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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Քաւութեան Նոխազ

Կամ
Սեփական Սխալի Համար Ուրիշը Մեղադրելու
«Արուեստը»
Ի սկզբանէ էր ուրիշը մեղադրելը. Ադամը մեղադրեց Եւան:
Եւան մեղադրեց օձը... ու մենք
վտարուեցանք Եդեմի պարտէզէն եւ բազմացանք աշխարհի
մէջ ու սկսանք մեր կեանքը
քարշ տալ Երկրին վրայ որպէս
հասարակ մահկանացուներ:
Եւ այսպէս դարերու ընթացքին
Մարքս մեղադրեց դրամագլուխը, Տաուքինը մեղադրեց
կրօնքը, Ֆրոյտը ամեն խնդիր
վերագրեց
մանկութեան
շրջանի սեռային ֆիզիքական
ճնշուածութեան: Լարքինը
մեղադրեց մեր ծնողները,
Տոքթ. Աթքինզը մեղադրեց
գետնախնձորը, Մոհամատ Ալ
Ֆայէտը միշտ կը խօսէր Ֆիլիփ
իշխանի ներգրաւուածութեան
մասին Իշխանուհի Տիանայի
մահուան առնչութեամբ (այս
պարագային նաեւ դաւադրութեան տեսութիւն):
Եւ ուրեմն, ի սկզբանէ էր, որ մարդ արարածը միշտ փորձութիւնը
ունեցած է մեղադրել մէկ ուրիշը սեփական սխալի մը համար: Այս
ուրացումի (denial) գործընթացը երեւի մարդուն հոգեբանական
ինքնապաշտպանութեան մեքանիզմին մաս կը կազմէ, ոմանց
քով տանելի, ուրիշներուն մօտ հիւանդագին կերպով շեշտուած՝
յաճախ ալ մոլեգին. վտանգաւոր ըլլալու աստիճան:
Այս մարդկային յոռի իրավիճակը անշուշտ մեր ընկերաքաղաքական կեանքին մէջ իր խորունկ հետքերը ունեցաւ: Պարտուող
մը խնդրին մէջ փնտռեց դաւաճան մը: Սխալողը՝ գտաւ ոչ
անպայմանօրէն կապ ունեցող մէկը, որուն ուսերուն կարելի է
բեռցնել սեփական սխալը: Այս ձեւով ստեղծուեցաւ «քաւութեան
նոխազ» (scapegoat) բառ հասկացողութիւնը: Քաւութեան
նոխազ մը յաճախ բարոյապէս զոհը գնաց այս իրավիճակին,
որ իր ամենավտանգաւոր աստիճանին հասաւ երբ մէկ ուրիշը մեղադրելու մարդկային փորձութիւնը կամ հիւանդագին
մոլեգնութիւնը ունեցող անհատ մը, գիտնալով կամ առանց
գիտնալու, ուրիշներ ալ հրահրեց, նայած պարագային, վրէժ
լուծելու տուեալ քաւութեան նոխազէն(ներէն)...:

Լիբանան Զգալի Նուազում Կ՛արձանագրէ
Քորոնա Ժահրի Վարակներու Գրանցումով
Լիբանան զգալի նուազում
կ՛արձանագրէ քորոնա ժահրով
վարակուածներու օրական
գրանցումով:
Երէկ Առողջապահութեան
նախարարութիւնը 9 վարակակիրներու գրանցումը յայտարարեց, որոնցմէ միայն
երկու տեղական վարակակիրներ էին: Վարակակիրներու ընդհանուր թիւը այս ձեւով հասաւ 1242-ի:
Նշենք, որ արդէն երկրորդ օրն էր երէկ երբ երկիրը գրեթէ վերադարձած էր
բնականոն կեանքի գրեթէ իր բոլոր հաստատութիւններով:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Ցուցարարներ Ոստիկանութեան Վրայ Կրակ
Կը Բանան
ԱՄՆ մէջ քաոս է: 40 մեծ քաղաքներ արդէն պարէտային ժամ յայտարարած
են: Երէկ նուազագոյնը 5 ոստիկաններ զոհ գացին ցուցարարներու կրակոցին:
Իրավիճակը զսպելու համար Նախագահ Թրամփ սպառնաց բանակին
պարտականութիւն տալ վերջին օրերուն ծայր առած անկարգութեանց:
Միջազգային
լրատու
գործակալութիւններու
տարածած ուղիղ եթերով
նկարահանումը արդէն
քաղաքացիական պատերազմի տեսարաններու
տպաւորութիւն կու տայ:
Իրավիճակը այսօր հոն
իր տարողութեամբ եւ
վայրագութեամբ աննախընթաց է:
... Համակարգիչիս առջեւ նստած նման միտքերով էի երբ յանկարծ
Ֆէյսպուքի էջիս վրայ յայտնուեցաւ, վերի նկարն ու գրառումը, որ ո՛չ
անպայմանօրէն առնչուած է այս գրութեանս հետ, սակայն ի միջի
այլոց, աճապարեցի այստեղ կիսուիլ մեր ընթերցողներուն հետ՝ առ
ի տեղեկութիւն...:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
Շար. Էջ
Էջ 02
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,447,363 (827.1/1 միլիոն), մահացած են 380,619 (48.8/1 միլիոն), բուժուած են 2,951,039 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,242, մահացածներ` 27, բուժուած` 719
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 10,009, մահացածներ` 158, բուժուած` 3,427
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 84,167 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,429
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
«Մեր Ժողովուրդի Զաւակներուն Ջերմօրէն Կը Թելադրենք
Համաճարակին Դէմ Պաշտպանուելու Համար Նախազգուշական
Քայլերուն Հետեւիլ».
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Կաթողիկոս
Երկուշաբթի, 1 Յունիս 2020-ի
առաւօտուն, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետին
նախագահութեամբ, տեղի ունեցաւ Ազգային Կեդրոնական
Վարչութեան Կրօնական Ժողովին
հանդիպումը։ Քննարկուեցան մեր
եկեղեցւոյ ու յատկապէս Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ներքին կեանքին ու թեմերուն առնչուած շարք մը ծիսական,
դաստիարակչական, հրատարակչական, միջ-եկեղեցական,
տեղեկատուական եւ ընկերային
ծառայութեան հետ աղերս ունեցող հարցեր: Յիշեալ բնագաւառներուն շուրջ տրուեցան
զեկոյցներ պատասխանատու
միաբան հայրերու կողմէ եւ
քննարկումներէ ետք առնուեցան
համապատասխան որոշումներ։
Ժողովի աւարտին, Վեհափառ
Հայրապետը հետեւեալ յայտարարութիւնը կատարեց.- «Կրօնական Ժողովի ընթացքին մենք
նաեւ անդրադարձանք համաճարակի հետեւանքներուն եւ այս
ուղղութեամբ տարուող աշխատանքներուն՝ թէ՛ եկեղեցական
արարողութիւններու, թէ՛ ընկերային ծառայութեան եւ թէ այլ
մարզերէ ներս: Բնականաբար,
այս բոլորին մասին տեղեակ պիտի
պահենք մեր թեմերը։
«Այս առիթով, կ՚ուզենք կարեւորու-

թեամբ յիշեցնել մեր ժողովուրդի
զաւակներուն, որ մեզի համար
իւրաքանչիւր հայ արժէք մըն
է եւ, հետեւաբար, իր ֆիզիքական, բարոյական ու տնտեսական
առողջութիւնը Մեզի համար, ինչպէս
մեր եկեղեցւոյ ու ազգին՝ կենսական
է։ Մենք պիտի շարունակենք մեր
լաւագոյնը կատարել այս ուղղութեամբ՝ ծառայութեան ճամբով մեր
կարելիութեանց սահմաններէն ներս։
«Մեր թելադրանքն է, որ համաճարակի ստեղծած այս վտանգալից
կացութիւնը դիմագրաւենք բարձրագոյն աստիճանի պատասխանատուութեամբ ու խստապահանջութեամբ՝ մեր անձին, մեր ընտանիքին, մեր բարեկամներուն եւ
ընդհանրապէս մեր շրջապատին

նկատմամբ: Կը կրկնենք. իւրաքանչիւր հայու կեանքը թանկագին
է մեր ազգին համար: Արդ, Մեր
հայրական թելադրութիւնն է, որ
առողջապահական, պետական
ու համայնքային պատասխանատուներուն կողմէ հաստատուած
նախազգուշական
միջոցներուն հաւատարմօրէն
հետեւինք՝ դիմակ գործածելով,
ֆիզիքական անհրաժեշտ հեռաւորութիւնը պահելով, մեր ձեռքերը
յաճախ լուալով եւ հեռու մնալով բազմանդամ հաւաքներէ:
Վստահ ենք, որ իւրաքանչիւր
հայորդի կարեւորութեամբ նկատի
պիտի առնէ համաճարակին դէմ
պաշտպանուելու համար հաստատուած այս ազդու միջոցները»:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Լեւոն Մանասէրեան

Լեւոն Մանասէրեան (3 Յունիս,
1925, Վաղարշապատ), հայ
նկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակաւոր
նկարիչ (1983)։
Մասնակցած է Հայրենական մեծ պատերազմին: 1953
թուականին աւարտած է
Երեւանի գեղարուեստաթատերական ինստիտուտը։ 1953
թուականին մասնակցած է
ցուցահանդէսներու։ 1963
թուականին դասաւանդած է
ԵՊՃՇԻ-ի մէջ, 1975-1991 թթ.`
եղած է ամբիոնի վարիչ։ Անոր
աշխատանքներէն մաս մը կը
գտնուի Հայաստանի ազգային
պատկերասրահին մէջ։
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517 Նոր Վարակակիրներ. «Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 10009-ի
Հայաստանի մէջ, 3 Յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 10009 դէպք, որոնցմէ
3427 ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան

Հիւանդութիւններու վերահսկման
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի
բուժում կը ստանայ 6368 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ,

Էջմիածինի Մայր Տաճարին Մէջ Բժիշկներու
Օրհնութեան Կարգ Պիտի Կատարուի
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ,
Յունիս 3-ին, հանդիսապետութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի, պիտի կատարուի
բժիշկներու օրհնութեան կարգ։ Այս
մասին կը յայտնեն Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգէն։
Այս առիթով դուրս պիտի բերուի Մայր

Աթոռին մէջ պահուող Սուրբ Ղուկաս
աւետարանիչի մասունքակիր Աջը։
Օրհնութեան արարողութեան ուղիղ
եթերով հնարաւոր է հետեւիլ ժամը
19։00-էն, Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգի Facebook-ի էջերով եւ
«Շողակաթ» հեռուստաընկերութեան
եթերով։

կատարուած է 59 917 քննութիւն:
Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային
հիւանդութեամբ հաստատուած 517
նոր դէպք եւ 25 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն այսօր արձանագրուած է 19
մահուան դէպք (ընդհանուր մահերու

թիւը հասաւ՝ 158):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 80, 53, 64,
80, 82, 75, 58, 69, 57, 79, 63, 69, 75
տարեկան տղամարդիկ եւ 81, 50, 74,
86, 60, 61 տարեկան կանայք։

«Քորոնա»ով Վարակուածներուն 440-ին Վիճակը Ծանր
Է, 55-ինը՝ Շատ Ծանր. Արսէն Թորոսեան
Հայաստանի առողջապահութեան
նախարար Արսէն Թորոսեան
առցանց ճեպազրոյցի մը ընթացքին
յայտնեց, որ Հայաստանի մէջ
«Քորոնա» ժահրով վարակուած
հիւանդներուն, որոնց թիւը 5896 է,
440-ին վիճակը ծանր է, իսկ 55-ինը՝
շատ ծանր:
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Հայութիւ՞նը, Թէ՞ Սկզբունքը
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
Դարձեա՛լ Թէքէեան, այո՛, որովհետեւ իր խմբագրականները հայ
պատմութեան բանական դպրոց են: Այս խմբագրականը լոյս տեսած
է Արեւի մէջ, 6 Սեպտեմբեր 1915ին, Եղեռնի անդոհանքի օրերուն:
Այստեղ Թէքէեան լուսարձակի տակ կ’առնէ ատենի հայ մտաւորականութեան, ազդեցիկ, առաջնորդ, որոշմնառու մարմիններու
երկընտրանք մը. նիւթապէս թիկունք կանգնիլ տասանորդուած
հայութեան անապատի խլեակներու՞ն, թէ՞ կամաւորական գունդերուն:
Թէքէեան խնդրին միքանի երեսակներ կը բացայայտէ, կը դնէ
սկզբունքի հարցեր: Խմբագրականին ընթերցումը մեզ ուրիշ
մտորումներու ալ կը տանի, սակայն մենք կը փափաքինք
«Զարթօնք»ի ընթերցողին եւ հայութեամբ նախանձախնդիր
հայուն ուշադրութիւնը հրաւիրել Թէքէեանի նախընտրութեան:
Մեծ մտածողը նախապատուութիւն չի՛ դներ երկու անհրաժեշտութիւններուն միջեւ: Ուրիշ լուծում կ’առաջարկէ եւ ո՛չ իբրեւ միջին
օղակ, այլ մեկնելով կացութեան տագնապալիութենէն. Թէքէեան
կը թելադրէ. «Աշխատինք, շա՛տ աշխատինք, լա՛ւ աշխատինք ասոր
համար»։
Թէքէեանի թելադրանքին այժմէականութիւնը որեւէ երկընտրանք
չի ճանչնար:
Անդրանիկ Տագէսեան
Բարեկամ մը, անցեալ օր, հայկական
ներկայ անանուանելի կացութեան
վրայ պզտիկ վիճաբանութեան մը
ընթացքին, ըսաւ.
- Հարկա՛ւ, կը կարծէիք հապա որ
առանց զոհի՞, առանց ջարդի՞ պիտի ստանայինք ազատութիւնը...։
Բարեմտօրէն, ազնուօրէն, բայց եւ «յեղափոխականօրէն» ըսուած այս
խօսքերը սարսուռ տուին մեզի։ Չպատասխանեցինք, որովհետեւ խնդիրը
որ այդպէս մէջտեղ կը նետուէր յանկարծակի, ամէնէն ծանրն ու արիւնոտն
է խնդիրներուն, բովանդակ ազգի մը մահուան ծանրութեամբը լեցուն եւ
անոր արեան ծովին վրայ ծփացող խնդիր մը։
Մտածեցինք, սակայն, ինչպէս այդ խօսքէն առաջ, անկէ վերջն ալ, այդ
ահաւոր խնդրին վրայ՝ թէ ազգը պէ՞տք էր նոր զոհեր տար, նոր ջարդեր կրէ՜ր՝
ստանալու համար այն ազատութիւնը որուն սէրը միշտ կը սնուցանէր եւ որուն
իրականացման ժամը մօտեցած կարծեց ներկայ մեծ պատերազմին սկիզբը եւ
մասնաւորապէս այդ պատերազմին մէջ Թուրքիոյ մասնակցութենէն ետքը...։
Կը խոստովանինք – խոնարհաբար - թէ վերջնական, վճռական եզրակացութիւններու չյանգեցանք բուն այդ մեծ խնդրին մասին, խնդիրներու խնդիրը՝
որ աւելի շատ պիտի զբաղեցնէ հաւանօրէն վաղը, մնացորդ բեկորները
հայութեան՝ քան ինչ որ այսօր մեզ կը զբաղեցնէ. որ այսօր ալ, վաղն ալ,
ո՛րեւէ գործնական օգտակարութիւն չի ներկայացներ այլեւս՝ որովհետեւ
շատ ուշ է եւ պէտք էր երէկ մտածած ըլլայինք անոր մասին. որ - սակայն - իր
անօգուտութեանը եւ իր պատճառած յաւելուածական տառապանքին հետ
միասին՝ հարկադրաբար կը ցցուի կը մխուի մեր միտքերուն եւ մեր խիղճերուն
մէջ... եթէ այդ միտքերը ուրիշ աւելի հաճելի առարկաներով գրաւուած եւ այդ
խիղճերը այս կամ այն կերպով փակուած, զրահապատուած չեն...։
Խիղճերու զրահապատումին կը ծառայեն, բացի միւս ծանօթ նիւթերէն
- եսասիրութիւն, ագահութիւն, անզգայութիւն, անտարբերութիւն, եւն. նաեւ... Սկզբունքները։
Այո՛, Սկզբունքները, որոնք կեանքի առաջնորդներ, իմաստութեան խտացումներ, բեղմնաւոր հունտեր են իրենցմէ օգտուիլ գիտցողներուն ձեռքին
մէջ, կ’ըլլան քարէ կափարիչներ խիղճերուն վրայ այն կէս-գիտուններուն,
այն տարուողներուն ու տանողներուն՝ որոնք շնորհիւ իրենց խանդին
եւ իրենց գտնուած միջավայրին մէջ աւելի խելահաս մարդերու սովին՝
պատասխանատու գործեր կը կատարեն, երբեմն այնքա՜ն պատասխանատու
որ հետեւանքը կ’անդրադառնայ ամբողջ ազգի մը ճակատագրին վրայ...։
Սկզբունքն է որ զիրենք վարած է մինչեւ այն ատեն, եւ Սկզբունքը կը վարէ
զիրենք նորէն՝ իր ամէնէն շռնդալից եւ արիւնողող ձախողութենէն վերջն
ալ, երբ ուրիշ ամէն մտածում, ամէն զգացում խեղդելով թաղելով իր ներքեւ՝
սոսկալի տիրականութեամբ մը կ’ըսէ կարծես.
- Ի՜նչ փոյթ թէ անհետանայ նոյն իսկ Ազգը որուն փրկութեան համար ես
ստեղծուած կամ ընտրուած էի. բաւ է որ ես՝ Սկզբունք՝ կենդանի մնամ...։
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Թիւ 4 Կոճակը Լուռ Կը Մնայ
ԱՐՄԷՆ ԻՒՐՆԷՇԼԵԱՆ

«Ռատիօ Սեւան»-ը այլեւս պիտի հեռարձակուի միայն առցանց տարբերակով:
Շատեր պիտի ըսեն, որ ռատիօկայաններու ապագան առցանց սփռումն է եւ
իբրեւ փաստ պիտի յիշեն ունկնդիրներու մեծ թիւը, սփռումի աշխարհագրական լայն ծիրը եւ այլն, արդարացիօրէն հիմնաւորելով իրենց տեսակէտը:
Այդ բոլորը ճիշդ եւ իրաւացի են:
Սակայն, երբ ինքնաշարժիս ռատիոյին թիւ 4 կոճակը սեղմեմ, այլեւս ձայն
չի գար բարձրախօսներէն: Գիտէի որ «Ռատիօ Սեւան»-ի սփռումը պիտի
դադրի, բայց երբ երէկ առտու ժամը 7-ին ձեռքս մեքենաբար թիւ 4 կոճակին
գնաց Լուսինէ Զաքարեանին անզուգական «Առաւօտ լուսոյ»-ով օրս սկսելու
ու ձայն չելաւ, բան մը փշրուեցաւ մէջս:
Գիտեմ, որ կային մարդիկ, որոնք «Ռատիօ Սեւան»-ը հայկական կայան
չէին նկատեր: Նոյնիսկ դպրոցի մը մանկապարտէզի ուսուցչուհին ծաղիկ
դասարանի մանչուկին թելադրած էր, որ միայն հայկական ռատիօկայան
ունկնդրէ, երբ փոքրիկը միամտաբար յայտնած է, որ ինք կը լսէ «Շողարձակ»
յայտագիրը «Ռատիօ Սեւան»-ի եթերէն: Անձնական վկայութիւն ալ ունիմ
ռատիոկայանին հանդէպ որդեգրուած մերժողական պաշտօնական
կեցուածքի մը, բայց ատենը չէ հին, բայց չհինցող վէրքեր բանալու:
Իբրեւ ունկնդիր կրնամ վկայել ամենայն վստահութեամբ, որ երկու հայկական
ռատիոկայաններն ալ գնահատելի դերակատարութիւն ունէին մեր կեանքին
մէջ: Կրկին իբրեւ ունկնդիր անդրադարձած եմ, որ առողջ մրցակցութիւնը
ատենին դրական ազդեցութիւն ունեցաւ «Վանայ ձայն»-ին վրայ, որ
հարստացաւ նոր յայտագիրներով:
Բայց այս տողերով կ’ուզեմ հանդէս գալ իբրեւ «Ռատիօ Սեւան»-ի ընտանիքի
անդամ: Տարիներ առաջ հրաւիրուեցայ ռատիոկայանին տնօրէնութեան
կողմէ վարելու համար գրական յայտագիր մը, որ եթէ չեմ սխալիր, տեւեց
6 կամ 7 եթերաշրջան, որ համապատասխան է 3-3,5 տարիի: Թուխիկ
Աւետիսեանին հետ կը վարէինք «Մեսրոպեան գոհարներ» յայտագիրը.
ինք իր տպաւորիչ առոգանութեամբ կ’ընթերցէր ընտրուած գրական
ստեղծագործութիւնները, իսկ ես իմ վերլուծումներս ու մեկնաբանութիւնս
կը բաժնեկցէի ունկնդիրներուն հետ: Առանց կեղծ համեստութեան կրնամ
հաստատել, որ ունկնդիներու բաւական մեծկակ թիւ մը կանոնաւորաբար
կը հետեւէր մեզի: Խնդրանքներ կու գային այս կամ գրողին կամ գործին
անդրադառնալու, գնահատանքի հեռախօսազանգեր կը ստանայինք, նոյնիսկ
կարգ մը լիբանանահայ գրողներ միջնորդներով «կը յիշեցնէին» իրենց
գոյութիւնը: Երբ մնայուն զբաղումդ ռատիօն չէ, նոյնիսկ շաբաթը կէս ժամ
եթեր լեցնելը դիւրին չէ. աչքդ բաց-գոցէ, եւ արդէն նորէն Երեքշաբթի է: Այդ
3-3,5 տարին անցաւ մեծ հաճոյքով. նոր փորձառութիւն էր ինծի համար,
որուն համար այսօր միայն շնորհակալութեան զգացումներ կը տածեմ
ռատիօկայանին պատասխանատուներուն հանդէպ:
«Ռատիօ Սեւան»-ին մէջ տեսայ յարգանք բոլորին կողմէ եւ բոլորին հանդէպ:
Ականատես եղայ համագործակցութեան ոգիի եւ մասնակից դարձայ
իրարու լսելու եւ իրարմէ սորվելու աւանդոյթին, նկատեցի բծախնդրութիւն յայտագիրներու որակին եւ բնոյթին հանդէպ, եւ կարեւորագոյնը՝ հաստատեցի գոյութիւնը մէկ ընտանիքի պատկանելիութեան գիտակցութեան:
Բազմազբաղուածութիւնս պատճառ եղաւ որ դադրեցնեմ յայտագիրս: Յաճախ
կարօտով կը յիշէի ձայնագրութեան պահերը եւ անոնց ընթացքին տեղի
ունեցած ծիծաղաշարժ փորձառութիւնները, լեզուական վրիպումները եւ
սպրդումները: Հապա՞ Նոր տարուան հաւաքոյթները: Հիմա կարօտս պիտի
վերածուի յուզումի: Սակայն ուրախ եմ, որ այդ շրջանին նորովի ճանչցայ
նախկին աշակերտս՝ Միքայէլ Վայէճեանը, որ ռատիոկայանին մէջ տնօրէնս
եղաւ, ուրախ եմ որ ծանօթացայ Վերա, Արա եւ Վարագ Սիսեռեաններուն եւ
վայլեցի անոնց յարգալից գործակցութիւնը, ուրախ եմ որ գործակից ունեցայ
Թուխիկը, Ժագը, Յովսէփը եւ Արաները, ուրախ եմ որ վայլեցի Սարմէին,
Նազելիին, Շիրազին ընկերութիւնը:
Անմոռա՛ց մարդիկ, բոլորիդ վարձքը կատար:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Ալաշկերտ Յաղթական

Շաբաթավերջին սկսան Հայաստանի
ֆութպոլի ախոյեանութեան երկրորդ
փուլի մրցումները: Ախոյեանութեան
առաջին փուլի աւարտին, 18 հանգրուան
ետք, առաջին 6 դիրքերը գրաւող
խումբերը պիտի մրցին իրարու դէմ
երթ ու դարձի դրութեամբ, որոշելու
համար ախոյեանութեան վերջնական
դասաւորումը: Իսկ վերջին 4 դիրքերը
գրաւած խումբերը պիտի մրցին իրարու
դէմ հրաժեշտ չի տալու համար առաջին դասակարգին: Այս հանգրուանի
առաջին մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ն իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ի դէմ: «Լոռի» բացաւ մրցումին հաշիւը
18-րդ վայրկեանին, փորթուկալցի պաշտպան Տիոկօ Քոելիոյի միջոցով: 37-րդ
վայրկեանին «Նոա»ի մոլտավ յարձակող Տանու Սփաթարու հաւասարեցուց
հաշիւը: Երկրորդ կիսախաղի 58-րդ վայրկեանին «Լոռի»ի արժանթինցի
յարձակող Ակուսթին Մազիերօ հաշիւը դարձուց 2-1: Սակայն 71-րդ վայրկեանին
«Նոա»ի ռուս կիսապաշտպան Վլատիմիր Ազարով հաւասարեցուց հաշիւը եւ
մրցումը այդպէս ալ աւարտեցաւ: Երկրորդ մրցումին, առաջատար «ԱրարատԱրմենիա» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ին
դէմ: «Շիրակ» կանուխ՝ 8-րդ վայրկեանին նշանակեց իր կոլը կիսապաշտպան
Ռուտիկ Մկրտչեանի միջոցով: 37-րդ վայրկեանին, «Արարատ-Արմենիա»ի
ուքրանացի պաշտպան Սէրկիյ Վաքուլենքօ նշանակեց հաւասարութեան
կոլը: Այս փուլը հետաքրքրական ըլլալու նշաններ ցոյց կու տայ: Առաջին
հանգրուանի վերջին մրցումին, 3-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Արարատ»ի դէմ: Առաջին կիսախաղին
դաշտի տէրերը իրենց առաւելութիւնը կոլի վերածեցին պոսնիացի յարձակող
Կլիշիչի միջոցով 19-րդ եւ մակեդոնացի պաշտպան Միթրեվսքիի միջոցով
42-րդ վայրկեաններուն: «Արարատ»ի պատասխանը եկաւ 55-րդ վայրկեանին,
ուքրանացի կիսապաշտպան Տենիս Տետեչքոյի տուգանային հարուածէն
նշանակած կոլով: «Ալաշերտ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Լոռի Վանաձոր – Նոա 2-2
- Արարատ-Արմենիա – Շիրակ Կիւմրի 1-1
-Ալաշկերտ – Արարատ 2-1
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները շարունակուեցան եւ տեղի
ունեցաւ 7-10րդ դիրքերը գրաւող խումբերու առաջին մրցումը: «Ուրարտու»
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ «Գանձասար-Կապան»ի դէմ: 35-րդ վայրկեանին,
«Ուրարտու»ի երիտասարդ կիսապաշտպան Յակոբ Յակոբեան նշանակեց
մրցումին միակ կոլը: Ստորեւ եսնել արձանագրուած արդիւնքը.
-Ուրարտու – Գանձասար Կապան 1-0

7-րդ դիրք, միայն երեք կէտ հեռու Իւրոբա Լիկի տոմս ապահովող 6-րդ դիրքէն:
«Հոֆընհայմ»ի կազմէն բացակայեցաւ Ադամեան, վնասուածքի պատճառով:
Օրուան աստղերն էր աւստրիացի Պաումհժկարթնըր, որ նշանակեց 11-րդ եւ
46-րդ վայրկեաններուն ու Զուպըր, որ նշանակեց 48-րդ վայրկեանին: Մրցումի
ընթացքին մէկական մարզիկ կարմիր քարտ ստացաւ իւրաքանչիւր խումբէ:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Պորուսիա Տորթմունտ – Պայըրն Միւնիխ 0-1
-Պայէր Լեվերքուզըն – Վոլֆսպուրկ 1-4
-Վերտէր Պրեմըն – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 0-0
-ՌՊ Լայցիկ – Հերթա Պերլին 2-2
-Հոֆընհայմ – Քէօլն 3-1, - Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Շալքէ04 2-1
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 29-րդ հանգրուանի մրցումները
սկսան «Ֆրայպուրկ» - «Պայէր Լեվերքուզըն» մրցումով: 8-րդ դիրքը գրաւող
«Ֆրայպուրկ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր
Լեվերքուզըն»ի դէմ: «Պայէր» իր տարածքային առաւելութիւնը օգտագործեց
եւ 54-րդ վայրկեանին խումբի յարձակող աստղ Հավերց նշանակեց միակ կոլը,
ճամայքացի Լէոն Պէյլիի փոխանցումէն օգտուելով: Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը
անգամ մը եւս լաւ արդիւնք արձանագրեց, երբ իր դաշտէն դուրս յաղթեց
15-րդ դիրքը գրաւող «Մայնց05»ին: Մրցումին միակ կոլը 43-րդ վայրկեանին
նշանակեց թոկոցի Պեպու, մալիցի Սամասեքուի փոխանցումը օգտագործելով:
27-րդ վայրկեանին, «Հոֆընհայմ»ի զուիցերիացի Զուպըր չի կրցաւ նշանակել
տուգանային հարուածէն: Ադամեան դարձեալ բացակայեցաւ խումբի կազմէն:
Առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող
«Ֆորթունա Տուսըլտորֆ»ի դէմ եւ յաղթեց 5 կոլերով: Կոլերու հեղինակ դարձան
Եէօրկընսըն սխալմամբ 15-րդ, Փավար 29-րդ, Լեվանտովսքի 43-րդ, 50-րդ եւ
Տէյվիզ 52-րդ վայրկեաններուն: Քիմիչ, Մուլըր եւ Կնապրի կատարեցին մէկական
փոխանցում: 17-րդ դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն» շարունակեց իր պայքարը
մնալու առաջին դասակարգին մէջ, յաղթելով 9-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ի
դաշտին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ֆրայպուրկ – Պայէր Լեվեքուզըն 0-1
- Վոլֆսպուրկ – Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ 1-2
- Շալքէ04 – Վերտէր Պրեմըն 0-1
- Մայնց05 – Հոֆընհայմ 0-1, - Հերթա Պերլին – Աուկսպուրկ 2-0
- Պայըրն Միւնիխ – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 5-0
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Ունիոն Պերլին 4-1
- Փատըրպորն – Պորուսիա Տորթմունտ 1-6
-Քէօլն – ՌՊ Լայփցիկ 2-4
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 67 կէտ 86-28, 2)Պորուսիա Տ. 60 կէտ 80-35, 3)
Լայփցիկ 58 կէտ 74-31, 2)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 56 կէտ 57-35, 7)Հոֆընհայմ
42 կէտ 40-48:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 29 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 25 կոլ,
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Յաղթեց Պորուսիային

Քատիմեան Նշանակեց Իր 7-րդ Կոլը

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
28–րդ հանգրուանի մրցումները: Այս
հանգրուանին տեղի ունեցաւ ճակատագրական մրցումը 2-րդ դիրքը
գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ի եւ
առաջատար «Պայըրն Միւնիխ»ի միջեւ,
Տորթմունտի մէջ: Հաւասարակշռուած
մրցումին, երկու կողմերն ալ կը մրցէին
զգուշութեամբ: 43-րդ վայրկեանին, Քիմիչ նշանակեց «Պայըրն Միւնիխ»ի
կոլը, որ ճակատագրական էր: Մրցումի մնացեալ ժամանակին հաշիւը մնաց
անփոփոխ: Հազար, Պրանտթ եւ Հաալանտ չի կրցան որեւէ առաւելութիւն տալ
իրենց խումբին եւ «Պայըրն» յաղթեց ու մեծ քայլ առաւ դէպի տիտղոս: Իսկ
Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին
վրայ յաղթելով 10-րդ դիրքը գրաւող «Քէօլն»ին, 39 կէտով յառաջացաւ դէպի

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 11-րդ հանգրուանի
մրցումները: Այս հանգրուանին,
Հայաստանի
հաւաքականի
յարձակող Կարէն Քատիմեանի
մաս կազմած 13-րդ դիրքը գրաւող
Կրատնօ քաղաքի «Նիոման»ը իր
դաշտէն դուրս մրցեցաւ 12-րդ
դիրքը գրաւող «Կարատեյա»ի դէմ:
«Նիոման»ի բերդապահ Տուտարը 50-րդ վայրկեանին կարմիր քարտ ստացաւ:
Այս պարագան չազդեց խումբի խաղին վրայ: Քատիմեան 67-րդ վայրկեանին
տուգանային հարուածէն նշանակեց խումբին առաջին կոլը: Իսկ 76-րդ
վայրկեանին փոխարինող մարզիկ Եապլոնսքիյ հաշիւը դարձուց 2-0: «Նիոման»
տօնեց իր 4-րդ յաղթանակը եւ 14 կէտով առժամաբար գրաւեց 9-րդ դիրքը:
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Շաբաթական Յաւելուած

Առաջատար «ՊԱԹԷ»ն իր դաշտին վրայ դժուար յաղթանակ մը տարաւ 6-րդ
դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոչ»ին դէմ: Սերպ յարձակող Միլիչ 39-րդ վայրկեանին
տուգանային հարուածէն նշանակեց մրցումին միակ կոլը: 61-րդ վայրկեանին
«Իսլոչ»ի կինէացի յարձակող Եանսան ստացած էր իր երկրորդ դեղին քարտը:
Պրեսթ քաղաքի տերպիին յաղթական էր «Տինամօ»ն եւ խումբը 16 կէտով
բարձրացաւ 6-րդ դիրք: Իսկ Հայկ Մուսահակեանի մաս կազմած 2-րդ դիրքը
գրաւող Մինսքի «Էներկեթիք»ը իր դաշտին վրայ վեց կոլնոց մրցումի մը
ընթացքին հաւասարեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Վիթեպսք»ի հետ: Մուսահակեան
դաշտ մտաւ 61-րդ վայրկեանին: Խումբի պաշտպան Եուտչից 56-րդ վայրկեանին
կարմիր քարտ ստացած էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ – Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի 2-1
- Կարատեյա – Նիոման Կրատնօ 0-2
- Տինամօ Մինսք – Շախտիոր Սալիկորսք 0-1
- Էներկեթիք Մինսք – Վիթեպսք 3-3
- ՊԱԹԷ Պորիսով – Իսլոչ Մինսք 1-0
- Ռուխ Պրեսթ – Տինամօ Պրեսթ 1-4
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 25 կէտ +13, 2)Էներկեթիք 22 կէտ +4, 3)Թորփետօ ՊելԱԶ
21 կէտ +6, 10)Նիոման 14 կէտ +2:
Ռմբարկուներ.1)Գ.Քատիմեան-Նիոման 7 կոլ, 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7
կոլ, 3)Վ.Լիզաքովիչ-Շախտիոր 5 կոլ:

Քապարոսի Առաջին Տպաւորութիւնը
Հայաստանի ֆութպոլի հաւաքականի մարզիչ Խոաքին Քապարոս հետեւած է
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն: Նպատակը անշուշտ
եղած է հաւաքականին համար նոր մարզիկներ գտնել ու հետեւիլ մարզիկներու
մարզավիճակին: Ան նկատած է, որ դադրէն ետք մարզավիճակը չէ վերագտտած
իր առաջուան մակարդակը, սակայն աւելի շատ մրցումներ կատարելով ան
բարելաւում պիտի արձանագրէ: Քապարոս ամենաշատ տպաւորուած է
«Արարատ-Արմենիա«ի մրցումէն: Ան փափաքած է, որ խումբեր աւելի հայ
մարզիկներ դաշտ իջեցնեն, որ հաւաքականի թեկնածուներուն թիւը շատնայ:
Ան աւելցուցած է, թէ աւելի շատ մրցումներ պէտք է դիտէ, մարզիկներու
մակարդակին մասին տեղեակ ըլլալու համար:

Միրանեան Հեռացաւ Փիւնիկէն
Հայաստանի հաւաքականի եւ «Փիւնիկ» ակումբի կիսապաշտպան Արթուր
Միրանեան որոշած է ձգել ակումբը: Ան միացած էր «Փիւնիկ»ին 2018
թուականին: Միրանեան Ուքրանիայի եւ Հայաստանի երիտասարդական
հաւաքականներու անդամ էր: Այս տարեշրջանին ան մասնակցած է 13 մրցումի,
նշանակած է 6 կոլ եւ կատարած է մէկ ոխանցում:

Պարսելոնա Պիտի Կրճատէ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբը, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով
պիտի կրճատէ իր անձնակազմը: Ներկայիս ակումբին մէջ կ’աշխատին 40
սկաուտներ: Այս տղաքը կը դիտեն մրցումներ տարբեր ցամաքամաասերու
վրայ եւ ակումբի տնօրէնութեան կը տեղեկացնեն երիտասարդ տաղանդներու
մասին: Կրճատումի հետեւանքով 15-20 սկաուտ իր պաշտօնը պիտի պահէ:
Հեռացողներուն պիտի վճարուի յաւելեալ աշխատավարյձ, իսկ անոնցմէ մաս
մըն ալ պիտի աշխատի կէս աշխատավարձով՝ 600 եւրօ:

Սանչօ Երկու Մրցանիշ Հաստատեց
Անգլիոյ հաւաքականի եւ Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ի երիտասարդ յարձակող
Ճէյտըն Սանչօ սահամանած է Պունտեսլիկայի
մի քանի մրցանիշ: 20 տարեկան եւ 60 օր
ըլլալով նշանակած է 30 կոլ, շրջանցելով
«Պայէր Լեվերքուզըն»ի Քայ Հավերցը: Սանչօ
նաեւ դարձաւ մէկ տարեշրջանի մէջ ամենաշատ կոլ եւ փոխանցում կատարած մարզիկը,
ցարդ նշանակելով 17 կոլ եւ կատարելով 16
փոխանցում:

Լիբանանի Ֆետերասիոնին Որոշումը
Լիբանանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի գործադիր մարմինը իր հերթական ժողովին, նախագահութեամբ Հաշէմ Հայտարի, որոշեց ջնջել 2019-2020 տարեշրջանի
ախոյեանութիւնը եւ սկսիլ յաջորդ տարեշրջանի նախապատրաստութեան: Նոր
տարեշրջանի մրցումներու յայտագիրը պիտի ճշդուի կառավարութեան առնելիք
Քորոնա ժահրի համաճարակի վերաբերեալ որոշումներուն համաձայն:

Արագած Պիտի Պայքարի
Աշտարակ քաղաքի «Արագած»
խումբը Հայաստանի երկրորդ
դասակարգի խումբերէն է: Խումբի
նոր նշանակուած մարզիչը՝ Արա
Նիկոյեան իր կարծիքը յայտնած է
խումբին մասին եւ երկրորդ դասակարգի միւս խումբերուն մասին:
30 Մայիսին սկսան Հայաստանի
երկրորդ դասակարգի ֆութպոլի
ախոյեանութեան մրցումները: 17
խումբի մէջ 11-րդ դիրքը գրաւող
«Արագած» առաջին մրցումին պիտի մրցի 10-րդ դիրքը գրաւող «Թորփետօ
Երեւան»ի դէմ: Խումբին օտար մարզիկները նոր հասած են եւ 14 օր ետք պիտի
կրնան միանալ խումբին, Քորոնա ժահրի համար մեկուսացման պատճառով:
Ակումբին ծրագիրն է այս տարեշրջանին գոհացուցիչ արդիւնք արձանագրել
եւ յաջորդ տարեշրջանին պայքարիլ առաջին դասակարգ տանող մէկ տոմսին
համար: Հայ ֆութպոլիստներ պէտք է պատրաստել եւ յոյս չդնել միայն օտարներու
վրայ: Երկրորդ դասակարգին մէջ բաւական լաւ մակարդակ ունեցող խումբեր
կան, ինչպէս «Վան»ը, «Լոքոմոթիւ»ը, «Ուեսթ Արմենիա»ն, որ առաջատարն է
եւ բանակայիններու խումբը «ԲԿՄԱ»ն: «Արագած» ակումբը տակաւին նոր
հիմնուած է եւ չունի մանկապատանեկան դպրոց: 10 օտար մարզիկներ կան,
որոնք կրնան բաւական բարձրացնել խումբին մակարդակը: Խումբին մէջ շատ
մարզիկ պիտի ըլլայ, որպէսզի կարելի ըլլայ ընտրել ամենալաւերը:

Ճատրակ
Լինտորէս Էպպի Ռեփիտ Չելէնճ

Նաքամուրա Մէկ Մրցում Հեռու
Ութ մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս Էպպի
արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Քառորդ աւարտական հանգրուանի
երրորդ փուլին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Եու – Տինկ 0,5-0,5, 1-0, 0-1, 0,5-0,5, 0,5-0,5		
արդիւնք.2,5-2,5
Լիրէն Տինկ անցաւ կիսաւարտական հանգրուան, վերջին փուլին սեւ քարերով
հաւասարած ըլլալով:
Չորս մեծ վարպետներու մասնկցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս
Էպպի արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Նաքամուրա – Քարլսըն 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5
արդիւնք.2,5-1,5
Քարլսըն – Նաքամուրա 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 0-1		
արդիւնք. 2-3
Տինկ – Տուպով 0-1, 0-1, 0,5-0,5				
արդիւնք.0,5-2,5
Տանիլ Տուպով երկու յաղթանակ արձանագրելէ ետք հասաւ աւարտական
հանգրուան:
Իսկ Քարլսըն եւ Նաքամուրա ստիպուեցան երրորդ մրցում մը խաղալ ճշդելու
համար յաղթողը: Այս արդիւնքին հիման վրայ ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրա
յաղթեց Աշխարհի ախոյեանին եւ պիտի մրցի ռուս մեծ վարպետ Տանիլ Տուպովի
դէմ որոշելու համար ախոյեանը:
Երկուշաբթի օր սկսան Լինտորէս Էպպի արագ ճատրակի առցանց մրցումներու
աւարտական հանգրունի մրցումները ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրայի եւ
ռուս Տանիլ Տուպովի միջեւ: Առաջին մրցումին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
Տուպով - Նաքամուրա 0-1, 0-1, 1-0, 0,5-0,5 		
արդիւնք.1,5-2,5
Այս արդիւնքին հիման վրայ, ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրա մէկ քայլ առաւ
դէպի տիտղոս:
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Առաջին Դպրոցս
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ուրճ-Համմուտցի մանուկին համար դպրոցական ընտրութեան շատ
տեղիք չկար, քանի ան ձեւով մը կանխորոշուած աւանդոյթ էր. ամէն
փոքրիկ ենթադրուած էր յաճախելու իր թաղային վարժարանը, ուր
կը գտնուէր նաեւ եկեղեցին. ասոնք միասնաբար կը կազմէին մէկ կալուած:
Այսուհանդերձ այս կարգը կը խախտէր ի նպաստ կաթողիկէ եւ որոշ չափով
աւետարանական դպրոցներուն, ուր կը յաճախէին նաեւ առաքելական
ընտանիքներու զաւակաները, մինչ հակառակ շարժումը գրեթէ գոյութիւն
չունէր: Այսպէս էր, որովհետեւ աւանդականօրէն կը տիրէր այն համոզումը,
թէ այդ վարժարաններու շրջանաւարտները աւելի լաւ կը տիրապետէին,
կաթողիկէներու պարագային՝ ֆրանսերէնին, իսկ աւետարանականներու
պարագային՝ անգլերէնին: Այս մտայնութիւնը միշտ ալ գոյութիւն ունեցած է,
եւ այդ դպրոցներու աշակերտութեան մեծամասնութիւնը միշտ ալ կազմած
են առաքելական դաւանանքի զաւակները:
Ոչ-հայկական՝ այլադաւան կամ պետական դպրոց յաճախելու հարց չէր
դրուեր մինչեւ անցած դարու 50-ականները: Հետագայ տասնամեակներուն
է որ ծնունդ առաւ այդ երեւոյթը:
Ուրեմն իմ պարագայիս յստակ էր, որ պիտի յաճախէի իմ թաղային
վարժարանս, որ կը կրէր Ազգային Աբգարեան անունը՝ ի յիշատակ Ատանայի
համանուն վարժարանին: Անոր կառուցումին նախաձեռնողներն ալ եղած էին
Նոր Ատանայի բնակիչները, որոնք կը գրաւէին մերինին կից թաղամասը:
Պատերազմը տակաւին չէր դադրած, սակայն անոր անմիջական վտանգը
արդէն բաւական նուազած եւ հեռացած ըլլալ կը թուէր:
1944-ի հոկտեմբերի առաւօտ մը եղբայրս զիս եւ քոյրս դպրոց տարաւ
ու արձանագրել տուաւ օրուան շատ ծանօթ տնօրէնին, որ Գէորգ Տէր
Անդրէասեան կը կոչուէր, մեզի թաղակից, շատ գեղեցիկ, տպաւորիչ ու
յարգուած անձնաւորութիւն մը, որ ինծի համար նշանակեց 15, իսկ քրոջս
համար՝ 25 լիբանանեան ոսկի տարեթոշակ, որ համազօր էր 13 տոլարի:
Այնուհետեւ տեղի ունեցան կարգ մը գնումներ՝ գիրք, գրատախտակ,
մատիտ եւ այլն, որ դրի մօրս կարած եւ ուսէս կախ պարապ պայուսակիս
մէջ, ու առաաջնորդուեցայ մանկապարտէզ, այսինքն՝ եկեղեցիին սրահը,
քանի յատուկ կառոյց մը գոյութիւն չունէր իբր այդպիսին: Այստեղ, չորս
անկիւնները շարուած էին նստարաններ, որոնց իւրաքանչիւր խումբը կը
կազմէր դասարան մը:
Օրուան մանկապարտիզպանուհին՝ տիկ. Արմէնուհին, հիմնուելով հասակիս
ու կազմիս վրայ, կարգադրեց, որ նստիմ կոկոն դասարան, որ էր
մանկապարտէզի երրորդ կարգը: Ընկերներս հերթով կը կարդային հատուած
մը, մինչեւ որ կարգը հասաւ ինծի, իսկ ես ոչ մէկ տառ կը ճանչնայի:
Ուսուցչուհին գայթակղեցաւ, առանց բառերը ծամծմելու արտայայտեց իր
արհամարհանքը եւ բիրտ շարժումներով զիս տարաւ տիկին Արմենուհիին
քով: Կարճ խորհրդակցութենէ մը ետք անոնք որոշեցին զիս դնել բողբոջ
դասարան, ուր բոլորն ալ անգրաճանաչ էին ինծի պէս: Ուրեմն տեղս գտած
էի: Սակայն ո՛չ հասակակիցներս:
Կը զգայի, որ ես քիչ մը աւելի մեծ եմ ընկերներէս: Այդպէս էր, քանի եղած
եմ հիւանդոտ մանուկ մը, եւ ծնողքս որքան կարելի է խուսափած են զիս
«աչքերնէն հեռացնելէ» եւ ուշ ղրկած են դպրոց: Այս աններդաշնակութիւնը՝
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իմ եւ դասընկերներուս միջեւ, մինչեւ վերջ ալ տիրած է. ես ընդհանրաապէս
մէկ տարի աւելի մեծ եղած եմ դասընկերներուս տարիքային միջինէն, թէեւ
հատուկենտ պատահած է, որ ունենամ ինձմէ աւելի տարիքոտ դասընկեր
ալ՝ կրկնողներ, դպրոց փոխողներ եւ այլն: Տարիքային այդ տարբերութիւնը
պատճառ դարձած է, որ ընկերներէս աւելի դիւրին իւրացնեմ տրուող
դասերը, եւ այս առաւելութիւնը պահած եմ երկար ու ձիգ ուսանողութեանս
ամբողջ տեւողութեան:
* * *
Մէկուն համար, որ առաջին անգամ կ’այցելէր մեր մանկապարտէզը, ան
կրնար թուիլ բաբելոնեան խառնարան մը, ուր անկիւն մը ընթերցում կը
կատարուէր, ուրիշ անկիւն մը՝ կ’երգէին, երրորդ անկիւն մը պատմութիւն կը
պատմէին, իսկ չորրորդ մը՝ կրաքարէ անձնական փոքրիկ գրատախտակի
վրայ մեսրոպեան տառերը կը դրոշմուէին:
Եւ կը կերտուէին...ապագայ հայ սերունդները:
Ասով չէր վերջանար այդ մանկապարտէզին իւրայատկութիւնը:
Այնտեղ, ճիշդ խորանին տակը, կը գտնուէր խոռոչ մը, որուն մէջ պահ դրուած
էր աղքատներուն վերապահուած դագաղ մը: Մէջ ընդ մէջ այդ դագաղը
դուրս կը բերուէր՝ յուրախութիւն մեզի, քանի գիտէինք այլեւս, որ քիչ ետք
մեզ բակ պիտի հանէին, եւ եկեղեցին լեցուէր...յուղարկաւորներով. շուտով
կը հասնէին դագաղակիրները եւս՝ քահանային ու քանի մը դպիրներու
երգեցողութեամբ: Արարողութեան ամբողջ տեւողութեան, որ կը վերջանար
«Ի վերին Երուսաղէմ»-ով, մենք կուշտուկուռ կը խաղայինք, ըսել կ’ուզեմ՝
կը զբօսնէինք բակին մէջ, ի վերջոյ դժկամակութեամբ «դասարան» մտնելու
համար:
Մէկ-երկու ժամ ետք կը վերադառնար պարապ դագաղը՝ խաղալիքի մը պէս
թեթեւ ու անվնաս, կը զետեղուէր նոյն խոռոչին մէջ, որուն մուտքը ծածկուած
էր փոքրիկ վարագոյրով մը: Այս բոլորին մենք այնքան ընտելացած էինք, որ
գրեթէ անտարբեր կը դիտէինք անցած-դարձածը՝ իսկոյն մոռնալու համար
եւ հանգիստ կը տրուէինք մեր զբաղումներուն՝ անոր հանապազօրեայ
մտերմութեան մէջ, եթէ...
Եթէ չըլլային մուկերը:
Արդարեւ, մեր ուսուցչուհիները, մանկապարտիզպանուհիի գլխաւորութեամբ
եւ զինուած օրուան մանկավարժական զէնքերով, մեզ համոզած էին, որ
այդ նոյն խոռոչին մէջ կը բնակէին...մուկեր, եւ անօթի մուկեր, որոնք ակնդէտ
զոհի կը սպասէին: Եւ ամենայարմար զոհը, ոչ աւելի, ոչ պակաս, մե՛նք էինք,
թարմ ու մատղաշ մատաղցուներ, եթէ...ծուլութիւն եւ չարութիւն ընէինք:
Եւ որովհետեւ անկարելի էր ծոյլ կամ չար չըլլալ, ահա մէջ ընդ մէջ կը հաւաքէին
նմանները, եւ իբրեւ ազդարարութիւն՝ կը շարէին խորանէն,– իմա՝ մուկերու
խոռոչէն,– երկու մեթր ասդին, մետաղեայ վանդակին կից:
Ա՛լ լացողներ, պոռչտացողներ, տակերնին թրջողներ...
Յաջորդ քայլը, եթէ յանցանքը կրկնողներ ըլլային, անոնց ցուցամատին
կը քսուէր յատուկ ձէթ մը, որ շատ կը գրաւէր մուկերը. այլ խօսքով՝ իբրեւ
ախորժաբեր մուկերուն՝ քիչ մը աւելի գրգռելու համար անոնց ախորժակը...
որուն պիտի յաջորդէր անշուշտ բո՛ւն յօշոտումը...
Ցերեկը ականատեսն էինք այս բոլորին, իսկ գիշերը՝ երազողը:
Ճիշդ է, որ այդ վերջնական քայլը որեւէ ատեն չառնուեցաւ, եւ որեւէ մանուկ
այդ չարաշուք խոռոչին մէջ չթխմուեցաւ, այսուհանդերձ անոր սպառնալիքը
մանկապարտէզի ողջ տեւողութեան՝ այդ եկեղեցւոյ մէջ, մեր գլխուն վերեւ,
կախուած մնաց իբրեւ դամոկլէսեան սուր մը, որուն կրնայինք որեւէ ատեն
զոհ երթալ:
* * *
Մանկապարտէզը ունէր հաճելի պահեր ալ:
Ամէն շաբաթ, ժամը 11-ի շուրջ, դասերը կանգ կ’առնէին, նստարանները
կը վերադասաւորուէին, եւ կը սկսէր հանդէսը, ուր փոքրիկները ցոյց կու
տային իրենց շնորհները. կ’երգէին, կը պարէին, կ’արտասանէին, մինչեւ
իսկ թատերական փոկրիկ պատկերներ կը ցուցադրէին:
Առաջին մէկ օրէն ինծի բաժին ինկաւ Յովհ. Թումանեանի «Սասունցի
Դաւիթ»-էն հատուած մը, որ կարծեմ դասագիրքիս մէջ ալ կը գտնուէր:
Քշեց գառները մեր հովիւ հսկան,
Ելաւ Սասմայ սարերն աննման.
Հ՜էյ ջան սարեր,
Սասմայ սարեր...
Եւ կը թուի, թէ յաջող կ’արտասանէի, քանի որ այնուհետեւ, մանկապարտէզ
իմ կեցութեանս երեք տարիներուն, բազմիցս արտասանել տուած են զայն
ինծի: Եւ երբ պատահէր, որ ուսուցչուհին անունս տար եւ ես ուղղուէի դէպի
բեմ, իմա՝ խորանին առաջամասի փոքրիկ տարածութիւնը, կռնակս երկու
մեթր անդին պահ դրուած դագաղին դարձուցած, ընկերներս աջէն-ձախէն
կը փսփսային.
–Սասունցի Դաւիթն է...
Այդ մակդիրով ալ կամաց-կամաց դարձայ գրաճանաչ ու աւարտեցի
մանկապարտէզի երեքամեայ շրջանս:
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Հայութիւ՞նը, Թէ՞ Սկզբունքը
Սկիզբը Էջ 03
Անո՛նք՝ որոնց քով Սկզբունքները այսպէս ամուր
են - ամրութիւն մը զոր իրենց տիրոջ մտքէն ու
սրտէն չէ որ կ’առնեն, այլ շատ անգամ անոնց
մտքին ու սրտին անգործութենէն՝ Սկզբունքներն
ըլլալով արդէն միշտ կարծր ու գործածողն ինք
պարտական ըլլալով զանոնք կակղել եւ օգտակար
դարձնել... - անո՛նք միայն, այս արիւն-արցունքի
օրերուն մէջ ալ ուր ամբողջ Հայրենիքը բերանաբաց մեծ վէրք մըն է եղեր, պաղարեամբ կրնան
խօսիլ Սկզբունքին վրայ եւ ըսել - օրինակի համար
- թէ հայութիւնը չի մեռնիր՝ կը բաւէ որ կռիւը
շարունակէ, թէ այդ կռիւէն պիտի ծնին լաւագոյն
օրեր, պիտի ծնի Ազատութիւնն իր Արշալոյսովը,
Արեւովը, Բոցերովը եւ դեռ ուրիշ շատ մը մաշածփտած թատերական զարդեղէններովը՝ որոնց
ամէնուն մէկ կից մը տալու եւ դժոխք ղրկելու չես
գիտեր ի՜նչ անզուսպ փափաք մը կը զգաս դուն
հիմա...։
Բայց, եկէ՛ք խօսինք վայրկեան մը - եթէ կարելի
է - պայմանաւ որ խօսքերնիս մարդու հետ ըլլայ
եւ ոչ թէ Սկզբունքին հետ՝ զոր մենք ալ անշուշտ
կը ճանչնանք քիչ մը...։
Կռի՛ւը, այո՛, կը շարունակուի եւ պէտք է շարունակուի, ոչ թէ որովհետեւ «սկսած է անգամ
մը», այլ որովհետեւ դադրեցնելը քու ձեռքդ չէ,
դադրեցնելէն ո՛րեւէ օգուտ չկայ այսօր, ոչի՛նչ
կայ որ կրնաս փրկել, ո՛չ մէկ պայման՝ զոր կրնաս
ընդունիլ տալ թշնամիիդ.. եւ դեռ շատ մը ուրիշ
պատճառներ զորս ամէն մարդ կրնայ ինքնին
գտնել ու աւելցնել։
Կռիւը, այո՛, չի դադրիր. բայց այն պահուն իսկ
ուր այդ կռիւին ուղղակի զոհերն եղող - ասիկա
ճշմարտութիւն մըն է զոր ծածկելէն օգուտ չկայ
բնաւ - հարիւր հազարաւորներու մահէն ետք՝
հարիւր հազարաւոր կէս-մեռելներ ալ օգնութեան
կը սպասեն չմեռնելու համար, ա՛յն պահուն ուր
մօտիկ եւ հեռաւոր ապագայի ազատ կամ գերի
հայութեան վերապրումին միակ յոյսն անոնք
են՝ մենք չենք..., այդ վայրկեանին ըսել թէ կռի՛ւը
միայն կայ մեր մեծագոյն օգնութեանն արժանի,
թէ մնացեալը «բարեգործութիւն» է զոր կրնան
աղաներն ալ ընել, թէ մենք ամէն բանէ առաջ
յեղափոխականներ ենք... եւ ուրիշ այս կարգի
սկզբունքային անսրտութիւններ՝ սա՛ միայն կը
յայտնեն դժբախտաբար, թէ մենք մարդիկ ենք
որոնք Սկզբունքը կափարիչ ըրած ու գոցած են
իրենց խղճին ալ, իրենց մտքին ալ վրայ...։
Իրենց մտքին ալ վրայ՝ որովհետեւ որի՞ համար
է այն ազատութիւնը զոր իվերջոյ պիտի շահինք

եղեր վաղը՝ կռուելով դեռ. որի՞ համար համար
մանաւանդ կրնայինք պահանջել զայն ու որի՞
համար է որ պիտի տային զայն մեզի...: Ճշմարիտ է,
խորապէս ճշմարիտ, թէ միակ յոյսը՝ անոնք, այսօր
150-200,000 փախստականներն են Կովկասի,
որոնք երանի՜ թէ վաղը 300-400,000 ըլլային,
որովհետեւ որքա՛ն աւելի՝ այնքա՛ն փրկուելու եւ
մեզ ալ իրենց հետ փրկելու յոյսը կը ներկայացնեն
անոնք: Թուրքիան սպանդանոց մըն է դարձեր
հայուն համար, չէ՞ք տեսներ։ Չափազանցութիւ՞ն
կայ լուրերուն մէջ. իցի՜ւ թէ. բայց ինչքա՜ն ցաւալի
է որ այդ բառը մեր կողմէն կ’արտասանուի հիմա,
սակարկութեան մը ձեւով՝ ուր նիւթի մը վրայ զեղջ
կ’ըլլայ, կարծես ուրիշ մը բարձրացնելու համար՝
առանց խորհելու թէ երկուքն ալ մե՛րն են ու այն
երէ՜կ էր որ մէկը միւսէն առաջ պէտք էր անցընել
անպատճառ...։
Սթափեցէ՛ք, սթափի՛նք ամէնքս։ Զօրաւոր կամ
տկար ջիղի խնդիր չէ ասիկա, այլ մահու եւ
կենաց խնդիր զոր Ազգը երբեք այսքան ահարկու
ու ծանր երեւոյթով մը տեսած չէր իր դիմաց, եւ
խնդիրն ալ իր ծանրութեանը համեմատ Ազգը
այսքան խե՜ղճ տեսած չէր։ Յեղափոխութեան ու
բարեգործութեան, յեղափոխականի ու աղայի
խտիր կրնա՞յ մնալ տակաւին՝ երբ ամէն բան
կորսուելու, ընկղմելու վրայ է։ Ու բարեգործութիւնն
ալ արդէն կռիւ չէ՞ հիմա, թշնամւոյն ազատօրէն, լայնօրէն, վճռօրէն գործադրած բնաջնջումի
ծրագրին դէմ՝ ապրելու, տեւելու եւ ազատելու
կռիւը, Մահուան դէմ Յո՛յսի կռիւը...։
Ետ չդառնանք Երէկին նայելու., համաձայն ենք,
որովհետեւ Այսօրուան համար՝ ա՛լ բնաւ օգուտ
չունի ան. բայց Այսօրուան ու Վաղուան վրայ
մեր ամբողջ աչքերովն ու սիրտովը նայինք։
Բարեգործութեան եւ Կռիւին աղբիւրը մէ՛կ թող
ըլլայ նիւթապէս, ինչպէս մէ՛կ է մեր սրտերուն
մէջ բարոյապէս. միայն ջանա՛նք՝ որ առատ
ըլլայ ան՝ որպէսզի երկու պէտքերն ալ կարենան
սնանիլ անկէ։ Աշխատինք, շա՛տ աշխատինք, լա՛ւ
աշխատինք ասոր համար։ Միմիայն այս կերպո՛վ
է՝ որ կրնանք մեր խիղճերը քիչ մը խաղաղել
թերեւս...։
Եւ մի՛ ըսէք, Աստուծոյ սիրոյն, սա՛ քստմնելի
խօսքը. «Դեռ շատ սեւ օրեր ունինք տեսնալիք,
դեռ շատ կորուստներ ունինք ողբալիք։ Կեանքերու
հարկն է որ պիտի հատուցանենք պատերազմի
դաժան Մողոքին, արիւնի տուրքն է որ պիտի
մատուցանենք Ազատութեան Աստուծոյն»
(խմբագրական Յուսաբերի, թիւ 59, Սեպտ. 2)։
Հա՞յ էք դուք՝ թէ՞ ոչ խենթեցած Սկզբունք մը։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Զրնգում է շուրջս աստղազարդ գիշերը
ու պարում են շուրջս լուսազարդ յուշերայս գիշեր իմ սիրտը Ձեզ նորի՛ց յիշել է...
Զրնգում է շուրջս աստղազարդ գիշերը.
օ, ինձ ի՞նչ, որ երգն իմ ու գինով իմ սէրը
շարժելու են ծաղրը ու ծիծաղը Ձերզրնգում է շուրջս աստղազարդ գիշերը
ու պարում են շուրջս լուսազարդ յուշեր:
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

03

2020
ՅՈՒՆԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
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«Քորոնա»ով Վարակուածներուն 440-ին Վիճակը Ծանր Է, 55-ինը՝
Շատ Ծանր. Արսէն Թորոսեան

Սկիզբը Էջ 02
«Քիչ քանակ քննութիւններ կատարուած են
Կիրակի օրը, որովհետեւ տարրալուծարաններէն մէկ մասը չէին աշխատեր ամբողջական ծանրաբեռնուածութեամբ, ինչպէս նաեւ
անոնք պարբերաբար պիտի կանգնին նախապահպանական հանգիստի, որպէսզի քննութիւններու որակեալ արդիւնք ունենանք: Լարուած
կը մնայ նաեւ հիւանդանոցային մահճակալներու ծանրաբեռնուածութիւնը, յատկապէս
վերակենդանացման մահճակալներու, որոնք

ամենակարեւորն են այս պահուն: Ունինք ծանր
վիճակի մէջ 440 քաղաքացի եւ ծայրայեղ ծանր
55 քաղաքացի, որոնցմէ 16-ը միացած է թոքերու
արհեստական օդափոխութեան սարքին», դիտել
տուաւ Թորոսեան:
Ան տեղեկացուց, որ Յունիս 1-ի դրութեամբ՝
հաստատուած պարագաներուն ընդհանուր թիւը
9492 է, որոնց 3402-ը ապաքինած են:
Ընդհանուր առմամբ կատարուած են 58,668
քննութիւններ, իսկ մահերուն թիւը բարձրացած
է 139-ի:

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ
(1953)
«Կինը կանաչով»
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Հայաստանի Մարդասիրական Առաքելութիւն Իրականացնող 4-րդ Խումբի Սակրաւորները Մայիսին
17,471 քմ Ականապատ Տարածք Ականազերծած են
նիտար ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոն» ՊՈԱԿ-էն։
Այսպիսով, առաքելութեան առաջին
իսկ օրէն ականազերծուած է ընդհանուր 170,209 քառակուսի մեթր, որմէ
սուրիական իշխանութիւններուն
հաւաստագրերով յանձնուած է
142,000 քառակուսի մեթր:
4-րդ խումբի բժիշկները, Մայիսին,
համաճարակային սահմանափակումներու պայմաններով, բուժօգնութիւն ցուցաբերած են
Հայաստանի
մարդասիրական
առաքելութիւն իրականացնող 4-րդ
խումբի սակրաւորները, Մայիսին,
ականազերծած են 17,471 քառակուսի մեթր ականապատ տարածք,
որուն ընթացքին յայտնաբերուած
են կազի շիշի կիրառումով ինքնաշէն
արկեր, 18 հատ ՊՄՆ-2 տեսակի
հակահետեւակային ականներ: Այս
մասին կը տեղեկանանք «Հումա-

549 տեղաբնակի: Այսպիսով,
Հայաստանի
մարդասիրական
խումբը 2019 Փետրուարէն մինչեւ
օրս բուժօգնութիւն ցուցաբերած է
ընդհանուր 12,584 հիւանդի:
Միեւնոյն ժամանակ, Յունիս 1-ին,
Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առա-

քելութիւն իրականացնող խումբի
մասնագէտները Հալէպի ազգային
պատսպարանի ՀԱՅ ԾԵՐԱՆՈՑին եւ Հայ համայնքի մանկատան
փոխանցած են «Մի բուռ ժպիտ»
խորագիրը կրող շարժման ընթացքին
հաւաքուած նուէրները:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Թուրքիոյ Մէջ 209 Մտաւորական
Դատապարտած է Տինքի Կնոջ Ուղարկուած
Սպառնալից Նամակը
Թուրքիոյ մէջ 209 գրող, արուեստագէտ, իրաւապաշտպան, լրագրող
եւ քաղաքական գործիչ համատեղ
յայտարարութիւն տարածած են՝
դատապարտելով վերջերս Հրանդ
Տինքի կնոջ եւ Հրանդ Տինքի
անուան հիմնադրամի իրաւաբանին ուղարկուած սպանութեան
սպառնալիքով նամակը։ Այս մասին
կը տեղեկանանք «Ակօս»-էն։
Նշենք, որ Պոլսոյ մէջ գործող Հրանդ
Տինքի հիմնադրամը տարածած
էր յայտարարութիւն, ըստ որուն՝
անյայտ անձը կամ անձեր, Մայիս
27-28-ին, հիմնադրամի ելեկտրոնային հասցէին ուղարկած են
սպառնալից նամակ, որուն մէջ տեղ
գտած են պնդումներ, թէ Հրանդ
Տինք հիմնադրամը «եղբայրութեան
հեքիաթներ» կը պատմէ։ Նամակի
հեղինակները սպառնացած էին
սպաննել Հրանդ Տինքի այրին՝ Ռաքէլ
Տինքը եւ հիմնադրամի իրաւաբանը։
Յայտարարութեան տակ ստորագրած
մտաւորականները
յայտնած են, որ երբեք չեն ընդունիր
այն հասկացութիւնը եւ գերակշիռ
դեր ունեցող այն հասարակարգը,

որ փոքր երեխան մարդասպան կը
մեծցնէ։
Յայտարարութեան մէջ մասնաւորապէս նշուած է.
«Կը նկատենք, որ վերջերս իրերայաջորդ սադրիչ յարձակումները
անհատական բնոյթ չունին եւ կը
սնուցուին վրէժ ու ատելութիւն
պարունակող խօսքերէ, որոնք
անպատասխանատու
կերպով
կ՝օգտագործուին եւ կը տարածուին լայն զանգուածներու մէջ։
Հասարակութեան մէջ խտրականութիւն դնող լեզուն եւ վարքագիծը
վնասաբեր եւ պառակտիչ են։
Ժողովուրդը ճամբարներու եւ
խումբերու կը բաժնեն եւ կը փճացնեն
յարաբերութիւնները իրարու միջեւ»։
Կը նշուի, որ նման բեւեռացումը ոչ
ոքի օգուտ կը բերէ։ Այդ լեզուն եւ
վարքագիծը ընդունողները պէտք
է հասկնան, որ իրենց նոյնպէս կը
բեւեռացնեն։ Մտաւորականները
կոչ ըրած են հրաժարելու այդպիսի
վարք դրսեւորելէ, շեշտելով, որ
Թուրքիոյ մէջ ապրողները հաւասար
իրաւունքներ ունեցող մարդիկ են։
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Պոլսոյ Քաղաքապետը Այցելած է Յարձակումի
Ենթարկուած Հայկական Եկեղեցին
Պոլսոյ քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլու այցելած է Իսկիւտարի հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցի:
Թրքական Sozcu–ի փոխանցմամբ`
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ
հիմնադրամի նախագահ Էդուարդ
Այվազեան քաղաքապետին տեղեկութիւններ յայտնած է օրեր առաջ

տեղի ունեցած դէպքին մասին, երբ
տղամարդ մը, վար արած ու նետած
էր եկեղեցւոյ դրան վրայի խաչը:
Այվազեան նշած է, որ խաչը արդէն
տեղադրուած է տեղը, կը փոխանցէ
news.am-ը:
Իմամօղու իր հերթին շեշտած է, որ
որեւէ կրօնական հաստատութեան դէմ
յարձակումը ` յարձակում է իրեն դէմ:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Հակառակ երկրիս դիմագրաւած ընկերատնտեսական բազում դժուարութիւններուն, ինչպէս նաեւ Քորոնա ժահրի ստեղծած տագնապին,
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանը վճռականօրէն հաւատարիմ կը մնայ շարունակելու իր կրթական սուրբ առաքելութիւնը։
Առ այդ Վարժարանիս կայուն ընթացքը կենսունակ պահելու համար,
շնորհակալութեամբ կը ստանանք հետեւեալ նուիրատուութիւնը.Տիկ. Թալին Աւագեան 			
1500 ԱՄՆ տոլար։
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Տնօրէնութիւն ու Հոգաբարձութեան կազմ
¸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:
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