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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանանի Քաղաքացիներ Սկսան Լիբանան
Վերադառնալ Յատուկ Թռիչքներով

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 822-Ի

Քորոնա Ժահրին պարտադրած
արգելափակումներով արտերկիր
մնացած լիբանանցիներուն կոչին
անսալով կառավարութիւնը որոշեց
դէպի Պէյրութ զանազան թռիչքներ
կազմակերպել առիթը տալու համար
արտերկրի մէջ ակամայ մնացած
լիբանանցիներուն տուն դարձին:
Յատուկ եւ բացառիկ միջոցառումներով երէկ Պէյրութի օդակայեանը ժամանեցին չորս գալով Սէուտական
Արաբիայէն, ԱՄԷ-էն, Լակոսէն եւ Ապիճանէն:

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է
«Քորոնա» ժահրով վարակուելու 52
նոր դէպք: Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ
հիւանդութիւններու վերահսկման եւ
կանխարգելման ազգային կեդրոնի
կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 5 ապրիլին՝ ժամը
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 822 է, արձանագրուած է մահուան
7 դէպք:

Լիբանանի Եկեղեցիները Երէկ Ծաղկազարդ
Տօնեցին Հաւատացեալներու
Բացակայութեամբ
Լիբանանի Եկեղեցիները երէկ Ծաղկազարդ տօնեցին հաւատացեալներու
բացակայութեամբ:
Արդարեւ, կոչ ուղղելով հաւատացեալներուն մնալու իրենց տուները,
կղերականները Ծաղկազարդի իրենց
պատարագը եւ պատգամները առցանց
փոխանցեցին ժողովուրդին: Շարք մը
եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներ դուրս
գալով շրջեցան տուեալ եկեղեցիին մերձակայ թաղերը օրհնելով ժողովուրդը
Ծաղկազարդի աւանդական թափորին փոխարէն:

Լիբանան Աւելի Եւս Կը Խստացնէ
Քորոնա Ժահրին Դէմ Պայքարելու
Իր Կարգադրութիւնները

Առողջապահութեան նախարարը երէկ յայտարարեց 7 նոր վարակակիրներու գրանցումին եւ մէկ մահուան պարագայի մասին, մինչ Ներքին Գործոց Նախարարութիւնը խստացուց իր կարգադրութիւնները աւելի եւս
հակակշռելու համար ժահրին տարածումը:
ՆՔՆ որոշումը կը վերաբերի ինքնաշարժներու երթեւեկին, որուն հիման
վրայ զոյգ համարանիշ կրող ինքնաշարժները իրաւունքը պիտի ունենան
երթեւեկելու Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, իսկ անզոյգ
թիւ կրողները՝ Երեքշաբթի, Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերը: Կիրակի օրերը
երթեւեկը արգիլուած պիտի ըլլայ բոլորին:
Այս որոշումէն դուրս կը մնան առողջապահական համակարգին մէջ աշխատողները, զինուորականները, լրագրողները եւ որոշ քանի մը պարագայ:

Վարչապետը Այսօր Պիտի Պատասխանէ
Քաղաքացիներու Հարցերուն
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 6 ապրիլին ժամը 18։30-ին «Ֆէյսպուք»-ի
իր էջի ուղիղ եթերի ժամանակ պիտի պատասխանէ քաղաքացիներու
հարցերուն։ Նիկոլ Փաշինեանը «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին գրած է, որ այդ
հարցուպատասխանին պիտի տրամադրէ երեք ժամ:
«Պիտի պատասխանեմ ամենաշատ Like հաւաքած հարցերուն: Ընդ որում,
Like-երու հաշուարկը պիտի կատարուի
հետեւեալ բանաձեւով՝ Like մինուս dislike
եւ այլ արձագանգներ:
Այնպես որ՝ Դուք կ’որոշէք, թէ որ հարցերուն պատասխանեմ: Գրեցէք Ձեր
հարցերը այստեղ: Մինչ հանդիպում՝
երկուշաբթի օր, ժամը 18։30»,- գրած է
Փաշինեանը։

Միջազգային Èáõñ»ñ
Ի՞նչ Պէտք է Ընէ Միացեալ Նահանգները
Պայքարելու Համար «Քորոնա»Ին Դէմ.
Պիլ Կէյցի Դիտարկումը
Ամերիկեան Microsoft ընկերութեան համահիմնադիր Պիլ Կէյցը յորդորած
է SARS-CoV-2 ժահրի տարածումը կանխելու համար հետեւողական ըլլալ
քարանթինի հարցով: Այս մասին յայտնած է գործարարը The Washington
Post-ին տուած հարցազրոյցի ընթացքին։
Ըստ «Արեւելք»ին, որ կը վկայակոչէ վերի աղբիւրը, Պիլ Կէյցը քննադատած
է Ամերիկեան Միացեալ Նահանգներու բոլոր այն նահանգապետերը, որոնք
մարդոց տեղաշարժի սահմանափակման միջոցառումներ չեն ձեռնարկած
մինչեւ հիմա։
Շար. Էջ 08

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1266782 (162.5/1 միլիոն) , մահացած են 69177 (8.9/1 միլիոն), բուժուած են 261132 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 527, մահացածներ` 18, բուժուած` 54
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 822 մահացածներ` 7, բուժուած` 57
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 65329 նոր վարակուածներ 4489 նոր մահացածներ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»éáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
áñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³éáÛóÝ»ñÁ:
´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
Կիրակի,
5Ý³
Ապրիլ
հանդի¶©-ä³ñ»
õáñáõÙÇ2020-ին,
»õ Ù³ï³Ï³
ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³
ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝԱրամ
Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
սապետութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
Ա. Կաթողիկոսին,
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Անթիլիասի
ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ« áñ
ëï³ÝÓÝ³ÍԼուսաւորիչ
¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñ
ÙÇñ Ë³ãÇÝ
Ս.
Գրիգոր
Մայր
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³Տաճարին
ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³մէջ
·³ÛÇÝմատուցուեցաւ
ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³Ý
Ý»ñ ëï»Õ
Í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ծաղկազարդի
տօնին
նուիրուած
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõՍ.
Անմահ
Պատարագ,
որուն
ÕÇÝեւ
ÏáÕÙ
Ý³ÏÇ Ùáõï
ù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý
»õ ²ÛÝ×³ñ
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³
Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
հաւատացեալները
կարողաÑ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ցան
²ÛÝհետեւիլ
×³ñÇ μáÉáñ Կաթողիկոսարանի
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: լրատուամիջոցներու
ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõընկերային
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
ցանցին
ճամբով։
ÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ
Ù¿ç: ºñÃ»Պատարագը
õ»ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ ë³ÑՄայր
Ù³Ý³÷³Ï
³ÝÑñ³Å»ßï
Ï³ñÇùÝ»մատուցեց
Տաճարի
լուսաñáí:
րարապետ
Գերշ. Տ. Մակար Եպս.
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Աշգարեան։
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Աւարտին,
Վեհափառ Հայրա·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
պետը՝
ձիթենիի
ճիւղը
ձեռքին,
³å³ÑáíÙ³Ý
Ñ³ñóÁ« ÇÝã
å¿ë Ý³»õ
Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
հայրապետական
թափօրով
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ուղղուեցաւ
այս
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý շրջափակ,
»õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõոր
ã³ñ³
ß³ÑÙ³Ý
³éáõÙÝ»ñáí£
տարի
բացառապէս զուրկ էր
ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõմանուկներու
Ã»³Ùμ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝքաղցր
¿ §ê© ¼¿ÛÃÉներկա»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÇÝ
Ù¿ç:
յութենէն,
ու խուլ լռութիւն մը
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»կը
տիրէր՝
«քորոնա»
Ý»ñáõÝª ËÝ¹ñ»
Éáí μáÉáñ¿Ý«ժահրին
áñ ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý
Ý³ÏÇó
³Ý·³Ù« ³Ûë ï³·Ý³փոխան
åÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É
óáõó³μ»ñ»Ý
պատճառով.
աւան³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
դութիւն
դարձած
Վեհարանին
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ
ßñç³Ýó»Ýù:
պատշգամէն
յղելու իր խօսքը,

ÈÆäÆàÚ ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²ÎÀ 4
Âàôðø ¼ÆÜàôàðÜºð êä²ÜÜ²Ì ¾
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ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ

Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý¦«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ£
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁõ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç
1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É

ԿՈՉ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՀԲԸՄ-Ի
Նախագահին
«Ո՜վ Քրիստոս Աշխարհի, Եկուր Եւ Մուտք Գործէ
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½Հայ Կեանքի Երուսաղէմը»
·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Կոչը
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
Ñ»ï í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ñ³ñáõÃÇõÝÁ
ÁÝÏ»Կաթողիկոս
ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա.
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍá·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ

Ծաղկազարդը Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ

×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ ù³ç³É»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Æð²Ü ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ

§Æð²ÜÆÜ ºô ÐÆôêÆê²ÚÆÜ øàð¾²ÚÆÜ ú¶ÜºÈàô ØÆ²òº²È
Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ä²îð²êî²Î²ØàôÂÆôÜÀ Æ ¼úðàô ¾¦
ÎþÀê¾ Âð²Øö

Üáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ
åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦
Å³Ññáí í³ñ³ÏÙ³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ýáñ
ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« Æñ³ÝÇÝ« Ý³»õ ÙÇõëÝ»ñáõÝ¦£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ ÝßáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù ÇëÏ³å¿±ë ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõÕ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ
§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»Հայրապետը, եկեղեցւոյ
դրան
ÐÚ¸ §Î²ðØÆð Èºè¦
ÎàØÆî¾
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
դիմաց կանգնած ու միաբան
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí
հայրերով
շրջապատուած,
³ïÇÏ³ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
«Սիլիսիա թիվի»-ի ճամբով հայ
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
հաւատացեալներուն ուղղեց Ծաղê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³մեզի։Ï³Իսկ
այսօր,
կազարդի տօնին իր պատգամը։
ÉáõÃÇõÝÁ
Ñ³Õáñ¹»ó«պայմաններու
áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ

Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
պարտադրանքով,
Քրիստոնէական
սիրով
ու
´²ðÎ²ò²Ì¦ ¾ջերմ
âÆÜ²ê
î²Ü¾Ü

ÕáõÃÇõÝÝ»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£

Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñÅ³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ç³ñÏáõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³ÑñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Éáõ ¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï
Ëûëù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
áõÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Ýù ØÇ³ó»³É
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõñ»ñ¿Ý£ ºñÏñáñ¹« Ó»½«
²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù éáõë³³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹« ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý Å³ÑñÁ
Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³սրտերէն
բխող
ëï»Õ
Í»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
ºë ã»Ù աղօթքներուն
·Çï»ñ« Ã¿ ÇÝãÏ³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ å³ù³
Ýá°í ÑÇÙÝ³õáñըլլալով,
»Ý ³Û¹ Ù»իմ
Õ³¹աղօթքս
ñ³ÝùÝ»ñÁ« կը
Հայկական Բարեգործական
թարգմանը
ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
óÇ ÅáÕáíáõñԸնդհանուր
¹Ç Ù»Ïáõë³óáõÙÁ£
Միութեան (ՀԲԸՄ)
վերառաքեմ
Քրիստոս
áõ
ÝÇÝ« á±ñ Ë»É³óÇառ
Ù³ñ¹Á
Ó»½Ù¿ ¹»Õáըսելով՝
ñ³Ûù
²ë³ï »õ ÞáÛÏáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõóÇÝ Û³é³ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇ£ Â»ñ»õë Ó»ñՓրկիչ
¹»Õáñ³ÛùÁ
ÙÇçáó ¿ª
նախագահ
Մեթր Պերճ Սեդո՜վ
Քրիստոս,
աշխարհի,
çÇÏ³ÛÇÝ áñ¹»·ñáõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»րակեան
մը
Ý»ñáõÝ áõ ³éÝ
áõ»ÉÇù ù³Ûյայտարարութիւնով
É»ñáõÝ ßáõñç£
եկո՛ւր
եւ ã¿մո՛ւտք
գործէ
մեր
կեանքի
½Ç
Ï³ñ»ÉÇ
íëï³ÑÇÉ¦«
Û³Ûï³
ñ³ñ³Í
¿
ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£
հանդէս
եկած
է
քորոնա
ժահրի
Երուսաղէմը,
մտի՛ր
իւրաքանչիւր
Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ Ëûëհամաճարակին վերաբերեալ։
ùÇÝ
Ù¿ç ØÇ
»³É Ü³
Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í
¿
հայու
եւ³óհայ
ընտանիքի
կեանÇñ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
Մինչ համայն մարդկութեան
քէն
ներս,
որովհետեւ
առանց
քու
ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõÃ³·
ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³
Ý»ñ£
հետ հայութիւնը կը դիմագրաւէ
ներկայութեան
աղքատ,
տխուր
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõայս համաճարակը, Մեթր ՍեդեւÝÇանորոշ
Ñ³
»õë »ñ¿Ï Û³Ûէ
ï³մեր
ñ³ñ»ó©կեանքը։
§Æñ³Ý ï³·- Ո՜վ
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
². ¿ç¿Ý
Ý³
åÁ
ßñç³Ý
ó»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ
ØÇ
³ó
»³É
Ü³
րակեան
իր յայտարարութեան
Քրիստոս, Քու օրհնութեամբ
Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõմէջ
կը
շեշտէ
ՀԲԸՄ-ի
կարË³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
»ñ¿Ï
եկուր ծաղկազարդէ մեր կեանքը èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³
ÝÇ¦£

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

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

Ý»ó, áñգախօսին
èáõëÇ³Ý »õ վրայ.
ÂáõñùÇ³Ý«Միութիւնը
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Քրիստոնեայ երկնային ցնծութեամբ։ Ո՜վ Քրիս-Û³Ûï
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
ÐÚ¸
§ÜÆ
ÎàÈ
²Ô
´²È
º²Ü¦...
զօրութիւն
է»։
աշխարհը, ինչպէս նաեւ մեր տոս, Որդի՛ Աստուծոյ, եկո՛ւր եւ ՔուÙ¿ç Çñ»Ýó ÑëÏá
ÕáõÃ»³Ý »ñÏ
ñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
հայրական եւ հայրապետական
Ü³Ë³å¿ë
áõ³Í ¿ñ, áñմէջ
ÑëÏáկոչ
ÕáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý³Ë³·³Ñ î³
ÝÁÉï Âñ³Ù÷
ԱնÍñ³·ñ
իր խօսքին
ուղղած
ժողովուրդի զաւակները, Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
իրենց հզօր
ներկայութեամբ հեռացուրõÇ ³Ù
². ¿ç¿Ý
օրհնութեամբ
ողջունելէ
ետք
μáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùÛ³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³է,ñÁորպէսզի
բոլոր
³ëÇÏ³եկեղեցւոյ
Ý³»õ ÇÝã áñ վերածած
ï»Õ
կը մեր կեանքէն ամէն տեսակ չարÇ³ ù³Õ³ùÝ»
ÏÁ Ï³å¿ Çñ³
ñáõ£ հայերը յանձ×³հաւատացեալները,
ñ³ÏÇÝ å³ï×³éáí §ùÇã ÙÁ հայրապետը
μ³ñÏ³ó³Í¦ ¿ âÇÝ³ëտուները
ï³ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³ÐëÏáÕáõÃ»³Ý
³é³ըլլան
çÇÝ ³ßË³
ï³ÝùÁհամայնք³Ûë ³Ùëáõ³Ý
Ý¿Ý£
²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁոր
·ñ¿ §îÁ
êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
նառու
իրենց
դիմաւորեն
Քրիստոսի
մուտքը
ու
չարիք,
երեւելի
եւ
աներեւոյթ,
յայտնեց,
Քրիստոնէական
Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ«
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
§àñù³Ý ³É Û³ñ·»Ù âÇÝ³ëï³ÝÝ áõ Ý³Ë³·³Ñ êÇ
Երուսաղէմ,
ան,
Ñ ³ Ï ³ Ñ ³ ըսաւ
Ù³×³ñ³
Ï ³ Û Çաւելցնելով,
Ý
որպէսզի Քեզմով զօրացած կարե-å³ï×³éáí£ներէն ներս ծառայութեան եւ
աշխարհը
կըÉáí«նշէ
ÒÇÝ
÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ Áë»
ùÇã ÙÁՔրիստոսի
μ³ñÏ³ó³Í »Ù âÇÝ³ë
³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
ï³
Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª
ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
այսպէսով յաղթահարել ներկայ
որ «Ծաղկազարդին,
Անթիլիասի
նանք յաղթահարել աշխարհի ամէն
յաղթական
մուտքըêåÇԵրուսաղէմ,
ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ³éáÕç³Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
իրավիճակը։
Մայրավանքին
հսկայ
բակը
միշտ
տեսակ
փորձութիւնները
եւ
փորå³
Ñáõ
Ã»³Ý
Ý³
Ë³
ñ³
ñáõ
որպէսզի
Ան
գողգոթայի
եւ
§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»³Ï å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
ÃÇõÝÁ«մեր
³ñï³
Ï³ñ· Çñ³¹- զաւակնեÐ²
Ôàð¸²¶ðàô
ÂÆôÜ
Սեդրակեան
յիշեցուցած
է, որ
³õ»É
óáõ
ó³Í
¿
ØÇ
³ó
»³É
Ü³
Ñ³Ý·
Ý»
ñáõ
Õ»
Ï³
í³
ñÁª
ÝÏ³
կը
լեցուէր
ժողովուրդի
ձանքները»։
յարութեամբ ճամբով յաղթէր
ñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ
ïÇ áõÝ»Ý³Éáí âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦
հայ
ժողովուրդը
պատմութեան
րուն
ու
մեր
մանուկներուն
ձայնով
ու
Նշենք,
որ
նոյն
օրը
երեկոյեան,
չարին,
մեղքին
եւ մահուան,
ու
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõÝÁ »õ ³ÛÅ³Ñ
ñÇ Ñ³Ù³×³
ñ³ÏÇ ëÏ½μÝ³
Ï³Ý ÷áõÉÁ£
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
Éáù¦« Û³ÛïÝ»ó
³Ýª ³õ»ÉóÝ»մղումով
է
Հաւատքի
է, տեղի ունեցաւ Դռնբացէքի արա- §øáñáտեւողութեան
´³óÇ ³ïÏ¿«
Âñ³Ù÷ §øáեւ
ñáÝ³¦
Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ ցնծութեամբ։
§ãÇկեանք,
յարութիւն
յաւիտենաÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ëï»Õյաղթահարած
Í³Í ³Ûë ï³·Ý³åÁ
Éáí«
áñ
Çñ»Ýù
³Ûë
ûñ»
ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Û³Õ
Ã³
Ñ³
ñ»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ,
μá
Éáñë
ÙÇ
³ë
Ý³
μ³ñ
Ñ»
բազմաթիւ
դժուարութիւննեոր մերμ³ժողովուրդը
միշտ
րողութիւնը, որուն պատգամը
կան արքայութիւն պարգեւէր
ñáÛ³å¿ë ³ÝÃáÛÉ³ï
ñ»ÉÇընդունած
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ï»õÇÝù å³ß
ïû
Ý³Ï³Ýառաջին
óáõóÙáõÝùհայեացքով
Ý»ñáõÝ áõ Ý³ÏÁ
ÝÏ³
ï»Ý
ù³
Õ³
ù³
Ï³Ý
րու,
որոնք
էÛÇÝ
Ծաղկազարդը։ Վստահ եմ, որ նոյն փոխանցեց Կաթողիկոսարանի
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ñ³ÏÁ §³½·³
Ë³½·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¿ Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë հաւատքով
Ï³Ù
անյաղթահարելի
կը ¹Á,
թուէին։
մատենադարանապետ Գերշ. Տ. ìëï³Ñ
Ñ³Ï³¹ñմեր
áõÇÉÁժողովուրդը,
»õ Ù¿Ï¹Ç ù³ß- Սփիւռս
»Ýù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ
ÇÝãå¿ë
³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
õÇÉÁ£
ÙÇßï, ³Ûë
³Ý·³Ùժողովուրդ
»õë μ³ñÓñ ·Çմըն
ï³Ïóáõ
Ã»³Ùμ
«Մենք
ենք,
որ
կը դիմաւորէ Աստու- Շահան Արք. Սարգիսեան։
Âñ³Ù÷ Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»աշխարհին,
ÉáõÝ
Ð³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ñ»õ å³ï³ë
Ý³ïáõáõէÃ»³Ùμ
ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ի Ë³
վիճակի
իր հաւաքական
ծոյ Որդւոյն
մուտքը
Երուսաղէմ»։
Ó³
·³Ý
·¿Ý
ß³ï
·áÑ
»Ý
áõ
Ñ³ñóÇÝ£
§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
ë³ÝáÕ³Ï³Ý
Ã»³Ý ³Ýկեանքը
փոփոխութիւնիրÙÇáõ
պատգամը
եզրաØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÁ Ý³Ë³å¿ë Հայրապետը
âÇ²é ³Û¹,
¼³ÑÉ¿Ç, մեծ
Ä³É³É³
ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñÝ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáփակեց
Ý³¦
Ñ³Ûñ»Ý³ներու
ÏÇóÝ»ñáõÝ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ýնոյնիսկ
ï³Ï ÏÁ
յարմարեցնելու՝
աղօթք
բարձրացնելով
առ
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³Ù³¹Ý»Ýù ³Ý
ÙÇç³Ï³Ý
û·Ýáõպարտադրուած
Ã»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³¹ñ³
Ï³Ý
ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇÝ«
³Û
É»õ
եթէ
անոնք
Աստուած՝
խնդրելով,
որ
շուտով
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ýß»Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁ Ù»Í
Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É ÃÇõ»ñÁª 03-071090, 03ß³ï»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£
կեանքը
վերադառնայ
իր- բնակա274641£ ըլլան մեզի», յայտարարած է
»ñ³Ë
ï³
·Ç
ïáõ
Ã»³Ý
Ëûë
Âñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Մեթր Սեդրակեան։
ù»ñ:
§Ø³ñ
¹ÇÏ
Ï³Ý«
áñáÝù
նոն
վիճակին
եւ
եկեղեցիներն
ու
ËáñÑáõñ¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ñ ãÇÝ³Ï³Ý
Ñ»éáõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùûï»Ý³Ý«
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦
ÎàØÆî¾
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª ½³ÝáÝù ÷³ëï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»Éáíդպրոցները
Ñ³·ÇñÝ»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñՀԲԸՄ-ի նախագահը
մաղթած
է,
բանան
իրենց
դռները.
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý å³ñ³·³Ý»ñ Ï³Ù ³Ëï³Ñ³- Í»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
¼³ÑÉ¿
Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõª ³Û¹
որ
բոլորը
խնամեն
ինքզինքնին
«Սա
պահուն,
մեր
զաւակներուն,
Ý»É
Çñ»Ýó
Ù»
ù»
Ý³
Ý»
ñÁ«
·ñ³
ë»Ý
»³
ÏÇ
Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
Ë³ÝáõÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³ÏÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û- ÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
Éáõ »õ íï³Ý·³õáñ í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Ã³ùó
Ý»- յատկապէս
եւ իրենց մերձաւորները։
ու
մեր մանուկներուն

Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³-

ÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:

www.afhil.com
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Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜՇՏԱՊԻ
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ԹԷԺ¶ÆÌÜ
ԳԻԾՆ¾Է (HOTLINE)
(HOTLINE) 03-188911
Â¾Ä
03-188911
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Ճշմարիտ Թագաւորը՝ Քրիստոս
ՇՆՈՐՀՔ ՎՐԴ. ԱՇԸԳԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Հ

այ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ
Տօնացոյցին համաձայն, այս
Կիրակի կը տօնենք Ծաղկազարդի սրբազան տօնը, որ եկեղեցական կեանքին մէջ ծանօթ է նաեւ մեր
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի յաղթական
մուտքը Երուսաղէմ անունով: Տօն
մը, որ մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ
ունեցած է բարձր արժէք եւ տակաւին
կը շարունակէ վայելել այն տեղն ու
դիրքը, որ ունէր նախապէս:
Երբ կարդանք Աւետարանական այն դրուագը, ուր կը յիշուի Քրիստոսի
մուտքը Երուսաղէմ (Մտ 21.1-11), այնտեղ կը տեսնենք, թէ այդ մուտքը
սովորական թագաւորներու, իշխաններու կամ կառավարիչներու նման
կառքերով, շքախումբով, աւարով ու գերիներով, յոխորտանքով եւ բարձրավիզ
չէր, այլ՝ ճշմարիտ հեզութեամբ ու խոնարհութեամբ, աւանակի մը վրայ
նստած, կաղերով, կոյրերով, անդամալոյծներով, խուլերով եւ հաւատարիմ
հետեւորդներով շրջապատուած յաղթական մուտք մը:
Բազմութեան մէջ տիրական երեւոյթը հասարակաց խնդութիւնն էր: Մուտքի
պահուն Իսրայէլի որդիները կը վերապրէին իրենց փառաւոր անցեալը: Անոնք
վեհ զգացումներով շարունակ կը կրկնէին ըսելով՝ «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի
Որդի-ին, օրհնեալ է ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անունով, օրհնութիւն բարձրեալին»
(Մտ 21.9):
Այսպէս եղաւ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղէմ: Ան երբ քաղաք մտաւ, ամբողջ
Երուսաղէմը դղրդաց խնդութեամբ, այն
աստիճան, որ ոմանք ըսին թէ ո՞վ է ան:
Այսօրուան մեր կեանքին մէջ եւս կը
հանդիպինք անձերու, որոնք Քրիստոսի անձին մասին ոչ մէկ գաղափար
ունին, անոր հրաշագործութիւններէն, ուսուցումներէն, մահուան դէմ
տարած յաղթանակէն անտեղեակ
են, կան անձեր, որոնք գիտնալով
հանդերձ կ’անտեսեն Քրիստոսի
Աստուածութիւնը եւ զինք կը նկատեն
պատմական մէկ դէմք, տակաւին կան
ոմանք, որոնք Քրիստոսի անունն իսկ
չեն լսած: Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքը յստակ բացատրական մըն էր «Ո՞վ է
ան» ըսող հրեաներուն եւ բարեյիշեցում
մը՝ մեզմէ իւրաքանչիւրին, թէ ինքն էր
որ խօսեցաւ անկէզ մորենիին մէջէն,
ինքն էր ճշմարտութիւնը, ճանապարհը
եւ կեանքը, ինքն էր Աստուծոյ գառնուկը, որ վերցուց մարդկութեան մեղքը, այլ
խօսքով՝ ինքն էր սպասուած փրկիչը, Աստուծոյ մարդեղացեալ Խօսքը:
Երբ կեդրոնանանք Երուսաղէմ մուտքի դրուագին, կը տեսնենք, թէ Քրիստոս
իր շուրջը բոլորուած մեծահարուստ, երեւելի կամ դիրքերու տէր անձերուն
փոխարէն կը փնտռէր հոգիով համեստ եւ սրտով մաքուր անձեր, որոնց մասին

Հայ Չծնած Հայը՝ Արցախի Մասին
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Հ

այաստանի ճատրակի հաւաքականի յառաջատար գրոսմայսթըր
Լեւոն Արոնեան օրերս կորսնցուց իր կողակիցը՝ Արիանա Քաոիլին։
Ֆիլիփեաններու ծագումով աւստրալիացի Արիանան պարզապէս
սիրահարած էր Հայաստանի հող ու ջուրին, ամէն մէկ անկիւնին։ Առիթով
մը ան ըսած էր, թէ կ՚ամուսնանայ ոչ թէ Լեւոնի, այլ Հայաստանի հետ։
Արիանան մեծ ակնածանքով կը խօսէր նաեւ Արցախի մասին։ Արցախի
հանդէպ Արիանայի սէրն այնքան մեծ էր, որ թուղթին յանձնած էր իր առաջին
այցէն ստացած զգացումներն ու տպաւորութինները։
***
Պահ մը, երբ ինքնաշարժը կ՚իջնէ լեռնալանջի ասֆալթով, կամ կիրճի
գլուխով անցնող ոլորանով՝ անսպասելի, անակնկալ կերպով մը, առանց
զգուշացումի՝ Ղարաբաղը կը ներխուժէ քու տարածք: Այդ ակնթարթը միայն
պատահականօրէն կրնայ համընկնիլ «Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ»
ցուցանակի յայտնուելով: Ան որեւէ կապակցութիւն չունի գծուած ու չգծուած,

ակնարկած էր Լերան Քարոզին մէջ:
Ահաւասիկ մարտահրաւէր մը՝ ուղղուած մեզմէ իւրաքանչիւրին. ըլլալ հոգիով
խոնարհ եւ սրտով մաքուր: Այսօրուան մեր աշխարհին մէջ, այս աղմկալի
մթնոլորտին ներքեւ ի՞նչպէս կարելի է ըլլալ հոգիով հեզ ու սրտով մաքուր:
Քրիստոնեայ ըլլալու առաջին եւ վախճանական պայմանը սէրն է: Անշահախնդիր
սէրը Աստուածային պարգեւ մըն է: Սէրը մեզի դէպի երկինք բարձրացնող
սանդուխ մը, մարդը աստուածացնող միջոց մըն է: Քրիստոս իր երկրաւոր
առաքելութեան ընթացքին սէր քարոզեց եւ սէր ապրեցաւ: Այսօր մարդկութիւնը
կը տառապի Քրիստոնէական սիրոյ պակասէն: Ամենուրեք պատերազմ
ու բռնութիւն: Ինքնակեդրոնացած մարդկութիւնը սիրոյ գաղափարն իսկ
այլափոխած է: Ճշմարիտ սէրն ու աշխարհիկ ցանկութիւնները սկսած են
շփոթուիլ:
Սէրը իր ամբողջական իմաստով կեանքի զսպանակ է, մարդկային կեանքին մէջ՝
համերաշխութիւն, ընկերութեան մէջ՝ հաւասարութիւն եւ հաշտութիւն: Սէրը
մեր կեանքը դուրս կը բերէ ինքնակեդրոնացումէ: Մարդը ամէն բանէ առաջ
պէտք է գիտնայ սիրել զԱստուած, ապա իր նմանը: Այսպիսով մարդուն սրտին
մէջ պիտի բխի բարեգործութեան փափաք, զիջողութեան առաքինութիւն,
հաւասարութեան հասկացողութիւն: Եթէ երբեք սէրը տիրէ մեր հոգեւոր
կեանքին մէջ, կը ճաշակենք Քրիստոսի թողած խաղաղութիւնը, որ տարբեր է
այս աշխարհին տուած խաղաղութենէն:
Երկրորդ պայմանը համեստութիւնն է: Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ
դրուագը ամէն բանէ վեր ու առաջ մեզի կը սորվեցնէ Քրիստոսի նման համեստ
ըլլալ: Մեր Տէրը Աստուած ըլլալով մերկացաւ իր փառքէն եւ խոնարհեցաւ
աշխարհ: Ան ամէն տեսակ փառքէ ու պատիւէ հեռու մնաց: Երբ փորձեցին
բռնի կերպով զինք թագաւոր հռչակել, անմիջապէս խոյս տուաւ այդ ամբոխէն:
Իր կեանքի օրինակով ցոյց տուաւ, թէ փառքն ու պատիւը չեն որ մարդուս
նկարագիրը կը կերտեն ու դէպի երկինք կ’առաջնորդեն, այլ՝ համեստութիւնն ու
խոնարհութիւնը մարդուս մէջ հարազատ, աստուածային կերպարը կը կերտեն:
Համեստութիւնը կը կայանայ անոր մէջ, երբ մեր վրայ դժուարութիւններ եւ
բարդութիւններ կը ժողովուին մեր նմանին կողմէ, երբ ցաւ կը զգանք մեր
եղբօր արարքներէն եւ երբ տանինք այս բոլորը ճշմարիտ համեստութեամբ
եւ ոչ կեղծիքով ու յետին հաշիւներով, երբ աղօթենք իր ընթացքի փոփոխման
համար, երբ ձեռք երկարենք իր կարիքներուն, այն ատեն պիտի ճաշակենք
համեստութեան բարի պտուղը՝ ըմբոշխնելով մարդ «որսալու» յաղթանակը:
Ահաւասիկ առաքինութիւններուն գագաթը:
Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ նաեւ բժշկութեան աւետիս մըն է
մեզմէ իւրաքանչիւրին: Այսօր ներկայ պայմանները ծանօթ է բոլորիս: Կ’ապրինք
ու կը տեսնենք աշխարհին կրած տագնապը: Մարդուն մեծամտութիւնը
խորտակուած է ժահրի մը դիմաց: «Քորոնա» կոչուած ժահրը յիշեցում մըն է
մարդուս տկարութեան, անկարողութեան ու սահմանափակ տարողութեան:
Ժահրին պատճառով տասնեակ հազարաւոր ընտանիքներ մնացին որբ, այրի
կամ անզաւակ: Տասնեակ հազար անձեր խլուեցան աշխարհէն: Քրիստոս իր
յաղթական մուտքէն ետք մաքրագործեց տաճարը եւ ապա բժշկեց հիւանդները:
Որքա՜ն հրամայական է այսօր Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր յարկերուն տակ,
իբրեւ մաքրագործող ու բժշկող Աստուած: Եկէք մենք ալ հրաւիրենք մեր Տէրը
մեր տուներէն ներս, որպէսզի մաքրագործէ Սուրբ Հոգիին տաճարը հանդիսացող
մեր մարինները ու բժշկէ մեր ախտերը:
Հետեւաբար, Ծաղկազարդի տօնը թող որ առիթ մը ըլլայ մեզմէ իւրաքանչիւրին
համար, Քրիստոսի հետ յաղթական մուտք գործելու դէպի խաղաղ հորիզոններ:
Արդ, ժամն է ծունկի գալ եւ աղօթել, որպէսզի Աստուած մեզ կայուն պահէ մեր
հաւատքին մէջ, մեր սրտերը լեցնէ երկնային սիրով եւ համեստութիւնը աճեցնէ
մեր հոգիին մէջ՝ արժանանալու համար Քրիստոսի հետ ճշմարիտ յաղթանակին
եւ Քրիստոսով վերանորոգումին:
ճանչցուած ու չճանչցուած սահմաններու հետ:
Արցախը կը սկսի այնտեղ, ուր ձեռքիդ ափը զգուշօրէն կուրծքիդ դնելուդ պէս, յանկարծ կը զգաս
արցախեան ոգիի ծփանքը:
Զարմանալի հանգստութիւն ունի իր մէջ սա երկիրը: Այն կը սկսի անոր ժայռոտ գագաթներուն ու
լեռներու անտառածածկ մարմիններու մէջ, կը
տարածուի խոնաւ դաշտերու կանաչ բերրիութեան
մէջ, կը թանձրանայ անոր քաղցր թթաստաններու
մէջ ու կ՚ամբարուի ճիւղերն արմատներու պէս՝
երկինքները խրած պտղաբեր պարտէզներու մէջ: Այդ հանգստութեան մէջ
երբեւէ չերեւալով ամբողջութեամբ, աննկատ, անորսալի շարժումներով,
օձի պէս հանգիստ ու վտանգաւոր, իւր լոգանքը կ՚ընդունի պատերազմի
մառախուղը: Դուն գիտես՝ կը բաւէ անզգոյշ շարժում մը եւ այդ փափուկ
օձը ակնթարթօրէն պիտի վերածուի պողպատէ շառաչուն հանդերձանքով
վիշապի մը, ու մառախուղը պիտի դառնայ քարեղէն…
Սա պատերազմը, անոր ծնունդ տուող, անոր շուրջ ծաւալուող քաղաքական
ու տնտեսական իրողութիւնները կը վերլուծեն գրեթէ բոլորը: Ասոնք, անշուշտ
գործնական ու կարեւոր վերլուծութիւններ են: Սակայն ինծի համար այս
ամէնուն մէջ ամենակարեւորը ոգին է:
Շար. Էջ 06
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Մշակութային Արձագանգ

Քոնթաճիըն 2011(Contagion 2011)
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Կ՛ապրինք առողջապահական երեւոյթի մը, ո՛չ անպայման աննախընթաց, այսուամենայնիւ՝ պատմական օրեր: Մարդկային
այսօրուայ պատմութիւնը ահագին էջեր ունի գրելիք «քորոնա»
ժահրի այս օրերուն մասին, մինչ անկէ՝ օր մը փրկուած սերունդները
շատ մը առարկայական, իրական, զարդարուած, չափազանցուած,
նաեւ երեւակայածին պատմութիւններ պիտի ունենան պատմելիք
յաջորդող սերունդներու իրենց զաւակներուն եւ թոռներուն: Պիտի
գրուին գիրքեր: Պիտի պատրաստուին զանազան սցենարներով
ֆիլմեր:
Սակայն այսօրը նախորդող տարիներուն, գրուած ու պատրաստուած
են գիտական երեւակայութեան, թէ այլ ժանրի ֆիլմեր, որոնք
կարծէք նոյնութեամբ նկարագրած են այսօրուայ դէպքերը՝
անցեալէն դիտուած...: Ի վերջոյ, չէ՞, որ երէկուայ երեւակայածին
ֆիլմերը այսօրուայ իրականութիւններն են: Չէ՞, որ 40-ական
թուականներու տիեզերագնացներ պատկերող ֆանդասիի վրայ
հիմնուած ֆիլմերը, իրականութիւն էին 60-ականներուն արդէն,
իսկ 1980-ական թուականներու առասպելի տպաւորութիւն ձգող
գիտական երեւակայութեան ժանրի ֆիլմերուն մէջ երեւցող վիտէօհեռախօսութեան կարողութիւնը ունեցող հեռախօսները, այսօր
մեր ձեռքերուն մէջն են արդէն...:
Ինքնամեկուսացման այս ձանձրանալի եւ մտահոգիչ օրերուն,
«Զարթօնք»ի մեր Երեւանի աշխատակիցը ընտրած է դիտել այդ
ֆիլմերու շարքէն կարգ մը նմոյշներ, մեզի համար գրելու իր
տպաւորութիւններն ու յանձնարարականը:
Ստորեւ ձեր տրամադրութեան տակ կը դնենք անոնց առաջին:
Հաճելի ընթերցում:
«Խմբ.»
Սեւ պաստառ... Ծանր հազի ձայնը:
Մենք արդէն զգօն ենք, երբ, շուտով,
մենք պաստառին վրայ կը տեսնենք
մատուցողը, որ յաճախորդէն վերցնելով մետաղադրամները, ինչ որ թիւեր
կը հաւաքէ դրամարկղին վրայ, ուր
պիտի զետեղէ գանձածը: Մանրէներ:
Մենք կը մտածենք: «Քոնթէճիըն»ը
իրատեսական՝ ոչ զգայայոյզ ֆիլմ է ՝
համաճարակային վարակի մը մասին:
Թրիլըր ժանրի ֆիլմ մը՝ վախազդեցիկ
վարկած մը, թէ ինչպէ՞ս նոր եւ օդածին
ժահր մը մուտք կը գործէ մարդկային
ցեղի մարմնին մէջ եւ կարճ ժամանակի
մէջ անողոք կերպով կը տարածուի:
Այս սցենարը արդէն իսկ ծանօթ
է մեզի կրիփի ամէնամեայ տարեկան
բռնկումներու
միջոցաւ:
Անոնցմէ ոչ շատերը այնքան տագնապ յառաջացուցած են վերջին
տարիներուն, որքան խոզակրիփը:
Լրատուական ժամանակագրութիւնը միշտ նոյնն է. Տագնապային քարտէզներ, համաշխարհային
կլոր սեղաններ ու սեմինարներ,
պատուաստանիւթ պատրաստելու
պայքար՝ այս անգամ «Աթլանթայի
հիւանդութիւններու վերահսկման
կեդրոնին» մէջ տուեալ նոր կրիփի
տեսակը դիմակայելու նուիրուած
բժշկական արտադրութիւններու
արտադրութեամբ եւ բաշխումով:
«Contagion» -ի մէջ ժահրը խափանող
է, կը դիմադրէ մեկուսացման, կը
մերժէ բուժումը: Սթիվըն Սոտըրպրկի
այս ֆիլմը հմտօրէն կը պատմէ մի
քանի հիմնական կերպարներու
կեանքին մասին եւ ուրիշ շատերուն

մասին պատահական տարբեր
փոխազդեցութիւններ միջոցով: Ան
պարզ կը դարձնէ, որ մարդիկ ժահրը
իրար «չեն տար». Ժահրը կեանքի
նոր ձեւ է, որ զարգացած է նոր
«տանտէրներու» փնտռելու միջոցաւ,
որովհետեւ ան պէտք է գոյատեւէ մինչ
զինք կրողները կը մահանան: Ան կը
փորձէ մահէն վեր մնալ: Մէկ խօսքով,
կարծէք ան «արտերկրային» էակ մըն
է, մինչ ֆիլմը ներքին տարածքէն եկող
յարձակման մը մասին է:
Հազը, որը մենք կը լսենք ֆիլմին
սկիզբը Պէթ Էմոֆիէյինն է (Կուինէթ
Փալթրօ)՝ Միննէափոլիսցի կին մը,
որ դէպի տուն կը ճամբորդէ գալով
Հոնկ Քոնկէն: Շուտով անոր որդին

կը մահանայ: Իր մահը կը յաջորդէ
տղուն: Պէթի ամուսինը՝ Միթչը (Մէթ
Տէյմընը), ըստ երեւոյթին ախտամերժ օրկանիզմով օժտուած, չի
հաւատար, որ մահը կրնայ այդքան
յանկարծակի քանդել իր ընտանիքը:
Իր հետաքննութիւնը կը բացայայտէ
գաղտնի այց մը, որ Պէթ կատարած էր
դէպի տուն իր ճամբուն վրայ Շիքակոյի
կանգառի միջոցին. Սակայն ոչ, ժահրը
այդ այցելութեան ընթացքին չէ, որ
ստացած է, քանի որ նմանօրինակ
ժահր սեռային յարաբերութեամբ
փոխանցուած տեսակէն չէ...:
Ֆիլմի աւարտին Սոտըրպրկ կ՛աւելցնէ
հակիրճ սցենարը, որ կը բացատրէ,
թէ ո՞ւրկէ ժահրը եկած կրնայ ըլլալ
եւ ինչ աստիճանի տարածքային
հեռաւորութիւն կայ անոր ծագման
եւ Մինէոփոլիսցի կնոջ միջեւ: Թէ
նման բան կրնա՞յ պատահիլ ինչպէս
Սոտըրպրկ կը ներկայացնէ, թէ ոչ, այդ
էական չէ հոս: Ի վերջոյ բոլոր ժահրերն
ալ ինչ, որ տեղի մը մէջ ծագում կ՛առնեն եւ օդային ճանապարհութեան
կարելիութեան այս դարուն անոնք
մէկ օրուայ մէջ ուրիշ ցամաքամաս մը
կրնան հասնիլ:
Ֆիլմը կը հետեւի թէքնօ-թրիլըր ոճին:
Պաստառի յատակին շարունակաբար
կը նշուի օրինակի համար. Օր 1,
Օր 3, Մինէոփոլիս, Ժընեւ, եւայլն:
Մենք կը հանդիպինք կարեւոր դերակատարներու, ինչպիսին են՝ Տոքթ.
Էլիս Չիւըրս (Լորընս Ֆիշպուրն)
Աթլանթայի մէջ, համաճարակային
հետախուզութեան ծառայութեան
անդամ տոքթ. Էրին Մեյըրսը (Քէյթ
Ուինսլէթ), որ տեղւոյն վրայ կը փորձէ
հետապնդել ժահրի տարածման
ուղին: Տոքթ. Լէոնորա Օրանդեսը
(Մարիոն Գոդիլարտ), Ժընեւի Առողջապահութեան համաշխարհային
կազմակերպութեան քննիչ: Անոնք
նախապէս միասին աշխատած
են, հմուտ են եւ արագ կը գործեն:
Տարրալուծարանին մէջ կայ նաեւ
տոքթ. Ալլի Հեքսդալը (Ճէնիֆըր
Էհլէ), որ կը փորձէ պատուաստանիւթ պատրաստել և անհամբեր է
կորսուած այն ժամանակին համար,
որուն միջոցին ան կրնար իր պատրաստածը փորձարկել մարդոց վրայ:
Այս ամէնը կը ներկայացուի նաեւ,
որպէս տրամա: Սոտըրպրկ կրնար
ժահրը աւելի պարզ ձեւով բացատրել,
եւ այդ աւելի օգտակար կրնար ըլլալ
նիւթին: Ի վերջոյ ժահրերը կեանքի
ձեւեր են, որոնք անպայմանօրէն
կրնան մեր թշնամիները չըլլալ, այլ,

կեանքի տարբեր այդ ձեւերը իրենք
ալ իրենց կարգին կը պայքարին
իրենց գոյատեւման համար: Ռիչըրտ
Տաուքինս այս գործընթացը նկարագրած է իր «Եսասէր կենը» (The
Selfish Gene) տեսութեան մէջ: Կենի
մը տեսանկիւնէն դիտած, մարմինները պարզապէս փուլային
hենաքարեր են ժամանակին մէջ իրենց
ճանապարհորդութեան ատեն:
Այսուամենայնիւ «Քոնթաճիընը»
արժանի է գովասանքի քանի, որ
լրջօրէն ընդունած է գիտական ձեւը
ժահր մը ներկայացնելուն մէջ, մինչ
անդին զանազան պատուաստանիւթերու մասին շատ մը անհիմն
առասպելներ կան:
Ֆիլմը տարբեր տարակուսանքներ
ալ կը յառաջացնէ ժահրերու իսկական ստեղծման ու տարածման
վերաբերեալ: Ալան Քրումուիտը
(Ժուտ Լօ) հանրաճանաչ պլոկըր է ՝
իր դաւադրութեան տեսութիւններով
հանդէպ պետութեան եւ դեղերու
ընկերութիւններու սերտ կապին
նկատմամբ: Անոր մտահոգութիւնները չարաշուք են սակայն, ոչ
յստակօրէն կեդրոնացած: Արդեօ՞ք
ան կը կարծէ, որ դեղագործական
ընկերութիւններն են, որ կը խրախուսեն ժահրերու տարածումը: Պլոկըրին ենթադրութիւնները յստակօրէն
չի փոխազդէր ֆիլմի պատմութեան
հիմնական գիծերուն վրայ: Ան զգուշացնող գործառոյթ է սակայն ունի
անորոշ շեղումներ:
Այո՛, մենք յաճախ պէտք է մեր ձեռքերը
լուանք: Այո՛, «ձեռքի մաքրիչները»
այս օրերուն ամեն տեղ են: Այո՛,
անծանօթ մարդկանց հետ ձեռք
սեղմելը կրնայ մտահոգիչ ըլլալ
հակառակ անոր, որ մեր ձեռքերը
չեն, որ վարակակիրներն են, այլ՝ մենք:
Այո՛, մենք իսկապէս շատ բան չունինք
ընելու: Թէկուզ զարմանալի, սակայն
ի վերջոյ, որքա՞ն մարդիկ կը մահանան հիւանդանոցներու մէջ այնպիսի
ժահրերով, որոնցմով վարակուած
չէին երբ անոնք, որպէս հիւանդներ
հիւանդանոց մտան...:
Աւարտին, նշենք, որ սոյն ֆիլմի սցենարին հեղինակն է Սքոթ Զ. Պըրնս:
Ան որակուած է, որպէս տրամա,
գիտական երեւակայութիւն եւ թրիլըր:
Ան սահմանուած է, որպէս PG-13 իր
յուզական բովանդակութեան եւ տեղ
տեղ օգտագործուած ո՛չ
պատշաճ լեզուին համար:
Ֆիլմին տեւողութիւնը 106
վայրկեան է:

Լրատուութեան Գործընկեր

05

ºñÏáõß³µÃÇ / 06.04.2020

Մշակութային Արձագանգ

Տեսաժապաւէն՝ Նուիրուած
Ապրիլեան Քառօրեայ
Պատերազմի Հերոսներուն
Eagle Eye Armenia-ն Shedu ComicS-ի
և Tv9-ի հետ համատեղ կը ներկայացնէ տեսաժապաւէն, նուիրուած
Արցախի Ապրիլեան քառօրեայ
պատերազմի հերոսներուն: Ֆիլմին
մէջ մասնաւորապէս կը ներկայացուի
յենակէտ 116 սահմանադիրքին շուրջ
կատարուած հերոսական ռազմական գործողութիւններու պատմու-

թիւնը։
Յենակէտ 116 դիրքը կը գտնուէր
հրամանատար Արմենակ Ուրֆանեանի եւ իր տղոց պաշտպանութեան տակ։ Տեսաժապաւէնը
Անդրանիկ Զոհրաբեանի, Ռոպերթ
Աբաջեանի, Արմենակ Ուրֆանեանի
եւ Քիարամ Սլոյեանի հերոսական
խոյանքի պատմութիւնն է։

Առցանց Հարթակի Վրայ Մրցոյթ
«Քայլ առ քայլ». Հայաստանի Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանը առցանց հարթակի վրայ
կ՚իրականացնէ հետաքրքրական
մրցոյթ մը։ Այսպէս, «Եղիշէ Չարենց»
գրականութեան եւ արուեստի թանգարանը իր պահոցներուն մէջ ի
պահ դրուած յայտնի եւ անյայտ
լուսանկարներու հիման վրայ կ՚իրականացնէ խաղ-մրցոյթ մը։
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ՝ «Քայլ
առ քայլ» խաղ-մրցոյթի կանոններն են

աշխոյժ մասնակցիլ յառաջիկայ մէկ
շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցող
խաղին՝ մուտք գործելով տրուած
յղումով՝ https://puzzel.org/en/slidingpuzzle/play, հաւաքել գլուխկոտրուկը
հնարաւորինս արագ եւ ճիշդ կիսուիլ
արդիւնքով մեկնաբանութիւններու
հատուածին մէջ:
Ամենալաւ արդիւնքներ ցուցաբերած
մասնակիցները Գրականութեան եւ
արուեստի թանգարանի կողմէ կը
ստանան անակնկալ նուէր:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Փրոֆ. Տարօն Աճէմօղլու. «ԱՄՆ-Ի եւ Եւրոպայի Մէջ Պետութիւնները Չունին
Կառոյցներ, Որոնք Կրնան Դիմագրաւել Ակնկալութիւնները»

Աշխարհահռչակ տնտեսագէտ Փրոֆ.
Տարօն Աճէմօղլու կանխատեսումներ ըրաւ, թէ քորոնաժահրի
համաճարակը ի՞նչ ազդեցութիւն
պիտի գործէ համաշխարհային
համակարգին եւ պետութիւններուն
վրայ։ Այս մասին կը գրէ »ժամանակ»ը:
Իր զգայացունց յայտարարութիւններուն մէջ ան մատնանշեց, որ
համաճարակի հետեւանքով ծագած
հասարակական անորոշութիւնները
պիտի դառնան մշտական։ Ըստ
իրեն, այլեւս անկարելի է, որ կլոպալ
քաղաքական ու տնտեսական համակարգը փոփոխութեան չենթարկուի։
Մասնաւորապէս առողջապահական համակարգի եւ ընդհանրապէս ամբողջ պետական համակարգի
անարդիւնաւէտութիւնը ի յայտ եկաւ
ու պետութիւններու միջամտութիւնը
շատ բարձրացաւ։ Ըստ իրեն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
եւ Եւրոպայի մէջ կ՚ակնկալուի, որ
պետութիւնը ստանձնէ դեր մը, որ չէ
իրականացուցած աւելի քան երբեք։
Բայց եւ այնպէս, այդ պետութիւնները նման կառոյցներ չունին։
Մասաչուսեցի փորձագիտական
կաճառի (MIT) դասախօսներէն

Փրոֆ. Տարօն Աճէմօղլու նախընթաց
օր ուեպինարի մը մասնակցեցաւ՝
կազմակերպուած Համաշխարհային
թրքական գործարար խորհուրդի
կողմէ։ Այս վերջինը կը գործէ
Արտաքին տնտեսական յարաբերութիւններու խորհուրդի (DEİK)
ենթակայութեամբ։ Տարօն Աճէմօղլու շեշտեց, որ համաճարակի
տնտեսական հետեւանքները կրնան
շատ խոր ըլլալ։ Վարակեալներու
կողմէ տնտեսութեան բերուած
նպաստը կը կորսուի։ Օրինակ՝ ներկայիս ԱՄՆ-ի մէջ ձեռք առնուած
միջոցներուն հետեւանքով բնակչութեան 50 տոկոսը ետ քաշուած է
ամբողջ արտադրութեան եւ սպառման ցանցէն։ Այս երեւոյթը թէ՛ կը
կաղացնէ մատակարարումը եւ թէ
պատճառ կը դառնայ պահանջարկի սոսկալի սահմանափակման։
«Իւրաքանչիւր ռեսեսիոնի ժամանակ
ընկերութիւններ կը սնանկանան,
ուրիշներ կը շարունակուին։ Սա
բնական է։ Օրինակ՝ ԱՄՆ-ի մէջ
իւրաքանչիւր ռեսեսիոնի շրջանին
ընկերութիւններու միջին հաշուով
3 տոկոսը կը սնանկանային։ Այժմ,
սակայն, խնդիրը շատ աւելի խորքային է։ Արդարեւ, սնանկանալ սկսած
են ո՛չ միայն տնտեսական տեսակէտէ
խոցելի ընկերութիւնները, այլեւ՝ միւս
ընկերութիւնները, որոնք կ՚ազդուին
մատակարարման շղթայի տկար
օղակներէ», ըսաւ Տարօն Աճէմօղլու։
Անդրադառնալով համաճարակի
թափին՝ Տարօն Աճէմօղլու նշեց,
որ ան ներկայիս կը ծաւալի բազմապատկուելով։ Ծաւալման թափը
ամբողջութեամբ կախում ունի
շփումներէ։ Այս ընթացքին վրայ
ազդելու միակ ճանապարհն է
ընկե-րային շփումներու սահմանափակումը։ Չինաստան այս բազմապատկիչ ազդեցութիւնը յաջողեցաւ
միանգամընդմիշտ նուազեցնել իր
մենատիրական միջոցներով։ «Ինչպէս որ այս համաճարակը բազմապատկուելով կը ծաւալի, այնպէս ալ բազմապատկուելով կրնայ

նուազիլ՝ եթէ ճիշդ նախազգուշական
միջոցներ ձեռք առնուին։ Սա ալ
յուսադրիչ է», ըսաւ Աճէմօղլու։
Այժմ նուրբ հարցադրումը հետեւեալն
է. միթէ այս համաճարակը կանխելու միակ միջոցը Չինաստանի
նման մենատիրակա՞ն ըլլալն է։
Ո՛չ… Աճէմօղլու կը մէջբերէ Սինկափուրի, Թայուանի, Ճաբոնի եւ
Հարաւային Քորէայի օրինակները։
Այդ երկիրներուն մէջ առանց
մենատիրութեան սահելու, յաջող
ընկերային եւ տնտեսական միջոցներ ձեռք առնելով տագնապը
կառավարուեցաւ եւ տնտեսութիւնները շուտով դրուեցան հունի մէջ։
Այս օրինակները կ՚ապացուցանեն,
թէ Չինաստանի մենատիրութենէն
աւելի տարբեր ճանապարհներ ալ
գոյութիւն ունին։ Տարօն Աճէմօղլուի
խորհրդածութիւններով, աշխարհ
նման ճգնաժամեր ապրած էր
1929 թուականի Մեծ տագնապէն
եւ Բ. Աշխարհամարտէն վերջ,
երբ պետութիւններու հակակշիռը
բարձրացած էր։ Բայց եւ այնպէս,
ծրագրաւորուած ձեւով նախ տնտեսութիւնը վերակենդանացուած էր,
բարեկեցիկ պետութիւնը ձեւաւորուած էր եւ աւելի վերջ քաղաքացիական
հասարակութիւնը
կանգնած էր ոտքի վրայ։ Եւ այս
բոլորին շնորհիւ զարգացած էր
ժողովրդավարութիւնը։ Չինաստան
այժմու ճգնաժամը մենատիրութեամբ
յաղթահարած է, իսկ Ասիոյ միւս
երկիրները տագնապը յաղթահարած են առանց մենատիրութեան
սահելու։ Պատճառը այն է, որ բացի
Չինաստանէն՝ միւս երկիրներէն ներս
քաղաքացիական հասարակութիւնը
ամուր է եւ ի վիճակի է հաւասարակշռելու պետութեան ուժը։
Այդ երկիրներուն մէջ պետութիւնն
ու մասնաւոր հատուածը համակարգուած աշխատելով յաղթահարած են ճգնաժամը, ժողովուրդն ալ հնազանդած է բոլոր
նախազգուշական միջոցներուն
եւ հակակշռած՝ պետութիւնը։

Պետութիւնը իսկապէս պէտք
է զօրանայ, սակայն այդ բանը
պէտք է շատ լաւ հակակշռուի։
«Պայման է, որ ամբողջ աշխարհի
մէջ ժողովրդավարական նոր
հաստատութիւններ ստեղծուին»,
ըսաւ Աճէմօղլու։
Իր կանխատեսումներով, ընկերային կեանքի մէջ հեռաւորութեան
պահպանուիլը տակաւին քանի մը
տարի պիտի շարունակուի։ Սա
պատճառ պիտի դառնայ ճաշարաններու նման բազմութիւն
գործի օրինակներու ամբողջութեամբ եղափոխման։ Բաց աստի,
խորհրդաժողովներու եւ զբօսաշրջութեան հատուածներն ալ
արմատական ձեւով պիտի դանդաղին առնուազն քանի մը տարի։
Եթէ նոյնիսկ պատուաստանիւթը
գտնուի, ապա հոգեբանական թրաւմայի հետեւանքով միջազգային
զբօսաշրջութիւնը դժուար թէ
քանի մը տարուան ընթացքին
վերականգնուի։
Աճէմօղլուի կանխատեսումներով,
զարգացած երկիրներու մէջ համաճարակի հակակշռման սկսելէն վերջ,
տակաւին չհակակշռուած երկիրներէն եկածներու սահմանափակումը պիտի սկսի։ Սա մէկ կողմէ
համաշխարհայնացման վրայ պիտի
ազդէ, իսկ միւս կողմէ անցումներու
անխոչընդոտելիութեան պատճառաւ վարակի նոր ալիքներու ծնունդ
կրնայ տալ։ Այս համաճարակը,
իրականութեան մէջ, ի յայտ
բերած է նաեւ շատ լուրջ ուրիշ
խնդիր մը։ Ամբողջ աշխարհի մէջ
հաստատութիւններու հեղինակութիւնը նուազած էր։ Տարօն Աճէմօղլու այս երեւոյթը բացատրած
է մասնագիտական հաստատութիւններու վրայ գործադրուած
քաղաքական ճնշումով։
Ի լրումն այս բոլորին, Տարօն Աճէմօղլու ընդգծած է, որ Թուրքիա
տնտեսական տեսակէտէ վատ
կացութեան մը մէջ դէմ յանդիման
մնացած է այս համաճարակին։
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Տնտեսական Հարթակ

Քորոնա Ժահրի Համաճարակը
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
Քանի առաքինի մարդ, քանի
գեղեցիկ կին, կը նախաճաշեն
իրենց ընտանիքին հետ
ու երեկոյեան կ’ընթրեն
հանդերձեալ կեանքի մէջ...
Ճիովաննի Պոքաչիօ (ԺԴ.
դարու իտալացի գրող)

Ի

տալացի Վերածնունդի մեծ գրող Ճիովաննի Պոքաչիօ այսպէս կը
նկարագրէ այն համաճարակը, որ հարուածեց Եւրոպան 1347 եւ 1352
թուականներուն միջեւ ու կոչուեցաւ Black Death: Հինգ տարուան
ընթացքին Եւրոպա կորսնցուց իր այն ատենուան բնակչութեան մէկ երրորդը
կամ 20 միլիոն մարդ: Ամէն բան սկսաւ մէկ նաւու նաւաստիներէ: Հոկտեմբեր
1347-ին, 12 նաւեր հասան Սիկիլիա կղզիի Մեսսինա նաւահանգիստը,
գալով Սեւ Ծովէն: Բնակիչները զարմանքով նկատեցին, թէ նաւաստիներուն
մեծ մասը մահացած է, իսկ ողջ մնացածներուն մարմինները լեցուած էին
սեւ պալարներով ու անոնցմէ արիւն կը հոսէր ու մահը մօտ էր: Սիկիլիոյ
իշխանութիւնները թէեւ որոշում առին նաւերը հեռացնելու, սակայն արդէն
ուշ էր: Համաճարակը տարածուած էր:
Քորոնա ժահրի պարագային, կարգ մը երկիրներ միայն հարցը լուրջի
առին եւ շրջաններ փակեցին, անոր տարածումը արգիլելու համար: Ուրիշ
երկիրներ, մղուած տնտեսական եւ վարչական պատճառներէ, քիչ մը
ուշ շարժեցան: Իրենց չօգնեց նաեւ ժահրին ուշ յայտնուիլը մարդոց մէջ:
Ժահրը հինգ օր ետք է որ կը յայտնէ իր գոյութիւնը մարդու մարմնին մէջ:
Տարածումը կանխարգիլելու համար, Չինաստանի օրինակը համարուեցաւ
ամենաարդիւնաւէտը: Ամբողջ քաղաքներու մէջ, երկրի տարբեր շրջաններու
միջեւ փոխադրութիւնը արգիլուեցաւ, շրջաններ փակուեցան: Չինաստանի
պարագային այս քայլը օգտակար դարձաւ եւ երկիրը սկսաւ դուրս ելլել
վտանգաւոր համաճարակի վիճակէն: Հարցը, որ մասնագէտներ կը մտահոգէ,
այն է, որ բնականոն կեանքի վերադառնալէն ետք երկիրներ ո՞ր չափով պիտի
կարենան սահմանափակել ժահրին տարածումը: Ըստ նոյն մասնագէտներուն, այս համաճարակը կրնայ տեւել մինչեւ աշնան սկիզբը: Երկիրներ ինչպէ՞ս պիտի կարենան դիմանալ այսքան ժամանակ: Մարդոց ապրելակերպը եւ
տնտեսութիւնը պիտի ըլլան ամենամեծ տուժողները: Երկիրներու սահմաններ
փակուած են, ընկերութիւններ կ’աշխատին իրենց ամենացած մակարդակով:
Քորոնա ժահրին տարածումը ըլլայ բնական ձեւով, թէ ըստ վարկածի մը,
ծրագրուած ձեւով տնտեսապէս հարուածելու համար երկիրներ, քաոս
ստեղծած է միջազգային տնտեսական համակարգին մէջ: Պետութիւններ
ամէն ճիգ կը թափեն նուազեցնելու համար ժահրի տարածման ստեղծած
քաոսին հետեւանքները: Այս քայլերը ո՞ր չափով պիտի կարենան նուազեցնել
հետեւաքները: Մէկ բան յստակ է, որ բնութիւնը անգամ մը եւս յաղթեց
մարդուն, թէեւ առժամաբար:
Միջազգային Արժոյթի Սնտուկի (International Monetary Fund) տնօրէն
Քրիսթալինա Ճորճիեւա յայտարարեց, թէ Քորոնա ժահրի համաճարակին
պատճառով աշխարհի տնտեսութիւնը մեծ հարուած մը ստացաւ եւ
արդիւնքը կրնայ ըլլալ տնտեսական անկում մը, որ աւելի վտանգաւոր կրնայ
ըլլալ 2008-ի տնտեսական տագնապէն: Ան պետութիւններուն կոչ ուղղեց
առնելու տնտեսական օժանդակութեան որոշումներ, թեթեւցնելու համար
համաճարակին ունենալիք ազդեցութիւնը ժողովուրդի ապրելակերպին
վրայ: Ան յայտարարեց, թէ 80 երկիրներ արդէն օժանդակութեան պահանջք
ներկայացուցած են Սնտուկին: Իրենք իրենց ունեցած 1000 միլիառ տոլարի

Հայ Չծնած Հայը՝ Արցախի Մասին
Սկիզբը Էջ 03
Ստիպուած եմ նորէն կրկնել՝ ես ռոմանթիք «ախցիկ» մը չեմ, ես խիստ
փրակմաթիք մարդ մըն եմ՝ ճատրակ խաղացող, տնտեսագէտ-վերլուծաբան։
Կ՚ըսեմ, թէ սա պատերազմի մէջ ամենազարմանալին, յաղթանակի ամենալուրջ
գրաւականը՝ մեր անխոցելի, չսպառող առաւելութիւնը՝ ոգին է:
Իւրաքանչիւր արցախցի գիտէ, որ պատերազմը արթուն է, նոյնիսկ եթէ
ոչ մէկ կրակոց կայ, եւ ինքն ալ արթուն է ու պատրաստ: Իսկ արհաւիրքի
ամենաթէժ պահուն ան կ՚ապրի անբացատրելի, տարօրինակ ոգեւորութիւն
մը, զոր սահմանակից է, թող խորթ չհնչէ՝ երջանկութեան. ողջ ըլլալու
երջանկութեան, յաղթելու երջանկութեան, իրենց ծնողները, եղբայրները,
զաւակները՝ անպարտելի, հզօր տեսնելու երջանկութեան: Ես լաւ կը
հասկնամ սա զգացողութիւնը, որու աղբիւրն, ի դէպ, ճշգրտօրէն ու հիանալի
ձեւակերպած է իմ կուռքերէն՝ Մարթին Լուտըր Քինկը. «Եթէ կեանքիդ մէջ
չես գտած բան մը, որու համար կարելի է մեռնիլ, ապա ի՜նչ արժէք ունի քու

ամավարկը պիտի օգտագործեն օժանդակելու համար աղքատ երկիրներուն:
Ուրիշ գործօն մըն ալ ի յայտ եկաւ այս համաճարակին պատճառով: Այդ մէկը
եւրոպական շատ մը երկիրներու, ինչպէս Իտալիոյ եւ Սերպիոյ դժգոհութիւնն
էր իրենց եղբայր կարծուած դրացիներէն: Համաճարակին պատճառով,
Իտալիան ենթարկուեցաւ սահմաններու փակումի եւ ոչ մէկ Եւրոպական
Միութեան անդամ իրենց օգնութեան ձեռք երկարեց: Ռուսիա, Չինաստան
եւ Քուպա օդային կապով բժշկական օժանդակութիւն եւ սարքաւորումներ
հասցուցին համաճարակէն տառապող Իտալիային: Եւրոպական երկիրներ
կրնան այպանելի չըլլալ, որովհետեւ համաճարակին հարուածը ուժգին
էր եւ կարճ ժամանակամիջոցի մը մէջ: Մեծ պետութիւններ ցնցուած են:
Անոնք պատրաստ չէին այս հարուածին: Ըստ վերլուծողներու, այս մեծ
հարուած է Եւրոպական Միութեան հիմնադիր երկիրներէն Իտալիոյ եւ
Միութեան մնացեալ երկիրներուն միջեւ յարաբերութեան: Իտալացիները
ըլլալով զգացական ժողովուրդ մը, այս քայլը լաւ ձեւով պիտի չընդունին եւ
Եւրոպական Միութիւնը կրնայ ականատես դառնալ փոփոխութիւններու
այս համաճարակի աւարտէն ետք:
Մինչեւ հիմա համաճարակը ազդեց տնտեսութեան վրայ ընկերութիւններու
փակումին պատճառով: Միլիառաւոր մարդիկ մնացին առանց եկամուտի եւ
եթէ կառավարութիւնը չմիջամտէ օժանդակութիւն ներկայացնելով անոնց,
շատ մարդիկ պիտի մնան անօթի ու առանց բնակարանի: Երկրորդ հարցը
երկիրներու եւ նոյն երկրի շրջաններուն միջեւ փոխադրութեան արգելքն է:
Եւրոպական Միութեան երկիրներ իրենց միջեւ եղող սահմանները կիսով
փակեցին միացումէն ի վեր առաջին անգամ ըլլալով: Այս քայլը անշուշտ
իր ժխտական ազդեցութիւնը պիտի ունենայ երկար ժամանակի վրայ
այդ երկիրներուն միջեւ յարաբերութեան վրայ: Երրորդ ազդեցութիւնը
ծեր քաղաքացիներու ամբողջական կղզիացումն է իրենց տուներուն մէջ,
անոնց պաշտպանական համակարգի տկար ըլլալուն պատճառով: Չորրորդ
ազդեցութիւնը թղթադրամի շրջանառութիւնն է: Համաճարակի առաջին օրէն
յայտարարուեցաւ, թէ թղթադրամին վրայ ժահրը կրնայ մնալ եւ վարակել:
Տարբերակներու մասին արդէն կը մտածուի: Արդեօ՞ք թուայնացած հսկուող
քարտերը ապագայի տարբերակներէն մէկն են:
Համաշխարհայնացումը կարծես հասած է իր աւարտին: Այն տնտեսական
համակարգը, որ պիտի փոխարինէ զայն, պիտի պատասխանէ բնակչութեան
վախերուն, պահանջքին: Թերեւս այդ է պահանջուածը: Վախը ամենամեծ
գործօնն է մարդիկ համոզելու, թէ իրենց ապրած ձեւով շարունակել
կարելի չէ այլեւս, գոյութիւն ունեցող վտանգներուն պատճառով: Նոր
համակարգը հաստատելու համա՞ր դիմեցին այս քայլին: Վտանգաւոր օրեր
կ’ապրինք: Այս համաճարակի պատճառով կրնան փոխարինուիլ ձախող
համակարգեր, երկիրներու մէջ տիրեն ոչ սահմանադրական կարգեր,
որովհետեւ աղքատութիւնը ամէն բանի կրնայ առաջնորդել: Կրնան կիսաբաց
մնալ կամ փակուիլ սահմաններ, թղթադրամը փոխարինուի թուայնացած
քարտերով, ուր քաղաքացին թիւ է եւ կրնայ հսկուիլ: Միջին դասակարգը
կրնայ շատ տկարանալ եւ մենք ականատես կրնանք դառնալ մէկ առ հարիւր
հարուստ եւ մնացեալը կախեալ դասակարգերու: Այս համաճարակին երկար
ժամանակ տեւելը լաւ տեղ պիտի չտանի մարդկութիւնը: Կարելի պիտի ըլլա՞յ
մէկ տնտեսական համակարգ պարտադրել մարդկութեան: Գալիք օրերը յղի
են շատ մը փոփոխութիւններով: Մարդը քանի մը հիմնական դասեր պիտի
քաղէ այս համաճարակէն՝ բնութեան հետ խաղալ միայն անոր կանոններով եւ
սահմանը չանցնիլ: Հակառակ պարագային մարդկութեան կը սպասեն աւելի
վտանգաւոր եւ ճակատագրական օրեր: Բնութեան օրէնքը խախտել կենային
գիտութեան անօրինակ զարգացումով, արուեստական բանականութեան
անբնական զարգացումով մարդը կը խաղայ իր ճակատագրին հետ: Մարդը
եղբայր մարդուն հանդէպ ըլլայ կարեկից եւ ոչ դաժան, ինչպէս որ էր ցարդ,
կարգ մը բացառութիւններով: Զգոյշ ըլլալ պէտք է: Ճակատագրական օրեր են:
կեանքը»:
Երկար, յոգնեցուցիչ, բացառիկ լեցուն աշխատանքային օրը աւարտած էր
այլեւս ու մենք կ՚երթայինք մարտունեցի Առուստամեան Նայիրիենց տուն՝
խորոված ուտելու: Նայիրին՝ խնդումներես, ծիծաղկոտ Նայիրին, որուն
մտերիմները «Նայիրիկ» կ՚ըսեն, որ տակաւին պատանի, անչափահաս
հասակին մասնակցած էր ղարաբաղեան առաջին պատերազմին:
Մարտունիի հերոսական «Երրորդ պաշտպանականի» հին ու նոր տղաները,
որոնք այսօր ալ կը շարունակեն ապրիլ իրենց առասպելական հրամանատար
Աւոյի՝ Մոնթէ Մելքոնեանի կենդանի գոյութեան հետ: Մենք՝ Արցախի ոգիով
արբած…
Սեղան կը նստինք Նայիրիյենց տունը: Այն նոյն տանը, որու նկուղին
մէջ առաջին պատերազմի օրերուն հրետակոծութենէն պաշտպանուելու
նպատակաւ ապաստան էին գտած Նայիրիկի հայրն ու մայրը, իրենց
դրացիներուն հետ: Հրթիռի արկը մտած էր տան պարիսպի դարպասով,
ապա նկուղի դուռով ու սպանած՝ այնտեղ պատսպարուած ինն հոգին ալ.
տանտէրերը՝ Նայիրիկի ծնողքն ու անոնց դրացիները։
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07

ºñÏáõß³µÃÇ / 06.04.2020

Մի Երգի Պատմութիւն -42-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Էվրի Պրեթ Եու Թէյք - Տը Փոլիս
( Every Breath You Take - The Police )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Տը Փոլիս խմբում երգում եւ ստեղծագործում էր
Կորտըն Մաթյու Սամնըր անունով մի երաժիշտ,
որը ժամանակ անց դարձաւ յայտնի մենակատար երգիչ՝ Սթինկ բեմական կեղծանունով։
1982-ի ամռանը Կորտըն Սամնըրը հանգստանում էր Ճամայքայում՝ մի վայրում, որ կոչւում
էր Օրագապեսսա։ Նա իր հանգիստն անց էր
կացնում մի առանձնատանը, որտեղ ժամանակին բնակուել էր Եան Ֆլեմինկը՝ Ճեյմս Պոնտի
մասին պատմող գրքաշարի հեղինակը։ Այն
հանգամանքը, որ ժամանակին Ֆլեմինկն իր
գրքերը գրելիս կարող էր ներշնչուած լինել
հենց այս միջավայրից, Սամնըրի համար
դարձաւ ներշնչանքի եւ երաժշտական
նախամտքի աղբիւր։ Մի գիշեր նա քնից
արթնացաւ պատրաստի երաժշտական մեղեդու
նախատիպով, նստեց դաշնամուրի եւ մօտ
30 րոպէ յետոյ ապագայ երգն իր նախնական
տարբերակով պատրաստ էր։
Թէեւ 1982 թուականին Տը Փոլիս խումբը
գտնւում էր իր գործունէութեան եւ յայտնիութեան բարձրակէտում, այնուամենայնիւ խմբի
ներսում ամեն բան չէ, որ նոյնքան աստղային էր
եւ հարթ։ Խմբի երաժիշտներ Կորտըն Սամնըրն
(Սթինկ) ու Սթիուըրտ Քոժաուփլենտը վիճում
էին ամեն յարմար առիթով, նոյնիսկ պահը բաց
չէին թողնում իրար քաշքշելու համար։ Խմբի
երրորդ անդամը՝ Էնտի Սամմըրսը, ստիպուած
էր նրանց միջեւ հաշտարար լինել եւ այնքան էլ
գոհ չէր այդ հանգամանքից։ Նրանց ծայրայեղ
անհանդուրժողականութիւնը ստիպեց երգի
արտադրիչ Հիու Փետկեմին երգի ձայնագրութեան ժամանակ նրանց տարբեր սենեակներում
տեղակայել, որտեղ նրանք նուագում եւ երգում
էին միաժամանակ, բայց իրարից հեռու եւ իրար
չտեսնելով։ Աշխատանքներն այնքան լի էին

թշնամանքով, որ Սթինկն ու Քուփլենտը կտրում
ու կրճատում էին միմեանց ձայնաբաժինները։
Բանը հասաւ նրան, որ՝ նրանց թշնամական
տարաձայնութեան պատճառով քիչ էր մնում
երգի ձայնագրութիւնն ընդհանրապէս կասեցուեր արտադրողի կողմից։ Այնուամենայնիւ, մեծ
երիվարավարութիւնից յետոյ, աշխատանքներն
աւարտուեցին։ Երգը նրանց «Synchronicity»
ալպոմի մէջ մտաւ եւ վճռորոշ դեր ունեցաւ խմբի
փառքի եւ յայտնիութեան գործում։
Սամնըրը (Սթինկ) համոզուած էր, որ նրանք
ապագայ հիթի վրայ են աշխատում։ Նոյն
համոզմունքն ունէին Սամմըրսը եւ Փետկեմը։ Նրանք, ինչպէս նաեւ Քաուփլենտը, մեծ
ներդրում ունեցան երգի ստեղծագործական
աշխատանքներում։ Այնուամենայնիւ, նրանք
կարծում էին, որ դա Սթինկի երգն է, եւ նա
պիտի երգի վերջնական տեսքի հեղինակն
ու հաւանութիւն տուողը լինի։ Սամմնըրն
ու Փետկեմը հաւանում էին երգը, իսկ այ
Քաուփլենտը այլ կարծիքի էր։ Նա համարում էր,
որ երգը պարզունակ է, զուրկ որեւէ իւրայատուկ
ռիթմիկ պատկերից եւ՝ որ նրա հնչողութիւնը
անհամ է։
Սթինկը երգը գրել է իր կեանքի բեկումնային
պահերից մէկի ժամանակ, երբ բաժանւում
էր առաջին կնոջից։ Երգն ամբողջութեամբ
ողողուած է վիրաւորած եւ խանդոտ մարդու
հոգեվիճակով եւ սեփականատիրոջ զգացողութեամբ։ Երգի տողերի մէջ արտացոլուած
խանդի, չհաւատալու, բարկութեան, նախկին
սիրեցեալին չվստահելու պատճառով հետեւելու
մասին տողերը, որոշ երկրպագուների կողմից
ընկալուեցին որպէս ծայրայեղ նուիրուածութեան
եւ սիրոյ դրսեւորում։ Նրանք կարծում էին, որ երգը
սիրային պալլատ է։ Այս հանգամանքը սկզբում
բարկացնում էր Սթինկին, սակայն ժամանակի
ընթացքում նա հասկացաւ, որ երաժշտութիւնը
բազմաշերտ է, եւ եթէ հնարաւորութիւն կայ երգը
մեկնաբանելու տարբեր տեսանկիւններից եւ
ընկալել այն տարբեր կերպ, ուրեմն դա խօսում
է երգի ստացուած լինելու մասին։
«Ես կարծում եմ, որ իմ առջեւ դրուած խնդիրն
էր ստեղծել մի երգ, որն անկախ հեղինակից կամ
կատարողից, կ՛ունենար իր առանձին կեանքը։
Ոչ բոլոր հեղինակները կարող են հպարտանալ
նրանով, որ դա նրանց յաջողուել է, եւ առաւել
եւս, ոչ բոլորը կարող են պարծենալ
նրանով, որ դրա մասին նրանք գիտէին
դեռ երգի վրայ աշխատելիս»,- Սթինկ։

Մի Դատիր Օրդ Քաղածդ Պտուղներով,
Դատիր Տնկածդ Սերմերով։
Ռ. Լյուիս Սթիվընսըն

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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2019
²ՊՐԻԼ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ
Բամբասողը Պիտի Բամբասէ...
Եթէ թափօր չըլլար, պիտի ըսէին վախցան, չըրին։
Եթէ եկեղեցիներուն մէջ ընէինք, պիտի ըսէին
արարողութեան մը համար մարդոց կեանքը
վտանգեցին։
եթէ էշով դառնար, պիտի ըսէին յետամնաց է։
Եթէ քալելով շրջեր, պիտի ըսէին հայահոծ
թաղերը չհասաւ։
Եթէ “փիք ափ”֊ով շրջէր, պիտի ըսէին
առաջնորդին ալ կ’ըլլայ մը “փիք ափ” հաներ են...
Եթէ իր ինքնաշարժով շրջեր, պիտի ըսէին
նստած տեղը օրհնութիւն կը բաշխէ...
Բամբասողը պիտի բամբասէ, ինչ ալ ըլլայ...
Բարեբախտաբար 10,000֊էն 10֊ն է միայն, որ

բնական է...
Պէտք է ընդունինք, որ
չսիրողներ ալ պիտի
ունենանք, օգտագործուողներ ալ եղած են ու
պիտի ըլլան։
Յ.Գ.1։ Սրբազան հօր
գործածած ինքնաշարժը
նուէր էր։
Յ.Գ.2։ Հեթումները,
հաթումներն ու անոնց
հայանուն հետեւորդներն ալ նախ թող ստուգեն, եւ ապա գրեն...
ՐԱՖՖԻ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

ԼԱՎԻՆԻԱ ՊԱԺՊԷՈՒԿ – ՄԵԼԻՔԵԱՆ
(1922 – 2005)
«Ինքնադիմանակար Ն. Ժիլիսկայայի հետ»
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

àôÔÆÔ êöèàôØ ²ÜÂÆÈÆ²êÆ Ø²Úð²ì²Üø¾Ü
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
Ðá·»Ñ³Ý·Çëï ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬-¬¬¬ Å³ÙÁ 9£00AM

ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ
Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի նոր
գործեր ներկայացնելու շրջանը:
Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր,
անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ
ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:
Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական,
բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող
գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է
Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019:
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:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին
մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ),
Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան
եւ Տոքթ. Յովհաննէս Թասլաքեան:
Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

Միջազգային Èáõñ»ñ
Ի՞նչ Պէտք է Ընէ Միացեալ Նահանգները Պայքարելու
Համար «Քորոնա»Ին Դէմ. Պիլ Կէյցի Դիտարկումը
Սկիզբը Էջ 01

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£

Հայ Չծնած Հայը՝ Արցախի Մասին
Շար. էջ 06-էն
Տան միակ արու զաւակը՝ տակաւին
անչափահաս Նայիրին այդ ժամանակ մարտի դաշտի մէջ էր, քանի մը
քիլոմեթր անդին:
Մենք կը վայելենք ուրախ ու աշխոյժ
զրոյցը, մենք կը վայելենք ղարաբաղեան հիանալի խորովածը ու կը

հնչէ իմ հեռաձայնը.
- Հը, ինչպէ՞ս է Արցախը,- հեռուներէն
կու գայ Լեւոնի ձայնը…
Ես.
-Կ՚ուզեմ մեր առաջին զաւակը
կնքենք Մոնթէ անունով, ի՞նչ կ՚ըսես:
Սիրով՝ ձեր Արիանա
«Ժամանակ»/Պոլիս

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Յայտնի է, որ ԱՄՆ-ի հինգ նահանգ
տակաւին չէ յորդորած բնակիչները
տուն մնալ, իսկ եօթն ալ քարանթինի
կանոն սահմանած է միայն որոշ
շրջաններու մէջ։
«Այս թեմայով խառնաշփոթը միայն
կ’երկարացնէ տնտեսական խնդիրները, կ’աւելցնէ ժահրի կրկնուելու
հաւանականութիւնը եւ աւելի շատ
մահերու կը յանգեցնէ»,- նշած է Կէյց։
Կէյցը կը կարծէ, որ Միացեալ
Նահանգներու կառավարութիւնը
պէտք է արագացնէ բնակչութեան
եւ առաջին հերթին բուժաշխատողներուն հետազօտման հարցը, ինչպէս
նաեւ կեդրոնանայ պատուաստի
ստեղծման վրայ։
«Այդ պարագային մենք պատմութեան մէջ պատուաստի ամենաարագ
ստեղծման դէպքի ականատեսը
կ’ըլլանք։ Արդէն հիմա կարելի է

սկսիլ գործարաններ կառուցել, ուր
այդ պատուաստը կ’արտադրուի,
եւ գնել տարբեր դեղամիջոցներու
պատրաստման համար անհրաժեշտ
սարքաւորումներ։ Այս գործին մէջ
կարեւոր դեր պէտք է կատարէ դաշնային կառավարութիւնը, քանի որ
մասնաւոր ընկերութիւններ չեն
կրնար իրենց վրայ նման վտանգ
վերցնել»,- կը կարծէ Կէյց։
Այս առաջին անգամ չէ, որ Կէյց կը
քննադատէ ԱՄՆ-ի կառավարութիւնը։
Անցեալ շաբաթ ան յայտարարած
էր, որ ԱՄՆ-ը արդիւնաւէտօրէն
չէ յայտնած ինքնամեկուսացման
անհրաժեշտութեան մասին։
Յայտնի է, որ գործարարը դեռ
հինգ տարի առաջ կանխատեսած
էր, որ մարդկութեան ամենամեծ
սպառնալիքներէն կը համարուին
ժահրերը, որոնց դէմ պայքարելու
համար աշխարհը տակաւին պատրաստ չէ։
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