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

Տեսանկիւն

Սխալ Չկողմնորոշելու
Բարոյականութիւնը
Հայաստանի մէջ
«Քորոնա» ժահրով
վարակուածներուն
թիւին արագութիւնը
նուազած է։ Այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի
իր էջին վրայ ուղիղ
եթերով երէկ յայտնեց Հայաստանի առողջապահութեան
նախարար Արսէն Թորոսեան:
«Եթէ օրական տոկոսային աճով նայինք,
ապա մեր մօտ վերջին երեք օրերուն
տոկոսային աճը եղած է 4.6 տոկոս, 6.8
տոկոս եւ 1.3 տոկոս: Կրկնապատկման
արագութիւնը 7 օրը մէկէն դարձած է 8
օրը մէկ: Մեր խնդիրն է՝ որքան հնարաւոր
է, իջեցնել կշռոյթը»,- տեղեկացուցած է
Թորոսեան։
Նոյնանման լաւատեսութեամբ մը հանդէս
եկաւ նաեւ Լիբանանի առողջապահութեան նախարարը:
Սխալ չկողմնորոշելու համար Հայաստանի եւ Լիբանանի ժողովուրդներն ու մեր
ընթերցողները, մեզի կը մնայ հարց տալ
յարգելի նախարարներուն, որ արդեօք
անցնող օրերուն քննութեան ենթարկուած
քաղաքացիներուն թիւը նոյնը եղա՞ծ է: Կը
կասկածիմ, սակայն կը յուսամ որ նոյնը
եղած ըլլայ...:
Կը հասկնամ, որ երբ ամէն բան մռայլ է,
լաւատեսութիւն ներշնչելն ու քաղաքացին
ոգեւորելը ղեկավարի մը ազնիւ արժանիքը
պէտք է ըլլայ: Այստեղ սակայն կայ շատ
նուրբ գիծ մը, որ պատասխանատուն
պէտք չէ շրջանցէ: Հակառակ պարագային
այդ անտեղի լաւատեսութիւնը քաղաքացիին անզգաստութեան կ՛առաջնորդէ, որ
քաջալերուած լուրէն, այս պարագային
օրինակի համար, փորձութիւնը կ՛ունենայ
տուներէն դուրս գալու՝ վտանգելով, ոչ
միայն իր անձը, այլ նաեւ տուեալ ժողովուրդին ազգային անվտանգութիւնը:

Արտերկրէն Վերադարձող Քաղաքացիներու Նոր Խումբեր
Հասան Լիբանան
Քաղաքացիներու նոր խումբեր երէկ վերադարձան
Լիբանան քորոնա ժահրի հետ կապուած յատուկ
կարգադրութիւններու ենթարկուելէ ետք:
Արդարեւ երէկ Լիբանան հասան 4 օդանաւեր
գալով Իսթանպուլէն, Փարիզէն, Սպանիայէն եւ
Քոնկոյէն:
Անոնք քննութիւններ անցնելէ ետք տեղափոխուեցան հիւրանոցներ սպասելով իրենց
քննութիւններուն արդիւնքին:
Մինչ այդ, նախապէս վերադարձնողներու քննութիւնը անվարակ դուրս եկած էին:

Մինչեւ Յաջորդ Շաբաթ Լիբանան Պէտք է Հասնի Քորոնա
Ժահրի Օրական 1000 Պարագաներու Քննութեան. Հասան
Քաղաքացիներու նոր խումբեր երէկ վերադարձան
Լիբանան քորոնա ժահրի հետ կապուած յատուկ
կարգադրութիւններու ենթարկուելէ ետք:
Արդարեւ երէկ Լիբանան հասան 4 օդանաւեր
գալով Իսթանպուլէն, Փարիզէն, Սպանիայէն եւ
Քոնկոյէն:
Անոնք քննութիւններ անցնելէ ետք տեղափոխուեցան հիւրանոցներ սպասելով իրենց
քննութիւններուն արդիւնքին:
Մինչ այդ, նախապէս վերադարձնողներու քննութիւնը անվարակ դուրս եկած էին:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Կեանքը Կը Սկսի Ձեզմէ Եւ Կը Շարունակուի Ձեզմով. Արմէն
Սարգսեանի Շնորհաւորական ուղերձը` Մայրութեան եւ
Գեղեցկութեան Տօնին Առթիւ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած
է Մայրութեան եւ գեղեցկութեան տօնի առթիւ։
Ուղերձին մէջ, մասնաւորապէս, ըսուած է.
«Սիրելի կանայք,
Այս տարի յատուկ ջերմութեամբ եւ սիրով կը
շնորհաւորեմ ձեզ՝ Մայրութեան եւ գեղեցկութեան
տօնին առթիւ:
Շար. Էջ 03

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1414736 (181.5/1 միլիոն) , մահացած են 81249 (10.4/1 միլիոն), բուժուած են 301315 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 548, մահացածներ` 19, բուժուած` 62
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 853 մահացածներ` 8, բուժուած` 87
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 68732 նոր վարակուածներ 6,595 նոր մահացածներ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõéáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
Ã»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ë»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×Çõ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý¦«
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
áñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
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£
·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»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
´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÁ 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·»Éáõտօնի առիթով շնորհաւորական
ռութիւններով
հասարակութեան
ուÈÇåÇáÛ
Բարձրեալի
կողմէն՝
իր
փրկարար
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñ
³½·³ÛÇÝ μ³Ý³
ÏÇ ³ñ»õÙï
»³Ý
ßñç³ÝÇ ·áñÍáÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³Õï
Ý³·Çñáí ·ÇÍÇ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
â»éÝáմէջ.
åÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ù
ÕáõÃÇõÝÝ»
ñáõ Ññ³Ù³Ý³
ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½û
ñ³í³ñ
μáí«
Ã¿
Ñ³ñ
ó³
ËáÛ½
Ý»
ñáõ
×³Ù
μáíª
ուղերձին
պետութեան
կեանքի
առաջընթացին
շնորհները,
ամենաբուժիչ
զօրու¶©-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«Աւետման տօնը աշխարհի Փրկիչի
բարի
ու ազնիւ
նպաստ
ու »³É
ողորմութիւնը
հեղելու
Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
Ýáõ³Í »Ýթիւնն
³ÙμáÕç ³Ýó
»ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇå
ÇáÛ ³½·³ï»
Õ»ÏáõÃÇõÝ
Ý»ñ ÷áË³Ý
ó»Éáõ ù³բերողը:
ç³É»ñ»ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
ä³ßցնծալի
ïûÝ³ï³ñÁ
Û³ÛïÝ»ó« áñ
³ó»³É Éáõ
ÛÇÝ μ³Ý³
ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕ
Ù¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
Ñ³Ù³ñ£մայրեր ու դուստրեր, ներկայ
աւետիսն
է ØÇ
Սուրբ
Սիրելի
աշխարհի
վրայ։
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙԾննդեան
»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝՄարիամին, որ հաւատաւոր հոգիդժուար ու բարդ պայմաններուն²Ý Áë³õ«
Շնորհազարդ
Ã¿ ëáõñÇ³óÇ Ññ³այս
Ù³Ý³օրը
ï³ñÁ ի
Ù³խորոց
Ñ³ó³Í ¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È
Ü²Ð²Ü¶մէջ,
Üºðàô
ú¶աշխարհը
ÜàôÂº²Ü ²è²
ÎÀ ëï³ó³Íսրտի
Í³Ýñ í¿ñՍուրբ
ù»ñáõÝ å³ï
×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ուÆð²Ü
առաքինազարդ
վարքով
երբ
կը æ²ð
դիմագրաւէ
Աստուածածնի
ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ով
ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:մարդկութեան համար մշտավառ
համավարակի փորձութիւնը, առաւել
գթառատ
բարեխօսութիւնը
³Ûë ¹Ç³Ï
Ý»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù
ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³Ï³Ýկը
Ï³ñø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõÙÇñ Ù³ÑÇ
ÏÇÝ ×³Ùμáíմեր
Çñ»Ýóողջ
Ñ³ñ³ժողովուրդին
½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»օրինակ
է
առ
Աստուած
խորին
ուշադրութիւն
ու
հոգատարութիւն
հայցենք
ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñհնազանդութեան եւ մեծագոյն սիրոյ։
ցուցաբերեցէք ձեր ընտանեաց
եւ ձեզ ու ձեր ընտանիքներուն,
§êáõñÇ³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç Ëáëïáí³Ý»Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾
Âð²Øö
ó³õ« áñ 10
Ãáõñù»ñ »õ 8 Տիրոջ
ëáõñÇ³óÇÝ»ñ
÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
Սուրբ
Կոյսի
աստուածսիրութիւնը,
անդամներուն՝
այս
դժուար
իրաորպէսզի
օրհնութեան
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝ»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øá
ñáÝ³¦ Å³ÑկերպաñÇ ï³ñ³Í- Ñá
·»õáñ å»ï ³Û³
ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç համար։
Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï
»Ý: ØÇ³ÛÝ
ëÝÝ¹³
ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõանոր
մայրական
պայծառ
վիճակը
յաղթահարելու
ներքոյ
ապրիք
խաղաղութեան
Մայր
Աթոռ
Սուրբ
Էջմիածինէն
õ³Íáõ³Í ¿« »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
րը մշտաբուխ
ներշնչման
աղբիւր
Մարդկութեան
եւ
ըլլաք
քաջառողջ
ուë³Í«
երջանիկ
ËÝ¹ñ³Í մէջ,
»Ý« ë³
Ï³ÛÝ û·
ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³
áñáíÑ»ï»õ
հայրապետական
մեր
օրհնութիւնն
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ÙÇõë »ñ
ÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³
Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³
ëÇÝմեր
Ù³ëÇÝ ժողովուր»õ Ù»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñ
Ã»õ»
ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·Ýáõեն
ÃÇõÝ քրիստոնեայ
óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»կանանց,
ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í
ØÇբարօրութեան,
³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕապահովուÙ¿ §øáñáõáñ
áõ³Í
¿
ë³Ñ
Ù³
Ý³
÷³Ï
³ÝÑ
ñ³
Å»ßï
Ï³
ñÇù
Ý»
դարձած
դի
եւ
շարունակէք
ձեր
հոգիի
սիրով
ու
ու բարեմաղթանքները կը յղենք
å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
բարեպաշտ
հայուհիներուն
համար,
թեան,
խաղաղութեան
համար
մեր
ջերմութեամբ
շէնութիւն
բերել
մեր
¿£
Â²êê
Éñ³
ïáõ
·áñ
Í³
Ï³
Éáõ
ÃÇõÝÁ
ÏÁ
Ñ³
ç³ñÏ
áõ³Í
û·
Ýáõ
ÃÇõÝÁª
Ýß»
Éáí«
áñ
²Ù»
ñÇ
Ï³Ý
տիկնանց
օրիորդաց
ø³Õ³ù³å»եւ
ïáõÃ»³Ý
Ùûï ï»ÕÇ Սուրբ
áõÝ»ó³õ Ñ³ÝÕáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñիրենց հերոսական առա- Սուրբ Եկեղեցւոյ աղօթքներուն երկրին եւ պայծառութիւն՝ հոգեւոր
¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³
×³é³ïáõÝ»տօնին
ñáõ ë»÷³Ï³որոնք
Աստուածածնի
Աւետման
Ã³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»
ñáõ
Ý³Ë³·³Ñ
î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£սիւնն
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ձեր
ñáõ Õ»Ï³
í³ñáõքելութեամբ
ընտանեաց
միախառնեցէք
սրտաբուխ
ու ազգային մեր կեանքին:
եւ
Մայրութեան ու գեղեցկութեան
·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
զաւակները
իբրեւ ազգի ու աղօթքը, որ Ձեր ամուր հաւատքի Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհ³å³ÑáíÙ³Ý
Ñ³ñóÁ«Այս
ÇÝãå¿ë
Ý³»õ նշուած
Ý³Ë³½·áõß³են,
օրուան
առիթով:
մասին
ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
»õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõեկեղեցւոյ
Ï³ñÇù áõ
ÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó
û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ
Õáñ³ÛԱստուած
ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï
ï³ñûñÇ
արժանաւոր
անդամներ
եւ ¹»առ
սիրոյ
ուÝ³Ïապա- ներն ու
սէրը թող ըլլան բոլորիդ
էÏ³Ý
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
Բ.
Ամենայն
·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
տարբեր
ւինութեան
շնորհիւ
լսելիØÇպիտի
հետ. ամէն»:
Հայոց
Կաթողիկոսի՝
ñáõ Ë³Ëï
Ù³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»Աւետման
ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ýդաստիարակողը,
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ï
Ï³å¿ë Ýáñյանձնա§øáñáÝ³¦ áõ
ÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ
ï»Õ»Ï³Ý³Ýù
³ó»³É ըլլայ
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

Սիրելի Մայրեր ու Դուստրեր, Այս Դժուարին եւ Բարդ Պայմաններուն Մէջ, Առաւել Ուշադրութիւն
ու Հոգատարութիւն Ցուցաբերեցէք Ձեր Ընտանեաց Անդամներուն.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Շնորհաւորած է Կիներն Ու Աղջիկները

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

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ազգային Վարժարաններու Կրթական Պատասխանատուներու
Հանդիպում Առաջնորդարանէն ՆերսÐ²È¾ä¬È²Â²øÆ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø´àôÜ

Éáõ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ÐÚ¸ §Î²ðØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí
³ïÇÏ³ Ñ³õ³միջոցաւ
ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ տարուող
ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
Այսօր կէսօրին, Լիբանանի ծրագիրներու
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù
հայոց թեմի կաթողիկոսական աշխատանքներուն
մասին,
ուրաμ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
ê³
Ï³ÛÝ
§èÆ²
Üá
íáë
ÃÇ¦
Éñ³
ïáõ
·áñÍ³փոխանորդ գերշ. Տ. Շահէ եպս. խութեամբ պարզուեցաւ, որ տնային
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ

ßñç³Ýó»Ýù:

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

Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
Փանոսեան ընկերակցութեամբ արգելափակումի այս միջոցին եւ
´²ðÎ²
ò²Ì¦ ¾ âÆատենապետ
Ü²êî²Ü¾Ü հակառակ տնտեսական ու ընկեԱզգային
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Բանտեր

Քաղաքական Ակնարկ

Քորոնա Ժահրի Դէմ Պայքարում Չինաստանի
Յաղթանակն ու Եւրոպայի Պարտութիւնը
Արդէն չորս ամիս է աշխարհը պայքարում
է նոր տեսակի COVID-19 քորոնա ժահրի
դէմ։ Այն սկիզբ առաւ Չինաստանից։
2019 թուականի դեկտեմբերի 31-ին
Չինաստանի իշխանութիւնները պաշտօնապէս յայտարարեցին նոր տեսակի քորոնա ժահրի բռնկման մասին։
Այժմ աշխարհի գրեթէ բոլոր երկրներում քորոնա ժահրը շարունակում է
մարդկանց կեանքեր խլել։ Հայաստանը եւս բացառութիւն չէ։ Սակայն, այժմ
չխօսենք Հայաստանի մասին։ Քորոնա ժահրով վարակակիր երկրների
առաջին վեց պետութիւնները, որտեղ ժահրի տարածումը ահռելի չափերի
է հասել, կազմում են աշխարհի ամենազարգացած պետութիւնները՝ ԱՄՆը, Իսպանիան, Իտալիան, Գերմանիան եւ Ֆրանսիան:
Նրանց յաջորդում է Չինաստանը, որտեղ, ըստ մինչեւ այս պահուս
վիճակագրական տուեալների, վարակուել է ընդամէնը 81669 մարդ եւ
մահացել 3329 մարդ, այն դէպքում, որ այդ պետութեան բնակչութեան
թիւը կազմում է 1.4 միլիար մարդ:
Վերը նշուած 6 պետութիւններում վարակուածների ընդհանուր թիւը
կազմում է 781,188 մարդ, իսկ մահացածների թիւը՝ 46,924 մարդ:
Իհարկէ, դաւադրութիւնների տեսութեան դաշտում կարելի է հազար ու մի
պատճառներ գտնել՝ արդարացնելու Չինաստանում մահացութեան թուի
ցածր լինելը կամ չհաւատալ հրապարակուած պաշտօնական թուերին։
Փորձենք դուրս գալ դաւադրութիւնների տեսութիւնից ու հասկանալ
ինչո՞վ է դա պայմանաւորուած, որ զարգացած եւրոպական երկրներում
վարակուածների ու մահացածների թիւն այդքան մեծ է, իսկ ժահրի
«հայրենիք» համարուող Չինաստանում՝ ոչ։
Եւ այսպէս․ Չինաստանը պետութիւն է արեւելեան Ասիայում։ Տարածքով
ամենամեծ երկիրն է արեւելեան Ասիայում եւ չորրորդը աշխարհում՝
Ռուսաստանից, Գանատայից եւ ԱՄՆ-ից յետոյ։
Քորոնա ժահրի դէմ պայքարում եւս Չինաստանը յաջողեց։ Յուպեյ
նահանգի Ուհան քաղաքը, որտեղից սկիզբ էր առել ժահրը, այժմ
վերադարձել է բնականոն կեանքի, մինչդեռ եւրոպական մայրաքաղաքները
շարունակում են պայքարել ժահրի ահագնացող չափերի դէմ։
Շատերը կարող են հարց տալ՝ ինչպէ՞ս յաջողուեց Չինաստանին այդքան
արագ ու արդիւնաւէտ դուրս գալ ժահրի ճիրաններից։ Պատասխանը
մէկն․ չինական քաղաքակրթութիւնը՝ մշակոյթը, չինական անփոփոխականութիւնը, որը հոմանիշ է արդիւնաւէտութեանը։ Չինաստանում
ժահրի յայտարարման պահից սկսած Յուպեյ նահանգում բոլորը մէկ
մարդու նման ենթարկուեցին իշխանութիւնների յորդորին՝ մնալ տանը։
Ապացուցուած է, որ նման դէպքերում ժահրի դէմ պայքարում տանը մնալն
ամենարդիւնաւէտ միջոցն է։
Չինացիները 3000 տարուայ ընթացքում չեն փոխել քաղաքական
համակարգը, ընդհուպ ցայսօր: Երկիրն անփոփոխ ղեկավարում է մէկ կուսակցութիւն, ներկայումս դա կոմունիստներն են, մինչդեռ աւելի վաղ երկիրը ղեկավարել են նրանք, ովքեր անցել են կայսերական քննութիւնները։
Եւրասիական մայրցամաքում առաջացած բոլոր քաղաքակրթութիւնների
թւում միայն չինականն է մշտապէս գտնուել նոյն տարածքում: Այդ ամէնը
չափազանց կարեւոր տարր է` չինացիներին ըմբռնելու համար: Երբ
ժողովուրդը գաղթում է կամ երկիրը ենթարկւում է գաղութարարութեան,
ապա դա ստեղծում է հզօր ժամանակաւոր բարքեր։ Չինացիների դէպքում
դա բացակայում է։ Չինաստանի մշակոյթի ու չինական քաղաքակրթութեան մասին շատ լաւ յօդուածներ է հրապարակել Չինաստանի գծով
մասնագէտ եւ չինական մշակոյթի մասին բազմաթիւ գրքերի հեղինակ
Սիրիլ Ժավարիին։ Նրա գնահատմամբ՝ Չինաստանը վերջին 5000 տարիներին Չինաստանն իրենում ներառել է Արեւելեան Ասիայի ողջ մշակոյթը, թէ՛
կրօնական եւ թէ՛ լեզուաբանական մակարդակում: Այս երկիրը յաւակնում
է դառնալ ուժեղագոյն համաշխարհային երկիրը: Նոր տեսակի քորոնա
ժահրի դէմ պայքարում Չինաստանի յաջողութիւնը բացատրւում է միմիայն
դրանով։ Չինացիները չեն կարծում թէ, պարտադրուած քարանթինը
իրենց իրաւունքների խախտում է, ազատութեան սահմանափակում։ Այդ
իսկ պատճառով նրանք կարողացան այս ժահրի ճիրաններից դուրս գալ
առաւելագոյնս քիչ զոհերով։ Իսկ ահա եւրոպական երկրները, որտեղ
խօսքի, տեղաշարժման ազատութիւնները, քաղաքական համակարգերի
փոփոխութիւնները, անընդհատ ինչ-որ նոր իրավիճակները մարդկանց
ստիպում է այսպիսի իրավիճակներում աւելի անհնազանդ պահուածք
դրսեւորել։ Իհարկէ, հիմա չենք խօսի քաղաքական համակարգերի
արդիւնաւէտութեան մասին, քանզի դա շատ ծաւալուն թէմա է։
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

«Ծնա՞ր, բռնուեցար» կ՛ըսեն.
Պարտադրուած իրականութիւն. Ու
կը սկսի երթը, նայած շրջապատին,
երկրին.-բնակավայր, ծնողք, դպրոց
եւ հեռանկար ու վերջին հաշուով՝
նայած ընթացքին, սահու՞ն թէ
վերիվայրումներով լի կամ՝ նոյնիսկ
պարտադրուած այս ընթացքը
կարելի է կոչել բանտ. բանտ՝
(անհամեմատելիօրէն) այսօրերու պարտադրանքին պէս: Ընտելանալ է պէտք. ինչ
ըսենք կեանքը կը պարտադրէ. Այս վերջին միտքը այնքա՜ն սիրած եմ տեսնելով
շուրջիս մարդկային-ընկերային իրականութիւնը, որ ի հարկէ նոր չէ. Վերջ ի
վերջոյ ի՞նչ բան է նորը մարդկային փոխ-յարաբերութեան վարուելակերպին՝
ընկերութեան մէջ. «Նորութիւն չկայ» գրուած է «Ժողովողի»գիրքին մէջ (Հին
Կտակարան)թէեւ՝ Պերդրանտ Ռասսըլ «Ամէն վայրկեան նորութիւն կայ»
ըսած է. նկատի ունենալով գիտական նորութիւնները. ի հարկէ կրնանք միայն
ընդունիլ. Բայց մեր գործը մարդկային իրականութեան հետ է:
Բանտարկութիւնը, մեկուսացումը անբնական երեւոյթներ են ի հարկէ
սակայն երբ անհրաժեշտութիւն է, փախուստ չկայ եւ պէտք չէ որ ալ ըլլայ:
«Առանձնութիւնը Աստուծոյ վայել է» կ՛ըսեն. Իսկ ինչ որ ինքնակոչ է, կամ
ինքնակամ, աստուածային է: Նկատի ունիմ Հանրի Տ. Թօրոն, որ մեկուսացաւ
հողակտորի մը վրայ (Ուոլտըն) իրեն յատուկ սենեակ մը դասաւորեց ու բակին
բերքով ալ ստամոքսը գոհացուց մօտ երկու տարի, հեռու՝ աշխարհի ժխորէն:
Բանտը կը կաշկանդէ եթէ նոյնիսկ այդ ըլլայ լայնատարած «սթէփ» «Ով
եկել էր սթէփներից, նա թողել էր անծայրածիր լայնութիւնը հորիզոնի, որ իր
համար բանտ էր դարձել» (Ե.Չ.) ուրեմն ինչպէս միշտ՝ կայ առարկայականը
եւ կայ ենթակայականը. Կայ նաեւ... յարմարուողականը. չյիշե՞նք Տարուինը.«Յարմարուողը կը գոյատեւէ»: Ա՜խ սա յարմարուիլը. Ներքին պայքար է, ներքին
արուեստ. Տիրապետել ներաշխարհին ինչ որ ընդհանրապէս իբրեւ ԵՈԿԱ
ծանօթ է Արեւմտեան աշխարհին: Լծե՛լ բնութեան պարգեւած զգացողութեան
սանձերը մտքի զօրութեամբ որ կարենայ առաջնորդել մարմինը (անձը)
նպատակի՛ն: Միասնութիւն մը կազմել մարմնի մէջ ուր այլեւս ոչ թէ սթէփները
բանտ կը թուին, այլ՝ բանտի խուցը վերածուի լայնատարած սթէփի: Մենք
հեռու ենք սթէփներէ ուստի՝ ըսենք.-կապո՜յտ կապո՜յտ երկինքի, գարնանային
տօնախմբութեան: Հոս է ապրելու արուեստը, որմէ հեռու՜ շատ հեռու՜ ենք այս
նիւթապաշտ եւ համացանցային աշխարհի համաշխարհայնացումի ընթացող
աշխարհին մէջ:
Վերջը բարին:
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Կեանքը Կը Սկսի Ձեզմէ Եւ Կը Շարունակուի Ձեզմով.
Արմէն Սարգսեանի Շնորհաւորական ուղերձը`
Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան Տօնին Առթիւ
Սկիզբը Էջ 01
Առանձնակի շնորհաւորանքներս, բարեմաղթանքի ու շնորհակալութեան
խօսքերս բժիշկ եւ բուժաշխատող կանանց, որոնք միշտ եւ յատկապէս
այս դժուարին օրերուն զօր ու գիշեր, բժշկական օգնութեան հետ մէկտեղ հարազատի հոգատարութիւն ու խնամք կը ցուցաբերեն բուժհաստատութիւններու մէջ գտնուող հիւանդներուն հանդէպ:
Երախտագիտութիւնս նաեւ բոլոր այն կանանց` ոստիկան թէ զինուորական, փրկարար թէ ծառայող, որոնք աշխատանքի, մասնագիտութեան
բերումով եւ հոգիի կանչով այս օրերուն կը վտանգեն իրենց կեանքն ու
առողջութիւնը բոլորիս համար, այն կանանց, որոնց ամուսիններն այս
օրերուն հիւանդանոցներէն, ծառայութենէն ու աշխատավայրէն գրեթէ տուն
չեն գար` իրենց պարտքը կատարելով...:
Սիրելիներս,
Գարունը միշտ սպասումներով ու յոյսերով է լի: Այս տարուան տօնական
շնորհաւորանքներուն մէջ թերեւս արտաքին փայլն ու ձեւը քիչ մը աւելի
զուսպ են: Սակայն հաւատացէք, որ մեր սէրն ու երախտագիտութիւնը ձեզի
հանդէպ երբեք չեն փոխուիր.... Որովհետեւ, սիրելի կանայք, կեանքը կը սկսի
ձեզմէ եւ կը շարունակուի ձեզմով:
Պահպանեցէք ձեզ, եղէք առողջ, եղէք երջանիկ, ապրեցէք երկար»:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Քատիմեանի Նիոմանը 8-րդ Դիրքի Վրայ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
3-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս
հանգրուանի ամենահետաքրքրական
մրցումին, անցեալ տարուան ախոյեան
եւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Տինամօ Պրեսթ»
իր դաշտին վրայ կրեց իր առաջին
պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 10-րդ
դիրքը գրաւող Մազիրի «Սլավիա»ին եւ նահանջեց 8-րդ դիրք: 14-րդ դիրքը
գրաւող Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն տարաւ այս տարուան իր առաջին յաղթանակը, երբ
իր դաշտին վրայ յաղթեց նորեկ Պրեսթի «Ռուկ»ին եւ 3 կէտով բարձրացաւ 9-րդ
դիրք: Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած
7-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ
դիրքը գրաւող Սալիկորսքի «Շախտիոր»ին դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ առանց
կոլերու: Հայ մարզիկը խումբի հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ
88-րդ վայրկեանին: Խումբը 4 կէտով գրաւեց 6-րդ դիրքը: Իսկ 13-րդ դիրքը
գրաւող Մինսքի «Տինամօ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող
Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ին դէմ եւ տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը: Իսկ
2-րդ դիրքը գրաւող «Էներկեթիք Մինսք»ի եւ առաջատար «Մինսք»ի միջեւ
մրցումին, յաղթանակ տարաւ «Էներկեթիք»ը եւ գրաւեց առաջատարի դիրքը:
Իսկ 6-րդ դիրքը գրաւող «Սլուցք»ը իր դաշտէն դուրս հինգ կոլնոց մրցումի մը
ընթացքին յաղթեց 3-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոշ»ին եւ բարձրացաւ 2-րդ
դիրք: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները եւ դասաւորումը.Ստորեւ
տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Պելշինա Պապրոյսք – Կարատեյա 0-1
- Տինամօ Մինսք – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 2-0
- Շախտիոր Սալիկորսք – Նիոման Կրատնօ 0-0
- ՊԱԹԷ Պորիսով – Ռուկ Պրեսթ 1-0
- Տինամօ Պրեսթ – Սլավիա Մազիր 1-2
- Էներկեթիք Մինսք – Մինսք 2-0, - Իսլոշ Մինսք – Սլուցք 2-3
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի - Վիթեպսք 0-1
Դասաւորւմ.1)Էներկկեթիք 9 կէտ 6-1, 2)Սլուցք 6 կէտ 6-4, 3)Մինսք 6 կէտ 6-5,
4)Իսլոշ 6 կէտ 4-3, 5)Սլավիա 6 կէտ 5-5, 8)Նիոման 4 կէտ 2-1:

Փիւնիկի 28-ամեակը
Հայաստանի «Փիւնիկ» ակումբը տօնեց իր հիմնադրութեան 28 ամեակը:
Ակումբը հիմնուած էր 1992 թուականին, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն
ետք, երբ նոյն տարին հիմնուած էին նաեւ Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը
եւ առաջաին դասակարգի ախոյեանութիւնը: Ակումբի հիմնադիրն էր «Արարատ»ի եւ Խորհրդային Միութեան հաւաքականի նախկիպ ֆութպոլիստ
Խորէն Յովհաննիսեանը: Խումբին անունը մինչեւ 1995, «Հ.Մ.Ը.Մ.» էր, ապա
վերանուանուեցաւ «Փիւնիկ»: Խումբը Հայաստանի ախոյեանութիւնը շահած է
14 անգամ, բաժակը շահած է 8 անգամ եւ Սիւփըր բաժակը շահած է 9 անգամ:

Քապարոսի Վերլուծումը
Հայաստանի ֆութպոլի հաւաքականի մարզիչ,
սպանացի Եոաքին Քապարոս հարցազրոյց մը
տուած է Հայաստանի ֆութպո-լի ֆետերասիոնի
մամուլի ծառայութեան եւ յայտարարած է,
թէ ինք տեսերեզներ կը դիտէ հաւաքականի
վերջին մրցումներէն: Ան ըսած է, թէ կը վերլուծէ
բոլոր մարզիկներու խաղը անհատապէս եւ
տարբեր դիրքերու վրայ, կը վերլուծէ խումբի
օղակներուն աշխատանքը եւ իւրաքանչիւր
օղակին համագործակցութիւնը միւս օղակին հետ: Ան աւելցուցած է, թէ խումբը
յաղթողի հոգեբանութեամբ պէտք է մտնէ դաշտ: Մարզիչը բաւական գոհ է
մարզիկներու թեքնիք պատրաստութենէն, նկատի ունենալով, որ անոնցմէ շատեր
մաս կը կազմեն բարձր դասակարգի լիկաներու: Բարելաւելու տեղ միշտ կայ:
Մարզիչը յայտնեց, թէ յետայսու պիտի մրցին այն մտածելակերպով, թէ տկար
խումբ չկայ եւ բոլոր մրցումները կարեւոր են: Ան հաստատեց, թէ կապի մէջ է
մինչեւ 21 տարեկան Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ Անթոնիօ Ֆլորէսի հետ
եւ կը պատրաստեն ցուցակ լաւ ֆութպոլիստներու, ապագային հաւաքական
հրաւիրելու համար: Ան մեծ գնահատանքով խօսեցաւ Հենրիխ Մխիթարեանի
տաղանդին եւ ղեկավարի ու մարդկային յատկանիշերուն մասին: Արշակ Կորեան
նաեւ թեկնածու է մտնելու հաւաքական: Խօսելով հաւաքականի մարզիչներուն
մասին, Քապարոս յայտարարծ է, թէ ան կը բաղկանայ իր օգնական Լուսիանօ

Մարթի Թոսքանոյէ, Սուրէն Չախալեանէ, Ռոման Պերեզովսքիէ, ֆիզիքական
պատրաստութեան մարզիչ Խաւիէ Մինիանոյէ եւ տարիքային հաւաքականներու
երեք մարզիչներէն: Ըստ Քապարոսի, բոլորը մէկ խումբ են եւ միասին պէտք է
ձգտին երկրի հաւաքականներու յաջողութեան:

Պելճիքայի Ախոյեանութիւն

Քլէօպ Պրիւժ Պելճիքայի Ախոյեան
Պելճիքայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը յայտարարեց, թէ Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, պիտի աւարտէ երկրի ախոյեանութիւնը եւ վերջին
դասաւորումը 29 հանգրուան ետք պիտի հաստատուի: Վերջին՝ 30-րդ
հանգրուանի մրցումները տեղի պիտի չունենան: «Քլէօպ Պրիւժ» շահած է 70
կէտ եւ հռչակուեցաւ ախոյեան ու ապահովեց Չեմփիընզ Լիկի մասնակցութիւն:
«Կենթ» շահած է 55 կէտ եւ գրաւեց 2-րդ դիրքը ու պիտի մասնակցի Չեմփիընզ
Լիկի զտումի մրցումներուն: «Սփորթինկ Շարլըրուա» շահած է 54 կէտ եւ գրաւեց
3-րդ դիրքը ու պիտի մասնակցի Իւրոբա Լիկի մրցումներուն: «Անվէր» շահած է
53 կէտ, գրաւեց 4-րդ դիրքը ու պիտի մասնակցի Իւրոբա Լիկի մրցումներուն:

Արսենալ Դարձեալ Մերժեց
Անգլիոյ «Արսենալ» ակումբի տնօրէնութիւնը անգամ մը եւս մերժած է Իտալիոյ
«Ռոմա»ի առաջարկը Հենրիխ Մխիթարեանի խումբին միանալու համար: Ըստ
կարգ մը տեղեկութիւններու «Ռոմա»ն 15 միլիոն եւրոյի բարձրացուցած էր իր
առաջարկը հայ մարզիկին համար:

Կուարտիոլա
Կորսնցուց Իր Մայրը
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով մահացած է «Մանչեսթըր Սիթի»ի
մարզիչ Փեփ Կուարտիոլայի մայրը
Տոլորէս Սալա Մարիօն 82 տարեկանին:

Չեֆերին Կը Հաստատէ Ժամկէտը
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Ալեքսանտր Չեֆերին
յայտարարած է, թէ մինչեւ 3 Օգոստոս պէտք է աւարտած ըլլան Եւրոպայի
Չեմփիընզ Լիկի եւ Իւրոբա Լիկի մրցումները: Ան ըսած է, թէ մրցաշարքերը
կրնան շարունակել ներկայ ձեւով, կրնան մրցումները տեղի ունենալ փլէյ օֆի
ձեւով եւ չէզոք դաշտի վրայ, այսինքն երթ ու դարձը փոխարինել մէկ մրցումով:
Աւարտական փուլին նաեւ կրնան մրցիլ 4 կամ 8 խումբեր:
Ան նաեւ կոչ ըրած է ազգային ախոյեանութիւնները չաւարտել կանխահաս
ձեւով, որ կրնայ կանուխ եւ սխալ որոշում մը ըլլալ:

Նեյմար Պիտի Վերադառնայ
Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն» ակումբի տնօրէնութիւնը մտադիր է ամառուան
փոխանցումներու ժամանակ պրազիլցի յարձակող Նեյմարը վերադարձնել
«Պարսելոնա»ին: Փոխարէնը ֆրանսացի Անթուան Կրիզման պիտի միանայ
ֆրանսական ակումբին: Նեյմար 2017-ին միացած էր ֆրանսական ակումբին:

Մարթինէզ Ռէալ Մատրիտի Թիրախին Վրայ
«Ռէալ Մատրիտ»ի տնօրէնութիւնը կը
հետեւի Արժանթինի «Ռիվըր Փլէյթ»
խումբի պաշտպան Լուքաս Մարթինէզին:
23 տարեկան ֆութպոլիստին համաձայնագիրը ակումբին հետ կ’աւարտի
2021-ին: Մարզիկով հետաքրքրուած են
նաեւ «Ինթէր Միլան», «Վալենսիա» եւ
«Մանչեսթըր Սիթի»:

Տէ Լիխթ Մանչեսթըր Եունայթըտի
Հայեացքին Տակ
Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ» ակումբի տնօրէնութիւնը կը փափաքի իր
շարքերուն մէջ տեսնել Իտալիոյ «Եուվենթիւս»ի եւ Հոլանտայի հաւաքականի
կեդրոնական պաշտպան Մաթեյս Տէ Լիխթը: Մարզիկը մէկ տարի առաջ միացած
էր «Եուվենթիւս»ին գալով «Այաքս Ամսթերտամ»էն: Տէ Լիխթ այս տարեշրջանին
մասնակցած է 20 մրցումի եւ նշանակած է երկու կոլ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Քութինիօ Դէպի Անգլիա՞

ծախու հանած է զայն:

Սպանիոյ «Պարսելոնա»ի յարձակող Ֆիլիփէ Քութինիօ, որ մէկ տարուան համար
փոխադրուած էր «Պայըրն Միւնիխ», կրնայ վերադառնալ Անգլիա: «Լիվըրփուլ»ի
նախկին յարձակողը, որ 2018-ին փոխադրուած էր «Պարսելոնա», 145 միլիոն
եւրօ գումարի հասնող համաձայնագիրով, ունի երեք առաջարկներ «Մանչեսթըր
Եունայթըտ»էն, «Թոթընհէմ Հոցփըր»էն եւ «Լեյսթըր Սիթի»էն:

Օլիմփիք Մարսէյ Ակումբի Նախկին
Նախագահը Զոհ Քորոնային

Պըրնլի Կրնայ Սնանկանալ
Անգլիոյ առաջին դասակարգի «Պըրնլի» ակումբի նախագահ Մայք Կարլիք
յայտարարած է, թէ եթէ ախոյեանութիւնը չշարուանկուի, ակումբի տնօրէնութիւնը
Օգոստոս ամսուան ընթացքին պիտի յայտարարէ սնանկութիւն:

Ռոնալտօ Կրնայ Հեռանալ Եուվենթիւսէն
Ըստ իտալական «Մեսաժերօ» պարբերաթերթին, Իտալիոյ «Եուվենթիւս»
ակումբի տնօրէնութիւնը կրնայ վաճառել փորթուկալցի մարզիկ Քրսիթիանօ
Ռոնալտոյի իրաւունքը: Ակումբը, Քորոնա համաճարակի հարուցած տագնապին
պատճառով, դժուարութիւն պիտի ունենայ մարզիկին տարեկան վճարելու 31
միլիոն եւրօ:

Մոտրիչ Ռէալ Մատրիտի Մէջ
Խրուաթիոյ հաւաքականի եւ «Ռէալ Մատրիտ»ի կիսապաշտպան Լուքա Մոտրիչ
յայտարարած է, թէ մինչեւ 2021 տարուան աւարտը պիտի մնայ խումբին մէջ: Իր
համաձայնագիրին ժամկէտը կ’աւարտի Յունիս 2021-ին: Իրմով հետաքրքրուած
է Իտալիոյ «Միլան» ակումբը: Ան սպանական ակումբ փոխադրուած էր 2012-ին:

Մեսսիի Ճակատագիրը Անորոշ
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի եւ Արժանթինի հաւաքականի յարձակող
Լիոնէլ Մեսսի կրնայ չերկարաձգել իր համաձայնագիրը ակումբին հետ:
Համաձայնագիրին ժամկէտը Յունիս 2020-ն էեւ համաձայնագրին մէջ կէտ մը
կայ, որ թոյլ կու տայ մարզիկին ակումբէն հեռանալ առանց որեւէ հատուցումի:

Խամէս Ռոտրիկէզ Պիտի Հեռանայ
Սպանիոյ «Ռէալ Մատրիտ»ի քոլոմպիացի յարձակող Խամէս Ռոտրիկէզ այս
տարեղրջանի աւարտին պիտի հեռանայ ակումբէն: Խումբի մարզիչ Զիտան
իր ապագայի կազմին մէջ չի տեսներ Ռոտրիկէզը: Յարձակողը հաւանաբար
միանայ անգլիական ակումբի մը: Մարզիկը 2014-ին փոխադրուած էր «Ռէալ
Մատրիտ», սակայն 2017-ին առժամաբար միացաւ «Պայըրն Միւնիխ»ին:

Պայըրն Երկարաձգեց Ֆլիքի
Համաձայնագիրը
Գերմանիոյ ախոյեան «Պայըրն Միւնիխ»ի տնօրէնութիւնը երկարաձգած է
համաձայնագիրը խումբի մարզիչ Հանս Ֆլիքի հե: Համաձայնագրի ժամկէտը
Յունիս 2023-ն է: Ֆլիք 2019-ին փոխարինած էր մարզիչ Նիքօ Քովաչը:

Իպրահիմովիչ Պիտի Ձգէ Միլանը
Իտալիոյ «Միլան»ի շուէտացի յարձակող Զլաթան Իպրահիմովիչ հաւանաբար
ձգէ ակումբը: Մարզիկը դժգոհ է նոր մարզիչ Իվան Կազիտիսի ծրագիրներէն:
Ան խումբին հետ կնքած էր մէկ տարուան համաձայնագիր, որ կ’աւարտի
Յունիսին: Ան խումբին հետ ցարդ կատարած է 10 մրցում, նշնակած է 4 կոլ եւ
կատարած է մէկ փոխանցում:

Պարսելոնա Դէմ Մրցաշարքի Կանուխ Աւարտին
Սպանական «Մարքա» պարբերաթերթը կը յայտնէ, թէ «Պարսելոնա» ակումբի
տնօրէնութիւնը դէմ է երկրի ախոյեանութեան կանուխ աւարտելուն, հակառակ
այն իրողութեան որ խումբը առաջին դիրքի վրայ է եւ երկու կէտ հեռու երկրորդ
դիդքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»էն: Տնօրէնութիւնը կը մտահոգուի այն նիւթական
վնասէն, զոր պիտի պատճառէ ախոյեանութեան կանուխ աւարտը:

Փարի Սէն Ժերմէն Ծախու Է
Քաթարի Ներդրումի ընկերութիւնը, որու նախագահը Նասէր Ալ Խլեյֆի
սեփականատէրն է Ֆրանսայի ախոյեան «Փարի Սէն Ժերմէն» ակումբին, Քորոնա
ժահրի համաճարակին որպէս հետեւանք մրցաշարքերու ջնջումին պատճառով

Ֆրանսայի «Օլիմփիք Մարսէյ» ակումբի տնօրէնութիւնը յայտարարեց ակումբի
նախկին նախագահ սենեկալցի Փափէ Տիուֆի մահը, Քորոնա համաճարակին
պատճառով: Ան 68 տարեկան էր: Անոր նախագահութեան ատեն էր, որ ակումբը
շահեցաւ Ֆրանսայի ախոյեանութեան տիտղոսը 2010 թուականին, 18 տարուան
բացակայութենէ ետք:

Ճատրակ

Արոնեան Գրաւեց 7-րդ Դիրքը
Ճատրակի միջազգային ֆետերասիոնը՝
ՖԻՏԷ-ն հրապարակած է իր ամսական
դասաւորումը: Աշխարհի ախոյեան
նորվեկիացի Մակնուս Քարլսըն կը
պահէ առաջին դիրքը: Հայաստանի
մեծ վարպետները ունին հետեւեալ
դասաւորումը՝ Լեւոն Արոնեան 7-րդ,
Գաբրիէլ Սարգսեան 54-րդ, Կարէն
Գրիգորեան 71-րդ, Հրանդ Մելքումեան
74-րդ, Սերկէյ Մովսէսեան 99-րդ:

Ըմբշամարտ

Հայ Մարզիկներու Դասաւորումը
Ըմբշամարտի
միջազգային
ֆետերասիոնը՝ United World
Wrestling-ը
հրապարակած
է ըմբիշներու դասաւորումը
տարբեր
դասակարգերու
մէջ: Հայաստանի ընբիշները
դասուած են հետեւեալ ձեւով
տարբեր դասակարգերու մէջ.
60 քկ.դասակարգին մէջ Եւրոպայի ախոյեան Գէորգ Ղարիպեան դասուած է 9-րդ, 63
քկ.դասակարգին մէջ Սլավիկ
Գալստեան՝ 4-րդ, 72 քկ.դասակարգին մէջ Մալխաս Ամոյեան՝ 7-րդ, 77
քկ.դասակարգին մէջ Կարապետ Չալեան՝ 3-րդ եւ 97 քկ.դասակարգին մէջ
Ողիմպիական Խաղերու, աշխարհի եւ Եւրոպայի ախոյեան Արթուր Ալեքսանեան՝
2-րդ:

Ողիմպիական Խաղեր

Մասնակցութեան Նոր Պայմաններ
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն յայտարարած է, թէ 2021 թուականի
Ողիմպիական Խաղերուն մասնակցելու համար, իւրաքանչիւր մարզիկ պէտք է
ներկայացուի իր երկրի Ազգային Ողիմպիական Կոմիտէին կողմէ: Երկիրներու
մարզիկներ պիտի պահեն իրենց դասաւորումը երկրի ախոյեանութեան մէջ, ըստ
որու հասան Ողիմպիական Խաղերուն, սակայն մէկ տարի անց, մակարդակը
պահելու համար, անոնց անունը պէտք է հրապարակուի Ազգային Ողիմպիական
Կոմիտէին կողմէ: Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէն նաեւ յայտարարեց, թէ
2021 թուականի Խաղերուն վարկանիշային մրցումները տեղի պիտի ունենան
այդ տարուան սկիզբը: Հարկէ նշել, թէ Հայաստանի ըմբիշներէն 97 քկ.դասակարգին մէջ Արթուր Ալեքսանեան եւ 77 քկ.դասակարգին մէջ Կարապետ Չալեան
շահած են ուղեգիր մասնակցելու համար այդ Խաղերուն:

Ծանրամարտ

Եւրոպայի Ախոյեանութեան Յետաձգում
Եւրոպայի ծանրամարտի ֆետերասիոնը յայտարարեց, թէ Եւրոպայի ախոյեանութիւնը, որ տեղի պիտի ունենար Մոսկուայի մէջ 4-էն 12 Ապրիլին,
յետաձգուած է Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով: Նոյն ձեւով
յետաձգուած էր նաեւ Աշխարհի երիտասարդական ախոյեանութիւնը, որ տեղի
պիտի ունենար Ռումանիոյ մայրաքաղաք Պուխարեսթի մէջ, 14-էն 21 Մարտի
միջեւ:
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Պիտի Խօսի՞նք Լեզուասպանութեան՝
Սողսկող Ցեղասպանութեան Մասին
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Մ

ենք մեզմէ եւ մեր օտար
խօսակից-բարեկամներէն խպնելով, չենք
խօսիր լեզուասպանութեան (linguicide) եւ անոր հետեւանքներուն մասին: Այսօր այնպէս է, որ
օտարաբարբառ եւ օտարագիր
դառնալ կը համարուի յաջողութիւն եւ յառաջդիմութիւն:
Այսպէս են սփիւռք(ներ)ը: Հիացում՝ բարձրորակ անգլերէն,
ֆրանսերէն, արաբերէն կամ
այլ լեզու խօսողին հանդէպ, իսկ հայերէն խօսողին եւ գրողին կ’ըսեն՝ պա՛րզ
եւ կա՛րճ գրէ եւ խօսիր:
Հիւրընկալ երկրին մէջ, վասն պատշաճեցման եւ յաջողութեան, պարտադրաբար
պէտք է գիտնալ տեղական լեզուն: Կրնա՞նք եւ կ’ուզե՞նք ընել այնպէս, որ ան չըլլայ ի հեճուկս հայերէնի, այսինքն՝ արմատներու հաւատարմութեան: Եթէ չուզենք
եւ չյաջողինք պահել արմատներու լեզուն, կը գործենք լեզուասպանութիւն,
որ ցեղասպանութիւն է, խզում ազգային ինքնութիւն կազմող արմատներէ:
Կրաւորականութեամբ կամ կամովին:
Լեզուասպանութիւնը քանի մը ձեւերով կը գործէ իր չարիքը, ուղղակի եւ
անուղղակի: Կ’արտայայտուի տարբերութիւնները ջնջելու քաղաքական
միտումով, ինչպէս այդ կ’ընէին եւ կ’ընեն տիրողները, տիրուածները իրենց մէջ
լուծելու համար, որպէսզի կանխեն անջատման փորձերը: Խաղաղեցում՝ առանց
բռնութեան: Այդպէս վարուեցան գաղութարարները, իրենց գրաւած երկիրներուն
մէջ հաստատելով իրենց դպրոցները, փոխանցելու համար իրենց արժէքները,
պատրաստելու համար իրենց հաւատարիմ եւ իրենց պէս մտածող տեղական
ընտրանի, հասարակաց դարձնելով հաղորդակցական իրենց լեզուն: Այդպէս
եղաւ անգլերէնի, ֆրանսերէնի, ռուսերէնի ուրիշ մեծ ու պզտիկ տիրողներու
պարագային պարագային:
Այն ժողովուրդները, որոնք նիւթապաշտութեամբ, սպառողական ընկերութեան
բարիքներէն օգտուելու ցանկութեամբ, այս կամ այն միջազգային համարուած
լեզուին կը յանձնուին, այդ համարելով ազատականութիւն, խորհելով որ
կ’արդիականան եւ կը յառաջդիմեն, իրենց ազգային լեզուն կը համարեն
նախնական, անգործնական, աղքատ ազգականի լեզու, մասնակից եւ մեղսակից
կ’ըլլան լեզուասպանութեան: Տեղական լեզուն կամ միջազգային համարուած
լեզուն իւրացնել եւ իւրացուիլ անոր կողմէ, կարծէք ճիգ մըն է հիւրընկալ երկրին
եւ ժողովուրդին համակրանքը շահելու:
Լեզու մը սպաննելու անշեղ ճանապարհը ուրիշ լեզուի մը պարտադիր
ուսուցումն է, մանաւանդ երբ ան շրջապատի կեանքի լեզուն է: Պետութիւններու
կազմակերպման եւ կեդրոնացման հետեւանքով, տեղական եւ շրջանային
լեզուներ, չօգտագործուելով որպէս պաշտօնական յարաբերութեան եւ
հաղորդակցութեան լեզու, չզարգացան, երբեմն տեւեցին որպէս գաւառաբարբառ: Ուսուցման պետականացման եւ կեդրոնացման հետեւանքով
միակ լեզու մը որդեգրուեցաւ երկիրներու մէջ, որ դարձաւ ընդհանուր՝
քանի զարգացաւ գրաճանաչութիւնը: Միօրինակացման նպաստեց նաեւ
բանակը: Գաղութարարները ոչ միայն դպրոցներով, այլ նաեւ բանակով լեզուի
միօրինակութիւն ստեղծեցին: Օրինակ, Խորհրդային Միութեան պարագային,
դպրոցի կողքին, բանակ գացող հայը, որ իր երկրէն դուրս կը ծառայէր,
կ’ընդգրկէր ռուսերէնը:
Լեզուական միօրինակութիւն կը ստեղծուի պետական կեդրոնացուած
ուսուցումով, բանակով եւ լրատուութեամբ: Եւ տեղական, շրջանային,
մասնակի, բարբառային լեզուները կը դատապարտուին անհետացման.
լեզուասպանութիւն, linguicide: Հետեւանքները քննելու համար մեր ժողովուրդի
ղեկավարութիւնները, ներսը եւ դուրսը, ցուցաբերա՞ծ են, կը ցուցաբերե՞ն
ազգային-քաղաքական վերաբերում: Պիտի գիտնա՞նք պահ մը հեռանալ
անմիջականի ստրկացումէ: Եւ ազգը եւ անոր մշակոյթը համարել էական մեր
ինքնութեան համար:
Գաղտնիք չէ: Ամէն տարի քսան հինգ լեզուներ կ’անհետանան, քանի որ այդ
լեզուներով խօսող եւ գրող չեն մնար: Մինչեւ դարավերջ աւելի քան երկու հազար
լեզուներ պիտի կորսուին, անոնք իրենց հետ պիտի տանին տեսնելու, զգալու
եւ աշխարհը ընկալելու իւրայատկութիւններ: Աղէտ՝ որ կրնայ շեշտուիլ վայրագ
համաշխարհայնացմով: Գիտակից անհատը եւ գիտակից ազգը կրնան առաջքը
առնել աղէտին, եթէ հաւատարիմ մնան իրենց քաղաքական եւ մշակութային
ինքնութեան, մերժեն այլանալ, չընդունիլ պատմամշակութային այլասերումը:
Վերջերս յօդուածի մը մէջ կարդացի homo consumerusի հետեւութեամբ,
homo ventrus բանաձեւումը, ժամանակակից քաղաքակրթութեան սպառող
մարդու վերածումը սոսկ փորի մարդու, հեռանալով դարերու ընթացքին

կերտուած հոգեբարոյական արժէքներէ եւ ինքնութիւն մշակոյթէ: Հայը, այսօ՛ր,
իրատեսութեամբ եւ առանց ճապկումներու հարց պէտք է տայ ինքնիրեն, թէ ո՞ւր
կը գտնուի ինք այս ահեղ հոլովոյթին մէջ: Առաջին հերթին ղեկավարութիւնները
այս հարցումը պէտք է տան իրենք իրենց, ստանձնեն պատասխանատուութիւն,
առանց ամբոխահաճական տուրք տալու homo ventrusին:
Տարիներէ ի վեր, այս հարցերով, կ’ահազանգէ լեզուաբան եւ ֆրանսական
ակադեմիայի անդամ Քլոտ Հաժէժ: Ան կը խօսի Խաղաղական ովկիանոսի
սառոյցներուն մէջ բռնուած կէտի մասին, զոր փրկելու համար հզօր տէրութիւնները հսկայական միջոցներու կը դիմեն, օրինակելի համագործակցութեամբ,
բնութեան պաշտպանութեան եւ այլ մրցակցութիւններ մէկդի դնելով: Գիտնականը կ’ըսէ. «Եւ լեզուները, ո՞վ անոնցմով կը մտահոգուի»: Եւ կը շարունակէ.
«Մեր տեսակը, այնպէս որ է, լեզուներն են որ զինք փոխած են»: Այս միտքերը
կը գտնուին Քլոտ Հաժէժի «Կասեցնել լեզուներու մահը» (Halte à la mort des
langues) գիրքին մէջ:
Քանիցս յիշած եմ ֆրանսացի ծիրանաւոր Փոլինեաքը, որ կապիկի մը վանդակին
առջեւ, կ’ըսէ. «Խօսի՛ր եւ քեզ մկրտեմ»:
Ղեկավարութիւնները իրենց ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնեն անմիջական լուծման կարօտող հարցերու վրայ, ինչպէս տնտեսութեան եւ բնապահպանութեան, այս օրերուն, մարդոց կեանքին սպառնացող համաճարակ
պսակաձեւ ժահրին: Միթէ՞ անոնք պատասխանատու չե՞ն նաեւ լեզուներու
կորուստին համար, նոյնիսկ երբ վտանգուածը իրենց լեզուն չէ: Ռուսիոյ,
Ամերիկայի, Չինաստանի, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, արաբախօս եւ սպանախօս
երկիրներու ղեկավարութիւնները պարտականութիւն պէտք է համարեն
վտանգուած լեզուներու պաշտպանութիւնը, այս վերաբերումը մարդկային
իրաւունքի պաշտպանութիւն է, իսկական մարդկայնութիւն, հիւմանիզմ,
նոյնքան կարեւոր՝ որքան սովի կամ համաճարակի պարագային հասցուած
սնունդը եւ դեղը:
Լեզուն ոչ միայն անմիջականի ըմբռնում է, այլ սերունդներու անցած ուղիի:
Անով կը ստանանք եւ կը կտակենք աշխարհայեցողութիւն մը: Լեզուի բառով կը
կազմակերպենք մեր շրջապատը, կ’իմաստաւորենք, գաղափար եւ պատմութիւն
կ’իւրացնենք, գերանցելով homo ventrusը:
Լեզուասպանութիւնը չի սպառնար միայն պզտիկ լեզուներուն, այլ նաեւ անոնց
որոնք դեռ մեծ կը համարուին, եթէ ընդդիմութիւն չկազմակերպուի:
Մեզի համար էական խնդիր պէտք է ըլլայ հայերէնի պաշտպանութիւնը:
Անընդունելի պէտք է համարել հայերէնի աղճատումը, խեղճացումը,
բառապաշարի սահմանափակումը, շարահիւսութեան տեղատուութիւնը,
օտարաբանութիւններու որդեգրումը եւ օտար բառերու խճողումով հայերէնի
օտարումը: Եթէ սփիւռք(ներ)ի մէջ արեւմտահայերէնի բառապաշարի խեղճացում կայ, նուազում, արեւելահայերէնի մէջ՝ անտեղի եւ անսանձ կերպով
հազարաւոր օտար բառերու ներխուժում: Կը կրկնեմ. հազարաւոր: Անոնց
համապատասխան հայերէնները ունինք, եթէ երբեմն չունինք անգամ, ինչ
պատճառ կայ որ հայ լեզուաբանը, հայերէնի գիտակ անձը, հայերէն արմատներու վրայ նոր բառ չստեղծեն, ինչպէս կ’ընեն ուրիշներ:
Իւրաքանչիւրի քմայքով օտար բառերու վայրագ գործածութեամբ հայերէնը չի
հարստանար: Նկարագիր կը փոխէ: Ինչու չըսել նաեւ, որ այդ ընողները իրենք
չեն տիրապետեր հայերէնի: Հայերէնը, ինչպէս ֆրանսացին կ’ըսէ, սպանական
իջեւան չէ, auberge espagnol, ուր մտնողը եւ ելլողը յայտնի չեն:
Պարզ. հայերէնը պաշտապանութեան պէտք ունի այսօ՛ր, հայերէնի համար
անզիջող պայքար պէտք է մղել, պոռալ պետութեան եւ ղեկավարութիւններու
պատասխանատուութիւնը: Այսօրուան պատկերի տրամաբանական ընթացքով,
հայերէնի անհետացումը անխուսափելի է: Այս պատճառով ալ, հայերէնի
լայնածիր պաշտպանութեան քաղաքականութիւն հարկ է մշակել եւ գործադրել:
Ազդեցութիւններու առջեւ տեղի տալով, մտաւորական ծուլութեամբ բառամթերք
եւ շարահիւսութիւններ կապկելով, կը պատրաստենք լեզուի մահը:
Ի հարկէ լեզուն կ’ապրի եթէ խօսուի եւ գրուի, կ’ապրի խօսողներով եւ
գրողներով:
Կարգ մը լեզուներ, որոնք անցեալին խօսուած եւ գրուած են, եղած են պետական
լեզու, այսօր երբեմն կը շարունակեն տեւել նուազուրդով, մնալով որպէս
ծիսական լեզու, ինչպէս ասորերէնը, ղպտիներու լեզուն (copte) եւ մեր գրաբարը:
Այսօր ամենէն աւելի խօսուած լեզուներն են չինարէնը, սպաներէնը, հինտին,
արաբերէնը, փորթուկերէնը, պենկալին, ռուսերէնը, թրքերէնը, ֆրանսերէնը՝ եթէ
նկատի առնուին ֆրանսախօս ափրիկեան երկիրները: Տնտեսութեան, կենցաղի,
բարքերու եւ հաղորդակցութիւններու զարգացումով եւ արագացումով,
բազմաթիւ լեզուներ վտանգուած են, դատապարտուած են կորսուելու, եթէ
անոնց տէր ժողովուրդները չգիտնան պատշաճելով հանդերձ ինքնուրոյնութիւն
պահել:
Այսինքն, ժողովուրդ մը պէտք է ունենայ լեզուատիրական քաղաքականութիւն,
չխրի կրաւորականութեան տիղմին մէջ:
Այս հաստատումներու լոյսին տակ, այսօ՛ր պէտք է որ յանձնառութեամբ զտենք
մեր լեզուն, հարազատութեան խորքի վրայ զայն զարգացնենք եւ հարստացնենք,
առանց մեր պարտութիւնը (կամ անգրագիտութիւնը) չափանիշ համարելու:
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Պիտի Խօսի՞նք Լեզուասպանութեան՝
Սողսկող Ցեղասպանութեան Մասին
Սկիզբը Էջ 06
Այս խնդիրը դիրքապաշտութիւններէ, դասական
վէճերէ, քաղաքական նկատումներէ, յաւելեալ
իրաւունքներէ վեր պէտք է դասել, նախաձեռնել
եւ գործել:
Իւրաքանչիւր մարդ որ կ’ապրի այս մոլորակին
վրայ, իւրաքանչիւր հայ, ներսը եւ դուրսը, ինչ ալ
ըլլան իր համոզումները եւ կեանքի պայմանները,
անկեղծութեան պահու մը, պէտք է մտածէ Քլոտ
Հաժէժի գիրքի 219րդ էջի խօսքի մասին, քանի որ,
իւրաքանչիւր լեզուի անհետացումով, կը կորսուի
«մեր մարդկութեան տիեզերական խորքը»… «հարկ
է ընդունիլ, որ իրականութիւն է, որ լեզուի կորուստը
կորուստն է այն գործիքին՝ որուն միջոցաւ մշակոյթ
մը ամենէն աւելի կ’արտայայտուի ուղղակիօրէն:
Ան ծանրակշիռ կորուստ է ինքնութեան մը պահպանման եւ այն խորհրդանշական ուժին համար, որ
լեզուի գործածութիւնը կ’ընձեռէ վերջինին»: Այսինքն
լեզուն մարդու եւ ժողովուրդի հոգեբարոյական
ինքնութիւն կերտող ուժականութիւնն է:
Սփիւռք(ներ)ի պարագային հայերէն ուսուցանող
դպրոցը պերճանք պէտք չէ համարուի: Հայ մարդիկ,
հրաժարելով աժան քաղքենիական մոլուցքէ,

յանձնառութեամբ իրենց զաւակները պէտք է
յանձնեն հայ դպրոցի խնամքին: Իսկ ազգը ինք,
հայկական վարժարանի դռները բաց պէտք է
պահէ համեստ եւ ժողովրդական ընտանիքներու
զաւակներուն առջեւ, դրամը պայման պէտք է չէ
ըլլայ հայածնունդ մանուկին եւ պատանիին հայ
դպրոց յաճախելու: Եւ մանաւանդ, մանրավաճառի
տրամաբանութեամբ, պէտք է դադրի դպրոց փակելէ, բանայ նորերը:
Գաղտնիք չէ, որ հայկական վարժարաններ կան,
ուր համեստ խաւերու հայ տղաք չեն կրնար մուտք
գործել, քանի որ իրենց ծնողքի ամբողջ եկամուտը
անբաւարար պիտի ըլլայ կրթաթոշակը վճարելու:
Այսինքն, հայ դպրոցը ազգային առաջնահերթ
քաղաքականութիւն պիտի ըլլայ Հայաստանի
եւ ազգի համրանքի աւելի քան կէս սփիւռքի
համար: Այս մանրուք չէ, երկրորդական չէ, այլ՝ ազգի
հեռանկարային իրաւ գաղափարախօսութիւն: Ոչ ոք
իրաւունք ունի հայ տղան հայկական վարժարանի
մէջ ուսանելու իրաւունքէ զրկելու:
Որպէսզի չըլլայ լեզուասպանութիւն, եւ անոր հունով՝
հայասպանութիւն:
Ղեկավարութիւններու հասակը այսպէս պէտք է
չափել եւ ըստ այնմ վստահութիւն յայտնել:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Մարտիկի Երգը

Թռչէի մտքով տուն,
Ուր իմ մայրն է արթուն,
Տեսնէի այն առուն,
Կարօտով ես անհուն,
Որ ամէն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Կարկաչում էր սարերում:

Թեքուէի աղբիւրին,
Կարօտած պաղ ջրին,
Լինէի հանդերում,
Մեր կանաչ մարգերում,
Ուր ծաղկունքն են բուրում,
Ուր մանուկ օրերում
Հովն էր ինձ միշտ համբուրում:
Հայրենիքն իմ սրտում՝
Թէ չընկնեմ ես մարտում,
Ա՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կը գամ ես կրկին,
Կը սփոփեմ քո հոգին
Համբոյրով սրտագին,
Կը սեղմեմ քեզ իմ կրծքին:
ԳԵՂԱՄ ՍԱՐԵԱՆ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արցախի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Հաստատուած Մէկ Դէպք Կայ
Արցախի առողջապահութեան նախարարութեան փոխանցած տեղեկութիւններով, նախորդ
օրը ՀՀ ուղարկուած երկու փորձանմուշներու
հետազօտութեան արդիւնքները այսօր պարզուած
են, մէկը՝ դրական, միւսը՝ բացասական:
«Հաստատուած դէպքին մասին հարկ կը համարենք յիշեցնելու, որ վերջինս Ապրիլ 2-ի առաւօտեան
շտապ օգնութեան մեքենայով տեղափոխուած էր
Քաշաթաղի բուժմիաւորում եւ մեկուսացուած,
որովհետեւ Արցախ վերադարձած էր ՀՀ-էն՝
«վարակի օճախ» համարուող բնակավայրէ:
Երկրորդ քաղաքացին, որմէ փորձանմուշ վերցուած
է, եղած է ՀՀ-էն վերադարձող քաղաքացիի
հարեւանուհին, որ Ապրիլ 4-ին, այլ խնդիրով
տեղափոխուած էր նոյնի բուժմիաւորում»,- նշուած
է հաղորդագրութեան մէջ:
Ըստ հաղորդագրութեան՝ ապահովութեան նկատառումներով, նախօրօք ինքնամեկուսացուած

է 17 քաղաքացի: Այդ քաղաքացիները առ այժմ
որեւէ ախտանիշներ չունին:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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³éÇÃáí ³ÕûÃùáí ÉáõÍ»É å³ÑùÁ« ë³Ï³ÛÝ« ê. Ð³Õáñ¹áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ëå³ë»É ³õ»ÉÇ
µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ£

ԲԻՒԶԱՆԴ ԳՈՃԱՄԱՆԵԱՆ
(1909 – 1999)
«Մայրը երկու երեխայով»
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ կը թեթեւցնէ
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«Արցախը Պատրաստ Է Ինքնապաշտպանութեան
Անհրաժեշտ Գործողութիւններու».Արցախի Արտաքին
Գործոց Նախարարութիւն
Արցախի
Հանրապետութիւնը
պատրաստ է ձեռնարկելու ինքնապաշտպանութեան
անհրաժեշտ բոլոր գործողութիւններու`
միջազգային իրաւունքի կանոններուն եւ, յատկապէս` ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան դրոյթներուն համաձայն: Այս մասին նշուած է Ատրպէյճանի կողմէ 5 ապրիլի զինադադարի
դրութեան խախտման վերաբերեալ
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
յայտարարութեան մէջ:
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութեան
համաձայն` նախարարութիւնը մտահոգիչ նկատած է այն, որ միջադէպը տեղի ունեցած է ԵԱՀԿ-ի
գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչի գրասենեակին
կողմէ զինադադարի դրութեան
դիտարկման
ժամանակաւոր
դադրեցման լոյսին տակ եւ այնպիսի
պայմաններու մէջ, երբ ամբողջ
աշխարհը կը պայքարի «Քորոնա»
ժահրի համավարակին դէմ:
«5 Ապրիլ 2020-ին ատրպէյճանական կողմը հերթական անգամ
խախտած է Արցախի եւ Ատրպէյճանի զինուած ուժերու շփման
գիծին մէջ զինադադարի դրութիւնը, որուն արդիւնքով Արցախի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի զինուոր մը վիրաւորուած է:
Մտահոգիչ է, որ այս դէպքը տեղի
ունեցած է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի
գրասենեակին կողմէ զինադադարի
դրութեան դիտարկման ժամանակաւոր դադրեցման եւ այն պայմաններուն մէջ, երբ ամբողջ
աշխարհը կը պայքարի «Քորոնա»
ժահրին դէմ:
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները
նման սադրանքներով բացայայտ
արհամարհանք կը ցուցաբերեն
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ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար
Անթոնիօ Կութիերեսի` ամբողջ
աշխարհին մէջ զինադադարի ապահովման կոչին` ամբողջ մարդկութեան ջանքերը ուղղելու համաշխարհային
մարտահրաւէրին`
«Քորոնա» ժահրի յաղթահարման,
ինչպէս նաեւ կ’անտեսեն ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահներու` տագնապի կողմերուն
ուղղուած կոչերը` խստօրէն պահպանելու զինադադարի դրութիւնը եւ զերծ մնալ որեւէ սադրիչ
գործողութիւններէ, որոնք կրնան
այս բարդ ժամանակաշրջանին
բարձրացնել
լարուածութեան
մակարդակը:
Պաքուի
ապակառուցողական
վարքագիծը դարձաւ ազրպէյճանական
իշխանութիւններու
անպատասխանատուութեան եւ
յարձակողապաշտ քաղաքականութեան հերթական դրսեւորումը
եւ միջազգային հանրութեան կողմէ
պէտք է արժանանայ ամէնէն
խիստ գնահատականին եւ դատապարտման:
Վերահաստատելով իր յանձնառութիւնը` յարգելու զինադադարի
եւ անոր ամրապնդման մասին
համաձայնագիրները, ինչպէս նաեւ
ընդհանուր քարտուղարի` ամբողջ
աշխարհին մէջ զինուորական
գործողութիւնները դադրեցնելու
կոչին` Արցախի Հանրապետութիւնը
յամառօրէն կոչ կ’ուղղէ Ատրպէյճանին իրականացնելու ստանձնած
պարտաւորութիւնները եւ հրաժարիլ
սադրիչ գործողութիւններէ:
Միեւնոյն ժամանակ, Արցախի
Հանրապետութիւնը պատրաստ
է ձեռնարկելու ինքնապաշտպանութեան անհրաժեշտ բոլոր գործողութիւններու` միջազգային իրաւունքի արժէքներու եւ, յատկապէս`
ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան դրոյթներուն համաձայն», նշուած է
յայտարարութեան մէջ:

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش
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