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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 10,529,374 (1,350.8/1 միլիոն), մահացած են 512,121 (65.7 /1 միլիոն), բուժուած են 5,738,284 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,778, մահացածներ` 34, բուժուած` 1,183

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 25,542, մահացածներ` 443, բուժուած` 14,048
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 125,882 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,944

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Արցախի Նախագահը 2020-2025 Թուականներու 
Ծրագիրը Ներկայացուցած է

Մէկ Կապոց Հացը 2000 Լիբ. Ոսկի՞

Եթէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը Տեղի Չէ Ունեցած, 
Հապա Հայ Ժողովուրդը Ո՞ւր Է. Կարօ Փայլան

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի մօտ, 
Յունիս 30-ին, տեղի ունեցած է ընդլայնուած խորհրդակցութիւն՝ հանրա-
պետութեան օրէնսդիր եւ գործադիր իշխանութիւններու մարմիններու 
ներկայացուցիչներուն մասնակցութեամբ: Այս մասին կը յայտնեն Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան 
գլխաւոր վարչութենէն։
Խորհրդակցութեան ընթացքին ներկայացուած է Արցախի Հանրապետու-
թեան նախագահի 2020-2025 թուականներու ծրագիրը:
Երկրի ղեկավարը իր խօսքին մէջ ընդգծած է, որ ծրագիրը կը ներառէ 
նախագահի եւ գործադիր իշխանութեան գործունէութեան հիմնական 
առաջնահերթութիւնները, ինչպէս նաեւ հանրապետութեան զարգացման 
ուղիները յառաջիկայ հինգ տարիներուն ընթացքին: Անիկա մշակուած է՝ 
հիմք ընդունելով Սահմանադրութեան, երկրի ղեկավարի նախընտրական 
ծրագիրի, ինչպէս նաեւ «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ» կուսակցութիւններու 
դաշինքի ու «Միասնական հայրենիք» կուսակցութեան միջեւ կնքուած 
յուշագիրին հիմնական դրոյթները եւ սկզբունքները:
Նախագահ Յարութիւնեան նշած է, որ իր կողմէն հաստատուած կառա-
վարութեան որոշումով՝ կառավարութեան անդամներուն եւ պետական 
մարմիններու ղեկավարներուն յանձնարարուած է ապահովել Նախագահի 
ծրագիրէն բխող ձեռնարկներուն 
մշակումն ու կատարումը եւ անոնց 
ընթացքին վերաբերեալ պարբերաբար 
հաշուետւութիւն ներկայացնել երկրի 
ղեկավարին:
Արցախի Հանրապետութեան նախա-
գահի 2020-2025 թուականներու գործու-
նէութեան ծրագիրին կրնաք ծանօթանալ 
հետեւեալ յղումով։ 

Լիբանանի տարածքին  հացի գինը նոր 
սղաճ  պիտի արձանագրէ։
Այս մասին տեղեկութիւնը  հաղորդեց 
Ճարտարարուեստի եւ առեւտուրի  
նախարար Ռաուլ Նահմէ։
Նահմէ   յայտնեց, որ այսուհետեւ  900   
կրամ կշռող հացի կապոցը պիտի 
վաճառուի   2000  լիբանանեան ոսկիով։
Մինչ երկիրը անդունդն ի վար կը գլորի  

տնտեսական-ընկերային բաւական ծանր իրավիճակով, պատասխանատու-
ներ տակաւին կը թուին հեռու ըլլալ իսկական խնդիրներու լուծումէն:
Երկրին մէջ բաւական սուր կերպով տեսանելի դարձած է յատկապէս 
ամերիկեան տոլարի  չգոյութեան  տագնապը եւ  ըստ  վերջին  տուեալներուն   
Պէյրութի ելեւմտական շուկաներուն մէջ  ամն տոլարը երէկ վաճառուեցաւ   
մինչեւ  8000 լիբանանեան թղթոսկիի:
Այս բոլորին զուգահեռ երէկ արձանագրուեցաւ 33 վարակակիրներու 
պարագայ մինչ կառավարութիւնը որոշում առաւ ամսուայ մը համար եւս 
երկարաձգել արտակարգ իրավիճակի դրութիւնը:

Հայ երեսփոխան Կարօ Փայլան հարցադրումներ հասցէագրեց Թուրքիոյ 
փոխնախագահ Ֆուատ Օքթային՝ գրաւոր պատասխանի պահանջով։ Այս 
մասին կը տեղեկացնէ Պոլսոյ «Ժամանակ» օրաթերթը։
Փայլան այս անգամ օրակարգ բերաւ նախագահութեան առընթեր բարձրագոյն 
խորհրդատուական մարմինին ծանօթ վերջին ժողովը, որուն ընթացքին 
շօշափուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացումը։
Փայլան այս ուղղութեամբ տուաւ հինգ հարցումներ։ Ան փորձեց պարզել, թէ 
ճի՞շդ է, որ որոշուած է նոր կառոյց մը կազմել՝ 105 տարիէ ի վեր շարունակուող 
ուրացման քաղաքականութիւնը զարգացնելու համար։ Ի միջի այլոց, ան 
յիշեցուց, որ նախագահ Էրտողան ամէն տարի 24 Ապրիլին պատգամ մը 
հրապարակելով՝ ցաւակցութիւն կը յայտնէ հայ ժողովուրդին, իսկ ներկայիս 
ինչո՞ւ հաւանութիւն կու տայ այնպիսի կառոյցի մը, որուն միջոցաւ ուրացում 
տեղի պիտի ունենայ։
Յիշեցնելով, թէ ուրացուած յանցանքը կը կրկնուի՝ Փայլան հարցուց, 
որ արդեօք այս կառոյցով ճանապարհ հարթուած պիտի չըլլա՞յ նոր 
յանցագործութիւններու դիմաց։
«Եթէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը տեղի չէ ունեցած, հապա հայ ժողովուրդը 
ո՞ւր է», հարցուց Կարօ Փայլան։

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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ծանր իրավիճակին վերաբերող 
զարգացումներուն եւ մտահոգ են 
լիբանանահայութեան կացութեամբ: 

 02

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հէնրիկ Հիւպշման

Հէնրիկ Հիւպշման (գերմաներէն՝ 
Heinrich Hübschmann, 1 Յուլիս 
1848, Էրֆուրտ — 21 Յունուար 
1908, Ֆրայպուրկ իմ Պրայսկաու) 
(Եոհան Հէնրիկ), գերմանացի 
Լեզուաբան, հայագէտ, իրանագէտ։ 
Բանասիրական գիտութիւններու 
դոկտոր (1872)։
Ծնած է Փրուսիոյ Էրֆուրթ քաղա-
քը։ 1868 թուականին Ենայի 
համալսարանին մէջ աշակերտած է 
Անտրէաս Շլայխըրի, ապա՝ հայա-
գիտական բնագաւառէն ներս 
Ենայի եւ Թիւպինկէնի համալսա-
րաններու փրոֆէսոր Ա. Մերքսին։
Աւարտած է Միւնիխի համալսա-
րանի արեւելագիտութեան 
բաժինը (1872) եւ ստացած 
դոկտորի աստիճան։ Նոյն տարին 
Միւնիխի մէջ հրատարակած է 
«Հոլովումներու վարդապե-
տութիւնը», որուն մէջ հայ 
լեզուին վերաբերեալ կարեւոր 
տեղեկութիւններ կան։ «Զրա-
դաշտական երգ մը» (1872) 
ուսումնասիրութեան մէջ անոր 
ուշադրութիւնը գրաւած է նաեւ 
հայերէնը։ 1873-ին հրատարակած 
է քանի մը ուսումնասիրութիւն-
ներ Ավիստայի մասին։ 1873-
1875 թուականներուն Վիեննայի 
Մխիթարեան միաբանութեան 
մէջ ուսումնասիրած է այն եւ 
յետագային հիմնականօրէն 
զբաղած միայն հայերէնով։ 
1875 թուականին Լայփցիկ 
համալսարանին մէջ դասախօսի 
պաշտօն ստանալուն համար 
ներկայացուցած է յիշատակագիր 
մը, արաբական տիրապետութեան 
շրջանին Հայաստանի վիճակի 
մասին քաղելով Սեփիոսէն, զոր 
գերմաներէնի թարգմանած է։ 
Հայոց լեզուի զարգացման մէջ 
մեծ տեղ յատկացուցած է ոչ 
լեզուական երեւոյթներուն՝ մշա-
կոյթին, մշակութային փոխազդե-
ցութիւններուն, տարածքային 
նուաճումներուն։

Արցախը Օգնութիւն Պիտի Ուղարկէ ԱՄՆ-ին COVID-19-ի Դէմ 
Պայքարի Համար

Հայաստանը Կրնայ Ապաւինիլ Ֆրանսայի Աջակցութեան. 
Էմանուէլ Մաքրոնի Նամակը Նիկոլ Փաշինեանին

Սկիզբ Առած է ՀՀ եւ Ատրպէյճանի ԱԳ Նախարարներու եւ ԵԱՀԿ 
ՄԽ Համանախագահներու Մասնակցութեամբ 

Տեսա-խորհրդակցութիւնը

Արցախի Կառավարութիւնը Պիտի Աջակցի 
Լիբանանահայութեան. Նախագահ Յարութիւնեան Ընդունեց 

Կարօ Քեպապճեանը

Շար. Էջ 07
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«Արցախի ժողովրդավարական 
կուսակցութիւն» խմբակցութեան 
ղեկավար Դաւիթ Մելքումեանի 
Facebook-ի էջէն:
«Մեծ սիրով կը տեղեկացնեմ, որ 
պետական համապատասխան 
կառոյցներու ղեկավարներու՝ 
խորհրդարանի նախագահի, 
պետական նախարարի, ԱԳ 
նախարարի հետ կառուցողական 

Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանին` հաւաստի-
ացնելով, որ համավարակի ծիրէն 
ներս Հայաստանը կրնայ ապաւինիլ 
Ֆրանսայի աջակցութեան:
Հայաստանի մէջ ֆրանսացի 
բժիշկներու առաքելութիւններուն 
աջակցելէ ետք, Ֆրանսան կ՝առա-
ջարկէ պետական քաղաքա-
կանութեան վարկերու տրա-
մադրում Հայաստանի ճգնաժա-

Զոհրապ Մնացականեանի եւ 
Էլմար Մամետեարովի տեսա-
խորհրդակցութիւնը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահներու 
մասնակցութեամբ եւ միջնորդու-
թեամբ»,- գրած է Նաղդալեանը:
Նշենք, որ Յունիս 29-ին տեղի 
ունեցած է ՀՀ ԱԳ նախարար 
Զոհրապ Մնացականեանի տեսա-
խորհրդակցութիւնը ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահներ Իգոր 
Պոպովի (Ռուսիա), Ստեֆան 
Վիսքոնդիի (Ֆրանսա), Էնտրիւ 

Քեպապճեանը, կը տեղեկացնէ 
“Ապառաժ”-ը:
Նախագահը նշեց, որ Արցախի 
մէջ ուշադրութեամբ կը հետեւին 
Լիբանանի ընկերային-տնտեսական 

քննարկումներու իբրեւ արդիւնք 
եկանք համաձայնութեան Արցախի 
ժողովուրդին անունով Արցախի 
մէջ արտադրուած բժշկական 
նշանակութեան պարագաներ ուղար-
կելու Քալիֆորնիա նահանգ՝ օգնելու 
ԱՄՆ բարեկամ ժողովուրդին եւ մեր 
հայրենակիցներուն «քորոնա» ժահր 
համավարակի դէմ պայքարին մէջ»,- 
գրած է պատգամաւորը:
Մելքումեան նշած է, որ օգնութիւնը 
կը կրէ խորհրդանշական բնոյթ, 
բայց ատով՝ Արցախի Հանրապետու-
թիւնը՝ իր հնարաւորութիւններու 
սահմաններուն մէջ՝ կը միանայ 
COVID-19 համավարակի դէմ 
համաշխարհային պայքարին։

Արցախի ժողովուրդին անունով 
Արցախի մէջ արտադրուած 
բժշկական նշանակութեան պարա-
գաներ պիտի ուղարկուին Ամե-
րիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Քալիֆորնիա նահանգ՝ «քորոնա» 
ժահր համավարակին դէմ 
պայքարի համար: Այս մասին կը 
տեղեկանանք Արցախի Հանրա-
պետութեան Ազգային ժողովի 

Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը 
նամակ յղած է Հայաստանի 

Սկսած է Հայաստանի Հանրա-
պետութեան Արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացա-
կանեանի, Ատրպէյճանի ԱԳ 
նախարար Էլմար Մամետեարովի 
եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համա-
նախագահներու մասնակցութեամբ 
տեսա-խորհրդակցութիւնը: 
Այս մասին կը տեղեկանանք ԱԳՆ 
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեա-
նի Facebook-ի էջէն:
«Մեկնարկեց Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի ԱԳ նախարարներ 

Արցախի Հանրապետութեան նախա-
գահ Արայիկ Յարութիւնեան Յունիս
29-ին ընդունեց Մերձաւոր Արեւելքի 
մէջ Արցախի Հանրապետութեան 
մնայուն ներկայացուցիչ Կարօ 

մերուն դիմագրաւելու կարողու-
թիւնները ամրապնդելու եւ երկրի 
առողջապահութեան եւ հասա-
րակական պաշտպանութեան 
ոլորտները բարեփոխելու, ինչպէս 
նաեւ կլիմայական փոփոխու-
թիւններու հետեւանքներուն դէմ 
պայքարելու համար:
Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանութեան 
Facebook-ի էջին մէջ ներկայացուած 
է նամակը ֆրանսերէն եւ հայերէն:

Շոֆըրի (ԱՄՆ), ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ 
գործող նախագահի անձնական 
ներկայացուցիչ Անճէյ Գասպրչիքի 
հետ։
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…«Լինում է, չի լինում»,- սովորաբար այսպէս են սկսւում հեքիաթները, բայց 
մեր հեքիաթի սկիզբը ամբողջովին տարբերւում է ընդունուած ձեւից ու սկսւում 
է հետեւեալ կերպ.
- Լինում է, էն էլ ո՜նց է լինում…
… Կողք-կողքի, հարեւանութեամբ, մի հիւղակում ապրում են բազմատեսակ 
թռչուններ, որոնց մէջ առանձնանում են սոխակներն ու մշտատեւ գեղգեղանքով 
շրջապատը հրապուրող Ծիծեռնակը: Հարեւան հիւղակում ապրում են օձերը, 
մողէսներն ու բոլոր սողունները: Դրանց մէջ աչքի է ընկնում Սարքօ անունով 
յայտնի օձը եւ իր խորհրդատու-օգնական Փիքօ օձը: Այս երկուսը իրենց 
նախանձութեամբ ու գերերեւակայական ժխտական յատկութիւններով 
մշտապէս խանգարում են ոչ միայն իրենց հիւղակի ազգակիցների անդորրը, 
այլեւ հարեւանների` թըռչունների հանգիստըն ու առօրեան:
Ամէնքին յայտնի Ծիծեռնակն իր բնում, եւ դրանից դուրս, անոյշ գեղգեղանքով 
հրապուրում էր բոլորին:
Դուռ-դրկից, այլ թռչուններ, օրնիբուն զուարճանում են Ծիծեռնակի հիանալի 
երգեցողութեան տակ, պարում, թռչկոտում` իրենց ախորժալուր ձայնով 
բերկրանք ու հրճուանք սփռելով ողջ անտառում:
Այս ամէնի մէջ, միակ դժգոհողները թռչունների հարեւանութեամբ ապրող 
օձերն ու կարիճներն են: Ծիծեռնակի դայլայլը կրծոտում է իրենց հոգին` ինչո՞ւ 
իրենք չեն կարողանում երգել: Եւ նրանցից ամենայանդուգն օձը` Սարքոն, 
քաջալերուած իր ընկեր Փիքոյի ոգեւորիչ խօսքերից, որոշում է գնալ հարեւան 
հիւղակը եւ տեսնել, թէ ինչպէս է երգում Ծիծեռնակը:
Թռչունների հիւղակի շեմին, Սարքօ օձին է կանգնեցնում պահակը` Շէկօ 
անունով շունը.
- Ինչո՞ւ ես եկել Սարքօ, այստեղ քո տեղը չի…
- Լսիր, բարեկամ Շէկօ, թոյլ տուր ինձ մտնել ներս ու տեսնել թէ ինչպէս են 
այդպէս գեղեցիկ դայլայլում ծիծեռնակն ու սոխակը:
- Դու ինձ ի՞նչ բարեկամ, Սարքօ, օձը ե՞րբ է բարեկամ եղել, նոյնիսկ` օձը օձին 
բարեկամ չէ, էլ ո՞ւր մնաց ինձ կամ թռչուններին բարեկամ լինի: Եւ յետոյ, ի՞նչ 
պիտի տեսնես, տեսնես Ծիծեռնակի երգե՞լը:
- Այո՜, Շէկօ ջան, այո, ես էլ եմ ուզում երգել…
- Ախր երգելը քո բանը չի, դու միայն կարող ես սուլել, իսկ երգել` ոչ: Երգել, 
կանչել, աղաղակել, հաչել, ոռնալ, եւ այլն,- դրանք յատուկ են միայն քայլող 
կենդանիներին:
- Բայց ես էլ եմ քայլում…
- Դու չես քայլում Սարքօ, դու սողում ես, քո ամբողջ մարմինը հորիզոնական 
դիրքի վրայ է, եւ դու, հազիւ ես երբեմն-երբեմն գլուխդ բարձրացնում եւ 
արտաբերածդ ձայնն էլ` ֆշշոց կամ սուլոց է, դու ի՞նչպէս կարող ես երգել:
- Գիտեմ, որ ես չեմ քայլում, բայց ուզում եմ երգել, ի՞նչ կը լինի, թող նայեմ թէ 
ինչպէս է երգում Ծիծեռնակը: Այստեղ, դարպասի մօտից կը հետեւեմ իրեն, 
գուցէ թէ կարենամ փոքր ինչ կապկել նրան:
- Դէ լա՜ւ, որ այդքան խնդրում ես, միեւնոյնն է, բան չի ստացուի, դու ո՜ւր, 
Ծիծեռնակը ո՜ւր…, ներս արի:
Եւ այսպէս. Սարքոն դարպասի պռնկից, օրնիբուն, հմայուած նայում էր Ծիծեեռ-
նակի թռիչքը, գեղեցիկ շարժումներին, լսում նրա` մէկը միւսից աւելի թովիչ, 
գեղ-գեղուն մեղեդիները: Ինքն էլ էր փորձում թռչել, սուրալ, գեղեցիկ ձայներ 
արտաբերել, բայց եղածը`  մի քանի պտոյտ էր ինքն իր շուրջը, իսկ երգե՞լ` բնաւ 
չէր ստացւում, բերնից դուրս սահած երկարաւուն ու ոլորուն լեզուից հազի՜ւ 
լսելի սուլոց էր լսւում:
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ՀԵՆՐՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Լրատուութեան Գործընկեր

Ծիծեռնակն ու Օձը
(Ժամանակակից Հեքիաթ)

Այսօրուան Մէջ

Տրորուած երկիր. Ոչ սահման, 
ոչ իսկ տէր, այլ՝ տիրակալներ 
Օսմանեան եւ Պարսկական. 

Երկրի վրայ՝ որ կը կոչուէր Հայաստան. 
ու այսպէս դարեր. Գաղթ, թշուառու-
թիւն համատարած եւ պանդխտու-
թիւն ի հարկէ: Մի քանի տող 
Սրուանձտեանցէն պատկերացնելու 
համար հայու առօրեայ կեանքէն 
.-«Դու տեսե՞ր ես նոցայ մանուկները 
կաթն ու ցաւը միասին կը ճաշակեն, 
պարզ ջուր եւ դառը քրտինքը միասին 
կը ճամբեն, հացն ու հարուածը 
միասին կ՛ուտեն... հիւանդ եմ ասել 
ամօթ է, իրանց կերածն է կորեկ ու 
գարի»...եւ այլ ցաւեր: Ժողովուրդ 
եւ վերնախաւը՝ վաշխառու հայեր: 
Անցնինք Թումանեանին .- Տանուտէրը 
գանգատ գնաց քէօխվեն կգայ կը ծեծի, 
տէրտէրն օրհնեց անվարձ մնաց կը 
բարկանայ կ՛անիծի»: Ո՜ւր կը մնայ դաստիարակութիւնը, հայրենասիրութիւնը, 
ազգասիրութիւնը, մարդասիրութիւնը, վերջապէս արժեւորելու համար պէտք է 
արժէք ըլլայ: Գանք Չարենցին, բանուորական օրերու մէկ պատկերին, գրուած՝ 
1929 ին.-«Մարդիկ, որ կարծես ի զուր են կրում կոչումը մարդու: Նրանց պիտի 
դեռ սովորեցնել քթները սրբել եւ այդպէս նստել հացի...Օ, նրանց փոխելու 
համար սերունդներ են պէտք եւ ո՛չ թէ օրեր, կամ տասնամեակներ»:
Այս է հիմը այսօրուան Հայաստանին, ժառանգը, իր նուազագոյնով ներկայա-
ցուած. Այլապէս հատորներ գրուած են արդէն, (սակայն մարդիկ ընդհանրապէս 
կարդալ չեն սիրեր կամ կը նախընտրեն «իրենց»ը կարդալ աւելի քան՝ 
առարկայական ճշմարտութիւնն ու պիտակաւորել սա կամ նա պետութիւնը, 
ընկերակցութիւնը կամ կուսակցութիւնը): Ալ ի՛նչ պէտք է սպասել, ակնկալել 
կամ նոյնիսկ ցուցմունքներով հանդէս գալ. Հեշտ չէ այպանել, դատապարտել 
այն ինչ որ կայ,երբ մտածենք թէ ի՞նչ կրնանք պատասխանել հարցումի մը .-«Ի՞նչ 
տուիր կեանք դուն ինծի, եւ ես քեզի ի՞նչ տուի»...Ընդհանրապէս բաղդատութեան 
թակարդին զոհը կ՛ըլլանք. Սակայն ամէն երկիր իր անցեալն ու կերտուածքն 
ունի, եւ  կարելի չէ նոյն քանակը գործածել տեղի անտեղի: Մեծն Բրիտանիոյ 
արքայական ձիերու քալուածքն ու նոյն իր քաղաքացիին քալուածքն իսկ 
կարելի չէ բաղդատել...
Ո՞ւր էր մեր «ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ»ը, Թիֆլիսի մէջ. 1980ին Երեքով հիմնուած 
Կուսակցութիւնը՝ դարձեալ ի Թիֆլիս. Միթէ՞ Հայաստանի մէջ չկար յարմա-
րութիւն. Հաւանաբար ՈՉ: Ուստի ինչ որ եղաւ եղաւ: Սակայն եկէք քիչ մըն 
ալ թեթեւնանք.- «Էս է, որ կայ...ճիշդ ես ասում. Թասըդ բե՛ր: Էս էլ կ՛անցնի՝ 
հանց երազում, թասըդ բե՛ր: Կեանքն հոսում է տիեզերքում զընգալէն, Մէկն 
ապրում է, միւսն սպասում. Թասըդ բե՛ր: Եւ ունեցանք ԵՐԵՒԱՆ, մայրաքաղաք, 
ուր կ՛ապրինք արդ հին ու նոր ցաւերով, լինելութեան երկունքով, ընթացք մը 
սկսած է առ այդ՝ «ԱՒԵԼԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳ ԵՐԵՒԱՆ» Կը հասկնանք անշուշտ՝ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ: Յոյսեր կը յաջորդեն նորերու, ալեկոծ ծովու նման կ՛եռեւեփի 
երկիրը ներքին տարակարծութիւններով  ու արտաքին թշնամիներով ինչպէս 
միշտ: Հայրենիքի հասկացողութիւնը  կարծես տեղի կու տայ անձնական 
պայքարներու. Գաղտնիքներ կան որոնք ժողովուրդին հասու չեն եւ պէտք չէ 
ըլլան ալ, ինչպէս քսանհինգ  դար առաջ Լաօ Ցէն ըսած է: Շատ  հեշտ կը  թուի 
ոմանց պահանջել (ՊԱՀԱՆՋԵԼ) հրաժարականը Վարչապետի  մը.  Ի՞նչ հիման 
վրայ...: Աւարտեմ դարձեալ Լաօ Ցէով,.- 
ԵՐԿԻՐ ՄԸ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼԸ ԿԸ ՆՄԱՆԻ ՄԱՆՐ ՁՈՒԿԵՐ ՏԱՊԿԵԼՈՒՆ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Բաժակ
Արարատ-Արմենիա Եւ Նոա Հասան 
Աւարտական
Հայաստանի ֆութպոլի բաժակի 
կիսաւարտական հանգրուանի 
դարձի մրցումներուն արձա-
նագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Նոա  – Ուրարտու 2-1, երթ.1-0
- Գանձասար Կապան – Արարատ-
Արմենիա  0-2, երթ.0-1
4-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ն 
իր դաշտին վրայ դարձեալ 
յաղթեց 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Ուրարտու»ին ու ապաովեց աւարտական հանգրուանի իր տոմսը: Իսկ այս 
հանգրուանի երկրորդ մրցումին, առաջատար «Արարատ-Արմենիա«»ն իր 
դաշէն դուրս դարձեալ յաղթեց 9-րդ դիրքը գրաւող «Գանձասար Կապան»ին 
եւ հասաւ աւարտական հանգրուան:

Հայաստանի Ախոյեանութիւն
Շիրակ Գրաւեց Առաջատարի Դիրքը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
- Արարատ – Շիրակ Կիւմրի 1-4
- Ալաշկերտ – Նոա 0-1
- Լոռի Վանաձոր – Արարատ-Արմենիա 2-1
- Ուրարտու – Փիւնիկ 0-1
Երկրորդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 6-րդ 
դիրքը գրաւող «Արարատ»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին «Շիրակ» 
ունէր անկիւնային հարուածներու եւ դիպուկ հարուածներու առաւելութիւն: 
Թէեւ յարձակող Զաւէն Պատոյեան 24-րդ վայրկեանին նշանակեց «Արարատ»ի 
կոլը, սակայն պաշտպան Ժիրայր Մարգարեան 26-րդ, փղոսկրեայ ափունքցի 
յարձակող Մորի Քոնէ 55-րդ, 84-րդ եւ Մարգարեան 90+3-րդ վայրկեաններուն 
նշանակեցին «Շիրակ»ի կոլերը: 
Առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 5-րդ դիրքը 
գրաւող Վանաձորի »Լոռի»ի դաշտին վրայ: Թէեւ 14-րդ վայրկեանին, «Լոռի»ի 
գոլոմպիացի պաշտպան Խուան Պրաւօ սխալմամբ նշանակեց իր դարպասին 
մէջ, սակայն «Լոռի»ի հայիթիցի ռմբարկու Ժոնէլ Տեզիրէ 73-րդ վայրկեանին 
տուգանային հարուածէն հաւասարեցուց հաշիւը եւ 90+6-րդ վայրկեանին, 
յարձակող Միհրան Մանասեան նշանակեց «Լոռի»ի յաղթանակի կոլը: 
Այս արդիւնքին հիման վրայ առաջատար «Արարատ-Արմենիա» կէտերով 
հաւասարեցաւ «Շիրակ»ի հետ եւ նահանջեց 2-րդ դիրք: Իսկ 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Նոա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ 
եւ յաղթանակ տարաւ ռուս կիսապաշտպան Քիրիլ Պորի 87-րդ վայրկեանին 
նշանակած կոլով: «Նոա» գրաւեց 3-րդ դիրքը:  
Դասաւորում.1)Շիրակ 45 կէտ 38-22, 2)Արարատ-Երեւան 45 կէտ 42-23, 3)
Նոա 42 կէտ 32-25, 4) Ալաշկերտ 40 կէտ 42-28,  5)Լոռի 39 կէտ 34-28, 6)
Արարատ 33 կէտ 31-34:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 21 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 12 կոլ, 3)Կ.Մարմենթի-
նի-Ալաշկերտ 10 կոլ, 4)Ա.Կլիշիչ-Ալաշկերտ 9 կոլ:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն
Ռէալ Մատրիտ Ամրապնդեց Իր Դիրքը
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
31-րդ հանգրուանի մրցումները: Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Լեւանթէ – Աթլեթիքօ Մատրիտ 0-1
- Պարսելոնա – Աթլեթիք Պիլպաօ 1-0

- Ռէալ Վայատոլիտ – Խեթաֆէ 1-1
- Ռէալ Մատրիտ – Մայորքա 2-0
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 32-րդ հանգրուանի առաջին մրցումնե-
րուն, երկրորդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա»ն իր դաշէն դուրս մրցեցաւ 16-րդ 
դիրքը գրաւող «Սելթա Տէ Վիկօ»ի դաշտին վրայ, որ կը պայքարի խուսափելու 
համար վտանգաւոր գօտիէն:  20-րդ վայրկեանին, Լուիս Սուարէզ նշանակեց 
«Պարսելոնա»ի առաջին կոլը, Մեսսիի փոխանցումով: «Սելթա»ի ռուս 
յարձակող Ֆետոր Սմոլով 50-րդ վայրկեանին հաւասարեցուց հաշիւը, թուրք 
կիսապաշտպան Եոքուշլուի փոխանցումով: 67-րդ վայրկեանին, Սուարէզ 
դարձեալ յառաջ տարաւ «Պարսելոնա»ն, Մեսսիի ոխանցումէն օգտուելով: 
Սակայն 88-րդ վայրկեանին, Եակօ Ասփաս դարձեալ հաւասարեցուց հաշիւը: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սեւիյա – Ռէալ Վայատոլիտ 1-1
- Սելթա Տէ Վիկօ – Պարսելոնա 2-2
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Տեփ.Ալավէս 2-1
- Վիյարէալ – Վալենսիա 2-0
- Էսփանիոլ – Ռէալ Մատրիտ 0-1
- Խեթաֆէ – Ռէալ Սոսիետատ 2-1
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 71 կէտ 60-21, 2)Պարսելոնա 69 կէտ 72-33, 3)
Աթլեթիքօ Մատրիտ 58 կէտ 41-23, 4)Սեւիյա 54 կէտ 45-33:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 21 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 17 
կոլ, 3)Ժ.Մորենօ-Վիյարէալ 13 կոլ:

Անգլիոյ Բաժակ
Եունայթըտ, Սիթի, Չելսի Եւ Արսենալ Յաղթեցին
Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի քառորդ աւարտական հանգրուանի առաջին 
մրցումին, 20-րդ դիրքը գրաւող «Նորիչ Սիթի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 
5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթը»ը: Հաւասարակշռուած մրցումի 
51-րդ վայրկեանին, «Եունայթըտ»ի նիկերիացի յարձակող Իկհալօ բացաւ 
մրցումին հաշիւը: 75-րդ վայրկեանին, «Սիթի»ի Քանթուէլը հաւասարեցուց 
հաշիւը, արժանթինցի Պուենտայի փոխանցումով: 89-րդ վայրկեանին, «Սիթի»ի 
զուիցերիացի կեդրոնական պաշտպան Քլոզէ կարմիր քարտ ստացաւ: 
Մրցումի հիմնական ժամանակը աւարտեցաւ 1-1 հաշիւով հաւասարութեամբ: 
Երկարաձգումի 118-րդ վայրկեանին, «Եունայթըտ»ի կեդրոնական պաշտպան 
Հերի Մակուայր նշանակեց խումբին երկրորդ եւ յաղթանակի կոլը: Այսպիսով, 
«Մանչեսթըր Եունայթըտ» հասաւ կիսաւարտական հանգրուան: Ամենազօրաւոր 
բախումը տեղի ունեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ի դաշտին վրայ, 
ուր 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն յաղթանակ տարաւ կիսապաշտպան Պարքլիի 
63-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով եւ Վիլիանի փոխանցումով: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Նորիչ Սիթի – Մանչեսթըր Եուն. 1-2 յետ երկրձգ.
- Շեֆիլտ Եուն.– Արսենալ 1-2
- Լեյսթըր Սիթի – Չելսի 0-1
- Նիւքեսըլ Եուն.– Մանչեսթըր Սիթի 0-2
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
- Մանչեսթըր Եուն. – Չելսի եւ Արսենալ – Մանչեսթըր Սիթի

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն
Լիվըրփուլ Անգլիոյ 
Ախոյեան
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
31-րդ հանգրուանի վերջին մրցումներու 
ծիրին մէջ, 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը 
գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ին դէմ: 
«Չելսի»ն աւելի արդիւնաւէտ ձեւով 
գործող կազմն էր եւ 36-րդ վայրկեանին, 
Փուլիսիչ նշանակեց «Չելսի»ի կոլը: 
55-րդ վայրկեանին, Տէ Պրոյն նշանակեց 
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հաւասարութեան կոլը: 77-րդ վայրկեանին, «Սիթի»ի պրազիլցի կիսապաշտպան 
Ֆերնանտինիօ կարմիր քարտ ստացաւ եւ Վիլիան նշանակեց ուգանային 
հարուածէն: «Չելսի» յաղթանակ տարաւ ու «Մանչեսթըր Սիթի» կրեց իր 8-րդ 
պարտութիւնը: Այսպիսով առաջատար «Լիվըրփուլ» անհասանելի դարձաւ ու 
շահեցաւ իր առաջին ախոյեանութեան տիտղոսը «Փրեմիըր Լիկ»ի սկիզբէն 
ի վեր 1992 թուականին: «Մանչեսթըր Եունայթըտ» տիտղոսը շահած է 13 
անգամ, «Չելսի»՝ 5 անգամ, «Մանչեսթըր Սիթի»՝ 4 անգամ, «Արսենալ»՝ 3 
անգամ, «Պլեքպըրն Ռովըրզ» եւ «Լեյսթըր Սիթի»՝ մէկական անգամ: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները. 
- Լեյսթըր Սիթի  – Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն 0-0
- Մանչեսթըր Եուն. – Շեֆիլտ Եուն. 3-0
- Լիվըրփուլ – Քրիսթըլ Փալաս 4-0
- Չելսի – Մանչեսթըր Սիթի 2-1
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 86 կէտ 70-21, 2)Մանչեսթըր Սիթի 63 կէտ 77-33, 
3)Լեյսթըր Սիթի 55 կէտ 59-29, 4)Չելսի 54 կէտ 55-41, 5)Մանչեսթըր Եուն. 
49 կէտ 48-31:
Ռմբարկուներ. 1)Ճ.Վարտի-Լեյսթըր Սիթի 19 կոլ, 2)Փ.Օպամեյանկ-Արսենալ 
17 կոլ, 3)Մ.Սալահ-Լիվըրփուլ 17 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Հոֆընհայմ Յաղթեց Պորուսիային
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախո-
յեանութեան վերջին՝ 34-րդ 
հանգրուանի մրցումներու 
ծիրին մէջ տեղի ունեցան 
հետեւեալ մրցումները.
- Վոլֆսպուրկ – Պայըրն Միւնիխ 
0-4
- Պոր.Տորթմունտ – Հոֆընհայմ 
0-4
- Աուկսպուրկ – ՌՊ Լայփցիկ 
1-2 
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Հերթա Պերլին 2-1
- Պայէր Լեվերքուզըն – Մայնց05 1-0
Այս հանգրուանին, 7-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն դուրս 
յաղթեց 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ին, Քրամարիչի երեք 
կոլերով եւ մէկ տուգանայինով ու օգտուելով «Վոլֆսպուրկ»ի պարտութենէն 
գրաւեց 6-րդ դիրքը: Սարգիս Ադամեան դարձեալ բացակայեցաւ «Հոֆընհայմ»ի 
կազմէն: «Պայըրն»ի Թոմաս Մուլըրը իր խումբի մրցումին կատարեց իր 21-րդ 
փոխանցումը, որ մրցանիշ մըն է: «Ֆորթունա Տուսըլտորֆ» եւ «Փատըրպորն» 
հրաժեշտ տուին առաջին դասակարգին, իսկ «Վերտէր Պրեմըն» պիտի մրցի 
Բ.դասակարգի երրորդ դիրքը գրաւող խումբին դէմ մնալու համար առաջին 
դասակարգին մէջ:
Դասաւորում. 1)Պայըրն 82 կէտ 100-32, 2)Պորուսիա Տ. 69 կէտ 84-41, 3)
Լայփցիկ 66 կէտ 81-37, 4)Պոր.Մէօնշընկթատպախ 65 կէտ 66-40, 6)Հոֆընհայմ 
52 կէտ 53-53:
Ռմբարկուներ. 1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 34 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 28 
կոլ, 3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տորթմունտ 17 կոլ:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն
Միլան Յաղթեց Ռոմային
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
27-րդ հանգրուանի մրցումները: 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող Ճենովայի «Սամփտորիա»ին դէմ: 11-րդ 
վայրկեանին, Կապիատինի յառաջ տարաւ «Սամփտորիա»ն, սակայն «Ռոմա»ի 
Ծեքօն 64-րդ եւ 85-րդ վայրկեաններուն նշանակեց երկու կոլեր, Փելեկրինիի եւ 
Քրիսթանթէի փոխանցումներով ու «Ռոմա» յաղթանակ տարաւ: Մխիթարեան 
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 85-րդ վայրկեանին:
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 28-րդ հանգրուանի մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.

- Եուվենթիւս – Լեչչէ 4-0
- Լացիօ Ռոմա – Ֆիորենթինա 2-1
- Միլան – Ռոմա 2-0
- Նափոլի  – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 3-1
- Փարմա – Ինթէր Միլան  1-2
- Ուտինեզէ – Աթալանթա 2-3
Հինգերորդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ 
դիրքը գրաւող «Միլան»ի դէմ եւ կրեց իր 8-րդ պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 
խրուաթ Ռեպիչի 76-րդ վայրկեանի կոլով եւ Չալհանօղլուի 89-րդ վայրկեանի 
տուգանային հարուածով: Մխիթարեան «Ռոմա»ի հիմնական կազմին մէջն էր 
եւ փոխարինուեցաւ 69-րդ վայրկեանին: «Նափոլի» յաղթանակ տանելով երեքի 
նուազեցուց կէտերու տարբերութիւնը «Ռոմա»ի հետ: Յաջորդ մրցումները 
ճակատագրական պիտի ըլլան «Ռոմա»ի համար: 
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 69 կէտ 56-24, 2)Լացիօ 65 կէտ 64-27, 3)Ինթէր 
Միլան 61 կէտ 56-29, 4)Աթալանթա 57 կէտ 80-39, 5)Ռոմա 48 կէտ 53-38
Ռմբարկուներ. 1)Ք.Իմմոպիլէ-Լացիօ 28 կոլ, 2)Ք.Ռոնալտօ-Եուվենթիւս 23 կոլ, 
3)Ռ.Լուքաքու-Ինթէր Միլան 19 կոլ:

Ճատրակ
Տիգրան Պետրոսեանի Առցանց Մրցաշարք
11 Ամեայ Ախոյեանը
Աւարտեցան Տիգրան Պետրոսեանի անուան 
ճատրակի առցանց մրցաշարքի մրցումնե-
րը: 11 հանգրուան ետք 10 կէտ շահե-
լով մրցաշարքին տիտղոսը շահեցաւ 11 
տարեկան Բենիկ Ակասարովը: 2-րդ դիրքը 
գրաւեց Արամ Վարդանեանը, 3-րդ՝ Ռոպերթ 
Փիլիպոսեան, 4-րդ՝ Տիգրան Ղազարեան 
եւ 5-րդ՝ Էմին Օհանեան: Մրցաշարքին 
մասնակցեցան 357 կրտսեր վարպետներ: 

Ճատրակ
Արսէն Եղիազարեանի Առցանց Մրցաշարք
Շանթ Սարգսեան Շահեցաւ Տիտղոսը

Աւարտեցան վաղամեռիկ ճատրա-
կի վարպետ Արսէն Եղիազարեանի 
անուան ճատրակի առցանց մրցա-
շարքի մրցումները: 9 հանգրուան 
ետք 8 կէտ շահելով մրցաշարքին 
տիտղոսը շահեցաւ մեծ վարպետ 
Շանթ Սարգսեանը: 7 կէտով 2-րդ 
դիրքը գրաւեց Հայկ Մարտիրոսեանը, 
3-րդ՝ Մանուէլ Պետրոսեան եւ 4-րդ՝ 
Աննա Սարգսեան: Մրցաշարքին 

մասնակցեցան 54 վարպետներ, որոնցմէ 8՝ մեծ վարպետներ: Արսէն Եղիա-
զարեան կեանքէն հեռացաւ 2020-ի Ապրիլին, 49 տարեկան հասակին:

Ֆութսալ
Հայաստանի Բաժակ
Լէօ Շահեցաւ Տիտղոսը
Ֆութսալի Հայաստանի բաժակի մրցաշարքի աւարտական մրցումին արձա-
նագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Լէօ – Էքօ Վիլ 11-5
Այս արդիւնքին հիման վրայ, ֆութսալի Հայաստանի ախոյեան «Լէօն»ն շահեցաւ 
բաժակի իր առաջին տիտղոսը: Մրցաշարքի ամենալաւ մարզիկ ընտրուեցաւ 
«Լէօ»ի Սարօ Գալստեանը, ամենալաւ բերդապահ՝ «ՀՊՏՀ»ի Արմէն Ֆիշեանը, 
իսկ ամենալաւ ռմբարկու՝ «Լէօ»ի Գարեգին Մաշումեանը եւ «Էքօ Վիլ»ի Վահան 
Սարգսեանը:
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Թիւերով Եթէ Բաղդատուինք, 
Մտածենք, Մտահոգուինք Եւ 

Դատենք

            Ազատ միտքեր՝ անմիջականով եւ չխաբող թիւերով: 
Առանց համակրանքի եւ առանց հակակրանքի:

Պսակաձեւ ժահրով վարակուածներու թիւը Հայաստանի մէջ, 3 միլիոն 
բնակիչի համար հասած է 22488ի, նոյն ժամանակ Ֆրանսայի մէջ 
վարակուածներու թիւը 161348 է, 66 միլիոն բնակիչի համար: Եթէ 

Հայաստանի կացութեան մէջ գտնուէր Ֆրանսան, թուաբանական պարզ 
հաշիւով, պիտի ունենար 494736 վարակուածներ: Կամ եթէ Հայաստանը 
գտնուէր Ֆրանսայի կացութեան մէջ, վարակուածներուն թիւը պիտի ըլլար 
7334. բաղդատել 22488-ի:
Կան նաեւ ուրիշ թիւեր:
Ժողովուրդի առողջութիւնը պաշտպանելու համար պետութիւնները առաւել 
կամ նուազ ծաւալով դրամական յատկացումներ կ’ընեն: Արդիւնքները ցոյց 
կու տան, որ համաճարակի դէմ պայքարի յաջողութիւնը համեմատական է 
այդ ծախսերուն: Օրինակ, Շուէտի պսակաձեւ ժահրով վարակուածներու 
թիւը, բաղդատած ուրիշ երկիրներու, նուազ էր:
Ի՞նչ կ’ըսեն թիւերը:
Նկատի ունենանք իւրաքանչիւր քաղաքացիի առողջութեան համար 
ծախսուած գումարները. Շուէտ՝ 5200 եուրօ, Գերմանիա՝ 4300, Ֆրանսա՝ 
4000, Անգլիա՝ 3000, Իտալիա՝ 2500:
Այս թիւերը պէտք է համեմատել յիշեալ երկիրներու մէջ վարակուածներու 
թիւին: Կը նշանակէ, որ հանրային առողջապահութեան պաշտպանութիւնը 
պետական պատասխանատուութիւն է, որ, առաջին հերթին, կը նշանակէ 
յատկացուած գումար:
Երբ կը խօսինք Հայաստանի մէջ թափով աճող COVID 19-ի, ինչպէս 
սովորութիւն դարձած է ըսել, կորոնավիրուսի մասին, լուսաբանող կրնայ 
ըլլալ գիտնալ, թէ Հայաստանի մէջ, հանրային առողջապահութեան համար 
իւրաքանչիւր քաղաքացիի համար պետութիւնը որքան գումար կը ծախսէ: 
Կա՞յ նման ուսումնասիրութիւն, կը հրապարակուի՞ նման թիւ: Անգլիա 
եւ Իտալիա նուազ դրամ ծախսած են, միջին հաշուով, իւրաքանչիւր 
քաղաքացիի համար եւ վիճակագրութիւնը ցոյց կու տայ, որ վարակուածներու 

համեմատութիւնը աւելի բարձր եղած է:
Պարզ է, որ Հայաստանի իշխանութիւններու վերաբերումը հանրային 
առողջապահութեան հարցով չդրսեւորեցին ամբողջական գիտակցութիւն եւ 
պատասխանատուութիւն: Եղան մակերեսային, մինչեւ որ յայտնի դարձաւ, 
թէ տասնեակ հազարներ վարակող եւ հարիւրաւոր մահերու պատճառ 
այս ժահրը ընթացիկ հարբուխ կամ կրիփ չէր, զոր կարելի ըլլար խնամել եւ 
բուժել տնական դեղերով, արաղով կամ  ծանօթ դեղերով (պարասետամոլ, 
paracétamol), այլ անհրաժեշտ էին հիւանդանոցային սարքաւորումներ, 
որոնք անբաւարար էին: Հիմա այլ երկիրներ կ’օժանդակեն նիւթական 
յատկացումներով, սարքաւորումներով եւ բժիշկներով:
Այս բոլորը կը վկայեն, մեղմ ասած, պետութեան թերացման մասին:
Այս ամիսներու ընթացքին, պետութիւնը եւ իր կառոյցները, հանրային կարծի-
քը եւ լրատուամիջոցները զբաղած էին դատերով, ամբաստանութիւններով, 
յարաճուն վէճերով, նոյնիսկ ծեծկռտուքով, նաեւ պերճանքի ծախսերով 
(միլիոններ ծախսելով պետական բնակարանի նորոգութեան, օդանաւի 
գնման, անվերջանալի եւ բազմապատկուող բազմանդամ ճամբորդութիւննե-
րով): Զբաղած էին նաեւ նոր օրէնքներու մշակումով, որդեգրումով, իշխող 
ուժին իրաւասութիւնները ընդլայնելու կոչուած Սահմանադրութեան 
յօդուածներու փոփոխութեամբ: Պատմաբանը օր մը խստօրէն պիտի 
դատապարտէ հայ ժողովուրդը,- իշխանութիւն, ընդդիմութիւն, շարքային 
քաղաքացի եւ սփիւռք(ներ),- որ նոյնիսկ մահասփիւռ համավարակի օրերուն, 
շարունակեց մնալ խռով վիճակի մէջ, եղաւ զիրար մերժող հոսանքներու, 
կուսակցութիւններու եւ ղեկավարներու թատերաբեմ, միացեալ ուժերով 
չդիմագրաւեց վտանգը:
Այս խառնակ վիճակին մէջ, որուն ելքը դեռ կը մնայ անորոշ, գալիք 
տնտեսական տագնապը եւ գործազրկութիւնը բիրտ կերպով իրենց գլուխը 
պիտի ցցեն: Յետհամավարակ շրջանը պիտի դիմագրաւենք թուրք-ատ
րպէյճանական զարգացող յարաճուն ռազմապաշտութեան սպառնական 
կացութեան մէջ, Հայաստան, ինչպէս նաեւ  Եւրոպան եւ արաբական 
աշխարհը:
Տկարացած եւ պառակտուած Հայաստանը (նաեւ՝ սփիւռքով), ինչպէ՞ս 
պիտի առողջացնէ տնտեսութիւնը, երկրին մէջ պիտի պահէ ժողովուրդը, 
մէկ խօսքով պիտի պահէ ազգը եւ հայրենիքը: Այս պահուն պերճանք կրնայ 
համարուիլ հայրենադարձութեան կարգախօսը:
Այս կարգի հաստատումներէ ետք, հայ մարդը իր պարզ ողջախոհութեամբ 
հարց կու տայ. «Ի՞նչ պէտք է ընել»: Եթէ ղեկավարութիւնները չըսեն, 
թէ ի՞նչ պէտք է ընել, եւ ինչպէ՞ս, կրկին կը տարտղնուինք, կը ստեղծենք 
«նոր սփիւռք(ներ)», կը ծառայենք պատմութեան բեմէն որպէս ինքնուրոյն 
ժողովուրդ եւ երկիր մեր անհետացման:
Ճիշդ է, տեղեկացնել, վերլուծել, վիճակագրութիւն կազմել, տեսութիւններ 
մշակել բացասական չեն: Բայց անոնք անօգուտ են, եթէ չյանգին գործադրուող 
առաջարկներու, պարզապէս՝ ԳՈՐԾի: Մեր պարագային, ԳՈՐԾի համար 
կենսական անհրաժեշտութիւն է ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆը, որուն 
լոյսին տակ պէտք է վերջ տալ պառակտումներուն, մէկ կէսի միւս կէսի 
դէմ պայքարին, ծնունդ տալ այն առաքինի քաջութեան, որ կրնայ ըսել, 
թէ միւսն ալ իրաւունք ունի: Այս ընթացիկ քուէարկութեամբ ստացուած 
մեծամասնութիւն-փոքրամասնութիւն ժողովրդավարական ընդունուած 
կրկէսի խաղէն անդին է:
Այսօր պէտք է յառաջացնել ներազգային իրաւ համապարտութիւն (sol-
idarity), ուժերու եւ կարողութիւններու կեդրոնացումով եւ նպատա-
կաուղղուածութեամբ:
Երբեմն կը մտածեմ, որ հոգիով եւ միտքով դեռ ի վիճակի՞ ենք հոլովուած 
եւ կրկներեւոյթի նմանող միասնութիւնը իրականացնելու, միասնական 
ղեկավարութեամբ, ուր մարդիկ զիրար գտնեն ո՛չ իրենց քէներով, ո՛չ 
փառասիրութեամբ, ո՛չ դիրքապաշտութեամբ եւ ո՛չ ալ չարաշահական 
միտումներով:
Այսինքն իրաւ հեղինակութեամբ կառավարում կը փնտռուի: Այսօր այդ դժուար 
կը թուի, քանի որ այնքա՜ն պայքարած ենք զիրար հեղինակազրկելու համար:
Ժամանակն է, որ միշտ տեղ մը ողջախութիւն պահած ժողովուրդը մերժէ 
պատեհապաշտները, ամէն կարգի ամբոխավարները եւ ամբոխահաճու-
թիւնը իշխանութեան հասնելու միջոց գործածողները: Այսինքն, մերժելով 
երեւելիութիւնները, մեքենայութիւններու (քոմպինացիա) ասպետները, 
սակաւապետութիւնը, գերանցելով խրամներու պատերազմը, լսէ իր հարա-
զատ մտաւորականութիւնը:
Իրաւ միասնութիւն նուաճել եւ իրաւ արժէքներով առաջնորդուիլ, ո՛չ թէ 
յաւելեալ իրաւունքի համար, այլ յաւելեալ պարտքի:
Այս ընելու համար անհրաժեշտ են քաղաքացիական-ազգային երկու զուգա-
հեռ գիտակցական մակարդակներ. առաքինութիւն (զոր հռոմէացիները 
կը սահմանէին որպէս հոգեկան ուժ) եւ քաղաքացիական հասունութիւն 
(միասին ապրելու եւ գործելու յանձնառութիւն):
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Ծովափնեայ Տեսարան                                                                                                                                          
          

Զարնւում են քարափին 
ալիքները՝ հերթական,                                                                                                             
Տեսնես որքա՞ն կտևի կերտեն կոթող՝ 
բնական։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

- Չէ՜, ոչինչ չի ստացւում, ի՞նչ անեմ,- գանգատւում 
էր Սարքոն ընկերոջը` Փիքոյին, զայրոյթից էլ աւելի 
չռած աչքերը տարուբերելով աջ ու ձախ:
- Ի՞նչ պիտի անես, եթէ չես կարողանում նմանուել 
Ծիծեռնակին, ուրեմն պիտի խայթես նրան, չէ՞ որ 
դա է մեր յատկութիւնը, մեր բնազդը, մեր պապերից 
մնացած, ժառանգած սովորութիւնը:
- Այո՜, սիրելիդ իմ Փիքօ, դու ճիշդ ես, բայց ո՞նց 
մօտենամ Ծիծեռնակին: Նա անընդհատ օդում է, ոչ 
յաճախ է մտնում բոյնը` ձագուկներին կերակրելու, 
ի՞նչպէս մօտենամ նրան, այն էլ` սողալով…
- Մի՜ մտածիր, եղբայր իմ, դու Շէկոյի հետ լեզու գտել 
ես, նա քեզ դարպասից ներս թողնում է, հո մշտապէս 
չի հսկելու վրադ: Կէսօրուայ էն տաք ժամերին ինքը 
հանգիստ մրափում է շուքի տակ: Դու առիթը կը 
գտնես Ծիծեռնակին խայթելու, սողալով կը հասնես 
նրա բնին` եւ…եւ` սիրտդ կը հովացնես:
Սեփական անկարողութեան գիտակցութիւնից է՜լ 
աւելի թունոտ, նախանձոտ Սարքոն բազմաթիւ 
որոգայթներ լարեց արգելք դառնալու համար 
Ծիծեռնակի թռիչքին ու քնքուշ երգեցողութեանը, 
մէկ`փակեց նրա բոյնի անցքը, մէկ` իր թոյնը թափեց 
անցք-դռան պռնկին, մէկ էլ` կոտրեց բոյնի ապակին: 
Այս ամէնը տեսնում էր անշուշտ Ծիծեռնակը ու 
խղճում ողորմելի Սարքոյին, որին կուրացրել էր 
նախանձը, նա ամէն ինչ անում էր խանգարելու 
համար իր` բնութիւնից տրուած թռչելու եւ երգելու 
կարողութիւնը:
Պատահեց այնպէս, որ օրերից մի օր, բոյնը մտնելուց 
յետոյ, Ծիծեռնակը մոռացաւ փակել դուռ-անցքը: 
Ծիծեռնակին մշտապէս հսկողութեան տակ պահող 
Սարքոն նկատեց իր համար երանելի պահը: Շէկոն էլ 
հանգիստ քնած էր: Եւ այն է, Սարքոն պատրաստւում 
էր մտնել Ծիծեռնակի բոյնը, վրայ հասաւ Շէկոն ու 
ծանր թաթը դրեց նրա գլխին:
- Հը՜…, դու կարծում էիր ես քնած եմ հա՞, ես մշտապէս 
հետեւել եմ քո արածներին, ու սպասում էի այս 
վայրկեանին, որպէսզի համոզուեմ, որ դու չես կարող 

Ծիծեռնակն ու Օձը
(Ժամանակակից Հեքիաթ)

քո էութիւնից դուրս հանել Աստծոյ կողմից տրուած 
բնազդը: Դու բնութիւնից դատապարտուած ես 
սողալու եւ թոյնդ թափելու:
Այս ասելով, Շէկոն բռնեց Սարքոյի վզից ու թափով 
նետեց դարպասից դուրս:
-Այնտեղ` դրսում է քո տեղը, ուր կարող ես քեզ 
համար սուլել, ֆշշացնել, թոյնդ 
թափել, իսկ երգելը` քո բանը չի: Աստուած է ընտրում 
նրանց` երգիչներին,- ասաց Շէկոն ու ամուր փակեց 
դարպասը:
… Այստեղ վերջանում է մեր հեքիաթը, եւ, ինչպէս 
բոլոր հեքիաթներում, երեք խնձոր է ընկնում 
երկնքից: Առաջինը հեքիաթի հեղինակի համար է, 
որը դեռ միամտօրէն հաւատում է, թէ ինչ որ մի օր, 
ինչ որ մի ժամանակ, ամէն մարդ իր տեղը կը գտնի 
կեանքում` իր կարողութեան սահմաններում:
   Քչերն են համոզուած ասում, որ մարդկային 
հասարակութիւնը հաւասար չէ եւ չի՜ կարող լինել: Ես 
այդ քչերի մէջ եմ` երկա՜ր տարիների փորձառութեան 
վրայ հիմնուելով: Ամէն մարդ պէտք է հասկանայ, որ 
մեզանից ամէն մէկը տարբեր ձիրք ունի, տարբեր 
շնորհ եւ պիտի հասկանայ նաեւ թէ ինքը ինչ կարող 
է անել եւ ինչ` ոչ: Թէ չէ ինչի նման է, երբ հայերէն 
հազիւ խօսող մէկը դառնում է հաղորդավար: 
Երաժշտական ձայնանիշ ու միքրոֆոն չտեսած մէկ 
ուրիշը` համբաւաւոր երգիչ: Երաժշտանոցը մի կերպ 
աւարտած մէկն էլ` երգչախմբի ղեկավար: Մէկ կամ 
մի քանի յօդուած մրոտողն էլ` գրող:
Երկրորդ խնձորն էլ Ծիծեռնակի համար է, որպէսզի 
նա մշտապէս թեւածի երկնակամարում եւ իր 
հրաշալի ձայնով ու երգեցողութեամբ ջերմացնի 
մարդկանց հոգիները:
Երրորդ խնձորը, որը փտած է, մեր խեղճուկրակ 
Սարքօ օձի համար է: Բնական է, նա չի ուտելու այն, 
եւ, թերեւս կարողանայ հասկանալ, որ բնութիւնը 
ինչ որ տուել է իրեն` դրանով պիտի գոհանայ, 
բաւարարուի:
Կեանքի օրէնքն է. եթէ Աստուած քեզ տուել է 
սողալու յատկութիւն, ուրեմն` սողա՜, թռչել, երգել 
կարողացողն էլ` պիտի թռչի ու երգի:

Ըստ Հանրապետութեան նախագահին՝ հակառակ 
անոր որ տնտեսական հարցերը չէ շրջանցած նաեւ 
Արցախը, սակայն Արցախի կառավարութիւնը իր 
համազգային պատասխանատուութեան ծիրին 
մէջ կը քննարկէ իր ունեցած սուղ միջոցներէն 
լիբանանահայ քոյրերուն եւ եղբայրներուն 
ցուցաբերուելիք աջակցութեան ծաւալը:
Կարօ Քեպապճեան շնորհակալութիւն յայտնեց 
Արայիկ Յարութիւնեանին՝ ջերմ ընդունելութեան 
եւ ցուցաբերուող աջակցութեան համար՝ 
ընդգծելով, որ ասիկա փաստացի ապացոյցն 
է այն իրողութեան, որ աշխարհի տարածքին 
սփռուած հայութեան համար հայրենիքը բոլորին 
յուսալի վայրն է:
Հանդիպման կը մասնակցէին նաեւ Արցախի 

արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան 
եւ Արցախի նախագահի՝ Սփիւռքի հարցերով 
խորհրդական Ազատուհի Սիմոնեան:

Արցախի Կառավարութիւնը Պիտի Աջակցի Լիբանանահայութեան. 
Նախագահ Յարութիւնեան Ընդունեց Կարօ Քեպապճեանը
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

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 
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Զինուորականներ Եւ Ազատամարտիկներ Յարգեցին 
Անհետ Կորսուած Ազատամարտիկներու Յիշատակը

Անհետ կորսուած ազատամար-
տիկներու յիշատակի օրուան 
առիթով, Յունիս
29-ին, Եռաբլուր զինուորական 
պանթէոնը այցելեցին Հայաստա-
նի պաշտպանութեան նախարա-
րութեան եւ Զինուած ուժերու 
ընդհանուր հրամանատարութե-
ան ներկայացուցիչներ, ազատա-
մարտիկները միաւորող հասա-

րակական կազմակերպութիւննե-
րու ներկայացուցիչներ, անհետ 
կորսուած ազատամարտիկներու 
հարազատներ ու մարտական 
ընկերներ:
Այցելուները յարգանքի տուրք 
մատուցեցին եւ ծաղիկներ զետե-
ղեցին անհետ կորսուած ազատա-
մարտիկներու յիշատակին կանգնե-
ցուած յուշակոթողին առջեւ:


