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

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պատիւ Արժանաւորին

Լիբանանցիները Սրտանց Ծափահարեցին
Կ՛ապրինք մարդկային պատմութեան
մէջ իր սեւ հետքը ձգող օրեր: «Քորոնա» ժահրը կը սպառնայ մարդկային քաղաքակրթութեան: Համայն
մարդկութեան սպառնացող այս
վտանգին դիմաց անհեթեթ է նեղմըտութիւնը, ցաւալի է հատուածապաշտութիւնն ու խտրականութիւնը:
Նման արհաւիրքներու դիմաց մեր
ժողովուրդը ծանօթ է իր միասնականութեամբ: Հայ ժողովուրդը իր
գոյերթին ընթացքին շատ մը օրինակներով փաստած է, որ
ինք միշտ վեր մնացած է կուսակցական, գաղափարական,
համայնքային կամ դասակարգային տարբերութիւններէ կամ
անտեղի մրցակցութիւններէ երբ իր հաւաքական գոյութիւնը
վտանգուած է:
Լիբանանցի ժողովուրդին համար, անկախ իր քաղաքական,
գաղափարական, ցեղային թէ համայնքային տարբերութիւններէն մտածելու եւ յիշելու պահն էր երէկ, որ կան մարդիկ, որոնք
մոռնալով իրենց անձն ու ընտանիքը, օր ու գիշեր իրենց մասնագիտութեամբ ու աշխատանքով կը ծառայեն բոլորին անխտիր՝
հսկելով բոլորին առողջութեան: Այդ մարդիկը բժիշկներն են
բոյժքոյրերն ու բոյժօգնողներն են, Կարմիր Խաչի ծառայողներն
ու առողջապահական համակարգի եւ հիւանդանոցներու համեստ
աշխատաւորներն են:
Երէկ՝ Կիրակի 29 Մարտ 2020-ին երեկոյեան ժամը 8:00-ին Լիբանանի ամբողջ տարածքին մեծ թիւով քաղաքացիներ ընդառաջելով
լրագրողներու, արուեստագէտներու, աքթիւիստներու եւ շարք
մը կազմակերպութիւններու կոչին կանգնեցան իրենց բնակարաններուն պատշգամներուն վրայ ու իրենց շաբաթներէ
ի վեր ակամայ մեկուսացման բնակավայրին պատուհաններուն առջեւ ու ծափահարեցին մարդկութեան դիմագրաւած
այս պատերազմին առաջին գիծի վրայ մարտնչող վերոյիշեալ
երախտաւորներուն պատուին: Քանի մը վայրկեանի համար
կատարուած ծափահարութիւնը տունը փակուած մնացողներուն
երախտագիտութիւն յայտնելու ազնիւ միջոցն էր հանդէպ այն
յայտնի եւ անյայտ հերոսներուն, որոնք իրենց կեանքի գնով կը
պայքարին փրկելու համար իրենց եղբայրակիցներուն կեանքերը:
Շնորհակալութիւն այն բոլոր ազնիւ մարդկանց որոնք իրենց
քաղաքացիական եւ մարդկային նուազագոյն պարտքը կատարեցին երէկ:
Ապրի երախտիքը գնահատող լիբանանցի ժողովուրդը: Թող
յաւերժ ապրի Լիբանանը:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Քորոնա Ժահրով Վարակուածներու Թիւը կը
Շարունակէ Աճ Արձանագրել.

Երէկ Գրանցուեցան 26 Նոր Վարակուողներ Եւ
Մահուան 2 Պարագաներ

Լիբանանի մէջ քորոնա ժահրով վարակուածներու թիւը
երէկ հասաւ 438ի, 26 նոր
պարագաներու գրանցումով:
Այս մասին հաղորդեց Առողջապահութեան նախարարութիւնը, նոյն ժամանակ
հաստատելով
մահուան
երկու պարագաներու մասին,
որոնցմէ մին մահացած է
Սան Ժորժ Համալսարանին
մէջ իսկ միւսը՝ Հոթէլ Տիւյօ
հիւանդանոցին մէջ:
Մինչ պետութիւնը տակաւին կը դանդաղի ռափիտ թէսթ կոչուող քննութեան
առարկաներու ներածումը, որ առիթը կրնայ տալ մեծ թիւով քաղաքացիներու վայրկեաններու ընթացքին քննութիւն անցնելու, քաղաքական եւ
հասարակական կողմեր ձայն կը բարձրացնեն արագ կերպով իրագործելու
այս պարագան, որ արդէն իսկ որդեգրուած է շատ մը երկիրներու մէջ:
Իր կողմէ Միտըլ Իսթ օդանաւային ընկերութիւնը պատրաստակամութիւն յայտնեց այլ երկիրներու մէջ մնացած Լիբանանի քաղաքացիները
վերադարձնելու երկիր երբ այդ մասին քաղաքական որոշումը կայացուի:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ Քորոնա Ժահրով
Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 424ի
Հակառակ Յետաձգման Զանազան Կոչերուն
Արցախ Կը Պատրաստուի Համապետական
Ընտրութիւններուն
Հայաստանի մէջ երէկ երկու հոգի մահացաւ Քորոնա Ժահրէն վարակուելու
արդիւնքով: Այս մասին հաղորդեց Առողջապահութեան նախարարութիւնը:
Նախարարութիւնը նաեւ հաստատեց մինչեւ երէկ վարակուածներու ընդհանուր թիւը, որ բարձրացած էր 424ի:
Միւս կողմէն Արցախի մէջ, հակառակ առողջապահական յորդորներու
եւ կարգ մը թեկնածուներու պահանջին արցախի իշխանութիւնները կը
պատրաստուին համապետական ընտրութիւնները կազմակերպելու ճշդուած
ժամանակին, որն է 31 Մարտը:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 717976 (92.1/1 միլիոն) , մահացած են 33883 (4.3/1 միլիոն), բուժուած են 150914 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 438, մահացածներ` 10, բուժուած` 30
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 424 մահացածներ` 3, բուժուած` 30
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 54894 նոր վարակուածներ, 3027 նոր մահացածներ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõéáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
Ã»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ë»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×Çõ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý¦«
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
áñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³Ë³·³ÑÁ£
·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
éáÛóÝ»ñÁ:
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³Ñ»ï í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍá³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
¶©-ä³ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓ1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
Ø³åñáõù Ô³½áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝÝ³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
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 ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙ»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³Ñ³ó³Í ¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³Æð²Ü ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
³Ûë ¹Ç³ÏÝ»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³Ï³Ý Ï³ñø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
Ç³óÇ 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
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»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 í³×³é³ïáõõ³Íáõ³Í ¿« »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»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»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 ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏáõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³ÝÕáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³ó
ùÇÝ Û³Ûï³ñ³
ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»Õ
Í»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Մարտի
28-ին՝
Սուրբ
Գրիգոր
Լուսաւորչի
սոսկալի
չարչարանքների
Կիրակի,
29 Մարտ 2020-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ·ÉË³
õáñ³
μ³ñ ùÝÝ³ñÏ
áõ»ó³Ý
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
եւ
Խոր
Վիրապ
մուտքի
յիշատակութեան
օրը,
հանդիսապետութեամբ
Լուսաւորիչ
մատուցուած Ս. եւ Անմահ Պատարագէն
êåÇ
ï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ
Û³Ûï³ñ³ñ³ÍՄայր
¿« áñՏաճարին
å³ïñ³ëï մէջ
¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
Երկրորդ
Ծայրագոյն
Պատրիարք
եւ
Ամենայն
հաւատացեալներ
թէեւ
ֆիզիքապէս
բացակայեցան՝
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Íհամաշխարհա². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ ¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï
·áñÍ³¹ñáõ
ÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³
Ñ³Ï³ÝԱթոռ
ã³÷³ÝÇß
Ý»Հայոց
Կաթողիկոսի,
Մայր
Սուրբ
Էջմիածնում՝
Ս. Տրդատի
բաց
համաճարակ
ժահրին
պատճառով,
սակայն
անոնք
åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£
àã áù áõÝÇ ³ÛÝ«
ÇÝã áñ Ëûëյին
ù»ñ »Ý£
Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù«Քորոնա»
å³Ï³ëáñ¹
í»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ
êáõñ
ÇáÛ
μá
Éáñ ßñç³Ý
Ý»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
³Ýí
ï³Ý
·áõ
ÃÇõÝÝ
áõ
Ï³
Ûáõ
Ýáõ
ÃÇõÝÁ¦£
խորանին,
կատարուեց
Հանրապետական
մաղթանք
մեր
հայրենիքի
կարողացան
Կաթողիկոսարանի
ընկերային
լրատուամիջոցներու
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»ցանցին
ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹«ճամբով
ÏÁ Ù»Õ³¹
ñ»Ý Å³ÑñÁ
եւ ժողովրդի
համար:
աղօթակից
դառնալ
միաբանութեան եւ խումբ մը
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¿ ÇÝãÏ³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ å³Այս
պահուող Հայոց Եկեղեցու
դպրեվանեցիներու։
Ý»ñáõÝ¦£
ù³Ýá°í
ÑÇÙÝ³õáñ »Ý ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«
Ù¿ç: առիթով դուրս էր բերուել Մայր Աթոռում
ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³ñ³¹³éÝ³
Éáí ³ÛÝ Ýßáõ
ÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë- ë³Ï³ÛÝ
»Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹
ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
êáÛÝ ï»Õ»սրբութիւններից՝
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù
Ñ³Ûñ»մեծագոյն
մերÙ»ñ
հաւատքի
հայր²Ý¹
Սուրբ
Գրիգոր
ԼուսաւորԱնթիլիասի
Մայրավանքի
Ուխտի
Օրուան առիթով եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
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
չի
Աջը,
որով
արարողութեան
ընթացքում
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսն
Ա.
Կաթողիկոսի
հանդիսապետութեամբ
մատուցուած
Ս. Պատարագի
²ë³ï
»õ ÞáÛ
Ïáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ
·áÛ³óáõóÇÝ Û³é³Ã»³Ý
ÛÕ³Í
¿
áõ
Õ»ñÓ
ÙÁ«
áñáõÝ
Ù¿ç
Ýß³Í
¿
Ýáñ
ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇ£
Â»
ñ»õë
Ó»ñ
¹»
Õá
ñ³Û
ùÁ
ÙÇ
çáó
¿ª
³Ý·³Ù« ³Ûë ï³·Ý³åÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É óáõó³μ»ñ»Ý
çÇÏ³ÛÇÝ áñ¹»·ñáõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ§øáñá
Ý³¦ Å³ÑñÇբազմաչարչար
μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª ³é³աւարտին,
õ»É »õë ï³ñ³Í»Հայրապետը
Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£համայն
Ò»³Ù¿Ý Ó»õÇՀայոց
·áñÍ³Ïóáõ
ÃÇõÝ:
օրհնեց
աշխարհն
ու մեր ժողովրդին՝
հայցելով
հայութեան
յղեց
իր
Հայրապետական
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

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Կատարուեց Հանրապետական
Մաղթանք

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Աջով
Օրհնուեցաւ Համայն Հայութիւնը
Անթիլիասի Մայրավանքէն

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

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Հայրապետի
բարեխօսութեամբ Երկնաւոր
զօրակցութիւնն
ուÃ»³Ý
Éáõ Տիրոջ
àõ³ßÇÝÏÃÁ
ÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³Ùáõ
ßñç³Ýó»Ýù:
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í
¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³օգնութիւնը՝ աշխարհին եւ մեր ժողովրդին պատուհասած
համավարակի
ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ÐÚ¸ §Î²ðØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾
դիմագրաւման համար։
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
Արարողութեան աւարտին Ամենայն Հայոց ûñÇ
Կաթողիկոսն
իր պատգամն
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí
³ïÇÏ³
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇ
ïÇ ëï³
Ý³Û£ ºÃ¿
ուղղեց համայն հայութեանը՝ վերջում վերստին
Լուսաւորչի
Սուրբ
Աջով
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù
եւ
«Պահպանիչ»
աղօթքով
օրհնելով
աշխարհասփիւռ
մեր
ժողովրդին։
Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦ μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£

Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ

ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ

ë¿Ûïպատգամը
²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£ եւ յանուն հաւատացեալ մեր ժողովուրդի զաւակներուն
Æñ³
ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»
å»ïÁ Çñ Ëûë-հայոց հաւատքի հօր եւ երկրորդ լուսաւորիչ
խոնարհեցաւ
ուõáñ
համբուրեց
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
Ս.
Լուսաւորչի
Ս. Աջը եւ անոր օրհնութիւնը փոխանցեց
Çñ³Ý
»³ÝԳրիգոր
å»ïáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõաշխարհացրիւ
մեր
ժողովուրդի
զաւակներուն։
Ã³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
Üß»Ýù«
áñ Æñ³
·³Ñառաջ,
Ð³ë³Ý èáõՄայր
Նշենք,
որÝÇ Ý³
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Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 9 –

Իշխանութեանը Ձեռք Չի Տալիս Ընտրութիւնների Յետաձգում.
Շանսերը Քչանում Են. Սերգէյ Ամիրեան
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 հիւրը ինքնաառաջադրուած թեկնածու Սերգէյ Ամիրեանն է: Պրն. Ամիրեանի հետ
զրուցած է Երեւանի մեր աշխատակիցը: Ստորեւ հարցազրոյցը:
«Խմբ.»

Ս

երգէյ Ամիրեանը ծնուել է
1977 թուականի օգոստոսի
24-ին Արցախի Ասկերանի
շրջանի Աւետարանոց գիւղում։
1983- 1994թթ սովորել եւ աւարտել
է Աւետարանոց գիւղի միջնակարգ
դպրոցում։ 1994-1998թթ սովորել
է Գորիսի Սիւնիք ինստիտուտում
եւ ստացել իրաւաբան-֊իրաւագէտի որակաւորում։ 1994-1997 թթ
ծառայել է ԼՂՀ ի զինուած ուժերում:
1997-1999 ԼՂՀ-ի Ներքին գործերի
նախարարութիւնում: 2004- 2005
թուականներին աշխատել է ԱՀ
ոստիկանութեան համակարգում։
2006-2007-ին՝ դատախազութիւնում։ 2008թուից առայսօր զբաղւում է
գիւղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամուսնացած է, ունի երկու զաւակ։
- Պարոն Ամիրեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժելու
համար: Մօտենում է ընտրութիւնների օրը: Յետաձգելու մասին
դեռեւս որոշում չկայ: Հաշուի առնելով Հայաստանում յայտարարուած
արտակարգ դրութիւնը, ի՞նչ էք կարծում, անհրաժեշտ հիմքեր կա՞ն
ընտրութիւնները յետաձգելու համար:
- Թեկնածուներից ինձ զանգահարել էին*, որ համատեղ յայտարարութիւնում
հանդէս գանք ընտրութիւնները յետաձգելու վերաբերեալ: Այո, իսկապէս
վտանգը կայ: Յետաձգելը ողջամիտ կը լինի: Սակայն, դա ձեռք չի տալիս
իշխանութեանն ու իշխանութեան թեկնածուին: Ինչքան յետաձգուի
ընտրութիւնների օրը, այնքան իշխանութեան դիրքերը թուլանում են:
Ընդդիմադիրներին սատարող զանգուածն աւելի մեծանում է: Դա աւելի կուռ
է դարձնում մեր շարքերը: Ընդդիմադիրներին ձեռնտու է ընտրութիւնների
յետաձգումը, իշխանութեանը՝ ոչ: Բայց, եթէ ընտրութիւնները դնենք մի կողմ,
իսկապէս վտանգ կայ: Պէտք է ընտրութիւնները յետաձգել, որպէսզի վտանգը
լրիւ վերջանայ: Օրէնքով թոյլատրուում է: Նախագահը կարող է արտակարգ
դրութիւն յայտարարել եւ ընտրութիւնները յետաձգել:
- Ինչու՞ չեն յետաձգում, Ձեր կարծիքով:
- Իրենք ուզում են խարդախութիւն անել: Կեղծեն ընտրութիւնները ամսի
31-ին, ապրիլի 1-ին կամ 2-ին յայտարարեն արտակարգ դրութիւն, որպէսզի
մարդիկ հնարաւորութիւն չունենան փողոց դուրս գալու, իրենց քուին տէր
կանգնելու: Կարծում եմ, 4 տարի առաջ իրենք քառօրեայ պատերազմ են
տեսել, ճիշդ չէ նման քաղաքականութիւն որդեգրելը:
- Ո՞ր թեկնածուներն են առաջարկ արել ընտրութիւնները յետաձգելու
վերաբերեալ միասնական յայտարարութեամբ հանդէս գալ:

- Ռուսլան Իսրայէլեանը, Բելլա Լալայեանը, Վիթալի Բալասանեանը:
Իրենք կողմ են ընտրութիւնները յետաձգելուն: Մնացած թեկնածուների
կարծիքներից տեղեակ չեմ: Նրանցից ոմանք քաղաքական պայքարի մէջ
չեն եղել, չգիտեմ՝ ովքեր են:
- Իսկ քարոզարշաւի ընթացքում որեւէ խախտում, անհաւասար
մրցակցային պայմաններ, լարուածութիւն եղե՞լ են:
- Իշխանութեան թեկնածուները անընդհատ փորձում էին այնպէս
անել, որ հասարակութեան գիտակցութիւնը մթագնի: Տեսան, որ դա չի
յաջողւում, անցան ուրիշ գործողութիւնների, որն Ընտրական օրէնսգրքով,
Սահմանադրութիւնով արգելւում է: Իրենք մտածել են, որ արցախցիները
երախտամոռ մարդիկ չեն: Եթէ օրինակ խանութում պարտք ունեն, կարող
են պարտքը մարել ու քուէն ստանան: Կամ, եթէ իրենց մօտ աշխատում
են, նրանց 10 հազար պարգեւավճար գրեն ու քուէն ստանան: Բայց
իրենց հաշուարկների մէջ սխալուեցին: Ինչքան ընտրութիւնների օրը
մօտենում է, այնքան լարւում է վիճակը: Քորոնավիրուսը եւս խանգարեց մեր
քարոզարշաւին: Անընդհատ խարդախութիւն է տեղի ունեցել, անհաւասար
մրցակցային պայմաններ:
- Դուք, քաղաքական պայքարում, կարելի է ասել, մեծ փորձ չունէք:
Ինչպէ՞ս էք պատկերացնում ընտրուելու դէպքում քաղաքական
դաշտում Ձեր գործունութիւնը:
- Ես ոչ թէ մտել եմ քաղաքականութիւն, այլ լծուել եմ հայրենիքի փրկութեան
գործին:
- Ձեր ծրագրային առաջնահերթութիւնները որո՞նք են:
- Մենք աշխարհագրական այնպիսի տարածքում ենք ապրում, որ առաջին
հերթին անվտանգութեան հարցն է կարեւոր: Ընտրուելու դէպքում, առաջին
եռամսեակում այնպիսի շրջադարձային փոփոխութիւններ են տեղի ունենալու Պաշտպանութեան ոլորտում, որոնք շատ կարեւոր են լինելու: Այս ոլորտում
չեմ կարող շատ մանրամասնել, թէ ինչ պէտք է անենք: Որպէսզի դա հնարաւոր
լինի անել, պէտք է թալանուածը հետ վերադարձնել, մարել արտաքին
պարտքը: Ես ծրագրի մէջ գրել եմ, որ կեղծ ընդդիմութեան համար արտօնեալ
վարկերը պէտք է վերացնել: Այդ գումարները պէտք է հետ գան պիւտճէ:
Բանակը պէտք է ապահովել զինթեխնիքայով ու սպառազինութեամբ: Իսկ
սոցիալական բաղադրիչի մասով ասեմ: Արցախցիները քչով բաւարարուող
մարդիկ են: Պահանջկոտ չեն: Բայց արդեն այնքան է անարդար բաներ տեղի
ունեցել, որ ասել հնարաւոր չէ: Մենք ամեն ինչ անելու ենք սոցիալական
արդարութիւնը վերականգնելու համար:
- Արցախում ներդրումներ ապահովելու մասով ծրագիր ունէ՞ք: Ինչպէ՞ս
էք համագործակցելու Սփիւռքի ներկայացուցիչների հետ:
- Իհարկէ: Ինչո՞ւ մինչ օրս Արցախում ներդրող չկայ: Որովհետեւ մարդիկ
գալիս են, ուզում են ներդրում անել, միանգամից 50 տոկոս մասնաբաժին
են ուզում: Այսպիսի ռիսկային գօտում, այդ պայմաններով ոչ մի գործարար
չի համաձայնի գալ ու աշխատել Արցախում: Նա չգիտի, վաղը կամ միւս օրը,
Աստուած չանի, պատերազմ լինելու դէպքում իր գումարները ի՞նչ են լինելու:
Դէպքեր եղել են: Մարդիկ թողել ու հեռացել են Արցախից: 2007 թուականից
մինչ օրս ոչ մի ներդրող չկայ երկրում:
- Հայաստանում տեղի ունեցած յեղափոխութիւնից կամ իշխանափոխութիւնից, ինչպէս կ՛ուզէք անուանէք, յետոյ ի՞նչ փոփոխութիւններ տեղի ունեցան Արցախում:
- Դրանից յետոյ Արցախում իշխանութիւնները հասկացան, որ մարդը
բարձրագոյն արժէք է: Մարդն է իր իրաւունքներով ու ազատութիւններով
ժողովրդավարութեան արժէք: Ես յեղափոխութիւն չեմ կարող անուանել,
բայց այդ իրադարձութիւնները մեծ դեր են խաղացել մեր քաղաքական
իրականութեան մէջ: Մնացածը կը տեսնենք ընտրութիւններից
յետոյ ինչ կլինի: Այն, որ Բակօ Սահակեանը կրկին չի առաջադրուել,
Սահմանադրութիւնը փոխելուց յետոյ, դա եւս կարելի է վերագրել
հայաստանեան իրադարձութիւնների ձեռքբերումներին: Բայց այն, որ այս
փլանը փորձում է կրկին վերարտադրուել, դա փաստ է:
- Ընտրութիւնների երկրորդ փուլում Ձեզ տեսնու՞մ էք: Չընտրուելու
դէպքում, որեւէ թեկնածուի պատրա՞ստ էք սատարել:
- Իմ շանսերը մեծ են երկրորդ փուլում յայտնուելու համար: Դա երեւում է
վերջին երկու-երեք օրուայ ընթացքում: Մենք սկզբնական շրջանում մտածում
էինք, որ Արայիկ Յարութիւնեանը առաջին փուլով անցնելու է, բայց հիմա
ինքը անգամ երկրորդ փուլում յայտնուելու շանսեր չունի: Այ դրա համար են
ձգտում ամեն ինչ անել, որ ընտրութիւնները արագ տեղի ունենան:
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Աշխարհի Փոխուող Դէմքը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Աշխարհը կը փոխուի: Մենք
բացառիկ հնարաւորութիւն ունինք
տեսնելու փոխուող աշխարհը եւ
այդ փոփոխութեան մասնակից
ըլլալու: Մեր աչքերուն առջեւ, քանի
մը օրուան մէջ, փլաւ նախորդ
աշխարհը, որուն մէջ կը բնակէր
մոլորակը եւ նոր աշխարհ ստեղծելու
առաջին քայլերը սկսած են արդէն…
Վերլուծական մեծ կեդրոններ,
գիտնականներ եւ ժամանակակից
փիլիսոփաներ նոր աշխարհի
ձեւակերպումներու մէջ են: Քորոնավարակը ընդամէնը միջոց մըն
է այդ փոփոխութիւնները իրականացնելու եւ տեսնելու նոր
աշխարհին դէմքը:
«Քորոնավարակը այլեւս պիտի
ապրի մեզի հետ, ան պիտի չբացակայի մեր կեանքէն», կ՚ըսեն
համաճարակաբանները: «...Մենք
է, որ պիտի սորվինք ապրիլ իրեն
հետ եւ դասեր քաղել իր անսպասելի
այցէն ու տիրական ներկայութենէն:
Ան եկաւ, որ վերաիմաստաւորենք
մեր կեանքը, նայինք մեր ներսին,
տեսնենք մեր շուրջը եւ խորհինք»,
այս ալ կ՚ըսեն փիլիսոփաները:
Իրականութեան մէջ, այո՛, կեանքը,
որ կ՚ապրէինք, անվերջ հեւք մըն
էր, սպառողական հոգեբանութեամբ
վազք մը, որուն հետեւանքով մեծ
վնասներ կը կրէին բնութիւնն ու
մարդը: Հիմա վազք չկայ… Ամէն մարդ
նստած է տունը եւ կը խորհի, քիչ մը
կը վախնայ, քիչ մը կը սրտապնդուի,
բայց ընդհանուր առումով այսօր,
աշխարհավարակին պատճառով
տունը նստած մարդը նոր ապագայ մը կը պատկերացնէ: Այո, մարդկային զոհերուն համար բոլորս կը
ցաւինք, տնտեսական վնասները
մեր աչքերուն առջեւն են, մինչ այս
կուռ եւ ամուր թուացող փոշիացող
կառոյցներուն փլիլը կը տեսնենք
ու կ՚ապշինք, բայց իւրաքանչիւր
հին աշխարհի կործանում զոհեր
եւ աւերումներ կը բերէ իրեն հետ,
որպէսզի ստեղծուի նորն ու աւելի
լաւը ըլլայ գալիքը:
Մարդկութիւնը այսօր մեծ դաս ունի
սորվելիք. այն է՝ ի՞նչ պէտք է ընել
մեծ ճգնաժամերու եւ աղէտներու
ժամանակ, ինչպէ՞ս դիմագրաւել
եւ ինչպէ՞ս ստեղծել նոր աշխարհ:
Այսօր մարդկութիւնը, աւելի քան
երբեւէ, միտքով միասնական է:
Բոլորը պատած նոյն ցաւը, նոյն
միտքերը նմանատիպ յոյզեր կը
առաջացնեն եւ կը մղեն նոյնատիպ
գործողութիւններ կատարելու:
Կը վերանան բաժանումները, կը
փլուզուին մարդկութիւնը իրարմէ
բաժնող աշխարհայեացքները եւ այս
բոլորը՝ փոքր թուացող վարակի մը
շնորհիւ:
Աշխարհահռչակ գիտնական Միխայէլ Լայթմըն, հարցազրոյց մը տալով
ռուսական հեռուստաալիքի մը՝ կ՚ըսէ,
որ մենք պէտք է ոչ թէ անիծենք

այս վարակը, այլ շնորհակալ ըլլանք
իրեն, որ բացաւ մեր աչքերը՝
երկար ժամանակի մը համար:
Լայթմըն կ՚ըսէ, թէ քորոնան փրկեց
մարդկութիւնը կործանումէն կամ
երրորդ աշխարհամարտէ մը: Գիտնական Լայթմընին վերլուծման
համաձայն, աշխարհը կեցած էր
երրորդ աշխարհամարտի մը առջեւ,
եկաւ թագի տեսքով, խորհրդաւոր
անունով վարակ մը եւ կանխեց
պատերազմը եւ պատերազմին
բերելիք մեծ կործանումները…
Աշխարհամարտերէն ետք մարդկութիւնը երբեւէ կեանքի եւ մահուան
սահմանագիծին այսքան մօտ չէր
կեցած: Ո՞վ կը յաղթէ. կեա՞նքը, թէ՞
մահը: Անշուշտ կեանքը, բայց՝ նոր
կեանքը. այսպէս է աշխարհի մեծ
մտածողներուն մօտեցումը այս
հարցին:
Մարդուն սրտին թաքուն մէկ
անկիւնը բնաւորուած մահուան
վախը, այսօր առաջին գիծ եկած եւ
մարդուն բոլոր ուժերը հաւաքած,
կրկնապատկած է, որպէսզի յաղթէ
մահուան եւ կեանքի նոր հանգրուան
մուտք գործէ: Ահա վարակ մը, որ
մարմինէն աւելի մարդուն հոգին եւ
սիրտը տակնուվրայ ըրած է:
Այս տագնապներուն, խուճապին,
անորոշութեան եւ վախին մէջ մարդը այսօր աւելի ստեղծագործող եւ
արարող դարձած է: Ձանձրոյթը,
տաղտկալի առօրեան, որ կային,
այլեւս անցեալ են: Նոր կեանքը
եկաւ մարդուն յուշելու, որ կեանքը
ձանձրանալու եւ դժգոհելու համար
չէր, որ տրուած էր, այլ՝ ապրելու,
կարեկցելու, բնութեան թելադրած
պարզ օրէնքներուն հետեւելու եւ
պզտիկ ուրախութիւններով ապրելու,
մանաւանդ՝ շնորհակալ ըլլալու ամէն
մէկ օրուան համար:
Քորոնան արթնցուց բոլոր քնացած
զգայարանքները եւ սթափութեան
ուղիին վրայ դրաւ մարդը: Այսօր, այս
պահուն կայացող բոլոր որոշումները ճակատագրական պիտի ըլլան
վաղուան կեանքին համար:
…Անցնող
շաբաթավերջին
աշխարհի լրատուամիջոցները
տպագրեցին
եւ
միլիոնաւոր
քանակներով տարածեցին իսրայէլցի պատմաբան, գիրքերու
հեղինակ Եուվալ Նոյ Հարարիի
«Աշխարհը քորոնավարակէն ետք»
յօդուածը: Երուսաղէմի հրէական
համալսարանի
պատմութեան
ամպիոնէն փրոֆեսէօր Եուվալ
Նոյ Հարարին նախապէս յայտնի
էր աշխարհի վերափոխման եւ
վերաձեւաւորման մասին իր գիրքերով, որոնք միշտ պեսթսելըրներ
եղած են: Յօդուածը քորոնավարակէն ետք եկող նոր կեանքի մասին է
եւ հատուածաբար կը ներկայացնենք
նաեւ արեւմտահայերէնով.
«Այս փոթորիկը կ՚անցնի, բայց այն
որոշումները, ինչ որ մենք կ՚ընդունինք
այսօր, կարող են փոխել մեր կեանքը
գալիք տարիներուն»:
«Մարդկութիւնը հիմա կեցած

է համաշխարհային ճգնաժամի
առջեւ: Ասիկա թերեւս մեր
սերունդի ամենամեծ ճգնաժամն է:
Այն որոշումները, ինչ որ մարդիկ
եւ կառավարութիւնները պիտի
կայացնեն յառաջիկայ մի քանի
շաբթուան ընթացքին, հաւանաբար
կը ձեւաւորեն աշխարհը՝ գալիք
տարիներուն համար: Այդ որոշումները կը ձեւաւորեն ոչ միայն մեր
առողջապահական համակարգերը, այլ մեր տնտեսութիւնը, քաղաքականութիւնն ու մշակոյթը:
Մենք պէտք է գործենք արագ եւ
վճռական: Պէտք է նաեւ նկատի
առնել մեր գործողութիւններուն
երկարաժամկէտ հետեւանքները:
Այլընտրանքներուն միջեւ ընտրութիւն կատարելու ժամանակ պէտք է
մենք մեզի հարց տանք ոչ միայն այն,
թէ ինչպէ՞ս յաղթահարել անմիջական սպառնալիքը, այլ ինչպէ՞ս
պիտի ըլլայ այն աշխարհը, ուր պիտի
բնակինք՝ փոթորիկը հանդարտելէն
ետք: Այո՛, փոթորիկը պիտի անցնի,
մարդկութիւնը պիտի գոյատեւէ,
մեզմէ շատեր ողջ պիտի մնան, բայց
մենք այլեւս պիտի բնակինք ուրիշ
աշխարհի մը մէջ»:
«Շատ կարճաժամկէտ արտակարգ
ձեռնարկները պիտի դառնան մեր
կեանքի անբաժան մասը: Ա՛յս է
արտակարգ իրավիճակներու բնոյթը:
Անոնք կ՚արագցնեն պատմական
գործընթացները: Որոշումները,
որոնք սովորական ժամանակներուն
կարող են տարիներու քննարկում
պահանջել, այսօր պիտի ընդունուին ժամերու ընթացքին: Ոչ
հասուն եւ նոյնիսկ վտանգաւոր
արհեստագիտական միջոցները
պիտի գործադրուին, քանի որ ոչինչ
ձեռնարկելու վտանգները աւելի
մեծ են: Երկիրները լայնածաւալ
ընկերային փորձարկումներով պիտի
ծառայեն որպէս ծովախոզուկներ:
Ի՞նչ կը կատարուի, երբ ամէն
մարդ աշխատի տունէն եւ հաղորդակցի միայն հեռուէն: Ի՞նչ տեղի
կ՚ունենայ, երբ դպրոցներն ու
համալսարանները գործեն առցանց:
Սովորաբար կառավարութիւնները,
ձեռնարկատիրութիւնները եւ կրթական խորհուրդները երբեք չէին
համաձայնիր նման փորձարկումներ
կատարելու: Բայց հիմա սովորական
ժամանակներ չեն»:

«Ճգնաժամին ընթացքին կանգնած
ենք մանաւանդ երկու կարեւոր
ընտրութեանց առջեւ.
Առաջինը՝ ընտրութիւն ամբողջատիրական
հսկողութեան
եւ
քաղաքացիական
հզօրացման
միջեւ: Երկրորդ՝ ազգայնական
մեկուսացման եւ համընդհանուր
համերաշխութեան միջեւ:
…Անդրադառնալով այս երկրորդ
ընտրութեան, պէտք է ըսել, որ
համաճարակը եւ անոր հետեւանքով
սպասուող տնտեսական ճգնաժամը
համընդհանուր հարցեր են, զորս
կարելի է արդիւնաւէտ լուծումներու
յանգեցնել միայն համընդհանուր
համագործակցութեան միջոցով:
Վարակը յաղթահարելու համար, նախ
եւ առաջ, պէտք է տեղեկատուութիւն
փոխանակենք իրարու հետ: Ասիկա
վարակներուն հանդէպ մարդոց
մեծ առաւելութիւնն է: Չինաստանի
մէջ, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ ժահրոտանալով մարդոց վարակուելուն մասին խորհուրդներ չեն կրնար փոխանակել:
Բայց Չինաստանը կրնայ ինքնահրաժարում մասին ԱՄՆ-ին տալ
կարեւոր դասեր եւ թէ ինչպէ՛ս վարուիլ
անոր հետ: Ինչ որ իտալացի բժիշկը
վաղ առաւօտեան կը յայտնաբերէ
Միլանոյի մէջ, կարող է երեկոյեան
կեանքեր փրկել Թեհրանի մէջ: Երբ
Մեծն Բրիտանիոյ կառավարութիւնը
կը տատանի քանի մը ուղիներու
միջեւ, կարող է խորհուրդներ
ստանալ քորէացիներէն, որոնք
մէկ ամիս առաջ կեցած էին նման
հարցերու առջեւ: Բայց որպէսզի այդ
մէկը տեղի ունենայ, մեզի անհրաժեշտ է համընդհանուր համագործակցութեան եւ վստահութեան ոգի:
Երկիրները պէտք է պատրաստ ըլլան
բաց կերպով տեղեկատուութիւնը
փոխանակելու եւ համեստօրէն
խորհուրդ հարցնել ու կարենալ
վստահելու իրենց ստացած տուեալներուն: Մեզի անհրաժեշտ է նաեւ
ջանքերը միաւորել, բժշկական
սարքաւորումներ, մասնաւորապէս՝
ախտորոշիչ փորձանակներ ու
շնչառական մեքենաներ արտադրելու
եւ զանոնք աշխարհին տարածելու
համար:
Շար. Էջ 05
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Աշխարհի Փոխուող Դէմքը
Սկիզբը Էջ 04
Համակարգուած համընդհանուր
ջանքերը կրնան արագացնել անոնց
արտադրութիւնը եւ ապահովել, որ
կեանք փրկող սարքաւորումները
աւելի արդար բաշխուին, քան եթէ
անջատ երկիր մը փորձէ այդ մէկը
ընել տեղական մակարդակով:
Ճիշդ այնպէս, ինչպէս երկիրները
պատերազմի ընթացքին կ՚ազգայնացնեն
արդիւնաբերութեան
հիմնական ճիւղերը, քորոնա
համաճարակին դէմ մարդկային
պատերազմը կարող է պահանջել
մարդկայնացնել արտադրութեան
կարեւոր ուղղութիւնները: Քորոնավարակի միայն մի քանի դէպք
ունեցող հարուստ երկիրը պէտք
է պատրաստ ըլլայ թանկ սարքաւորումներ ուղարկել աղքատ
երկիրներ. վստահ ըլլալով, որ երբ ինք
օգնութեան կարիք ունենայ, ուրիշ
երկիրներ իրեն օգնութեան հասնին:
Բժշկական անձնակազմին համախըմբումը կարող ենք համարել նման
համընդհանուր ջանքերէն: Ներկայիս
աւելի քիչ տուժած երկիրները կարող
են բոյժանձնակազմ ղրկել վարակէն ամենաշատ տուժած երկիրներ՝
թէ՛ այդ երկրին կարիքի ժամանակ
օգնելու եւ թէ՛ արժէքաւոր փորձ
ձեռք ձգելու համար: Եթէ աւելի ուշ
համաճարակը տարածուի ուրիշ
տեղեր, օգնութիւնը կարող է գալ
հակառակ կողմէն:
Համընդհանուր համագործակցութիւնը անհրաժեշտ է նաեւ
տնտեսական գետնի վրայ: Նկատի
առնելով տնտեսութեան համընդհանուր բնոյթը եւ ապրանքներու
մատակարարման շղթաները, եթէ
իւրաքանչիւր կառավարութիւն իր
գործը կատարէ, լիովին անտեսելով
միւսները, ապա արդիւնքը կ՚ըլլայ
քաոսը՝ խառնակ վիճակը եւ խորացող
ճգնաժամը: Պէտք է գործողութեան
համընդհանուր ծրագիր եւ այդ մէկը
պէտք է շատ արագ:
Ուրիշ անհրաժեշտութիւն մըն
է ճամբորդութեանց գիծերով
համընդհանուր համաձայնութեան
գալ: Բոլոր միջազգային ճամբորդութիւնները ամիսներով դադրեցնելը հսկայական դժուարութիւններ
կը ստեղծէ եւ կը խոչընդոտէ քորոնավարակին դէմ պատերազմը:
Երկիրները պէտք է համագործակցին, որպէսզի գոնէ հիմնական
ճամբորդութիւններուն մէկ մասը
կարենայ հատել սահմանները: Ատոնք
կ՚ըլլան գիտնականները, բժիշկները, լրագրողները, քաղաքական
գործիչները, գործարարները: Այդ
մէկը կարելի է ընել՝ ձեռք ձգելով
համաձայնութիւն, որ իւրաքանչիւր
երկիր նախնական զննման ենթարկէ
իր երկրէն ճամբորդողները: Եթէ
գիտնանք, որ միայն բոյժզննումէ
անցած մարդոց կ՚արտօնուի օդանաւ
նստիլ, ապա աւելի պատրաստակամ
կ՚ըլլանք զանոնք ընդունելու:

Ցաւօք, հիմա երկիրները դժուար թէ
կատարեն նշուած քայլերէն որեւէ
մէկը: Միջազգային հանրութիւնը
հաւաքական կաթուածի, յանկարծակի անդամալուծութեան մէջ է:
Սենեակ մըն է, ուր կարծես մեծահասակներ չկան: Կ՚ակնկալուէր,
որ շաբաթներ առաջ տեսնէինք
երկրի ընդհանուր առաջնորդներուն արտակարգ հանդիպումը, որ
կ՚առաջարկէր գործողութիւններու
միասնական ծրագիր մը։ «Մեծ
եօթնեակ»ի երկիրներու առաջնորդները
յաջողեցան
այս
շաբաթ, համացանցի միջոցով,
տեսակապային հանդիպում մը
կազմակերպել, սակայն այդ մէկը
ոչ մէկ արդիւնք բերաւ: Նախորդ
համընդհանուր ճգնաժամերուն
ընթացքին, ինչպէս՝ 2008 թուականի
տնտեսական ճգնաժամը եւ 2014
թուականի էպոլայի համաճարակը, ԱՄՆ-ը կը ստանձնէր ընդհանուր առաջնորդի դերը: Բայց
ԱՄՆ-ի ներկայ վարչակազմը, այս
համավարակի պարագային, հրաժարեցաւ առաջնորդի դերէն: Վարչակազմը շատ պարզ հասկցուց, որ
աւելի շատ մտահոգ է Ամերիկայի
հզօրութեամբ, քան մարդկութեան
ապագայով:
Այս վարչակազմը լքեց նոյնիսկ
իր ամենամօտ դաշնակիցները,
երբ արգիլեց Եւրոմիութեան
երկիրներէն բոլոր թռիչքները,
վարչակազմը չփորձեց նոյնիսկ
Եւրոպական Միութիւնը նախապէս
զգուշացնել
սպասուող
կտրուկ փոփոխութեան մասին:
Վարչակազմը գայթակղութեան
ենթարկեց Գերմանիան՝ իբր թէ
1 միլիառ տոլար առաջարկելով
գերմանական դեղագործական
ընկերութեան՝ գնելու նոր «Քովիտ19»ի դէմ պատուաստանիւթի
մենաշնորհային իրաւունքները:
Նոյնիսկ եթէ ներկայ վարչակազմը,
ի վերջոյ, փոխէ գործելաոճը եւ
հանդէս գայ գործողութիւններու
համընդհանուր ծրագրով, քիչեր
պիտի հետեւին այնպիսի առաջնորդի,
որ երբեք պատասխանատուութիւն
չի ստանձներ, երբեք չ՚ընդունիր
իր սխալները, այլ պարբերաբար
իր վրայ կը վերցնէ յաջողութեան
փառքը, միաժամանակ անընդհատ
սխալներուն համար ուրիշները կը
մեղադրէ:
Եթէ ԱՄՆ-ի թողած դատարկութիւնը
չլրացուի ուրիշ երկիրներու կողմէ,
դժուար պիտի ըլլայ ոչ միայն
դադրեցնել ներկայ համաճարակը,
այլեւ անոր ժառանգութիւնը պիտի
շարունակէ յետագայ տարիներուն
ընթացքին թունաւորել միջազգային
յարաբերութիւնները:
Սակայն իւրաքանչիւր ճգնաժամ նաեւ
հնարաւորութիւն է: Մենք պէտք է
յուսանք, որ այս համաճարակը պիտի
օգնէ մարդկութեան գիտակցելու
համընդհանուր անհամաձայնութեան սուր վտանգը: Մարդկութիւնը

պէտք է ընտրութիւն կատարէ.
«Արդեօք մենք կ՚ընթանա՞նք անհամաձայնութեան ճանապարհով,
թէ՞ կ՚ընդունինք համընդհանուր
համերաշխութեան ուղին»: Եթէ
ընտրենք անհամաձայնութիւնը, այդ
մէկը ոչ միայն պիտի երկարաձգէ
ճգնաժամը, այլ, հաւանաբար, յետագային պիտի յանգեցնէ ա՛լ աւելի
վատ աղէտներու: Եթէ ընտրենք
ընդհանուր համերաշխութիւնը,
ապա ատիկա կ՚ըլլայ յաղթանակ
ոչ միայն քորոնաժահրին դէմ, այլ
ապագայ բոլոր համաճարակներուն
եւ ճգնաժամերուն դէմ, որոնք կրնան
սպառնալ մարդկութեան 21-րդ
դարուն»:

Բնութիւնը Կը Հանգստանայ…

Քորոնաժահրը իրեն հետ բերաւ
բնապահպանական մեծ օգուտներ: Մարդոց եւ ինքնաշարժներու,
օդանաւերու տեղաշարժին սահմանափակումը, արտադրական
եւ զանազան ձեռնարկութիւններու աշխատանքին կրճատումը՝
բարերար ազդեցութիւն ունեցաւ
Երկիր մոլորակին վրայ: Մարդիկ
կը նկատեն, որ կարգ մը վայրերու
մէջ այսօր օդը աւելի մաքուր է,
աղմուկը՝ ցած, ջուրերը՝ հանդարտ
եւ Մոլորակը կարծես քիչ մը հանգիստ կ՚ընէ մարդկային խելայեղ
շահագործումէն: Լուսանկարներ
առնուած են Վենետիկէն, ուր
ջրանցքներուն ջուրը մաքուր ու
ջինջ է, յատակի ձուկերը կ՚երեւին,
ջուրերուն մէջ նոյնիսկ կարապներ
յայտնուած են եւ հանգիստ կը լողան:
Նաւահանգիստներուն մօտեցած են
դլփիններ ու զարմացած կը դիտեն
շուրջերնին:
Զբօսաշրջային ուրիշ վայրեր, որ

տարուան այս եղանակին լեցուն
կ՚ըլլար
հանգստացողներով,
այսօր պարապ են եւ հոն հազուագիւտ
թռչուններ
յայտնուած
են, կը գեղգեղեն բնութեան մէջ:
Աղմուկի բացակայութենէն եւ
վնասակար նիւթերու արտանետումներէն բնութիւնը տեսակ մը
վերակենդանացում կ՚ապրի: Քորոնաժահրը ուշադրութիւն հրաւիրեց
նաեւ շատ բնապահպանական
հարցերու վրայ:
Արդեօք ժահրը յայտնուեցաւ եւ
այսպէս արագօրէն տարածուեցա՞ւ,
քանի որ անմաքուր է մեր Մոլորակը.
այս հարցումը շատ յաճախ կը հնչէ
այս օրերուն եւ իր մէջ անպայման
ճշմարտութեան բաժին մը ունի:
Մարդուն մարմինը տիեզերքին
փոքր ձեւաչափն է եւ մարդուն
մարմնին մէջ բոյն դրած ժահրի
մը միջոցով բնութիւնը այսօր
մարդկութեան կարեւոր ըսելիք ունի:
Պիտի շարունակէ՞ մարդը անխնայ
շահագործել Մայր բնութիւնը, որ
միշտ սնած է մարդկութիւնը եւ
այսօր մենք կախեալ ենք իրմէ: Պիտի
շարունակէ՞ մարդը աղբը նետել
բնութեան մէջ եւ մաքուր ուտելիքի
սպասել նոյն բնութենէն:
Ահա հարցումներ, որոնց պատասխանները արագ պիտի գտնուին
եւ լուծումներ տրուին բնապահպանական աղէտին, որ պատած է
երկիրը: Մայր Բնութիւնը իր գիրկէն
տուն քշած է մարդիկը, որպէսզի
երթան եւ մտածեն: Մտածելու
ժամանակ կայ: Մինչ մենք կը
մտածենք եւ ուղիներ կը գտնենք,
Մոլորակը քիչ մը կը հանգստանայ:
Բնութիւնը ինքնամաքրումի ճամբուն
վրան է:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 9 –

Իշխանութեանը Ձեռք Չի Տալիս
Ընտրութիւնների Յետաձգում.
Շանսերը Քչանում Են. Սերգէյ Ամիրեան
Սկիզբը Էջ 03
Իսկ եթէ չանցնեմ երկրորդ փուլ,
կտեսնենք, նայած որ թեկնածուն
է անցնելու, ըստ այդմ կ՛որոշենք
սատարել մեր համախոհներին:
Մենք այնպիսի իրավիճակում ենք
յայտնուել, որ միայն գաղափարը
քիչ է որեւէ թեկնածուի սատարելու
համար: Այստեղ անվտանգութեան
հարց կա: Ոչինչ, թող տնտեսութիւնը
մի քիչ ուշ զարգանայ, բայց
վերականգնուի
սոցիալական
արդարութիւնը, անվտանգութիւնը ապահովուի:
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար եւ յաջողութիւն ձեզ:
* Յ.Գ. - ԱՀ նախագահի թեկնածու Սերգէյ Ամիրեանի հետ հարցազրոյցն
անցկացնելուց որոշ ժամանակ անց նախագահի վերոհիշեալ թեկնածուները հանդէս են եկել ընտրութիւնները յետաձգելու անհրաժեշտութեան վերաբերեալ համատեղ յայտարարութեամբ:
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էյն էլ Սուրէյնի Սրբ.
Աստուածածին եկեղեցիին դարմանատուն
տանող քարէ աստիճաններէն, գրեթէ միշտ, ջուրով նոր
մաքրուած խոնաւութեան
թեթեւ հոտ կու գար:
Վերը, թաղի հայ բնակչութենէն բժշկական խնամքի պէտք
ունեցողները, շաբթուան մէջ
երկու որոշուած օրերու առաւօտներ, կանուխէն կու գային եւ սպասման սրահի առանց յենարանի
փայտէ երկար նստարաններուն վրայ քով քովի տեղ գրաւելով, ներսէն
կանչուելու կը սպասէին:
Եկողները երեխաներ, մայրեր, կամ ալ տարեց կիներ էին, որոնց գրեթէ
բոլորն ալ նոյն թաղէն ծանօթներ ըլլալով, սովորական «բարեւ»,
«Աստծու բարեւ»էն ետք, իրարու «հալը վախտ»ը կը հարցնէին, յետոյ
ուրիշ նիւթերու կ’անցնէին եւ մտերմիկ խօսակցութիւնները յաճախ
երկարելով, սենեակին մէջ շուտով կէս ընտանեկան տաքուկ մթնոլորտ
կը ստեղծուէր:
Այդ ընդարձակ սրահին կից, խորհրդասենեակներու լայն դուռ մը կար,
որուն ետեւ բժ. Եփրեմեանը եւ մանկավարժուհի Մաճառեանը, շաբաթը
երկու օր առտուընէ մինչեւ կէսօր, դարմանուելու եկող հիւանդները
կ’ընդունէին եւ քննութիւններ կը կատարէին:
Երկուքն ալ անձնուէր բժիշկներ էին:
Իրենց հոն գտնուած օրերուն, սպասման սրահին մէջ երբեմն «Թրա՛ք»
բարձր աղմուկ կը լսուէր եւ խորհրդասենեակներու դուռը ծխնիներուն
վրայ դառնալով, սեմին վրայ դարմանատան քարտուղար՝ նիհար
Ալպերը կ’երեւէր:
Բարակ պեխերով, փոսը ինկած այտերով, եւ ջղային երեւոյթով Ալպերը,
կայծկլտուն պզտիկ աչքեր ունէր եւ կարճ տաբատ ու անգլիացի
զինուորներու պէս ալ, գրեթէ մինչեւ ծունկերը հասնող երկար գուլպայ
կը գործածէր:
Ան կիսաբաց դրան առջեւ, արագ նայուածքով վերջին եկողները կը
ստուգէր, վայրկեանի մը մէջ նոր եկողներուն անունները կ’արձանագրէր,
եւ սպասողներէն կարգը եկողներուն ալ, խորհրդասենեակէն ներս կը
հրաւիրէր:
Ես այն օրը սպասման սրահին մէջ յենարանի տեղ կռնակս պատին
տուած՝ ուժասպառ, անունիս կանչուելուն կը սպասէի...:
Երբ զօրաւոր «Թրա՛ք»էն յետոյ Ալպերը դրան սեմին երեւցաւ եւ կողմս
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է մարդիկ մինչեւ իսկ քաղաքակիրթ երկիրներու մէջ՝ ո՛րքան ենթակայ
են անիրական երեւոյթներէ եւ անիմաստ ու անբանաւոր վախերէ
ազդուելու եւ տարուելու, ասոր մէկ ապացոյցը տրուեցաւ նոյեմբեր
1938-ին, երբ ձայնարձակի միջոցով Նիւ Եորքի Մըրքըրի թատրոնը բեմադրած
էր «Աշխարհներու պատերազմը» անունով թատերախաղ մը՝ որուն մէջ
ճարպիկ դերասան՝ Օրսըն Ուէլս՝ կենդանի կերպով կը պատկերացնէր, թէ
ի՛նչպէս Հրատ մոլորակի «բնակիչներ»ը վար իջած են մեր երկիրը՝ մարդոց
հետ պատերազմելու համար։
Թատերախաղը դեռ չսկսած՝ ծանուցողը որոշակի՛ կը յայտնէր, թէ լոկ «խա՛ղ
մըն է որ պիտի ներկայացուի», սակայն անոնք որ թատերախաղին մէջտեղերը
սկսած էին ունկնդրել, լսած չըլլալով խաղի մասին տրուած բացատրականը՝
դերասանին այնքան իրական եւ բնական կերպով կատարած ներկայացումէն
այնպէս ըմբռնեցին, թէ իրա՛ւ, իրա՛ւ վերէն՝ Հրատէն, հրէշանման արարածներ
վա՛ր են իջեր մարդոց դէմ պատերազմ մղելու եւ մարդոց հետ պատերազմելու
եւ զանոնք ջարդ ու փշուր ընելու՝ ոչնչացնելո՛ւ…։
Շատ հետաքրքրական էր պարզուած երեւոյթը՝ այնպէս որ երկրին բոլոր
կողմերէն կիներ, մանուկներ, երիտասարդներ, ծերունիներ սարսափահար
եղած փողոցները նետուեցան՝ եւ ոստիկաններու ձայնարձակի կայանին, եւ
կառավարութեան պաշտօնէից հեռաձայնները ափ առած՝ ստոյգ տեղեկութիւն կ՚ուզէին այս «պատերազմ»ին մասին, եւ անմիջական օգնութիւն կը
խնդրէին «երկնային հրէշներ»ու դէմ պաշտպանուելու համար։
Եւ ամբողջ պատահածը ուրիշ բան չէր, բայց միա՛յն թատերական ներկայա-
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նայեցաւ, ես անմիջապէս հասկցայ որ բժշկուհի Մաճառեանին քով
երթալու կարգը իմս էր:
Գրասեղանին առջեւ ոտքի կեցած՝ բժշկուհին
-Դուն նորէ՞ն եկար... ի՞նչ ունիս այս անգամ,- հարցուց զարմանքի
խառնուած կատակով...:
Մենք նախորդ այցելութիւններէ իրարու ծանօթներ էինք արդէն եւ մեր
ծանօթութիւնն ալ, ատենէ մը ի վեր, բարեկամութեան մօտ բան մը
դարձած էր այլեւս:
Սակայն ես տկար կը զգայի այն օրը, տրամադիր ալ չէի խօսելու, հազիւ
կրցայ ուժերս հաւաքել ու ժպտիլ:
Բժշկուհին փոխադարձեց ժպիտս եւ պատասխանիս սպասեց...
Քիչ վերջ
-Ի՞նչ կը զգաս, - հարցուց, յետոյ քիչ մը անհամբեր եւ կարծես ըրած
հարցումին պատասխանը շուտ գիտնալ ուզէր, պաղ ձեռքը անմիջապէս
ճակտիս տարաւ:
Յանկարծ քովէս
-Տոքթո՛ր, այս տղաս կերակուր չուտէր,- միջամտեց մայրս:
Բժիշկները բոլորն ալ գոց սորված էին մօրս այս գանգատը, եւ տոքթ.
Մաճառեանն ալ տեղեակ էր ատկէ: Սակայն ան գիտէր որ առողջութիւնս
ընդհանուր ձեւով լաւ էր եւ մտահոգուելու մասնաւոր պատճառ չկար ...
-Բայց տոքթո՛ր, հիմա քանի օրէ ի վեր փորհարութիւն ունի եւ չուտելուն
պատճառով ալ շատ տկարացած է,- մտահոգ շարունակեց մայրս:
Բժշկուհին հետաքրքրուեցաւ:
-Այս փորհարութիւնը քանի՞ օրէ ի վեր սկսած է,--հարցուց եւ ձեռքով
այտս շոյեց:
-Ցաւ ունի՞ս,- հարցուց:
Ես գլխով հազիւ հաստատական նշան ըրի եւ իր յաղթանդամ մարմնին
ու խարտեաշ մազերուն նայեցայ...
-Լաւ հասկցայ, դուն այսօր հետս խօսիլ չես ուզեր,- ըսաւ բժշկուհին
խնդալով եւ կարճ դադարէ յետոյ,
-Այսօր հետս բարեկամ չե՞ս ,-շարունակեց:
Ես ուժաթափ էի, խօսելու ուժ չկար վրաս, «բարեկամ եմ» ըսելու ձեւով,
գլխով դարձեալ հաստատական պատասխան տուի:
-Էհ, քանի որ այդպէս է, եկու՛ր հոս պառկէ, որպէսզի տեսնեմ թէ ի՞նչ
ունիս ,-ըսաւ:
Ես ճերմակ սաւանով մահճակալի մը վրայ կռնակիս վրայ պառկեցայ:
Տոքթորը բաց ափը փորիս վրայ դրաւ, սահեցուց, հոս հոն սեղմեց,
շօշափեց եւ երբ վերջացուց, խաղողի հիւթ, խաշուած հաւու ջուրով
գետնախնձոր, չոր պաքսիմաթ եւ մէկ ամիս ալ կռնակի վրայ պառկած
մնալ յանձնարարեց մօրս : Յետոյ ալ դեղագիրը մօրս յանձնած ժամանակ,
-Մէկ ամիսէն Կարօն ետ բեր որ տեսնեմ ,- ըսաւ
Ըսելը դիւրին էր բայց պատուիրածները կատարելը դժուար, որովհետեւ
ես խաղող սիրողներէն չէի:
Հատուած՝ հեղինակին «Մրցանակը» գրութիւնէն
Քամփինաս, Պրազիլ
ցում մը անիրական եւ մտացածին պատերազմի մը՝ որ
Անգլիացի մեծանուն վիպագիր՝
Ն. Ճ. Ուէլսի երեւակայութենէն
եւ ճարտար գրիչէն դուրս եկած
էր, եւ Օրսըն Ուէլս անունով
նո՛յնքան ճարտար դերասան
մըն ալ իրատեսօրէն յաջող
կերպով կը ներկայացնէր Մըրքըրի թատրոնին մէջ։
Սարսափահարութեան եւ
խուճապի այս անբնական
եւ անսովոր երեւոյթը առիթ
տուաւ, որ շատ մը թերթեր
անդրադառնային մարդոց մէջ
երեւցած «թեթեւամտութեան»,
«կոյր հետեւողութեան» եւ
անիրական, անբնական եւ անիմաստ վախերուն վրայ։
Զարմանալի՜ երեւոյթ մըն է իսկապէս որ չափահասութեան մէջ իսկ,
հասուն տարիքի, մտքի բաւարար դաստիարակութիւն ստանալէ եւ
պէսպէս փորձառութիւններու մէջէն անցնելէ ետքն ալ, մարդիկ տակաւին
«մանկամիտ» կը մնան, եւ փոխանակ խելք ու դատողութիւն գործածելու,
բանականութիւն առանց գործածելով տեսնելու, թէ ո՛րքան անհեթեթ է խորհիլ,
որ Հրատի «բնակիչներ»ը կրնան գալ մեր երկրին վրայ «պատերազմ» մղելու,
վառվռուն ցուցադրութենէ մը խելակորոյս՝ անբանաւոր եւ անհիմն վախէ
բռնուած՝ անճարակ փողոցները կը թափին՝ եւ երեւակայական-մտացածին
թշնամիներու դէմ պաշտպանութիւն կը փնտռեն…։
Շար. Էջ 07
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Պատրիկ Դեւեջեանի Մահուան
Կապակցութեամբ
Մարտի 29-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը ցաւակցագիր է յղել սգակիր
Դեւեջեան ընտանիքին ֆրանսահայ ականաւոր
գործիչ Պատրիկ Դեւեջեանի անժամանակ
մահուան կապակցութեամբ:
Վեհափառ Հայրապետը գրութեան մէջ անդրադարձ է կատարել տիար Դեւեջեանի երկարամեայ բեղուն գործունէութեանը եւ մեծ
ներդրմանը Ֆրանսիայի Հանրապետութեան
պետական-քաղաքական եւ հասարակական
կեանքի զարգացման, ֆրանսահայ համայնքի
առաջընթացի, ինչպէս նաեւ հայ-ֆրանսիական յարաբերութիւնների ու բարեկամութեան
ամրապնդման գործում՝ մասնաւորապէս

կարեւորելով Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչմանն ու դատապարտմանն ուղղուած նրա եռանդագին ջանքերը:
«…Մենք ջերմութեամբ ենք յիշում Ֆրանսիայի Հայոց թեմ Հովուապետական մեր
այցելութիւնների ժամանակ, ինչպէս նաեւ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հոգելոյս
Պատրիկ Դեւեջեանի հետ մեր հանդիպումները,
որոնց ընթացքում Մենք մշտապէս զգացել
ենք նրա ազգասէր ու եկեղեցանուէր ոգին,
մեր ժողովրդին եւ մեր Սուրբ Եկեղեցուն
օգտակարութիւն ու սատարում բերելու
նախանձախնդրութիւնը: Ցաւ է Մեզ համար
կորուստը մեծանուն հայորդու…», - նշուած է
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ցաւակցագրում:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Աստղերն են ժպտում լուսեղէն նազով,
Խաղաղ դաշտերը մութն է համբուրում.
Ես կախարդուած եմ միշտ այս երազով,
Միշտ նոյն ցնորքն է իմ սիրտը այրում:
Մօտեցած երկնից աստղերը պայծառ
Ժպտում են խաղաղ քո աչքերի պէս...
-Իմ լքուած սրտի կարօտը անծայր
Ամէն ինչի մէջ որոնում է քեզ ...:
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

Անբնական Վախեր
Սկիզբը Էջ 06
Արդարեւ, կանխակալութեան պարզ օրինակ
մըն էր այս երեւոյթը. առանց մտածելու, առանց
բանականութիւնը գործածելու, առանց դատելու «հաւատալ»ու միամտութեան օրինա՛կ մը։
Մարդիկ, երեւոյթները առանց դատելու ընդունիլը
եւ հաւատալը շատ աւելի դիւրին կը համարեն, քան թէ՝ մտածել, դատել եւ յետոյ որոշել՝
հաւատա՞լ թէ ո՛չ։ Ասիկա դժուար կը թուի մարդոց
եւ ընդհանրապէս կը նախընտրեն դիւրինը…
մարդկային տկարութիւն մը, թերութիւն մըն է
ասիկա, որ մարդուս «անկատար» ըլլալը, կարգ մը
հարցեր լուծելու մասին իր անբաւարարութիւնը
ցոյց կու տայ։ Մարդ, ուրեմն, այս իմաստով
ինքնաբաւ չէ՛…։
Յետոյ, այս դէպքը կը յայտարարէ նաեւ սա իրողութիւնն ալ, թէ «ամբոխային հոգեբանութիւն»
ըսուածը ո՜րքան տիրակա՛ն է մարդոց մէջ, որ
փոխանակ անհատական խելք, բանականութիւն եւ դատողութիւն գործածելով երեւոյթները
վերլուծելու, «կոյր հետեւողութեամբ» ամբոխին
ետեւէն կը վազեն։
Եւ շատ անգամ ընկերային եւ ազգային կեանքի
մէջ երեւցած խառնաշփոթութիւններուն, անորոշութիւններուն եւ իրարանցումներուն արմատը
«ամբոխային հոգեբանութեան» մէջ պէտք է
փնտռել։

Օրինակ մըն էր նոյեմբեր 1938-ին պատահած այս
դէպքը։
Եւ այսօր ալ չէ փոխուած մարդկային ընդհանուր
հոգեբանութիւնը. ա՛յսօր ալ շատեր կ՚ազդուին,
կը տպաւորուին երեւակայական եւ մտացածին
երեւոյթներու վրայ հիմնուած ներկայացումներէ՝
հեռուստացոյցի վրայ, շարժանկարի սրահներու
մէջ ցուցադրուած ժապաւէններէ, անոնք անմիջապէս կ՚իւրացնեն, կը ներմուծեն իրենց կեանքին,
իրենց ապրելակերպին, գրեթէ անոնք կ՚ապրին
իրենց ամբողջ կեանքով։
Ամէն զգացում, անշուշտ որ բնական է, քանի
որ մարդ հոգեղէն արարած մըն է նաեւ, ինչպէս՝
մարմնաւոր ե՛ւ մտաւոր։ Բայց զգացումները բանականութեան մաղէն անցընել՝ դարձեալ մարդուն
յատուկ առաւելութիւն մըն է։ Զգացումները
բանականութեամբ հակակշռել եւ ներդաշնակել
մարդուն տրուած յատկութիւն մըն է…։
Ուստի, ամէն մարդ, որպէս բանաւոր արարած,
պէտք է անդրադառնայ եւ սորվի իր մտային
կարողութիւնները գործածել, անոնց տարուելէ
առաջ տրամաբանօրէն վերլուծել արտակարգ
երեւոյթները, անբանաւոր եւ անհիմն վախերէ եւ
ամբոխային գրգռումներէ ազատ մնալու համար։
Արդարեւ, վախի զգացումը «ազդանշա՛ն» մըն
է հաւանական վտանգներու նկատմամբ եւ ո՛չ
թէ տանջանք մը՝ որ ի վերջոյ անտանելի՛ կ՚ընէ
կեանքը…։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

30

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
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Մահացաւ Ֆրանսահայ Ակնառու Քաղաքական Գործիչ
Փաթրիք Տէվէճեանը
Սկիզբը Էջ 02
Տէվ էճեան ընդամէնը քանի մը օր առաջ թուիթըրի իր էջով շնորհակալութեան խօսք ուղղած
էր հիւանդանոցի բոլոր աշխատակիցներուն,
բժիշկներուն եւ բոյժքոյրերուն, որոնք հոգ կը
տանէին իրեն։
Ան մասնաւորապէս գրած էր. «Համաճարակը
զիս ալ խոցեց։ Յոգնած եմ, սակայն իմ բուժմանս
հետեւողներուն շնորհիւ պիտի ապաքինուիմ», գրած էր հայազգի գործիչը:
Յիշեցնենք, որ Փաթրիք Տէվէճեանը եղած է
նախկին նախարար, տարբեր ժամանակներ ան
զբաղեցուցած է Ֆրանսայի արդիւնաբերութեան
եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերու նախարարի պաշտօնները, եղած է նաեւ
Անթոնի շրջանի քաղաքապետ եւ Օ տէ Սէնի
նահանգապետ:

ԳԱԲՐԻԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ (ԿԱՊՕ)
(1957)
«Ես սիրում եմ քեզ»
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Կատարուեց
Հանրապետական Մաղթանք

ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Սկիզբը Էջ 02
Արդարեւ, սիրելիներ, Լուսաւորիչ
Հայրապետի սխրանքի ուղին
Քրիստոսասէր ազգիս համար
դարձել է քաջալերող օրինակ
աստուածապաւինութեան, համբերատարութեան ու արիութեան` յատկանիշներ, որոնք կենսականօրէն անհրաժեշտ են բոլոր
ժամանակներում, մասնաւորապէս
դժուարին այս օրերին, երբ մեր
ժողովուրդը համայն մարդկութեան հետ միասին պայքարում
է համավարակի յաղթահարման
համար: Հայոց երկրորդ Լուսաւորիչ
Սուրբ Գրիգորի զօրեղ հաւատքով մեր ժողովուրդը արժանացաւ Յարուցեալ Փրկչի լուսեղէն
էջքին հայրենի հողում: Ազգովի
հաւատացինք Միակ ճշմարիտ
Աստծուն, Նրա Միածին Որդուն
եւ փրկչական առաքելութեանը:
Քրիստոսի յաղթական Յարութեան յոյսին խարսխուած կեանքը
ճառագեց Հայոց աշխարհում,
եւ հաւատքը դարձաւ մեր
ժողովրդի համար կենսապարգեւ
զօրութիւն, որով կերտեցինք մեր
ոսկեդարը, մեր դպրութեան ու
մշակոյթի բարձր արժէքները,
դիմակայեցինք պատմութեան
արհաւիրքներին, վերապրեցինք
Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ
վերահաստատեցինք մեր անկախ
պետականութիւնը։
Սիրելի զաւակներ Մեր, այսօր մեր
եւ աշխարհի կեանքը փոթորկած
համավարակի փորձութեան մէջ
նոյնպէս մեր հաւատքի հայրը իր
կեանքի օրինակով պատգամում է
մեզ յուսալ առ Աստուած, ընդունել
Նրա զօրութիւնը եւ հաւատքը
դարձնել կեանքի ճանապարհ:
Յիրաւի, նա, ով հաւատում եւ
վստահում է Աստծուն, չի վախենում
կամ տարուբերւում փորձութեան
փոթորկայոյզ ուժգին ալիքներից, եւ
որպէս ժայռի վրայ հաստատուած
տուն, որը հնարաւոր չէ կործանել,
մնում է ամուր ու հաստատուն,
քանզի նրա խարիսխը Աստծոյ
յոյսն է, ինչպէս առաքեալն է

ասում. «Մենք հաստատուն մխիթարութիւն ունենանք. մենք, որ
ապաստան գտանք՝ կառչելու
առաջիկայ յոյսից, որը հաստատուն
եւ անշարժ խարիսխ է մեզ համար»
(Եբր. 6:18-19)։
Սիրելիներ, աղօթական այս
պահին ի դէմս համայն հայութեան, Մեր սրտում ունենալով
նաեւ ապաքինման կարօտ Մեր
զաւակներին, խոնարհուեցինք
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի մասունքակիր Աջի առջեւ եւ հայրաբար
օրհնեցինք ձեզ, որ զօրանաք
հաւատով ու սիրով, գօտեպնդուէք
յոյսով, զինուէք համբերութեամբ
եւ փորձութեան այս օրերը
դարձնէք
հնարաւորութիւն՝
առանձնութեան մէջ խորհելու
կեանքի ու հոգեւոր արժէքների
կարեւորութեան, միմեանց հանդէպ հոգատարութեան, մեր երկրի
ու ժողովրդի առջեւ ծառացած
մարտահրաւէրների յաղթահարման եւ ապագայատեսիլ իրագործումների մասին: Ստեղծուած
իրավիճակում մենք ամէնքս
կոչուած ենք խստագոյնս հետեւելու պետական պատկան մարմինների ցուցումներին, առաւելագոյն սթափութիւն ու զգօնութիւն դրսեւորելու, որպէսզի
պատճառ չդառնանք վարակի
տարածման, չվտանգենք մեր,
մեր հարազատների ու հայրենակիցների առողջութիւնը:
Այժմ հրաւիրում ենք ձեր սրտաբուխ աղօթքով միանալու Մեր
հայցին առ Աստուած եւ խնդրելու Տիրոջ ամենախնամ հովանին
ու պահպանութիւնը՝ համայն
աշխարհին եւ Մեր զաւակներին՝
ի Հայաստան, Արցախ եւ ի Սփիւռս:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի համար նոր գործեր
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին
կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական
ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար
լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2020։
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը
9 պրակէ (144 էջ)։
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ
Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր.
Գեղանի Էթիեմէզեան։
Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

ՄԱՀԱԶԴ
Գերշ. Տ. Տարօն Արք. Ճէրէճեան
Տիար Կարապետ Ճէրէճեան
Տոքթ. Եւ Տիկ. Եղիկ եւ Հուրի Ճէրէճեան
Տէր եւ Տիկ. Մանուկ եւ Զարիկ Փոլատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Յասմիկ Մեխարեան եւ զաւակունք
Եւ համայն Ճէրէճեան, Փոլատեան, Մեխարեան, Գալայճեան, Սիմոնեան,
Քէհէեան, Վարդանեան, Փաթափութեան ընտանիքներ ցաւով կը գուժեն
իրենց կողակիցին, մօր, մեծ մօր, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին՝

ԼՈՒՍԻՆ ՃԷՐԷՃԵԱՆ-ի

( Ծնեալ Գալայճեան)
մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 29 Մարտ 2020-ի առաւօտեան, յետ
հիւանդութեան:
Թաղումը տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի, 30 Մարտ 2020-ին, ՖըրնԷլ-Շըպէքի Հայոց Ազգային գերեզմանատան մէջ:
Կը խնդրուի ցաւակցութիւնները յայտնել հեռաձայնով եւ հեռակապ
միջոցներով:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

