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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Պսակաձեւ Ժահրով Ախտաճանաչուած Երեք
Նոր Հիւանդներու Պարագայ Արձանագրուեցաւ
Լիբանանի Մէջ

Լիբանանի մէջ պսակաձեւ ժահրով վարակուած հիւանդներուն թիւը երէկ
գիշերուայ հաշուարկով հասաւ 10-ի։ Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց
Լիբանանի առողջապահութեան նախարարութիւնը։ Աղբիւրը նաեւ նշեց,
որ 10 հիւանդներն ալ կը գտնուին Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի անուան
հիւանդանոցին մէջ։
Բոլոր հիւանդներն ալ Իրանէն վերջերս եկած են Պէյրութ կամ այնտեղէն
եկած վարակուած հիւանդներու անմիջական շրջապատին մէջ գտնուած
են այստեղ:
Լիբանանի առողջապահութեան նախարարութիւնը պահանջեց վարակուած
երկիրներէ եկողներուն ուշադիր ըլլան եւ ինքզինքնին մեկուսացնեն մինչեւ
ապահով ըլլան, որ նշեալ ժահրը չեն կրէր:
Նախարարութիւնը հեռախօսի թիւ դրաւ քաղաքացիներուն տրամադրութեան տակ, որպէսզի կարելի ըլլայ արագ տեղեկացնել ոեւէ կասկածեալ
վիճակի մը մասին: Թիւը հետեւեալն է՝ 76-592699.
Յիշեցնենք, որ Լիբանանի կրթութեան նախարարութիւնը պսակաձեւ ժահրի
տարածման դէմ պայքարելու նպատակով յարմար նկատեց երկրի բոլոր
վարժարանները փակ պահել մինչեւ յառաջիկայ 8 մարտը։

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Սուրիական Կործանիչի Վար Առնուելէն Ետք
Փակուեցաւ Իտլիպի Օդային Տարածքը
Սուրիոյ կառավարութիւնը յայտարարութեամբ մը հանդէս գալով յայտարարեց, որ կը փակէ երկրի հիւսիս-արեւմտեան շրջաններու օդային տարածքը։
Սուրիոյ կառավարութիւնը նաեւ նկատել տուած է, որ այսուհետեւ թիրախ
պիտի դարձնէ, բոլոր այն կործանիչները կամ օդանաւերը, որոնք կը հատեն
միջազգային համաձայնագրերով հաստատուած օդային տարածքը։
Նշենք, որ Դամասկոսի այս որոշումը կը
հրապարակուի այն պահուն, երբ հաղորդուեցաւ սուրիական բանակի Սու-24 կործանիչի
մը վար առնուելուն լուրը։
Կործանիչի հարուածուելուն լուրը հաստատուեցաւ Sky News կայանին կողմէ, որ
սակայն օդանաւուն անձնակազմին վերաբերեալ ոչ մէկ տեղեկութիւն հաղորդեց։
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ Հաստատուած է
Պսակաձեւ Ժահրի Առաջին Դէպքը

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է նոր պսակաձեւ ժահրով հիւանդութեան
առաջին դէպքը: Հիւանդը 29 տարեկան Հայաստանի քաղաքացի է, տղամարդ, որ կնոջ հետ օդանաւով ժամանած է Փետրուար 28-ին, Թեհրանէն: Այս
մասին Ֆէյսպուքի մէջ գրած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան` նշելով, որ ինք
պիտի առաջարկէ չեղարկել Մարտ 1-ին նախատեսուած երթը: Փաշինեանի
գրառումը` ստորեւ.
«Ան ինքը դիմած է բժիշկի, եւ անոր վիճակը լաւ է. հիւանդանոց դիմելու
պահուն ջերմութիւն ունեցած է, հիմա նոյնիսկ ջերմութիւն չունի: Նախնական
քննութիւնը դրական արդիւնք տուած է, կրկնակի քննութեան արդիւնքները
յայտնի դարձած են Երեւանի ժամանակով գիշերը ժամը 3-ին:
Յատկանշական է, որ հիւանդին կնոջ քննութեան պատասխանը բացասական է: Այսինքն` անոր մօտ ժահր չէ յայտնաբերուած: Այժմ կառավարութիւնը
Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան սահմանած
կանոններով անհրաժեշտ միջոցներ պիտի ձեռնարկէ:
Շար. Էջ 02

Հայաստանի Կրթական Հաստատութիւնները Մէկ
Շաբաթով Փակ Պիտի Մնան
Հայաստանի Հանրապետութեան
տարածքին գործող կրթական բոլոր
հաստատութիւնները մէկ շաբաթով
փակ պիտի մնան։
Այս մասին քիչ առաջ ուղիղ եթերով
յայտարարեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը։
Փաշինեան, որ նաեւ խօսեցաւ
Հայաստանի մէջ յայտնաբերուած
պսակաձեւ ժահրին մասին նոյնպէս
նշեց, որ ոչ մէկ մտավախութեան
առիթ չկայ հաւատացնելով, որ ինչպէս այլ առիթներու այս առթիւ Հայաստանի
ժողովուրդը յաղթանակած դուրս պիտի գայ։
Վարչապետը նաեւ նշեց, որ ինք պիտի այցելէ կարգ մը դեղարաններ մօտէն
պարզելու համար, թէ ինչ իրավիճակ կը տիրէ այդ հաստատութիւններուն
մէջ։

Արսէն Թորոսեան. Մեզմէ Աւելի Շահագրգռուած
Մարդ Չկայ՝ Վիրուսը Յայտնաբերելու Առումով
ՀՀ Առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեանն այս պահին մամլոյ
ասուլիս հրաւիրած է՝ Հայաստանի մէջ պսակաձեւ ժահրի յայտնաբերման
առաջին դէպքի առթիւ:
Շար. Էջ 02
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Լրագրողներու
Համահայկական Ֆորումը Համակարգող Խորհուրդը
Կիրակի, 1 Մարտ 2020-ին,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը ընդունեց լրագրողներու համահայկական ֆորումը
համակարգող
խորհուրդը,
որուն մաս կը կազմէին, Սաթիկ
Սէյրանեան - «168 ժամ» թերթի
գլխաւոր խմբագիր եւ Հայաստանի ժուռնալիստներու միութեան նախագահ, Տիգրան
Յարութիւնեան - «Նոյան Տապան»
լրատու գործակալութեան հիմնադիր եւ տնօրէն, Լրատուամիջոցներու համահայկական
ընկերակցութեան նախագահ,
Միքայէլ Հաճեան – Լրագրող,
հրապարակախօս, հրապարակագիր, քաղաքական վերլուծաբան, Արամ Անանեան - «Արմենփրես» լրատու գործակալութեան

ընդհանուր տնօրէն եւ խմբագիր,
Շահան Գանտահարեան – գլխաւոր խմբագիր «Ազդակ» օրաթերթի,
Սեւակ Յակոբեան – գլխաւոր խմբագիր «Զարթօնք» օրաթերթի:
Յայտնենք, որ անցեալ տարի Նորին
Սրբութեան նախաձեռնութեամբ ու
նախագահութեամբ հայ մամուլի
համահայկական համագումար
մը տեղի ունեցած էր Անթիլիասի
Մայրավանքէն ներս, եւ վերոնշեալ
խորհուրդը նշանակուած էր, որպէսզի
աւելի յստակացնէ համագումարէն բխած առաջարկները՝ զանոնք
իրականացնելու հեռանկարով:
Վեհափառ Հայրապետին հետ
հանդիպումը առիթ մը եղաւ
արծարծելու հայ մամուլի դերակատարութեան, Հայաստան-Սփիւռք
գործակցութեան, ազգային պահան-

ջատիրութեան եւ ընդհանրապէս
համահայկական բնոյթ ունեցող
հարցեր, որոնց նկատմամբ Նորին
Սրբութիւնը իր տեսակէտները պարզեց ներկաներուն:

Յայտնենք նաեւ, որ Խորհուրդը
շաբափավերջին իր առաջին լիակատար նիստը գումարեց Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս:
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Հայաստանի Մէջ Հաստատուած է Պսակաձեւ Ժահրի Առաջին Դէպքը
Սկիզբը Էջ 01
Հիւանդին հետ շփում ունեցած
մարդիկ պիտի մեկուսացուին:
Նշեմ նաեւ, որ Թեհրանէն ժամանած օդանաւին մէջ, ինչպէս եւ
նախատեսած էինք, եղած են ՀՀ
քաղաքացիներ, եւ չուերթով ապահովուած է հայրենիք վերադառնալու
անոնց անքակտելի իրաւունքը:
Թեհրանի եւ օդանաւի մէջ բոլորը
ուղեւորները եղած են դիմակներով,
օդանաւէն եւ օդակայանէն ուղեկցած

են անոնց յատուկ կարգով, ոչ
անհրաժեշտ շփումներ չունենալու
համար:
Յայտնի է սահմանապահ ծառայութեան այն աշխատակիցը, որ
ձեւակերպած է հիւնադին եւ անոր
կնոջ մուտքը Հայաստան: Ի դէպ,
սահմանապահները նոյնպէս եղած
են դիմակներով եւ բժշկական ձեռնոցներով:
Այն ուղեւորատար մեքենաները,
որոնցմով հիւանդը օդակայանէն
տուն եւ տունէն հիւանդանոց

Արսէն Թորոսեան. Մեզմէ Աւելի
Շահագրգռուած Մարդ Չկայ՝ Վիրուսը
Յայտնաբերելու Առումով

Սկիզբը Էջ 01

Արսէն Թորոսեանը նշած է, որ
պսակաձեւ ժահրով վարակուած
ՀՀ քաղաքացին այս պահին
մեկուսացուած է, կը գտնուի
հսկողութեան տակ: Նախարարը

ըսած է, որ Հայաստանի մէջ ամէն
միջոց գործի դրուած է՝ իրավիճակը հսկելու առումով, աւելցնելով, որ նախարարութենէն աւելի
շահագրգռուած մէկն այս պահին
չկայ:

եկած է` պիտի յայտնաբերուին, եւ
անոնց վարորդները նոյնպէս պիտի
մեկուսացուին: Մեկուսացուած
քաղաքացիներուն համար պիտի
ապահովենք բարձր մակարդակի
հիւրանոցային, սակայն առանձնացուած պայմաններ: Ընդհանուր
առմամբ այսօր պիտի մեկուսացուի
մօտ 30 քաղաքացի:
Վարչապետը կը վստահեցնէ, որ բոլոր
անհրաժեշտ նախաձեռնութիւնները
կը ձեռնարկուին՝ ժահրի տարածը
թոյլ չտալու համար։ Ժամը 12.00-

ին առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեան ասուլիս պիտի
տայ եւ յայտնէ այդ պահուն եղած
տեղեկատութիւնը։
Ան կոչ կ՛ընէ պահպանել հանգըստութիւն, վստահիլ միայն կառավարութեան եւ պաշտօնական
մարմիններու կողմէ տարածուող
լուրերուն, ինչպէս նաեւ կիրառել վարակի տարածումը կանխարգիլող` Առողջապահութեան
նախարարութեան կողմէ խորհուրդ
տրուող միջոցները:

Հնարաւոր Է, Որ Իրանի Հետ Սահմանի
Փակուած Մնալը Երկարաձգուի.
Արսէն Թորոսեան
Պսակաձեւ վարակի տարածման դէմ
պայքարելու նպատակով առաջիկայ
օրերուն կրնայ յետաձգուիլ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան
հետ ցամաքային սահմանի վերաբացումը։
Այս մասին այսօր յայտարարեց
Հայաստանի Հանրապետութեան
Առողջապահութեան
նախարար
Արսէն Թորոսեանը։
Թորոսեանը նաեւ նշեց, որ առաջիկայ օրերուն կը զուգադիպի
Իրանեան «Նէւրուզ» տօնը եւ
այդ օրերուն ալ մարդկային մեծ
ներհոսքէ զերծ մնալու համար
Հայաստան փակ պիտի պահէ իր
սահմանները Իրանի հետ։
Նշենք նաեւ, որ պսակաձեւ վարակի
Իրանի մէջ գրանցուած ակներեւ տարածումէն ետք ՀՀ կառավարութիւնը, շաբաթ մը առաջ
որոշում կայացուցած էր փակել

Իրան-Հայաստան ցամաքային եւ
օդային ճանապարհները, իսկ Իրանէն դէպի Հայաստան կատարւող
բեռնափոխադրումները կը շարունակուին հսկողութեան կարեւոր
միջոցներու կիրարման ներքոյ։
Յիշեցնենք, որ այսօր առաւօտ պարզ
կը դառնար, որ Հայաստանի մէջ
գրանցուած է վարակի առաջին
դէպքը եւ վարակակիր ՀՀ քաղաքացի մըն էր, որ Երեւան ժամանած էր
Թեհրանէն։
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Corona-Virus
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Ողջունելով եւ կարեւոր նկատելով հեղինակին շինիչ եւ գործնական
առաջարկը տեղ կու տանք սոյն օգտաշատ գրութեան, մաղթելով
որ առաջարկութիւնը կ՛որդեգրուի բոլորին կ՛ողմէ, գոնէ մէկ բանի
շուրջ համախոհ ըլլալու գնով:
Այս առիթով կը մնայ բարձրաձայնել Հայաստանի առաջին
պաշտօնակատարին գործածած լեզուին մասին ինչ կը վերաբերի պսակաձեւ ժահրով (corona virus) ախտաճանաչուած
հիւանդի առաջին գրանցումին մասին Հայաստանի մէջ: Նշեալ
պաշտօնատարը երէկ իր ֆէյսպուքի գրառումին մէջ կը նշէ.
«Պացիենտը ՀՀ 29 տարեկան քաղաքացի է....»: Այստեղ պէտք
է հարց տալ, թէ ազգային առումով ո՞րն է աւելի վտանգաւորը.
պսակաձեւ ժաhրով ախտաճանաչուած նոյնիսկ 1000 պարագայ,
թէ Հայրենիքի առաջին պաշտօնակատարին գործածած պացիենտ
բառը երբ գոյութիւն ունի բոլորիս ծանօթ անոր հայերէնը...:
«Խմբ.»

Կ

արծեմ բոլորդ համաձայն էք, որ ներկայիս ամենաշատ գործածուող
բառն է այս աշխարհի բոլոր լեզուներով ու բոլոր անկիւններուն մէջ,
եւ բոլոր երեւոյթները ցոյցկու տան, որ տակաւին շատ երկար պիտի
պահէ ան իր արդիականութիւնը: Պարագան տարբեր չէ հայ իրականութեան
մէջ՝ ի Հայաստան եւ ի սփիւռս:
Բժշկագիտական տեղեկութիւններ պիտի չտամ, այլ նպատակս միայն...
լեզուական բնոյթ ունի. հարցը կը վերաբերի այս եզրի հայերէն հաւանական
թարգմանութեան:
***Հայաստանի մէջ ան միանշանակ կորոնավիրուս է ու վե՛րջ:
***Սփուռքի մէջ՝ գորոնա ժահր, քորոնա ժահր, պսակաձեւ վարակ:
Ուրեմն չորս տարբեր անուանումներ եւ ուղղագրութիւններ:
Ուր սփիւռքը եւ Հայաաստանը հակադրուած են իրարու, իսկ սփիւռքը իր
կարգին, հակառակ զգալի միօրինակութեան, ունի իր անմիօրինակութիւնները:
Առհաւական ու յաւիտենական անէծքն է, որ կը հալածէ մեզ, որ չենք յաջողիր
միասնական ուղղագրութիւն մը ստեղծել ամենատարրական մարզերու մէջ
իսկ, նոյնիսկ հոն, ուր իրարմէ ասքան հեռանալու պատճառ չկար:
Ստորեւ քննենք խնդրոյ առարկայ եզրերը, ապա բերենք մեր առաջարկը:
* * *
Virus լատիներէն է եւ կը նշանակէ թոյն: Բառիս հիմնական իմաստն է այս:
Ասոր հայերէն հոմանիշն է ժահր, որ նմանապէս կը նշանակէ թոյն:
Ուրեմն՝ իրենց մեկնակէտային իմաստով՝ ասոնք բացարձակ նոյնանիշ են:
Ծանօթ.– Ըստ Աճառեանի, ժահր-ը պարսկական փոխառութիւնն է zahr
բառին, որ կը նշանակէ թոյն: Այս իմաստով ալ թրքերէնը այսօր կը կիրարկէ
զայն. ան տարածուած էր նաեւ թրքախօս արեւմտահայոց մէջ եւ մինչեւ
հիմա ալ ան բացակայ չէ մեր կարգ մը հայրենակիցներու բառամաթերքէն:
Պէտք չէ միամտաբար մտածել, թէ ան զահր է, իսկ մեր բառը՝ ժահր,
ուրեմն տարբեր բառեր են ասոնք: Ո՛չ. պարսկական Z հնչիւնը, անցնելով
հայերէնին, դիւրաւ կու տայ Ժ. օրինակ՝ պարսկերէն zamanak-ը հայերէն
տուած է ժամանակ. ուրեմն՝ Z>Ժ:
Լատիներէն եզրը փոխ առած են եւրոպական գրեթէ բոլոր լեզուները,
մինչ ժահրը մնացած է,– եթէ պէտք կայ ըսելու,– միայն հայերէնի մէջ:
Կը տեսնէ՞ք, նոյնիսկ փոխատու լեզուն ինքը՝ պարսկերէնը, չի ճանչնար
այս արտասանութիւնը: Է՜հ, ի՞նչ ընենք, հայերէնի ճակատագիրն է այս՝
առանձնակի, միակի, եզակի ըլլալու վեհութիւնը եւ դատապարտութիւնը...
Զարմանալիօրէն ժամանակին հետ այս զոյգ եզրերը այդ օտար փոխառու
լեզուներուն եւ հայերէնի մէջ ունեցած են իմաստային փոխաբերական զգալի
հանգիտութիւններ:
Կը համադրենք օտար բառարաններու բացատրութիւնները:
***Կպչուն, մածուցիկ, կպրային գարշահոտ ու ճահճային հեղուկ
*** Որեւէ գործօն, որ կը թունաւորէ միտքը եւ հոգին:
*** Նենգութիւն, դառնութիւն, ատելութիւն:
Տեսնենք մեր բառարանագիրներուն տուած իմաստները:
ա) Պոլսահայ բառարաններ
***Նոր հայկազեան –– թոյն, մահադեղ
***Արմատական –– թոյն
***Գաբամաճեան –– թոյն
բ) Արեւելահայ բառարանագիրներ
***Մալխասեան –– թոյն, գարշահոտ թարախ
***Աղայեան –– թոյն, գարշահոտութիւն, մաղձ, մոլութիւն, ախտ, դառնութիւն
***Ակադեմիա –– թոյն, մահադեղ, թարախ, մաղձ, մոլութիւն

գ) Արեւմտահայ բառարանագիրներ
***Գայայեան –– թոյն, մահադեղ, մաղձ, դառնութիւն
***Ճիզմեճեան –– թոյն, մահադեղ, թարախ
***Տէր Խաչատուրեան –– թոյն, մաղձ, թարախ, դառնութիւն
***Կռանեան –– թոյն, մահադեղ, մաղձ, դառնութիւն
Ինչպէս նկատելի է բառիս իմաստը օտար եւ հայ լեզուներու մէջ ունեցած է
նիւթական եւ վերացական մօտաւորապէս նոյն զարգացումները:
* * *
Օտար բառարաններու մակարդակին, լատինական virus-ը վերջին դարերուն
դարձած է նաեւ բժշկագիտական եզր մը՝ բնորոշելով մանրէներու տեսակ
մը. առ այդ կը գտնենք հետեւեալ սահմանումը. «Ենթամանրադիտակային
ախտագին մանրէ, որ կ’աճի ու կը բազմանայ մասնաւորաբար ապրող
էակներու՝ մարդկային, կենդանական եւ բուսական բջիջներուն մէջ՝ աւերելով
անոնց կառոյցը»:
Ահա այս տուեալն է, որ կը պակսի ժահր-ին՝ մեր հին ու նոր բոլոր բառարաաններուն մէջ:
Արդ, մեր բառարանները, գոնէ արեւմտահայ իրականութեան մէջ, չեն
յաջողած լեզուի հարազատ թարգմանը դառնալ՝ մասնաւորաբար ժահր
բառի պարագային, քանի որ աւելի քան դար մըն է այս եզրով մեր մէջ
բնորոշուած են ենթամանրադիտակային զանազան մանրէներ: Եւ ճիշդ այս
աւանդոյթին վրայ յենելով է, որ արեւմտահայ գրեթէ բոլոր արդի թերթերը
սփիւռքի մէջ corona virus-ին իսկոյն տուին քորոնա ժահր կամ գորոնա
ժահր անուանումը, ինչ որ Սուրբ հոգիի ներգործութեամբ չբուսաւ մեր մէջ,
այլ արդէ՛ն կար ու ծանօ՛թ էր, թէկուզ արձանագրուած չըլլար:
Արեւլահայ իրականութեան ծանօթ չեմ. ենթադրելի է, որ այստեղ ան երբեք
ալ մանրէի յատկացուած չէ, մանրէ բնորոշած չէ: Սակայն ենթադրութիւն
մըն է այս:
Եւ ահա այս պատճառով ալ ոչ մէկուն մտքէն անցաւ կորոնա ժահր կոչել
զայն, ինչպէս արեւմտահայերէնի մէջ է, որ հայացուցած է virus-ը, սակայն
պահած է corona-ն, որ պարզապէս թագ կամ պսակ կը նշանակէ1:
Այս բացատրութեանց լոյսին տակ, կրնանք դիւրաւ եզրակացնել, որ այդ
եզրին ամբողջական հայացումը պիտի տայ «պսակաձեւ ժահր»:
Կը մնայ, որ վաղը եւեթ, քայլ մը աւելի առաջ երթալով, այսպէս ալ կոչեն զայն
արեւմտահայ թերթերը՝ ամբողջութեամբ հայացնելով եզրս:
Եւ սրտագին կոչ ուղղենք մեր արեւելահայ եղբայրներուն, որ հետեւին մեզի՝
այս մէկն ալ գումարելով այն հարիւրաւոր օտար եզրերուն վրայ, որոնք
հայանալու կը սպասեն:
Ծանօթ.– Բարեկամ մը առաջարկած է «պսակաձեւ վարակ» անուանումը:
Այս եզրին անպատեհութիւնը հետեւեալն է:
Վարակ-ը ընդհանրական բնոյթ ունի. ան կը տրուի ամէն տեսակ մանրէի:
Մինչդեռ ինչպէս virus-ով, այնպէս ալ ժահր-ով կը բնորոշուին ենթամանրադիտակային մանրէները, այսինքն՝ այնպիսիները, որոնք տեսանելի
չեն մանրադիտակով եւ որոնց գոյութիւնը կամ ինքնութիւնը կը հաստատուի
մասնաւոր, աւելի բարդ հետազօտումներով:
1 Խնդրոյ առարկայ ժահրը կամ մանրէն պսակաձեւ կոչուած է որովհետեւ
ունի ճիշդ ականազարդ եւ օղակաձեւ պսակի մը, թագի մը ձեւն ու տեսքը,
որ ահաւասիկ՝

Պսակաձեւ ժահր
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Երեւանի Մէջ. Մարտի Մէկի Երթը Չեղարկուեցաւ
«Քաղաքացիական պայմանագիր»
կուսակցութեան վարչութիւնը որոշած է չեղարկել Մարտի 1-ի զոհերու
յիշատակին նուիրուած երթը։
Այս մասին յայտարարուած է կուսակցութեան կողմէ հրապարակւած հաղորդագրութեան ճամբով, որ
նաեւ կը նշէ, թէ երթի չեղարկման
պատճառը պսակաւոր վարակին
կապուած եւ Հայաստանի մէջ այդ
վարակին յայտնուելուն հետ կապ ունի։
Նշենք, որ ինչպէս աւելի վաղ յայտնած էինք, Հայաստանի մէջ յայտնաբերւած էր Պսակաւոր ժահրով առաջին պարագան եւ այդ պարագայէն բացի մի
քանի քաղաքացիներ առողջապահութեան նախարարութեան կարգադրութեամբ փոխադրուած են յատուկ վայր եւ կը պահուին քննութեան տակ։
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Մշակութային Արձագանգ

Ամենայն Հայոց Բանաստեղծուհի
Սիլվա Կապուտիկեանի Ծննդեան 100+1ամեակ
Կազմակերպութեամբ
ՏԻՐ
կրթամշակութային կեդրոնին եւ
համագործակցութեամբ Երեւանի
Սիլվա Կապուտիկեանի անուան
տուն թանգարանին, Ուրբաթ, 28
Փետրուար 2020-ի երեկոյեան,
Մարաշի Հայրենակցական Միութեան սրահին մէջ նշուեցաւ Ամենայն Հայոց բանաստեղծուհի
Սիլվա Կապուտիկեանի ծննդեան
101-ամեակը, ներկայութեամբ Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Վահագն Աթաբեկեանի,
Լիբանանի Հայոց թեմի առաջնորդի
ներկայացուցիչ՝ արժանապատիւ
Տ. Շնորհք Քհնյ. Տէր Արթինեանի,
լիբանանահայ երեք թերթերու
խմբագիրներու, հայ քաղաքական
կուսակցութիւններու եւ մշակութային միութիւններու ներկայացուցիչներու, Պուրճ Համուտի փոխքաղաքապետ Մարտիկ Արսլանեանի, առաքինազարդ քոյրերու, վարժարաններու այժմու եւ նախկին տնօրէններու, ուսուցիչներու եւ մշակութասէր հանրութեան:
Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք,
տեսերիզի
ցուցադրութեամբ
ծանօթացում
կատարուեցաւ
ՏԻՐ կրթամշակութային կեդրոնի
գործունէութեան, որ ընդհանուր
գիծերու մէջ կը ծաւալէ կրթական
եւ մշակութային գործունէութիւն:
Կեդրոնը մէկ կողմէ կը հետեւի
աշակերտներու կրթական պահանջներուն՝ յետդպրոցական ծրագրի
միջոցով, ինչպէս նաեւ պատրաստելով զանոնք պետական եւ
համալսարանի մուտքի քննութիւն֊
ներուն: Այն նաեւ օտար վարժարան յաճախող հայ աշակերտներու եւ ոչ-հայախօսներու համար կը
տրամադրէ հայոց լեզուի յատուկ
դասընթացքներ: Իսկ միւս կողմէ
նաեւ կ’օժանդակէ հայ մշակոյթի,
մայրենի լեզուի պահպանման ու
տարածման:
Բացման խօսքով ելոյթ ունեցաւ ՏԻՐ
կեդրոնի համահիմնադիր Ռիթա
Պոյաճեան, որ ըսաւ. «21 Փետրուարին քաղաքակիրթ աշխարհը նշեց
«Մայրենի Լեզուի Միջազգային
Օր»ը: Հայերուս համար, Մայրենի

Ռիթա Ժամկոչեան - Պոյաճեան
Լեզուի օրը առիթ է արժեւորելու
մեր անգին հարստութիւնը, առիթ
է մեր սիրոյ ու հիացմունքի տուրքը
մատուցելու մեր մայրենի լեզուին
ու չքնաղ այբուբենին»: Ան նշեց, որ
մայրենիի մասին խօսելով ու անոր
գովաբանութիւնը կատարելով,
չենք կրնար չանդրադառնալ Ամենայն Հայոց բանաստեղծուհի
Սիլվա Կապուտիկեանի՝ լեզուի
ու լեզուապայքարի ասպարէզին
մէջ դրսեւորած գործին ու գործունէութեան: Տիկ. Պոյաճեան
աւելցուց, որ մենք, առանց երախտամոռ ըլլալու Լիբանանի մէջ գործող մշակութային միութիւնները
վաստակին, կու գանք մեր ձեռքը
դնելու անոնց ձեռքին, մեր ուժերը
միացնելու անոնց ուժերուն, եւ մեր
համեստ ներդրումը բերելու այս
ազգային վեհ պարտականութեան, որ
կը կոչուի հայապահպանում, որուն
համար իւրաքանչիւր հայ պարտաւոր է իր լուման դնել, որովհետեւ այս
մէկը բոլորիս պարտականութիւնն է,
բոլորս պէտք է ունենանք մեր դերը
անոր մէջ, եւ վստահ որ միասին
աւելի զօրաւոր ենք:
Ասմունքով ելոյթ ունեցաւ լիբանանահայ գաղութի փայլուն ասմունքող, «Արարատ» օրաթերթի տնօ-

Անի Սարաֆեան-Եփրեմեան

րէնուհի Տիկ. Անի Սարաֆեան Եփրեմեանը:

Լիւսի Տէօքմէճեան
Կապուտիկեանի մասին տեսերիզի ցուցադրութենէն ետք, կեդրոնի
համահիմնադիր Լիւսի Տէօքմէճեան
բեմ հրաւիրեց օրուան բանախօսը`
բանասիրական գիտութիւններու
թեկնածու, բազմաթիւ յօդուածներու,
գիրքերու եւ ֆիլմերու հեղինակ
Տիկ. Արմենուհի Դեմիրճեանը, որ
2009 թուականէն ստանձնած է
«Սիլվա Կապուտիկեան» գրական
հիմնադրամի տնօրէնի, իսկ 2016
թուականէն՝ բանաստեղծուհիի տունթանգարանի վարիչի պաշտօնը:

Արմենուհի Դեմիրճեան
Հայրենի բանախօսը ըսաւ, որ յուզիչ
է մասնակից դառնալ այսպիսի
հրաշալի երեկոյի, որուն նպատակն
է արծարծել բանաստեղծուհիին
արուեստը եւ հնչեցնել անոր
գործերը: Ան նշեց. «Ուխտաւորիս
համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել
այն միջավայրը, որու մասին
Կապուտիկեան խանդաղատանքով
գրած է իր զոյգ «Քարաւաններուն»
մէջ եւ հպարտութիւն է զգալ հայութեան հարազատ հատուածի
հոգեւոր գեղեցկութիւնները: Տիկ.

Դեմիրճեան խօսեցաւ մեծարեալ
բանաստեղծուհիին եւ անոր կեանքի
անկիւնադարձային փուլերուն մասին,
ինչպէս` անոր Պէյրութ այցելութիւնը
1962-ին, սահմանապահ դիրքեր
մեկնումը եւ խրախուսումը հայ
ազատամարտիկներուն: Ան յայտնեց, որ խիզախ, քաջ, արժանապատիւ եւ պահանջող, հայութեան
հարցերուն մէջ երբեք չընկրկող,
միշտ իր ժողովուրդին փարած
Կապուտիկեանը իր բանաստեղծական թէ գրական ստեղծագործութիւններով լուսաշող կամուրջ
մը հաստատեց հայրենիք-սփիւռք
երկնակամարին վրայ:
Կապուտիկեանի
խօսքերով
մշակուած հարիւրէ աւելի երգերէն
չորս երգերու կատարողութեամբ
հանդէս եկան Ռաֆֆի Կէօվօղլանեան եւ Կասիա Շատարեւեան,
նուագակցութեամբ Սեդօ Պաղտասարեանի:
ՏԻՐ կրթամշակութային կեդրոնի
հիմնադիրներ Ռիթա Պոյաճեանն
ու Լիւսի Տէօքմէճեանը յուշանուէր
յանձնեցին օրուան բանախօս
Արմենուհի Դեմիրճեանին, որ, իր
կարգին, Սիլվա Կապուտիկեանի
տուն թանգարանի «Պատուոյ գիր»ով պարգեւատրեց զանոնք:
Ապա իր սրտի խօսքը փոխանցեց
Լիբանանի մէջ Հայաստանի դեսպան Վահագն Աթաբէկեան, որ
բարձր գնահատեց Լիբանանի այս
փոթորկոտ օրերուն այսպէս միահամուռ եւ այսքան ջերմութեամբ
նշումը հայրենի բանաստեղծուհիի
ծննդեան 101-ամեակին, դիտել
տալով, որ այս մեծարանքի ձեռնարկը կը զուգադիպի Սումկայիթի ջարդերու տարելիցին:

Վահագն Աթաբէկեան
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Ամենայն Հայոց Բանաստեղծուհի
Սիլվա Կապուտիկեանի Ծննդեան 100+1ամեակ
Սկիզբը Էջ 04
Դեսպանը նաեւ անդրադարձաւ
Սիլվա Կապուտիկեանի այն գրութիւններուն, որով ան ազգային
շունչ ու ոգի կը ներշնչէր արցախեան
ճակատին
մարտնչող
հերոսներուն: Ան ընդգծեց նաեւ,
որ նման իւրաքանչիւր ձեռնարկ
պատասխան է բոլոր անոնց, որոնք
դարեր շարունակ փորձած են հայ
ժողովուրդը ծունկի բերել:
Ձեռնարկը փակուեցաւ Տ. Շնորհք
քահանայ Տէր Արթինեանի «Պահպանիչ»-ով։
* * *
Նշենք, որ հայրենի հիւրը լիբանանեան այցելութեան ծիրէն ներս,
ՏԻՐ կեդրոնի հիմնադիրներուն
ընկերակցութեամբ, հանդիպումներ
ունեցաւ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ

Հայրապետին, լիբանանահայ երեք
օրաթերթերու խմբագիրներուն,
ԳՈՀԱՐ Համոյթի տնօրէնին, ինչպէս նաեւ Հայկազեան Համալսարանի նախագահին հետ: Տիկ.
Դեմիրճեան հայկական երկու
ռատիոկայաններուն հետ ունեցաւ
հարցազրոյցներ: Դպրոցներու այցելութիւնը ընդգրկեց Ազգ. ՅառաջԳալուստ Կիւլպէնկեան, Այնճարի
Հայ Աւետարանական երկրորդական,
Մեսրոպեան, Վահան Թէքէեան եւ
ՀԲԸՄ-ի վարժարանները: Ճիպէյլի
այցելութիւնը ներառեց Հայոց
Ցեղասպանութեան որբերու «Արամ
Պէզիքեան» թանգարանը եւ «Թռչնոց
Բոյն»ը, իսկ Այնճարի այցելութիւնը՝
քաղաքապետարանը, Պօղոս Սնապեանի տուն-թանգարանը եւ Մուսայ
Լերան նորաբաց թանգարանը:

Լիբանանահայ Դպրոց

Մեսրոպեանի Մէջ Կայացաւ Աղջկանց
Ֆութպոլի Մարզչական Դասընթացք
26 Փետրուարին, հովանաւորութեամբ Նորվեկիայի ֆութպոլի
ֆետերասիոնին, Օ-Club ակումբի մարզիչները Մեսրոպեանի մէջ
կայացուցին աղջկանց ֆութպոլի
մարզչական դասընթացք մը: Նման
դասընթացքով կազմակերպիչներուն

նպատակն է ծանօթացնել մարզիչին գործը եւ քաջալերել աղջկանց
ֆութպոլը Լիբանանի մէջ:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի

Հայ Մամուլ

Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեան եւ «Ազդարար»ը
ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
Ստորեւ կը ներկայացնենք Հայոց
առաջին պարբերաթերթ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ի հիմնադիր եւ խմբագիր
Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանի
մասին շահեկան յօդուած մը, Ա.
Ամուրեան ստորագրութեամբ, որ
հրատարակուած է «ՔՈՒԼԻՍ»
կիսամսեայ հանդէսին 1 մարտ 1980
թուակիր օրինակին մէջ։
ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՋԻՆ
ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԸ
=ԱԶԴԱՐԱՐ=
ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Յ. ՔՀՆՅ.
ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ
Ա. Ամուրեան
Հայ գրի եւ գրականութեան պատմութիւնը երեք գլխաւոր հանգրուաններ

ունեցած է՝
ա- Հայ գրերու գիւտը՝ 404 թուականին,
բ- Հայ տպագրութեան սկիզբը՝ 1512
թ.
գ- Հայ առաջին լրագիրը՝ 1794 թ.ին։
Հայ առաջին լրագիրը հիմնուած է
1794 թուականին, հայ տպագրութեան գիւտէն 282 տարի յետոյ (15121794 թուականներու միջեւ)։
Հայոց առաջին խմբագիրն է Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեան Շիրազեցին, որուն կեանքին հետ կապուած
է մեծ ողբերգութիւն մը։
Շիրազի հայ համայնքի հովիւ Յարութիւն Քահանան համաճարակ հիւանդութեան մը հետեւանքով դժբախտութիւնը ունեցած է կորսնցնելու
իր երկու զաւակները, մէկ շաբթուայ
ընթացքին… կեանքը կորսնցու-

ցած է իր հրապոյրը վշտահար հօր
աչքին, ուստի ճգնաւորի քուրձ է
հագուած, քաշուած է Շիրազի մօտ
Բաբա Քուհ-ի անձաւները, միացած
է «Սուֆի Տերվիշ»ներուն, եւ եօթը
տարի ճգնած է այնտեղ աղօթքներով, ծոմապահութեամբ։ Ան, այսպէս
ապրած է Քուհ լերան քարայրներուն
մէջ։
Վերջապէս իր ազգականները համոզած են Յարութիւն Քահանան իջնել
Բաբա Քուհ լեռնէն Շիրազ, ուրտեղէն
ան մեկնած է Հնդկաստան։
Հնդկաստանի իր սկզբնական կեանքը մշուշներու մէջ է։ Իր կեանքին
վրայ լոյս սփռուած է 18-րդ դարու
ութսունական թուականներուն,
երբ Շմաւոնեան երեսուն տարեկան
էր (1750-1780 թուականներ)։ Եւ
ահա Մատրաս քաղաքի մէջ ան

հիմնած է սեփական տպարան (1789
թուականին), հրատարակելով ութ
գիրքեր յաջորդաբար, ութ տարուայ
ընթացքին։
Առաջին գիրքը որ հրատարակած
է իր տպարանին մէջ, 1789 թուականին, կը կրէ՝ «Պատմութիւն սրբոյ
կուսին Մարիանէ» վերնագիրը, որու
յիշատակարանին մէջ գրած է հետեւեալը.
«Տպագրեցաւ գրքոյկս այս 2000
հատ. ով ոք վայելէք զքաղցրաճաշակ գրքոյկս այս, յիշեցէք՝ որդի
վշտաց եւ գիւտ գրոցս, որ յօրինեցաւ
ձեռամբ իմով ամենայն պարագայս
թէ տառաշինութեան եւ շարումն
կապարից, ծախսիւք եւ վաստակօք
իմոյ՝ Յարութիւն Շմավոն, շնորհօքն
Աստուծոյ Քահանայ Շիրազեցի»։
Շար. յաջորդ թիւով
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Սպառողական Տենդի Օմեկան. Փլուզում Եւ Կեանքի Աւա՞րտ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ժ

ողովրդային իմաստութիւններ, առասպելներ եւ կրօններ,
մարգարէանալով,
միամտացած ամբոխներ յուզելով,
յաճախ խօսած են աշխարհի վերջի
մասին:
Այսօր արդէն գիտութիւնը կը
նախատեսէ վախճան մը, կեանքի
համար անհրաժեշտ տարրերու սպառումով. թթուածին, նաւթ, ջուր, ծովերու մակերեսի բարձրացում: Եւ ի հարկէ՝
անպատասխանատուութեամբ, շրջապատի անխնայ ապականումով:
Արդէն գիտական ուսումնասիրութիւններու առարկայ է աշխարհի վերջի
մտահոգութիւնը, որ տեսութիւն չէ այլեւս, ոչ ալ կրօնական-բնազանցական
խնդիր, եզր ալ հնարուած է, կ’ըսեն՝ collapsolgie. առանց խրտչեցնող
համարուելու, կրնանք թարգմանել եւ ըսել փլուզմագիտութիւն:
Կը թուեն աշխարհի փլուզման նախատեսուած պատճառները, որոնք այլեւս
այդքան ալ նախատեսութիւն չեն: Փլուզման գաղափարը մասնաւորաբար թափ առած է բնապահպանութեան սպառնացող պատճառներու
եւ անոնց հետեւանքներու ուսումնասիրութեամբ: Ոմանք արդէն ինքնապաշտպանութեան անհատական միջոցներու կը դիմեն, որպէսզի
կարենան իրենց գոյութիւնը պահել, սնունդ եւ ջուր կ’ամբարեն մեծ աղէտի
նախատեսութեամբ, երբ վաճառատուները դատարկուած կ’ըլլան: Ոմանք
ալ աղէտէն ենթադրաբար հեռու մնալիք տեղեր բնակութիւն կը հաստատեն:
Թէեւ միամիտ պէտք է ըլլալ ենթադրելու համար, որ աղէտը շրջանային կրնայ
ըլլալ եւ ոչ համաշխարհային, համամոլորակային:
Նախատեսուող մեծ աղէտին դրսեւորումները մեզի կը հրամցնեն բնապահպանութեան (écologie) կարգախօսով պայքարողները: Ըստ կարգ մը
հեղինակաւոր գիտնականներու, կլիմայական խանգարումը հաւանօրէն
անվերադարձ է, քանի որ մոլորակի ջերմութիւնը պիտի աճի: Եթէ այսօրուան
թափով շարունակուի բեւեռներու սառոյցի անհետացումը, մոլորակի կլիման
հետզհետէ աւելի տաք պիտի ըլլայ, ովկիանոսներու հոսանքները պիտի
դանդաղին եւ դադրին, կլիմայ բարեխառնող Կոլֆ Սթրիմը պիտի չհոսի,
սառցային շրջաններու անտառները, ինչպէս Սիպերիոյ, մեծ քանակով
ածխային կազ պիտի նետեն մթնոլորտին մէջ, հասարակածային եւ
արեւադարձային գօտիներու անտառները պիտի այրին, Խաղաղական
ովկիանոսի ծովեզրերու բուստերը (corail) պիտի ոչնչանան, Ամազոնի
աւազանի անտառները ներկայի ընթացքով պիտի վերանան, մոլորակի
կլիմայական հաւասարակշռութիւնը պիտի խախտի:
Այս բոլորի մասին բնապահպանները (écologistes) ահազանգ հնչեցուցած
են, մեծ ժողովներ ալ գումարուած են, կը գումարուին, բայց արդիւնքները
չնչին են, զանգուածները եւ քաղաքակրթութիւնը կը շարունակեն ապրիլ
այնպէս, որ կարծէք վտանգը երեւակայական է: Կը շարունակենք անխնայ
նաւթ այրել երկրի վրայ եւ երկինքի մէջ:
Ուսումնասիրութիւնները դեռ չըսին, թէ ո՞ր հանգրուանէն անդին կեանքը
անկարելի պիտի ըլլայ, այսինքն մոլորակը պիտի ըլլայ անբնակ-անբնակելի
անապատ: Քաղաքակրթութիւններու ճարտարարուեստականացումէն
ի վեր, վերջին երկու հարիւր տարիներու ընթացքին, մոլորակի միջին
ջերմաստիճանը մէկով աւելցած է, ըստ նախատեսութիւններու, մինչեւ
դարավերջ ան պիտի աւելնայ երեքով կամ չորսով, եւ ըստ գիտնականներու,
այդ սահմանէն անդին, Մեծ Աղէտի առաջքը կարելի պիտի չըլլայ առնել:
Հետաքրքրական. ժամանակակից քաղաքակրթութիւնը կը սահմանուի որպէս
ջերմաճարտարարուեստական: Ամէն բան կը կատարուի նաւթով, ջերմութիւն
արտադրելով. տեղափոխութիւն, երկրագործութիւն, ճարտարարուեստ:
Արդարեւ, առանց նաւթի ոչ ցանք ոչ հունձք, ոչ հիւսուածեղէն, ոչ ինքնաշարժ,
ոչ օդանաւ, ոչ ովկիանոսներու վրայ ցանց կապած բեռնափոխադրութիւններ:
Տեւաբար չվերանորոգուող ուժանիւթի սպառում կայ, որ կրնայ օր մը չըլլալ,
պիտի չըլլայ, արտադրուած ջերմութիւնը տեւաբար կը տարածուի մթնոլորտին մէջ: Ներկայ թափով դեռ որքա՞ն ժամանակ կրնայ տեւել նաֆթային
արտադրութիւնը: Ժամանակակից քաղաքակրթութիւնը կը շարունակէ
ապրիլ եւ գործել այնպէս, որ կարծէք նաւթահորերու պարունակութիւնը
կը մատակարարուի, կը նորոգուի, անսպառ է: Նաւթահորերու մէջ հոսող
գետեր չկան:
Ժամանակակից քաղաքակրթութեան տնտեսական (չ)իմաստութիւնը կը
խտանայ զարգացման եւ աճի մէջ: Թերթերը կը խօսին արտադրութիւններու աճի մասին. սննդամթերքի, անասնաբուծութեան, ինքնաշարժներու, փոխանակութիւններու, ճամբորդութիւններու, գործիքներու, եւայլն:
Բոլոր տեսակի արտադրութիւնները կը պահանջեն ուժանիւթ: Այս

ընկերաքաղաքակրթական եւ տնտեսական խելացնոր աշխուժութիւնը, որ
կը միտի յարաճուն կարեւոր-անկարեւոր պահանջներ բաւարարելու, կարիք
ունի ուժանիւթի, զոր կը սպառէ, մթնոլորտին մէջ արտանետելով ջերմութիւն
եւ թունաւոր կազեր: Միաժամանակ կ’արտադրուի, կ’արտադրենք աղբ, զոր
չենք կրնար չէզոքացնել, հետեւաբար տեղի կ’ունենայ ապականում:
Ուսումնասիրութիւն մը կ’ըսէ, որ երբ վերջնականապէս սպառած ըլլանք
նաֆթային բոլոր պաշարները, մոլորակի ջերմութիւնը պիտի աւելնայ
տասը աստիճանով: Պարտադրաբար պիտի փոխուին արտադրութեան
եղանակները, պիտի փոխուին պահանջները, բնութիւնը, բուսական եւ
կենդանական աշխարհը պիտի չըլլան այն ինչ որ են այսօր: Այսինքն մոլորակը
պիտի երթայ դէպի փլուզում եւ կեանքը կրնայ չքանալ:
Դրամատիրական եւ ճարտարարուեստական-սպառողական անսանձ
վազքը, զոր կ’ուզենք տեսնել յառաջդիմութեան լոյսին տակ, որ տեւաբար
կը ձգտի պահանջներ բաւարարելու եւ նոր պահանջներ ստեղծելու,
մանաւանդ բաւարարելու երկրորդական ոչ անհրաժեշտ պահանջներ, յաճախ
վնասակար, դանդաղ կամ արագ ընթացքով, պիտի առաջնորդէ յաջորդական փլուզումներու, որուն այսօր անմիջականօրէն տեսանելի պատկերը
բեւեռներն են, բարձրադիր լեռներու յաւերժական ձիւնի անհետացումը,
որուն հետեւանքով պիտի նուազի աղբիւրներու ջուրը:
Բնապահպանական աղէտը այլեւս յոռետեսական միտքի մարզանք չէ:
Խօսուն թիւեր կան, երեւութապէս պզտիկ համարուող սպառողական
երեւոյթներու մասին: Օրինակ, ըստ ուսումնասիրութիւններու, ամէն
վայրկեան որ կ’անցնի, աշխարհի մէջ կը խմուի 2,7 միլիոն բաժակ սուրճ, բազմապատկեցէ՛ք 60ով եւ 24ով եւ կ’ունենաք օրուան սպառումը: Գործածուող
բաժակներու չնչին տոկոսը վերստին գործածելի է, անոնք կը դառնան աղբ,
կ’ապականեն ովկիանոսները, կը սպառնան ձուկերու կեանքին, օր մըն ալ
ստեղծելու համար ովկիանոսային անապատ:
Սուրճի 2,7 միլիոն բաժակը դեռ ոչինչ է, երբ կը բաղդատենք ամէն վայրկեան
մոլորակին շուրջ դարձող օդանաւերու պարին: Ամէն օր աւելի քան 100.000
օդանաւեր թռիչք կ’առնեն: Եւ վառելանիւթ կը սպառեն, բնածխային կազը
կը մաղեն մոլորակին վրայ: Ճամբորդատար օդանաւ մը միջին հաշուով
ժամական կը սպառէ 6 թոն վառելանիւթ: Կրկին պէտք է դիմել հաշուիչ
մեքենային, գումարելով եւ բազմապատկելով օդանաւերու թիւը, թռիչքներու
ժամերը եւ այրուող նաւթը:
Աւելի պարզ մեր քթին տակ տեղի ունեցող աղէտի օրինակ է ծխախոտի
սպառումը: Աշխարհի մէջ ամէն օր 11 միլեառ սիկարէթ կը ծխուի: Ծուխ, մուխ
եւ թոներով կճատներ կ’ապականեն մթնոլորտը: Պէտք է խօսիլ նաեւ այդ
միլեառաւոր սիկարէթներու պատրաստութեան համար սպառած ուժանիւթի
մասին: Եւ կը գումարուի բնութեան ապականումը: Յուսադրիչ լուր. 2005էն
2015 ծխողներու թիւը 5%ով նուազած է:
Անցեալին ընկերային կազմակերպութեան եւ բարոյականի տեսութիւններ
կը մշակուէին: Պղատոն, Արիստոտէլ, Քանթ կամ Հեկէլ բնապահպանական
խնդիր չէին դիմագրաւեր: Շէքսփիր կամ Պեթհովէն բնութեան ապականման
խնդիր չունէին, նկարիչները ապրող եւ գեղեցիկ բնութեան մասին կը վկայէին:
Այսօր նախատեսուող աղէտը պատասխանատուութիւնն է ժամանակակից
մարդուն, ան ըլլայ քաղաքական գործիչ, գիտնական, գրող, արուեստագէտ
թէ շարքային համեստ քաղաքացի: Հարց պէտք տալ, թէ ո՞ւր կը տանինք
կեանքի արգանդ բնութիւնը:
Սպառում-մսխում, զբօս-մսխում, պերճանք-մսխում, տատերազմներ-մսխում,
եւ կարելի է շարունակել թուումը, համաշխարհային վտանգ դարձած են:
Պէտք չէ հետեւիլ դրամատիրական շահախնդրութեամբ քաջալերուող կեղծ
պահանջներու ոչ-անհրաժեշտ բաւարարութիւններուն:
Պարզ: Համակեցութեան բարքերը պէտք է վերանայուին:
Թիւերու լեզուն վիճելի չէ: Հարց կու տա՞նք թէ որքան ջուր պէտք է սպառել
մէկ քիլօ կովու միս արտադրելու համար. այդ սպառումը 383էն 547 լիթր է: Իսկ
միսի սպառումը աշխարհի մէջ, միջին հաշուով իւրաքանչիւր երկվայրկեանի
համար 10.000 քիլօ է, 2017ին այդ սպառումը եղած 323 միլիոն թոն, ջուրի
սպառումը հաշուելու համար կրկին բազմապատկեցէ՛ք 383 կամ 547ով եւ
գաղափար մը կը կազմէք մսխումի մասին:
Ուժանիւթ, ջուր, ապականութիւն եւ այդ պաստառին վրայ հրաշք-կեանքի
«լինել-չլինել»ու դասական գրական հարցումը:
Քաղաքացիական նոր գիտակցութիւնը պիտի գիտնա՞յ վայրագ աճման
հակադրել բնութեան եւ կեանքի պաշտպանութիւնը: Մեծ կամ պզտիկ
քայլերով, քանի որ հաւաքաբար պատասխանատու ենք, եւ նախատեսուող
մեծ աղէտը զանազանութիւն պիտի չդնէ հրէի եւ հեթանոսի միջեւ:
Մեծ երկիր, փոքր երկիր, ապականում եւ կլիմայական փոփոխութիւն, պէտք
է դիտել մոլորակի եւ կեանքի ապագայի տեսանկիւնէ, ի հարկին կեանքի
փրկութեան յեղափոխութիւն մը յառաջացնելով այսօր՝ ընդդէմ եսասիրական
եւ չարաշահող բոլոր ուժերուն, անոնք ըլլան անհատներ թէ երկիրներ,
որպէսզի վաղը ուշ չըլլայ:
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«Հաշուած Օրեր Մնացած Են». Սպասե՞լ Արդեօք
Ռուսաստանի Եւ Թուրքիայի Բախումներուն
Սուրիոյ Մէջ
ՕԼԳԱ ԵՈՒՇԻՆԱ

Չ

նայած Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի
դիւանագէտների բանակցութիւններին՝
Սիրիայի հիւսիսում իրավիճակը կրկին
սրուել է: BBC-ի ռուսական ծառայութեան
թղթակից Օլգա Եուշինան փորձում է պարզել,
թէ արդեօք իրավիճակը կարո՞ղ է դուրս գալ
վերահսկողութիւնից եւ վերածուել լայնածաւալ
հակամարտութեան:
Անգարան դիմել է ԱՄՆին՝ երկրի հարաւում
Patriot զենիթահրթիռային համալիրների երկու
մարտկոց տեղակայելու խնդրանքով, Bloomberg
գործակալութեանը յայտնել է Թուրքիայի բարձրաստիճան մի պաշտօնեայ: Թուրքիայում ԱՄՆ
դեսպանատունը դեռ չի մեկնաբանում այս տեղեկութիւնը:
Patriot համալիրներն իսկապէս անհրաժեշտ կը
լինեն Թուրքիային՝ սիրիական Իտլիպ նահանգում
լայնածաւալ յարձակողական գործողութիւն սկսելու համար: Ինչպէս ցոյց է տուել այդ շրջանում
մարտական գործողութիւնների նախորդ փորձը,
յարձակումն առանց աւիացիայի (օդուժի-Խմբ.)
աջակցութեան դատապարտուած է ձախողման:
Իսկ դա նշանակում է, որ եթէ Թուրքիան իսկապէս ցանկանում է Իտլիպում աջակցել Ասատի
հակառակորդներին, ապա պէտք է օդ բարձրացնի իր F-16 կործանիչները՝ ցամաքային
գործողութեանն աջակցելու համար:
Եթէ F-16երը բարձրանան Սիրիայի երկինք,
այնտեղ նրանք անխուսափելիօրէն կը հանդիպեն
ոչ միայն Ասատի բանակի կործանիչներին, այլեւ
ռուսական մարտական ինքնաթիռներին:
ՈՒՐԵՄՆ՝ ՊԱՏԵՐԱ՞ԶՄ
Եթէ անգամ Bloomberg-ի տեղեկութիւնը հաստատուի, Patriot համալիրները դժուար թէ Թուրքիային հեշտութեամբ բաժին հասնեն: Այն բանից
յետոյ, երբ Անգարան 2019ին ռուսական Ս-400
ՀՕՊ համակարգեր գնեց, Ուաշինկթընը սկսել
է կրճատել ռազմական համագործակցութիւնը
Թուրքիայի հետ:
Թուրքիայի տարածքում մի քանի Patriot համալիրներ կան, սակայն դրանք տեղակայուած են
ամերիկեան բազաներում: BBC-ի թուրքական
ծառայութեան տուեալներով՝ առաւելագոյնը,
ինչին այժմ Էրտողանը կարող է հասնել ԱՄՆից,
ամերիկացի զինուորականների ղեկավարութեամբ
Patriot-ների տեղափոխումն է դէպի Սիրիայի հետ
սահմանին գտնուող թուրքական Հաթայ քաղաք:
Այդ դէպքում դրանք ի վիճակի կը լինեն որսալ
ռուսական մարտական ինքնաթիռները:

Յունուարի վերջից Ասատի բանակը յարձակում
է իրականացնում Իտլիպ նահանգում՝ ռուսական աւիացիայի եւ իրանամէտ խմբաւորումների
աջակցութեամբ: Դա լրջօրէն նեարդայնացնում
է Թուրքիայի քաղաքական գործիչներին ու
զօրահրամանատարներին:
ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՅԴՔԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԻՏԼԻՊԸ
Իտլիպը ապստամբների եւ ժիհատականների
վերջին յենարանն է, որոնք 2011ից ի վեր փորձում
են տապալել Ասատին:
Իտլիպում յարձակման յաջողութիւնը քաղաքական եւ տնտեսական հսկայական դիվիդենտներ (շահոյթներ-Խմբ.) կը բերի Սիրիայի
իշխանութիւններին: Յաղթանակի դէպքում
Ասատի բանակը լիովին կը վերահսկի Մ4 եւ
Մ5 կարեւոր ճանապարհները, որոնք երկրի
տրանսպորտային (փոխադրութեան-Խմբ.)
ամբողջ համակարգի հիմքն են:
Թուրքիայի համար եւս Իտլիպը շատ կարեւոր
է: Անգարան այդ տարածաշրջանը համարում է
իր ազդեցութեան գօտին: 2016ից թուրքական
զօրքերն ու դաշնակից սիրիացի ապստամբները
երեք գործողութիւն են իրականացրել Սիրիայի
հիւսիսում, սակայն նրանցից ոչ մէկն ուղղուած
չի եղել Ասատի ուժերի դէմ:
Սակայն այժմ Իտլիպում են տեղակայուած Ասատի ընդդիմադիր կազմաւորումները, որոնց
տարիներ շարունակ աջակցել, կրթել եւ զինել է
Թուրքիան: Եթէ Էրտողանը հիմա չաջակցի իր
դաշնակիցներին, որոնք օգնել են նրան պայքարել
քրտական ջոկատների դէմ, նրա վարկանիշը
Թուրքիայի ներսում կարող է էապէս ընկնել:
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
Փորձագէտներից շատերը համակարծիք են, որ
Էրտողանը կարող է լայնածաւալ գործողութիւն
սկսել Իտլիպում ներքաղաքական պատճառներով: Թուրքիայի տնտեսութիւնը ճգնաժամի մէջ
է, նկատւում է արտադրութեան եւ մի շարք
ոլորտներում ցուցանիշների անկում: Թէեւ 2018ի
ճգնաժամի համեմատ գնաճը դանդաղել է, բայց
եւ այնպէս այն դեռ բաւական բարձր է:
Միւս կողմից, Էրտողանը բաւականաչափ
ներդրում է արել բանակի վերազինման եւ նոր
սպառազինութիւնների ձեռքբերման համար: Այդ
ծախսերը ցանկալի է ինչ-որ կերպ արդարացնել:
Այս ամէնը երկրի ներսում ստեղծում է դժգոհութեան աճի ներուժ: Էրտողանի կուսակցութիւնը պարտուել է Ստամբուլի եւ Անգարայի
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ընտրութիւններում:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ձնծաղիկ
Սառը ձիւնի
Սառը գրկում
Մի ծաղիկ է
Ծլում–ծաղկում։
Թերը քնքուշ,
Թերը սպիտակ,
Աչիկները՝
Բաց–կապուտակ։
Ձիւն ու ծաղի՞կ
Այ քեզ զարմանք,
Ձիւն ու ծաղիկ
Ունեն մի կեանք։
Դա ձմեռուայ
Մի ծաղիկ է,
Ձիւնից ծնուած
Ձնծաղիկ է:
ՅԱԿՈԲ ԱՂԱՊԱՊ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

02

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ

Սպառողական Տենդի Օմեկան.
Փլուզում Եւ Կեանքի Աւա՞րտ
Սկիզբը Էջ 06
Որպէսզի հայրերու ի գին ամէն բանի աճելու
եւ հարստանալու կիրքով չտարուին նոր
սերունդները, բնապահպանական եւ մոլորակի
հարստութիւններու պաշտպանութեան գիտակցութիւնը կրթական ծրագիրներուն մէջ տեղ պէտք
է գտնէ, քանի որ այսօրուան մանուկը վաղը չափահասը պիտի ըլլայ:
Եթէ ուշանանք, օր մը ուշացանք ըսող ալ կրնայ
չմնալ:
Դիտա՞ծ էք Լուսնի կամ Հրատի մակերեսի

պատկերները… Անոնց լուռ անկենդան ամայութեան տխրութիւնը…
Կապոյտ մոլորակը այդ տխրութեա՞ն պիտի
դատապարտենք…
Աղէտը քաղաքական սահմանագիծեր պիտի
չունենայ:
Վկայ Չինաստանը հարուածող ժահրը, քրոնովիրուսը, մկրտուած covid-19:
Երբեմն գիւղի զանգակատան գմբէթէն անդին
պէտք է նայիլ:
Գիւղը՝ Նիւ Եորք, Փարիզ, Շանկհայ մինչեւ…
նոյնիսկ՝ Երեւան:

ՎԱՐԴԳԷՍ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆՑ
(1860 – 1921)
«Հռոմէն անկիւն մը»

Շբթ
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ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ՝
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՒ ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ`

ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ`

ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԳՈՐԾԻՉ

ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ
Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին,
աշակերտական ելոյթ
Շաբաթ, 14 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 7.00-ին
«Էմիլ Լահուտ»ի անուան Համագումարներու Պալատին
մէջ (Տըպայա): Տոմսերը ապահովել ՀԵԸ-ի գրասնեակէն՝
04-523043/44, 81-374074 եւ ելոյթի օրերը` կիշէէն:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Յուշ Երեկոյ
Նուիրուած՝
Տաղանդաւոր Դերասան/Բեմադրիչ
եւ «Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԳՐԻԳՈՐ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻՆ
Ուրբաթ, 27 Մարտ 2020

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«Հաշուած Օրեր Մնացած Են». Սպասե՞լ
Արդեօք Ռուսաստանի Եւ Թուրքիայի
Բախումներուն Սուրիոյ Մէջ
Սկիզբը Էջ 07
Այս պատկերին Էրտողանի համար
ռազմական գործողութիւնը լաւ հնարաւորութիւն է ազգին համախմբելու
եւ իշխող կուսակցութեան վարկանիշը բարձրացնելու համար:
Թուրքիայի նախագահի խօսքով՝
Իտլիպի ճգնաժամին դիւանագիտական լուծում գտնելու համար
«հաշուած օրեր են մնացել»:
«Իտլիպում գործողութիւնը ժամանակի հարց է», այս շաբաթ յայտարարել է Էրտողանը՝ ընդգծելով, որ
դա վերջին նախազգուշացումն է
Սիրիայի իշխանութիւններին:
Ընդ որում, Մոսկուայի հանդէպ
Անգարայի հռետորաբանութիւնը
մնում է զուսպ: Թուրքիայի պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարել է, որ Իտլիպի հարցում
Ռուսաստանից պահանջներ չունի:
Գերատեսչութիւնում ընդգծել են, որ
Թուրքիան նման պահանջներ ունի
միայն Պաշշար Ասատի ռեժիմից:
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ ԿԸ
ԼԻՆԵՆ
Իտլիպում ոչ միայն բազմաթիւ
իսլամիստներ ու ընդդիմութեան
ջոկատներ են կենտրոնացած, այլեւ
մեծ թուով փախստականներ՝ մօտ
3.5 միլիոն մարդ:
«Ընտանիքներ, որոնցից շատերը
պատերազմի ընթացքում ստիպուած
են եղել Սիրիայի մի անկիւնից փախչել
միւսը, սարսափով են ընդունում, որ
ռումբերն իրենց առօրեայի մասն են
դարձել», լրագրողներին ասել է ՄԱԿի
Մարդու իրաւունքների գերագոյն
յանձնակատար Միշէլ Պաչելեդը:
Ընդդիմութեան վերահսկողութեան
տակ գտնուող քաղաքները, ինչպիսիք են Աթարեպը (այդ նոյն գօտում
է, թէեւ ֆորմալ (ձեւական-Խմբ.)
առումով հարեւան նահանգում է),
ինտենսիւ (ուժգին-Խմբ.) ռմբակոծութեան են ենթարկւում:
Վերջին շրջանում աւիահարուածներից տուժել է 10 հիւանդանոց եւ
19 դպրոց, ինչպէս նաեւ փախստականների որոշ ճամբարներ:
«Հիւանդանոցների, բժշկական
հաս-տատութիւնների եւ դպրոցների վրայ յարձակումների մեծ թիւը
ենթադրում է, որ այդ բոլոր հարւածները պատահական չեն կարող
լինել», նշել է Պաչելեդը: Էրտողանը Ռուսաստանին եւ Ասատի
բանակին ուղղակիօրէն մեղադրել
է քաղաքացիական օբյեկտներին
(թիրախներու-Խմբ.) հարուածելու
մէջ:
Ռուսաստանի պաշտպանութեան
նախարարութիւնը հերքում է այդ
մեղադրանքները:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

Ի՞ՆՉ ՍՊԱՍԵԼ
Դժուար է կանխատեսել իրադարձութիւնների զարգացումը: Ճգնաժամը դիւանագիտօրէն լուծելու
Մոսկուայի եւ Անգարայի փորձերը դեռ յաջողութեան չեն յանգեցնում, թէեւ արդէն երեք փուլով
բանակցութիւնների են եղել:
«Սակայն դա դեռ չի նշանակում,
որ կողմերը մտադիր են հակամարտութիւնը լուծել ռազմական ուժով:
Դատելով անցեալի սրացումներից՝ Պուտինն ու Էրտողանը
նախընտրում են նման հարցերը
լուծել անձամբ իրենց իսկ բանակցութիւնների ժամանակ… ամենայն
հաւանականութեամբ, այս անգամ
էլ վերջին խօսքը կը լինի երկրների
նախագահներինը», նշում է Մոսկուայի Կարնեգի կենտրոնի փորձագէտ Ալեքսէյ Խլեբնիկովը:
Նոյն տարբերակի մասին ակնարկում
են նաեւ Թուրքիայի ԱԳՆում: Այնտեղ
ասել են, որ եթէ առաջիկայ օրերին
դիւանագէտներին չյաջողուի հասնել
Իտլիպի ճգնաժամի կարգաւորմանը,
հնարաւոր է՝ Պուտինն ու Էրտողանն
անձնապէս հանդիպեն:
Հնարաւոր է, որ մօտ ժամանակներս
Մոսկուան եւ Անգարան կարողանան
պայմանաւորուել Իտլիպում ժամանակաւոր հրադադարի շուրջ, կարծում է BBC-ի թուրքական ծառայութեան վերլուծաբան Իրեմ Քոքերը:
«Դա կողմերին ժամանակ եւ հնարաւորութիւն կը տայ մանեւրելու
(խուսավարելու-Խմբ.), որպէսզի
քննարկեն պայմանները, որոնք կը
բաւարարեն բոլորին: Հնարաւոր է,
որ այդ հաւասարման մէջ ներառուեն
ոչ միայն Սիրիայի շրջանների վերաբերեալ համաձայնագիրը, այլեւ
Լիբիայի, քրդերի եւ տնտեսական
նախագծերի վերաբերեալ հարցերը»,
նշում է լրագրողը:
Այդպիսի զինադադար կնքելու
նախադրեալներ կան: Մոսկուայի եւ
Դամասկոսի համար կարեւոր է ոչ թէ
Իտլիպ քաղաքը, այլ առաջին հերթին
Մ4 եւ Մ5 մայրուղիների երկայնքով
գտնուող տարածքը:
Իսկ Անգարան կարող է իր կողմից
վերահսկուող հողերի մի մասը զիջել
նահանգում՝ Իտլիպ քաղաքի մօտ
եւ թուրք-սիրիական սահմանին իր
դիրքերի ամրապնդման դիմաց:
Այս ամէնը չի բացառում ապագայում
Սիրիայում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հնարաւոր էսկալացիան (գործողութիւններու ընդլայնումը-Խմբ.)
եւ ռազմական բախումը: Սակայն այս
պահին նման սրացումը քիչ հաւանական է, կարծում է Իրեմ Կոկերը:
Թարգմանեց՝
Մարիա Եղիազարեան
«Սիվիլնեթ»

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

