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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Միջերկրականեան Լիբանանի, Սուրիոյ եւ
Թուրքիոյ Ծովափը Ցնցուեցաւ Երկրաշարժով

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 736-ի
Հայաստանի մէջ արձանագրուած է
«Քորոնա» ժահրով վարակուելու 73
նոր դէպք: Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ
հիւանդութիւններու վերահսկման եւ
կանխարգելման ազգային կեդրոնի
կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 3 ապրիլին՝ ժամը
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 736 է, արձանագրուած է մահուան
7 դէպք: Հետազօտութիւններէն 3258-ը բացասական արդիւնք տուած է: Այս
պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ 686 հիւանդ:

Լիբանանը մանաւանդ ծովափի բնակչութիւնը երէկ երեկոյեան ժամը 9:15ին զգաց երկրաշարժ մը, որուն ուժգնութիւնը 4.3 ռիխթըրի աստիճան
էր: Երկրաշարժը զգացուած է նաեւ Սուրիոյ եւ Թուրքիոյ ծովափնեայ
շրջաններուն մէջ:
Յիշեցնենք, որ Յունուար ամսուայ մէջ աւելի եւս ուժգին երկրաշարժ մը
զգացուած էր Լիբանանի մէջ, որուն կեդրոնը արեւելեան Թուրքիան էր:

Քորոնայի Ժահրով Մահուան Պարագայ մը Եւս
Արձանագրուեցաւ Լիբանանի Մէջ
Լիբանանցի պատասխանատուներ
երէկ յայտնեցին, որ 14 նոր պարագաներ հաստատուած են, որպէս
վարակակիր, մինչ արձանագրուած է
մէկ անցի մահուան պարագայ1
Վարակակիրներու ընդհանուր թիւը
հասաւ 508-ի:

Հետաքրքրական Յայտարարութիւն մը
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան
Կառավարիչին Կողմէ
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան կառավարիչ Ռիատ Սալամէ երէկ
Ռոյթըրզին յայտնած է, որ ԿԴ միջազգային սակարանի բաժինը, որոշ գումարի
մը սահմաններուն մէջ, լիբանանեան թղթոսկիին հետ պիտի վերաբերի
գնելով ու ծախելով զայն շուկայի արժէքով:
Նշուած է, նաեւ որ 3000 ամ. տոլարէն նուազ պանքային հաշիւները լիբանանեան թղթոսկիով շուկայի սակով կարելի պիտի ըլլայ ստանալ:

Հայ Մասնագէտները Կը Վերանորոգեն Թոքերու
Արհեստական Օդափոխութեան Սարքերը
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այսօր «Ինժեներական
(Ճարտարագիտական) քաղաք»
այցելեց եւ ծանօթացաւ թոքերու
արհեստական օդափոխութեան
(ԹԱՕ) սարքերու վերանորոգման
աշխատանքներուն:
Հայաստանի ճարտարագիտական միութեան ներկայացուցիչները նշած են, որ այժմ աշխատին թոքերու արհեստական
շնչառութեան նոր սարքերու նախագծման, իրականացման, ամբողջական
կամ մասնակի արտադրութեան մշակումներու վրայ եւ առաջարկներ պիտի
ներկայացնեն ՀՀ բարձր արհեստագիտութիւններու արդիւնաբերութեան
նախարարութիւն:
Միաժամանակ կը նշուի, որ մասնագէտները յաջողութեամբ կը վերականգնեն
այն սարքերը, որոնք մինչ այդ անօգտագործելի էին եւ կը գտնուէին
պահեստներու մէջ:

Համաշխարհային Դրամատունը 3 Միլիոն Տոլար Կը
Տրամադրէ Հայաստանին «Քորոնա» Ժահրին Դէմ
Պայքարելու Համար
Արձագանգելով COVID-19 համավարակի արագ տարածման աշխարհի եւ
վերջերս նաեւ Հայաստանի մէջ՝ Համաշխարհային դրամատունը կ՝աջակցի
«քորոնա» ժահրի բռնկման ընթացքին բնակչութիւնը պաշտպանելու ՀՀ
կառավարութեան ջանքերուն։ Այս մասին կը յայտնեն Հայաստանի մէջ
Համաշխարհային Դրամատան գրասենեակէն։
Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1095653 (140.6/1 միլիոն) , մահացած են 58809 (7.5/1 միլիոն), բուժուած են 228171 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 508, մահացածներ` 17, բուժուած` 50
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 736 մահացածներ` 7, բուժուած` 43
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 80588 նոր վարակուածներ 5641 նոր մահացածներ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõéáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
Ã»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ë»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×Çõ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý¦«
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
áñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³Ë³·³ÑÁ£
éáÛóÝ»ñÁ:
Ապրիլ
5-ին
Հայաստանեայց
Կաթողիկոսի
պիտի
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»
ñÇÏ³óÇկատարուի
å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³Առաքելական
Սուրբ
Եկեղեցին
Անդաստանի
արարողութիւն,
որուն
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ
³éáÕç³å³
Ñ³Ï³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñáõ: Յիսուս
պիտի
նշէ
Երուսաղէմ
ընթացքին
Սուրբ
Գեղարդով
պիտի
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
¶©-ä³ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓ1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
Քրիստոսի
մուտքի
Ý³ËáõÙμ« áñ ÏÁ յաղթական
Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñ »õօրհնուին աշխարհի չորս կողմերը:
Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ ù³ç³É»ñ»ë³ñù³õáԾաղկազարդը:
ñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
տօնը`
Ծաղկազարդի
Սուրբ
ä³ßïûÝ³ï³
ñÁ Û³ÛïՊատարագը
Ý»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙՏօնին
առիթով
պիտի
բերուի
μÁ« áñ ëï³ÝÓ
Ý³Í ¿դուրս
ÈÇμ³Ý³Ý
»³Ý Ï³ñ
ÙÇñ Ë³ãÇÝեւ Անդաստանի արարողութիւնը
Ñ»ï Ï³å
å³Ñ»Սուրբ
ÉÁ ³éûñ»³Û
¹ñáõÃ»³Ùμ: մէջ
àñ»õ¿ í³պիտի
Մայր
Աթոռ
Էջմիածինի
հեռարձակուին
ժամը
9:30-ին
Æð²Ü
ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ
²òº²È
Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ
ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³պահուող
å³ï³ëË³ÝԱստուածամուխ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ÉáõՍուրբ
Ýå³ï³Ïáí:Հայաստանի Հանրային հեռուստաø³Õ³ù³å»
ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·Çõընկերութեան
Գեղարդը:
Հանդիսապետութեամբ
1-ին ալիքով եւ «ՇողաÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
Գարեգին
Երկրորդ
Ամենայն
Հայոց
կաթ»
հեռատեսիլի
կայանով:
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾ Âð²Øö
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõÙ³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»õ»ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáõáñáõ³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏáõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³ÝÕáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ ¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûëù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
ñáõ Ë³Ëï
Ù³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ýտատուած
Ù»Ýù áõÝÇÝù«
Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ
§øáñáÝ³¦ áõÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Ýù ØÇ³ó»³É
դէպքերու
բուժման
Սկիզբը
Էջ 01
³éáõÙÝ»ñáí£
Å³Ññáí í³ñ³ÏÙ³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ýáñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõñ»ñ¿Ý£ ºñÏñáñ¹« Ó»½«
համար։
ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹« ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý Å³ÑñÁ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ»³Ý¦
Ï»¹ñáÝÇÝ«Այս ÐÇõ
ëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« Æñ³
ÝÇÝ« Ý³»õ ÙÇõë- ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Çï»ñ« Ã¿ ÇÝãՀՀ Ã»³Ùμ
առողջապահութեան
նախայանկարծահաս
իրավիճակին
Ý»ñáõÝ¦£
ù³Ýá°í ÑÇÙÝ³õáñ »Ý ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«
Ù¿ç:
րարութեան
խնդրանքով՝
Համաշմէջ՝ Դրամատունը
պատրաստ
է- ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ
ÝßáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ï³å¿±ë ÐÇõ
ëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Õ»ազդեÏ³í³ñáõ- áõÝÇÝ« á±ñ Ë»É³óÇ Ù³ñ¹Á Ó»½Ù¿ ¹»Õáñ³Ûù
խարհային
դրամատունը
3 ³Ù¿Ýաջակցելու
Éáí μáÉáñ¿Ý« áñ ÇÝãå¿ë
Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝª ËÝ¹ñ»
համավարակի
Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõÕ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ ÏþÁÝ¹áõÝÇ£ Â»ñ»õë Ó»ñ ¹»Õáñ³ÛùÁ ÙÇçáó ¿ª
³Ý·³Ù« ³Ûë ï³·Ý³åÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É óáõó³μ»ñ»Ý
միլիոն
տոլար յատկացուցած է ցութեան
մեղմացման
նպաստելու
§øáñáÝ³¦
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý
³éÝãáõ³Íª ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³
Ù³¹ñ»- ½Ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ íëï³ÑÇÉ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
Հայաստանին՝
«քորոնա»
ժահրի
արձագանգին»,
– նշած
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ
³Ûë ï³·Ý³åÝ
³É åÇïÇՀայաստանի
Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£
ßñç³Ý
ó»Ýù:
հաստատուած ախտորոշմամբ

ÈÆäÆàÚ ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²ÎÀ 4
Âàôðø ¼ÆÜàôàðÜºð êä²ÜÜ²Ì ¾

02

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ծաղկազարդին Դուրս Պիտի Բերուի
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը

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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Համաշխարհային Դրամատունը 3 Միլիոն Տոլար Կը
Տրամադրէ Հայաստանին «Քորոնա» Ժահրին Դէմ
Պայքարելու Համար

ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
Ñ»ï í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
Ø³åñáõù Ô³½áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý ³ÙμáÕç ³Ýó»³É »ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³Ñ³ó³Í ¿ Çñ
ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
³Ûë ¹Ç³ÏÝ»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³Ï³Ý Ï³ñÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»Éáõ¦£
§êáõñÇ³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç Ëáëïáí³Ý»ó³õ« áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñõ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»ï»õ
å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù éáõë³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ å³ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Ïáõë³óáõÙÁ£
²ë³ï »õ ÞáÛÏáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõóÇÝ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ áñ¹»·ñáõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ ³éÝáõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñáõÝ ßáõñç£

է Համաշխարհային
Դրամատան
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³
ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ ËûëÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»- ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
անձերուն անմիջական
ÐÚ¸ §Î²ðբուժօգնուØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾Հայաստանի գրասենեակի տնօրէն
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ Çñ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
Ð²È¾ä¬È²Â²øÆ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø´àôÜ
թեան համար անհրաժեշտ սարքե- Սիլվի ûñÇ
Պոսութղոն։
«Կ՝ուզեմ
Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ
ùÝÝáõÃÇõÝ£բարձրա²ïÇÏ³ ÏÁ ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõÙß³Ï
áõÇ
Ù»ñ
ÏáÕ
Ù¿£
ÎÁ
Ï³ñ
Í»Ù«
áñ
ßáõ
ïáí
Ã³·
ñ³Í
¿
Çμ
ñ»õ
Ë³
μ»
μ³
Ý»ñ£
ìð²Ú èàôê¬Âðø²
Î²Ü...որ երկիրրու եւ պարագաներու ձեռքբերման ձայնել³ïÇՀայաստանի
բուժաշխա- կան
գիտական
աջակցութիւն,
օժանդակութիւնը
սերտօրէն
Ï³ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
Üß»Ýù«
áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý
èáõհրատապ կարիքները բաւարարելու տողներու
³ïÇÏ³աննախադէպ
áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇ
ïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù Ñ³
»õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó©
§Æñ³Ý
ï³·նուիրումը՝
ներունÞ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
պիտի օգնէ
յաղթահարելու
կըÝÇհամակարգուի
միւս
միջազգային
². ¿ç¿Ý
Âð²ØöԱյս
ÎÀմիջոցները
Ú²Úî²ð²ð¾«
àð օգնեն
§øàðàÜ²¦
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³համար։
պիտի
ի պաշտպանութիւն
բնակչութեան։
համավարակի
առողջապահական
եւ
կազմակերպութիւններու
եւ
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³- Ñ³Ý·
Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõèáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²
èàì §øÆâ ØÀ ՆաեւÏ³կը
ÉáõÃÇõÝÁ
Ñ³Õáñ¹»ó« áñ
Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ ÝÇ¦£
«Հիւանդութիւններու
կանխարգիլում
յորդորեմ
Հայաստանի
տնտեսական հետեւանքները։
զարգացման ելեւմտական հասÛ³ÛïÝ»ó, áñ èáõëÇ³Ý »õ ÂáõñùÇ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
եւ վերահսկում»
ընթացիկ
ծրագիրին
´²ðÎ²ò²Ì¦
¾ âÆÜ²ê
î²Ü¾Ü բոլոր քաղաքացիներուն՝ ամենայն տատութիւններու օժանդակուՄիջազգային
ընկեÝÏ³ï³éáõÙ
Ý»ñáí ëïÇåáõ³Íելեւմտական
»Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É Æï
ÉÇåÇ
ÐÚ¸ §ÜÆ
ÎàÈ ²Ôթեան
´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹
³ßË³ï³Ý
ծիրէն ներս ձեռք բերելու թոքերու խստութեամբ հետեւելու
արտարակցութիւնը
(IFC)
8 ùÁ£միլիառ
հետ։ Մասնաւորապէս,
Ü³Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
արհեստական
օդափոխութեան 50 կարգ իրավիճակի կանոններուն
տոլարի
վերոնշեալ սարքերու գնումը
õÇ ³ÙμáÕç
§¾Ù¬4¦ Ù³Ûնիւթական
ñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñաջակցութիւն
Ð³É¿å »õ È³Ã³ùÛ³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³³ëÇÏ³ Ý³»õ ÇÝãհասարակական
áñ ï»Õ
Ç³ ù³Õ³ù
Ý»տրամադրէ
ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³իբրեւ
ñáõ£
սարք՝
միլիոն
տոլար
արժո×³ñ³ÏÇÝ1,35
å³ï×³
éáí §ùÇã ÙÁ
μ³ñÏ³ó³Í¦
¿ âÇÝ³ëեւ
ï³- պահպանելու
կը
աջակցութիւն
պիտի
իրականացուի
անմիջաûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
ղութեամբ։
հեռաւորութիւնն
ու
կատարելու կանօրէն Միաւորուած ազգերու
տուժած
մասնաÏ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙ
Ý»ñáõÝ«
ëÏÇ½μÁ համավարակէն
Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»
ñáõ ë³¹ñ³Ýù
Ý»ñáõÝ
§àñù³Ý ³É Û³ñ·»Ù âÇÝ³ëï³ÝÝ áõ Ý³Ë³·³Ñ êÇ
Ñ ³ Ï ³ Ñ ³ Ù ³ × ³քայլերը,
ñ³Ï³ÛÇÝ
å³ï×³éáí£
Գնումը
պիտի
մեկուսացման
որոնք կազմակերպութեան գործակաÒÇÝ÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ
Áë»Éáí«իրականացուի
ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í »Ù âÇÝ³ë
ւոր
ընկերութիւններու
եւ
աշխա³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
ï³Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ իրավիճակներու
Âñ³Ù÷ª êåÇï³Ï ï³Ýմէջ
Ù¿ç ïñáõ³Í
արտակարգ
ուղղուած
ենÝ³ó
համավարակի
ազդե- լութիւններու մատակարարման տատեղերու
պահպանման։
ÏþÇñ³Ï³
Ý¿ ³éáÕç³Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
å³Ñáõ
Ã»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõՀամաշխարհային
Դրամատան
ցութեան
փոքրացման»։
§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»³Ï å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
խողովակներով՝ հաշուի առնելով Վերակառուցման եւ զարգացման
ÃÇõÝÁ« ³ñï³Ï³ñ· Çñ³¹Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
³õ»Éóáõó³Í ¿ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñÁª ÝÏ³
արագացուած
ընթացակարգերու
Նոյն
մօտեցումը
պիտի
համաշխարհային շուկային մէջ միջազգային դրամատունը եւ
ñáõ
Ã»³Ý
å³ÛÙ³Ý
Ý»ñáõÝկիրառուի
ïÇ áõÝ»Ý³Éáí âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõյաւելեալ
ÝÁ »õ ³Û- սարքեկիրառումով։
օդափոխութեան
Զարգացման
միջազգային ընկեանմիջական բուժօգնութեան այս- êÇñ»
Å³ÑñÇ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ Համաշխարհային
ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ£
ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
Éáù¦« Û³ÛïÝ»ó ³Ýª ³õ»ÉóÝ»´³óÇ ³ïÏ¿« տրամադրած
Âñ³Ù÷ §øáñáÝ³¦նեղ
Å³ÑñÁ
Ïáã³Í ¿ րու,
§ãÇդրամատան
մաս§øá
ñá
Ý³¦
Å³Ñ
ñÇÝ
ëï»Õ
Í³Í ³Ûë ï³·
ինչպէս
նաեւ
անձնական
րակցութիւնը
(IBRD
andÝ³åÁ
IDA)
տեսակ
սարքերու
մասով
առկայ
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ»ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»μ³
ñá
Û³
å¿ë
³Ý
ÃáÛ
É³ï
ñ»
ÉÇ
նագիտական
փորձագիտութեան
պաշտպանիչ
սարքերու
ձեռքբերնախնական
6
միլիառ
ԱՄՆ
տոլար
սահմանափակումները։
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³ÏÁ ÝÏ³ï»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý«էáñ շուկայի
í³ñ³ÏÁ §³½·³
ÛÇÝ
շնորհիւ
կատարուած
ման
գործընթացին
մէջ՝
առողջա- Համաշխարհային Դրամատան խումկըßáõ
յատկացնեն
առողջապահութեան
Ë³½·áõ
Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù
Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
¹ñ¹³
å³ï
×³é
Ý»
ñ¿
Ù»Ï
Ý³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
Ñ³Ï³¹ñáõÇհրատապ
ÉÁ »õ Ù¿Ï¹Ç ù³ß
արագ
վերլուծութիւն՝
բուժսարքե- պահութեան
»Ýù,արձագանգման։
áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
կարիքները
ոլորտի
բը գործողութեան մէջ կը դնէ 14 ìëï³Ñ
³ÛÝ »ñÏñÇÝ
Ñ»ï¦£
õÇÉÁ£
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿առաջարկի
âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»բաւարարելու
ÉáõÝ
րուÂñ³Ù÷
համաշխարհային
նպատակով։ Բացի միլիառ տոլար արժողութեամբ արագ
Քանի որ երկիրները աւելի
Ð³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ñ»õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
խիստ
կրճատման
եւ
աճող
գիներու
Ó³
·³Ý
·¿Ý
ß³ï
·áÑ
»Ý
áõ
այդ, Համաշխարհային Դրամատու- արձագանգման փաթեթ՝ զարգաընդգրկուն աջակցութեան կարիք
Ñ³ñóÇÝ£
§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³ÝØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·մէջ
Ý»ñáõ«արժէք
Ý³Ë³·³ÑÁ
Ý³Ë³å¿ë նը
âÇ-պատրաստ
պայմաններուն
դրամի
²é ունին,
³Û¹, ¼³ÑÉ¿Ç,
Ä³É³É³ÛÇ »õ è³Û³ùÇ ԴրաÙ»ñ
է
վերածրագրաւորեՀամաշխարհային
ցող
երկիրներու
մէջ
COVID-19-ի
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñÝ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáÝ³¦
Ñ³Û
ñ»
Ý³
ÏÇó
Ý»
ñáõÝ
ïñ³
Ù³¹
ñáõ
Ã»³Ý
ï³Ï
ÏÁ
դիմաց»
սկզբունքը ապահովելու
մէջ
իր ընթացիկ նկատմամբ հակազդումը զօրացնելու մատան խումբը՝ 15 ամսուան
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³
÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³լու
Ù³- Հայաստանի
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³¹ñ³
Ï³Ý
ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇÝ«
³Û
É»õ
նպատակով։
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»ÉáõԻբրեւ
Ñ³Ù³ñª Ýß»արդիւնք,
Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁծրագիրներու
Ù»Í
դիմագիծը՝ տար- եւ վերականգնման փուլի հասնելու
Ó³ÛÝ³ընթացքին՝
ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É 160
ÃÇõ»ñÁªմիլիառ
03-071090,տոլար
03ß³ï»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£
274641£
Հայաստանի
առողջապահական
բեր
ոլորտներու
մէջ
COVID-19-ին
պիտի
ներգրաւէ
աղքատ
ու
խոցելի
»ñ³Ë
ï³
·Ç
ïáõ
Ã»³Ý
Ëûë
ընթացքը
կրճատելու
նպատակով։
Âñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ù»ñ: §Ø³ñՀՀ
¹ÇÏ Ï³Ý«
áñáÝù
համակարգը
պիտիíñ³Û
զինուի
լրացուËáñÑáõñ¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç
ùÝÝ³¹³
ï³Í ¿ñ ãÇÝ³հակազդելու
Ï³Ý
կառավարութեան
գործաԱնմիջական հակազդումը կը խաւը պաշտպանելու,
Ñ»éáõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùûï»Ý³Ý«
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ ÎàØÆî¾
Çß
Ë³
Ýáõ
ÃÇõÝÝ
Ý»
ñÁª
½³
ÝáÝù
÷³ë
ï³
óÇ
Ù»
Õ³¹
ñ»
Éáí
Ñ³
·ÇñÝ»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñցիչ
բարձրորակ
սարքերով,
որոնք
ջանքերուն
աջակցելու
նպատակով։
րարութիւններուն
աջակցելու
եւ
ներառէ
նիւթական
օժանթակուÏÁ
ËÝ¹ñ»Ý
å³
ñ³
·³
Ý»ñ
Ï³Ù
³Ë
ï³
Ñ³
¼³ÑÉ¿
Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõª ³Û¹
Í»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
Ý»É Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ«Դրամատան
·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
անհրաժեշտ
Համաշխարհային
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³Ïáõեն
Ã»³Ý«քորոնա»
Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñժահր
÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»
տնտեսութեան
վերականգնման
թիւն,
քաղաքականութեան
մասով
Ë³ÝáõÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³ÏÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û- ÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
Éáõ »õ íï³Ý·³õáñ í³ñ³ÏÇ
Ù³ëÇÝ ïáõ»³É
Ý»ñÁ Ã³ùóÝ»հիւանդութեան
աւելցող
հասելեւմտական
եւ Ï³
արհեստագիտահամար։
խորհրդատւութիւն
եւ արհեստա- օժանդակելու
ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏ
ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³- ÙÇáõ
Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Ã»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
www.afhil.com

§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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Նամակ Ամերիկայէն

Յամեցող Արշալոյս
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Գ

արնանամուտի այս հաճելի եւ պայծառ օրերու սեմին, երբ մարդիկ
ծաղիկներ կը ցանեն իրենց տան շուրջ, ընտանիքներ կը պատրաստուին
ապրիլեան իրենց արձակուրդին, ծնողք իրենց փոքր զաւակներուն
համար զգեստներ կ’ապահովեն Զատկուան եկեղեցական արարողութիւններուն
մասնակցելու եւ գունագեղ հաւկիթները կը սպասեն իրենց անբարունակ
ճակատագիրին, վիթխարի վիշապ մը մէկ հարուածով զգետնեց ամէն բարի
ծրագիր:
Հետեւաբար, ողջ աշխարհը փոխանակ
ցնծութեամբ դիմաւորելու ապրիլեան
գարունը, այս պահուն հարկադրուած
է դիմակալելու հրէշանման այս աղէտը՝
քորոնա ժահրը: Անկասկած գարնան
արշալոյսը պիտի բացուի, սակայն ե՞րբ
եւ ի գին ինչի՞: Սակայն յոյսի ծիածանին
երեւումը տակաւ կը յապաղի հեռաւոր
հորիզոնին վրայ:
Երբ քորոնա ժահրը հրաբուխի կատաղութեամբ իր թունալից լաւան
սփռեց Չինաստանի մէջ անցեալ Դեկտեմբերին, բովանդակ աշխարհը
հետաքրքրութեամբ հետեւեցաւ անոր զարգացումներուն:
Հակառակ Չինաստանի բազմաթիւ ազդարարութիւններուն, արտաքին
աշխարհը չզգաստացաւ: Սակայն մահասփիւռ լաւան հրաձիգ իր գլուխը ցցեց
նախ Իտալիոյ, ապա Սպանիոյ մէջ, ուր թանկագին ժամանակ վատնուած էր
նախապատրաստական միջոցառումներ որդեգրելու: Եւրոպայի մէջ ցարդ աւելի
քան 30 հազար մարդիկ կորսնցուցին իրենց կեանքը:

Դժբախտաբար, ինչպէս Եւրոպան անգիտացաւ Չինաստանի կողմէ յղուած
ազդարարութիւնները, Միացեալ նահանգներն ալ պէտք եղած ուշադրութեամբ
չսերտեցին Եւրոպայի մէջ բռնկած այս համաճարակը եւ զօրաշարժի չենթարկեցին հանրային կառոյցները եւ պետական վարչամեքենան:
Նոր Աշխարհի ամենէն ճանաչելի բնակչութեան կեդրոնը՝ Նիւ Եորք, կրեց
առաջին շռնդալից մահացու հարուածը:
Միայն քանի մը օրուայ ընթացքին ամայացած պողոտաներն ու վաճառատուները կենդանի վկան հանդիսացան բնակչութեան սարսափին եւ տուայտանքին:
Անորոշութիւնն ու անստոյգ ապագայի մը հեռանկարները ակնթարթի մը մէջ
ընկճեցին Նիւ Եորքցիին աննկուն կամքն ու կորովը:
Դարանակալ այս ոսոխը անտեսանելի է, անգտանելի եւ կը հարուածէ առաջին
հերթին տկարը, թէ ֆիզիքական եւ նոյնպէս տնտեսական առումով: Երկար
խարխափումէ ետք, երբ Սպիտակ Տունը վերջապէս ընդունեց քորոնա ժահրին
լայնածաւալ սպառնալիքը ամերիկացի ժողովուրդին, արդէն երեք միլիոն
աշխատաւորներ գործազուրկ դարձած էին: Հետեւաբար այս թիւը յարածուն
աճ պիտի արձանագրէ յաջորդող շաբաթներուն:
Սահման եւ սահմանում չի ճանչնար մահասփիւռ այս համաճարակը: Յատկապէս
Նիւ Եորքի եւ ընդհանրապէս Ամերիկայի տարբեր շրջաններուն մէջ, բնակչութիւնը անճրկած է: Ինչպէ՞ս կարելի է պահել եւ պահպանել մարտունակութեան
ոգին՝ երբ պետական պատասխանատու անձնաւորութիւններ յարատեւօրէն
կը կրկնեն թէ ամենավատ օրերը հասած չեն տակաւին եւ իբրեւ միակ ելք,
բնակչութենէն կը պահանջեն իրենք զիրենք պատսպարել իրենց բնակարաններէն ներս: Ո’չ ոք վստահելի նախատեսութիւն մը կը համարձակի ընել թէ ե՞րբ

եւ ինչպէ՞ս այս պատուհասը իր լրումին պիտի հասնի:
Քանի մը օր առաջ Միացեալ Նահանգներու Ծովուժին պատկանող հսկայ
հիւանդանոց շոգենաւ մը խարսխեց Նիւ Եորքի նաւահանգիստին թիւ 9 ծոցին
մէջ: Ճերմակ՝ կարմիր խաչերով զարդարուած այս նախկին քարիւղատար super
tankerը իբրեւ շարժուն հիւանդանոց, կրնայ աւելի քան հազար հիւանդներ խնամել: Կան 1300 բժշկական անձնակազմ, 12 գերարդիական սարքաւորումներով
օժտուած բարդ վիրաբուժական գործողութիւններու սենեակներ եւ մեծամթերք
դեղարաններ: Այս շքեղ եւ վիթխարի հսկային ողջունելի մուտքը Նիւ Եորքի
նաւահանգիստը, ոգեւորութիւն ստեղծեց Նիւ Եորքցիներու շարքերէն ներս,
որոնցմէ հարիւրաւորներ, քաղաքապետին գլխաւորութեամբ, բարի գալուստ
մաղթելու համար նաւահանգիստ փութացած էին: Անցեալ շաբաթ, երբ Միացեալ
Ազգերու Կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղարը իրազեկ դարձաւ Նիւ
Եորքի հիւանդանոցներէն ներս տիրող անհրաժեշտ բժշկական առարկաներու
սուր տագնապին, քառորդ միլիոն դիմակներ տրամադրութեանը տակ դրաւ
հիւրընկալ քաղաքի իշխանութիւններու:
Այս պահուն Միացեալ Նահանգներու ընդհանուր բնակչութեան երեք չորրորդը մեկուսացած է իրենց տուներէն ներս, անձկագին սպասելով ներկայ
տագնապին վերջնական փուլին: Ինչպէս Նիւ Եորքի նախկին քաղաքապետ եւ
նախագահական ձախող թեկնածու Մայքըլ Պլումպըրկ յայտարարեց «Անկարելի
կը գտնեմ կռահել, թէ այս տագնապը ինչպէ՞ս եւ ե՞րբ պիտի յանգի իր վախճանին:
Յստակ կերպով կրնամ սակայն հաստատել երբ այս կացութենէն դուրս գանք
ոչինչ պիտի գտնենք նախկինին նման»:
Լոմպարտիէն Լիզպոն, Պէյրութէն Նիւ Եորք եւ այլուր, ճնշուած քաղաքացիներ
երբեք աննկատ չեն բժիշկներու, բուժքոյրերու եւ անոնց գործակիցներուն
անձնազոհ եւ նուիրական գործին՝ բուժելու եւ խնամելու համաճարակին
հիւանդները: Պատշգամներէն եւ հիւանդանոցներու առջեւ գիտակից քաղաքացիներ ծափահարութիւններով, երգերով եւ լոյսի խաղերով իրենց խոր
երախտագիտութիւնը կը յայտնեն այս լուռ հերոս-հերոսուհիներուն:
Մեծն Բրիտանիոյ վարչապետ Պորիս Ճոնսըն երբ Չըրչիլեան ոճով կոչ ըրաւ
իր քաղաքացիներուն, կամաւորագրուելու այս համաճարակին դէմ մղուող
մարտին, անհաւատալիօրէն 750 հազար անձեր իրենց պատրաստակամութիւնը յայտնեցին: Եւ այս, հակառակ այն իրողութեան որ Մեծն Բրիտանիոյ Առողջապահութեան նախարարութեան բարձրագոյն պաշտօնատարը
յայտարարեց թէ իր երկիրը կրնայ իր բնականոն կեանքը վերագտնել
նուազագոյնը վեց ամիսէն, եթէ անակնկալ բարդութիւններ չյայտնաբերուին:
Քորոնա ժահրը երբ սկսաւ իր ճիրանները ցայտուն կերպով բացայայտել
Միացեալ նահանգներու մէջ, նախագահ Թրամփ ինքզինք յայտարարեց
«Պատերազմական նախագահ»:
Ամերիկայի ժամանակակից պատմութեան մէջ նախագահական նման յորջորջում
մը եզակի երեւոյթ մը չէ երբեք:
Ուրեմն «պատերազմ» բառը զրկուած է իր իսկական նշանակութենէն: Այսպէս,
սկսելով 1964-էն նախագահ Լինքըն Ճոնսըն «պատերազմ թշուառութեան
դէմ» յայտարարեց, տնտեսական հաւասարութիւն բերելու մտադրութեամբ
Ամերիկայի վարի խաւին: 1971-ին նախագահ Ռիչըրտ Նիքսըն թմրեցուցիչի
գործածութիւնը «թիւ մէկ թշնամի» հռչակեց եւ «պատերազմ» թմրեցուցիչներու
դէմ» յայտարարութիւն ըրաւ: 2001 թուականին նախագահ Ճորճ Պուշ կրտսեր
«Պատերազմ» Ահաբեկչութեան դէմ» կարգախօսը ծամոցի նման կրկնեց: Հոս
կ՛արժէ յիշեցնել, թէ նախագահ Թրամփ իշխանութեան հասաւ ամերիկայի
ժողովուրդին խոստանալով վերջ տալ բոլոր պատերազմներուն, տուն բերելով
զինուորները օտար երկիրներէ:
Այսօր աշխարհը կլանող այս աղէտը կ’ապացուցանէ մարդկային ներկայ
քաղաքակրթութեան որքան խոցելի ըլլալու: Գերարդիական զէնքերով օժտուած
Միացեալ նահանգները անզօր՝ կքած է մահացու այս մարտահրաւէրին ընդառաջ: Մեր մոլորակին սպառնացող այս պատուհասը յաջող կերպով կարելի է
դիմակալել երկիրներու միջեւ ստեղծելով համագործակցութիւն եւ գիտական
հետազօտութիւններու ներդաշնակութիւն այս համաճարակին պատուաստը
գտնելու համար: Յուսադրիչ երեւոյթ մըն էր արդարեւ երբ Երկուշաբթի, Մարտ
30ին, Սպիտակ Տան պաշտօնական բանբերը յայտնեց թէ նախագահ Թրամփ
հեռաձայնային խօսակցութիւն մը ունեցած է իր Ռուս պաշտօնակից Փութինի
հետ: Անոնք կարծիքներու փոխանակումներ ունեցած են իրենց երկիրներուն մէջ
տիրող Քորոնա Ժահրի պայմաններուն եւ այս տագնապի աւարտին միջազգային տնտեսութիւնը վերաշխուժացնելու միջոցառումներուն շուրջ:
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Մշակութային Արձագանգ

Գրախօսական

«Կորսուած Հնարաւորութիւններ
Իրաքահայերի Հայրենադարձութիւնը 2003-2008 Թուականներին»
Հեղինակ՝ Անուշ Բեժանեան

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
Քանի մը շաբաթ առաջ, անհուն ուրախութեամբ եւ երախտագիտական
զգացումներով հեղինակէն ստացայ
վերոյիշեալ խորագիրը կրող հատորը։
Երախտագիտական զգացումներով
ըսինք, քանի որ այս 260 էջնոց հատորը
կարդալով, որպէս իրաքահայ, անձամբ
շատ բան սորվեցայ եւ իմացայ այս
գիրքին միջոցաւ իրաքահայ գաղութի
մասին։ Հեղինակը արհեստավարժ
ձեւով ներկայացուցած է իրաքահայ
գաղութի հին եւ նոր եկուորները, անոնց
առօրեային մասին տեղեկութիւններ տալով։ Եկեղեցիներուն, դպրոցական եւ միութիւններուն տարած
պատուաբեր աշխատանքները, յատկապէս հայապահպանման եւ ազգակերտման ծիրէն ներս։
Անուշ Բեժանեան, այս գիտական
գործը պատրաստելու համար
օգտագործած է բազմաթիւ հայ եւ
օտար լեզուներու աղբիւրներ։

35 հեղինակային յօդուածներ
31 տպագիր գրականութիւն
11 կազմակերպութիւններու կայքէջեր
40 արխիւային փաստաթուղթեր
46 պաշտօնական գրութիւններ եւ
փաստաթուղթեր
17 օտար լեզու աղբիւրներ
57 միջազգային աղբիւրներ
Անուշ Բեժանեան ծնած է Հայաստան,
իր բարձրագոյն ուսումը ստացած է
Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանէն։ Իր աւարտաթէզի խորագիրն
է «Իրաքահայերը Սատտամ Հիւսէյնի
Տապալումից Յետոյ, Արտագաղթ թէ
Հայրենադարձութի՞ւն»
Սոյն թէզի պատրաստման ղեկավարն եւ ուղղութիւն տուողը եղած է
Հայաստանի ժամանակակից մեծանուն պատմաբաններէն Արմէն Այվազեան։
Յետագային Անուշ Բեժանեան
ԱՄՆ անցնելով որպէս Արտաքին
Գործոց նախարարութեան Էտմոնտ
Մասքիի կրթաթոշակառու, կը հետեւի
Հարաւ Գարոլայնա համալսարանի
միջազգային յարաբերութեան դաս-

ընթացքներու եւ կ՚արժանանայ
Մագիստրոսի վկայականին, հեղինակը այժմ իր ամուսինին հետ
Զուիցերիա կ՚ապրի։
Հեղինակը ունի յօդուածներու
շարք մը սփիւռքի հայութիւնն ու
հայրենադարձութեան մասին։ Նմանապէս հայերէնի թարգմանած է
վաստակաշատ ցեղասպանագէտ
Վահագն
Տատրեանի
«Հայոց
Ցեղասպանութիւնը, Ազգային եւ
Միջազգային Իրաւունքի Երկակի
Հիմնախնդիրը» հատորը։
Անուշ Բեժանեանէն մեզի հասած
հատորը լոյս տեսած է Երեւանի
«Մագաղաթ» հրատարակչատունէն
եւ հեղինակը այս հոյակապ աշխատասիրութիւնը նուիրած է թանկագին
ծնողքին։
Գիրքի խմբագիր՝ Հրաչուհի Փալանդուզեան մուտքի գրութեան մէջ կը
գրէ. («Այս գիրքի հեղինակը 2003-ի
իրաքեան պատերազմի լոյսին ներքոյ,
քննութեան է առնում, իրաքահայերի
հայրենադարձութիւնը, Հայաստանում
նրանց հանդէպ իրականացուած
քաղաքականութիւնը։ Այս գիրքին
մէջ արծարծուած են հայրենադարձութեան մասին հիմնական
տեսութիւնները, իրաքահայ համայնքի մարտահրաւէրները, հայոց մէջ
հայրենադարձութեան տարիներէն
եւ դրանից յետոյ անոնց իրավիճակը։
Գիրքը նախատեսուած է սփիւռքագէտներին, միջազգայնագէտներին,
քաղաքագէտներին, պատմագէտներին, մարդաբաններին եւ ընթերցող
լայն հասարակութեան»)։
Իրաքահայ հայրենադարձութիւնը,
2003-2008 թուականներէն նուիրուած
այս հատորը ունի հինգ բաժիններ
(գլուխներ), որոնց մէջ հեղինակը
շատ խոր ուսումնասիրութիւններով
եւ հաւաստի աղբիւրներու վրայ
հիմնուած տեղեկութիւններով, տուած
է իրաքահայ համայնքի մօտ 400
տարուայ պատմութիւնը։ Հին եւ նոր
եկուորներու պատմութիւնը անոնց
ծաւալած ազգային, եկեղեցական,
կրթական եւ հասարակական, հայապահպանման,
ազգակերտման
աշխատանքին, նաեւ տուած է այս
համայնքի մեծ հայրենադարձութեան
օրերուն, եկեղեցական տագնապի
շատ հետաքրքրական եւ պատմական
բարեխիղճ տեղեկութիւնները։
Մեծ հայրենադարձութեան օրերուն
անոր դէմ ու թեր կարծիքները եւ այլն,
իսկ ամէնէն հետաքրքրական բաժինը
այն է 2003-2008 թուականներուն
Հայաստան վերադարձած հայութեան
հետ ունեցած հարցազրոյցները,
պատրաստած վիճակագրութիւնները։
Նմանապէս հայրենի կեցուածքը այս
հայրենադարձներու հանդէպ։
1947-ի մեծ հայրենադարձութեան
պայմանները հիմնովին տարբեր

էին 2003-2008 եւ մինչեւ օրս ալ
իրաքահայութեան կամ Սուրիոյ
հայութեան հայրենադարձութեան
պատճառները։
1947-ի վերադարձողները առաւելաբար Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերն էին, կամ անոնց զաւակներն
էին, որոնց համար հայրենիքի
յուզական, ազգային, կրօնական մեծ
արժէք եւ իմաստ ունէր, հակառակ
անոր որ 1947-ի հայերը հազիւ
տուն տեղ եւ իրենց գործերը գտած
էին, բայց անոնց մէջ տակաւին
հայրենասիրական անմար կրակ
մը կար, որ տարաւ անոնց իրենց
հայրենեաց երկիր։
2003-2008
վերադարձողները,
կեանքի, ինչքի եւ ապրուստի խիստ
վտանգաւոր օրերու վախ ունէին եւ
ստիպուած էին հեռանալ Իրաքէն,
բազմահազար հայեր դէպի Սուրիա,
Յորդանան, Եգիպտոս, Թուրքիա
ու մանաւանդ ԱՄՆ, Աւստրալիա եւ
Գանատա անցան քանի որ Իրաքի
մէջ որպէս քրիստոնեայ հայերուն
համար այլեւս շատ վտանգաւոր էր
հոն ապրիլը։
Գիրքին յաջորդ բաժինը հեղինակը կը
ներկայացնէ ինչպէս ըսինք Հայաստան
դարձած հայերուն կարծիքները եւ
տպաւորութիւնները Հայաստանէն եւ
հայրենի ժողովուրդէն, իրաքահայ մը
Իրաքի մէջ կեանքը նկարագրելով
ըսած է. «Դժբախտաբար կեանքէն
համ չէինք առներ» միւսը ըսած է. «Ինչ
որ ըլլայ հոս մենք եւ մեր զաւակները
(24) հայերէն կը խօսինք ազատ եւ
հպարտօրէն»։
«Հայաստանը շատ ապահով է մեզի
համար, ոչ առեւանգում կայ, ոչ
զաւակդ, հարազատդ սպաննել կայ»,
իսկ դժգոհութիւն յայտնողներ ալ կան
ըսելով. «Հոս ալ Իրաքի պէս ամէն տեղ
կաշառքով կ՚ըլլայ», եւայլն խօսքեր եւ
կարծիքներ, որոնք հարազատօրէն
տուած է հեղինակը։
Գիրքին միւս բաժինին մէջ հեղինակը
տուած է սպառիչ տեղեկութիւններ
Հայաստանի մասնակցութիւնը Իրաքի ապահովական ուժերուն, ուր
40 հայ զինուորներ մաս կազմեցին
ՄԱԿ-ի ղեկավարութեամբ գործող
Իրաքի ապահովագրական գործին
մէջ։ Հեղինակը տուած է այդ քայլը
առած օրերուն հայրենիքի քաղաքական, հասարակական կամ
զինուորական մարդոց կարծիքը եւ
արդարացումները։
2003-2008 տարիներուն Հայաստան
դարձած հայերու մեծ մասը գոհ էր
հայրենիքի մէջ ապրելէն, անշուշտ
որոշ փոքրամասնութիւն մը կար,
որ դժուարութիւն ունեցած էր
ժողովուրդին հետ շաղուելու կամ
գործ գտնելու հարցին մէջ, ուրիշներ
ալ անոնք Հայաստան երթալով,
որպէս Եւրոպա կամ այլ երկիր-

ներ երթալու համար Հայաստան
որպէս ժամանակաւոր հանգրուան
գործածելով։ Հասկնալի էր, որ
հայրենի պետութիւնը, երկրաշարժ տեսած, Սովետ Միութենէն
անջատման դժուարութիւններով,
պատերազմական վիճակով, երկու
սահմանները փակուած ըլլալով եւ
տնտեսական բնական հարստութենէ զուրկ էր այդ տարիներուն,
հայրենիքի ծով կարիքներուն հասնիլ
չկարողանալով, դժուար պիտի ըլլար
զբաղիլ արտասահմանէն Հայաստան
վերադարձող հայրենակիցներուն
կարիքները ամբողջութեամբ հոգալու։
Այսուհանդերձ այս գիրքին մէջ, այս
հատորին գլխաւոր պատգամն է,
հայրենիքի բազմակարօտ ժողովուրդին կենսական ապրուստը
հոգալու կողքին հայրենիքի մեր
իշխանաւորները պէտք է հայրենադարձութեան համակարգ մը
ստեղծեն, որպէսզի սփիւռքէն հայրենիք վերադարձողներուն կեանքը
դժուարութիւններուն նուազագոյնը
ունենան։
Գիրքի վերջաւորութեան հեղինակը հարցազրոյց մը դրած է Լոս
Անճելըսի մէջ գործող Իրաքահայերու
Ընտանեկան Միութեան նախագահ՝ Խաչիկ Ճանոյեանին հետ։
Այս Միութիւնը 2005-2007 տարիներուն 135 իրաքահայեր Հալէպ
տեղափոխելով, անկէ Հայաստան
օդանաւով տեղափոխած է։ Անոնց
կահաւորուած վարձու յարկաբաժիններու մէջ տեղաւորած են եւ
անոնց լման մէկ տարի օրապահիկը
ապահոված է։ Իւրաքանչիւր անհատի
ամսական 100 տոլար ղրկելով։
Այսինքն հինգ հոգինոց ընտանիքի
համար լման տարի մը ամսական 500
տոլար ղրկուած է։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Անուշ
Բեժանեանը այս խիստ շահե-կան
աշխատանքին համար եւ իրաքահայերու նուիրուած այս աւարտաթէզի եւ ուսումնասիրութիւնը ընտրելու
համար, մաղթելով իրեն նորանոր
հրատարակութիւններ։
Յ.Գ.
Գիրքէն օրինակ մը ունենալու համար
կարելի է դիմել հեղինակին՝ anush.
bezhanyan@gmail.com
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Եւրոպական Միութիւնը «Քորոնա»ի Դէմ Պայքարելու Համար 51 Միլիոն Եւրօ
Պիտի Տրամադրէ Հայաստանին
Եւրոպական Միութիւնը 51 միլիոն
եւրօ աջակցութիւն պիտի տրամադրէ Հայաստանին` «Քորոնա»
ժահրին դէմ պայքարելու նպատակով:
Այդ մասին կը հաղորդէ Հայաստանի մէջ Եւրոպական Միութեան
գրասենեակը:
«Անիկա կը ներառէ մասնաւորապէս` 18 միլիոն եւրօ նոր ֆոնտեր եւ

ընթացիկ ֆոնտերէն 33 միլիոն եւրօ
վերաբաշխում` բժշկական սարքերու
մատակարարման, բժշկական եւ
տարրալուծարաններու անձնակազմի համար դասընթացներու
կազմակերպման, ՓՄՁ-ներուն եւ
գործարար հանրութեան ցուցաբերուող աջակցութեան, ինչպէս
նաեւ «քորոնա» ժահր վարակի

բռնկման հետեւանքով տուժած
անձերուն հասարակական եւ մարդասիրական օգնութեան տրամադրման նպատակով:
«Աւելին կը յատկացուի տարածաշրջանային կարեւոր դրամատընային գործիքներու եւ ծրագրերու
յետագայ վերաբաշխման միջոցով»,կը նշուի յայտարարութեան մէջ:

Մահացած Է Օփերային Երգչուհի՝ Աննա Սարդարեանը
Յիսուն տարեկանին մահացած է Ալ.
Սպենդիարեանի անուան օփերայի
եւ պալեթի ազգային ակադեմիական
թատրոնի երգչախումբի երգչուհի
Աննա Սարդարեանը:
«Արմէնփրես»-ի թղթակցի հետ
զրոյցի ժամանակ թատրոնի փոխտընօրէն Կարինէ Կիրակոսեանն

ըսած է, որ Սարդարեանը մահացած
է 31 մարտին: «Մեզի հասած տեղեկութիւններով անոր մահուան
պատճառը թոքաբորբն է»,-շեշտած
է Կիրակոսեանն ու աւելցուցած է,
որ յաւելեալ տեղեկութիւն երգչուհիի
մահուան մասին չունին:
Երգչախումբի անդամները վերջին

անգամ օփերային թատրոն եղած են
13 մարտին:
Թատրոնի ամբողջ անձնակազմն
իր ցաւակցութիւնը յայտնած է
Աննա Սարդարեանի ընտանիքի
անդամներուն եւ մտերիմներուն:

Օգնութիւն Համաճարակի Կիզակէտին Գտնուող Իտալահայերէն՝
Հայաստանին Ու Արցախին
Իտալիոյ Համահայկական հիմնադըրամի կոմիտէն 4,600 եւրօ փոխանցեց «քորոնա» ժահրի դէմ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի
նախաձեռնած դրամահաւաքին: Այդ
գումարը յատուկ հաւաքագրուած
էր ու նախատեսուած էր Իտալիոյ
հայերու միութեան կողմէ՝ գալիք
Ապրիլ 24-ին Հայոց Ցեղասպանութեան ամենամեայ ոգեկոչման
արարողութեան համար, որ հասկնալի պատճառներով այս տարի պիտի
չի կայանայ:
Հիմնադրամի Իտալիոյ կառոյցը
Պայքար Սվազլեանի ատենապետութեամբ, Գէորգ Օրֆալեանի
եւ Արմինէ Պամպաքեանի անդամակցութամբ, հաւաքագրուած այդ

դրամը կը փոխանցեն Հայաստանի
իրենց հայրենակիցներու կեանքերը
փրկելու համար:
Մեր սրտերն ու մտքերը Իտալիոյ
ժողովուրդի եւ այնտեղ ապրող
հազարաւոր հայերու հետ են, որոնք
Իտալիան իրենց տունը կը համարեն:
Իտալիան կը միանայ աշխարհի
միւս հայ համայնքներուն ու
անհատներուն, որոնք կ՝աջակցին Հիմնադրամի դրամահաւաք
արշաւին՝ ներառեալ, Միացեալ
Նահանգները, Ֆրանսան, Միացեալ
Թագաւորութիւնը, Պրազիլը, Գերմանիան, Նիտըրլանտները, Իռլանտան,
Ռուսիան:
Մինչեւ այսօր հաւաքագրուած է
125,091 ԱՄՆ տոլար, ուղարկուած

է շուրջ 250 հազար տոլարին
համարժէք բժշկական սարքեր եւ
պարագաներ, որոնք խիստ անհրաժեշտ են Հայաստանին ու Արցախին:
Միացէք COVID-19 համաճարակի

դէմ համահայկական առցանց դրամահաւաքին https://bit.ly/2wsYuk9
յղումով:
Հայաստան Համահայկական
Հիմնադրամ

Թրքական Բարքեր

Աւստրալացի Պատգամաւորը Արցախի Վերաբերեալ Twitt-ի Պատճառով Յայտնուած է
Ատրպէյճանի «Սեւ Ցուցակ»ին Մէջ
Աւստրալիոյ Նոր Հարաւային Ուէյլզի
խորհրդարանի պատգամաւոր Հիւ
Մաքտըրմոթ՝ Արցախի ժողովուրդը

նախագահական ընտրութիւններուն առիթով շնորհաւորելէ ետք՝
յայտնուած է Ատրպէյճանի, այսպէս

կոչուած, «սեւ ցուցակ»ին մէջ: Այս
մասին կը հաղորդէ News.am-ը։
«Կը շնորհաւորեմ Արցախի Հայկական Հանրապետութեան բնակիչները, որոնք այս շաբաթ իրականացուցին իրենց նախագահական ընտրութիւնները: Ընտրութիւններուն քուէարկած եւ իր
ժողովրդավարական իրաւունքները
օգտագործած է ընտրողներուն 72
տոկոսէն աւելին: Թեկնածուներուն
յաջողութիւն կը մաղթեմ՝ Ապրիլ
14-ի երկրորդ քուէարկութեան
ժամանակ»,- իր Twitter-ի էջին վրայ
գրած է Մաքտըրմոթ:
«Մենատիրական վարչաձեւերու
եւ բռնապետութիւններու տարա-

ծաշրջանին մէջ հրաշալի է տեսնել
բարգաւաճող ժողովրդավարութիւն:
Կը շնորհաւորենք Արցախի ազատ
մարդիկը»,- գրած է ան։
Աւելի ուշ, ան աւելցուցած է, որ
ազատ եւ ժողովրդավար Արցախին
աջակցելու պատճառով յայտնուած
է ատրպէյճանական մենատիրական վարչաձեւի սեւ ցուցակին
մէջ: «Ես կը միանամ հարիւրաւոր պատգամաւորներուն, որոնք
կը սիրեն ժողովրդավարութիւնը,
լրագրողները, գիտնականներն ու
իրաւապաշտպանները: Ինչպիսի
պատիւ»,- նշած է ան՝ բերելով
Ատրպէյճանի ամբողջական «սեւ
ցուցակ»ի յղումը:
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Երուանդ Մանարեան
(Յիշատակի Մտորումներ)

ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ

Ա

յս օրերին, երբ հողագունդը տապակւում է քորոնա
ժահրի (Virus) ճիրաններում,
անորոշութիւնից մտահոգ մարդիկ տանը նստած, հիմնականում
տարեցներ, օրեր, ժամեր շարունակ, հեռուստացոյցի առջեւ են
անցկացնում: Համակարգչից օգտըւող շատ օգտատէրեր էլ արդէն
յոգնել են իրենց համակարգիչների դիմատետրերում (Facebook)
վխտացող ասէկոսէներից, հայհոյանքներից ու զազրախօսութիւններից եւ
զբաղւում են ընթերցանութեամբ, եւ կամ էլ` հեռուստատեսային հաղորդումներ դիտելով:
Լաւ է, որ հայկական հեռուստաալիքները հրատապ լուրեր հաղորդելու հետ
մէկտեղ, առանձին ժամեր են յատկացնում հայաստանեան` Հայֆիլմ ստուդիայի կողմից արտադրուած հնավուրց` 50-70 տարուայ վաղեմութիւն ունեցող համազգային, համաժողովրդական սէր վայելող ֆիլմերի ցուցադրմանը:
Իրականում, մեծ բարեբախտութիւն է այսօր հայկական հեռուստատեսային
ալիքներ ունենալը` գէթ մեծահասակների համար, որոնք պարտադրուած են
տանը մնալ, թէեւ միշտ չէ որ գոհացուցիչ են այդ հաղորդումները:
Մարտի 17-ին Հորիզոն հեռուստատեսային ալիքով, առաւօտեան լուրերից
յետոյ, ժամը 11-ին մէկ ժամ տեւողութեամբ, իրար ետեւից ցուցադրուեցին
Հայֆիլմի կողմից արտադրուած, ոսկէ ֆոնդի արժանացած երեք կարճամետրաժ ֆիլմեր («Տժվժիկ», «Տէրն ու Ծառան», «Ոսկէ Ցլիկ»): Մեր ողջ
կեանքի ընթացքում հարիւրաւոր անգամներ ենք դիտել այս ֆիլմերը, եւ
ամէն անգամ էլ` կարծեօք` առաջին անգամ:
«Տժվժիկ» ֆիլմի առաջին իսկ դրուագներից աչքիս առջեւ կենդանացաւ ֆիլմի
գրական նիւթի (սցենար) հեղինակ, պաշտօնական հաղորդագրութեամբ
«Բոլոր ժամանակների լաւագոյն դերասան» որակումով Երուանդ Մանարեանը, որը մէկ ամիս առաջ 96 տարեկան հասակում հրաժեշտ տուեց
կեանքին:
Միայն վերջին երկու-երեք շաբաթուայ ընթացքին պաշտօնական հաղորդագրութիւններով յիշուեց հայրենի բազմաշնորհ արուեստագէտ, լուրջ
մտաւորական, բեմադրիչ եւ դերասան Երուանդ Մանարեանի մասին: Ես
սպասում էի, որ համապարփակ, ծաւալուն մի յօդուած, գրութիւն կը կարդամ
որեւէ լրագրի կամ պարբերականի մէջ, սակայն, ինչպէս սովորաբար լինում է,
ինչպէս ժողովուրդն է ասում` «Ինչ լինում` գնացողին է լինում»: Եւ ես, խղճի
մտոք, հոգեկան պարտք համարելով, պիտի փորձեմ իմ գնահատականը
տալ թէ իր եւ թէ իր արտիստական-կատարողական յաղթարշաւի սկիզբը
հանդիսացող «Տժվժիկ» կարճամետրաժ ֆիլմի մասին: Սակայն, վստահ եմ,
շատերին է յայտնի նրա կողմից մեր մշակութային կեանքում աւելի քան 70
տարուայ ընթացքում տարուած ազգանուէր գործունէութիւնը:
Հապայ` նրա կեանքի վերջին 30 տարուայ քաղաքական-հասարակական
գործունէութիւնը, ընդդիմադիր կեցուածքը իշխանութիւնների վարած
ապազգային քաղաքականութեան դէմ: Երուանդ Մանարեանը եզակի
մտաւորականներից մէկն էր, որ մինչեւ իր կեանքի վերջը հաւատարիմ
մնաց իր սկզբունքներին ու մնաց ժողովրդի հետ:
Եւ, ինչպէս սովորաբար լինում է, նա քիչ թէ շատ լրջմիտ մօտեցումով
ու մասնագիտօրէն արժեւորուեց որպէս արուեստագէտ, հայասէր ու
հայրենասէր անձնաւորութիւն` իր մահից յետոյ, քան իր ողջ գիտակցական
կեանքում: Ո՞վ է տեսել, որ զառամեալ ծերունուն, 94 տարեկան հասակում
Ժողովրդական Արտիստի կոչում շնորհեն: Այս քայլով ներկայ իշխանութիւնները փորձեցին մաքրել նախորդների կողմից 70 տարի շարունակուող
այպանելի անտարբերութեան քողը մեծ բեմադրիչի, դերասանի եւ մտաւորականի վրայից, յուսալով թէ հետագայում ոչ ոք չի յիշի, թէ երբ է այդ մեծ
պարգեւին արժանացել անուանի մարդն ու արուեստագէտը: Գոնէ մենք,
իր ժամանակակիցները լաւ էլ յիշում ենք, յիշում ենք նաեւ նրա բոցաշունչ
ելոյթները համազգային, համաժողովրդական բնոյթի ընդվզումի հաւաքների
ժամանակ:
Եւ, հետաքրքիրն այն է, որ Երուանդ Մանարեանի մահով, հին երեւանցիների
մտապատկերում վերակենդանացան 1960-70-ական թ. թ. հայաստանեան
թատերական, օփերային եւ ֆիլմարուեստի ամենագնահատելի, արժէքաւոր
դրսեւորումները:
Յիշեցէք Մանարեանի հետ կապուած հանճարեղ (միանգամայն ճշգրիտ
արժեւորում) «Տժվժիկ» կարճամետրաժ ֆիլմը, որի սցենարը (գրական
նիւթ) պատկանում է իրեն: Քանի հարիւր անգամ ենք դիտել «Տժվժիկ»-ը, ու
ամէն անգամ հիացել Հայ Թատրոնի հսկաներ Հրաչեայ Ներսիսեանի, Ցոլակ
Ամերիկեանի եւ Արման Կոթիկեանի դերասանական վարպետութեամբ:

Երբ դժուարագոյն, մեծածաւալ կերպարներ (Համլետ, Լիր, Պաղտասար
Ախպար, Պեպօ) մարմնաւորած հանճարեղ Հրաչեայ Ներսիսեանին հարցրել
են թէ որն է իր ամենասիրած կերպարը, պատասխանել է` «Ներսէս ախպարը»
(«Տժվժիկ»-ից):
Ինձ մշտապէս հիացմունք է պատճառել այս երեք խոշորագոյն արտիստների
ոչ միայն դերասանական վարպետութիւնը, այլեւ պոլսահայ հրապուրիչ
բարբառի գերազանց իմացութիւնն ու հրաշալի արտաբերումը:
60 տարի առաջ ստեղծուած այս հրաշք ֆիլմի գրական նիւթի (սցենար)
փայլուն արեւմտահայերէնը ինձ մշտապէս հիացրել է ու միշտ զարմացել եմ,
թէ ինչպէ՞ս է յաջողուել Ատրպետին` այդքան հարազատօրէն վերարտադրել
պոլսահայ միջավայրը, բառն ու բանը, զգլխիչ հումորը:
Շատ լաւ իմանալով, որ «Տժվժիկ» պատմուածքի հեղինակ Ատրպետը
(Սարգիս Մուպեաճեան) արեւելահայ գրող է, Կարսեցի, երկար տարիներ
ապրած Պարսկաստանում եւ Լենինականում, որքան էլ տիրապետեր
արեւմտահայերէնին (յատկապէս պոլսահայերէնին,- Հեն. Ա.), հազիւ թէ
կարողանար անթերի լեզուով ընթերցողին մատուցել տրագիկոմեդիա
յիշեցնող պատմութիւնը: Կասկածներս փարատելու համար որոշեցի երկա~ր
տարիներ անց նորովի ընթերցել Ատրպետի «Տժվժիկ» պատմուածքը: Եւ
ի՞նչ պարզուեց.
- Աստուա~ծ իմ, այս ի՞նչ բան է,- մտածում եմ, արեւմտահայերէնի, մանաւանդ` պոլսահայերէնի նշոյլն անգամ չկայ Ատրպետի`առաջին հայեացքից պարզունակ թուացող պատմուածքի մէջ: Իսկ երկխօսութիւններ
(Dialogs)` ընդհանրապէս գոյութիւն չունի պատմուածքի մէջ: Սա մի իրական
պատմութիւն է, որը տեղի է ունեցել 19-րդ դարի կէսերին` Պարսկաստանի
հայաշատ գաւառներից մէկում: Եւ, Ատրպետը 3-րդ դէմքով պատմում է
իրականութիւնը` պարսկահայերէնին մօտ գաւառական բարբառով:
Գրեթէ ոչինչ չասող այդ պատմուածքի նիւթը Երուանդ Մանարեանը հանճարեղ մտայղացմամբ վեր է ածել իրարայաջորդ համոզիչ գործողութիւնների,
որոնք իրականացնող հերոսները կարծես թէ քոքով-պորտով պոլսահայեր
լինեն: Մանարեանը պահել է Ատրպետի նկարագրած վայրերը (փողոց,
մսավաճառի խանութ, սրճարան, բաղնիք, եկեղեցի), որոնց մէջ հերոսները
իրար հետ հաղորդակցւում են միանգամայն անթերի պոլսահայերէն լեզուով`
մշակուած սուր եւ դիպուկ հումորային երկխօսութիւններով:
Կասկած չկայ, որ ծնունդով պարսկահայ Երուանդ Մանարեանը «Տժվժիկ»-ի
սցենարը գրելիս մեծապէս օգտուել է երեք թրքահայ հանճարեղ արտիստների պոլսահայերէն լեզուի իմացութիւնից:
«Տժվժիկ» ֆիլմով Երուանդ Մանարեանը իրաւամբ կերտել է իր «Անձեռակերտ Յուշարձան»ը, որի գլխաւոր բաղադրատարրերն են`բեմադրիչ
Արման Մանարեանը (Երուանդի եղբայրը), մեծամեծ դերասան Հրաչեայ
Ներսիսեանը, Ցոլակ Ամերիկեանը, Արման Կոթիկեանը եւ երաժշտութեան
հեղինակ Էդուարդ Պաղտասարեանը:
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Արցախի Մէջ Զինծառայող Մը Զոհուած է
Արցախի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան բանակի հարաւ-արեւելեան
ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն պահպանութեան
տեղամասին մէջ, Ապրիլ 3-ին, ժամը 00:35-ի սահմանուն, դեռ չպարզուած
հանգամանքներով՝ զոհուած է ՊԲ զինծառայող, 2000-ի ծնունդ Գարեգին
Կամոյի Բաբակեխեանը: Այս մասին կը տեղեկնէ Արցախի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութեան պաշտօնական կայէջը։
«Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը կիսէ
կորստեան ծանր վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ զոհուած զինծառայողի ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն»,նշուած է հաղորդագրութեան մէջ։
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Իրանի Խորհրդարանի Նախագահ Ալի Լարիժանին՝
Վարակակիր
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան
Խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիժանին «Քորոնա»ով վարակուած է։
Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց
«Արեւելք»ը վկայակոչելով «Ալ Մայատին»
կայանը։
Նշենք, որ Լարիժանիի առողջական
վիճակին մասին տեղեկութիւններ չեն
հաղորդուիր։
Լարիժանի այսօրուան կտրուածքով կը
համարուի Իրանի իշխող վերնախաւի
ամենակարեւոր ներկայացուցիչներէն մին։
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Վճռականութիւնը Անպարտելի Է
Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Ա

ննախադէպ իրականութեան դէմ յանդիման
ենք կանգնած, արդէն շուրջ երկու ամիս
է աշխարհը ահազանգային տագնապի
մէջ է, այս աննախընթաց համաճարակը (Covid
19), փակել է դուռ ու դարբաս ընտանիքներին բանտարկելով տներում: Մանրադիտակով
հազիւ տեսանելի այս միքրովայրըսը աշխարհի
բնական կեանքը ալեկոծել, խուճապ ու տագնապ է առաջացրել՝ մեկուսացում, ինքնազսպում
խրախճանքներից, հանդիսութիւններից եւ շփում
հանդիպումներից: Անցեալում պանդեմաններ
եղել են մարդկային զոհեր խլելով, բայց ոչ սրա
յանգոյնը, այս մէկը տարբեր է իր տարողութեամբ
եւ տարածուելու ուժգնութեամբ, այնպէս որ
աշխարհը լուրջ հետամուտ է զայն չէզոքացնել,
քանզի անուշադրութիւնը մեծ աղէտների հետեւանք կ’ունենայ, ինչպէս արդէն բաւական մեծ
թուով մարդիկ են զոհուել: Աշխարհի կարգ ու
սարքը խառնուել եւ սահմանները փակուել են:
Աշխար-հի երկրներից մէկն էլ մեր պաշտելի
հայրենիքն է եւ այն բոլոր երկրները ուր ապրում
են մեր քոյր ու եղբայրները անվերապահ նկատառումներով պայքարում են այս մարդակեր եւ
անտես հրէշի դէմ: Անշուշտ պէտք չէ վհատել մեր
աշուղ Ջիվանի հանճարեղ խօսքով՝ սա էլ կը գայ ու
կ՛երթայ, այն ինչ կարեւոր է առողջապահութեան
նուիրեալների խորհուրդներին ու յորդորներին
ունկնդիր՝ խաղաղ հոգով ու սրտով, առանց
խուճապի մատնուելով շարունակենք մեր կեանքը
զսպուածութեամբ մինչեւ աներեւոյթ սադայէլի
վերջը տրուի:
Այս պայմաններում, եկող ապրիլեան օրերին
ընդառաջ ենք գնալու եւ տօնելու սրբ. Զատիկը
եւ ոգեկոչելու մեր Բիւրաւոր Նահատակների
յիշատակը: Անտարակոյս կը նշենք տօնը զգուշաւորութեամբ մեր բնակարաներից ներս եւ
կ’ոգեկոչենք մեր ազգի ցեղասպանութեան
մէկ ու կէս միլիոնից աւելի մեր անմեղ
զոհերի սրբ. յիշատակը հաստատակամ մեր

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Էլի Գարուն Կը Գայ

պահանջատիրութեան պայքարի մէջ մեր ձայնը լսելի դարձնելով լրատուական ցանցերով եւ
հեռուստաալիքներով:
Գալով մեր զատկական տօնին, ինչպէս գիտենք
Յիսուս –Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան
տօնն է, որին մենք հայերս սրբ. Զատիկ ենք կոչում,
որը նշանակում է՝ ազատում, անցում, փրկութիւն... քրիստոնեայ աշխարհը մեծ ուրախութեամբ
է տօնում Յիսուսի Յարութիւնը, որն է՝ յաղթանակ
մահուան դէմ: Սրբ. Զատիկը մեր կրօնական մեծ
տօներից է, գարնան եղանակին զուգընթաց,
երբ ձմեռը հալուող ձիւնների պէս քաշւում է
դէպի սպիտակափառ փայլատակող գագաթները
գարուն է գալիս, նոր կեանք, ընձիւղուած բնութիւն՝ կանաչութեամբ ծաղկածիծաղ զգեստով:
Սրբ. Զատիկը ժողովրդականացած եւ սիրուած
տօներից է՝ խրախճանքներով եւ իւրայատուկ
սովորութիւններով, ինչպէս՝ ձու ներկելը, ձուախաղը եւ այլ աւանդութիւններ:
Այս տօնը մեզ խորհել է տալիս, որ այս թագաժահրախտն (Corona Virus) էլ աշխարհի գիտնականների միջոցով պատուաստը կը յայտնաբերուի
եւ վերջ կը տրուի մտավախութիւններին, բոլորիս
ակնկալիքն է շուտափոյթ կասեցում, որպէսզի
մարդկութիւնը ձեռբազատուի այս մահաբեր
համաճարակից:
Այդ առումով մտահոգութիւնները զգալի են,
սակայն կեանքը շարունակւում է բարու եւ սիրոյ
ցանկութիւններով:

Էլի գարուն կը գայ, կը բացուի վարդը,
Սիրեկանը էլի եարին կը մնայ:
Կը փոխուին տարիքը, կը փոխուի մարդը,
Բլբուլի երգն էլի՛ սարին կը մնայ:
Ուրիշ բլբուլ կը գայ կը մտնի բաղը,
Ուրիշ աշուղ կ’ասէ աշխարհի խաղը,
Ինչ որ ե՛ս չեմ ասէ - նա՛ կ’ասէ վաղը.
Օրերը ծուխ կ’ըլին, տարին կը մնայ:
Հազար վարդ կը բացուի աշխարհի մէջը,
Հազար աչք կը թացուի աշխարհի մէջը,
Հազար սիրտ կը խոցուի աշխարհի մէջը Էշխը կրակ կ’ըլի՝ արին կը մնայ:
Ուրիշ սրտի համար կը հալուի խունկը,
Կը բացուի շուշանը, վարդերի տունկը.
Գոզալը լաց կ’ըլի, կ’ընկնի արցունքը Գերեզմանիս մարմար քարին կը մնայ:
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
«Ճնշումներ Երկրի Փոքրամասնութեանց Վրայ» Կարօ Փայլան
Թուրքիոյ հիմնարկներու գլխաւոր վարչութիւնը
բազմաթիւ այլ հիմնադրամներու հետ մէկտեղ
յատուկ գրութիւն մը ուղարկած է նաեւ ազգային փոքրամասնութիւններուն պատկանող
հիմնարկներուն` Թուրքիոյ նախագահ Ռեճէպ

Թայէպ Էրտողանին հռչակած «Ազգային
համերաշխութեան արշաւ» անուանումով
եւ «Ի՛մ Թուրքիան. մենք մեզի բաւարար ենք»
կարգախօսով դրամահաւաքին մասնակցելու
խնդրանք-պահանջով:
Շար. Էջ 08

Ì²ÔÎ²¼²ð¸
²ô²¶ Þ²´²Â
¼²îÆÎ êàôð´ Ú²ðàôÂº²Ü

ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý ²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ

²¼¶²ÚÆÜ
²è²æÜàð¸²ð²Ü Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç« ²õ³· Þ³µÃáõ³Ý »õ ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõÝ ³éÇÃáí« Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý
Ý»ñë Ï³ñ»ÉÇ Ï³ÝáÝ³õáñáõÃ»³Ùµ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇÝ µáÉáñ ëñµ³½³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÈÆ´²Ü²ÜÆ
Ý»ñÁ« ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ³¹ñ³µ³ñ« ³é³Ýó ÅáÕáíáõñ¹Ç Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£
Ð²Úàò

êáõñµ Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ
Ø»½ ßñç³å³ïáÕ íï³Ý·ÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí« ³é³ÛÅÙ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ê. Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝ åÇïÇ ãÙ³ï³Ï³ñ³ñáõÇ£ Ð»ï»õ³µ³ñ« å³Ñ»óáÕáõÃ»³Ý
Ù¿ç »ÕáÕ Ù»ñ ëÇñ»ó»³É Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»Ýù« ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝÇÝ
³éÇÃáí ³ÕûÃùáí ÉáõÍ»É å³ÑùÁ« ë³Ï³ÛÝ« ê. Ð³Õáñ¹áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ëå³ë»É ³õ»ÉÇ
µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ£

ԽՈՐԷՆ ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
(1909 – 1991)
«Մայրը մանկան հետ»
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àôÔÆÔ êöèàôØ ²ÜÂÆÈÆ²êÆ Ø²Úð²ì²Üø¾Ü

Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç ïûÝÇÝ ³éÇÃáí« ÎÇñ³ÏÇ ²åñÇÉ
5, 2020-ÇÝ« ³ÕûÃùáí Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï
ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ« Â»ÙÇë Î³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý öáË³Ýáñ¹ª ¶»ñß. î¿ñ Þ³Ñ¿ ºåë. ö³Ýáë»³Ý«
ÇÝùÝ³ß³ñÅÇ Ã³÷ûñáí Û³çáñ¹³µ³ñ åÇïÇ
³ÝóÝÇ Ñ»ï»õ»³É Ñ³Û³ÑáÍ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý«
áñå¿ë½Ç ûñÑÝáõ³Í Ù³ë »õ ÓÇÃ»ÝÇÇ áëï»ñ
µ³ßË¿ Ñ³õ³ï³ó»³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ .²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 11:00-11:45
Üáñ³ß¿Ý ê. ì³ñ¹³Ý³Ýó ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
êÇë
ê. ê³ñ·Çë ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
²ï³Ý³
ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
Ø³ñ³ß
ê. ø³é³ëÝÇó Ø³ÝÏ³Ýó ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
Î¿ëûñáõ³Ý Å³ÙÁ 11:45-12:15
Ð³×ÁÝ
ê. ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
èÙ¿ÛÉ
ê. Ú³ñáõÃÇõÝ ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
¾ßñ¿ýÇ¿
ê. Ú³Ïáµ ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
Ð³Û³ß¿Ý ê. ÚáíÑ© Î³ñ³å»ï ºÏ»Õ»óõáÛ ßñç³Ý
Ú»ï ÙÇçûñ¿Ç Å³ÙÁ 12:30
è³áõï³ ê©Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ Ø³ïáõé
ü³Ý³ñ
ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïáõé
Ú»ï ÙÇçûñ¿Ç Å³ÙÁ 1:15
ØÁ½Ñ¿ñ
êÇÙÇÃ»³Ý ß¿Ýù»ñ« Ö»Ù³ñ³Ý
»õ ²Õµ³É»³Ý ³ÏáõÙµÇ ßñç³ÝÝ»ñ
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ïÇñáÕ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ«

ÎÀ ÊÜ¸ðàôÆ ä²îÞ¶²Ø¾Ü ÐºîºôÆÈ

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ« Ó»ñ áõß³¹ñáõÃ»³Ý ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ýù ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ø³Ûñ³í³ÝùÇ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³óáÛóÁ (ÝÏ³ïÇ ³éÝáõ³Í ¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Å³ÙÁ)£ ´áÉáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÕÇÕ åÇïÇ ë÷éáõÇÝ Ù»ñ ¹ÇÙ³ï»ïñÇ (Facebook)
CILICIA TV ¿çÇÝ ×³Ùµáí£
ÎÇñ³ÏÇ« 5 ²åñÇÉ 2020 (Ì³ÕÏ³½³ñ¹)
ê. »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬-----¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 10£00AM
¸éÝµ³ó¿ùÇ ²ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 9 ²åñÇÉ 2020
ê. »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 10£00AM
Î³ñ· àïÝÉáõ³ÛÇ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 4£00PM
Î³ñ· â³ñã³ñ³Ý³ó (Ê³õ³ñÙ³Ý ¶Çß»ñ) ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 7£00PM
²õ³· àõñµ³Ã« 10 ²åñÇÉ 2020
Î³ñ· Ê³ã»ÉáõÃ»³Ý ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 7£00AM
Î³ñ· Â³ÕÙ³Ý ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
²õ³· Þ³µ³Ã« 11 ²åñÇÉ 2020
Öñ³·³ÉáÛóÇ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
ÎÇñ³ÏÇ« 12 ²åñÇÉ 2020 (ê. ¼³ïÇÏ ¬ ê© Ú³ñáõÃÇõÝ)
êáõñµ »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬ Å³ÙÁ 10£00AM
ºñÏáõß³µÃÇ« 13 ²åñÇÉ 2020 (ÚÇß³ï³Ï Ø»é»Éáó)
Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬¬¬¬ Å³ÙÁ 8£30AM

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬-¬¬¬ Å³ÙÁ 9£00AM

«Ճնշումներ Երկրի Փոքրամասնութեանց Վրայ»
Կարօ Փայլան
Սկիզբը Էջ 07
Այս մասին կը հաղորդէ «Ermenihaber»ը:
Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութենէն հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան այս առթիւ քննադատութիւն հնչեցուցած է, այս գծով
յստակացում պահանջելով մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարար

Մեհմետ Նուրի Էրսոյէն:
Փայլան նախարարին յղուած
նամակին մէջ կը նշէ, որ Թուրքիոյ
հիմնարկներու գլխաւոր վարչութեան ուղարկած նամակները
ուղղակի պարտադրանք է եւ ճնշում՝
ազգային փոքրամասնութիւններու
հիմնարկներուն վրայ, յատկապէս
նիւթական առումով ծանր եւ դժուար
այս ժամանակաշրջանին մէջ։
Հայ պատգամաւորը հարցումը
այսպէս ձեւակերպած է
1. Նիւթական առումով ծանր եւ
դժուար այս ժամանակաշրջանին,
երբ պետութիւնը ինքը պէտք է
աջակցութիւն ցուցաբերէ ազգային փոքրամասնութիւններու հիմնադրամներուն, ինչու՞ դուք «Ի՛մ
Թուրքիա. մենք մեզի բաւարար
ենք» արշաւի շրջագիծէն ներս
ազգային փոքրամասնութիւններու
հիմնադրամներէն աջակցութիւն կը
պահանջէք։
2. «Ի՛մ Թուրքիա. մենք մեզի բաւարար ենք» արշաւի շրջագիծէն ներս
ձեր պահանջած աջակցութիւնը չէ՞ք
կարծեր, որ կրնայ ընկալուիլ ճնշման
միջոց, իսկ այդ գրութիւնը կրնայ
ընկալուիլ որպէս պարտադրանք։
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի Տիկնանց Յանձնախումբի
երկարամեայ ժրաջան նախկին ատենապետուհի եւ ԹՄՄ Լիբանանի
Վարչութեան նուիրեալ գործակից՝ Տիկ. Միմի Եոզկաթեան իր դստեր՝
Թալինին հետ, գիտակցելով այն ծանր պայմանները, որ լիբանանահայ
վարժարանը կը դիմակալէ եւ զօրակցելով իրենց հոգեհարազատ դպրոցին՝
Վահան Թէքէեան Վարժարանին ու մանաւանդ անոր ուսուցչական
անձնուէր կազմին վեց հարիւր հազար (600,000 լ.ո.) կը նուիրեն անոր:
Սպանիայէն Տիկ. Եոզկաթեանի քոյրը՝ Էլիզ Պոյաժի նոյնպէս նուիրեալ
մը եւ հաւատացողը Վահան Թէքէեան Վարժարանի առաքելութեան, իր
կարգին կը նուիրէ երեք հարիւր հազար (300,000 լ.ո.):
Յարգելի նուիրատուները այս առիթով կոչ կ՛ուղղեն դպրոցին բոլոր
բարեկամներուն իրենց լումաները չխնայել, այս դժուարին օրերուն կողքին
կանգնելու համար սերունդներ հայեցի ոգիով դաստիարակած Վահան
Թէքէեան Վարժարանին:
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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
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