքներու (Gaudium felicissimoe visionis):
Շար. Էջ 07
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Այդ «Բարի Սամարացի», Բայց «Ի Բնէ Անկոտրում» Գրողը.
Հրանտ Մաթեւոսեան – 85
Շար. էջ 06-էն
Վէրքերուն սրտին մէջ անհրաժեշտօրէն պիտի ծնի
նշանաբանը, թէ չէ՝ անէութիւնը կը կլանէ զմեզ:
Ձիւնը եւ Արիւնը ստեղծագործութեան կեդրոնն իսկ են, վասնզի առաջինը՝ նշանաբանն է
անարատութեան, իսկ երկրորդը՝ նշանաբանն է
զգայավառութեան գինիին:
Յիսուս մանուկ էր եւ ձիւն, եւ զգայավառութիւն
(extase) էր ան, վասնզի կը թրթռար հրկիզուած
ծաղիկի թերթի մը նման:
Եւ ահա ինչո՛ւ համար զայն պէտք է դասաւորել
ամենամեծ արուեստագէտներու շարքին մէջ:
Բարոյագէտները, փիլիսոփաները, ընկերաբանները դիւրին կերպով կարող են ըմբռնել Սուրբ
Պօղոսը, օրինակի համար, բայց Յիսուսը՝ երբեք:
Զայն կարելի է հասկնալ միմիայն գեղագիտական համակրանքով, արուեստագէտին յատուկ
թափանցումով: Անոր յղացումը բանաստեղծական
է. ան գոյն է, երաժշտութիւն, գիծեր:
Արուեստ է ան:
Ուշագրաւ է, որ այն ժողովուրդները, որ կը սիրեն
եւ կը տեսնեն Յիսուսը, կը զարդարեն զայն: Անոր
վէրքերը թանկագին քարերով կը փայլեցնեն եւ
իր չարչարուած մարմինը կը փաթթեն ոսկեզօծ
նկարներով յեռուած, գոյնզգոյն կտաւներու մէջ:
Եւ Յիսուս, հակառակ տաժանակիր չարչարանքներուն, զորս ապրած է, կը ներկայանայ այս
ժողովուրդներուն իբրեւ բերկրանք, ոչ թէ
իբրեւ մարտիրոս, այլ իբրեւ ստեղծագործ եւ
արուեստագէտ:
***
Յիսուսի հարցը մտերմօրէն կապուած է, հայազգի
մտաւորական եւ հոգեկան ապագայ կեանքի
բախտին հետ:
Համարը տանք այն արժէքներուն, զորս ունինք
եւ միեւնոյն ժամանակ առանց նկատի առնելով խղճուկ խորհրդածութիւնները, դիւցազնական ճիգով մը գիտակցութիւնը ունենանք այն
դատարկութեանը, որ կը շրջապատէ զմեզ եւ կը
լեցնէ մեր հոգիները:

Արդարեւ, ստրկացած, մեռած բան մը կայ Հայ
Հոգւոյն մէջ, որուն դէմ պարտաւոր ենք պայքարիլ:
Յիսուսը զոր դարերէ ի վեր ընդունած ենք կարծես
ձեւի համար՝ գոյութիւն չունի ո՛չ մեր արուեստի մէջ, ո՛չ մեր գրականութեան, ո՛չ ժողովուրդին հաւատքին մէջ: Յիսուսը իբրեւ հայ՝ իբրեւ
պատկեր, իբրեւ աստուած, որ կ՚ապրի, գոյությիւն
չունի:
Ուստի, որպէսզի ապրինք կենդանի կեանքով,
հարկ է կա՛մ վերաստեղծել զայն՝ նորէն ապրելով
իր անձնական, ներքին պայքարը՝ արիական
իտէալին հասնելու համար, կա՛մ պէտք է մարտնչիլ
անոր դէմ, տապալել զայն, ստեղծելու համար նոր
պատկերը մեր նոր հոգիին:
Վերադառնալ «հին աստուածներուն», ինչպէս
ոմանք տգիտօրէն կը խորհին, ըսել է մնալ առանց
ոչինչի, վասնզի անոնք իրաւամբ հին են եւ մեռած:
«Վերադառնալե» բառն իսկ մտային ծուլութեան
նշան է:
Ապրիլ այն հոգեկան աղքատութեան մէջ ինչպէս
մենք կ՚ապրինք, կը նշանակէ ոճրագործել մեզի
դէմ, եւ տիեզերական խորհուրդին դէմ: Ժողովուրդ
մը, որ բարոյապէս չի նորոգուիր, նոր արժէքներ
չի ստեղծեր, դատապարտուած է եթէ ոչ մեռնելու,
գոնէ ապրելու ամօթալի, դիակի կեանքով մը:
Ես կը հաւատամ, որ այն մտաւորական ազնուականութիւնը, որ նոր կը ծնի, հայկական նոր արիւն
մը ունի իր մէջ՝ հրդեհաշունչ եւ զգայավառ:
Կը հաւատամ, որ շատ շուտով, նոր արուեստ
որոնելու ուղիին մէջ, ան պիտի հանդիպի կնճռոտ,
բայց անհրաժեշտ կրօնական հարցերուն եւ իր
վերածնութեան տաճարի մէջ պիտի ընդունի
աստուած մը, որ կ՚ապրի եւ կը մղէ ստեղծելու:
Յիսուսը զոր կը սիրեմ, թող ներէ ինծի: Չէի ուզեր
զայն տեսնել գունատ եւ աղքատ, ինչպէս կը
ներկայնայ մեզի: Գիտեմ, որ ան պիտի նախընտրէր
երկրորդ Գողգոթա մը, քան թէ այն անգոյն կեանքը,
զոր կը վարէ Հայ հոգւոյն մէջ:
Ես կը զգամ՝ Յիսուս Նազովրեցին կ՚արդարացնէ
զիս:
«Ժամանակ»/Պոլիս

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Իմ անվերջ ճամփի տանջանքից յոգնած՝
Ես ննջել էի ոսկեղէն արտում.
Ու ճչաց սիրտըս վայելքից անկարծ
— Թուաց որ մէկը կանչում է տրտում...
Եւ ես արթնացայ խնդութեան ցաւից .—
Գիշերուայ հովն էր լալիս դաշտերում,
Մութ հեռաստանն էր դժկամ նայում ինձ,
Մենակութիւնն էր քարի պէս լռում...
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հիւրընկալած է Յորդանանի
Հաշիմեան Թագաւորութեան Թագաւորը
Սկիզբը Էջ 02
«Վեհափառ Հայրապետը ուրախութեամբ հաստատեց հայ համայնքի եւ Երուսաղէմի Հայոց
Պատրիարքութեան նկատմամբ Յորդանանի
իշխանութիւններուն կողմէ ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքը իբրեւ ձեւաւորուած
բարեկամական յարաբերութիւններու լաւագոյն
դրսեւորում:
Զրոյցին ընթացքին Հայոց Հովուապետը գոհունակութեամբ արձանագրեց, որ ցեղասպանութիւն
վերապրած հայ ժողովուրդի զաւակները կրցած են
վերագտնել իրենց բնականոն կեանքը Յորդանանի մէջ՝ գալիքի հանդէպ յոյսով ու լաւատեսութեամբ իրենց օգտաշատ ներդրումը բերելով երկրի
առաջընթացին:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նկատեց, որ Հայաստանի եւ Յորդանանի միջեւ յարաբերութիւնները
եւ Յորդանանի հայ համայնքի կեանքը կրլզն
եղբայրութեան եւ խաղաղ համակեցութեան
լաւագոյն օրինակը ըլլզլ շատ ազգերնւ համար՝
քրիստոնէութիւն-իսլամ եւ այլ միջկրօնական
յարաբերութիւններու կառուցման գործին մէջ:
Իր հերթին, Նորին Վսեմութիւն թագաւոր
Ապտալլահ Երկրորդը ուրախութիւն յայտնեց

հանդիպման առիթով՝ խօսելով մասնաւորաբար քրիստոնեայ ու իսլամ ժողովուրդներու
փոխյարաբերութիւններուն եւ այդ առնչութեամբ
իր նախնիներուն դաւանած համոզումներուն
մասին։
Անդրադառնալով հայ համայնքի կարեւոր դերակատարութեան Յորդանանի եւ Մերձաւոր Արեւելքի երկիրներուն մէջ՝ թագաւորը յոյս յայտնեց, որ
Հայաստանի հետ կապերու զարգացումով պիտի
զօրանայ նաեւ Յորդանանի հայ համայնքը։
Շար. Էջ 08

ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1974)
«Իտալական Թիփոթէքա»
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ
ՀՐԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Հինգշաբթի, 13 Փետրուար 2020-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին,
Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի
պիտի ունենայ Տեառնընդառաջի նախատօնակին հանդիսաւոր
ժամերգութիւնը:
Արարողութեան պիտի հանդիսապետէ`
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «ԱՐԻՆ»
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹՆԵՐ
13,14,15 ՄԱՐՏ 2020
ԷՄԻԼ ԼԱՀՈՒՏԻ ԱՆՈՒԱՆ
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐՈՒ ՊԱԼԱՏԻՆ ՄԷՋ
ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

Նախատօնակի ընթացքին տեղի պիտի ունենայ նորածին երեխաներու խորան բարձրացման արարողութիւնը` Յիսուսի տաճար
ընծայման օրինակով: Յետ եկեղեցական արարողութեանց,
Մայրավանքի շրջափակին մէջ պիտի վառուի աւանդական
խարոյկը:
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը, յատկապէս
երիտասարդ մայրերը, ներկայ գտնուելու Տեառնընդառաջի
հոգեպարար արարողութեան, Աստուծոյ ընծայելու իրենց նորածինները եւ հայցելու Անոր շնորհներն ու պաշտպանութիւնը իրենց
մանուկներուն համար:
ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ
ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ
Օրհնութեամբ՝
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Կազմակերպութեամբ՝
Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցւոյ Լիբանանի մէջ
գործող չորս եղբայրակցութիւններուն
Օրուան պատգամը կը փոխանցէ՝
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ
Հայր Անանիա ծ. Վրդ. Գուճանեան

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հիւրընկալած է
Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութեան
Թագաւորը
Շար. էջ 07-էն

Տեղի կ’ունենայ չորեքշաբթի, 12 փետրուար 2020-ին,
երեկոյեան ժամը 7։30-ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ։
Հրաւէր

Յորդանանի թագաւորը վերահաստատեց նաեւ իր պատրաստակամութիւնը՝ շարունակելու
զօրակցութիւնը Հայոց Եկեղեցիին
եւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան։
Նորին Վսեմութիւնը նշեց, որ
Հայաստանն ու Յորդանանը համագործակցութեան շատ հնարաւորութիւններ ունին եւ այդ յարաբե-

րութիւններու զարգացման առումով Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութիւնը իր հայեացքը կ՝ուղղէ
դէպի յաջորդ հարիւրամեակը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Յորդանանի թագաւորին բարեմաղթեց արդիւնաւոր գահակալութիւն՝
ի փառս Յորդանանի Հաշիմեան
թագաւորութեան յառաջընթացին
եւ Յորդանանի ժողովուրդի բարօրութեան»,- մասնաւորապէս նշուած
է հաղորդագրութեան մէջ:

¸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
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