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

Մարտ 31-ին, Արցախի մէջ տեղի ունեցան 
նախագահական եւ խորհրդարանական 
ընտրութիւններ, որոնք սկսան առա-
ւօտեան ժամը 8:00-ին, երբ բացուեցան 
282 ընտրական տեղամասերը, որոնց-
մէ մէկը կը գտնուէր Երեւանի մէջ` 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 
Արցախի Հանրապետութեան մնայուն 
ներկայացուցչութեան շէնքին մէջ, այլ տեղամաս մըն ալ հաստատուած էր 
Շուշիի քրէակատարողական հիմնարկին մէջ: Ժամը 20:00-ին փակուեցան 
ընտրական կեդրոնները:
Արցախի Հանրապետութեան Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբին 
կողմէ տրամադրուած տուեալներուն համաձայն, Արցախի Հանրապետութեան 
ընտրողներուն թիւը կը կազմէ 105,251: Ընտրութիւններուն մասնակցած է 
76,471 ընտրող (ընդհանուր թիւին 72,7 առ հարիւրը): Գործած են 8 ընտրական 
յանձնախումբեր` Ստեփանակերտի եւ Արցախի 7 շրջաններու մէջ:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի եւ Ազգային ժողովի համապետա-
կան ընտրութիւններուն դիտորդական առաքելութիւն իրականացնելու եւ 
ընտրութիւններուն ընթացքը լուսաբանելու համար Կեդրոնական ընտ-
րական յանձնախումբին մօտ հաւատարմագրուած էր 963 դիտորդ եւ 
լրատուամիջոցներու 231 ներկայացուցիչ:
Արցախի նախագահական պաշտօնին համար կը պայքարէին 14 թեկնածու-
ներ` Քրիստին Բալայեան, Վիթալի Բալասանեան, Սերկէյ Ամիրեան, Դաւիթ 
Բաբայեան, Բելա Լալայեան, Արայիկ Յարութիւնեան, Հայկ Խանումեան, 
Դաւիթ Իշխանեան, Վահան Բադասեան, Մասիս Մայիլեան, Աշոտ Ղուլեան, 
Ռուսլան Իսրայէլեան, Աշոտ Դադայեան եւ Մելսիկ Պօղոսեան:
Ազգային ժողովին համար ընտրութիւններուն կը մասնակցէին 12 քաղա-
քական ուժեր` Ազգային վերածնունդ կուսակցութիւն, Միասնական հայրենիք 
կուսակցութիւն, Անկախութեան սերունդ կուսակցութիւն, Հայ Յեղափո-
խական Դաշնակցութիւն, Արցախի յեղափոխական կուսակցութիւն, Ազատ 
Հայրենիք-ՔՄԴ կուսակցութիւններու դաշինք, Արցախի Արդարութիւն 
կուսակցութիւն, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցութիւն, Միացեալ 
Հայաստան կուսակցութիւն, Արցախի պահպանողական կուսակցութիւն, 
Լեռնային Ղարաբաղի համայնավար  կուսակցութիւն, Նոր Արցախ կուսակցու-
թիւններու դաշինք:

Մարտ 31-ին կայացած համապետական ընտրութիւններու ԱՀ Նախագահի 
ընտրութիւններուն ընտրողներու ընդհանուր թիւը կը կազմէ 104,348, իսկ 
քուէարկութեան մասնակիցներուն թիւը՝ 76,728 կամ 73.5%-ը:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 927986 (119.1/1 միլիոն) , մահացած են 46491 (6.0/1 միլիոն), բուժուած են 193434 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 479, մահացածներ` 14, բուժուած` 43
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 571 մահացածներ` 4, բուժուած` 31

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 69667 նոր վարակուածներ 4189  նոր մահացածներ
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Արցախի Նախագահական Եւ Խորհրդարանական 
Ընտրութիւններուն Մասնակցեցաւ 

76,471 Քուէարկող

Արցախի Մէջ Պիտի Իրականացուի 
Նախագահական Ընտրութեան Երկրորդ Փուլ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Երկու նոր հիւանդներ 
մահացան երէկ, որոնք 
վարակուած էին քորոնա 
ժահրով: Մահուան դէպքերը 
գրանցուեցան Պէյրութի 
Ռաֆիք Հարիրիի անուան 
պետական հիւանդանոցին մէջ:  
Ըստ հաղորդուածին, երկու 
պարագաներն ալ, որոնց 
տարիքները կը տարուբերին 
50-60 տարեկանի միջեւ, արդէն 
իսկ կը տառապէին քրոնիք այլ հիւանդութիւններէ:
Նոր պարագաներուն գրանցումով, Լիբանանի մէջ քորոնա ժահրով մահա-
ցածներուն թիւը հասաւ 14-ի:
Վերոյիշեալ հիւանդանոցին պատասխանատուները հաղորդեցին, տակաւին 
կայ իրենց մօտ մէկ հիւանդ, որուն առողջական վիճակը մտահոգիչ է:  
Առողջապահութեան նախարարը երէկ յայտարարած էր ժահրով վարա-
կուածներու 16 նոր պարագաներու մասին, որ Լիբանանի տարածքին 
վարակուածներուն ընդհանուր թիւը կը հասցնէ 479-ի:

Առողջապահութեան նախարար Համատ Հասան երէկ յայտարարեց, որ 
տակաւին անյստակ է Լիբանանի մէջ քորոնա ժահրի գործելիք աւերը: Այս 
պատճառով տակաւին պէտք է շարունակել չափազանց զգոյշ ըլլալ ըսած է 
նախարարը:
«Մենք տակաւին վտանգի գօտիին Մէջն ենք եւ փոթորիկին կիզակեդրոնը, 
որ կրնայ մեզի սայթաքեցնել եթէ չափազանց զգոյշ չշարժինք». Հաստատեց 
նախարարը ասուլիսի մը ընթացքին:
Նշենք, որ առողջապահական իրավիճակին այս անկայուն օրերուն 

կառավարութիւնը այսօր 
պիտի փորձէ Կեդրոնական 
Դրամատան մէջ կարգ մը 
պաշտօններու վրայ անձեր 
նշանակել:
Աւելցնենք, որ գետնի վրայ 
ապահովական իրավիճակն 
ալ շատ կայուն չէ մանաւանդ 
Թրիփոլիի մէջ ուր անկար-
գութիւններ կը գրանցուին:

Լիբանանի Մէջ Մահուան Երկու Նոր 
Պարագաներ. Քորոնա Ժահրով 

Մահացածներուն Թիւը Հասաւ 14-ի

Մենք Տակաւին Փոթորիկին Կիզակեդրոնին Մէջ 
Կը Գտնուինք. Հասան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Սկիզբը Էջ 01

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ռոպերթ Ապաճեան

Ռոպերթ Ալեքսանտր Ապաճեան 
(16 Նոյեմբեր 1996, Երեւան - 2 
Ապրիլ 2016, Արցախ), Հայաստա-
նի Հանրապետութեան զինուած 
ուժերու ծառայող, ՀՀ ԶՈՒ կրտսեր 
քսանապետ, Արցախի հերոս 
(յետմահու)։
Զոհուած է Քառօրեայ պատե-
րազմին՝ Մարտակերտի ուղղու-
թեամբ տեղակայուած դիրքը 
պաշտպանելու ժամանակ։
Ցուցաբերած բացառիկ քաջու-
թեան ու արիութեան համար 8 
Մայիս 2016-ին, Արցախի Հան-
րապետութեան նախագահի 
հրամանագրով յետմահու պար-
գեւատրուած է «Արցախի հերոս» 
ԼՂՀ բարձրագոյն կոչումով ու 
«Ոսկէ արծիւ» շքանշանով:
 Ռոպերթ Ալեքսանտրի Ապաճեա-
նը ծնած է 16 Նոյեմբեր 1996-ին՝ 
Երեւան։ Ունի աւագ եղբայր։
2003-ին ընդունուած է Երեւանի 

Շար. Էջ 06
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ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ-ø²Ô²ø²Î²Ü Îº²Üø4 ºðºøÞ²´ÂÆ, 24  Ø²ðî 2020

§øàðàÜ²¦-Æ Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜ Þî²äÆ 
Â¾Ä ¶ÆÌÜ ¾ (HOTLINE) 03-188911

Üáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ ï³ ñ³Í -
Ù³Ý ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ
øá ñ¿³ ÛÇÝ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ ÙÇõë »ñ ÏÇñ Ý» ñáõÝ
û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ -
ã³ Ï³½ ÙÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ ÃÇõÝÁ Ç ½û ñáõ
¿£ Â²êê Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ -
Õáñ ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ ëÇÝ Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ -
Ã³ó ùÇÝ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· -
Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷£

êåÇ ï³Ï ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
ß³ï »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û· Ýáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û· Ýáõ ÃÇõÝ
åÇ ïÇ ïñ³ Ù³¹ ñ»Ýù£ àã áù áõ ÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
Ù»Ýù áõ ÝÇÝù« Û³ï Ï³ å¿ë Ýáñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñáí í³ ñ³Ï Ù³Ý ³Ë ïá ñáß Ù³Ý Ýáñ
ùÝÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ Û³ÛïÝ áõ» ÉáõÝ ÉáÛ ëÇÝ ï³Ï£
ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« Æñ³ ÝÇÝ« Ý³ »õ ÙÇõë -
Ý» ñáõÝ¦£

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ³ÛÝ Ýßáõ ÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë -
Ï³ å¿±ë ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõ Õ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝã áõ³Íª
öÇ áÝÏ Ç ³Ý ÏÇÝ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ïñ³ Ù³¹ ñ» -
Éáõ àõ³ ßÇÝÏ ÃÁ ÝÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ Ã»³Ý
Ù³ ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ -
ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« μ³½ Ù³ ÃÇõ ³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý» -
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ï ñ³ëï »Ýù û· Ý» Éáõ£ Æμ ñ»õ
ûñÇ Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ ÃÇõÝ£ ²ïÇ Ï³ ÏÁ
Ùß³Ï áõÇ Ù»ñ ÏáÕ Ù¿£ ÎÁ Ï³ñ Í»Ù« áñ ßáõ ïáí
³ïÇ Ï³ Ñ³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ åÇ ïÇ ëï³ Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇ Ï³ áõ Ý» Ý³Ýù« ³å³ åÇ ïÇ Ï³ ñ» Ý³Ýù
μ³½ Ù³ ÃÇõ »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ û· Ý»É¦£

ê³ Ï³ÛÝ §èÆ² Üá íáë ÃÇ¦ Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ -
Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ Ñ³ Õáñ ¹»ó« áñ Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ

Ñá ·» õáñ å»ï ³Û³ ÃáÉ É³ ²ÉÇ Ê³ Ù» Ý¿Ç Û³Û -
ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ
μÅßÏ³ Ï³Ý Ý» ñáõ ÅÇ å³ Ï³ ëÇÝ Ù³ ëÇÝ »õ Ù»ñ -
Å³Í ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ §øá ñá -
Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝª ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇ ÍÇ ñÇÝ Ù¿ç ³é³ -
ç³ñÏ áõ³Í û· Ýáõ ÃÇõÝÁª Ýß» Éáí« áñ ²Ù» ñÇ Ï³Ý
³ÛÝ »ñ ÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ -
ñÁ ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£

§ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ å³ï ñ³ëï ¿
μÅßÏ³ Ï³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ »õ û· Ý» -
Éáõ ¹» Õá ñ³Û ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ ñû ñÇ Ý³Ï
Ëûë ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³ Ï³ ëáñ¹
áõ ÝÇù« ÇÝã å¿ë ÏÁ ï» Õ» Ï³ Ý³Ýù ØÇ ³ó »³É
Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõ ñ» ñ¿Ý£ ºñÏ ñáñ¹« Ó»½«
³Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ý»ñ¹« ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý Å³Ñ ñÁ
ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Ç ï»ñ« Ã¿ ÇÝã -
ù³ Ýá°í ÑÇÙ Ý³ õáñ »Ý ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ«
ë³ Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ ·á Ûáõ ÃÇõÝ
áõ ÝÇÝ« á±ñ Ë» É³ óÇ Ù³ñ ¹Á Ó»½ Ù¿ ¹» Õá ñ³Ûù
ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇ£ Â» ñ»õë Ó»ñ ¹» Õá ñ³Û ùÁ ÙÇ çáó ¿ª
³é³ õ»É »õë ï³ ñ³ Í» Éáõ ÑÇõ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÁ£ Ò» -
½Ç Ï³ ñ» ÉÇ ã¿ íëï³ ÑÇÉ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿
ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³ Ù¿ Ý¿ ÇÝ£

Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ Ñá ·» õáñ å» ïÁ Çñ Ëûë -
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñÁ Ïá ã³Í ¿
Çñ³Ý »³Ý å» ïáõ Ã»³Ý ·ÉË³ õáñ ÃßÝ³ ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ Ý» ñÁ μÝáõ -
Ã³· ñ³Í ¿ Çμ ñ»õ Ë³ μ» μ³ Ý»ñ£

Üß»Ýù« áñ Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ -
Ñ³ ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó© §Æñ³Ý ï³· -
Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ØÇ ³ó »³É Ü³ -
Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ -
ÝÇ¦£
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§Æð² ÜÆÜ ºô ÐÆô êÆ ê² ÚÆÜ øà ð¾² ÚÆÜ ú¶ Üº Èàô ØÆ ²ò º²È
Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ä²î ð²ê î² Î² Øàô ÂÆôÜÀ Æ ¼ú ðàô ¾¦

ÎþÀê¾ Âð²Øö

Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ Ñ³ ÝÇ
Û³Ûï Ý»ó© §²Ù» ñÇÏ »³Ý å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ
Ë³Ý ·³ ñ» óÇÝ §øá ñá Ý³¦-Ý í» ñ³Ñë Ïá Õáõ -
Ã»³Ý ï³Ï ³é Ý» Éáõ Æñ³ ÝÇ ç³Ý ù» ñÁ¦£

§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³ óáõ Ã»³Ý Ù¿ç
»Ýùª ³Ù» ñÇÏ »³Ý ³Ñ³ μ»Ï ã³ Ï³Ý áõ ³ÝÇ -
ñ³õ å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñáõÝ å³ï ×³ éáí« »õ
³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý»ñ ²Ù» ñÇ Ï³ ÛÇÝ  Û³ÝÓÝ áõ» ó³Ý¦«
Áë³õ èáõ Ñ³ ÝÇ£

§Æñ³Ý ï³· Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ
ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ ÝÇ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó Æñ³ ÝÇ Ý³ -
Ë³ ·³ ÑÁ£

ØÇÝã ³Û¹« ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ
ÙÁ Æñ³ ÝÇ Ù¿ç §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ  ³éÝãÁ -
õ³Í Çñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝÁ áñ³ Ï»ó §Æñ³ ÝÇ
â»é Ýá åÇ ÉÁ¦ª ³Ï Ý³ñ Ï» Éáí àõù ñ³Ý ÇáÛ Ù¿ç
1986¬ÇÝ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Í â»é Ýá åÇ ÉÇ ÑÇõ É¿ ³ -
Ï³Ý Ï³ Û³ ÝÇ ³Õ¿ ïÇÝ£

ä³ß ïû Ý³ ï³ ñÁ Û³Ûï Ý»ó« áñ ØÇ ³ó »³É

Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ³ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Íáó Ý³ Ë³ -
ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ ÁÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÁ Ïþû· ï³ -
·áñ Í¿« ÁÉ É³Û ³Û¹ ·³Õï Ý³ ·Ç ñáí ·Ç ÍÇ
×³Ù μáí« Ã¿ Ñ³ñ ó³ ËáÛ½ Ý» ñáõ ×³Ù μáíª
Çñ³Ý óÇ Ý» ñÁ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇÝ
ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ÷á Ë³Ý ó» Éáõ ù³ ç³ É» ñ» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£
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î²Î ²è Üº Èàô Æð² ÜÆ æ²Ü øº ðÀ¦
ÎþÀê¾ èàô Ð² ÜÆ

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó« áñ ÈÇå ÇáÛ
Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ù ÂñÇ ÷áÉÇÇ Ñ³ ñ³ õ³ ÛÇÝ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û ²½ -
·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ Ã»³Ý Ï³ é³ í³ ñáõ Ã»³Ý áõ Å» ñáõÝ
Ñ»ï í»ñ çÇÝ μ³ ËáõÙ Ý» ñáõÝ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ëå³ÝÝ áõ³Í »Ý
ãáñë Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ »õ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ ÙÁ£

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ ³ñ»õÙï »³Ý ßñç³ ÝÇ ·áñ Íá -
Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ  Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ Ñ³ ½³ ñ³ å»ï-½û ñ³ í³ñ
Ø³å ñáõù Ô³½ áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ ëå³Ý-
Ý áõ³Í »Ý ³Ù μáÕç ³Ýó »³É »ñ»ù ß³μ ÃÇ ûñª ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ -
ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ áõ Å» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ²ÛÝ ¼³ ñ³ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û
»ñ Ï³ ñ³ ï»õ å³ ß³ ñáõ Ù¿ ÙÁ »ïù£

²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ ñÁ Ù³ Ñ³ ó³Í ¿ Çñ
ëï³ ó³Í Í³Ýñ í¿ñ ù» ñáõÝ å³ï ×³ éáíª Ñ³ Ï³ é³Ï ½³ -
ÝáÝù ¹³ñ Ù³ Ý» Éáõ ÷áñ Ó» ñáõÝ£ §´³ Ý³ ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³ Ñ¿
³Ûë ¹Ç ³Ï Ý» ñÁ« »õ ³ñ ·»Éù ãáõ ÝÇ ½³ ÝáÝù ÈÇå Ç ³ Ï³Ý Ï³ñ -
ÙÇñ Ù³ ÑÇ ÏÇÝ ×³Ù μáí Çñ»Ýó Ñ³ ñ³ ½³ï Ý» ñáõÝ Û³ÝÓ Ý» -
Éáõ¦£

§êáõñ Ç ³ óÇ ³Ñ³ μ» ÏÇ ãÁ Çñ Ù³ Ñ¿Ý ³é³ç Ëáë ïá í³ Ý» -
ó³õ« áñ 10 Ãáõñ ù»ñ »õ 8 ëáõñ Ç ³ óÇ Ý»ñ ÷³ Ëáõë ïÇ ¹Ç Ù³Í
»Ý« »ñμ ½Ç ñ»Ýù ÷á Ë³¹ ñáÕ ½ñ³ Ñ³ å³ï Ù» ù» Ý³Ý Ñ³ñ -
õ³Í áõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃ ù³ é³½ Ù³ Ï³ Û³ Ý¿Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³ Ï³ÛÝ û· Ýáõ ÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ ë³Í« áñáí Ñ» ï»õ
å³ ß³ñ Ù³Ý ï³Ï ³éÝ áõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³Ûï Ý»ó Ñ³ ½³ ñ³ -
å»ï¬½û ñ³ í³ñ Ô³½ áõÇ£
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Âàôðø ¼Æ Üàôàð Üºð êä²Ü Ü²Ì ¾

èáõë ÇáÛ å³ßï å³ Ýáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Û³Ûï Ý»ó, áñ èáõë Ç ³Ý »õ Âáõñù Ç ³Ý ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
ÝÏ³ ï³ éáõÙ Ý» ñáí ëïÇå áõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ ï»É Æï ÉÇ åÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏá Õáõ Ã»³Ý »ñÏ ñáñ¹ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ£

Ü³ Ë³ å¿ë Íñ³·ñ áõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏá Õáõ ÃÇõÝÁ Ï³ ï³ñ -
õÇ ³Ù μáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³Û ñáõÕÇ ÇÝ íñ³Û, áñ Ð³ É¿å »õ È³ Ã³ù -
Ç³ ù³ Õ³ù Ý» ñÁ ÏÁ Ï³ å¿ Çñ³ ñáõ£

ÐëÏá Õáõ Ã»³Ý ³é³ çÇÝ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ³Ûë ³Ùë áõ³Ý
ëÏÇ½ μÁ Ïñ×³ï áõ» ó³õ ½ÇÝ »³É Ý» ñáõ ë³¹ ñ³Ýù Ý» ñáõÝ
å³ï ×³ éáí£
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í» ñ³ Ï³Ý· Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ μá Éáñ ßñç³Ý Ý» ñáõÝ Ù¿ç
³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÇõÝÝ áõ Ï³ Ûáõ Ýáõ ÃÇõÝÁ¦£

²ÝáÝù ùÝÝ³ñ Ï» óÇÝ Ý³ »õ ³ÛÝ ç³Ý ù» ñÁ, áñáÝù éáõ ë³ -
Ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñáõ ÃÇõÝÁ ßñç³ Ý³ ÛÇÝ áõ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ù³ -
Ï³ñ ¹³ ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³ ÷¿ª ù³Ý ¹» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ å³ -
ß³ ñáõ ÙÁ »õ çÝç» Éáõ Ñ³ Ù³ñ å³ï Å³ÙÇ çáó Ý»ñÝ áõ ëáõñ Ç ³ -
óÇ Åá Õá íáõñ ¹Ç Ù» Ïáõ ë³ óáõ ÙÁ£

²ë³ï »õ ÞáÛ Ïáõ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ ·á Û³ óáõ óÇÝ  Û³ é³ -
çÇ Ï³ ÛÇÝ áñ ¹»·ñ áõ» ÉÇù Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ó ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ -
Ý» ñáõÝ áõ ³éÝ áõ» ÉÇù ù³Û É» ñáõÝ ßáõñç£
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êÇ ñ» ÉÇ° Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý»ñ,
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ ëï»Õ Í³Í ³Ûë ï³· Ý³ åÁ

Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, μá Éáñë ÙÇ ³ë Ý³ μ³ñ Ñ» -
ï» õÇÝù å³ß ïû Ý³ Ï³Ý óáõó ÙáõÝù Ý» ñáõÝ áõ Ý³ -
Ë³½ ·áõ ßáõ Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ Åá Õá íáõñ ¹Á, ÇÝã å¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý ·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Ç ï³Ï óáõ Ã»³Ùμ
»õ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ Ñ» ï» õÇ ³Ûë
Ñ³ñ óÇÝ£ 

²é ³Û¹, ¼³Ñ É¿Ç, Ä³ É³ É³ ÛÇ »õ è³ Û³ ùÇ Ù»ñ
Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝ ïñ³ Ù³¹ ñáõ Ã»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³Ý ÙÇ ç³ Ï³Ý û· Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ» é³ -
Ó³Û Ý³ ÛÇÝ Ñ» ï»õ »³É ÃÇõ» ñÁª 03-071090, 03-
274641£

ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ Îà ØÆ î¾
¼³Ñ É¿

³ëÇ Ï³ Ý³ »õ ÇÝã áñ ï»Õ
ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ¿ å» ï³ -
Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñáõÝ«
Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ
³ÛÝ Íñ³ ·Çñ Ý» ñáõÝ« áñáÝù
ÏþÇñ³ Ï³ Ý³ó Ý¿ ³éáÕ ç³ -
å³ Ñáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ« ³ñ ï³ Ï³ñ· Çñ³¹ -
ñáõ Ã»³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÝ
Ù¿çª å³ ñ¿ ï³ ïáõ ÝÁ »õ ³Û -
Éáù¦« Û³Ûï Ý»ó ³Ýª ³õ»Éó Ý» -
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ» ñáõÝ
μ³ ñá Û³ å¿ë ³Ý ÃáÛ É³ï ñ» ÉÇ
ÏÁ ÝÏ³ ï»Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý
¹ñ¹³ å³ï ×³é Ý» ñ¿ Ù»Ï Ý³Í
Ñ³ Ï³¹ñ áõÇ ÉÁ »õ Ù¿Ï ¹Ç ù³ß -
õÇ ÉÁ£

Ð³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý ³ñ -
Ó³ ·³Ý ·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ -
ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý ÙÇáõ Ã»³Ý ³Ý -
¹³Ù Ý» ñÁ« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ -
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³ ÷³ ½³Ýó
¹ñ³ Ï³Ý ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇÝ« ³Û É»õ
ß³ ï» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
»ñ³Ë ï³ ·Ç ïáõ Ã»³Ý Ëûë -
ù»ñ: §Ø³ñ ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
Ñ»é áõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùû ï» Ý³Ý«
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý  å³ ñ³ ·³ Ý»ñ Ï³Ù ³Ë ï³ Ñ³ -
Ý»É Çñ»Ýó Ù» ù» Ý³ Ý» ñÁ« ·ñ³ ë»Ý »³ ÏÇ Ï³Ù
Ë³ Ýáõ ÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³Ï Ý» ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û -
ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹ÇÏ Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³ -

·Çñ Ý» ñáõ »õ ³ç³Ï óáõ Ã»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñ -
Í»Ýù« å» ï³ Ï³Ý ûÕ³Ï Ý» ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³ ïÇ ³é Ý»Ý ³Ûë ³Ù¿ ÝÁ¦« »½ ñ³ ÷³ Ï»ó
ÐÚ¸ §ÜÇ ÏáÉ ²Õ μ³É »³Ý áõ ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý
ÙÇáõ Ã»³Ý í³ñ ãáõ Ã»³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇ ãÁ:
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§øá ñá Ý³¦ Å³Ññ Ïáã áõ³Í ³Ûë ³Ý» ñ» õáÛÃ

ÃßÝ³ÙÇ ÇÝ ¹¿Ù å³Û ù³ ñ» Éáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ÙÇ çá óÁ Ù»ñ
³ÝÓ Ý³ Ï³Ý í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ý ß» Õû -
ñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ ñáõ Ã»³Ùμ ·áñ Í³¹ ñ»Ýù ³Ûë Ù³ ëÇÝ
»Õ³Í μá Éáñ Ã» É³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ:

ÎÁ Ù³Õ Ã»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÁ Ù»½ Ù¿ Ñ» -
éáõ å³ Ñ» Éáõ ÖÆ ¶º ðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³ Ï³Ý »õ û· ï³ Ï³ñ
¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõ ÃÇõÝÁ áõ Ý» Ý³Ý:

¶áñÍ Ý³ Ï³ Ýû ñ¿Ý ³ñ ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë -
Ë³Ý ù³Û É» ñáõ ¹Ç Ù³Í »Ýùª Û³ é³ ç³ó Ý» Éáí ù³ Õ³ -
ù³ å» ïáõ Ã»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²Õ Ã³ Ù³ñ¦ Ù³ë Ý³ ×Çõ -
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ï³ñ μ»ñ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ μ»ñ«
áñáÝù μÍ³ËÝ ¹Çñ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ
Ï³ ï³ ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñ ï³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÁ:

²©- ÀÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ñ³ñ ó» ñáõ ßï³å Ù³ñ ÙÇÝ«
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½ Ù»Ý Ù»ñ μá Éáñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ -
éáÛó Ý» ñÁ:

´©- ´ÅßÏ³ Ï³Ý ³ÝÓ Ý³ Ï³½ ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÇßï å³ï ñ³ë ï³ Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñ Ó³ ·³Ý ·» Éáõ
³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý» ñáõ:

¶©-ä³ ñ» Ý³ õá ñáõ ÙÇ »õ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Û³ÝÓ -
Ý³ ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ ï³ ñ¿ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý»ñ »õ
ë³ñ ù³ õá ñáõÙ Ý»ñ ³å³ Ñá í» Éáõ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ:

¸©- ²éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ßï³ åÇ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ -
μÁ« áñ ëï³ÝÓ Ý³Í ¿ ÈÇ μ³ Ý³Ý »³Ý Ï³ñ ÙÇñ Ë³ ãÇÝ
Ñ»ï Ï³å å³ Ñ» ÉÁ ³éûñ »³Û ¹ñáõ Ã»³Ùμ: àñ» õ¿ í³ -
ñ³Ï Ù³Ý å³ ñ³ ·³ ÛÇÝ ÑÇõ³Ý ¹ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ù³ -
å³ ï³ë Ë³Ý å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»Õ Í» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ·Çõ -
ÕÇÝ ÏáÕÙ Ý³ ÏÇ Ùáõï ù» ñÁ ÷³Ï áõ» ó³Ý »õ ²ÛÝ ×³ñ
ÙïÝ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ ñá Ý³ Ï³Ý Ùáõï ùÁ« áõñ
Ñ³ë ï³ï áõ³Í ¿ ëïáõ· Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:

²ÛÝ ×³ ñÇ μá Éáñ Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ï»¹ ñáÝ -
Ý» ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ ÝÇõ ÃÇ í³ ×³ é³ ïáõ -
Ý»ñÝ áõ ¹» Õ³ ñ³Ý Ý» ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ Åá Õá íáõñ ¹Á ÏÁ
ÙÝ³Û ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç: ºñ Ã» õ» ÏÁ ËÇëï å³Û Ù³ Ý³ -
õáñ áõ³Í ¿ ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³Ï ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ ñÇù Ý» -
ñáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ùûï ï» ÕÇ áõ Ý» ó³õ Ñ³Ý -
¹Ç åáõÙ ÙÁª ·Çõ ÕÇë í³ ×³ é³ ïáõ Ý» ñáõ ë» ÷³ Ï³ -
Ý³ ï¿ ñ» ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùÇÝ
·ÉË³ õá ñ³ μ³ñ ùÝÝ³ñÏ áõ» ó³Ý ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ
³å³ Ñáí Ù³Ý  Ñ³ñ óÁ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ Ý³ Ë³½ ·áõ ß³ -
Ï³Ý »õ Ï³Ý Ë³ñ ·ÇÉ Ù³Ý ³Ù¿Ý Ó» õÇ ÙÇ çáó Ý» ñáõ
·áñ Í³¹ ñáõ ÃÇõÝÁ ³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ã³ ÷³ ÝÇß Ý» -
ñáõ Ë³Ëï Ù³Ý »õ ë³ Ï³ ·Ç Ý» ñáõ ã³ ñ³ ß³Ñ Ù³Ý
³éáõÙ Ý» ñáí£

ÐÚ¸ §Î³ñ ÙÇñ É»é¦ Ïá ÙÇ ï¿Ý ³éûñ »³Û ¹ñáõ -
Ã»³Ùμ Ý»ñ Ï³ Ûáõ ÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ »³Ý¦ Ï»¹ ñá ÝÇÝ
Ù¿ç:

êáÛÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ÏÁ Û³Ûï Ý»Ýù Ù»ñ Ñ³Û ñ» -
Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝª  ËÝ¹ñ» Éáí μá Éá ñ¿Ý« áñ ÇÝã å¿ë ³Ù¿Ý
³Ý ·³Ù« ³Ûë ï³· Ý³ åÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ³É óáõ ó³ μ» ñ»Ý
³Ù¿Ý Ó» õÇ ·áñ Í³Ï óáõ ÃÇõÝ:

ÈÇ³ ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³· Ý³åÝ ³É åÇ ïÇ
ßñç³Ý ó»Ýù:

ÐÚ¸ §Î²ð ØÆð Èºè¦ Îà ØÆ î¾

Âð²Øö ÎÀ Ú²Ú î² ð² ð¾« àð §øà ðà Ü²¦
Ä²Ð ðÆÜ  ä²î Ö² èàì §øÆâ ØÀ 
´²ð Î² ò²Ì¦ ¾ âÆ Ü²ê î² Ü¾Ü

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ -
×³ ñ³ ÏÇÝ å³ï ×³ éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í¦ ¿ âÇ Ý³ë ï³ -
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³ Ã»ñ ÃÁ£

§àñ ù³Ý ³É Û³ñ ·»Ù âÇ Ý³ë ï³ÝÝ áõ Ý³ Ë³ ·³Ñ êÇ
ÒÇÝ ÷Ç ÝÁ« ³Ý Ï»ÕÍ Áë» Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í »Ù âÇ Ý³ë -
ï³ Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇ ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ£

§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ ëÇÝ ï»Õ »³Ï å³ Ñ¿ ÇÝ Ù»½¦«
³õ»É óáõ ó³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñÁª ÝÏ³ -
ïÇ áõ Ý» Ý³ Éáí âÇ Ý³ë ï³ ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ ëÏ½μÝ³ Ï³Ý ÷áõ ÉÁ£

´³ óÇ ³ï Ï¿« Âñ³Ù÷ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÁ Ïá ã³Í ¿ §ãÇ -
Ý³ Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿ »õ Ý³ Ë³ å¿ë ³Û¹ Ó» õ³ Ï»ñ åáõ ÙÁ ùÝÝ³ -
¹³ï áõ³Í ¿ñ ²éáÕ ç³ å³ Ñáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ Ï³½ -
Ù³ Ï»ñ åáõ Ã»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ ñ³ ÏÁ §³½ ·³ ÛÇÝ
ë³Ñ Ù³Ý Ý»ñ ãÇ ×³Ýã Ý³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛ Ý³ó áõÇ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ »ñÏ ñÇÝ Ñ»ï¦£

Âñ³Ù÷ Ý³ »õ ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ âÇ Ý³ë ï³ ÝÁ Ù»ñ Å» ÉáõÝ
Ñ³ Ù³ñ ³Ù» ñÇÏ »³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ
§³½ ·³ ÛÇÝ Ñå³ñ ïáõ Ã»³Ý ¹ñë» õá ñáõÙ ¿¦£

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ Ý³ Ë³ å¿ë âÇ -
Ý³ë ï³ ÝÇ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ù» Õ³¹ ñ³Í ¿ñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ ëÇÝ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ Å³ Ù³ -
Ý³ ÏÇÝ ãï» Õ» Ï³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñª Ýß» Éáí« áñ §³ß Ë³ñ ÑÁ Ù»Í
·ÇÝ ÏÁ í×³ ñ¿¦ ³ïáñ å³ï ×³ éáí£ 

Âñ³Ù ÷Ç í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
Ëáñ Ñáõñ ¹Á §ÂáõÇ ÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ñ ãÇ Ý³ Ï³Ý
Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Ý» ñÁª ½³ ÝáÝù ÷³ë ï³ óÇ Ù» Õ³¹ ñ» Éáí Ñ³ -
Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏ Ý» ñáõ »õ Éñ³· ñáÕ Ý» ñáõª ³Û¹
Ù³ ëÇÝ Ñ³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý Û³Ûï Ý» Éáõ μá Éáñ ÷áñ Ó» ñÁ ×Ýß» -
Éáõ »õ íï³Ý ·³ õáñ í³ ñ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ ïáõ »³É Ý» ñÁ Ã³ùó Ý» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£
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«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911

թիւ 147 հիմնական դպրոց, որ 
աւարտած է 2012-ին։
2012-ին ընդունուած է Երեւանի 
պետական յենակէտային բժշկա-կան 
քոլէճ։ Քոլէճը աւարտած է 2014-ին՝ 
ատամնատեխնիկի որա-կաւորումով։
2014-ին ընդունուած է Մայր 
Թերեզայի անուան բժշկական 
հիմնարկ։
Ռոպերթ Ապաճեան պարտա-
դիր ժամկէտային զինուորական 
ծառայութեան անցած է 2014/2 
զօրակոչով՝ Արաբկիրի ԶԿ-ից։ Բարձր 
առաջադիմութեան շնոր-հիւ ստացել 
է կրտսեր սերժանտի կոչում։
2 Ապրիլ 2016-ի լուսցող գիշերը 
Արցախ-Ազըրպէյճանական շփման 
գիծի ամբողջ երկայնքով հակա-
ռակորդի զինուած ուժերու ստորա-
բաժանումները լայնածաւալ յար-
ձակումներ կը կատարեն։ Սկզբնա-
պէս հիւսիս-արեւելեան ուղղութեամբ 
տեղակայուած յենակէտային դիրքերը 
հրետակոծելոէ ետք ազրպէյճանա-
կան ուժերը կ’անցնին գրոհի։ Շուրջ 
երեք հարիւր հոգիէ բաղկացած 
խումբերը, զինուած ըլլալով նաեւ 
թանկերով, փորձ կը կատարեն՝ 
գրաւելու համար հայկական 
դիրքերը։ Խումբի հրամանատար՝ 
ՀՀ ԶՈւ կապիտան Արմենակ 
Ուրֆանեանի ղեկավարութեամբ, 
վեց հոգիէ բաղկացած սահմա-
նապահ ուժերը կ’անցնին շրջանա-
կաձեւ պաշտպանութեան՝ երկու 
անգամ յաջողութեամբ ետ շպրտե-
լով թշնամիի լայնածաւալ յարձա-
կումները՝ այդ ընթացքին խոցելով 
նաեւ թշնամիի մէկ թանկ։ Անյաջող 
յարձակման փորձէ ետք թշնամին 
ետ կը քաշուի եւ կրկին կը սկսի 
հրետանակոծել հայկական դիրքե-
րը։ Արկերէն մէկուն պայթիւնէն 
շուտով կը զոհուին կապիտանը եւ 
գնդացրորդ Քիարամ Սլոյեանը։
Խումբի հրամանատարի մահէն ետք, 
ոտքի վիրաւորում ստացած Ռոպերթ 
Ապաճեանը հրամանատարութիւնը 
կը վերցնէ իր վրայ եւ պատնէշի վրա-

յէն կը շարունակէ մարտը։ Նկատելով, 
որ խրամատին մէջ զինամթերքը կը 
վերջանայ, զինուորները կ’ուղարկէ 
փամփուշտ բերելու։ Այդ ընթացքին 
հակառակորդը կը յաջողի թափանցել 
դիրք։ Ապաճեանը, կողքին մնացած 
միակ ծառայակիցի՝ վիրաւորում 
ստացած գնդացրորդ Անդրանիկ 
Զոհրապեանի հետ, յամառ դիմա-
կայութեամբ, կը նահանջեն դէպի 
դիրքային կացարան։ Արիւնահո-
սութենէն շուտով կը մահանայ 
Զոհրապեան։ Մարտական խորշի 
մէջ դիրքաւորուելով, Ռոպերթ 
Ապաճեանը մինչեւ վերջին փամ-
փուշտը կը շարունակէ միայնակ 
կռուիլ թշնամիի մեծաթիւ ուժերու 
դէմ, միեւնոյն ժամանակ կապ 
հաստատելով գումարտակի 
հրամանատարի հետ եւ վերջինիս 
կարեւոր տեղեկութիւններ հաղոր-
դելով դիրքին վրայ կատարուող 
դէպքերուն մասին։ Նկատելով իրեն 
մօտեցող թշնամին, Ապաճեանը 
վերջին անգամ կապի դուրս եկած 
է եւ ըսած, որ արդէն հանած է իր 
մօտ մնացած վերջին նռնակը ու 
պատրաստ կը սպասէ՝ որպէսզի 
մօտենան, իր հետ միասին պայ-
թեցնելու համար անոնց, որ 
չյանձնուի։ Տեսնելով իրեն մօտե-
ցող հակառակորդը, Ապաճեանը 
բացուած նռնակը կը թաքցնէ ափի 
մէջ եւ ձեռքերը վեր կը բարձրացնէ, 
իբր թէ կը յանձնուի։ Թոյլ տալով, 
որ բաւականաչափ իրեն մօտենան, 
Ապաճեանը իր հետ միասին նռնա-
կով կը պայթեցնէ հակառակորդի 
քանի մը զինուոր։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-
տութեան պետական սահմանը 
պաշտպանելու ժամանակ ցուցա-
բերած բացառիկ քաջութեան ու 
արիութեան համար ԼՂՀ ՊԲ N 
զօրամասի չորրորդ հրաձգային 
գունդի երկրորդ հրաձգային դասա-
կի ջոկի հրամանատար, կրտսեր 
ծառայող Ռոպերթ Ապաճեանը 
յետմահու պարգեւատրուեցաւ 

«Արցախի հերոս» ԼՂՀ բարձրա-
գոյն կոչումով ու «Ոսկէ արծիւ» 
շքանշանով:
Անձնազոհ քայլով Ռոպերթ Ապա-
ճեանը նաեւ փրկած է թիկունքէն 
օգնութեան հասած հայկական 
ուժերու զինուորներուն։
8 Ապրիլին, կողմերու միջեւ 
նախապէս ձեռք բերուած պայ-
մանաւորուածութեամբ կ’իրա-
կանացուին զոհուածներու մար-
միններու որոնողական աշխա-
տանքներ, որոնց պատճառով 
հայկական կողմը կը յայտնաբե-
րէ Ապաճեանի եւ Զոհրապեանի 
դիակները։
11 Ապրիլին զինուորական 
կարգով Ռոպերթ Ապաճեանը 
հողին յանձնեցին «Եռաբլուր» 
զինուորական պանթէոնին մէջ։ 
Հոգեհանգիստը տեղի ունեցաւ 
Երեւանի Սուրբ Յովհաննէս 
Մկրտիչ եկեղեցւոյ մէջ։

2-էն 5 Ապրիլ 2016-ի ինկած 
ժամանակաշրջանին մէջ հակա-
ռակորդի լայնածաւալ ռազմական 
գործողութիւններու ընթացքին 
Արցախի Հանրապետութեան 
պետական սահմանը պաշտպա-
նելու ժամանակ ցուցաբերած 
բացառիկ քաջութեան ու արի-
ութեան համար ԼՂՀ նախագահ 
Բակօ Սահակեանի հրամանով 
Ռոպերթ Ապաճեանի յետմա-
հու կը շնորհուի «Արցախի 
հերոս» Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետութեան բարձրագոյն 
կոչում եւ «Ոսկէ արծիւ» շքանշան։ 
Ապաճեան կը դառնայ 24-րդ 
անձը, որ կ’արժանանայ «Արցա-
խի հերոս» բարձրագոյն կոչման, 
ինչպէս նաեւ տուեալ տիտղոսի 
ամէնէն երիտասարդ կրողը (19 
տարեկան)։
Երեւանի թիւ 147 հիմնական 
դպրոցը, ուր յաճախած է Արցա-
խի հերոս Ռոպերթ Ապաճեանը, 
2017-էն կը կրէ անոր անունը:

Արցախի Մէջ Պիտի Իրականացուի 
Նախագահական Ընտրութեան Երկրորդ Փուլ

Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ այս մասին 
այսօր կայացած լրագրողներու հետ 
ճեպազրոյցի մը ընթացքին ըսած 
է ԱՀ Կեդրոնական ընտրական 
յաձնաժողովի նախագահ Սրբուհի 

Արզումանեան:
Անոր խօսքով՝ անվաւեր քուէա-
թերթիկներուն թիւը կազմած է 
2625 կամ քուէարկութեան մաս-
նակիցներուն 3.5 %-ին կողմէ ոչ 
ճիշդ լրացուած քուէաթերթիկները:
Այսպիսով՝ Քրիստին Բալայեանին 

կողմ քուէարկած է 202 ընտրող կամ 
կողմ քուէարկած քուէաթերթիկնե-
րու 0.3 %-ը, Վիտալի Բալասանեան՝ 
10,755 կամ 14.7 %-ը, Ամիրեան 
Սերգէյ՝ 106 ընտրող կամ 0.2 %, 
Դաւիթ Բաբայեան՝ 587 ընտրող կամ 
0.8%, Բելլա Լալայեան՝ 162 ընտրող 
կամ 0.2%, Արայիկ Յարութիւնեան՝ 
36,076 կամ 49.26 %, Հայկ Խանու-
մեան՝ 962 ընտրող կամ 1.3%, Դաւիթ 

Իշխանեան՝ 1873 ընտրող կամ 2.56 
%, Վահան Բադասեան՝ 743 ընտ-
րող կամ 1%, Մասիս Մայիլեան՝ 
19,360 կամ 26.4%, Աշոտ Ղուլեան՝ 
1683 ընտրող կամ 2.3%, Ռուսլան 
Իսրայէլեան՝ 368 ընտրող կամ 0.5%, 
Աշոտ Դադայեան` 198 ընտրող կամ 
0.3%, Մելսիկ Պօղոսեան՝ 141 ընտ-
րող կամ 0.2%:
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ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Գուրգէն Համալեան
1896՝ Այնթապ-18 Հոկտեմբեր 1968՝ Պէյրութ

Երախտաւոր Գուրգէն Համալեան 
ծնած է Այնթապ (ներկայ Թուրքիա) 
1896 թուականի Ապրիլ ամսուն, 

Յակոբ Համալեանի եւ Զարուհի Պաս-
թաճեանի հայաբոյր յարկին տակ: Այնթապի 
Վարդանեան ընկերութիւնը 1899-ին հիմը 
կը դնէր Այնթապի ազգային մանկա-
պարտէզին:  Հայրը՝ Յակոբ, Այնթապի մէջ 
ծանօթ էր որպէս եկեղեցասէր ու կրթասէր 
ազգային, ու վարիչներէն էր Վարդանեան 
ընկերութեան: Ազգային մանկապարտէզ 
յաճախող առաջին  մանուկներէն կը դառ-
նայ Գուրգէն մուտք գործելով այնտեղ, 
շարունակելու համար Վարդանեան կրթա-
րանի նախակրթական եւ միջնակարգ 
բաժինները:
1912-ին բարձրագոյն կրթութեան համար 
Գուրգէն մուտք կը գործէ Կիլիկեան ճեմա-
րանը, դառնալով հաստատութեան առա-
ջին ուսանողներէն մին: 1915-ի Սեպտեմբերին, Համալեան ընտանիքը կը 
պարտադրուի մաս կազմել դէպի Տէր-Զօր (Սուրիա) տարագրուող կարաւանին:
Գուրգէնի հայրը՝ Յակոբ, որ հանրածանօթ էր որպէս Յակոբ էֆէնտի, Այնթապի 
մէջ եղած էր հիւսուածեղէնի գործարանէն ներս մեծ վարպետ մը: Ան բարեկամ 
թուրքի մը միջոցաւ կը յաջողի Պերեճիկի վրայով փախչիլ ու հաստատուիլ 
Նիկիպ, ուր կը մտնէ կառավարական արհեստանոց մը, որպէս հիւսուածեղէնի 
բաժնի վարիչ: Նիկիպի այս արհեստանոցը օրհնութիւն մը կ՝ըլլայ հարիւրաւոր 
հայ տարագիրներու, ներառեալ՝ Գուրգէնին, որ կը փրկուի զինուորագրութիւնէ 
ու արհեստանոցին մէջ կը ստանայ նախավարժութիւնը ստեղծագործութեան 
եւ ձեռարուեստներու: 1918-ին երբ Օսմանեան պետութեան խստութիւնները 
պարբերաբար կը թուլանան տարագիր հայերու նկատմամբ, Գուրգէն կեանքի 
ընկեր կ՝ընտրէ Այնթապցի ընտանիքի մը դուստրը՝ Լեւոնիկ Հինտոյեանը:
1919-ին, երբ Անգլիական բանակի հսկողութեան տակ կ՝առնուի Ուրֆա-
Պերեճիկ-Այնթապ շրջանը, Համալեանները կ՝ըլլան առաջին Այնթապ վերա-
դարձողներէն, լծուելով վերաշինութեան աշխատանքին: Յաջորդ տարին, երբ 
Այնթապի ինքնապաշտպանութիւնը կը ծրագրուի, Գուրգէն մաս կը կազմէ 
Հայկական  Զօրագունդին, որովհետեւ Այնթապի մէջ ան անդամագրուած էր 
Սահմանադրական Ռամկավար տեղական ակումբին, իսկ հայրը անդամ էր 
արդէն Այնթապի Ազգային Միութեան: 
1922-ին արդէն, Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, Այնթապի հայութիւնն ալ սկսած 
էր լքել իր պապենական տունն ու կալուածները: Հալէպ հաստատուելէն 
ետք, Յակոբ էֆէնտի, իր հայրենակից Լեւոն Նազարեանին հետ կը հիմնէ 
Համալեան-Նազարեան կերպասեղէնի վաճառատունը: Գուրգէն կը նախընտրէ 
իր անձնական գործին ձեռնարկել, ու կը հաստատէ կահագործարան մը, Հալէպի 
ամենաբանուկ պողոտային վրայ: Տարիներու ընթացքին իր կահագործարանը 
կը դառնայ քաղաքի լաւագոյն հաստատութիւններէն մին:
Ռամկավար Կուսակցութեան շարքերուն իր անդամակցութեամբ, Գուրգէն 
խանդավառ մասնակիցներէն կը դառնայ կուսակցութեան Հալէպի շրջանի 
տեղական միաւորին:
Հասարակական կեանքի եռուզերը արդէն կլանած էր Գուրգէնը: Հալէպը՝ ծանօթ 
որպէս առաջին կայան, եղեռնէն ու տեղահանութիւնէն ճողոպրած հայութեան 
համար դարձած էր կարեւոր կեդրոն մը իր կրթական օճախներով: Կազմուած 
էր «Հալէպի Այնթապու Կրթասիրաց Վարժարան»-ի օժանդակ վարչական 
մարմին մը, որուն աշխոյժ մասնակիցն էր Գուրգէն, իր հօր օրինակին հետեւելով: 
Հալէպի մէջ, Գուրգէն կ՝անդամագրուի տեղուոյն Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան մասնաճիւղին, որուն առաքելութիւնը դարձած էր 
նպաստընկալ որբահաւաքի աշխատանքները, մանաւանդ Կիլիկիոյ հայութեան 
պարպումէն ետք:
Գուրգէնի եւ Լեւոնիկի ամուսնութիւնը զիրենք կը բախտաւորէ Հալէպի մէջ հինգ 
զաւակներով, երեք մանչ՝ Յակոբ, Սարգիս եւ Օննիկ եւ երկու աղջիկ՝ Զարուհի 
եւ Գեղանոյշ, որոնք բոլորն ալ, ապագային, մասնակից պիտի դառնային Հալէպի 
Հ.Բ.Ը.Մ-ի  «Հայ Երիտասարդաց Միութեան» (ՀԵԸ)-ի երիտասարդական 
ծրագիրներուն:

Քաղաքական Ակնարկ

Ապրիլեան Պատերազմը Եւ 
Կորսուած Խիղճը

Չորս տարի առաջ՝ 2016 թուականի, ապրիլի 1-ի լոյս 2-ի գիշերը, ազրպէյ-
ճանական կողմը յարձակում գործեց Արցախի հանրապետութեան 
հարաւարեւելեան (Հադրութ) եւ հիւսիսարեւելեան (Մարտակերտ) ուղղու-
թիւնների հայկական դիրքերի վրայ՝ կիրառելով իր զինանոցում եղած 
ռազմական գործիքներու գրեթէ բոլոր հնարաւոր տեսակները: Արցախի 
վրայ ռազմական նախայարձակումի արդիւնքում հայկական կողմն 
ունեցաւ զգալի կորուստներ, իր կարգին Ազերիներն էլ կրեցին մարդկա-
յին ու ռազմական կորուստներ: 
Մարտունու շրջանի Զօրավան գիւղում զոհուեց 12-ամեայ տղայ: Թալիշում 
սեփական տան մէջ մորթուեցին տարեց ամուսիններ Ռամելա եւ Վալերա 
Խալափեանները: Նրանց անմեղ արիւնը ստիպեց մեր տղաներին ետ շպրտել 
ազրպէյճանական հրոսակներին ու համախմբել հայ ազգին: Ապրիլեան 
քառօրեայ պատերազմի ժամանակ Ազրպէյճանի վայրագութիւնները 
չսահմանափակուեցին քաղաքացիական անձանց սպանութիւններով: 
Ազրպէյճանը հայկական բանակի զինծառայողների դիերը պղծեց ու 
խոշտանգեց՝ եւս մէկ անգամ ապացուցելով, որ թէ ինչպիսի վայրագ եւ 
գազանաբարոյ ազգ են: 
Չորս տարի է անցել, սակայն վէրքերն առ այսօր չեն սպիացել: 1994 
թուականի զինադադարից յետոյ ապրիլեան քառօրեայ պատերազմն ամե-
նածանրն էր Արցախի ու Հայաստանի համար, թէ՛ մարդկային կորուստ-
ների առումով, թէ՛ նիւթական: Նիւթական կորուստները ժամանակի 
ընթացքում վերականգնուեցին, աւերուած գիւղերն ու քաղաքները ոտքի 
կանգնեցուեցին, սակայն մարդկային կորուստներն անդառնալի են: 
Հայաստանն ու Արցախը կորցրեց մի քանի տասնեակից աւել զինուոր: 
Վիրաւորում ստացան ու հաշմանդամութիւն ձեռք բերեցին մեծ թուով 
զինծառայողներ: Սակայն, դա չխանգարեց, որ Հայկական բանակը կրկին 
ոտքի կանգնի ու հակառակորդին արժանի հարուած տայ: Ապրիլեան 
քառօրեայ պատերազմում ազրպէյճանական ծրագրերը ձախողուեցին 
հենց սահմանին կագնած 18 տարեկան զինուորների անձնազոհութեան 
շնորհիւ: Ապրիլեան այս օրերին Եռաբլուր զինուորական պանթէոնը 
բազմամարդ է: Իրենց կեանքի գնով հայրենիքը պահած զինուորների 
շիրիմներին ծաղիկներ են խոնարհում, շնորհակալութիւն յայտնում խաղաղ 
գիշերների ու լուսաբացերի համար: 
Մինչ այսօր վերջնականապէս պարզուած չէ ապրիլեան քառօրեայ 
պատերազմի պատճառները եւ պատասխանատուները: Ազգային ժողովում 
ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի պատճառները քննող յանձնաժողով է 
ձեւաւորուած, սակայն դեռ որեւէ առարկայական արդիւնքներ մեղաւորնե-
րի վերաբերեալ չկան՝ պատասխանատուութիւնը թողնելով նրանց խղճին: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

Լրատուութեան Գործընկեր
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այլ միջին հայերէնով, որ հասանելի 
լինի նաեւ հասարակ բնակչութեանը: 
Դա բաւական առաջադէմ քայլ էր 
ժամանակի համար:
«Ջերմանց մխիթարութիւնը» Հերացու 
միակ երկասիրութիւնը չէր: Նա նաեւ 
գրել է աչքերի հիւանդութիւնների 
մասին` նշելով դրանց տեսակներն 
ու բուժման եղանակները: Բացի այդ 
գրել է դեղագիտական աշխատութիւն` 
«Ախրապատինը», որը, ցաւօք, մեզ 
չի հասել: Հասել են միայն առանձին 
պատառիկներ, որոնցից կարելի է 
եզրակացնել Մխիթար Հերացու այդ 
աշխատութեան մեծ արժէքի մասին:
Նա կիրառել է բուժման համակցուած 
մեթոդիկա՝ դեղորայքային, սննդային 
եւ ֆիզիկական: Վերջինիս մէջ մտնում 
էր լոգանքը սառը ջրով, մերսումը, 
առհասարակ՝ առողջ ապրելակերպը:
Հերացու աշխատութիւններից ոչ մէկն 
ամբողջական չի պահպանուել: Մեզ են 
հասել միայն առանձին հատուածներ:
Մխիթար Հերացու մասին Ներսէս 
Շնորհալին գրում է, որ նա նաեւ 
աստղագէտ է: Ցաւօք, պատմու-
թիւնը ոչինչ չի աւանդել Հերացու 
աստղագիտական աշխատութիւն-
ներից կամ ուսումնասիրութիւննե-
րից, բայց այն, որ նա զբաղուել է 
այդ գիտութեամբ, յստակ է, քանզի 
ինչպէս գրում է Շնորհալին, Մխիթար 
Հերացին կաթողիկոսին նուիրել է 
պոեմ՝ «Երկնքի եւ նրա լուսատուների 
մասին»: 
Մեծ բժշկապետը մահացել է խոր 
ծերութեան հասակում, 1200 թուա-
կանին: Նա հայկական դասական 
բժշկութեան հիմնադիրը դարձաւ 
ու սերունդներ կրթեց իր աշխա-
տութիւններով: Նրա գործը տասնեակ 
բժշկապետներ շարունակեցին 
Հայաստանում, որոնց մէջ ամենա-
անուանին, ինչ խօսք, Ամիրդովլաթ 
Ամասիացին է:

Մխիթար Հերացու անունով կոչուել 
են փողոցներ Երեւանում ու Վանաձո-
րում, ինչպէս նաեւ Երեւանի պետա-
կան բժշկական համալսարանը: ՀՀ-ում 
սահմանուել է Մխիթար Հերացու 
մետալ:

Վահէ Լոռենց
աղբիւր՝ Համացանց

*) Հիլդեգրադը 12-րդ դարի գերմա-
նացի միանձնուհի, գիտնական էր։
**) Հերը գաւառ է Մեծ Հայքի Նոր 
Շիրական (Պարսկահայք) նահանգում, 
Կապուտան (Ուրմիա) լճից հիւսիս-
արեւմուտք։ Հերը համապատասխա-
նել է հետագայի Խոյ գաւառին։

Գերմանացի գիտնական Էռնեստ 
Զէյդելը 1908 թուականին յատուկ 
հայերէն սովորեց Մխիթար Հերացու 
գործերն ուսումնասիրելու համար:
Նա գերմաներէն հրատարակած 
իր գրքի նախաբանում գրեց. «Եթէ 
մենք առանց կանխակալութեան 
համեմատենք Հիլդեգարդի* «Ֆիզի-
կան», որը գրուել էր ընդամէնը մի քանի 
տասնամեակ առաջ, մեր հայ վար-
պետի ստեղծագործութեան հետ, ապա 
ստիպուած կը լինենք առաջնութեան 
դափնին վճռականօրէն շնորհել 
վերջինիս՝ բնութիւնը հիմնաւորա-
պէս ճանաչելու, հետեւողական, 
ինքնուրոյն եւ սխոլաստիկ, կրօնի 
խորհրդապաշտական լծից կատա-
րելապէս զերծ լինելու համար»:
Հայերը համաշխարհային գիտու-
թեան մէջ մեծ դերակատարում են 
ունեցել եւ մեծագոյն նուաճումների 
հեղինակներ են: Ի թիւս այլ ոլորտների, 
բացառութիւն չէ նաեւ բժշկութիւնը: 
Միջնադարի անուանի բժշկապետ, 
իմաստասէր, բնագէտ, աստղագէտ 
Մխիթար Հերացու գործերից դարե-
դար օգտուել են ոչ միայն հայերը, 
այլեւ տարածաշրջանի այլ ազգեր ու 
ժողովուրդներ:
Մխիթար Հերացին ծնուել է մօտա-
ւորապէս 1100 թ. Պարսկահայք 
նահանգի Հեր** (Խոյ) քաղաքում: 
Պատանեկութիւնն անցկացնելով 
հայրենի քաղաքում՝ սովորել է բնա-
կան գիտութիւններ, պարսկերէն, 
արաբերէն: Հետագայում վարժ 
տիրապետում էր նաեւ յունարէնին: 
Դա ապագայ բժշկապետին օգնեց 
բնագրով կարդալու եւ ուսումնասիրե-
լու հին աշխարհի եւ միջնադարի 
գիտնականների գործերը:
Հերացին շատ է շրջագայել, եղել 
թէ՛ Արեւմուտքում, թէ՛ Արեւելքի 
երկրներում: Նա քաջածանօթ էր 
Հիպոկրատի, Ավիցեննայի (Իպն 
Սինա), Գաղիանոսի աշխատութիւն-
ներին, որոնք ուսումնասիրել է 
բնագրով:
Ապա տեղափոխուել է մշտական 
բնակութեան Կիլիկեան հայկական 
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Մխիթար Հերացի
Միջնադարի Հայ Մեծ Գիտնական Եւ Բժշկապետ

(Ծննդեան 900 եւ մահուան 820-ամեակի առիթով)

Ավիցեննա
Միջնադարի Պարսիկ Մեծ Գիտնական Եւ Բժշկապետ

(Ծննդեան 1040-ամեակի առիթով)

Գիտութեան Հետքերով

թագաւորութիւն: Տեղում սովորել 
ու ստացել է վարդապետի կոչում, 
բժշկութեամբ զբաղուել Սիս մայրա-
քաղաքում եւ Հռոմկլա ամրոցում, որ 
այդ տարիներին կաթողիկոսանիստն 
էր: Մխիթար Հերացին մտերիմ էր 
Ներսէս Շնորհալու հետ եւ վայելում էր 
նրա հովանաւորութիւնը: Շնորհալու 
մահից յետոյ նա լաւ յարաբերութիւն-
ներ պահպանեց նաեւ Գրիգոր Գ Տղայ 
կաթողիկոսի հետ եւ առհասարակ 
վայելում էր Պահլաւունիների հզօր 
տոհմի աջակցութիւնն ու հովա-
նաւորութիւնը:
Տակաւին երիտասարդ՝ Մխիթար 
Հերացին ողջ Կիլիկիայում արդէն 
հմուտ բժշկի համբաւ ունէր: Չնա-
յած հոգեւորականութեան հետ 
մերձ յարաբերութիւններին` նրա 
գործերում միստիկ եւ հոգեւոր-
աստուածաբանական ոչինչ չկար: 
Հերացին աշխարհիկ բժիշկ էր ու ըստ 
նրա՝ մարդու մարմնի հետ մեռնում 
է նաեւ հոգին: Նա միջնադարում 
կարողացել էր ազատուել կրօնական 
մոլեռանդութիւնից ու կաղապար-
ներից, ինչն աւելի է արժեւորում նրա 
աշխատութիւնները:
Բժշկագիտութիւնը Կիլիկիայի թագա-
ւորութիւնում մեծ նուաճումների էր 
հասել: Այն միշտ պետական հոգա-
ծութեան առարկայ է եղել: Բաւա-
կան է յիշել 13-րդ դարասկզբին Սիս 
մայրաքաղաքում Զապէլ թագուհու 
բացած հիւանդանոցը, որտեղ հայոց 
թագուհին անձամբ էր խնամում 
հիւանդներին:
Կիլիկեան Հայաստանի ռազմական, 
դիւանագիտական, վարչաիրաւա-
կան ոլորտի մեծագոյն գործիչ 
Սմբատ Սպարապետի «Դատաստա-
նագրքում» յատուկ անդրադարձ կայ 
անգամ դատական բժշկութեանը: 
Դեռ միջնադարում Կիլիկիայում եւ 
Հայաստանում դիահերձումներ են 
կատարել ու մարդու անատոմիա 
ուսումնասիրել:
«Ջերմանց մխիթարութիւնը« Մխի-
թար Հերացու գլուխգործոցն է. գրուել 
է 1184 թուականին: «Ջերմանց 
մխիթարութիւն» աշխատութիւնում 
Հերացին բժշկագիտութեան մէջ 
առաջին անգամ խօսում է մանրէա-

բանութեան, մանրէների միջոցով 
հիւանդութիւնների տարածման ու 
զարգացման մասին: Նա մանրէ-
ներն անուանում է բորբոս, իսկ 
հիւանդութիւնները՝ բորբոսային 
հիւանդութիւններ:
Գիրքն այդպէս է վերնագրուել Գրի-
գոր Գ Տղայ կաթողիկոսի առա-
ջարկութեամբ: Նա գիրքն այդպէս է 
անուանել, որպէսզի այն մխիթարի 
բժշկին՝ ուսմամբ, իսկ հիւանդին՝ 
առողջութեամբ: Աշխատութեան 
մէջ նա անդրադարձել է Դաշտային 
Կիլիկիայի ճահճոտ վայրերում 
լայնօրէն տարածուած տենդային 
հիւանդութիւնների դասակարգման, 
պատճառագիտութեան, ախտածնու-
թեան, մահճաբուժութեան, կանխար-
գելման եւ բուժման հարցերին:
Հերացին տենդային հիւանդու-
թիւնները բաժանել է 3 խմբի՝ 
«միօրեայ», «բորբոսային» եւ 
«հալեւմաշ անող»: Հետաքրքիր է նրա 
տեսութիւնը յատկապէս «բորբոսային» 
տենդի մասին, ըստ որի` այդ տենդը 
վարակիչ է, իսկ նրա պատճառը 
մարդու արեան եւ միւս հեղուկների 
մէջ գոյացող «բորբոսն» է, որը, 
կուտակուելով որեւէ օրկանում, առաջ 
է բերում այս կամ այն հիւանդութիւնը: 
Ժամանակակից պատկերացումներով` 
դա վարակական շարժընթացի դիպուկ 
նկարագրութիւն է, ինչը Հերացին 
տուել է մանրէների յայտնագործումից 
շատ առաջ:
«Բորբոսային» տենդերի խմբում 
Մխիթար Հերացին նկարագրել է 
դողերոցքը, թիֆային եւ արիւնա-
վարակական հիւանդութիւնները, 
ժանտախտը, բնական ծաղիկը, 
կարմրուկը, տիֆը: Իսկ տենդային 
հիւանդութիւնների Մխիթար Հերա-
ցու դասակարգումը յենւում էր ոչ 
միայն ախտաբանական ու պատ-
ճառագիտական սկզբունքների, այլեւ 
կլինիկական ուսումնասիրութեան, 
հիւանդի մանրակրկիտ հետազօտ-
ման վրայ:
«Ջերմանց մխիթարութիւն» ձեռագի-
րը յայտնաբերուեց 1727-ին Պոլսում: 
Հիմա պահւում է Ֆրանսիայի ազգա-
յին գրադարանում: Առաջին անգամ 
հայերէն հրատարակուել է Վենե-
տիկում 1832 թուականին, ապա 
թարգմանուել բազմաթիւ լեզունե-
րով եւ վերահրատարակուել մի քանի 
անգամ:
Հերացին լուրջ ուշադրութիւն է 
դարձրել նաեւ հոգեբուժութեանը` 
հոգեկան հիւանդութիւնների բուժ-
ման գործում մեծ տեղ յատկացնելով 
երաժշտութեանը:
Մխիթար Հերացին է բժշկական 
հայերէն շատ դերմինների հեղինակը: 
Նրա ստեղծած դերմինների մի զգա-
լի մասը մինչ օրս կիրառւում է: 
Տեղին է յիշատակել նաեւ, որ նա իր 
աշխատութիւնը գրեց ոչ թէ գրաբար, 

Առողջապահական համաշխարհային ճգնաժամային ներկայ 
պայմաններում, ուժ եւ կորով մաղթենք աշխարհի բոլոր երկըր-
ների բուժ-աշխատողներին եւ փորձագէտ գիտնականներին։ 
Յաջողութիւն մաղթենք նրանց, շնորհակալութիւն յայտնենք 
նրանց, ովքեր հանդիսանում են մերօրեայ հերացիներն ու 
ավիցեննաները։
2020-ին, Միջնադարի հայ մեծ գիտնական եւ բժշկապետ Մխիթար 
Հերացու ծննդեան 900 եւ մահուան 820-ամեակն է։ Այս տարի 
ծննդեան 1040-ամեակն է նաեւ Միջնադարի պարսիկ մեծ գիտա-
կան եւ բժշկապետ Ավիցցեննայի՝ Ապու Ալի Իպն Սինայի։ 
Ուժ ու կորով մաղթենք մերօրեայ հերացիներին եւ ավիցեննանե-
րին։ Նրանց աշխատանքը անփոխարինելի է։ Մարդկութիւնը մեծ 
պարտք ունի նրանց նկատմամբ։ Շնորհակալութիւն բոլորին։



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 02.04.2020

Ավիցեննայի իսկական անունը Ապու 
Ալի Իպն Սինա է: Նա հայ մատե-
նագրութեան մէջ յայտնի է նաեւ Սինա-
յի որդի անունով: Ծնուել է մօտ 980 
թուականին, պետական պաշտօնեայի 
ընտանիքում: Կրթութիւնն ստացել 
է Բուխարայում, 1012 թուականին 
տեղափոխուել է Իրանի Խորեզմ 
քաղաք, ապրել Խորասանում, 
Ղազուինում, Սպահանում, այնու-
հետեւ՝ 1015 թուականին հաս-
տատուել  է Համադանում, դարձել 
պալատական բժիշկ եւ վեզիր:  Արա-
բերէնով  եւ պարսկերէնով գրուած 
մօտ 300 աշխատութիւնների 
հեղինակ է: 10 տարեկանում Իպն 
Սինան արդէն գիտէր հանրահաշիւ, 
երկրաչափութիւն, կարող էր թուար-
կել եւ ցոյց տալ աստղերի բոլոր 
համաստեղութիւնները: 
Ավիցեննան առաջիններից էր, որ 
բարձրաձայնեց, թէ ոսկին անհնար 
է ստանալ այլ մետաղներից, որ 
մարդու բանականութիւնը կապուած 
է ոչ թէ նրա «հոգու», այլ ուղեղի 
հետ, որ հիւանդութիւններն առա-
ջանում են ոչ թէ ինչ-որ համաստե-
ղութիւններից, այլ կեղտոտ առու-
ներում բնակուող էակներից: Նրա 
«Գիրք ապաքինութեան» արա-
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Ավիցեննա
Միջնադարի Պարսիկ Մեծ Գիտնական Եւ Բժշկապետ

(Ծննդեան 1040-ամեակի առիթով)

Նոր Հրատարակութիւններ

Գեղարքունիքի Մարզի Բուժհաստատութիւններուն 
Մէջ Մարտ Ամսուն 103 Նորածին Արձանագրուած է

Գիտութեան Հետքերով

Մշակութային Արձագանգ

Հայրենի Տուեալներ

բերէն աշխատութիւնը մեծ ազդե-
ցութիւն է գործել գիտական մտքի 
հետագայ զարգացման վրայ: Նա 
տրամաբանութեան, մեդաֆիզի-
կայի, փիլիսոփայութեան, աստղա-
գիտութեան, մաթեմատիկայի եւ 
երաժշտութեան հարցեր է լուսաբա-
նել «Գիրք գիտութեան» պարսկերէն 
աշխատութեան մէջ: Ուսումնասիրել 
է մարմինների շարժումները, լեռնե-
րի առաջացման պատճառները, 
հանքանիւթերի բաղադրութիւնը, 
կենդանի էակների ծագումը, բոյ-
սերի կազմութիւնն ու կեանքը: 
Այդուհանդերձ, Իպն Սինան վճռեց 
բժիշկ դառնալ: Նա հասկանում էր, որ 
անհնար է մարդուն կուրօրէն բուժել, 
ու, խախտելով մահմետականութեան 
արգելքը, սկսեց հերձել մահացածնե-
րին եւ ուսումնասիրել մարդու մարմնի 
կառուցուածքը:
Ավիցեննայի «Կանոն բժշկութեան» 
արաբերէն աշխատութիւնը անցեալի 
բժշկագիտութեան նուաճումների 
իւրօրինակ ամփոփումն է, որտեղ 
շարադրուած են բժշկութեան ընդ-
հանուր տեսութիւնը, անադոմիայի, 
ֆիզիոլոգիայի, վիրաբուժութեան եւ 
ախտորոշման կարեւոր դրոյթները, 
սուր վարակիչ հիւանդութիւնների 

հետազօտման, բուժման եղանակ-
ները, առաջադրուած է ջրի եւ օդի 
միջոցով «տենդային» (վարակիչ) 
հիւանդութիւններ փոխանցող անտե-
սանելի յարուցիչների վերաբերեալ 
վարկածը: Իպն Սինան սովորեցնում 
էր ոչ միայն բժշկելու, այլեւ մարդուն 
կարեկցելու արուեստը:
Նա հետք է թողել նաեւ գրականու-
թեան մէջ իր քառեակներով: 
Ավիցեննան ծանօթ է եղել Դաւիթ 
Անյաղթի գործերին, իսկ միջնադա-
րեան բժշկապետներ Մխիթար Հերա-
ցին եւ Ամիրդովլաթ Ամասիացին 
բարձր են գնահատել նրա բժշկագի-
տական հայեացքները եւ նրան համա-
րել «Մեծ իմաստասէր»:

աղբիւր՝ Հայկական Հանրագիտարան

****

Մտքեր Ավիցեննայից,-

- Այն մասին, որ ցաւում է որովայնդ, 
պատմիր հիւանդին, առողջը քեզ չի 
հասկանայ։
- Չկան անյոյս հիւանդներ, կան միայն 
անյոյս բժիշկներ։
- Զգուշացէք շաքարից, որը խառնուած 
է թոյնի հետ։ Զգուշացէք ճանճից, որ 

կանգնած է եղել սատկած օձի վրայ։
- Շարժումը կարող է փոխարինել 
բազմաթիւ դեղերի, բայց աշխարհում 
չկայ մի դեղ, որ կը կարողանայ 
փոխարինել շարժմանը։
- Ինչպէս կոյրերի համար անտեսանելի 
է արեւի վառ շողը, այնպէս էլ 
յիմարների համար չկայ ճանապարհ 
դէպի ճշմարտութիւն։
- Տիեզերքի հոգին ճշմարտութիւնն է։
- Ով երջանկութիւնը չի գնահատել, նա 
մօտենում է դժբախտութեանը։
- Եթէ իմ ընկերն ընկերութիւն է անում 
իմ թշնամու հետ, ապա ես չպէտք է 
ընկերութիւն անեմ այդ ընկերոջ հետ։
- Միայնութեան մէջ մարդ չէր 
գոյատեւի։ Այն, ինչին կարիքը նա ունի՝ 
ստանում է հասարակութեան շնորհիւ։

աղբիւր՝ Mediamag

– «Ախթալայի հանքավայրեր. Վաւե-
րագրերի ժողովածու 1886-1999թթ.», 
կազմող՝ Էմմա Յովսէփեան, 
խմբագիր՝ Ամատունի Վիրաբեան, 
Հայաստանի ազգային արխիւ, 
Երեւան, 2019, 436 էջ (17 x 24 սմ.) 
(անձնանուններու, տեղանուններու, 
յապաւումներու, չհրապարակուող եւ 
հրապարակուող փաստաթուղթե-
րու ցանկեր) (փաստաթուղթերուն 
ջախջախիչ մեծամասնութիւնը՝ 
ռուսերէն): Ժողովածուն հրատա-
րակութեան երաշխաւորած է 
Հայաստանի Ազգային արխիւի 
գիտական խորհուրդը:
– Աղպաշեան Պարոյր Յ., «Ազգային 
հրատապ հիմնահարցեր (Մամուլ, 
լեզու, դպրոց-ուսուցչութիւն, մտա-
ւորականութիւն)», տպարան 
Zincograph Kesdenian, Պէյրութ, 2020 
(հրապարակագրութիւն):
– «Բանաւորէն՝ գրաւոր – Հայկա-
կան 8 հեքիաթ եւ 4 առակ», 
անգլերէնէ թարգմանութիւնը՝ Էլե-
նի Քոնթեմենիոթու-Քասեսեա-
նի, խմբագիր՝ Էլլի Տրուլիա, 
գծանկարները՝ Տմիթրի Քրեփսի-
սի, դիմանկարները՝ Քոսթիս Ի. 
Քսուրիասի, հրատարակիչ՝ Յու-
նաստանի Հանրապետութեան 
խորհրդարան, Աթէնք, 2019, 92 էջ 
(21 x 29,7 սմ.) (հայկական ժողովրդա-
կան պատումներու եւ հեքիաթնե-
րու թարգմանութիւն՝ գունաւոր եւ 

Գեղարքունիքի մարզի ծննդօգնու-
թիւն իրականացնող բուժհաստա-
տութիւններուն մէջ, Մարտ ամսուն 
ծնած է 103 երեխայ՝ 57 տղայ եւ 46 
աղջիկ:
Վկայակոչելով Գեղարքունիքի մար-
զպետարանի առողջապահութեան 
եւ հասարակական ապահովութեան 
վարչութեան տեղեկութիւնները՝ 
Armenpress.am-ը կը հաղորդէ, թէ 

գեղազարդ հրատարակութեամբ) 
(յունարէն):
– Բեժանեան Անուշ, «Կորսուած 
հնարաւորութիւններ. Իրաքահայերի 
հայրենադարձութիւնը 2003-2008», 
Երեւան, 2020, 260 էջ:
– Գելճիք Պետրոս, «Ամերիկահայ 
երգիծապատումներ», թարգմա-
նիչներ՝ Արիս Սեւակ (20 երգիծա-
պատում), Վարդան Մատթէոսեան 
(8 երգիծապատում), Լու-Անն 
Մաթոսեան (1 երգիծապատում), 
խմբագիրներ՝ Քրիսթոֆըր Ադա-
մեան, Լու-Անն Մաթոսեան եւ Պար-
լոու Տէր Մկրտիչեան, «Հայկական 
մատենաշար» թիւ 8, Գալիֆոռնիոյ 
պետական համալսարանի հրա-
տարակչութիւն, Ֆրեզնօ, 2020, 
195 էջ (15,1 x 22,7 սմ.) (27 երգի-
ծապատումներ, հեղինակին կեն-
սագրութիւնը) (անգլերէն):
– Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան 
ողբերգութեան», արեւմտահայե-
րէն աշխարհաբարի վերածեց 
Թորգոմ եպս. Գուշակեան, 
վերահրատարակութիւն, Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
տպարան, Անթիլիաս – Լիբանան, 
2020: Լոյս տեսած է բառերու եւ 
հնացած արտայայտչաձեւերու որոշ 
փոփոխութիւններով:
– Նազարեան Հայկ, «Մեծ Բրիտա-
նիայի աշխարհառազմավարական 
շահերը Հայաստանում եւ Այսրկով-

43 երեխայ ծնած է Մարտունիի 
ծննդատան մէջ, 27 երեխայ՝ Սեւանի, 
18 երեխայ՝ Գաւառի բժշկական կեդ-
րոններուն մէջ, 15 երեխայ՝ Վար-
դենիսի հիւանդանոցին:
Վերջին տարիներուն ընթացքին, 
առաջին անգամ ըլլալով, ծնունդ չէ 
արձանագրուած Ճամբարակի առող-
ջութեան կեդրոնին մէջ:

կասում (1914-1920թթ.)», գլխա-
ւոր խմբագիր՝ Լեւոն Շիրինեան, 
Հայաստանի ազգային արխիւ, 
Երեւան, 2020, 264 էջ (15 x 21 սմ.): 
Լոյս տեսած է Հայաստանի ազգային 
արխիւի գիտական խորհուրդի 
որոշումով:
– «Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան 
պատմութեան համար», ԺԳ. հատոր, 
կազմող եւ խմբագիր՝ Երուանդ 
Փամպուքեան, ՀՅԴ Բիւրոյի հրա-
տարակութիւն, Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, 
2020: Մեկենասներն են տէր եւ տիկին 
Կարպիս եւ Մարալ Մխճեանները 
(փաստաթուղթերու ժողովածու, 
անձնանուններու եւ տեղանուննե-
րու ցանկեր):
– Պաղտասարեան Էտիկ (Էտիկ Գեր-

մանիկ), «Թուրքերու ծագումը» երկու 
հատորով, Ա. հատորով, Հայկական 
ուսումնասիրութիւններու կեդրոն, 
Թորոնթօ, փետրուար 2020, 354 էջ 
(17 x 25 սմ.) (պարսկերէն):
– Պաղտասարեան Էտիկ (Էտիկ Գեր-
մանիկ), «Հայ Եկեղեցու թեմերը», 
Հայկական ուսումնասիրութիւնների 
կենտրոն, Թորոնթօ, մարտ 2020, 400 
էջ (17 x 25 սմ.):
– Պոյաճեան Միքայէլ, «Հայկական 
ազատ որմնադրութեան պատմու-
թիւնը. Օթեակին վերադարձը», 
«CreateSpace» հրատարակչական 
անկախ հարթակ, 99 էջ, 2018? 
(թոշակի անցած հայազգի ազատ 
որմնադիր դատաւորի ուսումնա-
սիրութիւնը) (անգլերէն):

Պատրաստեց Գէորգ Եազըճեան
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ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Առաքելութիւն, Որուն  Անունն  Է՝
Շարունակուող  Մարդասիրութիւն

- ՀԲԸՄ-ի Տարեդարձին Ընդառաջ -

Պատմութիւնը միշտ ալ հան-
դիսացած է շառաչուն ու  
խօսուն փաստ, որ կը կրէ աւելի 

քան մէկդարեայ իմաստացած կնիք, 
որուն հաւատքի, համոզումի ու վառ 
տեսիլքի վրայ հիմնուած գոյութիւնը  
եւ առ այսօր շարունակուող բարի 
առաքելութիւնը, անկասկած որ 
անցնող ժամանակաշրջանին եղած 
է փրկարար ու խնամակալ՝ միշտ 
անխտրական ու անկողմնակալ վար-
քագիծով, իսկ այսօր նոյնքան եւ 
աւելի: Ակնարկութիւնս կը վերաբերի 
Հայկական Բարեգործական Ընդ-
հանուր Միութեան:
Եւ արդարեւ, շնորհիւ  տարուած 
ու դեռ եւս տարուող այդ ազնիւ 
առաքելութեան, մարդասիրական այդ 
առաքինի եզակի քայլին, ՀԲԸՄ-ի 
գուրգուրոտ  ու խնամատար ձեռքը 
տարիներ շարունակ եւ մինչեւ օրս, 
հասած է իւրաքանչիւր կարիքաւոր 
հայուն,  գաղութէ գաղութ, որպէսզի 
սփոփուին հոգիները բոլոր այն 
հայորդիներուն, որոնք կը գտնուին 
կամքէ անկախ ստեղծուած դժուարին 
պայմաններու մէջ:

Եւ արդարեւ, այսօր, երբ 
աշխարհի վրայ կը տիրէ 
տնտեսական  սուր տագ-
նապ, պատերազմ  կամ 
համաճարակ, մենք ՀԲԸՄ-ը 
դարձեալ կը տեսնենք բարե-
գործութեան նոյն ու աւան-
դական հարթակին վրայ, 
ուր ան իր հինէն եկող բարի 
սովորութեամբ  կու գայ 
սատար հանդիսանալ հայ 
ընտանիքներուն, հաւատալով իր առաքելութեան ազգօգուտ դերին:
Բոլորս ալ գիտենք ու վերահաս ենք այսօր, որ Լիբանանէ ներս ստեղծուած 
տնտեսական տագնապին անսպասելիօրէն յաջորդեց «Քորոնա»-ի 
համավարակը՝ որուն պատճառով  այսօր ինչպէս բոլոր լիբանանցի-
ները, լիբանանահայ  զանգուածներ եւս որպէսզի համաճարակը չհասնի 
մեր տուները, ամփոփուած են իրենց բնակարաններէն ներս, եւ սակայն 
այդ հայրենակիցներէն շատեր կամքէ անկախ կը գտնուին ոչ բաղձալի 
եւ դժուար վիճակներու մէջ, երբ չկայ գործ, աշխատանք կամ առօրեայ 
եկամուտ:
Ահա՛ այս պայմաններու տակ, մենք ականատես ենք ՀԲԸՄ-ի ազնիւ ու 
մարդասիրական գնահատելի առաքելութեան: Ան, այսօր կը փութայ 
հասնիլ բազմատասնեակ եւ բազմահարիւր հայորդիներուն, ճիշդ 
հոգատար մօր մը նման, իր բարեգործական արարքով  թեթեւցնելու 
համար կարիքաւոր հայ ընտանիքներուն բեռը, ամսուայ դրութեամբ  
անոնց  տուները հասցնելով սննդեղէն կամ պարենէղէն:
ՀԲԸՄ-ի ղեկավարութեան առած այս ուրախացնող ու հպարտացնող 
քայլով, երբ իր զինուորագրուած երիտասարդ անդամութիւնը կը հասնի 
հայկական թաղեր, կը հասնի հայկական տուներ, կը հաւատանք, 
որ այս միջոցին կը հրճուին հոգիները ՀԲԸՄ-ի հիմնադիրներուն ու 
նախագահներուն, որոնք ասկէ 114 տարիներ առաջ յոյսի ու հաւատքի 
տեսիլքով տնկեցին բարեգործութեան այս արգասաբեր ծառը, որպէսզի 
անոր պտուղներուն քաղցրութիւնը վայելէ մեր ժողովուրդը՝ Սփիւռքի, 
Արցախի եւ Հայաստանի մէջ:
Այս բոլորէ ետք, համոզուած եմ, որ կատարուածը առաքելութիւն մըն 
է, որուն ճիշդ անունն է շարունակուող մարդասիրութիւն:

1927-ին, երբ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կը ձեռնարկէ 
«Եփրատ»  օրաթերթի հրատարակութեան, որուն սեփականութիւնը կը ստանձ-
նէ «Սուրիահայ Հրատարակչական Ընկերութիւնը» իսկ խմբագրական կազմի 
անդամներ կ՝ընտրուին Տիգրան Փիրանեանը, Նազարէթ Ֆստըգճեանը, տոքթ. 
Խաչիկ Պօղոսեանը եւ Համբարձում Պէրպէրեանը: Գուրգէն կը դառնայ թերթին 
նիւթապէս սատարելու պատասխանատուն: «Եփրատի» հրատարակութիւնը 
երախտաւորին համար դարձած էր բացարձակ կարեւոր պարտաւորութիւն 
մը, ու 1930-ին օրաթերթը կը դառնայ Սուրիոյ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան պաշտօնաթերթը: Այդ ժամանակաշրջանին, Գուրգէնին 
վստահուած էր նաեւ կարեւոր պաշտօններ, ու ան յաճախ կը մեկնէր Սուրիոյ 
զանազան շրջաններ կազմակերպչական առաքելութիւններ ստանձնելով:
«Եփրատ» օրաթերթէն բացի, երախտաւորը կարեւոր կը նկատէր իր ծննդավայր 
Այնթապցի հայրենակիցներու համախմբումը, ու Հալէպի մէջ գործօն դեր կը 
վերցնէ Այնթապի Ազգային միութեան խորհրդատու մարմնի կազմէն ներս: 
«Հայ Այնթապ» պարբերաթերթը իր գուրգուրանքի առարկան դարձուցած 
էր Գուրգէն, Այնթապցիներու միութեան անպաշտօն վարիչ գործակատարը 
դառնալով:
Գուրգէն Համալեանի ազգային հասարակական գործունէութեան տարիներու 
բեղուն մասնակցութիւնը, անմասն չէր մնար իր քաջալերանքով լոյս տեսած, 
1946-ին Արիս Շաքլեանի «Միջինք» գիրքի հրատարակութեամբ: Շաքլեան, 
այդ տարիներուն խմբագիրն էր «Եփրատ» ՌԱԿ-ի պաշտօնաթերթին, հայրենիք 
ներգաղթելէն առաջ:
1945-ին, Սուրիոյ մէջ, դէպի հայրենիք ներգաղթ կազնակերպող, «ներգաղթ 
կոմիտէն»  կը կազմուի, որուն գանձապահը կը դառնայ երախտաւոր 
Գուրգէն Համալեանը: Հայրենադարձի գործը Գուրգէնին համար հը նկատուէր 
հայրենասիրութեան ծառայելու պարտականութիւն: Ան շուրջ երկու տարի, 
նոյնիսկ իր գործը մէկդի դրած, նուիրուեցաւ այդ ծրագրին: Պէտք է ըսել որ 
Սուրիոյ ներգաղթի կոմիտէի ներդրումը մեծ եղաւ հայրենադարձի ծրագրի 
իրականացման 1946-47 տարիներուն:

1950-ին Գուրգէն կը կորսնցնէ իր հայրը: Այնուհետեւ՝ իր երեց որդին 
Յակոբը, կ՝օժանդակէ իրեն կահագործարանի հաստատութիւնը բաց պահելու 
աշխատանքին մէջ: 1956-ին Հալէպի մէջ ան կ՝արժանանայ Հ.Բ.Ը.Միութեան 
վեթերանութեան վկայականին: Գուրգէն Ազգային-հասարակական կեանքի իր 
գործունէութիւնը սահմանափակած էր ատենոյ հայ մամուլին կանոնաւորապէս 
հետեւելով, «Հայաստանի Կոչնակը» որպէս լրջահայեաց հրատարակութիւն, 
իսկ «Զարթօնքը» որպէս գաղափարի պաշտօնաթերթ, դարձած էին իր մնայուն 
լրատուական աղբիւրները: Իսկ «Նայիրին», «Բժիշկ»-ն ու «Շիրակ»-ը յաճախ 
կը փնտռէր գիտելիքներ կուտակելու համար:
Հետզհետէ իր գերդաստանի անդամները ու մանաւանդ զաւակները, սկսած էին 
տեղափոխուիլ Պէյրութ, Լիբանան, ու հոն շարունակել իրենց կենցաղը ինչպէս 
նաեւ միութենական գործունէութիւնները: Գուրգէնն ալ անշուշտ պիտի միանար 
իր հարազատներուն: Տիկինը կորսնցնելէ ետք անշուշտ շրջապատուած պիտի 
մնար մանաւանդ հասակ առնող իր թոռներով:
Հայրենասիրութեան որպէս ուխտաւոր, 1965-ին ան այցելեց Հայաստան ու 
վայելեց նաեւ Երեւանի մերձակայ Նոր Այնթապ աւանը: Իսկ 1967-ին, առիթը 
ունեցաւ այցելելու իր ծննդավայրը՝ Այնթապ:
Հայրենիք այցելելու երկրորդ հրճուանքը չկրցաւ ներկայանալ իրեն, անողոք 
հիւանդութեան մը պատճառով, որուն զոհը պիտի դառնար 72 տարեկան 
հասակին, Պէյրութի մէջ, Հոկտեմբեր 1968 թուականին,  ազգային ոգեկոչումով 
թաղման արարողութեան արժանանալով:
    

*****
Այս տողերուն հեղինակը, Պէյրութի մէջ, իր ուսանողական տարիներուն, մօտէն 
ծանօթացած էր երախտաւորի երեք մանչերուն Միութենական-հասարակական 
գործունէութեանց:

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Ս. Արզումանեան տեղեկացուցած է, որ թեկնածուներէն ոչ մէկը յաղթահարած 
է բոլոր թեկնածուներուն կողմ քուէարկուած ձայներու 50+1 ձայները, որ կը 
նշանակէ, թէ պէտք է իրականացուի երկրորդ փուլը:
Համաձայն ընտրական օրէնսդրութեան՝ երկրոր փուլը պիտի իրականացուի 
Ապրիլ 14-ին: Վերջնական որոշումը պիտի կայացուի Ապրիլ 7-ին:
Երկրորդ փուլի ընտրութիւնները պիտի կայանան թեկնածուներ Արայիկ 
Յարութիւնեանի եւ Մասիս Մայիլեանի միջեւ:
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Արցախի Մէջ Պիտի Իրականացուի Նախագահական 
Ընտրութեան Երկրորդ Փուլ
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«Շիոկիայի նաւահանգիստի երեխաները - 
Իտալիա»

02 2019
ԱՊՐԻԼ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Մայրիկիս

Հայրենիքէս հեռացել եմ, 
Խեղճ պանդուխտ եմ , տուն չունիմ,
Ազիզ մօրէս բաժանուել եմ,
Տըխուր-տըրտում, քուն չունիմ:

Սարէն կու գաք, նախշուն հաւքե՛ր,
Ա՜խ, իմ մօրս տեսել չէ՞ք.
Ծովէն կու գաք, մարմանդ հովե՜ր,
Ախըր բարեւ բերել չէ՞ք:

Հաւք ու հովեր եկան կըշտիս,
Անձէն դիպան ու անցան.
Պապակ-սրտիս, փափաք-սրտիս
Անխօս դիպան ու անցա՜ն:

Ա՜խ, քո տեսքին, անուշ լեզուին
Կարօտցել եմ, մայրի՛կ ջան.
Երնե՜կ, երնե՜կ, երազ լինիմ,
Թըռնիմ մօտըդ, մայրի՜կ ջան:

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

Իրողութիւն Եւ Սկզբունք

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Անգլիական ականաւոր դէմք մը՝ Հըրպըրթ 
Սփէնսըր լուրջ, հանդարտ, սրադատ, 
խոկացող միտք մը ունէր. իր գրութիւննե-

րուն մէջ բանաստեղծական խանդ ու եռանդ չէր 
խառներ, իր մտածութեան սեւեռակէտերն էին 
«իրողութիւն» եւ «սկզբունք»։
19-րդ դարու խորհողութեան վրայ մեծապէս 
ազդող մեծահանճար իմաստասէրը եւ ականաւոր 
գիտնականը՝ Անգլիական ազգին փառքերէն մին՝ 
Հըրպըրթ Սփէնսըր ծնած է 1820-ին եւ մեռած՝ 
1903-ին։ Իր հայրը փիլիսոփայական ընկերութեան 
մը քարտուղարն էր։ Հըրպըրթ հօրմէն ժառանգած 
էր դիտելու, հետազօտելու, խուզարկելու սէրը։ Ան 
համալսարանական մը չէր. բնութիւնը եւ գիրքերն 
էին իր ուսումնարանը։ 17 տարեկան հասակին՝ 
մեքենագործ արհեստաւոր մըն էր, սակայն չէր 
սիրեր այդ զբաղումը։ Սփէնսըր «մտածում»ի եւ 
«գրչի մարդ» էր։ Ատեն մը ան թերթի մը օգնա-
կան խմբագիրը եղաւ. պարբերաթերթերու մէջ 
յօդուածներ կը գրէր տնտեսական, քաղաքական, 
ընկերային եւ բարոյական նիւթերու վրայ։
Սփէնսըր գրամոլ ընթերցող մըն էր. անխոնջ 
հաւաքող իրողութիւններու, սրամիտ դիտող 
երեւոյթներու։ Ան իր այս յատկութիւնները 
արդիւնաւորած եւ հեղինակած է ստուար 
հատորներ, փիլիսոփայական բազմաթիւ գիր-
քեր՝ որոնց իւրաքանչիւր էջը կը պարունա-
կէ իմաստալից սկզբունքներ, պատճառի եւ 
արդիւնքի տիեզերական օրէնքը լուսաբանող 
պարբերութիւններ։
Հըրպըրթ Սփէնսըրի մտածութեան սեւեռակէ-
տերն էին իրողութիւն եւ սկզբունք։ 1862-ին 
իր հեղինակած «First Principles» խորագրեալ 
երկասիրութիւնը հրաշալիք մըն է. մարդ որչափ 
կարդայ զայն, այնքան կը հիանայ հեղինակին 
հանճարին վրայ։
Սփէնսըր 1864-1867-ի ժամանակամիջոցին գրած 
է երկու հատոր «Սկզբունք կենսաբանութեան». 
1870-1872-ին դարձեալ երկու հատոր «Հոգե-
բանութիւն», 1876-1896-ին երեք հատոր «Ընկե-
րաբանութիւն», 1861-ին հեղինակած «Դաս-
տիարակութիւն» հատորը թարգմանուած է 
այլեւայլ լեզուներու։
Սփէնսըրի «Բարոյագիտութիւն» երկու հատոր-
ները անզուգական են։ Իր գիրքերուն իւրաքանչիւր 
հատորը կը պարունակէ 800 էջ։
Բազմաթիւ ակադեմականներ շքադրամ, տիտղոս 
ղրկած են Սփէնսըրի, սակայն ինք մերժած է. 
ան ինքնաշխատութեամբ՝ «ինքնաշխատութեան 
դպրոց»ը դաստիարակուած է եւ «հանճարի վկա-
յական»ը ունի։ Կարելի է ըսել՝ որ ան ինք ինքզինք 
փաստած եւ ընդունիլ տուած է համայն աշխարհի 
եւ մանաւանդ՝ գիտական աշխարհի։ Ուստի, 

խորհող միտքեր հաճոյքով եւ ախորժակով կը 
վերծանեն անոր հեղինակութիւնները՝ գիրքերը։ Ան 
բնական եւ ընկերային երեւոյթները «Բնաշրջումի 
վարդապետութեամբ» կը մեկնաբանէ։
Հըրպըրթ Սփէնսըր կ՚ընդունի «Տիեզերական մեծ 
ոյժ մը», կը հաւատայ անոր գոյութեան։ Ան կրօնքը 
«Անծանօթ Ոյժ»ին պաշտամունքը կը նկատէ եւ 
կ՚ընդունի, թէ որքան ատեն «Անծանօթ»ը կայ, 
կրօնքի զգացումը այնքան վառ ու կենդանի պիտի 
մնայ մարդոց հոգիին մէջ։
Սփէնսըր բացորոշապէս կը յայտարարէ սա 
ճշմարտութիւնը թէ՝ մարդկային միտքը կարող 
չէ ըմբռնել անեզր միջոցը եւ անհուն ժամանակի 
գաղափարը եւ կամ ընդհակառակը՝ հունաւոր 
միջոցի եւ սահմանաւոր ժամանակի գաղափարը. 
հետեւաբար «Միջոց» եւ «Ժամանակ» բոլորովին 
անըմբռնելի, անիմանալի են։ Գիտութիւնը կը թուի 
թէ կ՚ապացուցանէ «Միջոց»ը եւ «Ժամանակ»ը, 
երբ սակայն հետազօտենք, մեր «տգիտութիւն»ը 
կը յայտնաբերենք։
«Տիեզերքը միշտ գոյութիւն ունեցած ըլլալու է», 
կ՚ըսէ Սփէնսըր. «ան ինքնաստեղծ ըլլալու է՝ կամ 
-Արտաքին Ոյժ-ի մը միջոցաւ ստեղծուած ըլլալու 
է»։ Ինք չի պնդեր թէ ո՞ր ենթադրութիւնը կամ 
վարկածը ուղիղ է, կը հարցնէ սակայն թէ՝ «ի՞նչ է 
ան՝ որ ստեղծեց այդ -Արտաքին Ոյժ-ը»։
Արդարեւ, Սփէնսըր եթէ վճռական հետեւանք 
մը, կամ տեսութիւն մը ներկայացուցած ըլլար՝ 
հակասած պիտի ըլլար իր այն գաղափարին՝ թէ 
մարդկային միտքը կարող չէ ըմբռնել անեզր միջոցը 
եւ անհուն ժամանակը…։
Ուստի, Սփէնսըր կը գոհանայ միա՛յն «ենթադրու-
թիւն»ներ ընելով։ Տիեզերքի ծագումին նկատ-
մամբ երկու ենթադրութիւններ կարելի է ընել 
ըստ Սփէնսըրի. կարելի է փաստել թէ տիե-
զերքը ինքնագոյ կամ ինքնաստեղծ է, եւ կամ 
ապացուցանել թէ ան ստեղծուած է «Արտաքին 
Ոյժ»ով մը։
Սոյն ենթադրութիւններէն ո՞րը ամենահաւատալի 
է. այս խորհրդաւոր՝ խորախորհուրդ հարցումին 
մէջ վերջապէս կ՚ընկղմի երկու վարկածներէն մին 
կամ միւսը։
Մեծահանճար եւ ինքնաշխատութեան ախոյեան 
իմաստասէրը՝ Հըրպըրթ Սփէնսըր՝ որ արտա-
սովոր իմացականութեամբ իր բոլոր մտային 
ապրումներուն մէջ եւ ամբողջ կեանքի ընթացքին 
մտածած, հետազօտած եւ գործած է, կը զգայ 
մարդկային մտքի տկարութիւնը, թերութիւնը, 
անբաւարարութիւնը եւ անկարողութիւնը՝ անա-
տակ ըմբռնելու եւ իմանալու չափն ու ձեւը այն 
մոլորակին՝ որուն վրայ կը բնակինք եւ կ՚ապրինք 
մեր ամբողջ կեանքը…։
- Օգտուեցանք՝ Կ. Յ. ՊԷՇԿԷՕԹԻՒՐԵԱՆի 
«Անգլիական ականաւոր դէմքերը. Հըրպըրթ 
Սփէնսըր» ուսումնասիրութենէն, Տիթրոյթ, 1938։
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Արցախի Խորհրդարանին Մէջ 5 Քաղաքական Ուժ Պիտի 
Ներկայացուի

Արցախի Հանրապետութեան նորընտիր Ազգային 
ժողովին մէջ կը ներկայացուի 5 քաղաքական ուժ։ 
Այս մասին, այսօր հրաւիրուած մամուլի ասուլի-
սին ընթացքին յայտնեց Արցախի Հանրապետու-
թեան կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի 
նախագահ Սրբուհի Արզումանեան։
«Կուսակցութիւններու պարագային խորհրդարան 
կ՝անցնի 5%-ի շեմը յաղթահարած քաղաքական 
ուժը, կուսակցութիւններու դաշինքի պարագային` 
7%-ի շեմը յաղթահարած ուժը։
Այսպէս` Արցախի Հանրապետութեան ԱԺ-ի մէջ 
ներկայացուած պիտի ըլլայ 5 քաղաքական ուժ.

-«Ազատ Հայրենիք-ՔՄԴ» կուսակցութիւններու 
դաշինքը (40,4%),
-«Միասնական հայրենիք» կուսակցութիւնը 
(23,63%),
-Արցախի «Արդարութիւն» կուսակցութիւնը 
(7,9%),
-«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն» կու-
սակցութիւնը (6,4%),
-Արցախի ժողովրդավարական կուսակցութիւնը 
(5,81%)»,- ըսաւ Արցումանեան, ըստ որուն իրա-
ւագրերու բաշխման վերաբերեալ տուեալները 
պիտի հրապարակուին 7 օր ետք։
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Հայաստանի Մէջ Մահացած Է «Քորոնա» 
Ժահրով Վարակուած 89-Ամեայ 

Քաղաքացի Մը
«Նորք» վարակաբանական հիւան-
դանոցի մէջ արձանագրուած է 
մահուան դէպք: Այդ մասին ֆեյս-
պուքեան իր էջին գրած է Առողջա-
պահութեան նախարարի մամուլի 
խօսնակ Ալինա Նիկողոսեանը։
«Նորք» վարակաբանական հիւան-
դանոցին մէջ արձանագրուած է 
մահուան դէպք։ 89-ամեայ հիւանդն 
ունեցած է «Քորոնա» ժահրային 
հիւանդութիւն, հաստատուած երկ-
կողմանի թոքաբորբ։ Բացի այդ, 
քաղաքացին ունեցած է ուղեկցող 
քրոնիկ հիւանդութիւններ։ Ցաւօք, 
վերջինիս տարիքի եւ ուղեկցող 

հիւանդութիւններու պատճառով 
հնարաւոր չէ եղած փրկել անոր 
կեանքը»,- «Արմէնփրես»-ի փոխանց-
մամբ՝ գրած է ան:
Մինչ այժմ Հայաստանի մէջ 
մահացած էր «Քորոնա» ժահրով 
վարակուած 3 մարդ:
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ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի վարչութեան նախկին ատենապետ 
եւ Վահան Թէքէեան Վարժարանի անզուգական բարեկամներ եւ 
բարերարներ՝ ընկ. Կարապետ եւ ընկ.հի Յասմիկ Պապահէքեաններ,  
գիտակցելով այն ծանր պայմանները, որ լիբանանահայ վարժարանը 
կը դիմակալէ եւ զօրակցելով իրենց հոգեհարազատ դպրոցին՝ Վահան 
Թէքէեան Վարժարանին ու մանաւանդ անոր ուսուցչական անձնուէր 
կազմին, որոնք այս դժուարին օրերուն տակաւին կը մնան պատնէշի վրայ, 
հինգ միլիոն (5,000,000 լ.ո.) կը նուիրեն անոր, կոչ ուղղելով դպրոցին 
բոլոր բարեկամներուն իրենց լումաները չխնայել, այս դժուարին օրերուն 
կողքին կանգնելու համար սերունդներ հայեցի ոգիով դաստիարակած 
Վահան Թէքէեան Վարժարանին: 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
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ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի 
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի համար նոր գործեր 
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու 
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի 
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին 
կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական 
ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար 
լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներ-
կայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2020։
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք 
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք 
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 
9 պրակէ (144 էջ)։
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան 
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի 
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըր-
լեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ 
Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր. 
Գեղանի Էթիեմէզեան։

Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի

Դատակազմի հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org

Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

ՄԻՊ-ը «Քորոնա» Ժահրի Տարածման 
Կանխարգիլման Կանոնները Պահպանելու 

Կոչ Կ՝ընէ Քաղաքացիներուն
Հայաստանի Հանրապետութեան 
մարդու իրաւունքներու պաշտպա-
նը կոչ կ՝ընէ քաղաքացիներուն 
պահպանելու նոր «քորոնա» ժահ-
րի տարածման կանխարգիլման 
կանոննները եւ տուն մնալու։ Այս 
մասին յայտարարութիւն տարա-
ծած է ՀՀ մարդու իրաւունքներու 
պաշտպանի աշխատակազմի հան-
րային կապերու բաժինը։
«Քաղաքացիները կը շարունակեն 
անտեսել նոր «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլելման եւ տարածման 
դէմ պայքարի կանոնները։
Մարդու իրաւունքների պաշտպա-
նի դիտարկումները, հասարակա-
կան ցանցերու եւ զանգուածային 
լրատւութեան միջոցներու հրապա-
րակումները ցոյց տուած են, որ 
մարդիկ կը շարունակեն չպահպանել 
առանց խիստ անհրաժեշտութեան 
տունէն դուրս ելլելու պահանջը, 
երկար ժամանակ կ՝անցնեն այգի-
ներու եւ բակերու մէջ։
Պէտք է նկատի ունենալ, որ Հայաս-
տանի մէջ նոր «քորոնա» ժահրի 

տարածումը առաջացուցած է 
համապետական նշանակութեան 
խնդիրներ, որոնք առաջնահերթ 
կապուած են ողջ բնակչութեան 
առողջութեան պահպանման հետ: 
Անոնք կ՝առնչուին երկրի անվտան-
գութեան (տնտեսական, իրաւական 
եւ այլն):
Այս բարդ իրավիճակին մէջ մեզի 
անհրաժեշտ է համերաշխութիւն 
ու փոխադարձ յարգանք, վստա-
հութիւն մէկը միւսի նկատմամբ: 
Այս գործօնները այն կարեւոր 
գրաւականները, որ կրնան ապա-
հովել «քորոնա» ժահրի կանխար-
գիլման սպառիչ լուծում միասնական 
ջանքերով:
Առարկայական պատճառներով 
առաջ եկած ու մարտահրաւէրնե-
րով լի այս պատասխանատու 
շրջափուլը յաղթահարելու համար՝ 
մեզմէ իւրաքանչիւրը իր պարտա-
կանութիւնը պէտք է կատարէ 
լիարժէք՝ իրեն վերապահուած կար-
գավիճակին համապատասխան:
Բնականոն կեանքի վերադարձը 
հնարաւոր է տունը մնալու պահան-
ջը եւ կանխարգելիչ կանոնները 
պահպանելու պարագային։
Մարդու իրաւունքներու պաշտպա-
նը կոչ կ՝ընէ քաղաքացիներուն 
չանտեսելու նոր «քորոնա» ժահ-
րի տարածման վտանգը եւ տուն 
մնալու»,- նշուած է յայտարարութեան 
մէջ։


