
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշի-նեան երէկ 
ըսած է, որ առնուազն մէկ շաբաթ խիստ 
սահմանափակումներ պիտի կիրառուին 
քաղաքացիներու տեղաշարժի հետ 
կապուած:
«Այսօրուընէ տունէն պէտք է դուրս գալ 
միայն կենսական անհրաժեշտութեան 
պարագային եւ ունենալով անձը հաս-
տատող փաստաթուղթ: Փողոց դուրս 
եկած մեր քաղաքացիները պէտք է 
բացատրութիւն ունենան, թէ ինչո՞ւ դուրս եկած են»,- ըսած է վարչապետը: 
Ան տեղեկացուցած է, որ պարէտատունը սահմանած է յատուկ ձեւաթուղթ, 
որ պէտք է լրացնել: 
Նիկոլ Փաշինեանը կոչ ըրած է նաեւ 2 հոգիէ աւելի չհաւաքուիլ միեւնոյն 
վայրին մէջ, եւ իրարմէ պահպանել 10 մ հեռաւորութիւն: 
Ան տեղեկացուցած է, որ երէկ ՝ 18:30-ի դրութեամբ, Հայաստանի մէջ 
գրանցուած է «Քորոնա» ժահրի 249 դէպք, մէկուն՝ 77-ամեայ քաղաքացիի 
վիճակը ծայրայեղ ծանր է՝, չորսինը՝ ծանր: 
«Պէտք է ամէն ինչ ընենք՝ մահուան ելքերով դէպքերը բացառելու համար»,- 
ըսած է վարչապետը: 

Մինչ երէկ առաւօտուն Առողջապահութեան նախարարը յայտարարած էր, 
որ 37 նոր վարակակիրներ արձանագրուած են Լիբանանի մէջ, «քորոնա» 
ժահրով վարակուածներու թիւը Լիբանանի մէջ հասցնելով 304ի, երեկոյեան 
14 հոգի ալ գալով աւելնալու այս թիւին վրայ զայն բարձրացուց 318-ի:
Լաւ լուրը այն է, մինչեւ օրս արձանագրուած հիւանդներէն 8-ն կատարելապէս 
բուժուած է:
Նախագահ Միշէլ Աուն յատկանշական քայլով մը երէկ սքայփով կապուեցաւ 
Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի անուանպետական  հիւանդանոցին եւ Կարմիր 
Խաչի կեդրոնին պատասխանատուներուն հետ:
«Մենք ամէն բան պիտի ընենք, որպէսզի կարենանք գոհացնել պետական 
հիւանդանոցներու մէջ աշխատողներուն, ինչպէս նաեւ ամէն կարելի 
կապերը պիտի հաստատենք օտար երկիրներու հետ պէտք եղած պիտոյքը 
ապահովելու համար». իր հանդիպման ընթացքին ըսած է Նախագահ Աուն:

Ամէն օր աւելի եւս աճող ընդդիմախօսներու ճնշումին տակ, որոնց գլխաւորն է 
Խորհրդարանի Նախագահ Նապիհ Պըրրի, Դրամագլուխի վերահսկողութեան 
օրէնքի սեւագիրի քննարկումները խանգարեց:
Արդարեւ երէկ կայացած կառավարական նիստին ընթացքին յարմար 
նկատուեցաւ քննարկումները աւելի եւս ընդլայնել յաջորդին եւ այս ձեւով 
օրէնքը չվաւերացուեցաւ երէկ:
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Խմբագրական Ազդ
«Քորոնա» ժահրի ստեղծած արտակարգ դրութեան պատճա-
ռով, մենք կը գիտակցինք, որ մեր ընթերցողներէն շատեր 
«Զարթօնք»ի տպագիրին հասանելիութեան դժուարութիւնը 
ունին այս օրերուն: 
Մենք յանձնառու ենք «Զարթօնք»ը սիրայօժար եւ ապահով 
հասցնելու հո՛ն, ուր իր ընթերցողը ունի՝ բոլոր այն տարբե-
րակներով, որ կարելի է եւ նպատակայարմար այս անկան-
խատեսելի օրերուն: 
Հետեւաբար, սոյն ազդով կոչ կ՛ուղղենք մեր այն ընթերցողներուն, 
որոնց ելեկտրոնային հասցէն կամ whatsapp-ի թիւը մեր առ ցանց 
ցրւումի ցանկերուն վրայ չէ տակաւին, թող բարի ըլլան, ըստ 
կամեցողութեան, մեզի հասցնել իրենց whatsapp-ի թիւը կամ 
ելեկտրոնային նամակի հասցէն, զանգելով մեր թէժ գիծին` +961 
81 306 447: Կարելի է նաեւ նոյն թիւին վրայ մեզի whatsapp-ի 
միջոցաւ կամ zartonkadl@gmail.com հասցէին ելեկտրոնային 
նամակ գրելով մեզի փոխանցել ձեր տուեալները: 
Յիշեցնենք, որ «Զարթօնք»ի բովանդակութիւնը կամ անոր pdf 
տարբերակը միշտ կարելի է նաեւ կարդալ www.ragmamoul.net 
կայքին, կամ «Զարթօնք»ի ընկերային համացանցի էջին կամ 
խումբին վրայ:
Առողջութիւն բոլորին:

«Խմբ.»

Շար. Էջ 02

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Թիւը 
Լիբանանի Մէջ Հասաւ 318-ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Մամլոյ Արձակուրդ 
Ս. Աստուածածնի Աւետման Տօնին առիթով, եւ հիմնուելով մամլոյ 
սենտիքայի որոշումին վրայ, «Զարթօնք» պիտի ունենայ միօրեայ 
արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ Ուրբաթ 27 Մարտ 2020-ին:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 417693 (53.6/1 միլիոն) , մահացած են 18605 (2.4/1 միլիոն), բուժուած են 108312 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 318, մահացածներ` 4, բուժուած` 8
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 249 մահացածներ` 0, բուժուած` 4

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 38833 նոր վարակուածներ, 2091 նոր մահացածներ

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.com
www.ragmamoul.net +961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Դրամագլուխի Վերահսկողութեան Օրէնքի 
Սեւագրին Ճակատագիրը Մշուշոտ 

Քաղաքացիներու Տեղաշարժը Կը 
Սահմանափակուի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Հայաստան Ձեռք Բերած է Աշխարհի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Դէմ Կիրառուող 
Բոլոր Դեղամիջոցները

Հայաստան Քայլերու Կը Ձեռնարկէ՝ «Քորոնա» Ժահրի Յատուկ Քննութեան Սարքեր Եւ 
Դիմակներ Ներածելու Ուղղութեամբ

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա»Ի Դէմ Պայքարը Կը Մտնէ Նոր Փուլ. 
Կը Փակուին Սրճարանները

Հայաստան ձեռք բերած է աշխար-
հի մէջ «Քորոնա» ժահրի դէմ, 
առնուազն փորձարարական 
մակարդակով կիրառուող այն 
դեղամիջոցները, որոնք որեւէ 
դրական արդիւնք ցոյց տուած են 
«Քորոնա» ժահրը բուժելու հարցով: 
«Արմենփրէս»-ի փոխանցմամբ` 
այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր էջի 
ուղիղ եթերի ժամանակ ըսած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան:
«Մենք արդէն ունինք այն բոլոր 
դեղամիջոցները, որոնք, առնուազն 
փորձարարական մակարդակով, 

սահմանափակման պայմաննե-
րում մենք պէտք է գտնենք եւ 
ձեւաւորենք, այսպէս ասած, 
ազատ եւ անվտանգ տարածքներ, 
որտեղ կարող ենք համեմատական 
անվտանգութեան պայմաններում 
մեր կեանքը կազմակերպել, ի 
հարկէ, ընթացս նաեւ հետեւելով 
իրադարձութիւնների», յայտնեց 
Նիկոլ Փաշինեան:
Այնուհետեւ պատասխանատու-
ները զեկուցեցին այս ժահրի կան-
խարգիլման ուղղութեամբ իրա-
կանացուող աշխատանքներուն 
ընթացքին մասին: Նշուեցաւ, որ 
ներկայիս քայլերու կը ձեռնարկուին 
քննութեան յատուկ սարքերու եւ 
դիմակներու նոր խմբաքանակներու 
ներածման ուղղութեամբ:

աւելի խիստ սահմանափակում-
ներ մտցնել եւ աւելի խիստ ձեւով 
մօտենալ արգելքներուն: Վաղուընէ 
պիտի արգիլուին բոլոր տեսակի 
ճաշարաններու եւ սրճարաններու 
գործունէութիւնը, բացառութիւն 
կ’ընենք առաքման ծառայութիւննե-
րու համար: Որոշակի շինարարա-
կան աշխատանքներ կը դադրին: 
Կը դադրի նաեւ կարի արտադրա-
կան ձեռնարկութիւններու, թեթեւ 
արդիւնաբերութեան շարք մը ճիւղե-
րու գործունէութիւնը»,- ըսած է 
Փաշինեան:

աշխարհի մէջ հիմա կը կիրառուին 
այս հիւանդութեան բուժման համար: 
Քանի որ ապացուցողական հիմքը 
դեռ այնքան մեծ չէ, որ մենք հարիւր 
տոկոսով վստահ ըլլանք, թէ որ դեղը 
կը բուժէ այս հիւանդութիւնը, սակայն 
այն բոլոր դեղերը, որոնք աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ ցոյց տուած 
են որեւէ արդիւնք, մենք այս պահուն 
ունինք նաեւ մեր զինանոցին մէջ 
եւ անոնք կը կիրառուին»,- ըսած է 
Թորոսեան:
Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրով 
հաստատուած դէպքերու թիւը 235-ի 
հասաւ: 

Կառավարութիւնը արտակարգ դրու-
թիւն յայտարարած է: Արտակարգ 
դրութիւնը կը գործէ Հայաստանի 
Հանրապետութեան ամբողջ տարած-
քին 2020-ի Մարտ 16-էն, ժամը 18:30-
էն սկսեալ մինչեւ Ապրիլ 14-ը, ժամը 
17:00-ն:
Հայաստանի մէջ «Քրոնա» ժահրի 
հաստատուած առաջին դէպքը 
արձանագրուած էր Մարտ 1-ին: 
Քաղաքացին Հայաստան եկած էր 
Իրանէն: Ան առողջացած եւ դուրս 
ելած է հիւանդանոցէն: Մարտ 21-ին 
արձանագրուած է ապաքինման 
երկրորդ դէպքը:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի 
տարածումը կանխարգիլող աշխա-
տանքները համակարգող յանձ-
նաժողովին նիստը: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Արմէնփրէս»-ը։
Վարչապետը նշեց, որ բոլոր վեր-
լուծութիւնները ցոյց կու տան, 
թէ «Քորոնա» ժահրին հետ 
առնչութիւն ունեցող այս իրավիճա-
կը կրնայ տեւել շատ աւելի երկար, 
քան նախատեսուած էր: «Այդ 
առումով, մենք պէտք է որոշակի 
պատկերացումներ ձեւաւորենք, 
թէ ինչպէս ենք կազմակերպելու 
կեանքը մեր հանրապետութիւնում: 
Ընդհանուր տրամաբանութիւնը եւ 
ռազմավարութիւնը պէտք է լինի 
հետեւեալը, որ «քորոնա» ժահրի 

Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի 
տարածումը կանխարգիլելու 
միջոցառումներով պայմանա-
ւորուած՝ 24 մարտէն մէկ շաբաթով 
պիտի դադրեցուի սրճարաններու, 
ճաշարաններու, որոշ շինարա-
րական աշխատանքներու եւ շարք 
մը ձեռնարկութիւններու գոր-
ծունէութիւնը: «Արմէնփրես»-ի 
փոխանցմամբ՝ այս մասին «Ֆէյս-
պուք»-ի իր էջի ուղիղ եթերի ժամա-
նակ ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը:
«Մեզի անհրաժեշտ է որոշակի 

Վարչապետը նշած է, որ պիտի 
շարունակուի սնունդի արտադրու-
թիւնը, մթերային խանութները պիտի 
աշխատին սովորական ռեժիմով, 
իսկ Պարէտատունը պիտի հրապա-
րակէ թոյլատրելի գործունէութեան 
ցուցակը:
Նիկոլ Փաշինեանը քաղաքացիները 
յորդորեց հնարաւորինս սահմա-
նափակել տեղաշարժը եւ տու-նէն 
դուրս գալ միայն խիստ անհրա-
ժեշտութեան պարագային:
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§øàðàÜ²¦-Æ Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜ Þî²äÆ 
Â¾Ä ¶ÆÌÜ ¾ (HOTLINE) 03-188911

Üáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ ï³ ñ³Í -
Ù³Ý ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ
øá ñ¿³ ÛÇÝ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ ÙÇõë »ñ ÏÇñ Ý» ñáõÝ
û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ -
ã³ Ï³½ ÙÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ ÃÇõÝÁ Ç ½û ñáõ
¿£ Â²êê Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ -
Õáñ ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ ëÇÝ Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ -
Ã³ó ùÇÝ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· -
Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷£

êåÇ ï³Ï ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
ß³ï »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û· Ýáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û· Ýáõ ÃÇõÝ
åÇ ïÇ ïñ³ Ù³¹ ñ»Ýù£ àã áù áõ ÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
Ù»Ýù áõ ÝÇÝù« Û³ï Ï³ å¿ë Ýáñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñáí í³ ñ³Ï Ù³Ý ³Ë ïá ñáß Ù³Ý Ýáñ
ùÝÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ Û³ÛïÝ áõ» ÉáõÝ ÉáÛ ëÇÝ ï³Ï£
ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« Æñ³ ÝÇÝ« Ý³ »õ ÙÇõë -
Ý» ñáõÝ¦£

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ³ÛÝ Ýßáõ ÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë -
Ï³ å¿±ë ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõ Õ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝã áõ³Íª
öÇ áÝÏ Ç ³Ý ÏÇÝ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ïñ³ Ù³¹ ñ» -
Éáõ àõ³ ßÇÝÏ ÃÁ ÝÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ Ã»³Ý
Ù³ ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ -
ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« μ³½ Ù³ ÃÇõ ³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý» -
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ï ñ³ëï »Ýù û· Ý» Éáõ£ Æμ ñ»õ
ûñÇ Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ ÃÇõÝ£ ²ïÇ Ï³ ÏÁ
Ùß³Ï áõÇ Ù»ñ ÏáÕ Ù¿£ ÎÁ Ï³ñ Í»Ù« áñ ßáõ ïáí
³ïÇ Ï³ Ñ³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ åÇ ïÇ ëï³ Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇ Ï³ áõ Ý» Ý³Ýù« ³å³ åÇ ïÇ Ï³ ñ» Ý³Ýù
μ³½ Ù³ ÃÇõ »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ û· Ý»É¦£

ê³ Ï³ÛÝ §èÆ² Üá íáë ÃÇ¦ Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ -
Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ Ñ³ Õáñ ¹»ó« áñ Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ

Ñá ·» õáñ å»ï ³Û³ ÃáÉ É³ ²ÉÇ Ê³ Ù» Ý¿Ç Û³Û -
ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ
μÅßÏ³ Ï³Ý Ý» ñáõ ÅÇ å³ Ï³ ëÇÝ Ù³ ëÇÝ »õ Ù»ñ -
Å³Í ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ §øá ñá -
Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝª ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇ ÍÇ ñÇÝ Ù¿ç ³é³ -
ç³ñÏ áõ³Í û· Ýáõ ÃÇõÝÁª Ýß» Éáí« áñ ²Ù» ñÇ Ï³Ý
³ÛÝ »ñ ÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ -
ñÁ ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£

§ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ å³ï ñ³ëï ¿
μÅßÏ³ Ï³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ »õ û· Ý» -
Éáõ ¹» Õá ñ³Û ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ ñû ñÇ Ý³Ï
Ëûë ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³ Ï³ ëáñ¹
áõ ÝÇù« ÇÝã å¿ë ÏÁ ï» Õ» Ï³ Ý³Ýù ØÇ ³ó »³É
Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõ ñ» ñ¿Ý£ ºñÏ ñáñ¹« Ó»½«
³Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ý»ñ¹« ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý Å³Ñ ñÁ
ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Ç ï»ñ« Ã¿ ÇÝã -
ù³ Ýá°í ÑÇÙ Ý³ õáñ »Ý ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ«
ë³ Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ ·á Ûáõ ÃÇõÝ
áõ ÝÇÝ« á±ñ Ë» É³ óÇ Ù³ñ ¹Á Ó»½ Ù¿ ¹» Õá ñ³Ûù
ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇ£ Â» ñ»õë Ó»ñ ¹» Õá ñ³Û ùÁ ÙÇ çáó ¿ª
³é³ õ»É »õë ï³ ñ³ Í» Éáõ ÑÇõ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÁ£ Ò» -
½Ç Ï³ ñ» ÉÇ ã¿ íëï³ ÑÇÉ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿
ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³ Ù¿ Ý¿ ÇÝ£

Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ Ñá ·» õáñ å» ïÁ Çñ Ëûë -
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñÁ Ïá ã³Í ¿
Çñ³Ý »³Ý å» ïáõ Ã»³Ý ·ÉË³ õáñ ÃßÝ³ ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ Ý» ñÁ μÝáõ -
Ã³· ñ³Í ¿ Çμ ñ»õ Ë³ μ» μ³ Ý»ñ£

Üß»Ýù« áñ Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ -
Ñ³ ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó© §Æñ³Ý ï³· -
Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ØÇ ³ó »³É Ü³ -
Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ -
ÝÇ¦£

Æð²Ü ÎÀ Øºð Ä¾ ØÆ ²ò º²È Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ú¶ Üàô Âº²Ü ²è² æ²ð ÎÀ

§Æð² ÜÆÜ ºô ÐÆô êÆ ê² ÚÆÜ øà ð¾² ÚÆÜ ú¶ Üº Èàô ØÆ ²ò º²È
Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ä²î ð²ê î² Î² Øàô ÂÆôÜÀ Æ ¼ú ðàô ¾¦

ÎþÀê¾ Âð²Øö

Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ Ñ³ ÝÇ
Û³Ûï Ý»ó© §²Ù» ñÇÏ »³Ý å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ
Ë³Ý ·³ ñ» óÇÝ §øá ñá Ý³¦-Ý í» ñ³Ñë Ïá Õáõ -
Ã»³Ý ï³Ï ³é Ý» Éáõ Æñ³ ÝÇ ç³Ý ù» ñÁ¦£

§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³ óáõ Ã»³Ý Ù¿ç
»Ýùª ³Ù» ñÇÏ »³Ý ³Ñ³ μ»Ï ã³ Ï³Ý áõ ³ÝÇ -
ñ³õ å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñáõÝ å³ï ×³ éáí« »õ
³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý»ñ ²Ù» ñÇ Ï³ ÛÇÝ  Û³ÝÓÝ áõ» ó³Ý¦«
Áë³õ èáõ Ñ³ ÝÇ£

§Æñ³Ý ï³· Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ
ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ ÝÇ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó Æñ³ ÝÇ Ý³ -
Ë³ ·³ ÑÁ£

ØÇÝã ³Û¹« ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ
ÙÁ Æñ³ ÝÇ Ù¿ç §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ  ³éÝãÁ -
õ³Í Çñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝÁ áñ³ Ï»ó §Æñ³ ÝÇ
â»é Ýá åÇ ÉÁ¦ª ³Ï Ý³ñ Ï» Éáí àõù ñ³Ý ÇáÛ Ù¿ç
1986¬ÇÝ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Í â»é Ýá åÇ ÉÇ ÑÇõ É¿ ³ -
Ï³Ý Ï³ Û³ ÝÇ ³Õ¿ ïÇÝ£

ä³ß ïû Ý³ ï³ ñÁ Û³Ûï Ý»ó« áñ ØÇ ³ó »³É

Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ³ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Íáó Ý³ Ë³ -
ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ ÁÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÁ Ïþû· ï³ -
·áñ Í¿« ÁÉ É³Û ³Û¹ ·³Õï Ý³ ·Ç ñáí ·Ç ÍÇ
×³Ù μáí« Ã¿ Ñ³ñ ó³ ËáÛ½ Ý» ñáõ ×³Ù μáíª
Çñ³Ý óÇ Ý» ñÁ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇÝ
ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ÷á Ë³Ý ó» Éáõ ù³ ç³ É» ñ» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

§²Øº ðÆÎ º²Ü ä²î Ä² ØÆ æàò Üº ðÀ 
Ê²Ü ¶² ðº òÆÜ §øà ðà Ü²¦¬Ü ìº ð²Ðê Îà Ôàô Âº²Ü

î²Î ²è Üº Èàô Æð² ÜÆ æ²Ü øº ðÀ¦
ÎþÀê¾ èàô Ð² ÜÆ

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó« áñ ÈÇå ÇáÛ
Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ù ÂñÇ ÷áÉÇÇ Ñ³ ñ³ õ³ ÛÇÝ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û ²½ -
·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ Ã»³Ý Ï³ é³ í³ ñáõ Ã»³Ý áõ Å» ñáõÝ
Ñ»ï í»ñ çÇÝ μ³ ËáõÙ Ý» ñáõÝ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ëå³ÝÝ áõ³Í »Ý
ãáñë Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ »õ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ ÙÁ£

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ ³ñ»õÙï »³Ý ßñç³ ÝÇ ·áñ Íá -
Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ  Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ Ñ³ ½³ ñ³ å»ï-½û ñ³ í³ñ
Ø³å ñáõù Ô³½ áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ ëå³Ý-
Ý áõ³Í »Ý ³Ù μáÕç ³Ýó »³É »ñ»ù ß³μ ÃÇ ûñª ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ -
ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ áõ Å» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ²ÛÝ ¼³ ñ³ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û
»ñ Ï³ ñ³ ï»õ å³ ß³ ñáõ Ù¿ ÙÁ »ïù£

²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ ñÁ Ù³ Ñ³ ó³Í ¿ Çñ
ëï³ ó³Í Í³Ýñ í¿ñ ù» ñáõÝ å³ï ×³ éáíª Ñ³ Ï³ é³Ï ½³ -
ÝáÝù ¹³ñ Ù³ Ý» Éáõ ÷áñ Ó» ñáõÝ£ §´³ Ý³ ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³ Ñ¿
³Ûë ¹Ç ³Ï Ý» ñÁ« »õ ³ñ ·»Éù ãáõ ÝÇ ½³ ÝáÝù ÈÇå Ç ³ Ï³Ý Ï³ñ -
ÙÇñ Ù³ ÑÇ ÏÇÝ ×³Ù μáí Çñ»Ýó Ñ³ ñ³ ½³ï Ý» ñáõÝ Û³ÝÓ Ý» -
Éáõ¦£

§êáõñ Ç ³ óÇ ³Ñ³ μ» ÏÇ ãÁ Çñ Ù³ Ñ¿Ý ³é³ç Ëáë ïá í³ Ý» -
ó³õ« áñ 10 Ãáõñ ù»ñ »õ 8 ëáõñ Ç ³ óÇ Ý»ñ ÷³ Ëáõë ïÇ ¹Ç Ù³Í
»Ý« »ñμ ½Ç ñ»Ýù ÷á Ë³¹ ñáÕ ½ñ³ Ñ³ å³ï Ù» ù» Ý³Ý Ñ³ñ -
õ³Í áõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃ ù³ é³½ Ù³ Ï³ Û³ Ý¿Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³ Ï³ÛÝ û· Ýáõ ÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ ë³Í« áñáí Ñ» ï»õ
å³ ß³ñ Ù³Ý ï³Ï ³éÝ áõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³Ûï Ý»ó Ñ³ ½³ ñ³ -
å»ï¬½û ñ³ í³ñ Ô³½ áõÇ£

ÈÆä ÆàÚ ²¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü² ÎÀ 4
Âàôðø ¼Æ Üàôàð Üºð êä²Ü Ü²Ì ¾

èáõë ÇáÛ å³ßï å³ Ýáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Û³Ûï Ý»ó, áñ èáõë Ç ³Ý »õ Âáõñù Ç ³Ý ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
ÝÏ³ ï³ éáõÙ Ý» ñáí ëïÇå áõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ ï»É Æï ÉÇ åÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏá Õáõ Ã»³Ý »ñÏ ñáñ¹ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ£

Ü³ Ë³ å¿ë Íñ³·ñ áõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏá Õáõ ÃÇõÝÁ Ï³ ï³ñ -
õÇ ³Ù μáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³Û ñáõÕÇ ÇÝ íñ³Û, áñ Ð³ É¿å »õ È³ Ã³ù -
Ç³ ù³ Õ³ù Ý» ñÁ ÏÁ Ï³ å¿ Çñ³ ñáõ£

ÐëÏá Õáõ Ã»³Ý ³é³ çÇÝ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ³Ûë ³Ùë áõ³Ý
ëÏÇ½ μÁ Ïñ×³ï áõ» ó³õ ½ÇÝ »³É Ý» ñáõ ë³¹ ñ³Ýù Ý» ñáõÝ
å³ï ×³ éáí£

Ð² È¾ä¬È² Â²ø Æ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø ́ àôÜ
ìð²Ú èàôê¬Âðø² Î²Ü...

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

í» ñ³ Ï³Ý· Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ μá Éáñ ßñç³Ý Ý» ñáõÝ Ù¿ç
³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÇõÝÝ áõ Ï³ Ûáõ Ýáõ ÃÇõÝÁ¦£

²ÝáÝù ùÝÝ³ñ Ï» óÇÝ Ý³ »õ ³ÛÝ ç³Ý ù» ñÁ, áñáÝù éáõ ë³ -
Ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñáõ ÃÇõÝÁ ßñç³ Ý³ ÛÇÝ áõ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ù³ -
Ï³ñ ¹³ ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³ ÷¿ª ù³Ý ¹» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ å³ -
ß³ ñáõ ÙÁ »õ çÝç» Éáõ Ñ³ Ù³ñ å³ï Å³ÙÇ çáó Ý»ñÝ áõ ëáõñ Ç ³ -
óÇ Åá Õá íáõñ ¹Ç Ù» Ïáõ ë³ óáõ ÙÁ£

²ë³ï »õ ÞáÛ Ïáõ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ ·á Û³ óáõ óÇÝ  Û³ é³ -
çÇ Ï³ ÛÇÝ áñ ¹»·ñ áõ» ÉÇù Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ó ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ -
Ý» ñáõÝ áõ ³éÝ áõ» ÉÇù ù³Û É» ñáõÝ ßáõñç£

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

²ê²î ºô ÞàÚ Îàô ÎÀ øÜÜ²ð ÎºÜ...

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ

êÇ ñ» ÉÇ° Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý»ñ,
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ ëï»Õ Í³Í ³Ûë ï³· Ý³ åÁ

Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, μá Éáñë ÙÇ ³ë Ý³ μ³ñ Ñ» -
ï» õÇÝù å³ß ïû Ý³ Ï³Ý óáõó ÙáõÝù Ý» ñáõÝ áõ Ý³ -
Ë³½ ·áõ ßáõ Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ Åá Õá íáõñ ¹Á, ÇÝã å¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý ·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Ç ï³Ï óáõ Ã»³Ùμ
»õ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ Ñ» ï» õÇ ³Ûë
Ñ³ñ óÇÝ£ 

²é ³Û¹, ¼³Ñ É¿Ç, Ä³ É³ É³ ÛÇ »õ è³ Û³ ùÇ Ù»ñ
Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝ ïñ³ Ù³¹ ñáõ Ã»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³Ý ÙÇ ç³ Ï³Ý û· Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ» é³ -
Ó³Û Ý³ ÛÇÝ Ñ» ï»õ »³É ÃÇõ» ñÁª 03-071090, 03-
274641£

ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ Îà ØÆ î¾
¼³Ñ É¿

³ëÇ Ï³ Ý³ »õ ÇÝã áñ ï»Õ
ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ¿ å» ï³ -
Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñáõÝ«
Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ
³ÛÝ Íñ³ ·Çñ Ý» ñáõÝ« áñáÝù
ÏþÇñ³ Ï³ Ý³ó Ý¿ ³éáÕ ç³ -
å³ Ñáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ« ³ñ ï³ Ï³ñ· Çñ³¹ -
ñáõ Ã»³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÝ
Ù¿çª å³ ñ¿ ï³ ïáõ ÝÁ »õ ³Û -
Éáù¦« Û³Ûï Ý»ó ³Ýª ³õ»Éó Ý» -
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ» ñáõÝ
μ³ ñá Û³ å¿ë ³Ý ÃáÛ É³ï ñ» ÉÇ
ÏÁ ÝÏ³ ï»Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý
¹ñ¹³ å³ï ×³é Ý» ñ¿ Ù»Ï Ý³Í
Ñ³ Ï³¹ñ áõÇ ÉÁ »õ Ù¿Ï ¹Ç ù³ß -
õÇ ÉÁ£

Ð³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý ³ñ -
Ó³ ·³Ý ·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ -
ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý ÙÇáõ Ã»³Ý ³Ý -
¹³Ù Ý» ñÁ« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ -
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³ ÷³ ½³Ýó
¹ñ³ Ï³Ý ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇÝ« ³Û É»õ
ß³ ï» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
»ñ³Ë ï³ ·Ç ïáõ Ã»³Ý Ëûë -
ù»ñ: §Ø³ñ ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
Ñ»é áõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùû ï» Ý³Ý«
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý  å³ ñ³ ·³ Ý»ñ Ï³Ù ³Ë ï³ Ñ³ -
Ý»É Çñ»Ýó Ù» ù» Ý³ Ý» ñÁ« ·ñ³ ë»Ý »³ ÏÇ Ï³Ù
Ë³ Ýáõ ÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³Ï Ý» ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û -
ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹ÇÏ Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³ -

·Çñ Ý» ñáõ »õ ³ç³Ï óáõ Ã»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñ -
Í»Ýù« å» ï³ Ï³Ý ûÕ³Ï Ý» ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³ ïÇ ³é Ý»Ý ³Ûë ³Ù¿ ÝÁ¦« »½ ñ³ ÷³ Ï»ó
ÐÚ¸ §ÜÇ ÏáÉ ²Õ μ³É »³Ý áõ ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý
ÙÇáõ Ã»³Ý í³ñ ãáõ Ã»³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇ ãÁ:

ÐÚ¸ §ÜÆ ÎàÈ ²Ô ́ ²È º²Ü¦... 
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

www.afhil.com

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ññ Ïáã áõ³Í ³Ûë ³Ý» ñ» õáÛÃ

ÃßÝ³ÙÇ ÇÝ ¹¿Ù å³Û ù³ ñ» Éáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ÙÇ çá óÁ Ù»ñ
³ÝÓ Ý³ Ï³Ý í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ý ß» Õû -
ñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ ñáõ Ã»³Ùμ ·áñ Í³¹ ñ»Ýù ³Ûë Ù³ ëÇÝ
»Õ³Í μá Éáñ Ã» É³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ:

ÎÁ Ù³Õ Ã»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÁ Ù»½ Ù¿ Ñ» -
éáõ å³ Ñ» Éáõ ÖÆ ¶º ðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³ Ï³Ý »õ û· ï³ Ï³ñ
¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõ ÃÇõÝÁ áõ Ý» Ý³Ý:

¶áñÍ Ý³ Ï³ Ýû ñ¿Ý ³ñ ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë -
Ë³Ý ù³Û É» ñáõ ¹Ç Ù³Í »Ýùª Û³ é³ ç³ó Ý» Éáí ù³ Õ³ -
ù³ å» ïáõ Ã»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²Õ Ã³ Ù³ñ¦ Ù³ë Ý³ ×Çõ -
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ï³ñ μ»ñ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ μ»ñ«
áñáÝù μÍ³ËÝ ¹Çñ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ
Ï³ ï³ ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñ ï³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÁ:

²©- ÀÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ñ³ñ ó» ñáõ ßï³å Ù³ñ ÙÇÝ«
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½ Ù»Ý Ù»ñ μá Éáñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ -
éáÛó Ý» ñÁ:

´©- ´ÅßÏ³ Ï³Ý ³ÝÓ Ý³ Ï³½ ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÇßï å³ï ñ³ë ï³ Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñ Ó³ ·³Ý ·» Éáõ
³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý» ñáõ:

¶©-ä³ ñ» Ý³ õá ñáõ ÙÇ »õ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Û³ÝÓ -
Ý³ ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ ï³ ñ¿ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý»ñ »õ
ë³ñ ù³ õá ñáõÙ Ý»ñ ³å³ Ñá í» Éáõ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ:

¸©- ²éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ßï³ åÇ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ -
μÁ« áñ ëï³ÝÓ Ý³Í ¿ ÈÇ μ³ Ý³Ý »³Ý Ï³ñ ÙÇñ Ë³ ãÇÝ
Ñ»ï Ï³å å³ Ñ» ÉÁ ³éûñ »³Û ¹ñáõ Ã»³Ùμ: àñ» õ¿ í³ -
ñ³Ï Ù³Ý å³ ñ³ ·³ ÛÇÝ ÑÇõ³Ý ¹ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ù³ -
å³ ï³ë Ë³Ý å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»Õ Í» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ·Çõ -
ÕÇÝ ÏáÕÙ Ý³ ÏÇ Ùáõï ù» ñÁ ÷³Ï áõ» ó³Ý »õ ²ÛÝ ×³ñ
ÙïÝ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ ñá Ý³ Ï³Ý Ùáõï ùÁ« áõñ
Ñ³ë ï³ï áõ³Í ¿ ëïáõ· Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:

²ÛÝ ×³ ñÇ μá Éáñ Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ï»¹ ñáÝ -
Ý» ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ ÝÇõ ÃÇ í³ ×³ é³ ïáõ -
Ý»ñÝ áõ ¹» Õ³ ñ³Ý Ý» ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ Åá Õá íáõñ ¹Á ÏÁ
ÙÝ³Û ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç: ºñ Ã» õ» ÏÁ ËÇëï å³Û Ù³ Ý³ -
õáñ áõ³Í ¿ ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³Ï ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ ñÇù Ý» -
ñáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ùûï ï» ÕÇ áõ Ý» ó³õ Ñ³Ý -
¹Ç åáõÙ ÙÁª ·Çõ ÕÇë í³ ×³ é³ ïáõ Ý» ñáõ ë» ÷³ Ï³ -
Ý³ ï¿ ñ» ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùÇÝ
·ÉË³ õá ñ³ μ³ñ ùÝÝ³ñÏ áõ» ó³Ý ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ
³å³ Ñáí Ù³Ý  Ñ³ñ óÁ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ Ý³ Ë³½ ·áõ ß³ -
Ï³Ý »õ Ï³Ý Ë³ñ ·ÇÉ Ù³Ý ³Ù¿Ý Ó» õÇ ÙÇ çáó Ý» ñáõ
·áñ Í³¹ ñáõ ÃÇõÝÁ ³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ã³ ÷³ ÝÇß Ý» -
ñáõ Ë³Ëï Ù³Ý »õ ë³ Ï³ ·Ç Ý» ñáõ ã³ ñ³ ß³Ñ Ù³Ý
³éáõÙ Ý» ñáí£

ÐÚ¸ §Î³ñ ÙÇñ É»é¦ Ïá ÙÇ ï¿Ý ³éûñ »³Û ¹ñáõ -
Ã»³Ùμ Ý»ñ Ï³ Ûáõ ÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ »³Ý¦ Ï»¹ ñá ÝÇÝ
Ù¿ç:

êáÛÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ÏÁ Û³Ûï Ý»Ýù Ù»ñ Ñ³Û ñ» -
Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝª  ËÝ¹ñ» Éáí μá Éá ñ¿Ý« áñ ÇÝã å¿ë ³Ù¿Ý
³Ý ·³Ù« ³Ûë ï³· Ý³ åÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ³É óáõ ó³ μ» ñ»Ý
³Ù¿Ý Ó» õÇ ·áñ Í³Ï óáõ ÃÇõÝ:

ÈÇ³ ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³· Ý³åÝ ³É åÇ ïÇ
ßñç³Ý ó»Ýù:

ÐÚ¸ §Î²ð ØÆð Èºè¦ Îà ØÆ î¾

Âð²Øö ÎÀ Ú²Ú î² ð² ð¾« àð §øà ðà Ü²¦
Ä²Ð ðÆÜ  ä²î Ö² èàì §øÆâ ØÀ 
´²ð Î² ò²Ì¦ ¾ âÆ Ü²ê î² Ü¾Ü

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ -
×³ ñ³ ÏÇÝ å³ï ×³ éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í¦ ¿ âÇ Ý³ë ï³ -
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³ Ã»ñ ÃÁ£

§àñ ù³Ý ³É Û³ñ ·»Ù âÇ Ý³ë ï³ÝÝ áõ Ý³ Ë³ ·³Ñ êÇ
ÒÇÝ ÷Ç ÝÁ« ³Ý Ï»ÕÍ Áë» Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í »Ù âÇ Ý³ë -
ï³ Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇ ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ£

§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ ëÇÝ ï»Õ »³Ï å³ Ñ¿ ÇÝ Ù»½¦«
³õ»É óáõ ó³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñÁª ÝÏ³ -
ïÇ áõ Ý» Ý³ Éáí âÇ Ý³ë ï³ ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ ëÏ½μÝ³ Ï³Ý ÷áõ ÉÁ£

´³ óÇ ³ï Ï¿« Âñ³Ù÷ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÁ Ïá ã³Í ¿ §ãÇ -
Ý³ Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿ »õ Ý³ Ë³ å¿ë ³Û¹ Ó» õ³ Ï»ñ åáõ ÙÁ ùÝÝ³ -
¹³ï áõ³Í ¿ñ ²éáÕ ç³ å³ Ñáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ Ï³½ -
Ù³ Ï»ñ åáõ Ã»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ ñ³ ÏÁ §³½ ·³ ÛÇÝ
ë³Ñ Ù³Ý Ý»ñ ãÇ ×³Ýã Ý³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛ Ý³ó áõÇ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ »ñÏ ñÇÝ Ñ»ï¦£

Âñ³Ù÷ Ý³ »õ ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ âÇ Ý³ë ï³ ÝÁ Ù»ñ Å» ÉáõÝ
Ñ³ Ù³ñ ³Ù» ñÇÏ »³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ
§³½ ·³ ÛÇÝ Ñå³ñ ïáõ Ã»³Ý ¹ñë» õá ñáõÙ ¿¦£

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ Ý³ Ë³ å¿ë âÇ -
Ý³ë ï³ ÝÇ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ù» Õ³¹ ñ³Í ¿ñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ ëÇÝ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ Å³ Ù³ -
Ý³ ÏÇÝ ãï» Õ» Ï³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñª Ýß» Éáí« áñ §³ß Ë³ñ ÑÁ Ù»Í
·ÇÝ ÏÁ í×³ ñ¿¦ ³ïáñ å³ï ×³ éáí£ 

Âñ³Ù ÷Ç í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
Ëáñ Ñáõñ ¹Á §ÂáõÇ ÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ñ ãÇ Ý³ Ï³Ý
Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Ý» ñÁª ½³ ÝáÝù ÷³ë ï³ óÇ Ù» Õ³¹ ñ» Éáí Ñ³ -
Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏ Ý» ñáõ »õ Éñ³· ñáÕ Ý» ñáõª ³Û¹
Ù³ ëÇÝ Ñ³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý Û³Ûï Ý» Éáõ μá Éáñ ÷áñ Ó» ñÁ ×Ýß» -
Éáõ »õ íï³Ý ·³ õáñ í³ ñ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ ïáõ »³É Ý» ñÁ Ã³ùó Ý» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£
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ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Հանճարները Եւ Սէրը 

Սիրելի ընթերցող, ներկայիս, երբ ամբողջ աշխարհը անդա-
մալուծուած է այս չարաբաստիկ պսակաձեւ ժահրի պատճառով, 
եւ ամէնուրեք՝ հեռատեսիլը, դիմատետրի ու մամլոյ էջերը... 
հեղեղուած են անոր մասին ահազանգերով ու յուսահատութիւն 
բերող տեղեկատուութիւններով, կ’արժէ քիչ մըն ալ  գեղեցիկ 
զցագումներու մասին կարդալ եւ լաւատեսութեամբ լեցուիլ: 
Շատ եկած-անցած են այս տեսակ համաճարակներ: Այս մէկն ալ 
մարդկութիւնը՝ միասնաբար կը յաղթահարէ: 
Թող որ արեւի լուսաւոր ճառագայթները եւ ՍԻՐՈՅ ջերմ շողերը 
մեր սիրտերը այդ յոյսով լեցնեն:
Առողջութիւն կը մաղթեմ բոլորին, եւ այդ ժահրով բռնկուածներուն՝ 
շուտափոյթ ապաքինում: 
Տէրը բոլորիս պահապան: 

Շ. Մ.

Արցունքներու Մէջէն Ժպտացող Թախծոտ Ծաղրածուն եւ Իր Սէրերը

Սիրելի ընթերցող, նախօրօք ձեզի ներ-
կայացուած էր հայազգի տաղան-
դաւոր մնջկատակ-ծաղրածու Լէոնիտ 

Ենկիպարեանի մասին թղթակցութիւնը՝ 
իր ծննդեան 85-ամեակին նուիրուած: 
Պէտք է խոստովանիլ, որքան ալ գեղեցիկ 
համեմատութիւններով եւ բազմիմաստ ածա-
կաններով նկարագրենք անոր կրկէսային 
մանրապատումները, դարձեալ թերի եւ քիչ 
կ’ըլլայ: Տեսնել պէտք է՝ զգալու եւ հասկնալու համար Ենկիպարեանի 
կախարդանքն ու աստուածատուր հմտութեամբ, ապշեցնող վարպետու-
թեամբ կատարումները:
«Ես հայ եմ...»,-առանց վարանելու հպարտօրէն կ’ըսէր ան, բայց ինքզինք 
նուաստացած զգացած է՝ «...հիւրախաղերով Երեւան եկած իմ հայ-
րենակից Շարլ Ազնաւուրին առաջ։ Ֆրանսա ծնած Ազնաւուրը հետս 
մայրենիով կը խօսէր, իսկ ես ամօթէն կը լռէի, որովհետեւ հայերէն 
հազիւ հարիւր բառ գիտեմ։ Յետոյ ստիպուած անգլերէնի անցանք...»:
Սակայն ան երբեք պատճառ չունեցաւ նուաստացած զգալու իր հան-
դիսատեսին առջեւ, որուն կ’ուրախացնէր, կը խնդացնէր, անչափ կը սիրէր 
եւ կը վստահէր:Մեծ ծաղրածուն կ’ապրէր իր հերոսին պէս. կը սիրէր մարդոց, 
անոնց կը բաժնէր իր բաժին ծաղիկները,իր հոգւոյն լոյսն ու սէրը: Լէոնիտի 
ելոյթներու ժամանակ դահլիճին մէջ սովորաբար ասեղ ձգելու տեղ չէր ըլլար. 
հանդիսատեսը պարզապէս կը պաշտէր անոր, իսկ երկրպագուհիները կը 
խենթանային...:Բեմին վրայ հանդիսատեսին խնդացնելով եւ զուարճացնելով, 
ինք կը մնար միայնակ ու թախծոտ: 
Հրաշալի, մտերմօրէն եւ անկեղծօրէն գրած մանրապատումներով, ան 
կ’օգնէ ստոյգ պատկերացում կազմել իր՝ լուսաւոր մարդ տեսակի մասին. 
«Արտաքինով ու բնաւորութեամբ 20-ամեայ տղայի կը նմանէր (իսկը 
լալու բան է. հիմա աղջիկները գեղեցիկ ու գործնական տղոց կը 
սիրեն,իսկ ինք արուեստագէտ էր եւ կարգին արտաքին ալ չունէր): 
Գլուխն ափերու մէջ, կ’արտասուէր գիշերային անձրեւին հետ։ 
Դժբախտութեան պատճառը մայրն էր, իհարկէ։ Ան իրեն ծնեց կոպիտ 
ու ծիծաղելի դէմքով, բայց մանկութեան օրերուն չսորվեցուց դաժան 
ըլլալ ստորութեան հանդէպ:Սորվեցուց միայն մթնշաղով տարուիլ։ 
Խեղճ ու անզօր կին»: «Ճշգրիտ կը յիշեմ։ 1961թ. Ապրիլ 22-ն էր։ 
Անձրեւախառն ձիւն կու գար, իսկ ես կ’երթայի Մոսկուայի հին կրկէս, 
իմ առաջին մեծ ներկայացումին։ Յանկարծ հայեացքս գամուեցաւ 
ազդագիրին վրայ հսկայ տառերով գրուած մականունիս։ Յուզուեցայ 
ու հեկեկալով շարունակեցի ճանապարհս։ Անհասանելի թուացող 
երազանքս իրականացած էր։...Ես արդէն հանդերձարանն էի։Նայեցայ 
հայելիին ու սարսափեցայ՝ արտասուող ծաղրածո՞ւ։ …Գիտակցութիւնս 
տեղը բերին ծափահարող հանդիսականները։ ...Հասկցած էին զիս: 
Բոլորը խանդավառուած էին, բոլորի դէմքին ժպիտ կար։ Միայն մէկը 
կու լար, չոր-րորդ շարքը նստած կին մը՝ մայրս»:
«…Իմ ծաղրածուն ինքն է իր հերոսին հեղինակը։ …Հրաժարեցայ 
շպարուելու միտքէն ու որոշեցի իմ հերոսը Լէոնիտ Ենկիպարեան 
կոչել եւ ներկայացնել ինքզինքիս։ …Ես կը ջանայի լաւ հասկնալ, 
թէ ի՞նչ մարդ է իմ հերոսս, ի՞նչ կը սիրէ եւ ի՞նչ չի սիրեր, ինչո՞վ 
կ’ապրի...։ Ես անոր օժտեցի մանկական հետաքրքրասիրութեամբ 
եւ հարցասիրութեամբ։ …Ան համեստ մարդ մըն է, ...զաւեշտական 
դրական հերոս է եւ բարի ծիծաղ կ’առաջացնէ։ Նաեւ ասպետ է՝ միշտ 
պատրաստ պաշտպանելու թոյլերն ու կիները։ Եւ չնայած ֆիզիքապէս 

թոյլ է, բայց հոգւով ուժեղ մարդ է…»:
Այսպիսով, պահպանուած են Ենկիպարեանի չծերացող արուեստի 
պատառիկները՝ շարժանկարներ, գրական ստեղծագործութիւններ, որոնց 
հետ անբաժան պէտք է ըլլան նաեւ մեծ դերասանի սիրոյ պատմութիւնները: 
Այսօր պիտի ներկայացնեմ սիրահար Լէոնիտը:

Թոյլերն ու կիները պաշտպանող Լէոնիտը գլուխէն մինչեւ ոտքերը ՍԷՐ 
էր. կը շնչէր եւ կ’արտաշնչէր սէր: Կը զգար ու կ’ապրէր սէրը իր ամբողջ 
խորութեամբ: Թախծոտ, աշունը սիրտին մէջ ծաղրածու, որ ամէնուր սէր 
կը սփռէր: 
Ենկիպարեանի սան, ՀՀ կրկէսային գոր-
ծիչներու միութեան նախագահ, փրո-
ֆէսօր Սօս Պետրոսեան կը յիշէ թէ Ենկի-
պարեան «...երաժշտութիւն շատ կը 
սիրէր, յատկապէս` Ա. Բաբաջանեանի 
ստեղծագործութիւնները...Ան գեղեցիկ 
աղջիկներուն անչափ շատ կը սիրէր եւ 
...կը պաշտէր։ ... Ո՛չ, այն չէ, ինչ կրնան 
մտածել շատեր, որեւէ գռեհիկ բան 
չկար։ Որպէս նկարիչ` կը սիրէր ու կը գնահատէր կնոջ գեղեցկութիւնը 
եւ ամէն օր կը շփուէր մեծ թիւով կանանց հետ»: Նաեւ տժվժիկ կը 
սիրէր. ամէն անգամ գիտնալով որ Սօսին մայրը տժվժիկ պատրաստած է, 
հիւր կ’երթար անոնց:
Այդ բարի մարդուն՝ զոր կը քալէր ցանկութիւններէ, տխրութենէ եւ սէրէ 
հիւսուած բարակ պարանի վրայէն, հաճելի արտաքինով եւ մեծ հռչակ վայելող 
Լէոնիտին շատեր կը համակրէին, կը սիրէին: Ան ալ կը սիրէր ու ծաղիկներ 
կը նուիրէր բոլոր աղջիկներուն: Իր սիրած կիներու կարգին կը գտնուէին 
ժամանակի ամենափայլուն երիտասարդ դերասանուհիներ, որոնք այսօր 
հանրաճանաչ են: Լէոնիտ, երբ կը սիրէր, իր սիրած էակին կը նուիրուէր 
մանկան անկեղծութեամբ ու ամբողջ էութեամբ: Ան բացառիկ քաղաքավար 
էր եւ լաւ գրաւել գիտէր: Ահա, թէ ինչպէս կը սիրեր ան՝

Աղջնակին, որ թռչել գիտի
...Քեզ երբեք ոչինչ չի պատահեր, որովհետեւ դուն երկու սիրտ 
ունիս... Ատոնցմէ մէկը մայրդ տուած է... Իսկ երկրորդը՝ ես։ Պահիր 
կուրծքիդ մէջ իմ խենթ սիրտը: Ու մի վախնար ոչ մէկ բանէ: Անոնք 
կողք կողքի են, թէ մէկը կենայ, միւսը կը զարնէ: Միայն ինծի համար 
մի՛ մտահոգուիր... Իմ սիրտը՝ քու կուրծքիդ մէջ է:
Սակայն Լէոնիտին համար առանձնայատուկ եղան 3-ը՝ Ատա, Բելլա եւ 
Եարմիլա:
Առաջին սէր՝ Ս. Փիթէրսպուրկի թատրոնի 
դերասանուհի Ատա Շէրէմէթեւա: Ձմրան 
պաղ երեկոյ մը, դէպի կրկէս քալող Ատայի ոտքե-
րուն առջեւ ծաղիկներ կը նետուէին. սիրահար 
Լէոնիտը իր սէրն այդպէս կ’արտայայտէր՝ 
արհամարհելով պաղը: Դերասանուհին փոխա-
դարձաբար սիրեց ծաղրածուին, եւ անսալով սիրելիի յորդորներուն ու 
հաւատալով իր «անհաւատարիմ ծաղրածուն» դառնալու խոստումներուն, 
ձգելով թատրոնէն ներս ստանձնած գլխաւոր դերերը՝ մտաւ կրկէս, սիրելի 
էակին հետ եւ անոր մօտ ըլլալու համար: Սակայն կրկէսին մէջ Ատային 
վիճակուած էր միայն հանդիսատեսի պէս նստիլ կրկէսասրահին մէջ եւ օգնել 
սիրելիին. ան անգործութեան մատնուեցաւ, զոր անընդունելի էր իրեն համար: 
Իրավիճակն աւելի անտանելի դարձաւ, երբ Լէոնիտն Ատայի հետ մօրը քով՝ 
Մոսկուայի միայարկ, խղճուկ, փայտեայ տնակը մշտական բնակութեան 
փոխադրուեցաւ, ուր կը բացակայէին ապրուստի ու կենցաղավարութեան 
բոլոր պայմանները: Երեք ամիս անց Ատան հեռացաւ (ան եղաւ Լէոնիտին 
հետ միակ օրինական ամուսնացած կինը): 
«Ծովը մամռակալեցաւ ու գետերը ցամքեցան. տե՛ս, թէ ինչ ըրիր, երբ 
դադրեցար սիրել զիս»:
Հայազգի սիրուած երգչուհի Բելլա Դարբինեան. Լէոնիտի երկրորդ սէրը՝ 
իրմէ ոչ պակաս հռչակաւոր անձ մը: Քիչեր գիտեն այս երկու հռչակներու սիրոյ 
մասին: Երգչուհիին դուստրը, Թերեզա Կասեան բացայայտած է այդ գաղտնի  
սիրոյ պատմութիւնը: Անոնք կը ծանօթանան 1960-ի սկիզբը, Փրահայի մէջ՝ 
հիւրախաղերու ժամանակ, ուր եւ սիրոյ հիմը կը դրուի: 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Եւրոպայի Մրցաշարքերու Յետաձգում
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնի կայքէջին վրայ յայտարարութեան մը 
համաձայն, յետաձգուած են Չեմփիընզ Լիկի, Իւրոբա Լիկի եւ կիներու Չեմփիընզ 
Լիկի աւարտական մրցումները: Մրցումները տեղի պիտի ունենային Յունիսի 
24-ին եւ 27-ին: Յստակ թուական չէ ճշդուած:

Արարատի Փայլուն Արդիւնքները
Այս մարզական շարքով պիտի երթանք ետ, 1970-ական թուականները, երբ 
Երեւանի «Արարատ» ֆութպոլի խումբը Խորհրդային Միութեան զօրաւոր 
խումբերէն էր եւ փայլուն արդիւնքներ կ’արձանագրէր Եւրոպայի բաժակի 
մրցումներուն: Խումբին մարզիչն էր նշանաւոր Նիքիթա Սիմոնեանը: Առաջին 
մասին մէջ պիտի ներկայացնենք 1972-73 տարեշրջանը: Ստորեւ տեսնենք 
«Արարատ»ի արձանագրած արդիւնքները.
ՈՒԵՖԱ-Ի Բաժակ 1972-73
-1/32-րդ աւարտական հանգրուան 
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - ԷՓԱ Լառնաքա (Կիպ.)  1-0, երթ.1-0
-1/16-րդ աւարտական հանգրուան 
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Կրեսհոփըրզ Զուրիխ (Զուից.)  4-2, երթ.3-1
-1/8-րդ աւարտական հանգրուան 
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Քայզըրսլաութըրն (Արեւմտ.Գեր.)  2-0 տուգ.4-5, 
երթ.0-2
«Քայզըրսլաութըրն» քառորդ աւարտական հանգրուանին զիջեցաւ համերկրա-
ցի «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ին: «Պորուսիա» հասաւ աւարտական 
հանգրուան, ուր արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Պոր.Մէօնշընկլատպախ (Արեւմտ.Գեր.)  - Լիվըրփուլ (Անգ.) 2-0, երթ.0-3
Կոլեր. Երթի մրցում.Քիկըն 21, 32, Լոյտ 61
Դարձի մրցում. Հեյնքէս 29, 40
«Լիվըրփուլ» շահեցաւ տիտղոսը:  

Երկրորդ մասին մէջ պիտի ներկայացնենք 1974-75 տարեշրջանը: Այս տարի-
ներուն Եւրոպայի հսկան էր Գերմանիոյ «Պայըրն Միւնիխ»ը: Ստորեւ տեսնենք 
«Արարատ»ի արձանագրած արդիւնքները.
Եւրոպայի Ախոյեաններու Բաժակ 1974-75
-1/16-րդ աւարտական հանգրուան 18 եւ 24 Սեպտեմբեր 1974
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Վայքինկ Սթավենճըր (Նոր.)  4-2, երթ.2-0
Երթի կոլեր.Մարքարով  51, 81
Դարձի կոլեր.Մարքարով 29, 50, 59, Պոնտարենքօ 83 – Նիլսըն 41, Պերլանտ 42
-1/8-րդ աւարտական հանգրուան 22 Հոկտեմբեր եւ 5 Նոյեմբեր 1974
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Քորք Սելթիք (Իրլանտա)  5-0, երթ.2-1
Երթի կոլեր.Զանազանեան 25, Ղազարեան 65 – Թեմպլինկ 89
Դարձի կոլեր.Պօղոսեան 29, 67, Զանազանեան 54, Իշտոյեան 62, Անդրէասեան 
74
-1/4-րդ աւարտական հանգրուան 4 եւ 11 Մարտ 1975
Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  - Պայըրն Միւնիխ (Արեւմտ.Գեր.)  1-0, երթ.0-2
Երթի կոլեր.Հէօնէս 72, Թորսթընսըն 83
Դարձի կոլ. Անդրէասեան 35
Այդ տարեշրջանին, «Արարատ» դարձաւ միակ խումբը, որ կրցաւ յաղթել «Պայըրն 
Միւնիխ»ին, որու մաս կը կազմէին Գերմանիոյ հաւաքականի շատ մը մարզիկներ: 
«Պայըրն» աւարտականին յաղթեց Անգլիոյ «Լիծ Եունայթըտ»ին 2-0 հաշիւով 
եւ դարձաւ Եւրոպայի ախոյեան: Ռմբարկուներու ցուցակը գլխաւորեցին Կերտ 
Մուլըր «Պայըրն Միւնիխ»էն եւ Էտուար Մարքարով «Արարատ»էն 5-ական 
կոլերով: 

Երրորդ մասին մէջ պիտի ներկայացնենք 1975-76 տարեշրջանը: Ստորեւ 
տեսնենք «Արարատ»ի արձանագրած արդիւնքները.
Բաժակակիրներու Բաժակ 1975-76
-1/16-րդ աւարտական հանգրուան 
Անորթոզիս Ֆամակուսթա  (Կիպ.)  - Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ) 1-1, երթ.0-9
-1/8-րդ աւարտական հանգրուան 
Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ (Անգ.) - Արարատ Երեւան (ԽՍՀՄ)  3-1, երթ.1-1
 «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ» քառորդ աւարտական հանգրուանին յաղթեց 
Հոլանտայի «ԱՏՕ Տէն Հաակ»ին  յաղթելով երթին 3-1 հաշիւով, իսկ դարձին 
պարտուելով 2-4 հաշիւով: Կիսաւարտական հանգրուանին, յաղթեց Արեւմտ.
Գերմանիոյ «Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ»ին յաղթեցով երթին 3-1 հաշիւով, 
իսկ դարձին պարտուելով 1-2 հաշիւով:  «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ» հասաւ 
աւարտական հանգրուան, ուր արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Անտըրլեխթ (Պելճիքա)  - Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ (Անգ.) 4-2
Կոլեր. Ռենսեմպրինք 42, տուգ.73, Վան Տէր Էլսթ 48, 87 - Հոլանտ 28, Ռոպսըն 68
 «Անտըրլեխթ» շահեցաւ տիտղոսը:  

Բաժակակիրներու մրցաշարքին կը մասնակցէին իրենց երկիրներու ֆութպոլի 
բաժակը շահած խումբերը: Այս մրցաշարքը ապա ջնջուեցաւ եւ ներկայիս իրենց 
երկիրներու բաժակը շահած խումբերը կը մասնակցին Իւրոբա Լիկին, որպէս 
երրորդ մասնակից իւրաքանչիւր երկրէ: 

Սերժիօ Ռամոսի Տագնապը
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի կեդրոնական պաշտպան Սերժիօ Ռամոս եւ 
ակումբին տնօրէնութիւնը երկու կողմերուն միջեւ կնքուած համաձայնագրի 
վերանորոգման հարց ունին: Ըստ Ակումբի օրէնքին, 32-էն մեծ տարիք ունեցող 
ֆութպոլիստներու հետ կը կնքուի մէկ տարուան համաձայնագիր, մինչ Ռամոս, 
որ 33 տարեկան է, կը պահանջէ իր հետ կնքել երկարաժամկէտ համաձայնագիր: 
Ռամոսի համաձայնագիրը կ’աւարտի 2021 թուականին:

2018-ի Աշխարհի Բաժակի Ժապաւէնը
ՖԻՖԱ-ն հրապարակած է 2018 թուականի ֆութպոլի աշխարհի բաժակի 
ժապաւէնը: Ժապաւէնին մէջ ներկայացուած են աշխարհի բաժակի մրցաշարքի 
բոլոր հանգրուանները: Մրցաշարքը տեղի ունեցաւ Ռուսիոյ 12 քաղաքներու 
մէջ: Կրնաք ժապաւէնը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://www.youtube.com/watch?v=MiAcU2DvbXM

Սպանիա Կորսնցուց Լորենզօ Սանզը
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի նախկին նախագահ Լորենզօ Սանզ, որ 1995-էն 
2000 ստանձնած էր ակումբին նախագահութիւնը եւ կրցաւ անոր վերադաձնել 
իր նախկին փառքը, երբ 32 տարուան դադարէ ետք «Ռէալ Մատրիտ» 1998-
ին կրցաւ շահիլ Եւրոպայի ախոյեաններու բաժակը, մեռաւ վարակուելէ ետք 
Գորոնա ժահրէն: Ան 76 տարեկան էր:

Հայաստանի Հաւաքականի Մարզիչը Ի՞նչ 
Կ'ըսէ
Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ սպանացի 
Խոաքին Քապարոս հարցազրոյց տուած է 
«Արմէնփրես»ին: Սպանացի մասնագէտը 
մեծ համարում ունի Հենրիխ Մխիթարեանի 
հանդէպ: Ան հազ մարզիկը համարէ բարձ-
րակարգ արհեստավարժ մը, որու դաշտին 
մէջ ներկայութիւնը վստահութիւն կը ներշնչէ 
հաւաքականի իր ընկերներուն: 
Մարզիչը յոյս ունի Եւրոպայի Ազգերու Լիկայի 
մրցաշարքին գրաւել խմբակին առաջին դիրքը: 
կարեւոր է, ըստ իրեն, յառաջ երթալ քայլ առ 
քայլ: 
Քապարոս շատ խանդավառ է իր նոր գործով: Ան կը յայտարարէ, թէ շատ լաւ 
ձեւով ընդունուած է Հայաստանի մէջ եւ պիտի փորձէ իր լուման դնել երկրին մէջ 
ֆութպոլի զարգացման գործին մէջ: Ան նաեւ յայտարարեց, թէ հաւաքականը 
գլխաւորելու իր որոշումին մէջ մեծ դեր ունեցած են Խինէս Մելենտեսը եւ 
Անթոնիօ Ֆլորէսը, որոնք Հայաստանի ֆութպոլի զարգացման հոլովոյթին մէջ 
դեր ստանձնած են եւ իր ուսուցիչներն են: Նաեւ վստահութիւն ունի Ֆետերա-
սիոնի նախագահին, որ լուրջ ծրագիր ունեցող մարդ է:
Մարզիչը ըսած է նաեւ, որ ինք ցարդ միայն ակումբներ մարզած է, սակայն շատ 
լաւ պատկերացում ունի հաւաքական մարզելու առանձնայատկութիւններուն 
մասին: Ան յայտարարած է, թէ ինք պիտի աշխատի կարելիութեան սահմաննե-
րուն մէջ, իր ունեցած մարզիկներուն կարելիութիւնները նկատի առնելով: Անոնք 
պիտի յարմարեցնէ իր մարտավարութեան եւ գաղափարներուն: Կարեւոր է, որ 
գիտնայ իւրաքանչիւր հաւաքականի մարզիկ, թէ ինք ընտրեալ է եւ կը կրէ մեծ 
պատասխանատուութիւն:

Զիտան Երկարաձգեց
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի մարզիչ Զէյնըտտին Զիտան մէկ տարուան 
ժամանակաշրջանի մը համար երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբի 
տնօրէնութեան հետ:

Պարսելոնայի Մարզիչը Երկարաձգեց Իր 
Համաձայնագիրը
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի մարզիչ Քիքէ Սետիէն մէկ տարուան 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ժամանակամիջոցի մը համար երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբի 
տնօրէնութեան հետ:

Արսենալի Պայմանը Մխիթարեանի 
Փոխանցման Համար
Անգլիոյ «Արսենալ» ակումբը 25 միլիոն եուրօ կը պահանջէ Հայաստանի 
հաւաքականի կիսապաշտպան եւ ներկայիս Իտալիոյ «Ռոմա»ին մաս կազմող 
Հենրիխ Մխիթարեանի փոխանցման համար: Մխիթարեան «Ռոմա»ի կազմին 
մէջ մասնակցած է 8 մրցումի, նշանակած է 6 կոլ եւ կատարած է 3 փոխանցում: 

Կարճ Լուրեր
-Անգլիոյ ախոյեանութեան կայքէջին մէջ հրապարակուեցաւ, թէ ախոյեանութեան 
մրցումները պիտի վերսկսին Մայիսին: Մրցումները պէտք է աւարտած ըլլան 
1 Յունիսին:
-Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ի տնօրէնութիւնը որոշած է չնորոգել Մարիօ 
Կէօցէի համաձայնագիր, որ կ’աւարտի այս մարզական տարեշրջանի աւարտին:
-Ըստ Անգլիոյ «Ինտիփենտընթ» օրաթերթին, ախոյեանութիւնը վերսկսելէն 
ետք մրցումները կրնան տեղի ունենալ առանց հանդիսատեսի:
-Ըստ Իտալիոյ բնապահպանութեան մասնագէտ Փիէռ Լուիճի Լոպալքոյի, երկրի 
այս տարուան ախոյեանութեան մրցումները կրնան ջնջուիլ, Գորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառով, որ հարուածեց Իտալիան եւ յայտնի չէ, թէ մինչեւ 
երբ պիտի տեւէ անոր ազդեցութիւնը:
-Ըստ Անգլիոյ «Տը Սան» օրաթերթին, «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի կիսա-
պաշտպաններ Զէս Լինկարտ եւ Անտրէա Փերեյրա այս տարեշրջանի աւարտին 
հաւանաբար ձգեն ակումբը: Մարզիչ Սոլսքիար զիրենք նկատի չունի իր ծրագրին 
մէջ, անոնց արձանագրած միջակէն վար մակարդակին պատճառով:

Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն Պիտի 
Վճռէ
Ըստ «Արմէնփրես»ի, Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի նախագահ Թոմաս 
Պախ յայտարարած է, թէ չորս շաբթուան ընթացքին որոշում պիտի կայացնեն 
Ողիմպիական Խաղերու յետաձգման մասին, խորհրդակցելէ ետք Ճաբոնական 
կողմին հետ: Մի քանի Ազգային Ողիմպիական Կոմիտէներ պահանջած են 
Խաղերու յետաձգումը, Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Գանատա, 
Աւստրալիա, Նորվեկիա, Իրան, Աւստրիա եւ Պրազիլ այն երկիրներն են, որոնք 
ցարդ խնդրած են յետաձգել Խաղերը: ճաբոնի վարչապետն ալ յայտարարած է, 
թէ համաճարակին պատճառով Խաղերը պէտք է յետաձգել որոշ ժամանակով: 
Ողիմպիական Խաղերու պատմութեան մէջ միայն Համաշխարհային պատերազ-
մին պատճառով տեղի չեն ունեցած երեք խաղեր 1916-ին Պերլինի մէջ, 1940 
թուականին Թոքիոյի մէջ եւ 1944 թուականին Լոնտոնի մէջ: Ողիմպիական ջահը 
արդէն վառեցին Յունաստանի մէջ, Ողիմպոս լերան վրայ եւ փոխադրեցին Ճաբոն, 
ուր 24 Յուլիսին պիտի սկսին Ողիմպիական Խաղերը, ըստ դրուած ծրագիրին:

Սթանքովիչի Մահը
Միջազգային պասքեթպոլի ֆետե-
րասիոնը՝ ՖԻՊԱ-ն յայտարարեց իր 
նախկին նախագահ եւ պատուոյ 
անդամ սերպ Պորիսլավ Սթանքովիչի 
մահը, 94 տարեկանին: Սթանքովիչ 
որպէս մարզիկ մաս կազմած է 
«Ցրվենա Զվեզտա»ին, «Ժելեզնիշար 
Պելկրատ»ին եւ «Փարթիզան Պելկ-
րատ»ին: Մարզած է Սերպիոյ «Փար-
թիզան»ը, «ՕՔՔ»ը եւ Իտալիոյ 
«Քանթու»ն: Որպէս մարզիկ, երեք 
անգամ դարձած է Եուկոսլավիոյ 
ախոյեան: Որպէս մարզիչ, երեք 
անգամ շահած է Եուկոսլավիոյ 
ախոյեանութիւնը եւ երկու անգամ 
Եուկասլովիոյ բաժակը: Մէկ անգամ 
շահած է Իտալիոյ ախոյեանութիւնը: 1985 թուականին պարգեւատրուած է 
Ողիմպիական ամենաբարձր մետալով, իր կատարած աշխատանքին համար 
պասքեթպոլի մարզաձեւին մէջ: Ան էր որ 1989 թուականին որպէս ՖԻՊԱ-ի 
ընդհանուր քարտուղար, թոյլ տուաւ որ ԱՄՆ-ի արհեստավարժ մարզիկներ 
մասնակցին Ողիմպիական խաղերուն: Ան անդամ էր նաեւ Միջազգային 
Ողիմպիական Կոմիտէին:

Ճատրակ
Յաւակնորդներու Մրցաշարք
Նափոմնիաշչիի 3-րդ Յաղթանակը
Մոսկուայի մէջ սկսան ճատրակի աշխարհի ախոյեանութեան յաւակնորդներու 
մրցաշարքի մրցումները Մրցաշարքին յաղթողը պիտի մրցի աշխարհի ախոյեան 
նորվեկիացի Մակնուտ Քարլսընի դէմ, որոշելու համար աշխարհի 2020 
թուականի ախոյեանը: Մրցաշարքին կը մասնակցին ութ մեծ վարպետներ՝ 
Ռուսիայէն Եան Նեփոմնիաշչի, Ալեքսանտր Կրիշչուք, Քիրիլ Ալէսէենքօ, 
ֆրանսայէն Մաքսիմ Վաշիէ Լակրաւ, Չինաստանէն Ուանկ Հաօ, Տինկ Լիրէն, 
ԱՄՆ-էն Ֆապիանօ Քարուանա եւ Հոլանտայէն Անիշ Կիրի: Ան պիտի ընդգրկէ 
14 հանգրուաններ: Ատրպէյճանէն Թեյմուր Ռաճապով պահանջած էր յետաձգել 
մրցաշարքը Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, սակայն մերժուած 
էր: Վաշիէ-Լակրաւ փոխարինեց զինք: 3-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա  - Լիրէն  0-1, Կիրի – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5
Կրիշչուք – Հաօ  0,5-0,5,  Ալէքսէենքօ – Նեփոմնիաշչի 0,5-0,5
4-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա – Նեփոմնիաշչի  0,5-0,5, Հաօ – Ալէքսէենքօ 0,5-0,5
Վաշիէ-Լակրաւ – Կրիշչուք  0,5-0,5, Լիրէն – Կիրի 0,5-0,5
5-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա - Կիրի  0,5-0,5,  Կրիշչուք – Լիրէն  0,5-0,5
Ալէքսէենքօ - Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, Նեփոմնիաշչի - Հաօ  1-0
6-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Կրիշչուք - Քարուանա 0,5-0,5,  Ալէքսէենքօ - Կիրի  0-1
Հաօ - Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5,  Նեփոմնիաշչի - Լիրէն  1-0
Առաջատար ռուս Եան Նեփոմնիաշչի տարաւ իր երրորդ յաղթանակը եւ մէկ 
կէտի տարբերութեամբ հեռացաւ ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ-Լակրաւէն:
Դասաւորում.1) Ե.Նեփոմնիաշչի-Ռուս. 4,5 կէտ, 2)Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր. 3,5 
կէտ, 3)Ֆ.Քարուանա-ԱՄՆ  3 կէտ:

Շաւարշ Կարապետեան Նոր Պաշտօն 
Ստանձնեց
Հայաստանի նշանաւոր սուզուող 
Շաւարշ Կարապետեան նշանակուած է 
Ռուսիոյ Դաշնութեան անդամ Պաշքի-
րիայի հանրապետութեան նախագահի 
խորհրդական: Ան պիտի օգնէ հան-
րապետութեան մէջ մարզական շար-
ժումը զարգացնելու գործին մէջ եւ 
պիտի հաստատուի այդ երկիրը: Շաւարշ 
կԿարապետեան նշանաւոր սուցուող է, 
սահմանած է 11 մրցանիշ, 17 անգամ 
դարձած է աշխարհի ախոյեան, Եւրոպայի ախոյեանութեան տիտղոսը շահած 
է 13 անգամ, իսկ եօթ անգամ դարձած է Խորհրդային Միութեան ախոյեան:

Ձմեռնային Մարզաձեւեր
Դահոյկով Ցատկ
Լունտպի Եւ Քրաֆթ Շահեցան Տիտղոսները
Տեղի ունեցան դահոյկով ցատկի աշխարհի ախոյեանութեան մրցումները 
Նորվեկիոյ Թրոնտհայմ քաղաքի մարզական աւանին մէջ: Արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Պարզ բլուրի Ա. ցատկ տղաք.1)Փիթըր Փրեվց-Սլովեն. 279,0 կէտ, 2)Մարքուս 
Այզընպիշլըր-Գեր. 278,6 կէտ,  3)Սթեֆան Լեյհէ-Գեր. 277,5  կէտ
- Պարզ բլուրի Ա. ցատկ կիներ.1)Սառա Թաքանաշի-Ճաբ. 296,9 կէտ, 2)Մարէն 
Լունտպի-Նոր.295,4 կէտ,  3)Սիլիէ Օփսէթ-Նոր. 293,5 կէտ
- Պարզ բլուրի 2-րդ ցատկ տղաք.1)Քամիլ Սթոչ-Լեհ. 264,3 կէտ, 2)Զիկա Ելար-
Սլովեն. 259.0 կէտ,  3)Թիմի Զայց-Սլովեն.257,6  կէտ
- Պարզ բլուրի 2-րդ ցատկ կիներ.1)Մարէն Լունտպի-Նոր. 262,3 կէտ, 2)Սիլիէ 
Օփսէթ-Նոր.261,6 կէտ,  3)Չիարա Հոլզըլ-Աւստ. 255,1 կէտ
- Ընդհանուր դասաւորում տղաք.1)Սթեֆան Քրաֆթ-Աւստ. 1659 կէտ, 2)Քարլ 
Կեյկըր-Գեր. 1519 կէտ,  3)Ռիոյու Քոպայաշի-Ճաբ.1178  կէտ
- Ընդհանուր դասաւորում կիներ.1)Մարէն Լունտպի-Նոր. 1220 կէտ, 2)Չիարա 
Հոլզըլ-Աւստ.1155 կէտ,  3)Էվա Փինքըլնիկ-Աւստ. 1029 կէտ
Այսպիսով, կիներու մրցաշարքի տիտղոսը շահեցաւ նորվեկիացի Մարէն 
Լունտպի, իսկ տղոց մրցաշարքի տիտղոսը շահեցաւ աւստրիացի Սթեֆան 
Քրաֆթ:
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Լէոնիտ, որ արդէն մեծ ճանաչում ունեցող եւ 
շատ սիրուած դերասան մըն էր Չեխիոյ մէջ, 
սակայն շատ համեստ կեանքով կ’ապրէր, 
կ’առաջարկէ երգչուհիին ցոյց տալ Փրահան: 
Անսպասելի տեղացած անձրեւէն թրջուած 
զոյգը կը մտնէ գիշերային ակումբ մը, ուր 
Լէոնիտին ճանչնալով, անոնց կը նստեցնեն 
կեդրոնը: 
«Նայեցայ շուրջս,-կը պատմէ Բելլան,-երե-
կոյեան շքեղ զգեստներով կանայք եւ տղամարդիկ էին: Մենք՝ ոտքէն-
գլուխ թաց: ...Երկուքս ալ խղճուկ տեսք ունէինք: Ես զայրացած 
էի: Հիմա կը հասկնամ որ կեանքին մէջ ամէն ինչ յարաբերական 
է, միայն գեղեցիկ պահերը կը մնան յիշողութեան մէջ: Ծրագիրին 
վերջը հաղորդավարը չեխերէն բան մը խօսեցաւ եւ բարձրաձայն 
ըսաւ` Լէոնիտ Ենկիպարով: Բոլորը յոտնկայս ծափահարեցին, ապա 
նուագախումբը միայն անոր համար նուագեց «Սեւ Աչերը», եւ 
Լէոնեան զիս պարի հրաւիրեց: Բեմին վրայ կ’ուզէի ամօթէն մեռնիլ, 
իսկ Լէոնեան ժպտալով ըսաւ. «Ես երջանիկ եմ»: Ես զայրոյթէս անոր 
չէի նայէր, կը նայէի մեր թրջուած ոտքերուն եւ յանկարծ աչքս ինկաւ 
անոր պատռած կօշիկին: Ականջին շշնջացի. «Կօշիկդ պատռած է»: 
«Գիտեմ»,-ըսաւ: Որոշեցի` վաղն եւեթ անոր համար կօշիկ գնել: Բայց 
ինչպէ՞ս գիտնալ ոտքին թիւը, որ չկռահի մտադրութիւնս: ...Ըսի.«Այդ 
ի՞նչ փոքրիկ ոտքեր ունիս, Լէոնեայ, թիւ 37-ը կ’ըլլա՞յ»: «Ի՛նչ է, զիս 
կնոջ տե՞ղ դրած ես,- զայրացաւ ան,- ոտքս 41 թիւ է: ...Երեւի կօշիկներս 
շատ մաշած են, այդ տպաւորութիւնը կը ձգեն»:
Յաջորդ առտու զոյգ մը կօշիկ գնեցի, ինք սենեակը չէր, մահճակալին 
վրայ դրի ու դուրս եկայ: Քիչ անց դուռս թակեցին, Լէոնեան էր` նոր 
կօշիկներով, արցունքն աչքերուն: «Կեանքիս մէջ առաջին անգամ 
նուէր կը ստանամ»,-յուզուած ըսաւ ան: (Յաջորդ օրը Բելլան կը մեկնի 
Փրահայէն): Ենկիպարեանի հիւրախաղերու աւարտին նոյն ակումբին 
մէջ երեկոյ կազմակերպած են: Ան պատուիրած է «Սեւ Աչերը» եւ տեղէն 
ելլելով, հանած է կօշիկը, սեղմած կուրծքին, լուռ, արտասուաթոր 
աչքերով ոտքի մնացած է մինչեւ երաժշտութեան աւարտը… (Այս 
մասին Բելլային կը պատմէ անոնց ընդհանուր ընկերներէն մէկը): Հիմա կը 
հասկնամ որ այն անձրեւոտ օրը, Փրահային մէջ իսկապէս երջանիկ 
էինք»:
Ահա, թէ մնջախաղի մեծ վարպետը ինչպէս արտայայտած է Բելլայի նկատ-
մամբ իր խորունկ սէրն ու կարօտը։
Սէրը փոխադարձ էր. Ենկիպարեանը ամուսնութեան առաջարկ կ’ընէ, 
սակայն անյայտ պատճառներով այդ սէրն ամուսնութեամբ չ’աւարտիր:
«Երբ Լէոնիտը մայրիկիս ամուսնութեան առաջարկութիւն ըրած է, 
ան այդ մասին ըսած է իր Զապէլ մօրաքրոջը։ Վերջինս ...ըսած է` 
մեզի միայն ծաղրածուն կը պակսէր»,-կը պատմէ Թերեզան։-Կատակով 
ըսուած այդ արտայայտութիւնը, կարծես, կանխորոշած է անոնց 
յետագայ ճակատագիրը...»:
Լէոնիտ կը նուաճէ Բելլայի սիրտը թէ՛ իր տաղանդով, թէ՛ բարի սիրտով։ 
Նոյնիսկ Մոսկուա-Երեւան հեռաւորութիւնը արգելք չի հանդիսանար անոնց 
սիրոյն. Ենկիպարեան պարբերաբար ժամանակ կը գտնէր եւ կ’այցելէր իր 
սիրելիին։ Սակայն, սկսած գեղեցիկ սիրավէպն աւելի ուշ կը վերածուի մեծ 
եւ իրական ընկերութեան։ 
«Չեմ կրնար ըսել, թէ ինչու չամուսնացան, բայց հրաշալի կը յիշեմ որ 
յետագային շատ լաւ ընկերներ էին, կին-տղամարդ յարաբերութիւն-
ներն այլեւս չկային անոնց մէջ, ու շատ հարազատական զգացումներ 
կային: Վերջին անգամ ան եկաւ մօրս մօտ՝ իր մահէն առաջ, այցելեց 
անոր նոր տունը, ուր նոյնիսկ կահոյք չկար: Ենկիպարեան խոստացաւ 
կահոյք գնել Բելլայի տան համար»։
Սակայն Լէոնիտ չի հասնիր իրագործել իր խոստումը... Անոնց ընկերութիւնը 
կ’ընդհատէ դերասանին վաղաժամ մահը: Բելլան ծանր կը տանի Լէոնիտին 
կորուստը, եւ մինչեւ կեանքին վերջ կ’ապրի իր սիրելի դերասանին եւ հրաշալի 
ընկերոջը վաղաժամ մահուան ցաւը սիրտին մէջ կրելով, միաժամանակ միշտ 
ջերմութեամբ ու թախիծով յիշելով անոր: 

Քանի մը խօսք Երեւանի մասին
Անգամ մը, երբ աշունը իջնելով լեռներէն քաղաքի փողոցները շագա-
նակաոսկեգոյն դարձուց, քաղաք եկաւ ծաղրածուն: Չեմ գիտեր, գուցէ 
ան սիրեց երկարոտն ու թուխ աղջկան, կամ գուցէ ատիկա հեքիաթ է:
Բայց ճիշդ է որ ան աչքերու մէջ աշնանային անձրեւները լի հեռացաւ: 
(Լ. Ենկիպարեան)

Երրորդ սէր-չեխ նկարչուհի եւ լրագրող Եարմիլա Կալամգովա: Անոնք 
հանդիպեցան Փրահայի մէջ: «Չար լեզուները» կ’ըսէին, թէ Եարմիլան 

Արցունքներու Մէջէն Ժպտացող Թախծոտ Ծաղրածուն եւ Իր Սէրերը
հակախորհրդային կազմակերպութեան անդամ էր, որուն պատճառով 
սիրահարներն այդպէս ալ չկրցան օրինականացնել իրենց յարաբերութիւն-
ները:

Եարմիլան, որ անչափ խորը եւ անկեղծ կը սիրէր Լէոնիտին, իր ողջ կեանքը 
կապել կ’ուզէր անոր հետ: Այդ սէրն օրինական կապով չմիացաւ, սակայն 
ամրագրուեցաւ 1965-ին դստեր՝ Պարպարայի ծնունդով: Բայց Լէոնիտ, որ 
չնայած մեծ ցանկութիւն ունէր լաւ ընտանիք ստեղծել եւ մնալ կնոջ ու սիրելի 
դստեր հետ, ստիպուած էր վերադառնալ Մոսկուա՝ իր արուեստն ու կրկէսա-
յին գործունէութիւնը շարունակելու: Ուստի, աղջիկը կը մեծնար հօրմէ հեռու: 
Կ’ըսուի, թէ իր կեանքի վերջին 20 օրերուն 
Լէոնիտ կը կանխազգար եւ յաճախ մօտիկ 
մարդոց կ’ըսէր որ ինք պիտի հեռա-
նայ կեանքէն 37 տարեկանին, ճիշդ իր 
կուռքերու՝ Վան Կոկի եւ Ա. Պուշկինի պէս: 
Երբ Լէոնիտ վախճանեցաւ, բնութիւնը 
տեղատարափ անձրեւով հրաժեշտ կու 
տար անձրեւի մեծ սիրահարին եւ կ’ողբար 
անոր կորուստը: Բազմաթիւ ներկաներու 
մէջ յուղարկաւորներու ուշադրութիւնը կը 
գրաւէր սեւազգեստ կին մը՝ իր դստեր հետ. 
Եարմիլա Կալամգովան էր՝ Պարպարային 
հետ: Ճիշդ տարի մը վերջ Փրահայէն անծանօթ մէկը կը զանգէ Լէոնիտի 
մօրը եւ կը տեղեկացնէ որ Եարմիլան ինքնաշարժի արկածի զոհ եղած է, 
եւ որ Պարպարայի խնամքը ստանձնած են անոր ծնողները: Իսկ ներկայիս 
Պարպարայի որդի Փիոթրը, Ենկիպարեանի թոռնիկը, վերջինիս ուղին 
որդեգրելով՝ ծաղրածու դարձած է: Ան այցելած է Մոսկուա գտնուող մեծ հօրը 
շիրիմին, եւ մտերիմ կապի մէջ է իր հայ ազգականին՝ Լէոնիտի խորթ մեծ 
եղբօր՝ ՍՍՀՄ ժող.արթիսթ, նախկինին Երեւանի Դրամատիկական թատրոնի 
գլխաւոր բեմադրիչ եւ ՀՀ Թատերական Ընկերութեան նախագահ՝ Հրաչեայ 
Ղափլանեանի դստեր հետ:  

* * *
Ահա այսպիսին էր աշխարհի քաղաքացի՝ լուսաւոր, ջերմ եւ բարի, անսահման 
անկեղծ ժպտացող եւ թախծոտ՝ սեւ, լայնեզր գլխարկով, գծաւոր շապիկով 
եւ պարզ սեւ տաբատով երիտասարդ ծաղրածուն, որուն մասին հռչակաւոր 
անձեր ըսած են. 
«Հոյակապ դերասան է: Անոր դիմախաղային գողտրիկ տեսարաններն 
առանց բառերու զարմանալի պատմուածքներ են մարդու ուրախու-
թեան ու տխրութեան մասին: Ան շարժման մեծ բանաստեղծ է՝ 
մնջախաղի հանճար: Անոր անունը կը մնայ որպէս լեգենդ»:-Ֆրանսացի 
հանրահռչակ դերասան, ծաղրածու Մարսէլ Մարսօ՝ առաջին անգամ 
Լեհաստանին մէջ դիտելով անոր կատարումը: Իսկ երկրորդ անգամ՝ արդէն 
Երեւանի մէջ, ան դիմած է հրաշք մնջկատակին.«Մինչեւ այսօր կ’ըսուէր թէ 
ներկայիս թիւ մէկ մնջկատակը ես եմ. իսկ այսօր ես կ’ըսեմ՝ առաջինը 
դուն ես՝ Լէոնիտ Ենկիպարեան, ես՝ երկրորդն եմ»: (Նշենք որ Մարտ 
22-ին Մարսոյի ծննդեան 97-ամեակն էր):
«Ան գիսաստղ մըն էր, որ անցաւ Երկրի կողքէն ու լուսաւորեց իր 
ճանապարհը»:-Ռուս նշանաւոր դերասան Ռոլան Պիգով:
«Ուրեմն դո՞ւն ես ադ նոր աստղը: Լսած եմ, գիտեմ, մանչս: Ուրախ 
եմ, լաւ սկսած ես, ճիշդ կ’երթաս: Հայերէն կը հասկնա՞ս: Կարեւորը՝ 
ոգիդ հայ է, բաց ու անհատակ: Դուն կրկէսէն ներս թատրոն կը 
խաղաս»:-Հայ հռչակաւոր դերասան Վահրամ Փափազեան (երբ առաջին 
անգամ հանդիպած է Լէոնիտին):
Իսկ որ իրապէս Լէոնիտի ոգին, էութիւնը հայ էր, կը հաստատեն նաեւ իր 
շատ գրութիւններ: Ան, որ Երեւան եկած էր հայերէն քանի մը բառ գիտնալով 
միայն, լաւ ծանօթ էր հայ դասական գրողներու գործերուն: «Ես կ’ապրիմ 
Արարատեան հարթավայրին մէջ: Այս հարթավայրը թասի կը նմանի, 
որու եզրերը լեռներն են: Ես կ’ապրիմ երկրի ափին մէջ: Ես կ’ապրիմ 
Աբովեանի վէրքերով ծածկուած ափին մէջ»:
Ենկիպարեան հրաժեշտ տալով կեանքին՝ սերունդներուն իբրեւ ժառանգու-
թիւն ձգեց լոյսի ճառագայթներու փունջեր, լաւատեսութիւն, ջերմութիւն եւ 
սէր:

 Դիմախաղային ուրուագիծ՝ 
«Որսացի Երջանկութիւնը», 

1971թ. 
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Ճշմարտութիւնը տեսնե՛լու։
Յուսահատութիւնը յոյսին դէմ գործուող մեղք մըն 
է։ Յուսահատութեամբ մարդ կը դադրի Աստուծմէ 
յուսալէ իր անձնական փրկութիւնը, հոն հասնելու 
օգնութիւնները կամ իր մեղքերուն ներումը։
Յուսահատութեամբ մարդ կ՚ընդդիմանայ 
Աստուծոյ Բարութեան, Անոր Արդարութեան՝ քանի 
որ Տէրը հաւատարիմ է Իր խոստումներուն մէջ, եւ 
վերջապէս ան կ՚ընդդիմանայ Իր Ողորմութեան։
Եւ ահաւասիկ, այս իսկ պատճառով, յոյսը պէտք 
է զօրանայ համբերութեա՛մբ…։
Այս բազմաթիւ սահմանումներէն կը հետեւցնենք, 
թէ «համբերող մարդ» կը նշանակէ այն անձը՝ որ յոյս 
ունի, համբերատար է, հոգեպէս տոկուն եւ չարքաշ 
է. երկայնամիտ է, կը հանդուրժէ, բարկութեամբ 
չի գրգռուիր, չի ջղայնանար, ներողամիտ կը 
գտնուի, լայնախոհ է. չի գանգատիր, չի մրմռար եւ 
խաղաղութեամբ եւ յո՛յսով կը սպասէ, կ՚ակնկալէ 
եւ երբեմն կ՚ակնկալէ նոյնիսկ առա՛նց յոյսի։
Այս վիճակներէն մէկուն կամ միւսին մէջ թերացող 
մարդուն համար կարելի չէ ըսել, թէ համբերող է 
ան։ Աշխարհի մարդը անընդունակ է այս աւե-
տարանաշունչ կամ հոգեւոր համբերութեան։ 
Ա՛յս տեսակ համբերութիւնը միա՛յն Սուրբ 
Հոգին կրնայ ներմուծել եւ միայն Սուրբ Հոգիին 
լեցունութեամբ կարելի է ունենալ։ Ան մաս կը 
կազմէ Տէր Յիսուսի խոստացած «աւելի կեանք»ին, 
որ միա՛յն բոլորանուէր հաւատացեա՛լին յատուկ է։
Դժուարութիւններու չես տոկա՞ր, քեզի անախորժ 
ունակութիւն ունեցող մերձաւորիդ կամ նեղու-
թիւն պատճառող բարեկամիդ չես հանդուրժե՞ր. 
ներողամիտ չես ըլլա՞ր անոր, կեանքի, դժբախտ 
պարագաներուդ համար կը գանգատի՞ս, այս 
կամ այն նեղութեան, դժուարութեան առջեւ չես 
յաջողի՞ր «ակռայ սեղմել». այո՛, ասով հանդերձ 
դեռ հաւատացեալ ես, բայց քեզի կը պակսի 
Սուրբ Հոգիին լեցունութիւնը. աւելի՛ կեանքը, որ 
յաղթական կեանքի բանալի՛ն է։
Մարդս ե՞րբ պէտք ունի համբերութեան։
Երջանիկ կամ մեծահարուստ մարդուն կարելի՞ է 
ըսել, թէ ան իր երջանկութեան կամ հարստութեան 
մէջ համբերութեան կը կարօտի։ Իսկ յաջողակ 
մարդուն համար կրնա՞նք ըսել, թէ ան պէտք է 
հանդուրժէ յաջողութեան։ Գալով մեծահարուստ 
մարդուն, որ ան պէտք չէ գանգատի հարստութենէ 
ըսել կարելի՞ է։ «Ծիծաղելի» պիտի չըլլա՞ր, եթէ 
շարունակ ուրախ մարդու մը պատուիրէինք՝ 
«համբերէ՛ ուրախութիւններու»։
Այն որ ունի չ՚ակնկալեր, ակնկալելու պահանջքը 
չի զգար…։
Կեանքի ուրախ եւ երջանիկ պարագաներու 
կամ բարեբախտ ու յաջող պարագաներու մէջ 
համբերատարութեան կամ երկայնամտութեան 
կարիք չունի մարդ։ Ասոնց պէտք ունի ան, 
ընդհանրապէս, եւ ընդհակառակը, դժուարու-
թիւններու եւ դժբախտութիւններու մէջ, ցաւերու 
եւ չարչարանքներու մէջ, կեանքի տհաճ, անա-
խորժ եւ անտանելի կացութիւններու մէջ. մէկ 
խօսքով՝ կեանքի ճնշիչ պայմաններու մէջ, ճիշդ 
ա՛յնպէս ինչպէս՝ զինուորը զէնքի պէտք ունի 
պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն, շատ բնական եւ 
արդարացի են Պօղոս առաքեալի յորդորները իր 
հաւատակիցներուն՝ երբ կ՚ըսէ. «Նեղութիւններու 
համբերէ՛» կամ «Նեղութեան մէջ համբերեցէ՛ք»։
Յակոբոս առաքեալ եւս համբերութիւնը կը կցէ եւ 
կը միացնէ տառապանքներուն եւ ո՛չ թէ ուրախ 
պարագաներուն, երբ կ՚ըսէ. «Չարչարանքներու 
եւ համբերութեան օրինակ առէք մարգարէները… 
Յոբի համբերութիւնը լսած էք դուք…» (ՅԱԿ. Ե 10)։
Համբերութիւնը, ուրեմն, անհրաժեշտ ազդակ 
մը կը հանդիսանայ հոգեւոր կեանքի աճման եւ 
պտղաբերման համար։ Համբերութիւնը հոգեւոր 
կարիք մըն է։ Պէ՛տք մըն է…։
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Համբերութեան Մասին

Նեղութիւններու, դժուարութիւններու մէջ 
յաճախ կը յանձնարարուի «համբերու-
թիւն», որպէս անոնց հակաթոյն կամ դար-

ման։
Համբերութիւն իր ամենալայն իմաստով կը 
նշանակէ տանիլ հանդուրժողութեամբ որեւէ 
նեղութիւն, ինքնազսպել, չխռովիլ եւ տոկալ առանց 
դառնութեան։
Այս իմաստով, յոյսը ողնայարն է համբերութեան. 
կանգուն եւ հաստատուն կը պահէ զայն։ Իրա-
կանութեան մէջ փխրուն եւ դիւրաբեկ է համ-
բերութիւնը առանձին՝ առանց յոյսի։ Յոյսն է, որ 
օգնութեան կը հասնի համբերութեան, այնպէս՝ 
ինչպէս փարոսը՝ ալեկոծեալ նաւուն։
Յոյսը ուրախութիւն կը պատճառէ եւ մարդս կարող 
կը դարձնէ համբերելու, տոկալու եւ տանելու ամէն 
նեղութիւն, ամէն դժուարութիւն։ Այս ուղղութեամբ 
է որ Պօղոս առաքեալ կ՚ըսէ. «Յոյսը ամօթով չի 
ձգեր», (ՀՌՈՄ. Ե 5)։ Եւ իրապէս, յոյսը երբեք 
չի խաբեր իրեն ապաւինողը։ Նեղութիւններու 
եւ տառապանքներու տարափին ենթարկուած 
հաւատացեալին համար, յոյսը ապահով, վստահելի 
«ազատարար գօտի» կամ «ապահովութեան լաստ» 
կը դառնայ, որուն ապաւինողին համբերութիւնը 
երբեք ի դերեւ չ՚ելլեր։ Ուստի, համբերութիւնը, 
յոյսը եւ անոնց պատճառած ուրախութիւնը 
«երրորդութիւն» մը պէտք է դառնան նեղութեան 
տարափի մատնուած հաւատացեալին՝ որպէսզի 
տարափին մէջ չկորսուի ան։
Արդարեւ, աղօթքի յատկութիւններէն մէկն է՝ 
հաւատքի համբերութեամբ աղօթել առանց յոգ-
նելու։
Համբերութիւնը կարեւորութիւն կը ստանայ 
նաեւ ընտանիքի մէջ. «Իրար հանդուրժեցէ՛ք 
սիրով, ամենայն խոնարհութեամբ, հեզութեամբ եւ 
համբերութեամբ», կը պատուիրէ Պօղոս առաքեալ. 
(ԵՓՍ. Դ 2)։
Հոգիին պտուղներէն է համբերութիւնը, ինչպէս 
սէրը, ուրախութիւնը, ծառայասիրութիւնը, 
բարութիւնը, վստահութիւնը ուրիշներուն 
վրայ, հեզութիւնը, ժուժկալութիւնը. (ԳԱՂ. Ե 
22-25)։ Արդարեւ, Հոգիին «պտուղ»ները կատա-
րելութիւններ են, զորս կը կազմէ մարդուս մէջ 
Սուրբ Հոգին իբրեւ երախայրիք յաւիտենական 
փառքին։
Համբերութեան համընթաց է յոյսը եւ այս երկուքը 
կ՚ամբողջացնեն իրար. համբերութիւնը կատարեալ 
կ՚ըլլայ, երբ յոյսը կ՚ընկերակցի անոր, եւ յոյսը 
աննահանջ է եւ հաստատ, երբ համբերութիւնը 
կը զօրացնէ զայն։ Մարդ կը յուսահատի, երբ 
համբերութիւնը կը պակսի։
Բայց մարդիկ իրենց կրօնական վարուելակեր-
պին մէջ սահմանափակումներ եւ սխալներ ալ կը 
յարաբերին, որոնք Աստուծոյ պատկերը կ՚այլա-
փոխեն անոնց մէջ։
Մարդիկ յաճախ չարէն խաբուելով եւ տարուելով 
մոլորած են իրենց տրամաբանութիւններուն 
մէջ, Աստուծոյ ճշմարտութիւնը սուտին հետ 
փոխարինած են, ծառայելով նախընտրաբար 
արարածին քան Արարչին, եւ կամ այս աշխարհի 
վրայ առանց Աստուծոյ ապրելով եւ մեռնելով, եւ 
այսպէս իրենք զիրենք ենթարկած են ծայրագոյն 
յուսահատութեան։
Զոր օրինակ, հիւանդութիւնը կրնայ առաջնորդել 
դէպի անձկութիւն, դէպի անձին վրայ կծկում, 
երբեմն նոյնիսկ դէպի յուսահատութիւն եւ 
Աստուծոյ դէմ ըմբոստութիւն։ Ան կրնայ նաեւ 
մարդը աւելի հասունցնել, օգնել իր կեանքին ոչ 
էականը զանազանելու եւ էականին մերձենալու։ 
Շատ յաճախ, հիւանդութիւնը մարդս կը մղէ 
Աստուած փնտռելու՝ Անոր վերադառնալու, 

Յաղթել տխրութեան պահու մը եւ 
նուաճել մեր շուրջը յածող խուսափուկ 
երջանկութիւններէն մէկը՝ զիս աւելի 
պիտի հպարտացնէր, քան յետմահու 
փառքը:

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ
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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:

ԿՈՉՄիջազգային Èáõñ»ñ

Չինաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուած Հիւանդներու Աւելի Քան 

90 Տոկոսը Առողջացած Է

Ողիմպիական Խաղերը Պիտի Յետաձգուին

Չինաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրով 
վարակուածներու թիւը կը շարունա-
կէ նուազիլ: Ներկայիս հիւանդներու 
աւելի քան 90%-ը բուժուած է, կը 
յայտնէ «Ռիա նովոսթի»-ն՝ յղում 
կատարելով առողջապահութեան 
պետական կոմիտէին:

ՄՕԿ-ի անդամ Տիք Փաունտը 
յայտնած է, որ Թոքիոյի Ողիմպիա-
կան խաղերու յետաձգման որոշումն 
արդէն կայացուած է: Այս մասին կը 
փոխանցէ Armsport.am-ը։
«Իմ ունեցած տեղեկութեան համա-

Համաձայն վերջին տուեալներու՝ 
մայրցամաքային Չինաստանի մէջ 
առողջացած մարդոց թիւը 73 159 է:
Անցած 24 ժամուան ընթացքին 
Չինաստանի մէջ առողջացած է 456 
մարդ, մահացած է 7-ը:

ձայն, «Քորոնա» ժահրի պատճառով 
Ողիմպիական խաղերու մեկնարկը 
24 Յուլիսին պիտի չտրուի: Որո-
շումն արդէն կայացուած է, իսկ 
այժմ մնացած մանրամասները կը 
քննարկուին»,-ըսած է Փաունտը:


