ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ
Արխիւի ծածկագիր

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ZARTONK DAILY NEWSPAPER

Þ³µ³Ã / 22.02.2020
zartonkadl@gmail.com

83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 117 (22«110)
+961 1 444225 +961 81 306 447

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

1500 È.à. / 8 ¾ç
www.zartonkdaily.com
www.ragmamoul.net

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Խուճապ Լիբանանի Տարածքին.

Քորոնա Ժահրի Ներթափանցումը Կանխելու
Նպատակով Իրանէն Հայաստան Եկող
Ուղեւորները Հսկողութեան Կ՛ենթարկուին

Կարծէք տնտեսական տագնապալի իրավիճակը չէր բաւէր,
երէկ լիբանանցիներ խուճապով վազեցին դեղարաններ,
ապահովելու համար բժշկական
դիմակներ եւ հականեխիչներ:
Այս բանը պատահեցաւ, երբ
Լիբանանի առողջապահութեան նախարարը պաշտօնապէս
յայտարարեց քորոնա ժահրով
վարակուած առաջին պարագայի
արձանագրութեան մասին: Ժահրով վարակուած հիւանդը լիբանանի օդակայան հասած էր գալով Իրանէն:
Նախարարը փորձեց խուճապը հակակշռել յայտնելով, որ իրենք արդէն
պատրաստուած են ընդունելու նման պարագաներ: Այս բանին համար
կեդրոնատեղի սահմանուած է Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոցը, ուր արդէն մասնաշէնք մը առանձնացուած է:
Նախարարը մամլոյ ասուլիսով մը որոշ ցուցմունքներ տուաւ քաղաքացիներուն, որ կ՛օգնէ զերծ մնալու ժահրէն:
Պատկան մարմիններ քննարկեցին Իրանէն եկող օդանաւերու վայրէջքը
արգիլելու կարելիութիւնները եւ կապ հաստատուեցաւ ժահրը կրող հիւանդին
հետ Պէյրութ ժամանող այլ ճամբորդներուն հետ ստուգելու իրենց առողջական վիճակը:

Թէեւ նոր քորոնա ժահրի հիւանդացութեան
պարագաները
աւելցած են հարեւան Իրանի
մէջ, Հայաստանի մէջ որեւէ
վարակուածի դէմք չէ արձանագրուած: Այս մասին կը նշէ ՀՀ
առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեան` «Ֆէյսպուք”-ի
իր էջին միջոցով:
«Մենք կը հետեւինք նոր քորոնա
ժահրի բռնկումներու դէպքերուն եւ տարածուածութեան ամբողջ աշխարհի
մէջ, նաեւ մեր հարեւան Իրանի մէջ: Տեղեակ ենք նաեւ Իրանէն դէպի
մեր երկիր ուղեւորահոսքի առանձնայատկութիւններուն` ներառեալ մօտ
ժամանակներս սպասուող Նովրուզը: Որպէս յաւելեալ հակահամաճարակային
միջոցառումներ` ուժեղ հսկողութեան կ՛ենթարկուին Մեղրիի սահմանային
անցակէտով անցնող, ինչպէս նաեւ Իրանէն Հայաստան օդանաւով ժամանող
ուղեւորները: Կասկածելի բոլոր դէպքերու համար կը կատարուի նաեւ
հսկողութիւն Հայաստանի ամբողջ տարածքին մէջ: Կը տեղեկացնեմ, որ
մինչ օրս նոր քորոնա ժահրով վարակուածութեան դէպք Հայաստանի մէջ
չէ արձանագրուած: Կոչ կ՛ընեմ հետեւելու առողջապահութեան նախարարութեան պաշտօնական լրահոսին եւ ատով առաջնորդուիլ»,- նշած է
նախարարը:
Շար. Էջ 02

Քորոնա Ժահրով Վարակուած Առաջին Պարագան
Արձանագրուեցաւ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Իրանի Դէմ Դարձեալ
Նոր Պատիժներ
ԱՄՆ-ն ընդլայնած է Իրանի հարցով կիրառուող սահմանափակումները՝
պատժամիջոցներու ցանկին մէջ ներառելով Սահմանադրութեան պահապաններու խորհուրդի ներկայացուցիչները: «Արեւելք» իր տեղեկութիւնները
քաղելով «Ռիա Նովոսթի»էն կը փոխանցէ այս մասին: Ըստ աղբիւրին նոր
պատժամիջոցներուն մասին բարձրաձայնած է է ԱՄՆ տնտեսութեան
նախարարութեան յայտարարութիւնը:
Պատժամիջոցներու ենթարկուած են Իրանի 5 քաղաքացի՝ Սահմանադրութեան պահապաններու խորհուրդի պաշտօնական ներկայացուցիչ Ապպաս
Ալի Քատհոտաին, խորհուրդի քարտուղար Ահմատ Ժանաթին, խորհուրդի
իրաւաբաններու խումբի անդամ Սիամաք Ռահփեյքը, իրաւաբան Մոկատամ
Սատեքին, խորհուրդի անդամ Մոհամմատ Եազտին:
Տնտեսութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ իրանցիները պատժամիջոցներու ցուցակին մէջ ընդգրկուած են ընտրութիւններուն չարաշահումներ ընելու համար:
Այս առիթով, նշենք, որ Իրանի մէջ երէկ տեղի ունեցան Մեժլիսի (խոհրդարանի) ընտրութիւններ: Երկրի քաղաքացիները ընտրութիւն կատարեցին
7148 թեկնածուներու միջեւ:
Առաջին նախնական արդիւնքները, կը սպասուի, որ յայտնի ըլլան արդէն
այսօր:
Նշուած է, որ պատգամաւորները պիտի ընտրուին 4 տարի ժամկէտով,
ուղիղ գաղտնի քուէարկութեամբ: Վերջին օրերուն իրանական գլխաւոր
քաղաքական գործիչներն, այդ շարքին՝ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին
եւ երկրի հոգեւոր առաջնորդ Ալի Խամենէին քաղաքացիներուն կոչ ըրած
են աշխոյժ մասնակցութիւն ունենալու ընտրութիւններուն: Այնուամենայնիւ,
Թեհրանի մէջ ընտրութիւններուն մասնակցելու պատրաստակամութիւն
յայտնած է բնակիչներու 21%-ը:

Նախագահեր Սահակեան Եւ Սարգսեան
Շնորհաւորական Ուղերձ Յղած Են Արցախի
Վերածնունդի Օրուան Առթիւ

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան եւ ՀՀ նախագահ
Արմէն Սարգսեան Փետրուար 20-ին շնորհաւորական ուղերձ յղած են Արցախի
վերածնունդի օրուան առթիւ:
Նախագահ Սահակեան շնորհաւորելով բոլորը Արցախի վերածնունդի օրուան
առթիւ մասնաւորապէս ըսած է. «1988-ի Փետրուարի 20-ին, Ստեփանակերտի
մէջ տեղի ունեցաւ ԼՂԻՄ մարզային խորհուրդի արտահերթ նստաշրջանը,
որ իրաւական ուժ հաղորդեց մեր ժողովուրդի բազմամեայ նկրտումներուն եւ
ազդարարեց անոր նուիրական իղձերու ու նպատակներու իրականացման
մեկնարկը:
Շար. Էջ 03
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Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց Տօնը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Հինգշաբթի, 20 Փետրուար 2020-ին,
Անթիլիասի Մայրավանքի մէջ
տեղի ունեցաւ «վասն հաւատոյ
եւ վասն հայրենեաց» մղուած մեր
պատմութեան ամէնէն պատգամաբեր դէպքերէն Վարդանանց
Ճակատամարտի ոգեկոչումը։
Եկեղեցական եւ ազգային այս
տօնին նուիրուած Ս. եւ Անմահ
Պատարագը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցեց
եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց
Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան։
Սրբազան հայրը անդրադարձաւ
Աւարայրի ճակատամարտին՝
զայն դիտելով անցեալի եւ ներկայի ոսպնեակէն։ Վարդանանք հայ
ինքնութիւնը պահելու համար
տուին իրենց կեանքը, իսկ այսօր
մենք հրաւիրուած ենք ապրելու
անոնց արժէքներով, որովհետեւ
ժողովուրդներ կը մեռնին, երբ կը
կորսնցնեն իրենց պատմութեան
յիշողութիւնն ու ազգային գիտակցութիւնը, ըսաւ Սրբազանը՝ ընդգըծելով, որ հայը իրաւունք չունի
իր կեանքը պատահականութեան
ձգելու, այլ անցեալէն ժառանգուած
արժէքներուն համար պայքարելով

պարտաւորուած է իր գոյութեան
իրաւունքը շահելու այս աշխարհին
մէջ եւ իր հարազատ դիմագիծով
ապրելու։
Պատարագի աւարտին, Հայրապետական թափօրն ու հաւատացեալ ժողովուրդը ուղղուեցան
Վեհարանի դահլիճ, ուր Դպրե-վանքի
սաները եւ ներկաները միասնաբար
Վարդանաշունչ երգե-րով աւելիով
բոցավառեցին Վար-դանանք ոգին։
Տօնակատարութիւնը հասաւ աւարտին Վեհափառ Հայրապետին
պատգամով։
Նորին Սրբութիւնը իր խօսքը
սկսաւ յայտնելով, որ դէմքեր ու
դէպքեր խորհրդանիշ են ազգի մը
հաւատքի գոյութեան ու բարոյական,
հոգեւոր ու ազգային արժէքներու
տեսլականին. եւ որպէս խորհրդանիշ, անոնք ժամանակէն անդին
կը պատկանին յաւիտենականութեան։ Այսպիսին են Ղեւոնդ Երէցն
ու Վարդան Մամիկոնեանը, որոնք
հոմանիշ դարձած են մեր եկեղեցւոյ
ու ազգին հաւատքին հզօրութեան,
ըսաւ Հայրապետը, ու ապա չորս
կէտերու մէջ ամփոփեց տօնին պատգամը։
Առաջին հերթին ան դիտել տուաւ,
որ թէեւ եկեղեցւոյ տօնցոյցը Սրբոց

Ղեւոնդեանց եւ Սրբոց Վարդանանց
տօները տարբեր օրերու կը նշէ, բայց
եւ այնպէս անոնք մէկ ամբողջութիւն
կը կազմեն, որովհետեւ երկուքն ալ
իրենց խաչով ու սուրով եւ իրենց
հաւատքի յանձնառութեամբ նահատակուեցան։
Երկրորդ կէտին մէջ Հայրապետը
շեշտեց, որ մինչ 451 թուականին
Վարդանանք գիտակից նահատակութեամբ կը վկայէին Քրիստոսը, Քաղկեդոնի մէջ տեղի կ՚ունենար քրիստոնէութեան հաւատքին
առնչուած վէճեր։ Բնականաբար,
եկեղեցւոյ ու ազգերու պատմիչը
աւելի վեր պիտի դասէր Աւարայրի դաշտին վրայ տեղի ունեցած
«Վասն հաւատոյ» հայ ժողովուրդին նահատակութիւն՝ քան թէ
եկեղեցւոյ առաջին բաժանման
պատճառ դարձած քաղկեդոնի
ժողովը: «Ուրեմն, Աւարայրը
Արեւելքի քրիստոնէութեան մէջ
յատուկ կարեւորութիւն ունի. առաջին անգամ ըլլալով ազգ մը, իր
եկեղեցիով, կը նահատակուէր վասն
հաւատոյ, եւ հետեւաբար Ղեւոնդ
Երէցն ու Վարդան Մամիկոնեանը
համաքրիստոնէական սուրբեր պէտք
է նկատուին», յայտնեց Հայրապետը։
Երրորդ կէտին մէջ Նորին Սրբութիւնը խօսեցաւ հայ ազգին, հայ
եկեղեցւոյ ու հայրենիքին մէկ
ամբողջական ու անբաժանելի

գոյութիւն ըլլալուն մասին եւ
կարեւորութեամբ շեշտեց, որ
մեր պատմութեան մէջ ոչ մէկ
բաժանման գիծեր եղած են հայրենիքին, եկեղեցիին ու ազգին
միչեւ։
Իր վերջին կէտին մէջ Հայրապետը
ըսաւ. «հաւատքը, մեր ժողովուրդին պատմութեան ընթացքին, Գրիգոր Լուսաւորիչէն սկսեալ, սոսկ
կրօնական հասկացողութեամբ
զգացական հոգեվիճակ մը չեղաւ.
հաւատքը խորհրդանիշ եղաւ
մեր ժողովուրդի բարոյական ու
հոգեւոր արժէքներուն, ազգին
ձգտումներուն ու տեսլականին,
մեր ժողովուրդի ազատութեան
եւ Հայաստանի անկախութեան։
Այս բոլորը իր մէջ մարմնացուց ու
արտայայտեց հաւատքը»։
Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, թէ մեր ժողովուրդը կարիքը
ունի նորօրեայ Ղեւոնդներու ու
Վարդաններու՝ նոր օրերու Աւարայրի ճակատամարտներու մէջ
պայքարելու «վասն հաւատոյ եւ
վասն հայրենեաց»
Տօնակատարութիւնը իր աւարտին հասաւ Հայրապետական
մաղթանքով ու «Պահպանիչ»
աղօթքով, որմէ ետք ժողովուրդը
մօտենալով Հայրապետին, շնորհաւորելով՝ ստացան անոր օրհնութիւնը։
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Քորոնա Ժահրի Ներթափանցումը Կանխելու Նպատակով Իրանէն
Հայաստան Եկող Ուղեւորները Հսկողութեան Կ՛ենթարկուին
Սկիզբը Էջ 01
Ան կը խնդրէ սուր շնչառական
բոլոր վարակները կանխարգիլելու
համար հետեւիլ նախարարութեան
խորհուրդներուն` պատուաստուիլ
եղանակային կրիփի դէմ` դիմելով
հաշուառման դարմանատուններ,
խուսափիլ կրիփով մարդոց հետ
շփումէն, եթէ մարդը հիւանդ է,

թող մնա՛ տունը, յատկապէս` եթէ
երեխաները կրիփ են մանկապարտէզ
եւ դպրոց չյաջախեն՝ ապահովելով
բժշկի կողմէ խորհրդատւութիւնը
եւ բուժումը, եթէ մարդը հիւանդ
է, հրաւիրել տեղամասային մանկաբոյժին, ընդհանուր կամ ընտանեկան բժիշկին եւ չզբաղիլ ինքնաբուժութեամբ, չօգտագործել
հակապիոթիկներ, քանի որ անոնք

ցուցուած չեն կրիփի եւ սուր
շնչառական վարակներու բուժման համար, եթէ չեն նշանակուած
բժիշկի կողմէ, հագուիլ եղանակին
համահունչ, պահպանել հազալու եւ փռշտալու վարուելակարգը,
օգտագործել հնարաւորին չափ շատ
հեղուկներ, յաճախակի օդափոխել
փակ տարածքները, հետեւիլ անձնական մաքրութեան:

Իրանի մէջ նոր քորոնա ժահրով
հիւանդներուն թիւը հասած Է 18-ի,
որոնցմէ չորսը` մահացած են:
COVID-2019 նոր տեսակի վարակը
սկիզբ առած է Չինաստանի Հուպէյ
նահանգի Ուհան քաղաքին մէջ:
Չինաստանի մէջ Փետրուար 21-ին
հաստատուած Է վարակման 75
հազար 465 դէպք, 2 236 մարդ
մահացած Է:
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«Մահ Իմացեալ»ը` Յանուն «Կեանք Իմացեալ»ին
ԳԷՈՐԳ ԱԲՂ. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
451 թուականին Իմացեալ մահի տեսլականով առաջնորդուած սպարապետ
Վարդան Մամիկոնեան եւ 1036 հաւատամարտիկներ, ակն ունէին՝ անսեթեւեթ պահելու հայու նկարագիրը եւ ինքնութիւնը: Անոնք Պետրոսեան
ժայռահիմն հաւատքով տոգորուած եւ վեհ ձգտումով ճամբայ ելան ամրօրէն պահպանելու կերտուած ազգային քաղաքակրթութիւնը եւ անխաթար
պահելու ազգային գիտակցական կենսանպատակը: Ե. դարուն մղուած
հայ-պարսկական այս ճակատամարտը, ռազմական առումով նշանակալից յաղթանակ մը չէր: Սակայն քրիստոնէական հաւատքին, բարոյական
սկզբունքներուն եւ ազգային ինքնուրոյն նկարագիրին տէր կանգնելու
անտեղիտալի ըղձանքը՝ անկիւնադարձային իրողութիւն մը եղաւ հայութեան
համար: Արդարեւ, միայն ռազմական յաջող իրագործումները չեն որ կը
ձեւաւորեն ազգի մը նկարագիրը, այլ՝ ազգի մը ոգին է, որ կ’արտացոլացնէ
անոր էութիւնը, կրօնքը, պատմութիւնը եւ մշակոյթը: Ժողովուրդի մը մեծութիւնը իր թուային քանակին, հարստութեան կամ աշխարհակալական
ձգտումներուն եւ անոնց առաւելագոյն իրագործման մէջ չի՛ կայանար, այլ՝
իր հոգեկան ոյժին, հաւատացած արժեհամակարգին եւ ստեղծագործական
հանճարին մէջ:
Դարեր անցան, սակայն Վարդանանց հիմնած գաղափարական դպրոցին
նպատակը մինչեւ օրս կը մնայ տիրապետող, որովհետեւ անոնք հաւատացին
ինքնուրոյնութիւն եւ անմահութիւն կերտող արժէքներու գոյութաձեւին,
մարմնաւորելով Եղիշէ Պատմիչի վկայութիւնը. «Այս հաւատքէն մեզ ո՛չ ոք
կրնայ խախտել, ո՛չ հրեշտակներ եւ ոչ մարդիկ, ո՛չ հուրը, ո՛չ սուրը եւ ոչ
ալ ամէնէն դառն հարուածները. վասնզի մեր հայրը կը ճանչնանք Սուրբ
Աւետարանը, եւ մայրը՝ Առաքելական Եկեղեցին ընդհանրական. հետեւաբար,
թող ո՛չ ոք իբրեւ չար անջրպետ մեր միջեւ իյնալով մեզ բաժնէ ասկէ»:
Ահաւասիկ ա՛յս հաւատքէն բխած եւ մեր կեանքը ջահաւորող Վարդանանց
լոյսին կը պարտինք մեր ազգային ինքնուրոյնութեան եւ ամբողջականութեան
պահպանումը:
Վարդանանք իմացեալ հաւատքի զօրութեամբ մահուան երկիւղը վանեցին
իրենցմէ, անմահութեան խորհուրդով լեցուեցան եւ ատով իսկ ունեցան
առաւե՛լ կեանքի ձգտումը: ԶԱստուած հայերէնախօս դարձնող, Աստուծոյ
սրբութեա՛մբ աղօթելու վարժուած, ինքզինք անքակտելիօրէն խո՛ր ու հաստա՛տ համոզումով քրիստոնէութեան միացուցած ժողովուրդի սրտին եւ
հոգիին ամէնէն խորունկ ակունքէն ժայթքող աղաղակն էր այս՝ կեանքի եւ
մահուան անհաւասար պայքարի մը մէջ արտասանուած: Դարեր անցան, բայց
Վարդանանք՝ դարերուն հետ անսասանօրէն քալեցին եւ խաւարն ու մշուշը
փարատեցին իրենց լուսեղէն փառապսակով: Հակառակ հայկական բանակին
ամրակուռ շարքերուն մէջ կասկած եւ ջլատութիւն սերմանող Վասակեանց
փորձերուն, քրիստոնէական եւ ազգային գաղափարախօսութիւնը վեր
դասուեցաւ երկրային բարիքներու, փառքի, պատիւի ու պաշտօնի սին
պատրանքներէն. եւ հայ ժողովուրդը բարոյապէս յաղթեց եւ ուղղուեցաւ
դէպի անմահութիւն:
Վարդանանք առաջնորդուեցան Եղիշէ Պատմիչի նշանաւոր կարգախօսով.
«Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ անմահութիւն է»: Ինչպէս երէկ, այսօր
եւս, Իմացեալ մահի գաղափարը կը պահանջէ յարատեւ տագնապ, գիտակից
յանձնառութիւն, ամբողջական մասնակցութիւն ու նահատակութիւն՝
ի խնդիր հաւաքականին եւ հոգեւոր ու ազգային իտէալներուն: Եղիշէ
Պատմիչ, հայրենասիրութեան եւ Քրիստոնէական հաւատքի համազգային
արտայայտութեան թարգմանը հանդիսանալով, մեզի փոխանցած է նաեւ
հետեւեալ գաղափարը, թէ ինչպէս որ Քրիստոս գիտակից նահատակութեան

խորհուրդով եւ մահուամբ մահը
խորտակելով յաւիտենական կեանքը նուաճեց, նոյնպէս Վարդանանք
իմացեալ մահով նման զուգահեռ մը ստեղծեցին եւ գիտակից
նուիրուածութեամբ ազգին յաւիտենական կեանք պարգեւեցին:
Հետեւաբար, իմացեալ մահը գըրկելով, մեզի շնորհեցին կեանքը,
որուն իմացեա՛լ շարունակութեան
պարտականութիւնը մեզմէ իւրաքանչիւրինն է միանգամայն:
Իմացեալ կեանքը այսօ՛ր բոլոր
ժամանակներէն աւելի անհրաժեշտ եւ հրամայական պահանջք է:
Նման կեանք մը որդեգրելու համար
նախ կարիքը ունինք ինքնաճանաչումի, հաւաքական յիշողութեան
եւ իմաստութեան ճանաչումին,
այսինքն՝ մեր գոյութեան, ազգային ապրումներուն, քրիստոնէական
համոզումներուն եւ հաւատամքին
ամբողջական ճանաչումին եւ իւրացումին: Իսկ իմաստութիւնը կ’ընդգրկէ
պատասխանատու արժեւորում՝ կեանքի իմաստին եւ անոր ունեցած
դերին մարդուն էութեանը մէջ. այլ խօսքով, կեանքի իմաստին հանդէպ
քննական մօտեցումի որդեգրում, անով ներգրաւուելու կարողութեամբ եւ
պատրաստակամութեամբ յատկանշուող: Ապրիլ իմաստութեամբ կը նշանակէ
իմացական խորաթափանց ըմբռնումը գործնական ապրումի եւ աշխատանքի վերածել, եւ ճշմարտութիւնը՝ միտքէն դէպի առօրեայ ապրելակերպի
փոխադրել: Նման գիտակցական նուիրումով էր, որ առաջնորդուեցան
Վարդանանք եւ յանձնառու պատասխանատուութեան զգացումով կենսագործեցին թէ՛ իրենց եւ թէ ազգին՝ հաւաքականութեան գոյութիւնը:
Անոնք հաւատացին ու ապրեցան հոգեւոր եւ ազգային վեհ արժէքներով եւ
այդ արժէքները պահպանելու համար իրենց կեանքը զոհաբերեցին: Անոնք
իմաստութիւնը ունեցան անդրադառնալու հաւաքական եւ միասնակամ
ուժին եւ գործեցին ա՛յդ առաջադրանքով - ո՛չ անձնական շահերէ մղուած
եւ ո՛չ ալ ժամանակաւոր ուժի խաբկանքով տարուած. այլ՝ իրենց անձերը
նուիրեցին այնպիսի՛ յաւիտենական արժէքներու, որոնք կը բարձրացնեն
եւ կը լուսաւորեն ազգը եւ անոր ապագան:
«Ծանի՛ր զքեզ» եւ «Ծանինք մենք զմեզ» նշանաբանները առաւել եւս
կ’իմաստաւորուին իմացեալ մահով իմացեալ կեանք կերտելու պարունակէն
ներս: Նման կեանքի մը համար այսօր հրամայական է ինքնագիտակցութեան
եւ ինքնաճանաչումի գերազանցօրէն որակաւոր մակարդակի մը նուաճումը:
Ինքնաճանաչում որ կը վերաբերի մեր անհատական եւ հաւաքական
կեանքերու ոլորտներուն եւ որ կ’երաշխաւորէ մեր իմացեալ գոյատեւումը
հայրենիքի, ազգի եւ կրօնքի հզօր հովանիին ներքեւ:
Հետեւաբար, արժանի դառնալու համար Վարդանանց զոհաբերութեան եւ
անոնց կտակած արժէքներու պահպանման, իմացեա՛լ կեանքով ապրինք
եւ յաւերժացնենք Վարդանանց խորհուրդը: Կրաւորականութենէ հեռու,
անտեղիտալի մաքառումով տէրը կանգնինք մեր անանց արժէքներուն,
որպէսզի մշտապէս վերանորոգ աւիշով, կենսաւորենք մեր վճռակամութիւնը
եւ յանձնառութիւնը՝ մեր ազգին եւ կրօնքին հաւատարիմ մնալու վեհ ուխտին:
Այսպէ՛ս է որ ազգովին Վարդանանց իմացեալ մահով նուաճուած յաղթանակը
կրնանք արժեւորել ու զայն ամրապնդել իմացեա՛լ կեանքով:
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Նախագահեր Սահակեան Եւ Սարգսեան Շնորհաւորական Ուղերձ Յղած Են
Արցախի Վերածնունդի Օրուան Առթիւ
Սկիզբը Էջ 01
...Ատիկա պայքար էր` ուղղուած
պատմական արդարութեան վերականգնման, մարդու իրաւունքներու
ու ազատութիւններու, համամարդկային ու ազգային արժէքներու
պաշտպանութեան: Ատիկա պայքար
էր, որուն համար ոտքի ելած էր
համայն հայութիւնը` Ղարաբաղի,
մայր Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ:
Այդ օրը դարձաւ մեր ժողովրդի
սխրանքի, վճռականութեան ու

ազատասիրութեան, մեր համազգային միասնականութեան խորհըրդանիշը....»:
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան
նոյն առիթով յղած ուղերձին մէջ
ըսած. «Արցախեան շարժումը,
որը կայծակնային արագութեամբ
տարածուեցաւ Հայաստանի մէջ
եւ արձագանգեց ողջ հայութեան
մէջ` ուր ալ ըլլան անոնք լինէին,
Արցախի անկախութեան եւ բուն

իսկ Հայաստանի անկախութեան
նախերգանքն էր: Շուտով այն դարձաւ փարոս, դէպի ուր ուղղուեցին
Խորհրդային Միութեան ազատութիւն ու ժողովրդավարութիւն տենչող
ժողովրդական լայն զանգուածներու
հայեացքները:
«...Աշխարհը մշտական ու շարունակական փոփոխութեան մէջ է,
եւ Արցախը այդ աշխարհի մաս կը
կազմէ: 32 տարի առաջ արցախեան
շարժումը իւրովի կրցաւ շարժել

անշարժէլի թուացեալ անիւը,
կրցաւ մտածողութիւն փոխել,
կրցաւ ընդլայնել ազատութեան ու
արդարութեան սահմանները եւ
այդ ամէնուն շնորհիւ ձեւաւորել
պետութիւն` հերոսական ժողովուրդով:
«Արցախը վաստակած է եւ ունի
ազատ եւ անկախ ապրելու, աշխարհի
քարտէզին` պատմականօրէն իրեն
պատկանող հայրենիքը հզօրացնելու
իրաւունքը։»
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Առողջագիտական

Քորոնա Ժահրը եւ Համաշխարհային Տնտեսութիւնը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Քորոնա Ժահրի (Corona Virus)
Յայտնաբերումը եւ Տարածումը
2019 թուականի դեկտեմբերի
31-ին Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը
(ԱՀԿ) ծանուցում ստացաւ Չինաստանի Հուպի նահանգի Ուոհան
քաղաքում
արձանագրուած
թոքաբորբի մի շարք դէպքերի
մասին: Ժահրի մասին առաջին
տուեալները, չեն համընկել յայտնի
ժահրերից որեւէ մէկի տուեալների հետ: Այս հանգամանքը մեծ
մտահոգութիւն է առաջացրել, քանի
որ երբ յայտնաբերւում է նոր ժահր,
կազմակերպութիւնը միշտ բախւում
է տեղեկատւութեան պակասի հետ,
ինչն էլ դժուարացնում է ժահրի դէմ
պայքարը:
Մէկ շաբաթ անց ՝ Յունուարի 7-ին,
Չինաստանի իշխանութիւնները
հաստատեցին, որ դա նոր ժահր
է: Պարզուեց, որ քորոնա ժահրն
է`վարակիչ ժահրերու ընտանիքի ներկայացուցիչը: Նոր ժահրը
ժամանակաւորապէս ստացել է
«2019-nKoV» անուանումը: Որոշ
քորոնա ժահրեր կարող են փոխանցւել անձից այլ անձինք, սովորաբար
վարակուած հիւանդի հետ սերտ
շփումից յետոյ, օրինակ, տնային
պայմաններում կամ բժշկական հաստատութիւնում:
Ժահրի յայտնաբերման առաջին իսկ
օրուանից ԱՀԿ-ն համագործակցում
է Չինաստանի իշխանութիւնների եւ
միջազգային փորձագէտների հետՙ
աւելի մանրամասն տեղեկութիւններ ստանալու ժահրին մասին, թէ
ինչպէ՞ս է այն ազդում վարակուած
հիւանդների մարմնի վրայ, բուժման հնարաւոր տարբերակները եւ
այն միջոցները, որոնք երկրները
կարող են ձեռնարկել այս բռնկմանը
արձագանքելու համար:
Նոր տիպի քորոնա ժահրի համաճարակի պատճառով չինական
11 միլիոնանոց Ուոհան քաղաքը
մէկ ամսից աւել է ամբողջութեամբ
մեկուսացուած է: ABC News-ը
հրապարակել է անօդաչու սարքով
նկարահանած տեսանիւթ եւ լուսանկարներ, որում երեւում է,
դատարկ քաղաքը:

Յունուարի 23-ին, Չինաստանի
իշխանութիւնները արգելափակւած գօտի յայտարարեցին Ուոհան
քաղաքում, որպէսզի դադարեցուի
նոր քորոնա ժահրի տարածումը:
Բոլոր փոխադրական միջոցները, գնացքները դադարեցրել են
իրենց աշխատանքը: Օդային
երթեւեկութիւնն արգելւում է: Սա
մարդկութեան պատմութեան ամենամեծ արգելափակման գօտին
է: Ըստ գիտնականների, ժահրը,
որը յայտնի է որպէս 2019-nCov,
մարդկանց շրջանում տարածուել
է Ուոհան քաղաքի ծովամթերքի
շուկայից:
Յունուարի 27-ին քաղաքային իշխանութիւնները արգելել են նաեւ Ուոհան քաղաքում անձնական մեքենաների տեղաշարժը: Միայն յատուկ
թոյլտուութեամբ սնունդ տեղափոխող փոխադրական միջոցներն են
տեղաշարժւում քաղաքում: Կարելի
է ասել, որ արգելափակման գօտին
11 միլիոնանոց Ուոհանը վերածեց
ուրուականների քաղաքի: Ուոհան
քաղաքում արգելափակման գօտի
հաստատումից անմիջապէս յետոյ
իշխանութիւնները մեկուսացրեցին
նաեւ մօտակայ 15 քաղաքները:
Արդիւնքում ՝ աշխարհից կտրուեց
մօտ 45 միլիոն մարդ: Համաձայն
տարածուած տեղեկութիւնների՝
Ուոհանի բնակիչները հիմնականում
մնում են տանը եւ հազուադէպ են
դուրս գալիս՝ սնունդ եւ դիմակներ
գնելու համար: Խանութներու աշխատակիցները կրում են պաշտպանիչ հագուստներ: Ըստ Reuters-ի,
Չինաստանի իշխանութիւնները
հողագործներէն խնդրել են աւելացնել բանջարեղէնի արտադրութիւնը,
ինչպէս նաեւ ճանապարհներ են
բացել բեռնատարներով սնունդ
մատակարարելու համար: Կառավարութիւնը յայտարարել, որ
խիստ պատժամիջոցներ կը կիրառուի այն խանութների սեփականատէրերի նկատմամբ, ովքեր
այս ժամանակահատուածում կը
բարձրացնեն սննդի եւ դիմակների

գները:
Փետրուարի 6-ին Չինաստանի
առողջապահութեան պետական
կոմիտէի տուեալների համաձայն,
ստացուել է 31,311 հաստատուած
նոր տեսակի քորոնա ժահրով
առաջացած թոքաբորբի դէպք` 31
նահանգներից: Նրանցից 4821-ը
գտնւում է ծանր վիճակում, 636-ը
մահացել է: 1540 մարդ դուրս է
գրուել հիւանդանոցներից:
Ամբողջ աշխարհը տարուած է
քորոնա ժահրի տարածման մասին
լուրերով եւ ճանապարհներ է
փնտրում դրա դէմ պայքարելու
համար: Երկրները փակում են
Չինաստանի հետ հաղորդակցման
ճանապարհները, եւ այդ երկրի
իւրաքանչիւր ներկայացուցիչ կասկած է առաջացնում վարակակիր
լինելու առումով։ Ճափոն, Թայլանտ, ԱՄՆ, Աւստրալիա, Սինկափուր, Հիւսիսային Քորէա, Մալիզիա, Վիեթնամ, Ֆրանսա, Նեփալ,
Գամպոտիա, Գերմանիա, ՍրիԼանքա, ԱՄԷ, Ֆինլանտ, Հընդկաստան, Ֆիլիփիններ, Իտալիա,
Մեծն Բրիտանիա, Ռուսիա: Այս
երկրներում հաստատուած քորոնա ժահրի դէպքեր են գրանցուել:
Բոլոր այս երկրները դադարեցրել
են Չինաստանի հետ օդային եւ
ցամաքային կապերը մինչեւ իրավիճակի կարգաւորումը:
Առողջապահութեան համաշխարհային
կազմակերպութիւնը,
սակայն, կոչ է անում խուճապի
չմատնուել, քանի ոչ վարակը չի
վերածուել համաճարակի: Աւելին
վերջին օրերին ԱՀԿ-ն տուեալներ է
ստանում, որ վիրուսը նահանջում է,
խուճապի մատնուելու կարիք չկայ:
Խուճապային իրավիճակի մասով.
Չինաստանի իշխանութիւնները
համաճարակի բռնկումից յետոյ
բազմիցս քննադատել են Միացեալ
Նահանգներին եւ մի շարք այլ
երկրների՝ իրավիճակին կտրուկ
արձագանգելու եւ չափից դուրս
սահմանափակող միջոցներ կիրառելու համար: Նախագահ Սի Ծինփինը ԱՄՆ նախագահ Թրամփին
եւ միջազգային հանրութեանը կոչ
է արել խուճապ չառաջացնել եւ
աւելի մեղմ արձագանգել: Դրան
ի պատասխան Թրամփը խոստացել է, որ Ուաշինկթընը կը
շարունակի հանգիստ արձագանգել
ստեղծուած իրավիճակին եւ պատրաստակամութիւն է յայտնել
աջակցել Փեքինի ջանքերին նոր
տեսակի վիրուսի դէմ պայքարի
հարցում:
Քորոնա Ժահրը եւ Համաշխարհային Տնտեսութեան Ճգնաժամը
Քորոնա ժահրը վերակենդանացրեց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ուրուականը:
Մինչ չինական գործարաններում

աշխատողները արգելափակուած
են, արեւմտեան տնտեսագէտները հետաքրքրւում են, թէ արդեօք
մահացու բռնկումը կը դառնա՞յ հենց
անսպասելի տհաճութիւնը`«սեւ
կարապը», որը մոլորակը կը տանի
մէկ այլ անկման:
« Քորոնա ժահրային իրավիճակը
սեւ կարապ կը լինի 2008-2009
թուականների համաշխարհային
ֆինանսական ճգնաժամից աւելի
վատ: Եւ ի տարբերութիւն ֆինանսական ճգնաժամի, այս անգամ
երկրների իշխանութիւնները սահմանափակ հնարաւորութիւն ունեն
իրավիճակը շտկելու հարցում»,ասում է Moody’s միջազգային վարկանիշային գործակալութեան աւագ
տնտեսագէտ Lոն Լոնսգին:
2002-2003 թուականներին կրկին
Չինաստանում բռնկուեց SARS
coronavirus վարակը եւ տարածուեց
աշխարհի 25 երկրներում: 800 մարդ
մահացաւ, մօտաւորապէս ամեն
10-րդ մարդը վարակուեց:

Համաշխարհային տնտեսութեանը,
այս ամբողջ արժէքը, ըստ որոշ
գնահատականների, համեստ 40
միլիար տոլար է: Համաշխարհային տնտեսութեան վրայ, ըստ որոշ
համեստ
գնահատականների,
ժահրը նստեց 40 միլիար տոլար է:
Բայց այդ ժամանակ Չինաստանի
համախառն ներքին արտադրանքի
չափը չի գերազանցել տարեկան
1.7 թրիլիոն տոլարը: Այժմ Չինաստանի տնտեսութիւնը ինն անգամ
աւելի մեծ է` 15 թրիլիոն տոլար,
իսկ համաշխարհային ՀՆԱ-ում դրա
մասնաբաժինը աճել է 4% -ից մինչեւ
17%:
Չինաստանի Տնտեսութիւնը
Չինաստանի տնտեսութիւնը, նոյնիսկ առանց վիրուսի բռնկման,
բաւական թուլացել է: Խօսքը վերջին տարիներին ԱՄՆ-Չինաստան
առեւտրային պատերազմի մասին է:
Անցեալ տարի այն աճել է ընդամէնը
6.1% -ով: Նման արդիւնք անցեալ
դարի վերջից ի վեր չէր գրանցուել
Չինաստանի պատմութեան մէջ:
Բացի ներքին կառուցուածքային
պատճառներից, որոնք կապուած են
սպառման այլ համակարգի անցման
հետՙ (աւելի շատ սպառում, քան
արտադրութեան) Չինաստանի
տնտեսական զարգացման վրայ
ազդեց ԱՄՆ-ի հետ առեւտրային
պատերազմները Հոնկ Քոնկում
բողոքի ցոյցերը:
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Քորոնա Ժահրը եւ Համաշխարհային Տնտեսութիւնը
Սկիզբը Էջ 04
Ժահրը հիմնականում ազդում է
հասարակական փոխադրամիջոցներու, մանրածախ առեւտրի,
ճաշարանների եւ հիւրանոցային
առեւտուրի վրայ, քանի որ երկիրը
պաշարուած վիճակում է գտնւում: Եւ
այդ ամենը տեղի ունեցաւ ամենաթէժ եղանակին` չինական Նոր
տարուայ նախաշէմին:
Այլ Երկրները Եւս Անմասն Չեն
Մնայ
Չինաստանը Ասիայում է: Ան
արդիւնաբերական եւ սպառողական ապրանքների բաղադրիչների հիմնական մատակարար եւ
արտադրող երկիրն է համարւում:
Չինաստանին է բաժին ընկնում
աշխարհում նման առաքումների
շուրջ մէկ հինգերորդը եւ մօտ 40%
-ը` տարածաշրջանի երկրներին:
Վիեթնամը, Հարաւային Քորէան,
Գամպոտիան, Սինկափուրը եւ
Ճափոնը նոյնպէս տուժում են
Փեքինի որոշումից՝ խմբային
ուղեւորութիւնների արգելքի հետ
կապուած:
Եվրոպային եւ Միացեալ Նահանգ-

ներին սպառնացող վտանգը մի
փոքր աւելի անուղղակի է: Մինչ այժմ
նրանք հիմնականում կորցրել են
չինացի զբօսաշրջիկներին եւ շքեղ
ապրանքների սպառողներին:
Ներդրումային Շուկայում
Լարուած Է
Ճգնաժամի ուրուականը վախեցնում
է ներդրողներին: Նրանք վաճառում
են այն բաները, որոնց գինը նման
իրավիճակներում կտրուկ անկում է
ապրումՙ նաՖթ, մետաղներ, եւայլն:
Նրանք գնում են աւելի զարգացած
երկրների պարտատոմսեր եւ ոսկի:
Նաֆթի գինը հասել է տարեկան
ամենացածր մակարդակին: Քանի որ
Չինաստանը՝ աշխարհի ամենամեծ
ներմուծողն էՙ ամեն օր գնելով 14
միլիոն տակար նաֆթ, կրճատել է
իր սպառումը 20% -ով, հաշուարկել
է Bloomberg-ը:
Գործակալութիւնը նաֆթի պահանջարկի նման անկումը անուանում
է նաֆթային շուկայի ամենամեծ
ցնցումը 2008-2009 թուականների ֆինանսական ճգնաժամից եւ
սպառման կտրուկ անկումը 2001ի սեպտեմբերի 11-ին Միացեալ
Նահանգներում երկուորեակ աշտա-

րակների վրայ յարձակման պահից
ի վեր:
Արդիւնաբերութեան մէջ օգտագործուած մետաղների` պղինձի,
նիկելի, ալիւմինի գները ժահրի
բռնկումից յետոյ ընկել են միջինը
7% -ով: Այդպիսի գնանկում տեղի
չէր ունեցել անգամ Չինաստանի հետ
ԱՄՆ-ի առեւտրային պատերազմի
ժամանակ:
Եթէ քորոնա ժահրի բռնկումը
վերաճի համաճարակի, ապա դա
կարող է դառնալ այն կաթիլը, որը
կը լցնի երկրների իշխանութիւնների համբերութիւնը եւ ստիպի
աշխարհին դիմել անցեալ ճգնաժամի
մէջ փորձարկուած ձեւին՝ փողեր
տպելուն: Սա միայն աւելի է ընդլայնելու հիմնարար արժէքի եւ
տնտեսութեան շուկայի գնահատման
միջեւ առկայ անջրպետը մեծացնելով
միջազգային սակարանի փլուզմանը:
Եւ Վերջումՙ Ինչպէ՞ս Պաշտպանուել Քորոնա Ժահրից
Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը հրապարակել է ձեռնարկ, որտեղ
ներկայացուած են խորհուրդներ
վարակից խուսափելու համար:

Ձեռքերը պարբերաբար մաքրել
ալքոհոլ պարունակող նիւթերով կամ
լուացուել օճառով:
Հազալուց եւ փռշտալուց յետոյ բերանը եւ քիթը ծածկել անձեռոցիկով,
որից յետոյ անմիջապէս նետել անձեռոցիկը եւ լուացուել:
Հեռու մնալ այն մարդկանցից, ովքեր
ունեն հազ կամ տենդ:
Եթէ ունէք ջերմութիւն, հազ կամ
շնչառութեան դժուարութիւն, հնարաւորինս արագ դիմէք բժշկական
օգնութեան եւ բժշկի պատմէք ձեր
այցելած վայրերի մասին:
Խուսափէք կենդանիների կամ
նրանց հետ շփուող մակերեսների
հետ անմիջական շփումից, առանց
պաշտպանիչ սարքաւորումների
օգտագործման:
Մի կերէք կենդանական ծագման
հում կամ կիսաեփ արտադրանք:
Սննդամթերքի անվտանգութեան
կանոնակարգերին համապատասխան, պէտք է յատուկ զգուշութիւն
ցուցաբերել հում մսի, կաթի եւ այլ
սնունդների նկատմամբ, որպէսզի խուսափէք ջերմային մշակում
չանցած սննդի արտադրանքի օգտագործումից:

Զարգացման Ծրագիրներ

Յոբելեան, Փառատօն, Խելացի Կանգառ. Էջմիածինը Կը Բարեկարգուի
Էջմիածին քաղաքին մէջ այս տարի
կը նախատեսուի իրականացնել
շարք մը ծրագրեր՝ աւելի զարգացնելու ենթակառուցուածքները, բարեկարգելու քաղաքի արտաքին տեսքը,
ճանապարհները եւ այլն: Այս մասին,
ըստ Armenpress.am-ի, ըսած է
Էջմիածնի քաղաքապետ Տիանա
Գասպարեան:
«Այս պահուն մենք Կառավարութիւն
ուղարկած ենք դրամական օգնութեան 3 ծրագիր, կը սպասենք
հաստատման: Ծրագրերէն մէկով
պիտի կատարուին քաղաքի երկու
մեծ ու կարեւորագոյն փողոցներու ասֆալտապատումը, եզրաքարերու փոփոխումն ու ջրահեռացումը, միւսով՝ պիտի անցնի
ծայրամասային թաղամասերէն
մէկուն կոյուղագիծը, երրորդով պիտի
սալիկապատուին կեդրոնական
հատուածի փողոցներու մայթերը:
Ծրագրերը պիտի իրականացուին
45-50 տոկոսի չափով համատեղ
նիւթական աջակցութեամբ»,- նշած
է Գասպարեան:
Անդրադառնալով միջազգային
համագործակցութեան՝ Էջմիածնի
քաղաքապետը շեշտած է, որ
իրենք կը շարունակեն աշխատանքներ իրականացնել իրենց
գործընկերներուն հետ:
«Անցեալ տարի Ֆրանսայի կառավարութեան
աջակցութեամբ

մենք ներդրեցինք ներքաղաքային
փոխադրամիջոցը եւ մէկ խելացի կանգառ: Յոյս ունինք, որ
այս տարի նոյնպէս պիտի կարողենանք շարունակել այդ ծրագիրը: Հաւանաբար, այս տարի
Գանատայի քաղաքներէն մէկուն
հետ պիտի կնքուի քոյր քաղաք
դառնալու համաձայնագիր: Փորձի
փոխանակման ծրագրերով այս
տարի Էջմիածնէն պատուիրակութիւն պիտի մեկնի ԱՄՆ։ Կը կարծեմ՝
այնտեղ նոյնպէս հնարաւոր պիտի
ըլլայ նոր համաձայնութիւններ ձեռք
բերել եւ Հայաստան վերադառնալ
մեծ հեռանկարներով»,- ընդգծած է
Գասպարեան:
Այս տարուան ընթացքին Էջմիածնի
մէջ կը նախատեսուի տեղադրել 3-4
խելացի կանգառ, որոնք շատ յարմար
են յատկապէս զբօսաշրջիկներու
համար եւ յագեցած են անհրաժեշտ
տեղեկատւութեամբ:
Քայլեր կը ձեռնարկուին նաեւ
ճաշարանային, հիւրանոցային
գործարարութեան զարգացման
ուղղութեամբ:
«Անցեալ տարի մենք իրականացուցած ենք «քիւֆթա»-ի փառատօն,
որ մեծ արձագանգ ունեցաւ, այդ իսկ
պատճառով պիտի կրկնենք զայն:
Այս տարի շուքով պիտի նշենք
Էջմիածնի 2705-ամեակը եւ այս
առումով կը նախատեսենք սեր-

տօրէն աշխատիլ զբօսաշրջական
գործակալութիւններու
հետ»,ընդգծած է Գասպարեան եւ աւել-

ցուցած, որ պիտի փորձեն բարեկարգել քաղաքի պուրակները եւ
կառուցել նորերը:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Հայախօսութեան Եւ Հայերէնագրութեան
Ռազմավարութեան եւ Մարտավարութեան Ի Խնդիր
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հ

այաստան եւ սփիւռք(ներ) հայախօսութեան եւ հայերէնագրութեան
նահանջի եւ կորուստի սպառնալիքի ենթակայ են, որ կը նշանակէ,
ժամանակի գիծին վրայ տեղ մը հայերէնը տեսնել որպէս մեռեալ լեզու:
Հարցը կայ, անտեղեակ չեղող չկայ: Բայց ի՞նչ կ’ընենք, հայաշխարհի մեծեր եւ
պզտիկներ, հռչակաւորներ եւ շարքայիններ, երբ մեր կուրծքերը կ’ուռեցնենք
ըսելով, որ «մենք համաշխարհային ազգ ենք»:
Լեզու մը երբ չի խօսուիր, չի գրուիր եւ չի կարդացուիր, կը մեռնի, կը դադրի
կենդանի լեզու ըլլալէ: Տարուած առօրեայով, հաւաքականութիւններ կան,
որոնք չեն անդրադառնար, որ լեզուն կը նահանջէ, բազմաթիւ ազդակներ
կը մաշեցնեն եւ կը կրծեն լեզուն: Այսպէս է մեր ժողովուրդի պարագան: Այս
մտահոգութիւնը լաւ ապրելու իրաւունք նուաճելէ տարբեր որակ է:
Ի հարկէ, այս վտանգը յատուկ է արմատախիլ հաւաքականութիւններուն,
մեծ ամբողջի մը մէջ գտնուող եւ տիրող մշակոյթի ազդեցութեան ենթակայ
փոքրամասնութիւններուն, քաղաքական եւ տնտեսական տիրապետութեան
տակ գտնուող ժողովուրդներուն: Այս է մեր ժողովուրդի կացութիւնը, երեք
միլիոն կամ տասը միլիոն:
ՍՓԻՒՌՔ(ՆԵՐ)Ը
Եթէ առարկայական մօտեցում ունենանք սփիւռք(ներ)ի հայերէնի
կացութեան, պիտի նկատենք, որ խաբկանք մը կայ, մանրուքներով կը
խանդավառուինք: Կը խորհինք, որ հայերէնը կը խօսուի եւ կը գրուի, ուրեմն
կայ որպէս կենդանի լեզու: Հարց կու տա՞նք, թէ որոնք են խօսողները եւ
գրողները, պատասխանը թէեւ անակնկալ չ’ըլլար, բայց իրատես-յոռետես
կը դարձնէ: Արդարեւ, հայերէն խօսողները եւ գրողները երէցներն էին, թէեւ
այդ երէցներու սերունդը արդէն կը փոխուի, փոխուած է: Ներկայիս արդէն
երէց են երէկի նորերը եւ անոնց ո՞ր բացառիկ տոկոսը հայերէն կը խօսի եւ
կը գրէ: Յաջորդնե՞րը… Եւ ինչպի՞սի հայերէն…
Փոքրամասնութիւն մը, որպէս վերջին պահակագունդ, կը պահէ խօսուող
եւ գրուող հայերէնը:
Եթէ միայն վիճակագրական տուեալներ կարենայինք կազմել, կացութիւնը
ճիշդ կը գնահատէինք եւ կը տեսնէինք, որ սփիւռք(ներ)ի հայերէնի շուրջ
օղակը կը սեղմուի: Վտանգին դիմաց, երկու տարբեր վերաբերում կը
ճշդենք. կը շարունակենք լեզուն պահել սեղմուող շրջանակի մէջ, նոյնիսկ
աղքատացած վիճակով, կամ կ’եզրակացնենք, որ լեզուն հաղորդակցական
միջոց է եւ պէտք է օգտագործել ընդունուած եւ մատչելի լեզուն, եւ հայերէնը,
գործնապաշտական պատճառաբանութեամբ, կը փոխարինենք շրջապատի
լեզուով:
Եւ հայերէնը կը մտնէ մեռեալ լեզու դառնալու ընթացքի մէջ, նոյնիսկ
երբ շարունակուին հայերէն թերթի եւ գիրքի հրատարակութիւնը եւ
խրախճանքներու ընթացքին հնչող հայերէն երգերը:
Կը տնտեսենք հայերէնի դանդաղ-արագ մահը, ինքնահաստատում
փնտռելով այլ ճակատներու վրայ. տեղական ընկերաքաղաքական կեանքին
մասնակցութիւն եւ դիրքի ձեռքբերում, ցեղասպանութեան ճանաչում եւ
Հայաստանի օգնութիւն:
Այս է սփիւռք(ներ)ի անհաճոյակատար պատկերը:
Մխիթարութեան ճանապարհ մը գտած ենք: Կայ Հայաստանը՝ ուր պիտի
ապրի լեզուն, զարգանայ մշակոյթը եւ պահուի հայու ինքնութիւնը:
Անկասկած կամ… դեռ:
Արգիլուած չէ խորհիլ, որ միամիտ լաւատեսութիւնը վերականգնումի եւ
յառաջդիմութեան ազդակ չէ:

Կրկին եւ կրկին պէտք է յիշեցնել նախատեսութիւնները: Աշխարհի մէջ
խօսուած շուրջ 6000 լեզուներու կէսը պիտի կորսուի մինչեւ մեր դարու
վերջը: Եթէ հաւաքականութեան մը մաս կազմող պատանիները, 10-15
տարեկանները չեն խօսիր լեզուն, ան պիտի դադրի հաւաքականութեան
միացման եւ ինքնութեան հասարակ յայտարար ըլլալէ, շաղախ ըլլալէ: Մեծ
հայրիկի, մեծ մայրիկի, հայրիկի եւ մայրիկի յիշատակ պահել, զանոնք յարգել,
ընտանեկան խնդիր է, յիշողութիւն, կարեւոր, առաքինութիւն, անհատական,
բայց ան չի շփոթուիր ազգային յիշողութեան հետ, ազգային-հաւաքականպատմական:
Մարդիկ եւ ընկերութիւններ անմիջականօրէն չեն զգար լեզուի մաշումը
եւ կորուստը, քանի որ ան տեղի կ’ունենայ աստիճանաբար զարգացող սովորութեամբ. կ’որդեգրուին օտար բառեր, գիտական, առօրեայ
գործածութեան եւ պարզացման համար: Նոյնիսկ հայախօսներու եւ
հայերէն թերթ կարդացողներու խօսած հայերէնին ուշադրութեամբ հետեւեցէ՛ք, պիտի նկատէք որ հոն այլեւս չկան կեանքի բառերը, ծառերու,
բանջարեղէններու, հիւանդութիւններու, մարմնի մասերու անունները
մոռցուած են, փոխարինուած են օտար բառերով:
Եւ լեզուն կը կծկուի: Կը փոքրանայ: Այնքա՜ն դիպուկ է Շաւարշ Միսաքեանի
բանաձեւումը, կը մնայ «հաց պանիրի հայերէն» մը, այնքան՝ զոր կը լսենք
նաեւ Միջին-Արեւելքի քաղաքներու հայկական թաղերուն մէջ պտուղ եւ
բանջարեղէն ծախողներէն, նոյնիսկ երբ անոնք հայ չեն:
Ճիշդ է, սփիւռք(ներ)ի շարքային հայը, համեստները, անմիջականօրէն
չեն անդրադառնար աղէտին, անդրադառնան անգամ անզօր են անոր
առաջքը առնելու: Այս պատճառով ալ պէտք է դառնալ դէպի հարազատ
մտաւորականութիւնը եւ ղեկավարութիւնները:
Պարզ իմաստութիւնը կը թելադրէ այն միտքը, որ մենք մեր լեզուն ենք, այն
ինչ որ կը ստանանք այդ լեզուով, անով հասած է մեզի մեր մշակոյթը: Առանց
այդ ամբողջին ժամանակ մըն ալ կը տեւեն յիշատակներ, եւ կը հասնի օրը,
երբ «ծագումով հայ»ը կ’ըսէ. «Իմ մեծ հայրս ալ հայ էր…»
Այսօր սփիւռք(ներ)ի հաւաքականութիւնները տէ՞ր են լեզուին եւ հայերէնը
կը փոխանցուի՞ նոր սերունդին: Վերջին ովասիսները կանոն չեն: Առածը
կ’ըսէ, որ ծառը տեսողութենէ պէտք չէ ծածկէ անտառը:
Ինչպէ՞ս տէր ըլլալ: Պատասխանը պէտք չէ փնտռել միայն «Սփիւռք» կոչուած
անբնականութեան մէջ:
Ուստի պէտք է խօսիլ լեզուի զարգացման բնական միջավայր հայրենիքի
եւ հոն դեռ որպէս կեանքի լեզու ապրող հայերէնի գործածութեան եւ
պաշտպանութեան մասին:
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Անբնական չէ մէկէ աւելի լեզուներ գիտնալ: Մարդը, մանուկ կամ չափահաս,
կրնայ բազմաթիւ լեզուներ գիտնալ, հաղորդակցելու համար իր միջավայրէն
դուրս շրջանակներու հետ: Բայց պէտք է նաեւ որ ան գիտնայ ընտանիքի
եւ ազգային լեզուն, որ ինքնութիւն կը կերտէ, կը փոխանցէ անցեալ,
աւանդութիւններ, հոգեխառնութիւն: Աշխարհի վրայ բացուելու համար
օգտակար լեզուն պէտք չէ խոչնդոտէ սեփական ինքնութեան լեզուի
իւրացումը, այլապէս անձը կը դադրի հարազատի շարունակութիւն ըլլալէ,
կը դառնայ տարբեր, կ’ըլլայ նորի սկիզբ:
Ինքնութիւն եւ պատմութեան գիտակցութիւն կը փոխանցուին երգերով,
կենցաղով, ճարտարապետական ժառանգութեամբ (տուն կամ այլ կառոյցներ), նաեւ, ինչո՞ւ չըսել, խոհանոցով: Բայց ինքնութեան կազմաւորման
գլխաւոր առանցքը լեզուն է, որ սոսկ նշաններէ չի բաղկանար, այլ կը բերէ
իմաստներ, պատկերներ: Ժողովուրդներու մշակոյթներ չեն վերանորոգուիր
եւ չեն ապրիր երբ լեզուն կը մեռնի: Թերեւս անհանգստացնող է ըսել, որ
լեզուն ընդհանրապէս ազգային մշակոյթի պատուանդանն է, ոչ միայն
գրականութեան: Միթէ՞ դժուար է հասկնալ, որ հայածնունդի օտարաբարբառ
գրականութիւնը կը պատկանի այն ժողովուրդին, որուն լեզուով ան
ստեղծուած կ’ըլլայ, նոյնիսկ եթէ այդ գրականութիւնը կը ծառայէ մեր
քարոզչութեան կամ կը յուզէ մեզ:
Համաշխարհայնացումը քաղաքական, քաղաքակրթական եւ մշակութային
իրականութիւն է: Խնդիրը հետեւեալն է. վաղ թէ ուշ ան պիտի գերեզմանէ՞
բոլոր միւս լեզուները: Անգլերէնը որպէս երկրորդ լեզու գործածել ընդհանրական բնոյթ ունի, սպասելով, որ մէկ կամ երկու սերունդ ետք ան դառնայ
աճող հասարակաց մայրենի լեզու:
Ըստ ուսումնասիրութիւններու, աշխարհի մէջ խօսուող լեզուներու կէսը
պիտի կորսուի մինչեւ ներկայ դարու աւարտը:
Ի՞նչ են պատճառները լեզուի մը անհետացման: Այս հարցումը պէտք է ուղղել
ընդհանրապէս, պէտք է ուղղել նաեւ մեր յատուկ պարագային համար:
Շար. Էջ 07

07

Þ³µ³Ã / 22.02.2020

Հայախօսութեան Եւ Հայերէնագրութեան
Ռազմավարութեան եւ Մարտավարութեան Ի Խնդիր
Սկիզբը Էջ 06
Լեզուի մը անհետացման պատճառը, պատմութեան ընթացքին, ներխուժումները եւ բռնագըրաւումներն էին: Այսօր այդ անհետացման պատճառը աւելի դիւրին կը սահմանուի մշակութային
ազդակով:
Գաղութարարութիւնը ոչ միայն երկիրներու
տիրապետութիւնն էր օտար ուժերու կողմէ ռազմավարական եւ տնտեսական նպատակներով, այլ
նաեւ անոնց մշակոյթին դէմ նախայարձակում,
հաստատելով գրաւող օտար ուժի մշակութային տիրապետութիւնը, որ փաստօրէն տեւեց
եւ կը տեւէ այս կամ այն ձեւով տիրող ուժի
հեռացումէն ետք ալ: Հետեւանքը այն եղած
է, որ տիրապետուածի լեզուն ամբողջովին կը
փոխարինուի տիրողի լեզուով, կամ կ’այլասերի,
կը ձեւազեղծուի օտար բառերու եւ անհարազատ
շարահիւսութեան ներխուժումով: Օր մըն ալ
ան կը դառնայ մեռեալ լեզու, քանի որ դադրած
կ’ըլլայ հաղորդակցական եւ կեանքի լեզու ըլլալէ,
մանաւանդ երբ այդ լեզուն կը դադրի գրաւոր ըլլալէ, գրական ժառանգութիւն ստեղծելէ: Կը դառնայ գիտահետազօտողներու հետաքրքրութեան
առարկայ, այսինքն՝ արխիւային լեզու:
Լեզուի անհետացման առաջքը կ’առնուի, եթէ ան
հնչէ մանուկներու շրթներուն: Անոնք աւելի դիւրին
կը սորվին քան չափահասները: Հոգեբանական
արգելք մը յաղթահարելու հարց կայ. տարբեր
ըլլալու զգացումը ստորադաս ըլլալու զգացումով
պէտք չէ խաթարուի:
Ի հարկէ, կարգ մը բազմազգ երկիրներու
(կայսրութիւններ) պարագային, կեդրոնական
իշխանութիւնները խորհած են եւ կը խորհին, որ
տեղական-ազգային-փոքրամասնական լեզուները
վտանգ են երկրի միութեան: Այս ըմբռնումը տիրող
եղած է Խորհրդային Միութեան մէջ, այսօր՝
Ռուսիոյ, Չինաստանի:
Ինչ կը վերաբերի հայերէնի, պատմութեան ընթացքին տիրող իշխանութիւնները եւ սփիւռք(ներ)ի
պարագային անդիմադրելի ճնշում ներկայացնող
շրջապատը տեւաբար հայերէնի խեղճացման
եւ աստիճանական անհետացման պատճառ
են: Կրկնութեան գնով ըսենք, որ սփիւռք(ներ)ի
հայերէնը աղքատացած լեզու է, իսկ Հայաստանի
եւ ներքին կոչուած սփիւռքի հայերէնը, խճողուած
է օտար բառերով եւ օտարաբանութիւններով:
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԻՆՉՊԷ՞Ս
Եթէ վերականգնումի իսկական ճիգ մը չըլլայ, ի՞նչ
կրնայ խոստանալ ապագան:
Հայերէնի պաշտպանութիւնը պիտի ուզե՞նք եւ

պիտի կարենա՞նք վերածել համազգային անհաճոյակատար եւ աւաղումով չբաւարարուող օրակարգի:
Պետութիւն եւ սփիւռք(ներ)ի էսթէպլիշմընթները եթէ այսօր չձեռնարկեն համակարգուած
աշխատանքի, ոչ միայն լեզուաբաններով, այլ
քաղաքական ծրագրերով, գործիչներով եւ ներդըրումներով, պէտք է նախատեսենք, թէ ո՞ւր պիտի
հասնի հայերէնը մինչեւ դարուն վերջը, ի՞նչ
կրնան ըլլալ հետեւանքները ազգի եւ պետութեան
ամրացման տեսակէտէ:
Մասնակի եւ մխիթարական նախաձեռնութիւնները կը ծառայեն գիտակից բջիջներու հոգեկան
բաւարարութիւն տալու:
Պատահա՞ծ է, որ «զուարճանաք» հայերէնի մէջ
տուն-տեղ եղած օտար բառերու ցանկը կազմելով:
Անոնք բազմահարիւր են, թերթերու, ժողովուրդի
եւ ղեկավարներու լեզուին մէջ: Քանի՞ բառ պէտք
է գիտնալ այս կամ այն լեզուով հաղորդակցելու
համար: Կ’ենթադրեմ՝ շուրջ վեց կամ եօթը հարիւր:
Հայերէնի մէջ «սիթիզըն» եղած օտար բառերը
շատ աւելի են… Ենթադրե՞նք, որ նոր լեզու կը
ծնի…, ոմանք այդ կը յամարեն յառաջդիմութիւն…
Թերեւս պէտք է կրկնել, ի հարկին ցոյց կազմակերպել, «ակցիա», ծնունդ տալու համար իրաւասութիւններով եւ միջոցներով օժտուած համահայկական, Հայաստան-սփիւռք(ներ), մարմնի
մը, որ նախատեսէ, ուսումնասիրէ, գործադրէ
կիսամիջոցներով չգոհացող, ներքաղաքական
մրցակցութիւններէ, փառասիրութիւններէ եւ
շահադիտական ցանկութիւններէ վեր՝ ՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱԳԱՅԱԿԵՐՏ ԳՈՐԾԸ:
Ամէն գոյնի հայ իրաւ ղեկավարները եւ մտաւորականները, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ),
ֆրանսացի մեծ պատմաբան Ժիւլ Միշըլէի խօսքը,
իր ժողովուրդին համար ըսուած, պիտի կարենա՞ն
փոխադրել մեր մէջ, այդ իմաստութեամբ առաջնորդուիլ եւ առաջնորդել: Ժիւլ Միշըլէ ըսած է.
«Ֆրանսայի պատմութիւնը կը սկսի ֆրանսական
լեզուով: Լեզուն ազգութեան գլխաւոր յատկանիշն
է»*:
Ինչպէ՞ս պիտի աւարտի Հայոց Պատմութիւնը,
եթէ հայերէնը կորսնցնենք: Հարցում է:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Երգ Մը
Անուշ երգի յիշատակ մ՚է այս կարծես,
Մոռցուած հին երգի մը, որ կ՚արթննայ
Յանկարծ մեղմով ու կը մարի անիկա
Սրտիս մէջէն, հոգւոյս մէջէն տխրապէս։
ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

22

2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Աժան խանդավառութեան համար յաճախ
կը յիշենք Խաչատուր Աբովեանը, բայց կը
մոռնանք ինչ որ ան ըսած է. «Լեզուն որ
չըլլի մարդ ինչի՞ նման կ’ըլլի»…
Պետական եւ քաղաքական գործիչ, գրող,
լրագրող, կրօնական եւ բարերար, կրնա՞ն
հայու պատասխան տալ Խաչատուր Աբովեանին:
Այսօ՛ր, եւ առանց ճապկումի:

ՍԱՐԳԻՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
(1886 – 1947)
«Երկու սիրահար»
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏՂՈՑ ՊԱՍՔԵԹՊՈԼԻ
ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻ
ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ
ՄՐՑՈՒՄ
ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍ ԸՆԴԴԷՄ ՀՈՒՓՍ ՄԵԹՆ
ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ ՇԱԲԱԹ, 22 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2020, ԿԷՍՕՐԷ ԵՏՔ
ԺԱՄԸ 3-ԻՆ, ՖՈՒԱՏ ՇԵՀԱՊ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻՆ ՄԷՋ, ՃԻՒՆԻ
ԲՈԼՈՐՍ ՔԱՋԱԼԵՐԵՆՔ ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՏՂԱՔԸ –
ՄԻԱՍԻՆ ԴԷՊԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿ
ՕԹՈՊԻՒՍԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ՝ ՈՒՂԻՂ ԺԱՄԸ՝ 2-ԻՆ,
ՀԲԸՄ-Ի ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԷՆ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ԱՂՕԹՔՈՎ ՍԿՍԻՆՔ
ՊԱՀԵՑՈՂՈՒԹԵԱՆ
Oրհնութեամբ՝
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին
Երկուշաբթի 24 փետրուար 2020-ին, առաւօտեան ժամը 10։00-ին, Ս.
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ աղօթքի, խոկումի եւ
խորհրդածութեան հոգեպարար պահ մը։
Օրուան պատգամը պիտի փոխանցէ՝
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ
Հոգշ. Տ. Անանիա Ծ. Վրդ Գուճանեան
Հրաւիրուած են մեր հաւատացեալ ժողովուրդը՝ միասնաբար աղօթքով
սկսելու պահեցողութիւնը: Աւարտին, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ
Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ մտերմիկ
հաւաք եւ նախաճաշ:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՄԱՀԱԶԴ
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Բամելա Շաքըլեան եւ զաւակները՝ Էմմա,
Լուիզա եւ Քրիսթինա (Լոնտոն)
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Սիլվա Լիպարիտեան եւ զաւակները՝ Վիգէն
(Մոնթրէալ) եւ Արի (Նիւ Եորք) եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Քլէր Շաքըլեան եւ զաւակները՝ Մարք եւ Էրիք
(Լոս Անճելըս)
Ողբացեալ Տիրան Շաքըլեանի տիկինը Սուզան եւ զաւակները՝ Անուշ
եւ Լօրիկ (Լոնտոն)
Ողբացեալ Նուպար եւ Սիմոն Մարթայեանի ընտանիք (Փարիզ)
Ողբացեալ Հայկարամ եւ Սոնա Գալինճեանի ընտանիք
Տէր եւ Տիկին Օշին եւ Սեդա Մարթայեանի ընտանիք (Հռոմ)
Ողբացեալ Արսէն եւ Լուսաբեր Պալեանի ընտանիք
Ողբացեալ Արմենակ եւ Պերճուհի Պալեանի ընտանիք
Ողբացեալ Մատթէոս եւ Ազատուհի Եկէնեանի ընտանիք
եւ համայն Կլէնգրոս, Լիպարիտեան, Գրիգորեան, Մորկան, Մարթայեան,
Սանդուրեան, Պալեան, Արսլանեան, Վանլեան, Մինոյեան, Տիւլկէրեան,
Տիլանեան ընտանիքներ եւ համայն ազգականներ
կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝

ՇԱՔԷ ՇԱՔԸԼԵԱՆի

Ծնեալ՝ Մարթայեան
(այրին հանգուցեալ Յակոբ Շաքըլեանի)
Մահը որ պատահեցաւ Հինգշաբթի 20 Փետրուար 2020-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի
23 Փետրուար 2020-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1.00-ին, Սուրբ Նշան Մայր
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի
Ֆըրն Շըպէքի Ազգային Գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունին նոյն օրը Սուրբ Նշան եկեղեցւոյ սրահին մէջ, յետ թաղման արարողութեան մինչեւ երեկոյեան ժամը 7.00:
Իսկ Երկուշաբթի, 24 Փետրուարին, ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ ժամը 11.00-էն մինչեւ երեկոյեան
ժամը 7.00:
Ծանօթ: փոխան ծաղկեպսակի կը խնդրուի նուիրատուութիւն կատարել Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Տիրան Շաքըլեան ուսումնական ֆոնտին:
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն եւ
հարազատներուն, ի մասնաւորի Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Սիլվա Լիպարիտեաններուն:

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Հովանաւորութիւնը Վայելող
«Խաչիկ Պապիկեան» Միջ-Աշակերտական Մրցանքներ
Շաբաթ, 22 Փետրուար 2020ին, կ.ե. ժամը 2:30-ին, Ազգ. Եղիշէ 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

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸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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 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

