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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Խմբագրական Ազդ

Կառավարութիւնը Արտակարգ Իրավիճակը
Երկարաձգեց Մինչեւ 12 Ապրիլ

Յայտարարելով, որ Լիբանան «ծայրայեղ վտանգ»ի առջեւ կը գտնուի,
նախարարաց խորհուրդը Հինգշաբթի օրուայ իր նիստին ընթացքին, որուն
նախագահեց նախագահ Միշէլ Աուն, երկրին տարածքին պարտադրուած
առողջապահական արտակարգ իրավիճակը երկարաձգեց մինչեւ 12
Ապրիլ: Այս կարգադրութեան հետ կցելով նաեւ փակումը ամէն տեսակի
հաստատութիւններուն ամէն երեկոյ ժամը 7էն մինչեւ առաւօտեան ժամը
7 որոշ բացառութիւններով:
Այս որոշումը յայտարարեց Տեղեկատուութեան նախարարը: Մարդոց
տեղափոխութեան հետ կապուած շարք մը սահմանափակումներու ասին
ալ յայտարարուեցաւ առաջնահերթ նկատելով տան մէջ փակուած մնալը:

«Քորոնա» ժահրի ստեղծած արտակարգ դրութեան պատճառով, 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 տարբերակներով, որ կարելի է եւ նպատակայարմար այս անկանխատեսելի 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.»

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Թիւը 290 է, Առողջացածներունը՝ 18

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներուն Թիւը
Լիբանանի Մէջ Հասաւ 368-ի
«Քորոնա» ժահրով վարակուածներու թիւը Լիբանանի տարածքին հասաւ
368ռի: Այս մասին երէկ յայտարարեց առողջապահութեան նախարարը: 32
նոր վարակուածներ եկած էին աւելնալու նախորդ օրուայ թիւին վրայ:
Նշենք, որ մինչեւ երէկ գիշեր նշեալ ժահրով մահացած են 6 հիւանդներ իսկ
անկէ բուժուած՝ 20 անձեր:

Կառավարութիւնը 100 Հազար Ընտանիքի
Օգնութիւն Պիտի Տրամադրէ
Լիբանանի կառավարութիւնը հաշուի առնելով «Քորոնա» վարակին հետեւանքով ստեղծուած իրավիճակը, որոշած է յատուկ ծրագրով մը օժանդակութիւն տրամադրել երկրի անապահով խաւին։
Կառավարութեան որոշումով նիւթական աջակցութիւն պիտի տրամադրուի
100 հազար ընտանիքի։
Կը նշուի նաեւ, որ տրամադրուելիք օգնութեան մէջ կարեւոր դեր ստանձնած
են երկրի դրամատուները, որոնք շօշափելի աջակցութիւն պիտի ցուցաբերեն։

Հայկական միասնական տեղեկատուական կեդրոնէն կը յայտնեն, որ Մարտ
26-ի ժամը 10:00-ի տուեալներով` Հայաստանի մէջ հաստատուած է «Քրոնա»
ժահրով վարակման 290 դէպք: Առողջացած է 18 հիւանդ:
Աւելի ուշ յայտարարուեցաւ Հայաստանի տարածքին «քորոնա» ժահրով
մահացած առաջին պարագային մասին:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 528269 (67.8/1 միլիոն) , մահացած են 18605 (3.1/1 միլիոն), բուժուած են 123364 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 368, մահացածներ` 6, բուժուած` 23
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 290 մահացածներ` 1, բուժուած` 18
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 57234 նոր վարակուածներ, 2662 նոր մահացածներ
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ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
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Ýáõ³Í »Ý ³ÙμáÕç ³Ýó»³É »ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇåÇáÛ ³½·³ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ ù³ç³É»ñ»ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ßï³
åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙեւ «Քորոնավիրուս»ի
պատուաս»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
տանիւթի
մը
գիւտին
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Աֆէյեան
լայն
բացատրուÕÇÝ ÏáÕÙ
Ý³ÏÇ Ùáõïù»
ñÁ ÷³Ï
áõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÙÝ³óՎեհափառ
Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Ùáõï
ùÁ« áõñ
թիւններ
տուաւ
ՀայÇ³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç Ëáëïáí³Ý»Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾ Âð²Øö ó³õ«§êáõñ
áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
րապետին
ընկերութեան
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñիր
Ñ³ëï³
ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝ»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ
ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõկատարած
մասնագիտական
õ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»ï»õ
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñաշխատանքներուն
ÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»գծով։
õ»ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáõáñáõ³Í ¿ Սրբութիւնը
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑ
ñ³Å»ßï
Ï³ñÇùÝ»Յայտնենք,
Նորին
իր
բարձր
որ ñ³ë
Նուպար
Աֆէյեան
ժարանին
եւù³ñÇ
միաժամանակ
å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ï
ï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ
Ç ½ûñáõ Ý³¦
Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Û
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³
ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏ
áõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª
Ýß»Éáí«
áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
գնահատանքը
յայտնեց
պատանեկութեան
տարիներուն
բարերարը՝
նոյն
վարժարանին
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý
Ùûï ï»ÕÇպարոն
áõÝ»ó³õ Ñ³Ýիր
Õáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë
í³×³é³
ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Պէյրութի
Աֆէյեանին՝
անոր
աշխատանՍուրբ
մայր
մանկապարտէզի
բաժնին։ Ան
Ã³óùÇÝ Û³Û
ï³ñ³ñ³Í ¿Նշան
ØÇ³ó»³É Ü³
Ñ³Ý·- ñÁ
ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³
·³Ñ î³ÝÁÉï
Âñ³Ù÷£ մաս
§ØÇ³ó«Aurora»
»³É Ü³Ñ³Ý·մարդասիրական
Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõքը
նկատելով
համամարդկային
եկեղեցւոյ
դպրաց
դասին
նաեւ
·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ«
å¿ë Ý³»õկը
Ý³Ë³½
·áõß³կազմած
առաքելութիւն,
որÇÝãպատիւ
բերէ
է,ÏÇñապա
նախաձեռնութեան
հիմնադիրß³ï »ñ
Ý»ñáõ£ ºÃ¿ատենապետը
³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³
Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»
Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³
ñÇù
áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù
³ÝáÝó û·վարÝáõÃÇõÝ Éáõ
¹»Õáñ³Û
ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï
մեր
ազգին
ու
հայրենիքին։
եղած
է
Պոսթընի
ազգային
ներէն
է։
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûëù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
í»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ êáõñÇáÛ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦ áõÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Ýù ØÇ³ó»³É
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
³éáõÙÝ»ñáí£
Å³Ññáí í³ñ³ÏÙ³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ýáñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõñ»ñ¿Ý£ ºñÏñáñ¹« Ó»½«
²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù éáõë³ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹« ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý Å³ÑñÁ
Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ã»³Ùμ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÇÝ
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« Æñ³ÝÇÝ« Ý³»õ ÙÇõë- ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Çï»ñ« Ã¿ ÇÝãՀերանուշ
Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û
ÏÁ Ã³÷¿ª(Նարգիզ)
ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Արշակեան
Ù³ñ êáõñÇáÛ å³Ý»ñáõÝ¦£
ù³Ýá°í ÑÇÙÝ³õáñ »Ý ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«
Ù¿ç:
ß³
ñáõ
ÙÁ
»õ
çÝç»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ
å³ï
Å³ÙÇ
çáóÝ»ñÝ áõ ëáõñ–Ç³(28
Յուլիս
1887,
Պէշիկթաշ
²Ý¹
ñ³
¹³é
Ý³
Éáí
³ÛÝ
Ýßáõ
ÙÇÝ«
Ã¿
ÇÝù
Çë
ë³
Ï³ÛÝ
»Ã¿
³Û¹
Ù»
Õ³¹
ñ³Ýù
Ý»
ñÁ
·á
Ûáõ
ÃÇõÝ
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Ïáõë³óáõÙÁ£
Ï³å¿±ë ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõ- áõÝÇÝ« á±ñ Ë»É³óÇ Ù³ñ¹Á Ó»½Ù¿ ¹»Õáñ³Ûù
Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝª ËÝ¹ñ»Éáí μáÉáñ¿Ý« áñ ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý
27 Մարտ 1905, Պոլիս ), գրա²ë³ï »õ ÞáÛÏáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõóÇÝ Û³é³Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõÕ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ ÏþÁÝ¹áõÝÇ£ Â»ñ»õë Ó»ñ ¹»Õáñ³ÛùÁ ÙÇçáó ¿ª
³Ý·³Ù« ³Ûë ï³·Ý³åÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É óáõó³μ»ñ»Ý
çÇ
Ï³
ÛÇÝ
áñ
¹»·ñ
áõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝգիտուհի։
§øá
ñá
Ý³¦
Å³Ñ
ñÇ
μéÝÏÙ³Ý
³éÝã
áõ³Íª
³é³
õ»É
»õë
ï³
ñ³
Í»
Éáõ
ÑÇõ³Ý
¹áõ
ÃÇõÝÁ£
Ò»
³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
Ý»ñáõÝ áõ ³éÝáõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñáõÝ ßáõñç£
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ»- ½Ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ íëï³ÑÇÉ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Արամ Ա. Կաթողիկոս Իր Բարձր Գնահատանքը
Յայտնեց «Քորոնա» Ժահրի Պատուաստի Գիւտին
Նուիրուած Նուպար Աֆէյեանին

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

§Æð²ÜÆÜ ºô ÐÆôêÆê²ÚÆÜ øàð¾²ÚÆÜ ú¶ÜºÈàô ØÆ²òº²È
Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ä²îð²êî²Î²ØàôÂÆôÜÀ Æ ¼úðàô ¾¦

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուած 3 Զինծառայողներուն
«Կեանքին Վտանգ Չի Սպառնար»

Ծնած է Պոլիս, Պէշիկթաշ
թաղը, դուստր՝ ազգային յայտնի
գորձիչ Յակոբ Արշակի։ 1897
Ð²È¾ä¬È²
Â²øÆ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø´àôÜ
թուականին
Մագրիգիւղի
ìð²Ú
èàôê¬Âðø²
Î²Ü...
(այսօր՝
Պաքըրգիւղ)
քոյրերու
վարժարանը
յաճախած մէկ ու
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦
կէս տարի, յետոյ ծննդավայրին
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
Մաքրուհեան վարժարանը։
Û³ÛïÝ»ó, áñ èáõëÇ³Ý »õ ÂáõñùÇ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
զինուած
ուժերու
մէջ
կանխելու
նախապէս
եղած
են
մեկուսացած,
´²ðÎ²ò²Ì¦ ¾ âÆÜ²êî²Ü¾Ü
տարի
առաջ
ÝÏ³ï³éáõÙՄահէն
Ý»ñáí ëïÇåերկու
áõ³Í »Õ³Í
»Ý Ïñ×³ï»É
ÆïÉÇåÇ
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
նպատակով ծաւալուն բժշկական ինչ որ զգալիօրէն նուազեցուցած
գացած
է
բնակիլ
Ետիքուլէէ
Ü³Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»աշխատանքներ
ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
². ¿ç¿Ý
կանխարգելիչ
է վարակի յետագայ տարածման
կասկածով։
դուրս՝
õÇ ³ÙμáÕç §¾Ù¬4¦
Ù³ÛՎալիտէ-Սուլթան
ñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å ագա»õ È³Ã³ùÛ³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³³ëÇÏ³ Ý³»õ ÇÝã áñ ï»Õ
իրականացուցած
ենք`
ստեղծելով
«ՀՀ զինուած ուժերու մէջ Ç³
կըù³Õ³ùÝ»րակն,
ñÁ ÏÁ Ï³å¿
Çñ³ալ
ñáõ£ կը մահանայ
×³ñ³ÏÇÝ å³ï×³éáí §ùÇã
ÙÁ μ³ñ
Ï³ó³Í¦ ¿ âÇÝ³ëվտանգները:
ï³ուր
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁպայմաններ,
·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦
ûñ³Ã»ñÃÁ£
անհրաժեշտ
որպէսզի
Զինծառայողներն
այժմ հիւնադաշարունակուին ձեռնարկուած լայÏ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ«
27 áõ»
Մարտ
թուականին
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ï
ó³õ ½ÇÝ1905
»³ÉÝ»ñáõ
ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
§àñù³Ý ³É Û³ñ·»Ù âÇÝ³ëï³ÝÝ áõ Ý³Ë³·³Ñ êÇ
Ñմէջ
³ Ï ³են,
Ñ³Ù³
× ³ ñ ³ Ï ³առողջական
ÛÇÝ
զինծառայողները
զերծ
նոցի
անոնց
նածաւալ կանխարգելիչ նախաå³ï×³éáí£հիւծախտէ։
ÒÇÝ÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ Áë»Éáí«
ùÇã ÙÁմնան
μ³ñÏ³ժահó³Í »Ù âÇÝ³ë
³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
ï³Ý¿Ý¦«
Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇ
ï³Ï ï³Ý Ù¿ç
րէն:
Այնուամենայնիւ,
հնարաւոր
չէ ïñáõ³Í
վիճակը
բաւարար է, ոեւէ մէկը
ձեռնութիւնները: Բոլոր զօրամաԱյդ մենաւոր առանձնոցին մէջ
ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ³éáÕç³Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
կանխել
վարակի
ներթափանցումը
թոքաբորբ
չունի:
Զինծառայողնեå³
Ñáõ
Ã»³Ý
Ý³
Ë³
ñ³
ñáõ
սերուն մէջ կը կիրառուին խիստ
§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»³Ï å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
էր որ արտադրեց զգայուն,
ÃÇõÝÁ« ³ñï³Ï³ñ· Çñ³¹Ð²
Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
³õ»Éóáõó³Íքանի
¿ ØÇ³ó
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñÁª ÝÏ³
բանակ,
որ»³É
զինծառայողներուն
րէն- մէկը
ունի
ջերմութեան
թոյլ
սահմանափակումներ
վարակի
քնքուշ եւ սիրային բանասñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ
ïÇ áõÝ»Ý³Éáí âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦
մեծ
զանգուած մը ամենօրեայ բարձրացում,
իսկ
երկուքը
չունին
ներթափանցումը կանխելու ուղ- êÇñ»ÉÇ°տեղծութիւններ՝
Ù¿çª å³ñ¿ï³
ïáõÝÁ
»õ ³Ûորոնցմէ մէկ
Å³ÑñÇ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ£
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
Éáù¦« Û³Ûï
³Ýª ³õ»ÉóÝ»´³óÇ ³ï
Ï¿« Âñ³Ù÷
§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ ջերմութիւն
§ãÇշփման
մէջ
է քաղաքացիական
եւÝ»óհիւանդութեան
բնողութեամբ,
սահմանուած
է
ամենօրեայ
§øá
ñá
Ý³¦
Å³Ñ
ñÇÝ
ëï»Õ
Í³Í
³Ûëերեւցան
ï³·Ý³åÁ
քանին
յետ
մահու
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ»ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»բնակչութեան
հետ:
րոշ
այլ
ախտանիշներ:
վերահսկողութիւն
զինծառայողնեμ³
ñá
Û³
å¿ë
³Ý
ÃáÛ
É³ï
ñ»
ÉÇ
«Ծաղիկ» կանանց հանդէսին
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³ÏÁ ÝÏ³ï»Ý ù³Õ³որ
ù³Ï³Ý
Մարտ
խնդիրԿը
«Քորոնա»
Ù³Ï»ñåáõ25-ին
Ã»³Ý Ù¿ç«մարտական
áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³
ñ³ÏÁ §³½·³
ÛÇÝ վստահեցնեմ,
րու առողջական վիճակի նկատմամբ:
մէջ։
Ë³½
·áõ
ßáõ
Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
¹ñ¹³
å³ï
×³é
Ý»
ñ¿
Ù»Ï
Ý³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
ներու
մէջ չներգրաւուած զօրա- ժահրով
հիւանդութեան
Վերջին մէկ ամսուան ընթացքին ìëï³Ñ
Ñ³Ï³¹ñ
áõÇÉÁ »õ Ù¿Ï¹Ç ù³ßախտանիáñ Ù»ñ անմահացուցած
ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
Իր»Ýù,
յիշատակն
³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
õÇÉÁ£
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
մասի
երեք
բարձրոզինուած ուժերու մէջ իրականացուող
Âñ³Ù÷ Ý³
»õ ùÝÝ³¹³զինծառայողէն
ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»շով
ÉáõÝ զինծառայողներուն
է հօրեղբայրը՝ Հրանդ ՆազաÐ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ñ»õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·
áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
կատարուած
էրÝáõÃÇõÝÁ«
նմուշառում:
րակ եւÓ³արդիւնաւէտ
համալիր հակահամաճարակային
·³Ý·¿Ý ß³ï ·áÑբուժօգնութիւն
»Ý áõÑ³ñóÇÝ£ րեանց. 1909-ի վերջերը լոյս
§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõանոնց
Ã»³Ý ³Ý- կեանքին
COVID-19
քննումիջոցառումներու եւ կիրառուող ²é ³Û¹,
ØÇ³ó»³É Ü³հետազօտման
Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÁ
Ý³Ë³å¿ëկը
âÇ- ցուցաբերուի,
¼³ÑÉ¿Ç, Ä³
É³É³ÛÇմը
»õ«Հերանուշ
è³Û³ùÇ Ù»ñ
ընծայելով
գրքոյկ
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñÝ³ëï³ÝÇ արդիւնքով
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»
Õ³¹ñ³Íզին¿ñ §øáñáվտանգ
Ý³¦
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
թեան
երեք
չի
սպառնար»,յայտարարած
խիստ
սահմանափակումներու
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Արշակեան, իր կեանքն ու իր
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³Ù³¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³¹ñ³Ï³Ý ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ« ³ÛÉ»õ
ծառայողի
նախարարը:
արդիւնքով շեշտակի նուազած է ոչ
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óմօտ
Ý»Éáõ Ñ³ախտորոշուած
Ù³ñª Ýß»Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁէÙ»Í
բա
ա »³É
ս տ եÃÇõ»
ղ ծ ñÁª
ո ւ թ03-071090,
ի ւ ն ն ե ր ը03»
Ó³Û
Ý³
ÛÇÝ
Ñ»ն
ï»õ
ß³ï»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñԶինծառայողներէն
å³ï×³éáí£
է·ÇÝ«Քորոնա»:
Ան տեղեկացուցած
է, որ
պարզուած
պակաս վտանգաւոր այլ վարակիչ
274641£ մակագրութեամբ։ Ոտանաւոր»ñ³Ë
ï³
·Ç
ïáõ
Ã»³Ý
Ëûë
Âñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ù»ñ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
մէկու
ընտանիքի
անդամին
մօտ
զինծառայողներու
շփումներու
հիւանդութիւններու քանակը, ինչ
ËáñÑáõñ¹Á
§ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û
ùÝÝ³¹³ï³Í
¿ñ ãÇÝ³էÏ³Ý
ներէն զատ՝ կը
թողու կարգ մը
Ñ»éáõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùûï»Ý³Ý«
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ ÎàØÆî¾
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»հաստատուած
ñÁª ½³ÝáÝù ÷³ëï³óÇ
Ù»Õ³¹ñ»Éáíամբողջ
Ñ³·Çñ
ñáõվկայէ
»õ ³ç³Ï
óáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñ
նախապէս
«Քորոշրջանակը
եւ
անոնք
եւս
որÝ»
կը
իրականացուող
նախաÏÁ
ËÝ¹ñ»Ý
å³
ñ³
·³
Ý»ñ
Ï³Ù
³Ë
ï³
Ñ³
արձակ
էջեր,
նորավէպներ
եւ
¼³ÑÉ¿
Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõª ³Û¹
Í»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
Ý»É Çñ»Ýó Ù»
ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù ÝÏ³
նա»
ժահրի
առկայութիւնը:
մեկուսացած
են:
ձեռնութիւններու
արդիւնաւէտուÙ³ëÇÝ Ñ³
ë³ñ³Ïáõ
Ã»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñԵրեք
÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»
ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦«
»½ñ³÷³Ï»ó
«Քաոսը»
անուն
ստուար
վէպ
Ë³ÝáõÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³ÏÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û- ÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
Éáõ »õ íï³Ý·³õáñ í³ñ³ÏÇ
Ù³ëÇÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Ã³ùó
Ý»-զինծառայողի
զինծառայողի
հաստատուած
32
եւս քննութիւն կը
թեան մասին:
մը:
ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³- ÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
Éáõ Ñ³Ù³ñ£
www.afhil.com
դէպքերը փոխկապակցուած են կատարուի՝ ժահրի առկայութեան
Շար. Էջ 08
Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ«երկրի
μ³½Ù³ÃÇõ
»ñÏÇñÝ»ՀՀ պաշտպանութեան
նախարար
եւ կ՛առնչուին
մէջ³ÛÉարձաÐÚ¸ §Î²ð
ØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
Դաւիթ Տօնոյեան հանդէս եկած է նագրուած
առաջնակի
դէպքեûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ
Ï³ñÍ»Ù« áñհետ:
ßáõïáí
պարզաբանումով` բանակին մէջ րու օջախներէն
մէկուն
³ïÇÏ³ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
«Քորոնա» ժահրի դէպքերու հետ Համաճարակաբանական
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ հետաÏ³ñ»Ý³Ýù
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõտուեալներէն
û·Ý»É¦£
կապուած:
զօտութիւններու
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³«Քորոնա» ժահրի տարածումը մեկնած,
Ï³Éáõնշուած
ÃÇõÝÁ Ñ³Õáñզինծառայողները
¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ

ßñç³Ýó»Ýù:

ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£
Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
Çñ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦£

§øàðàÜ²¦-Æ Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜ Þî²äÆ
Â¾Ä ¶ÆÌÜ ¾ (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 8 –

Ընտրութիւնների Առաջին Փուլում Ժողովուրդն Իրապէս Ունի
Ընտրութեան Հնարաւորութիւն. Հայկ Խանումեան
Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Շուտով համապետական ընտրութիւններ են Արցախի մէջ: Իր,
որպէս անկախ պետութիւն գոյերթին ընթացքին Արցախի ժողովուրդն 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 «Ազգային
վերածնունդ» կուսակցութեան նախագահ, ԱԺ պատգամաւոր,
ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Հայկ Խանումեանն է։ Պրն.
Խանումեանի հետ զրուցած է Երեւանի մեր աշխատակիցը: Ստորեւ
հարցազրոյցը:
«Խմբ.»

Հ

այկ Խանումեանը ծնուել
է 1984թ. սեպտեմբերի
12-ին Իջեւանի շրջանի
Խաշթառակ գիւղում: Սովորել
ու աւարտել է Իջեւանի հ.1
միջնակարգ դպրոցը։ 2001թ.
ընդունվել է ԵՊՀ Միջազգային
յարաբերութիւնների ֆակուլտետի
համանուն բաժինը: 2004-2006թթ.
ծառայել է ՀՀ Զինուած ուժերում:
Աւարտել է ԵՊՀ Միջազգային
յարաբերութիւնների ֆակուլտետը։ 2009թ. աւարտել է ԵՊՀ
Միջազգային յարաբերութիւնների
ֆակուլտետի մագիստրոսի բաժինը: Քաղաքագիտութեան գծով մէկ
տարի մասնագիտացել է Կովկասի
ինստիտուտում (Երեւան): Եվրոպական ուսումնասիրութիւնների գծով մէկ
տարի մասնագիտացել է Ստրասպուրկի համալսարանում (Ֆրանսա): 2010
թուականից հանդիսանում է «Արցախի եւրոպական շարժում» ՀԿ նախագահ
2012թ. նախագահական ընտրութիւններում եղել է Արցախի նախագահի
թեկնածու Վիթալի Բալասանեանի նախընտրական շտաբի հանրային
կապերի պատասխանատուն: 2013 թուականից՝ «Ազգային վերածնունդ»
կուսակցութեան նախագահն է։ 2015թ. մայիսի 3-ի խորհրդարանական
ընտրութիւններում ընտրուել է 6-րդ գումարման ԱԺ պատգամաւոր «Ազգային վերածնունդ» կուսակցութեան համամասնական ցուցակով: Համանուն
խմբակցութեան ղեկավարն է։ Ամուսնացած է: Ունի մէկ զաւակ:
- Պարոն Խանումեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժելու
համար։ Նախընտրական քարոզարշաւն ինչպէ՞ս է ընթանում։ ՀՀ-ում
յայտարարած արտակարգ դրութիւնը որեւէ ձեւով ազդե՞լ է Արցախում
ընտրական գործընթացների վրայ։
- Փոքր փոփոխութիւններ կան գրաֆիկի հետ կապուած, բայց առանձնապէս
չի ազդել։ Քարոզարշաւը հիմնականում շարունակւում է միւս թեկնածուների
մօտ։ Մենք էլ ենք շարունակում։ Փորձում են հնարաւորինս շատ բացօթեայ
հանդիպումներ անել, եթէ եղանակային պայմանները թոյլ տան։
- Արցախցիները ինչպէ՞ս են տրամադրուած։ 14 թեկածու կայ, 14
ծրագիր։ Ինչքանո՞վ էք կարողանում Ձեր ծրագրերը ներկայացնել։
Օգնո՞ւմ է այն փաստը, որ Արցախում մշտապէս աշխոյժ ընդդիմադիր

քաղաքական գործունութիւն էք ծաւալել։
- Մենք Արցախում ճանաչուածութեան խնդիր չունենք։ Ով ունի, թող ինքը
մտածի դրա մասին։ Ժողովուրդը լաւ էլ հասկանում է, որ թեկնածուների
մեծ մասը իշխանական ուժերն են ու Բակօ Սահակեանի թիմակիցները։
Եթէ ժողովուրդն ընտրութիւն է կատարելու իշխանութեան ներսում, դա
այլ հարց է, բաց եթէ ուզում են իրական փոփոխութիւններ, ապա այդ ուժը
մենք ենք, ես՝ անձամբ։
- 14 թեկնածուի առկայութիւնը խօսում է ժողովրդավարութեա՞ն թէ
հակառակի՝ պառակտման մասին, ինչպէս կարծում են թեկնածուներից ոմանք։
- Դա քաղաքական գերազատականացման արդիւնք է։ Քաղաքական դաշտը
նախկինում այդքան բաց չէր։ Հիմա բացուել է ու միանգամից այսքան
թեկնածուներ են յայտնուել։ Ժամանակին քաղաքական դաշտը փակուել էր
գործող իշխանութեան կողմից։ Հայաստանեան յեղափոխութիւնից յետոյ
այն բացուեց։ Կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում քաղաքական դաշտը
կը զուլալուի։ Այս պահին մի քիչ պղտոր է։
- Ձեր ծրագրային առաջնահերթութիւնները որո՞նք են։
- Առաջինը՝ համակարգային կաշառակերութեան վերացումն է։ Պիզնեսն
իշխանութիւնից տարանջատելը։ Ապակենդրոնացում եւ համայնքային
պիւտճէների աւելացում։ Մեզ մօտ աղբիւրներն ու իշխանութիւնը բաւականին
կենտրոնացուած են։ Մեր առաջնահերթութիւններից են տնտեսական ոլորտի
հզօրացումը, ենթակառուցուածքների կառուցումն ու զարգացումը։ Մենք
առաջարկում ենք 1000 քլմ. նոր ճանապարհ 5 տարուայ ընթացքում։ Արցախի
պետական պիւտճէից վերջին տարիներին շատ քիչ գումար է յատկացուել
ճանապարհների ասֆալտապատման կամ կառուցման վրայ։ Դա կատարուել
է հիմնականում բարեգործական միջոցների հաշուին։ Բարեփոխումներ
ենք իրականացնելու դատաիրաւական ոլորտում, կրթութեան եւ միւս բոլոր
ոլորտներում։
- Պարոն Խանումեան, վերջին շրջանում աւելի առարկայական են
դառնում ընտրութիւնների երկրորդ փուլի մասին պնդումները։ Ձեր
կարծիքն այս մասով կասէ՞ք։
- Ես էլ եմ կարծում, որ դա շատ հնարաւոր տարբերակ է։ Վստահ եմ, որ կը
լինի ընտրութիւնների երկրորդ փուլ։
- Ձեզ տեսնու՞մ էք երկրորդ փուլում։
- Իհարկէ։ Պէտք է ասեմ, որ մենք առաջարկում ենք հենց այս տարբերակը։
Առաջին փուլում ժողովուրդը գոնէ իրաւունք ունի ընտրելու իրական
փոփոխութիւններ կատարող թեկնածուի կամ ուժի։ Իսկ եթէ կ՛ընտրի
իշխանական թեկնածուների, ապա՝ երկրորդ փուլում կը լինի ընդամէնը
իշխանական թեկնածուների շրջանում չարեաց փոքրագոյնի ընտրութիւն։
Այսինքն՝ իշխանական թեկնածուների շրջանում համեմատաբար լաւին,
կաշառակերութեան մէջ քիչ երեւացողին եւ այլն։ Բայց առաջին փուլի
համար, վստահաբար կարող եմ ասել, որ ժողովուրդն ունի ընտրութեան
հնարաւորութիւն։
- Եթէ դուք չանցնէք երկրորդ փուլ, որեւէ քաղաքական ուժի կամ
թեկնածուի սատարելո՞ւ էք։
- Որեւէ մէկին չենք միանալու կամ չենք սատարելու։ Եթէ երկրորդ փուլում
չլինենք, կը յայտարարենք, որ ձայն չտան համակարգային կաշառակերութիւն
ստեղծած քաղաքական ուժին կամ թեկնածուին։
- Արցախի նախագահի թեկնածու, ԱԽ նախկին քարտուղար Վիթալի
Բալասանեանը հանդէս է եկել Արցախում արտակարգ դրութիւն
յայտարարելու կոչով։ «Հաշուի առնելով Հայաստանում եւ հարեւան
միւս երկրներում տիրող կորոնավիրուսային իրավիճակը՝ համարում
եմ, որ անհրաժեշտ է յայտարարել արտակարգ դրութիւն: Եւ ինչքան
շուտ մենք դա անենք, այնքան մեծ կը լինի աղէտից խուսափելու
հնարաւորութիւնը: Արցախը եւ Հայաստանը իրարից մեկուսացած
տարածքներ չեն»,- նշել է Բալասանեանը։ Դուք կիսո՞ւմ էք նրա
տեսակէտը։ Անհրաժեշտ է Արցախում եւս արտակարգ դրութիւն
յայտարարել։ Եւ, ըստ Ձեզ, ինչո՞ւ է նման կոչով հանդէս եկել Վիթալի
Բալասանեանը։
- Դա քննարկման ենթակայ հարց է։ Այս պահին Արցախում վարակման որեւէ
դէպք չկայ։ Ամենայն դէպս քննարկման հարց է։ Պէտք է համակողմանի վերլուծենք, հասկանանք։ Չենք կարող միանգամից այդ հարցին պատասխանել։
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Թալին Պապայեանի «Չարլզ»ը
Կազմակերպութեամբ Մեծագոյն
Նիւ Եորքի Թէքէեան Մշակութային
Միութեան՝ աշխարհահռչակ երգիչ
Չարլզ Ազնաւուրի ստեղծագործական կեանքը բեմադրուեցաւ Կիրակի,
Մարտ 1-ին Նիւ Եորքի Symphony
Space-ի մէջ:
Աշխարհահռչակ երգիչ Չարլզ
Ազնաւուրի ստեղծագործական
կեանքը ներկայացնող այս իսկական
արուեստի գործը, որուն հեղինակն
ու բեմադրիչն է տաղանդաշատ
Թալին Պապայեան, մեծ խանդավառութեամբ ընդունուեցաւ լեցուն
սրահի հանդիսականներուն կողմէ,
ուր կը գտնուէին Նիւ Ճըրզիի
Ծերակուտական Ռապըրթ Մենէնտեզը՝ (Դեմոկրատ), ՄԱԿ-ի մօտ
Հայկական պատուիրակութեան
զինուորական կցորդ գնդ. Տիգրան
Յովհաննիսեան եւ երկրորդ քարտուղար Զոյա Ստեփանեանը:
Շարլ Ազնաւուրի կեանքն ու երաժըշտական գետնի վրայ իրագործած
անմրցելի յաջողութիւնները բեմին
վրայ կեանքի բերող արուեստագէտները ժամանած էին Լոս Անճելըսէն,
ուր անցեալ տարի երկու տարբեր
առիթներով ներկայացուցած էին այս
կտորը:
Երիտասարդ գրող եւ բեմադրիչ
Թալին Պապայեանի անզուգական
այս ստեղծագործութիւնը՝ «Չարլզ»
ներկաներուն մատչելի դարձուց
հայազգի Ազնաւուրի կեանքին
վերիվայրումները՝ մինչեւ անոր
նուաճումը միջազգային ճանաչման
գագաթնակէտին:
Թ.Մ. Միութեան ժրաջան ատենապետուհի Տիկ. Հիլտա Յարութիւնեան,
ոչ մէկ ճիգ չէր խնայած ապահովելու համար այս եզակի ձեռնարկին

յաջողութիւնը: Սրահը բացման ժամէն
առաջ արդէն լեցուած էր:
Ազնաւուրի ամենաժողովրդային
երկերէն 14-ը մեկնաբանեց Մորիս
Սութճեան: Անսայթաք Ֆիզիքական
նմանութեամբը մեծահամբաւ Ազնաւուրին՝ Մորիս, ազնաւուրեան կշռոյթով եւ ոճով հմայեց ներկաները:
Միւս կողմէ Պերնարտ Պայեր մարմընաւորեց երիտասարդ Ազնաւուրը:
Ան մեծ հաղորդականութեամբ
ինքնակենսագրականի բնոյթով
պատմեց Ազնաւուրի կեանքը:
Յաջողելու իր անընկճելի կամքը,
չնահանջելու եւ իր երազը չլքելու
յամառ իր վճռակամութիւնը, իր
տոհմիկ արմատներուն հաւատարիմ
մնալու իր դաւանանքը եւ վերջապէս
իր ընտանիքին՝ հօրը եւ մօրը հետ
անքակտելի իր կապը գրաւիչ կերպով դրուատեց տաղանդաշատ երիտասարդ արուեստագէտ Պայերը:
Ազնաւուրի կեանքի դրուագները ներկայացնելու ընդմէջէն, ան դաշնակի
վրայ նուագեց կարգ մը կտորներ
ինչպէս նաեւ իբրեւ երիտասարդ
Ազնաւուր մեկնաբանեց Ազնաւուրի
կարգ մը երկերը: Հանդիսատես
մը մեկնաբանելով այս ձեռնարկին
իմաստը ըսաւ «Բովանդակ կեանքիս ընթացքին պաշտամունքով
ունկնդրած էին Ազնաւուրի երկերը,
սակայն զինք կենդանի կերպով
տեսած չէի: Այսօր բեմին վրայ տեսայ
Ազնաւուրը, կախարդական իր ձայնով
եւ մեկնաբանութեամբ»:
Մորիս Սութճեանի արուեստագիտուհի դուստրը՝ Մարիէթ, խաղալով
Ֆրանսացի համբաւաւոր երգչուհի
Ետիդ Փիաֆի դերը առաւել վաւերականութիւն ներդրեց Թալինի այս
գործին: Ինչպէս ծանօթ է, Ազնաւուր

երբ կը մաքառէր իր տեղը գտնել Փարիզի քառասունական թուականներու
երաժշտական կեանքէն ներս, երիտասարդ երաժշտական իր կեանքը
ընդելուզուած էր Փիաֆի կեանքին
հետ: Յաջողութեան հորիզոնները
այն իրողութեան որ Ազնաւուր պէտք
էր պայքարեր իր ներկայութիւնը
պարտադրելու երաժշտական այդ
նեղ շրջանակէն ներս՝ երբ միւս կողմէ
Փարիզը Գերմանական Ֆաշիստներու գրաւման տակ կը գտնուէր:
Թալին Պապայեանի հեղինակած
եւ բեմադրած այս գործին մէջ կը
գտնէք բազմաթիւ հետաքրքրական
դրուագներ՝ Ազնաւուրի կեանքին

բոլոր անհրաժեշտ տարրերը, որոնք
յաջողեցուցին այս ձեռնակը:
Մորիսի, Պերնարի եւ Մարիէթի
եռեակին կ՛ընկերակցէր նաեւ հայ
բեմի զաւեշտի վարպետ Յարութիւն
Սողոմոնեան: Ան կիթարի եւ աքորտիոնի վրայ կ’ընկերակցէր Մերթ
Մորիսին եւ մերթ Պերնարին: Մինչ
Լեւոն Կանիմեան թաւ կրկնակի
պաս-ջութակի վրայ կ’ամբողջացնէր
հիանալի այս խումբը:
Տեղին եւ խոստովանիլ թէ Թէքէեանի
կազմակերպած «Չարլզ» այս համոյթը
երազի երեւոյթ մըն էր մեծագոյն Նիւ
Եորքի Հայ մշակութային կեանքէն
ներս:

հետ առնչուած: Թուենք մէկը միայն:
Էտիդ Փիաֆ կը պատրաստուի Միացեալ Նահանգներ մեկնիլ, երգահանդէսներու շրջապտոյտով:
Համաձայն կը գտնուի որ Ազնաւուր
մաս կազմէ իր խումբին, պայմանաւ
որ ան հոգայ իր ճանապարհածախսը:
Ազնաւուրի Մեծ երազը իրականացման սեմին կը գտնուի, սակայն ո՞ւր
է այդ գումարը: Հայր Ազնաւուր,
բառացիօրէն տաժանակիր աշխատանքով կը վաստկի այդ գումարը,
որպէսզի
զաւակ
Ազնաւուրը
կատարէ այդ ճամբորդութիւնը:
Երկար ուսումնասիրութիւններու
եւ պրպտումներու արգասիքն է այս
գործը: Թալին գրած է եւ բեմադրած
այս ինքնատիպ կտորը, համադրելով

Վերջերս այս գործը երկու անգամ
ներկայացուած էր Լոս Անճելըսի մէջ,
արժանանալով մեծ գնահատանքի:
Ինչպէս, վերը նշեցինք, հանդիսատեսներու խուռներամ բազմութեան
մէջ ուշագրաւ էր ներկայութիւնը Նիւ
Ճըրզիի դեմոկրատ Ծերակուտական
Ռապըրթ Մենէնտեզի: Վաղեմի եւ
հաւատարիմ բարեկամը ամերիկահայութեան, ան ճարտարապետներէն մէկն է Քոնկրէսի կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման: Ո՞վ
կրնայ չյիշել անոր յուզումնախառն
ելոյթը Միացեալ Նահանգներու
Ծերակոյտին առջեւ՝ երբ Հայկական
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնական
ճանաչման արժանացաւ:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Նոր Հրատարակութիւններ

Թալին Պապայեանի «Չարլզ»ը
Սկիզբը Էջ 04
Հանդիսութեան աւարտին, բազմաթիւ ներկաներու կողքին, հայասէր
Ծերակուտարանը բեմ բարձրացաւ
անձնապէս շնորհաւորելու համար
«Չարլզ»ի հեղինակ Թալին Պապայեանը յայտագրին մասնակցող
արուեստագէտները եւ ձեռնարկը
կազմակերպող ԹՄՄ-ի Վարչութեան
անդամ-անդամուհիները:

եղաւ այս ձեռնարկին ամբողջական յաջողութիւնը: Աւելցնենք նաեւ
թէ իր ճիգերուն իբրեւ արդիւնք
Ծերակուտական Մենենտեզ ներկայ
գտնուեցաւ այս յիշատակելի ելոյթին:
Մեծապէս գնահատելի է նաեւ երիտասարդ գրող-բեմադրիչ Թալին
Պապայեանի եզակի այս գործը,
որուն ձգած տպաւորութիւնները,
երկար պիտի մնան ներկաներուն
յիշողութեան մէջ:
Թղթակից

Ատենապետուհի Հիլտա Յարութեանի ձեռներեց աշխատանքը
խորապէս գնահատելի է: Շահած
ըլլալով իր վարչութեան անդամներուն վստահութիւնն ու համագործակցութիւնը՝ ան ապահոված

Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանի
Ժամանակաւոր Ցուցադրութիւնները`
Առցանց
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան հիմնարկը (ՀՑԹԻ) կազմակերպած է ժամանակաւոր ցուցադրութիւններու առցանց դիտում:
Այս մասին կը տեղեկացնէ թանգարանի ֆէյսպուքեան էջը:
«2019-ի աշնանը ՀՑԹԻ կազմակերպեց «Հայերի փրկութեան
գործը Մերձաւոր Արեւելքում 19151923 թուականներին. ազգային
միասնութիւնից դէպի վերածնունդ»
խորագիրով ժամանակաւոր ցուցադրութիւնը:
Ցուցադրութեան ծիրէն ներս
ներկայացուած է բացառապէս
հայկական կողմի կատարած
ներդրումը ցեղասպանութիւնը
վերապրողներու փրկութեան գործին: Առանձին խորագիրներով

լուսաբանուած են հայկական
հոգեւոր կառոյցներու ունեցած
դերակատարութիւնը:
Ցուցադրուած են նաեւ հայկական
կազմակերպութիւներու` ՀԲԸՄ, Հայ
ազգային Միութեան, Եգիպտոսի
հայ որբախնամի, Միջագետքի հայկական կազմակերպութիւններու,
Հայկական կարմիր խաչի գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան, ապա`
ՀԽՍՀ կառավարութիւններու իրականացուցած որբախնամ ձեռնարկումները:
Ցուցադրութեան կրնաք ծանօթանալ
այցելելով www.genocide-museum.
am/arm/ կամ այցելելով թանգարանի
ֆէյսպուքեան էջ` www.facebook.com/
armeniangenocidemuseum/

Հեթում Բ. Արքայի Ճաշոցը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հրատարակչական բաժինը լոյս է ընծայել
հայկական Ճաշոցի ինքնատիպ մի
խմբագրութեան՝ լաւագոյն օրինակ
հանդիսացող, Հեթում Բ արքայի
պատուերով 1286 թուականին
Սկեւռայում գրուած Ճաշոցի բնագիրը՝ «Հեթում Բ արքայի Ճաշոցը»
խորագրով։
Բնագիրը Գերաշնորհ Տ. Եզնիկ
արքեպիսկոպոս Պետրոսեանի
խմբագրութեամբ հրատարակութեան են պատրաստել Դաւիթ Ղազարեանը եւ Լիլիթ Ալեքսանեանը։
Աստուածանգիտութեան տեսակէտից Ճաշոց գրքերի բնագրերի
ուսումնասիրութիւնը հնարաւորութիւն է տալիս պատկերացում կազմելու Աստուածաշնչի
հայերէն բնագրի վաղ շրջանի
տեսքի եւ թեքսթում կատարուած
փոփոխութիւնների մասին, ինչպէս նաեւ կարող է օգտակար
լինել Աստուածաշնչի հայերէն
քննական բնագրի պատրաստման
եւ միջնադարեան հայկական մանրանկարչութեան ուսումնասիրութեան համար։
Ծիսագիտութեան զարգացումը

առանց ծիսական կարեւոր գրքերի բնագրերի պատշաճ հրատարակութեան պարզապէս անհնար
է։ Այս տեսանկիւնից, սոյն բնագրի
հրատարակութիւնը կարեւոր է նաեւ
նրանով, որ մինչ օրս կատարուած
ճաշոցի հրատարակութիւնների
մէջ առաջինն է, որի ձեռագրական
հիմքը յայտնի է։ Այս տեսանկիւնից
ներկայացուող բնագիրը «Ճաշոց»
գրքի առաջին գիտական հրատարակութիւնն է՝ հիմնուած մէկ ՄՄ 979
համարի ձեռագրի վրայ։

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 8 –

Ընտրութիւնների Առաջին Փուլում Ժողովուրդն
Իրապէս Ունի Ընտրութեան Հնարաւորութիւն.
Հայկ Խանումեան
Սկիզբը Էջ 03

- Ընտրուելու պարագայում, Սփիւռքի հետ ի՞նչ ձեւաչափով էք
աշխատելու։ Ի՞նչ ակնկալիքներ կան Սփիւռքից։
- Սփիւռքի մեր ներկայացուցիչների հետ լինելու է ամենալայն համագործակցութիւնը։ Հայրենադարձութիւն, վերաբնակեցում։ Մենք Սփիւռքին
դիտարկում ենք որպէս Արցախի հաւանական բնակիչներ։
- Գաղտնիք չէ, որ սփիւռքահայ ներդրողների մօտ կայ վստահութեան
որոշակի պակաս թէ՛ ՀՀ-ում, թէ՛ Արցախում ներդրումներ կատարելու
մասով։ Դա առաջացել է տարիների ընթացքում։ Ի՞նչ քայլեր էք
պատրաստւում ձեռնարկել նրանց մօտ վստահութիւնը վերականգնելու ուղղութեամբ։
- Մեր ծրագրում մի շարք կէտեր կան դատաիրաւական ոլորտի փոփոխութիւններից մինչեւ տնտեսական տարբեր հարցերի շուրջ փոփոխութիւններ։ Գլխաւոր նպատակը ոչ միայն Սփիւռքին է ուղղուած, այլ՝ ընդհանրապէս
ներդրողին։ Պէտք է ներդրումներ անելու արհեստական խոչընդոտները
վերանան, համապատասխան իրաւական ու քաղաքական դաշտ ձեւաւորուի՝
ներդրումներ ներգրաւելու ու օրինական գործարարութեան շահերը
պաշտպանելու առումով։ Արցախում, ցաւօք սրտի, վերջին տարիներին
հայրենասիրական մղումներով ներդրումներ են միայն եղել։ Պէտք է
կարողանանք այնպէս անել, որ մարդիկ գան Արցախ ներդրում անեն,
հարստացնեն ու հարստանան։ Այսինքն, ոչ միայն հայրենասիրական
մղումներից ելնելով, այլեւ՝ ուղղակի տնտեսական շահից ելնելով։
- Ընտրուելու դէպքում ՀՀ իշխանութիւնների հետ համագործակցութիւնն ինչպիսի՞ն է լինելու։
- Ամենաջերմ ու ամենակառուցողական յարաբերութիւններն են լինելու։
Այս պահին ՀՀ կառավարութիւնը որոշ ենթակառուցուածքային ծրագրեր է
անում Արցախում եւ վստահաբար մեր ընտրուելու դէպքում այդ ծրագրերը
բազմապատկելու են։
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար եւ յաջողութիւն ձեզ։
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Նիւ Եորքը Անշարժացած
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Բ

առին իսկական առումով, եռուզեռի այս խառնարանը, շուրջ ութը միլիոն բնակչութիւն հաշուող այս կղզին շաբաթէ մը ի վեր կազմալուծուած
է, դատապարտուած բացարձակ անշարժութեան:
Հարուստն ու աղքատը, սեւն ու ճերմակը դեղինն ու սրճագոյնը հաւաքական
սարսափով եւ խոր մտահոգութեամբ ծուարած են իրենց բնակարաններէն
ներս: Լայնանիստ եւ ճոխ պողոտաները, շքեղ վաճառատուները, միշտ
խճողուած ճաշարանները որբացած են: Անորոշութեան եւ վախի զգացումը
վարակած է այս կղզիին բոլոր բնակիչները անխտիր:
Խճողուած մայթերը եւ բեռնէ բերան լեցուն գետնուղիներն ու պասերը, ի
զուր կը սպասեն յարատեւօրէն աճապարանքի մէջ եղող Նիւ Եորքցիներուն:
Շարժակառքերու վրայ ճաշ վաճառող «խոհարարներու» զօրաբաժինը լքած
է իր դիրքերը: Յիրաւի, քաղաքին ամենէն բանուկ փողոցներուն անկիւնները
տեղադրուած այս շարժուն խոհանոցները ճաշ կը սպասարկէին Նիւ
Եորքցիներուն: Զանազան զրոյցներու համաձայն, խոհանոց- շարժակառքերու աւելի քան տասը հազարի հասնող այս ցանցին տէրն ու տիրականը
եգիպտացի մըն է:
Տարեկան 50 միլիոն զբօսաշրջիկներու հոսանքն ալ կասեցուած է: Երբ
ուղիղ ամիս մը առաջ յայտարարուեցաւ նշանաւոր Պրոտուէյի ելոյթներուն
առկախումը՝ ցնոր տնօրէնութիւն, Նիւ Եորքի տնտեսական-ընկերային
զարգացումներուն հետեւող մեկնաբաններ հնչեցուցին ահազանգը գալիք

արհաւիրքին: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ կարելի չէ պատկերացնել Նիւ Եորքը առանց
Պրոտուէյի: Եթէ Նիւ Եորքը օրրանն է արուեստի եւ զուարճութեան, այս
քաղաքը նաեւ կորիզն է աշխարհի տնտեսութեան կառոյցին:
Հասկնալի է պատճառը Նիւ Եորք քաղաքի անշարժութեան. երկու չարաշուք
բառեր՝ Քորոնա Ժահր: Նիւ Եորքցիները սարսափի մատնուած են: Աւելին,
անստոյգ ապագան առաւել եւս կը մտահոգէ այս կղզիին համակ բնակչութիւնը:
Երկու շաբաթ առաջ երբ տակաւին համաճարակը համատարած ահ ու
դողով չէր համակած Նիւ Եորքցիներու հոգիները, ֆիլիփինցի դիւանագէտ մը
վարակուեցաւ քորոնայով: Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան Նիւ Եորքի
կեդրոնատեղին՝ ուր այս դիւանագէտ տիկինը կը ներկայացնէր իր երկիրը,
ձեռք առաւ անմիջական եւ կտրուկ նախազգուշական քայլեր: Յաջորդ օրն
իսկ ՄԱԿը փակեց իր կեդրոնատեղիին դռները եւ յանձնարարեց իր շուրջ
վեց հազար պաշտօնեաներուն իրենց տուները վերադառնալ եւ հետեւիլ
Նիւ Եորքի քաղաքապետին կողմէ բանաձեւուող յանձնարարութիւններուն՝
կրճատելու համար այս համաճարակին արագավազ փոխանցումը:
Շէն եւ շարժուն այս քաղաքը դարձած է սգաւոր փարթամ երկնաձիգ շէնքերը
կորսնցուցած են իրենց նախանձ շարժող հրապոյրը: Փողոցներու մայթերուն
վրայ լսուող բարձրաղաղակ խօսակցութիւնները դադրած են:
Չինաստանի մէջ ծնունդ առած այս մահասփիւռ համաճարակը երբ սկսաւ
իր աւերը գործել, խլելով հազարաւոր չինացիներու կեանքը, Նիւ Եորքի
նահանգապետը, Անտրու Քուոմոն ահազանգ հնչեցուց: Քանի մը շաբաթ
ետք, երբ Իտալիան դարձաւ թատերաբեմը մարդկային զանգուածային այս
ողբերգութեան, նահանգապետը զօրաշարժի կոչ ըրաւ՝ պատրաստելու իր
նահանգը մօտալուտ վտանգին: Զօրաշարժի այս կոչը սակայն տակաւին
լրիւ արձագանք գտած չէ Ուաշինկթընի մէջ:
Նիւ Եորք եւ Գալիֆորնիա նահանգները Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան 25 առ հարիւրը կը ներկայացնեն: Երկու նահանգապետերը,
երիտասարդ եւ ազատամիտ՝ ձեռնհասօրէն կը պատրաստեն իրենց
նահանգները մօտեցող պատուհասին: Տնտեսական հաւանական անկումը
արգիլելու դրդապատճառէն մղուած նախագահ Թրամփ ատեն մը ընդիմացաւ
Ամերիկայի բնակչութիւնը իրենց տուներէն ներս պահելու որոշումին:
Ինչպէս բացայայտուեցաւ Չինաստանի, Հարաւային Քորէայի եւ Իտալիոյ
մէջ, համաճարակին արագ տարածումին դանդաղեցման ամենէն ազդեցիկ
միջոցը կը կայանայ բնակչութիւնը մեկուսացնելու մէջ:
Սակայն երբ տնտեսութիւնը սկսի կքիլ եւ անգործութիւնը՝ ինչպէս տնտեսագէտներ կը նախատեսեն, հասնի բանուորական մարդուժին 25 առ
հարիւրը, այս կացութիւնը կրնայ մահացու հարուած մը տալ Թրամփի
վերընտրութեան:
Միացեալ Նահանգներու գրեթէ բոլոր մեծ եւ մարդաշատ նահանգներու
կառավարիչները, առանց սպասելու Սպիտակ Տան որոշումներուն շաբաթէ
մը ի վեր արդեն իրենց քաղաքացիներուն հրահանգած են արգելափկուիլ
իրենց տուներէն ներս՝ չվարակելու կամ չվարկուելու համար մահասփիւռ
այս հիւանդութենէն:
Նիւ Եորք, ԱՄՆ

Զուարճախօսութիւններ՝ Թագաժահրի Շուրջ
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
Սա լարուած ու ճգնաժամային օրերուն մեր զուարճասէր ժողովուրդը չէ
կորսնցուցած կատակելու զգացումը։ Հայերը համաճարակէն պաշտպանուելու լաւագոյն միջոցը կը համարեն ծիծաղն ու բարձր տրամադրութիւնը։ Այդ
իսկ պատճառաւ զանազան կատակներ հիւսած են ու կը հիւսեն թագաժահրի
շուրջ։
***
Մեր հաւատաւոր ժողովուրդի կենսուրախութենէն նեղուած է նոյնիսկ ինքը՝
աշխարհը ցնցած անզէն վարակը.
Քորոնաժահրը կը դիմէ Բարձրեալին.
-Տէր Աստուած, ես բոլոր աշխարհը տակն ու վրայ ըրի, ամէն մարդ վախէն չի
գիտեր, թէ ինչ ընէ, սակայն այս հայերը կը շարունակեն խնդալ ու կատակել։
Բնաւ անհանգիստ չեն ըլլար։ Արդեօք ի՞նչ է պատճառը…
Աստուած.
-Է՜հ, անոնք նորէն իրենց յոյսը կապած են ինծի։
***
Յայտնի է, թէ Հայաստանի մէջ քորոնաժահրի տարածումը կանխարգիլելու
համար յայտարարուած է արտակարգ դրութիւն։ Սա խստագոյն միջոցը
նոյնպէս անմասն չմնաց զուարճախօսութենէ.
Ահաւասիկ մեր ժողովուրդը այնքան գոհ է, որ հարցում մը յղած ատեն կը
պատասխանէ.- Արտակարգ դրութիւն կայ։
***
Ինչպէս իւրաքանչիւր երկիր, այնպէս ալ Հայաստանը ետ կը կանչէ արտասահմանի մէջ գտնուող իր հայրենակիցներն ու 14 օրով կը մեկուսացնէ
ժամանողները։ Սակայն ի տարբերութիւն աշխարհի, մեր հոգատար
հայրենիքը մեկուսացուածներուն համար կը ստեղծէ լաւագոյն պայմանները.
զանոնք կը տեղաւորէ բարձրակարգ պանդոկներու մէջ։ Այս պանդոկներէն
ամենայայտնին կը գտնուի Ծաղկաձորի մէջ.

Հարսանիքի մը կնքահայրը փռշտալով ամուսնացող զոյգին վրայ կ՚ըսէ.
-Աս ալ ձեզի նուէր՝ հանգիստ Ծաղկաձորի մէջ։
***
Յաջորդ զուարճախօսութիւնները կը վերաբերին ուսումնական հաստատութիւններու փակման ու անցումը՝ առցանց դասաւանդումի.
Եթէ քիչ մըն ալ երկար դպրոցները գոց մնան, ծնողները աւելի կանուխ պիտի
գտնեն պատուաստանիւթը, քան գիտնականները։
***
Դէպք երաժշտանոցի առցանց դասերէն.
-Անահիտ, երգէ՛։
-Չեմ կրնար տիկին Սիմոնեան, մեծ մայրս կը քնանայ։
***
Կատակասէրները չեն անտեսած, թէ ո՞ր երկիրներէն քորոնաժահրը խուժեց
Հայաստան.
Ժողովուրդ նկատած էք, որ Հայաստան կրկին յարձակման ենթարկուեցաւ
Սասանեան Պարսկաստանի ու Հռոմէական կայսրութեան կողմէ։
***
Զանազան զուարճալի յայտարարութիւններ՝ կապուած թագաժահրի հետ.
Խուճապահար ժողովուրդը խանութներու մէջ գնումներ կատարելու ժամանակ, ապրանքներու հետ տարաւ նաեւ բաժնի աշխատողը։
Կը խնդրենք ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ!!!
***
Կ՚աղաչեմ ըլլալ շատ ուշադիր
Խանութէն նոր եկանք տուն. դիմակները հանեցինք, տեսայ ուրիշի մը տիկինը
բերած եմ տուն։
***
Հայաստանի Հանրապետութիւնը պարտաւոր է փոխհատուցում յատկացնել
այն տղամարդոց, որոնք մեկուսացած են զոքանչներու հետ։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Վարակուած եւ Բուժում Չստացող Անձիք
Հիւանդանոցներէն Պիտի Տեղափոխուին Հիւրանոցներ
ՀՀ կառավարութիւնը հիւանդանոցային
հզօրութիւնները ճիշդ կառավարելու խնդիր
ունի եւ այսօր հիւանդանոցներու մէջ կան
վարակուածներ, որոնք ոեւէ բուժում չեն
ստանար: Այդ մասին կառավարութեան նիստի
ժամանակ յայտարարեց վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան` աւելցնելով, որ այդ հիւանդները
պիտի տեղաւորուին հիւրանոցներու մէջ:
«Այդ հիւանդներու մօտ ախտորոշուած է «Քորոնա»
ժահր, բայց անոնց վիճակը թեթեւ է, որեւէ բուժում
չեն ստանար: Անոնց հիւանդանոց գտնուիլը
արդարացուած չէ: Այսօր պարոն Աւինեանի եւ
պարոն Թորոսեանի մասնակցութեամբ ունեցանք
քննարկում ու որոշեցինք, որ թեթեւ դէպքերուն,
որոնք, ըստ էութեան, մեծամասնութիւնն են,
փորձենք աշխատիլ հիւրանոցներու հետ,
որպէսզի տեղաւորենք զանոնք հիւրանոցներու
մէջ` ապահովելով սնունդն ու այլ կարիքները:
Պիտի շարունակենք այս քաղաքականութիւնը:
Սա նաեւ օգտակար է տնտեսութեան առումով,
քանի որ հիւրանոցները այսօր դատարկ են:
Այստեղ ի հարկէ, որոշ բարդոյթներ պիտի ըլլան,
հիւրանոցները կը վախնան իրենց անունի
յետագայ մրցունակութեան հետ կապուած, բայց
հիւրանոցները պարտաւոր են ժամանակ առ
ժամանակ ախտահանել իրենց սենեակները:
Հիմա ալ կրնան բազմաթիւ դէպքեր ըլlալ, որ
տարբեր հիւանդութիւններով մարդիկ այդ
հիւրանոցներու մէջ կը բնակին: «Քորոնա»
ժահրէն ետք ալ այդ սենեակներու հետ ոչ մէկ
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վատ բան կը պատահի, առաւել եւս եթէ յետոյ
ախտահանուին,- «Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ,
ըսած է վարչապետը:
Առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան
իր հերթին նշեց, որ այդ ցուցումները յստակ
պիտի տրուին եւ այսօր ալ կ՛ախտահանուին այն
7 վայրերը, ուր կան մեկուսացած մարդիկ:
Վարչապետը յանձնարարեց պատասխանատուներուն բանակցիլ հիւրանոցներու հետ, որ
այնպիսի գին սահմանուի, որը շուկայական չի
կրնար ըլլալ: Նիկոլ Փաշինեան նկատել տուաւ, որ
արտակարգ դրութեան պայմաններու մէջ ունին
հնարաւորութիւն վարչական որոշումով հարցը
լուծել, բայց այդ ճանապարհով չեն երթար: «Պիտի
բանակցինք հիւրանոցներու հետ, որոշակի գին
պիտի պայմանաւորուինք»,- ըսած է ան:

Հայաստանին Պիտի Տրամադրեն Մեծ Թիւով Թոքերու
Արհեստական Օդափոխութեան Սարքեր
Հանրապետութեան
նախագահ
Արմէն
Սարգսեան այսօր ընդունած է ՄԱԿ-ի Պարէնի
համաշխարհային ծրագրի հայաստանեան գրասենեակի ղեկավար եւ ՊՀԾ ներկայացուցիչ Ելենա
Միլոշեւիչը:
Զրուցակիցները փաստած են, որ Հայաստանի
եւ ՄԱԿ-ի Պարէնի համաշխարհային ծրագիրի
միջեւ հաստատուած է արդիւնաւէտ փոխգործակցութիւն:
Աշխարհի մէջ նոր «Քորոնա» ժահրի տարածմամբ

…եւ գիտցէք որ ձեր որդւոց կատարեալ
կրթութիւնն ոչ միայն Եկեղեցւոյ եւ Ազգին
մեծապէս օգտակար է, այլ եւ ձեզ ծնողացդ
թանկագին գանձ մ’է, ուստի մի՛ խնայէք
եւ ոչ մի ինչ Վարժարանաց համար (…)

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
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պայմանաւորուած` ստեղծուած իրավիճակի
մէջ զրուցակիցները առաջնահերթութիւններէն
համարած են պարէնի անվտանգութեան խնդիրները: Նախագահ Սարգսեան այդ ծիրէն ներս
շատ էական համարած է Հայաստանը սնունդի
անվտանգութեան ոլորտի մէջ տարածաշրջանային հանգոյց դարձնելու գործնական քայլերու
իրականացումը` ընդգծելով, որ նախնական
պայմանաւորուածութիւններ ունի շարք մը
երկիրներու ղեկավարներու եւ մասնագիտացած
միջազգային կազմակերպութիւններու հետ:
Նշելով, որ Պարէնի համաշխարհային ծրագիրը
յայտնի է որպէս արտակարգ իրավիճակներուն
առաջիններէն արձագանգող միջազգային կառոյց`
նախագահ Սարգսեան առաջարկած է բացի
սնունդին վերաբերող հարցերէն, դիտարկել նաեւ
Հայաստանին բժշկական սարքաւորումներով
ապահովելու հնարաւորութիւնը: Ելենա Միլոշեւիչ
ի պատասխան նախագահի առաջարկին` ըսած
է, որ դիմած են միջազգային նուիրատուներուն եւ
յառաջիկային Հայաստանին պիտի տրամադրեն
մեծ քանակութեամբ թոքերու արհեստական օդափոխութեան սարքեր:

Հայաստան Կ՝աջակցի Համաշխարհային Հրադադարի
Կոչին. Զոհրապ Մնացականեան
Հայաստան ամբողջական աջակցութիւն կը
յայտնէ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ
Կութիերեշի աշխարհի ամբողջ տարածքին
համաշխարհային զինադադարի կոչին: Այս մասին
Twitter-ի իր էջին վրայ գրած է Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան:

«Հայաստանը լիակատար աջակցութիւն կը յայտնէ
ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ Կութիերեշի
կոչին՝ մինչ ողջ մարդկութիւնը կը պայքարի ընդդէմ
ընդհանուր թշնամիի՝ COVID-19-ի, աշխարհի բոլոր
անկիւններուն մէջ հաստատել համաշխարհային
հրադադար»,- կը յայտնէ Մնացականեան:
Շար. Էջ 08

ՆԻՆԱ ԳԱՐԱՆՖԻԼԵԱՆ
(1967)
«Երեք»
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Հայաստան Կ՝աջակցի Համաշխարհային
Հրադադարի Կոչին. Զոհրապ
Մնացականեան
Սկիզբը Էջ 07
Կութիերեշ իր տեսաուղերձին մէջ
յատկապէս կը յայտնէ, որ ժամանակն
է զինեալ բախումները մէկ կողմ դնելու եւ միասին կեդրոնանալու կեանքի
իրական պայքարին վրայ` «Քորոնա»
ժահրին դէմ։ Ան նկատել կու տայ,
որ ժահրը նկատի չ՛առներ ցեղային,
ազգային կամ այլ պատկանելութիւն,
այլ անիկա անողոքաբար կը յարձակի
բոլորին վրայ: «Մինչ աշխարհի մէջ
զինեալ հակամարտութիւններ տեղի
կ՛ունենան, աւելի խոցելիները` կիները, երեխաները, հաշմանդամութիւն
ունեցող անձեր կը վճարեն ամէնէն
սուղ գինը: Անոնք ենթակայ են
այս ժահրի մեծագոյն վտանգին:
Չմոռնանք, որ պատերազմէն տուժած երկիրներուն մէջ առողջա-

պահական համակարգերը փուլ
կու գան: Գաղթականները, տեղահանուածները կրկնակիօրէն խոցելի են: Վերջ տուէք պատերազմին
եւ եկէք պայքարինք այն հիւանդութեան դէմ, որ կը փճացնէ մեր
աշխարհը: Այդ իսկ պատճառով
ես այսօր կոչ կ՛ուղղեմ՝ անյապաղ
համաշխարհային զինադադար
հաստատելու աշխարհի բոլոր
անկիւններուն մէջ»,- յայտարարեց
ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը։

Արցախ Կ՛աջակցի Համաշխարհային
Զինադադարի Կոչին

Արցախ կ՛աջակցի ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ Կութիերեշին`աշխարհի
ամբողջ
տարածքին համաշխարհային զինադադարի հաստատման կոչին։

Այս մասին կը նշուի Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութեան «Թուիթըր»-ի էջին
վրայ: «Արցախը կը վերահաստատէ իր լիարժէք հաւատարմութիւնը
Լեռնային Ղարաբաղ-Ատրպէյճան
հակամարտութեան գօտիին մէջ
հրադադարի դրութեան
պահպանմանը: Այս ճգնաժամային
պահուն ողջ մարդկութեան ջանքերը պէտք է ուղղուեն COVID-19-ի
դէմ պայքարին»,- կ՛ըսուի նախարարութեան յայտարարութեան մէջ։

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուած 3
Զինծառայողներուն «Կեանքին Վտանգ
Չի Սպառնար»
Սկիզբը Էջ 02
Մասնաւորապէս, նախորդ տարիներու նոյն ժամանակահատուածի
համեմատութեամբ, «սուր շնչառական հիւանդութիւններով», «ջուրիծաղիկով», «անգինայով» հիւանդութիւնները նուազած են 4 անգամ,
իսկ աղիքային վարակով հիւանդներ
ներկայիս ԶՈՒ անձնակազմի մէջ

ընդհանրապէս չկան:
Յատկանշական է, որ վերջին
տարիներուն 5 անգամ նուազած է
«թոքաբորբով» հիւանդացութիւնը,
իսկ ծանր ընթացքով «թոքաբորբերու» քանակը` 10 անգամ, անկանոն ընթացքով եւ մահուան ելքով
«թոքաբորբեր» զինուած ուժերու մէջ
չեն արձանագրուած»,- ամփոփած է
Դաւիթ Տօնոյեան:

ՀՀ Կեդրոնական Դրամատունը
Կը Դատապարտէ Ելեւմտական
Հաստատութիւններու Վրայ Հասարակական
Ճնշումներու Փորձերը

ՀՀ կեդրոնական դրամատունը կը
դատապարտէ տարբեր մարդոց կողմէ
ելեւմտական հաստատութիւններու
վրայ հասարակական ճնշումներու
փորձերը: Այս մասին յայտարարութիւն տարածած է ՀՀ կեդրոնական
դրամատան հասարակայնութեան
հետ կապերու ծառայութիւնը.
«Վարկատու եւ վարկառու ենթականերու
յարաբերութիւնները
ամրագրուած են պայմանագրերով
եւ կը կարգաւորուին ՀՀ Վարչական
օրէնսգրքով:
Կը յորդորենք բոլորը ցուցաբերելու
զսպուածութիւն, արտակարգ դրութեան ընթացքին չփորձել խաղալ
հասարակական
տրամադրու-

թիւններու եւ սպասումներու հետ:
ՀՀ կեդրոնական դրամատունը
մշտադիտարկման իբրեւ արդիւնք
կը վստահեցնէ, որ ՀՀ ելեւմտական
համակարգը կը գործէ անխափան:
ԿԴ-ն կը շարունակէ իրականացնել ելեւմտական կայունութեան
ապահովման իր գործառոյթները:
ՀՀ կեդրոնական դրամատունը մէկ
անգամ եւս կը յորդորէ քաղաքացիները հնարաւորինս օգտուելու
առցանց ելեւմտական ծառայութիւններէն, վճարահաշուարկային
յաւելուածներէն եւ առցանց դրամատնային ծառայութիւններէն, հարցերու պարագային կապ հաստատել
ելեւմտական կազմակերպութեան
հետ ու ստանալ հետաքրքրող
հարցերու պատասխանները, իսկ
այլ հարցերու համար հեռաձայնել
ՀՀ կեդրոնական դրամատան թէժ
գիծին՝ 011561954, 011563950
010592697 հեռախօսահամարներով
կամ ել. նամակ գրել consumerinfo@cba.am հասցէին»,- ըսուած է
յայտարարութեան մէջ:
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Լիբանանահայ Բժշկական Միութիւնը խոր ցաւ կը զգայ
հայորդի Պետրոս Օղկասեանի Քորոնա ժահրին
հետեւանքով մահուան համար եւ իր ցաւակցութիւնները կը յայտնէ պարագաներուն։
Գնահատանքի խօսք կ’ուղղենք բժշկական անձնակազմին եւ բոլոր անոնց որոնք պատնէշի վրայ են
համաճարակի այս օրերուն:
Ցաւ կը զգանք որ հաղորդակցութեան ընկերային
ցանցերուն վրայ անհիմն եւ իրականութեանց չհամապատասխանող տեղեկութիւններ եւ մեղադրանքներ շրջագայած են պաշտօնակիցի մը հասցէին՝ անանուն աղբիւրի մը կողմէ։
Կոչ կ’ուղղենք համաճարակի այս տագնապալի օրերուն ականջ
չտալ անանուն եւ անպատասխանատու արտայայտութիւններուն
(եւ չտարածել), այլ վստահիլ միմիայն Քորոնայի Ճգնաժամի
Շտապին փոխանցած տեղեկութիւններուն։
Անհրաժեշտ է զգոյշ ըլլալ ՝ միաժամանակ անընդունելի է խուճապ
յառաջացնել։
Համախմբուինք Քորոնայի Ճգնաժամի Շտապին շուրջ եւ ամենայն բծախնդրութեամբ գործադրենք ցուցմունքները՝ որպէսզի
կարենանք դիմակայել այս համաճարակը։
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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