
Ապրիլ 5 -ին նախատեսուած սահ-
մանադրական փոփոխութիւններու 
հանրաքուէն պիտի յետաձգուի։ Այս 
մասին յայտարարեց վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան՝ Ազգային ժողովի 
յատուկ նիստին՝ պատասխանելով «Իմ 
Քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր 
Արուսեակ Ջուլհակեանի հարցումին։
Վարչապետը նշեց, որ արտակարգ 
դրութեան պայմաններուն մէջ կարելի 
չէ հանրաքուէ կատարել։ Ան ըսաւ, որ արտակարգ դրութեան աւարտէն ոչ 
առաջ քան 50 օր եւ ոչ ուշ քան 60 օրուան ընթացքին պիտի կատարուի 
հանրաքուէ։
Այդ կը նշանակէ, որ հանրաքուէն տեղի պիտի ունենայ 24 Յունիսէն մինչեւ 
4 Յուլիս երկարող ժամանակաշրջանին։

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է «քորոնա» ժահրի 8 նոր դէպք: Այս մասին 
Facebook-ի իր էջին միջոցով կը յայտնէ ՀՀ առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան:
«Ունինք եւս 8 հաստատուած դէպք, որոնցմէ ոմանք արդէն իսկ մեկու-
սացուած եղած են, իսկ միւսներուն շփման շրջանակը կը պարզուի: Անոնց-
մէ 1-ը փոխկապակցուած է «Էջմիածին»-ի դէպքին հետ, իսկ միւս 7-ը` 
«արտադրամաս»-ի: Հանրագումարով, այս պահուն ունինք հաստատուած 
72 դէպք, որոնցմէ 1-ը՝ առողջացած»,- կը նշէ Թորոսեան:

«Քորոնա» ժահրով վարակուածներու 
պաշտօնական թիւը ըստ երէկուայ 
հաստատումին բարձրացաւ 120-ի: 
Այս մասին յայտարարեց Առողջապա-
հութեան նախարարը:
Առողջապահութեան նախարարը նոր 
11 պարագաներու մասին յայտարա-
րեց, որոնք փոխադրուած էին Պէյրու-
թի Ռաֆիք Հարիրիի անուան հիւան-
դանոցը:
Մինչ այդ, նոր հիւանդներու մասին հաստատուեցաւ, որոնք բուժուած են 
արդէն երկու անգամ ստուգուելէ ետք, որոնց արդիւնքը ժխտական դուրս 
եկած է: 

Յիշեցնենք, որ սոյն ժահրով մահացաներու թիւը 
Լիբանանի մէջ բարեբախտաբար տակաւին 
կայուն կը մնայ 3-ի վրայ:
Առողջապահութեան նախարարութիւնը շարք մը 
խորհուրդներ տուաւ քաղաքացիներուն ապահով 
մնալու համար անխնայ տարուող վարակէն:

Փոխվարչապետ, Արտակարգ դրութեան պարէտատան ղեկավար Տիգրան 
Աւինեան Ֆէյսպուքի էջին վրայ հրապարակած է
ցանկը այն երկիրներու, ուրկէ արգիլուած է այդ քաղաքացիներու մուտքը 
Հայաստան:
«...Շարք մը երկիրներու մէջ Քորոնա ժահրի տարածումին պատճառով՝ այսօր 
որոշած եմ արգիլել 16 երկիրներու քաղաքացիներու մուտքը Հայաստանի 
Հանրապետութիւն:
Իսկ այդ երկիրներէն վերադարձող ՀՀ քաղաքացիները պէտք է ենթարկուին 
14-օրեայ մեկուսացման:
Երկիրներու ցանկն է.
1. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութիւն
2. Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն
3. Հարաւային Քորէա
4. Ճափոն
5. Իտալիա

Լիբանանի տարածքին գործող դպրոց-
ները երկու շաբաթէ ի վեր անընդմէջ  
փակ կը պահեն իրենց դռները եւ պիտի 
շարունակեն նոյնը ընել առնուազն 
մինչեւ այս ամսուայ աւարտը անսալով 
կառավարութեան որոշումներուն:
Ապահովելու համար աշակերտնե-
րուն ուսումնառութիւնը Կրթութեան 
Նախարար Թարէք Մաժզուպ Երեք-

շաբթի օր շարք մը որոշումներու մասին յայտարարեց, որոնք պիտանի են 
ուսուցումը արտադասարանային միջոցներով յառաջ տանիլ: Որոշումները 
կը միտին փրկել ուսումնական տարին:
Ըստ նախարարին Մայքրոսոֆթ ընկերութիւնը պիտի օժանդակէ ելեկտրոնա-
յին ուսուցման գործընթացին Լիբանանի ամբողջ տարածքին: Ծրագիրը 
պիտի օգնէ աշակերտին հաղորդակցութեան մէջ մտնել դաստիարակին կամ 
ուսուցիչին հետ եւ ստանալ  պարտականութիւններու յանձնել քննութիւններ:
Դպրոցի տնօրէններ մշտական կապի մէջ պիտի ըլլան Կրթութեան նախա-
րարութեան հետ խորհրդակցելու այս միջոցառումին օգտակարութեան 
արդիւնքներուն մասին:
Վերոյիշեալը հանրային դպրոցներու պարագային: Ինչ կը վերաբերի սեփա-
կան վարժարաններուն, անոնցմէ շատեր այս միջոցին արդէն դիմած էին 
նախապէս:
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Ուսուցում Հեռատեսիլի Միջոցաւ Եւ Առ Ցանց 
Փրկելու Կրթական Տարին 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 197766 (25.4/1 միլիոն) , մահացած են 7927, բուժուած են 81691 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 120, մահացածներ` 4, բուժուած` 4
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 78, մահացածներ` 0, բուժուած` 1

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 15316 նոր վարակուածներ, 805 նոր մահացածներ
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Սահմանադրական Հանրաքուէն 
Պիտի Յետաձգուի

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Հաստատուած 
Դէպքերուն Թիւը 72-ի Հասաւ

16 Երկիրներու Քաղաքացիներու Մուտքը 
Հայաստան Կ՛արգիլուի. Նոր Որոշում

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու 
Պաշտօնական Թիւը Հասաւ 120-ի: 

Բուժուածներունը՝ 3-ի
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Սկիզբը Էջ 01

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Թորոս Թորամանեան

Թորոս Թորամանեան (18 Մարտ 
1864, Շապին Գարահիսար, 
Օսմանեան Կայսրութիւն — 1 
Մարտ 1934 կամ 3 Յունուար 
1934, Երեւան), նշանաւոր ճար-
տարապետ:
Ծնած է Փոքր Հայքի Շապին 
Գարահիսար քաղաքին մէջ 
(ուր ծնած է նաեւ Զօրավար 
Անդրանիկը) 1864 թուակա-
նին, հողագործի ընտանիքի մը 
մէջ։ Սկզբնական կրթութիւնը 
ստացած է իր ծննդավայրին 
մէջ։ 1883 թուականին մեկնած 
է Կոստանդնուպոլիս, աշխա-
տած է որպէս ատաղձագոր-
ծի աշակերտ: 1888-1893 թթ. 
սորված է Կ.Պոլսոյ Կայսերա-
կան Գեղարուեստից ճեմարանի 
ճարտարապետական բաժնին 
մէջ։ 1896-1900 թթ. ապրած 
է Պուլկարիոյ մէջ, զբաղած է 
շինարարութեամբ: Սակայն 
անոր շատ աւելի կը հետաքըր-
քըրէր ճարտարապետութեան 
տեսութիւնը: 1900 թուակա-
նին կը մեկնի Յունաստան, 
ապա Եգիպտոս եւ Իտալիա: 
1902 թուականին եղած է 
Փարիզ, ուր ունկնդրած է 
դասախօսութիւններ արուեստի 
մասին, զբաղած է արեւելեան 
հնագիտական առարկաներու 
ուսումնասիրութեամբ: 1903, 
1905-1909 թթ. յայտնի հնէա-
բան Նիկողայոս Մառի հետ 
միասին մասնակցած է Անիի 
մէջ տարուող պեղումներուն, 
կատարելով անոր աւերակ-
ներու ողջ ճարտարապետա-
կան նիւթի յատակագծերը, 
նկարները, կտրուածքները 
եւ վերակազմութիւնները: 

Մարտ 18-ը Կը Յայտարարենք Համազգային Աղօթքի Օր. 
Կաթողիկոսը Յորդոր Տարածած է
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը հայրա-
պետական յորդոր տարածած է 
«քորոնա» ժահրին առնչութեամբ:
«Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Մտահոգութեամբ եւ աղօթքով 
կը հետեւինք «քորոնա» ժահրին 
շուրջ աշխարհի մէջ տեղ 
գտնող զարգացումներուն: Այս 
դժուար ժամանակներուն, երբ 
մարդկութիւնը փոթորկուած 
է համավարակի վտանգով, 
որմէ անմասն չէ Հայաստան 
աշխարհը, եւ խռովայոյզ է նաեւ 
մեր կեանքը, հայրաբար կը յոր-
դորենք մեր հոգեւոր հայրերուն 
եւ հաւատացեալ ժողովուրդին՝ 
առաւելագոյն զգուշութիւն ցու-
ցաբերելու եւ խուսափելու հան-
րային շփումներէ եւ կուտա-
կումներէ։
Կոչ կ՝ընենք բոլորին՝ գործելու 
անձնական եւ հանրային բարձր 
գիտակցութեամբ եւ պատաս-
խանատուութեամբ ոչ միայն 
մեր անձերու, այլեւ միմեանց 
հանդէպ հոգածութեամբ՝ 
խորապէս ըմբռնելով, որ այս 
պահուն իւրաքանչիւրի կեան-
քին անվտանգութիւնը նաեւ 
մեր անձնական պատասխա-
նատուութիւնն է: Առ Աստուած 
ապաւինութեամբ կ՝աղօթենք 
վարակուածներուն եւ մեկու-
սացուածներուն ապաքինման 
եւ հոգեւոր ամրութեան համար։ 
Մեր բարձր գնահատանքն ու 
օրհնութիւնը կը բերենք օրուգիշեր 
իրենց անսակարկ ծառայութիւնը 
մատուցող մեր բժիշկներուն, որոնք 
առաւելագոյն ջանքեր կը ներդնեն 
իրենց ծառայութեան մէջ՝ գործե-
լով արտակարգ իրադրութեան 
պայմաններու մէջ:
Առկայ կացութեան շուրջ խորհըր-
դակցելով մեր Եկեղեցւոյ Նուիրա-
պետական Աթոռներու գահա-

կալներուն հետ եւ ստեղծուած 
իրավիճակը այսօր քննարկելով 
հայաստանեան եպիսկոպոսներու 
հետ՝ որոշեցինք.
Ա. մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի ինկած 
ժամանակահատուածի համար Եկե-
ղեցիներու ծառայութեան ժամեր 
սահմանել իւրաքանչիւր օր ժամը 
9։00-19։00՝ հաւատացեալներու 
անհատական այցելութիւններու եւ 
առանձնական աղօթքներու, ինչպէս 
եւ Սուրբ Հաղորդութեան եւ հոգեւոր 
միւս կենսական պահանջմունքներու 
բաւարարման համար,
Բ. Սուրբ Պատարագի արարողու-
թիւնները իրականացնել դռնփակ, 
առանց հաւատաւոր ժողովուր-
դի մասնակցութեան՝ ըստ կարե-
լիութեան տեղւոյն վրայ կազ-
մակերպելով պատարագներու 
հեռասփռումը,
Գ. Ծաղկազարդի տօնին չեղարկել 
մանուկներու օրհնութեան կարգը, 
Անդաստանի արարողութիւնը եւ 
ճիւղերու օրհնութիւնը կատարել 
առանց հաւատացեալներու ներ-
կայութեան,
Դ. Սուրբ Աստուածածնի Աւետման 
տօնին՝ Ապրիլ 7-ին, չկատարել մայ-
րութեան բերկրանքին սպասող 
կանանց օրհնութեան կարգը,
Ե. չկատարել Ս. Պսակի արարո-
ղութիւններ,
Զ. Ս. Մկրտութեան խորհուրդը 
կատարել խիստ անհրաժեշտութեան 
պարագայի (մկրտուողի հիւան-
դութեան պարագային),
Է. յուղարկաւորութիւններու պարա-
գային կատարել միայն Գերեզ-
մանի կարգը՝ յորդորելով սգացեալ-
ները ձեռնպահ մնալու յուղար-
կաւորութեան եւ հոգեհացի մարդա-
շատ հաւաքներու կազմակերպումէն։
Սոյն որոշումները հրահանգելով 
եկեղեցական կառոյցներուն ի գոր-
ծադրութիւն՝ յառաջիկայ Չորեք-
շաբթին՝ Մարտ 18, կը յայտարարենք 

համազգային աղօթքի օր՝ հրաւիրե-
լով իւրաքանչիւրը ժամը 19:00-
ին իր գտնուելու վայրին մէջ իր 
առանձնական աղօթքով միանա-
լու հոգեւոր դասին՝ հայցելով, 
որ Տիրոջ օգնականութեամբ 
աշխարհը եւ մեր ժողովուրդը ի 
զօրու ըլլան միաբանութեամբ, 
փոխադարձ զօրակցութեան ոգի-
ով յաղթահարելու այս փորձու-
թիւնը։
Այս դժուար պահուն հարկ է, 
սիրելիներ, միասնական կեր-
պով համախմբուելու եւ ամե-
նայն աջակցութիւն ցուցաբերելու 
ՀՀ կառավարութեան ու պատ-
կան մարմիններուն, խստօրէն 
հետեւելու թելադրուող բոլոր 
հրահանգներուն եւ իշխանու-
թիւններու կողմէն սահմանուած 
պահանջներուն։
Մենք միասին՝ հանրային համե-
րաշխութեամբ, քաղաքացիա-
կան եւ հոգեւոր բարձր պատաս-
խանատուութեամբ ու գիտակ-
ցութեամբ եւ մեր Տիրոջ շնոր-
հով ու ողորմածութեամբ կը 
յաղթահարենք նաեւ այս դժուա-
րութիւնը: Կեանքը աստուածա-
յին պարգեւ է եւ ամենաթան-
կը, որուն պէտք է հոգ տանինք 
միմեանց հանդէպ սիրով։ Հիմա՛ 
է ժամանակը վկայելու մեր սիրոյ 
եւ միասնութեան մասին:
Տիրոջ օրհնութիւնը, շնորհն ու 
ողորմութիւնը թող ըլլան մեր հետ 
եւ ամէնքի. ԱՄԷՆ»։
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16 Երկիրներու Քաղաքացիներու Մուտքը 
Հայաստան Կ՛արգիլուի. Նոր Որոշում

6. Սպանիա
7. Ֆրանսա
8. Գերմանիա
9. Զուիցերիա

10. Դանիա
11. Աւստրիա
12. Պելճիքա
13. Նորվեգիա

14. Շուէտ
15. Հոլանտա
16. Միացեալ Թագաւորութիւն
Պիտի չսահմանափակուի այդ 
երկիրներէն բեռափոխադրումներ 
իրականացնող փոխադրամիջոցի 
վարորդի ու փոխարինող մէկ 
վարորդի մուտքը Հայաստան:
Բացի այդ, օտարերկրեայ ուղղու-
թիւններէ վերադարձող մեր բոլոր 
քաղաքացիները պէտք է ինքնա-
մեկուսանան 14 օրեայ ժամկէտով: 
Ինքնամեկուսացման ընթացքին 
հիւանդութեան ախտանիշներ 
յառաջանալու պարագային պէտք 
է անյապաղ կապ հաստատել 060 
838300 թէժ գիծի միջոցով...»,- 
նշուած է յայտարարութեան մէջ։
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Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 5 – 

Շուտով համապետական ընտրութիւններ են Արցախի մէջ: Իր, 
որպէս անկախ պետութիւն գոյերթին ընթացքին Արցախի ժողո-
վուրդն ու անոր պետականութիւնը փաստեց, որ հակառակ այն 
դրութեան, որ ան որպէս պետութիւն տակաւին մաս չի կազմէր 
միջազգային ընտանիքին, սակայն արժանի է իր անկախութեան եւ 
իր մօտ ժողովրդավարական սկզբունքները իսկական արժէքներ 
են: Մինչ ինքզինք այսպէս կոչուած կայացած պետութիւն յորջորջող 
Ազրպէյճանը ամէն առիթով կը փաստէ, որ ինք տակաւին երկա՜ր 
ճանապարհ ունի կտրելիք ժողովրդավարութեան ճամբուն վրայ 
եւ շա՜տ սորվելիք ունի Արցախէն՝ այն հողատարածքէն որուն 
իրաւատէրը կը յաւակնի ըլլալ:
Այս առիթով «Զարթօնք» կազմակերպած է հարցազրոյցներու 
շարք մը Արցախի Հանրապետութեան նախագահութեան բոլոր 
թեկնածուներուն հետ անխտիր: Այս մէկը առիթ մըն է մեր 
ընթերցողներուն՝ հակիրճ կերպով սակայն մօտէն ծանօթանալու 
իւրաքանչիւր թեկնածուին: 
Մեր հարցազրոյցներու այս շարքին յաջորդ հիւրն է Արցախի 
հանրապետութեան  նախագահի թեկնածու Մելսիկ Պօղոսեանը: 
Պրն. Պօղոսեանի հետ զրուցած է Երեւանի մեր աշխատակիցը: 
Ստորեւ հարցազրոյցը:

 «Խմբ.»
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«Արցախում Չեն Լինելու Արտօնեալներ». 
Նախագահի Թեկնածու Մելսիկ Պօղոսեան

Մելսիկ Ռաֆայէլի Պօղոսեանը ծնուել է 
1981 թուականի ապրիլի 22-ին Ստեփա-

նակերտում շինարարի ընտանիքում: 
Հայրը՝ Ռաֆայէլ Պօղոսեանը մասնակցել 
է Արցախի ազատագրական պայքա-
րին: Զոհուել է 1994 թուականի ապրիլի 
18-ին Ակնայի շրջանի գիւղ Կիւլուճա-
յում ընթացած մարտերի ժամանակ: 
Մելսիկ Պօղոսեանը ծառայել է բանա-

կում, ստացել հրետանու հետախոյզի 
մասնագիտացում եւ զօրացրուել: 2001 

թուականին ընդունուել է Ստեփանակերտի 
գիւղատնտեսական քոլէճի տնտեսութեան 

հաշուառման եւ հսկման բաժինը: 2008-2014 
թուականներին սովորել է Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
համալսարանում ստանալով իրաւագիտութեան պսակաւորի աստիճան: 
2001 թուականից մինչ այսօր զբաղւում է անհատ ձեռնարկատիրութեամբ: 
Ունի իրեն պատկանող գեղեցկութեան սրահ: 2016 թուականին մասնակցել 
է ապրիլեան քառօրեայ պատերազմին: 2017 թուականից աշխոյժ կերպով 
ընդգրկուած է Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքական ու մշակութային 
կեանքում: Ամուսնացած է: 

- Պարոն Պօղոսեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժելու 
համար: Ինչպէ՞ս է ընթանում քարոզարշաւը: Որեւէ խախտում այս 
ընթացքում արձանագրե՞լ էք:
- Ճիշդն ասած, ես քարոզարշաւը սկսել եմ մարտի 15-իցՙ Մարտունիի 
շրջանից: Այս ընթացքում ես չեմ զգացել որեւէ լարուածութիւն թեկնածուների 
միջեւ: Ճիշդն ասած դրա ժամանակն էլ չկայ: Իմ քարոզարշաւի ընթացքում 
որեւէ կուսակցութեան կամ թեկնածուի կողմից խոչընդոտ չեմ նկատել: Յոյս 
ունենք, որ նման բան չի լինի: Մեր ծրագրերը շատ ժողովրդավարական են:
 
- Պարոն Պօղոսեան, Դուք ինքնաառաջադրուել էք: Ձեզ որեւէ 
կուսակցութիւն, կարծես թէ, չի սատարում: Այս առումով որեւէ 
դժուարութիւն չկա՞յ: 
- Ես չունեմ սատարում ո՛չ իշխանութեան կողմից, ո՛չ որեւէ պաշտօնեայի 
կողմից: Չեմ սատարում ոչ մէկին: Իմ թիկունքը, իմ մէջքին կանգնած է 
արցախաբնակ ժողովուրդս, ազգս: Իմ թիկունքին կանգնած են շատ լուրջ 
ու հզօր մարդիկ՝ արցախցիները: Ես երբեք չեմ մտածել որեւէ թեկնածուի 
միանալ: Այդ հարցը ինձ շատ են տալիս, բայց ես որեւէ մեկին միանալու խնդիր 

չունեմ: Ես աշխոյժ ճահել գործիչ եմ: Իմ աշխուժութիւնը հանրութեան համար 
տեսանելի է, որովհետեւ ես ամեն անգամ ինչ-որ թեմա բարձրացրել եմ, որը 
յուզել է հանրութեանը: Իհարկէ, լինելու է դժուարութիւն, բայց յաղթահարելի 
է: Ես մենակ չեմ, իմ կողքին ժողովուրդն է: 

- Եթէ ընտրութիւնների արդիւնքները տանեն դէպի երկրորդ փուլ, 
Դուք առաջատար որեւէ թեկնածուի պատրա՞ստ էք սատարել: 
- Ճիշդն ասած, այդ մասին չեմ մտածել: Ամեն դէպքում, ընտրողը մեր 
հասարակ ժողովուրդն է, ընտրողներից մէկն էլ ես եմ: 2018 թուականին, երբ 
Հայաստանում եղաւ յեղափոխութիւնը, սկսեց օրէնքը գործել: Արցախում 
այդ հաւասարարութիւնը չկայ: Մենք պէտք է պայքարենք դրա ստեղծման 
համար: Մինչեւ վերջ գնալու ենք: Եթէ մարդիկ գտնեն, որ մեր ծրագրերն 
իրենց համահունչ են, դուր են գալիս, կը գնան եւ կը քուէարկեն: Երկրորդ 
փուլի մասով չեմ կարող ասել ոչինչ: Դժուար է ասել, թէ ո՞վ կ՛անցնի երկրորդ 
փուլ: Ամեն դէպքում ես մի բան կ՛ասեմ: Ով էլ ընտրուի նախագահ, ես կը 
շնորհաւորեմ ու կը տամ իմ ծրագիրը: Կը ներկայացնեմ իմ ծրագիրը, թող 
համապատասխան պաշտօնեաներն ուսումնասիրեն ու փորձեն դրանով 
ինչ-որ չափով առաջնորդուեն: Մեր ծրագիրը ժողովրդի կայունացման, երկրի 
հզօրացման համար է: Շեշտեմ, որ մենք չենք միանալու որեւէ թեկնածուի: Այլ 
կը փորձենք օգտակար լինել Արցախի հզօրացմանը: Մենք գրասենեակ ունենք, 
որը կը գործի ու ընկերային առումով անապահով ընտանիքներին օգնութիւն 
կը ցուցաբերի: Աշխատանքի տեղաւորման, ընկերային աջակցութեան 
հարցում ամեն կերպ օգնելու ենք մեր ժողովրդին: Արցախում պէտք է 
պակասի աղքատութիւնը: 

- Ձեր ծրագրում, եթէ չեմ սխալւում, հիմնական շեշտադրումը 
տնտեսական ոլորտի վրա՞յ է դրուած: 
- Ես, մշտապէս շփուելով մարդկանց հետ, ընկերային ներքին խաւից մինչեւ 
վերին խաւ, կարող եմ ասել, որ Արցախում միջին խաւը բացակայում է: 
Չկայ միջին խաւ: Ես հասկացել եմ մեր ընդհանուր խնդիրը: Արցախի 
Հանրապետութեան ժողովրդի հիմնական խնդիրը մենք գիտենք ու դա 
կը փորձենք լուծել: Մենք տնտեսական յեղափոխութիւն անելով, լուրջ 
ներդրում անելով կփորձենք լուծել այդ խնդիրը: Այդ կերպ մենք կ՛ունենանք 
կայուն պետութիւն, կայուն եկամուտներ: Դրա հետ մէկտեղ կը գործի 
օրէնքի հաւասարարութիւն: Տնտեսական ոլորտը շատ լայն ոլորտ է: Մենք 
նաեւ լուրջ ուշադրութիւն ենք դարձնում գիւղատնտեսական ոլորտի վրայ: 
Կառուցելու ենք գործարան, գիւղմթերքը ներմուծեն, մշակեն ու զարգացնենք 
գիւղատնտեսութիւնը եւ արտահանենք: 

- Արցախի անվտանգութեան հարցում ի՞նչ ծրագրեր ունէք: 
- Մեր բանակը պէտք է հզօրացնել, նոր սպառազինութիւն ձեռք բերել: Մենք 
հիմա էլ ենք հզօր, բայց ժամանակակից արհեստագիտութեան լուրջ խնդիր 
ունենք այս պահին: Արցախի հանրապետութեան քաղաքականութիւնը 
կառուցուելու է համահունչ ՀՀ ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան 
հիման վրայ: Արցախում չեն լինելու արտօնեալներ եւ կ՛ապահովուի բոլորի 
հաւասարարութիւնն օրէնքի առաջ: Մենք անզիջում պայքար ենք մղելու 
փտածութեան դէմ: 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Չեմփիընզ Լիկ
Լիվըրփուլ Դուրս Մնաց

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի դարձի 
մրցումները սկսան: Առաջին մրցումին, Իտալիոյ Պերկամոյի «Աթալանթա»ն 
դարձեալ յաղթեց Սպանիոյ «Վալենսիա»ին 7 կոլնոց մրցումի մը ընթացքին 
եւ անցաւ քառորդ աւարտական հանգրուան: «Վալենսիա»ի կողմէ Կամեյրօ 
21-րդ, 51-րդ եւ Ֆերրան Թորրէս 67-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին կոլերը, 
իսկ «Աթալանթա»ի աստղն էր իլիշիչը, որ նշանակեց 4 կոլերը՝ տուգանայինով 
3-րդ, տուգանայինով 43-րդ ու 71-րդ եւ 82-րդ վայրկեաններուն: Օրուան 
երկրորդ մրցումին, Գերմանիոյ «Լայփցիկ»ը իր դաշտին վրայ անգամ մը եւս 
յաղթեց Անգլիոյ «Թոթընհէմ Հոցփըր»ին եւ անցաւ քառորդ աւարտական 
հանգրուան: Աւստրիացի Սապիցըր 10-րդ, 21-րդ եւ շուէտացի Ֆորսպըրկ 87-րդ 
վայրկեաններուն նշանակեցին «Լայփցիկ»ի կոլերը: Վերնըր եւ Անխելինիօ 
կատարեցին մէկական փոխանցում:  Երրորդ մրցումին, Եւրոպայի եւ աշխարհի 
ակումբներու ախոյեան Անգլիոյ Լիվըրփուլը իր դաշտին՝ «Էնֆիլտ»ի վրայ 
ընդունեց Սպանիոյ «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը: Երթի մրցումը աւարտած էր 
«Աթլեթիքօ»ի 1-0 հաշիւով յաղթանակով: Ուրեմն «Լիվըրփուլ» պէտք է յաղթէր 
երկու կոլի տարբերութեամբ: Առաջին կիսախաղին, «Լիվըրփուլ» կրցաւ 
նշանակել միայն մէկ կոլ, 43-րդ վայրկեանին, պելճիքացի Վիյնալտումի միջոցով 
եւ Օքսլէյտ-Չեմպըրլեյնի փոխանցումով: Մրցումի հիմնական ժամանակը 
աւարտեցաւ 1-0 հաշիւով: Երկարաձգումի 94-րդ վայրկեանին, Ռոպերթօ 
Ֆիրմինօ հաշիւը դարձուց 2-0: Սակայն  «Աթլեթիքօ»ի մարզիկներուն 
հաշիւը տարբեր էր: Լորենթէ եւ Մորաթա, որոնք դաշտ մտած էին որպէս 
փոխարինողներ, ստեղծեցին տարբերութիւնը: 97-րդ վայրկեանին, Լորենթէ 
հաշիւը դարձուց 2-1, Ժոայօ Ֆելիքսի փոխանցումով: Նոյն Լորենթէն, 105+1-
րդ վայրկեանին հաշիւը դարձուց 2-2, Մորաթայի փոխանցումով: Իսկ 120+1-
րդ վայրկեանին, Մորաթա նշանակեց «Աթլեթիքօ»ի երրորդ կոլը, Լորենթէի 
փոխանցումէն օգտուելով: «Աթլեթիքօ Մատրիտ» յաղթեց 2-3 հաշիւով ու 
դուրս ձգեց ախոյեանը: Չորրորդ մրցումին, Ֆրանսայի ախոյեան «Փարի Սէն 
Ժերմէն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ին դէմ: 
«Փարի Սէն Ժերմէն» պէտք է յաղթէր երկու կոլի տարբերութեամբ եւ այդ մէկը 
կարելի դարձաւ Նեյմարի 28-րդ եւ Խուան Պերնաթի 45+1-րդ վայրկեաններուն 
նշանակած կոլերով եւ Տի Մարիայի եւ սարապիայի փոխանցումներով: 
«Պորուսիա»ի Քանը 89-րդ վայրկեանին կարմիր քարտ ստացաւ: «Փարի Սէն 
Ժերմէն» յաղթեց 2-0 հաշիւով եւ անցաւ քառորդ աւարտական հանգրուան: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Վալենսիա (Սպ.) – Աթալանթա (Իտալ.) 3-4, երթ.1-4
- ՌՊ Լայփցիկ (Գեր.) – Թոթընհէմ Հոցփըր (Անգ.) 3-0, երթ.1-0
- Փարի Սէն Ժերմէն  – Պորուսիա Տորթմունտ 2-0, երթ.1-2
- Լիվըրփուլ  – Աթլեթիքօ Մատրիտ  2-3, երթ.0-1

Իւրոբա Լիկ
Եունայթըտ Մեծ Քայլ 
Առաւ
Իւրոբա Լիկի վերջին 16 խումբերու 
հանգրուանի երթի մրցումները տեղի 
ունեցան Հինգշաբթի օր: Միայն 
իտալական խումբերու մրցումները 
յետաձգուեցան գորոնա ժահրի 

համաճարակին պատճառով: Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ը իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ Աւստրիոյ Լինցի «ԼԱՍՔ»ին դէմ եւ յաղթեց Իկհալոյի 28-րդ, 
Ճէյմզի 58-րդ, Մաթայի 82-րդ, Կրինվուտի 90+1-րդ եւ Անտրէաս Փերեյրայի 
90+3-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Ֆերնանտէշ, Իկհալօ, Ֆրէտ՝ 
2 եւ Չոնկ կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Իսթան.Պաշաքշեհիր (Թուր.) – Քէօպենհավըն (Դան.) 1-0
- Սեւիյա (Սպ.) – Ռոմա (Իտալ.)  յետաձգուած
- Այնթրախթ Ֆրանք. (Գեր.) – Պազըլ (Զուից.) 0-3
- ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) – Մանչեսթըր Եուն. (Անգ.) 0-5
- Օլիմփիաքոս Փիրէոս (Յուն.) – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ (Անգ.) 1-1
- Ռէյնճըրզ (Սկով.) – Պայէր Լեվերքուզըն (Գեր.) 1-3
- Վոլֆսպուրկ (Գեր.) – Շախտիոր Տոնեցք (Ուքր.) 1-2
- Ինթէր Միլան (Իտալ.) – Խեթաֆէ (Սպ.)  յետաձգուած

Հայաստանի Բաժակ
Արարատ-Արմենիա Եւ Նոա Յաղթեցին
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի բաժակի 
մրցաշարքի կիսաւարտական հանգրուանի երթի մրցումները: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները.
- Արարատ-Արմենիա  – Գանձասար Կապան  1-0
- Ուրարտու  – Նոա  0-1
Առաջատար «Արարատ-Արմենիա» յաղթանակ տարաւ 54-րդ վայրկեանին 
նիկերիացի յարձակող Լուիս Օկանայի նշանակած կոլով: Իսկ «Նոա»ն 
յաղթանակ տարաւ 30-րդ վայրկեանին ռուս պաշտպան Ալան Տատաեւի գլխու 
հարուածով, անկիւնային հարուածէ մը ետք:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն
Ռէալ Սոսիետատ Գրաւեց 4-րդ Դիրքը
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան յետաձգուած մրցումի մը ընթացքին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Էյպար  – Ռէալ Սոսիետատ  1-2
Այս արդիւնքին հիման վրայ, «Ռէալ Սոսիետատ» 46 կէտով բարձրացաւ 4-րդ 
դիրք, միայն մէկ կէտ հեռու 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»էն:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Պորուսիա Բարձրացաւ 4-րդ Դիրք
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան յետաձգուած մրցումի մը ընթացքին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Պորուսիա Մէօնշընկլատ. – Քէօլն   2-1

Ռուսիոյ Ախոյեանութիւն
Կարապետեանի Սոչին Յաղթեց 
Քրասնատարին
Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուանի մրցումներուն  
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Կրոզնի  – Տինամօ Մոսկուա  2-3
- Օրենպուրկ  – Սպարտակ Մոսկուա  1-3
- Զենիթ Ս.Փեթեր. – Ուրալ Եքաթ. 7-1
- Սոչի  – Քրասնատար 2-0,  - ԲԿՄԱ Մոսկուա – Ուֆա 0-0
- Ռոսթով  – Լոքոմոթիւ Մոսկուա 1-3
Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան բացակայեցաւ 
Եքաթերնպուրկի «Ուրալ»ի կազմէն, վնասուածքի պատճառով: «Զենիթ»ի 
կոլերը նշանակեցին՝ Ազմուն 8-րդ, 15-րդ, 61-րդ, Ցիուպա 12-րդ, տուգ.72-
րդ, Մալքոմ 27-րդ եւ Տրիուսի 69-րդ վայրկեաններուն: «Ուրալ»ի միակ 
կոլը նշանակեց Փանիուքով  65-րդ վայրկեանին, տուգանային հարուածով: 
14-րդ դիրքը գրաւող Ալեքսանտր Կարապետեանի մաս կազմած «Սոչի»ն 
շարունակեց իր լաւ արդիւնքներու շարքը, երբ իր դաշտին վրայ յաղթեց 
2-րդ դրիքը գրաւող «Քրասնատար»ին: Կարապետեան դաշտ մտաւ վերջին 
վայրկեանին: Կոլերը նշանակեցին էքուատորցի Նոպոա 47-րդ եւ Մոսթովոյ 
90+3-րդ վայրկեաններուն: Իսկ 3-րդ դիրքը գրաւող Խորէն Պայրամեանի մաս 
կազմած «Ռոսթով»ը իր դաշտին վրայ զիջեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող Մոսկուայի 
«Լոքոմոթիւ»ին: Պայրամեան հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 
86-րդ վայրկեանին:  Բերդապահ Փեսիաքով սխալմամբ 34-րդ, Ժեմալեթտինով 
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38-րդ եւ լեհ Քրիչովիաք 42-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Լոքոմոթիւ»ի 
կոլերը: Իսկ 64-րդ վայրկեանին, Փոփով տուգանային հարուածով նշանակեց 
«Ռոսթով»ի կոլը:
Դասաւորում.1)Զենիթ 50 կէտ +34, 2)Լոքոմոթիւ 41 կէտ +7, 3)Քրասնատար 
41 կէտ +14, 4)Ռոսթով 38 կէտ +5, 10)Ուրալ 25 կէտ -15, 11)Սոչի 24 կէտ -2:

Պուլկարիոյ Ախոյեանութիւն
Յովսէփեանի Արտան Հաւասարեցաւ
Պուլկարիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Էթար Վելիքօ Թարնովօ  – Արտա Քրճալի 1-1
Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Ռումիան Յովսէփեան մաս-
նակցեցաւ «Արտա»ի ամբողջ մրցումին: Խումբը 29 կէտով մնաց 9-րդ դիրքին 
վրայ:

Ղազախստանի Ախոյեանութիւն
Բարսեղեան Կոլի Հեղինակ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Ղազախստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 
2-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, 2-րդ դիրքը գրաւող 
«Ասթանա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող նորեկ Աքթաուի 
«Քասփիյ»ին դէմ եւ յաղթեց իսլանտացի Սիկուրիոնսոնի 16-րդ, Տիգրան 
Բարսեղեանի 18-րդ եւ  Լոկվինենքոյի 41-րդ վայրկեաններուն նշանակած 
կոլերով: Սերպ Սթանիսավլիեվիչ 63-րդ եւ ուքրանացի Պոնտարենքօ 90+2-
րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Քասփիյ»ի կոլերը: Իսկ  Հայաստանի 
հաւաքականի եզրային պաշտպան Կամօ Յովհաննիսեանի մաս կազմած 
առաջատար «Կայրաթ»ը իր դաշտէն դուրս պարտուեցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող 
Քարականտիի «Շախտիորէ»էն եւ նահանջեց 2-րդ դիրք: Հայ մարզիկը դաշտ 
մտաւ 43-րդ վայրկեանին: Իսկ Պետրոս Աւետիսեան մասնակցեցաւ «Թոպոլ»ի 
մրցումին վերջին վայրկեանէն սկսեալ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Քասփիյ Աքթաու – Ասթանա 2-3
- Շախտիոր Քարականտի  – Կայրաթ Ալմաթի 1-0
- Ժետիսու Թալտիքորկան  – Թոպոլ Կուսթանա 0-0
Դասաւորում.1)Ասթանա 3 մ 7 կէտ +5, 2)Կայրաթ 3 մ 6 կէտ +5, 3)Կայսար 6 
կէտ +2, 4)Թոպոլ 4 կէտ +2:

Քոփա Լիպերթատորէս
Փալմեյրաս, Սանթոս Եւ Լիպերթատ 
Անկասելի
Հարաւային Ամերիկայի ֆութպոլի Քոփա Լիպերթատորէսի խմբակներու 
զտումի երկրորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - Ֆլամենկօ (Պր.) – Պարսելոնա (Էք.) 3-0
- Ինտիփենտիենթէ Տէլ Վայ (Էք.) – Ժունիըր (Գոլ.) 3-0
Դասաւորում.1)Ինտիփենտիենթէ 6 կէտ, 2)Ֆլամենկօ 6 կէտ, 3)Ժունիըր 0 կէտ
Բ.խմբակ. - Փալմեյրաս (Պր.) – Քլուպ Կուարանի (Փար.) 3-1
- Պոլիվար (Պոլ.) – Թիկրէ (Արժ.) 2-0
Դասաւորում.1)Փալմեյրաս 6 կէտ, 2)Կուարանի 3 կէտ, 3)Պոլիվար 3 կէտ
Գ.խմբակ. - Փենիարոլ (Ուր.) – Խորխէ Վիլսթըրման (Պոլ.) 1-0
- Քոլօ Քոլօ (Չիլի) – Աթլեթիքօ Փարանենսէ (Պր.) 1-0
Դասաւորում.1)Վիլսթըրման 3 կէտ, 2)Աթլեթիքօ 3 կէտ, 3)Փենիարոլ 3 կէտ
Դ.խմբակ. - Ռիվըր Փլէյթ (Արժ.) – Տեփ.Պինասիոնալ (Փերու) 8-0
- Սաօ Փաուլօ (Պր.) – ԼՏՈւ Քուիթօ (Էք.) 3-0
Դասաւորում.1)Ռիվըր Փլէյթ 3 կէտ, 2)Սաօ Փաուլօ 3 կէտ, 3)Քուիթօ 3 կէտ
Ե.խմբակ. - Ունիվերս.Քաթոլիքա (Չիլի) – Ամերիքա Տէ Քալի (Գոլ.) 1-2
- Կրեմիօ (Պր.) – Ինթերնասիոնալ (Պր.) 0-0
Դասաւորում.1)Ինթերնասիոնալ  4 կէտ, 2)Կրեմիօ 4 կէտ, 3)Ամերիքա 3 կէտ
Զ.խմբակ. - Ռասինկ (Արժ.) – Ալիանզա Լիմա (Փերու) 1-0
- Նասիոնալ (Ուր.) – Էսթուտիանթէս Տէ Մերիտա (Վեն.) 1-0
Դասաւորում.1)Ռասինկ 6 կէտ, 2)Նասիոնալ 6 կէտ, 3)Էսթուտիանթէս  0  կէտ
Է.խմբակ. - Սանթոս (Պր.) – Տելֆին (Էք.) 1-0
- Օլիմփիա (Փար.) – Տեֆենսա Ի Ժուսթիսիա (Արժ.) 2-1
Դասաւորում.1)Սանթոս 6 կէտ, 2)Օլիմփիա 4 կէտ, 3)Տելֆին 1 կէտ
Ը.խմբակ. - Լիպերթատ (Փար.) – Քարաքաս (Վեն.) 3-2
- Պոքա Ժունիըրզ (Արժ.) – Ինտիփենտիենթէ Մետեյին (Գոլ.) 3-0
Դասաւորում.1)Լիպերթատ 6 կէտ, 2)Պոքա 4 կէտ, 3)Քարաքաս 1 կէտ:

Խոաքին Քապարոս Նշանակուեցաւ 
Հայաստանի Մարզիչ
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի գործադիր 
մարմինը իր վերջին ժողովին սպանացի մասնագէտ 
Խոաքին Քապարոսը նշանակած է Հայաստանի ֆութպոլի 
հաւաքականի մարզիչ: Քապարոս յայտնի անուն է 
«Աթլեթիք Պիլպաօ», «Տեփորթիվօ Լա Քորունիա» 
եւ «Սեւիյա» ակումբներուն մէջ: Ան «Սեւիյա»ի հետ 
ամենաշատ մրցումներ վարած մարզիչն է եւ արժանացած 
է «Սեւիյա» նահագի ոսկէ մետալին:

Եւրոպական Ֆետերասիոնը Որոշեց
Երեքշաբթի օր տեղի ունեցած իր ժողովին, Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը 
պիտի որոշէ Չեմփիընզ Լիկի եւ Իւրոբա Լիկի այս տարեշրջանին ճակատագիրը: 
Ֆետերասիոնը որոշեց Եւրոպայի 2020-ի ախոյեանութիւնը յետաձգել 2021-ին:

Բռնցքամարտ
Ողիմպիական Խաղերու Վարկանիշային Մրցաշարք
Սողոմոնեան Ապահովեց Իր Տոմսը

Լոնտոնի մէջ տեղի ունեցող Ողիմպիական Խաղերու բռնցքամարտի վար-
կանիշային մրցաշարքի մրցումներուն Հայաստանի հաւաքականի մարզիկները 
ցարդ արձանագրեցին հետեւեալ արդիւնքները. 
-Կիներու 51 քկ.դասակարգին մէջ, Անուշ Գրիգորեան առաջին մրցումին զիջեցաւ 
իտալացի մարզիկուհի Ճիորտինա Սորենթինոյին կէտերով:
-Կիներու 69 քկ.դասակարգին մէջ, Անի Յովսէփեան առաջին մրցումին յաղթեց 
չեխ մարզիկուհիի մը նոքաութով:
-Տղոց 52 քկ.դասակարգին մէջ, Կորիւն Սողոմոնեան 1/8-րդ աւարտական 
հանգրուանին  յաղթեց իսրայէլցի մարզիկի մը, անցաւ քառորդ աւարտական 
հանգրուան:
-Տղոց 57 քկ.դասակարգին մէջ, Արթուր Բազէեան առաջին մրցումին յաղթեց 
լեհ Եոզվիկ Մացէին կէտերով: 1/8-րդ աւարտականին զիջեցաւ ուքրանացի 
մարզիկի մը:
-Տղոց 69 քկ.դասակարգին մէջ, Գուրգէն Սադոյեան առաջին մրցումին զիջեցաւ 
թուրք մարզիկի մը կէտերով:
-Տղոց 75 քկ.դասակարգին մէջ, Արման Տարչինեան առաջին մրցումին յաղթեց 
իտալացի Սալվաթորէ Կալավարոյին կէտերով:
-Տղոց 81 քկ.դասակարգին մէջ, Գոռ Ներսիսեան առաջին մրցումին յաղթեց 
չեվ Քարէլ Հորեսիէքին կէտերով:
-Տղոց 91 քկ.դասակարգին մէջ, Նարեկ Մանասեան առաջին մրցումին յաղթեց 
հունգարացի Ատամ Հոմորին կէտերով:
Կորիւն Սողոմոնեան հասնելով քառորդ աւարտական, ապահովեց Ողիմպիա-
կան Խաղերու իր տոմսը: Մրցաշարքը ընդհատուեցաւ գորոնա ժահրի 
տարածման պատճառով:
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Մեծ Պահոց Միջինք 2020
Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետի

«Քննող Գաղտնեաց» եւ «Հուր Սիրոյ» Աղերսանքը

Միջինք       
Այսօր Չորեքշաբթի Մարտ 18, Միջինքն է Մեծ Պահոց, եւ հաւատացեալներ 
իրենց պահքի ներշնչման առիթ կը նկատեն զայն ու կրօնաշունչ ոգիով 
հաւատարմօրէն կը համախմբուին, նոյնիսկ եթէ ընկերային սովորութեամբ, 
շեշտելով անշուշտ Քառասնօրեայ Մեծ Պահոց ներկայութիւնը իրենց 
առօրեայ կեանքէն ներս։ Նկատելի կ՛ըլլայ նաեւ այս շրջանին համախմբուիլ 
առանձնացումի կեդրոններէն ներս որ իսկապէս կը զօրացնէ խոկումի 
եւ ներքին պատրաստութեան առիթն ու գործնական կերպը, յիշելով որ 
Միջինքը Մեծ Պահքի ճամբուն կէսը աւարտած ցոյց տալով, կը թելադրէ 
վերականգնել մեր ճիգերը վերանորոգման մեր ճամբուն վրայ։ Չմոռնանք 
որ անցնող տասը դարերու ընթացքին հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ 
մեծագոյն հրաշքներէն եղան Հայ Եկեղեցւոյ յատուկ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի 
եւ Ս. Ներսէս Շնորհալիի զոյգ պարգեւները, առանց որոնց քրիստոնեայ հայ 
ժողովուրդը պիտի մնար նկուն չդիմանալու աստիճան զինք շրջապատող 
չարաղէտ հոսանքներուն ու անվերջ հալածանքներուն։
 
«Քննող Գաղտնեաց»       

Շնորհալի Հայրապետի «Հաւատով խոստովանիմ» ամենաժողովրդական 
աղօթքը, գրուած անձնական առաջին դէմքով եւ օրուան 24 ժամերուն 
համար յատուկ նոյնքան հատուածներով, կը հանդիսանայ Հայ Եկեղեցւոյ 
սրտառուչ աղերսանքը Մեծ Պահոց ընթացքին զոր կը կարդանք անձնապէս 
եւ ոչ միասնաբար, կրաւորական եւ մանաւանդ ենթակայական դիրքով, 
շեշտելով անձին ու անոր մեղապարտ կեանքին ընթացքը, խնդրելով ամէն 
միջոց եւ կերպ մաքրուելու եւ Աստուծոյ մարդուս շնորհած «պատկերը» 
մասամբ վերականգնելու համար։ Քսանչորսէն մին «Քննող գաղտնեաց» 
տունն է, «գաղտնիքները քննող» Աստուծոյ ուղղեալ այս հատուածը, որմէ 
աղօթաւորը մեղաց թողութիւն կը խնդրէ անձնապէս։ Եւ սակայն ինչ բանն 
է «գաղտնի» եթէ ոչ նոյն ինքն մեղքը որ պէտքը ունի «քննուելու» Քրիստոսի 
կողմէ, որքան ատեն որ մարդիկ անտարբեր գտնուելով, գիտնալով հանդերձ 
մեղքերուն թիւն ու անոնց ծանրութիւնը չեն ուզեր քննել զանոնք, խնդրելով 
որ Քրիստոս ինք կատարէ լրումը մարդկային սխալներուն եւ արդարացնէ 
զիրենք։
 
«Հուր Սիրոյ»
Այլուր նաեւ Շնորհալի Հայրապետ իր տարածուն շարականներուն եւ աղօթք-
ներուն մէջ կուտայ կերպն ու դարմանը որոնցմով հաւատացեալը կարող 
պիտի ըլլայ իր մեղսալից կեանքէն մաքրուելու եւ Տիրոջ մօտենալու։ Հոս 
սակայն Հայրապետը կը պարտադրէ որ հաւատացեալը ինք գլխաւոր բաժինը 
առնէ իր մարդկային բնութեան սայթաքումները քննելով, «սիրոյ կրակը» վառ 
պահելով իր մէջ, եւ «գինը» վճարելով, այլապէս անօգուտ պիտի դառնար 
միայն ապաւինիլ Տիրոջ ողորմութեան եւ սպասել ձեռնածալ։ «Սիրոյ կրակը» 
այնքան ինքնատիպ կերպով գործածած է Ներսէս Շնորհալի երբ կ՛երգենք 
իր յօրինած «Նայեաց սիրով» երգին մէջ, կ՛արտասանենք «Հուր կենդանի 
Քրիստոս» հատուածը, եւ կամ «Նորաստեղծեալ» շարականի «Սիրոյ քո 
հուր» հոյակապ բաժնին մէջ։ Ամէնուրեք Հայրապետը կ՛ուզէ որ այդ նոյն 
ինքն «Քրիստոսի կրակը», մարդու հոգիին եւ մտքին մէջ բոյն դրած մեղքն 

ու չարիքը «այրէ եւ մաքրէ» 
իր իսկ խօսքերով, եւ այդ նոյն 
կրակով վերնան, խճմտանքը 
մաքրուի, եւ Քրիստոսի սէրը 
իրարու նկատմամբ տիրապետէ։
Երբ զՔրիստոս «Հուր Կենդանի» 
կ՛անուանէ, մեր կեանքի ճրա-
գը այդ կրակով կ՛ուզէ վառել, 
երկինքէն երկիր բերելով 
զայն, նկատի ունենալով որ 
միայն այդ կերպով, ինչպէս 
Առաքեալները Հոգեգալստեան 
օրը կրակի բոցերը ստացան 
եւ զօրացան, նոյնպէս նաեւ 
Քրիստոսի հետեւողը մաքրուի 
եւ «լոյսի որդի» դառնայ, մնալով հանդերձ «այս աշխարհի որդին», եւ 
խորհրդանշականօրէն զգուշացնելով նաեւ մեզի ծանօթ ամենօրեայ կոր-
ծանարար կրակէն որ կը խորտակէ ամէն ինչ հրդեհներու վերածուելով։ 
Քրիստոսի հուրով Հայրապետը առաջին «դեղագիր»ն է զոր կուտայ մեզի 
որուն շնորհիւ «ախտն ու աղտը, հիւանդութիւնն ու անմաքրութիւնը», ինչպէս 
ինք կը բնորոշէ, փարատին մարդոց մէջէն։
 
«Զհոգին մի՛ շիջուցանէք»
Սիրոյ կրակը Շնորհալի Հայրապետին մօտ գերազանցօրէն սիրոյ աղբիւրն է՝ 
Սուրբ Հոգին, որ որպէս բոցեղէն զօրութիւն աշակերտները առաքեալներու 
վերածեց։ Անոր ակնարկելով Պօղոս Առաքեալ կը զգուշացնէ թէ այդ 
աստուածապարգեւ շնորհը «մի՛ մարէք», տրուած ձեզի ձրի կերպով Խաչի 
բարձունքէն, եւ սակայն մարդիկ կարող են զայն մարել վայրկեանի մը մէջ, 
ինչպէս մոմին բոցը, մնալով խաւարի եւ ցուրտի վտանգներուն ենթակայ, 
կորսնցնելով յոյսի եւ լոյսի, ջերմութեան եւ բերկրանքի քաղցրութեան 
վերանորոգ շնորհները։ Այս ալ երկրորդ «դեղագիրն» է տրուած մեզի Պօղոս 
Առաքեալէն։
 
«Գտող զիս արա»
Կարողութիւն տուր ինծի որ կարենամ գտնել, կ՛ըսէ Հայրապետը «Առաւօտ 
լուսոյ» բոլորիս յայտնի առաւօտեան արշալոյսի երգին մէջ։ Ի՛նչն է կորսուածը 
զոր պէտք է գտնել։ Նոյն ինքն Քրիստոս՝ «ողորմութեան գանձը» որ շատ 
անգամ «ծածկուած» կ՛ըլլայ մեզմէ, մեր անփութութեան եւ անտարբերութեան 
պատճառով։ Մեր այլազան արարքներով կը հեռանանք Իրմէ եւ չենք կրնար 
տեսնել զինք՝ կքած մեր հաճոյքներու ծանրութեան տակ։ Այլապէս ի՛նչպէս 
Քրիստոս ինքզինք կը ծածկէ։ Այսօր սակայն աշխարհ տարբեր կը մտածէ, եւ 
կամ երբեք չի մտածեր, որո՞ւն հոգն է «ողորմութեան գանձը» տեսնել, փնտռել 
եւ գտնել, քանի որ միայն մեր տեսած աշխարհի գանձն է որ կը յագեցնէ մեզ, 
ու անով նոյնիսկ չենք գոհանար։ Ճիշդ այս է որ Հայրապետը կ՛երգէ «սիրոյ 
կրակը» վառ պահելով, եւ մեզի սրտաճմլիկ աղերսանք տալով որ «կարող 
դարձուր զիս քեզ գտնելու» որ մեր մեղքերուն պատճառաւ «ծածկուած ես»։
Ընդհակառակը, Քրիստոս ինք յայտնութիւնն իսկ է, եւ Իր բերած կրօնքը 
յայտնեալ կրօնքն է աշխարհին, եւ եթէ չենք տեսներ զինք, մեղքը մեր վզին, 
մենք կը մնանք պատասխանատուն։ Դէպի Իր ճակատագիրը մեկնող Տիրոջ 
ընդառաջ պիտի երթանք, Գանձը վերագտած ըլլալու հաստատ հաւատքով։ 
«Գանձը» նաեւ Աստուծոյ արարչագործութիւնն իսկ է ուրկէ համատարած 
բարիքն ու բարեգործութիւնը հասան մարդկութեան, հակառակ մեղքի 
յարատեւ մեքենայութիւններուն։ Աւագ Շաբթուն լծակից պարտինք ըլլալ 
Տիրոջ վերջին ճանապարհորդութեան՝ արժանի դառնալու համար Իր 
Յաղթական Լոյսին։ Ու զայն կատարելագործելու միակ կերպը, ըստ Ներսէս 
Շնորհալիի, սիրոյ կրակը վառ պահելն է ու գանձին տէրն ըլլալն է, փոխան 
անտարբերութեան եւ աշխարհիկ աւանդներու։
           
Աւետարանը՝ Պատուանդան
Եթէ գաղտնիքներու քննողը «լոյսն ու կրակն» են, հաւատացեալք պիտի 
կանգնին միայն Աւետարանի պատուանդանին վրայ եւ անկէ ստանան 
անոնց «վառելանիւթը», քանզի եթէ որպէս սկիզբ եւ սկզբունք պատուանդան 
չկայ մեզ կանգուն պահող, եւ եթէ անաստուածներու ճամարտակութեամբ 
պիտի սկսին մեր քննութիւնները, եւ արդի մտածողութեան շռայլած անկրօն 
նախդիրներով պիտի շարունակուին մեր հետազօտութիւնները, մէկդի 
դրած կ՛ըլլանք Ս. Գիրքն ու Աւետարանը, ուրացած կ՛ըլլանք Աստուծոյ 
Թագաւորութեան ներգործութիւնը, հեռու կը մնանք Ս. Եկեղեցիէն, եւ մեր 
մտածումը կը թեքի դէպի նոյն ճամարտակութիւնները որուն զոհ գացած է 
այսօր աշխարհի հիւանդ մեծ զանգուածը։
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«Արցախում Չեն Լինելու Արտօնեալներ». 
Նախագահի Թեկնածու Մելսիկ Պօղոսեան

Մէկ Օրուան Մէջ 2000-է Աւելի Անձ Արձագանգած է 
ԱՆ-ի՝ Կամաւորներ Հաւաքագրելու Յայտարարութեան

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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Շար. Էջ 08

ՄԱՐԹԻՆ ԱԿՈՂԼԵԱՆ
(1958)
«Ծաղրածուն աշնան» շարքէն

18 2019
ՄԱՐՏ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սկիզբը Էջ 02

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Արուեստին ծառայելը թէ՛ հաճոյք է եւ թէ՛ 
տառապանք, փշոտ վարդեր    քաղելուն 
նման… եւ եթէ միայն հաճոյք ըլլար՝ վարդի 
տեղ անծաղիկ խոտ միայն պիտի բուսնէր 
արեւին տակ…:

ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՆՈՒՐԻԿԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 06

Մեծ Պահոց Միջինք 2020
Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետի

«Քննող Գաղտնեաց» եւ «Հուր Սիրոյ» Աղերսանքը

Հաւասարակշռութիւնը ապահովաբար եւ փաս-
տացի կերպով պահողը եղած է ու պէտք է ըլլայ 
ահա երկու հազար տարիներէ ի վեր Քրիստոսի 
Սուրբ Եկեղեցին։ Թող որ վայելենք անոր հովանին 
Քրիստոս Թագաւորի մշտանորոգ ներկայութեամբ։
Միջինքը ընկերային ու սովորական չմնան մեր մէջ։ 
Գնահատելի է համայնքներու եւ միութիւններու 
կատարած հաւաքոյթները Միջինքի առիթով։ 
Իսկապէս լուրջ ընթացք մը տրուած է անոր ամէն 
տարի որուն ականատեսն ու մասնակիցը եղած 

ենք տարիներէ ի վեր։ Հայ Եկեղեցւոյ դրոշմը 
կնքած է Միջինքի հոգեպարար առիթը։ Մեզի կը 
մնայ զայն անաղարտ պահել ու միշտ աստիճան 
մը բարձր պահել սովորականէն, ընկերայինէն ու 
պատահականէն։ Չմտածել ու կարեւորութիւնը 
ճաշատեսակին ու երբեմն ալ անհարկի ձայնաւոր 
գործիքներու աղմուկին ենթարկելով զայն։ Յիշելով 
միշտ թէ տակաւին Մեծ Պահքի մէջտեղն ենք ու 
զայն մաքրութեամբ, աղօթքով եւ Սուրբ Գրային 
դասերով լրացնելու պարտաւորութեան տակ կը 
գտնուինք։
 

Թորոս Թորամանեան

Իր աշխատանքներով Թ. Թորամանեանը կը 
յեղաշրջի կատարելու համաշխարհային ճար-
տարապետութեան պատմութեան մէջ, ներ-
կայացնէ հայկական ճարտարապետութեան 
ծագումը եւ զարգացման շրջանները:
20-րդ դարու սկզբին Թ. Թորամանեա-
նի ջանքերով Զուարթնոցի աւերակները 
դուրս բերուեցան հողի դարաւոր շերտե-
րու տակէն: Թորամանեանի մանրամասն 
ուսումնասիրութիւնները վերականգնեցուցին 

տաճարի իսկական պատկերը: Յայտնի 
դարձաւ, որ տաճարը եղած է բոլորակ, եռա-
յարկ, հայկական թմբուկով, գմբեթաշէն ինք-
նատիպ կոթողով մը: Երբ պեղումներու ժամա-
նակ յայտնաբերուեցաւ Գագիկ թագաւորի 
արձանը՝ Գագիկաշէն Սբ.Գրիգոր տաճարի 
մանրակերտը ձեռքին, հաստատուեցաւ, որ 
Թորամանեանին յաջողած էր Զուարթնոցի 
յատակագծի ուսումնասիրութեամբ ճշգրտօրէն 
յայտաբերել շինութեան տեսքն ու ձեւը, քանի որ 
համաձայն պատմիչի Գագիկաշէնը Զուարթնոցի 
կրկնութիւնն էր:
1921 թ.-ին ԵՊՀ-ի մէջ դասախօսութիւններ 
տուած է Հին Հայաստանի ճարտարապետու-
թեան պատմութեան մասին:
Թորամանեանը մահացած է 1934 թուականին 
Երեւանի մէջ։ Թաղուած է Հրազդան գետի 
ափին:
Հայաստանի մէջ սահմանուած է Թորոս Թորա-
մանեանի անուան մրցանակ:

- Պարոն Պօղոսեան, Դուք նշեցիք, որ Արցա-
խի քաղաքականութիւնը կառուցուելու է 
համահունչ ՀՀ ներքին ու արտաքին քաղա-
քականութեանը: Սա նշանակում է, որ Դուք 
սատարում էք ՀՀ իշխանութիւններին: Հնա-
րաւոր է միանաք թեկնածուներից Արայիկ 
Յարութիւնեանին, ով եւս սատարում է ՀՀ 
իշխանութիւններին: 
- Իմ ընտրուելու դէպքում Հայաստանի հան-
րապետութեան հետ շարունակելու եւ աւելի 
եմ ամրապնդելու կապը։ Երբեք պատճառ չեմ 

փնտռել աջակցելու, կամ միանալու Արայիկ 
Յարութիւնեանի հետ։ Ես կուսակցութեան կամ 
որեւէ դաշինքի հետ կապ չունեմ։ 

- Եւ վերջում, ի՞նչ ակնկալիքներ ունէք Սփիւռ-
քից։ 
- Մենք մեր Սփիւռքից սպասում ենք աշխոյժ 
մասնակցութիւն առեւտրական ծրագրերում։ Դա 
կ՛օգնի ե՛ւ նրանց ստանալ եկամուտ, ե՛ւ մեր 
արցախցիները աշխատանքով կ՛ապահովուեն 
ու կը ստանան արժանապատիւ աշխատավարձ։
 
- Շնորհակալութիւն զրոյցի համար: 

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 5 – 
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ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան՝ 
կամաւորներ հաւաքագրելու յայտարարութեան 
արձագանգած են բազմաթիւ քաղաքացիներ: 
Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է 
առողջապահութեան նախարարի մամուլի խօս-
նակ Ալինա Նիկողոսեան:
«Սիրելի հայրենակիցներ, Առողջապահութեան 
նախարարութիւնը շնորհակալութիւն կը յայտնէ 
երեկուան` «քորոնա» ժահր հիւանդութեամբ 

պայմանաւորուած տարատեսակ միջոցառում-
ներ իրականացնելու նպատակով կամաւորներու 
հաւաքագրման յայտարարութեան անմիջական 
ու սրտացաւ արձագանգելու համար: Արդէն իսկ 
արձանագրուած է 2000-է աւելի անձ` յայտնելով 
իրենց պատրաստակամութիւնը նախարարու-
թեան աշխատանքներուն ներգրաւուելու հարցով:
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Հայ Կաթողիկէ եկեղեցին, նկատի առնելով  Լիբանանի մէջ 
տիրող դժուար ընկերատնտեսական պայմանները, իր Ընկերային 
Ծառայութեան Կեդրոնին միջոցաւ արդէն իսկ սկսած է 400-է աւելի 
կարիքաւոր ընտանիքներու օգնել սննդեղէն բաժնելով ամսական 
դրութեամբ, անսալով Անանուն Բարերարներու, Պէյրութի Հայ 
Կաթողիկէ Աղքատախնամ Միութեան, ինչպէս նաեւ Յարգարժան 
Տէր եւ Տիկին Ալեքօ եւ Անի Պէզիքեաններու առատաձեռն 
օժանդակութիւններուն:
Բաշխումները սկսած են 2019-ի Դեկտեմբեր ամիսէն, Ս. Ծննդեան 
տօնին առթիւ, ինչպէս նաեւ Յունուար 11 եւ Փետրուար 15, եւ պիտի 
շարունակուին ամսական դրութեամբ մինչեւ 2020-ի վերջը, Պուրճ 
Համուտի Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ Եկեղեցւոյ Հ.Կ.Մ.-ի սրահին 
մէջ, հետեւեալ Շաբաթ օրերուն՝ Մարտ 14, Ապրիլ 8, Մայիս 16, 
Յունիս 13, Յուլիս 11, Օգոստոս 8, Սեպտեմբեր 12, Հոկտեմբեր 
10, Նոյեմբեր 7 եւ Դեկտեմբեր 12: 
Առ այդ, Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ընկերային Ծառայութեան 
Կեդրոնէն երիտասարդներ հերթական այցելութիւններ պիտի 
կատարեն կարիքաւոր ընտանիքներուն՝ պատրաստելով ման-
րամասն ցուցակներ, որպէսզի կատարուած օժանդակութիւնները 
համապատասխանեն ընտանիքներու իսկական կարիքներուն: 
Նշենք որ դրամական յատկացումներ պիտի չկատարուին:

Դիւան 
Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ 

Պատրիարքական Առաջնորդարանի

Լրատուութեան Գործընկեր
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Մէկ Օրուան Մէջ 2000-է Աւելի Անձ Արձագանգած 
է ԱՆ-ի՝ Կամաւորներ Հաւաքագրելու 

Յայտարարութեան

Ֆրանսայի Հայկական Կազմակերպութիւններու 
Համակարգող Խորհուրդը Դատապարտեց Լիոնի 

Մէջ Վանդալութեան Գործողութիւնը

Այսպիսով, այս փուլին ունինք կամա-
ւորներու բաւարար տուեալներ, 
որուն համար ժամանակաւորապէս 
կը դադրեցնենք նոր կամաւորներ 
ընդգրկելու մեր խնդրանքը»,- նշած 
է ան:
Յիշեցնենք, որ ՀՀ կառավարութիւնը 

Հայաստանի մէջ արտակարգ դրու-
թիւն յայտարարելէ ետք՝ Առող-
ջապահութեան նախարարութիւնը 
յայտարարութիւն տարածեց կամա-
ւորներ հաւաքագրելու նպատակով։
Հայաստանի ամբողջ տարածքին, 
Մարտ 16-էն մինչեւ Ապրիլ 14 
հաստատուած է արտակարգ 
դրութիւն։

Մարտ 13 լոյս 14 Լիոնի Անտոնին 
Պոնսէ հրապարակին վրայ իրա-
կանացած էին վանդալութեան գոր-
ծողութիւններ։ Պղծուած էր այն-
տեղ տեղայակուած Հայոց Ցեղաս-
պանութեան յուշահամալիրը։
Յուշարձանի որոշ սիւներուն յայտ-
նաբերուած էին անարխիստական 
գրառումներ։ Տեղեկութիւններ կային 
նաեւ, որ սիւներուն յայտնաբերած 
են նաեւ թուքի եւ մէզի հետքեր, իսկ 
սիւներէն մէկուն վրայ գրուած եղած 
է «Թուրքիա»։
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւն-
ներով՝ Ֆրանսայի հայկական կազ-
մակերպութիւններու համակարգող 
խորհուրդը դատապարտած է վան-
դալութեան այդ գործողութիւնը եւ 
որպէսզի կանխուին նմանատիպ 
արարքները, կոչ ըրած է վերահսկո-
ղութիւն սահմանելու յուշարձանի 
տարածքին վրայ։
Խորհուրդը յայտնած է, որ յուշարձա-
նի պղծման մէջ պատասխանատու 
են պատկան մարմինները։ 
Nouvelles d’Armռnie-ի փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ յուշահամա-
լիրի սպիտակ սիւներուն վրայ սեւ 
ներկով գրուած եղած են «A», «B», 
եւ «C» տառերը, իսկ «A» տառը 
ներկայացուած է` իբրեւ ծայրայեղ 
ձախերու նշան:
Համացանցի բազմաթիւ օգտատէրեր 
նոյնպէս դատապարտած են յուշա-
համալիրին նկատմամբ իրակա-

նացուած վանդալութիւնը, ոմանք 
ալ նկատած են A.C.A.B յապաւումը 
(«All cops are bastards»), որ յաճախ 
կ՝օգտագործեն անարխիստները եւ 
ձախակողմեան հայեացքներ ունե-
ցողները:
Այլ աղբիւրի մը համաձայն՝ «Դեռ չկան 
կասկածներ իրական մեղաւորների 
մասին, սակայն ասիկա հաստատ 
Եւրոպայի ձախականներու ձեռքին 
գործը չէ»։
Նշուած է, որ ձախակեդրոնական 
ակտիւիստները կ՝ընդունին Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը եւ կը քննադա-
տեն Օսմանեան կայսրութիւնը՝ 
անոնց գործողութիւնները որակելով 
ամբողջ ազգի մը անմարդկային 
ակտ։ Ատոր մասին գրուած է քանի 
մը հատոր, ինչպէս մարքսիստական 
հեղինակներու, այնպէս ալ ձախա-
կեդրոն ակտիւիստներու կողմէ։ 
Ձախականները չեն ունեցած խնդիր-
ներ հայերուն հետ, իսկ Թուրքիան 
եւ Ատրպէյճանը ունին խնդիրներ, 
եւ անոնք կրնային նման վանդալու-
թեան հեղինակ ըլլալ՝ հանդէս գալով 
այլ շարժումներու անուան տակ։
«Այս պահուն չկան ենթադրութիւն-
ներ, թէ ովքեր են իրական մեղաւոր-
ները, այդուհանդերձ ահազանգ 
եղած է Ֆրանսայի ոստիկանութեան, 
որպէսզի անոնք յստակեցնեն՝ ինչ 
կատարուած է, եւ դադրեցնեն վան-
դալութեան գործողութիւնները 
Ֆրանսայի մէջ»։

Միջազգային Èáõñ»ñ

Եւրօ-2020-ը Մէկ Տարիով Յետաձգուեցաւ
Ֆութպոլի Եւրոպայի 2020 թուականի 
առաջնութիւնը յետաձգուեցաւ մէկ 
տարիով:
Նման որոշում ընդունուեցաւ 
ՈՒԵՖԱ-ի մասնակից անդամներու 
տեսախորհրդաժողովին ժամա-
նակ, որուն կը մասնակցէին ազգա-

յին ֆետերասիոններու ներկա-
յացուցիչները: Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի, գրած է Նորուէկիոյ 
ֆութպոլի ֆետերասիոնի Twitter-ի 
էջը:
Եւրոպայի առաջնութիւնը պիտի 
իրականացուի 2021-ին` Յունիս 
11-Յուլիս 11:
Եւրոպայի առաջնութեան 60-ամեա-
կին առիթով՝ այս տարի Եւրօ-
2020-ը պիտի իրականացուի 12 
քաղաքներու մէջ` Լոնտոն, Միւնիխ, 
Ս. Փեթերզպուրկ, Պաքու, Հռոմ, Պու-
խարեսթ, Տուպլին, Քոփենհակըն, 
Պիլպաօ, Կլազկօ, Պուտափեշտ եւ 
Ամսթերտամ:


