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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Փաշինեան Եւրոխորհուրդի Նախագահին Հետ
Կը Քննարկէ ՀՀ-ԵՄ Յարաբերութիւններու
Զարգացման Քայլերը
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Եւրոպական Խորհուրդի նախագահ Շառլ
Միշելի հետ Պրիւքսելի մէջ կը քննարկէ Հայաստան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւններու զարգացման յետագայ քայլերը:
Այս մասին Փաշինեան գրած է «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ:
«Կը քննարկենք Հայաստան-ԵՄ յարաբերութիւններու զարգացման յետագայ
քայլերը»,- գրած է ան:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Եւրոպական Խորհուրդի նախագահ
Շառլ Միշելի հանդիպումը պսակաձեւ ժահրի տարածման պատճառով
մեկնարկած է առանց ձեռք սեղմելու:

Մինչ Լիբանան կը սպասէ իր պարտատէրերուն, որոնք պէտք է որոշեն
եթէ պիտի գործակցին Լիբանանի արտաքին պարտքին հասունացման
թուականներու վերադասաւորումի ծրագրին հետ, թէ պիտի նախընտրեն
դիմել պատժամիջոցներու, Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի, որոշում կայացուց, որ պսակաձեւ ժահրի դէմ պայքարի ծիրէն ներս Լիբանանի
խորհրդարանը պիտի առկախէ իր աշխատանքները։
Նշենք, որ խորհրդարանական յանձնաժողովներ երէկ կը պատրաստուէին
իրենց հերթական նիստերը գումարել, սակայն որոշումին հրապարակումէն
անմիջապէս ետք բոլոր մարմինները յետաձգած են իրենց նիստերը։

Պսակաձեւ Ժահրով Վարակուողներու Թիւը
Հասաւ 41ի. Անոր Թիւը Երէկ 9 Հոգիի
Յաւելում Արձանագրեց

Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոցը երէկ յայտարարեց պսակաձեւ ժահրով վարակուած 9 նոր գրանցումներու մասին:
Այս զարգացումը Լիբանանի մէջ պսակաձեւ ժահրով վարակուածներուն
ընդհանուր թիւը հասցուց 41ի:
Երէկուայ թիւը ամենաբարձրն էր մէկ օրուայ ընթացքին մինչեւ օրս արձանագրուածներուն հետ համեմատած:
Շար. Էջ 08

Ոսկեպարի Մէջ Ատրպէյճանական Կրակոցներէն
տուներ Վնասուած են

Մարտ 9-ի առաւօտեան հակառակորդը շարունակած է կրակել հայատրպէյճանական
պետական
սահմանի Տաւուշի ուղղութեամբ:
Ոսկեպարի գիւղապետ Սերոբ Մախսուդեան «Ռատիոլուր»-ին տեղեկացուցած է, որ կրակահերթեր
արձակուած են, բայց գիւղը ուղիղ
նշանառութեան տակ չէ եղած:
Ըստ գիւղապետին` կրակոցները աւելի շատ ստուգողական բնոյթ ունեցած
են:
Իսկ երէկ՝ Մարտ 8–ին, ժամը մօտ 15:00-ին ատրպէյճանական կողմը գնդակոծած էր Ոսկեպարը: Գիւղապետին խօսքով` ատրպէյճանական զինուժը
մօտ կէս ժամ գնդակոծած է գիւղը` հրաձգային զէնքերէ արձակելով 2
կրակահերթ, որուն հետեւանքով քանի մը տուն տարբեր աստիճանի վնաս
կրած է, վնասուած է նաեւ բակի մէջ կայանուած ինքնաշարժ մը:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետ Կապուած Իրավիճակին
Ազդեցութիւնը ՀՀ Տնտեսութեան Վրայ
Կարճաժամկէտ Պիտի Ըլլայ. ԿԴ
Հայաստանի Հանրապետութեան Կեդրոնական դրամատունը անդրադարձած է պսակաձեւ ժահրի պատճառով տեղի ունեցող համաշխարհային
տնտեսական զարգացումներուն։
Շար. Էջ 02
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց
ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր Սպասաւորներին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում
ունեցաւ ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր Առաջնորդութեան 62 հոգեւոր սպասաւորների հետ, որոնք մէկտեղուել էին Մայր Աթոռում եռամսեայ գործունէութիւնն ամփոփելու
նպատակով:
Հանդիպմանը Հայոց բանակի
հոգեւոր առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրահամեանը երախտագիտութեամբ
անդրադարձաւ Հայոց բանակի
եւ Հոգեւոր Առաջնորդութեան
հանդէպ Նորին Սրբութեան
կողմից դրսեւորուող հոգատար վերաբերմունքին, ապա
ներկայացրեց հոգեւոր սպասաւորների կողմից իրականացուող
աշխատանքները։
Առաջնորդութեան գործունէութեան վերաբերեալ եռամսեայ
զեկոյցով հանդէս եկաւ նաեւ
Պաշտպանութեան
բանակի
աւագ գնդերէց Գոռ սարկաւագ
Գիւրջեանը։
Զրոյցի ընթացքում Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսն իր հայրական օրհնութիւնն ու պատգամը
փոխանցեց բանակի գնդերէցներին եւ Վրթանէս Սրբազանին՝
բարձրօրէն գնահատելով նրանց
նախանձախնդիր ծառայութիւնը
եւ զինուորների հետ տարուող
աշխատանքը: Նորին Սրբութիւնը կարեւոր նկատեց նման
հանդիպումները, որոնք առիթ
են ընծայում քննութեան առնելու
կատարուած
աշխատանքը,
միմեանց հետ կիսուելու հովուական փորձառութեամբ, նաեւ
միասնաբար փնտռելու առկայ

մարտահրաւէրների պատասխաններ եւ բարձրաձայնուող խնդիրների
լուծումներ:
Հայոց Հովուապետը, ընդգծելով
բանակում գնդերէցների ծառայութեան ներդրման կարեւորութիւնը,
հաստատեց, որ նրանց առաջնային խնդիրը եւ նպատակը պէտք է
լինի բանակում զինուորի համար
հոգեւոր-բարոյական առողջ միջավայրի կերտումը, միջանձնային
յարաբերութիւններում
եղբայրասիրութեան
ամրապնդումը
եւ ազգային, հայրենասիրական
ոգու զօրացումը։ Այս առումով
Վեհափառ Հայրապետը յատկապէս շեշտեց զինուոր-գնդերէց
յարաբերութիւններում
վստահութեան մթնոլորտի ձեւաւորման
անհրաժեշտութիւնը, ինչի շնորհիւ
հնարաւոր է յաղթահարել առկայ
արատաւոր երեւոյթները եւ կանխել դրանց անցանկալի, երբեմն
ողբերգական հետեւանքները:
Գարեգին Երկրորդ Կաթողիկոսը
նաեւ նկատեց, որ թէպէտ բանակում ծառայող հոգեւորականների
առջեւ կան ծառացած բազում
մարտահրաւէրներ, իւրաքանչիւր
գնդերէցի համար առաջնայինն այն

պատասխանատուութիւնն է,
որ նա կրում է իր զօրամասում
ծառայող իւրաքանչիւր զինուորի համար։ «Ձեր նպատակն ու
տեսլականը պէտք է լինի զինուորի
մօտ ոգու եւ գիտակցութեան
կերտումը՝ հայրենասիրական ոգու,
ընկերասիրութեան զգացումների եւ աստուածսիրութեան»,
- նշեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը՝ յորդորելով հոգեւոր
սպասաւորներին մեծ պատասխանատուութեամբ ու նուիրումով
մօտենալ իրենց ծառայութեանը։
Զրոյցի ընթացքում անդրադարձ
կատարուեց նաեւ ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր Առաջնորդութեան առջեւ
ծառացած մի շարք խնդիրներին,
ծառայութեան
ընթացքում
ծագող դժուարութիւններին եւ
այլ հարցերին:
Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն աղօթք բարձրացրեց առ
Աստուած` հայցելով, որ Տէրն
օրհնի ու զօրացնի Հայոց բանակի
զինուորներին եւ գնդերէցներին
իրենց նուիրեալ ծառայութեան
մէջ, խաղաղ պահի հայրենի
մեր երկիրը եւ անառիկ՝ նրա
սահմանները։
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2019-2020 Տարեշրջանի «Խաչիկ Պապիկեան» Աշակերտական
Մրցանքը Կը Շարունակուի Մեծ Խանդավառութեամբ
Շաբաթ, 22 Փետրուար 2020ի երեկոյեան, Ազգային Եղիշէ
Մանուկեան Քոլէճի սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանաւորութիւնը վայելող «Խաչիկ
Պապիկեան» հիմնադրամի աշակերտական մրցանքին բացումը:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ
մրցանքի վարիչ Վարուժան
Թէնպէլեան, որ լուսարձակի
տակ առնելէ ետք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսի հայրական թելադրանքով 2009-ին հաստատուած «Խաչիկ Պապիկեան»
աշակերտական մրցանքին վերջին
տասը տարիներու նուաճումները՝
յայտնեց, թէ այս տարի մրցանքը

ենթարկուած է ձեւի փոփոխութեան՝
միջ-դպրոցական հանդիպումներու
տարազաւորումով եւ բերանացի

հարցում-պատասխանի դրութեամբ:
Շար. Էջ 07

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Կարապետ Պետիկեան
Պետիկեան Կարապետ (1887,
Նիկոմիդիա - 10 Մարտ 1915),
հայ բժիշկ։
Ծնած է մօտ 1887 թուականին,
Պրուսայի նահանգի, Նիկոմիդիայի գաւառակի կեդրոն՝
Նիկոմիդիա քաղաքին մէջ։
1912 թուականին աւարտած
է Կոստանդնուպոլսոլ Օսմանեան կայսերական բժշկական
վարժարանը։
Տրապիզոնի շրջիկ հիւանդանոցին մէջ աշխատած է որպէս
բժիշկ։
1915 թուականի Մարտ 10-ին
մահացած է ժանտախտէ՝ մօտ
28 տարեկան հասակին։

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Պսակաձեւ Ժահրի Հետ Կապուած
Իրավիճակին Ազդեցութիւնը ՀՀ
Տնտեսութեան Վրայ
Կարճաժամկէտ Պիտի Ըլլայ. ԿԴ
Սկիզբը Էջ 01

ՀՀ Կեդրոնական դրամատան մեկնաբանութեան մէջ նշուած է.
«ՀՀ Կեդրոնական դրամատունը
ուշադիր կը հետեւի պսակաձեւ
ժահրի պատճառով տեղի ունեցող համաշխարհային տնտեսական զարգացումներուն։ Այս
պահու
գնահատականներուն
համաձայն կ՝ակնկալուի, որ այդ
ազդեցութիւնները թէ՛ համաշխարհային տնտեսութեան, եւ թէ՛ ՀՀ
տնտեսութեան վրայ պիտի ըլլան
կարճաժամկէտ։ Այնուամենայնիւ՝
Կեդրոնական դրամատունը ուշադրութիւն կը դարձնէ համաշխարհային տնտեսութեան, ելեւմտական եւ ապրանքահումքային շուկաներու զարգացումներուն եւ
կը գնահատէ այն կարճաժամկէտ
ազդեցութիւնները, որոնք կրնան
արձանագրուիլ ՀՀ տնտեսութեան
վրայ։ Անհրաժեշտութեան պարագային Կեդրոնական դրամատունը
մշտապէս պատրաստ է արձագանգելու՝ ապահովելով գիներու
եւ ելեւմտական կայունութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան
մէջ»։
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Քուն Եղիր Բալաս
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Ա

նկէ վերջ կեանքի միւս եղանակները իրար կը յաջորդեն եւ
տարիները բնականոն ձեւով
կը յառաջանան: Սակայն այդպէս չէր
թուեր ինծի այն օրերուն եւ ես այնպէս
կը զգայի, թէ անոնք այնչափ ծանր կը
քալէին, որ կարծես թէ անապատներու
մէջ դանդաղ շարժող ուղտերուն պէս,
պոչ պոչի բռնած կ’օրօրուէին:
Ես անհամբեր էի եւ կ’ուզէի շուտ
մեծնալ:
Օր մը դեռ հազիւ չորս կամ հինգ տարեկան՝ մայրս ձեռքէս բռնած Գալուստեան
վարժարան կը տանի զիս:
Դպրոցը ունէր բարձր շէնքեր,խոշոր եւ հաստաբուն նիւենիի ծառեր ու
ընդարձակ ալ բակ մը, որուն երկաթեայ կանանչ դռնէն ներս,ինծի տարեկից
տղաք եւ աղջիկներ,պոռալով կանչելով հոս հոն կը վազվռտէին:
Ուրախութիւն կար բակին մէջ:
Ուրախութիւն կար նաեւ առաւօտեայ արեւի լոյսին եւ թեթեւ փչող հովի մը
մէջ, որոնք այդ ժամուն, նիւենիներու տերեւները կը սրսփացնէին ու անոնց
հետ պահուըտուք կը խաղային...
Բակին մէջ խաղերը շատ էին եւ զանազան:
Այն օրերուն, բակի մուտքէն քիչ անդին, դպրոցը ունէր մանկապարտէզի
յատուկ շէնք մը, ուր կը գտնուէին Բողբոջ,Կոկոն, ե Ծաղիկ դասարանները:
Ես սկսայ Բողբոջէն, եւ մինչեւ Ծաղիկ դասարան, ընկերներէս զատ, ճանչցայ
օրիորդ Ազատուհին, տիկին Նուրիկեանը, օրիորդ Աղաւնին, մանկապարտէզի
տնօրէնուհի տիկին Պալեանը եւ ուրիշներ, բոլորն ալ անձնուէր եւ հոգածու
դաստիարակչուհիներ:
Շէնքը լեցուն էր աշակերտներով:
Մեր դասարանի կողքին եւ նոյն յարկին վրայ, առանց աշակերտներու, շարւած գրասեղաններով պարապ սրահ մը կար, որ սովորաբար կէսօրուայ մեր
հանգիստի ժամերուն կամ ալ մանկապարտէզի հանդէսներու տրամադրուած
կ’ըլլար : Անոր ճերմակ պատերէն մէկուն վրայ, քառակուսի խոշոր սեւ
շրջանակ մը գծուած էր, որուն մէջտեղի մասը, նայողին, շարժանկարի
սրահներու պաստառի տպաւորութիւն կու տար: Սակայն «օրիորդ» ները
իսկական պաստառի տեղ ալ
կը գործածէին այդ Ճերմակ պատը...: Անոնք, հազուադէպ առիթներով կը
հաւաքէին մանկապարտէզի քանի մը դասարաններու աշակերտները,
եւ անոր վրայ երբեմն դաստիարակչական կարճ, բայց յարմար ֆիլմեր
կը ցուցադրէին բոլորիս: Այդ վայրկեանները, մեզի համար սպասուած եւ
բացառիկ ուրախութիւն պատճառող պահեր էին, որոնց բոլորս ալ միշտ
անհամբեր կը սպասէինք ...
Բայց ասկէ զատ, դեռ կար մեր օրուայ հանգիստի ժամը:
Գալուստեանը ամբողջօրեայ վարժարան էր:
Ամէն օր կէսօրուայ ճաշի զբօսանքէն ետք, մենք փոքրերս, կը նստէինք
«պաստառ»ով սրահին պարապ գրասեղաններուն ետեւ, եւ մեր գլուխները

Գրախօսական

«Ինքս՝ Ինձ Հետ»

Հեղինակ՝ Սարգիս Վահագն
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Հ

այոց Ցեղասպանութիւնը յաջորդող տարիներու առաջին սերունդի մտաւորականներէն,
գրողներէն, ազգային հասարակական եւ
մշակութային գործիչներէն տակաւին կանգուն
մնացածներէն մին է Սարգիս Վահագնը, (Փաթափութեան): Ան ծնած է 1927 թուին, Պէյրութ, Լիբանան:
Իր 10-է աւելի հեղինակութիւնները, «Ինքս՝ Ինձ
Հետ»-ը ըլլալով 11-րդը, կը պարփակեն թատերական, պատմուածքներու, թարգմանութիւններու
եւ գրադատութիւններու աշխատանքներ, 1969
թուականէն սկսեալ մինչեւ այսօր:

03
հանգչեցնելով անոնց վրայ,
կը փորձէինք թեթեւ քուն մը քաշել ու հանգստանալ...
- Գոցեցէ՛ք ձեր աչքերը,- կը հրամայէր օրիորդը: Յետոյ վայրկեան մը
կը հեռանար եւ մեր քունը դիւրացնելու համար, սրահին միւս անկիւնը
գտնուող ձայնագիրին մէջ անշշուկ, օրօրի սկաւառակ մը կը սահեցնէր:
Հին սկաւառակը կը դառնար եւ նոյն երգիչին ձայնով ու միշտ անփոփոխ
ձեւով նոյն օրօրը
կը նուագէր ամէն օր...
- Քուն եղիր բալաս, աչերդ խուփ արա...
Ես, փոքր տարիքէս վարժուած չէի կէսօր ատեն քնանալու, բայց աչքերս
գոց կը հետեւէի երգին :
- Քուն եղիր բալաս...
Ձայնագիրին ասեղը դանդաղօրէն կը փորէր սկաւառակը, եւ երգիչին
ձայնը դառնալով դառնալով, գործիքէն կ’ելլէր ու սրահին մէջ դանդաղ կը
տարածուէր...
Երգին բառերը եւ անոնց իմաստը, ես դեռ փոքր էի եւ չէի հասկնար: Գիտէի
միայն որ մէջը Աստուածածինի մասին
կը խօսուէր եւ իր անունը կը տրուէր: Աստուածածինը, ես
կը ճանչնայի...
Եղբօրմէն յիշատակ մնացած եւ մեր տան պատէն կախուած Մարիամ
Աստուածածնի եւ Սուրբ երրորդութեան պատկերին առջեւ, գիշերները մօրս
բազկատարած աղօթքներուն մէջ, ես միշտ կը լսէի իր անունը:
Բայց հոս դասարանին մէջ անոր պատկերը չկար, եւ գիշեր ալ չէր: Ուրեմն
ինչո՞ւ անունը կը յիշէին չէի հասկնար :
Սակայն անկախաբար այս բոլորէն, երգը հաճելի էր ինծի:
Ան, քիչ մը երկնցող եղանակով, մելամաղձոտ եւ պաղատագին բան մը
ունէր մէջը, որ առաջին լսելուս արդէն սիրած էի: Գլուխս դրած գրասեղանի
փայտին, առանց բառերը հասկնալու, ես միայն ձայներուն եւ եղանակին կը
հետեւէի...: Սակայն միշտ այդպէս չէր պատահեր եւ զբօսանքի խաղերէն
յոգնած օրերուս տարբեր կը զգայի:
Այն օրերուն ալ, երգը միշտ նո՛յնը կ’ըլլար, բայց ուրիշներէ տարբեր, երգիչին
ձայնը երբեմն զարմանալիօրէն կը մօտենար ու կը հեռանար ականջէս...
Ես կ’ուզէի արթուն մնալ, եւ բոլոր ուժովս կը կռուէի մօտեցող քունին դէմ...
Սակայն դեռ կը լսէի սկաւառակէն ծորող ձայնը...
- Քուն եղիր բալաս, ինծի ալ քուն տուր...
Այդ տարիքիս, երգին բառերուն իմաստը դեռ չէի հասկնար եւ միայն շատ
ատեն մեծնալէս վերջ գիտցայ, թէ օրօր երգող, գիշերները արթուն մնացող,
եւ Սուրբ Աստուածածինէն իր անուշիկ բալիկին համար, քուն խնդրող մօր
մը երգն էր այնքան ատեն առաջուայ լսածս...
Սակայն սկաւառակէն ծորող ձայնը դեռ լսելի կ’ըլլար ականջիս...
Իսկ ես կը շարունակէի քունիս դէմ դնել: Բայց այդ տեսակ օրերուն երբեմն
այնպէս կը պատահէր, որ երգի երեխային համար խնդրուած քունէն, Սուրբ
Աստուածածինը ինծի ալ բաժին կը հանէր...:
Կոպերս կամաց-կամաց կը ծանրանային, եւ ես կը զգայի, թէ զբօսանքի
արեւէն քրտնած ու կարմրած այտերս, գրասեղանի փայտին դէմ կը սկսէին
մեղմ զովանալ...
Սակայն սկաւառակը չէր կենար: Ան դեռ կը դառնար եւ երգին ձայնը, այդ
վայրկեաններուն հազիւ լսելի դարձած, ոլործուն ու տարածուն, աւելի կը
բարակնար եւ առանց աճապարանքի յուշիկ կը հեռանար...
Հատուած՝ հեղինակին ՔՈՒՆ ԵՂԻՐ ԲԱԼԱՍ գրութիւնէն
Քամփինաս, Պրազիլ
Սարգիս Վահագն անկախ իր գրական հեղինակութիւններէն, ունեցած
է բեղուն աշխատանք Լիբանանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ, իր
աշխատակցութիւնը բերած է հայկական զանազան պարբերագրերու,
ամսագրերու, շաբաթաթերթերու եւ յատուկ աշխատանք տարած է հայ
գրողներու շրջանակներու կազմութեան մէջ: Անոնցմէ կարելի է թուել՝
«Մշակոյթ», «Լուսաբեր», «Նոր Գիր», «Անի», «Շիրակ», «Գարուն», «Նաւասարդ», «Կամար», «Առագաստ» եւ «Նոր Սինեմա» շարժանկարային
արուեստի առաջին հայկական պարբերաթերթը, որ եղած է իր ստեղծագործութիւններէն մին:
Սարգիս Վահագնի «Ինքս՝ Ինձ Հետ» հեղինակութիւնը չի տարուբերիր
այլ հայոց ցեղասպանութեան ճիրաններէն փրկուած հայու բեկորներու
պատմութիւններէն: Գիրքը կը ներկայացնէ հայու մը աննկուն նկարագիրը,
ուր բազում զրկանքներէ, դժբախտութիւններէ, հալածանքներէ ետք,
տակաւին յարատեւ կորովով կը ջանայ ոտքի կանգնիլ, ընտանիք կազմել,
զաւակներ կրթել իր անկարելին կարելի դարձնելով եւ առաւել՝ ազգին
օգտակար դառնալով:
«Ինքս՝ Ինձ Հետ»-ը Սարգիս Վահագնի կենսագրականի ուղիով ճանապարհ
ելած ուղեւորութիւն մըն է, ուր կ՝արտացոլուին հայրենիքէն արտաքսուած
հայու բեկորներու կեանքի դրուագներ: Այնտեղ կ՝երեւնան հայու խլեակներու
բոյն դրած «քէմփ»-երու նկարագրութիւնները, այնտեղ ապրող ժողովուրդին
կեանքը, որոնցմէ բաժին կար նաեւ Սարգիսին եւ իր ծնողքին: Իր կեանքի
սկզբնաւորութեան թափառական կեանքի պատկերներ, ուր ծնողքը,
ապրուստի սիրոյն կը տեղափոխուէին քաղաքէ քաղաք մինչեւ իր վերջին
հանգրուանը՝ Պէյրութ:
Շար. Էջ 07
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Պատիւ Արժանաւորին

Սուրիոյ Մշակոյթի Նախարարութիւնը Պարգեւատրած է
Հայ Պատգամաւոր Նորա Արիսեանը
Սուրիոյ Մշակոյթի նախարարութեան կողմէ պարգեւատրած է
հայ պատգամաւոր, պատմաբան,
թարգմանիչ, արեւելագէտ, ՍուրիաՀայաստան բարեկամական խորհըրդարանական յանձնաժողովի նախագահ Նորա Արիսեան: «Արմէն-

փրես”-ի հաղորդմամբ` Մարտ 8-ին
Դամասկոսի ազգային օփերայի
շէնքին մէջ տեղի ունեցած է Մշակոյթի նախարարութեան կողմէ
կազմակերպուած «Մշակոյթը կը
վերականգնէ իր յաղթանակը»
խորագիրով փառատօնի հանդիսաւոր բացումը, որու ընթացքին
պարգեւատրուած է հայ պատգամաւորը:
Պարգեւները յանձնած է Սուրիոյ
մշակոյթի նախարար Մուհամմատ
Ահմատին:
Պարգեւատրուած են թարգմանիչներ, դերասաններ եւ այլ գործիչներ,
որոնք իրենց ներդրումը ունեցած
են Սուրիոյ մշակոյթի զարգացման
գործին:

Ազատ Արցախ

Արցախի Աստղաշէն Գիւղը Նորակառոյց Մանկապարտէզ Ունի
Արցախի կառավարութեան ֆինանսաւորմամբ` Ասկերանի շրջանի
Աստղաշէն գիւղին մէջ կառուցուած
է «Աստղիկ» մանկապարտէզը, որուն
պաշտօնական բացումը տեղի պիտի
ունենայ մօտ օրերս:
Ըստ «Արցախփրես»-ին՝ այս մասին
ըսած է Աստղաշէնի համայնքի ղեկավար Արթուր Գրիգորեանը:
Անոր խօսքով` մինչ օրս գիւղի մէջ

մանկապարտէզ չկար, որ լուրջ
խնդիր էր:
Մէկյարկանի մանկապարտէզի շէնքի շինարարական աշխատանքները սկսած էին 2018-ին. ան
նախատեսուած է շուրջ 30 երեխայի
համար, որ կը բաւարարէ գիւղի
պահանջները:
«Մանկապարտէզը կառուցուած է
ժամանակակից չափանիշներուն

համապատասխան. ան ամբողջովին կահաւորուած է, յարմարաւէտ
է եւ գեղեցիկ: Համոզուած եմ, որ
այս հաստատութիւնը իր կարեւոր դերակատարութիւնը պիտի
ունենայ մատաղ սերունդի դաստիարակութեան եւ կրթութեան գործին
մէջ, ինչպէս նաեւ կը թեթեւցնէ
ծնողներուն հոգը»,-մանրամասնած
է համայնքի ղեկավարը:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Վրաստանի Մէջ Վարակակիրներու Թիւը Հասաւ 15ի
Վրաստանի մէջ պսակաձեւ ժահրով
վարակման դէպքերու թիւը հասած
Է 15-ի: Այդ մասին կը հաղորդուի
հիւանդութեան վերահսկողութեան
յատուկ կայքին մէջ , որ ստեղծուած
Է երկրի կառավարութեան կողմէ, կը
տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»-ը:
Աւելի վաղ հաղորդուած Էր 13

վարակուածի մասին, անոնց
մեծամասնութիւնն այցելած Էր
Իտալիա կամ շփումներ ունեցած
էր Իտալիայէն ժամանածներու
հետ, մնացածն այցելած Էին
Իրան: Վարակուածներու շարքին
Է Վրաստանի առողջապահութեան
նախարարութեան
հիւանդու-

թիւններու
վերահսկողութեան
ազգային կեդրոնի ղեկավարի որդին՝
Նիկոլոզ Կամքրելիձէն:
«Վարակուածներու թիւը 15 է,
քարանթինի ռեժիմի մէջ Է 141 մարդ,
բժշկական հսկողութեան ներքոյ՝ 51
հոգի»,- նշուած Է կայքին մէջ:

Նաւթի Սակագիները Անկում Կ՛ապրին
Նաւթի համաշխարհային գիներն
արագացուցած են անկումը: Brent
մակնիշի նաւթի մայիսեան ֆիւչերսի

արժէքը Լոնտոնի ICE սակարանին
մէջ սակարկութիւններու ընթացքին
ինկած Է 42.6 տոկոսով՝ տակառի

դիմաց մինչեւ 31.74 տոլար: Այդ մասին
կը վկայեն սակարկութիւններու
տուեալները Երեւանի ժամանակով
08:31-ի դրութեամբ: WtI մակնիշի
նաւթի ապրիլեան ֆիւչերսի արժէքն
ինկած Է 48,9 տոկոսով՝ տակառի դիմաց մինչեւ 27.72 տոլար՝
թարմացնելով 2016 թուականի
փետրուարի նուազագոյն ցուցանիշը,
կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»-ը:
Ինչպէս աւելի վաղ յայտնած է
Bloomberg գործակալութիւնը, նաւթային ֆիւչերսներու ներկայիս
անկումն ամենազգալին դարձած է
1991 թուականէն ի վեր, երբ աւարտած
է պատերազմը Պարսից ծոցի մէջ:
Նաւթի գնանշումները փլուզուած են
այն նորութիւններու հետեւանքով, որ

ՕՊԷՔ+-ի մասնակիցները 6 Մարտին
չեն կրցած երկարացնել նաւթի
արդիւնահանումը նուազեցնելու
պայմանաւորուածութիւնը: Մասնաւորապէս, Ռուսաստանը կ’առաջարկԷր պահպանել գոյութիւն ունեցող պայմանները, իսկ Սէուտական
Արաբիան՝ լրացուցիչ կրճատած է
նաւթի արդիւնահանումը:
Որպէս հետեւանք, 1 Ապրիլէն արդիւնահանումը սահմանափակելու
պարտաւորութիւն չունենար ոչ մէկ
երկիր: Goldman Sachs դրամատան
գնահատմամբ՝ նաւթաշուկային մէջ
տիրող խուճապի պայմաններուն
վառելիքի արժէքն այժմ կրնայ իյնալ
տակառի դիմաց մինչեւ 20 տոլար,
հաղորդած Է ՌԻԱ Նովոսթին:
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Պսակաձեւ
Սփիւռքահայ
Ժահրի
Կեանք
Հետքերով

Կիպրոսի ՄԷջ Յայտնաբերուած են
Պսակաձեւ Ժահրի Երկու
Վարակակիրներ
Կիպրոս եւս մտաւ պսակաձեւ ժահրի վարակի ընդհանուր ցուցակին
մէջ։ Այս մասին լուրը հաղորդեց
«Արեւելք»ը վկայակոչելով «Ռոյթըրզ»
լրատուական գործակալութիւնը։
Աղբիւրը նաեւ նշեց, որ վարակակիրները առաջինն են կղզիին
վրայ բաւարարուելով այս տեղե-

կատւութեամբ եւ վարակակիրներուն մասին որեւէ այլ տուեալ
չտալով։
Նշենք, որ Կիպրոսէն առաջ, պսակաձեւ վարակի վերջին «կայան»
յայտարարուած էր Սէուտական
Արաբիան, ուր յայտնաբերուած էին
վարակով բռնուած ինը անհատներ։

Զերծ Մնացէք Ապատեղեկատւութենէ. Թեհրանի Առաջնորդարանի
Հայոց Թեմի ու «Aliq online»-ի Յայտարարութիւնը
«Ալիք օնլայն»-ը իր կայքին մէջ
անդրադարձած է երէկ Մարտ
5-ին, իրանահայ կնոջ մահուան
մասին լուրերուն: Լրատուականը
կոչ ըսած լրատուամիջոցներուն ու
հայրենակիցներուն զերծ մնալու
ապատեղեկատուութենէն ու պաշտօնական տեղեկատուութեան հետեւելու «Ալիք» օրաթերթի, Alikonline-ի
եւ Ազգային առաջնորդարանի կայքի
միջոցով. Կը յայտնէ Yerkir.am-ը:
Յայտարարութեան մէջ, մասնաւորապէս, կը նշուի.
«Ցաւով տեղեկացանք, որ երէկ`
Մարտ 5-ին Մասիհ Դանեշուարի
հիւանդանոցին մէջ մահացած է
իրանահայ կին մը: 84-ամեայ Էլսի
Մասիհին հիւանդանոց տեղափոխուած էր սուր շնչառական
խնդիրներու պատճառով: Անոր մօտ
կը կասկածուէր COVD-19 հիւանդութիւնը:

Հանգուցեալի մահուան պատճառն
է` H1N1-ը` տենդախառն հարբուխը։
Մեր հայրենակիցներուն եւ հայկական լրատուամիջոցներուն կը յորդորենք, որ հաւաստի տեղեկութիւններ
ստանալու համար հետեւին միայն
ԱԼԻՔ օրաթերթին, Alikonline-ին եւ
Ազգային առաջնորդարանի կայքին»:
Իր հերթին Թեհրանի Առաջնորդարանի Հայոց թեմը նոյնպէս
տարածած է յայտարարութիւն, ուր
կ՛ըսուի.
«Թեհրանի Հայոց Թեմի Պատգամաւորական ժողովը եւ Թեմական
խորհուրդը նկատի ունենալով Իրանի
մէջ օրըստօրէ զարգացող պսակաձեւ ժահրի տարածումը, հիւանդներու թիւի աւելնալը եւ տիրող
առողջապահական ճգնաժամը,
կազմակերպած են համատեղ
խորհրդակցական հանդիպում,
ժահրի կանխարգիլման համար

աշխատանքներ համակարգելու եւ
նախաձեռնելու մտադրութեամբ»:
Աւելի վաղ մամուլի մէջ լուրեր
տարածուած էին, որ Թեհրանի մէջ
նոր պսակաձեւ ժահրէն հայ կին մը
մահացած է:

Մարտ 6-ի ժամը 10.23-ի դրութեամբ
ողջ աշխարհի մէջ հաստատուած է
պսակաձեւ ժահրով վարակուած է
98,385 հոգի, որմէ 3383-ը` մահացած,
եւ 55,423-ը` առողջացած:

Պսակաձեւ Ժահրի Վարակի Ազդանշանները Ե՞րբ Ի Յայտ Կու գան
Հիւանդութիւններէն շատերը, այդ
շարքին պսակաձեւ ժահրային
վարակը ունին, այսպէս կոչուած,
թուխսի շրջան՝ վարակման եւ
առաջին ախտանշաններու ի յայտ
գալու միջեւ եղած ժամանակը:
COVID-19 վարակի թուխսի շրջանը
առաւել յաճախ կը կազմէ 1-էն մինչեւ
14 օր, բայց հիւանդութիւնը կրնայ
արտայայտուիլ ինչպէս վաղ, այնպէս
ալ ուշ:
Առողջապահութեան համաշխար-

հային կազմակերպութեան տուեալներով՝ հիւանդացածներու մեծամասնութեան մօտ ախտանշանները
յայտնուած են վարակուելէն ետք 5-րդ
օրը: Սակայն մասնագէտները նշած
են, COVID-19-ի թուխսի շրջանի
տեւողութեան գնահատականը կրնայ
փոխուիլ նոր գիտական տուեալներու յայտնուելուն զուգահեռ:
JAMA ամսագրին մէջ հրապարակուած հետազօտութեան համաձայն՝ COVID-19-ի թուխսի շրջանի

տեւողութիւնը կրնայ կազմել 24 օր:
Հիմա հաւաստի տեղեկութիւններ
չկան այն մասին, թէ մարդիկ արդեօք
կրնա՞ն միւսներուն վարակել մինչեւ ախտանշաններու յայտնուիլը:
Որոշ հետազօտութիւններ ցոյց կու
տան նման հնարաւորութիւնը, այլ
մասնագէտներ կը պնդեն, որ եթէ
մարդը չի փռշտար եւ չի հազար, ան
գործնականօրէն վարակիչ չէ:

Միաժամանակ, եզակի պարագաներու վարակուած մարդոց մօտ
ախտանշանները ընդհանրապէս
կրնան
չյայտնուիլ:
Օրինակ՝
Diamond Princess զբօսանաւուն
վրայ 705 հիւանդներէն 392-ի մօտ
հիւանդութեան ընթացքն առանց
ախտանշաններու էր: Բայց, ինչպէս
կը պնդեն մասնագէտները, անոնք
դեռ կրնան յայտնուիլ աւելի ուշ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Թուրքիոյ Նախագահին Պատեհապաշտութիւնը
Եւ Անզսպելի Մեծամտութիւնը
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Թ

ուրքիոյ նախագահը դարձած ըլլալով խօսակից Միացեալ Նահանգներու եւ Ռուսիոյ նախագահներուն, բնական է որ իր փառասիրութիւնը
աճի: Եւ արդէն ան ինքզինք կը տեսնէ ՄԵԾԵՐՈՒ ԱԿՈՒՄԲին մէջ, որ
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Ապահովութեան Խորհուրդի մնայուն
հինգ անդամներուն սեփականութիւնն է: Ռեչէփ Էրտողան կը պահանջէ
վեցերորդ Աթոռը կամ կը մտածէ, որ անդամներէն մէկը կամ միւսը այլեւս մեծ
չէ եւ իր տեղը պէտք է զիջի իրեն… Այսօր նման ցանկութիւն կրնայ զարմացնել,
բայց վաղը, երբ ՄԵԾԵՐը իրենց մրցակցութիւններուն յաջողութեան համար
նեցուկ փնտռեն, կրնան բաւարարել այդ փառասիրութիւնը, գիտնալով
հանդերձ, որ օր մը պիտի զղջան, ինչպէս այսօր, երբ ահազանգ կը հնչեցնեն
թրքական սպառնալիքներուն դէմ:
Թէեւ Մ.Ա.Կ.-ի Ապահովութեան Խորհուրդին մէջ մնայուն աթոռ ունենալու
թեկնածուները շատ են, ինչպէս Գերմանիան, Հնդկաստանը, Ինտոնէզիան…
Կայսերական փառասիրութիւններով տարուած Ռեչէփ Էրտողանի Թուրքիան
արագացուցած է իր տիրակալութեան ցանկութիւններու իրականացման
ընթացքը: Պատմութենէն ժառանգուած եւ յաճախ յաջողած
պասքիւլի քաղաքականութեան ընձեռած թափով, Թուրքիա կը հետապնդէ
իր նպատակները, հաւանօրէն խորհելով, որ անցեալի պաղ պատերազմը
կը շարունակուի, Արեւմուտքը ընդդէմ Խորհրդային Միութեան, երբ ինք կը
գործակցէր արեւմտեաններուն, կը պահէր նեղուցները եւ իր հողամասին
վրայ ընդունած էր ամերիկեան զինուորական խարիսխները, Կովկասի շուրջ,
փոխան լիաբուռն օժանդակութիւններու:
«Արդարութիւն եւ Զարգացում» (AKP) կուսակցութեան իշխանութեան
տիրացումով, կրօնական մոլեռանդութեան եւ անցեալի կայսերական
երազանքի ենթահողի վրայ, Ռեչէփ Էրտողան բացորոշ կերպով կը հետեւի
ծաւալապաշտական քաղաքականութեան: Այդ ընելու համար, բացորոշ
կերպով կ’ուզէ քաղաքական ազդեցութիւն ձեռք բերել եւ կ’օգտագործէ
եւրոպական երկիրներ ապաստանած թուրք աշխատաւորութիւնը:
Այսինքն, Վիէննայի դռներուն առջեւ 1683ին կանգ առած օսմանեան
նուաճողականութիւնը նոր թափ կը ստանայ: Կարծէք պատմութիւնը
կը կրկնուի նոր ոճով: Երիտթուրքերը, որոնք հրապարակ եկած էին
կայսրու-թիւնը արդիականացնելու կարգախօսով, որպէս քաղաքականկազմակերպական նպատակ որդեգրեցին եւ գործադրեցին երկրի ցեղային
միատարրութիւնը, որուն զոհ գացին հայերը եւ ուրիշ փոքրամասնութիւններ,
ինչպէս ասորի քաղդէացիները, կայսրութեան միութիւն ստեղծելու միտումով,
նոյն ընթացքը ունի Էրտողանի Թուրքիան:
Առաջին աշխարհամարտի աւարտին, անդամահատուած կայսրութիւնը
դարձաւ Թուրքիա, թրքական ազգայնականութեան գաղափարախօսութեամբ: Ռեչէփ Էրտողան ազգայնական Թուրքիոյ նկարագիրը լրացուց
իսլամականութեամբ, միատարրութիւն ստեղծելու համար, հեռանալով
Մուսթաֆա Քեմալի արդիական եւ աշխարհիկ պետութեան գաղափարէն,
քարոզչական նպատակով պահելով ժողովրդավարական նկարագիրը,
«Արդարութիւն եւ Զարգացում» (AKP) կուսակցութեան իշխանութեան
տիրացումով: Շպարելով մենիշխանութիւնը, նպատակ է վերականգնել
Խալիֆայութիւնը, համայն հաւատացեալներու միութեամբ:
Զարմանալի չէր, այս նպատակի իրականացման ճամբուն վրայ, Թուրքիոյ
անթաքոյց աջակցութիւնը իսլամ ծայրայեղական կազմակերպութիւններուն, երբ ան, միաժամանակ ճապկումներով, կը գործակցէր արեւմտեան
ժողովրդավարական ուժերուն, որոնք իրենց կարգին, գիտնալով հանդերձ

այդ երկդիմի խաղը, կը շարունակէին մնալ խաղին մէջ, միջազգային վարկ
տալով անոր:
Ռեչէփ Էրտողան կը շահագործէ արաբական երկիրներու ներքին կացութիւնը՝
Թուրքիան ներկայացնելով որպէս իսլամ բայց ժողովրդավարական կարգերու
օրինակ: Միւս կողմէ կը հետապնդէ
ազգայնական-ծաւալապաշտական իր միտումները, ակնկալելով, որ Թուրքիոյ օրինակով, հոն ալ ծաւալին «Արդարութիւն եւ Զարգացում» (AKP)
կուսակցութեան պատկերով կազմակերպութիւններ, իբրեւ իսլամական
ժողովրդավարութիւն, եւ տիրանան իշխանութեան, թիրախ ընտրած ըլլալով,
օրինակ, Թունուզը, Լիպիան եւ Եգիպտոսը:
Բայց Եգիպտոս չհետեւեցաւ այդ ուղիին, մարաջախտ Սիսի, բանակը, պարզ
է, ազգայնականները տէր դարձան իշխանութեան: Իսկ պատմաքաղաքական
իրողութիւն է, որ Եգիպտոս առաջնորդող դիրք ունի արաբական աշխարհին
մէջ, կը վայելէ Սէուտական Արաբիոյ եւ արաբական Իշխանապետութիւններու զօրակցութիւնը, որոնք անդրդուելի հակառակորդներն են «Իսլամ
Եղբայրներ» կազմակերպութեան:
Թուրքիա նաեւ բացասական դեր ունի Սուրիոյ եւ Լիպիոյ մէջ, օրինական
եւ ազգային իշխանութիւններուն հակադրուած ուժերուն օժանդակելով:
Այդ օժանդակութեան մահասփիւռ արտայայտութիւնը եղաւ Սուրիոյ Իտլիպ
քաղաքի եւ անոր շրջակայ գիւղերու ողբերգութիւնը:
Այն օրէն ի վեր, երբ արեւելեան Միջերկրականի մէջ յայտնաբերուեցան
կազի եւ նաւթի արտահանման կարելիութիւններ, Թուրքիա կը խախտէ
երկիրներու ծովային տարածքները՝ նաւթ փնտռելու
համար, ինչ որ ապագային կրնայ շրջանի երկիրները դնել նոր բարդութիւններու առջեւ, եւ թերեւս ալ պատճառ կ’ըլլայ միջազգային տագնապի, եւ քիչ
մըն ալ աւելիին:
Թուրքիա կը հետապնդէ արաբական աշխարհին վրայ իր ազդեցութիւնը
տարածելու նպատակ, միշտ օգտագործելով կրօնական ազդակը: Նաեւ,
Թուրքիա երկրի տարածքին գործող միակ վտանգաւոր համարուած փոքրամասնութիւնը (եթէ տասնեակ միլիոններով մարդոց հաւաքականութիւնը
կարելի է փոքրամասնութիւն համարել) կ’ուզէ վերջնականապէս ճզմել,
ինչպէս ըրած էր հայերու պարագային: Այս ընելու համար կ’ուզէ Թուրքիոյ
քիւրտերը զրկել արտաքին օժանդակութիւններէ, առաջին հերթին Սուրիոյ
եւ Իրաքի քիւրտերուն հետ անոնց կապէն:
Անպատժելիութեան վարժուած Թուրքիան ծովուն յատակը փորելու համար
նաւ կը ղրկէ Կիպրոսի ծովային հակակշռի տակ եղող շրջանները: Իր
ծաւալապաշտական գործունէութիւնը դէմ կ’երթայ բազմաթիւ երկիրներու
շահերուն, ինչպէս Կիպրոսի, Իսրայէլի, Եգիպտոսի եւ Յունաստանի,
ստեղծելով պայթիւնավտանգ կացութիւն:
Պատմութիւնը բացասական կերպով պիտի դատէ Եւրոպայի եւ ընդհանրապէս քաղաքակիրթ-ժողովրդավար աշխարհի կրաւորականութիւնը,
ենթակայութիւնը, Թուրքիոյ ծաւալապաշտական
նկրտումներուն դիմաց, որուն բեմն է նաեւ Հիւսիսային Ատլանտեան
Կազմակերպութեան Դաշնագրի (0TAN) անդամ երկիրներու պարագան:
Քաղաքական կեանքի հետեւող շարքային մարդը,
Եւրոպա, Ամերիկա եւ արաբական երկիրներ, ինքնիրեն հարց կրնայ տալ,
թէ ինչպէ՞ս իրենց կառավարութիւնները կը հանդուրժեն իրենց ծոցին մէջ,
բայց իրենց դէմ բացորոշ ռազմապաշտ
քաղաքականութիւն վարող, եւ նոյնինքն ժողովրդավարութիւնը ծալած եւ
վրան նստած երկիր մը: Ինչպէ՞ս կը հանդուրժուի, որ Եւրոմիութեան անդամ
Կիպրոսի մէկ մասը բռնագրաւուած մնայ թրքական ներխուժման բանակին
կողմէ, անպատժելիութեան վարկ տալով բիրտ ուժին: Պէտք է եզրակացնել, որ
Եւրոպան իր դաւանած արժէքներուն եւ սկզբունքներուն համապատասխան
միացեալ-միակամ քաղաքականութիւն չունի, ինչ որ Թուրքիոյ թոյլ կու տայ
սանձարձակ կերպով վարել իր ծաւալապաշտական քաղաքականութիւնը:
Զարմանալի է, որ Եւրոպան, ինչպէս կ’ըսուի, կարծէք մատներու արանքէն
կը դիտէ քաղաքական իրադարձութիւնները, աւելի կը զբաղի պալթեան
երկիրներու վերաբերեալ անվտանգութեան խնդիրներով, միշտ խորհելով
ռուսական վտանգի մասին, երբ Ռուսիան այլեւս Խորհրդային կայսրութիւնը չէ: Կամաւոր կամ ժամանակավրէպ դարձած շահախնդրութիւններով,
Եւրոպան չի տեսներ Թուրքիոյ բերած նպաստը իսլամ ծայրայեղականներուն, թրքական բանակի ներխուժումը այլ պետութիւններու հողամասեր չի
գնահատեր որպէս ապօրինութիւն, երէկ՝ Կիպրոս, այսօր՝ Սուրիա, վաղը՝
Լիպիա: Քաղաքական ուժեղ վերաբերում չունի գաղթականները Եւրոպա
ղրկելու թրքական սպառնալիքին դէմ: Թուրքիա սուրիական հողամասին վրայ
անարգել գործելով, կը միտի ճզմել քիւրտերը, արեւմտեաններու Տաաէշի
դէմ պատերազմին երէկի անոնց դաշնակիցը:
Ծաւալապաշտական նպատակներ հետապնդող Թուրքիան փաստօրէն
այսօր Եւրոպայի թշնամին է, օգտագործելով կրօնական ծայրայեղութիւնը,
Շար. Էջ 07
ստեղծելով միջազգային պայթուցիկ վիճակ:
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Հեղինակ՝ Սարգիս Վահագն
Սկիզբը Էջ 03
Շնորհիւ իր տքնաջան ուսումնական եւ գործարարական աշխատանքին, Սարգիս արդէն
կը բախտաւորուէր իր կողակիցով՝ Հայկուհի
Աճէմեանին հետ ընտանիք կազմելով եւ երկու
զաւակներով հասնելով ընտանեկան գերագոյն
անդորրութեան:

Հաճելի ընթերցումով կ՝ըմբոշխնենք այս գիրքը
որուն մեկենասներն են տէր եւ տիկին Օննիկ եւ
Սօսի Համալեանները, որոնք սիրայօժար ստանձնած են գիրքի հրատարակութիւնը:
Յաջողութեան ջերմագոյն մաղթանքներով Սարգիս Վահագնին, իր տիկնոջ, զաւակներուն եւ
մեկենասներուն՝ Օննիկին եւ Սօսիին:

Թուրքիոյ Նախագահին Պատեհապաշտութիւնը
Եւ Անզսպելի Մեծամտութիւնը
Սկիզբը Էջ 06
Պէտք է յիշել, առաջին Աշխարհամարտի օրերուն,
Միացեալ Նահանգներու դեսպան Հանրի Մորկանթաու խօսքը, որ Թուրքիան քաղաքական
աւազակ մըն է, (bandit politique), այսօր ալ ըսողներ
կան, որ Թուրքիան կը գործէ աւազակի պէս:
Մինչեւ ե՞րբ:
Պայթիւնավտանգ կացութիւն՝ երէկի իր «բարեկամներ»ուն, արաբական աշխարհին, արեւելեան
Միջերկրականի երկիրներուն հետ, եւ երկրին մէջ
հաստատուած մենատիրական, բռնատիրական եւ
կրօնամոլեռանդական իշխանութեամբ, Թուրքիան
ոչ միայն ինքնիրեն համար, այլ նաեւ աշխարհի
համար վառօդի տակառ դարձած է:
Մինչեւ ե՞րբ իրենք զիրենք վտանգուած երկիրներ
պիտի կարենան հանդուրժել: Եւ ինչո՞ւ:
Աշխարհի մեծերը եւ իրաւարարները ի՞նչ ելք
կրնան նախատեսել:
Եթէ ելք չգտնեն…
Եթէ օրին արդարութիւն ըրած ըլլային ժողո-

վուրդներուն, այսօր նուազ վտանգալից աշխարհ
մը ունեցած կ’ըլլայինք:
Որ վաղը կրնայ աւելի վտանգալից ըլլալ, եթէ
ոճիրները եւ ոճրային միտումներ չկանխուին:
Այս «եթէ»-ն բարոյախօսութիւն չէ, այլ ողջմիտ
քաղաքական նախատեսութեան առաջնորդող հարցում: Հարցին չանդրադառնալ մեծերու
անպատասխանատուութիւնն է խաղաղութեան
եւ մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան
տեսանկիւնէ:
Պատմութիւնը կը վկայէ, որ նմանօրինակ անպատասխանատուութիւններ պատճառ եղան երկու
աշխարհամարտերու:
Պատմութիւնը բաղդատութիւններով առաջնորդուելու քաղաքական գիտութեան դպրոց է:
Նոպէլեան խաղաղութեան դափնեկիր Էլի Վեզէլ
ըսած է. «Անոնք որոնք իրենց պատմութիւնը
չեն գիտեր կրնան կանգնիլ անոր վերադարձին
դիմաց», մանաւանդ որ այսօրուան աշխարհին
մէջ հեռուն այլեւս մօտ է:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
2019-2020 Տարեշրջանի «Խաչիկ Պապիկեան» Աշակերտական
Մրցանքը Կը Շարունակուի Մեծ Խանդավառութեամբ
Սկիզբը Էջ 02
Մրցանքը կ՚ընդգրկէ հայ լեզուի եւ գրականութեան, հայոց պատմութեան, կրօնագիտական նիւթերու եւ հայ մշակոյթի վերաբերող
հարցումներ, ինչպէս նաեւ ասմունքի եւ երգի
բաժին մը: Մրցումները տեղի կ՚ունենան
խմբակներու դրութեամբ, դատական յատուկ
կազմի մը հսկողութեամբ: Մրցումները կը
տարածուին եօթը հանգրուաններու վրայ:
Առաջին հանգրուանին յաղթանակ ապահովողը եղաւ Սրբոց Հռիփսիմեանց Վարժարանը,

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Միայն Մէկ Գիր
Միայն մէ՛կ գիր, հայերէ՛ն գիր՝
Եւ մենք եղանք լոյսէ՛ երկիր:
Լոկ մէ՛կ հայ բառ՝
Եւ մենք դարձանք հրաշքի դար
ոսկեբարբառ:
Միայն մէ՛կ էջ՝ եւ ունեցանք
Մէկ օրուան մէջ լոյսի՜ չափ կեանք:
Միայն գրի՛չ մը հայաշունչ՝
Եւ հա՛յ դարձուց ու խօսեցուց
ան՝ ցեղ մը մունջ:
Լոկ մէ՛կ հայ գիր մագաղաթեայ՝
Եւ ունեցանք ազգի հսկա՛յ
միտք ու հասակ,
Արեւին տակ Անո՛ւն դարձանք:
Միայն Մաշտո՛ց մը -- հրաշք մարդ՝
Եւ ունեցանք մենք Արարա՛տ
ոսկեգագաթ:
Միայն մէ՛կ գիր,
գի՛ր Մեսրոպեան՝
Եւ մենք եղանք լոյսի՜ երկիր
-- Մե՛ծ Հայաստան:
ԺԱԳ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

10

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ

իսկ երկրորդին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի Դպրեվանքը:
Յիշեցնենք, որ բոլոր մրցումները տեղի կ՚ունենան Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի սրահին մէջ:
Զտումի մնացեալ հանգրուանները նախատեսուած են 14 Մարտին, կիսաւարտական
մրցումները տեղի պիտի ունենան 28 Մարտին
եւ 4 Ապրիլին, իսկ աւարտական մրցումը՝ 25
Ապրիլ 2020-ի երեկոյեան:
Մրցումներուն ներկայ կրնան գտնուիլ բոլոր
փափաքողները՝ աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ
ծնողներ:

Համացանցի Վրայ
Վարչապետ Փաշինեան Այցելեց Ծանր Վիճակի Մէջ Գտնուող
13ամեայ Պարմանուհիին
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ֆէյսպուքեան իր էջին գրառում կատարած է:
«Այսօր այցելեցի Սուրբ Աստուածամայր
բժշկական կեդրոնի վերակենդանացման
բաժանմունք գտնուող, 13-ամեայ գիւմրեցի
Նազելի Խաչատրեանին։
Շատերս կը ցաւինք այս աղջնակի եւ անոր
սպաննուած մայրիկի համար, բայց եկէք ի
վերջոյ խոստովանինք, որ այս աղջնակն ու
անոր մայրը զոհ են նաեւ այն մտայնութեան,
թէ բռնութիւնն ընդհանրապէս եւ կանանց

նկատմամբ բռնութիւնը՝ մասնաւորապէս, կրնայ
ունենալ որեւէ արդարացում»,-նշած է ան:

ԳՈՌ ԱՌՈՒՇԱՆԵԱՆ
(1999)
«Իտալական յոյզեր»

Ուրբ Շբթ
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ԿՈՉ

Պսակաձեւ Ժահրով Վարակուողներու Թիւը Հասաւ 41ի.
Անոր Թիւը Երէկ 9 Հոգիի Յաւելում Արձանագրեց
Սկիզբը Էջ 01
Երէկուայ տուեալներուն մէջ կարեւոր երեւոյթ կը կազմէր երկրին
մէջ վարակուածներու թիւը, որոնք
տեղական հիւանդանոցի մը աշխատողներն են: Անոնք վարակը ստա-

ցած են հիւանդանոցին մէջ բուժուող
ժահրը կրող հիւանդէ մը:
Կարգ մը աղբիւրներ նշեցին, որ մինչեւ օրս արձանագրուած հիւանդներէն չորսին վիճակը մտահոգիչ է,
մնացեալինը՝ կայուն:

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Լոյս Տեսաւ Մատեան Ողբերգութեան Աղօթագիրքը՝
Լաթակազմ Եւ Փակաթելով Թղթակազմ
Տարբերակներով
Հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ հրատարակչատունէն լոյս կը տեսնէ Ս. Գրիգոր Նարեկացիին
«Մատեան ողբերգութեան» աղօթագիրքը,
որուն աշխարհաբար թարգմանութիւնը
կատարած է Թորգոմ Եպս. Գուշակեանը։
Այս հրատարակութեան մէջ բառերու եւ
լեզուական հնացած ձեւերու շատ թեթեւ
փոփոխութիւններ կատարուած են՝ լեզուն
պատշաճեցնելու համար արդի աշխարհաբարին։
Գիրքը ունի իր թէ՛ լաթակազմ եւ թէ փակաթելով թղթակազմ տարբերակները՝ բարակ
եւ եզրերը ոսկեզօծ թերթերով։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Ս. Յարութեան Տօնին Առիթով

Ընկերային Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020

ՄԱՀԱԶԴ
Տէր եւ Տիկին Նահապետ եւ Թինա Թագաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Աստղիկ Աբիկեան եւ զաւակը
Տիկին Շողիկ Թագաճեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկին Զարէհ եւ Սեւան Աւագեան եւ զաւակունք
Օրդ. Մարի Թագաճեան
Տէր եւ Տիկին Վիգէն եւ Վերա Թագաճեան եւ զաւակունք
Թագաճեան, Համալեան, Աբիկեան, Աւագեան, Սարեան, Թոգաթլեան,
Դաւիթեան, Հոյիքեան, Միքայելեան, Հաննեյեան, Պոյաճեան, Եագուպ
ընտանիքներ եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, մեծ հօր,
եղբօր եւ հարազատին՝

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹԱԳԱՃԵԱՆի

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 8 Մարտ 2020-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Երեքշաբթի,
10 Մարտ 2020-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի
Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման
արարողութեան Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ ՍամուէլեանԵռագոյն» սրահին մէջ, Երեքշաբթի 10 Մարտ եւ Չորեքշաբթի, 11
Մարտ կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:
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«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

¸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:
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