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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանան Կը Պատրաստուի Աւելի Եւս Խիստ
Միջոցառումներու

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 833-ի

Լիբանանի կառավարութիւնը
կը պատրաստուի Հինգշաբթի
օր երկու շաբթուայ նոր ժամկէտով մը շարունակել առողջապահական արտակարգ իրավիճակի միջոցառումները, մինչ
այդ նոր կարգադրութիւններ
կ՛ըլլան աւելի եւս խստացնելու
օրէնքները:
Յիշեցնենք, որ ներքին գործոց
նախարարութեան կարգադրութեամբ երեկուընէ սկսեալ գործադրութեան դրուեցաւ յատուկ ընթացակարգ
մը, որուն հիմամբ քաղաքացիական ինքնաշարժները եւ կառքերը իրաւունք
պիտի ստանան երկրով մէկ շրջագայելու։
Երէկուայ մեր թիւով վրիպակ մը արձանագրած ըլլալով, այսօր կը յստակացնենք, որ այսուհետեւ զոյգ համարով աւարտող ինքնաշարժները իրաւունք
պիտի ունենան շրջագայելու՝ երեքշաբթի, հինգշաբթի եւ շաբաթ օրերը, իսկ
անզոյգ համարով աւարտող ինքնաշարժները՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի
եւ ուրբաթ օրերը։ Զեռօ համարը պիտի նկատուի զոյգ մինչ կիրակի օրերը
քաղաքացիներ իրաւունք պիտի չունենան շրջագայելու։
Երէկ, Լիբանանի ամբողջ տարածքին արդէն իսկ տեղադրուած էին յատուկ
անցարգելներ, ստուգելու համար հրապարակուած օրէնքին գործադրութիւնը։
Հրապարակուած օրէնքը քաղաքացիական ինքնաշարժներէն բացի կը
վերաբերի նաեւ մարդատար կառքերուն եւ բեռնատար ամէն չափի կառքերուն։ Առողջապահական համակարգի աշխատողները, լրատուական
միջոցներու աշխատաւորները, փուռերը եւ կարգ մը այլ աշխատանքներ
պիտի համարուին զերծ այս միջոցառումէն:
Վերադառնալով արտակարգ իրավիճակի երկարաձգման, կը ծրագրուի, որ
ան տեւէ մինչեւ 26 Ապրիլ:

Հայաստանի մէջ 6 ապրիլի դրութեամբ
հաստատուած է «Քորոնա» ժահրով
վարակման եւս 11 դէպք, հաստատուած
դէպքերու ընդհանուր թիւը 833 է,
այս մասին կը տեղեկացնէ ՀՀ ԱՆ
Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ
կանխարգելման ազգային կեդրոնը։
6 Ապրիլի դրութեամբ «Քորոնա»
ժահրէն բուժուածներու թիւը 62 է, փաստացի բուժուողներինը՝ 763, բացասական քննութիւնները՝ 4096, մահուան ելքերը՝ 8:

14 Նոր Վարակեալ եւ
Մահուան 1 պարագայ Երէկ
Առողջապահութեան
նախարարը երէկ յայտարարեց, որ 14 նոր վարակեալներ գրանցուած են
Լիբանանի տարածքին: Այս
նոր զարգացումը վարակեալներուն ընդհանուր թիւը
բարձրացուց 541-ի իսկ մահացողներունը 19-ի:

Արցախի Մէջ Հակառակորդի Գնդակէն
ՊԲ Զինծառայող Մը Վիրաւորուած է
Արցախի պաշտպանութեան բանակի արեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած
զօրամասերէն մէկուն պահպանութեան տեղամասին մէջ, Ապրիլ 5-ին,
ժամը 17:30-ի սահմաններուն, հակառակորդին կողմէ արձակուած
կրակոցէն, վիրաւորուած է ՊԲ զինծառայող, 2000-ի ծնունդ Արայիկ Ռոպերթ
Շախպազեան: Այս մասին կը տեղեկացնեն ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութենէն։
Վիրաւորուած զինծառայողը անմիջապէս տեղափոխուած է զինուորական
հիւանդանոց, անոր վիճակը կը գնահատուի բաւարար: Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կոչ կ՝ընէ
հակառակորդ կողմին ձեռնպահ մնալու
սադրիչ գործողութիւններէն եւ կը յայտարարէ, որ իրադրութեան յետագայ
լարման պարագային հետեւանքներու ողջ
պատասխանատւութիւնը պիտի իյնայ
ատրպէյճանական կողմին վրայ:

Վերջին Եօթ Օրուան Պատկերը Կը Շարունակուի.
Նախարար Թորոսեան
ՀՀ Առողջապահութեան նախարար Արսէն
Թորոսեանը իր ֆէյսպուքեան էջին գրած է,
որ 7-օրեայ կրկնապատկման ընթացքը կը
պահպանուի:
Ան գծապատկեր հրապարակած է, որուն
մէջ կ’երեւի «Քորոնա» ժահրի տարածման
ընթացքը:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1342285 (172.2/1 միլիոն) , մահացած են 74558 (9.6/1 միլիոն), բուժուած են 278182 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 541, մահացածներ` 19, բուժուած` 60
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 833 մահացածներ` 8, բուժուած` 62
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 69384 նոր վարակուածներ 5132 նոր մահացածներ

§²ØºðÆÎº²Ü ä²îÄ²ØÆæàòÜºðÀ
Ê²Ü¶²ðºòÆÜ §øàðàÜ²¦¬Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂº²Ü
ºñ»ùß³µÃÇ / 07.04.2020
î²Î ²èÜºÈàô Æð²ÜÆ æ²ÜøºðÀ¦
³Ý»ñ»õáÛÃ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

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

02

§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
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³Ë³·³ÑÁ£
Ծաղկազարդի
տօնին առիթով, Տրդատի
բաց խորանին առջեւ, պետութեամբ, կատարուած ·³էÛÇÝ Ñ³
Վեհափառ
Հայրապետը
աղօթեց
Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
áõÅ»ñáõÝ
éáÛóÝ»ñÁ:
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³Ñ»ï í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
´©- ´ÅßÏ³
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï
Ապրիլ
5-ի Ï³Ý
առաւօտեան,
ՄայրÙÁ« áñՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
Բ
Ամենայն
Անդաստանի
արարողութիւն,
վարակէն
ապաքինուողներու
բժըշÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³
Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñ
Աթոռ
Սուրբ Էջմիածինի մէջ՝ Ս. Հայոցõ³Í Կաթողիկոսի
հանդիսաորուն
ընթացքին
ենÈÇåÇáÛ
կութեան,
մեկուսացուածներու
³½·³ÛÇÝ μ³Ý³
ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍáÍ¿« ÁÉÉ³Û
³Û¹ ·³ÕïÝ³օրհնուած
·Çñáí ·ÇÍÇ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
ÕáõÃÇõÝÝ»
ñáõ ամրութեան,
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³
½³ñ³å»ï-½ûñ³
աշխարհի
չորս
կողմերը:
Այս
մասին
ոգիի
նեղեալներու
եւí³ñ
¶©-ä³ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓ1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
Ø³åñáõù Ô³½áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝÝ³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
կըÕ»Ïáõ
տեղեկանանք
Աթոռի
մխիթարութեան
եւ·³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
Ýáõ³Í »Ýսգացեալներու
³ÙμáÕç ³Ýó»³É »ñ»ù
ß³μÃÇ ûñª ÈÇåÇáÛ ³½
ï»
ÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»ÉáõՄայր
ù³ç³É»ñ»
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÛÇÝ μ³Ý³
áõÅ»ñáõÝ ÏáÕ
Ù¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³հոգիïÇÝ íñ³Û
տեղեկատուական համակարգի
իÏÇՔրիստոս
ննջեցեալներու
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙ»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
Facebook-ի էջէն։
ներուն՝
կեանքի
²Ý Áë³õ«
Ã¿ ëáõñÇյաւիտենական
³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³
Ñ³ó³Í ¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³Æð²Ü ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶«Այս
Üºðàôառիթով,
ú¶ÜàôÂº²Ü
²è²æ²ð
ëï³ó³Íերանութեան
Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï
×³éáíª Ñ³Ï³
é³Ï ½³աշխարհը
եւÎÀհայրեհամար:
Նորին
ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
նի մեր երկիրը պատուհասած
Սրբութիւնը
Երկնաւորին
³Ûë ¹Ç³Ï
Ý»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù հայցեց
ãáõÝÇ ½³ÝáÝù
ÈÇåÇ³Ï³Ý Ï³ñø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõÙÇñ
Ù³ÑÇ
ÏÇÝ ×³Ù
μáí
Çñ»Ýó
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ
Û³ÝÓÝ»համավարակի
պայմաններուն,
ի
նաեւ
ուժ
եւ
կարողութիւն
շնորհել
ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
մխիթարութիւն եւ ի բժշկութիւն§êáõñպետական
այրերուն
եւ
դժուաÇ³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç Ëáëïáí³Ý»Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾ Âð²Øö
Ãáõñ
ù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³
Ëáõëիրենց
ïÇ ¹ÇÙ³Í
ժողովուրդին դուրս բերուած ó³õ«
էր áñ 10
րին
հանգամանքներու
մէջ
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝ»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõհամաքրիստոնէական
մեծագոյն
նուիրեալ
ծառայութիւնը
մատուõ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
ËÝ¹ñ³Í ցող
»Ý« ë³
Ï³ÛÝ û·
ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»ï»õ
սրբութիւններէն
Սուրբ
բոլոր
անձերուն։
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³
Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³մէկը՝
ëÇÝ Ù³ëÇÝ
»õ Ù»ñ-ԷջմիÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»õ»ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáõáñáõ³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»ածինի մէջ պահուող ԱստուաԱրարողութեան
աւարտին, համայն
å»ï¬½ûñ³
í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏ
áõ³Í û·ÝáõՍուրբ
ÃÇõÝÁª Ýß»Éáí«
áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý որմէ
ծամուխ
Գեղարդը,
հայութեան հոգեւոր կեդրոնէն,
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»÷³Ï³սփռուող
ներքոյ Ամե- Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր
Ã³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ
ëï»ÕÍ»ÉáõÝ օրհնութեան
Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³óՀայոց
»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ
նայն
Կաթողիկոսը
հայցեց
խօսքը ուղղեց աշխարհասփիւռ
·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³Տիրոջ
համայն
մեր ողջ ժողովուրդին»,- նշուած է
ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³
Ï³Ýհովանին
û·ÝáõÃÇõÝ óáõ
ó³μ»ñ»Éáõաշխարհին,
»õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ
¹»Õá
ñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù
ß³ïժողովուրդին՝
ï³ñûñÇÝ³Ï
մեր
երկրին
եւ
ողջ
ի
տեղեկութեան
մէջ:
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûëù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
í»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ êáõñÇáÛ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Հայաստան,
եւØÇի³óՍփիւռս:
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦ áõ
ÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ Արցախ
ï»Õ»Ï³Ý³Ýù
»³É
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
³éáõÙÝ»ñáí£
Å³Ññáí í³ñ³ÏÙ³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ýáñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõñ»ñ¿Ý£ ºñÏñáñ¹« Ó»½«
²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù éáõë³ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹« ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý Å³ÑñÁ
Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ã»³Ùμ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÇÝ
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« Æñ³ÝÇÝ« Ý³»õ ÙÇõë- ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Çï»ñ« Ã¿ ÇÝãÏ³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ å³Ý»ñáõÝ¦£
ù³Ýá°í ÑÇÙÝ³õáñ »Ý ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«
Ù¿ç:
ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ ÝßáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë- ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Ïáõë³óáõÙÁ£
Ï³å¿±ë ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõ- áõÝÇÝ« á±ñ Ë»É³óÇ Ù³ñ¹Á Ó»½Ù¿ ¹»Õáñ³Ûù
Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝª ËÝ¹ñ»Éáí μáÉáñ¿Ý« áñ ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý
²ë³ï »õ ÞáÛÏáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõóÇÝ Û³é³Ã»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
çÇÏ³ÛÇÝ áñ¹»·ñáõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
Ý»ñáõÝ áõ ³éÝáõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñáõÝ ßáõñç£
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ»- ½Ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ íëï³ÑÇÉ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ծաղկազարդին Էջմիածինի Մէջ Դուրս Հանուած է
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը

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

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ի Գիտութիւն

Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý
ßñç³Ýó»Ýù:
Ù³ëÇÝ«
Âñ³Ù÷ Áë³Íառանց
¿© §Æñ³ÝÇÝ«հաւաÐÇõëÇë³Ի լրումն համաւարակի առնչու- կացնել
դռնփակ,
ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ÐÚ¸ §Î²ðØÆð
Èºè¦ ÎàØÆî¾տացեալների ներկայութեան։
թեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ
ÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք Յայտարարուած
արտակարգ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի դրութեան
պայմաններում
Մայր
³ïÇÏ³ Ñ³
õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£
ºÃ¿
Ï³ áõÝ»
Ý³Ýù« ³å³ åÇյորդորում
ïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù
հայրապետական յորդորի՝ այսու Աթոռ ³ïÇ
Սուրբ
Էջմիածինը
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
տեղեկացնում ենք մեր բարեպաշտ է հաւատացեալներին
պահքը
լուê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦
Éñ³ïáõ ·áñ
Í³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ11-ին՝
Ñ³Õáñ¹»ó«
áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ
ժողովրդին, որ, առկայ իրավիճա- ծել ապրիլի
Ճրագալոյցի
Ս.

Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
Î²ò²Ì¦ ¾ âÆÜ²ê
î²Ü¾Ü Պատարագից
կով´²ð
պայմանաւորուած,
որոշում

ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£
Æñ³ÝÇ
·»ñ³·áÛÝառանձնաբար
Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ Ëûë
դող
օրերին
այցելել
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
եկեղեցիներ
եւ
հոգեւոր
հովիւներից
Çñ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
ÇëÏ
³Ù»ñÇÏ³Սուրբ
óÇ å³ßïû
Ý³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõստանալ
Հաղորդութիւն։
Ã³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
Ամենայն
Հայոց
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑԿաթողիկոսի
Ð³ë³Ý èáõÑ³
ÝÇ »õë »ñ¿Ï
Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý էï³·
կողմից
թելադրութիւն
արուել
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³սփիւռքի
թեմերի
Ñ³Ý·
Ý»ñáõ ûÅ³Ý
¹³ÏáõÃ»³Ý առաջնորդնեÏ³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦£
րին գործել ըստ իրենց երկրնե-èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï

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

Û³ÛïÝ»ó, áñ èáõëÇ³Ý »õ ÂáõñùÇ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý

ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
յետոյ, եւ, առաւելա- րում տիրող իրավիճակի։ Հոգեւոր
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
է կայացուել շարունակել Աւագ գոյն պատասխանատուութեամբ հովիւներն առողջապահական բոլոր
իրենց
հոգեխնամ
Ü³Ë³
å¿ë Íñ³·ñ
áõ³Í ¿ñ, áñառաքելութիւնն
ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
շաբաթուայ
արարողութիւնները
պահպանելով
ինքնամեկուսացման
կանոնների
գործադրութեամբ
կը
õÇ
³Ù
μáÕç
§¾Ù¬4¦
Ù³Û
ñáõÕÇÇÝ ի
íñ³Û,
áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùիրականացնել՝
մխիթարութիւն
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³³ëÇÏ³ Ý³»õ ÇÝã áñ ï»Õ
Ç³ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³ñáõ£
×³եւ
ñ³ÏÇÝ
å³ï×³
éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í¦
¿ âÇÝ³ëï³
Սուրբ
Պատարագներն
անցսահմանուած
կանոնները,
յաջորշարունակեն
հասանելի
միջոցներով
մեր
հաւատաւոր
ժողովրդի։
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý

Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ«
§àñù³Ý ³É Û³ñ·»Ù âÇÝ³ëï³ÝÝ áõ Ý³Ë³·³Ñ êÇ
Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
ÒÇÝ÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ Áë»Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í »Ù âÇÝ³ë³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
ï³Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ³éáÕç³Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
å³ÑáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»³Ï å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
ÃÇõÝÁ« ³ñï³Ï³ñ· Çñ³¹³õ»Éóáõó³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñÁª ÝÏ³ñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ
ïÇ áõÝ»Ý³Éáí âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõÝÁ »õ ³ÛÅ³ÑñÇ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ£
Éáù¦« Û³ÛïÝ»ó ³Ýª ³õ»ÉóÝ»´³óÇ ³ïÏ¿« Âñ³Ù÷ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ §ãÇÉáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ»ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³μ³ñáÛ³å¿ë ³ÝÃáÛÉ³ïñ»ÉÇ
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ÏÁ ÝÏ³ï»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ñ³ÏÁ §³½·³ÛÇÝ
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¿ Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
Ñ³Ï³¹ñáõÇÉÁ »õ Ù¿Ï¹Ç ù³ß³ÛÝ »ñÏñÇÝԲրիտանիոյ
Ñ»ï¦£
Մեծն
վարչապետ
կը բարդացած
է։
õÇÉÁ£
Âñ³Ù÷ Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»ÉáõÝ
Ð³
ë³
ñ³
Ïáõ
Ã»³Ý
³ñՊորիս
Ճոնսընի
առողջական
վիճաԱյս
մասին
լուրը
հաղորդեց
BBC
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ó³·³Ý·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
կայանը
նշելով նաեւ, որ երէկ գիշեր
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³ÝØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÁ Ý³Ë³å¿ë âÇհիւանդանոց
փոխադրուած
Պորիս
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáí
Ñ»ï»õ Ù³ñÝ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáÝ³¦
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³Ճոնսըն
Ù³փոխադրուած
է
Լոնտոնի
¹ñ³Ï³Ý ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ« ³ÛÉ»õ
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ýß»Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁ Ù»Í
«Սէյնթ
ß³ï»Թովմաս»
ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ հիւանդանոցի
ÉëáõÇÝ
·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý բաժանմունք։
ËûëÂñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
վերակենդանացման
ù»ñ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
ËáñÑáõñ¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ñ ãÇÝ³Ï³Ý
Կը նշուի
Ñ»éáõ¿Ýնաեւ,
Çñ»Ýù ÏÁոր
Ùûï»վարչապետին
Ý³Ý«
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª ½³ÝáÝù ÷³ëï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»Éáí Ñ³ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý
å³ñ³·³Ý»ñ
Ï³Ù
Ñ³այս առաւօտ
լաւ
էր³Ë
եւï³ան
Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõª վիճակը
³Û¹
Ý»É Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»դժգոհութիւններ
յայտնած։
Ë³ÝáõÃÇ ¹ñ³Ý չէր
μéÝ³Ï
Ý»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²ÛÉáõ »õ íï³Ý·³õáñ í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Ã³ùóÝ»ëÇÝùÝª
¹ÇÏոր
Ï³
ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý
Íñ³Աղբիւրը
կըÙ³ñ
նշէ,
Ճոնսընի
փափաÉáõ Ñ³Ù³ñ£

ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
å³ï×³éáí£

Միջազգային Èáõñ»ñ

Բրիտանիոյ Վարչապետին Վիճակը
Վատթարացած. Ճոնսըն Փոխադրուած
Է Վերակենդանցման Բաժին BBC

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

քով ներկայ փուլին վարչապետի
նիոյ մէջ մոլեցնիլը Ճոնսըն իրեÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³
ÏÇóÝ»ñ,
պաշտօնը պիտի կատարէ երկրի êÇñ»
րամերժ
յայտարարութիւններ
ըրած
ñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ëï»ÕÍ³Í ³Ûë ï³·Ý³åÁ
ԱԳ նախարար Ռիչմոնտ Փարքը։ §øáէր
«Քորոնա» վարակին մասին։
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»Յիշեցնենք, որ նախքան Բրիտաï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³Ë³½·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
»õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
Ñ³ñóÇÝ£
²é ³Û¹, ¼³ÑÉ¿Ç, Ä³É³É³ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³Ó³ÛÝ³Օդի
ÛÇÝ Ñ»
ï»õ»³É ÃÇõ»ñÁª 03-071090,
03ջերմաստիճանը
Ապրիլի 7-8-ին
տարածքին՝
274641£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Մէջ՝ Անձրեւ Եւ Ամպրոպ
Հանրապետութեան
Ապրիլի 7-ին շրջաններու զգալի
մասին մէջ, 8-ին Լոռիի, Տաւուշի,
·ÇñÝ»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñՍիւնիքի
եւûÕ³Ï
Արցախի
մէջ
կը
Í»Ýù«
å»ï³Ï³Ý
Ý»ñÁ »õë å¿ïù
¿
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
սպասուին
տեղումներ,
լեռնային
ÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
շրջաններու
մէջ՝ Ý»ñ
ձիւնի
տեսքով։
ÙÇáõ
Ã»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
Ï³Û³óáõ
óÇãÁ:

աստիճանաբար պիտի նուազի 6-8,
Լոռիի, Տաւուշի,ÐÚ¸
Սիւնիքի
եւÎà
Արցախի
§²ð²Ø¦
ØÆî¾
¼³Ñմէջ՝
É¿ 10-12 աստիճանով։
Երեւանի մէջ 8-10 ապրիլին կը սպասուիwww.afhil.com
առանց տեղումներու եղանակ:

§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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«Ես Եմ...»
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
«Ես եմ ճամբան ու ճշմարտութիւնը եւ կեանքը.
մէկը Հօրը քով չի գար՝ եթէ ոչ ինծմով»
Աւետարան ըստ Յովհաննու 14:6

Ա

րդէն եղաւ մօտաւորապէս մէկ ամիս, որ նստած եմ տուն՝ Քուէյթ, եւ
չեմ ճամբորդեր։ Երեւի իմ աւելի քան երեսուն երկար տարիներու
ճամբորդական աշխատանքիս մէջ ամէնէն երկար ժամանակը որ տունը
կը մնամ, եւ սկսայ տեսնել թէ ի՞նչ կրնայ նշանակել «տան կալանաւորում», որ
երբեմն կը վճռեն դատարաններ՝ կարգ մը մեղադրեալներու, որպէս պատիժ։
Բայց մինակս չեմ այս մեղադրեալներուն շարքին։
«Տուն մնացիր» կարգախօսը բոլոր աշխարհ դրաւ տան կալանաւորումի
վիճակին մէջ։ Աշխարհ ամբողջ դէմ յանդիման է Քորոնա ժահրի, որ վերածուած
է համավարակի եւ ստեղծած համաշխարհային տագնապ։ Այս իմաստով
տագնապը կ՚ընդգրկէ «բոլորը(ս)՝այսինքն բոլորը(ս)»։ Եւ այս համավարակը
ստեղծած է սպառնալիք ու տակաւին վախ եւ մահ, որ կը հնձէ կեանքեր՝
տարեց թէ երիտասարդ։
Շատ են ենթադրութիւնները ու դաւադրական վարկածները՝ Քորոնա ժահրին
քաղաքական, ընկերային, եւ տնտեսական կեանքերու վրայ անոր ազդեցութիւնը, ինչ որ աւելիով կը սրէ ճգնաժամային մթնոլորտը։ Մարդիկ այսօր կը
խօսին, որ ներկայ տագնապը աշխարհ նոր համակարգի մը կը տանի։ Բայց
ի՞նչ տեսակ նոր համակարգ մը, որ տարբեր պիտի ըլլայ ներկայէն։ Տարբեր,
ուր մարդը եւ մարդկութիւնը աւելի ապահով պիտի զգան։
Այնպէս կ՚երեւի, թէ այս տարի Յարութեան տօնի եկեղեցական պատարագներուն եւ պաշտամունքներուն պիտի հետեւինք մեր բնակարաններուն մէջ՝
համացանցին միջոցաւ։ Համացանցի միջոցաւ թէ այլ, հիմնականը այսօր այն
է, թէ Յարութեան պատգամը պիտի դարձնել ապրող իրականութիւն մը, ուր
մարդկութիւնը եւ աշխարհը կրնան գտնել իրենց փնտռած ապահովութիւնը։
Քրիստոս կուտայ այդ ապահովութիւնը։ Քրիստոս աշխարհ եկաւ յատուկ
առաքելութեամբ մը, որ մարդուն եւ աշխարհին տայ ամբողջական կեանք
մը, որ տարբեր է աշխարհէն։ Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոս եօթը անգամ
տարբեր առիթներով ըսաւ. «Ես եմ»։ Այս եթէ մէկ կողմէ զօրաւոր եւ խիստ
արտայայտութիւն էր՝ իր անձին նկատմամբ, բայց նոյնքան նաեւ նպատակասլաց
է։ Հոն ուր Քրիստոս կը ձգտի իր անձը առընչել կեանքին հետ եւ անոր մէջ
որոշակի եւ հաստատ իրավիճակներու հետ։
Քրիստոս ըսաւ. «Ես եմ ճամբան ու ճշմարտութիւնը եւ կեանքը»։ Քրիստոսի այս
ճշմարիտ ճամբան կը ստեղծէ կեանք մը, որ կը տանի զայն յաւիտենականութեան, որովհետեւ «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէեւ մեռնի՝ պիտի ապրի»
(Աւետարան ըստ Յովհաննու 11։25)։ Եւ կայ ապրելու եւ յաւիտենականութեան
միացնող օղակը։ Եւ ինչպէս որ Քրիստոս հաստատեց. «մէկը Հօրը քով չի

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
«Քորոնա» ժահրի հետեւանքներէն . . .
«Քորոնա» ժահրի աննախընթաց
տարածումը՝ աշխարհով մէկ, բոլորիս վրայ ազդեց։ Դպրոցներն ու
գործատեղիները փակուեցան, մար+զարաններն ու ճաշարանները գոցուեցան եւ միայն դրամատուներն ու
ուտեստեղէնի շուկաները բաց մնացին
որ մարդիկ կարենան իրենց անմիջական պէտքերը հոգալ։ Իսկ բնակչութիւնը՝ ակամայ բանտարկուեցաւ իրենց
տուներուն մէջ։
Ասպիսի բան չէինք տեսած մեր կեանքին մէջ։ Կրնա՞ք երեւակայել՝ մինչեւ իսկ
եկեղեցիները գոցեցին իրենց դռները հաւատացեալներուն համար եւ խորհուրդ
տուին որ անոնք հետեւին հոգեպարար արարողութեանց՝ համացանցի (live
streaming) միջոցաւ. . . Նոյնիսկ մշակութային թէ ընկերային ձեռնարկները
սառեցուեցան եւ յետաձգուեցան աշնան։
Առաւել, եղան պարագաներ երբ հայրը արգիլեց իր զաւկին որ այցելութեան
գայ իրենց եւ փոխադարձաբար ալ զաւակները արգիլեցին իրենց ծնողներուն
որ այցելութեան գան իրենց, ապահովութեան համար!
Պէտք է ըսել որ կառավարութիւնը աչալուրջ կը հետեւի այս համաճարակի
տարածման եւ ամէն ջանք ի գործ կը դնէ կանխարգիլելու անոր մահասփիւռ

գար՝ եթէ ոչ ինձմով» (Աւետարան ըստ Յովհաննու 14։6)։ Քրիստոսի ճշմարիտ
կեանքի ճամբան կը միացնէ մարդուն ապրած երկրային կեանքը անոր
երկնային իրականութեան հետ՝ իմմա Հօր Աստուծոյ, որ կը տանի մարդը
յաւիտենականութեան։ Այս ձեւով ֆիզիքականը հոգեւորին հետ միաձուլելով
Քրիստոս կը ստեղծէ մարդուն համար ամբողջական էութիւն մը, որուն միջոցաւ
մարդուն կեանքը կ՚իմաստաւորուի։
Քրիստոնէական աստուածաբանութեան իւրայատկութիւնը կը կայանայ ճիշդ
այս իրականութեան մէջ. «Ես եմ»։ Չիկայ ուրիշ իրականութիւն մը, որ յանդգնած
է Քրիստոսի նման ճշմարիտ կեանքի ճամբան ամփոփել ինք իր անձին մէջ եւ
իր միջոցաւ։ Այս իրական է եւ իւրայատուկ, որովհետեւ Քրիստոս կերտեց զայն
իր անձնական կեանքով։ Ան իր կեանքը տուաւ, եթէ մէկ կողմէն խաչին վրայ՝
իր մահուամբ, բայց նաեւ իր յարութեամբ, երբ ան պատերազմեցաւ մահուան
դէմ եւ յաղթեց անոր։
Քրիստոս իր կեանքը շնորհեց, որպէսզի մարդ արարածը առանձնաշնորհումը
ունենայ իւրացնելու եւ ապրելու այս նոր կեանքը։ Այս նորին մէջ մարդը պիտի
վերագտնէ իր երբեմնի նկարագիրը՝ իմմա Ստեղծողին «պատկեր»ը, որ Բարի
է։ Աշխարհ եթէ նոր համակարգ կ՚ուզէ ստեղծել այսօր, կայ Քրիստոսի ճշմարիտ
ճամբան, որ կը տանի մեզ բոլորս կեանքի մը, որուն հիմքը Բարի է։ Եւ այս
Բարին է եւ Բարիին միջոցաւ է, որ մարդ դէմ կը կենայ չարին։ Որովհետեւ չարը՝
ներկայ օրերու տագնապը, աշխարհէն տակաւին վերացած չէ։
Տագնապ բառը չինարէնի մէջ երկու իմաստ ունի՝ վտանգ եւ պատեհութիւն։
Աշխարհ այսօր՝ ես, դուն, եւ բոլորս, կ՚ապրինք այս տագնապը եւ անոր
ստեղծած վտանգի ահաւոր մթնոլորտը։ Ոչ ոք բացառուած է այս անգամ։
Իսկ վտանգը՝ քորոնա ժահրն է։ Սարսափ, վախ, եւ մահ՝ ամէն կողմ։ Աշխարհ
այսօր պատերազմ յայտարարած է անոր դէմ։ Կայ նաեւ անոր ստեղծած
պատեհութիւնը՝ երկրորդ իմաստը, թէ ի՞նչ զինամթերք պիտի գործածենք,
որպէսզի դէմ դնենք այս ժահրին։ Բայց մանաւանդ, ի՞նչ տեսակի համակարգ
մը պիտի ստեղծենք, որպէսզի աշխարհ դառնայ աւելի խաղաղ, աւելի Բարի։
Ներկայ տագնապը կը տեսնենք որպէս վտանգ թէ՞ պատեհութիւն։
Քրիստոսի «Ես»ը կը շնորհէ այս կեանքը՝ Բարին։ Այս կեանքով կրնանք այսօր
դէմ կենալ բոլոր տագնապներուն եւ շինել նոր կեանքեր, ուր աշխարհ կրնայ
տեսնել կեանքի իրական Արժէքը։ Հոն, ուր աշխարհը կը վերագտնէ մարդկայինը
ինք իր մէջ։ Այսինքն Բարին, որմէ աշխարհ հեռացած է այսօր։
Ընտրանքը մերն է։ Վտանգ թէ՞ պատեհութիւն։
Երանի «տագնապ»ը տեսնենք որպէս պատեհութիւն, որովհետեւ Քրիստոս
յարեաւ ի մեռելոց։ Անոր յարութիւնը մեզի դրաւ ճշմարիտ ճամբու մը մէջ, որ
կը տանի դէպի նոր կեանք։
Քրիստոսի յարութիւնը օրհնեալ է, որովհետեւ Նոր Կեանքով մարդը եւ աշխարհը
կրնան կերտել Բարին, որ օրհնեալ է։
Ընտրանքը մերն է։ Վտանգ թէ՞ պատեհութիւն։
Անպայմանօրէն պատեհութիւն, որովհետեւ Քրիստոս մեզի տուաւ ապահովութիւն եւ ըսաւ. «Ես եմ»։ Եթէ աշխարհ ապահովութիւն պիտի ստեղծէ, կը նշանակէ
պարտի կառչիլ Քրիստոսի «Ես»ին, որ մեզ կը տանի ճշմարիտ կեանքին՝ Բարիին
եւ Քրիստոսի ստեղծած ճշմարիտ ճամբուն։
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։ Օրհնեալ է յարութիւնը Քրիստոսի։
հետեւանքները։ Առ այդ՝ մեզի կը թելադրուի տուները մնալ եւ հազուագիւտ
պարագաներուն միայն դուրս ելլել եւ այդ ալ պաշտպանուած, դիմակներով
(mask) եւ ձեռնոցներով։
Չմոռնանք որ Քրիստոսի Յարութեան Զատիկը կը մօտենայ եւ ամէն տեղ մեծ
պատրաստութիւններով կ՛ուզեն դիմաւորել այդ տօնը։ Սովորութիւն դարձած
է որ Յարութեան Զատկի տօնին առիթով շոքոլայէ նապաստակներ (Easter
Bunny) շուկայ իջնեն եւ փոխանակուին իրարու միջեւ, յատկապէս երեխաներու
պարագային։
Իսկ ի՞նչ է վերջին նորութիւնը՝ աւանդական այս նուիրաբաշխումին։ Հիմա թոյլ
տուէք բացատրեմ։ Զուիցերիոյ մայրաքաղաք Պեռնի մէջ՝ շոքոլայի ընկերութիւն
մը պատրաստած է նապաստակներ, որոնք կը կրեն պաշտպանողական
դիմակներ (տես նկարը) «քորոնա» ժահրէն չվարակուելու համար։ Անոնցմէ
իւրաքանչիւրը կ՛արժէ 8.70 տօլար։
Ըստ ինծի, այս մէկը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ ապրանք ծախելու շուկայական
աժան խաբկանք։ Այս հաստատումը ըրի որովհետեւ արդարացուցիչ ուրիշ
պատճառ մը չեմ տեսներ՝ դիմակաւոր շոքոլայէ նապաստակ պատրաստելու,
այդ ընկերութեան որոշման մէջ։ Ճիշդ չե՞մ!

Քոպի Պրայընի Անձեռոցը . . .
Մի քանի ամիսներ անցած են արդեն
այն տխրահռչակ օրէն երբ ամերիկեան
պասքէթպոլի տիտաններէն Քոպի
Պրայըն, իր դեռատի դուստրը եւ ինը
ուրիշներ` ներառեալ հայ օդաչուն,
զոհ գացին ուղղաթիռի արկածի մը։
Անոնք կ՛երթային պատանիներու
յատուկ պասքէթպոլի փորձի, օդային
աննպաստ պայմաններու մէջ։
Շար. Էջ 07
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Մշակութային Արձագանգ

Ունկնդրել Թումանեանի Հեքիաթները
Յովհաննէս Թումանեանի թանգարանը առցանց հարթակի վրայ
հեքիաթներ կը ներկայացնէ նաեւ
արեւմտահայերէնով։
Հայաստանի Յովհաննէս Թումանեանի թանգարանը առցանց հարթակի
վրայ բազմաթիւ ու բազմաբովանդակ ծրագիրը կ՚իրականացնէ այցելուներու հետ կապը չկորսցնելու
նպատակով։ Թանգարանը կը փորձէ
իր ուշադրութեան կեդրոնին պահել ոչ
միայն Հայաստանի, այլեւ սփիւռքի մէջ
բնակող հայրենակիցները։
«Ընտիր հեքիաթներ արեւմտահայերէն» նախաձեռնութեան շրջա-

նակին մէջ ամէն շաբաթ հայրերը,
մայրերը, մեծ մայրերը ու մեծ հայրերը իրենց փոքրիկներու հետ կրնան
այցելել թանգարանի «Ֆէյսպուք»ի
պաշտօնական էջը եւ արեւմտահայերէնով ունկնդրել Յովհաննէս
Թումանեանի հեքիաթները:
Թանգարանի աշխատակիցները կը
յորդորեն մեծահասակներուն ուշադիր ըլլալ եւ օգնել երեխաներուն
հաճոյքով կատարել հեքիաթասացի
յանձնարարութիւնները:
Թանգարանը «Արի ծանօթանանք»
կրթական ծրագրի էջին վրայ
ներկայացուցած էր Թումանեանի

մասին պատմող շարժանկարի
արեւելահայերէն տարբերակը: Այժմ
այդ ժապաւէնը հնարաւոր է դիտել
արեւմտահայերէնով:
Ինչպէս ամէն երկրի, այնպէս
ալ Հայաստանի մէջ նոր տիպի
քորոնաժահրի տարածումը կանխարգիլելու նպատակով մէկ ամիս
ժամկէտով՝ մարտի 16-էն ժամը
18.30-էն մինչեւ ապրիլի 14-ի ժամը
17.00-ը, յայտարարուած է արտակարգ դրութիւն։ Յետաձգուած
կամ չեղարկուած են բազմաթիւ
զանգուածային միջոցառումներ:
Մշակութային հաստատութիւնները

որոշ ժամանակով դադրեցուցած են
իրենց գործունէութիւնը: Անոնցմէ
շատերը կը փորձեն պահել կապը
արուեստասէրներու հետ առցանց
հարթակի վրայ:

Թանքեանի, Էկոյեանի եւ Արսինէ Խանճեանի
Մասին Պատմող «Ճանապարհ Դէպի Տուն»
Ֆիլմը Հասանելի է Համացանցի Վրայ
Հայաստանի մէջ 2007 խորհրդարանական
ընտրութիւններու
ընթացքին դիտորդական առաքելութիւն, ձերբակալութիւն, այցելութիւն Արցախ. աշխարհահռչակ ռոք
երաժիշտ, «System Of A Down»
խումբի մենակատար Սերժ Թանքեանի, գանատահայ բեմադրիչ
Ատոմ Էգոյեանի եւ դերասանուհի,
արտադրող Արսինէ Խանջեանի
մասին պատմող «Ճանապարհ դէպի
տուն» վաւերագրական ֆիլմը արդէն
հասանելի է համացանցի վրայ։

Բեմադրիչ Սեդա Գրիգորեանի
ֆիլմին մէջ անոնց այցը Արցախի
Հանրապետութիւն, ինչպէս նաեւ
Խանճեանի զրոյցը մարդոց հետ:
Ֆիլմը մասնակցած է շարժանկարի
շարք մը փառատօններու, Թորոնթոյի «Նուռ» կինոփառատօնին արժանացած Լաւագոյն կարճամետրաժ
վաւերագրական ֆիլմ մրցանակին`
ուշադրութիւն հրաւիրելով այն օրերուն Հայաստանի մէջ առկայ մարդու
իրաւունքներու խնդրին վրայ:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Ասկերանի Խաչեն Համայնքի Մանկապարտէզը Նոր Գոյք Ստացած է
«Բարի սամարացի» բարեգործական
հասարակական կազմակերպութեան տնօրէն Արթուր Բալայեան
Ասկերանի շրջանի Խաչեն համայնքի
մանկապարտէզին նուիրաբերած է
18 մահճակալ, ինչպէս նաեւ վերանորոգած է յատակը: Այս մասին,
ըստ Artsakhpress.am-ի, յայտնած
է մանկապարտէզի տնօրէն Նինել
Բալայեան:
Ան տեղեկացուցած է, որ օրեր
առաջ իրենց համագիւղացի, Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի»
համալսարանի դասախօս Ամալիա
Գրիգորեան իր Facebook-ի էջով
տարածած էր յայտարարութիւն, որ
Խաչենի մանկապարտէզին անհրաժեշտ են մահճակալներ, որուն ալ, ի

ուրախութիւն բոլորի, արձագանգած
է Արթուր Բալայեանը:
Ըստ տնօրէնին՝ մանկապարտէզը
կառուցուած է 2007-ին, ֆրանսահայ բարերարներու կողմէն: Շէնքը
տիպային է. Անիկա կը համապատասխանէ ժամանակակից չափանիշներուն:
«Երեխաները մինչեւ այժմ կը քնանային գրեթէ յատակին հաւասար,
ցած մահճակալներու վրայ, որ
մշտապէս բողոքի առիթ կու տար
ծնողներուն: Յատակը քանդուած էր,
եւ խոնաւութեան հոտը կը տարածուէր
ողջ շէնքին մէջ։ Այժմ մենք ունինք
նոր ու յարմարաւէտ մահճակալներ,
վերանորոգուած ննջասենեակ ու
խաղասենեակ, ուր երեխաները իրենց

առօրեան կ’անցնեն հանգիստ եւ
ուրախ: Մեր խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնենք բարերար Ա.

Բալայեանին՝ մեր համայնքին աջակցելու համար»,- մասնաւորապէս նշած
է Ն. Բալայեան:

Էտուարտօ Էռնէկեան 250 Հազար Տոլար
Պիտի Տրամադրէ ՀՀ Կառավարութեան
«Քորոնա» Ժահրին Դէմ Պայքարի Համար
Հայաստանի Հանրապետութեան
ազգային հերոս Էտուարտօ Էռնէկեան 250.000 տոլարի օգնութիւն
պիտի տրամադրէ Հայաստանի կառավարութեան` «Քորոնա» ժահրին դէմ
պայքարի համար: Այս մասին կը
յայտնէ «Զուարթնոց» օդակայանի
ֆէյսպուքեան էջը։
Արժանթինահայ գործարար Էտուարտօ Էռնէկեան Հարաւային Ամերիկայի ամենահարուստներէն է: 2017
թուականի Սեպտեմբեր 21-ին անոր

շնորհուած է ՀՀ ազգային հերոսի
կոչում:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցը Կը Գործէ Միայն «Քորոնա»Ի
Պարագաներուն Համար
News.am Կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
Պոլիս քաղաքը գտնուող Սուրբ
փրկիչ հայկական հիւանդանոցը
վերածուած է «Քորոնա» ժահրով
վարակուածներուն սպասարկող
հիւանդանոցի: Այս մասին NEWS.
am-ի հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է
Պոլսոյ մէջ լոյս տեսնող «Ժամանակ»
թերթի խմբագիր Արա Գոչունեանը:
«Սուրբ փրկիչ հիւանդանոցը
արդէն հռչակուած է համաճարակի հիւանդանոց, այն կը սպասարկէ «Քորոնա» ժահրով վարակուածներուն: Շատ մեծ ծառա-

յութիւն կը մատուցէ հիւանդանոցը եւ միակն է Թուրքիոյ ազգային
փոքրամասնութիւններու հիւանդանոցներէն, որ դարձած է համաճարակի հիւանդանոց եւ վարակակիրներ կ’ընդունի, շատ թափով
աշխատանք կ’ընթանայ այնտեղ:
Համայնքին մէջ յայտնի են մօտ երկու
տասնեակ վարակուածներ, որոնք
կը գտնուին ինչպէս հայկական
հիւանդանոցին, այնպէս ալ քաղաքի այլ հիւանդանոցներուն մէջ:
Համայնքին մէջ խուճապային տրամադրութիւններ չկան, կայ զգու-

Պոլսահայ Մտաւորական Մասիս
Քիւրքճիւկիլ «Քորոնա»ի Կասկածով
Փոխադրուած Է Հիւանդանոց
Պոլսահայ հրապարակախօս եւ
հրատարակիչ՝ Մասիս Քիւրքճիւկիլ
«Քորոնա» վարակով բռնուած ըլլալու մտավախութեամբ փոխադրուած
է հիւանդանոց։
Այս մասին տեղեկութիւնը Թվիթըրի

վրայ կը յայտնէ թուրք հրատարակիչ՝ Քէմալ Քոճաք։
Լուրը յայտնողը նաեւ կը նշէ, որ
Քիւրքճիւկիլ եւ անոր կինը՝ Ինճէ
տարուած են Շիշլիի շրջանին
մէջ գտնուող հիւանդանոց եւ կը

շաւորութիւն»,-ըսած է ան:
Գոչունեանի խօսքով` Հայաստանի
քաղաքացիներու շրջանին իրենց
տեղեկութիւններով չկան դէպքեր,
որոնք ուզած են վերադառնալ
հայրենիք եւ չեն կրցած, հակառակ
որ ցանկութեան պարագային ալ
չեն կրնար վերադառնալ, քանի որ
թռիչքներ այս պահուն չկան:
Ան նշած է, որ համայնքին մէջ ապրող
տարեցներու, կարիքաւորներու
համար ընկերային օգնութեան ծրագիր կ’իրականացուի:
Յիշեցնենք, որ Պոլսոյ մէջ «Քորոնա»

ժահրային հիւանդութեամբ ազգութեամբ հայ տարեց տղամարդ մը
մահացած է:

գտնուին բժիշկներու խնամքին տակ։
Յիշեցնենք, որ ձախակողմեան ընկալումներով յայտնի Քիւրքճիւկիլ հրապարակախօսական յօդուածներ կը
ստորագրէ Թուրքիոյ ընդդիմադիր
շրջանակներուն մէջ մեծ տարածում ունեցող «Սէօզճիւ» պարբերականին մէջ։
Մեր ունեցած տուեալներով պոլսահայ մտաւորականը ներկայ
հանգրուանին հանդէս կու գայ
բացառապէս թրքերէնով։

Իտալացի Քահանան «Փակ Պատարագ»ի Համար Նստարաններուն
Տեղադրած Է Իր Եկեղեցւոյ Անդամներուն Լուսանկարները
Իտալիոյ Լոմպարտիա մարզին
մէջ, որ ամէնէն շատ տուժած է
«Քորոնա» ժահրէն, քահանան
կիրակնօրեայ պատարագը կատարած է դատարկ եկեղեցւոյ մէջ,
սակայն հաւատացեալներու ներկայութիւնն ապահովելու համար նստարաններուն տեղադրած է ծխականներու լուսանկարներ:
Ինչպէս կը փոխանցէ CNN-ը, քահանայ Ճուզեփէ Քորպարին յայտնած է,
որ լուսանկարներու գաղափարն իր
մօտ ի յայտ եկած է, քանի որ իրենց
դատարկ եկեղեցւոյ մէջ՝ առանց
հաւատաւորներու ներկայութեան,
պատարագներ կատարած են 24
փետրուարէն ի վեր: Անոր խօսքով՝

դատարկ սրահին մէջ պատարագ
մատուցելը դժուար էր սկիզբը:
«Ես ինծի մեկուսացած կը զգայի, այն
կարծես իրական չըլլար»,- ըսած է
Քորպարին: Այդպիսով, ան խնդրած
է ծխականներէն իրեն ուղարկել
իրենց լուսանկարները, սակայն
յոյս չունէր, որ նման արձագանգ կը
ստանայ: Ստանալով լուսանկարները՝ քահանան տպագրած է զանոնք
եւ իրականացուցած է իր մտայղացումը:
Յիշեցնենք, որ Իտալիոյ մէջ նախորդ
օրուան տուեալներուն համաձայն
Covid-19 «Քորոնա» ժահրով պայմանաւորուած հիւանդութենէն աւելի
քան 15 000 մարդ մահացած է:

Ինչպէս Սնուիլ «Քորոնա» Համաճարակի Ժամանակ
Սպառողի իրաւունքներու պաշտպանութեան եւ մարդու բարեկեցութեան վերահսկողութեան դաշնային ծառայութիւնը (Ռոսփոթրեպնատզոր) բաժնեկցած է ԱՀԿ-ի
առաջարկութիւններով, թէ ինչպէս
համաճարակի ժամանակ ճիշդ սնուիլ,
ինչպէս նաեւ յատուկ ուշադրութիւն
դարձնել գնումներու ծրագրաւորման։
Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը
վկայակոչելով ՌԻԱ Նովոսթին:
Գերատեսչութիւնը նշած է, որ նոյնիսկ եթէ արտադրանքի քանակն
ու ընտրութիւնը սահմանափակ են,
կարելի է շարունակել սնուիլ առողջ
սնունդով: ԱՀԿ-ը խորհուրդ կու տայ

չմոռանալ այլ մարդոց կարիքներու մասին եւ չկատարել աւելորդ
գնումներ:
«Նայեցէք, թէ ինչ ունիք տունը եւ
ծրագրեցէք գնումները: դուք կ’ուզէք սնունդ պահեստաւորել, բայց
պէտք չէ մոռնալ արդէն ունեցած
սննդամթերքի եւ պահպանման սահմանափակ ժամկէտ ունեցողներու
մասին: Առաջին հերթին օգտագործեցէք զանոնք»,- ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
ԱՀԿ-ն նաեւ խորհուրդ կու տայ
ուտել հիմնական թարմ եւ արագ
փչացող սնունդ, փորձելով անձամբ
պատրաստել առողջ ուտեստներ,

բայց եթէ նման հնարաւորութիւն
չկայ, կարելի է պատուիրել սնունդ
վստահելի ընկերութիւններէ:
Ուտեստները պատրաստելու ժամանակ անհրաժեշտ է վերահսկել
բաժիններու չափը եւ հետեւիլ
պատրաստման անվտանգութեան

կանոններուն:
ԱՀԿ-ն խորհուրդ կու տայ սահմանափակել ոգելից ըմպելիքի, շաքարի, աղի եւ ճարպի օգտագործումը,
բաւարար քանակութեամբ հեղուկներ խմել եւ աղիքները մաքրող
ցորենի թեփ շատ օգտագործել:
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Ուշացած Շնորհակալութիւն
ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ
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ագնապ կ’ապրի աշխարհը:
Մարդկութիւնը գոյապայքար
կը մղէ խորհրդաւոր եւ դաժան
ժահրի մը դէմ: Անոր աւերներուն առջեւ
անզօր մնացած է արհեստագիտական
նուաճումներով յոխորտացող քաղաքակրթութիւնը:
Բոլորս ակամայ բանտարկեալ դարձած
ենք մեր բնակարաններուն մէջ: Սոսկումով կը հետեւինք պսակաւոր ժահրի
գիշատիչ ճանկերուն մէջ ինկող մահացութեան ամէնօրեայ թիւերուն: Դադրած
են օդային, ցամաքային, ծովային հաղորդակցութիւնները: Կղզիացած է
աշխարհը, մարդկութիւնը: Համայն աշխարհ դարձած է պսակաւոր ժահրին
ողորմութեան գերին:
Աշխարհը գլխիվայր կարծէք դարձած ըլլար...:
Գութ կը հայցենք Բարձրեալէն՝ մոռնալով, որ մենք՝ մարդն է իր կողքի մարդուն
ողբերգութեան պատճառը...
Հոկտեմբեր ամիսէն ի վեր տնտեսական, ընկերային տագնապներու մէջ խրած
լիբանանցիներուն հանապազօրեայ տուայտանքներուն վրայ եկաւ աւելնալու
անկանխատեսելին:
Հոկտեմբերի ընկերային պայթումը ծանրակշիռ եւ անմիջական անդրադարձ
ունեցաւ երկրին տնտեսութեան վրայ, վկայ՝ սնանկացող հաստատութիւնները, յարաճող գործազուրկներու բանակը, արտագաղթող ընտանիքները:
Արտագաղթ դէպի ո՞ւր...:
Հեղձուցիչ օրերու նախախնամութեան տակ կ’ապրի Լիբանանցին եւ լիբանանահայութիւնը:
Արդէն քանի մը ամիսէ դադրած են բաբախել լիբանանահայ առեւտրական,
կրթական հաստատութիւնները: Ոմանք վերջնականապէս փակած են իրենց
դռները: Ուրիշներ հազիւ կը պահեն իրենց գոյութիւնը: Ապրուստի սղութիւնը կը
խեղդէ համեստ օրապահիկով ապրող հայ ընտանիքները, ուր մնաց դպրոցական, համալսարանական կրթաթոշակները հոգալու պարտաւորութիւնները,
երբ ընտանիքներու տէրեր հազիւ կամ մասնակի գանձեն իրենց աշխատավարձը: Չեմ խօսիր բժշկական խնամատարութեան մասին...: Յուսահատութեան, յուսալքումի մթնոլորտ մը ծածկած է Լիբանանի երկնակամարը:
Այս բոլորը թուղթին կը յանձնեմ իբրեւ հայ համայնքի ճակատագիրով մտահոգ
հայորդի: Այո՛, կ’ապրինք դժուար օրեր, սակայն, ի պատիւ մեր Եկեղեցիին, ի
դէմս հայ քաղաքական կուսակցութիւններու, բարեսիրական կազմակերպութիւններու մարդասիրական նախաձեռնութիւններուն, ապաւինելու ամուր
յենարան մը ունի լիբանանահայ ընտանիքը, լիբանանահայութիւնը:
Պարզ դատողութեամբ, ինչպէս որեւէ համաճարակ, պսակաւոր ժահրը
ենթադրաբար եւ շատ հաւանաբար առաջին հերթին պիտի հարուածէր
անկարներուն, անպատսպարներուն, կարօտեալներուն եւ այս իմաստով,
օրին հաւանաբար չանդրադարձանք, սակայն այսօր պարտինք խոստովանիլ,
որքան իմաստուն եւ հեռատես քայլ մըն էր՝ 2020-ը «Յատուկ խնամքի
կարօտ հայորդիներու տարի» յայտարարելու Մեծի տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա.

Որպէս Օրինակ՝ Սպանական Կրիփ
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ
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անրածաւալ «յեղափոխութեան» ենթարկուած Երկիր մոլորակի
իւրաքանչիւր բնակիչը կը պայքարի յաղթանակ տօնելու համար քորոնա
կոչուած անտեսանելի թշնամիին դէմ։ Մարդիկ այլեւս կը ջանան
միասնական ըլլալ համաճարակը յաղթահարելու եւ զուգահեռաբար անոր
վերջ տալու ձգտումին մէջ։
Ժահրի յայտնաբերման առաջին իսկ օրէն առնուած նախազգուշական
միջոցները բաւարար չեղան՝ կանխելու համար հիւանդութեան համաճարակի
բնոյթ ստանալը։ Խուճապի եւ անորոշութեան գետին ստեղծած այս
համաճարակը կանխելու առաջադրութեամբ բազում երկիրներու մէջ արդէն
ձեռնարկուած են կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնցմէ մին է ընկերային
մեկուսացումը։ Ըստ առողջապահական համակարգի մասնագէտներու
կողմէ տրուած յորդորներուն, մեկուսացումը եւ ընկերային հեռաւորութիւնը
պահելը անհրաժեշտ է համաճարակի զանազան հետեւանքները հակակշռի
տակ առնելու տեսակէտէ։
Մարդկութիւնը պատմութեան մէջ դիմագրաւած է բազմաթիւ համաճարակներ եւ եթէ ուսումնասիրենք համաճարակներու պատմութիւնը, անպայման
կ՚անդրադառնանք, թէ անոնք նաեւ փորձառութեան պատմութիւններ են։
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վեհափառին որոշումը:
Վեհափառին այս շնորհաշատ քայլին հետեւեցան Հայ աւետարանական եւ
Հայ կաթողիկէ համայնքները, հայ քաղաքական կուսակցութիւնները, ՀԲԸՄ-ը,
բարեսիրական, մարզական, մշակութային կազմակերպութիւնները, Լիբանան
գտնուող եւ Լիբանանով ապրող մեր ազգային բարերարները: Բազում շնորհակալութիւն մեր բոլոր ազգայիններուն, որոնք անմիջապէս ընդառաջեցին
օգնութեան կոչերուն:
Շնորհիւ այս զօրաշարժին՝ սննդանիւթի, դեղորայքի, նիւթական, բժշկական
ծառայութիւններու դրութիւն մը հաստատուեցաւ Լիբանանի բոլոր շրջաններուն մէջ բնակող լիբանանահայ կարիքաւոր ընտանիքներուն՝ անխտիր, առանց
դաւանական ու քաղաքական պատկանելիութեան: Երախտաշատ աշխատանք
սկսաւ կատարել պսակաձեւ ժահրի կանխարգիլման եւ տարածման դէմ
միջոցներ որդեգրելու նպատակով կազմուած ճգնաժամային «Քորոնա» Շտապը,
առաջնայնութիւնը տալով հայ համայնքին առողջապահական անվտանգութեան:
Այս յանձնառու կեցուածքը՝ ճգնաժամային այս պահուն, կը թելադրէ մեր
ազգային ինքնութեան սպառնացող վտանգները միասնաբար դիմագրաւելու
խորհուրդ մը՝ յանուն հայապահպանութեան, առաւել եւս զարկ տալու
Սփիւռքի մնացեալ համայնքներուն մէջ լիբանանահայութեան առանցքային
դերակատարութեան:
Ուրբաթ երեկոյեան բնակարանիս զանգը կը հնչէ: Երիտասարդներ, բարեւելէ
ետք, յայտնեցին, թէ ՀՅԴ Գարեգին Նժդեհ ակումբին կողմէ կը ներկայանային: Հարցումներ ուղղեցին եւ զանազան օժանդակութիւններու պատրաստակամութիւն յայտնեցին: Շաբաթ առաւօտեան ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընկերային
ծառայութեան գրասենեակէն նոյնանման հարցումներ ուղղուեցան: Միեւնոյնը
կրկնուեցաւ՝ ՀԿԲՄ-ի անունով: Բոլորն ալ հետաքրքրուեցան, թէ այլ ընտանիքներ կը գտնուի՞ն շրջանին մէջ կամ թէ ունի՞մ կարօտեալ ծանօթներ...: Այս
բոլորին մէջ զիս յուզողը դրացի բարեկամ հայուն հասնելու ոգին է: Խնամքի
եւ օգնութեան կարօտ հայորդիներուն հասնելու նախանձախնդրութիւնը:
Փութաջան աշխատանքի լծուած են մեր յարանուանութիւնները, քաղաքական կուսակցութիւնները, բարեսիրական կազմակերպութիւնները, մամուլը,
լսատեսողական աղբիւրները:
Պահ մը այս բոլորին մէջ հարց մը կը յառաջանայ մէջս. իրապաշտ պիտի
ըլլանք, երէկի հայահոծ համայնքը չէ այլեւս Լիբանանի հայ համայնքը...: Ան եւս
կ’ապրի հայկական Սփիւռքին բնորոշ մարտահրաւէրներուն դէմ պայքարելով:
ճիշդ է, որ լիբանանահայութիւնը կը նահանջէ քանակով, սակայն հաւատքի
եւ լաւատեսութեան անփոխարինելի ոգին վառ կը մնայ անոր մէջ: Այդ ոգիին
դրսեւորման ականատեսն ենք այսօր բոլորս: Այս ոգին եւ գիտակցութիւնն
է, որ վառ պահած են ու պիտի պահեն լիբանանահայութիւնը:
Այո’ դժբախտութիւններն ու ցաւը կը միացնեն սրտերը, քով-քովի կը բերեն
մարդոց, հաւաքականութիւնները: Ահաւասիկ միասնական գործելաոճի
իսկական օրինակ մը: Այս օրինակը պարտինք վառ պահել մեր սրտերուն եւ
մտքերուն մէջ: Չընկղմինք գաւաթ մը ջուրին մէջ: Իւրաքանչիւրս՝ կարողութեան
եւ կարելիութեան սահմաններուն մէջ զօրացնենք մեզ միացնող կամուրջները: Անկասկած անհրաժեշտ է դասեր քաղել նեղ օրերու այս պատուաբեր
կեցուածքէն: Եթէ այսօրը կը գիտակցինք, վաղուան օրը պարտինք շարունակել ծառայութեան եւ գիտակցութեան այս ոգին: Շահողը բոլորս պիտի ըլլանք,
լիբանանահայութիւնը՝ անխտիր:
Պատիւ ու յարգանք Լիբանանահայութիւնը կանգուն պահող բոլոր կառոյցներուն, ազնիւ հայորդիներուն:

Գրեթէ դար մը առաջ աշխարհ
դիմագրաւած է ամենաաղէտալի հարբուխի համաճարակը
համարուող «սպանական
կրիփ»ը։ Միլիոնաւոր մարդու
կեանք խլող համաճարակը
մարդկութեան պատմութեան
էջերուն արձանագրուած է՝
որպէս ամենամահացու աղէտներէն մին։
1918 թուականին, Առաջին աշխարհամարտի վերջին ամիսներուն սկսաւ
տարածուիլ հիւանդութիւնը եւ արագօրէն շրջապատեց ամբողջ աշխարհը։
Զուգահեռաբար, հիւանդութիւնը ստացաւ համաճարակի բնոյթ եւ կարճ
ժամանակամիջոցի ընթացքին համաճարակէ մահացածներու թիւը գերազանցեց պատերազմի զոհերու թիւը։ Հիւանդութեան զոհը դարձաւ այդ
թուականներու բնակչութեան 5 տոկոսը կազմող 50-100 միլիոն մարդ, իսկ
բնակչութեան 29.5 տոկոսին համեմատող 500 միլիոն մարդ վարակուած էր
այս հիւանդութենէ։
Պատմական եւ այդ ժամանակաշրջանի վիճակագրական տուեալները
բաւարար չեն համաճարակի ծագումը ճշգրտօրէն պարզելու համար։ Այս
պատճառով, կը համարուի, թէ համաճարակի զարգացման ու տարածման
նպաստած է պատերազմի ոչ-առողջապահական պայմանները, վատ սնունդը,
մարդաշատ ռազմական եւ փախստականներու ճամբարները…
Շար. Էջ 08
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Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդի Կոչը Նպաստելու
Համայնքի Կարիքաւորներուն եւ Չհետեւելու
Ոչ Պաշտօնական Լրատւութեան
Ապրիլ 5-ին, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ
գերշ. Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը հանդէս
եկած է յայտարարութեամբ, ուր մասնաւորապէս
ըսուած է.
«Սիրելի հայրենակիցներ`
Աշխարհակուլ համաճարակի` «քորոնա» ժահրի
տագնապալի այս օրերուն կրկին անգամ ձեզ
կը դիմեմ, երկու-երեք հիմնական ճշտմարտութիւններ փոխանցելու համար։
Այս տագնապը համատարած է, եւ բոլոր
ժողովուրդները վարակուած են, իսկ ամէն
մարդ յատուկ ջանքեր կը գործադրէ, որպէսզի
յաղթահարէ այս տագնապային իրավիճակը,
եւ բոլոր ժողովուրդները անգամ Ամերիկան
եւ Եւրոպական պետութիւնները ջանքեր կը
գործադրեն, եւ կը դիմեն իրենց ժողովուրդին,
որպէսզի յաղթահարեն այս տագնապը։
Մենք նոյնպէս, իբրեւ համայնք այս դժուարութեան առջեւ կանգնած ենք:
Իմ պատուէրը եւ կոչը այն է, որ մենք իբրեւ
հայրենակիցներ սիրենք միմեանց քանի, որ
նոյնինքն սէրն է աղբիւրը իրական կեանքի»,նշած է Սրբազան Հայրը։
Գերշ. Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեան իր յայտարարութեան մէջ կարեւոր համարած է կարիքաւորներուն օժանդակութեան ցուցաբերման
անհրաժեշտութիւնը։
Ան նշած է, որ «քորոնա» ժահրի ճգնաժամային պայմաններուն մէջ համայնքէն ներս
սահմանափակ եկամուտ ունեցող անձեր
կ՝ապրին, իսկ անոնց օժանդակութիւն ցուցաբերելը՝ ըստ Սրբազան Հօր` կը համարուի մեր
բոլորիս բարոյական պարտականութիւնը։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերշ. Տ.
Սեպուհ արք. Սարգսեան իր յայտարարութեան
մէկ այլ հատուածին մէջ ժողովուրդին յորդորած
է զերծ մնալու ապատեղեկատւութիւններէն,
եւ հետեւելու միայն պաշտօնական հաղորդագրութիւններուն։
«Մեր գաղութին կապուած տեղեկատւութիւններուն ծանօթանալու համար հետեւեցէք
միայն մեր պաշտօնական կայքին մէջ հրապարակուած տեկեկատւութիւններուն: Քանի որ
անիկա կը համարուի մեր խօսնակը։ Կը խնդրեմ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ճամբին
Օրօրուելով կառքն էր վազում սրընթաց
Դաշտի միջին, ճանապարհով ցեխապատ:
Թոնն էր մաղում միապաղաղ, ցուրտ ու թաց:
Օրն էր մարում հիւանդոտ ու մեղմ-վհատ:
Օրօրւում էր կառքը, վազում ու վազում:
Կառապանը երգում էր մի ինչ-որ երգ:
Թոքախտաւոր կինն էր մօտիս դառն հազում:
Մութն էր գրկում արևմուտք ու արևելք:
Թոնն էր մաղում միապաղաղ, ցուրտ ու թաց:
Ագռաւները անցնում էին քրքջալով:
Թոքախտաւոր կինը տխուր հեծկլտաց:
Քամին անցաւ՝ մէկի մասին ողբալով:
Եւ կառապանն, օրօրուելով, դեռ երկար
Երգում էր իր օրերի երգը անգոյն:
Գնում էինք: Ո՞ւր — չգիտեմ: Վերջ չկար:
Գնում էինք: Անխօս: Անձայն: Ու անքուն...
Եղիշէ Չարենց

ուրիշ մարդոց ըսածներուն մի հետեւիք։
Բնական է, եթէ դժուարութիւններ կան, եւ
համաճարակ տարածուած է, մահն ալ պիտի
ըլլայ»,- նշած է Սրբազան Հայրը։
Սրբազան Հայրը անդրադառնալով Թեհրանի
հայոց թեմին մէջ կորոնավիրուսի տարածման
վերջին տւեալներուն նշած է. «Մեր գաղութին մէջ
«քորոնա» ժահրի հետեւանքով արձանագուած
է 7 մահ, եւ 4 «քորոնա» ժահրի կասկածով
չհաստատուած դէպքեր»։
«Դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետութեան լրատուամիջոցներն ալ կապակողմորոշեն մեր ժողովուրդի զաւակներուն։
Իմ կոչը նաեւ անոնց այն է, որ դիմեն
միայն պաշտօնական անձերուն, քանի որ
թեմը ունի իր ազգային առաջնորդարանը,
Պատգամաւորական ժողովը, Թեմական խորհուրդը։ Այս մարմինները ունին պատասխանատուներ եւ ատենապետներ։ Եւ անոնք պէտք
է մեզի դիմեն գաղութի կեանքին հետ առընչուած ստոյգ տեղեկութիւններու փոխանցման
համար»,- յստակացուցած է Սրբազան Հայրը։
Յայտարարութեան աւարտին՝ Սրբազան Հայրը
իր հայրական օրհնանքը փոխանցած է բոլորին։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Հոս պէտք է յիշել որ օդային պայմանները այդ օր՝
այնքան աննպաստ էին որ նոյնիսկ ոստիկանական
ուղղաթիռներուն արգիլուած էր շրջագայիլ օդին մէջ,
իրենց սովորական պարտականութիւնը կատարելու
համար։
Ուրեմն եղածը պարզապէս անտեղի սխրագործութիւն մըն էր, որ կը վերագրուի Պրայընի
արկածախնդիր ոգիին։
Պրայըն չորս տարի առաջ, 2016-ին հրաժարեցաւ
պասքէթպոլի խաղէն՝ տարիքի բերումով, եւ իր վերջին խաղէն ետք հրաժեշտ տուաւ իր հետեւորդներուն, որոնք վերջին ծայր յուզուած ըլլալով՝ յոտնկայս
եւ որոտընդոստ ծափահարութիւններով ողջերթ
մաղթեցին իրեն։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ այդ հրաժեշտի
խօսքին ժամանակ՝ ան անձեռոց մը հագած էր (տես
նկարը) իր վզին, որը սովորական է մարզիկներուն

համար։ Սակայն անսովորը այս երեւոյթին աjն է
որ հիմա այդ նոյն անձեռոցը աճուրդով ծախուած
է աւելի քան 33,000 տոլարի . . .
Անշուշտ անձեռոցին գինը չէ այդ, այլ Պրայընի
պատկանած ըլլալու հանգամանքն է որ արժէք
տուած է այդ այլապէս աժան կտորին, չէ՞ք խորհիր!
Այս է աշխարհի օրէնքը, մարդը կը մեռնի եւ եթէ
սիրուած եւ յարգուած անձ մըն է մահացողը` ինչպիսին է Պրայընը, անոր խաղի ընթացքին հագած
շապիկն ու տաբատը, ինչպէս նաեւ գործածած
անձեռոցն ու այլ իրերը կը դառնան փնտռուած
առարկաներ, որոնք կը խլուին ձեռքէ-ձեռք եւ
անտրամաբանական ձեւով կը բարձրացնեն անոնց
արժէքը։
Եզրակացութիւն, մեծերու մահէն ալ դժբախտաբար
օգտուողներ կան՝ որոնք ճարպիկօրէն կ՛օգտագործեն այդ առիթը, ի նպաստ իրենց։ Ի՞նչ կրնաս ընել,
կարծես աշխարհի օրէնքն է այս ու վերջ։

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՄԱԼՊԱՇԵԱՆ
(1956)
«Վենետիկ»
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Որպէս Օրինակ՝ Սպանական Կրիփ
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

Սկիզբը Էջ 06
Առաջին աշխարհամարտի ոգին
պահպանելու առաջադրութեամբ՝
հիւանդներու եւ մահացութեան դէպքերու տուեալներու հրապարակումը
սահմանափակուած էին Գերմանիոյ,
Բրիտանիոյ, Ֆրանսայի եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Իսկ
Սպանիոյ մէջ թերթերը ազատօրէն
կը փաստէին տուեալներու մասին,
այս պատճառով ալ ստեղծուած էր
սխալ պատկերացում, թէ Սպանիան համաճարակէ ամենատուժած
երկիրն է։ Հետեւաբար հիւանդութիւնը անուանած են՝ «սպանական
կրիփ»։
Հետաքրքրական է, թէ թոյլ դիմադրողականութիւն ունեցող երեխաներու եւ տարեցներու բաղդատմամբ,
ուժեղ դիմադրողական համակարգ ունեցող երիտասարդ չափահասներու մօտ հիւանդութեան
տոկալու ու անոր յաջորդող
բացասական
հետեւանքները
աւելի շատ էին։ Այս պատճառով,
ցած դիմադրողականութիւն ունեցողներու մահացութեան մակարդակը առաւել նուազ էր։
Տուեալ ժամանակահատուածին,
հիւանդութեան բազմապատկիչ
ազդեցութիւնը
նուազեցնելու
համար ներդրուած նախազգու-

շական միջոցներէն մին էր
ընկերային մեկուսացումը։ Ըստ
հետազօտութիւններու, մեկուսացումը անհրաժեշտ պայմաններէն
մին է հիւանդութեան մը տարածման
առաջքը առնելու ճանապարհին։
Անշուշտ եղած են նաեւ իրավիճակը լուրջի չառնողներ։ Ընկերային
մեկուսացման ցուցմունքներու նոյնիսկ տարիներով երկարաձգուիլը
հիւանդութեան տարածումը ագիլելու
միակ միջոցներէն եղած է։
Թէեւ համաճարակի մը ոչնչացման
միակ միջոցը ընկերային մեկուսացումը չէ անշուշտ, սակայն
անանտեսելի է այն իրողութիւնը,
թէ ցուցմունքներու հնազանդիլը մեծ
քանակութեամբ նուազեցուցած է
համաճարակի մը տարածումը եւ
անոր բացասական հետեւանքները։
Ընդհանուր առմամբ, կ՚երեւի,
թէ ներկայ թէժ պահուն կարգ մը
երկիրներ կը շարունակեն կրկնել
այն ինչ, որ ցաւօք տեղի կ՚ունենայ համաճարակէ ամենատուժած
երկիրներու մէջ։ Չվտանգենք մեր եւ
մեր հարազատներու առողջութիւնը
եւ հնազանդինք ձեռք առնուած բոլոր
նախազգուշական պայմաններուն։
Հեռու մնանք շփումէ, որովհետեւ
վարակեալներ շփումի պատճառով դարձած են հիւանդութեան մը
«սակաւապետութեան» զոհերը։

ԳՈՅԺ
Համախարբերդցիական Միութիւն – Լիբանան
Լիբանանի Համախարբերդցիական Միութեան Վարչութիւնը եւ
անդամները սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն մահը իրենց հաւատաւոր
եւ գործակից անդամներէն՝

Մարալ Սուրէն ԱՆԹՕԵԱՆի

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

Մահը, որ պատահեցաւ 5 Ապրիլ 2020-ին:
Մարալ՝ յաւերժ դաստիարակ, վարչութեանս խորհրդատու եւ աներեակ
քաջալերող, դուտրն էր Միութեանս ցմահ աւագ անդամ, յետ
Լիբանանեան պատերազմի վերակազմեալ վարչութեան ջատագով
եւ կազմակերպիչ, Խարբերդցի՝ (Հապուսի), Սուրէն Անթօեանին:
Միութիւնս կը բաժնեկցի իր հարազատներուն, աշակերտներուն եւ
աւելի քան սրտակից ու հոգեկցող բարեկամներուն խոր սուգին:
Աստուած օրհնէ եւ վառ պահէ ազգին եւ մարդկութեան նուիրեալներուն
յիշատակը:
Համախարբերդցիական Միութեան վարչութիւն
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