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

Տեսանկիւն
Տունը Փակուած Մեր
Ընթերցողներուն

Ես Կը Հաւատամ Որ Կեանքը
Դարձեալ Ընթացք Պիտի Առնէ
Ես կը հաւատամ,
որ շուտով պիտի
ըսենք, թէ վարակ
մը անցաւ այստեղէն
եւ աւելի եւս ուրախ
օրեր դարձեալ պիտի
գան:
Գաւաթ մը սուրճը,
որ սրճարանին մէջ
մեր սիրելիներուն հետ կը խմէինք աւելի
եւս անոյշ պիտի բուրէ եւ յատուկ համ մը
պիտի ունենայ:
Մայրամուտի պահը աւելի եւս տեսարժան
պիտի ըլլայ երբ բոլորս զինք դիտելու պիտի
ժամադրուինք նորէն:
Պտուղներու բուրմունքը աւելի եւս պիտի
գրաւէ մեզի: Մարդիկ դարձեալ պիտի
ուտեն ինչ ցանած են. հողին արտադրածը
աւելի առողջ է, որովհետեւ մարդկութիւնը
ձանձրացած է իր համար տուփերու մէջ
դրուած պահածոյ սնունդէ, մշակոյթէ եւ
ատելութենէ...:
Պիտի յաղթենք նորէն: Տօներ դարձեալ
պիտի գան եւ ճաշասեղաններուն շուրջ
կենացներ պիտի խմենք: Աղօթատեղիները
պիտի լեցուին հաւատացեալներով, որոնք
իրենց տարբերութիւններուն հանդէպ
աւելի հանդուրժող պիտի ըլլան:
Բոլոր յետաձգուած հարսանիքները աննախընթաց կերպով պիտի կայանան իսկ
բնութեան մէջ մեր հաւաքոյթները՝ լուսինը
դարձեալ պիտի լուսաւորէ ու ջերմացնէ:
Բոլոր ձայները կեանքը սիրող երգեր պիտի
երգեն: Անոնք, որոնք իրարմէ սրտնեղած էին, դարձեալ քով-քովի պիտի
գան: Իսկ բոլոր անոնք, որոնք գաղթած
էին կամ մղուած էին գաղթելու՝ պիտի
վերադառնան:
Կեանքը, որ կարծէք պահ մը կանգ առած
է այսօր, պիտի դարձեալ ընթացք առնէ:
Անպայման պիտի ընթացք առնէ:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

17 Նոր Գրանցումներ Լիբանանի Մէջ. Վարակեալներու
Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 658-ի
Լիբանան հաստատեց 17 նոր վարակեալներու
գրանցումը: Այս նոր զարգացումը, քորոնա ժահրով
վարակուածներու ընդհանուր թիւը Լիբանանի մէջ
հասցուց 658ի:
Նշենք, որ վերոյիշեալ թիւէն 12ն տեղական
վարակուածներ են, մինչ մնացել 5-ը արտասահմանէն նոր ժամանածներու շարքէն են:
Առողջապահութեան նախարարութիւնը հաստատեց, որ 941 քննութիւններ իրագործած են
Չորեքշաբթի օր, սակայն մասնագէտներ կը
շարունակեն շեշտել, որ կարելի պիտի չըլլայ
ճշգրիտ վարակուածներու ճշգրիտ թիւերուն
մասին պատկերացում մը ունենալ եթէ օրական
2500 հոգի չքննուի:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած Անձերու
Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1111-ի
Հայաստանի մէջ արձանագրուած է «Քորոնա»
Ժահրով վարակուելու 44 նոր դէպք: Այս մասին

նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու վերահսկման
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 15 ապրիլի՝ ժամը 11:00-ի
դրութեամբ «Քորոնա» Ժահրով հաստատուած
դէպքերու ընդհանուր թիւը 1111 է, արձանագրուած
է մահուան 17 (աւելցած է եւս մէկը) դէպք: Քննութիւններէն 9095-ը բացասական արդիւնք տուած
են:
Հայաստանի մէջ 15 ապրիլի՝ ժամը 11:00-ի
դրութեամբ «Քորոնա» Ժահրէն ապաքինուած
հիւանդներու թիւն աւելցած է 32-ով եւ գումարային
բուժվածներու թիւը դարձել է 297։ Այս պահուն
փաստացի բուժում կը ստանայ 797 հիւանդ:

Արցախի Հանրապետութիւնը Անգամ Մը Եւս Ապացուցեց,
Որ Կայացած Երկիր Է. Արմէն Սարգսեան Շնորհաւորած Է
Արայիկ Յարութիւնեանը
Նախագահ Սարգսեան շնորհաւորած է Արայիկ
Յարութիւնեանը Արցախի մէջ նախագահի
ընտրութիւններու երկրորդ փուլին յաջողութեան հասնելու եւ Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի բարձր պաշտօնին ընտրուելուն
առիթով։
Նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ Արայիկ
Յարութիւնեան
նախագահի
պաշտօնը

կը ստանձնէ Արցախի համար շատ բարդ ու
պատասխանատու ժամանակահատուածի մը՝
պայմանաւորուած աշխարհի մէջ տեղի ունեցող
իրադարձութիւններով եւ մասնաւորապէս մեր
տարածաշրջանին մէջ ընթացող բարդ աշխարհաքաղաքական գործընթացներով։
Շար. Էջ 08

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2069280 (265.5/1 միլիոն), մահացած են 133362 (17.1/1 միլիոն), բուժուած են 508826 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 658, մահացածներ` 21, բուժուած` 85
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1111 մահացածներ` 17, բուժուած` 297
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 71420 նոր վարակուածներ 6762 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 Ñ³
Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³տարիներին
ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
Ապրիլի
ժողովրդավարութեան
համընդհա- հեղուել արիւնը բազում հայորդինախագահութեան
éáÛóÝ»ñÁ: 15-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³Ñ»ï í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
´©- ´ÅßÏ³
Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
ËÙμ³Ï ÙÁ« áñնուր արժէքներին։ Արցախի մեր
Երկրորդ
Ծայրագոյն
Պատրիների:
Հրամայական
է
Արցախի
առաւել
շէնանայ
ու
պայծառաÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³
Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
õ³Í Çñ³¹³ñ
ÓáõÃÇõÝÁ áñ³
Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñ
ÈÇåÇáÛ
³½·³
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇԱրցախ
³ñ»õÙï»³Ý աշխարßñç³ÝÇ ·áñÍáÍ¿«
ÁÉ
É³Û
³Û¹
·³Õï
Ý³
·Ç
ñáí
·Ç
ÍÇ
արք
եւ
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիբարեպաշտ
զաւակները
վստահուժողովուրդի
համար
իշխանութիւննայ
կեանքը
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
¶©-ä³
ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñ
կոսը
շնորահաւորագիր
է Ù³Ý
յղելÛ³ÝÓթիւն
յայտնեցին
պետական
կառաների
գլխաւորութեամբ
պահպահում։
Նորին
Սրբութիւնը
ընդգծել
1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
Ø³åñáõù Ô³½áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñ
Ý»ñ ëå³ÝÝ³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
Ï³Ý Ï³
Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£Ձեր բազմաÝáõ³Í »Ýէ,³Ùոր
μáÕç Հայաստանեայց
³Ýó»³É »ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇå
ÇáÛ ³½·³ï»
Õ»
Ïáõ
ÃÇõÝ
Ý»ñ
÷á
Ë³Ý
ó»
Éáõ
ù³
ç³
É»
ñ»
տիար
Արայիկ
Յարութիւնեանին
վարման
ոլորտում
նել
միասնականութիւնը
եւ
համեԱռաքեë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
Ñ³Ù³ñ£
¸©- ²éáÕç³Հանրապետութեան
å³Ñ³Ï³Ý ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙմեայ
Արցախի
փորձառութեանը եւ հանրա- Éáõ
րաշխութեան
ոգին յանդիման
լական
Սուրբ
Եկեղեցին
իր
»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
²Ý
Áë³õ«
Ã¿
ëáõñ
Ç
³
óÇ
Ññ³
Ù³
Ý³
ï³
ñÁ
Ù³
Ñ³
ó³Í
նախագահի
պաշտօնում
ապագայ զարգացման առկայ մարտահրաւէրների, իսկ աշխարհասփիւռ բոլոր կառոյցնե-¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁբարձր
³éûñ»³Û ¹ñáõ
Ã»³Ùμ: àñ»õ¿ í³պետութեան
Æð²Ü ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ñ³Ï
Ù³Ý
å³
ñ³
·³
ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý
¹ÇÝ
Ñ³
Ù³ñ
Ñ³
Ù³
ընտրուելու առիթով։
ու հզօրացման Ձեր տեսլականին։
քաղաքական ուժերի պայքարում
րով պիտի շարունակի իր ջանÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
³Ûë ¹Ç³Ï
Ý»ñÁ« »õու
³ñ·»Éù
ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³
Ï³Ý Ï³ñ«Վերջին
շաբաթներին
ուշադրուՀամայն
հայութեան
ձգտումն
ու
գերակայէն
ողջախոհութիւնը,
քերը
զօրակցութիւնը
բերել
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³հետեւել
ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ենք
÷³Ïáõ»Արցախ
ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñցանկութիւնն է տեսնել Արցախի մեր
թեամբ
օրինայարգութիւնը եւ համագորԱրցախին:
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
աշխարհում
տեղի ունեցող ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու ծակցութիւնը՝ երբեք
տեղիք չտա-§êáõñԱմենայն
Կաթողիկոսը
Ç³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇՀայոց
ãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý
³é³ç Ëáëïáí³Ý»Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾ Âð²Øö
ó³õ« áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ
Ý»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝիրաւունքի
ընտրապայքարին։
Համապեմիջազգային ճանաչումը, լով բեւեռացման եւ բաժանումնեհայցել
է
Երկնաւոր
Տիրոջն Իր
»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõտական
այս
ընտրութիւնները
Արցախի
Հանրապետութեան
շէն
րի»,
ասուած
է
շնորհաւորական
Ամենախնամ
Աջով
պահել
ու
õ³Í
áõ³Í
¿«
»õ
ØÑ¿ÛÃ
ù³
é³½
Ù³
Ï³
Û³
Ý¿Ý û·Ýáõ
ÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
ËÝ¹ñ³Í պահպանել
»Ý« ë³Ï³ÛÝ û·Ýáõ
ÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ÙÇõë »ñ
ÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³
Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñկարեւոր
հանգրուան
էին՝ å³Û
ողջ
առաջընթաց
կեանքը։
Յանուն
նամակում:
արցախցիներին
եւï»õ
ÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ
Ù¿ç: ºñÃ»õ»ÏÁ ËÇëï
Ù³Ý³ու
å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáõáñáõ³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»աշխարհին
փաստելու արցա- դրա ã³
է Ï³½
մեր
ողջñ³ë
ժողովուրդը
Ամենայն
Հայրապետը
մաղթել
հանապազ
å»ï¬½ûñ³
í³ñ Ô³½áõÇ£օրհնել նրանց քաջարի
ÙÇ å³ï
ï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Çկրել
½ûñáõ Ý³¦
Å³ÑñÇÝª Հայոց
¹¿Ù å³Ûù³
ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³
ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ եւ
·áñÍ³զրկանքներ,
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏ
ÃÇõÝÁª Ýß»Յարութիւնեանի
Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
խահայութեան
է, áõ³Í
որ û·Ýáõ
տիար
ոգին ու Արցախի գալիք ամէն օրը:
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûïնուիրումը
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³Ýնեղութիւններ
Õáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³ñÇù áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ ¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûëù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
í»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ 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
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£
å¿±ë ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõ- áõÝÇÝ« á±ñ Ë»É³óÇ Ù³ñ¹Á Ó»½Ù¿ ¹»Õáñ³Ûù
Ý»ñáõÝª ËÝ¹ñ»
Éáí μáÉáñ¿Ý«Արամ
áñ ÇÝãå¿ë
Ý³ÏÇó
Այս
առաւօտ,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Ա.³Ù¿ÝՍուրբÏ³
Աթոռին
համար միշտ եղած
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¦ Å³ÑñÇյանձնառութիւն։
μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»Վեհափառ
Հայրապետը
Արցա- են առաջնահերթ
³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³Ï
óáõÃÇõÝ:
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

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Շնորհաւորել Է Արցախի Ընտրեալ Նախագահին

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

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Արամ Ա. Կաթողիկոս Կը Շնորհաւորէ Տիար Արայիկ Յարութիւնեանի
Ընտրութիւնը Իբրեւ Նախագահ Արցախի Հանրապետութեան

խի Հանրապետութեան նորըն- Անցնող
ընթացքին,
Éáõ տարիներու
àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ å³ï
ñ³ëï³Ï³Ùáõմեր
Ã»³Ý ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£
ßñç³Ýó»Ýù:
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í
¿© §Æñ³վերածող
ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ Ëûëտիր վսեմաշուք նախագահ տիար յանձնառութիւնը
գործի
ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»- ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
ÐÚ¸
§Î²ð
ØÆð
Èºè¦
Îà
ØÆ
î¾
Արայիկ Յարութիւնեանին ուղղած ծրագիրներ
մշակած
ենք,
թէ՛
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ï
ñ³ëï »Ýù û·
Ý»Éáõ£ Æμ
ñ»õ Çñ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ«
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ
ÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõնամակով մը շնորհաւորեց անոր Կաթողիկոսարանը
ուղղակիօրէն,
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí Ã³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
ընտրութիւնը։
եւ թէ³ïÇ
իրÏ³ թեմերուն
ճամբով։
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇ
ïÇ ëï³Ý³Û£ Կը
ºÃ¿
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõ³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù«
³å³
åÇ
ïÇ Ï³
ñ»Ý³Ýù Ñ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·Իր
նամակին
մէջ
Հայրապետը
վստահեցնենք
Ձեզ,
որ
նոյն
ոգիով
Âð²Øö ÎÀ Ú²Úî²ð²ð¾« àð §øàðàÜ²¦ μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³յատկապէս ըսաւ. «Արցախի պիտի շարունակենք
գործնապէս
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦
Éñ³ïáõ ·áñÍ³- Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõÄ²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì
§øÆâ ØÀ մասնակից
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ ÝÇ¦£
հանրապետութեան
ամրացումը,
դառնալ Արցախի առաւել
´²ðբանակի
Î²ò²Ì¦ հզօրացումը
¾ âÆÜ²êî²Ü¾Ü
հայոց
եւ հզօրացման աշխատանքներուն»։
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
տնտեսութեան
զարգացումը մեր
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷

Ð²È¾ä¬È²Â²øÆ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø´àôÜ
ìð²Ú èàôê¬Âðø²Î²Ü...
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Û³ÛïÝ»ó, áñ èáõëÇ³Ý »õ ÂáõñùÇ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
Ü³Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñõÇ ³ÙμáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùÇ³ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³ñáõ£
ÐëÏáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùëáõ³Ý
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
å³ï×³éáí£

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³³ëÇ
Ï³
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¿ï³ïáõեւ
ÝÁ ներկայացնելու
»õ ³ÛՀՀ
վարչապետ
ՆիկոլÏ³Ý
Փաշինեան
անվտանգութիւնը
Å³ÑñÇ
Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ ëÏ½μÝ³
÷áõÉÁ£
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
Éáù¦« Û³ÛïÝ»ó ³Ýª ³õ»ÉóÝ»´³óÇ ³ïÏ¿« Âñ³Ù÷
§øáñáÝ³¦
Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ զայն
§ãÇ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ëï»ÕÍ³Í ³Ûë ï³·Ý³åÁ
շնորհաւորած
է Արցախի
ժողովուրխաղաղ
գործընթացին
մէջ:
Éáí«
áñ
Çñ»Ýù
³Ûë
ûñ»
ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»μ³ñá
Û³å¿ë ³ÝÃáÛÉ³ïԱրցախի
ñ»ÉÇ
դը`
ընտրութիւնները
աւարտին
Մենք
կը
շարունակենք
հետ
¹³ïáõ³Í
¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½
ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³ÏÁ
ÝÏ³
ï»Ý
ù³
Õ³
ù³
Ï³Ý
Ապրիլ 14-ին կայացած Արցախի
քաղաքական եւ հասարակական
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç«
áõñ Ýß³Í »Ý«
áñ í³ñ³ÏÁ
§³½·³
ÛÇÝ սերտ համագործակցութիւնը`
հասցնելու
առիթով`
նշելով,
որ
մեր
Ë³½·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¿ Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
նախագահական
ընտրութիւննեհետազօտութիւններու
ուսումնաÑ³
Ï³¹ñ
áõÇ
ÉÁ
»õ
Ù¿Ï
¹Ç
ù³ß
ìëï³Ñ
»Ýù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á,
ÇÝãå¿ë
Հայաստանը
կը
շարունակէ
Արցախի
մեր
ընդհանուր
նպատակներուն
³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
õÇÉÁ£
ÙÇßï, րան»-ի
³Ûë ³Ý·³Ù
»õë μ³ñÓñ
·Çï³ÏóáõԶախաÃ»³Ùμ
րուն դիտորդական առաքելութիւն
տնօրէն
Վլատիմիր
Âñ³Ù÷
Ý³»õ
ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»հասնելու
ÉáõÝ
հետ
սերտ
համագործակցութիւնը`
համար»,գրած
է
ՓաշիÐ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ñ»õ å³րով,
ï³ëË³այսօր
Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ
ÏÁ Ñ»ï»մամուլի
õÇ ³Ûë
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
իրականացուցած «Սեւծովեանկայացած
ընդհանուր
նպատակներուն
հասնենեան:
Ó³
·³Ý
·¿Ý
ß³ï
·áÑ
»Ý
áõ
Ñ³ñóÇÝ£
§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
ë³14-ին
ÝáÕ³Ï³ÝԱրցախի
ÙÇáõÃ»³Ý ³Ý
կասպեան
տարածաշրջանի ²é ասուլիսի
լու ØÇ
համար:
Հանրապե³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÁ Ý³Ë³å¿ë Ապրիլ
âÇ³Û¹, ¼³ÑÉ¿Ç,ընթացքին,
Ä³É³É³ÛÇ »õ ամփոփած
è³Û³ùÇ Ù»ñ է
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñÝ³ëï³
ÝÇ ÇßË³Ýáõ
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹
ñ³Í ¿ñ §øá
Ý³¦
քուէարկութեան
ընթացքը:
Ñ³Ûñ»Ý³
ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³Ù³¹
ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
Այս
մասին
Փաշինեան
գրած
է ñáտութեան
նախագահական
ընտրու¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³Ù³¹Ý»Ýù Ըստ
³ÝÙÇArtsakhpress.am-ի՝
ç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ñ»é³իր խօսքին
¹ñ³Ï³Ý2-րդ
ÏþÁÝ¹áõ
ÝÇÝ« ³Ûնախնական
É»õ
«Թուիթըր”-ի
իր
փուլի
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»
Éáõէջին
Ñ³Ù³ñªվրայ:
Ýß»Éáí««Ես
áñ §³ßկը
Ë³ñÑÁթիւններու
Ù»Í
Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É ÃÇõ»ñÁª 03-071090, 03ß³
ï»
ñáõÝ
ÏáÕ
Ù¿
ÏÁ
ÉëáõÇÝ
·ÇÝ ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ
å³ï×³եւ
éáí£
մէջ Վլատիմիր Զախարով ըսած
շնորհաւորեմ
անկախ
ժողովրդա- արդիւնքներով`
88%
նախա274641£
»ñ³Ëï³·Çïáõ
Ã»³Ýձայնով
ËûëÂñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
է, որ, այցելելով տարբեր ընտրաù»ñ:
§Ø³ñ
¹ÇÏ
Ï³Ý«
áñáÝù
վարական
Արցախի
ժողովուրդը`
գահ
ընտրուած
է
Արայիկ
ՅարուËáñÑáõñ¹Á §ÂáõÇÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ñ ãÇÝ³Ï³Ý
Ñ»éáõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùûï»Ý³Ý«
ÐÚ¸ §²ð²Ø¦
Îàէ
ØÆ
î¾
տեղամասեր, այնտեղ
տեսած
ընկեÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª ½³ÝáÝù
÷³ëï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»Éáí թիւնեան:
Ñ³·ÇñÝ»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñընտրութիւնները
ամբողջացնելու
Նախագահի
միւս
թեկնաÏÁ ËÝ¹ñ»Ý å³ñ³·³Ý»ñ Ï³Ù ³Ëï³Ñ³- Í»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
¼³ÑÉ¿
Ù³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõª ³Û¹
րասէր մարդիկ, որոնք կը կատարեն
առիթով:
ծուն՝ Մասիս
ստացած
է ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
Ý»É Çñ»Ýó Մայիլեանը,
Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³
ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»Ë³ÝáõÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³ÏÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û- ÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
իրենց քաղաքացիական պարտքը:
Éáõ »õ íï³Ý
·³õáñ í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝլիազօրած
ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Ã³ùó
Ý»- ձայն:
Անոնք
իշխանութիւնները
12%
ëÇÝùÝª Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÇù áõÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³- ÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Փաշինեան Շնորհաւորած է Անկախ եւ
Ժողովրդավար Արցախի Ժողովուրդը

են ալ աւելի ամրապնդելու Արցախի

Արցախեան Ընտրութիւնները Աշխարհի Համար
Ժողովրդավարական
Ð²Ընտրութիւններ
Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Իրականացնելու Օրինակ Են.
Վլատիմիր Զախարով
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§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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Զատկի Առթիւ
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԵԱՆ
«Արեւ», 23 Մարտ 1940
Երէկ հրապարակած էինք մեծ խմբագրապետին Զատկուայ առիթով թուականէս 80 տարիներ առաջ գրած մէկ այլ խմբագրականը:
Նոյնանման օրեր եւ յոյզեր կ՛ապրինք այսօր: Այս պատճառով ալ սոյն
գրութիւնը, որուն մէջ ան իր ոճով յաւէտ այժմէական մաղթանքներ կ՛ընէ, կը դնենք մեր ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ:
«Խմբ.»

Յ

իսուս իր աշակերտները ունէր: Իր կատարած առաջին հրաշքը եղաւ
այդ պարզ մարդիկը այնպէս մը լեցնել իր հոգիով՝ որ անոնք տուին
Քրիստոնէութիւնը աշխարհի:
Աշակերտնե՜րը... Կրօնքի հիմնադիրները չեն միայն՝ որոնք պէտք ունին
իրենցմով ոգեւորուած, զիրենք հասկցած եւ հասկցնել ճգնող հետեւորդներու
որպէսզի զուր չանցնի երկրի վրայ իրենց առաքելութիւնը, որպէսզի իրենց
հանճարին ծաղիկը, որքան ալ շքեղ եղած ըլլայ ան, անկիւն մը առանձին
բացուած ու թափած չըլլայ այլ ժողվուի եւ ցանուի իր հունտը, եւ որպէսզի
տարածուի եւ բազմանայ բարիքը զոր բնութիւնը ուզած էր շնորհել մարդկութեան:
Չեմ բաղդատեր Քրիստոսը եւ ուրիշ մարդ մը՝ նոյնիսկ հանճարեղ: Կ’ուզեմ
ըսել միայն՝ թէ Քրիստոս ալ պէտք ունեցաւ աշակերտներու՝ որպէսզի կարենայ
բաշխել մարդկութեան ինչ որ բերած էր անոր համար եւ ինչ որ կը թուէր
թէ շատ դիւրա՜ւ տարածելի, դիւրա՜ւ որդեգրելի բան մըն էր՝ Սէրը իրարու
եւ Սէրը Արարիչին համար: Եւ եթէ ճիշտ է, որ Քրիստոս բարձրացուց իր
աշակերտները, զանոնք արժանի դարձուց իր վստահած գործին, սխալ
չէ ըսել որ աշակերտներն ալ բազմապատիկ վերադարձուցին Անկէ իրենց
ստացած շնորհը՝ կատարելով ինչ որ իրենց Վարդապետը կամ Վարպետը
ակնկալած էր իրենցմէ:
Մէկը միայն՝ այդ աշակերտներէն, մատնեց զինք, բա՛ն մը որ ծառայեց միւս
բոլորին հաւատարմութիւնը թէ՛ ցայտեցնելու եւ թէ՛ ամրապնդելու, ինչպէս
նաեւ լրացնելու այն մարգարէութիւնը՝ թէ իր մարմնեղէն հալածանքովը Ան
պիտի ապահովէր իր հոգեղէն յաղթանակը:
Եւ այնքան մեծ էր փոխադարձ պահանջը Քրիստոսի եւ աշակերտներուն
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երտեցէք Հայոց պատմութիւնը եւ պիտի
տեսնէք թէ հայուն ճակատագիրը՝
Քրիստոսէ առաջ մինչեւ մեր ներկայ
ժամանակները, եղած է գոյատեւման պայքար։
Քանի՜, քանի՜ կայսրութիւններ գրաւած են
մեր փոքրիկ երկիրը եւ տիրապետած մեր
ժողովուրդին վրայ։ Մեր բախտը պարզապէս
սեւ է եղած . . .
Պարսիկները ուզեցին մեզ զրադաշտ ընել, թուրքերը ուզեցին մեզ իսլամ
ընել եւ վերջապէս սովետները ուզեցին մեզ անկրօն դարձնել։ Բայց մենք
կրցանք դիմադրել եւ յաղթահարել այս բոլոր դժուարութիւնները, որոնք մեր
ճակատագրին մաս կազմած են՝ դարերէ ի վեր։
Թէեւ կրցանք յաղթահարել մեզի բաժին ինկած դժուարութիւնները ու
գոյատեւել որպէս հայ, սակայն շատ սուղ վճարեցինք ատոր համար։ Մենք
կորսնցուցինք մեր երկրին մեծ մասը որովհետեւ օտար երկիրները իրենց
շահը հետապնդելով, քանիցս զոհեցին մեր դարաւոր իրաւունքները եւ խուլ
դարձան մեր արդար պահանջատիրութեանց դիմաց։
Հողային կորուստէն զատ, մենք՝ որպէս ժողովուրդ, կրեցինք նաեւ ազդու
հարուած մը մեր հոգեբանութեան վրայ, որ դժբախտաբար մինչեւ հիմա կը
յամենայ դրոշմուած մնալ՝ մեր ենթագիտակցութեան մէջ ։ Այդ վէրքը՝ ատենը
մէյ մը կը յայտնաբերուի մեր խօսքերուն կամ արարքներուն ընդմէջէն։ Հիմա
խօսինք օրինակներով։
Պիտի բաղդատեմ զանազան ժողովուրդներու բաժակաճառերը եւ տեսէք
թէ ինչի՞ կը ցանկան անոնք, երբ բաժակ վերցնեն խնճոյքի մը ընթացքին։
Անգլիացիները կ՛ըսեն Cheers, այսինքն «Ուրախութիւն։»
Ֆրանսացիները կ՛ըսեն Votre Sante, այսինքն «Առողջութեանդ։»
Թուրքերը կ՛ըսեն Sherefine, այսինքն «Պատիւիդ։»
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իրարու հաւատալու, որ իր չարչարալից մահէն ետք Վարդապետը նորէն պիտի դառնար իր
աշակերտներուն մօտ, նորէ՛ն
պիտի ուսուցանէր անոնց եւ
անոնք նորէ՛ն պիտի ներշնչուէին
ու զօրանային իրմով...:
Քրիստոսի Յարութեան տօնը
հազար խորհուրդ կը թելադրէ,
որոնցմէ մէկն ալ այս է.- Վարպետի
մը շուրջ բոլորուող աշակերտներու հաւատքին անհրաժեշտութիւնը՝ անոր ոգիին կամ գաղափարին տարածման, անոր գործին
արդիւնաւորման համար:
Այդ վարպետը եթէ Քրիստոս մը չէ, եթէ Սոկրատ մը, կամ՝ ցատկելով դարերու
վրայէն՝ Փասթէօր, մը կամ Ֆրոյտ մըն ալ չէ, կրնայ մարդ մը ըլլալ սակայն՝
որուն մտքի ու սրտի աւելի մեծ ձիրքեր տուած է բնութիւնը քան ուրիշ
շատերու եւ որմէ պէտք է – հետեւաբար - առնել այդ ձիրքերուն արգասիքը
եւ տարածել մարդոց միջեւ:
Աւելի՛ն. վարպետը պէտք ունի յաճախ, իր ձիրքերուն պտղաբերումին իսկ
համար, իր շուրջը աշակերտներ հաւաքուած տեսնելու եւ անոնց մտքին ու
հոգիին փորձադաշտին վրայ հասունցնելու գաղափար կամ գիւտ, արուեստի վարդապետութիւն կամ գիտութեան վարկած, եւ կամ քաղաքական
առաջնորդութիւն: Վարպետը առանց աշակերտի, ինչպէս բառն ալ արդէն
կը հասկցնէ, անհեթեթութիւն մըն է, ամլութիւն մը՝ ամէն պարագայի:
Արդ, կրնա՞նք թելադրել, կրնա՞նք յուսալ մանաւանդ, որ Քրիստոսի կեանքը,
մահն ու յարութիւնը – իր անձին չափ՝ իր Ոգիին յարութիւնը – տօնախմբող
այս օրուան մէջ, ըլլա՜ն մարդեր որ՝ երբ պաշտօնը ունին՝ գիտակցութիւնն ալ ունենան վարդապետի, վարպետի, առաջնորդի կամ վարիչի
պարտականութիւններուն եւ ըստ այնմ ինքզինքնին պահեն, բարձրացնեն
եւ ազդեն իրենց շրջապատին՝ կամայ-ակամայ իրենցմէ կախում ունեցող
կամ իրենց հետեւողներուն վրայ: Ինչպէս որ ըլլա՜ն ուրիշ մարդեր, որոնք
պարզ կամ գիտուն, աղքատ կամ հարուստ՝ ունենան խանդավառ հոգի մը,
գաղափարապաշտութիւն եւ անձնուիրութիւն ա՛յնքան՝ որ գիտնան մարդ մը
վարպետի վերածել, անոր տալով - իր ուժի եւ տաղանդի լիութեանը ատեն
- գործելու բոլոր կամ գոնէ բաւարար հնարաւորութիւնները:
Վաղը, Զատիկ, երբ հայ մը ուրիշ հայ մը կը շնորհաւորէ, պիտի մաղթէի որ
ամէն մէկը միւսին նայէր կա՛մ իբրեւ աշակերտի, կա՛մ իբրեւ վարպետի եւ
կամ իբրեւ աշակերտակիցի վրայ:
Ի սէր ժողովուրդին եւ ի սէր այն բարիքին զոր գիտեմ թէ ամէնքս կը կամենանք
անոր բայց այսպէս չենք կրնար մատուցանել, ա՛յս պիտի մաղթէի...:
Իսկ հայերը կ՛ըսեն «Կենացդ։»
Զուարճախօս մարդիկ կան որոնք կ՛ըսեն թէ բաժակաճառերով՝ մարդիկ
իրենց չունեցածը կը ցանկան . . .
Կը տեսնէ՞ք թէ կեանքը որքան առաջնահերթ է հայութեան համար։ Այո,
որովհետեւ մենք միշտ ալ մահու - կենաց պայքար մղած ենք մեր կեանքերուն
մէջ, սկիզբէն մինչեւ վերջ։
Ուրիշ օրինակով մըն ալ կ՛ուզեմ փաստել վերոյիշեալ ենթադրութիւնս՝ թէ
գոյատեւելը մեր հիմնական առաջադրութիւններէն մէկը եղած է միշտ ալ։
Դիտեցէք կցուած ծաղիկի մը նկարը։ Վստահ եմ բոլորդ ալ գիտէք թէ երբ
փոքր էինք՝ այդ ծաղիկին թերթերը մէկիկ-մէկիկ փեթթելով կ՛ըսէինք, ապրիմչապրիմ։ Առ այդ մենք այդ ծաղիկը կը կոչէինք ոչ թէ իր անունով, այլ՝ ապրիմչապրիմ ծաղիկ։ Դարձեալ՝ գոյատեւելը հիմնական կերպով մխրճուած է մեր
ենթագիտակիցին մէջ։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ ամերիկացիները ի՞նչ կը կոչեն այդ նոյն
ծաղիկը։ Անոնք կ՛ըսեն «Love me, love me not.” Կը տեսնէք թէ իրենց համար
ինչնէ՞ առաջնահերթը։ Անոնք հետաքրքրուած են սիրել-չսիրելով, քանի որ
գոյատեւելու վախ կամ մտահոգութիւն չունին երբեք։
Հիմա առնենք օրինակ մըն ալ մեր մօտիկ անցեալէն։ Հայեր ինչո՞ւ փախան
Իրաքէն, Սուրիայէն եւ կամ Լիբանանէն։ Դարձեալ իրենց կեանքը փրկելու
նպատակաւ, այդ տեղերուն մէջ քաղաքացիական պատերազմին պատճառաւ
ստեղծուած անապահով իրավիճակէն, չէ՞։
Անոնցմէ ոմանք գացին եւրոպական երկիրներ, ուրիշներ Աւստրալիա եւ
մեծ մասն ալ Միացեալ Նահանգներ եւ Գանատա, որպէսզի գոյատեւելու
մտավախութիւն չունենալով կարենան հանգիստ եւ խաղաղ կեանք մը
ապրելով՝ ապահովեն իրենց ընտանիքներուն ապրուստը։
Հիմա ալ հայեր ուր որ ալ գացած են՝ կամ նոյնիսկ մնացած իրենց
ծննդավայրերը, կը դիմագրաւեն ուրիշ պատուհաս մը։ Այսինքն՝ «Քորոնա»
ժահրի համաճարակը։ Երեւի մեր ճակատագիրը այս է, հանգիստ պիտի
չապրինք երբեք եւ միշտ պիտի պայքարինք արտաքին թէ ներքին թշնամիին
դէմ, պարզապէս որպէսզի կարենանք գոյատեւել եւ շարունակել պահել մեր
ինքնութիւնը։
«Քորոնա» ժահրի զոհերէն կարելի է յիշել 72 տարեկան Ռուսահայ գիտնական
Միշիկ Ղազարեանը եւ 75 տարեկան Ֆրանսահայ քաղաքագէտ Փաթրիկ
(Գարեգին) Տէվէճեանը, երիտասարդ Իտալահայ Տոքթ. Ղեւոնդ Մուրատեան,
ի միջի այլոց։
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ԵՍ ԿԸ ՅԻՇԵՄ. Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանը Կ՝առաջարկէ
Ապրիլ 24-ին Փոխարինել Facebook-ի Լուսանկարը
Հայոց Ցեղասպանութեան 105րդ տարելիցին ընդառաջ՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան թանգարանհիմնարկը կոչով կը դիմէ Հայաստանի
քաղաքացիներուն, հայ ժողովրդին ու
անոր բարեկամներուն՝ յորդորելով
Ապրիլ 24-ին Facebook-ի իրենց
լուսանկարները
փոխարինել
յատուկ այդ նպատակով ստեղծուած
շրջանակի մէջ առնուած իրենց
հարազատներու՝ զոհ կամ վերապրող՝ լուսանկարներով, անոր բացակայութեան պարագային՝ անունազգանունով, նաեւ փոքր պատմութեամբ մը անոր կամ անոնց մասին։
Թանգարան-հիմնարկի տարածած
հաղորդագրութեան մէջ նշուած է.
«Եթէ չկան զոհ կամ վերապրող
հարազատներ՝
տեղադրեցէք
Ցեղասպանութեան զոհ արեւմտահայ մտաւորականներու, հասարակական-քաղաքական գործիչներու, ֆետայիներու, շարքային
զինուորներու եւ զօրավարներու
լուսանկարները։ Դրէք արեւմտահայութեան մշակութային ժառանգութեան գանձերու լուսանկարները,
կիսուեցէք Արեւմտեան Հայաստանի
ձեզի հասանելի պատկերներով։ Եւ
ընդամէնը մէկ պարզ գրութեամբ՝
ԵՍ ԿԸ ՅԻՇԵՄ կամ ԿԸ ՅԻՇԵՄ»:
Շատոնց արդէն Հայոց Ցեղասպանութիւնը դուրս եկած է ցեղական
յիշողութեան, այսինքն՝ լոկ հայերու
նկատմամբ
գործած
յանցա-

գործութեան, զուտ հայկական
ողբերգութեան սահմաններէն.
անիկա համամարդկային ողբերգութիւն է, մարդկութեան դէմ գործած
ամենամեծ չարիքներէն մէկը։ Չարիք,
որուն միջազգային ճանաչման ու
դատապարտման, նաեւ հետեւանքներու վերացման հարցը
արդարութեան համար պայքարի
ծիրին մէջ է։
Մէկ դար անցած է 1915-1923
թուականներուն մարդկութեան եւ
քաղաքակրթութեան դէմ գործած
յանցագործութենէն, սակայն այդ
ոճիրին հետեւանքները մինչ օրս
զգացնել կու տան իրենց ։ Հայ
մարդիկ կը յիշեն Ցեղասպանութեան
զոհ իրենց պապերն ու տատերը,
կը յիշեն տասնեակներով մղուած
ինքնապաշտպանական մարտերու հերոսները, ապրելու իրաւունքը
պաշտպանելու ելած դիմադրողները, վերապրողները՝ որոնք
հիմքը դարձան ոչ միայն հայկական Սփիւռքի, այլեւ Հայաստանի
Հանրապետութեան մերօրեայ բնակչութեան գրեթէ կէս մասին։ Կը յիշեն
հազարամեակներու ընթացքին
ստեղծած եւ ներկայիս անտէր ու
աւերակ դարձած եկեղեցիներն ու
վանքերը, քաղաքներն ու գիւղերը,
թաղամասերն ու տուները, ծառերն
ու միրգերու համուհոտի մասին
տատիկներու պատմութիւնները,
պարերն ու երգերը, մոռցուող

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ցեղասպանութենէն Ետք Անիի
Աւերակները Դարձած Են Հայաստանի
Կորուստներու Մասին Յիշատակի
Խորհրդանիշներէն Մէկը
National Geographic յայտնի ամսագիրը հրապարակած է Հայաստանի հնագոյն մայրաքաղաք Անիին
նուիրուած յօդուած մը «Այս լքուած
վայրը ժամանակին եղած է «1,001
եկեղեցիներու քաղաք» (This abandoned site was once the ‘City of 1,001
Churches’):
Յօդուածին հեղինակ Անթոնիօ
Ռաթթիի համաձայն` 10-րդ դարուն
«հազար ու մի եկեղեցիներու»
քաղաքը դարձած է Հայաստանի
մայրաքաղաքը եւ 100 հազար մարդու տունը:
«Սեւ եւ Կասպից ծովերու միջեւ
առեւտրային ուղիներու երկայնքով
անոր ռազմավարական դիրքը Անին
դարձուցած է գրաւիչ տիրակալութիւն` հարիւրամեակներ շարունակ
քաղաքը մատնելով ներխուժումներու
եւ վերջաւորութեան լքուածութեան
երկար ժամանակահատուածի»,նշած է Ռաթթի:
«Հայաստանի
միջնադարեան
թագաւորութիւնը ժամանակին
տարածուած է ժամանակակից

պետութեան սահմաններէն հեռու:
Հին ժամանակներուն այս հողերը անցած են պարսիկներու,
սելեւկեաններու, պարթեւներու եւ
հռոմէացիներու վերահսկողութեան
տակ»,- նշած է ան` աւելցնելով,
որ անկախ այս կայսրութիւններու
վերելքներէն ու անկումներէն` Անիի
մէջ գերակշռած է հայ ինքնութիւնը:
«Քաղաքի անխռով աւերակները,
որ դարեր շարունակ լեփ-լեցուն
էին բանակներով, հայերու համար
միշտ յատուկ վայր եղած է: Հայոց
Ցեղասպանութենէն ետք այս
վայրը դարձած է Հայաստանի
կորուստներու մասին յիշատակի
եւ անոր զարմանահրաշ աննկունութեան խորհրդանիշներէն մէկը»,եզրափակած է հեղինակը:

բարբառի քաղցրութիւնը։ Կը յիշեն
հայ մտաւորականութեան պայծառ
ներկայացուցիչները. գրողներն
ու բժիշկները, լրագրողներն ու
արուեստագէտները, ճարտարապետներն ու նկարիչները, կը յիշեն
բազմահմուտ արհեստաւորները,
վաճառականներն ու հողի մշակները։ Կը յիշեն որբերը փրկողներն ու միսիոներները, մեծ մարդասէրներն ու բարերարները։ Կը
յիշեն հպարտութեամբ, կը յիշեն
գորովանքով։
Մէկ դար անցած է Ցեղասպանութենէն։ Ատիկա հսկայական ժամանակ է։ Փոխուած են ժամանակները.
ներկայիս Հայաստանի երիտասարդ Հանրապետութիւնը երեսուն
տարեկան է։ Եկած է նաեւ որոշ
իրողութիւններ վերաիմաստաւորելու, վերասահմանելու ժամանակը։
Ցեղասպանութեան դաժանագոյն
տարիներուն հայ մարդիկ պայքարած
են. պայքարած են ոչ միայն զէնքով,
պայքարած են ոգիով։ Հազարհազարները չեն դաւաճանած իրենց
կրօնին ու լեզուին, հարազատներուն ու բարեկամներուն. անգամ
եթէ հարկադրաբար փոխած են
կենսաձեւը, առաջին իսկ յարմար
առիթի
պարագային
վերադարձած են իրենց ակունքներուն։
Հազար-հազարները ատոր հնարաւորութիւնը ուղղակի չեն ունեցած, սակայն հայկականութեան ոգին

ու յիշողութիւնը ապրած է անոնց մէջ
յետագայ ողջ կեանքի ընթացքին։
Մարդիկ մաքառած են, պայքարած
են ու հերոսացած ոչ միայն կռուի
դաշտին մէջ, այլ նաեւ՝ գոյատեւման
ամենօրեայ պայքարին։ Ծնողները
փրկած են զաւակները, փոքրերը՝
մեծերը, հարեւանը՝ հարեւանը,
ծանօթը՝ անծանօթը։ Կիսած են կտոր
մը հացը անապատի մէջ, թէ՝ որբանոցի։ Ընտանեկան համերաշխութեան ու փոխօգնութեան, դժուարին
պահերուն միմեանց հասնելու, ձեռք
մեկնելու բացառիկ օրինակներ եղած
են Ցեղասպանութեան տարիներուն՝
արժանի անոնց մասին վէպեր ու
բանաստեղծութիւններ գրելու։
Ուստի մենք պէտք է շարունակենք
յաւուր պատշաճի արժեւորել
բարոյական ու արժանապատիւ
պահուածքի դրսեւորումները, ու
նաեւ յարգանքով ու հպարտութեամբ յիշենք թէ´ զոհերը, թէ´
դիմադրողները, թէ´ վերապրողները»։

Մեր Կորուստները

Մահացած Է Օփերային Երգչուհի
Գայիանէ Գրիգորեանը

Մահացած է Սոփրանօ Գայիանէ
Գրիգորեանը, որ 90-ական թուականներուն եղած է Ալ. Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալեթի
ազգային ակադեմիական թատրոնի
մեներգչուհի:
«Արմէնբրես»-ի հաղորդմամբ` այս
մասին տեղեկութիւնը հրապարակուած է օփերային թատրոնի
«Ֆեյսպուք»-ի պաշտօնական էջին:
«Հայաստանի օփերայի եւ պալեթի

թատրոնը խոր վշտով կը յայտնէ,
որ երկարատեւ հիւանդութենէ ետք
մահացած է թատրոնի 90-ականներու մեներգչուհի, սոփրանօ Գայիանէ Գրիգորեանը: Թատրոնի ամբողջ
անձնակազմն իր ցաւակցութիւնը
կը յայտնէ Գայիանէ Գրիգորեանի
ընտանիքի անդամներուն եւ մտերիմներուն»,- ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:
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Քիմիական Բնագիտութեան Հիմնարկը Նոր Սերունդի
Ախտահանիչ Մշակած է
Հայաստանի
Գիտութիւններու
ազգային ակադեմիոյ (ԳԱԱ) Նալբանդեանի անուան քիմիական
ֆիզիկայի ինստիտուտ (բնագիտութեան հիմնարկը-ԵՌԳ.) նոր սերունդի` քլոր չպարունակող եւ գործօն
թթուածինի հիմքով ախտահանիչ
մշակուած է:
ԳԱԱ-էն կը յայտնեն, որ մատչելի
եւ բնապահպանական նպատակային պայմաններուն բաւարարող «Բիօքսիլ-2» ախտահանիչի
արտադրութեան արհեստագիտութիւնը մշակած է ակադեմիկոս Լեւոն

Թաւադեանի ղեկավարած խումբը:
Մէկ օրուան մէջ մէկ թոն ախտահանիչի արտադրութիւնը արդէն
կը կազմակերպուի հիմնարկի
փորձնական արտադրամասին
մէջ: Ախտահանիչը անցած է
անհրաժեշտ
փորձարկումներ
առողջապահութեան նախարարութեան «ախտահանման կեդրոն»ին
եւ «Տուբերկուլոզի (թոքախտ) դէմ
պայքարի ազգային կեդրոն»ին մէջ,
ինչպէս նաեւ տարբեր տեսակի սնունդ
արտադրող ձեռնարկութիւններու
մէջ:

Փորձարկումներու
արդիւնքով
հաստատուած է ախտահանիչի
բարձր արդիւնաւէտութիւնը, իսկ
«Ստանդարտներու
ազգային
ինստիտուտ»-ի մէջ հաստատուած
են տեխնիկական պայմանները
Հանրապետութեան մէջ ստեղծուած
արտակարգ իրավիճակին մէջ` Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտը իր
միջոցներով արտադրած է 1 թոն
ախտահանիչ միջոց, որ անհատոյց
տրամադրած է Արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան:
Հիմնարկը պատրաստ է իրակա-

նացնել «Բիօքսիլ-2» ախտահանիչի
մեծածաւալ արտադրութիւն:

Ջանք ու Հնարաւորութիւն Չենք Խնայեր Այս Պայքարը Նուազագոյն
Կորուստներով Յաղթելու Համար. Զարեհ Սինանեան

Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեան
տեսաուղերձով դիմած է արտերկիր
գտնուող մեր հայրենակիցներուն: Ան
շնորհակալութիւն յայտնած է բոլոր
այն սփիւռքեան կառոյցներուն եւ
անհատներուն, որոնք գործնական եւ
մասնագիտական աջակցութիւն կը
ցուցաբերեն հայրենիքին՝ «քորոնա»
ժահրի դէմ պայքարին մէջ: Ան
հաւաստիացուցած է, որ ջանք ու
հնարաւորութիւն չի խնայուիր այդ
պայքարը նուազագոյն կորուստներով յաղթելու համար:
«Ամբողջ աշխարհը այս օրերուն
կը պայքարի «քորոնա» ժահր
համավարակին դէմ, եւ հայ ժողո-

վուրդը՝ իր համաշխարհային տարածումով՝ անմասն չէ մնացած այս
պայքարէն: Այս ճգնաժամային
պայմաններուն մէջ Հայաստանի կառավարութիւնը դիմած է
շարք մը քայլերու՝ համավարակի
տարածումը սահմանափակելու,
հիւանդներուն համապատասխան
բուժում յատկացնելու, հասարակական-տնտեսական ամենախոցելի խաւերուն աջակցելու եւ
տնտեսութիւնը խթանելու նպատակով: Կը հաւաստիացնեմ, որ
մենք ջանք ու հնարաւորութիւն չենք
խնայեր այս պայքարը նուազագոյն
կորուստներով յաղթելու համար:
Եւ հակառակ անոր, որ Սփիւռքի

մէջ բնակող մեր հայրենակիցները
եւս կ՝ապրին եւ կը գործեն արտակարգ պայմաններու մէջ, այսօր
Սփիւռքը կը շարունակէ կանգնած
մնալ հայրենիքի կողքին: Կ՝ուզեմ
շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր
այն սփիւռքեան կառոյցներուն եւ
անհատներուն, որոնք հայրենիքին
գործնական եւ մասնագիտական
աջակցութիւն կը ցուցաբերեն:
Ձեզմէ իւրաքանչիւրի կեանքը,
առողջութիւնն ու բարեկեցութիւնը
հայրենի կառավարութեան համար
շատ կարեւոր են:
Այս դժուար օրերուն կը խնդրեմ
հետեւիլ ձեր բնակութեան երկիրներու իշխանութիւններու ցուցմունքնե-

րուն եւ սահմանափակումներուն,
խուճապի չմատնուիլ, հետեւիլ միայն
հաւաստի տեղեկութիւններու եւ
առողջապահական պաշտօնական
մարմիններու ուղեցոյցին, յաճախակի լուալ ձեռքերը, պահպանել ընկերային հեռաւորութիւն, մնալ տունը
եւ այս ճանապարհով դիւրացնել
բժիշկներուն պատասխանատու
աշխատանքը:
Եղէ՛ք առողջ ու ապահով եւ
պահպանեցէք զգօնութիւնն ու
լաւատեսութիւնը: Պայքարը պիտի
ըլլայ երկար եւ ծանր, սակայն մենք
պիտի յաղթենք միասին: Մինչ նոր
հանդիպում մեր բոլորի հայրենիքին
մէջ»,- ըսուած է տեսաուղերձին մէջ:

«Յանուն Հայ Զինուորի» ՀԿ-ն Արցախի
Առողջապահութեան Նախարարութեան
Տրամադրած Է Ախտահանման 2 Յատուկ Սարք
«Յանուն հայ զինուորի» ՀԿ-ն
Արցախի
առողջապահութեան
նախարարութեան տրամադրած
է ախտահանման 2 յատուկ սարք՝
«քորոնա» ժահրի կանխարգիլման
ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերուն համար օգտագործելու նպատակով:
Այս մասին կը տեղեկացնեն Արցախ
/ Տեղեկատուական շտաբէն:

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

17-ամեայ Աղջկայ Նպաստը՝ Կապանի Բուժաշխատողներուն.
Բարեգործութիւնը Սահմաններ Չունի
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ
բնակող, արմատներով կապանցի
17-ամեայ Էլենա Հայրապետեան՝
կարեւոր համարելով ու գնահատելով
բուժաշխատողներու
ամենօրեայ ջանքերն ու նուիրումը
«քորոնա» ժահրի կանխարգիլման եւ յաղթահարման ուղղուած
քայլերուն գծով, փափաքած է իր
համեստ ներդրումը ունենալ՝

իբրեւ շնորհակալութիւն։ Այդ
նպատակով՝ Էլենա Հայրապետ
50-ական ԱՄՆ տոլար ուղարկած
է Կապանի բժշկական կեդրոնի
վարակաբանական բաժանմունքի 9
բուժաշխատողի, որոնք այս օրերուն
կ՝աշխատին գերծանրաբեռնուած եւ
յաճախ վտանգաւոր պայմաններու
մէջ։
Կապանի համայնքապետարանը

եւ Կապանի բժշկական կեդրոնը՝
համայնքապետարանի Facebook-ի
էջին միջոցով՝ շնորհակալութիւն
յայտնած են Էլենա Հայրապետեանին՝ նման նախաձեռնութեան,
համայնքին սատար կանգնելու եւ
բարի կամք դրսեւորելու համար։
Կը նշուի նաեւ, որ ասիկա 17-ամեայ
աղջկայ երկրորդ բարեգործութիւնն
է՝ ի նպաստ Կապան համայնքի։
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Մկրտիչ Խրիմեան, Հայ Ժողովուրդի Իրական Հայրը
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Պելինում բոլոր հպատակ ազգերի համար
բաժանւում էր հոգեճաշ հարիսա, դուք ինձ
ուղարկել էիք, որպէսզի ես գնամ եւ բերեմ
մեր բաժինը: Բոլորը եկան իրենց երկաթէ
շերեփներով, վերցրին ու տարան իրենց
բաժինը, երբ ես փորձեցի վերցնել մեր
բաժինը, իմ շերեփը թղթից էր ու լղճուեց
մնաց հարիսայի մէջ, ես մնացի ձեռնունայն»:
Մկրտիչ Խրիմեանի խօսքերը 1878
թուականին Պեռլինի վեհաժողովէն ետք
Հայ Առաքելական Եկեղեցին պահապանն
է հայ ժողովուրդին, անոր մշակոյթին եւ
սրբութիւններուն: Մկրտիչ Խրիմեան
1878 թուականին Պեռլինի վեհաժողովէն
վերադարձին
իր
խօսքերով
հայ
մարդու ենթագիտակցութեան մէջ ըսաւ
հետեւեալը.«Զարթի՛ր որդեակ, զարդի՛ր հայ
գեղջուկ, զարդի՛ր հայ երիտասարդ... Բաւ
է քնացանք: Արթննալու ժամը հասաւ: Մենք ուշ ենք արդէն: Սերպը, յոյնը,
պուլկարը, մակեդոնացին եւ մնացեալ ճնշուած ազգերը իրենց երկաթէ զէնքով
առին իրենց բաժինը: Մենք անզէն, միայն թուղթով գացինք: Մեզի բաժին ալ
թուղթի կտոր մը տուին ստախօս եւրոպացի դիւանագէտները: Զէնքի դիմելու
ժամը հասած է...»
Խրիմեան Հայրիկ այն քաջարի հայ եկեղեցականն էր, որ իրաւ հայու ու
քրիստոնեայի կորովով հայ ժողովուրդը իր դարերու քունէն արթնցուց: Կոչ
ըրաւ բոլորին դիմելու ազատագրական պայքարի: Այդ կոչը պատմական
շրջադարձ մըն էր հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ: Ճնշուած եւ իր
իրաւունքները կորսնցուցած հայ ժողովուրդի զաւակներ զգացին թէ հասած
էր ժամը վերսկսելու ազատագրական պայքարը: Այդ պայքարը արեւելեան
Հայաստանի եւ Արցախի մէջ յաջողած էր շնորհիւ այդ շրջանի հայ ղեկավարներու
դիւանագիտական արթնութեան եւ Ռուսիոյ զօրակցութեան: Նոյնը կարելի
է՞ր արեւմտեան Հայաստանի մէջ: Այս կայծն է որ մարդոց մէջ դրաւ Խրիմեան
Հայրիկ: Սերպը, յոյնը եւ Պալքանեան թերակղզիի միւս ժողովուրդները մեծ
զոհողութիւն ըրած էին 1820-ականներէն ի վեր: Արդիւնքը քաղեցին Պեռլինի
վեհաժողովին: Մենք արդէն ուշացած էինք: Պոլսոյ մեր հարուստներու խաւը
իր շահերուն համար քնացուցած էր գաւառի հայ ժողովուրդը, որ կը տառապէր
Օսմանցիին լուծին տակ: Սահմանադրական խաբուսիկ փոփոխութիւններով
օսմանցին քնացուց հայ ժողովուրդը: Այդ հարուստ խաւն էր որ միշտ կը ճնշէր
Պոլսոյ պատրիարքին վրայ քայլերու չի դիմելու Օսմանեան պետութեան
դէմ: Անոր գինն է որ վճարեց Մկրտիչ Խրիմեան, երբ Պոլսոյ պատրիարք
դառնալէ ետք դէմ դրաւ անոնց տգէտ խաւին, որ իր շահերուն համար զոհեց
ամբողջ ժողովուրդի մը ճակատագիրը: Ներսէս Վարժապետեան պատրիարքն
ալ ենթարկուած էր այդ հարուստներու խաւին եւ Օսմանեան սուլթանի
սպառնալիքներուն օգնութիւն չխնդրելու Ռուսիոյ ցարէն, որ պատրաստ էր
օգնելու ինքնավարութիւն ձեռք ձգելու համար:
Հիասթափուած եւ զգալով մեր անզօրութիւնը Օսմանեան եւ արեւմտեան
աղուէսային քաղաքականութեան դէմ, Հայրիկ տուաւ ազդանշանը
ազատագրական պայքարի սկսելու: Այս ատենուան մտաւորականներ Գրիգոր
Արծրունի, Ծերենց, Գարեգին Եպիսկոպոս Սրուանձտեանց, Գամառ Քաթիպա

եւ Ռաֆֆի իրենց յօդուածներով եւ երկերով մտաւոր հիմը դրին այդ պայքարին:
1879-ին Վասպուրականի հոգեւոր առաջնորդ ընտրուիլը մեծ առիթ էր Հայրիկին
համար ցանելու ազգային-ազատագրական պայքարի առաջին հունտերը: Ան
օժանդակեց Վանի «Սեւ Խաչ» եւ Կարինի «Պաշտպան Հայրենեաց» գաղտնի
կազմակերպութիւններու ստեղծման ու գործունէութեան: Անոր ճիգերով է որ
1885 թուականի Մայիսին, Վանի մէջ հիմը դրուեցաւ առաջին հայ քաղաքական
կազմակերպութեան՝ Արմենական կուսակցութեան: Այդ կուսակցութեան
գաղափարախօսութիւնը մշակուեցաւ Մկրտիչ Փորթուգալեանի կողմէ, իսկ
Հայրիկի եւ Փորթուգալեանի շունչով մեծցած Մկրտիչ Աւետիսեան ստանձնեց
գետնի վրայ կուսակցութեան գործունէութեան պատասխանատուութիւնը:
Արմենականները ազգային դաստիարակութեամբ զինեցին Վասպուրականի եւ
Պարսկահայքի հարիւրաւոր հայ երիտասարդներ: Անոնք դրին հեռու նպատակ
մը, զինուելու առանց արկածախնդրութեան եւ յարմար պահուն միայն այդ
զէնքը օգտագործելու: Յարմար պահը միայն ինքնապաշտպանութիւնն էր կամ
ռուսերու մուտքը Հայաստան: Արմենականները ապագային կորիզը դարձան
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան:
Այս շարժումը նոր թափ ստացաւ, երբ 1887-ին Ժընեւի մէջ հիմը դրուեցաւ
Հնչակեան Կուսակցութեան եւ 1890-ին Թիֆլիսի մէջ հիմնուեցաւ Հայ
Յեղափոխականների Դաշնակցութիւնը:
Օսմանեան պետութիւնը հաշտ աչքով չէր դիտեր Հայրիկի գործունէութիւնը
եւ 1885-ին զինք հրաւիրեցին Կոստանդնուպոլիս: իսկ 1890-ին Գում Գափուի
ցոյցէն ետք պետութիւնը զինք աքսորեց Երուսաղէմ: 1892-ին Մկրտիչ Խրիմեան
ընտրուեցաւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս եւ Օսմանեան պետութիւնը միայն
13 ամիս բանակցութիւններէ ետք Ռուսիոյ ցարին հետ համաձայնած է թոյլ
տալ որ ան մեկնի Ս.Էջմիածին: Մկրտիչ Խրիմեան կաթողիկոս մեծ ճիգ թափեց
ռուսական արքունիքին մէջ, հայկական հարցը միշտ օրակարգի վրայ դնելու
համար: 1894-1896 թուականներու Համիտեան ջարդերու ատեն Ռուսիոյ
ցարէն իրաւունք ստացաւ հանգանակութիւն կազմակերպելու օգնելու համար
տուժածներուն: Անոնց հոգ տարաւ ու ապահովեց երկիր վերադարձը: Իր
օրերուն է որ, Ռուսիոյ ցարը դէմ դնելու համար երկրին մէջ սկսած յեղափոխական
շարժումներուն, հրապարակեց օրէնք մը, որ կրթութիւնը պիտի կեդրոնացնէր
ռուսական վարժարաններու մէջ եւ ասոր համար հայկական վարժարանները
փակել տուաւ ձեռք դնելով եկեղեցւոյ կալուածներուն վրայ: Խրիմեան բողոքեց
այս որոշումին դէմ եւ առաջնորդներուն հրամայեց չենթարկուիլ այս օրէնքին:
Երկու հարիւր տարի առաջ ծնած Մկրտիչ Խրիմեան, որու ժողովուրդը տուած
էր Հայրիկ տիտղոսը, շատ բան տուաւ մեր ժողովուրդին: Դարձաւ ժողովուրդի
իսկական հայր: Իր գրականութեամբ ժողովուրդը մղեց սիրելու իր հողը զաւակի
մըն նման եւ անկէ չհեռանալու: Տէր կանգնեցաւ իր հօտին իսկական հովիւի
մը նման եւ զայն պաշտպանեց գայլերու վոհմակներէն: Քաջ քրիստոնեայ
եկեղեցականի վայել կեցուածքով դէմ դրաւ մեր ժողովուրդը քնացած պահող
Կոստանդնուպոլսոյ տգէտ հայ մեծահարուստներուն: Անոր համար սուղ
գին վճարեց: Վերջապէս հայ ժողովուրդը դաստիարակեց իր նշանաւոր
երկաթէ շերեփի խօսքով, որ մինչեւ հիմա կը մնայ մեր բոլորին ականջներուն
մէջ: Իրաւունքը կ’առնուի խօսքով եւ գործով: Առանց գործի կամ պայքարի
չկայ փրկութիւն: Մեր ժողովուրդի զաւակները տակաւին արդարութեան
կը սպասեն «Կը պահանջենք» լոզունգով: Գետնի վրայ ո՞ւր ենք մենք: Ո՞ւր է
արեւմտեան Հայաստանի դատը: Գործնական քայլեր պէտք են: Խօսքով կը
մնանք ամպերու մէջ: Այդ քայլերը առնող հայ դիւանագէտներ կան: Ուշի ուշով
հետեւինք անոնց քայլերուն, զօրակցինք անոնց: Ապագան մեզ կը սպասէ իր
աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւններով, անակնկալներով եւ գործով:
Փառք ու պատիւ մեր ազգի խրոխտ զաւակ եւ քաջ եկեղեցական Խրիմեան
Հայրիկին, որ մեզ կը դիտէ իր բարձունքէն...
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Արցախեան Ընտրութիւնները Աշխարհի Համար
Ժողովրդավարական Ընտրութիւններ
Իրականացնելու Օրինակ Են.
Վլատիմիր Զախարով

Սկիզբը Էջ 02

«Ինչպէս Մարտ 31-ին կայացած համապետական ընտրութիւնները, այնպէս
ալ նախօրէին իրականացուած նախագահական ընտրութիւններուն երկրորդ
փուլը անցած է ժողովրդավար պայմաններու մէջ: Դեռ աւելին, շփուելով
մարդոց հետ, ես տեսայ, որ, մարդիկ աւելի շատ կը խօսին Արցախի
զարգացման մասին: Կը կարծեմ՝ արցախեան ընտրութիւնները աշխարհի
համար օրինակ են, թէ ինչպիսին պէտք է ըլլան ժողովրդավարական
ընտրութիւնները»,- աւելցուցած է Վ. Զախարով:
Ան շնորհաւորած է Արցախի Հանրապետութիւնը՝ ընտրութիւնները կայացած
համարելու համար:

2020-ի Առաջին Եռամսեակին Հայաստանի ԱԱԾ
Սահմանապահ Զօրքերը Կանխած Են Սահմանի
Խախտման 20 Փորձ
Ընթացիկ տարուան առաջին եռամսեակին,
Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան
ծառայութեան սահմանապահ զօրքերուն
կողմէ կանխուած է պետական սահմանի
խախտման 20 փորձ, բացայայտուած է սահմանային դրութեան խախտման 13 դէպք`
29 անձի մասնակցութեամբ: Այս մասին կը
յայտնեն Հայաստանի ԱԱԾ մամլոյ կեդրոնէն:
Հաշուետու ժամանակաշրջանին՝ պետական սահմանի անցման կէտերուն
վրայ յայտնաբերուած եւ սահմանուած կարգով Հայաստանի ոստիկանութեան
յանձնուած է հետախուզման մէջ գտնուող 319 անձ:
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Մի Երգի Պատմութիւն -43-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Լավ Էնտ Հեփինես – Ալ Կրին
(Love and Happiness - Al Green)

Նրանք, Որոնք Ծառայում Են

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ալ Կրինի ամենայայտնի երգերից մէկն է «Love
and Happiness» երգը, որը երաժշտասէրները
սիրում են անչափ շատ եւ որը նա մտադրութիւն
չունէր ընդգրկելու իր «I’m Still In Love With
You» («Ես դեռ սիրահարուած եմ քեզ») ալպոմի երգացանկի մէջ (1972)։ Այնուամենայնիւ,
հանգամանքների բերումով այն մտաւ ալպոմի
մէջ եւ դարձաւ նրա ամենայայտնի հիթերից
մէկը, որը երաժշտաքննադատները անուանեցին
Կրինի ստեղծագործական գործունէութեան եւ
սոուլ ժանրի ամենակարեւոր մասնիկ ։
Կրինը երգը գրել է Թինի Հոտճեսի հետ համատեղ։ Նա յիշում է. «Ես չէի ասի, թէ սա վերադարձ
էր հնաոճ սոուլին, որը կար իմ պատանեկութեան տարիներին, բայց մի բան միանշանակ
է. այն ամբողջովին ոգեշնչուած եւ վերցուած էր
այդ ակունքներից»։
Երգը, կարելի է ասել, ձօն է մարդութեան գեղեցիկ կէսին. «Իմ լսարանի վաթսուն տոկոսից
աւելին կանայք են, իսկ նրանք աւելի զգայուն եւ
հոգեւոր են քան տղամարդիկ, յատկապէս երբ
խօսքը վերաբերում է սիրոյ եւ երջանկութեան
հարցերին։ Դա պատճառներից մէկն էր, որ երգը
գրէինք եւ ձօնէինք հենց նրանց»,- պատմում է
Կրինը։

Երգի համահեղինակ Թինի Հոտջեսը երգի
մասին խօսելիս մի անգամ պատմեց հետեւյալը.
«Սովորաբար, երբ ալպոմ էինք ձայնագրում, իմ
երգերին հերթ էր հասնում միայն այն դէպքում,
երբ երգերն աւարտուել են, իսկ ալպոմում
ազատ տեղ է մնացել։ Այն լրացնելու համար
անցնում էինք իմ երգերի ուսումնասիրմանն ու
ձայնագրութեանը։ Այս անգամն էլ բացառութիւն
չէր։ «Love and happiness»-ը մենք ձայնագրեցինք ալպոմի աւարտին՝ այն եղաւ վերջին՝
եզրափակիչ երգը»։
Կրինը պատմում է, թէ ինչպէս են աշխատել
նրանք երգի ձայնագրման աշխատանքների վրայ.
«Ձայնագրութիւնը նման էր պայթունավտանգ
նիւթերի խառնուրդի՝ ամեն տարր պէտք էր
աւելացնել զգուշօրէն եւ ճիշտ ժամանակին՝
պահպանելով չափաբաժինը։ Արտադրողի՝ Վիլլի
Միտչելի համար ամենակարեւորը երաժշտական չափն էր։ Եթէ ուշադիր լինէք, երգի սկզբում
կը լսէք թէ ինչպէ՞ս է Թինին ոտքով հարուածում
՝ պահելով երգի հաշիւը։ Իւրաքանչիւր մասնիկ,
որ աւելանում էր յաջորդիւ , մանրամասնօրէն
մշակուած էր եւ հաշուարկուած»։
Երգի ձայնագրութիւնից յետոյ այն շատ
սիրուեց հանդիսատեսի կողմից։ Երաժշտական
քննադատներն էլ այն գովում էին շատ յաճախ։
2004 թուականին երգը մտաւ Rolling Stone
ամսագրի 500 յայտնի երգերի ցուցակի մէջ։
Այն վերաերգուել է բազմաթիւ երգիչների եւ
երաժշտական խմբերի կողմից, օգտագործուել
բազմաթիւ ֆիլմերի եւ հեռուստատեսիլի շարքերու մէջ, այդ թւում հանրայայտ «Doctor House»
հեռուստատեսիլի շարքին մէջ։

Հետաքրքրական է, որ երգիչը լինելով ամերիկացի, նրա երգը աւելի մեծ համբաւ ու
տարածում ունեցաւ բրիտանական, այլ ոչ
ամերիկեան թողարկողի կողմից։ Նահանգներում, ի տարբերութիւն Բրիտանիայի, երգը
առանձին սկաւառակով լոյս չտեսաւ, ինչպէս
լինում է սովորաբար յայտնի երգերի հետ։
Այնուամենայնիւ, 1977 թուականին այն վերաթողարկեցին միայնակ սկաւառակի տեսքով,
որպէսզի կարողանան կրկին պահանջուած
դարձնել Կրինի ալպոմները, որոնց վաճառքը
խիստ նուազել էր այդ տարիներին։
Rolling Stone ամսագրի երաժշտաքննադատ եւ
Vibe եւ Spin ամսագրերի գլխաւոր
խմբագիր Ալան Լայթը «Love and
Happiness» երգը անուանել է «Կրինի
լաւագոյն ստեղծագործութիւն»։

«Նրանք, որոնք ծառայում են բարձր հայրենասիրութիւնից կամ փառասիրութիւնից
դրդուած, միայն նրանք են աւելացնում
իրենց զէնքի ու ցեղի փառքը: Հենց այնպէս
ծառայել, ծառայել, որովհետև պահանջում
են, կամ ստիպուած ես մի զոյգ ուսադիրներ
կրել մի կտոր հացի համար, նշանակում
է դատապարտուած լինել կատարելու
սովորական մահկանացուին յատուկ ամենաաննշան ու անփառունակ գործեր: Վա՜յ
քեզ բանակ, եթէ նմաններով հարուստ են
շարքերդ...»
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

16

2019
²ՊՐԻԼ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԱՍԵԱՆ
(1926 – 2009)
«Ֆլորենցի. Իտալիա շարքէն»
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ԳՈՅԺ

Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամը
կ՛ընդառաջէ՛ Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
մեր կոչին.

Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան Վարչութիւնը կը գուժէ

Բարեշնորհ Մարք Սրկ. Շիրին (Ֆրեզնօ)

100 ամ. տոլար

Ան իր նամակին մէջ յատկապէս կը նշէ. «Ազգանուէր ձեր ծառայութիւնը
եւ զոհողութիւնը կը գնահատենք: Կրօնական նիւթերու յօդուածները
եւ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան լրատուութիւնը ինծի համար յոյժ
գովելի են»:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արցախի Հանրապետութիւնը Անգամ Մը Եւս
Ապացուցեց, Որ Կայացած Երկիր Է. Արմէն
Սարգսեան Շնորհաւորած Է Արայիկ
Յարութիւնեանը

ՏՈՔԹ. ՌՈԲՈՎԴ ՉՈՐՊԱՃԵԱՆ ի մահը
որ պատահեցաւ շաբաթ 11 ապրիլ 2020 ին,
Միացեալ Նահանգներու մէջ ։

ՄԱՀԱԶԴ
«Պատուական է Տէրոջ առջեւ իր
սուրբերով մահը»
Սաղմոս 116:15
Հայ Աւետարանական Հոգեւոր Եղբայրութեան Եկեղեցւոյ հոգաբարձութիւնն ու
ժողովուրդը կը գուժեն իրենց երբեմնի
ատենապետին եւ հովիւին Տոքթ.
Ռոպովթ Չորպաճեանի մահը որ
պատահեցաւ Շաբաթ 11 Ապրիլի 2020-ին
Միացեալ Նահանգներուն մէջ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին այժմ ե-նամակով միայն հետեւեալ
հասցէին shaghig.chorbajian@gmail.com
Ներկայիս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ՄԱՀԱԶԴ

Սկիզբը Էջ 01
«Արցախի Հանրապետութիւնը մէկ
անգամ եւս ապացուցեց, որ կայացած երկիր է՝ իր պետական մարմիններով եւ, ամենակարեւորը, իր
քաղաքացիներով: Այսօր առաւել
քան երբեւէ մենք միասնական ու
համախմբուած ըլլալու կարիք
ունինք»,- ըսած է Հայաստանի
նախագահը։

Արմէն Սարգսեան վստահութիւն
յայտնած է, որ Արայիկ Յարութիւնեան
պիտի կարենայ ամրապնդել համերաշխութեան եւ հանդուրժողականութեան մթնոլորտը Արցախի
մէջ, կազմակերպել եւ ապահովել
Արցախի անվտանգութիւնը, տնտեսական ու քաղաքական զարգացումը, համախմբել ժողովուրդը
միասնական նպատակներու շուրջ։

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Սահամանին Իսրայէլ Թիրախ
Դարձուց Հըզպալլայի Պատկանող Ինքնաշարժ Մը
Լիբանանէն Սուրիա մեկնող Հըզպալլայի պատկանող ինքնաշարժ մը
թիրախ դարձած է յարձակումի։
Ըստ կարգ մը աղբիւրներու, կը

նշուի, թէ իսրայէլեան անօդաչու
սարք մը հարուածած է սահմանային
սուրիական հատուածի Ժըտայտէթ
եապուս» շրջանէն անցնող Ճիփ
մակնիշի ինքնաշարժ մը, որ նախ
վրիպած է, առիթը տալով անոր
մէջ եղողներուն կարողացած են
դուրս գալ անկէ: Մեծ վնասներու
ենթարկուած ինքնաշարժէն։
Այլ աղբիւրներ կը խօսին, որ
ինքնաշարժը վնասուած է լարուած
ականի մը պայթումին հետեւանքով։
Նախնական տուեալներով մարդկային տոյժեր չեն գրանցուած։

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Տիկին Մաքրուհի Քիւրէճեան
Տիկին Մայտա Քիւրէճեան եւ զաւակները Արմէն, Ռաֆֆի եւ Լոռի
Քէլէշեաններ (Լոս Անճելըս)
Տէր եւ Տիկին Արսէն եւ Մարինա Սարաֆեան եւ դուստրը Փերլա
Տէր եւ Տիկին Սարօ եւ Հիլտա Յարութիւնեան եւ զաւակները Նայիրի,
Նանոր եւ Արամ (Նիւ Ճըրզի)
Տիար Սեդրակ եւ Օրդ. Սոնիա Քիւրէճեաններ
Տիար Յակոբ եւ Օրդ. Ալիս Կակոսեաններ
Տիկին Մարի Սարաֆեան
Եւ համայն Քիւրէճեան, Դագէսեան, Մահսերէճեան, Գույումճեան,
Յարութիւնեան, Սարաֆեան, ընտանիքներ եւ ազգականներ, սրտի
դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, հօրեղբօր,
քեռայրին, խնամիին եւ հարազատին՝

ԳՐԻԳՈՐ ՍԵԴՐԱԿ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆԻ

(Ծնեալ 1933-ին)
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 9 Ապրիլ, 2020 կէս գիշերին,
յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները կատարուեցաւ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ, 2020-ի կէսօրուան ժամը 1:00-ին, Պուրճ Համուտի
Ազգային Գերեզմանատան մատրան մէջ միայն սեղմ ընտանիքի
անդամներուն ներկայութեան: Հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունին հետագային:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱՐԱՆ
ՖՈՆՏԻՆ, Հեռաձայն, 71/720598:
Միացեալ նահանգներու համար նուիրատուութիւնները ուղարկել
հետեւեալ հասցէին: TEKEYAN CULTURAL ASSOCIATION- 755 Mt.
Auburn Street, Watertown, MA 02472 Memo: KRIKOR and MAKROUHI
KUREDJIAN EDUCATIONAL FUND.
Ցաւակցական եւ Նամակի հասցէ email: kuredjianfamily@gmail.com
Ներկայիս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

¸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:
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