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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Պսակաձեւ Ժահրով Վարակուած Հիւանդ Մը
Մահացաւ Հանդիսանալով Ժահրին
Առաջին Զոհը Լիբանանի Մէջ

Մինչ պետութիւնը ընկղմած Լիբանանի տնտեսական խնդիրներուն մէջ եւ
երկրին մէջ ճգնաժամ է այս առումով, Լիբանանի մէջ պսակաձեւ ժահրի
վարակի առաջին զոհը գրանցուեցաւ։
Մահացած անձը կը կոչուէր Ժան Խուրի եւ ան միայն վերջերս վերադարձած
էր Եգիպտոսէն։
Ըստ լուրերուն Խուրի կը տառապէր շաքարախտէ եւ անոր վիճակի
վատացումէն ասդին փոխադրուած էր Ժիպէյլի Ալ Մաունաթ հիւանդանոց
ուր իր վիճակը պարզուելէ ետք, փոխադրուած էր Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի
անուան պետական հիւանդանոց: Այնտեղ է, որ իր հոգին աւանդեց:
Այս մասին եւ ընդհանրապէս իրավիճակին մասին պաշտօնական հաղորդագրութիւն մը դուրս եկաւ հիւանդանոցի պատասխանատուներէն:
Այսօրուայ դրութեամբ պսակաձեւ ժահրով ախտաճանաչուած հիւանդներուն
թիւը անցաւ 50ը լիբանանի մէջ:

Պուրճ Համուտի Մէջ Առ Այսօր Պսակաձեւ Ժահրով
Վարակակիրներ Չկան. Քաղաքապետարանը
Հերքեց Անհիմն Տարաձայնութիւնները
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստան Սահմանային Լարուածութիւնը
Մեղմացնելու Կոչ Կ՛ընէ Ատրպէյճանին

Հայաստանի Արտաքին Գործոց նախարարութիւնը հայ-ատրպէյճանական
սահմանին տեղի ունեցած միջադէպի վերաբերեալ հաղորդագրութիւն
տարածած է:
«Վերջին օրերուն ասիկա Ատրպէյճանի հերթական փորձն է միտումնաւոր
կերպով սրելու իրավիճակը հայ-ատրպէյճանական պետական սահմանին
վրայ. Մարտ 6-ին ատրպէյճանական զինուած ուժերը փորձած էին իրականացնել ներթափանցում Տաւուշի շրջանին մէջ:
Ատրպէյճանի պարբերական փորձերը սրելու իրավիճակը Հայաստանի հետ
պետական սահմանին, ընդլայնելու լարուածութեան աշխարհագրութիւնը եւ
չկիրառելու առկայ լարուածութիւնը նուազեցնելու ուղղուած մեքանիզմները
կը վկայեն, որ տարածաշրջանային անվտանգութիւնը եւ խաղաղութիւնը
վտանգելու Ատրպէյճանի քայլերը կը կրեն միտումնաւոր բնոյթ:
Ատրպէյճանի նման գործողութիւնները կը փաստեն, որ ԼՂ խաղաղ գործընթացին մէջ վտանգներու նուազեցման միջազգային մեքանիզմներու
ներդնումը կարեւոր գերակայութիւն է, եւ այս ուղղութեամբ առկայ պայմանաւորուածութիւններու կեանքի կոչելը անհրաժեշտ պայման է խաղաղ
գործընթացը յետագային առաջ մղելու համար»,- ըսուած է ԱԳՆ տարածած
հաղորդագրութեան մէջ:

Թշնամիին Գնդակէն Պայմանագրային Զինուոր
Մը Զոհուած է
Հարաւարեւմտեան հատուածին մէջ տեղակայուած ՊՆ N զօրամասի
պահպանութեան շրջանի մարտական դիրքի ուղղութեամբ Մարտ 10-ին
մօտ ժամը 15:30-ին թշնամիին կողմէ արձակուած կրակոցներէն մահա-ցու
հրազէնային վնասուածք ստացած է պայմանագրային զինծառայող, շարքային
Զոհրապ Գրիգորիի Սիանոսեան (1984-ի ծնունդ, Արարատի զ/կ):
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, դէպքի
հանգամանքները պարզելու նպատակով կը կատարուի քննութիւն:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը հերքում մը հրատարակած է,
կապուած այն տեղեկութիւններուն, որ շրջանին մէջ գրանցուած է պսակաձեւ
ժահրի վարակով հիւանդ առաջին պարագայ մը։ Քաղաքապետարանը
պատասխանած է, շրջան ընող այն լուրերուն, ըստ որոնց քաղաքապետարանի պաշտօնեաներէն մին (անունը՝ Ֆատի Նաաման) պսակաձեւ ժահրի
վարակակիր դարձած է։
Քաղաքապետութիւնը նաեւ նշած է, որ այդ անուն պաշտօնեան, որուն մասին
էին շրջանառուած լուրերը առողջ է եւ սովորականին պէս կը կատարէ իր
պարտականութիւնները։
Յիշեցնենք, որ Լիբանանի մէջ պսակաձեւ ժահրով վարակի խնդրով մեծ
մտավախութիւններ սկսած են շրջան ընել:
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Պաշտօնական Յորդանանը Արգիլեց Դէպի Լիբանան եւ
Սուրիա Իր Բոլոր Թռիչքները
Յորդանանի իշխանութիւնները
որոշած են փակել Արեւմտեան
Ափին հետ ցամաքային բոլոր
անցքերը։
Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց Sky News կայանը նշելով
նաեւ, որ Ամմանի կառավարութիւնը
այս քայլին կը դիմէ որպէս կանխազգուշական քայլ պսակաձեւ
ժահրի վարակի տարածման դէմն
առնելու նպատակով։

Սիմոն Սիմոնեան

Կը նշուի նաեւ, որ երէկուընէ
սկսեալ չեղարկուած են (երթ ու
դարձ) Ամման Պէյրութ եւ Ամման
Դամասկոս բոլոր թռիչքները։
Յիշեցնենք, որ աւելի վաղ Յորդանան նոյնպէս փակած էր իր
օդային ճանապարհները Եգիպտոսի հետ, իսկ Ֆրանսայէն եւ
Իտալիայէն ժամանող ուղեւորները
պարտաւորուած էին երկու շաբաթով մեկուսացման մէջ մնալ։
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Փայլանը Կը Պաշտպանէ Տիարպէքիրի Քաղաքապետը
Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլանը Տիարպէքիրի քաղաքապետի ազատազրկման հետ կապուած գրառում
կատարած է Twitter-ի իր էջին։
Կարօ Փայլան գրած է. «Տիարպէքիրի
ժողովուրդի կողմէ ընտրուած
քաղաքապետ Սելչուք Մըզրաքլըն
դատապարտեցին 9 տարի 4 ամիս
ազատազրկման։ Այդ որոշումը
տուողները շուտով պիտի յայտնուին
պատմութեան աղբանոցը։ Սելչուք
Մըզրաքլըն եւ բոլոր քաղաքական
պատանդները մեր հպարտութիւնն
են»։

Պսակաձեւ Ժահրը Մեծ Թիւեր Կեանքեր Կը Հնձէ
Իրանի Մէջ
Իրանի մէջ պսակաձեւ ժահրով
վարակուածներուն թիւը գերազանցած է 7 հազարը, գրանցուած
է 237 մահուան պարագայ: Այս
տուեալները յայտնած է Իրանի
Հանրապետութեան առողջապահութեան եւ բժշկական կրթութեան նախարարութեան հասարակայնութեան հետ կապերու բաժնի
ղեկավար Քիյանուշ Զահանպուրը,
կը փոխանցէ «Արեւելք»ը վկայակոչելով ԹԱՍՍ-ը:
«Մինչ օրս երկրին մէջ գրանցուած
է պսակաձեւ ժահրի 7161 դէպք»,կը մէջբերէ IRNA-ն Զահանպուրի
խօսքերը: Ան աւելցուցած է, որ 237
մարդ մահացած է: Աւելի կանուխ
կը հաղորդուէր վարակուածութեան
6566 եւ 194 մահուան դէպքի մասին:
Ըստ Tasnim գործակալութեան,
երկուշաբթի Թեհրանի հիւանդանոցներէն մէկուն մէջ պսակաձեւ
ժահրէն մահացած է «Իսլամական
յեղափոխութեան պահապաններու
ջոկատ»-ի քաղաքական հարցերու
բաժնի ղեկավարի նախկին տեղակալ Ֆարզատ Թազարին: Շաբաթ
օր IRNA-ն հաղորդած է Մեճլիսի
(խորհրդարանի) պատգամաւոր
Ֆաթեմա Ռահպարի մահուան
մասին:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Սիմոն Սիմոնեան ( 24 Մարտ
1914 Այնթապ - 11 Մարտ
1986, Պէյրութ ), հայ գրագէտ:
«Սփիւռք» շաբաթաթերթի եւ
«Սեւան» տպագրատան ու
հրատարակչատան (Պէյրութ)
հիմնադիրն է։
Ծնած է Այնթապ: Անդրանիկ
որդին է սասունցի ծնողներու։
Իր նախակրթութիւնը ստացած
է Այնթապ, մինչեւ 1921։ Այդ
թուականին ընտանեօք բըռնագաղթուած ըլլալով, իր
ուսումը շարունակած է Հալէպի Հայկազեան, կիլիկեան
գաղթականաց, Լատիններու,
Ֆրեր մարիզներու վարժարաններուն մէջ։ 1926-1930
յաճախած է Հալէպի կրթասիրացը։ Այնուհետեւ առաջին
ուսանողը կը հանդիսանայ
Անթիլիասի մէջ եւ առաջին
շրջանաւարտը՝ 1935-ին դասընկերակցութեամբ Երջանկայիշատակ Զարեհ Ա. կաթողիկոսի եւ այլոց։
1954–ին կ՛ուղարկուի Սովետական Հայաստան, Գէորգ
Զ. կաթողիկոսի յուղարկաւորութեան, որպէս անդամ Անթիլիասի
կաթողիկոսարանի
պատուիրակութեան։
1955-ին հրաժարելով Կիլիկեան
Կաթողիկոսարանի իր բոլոր
պաշտօններէն, կը հիմնէ իր
սեփական տպարանը եւ
«Սեւան» հրատարակչատունը։
Կ՛ամուսնանայ Մարի Աճեմեանի հետ եւ կը բախտաւորուին 5
զաւակներով ու թոռներով։
Պաշտօններ վարած է Հալէպի
Հայկազեան եւ Կիւլպէնկեան
վարժարաններուն մէջ որպէս
հայերէնի եւ հայոց պատմութեան ուսուցիչ։ Անթիլիասի դպրեվանքին մէջ
աւանդած է գրաբար եւ հայ
մատենագիտութիւն։ Նաեւ
պաշտօնավարած է Պէյրութի
Յովակիմեան-Մանուկեան եւ
Դարուհի Յակոբեան վարժարաններուն մէջ։
Հեղինակն է հայոց պատմութեան եւ մայրենի լեզուի
դասագիրքերու։
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Տեսակէտ

Անտիրական Հայ Սփիւռքի Համակողմանի Նահանջը
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հիմնուելով մեր դաւանանքին վրայ, որ կը յարգէ բազմակարծութիւնը, կարգ մը մեր ակնոցով անհրաժեշտ յապաւումներով, տեղ
կու տանք սոյն յօդուածին: Այս քայլը լոկ մեր լայնախոհութեան
դրսեւորումը չէ: Ան նաեւ յարգանք է, «ոգիի սովի» այս մռայլ
օրերուն, հանդէպ գաղափարապաշտի մը, նոյնիսկ եթէ իր
հետ չենք բաժնէր միեւնոյն գաղափարականը: Սոյն գրութիւնը
կարելի է կարդալ նաեւ իրավիճակ մը արտացոլացնող հայելիի
մը տեսանկիւնով, որուն ցոլացուցածը ինքնաքննադատութեան
ինչպէս նաեւ գործելաձեւի վերարժեւորումի ուսումնասիրութեան
մղող որպէս մղիչ ուժ կրնայ ծառայել:
«Խմբ.»

Յ

Յիմարութիւն է՝ երբ մարդ Աստուծմէ
խնդրէ բաներ, զորս ինք կրնայ իր
ուրոյն ուժերով ձեռքբերել։
ՍԱՄՈՍԵՑԻ ԵՊԻԿԻՒՐ

ունական Սամոս կղզիի իմաստունը՝ Եպիկիւր (Ն.Ք. 341-270), որ
իդէապաշտ (idealist) Պղատոնի դպրոցի հետեւորդ էր, հրաժարեցաւ,
եւ յարեցաւ մատերիապաշտ (materialist) դպրոցին։ Ան հիմնեց
«Պարտէզ» կոչուող իր դպրոցը, եւ պատմութեան մէջ առաջինը եղաւ
իր դպրոցին մէջ՝ իգական սեռի աշակերտուհիներ ընդունողը (Ն.Ք. 4-րդ
դարուն)։ Այս ռահվիրայ իմաստասէրը, որ մեծ մարդասէր մըն էր, ոչ միայն
յիմարութիւն համարեց՝ չափահաս մարդոց համար, անչափահաս մանուկի
մը ապաւինողականութեամբ խնդրել Աստուծմէ բաներ, զորս ինք կրնայ՝ իր
սեփական ուժով ձեռքբերել, այլեւ՝ հետեւեալ հանելուկ-հարցումը տուաւ.
«Եթէ Աստուած կարող է խափանելու Չարը, բայց չուզեր, ուրեմն չարակա՞մ
է. ո՛չ։ - ատիկա նման չէ Աստուծոյ էութեան։ Եթէ կ՚ուզէ բայց չի կրնար,
ուրեմն անզօ՞ր է. ո՛չ - ատիկա չի համապատասխաներ անոր նկարագրին։
Եթէ ոչ կ՚ուզէ եւ ոչ ալ կարող է, ուրեմն Աստուած չէ։ Իսկ եթէ թէ՛ կ՚ուզէ եւ
թէ կարող է, ինչ որ միայն Աստուծոյ կը վայելէ, ուրեմն ուրկէ՞ ծնած է Չարը,
կամ՝ ինչո՞ւ չի վտարեր Չարը աշխարհէն»։
Այս հանելուկ-հարցումին բանական աներկբայ պատասխանը՝ մեր հաստատ
համոզումով, հետեւեալն է. «Չարը ծնած է Մարդէն, եւ ոչ թէ Սատանայէն։
Ուրեմն, Մարդը ինքն է դարձեալ որ պարտի Մարդու ծնունդ Չարը վտարել այս
աշխարհէն…»։ Որովհետեւ՝ ոչ յիմար, այլ խելացի չափահաս մարդուն ուժերը
բաւական են Չարը վտարելու աշխարհէն, երբ ատիկա ծնած է մարդոցմէ։
Միայն բնութեան Չարիքին դէմ յանդիման՝ Մարդը տկար է, եւ կրնայ դիմել
Աստուծոյ, կամ աւելի ճիշդը, կրնայ դիմել աներեւոյթ, անանուն, անդիմագիծ
ու անիրական «նախախնամութեան» մը… պարզապէս՝ չյուսալքուելու
համար։ Որովհետեւ՝ բնութեան աղէտները Աստուծոյ հրահանգով չէ որ
կը յառաջանան։ Վահան Թէքէեան իր «Երբ Օրը Գայ» քերթուածին մէջ կը
մաղթէ, որ գայ այն օրը, երբ մարդ ստիպուած չըլլայ մարդոց ուղղելու իր
գոհութիւնն ու դառնութիւնը, այլ միայն՝ բնութեան։ Բայց Չարին հանդէպ
գիտակից ատելութիւն չունեցողը… չի կրնար գիտակից սէր ունենալ Բարիին
հանդէպ, Արդարին հանդէպ, Չարի Զոհին հանդէպ…։ Հայրենազրկեալ
Արեւմտահայութեան «փոշի ազգ»ի վերածուած բեկորներուն հանդէպ՝
գիտակից եւ անկեղծ սէր չունի ուրեմն, այն Հայը, որ գիտակից ատելութիւն

չունի հայասպանին հանդէպ, պայքարելու պատրաստակամութիւն չունի
անոր դէմ։ (Չեխ յեղափոխական բանաստեղծ Ճիւլիուս Ֆիւչէք ունի քերթուած
մը՝ «Ատելութիւն Սրբազան» խորագրով)։
Մինչդեռ՝ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի ժողովրդապաշտ դպրոցը, ի
հակադրութիւն պետութենապաշտ դպրոցին (որ պետութիւն չունեցող ազգի
մը տարագրեալներուն կը մերժէ շնորհել «ժողովուրդ»ի կարգավիճակ), կը
ճանչնայ արեւմտահայ տարագրեալներու աշխարհացրիւ ու բազմահպատակ
բեկորներուն «ժողովուրդ»ի կարգավիճակ, տուեալ ընդունելով չորս պատմամշակութային նախապայմաններուն լրացուած ըլլալը, եւ պահանջելով
լրացումը 5-րդ կազմակերպչական նախապայմանի մը, որ է՝ կազմակերպումը
եւ ստեղծումը միակ կառոյցի մը, որ ըլլայ Տարագիր Արեւմտահայութեան
բեկորները միաւորող կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրեալ) եւ միակ
լիազօր կազմակերպութիւնը, որ այս պայմանները լրացնելով կը դառնայ
միջազգային իրաւական անձնաւորութիւն (personne juridique internationale),
եւ լսելի կը դառնայ միջազգային ատեաններուն կողմէ։
Սակայն, տուեալ կարծուած կամ ենթադրուած չորս պատմա-մշակութային
նախապայմանները՝ ներկայի համակողմանի ՆԱՀԱՆՋին բերումով, արդեօ՞ք
առկայ են այսօր եւս…։
Որո՞նք են այդ չորս նախապայմանները։
1 – Հայերէն լեզուի եւ գրականութեան կենդանի պահպանումը։
2 – Ազգային ինքնուրոյն ինքնութեան պահպանումը։
3 – Միեւնոյն ազգային պատմական յիշողութեան պահպանումը։
4 – Ունեցած են միեւնոյն պատմական հայրենիքը։
Կը կրկնենք. այս նախապայմանները դրուած են Միջազգային Հանրային
Իրաւունքի ժողովրդապաշտ բարեացակամ դպրոցին կողմէ, երեք յաջորդական փուլերով։
Առաջինը՝ 4 Յուլիս 1976 թ. Ալճերիոյ մայրաքաղաքէն՝ ՄԱԿ-ի կազմակերպած
խորհրդաժողովէն բխած Ժողովուրդներու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագիրը։ Ասոր Յօդ. 3-րդը կը տրամադրէ. «Ամէն ժողովուրդ որ արտաքսուած
է իր հայրենիքէն, իրաւունքը ունի հայրենիք վերադարձի»։
Երկրորդը՝ Ապրիլ 13-ին, 1984 թ. Փարիզի (Սորպոն Համալսարան) մէջ
կայացած Պերթրանտ Ռասէլի Ժողովուրդներու Իրաւանց Պաշտպանութեան
Միջազգային Հիմնարկի «Ժողովուրդներու Մնայուն Դատարան»ի դատավարութեան արձակած վճիռը՝ Հայ Դատի թղթածրարին շուրջ, որուն Առաջին
Յօդուածը՝ Հայ Սփիւռքի հայ բնակչութիւնները կը կազմեն «ժողովուրդ»
մը ըսաւ, առանց մանրամասնելու թէ ինչ հիմունքներով։ (Բառացիօրէն
խմբագրուած է հետեւեալ ձեւով. “Les populations Arméniennes de la Diaspora
Arménienne constituent un Peuple”)։
Երրորդը՝ 1984 թ. Սեպտեմբեր 16-19, Վենետիկի մէջ, Լելիօ Պասսոյի անուան
«Խաղաղութեան եւ Ժողովուրդներու Ազատագրութեան Միջազգային
Հիմնարկ»ին հրաւիրած Սիմփոզիումը՝ շուրջ 30 օտար եւ հայ իրաւագէտներու, դատաւորներու եւ պատմաբաններու, եռօրեայ քննարկումներէ ետք,
եկաւ եզրակացնելու թէ՝ չորս պատմա-մշակութային նախապայմաններու
հիման վրայ Հայ Սփիւռքը կը կազմէ «ժողովուրդ» մը, եւ պահանջեց
լրացնել 5-րդ կազմակերպչական նախապայման մը՝ ընդունելի ըլլալու
համար միջազգային ատեաններու առջեւ, Հայ Դատը ներկայացնելու։
Այս Սիմփոզիումին մասնակցած էր Դոկտ. Մեթր Ռուբէն Պօղոսեան, որ
Սիմփոզիումի քննարկումներուն եւ եզրակացութիւններուն ամբողջութիւնը
ընդգրկող հատոր մը խմբագրեց ֆրանսերէն լեզուով, որ հրատարակուեցաւ
Պէյրութի մէջ, Վիոլէթ Ճեպեճեան Գրադարանին կողմէ՝ “Le Visage d’un
Peuple” խորագրով։
Կազմակերպչական 5-րդ նախապայմանին լրացումին համար, մօտ 50 հայ
իրաւաբաններ, պատմաբաններ, բանաստեղծներ, բժիշկներ, երկրաչափներ,
հրապարակագիրներ եւ հասարակական գործիչներ՝ Պէյրութէն, Հալէպէն,
Դամասկոսէն, Թեհրանէն, Փարիզէն, Լոնտոնէն, Նիկոսիայէն, Պերլինէն,
Սթոքհոլմէն, Ուփսալայէն եւ ԱՄՆ-էն, գլխաւորութեամբ Դոկտ. Մեթր
Ռուբէն Պօղոսեանի եւ խմբագրութեամբը տողերս գրողին, մշակեցին 5-րդ
նախապայմանի լրացման Ծրագիր մը՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան
Համասփիւռքեան Քոնկրէսը (ՏԱՀՔ) անունով՝ Հայ Սփիւռքը օժտելու համար
այն համահայկական կառոյցով, որ պիտի հետապնդէր սփիւռքակեդրոն
քաղաքականութիւնը, եւ որուն մէջ՝ լրջօրէն, կեդրոնականօրէն եւ համահայկականօրէն պիտի քննարկուէին՝ Սփիւռքի համակողմանի ՆԱՀԱՆՋին
դարմանները, միջոցները եւ եղանակները փնտռելու եւ ստեղծելու հարցերը,
վերջ տալու համար տիրող անտիրականութեան, որպէսզի կարելի դառնայ Հայ
Սփիւռքի հայապահպանումի միակ շօշափելի, արժանի ու գրաւիչ նպատակին՝ Արեւմտահայաստանի Ազատագրութեան Պայքարի ձեռնարկումը…
գէթ։ Որպէսզի հայրենազուրկ, կեդրոնազուրկ եւ տիրազուրկ չմնայ Տարագիր
Արեւմտահայութիւնը։
Շար. Էջ 06
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Եւրոպայի Ազգերու Լիկայի Վիճակաձգութիւն
Ա.Լիկա
Ա.խմբակ.Հոլանտա, Իտալիա, Պոսնիա, Լեհաստան
Բ.խմբակ.Պելճիքա, Անգլիա, Դանիա, Իսլանտա
Գ.խմբակ.Փորթուկալ, Ֆրանսա, Շուէտ, Խրուաթիա
Դ.խմբակ.Սպանիա, Զուիցերիա, Գերմանիա, Ուքրանիա
Բ.Լիկա
Ա.խմբակ.Աւստրիա, Նորվեկիա, Հիւս.Իրլանտա, Ռումանիա
Բ.խմբակ.Չեխիա, Սկովտիա, Սլովաքիա, Իսրայէլ
Գ.խմբակ.Ռուսիա, Սերպիա, Թուրքիա, Հունգարիա
Դ.խմբակ.Կալէս, Ֆինլանտա, Իրլանտա, Պուլկարիա
Գ.Լիկա
Ա.խմբակ.Մոնթենեկրօ, Կիպրոս, Լիւքսեմպուրկ, Ատրպէյճան
Բ.խմբակ.Վրաստան, Հիւս.Մակեդոնիա, Էսթոնիա, Հայաստան
Գ.խմբակ.Յունաստան, Քոսովօ, Սլովենիա, Մոլտովա
Դ.խմբակ. Ալպանիա, Պելառուսիա, Լիթուանիա, Ղազախստան
Դ.Լիկա
Ա.խմբակ.Ֆարօ, Լաթվիա, Անտորրա, Մալթա
Բ.խմբակ.Ճիպրալթար, Լիխթընշթայն, Սան Մարինօ

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Ռէալ Սոսիետատ Եւ Աթլեթիք Հասան
Աւարտական
Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյի կիսաւարտական հանգրուանի դարձի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Միրանտէս (Բ.Դաս.) – Ռէալ Սոսիետատ 0-1, երթ.1-2
- Կրանատա – Աթլեթիք Պիլպաօ 2-1, երթ.0-1
Այսպիսով, երկու մրցումներու հաշիւով, 6-րդ դիրքը գրաւող Սան Սեպասթիանի «Ռէալ Սոսիետատ»ը աւարտեց երկրորդ դասակարգի «Միրանստէս»ի
յաղթարշաւը: Խումբը յաջորդաբար դուրս ձգած էր «Սելթա Տէ Վիկօ»ն,
«Սեւիյա»ն եւ «Վիյարէալ»ը: Դարձի մրցումին միակ կոլը նշանակեց Միքէլ
Օյարզապալը 41-րդ վայրկեանին, տուգանային հարուածով: 9-րդ դիրքը գրաւող
«Կրանատա»ն իր դաշտին վրայ թէեւ յաղթեց 10-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիք
Պիլպաօ»ին, սակայն երկու մրցումներու հաշիւով դուրս մնաց մրցաշարքէն:
Խումբին կոլերը նշանակեցին Քարլոս Ֆերնանտէզ 48-րդ եւ Խերման Սանչէզ
76-րդ վայրկեաններուն: Եուրիի նշանակած կոլը 81-րդ վայրկեանին բաւարար
էր «Աթլեթիք»ին անցնելու համար աւարտական:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Զիջեցաւ Եւ Նահանջեց
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 27-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական
մրցումին, 5-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ի դէմ: 19-րդ վայրկեանին, Տէ Եոնկ նշանակեց
«Սեւիյա»ի կոլը, Խորտանի փոխանցումով: Ապա 32-էր վայրկեանին Մորաթա
տուգանային հաւասարեցուց հաշիւը եւ 36-րդ վայրկեանին Ժոայօ Ֆելիքս
յառաջ տարաւ «Աթլեթիքօ»ն, Քոքէի փոխանցումով: սակայն 43-րդ վայրկեանին, Օքամփոս տուգանայինով հաւասարեցուց հաշիւը: Իսկ «Պարսելոնա»
դժուարութեամբ յաղթեց 6-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Սոսիետատ»ին, Մեսսիի
81-րդ վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով: Առաջատար «Ռէալ
Մատրիտ» իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Պեթիս»ի
դաշտին վրայ: Հաւասարակշռուած մրցումի 40-րդ վայրկեանին, Սիտնէյ նշանակեց «Ռէալ Պեթիս»ի կոլը, Ֆեքիրի փոխանցումով: 45+3-րդ վայրկեանին, Պենզեմա տուգանային հարուածէն հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը: Սակայն 82-րդ
վայրկեանին, Թելլօ նշանակեց «Ռէալ Պեթիս»ի երկրորդ կոլը, Կուարտատոյի
փոխանցումով եւ խումբը յաղթեց: «Ռէալ Մատրիտ» կրեց իր 3-րդ պարտութիւնը
եւ նահանջեց 2-րդ դիրք: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Տեփ.Ալավէս – Վալենսիա 1-1
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Սեւիյա 2-2
- Պարսելոնա – Ռէալ Սոսիետատ 1-0
- Խեթաֆէ – Սելթա Տէ Վիկօ 0-0
- Ռէալ Պեթիս – Ռէալ Մատրիտ 2-1
Դասաւորում.1)Պարսելոնա 58 կէտ +32, 2)Ռէալ Մատրիտ 56 կէտ +30, 3)Սեւիյա
47 կէտ +10, 4)Խեթաֆէ 46 կէտ +12, 5)Աթլեթիքօ Մատրիտ 45 կէտ +10:

Անգլիոյ Բաժակ

Չելսի Դուրս Ձգեց Լիվըրփուլը

Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան
Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16
խումբերու հանգրուանի մրցումները:
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
-Չելսի – Լիվըրփուլ 2-0
- Ռետինկ (Բ.Դաս.) ) – Շեֆիլտ Եունայթըտ 1-2 յետ երկրձգ.
- Ուեսթ Պրոմիչ Ալպիըն (Բ.) – Նիւքեսըլ
Եունայթըտ 2-3
- Շեֆիլտ Ուենզտէյ (Բ.Դաս.) – Մանչեսթըր Սիթի 0-1
- Լեյսթըր Սիթի – Պիրմինկհէմ Սիթի (Բ.Դաս.) 1-0
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Նորիչ Սիթի 1-1 տուգ.2-3
- Տերպի Քաունթի (Բ.Դաս.) – Մանչեսթըր Եուն. 0-3
Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Լիվըրփուլ»ի դէմ: «Չելսի» մրցումը
սկսաւ ճնշումով եւ 13-րդ վայրկեանին, Ուիլիան նշանակեց խումբին առաջին
կոլը: Երկրորդ կիսախաղի 64-րդ վայրկեանին, Պարքլի նշանակեց «Չելսի»ի
երկրորդ կոլը: Քլոփ փորձեց փոխել մրցումին հաշիւը, Օրիճին փոխարինելով
Ռոպերթօ Ֆիրմինոյով, Ճոնզը՝ Միլնըրով եւ Լալանան՝ Մոհամմատ Սալահով:
Սակայն արդիւնքը մնաց անփոփոխ եւ «Լիվըրփուլ» դուրս մնաց մրցաշարքէն:
Հինգերորդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ը իր դաշտէն դուրս յաղթեց
երկրորդ դասակարգի «Տերպի Քաունթի»ին, Շոուի 33-րդ, Իկհալոյի 41-րդ եւ
70-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով:
Քառորդ աւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Շեֆիլտ Եուն. – Արսենալ,
- Նիւքեսըլ Եուն. – Մանչեսթըր Սիթի
-Նորիչ Սիթի – Մանչեսթըր Եուն. - Լեյսթըր Սիթի - Չելսի

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Եունայթըտ Յաղթեց Քաղաքի Տերպիին
Մանչեսթըր քաղաքի տերպին Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 29-րդ
հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումն էր: 5-րդ դիրքը գրաւող
«Մանչեսթըր Եունայթըտ» իր դաշտին՝ «Օլտ Թրեֆըրտ»ի վրայ մրցեցաւ
համաքաղաքացի 2-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Մրցումի
սկիզբէն «Եունայթըտ» ճնշող կողմն էր: 30-րդ վայրկեանին, Մարսիալ նշանակեց
առաջին կոլը, Պրունօ Ֆերնանտէշի փոխանցումէն օգտուելով: «Սիթի»ի կազմէն
Տէ Պրոյնի բացակայութիւնը եւ բերդապահ Էտըրսընի սխալները սուղ արժեցին:
Մրցումի 90+6-րդ վայրկեանին, ՄաքԹոմինայ հաշիւը դարձուց 2-0: «Եունայթըտ»
տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը: Այնպէս կ’երեւի, թէ այս տարեշրջանին,
«Մանչեսթըր Եունայթըտ» պիտի մրցի Չեմփիընզ Լիկ վերադառնալու համար:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Լիվըրփուլ – ԱՖՍ Պորնմըթ 2-1
- Արսենալ – Ուեսթ Հէմ Եուն. 1-0
- Պըրնլի – Թոթընհէմ Հոցփըր 1-1
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ – Պրայլըն Էնտ Հով Ալպիըն 0-0
- Շեֆիլտ Եուն. – Նորիչ Սիթի 1-0, - Չելսի – Էվըրթըն 4-0
- Մանչեսթըր Եուն. – Մանչեսթըր Սիթի 2-0
- Լեյսթըր Սիթի – Ասթըն Վիլլա 4-0
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 82 կէտ +45, 2)Մանչեսթըր Սիթի 28 մ 57 կէտ +37, 3)
Լեյսթըր Սիթի 53 կէտ +30, 4)Չելսի 48 կէտ +12, 5)Մանչեսթըր Եուն. 45 կէտ +14:

Գերմանիոյ Բաժակ

Պայըրն Հասաւ Կիսաւարտական
Գերմանիոյ ֆութպոլի բաժակի
քառորդ աւարտական հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- Սաարպրուքըն (Շրջ.Լիկա) – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 1-1 տուգ.7-6
- Շալքէ04 – Պայըրն Միւնիխ 0-1
- Պայէր Լեվերքուզըն – Ունիոն Պերլին 3-1
- Այնթրախթ Ֆրանք. – Վերտէր Պրեմըն 2-0
Այս մրցաշարքի անակնկալն էր Շրջանային Լիկայի «Սաարպրուքըն«ը, որ հասաւ կիսաւարտական հանգրուան: Իսկ
«Պայըրն Միւնիխ» յաղթեց 6-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ի դաշտին վրայ,
Քիմիչի 40-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պորուսիա Տորթմունտ՝ 2-րդ

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումն էր «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ» - «Պորուսիա
Տորթմունտ» մրցումը: 4-րդ դիրքը գրաող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ի դէմ:
8-րդ վայրկեանին, պելճիքացի Թորկան Հազար նշանակեց «Տորթմունտ»ի
կոլը, Հաալանտի փոխանցումով: 50-րդ վայրկեանին, Սթինտլ հաւասարեցուց
հաշիւը, Փլէայի փոխանցումով: Սակայն 71-րդ վայրկեանին, մարոքցի Հաքիմի
հաշիւը դարձուց 2-1 ի նպաստ «Տորթմունտ»ի, սանչոյի փոխանցումով:
«Պորուսիա Տորթմունտ» յաղթեց եւ օգտուելով 2-րդ դիրքը գրաւող «Լայփցիկ»ի
հաւասարութենէն, գրաւեց 2-րդ դիրքը: Իսկ 8-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը
առանց Սարգիս Ադամեանի իր դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ 6-րդ դիրքը
գրաւող «Շալքէ04»ին հետ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Փատըրպորն – Քէօլն 1-2, - Ֆրայպուրկ – Ունիոն Պերլին 3-1
- Շալքէ04 – Հոֆընհայմ 1-1, - Վոլֆսպուրկ – ՌՊ Լայփցիկ 0-0
- Պայէր Լեվերքուզըն – Այնթրախթ Ֆրանք. 4-0
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Պորուսիա Տորթ.1-2
- Պայըրն Միւնիխ – Աուկսպուրկ 2-0
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 55 կէտ +47, 2)Պորուսիա Տորթ. 51 կէտ +35, 3)
Լայփցիկ 50 կէտ +36, 4)Պայէր Լեվեր. 47 կէտ +15, 9)Հոֆընհայմ 35 կէտ -8:

Հինգ Խումբեր Անցան Յաջորդ Հանգրուան
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Եւրոպայի պասքելպոլի առաջնակարգ
ակումբներու ախոյեանութեան՝ Եուրոլիկի 27-րդ հանգրուանի մրցումները:
«Անատոլու Էֆէս», «Ռէալ Մատրիտ», «Պարսելոնա», «ԲԿՄԱ» եւ «Մաքապի»
ապահովեցին իրենց տոմսերը վերջին 8 խումբերու փլէյ օֆի մրցումներուն:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Զենիթ Ս.Փեթեր. 86-78
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս – Փանաթինայքոս 81-78
- Արմանի Միլան – Ռէալ Մատրիտ 73-78
- Ալպա Պերլին – Պարսելոնա 80-84
- Մաքապի ԹԱ – Անատոլու Էֆէս 77-75
Իսկ 28-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Փանաթինայքոս – ԲԿՄԱ Մոսկուա 66-97
- Ռէալ Մատրիտ – Լիոն Վիլէօրպան 87-78
- Անատոլու էֆէս – Օլիմփիաքոս Փիրէոս 91-79
- Ցրվենա Զվեզտա – Մաքապի ԹԱ 92-76
- Պարսելոնա – Պայըրն Միւնիխ 83-80
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 24 յաղթ – 4 պարտ. +266, 2)Ռէալ Մատրիտ
22-6 +206, 3)Պարսելոնա 22-6 +164, 4)ԲԿՄԱ 19-9 +180:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Թենիս
Տէյվիս Բաժակ

Եուվենթիւս Յաղթեց Ինթէր Միլանին
Շաբաթավերջին, փակ մարզադաշտերու մէջ տեղի ունեցան Իտալիոյ ֆութպոլի
ախոյեանութեան 26-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին տեղի
ունեցաւ «Եուվենթիւս»-«Ինթէր Միլան» գագաթի մրցումը: Առաջին կիսախաղը
աւարտեցաւ առանց կոլերու: Երկրորդ կիսախաղին, «Եուվենթիւս» սկսաւ աւելի
արդիւնաւէտ ձեւով գործել եւ 54-րդ վայրկեանին, Ռեմսի նշանակեց խումբին
առաջին կոլը, Քրիսթիանօ Ռոնալտոյի փոխանցումով: 67-րդ վայրկեանին,
Տիպալա հաշիւը դարձուց 2-0, Ռեմսիի փոխանցումով եւ մրցումը այդ հաշիւով
աւարտեցաւ: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Փարմա – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 0-1
- Միլան – Ճենովա 1-2, - Ուտինեզէ – Ֆիորենթինա 0-0
- Եուվենթիւս – Ինթէր Միլան 2-0

Ֆրանսայի Բաժակ

Փարի Սէն Ժերմէն Եւ Սենթ Էթիէն Հասան
Աւարտական
Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումերուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Օլիմփիք Լիոնէ – Փարի Սէն Ժերմէն 1-5
Կոլեր.Թերիէ 11 – Մպափփէ 14, 70, 90+2, Նեյմար տուգ.64, Սարապիա 81
- Սենթ Էթիէն – Ռէն 2-1

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Պաքս, Լէյքըրզ Եւ Ռեփթըրզ Հասան Փլէյ Օֆի
Հանգրուան
ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն,
Արեւելեան շրջանի առաջատար «Միլուոքի Պաքս» դարձաւ առաջին խումբը,
որ ապահովեց իր տոմսը փլէյ օֆի հանգրուանի մրցումներուն: Իրեն միացան
2-րդ դիրքը գրաւող, անցեալ տարուան ախոյեան «Թորոնթօ Ռեփթըրզ»ը եւ
Արեւմտեան շրջանի առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը: Երկու շրջաններու
առաջատարներու միջեւ մրցումը աւարտեցաւ «Լէյքըրզ»ի յաղթանակով: Այս
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պոսթըն Սելթիքս – Եութա Ճազ 94-99
- ԼԱ Լէյքըրզ – Միլուոքի Պաքս 113-103
- Շարլոթ Հորնէց – Հիւսթըն Ռոքէց 108-99
- Քլիվլենտ Քավալիըրզ – Տենվըր Նակեց 104-102
Արեւ.շրջանի դասաւորում.1)Պաքս 53 յաղթ – 10 պարտ. 2)Ռեփթըրզ 44-18,
3)Սելթիքս 42-20, 4)Հիթ 40-23:
Արեւմտ.շրջանի դասաւորում.1)Լէյքըրզ 48 յաղթ – 13 պարտ. 2)Քլիփըրզ 43-19,
3)Նակեց 42-21, 4)Ճազ 41-22:

Լիբանան Մնաց Ասիոյ Ա.Դասակարգին Մէջ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան թենիսի տղոց խմբային Տէյվիս բաժակի ԱսիաՈվկիանիա գօտիի Ա.դասակարգին մէջ մնալու մրցումները: 39-րդ դասուած
Լիբանանի խումբը «Քասլիք»ի մարզադաշտին վրայ մրցեցաւ 42-րդ դասուած
Թայլանտի հաւաքականին դէմ: Լիբանան յաղթեց 3-1 մրցումներու հաշիւով
եւ մնաց գօտիի առաջին դասակարգին մէջ, մինչ Թայլանտ հրաժեշտ տուաւ:
Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Լիբանանի թիւ մէկ դասուած Պենճամին Հասան տարաւ երկույաղթանակ, թիւ
2 դասուած Հասան Իպրահիմ կրեց մէկ պարտութիւն, իսկ Պենճամին ՀասանՃիովաննի Սամահա զոյգը յաղթեց Թայլանտի զոյգին:

Ձմեռնային Մարզաձեւեր

Միքայէլեանի Փայլուն Արդիւնքը
Գերմանիոյ Օպըրվիեսենտալ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած դահուկարշաւի
աշխարհի մինչեւ 23 տարեկան ախոյեանութեան մրցումներուն, Հայաստանի
դահուկարշաւի երիտասարդ ախոյեան
Միքայէլ Միքայէլեան 30 քմ. ազատ
ոճի մրցումին, 25 երկիրներու 63 մասնակիցներու մէջ գրաւեց 11-րդ դիրքը,
յառաջ անցնելով Ֆինլանտայի, Իտալիոյ եւ Լաթվիայի ներկայացուցիչներէն:
Առաջին դիրքը գրաւեց նորվեկիացի
Հարալտ Ամունտսըսնը, արձանագրելով
1:12:42 ժամ արդիւնք:

Հեծելարշաւ
Փարիզ-Նիս Շրջավազք

Շաշման Եւ Նիցցոլօ Յաղթեցին
Շաբաթավերջին սկսաւ հեծելարշաւի այս տարուան առաջին մեծ շրջավազքը՝
Փարիզ-Նիսը: Առաջին հանգրուանը Փլեզիրի շուրջ 154 քմ.հեռաւորութեամբ
մրցում մըն էր: Առաջին դիրքը գրաւեց «Պորա Հանսկրոհէ» խումբի գերմանացի
Մաքսիմիլիան Շաշմանը: Իսկ երկրորդ հանգրուանը, Շեվրէօզէն Շալէթ Սիւր
Լուանկ 165,5 քմ.մրցում մըն էր երեք սփրինթներով եւ 3 մագլցումներով, որու
առաջին դիրքը գրաւեց «ՆԹԹ Փրօ Սայքլինկ»ի իտալացի Ճիաքոմօ Նիցցոլօն,
3:49:57 ժամ արդիւնքով: Առաջատար Մաքսիմիլիան Շաշման մնալով առաջին
խումբին մէջ, պահեց իր դիրքը: Ստորեւ տեսնել դատաւորւմը 2 հանգրուան ետք.
1)Մաքսիմիլիան Շաշման, Գեր., Պորա-Հանսկրոհէ, 7:22:06 ժամ
2)Ճիաքոմօ Նիցցոլօ, Պելճիքա, ՆԹԹ Փրօ սայքլինկ, 15 երկվ.ուշ
3)Եասփըր Սթոյվըն, Պելճիքա, Թրեք Սեկաֆրետօ, 21 երկվ.ուշ::
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Անտիրական Հայ Սփիւռքի Համակողմանի Նահանջը
Սկիզբը Էջ 03
Սակայն, 1984 թուականին տակաւին լրացուած կը կարծուէին կամ
կ՚ենթադրուէին օտարներուն կողմէ, չորս պատմամշակութային նախապայմանները։ Այսօր՝ նոյնիսկ մեզի համար արդէն կասկածելի, տարակուսելի
դառնալու ուղին բռնած են, երբ մեր թշուառութիւնը հասած է Էջմիածինի
«ծուխ»երն անգամ յափշտակելու եպերելի իշխանաքաղցութեան։
Պահանջուած 5-րդ կազմակերպչական նախապայմանը թէեւ ՏԱՀՔ-ի
տարազով ձայն բարբառոյ յանապատի մնացած է, բայց ուրիշ տարազով
մը լրացնելու երախտաշատ փորձ մը կայ՝ Հայ Սփիւռքի յառաջապահ, ոչ
աւանդական, զինուորագրեալներու տակաւին փոքրաթիւ ջոկատին կողմէ։
Այս ջոկատը՝ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող
պետութեան սաղմն է. տակաւին միայն 28 հազար քաղաքացիներով։
Պահանջուած 4-րդ պատմամշակութային նախապայմանը կը մնայ լոկ
անցեալի պատմական եղելութիւն։
Սակայն, պահանջուած միւս 1, 2 եւ 3 նախապայմանները, նահանջած են՝
1984-էն ասդին. լեզուն, ազգային ինքնութեան գիտակցութիւնը եւ գրաւեալ
հողերու պատմական յիշողութիւնը։
Այս համակողմանի նահանջին թիւ մէկ պատճառը՝ մեր արշակաւանեան
անմիաբանութիւնն է, աւատապետական տրոհուածութիւնն ու հատուածականութիւնը եւ կողմի մը մենատիրական մոլուցքը, որ թշնամին է
համահայկականութեան ոգիին, եւ որ պառակտեց Հայութիւնը դար մը
ամբողջ՝ 1918-2020, եւ դեռեւս կը շարունակուի … ինչ որ անկարելի կը դարձնէ
Հայ Հողային Դատի միասնական, համահայկականօրէն հետապնդումը,
հայութեան ազգային միասնական հանրային կարծիքի կազմութիւնը, վերջին
մէկ դարու միասնական Հայոց Պատմութեան պատրաստութիւնը, ազգային
միասնական կարծիք կազմելուն ազգի թշնամիներուն ու բարեկամներուն
շուրջ, նոյնիսկ՝ Սիոնիզմին ու Փանթուրքիզմին շուրջ, որոնց երկուքն ալ
հաւասարապէս մեղսակիցներն են Մեծ Եղեռնին… Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններուն հետ միասին, եւ՝ միասնական կարծիք կազմելու
արտերկրի մէջ՝ հայապահպանումի աշխատանքին միեւնոյն շօշափելի
նպատակ մը ճշդելու, կամ՝ կեթթոյացումի՞ թէ ընդելուզումի ճամբով
սերտաճի, համարկումի քաղաքականութիւն վարելու հարցերուն շուրջ։
Մէկ խօսքով. անկարելի դարձուց նորահաս սերունդներուն համար, համազգային հեղինակաւոր, կեդրոնական ու վստահելի ու գործունակ կառոյցի
մը ստեղծումը։ Այլ խօսքով՝ Հայ Սփիւռքին տիրութիւն ընող եւ զայն
առաջնորդող ու ղեկավարող կառոյցի մը շուրջ միասնական կարծիք կազմելու հնարաւորութիւնը։ Եւ՝ համակողմանի ՆԱՀԱՆՋը կը շարունակուի Հայ
Սփիւռքին մէջ ամենուրեք։
Մինչ անդին, Սփիւռքի աւանդական կուսակցութիւնները, փոխանակ իրենք
զիրենք պատասխանատու զգալու այս նահանջին մէջ, եւ փորձ մը ընելու,
հաւաքական ճիգերով դարմաններ գտնելու այս նահանջին, հետապնդելով
սփիւռքակեդրոն քաղաքականութիւնը, որ իրենց անելիքն էր… պարտքը,
հաւաքաբար փախուստ տուին Արեւելեան Հայաստան… ուր անելիք չունէին։
Այս փախուստը իրենց պարտականութենէն… փախուստ չէ՞ր արդեօք՝
իրենց կոչումէն, առաքելութենէն, կորսնցուցած չէի՞ն իրենց կոչումին եւ
առաքելութեան գիտակցութիւնը։ Ապա ուրեմն՝ ինչո՞ւ կը շարունակեն իրենց
գոյատեւումը…։
Այս գիտակցութեան կորուստին մէկ մանրանկարը տեսանք արդէն Լիբանանի
մէջ՝ ներքին պատերազմի օրերուն, երբ նոյները փախուստ տուին Արեւմտեան
Պէյրութէն, ուր հաստատուած էին լիբանանահայութեան մեծագոյն ազգային, կրթական, բարեգործական, մշակութային եւ երիտասարդական հաստատութիւնները, զանոնք փակելով կամ նոյնիսկ՝ վաճառելով…։ Ազգային
Առաջնորդարան, Ալեք Մանուկեան Կեդրոն, Փալանճեան Ճեմարան, Համազգայինի Գրատուն, Ժողովրդային Տուն կամ՝ Երեւանեան Կեդրոն, Տեմիրճեան
Վարժարան, Յովակիմեան-Մանուկեան Երկրորդական Վարժարան… որուն
հետեւանքով պարպուեցաւ Զոքաք էլ-Պլաթի հայահոծ մեծ թաղամասը, ուր
կը գտնուի Սբ. Նշան Մայր Եկեղեցին ու Խանամիրեան Գոլէճը, որոնց հին
անունը՝ Եագուպիէի թաղ էր պատմականօրէն, Երուսաղէմի Սբ. Յակոբ
Վանքին անունով, քանի որ կը պատկանէր Պատրիարքարանին…։ Մինչդեռ,
համախումբ կեանքը կը նպաստէր հայերէն լեզուի պահպանումին։
Մանաւանդ, երբ աւելի ապահով կարծուած «քրիստոնեայ» Արեւելեան
Պէյրութը շատ շատ աւելի անապահով էր քան «իսլամ» Պէյրութը. հոս
հայահոծ թաղերը չռմբահարուեցան, ինչպէս եղաւ միւս շրջանակներուն մէջ:
Աւանդական Սփիւռքի ղեկավարութիւնը՝ դար մը ամբողջ, մինչեւ Մեծ
Եղեռնի դարադարձ, եւ մինչեւ այսօր, Մեծ Եղեռնի երկու ոճիրներէն միայն
մէկը կուռքի վերածեց, պաշտամունքի առարկայ՝ Ցեղասպանութիւնը, եւ
պահանջելու պէս մուրաց ատոր բարոյական, ապաքաղաքական ու սնամէջ
ճանաչումը, մոռացութեան տալով աւելի մեծ ոճիրը՝ Տարագրութիւնը,
Հայրենազրկումը։ Ինչ որ պատճառ եղաւ որ Տարագիր Արեւմտահայութեան
բեկորները կորսնցնեն իրենց ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի ինքնութեան գիտակցութիւնը,

եւ՝ սկսան ապրիլ ու շարժիլ ՏԱՐԱԲՆԱԿի գիտակցութեամբ, «ուր հաց՝ հոն
կաց» նշանաբանով, կորսնցնելով մարդու մը ինքնութեան բաղադրիչներէն՝
պատմական յիշողութեան խիստ կարեւոր բաղադրիչը ինչպէս տեսանք։
Առանց պատմական յիշողութեան՝ չկայ հայրենազրկեալի գիտակցութիւն։
Ուրեմն, առանց հայրենազրկեալի հայրենիք վերադարձի գիտակցութեան,
արտերկրի մէջ՝ վերջիվերջոյ անձնատուր կ՚ըլլայ հայապահպանումը, կը յաղթէ՝ նահանջը, այլասերումն ու ձուլումը, կամ՝ աշխարհաքաղաքացիութիւնը,
կամ ալ՝ լաւագոյն պարագային, միայն ծագումով հայը։ Հայապահպանումի
միակ շօշափելի նպատակն ու մղիչ ուժը հայրենիքը ազատագրելու պայքարն է, որ կը պահանջէ երկու բան՝ հայրենազրկեալի գիտակցութիւն եւ
պայքարելու յանձնառութիւն։
Աւանդական Սփիւռքի ղեկավարութիւնը անտեսեց, կամ՝ մոռացութեան
տուաւ հայապահպանումի նաեւ ուրիշ մէկ ազդակը՝ ամրակուռ, առողջ ու
երջանիկ հայ ընտանիքը, որ կորիզն է Տարագիր Արեւմտահայութեան։ Հոս
եւս, Առաքելական Համայնքի կրօնական դատարանի պատասխանատու
տնօրէնները՝ Կաթողիկոս, Առաջնորդ կամ Ազգային-Քաղաքական Ժողով,
1982 թուին մերժեցին բարեփոխել եւ արդիականացնել, նաեւ՝ աւելի արդար
դարձնել 1952 թուին որդեգրուած Անձնական Իրաւանց ու Դատավարական
կանոնները, զոր առաջարկած էր Լիբանանի Հայ Համալսարանաւարտներու
Միութիւնը (լիբանանահայ միակ համահայկական միութիւնը), որ Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան մէջ իրաւագէտներու Սիմփոզիում մը հրաւիրած
էր այս նպատակով։ Միայն Վահէ Սէթեան հաւանութիւն տուած էր, որ 1952
թուի կանոնները պատրաստող յանձնաժողովի երեք անդամներէն մէկն էր,
իսկ միւսները՝ Մեթր Կարապետ Իզմիրլեան եւ Մեթր Հրաչեայ Շամլեան։
Աւանդական կուսակցութիւններուն փախուստը Սփիւռքէն եւ ապաստանիլը Արեւելեան Հայաստան, պատճառ եղաւ նաեւ իրենց ներքին
պառակտումներուն, երկփեղկումին, եւ նոյնիսկ՝ եռփեղկումին, որուն
մէջ տխուր դերակատարութիւն ունեցան հոն տիրապետող օլիգարխիկ
համակարգին գլուխները, սկսեալ Լեւոն Տէր Պետրոսեանէն, փառատենչ ու
պատեհապաշտ կուսակցական մտաւորականները կաշառելով ոչնչագին
«շքանշան»ներով։
Աւանդական կուսակցութիւնները այսպիսով կորսնցուցին իրենց առաքելութեան ու կոչումին գիտակցութիւնը՝ հետեւելով Հայաստանակեդրոն
ուղիին, եւ դարձան հարիւր տոկոսով ինքնանպատակ. այսինքն՝ անատակ
առաջնորդելու եւ ղեկավարելու, բայց ատակ՝ միմիայն տեղքայլելով գոյատեւելու։ Այսպիսով՝ Սփիւռքը մնաց անտիրական, բայց անոր փոքրաթիւ
յառաջապահ ջոկատը կը խոստանայ կանգնեցնել, ապա նաեւ՝ ետ դարձնել
ՆԱՀԱՆՋի արագաշարժ անիւը, որ սիզիֆեան ջանքեր կը պահանջէ։
Ուրեմն, ամէն իրաւ հայրենասէր Հայ, այսօր՝ պարտի հետեւիլ յառաջապահ
Սփիւռքի ջոկատին, եւ քաղաքացին դառնայ Արեւմտեան Հայաստանի
Իրաւականօրէն Շարունակուող Պետութեան, բազմապատկելով անոր
ներկայի միայն 28 հազար քաղաքացիներուն թիւը։ Զօրացնելու համար
այս սաղմնային պետութեան ներկայացուցչական հանգամանքը, որպէսզի
դառնայ նաեւ՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան բեկորներուն կեդրոնական եւ
միակ լիազօր կառոյցը, զոր կը պահանջէ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի
ժողովրդապաշտ դպրոցը, ինչպէս տեսանք։ (Ինչ որ ալ ըլլան այս յառաջապահ
ջոկատին հանդէպ դրական ու բացասական դիրքորոշումները, այս ջոկատին
ստեղծած՝ հիմա արդէն Բ. խորհրդարանը, 77 պատգամաւորներով, 20 հազար
քաղաքացիներու ձայներով՝ անուրանալի է, որ այս խորհրդարանը Տարագիր
Արեւմտահայութեան միակ ընտրեալ ներկայացուցչական կառոյցն է)։
Համահայկական հրամայական մարտահրաւէր մըն է այսօր, ոչ միայն
Սփիւռքի վերակազմակերպումը՝ սփիւռքակեդրոն տեսլականով, այլեւ՝ Հայց.
Առաքելական Եկեղեցւոյ բարենորոգումը՝ Հայց. Եկեղեցւոյ միասնութեան
վերականգնումի տեսլականով։
Վերջապէս։ Այսօր՝ իր ներքին դատաստանին առջեւ ո՞վ կրնայ մոռնալ, որ
հայապահպանումին նորագոյն եւ մեծագոյն եղեռնը հանդիսացաւ վերջին
երեսուն տարիներուն, Արեւելահայաստանի մէջ հաստատուած՝ ապազգային,
օլիգարխիական իշխանութեան ազգաքանդ արժեհամակարգը, որ եկաւ
փոխարինելու նախորդ սովետահայ ազգաշէն արժեհամակարգը։ Ուրանալով
ու դրժելով սովետահայ արժեհամակարգին կերտած հայապահպանումի
նոր Ոսկեդարը, որ դարձած էր Տարագիր Հայութեան հայկականութիւն եւ
հայրենասիրութիւն ջամբող զուլալ, վճիտ ու լուսաշող աղբիւրը՝ եօթանասուն
տարի ամբողջ։ Հաստատելով՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Սովետական Սոցիալիստական
Հանրապետութիւն (որուն պետական գերբին կեդրոնական մակերեսը կը
գրաւէր վեհանիստ Արարատը, եւ վերեւը՝ մուրճ-մանգաղ), որ կազմակերպեց
Հայոց Պատմութեան Առաջին Հայրենադարձութիւնը, Սփիւռքահայութեան
Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէն, համալսարանական ձրի ուսում
ջամբեց հարիւրաւոր սփիւռքահայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներու,
ուսուցիչներու եւ ուսուցչուհիներու, երգի-պարի եւ թատերական խումբեր
գործուղեց Սփիւռքի գաղթօջախներուն եւ Սփիւռքին համար հրատարակեց
Շար. Էջ 07
«Հայրենիքի Ձայն» թերթը, եւայլն, եւայլն…։
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Հայաստանի Մէջ Տոլարի Սակի Բարձրացում
Գրանցուած Է
ԱՄՆ տոլարի փոխարժէքն երէկ՝ 10 մարտին,
կազմած է 482.09 դրամ՝ նախորդ օրուան համեմատ աճած է 1.61 դրամով: Այդ մասին կը տեղեկանանք Կեդրոնական դրամատան պաշտօնական կայքէն։
Եւրոյի փոխարժէքը կազմած է 547.12 դրամ
(նուազած է 0.58 դրամով), բրիտանական ֆունտի

փոխարժէքը կազմած է 629.27 դրամ (նուազած է
1.60 դրամով), իսկ ռուսական ռուբլիի փոխարժէքը
կազմած է 6.70 դրամ (աճած է 0.19 դրամով)։
Թանկարժէք մետաղներու համար դրամատան
կողմէ սահմանուած են հետեւեալ գիները. Մէկ
կրամ արծաթ՝ 261.71 դրամ, ոսկի՝ 25,923 դրամ,
փլաթին՝ 13,484.61 դրամ:

Տեսակէտ

Անտիրական Հայ Սփիւռքի
Համակողմանի Նահանջը
Շար. էջ 06-էն
Ուր կար հայերէնի ընթերցասէր ժողովուրդ
եւ տասնեակ հազարաւոր տպաքանակով հայ
գրողներու, բանասէրներու եւ պատմագրերու
գործեր, որոնց նախապէս կը բաժանորդագրուէր
ընթերցասէր ժողովուրդը, եւ ուր սովետահայ
բանաստեղծը հպարտօրէն կը յայտարարէր. «Ես
հայ եմ, հին ինչպէս լեառն Արարատեան, թաց
են ոտքերս դեռ Ջրհեղեղի ջրից, իմ սուրբ հոն է
տեսել՝ Նոյն առաջին անգամ, Բաբելոնեան Բէլը
խորտակուել է իմ սրից…»։
Մինչդեռ՝ Գ. օլիգարխիկ «անկախ» հանրապետութեան Ա. նախագահը՝ ի սկզբանէ կը յուսալքէր Տարագիր Հայութիւնը, գոչելով. «Պատմական իրաւունքի հիման վրայ պահանջատիրութիւնը իռացիոնալ ռոմանտիկա է…»,
եւ երկրի դռները լայն կը բանար՝ կասկածելի,
ծածկագիտական, այլասերող տասնեակներով
իբր թէ աղանդաւորական մութ աղանդներու
առջեւ, նսեմացնելով մեր ազգային եկեղեցին,
անոնց շնորհելով միեւնոյն ազատութիւնն ու
իրաւունքները…։
Իսկ Սփիւռքի աւանդական կուսակցութիւնները,

խաբուելով «անկախութեան» հմայքէն, մոռցա՜ն Հայկական Սովետական Սոցիալիստական
Հանրապետութեան արժեհամակարգը, եւ բնազանցական բացարձակապաշտ մտածելաեղանակով՝ ստրկացան օլիգարխիկ իշխանութեան
ազգաքանդ արժեհամակարգին։ Միմիայն մատի
վրայ համրուող իրաւ հայրենասէր եւ պարկեշտ
հրապարակագիրներ չմոռցան, եւ երբեմն գրեցին
Նոյեմբեր 29-ի առիթով։ Յիշենք անոնցմէ Դոկտ.
Աւետիս Եափուճեանը եւ Աւետիս Ռազմիկը։ Իսկ
հաւանաբար, միայն Լիբանանահայ Գրական
Շրջանակն էր, որ ներքին տօնախմբումներ կ՚ունենար Նոյեմբեր 29-ի առիթով, որովհետեւ հաստատ մնաց իր սկզբնական արժեհամակարգին
եւ գաղափարականին վրայ։
Եւ իբր հետեւանք, վերջին 30 տարիներու Սփիւռքի
նահանջը եղաւ աւելի արագ ու համակողմանի։
Սակայն, անհասկնալի մնաց այն, որ աւանդական
կուսակցութիւններէն մէկը, որ կէս դար պայքարելէ
վերջ, 70-ականներուն, հաշտուած էր սովետահայ
արժեհամակարգին հետ, ան ալ գործակցեցաւ
օլիգարխիկ համակարգին հետ…։
Յապաւումներով

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Պիտի Ըսենք Աստուծոյ
Թէ պատահի որ այսօր անհաւասար այս
կռուին
Չըկարենանք դիմանալ և ուժասպառ, ոգեվար
Գետին ինկած՝ չըկրնա՜նք ոտքի ելլել վերըստին
Ու յաղթէ՛ մահը կեանքի ոգորումին մեր
երկար…
Թէ լըրրանա՜յ այս ոՃիրն ու վերջին Հայը փակէ
Վըրիժավառ իր աչքերն՝ օրն յաղթութեան
չողջունած...,
Ահ, թո՛ղ այժմէն երդուըննայ իւրաքանչիւրը
մենէ՝
Որ հանդերձեալ կեանքին մէջ երբոր գտնենք
մենք զԱստուած
Ու երբոր Ան՝ երկրային մեր մեծ ցաւին
փոխարէն,
Ուզէ ըզմեզ ըսփոփել, վարձահատո՜յց մեզ
ըլլալ...,
Իր այդ շընորհն ապաժամ մենք մերժելով
ուժգնօրէն՝
Պիտի ըսենք. - «Մեզ դըժոխք, դըժո՜խք ղրկէ՛
անգամ մ’ալ.
ՉԷ՞ որ զայն լաւ կը ճանչնանք, զայն ճանչցուցիր
մե՜զ շատ լաւ,
Եւ Թուրքերուն յատկացո՛ւր արքայութիւնըդ
ամբաւ...:»
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ

Սիմոն Սիմոնեան

Սկիզբը Էջ 02
Կատարած է բանասիրական աշխատանքներ։ Խմբագրած է կաթողիկոսարանի «Հասկ»
պաշտօնաթերթը։
1965-ին հրատարակած է «Արեւելահայ Գրականութիւն» մեծածաւալ հատորը, ինչպէս նաեւ
«Հին Հայ Մատենագրութիւն»ը որպէս Ենթահող Արդի Գրականութեան (1975), Նորայայտ
Տաղասաց մը, Ստեփանոս Դաշտեցի (1981)։
Գրել սկսած է ուսանողական գրասեղաններէն,
աշխատակցելով պարբերական մամուլին։
Իր հրատարակած գրական գործերն են.
• «Հայոց Երգիծական Պատմութիւն» (1965),
• «Խմբապետ Ասլանի Աղջիկը եւ Սիփանայ
Քաջեր» (1967),
• «Լեռնականներու Վերջալոյսը»(1968),
• «Սիփանայ Քաջեր, Բ. հատոր» (1970),
• «Լեռ եւ Ճակատագիր»,
• «Սիփանայ Քաջերու եւ Լեռնականներու

Վերջալոյսը»-ի վերամշակուած հատընտիր
երկերու Ժողովածոյ (1972),
• «Անդամադրոս», վէպ (1981)։
Ունի նաեւ «Կը Խնդրուի… Խաչաձեւել»
խորագրեալ իր ստորագրութիւնը կրող անդրանիկ գիրքը, այս գիրքը գեղարուեստակա՛ն
ստեղծագործութիւն մըն է: Թուական` 1965:
Նոյն տարին պիտի հրատարակուէր նաեւ իր
հաստափոր «Արեւելահայ գրականութիւն»-ը, որ
բանասիրական աշխատասիրութիւն մըն էր[1]:
Սիմոն Սիմոնեանի պատմուածքները ինքնատիպ են իրենց նրբախոհութեամբ եւ
ազնուականութեամբ։ Հեղինակը կ՛առինքնէ
ընթերցողը իր ժողովրդականութեամբ, վառ
երեւակայութեամբ եւ գունագեղ ոճով։

ՎԱՐԴԱՆ ՈՍԿԱՆԵԱՆ
(1966)
«Տիկին Վաննա»

Ուրբ Շբթ
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ԿՈՉ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Լիբանանի կառավարութեան թելադրութեան, ինչպէս նաեւ Քորոնա ժահրին տարածումէն նախազգուշանալուվ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «Արին» պարախումբին
վարչութիւնը որոշեց ցնոր տնօրինութիւն առկախել
պարախումբին տարեկան ելոյթը:
ՀԵԸ կը մնայ յանձնառու լիբանանի կառավարութեան
ցուցմունքներուն, առաջնայնութիւն նկատելով քաղաքացիին
առողջապահութիւնը եւ անվտանգութիւնը:
Կանխայայտ շնորհակալութիւն համայնքի բոլոր զաւակներուն
հասկացողութեան:

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ
Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի նոր
գործեր ներկայացնելու շրջանը:
Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր,
անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ
ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:
Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական,
բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող
գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է
Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019:
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը
9 պրակէ (144 էջ):
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան
հրատարակութեան:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին
մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ),
Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան
եւ Տոքթ. Յովհաննէս Թասլաքեան:
Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Ս. Յարութեան Տօնին Առիթով

Ընկերային Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020

Լրատուութեան Գործընկեր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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