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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանան Վերադարձած Քաղաքացիներէն 13
Հոգին Քննութեան Արդիւնքով Քորոնա Ժահրով
Վարակուած Ելան
Լիբանան նոր վերադարցած քաղաքացիներէն 13 հոգիին քննութիւնը դրական արդիւնք ցոյց տուաւ, հաստատելով,
որ անոնք վարակակիրներ են:
Այս մասին յայտարարեց Առողջապահութեան նախարարը: Նշեամէկը
Իսթանպուլէն: լ քաղաքացիներէն 7-ն
եկած էին Մատրիտէն, 4-ը՝ Փարիզէն:
Կայ նաեւ պարագայ մը, որ անձնական

«Եթէ Այս Ընթացքը Շարունակուի, Այդ Կը
Նշանակէ Ծանր Փուլը Անցած Ենք» Փաշինեան
Կարեւոր Դիտարկում Կատարեց «Քորոնա»
Վարակի Դրութեան Մասին

օդանաւով հասած էր Լոնտոնէն:
Իսկ Լիբանանի մէջ բնակող 15 հոգի ալ վարակակիր գրանցուեցան երէկ օրուայ
ընդհանուր թիւը հասցնելով 28-ի: Երէկուայ վերջին տուեալներով Լիբանանի
տարածքին վարակուած են 576 անձեր:
Գիտական մօտեցում ունեցող շատ մը մասնագէտներ կասկածով կը մօտենան
յայտարարուած թիւերուն եւ կը շեշտեն, որ եթէ, օրական 2500 քննութիւն
չկատարուի, վարակուածներու թիւին պատկերը ամբողջական պիտի չըլլայ:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Միացեալ Նահանգներու Մէջ Մէկ Օրուան
Ընթացքին Մահացած Է 1700 Վարակակիր. CNN
ԱՄՆ-ի մէջ նոր «Քորոնա» ժահրի
հետեւանքով մահացութիւններու
թիւն ամենաբարձր մակարդակի
հասած է, մէկ օրուան մէջ` 1700
մարդ: Այս մասին կը հաղորդէ
«Արեւելք» յղում կատարելով CNNին,
որ իր կարգին կը վկայակոչեէ Ճոնս
Հոփքինսի համալսարանի կողմէ
դաշնային եւ տեղական իշխանութիւններու տուեալներու հիման վրայ եղած հաշուարկները:
Նոր տիպի «Քորոնա» ժահրի բռնկումը գրանցուած էր 2019-ի վերջը
Կեդրոնական Չինաստանի մէջ եւ տարածուած է աշխարհի երկիրներու մեծ
մասին մէջ եւ Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան
կողմէ ճանչցուած է որպէս համաճարակ:
Ըստ Ճոնս Հոփքինսի համալսարանի տուեալներուն` ԱՄՆ-ի մէջ վերջին
տուեալներով գրանցուած է «Քորոնա» ժահրով վարակման աւելի քան 396,000
դէպք: 12,722 մարդ մահացած է, առողջացած է 21 763 մարդ: Մէկ օրուան
համար մահացութեան նախորդ ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցուած էր 3
ապրիլին` 1400 մարդ:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն անդրադարձած է Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուելու հաստատուած
դէպքերու վիճակագրութեան։
Վարչապետը «Ֆեյսպուք»-ի իր էջին կատարած գրառմամբ նշած է, որ կը
պահպանուի զգուշաւոր լաւատեսութիւնը․
«Այսօր ունինք «Քորոնա» ժահրի 28 նոր դէպք՝ 311 քննութենէն: Առողջացմամբ
դուրս գրուած է 27 քաղաքացի: Բուժուածներու ընդհանուր թիւը 114 է,
հիւանդանոց գտնուողներունը՝ 758: Հիւանդներու մօտ 90 տոկոսը նոյնիսկ
ջերմութիւն չունի:
Ընդհանուր առմամբ զգուշաւոր լաւատեսութիւնը կը պահպանենք: Եթէ
այս վիճակագրութիւնը շարունակուի, կը նշանակէ՝ «Քորոնա» ժահրի ծանր
շրջանը յաղթահարած ենք եւ գագաթնակէտը եղած է 31 մարտին», - գրած
է ՀՀ վարչապետը:

Արցախի Ընտրութիւններու Երկրորդ Փուլը
Պիտի Կայացուի 14 Ապրիլին
Նախօրէին կայացած է Արցախի
Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբի հերթական նիստը` յանձնախումբի նախագահ Սրբուհի Արզումանեանի նախագահութեամբ:
Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1506361 (193.3/1 միլիոն), մահացած են 88100 (11.3/1 միլիոն), բուժուած են 319292 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 576, մահացածներ` 19, բուժուած` 62
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 881 մահացածներ` 9, բուժուած` 114
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 75442 նոր վարակուածներ 6,066 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:
վարներու
պետութեան
մերօրեայ բնականգամ
եթէ »Ý
ØÇÝã լուսանկարները։
³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûԴրէք
Ý³ï³ñ Ü³
Ñ»ï í»ñու
çÇÝ բարեկամներուն.
μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
ëå³ÝÝáõ³Í
Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦մշակութաÅ³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³
ãáñë Ãáõñù
½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇփոխած
³óÇ Ññ³Ù³են
Ý³ï³ñ
ÙÁ£
ñáõ
ÃÇõÝÁ
ÁÝ
Ï»
ñ³
ÛÇÝ
ó³Ý
ó»
ñÁ
Ïþû·
ï³
արեւմտահայութեան
չութեան
գրեթէ
կէս
մասին։
Կը
յիշեն
հարկադրաբար
կենÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍá³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
յին ժառանգութեան
գանձերու
լուհազարամեակներու
ընթացքին
սաձեւը,
առաջին
իսկ
յարմար
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
¶©-ä³ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓ1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³Ý
Ø³å
Ô³½áõÇ Ýß»ó«
áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñվերաÝ»ñ ëå³Ýստեղծած
եւñÇÏ
ներկայիս
անտէր
ու ñáõùառիթի
պարագային
óÇÝ»ñÁ ³Ù»
»³Ý í³ñã³Ï³½
ÙÇÝ
Ý³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õսանկարները, կիսուեցէք ԱրեւմտեÏ³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
Ýáõ³Í »Ý ³ÙμáÕç ³Ýó»³É »ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇåÇáÛ ³½·³ï»
Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
÷áË³Ýó»եկեղեցիներն
Éáõ ù³ç³É»ñ»ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
ան Հայաստանի
ձեզի
հասանելի
աւերակ
դարձած
ու
դարձած
են
իրենց
ակունքներուն։
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙպատկերներով։ Եւ ընդամէնը մէկ վանքերը, քաղաքներն ու գիւղերը,
Հազար-հազարները
ատոր հնա»ñÏ³ñ³ï»õ
å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³Ñ³ó³Í ¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³պարզ
գրութեամբ՝
ԵՍ
ԿԸ
ՅԻՇԵՄ
թաղամասերն
ու
տուները,
ծառերն
րաւորութիւնը
ուղղակի
չեն½³Æð²Ü ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï
ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³կամ
ԿԸ
ՅԻՇԵՄ»:
ու
միրգերու
համուհոտի
մասին
ունեցած,
սակայն
հայկակաÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
³Ûë ¹Ç³Ï
Ý»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù
ãáõÝÇ ու
½³ÝáÝù
ÈÇåÇ³Ï³Ý Ï³ñարդէն Հայոց Ցեղասպա- տատիկներու պատմութիւնները,
նութեան
ոգին
յիշողութիւնը
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõՇատոնց
ÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
նութիւնը դուրս եկած է ցեղական պարերն ու երգերը, մոռցուող
ապրած է անոնց մէջ յետագայ
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
Ç³óÇ կեանքի
³Ñ³μ»ÏÇãÁընթացքին։
Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³çՄարդիկ
Ëáëïáí³Ý»յիշողութեան, այսինքն՝ լոկ հայե- բարբառի քաղցրութիւնը։
Կը§êáõñողջ
Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾ Âð²Øö ó³õ«
áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
²ÛÝ
×³
ñÇ
μá
Éáñ
Ñ³ë
ï³
ïáõ
ÃÇõÝ
Ý»ñÝ
áõ
Ï»¹
ñáÝ
Հայոց Ցեղասպանութեան 105- րու նկատմամբ
գործած յանցա- յիշեն հայ մտաւորականութեան
մաքառած
են,½ñ³պայքարած
»Ý« »ñμ ½Ç
ñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ
Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ýեն
Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõõ³Íáõ³Íու¿« հերոսացած
»õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½ոչ
Ù³Ï³
Û³Ý¿Ý կռուի
û·ÝáõÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Ûù³զուտ
ñÇÝ Ù¿ç Æñ³
ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³
ñ³ñ³Í ¿ ØÇ
³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
րդ
ընդառաջ՝
Հայոց
հայկական
պայծառ
ներկայացուցիչները.
միայն
Ý»ñÝտարելիցին
áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ
μ³ó »Ý: ÆëÏ Åá
Õáíáõñ¹Á ÏÁգործութեան,
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»ï»õ
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»õ»
ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³ողբերգութեան
Ցեղասպանութեան
թանգարանգրողներն
ուÑ³Ý·
բժիշկները,
լրագրողդաշտին
մէջ,áõ³Í
այլ նաեւ՝
գոյատեւման
å³ß³ñÙ³Ý
ï³Ï ³éÝ
¿ÇÝ¦« Û³Ûï
Ý»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»սահմաններէն.
ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í
ØÇ³ó»³É Ü³
Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øá
ñáõáñáõ³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»å»ï¬½ûñ³
í³ñ Ô³½áõÇ£ պայքարին։ Ծնողները
ã³Ï³½
ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõողբերգուÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦
Å³Ñու
ñÇÝª արուեստագէտները,
¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³- ճարհիմնարկը
կոչով կը դիմէ անիկա
համամարդկային
ներն
ամենօրեայ
ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏáõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
ø³Õ³ù³å»ïáõքաղաքացիներուն,
Ã»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³Ýթիւն
Հայաստանի
է,
դէմ
գործած
տարապետներն
ուñ»Ýնկարիչները,
փրկած են զաւակները, փոքրերը՝
Õáñմարդկութեան
¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³Ù
ÉáÛ ³ëáõ
ÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ
»ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹
³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³óùÇÝչարիքներէն
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ
³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·- ñÁ
ëï»Õ
Í»ÉáõÝ բազմահմուտ
Ñ³Ù³ñ£
հայ
ժողովրդին
ու
անոր
բարեամենամեծ
մէկը։
Չարիք,
կը
յիշեն
արհեստամեծերը, հարեւանը՝ հարեւանը,
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ·ÉË³õáñ³μ³ñյորդորելով
ùÝÝ³ñÏáõ»Ապրիլ
ó³Ý ëÝÝ¹³Ù
կամներուն՝
24-ինÃ»ñùÇորուն միջազգային
ճանաչման
ու ÃÇõÝÁ
ւորները,
վաճառականներն
ու ծանօթը՝ անծանօթը։ Կիսած են
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³
í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿նաեւ
³ÝáÝù û·
ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³
û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³
μ»ñ»յիշեն
Éáõ »õ û·Ý»
Facebook-ի
լուսանկարհետեհողիÏ³Ýմշակները։
Կը
որբերը
կտոր մը
հացը անապատի
մէջ,
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñիրենց
·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý
Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõդատապարտման,
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ ¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï
·áñÍ³¹փոխարինել
ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³
Ñ³Ï³Ý ã³այդ
÷³ÝÇßÝ»ւանքներու
ները
յատուկ
վերացման
արդափրկողներն
ու³é³ç«
միսիոներները,
թէ՝
որբանոցի։
Ընտանեկան
åÇïÇ ïñ³
Ù³¹ñ»Ýù£ àãհարցը
áù áõÝÇ ³ÛÝ«
ÇÝã áñ Ëûë
ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ
¹áõù å³Ï³ëáñ¹ մեծ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦ áõÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Ýù ØÇ³ó»³É
³Ýíï³Ýհամերաշխութեան
·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
նպատակով
ստեղծուած շրջա- րութեան
համար պայքարի ծիրին մարդասէրներն ու բարերարները։
ու փոխօգնու³éáõÙÝ»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 éáõë³ÙÇñ É»é¦ Ïá
ÙÇï¿Ý ³éûñ
»³Û ¹ñáõմէջ
Ï³óÇÝ»ñ¹«
ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý Å³Ñ
ñÁ յիշեն
նակիÐÚ¸
մէջ§Î³ñ
առնուած
իրենց
հարաէ։ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»
ԿըñÇյիշեն
հպարտութեամբ,
կը
թեան,
դժուարին
պահերուն
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¿ ÇÝãզատներու՝
զոհ
կամ
վերապրող՝
Մէկ
դար
անցած
է
1915-1923
գորովանքով։
միմեանց
հասնելու,
ձեռք
մեկնելու
Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ
êáõñÇáÛ å³Ý»ñáõÝ¦£
ù³Ýá°í ÑÇÙÝ³õáñ »Ý ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«
Ù¿ç:
ß³
ñáõ
ÙÁ
»õ
çÝç»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ
å³ï
Å³ÙÇ
çáó
Ý»ñÝ
áõ ëáõñÇ³²Ý¹
ñ³
¹³é
Ý³
Éáí
³ÛÝ
Ýßáõ
ÙÇÝ«
Ã¿
ÇÝù
Çë
ë³
Ï³ÛÝ
»Ã¿
³Û¹
Ù»
Õ³¹
ñ³Ýù
Ý»
ñÁ
·á
Ûáõ
ÃÇõÝ
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁանոր
ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù
Ù»ñ Ñ³Ûñ»թուականներուն
լուսանկարներով,
բացամարդկութեան եւ Մէկ դար անցած է Ցեղասպանութեբացառիկ
օրինակներ
եղած
են
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
կայութեան
պարագային՝
անունքաղաքակրթութեան
դէմ
գործած
նէն։
Ատիկա
հսկայական
ժամաՑեղասպանութեան
տարիներուն՝
²ë³ï
»õ
ÞáÛ
Ïáõ
Ñ³
Ù³
Ó³Û
Ýáõ
ÃÇõÝ
·á
Û³
óáõ
óÇÝ
Û³é³Ã»³Ý
ÛÕ³Í
¿
áõ
Õ»ñÓ
ÙÁ«
áñáõÝ
Ù¿ç
Ýß³Í
¿
Ýáñ
ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇ£
Â»
ñ»õë
Ó»ñ
¹»
Õá
ñ³Û
ùÁ
ÙÇ
çáó
¿ª
³Ý·³Ù« ³Ûë ï³·Ý³åÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É óáõó³μ»ñ»Ý
çÇÏ³ÛÇÝ արժանի
áñ¹»·ñáõ»ÉÇù
Ñ³ë³ñ³մասին
Ï³ó ù³Õ³
ù³Ï³Ýáõու
ÃÇõÝ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý
³éÝãայդ
áõ³Íª ³é³
õ»É »õë
ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý
ÃÇõÝÁ£ Ò»ազգանունով,
նաեւ
յանցագործութենէն,
սակայն
նակ
է։ ï³
Փոխուած
են¹áõժամանակնեանոնց
վէպեր
³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³Ïóáõ
ÃÇõÝ: փոքր պատÝ»ñáõÝ áõ ³éÝáõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñáõÝ ßáõñç£
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ»- ½Ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ íëï³ÑÇÉ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ

ԿՈՉ

ԵՍ ԿԸ ՅԻՇԵՄ. Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանը Կ՝առաջարկէ
Ապրիլ 24-ին Փոխարինել Facebook-ի Լուսանկարը

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

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

մութեամբ
մը անոր կամ անոնց ոճիրին
հետեւանքները
մինչ
րը. ²ÉÇ
ներկայիս
բանաստեղծութիւններ գրելու։
Éáõ àõ³
ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³
Ï³Ùáõօրս
Ã»³Ý ë¿Ûï
Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£ Հայաստանի երիտաßñç³Ýó»Ýù:
Ù³ëÇÝ«կու
Âñ³Ù÷
Áë³Í ¿©իրենց
§Æñ³ÝÇÝ« ։ÐÇõՀայ
ëÇë³Æñ³ÝÇՀանրապետութիւնը
·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ Ëûë
մասին։
զգացնել
տան
սարդ
երեսուն
Ուստի մենք պէտք է շարունակենք
ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»- ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
ÐÚ¸ §Î²ðտարածած
ØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾մարդիկ կը յիշեն Ցեղասպանութեան
Թանգարան-հիմնարկի
տարեկան
է։ Եկած
նաեւ
յաւուրÂ²ø
պատշաճի
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ Çñ³Ý
»³Ý å»ïáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñէ ÃßÝ³
ÙÇÝ« որոշ
Ð²È¾ä¬È²
Æ² §¾Ø¬4¦արժեւորել
Ö²Ø´àôÜ
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõհաղորդագրութեան մէջ նշուած է. զոհ իրենց
պապերն
ու
տատերը,
իրողութիւններ
վերաիմաստաւոբարոյական
ու արժանապատիւ
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí Ã³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
ìð²Ú èàôê¬Âðø²Î²Ü...
«Եթէ չկան զոհ կամ վերապրող կը յիշեն
տասնեակներով
մղուած
րելու,
պահուածքի դրսեւորումները, ու
³ïÇÏ³
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³
Ý³Û£ ºÃ¿
Üß»Ýù«վերասահմանելու
áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ժամանակը։
ë³Ý èáõ³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù Ñ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·հարազատներ՝
տեղադրեցէք
ինքնապաշտպանական
մարտե- Ý³
Ցեղասպանութեան
դաժանագոյն նաեւ Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
յարգանքով².ու
¿ç¿ÝհպարտուÂð²Øö
ÎÀ Ú²Úî²ð²
ð¾« àð §øàðàÜ²¦
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³ê³Ï³ÛÝ §èÆ²
ÜáíáëÃÇ¦իրաւունքը
Éñ³ïáõ ·áñÍ³- Ñ³Ý·
Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³
ÏáõÃ»³Ý
Ï³ñÇպայքարած
ùÁ ãáõՑեղասպանութեան զոհ արեւմտա- րու հերոսները,
ապրելու
տարիներուն
հայ
մարդիկ
թեամբ յիշենք թէ´ զոհերը, թէ´
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ ÝÇ¦£
հայ մտաւորականներու, հասա- պաշտպանելու
ելած դիմադրող- են. պայքարած են ոչ միայն զէնթէ´
Û³ÛïÝ»ó,դիմադրողները,
áñ èáõëÇ³Ý »õ Âáõñù
Ç³Ý վերապրող³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
´²ðÎ²ò²Ì¦ ¾ âÆÜ²êî²
Ü¾Ü ները, վերապրողները՝ որոնք քով, պայքարած են ոգիով։ ՀազարÝÏ³ï³éáõÙ
Ý»ñáí ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
րակական-քաղաքական
գորները»։
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
ծիչներու,
ֆետայիներու, շար- հիմքը դարձան ոչ միայն հայկական հազարները չեն դաւաճանած իրենցÜ³Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
õÇ ³ÙμáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùÛ³Ûքային
ï³ñ³ñ³Í
¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øá
Å³ÑñÇ Ñ³Սփիւռքի,
Ù³զինուորներու
եւñáÝ³¦
զօրաայլեւ Հայաստանի Հանրա- կրօնին ու լեզուին, հարազատներուն

³ëÇÏ³ Ý³»õ ÇÝã áñ ï»Õ
×³ñ³ÏÇÝ å³ï×³éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í¦ ¿ âÇÝ³ëï³ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ¿ å»ï³Ý¿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
Սկիզբը
Էջ²éáÕ
01ç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½
կրնան
ազդել ընտրութիւններու
ÏÁ ÝÏ³ï»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ñ³ÏÁ §³½·³ÛÇÝ
արդիւնքներուն
¹ñ¹³
å³ï×³éվրայ:
Ý»ñ¿ Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
Ñ³Ï³¹ñ
áõÇÉÁ »õէÙ¿Ï
ù³ß- 2020-ին
Կեդրոնական
³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£ ընտրական յանձնաՆիստին
որոշուած
14¹Çապրիլ
õÇÉÁ£
Âñ³Ù÷
Ý³
»õ
ùÝÝ³
¹³
ï³Í
¿
âÇ
Ý³ë
ï³
ÝÁ
Ù»ñ
Å»
ÉáõÝ
ժողովը ամփոփեց 31 մարտ 2020- կատարել
նախագահական
Ð³Արցախի
ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
³ñÑ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ó³·³Ý·¿Ý ß³ï ·áÑ
»Ý áõին
Արցախի
նախագահի
ընտրութիւններու
երկրորդ
փուլը,
§³½կայացած
·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõ
Ã»³Ý ¹ñë»õá
ñáõÙ ¿¦£
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³Ý³ó»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõ Ý³Ë³
·³ÑÁ Ý³Ë³å¿ë âÇեւ ØÇԱզգային
ժողովի
հերթական
որուն
նախընտրական
քարոզչու¹³ÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñÝ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáÝ³¦
¹ÇÏ
á°ã ÙÇ³ÛÝ
½³Ýó
ընտրութիւններուն
արդիւնքներն
պիտի
սկսիã³
9÷³
ապրիլին:
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½
·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³թիւնը
Ù³¹ñ³Ï³Ý ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ« ³ÛÉ»õ
Ý³ÏÇÝ
ãï»Õ»Ï³óվերաբերեալ
Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ýß»Éáí«որոշում
áñ §³ßË³ñÑÁՔննարկուեցան
Ù»Í
ու
անոնց
նաեւ
ß³ï»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ Ազգային
·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£
»ñ³Ë
ï³·ÇïáõÃ»³Ý Ëûë- Արցախի
տուաւ
առ
այն,
որ
ընտրութիւննեխումբի
ընտրութիւնները:
Âñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ù»ñ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
ËáñÑáõñ
¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³¹³
¿ñ ãÇÝ³Հանրապետութեան
Ï³Ý
րու
նախապատրաստման
եւï³Í
քուէÑ»éáõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùûï»Կեդրոնական
Ý³Ý«
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª ½³ÝáÝù ÷³ëï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»Éáí Ñ³արկութեան
ընթացքին
չեն
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý
å³ñ³·³Ý»ñ Ï³Ùբաշխեց
³Ëï³Ñ³յանձնաժողովը
Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý«
μÅÇßÏÝ»ñáõ տեղի
»õ Éñ³·ñáÕ
Ý»ñáõª ընտրական
³Û¹
Ý»É Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³
ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»
Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»
ունեցած
ընտրական
օրէնսգիրքի
Ազգային
նորընտիր
պատË³Ýáõխումբի
ÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³Ï
Ý»ñÁ »õ ³ÛÉÝ:
²ÛÉáõ »õ íï³Ý·³õáñ í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Ã³ùóÝ»այնպիսի
խախտումներ, որոնք գամաւորներուն
ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏաթոռները:
Ï³ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ç³ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³ñáõ£
ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
å³ï×³éáí£

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Արցախի Ընտրութիւններու Երկրորդ Փուլը Պիտի Կայացուի
14
Ապրիլին
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³
ÏÇóÝ»ñ,

§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ëï»ÕÍ³Í ³Ûë ï³·Ý³åÁ

Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»Արցախի
Հանրապետութեան
քի ընտրական ցանկ` տասնվեց
ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³ընտրական օրէնսգիրքի 120-րդ
աթոռ,
Միասնական
կուË³½·áõ
ßáõÃ»³Ýó
»õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ հայրենիք
ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
ìëï³Ñ
»Ýù,
áñ
Ù»ñ
Åá
Õá
íáõñ
¹Á,
ÇÝã
å¿ë
յօդուածի առաջին մասի առաջին սակցութեան ընտրական ցանկ`
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
կէտին համաձայն, Կեդրոնական
ինը աթոռ, Արցախի Արդարութիւն
»õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³Ûë
ընտրական յանձնաժողովը որոշած
կուսակցութեան ընտրական ցանկ`
Ñ³ñóÇÝ£
³Û¹, ¼³Ñ
É¿Ç, Ä³Հայ
É³É³ÛÇյեղափոխական
»õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
է 31 մարտ 2020-ի համապետական ²é երեք
աթոռ,
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
ընտրութիւններու արդիւնքներուն
դաշնակցութիւն կուսակցութեան
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³հիման վրայ Ազգային ժողովը նկատել
ցանկ`
երեք աթոռ,
Ó³ÛÝ³ընտրական
ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É ÃÇõ»
ñÁª 03-071090,
03274641£
ընտրուած:
Արցախի ժողովրդավարական կուԱզգային խումբի պատգամաւորա- սակցութեան ընտրական
ցանկ` երկու
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ ÎàØÆî¾
·ÇñÝ»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñկան
աթոռները
բաշխուած
են
աթոռ:
¼³ÑÉ¿
Í»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³
ïÇ ³éÝ»Ýկերպով.
³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦«
»½ñ³÷³
Ï»ó
հետեւեալ
Ազատ
ՀայրենիքÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
ՔՄԴ կուսակցութիւններու դաշինÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
www.afhil.com

§øàðàÜ²¦-Æ
Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜՇՏԱՊԻ
Þî²äÆ
«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԹԷԺ¶ÆÌÜ
ԳԻԾՆ¾Է (HOTLINE)
(HOTLINE) 03-188911
Â¾Ä
03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Խնդրագիր Անոնց Համար
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Յարգելի խմբագրութիւն Զարթօնք Օրաթերթի,
Միքանի օր առաջ, երախտաշատ թերթիդ էջերուն մէջ հանդիպեցայ Ալպիական Մանուշակի սերմնացան Ակսէլ Բակունցին:
Ապրեցայ զինք եւ իր ստեղծագործութիւնը դարձեալ, զօրացայ
իրմով եւ ներքին դիմադրականութիւնս նորոգուած աւիշով
սնանեցաւ:
Այս դժուար ու մեկուսացեալ օրերուն, երբ խմբագիր Վահան
Թէքէեանին աւելի կը մտերմանամ, հանդիպեցայ իր՝ նաեւ
Բակունցին վերաբերող, գրող եղբօր սրտցաւութեամբ ու անմիջականութեամբ գրուած գիրին (Արեւ, 6 Դեկտեմբեր 1941): Զայն
կը ղրկեմ ձեզի՝ ակնկալելով որ ըստ ձեր հայեցողութեան հրատարակէք թերթիդ թիւերէն մէկուն մէջ:
Առիթը պատեհ նկատելով, շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Լիբանանի հայկական երեք օրաթերթերուն՝ Զարթօնքին, Ազդակին
եւ Արարատին որոնք իրենց մնայուն ներկայութեամբ, պատնէշի՛
վրայ իրենց ներկայութեամբ, մե՛զ ալ վահանուած կը զգացնեն ու
կը պահեն:
Բնականաբար, չեմ առանձնացներ միայն լիբանահայ մամուլը,
եւ երախտագիտութիւն կը փափաքիմ յայտնել լիբանահայ բոլոր
մարմիններուն, անհատներուն, հաստատութիւններուն որոնք այս
մարտահրաւէրային օրերուն անձնդիր նուիրուածութեամբ, այս
կամ այն կերպ, կը սատարեն Լիբանանի հայօճախին բարոյական
կորովին պահպանման:
Վստահ եմ, ‘սատարուող’ լիբանահայութիւնը իր շնորհակալութիւնը պիտի յայտնէ աւելի՛ եւս կառչելով կեանքին եւ վստահեցնելով ‘կամաւորներուդ’ որ ինք վճռակամօրէն փարած կը մնայ
կեանքին եւ լաւատես է վաղուան հանդէպ:
Կեցցէ՛ք եւ կեցցե՛ն մարդկութեան լաւի՛ն ու բարօրութեան
նուիրուած ազնիւ հոգիները:
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Ա

յս տողերը կ’ուղղուին Խ․ Հայաստանի եւ Խ․ Միութեան իշխանութիւններուն։
Մեզի պաշտօն տրուած չէ որեւէ միթինկով մը, բայց վստահ ենք որ
ամբողջ գաղութահայութիւնը, գրեթէ առանց բացառութեան, մեզի ձայնակից
է այս դիմումին մէջ։ Եթէ ստորագրութիւններ հաւաքելու ելլէինք, ոչ ոք պիտի
մերժէր, շատեր ինքնաբերաբար պիտի փութային իրենց անունը դնել ասոր
նման խնդրագրի մը ներքեւ։
Խնդրագի՛ր Խ․ Հայաստանի եւ Խ․ Միութեան իշխանութիւններուն ուղղուած՝
ըսելու համար թէ սրտատրոփ կը մաղթենք եւ կը յուսանք ամբողջ Միութեան
վերջնական յաղթանակը իր մղած տիտանեան պայքարին մէջ, եւ միաժամանակ
կը յիշենք մեր այն եղբայրներն ու քոյրերը որոնցմէ ձայն չկայ տարիներէ իվեր։
Յիշելով՝ կը խնդրենք որ անոնց ներուի եւ անոնք կարենան իրենց երկրին ու
իրենց ժողովուրդին մէջ ապրիլ վերստին ուրիշ ամէն մարդու նման, աշխատիլ
եւ ստեղծել՝ ոչ թէ ուրիշի նման այլ իրենց սեփական ձիրքին եւ տաղանդին
համաձայն։
Որովհետեւ, գիտեն ամէնքը ամէն տեղ, Խ․ Հայաստանի եւ Խ․ Միութեան մէջ
նոյնքան լաւ որքան մենք այստեղ՝ թէ տաղանդ ունէին եւ ոմանք մեծ տաղանդ
ա՛յն քանի մը տասնեակ մտաւորականները որոնք յանկարծակի լռեցին ասկէ
քանի մը տարի առաջ եւ որոնց մասին գերեզմանային լռութիւն մը կը տիրէ, անկէ
իվեր, բովանդակ երկրին, անոր մամուլին եւ, կ’ըսեն նոյնիսկ, ժողովուրդին մէջ...։
Եթէ գիտնայինք թէ ի՛նչ է պատճառը որուն համար անոնք ենթարկուած կը մնան
- այսքան ժամանակէ իվեր - այդ ամէնածանր պատիժին, պիտի չմխիթարուէինք,

պիտի չհանդարտէինք, անշուշտ պիտի չընդունէինք կատարուած իրողութիւնը,
բայց... ի՞նչպէս ըսել, գիտակցաբա՛ր պիտի տառապէինք, գիտակցաբա՛ր պիտի
սպասէինք մեր ցաւին վերջաւորութեանը։ Մինչդեռ հիմա, չգիտնալով թէ ի՛նչու
սկսած է եւ մինչեւ ե՛րբ պիտի տեւէ անոնց կրած տանջանքը, կրկնապէս կը
զգանք անոնց վիճակին մեզի տուած կսկծագին անձկութիւնը։
Այսօր, սակայն, մենք այլեւս մտահոգուած չենք այդ «ի՛նչու»ով․ այսօր, մենք այլեւս
չենք զբաղիր պատճառներով, մինչեւ անգամ չենք հարցներ թէ ու՛ր են եւ ի՛նչպէս
կ’ապրին Եղիշէ Չարենցներն ու Զապէլ Եսայեանները․ կը սպասենք միայն՝ որ
եթէ դարձած չեն դարձուին անոնք ամէնքը, խմբովին, բնականոն կեանքին,
զայն տեսնեն ու կրեն իրենց ժողովուրդին հետ այն պահուն մանաւանդ՝ ուր
այդ ժողովուրդը մաքառելու վրայ է հոգիով եւ մարմինով իր հայրենիքին
պաշտպանութեանը համար։
Մենք, գաղութի հայերս, կ’ուզենք յայտնել, շատ անկեղծօրէն եւ ճշմարտութիւնը
ու միմիայն ճշմարտութիւնը ըսելով, թէ Խ․ Հայաստանը ճանչնալու եւ սիրելու
աստիճանական, ոմանց համար աւելի արագ եւ այլոց աւելի դանդաղ
գործողութեան մէջ մենք շա՜տ բան կը պարտինք այդ լռածներուն եւ թէ սա ալ
մեզի իրաւունք կու տայ - գոնէ այնպէ՜ս կը թուի մեզի - խնդրելու որ անոնք ալ
խօսին վերստին ինչպէս միւս մտաւորականները որոնք խօսեցան եւ մեզի կոչ
ըրին որպէսզի Խ․ Հայաստանի եւ Խ․ Միութեան հետ ըլլանք ընդդէմ նացիզմի
եւ ֆաշիզմի։
Բա՛ռ մը, «արեւահամ», Չարենցէն սորվուած եւ անոր շնորհիւ միշտ հայ լեզուին
յատկացուած, միշտ հայ լեզուն տաքութեամբ քաղցրացնող, կ’երեւայ այսօրուան
Արեւին մէջ, դաշտահանդէսի մը նկարագրութեան ընթացքին։ Ի՞նչպէս խորհիլ՝ թէ
մենք կրնանք, այստեղ, գրել եւ խօսիլ «Իմ Անուշ Հայաստանի» անուշ բառերովն,
երբ անոնց անուշութիւնը ամէնէն աւելի զգացող եւ զգացնող բանաստեղծը
արգիլուած է զանոնք գործածելու, իր խումբ մը եղբայրակիցներուն հետ որոնք
Բակունց եւ Թոթովենց, Ալազան եւ Մահարի, Եսայեան, Նորենց եւ դեռ ուրիշ
անուններ ունին, ամէ՛նքն ալ ջերմեռանդ պաշտողները Խ․ Հայաստանի, որոնք
նա՛խ մեզ հաշտեցուցին այն բաներուն հետ որ խորթ կ’երեւային անոր վրայ եւ
յետոյ՝ զայն գրկել տուին մեր կուրծքերուն վրայ դարաւո՜ր սիրով մը որ առանց
ցաւի պոռթկալ կ’ուզէր դարերէ իվեր...։
Ըսե՞նք Խ․ Հայաստանի եւ Խ․ Միութեան իշխանութիւններուն, թէ օր չ’ըլլար, որ
արտատպելով այստեղ մայր-երկրին վերաբերող, մանաւանդ անոր զարգացումը
նշող լուրերը, չյիշենք լռածները, չզգանք անոնց անուններուն յիշատակութեան
պակասը։ Ո՞վ պիտի վերադարձնէ մեզի մեր նայուածքներուն երջանկութիւնը՝
անոնց գտնել տալով նորէն, մօտալուտ օր մը, իրենց վաղուց ծանօթ լոյսի եւ
ուժի աղբիւրները։
Որովհետեւ իրօք անոնք լոյս եւ ուժ են մեզի համար, ու - վերջացնելով մեր
խնդրագիրը անով որով սկսանք - անհասկանալի պիտի ըլլար որ այն պահուն
ուր մեր սիրտերը դէպի Հայաստան բարձրացած են՝ անոր մէջ չփնտռէինք իր
առաջին ժամու ջահերէն մէկքանին եւ չուզէինք որ անոնցմո՛վ եւ անո՛նց համար
ալ մեր հայրենիքը յաղթէր վտանգին։
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Արցախի ՊԲ Զօրամասերուն Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Տարածման Դէմ Պայքարը
Կը Շարունակուի Ամբողջ Թափով
Նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրի տարածման դէմ պայքարը Պաշտպանութեան
բանակի բոլոր զօրամասերու մէջ կը շարունակուի ամբողջ թափով:
Իրականացուող կանխարգելիչ եւ հակահամաճարակային գործընթացները
կը գտնուին ինչպէս ռազմաբժշկական ծառայութեան, այնպէս ալ զօրամասերու հրամանատարութեան մշտական վերահսկողութեան տակ:
Այս մասին հաղորդագրութիւն տարածած է Արցախի տեղեկատուական
շտապը:

«Կանխարգելիչ միջոցառումները աւելի բարձր որակով կեանքի կոչելու
նպատակով Պաշտպանութեան Բանակին մէջ պարբերաբար կ՛իրականացուին հաւաք-պարապմունքներ, որոնց ընթացքին մասնակիցները կը ծանօթանան հակահամաճարակային նախաձեռնութիւններու
առանձնայատկութիւններուն, կը կատարեն փորձի փոխանակում, ձեռք կը
բերեն նոր գիտելիքներ:
Շար. Էջ 07
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Աշխարհ Ակամայ Կ՚Ինքնամեկուսանայ Եւ Կը Դառնայ Զգուշաւոր Եւ
Առյաւէտ Վախցած
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վերջերս հեռատեսիլով հայ բժիշկի
մը հարցուցին. «Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ
կեանքը քորոնաժահրէն ետք»:
Պատասխանեց. «Մարդիկ կը
սկսին խուսափիլ իրարմէ: Քորոնա
համաճարակին աւարտէն ետք
մարդիկ դժուարութեամբ քով քովի
կու գան, քանի որ համաճարակը
կ՚աւարտի, բայց վարակը յաւէտ կը
մնայ մարդկութեան մէջ: Աշխարհը
ակամաօրէն կ՚ինքնամեկուսանայ եւ
կը դառնայ զգուշաւոր եւ առյաւէտ
վախցած…»:
Բժիշկը բացատրեց, որ մարդկութեան մէջ որեւէ ժահր յայտնուելէն ետք այլեւս չ՚անհետանար եւ
մարդիկ, յիշելով համաճարակի
օրերուն սարսափները, մահերը, կը
խուսափին վարակուելէն, այնքան
ատեն, որ բնական պաշտպանական
միջոցներ ձեռք չեն ձգած: Նոյնիսկ
ապացուցուած ալ չէ, թէ մէկ անգամ
քորոնաժահրով վարակուելէն ետք,
մարդը կայուն պաշտպանութիւն՝
ախտամերժութիւն կ՚ունենա՞յ, թէ՞
ոչ: Մինչ տասնեակ դեղագործական
ընկերութիւններ լծուած են քորոնա
վարակին
պատուաստանիւթը
ստանալու գործին, ուրիշ գիտական
հաստատութիւններ ալ կը ջանան
ապացուցել, թէ վարակուելէն ետք
մարդը արդեօք վարակամերժութիւն
կ՚ունենա՞յ:
Քորոնաժահրին մասին ամէն
վայրկեան հակասական լուրեր կը
հասնին: Նոյնիսկ քիչ մը հեքիաթի
տեսակին սկսաւ պատկանիլ
քորոնան: Առողջապահութեան
համաշխարհային կազմակերպութիւնը նախապէս յայտարարած էր, որ
վարակը կ՚անցնի նաեւ օդի միջոցաւ,
եթէ այդ տարածքին վարակակիր մը
եղած է, սակայն օրերս հերքեց այդ
պնդումը՝ նշելով, որ միայն կաթիլային ճանապարհով եւ վարակակիրի հետ անմիջական շփումի
միջոցով է, որ մէկը վարակակիր
կը դառնայ: Նոյն համաշխարհային
կազմակերպութիւնը խորհուրդ
կու տայ, որ երբ տեղեկութիւն մը
յայտարարուի, շատ զգուշօրէն
պէտք է զայն մեկնաբանել: Այլ մեծ
ընկերութիւններ խորհուրդ կու
տան քորոնայի վախէն տնական
եւ ժողովրդական լսուած միջոցներ

չգործածել, քանի որ անոնք յաճախ
հակառակ ազդեցութիւն կ՚ունենան:
Քորոնաժահրով վարակին վախը
մէկ կողմ, այսօր աշխարհը կարծես
աւելի անհանգստացած է քորոնայի
տագնապէն ետք սպասուող տնտեսական ճգնաժամին պատճառով:
Արդէն յստակ է, որ աշխարհը նոր
ճգնաժամ պիտի թեւակոխէ, որ ըստ
կանխատեսումներուն, աւելի սուղ
պիտի արժէ, քան 2009 թուականի
տնտեսական ճգնաժամը:
Քորոնա վարակին համաճարակը
բազմաթիւ երկիրներու մէջ առողջապահական համակարգի թերութիւնները, բացթողումները բացայայտեց, իսկ որոշ երկիրներու մէջ՝
ատոնց լիակատար տապալումը:
Հսկայական ծախսեր կատարուեցան,
նախ ժամանակաւոր հիւանդանոցներ կառուցեցին, սարքաւորումներ
գնեցին, պաշտպանիչ միջոցներու
եւ բուժաշխատողներու վրայ մեծ
գումարներ ծախսուեցան եւ նոյնքան
մեծ գումարներ տրամադրուեցան
հիւանդներու
բուժման:
Երբ
համաճարակի աւարտին մասին
յայտարարուի, առողջապահական
համակարգերուն մէջ դարձեալ
մեծ գումարներ պիտի ծախսուին
համաճարակի ժամանակ յայտնաբերուած թերութիւնները շտկելու
համար: Առողջապահական համակարգերը այլեւս պիտի դառնան որեւէ
երկրի գլխաւոր համակարգերը, իսկ
բժիշկներն ու բուժանձնակազմը՝
ամենապահանջուած մասնագէտները: Անոնք միշտ կարեւոր
եղած
են
պատերազմներու,
հիւանդութիւններու եւ այլ արտակարգ դրութիւններու ժամանակ,
բայց այս համաճարակը զանոնք
դրաւ ամենաառաջին գիծին վրայ,
եւ այլեւս անոնք են երկիրներու դերակատարները: Միայն
առողջապահական համակարգը
սնանելու համար անհրաժեշտ են
տնտեսական մեծ յառաջընթացներ, որուն ուղղութեամբ այսօր
գործի լծուած են երկիրներու ղեկավարներն ու համաշխարհային
կազմակերպութիւնները: Գրեթէ
բոլոր երկիրները անվերադարձ
դրամաշնորհներ, աննախադէպ
արտօնութիւններ, անտոկոս կամ
ցած տոկոսով վարկեր կը խոստանան փոքր ձեռնարկատէրերուն,
անհատ ձեռներէցներուն. գործի
դրուած են հարկային արձակուրդներ,
վճարներու յետաձգումներ. կարգ
մը երկիրներու մէջ պետութիւնը
իր վրայ վերցուցած է վճարներուն
պատասխանատուութիւնը…
Առաջին տուժողներուն մէջ են
օդագնացութեան եւ զբօսաշրջային ընկերութիւնները եւ առաջին
օժանդակութիւնները
յաճախ
անոնց կ՚ուղղուին: Համաճարակը
կը վերջանայ, մարդիկ քիչ մը

դժուարութեամբ եւ վախով, բայց
կը սկսին տեղաշարժիլ, աշխարհը
առանց այդ տեղաշարժերուն,
առանց զբօսաշրջութեան եւ
առանց օդագնացութեան չի կրնար
գոյատեւել: Ունիմ բազմաթիւ ծանօթներ, որոնք յառաջիկայ ամիսներուն
համար ճամբորդական տոմսեր
ապահոված են եւ զբօսաշրջա-յին
ընկերութիւններէն նամակներ կը
ստանան, ուր կը խնդրուի ետ չուզել
կանխավճարները կամ վճարուած
գումարները: Այդ գումարներով անոնք
կը պահեն ասպարէզը եւ տոմս գնողներուն վճարուած գումարներուն
դիմաց հաւաստաթուղթեր կը ղրկեն,
որպէսզի ամէն ինչ վերջանալէն ետք
ճամբորդութիւնները շարունակելու
համար այդ հաւաստաթուղթերը
գործի դնեն:
Ընկերուհիս, որ յունիս ամսուան
համար դէպի Իտալիա տոմս գնած
էր, զբօսաշրջային ընկերութենէն այսպիսի յուզիչ նամակ
մը ստացած էր. «Կը խնդրենք
ամրագրուած կանխավճարը ետ
չպահանջել, քանի որ այդ մէկը թէ՛
հոգեբանական եւ թէ՛ նիւթական
պզտիկ օժանդակութիւն պիտի ըլլայ
ամբողջ կեանքը զբօսաշրջութեամբ
գոյատեւած մարդոց համար: Անոնք
ամէն վայրկեան կ՚աղօթեն, որ
այս մղձաւանջը վերջանայ եւ ձեր
առջեւ կրկին բացուին Իտալիոյ
կախարդական դռները»:
Վստահ եմ, որ այս օրերուն շատերը
այսպիսի նամակներ ստացած
են… Ուրիշներուն պատասխանը չեմ գիտեր, բայց ընկերուհիս
անմիջապէս իտալական զբօսաշրջային ընկերութեան՝ «Սիրով»,
պատասխանեց եւ անմիջապէս
վճարուած գումարին դիմաց ստացաւ արժեթուղթը:

ՀՍԿՈՂՈՒԹԻՒ՞Ն, ԹԷ՞ ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ

Համաճարակը իրեն հետ բերաւ նոր
երեւոյթ մը: Մարդիկ ստիպուած
եղան ընտրութիւն կատարելու իրենց
առողջութեան եւ կառավարութեան
կողմէ հսկողութեան միջեւ: Այսինքն
ընտրութեան հնարաւորութիւն
առանձնապէս չտրուեցաւ ալ:
Կառավարութիւնները
սկսան
հեռաձայնային
հետախուզում
յայտարարելով հսկել մարդոց
տեղաշարժը, այդպէսով փորձելով
նուազեցնել վարակուելու վտանգը:
Հայաստանը նոյնպէս կը կիրարկէ
այս միջոցը: Վարակի կասկած
ունեցող կամ վարակակիրներու
հետ հնարաւոր շփում ունեցող
մարդկային խումբերը անմիջապէս
հսկողութեան տակ վերցուեցան
եւ անոնց տեղաշարժի պարագային սկսան միջոցներ կիրարկուիլ:
Այս միջոցին առաջին դիմողը
անշուշտ Չինաստանն էր, որ իր

ունեցած
արհեստագիտական
միջոցները գործի դնելով կրցաւ
կանխել համաճարակը եւ արդէն
յայտարարուած է քորոնայի ծննդավայր Ուհանի մէջ համաճարակի
աւարտին մասին:
Այսօր Չինաստանի մէջ գոյութիւն
ունին 300 միլիոն հեռատեսիլային պաստառներ, որոնք դէմքը
ճանչնալու, մարդուն զգացական
վիճակը, ներաշխարհը կարդալու
հնարաւորութիւն ունին եւ շատ
արագ կրնան գիտնալ, թէ ո՛վ է
դիմացինը, անմիջապէս կը մտնեն
անոր առցանց թղթապանակին մէջ,
կը գտնեն անոր այցելած վայրերը,
շփում ունեցած անձերը, անմիջապէս
կը կազմեն անոր առողջապահական
նկարագիրը եւ մարդը կ՚առնեն
հսկողութեան տակ: Չինաստանի
մէջ ամէն մարդ արդէն ունի իր QR
քոտը (Արագ արձագանգումի քոտը):
Այդ քոտին հիման վրայ չինական
պետութիւնը քորոնաժահրը հսկելու
համար մասնայատուկ գոյներ
ընտրած է՝ կարմիր, կանաչ եւ
դեղին: Որուն քով, որ «իրավիճակը»
կանաչ է, հրաման կը ստանայ ազատ
տեղաշարժելու. դեղինը կասկածի
ենթակայ է, որոշ տեղեր չի կրնար
մուտք գործել. իսկ կարմիրը ոչ մէկ
տեղ կրնայ երթալ, անմիջապէս
կ՚արգելափակուի եւ կը սկսի բուժուիլ:
Մինչ այս ալ՝ համաճարակին սկիզբը,
երբ Չինաստանի մէջ յայտարարուեցաւ արտակարգ դրութիւն, երկրին
ղեկավարութիւնը կրցաւ տնային
կալանքի տակ պահել մօտաւորապէս
60 միլիոն մարդ եւ այդ մարդիկը,
առանց բողոքելու, ենթարկուեցան:
Համաճարակը պատճառ դարձաւ, որ
աշխարհը տեսնէ Չինաստանի ողջ
արհեստագիտական կարողութիւնը:
Ի յայտ եկաւ, որ Չինաստանը ունի
բազմաթիւ մարդամեքենաներ, որոնք
բժիշկներու եւ ոստիկաններու պէս
կրնան պայքարիլ հիւանդութեան
դէմ: Չինաստանը անգամ մը եւս
ապացուցեց, որ նոր ժամանակներու պատերազմին յաղթանակը
ոչ թէ զէնքերը, ռազմանաւերը եւ
հրանօթները պիտի ապահովեն,
այլեւ՝
արհեստագիտութեան
միջոցները: Հաւաքուած, մշակուած
մեծ տուեալները (Big Data) այսօր
արդի զէնքերն են, որոնք թէ՛
պատերազմներու կը յաղթեն, թէ՛
համաճարակներու:
Այս առումով վերջին ուշագրաւ
յօդուածը, որ միջազգային մամուլին
մէջ հրապարակուեցաւ, իսրայէլացի
պատմաբան Եուվալ Նոյ Հարարիի
«Աշխարհը քորոնա վարակէն
ետք» յօդուածի «Անդրմաշկային
հսկողութիւն» (Under-the-skin surveillance) բաժինն է, զոր կը ներկայացնենք արեւմտահայերէնով:
Շար. Էջ 05
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Աշխարհ Ակամայ Կ՚Ինքնամեկուսանայ Եւ Կը Դառնայ
Զգուշաւոր Եւ Առյաւէտ Վախցած
Սկիզբը Էջ 04

«ԱՆԴՐՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹԻՒՆ»

Համաճարակին
տարածումը
դադրեցնելու համար Երկիր մոլորակին բնակչութիւնը պէտք է հետեւի
որոշ ցուցումներու: Անոնց հասնելու
համար երկու հիմնական ձեւ կայ:
Առաջինը այն է, որ կառավարութիւնը վերահսկէ մարդիկը եւ
պատժէ զանոնք, երբ շրջանցեն
ցուցումները: Այսօր, մարդկութեան
պատմութեան ընթացքին, առաջին
անգամ արհեստագիտական սարքերը հնարաւորութիւն կու տան
մշտապէս վերահսկել ամէն մարդու:
Յիսուն տարի առաջ, Պետական
անվտանգութեան կոմիտէն չէր
կրնար 24 ժամ հետեւիլ 240 միլիոն
խորհրդային քաղաքացիներուն, ոչ
ալ կրնար յոյս փայփայել, որ ի վիճակի է արդիւնաւէտ կերպով վերլուծել հաւաքած ողջ տեղեկութիւնը:
Պետական
անվտանգութեան
կոմիտէն կ՚ապաւինէր մարդկային գործակալներուն ու վերլուծաբաններուն եւ չէր կրնար
գործակալը կցել՝ հետեւելու իւրաքանչիւր քաղաքացիի: Բայց ներկայիս
կառավարութիւնները
կարող են ապաւինիլ համատարած
տեղադրուած զգայուն սարքերուն
եւ արհեստական բանականութեան
մշակած բանաձեւերուն:
Քորոնա համաճարակին դէմ պայքարի ժամանակ կարգ մը երկիրներու
կառավարութիւնները
արդէն իսկ տեղադրած են
նոր հսկողութեան գործիքներ:
Ամենաուշագրաւ
օրինակը
Չինաստանն է: Վերահսկելով
մարդոց խելախօս հեռաձայները,
գործածելով հարիւր միլիոնաւոր
դէմքեր ճանչցող տեսախցիկներ եւ
մարդիկը պարտադրելով ստուգուիլ
եւ հաղորդել իրենց մարմնի ջերմաստիճանին եւ առողջական վիճակին մասին՝ Չինաստանի իշխանութիւնները կարող են ոչ միայն
արագ յայտնաբերել հաւանական
քորոնա կրողը, այլ հետեւիլ անոր
գործողութիւններուն ու յայտնաբերել
բոլոր անոնք, որոնց հետ հաղորդակից եղած է վարակակիրը:
Բջիջային խելախօսին մէջ դրուած
կարգ մը յաւելուածներ քաղաքացիները կը նախազգուշացնեն, որ
վարակակիր հիւանդները գտնուին
իրենց մօտ տեղ մը:
Այս տեսակ արհեստագիտութեան
կիրարկումը չի սահմանափակուիր միայն Արեւելեան Ասիայով:
Վերջերս Իսրայէլի վարչապետ
Պենեամին Նեթանիյահուն Իսրայէլի
Անվտանգութեան գործակալութեան արտօնեց, որ քորոնայով
հիւանդներուն հետեւելու համար
կիրարկուին հսկողութեան սարքեր,

որոնք սովորաբար նախատեսուած
են ահաբեկիչներու դէմ պայքարի
համար: Երբ համապատասխան
խորհրդարանական ենթայանձնաժողովը հրաժարեցաւ այդ միջոցի
կիրարկման արտօնութիւն տալէ,
Նեթանիյահուն հաստատեց այդ մէկը
«արտակարգ հրամանագրով»:
Դուք կրնաք ըսել, թէ այս ամէն ինչին
մէջ ոչ մէկ նոր բան կայ: Վերջին
տարիներուն կառավարութիւններն
ու գերընկերութիւնները մարդիկը
վերահսկելու եւ ձեռնավարութեան
կամ խարդախութեան մը ենթարկելու համար կը գործածեն աւելի
բարդ արհեստագիտական սարքեր,
սակայն, եթէ ուշադիր չըլլանք,
համաճարակը, այնուամենայնիւ,
կրնայ կարեւոր ջրբաժան դառնալ
մարդիկը հսկելու պատմութեան մէջ:
Ոչ միայն այն պատճառով, որ այդ
մէկը կրնայ արտօնել զանգուածային
հսկողութեան գործիքներու տեղակայումը այն երկիրներուն մէջ, որոնք
մինչ այժմ մերժած են զանոնք,
այլ աւելի՛ն՝ ատիկա կը նշանակէ
կտրուկ անցում «մորթին վրայէն»
դէպի «մորթին տակը» հսկողութեան:
Մինչ այժմ, երբ ձեր մատը կը դպէր
ձեր խելախօս բջիջային հեռաձայնի
պաստառին եւ կը թերթէր զայն,
կառավարութիւնը կ՚ուզէր գիտնալ,
թէ ինչի՞ վրայ կը սեղմէք: Բայց
քորոնաժահրով պայմանաւորուած
հետաքրքրութիւններուն շրջանակը կը փոխուի: Այժմ կառավարութիւնը կ՚ուզէ գիտնալ ձեր մարմնին
տաքութիւնը եւ մորթին տակ
գտնուող արեան ճնշումը: Մեր առջեւ
կեցած խնդիրներէն մէկն ալ այն է,
որ մեզմէ ոչ ոք յստակօրէն տեղեակ
է, թէ ինչպէ՛ս մեզ կը հսկեն, եւ ի՛նչ
կրնայ տեղի ունենալ յառաջիկայ
տարիներուն: Հսկողութեան ձեւերը
կը զարգանան քանդիչ արագութեամբ, եւ ինչ որ տասն տարի
առաջ գիտական երեւակայութիւն
կը թուէր, այսօր հին նորութիւն է:
Պատկերացուցէք որպէս մտացածին
փորձարկում, որ կառավարութիւնը
իւրաքանչիւր բնակիչէն կը պահանջէ
կրել կենսաչափական ձեռնաշղթայ
մը, որ օրուան ընթացքին 24 ժամ
վերահսկէ մարմինին ջերմաստիճանը եւ սիրտին կծկումներուն
յաճախականութիւնը: Ստացուած
տուեալները կը հաւաքուին եւ
կառավարութեան հաշուարկային
սարքերուն կողմէ վերլուծութեան
կ՚ենթարկուին: Հաշուարկ կատարող սարքերը կը գիտնան, որ դուք
հիւանդ էք, կը գիտնան այդ մէկը
նոյնիսկ նախքան ձեր գիտնալը, եւ
անոնք կը գիտնան, թէ ո՞ւր եղած էք,
որո՞ւն հանդիպած էք: Վարակման
շղթաները կրնան կտրականապէս
կրճատուիլ եւ նոյնիսկ վերանալ:
Այսպիսի համակարգը, ամենայն
հաւանականութեամբ,
կրնայ

համաճարակին տարածումը, քանի
մը օրուան ընթացքին, դադրեցնել:
Հիանալի կը հնչէ, այնպէս չէ՞:
Թերութիւնը այն է, որ այս մէկը
օրինական կը դարձնէ մարդոց
հսկողութեան նոր, սարսափելի
համակարգին ներդրումը: Եթէ,
օրինակ, գիտէք, որ ես սեղմած եմ
Fox News- ի յղումը, ոչ թէ CNN-ի
յղումը, այդ մէկը կրնայ ձեզի որեւէ
տեղեկութիւն յուշել քաղաքական
հայեացքներուս եւ նոյնիսկ անձիս
մասին: Բայց եթէ կարողանաք
վերահսկել, թէ ինչ կը կատարուի իմ
մարմնի ջերմաստիճանին, արեան
ճնշումին եւ սրտի զարկերուն
յաճախականութեան հետ, երբ ես
կը դիտեմ որեւէ տեսանիւթ, կրնաք
գիտնալ, թէ ինչը կը զուարճացնէ զիս,
ինչը կը ստիպէ լալ, եւ վերջապէս,
ինչը իրականութեան մէջ զիս կը
զայրացնէ:
Կարեւոր է յիշել, որ զայրոյթը,
ուրախութիւնը, ձանձրոյթը եւ
սէրը կենսաբանական երեւոյթներ
են՝ ինչպէս տաքութիւնն ու հազը:
Նոյն սարքաւորումը, որ ի վիճակի
է յայտնաբերել հազը, կրնայ
նաեւ բացայայտել ծիծաղը: Եթէ
մեծ ընկերութիւնները եւ կառավարութիւնները կարենան սկսիլ
զանգուածաբար հաւաքել մեր
կենսաչափական տուեալները,
անոնք կրնան մեզ աւելի լաւ ճանչնալ,
քան մենք մեզ կը ճանչնանք եւ այդ
պարագային անոնք ոչ միայն կրնան
կանխատեսել մեր զգացումները, այլ
շահարկել զանոնք եւ մեզի վաճառել իրենց ուզածը՝ ըլլայ ատիկա
ապրանք, թէ քաղաքական գործիչ:
Պատկերացուցէք
Հիւսիսային
Քորէան 2030 թուականին, երբ
իւրաքանչիւր բնակիչ ստիպուած
ըլլայ օրական 24 ժամ կրել կենսաչափական ձեռնաշղթան: Եթէ դուք

կը լսէք Մեծ Առաջնորդին ելոյթը եւ
ձեռնաշղթան յայտնաբերէ զայրոյթի
նշաններ, ապա ձեզի համար ամէն
ինչ վերջացած է…
…Մարդոցմէ խնդրել ընտրութիւն կատարել գաղտնիութեան
եւ առողջութեան միջեւ: Այս է
հարցին բուն էութիւնը: Ասիկա
կեղծ ընտրութիւն է: Մենք կրնանք եւ
պէ՛տք է ունենանք գաղտնիութիւն եւ
առողջութիւն: Մենք կրնանք ընտրել
մեր առողջութիւնը եւ դադրեցնել
քորոնաժահրի համաճարակին
տարածումը ոչ թէ ամբողջական
հսկողութեան համակարգեր նախաձեռնելով, այլ քաղաքացիները հզօրացնելով:
Վերջին շաբաթներուն ընթացքին
քորոնաժահրի համաճարակին
դէմ պայքարի ամենաարդիւնաւէտ ջանքերը գործադրուած են
Հարաւային Քորէայի, Թայուանի եւ
Սինկափուրի կողմէ: Հակառակ որ
այս երկիրները օգտուած են մարդոց
հետեւելու ծրագիրներէն, սակայն
անոնք ապաւինած են զանգուածային
փորձանակներու կիրարկման, ազնիւ
տեղեկութիւն տրամադրելուն եւ
իրազեկուած հասարակութեան հետ
պատրաստակամ համագործակցութեան:
Կեդրոնացուած հսկողութիւնն ու
կոշտ պատիժները միակ միջոցը
չեն, որ մարդիկ հետեւին օգտակար
ուղեցոյցներուն: Երբ մարդոց կը
պատմեն գիտական փաստերուն
մասին եւ երբ մարդիկը կը վստահին
պետական մարմիններուն՝ այդ
փաստերը ներկայացնելու համար,
քաղաքացիները կրնան ճիշդ գործել նոյնիսկ առանց «Մեծ Եղբօր»
վերահսկողութեան:
Նպատակ ու շարժառիթ ունեցող
եւ լաւ իրազեկուած բնակչութիւնը
սովորաբար շատ աւելի հզօր եւ
արդիւնաւէտ է, քան ոստիկանական
բնոյթի, անտեղեակ բնակչութիւնը:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Սկսած Է Գործել
COVID-19 Բջիջային
Յաւելուածը
Հայաստանի մէջ արտակարգ դրութեան պարէտ Տիգրան Աւինեանը
ներկայացուցած է Covid-19 Armenia
յաւելուածը, որ ստեղծուած է
Հայաստանի մէջ հայ մասնագէտներու կողմէ: Իր ֆէյսպուքեան
գրառման մէջ ան նշած է, որ
արդէն ծանօթ AC19 յաւելուածի
տուեալներու պարունակութիւնը
տեղափոխուած են Covid-19 Armenia:
«Յաւելուածի
ամենակարեւոր
կէտը օգտատիրոջ բժշկական
քննութիւնն է: Շարք մը հարցերու
պատասխաններու շնորհիւ համակարգը կը գնահատէ Ձեր առողջական վիճակը եւ անհրաժեշտութեան
պարագային խորհուրդ կու տայ թէ
ինչ քայլեր ձեռնարկել: Բացի այդ,

վտանգի գօտիի մէջ յայտնուած
օգտատէրերու հետ կապ պիտի
հաստատեն պարէտատան համաճարակաբանները եւ պիտի վարեն
հարցազրոյց, որուն միջոցաւ պիտի
որոշեն թէ արդեօք անձը կարիք
ունի հետագայ բժշկական ուշադրութեան: Կարեւոր է խուսափիլ սխալ
տուեալներ մուտքագրելէն, որպէսզի
բժիշկները կապ հաստատեն իրապէս օգնութեան կարիք ունեցողներու
հետ»,- պարզաբանած է պարէտը:
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Imagine, There’s No Newsroom…
Լրատուամիջոցները Համավարակից Յետոյ
ԱՐԱՄ ԱՆԱՆԵԱՆ
«Արմէնփրես» Լրատուական Գործակալութեան Տնօրէն

Ե

թէ չլինէին լրատուամիջոցները, համացանցը եւ հեռահաղորդակցութիւնը, կարող էր
թուալ, թէ յետինտուսդրիալ (post
industrial) մարդկութiւնը վերադարձել
է խորը միջնադար։ Աւելի ճիշտ՝ միջնադարի այն հանգրուանը, երբ մարդու տեղաշարժը սահմանափակուած
է իր բնակավայրի (շատ երկրների
դէպքում՝ իր բնակարանի) տարածքով։ Մի քանի ամիս առաջ ոչ ոք անգամ ամենասարսափելի մղձաւանջում
չէր կարող պատկերացնել, որ «սոցիալական հեռաւորութիւն» (social distancing) առօրեական բառակապակցութիւնն իրական կեանքում նկարագրելու է
մարդկային շփումների ասոցիալացումը (asocialization)։
Նոր կորոնավիրուսի համաճարակը իւրատեսակ սթրես-թեսթ (stress-test) էր ոչ
միայն պետութիւնների, առողջապահութեան, տնտեսութեան, այլեւ մամուլի
համար։ Մենք յայտնուել ենք նոր անորոշութիւնների ժամանակաշրջանում, եւ
բազմաթիւ անյայտներով այս հաւասարումի լուծման փնտռտուքն օրեցօր աւելի
բարդ է դառնում։ Աշխարհի անգամ ամենագովազդուած ապագայապաշտների
վերլուծութիւններն ու ուսումնասիրութիւնները, թերեւս, վերանայման կարիք
ունեն։ Կորոնավիրուսի համաճարակը ցրեց այն իւրատեսակ մտաւոր թմբիրը,
թէ անգամ գոյութիւն ունեցող մարտահրաւէրների պարագայում, հնարաւոր է
որոշակի մօտաւորութեամբ կանխատեսել ապագան։
Իհարկէ, բժշկական գիտութիւնը վաղ թէ ուշ յայտնաբերելու է COVID-19-ի դէմ
պայքարի արդիւնաւէտ միջոցներ։ Պատկերաւոր ասած՝ նոր կորոնավիրուսի
դէմ պայքարի դեղամիջոցը կը գտնուի աւելի շուտ, քան մենք կարծում ենք,
բայց աւելի ուշ, քան մենք բոլորս ցանկանում ենք։
Այժմ ոչ թէ ամփոփումների ու դասեր տալու, այլ դասեր քաղելու ժամանակն է։
Լրատւութեան ապագայի տեսանկիւնից, սակայն, հնարաւոր է որոշ նախնական
դիտարկումներ անել յետհամավարակային շրջանի համար։ Որոշ ժամանակ
անց «կորոնահամաճարակի» հետեւանքներն ազդելու են լրատուամիջոցների
ամենօրեայ գործունէութեան վրայ, եւ ազդեցութեան շրջանակը ներառելու է թէ՛
բովանդակութեան արտադրութեան եւ սպառման ձեւերը, թէ՛ տնտեսավարման
մոտելները, թէ՛ մարդկային ռեսուրսների (resource) կառավարումը։ Լրատուական
aարտադրութեան մի շարք ճիւղերի համար կարող են առաջանալ լրջագոյն
մարտահրաւէրներ, միւսների համար (օր.՝ ռատիոյի ու հեռուստատեսութեան)՝
սկսուի երկրորդ «ոսկէ դարը»։ Այսօր ոչ ոք չունի պատրաստի բանաձեւեր, եւ
ներկայացուող թէզերն էլ ապագայի վերաբերեալ քննարկում սկսելու հրաւէր են։

No News Is Good News

Այսօր լրատուամիջոցները հեղեղուած են կորոնավիրուսի համաճարակի մասին
տեղեկութիւններով։ Այս թեմայով լուրերի անվերահսկելի սպառումը հասնում
է այնպիսի ծաւալների, որ սպառնում է թուլացնել մարդու հոգեբանական
դիմադրողականութիւնը։ Այդ մտահոգութիւնից ելնելով՝ ԱՀԿ գլխաւոր տնօրէն
Թետրոս Ատհանոմ Կեպրեյեսուսը կոչ արեց տեղեկատւութեան հետ առնչուել
օրուայ ընթացքում առաւելագոյնը երկու անգամ։ Փաստօրէն, կորոնավիրուսի
համաճարակի համար առաւել կիրառական է այն թեւաւոր խօսքը, երբ լուրերի
բացակայութիւնն արդէն իսկ լաւ նորութիւն է։
Սակայն լրատուամիջոցների համար սա միակ լաւ նորութիւնը չէ։ Լրատուամիջոցները լուրեր են արտադրել թէ՛ համաշխարհային պատերազմների, թէ՛
այլ ոչ պակաս լուրջ ցնցումների ժամանակաշրջանում։ Լրագրողները կրկին
ապացուցեցին, որ պատրաստուած են փոփոխութիւններին, որ արտակարգ
իրավիճակում աշխատելու ռիթմն իրենց համար սովորական է։ Հիմա էլ
բազմաթիւ արհեստավարժներ զբաղուած են աշխարհը պատուհասած
համաճարակի մասին պատմութիւններ պատմելով՝ հիւանդութեան դէմ
պայքարի առաջնագծից մինչեւ տնային աշխատասենեակները։
Աշխարհի բազմաթիւ պետութիւններում հեռավար աշխատանքին անցնելուն
ամենապատրաստուած ճիւղերից մէկը եղան լրատուամիջոցները։ Մեր
գործընկերներից շատերն այս բարդ իրավիճակում ցոյց տուեցին արագ
կողմնորոշուելու հանճարեղութեան հասնող պարզ լուծումներ։ Եթէ նախկինում
հեռավար աշխատանքը համարւում էր ֆրիլանսերների (freelancers) մենաշնորհը, ապա համավարակի պայմաններում այն դառնում է կեանքի սովորական
նորմ։ Ասուածն այլեւս վերաբերում է ոչ միայն արդէն իսկ հեռավարութեան
որոշակի փորձ ունեցող համացանցային լրատուամիջոցներին, այլեւ աւանդական լրատւութեան միւս ոլորտներին՝ տպագրից մինչեւ հեռարձակող։
Այս վերափոխումը, մի կողմից, արհեստագիտութեան արագ առաջընթացի, միւս
կողմից՝ ազատ տեղաշարժի եւ սոցիալական շփումների սահմանափակման
հետեւանք է։ Լրատուական բովանդակութեան ստեղծման համար այսօր
բացակայում են մենաշնորհները, նոր խելացի հեռախօսների օգնութեամբ

էլ հնարաւոր է ստեղծել այնպիսի որակի աուտիո—վիզուալ (audio-visual)
բովանդակութիւն, որ համադրելի է անգամ մի քանի տարի առաջուայ
պրոֆեսիոնալ տեխնիկայի արտադրանքի հետ։ Ճգնաժամային պայմանները
թապուներ են կոտրում։ Աւանդական լրատուամիջոցներն էլ այլեւս կաշկանդուած
չեն չօգտագործել այն ձեւաչափերով ստեղծուած բովանդակութիւնը, որին
նախկինում դիմում էին միայն ծայրայեղ անհրաժեշտութեան դէպքում (օրինակ՝
հեռավար գոնֆերանսներ, հեռազանգերի տեսագրութիւններ եւ այլն), այնպէս
ինչպէս G20-ի երկրների առաջնորդները այլեւս պարտադրուած չեն հաւաքուել
գագաթնաժողովի, եթէ այն կարելի է անցկացնել տեսագոնֆերանսի ռեժիմով։
Համավարակը դարձաւ նախկինում կանխատեսուած միտումների զարգացման
գադալիզատոր (catalyst)։ Սակայն արդեօ՞ք այդ կանխագուշակուած իներցիան
չի դանդաղելու տնտեսական վերահաս անորոշութիւնից։

Իտալացի Բժշկի Ընտրութիւնը, Տնտեսական Մարտահրաւէրները,
Մարդկային Գափիթալն Ու Տեխնոլոգիաները

Համաշխարհային տնտեսութեան ապագայի մասին հնչող կանխատեսումները
եւ տնտեսական աշխուժութեան հաւանական դանդաղեցումը կարող են ցաւոտ
հարուած հասցնել լրատուամիջոցների տնտեսական հնարաւորութիւններին
ու ֆինանսական կայունութեանը։ Կարճաժամկէտ հեռանկարում այս ամենը
կարող է լուրջ մարտահրաւէր չդառնալ, սակայն պարզից էլ պարզ է, որ խորացող
հանրային ու տնտեսական տագնապի պայմաններում լրատուամիջոցները
նոյնպէս տնտեսական լուրջ կորուստներ են կրելու։
Դեռեւս անհասկանալի է, ինչ կը լինի լրատուամիջոցների եկամուտների
աւանդական աղբիւրների հետ, անորոշ է, թէ ինչպէս կը փոփոխուի գովազդային
շուկաների կոնյունկտուրան։ Այս ձեւափոխումները ցաւոտ հարուած կը հասցնեն
լրատուական «ոսկէ միջինին», քանի որ համաշխարհային խոշոր խաղացողներն
աւելի շատ ռեսուրսներ ունէն հնարաւոր շոքերին դիմակայելու համար, իսկ փոքր
դերակատարները՝ պլոկերները, վլոկերներն ու պրոտքասթերներն առանց այն
էլ գործում են սահմանափակ միջոցների առկայութեամբ։ Լրատուամիջոցների
մի մասն ստիպուած է լինելու եկամուտի նոր աղբիւրներ գտնել՝ սեղմուող
հնարաւորութիւնների պայմաններում։
Միեւնոյն ժամանակ, հեռավար աշխատանքի երկարող փորձառութիւնը
կարող է հարցականի տակ դնել գրասենեակներ պահելու, դրա հետ կապուած
ծախսեր կատարելու անհրաժեշտութիւնը։ Արդեօ՞ք վերանում է մեծ նիւզռումը՝
տեղը զիջելով անհրաժեշտ նուազագոյն ծանրաբեռնուածութիւն ունեցող
գրասենեակին, որը հնարաւոր է սպասարկել սահմանափակ ծախսերով։ Եւ
արդեօ՞ք մետիամենեջերների (mediamanager) համար չի մօտենում այն օրը,
երբ լրատուամիջոցներ փրկելու համար պէտք է ստիպուած ծանր ընտրութիւն
կատարել մարդկային ռեսուրսների կառավարման հարցում, ճիշտ այն մեթոդով,
ինչն, ըստ լրատուամիջոցների, կատարում են գերբեռնուած հիւանդանոցի
բժիշկները՝ մարդկային կեանք փրկելու համար։
Ամեն դէպքում, բովանդակութեան նկատմամբ տեխնիկական պահանջների
ազատականացումը հանգեցնելու է մի իրավիճակի, երբ մետիայի առաջնային
օղակում անհրաժեշտ են լինելու բազմազան բովանդակութիւն ստեղծելու
ունակութիւն ունեցող մասնագէտներ՝ իւրատեսակ «Իւնիվերսալ զինուորները»։
Եւ եթէ այս կանխատեսումն իրականութիւն դառնայ, աւելի մեծ կիրառութիւն
են ստանալու արհեստական բանականութեան գործիքներն ու շարժական
տեխնոլոգիաները ոչ միայն մետիասպառման, այլեւ՝ մետիա բովանդակութեան
արտադրութեան ոլորտում։

Մէջբերելով Մարկեսին. «Մի Յայտարարուած Մահուան Պատմութիւն», Թէ՞ «Սէրը Ժանտախտի Ժամանակ»

Ես մարդկանց այն փոքրացող խմբից եմ, ում համար տպագիր թերթը
լրագրողական, իսկ Գաբրիէլ Կարսիա Մարկեսի ստեղծագործութիւնները
գրական «առաջին սերերն» են։ Հաւանաբար, ենթագիտակցութեան հեգնանքով
էր, Մարկեսի այս երկու գործերի վերնագրերը դարձան այս ենթաբաժնի
բնաբանը։
Տպագիր մամուլի մահուան մասին կանխատեսումները հնչում են վաղուց։
Հնչում են չարագուշակ։ Բոլոր երկրներում էլ տպագիր մամուլի տպաքանակները
նուազում են, եւ թերթերի ու հանդէսների փակման կամ միայն էլեկտրոնային
ձեւաչափի անցնելու մասին նորութիւններն այնքան յաճախ են հանդիպում
լրահոսում, որ թղթային կրիչի վրայ ցանկացած նոր լրատուամիջոցի ծնունդ
համարեայ սենսացիա (sensational) է։ Տպագիր մամուլի «նաւապետները»
կատաղի դիմադրում են, անցնում են էլեկտրոնային ու առցանց վաճառքներին,
սակայն բացասական կանխատեսման ողնաշարը կոտրել որեւէ մէկին չի
յաջողւում։
Ու չնայած թերթերն առ այսօր էլ կարողանում են պահել լրատւութեան
ամենահեղինակաւոր ճիւղը լինելու առաջնութիւնը, նոր կորոնավիրուսի
համավարակն ամենացաւոտը հարուածում է տպագիր մամուլին, որի
արտադրութեան մէջ ներգրաւուած են հարակից օղակներ (պոլիգրաֆիայի,
ցրման ու բաժանորդագրութեան ծառայութիւններ)։ Քարանթինային միջոցառումները, ամենայն հաւանականութեամբ, նուազեցնելու են տպագիր
մամուլի առանց այն էլ իջած վաճառքները։
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Imagine, There’s No Newsroom…
Լրատուամիջոցները Համավարակից Յետոյ
Սկիզբը Էջ 06
Այդ միտումների վրայ ազդեցութիւն է ունենալու
նաեւ այն մտավախութիւնը, որ թղթային կրիչը
կարող է լինել վիրուսի տարածման աղբիւր։
Յայտնի չէ, թէ համավարակից յետոյ ի՞նչ փոփոխութիւնների կարող է ենթարկուել մարդկանց
սպառողական վարքագիծն ու, ամենայն հաւանականութեամբ, հենց տպագիր մամուլին է
վիճակուած դիմանալ այս «կորոնաճգնաժամի»
ամենածանր հարուածին։

Novus Ordo։ Կրթական, Առողջապահական
ու Զուարճանքի Ծառայութիւններ

Ցանկացած մարտահրաւէր նախ եւ առաջ
հնարաւորութիւն է։ Յետհամաճարակային «Նոր
աշխարհում» տնտեսական կարողութիւնների
ամրապնդման մարտահրաւէրն ամենածանրն
է լինելու։ Ամենայն հաւանականութեամբ, այդ
հանգամանքը լրատուամիջոցներին ստիպելու է
աւելի մեծ ուշադրութիւն դարձնել գործունէութեան այնպիսի ոլորտներին, ուր տեղափոխուելու
է վճարունակ պահանջարկը։ Ու խօսքը բնաւ
զուգարանի թղթի արտադրութեան մասին չէ…
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի տարիներ
առաջ հրապարակած կանխատեսումներից մէկի
համաձայն, միջին դասի աճին զուգահեռ (2030
թ. այն ողջ աշխարհում պէտք է կազմէր 4,9
միլիարդ մարդ), պէտք է աւելանալ նաեւ նոր
մետիա- ծառայութիւնների պահանջարկը՝ կրթական, բրիմիում (premium) բովանդակութեան, on-demand տեսաբովանդակութyան, առողջապահական
ու բարեկեցութեան ծառայութիւնների սպառման
ասպարէզում։
Կորոնավիրուսի տարածման համաճարակն ու
քարանթինային միջոցների կիրառումն աշխարհի
շատ երկրներում ինքնաբերաբար նպաստեցին այդ
կանխատեսումների արդարացմանը։ Ենթադրում
ենք, որ լրատուամիջոցները նոյնպէս մեծացնելու են
ներդրումներն այս ոլորտներում։ Սա որոշակիօրէն
կարող է փոփոխել լրատուամիջոցների աշխատանքի բնոյթն ու բովանդակութիւնը։

Հեղինակութիւն. Լրատուամիջոցի «Աննիւթական» Գափիթալը
Ժամանակակից իւրաքանչիւր լրատուամիջոցի
համար հեղինակութիւնը ոչ միայն ու ոչ այնքան
աննիւթական արժէք է, որքան գափիթալիզացուող (capitalization), ինչու չէ, նաեւ գոմերցիալիզացուող (commercialization) աքթիւ։ Եւ չնայած
անորոշութիւններին, մէկ բան շատ որոշակի
է. ապագան զերծ չի լինելու համամարդկային
նոր մարտահրաւէրներից, որոնք վերաբերելու
են իւրաքանչիւրին, այնպէս, ինչպէս համաճարակային վտանգը։ Հաշուի առնելով աշխարհի
փոխկապակցուածութեան ու կլոպալացման (global)
ծաւալը՝ նոր մարտահրաւէրները կարող են պակաս
ծանր չլինել։
Որքան էլ ներկայ կարճաժամկէտ փուլում հնչեն
հակակլոպալիստական (antiglobalistical) կոչեր,
աշխարհն ինքնին, աւելի քիչ կլոպալ չի դառնալու
ո՛չ տնտեսական կապերի, ո՛չ մարդկային շփումների,
ո՛չ էլ տեղեկատուական հոսքերի առումներով,
եւ արհեստագիտական զարգացումները միայն
խորացնելու են այս միտումները։
Ինչպէս ներկայում, այնպէս էլ ապագայում ճգնաժամերի յաղթահարման մէջ կարեւորուելու է
տեղեկատուութիւն սփռողների հեղինակութիւնը։
Այդ «աննիւթական գափիթալն» ամրապնդելու
գործում անելիք ունեն հասարակական կեանքի
բոլոր դերակատարները, առաջին հերթին
լրատուամիջոցներն իրենք, մանաւանդ այս
ժամանակաշրջանում, երբ նախկին խնդիրներին
(Fake news, սոցիալական ցանցերի յաղթարշաւ,
թուային դարաշրջանի լրատուական էթիկական
(բարոյեական) հարցեր եւ այլն) աւելանում են
նորերը, որոնք աւելի բարդ են, առօրեական եւ
շօշափելի։
Համաճարակից յետոյ աշխարհում կարող է շատ բան
փոխուել, սակայն լրատուութիւնը, համացանցն ու
հաղորդակցութիւնը մնալու են նոյնքան կարեւոր։
Չէ որ, եթէ նրանք չլինէին, մենք յայտնուելու էինք
խորը միջնադարում։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Մեռելոց
Երեկոն անձրեւոտ էր ու թաց:
Փողոցները — դատարկ, անաղմուկ:
Ու քամին էր անցնում սրընթաց
Ու տամուկ:
Ու գիշերը իջնում էր մթին.
Երեւում էին մութ հեռեւում
Փողոցի կրակներն երերուն՝
Յանձնուած ամօթին ու ստին:
Ու գնում էի ես համընթաց,
Ինքս ինձ քո անունը ասում:
Հեռեւում ինչ-որ մէկը խնդաց
Փողոցի անձրեւոտ երազում:
Ու օրհնում էի ես իմ սրտում
Մոռացուած դամբարանը քո մութ:
Մեկն ասաց, որ ստում եմ, ստում,—
Ու լսւում էր հեռւում մէկի լացն անօգուտ...
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արցախի ՊԲ Զօրամասերուն Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Տարածման
Դէմ Պայքարը Կը Շարունակուի Ամբողջ Թափով
Սկիզբը Էջ 03
Մշտական կանխարգելիչ ձեռնարկներու, խիստ
վերահսկողութեան եւ հրամանատարութեան
ու համապատասխան ծառայութիւններու
արդիւնաւէտ համագործակցութեան շնորհիւ`
Արցախի ՊՆ-ը առայսօր յաջողած է խուսափիլ
«Քորոնա» ժահրի ներթափանցման դէպքերէ»,նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Յակոբ Արշակեան Հայաստանի Մէջ Թոքերու Արհեստական
Օդափոխութեան Սարքերու Արտադրութեան Ներուժ Կը Տեսնէ
Հայաստան որոշ աշխատանքներ կը տանի`
թոքերու արհեստական օդափոխման սարքերու
տեղական արտադրութիւն սկսելու ուղղութեամբ.
պետութիւնը հիմա դեռ կ՛աշխատի նախագիծի
վրայ` հասկնալու, թէ ինչպէս կրնան առաջ շարժիլ:
Ըստ «Արմենփրես»-ի՝ այսօր տեղի ունեցած
ասուլիսի ժամանակ յայտնած է ՀՀ բարձր
արհեստագիտութիւններու արդիւնաբերութեան
նախարար Յակոբ Արշակեան:
«Մենք հիմա կ՛աշխատինք նախագիծին վրայ,

որպէսզի յստակ ձեւաւորենք, թէ
ինչպէս
առաջ կ՛երթանք՝ սկիզբը նախագծել, յետոյ
արտադրութիւն, եւ որոնք ատոնք պիտի ընեն:
Մենք պիտի փորձենք մրցակցային մեքանիզմներ
կիրառելով այդ մէկը ընել, բայց նաեւ պէտք է
հաշուի առնենք, որ ժամանակի շատ շռայլութիւն
պէտք չէ ունենանք: Եւ եթէ անհրաժեշտ ըլլայ արագ
լուծումներ գտնել, պիտի գտնենք:
Շար. Էջ 08

ՍՈՆԻԱ ՊԱԼԱՍԱՆԵԱՆ
(1942)
«Անվերնագիր»
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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

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

ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý ²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ

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

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

¸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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Յակոբ Արշակեան Հայաստանի Մէջ Թոքերու
Արհեստական Օդափոխութեան Սարքերու
Արտադրութեան Ներուժ Կը Տեսնէ
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Յառաջիկայ օրերուն ամբողջական
պատկերը ունենալէ ետք պիտի
ունենանք լուծումները: Անոնց
արտադրութեան համար, կը կարծեմ,
ներուժ կայ»,-ըսած է նախարարը:
Ան նկատել տուած է` այլ է
բուժական
փորձարկումներու
եւ վաւերագրութեան հարցը, որ
նախագծող ընկերութիւններու
խնդիրն է: Բժշկական սարքաւորումներու վաւերագրութեան
եւ բուժական փորձարկումներու
համար սովորաբար բաւական
երկար ժամանակ եւ միջոցներ կը
պահանջուին: «Բայց պէտք է հաշուի
առնենք, որ աշխարհի մէջ հիմա
պակասուրդ կայ, այդպիսի սարքերու պահանջարկը տասնեակ անգամ
կը գերազանցէ առկայ արտադրական հզօրութիւնը։ Եւ ասիկա, կը

կարծեմ, լաւ հնարաւորութիւն է»,ըսած է ան:
Նախապէս նախարարը յայտնած
էր, որ կը ցանկան տեղեկութիւններ
ստանալ Հայաստանի մէջ մեքենագիտութեան այն կազմակերպութիւններէն, որոք կրնան իրենց
փորձով կիսուիլ, յայտնել, թէ արդեօք
թոքերու արհեստական օդափոխման սարքերու արտադրութեան
փորձ ունին, թէ ոչ: Ան յորդորած էր
էլեկտրոնային փոստով տրամադրել
այդ տեղեկութիւնը:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳ
Աւագ Շաբաթն ու Զատկական Տօնը
Լիբանանի Թեմի Եկեղեցիներէն ներս
Ի գիտութիւն հաւատացեալ մեր ժողովուրդին, այսու
կը տեղեկացնենք, որ մեր եկեղեցիներէն ներս Աւագ
Շաբթուան ու Զատկական սրբազան արարողութիւնները պիտի կատարուին կարելի կանոնաւորութեամբ, սակայն կացութեան բերումով առանց
ժողովուրդի մասնակցութեան։
Զատկական տօնին առիթով պահեցողութեան մէջ գտնուողները կը թելադրենք, որ առայժմ աղօթքով լուծեն իրենց պահքը
եւ հաղորդութեան համար ալ սպասեն աւելի բարենպաստ
պայմաններու։
Աւագ Հինգշաբթի, Ապրիլ 9, 2020-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին,
Գերշ. Տէր Շահէ Եպս. Փանոսեան Սուրբ Նշան Մայր Եկեղեցւոյ
մէջ պիտի կատարէ Ոտնլուայի կարգ, մասնակցութեամբ
թեմիս հոգեւորականաց դասուն։ Մեր բարեպաշտ ժողովուրդը
կրնայ արարողութեան հետեւիլ Online՝ Լիբանանի Ազգային
Առաջնորդարան - Armenian Prelacy of Lebanon հասցէով։
Աւագ Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2020-ին, երեկոյեան ժամը 4:30ին, Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեանի նախագահութեամբ,
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ պիտի կատարուի Թաղման
Կարգ։ Դարձեալ, մեր բարեպաշտ ժողովուրդը կրնայ Լիբանանի
Ազգային Առաջնորարան - Armenian Prelacy of Lebanon
հասցէով Online հետեւիլ արարողութեան։
Կիրակի, Ապրիլ 10, 2020-ին, Ս. Յարութեան տօնին առիթով, Ս.
Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ կը պատարագէ Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝ Գերշ. Տէր Շահէ Եպս. Փանոսեան։ Դարձեալ, կարելի
է Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան - Armenian Prelacy of
Lebanon հասցէով Online հետեւիլ արարողութեան։ Զատկական
շնորհաւորանքը կը ջնջուի։
Մեռելոցի առիթով, Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2020-ին, առաւօտեան
ժամը 10։30-ին, Թեմիս երկեղեցիներէն ներս եւ Պուրճ Համուտի
ու Ֆրընշըպէքի գերեզմանատուներու մատուռներուն մէջ պիտի
կատարուի հոգեհանգստեան պաշտօն։
Աւագ Շաբթուան եւ Զատկական արարողութիւններուն համար
հաճեցէք հետեւիլ Անթիլիասի Մայրավանքէն կատարուող
սփռումներուն
https://www.facebook.com/radio.cilicia
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