
Հայաստանի կառավարութիւնը 
շուտով 150 միլիառ դրամի 
աջակցութիւն պիտի ցուցաբերէ 
տնտեսութեան։ «Շանթ» պատ-
կերասփիւռի կայանին տուած 
հարցազրոյցին ընթացքին այս 
մասին յայտնեց վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:
«Մեր տնտեսութեանը պէտք 
է աջակցենք: Յառաջիկային 
կառավարութիւնը առնուազն 
150 միլիառ դրամի աջակցութիւն պիտի ցուցաբերի տնտեսութեան: Մենք 
փաթեթ պատրաստած ենք, որ քանի մը օրուան մէջ գործնականօրէն 
հնարաւոր պիտի ըլլայ կիրառել: Մենք 25 միլիառ դրամ պիտի յատկացնենք 
այն ծրագրի համար, որ այն ընկերութիւնները, որոնք կը վերցնեն վարկ 
Հայաստանեան դրամատուներէն դրամային արտայայտութեամբ իրենց 
աշխատակիցներու աշխատավարձերը վճարելու եւ այլ հարցերու համար, 
կառավարութիւնը այդ վարկի 50 տոկոսը պիտի համաֆինանսաւորէ 0 
տոկոսով, իսկ դրամատան հատուածի տոկոսը նպաստի ձեւով պիտի տրուի», 
դիտել տուաւ ան։
Վարչապետը նշեց, որ կառավարութիւնը լուրջ խնդիր դրած է ինքնիր վրայ՝ 
աջակցութիւն ցուցաբերելու նաեւ գիւղատնտեսութեան: «Խնդիր դրած ենք 
գիւղատնտեսական վարկերը նպաստի ձեւով տալու այնքան, մինչեւ դառնայ 
0 տոկոս», նշեց վարչապետը:
Փաշինեան աւելցուց, որ 30 միլիառ. դրամի ծրար պիտի պատրաստեն 
ընկերային հրատապ աջակցութեան համար, իսկ 80 միլիառ դրամի ծրար 
այն կազմակերպութիւններուն համար, որոնք կը զբաղին Հայաստանը նոր 
աշխարհին պատրաստելու ուղղութեամբ:

Մարտ 19-ի, առաւօտեան ժամը 09:00-ի դրու-
թեամբ իրականացուած Քորոնա ժահրի 
վարակի (COVID-19) քննութիւններու արդիւն-
քով հաստատուած է եւս 5 դէպք:
Ինչպէս կը յայտնեն ՀՀ առողջապահութեան 
նախարարութենէն, բոլոր վարակուածներուն 
առողջական վիճակը բժիշկները կը գնահա-
տեն բաւարար:

«Ընդհանուր` այս պահուն արձանագրուած է 115 դէպք: Ունինք առողջացած 1 
անձ: Արդիւնքներու համաճարակաբանական վերլուծութեան տուեալները կը 
փաստեն, որ 99 դէպք փոխկապակցուած է երկու առաջնակի դէպքերու հետ:
Նշենք, որ աւելի ուշ ժամերուն 7 նոր պարագաներ եւս արձանագրուեցան, 
վարակուածներուն ընդհանուր թիւը հասցնելով 122-ի:

Հինգշաբթի օր կառավարութիւնը քննարկեց «դրամագլուխի հսկողու-
թեան» վերաբերող օրէնքի սեւագրին քննարկումը, որ կը նպատակադրէ 
կազմակերպել յարաբերութիւնը դրամատուներուն եւ իրենց յաճախորդներուն 
միջեւ: Տեղեկատուութեան նախարարը յայտարարեց, որ սոյն քննարկումնե-
րը պիտի շարունակուին յառաջիկայ Երեքշաբթի, առիթը տալու համար 
նախարարներուն տուեալ թղթածրարը աւելի եւս  սերտեն:
Նշենք, որ սեւագիրը պատրաստուած էր Ֆինանսներու նախարարին կողմէ: 
Այս մասին յայտարարուեցաւ Պաապտայի պալատին մէջ կայացած կառա-
վարութեան ժողովէն ետք, որ գլխաւորած էր նախագահ Միշէլ Աուն:

Յաւելեալ 9 վարակուածներու քննու-
թիւններու արդիւնքները դրական դուրս 
եկան երէկ յետմիջօրէին, այս ձեւով Լիբա-
նանի տարածքին վարակուածներու պաշ-
տօնական թիւը հասցնելով 158-ի:
Աւելի կանուխ ժամերուն Առողջապա-
հութեան նախարարը արդէն յայտա-
րարած էր, որ օրը կը յատկանշուի 
վարակուածներու թիւի յատկանշական 

բարձրացումով, որ այդ պահուն 16 էր:
 Բարեբախտաբար մահուան պարագաներ չարձանագրուեցան երէկ: 
Նախարարը խորհուրդ տուաւ յատկապէս Քսրուանի եւ Ժպէյլի բնակիչներ 
դուրս չգան իրենց տուներէն, որովհետեւ 6 պարագաներ արձանագրուած 
էին այդ շրջաններէն կարեւոր նորութիւնով, որ վարակուած անձերու 
վարակումին աղբիւրը անյստակ էր: Անոնք ո՛չ մէկ ձեւով շփում ունեցած էին 
դուրսէն եկող անձերու հետ: Հետեւաբար վարակի փոխանցումները սկսած 
են ըլլալ տեղական մակարդակով եւս:
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Նախարարաց Խորհուրդը Յաջորդ Շաբաթ 
Պիտի Շարունակէ «Դրամագլուխի 

Հսկողութեան» (Capital Control) Վերաբերող 
Քննարկումները

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 244725 (31.4/1 միլիոն) , մահացած են 10024, բուժուած են 87407 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 158, մահացածներ` 4, բուժուած` 4
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 122, մահացածներ` 0, բուժուած` 1

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 25903 նոր վարակուածներ, 1,073 նոր մահացածներ
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Կառավարութիւնը 150 Միլիառ Դրամի 
Աջակցութիւն Պիտի Ցուցաբերէ Տնտեսութեան

Հայաստանի Մէջ Քորոնա Ժահրով 
Վարակուածներու Թիւը Հասած է 122-ի

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներուն Թիւը 
Լիբանանի Մէջ Հասաւ 158-ի
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Սկիզբը Էջ 01

Քորոնա Ժահրի Կանխարգիլման Աշխատնքներուն Նպաստելու Նպատակով
Լիբանանահայութեան Հոգեւոր Պետերու Հանդիպում

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի հայոց թեմի կաթո-
ղիկոսական փոխանորդ Գերշ. 
Տ. Շահէ արք. Փանոսեան, Պէյ-
րութի Հայ կաթողիկէ պատրի-
արքական թեմի օգնական Գէորգ 
եպս. Ասատուրեան եւ Մեր-
ձաւոր Արեւելքի Հայ աւետա-
րանական եկեղեցիներու միու-
թեան Կեդրոնական մարմինի 
ատենապետ վեր. դոկտ. Փոլ Հայ-
տոսթեան,  հինգշաբթի, 19 մարտ 
2020-ին, Ազգային առաջնոր-
դարանին մէջ, հանդիպում մը 
ունեցան՝ քննարկելու քորոնա 
ժահրի ստեղծած կացութիւնը։
Հանդիպումը նաեւ առիթ մը 

հանդիսացաւ փոխադարձ գոր-
ծակցութեամբ սերտելու գործնական 
կարելիութիւնները նախազգուշական 
աշխատանքներ իրականացնելու 
համայնքներուն մէջ։ Հոգեւոր պետերը 
հաստատեցին, որ այս ճգնաժամա-
յին օրերուն միասնական ճիգերով 
պէտք է յաղթահարել դժուարու-
թիւնները, առանց խուճապային 
մթնոլորտ ստեղծելու։ Անոնք կոչ 
ուղղեցին խստօրէն հետեւելու 
պետութեան պաշտօնական յայտա-
րարութիւններուն եւ թելադրանք-
ներուն: 
Անոնք յայտնեցին, որ քորոնա ժահ-
րին տարածումը կանխարգիլող 
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ծրագիրներով ու հայորդիներու 
գործնական մասնակցութեամբ 
եւ հաւաքական աղօթքով լիբա-

նանահայութիւնը վստահաբար 
պիտի յաղթահարէ այս տագնապը։

ՀՀ Առողջապահութեան նախարա-
րութիւնը կրկին կոչ կ՛ընէ`
 1. մնացէ’ք տունը, 
2. սահմանափակեցէ’ք շփումները,
3. հետեւեցէ’ք անձնական մաքրու-
թեան,
4. յաճախակի լուացէ’ք ձեռքերը 
օճառով` առնուազն 20 վայրկեան 
տեւողութեամբ, յատկապէս սնունդ 

ընդունելէն առաջ եւ տուն մտնելէն 
ետք,
5. հնարաւորութեան սահմաննե-
րու մէջ նուազեցուցէ’ք հանրային 
փոխադրամիջոցէն օգտուիլը,
6. շփումներու պարագային պահ-
պանեցէ’ք առնուազն 1 մեթր հեռա-
ւորութիւն,
7. կրիփի նման երեւոյթներու առկա-
յութեան պարագային չզբաղի’լ 
ինքնաբուժութեամբ, տեղեկացնել 

բժիշկին,
8. եթէ վերադարձած էք այնպիսի 
երկիրներէ, ուր համաճարակային 
իրավիճակը լարուած է, ինքնա-
մեկուսացէ’ք 14 օր` կապ հաս-
տատելով դարմանատան փեր 
բժիշկին հետ,
9. պարբերաբար կատարեցէք ջեր-
մաչափում` արդիւնքներու մասին 
տեղեկացնելով բժշկին,
10. խուճապի մի’ մատնուիք եւ 

հետեւեցէք ձեր բժիշկի խորհուրդ-
ներուն:
Յիշեցնենք, որ առողջապահութեան 
նախարարութեան մէջ կը գործէ 
շուրջօրեայ «թէժ գիծ» ծառա-
յութիւն` 8003 եւ «օպերատիւ 
զանգերու կեդրոն»` 060838300 
հեռախօսահամարներով»,- ըսուած 
է նախարարութեան տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ:

Հայաստանի Մէջ Քորոնա Ժահրով Վարակուածներու Թիւը Հասած է 122-ի

Էջմիածին Քաղաքէն Ելումուտքը Բնականոն Հուն Մտաւ

Յայտնի են ԱԱԾ Պետի Եւ Ոստիկանապետի Անունները

Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղա-
քէն ելքը սահմանափակելու եւ 
մնացած երեք ճանապարհներու 
վրայ մարդկանց ջերմաչափում 
իրականացնելու գործընթացը 18 
Մարտ, ժամը 20։00-էն դադարեցուած 
է՝ նկատի առնելով, որ դէպքերը մօտ 
մէկ շաբաթ առաջ հաստատուած 
հիւանդի շփման շրջանակէն դուրս 
չեն եկած: Այս մասին Հայկական 
միասնական տեղեկատուական կեդ-
րոնի ֆէյսպուքեան էջին գրած է 
պարէտ Տիգրան Աւինեանը։
«Միաժամանակ, Էջմիածնի բնա-
կիչները, ինչպէս նաեւ մեր ողջ 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
որոշած է, որ Ազգային անվտան-
գութեան ծառայութեան տնօրէնի 
եւ ոստիկանութեան պետի պաշ-
տօնները կը զբաղեցնեն ներկա-
յիս ժամանակաւոր պաշտ-նա-
կատարները: Փաշինեան այս 
մասին ըսաւ «Շանթ» հեռուստա-
ընկերութեան հետ ունեցած հար-
ցազրոյցի ընթացքին:
«Արդէն որոշեր եմ: Ոստիկանապետի 
ժամանակաւոր պաշտօնակատարը 
(ԺՊ) կը նշանակուի ոստիկանա-

ազգաբնակչութիւնը, կրկին կը 
յորդորեմ խստագոյնս պահպա-
նել արտակարգ դրութեան բոլոր 
կանոնները եւ ցուցաբերել քաղա-
քացիական բարձր պատասխա-
նատուութիւն ու գիտակցութիւն՝ 
չմասնակցիլ ու չկազմակերպել 
բազմամարդ միջոցառումներ 
ու հաւաքներ, կրիփանման 
ախտանշաններու պարագային 
ինքնամեկուսանալ, իսկ անհրաժեշ-
տութեան պարագային անմիջապէս 
դիմել բժիշկի կամ կապ հաստատել 
060 838300 թէժ գիծի միջոցով»,– 
գրած է ան։

պետ, Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան (ԱԱԾ) տնօրէնի պար-
տականութիւններու ժամանակաւոր 
կատարողն ալ կը նշանակուի ԱԱԾ 
տնօրէն»,-ըսաւ Փաշինեան:
ԱԱԾ տնօրէնի պաշտօնակատարը 
Էտուարտ Մարտիրոսեանն է՝ 
Արթուր Վանեցեանի՝ պաշտօնը 
թողելէն ետք, իսկ ոստիկանութեան 
պետի պարտականութիւնները 
կը կատարէ Արման Սարգսեանը՝ 
Վալերի Օսիպեանի ազատումէն ետք:
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Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 6 – 

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 ռազմական 
եւ քաղաքական գործիչ, Արցախի Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի պատգամաւոր 2010էն ի վեր, Միացեալ Հայաստան 
կուսակցութեան առաջնորդ՝ Վահան Բադասեանն է։ Պրն. Բադա-
սեանի հետ զրուցած է Երեւանի մեր աշխատակիցը: Ստորեւ 
հարցազրոյցը:

 «Խմբ.»

Մեր Հիմնական Ծրագիրն Է Արցախում 90ականներից Ձեւաւորուած 
Խմբիշխանութեան Կազմաքանդումը. Վահան Բադասեան

Վահան Միքայէլի Բադասեան ծնուել է 1968 թ. յունիսի 2-ին, Լեռնային 
Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Խանձաձոր գիւղում։ Արցախեան 
պատերազմի ժամանակ դարձել է գումարտակի հրամանատար: 

Պատերազմի աւարտից յետոյ եղել է Հադրութի վարչակազմի ղեկավարի 
տեղակալ, ապա՝ վարչակազմի ղեկավարի պաշտօնակատար։ 1995 թ. 
հրաժարական է տուել։ 1996-1999 թթ. նախաձեռնել եւ լիովին վերականգնել 
է հայրենի Խանձաձոր գիւղը, որն ամբողջովին աւերուել էր պատերազմի 
տարիներին։ 1999-2001 թթ. աշխատել է Հադրութի շրջանի վարչակազմի 
ղեկավար։ 2010 թ.-ից ԼՂՀ 5-րդ գումարման Ազգային ժողովի ընտրություն-
ների արդյունքում համամասնական ընտրակարգով ընտրուել է ԼՂՀ ԱԺ 
պատգամաւոր։ 2001 թ-ից առ այսօր զբաղւում է հողագործութեամբ։ Ամուս-
նացած է, ունի չորս զաւակ։

- Պարոն Բադասեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը չմեր-
ժելու համար։ Ինչպէ՞ս է ընթանում քարոզարշաւը։ Խախտումներ, 
ընտրապայքարում անընդունելի դէպքեր արձանագրե՞լ էք այս 
ընթացքում։ 
- Պէտք է նշեմ, որ մենք այժմ փաստացի հնարաւորութիւն չունենք հանդիպելու 
մարդկանց հետ, քանի որ նրանք զգուշանում են, չեն գալիս հանդիպումների։ 
Ընտրազանգուածի հետ խօսելու, շփուելու հնարաւորութիւնները սպառուել 

են։ Պէտք է օգտագործել համացանցային կապն ու հեռուստատեսութիւնը, 
որն Արցախում շատ թոյլ է։ Եթերներն ու ելոյթները սահմանափակ են ու ամեն 
բնակավայրում հասու չէ։ Համացանցն էլ մարդիկ ամեն տեղում չէ, որ նայում 
են։ 14 թեկնածու կայ, մարդիկ գործից տուն են գնում ու չեն կարողանում 
այդ երկու-երեք ժամուայ ընթացքում բոլորին հետեւել ու լսել։ Իրենք ունեն 
իրենց նախընտրած թեկնածուները։ 

- Այսինքն, Հայաստանում յայտարարուած արտակարգ դրութիւնն 
ու համաճարակի հետ կապուած իրավիճակը ազդել է Արցախում 
նախընտրական պայքարի վրա՞յ։
- Իհարկէ։ Մարդի զգուշանում են, դուրս չեն գալիս, մասսայական հան-
դիպումների չեն ուզում գալ։ Մենք էլ ենք զգուշանում։ Մեզ համար առաջ-
նահերթութիւնը քաղաքացու առողջութիւնն է։ 
- Ընդհանուր առմամբ Արցախում քաղաքական գործընթացներն 
ինչպէ՞ս կը գնահատէք։ Թեկնածուների միջեւ քաղաքական պայքարն 
ինչքանո՞վ է արդար ու ազնիւ։ 
- Տեսէք։ Մէկուկէս տարի է իշխանութիւնների կողմից քարոզչութիւն է 
իրականացւում։ Իշխանութիւններն ամեն ինչ անում են վերարտադրուելու 
համար։ Իրենք այդ ընթացքում իրենց քաղաքական հակառակորդներին 
խեղճացրել են, ճնշել: Նման բաներ եղել են։ Իշխանութիւններն են մեղաւոր 
այս տասնեակ կուսակցութիւնների ու թեկնածուներին ստեղծման համար: 
Առնուազն 10-12 թեկնածուի իրենք են պարտադրել, որ թեկնածութիւն դնեն։ 
Դա արուել է ընտրողին շփոթմունքի մէջ գցելու համար։ Իրենք հաստատուն 
ձայներ ունեն, կը ստանան։ Իսկ միւսները կը ցրեն ձայները, որպէսզի իրենց 
չուզած մարդը չընտրուի։ 

-  Ձեր կարծիքով, ընտրութիւնները յետաձգելու անհրաժեշտութիւն 
եւ հիմքեր կա՞ն: 
- Իհարկէ։ Ես կարծում եմ, որ ընտրութիւնները պէտք է յետաձգել։ Մի քանի 
օր յետոյ պարզ չէ, թէ ի՞նչ աստիճան կը սրանայ դրութիւնը Հայաստանում 
ու Արցախում։ Եթէ սրացում եղաւ, անշուշտ, պէտք է յետաձգել։ Մէկ ուրիշ 
կարեւոր հանգամանք եւս կա։ Դիտորդների հարցը։ Եթէ իրենք չգան Արցախ, 
ինչպէ՞ս է  ընտրութիւնը տեղի ունենալու։ Հայաստանից առնուազն 120 մարդ 
պէտք է գայ որպէս վստահուած անձ: 

- Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարեց, որ Արցախում ընտրութիւնները 
յետաձգելու անհրաժեշտութիւն չկայ։ 
- Դա Նիկոլ Փաշինեանն է այդպէս գտնում։ Ինքը իրադրութիւնը չգիտի։ 
Ես՝ որպէս նախագահի թեկնածու, կարծում եմ՝ պէտք է յետաձգել։ Ի դէպ՝ 
Փաշինեանը երկու օր առաջ է այդ կարծիքը յայտնել։ Դրութիւնը հիմա 
փոխուել է, հնարաւոր է՝ արդէն այդ կարծիքին չլինի։ 

- Պարոն Բադասեան, խօսենք ծրագրային առաջնահերթութիւնների 
մասին եւ իհարկէ հարց տամ. Ձեր ընտրուելու հաւանականութիւնը 
ինչպէ՞ս  կը գնահատէ՞ք։ 
- Ներկայ իշխանութիւնը՝ 90-ականներից մինչ այսօր, մենք համարում ենք 
խմբիշխանութիւն։ Մեր հիմնական ծրագիրն է այդ խմբիշխանութեան 
կազմաքանդումը։ Ովքեր տիրացել են մեր երկրի էական կարողութիւններուն 
ու հարստութիւններին։ Մեր երկիրը գտնւում է ծայրայեղ աղքատ վիճակում։ 
Հայաստանի Արցախ երկրամասը գտնւում է ծայրաստիճան աղքատ 
ու անբարեկարգ վիճակում։ Մարդիկ հեռանում են Արցախից։ Պէտք է 
բնակիչների իրաւունքները վերականգնել։ Վերաբնակեցնել Արցախը։ Մեր 
ծրագրային ամենակարեւոր դրոյթը Մայր Հայաստանին միացումն է՝ ճշդուած 
ժամկէտներում։ Մենք համարում ենք, որ միացումը մեր անվտանգութեան 
միակ երաշխիքն է։ 

- Մշտապէս քննադատւում է, որ Արցախում այս տարիների ընթացքում 
իսկապէս վերաբնակեցում տեղի չի ունեցել։ Այս մասով ի՞նչ էք դուք 
առաջարկում։ 
- Մինչեւ հիմա այնտեղ վերաբնակեցում չի եղել։ Պարզապէս այդ տարածքնե-
րում մարդկանց խումբ են տարել ու տրամադրել են կացարան։ Մարդկանց 
ոչ մի իրաւունք չեն տուել։ Մենք պէտք է վերականգնենք այդ մարդկանց 
իրաւունքները։ Բնակարանային պայմանները պէտք է բարելաւենք։ Մենք 
կարծում ենք, որ այդ տարածքներում մարդկանց յատուկ արտօնութիւններ 
պէտք է տրամադրուեն հողագործութեամբ, տեղական հումքի մշակմամբ 
զբաղուելու համար։ Նրանց պէտք է տրուի երկարաժամկէտ ու անտոկոս 
վարկեր։ 
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«Քորոնա»ի Դէմ Պայքար. Մէկ Օրուան Ընթացքին Հանգանակուած Է 
Աւելի Քան 43 Միլիոն Դրամ

Երեւանի Մէջ. «Քորոնա»ով Վարակուած Է Բուժքոյր Մը

«Քորոնա»ի Տագնապ. Առաջին Անգամ Ըլլալով Ուհանի Մէջ Նոր 
Պարագաներ Չեն Գրանցուած

Ս. Փեթերզպուրկի պետական-
համալսարանի կենսաբանութեան 
բաժանմունքի փրոֆէսոր Ալեքսէյ 
Փոթեխինը «Էխօ Մոսկուի» կայ-
քին մէջ հրապարակուած իր 
սիւնակին մէջ ներկայացուցած է 
նոր Քորոնաժահրի մասին փաստեր:
«Մեդիամաքս»-ը կը ներկայացնէ 
անոնց ամփոփումը: 
Սա պարզապէս Քորոնաժահր է
Սա պարզապէս քորոնաժահր է: 
Սա ժանտախտ չէ, ոչ ալ կարմրուկ: 
Սա նոյնիսկ այն քորոնաժահրը չէ, 
որը 2002-ին անկանոն թոքաբորբի 
պատճառ դարձաւ եւ շատ աւելի 
կոշտ էր: Ներկայիս ժահրը կը սպանէ, 
բայց կը սպանէ չափաւոր: 
Աշխարհի մէջ հիւծախտէն (tuber-
culosis) ամէն օր նոյնքան մարդ կը 
մահանայ, քան մինչ օրս մահացած է 
COVID-էն: Նոյնքան ալ մալարիայէն: 
Պարզապէս, մենք այդ թիւերուն չենք 
հետեւիր առցանց:
Ժահրը, ցաւօք, բաւական վարա-

կիչ է
Ժահրը, ցաւօք, բաւական վարակիչ 
է: Աւելի վարակիչ է, քան կրիփը, 
բայց աւելի քիչ վարակիչ, քան 
խոզուկը կամ կարմրախտը, ալ 
չեմ խօսիր կարմրուկի մասին: Մեր 
երեւակայութեան վրայ կ՛ազդեն 
վարակուածներու եւ մահացածնե-
րու իրական ժամանակի մէջ աճող 
թիւերը:
Ատիկա անխուսափելի էր
Ժահրը դուրս եկած է մէկ երկրի 
սահմաններէն եւ բռնկումներ յառա-
ջացուցած են ամբողջ աշխարհով 
մէկ: Ատիկա անխուսափելի էր: 
Պէտք չէ վախնալ «համավարակ» 
բառէն. Ատիկա միայն կը նշանակէ, 
որ հիւանդութեան դէպքեր յայտ-
նաբերուած են աշխարհի շատ 
երկիրներու մէջ, այլ ոչ թէ այն, 
որ մարդկութիւնը կանգնած է 
ոչնչացման վտանգի առջեւ: Բայց 
եթէ իւրաքանչիւր երկիր յառաջիկայ 
ամիսներուն կրկնէ Չինաստանի 
ուղին, ապա դէպքերը շատ պիտի 
ըլլան: Ամէն պարագայի ժահրը 
պիտի դիպչի իւրաքանչիւր երկրի 
բնակչութեան փոքր տոկոսին, բայց 
ընդհանուր հաշիւը զգալի պիտի 
ըլլայ:
Անվտանգութեան նախաձեռնու-
թիւնները, որոնք ձեռնարկած 

էր Չինաստանը եւ այժմ կը ձեռ-
նարկէ Եւրոպան եւ ամբողջ 
աշխարհը, աննախադէպ են: Անոնց 
հիմնական նպատակն է` նուազեց-
նել հիւանդանոցներու վրայ միա-
ժամանակեայ բեռը, երկարաձգել 
վարակի տարածումը ժամանակի 
մէջ:
Ան չի վերանար
SARS-CoV քորոնաժահրը չ՛անհե-
տանար մեր կեանքէն: Այն չի 
վերանար: Զանոնք չեն ոչնչացներ 
մեկուսացումները: Ատոր` ինչ-
պէս նաեւ այլ ժահրերու դէմ, 
դեղամիջոցներ չկան, բժշկական 
ցուցումները աջակցող բուժում են: 
Պատուաստանիւթը պիտի յայտնուի 
(կը կարծեմ` ամրան), բայց ան 
մասսայական կիրառութեան մէջ 
տարեվերջէն շուտ չի մտներ: 
Հետեւաբար, աշխարհի բնակչու-
թեան մեծ մասը դատապարտուած 
է այս ժահրը տանելու: Եւ սա 
կարեւոր է, քանի որ վարակիչ 
հիւանդութիւններու լաւագոյն 
միջոցը հաւաքական դիմադրո-
ղականութիւնն է: Շատերը կը տանին 
ժահրը, եւ մարդկութիւնը կը սկսի 
վերադառնալ բնականոն կեանքի:
Մեկուսացումի նախաձեռնու-
թիւնները ճիշդ են
Երեկոյեան խորտկարան (bar) 

երթալու կամ անծանօթ տարեց 
մարդու (որուն մենք կրնանք 
ակամայ փոխանցել ժահրը) 
մահուան ընտրութեան միջեւ մեզմէ 
ո՞վ կ’ընտրէ bar երթալը: Հաւա-
նաբար, եթէ ձանձրոյթի գինը կը 
չափուի տարեցներու կեանքով, 
բոլորը պատրաստ են ձանձրանա-
լու տունը` առանց դուրս գալու եւ 
զուարճանալու:
Աւելին, պէտք չէ շփոթել ամբողջա-
կան ինքնամեկուսացումը ընկերա-
յին գործունէութեան ողջամիտ 
նուազման հետ: Այս ժահրը այդքան 
սարսափելի չէ, որ թոյլ տանք ատով 
կաթուածահար ընել կեանքը: 
Այսօրուան վարքագիծերէն մէկուն 
համար շատ լաւ կ՛ըսուէր` եթէ 14 
օրուան մեկուսացման համար ձեզ 
անհրաժեշտ է 144 զուգարանի 
թուղթ, ապա դուք պէտք է բժիշկի 
դիմէիք նախքան քորոնաժահրի 
յայտնուիլը: 
Պէտք չէ վախնալ դուրս գալ տունէն, 
պէտք չէ վախնալ աշխատանքի 
երթալէն, եթէ իսկապէս երթալու 
կարիք կայ: Ընդհանրապէս պէտք 
չէ վախնալ այդ վարակը տանելէն: 
Պէտք է վախնալ պապիկներու եւ 
տատիկներու համար, եւ այժմ աւելի 
լաւ կ՛ըլլայ, որ անոնք աւելի քիչ դուրս 
գան եւ շփուին այլ մարդոց հետ:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Քորոնա ժահրի վարակի կանխար-
գիլման եւ յաղթահարման նպատա-
կով նիւթական աջակցութիւն ցուցա-
բերելու համար բացուած հաշուե-
համարին կատարուած է 43 միլիոն 
121 հազար դրամ:
Այս մասին կը տեղեկացնէ պարէ-
տատունը` յղում ընելով ՀՀ Ելեւ-

 Անցեալ  դեկտեմբերին մոլեգնած  
«Քորոնա»  վարակի  տարածումէն 
ասդին  առաջին անգամ   ըլլալով      
Ուհանի մէջ   նոր  վարակակիրներ 
չեն գրանցուած։
 Այս   մասին տեղեկանքը հաղորդած է  
«Ալ Արապիա»  կայանը նշելով   նաեւ, 
որ աննցող   ժամերուն  Չինաստանի 

Հայաստանի մէջ «քորոնա» ժահրի 
հաստատուած 115 դէպքերէն 
մէկն արձանագրուած է վարակա-
բանական հիւանդանոցին մէջ 
աշխատող բուժքրոջ մօտ։ «Արմէն-
փրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին 
ընկերային ցանցի իր էջին գրած է 
ՀՀ առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեանը։
««Քորոնա» ժահրային հիւանդու-

մուտքի նախարարութեան:
«ՀՀ Ելեւմուտքի նախարարութիւնը 
կը տեղեկացնէ, որ 17.03.2020-
ին գանձապետարանին մէջ 
բացուած «Ֆիզիկական անձերու եւ 
կազմակերպութիւններու նուիրա-
բերութենէն պետութեան, Քորոնա 
ժահրի (COVID-19) կանխարգիլման 

այլ քաղաքներէն, ինչպէս նաեւ 
արտերկրէն դէպի Ուհան  մեծ 
ներհոսք  գրանցուած է։
 Աղբիւրը նաեւ կը յիշեցնէ,  որ 
Ուհանը  կը համարուի  «Քորոնա»   
վարակի կարեւորագոյն  օճախը եւ 
այս օրերուն քաղաքը  յայտնուած 
է վերակազդուրման եւ վերա-

թեամբ հաստատուած 115 դէպքէն 
մէկն արձանագրուած է բուժքրոջ 
մօտ, որ իր մասնագիտական առա-
քելութիւնը իրականացուցած է 
վարակաբանական հիւանդանոցին 
մէջ: Վերջինս անմիջապէս հիւան-
դանոց տեղափոխուած է, անոր 
վիճակը կը գնահատուի բաւարար, 
թոքաբորբ չունի։ Առողջութիւն կը 
մաղթեմ անոր»,- գրած է Թորոսեանը։

եւ յաղթահարման ապահովման 
համար ֆինանսական աջակցութիւն» 
900005001947 հաշուին 18.03.20-ին, 
ժամը 14:00-ին մուտքերը կազմած են 
43 մլն 121 հազար դրամ, ընդհանուր 
քանակը` 218 վճարում»,- ըսուած է 
հաղորդագրութեան մէջ:

կազմակերպման   վիճակի մը մէջ։
Ի դէպ նոյն առումով  չինական մէկէ 
աւելի լրատուական  ծառայութիւն-
ներ տեսանիւթեր տարածած են, ուր 
երեւելի կը  դառնայ՛ թէ չին  բժիշկներ  
եւ գործիչներ առ  ի նշան   մահա-
բեր վարակի նօսրացման իրենց 
դիմակները կը նետեն։ Յիշեցնենք, որ  

Ան աւելցուցած է, որ այս օրերուն 
բուժաշխատողները կ’աշխատին 
գերծանրաբեռնուած` յաճախ 
յայտնուելով ռիսքային իրավի-
ճակներու մէջ: Անոնք կը համարուին 
վարակուելու ամենախոցելի խում-
բերէն մէկը։ Նախարարը խնդրած է 
յարգել անոնց աշխատանքը եւ մնալ 
տունը։

Չինաստան կը շարունակէ   գլխաւո-
րել  «Քորոնա» վարակի ընդհանուր 
թիւերու աղիւսակը. Այդ երկրին 
մէջ գրանցուած վարակակիրներու 
թիւը   հասած է  շուրջ  81  հազարի, 
բուժուածներունը 84 ՝  հազարի, իսկ  
զոհերունը  8.800-ի։
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Աշխարհը Պատած Է Քորոնայի Ահը

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Պէտք է կառուցուեն բնակարան-
ներ, սեփականաշնորհման իրա-
ւունք պէտք է տալ։ Շատ բաներ 
կան, որոնք արուած չեն։ Այս 
իշխանութիւնները, որոնք հիմա 
ուզում են վերարտադրուել, այդ 
մարդկանց օգտագործել են որպէս 
էժան աշխատուժ։ Դրա համար մար-
դիկ հեռացել են։ Երբ ես այսպէս 
եմ խօսում, շատերն ասում են, թէ 
ես բամբասում եմ, գանգատւում 
եմ։ Ոչ, ես չեմ գանգատւում։ Ես 
փաստերն եմ ասում։ Ամօթ նրանց, 
ովքեր ստեղծել են այդ իրավիճակը։ 
Նրանք դեռ հիմա էլ ուզում են դառնալ 
երկրի նախագահ։ Ես բազմաթիւ 
անգամներ նրանց մէկ առ մէկ կամ 
բոլորին միասին վերցուած  հրաւիրել 
եմ բանավէճի։ Հիմա էլ առիթից 
օգտուելով հրաւիրում եմ բանավէճի։ 

- Տնտեսութեան զարգացման 
գործում օտարերկրեայ ներդրում-
ները չափազանց կարեւոր են։ 
Այս առումով ի՞նչ քայլեր էք ձեռ-
նարկելու։ Սփիւռքից ի՞նչ ակնկա-
լիքներ կան։ 
- Սփիւռքի ներդրումների համար 
նախ եւ առաջ պէտք է չխաբել այդ 
մարդկանց։ 
Պէտք է վերականգնել այն ներդրող-
ների իրաւունքները, ովքեր ներդրում 
են կատարել ու խաբուել են։ Պէտք 
է իրաւական դաշտում պատժել 
ու վերականգնել ներդրողների 
իրաւունքները, հաւատ ներշնչել 
դրսում գտնուող մարդկանց մօտ 
ու վերականգնել արդարութիւնն 
Արցախում։ Աւելի քան  7-8 տարի 
է մարդիկ ներդրում չեն անում 
Արցախում։ Բարեգործութիւն 
չեն անում։ Ու շարունակելու են 

այդպէս։ Սփիւռքին նայում են 
որպէս միայն փողի աղբիւր։ Այդ-
պէս չպէտք է լինի։ Մենք պէտք է 
Սփիւռքն օգտագործենք իր ամբողջ 
ներուժով։ Պէտք է օգտագործենք 
Սփիւռքի քատրային ներուժը։ Մեր 
առաջարկած փոփոխութիւնները 
մակերեսային չեն։ Մենք առաջարկած 
փոփոխութիւնները ելնում են ազգի 
ու ժողովրդի շահերից։ Պետականա-
մէտ են ու հանրօգուտ։ 

- Պարոն Բադասեան, կանխա-
տեսում էք ընտրութիւնների 
երկրորդ փուլ։ 
- Ընտրութիւնների ելքն անկան-
խատեսելի է, բայց առանց երկրորդ 
փուլի չի լինելու։ Եթէ ես երկրորդ 
փուլ չանցնեմ, ոչ ոքի չեմ աջակցելու, 
որովհետեւ հաւանականութիւնը 
մեծ է, որ երկրորդ փուլ կ՛անցնեն 

իշխանական ուժերը։ Այդ դէպքում, 
ես ինչպէս միշտ եղել եմ, դրանից 
յետոյ էլ կը շարունակեմ լինել խորը 
ընդդիմութիւն ու պայքարելու եմ մեր 
ժողովրդի վերջնական յաղթանակի 
համար։ 

- Շնորհակալ եմ զրոյցի համար։

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 6 – 

Մեր Հիմնական Ծրագիրն Է Արցախում 90ականներից Ձեւաւորուած 
Խմբիշխանութեան Կազմաքանդումը. Վահան Բադասեան

Զանազան վարակներ եկան ու 
անցան՝ թռչնակրիփ, խոզի կրիփ 
եւ այլն։ Ասոնցմէ իւրաքանչիւրը մեծ 
ցաւ պատճառած էր մարդկութեան՝ 
խլելով բազում կեանքեր… Սակայն 
այս մէկը տարբեր է։
Քորոնաժահրը կը սպառնայ մարդ-
կութեան գոյութեան։ Անզէն կերպով 
ան գաղտնի փուլով կը զարգանայ 
շատ արագ։ Երկու շաբաթ վերջ 
կ՚ելլէ մէջտեղ, հիւծելով իւր զոհը։ 
Անգութ ժահրը գաղտնի շրջանին կը 
նախընտրէ թափառիլ ու բոյն հիւսել 
մարդոց մարմիններուն մէջ։ Ան 
կարծես պատերազմ յայտարարած է 
համայն մարդկութեան ու մեր Երկիր 
մոլորակին։
Մեր այսօրուայ անզէն թշնամին 
մեծ արագութեամբ զարգանալով 
կը կտրէ ու կ՚անցնի երկիրներ եւ 
տարածութիւններ։ Անոր դիմաց ոչ 
մէկ պատնէշ կայ։ Ժամ ու պատարագ 
չի հարցներ, ներս կը խուժէ ու 
կ՚ոչնչացնէ իւրաքանչիւրը։
Դժբախտաբար գարնան սկնզբին, 
տակաւին բնութիւնը ձմրան քու-
նէն չարթնցած, ծառ ու ծաղիկ 
չծաղկած՝ ան Պարսկաստանէն 
գաղտնօրէն խուժեց երկիր Նաիրի։ 

Հայ ժողովուրդը կազմ ու պատրաստ, 
զինուած՝ երկրի շեմին կը սպասէր 
աշխարհը ահուսարսափի մէջ պահող 
ժահրին, որպէսզի երկրի սահմանը 
չհատած դուրս քշէր անկոչ հիւրը։ 
Աւա՜ղ, չյաջողեցանք։ Մարդասպան 
փոքրիկ անտեսանելի հսկան խաբէ-
ութեամբ հասաւ երկիր։ Ինչպէս 
ամէնուր, Հայաստանի մէջ նոյնպէս 
կարճատեւ ժամանակամիջոցի մը 
ընթացքին տարածուեցաւ։
Անգութ թշնամիի սարսափէն օրեր 
առաջ Հայաստանի մէջ յայտարա-
րուեցաւ արտակարգ դրութիւն։ 
Ազգաբնակչութիւնս բան ու գործ 
ձգած կը գտնուի «տնային կալանքի» 
մէջ, զայն անուանելով մեկուսացում 
կամ ինքնամեկուսացում։
Դատարկ փողոցներ, փակ դռներ, 
մարած լոյսեր, անազատ ազատ-
ներ, դիմակաւոր մարդիկ, մասնակի 
խուճապ… Վստահաբար աս չէր մեր 
երազը։
Այսօր աշակերտները, ուսանողները, 
գործատեղիներն ու աշխատաւոր-
ները կը գտնուին անժամկէտ 
արձակուրդի մէջ։ Ակամայ կը 
թուի, թէ հիանալի է, վերջապէս կը 
հանգչինք մեր ուզածին պէս։ Սակայն 
ինչպէ՞ս հանգչիլ սահմանափակ 
ազատութեամբ։ Ինչպէ՞ս հանգչիլ, 
երբ մահուան ուրուականը կը 
պտտի մեր շուրջը։ Մեզմէ ոչ մէկը 
կ՚ուզէ այսպիսի արձակուրդ։ Մեր 
ազատութիւնը չունի գին, մենք սովոր 
չենք ապրելու վանդակներու մէջ։
Կարծես մէկը սահմանափակած ըլլայ 
մեր շնչել-արտաշնչելու իրաւունքը։ 
Կը շնչենք, սակայն ոչ լիաթոք ու 
հանգիստ սրտով։ Ներքուստ ունինք 
պահած ահ մը, որ ամէն վարկեան կը 
կառչի մեր ուղեղին։

Քորոնաժահրի վտանգէն քանի 
օրէ ի վեր կը նստիմ տունը ու շատ 
կը կարօտնամ իմ ազատութիւնը։ 
Նախապէս կ՚ուզէի փակուած մնալ 
տունը, իսկ հիմա կարօտ եմ ճեմա-
պարտէզներու, փողոցներու… 
Առեւտուրի համար փողոց կ՚ելլեմ, 
սակայն առաջուայ պէս հանգիստ 
չեմ։ Ներքին անհանգստութիւն մը 
պատած է հոգիս։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի մէջ 
վիճակը հանգիստ է, չկայ խուճապ։ 
Մարդիկ կը փորձեն ժպիտով ու 
զուարճախօսութիւններով պայքա-
րիլ քորոնաժահրի դէմ։ Եւորոպայի 
պէս մեր փողոցները ամայի չեն։ 
Ակամայ կը թուի, թէ բնականոն 
կեանքը կը շարունակուի։ Ինչպէս 
միշտ, հայ ժողովուրդը իր յոյսը կը 
կապէ Աստուծոյ հետ։ Վստահ ենք, 
որ շուտով սա պատուհասն ալ կը լքէ 
մեր մոլորակը։
Այս ընթացքին, տունը փակուած 
ըլլալով զանազան միտքեր կ՚այցելեն 
ինծի։
Յաճախ կը խորհիմ, արդեօք սա 

պատերա՞զմ է, թէ՞ խաղաղութիւն… 
Եթէ մարդկութիւնը ունենար ընտրու-
թեան հնարաւորութիւն, ո՞ր մէկը 
կ՚ընտրէր՝ քորոնաժա՞հրը, թէ պատե-
րազմը…
Արդեօք ասոնցմէ ո՞ր մէկը աւելի 
սարսափազդու է։ Երկուքն ալ կը 
խլեն բազում մարդկային կեանքեր, 
կաթուածահար կ՚ընեն կեանքի բնա-
կանոն ընթացքն ու երկրի տնտե-
սութիւնը։ Մարդիկ կ՚ապրին վախի 
ու անհանգստութեան մէջ։ Կարծեմ 
երկուքն ալ գրեթէ հաւասար են։
Սա ճգնաժամային միջոցին պէտք 
չէ ըլլանք յուսահատ։ Ամէն երկ-
վարկեանը պէտք է ապրինք բարձր 
տրամադրութեամբ ու լիայոյս, քանզի 
սէրը, հաւատքն ու յոյսն է, որ կը փրկէ 
աշխարհը։
Այս ալ կ՚անցնի, մեր սրտերուն մէջ 
նորէն կը բացուի գարուն, պարզա-
պէս պէտք է համբերել ու յուսալ…
Առողջութիւն, ուժ ու կորով մեզ՝ 
բոլորիս…

«Ժամանակ»/Պոլիս

«Նորք» Հիւանդանոցի Բժիշկներու Կոչը՝ 
«Մնացէ՚ք Տանը»

«Նորք» վարակաբանական հիւան-
դանոցի բժիշկները Facebook-ի 
միջոցաւ կոչ ըրած են հանրութեան 
տունը մնալ։

«Մենք մնացինք աշխատելու յանուն 
Ձեզ, Դուք մնացէք տանը յանուն մեզ‼️
#Առողջ եղէք‼️
Սիրով` #ՆորքԻԿՀ»,-գրուած է լու-
սանկարներին կից։
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Ստեղծե՛լ Իրաւասութեամբ Օժտուած Հայերէնի 
Պաշտպանութեան Համահայկական Մարմին
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1549-ին, ֆրանսացի բանաստեղծներու հոյլ մը 
հրապարակեց «Ֆրանսերէնի պաշտպանութեան 

եւ պանծացման»(Défense et Illustration de 
Langue Française) յայտարարութիւնը:  Եւ 
ֆրանսացիները, հակառակ քաղաքական, 

ընկերային, գիտական եւ տնտեսական 
յեղափոխութիւններու, հաւատարիմ մնացին այդ 

յայտարարութեան: Մոլեէր, Քոնտորսէ, Վոլթէր, 
Վիքթոր Հիւկօ, Ալպէր Քամիւ կամ Մոնտիանօ, 

մէկ դարէն միւսը անցնելով, անաղարտ պահեցին 
իրենց ժառանգած ազգի ինքնութեան եւ 

մէկութեան  շաղախ լեզուն:
            

Յաճախ մտածած եմ մեր լեզուի կացութեան մասին, որ ներսը եւ դուրսը, 
իսկական պաշտպանութիւն չունի: Սփիւռք(ներ)ի պարագային, 
հայերէնի պաշտպանութիւնը կը բախի ընկերատնտեսական եւ 

մշակութային անշրջանցելի խութերու, քանի որ Սփիւռք(ներ)ը հայրենիք 
եւ պետութիւն չէ: Ինչ ալ ըլլան բարիկամեցողութիւնները, հայերէնի 
շուրջ օղակը կը սեղմուի, յարաճուն աղաւաղումներով եւ նահանջներով: 
Հայաստանը պետութիւն է, Սահմանադրութեամբ հայերէնը պետական 
լեզու է: Բայց հակառակ պետական լեզու ըլլալուն, Հայաստանի մէջ խօսուած 
եւ գրուած հայերէնը աղաւաղուած է եւ կ’աղաւաղուի, վայրագ կերպով կը 
ներխուժեն օտար բառեր եւ օտարաբանութիւններ: Լսելով հեռատեսիլը, 
քաղաքական գործիչները, ընթերցելով Հայաստանի թերթերը, կ’ունենամ 
այն տպաւորութիւնը, որ հայերէնը անդուռ եւ անպարիսպ աշխարհ մըն է:
Ոչ-հայերէն բառերու գործածութիւնը հայերէն բառի չգոյութեան արդիւնք 
չէ: Յաճախ կ’առարկուի, որ նոր գիտութիւններու եւ երեւոյթներու համար 
համապատասխան բառեր չունինք: Կրնայ ըլլալ, որ նոր բառերու պահանջ 
կայ, բայց ինչո՞ւ եղածները չենք գործածեր, եւ անպայման կը դիմենք օտար 
բառին: Այդ կ’ընենք անոր համար, որ հայերէն չենք գիտեր, հայերէնի չենք 
տիրապետեր, կամ կը խորհինք, որ օտար բառը աւելի գեղեցիկ է, աւելի 
տպաւորիչ, մեզի կարեւորութիւն կ’ընծայէ: Անցեալին թրքերէն բառերու 
գործածութիւնը սովորութիւն էր, ունէինք թրքախօս հայեր, անոնցմէ 
ժառանգուած են թրքերէն բառեր: Հիմա ֆրանսերէնէ անգլերէնէ եւ ռուսերէնէ 
փոխ առնուած բառեր խօսակցական եւ լրատուական լեզուն խճողած են, 
երբեմն նոյնիսկ՝ գրական լեզուն:
Հետաքրքրութեան եւ խօսքս հիմնաւորելու համար, ժամանակէ մը ի վեր 
կ’արձանագրեմ հայերէնի մէջ գործածուող օտար բառերը, տառադարձուած 
եւ ածանցուած: Ցարդ կազմած եմ ցանկ մը 1100է աւելի անհարազատ 
բառերու, որոնց համապատասխան հայերէնները ունինք: Քանի մը ամիս 
առաջ ԼԵԶՈՒԻ ԿՈՄԻՏԷէն  ստացայ ել-նամակներու շարք մը Յորդորակ 
անուանուած՝ ՀԱՅԵՐԵՆ ԸՆԴՈւՆԵԼԻ ՀԱՄԱՐԺԷՔՆԵՐ ՈւՆԵՑՈՂ ՕՏԱՐ 
ԲԱՌԵՐԻՑ ԽՈւՍԱՓԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ,  որ կու տար անտեղի կերպով որպէս 
հայերէն գործածուող օտար բառերու հայերէնները: Այդ ՅՈՐԴՈՐԱԿները 
հասա՞ն լրատուամիջոցներուն, կառավարութեան անդամներուն, Ազգային 
Ժողով, պետական սպասարկութիւններուն եւ ծանուցում պատրաստող 
ընկերութիւններուն: Սահմանադրութեան յարգանքին նախանձախնդիր 
իշխանութիւնները ստացա՞ն այդ ՅՈՐԴՈՐԱԿները եւ ինչպէ՞ս հակազդեցին, 
ինչպէ՞ս պիտի հակազդեն: Ինչպէս օր մը սուտլիկ տեսաբան մը կարեւոր 
ծրագիր մը համար կ’ըսէր, թէ ան սուրի հարուած մըն էր ջուրի մակերեսին 
(un coup d’pée das l’eau), այդպէ՞ս եղաւ ՅՈՐԴՈՐԱԿներու ճակատագիրը, 
անոնք եթէ տեղ մըն ալ հասան, քնացան գզրոցներո՞ւ մէջ: Ստացած 
ՅՈՐԴՈՐԱԿներուս թիւը հասած էր 25ի, թէեւ ամբողջ շարքը չէր հասած ինծի:
Այդ Յորդորակներէն մին նոյնութեամբ կ’արտագրեմ, առանց փոխելու 
ուղղագրութիւնը.
20-րդ ՀՈՐԴՈՐԱԿ
ՀԱՅԵՐԵՆ ԸՆԴՈւՆԵԼԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ ՈւՆԵՑՈՂ ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐԻՑ 
ԽՈԻՍԱՓԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ
(6-րդ թողարկում)
Ներկայացնում ենք օտարաբանությունների և դրանց հայերեն համարժե-
քների նոր թողարկումը։ Ցանկում ընդգրկված են բառեր, որոնք սովորական 
կդառնան ավելի ու ավելի շատ գործածվելու շնորհիւ:

ՅՈՐԴՈՐՈՒՄ ԵՆՔ                     
խօսելիս ու գրելիս նկատի ունենալ օտար բառերի հայերէն հետեւալ 
համարժէքները.
1. ափդեյթ – թարմացում
2. բագաժ – ուղեբեռ, փխբ. պաշար

3. բագաժնիկ – բեռնախցիկ
4. բանկրոտ – սնանկ
5. բրոկեր / բրոքեր – միջնորդ
6. դիալոգ – երկխոսություն
7. դրոժ – խմորիչ
8. էսքիզ – ուրվանկար, ուրվագիծ
9. էտալոն – չափանմուշ, ստուգանմուշ
10. ժալյուզի – շերտավարագույր
11. ժյուրի – մրցատյան
12. լիկվիդացիա – 1. լուծարում, լուծարք, 2. Վերացում
13. լոմբարդ – գրավատուն
14. կաբել – մալուխ
15. կարաուլ – պահակախումբ
16. կլապան – փական, կափույր
17. կոնվերսիա – փոխարկում
18. մակետ – մանրակերտ, նախանմուշ
19. մենեջեր – կառավարիչ
20. մետլախ – հախճասալ
21. մոնոլոգ – մենախոսություն
22. նասոս – պոմպ
23. շտանգա -ծանրաձող
24. անիխիդա – հոգեհանգիստ
25. պարազիտ – 1. մակաբույծ, 2. փխբ. պորտաբույծ
26. պյուրե – խյուս
27. սեմեստր – կիսամյակ
28. սեկտա – աղանդ
29. տրենաժոր – մարզասարք
30.  քեմփ – ճամբար

13րդ ՅՈՐԴՈՐԱԿին մէջ կը կարդանք հետեւեալը.
«Հորդորակը լայն արձագանք ունեցավ: Շատերը ոչ միայն ծանոթացան 
ներկայացվող բառերին, քննարկեցին դրանք, այլև որոշ բառերի համար 
առաջարկեցին ուրիշ համարժեքներ: Անշուշտ, սա բնական և ուրախալի 
իրողություն է: Լեզուն զարգանում է, շարունակ կատարելագործվում: Մենք 
պատրաստ ենք սիրով լսելու ամեն կարծիք ու առաջարկություն, սակայն դեմ 
ենք հայերենը ստորադասելուն կամ անտեսելուն» (ընդգծ. Յ.Պ.):
Թէեւ, արձագանգին արձագանգը չլսեցինք եւ չկարդացինք ոչ հեռատեսիլէն, ոչ 
լրատուամիջոցներէն, ոչ ալ պաշտօնական անձերու արտայայտութիւններուն 
մէջ:
Էական խնդիրը, ինչպէս ըսուած է, կը կայանայ հայերէնը ստորադասելու 
կամ անտեսելու մէջ: Հարց պէտք է տալ, թէ որոնք եւ ինչո՞ւ կը ստորադասեն 
կամ կ’անտեսեն հայերէնը: Թոյլ տրուի ըսել՝ չտեսները, ցուցամոլները, 
քաղքենիացածները, կեղծ ինտելիգենտները,- մտաւորականները,- միջազ-
գային լուսապսակ փնտռող անորակ քաղաքական գործիչները:
Եւ կրկին պէտք է վերադառնալ Սահմանադրութեան յարգանքին, ըստ որուն 
պէտք է պաշտպանուի լեզուն, ոչ միայն բանիւ, այլ մանաւանդ՝ գործով, 
կառավարութիւն եւ Ազգային Ժողով պարտին տալ օրինակը, անոնք են 
Հանրապետութեան Սահմանադրական յօդուածի պաշտպանները: Ինչո՞ւ 
խախտում ընող համեստ աշխատաւոր վարորդը կը տուգանուի, եւ չեն 
տուգանուիր լեզուական խախտում ընող երեւելիները, չինովնիկները, 
ափարաչիքները, ղեկավարները:
Հայաստան պետութիւն է, կարելիութիւն ունի օրէնք հրապարակելու եւ 
լեզուն պաշտպանելու: Բայց ի՞նչ կարելի է ընել տարտղնուած-տարտղնո-
ւող սփիւռք(ներ)ի պարագային, ուր լեզուի պաշտպանութեան համար 
իրաւասու ոչ մէկ իշխանութիւն գոյութիւն ունի, կան սրտցաւներու եւ 
բարիկամեցողութիւններու անզօր կղզեակներ: Բայց անկարելի չեն դրական 
նախաձեռնութիւնները:
Ինչո՞ւ Հայաստանի ԼԵԶՈՒԻ ԿՈՄԻՏԷին հետ սերտ գործակցութիւն չստեղ-
ծել: Ինչո՞ւ սփիւռք(ներ)ի զանգուածային լրատուամիջոցները իրենց սփռած 
հայերէնը բանիմացներու հսկողութեան պիտի չենթարկեն, օրինակ, թեր-
թերու պարագային հայերէնի տիրապետող մը պաշտօնի կոչելով, որ թերթի 
չորս, ութը կամ աւելի էջերը բծախնդրօրէն կարդայ եւ սրբագրէ, որպէսզի 
ընթերցողը ճիշդը տեսնէ եւ սորվի: Ինչո՞ւ պաշտօնի չկոչել քանի մը անձեր, 
որոնք հետեւին բեմերէն, հեռատեսիլէն եւ ձայնասփիւռէն խօսուած հայերէնին 
եւ օգտակար նկատողութիւններ ընեն: Այս բոլորը պէտք է ընել հաւաքական 
կամքով պաշտպանելու համար խօսուած եւ գրուած հայերէնը: 
Ի հարկէ առանց սիրայօժարի եւ սիրողականի ճահիճը իյնալու:
Ինչ կը վերաբերի նոր բառ պահանջող առարկաներու եւ գաղափարներու, 
կարելի է հայերէն արմատ բառերէն մեկնելով պատշաճ բառեր ստեղծել եւ 
անոնց գործածութիւնը ընդհանրացնել:
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ԳՈՌ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ
(1953)

«Ընտանիք»

20 2019
ՄԱՐՏ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Կը հաւատամ, թէ բարութեան անջնջելի 
կայծ մը կայ ամէն մարդու մէջ, եւ չարիքը 
այդ կայծին վրայ բարդուած տգիտութեան 
թանձր մոխիրն է միայն:

ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՆՈՒՐԻԿԵԱՆ

Ստեղծե՛լ Իրաւասութեամբ Օժտուած Հայերէնի 
Պաշտպանութեան Համահայկական Մարմին

Սկիզբը Էջ 06

Հարազատ եւ արմատներու հաւատարիմ հայերէ-
նը ինքնութեան եւ ազգային մէկութեան հիմնական 
շաղախ է: Պիտի հասկնա՞նք, որ աղաւաղուած եւ 
աղճատ լեզուով կ’ունենանք տեսակաւոր հայեր, 
ծագումով հայեր, անհետացումէ առաջ:
Ահազանգը պէտք հնչեցնել: Որոշելու եւ ղեկա-
վարելու իրաւունք եւ դեր ունեցողներ այսօ՛ր պէտք 
լսեն ահազանգը, զայն չանտեսեն եւ չստորադա-
սեն այլ նկատումներու, դիրքապաշտական, շահա-
դիտաական, չտեսական (snobisme), պարտուո-
ղական եւ տեսաբանական:
Եթէ անմիջական քայլը այսօ՛ր չառնուի, վաղը ուշ 
կ’ըլլայ, եւ ինչպէս հայ գրող մը ըսած է, կ’ըլլայ նորի 
սկիզբ, բայց ոչ նախկինի շարունակութիւն:
Եւ մեր կուրծքին կը դնենք բեյճ (badge, կրծքանը-
շան) կամ ճակատին կը գրենք ծագումով հայ 
(d’origine arménienne, of armenian origin): Եւ 
հայերէնը կը դառնայ մեռեալ լեզու:

Հա՞յը, Հայաստանը:
Փակագիծի մէջ դնելով ջահերը, ճառերը, հրա-
վառութիւնները, միշտ պէտք է յիշել Ռաֆա-
յէլ Իշխանեանի ազգային-քաղաքական իմաս-
տութիւնը, ժողովասրահներու ճակտին գրել, 
օրհներգին հետ կրկնել. Առանց լեզուի ի՞նչ ազգ:
Լեզուի Կոմիտէի օրինակով, Յորդորակները 
հասցնել իւրաքանչիւրին՝ իր յարկին տակ: Մշակել 
Յորդորակներ Արեւմտահայերէնի համար:

Աւազանի անունով Փանոս։ Ծնած է Հալէպ (Սու-
րիա) 1937-ին։ Նախնական կրթութիւնը ստացած 
է Հալէպի Կրթասիրաց Ազգային Վարժարանին 
մէջ, եւ ապա 1961-ին՝ ընդունուած Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը։ 
1963-ին ձեռնադրուած է սարկաւագ եւ 1965-
ին՝ աբեղայ, վերակոչուելով Տ. Տիրայր։ 1967-
ին ստացած է Վարդապետական աստիճան, 
որպէս աւարտաճառ ներկայացնելով «Համա-
ռօտ Պատմութիւն Հայ-Լատինական Յարաբերու-
թեանց Սկիզբէն Մինչեւ 1382 Թուական», որ ապա 
հրատարակուած է։ Համալսարանական ուսումը 
ստացած է Անգլիոյ մէջ, 1968-70, եւ ստացած է 
Leader of Christian Education վկայագիրը։ 1995-
ին ստացած է Ծայրագոյն Վարդապետութեան 
աստիճան։ Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն 
եւ օծում ստացած է 1997-ին, իսկ արքութեան 
տիտղոս՝ 2010-ին։
1965-72 վարած է Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լու-
սաւորիչ Մայր Տաճարի լուսարարապետի պաշ-
տօնը։

1972-79 ծառայած է Ատրպատականի թեմէն ներս 
իբրեւ Կաթողիկոսական Փոխանորդ։
Վարած է ուսուցչական պաշտօն Դպրեվանքէն եւ 
զանազան վարժարաններէ ներս։ 1966-72 վարած 
է Հայ Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարաննե-
րու վարիչ տնօրէնի պաշտօնը եւ հինգ տարի 
հրատարակած է «Դրազարկ» տարեգիրքը։ 
Մայրավանքին մէջ զանազան պաշտօննե-
րու կողքին ստանձնած է մատենադարանա-
պետի պաշտօնը 1984-97, եւ նոյն պաշտօնը 
վերստանձնած՝ 2005-2019։ 1998-ին վարած է 
Կաթողիկոսարանի տպարանի տեսուչի, իսկ 1999-
2000՝ «Թռչնոց Բոյն»ի տեսչութեան պաշտօնները։
Հանգուցեալ սրբազանը եղած է Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հաւատարիմ, 
նուիրեալ եւ աշխատունակ միաբաններէն 
մէկը։ Գիրն ու գրականութիւնը, յատկապէս 
գեղանկարչութիւնը մնայուն ներկայութիւն 
դարձած են իր կեանքին մէջ։

ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՅՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

«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 անդա-
մալուծուած 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:

ԿՈՉ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Լրատուութեան Գործընկեր
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Տեղեկացնում ենք, որ 
Լիբանանում քորոնա-
վիրուսի տարածման 
կանխարգելման միջո-

ցառումների շրջանակ-
ներում՝ ՀՀ դեսպանութիւնը ս.թ. 
մարտի 16-ից կ՛անցնի աշխա-
տանքային արտակարգ ռեժիմի՝ 
ժամանակաւորապէս սահմանա-
փակելով քաղաքացիների ընդու-
նելութիւնը եւ շարունակելով 
մատուցել միայն հետեւեալ հիւպա-
տոսական ծառայութիւնները.
- անձնագրերի տրամադրում,
- անձնագրերը ստանալու համար 
դիմումների ընդունում,
- օտարերկրեայ պետութիւններում 
ՀՀ անձնագրի վաւերականութեան 
ժամկէտի երկարաձգում։
ՀՀ քաղաքացիութեան դիմումնե-
րի ընդունումը, փաստաթղթերի 
վաւերացումը եւ հիւպատոսական 
այլ ծառայութիւնների մատուցումը 
ժամանակաւորապէս առկախւում 
է։
Ժամադրութիւններ ունեցող քաղա-
քացիներին կը տրամադրուի 
լրացուցիչ տեղեկութիւն՝ նոր 
ժամադրութեան վերաբերեալ։

Կրկին անգամ յիշեցնում ենք, որ 
Հայաստան մեկնել ցանկացող 
Լիբանանի քաղաքացիները ՀՀ 
մուտքի արտօնագիր կարող են 
ստանալ ՀՀ սահմանային անցա-
կէտերում։
Տեղեկացնում ենք, որ Լիբանա-
նում գտնուող ՀՀ քաղաքացիները 
կարող են կամաւոր եւ անվճար 
հիմունքներով կանգնել հիւպատո-
սական հաշուառման առցանց` 
հետեւեալ յղումով.
https://e-consular.mfa.am/am/
Հրատապ անհրաժեշտութեան 
դէպքում ՀՀ դեսպանութեան հետ 
շուրջօրեայ կապ կարելի է հաս-
տատել ուղարկելով գրութիւն 
armconsulatelebanon@mfa.am 
էլեկտրոնային հասցէին կամ՝
հաղորդագրութիւն whatsapp 
յաւելուածով` + 961 3 157 305 
հեռախօսահամարով։
Աշխատանքային ռեժիմի հետա-
գայ վերանայումների մասին ՀՀ 
դեսպանութիւնը կը տեղեկացնի 
լրացուցիչ։

Լիբանանի մէջ ՀՀ 
Դեսպանութիւն

Խիստ Միջոցառումներ Ատրպէյճանի Մէջ. 
Պաքուն «Մեկուսացուած»

«Քորոնա» ժահրի տարածման 
դէմ պայքարի միջոցառումներու 
շրջածիրէն ներս 19 մարտի կէս-
գիշերէն մուտքը դէպի Ատրպէյճանի 
մայրաքաղաք հանրապետութեան 
այլ շրջաններէն փակ է։

Արգելքը պիտի գործէ մինչեւ 29 
մարտ, կը հաղորդէ ԹԱՍՍ-ը:
Արգիլուած է նաեւ մուտքը դէպի 
Սումկայիթ քաղաք եւ Ապշերոնի 
շրջանի տարածք։


