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Հըզպալլան Դէմ Է, որ Միջազգային
Դրամատունը Ինք Տնօրինէ Լիբանանի
Տնտեսական Տագնապի Լուծումը

ԱԳ Նախարարը Վերահաստատած է Սուրիոյ Մէջ
Մարդասիրական Առաքելութիւնը Շարունակելու
ՀՀ Պատրաստակամութիւնը

Հոպպալա երէկ յայտարարեց, որ ինք դէմ է որ Միջազգային Դրամատունը
ինքը տնօրինէ Լիբանանի տնտեսական եւ ֆինանսական տագնապի լուծումը:
«Մենք համաձայն չենք, որ Միջազգային Դրամատունը ինք տնօրինէ այս»
յայտնեց Հոպպալայի փոխ առաջնորդ Շէջ Նազիմ Գազեմ: Միեւնոյն ժամանակ
սակայն ան յայտնեց, որ իրենք դէմ չեն միջազգային խորհրդակցութիւններու
դիմելու:
«Խրատատու մարմիններու դիմելը վատ բան չէ« ըսաւ ան «եւ այս է, որ
Լիբանանի կառավարութիւնը կը կատարէ այսօր եզրափակեց» Քասէմ:

ՄԱԿ Մարդու իրաւունքներու խորհուրդի 43-րդ նստաշրջանին մասնակցելու
նպատակով Ժընեւ գտնուող ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան,
Փետրուար 25-ին, հանդիպած է ՄԱԿ Փախստականներու հարցերով գերագոյն
յանձնակատար Ֆիլիփօ Կրանտիին: Այս մասին տեղեկացուցին ՀՀ ԱԳՆ
լրատւութեան եւ հանրային դիւանագիտութեան վարչութենէն:
Նախարար Մնացականեան շնորհակալութիւն յայտնած է Ֆիլիփօ Կրանտիին
ծաւալած գործունէութեան համար եւ նշած, որ Հայաստանը բարձր կը
գնահատէ գերագոյն յանձնակատարի դերը փախստականներու եւ ներքին
տեղահանուածներու կարիքներու ապահովման ուղղուած ծրագրերու
իրականացման գործին մէջ:
Շար. Էջ 08

Լիբանանի մէջ Քորոնայէն Վախի «Հալածախտը»
Կը Շարունակուի

Նախնական տուեալներով Լիբանանի մէջ Քորոնա ժահրը կրող երկրորդ
պարագայ մը գրանցուած է։
Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց «Լիբանանի Ձայն» կայանը նշելով
նաեւ, որ հարաւային Սայտա գտնուող հիւանդ մը, որուն Քորոնա վարակ
կրելու վերաբերեալ կասկածներ առաջացած են փոխադրուած է Պէյրութի
Ռաֆիք Հարիրիի անուան հիւանդանոց։
Այսօրուան դրութեամբ սակայն Պէյրութի մէջ, ըստ պաշտօնական տուեալին,
կայ միայն Քորոնա ժահրի մէկ վարակակիր:
Նշենք, որ կառավարութեան որոշմամբ Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոցը կը համարուի Քորոնա ժահրի վերահսկողութեան եւ
պայքարի գլխաւոր բուժման կէտ։

Զոհրապ Մնացականեան՝ «Դարի Գործարք»ին Եւ
Երուսաղէմի Կարգավիճակին Մասին
Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանի համաձայն՝
Երուսաղէմի վերջնական կարգավիճակը պէտք է որոշուի շահագրգիռ
կողմերուն միջեւ բանակցութիւններու
լոյսին տակ։ Այս մասին կը հաղորդէ
Armenpress.am-ը։
«Հայաստանը առանձնայատուկ ուշադրութեամբ կը հետեւի Երուսաղէմի
կարգավիճակին շուրջ ընթացող զարգացումներուն, որ պայմանաւորուած է Սուրբ քաղաքին մէջ հայկական
դարաւոր ներկայութեամբ, հայկական հարուստ պատմամշակութային
ժառանգութեամբ, ինչպէս նաեւ այն հանգամանքով, որ Հայ առաքելական
եկեղեցին սուրբ վայրերու իրաւատէր եկեղեցիներէն մէկն է: Հայաստանը
կը դիտէ Արեւելեան Երուսաղէմը իբրեւ 1967թ. գրաւուած տարածքներու
մէկ մաս եւ կը կարծէ, որ Երուսաղէմի վերջնական կարգավիճակը պէտք է
որոշուի շահագրգիռ կողմերուն միջեւ բանակցութիւններու իբրեւ արդիւնք»,յայտնած է Մնացականեան:
Նախարարը նշած է, որ Հայաստան կը սատարէ Պաղեստինեան դատին՝
երկու պետութեան սկզբունքին հիման վրայ կարգաւորումը, կողմերուն միջեւ
բանակցութիւններու վերսկսման ջանքերը կարեւոր նկատելով:
«Ընդունելով իր քաղաքացիներուն համար խաղաղ եւ անվտանգ պետութիւն
ունենալու Իսրայէլի իրաւունքը՝ միաժամանակ կ՝աջակցինք Պաղեստինի
ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքի իրագործմամբ՝ անկախ պետութեան
ստեղծման ձգտումին»,- նշած է Մնացականեան:
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Խմբագրատանս Մէջ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

«Սիլվա Կապուտիկեան» Գրական Հիմնադրամի Տնօրէն
եւ Տուն-Թանգարանի Վարիչ՝

Վիքթոր Հիւկօ

Արմենուհի Դեմիրճեանի Հետ

Պատիւն ունեցանք խմբագրատանս
մէջ ընդունելու այցելութիւնը «Սիլվա Կապուտիկեան» Գրական
Հիմնադրամի Տնօրէն եւ ՏունԹանգարանի Վարիչ՝ Արմենուհի
Դեմիրճեանին:
Տիկ. Դեմիրճեանին կ՛ընկերակցէին Տիկ. Ռիթա ԺամկոչեանՊոյաճեանը եւ Օրդ. Լիւսի Տէօքմէճեանը՝ պատասխանատուները
ՏԻՐ Կրթամշակութային կեդրոնին, որ իր կրթական աշխատանքներուն կողքին կը նպատակադրէ նաեւ օժանդակել հայ
մշակոյթի, մայրենի լեզուի պահպանման ու տարածման:
Մեր հիւրերէն իմացանք, որ
հիմնադրութեան նպատակին

հաւատարիմ ՏԻՐ Կրթամշակութային կեդրոնին կազմակերպութեամբ՝ յառաջիկայ Ուրբաթ,
28 Փետրուար 2020ի երեկոյեան
ժամը 7:30ին տեղի պիտի ունենայ
Մայրենի լեզուն փառաբանող
բանաստեղծուհիին՝ Սիլվա Կապուտիկեանին ծննդեան 100+1 ամեակի
նշումը Մարաշի Հայրենակցական
Միութեան սրահին մէջ, Գերմանիկ
Կեդրոն Պուրճ Համուտ:
Ձեռնարկին, որ պիտի ունենայ
օրուան պատշաճ գեղարուեստական յայտագիր մը, գլխաւոր բանախօսուհին պիտի հանդիսանայ Տիկ.
Արմենուհի Դեմիրճեանը:
Տիկ. Դեմիրճեանի ներկայութիւնը
խմբագրատանս մէջ առիթ մըն էր

հինէն նորէն խօսելու եւ վերյիշելու կամ ծանօթանալու Սիլվա
Կապուտիկեանի Պէյրութ այցելութեան դրուագներուն, որոնք
տեղի ունեցած են 1960ական
թուականներուն եւ երկրորդ
անգամ 1996ին:
Մեր մօտ իր այցելութեան ընթացքին Տիկ. Դեմիրճեան, որ իր
լրագրողի հանգամանքով նաեւ
որպէս բարեկամուհի՝ տարիներու ընկերակիցը եղած է մեծ
բանաստեղծուհիին, առիթը ունեցաւ Սիլվա Կապուտիկեանին՝
իր համար սրտամօտիկ քաղաք
Պէյրութ այցելութեան ատենի
լուրերը կարդալու «Զարթօնք»ի
արխիւին մէջ:
Վիքթոր Հիւկօ (ֆր.՝ Victor Hugo,
26 Փետրուար 1802 Պեզանսոն
— 22 Մայիս 1885, Փարիզ),
ֆրանսացի հռչակաւոր գրող,
բանաստեղծ, թատերագիր,
քաղաքական գործիչ, ֆրանսական
ռամկավարական
վիպասանութեան առաջնորդն
ու տեսաբանը:
Դարձեալ հանդիպելու եւ մնայուն
գործակցութեան խոստումով մեր
ազնիւը հիւրերը մեկնեցան մեր
խմբագրատունէն:
«Խմբ.»
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց
Զուարթնոց Կեդրոնի Վարչութիւնը
Երկուշաբթի, 24 Փետրուար 2020ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին այցելեց Զուարթնոց
Կեդրոնի Վարչութիւնը:
Յայտնենք, որ Զուարթնոց Կեդրոնը յատուկ կարիք ունեցող փոքրերու ու պատանիներու կեդրոն է,
հաստատուած Պուրճ Համուտի
մէջ: Կեդրոնը մասնագիտական
մօտեցումով հսկայ աշխատանք
կը կատարէ յատուկ կարիք
ունեցող մեր զաւակներուն: Ինը
հոգիներէ բաղկացած վարչութեան ատենապետն է տիկին
Թամար Տէր Պետրոսեան, իսկ
կեդրոնին տնօրէնուհին է տիկին
Վարդի Օհանեան-Գէորգեան,
որ միաժամական երիտասարդութեան եւ մարմնամարզանքի
նախարարուհի է Լիբանանի նորակազմ կառավարութեան մէջ:
Յայտնենք նաեւ, որ Նորին

Սրբութիւնը ներկայ տարին Հայրապետական Գիրով «խնամքի յատուկ
կարիք ունեցող»ներու տարի հռչակած էր եւ նոր տարուան առաջին
օրերուն այցելած էր Զուարթնոց
Կեդրոն եւ իր օրհնութիւնն ու զօրակցութիւնը յայտնեց հոն տարուող
մարդասիրական ծառայութեան
գծով: Հայրապետը անգամ մը եւս

իր Հայրական գնահատանքը
յայտնեց վարչութեան, ընդգծելով
Զուարթնոց Կեդրոնին կողմէ
կատարուող ծառայութիւնը,
նկատելով աստուածահաճոյ
առաքելութիւն եւ անգամ մը եւս
յայտնելով իր զօրակցութիւնը
անոր աշխատանքներուն:

Մանկութիւն
Վիքթոր Հիւկօ եղած է երեք
եղբայրներէն կրտսերը (մեծ
եղբայրները՝ Աբել (1798-1865)
եւ Եւկենի (1800-1837)): Գրողին հայրը՝ Ժոզէֆ Լէօպոլտ
Սիկիսպըր Հիւկօ (1773-1828),
Նափոլէոնեան բանակի հրամանատար էր, իսկ մայրը՝ Սոֆի
Թղէպյուշէն (1772-1821), դաշնակահարուհի էր:
Հիւկոյի մանկութիւնը անցած
է Մարսէյի, Քորսիքայի, Իտալիոյ (1807) եւ Մատրիտի
(1811) մէջ, ուր ընտանիքը կը
տեղափոխուէր հօրը աշխատանքին բերումով եւ կրկին
կը վերադառնար Փարիզ[23]:
Ճանապարհորդութիւնները
խոր տպաւորութիւններ ձգած
են գրողին հոգիին մէջ, որոնք
կ’արտայայտուին իր ստեղծագործութիւններուն մէջ:
1813 -ին, Հիւկոյի մայրը՝ Սոֆի
Թղէպյուշէն, սիրային կապ
ունենալով հրամանատար
Լակորիին հետ, կ’ամուսնալուծուի եւ զաւկին հետ կը
հաստատուի Փարիզ:
Պատանեկութիւնը եւ գրական գործունէութեան սկիզբը
1814-1818 Հիւկօ կ’ուսանի
Լիւտովիկոս Մեծ վարժարանին
մէջ: 14 տարեկանին ան կը սկսի
իր գրական գործունէութիւնը:
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Իմ Քարոզարշաւը Եղել Է Յանուն, Ոչ Թէ՝ Ընդդէմ.
Արցախի Նախագահի Կին Թեկնածու
Յատուկ Հարցազրոյց Տիկ. Պելլա Լալայեանի Հետ

Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Շուտով համապետական ընտրութիւններ են Արցախի մէջ: Իր,
որպէս անկախ պետութիւն գոյերթին ընթացքին Արցախի ժողովուրդն ու անոր պետականութիւնը փաստեց, որ հակառակ այն
դրութեան, որ ան որպէս պետութիւն տակաւին մաս չի կազմէր
միջազգային ընտանիքին, սակայն արժանի է իր անկախութեան եւ
իր մօտ ժողովրդավարական սկզբունքները իսկական արժէքներ
են: Մինչ ինքզինք այսպէս կոչուած կայացած պետութիւն յորջորջող
Ազրպէյճանը ամէն առիթով կը փաստէ, որ ինք տակաւին երկա՜ր
ճանապարհ ունի կտրելիք ժողովրդավարութեան ճամբուն վրայ
եւ շա՜տ սորվելիք ունի Արցախէն՝ այն հողատարածքէն որուն
իրաւատէրը կը յաւակնի ըլլալ:
Մեր հարցազրոյցներու այս շարքին առաջին հիւրը ընտրեցինք
Արցախի նախագահական ընտրութիւններու թեկնածու՝ Պելլա
Լալայեանը: Տիկ. Լալայեանը մեր առաջին հիւրը ընտրելուն մէջ
մեծ դեր կը խաղայ իր իգական սեռին պատկանելու իրողութիւնը,
որ կարեւոր չափանիշ է երկրի մը զարգացման եւ մարդկային
իրաւունքներու հետ կապուած կենտերային հաւասարութեան: Այս
իրողութեան վրայ կու գայ աւելնալու նաեւ իր լրագրող մը ըլլալու
ենթահողը, որուն միջոցաւ նաեւ Պելլա Լալայեանը իր յախուռն
եւ սկզբունքային նկարագրով մեզի համար հոգեհարազատ անձ
մը եւ գործընկեր մը ըլլալու հանգամանքը կը վայելէ:
«Խմբ.»
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ելլա Լալայեանը Արցախում գարնանըՙ մարտի 31-ին, կայանալիք
նախագահական ընտրութիւններին առաջադրուած երկու կին
թեկնածուներից մէկն է, ով որոշել է կոտրել այն կարծրատիպերը, թէ
կանայք չեն կարող լինել քաղաքականութեան մէջ առաջնորդ: «Զարթօնք»
ընտրութիւններին ընդառաջ կը ներկայացնի հարցազրոյցների շարք
Արցախի նախագահի թեկնածուների հետ: Սկզբում կ՛անդրադառնանք կին
թեկնածուներին: Պելլա Լալայեանը ծնուել է 1967 թուականին Արցախում:
Որեւէ կուսակցութեան չի հարում: Ինքնաառաջադրուած թեկնածու է: Նրա
կարծիքով կուսակցութիւնները պառակտում են ժողովրդին: Նախագահական
ընտրութիւններում մեծ թուով թեկնածուների առաջադրումն էլ չի համարում
ժողովրդավարութեան նշան: Հակառակըՙ դա նշանակում է, որ քաղաքական
դաշտում թերացում կա:
- Տիկին Լալայեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժելու համար: Միանգամից անցնենք գլխաւոր թեմային: Արցախում
նախագահական ընտրութիւններ են: Ինչու՞ որոշեցիք առաջադրուել:
- Նախ ուզում եմ կոտրել այն կարծրատիպերը, թէ կինը չի կարող առաջնորդ
լինել քաղաքականութեան մէջ, բանակում կամ ուժային որեւէ այլ կառոյցում:
Երկրորդ, ես ուզում եմ իմ մասնակցութեամբ ցոյց տալ մնացած թեկնածուներին, որ կարելի է պայքարել, մրցել առանց մէկը միւսի հանդէպ
կեղտոտ արշաւ իրականացնելու, առանց միմիանց դէմ թշնամանք տարածելու ու ատելութիւն սերմանելու:

- Դուք ինքնաառաջադրուել էք: Ձեզ չի սատարում ոչ մի կուսակցութիւն,
ոչ մի դաշինք: Դուք ունէք ձեր անձնական կարծիքն ու տեսակէտները
երեւոյթների վերաբերեալ: Արդեօ՞ք կարծում էք, որ ձեր առաջադրումը
կարող է խթանել հասարակութեան այն հատուածի աշխուժութիւնը,
որը կարծում էՙ միեւնոյնն է բան չի փոխուելու եւ ընտրութիւնների
արդիւնքներն արդէն պարզ են: Հետեւաբար ընտրութեան գնալն
անիմաստ է:
- Բազմակուսակցութեան գաղափարին եւ, ընդհանրապէս, կուսակցութեան
գաղափարին միշտ դէմ եմ եղել: Իմ խորին համոզմամբ, բազմակուսակցութիւնը ընդամէնը նպաստում է նրան, որ հանրութիւնը պառակտուած լինի,
որ քաղաքացու համար առաջնային դառնան կուսակցութեան շահերը եւ ոչ
թէ պետութեան: Ես գտնում եմ, որ մենք պիտի մէկ կուսակցութիւն ունենանք
մեր հաւատը:
Ինչ վերաբերում է իմ առաջադրուելով ընտրապայքարում համապատասխան
ընտրազանգուածի մօտ աշխուժութիւն առաջացնելու հանգամանքին , չեմ
ուզում շտապել եզրակացութիւններ անել: Այո, կան մարդիկ, ովքեր յայտնել
են, որ նպատակ չունէին գնալու ընտրութեան, բայց , քանի որ առաջադրւում
եմ՝ գնալու են: Բայց, ամեն ինչ կ՛երեւայ ընտրութիւնից յետոյ:
- Արդեօ՞ք Դուք Ձեզ համարում էք այդ զանգվածի ներկայացուցիչը:
Ի՞նչ ակնկալիքներ ունէք հենց այդ զանգուածից:
- Ցանկացած պարագայում, իմ մասնակցութիւնը ինչ-որ տեղ խղճի
թելադրանքով է եղել:
Ես պարզապէս իմ պարտքն եմ համարել միշտ ու հիմա էլ համարում եմ՝
բոլոր հնարաւոր միջոցները օգտագործել՝ Արցախիս օգնելու, ինչ-որ բան
շտկելու, ինչ-որ բան աւելի լաւը դարձնելու համար: Այսօր Արցախի համար
ծանր օրեր են: Ես կ՛ասէի՝ աւելի ծանր, քան 90-ականների պատերազմն
էր: Այդ տարիներին կար ներքին համերաշխութիւն, համախմբուածութիւն,
նպատակ: Այսօր այդ ամենի փոխարէն ատելութիւն, տարանջատում,
պառակտում եւ տարբեր նպատակներ, ընդհուպ մինչեւ ազգադաւ ու
հակապետական նպատակներ: Ու ես չէի կարող անտարբեր հետեւել այդ
կործանարար զարգացումներին:
Իսկ ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես եւ՛ բաւարար կամք ունեմ, եւ՛
վճռականութիւն , եւ՛ արդարամտութիւն եւ՛ սկզբունքայնութիւն: Այսինքն,
այն ամենը, ինչ սովորաբար միայն տղամարդուն յատուկ յատկութիւններ
են համարում: Իմ ակնկալիքները հենց այդ մադկանցից է, ովքեր ինձ լաւ
են ճանաչում: Ովքեր գիտեն, որ եթէ մի բան խոստանում եմ, կեանքի գնով
էլ կատարում եմ: Իսկ այսօր իմ խոստումը օրէնքի Արցախի ստեղծումն
է, որտեղ իւրաքանչիւրն ունենալու է ապահով կեանքի իրաւունք: Այն
Արցախը, որտեղ, այդուհանդերձ, իւրաքանչիւրը յստակ իմանալու է իր
պարտականութիւնները պետութեան առջեւ: Սա է ամուր պետութեան
հիմքերից մէկը:
- Արցախի ընտրութիւններում կարծես սա առաջին դէպք է, որ այսքան
մեծ թուով թեկնածուներ են առաջադրուել: Դա ժողովրդավարութեան
տեսանկիւնից լաւ երեւոյթ է, առողջ երեւոյթ: Աշխարհին ցոյց է
տալիս, որ Արցախը լիիրաւ անկախ Հանրապետութիւն է ու լաւագոյնս
ապրում է իր ժողովրդավարական գործընթացը: Կարճ ասած կայ
բազմակարծութիւն ու քարոզարշաւը եւս հետաքրքիր է անցնելու:
Այս առումով ի՞նչ կ՛ասէք:
- Ես կ՛ասէի հակառակը: Թեկնածուների աննախադէպ մեծ թիւը ցոյց է
տալիս, որ քաղաքական դաշտում թերացումներ կան: Բացի դրանից, մեծ
թուով թեկնածուների փաստը խօսում է նաեւ ցածր պատասխանատուութեան մասին: Այո, Արցախը բաւականաչափ ժողովրդավար է: Արցախցին,
հիմնականում, պետականամէտ էՙ չշփոթել իշխանամէտութեան հետ: Բայց
ես այդ հանգամանքը չեմ կապում կուսակցութիւնների մրցանշային թուի
հետ: Երբ 150,000 բնակչութիւն ունեցող երկրում 30-ից աւելի կուսակցութիւն
կայ, ուրեմն այդ հանրութիւնը պառակտուած է եւ մոլորուած:
- Ինչպէ՞ս էք պատրաստւում համոզել արցախցիներին Ձեզ ընտրել:
Կամ այլ կերպ ասած ինչո՞ւ պէտք է հենց Ձեզ ընտրեն:
- Չեմ պատրաստւում համոզել: Ես երբեք իմ ներկայութիւնը չեմ փաթաթել
որեւէ մէկի վզին կամ պարտադրել որեւէ մէկին: Պարզապէս, ելնելով
հանգամանքից, որ իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը մարդկանց ծանօթ
է, իմ սկզբունքայնութեանը տեղեակ են, անարդարութիւնների դէմ իմ
յարատեւ պայքարի վկան են, ապա կը թողնեմ, որ իրենք իրենց համար
որոշեն՝ արդեօ՞ք, ուզում են տալ ինձ հնարաւորութիւն, որպէսզի կառուցեմ
այդ երկիրը, ինչի համար այսքան տարի պայքարում եմ, թէ՞ ոչ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկ

Պորուսիա Եւ Աթլեթիքօ Յաղթական

Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սփորթինկ Լիզպոն (Փոր.) – Իսթամպուլ Պաշաքշեհիր (Թուր.) 3-1
- Խեթաֆէ (Սպ.) – Այաքս Ամսթերտամ (Հոլ.) 2-0
- Քէօպենհավըն (Դան.) – Սելթիք (Սկով.) 1-1
- ՍՖՐ Քլուժ (Ռում.) – Սեւիյա (Սպ.) 1-1
- Քլէօպ Պրիւժ (Պել.) – Մանչեսթըր Եուն. (Անգ.) 1-1
- Լուտոկորէց (Պուլ.) – Ինթէր Միլան (Իտալ.) 0-2
- Այնթրախթ Ֆրանք.(Գեր.) – Սալցպուրկ (Աւստ.) 4-1
- Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.) – Պենֆիքա (Փոր.) 2-1
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.) – Էսփանիոլ (Սպ.) 4-0
- Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.) – Փորթօ (Փոր.) 2-1
- ԱՓՕԷԼ Նիկոսիա (Կիպ.) – Պազըլ (Զուից.) 0-3
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) – Արսենալ (Անգ.) 0-1
- ԱԶ Ալքմաար (Հոլ.) – ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) 1-1
- Վոլֆսպուրկ (Գեր.) – Մալմէօ ՖՖ (Շուէտ) 2-1
- Ռոմա (Իտալ.) – Կենթ (Պել.) 1-0
- Ռէյնճըրզ (Սկով.) – Սփորթինկ Պրակա (Փոր.) 3-2

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ձմեռնային դադարէն ետք վերսկսան Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի մրցումները,
վերջին 16 խումբերու հանգրուանի երթի մրցումներով: Առաջին մրցումին,
Սպանիոյ «Աթլեթիքօ մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Եւրոպայի ախոյեան
«Լիվըրփուլ»ի դէմ: Թէեւ «Լիվըրփուլ» ունէր տարածքային առաւելութիւն, սակայն
«Աթլեթիքօ»ի պաշտպանութիւնը գործեց անսխալ ձեւով: 4-րդ վայրկեանին
Սաուլ նշանակեց մրցումին միակ կոլը: Դարձի մրցումին մէկ կոլը բաւարար
պիտի չըլլայ «Լիվըրփուլ»ի հզօր յարձակումի օղակին դիմաց:
Օրուան երկրորդ մրցումին, Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ը իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ Ֆրանսայի ախոյեան «Փարի Սէն Ժերմէն»ի դէմ: Հաւասարակշռուած
մրցումին, երկու կազմերն ալ ունէին հաւասար կարելիութիւններ: Առաջին
կիսախաղը աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին, «Պորուսիա»ի
նորվեկիացի ռմբարկու Էրլինկ Հաալանտ բեկում մտցուց եւ նշանակեց 69-րդ եւ
77-րդ վայրկեաններուն: Ռէյնա կատարեց մէկ փոխանցում: Սակայն Նեյմարի
75-րդ վայրկեանին նշանակած կոլը կրնայ ճակատագրական ըլլալ «Փարի Սէն
Ժերմրն»ի համար, դարձի մրցումին:
3-րդ մրցումին, Իտալիոյ Պերկամոյի «Աթալանթա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
Սպանիոյ «Վալենսիա»ին դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Աթալանթա»ի
Հաթեպորը 16-րդ եւ 62-րդ, Իլիշիչ 42-րդ ու Ֆրէօլըր 57-րդ վայրկեաններուն
նշանակեցին կոլերը: Կոմէզ կատարեց մէկ փոխանցում, իսկ Փաշալիչ կատարեց
երկու փոխանցումներ: «Վալենսիա»ի միակ կոլը նշանակեց Չերիշեւը 66-րդ
վայրկեանին:
Օրուան երկրորդ մրցումին, Անգլիոյ «Թոթընհէմ Հոցփըր»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ Գերմանիոյ «Լայփցիկ»ին դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին,
երկու կազմերն ալ ունէին հաւասար կարելիութիւններ: Առաջին կիսախաղը
աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին սկիզբը, «Լայփցիկ»
աշխուժացուց իր յառաջապահ օղակները եւ 58-րդ վայրկեանին, խումբի
ռմբարկու Վերնըր նշանակեց կոլ մը տուգանային հարուածէն: «Հոցփըր»ի
կալէսցի պաշտպան Տէյվիզ վար ձգած էր զայն: Մրցումի մնացեալ ժամանակին
հաշիւի փոփոխութիւն տեղի չունեցաւ եւ «Հոցփըր» զիջեցաւ իր դաշտին վրայ:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պորուսիա Տորթմունտ (Գեր.) – Փարի Սէն Ժերմէն (Ֆր.) 2-1
- Աթլեթիքօ Մատրիտ (Սպ.) – Լիվըրփուլ (Անգ.) 1-0
- Աթալանթա (Իտալ.) – Վալենսիա (Սպ.) 4-1
- Թոթընհէմ Հոցփըր (Անգ.) – ՌՊ Լայփցիկ (Գեր.) 0-1

Իւրոբա Լիկ

Ռոմա Յաղթեց Միակ Կոլով
Իւրոբա Լիկի վերջին 32 խումբերու
հանգրուանի երթի մրցումներու ծիրին
մէջ, «Ռոմա» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
Պելճիքայի «Կենթ»ին դէմ եւ յաղթեց
Քարլ Փերէզի 13-րդ վայրկեանին
նշանակած կոլով: Մխիթարեան
դաշտ մտաւ 79-րդ վայրկեանին: Իսկ
«Մանչեսթըր Եունայթըտ» իր դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ Պելճիքայի
ախոյեան «Քլէօպ Պրիւժ»ի հետ: 15-րդ
վայրկեանին, Տենիս նշանակեց «Պրիւժ»ի կոլը, Մինիոլէի փոխանցումով:
Մարսիալ 36-րդ վայրկեանին նշանակեց «Եունայթըտ»ի հաւասարութեան կոլը:

Ռէալ Մատրիտի Պարտութիւնը Եւ
Նահանջը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, առաջատար «Ռէալ Մատրիտ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 13-րդ դիրքը
գրաւող Վալենսիայի «Լեւանթէ»ին դէմ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած
ընթացք եւ «Ռէալ»ի որոշ առաւելութեամբ դիպուկ հարուածներու թիւին
մէջ: Սակայն «Լեւանթէ»ն էր որ նշանակեց 79-րդ վայրկեանին Մորալէսի
միջոցով եւ մոնթենեկրոցի Վուքշեվիչի փոխանցումով: Իսկ 2-րդ դիրքը գրաւող
«Պարսելոնա»ն իր դաշտին վրայ յաղթեց 16-րդ դիրքը գրաւող «Էյպար»ին,
Մեսսիի 14-րդ, 37-րդ, 40-րդ, 87-րդ ու Արթուրի 89-րդ վայրկեաններուն
նշանակած կոլերով եւ գրաւեց առաջատարի դիրքը: Ռաքիթիչ եւ Վիտալ
կատարեցին մէկական փոխանցում: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
- Պարսելոնա – Էյպար 5-0, - Սելթա Տէ Վիկօ – Լեկանէս 1-0
- Ռէալ Սոսիետատ – Վալենսիա 3-0
- Լեւանթէ – Ռէալ Մատրիտ 1-0
- Խեթաֆէ – Սեւիյա 0-3, - Աթլեթիքօ Մատրիտ – Վիյարէալ 3-1
Դասաւորում.1)Պարսելոնա 55 կէտ +33, 2)Ռէալ Մատրիտ 53 կէտ +29, 3)
Աթլեթիքօ Մատրիտ 43 կէտ +10, 4)Սեւիյա 43 կէտ +9:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլի Դժուար Յաղթանակը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 27-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին,
3-րդ դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը
գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Հիւրերը ունէին տարածքային առաւելութիւն
եւ 80-րդ վայրկեանին, Կապրիէլ Խեսուս նշանակեց մրցումին միակ կոլը,
Մահրէզի փոխանցումէն օգտուելով: 62-րդ վայրկեանին, Ակուերօ չէր կրցած
նշանակել տուգանային հարուածէն: Իսկ երկրորդ մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող
«Չելսի»ն իր դաշտին վրայ կրցաւ յաղթել 5-րդ դիրքը գրաւող «Թոթընհէմ
Հոցփըր»ին: Հաւասարակշռուած մրցումի 15-րդ եւ 48-րդ վայրկեաններուն,
Ժիրու եւ Մարքոս Ալոնզօ նշանակեցին «Չելսի»ի կոլերը: Պարքլի կատարեց մէկ
փոխանցում: 89-րդ վայրկեանին, «Չելսի»ի Ռուտիկըրը սխալմամբ նշանակեց
իր դարպասին մէջ: Առաջատար «Լիվըրփուլ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
18-րդ դիրքը գրաւող «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ»ին դէմ: Թէեւ «Լիվըրփուլ»ն էր
տիրապետող կազմը, սակայն հիւրերը բաւական լաւ պաշտպանուեցան եւ
վտանգաւոր մրցակից մըն էին: 9-րդ վայրկեանին «Լիվըրփուլ»ի պելճիքացի
Վիյնալտումը բացաւ մրցումին հաշիւը, Ալեքսանտր-Առնոլտի փոխանցումէն
օգտուելով: Սակայն 12-րդ վայրկեանին Տիոփ եւ 54-րդ վայրկեանին Փապլօ
Ֆորնալզ յառաջ մղեցին հիւրերը, Սնոտկրասի եւ Ռայսի փոխանցումներով:
Միայն 68-րդ վայրկեանին, Մոհամմատ Սալահ նշանակեց հաւասարութեան
կոլը, Ռոպըրթսընի փոխանցումով: Ապա 81-րդ վայրկեանին, Սատիօ Մանէ
նշանակեց խումբին յաղթանակի կոլը, Ալեքսանտր-Առնոլտի փոխանցումով:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Չելսի – Թոթընհէմ Հոցփըր 2-1
- Շեֆիլտ Եուն. – Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն 1-1
- Լեյսթըր Սիթի – Մանչեսթըր Սիթի 0-1
- Մանչեսթըր Եուն. – Ուաթֆըրտ 3-0
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- Վուլվըրհեմփթըն Ուոնտըրըրզ – Նորիչ Սիթի 3-0
- Արսենալ – Էվըրթըն 3-2, - Լիվըրփուլ – Ուեսթ Հէմ Եուն. 3-2
Դասաւորում.1)Լիվըրփոպլ 79 կէտ +47, 2)Մանչեսթըր Սիթի 57 կէտ +39, 3)
Լեյսթըր Սիթի 50 կէտ +27, 4)Չելսի 44 կէտ +8, 4)Մանչեսթըր Եուն. 41 կէտ +12:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն, Տորթմունտ Եւ Լայփցիկ
Յաղթական
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէ, Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ին
հետ: Հայ մարզիկը չի մասնակցեցաւ այս մրցումին: Առաջատար «Պայըրն
Միւնիխ»ը իր դաշտին վրայ դժուար յաղթանակ մը տարաւ 18-րդ դիրքը
գրաւող «Փատըրպորն»ի նկատմամբ: Կնապրի 25-րդ, Լեվանտովսքի 70,
88-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին խումբին կոլերը: Այս հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները:
- Պայըրն Միւնիխ – Փատըրպորն 3-2
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Հոֆընհայմ 1-1
- Վերտէր Պրեմըն – Պորուսիա Տորթմունտ 0-2
- Շալքէ04 – ՌՊ Լայփցիկ 0-5

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Մխիթարեան Կոլի Եւ Փոխանցումի Հեղինակ
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ
հանգրուանի առաջին մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պրեշիա – Նափոլի 1-2, - Պոլոնիա –
Ուտինեզէ 1-1
- ՍՓԱԼ Ֆերրարա – Եուվենթիւս 1-2
- Ֆիորենթինա – Միլան 1-1, - Ճենովա –
Լացիօ Ռոմա 2-3
- Ռոմա – Լեչչէ 4-0
5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող «Լեչչէ»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Իւնտէրի
13-րդ, Մխիթարեանի 37-րդ, Ծեքոյի 69-րդ եւ Քոլարովի 80-րդ վայրկեաններուն
նշանակած կոլերով: Մխիթարեան, Ծեքօ եւ Փերէզ կատարեցին փոխանցումները:
Մխիթարեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին:

Ասիոյ Ֆետերասիոնի Բաժակ

Ալ Ահըտ Զիջեցաւ, Ալ Անսար Յաղթեց
Շաբթուան սկիզբը շարունակուեցան Ասիոյ Ֆետերասիոնի բաժակի զտումի
մրցումները: Տեղի ունեցած երկրորդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ,
Լիբանանի «Ալ Ահըտ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող Պահրէյնի
«Մանամա»ի դէմ ու կրեց իր առաջին պարտութիւնը 69-րդ վայրկեանին
նշանակուած կոլով: Իսկ Լիբանանի «Ալ Անսար»ը իր դաշտին վրայ դժուար
յաղթանակ մը արձանագրեց Յորդանանի «Ալ Ֆայսալի»ին նկատմամբ: Հասան
Մաաթուք 16-րդ, Թալ 42-րդ եւ տուգանայինով 90+4-րդ, Հասան Շըհիթօ 51-րդ
վայրկեաններուն նշանակեցին լիբանանեան խումբին կոլերը: «Ալ Ֆայսալի»ի
Ալ Ժապարաթը մէկ եւ Համտունին երկու կոլեր նշանակեցին: Ստորեւ տեսնել
ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - Մանամա (Պահ.) – Ալ Ահըտ (Լիբ.) 1-0
- Հիլալ Ալ Քուտս (Պաղ.) – Ալ Ժէյշ (Սուր.) 0-1
Դասաւորում.1)Ալ Ժէյշ 4 կէտ +1, 2)Մանամա 4 կէտ +1, 3)Ալ Ահըտ 3 կէտ 0,
4)Հիլալ 0 կէտ -2
Բ.խմբակ. - Ուասպա (Սուր.) – Ալ Քուէյթ (Քուէյթ) 0-0
- Ալ Անսար (Լիբ.) – Ալ Ֆայսալի (Յորդ.) 4-3
Դասաւորում.1)Ալ Քուէյթ 4 կէտ +1, 2)Ալ Անսար 3 կէտ 0, 3)Ուասպա 2 կէտ 0,
4)Ալ ֆայսալի 1 կէտ -1:

Ճատրակ
Քրակերօ Ռիզորթի Մրցաշարք

Ղարիպեան Շահեցաւ Տիտղոսը
Նորվեկիոյ «Քրակերօ Ռիզորթ» ճատրակի միջազգային մրցաշարքին տիտղոսը
շահեցաւ Հայաստանի պատանի ներկայացուցիչ Մամիկոն Ղարիպեանը: Ինը
հանգրուան ետք, ան տանելով 6 յաղթանակ եւ 3 հաւասարութիւն, 7,5 կէտով

գրաւեց առաջին դիրքը: Ան ամբողջացուց նաեւ մեծ վարպետի տիտղոսին
համար պահանջուած կէտերու թիւը:

Պասքեթպոլ
Ասիոյ Բաժակի Զտում

Լիբանան Երկու Անընդմէջ Յաղթանակ Տարաւ
Շաբաթավերջին սկսան պասքեթպոլի Ասիոյ բաժակի զտումի
մրցումները: Արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
Դ.խմբակ. -Լիբանան – Իրաք
87-68
Ամենալաւ նշանակողներ.Ալի
Հայտար 19 կէտ 7 ռիպ 1 փոխ –
Տեմարիօ Մէյֆիլտ 23 կէտ 5 ռիպ 6 փոխ
-Պահրէյն – Հնդկաստան 68-67, -Իրաք – Հնդկաստան 75-94
-Լիբանան – Պահրէյն 116-73
Ամենալաւ նշանակողներ.Էլի Շամուն 26 կէտ 1 ռիպ 1 փոխ – Չեսթըր Ժարէլ
21 կէտ 9 ռիպ 2 փոխ
Դասաւորում. 1)Լիբանան 2 յաղթ – 0 պարտ +62, 2)Պահրէյն 1-1 -42, 3)
Հնդկաստան 1-1 +18, 4)Իրաք 0-2 -38
Ե.խմբակ. – Իրան – Սուրիա 94-48
- Սէուտ.Արաբիա – Քաթար 68-57, – Իրան – Քաթար 95-52
- Սէուտ.Արաբիա – Սուրիա 70-75
Դասաւորում.1)Իրան 2 յաղթ – 0 պարտ +89, 2)Սուրիա 1-1 -41, 3)Սէուտ.Արաբ.
1-1 +6, 4)Քաթար 0-2 -54
Զ.խմբակ. – Յորդանան – Սրի Լանքա 100-45
- Ղազախստան – Պաղեստին 79-76, – Ղազախստան - Յորդանան 68-71
- Պաղեստին – Սրի Լանքա 102-60
Դասաւորում.1)Յորդանան 2 յաղթ – 0 պարտ +58, 2)Ղազախստան 1-1 0, 3)
Պաղեստին 1-1 +39, 4)Սրի Լանքա 0-2 -97:

Պասքեթպոլ
Լիբանանի Ախոյեանութիւն

Մրցումները Պիտի Վերսկսին
Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնը իր վերջին ժողովին, որոշեց վերսկսիլ
ախոյեանութեան մրցումներ 29 Մարտ 2020-էն սկսեալ եւ երկու ամսուան
ժամանակամիջոցի մը համար: Մրցումները տեղի պիտի ունենան առանց օտար
մարզիկներու եւ անոնց պիտի տրուին իրենց ստորագրութիւնները: Մրցումներուն
եկամուտը պիտի տրուի խումբերուն:

Ըմբշամարտ
Եւրոպայի Ախոյեանութիւն

Ալեքսանեան Եւ Ղարիպեան Ախոյեաններ
Իտալիոյ մայրաքաղաք Հռոմի մէջ աւարտեցան ըմբշամարտի յունահռոմէական
ոճի Եւրոպայի ախոյեանութեան մրցումները: Հայաստանի հաւաքականը
արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքները.
-Յունահռոմէական ոճի 60 քկ.դասակարգին մէջ, Գէորգ Ղարիպեան աւարտական մրցումին յաղթեց թուրք ըմբիշ Քերէմ Քամալին եւ շահեցաւ տիտղոսը:
-Յունահռոմէական ոճի 67 քկ.դասակարգին մէջ, Կարէն Ասլանեան յաղթանակ
տարաւ պրոնզէ մետալի մրցումին:
-Յունահռոմէական ոճի 97 քկ.դասակարգին մէջ, Արթուր Ալեքսանեան աւարտական մրցումին յաղթեց իտալացի Նիքոլոզ Կախելաղվիլիին 7-1 հաշիւով եւ
5-րդ անգամ ըլլալով դարձաւ Եւրոպայի ախոյեան:
Այսպիսով, Հայաստանի հաւաքականը շահեցաւ երկու ոսկէ եւ երկու պրոնզէ
մետալներ: Արթուր Ալեքսանեան եւ Կարապետ Չալեան ապահովեցին Թոքիոյի
Ողիմպիական խաղերու ուղեգիր:
Իսկ ըմբշամարտի ազատ ոճի Եւրոպայի ախոյեանութեան մրցումներուն
Հայաստանի հաւաքականը արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքը.
-Ազատ ոճի 61 քկ.դասակարգին մէջ, Արսէն Յարութիւնեան 1/8-րդ աւարտական
հանգրուանի մրցումին յաղթեց մակեդոնացի մարզիկի մը: 1/4-րդ աւարտականին
յաղթեց ուքրանացի մարզիկի մը: Կիսաւարտական հանգրուանին ան զիջեցաւ
ռուս ըմբիշի մը 6-7 հաշիւով: Պրոնզէ մետալի մրցումին ան յաղթեց յոյն մարզիկի
մը եւ շահեցաւ պրոնզէ մետալը:
Այսպիսով, Հայաստանի ազատ ոճի ըմբշամարտի հաւաքականը շահեցաւ մէկ
պրոնզէ մետալ:
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Աշխարհի
Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«ԶԱՐԹՕՆՔ»Ի ԵՐԷՑ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ
Սիրահարներու Օրը . . .

Ամէն տարուան Փետրուար 14-ը ճանչցուած է որպէս սիրահարներու
օր (Valentine’s Day): Այդ սովորութիւնը սկսած է հինգերորդ դարու վերջաւորութեան, Կելասիոս Պապի օրով։
Թէեւ այս տարուան Փետրուար 14-ը անցաւ, սակայն հետաքրքրական է նշել
երկու դրուագներ, որոնք մեզի կու գան Անգլիայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն։

Դրուագ Առաջին

Հիմա սկսինք Անգլիայէն։ Սովորութիւն դարձած է որ սիրահար զոյգեր
սիրային գրութիւններ փոխանակեն
այդ օր։ Ակնկալելի է նաեւ որ այրը
ծաղկեփունջով մը եւ կամ տուփ մը
շոքոլայով ներկայանայ իր սիրահարին
եւ զինք հրաւիրէ ճաշարան մը, հաճելի ժամանակ մը անցնելու համար։
Անշուշտ ամուսնացած զոյգերու ալ
մասնայատուկ է այս աւանդութիւնը,
սակայն դժբախտաբար մենք հայերս
զգացական չըլլալով՝ շատ չենք յարգեր այդ սովորութիւնը, այնպէս չէ՞ . . .
Այս օրերուն՝ սիրային գրութիւններու բացիկները (cards) տպուած եւ
գեղեցկօրէն զարդարուած կ՛ըլլան։ Բայց հին օրերուն՝ այդ գրութիւններն
ու վրայի զարդարանքները կ՛ըլլային ձեռագիր։ Ուրեմն այս օրուան մեր
պատմութիւնը մեզի կու գայ 200 տարի առաջ ղրկուած սիրային ձեռագիր
գրութենէ մը, հասցէագրուած Լոնտոնաբնակ Օրիորդ Շէյֆիի։
Արդարեւ այդ բացիկը (տես նկարը) ղրկուած է 14 Փետրուար 1818-ին, սակայն
ալպոմի մը մէջ թաքնուած մնալով՝ 20 տարի առաջ միայն յայտաբերուած է։
Եթէ ուշի ուշով դիտէք վերոյիշեալ բացիկը՝ հոն պիտի տեսնէք նկարուած
սիրտեր, ծաղիկներ եւ թռչուններ։ Բայց աւելի հետաքրքրական է հոնտեղի
գրութիւնը որ կ՛ըսէ, «Սիրալիր խոստում մը՝ անկեղծ համակրութեան։»
Իսկ եթէ գրութիւնը իր ամբողջութեամբ կարդանք, վերահասու պիտի
դառնանք հեղինակի սիրալիր եւ ապագայի նկատմամբ իր փափաքը
արտայայտող բովանդակութեան, որը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ ամուսնութեան
համեստ առաջարկ մը։

Դրուագ Երկրորդ

Գալով Միացեալ Նահանգներու դրուագին, սա սիրային ըլլալէ աւելի
գործնական առաջարկ մըն է՝ ուր հեղինակը կը խոստանայ նիւթական
վարձատրութիւն մը, զինք կարենալ օգնողին։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Ուրեմն, Քէնսըս նահանգէն երիտասարդ ամուրի մարդ մը՝ Ճէֆ Կէպհարթ
(տես նկարը) անունով, այս տարուան Վալընթայնի նախայաջորդ օրերուն,
հետեւեալ յայտարարութիւնը զետեղել տուած է տեղւոյն թերթերուն մէջ։
Ճէֆ կը խոստանայ 25,000 տոլարի նուիրատուութիւն մը կատարել անոր՝
որ կրնայ իրեն համար յարմար աղջիկ ընկերուհի (girlfriend) մը գտնել։ Այս
47 տարեկան երիտասարդը կ՛ըսէ թէ այլեւս զզուած է սովորական կերպով
(dating) աղջիկ որոնելու իր ջանքերէն եւ կ՛ուզէ տարբեր ձեւով մօտենալ այս
կարեւոր հարցին։
Երբ 14 Փետրուարի նախայաջորդ օրերուն՝ մարդիկ զբաղած են իրենց
ընկերուհիներուն եւ կամ կողակիցներուն յարմար նուէր մը ճարելու հարցով,
այս երիտասարդը հրապարակ իջած է դիմելով ուրիշներու օգնութեան,
որպէսզի առանձին չմնայ . . .
Ես իսկապէս կը զարմանամ որ ամերիկայի մէջ կան մարդիկ՝ որոնք
դժուարութիւն կ՛ունենան ընկերուհի գտնելու։ Հապա ի՞նչ ըսենք Միջին
Արեւելքի երկիրներու երիտասարդներուն, որոնց համար՝ ինչպէս գիտէք,
շատ աւելի դժուար է ընկերուհի գտնելը։
Սա ալ աւելցնեմ որ մեր հերոս Ճէֆը հակառակ է համացանցի օգնութեամբ
ընկերուհի որոնելու գաղափարին։ Է՜հ ոչ աւանդական միջոցին կը հաւատայ,
ոչ համացանցի օգնութեան կը հաւատայ եւ չուզեր ալ առանձին մնալ։
Միտք ինկաւ հայկական հետեւեալ ասացուածքը որ կ՛ըսէ, «Ոչ կէս հացը
կ՛ուտեմ, ոչ լման հացը կը բաժնեմ եւ ոչ ալ փորս անօթի կը ձգեմ։» Է՜հ, եղաւ
ասիկա . . .
Իսկ իմ կարծիքով՝ մարդիկ դժուարահաճ պէտք չէ որ ըլլան, եթէ կ՛ուզեն
իրենց նպատակին հասնիլ, չէ՞ք խորհիր...:

Իմ Քարոզարշաւը Եղել Է Յանուն, Ոչ Թէ՝ Ընդդէմ.
Արցախի Նախագահի Կին Թեկնածու
Յատուկ Հարցազրոյց Տիկ. Պելլա Լալայեանի Հետ

Սկիզբը Էջ 03
- Քաղաքական պայքարում ի՞նչն է անընդունելի Ձեզ համար:
- Թէ՛ քաղաքական պայքարում թէ՛ կեանքի ցանկացած բնագաւառում ինձ
համար անընդունելի է դաւաճանութիւնը, ստորութիւնը, սկզբունքայնութիւնը եւ ստախօսութիւնը:
- Ի՞նչ սպասելիքներ ունէք քարոզարշաւից:
- Ի տարբերութիւն միւս թեկնածուների՝ մտադիր չեմ շտաբեր բացել, մեծ
թիմ հաւաքել: Անիմաստ ծախսեր են, որոնք չունեմ, ունենալու դէպքում էլ՝
կ՛ափսոսայի:
Փոքր Արցախում բոլորն անուններով են իրար ճանաչում: Իսկ աշխատանքները ծրագրելու համար, նոյնիսկ, ամենամեծ կուսակցութեան համար մէկ
շտապն էլ է հերիք :
Ինչ վերաբերում է թիմին՝ կտրուկ դէմ եմ թիմ հասկացութեանը, քանի որ, թիմը
ձեւաւորւում է ոչ թէ գաղափարի շուրջ, այլ աթոռների: Այսօր արդէն, նայելով
թեկնածուների թիմերին, կարող ենք ասել, թէ նրանցից որի յաղթանակի
դէպքում պաշտօններն ովքեր են զբաղեցնելու:
Այսինքն, մասնագիտական վերելքը առաջիկայ տասը տարում մնացած
գատրերի համար փակւում է, անկախ այն բանից, որ երբեմն այդ թիմերում
յայտնւում են մարդիկ, որոնց նոյնիսկ չի կարելի թողնել կառավարութեան
դռնով մտնել՝ ո՛չ մարդկային որակի, ո՛չ մասնագիտական հմտութեան
տեսակէտից: Վերջին 15 տարին ես իմ քարոզարշաւն իրականացնում եմ
ֆէյսպուքեան հարթակում եւ իրական կեանքում: Ու միշտ իմ քարոզարշաւը

եղել է յանուն, եւ ոչ թէ՝ ընդդէմ:
Հիմա էլ կը փորձեմ յանուն ապահով Արցախի իմ գաղափարը հասանելի
դարձնել արցախցիներին: Վերջնական որոշումն իրենցն է:
- Եւ վերջում մէկ հարց: ՀՀ վարչապետ Կոլոլիկ Փաշինեանը նախօրէին
Հանրային հեռուստաընկերութեանը տուած հարցազրոյցում, խօսելով
Արցախում սպասուող ընտրութիւնների մասին, յայտարարեց, որ
արցախցիները չպէտք է քուէարկեն այն թեկնածուի օգտին, ով դէմ
է Հայաստանի օրինականօրէն ընտրուած իշխանութեանը: Դուք
ինչպէ՞ս էք գնահատում այս յայտարարութիւնը եւ Ձեր կարծիքով
ինչպէ՞ս այն կ՛անդրադառնայ ընտրութիւնների արդիւնքների վրայ:
-Դա ասում է մի մարդ, ով իրեն ժողովրդավարական սկզբունքների ջատագո՞վ է համարում: Միգուցէ, հսկողութի՞ւն սահմանեն, տեսախցիկնե՛ր դնեն
քուէախցիկներում, որպէսզի հետեւեն, որ ժողովուրդը իր թելադրանքով
քուէարկի: Ամեն մարդ իր կամքի տէրն է: Իր սկզբունքներին համապատասխան, քուէն այս կամ այն թեկնածուին տրամադրելու լիրաժէք իրաւունք
ունի եւ ոչ մէկը, բացարձակ ոչ մէկը, իրաւունք չունի մէկ ուրիշին իմ կամքը
պարտադրելու: Ես համոզուած եմ, որ Նիկոլ Փաշինեանի յայտարարութեանը
ականջալուր կը լինեն միայն նրան քծնող թեկնածուների համակիրները:
Միւսների համար դա փուճ ու անիմաստ յայտարարութիւն է:
Նշենք, որ ըստ Արցախի կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի տուեալների, Մարտի 31-ին կայանալիք ընտրութիւններում
առաջադրուել է 14 թեկնածու, որից 6-ը ինքնաառաջադրուած
թեկնածուներ են, մնացածը կուսակցութիւնների կողմից:
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Իսրայէլի Մէջ ՀՀ Դեսպանի Նստավայրը Թել Աւիւ
Կը Տեղափոխուի
Իսրայէլի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանի նստավայրը տեղափոխուած է Թել Աւիւ:
ՀՀ նախագահը Արմէն Սմբատեանը Իսրայէլի մէջ
ՀՀ դեսպան նշանակելու հրամանագիրին մէջ
ստորագրած է փոփոխութիւններու հրամանագիր,

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Սկիզբը Էջ 02
Կը գրէ իր չտպագրուած ողբերգութիւնները՝
«Athelie ou les scandinaves» եւ մօրը նուիրուած
«Yrtatine» ողբերգութիւնները եւ «Louis de
Castro» թատերախաղը: 15 տարեկանին Ակադեմիոյ մրցոյթին կ’արժանանայ պատուաւոր
մեկնաբանութեան «Les avantages des études»
բանաստեղծութեան համար, իսկ 1819 -ին
«Jeux Floraux» մրցոյթին «Vierges de Verdun»
եւ «Rétablissement de la statue de Henri III»
բանաստեղծութիւններուն համար կը ստանայ
երկու մրցանակ:
1822 Հոկտեմբերին Հիւկօ կ’ամուսնանայ Ատել
Ֆուսէի հետ (1803 - 1868): Անոնք կ’ունենան
հինգ զաւակ՝
• Լէոպոլտ (1823-1823)
• Լեոպոլտինա (1824-1843)
• Շառլ (1826-1871) Ֆրանսուա-Վիտկոր (18281873)
• Ատել (1830-1915)
1823-ին կը տպագրուի «Իսլանտացի Հանը» (Han
d’Islande) վէպը: Շառլ Նոտյէի հիմնաւորուած
քննադատութիւնները հիմք հանդիսացան
Հիւկոյի եւ Նոտյէի հետագայ ընկերութեան
համար, որ շարունակուեցաւ մինչեւ 1827-1830:
Այս ժամանակահատուածին մէջ Հիւկօ կը
վերսկսի իր յարաբերութիւնները հօրը հետ եւ
կը գրէ «Գովք Հօրս» (Odes à mon père, 1823),
«Երկու Կղզի» (1825) եւ «Պայքարէն Ետք»
(Après la bataille) բանաստեղծութիւնները:
Հիւկոյի հայրը կը մահանայ 1828-ին:
Հիւկոյի «Քրոմուէլ» (Cromwell) կտորը, որ
գրուած է Ֆրանսական յեղափոխութեան
հռչակաւոր դերասան Ֆրանսուա-ժոզէֆ
Տալմայի համար, տպագրուած է 1827 -ին:
Սակայն ստեղծագործութիւնը մեծ վէճեր կը
յառաջացնէ: Թատերախաղին նախերգանքին
մէջ հեղինակը կը հերքէ դասականութեան
պայմանականութիւնները՝ յատկապէս տեղի
եւ ժամանակի միասնութիւնը՝ ներմուծելով
վիպական թատերախաղի նշոյլներ:
1829-ին լոյս կը տեսնեն «Մահուան Դատապարտուածի Վերջին Օրը» (Dernier Jour d’un
condamné), իսկ 1834-ին «Քլոտ Կէօ» (Claude
Gueux) ստեղծագործութիւնները: Այս երկու
կարճ վէպերուն մէջ Հիւկօ կը ներկայացնէ իր
բացասական վերաբերմունքը մահապատիժի
նկատմամբ:
«Փարիզի Աստուածամօր Տաճարը» վէպը
տպագրուած է 1831-ին:
1830-1843 Վիքթոր Հիւկօ կ’աշխատի գրեթէ
միայն թատրոնի համար, այնուամենայնիւ
ան կը տպագրէ քանի մը բանաստեղծական
ժողովածուներ՝ «Աշնանային Տերեւները» (Les
Feuilles d’automne, 1831), «Մթնշաղի Երգերը»
(Les Chants du crépuscule, 1835 ), «Ներքին
Ձայներ» ( Les Voix intérieures, 1837), «Շողեր Եւ

որմով կ՝արձանագրուի, որ Իսրայէլի մէջ ՀՀ
դեսպանի նստավայրը Երեւանէն կը տեղափոխուի
Թել Աւիւ:
Շար. Էջ 08
Ստուերներ» (Les Rayons et les Ombres, 1840 ):
Արդէն 1828-ին ան կը բեմադրէ իր առաջին
թատերախաղերէն մէկը՝ «Էմի Ղոպսաղը»
(Amy Robsart): 1829-ին կը ստեղծուի
«Էղնանի» (Hernani) թատերախաղը (առաջին բեմադրութիւնը 1830-ին), որ հին եւ նոր
արուեստի ներկայացուցիչերուն միջեւ գրական
վէճերու առիթ կը դառնայ: Նոր արուեստի
հաւատարիմ պաշտպանը կը դառնայ Թէոֆիլ Կոթյէն, որ ներշնչուած ընդունած էր
այս ստեղծագործութիւնը: Այս վէճերը գրականութեան պատմութեան մէջ յայտնի են
«ճակատամարտ «Էղնանիի» համար» անուան
տակ:
1841-ին, Հիւկօ կ’ընդունուի Ֆրանսական
ակադեմիա, իսկ 1845-ին կը ստանայ աւագ
իշխանի պաշտօն (pair de France): 1848-ին
ընտրուած է Ազգային ժողովին մէջ: Հիւկօ 1851ին պետական յեղաշրջման հակառակորդ էր:
Երբ Նափոլէոն Երրորդ իշխանության գլուխը
կ’անցնի, Հիւկօ կ’արտաքսուի: 1870-ին կը
վերադառնայ Ֆրանսա, իսկ 1876-ին կ’ընտրուի
սենաթոր:
Կեանքին վերջին տարիները
Հյիւկօ մահացած է թոքերու բորբոքումէ՝ 22
Մայիս, 1885-ին, 83 տարեկանին: Թաղման
արարողութիւնը տևեւած է 10 օր: Մասնակցած է շուրջ մէկ միլիոն մարդ: Թաղուած է
Պանթէոնին մէջ:
Ստեղծագործութիւններ
Հիւկոյի առաջին ստեղծագործութիւնները իրեն
յաջողութիւն եւ յայտնութիւն կը բերեն իր
կեանքի առաջին տարիներուն: Իր առաջին
բանաստեղծական ժողովածուն՝ «Գովքեր եւ
զանազան բանաստեղծութիւններ» (Odes et
poésies diverses), տպագրուած է 1822-ին,
երբ Հիւկօ 20 տարեկան էր: Լիւտովիկոս ժը.
թագաւորը գրողին տարեկան գումար մը կը
տրամադրէր: 1826-ին լոյս կը տեսնէ «Գովքեր
Եւ Պալլատներ» ժողովածուն:
Վիքթոր Հիւկոյի առաջին հասուն ստեղծագործութիւնը «Մահապատիժի Դատապարտեալին Վերջին Օրը» ( Le Dernier Jour d’un
condamné) երկն է, որ գրուած է 1829-ին:
Այս ստեղծագործութիւնը մեծ ազդեցութիւն
ձգած է Չարլզ Տիքընզի եւ Տոսդոեվսկիի վրայ:
«Քլոտ Կէօ» (Claude Gueux)-ն կարճ, իրական
հիմք ունեցող վաւերագրական պատմութիւն
է մարդասպանի մը մասին, որ Ֆրանսայի մէջ
մահապատիժի ենթարկուած է: Անիկա լոյս
տեսած է 1834-ին: Սակայն Հիւկոյի առաջին
լիարժէք վէպը կը համարուի «Փարիզի Աստուածամօր Տաճարը» (Notre-Dame de Paris), որ
տպագրուած է 1831-ին եւ թարգմանուած է
շարք մը լեզուներու:
Հիւժուկ բազմաթիւ բանաստեղծութիւններու հեղինակ է: Իր կեանքին ընթացքին
հրատարակուած են անոր չափածոյ ստեղծագործութիւնները քսանմէկ ժողովածու, իսկ
յետ մահու՝ ութը գործ:

ԽՕՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ...
Լսիր, որդիս, պատգամ որպէս,
Սիրող քո մօր խօսքը սրտանց,
Այսօրուանից յանձնում եմ քեզ,
Հայոց լեզուն հազարագանձ:
Կտրել է նա հանց աստղալոյս,
Երկինքները ժամանակի,
Շառաչել է խռովայոյզ,
Սլաքի հետ Հայկեան նետի:
Ու Մեսրոպի Սուրբ հանճարով,
Դարձել է գիր ու մագաղաթ,
Դարձել է յոյս, դարձել դրօշ,
Պահել երթը մեր անաղարտ:
Նրանով է մայրս ջահել
Ինձ օրօրոց դրել մի օր,
Հիմա եկել մեզ է հասել
Նրա կարկաչը դարաւոր:
Պահիր նրան բարձր ու վճիտ,
Արարատի Սուրբ ձիւնի պէս,
Պահիր նրան սրտիդ մօտիկ,
Մեր պապերի աճիւնի պէս:
Ու տես որդիս, ուր էլ լինես,
Այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս,
Թէ մորդ անգամ մտքից հանես,
Քո Մայր լեզուն չմոռանա’ս...
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ

ԳԱԳԻԿ ՏՕՆԵԱՆ
(1968)
«Սպասում»
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԱԳ Նախարարը Վերահաստատած է Սուրիոյ Մէջ
Մարդասիրական Առաքելութիւնը Շարունակելու
ՀՀ Պատրաստակամութիւնը
Սկիզբը Էջ 01
ՀՀ ԱԳՆ ղեկավարը վերահաստատած է Հայաստանի լիակատար աջակցութիւնը եւ յանձնառութիւնը
Փախստականներու
համաշխարհային պայմանագրին:
Երկուստէք ընդգծուած է այս նոր
ձեւաչափի կարեւոր նշանակութիւնը փախստականներու խնդիրներու ուղենշման եւ անոնց լուծման
ուղղուած համագործակցութեան
խթանման գործին մէջ:
Անդրադառնալով Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ընթացող զարգացումներուն եւ Սուրիոյ մարդասիրական
իրավիճակին՝ ԱԳ նախարարը
նշած է, որ պայմանաւորուած մերձաւորարեւելեան տարածաշըրջանին մէջ ունեցած պատմական
ներկայութեամբ եւ ներգրաւուա-

ծութեամբ՝ Հայաստանը մշտապէս
ուշադրութեամբ
կը
հետեւի
տարածաշրջանին մէջ տեղի
ունեցող
գործընթացներուն:
Արտաքին գործոց նախարարը
վերահաստատած է Հայաստանի
պատրաստակամութիւնը՝ շարունակելու Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առաքելութեան իրականացումը՝ աջակցելու Սուրիոյ
բարեկամ ժողովուրդին իր առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներու եւ
մտահոգութիւններու հասցէագրման
գործին:
Նախարար Մնացականեան իր
զրուցակցին ներկայացուցած է
սուրիահայերու
կարիքներուն
արձագանգելու եւ Հայաստանի
մէջ կեցութեան բարելաւման ուղղութեամբ ՀՀ կողմէ ձեռնարկուող
շարունակական քայլերը:

Իսրայէլի Մէջ ՀՀ Դեսպանի Նստավայրը Թել Աւիւ
Կը Տեղափոխուի
Սկիզբը Էջ 07
«Հիմք ընդունելով վարչապետի
առաջարկը` համաձայն Սահմանադրութեան 139-րդ յօդուածի 1-ին
մասի, ինչպէս նաեւ «Նորմատիւ
իրաւական ակտերու մասին» օրէնքի 34-րդ յօդուածի. Հայաստանի
Հանրապետութեան Նախագահի
2018 թուականի Մարտ 31-ի «Ա.
Սմբատեանը Իսրայէլի Պետութեան
մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան նշանակելու մասին» ՆՀ-200-Ա
հրամանագրին մէջ «(նստավայրը՝

Երեւան)» բառերը փոխարինել
«(նստավայրը՝ Թել Աւիւ)» բառերով»,ըսուած է նախագահի հրամանագրին
մէջ:
Թել Աւիւի մէջ դեսպանութիւն հիմնելու որոշման ՀՀ կառավարութիւնը
հաւանութիւն տուած էր 2019
Սեպտեմբերին: Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Իսրայէլի պետութեան միջեւ դիւանագիտական
յարաբերութիւնները հաստատուած
են 1992 Ապրիլին: 2018 Մարտէն
Իսրայէլի պետութեան մէջ ՀՀ դեսպանը Արմէն Սմբատեանն է:

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

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Ս. եւ Անմահ Պատարագ
Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ
Կիրակի, 1 Մարտ 2020ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի կատարուի.
Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝

Տէր Միւռոն Քհնյ. Սարգիսեան

(Հոգեւոր հովիւ Գանատայի Միսիսոկա քաղաքի Ս.
Վարդան Հայց. Առաք. Եկեղեցուոյ)
Ժամերգութիւն			
ժամը 8.00ին
Ս. Պատարագ				
ժամը 9:30ին
Քարոզ					
ժամը 10:30ին
Սիրով հրաւիրուած է հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու այս հոգեպարար արարողութեան եւ հաղորդուելու օրուայ
խորհուրդով:
Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ
Թաղական Խորհուրդ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն
Մահացած է Եգիպտոսի Նախկին Նախագահ
Հուսնի Մուպարաքը
Գահիրէի մէջ 91 տարեկանին
մահացած է Եգիպտոսի նախկին
նախագահ Հուսնի Մուպարաքը:
Մինչեւ 2011 թուականի ռազմական յեղաշրջումը ան մօտ 3
տասնամեակ նախագահած է
երկիրը:
Յեղաշրջումէն
ետք
Հուսնի Մուպարաքը դատուած է
փտածութեան, պաշտօնէական դիրքի օգտագործման եւ պետական
միջոցները վատնելու, ինչպէս նաեւ
հակակառավարական ցոյցերու
ժամանակ գրեթէ 850 մարդու
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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
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մահուան համար:
Մօտ 6 տարի բանտ մնալէ ետք` 2017ին, Մուպարաք ազատ արձակուած
էր:

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

زارتونك

