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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պաապտայի Խօսակցութիւնները Պիտի
Կայանան Հակառակ Պոյքոթին

Հակառակ պոյքոթի յայտարարութիւններուն, որ ինքնին ծանրակշիռ երեւոյթ
մըն է, նամանաւանդ, որ ան կու գայ իսլամական եւ քրիստոնէական կարեւոր
կողմերէ, Նախագահ Աուն տակաւին մտադիր է նշեալ հանդիպումը կայացնել:
Պաապտայի ապարանքէն աղբիւր մը յայտնեց, որ հանդիպումը պիտի
կայանայ ճշդուած օրին եւ ժամուն անկախ անկէ, որ ո՞վ ներկայ եղաւ:

ԱՄՆ-ի Նոր Պատիժներ Պիտի Թիրախաւորեն
Հըզպալլան. Շէնքըր
ԱՄՆ կը միտի նոր պատժամիջոցներ
ի գործ դնել, որուն նպատակն է
հարուածել Հըզպալլան ինչպէս
նաեւ փտածութիւնը Լիբանանի
մէջ: Այսպէս յայտարարեց ԱՄՆ
Մերձաւոր Արեւելքի հարցերով
պետական փոխ նախարար Տէյւիտ
Շenքըր:
Շէnքըր Հըզպալլան ամբաստանեց,
որպէս կողմ մը, որ կ՛ուզէ Լիբանանի ֆինանսական համակարգը
իւրացնել: Անոր խօսքով, այս Հըզպալլայի մտադրութիւնները մեծ վտանգ
են երկրին համար:
Շէնքըր նաեւ նշեց, որ լիբանանցիք պէտք է դժուար որոշումը կայացնեն երկրին
վատ տնօրինման գծով: Ան իր խօսքին առաստաղը աւելի եւս բարձրացնելով
ըսաւ, որ Հըզպալլան բարեփոխումի միտող կազմակերպութիւնն մը չէ, այլ
ան ինքն է, որ կը գոյատեւէ երկրին փտածութեան արդիւնքով:

418 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» ժահրով
հիւանդներու թիւը հասաւ 21006-ի
Հայաստանի մէջ, 23 յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 21 006 դէպք, որոնցմէ 10
144ը` 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 10 364 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 98 117 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
418 նոր դէպք եւ 1013 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 12 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 372):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 70, 89, 53, 77, 59, 80, 82, 78 տարեկան տղամարդիկ
եւ 73, 81, 60, 81 տարեկան կանայք:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը
Կը Շարունակէ Աջակցիլ Լիբանանի Հայկական
Կրթական Հաստատութիւններուն եւ
Լրատուամիջոցներուն

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը 55 հազար ԱՄՆ տոլարի նուիրատւութիւն կատարած է` աջակցելով Լիբանանի
կրթական հաստատութիւններուն, որոնք
երկրին մէջ տիրող ընկերա-տնտեսական
ճգնաժամային պայմաններուն պատճառով
դժուար կացութեան մէջ յայտնուած է:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամէն,
միջոցները հաւաքուած են Ֆրանսայի եւ Գերմանիոյ հիմնադրամի
տեղական կառոյցներուն կողմէ:
«Այժմ, երբ մեր բոլոր ճիգերը ուղղուած են սատարելու Հայաստանի եւ
Արցախի առողջապահական ոլորտին, կարեւոր է նաեւ ձեռք մեկնել
Լիբանանի մէջ անելանելի դրութեան մէջ գտնուող մեր կրթամշակութային օճախներուն, ինչպէս նաեւ տասնեակ տարիներ գործող հայալեզու
լրատուամիջոցներուն:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
02
Շար. Էջ
Էջ
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 9,328,867 (1,196.8/1 միլիոն), մահացած են 478,587 (61.4/1 միլիոն), բուժուած են 5,003,479 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,622, մահացածներ` 32, բուժուած` 1098
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 21,006, մահացածներ` 372, բուժուած` 10,144
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 146,292 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 5,103
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը...

Սկիզբը Էջ 01
Լիբանանի մէջ ընկերա-տնտեսական ծանր ճգնաժամն ալ աւելի
ահագնացաւ համավարակի տարածմամբ: Աշխարհասփիւռ հայկական
համայնքները համահայկական հիմնադրամի մշտական ուշադրութեան
տակ են»,- կը նշէ հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Հայկակ Արշամեան:
Ի յաւելումն այս աջակցութեան, ընհանուր առմամբ 10 հազար ԱՄՆ
տոլար համամասնաբար պիտի տրամադրուի Լիբանանի հայկական լրատուամիջոցներուն` «Ազդակ», «Զարթօնք» եւ «Արարատ»
օրաթերթերուն, ինչպէս նաեւ «Վանայ Ձայն» ձայնասփիւռի կայանին:
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը 2019-ի Դեկտեմբերին
Լիբանանի Ազգային առաջնորդարանի միջոցով հայկական 18 կրթական
ու փոխանցած էր 150 հազար տոլարի նուիրատուութիւն, որմէ 50
հազարը` Արցախի կառավարութենէն:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարը Մեկնած Է
Մոսկուա
ՀՀ պաշտպանութեան նախարար
Դաւիթ Տօնոյեանը ՌԴ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ Շոյկուի
հրաւէրով 23 յունիսին մեկնած է
Մոսկուա:
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչութեան ղեկավարը ներկայ
պիտի ըլլայ 24 յունիսին Մոսկուայի
մէջ կայանալիք Հայրենական մեծ
պատերազմին տարած յաղթանա-

կի 75-ամեակին նուիրուած զօրահանդէսին:

Փութին Շնորհաւորեց Նախագահ Սարգսեանը

Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր
Փութինն ըսած է, որ Ռուսաստանի
մէջ բարձր կը գնահատեն ռուսհայկական դաշնակցային յարաբերութիւններու զարգացման գործին
մէջ Հայաստանի նախագահ Արմէն
Սարգսեանի աշխոյժ շահագրգռութիւնը:
ՌԴ նախագահը այս մասին նշած
է Արմէն Սարգսեանի ծննդեան
օրուան առթիւ յղած շնորհաւորական

ուղերձին մէջ:
«Համոզուած եմ, որ երկկողմ
կառուցողական համագործակցութեան
հետագայ
ընդլայնումը, եւրասիական ընդելուզման
գործընթացներու
շրջածիրէն
ներս գործընկերային փոխգործակցութիւնը կը համապատասխանեն մեր եղբայրական ժողովուրդներու հիմնարար շահերուն»,ըսած է Վլատիմիր Փութինը:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Յովհաննէս Հիսարեան
Յովհաննէս Հիսարեան (24
Յունիս 1827, Կոստանդնուպոլիս
— 1916, Իսթանպուլ), հայ արձակագիր, գրական, մշակութային
գործիչ։
Ծնած է 1827 Յունիս 24–ին Պոլսոյ
«Բումելի Հիսար» թաղը. իր հայրն
էր Գէորգ Հիսարեան։ 1837–ին
հազիւ ստացած կրթութեան
նախատարերքը, առաջարկութեամբ՝ Հ. Գէորգ Հիւրմիզեանի,
Վենետիկ կը ղրկուի Մուրատ Ռաֆայէլեան վարժարանին մէջ
աւարտելու համար իր ուսումը։ Հոն 6-7 տարիի չափ մնալով
յաջողապէս կ՝ աւարտէ վարժարանին ընթացքը մթերելով հայերէնի,
իտալերէնի, յունարէնի եւ լատիներէնի ու բոլոր գիտութեանց
սկզբունքները։
1844–ին Եւրոպայէն Պոլիս վերադարձող առաջին լուսաւորութեան
ջահերէն մէկը կ՝ ըլլայ, իրեն զբաղում ընտրելով՝ գրագրութեան, իսկ
անոր տան մէջն ալ, ուսուցչութեան պաշտօնները կը ստանձնէ։
1845-1847-ին կ՝ աշխատակցի Տէրոյենցի եւ Աղթօնի հրատարակած
Պատրիարքարանի պաշտօնաթերթին՝ Հայաստանին, որուն մէջ մաս
առ մաս հրատարակած Նաբոլէոնի կենաց կարճառօտ պատմութիւնը
գիրքի կը վերածէ 1847–ին։
1851–ին կը սկսի հրատարակել «Բանասէր» անունով ամսաթերթ
մը, որուն ուղղութիւնը, ձեւը, յօդուածներն ու լեզուն մինչեւ այսօր
կը պահեն իրենց մէջ հրապոյր մը, որուն համար իրաւամբ կարելի է
ըսել, թէ՝ «իր ժամանակի հրատարակութեանց ամէնէն գիտունն ու
բարեկշռեալն էր»։ «Բանասէր»ի մէջ կը հրատարակէ մաս առ մաս
«Խոսրով Եւ Մաքրուհի» անունով վէպը, իր ժամանակի կեանքէն
առնուած ինչ որ հայ միտքին առաջին վէպերէն կարելի է համարել։
Այս վէպը 1869–ին թարգմանուած է Ֆրանսերէնի, իսկ 1903–ին կրկին
հրատարակուած է շաբաթաթերթ Ծաղիկի մէջ։ 1852–ին, յաջողապէս
բոլորէ յետոյ ամբողջական տարեշրջան մը, «Բանասէր»ը կը դադրի։
Այդ ժամանակները, Հիսարեան միջոց մը, տպարանատէր Քայօլի հետ
կը հրատարակէ «Journal Asiatique»ը, որուն մէջ Հայերէնի համար
ալ մաս մը յատկացուած էր։ 1858–ի միջոցներուն, «Բանասէր»ի
վերստին հրատարակութեան փորձ մը ըրած է, սակայն միայն մէկ
թիւ հրատարակուած է։ Այդ միջոցներուն գրած է՝ «Ծռախօսութիւն»
անուն փոքրիկ տետրիկ մը, Տօքթ. Ռուսինեանի ուղղախօսութիւնը
քննադատող։
1852-1882, երեսուն տարուան շրջանի մը մէջ, ստէպ առիթներ
ունեցած է ուղեւորելու Եւրոպա եւ Կովկասեան գաւառները, ու
հոն յառաջ տարած է իր ուսումնասիրութիւնները՝ հայկական
բեւեռագիրներու վրայ եւ որոնց իբր արդիւնք գրած է հոյակապ
աշխատասիրութիւն մը Ֆրանսերէն լեզուով, զոր դժբախտաբար
անտիպ կը մնայ։
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րեր առաջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ նշեցին երկրէն
ներս ստրկատիրութենէն հրաժարելու 155-ամեակը: Յունիս 19-ին
աւանդաբար նշուող այս օրը ծանօթ է Juneteenth անունով, որ խառնածին
բառ մըն է «յունիս» եւ «տասնինը» բառերուն միաւորմամբ: Այս տարի Միացեալ
Նահանգներու Ծերակոյտի անդամները առաջարկած են, որ այդ օրը հռչակուի
ազգային տօն:
19 յունիս 1865 թուականին ԱՄՆ-ի Թեքսաս նահանգին մէջ հրապարակուած
է սեւամորթ ստրուկներուն ազատութեան մասին դաշնային հրամանագիր
մը, բայց ստրկութիւնը աւելի վաղ չեղեալ յայտարարուած էր 22 սեպտեմբեր
1862 թուականին, նախագահ Ապրահամ Լինքոլնի հրամանագրով, որ ուժի
մէջ մտած է 1 յունուար 1863 թուականին: Որոշ տարածքներու մէջ տակաւին
կը պահպանուէր ստրկութիւնը եւ ի վերջոյ ամբողջութեամբ չեղարկուեցաւ
1865 թուականին եւ սահմանադրութեան վերամշակմամբ ստրկատիրութիւնը
ապօրինի նկատուեցաւ ԱՄՆ-ի բոլոր բնակավայրերուն մէջ:
Ստրկութեան մասին պատմական շարժանկարները, գիրքերը, հրամանագրերը
եւ փաստաթուղթերը Միացեալ Նահանգներու պատմութեան անբաժանելի
մասն են:
1619 թուականին հոն սկիզբ դրուեցաւ այդ ամօթալի երեւոյթին, երբ
ծխախոտի արտադրութեան կազմակերպման համար առաջին ափրիկեցի
ստրուկներուն խումբերը, Ատլանտեան ովկիանոսով, Ափրիկէէն փոխադրուեցան
Հիւսիսային Ամերիկայի անգլիական Ճէյմսթաուն գաղութը, ապա Հիւսիսային
Ամերիկայի գաղութներուն մէջ արագօրէն տարածուեցաւ ափրիկեցի սեւամորթ
ստրուկներուն վաճառքը, որ գաղութներուն մէջ եւ ԱՄՆ-ի տարածքին
պահպանուեցաւ շատ երկար ժամանակ: Բազմաթիւ շարժումներ ծաւալեցան
ԱՄՆ-ի մէջ ստրկութեան վերացման ուղղութեամբ, բայց անոր վերջը, փաստօրէն,
դրուեցաւ 19-րդ դարուն:
19 յունիս 1980 թուականին Թեքսաս նահանգին մէջ հռչակուած է պետական
տօն մը, սակայն միւս նահանգներուն մէջ պաշտօնական չէ եղած: Ծերակոյտի
խումբ մը անդամներու առաջարկը՝ տօն հռչակել երկրի ողջ տարածքին, կը
բխի նաեւ այն իրողութենէն, որ այս տարի ստրկութեան վերացման օրը ԱՄՆ-ի
մէջ նշուեցաւ մորթի գոյնով պայմանաւորուած լարուած յարաբերութիւններու
ներքոյ:
Մինէափոլիսի մէջ ճերմակամորթ ոստիկանի մը կողմէ սեւամորթ կասկածեալ
Ճորճ Ֆլոյտի սպանութենէն ետք ԱՄՆ-ի հարիւաւոր քաղաքներու մէջ
տեղի ունեցած բողոքի ցոյցերն ու զանգուածային անկարգութիւնները
իրենց արձագանգը տարածած են նաեւ արտասահմանի մէջ: Ցեղային
խտրականութեան հարցեր առաջ քաշելէ զատ ԱՄՆ-ի մէջ ցուցարարները նաեւ
ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներ կը պահանջեն:
Իրավիճակը աւելի սրացաւ քորոնաժահրի համաճարակի պայմաններուն
ներքեւ, մանաւանդ, որ պարզ դարձաւ, թէ սպաննուած Ֆլոյտ իր մահուան
պահուն արդէն կորսնցնուցած էր աշխատանքը՝ համաճարակին համար
տուն մնալու հրամանին պատճառով: Մահէն ետք անոր ընտանիքին շատեր
ձեռք մեկնած են: Քիմ Քարտաշեանի ամուսինը՝ յայտնի երգիչ Քանիէ Ուեսթ
յայտարարած է, որ ինք կը վճարէ ոստիկաններու գործողութիւններուն
հետեւանքով մահացած սեւամորթ Ճորճ Ֆլոյտի 16-ամեայ դստեր քոլէճին
վարձքը։ Ան աղջկան համար յատուկ հիմնադրամ մը ստեղծած է: Ուեսթ 2
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միլիոն տոլար փոխանցած է այն բարեսիրական կազմակերպութեան, որ կը
գործէ բռնութեան զոհերուն օգնելու համար:
…Միացեալ Նահանգներ այսօր իր պատմութեան լաւագոյն օրերը չ՚ապրիր:
Վերլուծաբաններ արդէն կանխատեսած են համաճարակի պատճառով
տնտեսութեան թուլացում, ընկերային եւ այլ խնդիրներու սրում, իսկ
սեւամորթ բնակիչին հանդէպ բռնութեամբ սպանութիւնը՝ քաղաքական եւ
ցեղային բազմաթիւ հարցերու դուռ պիտի բանայ երկրին համար: Անշուշտ,
նախքան նախագահական ընտրութիւնը՝ այդ մէկը ցանկալի բեմագրութիւն
չէ երկրի նախագահին համար: ԱՄՆ-ի նախագահ Տանըլտ Թրամփ վերջին
հարցազրոյցներէն մէկուն մէջ այս առիթով յայտնած է իր մտավախութիւնը՝
կանխատեսելով պարտութեան նշաններ:
ԱՄՆ-ի պատմութեան մէջ բոլոր նախագահները իրենց նշանակալից դերը
ունեցած են, սակայն այս օրերուն անընդհատ կը յիշուի անունը Ապրահամ
Լինքոլնի, որ վաստկած է ստկրութեան դէմ մարտիկի կոչում: Մինչեւ այսօր,
ամերիկացիներուն գիտակցութեան մէջ, Ապրահամ Լինքոլնն ու ամերիկեան
երազանքը նոյնացած են: Իր մահէն աւելի քան 200 տարի անց Ապրահամ
Լինքոլն կը շարունակէ ոգեշնչել:
Լինքոլնի կեանքը կարծես առասպել մըն է: Փայտեայ խրճիթի մէջ ծնած եւ
ինքնուրոյն կրթութիւն ստացած երիտասարդը կը դառնայ նախագահ եւ,
երկրի ամենամեծ ճգնաժամին` Քաղաքացիական պատերազմին ընթացքին
կ՚առաջնորդէ ազգը, կը պահպանէ Դաշինքը եւ վերջ կը դնէ ստրկութեան,
բայց յետագային կը դառնայ սպանութեան զոհ: Մանաւանդ ստրկութիւնը
անոր աշխարհահայեացքին վրայ մեծ ազդեցութիւն ձգած էր, քանի որ անոր
հօրեղբայրը եւ իր հօր հօրեղբայրը ունէին բազմաթիւ ստրուկներ, մինչդեռ իր
հայրը հրաժարած էր ստրուկներ պահելէ:
Շատեր կը նկատեն, որ տակաւին մանուկ հասակին Լինքոլն կարդացած
էր Աստուածաշունչը, «Ռոպինսըն Քրուզօ»ն, Եզովբոսի առակները, «Ճորճ
Ուաշինկթընի պատմութիւնը» եւ քաղաքական գործիչ եղած ժամանակ ան
շատերը կը զարմացնէր իր ունեցած գիտելիքներով Սուրբ Գիրքի մասին,
ուրկէ խօսքեր կը մէջբերէր: Անոր վառ օրինակն է Լինքոլնի «Բաժանուած
տուն» խօսքը, որուն շարժառիթը եղած է երիտասարդ երկրի «կիսաստրուկ
եւ կիսաազատ» կարգավիճակով գոյութեան անհնարութիւնը:
Սեւամորթներու իրաւունքներուն համար պայքարը ԱՄՆ-ի կարեւորագոյն
ձեռքբերումներէն մէկն է: Անցեալ դարու 1950-1960-ական թուականները
այս առումով բեկումնային տարիներ էին: 1954 թուականին վերացուեցաւ
սեւամորթ եւ ճերմակամորթ երեխաներու տարանջատուած ուսուցումը։ Սակայն
բազմաթիւ նահանգներու ցեղապաշտական շրջանակները կը հրաժարէին այդ
որոշման ենթարկուիլ, նոյնիսկ կը դիմէին ահաբեկչական գործողութիւններու։
Սեւամորթներու շահերուն պաշտպանութեան մէջ, այդ ժամանակ, ներգրաւուած
էր հոգեւորական Մարթին Լիւթըր Քինկ։ Վերջինս խաղաղ դիմադրութեան ու
բռնութիւնը բացառող գործողութիւններու կողմնակից էր։ Անոր կարծիքով՝
ցեղային խտրականութիւնը տրամաբանօրէն կարելի չէ բացատրել, իսկ
բարոյական տեսանկիւնէն կարելի չէ արդարացնել։ Անոր կը հետեւէին
գրեթէ բոլոր քրիստոնեայ ափրօ-ամերիկացիները։ ԱՄՆ-ի մահմետական
սեւամորթներու շարժման առաջնորդն էր Մ. Իքս։ Երկուքն ալ սպաննուեցան
ցեղապաշտ ահաբեկիչներու կողմէ։ Սակայն շարժումը էականօրէն մօտեցուց
հարցին կարգաւորումը։ 1964 թուականին ընդունուած քաղաքացիական
իրաւունքներու մասին օրէնքը արգիլեց հասարակական վայրերու մէջ,
մորթի գոյնով պայմանաւորուած, ցեղային խտրականութիւնը, ինչպէս նաեւ
աշխատուժի վարձման եւ ազատման ժամանակ։ Ինքնին «սեւամորթ»
անուանումը արգիլւեցաւ եւ անընդունելի նկատուեցաւ ու շրջանառութեան
մէջ դրուեցաւ «ափրօ-ամերիկացիներ» անուանումը։ Նախագահներ Տուայթ
Այզենհաուըրի, Ճոն Քենետիի եւ Լինթոն Ճանսընի օրով ընդունուած օրէնքները
վերացուցին գունային խտրականութեան ծայրայեղ դրսեւորումները։ Այս
բոլորին շնորհիւ նաեւ տարիներ անց՝ 2008 թուականին, նախագահական
ընտրութիւններու արդիւնքին, ԱՄՆ-ի պատմութեան մէջ առաջին անգամ
նախագահի պաշտօնը ստանձնեց ափրօ-ամերիկացի Պարաք Օպաման։
Դառնալով ԱՄՆ-ի 44-րդ նախագահ՝ Օպաման երդում տուաւ այն նոյն
Աստուածաշունչին վրայ, որ մօտ 150 տարի առաջ, նախագահի պաշտօնը
ստանձնելու ժամանակ, գործածած էր Ապրահամ Լինքոլն:
Պարաք Օպամա նաեւ նախագահի պաշտօնի իր թեկնածութիւնը յայտարարած
էր Լինքոլնի հայրենի բնակավայրին մէջ՝ Իլինոյ նահանգի Սփրինկֆիլտ
քաղաքին մէջ՝ ըսելով հետեւալ խօսքերը. «Ահա այդ մասին կը յայտնեմ
նահանգապետարանի ստուերին մէջ, որ Լինքոլնը ժամանակին նկատած էր
բաժնուած տուն, որ պէտք է միաւորուի…»:
…Միացեալ Նահանգներու մէջ վերջին ցոյցերէն եւ բողոքի գործողութիւններէն
ետք աշխարհահռչակ բազմաթիւ ընկերութիւններ, կտրուկ քայլերով, իրենց
աջակցութիւնը յայտնած են սեւամորթներուն:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Շիրակ Յաղթեց Առաջատարին
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ հանգրուանի
մրցումներու ծիրին մէջ արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ալաշկերտ – Շիրակ Կիւմրի 1-2
- Արարատ – Լոռի Վանաձոր 1-1
Իսկ Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի
մրցումներու ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ
գագաթի մրցումը 2-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ին եւ առաջատար
«Արարատ-Արմենիա»ի միջեւ: Թէեւ առաջատարը ունէր որոշ տարածքային
եւ անկիւնային հարուածներու առաւելութիւն, սակայն «Շիրակ»ն է որ
նշանակեց իր փղոսկրեայ ափունքցի ռմբարկուին՝ Մորի Քոնէի միջոցով 35-րդ
վայրկեանին: «Շիրակ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը եւ 3-ի նուազեցուց
կէտերու տարբերութիւնը առաջատարին հետ: Օրուան երկրորդ մրցումին,
4-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող
Վանաձորի «Լոռի»ին դէմ եւ յաղթեց 34-րդ վայրկեանին մոլտավ յարձակող
Սփաթարուի եւ 38-րդ վայրկեանին լիթուանացի յարձակող Քրուշնաուսքասի
կոլերով: 88-րդ վայրկեանին, հայիթիցի յարձակող Ժոնէլ Տեզիրէ նշանակեց
«Լոռի»ի կոլը: 24-րդ հանգրուանի վերջին մրցումին, 6-րդ դիրքը գրաւող Երեւանի
«Արարատ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ի
դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Ալաշկերտ» ունէր անկիւնային եւ դիպուկ
հարուածներու որոշ առաւելութիւն: Թէեւ «Արարատ»ն էր նշանակողը 34-րդ
վայրկեանին ուքրանացի կիսապաշտպան Իվան Սփիչքայի միջոցով, սակայն
«Ալաշկերտ» նշանակեց երեք կոլեր պոսնիացի յարձակող Ալեքսանտր Կլիշիչի
միջոցով 43-րդ եւ 68-րդ վայրկեաններուն ու մակեդոնացի պաշտպան Ռիսթօ
Միթրեվսքիի միջոցով 45+1-րդ վայրկեանին: Այս արդիւնքին հիման վրայ
«Ալաշկերտ» ամրապնդեց իր երրորդ դիրքը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Շիրակ Կիւմրի – Արարատ-Արմենիա 1-0
- Նոա – Լոռի Վանաձոր 2-1
- Արարատ – Ալաշկերտ 1-3
Դասաւորում.1)Արարատ-Երեւան 45 կէտ 41-21, 2)Շիրակ 42 կէտ 34-21, 3)
Ալաշկերտ 40 կէտ 42-27, 4)Նոա 39 կէտ 31-25, 5)Լոռի 36 կէտ 32-27, 6)
Արարատ 33 կէտ 30-30:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 19 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 11 կոլ, 3)Կ.ՄարմենթինիԱլաշկերտ 10 կոլ, 4)Ա.Կլիշիչ-Ալաշկեր 9 կոլ:
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 7-10-րդ դիրքերու մրցաշարքին
արձանագրուեցաւ հեեւեալ արդիւնքը.
- Գանձասար Կապան – Ուրարտու 1-1
9-րդ դիրքը գրաւող «Գանձասար Կապան»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 7-րդ
դիրքը գրաւող «Ուրարտու»ի դէմ: 18-րդ վայրկեանին, պաշպան Գեղամ
Յարութիւնեան յառաջ տարաւ «Գանձասար»ը, իսկ 21-րդ վայրկեանին, ռուս
յարձակող Եվկենի Քապզար նշանակեց «Ուրարտու»ի հաւասարութեան կոլը:
Դասաւորում.7)Ուրարտու 21 մ 30 կէտ 26-26, 8)Փիւնիկ 20 մ 23 կէտ 36-39,
3)Գանձասար 21 մ 22 կէտ 22-27:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Գրաւեց Առաջատարի Դիրքը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 29-րդ հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պարսելոնա – Լեկանէս 2-0
-Վիյարէալ – Մայորքա 1-0
Այս հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 6-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ
Մարիտ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող Փամփլոնա
քաղաքի «Օսասունա»ին դէմ: Մրցումը աւարտեցաւ «Աթլեթիքօ»ի հինգ կոլնոց
յաղթանակով եւ Ժոաօ Ֆելիքսի՝ 2, Լորենթէի, Մորաթայի եւ Քարրասքոյի կոլերով:

Տիեկօ Քոսթա, Հերրերա եւ Լորենթէ՝
2 կատարեցին փոխանցումները:
Խումբը 49 կէտով առժամաբար
գրաւեց 4-րդ դիրքը:
- Էյպար – Աթլեթիք Պիլպաօ 2-2
- Օսասունա – Աթլեթիքօ Մատրիտ
0-5
- Տեփ.Ալավէս – Ռէալ Սոսիետատ 2-0
- Ռէալ Մատրիտ – Վալենսիա 3-0
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
30-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 3-րդ դիրքը գրաւող
«Սեւիյա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Պարսելոնա»ի դէմ:
Հաւասարակշռուած մրցումին կոլեր չարձանագրուեցան: 4-րդ դիրքը գրաւող
«Աթլեթիքօ Մատրիտ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ
Վայատոլիտ»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ 81-րդ վայրկեանին Վիթոլոյի
նշանակած կոլով եւ Տիեկօ Քոսթայի փոխանցումով: «Աթլեթիքօ»ն 52 կէտով
շրջանցեց «Սեւիյա»ն եւ գրաւեց 3-րդ դիրքը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Կրանատա – Վիյարէալ 0-1
- Սեւիյա – Պարսելոնա 0-0
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Ռէալ Պեթիս 1-0
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Ռէալ Վայատոլիտ 1-0
30-րդ հանգրուանի վերջին մրցումներու ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ «Ռէալ
Սոսիետատ» - «Ռէալ Մատրիտ» մրցումը: 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ
Սոսիետատ» իր դաշտին վրայ ընդունեց 2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ը:
Առաջին կիսախաղին կոլ չարձանագրուեցաւ: Երկրորդ կիսախաղին «Ռէալ
Մատրիտ» աւելի աշխոյժ էր: 50-րդ վայրկեանին, Սերժիօ Ռամոս տուգանային
հարուածէն նշանակեց «Ռէալ»ի առաջին կոլը: 70-րդ վայրկեանին, Քարիմ
Պենզեմա հաշիւը դարձուց 2-0, Վալվերտէի փոխանցումէն օգտուելով: 83-րդ
վայրկեանին, Միքէլ Մերինոս կրճատեց հաշիւի տարբերութիւնը Ռոպերթօ
Լիփէզի փոխանցումով: «Ռէալ Մատրիտ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը,
կէտերով հաւասարեցաւ «Պարսելոնա»ի հետ եւ գրաւեց առաջատարի դիրքը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սելթա Տէ Վիկօ – Տեփ.Ալավէս 6-0
- Վալենսիա – Օսասունա 2-0
- Ռէալ Սոսիետատ – Ռէալ Մատրիտ 1-2
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 65 կէտ 57-21, 2)Պարսելոնա 65 կէտ 69-31, 3)
Աթլեթիքօ Մատրիտ 52 կէտ 38-22, 4)Սեւիյա 52 կէտ 42-30:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 21 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 17
կոլ, 3)Ժ.Մորենօ-Վիյարէալ 12 կոլ:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Մանչեսթըր Սիթի Յաղթական
«Ասթըն Վիլլա» - «Շեֆիլտ
Եունայթըտ»
մրցումով
վերսկսան Անգլիոյ ախոյեանութեան մրցումները, Գորոնա
ժահրի համաճարակի պատճառած դադարէն ետք: Ստորեւ
տեսնել
արձանագրուած
արդիւնքները.
- Ասթըն Վիլլա – Շեֆիլտ
Եունայթըտ 0-0
- Մանչեսթըր Սիթի – Արսենալ
3-0
Երկրորդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 9-րդ
դիրքը գրաւող «Արսենալ»ը: «Սիթի»ն աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմն
էր եւ յաղթանակ տարաւ Սթըրլինկի 45+2-րդ վայրկեանի կոլով, Տէ Պրոյնի
51-րդ վայրկեանի տուգանայինով եւ Ֆոտէնի 90+1-րդ վայրկեանին նշանակած
կոլով: 49-րդ վայրկեանէն սկսեալ «Արսենալ» մրցեցաւ 10 մարզիկներով, երբ
իրաւարարը դաշէն վտարեց պրազիլցի պաշտպան Տաւիտ Լուիզը:
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: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Մանչեսթըր Եուն. 1-1
- Ուաթֆըրտ – Լեյսթըր Սիթի 1-1
- Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն – Արսենալ 2-1
- Ուեսթ Հէմ Եուն. – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 0-2
- Նիւքեսըլ Եուն. – Շեֆիլտ Եուն. 3-0
- Ասթըն Վիլլա – Չելսի 1-2
- Էվըրթըն – Լիվըրփուլ 0-0
- Մանչեսթըր Սիթի – Պըրնլի 5-0
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 83 կէտ 66-21, 2)Մանչեսթըր Սիթի 29 մ 60 կէտ
71-31, 3)Լեյսթըր Սիթի 54 կէտ 59-29, 4)Չելսի 51 կէտ 53-40, 5)Մանչեսթըր
Եուն. 46 կէտ 45-31:
Ռմբարկուներ.1)Ճ.Վարտի-Լեյսթըր Սիթի 19 կոլ, 2)Փ.Օպամեյանկ-Արսենալ
17 կոլ, 3)Ս.Ակուերօ-Մանչեսթըր Սիթի 16 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Միւնիխի 30-րդ Տիտղոսը
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 32-րդ հանգրուանի
մրցումները: Այս հանգրուանին,
առաջատար «Պայըրն Միւնիխ»
իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 17-րդ
դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն»ի
դէմ: 43-րդ վայրկեանին «Պայըրն
Միւնիխ»ի լեհ ռմբարկու Ռոպերթ
Լեվանտովսքի նշանակեց մրցումին
միակ կոլը, Պոաթէնկի փոխանցումը
օգտագործելով: 79-րդ վայրկեանին, «Պայըրն»ի քանատացի կիսապաշտպան
Տէյվիզ ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: «Պայըրն Միւնիխ» յաղթանակ
տարաւ եւ անհասանելի դարձաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ին
համար: Խումբը այսպիսով շահեցաւ իր 30-րդ ախոյեանութեան տիտղոսը:
Մրցաշարքը սկսած է 1903 թուականին: «Նուրնպըրկ» տիտղոսը շահած է 9
անգամ, «Պորուսիա Տորթմունտ»՝ 8 անգամ, «Շալքէ04»՝ 7 անգամ եւ 25 այլ
խումբեր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Վոլֆսպուրկ 3-0
- Վերտէր Պրեմըն – Պայըրն Միւնիխ 0-1
-Ֆրայպուրկ – Հերթա Պերլին 2-1
- Այնթրախթ Ֆրանք. – Շալքէ04 2-1
- Պորուսիա Տորթմունտ – Մայնց05 0-2
- ՌՊ Լայփցիկ – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 2-2
- Աուկսպուրկ – Հոֆընհայմ 1-3
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
նախավերջին՝ 33-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը
գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 12-րդ դիրքը գրաւող
«Ունիոն Պերլին»ի դէմ եւ յաղթանակ տանելով ապահովեց Իւրոբա Լիկի իր
տոմսը, գրաւելով 7-րդ դիրքը: Պեպու, Քրամարիչ, Տապպուր եւ Պոմկարթնըր
նշանակեցին «Հոֆընհայմ»ի կոլերը: Ադամեան չի մասնակցեցաւ այս մրցումին
վնասուածքի պատճառով: Հետաքրքրական մրցում մըն էր «Լայփցիկ»
- «Պորուսիա Տորթմունտ» մրցումը: Հաւասարակշռուած մրցումին, 2-րդ
դիրքը գրաւող «Պորուսիա»ն իր դաշտէն դուրս կրցաւ յաղթել 3-րդ դիրքը
գրաւող «Լայփցիկ»ին, նորվեկիացի յարձակող Էրլինկ Հաալանտի 30-րդ եւ
90+3-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Ռեյնա եւ Պրանտթ կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել այս հանգրուանին արձանագրուած
արդիւնքները.
- ՌՊ Լայփցիկ – Պորուսիա Տորթմունտ 0-2
- Հոֆընհայմ – Ունիոն Պերլին 4-0
- Պայըրն Միւնիխ – Ֆրայպուրկ 3-1
- Փատըրպորն – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-3
- Հերթա Պերլին – Պայէր Լեվերքուզըն 2-0

- Շալքէ04 – Վոլֆսպուրկ 1-4
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 79 կէտ 96-32, 2)Պորուսիա Տ. 69 կէտ 84-37, 3)
Լայփցիկ 63 կէտ 79-36, 4)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 62 կէտ 64-39, 7)Հոֆընհայմ
49 կէտ 49-53:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 33 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 26 կոլ,
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ:

Իտալիոյ Բաժակ

Նափոլի Շահեցաւ Տիտղոսը
Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ Հռոմի
«Սթատիօ Օլիմփիքօ» մարզադաշտին վրայ, առաջատար «Եուվենթիւս»ի եւ
6-րդ դիրքը գրաւող «Նափոլի»ի միջեւ: Հաւասարակշռուած մրցումի հիմնական
ժամանակին կոլ չի նշանակուեցաւ: Դիմուեցաւ տուգանային հարուածներու,
ուր առաւելութիւն ունեցան «Նափոլի»ի մարզիկները եւ շահեցան տիտղոսը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Նափոլի – Եուվենթիւս 0-0 տուգ.4-2
Մրցաշարքը սկսած է կազմակերպուիլ 1922 թուականէն սկսեալ: Ամենաշատ
տիտղոսը շահող խումբն է «Եուվենթիւս»ը, իսկ այս մէկը «Նափոլի»ի 6-րդ
տիտղոսն էր: «Ռոմա» տիտղոսը շահած է 9 անգամ: «Լացիօ Ռոմա» եւ «Ինթէր
Միլան»՝ 7-ական անգամ:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Եուվենթիւս Եւ Ինթէր Միլան Յաղթեցին
Գորոնա ժահրի համաճարակի դադարէն ետք վերսկսան Իտալիոյ ֆութպոլի
ախոյեանութեան մրցումները: 3-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր Միլան»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող Ճենովայի «Սամփտորիա»ի դէմ: «Ինթէր
Միլան» յաղթանակ տարաւ Լուքաքուի 10-րդ եւ Լաութարօ Մարթինէզի 33-րդ
վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Էրիքսըն եւ Քանտրեւա կատարեցին
փոխանցումները: «Սամփորիա»ի կոլը նշանակեց նորվեկիացի կիսապաշտպան
Թորզպի 52-րդ վայրկեանին: Երկրորդ մրցումի մը ընթացքին, 4-րդ դիրքը
գրաւող Պերկամոյի «Աթալանթա»ն իր դաշտին վրայ յաղթանակ տարաւ
11-րդ դիրքը գրաւող «Սասուոլօ»ի նկատմամբ, Ճիմսիթիի, Զափաթայի՝ 2 եւ
Պուրապիայի սխալմամբ նշանակած կոլերով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Աթալանթա – Սասուոլօ 4-1
- Ինթէր Միլան – Սամփտորիա 2-1
- Լեչչէ – Միլան 1-4
- Պոլոնիա – Եուվենթիւս 0-2
Դասաւորում.1)Եուվենթիւս 63 կէտ 50-24, 2)Լացիօ Ռոմա 62 կէտ 60-23, 3)
Ինթէր Միլան 57 կէտ 51-25, 4)Աթալանթա 51 կէտ 74-35, 5)Ռոմա 45 կէտ 51-35:
Ռմբարկուներ.1)Ք.Իմմոպիլէ-Լացիօ 27 կոլ, 2)Ք.Ռոնալտօ-Եուվենթիւս 21 կոլ,
3)Ռ.Լուքաքու-Ինթէր Միլան 18 կոլ:

Դանիոյ Ախոյեանութիւն

Պապայեան Երկու Փոխանցումի Հեղինակ
Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
28-րդ հանգրուանի եւ 7-14-րդ դիրքերը
գրաւող խումբերու մրցումներու ծիրին մէջ
արձանագրուեցաւ հեեւեալ արդիւնքը.
- Ռանտըրզ – Հոպրօ 4-0
Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 7-14րդ դիրքերը գրաւած խումբերու մրցաշարքի երրորդ մրցումին արձանագրուեցաւ
հետեւեալ արդիւնքը.
- Էսպիըրկ – Հոպրօ 1-3
Այս արդիւնքին հիման վրայ, «Հոպրօ» 27
կէտով ամրապնդեց իր 3-րդ դիրքը: Այս մրցումին, Հայաստանի հաւաքականի
կիսապաշտպան Էտկար Պապայեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին «Հոպրօ»ի
կազմէն եւ դարձաւ առաջին եւ երրորդ կոլերու փոխանցում կատարողը:
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Դարաւոր Պայքար…
Սկիզբը Էջ 03
Հայազգի գործարար, Reddit կայքէջի եւ ամպային ընկերութեան հիմնադիր
Ալեքսիս Օհանեան յայտարարած է, որ կը հեռանայ Reddit-ի խորհուրդէն
առաջարկելով իրեն փոխարէն նշանակել սեւամորթ մը: Ալեքսիս Օհանեան
ըսած է.
«Ես հիմնադրեցի Reddit-ը տասնհինգ տարի առաջ մարդոց օգնելու համար,
որպէսզի գտնեն համայնք եւ պատկանելիութեան զգացում: Վաղուց արդէն
ժամանակն է ճիշդ բան մը ընելու: Ես ասիկա կ՚ընեմ իմ ընտանիքիս եւ
երկրիս համար: Ես այս մէկը կ՚ընեմ նաեւ որպէս հայր, որ պէտք է կարենայ
պատասխանել իր սեւամորթ դստեր, երբ ան հարցնէ, թէ ես ի՞նչ ըրած եմ»:
Ան նաեւ նշած է, որ Reddit-ի բաժնետոմսերուն յառաջիկայ շահոյթը կը գործածէ
սեւամորթ համայնքին ծառայելու համար, զսպելու գունազատման ատելութիւնը:
Գործարարը կոչ ըրած է ամէն մարդու, որ այս ճանապարհին կանգ չառնեն:
Մէկ այլ խոշոր ընկերութեան՝ Netflix-ի կազմակերպիչ Ռիտ Հասթինքս 120 միլիոն
տոլար նուիրաբերած է կրթական հաստատութիւններուն, ուր աւանդաբար
կ՚ուսանին սեւամորթ ուսանողները: Հասթինքս նշած է, որ այդ քոլէճներէն
քանի մը հատը կը գործեն շուրջ 150 տարիէ ի վեր։ «Առաջին անգամ չէ, որ
ցեղային խտրականութիւնը կը բարձրացնէ իր հրեշաւոր, տգեղ գլուխը եւ երկրին
մէջ կան քոլէճներ, որոնք ունին նուազագոյն պաշարներ, բայց կը ստանձնեն
պատասխանատուութիւնը՝ վերապատրաստելու այն ուսանողները, որոնք
առաւելագոյնս ունին պաշաներներու կարիք», ըսած է ան:
Վերջին բողոքի ցոյցերուն զուգահեռ Միացեալ Նահանգներու մէջ յուշարձաններու ամբողջական շարք մը հեռացուած կամ ոչնչացուած է: Ամերիկեան Սեն Լուիզ
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քաղաքին մէջ (Միզուրի նահանգ) հանուած է 140 տարի առաջ տեղադրուած
Քոլոմպոսի յուշարձանը: Յուշարձանը կը խորհրդանշէր այս շրջանի զարգացման
գործին մէջ ներգաղթեալներուն ներդրումը։
Այնուամենայնիւ, ներկայ արարքներուն ընթացքին անիկա դարձած է բնիկ
ժողովուրդներու եւ մշակոյթներու պատմական անտեսման, ինչպէս նաեւ անոնց
համայնքներու ոչնչացման խորհրդանիշ:
Արձաններուն հանդէպ բռնութիւնը որակուեցաւ իբրեւ նոր շարժում՝ «Պատերազմ քարերու դէմ» անունով եւ դատապարտուեցաւ:
Ցուցարարները կ՚ոչնչացնեն իրենց կարծիքով՝ մորթի գոյնով խտրականութեան
առընչուող արձանները:
Վիրճինիա նահանգին մէջ անոնք ոչնչացուցած են Համադաշնութեան նուիրուած
յուշարձանը, Ռիչմընտի մէջ տապալած են «Շատրուաններու լիճ»ին մէջ
տեղադրուած արձանը: Լինքոլնի յուշակոթողը նոյնպէս այս ցոյցերուն եղած
է ուշադրութեան կեդրոնին. Ուաշինկթընի մէջ հարիւրաւոր մարդիկ Սպիտակ
տան քովէն անցնելով գացած են դէպի Լինքոլնի յուշակոթողը եւ բացագանչած՝
«Ո՛չ, ցեղապաշտ ոստիկանութեան»։
Օրեկոն նահանգի Փորթլենտ քաղաքի արուարձանին մէջ, անյայտ անձինք,
պատուանդանէն նետած են Միացեալ Նահանգներու երրորդ նախագահ Թոմաս
Ճեֆըրսընի պրոնզէ յուշարձանը։ Ցոյցի մասնակիցները նախապէս յուշարձանի
պատուանդանին վրայ «ստրկատէր» բառը գրած են, ապա յուշարձանը
տեղահան եղած է: Ուրիշ բողոքի ցոյցի զայրացած մասնակիցներ կարմիր
ներկով ներկած են Օհայօ նահանգի Քալումպուս քաղաքին մէջ դերասան,
Գալիֆորնիոյ նախկին նահանգապետ Առնոլտ Շուարտզնեկըրի արձանը։
Արձանին քով՝ գետնին գրած են «Արիւն քու ձեռքերուդ», «Սեւամորթներու
կեանքը նշանակութիւն ունի»։ Լարուածութիւնը տակաւին կը շարունակուի:
Դարերով այս օրուան հասած պայքարը օրէ օր նոր երանգներ կը ստանայ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԲՀԿ-ն Կը Նախաձեռնէ Ստորագրահաւաք` Սահմանադրական Դատարան Դիմելու Համար
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը յայտարարութիւն
տարծած է Սահմանադրութեան
մէջ փոփոխութիւններ կատարելու
մասին նախագիծի ընդունման
վերաբերեալ.
«Յարգելի՜ հայրենակիցներ,
այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի «Իմ
Քայլը» խմբակցութիւնը ընդունեց ՀՀ Սահմանադրութեան
փոփոխութիւններու նախագիծը, որ ակնյայտօրէն կը հակասէ ՀՀ
Սահմանադրութեան 169-րդ յօդուածին, ինչպէս նաեւ ՀՀ ԱԺ Կանոնակարգ
սահմանադրական օրէնքի 86-րդ յօդուածին, որով ուղղակիօրէն կը
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Թուրքիոյ Մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան
Հերքմամբ Զբաղող Յատուկ
Կառոյց Պիտի Ստեղծուի

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի նախագահութեամբ
կայացած
խորհրդատուական
բարձրագոյն կոմիտէի նիստին
կայացուած է որոշում՝ ստեղծելու
յատուկ մարմին մը, որ պիտի զբաղի
Հայոց Ցեղասպանութեան հերքմամբ։
Շար. Էջ 08

նախատեսուի, որ սահմանադրական փոփոխութիւններու նախագիծը
առաջին ընթերցմամբ ընդունելէ ետք անպայմանօրէն պիտի ներկայացուի
Սահմանադրական դատարան՝ պարզելու առաջարկուող փոփոխութիւններու
համապատասխանութիւնը ՀՀ Սահմանադրութեան։
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան խորհրդարանական խմբակցութիւնը, օգտուելով ՀՀ Սահմանադրութեան 169-րդ յօդուածի 2 կէտով
սահմանուած լիազօրութենէն, կը նախաձեռնէ ԱԺ պատգամաւորներու մէկ
հինգերորդի ստորագրահաւաք՝ այսօր խորհրդարանի կողմէ ընդունուած
որոշման սահմանադրականութեան հարցով Սահմանադրական դատարան
դիմելու համար: Կը դիմենք «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան
մեր գործընկերներուն՝ միանալ այս նախաձեռնութեան՝ մեր երկրին մէջ
իրաւական անվտանգութիւնը պաշտպանելու եւ սահմանադրական կարգի
տապալումը կանխելու համար»,-նշուած է յայտարարութեան մէջ:
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Մի Երգի Պատմութիւն -50Այ Ուոնթ Թու Նօ Ուաթ Լավ Իզ – Ֆորեյնըր
(I Want To Know What Love is – Foreigner)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Խմբի ստեղծագործական գործունէութեանը
քիչ ծանօթ ընթերցողը թերեւս կը կարծի,
որ սա Foreigner խմբի միակ յայտնի երգն
է եւ այս խումբը, այսպէս ասած, մէկ երգով
յայտնի դարձած եւ անհետացած խմբերից է։
Իրականում այդպէս չէ, քանի որ խումբն իր
ողջ գործունէութիւնը ծաւալել է այլ ոճում`
երգելով hard rock, arena rock, pop rock ոճերում,
իսկ I Want To Know What Love Is երգը իր
արտայայտչամիջոցներով եւ ենթատեսակային առումով տարբերւում է խմբի ընդհանուր
ստեղծագործական ոճից։ Դա է պատճառը, որ
ունկնդիրները յաճախ կարծում են այս երգը
խմբի միակ յայտնի ստեղծագործութիւնն է ։
Խմբի գրեթէ բոլոր երգերը գրուել են Լու Կրեմմի
(Lou Gramm) եւ Միք Ճոնսի (Mick Jones) համատեղ ուժերով։ Այս երգը գրելիս գրեթէ ամբողջութեամբ ստեղծագործել է Ճոնսը, Կրեմմը գրեթէ
չի մասնակցել։ Այնուամենայնիւ, տարիներ անց,
Կրեմմը յայտարարեց որ Ճոնսի հետ հաւասար
համահեղինակ է, սակայն հրաժարուել է իր
հեղինակային իրաւունքներից յօգուտ Ճոնսի,
որն իր ագահութեան պատճառով չէր ուզում
նրան տալ հասոյթի 5 տոկոսից աւելին։
Միք Ճոնսը պատմում է. «I Want To Know
What Love Is» երգը, ի սկզբանէ, ծնուեց որպէս
անձնական զգացումների արտացոլում։ Ես
բազմաթիւ սիրավէպերի միջով եմ անցել, որոնք
ժամանակի յետ քայքայւում, անյետանում-գնում
էին։ Բայց ես առաջուայ նման փնտռում եմ այն,
ինչ կը շարունակուի իմ կեանքի իրականութեան
մէջ։ Այս ամենը ինչ-որ պահից անկախացաւ
եւ սկսեց առանձին իր կեանքով ապրել։ Այն
անձնական սիրային զգացողութիւնների

պատմութիւնից վերածուեց աւելի մեծ,
համընդհանուր սիրոյ դրսեւորման մասին
մտորումների։ Երբ ձայնագրում էինք երգը,
անընդհատ շարունակւում էր ստեղծագործելու տարրը, հետզհետէ հեռացնելով երգը իմ
անձնական դաշտից՝ բերելով համամարդկային, ընդհանրական մի դաշտ։ Իւրաքանչիւր
ձայնագրման փորձի ժամանակ աւելանում էր
մի նոր միտք կամ մասնիկ։ Վերջ ի վերջոյ
աւելացաւ կոսփել-երգչախումբը (gospel choir)։
Գիտէ՞ք, լինում էր այնպիսի մի պահ, որ ինձ
թւում էր, որ ես իրական հոգեւոր երգ եմ գրել,
բայց պատահում էր եւ այնպէս, որ ինձ մօտ
տպաւորութիւն էր առաջանում, որ ես այս ամենի
յետ ոչ մի կապ չունեմ՝ բացի թղթի կտորի վրայ
մի քանի մեղեդի եւ միտք յանձնելուց»։
Խմբի շատ երկրպագուներ կարծում են, որ Միքը
երգը գրել է իր ապագայ կնոջ՝ Էնն Տեքսթեր-Ճոնսի
(Ann Dexter-Jones ) յետ յարաբերութիւններից
տպաւորուած՝ փորձելով արտացոլել սեփական
զգացողութիւնները։
Երգի ձայնագրման եւ տեսահոլովակի նկարահանման աշխատանքներին մասնակցել
է Նիւ Ճըրսիի (New Jersey) Հաւաքական
Կոսփել Երգչախումբը, որի մասին յետագայում Ճոնսը շատ ջերմօրէն կը խօսի՝ նրանց
համագործակցութեան մասին պատմելիս։
Երգը ձայնագրուեց եւ թողարկուեց 1984
թուականին, առանձնացնելով միայնակ
սկաւառակի տեսքով Agent Provocateur
ալպոմից։ Երգը գլխաւորեց ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիոյ, Աւստրալիոյ, Գանատայի ազգային
հիթ-շքերթները, ինչպէս նաեւ ժամանակի
ընթացքում մտաւ Rolling Stone ամսագրի «Բոլոր
ժամանակների 500 լաւագոյն երգեր»-ի ցանկի
մէջ եւ VH1 հեռուստաալիքի «80-ականների 100
լաւագոյն երգեր»-ի ցանկի մէջ։

Երգը , մի քանի տարի անց , մեծ ոգեւորութեամբ
երգեցին Մարիա Քերին (Mariah Carey ) եւ
Տայանա Ռոսը (Diana Ross), ինչպէս նաեւ Թոմ
Քրուզը (Tom Cruise ) եւ Մալին Աքերմանը (Malin
Akerman) «Rock of Ages» (2012) շարժանկարում։
Երգը նաեւ հնչել է «Alvin and the Chipmunks»
շարժանկարում։
«Դժուար չէ հասկանալ, թէ ինչու հենց այս երգը
դարձաւ Foreigners խմբի ամենայայտնի երգը,
որը գլխաւորեց հիթ-շքերթները։ Երգի երազկոտ,
հմայող տրամադրութիւնը առաջանում է մասամբ
Լու Կրեմմի սրտաբուխ կատարման, մասամբ
էլ երգչախմբի ճոխ հնչողութեան
շնորհիւ»,- Պրեթ Ատամս (Bret Adams)
Allmusic:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Լեզուն, որով գրեցի, երկրի երեսը քիչեր
Կը կարդային զայն արդէն, ու պակսեցան
անոնք ալ...
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Ընծայ
(Գէորգ Պապախանեան)
1968
«Դիմակաւորներու մէջ, Վենետիկ)
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ՄԱՀԱԶԴ

Թուրքիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Հերքմամբ Զբաղող
Յատուկ Կառոյց Պիտի Ստեղծուի
Սկիզբը Էջ 06
Այս մասին կը տեղեկանանք
Ermenihaber.am-էն, որ կը վկայակոչէ
milliyet.com.tr-ը։
Էրտողանի հրահանգով՝ նոր
կառոյցը պէտք է զբաղի Հայոց
Ցեղասպանութեան թեմայով նոր
մարտավարութեան մշակումով,
ինչպէս
նաեւ
միջազգային
հարթակներու վրայ այդ թեմային շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներուն պատասխան քայլեր
կազմելու գործառոյթով։
Համաձայն
աղբիւրին՝
նման
գաղափար ծագած էր դեռ 3 ամիս

առաջ, երբ ԱՄՆ-ի քոնկրէսի
օրակարգ բերուած էր Հայոց
Ցեղասպանութեան բանաձեւը, իսկ
ամերիկեան դատարաններու մէջ
սկսած էին քննուիլ Թուրքիոյ դէմ
հայերու ներկայացուցած հայցերը։
Նշեալ կոմիտէի նիստին ընդգծուած
է, որ մինչ օրս չկայ մէկ միասնական մարմին, որ կը զբաղի Հայոց
Ցեղասպանութեան
հերքման
ուղղուած փաստերու հաւաքմամբ
եւ միասնական քաղաքականութեան
մշակմամբ։ Էրտողանը հրահանգած
է հնարաւորինս արագ աւարտել
նախատեսուող կառոյցի ստեղծման
աշխատանքները:

Լրատուութեան Գործընկեր

¸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
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