
Հայաստանը, Լաթվիան եւ Ռուսաստանը յետխորհրդային երկիրներու շարքին 
լաւագոյնն են՝ պատրաստ համաճարակներու դէմ պայքարին:
Համաճարակներու բռնկման վատագոյնս կրնան դիմագրաւել Ղազախստանը, 
Թուրքմենիստանը եւ Ատրպէյճանը: Այսպէս կը նշէ GHSI-ի (Guardion Health 
Sciences Inc) վերջին զեկոյցը:

Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոցը պսակաձեւ 
ժահրով վարակուածներու 4 նոր պարագաներու իր մօտ գրանցումին  
մասին յայտարարութիւն տարածեց: Այս յայտարարութեամբ Լիբանանի մէջ 
պաշտօնապէս գրանցուածներու թիւը հասաւ 32-ի:
Աւելի առաջ Լիբանանի  առողջապահութեան նախարար  Համատ Հասանի  
վկայութեամբ, երկրին մէջ պսակաձեւ ժահրի վարակը մտած է նոր  
տարածման  փուլ  մը,  որ կրնայ   համատարած   համաճարակի վերածուիլ։
Նախարարը,  որ խօսած է  ընդհանուր   իրավիճակին մասին նաեւ նշած է, որ     
դիմած է  Լիբանանի  առողջապահական ոլորտի  բոլոր հաստատութիւննե-
րուն եւ գործիչներուն եւ անոնցմէ  պահանջած առաւելագոյնի  հասցնել   սոյն 
ժահրին դէմ  պայքարի համար  ձեռք  առնուող  միջոցառումները։

Կանանց օրուան առիթով Լիբանանի նախագահ Միշէլ Աուն անհաւա-
սարութեան երեւոյթներուն վերջ տալու կոչ ըրաւ: Ան շեշտեց, որ այս 
բանը լաւագոյնս կը դրսեւորուի երբ լիբանանցի կինը տղամարդու հետ 
համահաւասար իրաւունք կը ստանայ ինչ կը վերաբերի անձագրային 
կացութեան: 
«Կանանց Միջազգային Օրուան առիթով կը յիշենք բոլոր այն կանայքը, 
որոնք մարդկային անարդար ընկերութեան զոհերը հանդիսացած են» նշեց 
նախագահը:
Մեր կողմէն նշենք, որ համայնքային դրութեան պարտադրած անձնական 
իրավիճակի  օրէնքները տղամարդոց եւ կանանց միջեւ խտրականութիւնը 
առկայ կը պահեն տակաւին: 
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Շար. Էջ 08

Շար. Էջ 02

Երէկ Մարտի 8՝ Կանանց Միջազգային Օր: Այսօր Մարտի 9՝ Լիբա-
նանի եւ կարգ մը երկիրներու մէջ՝ Ուսուցչաց Տօն:
Հայաստանի մէջ՝ Սփիւռքի նախարարութեան հիմնադիր 
նախարարի, իր ատենի ջանքերով հաստատուած՝ Կանանց 
Միամսեակի մեկնարկ: 
Մարտի 8-ն տօն է, որ կը նշուի միջազգայնօրէն: Ան իր հետ կը 
բերէ միայն համապատասխան դրական լիցքեր, խինդ, գարնա-
նային թարմութիւն եւ ժպիտ: Այս օրը նաեւ հնարաւորութիւն 
կու տայ տղամարդոց իրենց սէրն ու յարգանքը արտայայտելու 
իրենց կեանքին մէջ կարեւոր տեղ զբաղեցնող կանանց:  
Երախտագիտութեան օր է այսօր մարդկային հաւաքականու-
թեան լաւագոյն կէսին՝ կանանց, որոնք տղամարդոց հետ 
համահաւասար կը ծառայեն մարդկութեան` կիսելով մարդկային 
կեանքի բոլոր ծանրութիւններն ու դժուարութիւնները: 
Այստեղ կարեւոր է նշել, որ մեր ժողովուրդի ամբողջ պատմու-
թեան ընթացքին սկսելով հայկական դիցաբանութենէն մինչեւ 
մերօրեայ կինը, անոնք տղամարդոց կողքին կանգնած՝ կերտած 
են մեր պատմութիւնը: Ծնած են հերոսներ ու դաստիարակած 
զանոնք: Եղած են սերունդներու առաջին ուսուցչուհիները՝ 
հայոց այբուբենը առաջինը սորվեցնողը մեզի: Անոնք, ոչ միայն 
ոգեւորած եւ տաք շունչ հաղորդած են հայրենիքի սահմանները  
պաշտպանող մեր տղոց, այլեւ զէնքը ձեռքին հաւասար կռուած 
են թշնամիին դէմ՝ շատ յաճախ գերազանցելով իսկ տղամարդը: 
Փառք ու պատիւ բոլոր այն կանանց, որոնք իրենց կեանքը չեն 
խնայած յանուն մեր ժողովուրդին խաղաղ արարման: 
Այսօր ալ կանայք կը շարունակեն իրենց ներդրումը մարդկային 
քաղաքակրթութեան աւելի եւս զարգացման գործին մէջ: Անոնք 
ամէն տեղ արժանաւորապէս ղեկավար պաշտօններու վրայ 
են՝ իրենց սկզբունքայնութեամբ եւ պարտաճանաչութեամբ՝ 
տղամարդոց  հետ հաւասար կերտելով մարդկային նորօրեայ 
պատմութիւնը: 
Շնորհաւոր ձեր տօնը սիրելի կանայք: 
Դուք այն էակներն էք, որ հաւասարապէս կը բաժնէք մեր 
ընտանիքներուն՝ մարդկային հասարակութեան այդ կենսական 
բջիջին հոգատարութիւնը: 
Վերջապէս, ի զուր չէ, որ ըսուած է. «Կին. մեծ բառ է: Անոր մէջ կան, 
դստեր՝ անաղարտութիւնը՝, ընկերուհիի՝ անձնազոհութիւնը, 
մօր՝ սխրագործութիւնը, ուսուցչուհիի՝ վեհ առաքելութիւնը»: 
Փառք ու պատիւ ձեզի սիրելի կանայք:

Խմբագրական

Կինը. Պատմական Դիցուհին, Սերունդներու 
Մայրն ու Առաջին Ուսուցիչը

Անհաւասարութիւնը Կը Փարատի
Երբ Օրէնքները Փոխուին. Աուն

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրին Դէմ Պայքարին Մէջ 
Հայաստանը Առաջատարներու Շարքին

Ահազանգային Վիճակը Աւելի Եւս Բարձրաղաղակ 
Դարձաւ. Երէկ 4 Նոր Պսակաձեւ Ժահրով 

Վարակակիրներ Արձանագրուեցան, 
Անոնց Ընդհանուր Թիւը Հասցնելով 32-ի
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նուիրում  ենք իւրաքանչիւրիդ այս 
ծաղիկները: 

ՀԿՄՄ նախագահ,
Հայ ամերիկեան 

առողջութեան կեդրոնի 
համահիմնադիր

Իրաւաբանական 
գիտութիւններու դոկտոր, 

պրոֆէսոր
ՀՐԱՆՈՒՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

08.03.2020թ

 02

Դուք Բնութեան Ամենագեղեցիկ Ստեղծագործութիւնն էք. 
Հրանոյշ Յակոբեան

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետու-
թեան, Արցախի եւ Սփիւռքի իմ 
սիրելի   քոյրեր,  աննման մայ-
րեր, իմաստուն տատիկներ, 
վառվռուն աղջիկներ.
Հայ կանանց միջազգային միա-
ւորման անունից ջերմօրէն ողջու-
նում եմ բոլորիդ եւ մեծ սիրով 
շնորհաւորում Կանանց, մայրու-
թեան ու գեղեցկութեան գար-
նանային միամսեակի առթիւ։
Մաղթում եմ ձեզ թանկագին 
կանայք, սիրով, լոյսով, հաւատով ու 
կենսուրախութեամբ շաղախուած 
կեանք, քաջառողջութիւն, բոլոր 
երազանքների անխափան իրա-
կանացում, ամենայն բարիք։

Թանկագի՛ն կանայք,
Դուք ոչ միայն անփոխարինելի էք ձեր 
ընտանիքների համար, այլեւ գանձ 
էք հասարակութեան համար, քանզի 
ձեր մի մասը սիրով ու նուիրումով 
ծառայում է երիտասարդ սերնդի 
կրթութեան եւ դաստիարակու-
թեան շնորհակալ գործին, միւս 
մասը առողջապահութեան կարեւոր 
ոլորտի ջահակիրն է: Շատ են նաեւ 
ձեր մէջ անձեր, ովքեր հայ մշակոյթի, 
հայ արուեստի հրաշալի գիտակներ 
են, դրա կրողն ու տարածողը: Դուք 
գիտնական էք ու ճարտարագէտ, 
Ճարտարապետ ու ձեւաւորող, 
լրագրող ու բանաստեղծ, պարզ 
աշխատաւոր ու պարզապէս հայ 
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ընտանիքի գլխաւոր սիւն: Դուք 
ձեր գործունէութեամբ ամէնուր  
սերմանում էք մտաւոր, հոգեւոր-
մշակութային, բարոյական բարձր 
արժէքներ, ձեր կերպարով օրինակ էք 
հանդիսանում  երիտասարդութեան 
համար եւ չէք խնայում ձեր ժամա-
նակը հասարակական  կեանքում, 
սփիւռքեան կառոյցներում աշխատե-
լու համար։
Դուք բնութեան ամենագեղեցիկ 
ստեղծագործութիւնն էք, քանզի 
կինը նուրբ ու քնքուշ, զգայուն ու 
փխրուն, միաժամանակ, տոկուն, 
աշխատասէր, կամային ու կարող 
էակ է, ով եւ՛ իր  ընտանեկան օջախի 
պահապանն է, եւ՛ հասարակութեան 
ու պետութեան կեանքում անգնա-
հատելի ներդրում ունեցող մաս-
նագէտ, լաւագոյն քաղաքացի։
Իմ աննման քոյրեր, մեր իմաս-
տուն տատիկներ, մայրեր, գործըն-
կերուհիներ, միշտ   եղէ՛ք  սիրուած,   
առողջ, յաջողակ ու երջանիկ եւ  
ամէնուր տարածէք գեղեցիկը, 
բարին, ազնիւն ու առաքինին։
Մենք ՀԿՄՄ անդամներս սիրով 

ՊՆ Մամուլի Խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան Կը Հեռանայ Իր Պաշտօնէն
Պաշտպանութեան Նախարարու-
թեան մամուլի խօսնակ Արծրուն 
Յով-հաննիսեան կը դադրեցնէ ՀՀ 
ԲՆ մամուլի քարտուղարի պարտա-
կանութիւնները: 
Այս մասին անզսպութեան իր էջին 
վրայ գրած է Արծրուն Յովհան-
նիսեան.
Ան, մասնաւորապէս, գրած է.
«Յարգելի գործընկերներ ես 
այսօրուընէ կը դադրեցնեմ ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարարի 
մամուլի քարտուղարի պարտակա-
նութիւններու կատարումը: Շնոր-
հակալ եմ բոլորին համատեղ ծառա-
յութեան համար:
Առաջին հերթին շնորհակալ եմ իմ 
բոլոր ղեկավարներուն:

Շնորհակալ եմ ՀՀ Զուերու իւրա-
քանչիւր զինուորին եւ սպային, 
որ լիազօրուած եղած եմ եւ 
պատիւ ունեցած եմ հանրութեան 
ներկայացնել անոնց շահերը: 
Շնորհակալ եմ բոլոր լրատուամի-
ջոցներուն համատեղ աշխատելու 
համար:
Ծառայութեան 23 տարիներու 
ընթացքին երազած եմ զբաղիլ 
ռազմական կրթութեամբ: Ուրախ 
եմ, որ իմ ծառայութիւնը Հայաստա-
նի Հանրապետութեան Զինուած 
ուժերուն  մէջ պիտի շարունակեմ 
ռազմական կրթութեան ոլորտին մէջ:
Կը ծառայեմ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան»:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ստորագրած է Հանրային Փակ Տարածքներուն 
Մէջ Եւ Սնունդի Տեղերու Մէջ Ծխելը Արգիլող Օրէնքը

Նախագահ Արմէն Սարգսեան 
ստորագրած է «Ծխախոտային 
արտադրատեսակներու եւ անոնց 
փոխարինիչներու օգտագործման 

հետեւանքով առողջութեան 
հասցուող վնասի նուազեցման եւ 
կանխարգիլման մասին», «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրէնքը 
եւ յարակից եւս չորս օրէնքներ:
Անոնցմով մասնաւորապէս կ՛ար-
գիլուի ծխելը հանրային փակ 
տարածքներուն, ինչպէս նաեւ հան-
րային սնունդի բոլոր տեղերուն 
մէջ: Այդ օրէնքներուն նպատակն 
է նուազեցնել Հայաստանի Հան-
րապետութեան մէջ ծխախոտի 

օգտագործումը, եւ սպառումը, 
պահպանել բնակչութեան առող-
ջութիւնը` պաշտպանելով երկրոր-
դային ծուխի ազդեցութենէն եւ 
նուազեցնել ոչ վարակիչ հիւան-
դութիւններու հիւանդութեան ցու-
ցանիշները:
«Մեր կեանքին մէջ շատ գործո-
ղութիւններ կը պայմանաւորենք 
ընտանիքով, մեր երեխաներով ու 
անոնց ապագայով: Ատիկա մենք 
կ՛ընենք մեր ներքին համոզումով, 

մեր ներքին պահանջով, մեր 
ազգային արժէքներուն հաւատա-
րիմ: Չծխելով` մենք եւս մէկ քայլ 
կ՛ընենք ի պաշտպանութիւն ընտա-
նիքի, ի պաշտպանութիւն մեր 
սերունդներուն:
… Փորձենք ապրիլ աւելի առողջ 
կենսակերպով: Առողջութիւնը որեւէ 
տեսակի` մտաւոր, ֆիզիկական թէ 
հոգեւոր գործունէութեան յաջո-
ղութեան երաշխիք է»,- ըսած է 
նախագահ Սարգսեան:
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է ԼՂՀ հարկային պետական վարչութիւնում` որպէս տեսչական այնուհետեւ 
օբերադիւ վարչութիւնների պետ: Եղել է «Ազատ Հայրենիք» կուսակցութեան 
անդամ եւ ԱԺ-ի համանուն խմբակցութեան անդամ: Սակայն 2018 թուականի 
Յունիսի 7-ից դադարեցրել է անդամակցութիւնը կուսակցութեանը եւ խոր-
հըրդարանական խմբակցութեանըՙ մնալով որպէս անկախ պատգամաւոր: 
Պարգեւատրուել է «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի շքանշանով  «Մես-
րոպ Մաշտոց», «Շուշիի ազատագրման համար», «Մարշալ Բաղրամեան» 
մետալներով, «Մայրական երախտագիտութիւն Արցախի քաջորդիներին» 
եւ մի շարք այլ յուշամետալներով:

- Պարոն Իսրայէլեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի խնդրանքը չմերժե-
լու համար: Նախ ուզում եմ իմանալ ինչպէ՞ս է անցնում քարոզարշաւը: 
Քանի գիւղ ու քաղաք էք հասցրել այցելել եւ ինչպիսին է մարդկանց 
տրամադրուածութիւնն ընտրութիւններին: Լարուածութիւն կա՞յ, որի 
մասին նախընտրական շրջանում խօսում էիք:
- Նախընտրական հանդիպումներն անցնում են բաւականին անմիջական 
ու ջերմ մթնոլորտում: Քարոզարշաւը մեկնարկել եմ իմ հայրենի գիւղում՝ 
Բերդանմանում, եւ շարունակում եմ հանրապետութեան շրջկենտրոն-
ներում: Չնայած թեկնածուների բազմաքանակութեանը՝ բնակչութեան 
հետաքրքրութիւնը մեծ է, քանի որ Արցախի ժողովուրդը սպասում է 
փոփոխութիւնների: Իշխանութիւնները այնպէս  են ձեւացնում, իբր քարո-
զարշաւը օրէնքի համապատասխան է անցկացւում, բայց իրականում գործող 
իշխանութիւնների եւ իշխանական թեկնածուների ազդեցութիւնները մեծ 
են՝ իմ հանդիպումներին հանրութեան մասնակցութիւնը սահմանափակելու 
հարցում: Այս բոլոր հանգամանքների պատճառով՝ նախընտրական շրջանում 
իմ կողմից նշուած լարուածութիւնը առկայ է նաեւ քարոզարշաւի ընթացքում:

- Ի՞նչ կը փոխուի Արցախում Ձեր ընտրուելու դէպքում:
- Իմ ընտրուելու դէպքում, ես վերադարձնելու եմ իշխանութեան եւ պետու-
թեան հանդէպ ժողովրդի կորցրած հաւատը: Երկրում ստեղծելու եմ օրէնքի 
գերակայութիւն, բոլորը հաւասար են լինելու օրէնքի առաջ, վերականգնելու 
եմ սոցիալական արդարութիւնը, անհաշտ պայքար եմ մղելու փտածութեան 
եւ հովանաւորչութեան դէմ եւ դրանով հանդերձ ապահովելու եմ Արցախում 
ապրելու գրաւչութիւնը:

- Ինչպէ՞ս էք պայքարելու ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներին, 
որոնք առկայ են Արցախի հարցում:
- Մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ արտաքին 
մարտահրաւէրները միշտ էլ առկայ են լինելու: Պարզապէս ես ստեղծելու 
եմ հզօր պետութիւն, ուժեղ բանակ, որպէսզի ոչ ոք չհամարձակուի մեզ հետ 
խօսել ուժի դիրքերից, զարգացած տնտեսութիւն եւ բոլոր առումներով առողջ 
հասարակութիւն: Այս բոլորը կը նպաստեն նաեւ ներքին մարտահրաւէրների 
լուծմանը:

- Ձեր հարցազրոյցներից մէկում նշել էք, որ չնայած առաջադրուել 
էք, սակայն չէք բացառում ընթացքում այլ թեկնածուի սատարելու 
հնարաւորութիւնը: Ո՞ր դէպքում էք պատրաստ այլ թեկնածուի 
սատարել եւ ու՞մ:
- Ես մտել եմ ընտրապայքարի մէջ՝ մինչեւ վերջ պայքարելու համար: 
Ընտրապայքարից դուրս գալու ոչ մի պատճառ չունեմ: Իմ կարծիքով լինելու 
է երկրորդ փուլ: Երկրորդ փուլ չմտնելու պարագայում՝ կը սատարեմ իմ 
ընդդիմադիր հայացքներն ու ծրագրերը կիսող թեկնածուին:
- Նախընտրական շրջանում Դուք մտավախութիւն էք յայտնել, որ ընտ-
րութիւնները չեն լինելու ազատ ու թափանցիկ: Մինչ այս պահը դրա 
մասին վկայող որեւէ քայլ եղե՞լ է գործող իշխանութիւնների կողմից: 
Որպէս ընդդիմադիր գործիչ, Ձեր յաղթելու հաւանականութիւնը 
ինչքա՞ն էք գնահատում:
- Ընտրութիւնների ազատ եւ թափանցիկ անցնելը չի որոշւում ընտրութեան 
օրը: Օրէնքի խախտումներով քարոզարշաւը որոշ թեկնածուների կողմից 
սկսուել է մինչեւ պաշտօնապէս յայտարարուելը: Այդ կապակցութեամբ 
իրաւապահ մարմինների եւ կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի 
կողմից որեւէ քայլեր չեն ձեռնարկուել: Մնում եմ նախընտրական շրջանում 
իմ յայտնած այն տեսակէտին, որ ընտրութիւններն արդար եւ թափանցիկ 
չեն անցնելու: 
Սակայն յոյս ունեմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցած թաւշեայ յեղափո-
խութիւնից յետոյ Արցախում որոշ կարծրատիպեր կը կոտրուեն եւ ժողովուրդը 
կը գիտակցի, որ շատ բան է կախուած իրենից: Այս գիտակցումից է կախուած 
իմ ընտրուելու հաւանականութիւնները:

 03

Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 2 – 

Շուտով համապետական ընտրութիւններ են Արցախի մէջ: Իր, 
որպէս անկախ պետութիւն գոյերթին ընթացքին Արցախի ժողո-
վուրդն ու անոր պետականութիւնը փաստեց, որ հակառակ այն 
դրութեան, որ ան որպէս պետութիւն տակաւին մաս չի կազմէր 
միջազգային ընտանիքին, սակայն արժանի է իր անկախութեան եւ 
իր մօտ ժողովրդավարական սկզբունքները իսկական արժէքներ 
են: Մինչ ինքզինք այսպէս կոչուած կայացած պետութիւն յորջորջող 
Ազրպէյճանը ամէն առիթով կը փաստէ, որ ինք տակաւին երկա՜ր 
ճանապարհ ունի կտրելիք ժողովրդավարութեան ճամբուն վրայ 
եւ շա՜տ սորվելիք ունի Արցախէն՝ այն հողատարածքէն որուն 
իրաւատէրը կը յաւակնի ըլլալ:
Այս առիթով կազմակերպած ենք հարցազրոցներու շարք մը Արցա-
խի Հանրապետութեան նախագահութեան բոլոր թեկնածուներուն 
հետ անխտիր: Այս մէկը առիթ մըն է մեր ընթերցողներուն՝ հակիրճ 
կերպով սակայն մօտէն ծանօթանալու իւրաքանչիւր թեկնածուին: 
Մեր հարցազրոյցներու այս շարքին երկրորդ հիւրը հանդիսա-
ցաւ Արցախի Հանրապետութեան ԱԺ նախկին պատգամաւոր, 
«Անկախութեան սերունդ» կուսակցութեան կողմէ առաջադրուած 
թեկնածու Ռուսլան Իսրայէլեանը: Իր հետ զրուցած է  Երեւանի 
մեր աշխատակիցը: Ստորեւ հարցազրոյցը:

 «Խմբ.»

Շար. Էջ 06

Իմ Կարծիքով Լինելու Է Ընտրութիւնների Երկրորդ Փուլ. 
Արցախի Նախագահի Թեկնածու Ռուսլան Իսրայէլեան

Արցախում մարտի 31-ին տեղի կ՛ունենան խորհրդարանական ու 
նախագահական ընտրութիւններ: Քարոզարշաւը մեկնարկել է: 
Նախագահի թեկնածուները 14-ն են: Սա աննախադէպ է, քանի որ երբեւէ 
չի եղել, որ Արցախում ընտրութիւններին նման քանակի թեկնածուներ 
առաջադրուեն: Այս դէպքում անգամ նախագահի կին թեկնածուներ 
կան, որոնք բաւական աշխոյժ քարոզարշաւ են իրականացնում: 
«Զարթօնք» օրաթերթը շարունակում է այս ընթացքում հակիրճ 
հարցազրոյցներ անցկացնել նախագահի թեկնածուների հետ: 
Այս անգամ զրուցել ենք ԱԺ նախկին պատգամաւոր, «Անկախութեան 
սերունդ» կուսակցութեան կողմից առաջադրած թեկնածու Ռուսլան 
Իսրայէլեանի հետ: 
Ռուսլան Իսրայէլեանը ծնուել է 1961թ. հոկտեմբերի 19-ին Լեռնային 
Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Բերդաշէն գիւղում: Աշխատանքային 
գործունէութեան ընթացքում զբաղեցրել է բարձր պաշտօններ, ծառայել է ԼՂՀ 
ՊԲ Կենտրոնական պաշտպանական շրջանում որպէս վաշտի հրամանա-
տարի եւ ապա` գումարտակի հրամանատարի տեղակալ: Մասնակցել է Շուշիի 
եւ մի շարք այլ բնակավայրերի ազատագրման համար մղուած մարտերին: 
1997թվականի Յուլիսից մինչեւ տարուայ վերջ ծառայել է ԼՂՀ զինուորական 
դատախազութիւնում` որպէս յատուկ բաժնի պետ: 1998-2000թթ. աշխատել 
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100 Տարեկանին Մահացած է ՄԱԿ-ի Նախկին Գլխաւոր Քարտուղար Խաւիէր 
Փերէս Տէ Գուէլեարը

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Մարտ 4-ին մահացած է փերուացի 
դիւանագէտ, ՄԱԿ-ի 6-րդ գլխաւոր 

քարտուղար Խաւիէր Փերէս տէ 
Գուէլեարը։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«alikonline.ir»-ը՝ վկայակոչելով BBC-ն:
Փերէս տէ Գուէլեարը ծնած է 1920-
ին: Իրաւաբանական կրթութիւն 
ստացած է Լիմայի Կաթոլիկ 
համալսարանին մէջ, 1940-էն զբա-
ղած է դիւանագիտական ծառա-
յութեամբ:
ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի պաշ-
տօնը զբաղցուցած է 1982-1991 
թուականներուն: Այս պաշտօնին 

եղած ընթացքին ան նպաստած է 
Ֆոլգլենտեան կղզիներուն շուրջ 
ծաւալած անգլօ-արժանթինեան 
հակամարտութեան կարգաւորման, 
Կայանայի եւ Վենեզուէլլայի միջեւ 
սահմանային վէճերու կարգաւոր-
ման, Նամիպիայի մէջ ստեղծուած 
իրավիճակին, իրանա-իրաքեան 
յարաբերութիւններու կարգաւոր-
ման, Մարոքի կառավարական 
ուժերու եւ Արեւմտեան Սահարայի 
մէջ Պոլիսարիոյի ճակատի միջեւ 

հրադադարի հաստատման:
1995-ին Փերուի նախագահական 
ընտրութիւններուն առաջադրուած է 
իբրեւ թեկնածու, սակայն պարտուած 
է` ստանալով 22% ձայն:
Իր գործունէութեան ընթացքին 
արժանացած է մօտ 25 երկրի 
մրցանակներու:
Տէ Գուէյլեարի ընտանիքին իր 
ցաւակցութիւնները յայտնած է 
ՄԱԿ-ի ներկայ գլխաւոր քարտու-
ղար Անթոնիօ Կուդերեշը:

Ֆրանսահայերը Կ՛ահազանգեն Փարիզի Քաղաքապետի Թեկնածուին Եւ 
Ատրպէյճանի Իշխանութեան Կապերու Մասին

108 Միլիոն Դրամ Կարէն Վարդանեանի Կողմէ` 
Արցախի Բազմազաւակ Հերոս Մայրերուն Նիկոլ Փաշինեան Կը Մասնակցի 

Զօրամասի Նոր Ճաշարանի Բացման

Փարիզի քաղաքապետի ընտրու-
թիւններուն որպէս թեկնածու 
առաջադրուած Ռաշիտա Տաթին 
սերտ կապեր ունի Ատրպէյճանի 
իշխանութիւններու հետ: «Արմեն-
փրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին 
Marianne առցանց հարթակին 
վրայ հրապարակուած յօդուածին 
մէջ կ՛ահազանգեն Ֆրանսայի հայ-
կական կազմակերպութիւններու 
համակարգող խորհուրդի համա-
նախագահներ Մուրատ Փափա-
զեան, Արա Թորանեան («Nouvelles 
d’Arménie» ամսագրի գլխաւոր 
խմբագիր) եւ Իլ տէ Ֆրանսի քաղա-
քային խորհուրդի անդամ Փաթրիկ 
Քարամը:
Յօդուածին մէջ կը նշուի, որ 
Տաթին յայտնի է մենատիրական 
եւ ոչ ժողովրդավար Ատրպէյճանի 
իշխանութեան հետ իր սերտ կապե-
րով: Ան եղած է Ատրպէյճանի 
բարեկամներու միութեան անդամ, 
որ համարուած է Ֆրանսայի մէջ 
«խաւիարային դիւանագիտութեան» 
գլխաւոր գործիքը:

«Արժէ՞ յիշեցնել, որ մատամ Տաթին, 
որ կը յայտարարէ Պաքուին իր 
սատարման մասին, դէմ արտա-
յայտուած է 2017-ին Եւրոխոր-
հըրդարանին մէջ հետաքննու-
թեան` եւրոպացի քաղաքական 
գործիչներու վրայ Ատրպէյճանի 
կողմէ անօրինական միջոցներով 
ճնշում գործադրելու հարցով»,- 
նշուած է յօդուածին մէջ:
Ռաշիտայի մտերմութիւնը Ալիեւի 
վարչակարգին հետ վառ արտա-
յայտուած է անոր կողմէ 2011-ին 
Ատրպէյճանի առաջին տիկին 
Մեհրիպան Ալիեւայի պատուին 
կազմակերպուած մեծ խնջոյքի 
ընթացքին: Փարիզի քաղաքապետի 
թեկնածուն յատկապէս 2016-ին 
Ատրպէյճանի կողմէ սանձազեր-
ծուած ապրիլեան պատերազմէն 
ետք հանդէս եկած է Լեռնային 
Ղարաբաղի մէջ բնակող հայերու 
դէմ յայտարարութիւններով:
Յօդուածին հեղինակները յոյս 
յայտնած են, որ Ռաշիտա Տաթին 
կը դադրեցնէ Ատրպէյճանի իշխա-

նութիւններուն հետ իր արտօնեալ 
յարաբերութիւնները:
Ֆրանսայի մէջ տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններու ընտ-
րութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 15-22: Փարիզի քաղաքապե-
տի պաշտօնի համար Ռաշիտա 
Տաթիէն բացի քաղաքապետի 
յաւակներոդներն են՝ գործող 

քաղաքապետ Անն Իտալկոն, որ 
իր պաշտօնավարման ընթացքին 
այցելած է Հայաստան, ծանօթ է իր  
հայանպաստ դիրքորոշումներով, 
եւ Ֆրանսայի առողջապահութեան 
նախկին նախարար Անյես Պիւզէնը. 
անոր թեկնածութիւնը առաջադրած 
է նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի 
կուսակցութիւնը:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն Ազգ – Բանակ

«Կրանտ Հոլտինկ»-ի  սեփակա-
նատէր, բարերար Կարէն Վար-
դանեան, Կանանց միջազգային 
օրուան` Մարտ 8-ի առթիւ, 500 
հազարական դրամի աջակցութիւն 
տրամադրած Արցախի բոլոր 216 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 7 
Մարտին, մասնակցած է զօրամա-
սերէն մէկուն նոր ճաշարանի բաց-
ման:
Փաշինեան ըսաւ, որ այս զօրամասը 
արդէն 43-րդն է, որ անցած է նոր 
կարգով սնունդ մատակարարելուն:
«Սա առաջին զօրամասերից մէկն 
էր, որ անցնում էր սնունդի մատա-
կարարմանը եւ ամրանը այցելու-
թեան ժամանակ ասացինք, որ այս 
ճաշարանի նորոգուած տարբերա-
կով պէտք է անցնենք այս ձեւով 
սնունդի մատակարարմանը»,-ըսաւ 
ան:
ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարն 
ալ նշեց, որ  ձեռք բերուած արդիւնա-

բազմազաւակ ընտանիքներուն, 
որոնք ունին 6 եւ աւելի անչափահաս 
երեխայ:
Բարեգործական ծրագիրին ընդ-
հանուր արժէքը 108 միլիոն դրամ է: բերական միջոցները կը պատկանին 

ՀՀ Զինուած ուժերուն:
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Որոշ Օդանաւային Ընկերութիւններ 
Որոշած Են Նուազեցնել Իրենց 

Թռիչքներու Յաճախականութիւնը

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Հայաստանի քաղաքացիական 
օդագնացութեան կոմիտէն յայ-
տարարած է, որ հաշուի առնելով 
ամբողջ աշխարհի մէջ COVID-
19 տեսակի պսակաձեւ ժահրի 
դէմ տարուող աշխատանքները, 
տարբեր երկիրներու կողմէ սահ-
մանուած ուղեւորներու տեղա-
շարժի սահմանափակումներն ու 
ուղեւորահոսքի մակարդակի նուազ-
մանն առնչուող խնդիրները՝ որոշ օդա-
նաւային ընկերութիւններ որոշում 
կայացուցած են ժամանակաւորա-
պէս նուազեցնել իրենց թռիչքներու 

յաճախականութիւնը, ինչպէս նաեւ 
ժամանակաւորապէս չեղարկած որոշ 
ուղղութիւններու սպասարկումը: 
Օդանաւային ընկերութիւններն 
ուղեւորներուն տեղեկացուցած են 
եւ կը շարունակեն տեղեկացնել 
թռիչքներու նուազեցման եւ փոխ-
հատուցման մասին ելեկտրո-
նային փոստի եւ SMS հաղոր-
դագրութիւններու միջոցով։ Կոմի-
տէն կը յուշէ, որ անհրաժեշտ է պար-
բերաբար ստուգել ելեկտրոնային 
փոստերը։

«Ryanair» Կը Կրճատէ Իր Թռիչքները
Ryanair պիւտճէթային ընկերու-
թիւնը 2 մարտին ուղեւորներուն 
տեղեկացուցած է, որ պսակաձեւ 
ժահրով պայմանաւորուած պիտի 
կրճատէ իր թռիչքները: «Արմէն-
բրես»-ի հաղորդմամբ, թռիչքներէն 
հիմնական կը կրճատուին դէպի 
Իտալիա ուղեւորուող եւ Իտալիա-
յէն մեկնողները: Ընկերութիւնը 
կը հաղորդէ, որ նախնական սահ-
մանափակումը պիտի տեւէ երեք 
շաբաթ՝ 17 մարտէն մինչեւ 8 ապրիլ:
Պսակաձեւ ժահրով պայմանա-
ւորուած՝ օդանաւային ընկերու-
թիւնը վերջին շաբթուան ընթացքին 
նկատած է մարտի վերջի եւ 
ապրիլի սկիզբի համար տոմսերու 

ամրագրման կրճատում: Անկէ բացի 
մեծ եղած է ուղեւորներու՝ թռիչքի 
չներկայանալու թիւը, յատկապէս 
Իտալիայէն եւ երկրի մէջ:
«Ryanair –ը պիտի շարունակէ 
ուշադիր հետեւիլ ամրագրումներու 
գործընթացին եւ պիտի շարունակէ 
ճկուն ժամանակացոյց սահմանել՝ 
կապուած իրավիճակի զարգացման 
հետ»,-ըսուած է հաղորդագրութեան 
մէջ:

Քորոնան Կրնայ Մահացու Համաճարակի Վերածուիլ. Պիլ Կէյց

Ինչպէ՞ս Լուացուիլ Պաշտպանուելու Համար Պսակաձեւ Ժահրէն

Microsoft-ի հիմնադիր Պիլ Կէյցը 
New England Journal of Medicine 
պարբերականի համար իր յօդուածին 
մէջ գրած է, որ COVID-19 քորոնա 
ժահրի բռնկումը կրնայ վերածուիլ 
մահացու համաճարակի, որմէ այժմ 
կը խուսափի ողջ աշխարհը:
Միլիարատէրը համեմատած է նոր 
վարակի տարածման արագութիւնը, 
աշխարհի 1918 թուականի սպա-
նական կրիփի լուրջ համաճարակի 
հետ, որ 20-րդ դարուն խլած է աւելի 
քան 50 միլիոն մարդու կեանք ամբողջ 
աշխարհով, կը գրէ ՌԲԿ-ը:
«Անցեալ շաբաթ COVID-19-ը կը 
նմանէր ճիշդ այն ախտածինին, որու 
մասին մենք կ’անհանգստանայինք: 
Ես յոյսով եմ, որ ամէն ինչ այնքան 
ալ վատ չէ, սակայն մենք պէտք է 
ենթադրենք, թէ ինչ տեղի պիտի 
ունենայ, քանի դեռ մենք հակառակը 
չենք հաստատած»,-կը գրէ Կէյցը:
Ան կը համարէ, որ երկու պատճառ 
կայ, ըստ որոնց՝ պսակաձեւ ժահրը կը 
ներկայացնէ լուրջ վտանգ. վարակը 
կը սպանէ առողջ չափահասները, 
եւ ոչ միայն տարեցները, որոնք 
ունին առողջական խնդիրներ: 
Երկրորդ պատճառը, ըստ Կէյցի, 
այն է, որ COVID-19-ը բաւական 

արագ կը փոխանցուի մարդէ մարդ 
օդակաթիլային եղանակով կամ 
ձեռքսեղմումներու միջոցով: Այդ կը 
նշանակէ, որ քորոնա ժահրը  շատ 
դժուար կ’ըլլայ զսպել:
Ըստ Կէյցի, պսակաձեւ ժահրի համա-
ճարակը յաղթահարելու համար, 
երկիրներու կառավարութիւններն 
ու գործարար հանրութիւնը պէտք 
է յատկացնեն միլիառաւոր տոլար-
ներ պատուաստ ստեղծելու համար: 
«Եթէ այդ պատուաստներէն մէկը 
կամ քանի մը հատը անվտանգ ըլլան 
եւ արդիւնաւէտ կենդանիներու 
վրայ փորձարկումներէն յետոյ, 
զանոնք հնարաւոր կ’ըլլայ կիրառել 
մարդոց բուժելու համար արդէն 
Յունիսին»,- կը գրէ Կէյցը: Ան կը 
նշէ, որ համաճարակի ժամանակ 
պատուաստն ու հակավիրուսային 
հակաժահրային դեղամիջոցները 
պէտք չէ վաճառուին բարձր գնով:
Բացի այդ, կարեւոր է օգնել կեանքի 
ցած եւ միջին որակ ունեցող 
երկիրներուն առաջնային բժշկա-
առողջապահական համակարգը 
ամրապնդելու հարցով: «Այդ բարդ 
խնդիր է, որ կը ստեղծէ թեքնիք, 
դիւանագիտական եւ պիւտճէի 
խոչընդոտներ, ինչպէս նաեւ կը 

պահանջէ գործընկերութիւն, կառա-
վարութիւններու եւ մասնաւոր 
հատուածին միջեւ: Սակայն բոլոր այդ 
խոչընդոտները յաղթահարելի են»,-
ամփոփած է  Microsoft-ի նախկին 
ղեկավարը:
Փետրուարի սկիզբը Կէյցի եւ իր 
տիկնոջ բարեգործական հիմ-
նադրամը (Bill & Melinda Gates 
Foundation) յայտարարած  էր, որ կը 
յատկացնէ 100 մլն տոլար պսակաձեւ 
ժահրի տարածման դէմ պայքարի 
համար: Աւելի վաղ հաղորդուած էր, որ 
միլիառատիրոջ հիմնադրամը կ’ուղղէ 
շուրջ 10 մլն տոլար Չինաստանի 
տարածք եւ Ափրիկէի երկիրներ նոր 
վարակի բռնկումը զսպելու համար: 
Մասնաւորապէս, հիմնադրամը խոս-
տացած էր յատկացնել «մինչեւ 20 մլն 
տոլար այն մարդոց, յայտնաբերումը, 
մեկուսացումն ու բուժումը արա-
գացնելու համար, որոնց մօտ 
ախտորոշուած է քորոնա ժահրը »:  
Նոր պսակաձեւ ժահրով պայմա-
նաւորուած թոքաբորբի բռնկումը 
տեղի  ունեցած է Չինաստանի 
Ուհան քաղաք  2019 թուականի 
Դեկտեմբերի վերջը: Այնուհետեւ 
ժահրը տարածուած է Չինաստանի 
բոլոր շրջանները, իսկ հիւանդու-

թեան դէպքեր արձանագրուած են 
Ճափոն, Թայլանտ, Սինկափոր, 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ, 
Ֆրանսա, Իտալիա, Իրան, Ռու-
սաստան, Պելառուսիս, Լիթվանիա 
եւ այլ երկիրներ: Վերջին տուեալ-
ներով՝ վարակուածներու թիւը գերա-
զանցած է 85 հազարը, որոնցմէ  79 
հազար դէպք արձանագրուած է 
Չինաստանի մէջ, մահացած է աւելի 
քան 3000 մարդ:

Հայաստանի ազգային հաւաքականի 
ու Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ 
Մխիթարեան նկարահանուած է 
պսակաձեւ ժահրէն պաշտպանուելու 
վերաբերեալ տեսահոլովակին մէջ։
Ռոման ինսթակրամեան իր պաշ-

տօնական էջին վրայ հրապարակած 
է «Մնացէ՛ք պաշտպանուած» վեր-
նագրով տեսանիւթը, ուր Մխիթա-
րեան ցոյց կու տայ ինչպէս պէտք է 
լուալ ձեռքերը։

Ազգ – Բանակ



ºñÏáõß³µÃÇ / 09.03.2020  06

ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

Սկիզբը Էջ 03

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ 
– Հարցազրոյց 2 – 

Իմ Կարծիքով Լինելու Է Ընտրութիւնների 
Երկրորդ Փուլ. Արցախի Նախագահի 

Թեկնածու Ռուսլան Իսրայէլեան

Արեւմտահայերէնի Ումուցումը Հայաստանի Դպրոցներէն Ներս

- ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը արցախցիներին կոչ էր արել 
չքուէարկել այն թեկնածուի օգտին, ով դէմ է ՀՀ օրինապէս ընտրուած 
իշխանութեանը: Այս կոչը որեւէ ազդեցութիւն ունեցե՞լ է արցախցի-
ների վրայ:
- Արցախցիները քաջ գիտակցում են, որ ԱՀ եւ ՀՀ իշխանութիւնները պէտք 
է ունենան բարձր մակարդակի բարիդրացիական յարաբերութիւններ: Այս 
ամենով ամեն ինչ արդէն ասուած է:

- Ձեր ընտրուելու դէպքում այդ բարձր մակարդակի բարիդրացիական 
յարաբերութիւնները կը լինե՞ն: 
- Միանշանակ: Եւ ասեմ, որ կարեւոր չեն անձերը: Բոլոր ժամանակներում 
էլ պէտք է այդպէս լինի: Արցախի ու Հայաստանի իշխանութիւնների միջեւ 
պէտք է բարիդրացիական յարաբերութիւններ լինեն: 

- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար: 

Լեզուն ազգի գոյատեւման հիմ-
նական ազդակն է, ինքնու-
թեան ժառանգութիւնը, զոր 

կորսնցնելով, կը կորսնցնենք մեր լինե-
լութեան պահպանման հիմնասիւնը։ 
Լեզուն նաեւ լեզուամտածողութիւն է, 
ապրում, ներշնչանք, որուն դրսեւոր-
ման ամենավառ վկայութիւնը Վազ-
գէն Շուշանեանի հետեւեալ տողերն 
են.
«Հայո՜ց լեզու, որքա՜ն կը սիրեմ քեզ: Ո՛չ մէկ աղջիկ երկրի վրայ կրնայ 
պարծենալ, թէ այդքան խանդաղատանք, այդքան գորով, այդքան աղապա-
տանք ստացած է ինձմէ: Հաւատարմութիւնը, որ կը զգամ քեզի հանդէպ` 
աւելի՛ զօրաւոր է, քան մեր այս եղկելի կեանքը: Կ՛ուզէի քեզ սորվիլ մինչեւ 
վերջին վայրկեանը,-քու յետին շեշտերդ ու քու յետին բառերդ: Քու ներքին 
երաժշտութիւնդ ու քու գծած ճամբադ` պատմութեան մէջ: Դուն, որ մեր 
աղօթքն ես ու մեր հաճոյքը,- հայո՜ց լեզու, կը սիրե՛մ քեզ»:
Այս բոլորէն կարելի է եզրակացնել, որ լեզուի պաշտպանութիւնը ազգի 
յարատեւութեան պաշտպանութիւնն է, իսկ այդ պաշտպանութիւնը պէտք 
է իրականացնել ղեկավարման ճիշդ ձեւով եւ յատուկ ռազմավարութեամբ։
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական լեզուն գրական հայերէնն 
է, իսկ տուեալ լեզուն ունի երկու ճիւղ, որոնցմէ մէկը արեւմտահայերէնն 
է։ Տարբեր տուեալներու համաձայն՝ Սփիւռքի մէջ արեւմտահայերէնով կը 
հաղորդակցին մօտ 1,7 միլիոն մարդ, բայց այդ թիւը օրէ օր կը նուազի։ Այսօր, 
տարբեր պատճառներով, հայկական Սփիւռքի պայմանները հետզհետէ 
լեզուի պահպանման ու զարգացման համար կը դառնան աննպաստ եւ 
անհեռանկար։ Այնտեղ մայրենիի ուսուցումը առաւելաբար կը կրէ ոչ թէ 
ուսուցողական, այլ ճանաչողական բնոյթ, դասաւանդողներու մեծ մասն 
ալ ոչ մասնագէտներ են, իսկ դպրոցէն ներս լեզուն սորվեցնելու համար 
անհրաժեշտ են յատուկ մանկավարժներ եւ լեզուի գիտակներ, որոնց շարքերը 
նոյնպէս կը նօսրանան:
Եթէ Մուշեղ Իշխան ականատես ըլլար Սփիւռքի դպրոցներու այսօրուան 
իրավիճակին, պիտի համոզուէր, որ  «հայ լեզուն տունն է հայուն», բայց արդէն 
ոչ «աշխարհի չորս ծագերուն», եւ ձուլման «բուք»ը շատերուն կը սպառնայ։
Ըստ Բրիտանացի փիլիսոփայ, տրամաբանող, պատմաբան, գրող, Պերթ-
րանտ Ռասըլի (1872-1970), «ազգերը չեն մեռնիր, անձնասպան կ’ըլլան», եւ 
կասկածէ վեր է, որ այդ անձնասպանութեան ամէնէն ազդու խթանը կորուստն 
է մայրենիին, որուն մէկ մասնիկը արեւմտահայերէնն է՝ մեր մշակութային 
աւանդոյթներուն եւ ժառանգութեան հաղորդակցութեան գեղեցիկ ու մեծ 
դարպասներէն մէկը։ Հետեւաբար, արդէն ժամանակն է (թէեւ շատ ուշացած 
ենք), որ արեւմտահայերէնի պահպանման ու տարածման երաշխաւորը 
դառնայ Հայաստանի պետութիւնը, եւ ոչ թէ օրէ օր հիւծող Սփիւռքը։
Մենք ունինք պետութիւն, որ պարտաւոր է պաշտպանել իր մշակութային 
գանձերը, եւ պէտք է պաշտպանէ օրէնսդրական յստակ կարգաւորումով, 
իսկ պաշտպանութեան գործելաձեւերէն մէկը ուսուցման կիրառումն 
է։ Արեւմտահայերէնը, որ այսօր Հայաստանի կրթական կեդրոններէն 
ներս կը դասաւանդուի միայն՝  «Աւետիսեան», եւ իբրեւ դասական ուղ-
ղագրութիւն, «Իրական» դպրոցներէն ներս, որպէս կրթական առարկայ 
պէտք է դասաւանդուի հայաստանեան բոլոր դպրոցներուն մէջ, որպէսզի 
իւրաքանչիւր հայ ոչ միայն ծանօթ ըլլայ լեզուի այս ճիւղին, այլեւ հասկնայ եւ 
կարենայ շփուիլ անով, այլ խօսքով՝ դառնայ զայն կրողը։ Արեւմտահայերէն 
հսկայական գրականութիւն ունինք, եթէ լեզուն կորսնցնենք, կը կորսնցնենք 
նաեւ այդ գրականութիւնը վայելելու հնարաւորութիւնը։
Ի՞նչ եւ ինչպէ՞ս դասաւանդել
Հայաստանի դպրոցներէն ներս, արեւելահայերէնին զուգահեռ, արեւմը-
տահայերէնը պէտք է դասաւանդուի իբրեւ լեզու եւ ոչ միայն գրականութիւն. 
գործող կրթական ծրագրին մէջ ներառուած արեւմտահայերէն գրականու-
թիւնը անշուշտ անհրաժեշտ է՝ տուեալ գրականութեան մթնոլորտին ու 
ծալքերուն ծանօթանալու համար, բայց բաւարար չէ լեզուն հասկնալու, եւ 
զայն կրողին հետ հաղորդակցելու կամ զինք հասկնալու համար, մանաւանդ, 
եթէ նկատի առնենք, որ այսօրուան արեւմտահայերէնը՝ զարգացում ապրելով, 
բաւական հեռու է Գրիգոր Զոհրապի, Վարուժանի կամ այլ դասականներու 
արեւմտահայերէնէն:
 
Արեւմտահայերէնի ուսուցման ժամերուն անհրաժեշտ է անցնիլ.
-Հնչիւնաբանութիւն– որ կ’ենթադրէ ուղղախօսութիւն, այսինքն՝ լեզուի 
արտասանական չափանիշները, ուղղագրութիւնը եւայլն։
–Բառագիտութիւն– Բառային համակարգը, բառակազմութիւնը, բառի 
իմաստն ու անոր համեմատութիւնը արեւելահայերէնի հետ, որովհետեւ 
շատ յաճախ նոյն բառը արեւելահայերէնի մէջ կրնայ հակառակ իմաստը 

ունենալ, օրինակ ձգել բառը արեւելահայերէնի մէջ կը գործածուի իր քաշել 
իմաստով, իսկ արեւմտահայերէնի մէջ՝ թողուլ, արձակել իմաստով։
- Ձեւաբանութիւն– Բառերու քերականական կարգերն ու քերականական 
ձեւերը։
- Շարահիւսութիւն– Բառերու կապակցութիւնն ու նախադասութեան 
կազմութիւնը, ինչպէս նաեւ շարահիւսութեան հիման վրայ ստեղծուող 
կէտադրութիւնը։
Այս բոլորը պէտք է ուսուցանել ժամանակակից արեւմտահայերէնով։ 
Լեւոն Շանթի, եւ այլ մեծերու ստեղծած գրականութեան հիման վրայ, 
արեւմտահայերէնի դասաւանդումը գործնական չէ, որովհետեւ դասա-
կաններու լեզուի մակարդակը շատ յաճախ հասանելի չէ նոյնիսկ արեւմը-
տահայուն, հետեւաբար, այդ մէկը հիմք ընդունիլ, որպէսզի ներկայ շփու-
մը հասանելի ըլլայ, անիմաստ է։ Պէտք է ապաւինիլ այժմէական ստեղ-
ծագործութիւններուն կամ հրապարակումներուն՝ ցանկալի արդիւնքի մը 
հասնելու համար։
Պէտք է աշակերտը հասցնել այն մակարդակին, որ ան ի վիճակի ըլլայ 
արեւելահայերէնէ արեւմտահայերէն փոխադրութիւններ կատարել եւ նոր 
ուղղագրութեամբ գրուած գրութիւնները վերածէ դասական ուղղագրութեան 
կամ հակառակը։
Արեւմտահայերէնի ուսուցման ժամանակ պէտք է աշակերտը զերծ պահել 
տնային յանձնարարականներէն, այլապէս ի սպառ կը կորսնցնենք աշակեր-
տին հետաքրքրութիւնն ու սէրը արեւմտահայերէնի նկատմամբ։
Պէտք է բացատրել շատ պարզ եւ յառաջանալ շատ դանդաղ քայլերով։
Այդ բոլորը պէտք է իւրացնել տալ դասարանէն ներս կատարուող գործնական 
աշխատանքներու միջոցով։
Պէտք է կեանքի կոչել մշակուած յատուկ ծրագիր մը, դասագիրք եւ աշխա-
տանքային տետրակ։
Առարկան դասաւանդողը անպայման պէտք է ըլլայ լեզուի կրողն ու միա-
ժամանակ արեւելահայերէնին տիրապետող, որպէսզի աշակերտին հասանելի 
դարձնէ երկու ճիւղերուն տարբերութիւններն ու նրբութիւնները։
Այս բոլորին կիրառումը անկասկած կու տայ դրական արդիւնք եւ կը 
հրաժարինք այն կարծիքէն, որ արեւմտահայերէնի ուսուցումը կը խճճէ 
երեխան եւ շփոթի կը մատնէ:
Այն ժամանակ կարելի է վստահօրէն հաստատել Մուշեղ Իշխանի տողերը.
«Հո՛ն է միայն, որ կրնայ գտնել ամէն հայ կրկին
Խաժամուժի մէջ օտար կորսնցուցած իր հոգին,
Անցեալն անհուն եւ ներկան, նոյնիսկ մթի՜ն ապագան»։
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ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

ԱՐՄԷՆՈՒՀԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
(1952)
«Տանթէ»

09 2019
ՄԱՐՏ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Պայքար՝ Յանուն «Իրաւահաւասարութեան»

Օրացոյցները կը ցուցնէին 1857 թուա-
կանի Մարտի 8-ը։ Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու Նիւ Եորք նահանգին 

մէջ հագուստեղէնի գործարան մը… Աշխա-
տանքային դաժան, անարդարացի ու վատ 
պայմաններով, երկար աշխատաժամերու 
փոխարէն չնչին աշխատավարձք… Այս անդի-
մադրելի ու վհատեցուցիչ վիճակը հիմք հանդի-
սացաւ գործադուլ ընել գործարանի աշխատա-
ւորուհիներուն համար, որոնք կը պահանջէին 
«իրաւահաւասարութիւն»։ 
Երկրէն ներս բանուորուհիներու պայքարի ալիք 
մը ծայր առաւ ու այդ դէպքերը նախասկիզ-
բը հանդիսացան բանուորական պայքարներու 
ծաւալման։ Անկախ իրենց մշակութային առանձ-
նայատկութիւններէն կամ քաղաքական հայեաց-
քէն՝ քաղաքի բնակիչ բազում կին աշխատաւորներ 
համախմբուեցան՝ սեռային հաւասարութեան 
մասին ահազանգելու եւ իրենց իրաւունքներու 
պաշտպանութեան համար քայլերթով մը անցան 
Նիւ Եորքի փողոցներով։ Անոնց հասարակաց 
փափաքն էր՝ աշխատանքային պայմաններու 
բարելաւումը, տղամարդոց հետ հաւասարաչափ 
աշխատավարձք ստանալն ու երկար աշխա-
տաժամերու կրճատումը։ Կանանց մղած պայքարը 
խափանուեցաւ ամերիկեան բանակին կողմէ եւ 
կայ ուշագրաւ փաստ մը հրդեհի մը մասին, որու 
զոհ գացած է ցոյցերու մասնակից 129 կին։ Այդ 129 
կինը ոստիկաններու հետ բախումներ ունենալու ու 
ճնշման հակադարձելու պատճառով՝ բռնութեամբ, 
գիտակցաբար փակուած են գործարանի մէջ։ 
Փաստ մը կայ նաեւ, որ այդ դէպքերը առասպել 
են ու հնարուած՝ ընկերվարական քարոզչութեան 
տարածման ծառայեցնելու համար։ 
Եթէ ուսումնասիրենք Նիւ Եորքի մէջ յառաջ 
եկած հրդեհները, որոնց շարքին անպայման 
արձանագրուած է «Թրիանկըլ» շապիկի գործա-
րանի հրդեհը։ 
1900-ականներու սկիզբին կիներ ստիպողա-
բար կ՚աշխատէին առհասարակ հագուստեղէնի 
արտադրութեան հետ կապուած գործարաններու 
մէջ, ուր աշխատանքային պայմանները առաւել 
ծանր ու ահռելի վիճակ ունէին եւ սակաւաթիւ 
էին այն կանայք, որոնք կը ստանային արդար 
ու բաւարար աշխատավարձ։ Շաբթուայ մէջ 65 
ժամուան աշխատանքի փոխարժէքն էր միայն 5 
տոլար։ Իրավիճակը նոյնն էր նաեւ «Թրիանկըլ» 
գործարանի աշխատաւորուհիներուն համար։ 
Գործաւորներ կը գումարէին ժողովներ՝ վերոյիշեալ 
բոլոր խնդիրներու արդիւնաբեր լուծում գտնելու 
համար։
Գործարանատէրերը՝ Հերիս եւ Պլանք ծանօթ էին 
գործաւորներու իրաւունքներու հետամուտ սեն-
տիքաներու դէմ իրենց դիրքորոշումներով։ 1909 

թուականին, 150 գործաւոր գործէ արձակուած 
էին այն պատճառով, որ անոնք գործաւորներու 
իրաւունքները պաշտպանող Համաշխարհային 
հագուստեղէնի աշխատաւորուհիներու միութեան 
(International Ladies’ Garment Workers’ Union) 
համարիկներ էին։ Նոյն տարուայ սեպտեմբերին 
գործարանի աշխատաւոր կանայք յայտարարեցին 
գործադուլ, որ կարճ ժամանակի ընթացքին վերջ 
գտաւ գործարանատէրերուն ճնշումներով։ Անոնք 
ամէն ճիգ ի գործ դրած էին արգելք հանդիսանալու 
համար գործաւորներու ընդվզումին։ Դարձեալ 
նոյն տարուայ դեկտեմբերին քաղաքի զանա-
զան գործարաններէ մօտաւորապէս հազար 
բանուորուհիներ ցոյց մը կազմակերպեցին քաղա-
քապետարանի շէնքին մօտ՝ ահազանգ հնչեց-
նելով սեռական խտրականութեան ու իրենց դէմ 
կատարուած բռնութեան։ 
1910 թուականի փետրուարին յաղթանակ տօնե-
ցին ընդվզող կիները ու արժանացան վայելել իրենց 
փափաքած իրաւունքները։ Միայն «Թրիանկըլ» 
գործարանի տէրերը մերժեցին աշխատաւորներու 
պահանջները իրականացնել ու համաձայնագիր 
կնքել։ 
«Թրիանկըլ» գործարանը հիմնուած էր «Աշ» 
կոչուած շէնքի 8-րդ յարկը։ Հետզհետէ բարելաւելով 
իրենց տնտեսական վիճակը՝ Հերիս եւ Պլանք 
գնեցին նաեւ շէնքին 9-րդ եւ 10-րդ յարկերը։ 25 
մարտ 1911 թուականին մօտաւորապէս հազար 
հոգինոց աշխատակազմով գործարանի 8-րդ 
յարկին ծագեցաւ հրդեհ մը, սակայն քանի որ 
գործաւորները առանց դադարի կ՚աշխատէին, 
արգելափակուած էին բոլոր ելքերը։ Այս պատճա-
ռով կարելի չեղաւ հակակշռի տակ առնել հրդեհը 
եւ հրոյ ճարակ դարձած շէնքը լափեց հարիւրաւոր 
աշխատաւորներու կեանքը։ 
Հրդեհին զոհ գացին իրենց չնչին թոշակով կեանքի 
ու մահուան պայքար մղող 146 հոգի, որոնց 129-ը 
կին էին։ Անոնց գրեթէ բոլորը Եւրոպայի զանա-
զան երկիրներէն գաղթած էին դէպի Միացեալ 
Նահանգներ՝ աւելի շահութաբեր աշխատանք մը 
ճարելու եւ աւելի մարդավայել ապրելու համար։
Ներկայիս, այդ դաժան ժամանակներէն անցած 
են տասնամեակներ, սակայն անցեալին կիներու 
մղած յամառ ու երկարատեւ պայքարներու շնորհիւ 
նշանակուած է «Կանանց միջազգային օր»ը, 
իսկ այսօր ստացած է տօնի իմաստ։ Տակաւին 
կան երկիրներ, ուր կանայք զրկուած են կրթու-
թեան, աշխատանքի, ընտրութիւններու ու քաղա-
քական կեանքի լիարժէքօրէն մասնակցելու իրա-
ւունքներէն, նոյնիսկ իրենց ազատ կամքով չեն 
կրնար տալ ամուսնութեան որոշում։ Երազ չէ 
ստեղծել աշխարհ մը, ուր գոյութիւն չունենայ 
խտրականութիւն ու ատելութիւն։

Սիրելի Ուսուցիչ

Սիրելի ուսուցի՛չ, տեսնում եմ ձեզ նորի՛ց,
Բայց արդեն ճերմակա՛ծ աւելի:
Եւ գիտեմ, որ մեկն էլ՝ այդ ճերմակ մազերից,
Եղել է իմ մեղքով երևի…

Աչքերիդ լոյսերը, լոյսե՜րը հարազատ
Անցել են իմ ջահել աչքերին:
Ես գիտեմ, որ դուք ինձ յիշե՛լ էք անընդհատ,
Ինչպէս որ յիշում էք բոլորին:

Ինձ նորից հարցրէք այն անցած դասերից,
Այն անցած խօսքերից անհամար,
Ու եթէ սխալուեմ, ուղղեցէ՛ք ինձ նորից,
Ես յաւե՜րժ աշակերտ ձեզ համար:

Ես եկել եմ այցի, և թող ձեռքըդ յոգնած
Համբուրեմ որդու պէս անձնուէր,
Եւ ասեմ, որ կեանքում բոլոր լուսէ մարդկանց
Ուսուցիչ անունն են միշտ տուել:

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
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Սկիզբը Էջ 01

¸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:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

Ս. Յարութեան Տօնին Առիթով

Ընկերային Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020

ՍՏԱՑԱՆՔ

Շնորհակալութեամբ ստացանք՝
 ԿԱՄԱՐ Գրականութեան եւ Գեղարուեստի 

Անկախ Պարբերաթերթի 32րդ թիւը
Պէյրութ 2019

Խմբագիր՝ Ժիրայր Դանիէլեան

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Լոյս Տեսած Է Աստուածաշունչի 
Արդի Թարգմանութիւնը

Ուրախութեամբ կ՚ուզենք յայտնել, որ հրամանաւ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հրատարակչատու-
նէն լոյս տեսած է Աստուածաշունչի նոր աշխարհա-
բար թարգմանութիւնը՝ համեմատաբար յունարէնի 
եւ գրաբարի, որ կ՚ընդգրկէ Նոր Կտակարան եւ 
Սաղմոսներ։
Այս թարգմանութիւնը իւրայատուկ է, որովհետեւ 
անոր աշխատանքը արդիւնքն է Աստուածաշունչը 
նոր սերունդին նոր լեզուով փոխանցելուն։ Հոս շեշտը 
դրուած է բովանդակութեան ու մտածումին թարգմանութեան՝ արդի 
հայերէնով, ինչպէս նաեւ յատուկ ճիգ թափուած է ժողովրդականացնելու 
լեզուն, որպէսզի առաւելագոյնս մատչելի ըլլայ թէ՛ ընթերցողին եւ թէ 
ունկնդրողին։ Կարելի է նշել, որ թարգմանութիւնը կարելի եղած չափով 
հեռու մնացած է մասնագիտական եզրերէ, դժուարահասկնալի բառերէ, 
երկար եւ դարձդարձիկ նախադասութիւններէ, կրաւորական եւ անդէմ 
կառոյցներէ, դերբայական դարձուածքներէ։ Աւելին՝ թարգմանութիւնը 
ունի ենթախորագիրներ, ծանօթագրութիւններ, Աստուածաշնչական 
յղումներ, համառօտ բառարան, ժամանակագրական տախտակ, 
Աւետարաններու համեմատութեան տախտակ, առակներու եւ հրաշք-
ներու ցանկեր, քարտէսներ եւ ընտանեկան արձանագրութիւններու 
յատուկ բաժին։  
Թարգմանութիւնը կը սկսի ներածականով, ուր կը տրուի Աստուա-
ծաշունչի ընթերցանութեան կերպը՝ որպէս ուղեցոյց, ինչպէս նաեւ 
Աստուածաշունչի ընթերցանութեան առնչուած ընդհանուր գիտելիքներ։
Սոյն թարգմանութիւնը թէ՛ Աստուածաշունչ ընթերցած մեր հաւա-
տացեալներուն եւ թէ նոր ընթերցողներուն լաւագոյն տարբերակն է, 
որպէսզի ընթերցողը վերանորոգ կերպով վերամիանայ քրիստոնէու-
թեան շարքերը։

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Գրատուն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի նոր գործեր 
ներկայացնելու շրջանը:
Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, 
անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ ի 
գնահատում եւ հրատարակութիւն:
Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական, բանա-
սիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող գործերը, 
հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է Դատակազմին ամենէն 
ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019:
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, 
գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին 
A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան հրա-
տարակութեան:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին մաս 
կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ), Կարօ Յով-
հաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան եւ Տոքթ. 
Յովհաննէս Թասլաքեան:

Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմի

Դատակազմի հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։
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Հայաստանի Մէջ 8 Մարտէն Ետք 
Եղանակը Պիտի Տաքնայ

ՀՀ ԱԻՆ օդերեւութաբանութեան 
կեդրոնի պետ Գագիկ Սուրէնեանը 
ֆեյսպուքեան էջին գրառում կատա-
րած է.
«Պայմանաւորուած Ափրիկէի 
հիւսիսային շրջաններէն արեւա-
դարձային տաք օդային հոսանք-
ներու ներթափանցմամբ, 8-10 
մարտին օդի ջերմաստիճանը հան-
րապետութեան ողջ տարածքին 
աստիճանաբար պիտի բարձրանայ 
եւս 4-5 աստիճանով։
Ամենաբարձր ջերմաստիճանները 
պիտի գրանցուին 9-10 մարտին, 

Սիւնիքի եւ Տաւուշի հովիտներուն 
մէջ` հասնելով +20...+24, Արարա-
տեան դաշտին եւ Երեւանի մէջ` 
+20...+21 աստիճանի»:

Ահազանգային Վիճակը Աւելի Եւս Բարձրաղաղակ Դարձաւ. 
Երէկ 4 Նոր Պսակաձեւ Ժահրով Վարակակիրներ 

Արձանագրուեցան, Անոնց Ընդհանուր Թիւը Հասցնելով 32-ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ամէն օր նոր պարագաներու արձա-
նագրութիւնը մղած է նախարարին, 
որ հաստատէ, թէ  վարակը  մտած է  
արագ  տարածման   վտանգաւոր եւ 
մտահոգիչ  փուլը։
Այս բոլորի լոյսին տակ Լիբանանի  
պատկան մարմիններ կը փորձեն 
պայքարիլ վարակի տարածման  
դէմ։ Այս պատճառով Լիբանանի 

տարածքին գործող ուսումնական 
հաստատութիւնները շաբաթ մը եւս 
փակ պիտի մնան՝ մինչեւ 15 Մարտ:


