
Հայաստանի մէջ, 5 մայիսին, ժամը 11:00-ի 
դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 2619 
դէպք, որոնցմէ 1111-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան Հիւանդութիւններու 
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում կը 
ստանայ 1462 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 25 846 
քննութիւն: Այսպիսով` երէկ կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 112 նոր դէպք եւ 40 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 40 (աւելցած է եւս 1-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն կը յայտնեն, որ «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութենէն մահացած հիւանդը 64 տարեկան կին է։ 

Նուազագոյնը 5 խորհրդարանական 
պլոքներ Պաապտայի հանդիպումը 
պիտի պոյքոթէն այսօր: 
Նշենք, որ այսօր Նախագահ Աուն 
խորհրդարանական պլոքներու ղեկա-
վարները հանդիպման հրաւիրած է 
Պաապտա քննարկելու համար նախա-
րարաց խորհուրդին տնտեսական ծրա-
գիրը:
Այս ծիրէն ներս Վարչապետ Տիապ իր հակառակորդները ամբաստանեց իր 
կառավարութեան ծրագիրները խափանելու մեղադրանքով:

Պարէնային եւ ուժանիւթի անվտանգութեան 
հարցերով բոլոր հնարաւոր վտանգները կառա-
վարելու համար ինքնաբաւ տնտեսական 
համակարգ ստեղծելը պիտի շարունակէ մնալ 
Արցախի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան վարած քաղաքականութեան առաջնա-
հերթութիւններէն:
Ըստ «Եռագոյն»-ի՝  այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր 
էջին վրայ գրած է Արցախի Հանրապետութեան նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան: Այս ծիրէն ներս, որպէս յաջողած օրինակ, ան անդրադարձած 
է Մարտունիի շրջանի Թաղավարդ համայնքին մէջ գործող «Ռեյփսիդ» ձէթի 
գործարանի գործունէութեան, որ Արցախի մէջ արտադրուած հումքով ու 
գրեթէ առանց թափօնի արտադրութիւն ունի: Գործարանին մէջ տեղադրուած 
ժամանակակից արտադրական հոսքագիծը, բնական կազի փոխարէն՝ 
կ՛աշխատի արեւածաղիկի վերամշակման արդիւնքով ստացած մնացուկի` 
բնական կեղեւի այրումէն` գոլորշիի ջերմային ուժանիւթի մեքանիկական 
աշխատանքի փոխակերպելու միջոցով:
Ըստ անոր՝ այսպիսի ձեռնարկութիւնները օրինակ պէտք է ըլլան, որ 
առանց երեկտրականութեան բնական վառելիքով եւ առանց դուրսէն 
կախուածութեան կարելի է զարգացնել Արցախի հանրապետութեան 
տնտեսութիւնը։

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
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Մամլոյ Արձակուրդ 
Լիբանանի մամլոյ գործիչներու նահատակաց օրուան առիթով, 
«Զարթօնք» լոյս պիտի չտեսնէ վաղը:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Ուրբաթ 8 Մայիս 2020-ին:

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.com
www.ragmamoul.net +961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3714817 (476.6/1 միլիոն), մահացած են 257295 (33/1 միլիոն), բուժուած են 1235513 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 741, մահացածներ` 25, բուժուած` 206

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 2619, մահացածներ` 40, բուժուած` 1111
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 71546 նոր վարակուածներ, 5054  նոր մահացածներ
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Գրանցուած Են 112  Նոր Վարակակիրներ Հայաստանի 
Մէջ. «Քորոնա» Ժահրով Հիւանդներու Թիւը Հասաւ 2619-ի

Խորհրդարանական 5 Պլոքներ Պիտի Պոյքոթէն 
Պաապտայի Հանդիպումը

Արայիկ Յարութիւնեան Առաջնահերթութիւն 
Կը Համարէ Արցախի Ինքնաբաւ Տնտեսական 

Համակարգ Ստեղծելը

Բարերար Տիար Ռաֆֆի Մանուկեան 
174 Միլիոն Լ.Ո. Կը Նուիրէ 

Հայ Աւետարանական Գոլէճին

Մեծանուն բարերար, Հայ Աւետարանական Գոլէճի երկարամեայ նախկին 
աշակերտ եւ մնայուն բարեկամ տիար Ռաֆֆի Մանուկեան յանձն 
կ’առնէ հոգալ ՀԱԳ-ի 33 կրթական մշակներու եւ 17 պաշտօնեաներու 
Ապրիլ, Մայիս եւ Յունիս ամիսներու ամսաթոշակները, եւ առ այդ ՀԱԳ-
ին կը նուիրէ հարիւր եօթանասունչորս միլիոն լիբ. ոսկի:
Լիբանանի դիմագրաւած ընկերատնտեսական տագնապի այս դժուար 
օրերուն բարերարին այս ազնիւ արարքը առհաւատչեան է ՀԱԳ-ի 
հանդէպ անոր տածած սիրոյն եւ նուիրեալ ուսուցիչներու նկատմամբ 
անոր յարգանքին:
Թող Ամենակալ Աստուած աւելիով հատուցէ ազնուասիրտ տիար Ռ. 
Մանուկեանին բարեգործութիւնը:

Հայ Աեւտարանական Գոլէճ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Լիբանանի մէջ մայիս 6-ը կը նկատուէր ազգային 
կարեւոր տօներէն մէկը՝ ոգեկոչելու համար 
իրենց հայրենիքի ազատութիւնը կերտած 
նահատակներուն յիշատակը։ 
Այս դէպքը պատահեցաւ Համաշխարհային Ա. 
պատերազմի սկզբնաւորութեան, երբ համայն 
արաբ ժողովուրդը անիրաւութեան եւ ջարդերու 
ենթարկուեցաւ օսմանցի թուրքերուն կողմէ։ 
Ընդդէմ թրքացման այդ քաղաքականութեան 
ծայր առաւ արաբ ազգայնական շարժումը 
եւ շուտով ի յայտ եկան բարեկարգչական 
շարժումներ, որոնք արաբական գաղտնի միու-
թեանց ճամբով ազատութիւն ու արդարութիւն 
կ՚աւետէին եւ ազգային ոգի կը սփռէին։ 
Նոյն օրերուն, Ճեմալ փաշա Սուրիոյ չորրորդ 
զօրամասի հրամանատար նշանակուեցաւ եւ 
իր իշխանութիւնը տարածեց Սուրիոյ եւ Լիբա-
նանի ամբողջ տարածքին վրայ։ Այնուհետեւ 
սովն ու բրտութիւնը համատարած դարձան 
արաբական շրջաններուն մէջ։
Գերագոյն դաւաճանութեան ամբաստա-
նութեամբ Ճեմալ փաշա կախաղան հանել 
տուաւ ազգային ղեկավարներու հոյլ մը՝ 
Դամասկոսի Մարժէ հրապարակին վրայ, 6 
մայիս 1916-ին։ Կախաղան բարձրացուած 
այդ ղեկավարներէն կարելի է յիշել՝ Շաֆիք 
Պեք Մուայատ Ատըմ, շէյխ Ապտըլ Համիտ 
Զահրաուի, էմիր Օմար Ժազայիրի, Շուքրի 
Պեք Ասլի եւ ուրիշներ։ Նմանապէս եւ նոյն 
ամբաստանութեամբ Պէյրութի կեդրոնական 
հրապարակին վրայ կախաղան հանուեցան 
լիբանանցի ազգայնականներ, ինչպէս՝ 
Ժըրժի Հատտատ, Սայիտ Ֆատել Աքլ, Պետրօ 
Պաուլի, Օմար Համատ, Ապտըլ Ղանի Արեյսի, 
շեյխ Ահմետ Թապպարա, Թուֆիք Պսաթ եւ 
ուրիշներ։ Անոնք կախաղաններուն վրայ մահը 
դիմաւորեցին ճակատաբաց բացագանչելով.
«Անկախութիւնը գանկերու վրայ կը կերտուի 
եւ մեր գանկերը թող մեր հայրենիքի անկախու-
թեան հիմնաքարերը ըլլան... Կը մեռնինք, 
որպէսզի մեր երկիրը վերականգնի ազատ ու 
հպարտօրէն»։
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմէն 
ետք այդ օրը նշուեցաւ, որպէս Մամուլի նահա-
տակներու օր, նկատի ունենալով, որ այդ օր 
կախաղան բարձրացողներուն մեծ մասը 
մամուլի գործիչներ էին, որոնք իրենց գրիչովը 
պայքարեցան թրքական եաթաղանին դէմ:

Շար. Էջ 07
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Հայաստանը Յստակօրէն Սահմանած Է Ղարաբաղեան Հիմնախնդիրի 
Լուծման Իր Մօտեցումները. Զոհրապ Մնացականեան

Ազգային ժողովին մէջ կառավարութեան ծրագիրի 
կատարողականին մասին լսումներու ընթացքին 
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան հաստատեց, որ Հայաստանի 
արտաքին քաղաքականութեան կարեւորագոյն 
գերակայութիւնը կը մնայ արցախեան տագնապի 
խաղաղ լուծումը, “Եռագոյն”-ի փոխանցմամբ կը 
հաղորդէ “Արմէնփրես”-ը:
«Այս նպատակով Հայաստանը շարունակած 
է սերտ համագործակցութիւնը միջազգային 
միջնորդներու` Մինսքի խումբի համանախա-
գահներուն հետ արցախեան տագնապի 
խաղաղ լուծման ուղղութեամբ: Տեղի ունեցած 
են Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի ղեկավարնե-
րու հանդիպումը եւ հանդիպումներ արտաքին 
գործոց նախարարներու մակարդակով: Տարուան 
ընթացքին կարելի դարձած է ձեռք բերել երկու 
պայմանաւորուածութիւն` ժողովուրդները խաղա-
ղութեան նախապատրաստելու եւ խաղաղու-
թեան համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու 
ուղղութեամբ»,- նշեց նախարարը:
Ան աւելցուց, որ այս պայմանաւորուածութեան 
շրջագիծին մէջ տեղի ունեցած է Հայաստա-
նի, Արցախի եւ Ատրպէյճանի լրագրողներու 
փոխանակման այցելութիւնը: Մնացականեան 
նշեց, որ տարուան ընթացքին սերտ համա-
գործակցութիւն ծաւալած է Հայաստանի եւ 
Արցախի արտաքին գործոց նախարարներուն 
միջեւ` Երեւանի եւ Ստեփանակերտի մէջ 
տարբեր մակարդակներով պարբերական 
խորհրդակցութիւններու ձեւով: «Յուլիս
5-ին Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործոց 
նախարարներուն կողմէ ստորագրուեցաւ 
Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործոց 
նախարարութիւններուն միջեւ խորհրդակցու-
թիւններու ծրագիր, որուն հիմամբ կը նախա-
տեսուի 2019-2020 թուականներուն կազմակերպել 
կանոնաւոր խորհրդակցութիւններ արցա-
խեան տագնապի եւ արտաքին քաղաքական 
հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերու շուրջ: 
Սեպտեմբեր
2-ին տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան արտաքին գործոց նախարարութեան 
կեդրոնական անձնակազմի ու օտարերկրեայ 
պետութիւններու մէջ Հայաստանի դիւանա-
գիտական ծառայութեան մարմիններու  ղեկա-
վարներու եւ Արցախի արտաքին գործոց նախա-
րարութեան կեդրոնական անձնակազմին միջեւ 
խորհրդակցութիւն` երկու արտաքին գործոց 

նախարարներուն նախագահութեամբ»,- նշեց 
Մնացականեան:
Ան հաստատեց, որ Հայաստան յստակ ձեւով 
սահմանած է ղարաբաղեան տագնապի լուծման 
իր մօտեցումները, որոնք արտայայտուած են 
բազմաթիւ առիթներով, ներառեալ` նախորդ 
տարի Պրաթիսլաւայի մէջ տեղի ունեցած ԵԱՀԿ-ի 
նախարարական համաժողովին ընթացքին:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք 
մտավախութիւն չկա՞յ, որ հայկական կողմին բան 
մը պարտադրուի, Մնացականեան հաստատեց, 
որ սպառնալիքի լեզուն չի գործեր բանակցային 
հոլովոյթին մէջ: «Ես` իբրեւ  կառավարութեան 
անդամ, ունիմ լիազօրութիւն` տանելու այդ 
աշխատանքը: Մեր կառավարութեան ղեկավարը 
վարչապետն է, որ ունի լիազօրութիւն ժողովուրդին 
կողմէ, եւ ասով մենք կ’առաջնորդուինք, երբ կը 
ներգրաւուինք բանակցութեան մէջ: Մենք չենք 
կրնար ստեղծել իրավիճակ, երբ մեզի համար, մեր 
ազգային շահերուն համար կը ստեղծուի վտանգ, 
կը ստեղծուի անընդունելի իրավիճակ»,- յայտնեց 
նախարարը:
Ըստ անոր, հիմա այնպիսի փուլ է, որ պէտք է 
ուղղակի սպասել եւ պահպանել կայունութիւնը:
Նախարարը նաեւ խօսեցաւ Հայոց ցեղասպա-
նութեան մասին` հաստատելով, որ անոր 
միջազգային ճանաչումը եւ դատապարտումը 
կը շարունակէ մնալ Հայաստանի կարեւորագոյն 
օրակարգային հարցը:  «Անցած տարի Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման եւ զոհերու 
ոգեկոչման ուղղութեամբ եղած են շարք մը 
միջազգային նախաձեռնութիւններ: Ֆրանսան 
Ապրիլ 24-ը սահմանած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
յիշատակի ազգային օր: Դատապարտման եւ 
ճանաչման նախաձեռնութիւններ ընդունուած 
են Իտալիոյ եւ Փորթուգալի խորհրդարաններուն 
կողմէ: Հոկտեմբեր 30 -ին Միացեալ Նահանգներու  
Ներկայացուցիչներու տունը ընդունած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ Միացեալ 
Նահանգներու դիրքորոշումը հաստատող բանա-
ձեւ, իսկ Դեկտեմբեր 12-ին Միացեալ Նահանգնե-
րու Ծերակոյտին կողմէ միաձայնութեամբ 
ընդունուած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
եւ դատապարտող բանաձեւ: 13 Փետրուար 2020-
ին Սուրիոյ խորհրդարանը ընդունած է Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող 
բանաձեւը»,- յայտնեց Մնացականեան:
Ըստ անոր, Հայոց Ցեղասպանութեան ճանա-
չումը եւ դատապարտումը վաղուց ունի համա-
մարդկային նշանակութիւն, քանի որ անոր 
ճանաչումը ցեղասպանութեան յանցագործութեան 
կանխարգիլման ամէնէն գործուն քայլերէն մէկն 
է: «Այս առումով յատկանշական են վերջին 
շրջանին  Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման 
ենթիմաստները, որոնք պայմանաւորուած են 
ո՛չ միայն զանոնք ճանչցած ժողովուրդներու եւ 
հայ ժողովուրդին միջեւ բարեկամական յարա-
բերութիւններով, այլեւ աշխարհին եւ  շրջանին մէջ 
նոր ողբերգութիւնները կանխարգիլելու ձգտումով: 
Փաստօրէն մեր շրջանին մէջ` լայն ընկալումով, 
ձեւաւորուած է այն գիտակցումը, որ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը անվտանգութեան 
սպառնալիքը զսպող ուժ է»,- նշեց նախարարը:
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տնօրինել այն ընկերութիւններու դէմ, զետեղման: Սակայն ռուսական 
տնտեսութիւնը շատ աւելի մեծ տարողութեամբ տուժեց երբ Ռուսիան եւ 
Սէուտական Արաբիան (աշխարհի երկրորդ եւ երրորդ քարիւղ արտածող 
երկիրները) անաղմուկ պատերազմ յայտարարեցին իրարու դէմ, նուազեցնե-
լով քարիւղի գինը՝ որպէսզի աւելի արտահանումներ կատարեն, ապահովելով 
նոր շուկաներ: Քորոնա ժահրին պատճառաւ, աշխարհի տնտեսութեան 
հսկաներէն Չինաստանը, Ճափոնը եւ Հնդկաստանը, հարկադրուած ըլլալով 
կասեցնել իրենց գործարաններուն աշխատանքները, սահմանափակեցին 
իրենց քարիւղի ներածումները: Իբրեւ անդրադարձ, Մոսկուան եւ Ռիատը 
այսօր շատ աւելի նուազ արտածումները կը կատարեն եւ այս՝ շատ աւելի 
կրճատուած սակերով:
Միջազգային քաղաքական կեանքի շրջագիծէն ներս եւս Փութինի առջեւ 
առկայ է մէկէ աւելի խոչընդոտներ:
Հակառակ Եւրոպական Միութիւնը անկայունացնելու եւ անոր շարքերէն 
ներս ճեղքեր յառաջացնելու բացայայտ եւ յաճախ ալ քօղարկուած նախա-
ձեռնութիւններուն, նախագահ Փութին եւ Ռուսիոյ տնտեսութիւնը կքած 
կը մնայ տնտեսական պատժամիջոցներու տակ: Եւրոպական Միու-
թիւնը հարկադրաբար կը հետեւի Ուաշինկթընի օրինակին եւ պատրաստ 
տնտեսական նոր սեղմումներ տնօրինել Ռուսիոյ նկատմամբ, տակաւ 
խափանելու երկրին տնտեսական զարգացումը, շարք մը հասկնալի կամ 
անընդունելի պատճառաբանութիւններու վրայ հիմնաւորուած:
Քրեմլինի արտաքին քաղաքականութիւնն ալ որոշ չափով բանաձեւուած 
է Ռուսիոյ տնտեսական իրավիճակին վրայ: Ռուսիա քսակը լայն բացած է 
Մոմպասայի (Արեւելեան Ուքրանիա) անջատողական շարժումը կենդանի 
պահելու համար: Սուրիոյ մէջ ռուսական բանակի գործողութիւնները, 
անշուշտ մեծ գումարներ կը նախատեսեն: Լիպիոյ մէջ այսպէս կոչուած 
«վարձկան կամաւորներ» որոնք ռուսական Ուաքնըր ընկերութեան կողմէ 
կը վճարուին, անուղղակի կերպով կապ ունին Քրեմլինի հետ:
Հակառակ այս բոլորին, տեղքայլի մէջ է Փութինի քաղաքական գործելակերպը: 
Թուրքիան իր ներկայութիւնը պարտադրած է Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ: 
Ռուսիան ցարդ ձախողած է Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ասատի անդրդուելի 
կեցուածքը կասեցնել, չզիջելու նոյնիսկ ափ մը հող թշնամի թուրքին: Լիպիոյ 
մէջ, ուր սկսած էր աստիճանաբար ժողովրդականութիւն շահիլ, Թուրքիոյ 
բանակին ազդեցիկ միջամտութենէն ետք. Ռուսիա ձեռնպահ մնալով ինքզինք 
մեկուսացած է այսօր եւ Լիպիական բանակի ղեկավար Զօրաւար Հաֆթարի 
բացայայտ նեցուկ չկանգնելով, իր երբեմնի տիրական դիրքը զիջած է 
Անգարային: Մոսկուան մինչեւ այսօր շուրջ հազարի հասնող մարտական 
լաւապէս զինուած ուժեր ունի Թրիփոլիի հարաւային արուարձաններուն 
մէջ, օժանդակելով Զօր. Հաֆթարի ուժերուն՝ «ազատագրելու» Լիպիական 
մայրաքաղաքը իսլամամէտ եւ պատեհապաշտ խմբաւորումներէ:
Մայիս 9-ին, Ռուսիան փառաշուք հանդիսութիւններով պիտի տօնէր 
«Հայրենական մեծ պատերազմի» 70-րդ տարեդարձը: Այդ օրը պանծալի 
առիթ մը պիտի ըլլար նախագահ Փութինին յիշեցնելու բովանդակ աշխարհին՝ 
Սովետական Կարմիր Բանակին խաղցած բախտորոշ դերը՝ պարտութեան 
մատնելու Ֆաշիստական եւ Նացի զաւթիչ ուժերը: Սակայն Քորոնա Ժահրը 
վիժեցուց ռուս նախագահին այս ծրագիրը եւս: 
Երեւանէն հասած տեղեկութիւններու համաձայն, Ապրիլ 21-ի Ցեղասպա-
նութեան յիշատակման առիթով, Քրեմլինի իշխանաւորը հրապարակային 
յայտարարութիւն մը չէ կատարած: Միացեալ Նահանգներու նախագահը՝ 
Թրամփ իր կարգին, Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոնին նման պաշտօնական 
հաղորդագրութիւն մը հրապարակած է անգամ մը եւս խուսափելով 
«Ցեղասպանութիւն» բառը գործածելէ: Ի միջի այլոց Ֆրանսացի նախագահին 
յայտարարութիւնը շատ աւելի յստակ էր՝ գործածելով «Ցեղասպանութիւն» 
բառը: Նոյնիսկ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան, անցնող տարիներուն նման, 
«Ցաւ  յայտնած էր Հայկական սպանդներուն մասին:
Փութինի լռութիւնը, ցաւալի է եւ մտահոգիչ:
Անցեալ շաբաթ, մեծ աղմուկով Մոսկուայի մօտ բացումը կատարուեցաւ 
զինուորական մեծ եկեղեցիին, Ռուս Առաքելական եկեղեցւոյ հոգեւոր 
պետին առաջնորդութեամբ շինութեան աւարտին, մոզայիքէ կառուցած 
պատի մը վրայ զետեղուած էին Փութինի նմանող պատկեր, պաշտպանու-
թեան նախարարին եւ ներքին ապահովութեան սպասարկութեան պետին 
առընթեր: Բացման պաշտօնական արարողութենէն օր մը առաջ սակայն 
խճանկարներով կազմուած պատկերը անյայտացած էր:
Երբ  Քրեմլինի պաշտօնական բանբերին հարց տրուեցաւ, օտար մամլոյ 
գործակալութիւններու ներկայացուցիչներուն կողմէ, պատճառը այս 
խորհրդաւոր իրադարձութեան, Տիմիթրի Փասքով այսպէս բացատրեց «Այս  
եռեակը իր առաքելութիւնը իրագործած չէ տակաւին»:
Կը թուի թէ Փութին շրջապատուած է բազմաթիւ մարտահրաւէրներով: 
Նոյնիսկ կէս հայ իր վարչապետը ապաքինման մէջ է Քորոնա ժահրէն: Ինչո՞ւ 
պիտի ուզէր, ներկայ իրադրութեանց մէջ, վիրաւորէր հայ ժողովուրդին 
զգացումները, եթէ յիրաւի ան անտեսեց Ապրիլ 24-ի յիշատակումը:
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Ազատ Բեմ

Փութինը Տեղքայլի Մէ՞ջ

Հոկտեմբերեան յեղա-
փոխութեան ռահվիրայ 
Վլատիմիր Լենին կը 

սիրէր կրկնել «Մէկ քայլ ետեւ, 
երկու քայլ առջեւ» հաստա-
տումը:
Ռուսական Դաշնակցութեան 
նախագահ (կը թուի ցկեանս) 
Վլատիմիր Փութին իր միա-
հեծան իշխանութեան երկու 
տասնամեակներուն ընթացքին այնքան մարտահրաւէրներու առջեւ 
գտնուած չէր, որքան այսօր: Պատմական անժխտելի իրականութիւն է այն 
պարագան թէ Փութին ժառանքեց փտտած պետական կառոյց մը: Օտար 
կազմակերպութիւններ եւ այսպէս կոչուած տնտեսական մասնագէտներ 
Ռուսիա առաքուած էին, նախկին նախագահ Պորիս Ելցինի նախաձեռնու-
թեամբ կամ քաջալերանքով, ազատ շուկայական սկզբունքները հաստատելու 
համար: Դժբախտաբար սակայն, պատրաստակամ մեղսակիցներու հետ, 
անոնք կեղեքեցին գոյութիւն ունեցող ձեռնարկութիւնները եւ արեւմուտքի 
դաշնակից ռուս անձնաւորութիւններու հետ, որոնք կը վայելէին Ելցինի 
պաշտպանութիւնը, տիրացան Ռուսիոյ շատ մը բնական հարստութիւննե-
րուն: 
Փութին պաշտօնի բարձրացաւ ցաւալի պայմաններու տակ: Թշուառութիւնն 
ու կեանքի սղութիւնը, անգործութիւնն ու պետական հոգածութեան 
թերացումը հանգստեան կոչուած հասարակութեան նկատմամբ: Ռուսիա 
դարձուցած էին թերաճ երկրի մը նմանող պետութեան:
Աւելին, Չեչնիոյ մէջ պատերազմը Ռուսիոյ միջազգային վարկին զօրաւոր 
հարուած մըն էր: Ռուսական բանակը անզօր էր եւ անկարող հանդարտեցնե-
լու երկիրը, ուր ռուս զինուորներ իրենց կեանքը կը կորսնցնէին րագ 
յաճախականութեամբ մէջ ահաբեկչական գործողութիւնները պատահական 
ըլլալէ աւելի՝ տեղի ունեցան մտահոգիչ ծաւալով:
Յետադարձ ակնարկով մը աներկբայ կարելի է հաստատել ռուս նախագահին 
վճռակամութիւնը վերականգնելու իր երկրի դերն ու հեղինակութիւնը՝ 
միջազգային թատերաբեմին վրայ: Խրիմի վերամիացումը Մայր Ռուսիոյ, 
ինքնավստահութիւն ներշնչեց իր ժողովուրդին: Սակայն սոսկ ցնորք պիտի 
ըլլայ նախատեսել թէ նախագահ Փութին պիտի յաջողի Ռուսիան բարձրացնել 
հոն ուր կը գտնուէր Սովետ Միութիւնը՝ աշխարհի երկու գեր ուժերէն մէկը:
Դիւրին չեղաւ, սակայն Փութին ընկճեց Իսլամամէտ ապստամբութիւնը 
Չեչնիոյ մէջ, օժանդակեց երկրին վերաշինութեան, քաղաքական կեանքը 
կայունացուց խրտուիլակ մը նախագահ նշանակելով այնտեղ: Շնորհիւ 
ներքին ապահովութեան կառոյցներուն, Ելցինի իշխանութենէն մնացած միակ 
կազմակերպութիւնները որոնք չէին տկարացած, Փութին յարաբերաբար 
կարճ ժամանակամիջոցին մէջ խորտակեց ահաբեկչութեան պարագլուխներն 
ու ընդյատակեայ բջիջները:
Փութինի նշանակալից յաջողութիւններէն մէկն է նաեւ ռուսական բանակին 
արդիականացումը:
Սակայն այսօր գորշ ամպեր սկսած են կուտակուիլ Փութինի յաճախ հպարտ 
եւ միշտ անզիջող իշխանութեան վրայ:
Առաջին հերթին, Քորոնա ժահրին անզուսպ տարածումը ռուսական 
աշխարհամասին վրայ, լուրջ վտանգ մը կը սպառնայ ռուս ժողովուրդին 
հանրային առողջապահութեան: Հանրային բժշկական գոյավիճակը 
Ռուսիոյ մէջ արդէն իսկ խոցելի կողմեր ունէր եւ քորոնա ժահրին երեւումը 
մերկացուց այս իրականութիւնը: Դժբախտաբար, Ռուսիան, Միացեալ 
նահանգներու տնտեսական ծաւալուն աղբիւրները չունի: Աշխարհի միայն 
7րդ տնտեսութիւնն է, Իտալիայէն ետք եւ պէտք է մատակարարէ բժշկական 
կարիքները՝ աշխարհի ամենէն ընդարձակ երկրին:
Քորոնա ժահրին պատուհասը Ռուսիոյ դուռը չծեծած արդէն, Փութինը 
դժուարին կացութեան մատնուած էր տնտեսական գետնի վրայ: Ռուսիոյ 
պետական պիւտճէին 40 առ հարիւրը կ’ապահովուի քարիւղի եւ բնական 
կազի արտածումով: Պալթիք ծովու յատակէն հսկայ խողովակներով կազ 
հայթայթելու ծրագիրը, կեդրոնական Եւրոպայի երկիրներուն, յանկարծ սկսաւ 
կաղալ երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփ որոշեց տնտեսական պատժամիջոցներ 
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Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
Քատիմեան Նշնակեց Իր 4-րդ Կոլը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելա-
ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
7-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս 
հանգրուանի ամենահետաքրքրական 
մրցումին, հայազգի երիտասարդ 
յարձակող Հայկ Մուսահակեանի 
մաս կազմած, 7-րդ դիրքը գրաւող 
Մինսքի «Էներկեթիք»ը իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 15-րդ դիրքը գրաւող Աքթիապրսքիի «Սմոլեվիչի»ին դէմ եւ 
յաղթանակ տարաւ լիպերիացի Թվէհի 17-րդ վայրկեանի կոլով եւ իւզպէք 
Եախշիպոյեւի 90+6-րդ վայրկեանի տուգանային հարուածէն նշանակուած 
կոլով: Մուսահակեան հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 56-րդ 
վայրկեանին: 84-րդ վայրկեանին «Էներկեթիք»ի պելառուս Սվիրեփան ստացած 
էր իր երկրորդ դեղին քարտը, իսկ 87-րդ վայրկեանին, «Սմոլեվիչի»ի ռուս 
Քաթովը ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: Հետաքրքրական մրցում մըն 
էր նաեւ «Տինամօ Մինսք» - «Սլուցք» մրցումը: Անգամ մը եւս առաջատար 
«Սլուցք»ը փաստեց իր առաւելութիւնը եւ յաղթանակով վերադարձաւ 9-րդ 
դիրքը գրաւող Մինսքի «Տինամօ»ի դաշտէն: Խումբին կոլերը նշանակեցին 
պուրքինա ֆասօցիներ Սալու 22-րդ եւ Ապտուլ Կաֆար 52-րդ վայրկեաններուն: 
«Տինամօ»ի կոլը նշանակեց խրուաթ Պրուչիչ 86-րդ վայրկեանին: Երրորդ դիրքը 
գրաւող Ժոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ը ամրապնդեց իր դիրքը հինգ կոլերով 
յաղթելէ ետք 8-րդ դիրքը գրաւող «Մինսք»ի դաշտին վրայ: 7-րդ հանգրուանի 
վերջին մրցումներու ծիրին մէջ, 4-րդ դիրքը գրաւող Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ Գեղամ Քատիմեանի մաս կազմած 10-րդ դիրքը գրաւող 
Կրատնոյի «Նիոման»ին դէմ: Սերպ Տուպայիչ 12-րդ եւ պելառուս Սթասեվիչ 
տուգանային հարուածէն 17-րդ վայրկեանին նշանակեցին «ՊԱԹԷ»ի կոլերը: 
31-րդ վայրկեանին Գեղամ Քատիմեան աջ եզրէն կատարուած փոխանցումը 
կոլի վերածեց: Իսկ 70-րդ վայրկեանին, պելառուս Նեխայչիք նշանակեց 
«ՊԱԹԷ»ի երրորդ կոլը: Իսկ 11-րդ դիրքը գրաւող Սալիկորսքի «Շախտիոր»ը իր 
դաշտին վրայ յաղթեց 2-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոչ»ին: Այս հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի – Էներկեթիք Մինսք  0-2
- Մինսք  - Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 2-5 
- Ռուկ Պրեսթ  - Կարատեյա 1-1, - Տինամօ Մինսք - Սլուցք 1-2
-Պելշինա Պապրոյսք - Տինամօ Պրեսթ 0-3
- Վիթեպսք - Սլավիա Մազիր 2-3
- ՊԱԹԷ Պորիսով - Նիոման Կրատնօ 3-1
- Շախտիոր Սալիկորսք - Իսլոչ Մինսք 4-0
Քատիմեանի նշանակած կոլը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://www.youtube.com/watch?v=GrfDP0t7ZEQ
Դասաւորում.1)Սլուցք 16 կէտ  14-9, 2)Թորփետօ ՊելԱԶ 14 կէտ 9-4, 3)ՊԱԹԷ 
13 կէտ  11-6, 4)Էներկեթիք 12 կէտ 8-7, 14)Նիոման 8 կէտ 7-7:
Ռմբարկուներ.1)Վ.Կորպաչիք-Թորփետօ ՊելԱԶ 4 կոլ, 2)Է.Շիքավքա-Տինամօ 
Մինսք  4 կոլ, 3)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 4 կոլ, 4)Գ.Քատիմեան-Նիոման 4 կոլ:

ՖԻՖԱ-ի Նոր Օրէնքը
Ըստ անգլիական Daily Mail օրաթերթին, ՖԻՖԱ-ն կրնայ ըլլալ որ ֆութպո-
լիստներուն արգիլէ թքել դաշտին վրայ: Պատճառը այս որոշումին Գորոնա 
ժահրին փոխանցումն է թուքի պատճառով: Օրէնքը խախտող մարզիկները 
դեղին քարտ պիտի ստանան:

ՈՒԵՖԱ-ի Պայմանաժամը
Եւրոպայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը 25 Մայիսը ճշդեց որպէս վերջին 
պայմանաժամ իրեն անդամակցող ֆութպոլի 55 ֆետերասիոններուն, 
ներկայացնելու համար մրցումները վերսկսելու թուականը եւ մրցաշարքին 
ձեւը: Ֆետերասիոնը ընդունեց, որ յաջորդ տարեշրջանի Եւրոպայի ակումներու 
բաժակի մասնակցող խումբերը ընտրուին ըստ «մարզական կարողութեան»:

Հայաստանի Մէջ Մարզումները Վերսկսան
Ըստ կառավարութեան որոշումին, երէկ, 4 Մայիսին վերսկսան Հայաստանի 
35 մարզական ֆետերասիոններու մարզումները եւ ուսումնամարզական 
հաւաքները: Որոշումը կը վերաբերի արհեստավարժ մարզիկներուն եւ 
արհեստավարժ ակումբներուն: Պիտի պահպանուին առողջապահութեան 
նախարարութեան ցուցմունքները:

Էրիք Կարապետեանի Մարզումը Երկու Ամիսէն
Հայաստանի հաւաքականի եւ Ռուսիոյ «Սոչի» խումբի երիտասարդ կիսա-
պաշտպան Էրիք Կարապետեանի ապաքինումը պիտի տեւէ երկու ամիս եւ 
ան մարզումներու կրնայ սկսիլ երկու ամիս ետք:

Ռէալ Մատրիտի Ակադեմիան Առաջին
Սպանական AS պարբերականը նշեց, թէ «Ռէալ Մատրիտ»ի ֆութպոլի 
ակադեմիան կը համարուի Աշխարհի ամենայաջողը: Փաստը այն է, որ 
ակադեմիան աւարտած 83 ֆութպոլիստներ մաս կը կազմեն Եւրոպայի 
ամենազօրաւոր լիկաներուն: 42 ֆութպոլիստներ մաս կը կազմեն սպանական 
Լիկային: Մորաթա, Մաթա, Քայեխոն, Մարքոս Ալոնսօ, Վալերօ եւ Ֆապինիօ 
այդ մարզիկներու ամենալաւերն են:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն
Մարզումները Պիտի Վերսկսին
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութիւնը պիտի շարունակուի: Այս որոշումը առած 
է երկրի ֆութպոլի ֆետերասիոնը: Մարզիկները պիտի քննուին Գորոնա ժահրի 
համար եւ 7 Մայիսին խումբերու մարզումները պիտի վերսկսին: Որոշումը 
առնուած է ելեւմտական պատճառներով, որովհետեւ խումբերը մեծ վնաս 
կրած են համաճարակին պատճառով:

Սուարէզ Կրնայ Հեռանալ Պարսելոնայէն
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբը 
կը տառապի ելեւմտական 
տագնապէ Գորոնա ժահրի 
համաճարակին պատճառած 
ախոյեանութեան մրցումներու 
դադրեցման պատճառով: Ակումբը 
կը մտածէ կարգ մը մարզիկնե-
րու համաձայնագիրը վաճառել: 
Խումբի ուրուկուէյցի յարձակող 
Լուիս Սուարէզ կրնայ անոնցմէ 
մէկը ըլլալ: Սուարէզ 33 տարեկան 
է եւ ներկայիս կը բոլորէ ապաքինման շրջան մը: Սուրէզի համաձայնագիրը 
կ’աւարտի Յունիս 2021-ին: ԱՄՆ-ի ախոյեանութեան «Ինթէր Մայամի» խումբը 
կը փափաքի իրեն միացնել ուրուկուէյցի մարզիկը: 

Մեսսի Առաջինն Է
Ըստ ELO համակարգին, Արժանթինի եւ Սպանիոյ 
«Պարսելոնա» խումբի յարձակող Լիոնէլ Մեսսի 
առաջինն է 21-րդ դարու ֆութպոլիստներու ցանկին: 
Համակարգը հաշիւի առած է մարզիկին նշանա-
կած կոլերու թիւը եւ կատարած փոխանցումները: 
Երկրորդ դիրքը կը գրաւէ Փորթուկալի եւ Իտալիոյ 
«Եուվենթիւս»ի յարձակող Քրիսթիանօ Ռոնալտօն: 
2014-ին իր արհեստավարժ ասպարէզը աւարտած 
ֆրանսացի Թիերրի Հանրի երրորդն է: Ցանկին մէջ 
կան նաեւ Լուիս Սուարէզը, Զլաթան Իպրահիմովիչը, 
Հերի Քէյնը, Մոհամմատ Սալահը, Նեյմարը, Ռոպերթ 
Լեվանտովսքին եւ Ռաֆայէլ Ֆալքաօն:
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Փոկպայի Համաձայնագիրը
Անգլիոյ «Մանչեսթըր Եունայթըտ» ակումբը ֆրանսացի յարձկող Փոլ Փոկպայի 
համաձայնագիրին մէջ դրած է յօդուած մը, ըստ որու ակումբը կրնայ նորոգել 
համաձայնսագիրը վերջին տարուան ընթացքին առանց մարզիկին կարծիքը 
առնելու: Մարզիկին համաձայնագիրը կ’աւարտի Յունիս 2021-ին: Այս յօդուածը 
թոյլ պիտի տայ ակումբին մարզիկին համաձայնագիրը աժան գինով չծախելու 
այս տարեշրջանի աւարտին, այլ երկարաձգելու զայն մինչեւ որ յարմար 
առաջարկ մը ըլլայ:

Արսենալ Պատրաստ Է Հրաժարելու 
Մխիթարեանէն
Ըստ անգլիական Mirror օրաթերթին, 
Անգլիոյ «Արսենալ» ակումբը պատրաստ 
է ընդունելու 10 միլիոն սթերլին որպէս 
հատուցում Հայաստանի եւ Իտալիոյ 
«Ռոմա» ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ 
Մխիթարեանին համար: Մխիթարեան 
պիտի մնայ «Ռոմա» մէջ մինչեւ ներկայ 
տարեշրջանի աւարտը:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն
Վեց Ակումբներ Դէմ Են Վերսկսելու
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մաս կազմող վեց ակումբներ՝ «Պրայթըն 
Էնտ Հով Ալպիըն», «Ուեսթ Հէմ Եունայթըտ», «Ուաթֆըրտ», «ԱՖՍ Պորնմըթ», 
«Ասթըն Վիլլա» եւ «Նորիչ Սիթի» դէմ են ախոյեանութեան մրցումներու 
վերսկսման: Անոնք բոլորն ալ կը գտնուին վտանգաւոր գօտիին մէջ կամ անոր 
մօտ եւ կը վախնան որ չէզոք մարզադաշտի մէջ տեղի ունենալիք մրցումները 
ազդեն իրենց արդիւնքներուն վրայ:

Իտալիոյ Ախոյեանութեան Վերջին 
Պայմանաժամը
Ըստ Football italia պարբերականին, Իտալիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը 14 
Յունիսը ճշդած է վերջին պայմանաժամ ախոյեանութեան վերսկսումին համար: 
Եթէ մինչեւ այն ատեն կարելի չըլլայ վերսկսիլ մրցումները, ախոյեանութիւնը 
պիտի աւարտի: 4 Մայիսին պիտի վերսկսին անհատական մարզումները, 
սակայն համաճարակին պատճառով սահմանափակումները պիտի մնան ի 
զօրու մինչեւ որոշ ժամանակ:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն
Ֆոնսեքա Լաւատես

Իտալիոյ «Ռոմա» ֆութպոլի խումբի մարզիչ 
փորթուկալցի Փաուլօ Ֆոնսեքա յայտարարեց, 
թէ իր ծրագրին համաձայն խումբը պիտի 
դառնայ Իտալիոյ ամենալաւերէն մէկը: Խումբը 
տարեշրջանը սկսաւ 15 նոր մարզիկներով, 
որոնցմէ մէկը Հենրիխ Մխիթարեանն է: 
Խումբը ունի նոր թեքնիք տնօրէն եւ նոր 
մարզիչ: Ֆոնսեքա ցարդ բաւարարուած է 

մարզիկներու տարած աշխատանքէն եւ արձանագրուած յառաջդիմութենէն:  
«Ռոմա» կը գրաւէր ախոյեանութեան 5-րդ դիրքը, միայն երեք կէտ հեռու 4-րդ 
դիդքը գրաւող Պերկամոյի «Աթալանթա»էն: Իւրոփա Լիկի մրցաշարքին, խումբը 
հասած էր վերջին 16 խումբերու հանգրուան: «Ռոմա» ակումբի տնօրէնութիւնը 
Մխիթարեանի համաձայնագիրը ձեռք ձգելու համար «Արսենալ»էն, պատրաստ 
է վճարելու 10 միլիոն եւրօ եւ խումբի թուրք մարզիկ Ճենկիզ Եունտէրի 
համաձայնագիրը փոխանցել անգլիական խումբին:
Խումբի անգլիացի պաշտպան Քրիս Սմոլինկ, որ «Մանչեսթըր Եունայթըտ»էն 

առժամաբար փոխանցուած էր «Ռոմա»ին, նաեւ չ’ուզեր վերադառնալ 
անգլիական ակումբ եւ տարեշրջան մըն ալ պիտի մնայ Հռոմի խումբին հետ:

Ֆրանսայի Ախոյեանութիւն
Փարի Սէն Ժերմէն, Թուխըլ Եւ Նեյմար 
Շահեցան Տիտղոսները
Ֆրանսայի ֆութպոլի ֆետերասիոնը որոշեց աւարտել 2019-2020 տարեշրջանը, 
դառնալով չորրորդ ֆետերասիոնը Պելճիքայէն, Հոլանտաէյն եւ Արժանթինէն 
ետք, որ կ’առնէ այդ քայլը: Ախոյեանութեան աւարտին կը մնային 10 
հանգրուաններ: «Փարի Սէն Ժերմէն» առաջինն էր 68 կէտով, «Օլիմփիք Մարսէյ» 
երկրորդն էր 56 կէտով, «Ռէն» երրորդն էր 50 կէով: Իսկ հայազգի Միշէլ Տէր 
Զաքարեանի մարզած «Մոնփելիէ»ն 8-րդ էր 40 կէտով: Ֆետերասիոնը որոշում 
չառաւ յայտարարելու համար ախոյեանը:եր մաս 
Այս պատճառով, «Փարի Սէն Ժերմէն» յայտարարուեցաւ Ֆրանսայի 2019-
2020 տարեշրջանի ախոյեան: Չեմփիընզ Լիկին մէջ պիտի մրցին «Փարիս 
Սէն Ժերմէն»ը, «Օլիմփիք Մարսէյ»ը եւ «Ռէն»ը: Իսկ Իւրոբա Լիկին մէջ պիտի 
մրցին «Լիլ»ը, «Ռեմս»ը եւ «Նիս»ը:
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան աւարտին, ֆրանսական «Լ’Էքիփ» 
մարզական պարբերականը հրապարակեց տարուան ամենալաւ խումբի, 
ամենալաւ մարզիչի եւ ամենալաւ մարզիկի տիտղոսները: Ախոյեան «Փարի 
Սէն Ժերմէն» ընտրուեցաւ ամենալաւ խումբ, անոր մարզիչը Թոմաս Թուխըլ 
ընտրուեցաւ ամենալաւ մարզիչ եւ խումբի մարզիկ պրազիլցի Նեյմար 
ընտրուեցաւ ամենալաւ ֆութպոլիստ:

Նեյմար Հրաժարած է Փոխանցման Գումարէն
Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն»ի պրազիլցի յարձակող Նեյմար հրաժարած է 100 
միլիոն եւրոյէն, որ պէտք է վճարուէր իրեն փոխանցուելու համար «Պարսելոնա»: 
Ան նոյնիսկ պատրաստ է Փարիզի մէջ ստացած աշխատավարձին 50 առ 
հարիւրը ստանալ «Պարսելոնա»ի մէջ: Սպանական ակումբի տնօրէնութիւնը 
պրազիլցի մարզիկին խոստացած էին անպայման վերադարձնել «Պարսելոնա»:

Ճատրակ
Քարլսընի Առցանց Մրցաշարք
Մակնուս Քարլսըն Շահեցաւ Տիտղոսը
Ճատրակի Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսընի կազմակերպած 
արագ ճատրակի մրցաշարքի վեցերորդ հանգրուանի աւարտին յայտնի 
դարձան այն չորս վարպետները, որոնք պիտի շարունակեն պայքարը: Քարլսըն, 
Նաքամուրա, Քարուանա եւ Լիրէն գրաւեցին առաջին չորս դիրքերը: Առաջին 
փուլի վերջին հանգրուանը բան պիտի չի փոխէ դասաւորումին մէջ: 6-րդ 
հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Նեփոմնիաշչի 3-2, Ֆիրուճա – Կիրի 2,5-1,5
Նաքամուրա – Լիրէն 3-2,  Քարուանա - Վաշիէ-Լակրաւ 2,5-1,5
Դասաւորումը 6 հանգրուան ետք հետեւեալն է.
1) Մ.Քարլսըն-Նոր. 13 կէտ, 2)Հ.Նաքամուրա-ԱՄՆ 13 կէտ, 3)Ֆ.Քարուանա-
ԱՄՆ 13 կէտ,  4)Տ.Լիրէն-Չին. 12 կէտ, 5) Ե.Նեփոմնիաշչի-Ռուս. 6 կէտ, 6) 
Ա.Ֆիրուճա-Իրան 6 կէտ, 7)Մ.Վաշիէ-Լակրաւ-Ֆր. 5 կէտ, 8)Ա.Կիրի-Հոլ. 4 կէտ:
Մրցաշարքի երկրորդ փուլին, առաջին չորս դիրքերը գրաւած վարպետները 
մրցեցան իրարու դէմ կիսաւարտական հանգրուանին եւ արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Ֆապիանօ Քարուանա – Հիքարու Նաքամուրա 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0-1, 0-1
ԱՄՆ-ի քաղաքացի Հիքարու Նաքամուրա յաղթեց ամերիկացի Ֆապիանօ 
Քարուանային 4-2 հաշիւով եւ անցաւ աւարտական հանգրուան:
Մակնուս Քարլսըն – Տինկ Լիրէն 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 1-0
Նորվեկիացի աշխարհի ախոյեան Մակնուս Քարլսըն յաղթեց չինացի Տինկ 
Լիրէնին 2,5-1,5 հաշիւով եւ անցաւ աւարտական հանգրուան:
Իսկ աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Մակնուս Քարլսըն (Նոր.) – Հիքարու Նաքամուրա  (ԱՄՆ) 1-0, 0-1, 1-0, 0,5-0,5
Մակնուս Քարլսըն յաղթեց 2,5-1,5 հաշիւով եւ դարձաւ մրցաշարքի ախոյեան:
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45 Տարուան Գաղտնիք Մը...

45 տարիներ անցած են այս պատմութենէն..
45 երկար տարիներ...
45 տարիներու գաղտնիք մըն է անուշիկ 
սիրոյ այս անուշիկ պատմութիւնը...
Սէ՞ր... Այդ շատ մեծ բառ է...
Կատա՞կ... Բայց կատակ ալ չէր...
Անկեղծո՞ւթիւն... Չափազանց...
Համարձակութի՞ւն... Անկեղծութեան 
չափով...
Ես շատ գաղտնապահ եմ, բայց քանի մը տարի առաջ ժամանակն էր, որ 
գաղտնիքս պատմէի պատմուածքիս հերոսին։
Չնայած ճիշդը ըսելու համար՝ այս երեք հոգիներու գաղտնիք էր, հերոսիս 
մօրը, մօրս եւ իմ... Բայց ամենաշատը իմս էր...։
Այդ տարին 12 տարեկան էի... Եւ այդ տարին Ապրիլ 24ի միասնական 
սգահանդէսը Հայ Երիտասարդաց Միութեան սրահին մէջ պիտի նշուէր։ 
Երուսաղէմի երեք միութիւններէն ներկայացուցիչներ խօսք պիտի առնէին 
եւ ելոյթներ ունենային։ Թէեւ տարիքով փոքր էի ես, բայց առաջին անգամ 
ըլլալով պիտի մասնակցէի ոչ մանկական կամ դպրոցական հանդէսի մը, 
այլ մեծերու հետ եւ այդ ալ Ապրիլ 24ի սգահանդէսին։ Մայրս կը հետեւէր 
փորձերուս, իսկ հայրս՝ Վահան Թէքէեանի աշակերտ, կատարելութիւն 
կը պահանջէր։ Պիտի ասմունքէի Վահան Թէքէեանի «Թուրքին» /Պիտի 
իյնաս այս անգամ/ բանաստեղծութիւնը։ Բայց ինչ ըսեմ, չար բախտէս, 
քանի մը օր առաջ խաբուելով Երուսաղէմի ապրիլեան մէկ ցուրտ ու մէկ 
տաք եղանակէն, լաւ մրսած էի եւ տաքութիւնով պառկած։
Ապրիլ 24ին թէեւ ալ տաքութիւն չունէի, սակայն բեմ բարձրանալ կարելի 
չէր, դեռ տկար էի եւ ձայնս՝ քաշուած։ Շատ տխուր էի, մայրս իբրեւ 
մխիթարութիւն, հանդէսին զիս կողքին նստեցուց, մեծերուն մէջ՝ երրորդ 
շարք։
Ձախիս նստած էր Տիկին Վարդուհի Օհաննէսեանը՝ պատմուածքիս հերոսին 
մայրը, որ զարմացած հարցուց. «Դուն ինչու բեմին ետեւը չես, չէ՞ որ պիտի 
արտասանես»։ Այստեղ Երուսաղէմ է, Հայոց Վանք, ամէն մարդ ամէն 
բան գիտէ, անակնկալներու քիչ կը հանդիպիս։ Բայց տիկին Վարդուհին 
գործունեայ անդամ էր Հ.Օ.Մ ին մէջ եւ անպայման յայտագիրէն տեղեակ 
պէտք է ըլլար։ Մայրս բացատրեց, որ շատ հիւանդ էի անցնող շաբթուն, 
որովհետեւ խօսք մտիկ չենք ըներ եւ թեթեւ կը հագուինք։ Առաջին օրն է, որ 
ոտքի ելած եմ եւ դժուար թէ կարենամ բեմ բարձրանալ։ Տիկին Վարդուհին 
տեսնելով արցունքոտած աչքերս նիւթը փոխեց. «Այս ինչ գեղեցիկ հագուստ 
է»։ Լաւ կը յիշեմ ինչ հագուած էի, լազուարթ թաւշեայ հագուստ մը կուրծքին՝ 
ձեռագործ գունաւոր մանր ծաղիկներ։ Այո, պատասխանեցի, մամաս ըսաւ, 
որ պզտիկ եմ սեւ հագուելու համար, բայց հագուստս մութ է եւ այս գունաւոր 
մանր ծաղիկները մենք ենք, որ պիտի ծլինք ու ծաղկինք։
Սրահը լեցուն էր, աղմուկը դադրեցաւ, բոլորս ոտքի կանգնեցանք, 
միաբանութիւնը եկած էր Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանի առաջնորդու-
թեամբ, որ բնականաբար կը հովանաւորէր ու կը նախագահէր ապրիլեան 
սգատօնը։ Աղօթքէ մը ետք հանդէսը բացուած յայտարարուեցաւ։ Ծափելը 
արգիլուած էր։ Կանայք բոլոր սեւազգեստ էին, իսկ տղամարդիկ լուրջ 
հագուած, նոյնիսկ փողկապով։ Այդ օրերուն ճինզով, այդ ալ Ապրիլ 24ի 
հանդէսին, կարելի չէր երթալ։
Մեծ եղեռնի ամբողջ ծանրութիւնը փոքրիկ ու նեղ ուսերուս վրայ էր կարծես, 
իսկական ողբի մէջ էի, ինչպէս կրնար այսպիսի բան պատահիլ... Ես բեմի 
սիրահար էի, առիթ կը սպասէի բարձրանալու եւ առաջին անգամ ըլլալով 
մեծերու հետ պիտի բարձրանայի... Այս ինչ անարդարութիւն էր ճիշդ այդ 
շաբաթը հիւանդանալս... Ահա հիմա կարգս էր... Ահա բարձրախօսը առի... 
Արդէն պիտի ասմունքեմ... Յետոյ բոլորը պիտի շնորհաւորեն... Յետոյ պէտք 

է մտածել յաջորդ տարուան ասմունքիս մասին... Յետոյ... Յետոյ... Յետոյ...
Եղիշէ պատրիարքը փոքր տարիքէս ասմունքիս մեծ գնահատողը եղած է 
եւ երբ հիւրեր , բարերարներ այցելէին Երուսաղէմ, անպայման զիս կանչել 
կու տար որ ասմունքեմ, իսկ ես որպէս պատասխան իր գնահատանքին 
կը սկսէի իր բանաստեղծութեամբ. «Օրերն անդարձ խոստմնադրուժ 
ճամբորդներ են»։
Եւ ահա այս մեծ սուգիս մէջ, երեք միութիւններուն երկար բանա-
խօսութիւններէն յոգնած, չմոռնամ նաեւ, որ դեռ կատարեալ ապաքինուած 
ալ չէի, յանկարծ շատ անուշիկ երիտասարդ մը կիթառով բեմ կը բարձրանայ 
եւ կ՚երգէ իր հեղինակած երգը։ Հագուածքն անգամ տարբեր էր, շապիկը 
օձիք չունէր...
Աւելի տխրեցայ, ինչպէս կրնար այսպիսի բան պատահիլ, չէ՞ որ ես ալ բեմին 
ետեւը պիտի ըլլայի... Եւ անպայման առիթը պիտի ըլլար ծանօթանալու...
Շնչառութիւնս ծանրացաւ, տիկին Վարդուհիին օգնութեանը դիմեցի.
—Տիկին Վարդուհի, ո՞վ է այս տղան։
—Ինչո՞ւ...
—Շատ անուշիկ է չէ՞, չեմ գիտեր, բայց ասանկ սիրտս մէկէն բան մը եղաւ... 
Աստուած իմ, երգած ձեւը նայէ... Երգն ալ ինքը գրեր է...
—Հահահա, տղաս է, Սերոբը։
—Քու իրական տղա՞դ, (սուտականը ո՞րն էր չեմ գիտեր, երբեք չեմ 
հանդիպած)։ Իրա՞ւ կ՚ըսես, իրաւ կ՚ըսես տիկին Վարդուհի... Ախ, գիտես, 
շատ յարմար ենք իրարու, եթէ ձեռքը խնդրեմ ինծի հարս կ՛առնե՞ս։ Ինք 
կ՚երգէ ես կ՚արտասանեմ, Աստուած իմ, ինչ անուշիկ ենք միասին... Չեմ 
կարծեր պապաս արգելք կ՚ըլլայ, հաճիս տիկին Վարդուհի, հիմա հանդէսէն 
ետք պապայիս, մամայիս հետ անպայման խօսիր...
Վայրկեանի մէջ աշխուժացեր էի, միայն հարսնիքին թուականը չհասայ 
որոշելու։
Ո՞վ կը համարձակէր ժպտիլ եղեռնեան սգահանդէսին ընթացքին, նոյնիսկ 
այդ ամբողջ օրը մենք լուրջ պէտք էր ըլլայինք։ Կը յիշեմ ինչ մեծ աղմուկ 
բարձրացած էր, երբ տարի մը Արա Ոսկեանը, որ Ապրիլ 23ին ծնած էր, 
այդ օրը տարեդարձը տօնած էր։ Ինչպէս կ՚ըլլայ, յաջորդ օրը Ապրիլ 24 է եւ 
օր մը առաջ երիտասարդները կը համարձակին տարեդարձ տօնել, երգել, 
պարել, ուրախանալ...
Յամենայնդէպս տիկին Վարդուհին չդիմացաւ եւ խնդաց։ Խնդաց՝ ուրեմն 
համաձայն է...
Մայրս ձեռքս սեղմեց. «Ի՛նչ ըսիր»։
—Բան մը չ՚ըսի, միայն ըսի, որ տղուն շատ սիրեցի եւ դուք արգելք չէք ըլլար 
որ ամուսնանամ։
—Արփինէ, ըսաւ տիկին Վարդուհին, ասանկ աղուոր աղջիկ ով չուզեր, 
բայց Սերոբս ամուսնացած է։
Ջարդ, կոտորած, անմեղներու արիւն, Զօհրապ, Վարուժան, Սեւակ, 
Սիամանթօ եւ... Ամուսնացած է...
Նոյնիսկ թաւշեայ հագուստիս ծլող-ծաղկող ծաղիկները թառամեցան...
Սերոբին ձեռքը խնդրելս՝ տիկին Վարդուհիին, մօրս եւ իմ անուշիկ 
գաղտնիքը մնաց...
Արդէն 35 տարիներ է, որ Զատիկէն օր մը առաջ՝ Լուսահանումի աւետումին 
զանգերը Սուրբ Յարութեան տաճարէն ներս ամմօ Յովհաննէսը (Յովհաննէս 
Պետրոսեան), որ Սերոբին մօրեղբայրն է եւ Սերոբը կը հնչեցնեն: Սերոբը 
Անգլիայէն մասնաւոր կու գայ ասոր համար։ Կրնանք ըսել, որ արդէն 
աւանդութիւն դարձած է...
Քանի մը տարի առաջ, առիթով մը, Սերոբին պատմեցի իր ձեռքը խնդրելս։ 
Բնականաբար խնդալուն չափ ալ զարմացաւ։ Նախ շատ համով պատմու-
թիւն է եւ յետոյ բաւական համարձակ։ Անցեալ տարի տաճարէն միասին 
դուրս եկանք.
—Գիտես Սերոբ, շատ կ՚ուզեմ գրել ձեռքդ խնդրելուս մասին, բայց անկեղծ 
ըլլամ, հետաքրքրական պիտի չ՚ըլլայ եթէ պարզապէս որեւէ անուն տամ։
—Գրէ Անուշ, անունով գրէ, ծօ ասանկ պատմութիւն, վանքը մեծցած պզտիկ 
աղջիկ մը, Ապրիլ 24ի հանդէսին տղու մը ձեռքը ուզէ... Ուրիշ ով ասանկ 
բան կ՚ընէ...
—Ուրեմն եկուր նկար մըն ալ առնենք...
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եմ ու օրինախախտ, այնինչ այդպիսինը չեմ։ 
Այս երգը մասամբ իմ  եւ իմ զգացողութիւնների 
մասին է, իսկ «bad guy»(վատ տղայ) ասելով 
պարտադիր չէ, որ հենց տղայի վերաբերուի, 
այս արտայայտութիւնը մեզ՝ աղջիկներիս է 
առնչւում»։
Երգի աշխատանքների մասին պատմելիս 
Պիլլին նշել է, որ այն ոգեշնչուած է եղել մի 
քանի երգիչների երգերից, Նիքի Մինաժի մի 
արտայայտութիւնից եւ վիտէոխաղում հնչող 
մեղեդիներից։ Պիլլին պատմում է, որ երգի 
երկմաս՝ արագ, ապա՝ դանդաղ կառուցուածքը 
նա ընդօրինակել է Իսայա Ռաշիտի  «Stuck In The 
Mud» երգից, որտեղ երգի ճիշտ մէջտեղում երգը 
5 վայրկեանով կանգ է առնում, ապա սկսւում 
է բոլորովին այլ երգ՝ այլ արագութեամբ եւ այլ 
տրամադրութեամբ։ 
«Ես եւ եղբայրս՝ սենեակում նստած, փորձում 
էինք որոշ բաներ յաւելել եղածի վրայ, բայց ոչ 
մի կերպ չէր յաջողւում։ Ոչ մի նոր, կամ թարմ 
բան չէինք կարողանում աւելացնել եղածին։ 
Արդիւնքում եղաւ այն, ինչ հիմա կայ»,-պատմում 
է նա։
Երգը եւ նրա հոլովակը թողարկուեցին 2019 
թուականի մարտի 29-ին։ «Bad Guy» երգը,  
թէեւ թողարկուեց առանձին, սակայն այն Պիլլիի 
«When We All Fall Asleep, Where Do We Go »  
ալպոմի երկրորդ երգն է։
Մի քանի ամիս անց Պիլլին ձայնագրեց երգի 
վերամշակուած տարբերակը Ճասթին Պիպըրի 
հետ համատեղ։ 
Բացի Կրեմմի մրցանակից, Պիլլին եւս մի քանի 
մրցանիշ սահմանեց։ Նա գրաւեց ամերիկեան 
ամենահեղինակաւոր Billboard հիթ-շքերթի 
առաջին հորիզոնականը եւ դարձաւ 2000թ.-
ից յետոյ ծնուած առայժմ միակ  կատարողը, 
ով հասաւ առաջին հորիզոնականին։ Երգը 
ստացաւ նաեւ MTV European Music Awards 
մրցանակաբաշխութեան գլխաւոր ՝ «Տարուայ 
Երգ» մրցանակը։
«Ինչ-որ պատճառով այն իսկապէս դուր է գալիս 
մարդկանց, եւ հիմա այն անհաւանականօրէն 
հանրայայտ է։ Սա բոլոր ժամանակների իմ 
ամենասիրելի երգն է, ես պաշտում 
եմ այն կատարել։ Դա այնքան 
հաճելի է։ Ես հպարտանում եմ այս 
երգով»,-Պիլլի Էիլիշ։ 
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Պետ Կայ – Պիլլի Էիլիշ   (Bad Guy- Billie Eilish )                                                                                                                          
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Պիլլի Էյլիշը 2019 թուականին մեծ աղմուկ եւ 
աշխուժութիւն առաջացրած երիտասարդ 
երգչուհի է, ով 18 տարեկանում հասցրեց 
մի քանի մրցանիշ գրանցել։ Դրանցից մէկը՝ 
Կրեմմի մրցանակաբաշխութեան ժամա-
նակ, որտեղ ճանաչուեց «Տարուայ Լաւագոյն 
երգչուհի»,  յաղթեց «Տարուայ Երգ», «Տարուայ 
Ալպոմ», «Տարուայ ձայնագրութիւն» եւ այլ 
անուակարգերում, թուով՝ 5։ 
«Bad Guy» երգը դարձաւ տարուայ երգ՝ ըստ 
Կրեմմի մրցանակաբաշխութեան։ Երգի մասին 
խօսելիս, Պիլլին ասում է.  «անկեղծ ասած երբ ես 
եւ եղբայրս գրում էինք երգը, իմ մտքով անցնել 
չէր կարող, որ այն երբեւէ հիթ կը դառնայ, էլ չեմ 
խօսում այն մասին, որ այն կարող է Կրեմմիում 
առաջադրուել։ Երգը ծաղր է այն մասին, թէ 
ինչպէ՞ս են շատերը փորձում վատը ձեւանալ, 
որպէսզի որոշ շրջանակներում հեղինակու-
թիւն ձեռք բերեն։ Եւ դա մեծ մասամբ անում 
են այն մարդիկ, ովքեր իրականում այդպիսին 
չեն։ Ես նկատի ունեմ, որ ոչ մի իրական վատ 
բնաւորութեամբ աղջիկ չի յայտարարի որ նա 
վատն է, կամ որեւէ տղայ, ով անօրինական 
բաներ է անում՝ մարդ է խոշտանգում, կամ՝  
թմրադեղ օգտագործում, դրա մասին հպարտօ-
րէն չի յայտարարում։ Իսկ ովքեր էլ խօսում են 
դրա  մասին, դա անում եմ լոկ աւելի հեղինակա-
ւոր երեւալու համար։ Որտեղի՞ց ես գիտեմ 
այս ամենը։ Ես արել եմ նոյնը, ինչ իմ նման 
հազարաւորները։ Գովել եմ գլուխս, որ վատն 
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
                  առանց լո՛յս՝ աչքըն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
                  առանց ջո՛ւր՝ ձուկըն մեռանի.
Երբ զձուկն ի ջրէն հանեն
                  ւ՛ի այլ ջուր ձըգեն, նայ ապրի,
Երբ զիս ի քենէ զատեն,
                  քան զմեռնելն այլ ճար չի լինի:

ՆԱՀԱՊԵՏ ՔՈՒՉԱԿ 
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Հայաստանը Յստակօրէն Սահմանած Է Ղարաբաղեան Հիմնախնդիրի 
Լուծման Իր Մօտեցումները. Զոհրապ Մնացականեան

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը 
ներկայացուց «Քորոնա»-ի ճգնաժամային 
պայմաններուն մէջ նախարարութեան գործու-
նէութեան հիմնական ուղղութիւնները, որոնք 
են` արտերկրի մէջ գտնուող Հայաստանի 
քաղաքացիներուն վերադարձը եւ անոնց 
գտնուած վայրերուն մէջ հայաստանցիներուն 

անվտանգութեան ապահովման ուղղութեամբ 
քայլերու ձեռնարկումը, բեռնափոխադրումներու 
անխափանութեան ապահովման ուղղութեամբ 
քայլերու ձեռնարկումն ու համակարգումը, 
«Քորոնա»-ի դէմ պայքարին մէջ միջազգային 
համագործակցութեան իրականացումը:
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Հայաստանը Յստակօրէն Սահմանած Է Ղարաբաղեան 
Հիմնախնդիրի Լուծման Իր Մօտեցումները. 

Զոհրապ Մնացականեան

Քեմալական Կուսակցութեան Նախկին 
Փոխնախագահը Կուսակիցները Կը Յորդորէ Չշեղիլ 

Հակահայկական Քաղաքականութենէն

Ան տեղեկացուց, որ գործընկեր-
ներու հետ ձեռքբերուած պայմա-
նաւորուածութիւններուն շնորհիւ 
Հայաստան ներածուած են «Քորո-
նա»-ին դէմ պայքարին համար 
անհրաժեշտ առողջապահական 
պարագաներ, նիւթեր, սարքաւո-
րումներ` Չինաստանէն, ՄԱԿ-ի 

Պարէնի համաշխարհային ծրագի-
րով, տարբեր բարեսիրական 
հիմնադրամներէ, հայ եւ օտար 
անհատներէ:
Զոհրապ Մնացականեանի համա-
ձայն, նման համագործակցութիւն 
իրականացուեցաւ բազմաթիւ այլ 
երկիրներու հետ, ատոր շնորհիւ ալ 
կարելի եղաւ Հայաստան տեղափո-
խել Հայաստանի քաղաքացիները:

Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր 
քաղաքական ուժի` Թուրքիոյ 
Հանրապետութեան հիմնադիր 
Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքի 
հիմնադրած Ժողովրդահանրա-
պետական Կուսակցութեան (ԺՀԿ-
CHP) պատգամաւոր Սեզկին 
Թանրըքուլուն կոչ ուղղած է 
սեփական անցեալին եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան հետ առերե-
սուելու: Այս մասին կը տեղեկանանք 
Ermenihaber.am-էն։
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 
տարելիցին առթիւ ընկերային ցանցի 
իր էջին վրայ Թանրըքուլուն գրած է. 
«24 Ապրիլ 1915-ին հարիւրաւոր հայ 
մտաւորականներ ձերբակալուեցան 
Պոլսոյ մէջ եւ Չանքըրը ու Անգարա 
տարուեցան եւ անհետ կորսուեցան: 
Եւ որովհետեւ անցեալի հետ տակա-
ւին չենք առերեսուած, վէրքերը 
երբեք չեն բուժուիր»:
Այս առնչութեամբ եւ ԺՀԿ-ի քանի 
մը անդամներու կողմէն նախա-
պէս ցեղասպանութեան մասին 
կատարուած այլ նմանատիպ յայտա-
րարութիւնները Թուրքիոյ մէջ խիստ 
բացասական արձագանգ գտած են:
Արձագանգողներէն մէկն է նոյն 
կուսակցութեան նախկին փոխնա-
խագահ, արտակարգ եւ լիազօր 
դեսպան Օնուր Օյմէն, որ իր որոշ 
կուսակիցներուն կոչ ուղղած էր 
հայկական հարցին մասին Աթա-
թուրքի կողմէն ձեւակերպուած 
դրոյթներէն չհեռանալու:
Օյմէն քեմալիզմի ազգայնական 
հիմքերով ստեղծուած եւ ներկա-
յիս ձախակողմեան կողմնորոշում 
ունեցող ԺՀԿ-ի իր կուսակիցները 

յորդորած է վերընթերցելու կու-
սակցութեան ծրագիրը` մէջբերե-
լով Հայաստանի հետ յարաբերու-
թիւններ հաստատելու մասին 
հատուածը:
«Հայաստանի հետ յարաբերու-
թիւններու հաստատումը կախեալ 
է այդ երկրի կողմէն ընդունուած 
ատրպէյճանական հողերէն դուրս 
գալու, աշխարհի հայկական 
կազմակերպութիւններուն միջոցով 
Թուրքիոյ դէմ ցեղասպանութեան 
պնդումներուն վրայ հիմնուած 
նախաձեռնութիւններէն հրաժա-
րելու, Հայաստանի որոշ փաստա-
թուղթերու մէջէն Թուրքիոյ պատ-
կանող որոշ հողերուն նկատ-
մամբ հաւակնութիւններ ունե-
նալու տպաւորութիւն ստեղծող 
ձեւակերպումներն ու խորհրդա-
նիշերը հեռացնելու պայմաններու 
կատարումէն»:
Օյմէն նաեւ մէջբերած է Աթա-
թուրքի ճառերէն հատուած մը, ուր 
հանրապետութեան հիմնադիրը 
կտրականապէս կը ժխտէ հայկա-
կան կոտորածները` փոխարէնը 
մեղադրելով «մինչեւ ատամները 
զինուած» հայերը իսլամներու վրայ 
յարձակումներու եւ անմեղ ժողո-
վուրդը կոտորած ըլլալու մեղադրելով։ 

Զգոյշ Լաւատեսութիւն Մը Կը Տիրէ Երկրին Մէջ 
Քորոնա Ժահրի Առնչութեամբ 

Լիբանանի մէջ  երէկ տեղական 
փոխանցումով վարակակիրներ 
չարձանագրուեցան: Միակ վարա-
կակիրը, որ գրանցուեցաւ երէկ 
դուրսէն եկող լիբանանցի մըն էր: 

Այս ձեւով Լիբանանի մէջ վարա-
կուածներու ընդհանուր թիւը հասաւ 
741ի:
Հակառակ այս դրական իրավի-
ճակին, զգուշաւորութիւնը կարեւոր 
սեպելով եւ կանխելու համար 
վարակակիրներու մեծաթիւ գրան-
ցումի վերադարձը, Լիբանանի 
կառավարութիւնը յարմար նկա-
տեց արտակարգ իրավիճակը երկա-
րաձգել եւս երկու շաբաթով՝ մինչեւ 
24 Մայիս:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ


