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Արդէն սովորութիւն դարձած է Հայաստա-
նի պատկան մարմիններուն կողմէ, մեր 
այսօրուայ վերնագրին նման տողով մը 
աւարտել, քորոնա ժահրով մահացածներու 
գրանցման պաշտօնական իւրաքանչիւր 
լրատուութիւն:
Նախորդ օր, օրինակի համար, ինչպէս 
միշտ, հետեւեալը կ՛ուղեկցէր պաշտօնական 

լրատուութեան. «ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն 
տեղեկացուցած են, որ մահացողները եղած են 88 եւ 65 տարեկան 
եւ ունեցած են ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ»:
Նշեալ լրատուական ոճը, իր փաստացի տեղեկատուական 
գործառնութենէն անդին եւ վեր, անշուշտ կը պարունակէ 
ինքնարդարացումի փորձ՝ քորոնա ժահրի պատճառած աղէտը 
վերագրելով այլ պատճառներու եւ իշխանութիւնը զերծ պահելու 
պատասխանատուութենէ: Այս փորձը, որ անհատնում եւ ամէն առիթով 
կը կրկնուի, երկրին բարձրաստիճան պատասխանատուներուն կողմէ, 
որոնք չեն վարանիր, անկախ տարիքի թիւի նշումէն,  ուղղակիօրէն 
մահացողներու «տարեց» ըլլալն ալ շեշտելու, սկսած է ո՛չ միայն 
«դդումի համ տալ» ու ձանձրացնել եւ զզուեցնել խելամիտ ընթերցողն 
ու լսողը, այլ՝ կը պարունակէ անմարդկային եւ դաստիարակչական 
յոռի եւ ժխտական մօտեցում: 
Ո՞վ ըսաւ, որ մարդկային հաւաքականութեան տարեց անդամը 
անպիտանի է կամ քրոնիկ հիւանդութիւններ ունեցողը պէտք է 
մահանայ: Ամէն տարիք ունի մարդկային իր պիտանելիութիւնը, 
իսկ քրոնիկ հիւանդութիւններ ունեցող հանճառներ կան: Նոյնիսկ 
ամենածանր հիւանդ կամ ծերանոցին թէ անկելանոցին մէջ գտնուող 
մարդ արարածը ունի իր դերը: Ան երիտասարդին հոգատարութիւն եւ 
մարդկայնութիւն սորվեցնելու դաստիարակչական կարեւոր դեր ունի: 
Երկրի մը ժողովուրդին անվտանգութեան սպառնացող ոեւէ 
խնդիր, ամբողջական պատասխանատուութիւնն է տուեալ երկրին 
իշխանութեան, եւ նմանօրինակ «տրամաբանական» թուող արդա-
րացումներով, ան չկրնար պատասխանատուութենէ խուսափիլ:
Հակառակ այն փաստին, որ քորոնա ժահրը համաշխարհային 
աղէտ մըն է այսօր, Հայրենի իշխանութիւնները հիմնական 
պատասխանատուներն են զայն Հայաստանի մէջ կառավարելու եւ 
հակակշռելու գործին: Ժողովուրդը ունի իր պատասխանատուութեան 
բաժինը անշուշտ, որ կը կայանայ ճշդուած օրէնքներն ու սահ-
մանափակումները գործադրելու, բայց անոնց կիրառումը իշխա-
նութեան ամբողջական պատասխանատուութիւնն է: Իսկ երբ 
իրավիճակը ամէն օր աւելի եւս կը սրի եւ վարակուողներու եւ 
մահացողներու թիւի ցուցագիծը յարաճուն վերե՜լք կ՛արձանագրէ, 
նմանօրինակ թեթեւ արտայայտութիւններով կարելի չէ վիճակ 
հակակշռել:
Ժամանակն է Հայրենի իշխանութեան համար աւելի լրջանալու 
ազգային անվտանգութեան սպառնացող այս հարցին մէջ եւ... ո՛չ 
միայն:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

«Մահացողները Տարեցներ Են Եւ Ունեցած Են 
Ուղեկցող Քրոնիկական Հիւանդութիւններ» Լիբանան Կը Միտի Արտակարգ Իրավիճակի 

Դրութիւնը Երկարաձգել Մինչեւ Մայիս 10 
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2594835 (332.9/1 միլիոն), մահացած են 181170 (23.2/1 միլիոն), բուժուած են 710695 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 682, մահացածներ` 22, բուժուած` 130

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1473 մահացածներ` 24, բուժուած` 633
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 39075 նոր վարակուածներ 3711 նոր մահացածներ

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուած Անձերու Հաստատուած Թիւը 

Հասաւ 1473-ի

Մահուան Մէկ Պարագայ Եւ Գրանցուած 5 Նոր 
Վարակակիրներ Լիբանանի Մէջ

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է «Քորոնա» ժահրով վարակուելու 72 
նոր դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կան-
խարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 22 ապրիլին՝ ժամը 11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի 
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1473 է, արձանագրուած է մահուան 
24 դէպք: Ընդհանուր առմամբ կատարուած է 14 հազար 966 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւը աւելցած է 24-ով, եւ բուժուածներու 
գումարային թիւը դարձած է 633։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը 
ստանան 816 հիւանդ:

Լիբանանի առողջապահութեան նախարարը մահուան նոր պարագայի մը 
մասին յայտարարեց, մինչ գրանցուած էին վարակուած 5 նոր պարագաներ: 
Վարակուողներէն մէկը խիտ բնակչութիւն ունեցող պաղեստինեան 
գաղթակայանէ է, ինչ, որ վտանգաւոր է անոր տարածման նկատառումով:
Քորոնա ժահրով վարակուած ընդհանուր 682 պարագաներ ցարդ 
արձանագրուած են Լիբանանի մէջ, որոնցմէ մահացած են 22 հոգի: 108 
վարակուածներ ալ ամբողջութեամբ բուժուած են ըստ պաշտօնական 
յայտարարութիւններու:

Խորհրդարանի եռօրեայ 
օրէնսդրական նիստերէն 
ետք, յառաջիկայ Ուրբաթ 
օրուայ համար ճշդուած է 
կառավարութեան ժողովի 
թուական: Կը նշուի, որ 
միտում կայ նշեալ նիստին 
արտակարգ իրավիճակը 
երկարաձգելու մինչեւ 10 
Մայիս: 
Ինչ կը վերաբերի երեսփոխանական եռօրեայ օրէնսդրական ժողովներուն, որ 
կը գումարուի Եունեսքոյի պալատի սրահին մէջ, ցարդ վաւերացուեցան ո՛չ 
այնքան կարեւոր օրէնքներու սեւագիրներ , մինչ կարեւորները յետաձգուեցան 
կամ դէմ քուէարկուեցան: Խորհրդարանի ժամանակամիջոցի կրճատումի 
առաջարկը չվաւերացուեցաւ ի շարս շարք մը այլ կարեւոր օրինագիծերու, 
որոնց մէջ է նաեւ նախկին նախագահներ կամ պետական բարձրաստիճան 
պատասխանատուներ դատական հետապնդումներու ենթարկելու օրինա-
գիծը:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Յարութիւն Տելալեան 

Յարութիւն Տելալեան (8 
Օգոստոս 1937, Աթէնք — 23 
Ապրիլ 1990, Երեւան), հայ 
անուանի երաժշտահան։ 
Ան երբ իր անդրանիկ ելոյթը 
կ’ունենայ Ամերիկայի Միացեալ 
Նահագներու մէջ, կ’արժանա-
նայ Քալիֆորնիոյ շարժանկա-
րի եւ հեռուստատեսութեան 
խորհուրդին «Սուփըր Սթար» 
եւ «Կոլտն Ըուըրտ» մրցա-
նակներուն։
Տելալեան ծնած է Աթէնք։ 
Նախնական կրթութիւնը 
ստացած է տեղի հայկական 
Կաթողիկէ եկեղեցիի դպրոցի 
տարրական դասարաններէն 
ներս։ 10 տարեկանին ծնողքին 
հետ ներգաղթած է Հայաստան։ 
1968-1972 թուականներուն 
ուսանած է Ռոմանոս Մելիքեա-
նի անուան Երաժշտական 
ուսումնարանի տեսական եւ 
ստեղծագործական բաժին-
ներէն ներս։ 1972-ին ընդու-
նուած է Երեւանի Պետա-
կան Երաժշտանոցը, 1977-
ին աւարտած է Երեւանի 
Կոմիտասի անուան բարձրա-
գոյն երաժշտանոց, իսկ 1979-ին 
դարձած է Հայաստանի երա-
ժիշտներու միութեան անդամ:
Յուրութիւնի Տելալեանի ստեղ-
ծագործութիւնները հնչած 
են Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու, Ճափոնի, Իտա-
լիոյ, Անգլիոյ, Փորթուկալի, 
Սպանիոյ, Ֆրանսայի, Գերմա-
նիոյ, Յունաստանի, Ռուսաս-
տանի եւ Հայաստանի մէջ:
Տելալեան 25 աշխատանքներու 
հեղինակ է, որոնց մէկ բաժինը 
անաւարտ մնացած է:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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§øàðàÜ²¦-Æ Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜ Þî²äÆ 
Â¾Ä ¶ÆÌÜ ¾ (HOTLINE) 03-188911

Üáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ ï³ ñ³Í -
Ù³Ý ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ
øá ñ¿³ ÛÇÝ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ ÙÇõë »ñ ÏÇñ Ý» ñáõÝ
û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ -
ã³ Ï³½ ÙÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ ÃÇõÝÁ Ç ½û ñáõ
¿£ Â²êê Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ -
Õáñ ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ ëÇÝ Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ -
Ã³ó ùÇÝ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· -
Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷£

êåÇ ï³Ï ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
ß³ï »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û· Ýáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û· Ýáõ ÃÇõÝ
åÇ ïÇ ïñ³ Ù³¹ ñ»Ýù£ àã áù áõ ÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
Ù»Ýù áõ ÝÇÝù« Û³ï Ï³ å¿ë Ýáñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñáí í³ ñ³Ï Ù³Ý ³Ë ïá ñáß Ù³Ý Ýáñ
ùÝÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ Û³ÛïÝ áõ» ÉáõÝ ÉáÛ ëÇÝ ï³Ï£
ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« Æñ³ ÝÇÝ« Ý³ »õ ÙÇõë -
Ý» ñáõÝ¦£

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ³ÛÝ Ýßáõ ÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë -
Ï³ å¿±ë ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõ Õ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝã áõ³Íª
öÇ áÝÏ Ç ³Ý ÏÇÝ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ïñ³ Ù³¹ ñ» -
Éáõ àõ³ ßÇÝÏ ÃÁ ÝÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ Ã»³Ý
Ù³ ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ -
ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« μ³½ Ù³ ÃÇõ ³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý» -
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ï ñ³ëï »Ýù û· Ý» Éáõ£ Æμ ñ»õ
ûñÇ Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ ÃÇõÝ£ ²ïÇ Ï³ ÏÁ
Ùß³Ï áõÇ Ù»ñ ÏáÕ Ù¿£ ÎÁ Ï³ñ Í»Ù« áñ ßáõ ïáí
³ïÇ Ï³ Ñ³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ åÇ ïÇ ëï³ Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇ Ï³ áõ Ý» Ý³Ýù« ³å³ åÇ ïÇ Ï³ ñ» Ý³Ýù
μ³½ Ù³ ÃÇõ »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ û· Ý»É¦£

ê³ Ï³ÛÝ §èÆ² Üá íáë ÃÇ¦ Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ -
Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ Ñ³ Õáñ ¹»ó« áñ Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ

Ñá ·» õáñ å»ï ³Û³ ÃáÉ É³ ²ÉÇ Ê³ Ù» Ý¿Ç Û³Û -
ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ
μÅßÏ³ Ï³Ý Ý» ñáõ ÅÇ å³ Ï³ ëÇÝ Ù³ ëÇÝ »õ Ù»ñ -
Å³Í ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ §øá ñá -
Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝª ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇ ÍÇ ñÇÝ Ù¿ç ³é³ -
ç³ñÏ áõ³Í û· Ýáõ ÃÇõÝÁª Ýß» Éáí« áñ ²Ù» ñÇ Ï³Ý
³ÛÝ »ñ ÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ -
ñÁ ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£

§ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ å³ï ñ³ëï ¿
μÅßÏ³ Ï³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ »õ û· Ý» -
Éáõ ¹» Õá ñ³Û ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ ñû ñÇ Ý³Ï
Ëûë ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³ Ï³ ëáñ¹
áõ ÝÇù« ÇÝã å¿ë ÏÁ ï» Õ» Ï³ Ý³Ýù ØÇ ³ó »³É
Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõ ñ» ñ¿Ý£ ºñÏ ñáñ¹« Ó»½«
³Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ý»ñ¹« ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý Å³Ñ ñÁ
ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Ç ï»ñ« Ã¿ ÇÝã -
ù³ Ýá°í ÑÇÙ Ý³ õáñ »Ý ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ«
ë³ Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ ·á Ûáõ ÃÇõÝ
áõ ÝÇÝ« á±ñ Ë» É³ óÇ Ù³ñ ¹Á Ó»½ Ù¿ ¹» Õá ñ³Ûù
ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇ£ Â» ñ»õë Ó»ñ ¹» Õá ñ³Û ùÁ ÙÇ çáó ¿ª
³é³ õ»É »õë ï³ ñ³ Í» Éáõ ÑÇõ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÁ£ Ò» -
½Ç Ï³ ñ» ÉÇ ã¿ íëï³ ÑÇÉ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿
ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³ Ù¿ Ý¿ ÇÝ£

Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ Ñá ·» õáñ å» ïÁ Çñ Ëûë -
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñÁ Ïá ã³Í ¿
Çñ³Ý »³Ý å» ïáõ Ã»³Ý ·ÉË³ õáñ ÃßÝ³ ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ Ý» ñÁ μÝáõ -
Ã³· ñ³Í ¿ Çμ ñ»õ Ë³ μ» μ³ Ý»ñ£

Üß»Ýù« áñ Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ -
Ñ³ ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó© §Æñ³Ý ï³· -
Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ØÇ ³ó »³É Ü³ -
Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ -
ÝÇ¦£

Æð²Ü ÎÀ Øºð Ä¾ ØÆ ²ò º²È Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ú¶ Üàô Âº²Ü ²è² æ²ð ÎÀ

§Æð² ÜÆÜ ºô ÐÆô êÆ ê² ÚÆÜ øà ð¾² ÚÆÜ ú¶ Üº Èàô ØÆ ²ò º²È
Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ä²î ð²ê î² Î² Øàô ÂÆôÜÀ Æ ¼ú ðàô ¾¦

ÎþÀê¾ Âð²Øö

Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ Ñ³ ÝÇ
Û³Ûï Ý»ó© §²Ù» ñÇÏ »³Ý å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ
Ë³Ý ·³ ñ» óÇÝ §øá ñá Ý³¦-Ý í» ñ³Ñë Ïá Õáõ -
Ã»³Ý ï³Ï ³é Ý» Éáõ Æñ³ ÝÇ ç³Ý ù» ñÁ¦£

§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³ óáõ Ã»³Ý Ù¿ç
»Ýùª ³Ù» ñÇÏ »³Ý ³Ñ³ μ»Ï ã³ Ï³Ý áõ ³ÝÇ -
ñ³õ å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñáõÝ å³ï ×³ éáí« »õ
³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý»ñ ²Ù» ñÇ Ï³ ÛÇÝ  Û³ÝÓÝ áõ» ó³Ý¦«
Áë³õ èáõ Ñ³ ÝÇ£

§Æñ³Ý ï³· Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ
ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ ÝÇ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó Æñ³ ÝÇ Ý³ -
Ë³ ·³ ÑÁ£

ØÇÝã ³Û¹« ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ
ÙÁ Æñ³ ÝÇ Ù¿ç §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ  ³éÝãÁ -
õ³Í Çñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝÁ áñ³ Ï»ó §Æñ³ ÝÇ
â»é Ýá åÇ ÉÁ¦ª ³Ï Ý³ñ Ï» Éáí àõù ñ³Ý ÇáÛ Ù¿ç
1986¬ÇÝ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Í â»é Ýá åÇ ÉÇ ÑÇõ É¿ ³ -
Ï³Ý Ï³ Û³ ÝÇ ³Õ¿ ïÇÝ£

ä³ß ïû Ý³ ï³ ñÁ Û³Ûï Ý»ó« áñ ØÇ ³ó »³É

Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ³ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Íáó Ý³ Ë³ -
ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ ÁÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÁ Ïþû· ï³ -
·áñ Í¿« ÁÉ É³Û ³Û¹ ·³Õï Ý³ ·Ç ñáí ·Ç ÍÇ
×³Ù μáí« Ã¿ Ñ³ñ ó³ ËáÛ½ Ý» ñáõ ×³Ù μáíª
Çñ³Ý óÇ Ý» ñÁ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇÝ
ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ÷á Ë³Ý ó» Éáõ ù³ ç³ É» ñ» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

§²Øº ðÆÎ º²Ü ä²î Ä² ØÆ æàò Üº ðÀ 
Ê²Ü ¶² ðº òÆÜ §øà ðà Ü²¦¬Ü ìº ð²Ðê Îà Ôàô Âº²Ü

î²Î ²è Üº Èàô Æð² ÜÆ æ²Ü øº ðÀ¦
ÎþÀê¾ èàô Ð² ÜÆ

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó« áñ ÈÇå ÇáÛ
Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ù ÂñÇ ÷áÉÇÇ Ñ³ ñ³ õ³ ÛÇÝ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û ²½ -
·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ Ã»³Ý Ï³ é³ í³ ñáõ Ã»³Ý áõ Å» ñáõÝ
Ñ»ï í»ñ çÇÝ μ³ ËáõÙ Ý» ñáõÝ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ëå³ÝÝ áõ³Í »Ý
ãáñë Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ »õ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ ÙÁ£

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ ³ñ»õÙï »³Ý ßñç³ ÝÇ ·áñ Íá -
Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ  Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ Ñ³ ½³ ñ³ å»ï-½û ñ³ í³ñ
Ø³å ñáõù Ô³½ áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ ëå³Ý-
Ý áõ³Í »Ý ³Ù μáÕç ³Ýó »³É »ñ»ù ß³μ ÃÇ ûñª ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ -
ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ áõ Å» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ²ÛÝ ¼³ ñ³ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û
»ñ Ï³ ñ³ ï»õ å³ ß³ ñáõ Ù¿ ÙÁ »ïù£

²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ ñÁ Ù³ Ñ³ ó³Í ¿ Çñ
ëï³ ó³Í Í³Ýñ í¿ñ ù» ñáõÝ å³ï ×³ éáíª Ñ³ Ï³ é³Ï ½³ -
ÝáÝù ¹³ñ Ù³ Ý» Éáõ ÷áñ Ó» ñáõÝ£ §´³ Ý³ ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³ Ñ¿
³Ûë ¹Ç ³Ï Ý» ñÁ« »õ ³ñ ·»Éù ãáõ ÝÇ ½³ ÝáÝù ÈÇå Ç ³ Ï³Ý Ï³ñ -
ÙÇñ Ù³ ÑÇ ÏÇÝ ×³Ù μáí Çñ»Ýó Ñ³ ñ³ ½³ï Ý» ñáõÝ Û³ÝÓ Ý» -
Éáõ¦£

§êáõñ Ç ³ óÇ ³Ñ³ μ» ÏÇ ãÁ Çñ Ù³ Ñ¿Ý ³é³ç Ëáë ïá í³ Ý» -
ó³õ« áñ 10 Ãáõñ ù»ñ »õ 8 ëáõñ Ç ³ óÇ Ý»ñ ÷³ Ëáõë ïÇ ¹Ç Ù³Í
»Ý« »ñμ ½Ç ñ»Ýù ÷á Ë³¹ ñáÕ ½ñ³ Ñ³ å³ï Ù» ù» Ý³Ý Ñ³ñ -
õ³Í áõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃ ù³ é³½ Ù³ Ï³ Û³ Ý¿Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³ Ï³ÛÝ û· Ýáõ ÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ ë³Í« áñáí Ñ» ï»õ
å³ ß³ñ Ù³Ý ï³Ï ³éÝ áõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³Ûï Ý»ó Ñ³ ½³ ñ³ -
å»ï¬½û ñ³ í³ñ Ô³½ áõÇ£

ÈÆä ÆàÚ ²¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü² ÎÀ 4
Âàôðø ¼Æ Üàôàð Üºð êä²Ü Ü²Ì ¾

èáõë ÇáÛ å³ßï å³ Ýáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Û³Ûï Ý»ó, áñ èáõë Ç ³Ý »õ Âáõñù Ç ³Ý ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
ÝÏ³ ï³ éáõÙ Ý» ñáí ëïÇå áõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ ï»É Æï ÉÇ åÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏá Õáõ Ã»³Ý »ñÏ ñáñ¹ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ£

Ü³ Ë³ å¿ë Íñ³·ñ áõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏá Õáõ ÃÇõÝÁ Ï³ ï³ñ -
õÇ ³Ù μáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³Û ñáõÕÇ ÇÝ íñ³Û, áñ Ð³ É¿å »õ È³ Ã³ù -
Ç³ ù³ Õ³ù Ý» ñÁ ÏÁ Ï³ å¿ Çñ³ ñáõ£

ÐëÏá Õáõ Ã»³Ý ³é³ çÇÝ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ³Ûë ³Ùë áõ³Ý
ëÏÇ½ μÁ Ïñ×³ï áõ» ó³õ ½ÇÝ »³É Ý» ñáõ ë³¹ ñ³Ýù Ý» ñáõÝ
å³ï ×³ éáí£

Ð² È¾ä¬È² Â²ø Æ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø ́ àôÜ
ìð²Ú èàôê¬Âðø² Î²Ü...

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

í» ñ³ Ï³Ý· Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ μá Éáñ ßñç³Ý Ý» ñáõÝ Ù¿ç
³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÇõÝÝ áõ Ï³ Ûáõ Ýáõ ÃÇõÝÁ¦£

²ÝáÝù ùÝÝ³ñ Ï» óÇÝ Ý³ »õ ³ÛÝ ç³Ý ù» ñÁ, áñáÝù éáõ ë³ -
Ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñáõ ÃÇõÝÁ ßñç³ Ý³ ÛÇÝ áõ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ù³ -
Ï³ñ ¹³ ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³ ÷¿ª ù³Ý ¹» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ å³ -
ß³ ñáõ ÙÁ »õ çÝç» Éáõ Ñ³ Ù³ñ å³ï Å³ÙÇ çáó Ý»ñÝ áõ ëáõñ Ç ³ -
óÇ Åá Õá íáõñ ¹Ç Ù» Ïáõ ë³ óáõ ÙÁ£

²ë³ï »õ ÞáÛ Ïáõ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ ·á Û³ óáõ óÇÝ  Û³ é³ -
çÇ Ï³ ÛÇÝ áñ ¹»·ñ áõ» ÉÇù Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ó ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ -
Ý» ñáõÝ áõ ³éÝ áõ» ÉÇù ù³Û É» ñáõÝ ßáõñç£

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

²ê²î ºô ÞàÚ Îàô ÎÀ øÜÜ²ð ÎºÜ...

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ

êÇ ñ» ÉÇ° Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý»ñ,
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ ëï»Õ Í³Í ³Ûë ï³· Ý³ åÁ

Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, μá Éáñë ÙÇ ³ë Ý³ μ³ñ Ñ» -
ï» õÇÝù å³ß ïû Ý³ Ï³Ý óáõó ÙáõÝù Ý» ñáõÝ áõ Ý³ -
Ë³½ ·áõ ßáõ Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ Åá Õá íáõñ ¹Á, ÇÝã å¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý ·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Ç ï³Ï óáõ Ã»³Ùμ
»õ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ Ñ» ï» õÇ ³Ûë
Ñ³ñ óÇÝ£ 

²é ³Û¹, ¼³Ñ É¿Ç, Ä³ É³ É³ ÛÇ »õ è³ Û³ ùÇ Ù»ñ
Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝ ïñ³ Ù³¹ ñáõ Ã»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³Ý ÙÇ ç³ Ï³Ý û· Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ» é³ -
Ó³Û Ý³ ÛÇÝ Ñ» ï»õ »³É ÃÇõ» ñÁª 03-071090, 03-
274641£

ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ Îà ØÆ î¾
¼³Ñ É¿

³ëÇ Ï³ Ý³ »õ ÇÝã áñ ï»Õ
ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ¿ å» ï³ -
Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñáõÝ«
Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ
³ÛÝ Íñ³ ·Çñ Ý» ñáõÝ« áñáÝù
ÏþÇñ³ Ï³ Ý³ó Ý¿ ³éáÕ ç³ -
å³ Ñáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ« ³ñ ï³ Ï³ñ· Çñ³¹ -
ñáõ Ã»³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÝ
Ù¿çª å³ ñ¿ ï³ ïáõ ÝÁ »õ ³Û -
Éáù¦« Û³Ûï Ý»ó ³Ýª ³õ»Éó Ý» -
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ» ñáõÝ
μ³ ñá Û³ å¿ë ³Ý ÃáÛ É³ï ñ» ÉÇ
ÏÁ ÝÏ³ ï»Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý
¹ñ¹³ å³ï ×³é Ý» ñ¿ Ù»Ï Ý³Í
Ñ³ Ï³¹ñ áõÇ ÉÁ »õ Ù¿Ï ¹Ç ù³ß -
õÇ ÉÁ£

Ð³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý ³ñ -
Ó³ ·³Ý ·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ -
ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý ÙÇáõ Ã»³Ý ³Ý -
¹³Ù Ý» ñÁ« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ -
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³ ÷³ ½³Ýó
¹ñ³ Ï³Ý ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇÝ« ³Û É»õ
ß³ ï» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
»ñ³Ë ï³ ·Ç ïáõ Ã»³Ý Ëûë -
ù»ñ: §Ø³ñ ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
Ñ»é áõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùû ï» Ý³Ý«
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý  å³ ñ³ ·³ Ý»ñ Ï³Ù ³Ë ï³ Ñ³ -
Ý»É Çñ»Ýó Ù» ù» Ý³ Ý» ñÁ« ·ñ³ ë»Ý »³ ÏÇ Ï³Ù
Ë³ Ýáõ ÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³Ï Ý» ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û -
ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹ÇÏ Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³ -

·Çñ Ý» ñáõ »õ ³ç³Ï óáõ Ã»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñ -
Í»Ýù« å» ï³ Ï³Ý ûÕ³Ï Ý» ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³ ïÇ ³é Ý»Ý ³Ûë ³Ù¿ ÝÁ¦« »½ ñ³ ÷³ Ï»ó
ÐÚ¸ §ÜÇ ÏáÉ ²Õ μ³É »³Ý áõ ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý
ÙÇáõ Ã»³Ý í³ñ ãáõ Ã»³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇ ãÁ:

ÐÚ¸ §ÜÆ ÎàÈ ²Ô ́ ²È º²Ü¦... 
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

www.afhil.com

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ññ Ïáã áõ³Í ³Ûë ³Ý» ñ» õáÛÃ

ÃßÝ³ÙÇ ÇÝ ¹¿Ù å³Û ù³ ñ» Éáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ÙÇ çá óÁ Ù»ñ
³ÝÓ Ý³ Ï³Ý í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ý ß» Õû -
ñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ ñáõ Ã»³Ùμ ·áñ Í³¹ ñ»Ýù ³Ûë Ù³ ëÇÝ
»Õ³Í μá Éáñ Ã» É³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ:

ÎÁ Ù³Õ Ã»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÁ Ù»½ Ù¿ Ñ» -
éáõ å³ Ñ» Éáõ ÖÆ ¶º ðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³ Ï³Ý »õ û· ï³ Ï³ñ
¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõ ÃÇõÝÁ áõ Ý» Ý³Ý:

¶áñÍ Ý³ Ï³ Ýû ñ¿Ý ³ñ ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë -
Ë³Ý ù³Û É» ñáõ ¹Ç Ù³Í »Ýùª Û³ é³ ç³ó Ý» Éáí ù³ Õ³ -
ù³ å» ïáõ Ã»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²Õ Ã³ Ù³ñ¦ Ù³ë Ý³ ×Çõ -
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ï³ñ μ»ñ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ μ»ñ«
áñáÝù μÍ³ËÝ ¹Çñ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ
Ï³ ï³ ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñ ï³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÁ:

²©- ÀÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ñ³ñ ó» ñáõ ßï³å Ù³ñ ÙÇÝ«
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½ Ù»Ý Ù»ñ μá Éáñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ -
éáÛó Ý» ñÁ:

´©- ´ÅßÏ³ Ï³Ý ³ÝÓ Ý³ Ï³½ ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÇßï å³ï ñ³ë ï³ Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñ Ó³ ·³Ý ·» Éáõ
³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý» ñáõ:

¶©-ä³ ñ» Ý³ õá ñáõ ÙÇ »õ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Û³ÝÓ -
Ý³ ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ ï³ ñ¿ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý»ñ »õ
ë³ñ ù³ õá ñáõÙ Ý»ñ ³å³ Ñá í» Éáõ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ:

¸©- ²éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ßï³ åÇ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ -
μÁ« áñ ëï³ÝÓ Ý³Í ¿ ÈÇ μ³ Ý³Ý »³Ý Ï³ñ ÙÇñ Ë³ ãÇÝ
Ñ»ï Ï³å å³ Ñ» ÉÁ ³éûñ »³Û ¹ñáõ Ã»³Ùμ: àñ» õ¿ í³ -
ñ³Ï Ù³Ý å³ ñ³ ·³ ÛÇÝ ÑÇõ³Ý ¹ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ù³ -
å³ ï³ë Ë³Ý å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»Õ Í» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ·Çõ -
ÕÇÝ ÏáÕÙ Ý³ ÏÇ Ùáõï ù» ñÁ ÷³Ï áõ» ó³Ý »õ ²ÛÝ ×³ñ
ÙïÝ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ ñá Ý³ Ï³Ý Ùáõï ùÁ« áõñ
Ñ³ë ï³ï áõ³Í ¿ ëïáõ· Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:

²ÛÝ ×³ ñÇ μá Éáñ Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ï»¹ ñáÝ -
Ý» ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ ÝÇõ ÃÇ í³ ×³ é³ ïáõ -
Ý»ñÝ áõ ¹» Õ³ ñ³Ý Ý» ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ Åá Õá íáõñ ¹Á ÏÁ
ÙÝ³Û ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç: ºñ Ã» õ» ÏÁ ËÇëï å³Û Ù³ Ý³ -
õáñ áõ³Í ¿ ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³Ï ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ ñÇù Ý» -
ñáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ùûï ï» ÕÇ áõ Ý» ó³õ Ñ³Ý -
¹Ç åáõÙ ÙÁª ·Çõ ÕÇë í³ ×³ é³ ïáõ Ý» ñáõ ë» ÷³ Ï³ -
Ý³ ï¿ ñ» ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùÇÝ
·ÉË³ õá ñ³ μ³ñ ùÝÝ³ñÏ áõ» ó³Ý ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ
³å³ Ñáí Ù³Ý  Ñ³ñ óÁ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ Ý³ Ë³½ ·áõ ß³ -
Ï³Ý »õ Ï³Ý Ë³ñ ·ÇÉ Ù³Ý ³Ù¿Ý Ó» õÇ ÙÇ çáó Ý» ñáõ
·áñ Í³¹ ñáõ ÃÇõÝÁ ³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ã³ ÷³ ÝÇß Ý» -
ñáõ Ë³Ëï Ù³Ý »õ ë³ Ï³ ·Ç Ý» ñáõ ã³ ñ³ ß³Ñ Ù³Ý
³éáõÙ Ý» ñáí£

ÐÚ¸ §Î³ñ ÙÇñ É»é¦ Ïá ÙÇ ï¿Ý ³éûñ »³Û ¹ñáõ -
Ã»³Ùμ Ý»ñ Ï³ Ûáõ ÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ »³Ý¦ Ï»¹ ñá ÝÇÝ
Ù¿ç:

êáÛÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ÏÁ Û³Ûï Ý»Ýù Ù»ñ Ñ³Û ñ» -
Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝª  ËÝ¹ñ» Éáí μá Éá ñ¿Ý« áñ ÇÝã å¿ë ³Ù¿Ý
³Ý ·³Ù« ³Ûë ï³· Ý³ åÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ³É óáõ ó³ μ» ñ»Ý
³Ù¿Ý Ó» õÇ ·áñ Í³Ï óáõ ÃÇõÝ:

ÈÇ³ ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³· Ý³åÝ ³É åÇ ïÇ
ßñç³Ý ó»Ýù:

ÐÚ¸ §Î²ð ØÆð Èºè¦ Îà ØÆ î¾

Âð²Øö ÎÀ Ú²Ú î² ð² ð¾« àð §øà ðà Ü²¦
Ä²Ð ðÆÜ  ä²î Ö² èàì §øÆâ ØÀ 
´²ð Î² ò²Ì¦ ¾ âÆ Ü²ê î² Ü¾Ü

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ -
×³ ñ³ ÏÇÝ å³ï ×³ éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í¦ ¿ âÇ Ý³ë ï³ -
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³ Ã»ñ ÃÁ£

§àñ ù³Ý ³É Û³ñ ·»Ù âÇ Ý³ë ï³ÝÝ áõ Ý³ Ë³ ·³Ñ êÇ
ÒÇÝ ÷Ç ÝÁ« ³Ý Ï»ÕÍ Áë» Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í »Ù âÇ Ý³ë -
ï³ Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇ ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ£

§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ ëÇÝ ï»Õ »³Ï å³ Ñ¿ ÇÝ Ù»½¦«
³õ»É óáõ ó³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñÁª ÝÏ³ -
ïÇ áõ Ý» Ý³ Éáí âÇ Ý³ë ï³ ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ ëÏ½μÝ³ Ï³Ý ÷áõ ÉÁ£

´³ óÇ ³ï Ï¿« Âñ³Ù÷ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÁ Ïá ã³Í ¿ §ãÇ -
Ý³ Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿ »õ Ý³ Ë³ å¿ë ³Û¹ Ó» õ³ Ï»ñ åáõ ÙÁ ùÝÝ³ -
¹³ï áõ³Í ¿ñ ²éáÕ ç³ å³ Ñáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ Ï³½ -
Ù³ Ï»ñ åáõ Ã»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ ñ³ ÏÁ §³½ ·³ ÛÇÝ
ë³Ñ Ù³Ý Ý»ñ ãÇ ×³Ýã Ý³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛ Ý³ó áõÇ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ »ñÏ ñÇÝ Ñ»ï¦£

Âñ³Ù÷ Ý³ »õ ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ âÇ Ý³ë ï³ ÝÁ Ù»ñ Å» ÉáõÝ
Ñ³ Ù³ñ ³Ù» ñÇÏ »³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ
§³½ ·³ ÛÇÝ Ñå³ñ ïáõ Ã»³Ý ¹ñë» õá ñáõÙ ¿¦£

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ Ý³ Ë³ å¿ë âÇ -
Ý³ë ï³ ÝÇ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ù» Õ³¹ ñ³Í ¿ñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ ëÇÝ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ Å³ Ù³ -
Ý³ ÏÇÝ ãï» Õ» Ï³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñª Ýß» Éáí« áñ §³ß Ë³ñ ÑÁ Ù»Í
·ÇÝ ÏÁ í×³ ñ¿¦ ³ïáñ å³ï ×³ éáí£ 

Âñ³Ù ÷Ç í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
Ëáñ Ñáõñ ¹Á §ÂáõÇ ÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ñ ãÇ Ý³ Ï³Ý
Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Ý» ñÁª ½³ ÝáÝù ÷³ë ï³ óÇ Ù» Õ³¹ ñ» Éáí Ñ³ -
Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏ Ý» ñáõ »õ Éñ³· ñáÕ Ý» ñáõª ³Û¹
Ù³ ëÇÝ Ñ³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý Û³Ûï Ý» Éáõ μá Éáñ ÷áñ Ó» ñÁ ×Ýß» -
Éáõ »õ íï³Ý ·³ õáñ í³ ñ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ ïáõ »³É Ý» ñÁ Ã³ùó Ý» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911

Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

Բժիշկներ Եւ Բուժքոյրեր՝ 
Ներկայ Ժամանակներու Հերոսները

Ինչպէս հոգեւորականի, նոյնպէս 
նաեւ բժիշկի ծառայութիւնը գերա-
զանցօրէն կոչում է։ Ինչպէս հոգեւո-
րականը, նոյնպէս նաեւ բժիշկը 
ծառայութեան սկսելէ առաջ կ՚ուխտէ 
ամբողջական ու անանձնական նուի-

Ապրիլ 24-ին կառավարութիւնը բոլո-
րի անունով 105,000 ծաղիկ պիտի 
դնէ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե-
րու յիշատակին Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիրին մէջ: Այդ մասին 
ֆէյսպուքեան իր էջին կը տեղեկացնէ 
պարէտ Տիգրան Աւինեան:
Ան նշած է, որ ապրիլեան այս օրե-
րուն ժողովուրդի անվտանգութիւնը 
ապահովելու համար կիրառուող 
առողջապահական սահմանափա-
կումները կը ստիպեն նոր միջոց 
գտնելու Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակին յարգանքի տուրք մատու-
ցելու համար:
«Այս տարի կը մնանք տունը եւ 
չենք այցելեր Հայոց Ցեղասպանու-
թեան յուշահամալիր, բայց մեր 
խորհրդանշական ներկայութիւնը 
ապահովելու համար կը կատարենք 
հետեւեալ քայլերը:
Ապրիլ 23-ին` ժամը 21:00, եկեղե-

Արցախի Հանրապետութեան նորըն-
տիր նախագահ Արայիկ Յարու-
թիւնեան կը վերահաստատէ, որ 
առանց պաշտօնական Ստեփա-
նակերտի լիարժէք ու լիիրաւ 
ընդգրկուածութեան, որեւէ արդիւնա-
ւէտ հանգրուանի հնարաւոր չէ 

րումով ծառայել։
«Քորոնավիրուս»ի ստեղծած ներկայ 
տագնապալից պայմաններուն մէջ, 
երբ կը հետեւինք լուրերուն ու կը 
դիտենք ցաւալի տեսարաններ, 
կը տեսնենք որ յիշեալ մահացու 

ցական զանգերու ղօղանջին տակ 
կը մարենք Երեւանի եւ մարզերու 
հրապարակներու, փողոցներու 
լոյսերը: Կոչ կ՛ընեմ մարել նաեւ 
Ձեր բնակարաններու լոյսերը 
ու պատուհանի մօտ միացնել 
հեռախօսներու լապտերներու 
լոյսը: Այս գործողութիւնը իր 
խորհրդանշական արձագանգը 
պիտի ստանայ Ծիծեռնակաբերդէն, 
որուն կրնաք հետեւիլ Հանրայինի 
ուղիղ եթերով կամ հայեացքները 
սեւեռելով դէպի յուշահամալիր:
Ապրիլ 24-ին մեր բոլորի անունով 
կառավարութիւնը 105 հազար ծաղիկ 
պիտի խոնարհէ յուշահամալիրի 
անմար կրակին մօտ: Նոյն օրը ժամը 
08:00-էն սկսած, քաղաքացիները 
կրնան հաղորդագրութիւն ուղարկել 
1915 կարճ թիւին Հայաստանէն, 
եւ 0037433191500 թիւին արտա-
սահմանէն` հաստատելու իրենց 

հասնիլ ԼՂ հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման հարցին մէջ։ 
Այս մասին, Արայիկ Յարութիւնեան 
գրած է Facebook-ի իր էջին վրայ 
(Արեւմտահայերէնի թրգմ. ԵՌԱ-
ԳՈՅՆին):

ժահրին դէմ համաշխարհային 
պատերազմի առաջին գիծին 
վրայ կը գտնուին բժիշկներն ու 
բուժքոյրերը, որոնք անսակարկ 
նուիրումով լծուած են հիւանդներու 
բուժման՝ գիշեր ու ցերեկ, նոյնիսկ 
ի գին իրենց սեփական կեանքին։ 
Անոնք նոր օրերու հերոսներ են։ Բիւր 
օրհնութիւն, խոր յարգանք ու մեծ 
պատիւ անոնց՝ հայ թէ օտար։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան թեմերու առաջնորդ սրբա-
զաննե՛ր, միաբան ու քահանայ 
հայրե՛ր, հաճեցէ՛ք Մեր հայրական 
օրհնութիւնն ու սէրը փոխանցել 
անոնց։
Արդարեւ, սրբազան արժանիք է 
ծառայութիւնը, որովհետեւ Աստուած 
ներկայ է սիրով շաղախուած ծառա-
յութեան մէջ։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

հեռակայ մասնակցութիւնը օրուան 
խորհուրդին: Հաղորդագրութիւն 
ուղարկած քաղաքացիներուն 
անունները պիտի արտացոլուին 
յուշահամալիրի սիւներուն», – գրած 
է ան:
Մինչեւ Ապրիլ 25, ժամը 23:59 
ներառեալ անվտանգութեան եւ 
կազմակերպչական նկատառում-
ներէն մեկնած ոստիկանութիւնը 
պիտի փակէ դէպի Ծիծեռնակաբերդ 
տանող մուտքը:

Լրատուութեան Գործընկեր

Ապրիլ 24-ին Բոլորիս Անունով 105,000 Ծաղիկ Պիտի Դրուի 
Ծիծեռնակաբերդի Անմար Կրակին Մօտ

ԱՀ Իշխանութիւնները Պէտք է Լիիրաւ Հիմունքներով Մասնակցին 
Հակամարտութեան Կարգաւորման Ուղղուած Գործընթացի Բոլոր Փուլերուն. 

Արցախի Նորընտիր Նախագահ
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Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ 

Շար. Էջ 07

«Մարդիկ  Շատ Արագ Կրնան Վերադառնալ Նախահամավարակային 
Իրենց Վիճակին». 

Վերա Սիսեռեան

Արդէն գրեթէ 40-45 օր, որ 
երկրագունդի վրայ գտնուող 
երկիրներու մեծ մասը կ՛ապրի 

արտակարգ իրավիճակի եւ պայման-
ներու մէջ, մարդու կեանքին մէջ 
որեւէ փոփոխութիւն լաւ կամ վատ կը 
յառաջացնէ անհանգստութիւն, իսկ 
այդ անհանգստութիւնը թօթափելու 
եւ յաղթահարելու համար անհրա-
ժեշտ է ճիշդ կողմնորոշում: Բոլոր 
հարցազրոյցներուն, յօդուածներուն, 
հեռատեսիլային կամ համացանցա-
յին ելոյթներուն եւ գրառումներուն 

հիմնական նպատակը այս օրերուն՝ օգնելն է, որ մարդը ըլլայ 
հոգեպէս, ֆիզիքապէս եւ բարոյապէս առողջ եւ գործունեայ : Այս 
հարցազրոյցի  նպատակը եւս նոյնն է, մեր ընթերցողին տալ կտոր 
մը յոյս, գիտութիւն եւ միջոցներ աւելի լաւ դիմագրաւելու օրուան 
ստեղծած պայմանները, մնալու դրական եւ արդիւնաւէտ : Այսօր 
«Զարթօնք»ի մեր հիւրն է հոգեբան եւ մանկագիր  Վերա Սիսեռեան: 

- Բարեւ ձեզ Վերա,  ի՞նչ իրավիճակ կը ներկայացնէ այսօր աշխարհը 
պսակաձեւ ժահրի (corona virus – COVID 19) համավարակի օրերուն: 
- Նշեալ համավարակը, անյարմարութիւններուն կողքին որ ստեղծած է մեր 
առօրեային մէջ, մեծցուց  անորոշութեան ծաւալը: Անորոշութիւնը, միշտ 
ալ կայ մեր կեանքին մէջ եւ երբեք հարիւր առ հարիւր յստակ եւ պայծառ 
չէ ամէն բան։ Բայց այս անորոշութիւնը, որ համաշխարհային է , ունի իր 
խաբուսիկ դրական կողմը որն է իր ծաւալը,  այսինքն՝ «ամբողջ աշխարհը 
այս հարցէն կը տառապի», ինչպէս նաեւ իր բացասական կողմը «ուրեմն 
ամբողջ աշխարհը անզօր է այս վարակին դէմ» եւ երրորդ  իսկական 
դրական կողմը՝ «շատ մը պետութիւններ պիտի աշխատին գտնելու դեղը, 
պատուաստը կամ այլ քննութիւններ, որոնք կրնան մարմնին մէջ զօրացնել 
հակաթոյներու (anti-bodies) գոյութիւնը»: 

- Ընդհանրապէս կը խօսինք հարցերու դրական եւ բացասական 
կողմերու  մասին, դուք յիշեցիք  «խաբուսիկ դրական» եւս, ի՞նչ կը 
նշանակէ խաբուսիկ դրական: 
- Ընդհանրապէս մենք մեր կեանքին մէջ երեւոյթներ, դէպքեր կացութիւններ 
չենք դատեր իր բացարձակ արժէքով, այլ միշտ կ՛ունենանք յարաբերական  
յղման կէտ: Օրինակ`   երբ գործազուրկ ես, գործազրկութեան անհաճոյ 
հետեւանքները կը «մեղմանան» երբ քու ապրած շրջանիդ մէջ բարձր 
է գործազուրկներու գոյութիւնը: Իրականութեան մէջ քու հարցդ եւ 
դժուարութիւններդ չեն նուազիր այս տեղեկութեամբ, բայց այս տեղե-
կութեամբ դուն ինքզինքդ երբեմն անգիտակցաբար կը խաբես եւ աւելի 
լաւ կը զգաս: 

- Յստակ է։ Այսինքն ամբողջ աշխարհի կացութիւնը քեզի կուտայ 
խաբկանք որ աւելի լաւ զգաս: 
- Այո ճիշդ է: Բայց հարցը կը մնայ հարց եւ եթէ միայն այս տեղեկութեան 
վրայ վստահիս, կրնաս որեւէ բան չձեռնարկել, նստիլ ու սպասել որ 
երկինքէն լուծում գայ կամ ըսել որ իմ կարողութիւններէս վեր է այս բոլորը: 
Կարեւոր է, որ որեւէ հարցի պարագային ճիշդ դրական եւ բացասական 
տեղեկութիւններ նկատի առնենք եւ այդ մեկնարկներով առաջնորդուին 
մեր ապագայ քայլերը: 

- Շատ լաւ: Ի՞նչ հարցեր կրնան ծագիլ նման իրավիճակի մէջ: 
- Առաջին հարցը մեր առօրեայ զբաղումներու եւ մեր ապրելակերպին 
փոփոխութիւնն է եւ անկէ բխած անյարմարութիւնները՝ ձանձրոյթ, 
ժամանցի բացակայութիւն, սիրելիներու եւ բարեկամներու հետ կապ, 
առօրեայ պարզ հաճոյքներ, շուկայ երթալ, մարզանք ընել, աշխատանքի 
երթալ  եւայլն եւ այլն։  Երկրորդը՝  վախը հիւանդանալէ եւ անոր հետ եկող 
անյարմարութիւնները՝ հիւանդանոց, պարտականութիւններու դադրե-
ցում, բաւարար դեղ, շնչառական սարք եւ այլ: Երրորդ՝ անորոշութիւնը, 
որովհետեւ տակաւին չկայ դեղը եւ պատուաստը, նաեւ վստահ չենք, որ 
եթէ վարակուինք, կրնանք բուժուիլ: Չորրորդ՝ նիւթական հարցեր եւ անոնց 
հետ կապուած հոգեբանական հետեւանքներ, որոնք պէտք է ճիշդ ձեւով 
դարմանուին:

- Լաւ, ի՞նչ ընել այս իրավիճակին մէջ:
- Առաջին հերթին շատ կարեւոր է յստակ ժամանակացոյց ունենալ ամէն 
զբաղումի եւ պարտականութեան եւ խուսափիլ ծայրայեղութիւններէ: 

Այսինքն եթէ տունն ենք միայն չզբաղինք մաքրութեամբ կամ միայն ճաշ 
եփելով կամ միայն կարդալով կամ հեռատեսիլ դիտելով կամ խաղեր 
խաղալով: Պէտք է յստակ ժամեր (ցանկալի է ամէն օր նոյն ճշդուած 
ժամը) իւրաքանչիւր զբաղումի համար: Կարեւոր է, որ առաւօտուն երբ 
արթննանք, այնպէս մը պատրաստուինք որ տունէն դուրս պիտի գանք, 
չմնանք գիշերանոցով մինչեւ անկողին երթալը: Ամէն բանի տանք իր 
ժամանակը եւ ամէն բան ընենք մտածելով այդ վայրկեանի մասին եւ 
ըմբոշխնելով վայրկեանը: Ճիշդ սնունդ ստանանք։ Մարզանքի տրամադրենք 
ժամ եւ ըսեմ որ ժամերով կամ շատ ծանր մարզանք չէ պահանջուածը, այլ  
մեր կարողութեան սահմաններուն մէջ եւ մեր սիրած շարժումներով ... : 
Պէտք է ըսել, որ այս օրերուն շատ կայ համացանցի վրայ: Կարեւոր է նաեւ 
ընտրել  տեղեկութիւններու աղբիւրները, օգտագործելով միան՝ վստահելին: 
Առաւօտէն երեկոյ միայն լուրերը մտիկ ընելը օգտակար չէ, ընդհակառակը 
վնասակար է։ Նմանապէս, լուրերէ անտեղեակ ըլլալն ալ վնասակար է: 
Ուրեմն պէտք է հաւասարակշռել: Հիմնական սկզբունքը այն է, որ մեր 
ժամանակը լեցնենք շինիչ եւ արդիւնաւէտ աշխատանքով, որ մեզի կը 
հետաքրքրէ, թերեւս ասիկա առիթ է, որ նաեւ մենք մեզ վերատեսութեան 
ենթարկենք եւ մեր նախասիրութիւններն ու առաջնահերթութիւնները 
ճշդենք: Չընենք բաներ որոնք մեզի համար հետագային խնդիրի պիտի 
վերածուին ... 
- Օրինակ։
- Օրինակ երբ անհամեմատ կ՛ուտենք եւ չենք շարժիր. ասիկա մեզի համար 
խնդիրի պիտի վերածուի եւ խնդիրի վերածուելու հաւանականութիւնը 
արդէն իսկ մեզի ճնշուածութիւն պիտի պատճառէ: Այսինքն, այլ խօսքով 
կրնանք այս իրավիճակին մէջ ընտրել զբաղելու դիւրին ուղին, որը կրնայ 
շատ ճիշդ եւ արդիւնաւէտ չըլլալ մեզի համար, օրինակ՝ ուտելիքի դիմել 
կամ համացանցային խաղեր խաղալ միայն կամ կրնանք նաեւ ամէն 
ինչ հաւասարակշռուած ձեւով ընել եւ նաեւ մտածել օգտուիլ առիթէն 
եւ ժամանակէն ու քիչ մը զբաղիլ «հոգիի փնտռտուքով»: Ի՞նչ կը սիրեմ, 
ի՞նչ ոչ: Ինչպէ՞ս կրնամ նոր գիտութիւն ձեռք բերել: Ինչպէ՞ս կրնամ աւելի 
արդիւնաւէտ աշխատիլ, եւայլն եւայլն...

- Ընկերային հեռաւորութեան մասին ի՞նչ ունիք ըսելիք:
- Ես կը նախընտրեմ օգտագործել ֆիզիքական հեռաւորութիւն բառեզրը, 
որ կ՛առաջարկուի մասնագէտներու կողմէն, որովհետեւ իրականութեան 
մէջ պահանջուածը ֆիզիքական հեռաւորութիւնն է եւ ոչ ընկերային: 
Ընդհակառակը, այս օրերուն մեզի ընծայած արհեստագիտական լայն 
կարելիութիւններով, պէտք է աւելի զարկ տանք ամրապնդելու մեր 
ընկերային կապերը, ժամանակ գտնենք որպէսզի այս կապերով, թէ՛ մենք 
մեզի հարստացնենք եւ թէ՛ մեր շրջապատը, նոյնիսկ կարելի է օտար կամ 
շրջապատ չունեցող մարդոց հետ այդ կապը ստեղծել որովհետեւ չէք կրնար 
երեւակայել որ այդ կապի ուժը ի՞նչ է եւ ինչե՜ր կրնայ փրկել:

- Ինչու՞ կարեւոր է ընկերային կապը: 
- Ընկերային կապը հիմքն է մարդու էութեան, որքան այդ կապը ամուր 
է, ճիշդ է եւ առողջ, մարդը այնքան առողջ կ՛ըլլայ հոգեպէս: Վերջերս 
ուսումնասիրութիւն մը կը կարդայի , որուն մէջ նշուած է, թէ երբ նոյն 
սենեակին մէջ կտոր մը տուրմ կ՛ուտես եւ այդ նոյն սենեակին մէջ բոլորովին 
օտար մէկը նոյն տուրմէն կ՛ուտէ, քեզի համար այդ տուրմը աւելի համով կը 
թուի ըլլալ քան երբ նոյն այդ կտորը միայնակ ուտես:  Եթէ (ըստ նշանաւոր 
հոգեբան Աբրահամ Մասլոյին մարդկային պէտքերու աստիճանաւորումի 
տեսութեան) ամենէն նախնական պէտքի՝ ուտելու պարագային այսպէս 
կը զգանք, ապա ի՞նչ կարելի է ըսել աւելի գերադաս պէտքերու մասին: 
 
- Իսկ ինչպէ՞ս կը կարծէք, որ պիտի փոխուի աշխարհը եւ մարդը 
այս համավարակէն վերջ:
- Հիմա համավարակին մէջն ենք եւ երբ որեւէ հարցի մէջն ես չես կրնար 
առարկայական ըլլալ. բայց նոր գիւտ մը պիտի չընենք այս ուղղութեամբ, 
ուսումնասիրութիւններ կան որոնք մեզի կը յուշեն որ մարդը ունի յարմարել-
ու եւ վարժուելու կարողութիւն բոլոր պարագաներու:  Հետեւաբար երբ 
ամէն ինչ հանդարտի, բնական է որ մարդիկ  շատ արագ  վերադառնան 
նախահամավարակային իրենց վիճակին, որովհետեւ այն ժամանակը, որ 
մենք անցուցինք կամ պիտի անցընենք համավարակի պայմաններուն մէջ 
բաւարար չէ շատ փոփոխութիւնները յառաջացնելու համար, որոնք մենք 
կը տեսնենք մեր շրջապատին մէջ այսօր: Օրինակ՝ տունէն աշխատիլ, 
քիչով գոհանալ, աւելի կազմակերպուած ըլլալ: Ամէն պարագայի մարդ 
պիտի ըլլայ որ այս բոլորէն դրական սովորութիւններ քաղելով աւելի աճած 
դուրս պիտի գայ ուրիշներ ոչ... ի դէպ ըսեմ որ եթէ մարդ ուզէ փոխուիլ 
աղէտներու պէտք չունի փոխուելու համար, բոլոր կացութիւններու մէջ 
մարդ կրնայ յառաջընթացի կարելիութիւն տեսնել կամ հակառակը, նայած 
իր մտքի դրուածքին (mind set) եւ դիտանկիւնին: 
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Փետրուար 2020-ին, «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայ-
կական բաժանմունքը մեկնարկեց 
«Նորարար մշակոյթի ծրագիր»-ը, 
որ ուղղուած է լիբանանահայ ա՛յն 
երիտասարդներուն, որոնք կը 
փափաքին արեւմտահայերէնով 
ստեղծագործել եւ նորարար ծրա-
գիրներ իրագործել:
«Նորարար մշակոյթի ծրագիր»-ը 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնար-
կութեան Լիբանանին վերաբե-
րող ռազմավարութեան հինգ 
հիմնասիւներէն մէկը ըլլալով, 
անոր հիմնական նպատակն է 
արեւմտահայերէնով յղացուած 
նորաշունչ նախաձեռնութիւնները 
խթանել:
Այս նպաստի ծրագիրը կը միտի 
սփիւռքեան իրականութեան եւ հայ-
կական մշակութային կեանքին մէջ 
տարբեր ձեւաչափերով ներդրում 
ունենալու` չսահմանափակուելով 
սեղմ կանոններով: Թէպէտ տասնա-
մեակներու ընթացքին մէջտեղ եկած 
մշակութային տարբեր ձեռնարկնե-

րու կարեւորութիւնը անժխտելի է, 
սակայն միշտ չէ, որ ստեղծարար 
միտք ունեցող երիտասարդը կրցած 
է եւ այսօր կրնայ նման պայմաններու 
մէջ առաւելագոյն չափով յայտնաբե-
րել իր կարողականութիւնը եւ ազատ 
մտածելու հմտութիւնը:
Ուստի, հիմնարկութիւնը հետա-
քրքրա-կան մտայղացումներ ունեցող 
երիտասարդներուն առիթը կ՛ընծայէ 
ծրագիրներ մշակելու, եւ հետեւաբար 
իրագործելու արեւմտահայերէնը 
այսօ-րուան իրականութեան կապող 
աշխատանքներ:
Հետեւեալ նպաստին կրնան դիմել 
Լիբանան ապրող 18-35 տարեկան 
երիտասարդներ, որոնք կրնան 
նորարար արտայայտչամիջոցնե-
րու գործածութեամբ նախագծել 
իրենց ժամանակակից եւ 
բազմաբնոյթ իրականութեան 
առնչուող ստեղծագործ եւ նորա-
րար ծրագիրներ, որպէս արտա-
յայտչամիջոց ունենալով արեւմտա-
հայերէնը:
Ծրագիրները կրնան ներգրաւել 

Լիբանանահայ Կեանք

Հանրային կապերու բաժինէն:
Առցանց քննարկման բանախօսներն 
են Նախաձեռնութեան համահիմ-
նադիրներ Նուպար Աֆէյեանը, 
Վարդան Գրեգորեանը եւ Ռուբէն 
Վարդանեանը, «Աւրորա» մրցանակի 
Ընտրող յանձնաժողովի նախագահ 
Լորտ Արա Տարզին, «Խաղաղութեան 
տան» (Maison Shalom) հիմնադիր 
եւ «Աւրորա» մրցանակի առաջին` 
2016-ի դափնեկիր Մարգարիտ 
Պարանգիցէն: Քննարկումը տեղի 
պիտի ունենայ Futures Studio 
քննարկումներու հարթակէն, որ 
պիտի վարէ «Աւրորա» մարդա-
սիրական նախաձեռնութեան գոր-

ծադիր տնօրէն Նիկոլայ Սդանիշը:
«Ապրիլ 24-ը միշտ ալ առանձնայա-
տուկ եղած է բոլոր հայերուն համար, 
բայց այս տարի անիկա յատկապէս 
ուշագրաւ է, քանի որ կը լրանան 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցը եւ Հոլոքոսթի 75-րդ 
տարելիցը, ինչպէս նաեւ «Աւրորա»-ի 
5-ամեակը: Ստեղծման օրէն ի վեր 
«Աւրորա»-ն հաւատարիմ մնացած է 
իր աւանդոյթներուն. այդ օրը ծաղիկ 
խոնարհած է Ծիծեռնակաբերդի մէջ՝ 
յարգելով Հայոց Ցեղասպանութեան 
նահատակներուն յիշատակը, եւ 
մեծարած է մերօրեայ հերոսներն ու 
Մատենադարանի մէջ յայտարարած 
է «Աւրորա»-ի հերոսներուն անուննե-
րը՝ զանոնք արձանագրելով «Մատե-
ան մարդասիրաց» տարեգիրքին մէջ:
Այժմ, երբ «քորոնա» ժահր նոր 
հիւանդութեան հետեւանքով 
փոխուած է համաշխարհային օրա-
կարգը, մենք չենք կրնար սովո-
րականին պէս հաւաքուիլ Մատե-
նադարանի մէջ եւ ստիպուած ենք 
փոփոխելու մեր ծրագիրներն ու 
համապատասխանեցնելու ներկայ 
իրավիճակին: Այդուհանդերձ, մենք 
միասին ենք, եւ այս առցանց ձեռ-
նարկը մեզի հնարաւորութիւն 
պիտի ընձեռէ մեծարելու 2020-ի 
«Աւրորա»-ի հերոսները, ինչպէս 
նաեւ անդրադառնալու «Աւրորա»-ի 
հիմնական գաղափարներուն՝ 
մեր ամուր հաւատամքին, որ 
իւրաքանչիւր ոք արժանի է 
երկրորդ հնարաւորութեան, եւ մեր 

նախնիները փրկողներուն հանդէպ 
ունեցած երախտագիտութիւնը գոր-
ծի վերածելու մեր յանձնառութեան:
Իբրեւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
վերապրածներու ժառանգներ՝ մենք 
շատերէն աւելի լաւ կը գիտակցինք, 
թէ մարդիկ այսօր ինչ դժուարու-
թիւններու մէջէ կ՝անցնին: Մենք կը 
փայփայենք անձնական փորձով 
ձեռք բերուած այն իմացութիւնը, 
որ գոյապահպանման կը յաջորդէ 
վերածնունդ, եւ կը ձգտինք մարդ-
կութեան մէջ սերմանել այդ յոյսը։ 
Այդպէս վարուած ենք անցեալին եւ 
պիտի կարենանք այդպէս վարուիլ 
կրկին՝ միասին։
2020 Ապրիլ 24-ի առցանց քննար-
կումը բաց է բոլորին համար: 
Քննարկումը տեղի պիտի ունենայ 
անգլերէն՝ հայերէն եւ ռուսերէն 
թարգմանութիւններու ապահո-
վումով: Zoom հարթակի յղում 
ստանալու համար մասնակիցները 
պէտք է արձանագրուին կամ կրնան 
քննարկումը դիտել Facebook-ի 
ուղիղ հեռարձակումով: Կը խնդրենք 
նկատի ունենալ, որ հայերէն կամ 
ռուսերէն համաժամանակեայ 
թարգմանութիւնը հասանելի պիտի 
ըլլայ միայն այն մասնակիցներուն, 
որոնք արձանագրուած են Zoom-ի 
միջոցով: Միացէք առցանց քննարկ-
ման եւ օգնեցէք մեզի սփռելու 
երախտագիտութեան ուղերձը»,- 
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:          

«Աւրորա» մարդասիրական նախա-
ձեռնութիւնը Հայոց Ցեղասպա-
նութեան յիշատակի օրը պիտի 
իրականացնէ առցանց քննարկում, 
որ տեղի պիտի ունենայ Ապրիլ 
24-ին, ժամը 19:30-ին՝ յարգելու մէկ 
դար առաջ նահատակուածներու 
յիշատակը եւ մեծարելու մերօրեայ 
հերոսները, ինչպէս նաեւ անոնք, 
որոնք այսօր աշխարհի մէջ կը 
պայքարին «քորոնա» ժահր 
համավարակին դէմ: Քննարկման 
ընթացքին պիտի յայտարարուին 
նաեւ 2020-ի «Աւրորա»-ի հերոսնե-
րուն անունները: Այս մասին 
կը յայտնեն IDeA հիմնադրամի 
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«Աւրորա»-ն Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օրը՝ Ապրիլ 24-ին, 
Առցանց Քննարկում Պիտի Իրականացնէ

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքի 
Նորարար Մշակոյթի Ծրագիրը

արուեստի տարբեր բնագաւառներ, 
գաղափարներ, փորձառութիւններ եւ 
տարբեր զգացումներ արտայայտելու 
ստեղծագործական դրսեւորումներ, 
հետեւեալ ձեւաչափերուն ընդմէջէն`
• Երգ, երաժշտութիւն:
• Գրականութիւն, (գիրքեր, լսողա-
կան գիրքեր, թերթեր, ամսագրեր, 
կայքէջեր, առցանց ներկայութիւն):
• Թատրոն, կատարողական 
արուեստներ:
• Տեսողական արուեստներ:
• Միջգիտակարգային բնագաւառ-
ներ, որոնք գոյացած են արդի հաղոր-
դակցութեան ձեւերու շնորհիւ:
• Տեսերիզներ եւ այլ արտայայտչա-
միջոցներ` installations, animations, 
blogs, YouTube channels, podcasts, 
applications եւ այլն:
• Ձայնասփիւռի յայտագիրներ եւ 
այլ հեռարձակումներ (առցանց 
ծրագիրներ, ինչպէս օրինակ` 
Mixcloud, SoundCloud, iTunes®):
• Նորարարական եւ ստեղծա-
գործական աշխատանոցներու 
ծրագիրներ:

Դիմումը արդէն բաց է բոլոր ստեղ-
ծագործ եւ նորարար անձերուն. 
փորձառու արուեստագէտ ըլլալը 
կամ «կատարեալ» ձեւով հայերէնին 
տիրապետելը պարտադիր չէ: Դիմե-
լու պայմանաժամը 19 յունիս 2020-ն 
է:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ 
յստակացումներու համար դիմել 
Գայիանէ Մածունեանին` carme-
nias@gulbenkian.pt ե-նամակին` 
իբրեւ վերնագիր նշելով «Creative 
Culture Program – Lebanon»:
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնար-
կութեան Հայկական համայնքներու 
բաժանմունքին ներկայ, ինչպէս նաեւ 
այլ ծրագիրներու մասին կարդալու եւ 
տեղեկանալու համար այցելել` https://
gulbenkian©pt/armenian-communities/ 
կայքէջը:
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Մշակութային Արձագանգ

UNESCO-ն Նկարչական Մրցոյթ Կ՝իրականացնէ 6-12 Տարեկաններու Համար
խարհային ժառանգութեան ցան-
կին մէջ ընդգրկուած ինչպէս իրենց 
հայրենիքի մշակութային վայրե-
րը, այնպէս ալ որեւէ այլ երկրի։ 
UNESCO-ի կայքին մէջ կարելի է 
ուսումնասիրել Համաշխարհային 
ժառանգութեան ցանկին մէջ 
ընդգրկուած մշակութային վայրերը։ 
(http://whc.unesco.org/en/list/)
Ընտրուած նկարները UNESCO-ն 
պիտի տեղադրէ իր կայքին մէջ։
Արձանագրութիւնները կը պահանջեն 
ծնողի համաձայնութիւնը եւ պէտք 
է տարածուին իրենց Instagram-ի 
էջին միջոցով՝ մասնակցող երեխայի 
անունով։ Հրապարակումը պէտք է 
ըլլայ «Հանրային», որպէսզի անոնք 
տեսանելի ըլլան UNESCO-ի համար:
Հայաստանէն ցանկին մէջ արձա-
նագրուած են հետեւեալ վայրերը՝ 
https://whc.unesco.org/en/statespar-
ties/am
• «Հաղպատի եւ Սանահինի վան-

քերը» (1996 թ., 2000 թ.),
• «Էջմիածնի Մայր տաճարը եւ 
եկեղեցիները (Սբ. Հռիփսիմէ, 
Սբ. Գայիանէ, Սբ.Շողակաթ) եւ 
Զուարթնոցի տաճարի հնաւայրը» 
(2000 թ.),
• «Գեղարդի վանքը եւ Ազատ գետի 
վերին հովիտը» (2000 թ.):
Ինչպէ՞ս մասնակցիլ.
1.Հետեւիլ/ Follow UNESCO-ի 
Instagram-եան էջին;
2. «Like» ընել UNESCO-ի Փոքրիկ 
նկարիչներու ցուցահանդէսին վերա-
բերեալ գրառումը:
3. Հրապարակել նկարը եւ կարճ 
նկարագիրը Instagram-ի վրայ՝ 
ներառելով նկարիչին անունը, 
տարիքը եւ երկիրը օգտագործելով 
#ShareOurHeritage hashtag-ը եւ 
նշելով @unesco էջը։
4. Instagram-ի պատմութիւն/ 
Instagram story հատուածին մէջ 
կիսուիլ/ Share

UNESCO-ի Փոքրիկ նկարիչնե-
րու ցուցահանդէսին վերաբերեալ 
գրառումով՝ #ShareOurHerading 
hashtag-ով եւ նշել @unesco էջը։
Յոյսով ենք, որ այս նախաձեռնու-
թեան շնորհիւ երեխաները պիտի 
կարենան արտայայտել իրենց ստեղ-
ծագործ միտքը այս դժուար պահուն, 
ինչպէս նաեւ աւելի խոր գիտելիք-
ներ ձեռք պիտի բերեն աշխարհի 
մշակութային ժառանգութեան վայ-
րերու մասին:
Տեղեկացնենք նաեւ, որ UNESCO-ի 
կայքին մէջ ստեղծուած է «Փաթրի-
մոնիթոյի համաշխարհային 
ժառանգութեան արկածները» 
(https://whc.unesco.org/en/patrimo-
nito/) վերնագիրով երիտասարդ 
հանդիսատեսի համար շարժանկար՝ 
Համաշխարհային ժառանգութեան 
վայրերու մասին»,- ըսուած է ՀՀ 
ԿԳՄՄ նախարարութեան տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ:

UNESCO-ն 6-12 տարեկանները կը 
հրաւիրէ մասնակցելու նկարչական 
մրցոյթի մը։ Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րարութենէն;
«Մինչեւ Մայիս 17, փոքրիկները 
կրնան նկարել UNESCO-ի Համաշ-
խարհային ժառանգութեան ցան-
կին մէջ ընդգրկուած այն յու-
շարձանները, որոնք կարեւոր 
են իրենց համար: Նկարին մէջ 
կրնան պատկերուած ըլլալ Համաշ-

Սփիւռքահայ Կեանք

1.5 Միլիոն Կարիքաւորներ Կերակրելու Արշաւ՝ Ի Յիշատակ Ցեղասպանութեան Զոհերուն

Հայաստանի Մարդասիրական 
Առաքելութեան Խումբը Ուտելիք Եւ Այլ 

Ապրանքներ Փոխանցեց Հալէպի Որբերուն 
Եւ Տարեցներուն

Ուքրանիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան 
Նուիրուած Ձեռնարկներ

կազմակերպութեան օժանդակու-
թեամբ՝ Հալէպի մէջ Հայաստանի 
մարդասիրական առաքելութիւն 
իրականացնող խումբը այցելեց 
որբանոցի սաներուն եւ միայնակ 
տարեցներուն՝ փոխանցելու 
ուտեստեղէն եւ այլ անհրաժեշտ 
ապրանքներ, կը հաղորդէ Armen-
press-ը:
«Հումանիտար ականազերծման 
եւփորձագիտական կենտրոն»ի 
յայտարարութեան մէջ կ՛ըսուի, 
որ Հալէպի հայ ծերերը եւ որբերը 
Հայաստանի մարդասիրական 
խումբին մնայուն ուշադրութեան 
առարկան են: Անոնց մնայուն կեր-
պով ուտելիք եւ բժշկական օգնու-
թիւն կը տրամադրուի:

«Շարք մը քաղաքներու փողոցներուն 
մէջ պիտի տեղադրուին տարբեր 
պաստառներ եւ այլ տեղեկատուա-
կան նիւթեր Հայոց Ցեղասպանու-
թեան մասին: Տեղի պիտի ունենայ 
պատմական գիտութիւններու 
թեկնածու, Ուքրանիոյ Հայերու 
Միութեան պատմա-մշակութային 
կոմիտէի ղեկավար Դաւիթ Դաւթեա-
նի առցանց դասախօսութիւնը: 
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին 
տեսաերիզներու նսխագիծի 
ստեղծման պիտի միանան հայ 
համայնքի շարք մը ականաւոր 
գործիչներ:
Յուշարձաններուն մօտ ծաղիկներ 
զետեղելու աւանդական արարո-
ղութիւնը պիտի կատարուի կան-
խազգուշացման բոլոր կանոններուն 
պահպանումով»,- կը յայտնէ պարոն 
Յարութիւնեան:

«Քորոնա» համաճարակին պատճա-
ռով ստեղծուած ընկերային ծանր 
իրավիճակը մեղմացնելու նպա-
տակով, Ապրիլ 20-ին Հալէպի մէջ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
գլխաւոր հիւպատոսութեան, Սու-
րիահայ Օգնութեան Խաչին եւ 
Հայ ծերանոցի ղեկավար կազմին 
հետ համագործակցութեամբ եւ 
«Հումանիտար ականազերծման 
եւ փորձագիտական կենտրոն»  

Ուքրանիոյ մէջ նախատեսուած 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցին նուիրուած ձեռնարկ-
ներուն ձեւը, «քորոնա» ժահր 
համավարակին պատճառով փոփո-
խութեան ենթարկուած է։ Այս մասին 
կը յայտնէ Ուքրանիոյ Հայերու միու-
թեան գործադիր տնօրէն Յովակիմ 
Յարութիւնեան։
Ձեռնարկները տեղափոխուած են 
համացանցային տարածք եւ լրա-
տուադաշտ:

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-
րդ տարելիցը ոգեկոչելու նպա-
տակով ի մի եկած գաղութային 
կազմակերպութիւնները՝ Միացեալ 
հայերու Լոս Անճելըսի խորհուրդը 
(UACLA), Միացեալ հայ երիտա-
սարդները (UYA) եւ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան յանձնախումբը (AGC), 
նկատի ունենալով «Քորոնա» 
ժահրին պարտադրած սահմանա-
փակումները, որոշած են մինչեւ 
Ապրիլ 24 իրականացնել դրամահաւք 
մը, օժանդակութեան ձեռք երկարելու 
համար 1.5 միլիոն կարքաւորներու։
Արդարեւ, Ապրիլ 24-ին տեղի պիտի 
չունենան Հայոց Ցեղասպանութեան 
105-րդ տարելիցը ոգեկոչելու համար 
ծրագրուած միջոցառումները՝ դէպի 
Մոնթեպելլոյի Հայոց Ցեղասպա-

նութեան զոհերու յիշատակին 
նուիրուած յուշարձանը ուխտագնա-
ցութիւնը եւ հոգեհանգստեան 
պաշտօնը, Արդարութեան քայլար-
շաւը՝ Փոքրիկ Հայաստանի մէջ 
եւ Լոս Անճելըսի մօտ Թուրքիոյ 
հիւպատոսութեան առջեւ բողոքի 
ցոյցը, որոնց փոխարէն, առաւօտեան 
ժամը 10-էն սկեալ պիտի իրա-
կանացուի ոգեկոչման  առցանց 
յայտագիր մը, որուն ընթացքին 
ելոյթներ պիտի ունենան պետական 
պաշտօնատարներ եւ համայքային 
ու կրօնական առաջնորդներ։ Պիտի 
սփռուի նաեւ Ցեղասպանութեան 
ճանաչման, արդարութիւն եւ վնա-
սուց հատուցում պահանջելուն 
նուիրուած քննարկումներ եւ այլ 
ներկայացումներ։

Նշեալներուն կողքին, արդէն իսկ 
ընթացքի մէջ է Ցեղասպանութեան 
1.5 միլիոն զոհերուն յիշատակին 
կազմակերպուած դրամահաւաքը, 
նոյն թիւով կարիքաւորներու 
ուտեստեղէն ապահովելու նպա-
տակով։ Գիտակցելով «Քորոնա» 
ժահրին հետեւանքով նման կարի-
քաւորներու թիւին հսկայական 
աճը եւ Ցեղասպանութեան օրե-
րուն Միացեալ Նահանգներու 
ժողովուրդին կողմէ հայութեան 
հասցուած նպաստները, այս արշաւը 
շատ լաւ առիթ մըն է շնորհակալութիւն 
յայտնելու Միացեալ Նահանգներուն։
Ուտեստեղէնը կարիքաւորներուն 
պիտի հասնի «Feeding America» 
կազմակերպութեան միջոցաւ։
Արշաւին մասնակցելու hամար 
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իր հողին վրայ արժանապատիւ կեանք 
ունենալու իրաւունք: Բագրատունեաց 
թագաւորութեան վերջին օրերուն 
բիւզանդասէր Վեստ Սարգիս եւ Պետրոս 
Գետադարձ կաթողիկոս դաւաճանական 
արարքով մը Անիի բանալիները յանձնած 
են բիւզանդացիներուն,  կործանելով 
Հայաստանի հողին վրայ մեր վերջին 
պետութիւնը: Կիլիկիոյ թագաւորութեան 
օրերուն նոյնպէս լատինամոլներ եւ 
ազգայնականներ բախում ունեցած 
են: Շահած են լատինամոլները, որոնք 
Արեւմուտքին մօտ էին եւ Կիլիկիոյ 
հայկական պետութիւնը դարձած է 
Արեւելքի աչքին փուշ ու առաջին ներ-
կայացած առիթին, մեմլուքները կոր-
ծանած են զայն: Միայն 1680-ականներուն է որ Սիւնիքի եւ Արցախի 
մելիքները ու Ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիւանագիտական հզօր 
քայլով մը եւ նկատի ունենալով հայ ժողովուրդի դժխեմ ճակատագիրը, 
որոշեցին գաղտնի ժողովներով աշխատանք տանիլ հայ ժողովուրդի 
ազատագրման համար: Պռոշեան ազնուական ընտանիքէն Իսրայէլ 
Օրին ընտրուեցաւ որպէս բանագնաց Արեւմուտքի եւրոպական 
արքունիքներուն մօտ: Օրի երկար տարիներ մնաց Ֆրանսայի, 
Գերմանիոյ, Աւստրիոյ եւ Թոսքանայի մէջ: Հանդիպեցաւ իշխաններու 
եւ կայսրերու, սակայն արդիւնքի չհասաւ: Զգաց, թէ Արեւմուտքը 
շատ հեռու էր հայ եւ վրացի ժողովուրդներուն օգնելէ: Պատճառը 
այդ երկիրներուն հեռաւորութիւնն էր եւ Ֆրանսայի ու Աւստրիայի 
ունեցած յատուկ կապերը Օսմանեան պետութեան հետ: Դիւանագէտ 
էր Իսրայէլ Օրին, տիալեքթիայի մեծ վարպետ մը: Ժողովին փոխանցելէ 
ետք իր տեղեկագիրը, անոնց յայտնեց, թէ հիւսիսի մէջ կը զարգանար 
քրիստոնեայ մեծ ուժ մը՝ Ռուսիան, որ իր շահերուն համար կրնար 
հետաքրքրուած ըլլալ վրացիներուն եւ հայերուն օգնութեամբ: Երկիր մը 
աշխարհաքաղաքական շահ պիտի ունենար օգնելու համար հայերուն: 
Ռուսերը տաք ջուրեր իջնելու ծրագիր ունէին, ինչպէս որ ըսած էր Մեծն 
Պետրոս ցարը Իսրայէլ Օրիին: Տիալեքթիքայի ինչ հզօր եզրակացութիւն: 
Օրին իրաւացի էր: Արեւելեան Հայաստանի մէջ իր յաջորդները՝ Սիւնիքի 
եւ Արցախի մելիքները, Գանձասարի կաթողիկոսները շարունակեցին 
իր գործը: Դաւիթ Բէկ եւ Մխիթար սպարապետ դարձան ազգային-
ազատագրական պայքարի ղեկավարները: Պտուղը արեւելահայերը 
քաղեցին 1828-ին, երբ Երեւանի եւ Նախիջեւանի նահանգները 
ազատագրուեցան պարսից լուծէն: Այդպիսով հիմը դրուեցաւ ապագայի 
հայկական պետութեան, Ռուսիոյ հովանիին տակ:
Քիչ թիւով արեւմտահայերու մօտ դժբախտաբար գտնուեցաւ տիա-
լեքթիքան, այսինքն վերլուծումի հիման վրայ որոշում կայացնելու 
տարբերակը: Արեւմտահայութիւնը մնաց Օսմանեան ծանր լուծին 
տակ: Պոլսոյ պատրիարքութիւնը հիմնուեցաւ սուլթանին կողմէ 
1463 թուականին, հայերը իր մականին տակ պահելու համար: 
Պատրիարքին տրուեցաւ Միլլէթ Փաթրիքի տիտղոսը: Հայեր կը 
համարձակէի՞ն որեւէ քայլի դիմել սուլթանին դէմ: Իրենց պատրիարքը 
պատանդ էր եւ է մինչեւ այսօր: Օսմանցիները շատ լաւ գիտէին մեր 
ժողովուրդին կապուածութիւնը իր Եկեղեցիին ու զայն շահագործեցին 
աղուէսաբար: Ասոր փաստը 1822-ին էր, երբ յոյներու պատրիարքը 
մերժեց յոյն յեղափոխականներու դէմ կոնդակ ստորագրել, սուլթանը 
զինք կախել տուաւ պատրիարքութեան դրան առջեւ:  Հիմա գիտցա՞ք 
ինչու Պոլսոյ պատրիարքներ կը վախնային որեւէ ազատագրական 
քայլերու զօրակցելու: Խրիմեան Հայրիկ բացառութիւն կազմեց, սակայն 
հրաժարեցաւ ապա աքսորուեցաւ: Կոստանդնուպոլսոյ մէջ հարուստ 
ընտանիքներու խաւ մը կար, որ նաեւ դէմ էր որեւէ քայլի դիմելու 
գաւառին մէջ ազատագրական պայքար սկսելու համար: Այդ մարդիկ 
մեր ժողովուրդը քնացուցին իրենց շահին համար: Բնազանցականի 
հետեւորդներ էին: Դէմ էին ամէն ուրիշ կարծիքի: Այս պատճառով 
ճնշեցին մեր պատրիարքներուն վրայ Ներսէս Վարժապետեանէն 
մինչեւ Մկրտիչ Խրիմեան եւ այլք: Մեր ժողովուրդը այդ բնազանցական, 
այլ կարծիք չընդունելու գինը վճարեց: 1878-ին դէմ կեցան Ռուսիոյ 
պահանջագիր ներկայացնելու որ մեզի օգնէր: 
1908-էն սկսեալ երբ Օսմանեան պետու-թեան ղեկը գրաւեցին 
կասկածելի իթթի-հատականները, հայկական ուժեր բաժնուե-ցան 
երկու մասի: Անոնց զօրակցողներ եւ կասկածողներ: Հնչակեաններ 
ահազանգ հնչեցուցին այդ իթթիհատականներու վտանգին մասին:
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Բարձր բանականութիւն ունեցող մարդը 
պէտք է մնացեալ մարդոցմէ աւելի հոգ տանի ճշմարտութեան: 

Արիսթոթէլ, Ք.Ա. Դ.դարու յոյն փիլիսոփայ

Շատ հին ժամանակներէ եկող հարցում մը դարձած է մարդուն 
ուշադրութեան առարկան: Ամէն դարաշրջան ունեցած է 
իրեն յատուկ քաղաքական ու տնտեսական համակարգը: 

Քուրմերու իշխանութիւն, թագաւորական անսահման միապետութիւն, 
սահմանադրական միապետութիւն, աւատապետական համակարգ, 
ռամկավարութիւն, ընկերվարութիւն եւ պատմութիւնը կը շարու-
նակուի իր նոր համակարգերով: Մէկ հարցում միայն բոլոր ժամա-
նակաշրջաններու պատկանած է՝ մարդուն ուրախութիւնը: Բոլոր 
համակարգերն ալ անխտիր դարերէ ի վեր փորձած են պատասխանել 
այս հարցումին ու իրենց համակարգին մէջէն փորձած են հասնիլ մար-
դու ուրախութեան: Քիչեր հասած են անոր մարդոց անձնասիրութեան եւ 
եղբօր կամ քրոջ մասին չմտածելուն պատճառով: Ինչպէս Դ.դարու յոյն 
փիլիսոփայ Արիսթոթէլ կ’ըսէ, թէ բարձր մտային կարողութիւն ունեցող 
մարդը պէտք է աւելի  մտածէ ճշմարտութեան մասին: Իրականութեան 
մէջ ճշմարտութիւնն է իսկական առաջնորդը ուրախութեան: Այն 
առաջնորդը որ իր ժողովուրդին վրայ իշխած է ճշմարտութեամբ, ան է 
որ իր ժողովուրդին բերած է բարիք ու հետեւաբար ուրախութիւն, իսկ 
այն առաջնորդը որ շեղած է ճշմարտութեան ճամբայէն, իշխած է ըստ 
իր քմահաճոյքին ու փոքր խումբի մը շահին համաձայն, արժանացած 
է ժողովուրդի ցասումին:
Քրիստոնէութեան մէջ նոյն համակարգը կը տիրէ: Ըստ եկեղեցւոյ 
վարդապետութեան, ան որ կը ձգտի ճշմարտութեան, ան է որ 
կը հեռանայ նիւթական աշխարհի առժամեայ բարիքներէն, կը 
հասնի մնայուն արդարութեան, որու հիմը ճշմարտութիւնն է: Ճշմա-
րիտ եկեղեցական առաջնորդն է, որ իր ժողովուրդի յարգանքին 
կ’արժանանայ: Ժողովուրդը ամենամեծ դատաւորն է: Ան շատ լաւ 
գիտէ, թէ որ առաջնորդը նիւթապաշտ չէ, ընդհանուրի բարիքին կը 
ձգտի, իր ժողովուրդի հարցերով կը մտահոգուի:
Յոյն մեծ փիլիսոփայ Սոկրատ հիմնադիրներէն մէկն էր այն վարդա-
պետութեան, որ փորձեց մարդուն ուրախութեան հասնիլ: Անոր 
ձեւը երկխօսութիւնն էր: Յունարէն՝ dialogos: Տիա կը նշանակէ 
երկու: Լոկոս կը նշանակէ միտք: Հայերէն երկխօսութիւն բառը 
թարգմանութիւնն է այս բառին: Ուրեմն, Սոկրատ իր երկխօսութիւնը 
համարեց հիմ միտքերու փոխանակում կատարելու եւ հասնելու 
ճշմարտութեան, որ ուրախութեան աղբիւրն էր, ըստ իրեն: Սոկրատի 
հիմնած դպրոցը ունեցաւ մեծ աշակերտներ՝ Պղատոն, Արիսթոթէլ 
եւ շատ ուրիշներ, որոնցմէ հայազգի Պարոյր Հայկազն ու Դաւիթ 
Անյաղթ: Յունական սերտողական միտքը ունէր երկու ուղղութիւն՝ 
թէզ մը վերցնել, սերտել անոր բոլոր բաղադրիչները, վերլուծել եւ 
քայլ-քայլ հասնիլ եզրակացութեան: Այս մէկը deductive դպրոցն է: 
Կը կոչուի նաեւ տիալեքթիքա: Երկորդը այն դպրոցն է, որ թէզ մը 
փաստելու համար կ’առնէ մի քանի փաստ, կ’ընդհանրացնէ զայն 
եւ կը հասնի եզրակացութեան: Այս մէկը inductive դպրոցն է, որ կը 
կոչուի նաեւ բնազանցական կամ metaphysical: Խօսինք օրինակներով: 
Տիալեքթիքան իր վերլուծումին մէջ կ’առնէ կարծիքներ: Կարծիքը 
պէտք է ունենայ իբր հիմ ընդհանուր բարիքը եւ ճշմարտութեան 
հասնելու ձգտումը: Կարծիքներու բախումով կը հասնի ամենալաւ 
կարծիքին, որու շուրջ մեծամասնութեան համակրանքը կ’ունենայ: 
Մէկ կարծիք, ըստ այս դպրոցին վտանգաւոր է, որովհետեւ մարդ 
կրնայ սխալիլ: Շատերու կարծիքը աւելի գիտական հիմեր կ’ունենայ: 
Բնազանցական դպրոցին մէջ, նախօրօք կազմուած կարծրատիպեր 
կամ թապուներ նկատի կ’առնուին սկսելու համար երկխօսութիւնը եւ 
իբր հիմ կը ծառայեն կարծիքներ արտայայտելու համար: Օրինակներ 
են հայրենիքը, ազգը, եկեղեցին, եւ այլն:
Այս երկու դպրոցներու բախումը միշտ ներկայ եղած է մեր քաղաքական 
միտքին մէջ: Ունեցած ենք միշտ երկու հզօր դրացիներ, Արեւելք եւ 
Արեւմուտք: Հռոմ եւ Պարսկաստան, Բիւզանդիոն եւ Արաբական 
Խալիֆայութիւն, Օսմանեան պետութիւն եւ Պարսկաստան, ներկայիս 
Արեւմուտք եւ Արեւելք: Թիւով քիչ եղած են այն իշխողները, որոնք 
կրցած են հաւասարակշռութիւն մտցնել մեր քաղաքական միտքին 
մէջ, իշխել հայ ժողովուրդի շահերը բոլոր միւս շահերէն գերադասելով, 
անոր ազատ ապրելու իրաւունքը պահած են: Միշտ մէկ կողմը 
գերակշռող եղած է ի վնաս միւս կողմին: Այս պատճառով է որ մեր 
ժողովուրդը վնասած է, կորսնցուցած է գերիշխանութիւն, պետութիւն, 

Տեսակէտ
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Մտիկ ընող ո՞վ էր: Չունէինք արթուն ղեկա-
վարներ, որ քայլը ճիշդ ձեւով դատէին ու 
մեր ժողովուրդը փրկէին: Նոյնիսկ 1909-ի 
Կիլիկիոյ ջարդերէն ետք մնացին գործակցող 
Իթթիհատին հետ: Հայոց ցեղասպանութենէն 
ետք գացինք գնդակահարեցինք ոճրագործը, որ 
արդէն ոճիրը կատարած էր: Հազարամեայ մեր 
հայրենիքի հողը կորսնցուցած էինք: Անգամ 
մը եւս վճարեցինք գինը տիալեքթիքայի կամ 
այլ կարծիք չընդունելուն: Մկրտիչ Խրիմեան, 
Զօրավար Անդրանիկ եւ այլ արեւմտահայ 
ղեկավարներ ճիշդ դատեցին: 
Իրենց մօտ յստակ էր թշնամին եւ գիտէին 
որու հետ համագործակցիլ: Զօրավարին 
եւ Հայրիկին կարծիքը Ռուսիոյ մասին կը 
բխէր մաքուր ազգային նպատակներէ: Մեր 
ժողովուրդէն խաւի մը մօտ կայ բնազանցա-
կան, ոչ գիտական վերապահութիւն հիւսիսի 
մեր մեծ դրացիին՝ ռուսին հանդէպ: Այդ խաւը 
ցարական յակայեղափոխական շարժումը եւ 
սովետական իշխանութիւնները օրինակ կը 
բերէ միշտ: Այդ իշխանութեան ժամանակ ռուս 
մտաւորականներ ալ հալածուեցան: Ապազ-
գային երկիր էր Խորհրդային Միութիւնը: 
Փաստ է սակայն, որ միայն ռուսն է որ իր 
շահին համար օգնեց մեզի: Ուրիշ տարբերակ 
կա՞յ: Հակառակ մեր բոլոր զոհողութիւննե-
րուն, Հայկական Լէգէոնի կամ Արեւմուտքի 
բանակներուն մէջ ծառայող հայ զինուորներու 
միջոցով, Արեւմուտքը մեզի մէկ թիզ հող 
տուա՞ւ: Ֆրանսան ծախեց Կիլիկիան, միւս-
ներն ալ Աթաթիւրքին շնորհեցին լայնածաւալ 
պետութիւն մը, հայ, յոյն, ասորի ու այլ բնիկ 
ժողովուրդներու աճիւններուն վրայ: Այս է չոր 
իրականութիւնը: Տիալեքթիքան կ’ըսէ ըլլալ 
գործնական եւ հաւատալ արդիւնքին, ամպե-

րէն վար իջնել: Ներկայիս Արեւելքի մէջ ուժերու 
զարթնում մը կայ: Աշխարհի նոր համակարգը 
արդէն կ’երեւի: Ռուսիա եւ Չինաստան մեր 
ռազմավարական գործընկերներն են իրենց 
շահերէն մեկնելով: Սուրիոյ պատերազմը 
փաստեց, թէ Թուրքիան շրջանին մէջ անկա-
յունութեան գործօն է: Պէտք է հակակշռել 
այդ երկրի աշխարհաքաղաքական կշիռը: 
Ռուսիոյ համար դէպի հարաւ ռազմավարա-
կան անցք ենք, հակադրուելով փանթուրանա-
կան վտանգաւոր հորիզոնական առանցքին, 
որու նպատակն է հարաւէն շրջապատել 
Ռուսիան: Չինաստանի համար «Մետաքսի 
ճամբայ»ի կարեւոր գործընկեր ենք եւ փանթու-
րանականութեան  տարածման դէմ մեծ 
պատուար: Արեւմուտքին համար Չինաստանի 
արեւմուտքի թրքացեղ ույղուրները գործիք են 
զսպելու համար Չինաստանը: Չինացիները 
լաւ գիտեն այս պարագան: Ուրեմն մեզի կը 
մնայ որպէս ժողովուրդ որոշում կայացնել: 
Մնա՞լ Արեւմուտքի դարերու անյոյս փորձին 
մէջ, թէ երթալով տիալեքթիքային, մօտենալ 
նոր զարգացող համակարգի երկիրներուն եւ 
սերտել օգուտները ու անոնց մեզի օգնելու 
ռազմավարական շահը: Երեք դար առաջ 
Իսրայէլ Օրին շատ ճիշդ էր, երբ մելիքներուն 
ու Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին յայտնեց 
Արեւմուտքին  վստահելու սնանկութիւնը: 
Որքան ճիշդ էր ան: Մնանք «Ոսկեայ Միջին»ին 
մէջ: Բանակցինք բոլորին հետ, շեշտը սակայն 
դնելով աւելի յուսատուին վրայ: Վերջապէս մեր 
ժողովուրդին պէտք է տիալեքթիքա: Յարգենք 
իւրաքանչիւր գիտական, վերլուծական կար-
ծիք եւ հեռանանք կաղապարուած, բնա-
զանցական պարտադրուած որոշումներէ: 
Արեւմտեան Հայաստանի դատի ճամբուն 
վրայ կատարուելիք շատ գործ կայ: Ժամն է 
աշխատանքի:

Առաջին անգամ աշխարհում տեսած
Իմ առաւօտն է այնտեղ մնացել,
Երկինք ու բարդի, ճառագայթ ու լաց,
Իմ հողի հոտն է այնտեղ մնացել...

ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՒԹԵԱՆ

Տեսակէտ

- Ի՞նչ յաւելեալ խորհուրդներ կարելի է 
առաջարկել։
- Կարեւոր է, որ չթերագնահատենք մեր 
կարողութիւնները հարցեր դիմագրաւելու եւ 
չգերագնահատենք վտանգը, այս մօտեցումը 
կ՛օգնէ, որ մնանք առարկայական եւ պահենք 
մեր մտային առողջութիւնը: Կարեւոր  է նաեւ, որ 
մենք մեզմէ եւ անմիջական շրջապատէն «դուրս» 
ելլենք եւ օգնենք եւ մտածենք ուրիշներու մասին: 
Նման բան մեզի պիտի տայ գոհունակութիւն 
եւ ուրախութիւն: Անշուշտ այս բոլորին զուգա-
հեռ կարեւոր է յարմարելու մեր մարդկային 

յատկութիւնը: Օգտագործենք  այդ կարողութիւնը 
եւ յարմարինք, առանց մոռնալու մեր երազները 
եւ արժէքները: Երբ անհրաժեշտութիւնը զգանք 
դիմենք մասնագէտներու, մաս կազմենք առցանց 
խումբերու, անդրադառնանք եւ կոտրենք յու-
սահատական մտքերու շղթան եւ ընենք այն 
ինչ, որ կ՛իմաստաւորէ մեր կեանքը եւ մեզի կու-
տայ արդիւնաւէտութեան զգացում, անշուշտ 
չմոռնալով զուարճանքի բաժինը, ինչպէս՝  խաղեր 
խաղալ, հետաքրքրական ելոյթներ դիտել, պարել, 
եւայլըն։ 

- Շնորհակալութիւն զրոյցին համար:

«Մարդիկ  Շատ Արագ Կրնան Վերադառնալ 
Նախահամավարակային Իրենց Վիճակին». 

Վերա Սիսեռեան

«Խորապէս հասկնալով մեր հասարակութեան 
անհանգստութիւնները՝ կապուած ատրպէյճանա-
արցախեան հիմնախնդրի շուրջ ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահներուն եւ Հայաստանի 
ու Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն մաս-

նակցութեամբ պարբերաբար տեղի ունե-
ցող քննարկումներով՝ մէկ անգամ եւս 
կ՝ուզեմ վերահաստատել այդ հարցով մեր 
սկզբունքային դիրքորոշումը, որ առանց պաշ-
տօնական Ստեփանակերտի լիարժէք ու լիի-
րաւ ընդգրկուածութեան, որեւէ արդիւնաւէտ 
հանգրուանի հնարաւոր չէ հասնիլ: 

ԱՀ Իշխանութիւնները Պէտք է Լիիրաւ Հիմունքներով Մասնակցին 
Հակամարտութեան Կարգաւորման Ուղղուած Գործընթացի Բոլոր 

Փուլերուն. Արցախի Նորընտիր Նախագահ
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ԱՀ Իշխանութիւնները Պէտք է Լիիրաւ Հիմունքներով 
Մասնակցին Հակամարտութեան Կարգաւորման 

Ուղղուած Գործընթացի Բոլոր Փուլերուն. 
Արցախի Նորընտիր Նախագահ
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Մենք շահագրգռուած ենք հիմ-
նախնդրի խաղաղ ու վերջնական 
կարգաւորմամբ եւ գերազանցա-
պէս կը գիտակցինք, որ անիկա իր 
վճռական ազդեցութիւնը պիտի 
ունենայ տարածաշրջանին մէջ 
կայուն եւ երկարատեւ խաղաղու-
թիւն հաստատելու վրայ, սակայն 
կ՝ակնկալենք նոյն գիտակցումը ու 
պատասխանատւութիւնը նաեւ 
Ատրպէյճանի կողմէ: Ի հարկէ, 
մենք բարձր կը գնահատենք 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
իշխանութիւններու բացառիկ դերա-
կատարումը այս հարցով, բայց 
պէտք է ընդունիլ, որ բանակցային 
սեղանին ներկայացուած ցանկացած 
առաջարկի կամ փաստաթուղթի 
շուրջ Արցախի ժողովուրդին անու-
նով բանակցելու համար առաջ-
նային իրաւագիրը ստացած են 
Արցախի Հանրապետութեան իշխա-
նութիւնները:
Կարեւոր համարելով ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի գործադրած ջանքերը 
հակամարտութեան խաղաղ կար-
գաւորման գործին մէջ եւ ուշադիր 
հետեւելով Ապրիլ 20-ին եւ 21-ին 
համանախագահներու եւ արտա-
քին գործոց նախարարներու հետ 
առանձին, ապա՝ բոլոր կողմերուն 
մասնակցութեամբ տեղի ունեցած 
տեսաժողովներուն՝ ցաւօք, հերթա-
կան անգամ կ՝արձանագրենք, որ 
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները 
կը շարունակեն խուսափիլ հակա-
մարտութեան իրական կողմին 
հետ ուղիղ բանակցութիւններու 
վարումէն: Ատիկա, առաջնագիծին 
վրայ պարբերաբար կրկնուող 
սադրանքներու եւ հայատեաց 
քաղաքականութեան հետ համա-
տեղ, մեծապէս կը նուազեցնէ 
պաշտօնական Պաքուի ցուցադրած 
ձգտումներուն ազնւութեան ու 
վստահելիութեան մակարդակը:
Իբրեւ Արցախի Հանրապետու-
թեան ընտրուած նախագահ՝ ես կը 
յայտարարեմ՝
Արցախի Հանրապետութեան իշխա-
նութիւնները պէտք է լիիրաւ ու 
լիարժէք հիմունքներով մասնակցին 
հակամարտութեան խաղաղ եւ վերջ-
նական կարգաւորման ուղղուած 
գործընթացի բոլոր փուլերուն.
Արցախի ժողովուրդի անվտանգու-
թիւնը որեւէ պարագայի չի 
կրնար վտանգի տակ դրուիլ կամ 
սակարկութեան ենթարկուիլ.
Առանց Արցախի ժողովուրդի ինքնո-
րոշման իրաւունքի առաջնահերթ 

ճանաչման հակամարտութեան 
կարգաւորման որեւէ տարբերակ 
չի կրնար կողմերուն միջեւ բովան-
դակային քննարկման առարկայ 
դառնալ.
Պէտք է յստակ երաշխիքներով 
բացառուին հակամարտութեան 
կարգաւորման գործընթացին մէջ 
ուժի ու անոր սպառնալիքի կիրառ-
ման փորձերը, քանի որ հայ եւ 
ատրպէյճանցի ժողովուրդները 
արժանի են խաղաղութեան մէջ 
ապրելու. այլապէս Արցախի Հանրա-
պետութիւնը պատրաստ է անհա-
մաչափ հակահարուած տալու 
նախայարձակ Ատրպէյճանին՝ ռազ-
մական գործողութիւնները նաեւ 
տեղափոխելով անոր տարածք.
Հակամարտութեան կարգաւոր-
ման ցանկացած տարբերակի մէջ 
կը բացառուին Արցախի իշխա-
նութիւններուն կողմէ միակողմանի 
զիջումներ կամ անհամաչափ ու 
անհամարժէք փոխզիջումներ.
Հակամարտութեան կարգաւորման 
եւ անոր յարակից գործընթացնե-
րուն մէջ հայ փախստականներն 
ու ներքին տեղահանուած անձե-
րը պէտք է իրաւահաւասար 
ներգրաւուածութիւն ունենան 
ատրպէյճանցի փախստականներու 
եւ ներքին տեղահանուած անձանց 
հետ միասին, իսկ անոնց հիմնախըն-
դիրները՝ միանման ու միաժա-
մանակեայ լուծումներ ստանան.
Միջազգային հանրութիւնը 
(առաջնահերթօրէն՝ ԵԱՀԿ-ը եւ 
համանախագահ երկիրները) 
պէտք է բացառեն Արցախի բնա-
կիչներուն իրաւունքներուն՝ հակա-
մարտութեամբ ու ԱՀ միջազգա-
յին կարգավիճակով պայմա-
նաւորուած խախտումներն ու 
սահմանափակումները, ներառեալ՝ 
մարդու իրաւունքներուն առնչուող 
ու մարդասիրական միջազգային 
ծրագիրներէն փաստացի մեկու-
սացումը, որոնք Ատրպէյճանը 
կը փորձէ կիրառել առնուազն 
իբրեւ ճնշման միջոց՝ ի հեճուկս 
միջազգային իրաւունքի հանրայայտ 
սկզբունքներուն:
Արցախի իշխանութիւնները ինչպէս 
նախապէս, այնպէս ալ ապագային 
պատրաստակամ են գործադրելու 
առաւելագոյն ջանքեր փոխադարձ 
յարգանքի մթնոլորտի մէջ կողմերուն 
միջեւ վստահութեան ամրապնդման 
եւ հակամարտութեան խաղաղ ու 
վերջնական կարգաւորման հարցով 
անհրաժեշտ կամք դրսեւորելու 
եւ յառաջընթաց արձանագրելու 
համար»,- գրած է Յարութիւնեան:
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Թրամփ Նպատակ Ունի Խօսիլ Հիւսիսային 
Քորէայի Առաջնորդին Հետ

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ 
չի բացառեր, որ կը փորձէ հաղոր-
դսկցիլ հիւսիսային Քորէայի 
առաջնորդ Քիմ Չեն Ընի հետ՝ 
կապուած վերջինիս առողջական 
վիճակի վատթարացման մասին 
տեղեկութիւններուն: Այս մասին 
կը յայտնէ ТАСС-ը՝ յղում տալով 
Սպիտակ տան լրագրողներու հետ 
ճեպազրոյցի ժամանակ Թրամփի 
ելոյթին:
ԱՄՆ նախագահին յիշեցուցած են, որ 

ան ոչ վաղ անցեալին «պարբերաբար 
հաղորդակցած է» Քիմ Չեն Ընի 
հետ: Այս առնչութեամբ Թրամփէն 
հետաքրքրուած են, թէ մտադի՞ր 
է արդեօք ան կապ հաստատել 
Հիւսիսային Քորէայի առաջնորդին 
հետ: 
«Հնարաւոր է… Ես յոյս ունիմ, որ իր 
հետ ամէն ինչ լաւ է: Քիմ Չեն Ընի 
հետ ես շատ լաւ յարաբերութիւններ 
ունիմ: Եւ այդ մէկը երկրին յօգուտ 
է: Այդ մէկը լաւ է, եւ ոչ թէ վատ: Եւ 
ես կ’ուզէի, որ իր հետ ամէն ինչ լաւ 
ըլլայ»,- ըսած է Թրամփ:
Միեւնոյն ժամանակ ան կրկնած 
է, թէ չի գիտեր՝ արդեօք Ընի 
առողջական վիճակի վատթա-
րացման վերաբերեալ տեղեկու-
թիւններն իրականութեան կը համա-
պատասխանեն, թէ ոչ:


