
ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար

Այսօր՝ Մարտ 28-ին, հանդի-
սապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսի, Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածինի մէջ պիտի 
կատարուի Հանրապետա-
կան մաղթանք մեր հայրենիքի 
եւ ժողովուրդի համար: Այս 
առիթով դուրս պիտի բերուի 
նաեւ՝ Հայոց Եկեղեցւոյ մեծա-
գոյն սրբութիւններէն՝ մեր 
հաւատքի հայր Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչի Աջը։ Այս մասին 
կը հաղորդէ ter-hambardzum.net-ը
Արարողութիւնը բարեպաշտ մեր ժողովուրդին համար պիտի հեռարձակուի 
ժամը 18։00-ին, Հայաստանի Հանրային հեռատեսիլի 1-ին ալիքով եւ 
«Շողակաթ» հեռուստաընկերութեամբ։

Լիբանանի մէջ քորոնա ժահրով վարակուողներուն թիւը երէկ բարձրացաւ 
391-ի: Ըստ պաշտօնական յայտարարութեան երէկ արձանագրուեցան 
վարակուածներու 23 պարագաներ եւ երկու նոր մահեր:
Երէկ յատկանշուեցաւ նաեւ առաջին օրը ըլլալով գիշերները տունէն դուրս 
գալու սահմանափակումէն ետք, որ մեծաւ մասամբ յարգուած էր:
Լիբանանի մէջ քորոնա ժահրի յայտնաբերուելէն ի վեր Լիբանան ունեցաւ 
8 մահուան պարագաներ: Ըստ Առողջապահութեան նախարարութեան 
մահացողները բոլորն ալ ունէին քրոնիկ հիւանդութիւններ:
Ինչ կը վերաբերի այլ երկիրներու մէջ մնացած լիբանանցի քաղաքացիներուն, 
որոնք վերջին օրերուն կոչեր ուղղած էին կառավարութեան իրենց տուն 
դարձը ապահովելու, երէկ Վարչապետ Տիապ հաստատեց՛ որ այդ բանը 
կարելի չէ իրագործել Ապրիլ 12էն առաջ:

Մեծն Բրիտանիոյ վարչապետ 
Պորիս Ճոնսընի անունը աւել-
ցած է «Քորոնա»ի  վարակա-
կիրներու ընդհանուր ցանկին 
վրայ։
Այս մասին հաղորդեց «Արե-
ւելք»ը, որ նաեւ նշեց, թէ  
Ճոնսընի  առողջական վիճակը 
կը   գնահատուի  բաւարար։
Կը նշուի նաեւ, որ Ճոնսըն     
առանձնացուած է եւ կը գտնուի   
բժիշկներու  հոգատարութեան ներքեւ։
Ըստ BBC կայանին Մեծն Բրիտանիոյ ելեւմուտքի նախարար՝ Ռիշի  Սունաք 
որոշած է ինքնամեկուսացման դիմել, որովհետեւ երէկ ան շփուած է  
վարչապետ Ճոնսընին հետ։
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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

Մինչ Տուներէն Դուրս Գալը աւելի Եւս 
Սահմանափակուեցաւ Քորոնա Ժահրով 
Վարակուողներուն Թիւը Հասաւ 391-ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 592876 (76.1/1 միլիոն) , մահացած են 27185 (3.5/1 միլիոն), բուժուած են 132520 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 391, մահացածներ` 8, բուժուած` 27
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 329 մահացածներ` 1, բուժուած` 28

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 57234 նոր վարակուածներ, 3112 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

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի Մէջ 
Հանրապետական Մաղթանք Պիտի Կատարուի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Մեծն Բրիտանիոյ Վարչապետը Նոյնպէս 
«Քորոնա»ի Վարակակիր
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Արցախի Հանրապետութեան 
կառավարութեան 2020 թուականի 
26 մարտին ընդունած որոշմամբ, 
հանրային իշխանութեան մար-
միններու եւ անոնց ենթակայ 
կազմակերպութիւններու գործու-
նէութեան նկատմամբ սահմանուած 
են շարք մը սահմանափակումներ:

 02

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Հոգեւոր Առաջնորդներու Համատեղ 
Յայտարարութիւն

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Ես Տիրոջ Դիմեցի, Եւ 
Աղօթքիս Պատասխանեց, 

Զիս Ազատեց Բոլոր 
Վախերէս» (Սղ. 34.4)

Մենք՝ Արեւմտեան Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգաց հայ 
հոգեւոր առաջնորդներս, որպէս 
«անուշաբոյր խունկ» մեր սրտա-
բուխ աղօթքները կը վերառաքենք 
առ Աստուած եւ կը խնդրենք, որ 
Տէրը ընդունի մեր աղաչանքները 
որպէս «երեկոյեան պատարագ» 
(Հմմտ. Սղ 141.2)։

Վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը 
կատարեալ հաւատք ունի Աստուծոյ 
հանդէպ, «Որովհետեւ Ան ինչպէս 
որ Տէր Յիսուսը յարուցանեց, այն-
պէս ալ մեզ պիտի յարուցանէ Իր 
զօրութեամբը»  (Ա. Կր 6.14)։
Այս օրերուն, երբ հոգեպէս կը 
պատրաստուինք տօնախմբել մեր 
Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
հրաշափառ Յարութիւնը, կ՛ուզենք 
վերահաստատել մեր հաւատքը 
հանդէպ Անոր փրկչական զօրու-
թեան՝ Սուրբ Խաչի ճամբով։ Կը 
հրաւիրենք վերյիշելու անցեալի եւ 
մեր օրերու աստուածային հրաշա-
գործութիւնները՝ այդպիսով արտօ-
նելով, որ Սուրբ Հոգին մխիթարէ 
եւ զօրացնէ մեզ։ Նոյնիսկ երբոր 
մահաստուեր ձորերէ կ՛անցնինք, 
չարիքէ մը չենք վախնար, Տէ՛ր, քանի 
Դուն մեր հետն ես։ Քանի ցո՛ւպդ 
մեզ կ՛առաջնորդէ եւ գաւազանդ կը 
պաշտպանէ, մենք զմեզ ապահով կը 
զգանք (Հմմտ. Սղ. 23.4)։
Ինչպէս որ Դանիէլը փրկուեցաւ 
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ՀՀ ԱՆ Հիւանդութիւններու 
վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնէն կը յայտնեն, որ 
27 մարտի ժամը 10։00-ի դրութեամբ՝ 
Հայաստանի մէջ հաստատուած է 
«Քորոնա» ժահրով վարակման 
329 դէպք։ Երեկուայ տուեալներու 
համեմատ՝ վարակակիրներու թիւն 

Ոստիկանութիւնը կը տեղեկացնէ, 
որ ժամանակաւորապէս կ’արգիլուի 
բոլոր անձանց մուտքն Արցախի 
Հանրապետութիւն:
«Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ յայտարարուած արտակարգ 
դրութեամբ պայմանաւորուած՝ 
«Քորոնա» ժահրային համավարակի 
կանխարգելման ուղղութեամբ իրա-
կանացուող աշխատանքներու 
արդիւնաւէտութեան ապահովման 
նպատակով՝ ՀՀ ճանապարհային 
ոստիկանութեան եւ տարածքա-
յին ստորաբաժանումներու ուժե-
րով Արցախի Հանրապետութիւն 
տանող ճանապարհներուն (Սոթք-
Քարվաճառ ճանապարհ, Տեղ եւ 
Սիւնիք գիւղերէն դէպի Արցախ 
սահմանային հատուած) անյա-
պաղ պիտի նշանակուին կայուն 
պահակակէտեր՝ ժամանակաւորա-
պէս արգիլելով բոլոր անձանց մուտքն 
Արցախի Հանրապետութիւն:
Բացառութիւն կ’ըլլայ.

աւելցած է 39-ով։
Առողջացած է 18 մարդ։ Ներկայիս 
փաստացի կը բուժուի 311 մարդ։
Գրանցուած է մահուան 1 դէպք։ 
Իրականացուած 1625 հետազօ-
տութեան պատասխանը եղած է 
բացասական։

- Արցախի Հանրապետութեան մէջ 
հաշուառում ունեցող անձանց,
- բեռնափոխադրում իրականացնող 
փոխադրամիջոցներու՝ այդ շարքին 
բեռնատարներու համար՝ անկախ 
բեռնուածութենէն, իսկ մարդա-
տար մեքենաներուն՝ պարտադիր 
բեռնուած ըլլալու պարագային,
-Արցախի մէջ կայանալիք ընտ-
րութիւններուն դիտորդական 
առաքելութիւն իրականացնող 
անձանց եւ լրագրողներու համար՝ 
համապատասխան փաստաթուղ-
թերու առկայութեան պարագային»,- 
նշուած է Ոստիկանութեան հաղոր-
դագրութեան մէջ։

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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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£

Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուած Անձերու Հաստատուած Թիւը 

Հասաւ 329-Ի

«Քորոնա»Ի Տագնապ.Արցախի 
Կառավարական Մարմիններու 

Գրասենեակները Կը Դադրեցնեն Իրենց 
Աշխատանքը

Ժամանակաւորապէս Դադրած Է ՀՀ 
Քաղաքացիներու Մուտքը Արցախ

առիւծի երախէն (Հմմտ. Դն. 6.27), 
Յովնան ազատեցաւ կէտի որովայ-
նէն (Հմմտ. Յվն. 1.17), Ռահաբ 
եւ իր ընտանիքը ազատեցան 
կործանումէ (Հմմտ. Յես. 6.25), 
հարիւրապետի ծառան (Հմմտ. Մտ. 
8.5-13), Բեթհեզդայի աւազանի 
հիւանդը (Հմմտ. Յհ. 5.1-15), երկու 
կոյրերը (Հմմտ. Մտ. 9.27-31), տասը 
բորոտները (Հմմտ. Ղկ. 17.11-19) եւ 
խուլ ու համր մարդը բժշկուեցան 
(Հմմտ. Մր. 7.31-37), Ղազարոսը 
յարութիւն առաւ (Հմմտ. Յհ. 11.38-
44), նոյնպէս ալ Տէրը  պիտի ազատէ 
մեզ «Քորոնա» ժահրի ճիրաններէն։
Զատկական արշալոյսը շուտով 
կը բացուի՝ մեզի առատ լոյս եւ 
յոյս խոստանալով։ Մեր կոչն է, որ 
մնաք աղօթարար եւ հաստատուն 
հաւատքի կեանքի մէջ փորձութեան 
այս դժուար օրերուն։ «Որդեակնե՛ր, 
դուք Աստուծմէ ծնած էք եւ յաղթեցիք 
այդ սուտ մարգարէներուն, որով-
հետեւ ձեր մէջ եղող Աստուծոյ 
Հոգին աւելի մեծ է քան Քրիստոսի 

հակառակորդին հոգին, որ կը գտնուի 
աշխարհին պատկանողներուն մէջ» 
(Ա. Յհ. 4.4)։

Յովնան Արք. Տէրտէրեան, 
Առաջնորդ  
Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 
Արեւմտեան Թեմի   
 
Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, 
Առաջնորդ
Հիւս. Ամերիկայի Արեւմտեան 
Թեմի

Միքայէլ Եպս. Մուրատեան                                         
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերի-
կայի                          
Եւ Քանատայի Հայ Կաթողիկէ 
Համայնքի  

Վերապատուելի Պերճ 
Ճամպազեան
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Աւետ.
Եկեղեցւոյ Միութեան Հովիւ

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
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ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎՐԴ. ՓԱՇԱՅԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Շար. Էջ 08

ՄԱԿ. «Մարդկութիւնը Վտանգի Տակ»

Կաթողիկոսարանիս «Ուխտի Օր»ը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ համայն մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն համար Անթիլիասի «Ուխտի Օր»ը իւրայատուկ ու 
յատկանշական է, որովհետեւ Կաթողիկոսարանիս «Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ» Մայր Տաճարին անուանակոչութեան տօնն է։ Նշելի է, որ այդ 
ամբողջ շաբաթը կը կոչուի նաեւ Ուխտի Շաբաթ, այսինքն եկեղեցական 
արարողութիւններով հարուստ, մանաւանդ Շաբաթ եւ Կիրակի օրերը 
հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագներով նուիրուած՝ Ս. Գրիգոր Լու-
սաւորչի Չարչարանքներուն եւ Խոր Վիրապ մուտքի յիշատակին։ Սոյն 
Կիրակին, որ Մեծ Պահոց Քառասնօրեայ Պահեցողութեան Կիրակիներու 
շարքին վեցերորդն է, Գալստեան Կիրակի կամ Տիրոջ Գալուստի Կիրակի 
կը կոչուի։ Պատարագի ընթացքին Մայր Տաճարի մուտքին կը կազմուի 
շքեղ թափօր, բարձր հանդիսապետութեամբ Վեհափառ Հայրապետին՝ 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի, Ս. Սեղբեստրոսի եւ Ս. Նիկողայոսի Աջերով եւ 
այլ Սուրբերու մասունքներով, մասնակցութեամբ Միաբան Հայրերու եւ 
ներկայութեամբ Քահանայ Հայրերով եւ հաւատացեալ ժողովուրդով։ Ամբողջ 
Կաթողիկոսարանիս շրջափակը դառնալով հաւատացեալ ժողովուրդը կը 
ստանայ Ս. Աջին եւ այլ Սուրբերու մասունքներու օրհնութիւնները։
Այս աջերը, որոնք ոսկեզօծ կամ արծաթապատ են, շատ մեծ ու կարեւոր 
նշանակութիւն ունին։ Անոնց մէջ կը գտնուին յիշեալ սուրբերէն մասունքներ. 
այս պատճառով ալ Ս. Խաչէն եւ Ս. Աւետարանէն ետք, ամէնէն մեծ 
սրբութիւնները կը ներկայացնեն մեր եկեղեցւոյ համար։ Ասոնց մէջէն արդար 
եւ իրաւ կ’ըլլայ, երբ առանձնացնենք Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Աջը, որ իր 
հաւատացեալ ժողովուրդին նման բաւական տագնապալից ու տառապալից 
կեանք մը ապրած է։ Ան կը խորհրդանշէ Կաթողիկոսական իշխանութեան 
շարունակութիւնը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչէն մինչեւ մեր օրերը։  Որպէս 
աւանդութիւն, աւելի քան 90 տարիներ ետք, այժմ կը գտնուի Ս. Աթոռոյս 
Արժանընտիր Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի անմիջական 
հսկողութեան տակ։ 
Ուխտի տօնախմբութիւնը Անթիլիասի մէջ հաստատուեցաւ 22 Մարտ 1931 
թուականին, երբ աքսորական Կիլիկեան Աթոռը կայք հաստատեց Անթիլիասի 
մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Երանաշնորհ Հայրապետներէն՝ 
Տ.Տ. Սահակ Բ. Խապայեան եւ Տ.Տ. Բաբգէն Ա. Աթոռակից Կիւլէսէրեան 
Կաթողիկոսները հաստատեցին Ուխտի Օրը։
Նշեալ տարիէն սկսեալ մինչեւ օրս, արդէն մեր ժողովուրդը ջերմեռանդու-
թեամբ եւ առաւել եռանդով կը մասնակցի այս հոգեպարար եւ զմայլելի 
տօնախմբութեան՝ իր պահեցողութեամբ ու աղօթքներով։ Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորչի չարչարանքներէն անմասն չմնալու համար, բազմաթիւ հայորդի-
ներ իրենց բնակարաններէն քալելով եւ երբեմն ալ ոտաբոպիկ, կ’ուղղուին 
Սուրբին անուամբ կառուցուած Մայր Տաճարը, Կաթողիկոսարանիս 
շրջափակին մէջ, Անթիլիաս, ճամբու ընթացքին մրմնջելով աղօթքներ ու 
Սուրբին նուիրուած շարականներ երգելով…։ Մեր ժողովուրդը մեծ հաւատք 
կ’ընծայէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի զօրութեան ու անոր բարեխօսութեան։ 
Այսպէս, ամէն տարի բազմաթիւ մամիկներ ու կիներ, երիտասարդներ ու 
պատանիներ, դպրոցականներ եւ սկաուտներ, Ուխտի Տօնին կը մաս-
նակցին։ Երէց սերունդի կողքին, վերջերս քաջալերելի երեւոյթ դարձած է 
երիտասարդներու մասնակցութիւնը հսկումէն ետք մինչեւ առաւօտ գիշերել 
Մայր Տաճարին մէջ իբրեւ ուխտաւոր, աղօթքով ու սաղմոսասացութեամբ։
Մեծահանդէս հանդիսաւոր թափօրի ընթացքին, Վեհափառ Հայրը Սուրբին 
Աջին օրհնութիւնը կը բաշխէ հաւատացեալ ներկաներուն, Սուրբին Աջով կը 
կատարուի հանդիսաւոր ջրօրհնէք, ապա Ս. Պատարագի աւարտին, աջերը 
կը դրուին խորանին կեդրոնը, որպէսզի հաւատացեալները մինչեւ ուշ գիշեր 
գան, խոնարհին անոնց, ապա հայցելով անոնց հրաշագործ զօրութիւնն 
ու օրհնութիւնը։ Այսպէս, կը յիշուի թէ բազմաթիւ հաւատացեալներ 
ձերբազատուած են իրենց հիւանդութիւններէն, երբ անոնք աղօթած են 
Սուրբին ու հաւատքով խոնարհած, համբուրած Սուրբ Աջը։ Պէտք է ըսել, թէ 
ո՛չ միայն Լիբանանի եւ Սուրիոյ տարածքին վրայ գտնուող մեր ժողովուրդը 
կ’օգտուի այս սրտառուչ առիթէն, այլ ընդհակառակը, մենք կ’ունենանք նաեւ 
օտար երկրամասերէ՝ հեռաւոր Ամերիկաներէն, Գանատայէն, Աւստրալիայէն, 
Ծայրագոյն եւ Միջին Արեւելքի տարբեր երկիրներէն ու մինչեւ Հայաստանէն 
հաւատացեալ հոծ բազմութիւն մը, օտար համայնքի պատկանող անհատներ, 
որոնք Ս. Լուսաւորչի Աջը համբուրելով կը վերանորոգեն իրենց Հայկական 
ու Քրիստոնէական ամուր ու աննկուն հաւատքը։
13 տարիներ առաջ, 2007 թուականին, պատմական օրեր արձանագրուեցան 
Հայ Եկեղեցւոյ ու յատկապէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայրապետական Ս. 
Աթոռի կեանքէն ներս։ Ս. Աթոռոյս Արժանընտիր Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսի գեղեցիկ մտայղացումով, Կաթողիկոսարանիս Մայր 
Տաճարին հիւսիսային կողմը Երրորդութեան խորանին վրայ զետեղուեցաւ 
Մեր Հաւատոյ Հօր՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի մասունքը եւ Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Սրբալոյս միւռոնով օծեց Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի վիմակերտ սրբատուփը՝ 
ի մխիթարութիւն հաւատացեալներուն։ 
Այս տարի, դժբախտաբար, «Corona» ժահրի ահաւոր ու սարսափելի 
հետեւանքներուն պատճառով, մեր ժողովուրդի զաւակները պիտի չկա-
րողանան ֆիզիքապէս ներկայ ըլլալ հոգեպարար արարողութեան, սակայն, 
ինչպէս իմացանք եւ գիտենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Արժանընտիր Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի 
թելադրութեամբ եւ որոշումով, մեր ժողովուրդի զաւակները, նոյն օրը, 
յետմիջօրէին պիտի ունենան առիթը առանձնաբար եւ իրենց ընտանիքի 
անդամներով այցելելու եւ մօտենալու Ս. Խորանին՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ս. 
Աջին օրհնութիւնը ստանալու, ինչպէս նաեւ առիթը պիտի ունենանք արդի 
ժամանակներու լսա-տեսողական միջոցները օգտագործելով եւ դիտելով, 
անգամ մը եւս վերանորոգելու մեր ուխտը՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Աջին 
հանդէպ եւ անոր բարեխօսութիւնը հայցելով՝ որ բոլոր տեսակի չարիքներն 
ու հիւանդութիւնները վանէ՛ մեզմէ եւ Իր Օրհնութիւնն ու Ս. Աջը երկարէ 
մեր վրայէն։  
Հետեւաբար, եկէք մենք եւս նորոգենք մեր հայրերուն մեզի կտակած 
անխախտ ուխտն ու հաւատքը, հաւատարիմ մնալով ու աշակերտելով Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորչին, ջահակիրը հանդիսանալով մեր ժողովուրդի հոգեւոր 
վերածնունդի նուիրական առաքելութեան եւ հաղորդուելով մեր ազգային 
ու հոգեւոր սրբութիւններուն հետ՝ կառչելով մեր աւանդութիւններուն։
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Ներկայ պայմաններով՝ երկրագունդի վրայ աւելի քան 3 միլիառ հոգի 
դատապարտուած է բնակարաններէն դուրս չգալու։ Այս իրավիճակին մէջ, 
ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ Կութերես հանդէս եկաւ ուշագրաւ 
յայտարարութիւններով։ Այս մասին կը հաղորդէ «Ժամանկ»ը: Ըստ իրեն, 
քորոնաժահրի համաճարակը կը սպառնայ ամբողջ մարդկութեան եւ համայն 
աշխարհ պարտաւոր է պայքարելու անոր դէմ։ Ընդհանուր քարտուղարը 
ընդգծեց, որ համաշխարհային շարժումներն ու զօրակցութիւնը ունին 
կենսական նշանակութիւն, որովհետեւ երկիրներու առանձին պայքարը 
անբաւարար պիտի մնայ։ Կութերես զգուշացուց, որ համաճարակը կը 
տարածուի դէպի այն երկիրները, որոնք հակամարտութիւններու, բնական 
աղէտներու եւ կլիմայի փոփոխութեան հետեւանքով կը տուժեն։ Ուստի, 
Կութերես փափաք յայտնեց, որ զարգացած երկիրները 2 միլիառ տոլար 
արժողութեամբ մարդասիրական օժանդակութեան առարկայ դարձնեն այդ 
գօտիները։ Բազմաթիւ երկիրներու մէջ մարդիկ կ՚ապրին գաղթականաց 
նեղ ճամբարներու մէջ, ուր ջուր եւ օճառ չունին իրենց ձեռքերը լուալու 
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դէմ պայքարին՝ Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան իր մէկ 
ամսուան աշխատավարձը՝ 1. 017.556 
դրամ, կը փոխանցէ «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլման եւ յաղթահար-
ման ուղղուած՝ առողջապահու-
թեան նախարարութեան միջոցա-
ռումներուն աջակցելու նպատակով 
բացուած յատուկ հաշուին»,- նշուած 
է հաղորդագրութեան մէջ:

տարեկան երեխաները ստուարա-
թուղթերու վրայ անգլերէնով գրած 
են. «Stay home, I wish I can» («Տուն 
մնա՛, երանի ես ալ կարենամ»)։  
Ըստ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրա-
մի (UNICEF) զեկոյցին՝ Սուրիոյ մէջ 
2014-2019թթ. քաղաքացիական 
պատերազմին զոհ դարձած է աւելի 
քան 5000 երեխայ։ 

 04

Իտլիպի Փախստական Երեխաները Մասնակցած Են Մարտահրաւէրին. 
«Տուն Մնա. Երանի Ես Ալ Կարենամ»

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

«Հայաստան» Հիմնադրամին Կողմէ Շուտով Հայաստան Պիտի Հասնին 7 
Արհեստական Շնչառական Համակարգեր 

«Կրանտ Հոլտինկ»ը 100 Միլիոն Դրամ 
Փոխանցած է «Քորոնա» Ժահրը 

Կանխելու եւ Բուժաշխատողներուն 
Աջակցելու Նպատակով

«Քորոնա» ժահրի տարածման իրա-
վիճակը վերահսկելի դարձնելու նպա-
տակով շարունակաբար Հայաս-
տան կը ներմուծուին մեծ քանակով 
բժշկական պարագաներ, ինչպէս 
նաև սարքեր։
«Հայաստան» հիմնադրամէն կը 
տեղեկացնեն, շուտով Հայաստան 
պիտի հասնին 7 արհեստական 
շնչառական համակարգեր, որոնցմէ 
2-ը ձեռք բերուած են Մեծ Բրիտա-
նիոյ, իսկ 1-ը Հոլանտայի  տեղական 
մարմիններու օժանդակութեամբ: 
Ֆրանսայի տեղական մարմինէն 
գալիք շաբաթուան ընթացքին կը 
սպասենք 20-ական հեռահար ջեր-
մաչափ և թթուածինի խտացուցիչ 
սարք, որոնց կէսը պիտի ուղարկուի 
Արցախ։
Մարտ 25-ին 800 3M տեսակի բարձ-
րորակ դիմակներ փոխանցուեցան 
Նորքի վարակաբանական հիւան-
դանոցին, իսկ 70 հատ բժշկա-
կան հանդերձանք` ՀՀ ԱՆ Մար-
դասիրական օգնութեան հանրա-

«Կրանտ Հոլտինկ»ը «քորոնա» 
ժահրի կանխարգիլման ու յաղ-
թահարման ուղղուած քայլերու 
աջակցութեան գանձապետական 
հաշուին փոխանցած է 100 միլիոն 
ՀՀ դրամ՝ վարակի տարածումը 
կանխելու եւ բուժաշխատողներուն 
աջակցելու նպատակով: Այս մասին 
կը հաղորդէ Aysor.am-ը։

Աշխարհի մէջ մոլեգնող նոր 
տեսակի «քորոնա» ժահրի տարա-
ծումը կանխարգիլելու եւ համա-
վարակին դէմ պայքարելու համար 
իրականացուող քայլերուն ծիրէն 
ներս՝ ողջ աշխարհի մէջ սկսած է 
«Տուն մնա» մարտահրաւէրը։ 

 Հայաստանի Հանրապետութեան 
Նախագահ Արմէն Սարգսեան իր 
մէկ ամսուան աշխատավարձը 
կը փոխանցէ «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլման եւ յաղթահարման 
աջակցելու նպատակով բացուած 
յատուկ հաշուին։ Այս մասին հրա-
պարակուած է ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի Facebook-ի էջին։ 
«Ի աջակցութիւն «քորոնա» ժահրի 

պետական կեդրոնին: Եւս 1000 
նոյնատիպ դիմակ եւ 100 հատ 
բժշկական յատուկ հանդերձանք 
պիտի փոխանցուի մօտ օրերս:
Նախապէս, շուրջ 800 քկ. մեծաքա-
նակ կանխարգելիչ, պաշտպանիչ, 
ինչպէս նաեւ ախտահանիչ բժշկա-
կան պարագաներ, ներառեալ` 
բժշկական պաշտպանիչ հանդեր-
ձանք, դէմքի շնչառական դիմակ-
ներ, ախտահարիչ հեղուկներու 
համար յատուկ շիշեր, ախտա-
հանիչներ, պաշտպանիչ ակնոց-
ներ, թուային ջերմաչափեր եւ 
այլ միջոցներ  տրամադրուած 
էին առողջապահութեան նախա-
րարութեան հիմնադրամի ԱՄՆ–ի 
արեւմտեան շրջանի գրասենեակի, 
«Chevy Chase Surgery Center»-ի եւ 
«Հայ օգնութիւն միութիւն» աջակ-
ցութեամբ:
Հիմնադրամի կայքին մէջ COVID-
2019 համաճարակի դէմ յատուկ 
առցանց դրամահաւաք–արշաւ 
կազմակերպուած է: Ներկայիս 

Սուրիոյ մէջ արդէն 9-րդ տարին 
շարունակուող պատերազմին հետե-
ւանքով փախստական դարձած 
երեխաները նոյնպէս միացած են 
այդ մարտահրաւէրին։ Այս մասին 
կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկա-
յակոչելով dha.com.tr-ը։

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

ՀՀ Նախագահը Իր Մէկ Ամսուան 
Աշխատավարձը Կը Փոխանցէ «Քորոնա» 
Ժահրի Կանխարգիլման Համար Բացուած 

Հաշուին

Մասնաւորապէս, Սուրիոյ Իտլիպ 
նահանգի երեխաները, որոնք Սու-
րիոյ կառավարական ուժերուն 
եւ Թուրքիոյ հովանաւորութեամբ 
գործող զինեալ խմբաւորումներուն 
միջեւ անընդմէջ շարունակուող 
բախումներուն պատճառով ստի-
պուած եղած են լքել իրենց տուները, 
այժմ կ՝ապրին փախստականներու 
ճամբարներու մէջ։ 
Հակառակ այդ պայմաններուն՝ 5-6 

հաւաքագրուած է աւելի քան 50.000 
ԱՄՆ տոլար: Հաւաքագրուած գու-
մարը պիտի ծառայի ՀՀ առող-

ջապահութեան նախարարութեան 
ամենէն առաջնային կարիքներուն:
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ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
Քորոնա ժահրը՝ Չարեաց Փոքրագոյն

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Հալէպի Հայաստանի Հանրապե-
տութեան գլխաւոր հիւպատոսու-
թեան եւ Սուրիահայ Օգնութեան 
Խաչի հետ գործակցութեամբ 20 
Մարտին ՀՀ Մարդասիրական 
առաքելութիւն իրականացնող 
խումբը Հալէպի Հայ Ծերանոցին, 
Դարմանատուն ընկերաբժշկական 
կեդրոնին եւ շարք մը այլ բժշկական 
հաստատութիւններուն փոխանցած 
է բժշկական պիտոյքներ: 
Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի 
Շրջ. Վարչութեան անդամները եւ 
Դարմանատան ընկերաբժշկական 
կեդրոնի պատասխանատուները 
երախտագիտութիւն յայտնած են 
հայ բժիշկներուն թէ՛ տրամադրուած 
բժշկական պարագաներուն, թէ՛ 
Հայ Ծերանոցին, Դարմանատուն 
ընկերաբժշկական կեդրոնին եւ 
շարք մը այլ բժշկական հաստա-

տութիւններէն ներս ամէնօրեայ դրու-
թեամբ ցուցաբերուող բժշկական 
օժանդակութեան համար: 
Հալէպի զինուորական հիւան-
դանոցի պետ, սպայ Ֆայեզ ալ 
Այուպի բարձր գնահատած է 
հայ եւ սուրիացի բժիշկներուն 
միատեղ ջանքերը, նուիրական 
աշխատանքը, մասնագիտական 

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

ՀՀ Մարդասիրական Առաքելութիւն Իրականացնող Խումբը Հալէպի Շարք Մը 
Հաստատութիւններու Բժշկական Պիտոյքներ Փոխանցած է

բարձր յատկանիշները, ոչ միայն 
պատերազմի պատճառով տու-
ժածներուն բուժօգնութիւն ցուցա-
բերելու, այլեւ միատեղ ուժերով 
որեւէ վտանգի դէմ պայքարելու 
պատրաստակամութեան համար: 
«Մեր հայ գործընկերները հաւա-
տարիմ են մարդասիրութեան 
վեհ սկզբունքներուն եւ ամէն օր 
մասնագիտական մօտեցումով 
օգնութիւն կը ցուցաբերեն Սուրիոյ 
ազգաբնակչութեան: ‘
Սուրիոյ ժողովուրդը կը գնահատէ 
այն, որ հայերը այս դժուար 
իրավիճակին մեր կողքին են», 
յայտնեց սպան: Հիւանդանոցի տնօ-
րէնը շնորհակալութիւն յայտնած 
է ՀՀ մարդասիրական խումբին, 
Հալէպի ՀՀ Հիւպատոսութեան եւ 
իշխանութիւններուն մշտական 
աջակցութեան համար: 

Հալէպի մէջ մարդասիրական առա-
քելութիւն իրականացնող ակա-
նազերծողներու եւ բժշկական 
խումբերը բնականոն ընթացքով կը 
շարունակեն իրենց աշխատանքը: 
Միեւնոյն ատեն պսակաձեւ 
ժահրի վարակին տարածումը 
իրենց աշխատակիցներուն եւ 
կեդրոնէն կանխելու եւ կարելի 
եղածին չափ նուազեցնելու համար 
կ’իրականացուին մեծածաւալ 
հակահամաճարակային նախա-
ձեռնութւններ, յատկապէս քլորակիր 
լուծոյթով եւ տարբեր ախտահանիչ 
հեղուկներով շրջակայ միջավայրի, 
ախտահանիչ գործողութիւններ կը 
կատարուին: Փորձառու բժիշկներէն 
կազմուած խումբը կը պահպանէ 
անվտանգութեան բոլոր կանոնները` 
կիրառելով պաշտպանիչ բոլոր 
միջոցները:

Չկայ չարիք, առանց բարիքի…
Ամէն սկիզբ ունի վերջ ու հակառակը…
Անձրեւէն վերջ կ՚երեւի արեւը…
Կեանքը բաղկացած է սեւ ու ճերմակ 
գիծերէ…
Յիրաւի մարդկային կեանքը բաղ-
կացած է սեւ ու ճերմակ գիծերէ։ 
Օր մը առողջ ենք, կենսուրախ ու 
երջանիկ, օր մըն ալ անտրամադիր, 
հիւծած ու անուժ։
Ինչ որ տեղ մեր կեանքը կը նմանի 
սիրտի զարկերու. անդադար վերի-
վայրումներու մէջ է։
Ներկայիս մարդկութիւնը կ՚ապրի 
ցասումի շրջան մը։ Զանազան 
երկիրներու համար սա սեւ գիծը 
սկիզբ առած է եւ կամ կ՚առնէ 
փոխուած օրացոյցով։
Ճիշդ գուշակած էք. խօսքը կը 
վերաբերի քորոնաժահրին։ Սակայն 
այսօր ես չեմ ուզեր անդրադառնալ 
սրընթաց զարգացող նորագոյն 
հիւանդութեան պատճառած վնաս-
ներուն ու վտանգներուն. մեր մոլո-
րակը անընդմէջ կը խօսի այդ մասին։ 
Ընդհակառակը, ես կ՚ուզեմ լոյս 
փնտռել խաւարի մէջ։ Ինչո՞ւ չէ, նաեւ 
ընդգծել քորոնայի դրական կողմերը։
Համայն մարդկութեան պատե-
րազմ յայտարարած անզէն թշնամին 
չարեաց փոքրագոյնն է։ Չէ՞ որ կրնար 
ամէն բան ըլլար աւելի վատ։ Զոր 
օրինակ՝ պատերազմ։ Անշուշտ 
պատերազմն ու թագաժահրը ունին 
բազում նմանութիւններ՝ մարդկային 
կեանքի խլում, խուճապ, ճգնաժամ, 
տնտեսական անկում…
Բարձիթողի վիճակի պարագային 
սա վարակը կը սպառնայ համայն 
մարդկութեան գոյութեան, պատե-
րազմն ալ կը սպառնայ կողմերէն 
մէկուն յաղթանակին, աշխարհագ-
րական սահմաններու փոփոխման, 

վատթարագոյն պարագային ալ՝ 
ազգի մը ոչնչացման։
Սակայն երկար խոկալէ վերջ ես 
հասկցայ, որ պատերազմը առա-
ւել դաժան ու վտանգաւոր է, քան 
թագաժահրը։ Պատերազմներու 
հոլովոյթին մարդիկ դաժանաբար կը 
կորսնցնեն իրենց հարազատներու, 
մտերիմներու, ինչպէս նաեւ իրենց 
կեանքը։ Առհասարակ կ՚արժեզրկուի 
մարդկային կեանքը։ Երկրի 
մէջ կը տիրէ սով, չքաւորութիւն, 
տնտեսութեան փլուզում. կը 
ռմբակոծուին, կ՚ոչնչացուին գիւղեր 
ու քաղաքներ… ամէն բան կը 
հաւասարի հողին։
Մինչդեռ քորոնաժահրէն հնարաւոր 
է պաշտպանուիլ՝ մնալով տուն, 
հետեւելով իշխանութիւններու հրա-
հանգներուն։ Սա դաժան վարակի 
նպատակն է՝ մարդկային կեանքը։ 
Ան աւերածութիւններու սիրահար 
մը չէ։ Անողոք հիւանդութիւնը 
հաշուեյարդար կը տեսնէ իր ճամ-
բուն յայտնուած ամէնուն հետ։ 
Ան ահռելի վնասներ կը հասցնէ 
երկիրներու տնտեսութիւններուն, 
կաթուածահար ընելով առեւտուրի 
զանազան ճիւղեր, ինչպէս նաեւ շփու-
մը երկիրներու միջեւ։ Բայց չէ՞ որ 
մենք մնալով տունը՝ հնարաւորութիւն 
ունինք չվարակուելու, փրկուելու։ 
Պարզապէս պէտք է համբերութիւն 
ու հաւատք առ Աստուած։
Ինչպէս վերեւ նշեցի, ամէն բան 
ունի սկիզբ ու վերջ։ Սա սեւ օրերն 
ալ կ՚անցնին ու կ՚երթան։ Կը 
բացուին նոր գարուններ ու մենք կը 
շարունակենք մեր կեանքը այնտե-
ղէն, ուր դրած էինք ստորակէտ։
Չկայ չարիք, առանց բարիքի…
Պահ մը խորհեցաք էք, թէ ի՞նչ կ՚ըլլար 
մեզի, եթէ ի փոխարէն թագաժահրի, 
բնութիւնը որոշէր հաշուեյարդար 
տեսնել մարդկութեան հետ. 

երկրաշարժ, հրաբուխ, փոթորիկ, 
ջրհեղեղ, հրդեհ… սարսափելի է։
Գուցէ մեր անզէն թշնամին փրկած 
է մեզ այս բնութեան այդ աղէտ-
ներէն։ Կրնայ ըլլալ, որ ան ոչ թէ 
մեր թշնամին, այլ փրկիչն է։ Չէ՞ որ 
վերջին տասնամեակներուն մարդ 
արարածը առանց խնայելու կը 
սպառէր բնական պաշարները։ Մեր 
երկիր մոլորակը օրէ օր կը հիւծուէր։ 
Քանի՜ անգամ բնութիւնը կոչ ըրած 
էր մարդուն կանգ առնելու, պահ մը 
կենալու, սակայն անկուշտ ու անգութ 
մարդը շարունակած էր հետապնդել 
իւր շահը։ Ոչ մէկ ու ոչինչ կրցաւ 
կեցնել մարդը։ Միայն թագաժահրն 
է, որ յաջողեցաւ։ Ան ալ թերեւս թագի 
նմանելու պատճառաւ։
Քորոնաժահրի դրական ազդեցու-
թիւնը…
Մարդկութեան թշնամին կը փրկէ 
մոլորակը։ Ամբողջ աշխարհի 
մէջ տասնեակ հազարաւոր գոր-
ծարաններ դադրեցուցած են իրենց 
գործունէութիւնը, որու արդիւնքին 
կը մաքրուի տասնամեակներ շարու-
նակ ապականուած օդը։ Նուազած 
են թռիչքները, երթեւեկութիւնը, 
նաւարկութիւնները… Վերջինս 
ալ կը նպաստէ ջուրի, ծովերու ու 
ովկիանոսներու մաքրման։ Այլեւս 
կենդանական ու բուսական աշխար-

հը սկսած է լիաթոք շնչել։ Հոգեվարքի 
մէջ գտնուող բնութիւնը կ՚ապաքինի։
Բախտի քմահաճոյքով մարդիկ ու 
անասունները փոխուած են տեղե-
րով։ Այժմ մենք ազատ չենք, կը 
գտնուինք վանդակներու մէջ, իսկ 
կենդանիները կը վայելեն բնութիւնն 
ու ազատութիւնը։
Գէթ պահ մը պատկերացնենք, թէ 
քորոնաժահրը բնութեան ու մարդ-
կութեան փրկիչն է։ Ան մեզմէ շատ բան 
չ՚ուզեր։ Պարզապէս կը հրահանգէ 
մարդոց ժամանակաւորապէս նստիլ 
տունը, հոգալ միայն հանապազօրեայ 
հացի խնդիրը։ Խոկալ սեփական 
կեանքի, սխալներու ու բացթո-
ղումներու մասին։ Քանզի երբ 
մարդկութիւնը կը մեկուսանայ, 
բնութիւնը, կենդանական աշխար-
հը կ՚ապրի վերածնունդ։ Իսկ 
անհնազանդներու կամ զինքը 
արհամարհողներու հետ ան կը 
վարուի համապատասխանաբար 
ու սպառնալիքով կոչ կ՚ընէ սթա-
փութեան ու զգօնութեան։ Իսկ 
եթէ յանկարծ թագաժահրը փորձէ 
անցնիլ չափ ու սահման, կը միջամտէ 
Աստուած։
Ողջ ու առողջ եղէ՛ք։
Ապաւինիք Աստուծոյ զօրութեան, 
քանզի Տէրն է, որ կը փրկէ աշխարհը։



Þ³µ³Ã / 28.03.2020  06

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Շար. Էջ 07
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Թանգարաններ՝ Որոնց Կարելի Է Ծանօթանալ Առցանց Հարթակի Վրայ

Անօդաչու Սաւառնակը (drone) եւ . . .
Այս դէպքը պատահած է 
Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքին 
մէջ։ Այս մէկը հետեւանքն է 
«Քորոնա» Ժահրի (COVID-
19) պարտադրած տնային 
կալանքին։
Մեր բուն նիւթին չանցած՝ 
կ՛ուզեմ ներածականով մը 
սկսիլ, որ առնչութիւն ունի 
վերոյիշեալ դէպքին հետ։ 
Ուրեմն, մենք գիտենք որ 
շատեր ընտանի կենդանի կը 
պահեն իրենց տուներուն մէջ 
եւ այդ կենդանիները կը համարեն իրենց ընտանիքի անբաժան մէկ անդամը։
Շուներու պարագային, շունը պէտք է օրական մէկ կամ երկու անգամ պտոյտի 
ելլէ, թէ իր բնական պէտքերը հոգալու եւ թէ ալ մարզանք ընելու՝ որ շատ 
կարեւոր է իր առողջութեան համար։ Այդ պարտականութիւնը անշուշտ 
բեռցուած կ՛ըլլայ տիրոջ վրայ։ Իսկ եթէ պատահի որ շուն ունեցողը քաղաքէն 
բացակայի, շունը կը դրուի կենդանիներու յատուկ պատսպարանի մը մէջ։
Կան նաեւ ասպարէզով շուներուն հոգ տանող անձեր, որոնք նիւթական որոշ 
գումարի մը փոխարէն՝ յանձն կ՛առնեն այդ պարտականութիւնը, յատկապէս 
զանոնք օրական մէկ կամ երկու անգամ քալելու տանելով։
Վերադառնալով մեր բուն նիւթին, խնդրոյ առարկայ անձը՝ որ «Քորոնա» 
ժահրէն վարակուելուն պատճառաւ տնային կալանքի տակ կը գտնուի, 
կը կոչուի Վագիս Տիմիթրիու։ Ան շունը պտոյտի տանելու նոր գաղափար 
մը յղացած է եւ անմիջապէս ի զօրու դրած է այդ մտայղացումը։ Հիմա թոյլ 
տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ է այդ նորաձեւութիւնը։
Վագիս անօդաչու սաւառնակ (drone) մը օգտագործած է (տես նկարը), որ 
իր շունը պտոյտի տանի։ Եթէ դիտէք նկարը պիտի տեսնէք թէ շունը, հլու-
հնազանդ  կը քալէ, սաւառնակին առաջնորդութեամբ կամ հետեւողութեամբ...
Սա ալ ըսեմ որ սաւառնակը հեռուէն կը ղեկավարուի (remote Control)-ի մը 
օգնութեամբ եւ պէտք է ըսել նաեւ որ շունը շատ լաւ գիտէ տան ճամբան եւ 
հաւանաբար մարզուած է որ որոշ ժամանակէ մը ետք պէտք է վերադառնայ 
տուն։ Սա ալ ուրիշ օրինակ մըն է մարդը գործիքով փոխարինելու մարմաջին 
մէջ, որ կարծես ողողած է մեր մոլորակը, չէ՞ք խորհիր!

Ուրախ Տարեդարձ՝ Հեռու՞էն . . .
Այս դէպքը պատահած է Նիւ Եորք նահանգի Սիրագիւզ քաղաքին մէջ։ Այս 
պատմութիւնն ալ մօտէն առնչութիւն ունի «Քորոնա» ժահրի պատճառաւ 
տեղի ունեցած տնային կալանքին հետ։
95 տարեկան մեծ մօր մը՝ Քէյթի Պայրն անունով, ծննդեան տարեդարձն է 
եւ իր զաւակներն ու թոռները կ՛ուզեն արժանավայել կերպով տօնեն այդ 
բացառիկ տարեդարձը։ Սակայն եկուր տես որ բոլորն ալ կ՛զգուշանան այդ 
վարակիչ ախտէն եւ չեն ուզէր որ որեւէ մէկը վնասուի իրենց հանդիսութեան 
ընթացքին։
Ուրեմն, ի՞նչ կ՛ընեն անոնք։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ եւ դուք դատեցէք 
իրենց որդեգրած միջոցը, նշելու այդ տարեդարձը։ Չմոռնամ ըսելու որ մեր մեծ 
մայրը բախտաւորուած է եօթը զաւակներով, 22 թոռներով եւ 29 ծոռներով։
Եթէ կցուած նկարը ուշի-ուշով դիտէք՝ պիտի տեսնէք թէ մեծ մայրը դռան 
սեմին կանգնած է, մինչ իր հարազատները փողոցին ծայրը։ Անոնք հեռուէն-
հեռու բարի տարեդարձ կը մաղթեն, որպէսզի աւելի մօտենալով ոչ ոքի 
առողջութիւնը չվտանգեն . . .
«Քորոնա» ժահրի առաջքը առնելու համար Միացեալ Նահանգներու գոնէ 
երեք նահանգները՝ Արիզոնա, Գալիֆորնիա եւ Նիւ Եորք, թելադրած են իրենց 
բնակիչներուն որ ամբոխներէ հեռու մնան, իրենց ձեռքերը միշտ լուան եւ 
օր ըստ օրէ հետեւին առողջապահական այլ միջոցներու, որոնք կը մտին 
զիրենք վարակումէ պահել։
Այս առթիւ՝ դպրոցները, ճաշարանները, մարզասրահները եւ ակումբները 
փակ են ու ծրագրուած ձեռնարկներն ալ ջնջուած, ընդհանուր ապահովու-
թեան համար։ Միայն դեղարանները, դրամատուներն ու ուտելիքներու 
խանութները բաց են ժողովուրդին առջեւ։
Ապրելով Գալիֆորնիոյ մէջ, պէտք է ըսել որ մենք ալ կամայ ակամայ 
ենթարկուեցանք վերոյիշեալ սեղմումներուն եւ փակուեցանք տան մէջ։ 
Հաւատացէք բաւական դժուար է ընտանեօք տան չորս պատերուն մէջ 
թաղուիլը!  Վստահ եմ ընթերցողն ալ ապրեցաւ նմանօրինակ պահեր։ 

Աշխարհը սարսափի մատնած է քորոնաժահրը։ Համաճարակը անդա-
մալուծած է մարդկութիւնը։ Թէեւ մարդկութեան պատմութիւնը 
համաճարակներու, պատերազմներու, աղէտներու պատմութիւն է: 

Յիշելով անցեալը եւ ուսումնասիրելով պատմութիւնը՝ մեր աչքին առջեւ 
նախ կու գան աւերները, մահերը, պատերազմները, ապա ծաղկուն կեանքի, 
սիրոյ, արարումի պատմութիւնները:
Մեր ապրած ժամանակահատուածն ալ քանի որ համացանցի դար կը 
համարուի, մենք կը փորձենք մեր բոլոր կարիքներուն հասնիլ առցանց 
հարթակներու վրայով։
Սիրելի տղաք, այսօր ձեզի կը ներկայացնենք այն թանգարանները, որոնք 
իրենց հաւաքածոները կը ցուցադրեն թուայնացուած ձեւով։ Թէեւ դուք 
ձեր դասերուն կը հետեւիք համացանցի միջոցաւ, սակայն կ՚ունենաք նաեւ 
պարապ ժամանակ, երբ կրնաք հետեւիլ այս կայքէջերուն ու շրջագայիլ 

աշխարհի խոշորագոյն թանգարաններուն մէջ։
Թանգարաններ, որոնց գլուխ-գործոցներուն կարելի է ծանօթանալ առցանց 
հարթակի վրայ։
Տեղեկատուական փորձագիտութիւններու զարգացման դարաշրջանը 
իր ազդեցութիւնը կը ձգէ նաեւ մշակութային կեանքի վրայ: Առաւել 
հասանելի դառնալու նպատակով աշխարհի լաւագոյն թանգարանները 
կը թուայնացնեն համաշխարհային գլուխ-գործոցները՝ զանոնք հասանելի 
դարձնելով արուեստասէրներու լայն շրջանակի:
Թանգարանները կ՚իրականացնեն 360 աստիճան շրջագայութիւններ, 
տեսանիւթերու, առցանց հեռարձակումներու օգնութեամբ կը ներկայացնեն 
ցուցահանդէսներ, թեմաթիք գիտաժողովներ ու յատուկ ծրագրեր: Անոնց 
մեծ մասը հասանելի է Google Arts & Culture հարթակին վրայ:
Ձեզի կը ներկայացնենք աշխարհի հռչակաւոր թանգարաններէն մի քանին, 
որոնց տանիքներու տակ գտնուող արուեստի իւրայատուկ նմոյշներուն 
հնարաւոր է ծանօթանալ համացանցի վրայ:

Լուվրի Թանգարան (Փարիզ)
Ֆրանսայի մայրաքաղաքը՝ Փարիզի Լուվրը աշխարհի խոշորագոյն 
թանգարաններէն մին է, որու գեղարուեստական հիմքը կազմած են 
թագաւորական հաւաքածոները, որոնք յետագային համալրուած են 
մենաստաններու, եկեղեցիներու եւ ազգայնացուած որոշ տոհմական 
հաւաքածոներով, նաեւ Նափոլէոնի արշաւանքներու աւարով, բազմաթիւ 
նուիրաբերումներով: Ցուցադրուած են Նիքոլա Փուսէնի, Ժորժ տը Լատիւրի, 
Անթուան Վաթթոյի, Ժաք Լուի Տաւիտի, Էօժէն Տելաքրուայի, Կիւստաւ 
Քուրպէի եւ այլ արուեստագէտներու գործերը: Լուվրի մէջ կը գտնուին 
համաշխարհային արուեստի շարք մը գլուխ-գործոցներ՝ «Սամոտրակիական 
Նիքէն», «Միլոսեան Վեներան», Միքելանճելոյի «Ստրուկները», Լէոնարտօ 
տա Վինչիի «Մոնա Լիզան» («Ճոքոնտա»), Ռամպրանթի «Փերսափէն», նաեւ 
Ռաֆայէլի, Թիցիանի, Վերոնեզէի, Ռիւպենսի, Եան վան Էյքի եւ այլոց գործերը:
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Չէ՞ որ ամէն ժամ, ամէն վայրկեան, 
ամէն երկվայրկեան կը հեռանան մեզմէ 
մանկական բոլոր մաքրութիւններն ու 
անմեղութիւններն ալ ու կը պատէ մեզ 
փտութիւնը իր խաբուսիկ գեղեցկու-
թեամբ եւ հրապոյրներով, մերթ այդպէս 
շպարով, մերթ անուշահոտութիւններով, 
օծանելիքով կամ վարսայարդարումով, 
գարնանային սա զեղչ-վաճառքի դժոխա-
յին իրարանցումին մէջ, վերազարթնող 
բնութեան դիմաց։

ԵՐՈՒԱՆԴ ԿՈՊԷԼԵԱՆ

Թանգարաններ՝ Որոնց Կարելի Է Ծանօթանալ 
Առցանց Հարթակի Վրայ

Առցանց հարթակին վրայ հնարաւոր է շրջիլ Լուվրի 
որոշ ցուցասրահներուն մէջ:
Թանգարանը գրեթէ ութ միլիոն ցուցանմոյշ ունի: 
Հետաքրքրական նմոյշներուն մէկ մասը կարելի է 
տեսնել առցանց հարթակով:
Թանգարանը առաւել յայտնի է կեդրոնական սրա-
հին մէջ տեղադրուած հոյամողէզներու կմախք-
ներու հաւաքածոյով, որու մէջ ներառուած է 
diplodocus-ի 26 մեթր երկարութիւն ունեցող յայտնի 
կմախքը, նաեւ հետաքրքրական է հոյամողէզներու 
մեքենական օրինակը։ Կենդանաբանական մասին 
մէջ կը գտնուի 30 մեթրնոց կէտը։ Թանգարանին մէջ 
տեղակայուած է երկնաքարերու հետաքրքրական 
հաւաքածոյ մը։

Ուֆիցի Պատկերասրահ (Ֆլորանսա)
Աշխարհի հնագոյն թանգարաններէն մէկուն մէջ 
թուայնացուած շրջայցի ընթացքին կարելի է 
տեսնել Պոթիչելլիի «Վեներայի ծնունդը»:
Պատկերասրահի հաւաքածոյին հիմքը կը կազմեն 
Մետիչիներու տոհմին պատկանող արուեստի 
ստեղծագործութիւնները: Յետագային զայն 
համալրած են Ֆերտինանտօ Առաջին եւ Ֆեր-
տինանտօ Երկրորդ կարտինալները, որոնք Ուֆիցի 
տեղափոխած են Հռոմի իրենց դղեակներու ու 
Լէոփոլ կարտինալի ժառանգութիւն թողած 
արուեստի գործերը:

Արուեստի Պատմութեան Թանգարան 
(Վիեննա)
Աւստրիոյ մայրաքաղաքը՝ Վիեննայի Արուեստի 
պատմութեան թանգարանին մէջ կը պահուին՝ 
Ռաֆայէլի, Պրէյկելի, Քարաւաճիոյի, Ռիւպենսի 
եւ այլ հանճարեղ նկարիչներու ստեղծագոր-
ծութիւնները: Այդ շէնքը կառուցուած է իտալական 
վերածնունդի դարաշրջանի ոճով։

Վան Կոկի Թանգարան (Ամսթերտամ)
Թանգարանը ունի Վան Կոկի ամենամեծ 
հաւաքածոն աշխարհի մէջ՝ 200 գեղանկար, 400 
նկար, նկարիչի 700 նամակ:
Թանգարանը թոյլ կու տայ ամբողջական պատ-
կերացում կազմել հանճարեղ նկարիչի ստեղ-
ծագործութեան եւ անոր ժամանակակիցներու 
գործերու մասին:

Տալիի Թատրոն-Թանգարան (Սպանիա)
Թանգարանին մէջ ներկայացուած է Սալվատոր 
Տալիի աշխատանքներու միասնական ամենամեծ 
եւ առաւել բազմազան հաւաքածոն: Ի լրումն 
Տալիի տասնամեակներու ընթացքին ստեղծած 
նկարներու՝ այստեղ կը գտնուին նաեւ անոր 
քանդակները, եռաչափ քոլաժներ, մեքենական 
սարքեր եւ նկարիչի երեւակայութեամբ ստեղծուած 
այլ հետաքրքրական նմոյշներ: Սալվատոր Տալի 
նուիրաբերած է թանգարանի շէնքը, ուր ապրած 
է ինք։

Ազգային Հին Պատկերասրահ (Պերլին)
Պատկերասրահին մէջ կը ցուցադրուին դասական 

եւ վիպապաշտական շրջանի գործեր։ Ներառուած 
են Մանէի, Մոնէի, Մաքս Լիպերմանի, Լովիս 
Քորինթի եւ այլ ականաւորներու գործեր։
Առաւել արժէքաւորներէն են Եոհան Էրտման 
Հումելի «Շախմատային խաղ Պերլինի Ֆոս 
պալատին մէջ», Կասպար Տաւիտ Ֆրիտրիխի 
«Քահանան ծովի մօտ», Ատոլֆ ֆոն Մենցելի 
«Երկաթի վերամշակման գործարան», Եոհան 
Կոտֆրիտ Շատովի «Արքայադուստրեր» ստեղ-
ծագործութիւնները:
Հին Աքրոփոլիս Թանգարան (Աթէնք)
Թանգարանին մէջ կը գտնուին հնագոյն յունական 
մշակոյթի մասունքներ, որոնք պեղումներու 
ժամանակ յայտնաբերուած են Աքրոփոլիսի 
տարածքէն. Աքրոփոլիսի յուշարձաններու քարէ 
արձաններ, պրոնզէ գործիքներ, պեղուած առար-
կաներ: Շինութիւնը կը գտնուի Աքրոփոլիսի 
հարաւ-արեւելեան անկիւնին։ 2007 թուականին 
թանգարանի հին շէնքը փակուած է եւ տեղա-
փոխուած է թանգարանի նոր շէնք։

Էրմիթաժ (Սեն Փեթերսպուրկ)
Մեծութեամբ երկրորդ արուեստի թանգարանն է 
աշխարհի մէջ։
Էրմիթաժի բազմազան հաւաքածոն կ՚ընդգրկէ 
ցուցանմոյշներ քարէ դարէն մինչեւ մեր օրե-
րը, իսկ դասական եւրոպական արուեստի 
հաւաքածոյով՝ Փարիզի Լուվր եւ Մատրիտի 
Փրատօ թանգարաններու հետ կը համարուի 
աշխարհի լաւագոյններէն։ Էրմիթաժի մէջ կը 
ցուցադրուին Լէոնարտօ տա Վինչիի երկու կտաւը 
եւ Միքելանճելոյի մէկ քանդակը։

Տրետեաքովեան Պատկերասրահ (Մոսկուա)
Պատկերասրահի հաւաքածոն կ՚ընդգրկէ 
գեղանկարչութիւն, կրաֆիք, քանդակ, զար-
դարական-կիրառական արուեստի յատկանշա-
կան գործեր: Ամբողջական ներկայացուած են 
յատկապէս 19-րդ դարու երկրորդ կէսի ռուսա-
կան գեղանկարչութիւնը, պերետվիժնիկներու 
(ռուս նկարիչ, Գեղարուեստական շրջիկ ցու-
ցահանդէսներու ընկերակցութեան անդամ), 
19-րդ դարու վերջի եւ 20-րդ դարու սկիզբի ռուս 
նկարիչներու լաւագոյն գործերը: Ըստ արժանւոյն 
ցուցադրուած են խորհրդային արուեստի զար-
գացման բոլոր փուլերը։
Տրետեաքովեան պատկերասրահին մէջ տեղ 
գտած են հայ նկարիչներ՝ Եղիշէ Թադէոսեանի, 
Մարտիրոս Սարեանի, Յակոբ Կոջոեանի, Մինաս 
Աւետիսեանի, Յովհաննէս Զարդարեանի, Գրիգոր 
Խանջեանի եւ այլոց ստեղծագործութիւնները:

Մեթրոփոլիթըն Թանգարան (Նիւ Եորք)
Աշխարհի ամենախոշոր թանգարաններէն մին 
է, որ կ՚առաջարկէ առցանց հարթակի վրայ 
ծանօթանալ աւելի քան 200 հազար ցուցանմոյշի, 
որոնց շարքին են Վան Կոկի, Փիքասոյի եւ այլ 
մեծանուն նկարիչներու աշխատանքները:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայ-ատրպէյճանական սահմանին պայմա-
նագրային զինծառայող մը վիրաւորուած է, 
յայտնած է պաշտպանութեան նախարարի մամու-
լի խօսնակ Շուշան Ստեփանեան։

«Հակառակորդը առաջինը կրակ բացած է հայ-
կական դիրքերու ուղղութեամբ, որու հետեւանքով 
ալ մէկ վիրաւոր ունինք: 

Հայ-Ատրպէյճանական Սահմանին Պայմանագրային Զինուոր 
Մը Վիրաւորուած է. Վնասուածքը Թեթեւ է
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Արսէն Թորոսեան, Նուպար Աֆէեան, Լորտ 
Արա Տարզի Պիտի Մասնակցին COVID-19-ի 

Թեմայով Առցանց Սեմինարին

ՀՀ առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան, «Աւրորա» մար-
դասիրական նախաձեռնութեան 
համահիմնադիր Դոկտոր Նուպար 
Աֆէեան եւ IDeA հիմնադրամի, 
«Աւրորա» մարդասիրական նախա-
ձեռնութեան եւ UWC Դիլիջան 
միջազգային դպրոցի համահիմնա-
դիր Ռուբէն Վարդանեան, Լոն-
տոնի կայսերական քոլեճի Համաշ-
խարհային առողջապահական 
նորարարութիւններու հիմնարկի 
տնօրէն, «Աւրորա» մրցանակի 
Ընտրող յանձնաժողովի նախա-
գահ, Հայաստանի գիտութեան եւ 
արհեստագիտութիւններու հիմ-
նադրամի (FAST) կառավարման 
խորհուրդի անդամ Լորտ Արա 
Տարզին եւ «Մաքքինզի ընդ Քոմ-
փանի» ընկերութեան տնօրէն Անտրէ 
Անտոնեան պիտի մասնակցին 

«Քորոնա» ժահրի առնչութեամբ 
«COVID-19. առերեսուելով համաշ-
խարհային վախին» թեմայով 
առցանց սեմինարին: «Արմէն-
փրես»-ի փոխանցմամբ` առցանց 
սեմինարը տեղի պիտի ունենայ 
Մարտ 28-ին, ժամը 15:00-ին եւ 
պիտի հեռարձակուի Futures Studio 
քննարկումներու հարթակով:
Քննարկման մասնակիցները պիտի 
կիսուին իրենց տեսակէտներով, թէ 
ինչպէս շարունակուող համավարա-
կը կ՛ազդէ առօրեայ կեանքի տարբեր 
երեւոյթներուն վրայ, պիտի քննար-
կեն գալիք ընկերային, տնտեսական, 
քաղաքական, վարքագիծային եւ այլ 
փոփոխութիւնները, որոնք պէտք է 
կանխատեսել եւ պատրաստ ըլլալ 
անոնց համատեղ լուծման յառաջի-
կայ ամիսներուն եւ տարիներուն 
ընթացքին:

Մասնաւորապէս՝ Հանրապետու-
թեան հանրային իշխանութեան 
մարմիններու գործունէութիւնը 
հնարաւոր բոլոր պարագաներուն 
պիտի իրականացուի հեռավար/
առցանց եղանակով՝ միաժամա-
նակ ապահովելով մարմնի գոր-
ծառոյթներու անխափան իրակա-
նացումը: Հանրային իշխանութեան 
մարմիններու վարչական շէնքերուն 
մէջ կ’արգիլուի աշխատակիցնե-
րու մուտքը, եթէ առանձին աշխա-
տակիցներու մասով առկայ չէ 
մարմնի ղեկավարի ցուցումը:
Բացի այդ, կառավարութեան որոշ-
մամբ ժամանակաւորապէս կը դադա-
րեցուի պետական կառավարման 
եւ տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններու սպասարկման 
գրասենեակներու գործունէու-
թիւնը, իսկ անոր անհնարինութեան 
պարագային՝ կը սահմանափակուի 
անոնց գործունէութիւնը՝ էապէս 
նուազեցնելով աշխատանքային 

ժամերն ու անձնակազմի թիւը։
Առցանց ծառայութիւններու առկա-
յութեան պարագային ծառայու-
թիւնները կը մատուցուին բացա-
ռապէս ելեկտրոնային եղանակով, 
իսկ ատոր անհնարինութեան 
պարագային՝ անյետաձգելի 
անհրաժեշտութեան պարագային. 
կառավարութեան որոշման համա-
ձայն, քաղաքացիներու անյե-
տաձգելի կարիքներուն արձա-
գանգելու նպատակով պետա-
կան կառավարման եւ տեղա-
կան ինքնակառավարման մար-
միններն իրենց պաշտօնական 
կայքէջերու, ընկերային ցանցերու 
եւ զանգուածային լրատւութեան 
միջոցներով պիտի հրապարա-
կեն մարմիններու գործող հեռա-
խօսահամարներու, կայքէջերու, 
ելեկտրոնային փոստի հասցէներու 
եւ կ’ապի այլ միջոցներու վերաբե-
րեալ տուեալներ:
Կառավարութեան սոյն որոշման 
գործողութեան ժամկէտ սահմա-
նուած է մինչեւ 31 մարտը ներառեալ:

Հայ-Ատրպէյճանական Սահմանին 
Պայմանագրային Զինուոր Մը Վիրաւորուած է. 

Վնասուածքը Թեթեւ է

Զինծառայողը թեթեւ վնասուածք 
ստացած է, կեանքին վտանգ չի 
սպառնար»,– ըսած է ան:
Ստեփանեանի խօսքով` ատրպէյ-
ճանական կողմին վրայ զոհերու 
կամ վիրաւորներու մասին տեղե-
կութիւններ չկան, իսկ խօսակցու-
թիւնները, թէ առաջինը հայկական 
կողմը կրակած է, հակառակորդին 
տեղեկատւութեան սադրանքն է:
ՊՆ խօսնակը ընդգծած է, որ այժմ 
իրավիճակը սահմանին հանգիստ է:

Աւելի առաջ ատրպէյճանական 
լրատուամիջոցներ յայտնած էին, որ 
Տաւուշի կողմէն հայկական ԶՈՒ–ի 
սադրանքը կասեցուցած են:

ՄԱԿ. «Մարդկութիւնը Վտանգի Տակ»

համար։ Վարակուելու պարագային 
անոնց հասանելի հիւանդանոցներ 
ալ պիտի չըլլան, ոչ ալ շնչառու-
թեան սարքաւորումներ։ «Եթէ մենք 
վճռակամ ձեւով շարժման չանցնինք, 
ապա կը վախնամ, թէ համաճարա-
կը պիտի հասնի ամենախոցելի 
երկիրները, պիտի շարունակէ 
տարածուիլ երկրագունդի վրայ՝ 
առանց սահմանները նկատի 
առնելու եւ աշխարհի մնացեալն ալ 
վտանգելով», ըսաւ Կութերես։
Միւս կողմէ, քորոնաժահրի դէմ 
պայքարի համար ձեռք առնուած 
խիստ նախազգուշական միջոցնե-
րը յառաջիկայ շրջանին պատճառ 
կրնան դառնալ համաշխարհային 
սովի մը։ ՄԱԿ-ի աղբիւրները կը 
զգուշացնեն, որ նուազած գործուժը 

հիմնական ազդակ մը կրնան դառ-
նալ այս ուղղութեամբ։ Արտերէ ներս 
թէեւ հունձքի ժամանակը հասած 
է, սակայն սահմանափակումներու 
հետեւանքով բանուորները հեռու են 
հնձման աշխատանքներէն։ Երկիր-
ները ներկային կը փակեն իրենց 
սահմանները, ինչ որ կը նշանակէ 
մաքսերու եւ արտածումներու 
պարագային սահմանափակում։ 
Այստեղ խօսքը շաբաթներու 
մասին է։ Ազատ առեւտուրի դէմ 
սահմանուած արգելքները հակառակ 
ազդեցութիւն պիտի գործեն։ Ուստի, 
այս կանխատեսումներու առընթեր 
մասնագէտները յարմար կը նկատեն, 
որ առեւտուրը չսահմանափակուի, 
այլեւ՝ աշխարհի վրայ սննդամթերքի 
շրջանառութիւնը պահպանութեան 
տակ առնուի։


