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Ուրբաթ, 21 Փետրուար 2020-ին, Ս. 

Վարդանանց տօնին եւ մեր 

եկեղեցւոյ Ուխտի օրուան առիթով, 

Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Հոգշ. 

Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան, 

մատուցեց Ս. եւ Անմահ Պատարագ 

եւ փոխանցեց օրուան Պատգամը: 

Պատարագին ներկայ գտնուեցան՝ 

Թեմիս Երեսփոխանական ժողովի 

եւ Ազգային Վարչութեան 

անդամներ, եկեղեցւոյս Տիկնանց 

Յանձնախումբը, Թաղականութիւնն ու մեծ թիւով հաւատացեալներֈ 

Պատարագի աւարտին Հայր Սուրբը իր պատգամը փոխանցեց Քուէյթահայութեան 

ըսելով.- «Որեւէ պատմական իրադարձութիւն եթէ իր մէջ պատգամ մը կամ հաւատք մը 

չունի փոխանցելիք անիկա կը թաղուի պատմութեան փոշիներուն տակֈ Այս առումով 

Աւարայրի ճակատամարտը իւրայատուկ եղաւ մեր պատմութեան մէջ, որու հիմնական 

պատգամը եղաւ այն՝ որ կարելի չէ հայութիւնը անջատել քրիստոնէութենէն , անոնք 

զիրար ամբողջացնող իրողութիւններ են եւ մեր ազգը թէ՛ իր հաւատքով ու թէ եկեղեցիով 

կապուած է իր հայրենիքին եւ փոխադարձաբար հայրենիքը կապուած է իր եկեղեցւոյ եւ 

իր հաւատքինֈ Փաստօրէն 301 թուին երբ տեղի ունեցաւ հոգեւոր յեղափոխութիւնը 

Հայաստանի մէջ, 404ին անմիջապէս անոր յաջորդեց մտքի յեղափոխութիւնը, ուր 

գիրերու գիւտով քրիստոնէութիւնը հայացաւֈ Առ այդ, 451ի ճակատամարտը այս երկու 
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հիմնասիւներու զօրութեամբ կերտուած յաղթանակ մըն էֈ Իսկոյն եթէ կ’ուզենք հայ 

ըլլալ‚ պէտք է քրիստոնէութեամբ սնանինք‚ եթէ կ’ուզենք քրիստոնեայ ըլլալ պէտք է 

հայութեամբ սնանինք»ֈ 

Ապա Հայր Սուրբը վերարժեւորելով մեր 

հոգիներու միակ ծննդավայր՝ Քուէյթի Ս. 

Վարդանանց եկեղեցին, նշեց որ ան աւելի քան 

70 տարի մեզի համար եղաւ ե՛ւ հաւատքի տուն 

եւ փոքրիկ հայրենիք, ուստի կոչ ուղղեց որ 

եկեղեցւոյ ուխտի օրը մեր բոլորին ուխտի օրը 

ըլլայ եւ ազգովին ուխտենք որ քրիստոնէական 

արժէքներով յագեցած հայեցի 

դաստիարակութիւն ջամբենք նորահաս 

սերունդինֈ 

Իր խօսքի աւարտին Հոգշ. Հայր Սուրբը շնորհաւորեց գաղութիս հոգեւոր հովիւի տօնը, 

ինչպէս նաեւ գնահատանքի խօսքեր արտասանեց եկեղեցւոյ պայծառութեան համար 

ծառայող մեր Թաղականութեան, Տիկնանց Յանձնախումբին ու դպրաց դասին, 

մաղթելով նորանոր նուաճումներֈ 

Ապա Հոգշ. Հայր Սուրբը թափօրով 

ուղղուեցաւ եկեղեցւոյ ներքնասրահը, ուր 

տեղի ունեցաւ մատաղօրհնէք: Մատաղի 

պատրաստութեան աշխատանքները 

կատարած էին Եկեղեցասիրաց Տիկնանց 

Յանձնախումբը իր հետ ունենալով 

ուխտաւոր օժանդակ տիկիններ, 

համագործակցութեամբ՝ Թաղական 

Խորհուրդին: Աւարտին Դպրաց Դասի 

առաջնորդութեամբ հաւատացեալները 

հնչեցուցին Սրբոց Վարդանանց յիշատակին նուիրուած ոգեշունչ երգեր: 

Հաւատացեալները մատաղի բաժինի կողքին, իրենց հետ նաեւ տարին Սրբոց 

Վարդանանց մարտիրոսներու կտակած աւանդը՝ հայօրէն ապրելու եւ քրիստոնէավայել 

վարքով տէր դառնալու մեր պատմական ժառանգութիւններունֈ 

Շաբաթ‚ 22 Փետրուար 2020ի առաւօտեան‚ Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ 

Կիրակնօրեայ վարժարանի աշակերտները իրենց ուսուցչական կազմին 

առաջնորդութեամբ նշեցին Բուն Բարեկենդանի տօնը‚ ուր անոնք նախ ծանօթացան 

բարեկենդանի իմաստին ու խորհուրդին‚ որմէ ետք գեղարուեստական գեղեցիկ 

յայտագրով՝ երգով‚ պարով ու եկեղեցական շարականներով տօնական մթնոլորտ մը 

ապրեցան եկեղեցւոյս ներքնասրահէն ներսֈ 
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Նշենք‚ որ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը ներկայ գտնուեցաւ սոյն 

նախաձեռնութեան եւ հաճոյքով հետեւեցաւ հոն գործադրուող յայտագրին եւ իր 

օրհնութիւնները փոխանցեց բոլորին: 

Երեքշաբթի եւ Չորեքշաբթի, 25-25 Փետրուարին, 

տեղի ունեցաւ Քուէյթի Ազգային վարժարանի 

տարեկան աւանդական Քերմէսը, վարժարանիս 

շրջափակէն ներս: Աւելի քան 50 շրջանաւարտներ 

համախմբուած էի, վարժարանիս Հոգաբարձութեան 

ու տնօրէնութեան կողմէ յառաջացած 

Շրջանաւարտից միութեան վարչութեան շուրջ: 

Բոլորը մէկ սիրտ, մէկ հոգի եկած էին իրենց 

օժանդակութիւնը բերելու նուիրական այս գործին:  

Ներկաները ուրախ էին, մթնոլորտը տօնական, հակառակ դժուարին պայմաններուն: 

Վարժարանիս տիկնանց յանձնախումբի ժրաջան տիկինները, ըստ աւանդութեան, դարձեալ 

ներկաներուն պատուեցին համադամ ճաշերով: 

Մանրամասնութիւնները յաջորդ թիւով:  

Յիշենք նաեւ, թէ Քերմէսի վերջին օրն է Ուրբաթ, 28 Փետրուարին, ուր տեղի պիտի ունենայ 

տարուան բախտաւորի վիճակահանութիւնը: Բոլորի վարձքը կատար: 

www.aztarar.com 
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Արցախի Հանրապետութեան համապետական 

ընտրութիւններու քարոզարշաւի մեկնարկը ՀՅԴ-ի 

պատգամաւորի թեկնածուները` նախագահական 

թեկնածու, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեանի գլխաւորութեամբ, 

ազդարարեցին սահմանային Մարզիլի գիւղի 

մերձակայքը տեղադրուած խաչքար յուշարձանէն` 

յարգանքի տուրք մատուցելով նահատակներուն 

յիշատակին: 

Դաշնակցութեան համամասնական ցանկը գլխաւորող 

Դաւիթ Իշխանեան, Արթուր Մոսիյեան, Վահրամ 

Բալայեան, Արմինէ Յարութիւնեան, Լեռնիկ 

Յովհաննիսեան, Սուրէն Շինդեան եւ անոնց ընկերակցող դաշնակցական գործիչները իրենց 

հաւատարմութիւնը յայտնեցին ազգային ազատագրական պայքարին ընթացքին զոհուած 

հերոսներուն: ՀՅԴ գործիչները յառաջիկայ մէկ ամսուան ընթացքին Արցախի ժողովուրդին 

պիտի ներկայացնեն Դաշնակցութեան դիրքորոշումներն ու մօտեցումները` 

ժողովրդավարական համակարգի կառուցման, ընկերային արդարութեան եւ օրէնքի 

գերակայութեան հաստատման ուղղութեամբ: 

Նշենք, որ Դաշնակցութիւնը քարոզարշաւի առաջին օրը հանդիպումներ կը նախատեսէ 

Վազգէնաշէն, Միւրիշէն, Աւդուռ, Հացի, Նորշէն եւ Աշան գիւղական համայնքներու 

բնակչութեան հետ: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 25 

Փետրուարին Պաքուի մէջ Ազրպէյճանի նախագահ 

Իլհամ Ալիեւի հետ հանդիպումին ընթացքին 

յայտարարած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը 

նաեւ Թուրքիոյ խնդիրն է: Այս մասին կը հաղորդէ 

ազրպէյճանական «Մինվալ» կայքը: 

«Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը կը 

հանդիսանայ նաեւ մեր հարցը», ըսած է Թուրքիոյ 

նախագահը: 

Ան նշած է. «Ազրպէյճանի ինքնավարութեան եւ 

տարածքային ամբողջականութեան ծիրերուն մէջ լուծումը կը հանդիսանայ Թուրքիոյ մեծագոյն 

ցանկութիւնը»: 

Թուրքիոյ նախագահը 25 Փետրուարին այցելած էր Ազրպէյճան, ուր տեղի ունեցաւ Թուրքիոյ եւ 

Ազրպէյճանի նախագահներու հանդիպումի պաշտօնական արարողութիւնը: 
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Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան 130-ամեակին նուիրուած հանդիսաւոր ձեռնարկներուն 

ազդանշանը տրուեցաւ Արցախէն` Շուշիի մշակոյթի տան մէջ 25 Փետրուարին 

կազմակերպուած հանդիսութեամբ, որուն ներկայ էին ՀՅԴ Բիւրոյի, Հայ դատի 

յանձնախումբերու ու գրասենեակներու եւ ՀՅԴ Արցախի կառոյցի ներկայացուցիչներ, 

պետական այրեր ու հրաւիրեալներ: 

Հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ Արցախի Հանրապետութեան պետական օրհներգով եւ 

Դաշնակցութեան քայլերգով: 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան անցած ուղին, հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ ու 

պետականութեան կերտման առումով անոր ունեցած պատմական դերակատարութիւնը 

արժեւորող ելոյթներով ու շնորհաւորական խօսքով հանդէս եկան ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը, Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ 

արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ 

Իշխանեանը: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեան իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ ամեակ նշելու օրը նաեւ 

հաշուետուութեան օր է, մանաւանդ այն կուսակցութեան համար, որ միշտ լծուած է հայ 

ժողովուրդին ծառայութեան: Ան շեշտեց, որ Հայաստանի վերանկախացումէն եւ Արցախի 

ազատագրումէն ետք ՀՅԴ-ն բազմապատկած է իր գործունէութեան դաշտն ու ծրագիրները, 

որովհետեւ իր աշխարհասփիւռ համահայկական կառոյցով Դաշնակցութիւնը պարտաւոր է 

աջակցիլ իր հայրենիքին ու հայութեան բազմաթիւ կարիքներու լուծման` միշտ ներառելով 

Հայաստանը, Արցախը, սփիւռքը եւ Հայ դատը: 

Խօսելով Հայաստանի մասին` Բիւրոյի ներկայացուցիչը ըսաւ. «Բարկացկոտ ու 

յեղափոխութեան պիտակի տակ ներքին պառակտումներու տանող քաղաքականութիւնը պէտք 

է փոխարինուի հայրենի ժողովուրդի եւ համազգային մակարդակով միասնականութիւն 
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ստեղծելու միտումով, որպէսզի համախմբուած ճիգերով դիմագրաւենք Հայաստանի 

Հանրապետութեան ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրները»` աւելցնելով, որ 

Դաշնակցութիւնը ճիշդին ճիշդ պիտի ըսէ, իսկ սխալին սխալ եւ ներկայացնէ այլընտրանքներ: 

Ան շեշտեց, որ Դաշնակցութեան համար Հայաստանի մէջ երիտասարդութեան ներգրաւումը, 

մտաւորականութեան համախմբումը, ժողովուրդին մէջ համերաշխութեան ստեղծումն ու 

իսկական հանդուրժողականութեան ստեղծումը առաջնահերթութիւններ են, «որովհետեւ 

Հայաստանի մէջ մենք թշնամի չունինք, մեր թշնամիները Հայաստանի եւ Արցախի 

սահմաններէն դուրս են»: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեան անդրադարձաւ նաեւ Արցախի վերաբերեալ Դաշնակցութեան 

շարունակական նախաձեռնութիւններուն, սփիւռքի մէջ կուսակցութեան պետականակերտ 

դերակատարութեան` ներհամայնքային կեանքին մէջ: Ան յիշեց նաեւ Ջաւախքի մեր 

հայրենակիցներուն օժանդակելու կարեւորութիւնը, Հայ դատի պայքարին մէջ ժողովուրդին, 

յատկապէս երիտասարդութեան ներգրաւումը: 

Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան շնորհաւորեց ՀՅԴ-ի 130-ամեակը` հաստատելով, որ քիչ են այն 

կուսակցութիւնները, որոնք կրնան հպարտանալ, որ այսքան երկար տարիներու կենսագրական 

ունին: Ան շեշտեց, որ Դաշնակցութիւնը ծնաւ հայրենասիրութենէն, ազատատենչութենէն, հայ 

ժողովուրդին պահանջքով եւ լծուեցաւ անոր ծառայութեան ու պաշտպանութեան: Ան յոյս 

յայտնեց, որ այս կուսակցութիւնը կարողութիւն կ՛ունենայ տեսնելու իր եւ իւրաքանչիւր հայու 

երազի իրականացումը եւս` միացեալ, ազատ Հայաստան, Ցեղասպանութեան ճանաչում 

աշխարհով մէկ, ամուր հայրենիք եւ ապահով սփիւռք: 

Դաւիթ Իշխանեան` ընդհանուր ակնարկ մը նետելով Դաշնակցութեան ծննդոցին, Հայաստանի 

մէջ անոր ունեցած դժուարութիւններուն` վտարումով, հաստատեց, որ ՀՅԴ-ն հայրենիք 

վերադարձաւ անգամ մը եւս փաստելու, որ պատրաստ է նուիրուելու հայրենիքի 

ազատագրութեան, պետականութեան կերտման, ուղի հարթելու դէպի ազատ, անկախ եւ 

միացեալ Հայաստան: Ըստ անոր` անկախութեան եւ ազատագրական պայքարին զուգահեռ, 

Դաշնակցութիւնը իր ողջ ներուժով մասնակցութիւն բերաւ նաեւ հայրենի 

պետականաշինութեան գործին` երբեմն իշխանութեան մաս կազմելով, երբեմն ալ հանդէս 

գալով իբրեւ ընդդիմութիւն, բայց միշտ ըլլալով կայունութիւն ապահովող վստահելի ուժ: 

Դ. Իշխանեան շեշտեց, որ ազգային գաղափարախօսութիւնն ու ընկերվարութիւնը 

կարելիութիւն կու տան Դաշնակցութեան` ըլլալու ժողովուրդին կողքին. «Ան առաջամարտիկ է 

պատերազմի դաշտին մէջ, տնտեսական ճակատի վրայ, մշակոյթի ասպարէզին մէջ, 

հասարակական կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս», ըսաւ ան: Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչը շեշտեց, որ նոր մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման պէտք է ըլլալ միասնական, 

որպէսզի կարելի ըլլայ յաղթել ու զարգանալ առանց զիջելու: «Ըլլանք ազնիւ ու անաչառ, 

խոստովանենք, որ երբ մեզմէ հեռացած է միասնականութեան ոգին ու համախմբման ուժը, կրած 

ենք պարտութիւններ: Երբ պառակտուած ենք, չէ ուշացած թշնամիին հարուածը: Մեր 

հանրութիւնը մօտ է այդ սահմանին: 30 տարիներու ընթացքին մենք այսչափ մօտ չենք եղած 

պառակտման կարմիր գիծերուն: Համոզուած եմ, որ այս հանգրուանին եւս ազգային սթափ 

գիտակցութիւնը պիտի չլքէ մեզ, եւ ատիկա կախեալ է իւրաքանչիւրէս` անհատ առ անհատ, 

ընտանիք առ ընտանիք, կուսակցութիւն առ կուսակցութիւն», հաստատեց ան: 

Ձեռնարկը ճոխացաւ ազգային երգ ու պարով` «Մենք ենք մեր սարերը» երգի ու պարի 

պետական համոյթին, անհատ երգիչներու կատարողութեամբ: Ցուցադրուեցաւ նաեւ ՀՅԴ-ի 130-

ամեակին նուիրուած փաստավաւերագրական ժապաւէն: 

www.kantsasar.com 
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Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ 

Պոկտանով յայտարարեց, որ Ռուսիա կը հաստատէ ՄԱԿ-

ի Ապահովութեան խորհուրդի փորձագէտներուն 

զեկուցումները, որոնք կը վերաբերին Թուրքիոյ 

օժանդակութեամբ Լիպիա զինեալներու փոխադրման: 

«ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի փորձագէտներու 

խումբը կանոնաւոր կերպով կը տեղեկացնեն զինեալներու 

Լիպիա փոխադրելու մասին: Մենք ալ կը հաստատենք 

այդ մէկը, որ կը կատարուի, անշուշտ, Թուրքիոյ 

օժանդակութեամբ»: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան մերժեց ընդդիմադիր Հանրապետական 

ժողովուրդի կուսակցութեան ղեկավար Քեմալ Քըլըճտարօղլուի կոչը` Սուրիոյ նախագահ 

Պաշշար Ասատի հետ բանակցութիւններու սկսելու: «Մեր ընդդիմութեան ղեկավարը 

առաջարկեց, որ հանդիպում ունենամ Ասատի հետ: Նախապէս խօսած եմ Ասատի հետ, սակայն 

նկատեցի որ խիղճ չունի: Անոր հարցուցի, թէ ինչո՞ւ քիւրտերուն անցագիրներ չէ տուած, եւ 

հիմա յարձակում կը գործէ մեր զինուորներուն վրայ», ըսաւ Էրտողան: 

«Կը ծրագրենք մինչեւ այս ամսուան վերջը թրքական հսկողութեան կէտերը ազատագրել 

Սուրիոյ բանակին կողմէ անոր պարտադրուած պաշարումէն: Իտլիպի մէջ թրքական 

հսկողութեան կէտերը պաշարողներուն տուած մեր պայմանաժամը աւարտելու վրայ է», 

աւելցուց ան: 

«Սուրիոյ օդային տարածքին մէջ խնդիր կը դիմագրաւենք, շուտով զայն պիտի շրջանցենք: 

Իտլիպի մէջ մեր կեցուածքէն մէկ քայլ իսկ պիտի չնահանջենք», հաստատեց Թուրքիոյ 

նախագահը` աւելցնելով. «Սուրիական ուժերը պիտի հեռացնենք հսկողութեան կէտերու ետին»: 

Ըստ անոր, Ամերիկան ցարդ Իտլիպի մէջ օժանդակութիւններ չէ տրամադրած, այս գծով 

նախագահ Թրամփին հետ անգամ մը եւս պիտի խօսի: 

Նշենք, որ ռուսական լրատուամիջոցներ հաղորդեցին, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց 

նախարարութիւնը կը նախատեսէ, որ Թուրքիոյ հետ Իտլիպի շուրջ բանակցութիւններուն մէջ 

դրական արդիւնքներ արձանագրուին: 

Մինչ այդ` Եւրոպական Միութիւնը շեշտեց, որ Ռուսիան ու Թուրքիան Սուրիոյ հիւսիսը 

լարուածութեան մեղմացման գօտիին շուրջ պէտք է համաձայնութիւն գոյացնեն եւ Սուրիոյ 

կառավարութեան կոչ ուղղեց` «դադրեցնելու Իտլիպի ռմբակոծումը»: 

Միւս կողմէ` Մարդկային իրաւանց սուրիական դիտարանը նշեց, թէ Սուրիոյ բանակը անցնող 

նուազ քան 60 ժամուան ընթացքին Իտլիպի մէջ 30 գիւղեր ազատագրած է: 
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Հայ ժողովուրդը, ինչպէս ամէն տարի, այս օրերուն  

յարգանքի տուրք կը մատուցէ սումկայիթեան  

եղեռնագործութեան անմեղ զոհերու յիշատակին: 

Երեսուն եւ երկու տարիներ առաջ Լեռնային  

Ղարաբաղի ժողովուրդը ձայնը  բարձրացուց 

յանուն սեփական իրաւունքներու եւ ազատութեան 

պաշտպանութեան: Քաղաքակիրթ եւ օրինական 

իւրաքանչիւր գործողութեան կը հետեւէր հայ 

ազգաբնակչութեան իրաւունքներու զանգուածային 

եւ համատարած ոտնահարում, բռնութիւն, 

կոտորած… 

Ազերի ազգայնամոլներ, խաղաղ ցոյցերուն իբրեւ 

պատասխան, հայ բնակչութեան ջարդեր 

կազմակերպեցին Սումկայիթի մէջ` Փետրուար 

1988-ին, Պաքուի մէջ` յունուար 1990-ին եւայլուր:  

Կոտորածներուն զոհ դարձան հազարաւոր հայեր:  Շուրջ կէս միլիոն հայեր բռնութեան 

տակ լքեցին իրենց բնակութեան վայրերը եւ գաղթեցին Հայաստան եւայլուր: 

26-28 Փետրուար 1988-ին Ազրպէյճանի  Սումկայիթ քաղաքին մէջ հայ բնակչութեան դէմ 

բարբարոսական յարձակումներուն եւ խոշտանգումներուն պատճառով եղան 

հարիւրաւոր զոհեր: Ազերի կառավարութիւնը  ամէն գնով փորձեց ծածկել եւ 

խեղաթիւրել կատարուող յանցագործութիւնները: Լրատուական աղբիւրներ օրեր 

շարունակ լռութիւն պահեցին մարդկային այս  ողբերգութեան առջեւ: 

Միջազգային արձագանգը նոյնպէս շա՜տ շա՛տ  հեռու էր   բաւարար ըլլալէ: Փլուզուող  

Խորհրդային Միութեան  իշխանութիւնները  կատարուածին չտուին համապատասխան 

գնահատական: Սակայն ճշմարտութիւնը  բացայայտուելէ ետք Սումկայիթի 

կոտորածները ցնցեցին միջազգային հանրային կարծիքը: 

Սումկայիթի մէջ հայերու դէմ բռնութիւնները  փոխեցին Լեռնային Ղարաբաղի  

հակամարտութեան բնոյթը: Փաստօրէն 1988 թուականը անկիւնադարձային  դարձաւ 

Լեռնային Ղարաբաղի պատմութեան համար: 

Լեռնային  Ղարաբաղի ժողովուրդին պարտադրուեցաւ  արեան գնով պաշտպանել  

ազատ ապրելու իրաւունքը: 

Սումկայիթի եղեռնագործութիւնը տարածուեցաւ  ամբողջ  Ազրպէյճանի տարածքին: 

Մայիս 1988-ին  կազմակերպուեցաւ Շուշիի հայութեան   տեղահանումը: Հայերու 

կոտորածներ տեղի ունեցան Պաքուի, Կիրովապատի (Գանձակի), Նախիջեւանի եւ այլ 

վայրերու մէջ: 

Ազրպէյճան անմիջապէս տնտեսական  շրջափակում հաստատեց Հայաստանի եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի դէմ` ծանր վնասի ենթարկելով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի  

տնտեսութիւնները: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

 10 
 

Ազրպէյճան առ այսօր դիմած է տնտեսական շրջափակման ամենադաժան ձեւերուն` 

արտաքին աշխարհէն մեկուսացնելով Հայաստանը եւ   Լեռնային Ղարաբաղը, 

արգելակելով   սննդամթերքի, վառելանիւթի, առաջնային անհրաժեշտութիւններու 

ներածումը եւ   տեղափոխութիւնը: 

Յաջորդ տարիներուն Ազրպէյճանը փորձեց   լայնածաւալ զինուորական 

գործողութիւններ ծաւալել Ղարաբաղի դէմ, սակայն չարաչար  տապալեցաւ անոր  նենգ 

ծրագիրը: 

Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանութեան  

ուժերը արժանի հակահարուած տուին  Ազրպէյ 

ճանի բանակին: Ռազմաճակատներու վրայ 

պարտութիւնը ազերիներուն ստիպեց 12 մայիս 1994-

ին Պիշքեքի մէջ  զինադադար ստորագրել  

Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ: 

Այսօր, Սումկայիթի կոտորածներէն երեսուն եւ  

երկու տարիներ ետք կը խոնարհինք Սումկայիթի 

անմեղ զոհերու, Լեռնային Ղարաբաղի 

ազատագրութեան պայքարին ընթացքին  

նահատակուած ազատամարտիկներուն յիշատակին 

առջեւ: Համոզուած ենք, որ   հայ ժողովուրդին հանդէպ կատարուած 

յանցագործութիւնները, դաժանութիւնները եւ  ոճիրները  պիտի արժանան 

համապատասխան գնահատականի, եւ ամբողջ մարդկութիւնը  դատապարտէ 

ազերիական բարբարոսութիւնները: 

Ազրպէյճանը այսօր եւս կը շարունակէ խախտել Լեռնային Ղարաբաղի հետ 

հաստատուած զինադադարը, կը հրահրէ հայ ժողովուրդին հանդէպ ատելավառ 

մթնոլորտը: Ատելավառ այս մօտեցումը վերջերս դրսեւորուեցաւ Գերմանիոյ Տրեստեն 

քաղաքի օփերայի սրահներէն մէկուն մէջ, երբ ազերի երգիչ մը մերժեց հայ սոփրանոյի 

մը հետ ելոյթ ունենալ` պատճառաբանելով, որ վերջինս հայ էր… Միջազգային 

հասարակութենէն կ՛ակնկալուի դատապարտել այս երեւոյթը: 

Բայց ի վերջոյ արդարութիւնը պիտի   յաղթանակէ:  Բոլորս` համայն հայութիւնը  

հրճուանքով ըմբոշխնեց Հայոց ցեղասպանութիւնը  ճանչնալու 13 Փետրուար 2020-ի 

Սուրիոյ խորհրդարանին  որոշումը: Մեր դատը արդար  է: Պայքարը պիտի 

շարունակենք, մինչեւ որ ցեղասպանը ընդունի  յանցագործութիւնը եւ հատուցէ մեր 

ֆիզիքական, մշակութային, տնտեսական կորուստները: 

Մենք` հայ ժողովուրդի զաւակներս համոզուած ենք, որ միայն մեր հաւաքական կամքով 

եւ  միասնական ուժով կրնանք զօրացնել մեր  հայրենիքը` Հայաստանը, Լեռնային 

Ղարաբաղը եւ  հայոց բանակը: 

Կեցցէ՛ ազատ եւ անկախ Լեռնային Ղարաբաղը եւ յարգա՛նք մեր հերոս 

նահատակներուն անմար յիշատակին: 
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Չինաստանի Ուհան շրջանին մէջ համաճարակի 

վերածուելէն ետք,  «Քորոնա» ժահրին Իրանի մէջ 

յայտնուիլն ու Իրանէն եկած ճամբորդներուն մօտ 

ժահրի յայտնաբերումը պատճառ դարձան, որ 

անոր դրացի եւ ոչ դրացի երկիրները անմիջապէս 

փակեն անոր հետ օդային ու ցամաքային 

սահմանները: Իբրեւ հետեւանք, Իսլամական 

հանրապետութիւնը յայտնուեցաւ միջազգային 

մեկուսացման մէջ: Այսպիսով «Քորոնա»-ն յաջող 

կերպով իրագործեց Իրանը մեկուսացնելու 

ամերիկեան նպատակը, որուն կատարեալ 

իրագործման մէջ ձախողած էին Ուաշինկթընի 

հաստատած պատժամիջոցները: Իրողութիւն մը, 

որ ոմանք թերեւս զուգադիպութիւն նկատեն: 

27-30 դեկտեմբեր 2019-ին Հնդկաց ովկիանոսի 

հիւսիսային մասին եւ Օմանի ծոցին մէջ տեղի 

ունեցաւ Իրանի, Ռուսիոյ եւ Չինաստանի 

ռազմածովայիններուն միացեալ ռազմափորձ մը, 

որ կը կրէր «Ծովային անվտանգութեան գօտի» 

անունը: Միջազգային յարաբերութիւններու 

մասնագէտ, նախագահ Քարթըրի վարչակազմին մէջ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարար Զպիկնիու Պրզեզինսքի 1997-ին լոյս տեսած իր «Ճատրակի մեծ տախտակը» գիրքին 

մէջ արդէն զգուշացուցած էր նշեալ երեք երկիրներուն միջեւ դաշինքի մը գոյացումէն: «Ռուսիան 

Չինաստանին ու Իրանին միացնող դաշինք մը կրնայ ձեւաւորուիլ միայն այն ատեն, երբ 

Միացեալ Նահանգներ բաւարար կարճատես ըլլան Չինաստանն ու Իրանը միատեղ 

թշնամացնելու», գրած էր ան: Իրապէս ալ, այդ մերձեցումը Միացեալ Նահանգներու նշեալ երեք 

երկիրներուն դէմ  կիրարկած քաղաքականութեան արդիւնքն է: Այդ դաշինքը աշխարհի միակ 

գերուժին համար գլխու ցաւ մը ըլլալուն կողքին, նաեւ ապագայ սաղմնային վտանգ մըն է, որ 

կրնայ աճիլ, եթէ անոր միանան այլ երկիրներ եւս: Եւ ահա «Քորոնա» ժահրը հարուածեց այդ 

ճակատի երեք ուժերէն երկուքը` Չինաստանն ու Իրանը: Դարձեա՞լ զուգադիպութիւն է: 

Ամերիկացի գրող Տին Քունց 1981-ին հրատարակուած իր «Գիշերուան աչքերը» վէպին մէջ կը 

գրէ Ուհանի քաղաքի մէկ տարրալուծարանին մէջ պատրաստուած «Ուհան-400» ժահրին մասին 

եւ զայն կը կոչէ «կատարեալ զէնք մը»: Նոյն գիրքին մէջ մէկ այլ տեղ կը գրէ, թէ 2020-ին ծանր 

թոքատապի նման հիւանդութիւն մը պիտի տարածուի ամբողջ աշխարհի վրայ, պիտի 

հարուածէ թոքերը եւ բոլոր ծանօթ դարմանումներու դէմ դիմադրողականութիւն ունի: Այս 

բոլորէն ետք արդեօք տակաւին կարելի՞ է այս բոլորը զուգադիպութեան վերագրել: 

«Զուգադիպութիւնը Աստուծոյ անծանօթ հեղինակ մնալու ձեւն է», կ՛ըսէ Ալպերթ Այնշթայն: Իսկ 

ո՞վ է այս «կատարեալ զէնք»-ին «անծանօթ հեղինակ»-ը. վստահ` ոչ Բարձրեալը: 
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Երիտասարդ մեր շրջանաւարտներուն հետ 

շարունակելով մեր հանդիպումները, նկատեցինք, 

թէ անոնց մօտ արդէն սկսած է ձեւաւորուիլ նոր 

պատկերացումներ ու տեսլականներ: 

Անցեալին, երբ հայկական համայնքներու մէջ ծնած, 

ապրած եւ համալսարանական կրթութիւնը նոյն իր 

ծննդավայրին մէջ ստացած երիտասարդը թերեւս 

ամբողջական պատկերացում անգամ չունէր 

Հայաստանի Հանրապետութեան մասին, մէկ 

խօսքով իր հայրենիքի մասին, սակայն այսօր 

պատկերը տարբեր է: Պատկառելի թիւով հայ 

երիտասարդներ կ'ուղուին դէպի հայրենիք իրենց 

ուսումը կատարելագործելու նպատակով եւ հոն 

աւելի մօտէն կը ծանօթանան հայրենիքի 

հնարաւորութիւններուն եւ որպէս արդիւնք՝ անոնք 

կը սկսին ծրագրել իրենց կեանքի յաջորդ 

հանգրուանը՝ «հայրենադարձութիւն ու 

հայրենաշինութիւն»: 

Այսօր մեր զրուցակիցն է, Քուէյթի Ազգային 

վարժարանի 2012-ի շրջանաւարտներէն ճարտարապետ՝ Ծիլա Ուզաթմաճեանը, ան աւարտած 

է «ճարտարապետութեան եւ շինարարութեան Հայաստանի Ազգային Համալսարանը» փայլուն 

արդիւնքներով, ապա երկու տարի մագիստրոսական կոչում ստանալու համար 

մասնագիտացած է քաղաքաշինութեան բաժնին մէջ: 

Ջանասէր ու հայրենասէր մեր հայուհին, դեռ մանուկ հասակէն, անհուն սէր ունէր գիր ու 

գրականութեան, հայոց պատմութեան ու մշակոյթին հանդէպ, հետեւաբար լաւագոյն 

ընտրութիւնն էր՝ ուղղուիլ հայրենիք եւ հոն շարունակել բարձրագոյն կրթութիւնը: 

Ծիլան իր ուսանողական տարիներուն մօտէն ծանօթացած է հայրենիքի գեղասքանչ բնութեան, 

հարուստ պատմութեան ու բազմաշերտ մշակութային տեսակներուն: «Դէպի Հայք» 

կազմակերպութեան անդամակցելով կամաւոր աշխատանք տարած է հայրենադարձերուն 

ծանօթացնելու մեր հայրենիքը եւ անոնց ամէն տեսակի օժանդակութիւն ապահելու: 

Այսօր վերադարձած է Քուէյթ ու կ'աշխատի ART DECO հաստատութեան մէջ, սակայն միայն 

փորձառութիւն մը ձեռք բերելու միտումով՝ իր կարծիքով որոշ փորձառութեամբ երբ 

վերադառնայ հայրենիք այն ժամանակ աւելի արդիւնավէտ պիտի դառանան իր ճիգերը: 

Ծիլան կոչ կ'ուղղէ բոլոր երիտասարդներուն, ըլլան հարցերուն խորքը թափանցող եւ աւելի 

շրջահայեաց, ինքնավստահ եւ իրենց նպատակներուն հետեւորդները, պարբերաբար այցելեն 

Հայաստան՝ ծանօթանալու նախ հայրենիքին ամբողջական իմաստով, նաեւ անոր այսօրուան 

արագընթաց զարգացման, որպէսզի բոլորիս փայփայած երազը կատարուի, համախմբելով 

Հայաստանի մէջ՝ հանուն հայրենիքի զարգացման ու բարգաւաճաման: 

Աւարտին մեր փայլուն շրջանաւարտին յանձնեցինք Ազդարարի եւ Քուէյթի Ազգային 

վարժարանի անունով յուշանուէր մը նաեւ հայրենի վաստակաւոր պատմաբան՝ Արտակ 

Մովսէսեանի «Հայոց Պատութիւն» գիրքը, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ: 

www.aztarar.com 
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14 Փետրուարին թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան, Կիպրոսի 

բոլոր կրօնապետներուն` միւֆթի Թալիպ Աթալայի, մարոնիներու արք. Եուսիֆ Սուէյֆի, Լատին 

եկեղեցւոյ պետ` հայր Ճորճ Քրայի եւ Շուէտի դեսպան` Անտըրս Հակըլպերկի հետ միասին 

պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Կիպրոսի Ուղղափառ եկեղեցւոյ պետ Խրիսոսթոմոս 

արքեպիսկոպոսին, որ առողջական լուրջ եւ մտահոգիչ հարցեր դիմագրաւելէ ու մասնաւոր 

բուժումներու ենթարկուելէ ետք,  նոր վերադարձած էր Միացեալ Նահանգներէն: 

Կրօնապետներու հետ միասին նաեւ ներկայ եղան Փորֆիրիոս եպս., իմամ Շաքիր,  «Ռիլիճըս 

թրեք»-ի գրասենեակի կողմէ` Սալբի Էսքիճեան եւ  Փիթըր Ուէյտրուտ: 

Հանդիպումի ընթացքին կրօնապետներն դեսպանը իրենց բարի ապաքինման խօսքերը 

յայտնեցին Կիպրոսի արքեպիսկոպոսին եւ միեւնոյն ժամանակ քննարկուեցան ու 

արծարծուեցան երկու օր առաջ գումարուած ժողովէն բխած հարցեր: 

Յայտնենք, որ կրօնական հինգ առաջնորդները    «Ռիլիճըս թրեք»-ի գրասենեակի հաստատման 

տասնամեակի մամլոյ պաշտօնական հաղորդագրութիւնը ստորագրեցին եւ յղեցին առ որ անկ է: 
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Աւարտին, սրբազանը անգամ մը եւս կիպրահայութեան եւ կրօնական դասուն անունով բարի 

ապաքինման բարեմաղթութիւնները յայտնեց արքեպիսկոպոսին: 

   

  
15-19 Փետրուարին Գերմանիոյ Շթութկարտ քաղաքին մէջ տեղի ունեցող միջազգային 

«Ինթըրկասթրա» մրցոյթին խոհարարութեան ծիրին մէջ հայ հրուշակագործները արժանացան 

վեց մետալներու: Մէկ տաղաւարի մէջ 

ներկայացուած էին հրուշակագործներ` 

Իսկուհի Համբարձումեանի, Մարինէ 

Խալաթեանի, Կարինէ Յարութիւնեանի, Սեդա 

Մազմանեանի, Մելանիա Սիմոնեանի եօթը 

աշխատանքները: 

Իսկուհի Համբարձումեան, որ արժանացաւ  2 

ոսկի, մէկ արծաթ եւ 3 պրոնզ մետալներու,  

յայտնեց, որ շատ հետաքրքրական 

աշխատանքներ ներկայացուցած էին 

շաքարային ծաղիկներով, աւելցնելով, որ 

իրենց աշխատանքները ուշադրութեան 

արժանացան եւ ստացան իրենց գնահատականը: 
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Թուրքիոյ հայոց նորընտիր Սահակ Բ. արք. Մաշալեան պատրիարքը 10 Փետրուարին 

պատրիարքարանին մէջ Թուրքիոյ հայ մամուլի խմբագիրները հրաւիրեց ճաշի, 

հետաքրքրուեցաւ ընդհանրապէս մամուլի հարցերով եւ կատարեց առաջարկներ: Ներկայ էին` 

«Մարմարա»-ի խմբագրապետ Ռոպէր Հատտէճեան եւ օգնականը` Կարօ Համամճեան, «Ակօս»-ի 

խմբագիր Եդուարդ Տանձիկեան, «Փարոս»-ի խմբագիր Մայտա Սարիս, «Լոյս»-ի խմբագիրներ 

Արամ Գուրան եւ Շահնուր Գազանճ, «Ժամանակ»-ի խմբագիր Արա Գօչունեան ու 

լուսանկարիչներ Մկրտիչ Արծիւեան եւ Սարգիս Կիւրէհ: Նշենք, որ ճաշին մասնակցեցան նաեւ 

Կրօնական ժողովի ատենապետ եւ պատրիարքարանի դիւանապետ Թաթուլ ծ. վրդ. Անուշեան 

եւ պատրիարքի փոխանորդ Գրիգոր Ա. քհնյ. Տամատեան: 

Լսելէ ետք խմբագիրներուն դիմագրաւած դժուարութիւնները պատրիարքը յայտնեց, որ 

պատրիարքարանը կարելի եղած չափով պիտի բաժնէ մամուլին հոգերը եւ կարիքները, ապա 

բացատրութիւններ տուաւ համայնքային գործերը աւելի օգտաշատ դարձնելու համար 

պատրիարքարանին կողմէ մշակուած նոր ծրագիրի մը մասին եւ այդ ուղղութեամբ խնդրեց 

նաեւ մամուլին զօրակցութիւնը: 

  
Կազմակերպութեամբ Իրանի մէջ Հայաստանի դեսպանատան, Իրանի հայկական համայնքին, 

Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդարանին եւ համագործակցութեամբ «Մանուկեան» 

թանգարանին, 14 Փետրուարին Թեհրանի «Մեհրսուն» պատկերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ  

«Իրանահայեր» խորագիրը կրող ցուցահանդէսի բացում, ուր ներկայացուած էին լուսանկարներ, 

քանդակներ, ինչպէս նաեւ` հայ համայնքի ականաւոր երաժիշտներու եւ կատարողական 

արուեստի ներկայացուցիչներու կեանքը, ստեղծագործութիւնները եւ անոնց 

դերակատարութիւնը իրանեան արուեստի զարգացման գործին մէջ: 

Հայաստանի դեսպան Արտաշէս Թումանեան 

յայտնեց, որ ցուցահանդէսը կ՛արտացոլացնէ  

Հայաստան – Իրան ժողովուրդներուն միջեւ 

յարաբերութեան խորութիւնը: 

Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. 

Սարգիսեան ելոյթ ունենալով, յայտնեց, որ 

ցուցահանդէսը ցոյց կու տայ Իրանի եւ 

Հայաստանի ժողովուրդներու դարաւոր 

բարեկամութիւնը, աւելցնելով, որ ցուցահանդէսը երկու ժողովուրդներուն երկխօսութիւնն է 

արուեստի միջոցով: 

Ցուցահանդէսին ներկայացուած էին Էտմոն Այվազեանի, Զաւէն Այվազեանի, Սիմոն 

Այվազեանի, Ռազմիկ Օհանեանի, Ադիկ Պօղոսեանի, Ալպերթ Պիկճանիի, Լիլիթ Տէրեանի, 

Լորիս Ճգնաւորեանի, Գառնիկ Տէր Յակոբեանի, Սմբատ Տէր Կիւրեղեանի, Էդնա Զինալեանի, 

Վահրամ Սահակեանի, Սիրակ Մելքոնեանի, Ադենա Միրզախանեանի, Լեւոն Հաֆթուանի, 

Երուանդ Նահապետեանի, Սեդրակ Նազարեանի եւ այլոց աշխատանքները: 

www.aztagdaily.com 
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2 Փետրուարին, Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ երիտասարդ լրագրող, միջազգայնագէտ Սարիկ 

Սեւատայի «Հայրենադարձի Աչքերով» գիրքին շնորհանդէսը: Գիրքը կ՚ընդգրկէ 30 

հայրենադարձի յաջող կեանքի պատմութիւններ եւ անոնց վերադարձի լուսաւոր ճամբան: 

Շուրջ 18 երկիրներէ հայրենադարձ եղած հայրենակիցներու կարգին են` Արտօ 

Թունճպոյաճեանը, Շանթ Քրմըզեանը, Ռաֆֆի Գազանճեանը, Գէորգ-Նուռ Շատոյեանը, 

Վարդան Մարաշլեանը, Տէր-Յովանը եւ այլք: 

Գիրքը նախատիպը չունեցող աշխատութիւն է, որ կը միտի Սփիւռքին ցոյց տալ հայրենիք 

վերադարձի դրական կողմերը: Գիրքին հերոսները գործարարներ, հասարակական եւ 

մշակութային գործիչներ են, որոնք իրենց մասնագիտական ու անձնական կեանքին մէջ կայուն 

դարձած անհատներ են, որոնք իրենց ներուժը կը ներդնեն՝ ի շահ Հայաստանիֈ Ըստ Սարիկ 

Սեւատայի, 30 հայրենադարձի մասին հետաքրքրական պատմութիւնները բաւարար են, 

որպէսզի հիմք ծառայեն հայրենադարձներու թիւի աճին: Ան կը նախատեսէ 2020-ին ալ 

շարունակել հարցազրոյցներու շարքը եւ շուրջ 50 հայրենադարձի պամութիւն ներկայացնել: 

Պատմութիւնները ոգեւորիչ են: Շնորհանդէսին ներկայ էին նաեւ գիրքին հերոսները` 

հայրենադարձները: Անոնք հայրենիքէն ներս բաւական լուրջ գործունէութիւն ծաւալած են՝ 

տարբեր ոլորտներու մէջ. յաջողակ գործարարներ են, հասարակական գործիչներ, 

տեղեկատուական ճարտարագիտութեան մասնագէտներ, մարզիչներ և այլն: Սեւատայի գիրքին 

ազդեցութիւնը կրնայ հայրենադարձութեան խթան հանդիսանալ: Շնորհանդէսին ներկայ 

սփիւռքահայերը եւ հայրենադարձները եւս կարծիքներ յայտնեցին գիրքին առանձնակի 

կարեւորութեան մասին: Ներկայացնելով իրենց փորձառութիւնը, հայրենիքի մէջ տարբեր 

տարիներու հաստատուած հայրենադարձները հող կրնան ստեղծել նորերու համար: 
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Հարաւային Քորէայի մէջ 400 հազարէ աւելի քաղաքացիներ ստորագրած են երկիրի նախագահ 

Մուն Չժի Ինի պաշտօնազրկման պահանջագիր մը` «Քորոնա» նոր տիպի ժահրի տարածման 

վերջ տալու անոր անկարողութեան պատճառով: 

Քորէական «Քէյ.Պի.Էս.» պատկերասփիւռի կայանը 

կը հաղորդէ, որ եթէ երկիրի ղեկավարի 

վարչակազմի կայքին վրայ զետեղուած 

հանրագիրը աւելի քան 200 հազար 

ստորագրութիւն ապահովէ, իշխանութիւնները 

պարտաւոր են ատոր արձագանգել: Տուեալ 

պարագային ատիկա պէտք է տեղի ունենայ 4 

մարտէն ոչ ուշ: 

Փաստաթուղթը կազմողները կը քննադատեն 

կառավարութիւնը, որովհետեւ չէ փակած 

Չինաստանի հետ սահմանը, երբ հիւանդութեան 

բռնկումը դրացի երկիրին մէջ հասած էր 

վտանգաւոր աստիճանի: 

Հանրագիրի հեղինակները Մուն Չժէ Ինը մեղադրած են, որ ոչ թէ սեփական երկիրի շահերը 

պաշտպանած է, այլ` Չինաստանինը: «Մուն Չժէ Ինը այնպէս կը վարուի, կարծես ան ոչ թէ 

Հարաւային Քորէայի, այլ Չինաստանի նախագահն է», կը նշուի թեքսթին մէջ: 

«Հակառակ Քորէայի մէջ բժշկական դիմակներու սակաւութեան, Մուն Չժէ Ինը 3 միլիոն դիմակ 

ուղարկած է Չինաստան եւ ոչ մէկ միջոցի ձեռնարկած է ատոր գիներուն աճը կասեցնելու», կը 

նշեն փաստաթուղթի հեղինակները: 

– Հոնկ Քոնկի իշխանութիւնները Չինաստանի այս յատուկ վարչական շրջանի բոլոր չափահաս 

բնակիչներուն պիտի վճարեն 10 հազարական հոնկքոնկեան տոլար (շուրջ 1,3 հազարական 

տոլար)` որպէս ընկերային աջակցութեան միջոց «Քորոնա» ժահրի պատճառած հիւանդութեան 

պայմաններուն մէջ: 

Հոնկ Քոնկի վարչակազմի ելեւմտութեան նախարար Փոլ Չան Օրէնսդիր խորհուրդին 

ներկայացուցած պիւտճէական ուղերձին մէջ յայտնած է. «Վերջին ամիսներուն ընկերային 

ցնցումները (2019 թուականի ամրան բռնկած հակակառավարական բողոքները) եւ «Քորոնա» 

ժահրի վարակի նոր համաճարակը ծանր հարուած հասցուցին Հոնկ Քոնկի տնտեսութեան: 

Հանգամանալի քննարկումէ ետք, որոշեցի 10 հազարական հոնկքոնկեան տոլար յատկացնել 

Հոնկ Քոնկին` 18-էն բարձր տարիքի մնայուն բնակիչներուն` սպառման խթանման եւ 

բնակչութեան ելեւմտական բեռի թեթեւացման նպատակով»: 
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– Չինաստանի պետական պատկերասփիւռի կայանը կը հաղորդէ, որ Չինաստանի 

իշխանութիւնները արդէն 100,87 միլիառ եուան (աւելի քան 14,36 միլիառ տոլար) ծախսած են 

«Քորոնա» ժահրի տարածման դէմ պայքարին մէջ օգտագործուող միջոցառումներուն վրայ: 

Պատկերասփիւռի կայանի տուեալներով` կառավարութիւնը կը շարունակէ աշխուժօրէն 

ֆինանսաւորել վարակուածներու բուժման, հաստատութիւններու եւ կառոյցներու 

վարակազերծման, բնակչութեան պաշտպանութեան ապահովման անհրաժեշտութեան 

առնչուած այլ գործունէութեան ծախսերը: 

– Բրիտանական ընկերութիւններուն, որոնց բաժնետոմսերը կը վաճառուին Լոնտոնի 

սակարանին մէջ, բաժնետոմսերուն արժէքը «Քորոնա» ժահրի տարածման եւ համաշխարհային 

տնտեսութեան համար անոր ներկայացուցած սպառնալիքին պատճառով վերջին երկու օրերուն 

նուազած է շուրջ 100 միլիառ սթերլինկով (աւելի քան 126 միլիառ տոլարով): 

– Սան Ֆրանսիսքոյի քաղաքապետ Լանտըն Պրիտ քաղաքին մէջ արտակարգ դրութիւն 

յայտարարած է «Քորոնա» ժահրի միջազգային բռնկման վերաբերեալ մտահոգութեան լոյսին 

տակ: 

Անոր համաձայն, թէեւ քաղաքին մէջ «Քորոնա»-ով վարակման ոչ մէկ դէպք հաստատուած է, 

բայց «համաշխարհային պատկերը արագօրէն կը փոխուի», եւ անհրաժեշտ է «ուժեղացնել 

պատրաստուածութիւնը»: 

«Մենք կը տեսնենք, որ ժահրը ամէն օր կը տարածուի աշխարհի տարբեր մասերու մէջ, եւ մենք 

կը ձեռնարկենք անհրաժեշտ քայլերու` Սան Ֆրանսիսքոյի բնակիչները վնասէն պաշտպանելու 

համար»: 

 


