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

Սրտագին Կոչ

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Թիւը
Հասաւ 446-ի. Մահացաւ 1 Պարագայ

Մինչ Լիբանանի կառավարութիւնը զբաղած է Կեդրոնական
Դրամատան փոխ կառավարիչներու նշանակումին թղթածրարով, ուր դարձեալ կը տիրէ պաշտօնները իւրայիններու մէջ
բաժնելու տրամաբանութիւնն
ու տրամադրութիւնը, Լիբանանի մէջ «քորոնա» ժահրի զոհ
մահուան նոր պարագայ մըն ալ
արձանագրուեցաւ, մահացածներու ընդհանուր թիւը բարձրացնելով 11-ի: Նոր վարակուածներու մասին
առողջապահութեան նախարարութիւնը նշեց 8 թիւը ընդհանուր թիւը
հասցնելով 446-ի: Նշենք, որ 35 անձեր ամբողջապէս առողջացած են մինչեւ
այսօր:
Ըստ նախարարութեան հաղորդագրութեան, վերջին մահացողը 80-ամեայ
կին մը եղած է:
Հակառակ, որ նոր վարակուածներու թիւը լաւատեսութիւն կը ներշնչէ,
սակայն պէտք է նկատի ունենալ, որ անոր պատճառը շաբաթավերջին տարրալուծարաններու փակ ըլլալը կրնայ ըլլալ, որոնք նոր վարակուածներու
արդիւնքներ չհրապարակեցին:

Արցախի Իշխանութիւններուն,
Նախագահութեան եւ ԱԺ
Պատգամաւորութեան Թեկնածուներուն եւ
Արցախահայութեան Ընդհանրապէս
Այսօր համապետական ընտրութիւններ են ձեր մօտ: Դուք
կ՛ուղղուիք քուէատուփեր:
Անկախ այն հանգամանքէն,
որ առողջապահական ներկայ պայմաններու բերումով
ընտրութիւնները պէ՞տք է
յետաձգուէին, թէ ամէն գնով
կատարուէին, մենք մեզի
չենք արտօներ միջամուխ
ըլլալ այս հարցին: Մենք կը գիտակցինք, որ այդ իրաւունքը,
սահմանադրականօրէն երկրին գործող նախագահին կը
վերաբերի եւ միայն ինքն է, որ այդ որոշումը կրնայ առնել՝
կրելով իր առած որոշումին հետեւանքներուն ամբողջական
պատասխանատուութիւնը:
Շար. Էջ 02

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
«Ոչ Թէ Մեր Դէմ, Այլ Վարակին Դէմ...»
Մուհամմատ Ժաուատ Զարիֆ

Իրանի արտաքին գործոց
նախարար
Մուհամմատ
Ժաուատ Զարիֆ ԱՄՆու
պատժամիջոցները Թեհրանի
դէմ «տնտեսական եւ բժըշկական ահաբեկչութիւն»
անուանած է: Այս մասին կը
հաղորդէ «Արեւելք»ը, նշելով,
որ նախարարը գրած է
«Քոմերսանթ»-ի մէջ հրապարակուած «Պայքարեցէք ժահրին, ոչ թէ մեր դէմ» յօդուածին մէջ:
Զարիֆի խօսքով՝ այդ քայլերը երկրի մէջ յանգեցուցած են մարդասիրական
ճգնաժամի:
«Իրանի տնտեսական աղբիւրներու ապօրինի արգելափակման պատճառով
անհնարին կը դառնայ դեղամիջոցներու եւ բժշկական սարքաւորումներու
հասանելիութիւնը: Այն կը յանգեցնէ մարդասիրական ճգնաժամի:
Շար. Էջ 08

Վերջին Մէկ Օրուան Մէջ «Քորոնա» Ժահրի
Հաստատուած 58 Դէպքերէն Մէկը Արձանագրուած
է Բուժաշխատողի Մօտ, Մէկ Դէպք ալ՝ Բանակին
Երէկ 58 հոգի գրանցուեցաւ Հայաստանի մէջ
«Քորոնա» Ժահրով վարակուած: Հաստատուած
58 Դէպքերէն Մէկը Արձանագրուած է Բուժաշխատողի Մօտ, Մէկ Դէպք ալ՝ Բանակին
Այս պահի դրութեամբ ունինք 14 ծանր եւ 1
ծայրայեղ ծանր հիւանդ, սակայն ծայրայեղ ծանրը
հաւանաբար դառնայ ծանր, բարելաւում ունինք:
Այս մասին կառավարութեան նիստի ժամանակ երէկ յայտարարեց Առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան, կը յայտնէ Tert.am-ը:
«Եւս 2 ծանր, որոնք կը կարծէինք, որ կը դառնան ծայրայեղ ծանր, մեր
բժիշկներու աշխատանքին շնորհիւ հաւանաբար դադրին համարուիլ ծանր
եւ կը տեղափոխուին սովորական սենեակ» տեղեկացուց նախարարը`
աւելցնելով, որ վերջին 24 ժամուան ընթացքին «Քորոնա» ժահրի հաստատուած 58 դէպքերէն մէկը արձանագրուած է բուժաշխատողի մօտ, մէկ
դէպք ալ կայ բանակի մէջ, որ նախապէս մեկուսացած եղած է:
Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 780506 (100.1/1 միլիոն) , մահացած են 37551 (4.8/1 միլիոն), բուժուած են 164631 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 446, մահացածներ` 11, բուժուած` 35
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 482 մահացածներ` 3, բուժուած` 30
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 57116 նոր վարակուածներ, 3486 նոր մահացածներ
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ë³ñù³õáñáõÙ
Ý»ñ ³å³Ñáí»
Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ: դրութեան, Գանատայի Մոնթրէալ
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
¸©²éáÕ
ç³
å³
Ñ³
Ï³Ý
ßï³
åÇ
Û³ÝÓ
Ý³
ËáõÙ
հայորդի
եւ
պատասխանատու
անձ,
մենք
մեր
իրաւունքը
կը
քաղաքէն, դպրոցիս բարեկամ՝ ազնիւ բարերարներ Ընկ. եւ Տիկ. Արա
»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
սեպենք
սոյն
կոչով
հանդէս
գալու.
²Ý
Áë³õ«
Ã¿
ëáõñ
Ç
³
óÇ
Ññ³
Ù³
Ý³
ï³
ñÁ
Ù³
Ñ³
ó³Í
¿ Çñ
Գուլեաններ
կըõ¿նուիրեն
անոր,
այս դժուարին օրերուն
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»$10,000
ÉÁ ³éûñ»³Ûամ.
¹ñáõտոլար
Ã»³Ùμ: àñ»
í³Æð²Ü ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üº
ðàô ú¶Üàôիր
Âº²Ü
²è²æ²ðÎÀ ëï³
ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»
ñáõÝ
å³ï
×³
éáíª Ñ³այսօր
Ï³é³Ï ½³Արցախը
անկախութեան
հռչակումէն
ի
վեր
եւ
մինչեւ
ñ³Ï
Ù³Ý
å³
ñ³
·³
ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý
¹ÇÝ
Ñ³
Ù³ñ
Ñ³
Ù³
վարժարանիս առաքելութեան յաջողութիւն եւ յարատեւութիւն մաղթելով:
ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
աշխարհիս փաստած է, որ ինք
լիարժէք
իր
³Ûë ¹Ç
³ÏÝ»ñÁ« »õ հանրապետութիւն
³ñ·»Éù ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³է՝
Ï³Ý
Ï³ñՄեր
շնորհակալութիւնները
ø³խորին
Õ³ù³å»ïáõ
Ã»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·Çõ-ազնիւ զոյգին իրենց փափկանÙÇñ Ù³
ÑÇ
ÏÇÝ ×³Ùμáí
Çñ»Ýó Ñ³
ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»ժողովրդավարական
կարգերով
ու
որպէս
մարդու
իրաւունքներու
ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõï
ù»ñÁ ÷³Ï
áõ»ó³Ý
»õ ²ÛÝ×³ñ
կատութեան
համար:
Թող,
որ Ընկ.
եւ Տիկին Գուլեաններուն նախաձեռÉáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
ջատագով պետութիւն: Իր այս
արժանիքին
արժանա§êáõñ
Ç³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ համար
Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç
Ëáëïáí³Ý»նութիւնը
վարակիչ
այն բոլոր հայորդիներուն, որոնց Աստուած
Ñ³ëï³ïáõ³Í
¿ ëïáõ·Ù³Ýըլլայ
Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾
Âð²Øö
ó³õ« áñյարգանքին
10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñ
Çզօրակցութեան:
³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
ցած
է
շատ
մը
ժողովուրդներու
եւ
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ
Ñ³ëï³է
ïáõ
ÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ Ï»¹ասպարէզներուն
ñáÝյաջողութիւն
տուած
իրենց
գործի
մէջ, որպէսզի անոնք
»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»
õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç
Ý»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõՆախագահութեան
14 Û³Û
եւ- ԱԺ
պատգամաւորութեան թեկնաõ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
շարունակեն
նեցուկ
կանգնիլ
Հայ¹Á դպրոցին
աշակերտին
Ù³Ý յօգուտ
¹¿Ù å³Ûù³հայ
ñÇÝ Ù¿ç
Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»
ñÁ μ³ó »Ý:
ÆëÏ ÅáÕáíáõñ
ÏÁ
ծուներու
մեծ
թիւի
առկայութիւնը,
քննարկելի
երեւոյթ
էï»õ
ËÝ¹ñ³Í
»Ý« ë³Ï³ÛÝ
û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³
ë³Í« áñáíÑ»
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»
ËÇëï
å³ÛÙ³Ý³
ուսումնառութեան
եւõ»ÏÁ
մեր
ապագայ
սերունդներուն
հայակերտումին:
å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï
³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó թեկÑ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í(մանաւանդ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»
ñáõÝ ÏáÕ
Ù¿ §øáñá- ունենանք
եթէ
նկատի
նախագահութեան
õáñáõ³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
նածուներուն
թիւը) հասարակութեան ներքին
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏ
áõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»աննախընթաց
Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ñ³Ý
Թէքէեան Մշակութային
Միութեան
Õáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝպառակտումի
»ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»դիտանկիւնէն
Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñնայած,
սակայն կը շարունակէ մնալ
¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³óùÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Հիմնադիրներու
Մարմնի
Վարչութիւն
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ժողովրդավարութեան
լաւ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ
³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ
- չափանիշ միջազգային ընտանիքին
·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
համար:
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
պայմաններով,
ու առկայ
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ Ներկայ
¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù
ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï թէական պառակտումն
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûëմրցակցութիւնը,
ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù ինչպէս
å³Ï³ëáñ¹ նաեւ առողջապահական այս իրաí»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ
êáõñ
ÇáÛ
μá
Éáñ
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦ áõÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Ýù ØÇ³ó»³É
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
վիճակին
բերումով
օտար
³éáõÙÝ»ñáí£
Å³Ññáí í³ñ³ÏÙ³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ýáñ Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñ¿Ý »ÏáÕ
Éáõñ»ñ¿Ý£ ºñÏñáñ¹«
Ó»½«դիտորդներու բացակայութիւնը կրնայ
²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù éáõë³ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»մարդկային
ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹« ÏÁ տհաճ
Ù»Õ³¹ñ»Ý
Å³ÑñÁ
փորձութիւններու
առիթը
հանդիսանալ,
Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõ
ÃÇõÝÁ ßñç³
Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ինչ
ÛÇÝ 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 ù³Ý
¹»Éáõ Ñ³աւարտին
Ù³ñ êáõñÇáÛ å³կը ÑÇÙ
վերաբերի
կամ
օրուայ
Ý»ñáõÝ¦£
ù³Ýá°í
Ý³õáñ »Ý ³Û¹ ընտրական
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ« զեղծումներու
Ù¿ç:
ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ ÝßáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë- ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»յաջողութիւն չգտած թեկնածուներուն
կողմէ
óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Ïáõë³
óáõÙÁ£ ընտրութեան
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
²ë³ï
»õ
ÞáÛ
Ïáõ
Ñ³
Ù³
Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõ
óÇÝ Û³é³արդիւնքներուն
վրայ
կասկածելուն,
որոնց
համակիրները
կրնան
Ã»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§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
ապահովական
խնդիրներ
յառաջացնել
գետնի
վրայ
եթէ
ազգային
Ý»ñáõÝ áõ ³éÝáõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñáõÝ ßáõñç£
Սկիզբը
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ ûÅ³Ý¹³Ïáõնախարար
ÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ»- ½Ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ íëï³ÑÇÉ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
Պաշտպանութեան
ÈÇ³Էջ
ÛáÛë01
»Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Սրտագին Կոչ

Արցախի Իշխանութիւններուն,
Նախագահութեան եւ ԱԺ
Պատգամաւորութեան Թեկնածուներուն եւ
Արցախահայութեան Ընդհանրապէս

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

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Վերջին Մէկ Օրուան Մէջ «Քորոնա» Ժահրի
Հաստատուած 58 Դէպքերէն Մէկը Արձանագրուած
է Բուժաշխատողի Մօտ, Մէկ Դէպք ալ՝ Բանակին

Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý

ßñç³Ýó»Ýù:
Տօնոյեան
հերթին
Արսէն
Թորոսեան նաեւ յայտնեց, Դաւիթ
Ù³ëÇÝ«
Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© իր
§Æñ³ÝÇÝ«
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáոր
ñ¿³ÛÇÝ«
μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñ
Ý»յայտնեց,
մեկուսացումէն
եւ
որ նախորդ օրը ÐÚ¸
մօտ
250
մարդ
§Î²ð
ØÆð Èºè¦
ÎàØÆî¾
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
տասնեակ
ինքնամեկուսացումէն, որոշներ` ինքնամեկուսացումէն
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£
²ïÇÏ³ ÏÁ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí
կը
վերադառնան
մեկուսացման յատուկ վայրերէն զինծառայողներ
³ïÇÏ³ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù
ծառայութեան:
դուրս եկած են:

տեղի տայ մարդկային կիրքերուն:
ë¿Ûïգիտակցութիւնը
²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£
Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ ËûëՀետեւաբար
մեր
սրտագին
կոչն է իշխանութիւններուն խստօրէն
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
արգիլելու
եւ·ÉË³
առաջքը
առնելու հաւանական ամէն տեսակի
Çñ³Ý
»³Ý å»ïáõÃ»³Ý
õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõընտրական զեղծումներուն: Բոլոր թեկնածուներուն եւ անոնց
Ã³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
համակիրներուն
մեր
յորդորն
է ըլլալ ինքնազուսպ ինչ արդիւնքով
Üß»Ýù«
áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ
Ð³ë³Ý
èáõÑ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·ալ
աւարտին
ընտրութիւնները,
մինչ Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
յաջողութիւն
². ¿ç¿Ý չգտնողը
Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
Ï³ñÇùÁ ãáõ
պատրաստուի
երկրորդ
փուլի
մը եթէ նման իրավիճակ ստեղծուի,
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
ÝÇ¦£

Ð²È¾ä¬È²Â²øÆ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø´àôÜ
ìð²Ú èàôê¬Âðø²Î²Ü...

Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦ μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ä²ÐԱրցախի
ðÆÜ ä²îÖ²Մէջ
èàì Այսօր
§øÆâ ØÀՏեղի Ï³
ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³
Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ
Պիտի
Ունենան
կամ վեհանձնութիւնը ունենայ
Û³ÛïÝ»ó,ընդունելու
áñ èáõëÇ³Ý »õ արդիւնքները
ÂáõñùÇ³Ý ³Ýíï³Ý·áõեւ
Ã»³Ý
´²ðÎ²ò²Ì¦ ¾ âÆÜ²ê
î²
Ü¾Ü
ÝÏ³ï³
éáõÙÝ»ñáí ëïÇåáõ³Íկամ
»Õ³Í գործակցու»Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
լծուելու
յետ
ընտրութիւն՝
շինիչ
ընդդիմութեան
Ընտրութիւններ
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£

թեան աշխատանքի: Թող, որÜ³ընտրութեանց
նաեւ
Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ,աւարտին
áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³
Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³
·³Ñ այսօր
î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Լեռնային
Ղարաբաղի
մէջ
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
õÇ
³Ù
μáÕç
§¾Ù¬4¦
Ù³Û
ñáõÕÇ
ÇÝ
íñ³Û,
áñ
Ð³
É¿å
»õ È³Ã³ùաւարտին
ընտրարշաւներու
ընթացքին
տեղի
ունեցած
ամէն
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³³ëÇÏ³ Ý³»õ ÇÝã áñ ï»Õ
նախատեսուած
ընտրութիւններ։
Ç³ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³ñáõ£
×³ñ³ÏÇÝ å³ï×³éáíեն
§ùÇã
ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í¦ ¿ âÇÝ³ëï³տեսակի հասկնալի թէ անընդունելի
բոլոր ցեխարձակումներն
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ
ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó
Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
Արցախի
ժողովուրդը
քուէատուփի
Ï³Ý
ÙÇ
çá
ó³
éáõÙ
Ý»
ñáõÝ«
ու
իրար
մեղադրանքները
ու
հայեացքը
յաջորդ
օրուան
ëÏÇ½
μÁ
Ïñ×³ï
áõ»ուղղել
ó³õ ½ÇÝ»³É
Ý»ñáõ ë³¹
ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
§àñù³Ý ³É Û³ñ·»Ù âÇÝ³ëï³ÝÝ áõ Ý³Ë³·³Ñ êÇ
մօտ
պիտի փութայ ընտրելու
Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
å³ï×³éáí£
ÒÇÝ÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ Áë»Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í »Ù âÇÝ³ëպայծառ
ու
ջինջ
այգաբացին:
³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
համար
երկրի
թէ՛ նոր
ï³Ý¿Ý¦« Áë³Í
¿ Âñ³Ù÷ª
êåÇնախագահը
ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ³éáÕç³Ù³Ù
ÉáÛ
³ëáõ
ÉÇ
ëÇ
ÁÝ
Ã³ó
ùÇÝ£
եւ թէ
խորհրդարանը։ Քորոնաժահրի
å³ÑáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõԱրցախը սրբութիւն է համայն Հայ ժողովուրդին համար: Արցախի
§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»³Ï å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
ÃÇõÝÁ« ³ñï³Ï³ñ· Çñ³¹Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
համաճարակի
մէջ
³õ»Éóáõó³Í ¿ ØÇ³ó»³Éմթնոլորտին
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³
í³ñÁª ÝÏ³անվտանգութիւնը կարմիր գիծ է սիրելիներ: Մենք, որպէս
ñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ
ïÇ áõÝ»մը
Ý³Éáí
âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿çդարձած
Ýáñ ï»ë³ÏÇէր
§øáñáÝ³¦
պահ
հաւանական
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõÝÁ »õ ³Ûսփիւռքահայեր լաւ գիտենք սեփական
հող
կորսնցուցած
ըլլալու
Å³ÑñÇ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ£
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Û
ñ»Ý³
ÏÇóÝ»ñ,
Éáù¦« Û³ÛïÝ»ó ³Ýª ³õ»ÉóÝ»ընտրութիւններու
´³óÇ ³ïÏ¿« Âñ³Ù÷ §øáյետաձգուիլը,
ñáÝ³¦ Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ §ãÇ§øá
ñá
Ý³¦
Å³Ñ
ñÇÝ
ëï»Õ
Í³Í
³Ûë
ï³·
Ý³åÁ
դառնութիւնը:
Միւս
կողմէն,
դուք
ձեր
հողը
պահելու
համար
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ»ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦«
Ã¿»õ Ý³
Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»զանոնք
õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³սակայն
ի վերջոյ
որոշուեցաւ
Û³Õեւ
Ã³Ñ³
ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ
³ëÝ³μ³ñ ու
Ñ»μ³
ñá
Û³
å¿ë
³Ý
ÃáÛ
É³ï
ñ»
ÉÇ
վճարած
էք
ամենաթանկը՝
ձեր
ձեր
սիրելիներուն
արիւնն
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³իրականացնել։
Լեռնային
ՂարաբաԱրցախի
ընտրութիւններուն
ընդաÏÁ
ÝÏ³
ï»Ý
ù³
Õ³
ù³
Ï³Ý
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ñ³ÏÁ §³½·³ÛÇÝ
կեանքը: Կարելի չէ այս բանինË³½
թեթեւութեամբ
մօտենալ:
Կարելի
·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù
Ù»ñ ïáõÝ»
ñáõÝ Ù¿ç£
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¿կը
Ù»Ïհաղորդէ,
Ý³Í
ë³Ñնախագահ
Ù³ÝÝ»ñ ãÇ ×³Ýã
Ý³ñ »õՍահակեան,
å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ
Ï³Ù
ղի
Բակօ
որ³Ûë ռաջ,
«Ժամանակ»
որ
չէ
կրկնել
այն
դառն
փորձառութիւնը,
որ
Հայաստանը
ունեցած
Ñ³
Ï³¹ñ
áõÇ
ÉÁ
»õ
Ù¿Ï
¹Ç
ù³ß
ìëï³Ñ
»Ýù,
áñ
Ù»ñ
Åá
Õá
íáõñ
¹Á,
ÇÝãå¿ë
³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
վերջին
երկու շրջաններուն ընտր- շաբաթավերջին,
հեռախօսազրոյց
õÇÉÁ£
ÙÇßï,
³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ արդիւնքով:
·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
Âñ³Ù÷ Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»ÉáõÝ
է 12 տարիներ առաջ կայացած
ընտրութիւններուն
Ð³ë³ñ³
ÏáõÃ»³Ý է
³ñՀայաստա»õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
ւած
էր իրերայաջորդ,
մօտաւորապէս
մըն ալ տեղի
ունեցած
Ñ³Ù³ñ
³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ«
áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Կարելի չէ օրուայ հաշիւներովÑ³ñ
եւóÇÝ£
առժամեայ կիրքերով վտանգել
Ó³·³Ý·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ§³½
·³
ÛÇÝ
Ñå³ñ
ïáõ
Ã»³Ý
¹ñë»
õá
ñáõÙ
¿¦£
տասն տարի երկիրը ղեկավարած նի Հանրապետութեան
նախագահ
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³ÝԱրցախն ու արցախահայութեան
ազգային
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÁ Ý³Ë³å¿ë âÇ²é ³Û¹,
¼³ÑÉ¿Ç, անվտանգութիւնը,
Ä³É³É³ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
¹³Ù
Ý»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ
Ù³ñըլլալով
ընտրութիւններուն
Սարգսեանի
եւ Բակօ
ՍահաÝ³ëï³ÝÇվաղուան
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ
Ý»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáԱրմէն
Ý³¦
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ
ïñ³պիտի
Ù³¹ñáõÃ»³Ý
ï³Ï ÏÁ
որ
մնայուն
արժէք
է
մինչ
ընտրութիւններ
միշտ
կրկնուին:
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³կեանի
Ù³պիտի
չըլլայ թեկնածու։
միջեւ։
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³¹ñ³Ï³Ý ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ« ³ÛÉ»õ
Համբերութիւն եւ խոհեմութիւն
ձեզի սիրելիներ: ՅաջողուÝ³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ýß»Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁ Ù»Í
ß³ï»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ËûëÂñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ù»ñ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
ËáñÑáõñ¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ñ ãÇÝ³Ï³Ý
Ñ»éáõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùûï»Ý³Ý«
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª ½³ÝáÝù ÷³ëï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»Éáí Ñ³ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý å³ñ³·³Ý»ñ Ï³Ù ³Ëï³Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõª ³Û¹
Ý»É Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»Ë³ÝáõÃÇ
¹ñ³Ý μéÝ³ÏÝ»
ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²ÛՀռոմի
պապը
տուղար
Անթոնիօ
Կուտերեշի
Éáõ »õ íï³ÝՖրանչիսկոս
·³õáñ í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ
ïáõ»³ÉÝ»կը
ñÁ Ã³ùó
Ý»ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ֆրանչիսկոս Պապը Կը Սատարէ ՄԱԿ-ի Գլխաւոր
Քարտուղարի Համաշխարհային Հրադադարի Կոչին

սատարէ ՄԱԿ-ի գլխաւոր քար-

նախաձեռնութիւնը։

Շար. Էջ 07

Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É ÃÇõ»ñÁª 03-071090, 03-

թիւն արժանի բոլոր թեկնածուներուն
եւ աւելի բարեյաջող
274641£
բախտի մաղթանք այն բոլորին, որոնց ի նպաստ պիտի չըլլայ
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ ÎàØÆî¾
·Çñքուէատուփերուն
Ý»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ«
ÏÁ Ï³ñարդիւնքը
այսօր:
¼³ÑÉ¿
Í»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
Արցախը կարմիր գիծ է սիրելիներ: Գուրգուրանք անոր վրայ ու
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
ենք անոր:
ÐÚ¸փաստենք,
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Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 10 –

Արցախում Ապրող Իւրաքանչիւր Հայ Խորին Երախտագիտութեան
Զգացում Ունի Սփիւռքի Մեր Հայրենակիցների Նկատմամբ. Աշոտ Ղուլեան
Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Այսօր համապետական ընտրութիւններն 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 էր հարցազրոյցներու
շարք մը Արցախի Հանրապետութեան նախագահութեան բոլոր
թեկնածուներուն հետ անխտիր: Այս մէկը առիթ մըն է մեր
ընթերցողներուն՝ հակիրճ կերպով սակայն մօտէն ծանօթանալու
իւրաքանչիւր թեկնածուին:
Նախագահութեան թեկնածու 10 թեկնածուներ ընդառաջեցին մեր
հրաւէրին, որոնց շնորհակալութիւն կը յայտնենք ինչպէս նաեւ
յաջողութիւն այսօրուայ ընտրութիւններուն:
Մեր հարցազրոյցներու այս շարքին վերջին հիւրն է Արցախի
ժողովրդավարական կուսակցութեան առաջնորդ, ԱՀ Ազգային
ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան է: Պրն. Ղուլեանի հետ զրուցած
է Երեւանի մեր աշխատակիցը: Ստորեւ հարցազրոյցը:
«Խմբ.»

Ծ

նուել է 1965 թուականի
օգոստոսի 19-ին, Լեռնային Ղարաբաղի (նախկինում՝ ԼՂԻՄ) Ասկերանի շրջանի
Խնձրիստան գիւղում: Սովորել է
Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում՝ ստանալով
պատմաբանի որակաւորում: 19841986 թթ ծառայել է խորհրդային
բանակում:
1991-1992 թթ դասաւանդել
է Խնձրիստանի միջնակարգ
դպրոցում, մասնակցելով նաեւ
գիւղում ինքնապաշտպանութեան
ուժերի կազմաւորմանը։ 1998 թ.
դեկտեմբերի 15-ին - նշանակուել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարի
տեղակալ։ 2002 թ. հոկտեմբերին - նշանակուել է ԼՂՀ արտաքին գործերի
նախարար։ 2004 թ. դեկտեմբերին - նշանակուել է ԼՂՀ կրթութեան,
մշակոյթի եւ սպորտի նախարար։ 2005 թ. յունուարին ընտրուել է Արցախի
ժողովրդավարական կուսակցութեան Կենտրոնական խորհրդի նախագահ։
2005 թ. յունիսի 19-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններում ընտրուել է Արցախի 4-րդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամաւոր՝ համամասնական ընտրակարգով, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցութեան ընտրացուցակով։
ԼՂՀ 4-րդ գումարման Ազգային ժողովի 2005 թ. յունիսի 30-ի առաջին
լիագումար նիստում ընտրուել է Արցախի Ազգային ժողովի նախագահ։
2010 թ. մայիսի 23-ին կայացած խորհրդարանական ընտրութիւններում
ընտրուել է Արցախի հինգերորդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամաւոր՝
մեծամասնական ընտրակարգով, թիւ 7 ընտրատարածքից։ 5-րդ գումարման
Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի 2010 թ. յունիսի 10-ի նիստում
վերընտրուել է ԼՂՀ Ազգային ժողովի նախագահ: Աշոտ Ղուլեանը մի քանի
անգամ անընդմէջ ընտրուել է Արցախի խորհրդարանի նախագահ: Ունի
արտակարգ եւ լիազօր դեսպանի դիւանագիտական աստիճան:
Ամուսնացած է, ունի երեք զաւակ։
- Պարոն Ղուլեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի խնդրանքը չմերժելու
համար, թէկուզ քարոզարշաւի վերջին օրը: Գիտեմ, որ ժամային
առումով սահմանափակում ունէք եւ շատ հարցերի չէք կարողանայ
պատասխանել: Այնուամենայնիւ, Դուք, լինելով Արցախի Ազգային

ժողովի նախագահ, այդ հանգամանքը որեւէ կերպ անդրադարձե՞լ է
ընտրապայքարում Ձեր յաղթանակի հասնելու հաւանականութեան
վրայ։
- Ովքեր ինձ ճանաչում են, շատ լաւ գիտեն, որ ինձ համար անընդունելի
է ոչ թէ այն, որ վարչական կարողութիւնները օգտագործւում է տարբեր
թեկնածուների օգտին, այլ այն, որ այդ կարողութիւնները ընդհանրապէս
օգտագործւում է: Ես խիստ կասկածում եմ, որ այսօր հնարաւոր է վարչական
կարողութիւնները կենտրոնացուած ձեւով օգտագործել որեւէ մէկ կամ երկու
թեկնածուի օգտին, որովհետեւ այսօրուայ մեր պետական կառավարման
համակարգում մարդիկ տարբեր կողմնորոշումներ ունեն: Ես նաեւ խիստ
կասկածում եմ, որ պետական ամենաբարձր մակարդակով այդպիսի
ուղղորդումներ են արւում: Վարչական միջոցներու կիրառումը պէտք է
բացառել բոլոր պարագաներում: Կարծում եմ, շատ աւելի հաւանական է,
որ միջին մակարդակի ոչ կուսակցական գործիչները ջանքեր գործադրեն
աչքի ընկնելու համար` իրենց ենթականերին ուղղորդելով այս կամ այն
թեկնածուի օգտին: Ամեն դէպքում, մեր քաղաքական մշակոյթը դեռ
ձեւաւորման փուլում է եւ այս ընտրութիւնները հերթական փորձառութիւն
կը լինեն` յաջորդ տարիների մեր քաղաքական կեանքը ճիշդ կազմակերպելու համար: Քիչ չեն դէպքերը, երբ քաղաքական կուսակցութիւնները չեն
դիմանում ժամանակի փորձութեանը, մարդիկ ձեւականօրէն են անդամակցում կուսակցութիւններին. այս հանգամանքն էլ նոր ժամանակների
մարտահրաւէրներից է եւ ընտրութիւններից յետոյ, վստահ եմ, քաղաքական
դաշտում կը լինեն նոր վերադասաւորումներ:
- Ի՞նչ ծրագիր ունէք Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջանների
վերաբնակեցման հետ կապուած: Դա բազմիցս քննարկուել է, գրեթէ
բոլոր թեկնածուներն իրենց ծրագրերն ունեն վերաբնակեցման հետ
կապուած։ Ո՞րն է ձեր ծրագիրը։
- Վերաբնակեցման ծրագրերը կարիք կա վերանայելու, մենք առաջարկում ենք
դրանք փոխարինել հայրենադարձութեան ծրագրերով: Իհարկէ, երբ Արցախի
շրջաններից կամ ՀՀ -ից մարդիկ ցանկութիւն են յայտնում բնակութիւն
հաստատել Արցախի ազատագրուած տարածքներում՝ միայն ողջունելի է,
սակայն դրանից մեր միասնական ժողովրդագրութիւնը մեծապէս չի փոխւում։
Անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի պայմաններ կամ երաշխաւորել այնպիսի
զբաղուածութիւն, որ արտասահմանում բնակուող մեր հայրենակիցները՝
սփիւռքը ցանկութիւն ունենան հաստատուել Արցախում եւ իրենց ապագան
կապեն պատմական հայրենիքի այս հատուածի հետ։
- Ընտրուելու պարագայում, ՀՀ իշխանութիւնների հետ ինչպէ՞ս էք
աշխատելու, ինչպէ՞ս էք համագործակցելու։ Քաղաքական առումով
ներդաշնակութիւն լինելո՞ւ է, թէ ոչ։
- Ես համոզուած եմ, որ ընտրութիւնների արդիւնքում Արցախում ինչպիսի
իշխանութիւն էլ ընտրուի, պարտաւոր է շատ սերտ համագործակցել եւ
նորմալ աշխատանքային յարաբերութիւններ ունենալ ՀՀ իշխանութիւնների հետ։ Այդ պատկերացումը ես կարծում եմ, որ փոխադարձ է։ Նոյն
կերպ, ՀՀ իշխանութիւնները պէտք է շատ սերտ համագործակցութիւն
եւ յարաբերութիւններ ունենան Արցախի նոր իշխանութեան հետ։ Պէտք
է փորձենք ոչ միայն պահել համարկման այն աստիճանը, որ ունեցել ենք
նախորդ տարիներին, այլ այդ գործն առաջ տանել, որպէսզի մենք քայլ առ
քայլ մօտենանք մեր նպատակին՝ միասնական մէկ հայկական պետութիւն
ձեւաւորելուն։
- Եւ վերջում, պարոն Ղուլեան, կը ցանկանայի Ձեր ակնկալիքներն
իմանալ Սփիւռքից։ Ի՞նչ դեր ունի կամ պէտք է ունենայ Սփիւռքը
Արցախի ու արցախցիների կեանքում։ Ինչպէ՞ս էք համագործակցելու
Սփիւռքի ներկայացուցիչների հետ, ինչպէ՞ս էք նրանց ներգրաւելու
Արցախի տնտեսական կեանքում։
- Սփիւռքի դերակատարութիւնը Արցախի քաղաքական, անվտանգ
ային, տնտեսական ու սոցիալական հարցերի գործում միշտ էլ ակնյայտ
է եղել ու շատ ընդգծուած: Այն, ինչ մեզ յաջողուել է անել նախորդ
տարիներին, սկսած Արցախի անկախութեան հռչակումից, արցախեան
ազատամարտի տարիներին եւ դրանից յետոյ, լաւագոյն հիմքն է յաջորդ
տարիների յարաբերութիւնների զարգացման համար: Նախորդ տարիներին
ձեւաւորուած աւանդոյթների հիմքով, կարելի է ասել, որ Արցախում միշտ
էլ Սփիւռքի մասնակցութիւնը դիտարկուել է տնտեսական ու մարդկային
օգնութեան տեսանկիւնից: Վստահ եմ, որ շատ պահանջուած է Սփիւռքի
մասնակցութիւնը Արցախի ապագայ ծրագրերի զարգացման գործում:
Մասնաւորապէս, խօսքը վերաբերում է կրթական ծրագրերին, Սփիւռքի
մեր յայտնի հայրենակիցների կողմից Արցախի շահերը առաջ տանելուն:
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Մարդ Արարածը Ստիպուած Պիտի Ըլլայ Նոր Վարք Մը Ընդունելու…
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Ամուր, կազմակերպուած եւ կուռ
թուացող աշխարհը մուտք գործած
է անկանխատեսելիութեան ժամանակաշրջան մը: Վաղը ի՞նչ պիտի
ըլլայ: Պարզ ու համառօտ հարցում
մը, որուն այսօր ոչ ոք կրնայ
պատասխանել: Խելացի թուացող
աշխարհը այսօր ամենապարզ հարցումներուն պատասխանը չունի:
Կարծես շարժանկարի մը հերոսներ
ենք կամ մեր առջեւ կարծես բացուած
են նախորդ դարաշրջանէն գրողի մը
երեւակայական վէպի մը էջերը եւ
մուտք գործած ենք այդ վէպին մէջ:
Աշխարհավարակը, որուն գոյութեան
չէինք ուզեր հաւատալ, այլեւս
իրականութիւն է: Երկրագունդը
այսօր մեր աչքերուն առջեւ կը
ներկայանայ պսակը գլխուն գունդ
մը, այսօրուան դերակատարը ոչ
թէ մարդիկն են՝ քաղաքական գործիչները, աստղերը, մարզիկները,
երգիչները, այլ՝ թագը գլխուն
վարակ մը, որ բեմին վրայ է այսօր
եւ կը կատարէ բոլոր դերերը՝ բոլորին
փոխարէն:
Աշխարհին մէջ տեղի ունենալիք եւ
ծրագրուած ամէն բան չեղեալ է այսօր:
Տնտեսական մեծ կորուստները,
զորս այս պահուն կը կրէ ամէն ոք,
պիտի վերաձեւակերպեն մարդուն
յառաջիկայ վարքը: Ամենաքաղքենի
եւ անիմաստ գործողութիւնները
այլեւս նախորդ ժամանակներուն
կը պատկանին: Մարդը ստիպուած
պիտի ըլլայ նոր վարք որդեգրելու:
Կեանքը կը բաժնուի երկու մասի՝
քորոնայէն առաջ եւ քորոնայէն
ետք: Ինչպէ՞ս էր կեանքը քորոնայէն
առաջ, գիտենք բոլորս, ինչպէ՞ս
պիտի ըլլայ քորոնայէն ետք՝ չենք
գիտեր, բայց յստակ գիտենք, որ միշտ
պատերազմներէն, ճգնաժամերէն,
համաճարակներէն եւ աղէտներէն
ետք կեանքը շարունակուած է: Այժմ
քորոնային ժամանակն է:
Քորոնային տարածումը աշխարհի
մէջ լուրջ ազդեցութիւն ձգած է
համաշխարհային եւ տեղական
ծաւալի բոլոր միջոցառումներուն
վրայ: Ամէն ինչ չեղեալ յայտարարուած կամ անորոշ ժամանակով
մը յետաձգուած է: Քաղաքական,
մշակութային, մարզական եւ այլ
ձեռնարկներ, որոնք նախատեսուած
էին նոյնիսկ հինգ տարի առաջ եւ
որոնց համար մարդիկ տոմսեր
գնած էին՝ երկրէ երկիր երթալու եւ
այդ ձեռնարկներուն մասնակցելու
համար, տեղի պիտի չունենան:
Յայտարարուած է, որ Ամառնային
ողիմպիական խաղերը, որ այս
տարի Թոքիոյի մէջ պիտի ըլլային,
կը յետաձգուին եւ հաւանաբար տեղի
պիտի ունենան 2021 թուականին,
եթէ աշխարհի մէջ ամէն բան
լաւ ընթանայ: Իր պատմութեան
ընթացքին Ամառնային ողիմպիական խաղերը չեղարկուած են երկու
անգամ եւ մէկ անգամ յետաձգուած՝

երեքն ալ Առաջին եւ Երկրորդ
աշխարհամարտերուն պատճառով:
Մինչ կը քննարկուէր Ողիմպիական
ամառնային խաղերը յետաձգելու
հարցը, Գանատայի, Աւստրալիոյ,
Նորվեկիոյ եւ ուրիշ երկիրներու
Ազգային ողիմպիական կոմիտէները
յայտարարած էին, որ կը պոյքոթի
կ՚ենթարկեն խաղերը եւ մարզիկներ
չեն ղրկեր, եթէ չյետաձգուին:
Զուիցերիոյ մէջ մայիսի 8-24 թուականներու միջեւ նախատեսուած
հակիի՝ ճոկանախաղի աշխարհի
առաջնութիւնը նոյնպէս յետաձգուած
է:
Քորոնավարակի
տարածման
պատճառով անորոշ ժամկէտով
յետաձգուած են ժիւտոյի՝ ճափոնական ըմբշամարտի վարկանշային
բոլոր մրցաշարերը։
Չեղարկուած է Գեղասահքի աշխարհի առաջնութիւնը, որ պէտք է
կայանար Մոնթրէալ՝ մարտի 16-22
թուականներուն միջեւ:
ՈՒԷՖԱ-ի որոշմամբ՝ մէկ տարիով
յետաձգուած է ֆութպոլի Եւրոպայի
ախոյեանութիւնը եւ տեղի պիտի
ունենայ 2021-ի 11 յունիս-11 յուլիս
թուականներուն միջեւ։
Դադրեցուած են նաեւ Անգլիոյ,
Գերմանիոյ, Իտալիոյ, Սպանիոյ,
Ֆրանսայի եւ այլ եւրոպական
երկիրներու ֆութպոլի ախոյեանութիւնը։
Չեղեալ նկատուած են Աւստրալիոյ
մէջ կայանալիք Կրան-փրի մրցոյթը եւ Ֆորմիւլա 1-ի մրցավազքերը՝
Պահրէյնի եւ Վիեթնամի մէջ:
Քորոնավարակին
պատճառով
մեծ վնասներ, կորուստներ կրած է
շարժանկարային աշխարհը: Ամենաշահաբեր նկատուող ասպարէզներէն մէկը այնպիսի անսպասելի
հարուածներ ստացած է, որ նշանաւոր արտադրիչներ, դերասաններ եւ
բեմադրիչներ, որոնք սովոր էին մեծ
հոսքով եկամուտներու, ընկճախտի
մէջ են այսօր:
Բեմադրիչ Քեւըն Մաքտանըլտ
հաշուարկած է, թէ աշխարհավարակը ինչ կործանարար ազդեցութիւն կը ձգէ շարժանկարային
արդիւնաբերութեան վրայ, քանի որ
ոչ ոք կրնայ վստահ ըսել, թէ ե՛րբ կը
բացուին շարժանկարի սրահները:
Այդ սրահներն են, որ հիմնական
եկամուտները կ՚ապահովեն շարժանկարային արդիւնաբերութեան:
«Universal» սթիւտիոն յայտարարած
է, թէ նոր շարժանկարներու
առաջնախաղերը, որոնք պիտի
ըլլային մեծ պաստառներու վրայ, ան
պիտի փորձէ կազմակերպել համացանցի վրայ, բայց վստահ չէ, թէ ինչ
արդիւնքներ կ՚ունենայ այդ մէկը:
Բրիտանական անկախ Light House
cinema շարժանկարի ղեկավարը
յայտարարած է, որ իրենց եկամուտը
90 տոկոսով նուազած է։
Յետաձգուած են նաեւ նշանաւոր
իրադարձութիւններ, ինչպէս՝ Քաննի շարժանկարային փառատօնը:
Ֆրանսան նոյնպէս միացած է այն

երկիրներուն, որոնք համավարակին
վտանգները դիմակայելու համար
աննախադէպ միջոցառումներ ձեռնարկած են:
Մայիսին կայանալիք փառատօնին
համար նոյնպէս հսկայական
գումարներ ծախսուած էին, շարժանկարներ նկարահանուած էին.
ողջ աստղային աշխարհը ամէն տարի
Օսքարի պէս կը սպասէ նաեւ Քաննի
փառատօնին: Կազմակերպիչները
նշած են, որ փառատօնի կայացման
համար յարմար տարբերակներ կը
քննարկուին եւ եթէ համաճարակը
դադրի, ապա չի բացառուիր, որ այս
տարուան մէջ կայանայ փառատօնը:
Նոյն հարուածները կրած է նաեւ
միջազգային
երաժշտական
աշխարհը: Աստղերու համերգներու
եւ շոյերու յետաձգման մասին
յայտարարած են իրենք՝ երգիչներն
ու կազմակերպիչները: Մինչդեռ մարդիկ այդ համերգներուն տոմսերը
գնած էին տակաւին մէկ տարի
առաջ, իսկ կազմակերպիչները
համերգներուն համար նախօրօք
վճարած էին դահլիճներուն:
Բրիտանացի երգիչ Կրէյս Քարթըր
յայտարարած է, որ ինք անձամբ
չեղարկած է Եւրոպայի տարածքին
իր համերգային շրջագայութիւնը
եւ հակառակ որ երկրպագուները
պատրաստ էին այս պայմաններուն
երթալ համերգներուն, բայց երգչուհին խելացի գտնուած է զանոնք
չեղարկելու:
Եւրոպայի մէջ փառատօներու
կազմակերպիչները դժգոհած են,
որ աշխարհավարակը խաթարած
է բոլոր ծրագիրները, ջուրը նետած
է բոլոր ծախսուած գումարները,
զորս առատօրէն ներդրած են այս
տարուան փառատօները շքեղ ու
գեղեցիկ կազմակերպելու համար:
Ամերիկացի երաժիշտ Քրիս Ֆորսայթ Միացեալ Նահանգներու
մէջ ստեղծուած իրավիճակը
համեմատած է 2001 թուականի
սեպտեմբերին Նիւ Եորքի ահաբեկչութեան հետ: Ան ըսած է, որ
ոչ ոք կրնայ պատկերացնել, թէ
որքան փխրուն է երաժիշտներուն
նիւթական վիճակը, որ կրնայ փլիլ

նման կացութեան ժամանակ:
Մատոնան եւս ստիպուած իր
համերգները չեղարկած է: Ան
երկար ժամանակէ ի վեր լայնօրէն
կը գովազդէր իր նոր ներկայացումը,
որ պիտի չկայանայ:
Նոյնն է իրավիճակը բրիտանացի
յայտնի ռեփ երգիչ Սթորմզիի
ասիական համերգային շրջագայութեան պարագային:
Գերմանիոյ մայրաքաղաքին մէջ
չեղարկուած են «Մարտի երաժըշտութիւն» խորագրով երաժշտական
փառատօնը, միջազ-գային պարի
փառատօնը, ինչպէս նաեւ մարտին
Կրոպիուս Պաուի թանգարանին
մէջ տեղի ունենալիք կարգ մը ցուցադրութիւններ:
Ձեռնարկներուն համար գնուած
տոմսերուն գումարները Գերմանիայէն խոստացած են վերադարձնել։
Քորոնավարակի տարածման պատճառով յետաձգուած մշակութային
միջոցառումներու կարգին է Վալենսիոյ «Լաս Ֆոլաս» փառատօնը, որ
սովորաբար մարտի կէսերուն տեղի
կ՚ունենայ։
Չեղարկուած է նաեւ եւրոպական
երգի ամենամեծ ձեռնարկը՝ «Եւրոտեսիլ 2020» երգի մրցոյթը:
Աշխարհավարակին պատճառով
շարունակաբար կորուստներ կրող
Իտալիան նոյնպէս չեղարկած կամ
յետաձգած է բոլոր ձեռնարկները, որոնց կարգին է Վենետիկի
«քարնաւալ»ը:
Մշակութային երկիր նկատուող
Իտալիան այսօր առողջապահական
դէմք մը ունի: Երկիրը կորսնցուցած
է իր մշակութային հմայքը: Որքա՞ն
ժամանակ կը պահանջուի զայն
վերականգնելու՝ ոչ ոք գիտէ: Այս
պահուն ամէն մարդ իր զօրակ-ցութիւնը կը յայտնէ իտալացիներուն:
Ոչ միայն մշակութային, այլ նաեւ
նորաձեւութեան կեդրոն երկրին մէջ
նաեւ իտալական նորաձեւութեան
ցուցադրութիւնները չեղարկուած են:
Իսկ Ճորճիօ Արմանիի նորաձեւութեան ցուցադրութիւնը տեղի ունեցած է առանց հանդիսատեսի։
Շար. Էջ 05
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Մարդ Արարածը Ստիպուած Պիտի Ըլլայ Նոր Վարք Մը Ընդունելու…
Սկիզբը Էջ 04
Որոշ ցուցադրութիւններ կայացած
են համացանցի միջոցով, պարզապէս քանի որ այդ հագուստները գալ
տարի այլեւս նորաձեւ չեն ըլլար եւ
ստեղծողները իմաստ չեն տեսած
զանոնք պահելու:
Այս օրերուն աշխարհը փոխադրուած
է համացանց եւ բազմաթիւ թանգարաններ, գրադարաններ եւ այլ
մշակութային վայրեր բացած են
իրենց առցանց ցուցադրութիւնները՝
հեռուէն ցոյց տալով իրենց ունեցած
գանձերը: Պարզապէս, այս մէկը,
սովորական ցուցադրութեան համեմատ, անվճար է: Մշակութային
աշխարհը նոյնպէս վերափոխման
մէջ է:
«Փրատա»ն չեղարկած է մայիսեան
շրջագայութիւնը դէպի Ճափոն, իսկ
«Շանել»ը՝ դէպի Փեքին:
Քաղաքական իրադարձութիւններէն չեղարկուած է ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանը։ Մարտ
13-ին չեղարկուած է նաեւ ՄԱԿ-ի
Մարդու իրաւունքներու խորհուրդի նստաշրջանը Ժընեւի մէջ, իսկ
Լրատուամիջոցներու ազատութեան
համաշխարհային համաժողովը, որ
պէտք է կայանար Հաաքայի մէջ
ապրիլ 22-24 թուականներուն,
յետաձգուած է:
Մեծն Բրիտանիոյ մէջ քորոնավարակին պատճառով չեղարկուած
է Լոնտոնի գիրքի տօնավաճառը:
Կազմակերպիչներուն յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ ոչ միայն
Մեծն Բրիտանիոյ մէջ, այլ ողջ
աշխարհի տարածքին վարակը ունեցած է իր զօրաւոր ազդեցութիւնը:
Անոնք միաժամանակ յոյս յայտնած
են, որ Լոնտոնի գիրքի տօնավաճառը
տեղի պիտի ունենայ 2021 թուականի
մարտին:

Նախապէս
քորոնավարակին
պատճառով չեղարկուած էին
նաեւ փարիզեան Livre Paris-ը եւ
Լայպցիքի գիրքի տօնավաճառը,
իսկ Պոլոնիոյ գիրքի ցուցահանդէսը յետաձգուած է: Մանաւանդ
Լայպցիքի տօնավաճառին չեղարկումը հրատարակիչներուն մեծ
վնասներու դուռ բացած է: Գերմանիոյ Ֆրանքֆուրթի գիրքի
միջազգային տօնավաճառէն ետք
իր ծաւալով ամենամեծը Լայպցիքի
գիրքի տօնավաճառն էր, որուն
մասնակցելու համար բազմաթիւ
երկիրներ մեծ գումարներ ծախսելով
նախօրօք ցուցահանդէս տանելու
գիրքեր տպագրած էին:
Ամսուան սկիզբը չեղարկուեցաւ
նաեւ Պերլինի մէջ կայանալիք
Զբօսաշրջութեան միջազգային
տօնավաճառը։ Տօնավաճառին
մասնակցելու համար արձանագրուած էր 10 հազար մարդ եւ կը
սպասուէր զանազան երկիրներէ 160
հազար այցելուի։
Չինաստանը, ուր սկիզբ առած
է քորոնավարակը, այս տարի ոչ
մէկ տնտեսական կամ մշակութային ձեռնարկ իրականացուցած
է: Չինաստանի իշխանութիւնը
տարուան սկիզբէն յետաձգած էր
Ասիոյ տնտեսական համաժողովը, որ
պէտք է տեղի ունենար մարտի 24-27
թուականներուն Հայնան կղզիին
մէջ։ Անժամկէտ յետաձգուած է
Փեքինի ինքնաշարժային սրահին մէջ
կայանալիք աւանդական ձեռնարկը,
որ պէտք է տեղի ունենար ապրիլի
21-30 թուականներուն միջեւ։
Տնտեսական, մշակութային բազմաթիւ ձեռնարկներ չեղարկուած են
նաեւ Թուրքիոյ, Լիբանանի եւ
Մերձաւոր Արեւելքի զանազան
երկիրներու մէջ:
Հայաստանի մէջ նոյնպէս բոլոր

մշակութային
ձեռնարկները
չեղարկուած կամ յետաձգուած են:
Այս շրջանին Հայաստանի ամենամեծ մշակութային իրադարձութիւնը
աշխարհահռչակ նկարիչներ Սալվատոր Տալիի եւ Փապլօ Փիքասոյի
նկարներու ցուցահանդէսն էր, որ
մարտի սկիզբը բացուեցաւ եւ քանի
մը օր ետք գոցուեցաւ արտակարգ
դրութեան պատճառով: Հայաստանի
Ազգային պատկերասրահը երկրի
միւս ցուցասրահներուն եւ թանգարաններուն հետ փակ է: Այս նշանաւոր ցուցահանդէսը Հայաստան
բերած օտար կազմակերպիչները
խոստացած են նկարները Հայաստանի մէջ պահել մինչեւ որ վիճակը
կայունանայ եւ հայ հանդիսատեսը
այցելէ ցուցահանդէս: Նախօրօք
գնուած տոմսերը ուժի մէջ են
տակաւին, բայց ցուցահանդէսը
Հայաստանի մէջ պահելու մասին
յստակ ժամկէտներ չեն նշուած:
Քորոնավարակին
պատճառով
Հայաստանի Պետական սենեկային
նուագախումբը պիտի չմասնակցի
Լիբանանի մէջ տեղի ունենալիք
«Ալ Պուսթան» միջազգային փառատօնին: Հեղինակաւոր փառատօնը
պիտի եզրափակուէր օրերս՝ հայ
նուագախումբի ելոյթով:
Որքա՞ն կը դիմանայ մշակութային
աշխարհը առանց հանդիսատեսի
եւ հանդիսատեսն ալ առանց
մշակոյթի, դժուար է գուշակել,
բայց մարդիկ այլեւս ծախսատար
ձեռնարկներ չեն կատարեր մինչեւ
որ աշխարհավարակը դադրի:
Նմանապէս՝ դժուար է բան մը
նախօրօք կազմակերպել, քանի որ
այն կրնայ անմիջապէս չեղարկուիլ:
Կանխատեսումներ
կան,
որ
արտակարգ դրութիւնը կը շարունակուի մինչեւ տարուան վերջը:
Ուրիշ
կանխատեսումներու

համաձայն, ամրան աւարտին կը
բացուին կարգ մը կարեւորագոյն
կեդրոններ, կը վերականգնին հիմնական ուղղութիւններով թռիչքները: Սպասենք, կը տեսնենք.
ահա արտայայտութիւն մը, որ
այսօր ամենաայժմէականն է եւ կը
գործածուի իր բուն իմաստով: Բոլորը
կը սպասեն, որ տեսնեն, թէ ի՞նչ
պիտի ըլլայ:
Մարդկութիւնը հասկցաւ նաեւ, որ
համաճարակները միայն պատմութեան յատուկ երեւոյթներ չեն:
Մարդկութիւնը այսօր պատմական
իրադարձութեան մասնակիցն է:
Նորէն կը գրուին վէպեր, կը նկարահանուին շարժանկարներ, կը
յօրինուին երգեր, բայց բոլորին
գլխաւոր նիւթերը բնականաբար կը
փոխուին:
Աշխարհահռչակ երաժիշտ, Queen
ռաք-խումբի անդամ Պրայն Մէյ
այս օրերուն ուղերձ մը յղած է
քորոնավարակի համաճարակին եւ
Մեծն Բրիտանիոյ մէջ երեք շաբաթով
յայտարարուած մաքրանոց շրջանին
առթիւ.
«Բոլոր երկիրներու մարդոց կը
դիմեմ. հրաշք տեղի կ՚ունենայ,
բայց մենք պէտք է օգնենք անիկա
կերտելու: Որքան շուտ բոլոր տնային
տնտեսութիւնները մեկուսանան
իրարմէ, այդքան աւելի ժամանակ
կը շահինք: Յիշենք նաեւ, որ
փոփոխութիւնները մէկ անգամէն
տեղի չեն ունենար. երբ կը փորձես
փոխել ովկիանոսային հսկայ
նաւին ընթացքը, ղեկը դանդաղ
կ՚արձագանգէ: Բայց մենք կարող
ենք այս մէկը ընել:
«Եկէք շնորհակալ ըլլանք անոր
համար, որ ունինք հնարաւորութիւն:
Փորձենք վայելել իւրաքանչիւր օրը:
Հանգիստ եղէք եւ ստեղծագործեցէք»։
«Ժամանակ»/Պոլիս

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 10 –

Արցախում Ապրող Իւրաքանչիւր Հայ Խորին Երախտագիտութեան
Զգացում Ունի Սփիւռքի Մեր Հայրենակիցների Նկատմամբ. Աշոտ Ղուլեան
Սկիզբը Էջ 03
Մենք ունենք յաջողուած օրինակներ Սփիւռքի մեր հայրենակիցների կողմից
Արցախի միջազգային ճանաչման, Արցախի տնտեսական ծրագրերի
օժանդակութեան համաթեքստում: Անպայման պէտք է այնպէս անել,
որ կարողանանք դրական իրադարձութիւններն աւելի շատացուել ու
ժամանակի ընթացքում առաջ գնալ՝ աւելացնելով Սփիւռքի հանդէպ
Արցախում ձեւաւորուած դրական տրամադրութիւնները: Արցախում ապրող
իւրաքանչիւր հայ խորին երախտագիտութեան զգացում ունի Սփիւռքում
ապրող մեր հայրենակիցների, մեր քոյրերի ու եղբայրների հանդէպ: Ամեն
տարի Սփիւռքի օժանդակութեամբ Արցախում իրականացուող ծրագրերը
դրա ամենալաւ արտայայտութիւնն են: Քանի որ ժամանակները փոխւում են
եւ մենք էլ Սփիւռքում ունենք ձեւաւորուած նոր սերունդ, պէտք է փորձենք
այնպէս անել, որ նոր սերունդը եւս շարունակի հոգատար ու ուշադիր
լինել Արցախում ապրող իրենց հայրենակիցների շահերի եւ իրաւունքների
պաշտպանութեան հարցերում:
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար եւ յաջողութիւն ձեզի:
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Երիտասարդ Գրիչներ

Փառքի Դրամը
ԱՍՏՂԻԿ ԳԱՍԲԱՐԵԱՆ
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նքնաշարժը
կամաց
կամաց կը մագլցէ Շուշիի ահաւոր լեռը: Իմ
ուղեւորի պատուհանից դիտում
եմ Հայկական լեռնաշխարհի
uպառնացող սարերն ու
չքնաղ ձորերը: Ամէն անգամ
երբ տեսնում եմ մի գագաթ,
անմիջապէս յայտնուում է
մի ուրիշը: Այդ խորհրդաւոր
լեռները ունեն շատ գաղտիքներ: Նրանք վահան են եղել
Արցախի ժողովուրդին ու նրա
զինուորներին:
Օձի պէս արագ դառնալով կը
մտնենք Շուշիի բերդաքաղաք:
Ղազանչեցոց եւ Գարեգին Նժդեհի խաչմերուկի հարաւային կողմում
ինքնաշարժը կը կանգնի մի փոքր այգու կողքը: Դուռը կը բացուի:
Քաղցր ու զով օդը ինձ կը համբուրի: Հիացած կը նայեմ քաղաքի
մանրամասնութիւններին: Ամէն բնակարան աւելի գեղեցիկ է, քան
միւսը: Մաշած ու հին սալաքարերը, այդ հին քաղաքի հին փողոցների
հիմքը, բռնած պահում են հինաւուրց պատմութիւններ: Այգուց կը լսեմ
երեխաների ուրախ քրքիջը, նրանց ուրախ խաղերի ծիծաղը: Հեռուից
կը լսեմ աշխատանքի երգը, շինարարական մեքենաները նորոգում
են ալեւոր շէնքերը, նրանց տալով նոր կեանք: Լսում եմ, թէ Շուշին
արթնանում է իր դարաւոր արքայական քնից:
Օդը մեղրի պէս հանդարտ կը տարածէ ազատութեան բոյրը: Մի
նորապսակ զոյգ քայլում է, ձեռք ձեռքի, կորած սեփական աշխարհում:
Հանգստօրէն կը շարունակեմ քայլել:
Ահա տեսայ դա: Դրամների թանգարանը: Միայարկանի մի սիրուն
շէնք: Աստիճանները բարձրացայ: Բացեցի ցուցասրահի դուռը, ու դուք
չէք հաւատար, թէ ի’նչ լսեցի... կարծեցի, թէ լսում եմ հայոց պանծալի
պատմութիւնը իր թագաւորներով եւ իշխաններով: Լսեցի նրանց
խօսակցութիւնները ու արքայական նժոյգների պայտերի յաղթական
դոփիւնը: Սա դրամների թանգարանն է, ուր մեր փառաւոր անցեալը
վերակենդանանում է: Պատերի վրայ կան պատկերներ, որոնք ցոյց
են տալիս Հայաստանի նախկին հզօրութիւնը: Իւրաքանչիւր նկարի
ներքեւ ցուցափեղկի մէջ ցուցադրուել է դարաշրջանի մետաղեայ դրամը:
Մետաղադրամների վրայ կան թագաւորների դիմանկարները:

Նոսդրատամուսի
Կանխատեսումները
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Մ

արդկութեան հասարակաց թշնամին դարձած քորոնաժահրը կը
շարունակէ զբաղեցնել ամբողջ աշխարհի օրակարգը։ Մինչ բովանդակ
աշխարհ կը պայքարի քորոնաժահրի համաճարակին դէմ, ընկերային
ցանցերու վրայ տարածուած է այն վարկածը, թէ 16-րդ դարու բժիշկ,
աստղագէտ, գիտնական եւ գուշակ Նոսդրատամուս իր հեղինակած
«Մարգարէութիւններ» (Les Prophéties) գիրքին մէջ «կանխատեսած» է
քորոնաժահրի ծագումն ու տարածումը։
Նոսդրատամուս ծնած է 1503 թուականին Ֆրանսայի մէջ։ Իր ծնողները
բաւական ուսեալ ու հարուստ էին։ Վաղ տարիքին մեծ մայրը անոր
սորվեցուցած էր թուաբանութիւն, աստղաբաշխութիւն, նաեւ յունարէն,
լատիներէն եւ եբրայերէն լեզուները։
Բացի բժշկութենէ, երիտասարդ տարիքին իր հետաքրքրութիւնը հակած
էր դէպի աստղագիտութիւն ու աստղաբաշխութիւն։ Իր գուշակութիւնները
շարադրեց քառեակներու ձեւով, որոնք կարճ, յաճախ անհասկնալի նախադասութիւններէն կազմուած են։ Իր գուշակութիւնները ներկայացուած են
իր ամենայայտնի աշխատանքը համարուող «Մարգարէութիւններ» գիրքին
մէջ՝ քառատող բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյի տեսքով։
Նոսդրատամուս խորհրդապաշտ մըն էր, այս պատճառով գաղտնագրուած՝
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Մի փոքր մրոտած ու մաշած մետաղադրամ, որ ծիրանագոյն թաւիշի
վրայ էր դրուած, ուշադրութիւնս գրաւեց: Կարծես, թէ սպասեր է ինձ:
Նա ուղղեց ինձ դէպի իր փառքի հին օրերը:
Փոխւում է տեսարանը: Շնչում եմ մի տարբեր օդ: Թարմ լաւաշ
հացի բոյրը առջեւս յայտնում է մի նոր տեսադաշտ: Ահա Շուշիի հին
շուկան է: Միջնադար է: Չեմ զարմանում: Ուրախանում եմ: Լսում եմ
վաճառականների կանչը ու բաց շուկայի տաղաւարների առջեւ եռացող
կեանքը: Այդ դրամը նկատում եմ մի վաճառականի ձեռքում: Ոսկեփայլ
տեսք ունի: Հիմա աշխուժ է եւ շրջուն: Մտովի տեսնում եմ Մեծն Տիգրան
թագաւորի դէմքը ու հայկական ծովից-ծով մի հզօր կայսրութիւն:
Շուկայի առեւտուրը կը հնչէ ականջիս մէջ: Մի աղքատ գիւղացի այդ
դրամով կը մօտենայ ընտանի կենդանիների վաճառականի: Պառաւը
կ’ուզէ երկու հաւ: Քսակից դուրս կը բերի այդ դրամը: Այսպէս, կոպեկի
ոդիսականը կը շարունակուում է: Վաճառականը դրամը դնում է իր
քսակի մէջ: Պազարի աշխուժ ձայները կը հեռանան ու կը լսեմ էշերի
սար բարձրանալու ձայնը: Արցախի հսկայական լեռները կը մագլցեն:
Ձորից կը մօտենայ խումբ մը զինուած մարդիկ դեղին մազերով եւ
կապոյտ աչքերով: Հրացանները բռնած՝ նրանք օտար լեզուով պոռալով
վաճառականին կը քաշեն ներքեւ: Մեղք վաճառականը իր մայր հողի
վրայ վախեցած կ՛աղօթէ մինչ գունատ գողերը իր էշը ու քսակը առնելով
կը փախչին: Այսպէս՝ ռուսը կը շարունակէ իր նուաճումը: Տարիներ
կ՛անցնին: Կոպէկը կը մնայ մի զինուորի գրպանի մէջ: Յանկարծ մի օր
ծանօթ ձայն կը լսուի: Վաճառականի տղան է: Ճահել տղան դարձել է
չափահաս մարդ: Հիմա իր թոյլ մկանները դարձել են հսկայ բազուկներ:
Այն երիտասարդը իր հօր արուեստը չի շարունակում, այլ՝ դարձել է
կտրիճ ազատամարտիկ: Հօրենական կարաւանը փոխել է բանակի
հետ ու ապրանքները՝ սուրի: Իր կեանքը կը վառէ կռիւի կրակը: Տղան
ռուսի դէմ կը պայքարի: Երկար է մարտը ու վերջապէս սպիտակ
դօշակը կը բարձրանայ: Դեղին մազով զինուորները կը հեռանան:
Դրամը, մի քիչ մաշած ու մրոտած, կը վերադառնայ տուն, հայի քսակի
մէջ: Երկու տարի դրամը կը մնայ մի բանաստեղծի կողքը ու բախտ կը
բերի նորանկախ հանրապետութեան: Երկու տարի կոպէկը կը լսէ սէր
եւ խաղաղութիւն: Երրորդ տարին կտրիճը հեռուից նորից կը տեսնէ
կապոյտ աչքեր: Յանկարծ մարտը նորից կը սկսի: Սեւ աչքերը նորից կը
դառնան կապոյտ ու երկիրը կարմիր: Բանակը կը յառաջանայ եւ կոպէկը
կը մնայ բանտարկուած մի օտարի գրպանի մէջ: Ռումբերի ձայները կը
հնչեն: Արիւնը կը հոսի: Կռիւը կը շարունակուի: Երկինքը կու լայ: Բայց
Արարատը ու իր ժողովուրդը բարձր կը կանգնեն: Եօթանասուն տարի
կտրուած են յոյսի ճիւղերը: Եօթանասուն տարի դրամը մնում է մթում,
մի փայտեայ արկղի մէջ:
71րդ տարին, արեւը ամպի ետեւից ելաւ, հեռացան բոլոր օտարները: Մի
փոքր տղայ, այժմ արիւնից, ցեխից ու վախից ազատուած, հանդիպեց
այդ մետաղ դրամին: Ո՞ւր էր մինչեւ այսօր: Ինչպէ՞ս դուրս ելաւ
արկղից: Չգիտցաւ: Մետաղի այդ կտորը իր ափի մէջ ամուր բռնած,
հպարտութեամբ քայլեց թանգարան ու յանձնեց:
Այժմ ես նայում եմ այդ դրամին: Թաւիշի վրայ նորից փայլում է: Այդ
փոքր մետաղի վրայ տեսնում եմ իմ մեծերի քաղաք Շուշիի հսկայական
պատմութիւնը ու ժպտում եմ:
խորհրդանշական բացատրութիւններով
գրի առած էր իր գուշակութիւնները։ Իր
գրածները արդէն անըմբռնելի էին իր ժամանակակիցներու համար, իսկ հիմա առաւել
քան դժուար է վերլուծել անոր գրածները։
Վերջերս ընկերային ցանցերու վրայ
լայն տարածում գտաւ այն վարկածը, թէ
Նոսդրատամուս կանխատեսած էր նաեւ
քորոնաժահրի համաճարակի ծագումն ու
տարածումը։ Ըստ կարգ մը մեկնաբաններու՝ գիրքին մէջ նշուած «երկուորեակներու տարի»ն 2020 թուականն է։ Բազմաթիւ
լեզուներու թարգմանուած եւ համացանցի մէջ լայն արձագանգ ստեղծած տողերը
առընչուեցան իր անունին հետ։ Նշեալ տողերը
ներկայացուած են ըստ հետեւեալի.
Երկուորեակներու տարիին (2020)
Արեւելքէն (Չինաստան)
Պիտի բարձրանայ թագուհի մը (թագաժահր)
Գիշերային արարածներէն (չղջիկ)
Ժանտախտը
Պիտի տարածէ
Եօթ բլուրով երկրի հողերու տարածքին (Իտալիա)
Մութնալուսի մարդիկը (տարեցներ)
Պիտի վերածէ փոշիի (մահ)
Ինչպէս գիտէք, այս մէկը աշխարհի տնտեսութեան վերջը պիտի ըլլայ։
Շար. Էջ 07
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Նոսդրատամուսի Կանխատեսումները
Սկիզբը Էջ 06
Ըստ «Snope» կայքէջի մէջ լոյս տեսած յօդուածի
մը, քորոնաժահրի համաճարակին զուգահեռ
մեկնաբանուած այս տողերը, նոյնիսկ 2020
թուականի մասին որեւէ վարկած գոյութիւն չունի
Նոսդրատամուսի վերոյիշեալ գիրքին մէջ։
Դարեր շարունակ Նոսդրատամուսի գուշակութիւնները առարկայ դարձած են մարդոց
ուշադրութեան ու դեռ եւս իր գործերն ու
անձը կը հետաքրքրեն բոլոր անոնք, որոնք կը
հետաքրքրուին գաղտնիքներով, առեղծուածներով
ու մանաւանդ պատմութեամբ։ Զգալի եղած է
նաեւ Նոսդրատամուսի ներկայութիւնը գրական
հրապարակին վրայ՝ իր ընթերցողին մատուցելով
աչքի զարնող անզուգական ու արտասովոր
բանաստեղծութիւններ։ Իր «իմաստներու երկրորդ աշխարհ»ին մէջ կերտած է այնպիսի բարդ
գիծեր, որոնք ընթերցողի ուղեղը կը գրաւեն
անմիջապէս։ Ոմանք կասկածելով կը մօտենան
անոր գուշակութիւններուն, իսկ ոմանք տեղի

ունեցած համաշխարհային իրադարձութիւնները կը համեմատեն մանաւանդ անոր գուշակութիւններու հետ։ Թէեւ անոր ըսածներէն
ոմանք իսկական իրադարձութիւններ դարձած
են, սակայն, անանտեսելի է այն իրողութիւնը,
թէ որպէս փորձառու բժիշկ ու աստղագէտ՝
իր գուշակութիւնները ապագայի մասին իր
«կարծիք»ները, «կանխատեսում»ները եղած են։
Պատմութեան մէջ պատահածներուն հետ
զարմանալի զուգադիպութիւններ եղած են
իր գուշակութիւններուն մէջ, սակայն անոնց
վստահելիութիւնը վիճելի է, քանի որ անոնց
հերթականութիւնը չի համապատասխաներ
ժամանակագրութեան։ Թէեւ գիրքին մէջ ոչ մէկ
ամսաթիւ նշուած է, սակայն զանազան լեզուներէ քաղուած թարգմանութիւններու տողատակի
«քօղարկուած» իմաստները հնարաւորութիւն
ընձեռած են զանոնք համեմատել պատմութեան
էջերուն արձանագրուած իրադարձութիւններու
հետ։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ո՛վ սիրուն, սիրո՛ւն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են յուշերս անմար,
Նորից կորչում են եւ՛ քուն, եւ՛ դադար:
Ո՛վ սիրուն, սիրո՛ւն, ինչո՞ւ մօտեցար,
Սրտիս գաղտնիքր ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես սիրեցի,
Բայց դու, անիրա՛ւ, ինչո՞ւ լքեցիր:
Ա՜խ, եթէ տեսնեմ օրերից մի.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարօտ եարին:
Լ. ՄԻՐԻՃԱՆԵԱՆ
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Ֆրանչիսկոս Պապը Կը Սատարէ ՄԱԿ-ի Գլխաւոր
Քարտուղարի Համաշխարհային Հրադադարի Կոչին
Սկիզբը Էջ 02
Վերջինս, անցեալ Երկուշաբթի կոչ ըրած էր
մոլորակի վրայ հրադադարի, որպէսզի մարդոց
հնարաւորութիւն տրուի յաղթահարելու COVID19 համավարակը։
«Կը միանամ անոնց, որոնք հաւանութեան
արժանացուցած են այդ կոչը, եւ կը հրաւիրեմ
բոլորը հետեւելու անոր՝ դադրեցնելով բոլոր
տեսակի ռազմական գործողութիւնները, աջակցելով մարդասիրական օգնութեան համար
միջանցքներու ստեղծման, դիւանագիտութեան
վերադարձին, ուշադրութեան անոնց, որոնք կը
գտնուին ամենաշատ խոցելի վիճակի մէջ»,- այս
մասին, ըստ Panorama.am-ի, ըսած է պապը՝
աւանդական կիրակնօրեայ քարոզին ընթացքին։
Ֆրանչիսկոս պապը յոյս յայտնած է, որ «քորոնա» ժահրի տարածման համատեղ հակազդելը
թոյլ պիտի տայ մարդոց կրկին իրենց զգալու
«մարդկային միասնական ընտանիքի անդամ»,
իսկ առանձին ազգերու եւ հակամարտող կողմերու
ղեկավարներուն՝ յաղթահարելու մրցակցութիւնը։
«Հակամարտութիւնները կարելի չէ կարգաւորել
պատերազմի օգնութեամբ։ Անհրաժեշտ է յաղթահարել թշնամանքը եւ հակասութիւնները երկխօսութեան եւ խաղաղութեան կառուցողական
որոնման միջոցով»,- ըսած է պապը։
Ֆրանչիսկոս պապը, այս անգամ, հաւատացեալներուն դիմած է ո՛չ թէ Վատիկանի պալատի
պատուհանէն, այլ պապական գրադարանէն՝
համացանցի ուղիղ հեռարձակումով։
Յիշեցնենք, որ Մարտ 24-ին, ՄԱԿ-ի գլխաւոր

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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քարտուղար Անթոնիօ Կուտերեշը ամբողջ
աշխարհի պատերազմող կողմերուն զէնքերը վար
դնելու կոչ ըրած էր՝ իբրեւ աջակցութիւն առաւել
մեծ պայքարի ընդդէմ COVID-19-ի։
«Ընդհանուր թշնամին այժմ կը սպառնայ ամբողջ
մարդկութեան: Վարակի կատաղութիւնը ցոյց կու
տայ պատերազմի յիմարութիւնը։ Այդ պատճառով,
այսօր ես կոչ կ՝ընեմ անյապաղ համաշխարհային
հրադադար հաստատել: Ժամանակն է զինուած
բախումը դնելու փակման տակ եւ միասին կեդրոնանալու մեր կեանքի իրական պայքարին
վրայ»,- ըսած էր Անթոնիօ Կուտերեշը։
Մարտ 25-ին, Արցախի ԱԳՆ-էն յայտնած էին,
որ արցախը կը միանայ ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի համաշխարհային հրադադարի կոչին
եւ կը վերահաստատէ իր հաւատարմութիւնը
ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան գօտիին վրայ հրադադարի լիակատար
պահպանման։

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ

Լաւ Մարդ
Արցախի նախագահական ընտրութիւններու կին թեկնածու Բելլա Լալայեան
հետեւեալ գրառումը ըրած է երէկ Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ:
Արցախի ամեն նախագահ՝ հեռանալով իշխանութիւնից,
Արցախի պատմութեան, ժողովրդի յիշողութեան
մէջ ամրագրւում է իր նկարագրի, մարդկային
յատկութիւնների ամենավառ գծով...

Բակօ Սահակեանը վաստակել է ՝ «բարի,
ժողովրդական մարդու» համբաւը
Նրա մասին խօսելիս արցախցիները, անկախ
բոլոր դժգոհութիւններից ու խնդիրներից, կարճ
են բնութագրում՝ «բայց լաւ մարդա» ..
Համոզուած եմ, որ Բակօ Սահակեանը նաեւ
առաջինը կը լինի իրեն նախորդողների շարքում, որ պաշտօնը թողնելուց յետոյ չի հեռանայ
Արցախից ...
Շնորհակալություն՝ բոլոր ձեռքբերումների
համար՝ լաւ Մարդ !

ՆԾԱՅ (ԳԷՈՐԳ ԲԱԲԱԽԱՆԵԱՆ)
(1968)
«Վենետիկ»
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ԿՈՉ

Աշխարհի Մէջ «Քորոնա»-ով
Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 800
Հազարի Սահմանները. Worldmeter
Նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրով
վարակուածներու թիւը մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը
հասաւ 800 հազարի սահմանները:
Այս մասին կը վկայեն worldometer առցանց թարմացուող կայքի
տուեալները։
«Քորոնա» ժահրէն մահացածներու թիւը հասած է 35348-ի, ապաքինուածներունը՝ 157098-ի:
Մահացութեան ցուցանիշով առաջին
տեղը կը զբաղցնէ Իտալիան, ուր
մահուան ելքով դէպքերը հասած են
10779-ի: Անոր կը յաջորդէ Սպանիան՝
7340 մահուան դէպքով։ Այնուհետեւ
Չինաստանն է 3304 մահուան պարագաներով, ուր երէկ վարակման 31
նոր պարագայ գրանցուած է։
Միւս ամենատուժած երկիրը ԱՄՆ-ն

է, ուր վարակը 2,608 մարդու կեանք
խլած է:
Վարակակիրներու թիւով առաջատար երկիրներէն են նաեւ
ԱՄՆ-ն, Գերմանիան, Ֆրանսան,
Զուիցերիան, Հարաւային Քորէան
եւ Միացեալ Թագաւորութիւնը:
Համաճարակի օճախ Չինաստանի սահմաններէն դուրս վարակը
տարածուած է 170 երկրի մէջ:

Հայաստանի Մէջ Կենսաթոշակները
Վճարուիլ Պիտի Սկսին
2 Ապրիլէն Սկսեալ
2020 թուականի ապրիլ ամսուան
կենսաթոշակներու վճարման գործընթացը պիտի սկսի 2 ապրիլէն:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ կառավարութեան լրատուական ծառայութիւնը, հանրապետութեան մէջ
ապրիլ ամսուան կենսաթոշակներու

(նպաստներու) կանխիկ վճարումը
պիտի իրականացուի բացառապէս
շահառուներու հաշուառման հասցէներէն ներս:
Բոլոր
այն
պարագաներուն,
երբ կենսաթոշակի (նպաստի)
կանխիկ վճարումը հնարաւոր
չըլլար իրականացնել՝ շահառուի՝
հաշուառման հասցէով չբնակելու պատճառով, վճարումը պիտի
կազմակերպուի
քաղաքացիի
հաշուառման հասցէի փոստային
բաժանմունքներուն՝ 10 ապրիլէն
սկսած՝ պահպանելով համաճարակի
պայմաններուն մէջ անվտանգութեան բոլոր կանոնները:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
«Ոչ Թէ Մեր Դէմ, Այլ Վարակին Դէմ...»
Մուհամմատ Ժաուատ Զարիֆ
Սկիզբը Էջ 01
Բժշկական
սարքաւորումներ
արտադրող եւրոպական ընկերութիւնները ամերիկեան սպառնալիքի
պատճառով առեւտուր չեն ըներ
Իրանի հետ եւ անոր չեն վաճառեր
բժշկական ապրանքներ: ԱՄՆ-ի
պատժամիջոցները կը տարածուին
օրինական առեւտուրի վրայ:
Միեւնոյն ժամանակ ամերիկացի
պաշտօնեաներու նախապայմանները դեղամիջոցներու, բժշկական սարքաւորումներու եւ մար-

դասիրական
ապրանքներու
վաճառքի վերաբերեալ լուրջ խոչընդոտներ կ’առաջացնեն Իրանի մէջ
«Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին
մէջ: Այսպիսով՝ ԱՄՆ-ի կողմէ
Իրանի նկատմամբ տնտեսական ու
բժշկական ահաբեկչութիւնը տարբեր ձեւեր ընդունած է»,-գրած է Իրանի արտաքին գործոց նախարարը:
Զարիֆի խօսքով՝ այն ոչ միայն
«ահաբեկչութիւն է Իրանի նկատմամբ, այլ նաեւ յանցագործութիւն
մարդկութեան եւ միջազգային հանրութեան դէմ»:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:
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