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Հըզպալլա Կը Մերժէ Իր Խօսքով
«Ամօթի Գործարք»ը

ՀՀ Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը
Այցելեց Եռաբլուր

Հըզպալլա երէկ դատապարտեց Միջին Արեւելքի խաղաղութեան ծրագիրը,
որս ԱՄՆ Նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարարեց: Հըզպալլա յայտարարուած ծրագիրը «չափազանց վտանգաւոր» որակեց: Վերջինիս կարծիքով
ան լուրջ հետեւանքներ պիտի ունենայ շրջանին վրայ:
Աւելի կանուխ Թրամփ յայտարարած էր, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները մտադիր է ճանչնալ Յորդանանի արեւմտեան ափին գտնուող իսրայէլեան բնակավայրերը: Այս մասին կը հաղորդէ «Արմէնփրես»:
Իսրայէլի եւ Պաղեստինի հարցին մէջ ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփի
ծրագրի իրականացման պարագային կը ստեղծուի երկու պետութիւն,
որոնցից մէկը՝ պաղեստինը կը հանդիսանայ, միւսը Իսրայէլը:
Ըստ Թրամփի, Իսրայէլը մեծ քայլ կ՛ընէ խաղաղութեան հաստատման
ուղղութեամբ: Այս մասին Ամերիկայի նախագահը յայտնած է 28 Յունուարին
Իսրայէլի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուի հետ համատեղ մամուլի
ասուլիսի ընթացքին:
«Այսօր Իսրայէլը մեծ քայլ կ՛ընէ խաղաղութեան հաստատման ուղղութեամբ: Իսրայէլը պատրաստ է հիմք դնել պաղեստինցիներու հետ
բանակցութիւններուն՝ «դարի գործարք»-ի իրականացման համար: ԱՄՆ-ն
կ՛ընէ ամէն ինչ, որպէսզի պաղեստինեան պետութեան տարածքը ըլլայ
անքակտելի»,- նշած է Թրամփը:

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան , վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան, Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, Ազգային ժողովի
նախագահ Արարատ Միրզոյեան եւ Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի
անդամներ, պաշտպանութեան նախարարութեան եւ զինուած ուժերու
ղեկավար կազմի ուղեկցութեամբ այսօր այցելեցին «Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն` յարգանքի տուրք մատուցելու իրենց կեանքը Հայրենիքի
անկախութեան համար զոհաբերած հայորդիներու յիշատակին:
Անոնք ծաղիկներ դրին 2016 թուականի ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի
հերոսներու, սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի, Անդրանիկ Օզանեանի
շիրիմներուն եւ ծաղկեպսակ` զոհուած ազատամարտիկներու յիշատակը
յաւերժացնող յուշահամալիրին:

Բանակի Օրուան Առիթով Հայաստանի
Նախագահին Ձեռամբ Մետալներու Եւ
Շքանշաններու Յանձնում
Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան բանակի օրուան առիթով 27
յունուարին նախագահական նստավայրին մէջ կայացած հանդիսութեան
ընթացքին մետալներ եւ շքանշաններ յանձնեց հայրենիքի պաշտպանութեան
գործին նուիրուած զինուորներուն` զանոնք շնորհաւորելով Հայաստանի
զինուած ուժերու կազմաւորման 28-րդ տարեդարձին առիթով:
«Բանակի օրը առանձնայատուկ է բոլորիս համար: Այդ առիթով կ՛ուզեմ
շնորհաւորել բոլոր պարգեւատրուած ազատամարտիկները, զինուորները,
սպաները, բժիշկները: Բանակի օրուան ընթացքին չենք կրնար անգամ
մը եւս չյիշել հազարաւոր հայորդիները, որոնք իրենց կեանքը տուին
այսօր հզօր ազգային բանակ ունենալու երազանքին, իրենց կեանքը
տուին Համաշխարհային Բ. պատերազմին, Արցախեան ազատամարտին
ընթացքին», ըսաւ նախագահ Սարգսեան:
Շար. Էջ 02

02

âáñ»ùß³µÃÇ / 29.01.2020

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Եկեղեցին Իր Զօրակցութիւնը Ժողովուրդին
Նկատմամբ Պէտք Է Գործնապէս Արտայայտէ»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոս

Այս առաւօտ՝ Երեքշաբթի, 28
Յունուար 2020-ին, Պքէրքէի
Մարոնիթ Պատրիարքարանին
մէջ տեղի ունեցաւ Լիբանանի
հոգեւոր պետերու հանդիպումը: Հանդիպման նպատակն էր
քննել Լիբանանէն ներս վերջին
երեք ամիսներուն տեղի ունեցող
ժողովրդային ցոյցերը, յատկապէս ժողովրդին պահանջքները
եւ պարզել եկեղեցւոյ տեսակէտը:
Ներկայ հոգեւոր պետերը իրենց
մօտեցումները արտայայտեցին,
բնականաբար ընդգծելով եկեղեցւոյ դիրքորոշումը երկրէն ներս
ստեղծուած կացութեան եւ
ժողովրդային պահանջքներու
գծով:
Խօսք առաւ նաեւ Վեհափառ Հայրապետը եւ ընդհանուր գծերով
ներկայացնելէ յետոյ Լիբանանը
դիմագրաւող վտանգալից մարտահրաւէրները, շեշտեց՝ թէ
«ճիշդ չէ ընդհանրութիւններու մէջ
մնալ, անհրաժեշտ է եկեղեցւոյ
տեսակէտը յստակօրէն արտայայտել: Եկեղեցին ժողովուրդին
ձայնն է, անոր սպասումներուն

ու կամքին արտայայտութիւնը:
Ժողովուրդը ընդվզած է անարդարութեան ու փտածութեան նկատմամբ: Վստահութեան պակաս մը
կայ ժողովուրդին մօտ քաղաքական
իշխանութեան նկատմամբ: Եկեղեցին պէտք է զգուշացնէ քաղաքա-
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Բանակի Օրուան Առիթով Հայաստանի
Նախագահին Ձեռամբ Մետալներու Եւ
Շքանշաններու Յանձնում
Սկիզբը Էջ 01
Հայաստանի նախագահը խնդրեց
մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգել
իրենց կեանքը յանուն հայրենիքին
զոհած անձերուն յիշատակը:
«Ընդամէնը 28 տարի առաջ
Հայաստանի նախագահի հրամանագիրով ստեղծուեցաւ օրէնք
Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութեան մասին: Այսօր
ունինք հզօր բանակ, եւ այդ
պատմական շրջադարձային իրադարձութեան փայլուն վկայութիւններն են Սարդարապատի,
Ղարաքիլիսէի փայլուն յաղթանակները, 75 տարի անցած է, եւ չենք

կրնար չյիշել Համաշխարհային Բ.
պատերազմին հայ ժողովուրդի
հսկայ ներդրումը, հայերը պայքարած են ֆաշականութենէ
ազատելու, Ֆրանսան, Եւրոպան
ազատագրելու համար: Հայ ազգը
տուած է Խորհրդային Միութեան
հերոսներ, 60-է աւելի զօրավար,
հինգ մարաջախտ: Մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է հպարտ ըլլայ այս
առնչութեամբ», նշեց նախագահ
Արմէն Սարգսեան:
Հայաստանի նախագահը շեշտեց
նաեւ արցախեան ազատամարտին հայ ժողովուրդին տարած յաղթանակն ու պայքարը, որ հիմք դրաւ
հայոց բանակի ստեղծման:

կան պատասխանատուները,
որպէսզի անոնք ժողովուրդի
պահանջքներուն գոհացում տան՝
գործնական քայլերու դիմելով»:
Վեհափառ Հայրապետը միաժամանակ զգուշացուց, թէ «բռնարարքները կրնան ժողովրդային
յեղափոխութեան բնոյթը փոխել»:
Ան նաեւ շեշտեց, որ «կառավարութեան վստահութիւն ու
նեցուկ պէտք է տալ, որպէսզի
ան կարենայ շուտով աշխատանքի լծուիլ»: Նորին Սրբութիւնը
շեշտեց, որ «անհրաժեշտ է
համայնքային զգայնութիւններ
ստեղծող արտայայտութիւններէ
ու քայլերէ հեռու մնալ» եւ ընդգըծեց «ներքին միասնականութեան
պահպանման հրամայականը»:
Իր խօսքի աւարտին Վեհափառ
Հայրապետը առաջարկեց, որ
«կոչ մը ուղղուի Լիբանանեան
սփիւռքին, արաբական աշխարհին եւ միջազգային համայնքին, որպէսզի նեցուկ կանգնին
Լիբանանին, յատկապէս տնտեսական մարզէն ներս»:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Աննա Պոյաճեան
Աննա Սուրէնի Պոյաճեան
(29 Օգոստոս 1954, Երեւան — 29 Յունուար 2015,
Երեւան) բուսաբան-սնկաբան։ Կենսաբանական գիտութիւններու տոքթոր (1996),
դասախօս (2001)։ ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ (2014)։
Վիեննայի միջազգային համալսարանի պատուաւոր դասախօս։
Աշխատանքին զուգընթաց
դասաւանդած է շարք մը
առաջատար ուսումնական
հաստատութիւններու մէջ։
1996-2003-ններուն դասաւանդած է Մաքս Փլանքի կենսաբնագիտական տարաբանութեան հիմնարկին մէջ
(Գերմանիա), Թագաւորական
քոլէճին մէջ (Անգլիա), Մաքս
Պլանքի հոգեբանութեան հիմնարկին մէջ (Գերմանիա),
Օքսֆորտի
համալսարանին մէջ (Անգլիա), Միւնխենի
արուեստագիտական հիմնարկին մէջ (Գերմանիա), ՍանՖրանցիսքոյի համալսարանին մէջ (ԱՄՆ), Էստոնիայի
Կենսաբանութեան կեդրոնին մէջ, Ռուսիոյ Կենսաարուեստագիտական գիտահետազօտական հիմնարկին
մէջ, Միջուկային հետազօտութիւններու միացեալ հիմնարկին մէջ (Դուբնա, ՌԴ)։
Աննա Պոյաճեան առաջին
հայ գիտնականն է, որ 2014ին մրցութային հիմունքներով
դարձած է գիտական խումբի
ղեկավար Կեմերովոյի արուեստագիտական հիմնարկին:
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Հայկական Բանակի Օր

Սքեմով Զինուորը

Զարա Ղազարեան
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Հայոց եկեղեցին ու ազգային բանակը պատմութեան ողջ ընթացքում
մէկ միասնականութիւն են եղել ու կան: Թէ՛պատերազմական եւ թէ՛
խաղաղ պայմաններում հայ եկեղեցու սպասավորները` մի ձեռքում`
զէնք, միւսում՝ խաչ, կանգնել են զինուորի կողքին եւ հաւասարը
հաւասարին պաշտպանել հայրենիքն ու նրա սահմանները:
ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր առաջնորդութեան ստեղծումից ի վեր հոգեւորականները
ծառայում են նաեւ զօրամասերում եւ մարտական դիրքերում: Ծառայողական առօրեայից բացի զինուած ուժերում հոգեւոր սպասաւորների
նախաձեռնութեամբ եւ հրամանատարական կազմի աջակցութեամբ արդէն
պարբերական բնոյթ են կրում մկրտութիւնները: Դեկտեմբերի 14-ին Մուղնու
Սուրբ Գէորգ եկեղեցում տեղի ունեցաւ N զօրամասի զինծառայողների
մկրտութեան հերթական արարողութիւնը: Այս առիթը ունենալով՝ եկեղեցիբանակ կենսական կապի, ծառայութեան դժուարութիւնների, զինուորների
մկրտութեան եւ մի շարք այլ թեմաների մասին զրուցել եմ N զօրամասի
գնդերէց Սիմոն սարկաւագ Իգիթեանի հետ:

Սիմոն սարկաւագ Իգիթեան, N զօրամասի գնդերէց:
2007 թուականին ընդունուել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գէորգեան
Հոգեւոր Ճեմարան:
2011 թուականին ձեռնադրուել է սարկաւագ:
Աւարտելով ուսումը՝ 2014 թուականից հոգեւոր ծառայութեան է
նշանակուել ՀՀ ԶՈՒ
Հոգեւոր Առաջնորդութիւնում՝ որպէս գնդերէց:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարի կողմից պարգեւատրուել է ՀՀ
Զինուած ուժերի «Ծովակալ Իսակով» մետալով:
Ապրիլեան ռազմական գործողութիւնների մասնակից:
Ծառայութեան առաջին օրերին Սիմոն սարկաւագին զինուորական առօրեան
թուացել է միապաղաղ, սակայն զինծառայողների հետ ամենօրեայ շփումը
միջավայրը դարձրել է իւրայատուկ: «Իւրաքանչիւր զինծառայող, ինչպէս
եւ Աստծու իւրաքանչիւր արարած բացառիկ եւ իւրայատուկ դեր ու
նշանակութիւն ունի ինչպէս հասարակութեան մէջ, այնպէս էլ զօրամասերում:
Օրուայ բազմազանութիւնն ապահովում են հենց իրենք՝ զինծառայողները՝
իրենց բազմաթիւ հարցերով, խնդիրներով ու առաջարկութիւններով»:
Հարցին, թէ ինչպէս են զիուորները ընդունում «սեւ հագուստով զինուորին»,

պատասխանում է. «Բանակում ամէն ինչ միանման է՝ հագուստից սկսած
վերջացրաց առօրեայով։ Երբ այդ միօրինակութիւնից դուրս մարդ է
յայտնւում, ակամայից իրեն օտար է զգում: Երբ ես զինուած ուժերում
անցայ ծառայութեան, նշանակուեցի մի այնպիսի զօրամասում, որտեղ
ինձնից առաջ ծառայութիւն իրականացնող գնդերէց երբեւէ չէր եղել:
Զօրամասի անձնակազմի մեծ մասը մի փոքր տարօրինակ հայեացքով էր
նայում ինձ, սակայն շատ կարճ ժամանակ անց մենք մտերմացանք եւ, երբ
արդեն զօրացրուող զինծառայողներին էինք ճանապարհում, ակամայից
փոխադարձաբար յուզւում էինք: Բանակում հոգեւորի կարիքը այնքան
մեծ է, որ զինծառայողները ինքնաբերաբար մօտենում են հոգեւորականին,
եւ մէկ-երկու շփումից յետոյ զինծառայողների եւ հոգեւորականի միջեւ
առաջանում է մտերմութիւն, որ միաւորում է զինուորական համազգեստը
եւ հոգեւորականի սքեմը»:
Եկեղեցի-բանակ կապի մասին
խօսելիս յիշում է պատմական անցքերը՝ մեր օրերի հետ
համեմատութիւն եզրագծելով: «Մեր ողջ պատմութեան
ընթացքին հայ հոգեւորականը եղել է հայ զինուորի ու
զօրականի կողքին: Նոյն աւանդոյթը շարունակուում է նաեւ
մեր օրերում: Իւրաքանչիւր ոք կարիք ունի հոգեւոր կեանքի եւ խնամքի,
զինծառայողներն առաւելաբար կարիքը ունեն իրենց հոգեւոր կեանքը
կազմակերպելու, իսկ այդ գործում առանցքային նշանակութիւն ունեն իրենց
կողքին ծառայող եւ իրենց խնդիրներով ապրող զօրամասերի գնդերէցները»:
Ըստ Սիմոն սարկաւագի՝ գնդերէցի առաջնային խնդիրը փոխադարձ
վստահութեան մթնոլորտ ստեղծելն ու զինուորին ապրումակցելն է։ «Եթէ այս
երկու խնդիրները լուծւում են, մնացած հարցերը դառնում են երկրորդային,
որովհետեւ զօրամասերում բոլորս ծառայում ենք մեր հայրենիքի ու
սրբութիւնների պահպանութեան համար: Այդ գաղափարի գիտակցումը
բոլորիս դարձնում է մի կուռ ընտանիք»,- ասում է նա:
Մարտական միջավայրում հոգեւորի ընկալման ու մեկնաբանման մասին
խօսելիս գնդերէցը մատնանշում է զինուորների գիտակցութիւնը եւ հասուն
մօտեցումը հոգեւորին, ինչն առաւելապէս ձեւաւորւում է դժվարութեան
հանդիպելիս: «Ծառայութեան 2 տարիները հանդիսանում են հոգեւոր
առաւել բարձր աստիճանի եւ աշխարհընկալման ձեւաւորմանը խթանող
հանգամանք ամեն մի զինուորի կեանքում: Ծառայութեան տարիների
ընթացքում զինուորը հասկանում է եւ գիտակցում է, որ չի կարող յաղթահարել
բոլոր փորձութիւններն առանց Աստծու ներգործուն ներկայութեան»:
ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր առաջնորդութեան հիմնումից յետոյ
նկատելիօրէն
զինուորակաների մկրտութիւնը մեծ մասշտաբներ է ընդունում:
Ինչպէ՞ս են մօտենում զինուորները մկրտութեանը: Լինու՞մ են դէպքեր,
երբ հենց զինուորներն են նախաձեռնում եւ դիմում մկրտութեան
համար:
-Գիտակցելով մկրտութեան խորհուրդը եւ կարեւորութիւնը՝ զինուորները
հիմնականում իրենք են նախաձեռնում եւ առաջարկում մկրտութիւնը: Կողքի
աչքի համար փոփոխութիւնները չեն կարող աննկատ մնալ: Մկրտութիւնից
յետոյ զինուորները, սովորաբար, աւելի պատասխանատու մօտեցում են
դրսեւորում քրիստոնէական կենցաղավարութեանը: Բացի այդ, զօրամասերում ձեւաւորւում է քավոր-սանիկ մտերիմ փոխյարաբերութիւններ,
քանի որ զինուորները հիմնականում որպէս կնքահայր ընտրում են իրենց
ծառայակից ընկերներին:
Սիմոն սարկաւագ Իգիթեանը լիայոյս է, որ այս ամենը՝ որպէս աւանդոյթ,
կը շարունակուի զինուորական ծառայութեան ընթացքում: «Յուսալից եմ՝
Քրիստոսի խօսքը մեր միջոցով եւ Աստծու ներգործուն մասնակցութեամբ
մշտանորոգ բնակութիւն կհաստատի մեր հայրենեաց պաշտպանների մէջ»:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ ֆութպոլի բաժակի՝ Քոփա Տէ Ռէյի վերջին 32 խումբերու հանգրուանի
մրցումները սկսան: Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ռեքրեաթիվօ Հուելվա (Գ.Դաս.) – Օսասունա 2-3 յետ երկրձգ.
- Ռէալ Զարակոզա (Բ.Դաս.) – Մայորքա 3-1
- Սեւիյա – Լեւանթէ 3-1
- Իպիզա (Գ.Դաս.) – Պարսելոնա 1-2
- Ունիոնիսթաս Տէ Սալամանքա (Գ.) – Ռէալ Մատրիտ 1-3
- Թեներիֆ (Բ.Դաս.) – Ռէալ Վայատոլիտ 2-1
- Քուլթուրալ Լէոնեզա (Գ.) – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-1 յետ երկրձգ.
- Ռայօ Վայեքանօ (Բ.Դաս.) – Ռէալ Պեթիս 2-2 տուգ.4-2
- Պատախոզ (Գ.Դաս.) – էյպար 3-1

մէջ, 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
14-րդ դիրքը գրաւող «Պըրնլի»ի դէմ: Թէեւ դաշտին տէրը ունէր տարածքային
եւ դիպուկ հարուածներու առաւելութիւն, սակայն հիւրերն էին որ նշանակեցին
39-րդ եւ 56-րդ վայրկեաններուն, Վուտի եւ Ռոտրիկէզի միջոցով: Մայ եւ Վուտ
կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շեֆիլտ Եուն. – Մանչեսթըր Սիթի 0-1
- Չելսի – Արսենալ 2-2, - Էվըրթըն – Նիւքեսըլ Եուն. 2-2
- Լեյսթըր Սիթի – Ուեսթ Հէմ Եուն. 4-1
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Նորիչ Սիթի 2-1
- Մանչեսթըր Եուն. – Պըրնլի 0-2
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ – Լիվըրփուլ 1-2
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 67 կէտ 54-15, 2)Մանչեսթըր Սիթի 51 կէտ 65-27,
3)Լեյսթըր Սիթի 48 կէտ 52-24, 4)Չելսի 40 կէտ 41-32, 5)Մանչեսթըր Եուն. 34
կէտ 36-29:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ՝ Առաջատար

Ադամեան Կոլի Հեղինակ

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի երկրորդ՝ 21-րդ հանգրուանի
մրցումներո ամենահետաքրքրականն էր «Վալենսիա» - «Պարսելոնա» մրցումը:
7-րդ դիրքը գրաւող «Վալենսիա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար
«Պարսելոնա»ի դէմ: «Պարսելոնա» իր ունեցած առաւելութիւնը չկրցաւ
օգտագործել: «Վալենսիա»ի ուրուկուէյցի յարձակող Մաքսիմիլիանօ Կոմէզ
նշանակեց 48-րդ եւ 77-րդ վայրկեաններուն ու յաղթանակ պարգեւեց իր խումբին:
Ֆերրան Թորրէս կատարեց մէկ փոխանցում: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Վալենսիա – Պարսելոնա 2-0
- Սեւիյա – Կրանատա 2-0
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Լեկանէս 0-0
- Ռէալ Վայատոլիտ – Ռէալ Մատրիտ 0-1
Դասաւորում. 1)Ռէալ Մատրիտ 46 կէտ +26, 2)Պարսելոնա 43 կէտ +25, 3)
Սեւիյա 38 կէտ +7, 4)Խեթաֆէ 36 կէտ +10, 5)Աթլեթիքօ Մատրիտ 36 կէտ +8:

Իտալիոյ Բաժակ

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Աթլեթիքօ Մատրիտ Դուրս Մնաց

Անգլիոյ Բաժակ

Լիվըրփուլ Հաւասարեցաւ

Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի վերջին 32 խումբերու հանգրուանին,
«Մանչեսթըր Սիթի» եւ «Մանչեսթըր Եունայթըտ» յաղթանակ տարին եւ անցան
վերջին 16-ի հանգրուան, մինչ առաջատար «Լիվըրփուլ»ը իր դաշտէն դուրս
հաւասարեցաւ երրորդ դասակարգի «Շրուզպըրի Թաուն»ին հետ եւ պիտի
մրցի երկրորդ անգամ իր դաշտին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Մանչեսթըր Սիթի – Ֆուլհէմ (Բ.Դաս.) 4-0
- Թրենմիր Ռովըրզ (Գ.Դաս.) – Մանչեսթըր Եուն. 0-6
- Շրուզպըրի Թաուն (Գ.Դաս.) – Լիվըրփուլ 2-2
- Նիւքեսըլ Եուն. – Օքսֆորտ Եուն. (Գ.Դաս.) 0-0
- Պրենթֆըրտ (Բ.Դաս.) – Լեյսթըր Սիթի 0-1
- Հալ Սիթի (Բ.Դաս.) – Չելսի 1-2
- Սաութհեմփթըն – Թոթընհէմ Հոցփըր 1-1

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Եունայթըտ Զիջեցաւ

Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի երկրորդ՝ 19-րդ հանգրուանի
մրցումներուն, 16-րդ դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն»ը իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ի դէմ եւ զիջեցաւ: Հայաստանի
հաւաքականի յարձակող Սարգիս Ադամեան դաշտ մտաւ 60-րդ վայրկեանին
եւ դարձաւ հիւրերուն երրորդ կոլին հեղինակը 82-րդ վայրկեանին, խրուաթ
Քրամարիչի փոխանցումէն օգտուելով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Պորուսիա Տորթմունտ – Քէօլն 5-1
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Մայնց05 3-1
- Այնթրախթ Ֆրանք. – ՌՊ Լայփցիկ 2-0
- Պայըրն Միւնիխ – Շալքէ04 5-0
Վերտէր Պրեմըն – Հոֆընհայմ 0-3
Դասաւորում. 1)Լայփցիկ 40 կէտ +28, 2)Պայըրն 39 կէտ +33, 3)Պոր.
Մէօնշընկլատպախ 38 կէտ +15, 4)Պորուսիա Տորթ. 36 կէտ +23, 8)Հոֆընհայմ
30 կէտ -1:

Նափոլի Եւ Եուվենթիւս Յաղթեցին

Շաբթուան ընթացքին սկսան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի քառորդ
աւարտական հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, առաջատար «Եուվենթիւս»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը
գրաւող «Ռոմա»ի դէմ: Մխիթարեան
բացակայեցաւ «Ռոմա»ի կազմէն
վնասուածքի պատճառով: Հաւասարակշռուած ընթացք ունեցող մրցումին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ բացաւ
մրցումին հաշիւը 26-րդ վայրկեանին, Հիկուայինի փոխանցումով: 38-րդ
վայրկեանին ուրուկուէյցի Պեթանքուր հաշիւը դարձուց 2-0: Իսկ 45+2-րդ
վայրկեանին, Պոնուչչի նշանակեց «Եուվենթիւս»ի երրորդ կոլը, Տուկլաս Քոսթայի
փոխանցումէն օգտուելով: Միայն 50-րդ վայրկեանին «Ռոմա» կրցաւ նշանակել,
«Եուվենթիւս»ի բերդապահ Պուֆոնի սխալով: «Եուվենթիւս» յաղթեց եւ հասաւ
կիսաւարտական հանգրուան: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Նափոլի – Լացիօ Ռոմա 1-0, կոլ.Ինսինիէ 2, փոխ.Զիլինյսքի
- Եուվենթիւս – Ռոմա 3-1

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Նափոլի Յաղթեց Եուվենթիւսին

Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 21-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ տեղի ունեցաւ «Նափոլի» - «Եուվենթիւս» մրցումը: 11-րդ դիրքը գրաւող
«Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ կրցաւ յաղթել առաջատար «Եուվենթիւս»ին:
Հաւասարակշռուած մրցումին, «Նափոլի»ի Զիլինյսքին 63-րդ եւ Ինսինիէն 86-րդ
վայրկեաններուն նշանակեցին: Քայեխոն կատարեց մէկ փոխանցում: Միայն
90-րդ վայրկեանին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ նշանակեց «Եուվենթիւս»ի կոլը,
Պեթանքուրի փոխանցումով: Այս մէկը առաջատարին երկրորդ պարտութիւնն
էր: Միլան» շարունակեց իր վերադարձը եւ 31 կէտով գրաւեց 8-րդ դիրքը:
Իսկ Հռոմ քաղաքի տերպիին, «4-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին վրայ
հաւասարեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող դրացի «Լացիօ»ին հետ:
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26-րդ վայրկեանին, Ծեքօ նշանակեց «Ռոմա»ի կոլը, Քրիսթաթնթէի փոխանցումով, իսկ 34-րդ վայրկեանին, Աքերպի նշանակեց հաւասարութեան
կոլը: Մխիթարեան բացակայեցաւ «Ռոմա»ի կազմէն: Այս հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պրեշիա – Միլան 0-1, կոլ.Ա.Ռեպիչ 71
- Թորինօ – Աթալանթա 0-7
- Ինթէր Միլան – Քալիարի 1-1
- Ռոմա – Լացիօ Ռոմա 1-1
- Նափոլի – Եուվենթիւս 2-1
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 51 կէտ +19, 2)Ինթէր Միլան 48 կէտ +24, 3)Լացիօ
20 մ 46 կէտ +28, 4)Ռոմա 39 կէտ +15:

Ֆրանսայի Լիկայի Բաժակ

Լիոն Եւ Փարի Սէն Ժերմէն Հասան
Աւարտական

Ֆրանսայի ֆութպոլի Լիկայի Բաժակի կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Օլիմփիք Լիոնէ – Լիլ 2-2 տուգ.4-3
- Ռեմս – Փարի Սէն Ժերմէն 0-3
Կոլեր.Մարքինիոս 9, Քոնան սխալ. 31, Քուասսի 77

-Հուփս - Ալ Իթթիհատ Աղեքսանդրիա (Եգիպտոս) 88-86
-Ռիատի Պէյրութ – Սալլա (Մարոք) 82-77
-Ռիատի Պէյրութ – Հուփս 94-82
-Արաբ.Միաց.Էմիրութիւն – Պէյրութ 93-78
Այս արդիւնքով, «Ռիատի» գրաւեց իր խմբակին առաջին դիրքը, իսկ «Հուփս»
իր վերջին մրցումին պիտի փորձէ պահել իր երրորդ դիրքը:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ¬ի Ախոյեանութիւն

Լէյքըրզ Կրեց Իր 10-րդ Պարտութիւնը

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներու ծիրին
մէջ, Արեւմտեան շրջանի առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը կրեց իր 10-րդ
պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ Արեւելեան շրջանի 6-րդ դիրքը գրաւող Ֆիլատելֆիա 76րզ» ի դաշտին վրայ:
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Շարլոթ Հորնէց – Միլուոքի Պաքս 103-116
- Մայամի Հիթ – ԼԱ Քլիփըրզ 117-122
- Եութա Ճազ – Տալաս Մեվրիքս 112-107
- Ֆիլատելֆիա 76րզ – ԼԱ Լէյքըրզ 108-91

Կիպրոսի Ախոյեանութիւն

Թենիս
Աւստրալիոյ Բաց Մրցաշարք

Համբարձումեան Կոլ Նշանակեց

Խաչանով Պայքարեցաւ

Կիպրոսի ֆութպոլի ախոյեանութեան 17-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Յովհաննէս Համբարձումեանի
մաս կազմած 11-րդ դիրքը գրաւող Փարալիմնիի «Էնոսիս»ը իր դաշտէն
դուրս մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող Լառնաքայի «Նէա Սալամիս»ին դէմ
եւ հաւասարեցաւ: Խումբին միակ կոլը նշանակեց Համբարձումեանը, որ
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- ԱԷՔ Լառնաքա – ԱԷԼ Լիմասոլ 3-1
- Նէա Սալամիս – Էնոսիս Փարալիմնի 1-1

Քոպի Պրայընթի Արկածը

Երէկ պասքեթպոլի աշխարհը մեծ սուգի
մատնուեցաւ, երբ լսեց պասքեթպոլի ամերիկացի աստղ Քոպի Պրայընթը մահուան
գոյժը, ուղղաթիռի արկածի հետեւանքով:
Ուղղաթիռին մէջ կը գտնուէին նաեւ Քոպիի
տաղանդաւոր 13 տարեկան դուստրը:
Ուղղաթիռին օդաչուն հայ մըն էր Արա
Զոպոյեան անունով: Ուղղաթիռին մէջ
կային նաեւ երկու այլ անձեր:
41 տարեկան Պրայընթ կը համարուէր
պասքեթպոլի Էն Պի Էյ-ի ամենափայլուն
աստղերէն մէկը: Ան 2016 թուականին հրաժեշտ տուած էր մրցումներուն:
Իր մարզական կեանքի քսան տարիներու ընթացքին հինգ անգամ շահած է
Էն Պի Էյ-ի ախոյեանութեան տիտղոսը «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ» խումբին հետ:
2008 թուականին ճանչցուած էր ամենաարժէքաւոր պասքեթպոլիսթ: ԱՄՆ-ի
պասքեթպոլի հաւաքականին հետ 2008 եւ 2012 տարիներուն շահած է
պասքեթպոլի Ողիմպիականի ոսկէ մետալը: իր մարզական կեանքի ընթացքին
նշանակած է 33643 կէտ, դառնալով բոլոր ժամանակներու չորրորդ ամենալաւ
նշանակողը: 2018 թուականին կարճամեթրաժ ժապաւէնի մը համար շահած
է «օսքար»:

Պասքեթպոլ
Տուպայի Մրցաշարք

Ռիատի Պէյրութ Անկասելի

Արաբական Միացեալ Էմիրութեան Տուպայ քաղաքի պասքեթպոլի միջազգային
մրցաշարքի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Տուպայի Ամերիկեան Համալսարան – Ռիատի Պէյրութ 78-96
Ամենալաւ նշանակողներ՝ Մայքըլ Էֆեպրա 21 կէտ, Հայկ Կէօքճեան 12 կէտ
-Ռիատի Պէյրութ – Ալ Իթթիհատ Աղեքս. (Եգիպտոս) 95-89
-Պէյրութ – Ալ Իթթիհատ (Սուրիա) 88-74
-Ռատէս (Թունուզ) – Պէյրութ 86-85 յետ երկրձգ.
-Հուփս - Ալ Ուասպա (Սուրիա) 91-87

Աւստրալիոյ Մելպորն քաղաքի մարզադաշտերուն վրայ շարունակուեցան այս
տարուան «Մեծ Սաղաւարտ»ի առաջին մրցաշարքին մրցումները:
Վերջին 64 մարզիկներու հանգրուանին, հայազգի Կարէն Խաչանով յաղթեց
շուէտացի Իմէրին 3-2 սեթերու հաշիւով: Վերջին սեթը՝ թայ պրէյքի 10-8
հաշիւով: Սակայն հայ մարզիկին բախտը չժպտաց վերջին 32-ի հանգրուանին,
ուր ան զիջեցաւ 23-րդ դասուած աւստրալիացի Նիք Քիրկիոսին, դարձեալ 2-3
սեթերու հաշիւով ու վերջին սեթը թայ պրէյքի 8-10 հաշիւով: Մրցաշարքէն
դուրս մնացին նաեւ 6-րդ դասուած յոյոն Ցիցիփասը, 9-րդ դասուած սպանացի
Պաութիսթա Ակութը: Կիներու մրցաշարքէն դուրս մնացին 5-րդ դասուած
ուքրանացի Սվիթոլինան, 6-րդ դասուած զուիցերիացի Պենչիչը, 2-րդ դասուած
չեխ Փլիշքովան, 3-րդ դասուած ճաբոնցի Օզաքան եւ 8-րդ դասուած ամերիկացի
Սերենա Ուիլիըմզը:

Ճիւտօ
Կրան Փրի

Կարապետեան Շահեցաւ Արծաթէ Մետալ
Ճիւտոյի Կրան փրիի իր վերջին
մրցումներուն, Հայաստանի ճիւտոյի
մարզիկ Ֆերտինանտ Կարապետեան
73 քկ.դասակարգին մէջ, յաղթանակ
տարաւ վեց մրցումներու ընթացքին
եւ հասաւ աւարտական, ուր ձեռքի
վնասուածքի պատճառով չմրցեցաւ եւ բաւարարուեցաւ արծաթէ
մետալով: Պայքարը սուր է Թոքիոյի
Ողիմպիական Խաղերուն համար:
Իւրաքանչիւր դասակարգի առաջին
25 դիրքերը գրաւած մարզիկները,
25 Մայիսին, տեղ կը գրաւեն Ողիմպիական խաղերուն մէջ:

Գեղասահք
Եւրոպայի Ախոյեանութիւն

Հայաստանի Զոյգը Գրաւեց 17-րդ Դիրքը

Աւստրիոյ Կրաց քաղաքին մէջ աւարտեցան գեղասահքի Եւրոպայի ախոյեանութեան մրցումները: Զոյգերու պարի մրցումին, Հայաստանի Թինա
Կարապետեան-Սիմոն Սենեկալ զոյգը ազատ ծրագրին մէջ շահեցաւ 95,39 կէտ
եւ ընդհանուր հաշիւով գրաւեց 17-րդ դիրքը: Կիներու անհատական մրցումին,
Անասթազիա Գալուստեան կարճ ծրագրին մէջ բաւարար կէտեր չշահեցաւ
անցնելու համար երկրորդ փուլ: Իսկ տղոց անհատական մրցումին, Սլավիկ
Հայրապետեան 24 մասնակցողներու մէջ գրաւեց 18-րդ դիրքը:
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Հարցում. «Կարելի՞ Է Կուսակցական Ըլլալ
Եւ Ըլլալ Հրապարակագիր
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Իսկ սեփական անձի արտացոլման համար
Ձեզ հայելի պէ՞տք է
Ինձ հայելի պէտք չէ
Ռետինի պէս ձգուող վայրկեաններ կան,
Երբ ինձ տեսնում եմ ես առանց հայելու էլ`
Ծառաբնի՛ վրայ,
Քո ափի՛ մէջ,
Նաեւ ինքնահաւան ինքնահոսիս ծայրի՛ն…

Մ

Պարոյր Սեւակ

խիթարուինք. դեռ հայերէն կարդացողներ եւ հարցում ընողներ
կան: Հեռաւոր քաղաք բնակող
վաղեմի ծանօթ մը հեռաձայնեց եւ ըսաւ.
Կարելի՞ է կուսակցական ըլլալ եւ ըլլալ
հրապարակագիր:
Աւելի ճիշդ պիտի ըլլար սահմանել
կուսակցականը, անոր հունով՝ կուսակցութիւնը: Ապա սահմանել նաեւ
հրապարակագիրը, անոր դերը եւ ճշդել անոր պարտաբանութիւնը (deontology):
Կուսակցականը մաս կը կազմէ որոշ գաղափարներու իրականացման
ձգտող յանձնառու անձերու հաւաքականութեան (անոնց շուքին ծուարած շահախնդիրներ ալ կան): Հետապնդուած նպատակը քաղաքական
իշխանութեան տիրացումն է, կազմակերպելու համար ընկերութիւնը՝
ըստ դաւանուած եւ հաւաքաբար ընդունուած սկզբունքներոու եւ առաջադրանքներու:
Հրապարակագիրը կը գրէ (եւ կը խօսի) հանրութիւնը լուսաբանելու եւ զայն
տեղեակ պահելու համար սկզբունքային եւ այլ քաղաքական, տնտեսական,
մշակութային, կրթական խնդիրներէ, իրականութեան բաւարարութեան
եւ անբաւարարութեան մասին կ’արտայայտուի, կը լուսաբանէ, իր հայեցողութեամբ աւելի լաւը եւ ճիշդը առաջադրելով:
Ի հարկէ, կուսակցութեան անդամը, հաւատալով որոշ արժէքներու, ըստ
այնմ կը տեսնէ աշխարհը եւ կը դատէ երեւոյթները: Բայց այս պատճառ չէ,
որ ան հրաժարի մտածելու անկախութենէ եւ վերանորոգուելու ցանկութենէ,
ինչ որ յառաջդիմութեան ազդակ է իր պատկանած կուսակցութեան եւ
ընդհանրապէս ընկերութեան համար: Մանաւանդ որ ընկերութիւններ,
հետեւաբար նաեւ կուսակցութիւնները, պատշաճելու համար իրականութեան
եւ նոր իրադրութիւններու, պարտաւոր են տեւաբար քննարկումներ կատարել: Եւ քանի որ ոչ ոք անսխալական է, յառաջդիմութեան, վերանորոգման
եւ յաջողութեան համար կենսական է քննական մօտեցումը:
Մինչեւ հոս վիճելի հարց չկայ: Կամ պէտք չէ ըլլայ:
Հարց կը ստեղծուի, երբ ծանուցում-քարոզչութիւն եւ հրապարակագրութիւն
կը շփոթուին, երկրորդը դարձնելով միջոց առաջինին համար, գործիք: Այսինքըն հրապարակագրութիւնը կը դառնայ ապսպրանք, ինչպէս որ էր խորհրդային օրերու ագիտպրոպը: Նոյն հունով, հրապարակագիրը կը դառնայ
ոչ թէ ազատ մտածող, այլ ինչպէս սովորութիւն դարձած է ըսել՝ խօսափող:
Կ’ենթադրեմ, որ վաղեմի բարեկամիս ուղղած հարցման ետին գտնուող
մտավախութիւնը այս վտանգին կը վերաբերի. անհոգի խօսափող ըլլալու
տխրութեան:
Ինչ ալ ըլլան իր համոզումները, հրապարակագիրը իր ժամանակի հանդիսատես վկան է, եւ վկայողը, յարգելի է՝ երբ իր խօսքը անկաշառ եւ
առարկայական է, նոյնիսկ երբ ան համապատասխան է իր եւ այլոց
համոզումներուն, կամ կը հակադրուի յանձնառութիւններու, ընդունուածի
հունով չ’ընթանար, կարգախօս չի կրկներ, թութակ չէ: Այսինքն իր խօսքը
ապսպրանք չէ, հաճոյակատարութիւն չէ, իր գրիչը վարձու չէ տուած: Այդ
խօսքը կրնանք բաժնել կամ չբաժնել:
Բռնակալական վարչաձեւերը հրապարակագիրին կը պարտադրեն
«տիրոջ ձայնը»ը ըլլալ, լրատուամիջոցները կը ծառայեցնեն գովերգութեան,
արդարացումներու, այդ ընելու համար կը դիմեն ամբոխավարութեան եւ
ամբոխահաճութեան (populism), իրականութիւնները սեղմելով «սեւ եւ
սպիտակ»ի զոյգ բեւեռացումներուն մէջ, որ կը յանգի այն պարզացման, որ
«ով որ ինծի հետ չէ ինծի դէմ է»: Սեւ եւ ճերմակ:
Առաջին աշխարհամարտին զոհուած ֆրանսացի բանաստեղծ Շարլ Փէկիի
միտքը առաջնորդող պէտք է ըլլայ ամբոխավարական սայթքաքման փորձութեան ենթակայ հրապարակագրին: Ան ըսած է. «Ամբոխավարութեան

յաղթանակը անցողակի է, բայց աւերակները յաւերժական են»: Այսինքն
անմիջական եւ կողմնապաշտական հետաքրքրութիւններ բաւարարող
հրապարակագիրը երբ կը խրի ամբոխավարութեան մէջ, կրնայ անմիջական
յաջողութիւններու հասնիլ, բայց անոնց հետեւանքները կրնան աւերիչ ըլլալ,
երբ ամբոխը կը զգայ եւ կը հասկնայ որ խաբուած է:
Քիչ մը ամէն տեղ, քաղաքական մարդիկ կամ ընկերութիւններու պատասխանատուներ, իրենց գրաւոր խօսքը կ’ապսպրեն գրիչի մը: Նախագահներ
եւ ղեկավարներ կ’ունենան իրենց խորհրդականները եւ գրիչները, որոնք
տարբեր հարցերու մասին, ըստ ընդունուած կամ թելադրուած վարքագիծի,
կը խմբագրեն առաջնորդին խօսքը, ընկերաքաղաքական տարբեր հարցերու
մասին: Արեւմտեան երկիրներու մէջ այդ գրիչները կը կոչեն «negro», բառացի
թարգմանութեամբ՝ խափշիկ, այսինքն՝ ստրուկ: Անոնք հին Յունաստանի
իմաստակներուն պէս (սոփեստ, sophistes), կրնան խմբագրել ապսպրուած
խօսքը, այդ ըլլայ թէ ոչ իրենց համոզումը: Գրիչներ ունին ժողովրդավարական
վարչաձեւերու ղեկավարները եւ անոնցմէ տարբերուող ինքնակալները
(թագաւորներ, բռնակալներ), որոնք ուրիշի գրածը կը բեմադրեն, որպէս
իրենց պակսող լուսապսակ:
Ազնիւ հրապարակագրին առաքինութիւնը առարկայականութիւնն է, առանց
որուն ան կը դառնայ իմաստակ (sophiste): Այդ առարկայականութիւնը
պէտք է ծառայէ լուսաբանելու, ճամբացոյց ըլլալու, յստակացումներու,
անկախաբար պատկանելիութիւններէ: Այսինքն հրապարակագիրը, իրապէս
լսուելու համար, պէտք է ունենայ ճշմարտութեան առաքինութիւնը, միւսին եւ
ուրիշին ըսելու համար որ իրենք ալ ճիշդ են, իրաւունք ունին, եթէ հիմնաւոր
կերպով այդպէս են:
Հետեւաբար, հարցը կը վերաբերի հրապարակագիրի մարդկային եւ
մտաւորական որակին, ան կուսակցական ըլլայ կամ ոչ:
Քաղաքական գործիչը, հրապարակագիրը, ընդհանրապէս քաղաքացին,
որուն համար կան առաջին երկուքը, պարտք պէտք է համարեն գիտնալ,
ինչ որ ըսած է Միացեալ Նահանգներու մեծ նախագահ Աբրահամ Լինքըլնը.
«Կարելի է մարդ մը տեւաբար խաբել: Կարելի է ամէնքը խաբել ժամանակ
մը: Բայց կարելի չէ ամէնքը խաբել տեւաբար»: Ժողովուրդներու բնատուր
ողջախոհութիւնը վաղ թէ ուշ կ’արթննայ, եւ անոնք կ’ըմբոստանան:
Եւ քանի որ կուսակցութեան մը անդամակցիլ կը նշանակէ յանձնառու ըլլալ
հանրային ծառայութեան, ծառայել բարիին եւ լաւին, պէտք է գիտնալ, որ
խաբէութիւնը անճիշդ ուղի է, առաջին հերթին՝ ինքնանուաստացում է:
Այս մտորումներուներով պէտք է դիմագրաւել կուսակցական հրապարակագիրին դերը եւ առաքինութիւնը, զորս եթէ ան չունի անարժան
կուսակցական է եւ ապիկար հրապարակագիր:
Թէեւ մարդկութիւնը, անցեալին եւ այսօր միշտ հակուած է իր անմիջական
պահանջներուն եւ երազներուն բաւարարութիւն տուող ականջի լաւ
հնչող խոստումներու, բայց որ կը խաբուի եւ կ’արթննայ: Այդպէս եղած են
յեղափոխութիւնները եւ անոնց հետեւող առաւել կամ նուազ ծանրակշիռ
յուսախաբութիւնները: Նիքոլա Մաքիաւէլ այս կացութեան անդրադարձած
է, հատու խօսքով. «Մարդիկ այնքան լաւ կը հպատակին անմիջական
պահանջներու, որ խաբողը միշտ կը գտնէ խաբուելու պատրաստ մէկը»:
Այս մարդկային հասարակաց ախտի քննադատութիւնը եւ կարելի
սրբագրութիւնը գործն է իրաւ մտաւորականին, հրապարակագիրին եւ
արժէքներու ու իտէալի յանձնառու կուսակցականին, եթէ անոնք կը հաւատան իրենց հանրային ծառայութեան առաքելութեան:
Ոչ խաբել եւ ոչ խաբուիլ: Եւ ընկերութիւնը կ’ազնուանայ, կ’ազատագրուի
Հոպզի «Մարդը մարդուն գայլն է» հակամարդկայնական (չ)իմաստութենէն:
Ի՞նչ եզրակացնել եւ ինչպէ՞ս, պատասխանելու համար ընթերցող վաղեմի
բարեկամիս հարցումին:
Հրապարակագիրը, ան ըլլայ կուսակցական կամ ոչ, ընդհանրապէս հանրային
մարդը, քիչ մը անդին երթալով՝ նաեւ շարքային քաղաքացին, պէտք է ունենան
իրենց պարտաբանութիւնը (déontologie). չխաբել, չխաբուիլ, ծառայել, չըլլալ
խօսափող:
Այս պարտաբանութենէն զուրկ, զայն անգիտացող հանրային դէմքը,
շահախնդրուած կեղծաւոր մըն է, որ օր մը դիմակազերծ կ’ըլլայ, կամ զինք
դիմակազերծ կ’ընեն:
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Վստահութեան Մասին
ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
«Այո՛, Դուն կը սիրես ամէն ինչ, որ գոյութիւն ունի
եւ չես խորշիր ո՛չ մէկ բանէ, զոր ստեղծեցիր.
որովհետեւ եթէ Դուն բան մը ատէիր, պիտի
չստեղծէիր։ Եւ բան մը ի՞նչպէս գոյութիւն ունենայ,
եթէ Դուն չես ուզեր զայն։ Բան մը ի՞նչպէս պիտի
գոյատեւէ, եթէ Դուն չես կանչած զայն։ Բայց Դուն
կը խնայես ամէն բանի, որովհետեւ ամէն ինչ Քուկդ
է, Դուն որ հոգեսէր Տէր ես» (ԻՄՏ. ԺԱ 24-26)։
Արարչագործութենէն ետք, Աստուած չի լքեր Իր
արարածը ինքնիրեն, ինքզինքին մէջ առանձին։
Աստուած Իր արարածին չի տար միայն ծնունդ եւ
գոյատեւում, այլ կը պահէ զայն ամէն վայրկեան
գոյութեան մէջ, զայն գործելու կը լծէ եւ կը հասցնէ
իր վախճանին։
Ճանչնալ այս կատարեալ առկախութիւնը Արարչէն՝
աղբի՛ւր է իմաստութեան եւ ազատութեան,
ուրախութեան եւ վստահութեա՛ն։
Ուստի Աստուած Արարիչ է եւ նաեւ՝ Նախախնամ
Իր բոլոր արարածներուն։
Արարչագործութինը ունի իր իւրայատուկ
լաւութիւնը, բարիքը եւ կատարելութիւնը, բայց
ան Արարչին ձեռքերէն չելաւ բոլորովին աւարտած։ Ան ստեղծուեցաւ «ընթացողի վիճակի
մէջ», ան կ՚ընթանայ դէպի նուաճելի «վերջին
կատարելութիւն» մը, որուն սահմանած է զայն
Աստուած։ Այն միջոցառումները որոնցմով
Աստուած կ՚առաջնորդէ Իր արարչագործութիւնը
դէպի այս կատարելութիւնը՝ մենք զայն կը կոչենք
«աստուածային նախախնամութիւն»։
«Աստուած Իր նախախնամութեամբ կը պահպանէ
եւ կը կառավարէ ի՛նչ որ ստեղծած է։ Զօրութեամբ
կը հասնի ծագէ ծագ եւ կը տնօրինէ ամէն ինչ
քաղցրութեամբ» (ԻՄ. Ը 1)։ Որովհետեւ Անոր
հայեացքին դիմաց՝ «ամէն ինչ մերկապարանոց
կայ» (ԵԲՐ. Դ 13), նոյնիսկ այն բոլոր բաները, զորս
արարածներուն ազատ կամքը պիտի իրագործէ։
Պօղոս Առաքեալ կ՚ըսէ. «Եւ չկայ արարած մը որ
Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի։ Անիկա պարզ
եւ յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ
մերկութեամբ։ Եւ անոր է որ հաշիւ պիտի տանք»
(ԵԲՐ. Դ 13)։ Աստուածային նախախնամութեան
հոգածութիւնը «շօշափելի» եւ «անմիջական» է,
եւ «տեսանելի՛»։
Արդարեւ, Աստուած որպէս Նախախնամ Հայր,
հոգածու է ամէն բանի, սկսեալ փոքրագոյնէն
մին-չեւ մեծագոյն դէպքերը աշխարհի եւ պատմութեան։ Սուրբ Գիրքը ուժգնօրէն կը հաստատէ
Աստուծոյ բացարձակ տիրակալութիւնը դէպքերուն ընթացքին վրայ. «Մեր Աստուածը երկինքի
մէջ եւ երկրի վրայ կ՚ընէ այն ինչը որ հաճելի է
Իրեն» (ՍԱՂՄ. ՃԺԴ 3)։ Քրիստոսի մասին ալ
ըսուած է. «Եթէ Ան բանայ, ո՛չ ոք պիտի փակէ,
եթէ Ան փակէ, ո՛չ ոք պիտի բանայ» (ՅԱՅՏ. Գ 7)։
Արդարեւ, «Բազմաթիւ մտածումներ կ՚անցնին
մարդուն սրտէն, միայն Աստուծոյ ծրագիրը պիտի
իրականանայ» (ԱՌ. ԺԹ 21)։
Հոն կը տեսնենք, որ Սուրբ Հոգին, գլխաւոր
հեղինակը Սուրբ Գիրքին, յաճախ արարքներ
կը վերագրէ Աստուծոյ, առանց յիշատակելու
երկրորդական պատճառները։ Ասիկա արտայայտուելու նախնական կերպ մը չէ, այլ խորունկ
միջոց մը յիշեցնելու Աստուծոյ գլխաւորութիւնը
եւ բացարձակ տէրութիւնը պատմութեան եւ
աշխարհի վրայ, եւ այսպէսով՝ մեզ վստահութեան
վարժեցնելու Իրեն հանդէպ։
Այս իմաստով Սաղմոսներուն աղօթքը ամենամեծ
դպրոցն է այս վստահութեան։
Յիսուս կը խնդրէ որդիական թողլքում մը՝ հանդէպ
երկնաւոր Հօր նախախնամութեան, որ կը հոգայ
նուազագոյն կարիքները Իր զաւակներուն.
«Դուք ուրեմն մի՛ մտահոգուիք եւ մի՛ ըսէք՝ ի՞նչ

պիտի ուտենք, ի՞նչ պիտի խմենք կամ ի՞նչ պիտի
հագնինք…։ Ձեր երկնաւոր Հայրը գիտէ ձեր այս
բոլոր կարիքները։ Դուք փնտռեցէք նախ Աստուծոյ
Արքայութիւնը եւ Անոր արդարութիւնը եւ այս
ամէնը աւելիով պիտի տրուի ձեզի» (ՄԱՏԹ. Զ
31-33)։ «Որովհետեւ ամէն ինչ կարելի է Աստուծոյ
համար» (ՄԱՏԹ. Ժ 27)։
Արարիչ եւ Նախախնամ Աստուծոյ հանդէպ մեր
հաւատքէն անբաժանելի ճշմարտութիւն մըն է, թէ
Աստուած Իր արարածներուն ամէն մէկ գործերուն
մէջ Ինք եւս կը գործէ. «Որովհետեւ Աստուած Ինքն
է որ կը ներգործէ մեր մէջ թէ՛ կամենալը եւ թէ՛
գործելը ի նպաստ իր բարեհաճ ծրագիրներուն»
(ՓԻԼ. Բ 13)։
Աստուած առաջինը եղաւ մեզ սիրելու։ Ան որ
անկեղծ սիրով կը սիրէ, վստահութիւն կը ներշնչէ,
այն որ սէր ունի՝ վստահելի՛ է։
Միակ Աստուծոյ սէրը վերյիշուած է «Տասը
պատուիրաններ»ուն առաջինին մէջ։ Պատուիրանները ապա կը բացայայտեն սիրոյ այն
պատասխանը՝ զոր մարդ կոչուած է տալու իր
Աստուծոյ։ Աստուծոյ սիրոյ մարդուն պատասխանը՝ վստահութիւն եւ հաւա՛տք է։
Ուստի պատուիրաններուն առաջինը կ՚ընդգրկէ
հաւատքը, յոյսը եւ սէրը։ Արդարեւ, ո՛վ որ Աստուած
կ՚ըսէ, կ՚ըսէ Էակ մը մնայուն, անփոփոխ, միշտ
նոյնը, հաւատարիմ, կատարելապէս արդար եւ
անհունօրէն վստահելի՛։ Հետեւաբար մարդ պէտք է
անհրաժեշտաբար ընդունի Անոր Խօսքերը եւ Անոր
հանդէպ ունենայ ամբողջական վստահութիւն՝
հաւատք եւ յոյս։ Ան Ամենակարող է, բարեսիրտ,
անհունօրէն տարուած բարիք գործելու։ Ո՞վ պիտի
կարենար իր ամբողջ յոյսը Անոր վրայ չդնել եւ ո՞վ
պիտի կարենար չսիրել զԻնք՝ դիտելով բարութեան
եւ խանդաղատանքին գանձերը, զորս Ինք սփռեց
մեր վրայ։ Ան ամենավստահելին է, քանի որ Ան
ամենակարո՛ղն է եւ կը տիրապետէ ամէն բանի։
Ասոր համար Աստուած Սուրբ Գիրքին մէջ Իր
պատուէրներուն թէ՛ սկիզբը եւ թէ՛ վերջը կը
գործածէ այս բանաձեւը. «Ես եմ Տէրը»։
Հաւատքը կ՚ենթադրէ վստահութիւն։
Մարդուն բարոյական կեանքը իր ակունքը կը
քաղէ Հաւատքին մէջ Աստուծոյ, որ Իր սէրը
կը յայտնէ իրեն։ Պօղոս Առաքեալ «հաւատքի
հնազանդութեան» մասին կը խօսի իբրեւ «առաջին պարտաւորութեան» մասին եւ ան բարոյական
բոլոր շեղումներուն սկիզբը եւ բացատրութիւնը
կը բացայայտէ «Աստուծոյ անճանաչողութեան»
մէջ. (ՀՌՈՄ. Ա 5, ԺԶ 26)։ Աստուծոյ հանդէպ
մարդուն պարտականութիւնն է վստահիլ՝
հաւատալ եւ վկայել Անոր։ Ուստի պէտք է վստահիլ անվերապահօրէն, հաւատքը սնուցանել եւ
պահպանել խոհեմութեամբ եւ արթնութեամբ
եւ մերժել ի՛նչ որ կը հակառակի անոր։ Մարդ
վստահելու է Աստուծոյ՝ երկնային Հօր այնպէս՝
ի՛նչպէս մանուկը կը վստահի իր հօր եւ մօր։
Աստուած կրնայ ապագան յայտնել Իր մարգարէներուն կամ նաեւ ուրիշ սուրբերու։ Քրիստոնեայ ուղիղ հաւատքը եւ կեցուածքը սակայն
կը կայանայ ապագային նկատմամբ ինքզինք
վստահութեամբ Նախախնամութեան ձեռքերուն
յանձնելու մէջ եւ այս մասին մէկդի դնելով ամէն
վատառողջ հետաքրքրութիւն։
Արդարեւ անհեռատեսութիւնը կրնայ պատասխանատուութեան պակաս մը գոյացնել։
Եւ ո՜րքան գեղեցիկ է եւ տպաւորիչ վստահութիւնը
զաւակներուն, որոնք ամէն ինչ իրենց Հօրմէն կը
սպասեն։ «Ան իր արեգակը կը ծագէ չարերուն
եւ բարիներուն վրայ, եւ անձրեւը կը տեղայ
արդարներուն եւ մեղաւորներուն վրայ» (ՄԱՏԹ. Ե
45), կու տայ բոլոր կենդանիներուն «կերակուրը իր
ժամանակին» (ՍԱՂՄ. ՃԳ 27)։ Յիսուս կը սորվեցնէ
մեզի «Տո՛ւր մեզի» խնդրանքը, որ իսկապէ՛ս կը
փառաւորէ Հայրը, քանի որ Ան կը ճանչնայ թէ՝
Հայրը ո՛րքան Բարի է, ամէն բարութենէ անդին…։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ՀՀ Արտագին Գործոց Նախարարութիւնը
Կը Զգուշացնէ

ԱԳՆ. «Կը յայտնենք, որ նոր տիպի
քորոնա ժահրի վարակի հարցով
ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութիւնը, Չինաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը, ՀՀ առողջապահութեան
նախարարութիւնը եւ ոլորտի մասնագիտացուած մարմինները շարունակաբար կը հետեւին իրավիճակի
զարգացման եւ այս կապակցութեամբ կապի մէջ են միջազգային
կազմակերպութիւններու, ինչպէս
նաեւ Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետութեան
իշխանութիւններու եւ այլ գործընկեր երկիրներու հետ: Կ’իրականացուի անհը-

րաժեշտ տեղեկատւութեան փոխանակում: Այս մասին կը հաղորդէ
«Արեւելք»ը:
Այս մասին կը յայտնեն Ելլելով
«Քորոնա» ժահրի վարակի ներկայ իրավիճակէն՝ կը յորդորենք
ՀՀ քաղաքացիները ժամանակաւորապէս խուսափիլ Չինաստան
այցելութիւններէ, բացառութեամբ
խիստ անհրաժեշտ դէպքերու:
Ներկայիս Չինաստան գտնուող
մեր քաղաքացիները կը յորդորենք
մշտական կապի մէջ ըլլալ Չինաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան եւ ՀՀ
ԱԳՆ հետ։ Նշենք, որ երէկ տարածուած ԱԳՆ հաղորդագրութեան
մէջ ըսուած էր, որ Ուհան քաղաքին
մէջ 3 ՀՀ քաղաքացիներ կան,
սակայն վարակուածներու շրջանին ՀՀ քաղաքացիներու մասին
տեղեկատւութիւն չկայ։

Միջազգային Èáõñ»ñ
Եխխվ-Է Ներս Ուքրանիոյ Պատուիրակութեան
Լիազօրութիւնները Վերահաստատուեցան
Եւրոխորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողովէն (ԵԽԽՎ) ներս
վերահաստատուեցան Ուքրանիոյ պատուիրակութեան լիազօրութիւնները։ Այսպէսով Քիեւ լիարժէք աշխատանքի վերադարձաւ
ԵԽԽՎ-ի մէջ։ «Արմէնփրես»ի
հաղորդումներով, Ուքրայնայի
Ռատան (խորհրդարան) որոշած էր
ԵԽԽՎ-ի տարեկան նստաշրջանի
աշխատանքին վերադարձնել իր
պատուիրակութիւնը։ Քիեւի կողմէ
այդ որոշումը հիմնաւորուած էր՝
Ուքրանիոյ կողմէ Եւրոխորհուրդի
առջեւ ստանձնուած պարտականութիւններու բարեխղճօրէն կատարումով։
Անցեալ տարի սեպտեմբերին Քիեւ
պաշտօնապէս հրաժարած էր
ԵԽԽՎ-ի աշնանային նստաշրջանին մասնակցելէ՝ Ռուսաստանի

պատուիրակութեան վերադարձին
պատճառով։ ԵԽԽՎ-է ներս Ռուսաստան 2014 թուականին շարք
մը իրաւունքներէն զրկուած էր՝
Խրիմի վերամիաւորումէն վերջ։ Այդ
ժամանակ Մոսկուա դադրեցուցած
էր իր մասնակցութիւնը նիստերուն,
իսկ այնուհետեւ սառեցուցած իր
վճարումները՝ կազմակերպութեան
պիւտճէին։ Անցեալ տարուան ամրան
Ռուսաստանի իրաւունքները լրիւ
ծաւալով կանգնուած էին ԵԽԽՎ-է
ներս։
Այսպէսով ԵԽԽՎ-ի հարթակին
վրայ վերահաստատուած կ՚ըլլայ
բնականոն իրավիճակը՝ Ռուսաստան-Ուքրանիա տագնապի հետեւանքներու եւ ազդեցութեան վերացման առումով։ Յամենայնդէպս,
միջազգային այլ հարթակներու վրայ
հարցը կը մնայ առկայ։

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻԻ ԿԱՐԻՔ
Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի մանկապարտէզի մնայուն ուսուցչուհիի: Ենթական պէտք է ըլլայ
լիբանանահպատակ, համապատասխան վկայականի
տէր եւ նախընտրաբար՝ փորձառու: Դիմորդներ իրենց
CV-ները կրնան ղրկել secretary@aecbeirut.edu.lb հասցէին:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«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:
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