
Դէմ յանդիման գտնուելով քորոնա ժահրով վարակումներու վերջին օրերու 
համեմատաբար բարձր թիւին (երէկ գրանցուեցան 23 պարագաներ) կառա-
վարութիւնը կը միտի իր Հինգշաբթի օրուայ ժողովին երկու շաբաթով 
երկարաձգել արգելափակումները:
Նշենք, որ Նախարարաց խորհուրդի նիստը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի 
առաւօտեան, որուն ընթացքին կրնայ վաւերացուիլ արգելափակումներու 
երկարաձգման նոր թուական ճշդել, որ կրնայ տեւել մինչեւ 7 Յունիս:

Երէկուայ իր ժողովին Լիբանա-
նի կառավարութիւնը վաւերա-
ցուց դպրոցական տարեշրջանի 
աւարտին յայտարարութիւնը, 
որ կատարած էր Կրթութեան 
նախարարը, միեւնոյն ժամանակ 
չեղարկելով պետական քննու-
թիւնները:
Այս մասին յայտարարեց Տեղե-
կատուութեան նախարարը, 
Պաապտայի մէջ կայացած 
նախարարաց խորհուրդի  ժողո-
վին աւարտին:  

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար

ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

âáñ»ùß³µÃÇ / 20.05.2020 83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 182 (22«175)

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

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

Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4979489 (638.8/1 միլիոն), մահացած են 324378 (41.6/1 միլիոն), բուժուած են 1951116 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 954, մահացածներ` 26, բուժուած` 251

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 5041, մահացածներ` 64, բուժուած` 2164
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 91365 նոր վարակուածներ, 4413 նոր մահացածներ

Նախարարաց Խորհուրդը Կը Միտի Վաւերացնել 
Արգելափակումներու Երկու Շաբաթ Եւս 

Երկարաձգումի Ծրագիրը

Կառավարութիւնը Վաւերացուց Դպրոցական 
Տարեշրջանի Աւարտի Յայտարարութիւնը

Հայաստանի մէջ, 19 մայիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 5041 
դէպք, որոնցմէ 2164-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան Հիւանդութիւննե-
րու վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 2788 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 43 
041 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 218 նոր դէպք եւ 145 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 64 (աւելցած է եւս 3-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 59 եւ 56 տարեկան տղամարդիկ եւ 74 տարեկան կին, 
եւ ունեցած են ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ։

Արցախի Հանրապետութեան 
նորընտիր նախագահին 
երդման արարողութեան ներ-
կայ պիտի ըլլայ ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան: Պաշտօ-
նական արարողութիւնը տեղի 
պիտի ունենայ Ազգային ժողո-
վի յատուկ նիստի ժամանակ, 
Մայիս 21-ին` ժամը 18:00-
ին, Շուշիի մշակոյթի եւ երի-
տասարդութեան կեդրոնի դահլիճին մէջ: 
Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի մամուլի խօսնակ 
Վահրամ Պօղոսեան ֆէյսպուքեան իր էջին վրայ գրած է, որ Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի երդմնակալութեան հանդիսաւոր արա-
րողութիւնը պիտի հեռարձակուի ուղիղ եթերով, իսկ լրագրողներու մուտքը 
չէ թոյլատրուած:

Շար. Էջ 03

218 Նոր Գրանցում. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 5041-ի

Արցախի Նախագահի Երդմնակալութեան Հանդիսաւոր 
Արարողութիւնը Պիտի Հեռարձակուի Ուղիղ Եթերով՝ 

Առանց Լրագրողներու

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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«Ֆիզիքական Անվտանգութեան Առումով Լիբանանից Դէպի Հայաստան Հոսքը Մօտ 
Ապագայում Անխուսափելի Կարող Է Լինել». Սեւակ Յակոբեան

Սոյն տողերով մեր ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ 
կը դնենք Հայաստանի «Առաջին լրատուական»-ի  զրոյցը ընկ. 
Սեւակ Յակոբեանի հետ, ուր ան ի միջի այլոց նաեւ ներկա-
յացուցած է Լիբանանի ներկայ իրավիճակը, օրէ օր խորացող 
տնտեսական խնդիրները եւ լիբանանահայութեան դիմակալած 
մարտահրաւէրները։

Կորոնավիրուսային իրավիճակով պայմանաւորուած՝ երկրներում 
տնտեսական իրավիճակը վատթարացել է։
Հայաստանեան փորձագէտները կանխատեսում են, որ քարանթինային 

շրջանի անցումից յետոյ հնարաւոր է դէպի Հայաստան մեծ ներգաղթ։ 
Յատկապէս Մերձաւոր Արեւելքի հայկական գաղութներից՝ Սիրիա, Լիբանան։ 
Թեմայի շուրջ «Առաջին լրատուական»-ը զրուցել է Լիբանանի հայկական 
«Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանի հետ, որը 
նաեւ ներկայացրեց Լիբանանում առկայ գործընթացները, տնտեսական 
օրեցօր խորացող խնդիրները եւ հայ համայնքի վիճակը։

-Պարոն Յակոբեան, հայաստանեան մի շարք փորձագէտների 
կարծիքով՝ կորոնավիրուսային իրավիճակով պայմանաւորուած՝     
Մերձաւոր Արեւելքից դէպի Հայաստան մարդկանց հոսքը 
աւելանալու է: Ի՞նչ կ՛ասէք այս մասին։ Լիբանանում կորոնավիրուսա-
յին իրավիճակն անհանգստացնո՞ղ է։

– Յարգելով հանդերձ այդ փորձա-
գէտների կարծիքները՝ կարող 
եմ ասել, որ Հայաստանում կորո-
նավիրուսային իրավիճակի 
անկառավարելի վիճակը կարող 
է հանգեցնել դէպի Հայաստան 
ներհոսքի դանդաղելուն։ Ես կ՛ասէի՝ 
հակառակն է տեղի ունենում։ 
Հայաստանի մէջ ապրող Մերձաւոր 
Արեւելեան երկիրների  քաղաքա-

ցիութիւն ունեցողները պէտք է փորձեն այս ընթացքում վերադառնալ իրենց՝ 
համեմատաբար աւելի «ապահով» ծննդավայրերը, քանի որ, օրինակ, 
Լիբանանում կորոնավիրուսային իրավիճակն աւելի կառավարելի է, քան 
Հայաստանում։ Վերջերս Երեւանից Պէյրութ յատուկ չուերթը դրա վկայութիւնն 
է։ Նոյն թռիչքով Պէյրութից Երեւան մեկնողները մի քանի նստարան էին 
զբաղեցրել, իսկ հակառակ ուղղութեան չուերթը լեփ-լեցուն էր։ Բացատրեմ։ 
Նախորդ օրուայ դրութեամբ Լիբանանում իւրաքանչիւր մէկ միլիոն բնակչի 
դիմաց կար 136 վարակակիր, մինչդեռ Հայաստանում այդ թիւը 1628 էր։ 
Կորոնավիրուսի մահուան դէպքերը Լիբանանում իւրաքանչիւր մէկ միլիոն 
բնակչի դիմաց կազմում է 4 հոգի, իսկ Հայաստանում՝ 21։ Շուրջ 6 միլիոն 
բնակչութիւն ունեցող Լիբանանում վերջին օրերին գրանցուել է վարակման 
միջին հաշուով 8 դէպք, իսկ 3 մլն բնակչութիւն ունեցող Հայաստանում 
նախորդ օր վարակուողների թիւը արդէն հասաւ 351-ի։ Պէտք է նաեւ նշեմ, 
որ կատարուած թեստերի քանակը երկու երկրներում էլ գրեթէ նոյնն Է։
Միւս երկրներում՝ Սիրիա, Յորդանան, Իրաք մինչեւ Եգիպտոս, բացի Իրանից, 
պատկերը, Հայաստանի հետ համեմատած, դարձեալ մօտաւորապէս նոյնն է։ 
Հիմա դուք ասէք, նման պատկերը որքանո՞վ կը քաջալերի դէպի Հայաստան 
հոսքը՝ թէ՛ զբօսաշրջութեան, թէ՛ մշտական բնակութիւն հաստատելու 

առումով։
 
– Կոնկրետ Լիբանանի եւ Սիրիայի մասով ի՞նչ պատկեր ունենք: Մեր
հայրենակիցները մտադրութիւն ունե՞ն Հայաստան տեղափոխուել 
կամ ընդմիշտ Հայաստանում ապրել։ Լիբանանի տնտեսական ճգնա-
ժամն ինչպէ՞ս է ազդել ու ազդում հայ համայնքի վրայ։
– Լիբանանի եւ Սիրիայի պարագայում մեր հայրենակիցների՝ դէպի 
Հայաստան հոսքի պատկերը, իր դրդապատճառներով եւ իրավիճակով 
պայմանաւորուած, փոքր-ինչ իրարից տարբեր է։
Աւելի քան տասը տարի առաջ Սիրիայում սկիզբ առած արհաւիրքը այնտեղ 
ապրող հայ գաղութը հիմնովին ցնցեց:
Նրանք, ֆիզիքական ապահովութեան լուրջ մարտահրաւէրների դիմաց 
գտնուելով, թողեցին իրենց ծննդավայրը (Սիրիան) եւ սկսեցին գաղթել դէպի 
արեւմտեան երկիրներ, որոնցից շատերի համար Հայաստանը դժբախտաբար 
եղաւ միջանկեալ հանգրուան։
Որոշ պահից յետոյ սիրիահայ մեր հայրենակիցները համարկումի, hամոզման, 
տնտեսական եւ այլ խնդիրներով ձգեցին Հայաստանը՝ մեկնելով ու հաստա-
տուելով արեւմտեան երկիրներում, որոնք այս ընթացքում աւելի դիւրին 
պայմաններ էին ստեղծել։
Հայաստանում մնացին մի քանի հազար սիրիահայեր, որոնք կա՛մ դուրս գնա-
լու հնարաւորութիւն չունեն, կա՛մ հայրենասիրական մղումներով ընտրեցին 
Հայաստանում մշտական բնակութիւնը։ Տնտեսական, ֆինանսական, 
շրջապատի, մշակութային տարբերութիւնների մասով որոշակի քայլեր 
ձեռնարկուեցին թէ պետական մակարդակով, թէ սիրիահայերի աջակցման 
նախաձեռնութիւններով, որոնք հարթեցին ստեղծուած դժուարութիւնները։
Լիբանանահայերի պարագան ուրիշ է։ Լիբանանահայերից Հայաստան 
հաստատուող նշանակալի մասը Հայաստան մեկնեց ոչ որպէս փախստական։ 
Նրանք տարիներ առաջ անձնական համոզմունքներով, Սփիւռքի նախա-
րարութեան քաջալերումով կամ այլ տուեալներով հայրենադարձուեցին։ 
Նրանց մէջ կային մարդիկ, որոնք, Լիբանանի վերջին տարիների տնտե-
սական եւ քաղաքական անկայուն պայմաններին չվստահելով, նպա-
տակայարմար գտան իրենց ընտանիքները տեղափոխել Հայաստան։ Ոմանց 
համար սա տնտեսապէս եւս ձեռնտու էր, որովհետեւ Լիբանանում իրենց 
ունեցած բնակարանը կամ խանութը, օրինակի համար, վարձով տալով՝ դրա 
եկամուտին վստահեցին՝ Հայաստանում համեմատաբար աւելի բարեկեցիկ 
կեանք ունենալու համար։ Այս բոլորը մինչեւ 2019 թուականի հոկտեմբերի 
17-ն էր, երբ սկսուեցին քաղաքացիական ընդվզումները։ Դրանից յետոյ յստակ 
դարձաւ, որ Լիբանանը սնանկացած երկիր է։ Որպէս արդիւնք՝ պանքային 
համակարգի ցնցումը, ազգային արժոյթի անկումը, քաղաքացիների եկամուտն 
ու տնտեսական հիմքը բաւական վտանգուեց։ Այս հանգամանքը  կարող է 
բացասաբար ազդել նախապէս կայացած հայրենադարձութեան որոշումների 
վրայ, որովհետեւ արժոյթի անկումով շատ  լիբանանահայերի համար դժուար 
պիտի լինի Լիբանանում վաստակել եւ Հայաստանում ծախսել: Այս իմաստով 
Լիբանան վերադարձողներ էլ կարելի է նախատեսել: Ես հաւատում եմ, 
սակայն, որ լիբանանահայ երիտասարդների հոսքը Հայաստան տարբեր 
նպատակներով՝ ուսումի, աւելի լաւ ապագայ ունենալու, կը շարունակուի։ 
Սակայն անվտանգութեան առումով եթէ վատթարացում տեղի ունենայ, 
այդ պարագայում դէպի Հայաստան մասսայական հոսքը անխուսափելի 
կարող է լինել։
Ֆիզիքական անվտանգութեան առումով յոռետես լինելու պատճառները 
շատ են: Աղքատութեան եւ քաղաքացիական ըմբոստութեան պատճառով 
կորոնավիրուսի արգելափակում ների օրերի աւարտին ցոյցերն ու փողոցային 
անկարգութիւնները կարող են  լրիւ տարբեր եւ մեծ տարողութիւն ստանալ: 
Եթէ սրան աւելանայ նաեւ Լիբանանում թրքական աքթիւ միջամտութեան 
հաւանականութեան գործօնը, ապա մտահոգութիւնս աւելի տեղին կը 
դառնայ։  Այս պարագայում մնում է մէկ հարց տալ՝ ՀՀ իշխանութիւնները 
պատրա՞ստ են այդ հոսքն ընդունել, մանաւանդ, որ այս պարագայում հոսքը 
տնտեսական դժուար իրավիճակով փախստականի հանգամանքով կարող 
է տեղի ունենալ։ 
Աւելին, Հայաստանի իշխանութիւններն ունե՞ն շտապ տարհանումի ծրագրած 
օրակարգ, եթէ յանկարծ Լիբանանում տեղի ունեցող իրադարձութիւնները 
հայ համայնքին մղեն փախստական դառնալու։ Նշեմ, որ նրանց մէկ  
կարեւոր մասն ունեն ՀՀ քաղաքացիութիւն, իրենց հանդէպ Հայաստանն 
ունի պարտաւորութիւն։

– Շնորհակալ եմ զրոյցի համար։
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Գահավիժում

Ինչ որ ենք այսօր, երէկուան 
արդիւնքն է, ու երեկն ալ՝ 
իր երէկուան ու այդպէս 

մինչեւ արմատները, ծննդոցը 
մեր գոյութեան: «Փշրուեցինք 
աստղերի պէս ու ցրուեցինք 
աշխարհում» (Ս.Կ.): Ինչու՞. 
Կարելի՞ է եղելութիւն մը, դէպք 
մը, նոյնիսկ դիպուած ըսուածի 
չունենայ իր բացատրութիւնը. 
Բայց ո՞վ պիտի տայ այս ամէնուն 
առարկայական, ճշգրիտ ու 
ամբողջական պատասխանը. 
Ունի՞նք այսպէս կոչուած 
քննախուզական մէ՛կ կեդրոն՝ 
թէ ինչպէս տեղացիները կ՛ըսեն 
«Ամէն ոք իր խանութը բացած 
է»: Մեր պարագային՝ ամէն 
փշուր իրեն յատուկ լուծում, 
վերլուծում(ներ)ը ունի ու 
այդպէս կը թաւալին տարի-
ները ու ինչպէս Ռ. Սեւակ կը 
գրէ «Խենթերու պէս կեցած 
տեղերնուս վրայ կը ցատկենք 
երկու հազար տարիէ ի վեր» (ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ): Մեր այսօրուան 
վիճակին պատճառների շատ են եւ խորը, սակայն արդեօ՞ք անլոյծ 
հարցի առջեւ  դէմ յանդիման կը գտնուինք: Պատճառները շատ են 
բայց լուծումը մէկ պէտք է ըլլայ եւ  այդ ալ՝հարազատ որդիի նման եւ 
ոչ թէ ներածուած այսինչ կամ այնինչ հոսանքներէ: Չենք կարողացած 
հոսանք մը հնարել կամ ստեղծել ուր կարելի  ըլլայ դէպքերը յօգուտ 
մեզի օգտագործել. Այլ՝ ընդհակառակը: Ալ ինչ կրնանք յուսալ եւ 
ասոր միակ պատճառը իբրեւ  թէ արտաքին ազդակներն են:Սորվելու 
կերպերէն մին ալ հետեւողութեամբ է: Առնենք հրեաները երկու 
հազար տարի անհայրենիք (արդէն իսկ անհայրենիք են եղած օրէն 
ետք, թափառական ժողովուրդ) ըլլալէն ետք Պաղեստինը վերածեցին 
Իսրայէլի ու ռազմական, տնտեսական եւ այլ ամէն մարզի մէջ չեն զիջիր 
ոչ մէկ յառաջդիմած ու արդիական երկրէ: Լենինականի երկրաշարժէն 
ետք, ի՞նչ բան փոխուեցաւ. Քանի՞ բնակարան վերաշինուեցաւ ու 
ընտանիքներ իրենց տաքուկ «բոյնը» ունեցան: Անուանափոխութիւն 
եղաւ. Ի հարկէ Լենինականը վերածուեցաւ Կիւմ Այրիի. Ինչ հերոսութիւն. 
Մխիթարութեան շիւղ մը միայն. Որու՞ պէտք: Ասոնք մտորումներ են սին 
երազներէ.  «Անկախութիւն» բառով գինովցողներ ալ չեն պակսիր, որ 
արդիւնքն էր Խ. Միութեան ինքնալուծարման եւ ոչ թէ «հայ հանճարի» 
(Բռունցքներու): «Սովետական բռնատիրութեան» ժամանակաշրջանի 
չորս միլիոնանոց Հայաստանը այսօր ունի շուրջ երկուքուկէս միլիոն 
բնակիչ, երեք նախագահներու իշխանութեան իբր արդիւնք: «Այս նոյն 
երեւանցին էր,որ ստեղծագործեց Մատենադարան, Բիւրական, Օփերա, 
Մեթրօ, Արփա-Սեւան, Աթոմակայան, Սարտարապատ, Ծիծեռնակա-
բերդ ու մտաւ Պերլին: Ո՞ւր է այդ հաւատքը: Ո՞ւր են այդ հոյակապ 
սերունդին յաջորդները, թէ անցողիկ երեւոյթ են այդ եօթանասուն 
տարիները: Ո՞ւր է հողին վրայ ապրող, ստեղծագործող ու հպարտութիւն 
ներշնչող չորս միլիոն հայութիւնը:»(Յ. Պոտրումեան): Երկու տարիէ 
ունինք Վարչապետ մը, դրական ու ժխտական, գլխապտոյտ պատճառող 
մեկնաբանութիւններով կ՛ողողուի դիմատետրը ու ինչու չէ նաեւ 
լրատուամիջոցներով՝ հրապարակը, ուր կը բացայայտուի մակարդակը 
մասնակիցներու եւ ինքնաբերաբար կը յիշես «Երկիրը երկիր է իր 
բնակիչներով» ասոյթը, որ ոչ միայն Հայաստանաբնակներուն կը 
վերաբերի այլ՝ «Երկրորդ հայրենիք»ի՝ ԼՈՍի մէջ  իրենց հանգրուանը 
գտածներու:
Ցաւը կայ ու կ՛ապրինք, եւ ոչ ոք ձեռնածալ չէ. Կը մնայ արդիւնքի մը 
սպասել. Աւարտը հակադրութիւններու: Բայց արդեօ՞ք գալու է այդ Օրը...

Անգամ Մը Եւս.
Մայր Աթոռը Կարմիր Գիծ Է

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան Ատենապետ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան նախկին ատենադպիր (2016 -2019)

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Հայայստանեայց Առաքելական Ս. 
Եկեղեցուոյ հոգեւոր եւ վարչական կեդրոնն է։
Մայր Աթոռը աշխարհասփիւռ հայութեան գերագոյն մասին սրբազան 
ուխտատեղին է եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան դարաւոր 
նստավայրը։
Մայր Աթոռի հովանիին ներքոյ կը գտնուին Հայ Եկեղեցուոյ պատմութիւնը 
ամփոփող պատմական յուշարձաններ, թանգարաններ, գրադարաններ, 
վեհարանն ու  նոյնինքն՝ Մայր Տաճարը, որոնք  կը ներկայացնեն  հայոց 
բազմադարեան պատմութիւնը, գրականութեան եւ արուեստի բացառիկ 
արժէքներն ու հոգեւոր մշակոյթի գանձերը:
Մայր Աթոռի գահակալը՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուոյ  հոգեւոր եւ նուիրապետական գերագոյն 
իշխանութիւնը կը ներկայացնէ ու անոր խորհրդանիշն է, ինչպէս Հայ 
եկեղեցուոյ միւս նուիրապետական աթոռներն ու անոնց խորհրդանիշերը 
հանդիսացող գահակալները կը ներկայացնեն Հայ ժողովուրդի խիղճն 
ու անոր ազգային պատկանելիութեան ու հաւատքին կողմնացոյցերն 
ու սիւները:
Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ մեզի համար սրբապղծութիւն 
է ցեխարձակում կատարել ազգային ժառանգութիւն ներկայացնող 
ոեւէ հաստատութեան կամ  խորհրդանիշի մը վրայ: Մենք չենք կրնար 
հանդուրժել ժողովրդային աժան դատումներով եւ առանց յստակ 
փաստարկումներու ու վաւերական յստակ տուեալներու կողմնորոշումներ 
եւ կեցուածքներ ու բամբասանք:
Այս մասին պէտք է միանգամընդմիշտ իմանան մօտիկն ու հեռաւորը, որ 
մեզի համար Մայր Աթոռը կարմիր գիծ է:

Արցախի Նախագահի Երդմնակալութեան Հանդիսաւոր 
Արարողութիւնը Պիտի Հեռարձակուի Ուղիղ Եթերով՝ 

Առանց Լրագրողներու
Սկիզբը Էջ 01

Ան գրած է.
«Լրատուամիջոցներու յարգելի՛ ներկայացուցիչներ,
Կը տեղեկացնեմ, որ Մայիս 21-ին` ժամը 18:00-ին, Շուշի քաղաքին մէջ 
կայանալիք` Արցախի Հանրապետութեան նախագահի երդմնակալութեան 
հանդիսաւոր արարողութիւնը ուղիղ եթերով պիտի հեռարձակեն՝ Արցախի 
հանրային, Հայաստանի հանրային, Երկիր մեդիա, Կենտրոն, ԱՐ հեռուստա-
ընկերութիւնները:
Պիտի ապահովուի նաեւ լուսանկարներու առցանց տրամադրումը:
Լրագրողների մուտքը դահլիճ չէ թոյլատրուած, որուն համար նախապէս 
ներողութիւն կը խնդրենք բոլորէդ»:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Պորուսիա Եւ Պայըրն Յաղթանակով Սկսան
Երկամսեայ դադարէ ետք Քորոնա 
ժահրի համաճարակին պատճառով, 
շաբաթավերջին վերսկսան Գերմանիոյ 
ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումնե-
րը եւ դարձան Եւրոպայի երրորդ 
ախոյեանութեան մրցումները, որոնք 
տեղի կ’ունենան Պելառուսիոյ եւ Ֆարօ 
Կղզիներու ախոյեանութիւններէն 
ետք: 26-րդ հանգրուանի ամենա-
հետաքրքրական մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Շալքէ04»ին դէմ: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, «Պորուսիա» աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործեց եւ չորս անպատասխան 
կոլեր նշանակեց: Հաալանտ 29-րդ, Ռաֆայէլ Կերրերօ 45-րդ, 63-րդ եւ Թորկան 
Հազար 48-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին կոլերը: Հազար, Պրանտթ՝2 եւ 
Հաալանտ կատարեցին փոխանցումները: 3-րդ դիրքը գրաւող «Լայփցիկ»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Ֆրայպուրկ»ի դէմ եւ խումբերը 
հաւասարեցան: Կուլտէ նշանակեց «Ֆրայպուրկ»ի կոլը 34-րդ վայրկեանին, 
իսկ Փուլսըն հաւասարեցուց հաշիւը 77-րդ վայրկեանին: Սարգիս Ադամեանի 
մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
13-րդ դիրքը գրաւող «Հերթա Պերլին»ի դէմ եւ կրեց իր 11-րդ պարտութիւնը: 
Խրուաթ Քրամարիչ եւ Ադամեան բացակայեցան խումբի կազմէն վնասուածքի 
պատճառով: Իսկ 4-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ» յաղթա-
նակ տանելով 12-րդ դիրքը գրաւող «Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ»ի դաշտին վրայ, 
գրաւեց 3-րդ դիրքը: Փլէա առաջին, Թիւրամ 7-րդ եւ Պենսեպայինի տուգանայի-
նով 73-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին խումբին կոլերը: «Այնթրախթ»ի միակ 
կոլը նշանակեց Անտրէ Սիլվան 81-րդ վայրկեանին: Առաջատար «Պայըրն 
Միւնիխ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող «Ունիոն Պերլին»ի 
դէմ: Հիւրերը տիրապետեցին մրցումին 68 առ հարիւր հաամեմատութեամբ եւ 
Լեվանտովսքի 40-րդ վայրկեանին, տուգանային հարուածով նշանակեց խումբին 
առաջին կոլը: 80-րդ վայրկեանին, ֆրանսացի Փավար հաշիւը դարձուց 2-0: 
«Պայըրն» տարաւ դժուար սակայմ համոզիչ յաղթանակ մը եւ ամրապնդեց 
իր առաջատարի դիրքը: Օրուան երկրորդ մրցումին, 10-րդ դիրքը գրաւող 
«Քէօլն» իր դաշին վրայ հաւասարեցաւ 15-րդ դիրքը գրաւող «Մայնց05»ի 
հետ: Վտանգաւոր գօտիին մէջ գտնուող «Վերտէր Պրեմըն»ը իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ եւ զիջեցաւ: Խումբին 
միակ կոլը նշանակեց Կապրէ Սելասին 30-րդ վայրկեանին, մինչ «Պայէր»ի 
կոլերը նշանակեցին Հավերցը 28-րդ, 33-րդ, Վայզըրը 61-րդ եւ Տեմիրպայը 
78-րդ վայրկեաններուն: «Պայէր» ամրապնդեց իր 5-րդ դիրքը եւ մօտեցաւ 4-րդ 
դիրքը գրաւող «Լայփցիկ»ին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Պորուսիա Տորթմունտ – Շալքէ04 4-0
- ՌՊ Լայփցիկ – Ֆրայպուրկ 1-1, - Հոֆընհայմ – Հերթա Պերլին 0-3
- Այնթրախթ Ֆրանք.  – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-3
- Աուկսպուրկ – Վոլֆսպուրկ  1-2
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Փատըրպորն 0-0 
- Քէօլն – Մայնց05 2-2, - Ունիոն Պերլին – Պայըրն Միւնիխ 0-2
-Վերտէր Պրեմըն – Պայէր Լեվերքուզըն 1-4
Դասաւորում.1)Պայըրն 58 կէտ 75-26, 2)Պորուսիա Տորթմունտ 54 կէտ 72-33, 
3)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 52 կէտ 52-31, 9)Հոֆընհայմ 35 կէտ 35-46:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 26 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 21 կոլ, 
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տորթմունտ 14 կոլ:

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
ՊԱԹԷ Եւ Թորփետօ Յաղթեցին
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները: Տեղի ունեցած 9-րդ հանգրուանի մրցումներու ամենա-
հետաքրքրականն էր «ՊԱԹԷ» - «Սլուցք» մրցումը: Առաջատար Պորիսովի 
«ՊԱԹԷ»ն փաստեց որ իր վերադարձը անակնկալ չէ, երբ իր դաշտին վրայ 
յաղթեց 2-րդ դիրքը գրաւող «Սլուցք»ին: Սերպ յարձակող Միլիչ 4-րդ վայրկեանին, 
կիսապաշտպան Սթասեվիչ 24-րդ վայրկեանին եւ յարձակող Նեխայչիք 70-րդ 

վայրկեանին նշանակեցին խումբին կոլերը: 3-րդ դիրքը գրաւող «Թորփետօ 
ՊելԱԶ»ը իր դաշտին վրայ յաղթեց 11-րդ դիրքը գրաւող «Կարատեյա»ին եւ 
ամրապնդեց իր դիրքը: Երիտասարդ յարձակող Հայկ Մուսահակեանի մաս 
կազմած Մինսքի «Էներկեթիք»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ վերադարձող, 6-րդ 
դիրքը գրաւող Պրեսթի «Տինամօ»ին դէմ եւ յաղթանակ տարաւ: Մոնթենեկրոցի 
Պաքիչ 40-րդ եւ Եուտչից 47-րդ վայրկեանին նշանակեցին «Էներկեթիք»ի 
կոլերը, իսկ Քիսլիաք 90+4-րդ վայրկեանին նշանակեց հիւրերուն կոլը: Հայ 
մարզիկը բացակայեցաւ այս մրցումէն: «Մինսք» - «Նիոման Կրատնօ» մրցումը 
յետաձգուեցաւ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ - Կարատեյա 3-1
- Էներկեթիք Մինսք  – Տինամօ Պրեսթ 2-1
- Շախտիոր Սալիկորսք – Սլավիա Մազիր 2-0
- ՊԱԹԷ Պորիսով - Սլուցք 3-0, - Պելշինա Պապրոյսք  – Վիթեպսք 1-1
- Տինամօ Մինսք  – Իսլոչ Մինսք  1-0
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 19 կէտ 19-9, Թորփետօ ՊելԱԶ 18 կէտ 12-5, 3)Էներկեթիք 
18 կէտ 12-9, 14)Նիոման 8 մ 8 կէտ 9-11:
Ռմբարկուներ.1)Գ.Քատիմեան-Նիոման 6 կոլ, 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 6 
կոլ, 3)Ու.Պալա-Սլուցք 4 կոլ:

ՖԻՖԱ Պիտի Չընտրէ
ՖԻՖԱ-ի գործադիր մարմինը որոշած է այս տարի չի կայացնել տարուան 
ամենալաւ տղայ մարզիկի, ամենալաւ կին մարզիկի, լաւագոյն տղայ եւ կին 
մարզիչի, ամենալաւ բերդապահի ընտրութեան հանդէսը:  

Հայաստանի Բարեկամական Մրցումներ
Լոռի, Ալաշկերտ, Շիրակ եւ Գանձասար 
Կապան Յաղթեցին
Ախոյեանութեան մրցումներու 
վերսկսումին որպէս նախապատ-
րաստութիւն, Վանաձորի «Լոռի»ն 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ երկրորդ 
դասակարգի «Մասիս»ի դէմ եւ 
յաղթեց 3-0 հաշիւով: Մասիերոն, 
Շահինեան եւ Աւագեան նշանակե-
ցին կոլերը:
Իսկ Երեւանի «Ալաշկերտ»ը մրցեցաւ 
երկրորդ դասակարգի «Լոքոմո-
թիւ»ին դէմ եւ յաղթեց 5-0 հաշիւով: 
Ալեքսանտր Կլիշիչ, Թիակօ Կալվաօ տուգանայինով, Էտկար Մանուչարեան, 
Նիքիթա Թանքով եւ Փափէ Քամարա նշանակեցին խումբին կոլերը:
Որպէս նախապատրաստութիւն Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 
վերսկսումին, «Ալաշկերտ» մրցեցաւ ախոյեան «Արարատ-Արմենիա»ի դէմ եւ 
մրցումը աւարտեցաւ 2-2 հաւասար հաշիւով:
Երկրորդ բարեկամական մրցումի մը ընթացքին, «Արարատ-Արմենիա»ն մրցեցաւ 
երկրորդ դասակարգի «Լոքոմոթիւ»ին դէմ եւ յաղթեց 4-1 հաշիւով: Յաղթող 
խումբի կոլերը նշանակած են Լուիս Օկանա՝ 2 եւ Նարեկ Ալավերտեան՝ 2:
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան վերսկսումին որպէս նախա-
պատրաստութիւն, «Փիւնիկ» մրցեցաւ «Նոա»ի դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ 
1-1 հաւասար հաշիւով: Վարդանեան նշանակեց «Փիւնիկ»ի կոլը, իսկ Թեոպալտ 
նշանակեց «Նոա»ի կոլը:
Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ երկրորդ դասակարգի «Վան»ի 
դէմ եւ տարաւ դժուար յաղթանակ մը 2-1 հաշիւով: Հրայր Մկոյեան եւ Մորի 
Քոնէ նշանակեցին խումբին կոլերը:
Երեւանի «Արարատ»ը առ ի նախապատրաստութիւն ախոյեանութեան 
մրցումներու վերսկսումին, Աւանի ակադեմիայի մարզադաշտին վրայ բարե-
կամական մրցում մը կատարեց երկրորդ դասակարգի «Լոքոմոթիւ»ին դէմ եւ 
ութ կոլնոց մրցումը աւարտեցաւ «Լոքոմոթիւ»ի 5-3 հաշիւով յաղթաանակով:
Հայաստանի ախոյեանութեան որպէս նախապատրաստութիւն, «Գանձասար-
Կապան» մրցած է «Ուրարտու»ի դէմ այս վերջինիս դաշտին վրայ եւ յաղթանակ 
տարած 2-0 հաշիւով: Գեղամ Յարութիւնեան նշանակած է «Գանձասար-
Կապան»ի երկու կոլերը, տուգանայինով 9-րդ վայրկեանին եւ 49-րդ վայրկեանին:



âáñ»ùß³µÃÇ / 20.05.2020  05

ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւնը 23 Մայիսին
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի գործադիր մարմինը իր վերջին ժողովին 
որոշած է երկրի ֆութպոլի ախոյեանութիւնը շարունակել 23 Մայիսէն սկսեալ 
առաջին դասակարւժգին համար եւ 30 Մայիսին, երկրորդ դասակարգին համար:
18-րդ հանգրուանի մրցումները տեղի պիտի ունենան առանց մարզասէրներու: 
Յետագային, ֆետերասիոնը պիտի հետեւի առողջապահութեան նախա-
րարութեան ցուցմունքներուն մրցումները նոյն ձեւով պահելու կամ փոխելու 
համար:

Ռէալ Մատրիտի Մրցավայրի Փոփոխութիւն
Սպանիոյ «Ռէալ մատրիտ» ակումբի տնօրէնութեան առած որոշումին համեմատ, 
խումբը իր դաշտին վրայ տեղի ունենալիք բոլոր մրցումները պիտի կատարէ իր 
մարզուած դաշտին, «Ալֆրետօ Տի Սթեֆանօ»ի անուան մարզադաշտին վրայ, 
մինչեւ Յունուար 2021: 

Սպանիոյ Մէջ Արտօնուեցան Խմբային 
Մարզումները
Սպանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը ակումբներուն արտօնած է խմբային 
մարզումներ սկսիլ, պայմանաւ որ խումբը 10 հոգիէ աւելի չըլլայ: Սպանիոյ 
ֆութպոլի ախոյեանութեանը պիտի վերսկսի 12 Յունիսին, ըստ ֆետերասիոնի 
որոշումին:

Բրիտանական Կառավարութիւնը Թոյլատրած Է
Ըստ Marca պարբերաթերթին, Բրիտանիոյ կառավարութիւնը թոյլատրած է 
Անգլիոյ ախոյեանութեան վերսկսումը: Մրցումները պիտի սկսին 1 Յունիսին, 
առանց մարզասէրներու: Ախոյեանութեան մրցումները դադրած էին Քորոնա 
ժահրի համաճարակին պատճառով: 19 Մայիսէն սկսեալ Անգլիոյ մէջ սկսան 
խումբերու խմբային մարզումները: 
Մարզուող խումբերը մեծ թիւով պիտի չանցնին եւ պիտի յարգուին առողջա-
պահական բոլոր ցուցմունքները:

Պունտեսլիկայի Նոր Օրէնքը
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան՝ Պունտեսլիկայի կազմակերպիչ մարմինը, 
նկատի առնելով ՖԻՖԱ-ի որոշումը, նաեւ թոյլ պիտի տայ փոոխութիւն կատարել 
իւրաքանչիւր մրցումի ընթացքին: Այս օրէնքը նկատի առնուած էր Քորոնա 
ժահրի համաճարակէն ետք մարզիկներու մարզավիճակը նկատի ունենալով:

Իտալական Ութ Ակումբներ Դէմ
Իտալական շարք մը ակումբներ ինչպէս «Քալիարի», «Աթալանթա», «Միլան», 
«Ինթէր Միլան», «Նափոլի», «Սամփտորիա», «Հելաս Վերոնա» եւ «Ճենովա» 
չեն փափաքիր մարզումները շարունակել Իտալիոյ ֆետերասիոնի նշած 
պայմաններով: Ըստ այդ օրէնքին, ակումբներու անձնակազմի Քորոնա 
համաճարակէ ոեւէ անձի վարակուելու պարագային, ամբողջ խումբը երկու 
շաբաթ պէտք է մեկուսացուի: Ըստ նախատեսուածին, Իտալիոյ ախոյեանութիւնը 
պիտի վերսկսի 13 Յունիսին:

Ռոմայի Մարզիկներ Վնասուածք Ստացած Են
Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբը սկսաւ իր մարզումներուն մէկ շաբաթ առաջ: Երեք 
մարզիկներ՝ Փաու Լոփէս, Տիեկօ Պերոթթի եւ Տանիէլ Ֆուաթօ վնասուածք 
ստացած են:

Մխիթարեանի Հարցազրոյցը
Հայաստանի հաւաքականի եւ Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբի կիսապաշտպան 
Հենրիխ Մխիթարեան Հայաստանի մէջ Իտալիոյ դեսպանատան տուած իր 
հարցազրոյցին մէջ հաստատած է, թէ առաջին օրէն սիրած է «Ռոմա» ակումբի 
մթնոլորը: Ան ճիգ պիտի թափէ ակումբին հետ գոնէ մէկ Չեմփիընզ Լիկի տիտղոս 
շահելու: 

Բաղդատելով ուքրանական, գերմանական, անգլիական լիկաները, ուր ան 
մրցած է իտալակաան լիկային հետ, ան այս վերջինը կը գտնէ իւրայատուկ 
եւ տեւաբար զարգացող լիկա մը: Իտալական լիկան 20 տարուան մէջ մեծ 
զարգացում արձանագրած է, ըստ Մխիթարեանի: «Ռոմա» ն հրաշալի եւ 
տաղանդաւոր ֆութպոլիստներ ունի:
Ան գիտէ որ իր ասպարէզի աւարտին շատ ժամանակ չէ մնացած եւ անոր 
համար իր կարելին պիտի ընէ լաւ յիշատակ ձգելու իր մասին ակումբին մէջ 
տիտղոս մը շահելով: Մխիթարեան աւելցուցած է, թէ եթէ նորեկներ իրմէ բան 
կը սորվին, ուրեմն ինք հրաշաալի աշխատանք կատարած է եւ լաւ մարզիկ 
եղած է, որ իր երազն էր:

Տիպալա Պիտի Մնայ Եուվենթիւսի Մէջ
Իտալիոյ «Եուվենթիւս» ակումբի տնօրէնութիւնը եւ արժանթինցի յարձակող 
Փաուլօ Տիպալա համաձայնած են համաձայնագրի երկարաձգման պայմաննե-
րուն շուրջ: Ըստ նոր համաձայնագիրին, մարզիկը պիտի մնայ Թորինոյի մէջ 
մինչեւ 2025-ի Յունիսը: Մարզիկին տարեկան աշխատավարձը պիտի ըլլայ 
7,5 միլիոն եւրօ:

Մպափէ Պայման Դրած Է
Ֆրանսայի «Փարի Սէն Ժերմէն»ի յարձակող Քիլիան 
Մպափէ, որու համաձայնագիրը կ’աւարտի 2022-
ի Յունիսին, կը մտածէ ՛յօդուած մը աւելցնել նոր 
համաձայնագիրին վրայ, որ թոյլ կու տայ իրեն յարմար 
վճարումի մը փոխարէն ստորագրել «Ռէալ Մատրիտ»ի 
կամ «Լիվըրփուլ»ին միանալու: Դրուած այս պայմանը 
կրնայ դժուարացնել բանակցութիւնները երիտասարդ 
մարզիկին եւ «Փարի Սէն Ժերմէն»ի տնօրէնութեան 
միջեւ: Մպափէ կարծես կը պարաստուի հեռանալու 
ֆրանսական ակումբէն:

Ուրալ Պիտի Սկսի Մարզուիլ
Ռուսիոյ ախոյեանութեան մաս կազմող Եքա-
թերինպուրկի «Ուրալ»ը, որու մաս կը կազմէ 
Հայաստանի հաւաքականի կեդրոնական 
պաշտպան Վարազդատ Հարոյեանը, յաջորդ 
շաբաթ պիտի վերսկսի իր մարզումները: Հարկ 
է նշել, թէ Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները պիտի վերսկսին 21 Յունիսին:

Փորթուկալի Ախոյեանութիւնը Պիտի Վերսկսի
Փորթուկալի ֆութպոլի ախոյեանութեան կազմակերպիչները որոշած են 
ախոյեանութեան մրցումները վերսկսիլ 4 Յունիսէն սկսեալ: Մրցաշարքի 
աւարտին կը մնայ 10 հանգրուան: Առաջատարն է «Փորթօ» ակումբը:

Ճատրակ
Ազգերու Լիկայի Մրցաշարք
Չինաստան Շահեցաւ Տիտղոսը
Ճատրակի Ազգերու Լիկայի առցանց մրցաշարքի աւարտական մրցումին 
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
ԱՄՆ – Չինաստան 2-2, - Քարուանա – Ուէյ 1-0,  Լիրէն – Նաքամուրա 0,5-0,5
Քրուշ – Հու 0,5-0,5, Եանկյի – Սօ 1-0
Չինաստան շահեցաւ տիտղոսը, որովհետեւ մրցաշարքի աղիւսակին առաջին 
դիրգը գրաւած էր: ԱՄՆ գրաւեց 2-րդ դիրքը, Եւրոպա՝ 3-րդ, Ռուսիա՝ 4-րդ, 
Հնդկաստան՝ 5-րդ եւ Աշխարհ՝ 6-րդ: Չինաստանի հաւաքականին մաս կը 
կազմէին՝ Տինկ Լիրէն, Ուանկ Հաօ, Ուէյ Եի, Եիֆան Հու, Եու Եանկյի եւ Ժու 
Ուենժուն: Խումբին պատասխանատուն էր Եէ Ժիանկչուանը: Եւրոպայի 
խումբին մաս կը կազմէին Մաքսիմ-Վաշիէ-Լակրաւը, Լեւոն Արոնեանը, Անիշ 
Կիրին, Եան-Քրիշթոֆ Տուտան, Աննա Ծակնիծէն եւ Աննա Մուզիչուքը: Խումբին 
պաասխանատուն էր Կարի Գասպարովը:
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Արգելափակում է. Թափառող Միտքեր՝ Արուեստի, Գրականութեան Եւ 
Քննադատութեան Մասին

Մշակոյթը նախ եւ առաջ ոճի նոյնութիւն մըն է,
 որ կը յայտնուի ազգի մը բոլոր գործունէութիւններուն մէջ:

Ֆրէտէրիք Նիցչէ

Այս կիրակի առաւօտ, Հրեշտակներու քաղաքէն ել-նամակով ստացայ 
երկտող մը՝ կցուած լուսանկարով: Գրող եւ մտաւորական ընկեր մը 
կ’ըսէ, որ իր պարտէզին մէջ կը մշակէ եւ կը հասցնէ լոլիկ, վարունգ, 

գետնախնձոր, պղպեղներ, կանաչ սոխ, սմբուկ, դդում, որթատունկ, 
նորաշխարհ, կիտրոն, մանտարին եւ սեւ թուզ…
Նուազ յաջողութեամբ, Լոյսերու քաղաքին կից տանս փոքրիկ հողամասին 
վրայ ես ալ կը փորձեմ աճեցնել լոլիկ, դդում, սամիթ, մորմենի, արքայամոր, 
լուբիա, թուզ, խնձոր (ծիրանենին եւ սալորենին չորցան), կեռաս, կը բուսնին 
ծոթրին եւ անանուխ, սխտորուկը մերժեց ծլիլ, կանաչին գոյն կու տան 
վարդենիները, որոնց մէջ է Երուսաղէմի կոչուած տեսակը, զոր կ’օգտագործեն 
անուշ պատրաստելու համար:
Մեկուսացման ձանձրոյթին կեանք տալու ձեւ, որուն կը հետեւի թռչկոտող 
մտածումը:
Եթէ Հայաստանի գիւղերուն եւ շէներուն մէջ, Սիսիան, Եղվարդ, Մեղրի, 
Խնձորեսկ, անոնց կից հողերուն վրայ հայ մարդոց հաստատուելու 
պայմանները ստեղծուէին, փոխանակ թխմուելու թխմուած Երեւան, 
Հրեշտակներու քաղաքի բնակիչ մտաւորականը կամ Էյֆէլեան Աշտարակը 
դիտողը, նոյնքան սիրով լոլիկ, սոխ, դդում, եւ պտուղներ հոն կը մշակէին… 
շարունակելով հանդերձ իրենց միտքի աշխատանքը… Եթէ այդ ընելու 
համար հայրենիքը դիւրութիւններ ընծայէր, անոնք ալ, փոխանակ Երեւանի 
այսպէս կոչուած էլիտար բարձրայարկ շէնքերուն մէջ մեկուսանալով կարօտի 
զգացումներ չփորձէին բաւարարել… Եթէ, եթէ…
Ինչպէս ըրած է Հրեշտակներու քաղաքէն ուրիշ հայրենակից մը, գիւղի մը 
մէջ տնկած է երեք հազար պտղատու ծառ: Վերադարձ դէպի Հայաստան, 
վերադարձ դէպի բնութիւն: Այս ազգասիրական շատախօսութիւն չէր, ո՛չ ալ 
ինքնահիացման լրագրութիւն կամ գրականութիւն:
Հայրենիքը եթէ դիւրացնէր վերադարձը բանաստեղծին, գրողին, իմաստա-
սէրին, գեղանկարիչին, դեռ հայրենիքի հանդէպ անխառն սէր ունեցողներուն 
(խօսքը չի վերաբերիր հայութիւնը այլ փառասիրութիւններու որպէս հարթակ 
գործածողներուն), որպէսզի հայու տաղանդը եւ քրտինքը չհոսէին ուրիշներու 
աւազանին մէջ, եւ հայ արուեստագէտը,- նկարիչ, բանաստեղծ, երաժիշտ,- 
ինքնահաստատման համար չաւազախրէր կապկումներու մէջ:
Հայերէն բառերը երաշխիք չեն հայ բանաստեղծութեան: Ինչպէս որ 
հայկականութեան եւ ազգի գոյատեւման երաշխիք չեն կիրակնօրեայ 
խորովածի հանդիպումները, պոլսական փլաքին, արաբական լէհմէճիւնը, 
որ Հայաստան հասնելով եղած է լահմաջո…
Եթէ քննական այս ակնոցով մօտենանք սփիւռքն(ներ)ի բանաստեղծներու 
արտադրութեան, դիւրաւ պիտի տեսնենք, որ հայերէն բառերը, միտքերը, 
զգացումները, տեսիլքները, կը ձուլուին վարձու կաղապարներու մէջ, 
քանի որ անոնց մէջ չենք գտներ հողը, պատմութեան եւ մարդոց կերտած 
զգացումներու եւ բառի հրաշք ժառանգութիւնը: Նոյնը յաճախ կը տեսնենք 
Հայաստան՝ վասն արդիականութեան, այլ արդիականացումներու շարքին: 
Երբեմն կը մտածեմ, որ եթէ այդ գրուածներուն մեծ մասը համակարգիչը 

թարգմանէր այս կամ այն լեզուի, ո՛չ ոք պիտի մտածէր, որ այդ տողերը 
նախապէս հայերէն եղած են:
Եթէ գէթ գրականութեան, բանաստեղծութեան եւ ընդհանրապէս արուեստնե-
րու գնահատման պարագային, իրաւ քննադատութիւն ունենայինք, 
սեփական արժէքները կը յայտնաբերուէին, առանց կողմնապաշտական 
հաճոյակատարութիւններու, կը ճշդուէին, թէ ո՞ր ստեղծագործութիւնները 
օտարի անդաստանին կապկումներն են, ապաշնորհ ներածումներ: Փիքասոն 
մեծ նկարիչ է, զայն կապկող հայը կապկող է, ընդօրինակող է, մեծ չէ: 
Կապկողը ապահովաբար կը տառապի խորքի պակասէ, նոյնիսկ եթէ 
«արդիականասէր պալատականներ» ունենայ:
Այսօր մենք չունինք իր անուան արժանի գրական քննադատութիւն: Ան կը 
ծանծաղի գրախօսականի մակարդակին: Ճշմարիտ գրական քննադատու-
թիւնը ընդհանրապէս արուեստի քննադատութիւնը,- քննադատութիւն եզրը 
բացասական իմաստ չունի,- ինքնին ստեղծագործութիւն է, քանի որ կը 
միտի խօսեցնել ընտրուած առարկան. վէպ, բանաստեղծութիւն, գեղանկար, 
քանդակ, համանուագ: Օրինակ, Աւետիս Ահարոնեան երբեք չէ յաւակնած 
գրական կամ արուեստի քննադատութիւն ընել, բայց իր «Իտալիայում» 
գիրքին մէջ այս հարցը լուսաբանող էջ մը կայ: Կանգնած Միքէլ Անճելոյի 
«Մովսէս»ի կոթողական գործին դիմաց, Աւետիս Ահարոնեան կը կարդայ 
«Մովսէս»ի պատմութիւնը եւ պատգամը, կը տեսնէ թէ ինչպէ՞ս Մովսէս 
ոտքի պիտի ելլէ եւ առաջնորդէ իր ժողովուրդը: Այսինքն, քարեղէն տուեալէն 
կ’արտահանուին իմաստը եւ խորհուրդը, քննադատ եւ ստեղծագործող 
իրարու կը հանդիպին, այսօր նորոյթ բառով պիտի ըսէինք՝ empathie-ով, 
բաժնեկցելով տեսիլք եւ ապրում:
Գրական կամ արուեստի քննադատութիւնը գործը պէտք է կարենայ դուրս 
բերել էջէն, պատուանդանէն, շրջանակէն, անով տեսնելու համար աշխարհը, 
շրջապատը, խորհուրդները, ճիշդ այնպէս, ինչպէս հին Յունաստանի 
Տելփի քրմուհին կը կարդար խորհուրդները եւ պատգամները: Այսինքն 
երթալ ըսուածէն, կտաւի ներկէն, մարմարէն անդին, հասկնալու եւ 
տեսնելու համար իմաստը եւ գեղեցիկը՝ որոնք կրկնութիւնները չըլլան 
այլ տեղ եւ այլ պահու մը ըսուածի, լսուածի, տեսնուածի: Գրականութեան 
եւ արուեստի խորքային քննադատութիւնը, արագ եւ բազմատեսակ 
հաղորդակցութիւններու յառաջացուցած խճողումին եւ ճնշման պատճա-
ռով, կ’այլասերի քարոզչական-լրագրական  գրախօսականներով, 
զարդարուն ծանուցումներով: Հրապարակային ելոյթներու ընթացքին, 
շնորհանդէսներու, խնդրուած-ապսպրուած գրախօսականներու մէջ, կը 
բացակային արդար գնահատումները: Եթէ լսենք ըսուածները եւ գրուածները, 
այն տպաւորութիւնը կ’ունենանք, որ այս կամ այն գործը դարագլուխ կը 
բանայ: Եւ այդ գնահատականները կը մոռցուին:
Գրականութեան եւ արուեստի քննադատութիւնը պէտք է խօսի գործի 
ինքնատպութեան, գեղեցկութեան եւ խորքի մասին: Այս երեքի համագումար 
եզրակացութիւնը պէտք է ըլլայ ներկայութիւնը թռչող մտածումի, առինքնող 
գեղեցիկի եւ նուաճող մարդկայնութեան: Այս երրորդութիւնը կը չափուի նոյն 
գործը կրկին եւ կրկին կարդալու, դիտելու եւ լսելու ցանկութեամբ, անոնց 
արձագանգով: Աւելին. գործի մը արժէքը կը չափուի անով, որ ընթերցողը 
կամ արուեստասէրը նախապէս լսածի, կարդացածի եւ տեսածի զգացումը 
չ’ունենար: Գտնուա՞ծ էք Լէոնարտօ տա Վինչիի Ժոքոնտին դիմաց, եւ երբ 
ուզած էք վերադառնալ եւ կրկին դիտել, երրորդ անգամ դիտել, առիքնուած 
էք, այդ կը փաստէ, որ իրաւ ստեղծագործութեան դիմաց կը գտնուիք: Կամ 
երբ տարիներ վերջ կրկին կը յիշէք Մեծարենցի կամ Չարենցի տողերը, 
պահած կ’ըլլաք դրոշմը, այդ կը վկայէ յաջողած ստեղծագործութեան մասին: 
Տիտղոսաւորի մը կամ հեղինակաւորի մը գրախօսականը կամ ներկայացումը 
անպայման երաշխիք չեն գործի մը իրաւ արժէքին:
Գործ մը, գրական կամ արուեստի, ժամանակի եւ մարդու շնչառութիւնը 
պէտք է ունենայ: Գրական եւ արուեստի քննադատները այդ շնչառութիւնը 
պէտք է որ կարենան արտահանել, զգացնել, ցոյց տալ: Եթէ այդ շնչառութիւնը 
բացակայի, գործը ստեղծագործական իրաւ կնիք չ’ունենար: Իսկ ընթերցողը 
գրական կամ արուեստի գործին ընդմէջէն ինքզինք պէտք է կարենայ սեւեռել:
Ստեղծագործութիւնը միաժամանակ գրականութիւն է, բազմերանգ 
պատկեր եւ դաշնութիւններու ձայն է, քաղաքականութիւն է (բառին ազնիւ 
իմաստով), իմաստասիրութիւն եւ իմաստութիւն է: Քննադատը բազմածալ 
ինքնատպութիւններու արտահանողը պիտի ըլլայ, իրապէս արժեւորելու 
համար գործը, ինչ որ յաճախ ապսպրուած օրաթերթային գրախօսականներու 
մերժումն իսկ է: Փապլօ Փիքասոն ինք է, իր հետեւորդը, զինք կապկողը, անոր 
շուքին ծուարելով հռչակ եւ յաջողութիւն հետապնդողը կապկող է, կրկնող:
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Դուք ախտաւոր և ախտածին տիրակալներ,                                                                                                                                
Միջազգային գերուժերի ճորտ-վասալներ,
Քանի մնաք պատմական այս հանգրուանում                                                                                                                                 
Չի կայանայ բարեկարգում Հայաստանում։

                                ԺՈՐԱ ՀԱՆԲԱՐՉԵԱՆ

Արգելափակում է. Թափառող Միտքեր՝ Արուեստի, 
Գրականութեան Եւ Քննադատութեան Մասին

Պիտի Շարունակենք Զօրակցիլ Լեռնային Ղարաբաղի 
Բանակցութիւններուն. Թրամփ

Բայց յաճախ, մտաւորական ծուլութեամբ, 
կը գոհանանք հասարակ տեղիքի, հանրային 
կարծիքի բաւարարման ինքնագոհութեամբ, 
ամբոխավարական տխրութիւններու տուրք կու 
տանք, եւ իրաւ արժէքներու կողքով կ’անցնինք, 
հաճոյակատարութեամբ՝ ինքնատպութեան 
մարմաջով մրոտուած էջը կամ ընդօրինկուած-
գունաւորուած կտաւը կը համարենք ստեղծա-
գործութիւն:
Երբ գործ մը չի քննադատուիր, կ’արժանանայ 
միայն գովեստի, ճապաղ խօսքի, արդէն կը մնայ 
տպուած թուղթի էջին կամ շրջանակուած կտաւին 
վրայ:
Գրական եւ արուեստի իրաւ քննադատութիւնը 
ինքնին պեղող ստեղծագործութիւն է: Այդ ըրած 
է Յակոբ Օշական:
Իմաստուն խօսք ըսած է ԺԹ դարու մեծ գրող 
Կիւսթաւ Ֆլոպէր. «Որքան գործ մը լաւ է, այնքան 
դէպի իրեն կը քաշէ քննադատութիւնը: Ճիշդ 
այնպէս, ինչպէս սպիտակ կտաւը՝ ոջիլները»*:
Հայ գրողներու պարագային երբեմն, յաճախ, 
ականջալուր կ’ըլլանք Նոպէլեան մրցանակ 
ստանալու ցանկութիւններու: Ե՞րբ այդ ցանկու-
թիւնները անցած են իրաւ քննադատութեան 
բովէն: Չինացին եւ ճափոնցին իրենք զիրենք 
կրցա՞ծ են սեւեռել ցանկութիւններու այդ երկերուն 
մէջ:
Աւելի ճիշդ, այսօր ունինք գրականագիտութիւն, 
որ այլապէս կարեւոր ուսում է, բայց  չունինք 
արժէքները արտահանող իրաւ քննադատութիւն:
Իսկ լրագրական գրախօսականը սահմանափա-
կում է, եւ շնորհահանդէսները՝ անվաղորդայն 
ամբոխահաճութիւն:
Հայաստան, Ծաղկաձորի գրողներու տան մէջ, 
համագումարի մը, խօսեցայ գրական քննա-
դատութիւնը վերականգնելու մասին: Բայց կը 
մնանք գրախօսականի, յաճախ խնդրուած-
ապսպրուած, գիրքի մը ներկայացման խօսքի, 
երբեմն ալ աղմուկի, սահմաններուն մէջ:
Գրադարանէս վար առի ժամանակակից 
բանաստեղծ Արտեմ Յարութիւնեանի «Յուդայի 
արձակուրդը» գիրքը (ՀԳՄ հրտարակչութիւն, 

2003, 456 էջ):
Կրկին կարդացի Արտեմ Յարութիւնեանի թռիչք, 
ցաւ, գերանցում ունեցող բանաստեղծութիւննե-
րը, ուր կան իրաւ կեանքը երկրին, քաղաքին, 
ընկերութեան, աւերին, չարին, անոնց հունով 
ժայթքող զգացումներուն եւ իմաստութեան, 
բարոյականութեան եւ անոր հակառակին:
Մտածեցի, որ վերեւ նշուած նոպելեանական 
փառասիրութիւններու բաւարարութիւն կրնայ տալ 
այս բազմահանդէս հատորը, եթէ թարգմանուի, 
գրադատուի, ներկայացուի, համալսարաններու 
մէջ ուսումնասիրուի, հասնի նաեւ անոնց՝ որոնք 
իրաւ գրականութիւն կ’որոնեն… մրցանակ տալու 
համար:
Բայց նախ մենք պէտք է որ կարդացած ըլլանք 
Արտեմ Յարութիւնեանի, կամ ուրիշի մը 
ժամանակը դրոշմած գործերը:
Յիշեցում մը. ինչո՞ւ Արտեմ Յարութիւնեանի 
բանաստեղծութիւնները սփիւռքեան լայն 
հասարակութեան սեփականութիւնը չեն դառնար, 
ինչո՞ւ իր գիրքերը մեսրոպեան հարազատ 
ուղղագրութեամբ լոյս չեն տեսներ, ինչո՞ւ չեն 
թարգմանուիր ֆրանսերէնի, անգլերէնի, 
գերմաներէնի, հասնելու համար մտաւորական 
շրջանակներու եւ զանգուածին: Այդ կ’ըլլայ 
մրցանակներու յաւակնութեան առաջնորդող 
ճանապարհը, ստեղծագործութիւնը դուրս կը 
հանէ մեր «փոքրիկ ածու»էն:
Արտեմ Յարութիւնեանի պարագան օրինակ մըն է:
Այս աշխատանքին համար անհրաժեշտ է 
նաեւ համադրական կազմակերպութիւնը: 
Հայաստան-սփիւռք մշակութային իսկական 
բարձրամակարդակ համագործակցութիւն,- ո՛չ 
ընկերահամակրական,- միջազգային հրապարակ 
գալու համար:
Երէկ տարտղնուած էինք: Մնալով հանդերձ 
այդ վիճակին մէջ, հիմա նաեւ համավարակը 
մեզ մեկուսացուցած է: Ինչպէ՞ս ճամբայ պիտի 
հարթենք հայ միտքի եւ տաղանդի զարգացման 
եւ ճառագայթման համար: Այս ո՛չ գինեձօն է, ո՛չ 
բանակռիւ, ո՛չ ալ շքանշանային անմահութիւն:
Ամպերէն իջնելով, անհրաժեշտ է ճիշդ ներդրում 
կատարել եւ ճիշդ մարդը դնել ճիշդ գործին 
գլուխը…

Ատրպէյճանական «Ռիփորթ» կայքը կը հաղորդէ, 
որ Ատրպէյճանի անկախութեան տօնին առիթով, 
այդ երկրին նախագահ Իլհամ Ալիեւին յղած իր 
նամակին մէջ Միացեալ Նահանգներու նախագահ 
Տանըլտ Թրամփ գրած է հետեւեալը.
«Իբրեւ ԵԱՀԿի Մինսկի խմբակի համանախագահ, 
մենք պիտի շարունակենք զօրակցիլ Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան մնայուն եւ խաղաղ 
լուծում գտնելու բանակցութիւններուն:Միա-
ցեալ Նահանգները կը զօրակցի Ատրպէյճանի 
գերիշխանութեան եւ անկախութեան: Միացեալ 
Նահանգները եւ Ատրպէյճան շուրջ 30 տարի 
գործակցած են՝ ամրապնդելու համար 
միջազգային ապահովութիւնը, եւրոպական 
ուժանիւթի ուղիները եւ աղբիւրները բազմազան 
դարձնելու ու մեր երկու մեծ պետութիւննե-
րու ժողովուրդներուն համար աւելի պայծառ 
ապագայ մը կերտելու համար: Կը գնահատեմ 

այդ ոլորտներուն մէջ Ատրպէյճանի կենսական 
մասնակցութիւնը եւ կը քաջալերեմ բոլոր քայլե-
րը, որոնք ժողովրդավարական կառավարում կը 
ջատագովեն ու կը պաշտպանեն իրաւունքները 
եւ ազատութիւնները, զորս խոստացած ենք 
պաշտպանել: Միացեալ Նահանգները Ատրպէյճա-
նի ժողովուրդին կողքին կը կանգնի` ընդդէմ 
«Քորոնա» ժահրի համաճարակին»:
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Հանգուցեալ ԳՐԻԳՈՐ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆի ընտանիքին կողմէ կու գանք 
մեր խորին շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնե-
լու բոլոր կուսակցական եւ Միութենական Մարմիններուն եւ մեր  
հարազատներուն, որոնք մխիթարեցին մեզ իրենց ցաւակացական 
խօսքերով, բացիկներով, հեռախօսային զանգերով ու էլեկտրոնային 
կապերով: Շնորհակալութիւն նաեւ բոլոր անոնց որոնք փոխան 
ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարեցին Պէյրութի Վահան 
Թէքէեան Վարժարանի “Գրիգոր եւ Մաքրուհի Քիւրէճեան Կրթական 
Ֆոնտ” ին:

Մաքրուհի Քիւրէճեան, Մայտա Քիւրէճեան, Արսէն եւ Մարինա 
Սարաֆեան եւ Սարօ եւ Հիլտա Յարութիւնեան եւ զաւակունք

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

“Քորոնա” ժահրին ստեղծած ճգնաժամը Լիբանանի ընկերատնտեսա-
կան դժուարութիւններուն դիմաց, եւ անոր զուգահեռ կատարուած 
նիւթաբարոյական աջակցութիւնները,  իրենց կարգին կը փարատեն 
ամէն տեսակ խոչընդոտ։
Հետեւաբար՝ Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին կրթական ընթացքը 
կենսունակ աւիշով պահելու համար, վարժարանս շնորհակալութեամբ 
կը ստանայ հետեւեալ նուիրատուութիւնը.֊
Տիար Վարդան Նազիրեան   2.000.000 լ.ո.

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Տնօրէնութիւն ու Հոգաբարձութեան կազմ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

Միացեալ Նահանգներու Միջազգա-
յին զարգացման գործակալու-
թեան եւ Հայաստանի վարչապե-
տի աշխատակազմին միջեւ ստո-
րագրուեցաւ «Աւելի մասնակցա-
յին, արդիւնաւէտ եւ հաշուետու 
կառավարման զարգացման 
ուղղուած համագործակցութեան 
համաձայնագիր»ի փոփոխութիւնը, 
որուն համաձայն, համաձայնագիրով 
տրամադրուող օժանդակութիւնը  
աւելցաւ 11.5 միլիոն ամերիկեան 
տոլարով:
Այս փոփոխութեամբ 2013-ին 
ստորագրուած համաձայնագիրով 
յատկացուող օժանդակութեան 
ընդհանուր գումարը դարձաւ 51.4 
միլիոն տոլար: Համաձայնագիրը կը 
միտի աջակցիլ ժողովրդավարական 
կառավարման բարեփոխումներուն:
Միացեալ Նահանգներու Միջազգա-
յին զարգացման գործակալութեան 
օժանդակութիւնը նաեւ կ՛ուղղուի  
քաղաքացիական հասարակութեան 

ՀՀ առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան այսօր յայտնած 
է, որ մօտ օրերս «Քորոնա» ժահրի 
քննութեան ենթարկուած եւ 
դրական արդիւնքով հարիւրաւոր 
քաղաքացիներ, որոնք չունին 
ախտանշաններ կամ անոնք թեթեւ 
են, մեկուսացման վայրերէն պիտի 
վերադառնան տուն, ինչպէս նաեւ 
անոնք, որոնք նոր ախտորոշուած 
են եւ թեթեւ կը տանին ժահրը պիտի 
չմեկուսացուին հիւրանոցներուն 
կամ հիւանդանոցներուն մէջ, այլ 
անոնք նոյնպէս պիտի մնան տունը՝ 
բժիշկներու հսկողութեան տակ։
Դիմելով բժիշկներուն ան ըսած է. 
«Տնային հսկողութիւնը պիտի իյնայ 
ձեր բոլորին ուսերուն վրայ, ինչպէս 
թեթեւ ախտանշաններ ունեցող 
սուր շնչառական վարակներով մեր 
քաղաքացիներու հսկողութիւնն է»:
Նախարարը յայտնած է, որ այս 
փոփոխութիւնը պայմանաւորուած 
է երկու հանգամանքով:
Առաջինը` դրական ախտորոշում 
ունեցող քաղաքացիներու թիւն է, 
որ օրէ օր կ՛աճի, իսկ երկրորդը` 

եւ տեղեկատուական  ծրագիրներու, 
որոնք կը բարձրացնեն քաղա-
քացիական աշխուժութիւնը եւ 
իրազեկութեան մակարդակը ու 
կը խթանեն տեղեկատուութեան 
բազմազան եւ առարկայական 
աղբիւրներու հասանելիութիւնը` 
առանձնակի շեշտադրելով տեղե-
կատուական գրագիտութիւնը:
Նաեւ, Հայաստանի տնտեսութեան 
նախարարութեան հետ ստո-
րագրուած համաձայնութեամբ՝ 
որոշուեցաւ 7.5 միլիոն տոլարի 
յաւելեալ նպաստ տրամադրել 
համակողմանի տնտեսական աճ 
ապահովելու, աւելի բարենպաստ 
գործարար միջավայր ստեղծելու 
եւ տնտեսութիւնը աւելի մրցունակ 
դաձնելու ջանքերուն, այսպէսով, 
2010ին ստորագրուած համա-
ձայնագիրով յատկացուող օժանդա-
կութեան ընդհանուր գումարը դար-
ձաւ 91.8 միլիոն տոլար։

անախտանիշ դէպքերու վարման 
ռազմավարութեան փոփոխութիւնն 
է` մահճակալներու եւ այլ միջոցնե-
րուն լաւ օգտագործման տեսանկիւնէ:
«Ռազմավարութեան այս փոփո-
խութիւնը սահուն իրականացնե-
լու համար Առողջապահութեան 
ազգային հիմնարկը (ԱԱՊ) պիտի 
իրականացնէ COVID-19 դրական 
հիւանդներու տնային պայմաննե-
րու մէջ վարման ընթացակարգե-
րու լայնածաւալ հեռավար դաս-
ընթացքներ: ԱԱՊ օղակի եւ 
հիւանդանոցային համակարգի կապը 
արդիւնաւէտ ձեւով պահելու համար 
ՀՀ ԱՆ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
հիւանդանոցին մէջ պիտի հիմնուի 
բժիշկներու համար նախատեսուած 
զանգերու կեդրոն, ուր «Քորոնա»-
ով հիւանդութեան բուժման 
աւելի մեծ փորձ ունեցող բժիշկ-
մասնագէտները խորհրդատուու-
թիւն պիտի տրամադրեն իրենց 
գործընկերներուն թէ՛ մեթոտա-
կան հարցերու, թէ՛ հիւանդներու 
վերաբերեալ»,- նշած է նախարարը:

Միացեալ Նահանգներու Միջազգային 
Զարգացման Գործակալութենէն Յաւելեալ 19 

Միլիոն Նպաստ՝ Հայաստանին

«Քորոնա»-ով Վարակուած Թեթեւ 
Ախտանշաններով Հիւանդները Տուն Պիտի Մնան

Միջազգային Èáõñ»ñ


