
Լիբանանի ելեւմտական բարդ վիճակը կը շարունակուի: Անորոշութիւնը եւ 
տոլարի մագլցումը կը շարունակուին: Կը շարունակուի նաեւ քաղաքական 
անորոշութիւնը: Ըստ «Արեւելք»ի մինչեւ այս պահը, վարչապետ Հասսան 
Տիապ, հրաւէր ստացած է միայն Քաթարէն, բան մը որ աւելիով կը ծանրացնէ 
անոր ուսերուն եղած բեռը ու նաեւ ձեւով մը կը խափանէ վարչապետին 
կողմէ հնչած յայտարարութիւնները արաբական ծոց այցելելու վերաբերեալ։ 
Գաղտնիք ալ չէ, որ այսօրուան ընդհանուր իրավիճակին մէջ Լիբանան 
կարիքն ունի արաբական աշխարհի տնտեսական-ելեւմտական նեցուկին ու 
մինչեւ այս պահը ոչ ծոցի երկիրները, ոչ ալ Սէուտական Արաբիան կարծես 
թէ պատրաստ են այդ նեցուկը ցոյց տալու։ 
Այս բոլորն անշուշտ կը կատարուին Լիբանանի մէջ ստեղծուած ելեւմտական 
անհասկնալի եւ նոյնքան բարդ դրութեան հետ համատեղ, երբ ամերիկեան 
տոլարը կը շարունակէ շուկաներէն պակսիլ, մինչ ապրանքներու շուկան  մեծ 
սղաճ կը գրանցէ։ Օրինակի համար, մինչ անցեալ շաբաթ տոլարին սակը 
համեմատաբար «հանդարտ» ու կայուն ըլլալու պատկեր մը ցոյց կու տար, 
երէկ անցաւ էր 2500 լիբանանեան ոսկիի շէմը, մտահոգութեան եւ լարուածու-
թեան մթնոլորտ մը ստեղծելով ելեւմտական առանց անոր ալ ոչ հանդարտ 
շուկաներուն մէջ։ Ամէն պարագայի տակ, յառաջիկայ օրերը եւս նոյնքան 
կարեւոր են, որովհետեւ Միջազգային Դրամատան ներկայացուցիչները 
Պէյրութ պիտի հասնին պատասխանատու մարմիններուն հետ քննարկեն 
ընդհանուր դրութիւնն ու երկիրը տագնապէն դուրս բերելու հնարաւոր 
միջոցները։ Չմոռնանք, որ Միջազգային Դրամատունը «կիրակնօրեայ 
պազար» մը չէ, եւ այդ կառոյցին կողմէ առաջարկուած որեւէ տնտեսական 
փաթեթ կամ լուծման առաջարկ ունի մեծ գին, որ պէտք է վճարուի լիբանանցի 
միջին խաւի ներկայացուցիչներուն կողմէ։ Մինչ պարտքեր փակելու ժամկէտը 
կը մօտենայ, իրավիճակը աւելի եւս կը մթագնի ուր յստակ կողմնորոշում 
մը չկայ:
Լարիժանիի այցելութիւնը միակն էր, որպէս միջազգային նեցուկ, որ 
սակայն խնդիր չլուծեր այլ կրնայ արեւմուտքի վերապահութիւնը ներկայ 
կառավարութեան հանդէպ աւելի եւս աւելցնել:

Ուքրանիոյ խորհրդարանին մէջ արձանագրուած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակը յարգելու մասին որոշման նախագիծ: Այս մասին կը յայտնէ 
Armenpress.am-ը՝ վկայակոչելով AnalitikaUA.net-ը։
«Ժողովուրդի ծառայ» կուսակցութենէն Ուքրանիոյ ժողովրդական պատ-
գամաւոր Տարիա Վոլոտինայի օրէնսդրական նախաձեռնութիւնը Հայոց 
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յարգելու վերաբերեալ արձանագըր-
ւած է Փետրուար 14-ին (№ 3070, 02/14/2020):
Ուքրանիոյ հայերու միութեան ղեկավար Վիլէն Շատուորեան իր մեկ-
նաբանութեան մէջ պատգամաւորի նախաձեռնութիւնը անուանած է կարեւոր 
քայլ, որ կը վկայէ մարդասիրութեան, ճշմարտութեան եւ արդարութեան 
գաղափարներուն հետեւողական հաւատարմութեան մասին:

Այսուհետեւ Տաւուշի մար-
զի սահմանամերձ Բերդա-
ւան գիւղը աւելի պաշտ-
պանուած է. գիւղի դպրոցը, 
մանկապարտէզը եւ բժըշ-
կական կեդրոնը ունին պաշտ-
պանական պատեր:
Փետրուար 15-ին Բերդաւան 
գիւղին մէջ տրուեցաւ պաշտ-
պանիչ պատերու տեղադրման 
ծրագրի մեկնարկը: Ծրագիրը 
կ՛իրականացուի պահապան 
զարգացման հիմնադրամ / Pahapan Foundation-ի նախաձեռնութեամբ եւ 
բարերար Գրիգոր Աւագեանի ընտանիքի աջակցութեամբ:
Արարողութեան մասնակցած են «Պահապան» հիմնադրամի տնօրէն, ՀՀ 
Տաւուշի մարզպետի խորհրդական Ինգա Յարութիւնեանը, ՀՀ Տաւուշի 
մարզպետի խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորեանը, ՀՀ ԱԺ պատգամաւորներ 
Շիրակ Թորոսեանը, Սարգիս Ալեքսանեանը եւ Սոֆիա Յովսէփեանը, 
որ յատուկ ուշադրութեան կը դարձնէ Տաւուշի սահմանապահ գիւղերու 
խնդիրներուն:
Քննարկուած են նաեւ գիւղի բժշկական կեդրոնի եւ դպրոցի ապաստարան-
ներու արդիականացման եւ վերազինման հնարաւորութիւնները:
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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Շար. Էջ 02

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Միջազգային Դրամատուն. Ժամկէտին Վճարե՞լ, 
թէ Չվճարել

Ուքրանիոյ Խորհրդարանին Մէջ Հայոց 
Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակը Յարգելու 

Որոշման Նախագիծ Արձանագրուած է

Պաշտպանական Պատեր` Սահմանամերձ 
Բերդաւանի Մէջ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Նիքօ Լոմոուրի

Նիքօ Իոսիֆի Լոմոուրի (7 (19) 
Փետրուար, 1852,Արբօ գիւղ, (ներ-
կայիս Գորիի մունիցիպալիտետ) — 
17 (30) Ապրիլ, Գորի), վրացի գրող 
եւ բանաստեղծ:
Նիքօ Լոմոուրի, ծնած է Քարթլիի 
Արբօ գիւղին մէջ, վանականի 
ընտանիքի մէջ։ Լոմոուրին գրել 
ու կարդալ սորված է եկեղեցւոյ 
ատենադպիրի մօտ, ապա ընդու-
նուած է Գորիի հոգեւոր ուսում-
նարան, որ զայն աւարտելէ ետք՝ 
1869 թուականին, սորված է 
Թիֆլիսի հոգեւոր սեմինարիա։ 
Սեմինարիան աւարտելէ ետք 
Լոմոուրի մեկնած է Կիեւ։ Կիեւի 
մէջ կրթութիւն ստանալէ ետք 
վերադարձած է Վրաստան եւ 
դարձած Թիֆլիսի արքունի ուսում-
նարանի տեսուչ։ Երեք տարի 
ետք սկսած է մանկավարժական 
գործունէութեամբ զբաղուած է 
Գորիի մէջ՝ մարմնամարզութիւն 
շարունակելով երեք տարի։
Մահացած է Գորիի մէջ՝ 17 Ապրիլ 
1915 թուականին:
Նիկճ Լոմոուրիի առաջին բանաս-
տեղծութիւնը տպագրուած է 
«Մնատոբի» ամսագրին մէջ 1871 
թուականին, բայց անոր առա-
ջին նշանակալի գործը՝ «Կրակ» 
պատմուածքն է, որ տպագրուած 
է «Իվերիա» ամսագրին մէջ 1879 
թուականին։ Անոր կը հետեւի 
մանկական պատմուածքներու 
ժողովածուն: Անոնցմէ մէկուն՝ 
«Քաջանա» պատմուածքի հիման 
վրայ 1941 թուականին նկարա-
հանուած է ֆիլմ: Լոմոուրին վրա-
ցերէն թարգմանած է Ճորճ Գոր-
դոն Պայրոնի ստեղծագործու-
թիւններէն:
Իր ստեղծագործութիւններուն մէջ 
Նիքօ Լոմոուրին պատկերած է 
վրացական գիւղի կեանքը. անոր 
ստեղծագործութիւններու հերոս-
ներն են նախկին կալուածատէրեր, 
հարուստ գիւղացիներ, դարբին-
ներ, վաշխառուներ։ «Քրիստոնեայ 
լեզգիներ» պատմուածքին մէջ 
Նիքօ Լոմոուրին պատկերած է 
գիւղացի Սիմոն Լուկաշուիլիի ու 
իշխանութեան ներկայացուցչի 
վէճը։ Ասկէ ետք, երբ Լուկաշուիլին 
կը մերժէ տանտէրին կաշառք տալ, 
տանտիրոջ մարդիկը կը ներխուժեն 
Լուկաշվիլիի տունը ու կ՛աւերեն 
զայն։ Լուկաշուիլիին կը տանին 
տանտիրոջ տուն ու կը կապեն 
սիւնին:
Լոմոուրիի ստեղծագործութեան 
լեզուն աչք կը մտնէ ազատու-
թեամբ ու հարստութեամբ։ Նիւթը 
կը զարգանայ համաչափօրէն, լաւ 
կազմուած են երկխօսութիւնները։ 
Բնութեան նկարագրութիւնը միշտ 
կապուած է նիւթին զարգացման 
հետ:

Սրբոց Ղեւոնդեանց Տօնը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
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Երեքշաբթի, 18 Փետրուար 
2020-ին, Ս. Ղեւոնդեանց Քահա-
նայից տօնը յատուկ հանդիսա-
ւորութեամբ տօնուեցաւ Անթի-
լիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ: 
Առաւօտեան ժամերգութեան 
ընթացքին, «Քրիստոս Աստուած 
մեր» մաղթանքին ընդմէջէն յիշո-
ւեցան Աւարայրի  ճակատամար-
տին նահատակուած բոլոր հոգե-
ւորականներու անունները:
Երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
ներկայութեամբ միաբանական 
հաւաքական ընթրիք տեղի 
ունեցաւ: Ընթրիքի աւարտին, 
միաբաններէն մէկը կարդաց Ս. 
Ղեւոնդ Երէց քահանային քարո-
զը՝ ուղղուած հայոց բանակին: 
Ապա, Նորին Սրբութիւնը նախ 
ողջունեց Ղեւոնդ անունը կրող 

մեր ժողովուրդի զաւակները եւ 
ըսաւ. «Ղեւոնդ Երէցի վկայութիւնը 
ու կոչը այսօր եւս ուղղուած է 
իւրաքանչիւր հոգեւորականին՝ 

վերանորոգելու մեր հաւատքը ու 
մանաւանդ ծառայութիւնը ազգին 
ու հայրենիքին»:
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Արցախի Լրատուական Դաշտը Համալրուած է Տպագիր Նոր 
Պարբերականով Մը

Արցախի մէջ, Փետրուած 17-ին, 
լոյս տեսած է «ԱՀ խորհրդային 
սպաների միութիւն» ՀԿ «Պատիւ 
ունեմ»-«Честь имею» երկլեզու 
թերթի անդրանիկ թիւը։ Այս մասին 
կը հաղորդէ Artsakhpress.am-ը։
Պարբերականը տպագրուած է 
Ստեփանակերտի «Դիզակ պլիւս» 
հրատարակչութեան տպարա-
նին մէջ՝ իբրեւ սկիզբ առայժմ 1 
մամուլ ծաւալով եւ 250 օրինակ 
տպաքանակով։ Նոյն օրը, տպարա-
նին մէջ, տեղի ունեցած է նոր լու-
սընծայ պարբերականին գինեձօնը՝ 
հիմնադիրներուն մասնակցութեամբ։
Թերթի խմբագիր Միքայէլ Հաճեանի 
տեղեկութիւններով՝ պարբերա-
կանը կոչուած է ընթերցողներու 
ուշադրութեան ներկայացնելու 
խորհրդային ու յետխորհրդային 
շրջաններուն հայրենիքի պաշտ-
պանութեան նշանակալի ծառա-
յութիւններ մատուցած հայ սպա-
ներու եւ զօրավարներու, ինչպէս 
նաեւ հայ ժողովուրդի ազգային-
ազատագրական պայքարին մէջ 

կարեւոր աւանդ ներդրած այլազգ 
ռազմական գործիչներու անցած 
մարտական ուղին։
Անոր խօսքով՝ նկատի առնելով, 
որ երկարամեայ արժանապատիւ 
ծառայութիւն անցած հայ սպանե-
րէն շատերը ներկայիս վաստակած 
հանգիստի մէջ են, թերթը պիտի 
անդրադառնայ նաեւ անոնց առօ-
րեային մէջ առկայ կենցաղային 
հոգերուն ու խնդիրներուն՝ հրաւի-
րելով իշխանութեան եւ հասարա-
կութեան աջակից ուշադրութիւնը։
Մ. Հաճեան ըսած է, որ կենսաթո-
շակի անցած զինուորականները 
պատրաստակամ են իրենց հարուստ 

գիտելիքներն ու փորձը անմնացորդ 
մատուցելու իրենց փոխարինե-
լու եկած նոր սերունդներուն, ինչ-
պէս նաեւ էական նպաստ բերելու 
աճող սերունդի ռազմահայրենա-
սիրական դաստիարակութեան 
առկայ գործընթացին։ Ուստի՝ թեր-
թը իր թիւերուն մէջ պարբերա-
բար պիտի լուսաբանէ հին ու 
նոր սերունդներու այդ կապերն 
ու համագործակցութիւնը՝ ի 
շահ մեր հայրենիքի ներկայ եւ 
յետագայ ապահովութեան ու 
անվտանգութեան։ Բացի այդ, 
պարբերականը իր հրապարակում-
ներուն մէջ պիտի անդրադառնայ 
նաեւ աշխարհի այլ երկիրներու 
զինուած ուժերուն մէջ ծառայող եւ 
բարի համբաւ վայելող հայ ռազ-
մական գործիչներու կեանքին ու 
գործունէութեան։
Խմբագիրին հաղորդումով՝ անիկա 
պիտի առաքուի նաեւ ՌԴ հայկա-
կան համայնքներ՝ հանգամանքներու 
բերումով մայրենի լեզուին ոչ միշտ 
հաղորդ մեր հայրենակիցներուն եւ, 
առհասարակ, ռուսալեզու ընթեր-
ցողներուն համար՝ ծառայելով 
իբրեւ եւս մէկ օղակ հայ եւ ռուս 
ժողովուրդներու բարեկամութեան 
դարաւոր շղթային։
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Ծաղկազա՞րդ, Թէ Սեւերի Ու 
Սպիտակների Հանրաքուէ

Ապրիլի 5-ին ժողովուրդն իր կարծիքը կը յայտնիՙ արժէ՞ արդեօք 
դադարեցնել մինչեւ 2015 թուականի սահմանադրական բարե-
փոխումները, այսինքն նախկին իշխանութեան օրօք նշանակուած 
Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ նրա անդամների 
լիազօրութիւնները, թէ՞ ոչ: Ի դէպՙ այս փոփոխութիւնները ոչ մի 
կերպ չեն ազդում ՍԴ գործող 9 դատաւորներից երկուսի վրայՙ 
Վահէ Գրիգորեանի եւ Արմէն Դիլանեանի։ Նրանք ընտրուել են 
յետյեղափոխական Հայաստանում ու չեն համապատասխանում, 
Նիկոլ Փաշինեանի խօսքով ասած, Սերժ Սարգսեանի հագով կարած 
քոստիւմին: Այսինքնՙ ներկայ Սահմանադրութեան: 
Մի կողմ թողնենք այն համոզմունքը, որ սահմանադրական հանրաքուէն 
պէտք է լինի համահայկական, Հանրապետութեան իւրաքանչիւր 
քաղաքացուն օգուտ բերող, այլապէս չարժեր այսքան գումար եւ 
ժամանակ ծախսել: Այստեղ հարցն այլ է: 
Շատերը կը յիշեն 2015ի սահմանադրական փոփոխութիւնների 
ժամանակ Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարում էր, որ Սահմանադրութիւնը 
Սերժ Սարգսեանի ու նախկին ռեժիմի հագով կարած քոստիւմ 
է: Յեղափոխութիւնից կամ իշխանափոխութիւնից յետոյ, ինչպէս 
կ՛ուզէք անուանէք, վարչապետ դարձած Նիկոլ Փաշինեանն, ըստ 
էութեան, շատ յարմար տեղաւորուեց այդ քոստիւմի մէջ: Սակայն, 
մի հատուած կարծես լաւ չի նստել վարչապետի վրայ: Դա հենց 
Սահմանադրական դատարանն է: Եւ ահա, իշխող ուժը կրկին դիմում 
է հասարակութեանը: Այն հասարակութեանը, որն աչքերը փակ 
հաւատում է իրեն: Քաղաքագիտօրէն ասածՙ քաղաքական ձեռնախաղ 
է իրականացւում: 
Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել այն հանգամանքին, որ ներկայ 
իշխանութիւնները ոչ թէ ուզում են փոխել վատ եւ նախկին ռեժիմի 
համար կարուած Սահմանադրութիւնը, այլՙ դրա մի կէտը, որն այսօր 
խանգարում է: Միթէ՞ չարժէ այդ հանրաքուէի մէջ ընդգրկել աւելի 
կարեւոր յօդուածներ եւսՙ Հայաստանի ընդհանուր ռազմավարական 
խնդիրների վերաբերեալ: Բազմիցս շեշտել ենք, որ մէկ անձի պաշտօնից 
հեռացնելու համար կատարուող այս հանրաքուէն, որեւէ կապ չունի 
նախկին փտածութեան ու կաշառակերութեան դէմ պայքարի հետ: 
Սա պարզապէս քաղաքական հարց է, որով ներկայ իշխանութիւնները 
փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը: 
Վերջիվերջոյ, այդ նոյն Սահմանադրութեան փոփոխութեան հանրաքուէն 
վաւերացրած Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի նախագահ 
Տիգրան Մուկուչեանը, շարունակում է յետյեղափոխական Հայաստա-
նում եւս պաշտօնավարել: Այնինչ, վերջինս ներկայ յեղափոխական 
գործիչների կողմից մշտապէս դիտարկուել է որպէս իշխանութեան 
համար ընտրութիւններում թուեր նկարող անձ: Թէ ինչ խնդիր կայ: Հիմա 
էլ յեղափոխական իշխանութեան համար թուեր կը նկարի: Իրավիճակն 
առաւել քան զաւեշտալի է:
 Խօսք անգամ լինել չի կարող արդարութեան վերականգնման մասին: 
Եթէ արդարութիւն, ապաՙ միայն Սահմանադրութեան ամբողջական 
փոփոխութիւն: Պիւտճէից միլիարներ ծախսել մէկ անձին պաշտօնից 
հեռացնելու համար, ապացուցում է ներկայ իշխանութիւնների տենչերու 
բարձր մակարդակը:
Ի վերջոյ, ժողովրդի օրինական բողոքների ժամանակ իշխանութիւնները 
ականջալուր չեն լինում: Ամուլսարը վառ օրինակ: Իսկ հիմա ամբողջ 
իշխանական քարոզչամեքենան կենտրոնացած է այդ նոյն ժողովրդին 
համոզելու գործում: 
Ի դէպՙ Տէր Յիսուս Քրիստոսի` Երուսաղեմ յաղթական մուտքի յիշա-
տակը` Ծաղկազարդը, Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին 
այս տարի տօնախմբելու է Ապրիլի 5-ին: Վատ է, որ սահմանադրական 
հանրաքուէն այնքան հապճեպ են ուզում կազմակերպել, որ հաշուի չեն 
առել քրիստոնէական այս կարեւոր տօնը: Հասարակութեանը կեղծ 
օրակարգի ու քրիստոնէական կարեւորագոյն տօնի միջեւ ընտրութիւն 
կատարելու հնարաւորութիւն է ընձեռնւում: 
Վատ է, որ Նոր Հայաստանի իշխանաւորները յատուկ ոտնակոխ են 
անում քրիստոնէական տօները: Կրկնակի վատ է, եթէ ընդհանրապէս 
չգիտեն, որ Ապրիլի 5-ին նշւում է Ծաղկազարդը: Չի բացառւում, որ 
փորձում են այդ օրը կապակցել Քրիստոսի չարչարանքների սկզբի հետ: 
Ինչպէս Վենետիկում Փաշինեանն իրեն համեմատեց Յիսուս Քրիստոսի 
հետ: Ամէն բան հնարաւոր է: Ծաղկազա՞րդ թէ՞ սեւերի ու սպիտակների 
հանրաքուէ: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

Ինչպէս ամէն տարի, այս 
տարին եւս դիմաւորած 
էինք նոր յոյսերով, ակըն-

կալութիւններով, սակայն դեռ 
ներկայ տարուան սկիզբին 
աշխարհ դէմ յանդիման եկաւ 
Չինաստանէն տարածուած 
քորոնա ժահրի՝ թագա-
ժահրի սպառնալիքին հետ։ 
Բազմաթիւ երկիրները մտա-
հոգութեան մղած է ժահրի 
տարածման վտանգը, ինչ-
պէս որ ան պատճառ եղած 
է տասնեակ մարդոց մահուան։ Դեռ 2007 թուականին Առողջապահու-
թեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը իր տարեկան զեկոյցին 
մէջ նախազգուշացուցած էր, թէ վարակիչ հիւանդութիւնները այսօր կը 
տարածուին աւելի արագ, քան երբեք։ Ըստ կազմակերպութեան այդ 
տարուայ տուեալներուն՝ հիւանդութիւններու արագ տարածումը կրնայ 
համաշխարհային համաճարակի պատճառ դառնալ եւ ո՛չ միայն մարդոց 
առողջութեան, այլ նաեւ համաշխարհային տնտեսութեան եւ քաղաքական 
կայունութեան վրայ աղէտալի հետեւանքներ ունենալ։ 
Մարդկութիւնը արդէն վաղ ժամանակներէն տառապած է վարակիչ հիւան-
դութիւններով, համաճարակներով, որոնց արագ փոխանցման առընչու-
թեամբ տե-ղի ունեցած են հաւաքական մահեր։ Ստորեւ կը ներկայացնենք այն 
համաճարակները, որոնք գորշ գոյներով արձանագրուած են պատմութեան 
էջերուն մէջ։
ԱՆԹՈՆԻՆՈՒՍ ԺԱՆՏԱԽՏԸ
Անթոնինուս ժանտախտը (նաեւ կը կոչուի Կալէնի ժանտախտ) պատմութեան 
մէջ արձանագրուած առաջին հանրածաւալ ախտերէն մին կը համարուի։ 
Օրական 2 հազար մարդոց մահուան պատճառ եղած համաճարակը 
Հռոմէական կայսրութեան բնակչութիւնը 30 տոկոս նուազեցուցած է 165-
180 թուականներու միջեւ։ Համաճարակը Կայսրութեան սահմաններէն ներս 
հասած է Արեւելքի արշաւանքէն վերադարձող վարակուած զինուորներուն 
պատճառով։ 
ԺԻՒՍԹԻՆԻԱՆՈՍԻ ԺԱՆՏԱԽՏ
Ժիւսթինիանոս ժանտախտը առաջին անգամ ծագեցաւ 541 թուականին 
Բիւզանդիոնի մէջ եւ այս հիւանդութեան զոհ երաւ շուրջ 100 միլիոն մարդ։ 
Համաճարակը 200 տարուայ տեւողութեամբ տարածուեցաւ Ափրիկէի, 
Եւրոպայի, Կեդրոնական եւ Հարաւային Ասիոյ ու Արաբիոյ մէջ։ Ըստ պատ-
մաբաններու, համաճարակը ոչնչացուց Բիւզանդական կայսրութեան 
բնակչութեան 40 տոկոսը. միայն Կոստանդնուպոլսոյ մէջ օրական 5-10 հազար 
մարդ մահացաւ եւ կարելի չեղաւ վերականգնուիլ նման հարուածէ մը ետք։
ՍԵՒ ՄԱՀ
Սեւ մահ եւ կամ Մեծ ժանտախտ կը համարուի մարդկութեան պատմու-
թեան մէջ ամեամահաբեր համաճարակներէն մին։ Համաճարակը սկսաւ 
տարածուիլ Կեդրոնական Ասիոյ մէջ, ուրկէ Մետաքսի ճանապարհով հասաւ 
Խրիմ։ 1346-1353 թուականներու միջեւ գրեթէ ամբողջ աշխարհ տարածուած 
համաճարակը միայն Եւրոասիոյ մէջ պատճառ դարձաւ 70-200 միլիոն 
մարդոց մահուան։ Ընդհանուր հաշուարկով՝ Սեւ մահուան հետեւանքով 
աշխարհի բնակչութիւնը 450 միլիոնէն նուազեցաւ 350-375 միլիոնի։ Մինչեւ 
17-րդ դար, աշխարհի բնակչութիւնը չհասաւ համաճարակէ առաջ եղած 
բնակչութեան մակարդակին։ Սեւ մահուան արդիւնքին ծագեցան զանազան 
ընկերվարական, կրօնական, տնտեսական շարժումներ, որոնք մեծ հետք 
թողեցին Եւրոպայի պատմութեան մէջ։ 
HIV / AIDS (ԷՅԾ)
Ձեռքբերովի իմուտային (անվարակելիութեան) անբաւարարութեան 
համախտանիշ AIDS փոխանցիկ հիւանդութիւն մըն է, որ յառաջ կու գայ 
մարդու իմուտային անբաւարարութեան ժահրով՝ HIV-ով։ AIDS-ը առաջին 
անգամ Միացեալ Նահանգներու մէջ 1981 թուականին արձանագրուեցաւ՝ 
որպէս ինքնուրոյն հիւանդութիւն։ Քանի մը տարուայ ընթացքին վարակի 
տարածումը ձեռք բերած է համաճարակի բնոյթ եւ ներկայիս AIDS-ը 
կը համարուի մահուան պատճառ հանդիսացող ամենատարածուած 
հիւանդութիւններէն մին։ 2016-ի տուեալներով՝ մօտաւորապէս 36.7 
միլիոն հոգի վարակուած էր HIV-ով։ Համաշխարհային Առողջապահա-
կան կազմակերպութեան պաշտօնական տուեալներուն համաձայն, ամէն 
վայրկեան ամբողջ աշխարհի վրայ HIV-ով կը վարակուի 19 մարդ, իսկ 
ԷՅԾ-ի զոհ կը դառնայ 11 մարդ։ Ներկայիս, աշխարհի բոլոր երկիրներուն 
մէջ գրանցուած է այս հիւանդութիւնը, սակայն վարակի տոկոսը աւելի 
մեծ է Կեդրոնական Ափրիկէի, Քարիպեան ծովի երկիրներու եւ Միացեալ 
Նահանգներու մէջ։ 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն
Ռէալ Մատրիտ Կէտ Կորսնցուց
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, առաջատար «Ռէալ Մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 17-րդ դիրքը 
գրաւող «Սելթա Տէ Վիկօ» դէմ եւ հակառակ անոր որ առաջատարը տիրապետեց 
մրցումին, սակայն Սմոլով նշանակեց «Սելթա»ի կոլը 7-րդ վայրկեանին, Եակօ 
Ասփասի փոխանցումով: 52-րդ վայրկեանին Քրուս հաւասարեցուց հաշիւը, 
Մարսելոյի փոխանցումով: 65-րդ վայրկեանին, Սերժիօ Ռամոս տուգանային 
հարուածով հաշիւը դարձուց 2-1, սակայն 85-րդ վայրկեանին, Սանթի Մինա 
նշանակեց «Սելթա»ի հաւասարութեան կոլը, Տենիս Սուարէզի փոխանցումէն 
օգտուելով: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Վալենսիա – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-2
- Պարսելոնա  – Խեթաֆէ 2-1
Կոլեր.Կրիզման 33, Ս.Ռոպերթօ 39, փոխ.Մեսսի – Անխէլ 66
- Սեւիյա  – Էսփանիոլ 2-2, - Լեկանէս – Ռէալ Պեթիս 0-0
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Օսասունա  0-1
- Ռէալ Մատրիտ  – Սելթա Տէ Վիկօ 2-2
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 53 կէտ +30, 2)Պարսելոնա 52 կէտ +28, 3)
Խեթաֆէ 42 կէտ +14, 4)Աթլեթիքօ Մատրիտ 40 կէտ +8, 5)Սեւիյա 40 կէտ +6:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն
Եունայթըտ Յաղթեց Չելսիին

Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 
4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն իր դաշտին՝ «Սթեմֆըրտ Պրիճ»ի վրայ մրցեցաւ 
9-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի դէմ: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, թէեւ «Չելսի»ն ունէր դիպուկ հարուածներու առաւելութիւն, սակայն 
«Եունայթըտ»ն էր որ նշանակեց 45-րդ վայրկեանին, Մարսիալի միջոցով, Ուան-
Պիսաքայի փոխանցումով եւ մակուայրի միջոցով 66-րդ վայրկեանին, Պրունօ 
Ֆերնանտէշի փոխանցումով: «Եունայթըտ» 38 կէտով բարձրացաւ 7-րդ դիրք: 
Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները. 
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ  – Լեյսթըր Սիթի 0-0
- Ասթըն Վիլլա  – Թոթընհէմ Հոցփըր  2-3
- Արսենալ  – Նիւքեսըլ Եուն. 4-0
- Չելսի  – Մանչեսթըր Եուն. 0-2, - Նորիչ Սիթի – Լիվըրփուլ 0-1

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Պայըրն Ամրապնդեց Իր Դիրքը
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի մրցումներու 
ծիրին մէջ, առաջատար «Պայըրն Միւնիխ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 13-րդ 
դիրքը գրաւող «Քէօլն»ի դէմ եւ իր առաւելութիւնը օգտագործեց ու յաղթեց 
Լեվանտովսքիի մէկ, Քոմանի մէկ եւ Կնապրիի երկու կոլերով: Ութ նշանակեց 
«Քէօլն»ի միակ կոլը: Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ զիջեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող «Վոլֆսպուրկ»ին, 
Վեկհորսթի հէթ թրիքով: Հայ մարզիկը մնաց պահեստայիններու նստարանին 
վրայ: Այս հանգրուանին ադձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները:
- Պորուսիա Տորթմունտ – Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ 4-0
- ՌՊ Լայփցիկ  – Վերտէր Պրեմըն 3-0
- Հոֆընհայմ  – Վոլֆսպուրկ 2-3
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ  – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-4

- Քէօլն  – Պայըրն Միւնիխ 1-4, - Մայնց05  – Շալքէ04   0-0
Դասաւորում.1)Պայըրն 46 կէտ +38, 2)Լայփցիկ 45 կէտ +31, 3)Պորուսիա 
Տորթմունտ 42 կէտ +31, 8)Հոֆընհայմ 33 կէտ -2:

Իտալիոյ Բաժակ
Նափոլի Յաղթեց Ինթէր Միլանին
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի կիսա-
ւարտական հանգրուանի երթի մրցումները: Առաջատար «Ինթէր Միլան»ը 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող «Նափոլի»ի դէմ: Հակառակ 
«Ինթէր»ի առաւելութեան, «Նափոլի»ն էր որ 57-րդ վայրկեանին նշանակեց 
սպանացի Ֆապիան Ռուիզի միջոցով եւ Տի Լորենզոյի փոխանցումով: 2-րդ 
դիրքը գրաւող «Եուվենթիւս»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող 
«Միլան»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին հաշիւը բացաւ «Միլան»ի 
Ռեպիչը 61-րդ վայրկեանին, Քասթիյեխոյի փոխանցումով, սակայն մրցումի 
90+1-րդ վայրկեանին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ նշանակեց հաւասարութեան 
կոլը տուգանային հարուածէն: 71-րդ վայրկեանին «Միլան»ի Հերնանտէզը 
ստացած էր իր երկրորդ դեղին քարտը: Այս մրցումներուն արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Ինթէր Միլան  – Նափոլի 0-1
- Միլան – Եուվենթիւս 1-1

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն
Եուվենթիւս Եւ Լացիօ Յաղթական
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանու-
թեան 24-րդ հանգրուանի ամենա-
հետաքրքրական մրցումին, 3-րդ 
դիրքը գրաւող «Լացիօ Ռոմա»ն 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առա-
ջատար «Ինթէր Միլան»ի դէմ եւ 
հաւասարակշռուած մրցումին, 
թէեւ 44-րդ վայրկեանին Եանկ 
նշանակեց առաջին կոլը «Ինթէր»ի 
համար, սակայն Իմմոպիլէ տուգանայինով 50-րդ վայրկեանին եւ Միլինքովիչ-
Սավիչ 69-րդ վայրկեանին նշանակեցին «Լացիօ»ի կոլերը: «Եուվենթիւս» եւ 
«Լացիօ» գրաւեցին առաջին եւ երկրորդ դիրքերը, մինչ «Ինթէր» նահանջեց 
երրորդ դիրք: 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն կրեց իր 7-րդ պարտութիւնը, երբ 
զիջեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Աթալանթա»ի դաշտին վրայ: Մխիթարեան 
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: Թէեւ Ծեքօ բացաւ հաշիւը «Ռոմա»ի համար 
45-րդ վայրկեանին, սակայն Փալոմինօ եւ Փաշալիչ նշանակեցին «Աթալանթա»ի 
յաղթանակի կոլերը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պոլոնիա  – Ճենովա 0-3, - Աթալանթա  – Ռոմա 2-1
- Եուվենթիւս  – Պրեշիա 2-0,  - Քալիարի – Նափոլի 0-1
- Լացիօ Ռոմա  – Ինթէր Միլան 2-1
- Միլան  – Թորինօ 1-0
Դասաւորում.1)Եուվենթիւս 57 կէտ +23, 2)Լացիօ ռոմա 56 կէտ +34, 3)Ինթէր 
Միլան 54 կէտ +27, 4)Աթալանթա 45 կէտ +31, 5)Ռոմա 39 կէտ +11:

Ֆրանսայի Բաժակ
Մարսէյ Զիջեցաւ Լիոնին
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի քառորդ 
աւարտական հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի առաջին մրցումին, 
երրորդ դիրքը գրաւող «Ռէն»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ «Մոնփելիէ»ն 
դուրս ձգող, չորրորդ դասակագի «Պելֆոր»ին դէմ եւ կրցաւ յաղթել: Կոլերը 
նշանակեցին Ռաֆինիան, Նիանկը տուգանայինով եւ Սիեպաչէօն: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները. 
- Պելֆոր (Դ.Դաս.) – Ռէն 0-3
- Տիժոն  – Փարի Սէն Ժերմէն 1-6
- Օլիմփիք Լիոնէ  – Օլիմփիք Մարսէյ 1-0
- Էփինալ (Դ.Դաս.) – Սենթ Էթիէն 1-2

Մանչեսթըր Սիթի Պատժուած
Եւրոպայի Ֆութւոլի ֆետերասիոնը՝ ՈՒԵՖԱ-ն, պատժեց Անգլիոյ «Մանչեսթըր 
Սիթի» խումբը երկու տարեշրջան զայն զրկելով եւրոպական ֆութպոլի 
մրցաշարքերու մասնակցելէ: Պատճառը ակումբի տէրերուն կատարած ապօրինի 
ներդրումներն են ամավարկին կամ պիւտճէին մէջ: Ակումբը պիտի բողոքարկէ 
սահմանուած պատիժը Լոզանի մարզական դատարանին մէջ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Ճատրակ
Պունտըսլիկա
Մովսէսեանի Խումբը Առաջատար
Գերմանիոյ ճատրակի ախոյեանութեան՝ Պուն-
տեսլիկայի մրցումներուն, «Պատէն-Պատէն» 
քաղաքի խումբի անդամ Սերկէյ Մովսէսեան 
երկու յաղթանակ տարաւ եւ բարելաւեց իր 
անհատական վարկանիշը ու մտաւ աշխարհի 
առաջին 100 վարպետներու ցանկին մէջ: Խումբին 
մաս կը կազմէ նաեւ Լեւոն Արոնեանը: «Պատէն-
Պատէն» վեց հանգրուան ետք ունի 12 կէտ եւ կը 
գրաւէ առաջատարի դիրքը:

Պասքեթպոլ
Յորդանանի Մրցաշարք
Լիբանան Շահեցաւ Իր Երկրորդ Տիտղոսը

Յորդանանի մէջ աւարտեցան պասքեթպոլի Արեւմտեան Ասիոյ հաւաքական-
ներու Ապտալլա Բ. Թագաւորի մրցաշարքի մրցումները: Աւարտական մրցումին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Լիբանան – Յորդանան 71-68 
Քառորդներ.18-24, 37-35, 49-50, 71-68
Այս արդիւնքին հիման վրայ, Լիբանանի հաւաքականը կրցաւ շահիլ այս կարեւոր 
մրցաշարքին տիտղոսը: Մրցաշարքին կը մասնակցէին նաեւ Սուրիոյ, Իրաքի եւ 
Պահրէյնի հաւաքականները: Լիբանանի հաւաքականը տարաւ չորս յաղթանակ:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն
ԱՄՆ Յաղթեց Աշխարհի Հաւաքականին
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի Արեւելեան շրջանի եւ Արեւմտեան շրջանի 
միջեւ տարեկան մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Արեւմտեան շրջան – Արեւելեան շրջան 157-155
Ամենալաւ նշանակողներ.Քաուհի Լէոնարտ 30 կէտ – Ճիաննիս Անթեթոքումփօ 
25 կէտ
Այսպիսով, ԼըՊրոն Ճէյմզի առաջնորդած խումբը միայն երկու կէտի տար-
բերութեամբ յաղթեց Ճիաննիս Անթեթոքումփոյի առաջնորդած խումբին:
Իսկ ԱՄՆ-ի եւ աշխարհի պասքեթպոլի հաւաքականներուն միջեւ տեղի ունեցած 
մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
ԱՄՆ – Աշխարհի հաւաքական 151 – 131
Այս արդիւնքով, ԱՄՆ-ի հաւաքականը առաւելութեան հասաւ աշխարհի 
հաւաքականի նկատմամբ

Պասքեթպոլ
Եւրասիական Լիկա
Պարսի Աթիրաու Դարձաւ Առաջատար
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Եւրասիական պասքեթպոլի Լիկայի 

մրցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
-Պորիսֆէն (Պելառ.) - Մալախովքա (Ռուս.)  90-88
- Մալախովքա (Ռուս.) - Պորիսֆէն (Պելառ.)  98-91
-Արսենալ Թուլա (Ռուս.) – Պորիսֆէն (Պելառ.) 96-94
- Պորիսֆէն (Պելառ.) - Արսենալ Թուլա (Ռուս.) 79-76
-Պարսի Աթիրաու (Ղազ.) - Ուրարտու (Հայ.)  80-74
Դաս. 1)Պարսի 7 յաղթ – 2 պարտ, 2)Պորիսֆէն 5-3, 3)Արսենալ 4-4, 4)Արագած 
4-4, 5)Ուրարտու 3-6, 6)Մալախովքա 2-6:

Ըմբշամարտ
Եւրոպայի Ախոյեանութիւն
Ղարիպեան, Ալեքսանեան, Ասլանեան Եւ 
Չալեան Փայլեցան
Իտալիոյ մայրաքաղաք Հռոմի մէջ սկսան ըմբշամարտի Եւրոպայի ախո-
յեանութեան մրցումները: Հայաստանի հաւաքականը ցարդ արձանագրեց 
հետեւեալ արդիւնքները.
-Յունահռոմէական ոճի 55 քկ.դասակարգին մէջ, Ռուտիկ Մկրտչեան 1/4-րդ 
աւարտականին պարտուեցաւ ատրպէյճանցի ըմբիշէ մը: Կիսաւարտականին, 
ատրպէյճանցին պարտուգեցաւ Պուլկարիան ներկայացնող Էտմոնտ Նազա-
րեանէն, որ Պուլկարիոյ հաւաքականի մարզիչ Արմէն Նազարեանի որդին է: 
Նազարեան շահեցաւ այս դասակարգի ոսկէ մետալը:
-Յունահռոմէական ոճի 60 քկ.դասակարգին մէջ, Գէորգ Ղարիպեան 1/8-
րդ աւարտականին յաղթեց պուլկարացի ըմբիշի մը, ապա տանելով երկու 
յաղթանակ, հասաւ աւարտական:
-Յունահռոմէական ոճի 63 քկ.դասակարգին մէջ, Սահակ Յովհաննիսեան 1/8-
րդ աւարտականին պարտուեցաւ վրացի ըմբիշէ մը:
-Յունահռոմէական ոճի 67 քկ.դասակարգին մէջ, Կարէն Ասլանեան 1/16-րդ 
աւարտականին յաղթեց շուէտացի ըմբիշի մը: Ապա տանելով երկու յաղթանակ, 
հասաւ կիսաւարտական հանգրուան: Այս հանգրուանին ան պարտուեցաւ ռուս 
ըմբիշէ մը 3-4 հաշիւով ու պիտի մրցի պրոնզէ մետալի համար:
-Յունահռոմէական ոճի 72 քկ.դասակարգին մէջ, Մալխաս Ամոյեան 1/8-րդ 
աւարտականին պարտուեցաւ խրուաթ ըմբիշէ մը:
-Յունահռոմէական ոճի 77 քկ.դասակարգին մէջ, Կարապետ Չալեան 
երկու յաղթանակէ ետք հասաւ կիսաւարտական հանգրուան, ուր զիջեցաւ 
ատրպէյճանցի ըմբիշի մը: Պրոնզէ մետալի մրցումին յաղթեց Պուլկարիան 
ներկայացնող Հայկ Մնացականեանին եւ շահեցաւ պրոնզէ մետալը:
-Յունահռոմէական ոճի 82 քկ.դասակարգին մէջ, Ռուբէն Ղարիպեան 1/16-րդ 
աւարտականին յաղթեց իսրայէլցի ըմբիշի մը:
-Յունահռոմէական ոճի 87 քկ.դասակարգին մէջ, աշխարհի եւ Եւրոպայի 
ախոյեան Մաքսիմ Մանուկեան 1/8-րդ աւարտականին պարտուեցաւ վրացի 
ըմբիշէ մը:
-Յունահռոմէական ոճի 97 քկ.դասակարգին մէջ, Արթուր Ալեքսանեան 1/8-րդ 
աւարտականին յաղթեց թուրք ըմբիշի մը, ապա 1/4-րդ աւարտականին յաղթեց 
պուլկարացի ըմբիշի մը ու անցաւ կիսաւարտական: Յաղթելով ֆինլանտացի 
մարզիկի մը 8-1 հաշիւով, ան հասաւ աւարտական:
-Յունահռոմէական ոճի 105+ քկ.դասակարգին մէջ, Դաւիթ Օվասափեան 1/8-րդ 
աւարտականին պարտուեցաւ ատրպէյճանցի ըմբիշէ մը:
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Զարգանալով Կը Դառնանք Գիտոսիկ՝ 
Դիակնացնելով Հայերէնը

Մրգաստանի մը նման կը սիրեմ
                        քեզ, հա՛յ լեզու,

Մեր հայրենի պալատէն,
                պարտէզներէն մնացորդ՝

Դալարագեղ դուն պուրա՛կ,
                    որ դիմացար դարերու

Ու կը մնաս առոյգ,
                 հին աւիշովդ կենսայորդ…

 
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

 

Այնքա՜ն կեանք եւ ճշմարտութիւն կայ բանաստեղծի խօսքին մէջ: Լեզու‘ 
որ դիմացած է, երբ պալատներ փուլ եկած են:
Տէ՞ր ենք լեզուին‘ որ մեր հայրերու կտակն է:

Գաղտնիք չէ, համաշխարհայնացումը ընդհանուր բնութագրումով քաղա-
քակրթական է, ներառնելով քաղաքականութիւնը, մշակոյթները, տնտե-
սութիւնը, բարքերը:
Գաղտնիք չէ նաեւ այն, որ այդ ճամբուն վրայ վտանգուած են ազգային 
ինքնուրոյնութիւնները անոնց, որոնք փոքր են, նաեւ անոնց, որոնք այսօր 
փոքր չեն համարուիր:
Սպառողի եւ զբօսնողի մշակոյթը կրնա՞յ մոռցնել տալ ինքնութիւն եւ 
արժէքներ:
Այդ վտանգը կարծէք վատութեամբ կ՛ընդունուի մեր ազգի անդամներուն 
եւ ղեկավարութիւններուն կողմէ, փերեզակի հաշիւներով եւ ժամանակին 
հետ քայլ պահելու թեթեւսոլիկութեամբ, այդ ալ վերածելով ազգային 
քաղաքականութեան, որ ոչինչով ազգային է:
20 Յունիս 2019ին, ֆրանսացի հարիւր մտաւորականներ ֆրանսերէնի պաշտ-
պանութեան առաջադրանքով կոչ ստորագրած էին: Այդ կոչը ընդվզումով կը 
խօսէր ֆրանսերէնի ոչ-ցանկալի վիճակին մասին: Ֆրանսերէնին՝ որ ունի 
հսկող, տէր, զայն արժէքի վերածող գիր եւ գրականութիւն:
Անոնք կը գտնէին, որ ֆրանսերէնը խեղդամահ կ՛ըլլար «անկլօ-ամերիկե-
րէն»ին կողմէ: Կոչ կ՛ընէին որ երկրի նախագահը պաշտպանէր ֆրանսերէնը:
Որ չի նշանակեր արհամարհել կամ ստորագնահատել անգլերէն-ամերիկե-
րէնը, բայց տէր ըլլալ սեփական ինքնութեան, չընթանալ այլասերման ուղիով:
Հարիւր մտաւորականներ կոչ կ՛ընէին, որ նախագահը տար օրինակը եւ 
օտարերկրեայ իր ճամբորդութիւններուն ընթացքին հրաժարէր Շէյքսփիրի 
լեզուն գործածելէ…
Նոյն ժամանակ կը պահանջէին, որ նոր արտադրութիւններուն եւ ապրան-
քատեսակներուն տրուին ֆրանսերէն անուններ:
Յայտարարութիւնը կ՛ըսէր. Il y va de notre identite nationale… Այսինքն խնդրոյ 
առարկայ է մեր ազգային ինքնութիւնը…
Հզօր մշակոյթով եւ աշխարհատարած լեզուով Ֆրանսայի հարիւր մտա-
ւորականները ինքնութեան կորուստի մղձաւանջի ահազանգով կը պահան-
ջեն, որ իրենց նախագահը օտարերկրեայ իր այցելութիւններուն ընթացքին 
ազգային ինքնապաշտպանութեան համար անգլերէն չխօսի:
Հայաստան եւ Սփիւռք(ներ) օրինակելիութեան լսելիք չունի՞նք այդ հարիւրի 
կոչին մէջ: Մենք, վերնախաւ եւ ժողովուրդ: Ժողովուրդ, որուն համար յաճախ 
ըսած ենք, որ միշտ պահած է եւ կը պահէ ազգի առհաւական (atavique) 
առաքինութիւնները: Կարծէք տարազը այսօր դատարկ կը հնչէ:
Լենինէն Պրեժնեւ ըսած եւ կրկնած էին, որ ամէն խորհրդային քաղաքացի 
պէտք է սորվի ռուսաց մեծ լեզուն… եւ կոչը կամայ-ակամայ լսուած էր:
Սփիւռք(ներ)ի մէջ, վասն պատշաճելու եւ լաւ ապրելու, նոյն եղանակը 
նուագուած էր եւ լսուած:
Մի՛շտ ի հեճուկս հայերէնի:
Ազգի գոյութենական կոչը երգած էին հայ մտաւորականները, բանաստեղծ-
ները, պանծացնելով հայերէնը: Անոնց խօսքերը այսօր հանդէսներու բեմերուն 
գեղօր են, անոնք կոչուին Չարենց թէ Սիլվա Կապուտիկեան, Վահան 
Թէքէեան թէ Մուշեղ Իշխան: Բայց մեծ ու պզտիկ կը մոռնանք, մոռցած ենք, 
որ հայերէնը հարազատ տուն է:
Հայաստան եւ Սփիւռք(ներ), հոգեբանական աղիտալի մակերեսայնութեան, 
տեղատուութեան եւ յաջողելու սնափառութեան հետեւանքով, անհատ եւ 

հաւաքականութիւններ կը հարուածեն հայերէնը: Արդէն շուրջ օտար եօթը 
հարիւր բառեր հաւաքած եմ, եւ անոնց ցանկը վերջնական չէ, այդ բառերը 
վայրագ կերպով ներխուժած են Հայաստանի մէջ խօսուող եւ գրուող հայերէնի 
մէջ, չես գիտեր որ բանգիտութեան տուրք տալու համար: Սփիւռք(ներ)էն 
այդ բառերը թութակաբար կրկնող համբակներ ալ կան:
Իսկ սփիւռքներու հայերէնը, բախտաւոր պարագային ցածորակ հաղոր-
դակցական միջոց է, ընդհանրապէս աղքատացած բառապաշարով, քերա-
կանութեան եւ շարահիւսութեան անտեսումով, եւ ամէն օր բազմացող օտա-
րաբանութիւններով. ախտաժէտ թրքաբանութիւններուն վրայ գումարելով 
արաբաբանութիւններ, ֆրանսաբանութիւններ, իրանաբանութիւններ, 
անգլիաբանութիւն-ամերիկանաբանութիւններ:
Ականաւորներ,- կամ իրենք զիրենք այդպէս տեսնել ուզողներ,- ակադեմական 
ճոխութեամբ կամ անճոխութեամբ, հայկական եւ օտար բեմերէ կը խօսին 
օտար լեզուներ, որոնց շարքին՝ Հայաստանի ներկայացուցիչները:
Ինչո՞ւ հայերէն պիտի չխօսին միաժամանակ, ի հարկին իրենց խօսածը 
թարգմանել տալով՝ բանաւոր կամ գրաւոր բաժնելով:
Միշտ պէտք է կրկնել, յարգելով ժամանակավրէպ համարուող հետզհետէ 
անգտանելի դարձող բացառութիւնները:
Դեռ Ֆրանսայի օրինակով, բողոքով եւ պահանջով հանդէս չեկան Հայաստա-
նէն հարիւր մտաւորականներ: Ինչո՞ւ նոյն ակնկալութիւնը չունենալ Սփիւռ-
քէն, որուն ցարդ գոյապայքարի առանցքին եղած է հայերէնը: Վաղը պիտի 
ըսենք՝ եղած էր հայերէնը:
Կայ հակառակին փաստը. անհատաբար եւ հաւաքաբար հիացման պահեր 
կ՛ապրինք՝ լսելով հայածնունդի օտարաբարբառ շքեղ խօսքը, որպէս ապացոյց 
մեր բնատուր շնորհին եւ ընդունելի ըլլալու հիւանդագին ակնկալութեան:
Յառաջդիմութիւն կը համարենք, երբ օտար լեզուներով կ՛աղօթենք, օտար 
լեզուներով ժողովներ կը գումարենք, թերթ կը հրատարակենք, գիրք կը գրենք:
Երեւելիութիւններու անմահացման եւ պանծացման համար շէնքեր կը 
կառուցուին, մարմարի կամ պրոնզի վրայ անուններ կը գրուին…
Ազգապահպան ի՞նչ ժառանգութիւն կը ստեղծենք, որպէսզի կտակենք:
Բայց երբ հայ ազգը վաղը դառնայ անինքնութիւն հաւաքականութիւն, ի՞նչ 
բան պիտի յիշեցնեն այդ անունները:
Վերջին տասը օրերուն քաղած ախտաբառերու ցանկ մը կը կցեմ, ոչ 
ծաղկաքաղ, ծաղիկը գեղեցիկ է եւ հմայիչ (իսկ եթէ ուրիշ հարիւրաւոր 
ախտաբառեր ստանալու ցանկութիւն ունեցողներ կան, թող գրեն թերթին):
Վերջին տասը օրերուն խօսուած եւ գրուած ախտաբառերու հունձք.
Կոնսերվացման, տրանսֆորմացիա, աորա, լիդեր, սենատոր, նեգատիվ, 
դիստանցիա, պրիմիտիվ, պոզիտիվ, գլոբալ, վերաֆորմատավորման, 
տոտալիզատորը, դեֆորմացիա, իներցիա, քաղաքական լանդշաֆտ, 
էքսցենտրիկ, կոլապս, չարչիական արշին, կոնֆիդենցիալության, նոր-
մատիվ, արսենալ, պաթետիկ, ամեն մի լայվ, ռոտացիոն, ֆավորիտ, 
անարխիա, իմպերատիվ, աբսուրդայնությունից, ատեստատ, էնտուզիազմ, 
պրոցեդուրայից, ադապտացվել, մոդեռնիստական…
Կարդալէ ետք հարց տուէ՛ք դուք ձեզի, պետութիւն, կուսակցական, եկե-
ղեցական, հրապարակագիր, բարերար, բանաստեղծ, արուեստագէտ, 
ծնողք եւ շարքային հայ, թէ ինչպէ՞ս կը դիակնանայ հայերէնը ձեր աչքին 
առջեւ: Եւ դուք մասնակից եւ մեղսակից էք այդ աղէտին: Ինչո՞ւ ազգի 
ինքնութեան եւ արդար իրաւունքի կացինով պիտի չմաքրենք հրապարակը՝ 
հոգեկոռուպցիայի ախտէն:
Հարց տուէ՛ք, թէ դուք ի՞նչ կ՛ընէք այս վարակին դէմ:
Հարցում. հայերէնին վախճանը ի՞նչ բանի վախճան պիտի ըլլայ:
Եթէ ազգային որակի հանդէպ լրջութեան եւ պատասխանատուու-
թեան վերաբերում ունենայինք, հայկական եւ հայերէն թերթերը եւ 
լրատուամիջոցները աշխատանքի կը կոչէին ՍՐԲԱԳՐԻՉՆԵՐ, որպէսզի ինչ 
որ կը ներկայացուի ընթերցողին գրուած ըլլայ ճիշդ եւ որակաւոր հայերէնով: 
Խօսքը բովանդակութեան մասին չէ, որ կը վերաբերի գիտական եւ գրական 
որակին:
Կը մոռնանք, որ ընթերցողին համար թերթը եւ լրատուամիջոցը մնայուն դպրոց 
է, անիկա պէտք է ունենայ ուղղագրական, քերականական, շարահիւսական 
եւ մեքենագրական ճշգրտութիւն: Նոյնը պէտք է ընել լսատեսողական 
լրատուամիջոցներու պարագային:
Այս գրաքննութիւն չէ, մսխում չէ, պերճանք չէ, այլ՝ մշակոյթ-ինքնութեան 
պաշտպանութիւն:
Հայերէնի վերջնական վախճանին մեղսակից կ՛ըլլանք՝ ընդունելով, որ թերթ, 
ձայնասփիւռ, հեռատեսիլ եւ անիշխանութեան բեմ համացանց, դառնան 
արեւելեան պազար, որ չի ծառայեր ազգային ինքնութեան, որակին, տոկալուն 
եւ տեւելու կամքին, այլ եսական եւ էսթէպլիշմընթային շահերու:
Սադայէլի շրջանակ‘ որմէ դուրս պէտք է գալ, նոյնիսկ եթէ այդ ընելու համար 
պէտք է ինքնագոհութեան կուռքերը քանդել:
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Համացանցի Վրայ

Թրքական Լրատուամիջոցը Շփոթած է Երեւանի 
ու Աղրը Քաղաքի Համայնապատկերները

Հեղինակաւոր «Forbes» ամսագիրը, ըստ 
ապրելու ու գործի յարմարաւէտութեան, դասա-
կարգած է Թուրքիոյ գրեթէ բոլոր նահանգներու 
կեդրոնական քաղաքները:
Թրքական «Sabah» թերթի կայքը ներկայա-
ցուցած է այդ դասակարգումը` ամէն մէկ 
քաղաքին կցելով իր համայնապատկերով լու-
սանկար մը:
Ներկայացուած հրապարակման մէջ առաջին 
տեղը Պոլիսն է, վերջին` 76-րդը` Թուրքիոյ 
ներկայիս Աղրը նահանգի կեդրոնը` համանուն 
Աղրը քաղաքը:
Քաղաքի համայնապատկերի փոխարէն, 
սակայն, օգտագործուած է Երեւան քաղաքի 
համայնապատկերը: Թրքական լրատուամիջո-
ցին ամենայն հաւանականութեամբ շփոթու-
թեան մատնած է այն, որ 2 քաղաքներէն ալ 
կ՛երեւի Արարատ լեռը:
Աւելցնենք նաեւ, որ այժմեան Թուրքիոյ Հան-
րապետութեան սահմաններու մէջ գտնուող 
պատմական Հայաստանի քաղաքները (Վան, 

Կարս, Արտահան, Իգտիր, Ուրֆա եւ այլն) նշեալ 
վարկանիշային դասակարգման մէջ վերջին 
տեղերու վրայ կը գտնուին։ Այս մէկը հետեւանք 
է երկրի արեւմտեան քաղաքներու համեմատ 
արեւելեան քաղաքներու ընկերա-տնտեսական 
մակարդակի նուազ զարգաց ըլլալը։

Հեռաւոր աստղերի ոսկեղէն կրակներ,
Որ մեռած էք յաւէտ ու յաւէտ կենդանի
Հոգիս էլ ձեզ նման մի քնքուշ փայլ ունի,
Հեռաւոր ............................
Ես ապրում եմ հեռու աշխարհի աղմուկից,
Բայց հոգիս աշխարհի տառապանքն է 
վառում
Ես ատում եմ մարդկանց առօրեայ հոգսերը
Ու փախչում եմ հեռու ..................
Ես սիրում եմ մարդկանց տենչանքները 
պայծառ,
Խորութիւնը մռայլ, ապստամբ բողոքը,
Երբ դառնում է մարդը հրդեհող մի
Ես ....... մարդու ....
Ես սիրում եմ աշնան գիշերները տխուր,
Երբ հոգին մենաւոր լալիս է խաւարում,
Երբ բացւում է հոգին մէնութեան 
տաճարում,
Ես ............................
Մայր֊ երկիր, քո որդիք միշտ օտար են 
իրար,
Երկնքի աստղեր` մտերիմ ու սիրող,
Երկնքի աստղերը` բոցավառ ու կարող,
Մայր֊երկիր, քո որդիք միշտ օտար են 
իրար...

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

Պատմութեան Մէջ Համաճարակներ

ՍՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԻՓ
Սպանական կրիփի տարածումը սկսաւ 
1918 թուականին եւ ամբողջ աշխարհի մէջ 
վարակուեցաւ շուրջ 500 միլիոն մարդ։ Այս 
համաճարակի զոհ դարձաւ 50-100 միլիոն հոգի, 
որ հաւասար է այդ թուականներու աշխարհի 
բնակչութեան շուրջ 5 տոկոսին։ Ժահրաբան Ճոն 
Օքսֆորտի կողմէ գլխաւորուած հետազօտողնե-
րու խումբը պարզած է, որ Էթապլի, Ֆրանսա, 
զինուորական հիւանդանոցային ճամբարը 
(hospital camp) ամենայն հաւանականութեամբ 
եղած է հիւանդութեան տարածման կեդրոնը։ 

Հիւանդութիւնը անուանուած է «սպանական 
կրիփ», որովհետեւ այդ մէկը առաջին անգամ 
Սպանիոյ մէջ արձանագրուած է՝ որպէս համա-
ճարակ։ 
ՀՆԴԿԱԽՏ
Պատմութեան ընթացքին արձանագրուած է եօթ 
հնդկախտի համաճարակ, որու հետեւանքով 
աշխարհի մէջ մահացած են միլիոնաւոր մար-
դիկ։ Հիւանդութիւնը աշխարհի մէջ տարածուած 
է Հնդկաստանէն, ուր արդէն մարդիկ հին 
ժամանակներէն ի վեր կ՚ապրէին հիւանդութե-
նէ վարակուելու վտանգին հետ։ Մինչեւ 1860 
թուականը հնդկախտը կեանքէն հեռացուցած է 
շուրջ 40 միլիոն հոգի։ 
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ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  տղոց պասքեթպոլի  
խումբը  յաղթանակ մը եւս աւելցուց  իր   յաղ-
թարշաւին  վրայ, երբ Լիբանանի պասքեթպոլի 
ախոյեանութեան չորրորդ դասակարգի  «Ֆայնըլ 
Ֆոր»  փուլի  մրցումներուն գծով, Կիրակի 16  
Փետրուար 2020-ին, Շիահի մարզադաշտին  
մէջ՝  72-62 արդիւնքով  պարտութեան մատնեց 
Քըֆըրհազիրը: 
Մրցումը  ընթացաւ ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  
տղոց   տիրապետութեան տակ: Մեր տղաքը 

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս Հասաւ Լիբանանի Պասքեթպոլի 
Ախոյեանութեան Աւարտականին

մրցումին առաջին իսկ պահէն ցուցաբերեցին  
յաղթանակի  տրամադրութիւն:
Շնորհիւ սոյն յաղթանակին, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի տղաքը հասան  չորրորդ դասակարգի 
ախոյեանութեան աւարտական փուլին: Կ’արժէ 
նշել, որ մեր տղաքը  յառաջիկայ տարուան 
համար, արդէն իսկ ապահոված են երրորդ  
դասակարգի ախոյեանութեան  մրցումներուն  
մասնակցելու  իրենց ուղեգիրը:
Ջերմապէս կը շնորհաւորենք   ՀԵԸ Անդրա-
նիկ Անթիլիասի պասքեթպոլի խումբին մար-
զիկները, մարզիչ Ճորճ Տաղերը, վարչական 
պատասխանատու՝ Թոնի Ճունթոյեանը եւ  բոլոր 
համակիրները սոյն յաջողութեան  համար: : 
Աւարտականին,   ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  
մրցակիցը պիտի   ըլլայ Հուփս Մեթնը: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ 
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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¸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:

Լրատուութեան Գործընկեր

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

 ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ

ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

Պատգամաբեր՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան

Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ, Նոր Ամանոս,
Հինգշաբթի, 20 Փետրուար, 2020, կ.ա. ժամը 10:00-ին:

Հրաւէր

ԷՀԼԱՆ Ընկերային Կեդրոն            “Վասն Յիսուսի, վասն Հայրենեաց’’ 
                 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊՍԱԿԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ 1569
«ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ 451»

Պատգամաբեր՝  Արժ. Տ. Առաքել Քհն. ՏՄՏՄԵԱՆ
Հովիւ՝ Ս. Ներսէս Շնորհալի Ս. Մատրան

Գեղարուեստական Յայտագիր

Ուրբաթ, 21 Փետրուար 2020 Երեկոյեան ժամը 8:00-ին
ԷՀԼԱՆ Հանդիսասրահ, Ռաուտա.

     
«Մենք զգեստի մը պէս առած չենք մեր վրայ քրիստոնէութիւնը, 
եւ թէ` քրիստոնէութիւնը մեր մարմինին գոյնն է որ չի փոխուիր 

ու յաւիտեան պիտի չփոխուի»: Վարդանանք
Հրաւէր

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Հինգշաբթի, 20 Փետրուար 2020-ի առաւօտեան ժամը 9:30-ին, Սրբոց 
Վարդանանց Տօնին առիթով Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ Պատա-
րագ։

Նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ
ԳԵՐՇ. Տ.  ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Կարեւորութեամբ կ՚ուզենք նշել, որ յաւարտ Ս. Պատարագին, Վեհարանի 
Դահլիճին մէջ, գեղարուեստական յայտագրով հանդէս պիտի գան Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի սաները։ Աւարտին, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս պիտի ուղղէ իր Հայրապետական 
պատգամը։ 
Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու եկեղեցական 
արարողութեան, որպէսզի Վարդանանց ոգիով լիցքաւորուած՝ ազգովին 
շարունակենք մեր եկեղեցանուէր եւ ազգաշէն առաքելութիւնը։
    
        ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Հովանաւորութիւնը Վայելող

 «Խաչիկ Պապիկեան» Միջ-Աշակերտական 
Մրցանքներ

Շաբաթ, 22 Փետրուար 2020ին, կ.ե. ժամը 2:30-ին, Ազգ. Եղի-
շէ Մանուկեան Գոլէճի սրահին մէջ սկիզբ կ’առնէ «Խաչիկ 
Պապիկեան» մրցանքներու 2019-2020 տարեշրջանի առաջին 
հանգրուանի մրցումը՝ նախորդ տարիներու նիւթերով, սակայն 
նոր տարազաւորումով:
Զտումի երկրորդ հանգրուանը տեղի կ’ունենայ Շաբաթ, 29 
Փետրուարին, երրորդ հանգրուանը՝ 7 Մարտին: Կիսաւարտական 
մրցումները տեղի կ’ունենան 28 Մարտին եւ 4 Ապրիլին: Իսկ 
Աւարտական Մրցումը՝ 25 Ապրիլին:
Մրցումներուն կը մասնակցին լիբանանահայ տասը երկրորդական 
վարժարաններ:
Ծանօթ. Սոյն մրցումներուն ներկայ գտնուիլ փափաքող մեր 
ծնողներն ու աշակերտները, պարտին ներկայ ըլլալ Ազգ. Եղիշէ 
Մանուկեան Գոլէճ, ամէնէն ուշը մինչեւ ժամը 3:

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ԼԻԲԱՆԱՆ


