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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Մահացաւ 1 Անձ եւ
Արձանագրուեցան 17 Նոր Վարակուածներ.

Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 463-ի

Լիբանանի Առողջապահութեան
նախարարութիւնը երէկ յայտարարեց, որ «քորոնա» ժահրով
վարակուածներուն ընդհանուր
թիւին վրայ աւելցած են 17 նոր
պարագաներ։ Այս պատկերով վարակակիրներու ընդհանուր թիւը հասաւ
463-ի։
Յայտարարութեան մէջ նշուեցաւ, որ
Ժիպէյլի Սայտէթ Մաունաթ հիւանդանոցին մէջ մահացած է հիւանդ մը,
այդպիսով «Քորոնա» ժահրով մահացածներու ընդհանուր թիւը հասաւ 12-ի։
Միւս կողմէ նշենք, որ կառավարութիւնը իր վերջին նիստին, որոշում
կայացուց արտերկրի մէջ գտնուող լիբանանցիներ երկիր վերադարձնել
Ապրիլ 5-էն սկսեալ:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Մահացած Է Նախագահ Հաֆէզ Ասատի
Կարեւոր Գործակիցներէն Համարուող՝
Ապտըլ Հալիմ Խատտամը
Փարիզի մէջ մահացած է Սուրիոյ նախկին փոխ
նախագահ Ապտըլ Հալիմ Խատտամը։ Այս մասին
լուրը հաղորդեց «Արեւելք»-ը վկայակոչելով լիբանանեան «Էլ Նաշրա» լրատուական կայքը։
Աղբիւրը նաեւ նշեց, որ Խատտամ երկար ժամանակով վարած է Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան փոխ նախագահի պաշտօն։
Յիշեցնենք, որ Խատտամ, իր քաղաքական ասպարէզը սկսած է
1960-ականներուն դառնալով Համայի նահանգապետ։ Ան ազդեցիկ դերակատարութիւն ունեցած է վաղ ութսունականներուն, երբ նշանակուելէ
ետք Սուրիոյ փոխ նախագահ (1984) դարձած է լիբանանեան թղթածրարի
գլխաւոր պատասխանատուն եւ համակարգողը։
Մինչեւ 2005 թուական Խատտամ շարունակած է իր նշանակալի ներկայութիւնը Սուրիոյ մէջ, որմէ ետք ալ նախագահ Պաշշար Ասատին հետ
իր ունեցած տարակարծութիւններուն հետեւանքով լքած է Սուրիան եւ
հաստատուած՝ Ֆրանսա։
Սուրիոյ մէջ ծաւալած դէպքերէն անմիջապէս ետք Խատտամ հանդէս
եկած է ընդդիմադիր դիրքերէ այդպիսով թիրախ դառնալով սուրիական
իշխանութիւններուն։
Խատտամ 88 տարեկան էր։

Արցախի Մէջ Կայացան Համապետական
Ընտրութիւններ Մասնակցեցան Ընտրողներու
72.7%–ը
Երէկ կայացան Արցախի Հանրապետութեան նախագահական եւ
խորհրդարանական ընտրութիւնները: Ընտրութիւններուն մասնակցած
են ընտրելու իրաւունք ունեցող
քաղաքացիներու 72.7%–ը։ «Արմէնփրես»–ի փոխանցմամբ` այս մասին
հրաւիրուած մամուլի ասուլիսի
ընթացքում յայտարարեց Արցախի
Հանրապետության կենտրոնական
ընտրական յանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանեանը։
«Ընտրութիւններին մասնակցել է 76 հազար 471 ընտրող կամ ընտրելու
իրաւունք ունեցող քաղաքացիների 72.7%–ը»,– ըսաւ ան։
ԿԸՀ նախագահը ներկայացուց քուէարկութեանը մասնակցածներու թիւերը
ըստ շրջաններու.
«Ստեփանակերտում քուարկել է 27893 քաղաքացի, որը կազմում է ընտրելու
իրաւունք ունեցողների 70,6%–ը, Ասկերան` 9611 ընտրող կամ 79.4%–ը,
Հադրութ` 6707 ընտրող կամ 76.3%–ը, Մարտակերտ` 9942 ընտրող կամ
ընտրողների 73.3%–ը, Մարտունի` 12657 ընտրող կամ ընտրողների
72.5%–ը, Շահումեան` 1600 ընտրող կամ 74.8%–ը, Շուշի` 2853 ընտրող կամ
ընտրողների 71.7%–ը, Քաշաթաղ` 4799 ընտրող կամ ընտրողների 67.5%–ը։
Երեւանի մէջ Արցախի Հանրապետութեան մշտական ներկայացուցչութեան
մօտ քուէարկած են 409 ընտրող կամ ընտրողներուն 52.2%–ը։
Մեր թերթը մամուլին չյանձնած, քուէատուփերուն մինչ այդ հաշուարկը, ցոյց
կու տար, որ թեկնածուներէն արայիկ Յարութիւնեան կը գրաւէ առաջին
դիրքը ստանալով քուէներուն շուրջ 54 տոկոսը: Նշենք, որ այս հաշուարկին
մէջ չէ ընդգրկուած Ստեփանակերտի քուէատուփերը: Արդիւնքները եթէ
նմանատիպ ընթանան, արայիկ Յարութիւն կ՛ընտրուի առաջին փուլով իսկ:
Եթէ պատահի, որ Յարութիւնեանի ստացած քուէները, վերջին հաշուարկով
չգերազանցեն 50 տոկոսը, ապա տեղի կ՛ունենայ երկրորդ ընտրութիւններու
երկրորդ փուլ երկրորդ հանդիսացող թեկնածուին հետ, որ այս պահուս
Մասիս Մայիլեանն է, որուն ստացած քուէները կը կազմեն քուէներուն շուրջ
20 տոկոսը: Միւս թեկնածուները առայժմ ստացած են նուազ քուէներ:

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Հաստատուած
Դէպքերը՝ Ըստ Երեւանի եւ Մարզերու
ՀՀ առողջապահութեան նախարարի մամուլի խօսնակ Ալինա Նիկողոսեան,
Մարտ 31-ին, Facebook-ի իր էջին վրայ ներկայացուցած է Հայաստանի մէջ
«քորոնա» ժահրի հաստատուած դէպքերը՝ ըստ Երեւանի եւ մարզերու:
«Պէտք է նշել, որ 532 դէպքէն այս պահուն ճշգրիտ է 502 քաղաքացիի
բնակութեան վայրը:
Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 853981 (109.6/1 միլիոն) , մահացած են 42006 (5.4/1 միլիոն), բուժուած են 176906 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 470, մահացածներ` 12, բուժուած` 37
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 532 մահացածներ` 3, բուժուած` 30
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 69322 նոր վարակուածներ 4238 նոր մահացածներ
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Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝª ËÝ¹ñ»
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ըսաւ
վարչապետը:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Հաստատուած Դէպքերը՝ Ըստ
Երեւանի եւ Մարզերու

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

Հայաստանի Մէջ Խստացուած Սահմանափակումները
Կ՝երկարաձգուին Եւս 10 Օրով

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Աստանդական կեանք մը
ապրած է գաղափարական
համոզումի
(թուրքÖ²Ø
համայÐ²È¾ä¬È²
Â²øÆ² §¾Ø¬4¦
´àôÜ
նավար
կուսակցութեան
ìð²Ú èàôê¬Âðø²Î²Ü...
ղեկավար
մարմին
մաս
կազմելուն
պատճառով),
եւ
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦
Վարչապետ
եւ
անոր
վերջնական
կայքը
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
գլխաւորութեամբ կառավարութեան Ըստ անոր՝ յառաջիկայ օրերուն տնտեսական գործունէութեան սահքաղաքը,
Û³ÛïÝ»ó, áñեղած
èáõëÇ³Ýէ »õՄոսկուա
ÂáõñùÇ³Ý ³Ýí
ï³Ý·áõÃ»³Ý
´²ðÎ²
ò²Ì¦ ¾է âÆ
Ü²êî²Ü¾Ü ՀՀ առողջապահական համակար- մանափակումներուն վերաբերող
ÝÏ³ï³éáõÙուր
Ý»ñáí ëïÇå
áõ³Í »Õ³Í »ÝէÏñ×³
ï»É ÆïÉÇåÇ
մէջ տեղի
ունեցած
Հայաստանի
ստանձնած
ռատիոÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
Հանրապետութեան
մէջ
«Քորոնա»
գը
պիտի
համալրուի
նոր
սարքահարցեր:
կայանի
թրքերէն
բաժնի
Ü³Ë³å¿ë
Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ,
áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
õÇ ³ÙμáÕç §¾Ù¬4¦
Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùÛ³Ûï³ñ³տարածումը
ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³
ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³ւորումներով,
Ù³ժահրի
կանխարգիլող
մասնաւորապէս, 100
խմբագրութիւնը։
³ëÇÏ³ Ý³»õ ÇÝã áñ ï»Õ
Ç³ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³ñáõ£
×³ñ³ÏÇÝ å³ï×³éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í¦ ¿ âÇÝ³ëï³աշխատանքները
համակարգող շնչառական
ûÅ³Ý¹³գործիքներով,
ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³-60 հազար
ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
Ï³Ý
ÙÇçáó³
Ý»ñáõÝ«
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
յանձնաժողովի
նիստը:
Այս մասին
այլéáõÙ
պարագաներով`
§àñù³Ý ³É Û³ñ·»Ù
âÇÝ³ëï³ÝÝ
áõ Ý³Ë³·³Ñփորձարկիչով,
êÇ
Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
å³ï×³éáí£
ÒÇÝյայտնեն
÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ
Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í »Ù âÇÝ³ë
կը
ՀՀ Áë»
կառավարութենէն:
դիմակներով,
ԱԺ-ն՝ Առանց
³ÛÝ Íñ³·Çñբժշկական
Ý»ñáõÝ« áñáÝù յատուկ
ï³Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
ÏþÇñ³Ï³Ý³ó
Ý¿ ³éáÕç³- եւ այլն:
Առողջապահութեան
նախարար հագուստով,
ակնոցներով
Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
Ընդդիմութեան՝
å³ÑáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ§²ÝáÝùԹորոսեան
å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³նախ
ëÇÝ ï»Õանդրա»³Ï å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
Արսէն
Այնուհետեւ
քննարկուած
ÃÇõÝÁ« ³ñ
ï³Ï³ñ· Çñ³¹-են «ՔորոÐ²
Ôàð
¸²¶
ðàôÂÆôÜ
³õ»Éóáõó³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñÁª ÝÏ³Առաջին
Ընթերցումով
ñáõÃ»³Ý տարածումը
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝկանխարդարձած
«Քորոնա»
ïÇ áõÝ»Ý³ÉáíէâÇÝ³ë
ï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñժահրով
ï»ë³ÏÇ §øáñáնա»
Ý³¦ ժահրի
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõÝÁ »õ ³ÛÅ³ÑñÇ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ ëÏ½μÝ³
Ï³Ý ÷áõÉÁ£
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
վարակաւածներու
դէպքերուն
եւ գիլելուն
ուղղուած
քայլերուն,
համաԸնդունեց Մէկ Անգամ
Éáù¦«
Û³ÛïÝ»ó ³Ýª
³õ»ÉóÝ»´³óÇ ³ïÏ¿« Âñ³Ù÷ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ §ãÇ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ëï»ÕÍ³Í ³Ûë ï³·Ý³åÁ
Éáí«
áñ
Çñ»Ýù
³Ûë
ûñ»
ñáõÝ
վարակուած
անձերու
առողջական
ճարակաբանական
խնդրի
կառաÝ³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»ßñç³Ýó»Ýù:

Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ÐÚ¸ §Î²ðØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí
³ïÇÏ³ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³Նիկոլ Փաշինեանի վիճակին:
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ

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

Հայաստանի Առողջապահական Համակարգը Պիտի
Համալրուի 100 Շնչառական Գործիքներով, 60 Հազար
Փորձարկիչով

μ³ñáÛ³å¿ë ³ÝÃáÛÉ³ïñ»ÉÇ
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ÏÁ ÝÏ³ï»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ñ³ÏÁ §³½·³ÛÇÝ
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¿ Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
Ñ³Ï³¹ñáõÇÉÁ »õ Ù¿Ï¹Ç ù³ß³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
õÇÉÁ£
Âñ³Ù÷ Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»ÉáõÝ
Ð³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ñÑ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ó³·³Ý·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³ÝØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÁ Ý³Ë³å¿ë âÇ¹³ÙÝ»ñÁ«արձագանգման
áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ- համար:
«Քորոնա»
ժահրի
Ý³ëï³ÝÇ ÇßË³
ÝáõÃÇõÝÝ»համավարակին
ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáկարիքներու
Ý³¦
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ýհամաշխարհային
Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³
ÝÇùÇÝ Å³Այս
Ù³- մասին
վերաբերող
արձայայտնեց
Հայաստանի
¹ñ³Ï³Ý ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ« ³Û
É»õ
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ýß»Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁ Ù»Í
ß³
ï»
ñáõÝ
ÏáÕ
Ù¿
ÏÁ
ÉëáõÇÝ
գանգման
գործողութիւններու
ծիրին
մէջ
Եւրոպական
Միութեան
գրա·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ËûëÂñ³Ù
÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ յանձնաժողովը
³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
մէջ,
Եւրոպական
սենեակը։
ù»ñ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
ËáñÑáõñ¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ñ ãÇÝ³Ï³Ý
Ñ»é
áõ¿Ý Çñ»Ýù
ÏÁ Ùûï»Ý³Ý«
կը
սատարէ
Արեւելեան
այդ,
յանձնաժողովը
պիտի
ÇßË³
ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª
½³ÝáÝù ÷³ëգործընկեր
ï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»ÉáíԲացի
Ñ³ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý å³ñ³·³Ý»ñ Ï³Ù ³Ëï³Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý«
μÅÇßÏ
Ý»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕ
Ý»ñáõª վերաձեւակերպէ
³Û¹
երկիրներուն
եւ կը
վերաբաշխէ
140
մինչեւ
700
միլիÝ»É Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»միլիոն
եուրօ
աջակցութիւն,
նաեւ
ոն
եուրօ
արժողութեամբ
ամբողջ
Ë³
Ýáõ
ÃÇ
¹ñ³Ý
μéÝ³Ï
Ý»
ñÁ
»õ
³ÛÉÝ:
²ÛÉáõ »õ íï³Ý·³õáñ í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Ã³ùóÝ»ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Եւրոպական Միութիւնը Կ՛աջակցի
Հայաստանին՝ «Քորոնա»ի Դէմ Պայքարին

Հայաստանի առաւել անմիջական

տարածաշրջանին մէջ կիրարկուող

Տապալուած Փաթեթը

ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³Ë³½·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
»õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
Ñ³ñóÇÝ£
²é ³Û¹, ¼³ÑÉ¿Ç, Ä³É³É³ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³ֆինանսաւորման գործիքներու նպա-Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É ÃÇõ»ñÁª 03-071090, 03274641£

տակայնութիւնը` ուղղելով զանոնք ի
նպաստ
·Çñ
Ý»ñáõ »õ «Քորոնա»
³ç³ÏóáõÃ»³Ý« ժահրով
»õ« ÏÁ Ï³ñ- պայÍ»Ýù«
å»ï³Ï³Ý ûÕ³Ïճգնաժամի
Ý»ñÁ »õë å¿ïù ¿ընկեմանաւորուած
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
րային-տնտեսական
վնասներու
ÐÚ¸
§ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³Ýá
Õ³Ï³Ý
ÙÇáõ
Ã»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
մեղմացման:

ՀՀ Ազգայիին ժողով, երէկ, արդէն
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ նիստով,
ÎàØÆî¾
երկրորդ արտահերթ
¼³ÑÉ¿
ընդունեց օրակարգի մէջ ընդգրկուած
երկու օրինագիծերը:
www.afhil.comՇար. Էջ 03

§øàðàÜ²¦-Æ
Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜՇՏԱՊԻ
Þî²äÆ
«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԹԷԺ¶ÆÌÜ
ԳԻԾՆ¾Է (HOTLINE)
(HOTLINE) 03-188911
Â¾Ä
03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Քաղաքական Նշմարներ

Փութինի Քսանամեակը
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Դ

եկտեմբեր 31, 1999ին, տեղի
տալով Քրեմլինի ներքին խիստ
ճնշումներուն, նախագահ
Պորիս Ելցին, ռուս ժողովուրդին
ուղղուած վարանոտ պատգամով յայտարարեց նախագահական աթոռը
լքելու իր որոշումը, աւելցնելով «կը
նշանակեմ Վարչապետ Վլատիմիր
Փութինը իբրեւ իմ յաջորդս»:
Նորանշանակ նախագահը երբ մտաւ
նախագահական գրասենեակէն ներս, ուշադրութեամբ դիտեց պատերուն
վրայ կախուած մեծադիր դիմանկարները: Գրաւելով իր աթոռը իր մօտ
կանչեց երէց օգնականներէն մէկը եւ հրահանգեց վար բերել այդ բոլոր
դիմանկարները եւ զետեղել Մեծն Պետրոսի Դիմանկարը բոլորին փոխարէն:
Պատգամը յստակ էր:
Չեչենիոյ մէջ զինեալ ապստամբութիւնը կարելի չէր եղած զսպել Ելցինի
իշխանութեան տարիներուն, ուր մեծ թիւով ռուս զինուորներ իրենց
կեանքը կորսնցուցին: Նոր նախագահին առաջին գործը եղաւ ոչ միայն
ճզմել իսլամամէտ զինեալ շարժումը, այլ քանի մը տարուան կարճ
ժամանակաշրջանին, կայունացնել կացութիւնը եւ վերաշինել կիսաքանդ
երկիրը:
Նոյն շրջանին, ահաբեկչական գործողութիւններ ահ ու դողի մատնեցին
ռուս բնակչութիւնը: Վճռակամ քայլերով նախագահ Փութին KGB-ի նախկին
տնօրէն, վերջ դրաւ այդ մարդասպան արարքներուն:
Վերակազմակերպել եւ արդիականացնել ռուս բանակը նախագահ
Փութինի առաջնահերթ նպատակը հանդիսացաւ: Զուգահեռաբար, ան իր
ուշադրութիւնը կեդրոնացուց ուժանիւթի արտահանման եւ արտածման
վրայ, որպէս վստահ գրաւական, տնտեսական ինքնաբաւարարութեան:
Քաջածանօթ ըլլալով Ելցինի պաշտօնավարութեան շրջանին համատարած
չարաշահութիւններուն եւ թշուառութեանց, Փութին մեծ ճիգ թափեց երկրին
ընկերային-տնտեսական վիճակը բարելաւելու համար:
2014-ի Մարտին, ռուսական բանակին պատկանող անհամազգեստ
ջոկատներ յայտնաբերուեցան Խրիմի մայրաքաղաք Սեպաստափոլի եւ
մերձակայ շրջաններուն մէջ: Արեւմուտքի մեղսակցութեամբ եւ ակնյայտ
մասնակցութեամբ, Քիէւի մէջ տեղի ունեցած իշխանափոխութիւնը
լուրջ մտահոգութիւն պատճառեց Քրեմլինի: Ուքրանիոյ Նորահաստատ
կառավարութիւնը իր մոլուցքը սկսաւ արտայայտել Ռուսիոյ նկատմամբ:
Խրիմի բնակչութեան 80 առ հարիւրը ռուս ըլլալով անհանգիստ կացութիւն
մը ստեղծուեցաւ երբ Քիէւ սկսաւ խտրականութիւն գործադրել անոնց
նկատմամբ: Ընդամէնը մէկ շաբթուան ընթացքին Ուքրանական սակաւաթիւ
ուժերը հեռացան, որուն յաջորդեց հանրաքուէ:
Տեղացի բնիկ ռուս բնակչութիւնը, կարգ մը փոքրամասնութիւններու առընթեր, ջախջախիչ մեծամասնութեամբ հաստատեցին Ռուսիոյ դաշնակցութեան միանալու իրենց կամքը:
2015 թուականի Նոյեմբերին, անսալով Սուրիոյ նախագահ Պաշշար
Ասատի հրաւէրին, ռուսական բանակը օգնութեան հասաւ Սուրիոյ, ուր
ծայրայեղ իսլամ տարրեր լուրջ սպառնալիք կը ներկայացնէին Դամասկոսի
իշխանութեանց: Արեւմուտքը ապշած մնաց ի տես ռուսական բանակին
արդիական միաւորներուն: Շնորհիւ Իրանի եւ Հըզպալլայի աջակցութեան,
ռուսական ուժերուն մասնակցութիւնը սուրիական բանակի կողքին,
տկարացուց նախագահ Պաշարի դէմ նախաձեռնուած գրոհը:
Տնտեսական ազդակը
Յառաջիկայ քանի մը ամիսներուն Ռուսիան անհրաժեշտօրէն կարիքը ունի
ամսական 12.7 միլիառ եկամուտի կարենալ դիմագրաւելու քարիւղի գինին
անկումին ու Քորոնավայրըսի յարուցած մարտահրաւէրները:
Որպէսզի Ռուսիան կարենայ հաւասարակշռել պետական իր պիւտճէն, որուն
առիւծի բաժինը կ’ապահովուի քարիւղէն, պէտք է տակառ մը քարիւղին
գինը 40 տոլար ըլլայ: Սակայն այսօր, այդ արժէքը խախտած է եւ քարիւղի
գինը 25 տոլարի շուրջ է: Հետեւաբար, պետական պիւտճէն հսկայ բաց մը
պիտի արձանագրէ: Վերջին տասնամեակներուն երբ քարիւղի գինը կայուն
էր – շուրջ 50 տոլարի, Ռուսիան ստեղծեց «անձեռնմխելի հիմնադրամ»:
Այսօր այդ հիմնադրամը վահան մըն է, 100 միլիառ տոլարի անձեռնմխելի
գումարով, որպէսզի Ռուսիա տնտեսական կառոյցը չխախտի:
Ռուս տնտեսագէտներու գնահատումով, նոյնիսկ եթէ քարիւղի գինը
մնայ ճնշուած, Ռուսիան կրնայ իր տնտեսական բնականոն զարգացումը
շարունակել 6էն տասը տարի, առանց ընկրկելու՝ շնորհիւ այդ հիմնադրամին:
Ռուսիոյ Տնտեսական նախարար Անթոն Սուլիանով, սերտ գործակիցն ու
գաղափարակիցը նախագահ Փութինի, հաստատեց թէ քարիւղի գինին

անկումը շուրջ 40 միլիառ տոլար պիտի արժէ իր երկրին:
Նախարար Սուլյանով կը նկատուի ազգայնական ռուս մը, որուն խորհուրդին
անսալով նախագահ Փութին մերժեց Սէուտցի նորելուկ գահաժառանգ
իշխանին առաջարկը՝ նուազեցնել Ռուսիոյ քարիւղի արտադրութիւնը՝
կայունացնելու համար քարիւղի գինը: Ինչպէս Անգլիական The Economist
շաբաթաթերթը գրեց՝ նախագահ Փութին չընդունիր 37 ամեայ անփորձ
իշխանի մը յանձնարարութիւնը:
Հոս տեղին է յիշեցնել թէ քարիւղի այս ցած գինը զօրաւոր հարուած մըն է
Ամերիկեան վեց գլխաւոր քարիւղի ընկերութիւններուն: Որպէսզի իրենց եկամուտը հաւասարակշռեն եւ շարունակեն նոր նաւթահանքերու պեղումները
եւ արդիականացնեն իրենց սարքաւորումները, քարիւղի գինը նուազագոյնը
45 տոլար պէտք է ըլլայ: Այսօր, երբ շուկան ողողուած է քարիւղով, որովհետեւ
սպառնումը մեծ տարողութեամբ կրճատուած է Քորոնավայրըսի պատճառաւ եւ Ռուս-Սէուտական Արաբիա եւ մրցակցութիւնը տրամաբանական
վախճանի մը հասնելու հեռանկարները փայլուն չեն, Ամերիկեան քարիւղի
ընկերութիւնները պիտի մնան դժուարին կացութեան մէջ, մինչ Ռուսիան
պիտի շարունակէ քարիւղ հայթայթել իր բազմազգ յաճախորդներուն:
Իր իշխանութեան անցեալ քսան տարիներուն նախագահ Փութին զօրացուց
երկրին ներքին կառոյցը եւ մասամբ յաջողեցաւ իր երկրին երբեմնի
վարկն ու հեղինականութիւնը վերահաստատել միջազգային չափանիշով:
Բնականաբար Արեւմուտքը կ’առարկէ Ռուսիոյ մէջ մարդկային իրաւունքներու ոտնակոխման եւ բացայայտ է վերին խաւի դերակատարներու կողմէ
կիրարկուած տնտեսական գայթակղութիւնները: Այսուհանդերձ Ռուս
քաղաքացին, բազմաթիւ վիճակագրութիւններու համաձայն, դրական
տրամադրութիւն ունի իր նախագահին նկատմամբ: Երկրին կայունութիւնն ու
հետզհետէ (թէեւ դանդաղօրէն) բարձրացող կեանքի մակարդակը ողջունելի
երեւոյթ է ռուս քաղաքացիին համար:
Մեծն Պետրոս իշխեց, ընդարձակեց եւ զօրացուց Ռուսիան, 42 տարի: Մեծն
Պետրոս 1682էն մինչեւ 1692 թուականը իր եղբօր՝ Իվանի հետ, միասնաբար,
իշխեցին: 1696էն մինչեւ իր մահը՝ 1725 Մեծն Պետրոս Միահեծան Ցարն էր
Ռուսիոյ:
Աւելին, ան միշտ աչքը սեւեռած պահեց արեւմուտքի վրայ, ընդօրինակելով
հոն կիրարկուող յառաջդիմութիւնները: Հաւանաբար նախագահ Փութին
հնարաւորութիւն պիտի չունենայ Ռուսիան կառավարելու 22 տարիներ եւս,
սակայն Մեծն Պետրոսի տեսիլքը կը բաժնէ՝ զօրացնելու իր երկիրը, սորվելով
արեւմուտքէն եւ բարելաւել այդ գիտելիքները՝ ի սպաս իր ժողովուրդին
բարօրութեան:
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ԱԺ-ն՝ Առանց Ընդդիմութեան՝ Առաջին
Ընթերցումով Ընդունեց Մէկ Անգամ Տապալուած
Փաթեթը
Սկիզբը Էջ 02
Առաջինը «Արտակարգ դրութեան
իրաւական վարչաձեւի մասին» եւ
«Ելեկտրոնային հաղորդակցութեան
մասին» օրէնքներուն մէջ փոփոխութիւններու փաթեթն էր, որ
ընդունուեցաւ առաջին ընթերցումով, իսկ երկրորդը «Բնակչութեան
բժշկական օգնութեան եւ սպասարկման մասին» օրէնքին մէջ
լրացումներ կատարելու մասին»
նախագիծն էր, որ ընդունուեցաւ
երկրորդ ընթերցումով, քանի որ
առաջին ընթերցումով անիկա
արդէն ընդունուած էր: Այս մասին
կը հաղորդէ Yerkir.am-ը։
Նշենք, որ արտահերթ նիստը անցաւ
առանձ ընդդիմութեան ներկայացուցիչներուն:
Քուէարկութիւններէն ետք՝ ԱԺ
նախագահ Արարատ Միրզոյեան
կոչ ըրաւ բոլոր խմբակցութիւններուն՝ ենթադրաբար ժամը 21.30-էն
ներկայ ըլլալու ԱԺ. «Ժամը 21.3021.45-ի ընթացքին մենք պիտի գումարենք մեր երկրորդ նիստը, այս
նախագիծերու երկրորդ ընթերցման
համար»:
Յիշեցնենք, որ արդէն յայտնած
էինք, որ այսօր հրաւիրուած ԱԺ
արտահերթ նիստը մէկ անգամ
արդէն տապալուած էր: Այս նիստին
կը մասնակցէր միայն «Իմ քայլը»

խմբակցութիւնը:
Նախագիծը կը սահմանէ, որ
արտակարգ դրութեան պարագային
բջիջային ցանցի ներկայացուցիչները
պարտաւոր են համապատասխան
որոշումով սահմանուած ձեւով եւ
կարգով պետական մարմիններուն
տրամադրել յաճախորդներուն կողմէ
օգտագործուող ծառայութեան վայրը
պարզելու համար անհրաժեշտ
տուեալներ (յաճախորդի տեղորոշում) եւ յաճախորդի հեռախօսահամարի հետ ուղիղ կամ անուղղակի
(միջնորդաւորուած) կապ ունեցած
հեռախօսահամարները, հեռախօսային խօսակցութիւնը սկսելու
ամսաթիւը, սկիզբը եւ աւարտը
պարզելու համար անհրաժեշտ
տուեալներ, իսկ հեռախօսային
զանգի վերահասցէագրման կամ
փոխանցման պարագային, այն
հեռախօսահամարի վերաբերեալ
տուեալներ, որուն փոխանցուած է
զանգը:
Յիշեցնենք նաեւ, որ նախորդ օր ԱԺ-ն
առաջին ընթերցմամբ ընդունած էր
նախագիծը, իսկ այսօր՝ երկրորդ
ընթերցմամբ անիկա չընդունուեցաւ, քանի որ ընդդիմադիր երկու
խմբակցութիւնները չմասնակցեցան
քուէարկութեան, իսկ «Իմ քայլ»ի այդ
պահուն ներկայ պատգամաւորները
65-էն աւելի չէին:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Քատիմեան Կոլ Նշանակեց
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
երկրորդ հանգրուանի մրցումները:
Այս հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, անցեալ տարուան ախոյեան
«Տինամօ Պրեսթ»ը տարաւ իր առաջին յաղթանակը, երբ իր դաշտէն
դուրս յաղթեց 3-րդ դիրքը գրաւող
«Սլուցք»ին եւ 4 կէտով բարձրացաւ
4-րդ դիրք: Իսկ Պորիսով քաղաքի նշանաւոր «ՊԱԹԷ»ն կրեց այս տարուան իր
երկրորդ պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 16-րդ եւ վերջին դիրքը գրաւող Մազիրի
«Սլավիա»ին: Իսկ «Մինսք» քաղաքի տերպիին, երկրորդ դիրքը գրաւող
«Մինսք»ը իր դաշտին վրայ յաղթեց 10-րդ դիրքը գրաւող «Տինամօին: Այս
մէկը «Տինամօ»ին երկրորդ պարտութիւնն էր: Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած Կրատնօ քաղաքի 12-րդ
դիրքը գրաւող «Նիոման»ը իր դաշտին վրայ ընդունեց 7-րդ դիրքը գրաւող
«Վիթեպսք»ը եւ յաղթեց Քատիմեանի 51-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով եւ
վրացի Քանթարիայի 58-րդ վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով:
Խումբը 3 կէտով բարձրացաւ 7-րդ դիրք: Քատիմեանի կոլը դիտել համացանցի
հետեւեալ հասցէին վրայ.
https://youtu.be/naVrhDd454U
Առաջին հանգրուանին, «Նիոման» իր դաշտէն դուրս միակ կոլով զիջած էր
3-րդ դիրքը գրաւող Միսնքի «Իսլոշ»ին: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ – Պելշինա Պապրոյսք 1-0
- Ռուկ Պրեսթ – Էներկեթիք Մինսք 0-1
- Սլուցք – Տինամօ Պրեսթ 0-1, - Սլավիա Մազիր – ՊԱԹԷ Պորիսով 2-1
- Մինսք – Տինամօ Մինսք 3-2, -Նիոման Կրատնօ – Վիթեպսք 2-0
-Իսլոշ Մինսք – Սմոլեվիչի Աքթիապըրսքի 1-0
Դասաւորւմ.1)Մինսք 6 կէտ 6-3, 2)Էներկեթիք 6 կէտ 4-1, 3)Իսլոշ 6 կէտ 2-0, 4)
Թորփետօ ՊելԱԶ 6 կէտ 2-0, 5)Տինամօ Պրեսթ 4 կէտ 2-1, 7)Նիոման 3 կէտ 2-1:

Արհեստավարժ Մարզիկներու
Համաձայնագրի Կնքումի Դիւրութիւններ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի փոխնախագահ Ալէն
Սիմոնեան առաջարկած է օրէնքի նախագաիծ մը, որ պիտի դիւրացնէ
օտարերկրացի արհեստավարժ մարզիկներու համաձայնագիր կնքելու հոլովոյթը Հայաստանի ակումբներուն հետ:
Ըստ Սիմոնեանի, ներկայի օրէնքը թոյլ չի տար ֆութպոլի ակումբներուն
փոխանցումներու ժամանակամիջոցին համաձայնագիր կնքել օտարերկրացի
մարզիկներու հետ վարչական երկար հոլովոյթին պատճառով: Նոր օրէնքը թոյլ
պիտի տայ արհեստավարժ մարզիկին առանց աշխատանքի թոյլտուութեան
պահանջի համաձայնագիր կնքել ակումբին հետ: Այս մասն էր, որ կ’ուշացնէր
համաձայնագիր կնքելու հոլովոյթը:

Ադամեան Եւ Համբարձումեան Պիտի
Վերադառնան
Հայաստանի հաւաքականի եւ Գերմանիոյ «Հոֆընհայմ»ի յարձակող Սարգիս
Ադամեան, որ ապաքինումի շրջան մը կ’անցնէ Գերմանիոյ մէջ, յայտարարած է,
թէ բարելաւում կ’արձանագրէ եւ Մայիսի վերջաւորութեան կրնայ վերադառնալ
մրցումներու: Իսկ Յունիսին կրնայ հաւաքականին հետ բարեկամական
մրցումներու մասնակցիլ: Ան յոյս յայտնած է, թէ հաւաքականի սպանացի նոր
մարզիչ Քապարոսի ղեկավարութեամբ իրենք լաւ արդիւնքներ կ’արձանագրեն:
Իսկ Հայաստանի հաւաքակաի եւ Կիպրոսի Փարալիմնիի «Էնոսիս»ի
պաշտպան Յովհաննէս Համբարձումեան սկսած է անհատական մարզումները,
ախոյեանութեան մրցումի մը ընթացքին կրած վնասուածքին պատճառով
դաշտերէն հեռու մնալէ ետք:

Մխիթարեան Կը Փափաքի Մնալ Իտալիոյ
Մէջ
Հայաստանի հաւաքականի եւ Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբի կիսապաշտպան

Հենրիխ Մխիթարեան հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտարարծ է, թէ բաղդատելով
Էմերիի եւ Ֆոնսեքայի ոճերը,
ան կը նախընտրէ «Ռոմա»ի
մարզիչ Ֆոնսեքայի ոճը, որ
աւելի յարձակողական է:
Մխիթարեան կը յայտնէ, թէ
այս ոճը իր խաղաոճին կը
յարմարի եւ ինքզինք հանգիստ
կը զգայ խումբին մէջ: Ան ըսած
է, որ նոնիսկ զեղչուած ամսականով պիտի մնայ Իտալիա: Իր գործակալ Միլօ
Ռայոլան կը փորձէ համոզել «Արսենալ»ը, որ երկարաձգէ հայ մարզիկին մնալը
«Ռոմա»ի մէջ: Ան կապ հաստատած է իր նախկին ակումբի՝ «Արսենալ»ի
տնօրէնութեան հետ եւ անոնց յայտնած է թէ կը փափաքի մնալ «Ռոմա»
ակումբին մէջ: Ըստ Անգլիոյ «Տէյլի Մէյլ» օրաթերթին, Մխիթարեան գտած է
այն խումբը, ուր ինքզինք լաւ կը զգայ:

Հարոյեան Դաշտերէն Հեռու
Հայաստանի հաւաքականի եւ Ռուսիոյ Եքաթերինպուրկի «Ուրալ»ի կեդրոնական պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան միամսեայ դադար ունի, որովհետեւ ըստ
խումբի բժիշկին, անոր մկանային վնասուածքը հաւանաբար վիրահատութիւն
պահանջէ: Հարոյեան պիտի մեկնէր Գերմանիա այս հարցը վճռելու համար,
սակայն Քորոնա ժահրի համաճարակը պատճառ դարձաւ որ յետաձգէ իր
ճամբորդութիւնը: Ան ներկայիս կը մարզուի թեթեւ ծրագիրի համաձայն:

Պերեզովսքի Հաւաքականին Մէջ
Հայաստանի հաւաքականի նախկին բերդապահ Ռոման Պերեզովսքի յայտարարեց, թէ հրաւէր ստացած է Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ Խոաքին
Քապարոսէն, միանալու համար մարզչական խումբին: Ան ռուսական «Սփորթ
Էքսփրէս» մարզական պարբերականին տուած իր հարցազրոյցին յայտարարեց,
թէ կրնայ ըլլալ որ օգնէ բերդապահներու մարզումին եւ աւելցուց, թէ ամէն
ձեւով պատրաստ է օգնելու երկրի հաւաքականին:

Եւրոպայի Բաժակներու Աւարտականը
Օգոստոսին
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը կը մտածէ Եւրոպայի ակումբներու բաժակի
երկու մրցաշարքերու աւարտականը կայացնել Օգոստոսին: Ֆինանսական
վնասի պատճառով, յաջորդ տարեշրջանին աւելի քիչ մրցումներ տեղի պիտի
ունենան:

Գերմանիոյ Ախոյեանութեան Յետաձգում
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան՝ Պունտեսլիկայի կայքէջին մէջ
յայտարարուած է, թէ ախոյեանութեան վերսկսումը Ապրիլ 2-էն յետաձգուած
է Ապրիլի 30-ին, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով:

Պունտեսլիկայի Խումբերը Իրարու Կ'օգնեն
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան՝ Պունտեսլիկայի զօրաւոր խումբեր
«Պայըրն Միւնիխ», «Պորուսիա Տորթմունտ», «Պայէր Լեվերքուզըն» եւ
«Լայփցիկ» ակումբներու տնօրէնութիւնը Գերմանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնին
կատարած է 20 միլիոն եուրօ, օժանդակելու համար առաջին եւ երկրորդ
դասակարգի խումբերուն: Այս քայլը առնուած է Քորոնա ժահրի համաճարակին
պատճառով դադրած ախոյեանութեան մրցումներու եկամուտը մասամբ
հատուցանելու համար: «Պայըրն Միւնիխ» ակումբի նախագահ Քարլ Հայնց
Ռումենիկէ յայտարարեց, թէ այս քայլը առնուած է ցոյց տալու համար, թէ
Գերմանիոյ ախոյեանութեան ընտանիքը մէկ եւ այս պայմաններուն մէջ պէտք
է օգնենք իրարու:

Եուվենթիւսի Մարզիկները Առանց
Աշխատավարձի
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակումբի տնօրէնութիւնը որոշած է աշխատավարձ
չվճարել Քորոնա համաճարակի ընթացքին:
Շար. Էջ 05
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պաշտօնէութիւնը եւ մարզիկները աշխատավարձ պիտի չստանան Մարտ,
Ապրիլ, Մայիս եւ Յունիս ամիսներուն: Թէ մարզիկները եւ թէ պաշտօնէութիւնը
իրենց հաւանութիւնը տուած են այս քայլին: Այս ձեւով ակումբը 90 միլիոն
եւրօ պիտի խնայէ:
Փոխարէն տնօրէնութիւնը աշխատավարձի յաւելում պիտի կատարէ յաջորդ
մրցաշրջանին: Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութիւնը դադրած էր 12 Մարտին,
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով:

Լաութարօ Մարթինէզ Պարսելոնային Պիտի
Միանա՞յ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի եւ Իտալիոյ «Ինթէր Միլան»ի արժանթինցի
յարձակող Լաութարօ Մարթինէզի գործակատարը համաձայնութեան հասած
են մարզիկի «Պարսելոնա» փոխանցման հարցին մէջ: Կը մնայ համոզել «Ինթէր
Միլան»ի տնօրէնութիւնը, որ հաստատած է, թէ 111 միլիոն եուրոյէն պակաս
գումար պիտի չընդունի մարզիկի փոխանցման համար:

Սպանիոյ Ախոյեանութեան Վերսկսելու
Պայմանները
Սպանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը երեք տարբերակ կը քննարկէ ախոյեանութիւնը վերսկսելու համար: Առաջինը, որ ամենադրական տարբերակն է,
մրցաշարքը վերսկսիլ Մայիսի կիսուն եւ աւարտել Յուլիսի վերջաւորութեան:
Երկրորդ տարբերակն է վերսկսիլ ամառուան ընթացքին եւ աւարտել ՕգոստոսՍեպտեմբեր ամիսներուն, իսկ երրորդը, որ ամենաժխտականն է, վերսկսիլ
Սեպտեմբերին:

Չավի Կ'ուզէ Մարզել Պարսելոնան
Սպանիոյ «Պարսելոնա»ի նախկին ֆութպոլիստ Չավի Ալոնսօն յայտնած է իր
փափաքը դառնալու խումբին մարզիչը: Ան յայտարարած է, թէ ինք ներկայիս
կրնայ վարել խումբին մարզիչի պաշտօնը: Ան աւելցուցած է, թէ պաշտօնը
ստանձնելու պարագային, ինք որոշում պիտի կայացնէ:

Քէյն Դժգոհ Թոթընհէմէն
Անգլիոյ հաւաքականի եւ «Թոթընհէմ Հոցփըր»ի յարձակող Հերի Քէյն
յայտարարած է «Սքայ Սփորթ»ին կատարած յայտարարութեան մէջ, թէ
կրնայ հեռանալ ակումբէն: Ան իր դժգոհութիւնը յայտնած է ակումբին մէջ
յառաջդիմութեան բացակայութեան կամ սխալ ուղղութեամբ ուղղուելուն
համար: Մարզիկին համաձայնագիր ակումբին հետ կ’աւարտի 2024 թուականին:

Ֆութպոլին Ի՞նչ Ապագայ Կը Սպասէ
Քորոնա ժահրի համաճարակը ցոյց տուաւ Եւրոպայի տկար կողմերը: Անշուշտ,
թէ այս կարգի համաճարակի մը տարածումին հետեւանքները պիտի ազդէին
ամբողջ ցամաքամասին վրայ: Երկիրներու կանուխ չժարիլը համաճարակին
թափը աւելցուց: Մարզական կեանքն ալ հեռու չէր այդ համաճարակի
ազդեցութենէն:
Ներկայիս կարգ մը իտալական, սպանական եւ անգլիական ակումբներու
տնօրէնութիւններ մարզիկներուն կ’առաջարկեն կէս ամսական կամ զեղչ
ամսականին վրայ: «Պարսելոնա» արդէն սկսած է զեղչել ամսականներէն:
«Եուվենթիւս» վճարում պիտի չկատարէ ներկայիս: Տակաւին մէկ ամիս անցած
է համաճարակի առաջին ազդանշանէն եւ մրցումներու դադրելէն երկու շաբաթ
անցած է: Եթէ այս համաճարակը տեւէ երկար ժամանակ, ի՞նչ կրնայ ըլլալ
եւրոպական մեծ ակումբներու ապագան: Ըստ մարզական վերլուծողներու,
համաճարակի երկար տեւելու պարագային, ֆութպոլն ալ պիտի ազդուի եւ
կրնանք ականատես դառնալ օտարերկրեայ մարզիկներու թիւի եւ ակումբներու
պիւտճէի կրճատումին: ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ինֆանթինօ կը մտածէ 50 առ
հարիւր տոկոսով նուազեցնել բոլոր ակումբներու մարզիկներուն ամսականները,
կարենալ խումբերը տնտեսապէս ոտքի պահելու համար: ՖԻՖԱ-ն կը մտադրէ
օգնել կարգ մը համեստ եկամուտ ունեցող ակումբներու, անոնց տնտեսական
վիճակը բարելաւելու համար: Կը մտածուի նաեւ ամառուան փոխանցումներու
ժամանակամիջոցը երկարաձգել 16 շաբթուան փոխանակ ներկայի 12
շաբթուան, ակումբներուն յաւելեալ եկամուտ ապահովելու համար: Մէկ բան
յստակ է: Քորոնա ժահրի համաճարակէն առաջուան վիճակին վերադառնալը
կախում ունի ժամանակէն: Երկար տեւելու պարագային, ֆութպոլը կրնայ մտնել
փապուղի իր բոլոր ժխտական հետեւանքներով: Կրնայ ըլլալ, որ ֆութպոլը
վերադառնայ 1980-ականներու վիճակին, երբ մարզիկներ կը վճարուէին

հաւասարակշռուած աշխատավարձեր: Ապագան լեցուն է անակնկալներով:

Օսքար Թապարէս Պաշտօնազրկուած
Քորոնա ժահրի համաճարակը սկսած է ազդել երկիրներու հաւաքականներու
տնօրէնութեան վրայ: Ուրուկուէյի ֆութպոլի ֆետերասիոնի գործադիր
մարմինը իր վերջին ժողովին, Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառած
ամավարկի կամ պիւտճէի կրճատումներու պատճառով դադրեցուցած է 400
պաշտօնեաներու աշխատանքը: Այդ պաշտօնեաներէն մէկն էր հաւաքականի
մարզիչ Օսքար Թապարէսը: Թապարէս 2006 թուականէն ի վեր կը վարէր
հաւաքականի մարզիչի պաշտօնը: Խումբը իր ղեկավարութեամբ 2011
թուականին շահեցաւ Քոփա Ամերիքայի տիտղոսը:

Ճատրակ
Յաւակնորդներու Մրցաշարք

Առաջատարը Կրեց Իր
Առաջին Պարտութիւնը

Ռուսիոյ Եքաթերինպուրկ քաղաքին մէջ
շարունակուեցան ճատրակի աշխարհի ախոյեանութեան յաւակնորդներու մրցաշարքի
մրցումները: Մրցաշարքին յաղթողը պիտի մրցի աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուտ Քարլսընի դէմ, որոշելու համար աշխարհի 2020 թուականի
ախոյեանը: 7-րդ հանգրուանին, 2-րդ դիրքը գրաւող ֆրանսացի Մաքսիմ Վաշիէ
Լակրաւ ճերմակ քարերով մրցեցաւ առաջատար ռուս Եան Նեփոմնիաշչիի
դէմ եւ յաղթեց: Այս առաջատարին առաջին պարտութիւնն էր: Վաշիէ-Լակրաւ
կէտերով հաւասարեցաւ առաջատարին հետ եւ գրաւեց առաջին դիրքը: 7-րդ
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Վաշիէ-Լակրաւ - Նեփոմնիաշչի 1-0,
Քարուանա - Հաօ 0,5-0,5
Կրիշչուք - Կիրի 0,5-0,5,
Լիրէն – Ալէքսէենքօ 0,5-0,5
Դասաւորում.1) Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր.4.5 կէտ, 2) Ե.Նեփոմնիաշչի-Ռուս. 4,5
կէտ, 3)Ֆ.Քարուանա-ԱՄՆ 3,5 կէտ, 4)Ա.Կիրի-Հոլ. 3.5 կէտ, 5) Ու.Հաօ-Չին. 3,5
կէտ, 6)Ա.Կրիշչուք-Ռուս. 3,5 կէտ, 7)Տ.Լիրէն-Չին. 2.5 կէտ, 8) Ք.ԱլէքսէենքօՌուս. 2,5 կէտ:

Յաւակնորդներու Մրցաշարքը Յետաձգուեցաւ
Ճատրակի Միջազգային ֆետերասիոնի որոշումով առժամաբար դադրեցաւ
Յաւակնորդներու մրցաշարքը: Պատճառը Ռուսիոյ Դաշնութեան առած որոշումն
էր դադրեցնել օդային կապը երկրին հետ բացի ռուս քաղաքացիներ փոխադրող
օդանաւերէ դէպի Ռուսիա ուղղութեամբ, Քորոնա համաճարակին պատճառով:
ՖԻՏԷ-ն յայտարարեց, թէ մրցաշարքը պիտի շարունակուի 8-րդ հանգրուանէն
սկսեալ աւելի ուշ, այս տարուան ընթացքին:

Ճատրակի Ողիմպիականը Յետաձգուեցաւ
Ճատրակի Միջազգային ֆետերասիոնը՝ ՖԻՏԷ-ն որոշած է Ճատրակի
Ողիմպիական խաղերը յետաձգել մէկ տարի ժամկէտով, Քորոնա ժահրի
համաճարակին պատճառով: Խաղերը տեղի պիտի ունենային Ռուսիոյ
մայրաքաղաք Մոսկուայի մէջ, 5-էն 17 Օգոստոսի միջեւ:

Ողիմպիական Խաղերը Յետաձգուեցան
Ճաբոնի վարչապետը եւ Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի նախագահը
իրենց հեռաձայնային խօսակցութեան ընթացքին համաձայնեցան Ողիմպիական Խաղերը յետաձգել մէկ տարիով Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Խաղերը տեղի պիտի ունենան 2021 թուականին: Ճաբոնի վարչապետը
առաջարկած է յետաձգումը, որ ընդունուած է Միջազգային Ողիմպիական
Կոմիտէի նախագահ Պախին կողմէ:
Խաղերը յետաձգելուն պատճառներէն հիմնականը շատ մը երկիրներու
խնդրանքն է յետաձգել զանոնք: Երկրորդն է վարկանիշային մրցաշարքերու
տեղի չունենալը որոշելու համար Խաղերու մասնակից մարզիկները: Երրորդը
տնտեսական է, նկատի առնելով որ օդային կապի փակման պատճառով
շատ մը մարզասէրներ պիտի չկարենան ներկայ գտնուիլ Խաղերուն, Ճաբոնի
տնտեսութիւնը զրկելով միլիառաւոր տոլարի եկամուտէ:
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն յայտարարած է 2021-ին տեղի ունենալիք
Ողիմպիական Խաղերու օրերը: Խաղերը պիտի սկսին 23 Յուլիսին եւ պիտի
աւարտին 8 Օգոստոսին: Իսկ Փարալիմփիք Խաղերը տեղի պիտի ունենան
25 Օգոստոսի եւ 5 Սեպտեմբերի միջեւ:
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Անցեալէն Դեռ Ոտքի Մնացած Այդ Տունը
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Ե

րեք կամ չորս օր առաջ
հօրս տուած շաբաթականը
դեռ գրպանս էր: Անկիւնադարձի ծուռ փողոցի միւս
ծայրին, գիտէի թէ ձկնավաճառի
խանութ մը կար: Տէրը ապակիէ ցուցափեղկերու ետեւ ոտքի
կեցած, ամբողջ օրը օձաձուկ կը
տապկէր: Առանց փուշի բարակ
ողնայարով օձաձուկի ալիւրոտ
կտորները, սխտորի, քոմինի,
եւ ուրիշ համեմներու մէջ կը
թաթխէր եւ առջեւի տապակի
տաք իւղին մէջ կը նետէր: Ձուկը
գրեթէ եռացող իւղին մէջ շուտով
կը տապկուէր եւ ախորժաբեր
հոտը, ցուցափեղկէն դուրս
ելած ծխնելոյզէն, անմիջապէս
մինչեւ փողոցին ներսերը կը
տարածուէր:
Չդիմացողները կը մօտենային եւ աժան գինով ձուկ կը գնէին:
Խանութպանը առջեւի տրցակ մը թուղթերէն հատ մը կը փրցնէր, անով
«օրթաս» կը շինէր եւ օձաձուկի տաք կտորներ մէջը լեցնելով յաճախորդին կ’երկարէր: Ես կը սիրէի այդ խանութպանին գործածած համեմները
եւ ուրիշ անգամներ ալ գնած էի իր ծախած թարմ օձաձուկերէն, սակայն
այն օրը ձուկ չէր ուզածս եւ մասնաւոր նախընտրութիւն ալ չէի զգար մէջս:
Որոշեցի ձկնավաճառի խանութին շուրջերը աննպատակ թափառիլ:
Անցայ քովի փողոցին մէջտեղերը գտնուող աթթար ի մը առջեւէն, ուր
խռնուած ու խորունկ խանութի մուտքին երկու կողմերը, քով քովի
շարուած եւ վար ծալուած բերանով պարկերու մէջ, կային զանազան գոյներով եւ հոտերով համեմներ ու հունտեր, փշրուած կամ
բնական չափով դաշտերէն քաղուած հոտաւէտ բոյսեր եւ տարբեր
հիւանդութիւններ բուժող շատ ժողովրդական խոտեր:
Ես կը սիրէի Գահիրէի խայտաբղէտ եւ հոտերով լեցուն բոլոր աթթար
ի խանութները, ուր հասարակ ժողովուրդը կը յաճախէր ու դեղարանի
տեղ ալ կը գործածէր:
Շարունակեցի քալել ու ճամբուս վրայ հսկայ տակառներու մէջ փողկի,

վարունգի «թուրշի» եւ աղած սարտին ծախող խանութէ մը քիչ անդին,
մեր դրացի յոյն Տիմիթրի եղբայրներուն փողոցը մտայ: Անոնց նեղ
ճակատով նպարավաճառի խանութին դիմաց, անցեալ դարէն մնացած,
հին ու փոշիոտ միայարկանի շէնք մը կար: Առաջին նայուածքով դուրսէն
լքուած տունի տպաւորութիւն կու տար: Սակայն շինութեան ոճը գեղեցիկ
էր, եւ հակառակ օրուայ ճաշակին համար շատոնց նորոյթէ դադրած
ըլլալուն, ես դեռ գեղեցիկ կը գտնէի: Ասկէ զատ անոր փողոցին գրեթէ
մինչեւ կէսին յառաջացող գոց պատշգամը եւ անոր առանց դուրսի
տեսողութիւնը գոցելու, ու ներսը զով պահելու նպատակաւ շինուած
ցանցակերպ, կամ երբեմն ալ ուրիշ ձեւերով աշխատուած փայտէ
վանդակորմը զիս յատկապէս կը հետաքրքրէր:
Այդ հիւսուած վանդակորմը տան մտերմութիւնը դուրսի հետաքրքիր
աչքերէ հեռու կը պահէր, իսկ պատշգամին նրբութիւնը վերցնող, տակի
տարբեր նախշով աշխատուած փայտէ հաստ գերաններն ալ, տարբեր
տեսք ունէին եւ շինութեան գեղեցիկ ոճը կ’ամբողջացնէին...:
Սակայն անցեալէն դեռ ոտքի մնացած այդ տունը, իր տեսակին մէջ
միակն էր Տիմիթրիներու փողոցին մէջ: Գահիրէի մէջ շատ չկային այլեւս
այդ տուներէն...
Վարը, Տիմիթրիներու խանութին քով, փողոցի մայթէն աստիճան մը
բարձր, պատուհանի միշտ բաց փեղկերով, շաքար ծախող խանութ
մը կար: Ճակատին, անուն եւ ներսը ծախուած ապրանքի մասին
ակնարկութիւն չկար: Սակայն խանութը ճանչցուած էր եւ թաղեցիները
գիտէին թէ ներսը «Նատտաղա» ներ կը շինուէր ու կը ծախուէր: Անոնց
պէս ես ալ գիտէի եւ կէսօրէ վերջերը յաճախ կ’անցնէի ու Նատտաղաներ
կը գնէի տիրոջմէն: Անոնք շաքարեղէգի ռուպով, հալած շաքարով եւ
ուրիշ բաղադրութիւններով պատրաստուած յատուկ եգիպտական
համեղ շաքարներ էին որ դիւրին չէին գտնուեր ամեն տեղ: Քոյրս ու ես
շատ կը սիրէինք հոն շինուած այդ Նատտաղա ները եւ գնելու համար
երբ խանութին մօտենայի, արդէն դուրսէն մկրատով Նատտաղա կտրելու ձայներ կը լսէի...:
Սակայն այն օրը երբ Տիմիթրիներու քովի խանութին մօտեցայ,
կտրուող Նատտաղա ներու ձայներ չլսեցի,եւ երբ ներս մտայ շիշերու
մէջ պատրաստ Նատտաղա ներ չտեսայ:
Այն օրը տարեց խանութպանին քով շաքար չէր մնացած: Բայց
հաճոյակատար խանութպանը
- Սպասէ քիչ մը, փուռին մէջէն հանելու վրայ եմ ըսաւ եւ խանութին
ետեւի կողմը գնաց: Ես հասակիս չափ բարձր սեղանի մը քով կեցայ
ու սպասեցի:
Քամփինաս, Պրազիլ
Հատուած՝ Հեղինակին VEDERE NAPOLI գրութիւնէն

Յիշենք Լիբանանահայ Թատրոնի Վարպետներէն

Ժորժ Սարգիսեանը

(Մահուան 38-րդ Տարուան Առթիւ)
ՅԱՐՈՒԹ ԳՆԴՈՒՆԻ
*Ժ. Սարգիսեանը մօտ 30 տարի, որպէս
բեմադրիչ, դերուսոյց, դերասան եւ
թարգմանիչ, անխոնջ նուիրումով
նպաստած է լիբանանահայ թատերական շարժումի վերելքին, ղեկավարելով Համազգայինի «Գասպար
Իփէկեան» թատերախումբը։
*Մինչեւ 1971, «Գ. Իփեկեան» թատերախումբին մէջ, ունեցած է 27 տարուայ
դերասանական մասնակցութիւն եւ
24 տարուայ մասնակցութիւն որպէս
դերուսոյց-բեմադրիչ։ Կատարած է
ֆրանսերէն լեզուով 2 բեմադրութիւններ։
*Թարգմանած է 26 թատերախաղեր եւ
կատարած է 12 բեմականացում՝ հայ
հեղինակներու վէպերէն՝ ընդհանուր
թիւը 38 թատերախաղեր։
*Հայ հեղինակներու կողքին՝(Շանթ,
Պարոնեան, Րաֆֆի, Շիրվանզադէ,
Սունդուկեան), բեմադրած է նաեւ
օտար հեղինակներու գործեր՝ Իփսէն, Կոկոլ, Փանիոլ, Ռոմէն, Ֆերտինան,
Փիւժէ, Մանիէ, Փրիսթլի եւ ուրիշներ։

1965 ին կը պարգեւատրուի լիբանանեան «Մայրիի Ազգային Կարգի Ասպետ»
ի շքանշանով։
*Որպէս դերասան, Ժորժը ունէր բնական արտաքին տեսք, բեմական
ձայն ու առոգանութիւն։ Իր դերասանութեամբ, բեմադրութիւններով,
թարգմանութիւններով, ան բարձրացուց լիբհ. թատրոնին մահարդակը։
*Իր օրով եւ յատկապէս իր ջանքերով, հիմը դրուեցաւ Պուրճ Համուտի
«Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին։ (60-ական թուականներուն,
բացումը կատարուեցաւ 17 փետր. 1969 ին)
*Հայերէն լեզուն մաքուր հնչած է
բեմին վրայ՝ Ժորժ Սարգիսեանի
բեմադրութիւններուն մէջ։ Ան հոյլ
մը դերասան-դերասանուհիներ բեմ
հանած է, որոնցմէ շատեր յայտնի
անուններ են։
*Իր մասին կան բազմաթիւ գնահատականներ հայ թէ օտար մամուլի
էջերուն մէջ։
Ժորժ Սարգիսեանը, Պերճ Ֆազլեանը,
Վարուժան Խտըշեանը եւ Գրիգոր
Սաթամեանը, լիբանհ. թատրոնի մեր
սիւներէն են եւ իւրաքանչիւրը իր
ներդրումը ունեցած է մեր թատերական
շարժումի վերելքին մէջ։
*Ժորժ Սարգիսեանը եղած է լիբանանահայ բեմի արժանաւոր նուիրեալ մը
որ միշտ պիտի յիշենք։
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Օրէնքներու Հնազանդութիւն
ՄԱՇՏՈՑ ՔՆՅ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
«Այսպէս կ՚երեւի, թէ քաղաքակիրթ ժողովուրդներու ապրելու քաջութիւնը կը նուազի։
Գրեթէ ամէն երկրի մէջ ալ տաղանդաւոր
անհատներու թիւը կը պակսի։ Այս երեւոյթը
ահաբեկիչ նշանակութիւն մը ունի։ Անցելոյն հին
քաղաքակրթութիւնները այս պատճառով է որ
փշրուեցան։ Ջղային դիւրագրգռութիւն, մտային տկարութիւն, բարոյական ապականութիւն
եւ խելագարութիւն աւելի վտանգաւոր են
քաղաքակրթութեան ապագային համար, քան
ծաղկախտը, ժանտատենդը եւ խլիրդը։ Այս
վտանգներուն դարմանը պիտի ըլլայ բովանդակ
աշխարհի մէջ հաստատել մարդուն միտքը եւ
մարմինը խորապէս քննող եւ հասկցող ճշմարիտ
գիտութիւնը՝ որ կարող ըլլայ ճանչնալու մարդը
ֆիզիքապէս, մտաւորապէս եւ հոգեւորապէս»։
Այսպէս կ՚ըսէր Տքթ. Ալէքսիս Քէրրըլ (1873-1944,
որ 1912-ին Նոպէլեան մրցանակ ստացած է.
վիրահատ եւ բնախօս՝ գիտնական)։
Ֆիզիքական աշխարհը լեցուն է ճշմարտութիւններով, զորս ան կ՚արտայայտէ
«ֆիզիքական օրէնք»ներով եւ այդ օրէնքներուն
հնազանդելով է, որ մարդ կեա՛նք կը վայելէ։ Կարելի
է, եթէ փափաքուի, «ըմբոստանալ» օրէնքի դէմ,
սակայն կարելի չէ՛ զայն կոտրել, այլ ան մարդս
կը կոտրէ։
Մարդուս անիմաստ ապստամբութեան պատճառով ֆիզիքական, բնական օրէնքները երբեք
չեն վնասուիր, այլ մարդն է որ կը վնասուի։
Բնութիւնը, մարդս իր ստրուկը կ՚ընէ, երբ ան անոր
դէմ անհնազանդութիւն գործէ։ Իսկ միւս կողմէն
բնութիւնը ինքզինք մեր տրամադրութեան ներքեւ
կը դնէ, մեզի սպասաւորութիւն կ՚ընէ, երբոր մենք
կը հպատակինք։
Ուստի, բնական օրէնքներու գերիշխանութենէն
ազատագրուելու միա՛կ կերպն է անոնց հպատակիլ։ «Եւ ճշմարտութիւնը պիտի գիտնաք եւ այն
ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ»։
Այս ճշմարտութիւնը աւելի՛ եւս կը պարզուի,
երբ նկատի կ՚առնենք «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՕՐՆԷՔ»ները։ Մեր մարմինները որպէսզի իրենց
առողջութիւնը, կենսունակութիւնը, ուժերը,
նոյնիսկ գեղեցկութիւնը կարենան պահել, պէտք
է կարգ մը օրէնքներու հնազանդինք, ապա թէ ոչ
կը հիւանդանանք եւ կը մաշինք։
Եւ ինչպէս կ՚ըսէ Ս. Յ. Հալաճեան, քաղաքակրթութիւնը, բարեկրթութիւնը, նաեւ աշխարհի
խաղաղութիւնը եւ ապահովութիւնը կը պահանջեն այս «հնազանդութիւն»ը։
Ուստի, ան որ առողջապահական օրէնքները չի
ճանչնար, չի յարգեր, այլ անոնց դէմ անտարբեր
կը գտնուի, կ՚ապստամբի, յանուն ազատութեան
ուտելու, խմելու, զուարճանալու մէջ սանձ չի դներ
իր ախորժակին, իր ապրելակերպին, կանոնաւոր
քուն չի քնանար, իր մարմնոյն մաքրութեան հոգ
չի տանիր, եւ ասոնց նման մեծ ու պզտիկ հազար
ու մէկ տեսակ օրէնքներ եւ կանոններ կը կոտրէ,
անշո՛ւշտ պիտի տուժէ, իր առողջութիւնը, նոյնիսկ
իր կեանքը, վրայ պիտի տայ։
Առողջութիւնը օրհնութի՛ւն մըն է՝ զոր վայելելու
միակ կերպն է առողջապահական օրէնքները
ճանչնալ, զանոնք յարգել եւ անոնց հպատակիլ.
այս տեսակէտէն նայելով օրէնքի հպատակիլ
«գերութիւն» կամ «ստրուկութիւն» չէ, այլ ճշմարիտ ազատութիւն, քաղաքակիրթ եւ գիտակից
մարդու կեցուա՛ծք, որովհետեւ այդ կերպով է որ
մենք կրնանք ապահովել եւ վայելել մարմնական
առողջութիւն եւ կեա՛նք…։
Ի՞նչ է «ազատութիւն» քաղաքական եւ ընկերային
կեանքի մէջ։ Միթէ ան օրէնքէ, կանոններէ զերծ,
կամ առանց օրէնքի ապրի՞լ է։

Ո՛չ երբեք։
Ամէն օրէնք, ե՛ւ առողջապահական օրէնքներ
կ՚ապահովեն մարդուս իրական ազատութիւնը։
Քաղաքական ազատութիւնն ալ ո՛չ թէ օրէնքի
գերիշխանութենէն, հպատակութենէն դուրս, այլ
ընդհակառակը անոր ներքեւ ապրիլ է։
Ինչպէս որ բնութիւնը «քաոս»ի մը կը վերածուի երբ
բնական օրէնքները կը վերցուին, եւ կամ ինչպէս
որ մարմնոյն առողջութիւնը կը խանգարուի երբոր
առողջապահական օրէնքները կ՚անտեսուին,
նոյնպէս եւ քաղաքական աշխարհը քաոս մը,
անբնակելի անապահով վայր մը կը դառնայ
առանց օրէնքի, եւ կամ առանց օրէնքի հանդէպ
պէտք եղած յարգանքի։ Անիշխանութիւն կը
սկսի տիրել, երբ օրէնքը կը դադրի տիրելէ. իսկ
անիշխանութիւնը ազատութիւն չէ՛, այլ ամենէն
ահռելի ստրկութիւնն է։
Ո՞վ կրնայ պաշտպանել կամ արդարացնել այն
անհատը, որ տուեալ օրէնքի տրամադրութիւններուն դէմ կը մեղանչէ։
Արդարեւ, օրէնքի անհնազանդութիւնը վտանգ
կը ստեղծէ ոչ միայն անհնազանդ անհատին,
այլ ամբողջ ընկերութեան։ Այդպիսին ինքզինք
կ՚անպատուէ եւ կը ստորնացնէ։ Ինքնավար եւ
քաղաքակիրթ ըլլալը կը պարտադրէ որ մարդ մը՝
անհատ մը աւելի՛ եւ ո՛չ թէ նուազ օրինապահ ըլլայ։
Տուեալ օրէնքը անարգել, անոր դէմ ապստամբիլ՝
ամբողջ ընկերութիւն մը վտանգի ենթարկել՝
ապահովութիւնը, խաղաղութիւնը, ազատութիւնը
վտանգել, եւ փլուզումի մատնել կը նշանակէ։
Ներկայ ժամանակներու մեծ եւ աններելի
մեղքը միթէ օրէնքի անհնազանդութիւնը չէ՞.
օրինազանցութեան եւ ըմբոստութեան ոգի մը
օրէնքի դէմ, ամէն օրէնքի դէմ,- բարոյական,
ընկերային, քաղաքական, տնտեսական, եկեղեցական, ընտանեկան։
Օրէնքի անհնազանդութեան պատճառաւ
է որ ամէնուրեք կը տիրէ բաղխում, ցնցում,
տակնուվրայութիւն, անորոշութիւն, շուարում,
անհասկացողութիւն, հիւանդութիւն, ընդհանուր
առմամբ քաոսային վիճակ մը թէ՛ հաւաքական, թէ՛
անհատական ներքին եւ արտաքին աշխարհին
մէջ։
Մեծ, համբաւաւոր, հարուստ, հպարտ ազգեր
իսկ չեն վարանիր դիմադրելու օրէնքի անհնազանդութեան՝ ուխտադրուժ, անտարբեր անձերու
արարքին։
Ուստի օրէնքի անհնազանդութեամբ ստեղծուած
կացութիւնը իրօք շատ ցաւալի է։
Դարմանը ուրիշ տեղ կարելի չէ փնտռել եւ
գտնել, բայց միա՛յն օրէնքի հանդէպ յարգանքը
վերագտնելու եւ այդ օրէնքին անվերապահօրէն
հնազանդելու ոգին վերստանալու մէջ։ Այս
պարտականութիւնը կը ծանրանայ անխտիր
բոլոր անհատներու վրայ։ Անոնք իրենց արժանապատուութեանը սիրոյն համար գէթ պէտք է
յարգեն այն բոլոր օրէնքները, զորս դրուած են ո՛չ
միայն իրենց համար անհատապէս, այլ ամբողջ
ժողովուրդին գոյապահպանման, գոյատեւման եւ
հասարակաց օգտին եւ անվտանգութեան համար։
Բարեկրթութիւնը, իրապէ՛ս կը պահանջէ հնազանդիլ, եւ յարգել տուեալ օրէնքները…։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Յուշիկ փախչող իրիկուան ծիրանի լոյսն
է զուարթ...
Ոսկի թելեր՝ պլլուած խունկի թաւիշ
մշուշին.
Կապոյտ ծոպեր, ծիածան, ծփուն ձայներ,
միստիք վարդ
Լոյսէ արցունք մոմերու՝ որոնք հանդարտ
կը մաշին:
ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Լրատուութեան Գործընկեր

ՐԱՖՖԻ ԵՏԱԼԵԱՆ
(1973)
«Առեղծուածային մտքի արտացոլում»
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Ատրպէյճան Ներթափանցման Փորձ
Կատարած է. Հակառակորդին Կրակոցէն
Երեխայ Մը Վիրաւորուած է
Տաւուշի մարզի Նոյեմբերեանի
շրջանի հայկական դիրքերու
ուղղութեամբ ատրպէյճանական
կողմը ներթափանցման փորձ
կատարած է, հակառակորդը ետ
շպրտուած է, սակայն միաժամանակ թիրախի տակ յայտնուած են
Բաղանիս եւ Ոսկեւան գիւղերը.
Վիրաւորուած է Ոսկեւան գիւղի
բնակիչ երեխայ մը: Այս մասին կը
տեղեկացնէ ՊՆ խօսնակ Շուշան
Ստեփանեան:
«Այսօր ժամը մօտ ժամը 19:00-ին
ատրպէյճանական կողմը ձեռնարկած է ներթափանցման փորձի
Տաւուշի մարզի Նոյեմբերեանի
շրջանի հայկական դիրքերու ուղղութեամբ: Հայկական դիրքապահ
ուժերու գործողութիւններուն շնորհիւ հակառակորդը ետ շպրտուած է,
կորուստներու վերաբերեալ տեղեկութիւնները կը ճշտուին: Հայկական կողմը կորուստներ չունի,
գործողութիւններու հետեւանքով
թեթեւ վիրաւորուած է երկու զինծառայող: Միաժամանակ, հակառակորդը թիրախի տակ առած է
Բաղանիս եւ Ոսկեւան գիւղերը,

որուն հետեւանքով վիրաւորուած
է Ոսկեւան համայնքի բնակիչ
երեխայ մը, որ այդ պահուն կը
գտնուէր պատշգամը»,-յայտնած է
Ստեփանեանը:
Ան նաեւ նշած է, որ սահմանին
իրավիճակը կայունացնելու եւ
ատրպէյճանական զինուած ուժեր
ու այս պարագային` սահմանապահ ուժերու` համաճարակի
պայմաններուն մէջ ձեռնարկած
անպատկառ գործողութիւնները
սաստելու նպատակով ՀՀ զինուած
ուժերը պիտի դիմեն իրավիճակին
համարժէք գործողութիւններու, որու
հետեւանքների ամբողջ պատասխանատւութիւնը պիտի կրէ Ատըրպէյճանի ռազմաքաղաքական ղեկավարութիւնը:

Մահացած է Լեւոն Արոնեանի Կինը`
Արիանէ Քաոիլին
Կեանքէն հեռացած է Հայաստանի
ճատրակի ախոյեան Լեւոն Արոնեանի կինը` Արիանէ Քաոիլին:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` այս
մասին «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ
տեղեկացուցած է Լեւոն Արոնեանը:
«Բառեր չեմ գտներ արտայայտելու իմ
վիշտը տիկնոջս` Արիանէյի մահուան
կապակցութեամբ: Ան խելացի,
աշխատասէր եւ կենսուրախ մարդ
էր, որ գեղեցիկ կեանք ապրեցաւ»,նշած է Արոնեան:
Գրութեան տակ ցաւակցական
խօսքերով պատասխանած են
բազմաթիւ հանրաճանաչ շախմատիստներ, մասնաւորապէս,
աշխարհի ախոյեան Մագնուս

Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական
ճեմարանի 68 Սաները Եւ Անոնց
Ուսուցիչները Պիտի Տեղափոխուին
Հայաստան
Մարտ 31-ին Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինի նախաձեռնութեամբ
եւ ֆինանսաւորմամբ, Պարետատան եւ Արտաքին Գործոց Նախարարութեան համակարգմամբ, կազ-

Սահմանի Վրայ Ատրպէյճանի Հրահրած
Խախտումը Որեւէ Արդարացում Չունի.
Աննա Նաղդալեան
ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութիւնը խստօրէն կը դատապարտէ
Մարտ 30-ին հայ-ատրպէյճանական
սահմանին իրադրութիւնը լարելու
Ատրպէյճանի փորձերը։ Այս մասին,
ըստ Armenpress.am-ի, երէկուան
մամուլի ասուլիսին ընթացքին ըսած
է ՀՀ արտաքին գործոց նախարարի
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեան։
«Հրադադարի ժամանակ հրահրուած
այս խախտումը որեւէ արդարացում
չունի, յատկապէս այն պարագային, երբ աշխարհի բոլոր երկիրները,
ինչպէս նաեւ տարածաշրջանի
բժշկական միջոցները ուղղուած են
«քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին»,-

նշած է Նաղդալեան։
Յիշեցնենք, որ Մարտ 30-ին,
ժամը 19:00-ի սահմաններուն,
ատրպէյճանական կողմը ձեռնարկած էր ներթափանցման յարձակման փորձ Տաւուշի մարզի
Նոյեմբերեանի շրջանի հայկական դիրքերուն ուղղութեամբ:
Հայկական դիրքապահ ուժերու
գործողութիւններուն
շնորհիւ՝
հակառակորդը ետ շպրտուած էր,
կորուստներու վերաբերեալ տեղեկութիւնները կը ճշտուին: Հայկական կողմը կորուստներ չունի,
գործողութիւններուն հետեւանքով
թեթեւօրէն վիրաւորուած է երկու
զինծառայող:
Միաժամանակ,
հակառակորդը թիրախաւորած է
Բաղանիս եւ Ոսկեւան գիւղերը,
որուն հետեւանքով վիրաւորուած
է Ոսկեւան համայնքի բնակիչ փոքրիկ մը, որ այդ պահուն եղած է
պատշգամի մէջ: Փոքրիկի կեանքին
վտանգ չի սպառնար, բժիշկները
անոր վիճակը կը գնահատեն կայուն
ծանր: Փոքրիկը տեղափոխուած է
Երեւանի «Սուրբ Աստուածամայր»
բժշկական կեդրոն:
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Կարլսենը, կրանտմայստըր Անիշ
Կիրին եւ այլք:
Արոնեանի կինը Մարտ 15-ին` իր
վարած ինքնաշարժով Սեբաստիա
փողոցի վրայ զարնուած էր աղիւսէ
սիւնի մը: Ան ծանր վիճակի մէջ
տեղափոխուած էր հիւանդանոց:

մակերպուեցաւ յատուկ չուերթ`
իրականացնելու Հնդկաստանի մէջ
գործող Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի 68 սաներու եւ
անոնց ուսուցիչներու Հայաստան
փոխադրումը: Այս մասին կը
տեղեկացնէ Հայկական միասնական
տեղեկատուական կեդրոնը:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի
հովանիի տակ Հնդկաստանի մէջ
արդէն երկու հարիւրամեակ գործող
Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական
ճեմարանը հանրակրթական դպրոց
է, ուր կ՛ուսանին աշակերտներ հիմնականօրէն Հայաստանէն, Իրանէն,
Սուրիայէն, Իրաքէն եւ այլ երկիրներէ:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի վարչութեան եւ Վահան Թէքէեան Վարժարանի հոգաբարձութեան կազմի նախկին վաստակաշատ ատենապետ՝
հանգուցեալ ընկ. Տոքթ. Յարութիւն Եոզկաթլեանի զաւակը, Տոքթ. Ժոզէֆ
Եոզկաթլեան գիտակցելով այն ծանր պայմանները, որ լիբանանահայ
վարժարանը կը դիմակալէ եւ զօրակցելով իր հոգեհարազատ դպրոցին՝
Վահան Թէքէեան Վարժարանին ու մանաւանդ անոր ուսուցչական
անձնուէր կազմին, 300,000 լ.ո. կը նուիրէ անոր, կոչ ուղղելով դպրոցին
բոլոր բարեկամներուն իրենց լումաները չխնայել, այս դժուարին օրերուն
կողքին կանգնելու համար սերունդներ հայեցի ոգիով դաստիարակած
Վահան Թէքէեան Վարժարանին:

¸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

