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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Այս Պահուն Հայաստանի Մէջ Պսակաձեւ Ժահրով
Վարակուած 13 Անձ Կայ
ՀՀ առողջապահութեան նախարար Արսէն
Թորոսեան Մարտ 13-ին յայտնած է, որ այս
պահուն Հայաստանի մէջ պսակաւոր ժահրով
վարակուած 8 դէպք կայ:
«Երկուքի մասին լուրը քիչ առաջ հաստատուած է, անոնք նոյն շրջանակէն են,
ինչ նախկին 3 դէպքը»,- ըսած է նախարարը:
Թորոսեան տեղեկացուցած է, որ մեկուսացածներէն 31-ի քննութեան արդիւնքները
պարզ պիտի ըլլայ երեկոյեան:
Նշենք, որ նախարարի յայտարարութենէն ետք, մինչեւ երեկոյ 5 նոր
վարակուածներ գրանցուած են, ընդհանուր թիւը հասցնելով 13ի:

Հայաստանը Կը Զօրացնէ Ներքին Ջանքերու
Զօրաշարժը՝ Վրաստանի եւ Իրանի Հետ Սերտ
Համակարգումով. Զոհրապ Մնացականեան
Պսակաձեւ Ժահրով վարակուած պաշտօնապէս գրանցուած հիւանդներուն
թիւը Լիբանանի մէջ երէկ հասաւ 78ի: Ճաշարաններն ու հաւաքավայրեր
փակ մնացին անդամալուծելով երկիրը:
Այս իրավիճակին ի տես քաղաքացիներէն շատեր սկսան մնալ իրենց տան
մէջ անձնական նախաձեռնութեամբ մինչ քաղաքական կողմերէն կոչեր եղան
կառավարութեան աւելի պատասխանատու կեցուածք որդեգրել:
Այս վիճակը աւելի եւս վատթարացաւ նախորդող գիշեր պատահած
աւազամրրիկով: Երէկ ճամբաները անճանաչելի դարձած էին անոր գործած
աւերին պատճառով:
Պսակաձեւ ժահրին դէմ շղթայազերծուած պայքարի ծիրէն ներս Լիբանանի
տարածքին գործող բոլոր դրամատուները վաղը եւս փակ պիտի պահեն
իրենց դռները։
Նշենք, որ երէկ դրամատուները ամբողջական հականեխման սկսած են
ենթարկուիլ։
Դրամատուներու փակ մնալու ժամկէտին մասին յստակ տուեալներ չեն
հաղորդուիր, սակայն կան աղբիւրներ, որոնք կը նշեն, որ յառաջիկայ
Երկուշաբթի օր անոնք պիտի վերաբանան իրենց դռները։
Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա իր կարգին ելոյթ մը ունենալով
զգուշացուց քաղաքացիները պսակաձեւ ժահրէն եւ տուաւ կարգ մը
նախազգուշական ցուցմունքներ:
Հակառակ աննախատեսելի իրավիճակին, Լիբանանի Կրթութեան նախարարը երէկ յայտարարեց, որ պետական քննութիւնները անպայման պիտի տեղի
ունենան: Այս յայտարարութիւնը, որոշ աղմուկ բարձրացուց աշակերտական
եւ ուսուցչական շրջանակներուն մէջ:
Շար. Էջ 08

ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան Twitter-ի իր էջով անդրադարձած է ՀՀ-ի մէջ պսակաձեւ
ժահրի կանխարգիլման քայլերուն։
«Պսակաձեւ ժահրի արդիւնաւէտ
կանխարգիլման նպատակով՝ Հայաստանը կը զօրացնէ ներքին ջանքերու
զօրաշարժը՝ հարեւան Վրաստանի եւ
Իրանի հետ սերտ համակարգումով:
Մշտական կապի մէջ եմ գործընկեր Տաւիտ Զալգալիանիի հետ՝ խթանելու
համատեղ պաշտպանական քայլերը: Յետագայ համատեղ գործողութիւններ
կը սպասուին Իրանի հետ»,- գրած է Մնացականեան:

Ատրպէյճանի Մէջ Ժողովրդավարութեան Ցած
Չափանիշները Խոչընդոտ Են Խաղաղ
Գործընթացի Համար. Աննա Նաղդալեան

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

Վարակուած են 145,308, մահացած են 5,416,
բուժուած են 70,921 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝

Վարակուածներու թիւ՝ 78, մահացածներ 3
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝

Վարակուածներու թիւ՝ 13, մահացածներ 0

Միջազգային առումով աշխարհի տարածքին երէկ գրանցուած են՝

10,752 նոր վարակուածներ, 442 մահացածներ

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեանն արձագանգած է Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի՝ խորհրդարանի մէջ հնչեցուցած ելոյթին:
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակի մեկ-նաբանութեան մէջ նշուած է.
«Ատրպէյճանի նախագահը նորանշա-նակ խորհրդարանի բացման նիստին
հանդէս եկած է ընդարձակ ելոյթով, ուր, հերթական անգամ, տեղ գտած
են Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի հանդէպ ատելութեան խօսքի յստակ
դրսեւորումներ:
Շար. Էջ 02
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Հայաստանի Եպիսկոպոսների Յայտարարութիւնը
Քորոնավիրուսի Համավարակի Վերաբերեալ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի նախագահութեամբ
Հայաստանի եպիսկոպոսները
քորոնավիրուսի համավարակի
վերաբերեալ մարտի 13-ին հանդէս են եկել հետեւեալ յայտարարութեամբ.
«Մտահոգութեամբ ենք անդրադառնում աշխարհում, ինչպէս
եւ մեր երկրում քորոնավիրուսի
համավարակի հետեւանքով ստեղծուած կացութեանը: Աղօթում ենք
համաւարակից մահացածների
հոգիների հանգստութեան համար,
մեր զօրակցութիւնը բերում նրանց
ընտանիքներին եւ շուտափոյթ
ապաքինում մաղթում բոլոր
հիւանդներին:
Յորդորում ենք մեր ժողովրդի

զաւակներին
հանդէս
բերել
առաւելագոյն զգօնութիւն ու
պատասխանատուութիւն, հետեւողականութեամբ ու ամենայն
լրջութեամբ պահպանել մասնագիտացուած կառոյցների կողմից
սահմանուած պահանջներն ու ցուցումները եւ իրականացնել համավարակի կանխարգելման բոլոր
միջոցառումները:
Մեր Եկեղեցին միշտ իրականացրել
է իր հոգեփրկչական ծառայութիւնը
եւ այսօր եւս շարունակելու է տէրունապատուէր իր առաքելութեան
բնականոն ընթացքը` հոգեւոր
խնամք մատուցելով իր հաւատաւոր
զաւակներին, քաջալերելով ամուր
մնալու հաւատքի մէջ, առ Աստուած
հաւատքով եւ աղօթքով դիմագրաւելու դժուարութիւններն ու նեղու-

թիւնները։
Աղօթք ենք բարձրացնում
աշխարհի
խաղաղութեան,
մարդկութեան առաջ յառնած
վտանգների ու սպառնալիքների շուտափոյթ յաղթահարման
համար: Հայցում ենք նաեւ Տիրոջ
օգնականութիւնն առողջութեան
եւ կազդուրման կարիք ունեցողներին, իրենց տքնաջան ծառայութիւնը բերող բժիշկներին եւ
առողջապահութեան ոլորտի
կարեւոր սպասաւորութեան մէջ
ներգրաւուած բոլոր անձանց:
Թող մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի
սէրը, շնորհները եւ ամենառատ
ողորմութիւնը լինեն բոլորի հետ.
ամէն»։
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Ատրպէյճանի Մէջ Ժողովրդավարութեան Ցած Չափանիշները
Խոչընդոտ Են Խաղաղ Գործընթացի Համար. Աննա Նաղդալեան
Սկիզբը Էջ 01
Վերջին
խորհրդարանական
ընտրութիւններու արդիւնքներու
օրինականութեան ցած մակարդակը,
քաղաքական եւ ժողովրդավարական բարեփոխումներ կատարելու
անկարողութիւնը Ատրպէյճանի
իշխանութիւնները կը փորձեն
քօղարկել յարձակողական, անհիմն
եւ մտացածին պնդումներով, որոնք
Հայաստանէն եւ հայ ժողովուրդէն
բացի կ՝ուղղուին նաեւ եւրոպական երկիրներուն, եւրոպական
կառոյցներուն, Ատրպէյճանի մէջ
ընտրութիւնները
դիտարկած
միջազգային դիտորդական առաքելութեան:
Յատկապէս մտահոգիչ է, որ
Ատրպէյճանի ղեկավարութիւնը կը

փորձէ իր անհիմն մեղադրանքներուն մէջ խաղարկել կրօնական
քարտը՝ մէկ կողմէն եւրոպական
երկիրները մեղադրելով կրօնական
հողի վրայ գաղթականներու իրաւունքներու խախտումներուն մէջ,
իսկ միւս կողմէն՝ կրօնական համերաշխութեան կոչեր ընելով ԼՂ
հակամարտութեան ծիրէն ներս:
Ատրպէյճանի նախագահին կողմէ
պատմական եւ աշխարհագրական
նոր ‹‹յայտնագործութիւններով››
ուղեկցուող հայ ժողովուրդի հանդէպ թշնամանքի քարոզը արմատապէս կը հակասէ վերջին շրջանին խաղաղութեան համար բարենպաստ միջավայր ձեւաւորելու եւ
ժողովուրդները խաղաղութեան
նախապատրաստելու Ատրպէյճանի
յանձնառութիւններուն:

Այս տեսակէտէն պէտք է փաստել,
որ Ատրպէյճանի մէջ ժողովրդավարութեան եւ մարդու իրաւունքներու առկայ խիստ ցած չափանիշները լրջօրէն կը խոչընդոտեն ԼՂ
խաղաղ գործընթացի առաջմղումը,
մասնաւորապէս այդ գործընթացին
ծիրէն ներս ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու իրականացման:
Սեփական օրինականութիւնը հարեւան ժողովուրդի հանդէպ ատելութեան եւ միջազգային համայնքի հանդէպ անվստահութեան
վրայ կառուցելու Ադրբեջանի
բարձրագոյն ղեկավարութեան
փորձերը անպատասխանատու
են եւ կրնան վտանգել տարածաշրջանի խաղաղութիւնը եւ
անվտանգութիւնը»:

Ատրպէյճանը Գնդացիրով Կրակած է Իջեւանի Մարտական
Դիրքերու Ուղղութեամբ. ՊՆ Պօսնակ
«Մարտ 13-ին, ժամը 12-12:30–ին,
Իջեւանի ուղղութեամբ հակառակորդը գնդացիրով կրակած է հայկական մարտական դիրքերու
ուղղութեամբ` խախտելով հրադարարը: Կրակոցներու հետեւանքով
որեւէ վնաս չենք կրած, տուժածներ
չկան». «Սփութնիկ Արմէնիա»-ին
ըսած է պաշտպանութեան նախարարի մամուլի խօսնակ Շուշան
Ստեփանեան: Ան յայտնած է, որ
ատրպէյճանական կողմի տարածած
լուրերը, թէ հայկական զինուժը կրակ
բացած է Ատրպէյճանի Ապասպէյլի
գիւղի ուղղութեամբ, իրականութեան

չեն համապատասխաներ:
Ստեփանեանի խօսքով` հակառակորդին կրակոցները լռած են

հայկական կողմի պատասխան կրակոցներէն ետք:

Պսակաձեւ Ժահրի Դէմ
Պայքարի Ծիրէն Ներս
Իրանեան Բանակը Պիտի
Ցրուէ Փողոցը Գտնուող
Քաղաքացիները

Իրանեան բանակի շտապի պետը
այսօր ուշագրաւ յայտարարութիւն
մը կատարելով նշած է, որ բանակը
աշխուժ կերպով պիտի մասնակցի քաղաքացիները փողոցներէն
հեռացնելու աշխատանքներուն։
Զօր. Մոհամմատ Պաքէրի նաեւ
նշած է, որ այս առաքելութիւնը
պիտի իրականացուի առաջիկայ 24
ժամերուն ընթացքին եւ անշուշտ կը
տեղադրուի «Քորոնա» վարակին
դէմ ընթացք առած պայքարի շրջանակներուն մէջ։
Նշենք, որ Հայաստանի հարեւան
Իրանի մէջ «Քորոնա» վարակին
հետեւանքով մահացածներու թիւը
հասած է 514-ի, իսկ վարակակիրներուն ընդհանուր թիւն է ՝
11364։

Կարօ Փայլանի Կոչ Կ՛ընէ
Փակելու Դպրոցները

Թուրքիոյ քրտական «Ժողովուրդներու դեմոկրատական» կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Կարօ
Փայլանը արձագանգած է Թուրքիոյ
մէջ պսակաձեւ ժահրի առաջին
դէպքի գրանցման վերաբերեալ։
Կարօ Փայլան Twitter–ի իր էջին
պատկան մարմիններուն կոչ ըրած
է պսակաձեւ ժահրի տարածման
դէմ առնելու եւ քաղաքացիներու
անվտանգութիւնն ապահովելու
համար 15 օրով դադրեցնել մանկապարտէզներու աշխատանքը եւ
դպրոցներու ու համալսարաններու
դասերը։
Նշենք, որ 11 մարտին Թուրքիոյ մէջ
առողջապահութեան նախարարը
յայտնած էր պսակաձեւ ժահրով
վարակման առաջին դէպքը Թուրքիոյ
մէջ։
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Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 3 –

Առաջին Հերթին ՀՀ-Ն Պէտք Է Փայփայի Արցախի Ինքնիշխանութիւնը.
Արցախի Նախագահի Թեկնածու Դաւիթ Բաբայեան
Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Շուտով համապետական ընտրութիւններ են Արցախի մէջ: Իր,
որպէս անկախ պետութիւն գոյերթին ընթացքին Արցախի ժողովուրդն 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 «Զարթօնք» կազմակերպած է հարցազրոյցներու
շարք մը Արցախի Հանրապետութեան նախագահութեան բոլոր
թեկնածուներուն հետ անխտիր: Այս մէկը առիթ մըն է մեր
ընթերցողներուն՝ հակիրճ կերպով սակայն մօտէն ծանօթանալու
իւրաքանչիւր թեկնածուին:
Մեր հարցազրոյցներու այս շարքին երրորդ հիւրը հանդիսացաւ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան պետ, Արցախի
Պահպանողական կուսակցութեան հիմնադիր-անդամ Դաւիթ
Բաբայեան: Իր հետ զրուցած է Երեւանի մեր աշխատակիցը:
Ստորեւ հարցազրոյցը:
«Խմբ.»

Դ

աւիթ Բաբայեանը ծնուել է 1973 թուականին Ստեփանակերտ
քաղաքում։ Միջնակարգ կրթութիւնը ստացել է Արցախում։ Աւարտել է
Երեւանի ժողովրդական տնտեսութեան ինստիտուտը՝ «Տնտեսութեան
պետական կարգաւորում» մասնագիտութեամբ, աւարտել է Հայաստանի
ամերիկեան համալսարանի քաղաքագիտութեան ֆակուլտետի եւ Կենտրոնական-եւրոպական համալսարանի (Պուտապեշդ) միջազգային յարաբերութիւնների ֆակուլտետը:
2005 թուականի մայիսին թեկնածուական թէզ է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիայի Արեւելագիտութեան ինստիտուտում եւ ստացել է պատմական գիտութիւնների
թեկնածուի գիտական աստիճան: ԼՂՀ Գրողների միութեան անդամ է: 2013
թուականին ստացել է տոցենտի գիտական կոչում:
2018 թուականի մարտին դոկտորական թէզ է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիայի Արեւելագիտութեան ինստիտուտում եւ ստացել է պատմական գիտութիւնների
դոկտորի գիտական աստիճան: Զբաղւում է նաեւ դասախօսական գործունէութեամբ Արցախի պետական համալսարանում:
1998-1999 թուականներին աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան (ԼՂՀ) արտաքին գործերի նախարարութեան քաղաքական
վարչութիւնում որպէս երկրորդ քարտուղար:
2000-2001 թուականներին ԼՂՀ ԱԳՆ քաղաքական վարչութեան քաղաքական
ծրագրաւորման բաժնի պետ: 2001 թուականի մայիսից մինչեւ դեկտեմբեր
զբաղեցրել է ԼՂՀ ԱԳՆ քաղաքական վարչութեան պետի պաշտօնը: 2001
թուականի դեկտեմբերից մինչեւ 2005 թուականի Յունուար աշխատել է
ԼՂՀ նախագահին կից բլանաւորման խմբում: 2005 թուականի փետրուարից
մինչեւ 2007 թուականի սեպտեմբեր աշխատել է որպէս Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան նախագահի օգնական: 2007 թուականի սեպտեմբերից
զբաղեցնում է ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան պետի պաշտօնը:
2013 թուականի դեկտեմբերի 28-ին նշանակուել է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան
գլխաւոր վարչութեան պետ - Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ:
2019 թուականի փետրուարի 26-ին հիմնադրել է Արցախի պահպանողական
կուսակցութիւնը, իսկ նոյն թուականի ապրիլի 17-ին ընտրուել կուսակցութեան նախագահ:
Դաւիթ Բաբայեանը 6 մենագրութիւնների հեղինակ է:

- Պարոն Բաբայեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժելու համար: Ինչպէ՞ս է ընթանում քարոզարշաւը: Նախընտրական
լարուածութիւն կա՞յ:
- Քարոզարշաւը շատ լաւ է ընթանում: Մենք հանդիպումներ ենք ունենում
տարբեր գիւղերում, մայրաքաղաք Ստեփանակերտում: Ընդհանուր առմամբ
մրցակցութիւնն, իհարկէ թէժ է, բայց այս պահի դրութեամբ մենք որեւէ
տագնապալի զարգացում չենք տեսնում:
- Ընտրուելու դէպքում ձեր խումբի հիմնական անելիքները որո՞նք են:
- Տեղեակ ենք, որ ես Արցախի Պահպանողական կուսակցութեան հիմնադիրն
եմ: Մեր հիմնական անելիքն է պահպանել մեր ձեռքբերումները, շտկենք բացերը: Մենք երբեք չպէտք է առաջնորդուենք հետեւեալ փիլիսոփայութեամբ.
Հիմնայատակ չքանդենք մեր տունը, որ նորից կառուցենք: Մենք պէտք է նոր
շինութիւններ կառուցենք, ամրապնդենք մեր պետականութեան պատերը,
փոխաբերական իմաստով: Պէտք է պայքարենք, որպէսզի արդարութիւն
լինի: Ամենակարեւոր բանը սա է: Մենք միշտ ասում ենքՙ այո, Ադրբեջանը
չի թաքցնում, որ մեզ ուզում է յօշոտել: Բայց մեր ամենամեծ վտանգը ներսից
է գալիս: Մենք պէտք է ստեղծենք պետականաշինութեան առումով նորմալ
մթնոլորտ: Պայքարենք տարբեր վատ երեւոյթների, կաշառակերութեան դէմ:
Աշխատանքի լայն դաշտ կայ: Մենք շրջակայ միջավայրի անվտանգութեան
համար ենք պայքարելու: Մեր մտաւորականութեան, կրթութեան ոլորտում
լաւը պահպանելու, նորը ներդնելու համար ենք պայքարելու: Բնական է,
յատուկ ուշադրութիւն ենք դարձնելու անվտանգութեանը: Պէտք է ճիշդ
աշխարհաքաղաքականութիւն վարենք:
- Պարոն Բաբայեան, Դուք երկար տարիներ հենց պետական ոլորտում էք աշխատելՙ որպէս նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի
տեղակալ: Այս հանգամանքը ընտրապայքարի մէջ մտնելիս կամ այժմ
քարոզարշաւի ժամանակ Ձեզ օգնո՞ւմ թէ խանգարում է:
- Միանշանակ սա շատ օգտակար է: Պետական ու քաղաքական գործչի
ամենալաւ բնորոշիչը հենց պետական համակարգում պարկեշտ ծառայելն
ու մաքուր մնալն է: Թէ դա ստացւում է, ուրեմն այդ առաջնորդների հետեւից
պէտք է գնանք: Մեզ պէտք չեն փողոցից եկած պատահականութիւններ,
որոնք աշխատանքի փորձ չունեն, միայն խօսում են: Դա անպայման
խանգարելու է: Աշխատելով պետական համակարգում, ծանօթ լինելով
տարբեր ոլորտներին, իմանալով ամեն ինչի մասին աւելի լաւ, բնականաբար
օգնում է: Կան տեմակոկներ, որոնք այս փաստը շահարկում են: Բայց եթէ
մարդ նորմալ բանականութիւն ու մտածողութիւն ունի, կը հասկանայ, որ
սա դրական բնորոշիչ է:
- Արցախցիներն ինչպէ՞ս են տրամադրուած ընտրութիւններին: Փոքր
Արցախում 14 նախագահի թեկնածու կայ առաջադրուած: Ինչպէ՞ս
են բնակիչները վերաբերւում: Եւ արդեօք Դուք այս հանգամանքը
համարո՞ւմ էք ժողովրդավարութեան դրսեւորում թէ հակառակըՙ
պառակտման:
- Այո, փոքրիկ Արցախում 14 թեկնածու դա մի քիչ շատ է: Ես ուզում եմ ոչ թէ
քանակին, այլ որակին գնահատական տալ: Մեր կուսակցութիւնը պայքարում
է ու ուզում է, որ գաղափարախօսական պայքար լինի: Մենք չենք ուզում,
որ գաղափարախօսականը վերածուի գաղապոռախօսական (նկատի ունի
պոռոտախօս բառը-խմբ.) պայքարի վերածուի:
Շար. Էջ 06
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Հայրենի Տուեալներ

Հայաստանի Դատական Համակարգը Հիմնականին Մէջ Անկախութիւն
Չի Ցուցաբերեր. Ուաշինկթըն
Միացեալ Նահանգներու արտաքին
գործոց նախարարութիւնը հրապարակած է Հայաստանին վերաբերող մարդկային իրաւունքներու
պաշտպանութեան
նուիրուած
տարեկան զեկոյցը, որուն մէջ կը
նշուի, որ 2019-ին Հայաստանի
կառավարութիւնը քայլերու ձեռնարկած է թէ՛ նախկին եւ թէ
ներկայ պաշտօնատարներու կողմէ
զեղծարարութիւնները հետաքննելու եւ մեղաւորները պատժելու ուղղութեամբ: Այս մասին կը հաղորդէ
Lragir.am-ը։
Կը նշուի այն հանգամանքը, որ
ամբողջ տարուան ընթացքին
շարունակուած է 1 Մարտի գործով դատաքննութիւնը, յիշելով
անոր գծով առաջադրուած շարք
մը մեղադրանքները՝ սահմանադրական կարգի տապալում, զեղծարարութիւններ եւ ձեռք բերուած
ապացոյցներու կեղծում:
Նախարարութիւնը կ՛անդրադառնայ նաեւ Հայաստանի մասին
Եւրոպայի խորհուրդի մարդկային իրաւունքներու յանձնակատար Տունիա Միաթովիչի հրապարակած զեկոյցին, որուն մէջ կը
նշուի, որ «մեղաւորները պատասխանատուութեան ենթարկելու քայ-

լերը պէտք է կատարուին զգոյշ եւ
խստօրէն համապատասխանեն
օրէնքի գերակայութեան, դատարաններու անկախութեան եւ
թափանցիկութեան»:
«4 Յունիսին խորհրդարանը
ընդունեց օրէնք՝ Մարտ 2008-ին
յետընտրական բռնութեան զոհերուն
օգնութիւն ցուցաբերելու մասին, իսկ
5 Սեպտեմբերին կառավարութիւնը
յատկացուց 720 միլիոն դրամ (1.5
միլիոն տոլար)՝ զոհերուն եւ անոնց
ընտանիքներուն օգնելու համար»,
կ՛ըսուի զեկոյցին մէջ:
Հոն անդրադարձ կայ նաեւ զեղծարարութեան դէմ պայքարին եւ
կը նշուի, որ Հայաստանի մէջ տեղի
ունեցած թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք իշխանութիւնները
հետաքննութիւններու սկսած են՝
բացայայտելով համակարգային
զեղծարարութիւն՝ աւելցնելով.
«Կառավարութիւնը բազմաթիւ
քրէական գործեր յարուցեց նախկին պաշտօնատարներու, անոնց
հարազատներուն, խորհրդարանականներու եւ որոշ պարագաներու՝ դատական մարմիններու ներկայացուցիչներու եւ անոնց հարազատներուն մասնակցութեամբ:
Կառավարութիւնը նման գործեր

յարուցուցած է նաեւ խումբ մը ներկայ
պաշտօնատարներու նկատմամբ»:
Նախարարութիւնը կ՛անդրադառնայ նաեւ Հայաստանի դատական համակարգի հարցերուն:
«Թէեւ օրէնքը կ՛ենթադրէ անկախ
դատական համակարգ, դատական
համակարգը հիմնականին մէջ
անկախութիւն չի ցուցաբերեր:
2018-ին տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխութիւններէն ետք եւս
դատական համակարգին նկատմամբ
հասարակութեան անվստահու-

թեան մակարդակը բարձր կը մնայ»,
կ՛ըսուի զեկոյցին մէջ:
1980-ականներու վերջաւորութեան
եւ 90-ականներու սկիզբը Ատրպէյճանէն գաղթած անձերուն հարցով կը նշուի, որ Հայաստանի
կառավարութիւնը քայլերու ձեռնարկած է անոնց ապաստան
տալու: Գրուած է, որ Հայաստանի
կառավարութիւնը 1.5 միլիառ դրամ
յատկացուցած է 112 գաղթական
ընտանիքներու բնակարան յատկացնելու համար:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Պսակաձեւ Ժահրը Կանխարգիլելու
Համար Հայաստան Ուղարկուած Են
Բժշկական Պարագաներ
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան շրջանի գրասենեակը արձագանգելով` ՀՀ
Առողջապահութեան նախարարութեան եւ Սփիւռքի գործերու
գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի խնդրանքին, Հայաստան
ուղարկած է մեծաքանակ բժշկական
պարագաներ:
Պսակաձեւ ժահրի (COVID-19)
տարածման վտանգը կանխելու,
իսկ տարածման պարագային
իրավիճակը վերահսկելի դարձնելու նպատակով Հայաստան
ուղարկուած է մեծ քանակով կանխարգելիչ, պաշտպանիչ, ինչպէս
նաեւ ախտահանիչ բժշկական
պարագաներ, ներառեալ` բժշկական
պաշտպանիչ հանդերձանք, դէմքի
շնչառական դիմակներ, ախտահարիչ հեղուկներու համար յատուկ
շիշեր, ախտահանիչներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, թուային ջերմաչափեր եւ այլ միջոցներ:
Փետրուար 28-ին Հայաստանի
մէջ արձանագրուած է պսակաձեւ
ժահրով վարակուած առաջին

դէպքը: Այս պահուն Հայաստանի
մէջ արձանագրուած է Պսակաձեւ
ժահրի 13 դէպք:
Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը Պսակաձեւ ժահրը յայտարարած է
համաշխարհային համաճարակ:
Առողջապահութեան նախարարութիւնը կը ձեռնարկէ համապատասխան միջոցներ Հայաստանի
մէջ ժահրի հնարաւոր տարածումը
կանխելու համար:

Իրանի Մէջ Բնակող ՀՀ
Քաղաքացիութիւն Չունեցող
Հայերը Հայաստան Տեղափոխուելու
Ցանկութիւն Յայտնած Են

ՀՀ սփիւռքի յանձնակատարի գրասենեակ դիմած են Իրան բնակող,
Հայաստանի քաղաքացիութիւն չունեցող հայեր՝ Հայաստան տեղափոխուելու համար: Պետութիւնը
կը փորձէ անոնց օգնելու ձեւաչափ
գտնել:
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի,
Պսակաւոր ժահրի կանխարգիլման
հարցերով յանձնաժողովի նիստէն
ետք՝ լրագրողներու հետ զրոյցին
ընթացքին յայտնած է յանձնակատար Զարեհ Սինանեան:
«Սփիւռքէն դիմումներ կան,
սակայն շատ քիչ: Անձ կայ, որ Իրան
կը բնակի, ՀՀ քաղաքացի չէ, եւ

կ՝ուզէ որեւէ ձեւով Հայաստան գալ:
Կը փորձենք այդ մարդոց օգնելու
ձեւաչափ գտնել, սակայն դժուար է
օգնել այն իմաստով, որ քաղաքացի
չեն: Եւ մենք այն աստիճանի
պարտաւորութիւն չունինք, ինչպէս
ունինք ՀՀ քաղաքացիներու նկատմամբ»,- ըսած է Սինանեանը:
Յատկապէս կը դիմեն Իրանէն: 5-էն
քիչ դիմած են: Յանձնակատարը
վստահեցուցած է, որ կը փորձեն այդ
մարդոց օգնելու ձեւաչափ գտնել,
սակայն դեռ չունին:
Կիրակի օրը Իտալիայէն Հայաստան
պիտի տեղափոխուի ՀՀ 100
քաղաքացի:
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Մասնագէտները Հայաստան Ժամանողներուն Կը Յորդորեն Հետեւիլ
Ինքնամեկուսացման Ցուցմունքներուն

Հայաստանի մէջ պսակաձեւ ժահրով
վարակուած անձերու հետ շփման
ամբողջ շրջանակը յայտնաբերուած

է եւ մեկուսացուած: Այս մասին, ըստ
Armenpress.am-ի, յայտնած է ՀՀ ԱՆ
Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ
կանխարգիլման ազգային կեդրոնի
վարակիչ հիւանդութիւններու համաճարակաբանութեան բաժնի պետ
Լիանա Թորոսեան:
«Շփման մէջ եղողները կը մեկուսացուին, անոնք կը գտնուին 14-օրեայ հսկողութեան տակ՝ առանձին
շինութեան մէջ: Սահմաններուն վրայ
կը շարունակուի խիստ վերահսկողութիւնը: Արտերկրէն ժամանող-

ները սահմանային բոլոր անցման
կէտերուն վրայ կը ջերմաչափուին,
խնդիրներու պարագային կը տեղափոխուին համապատասխան բժըշկական հաստատութիւններ: Եթէ
ախտանշանները բացակայ են՝ կը
մեկուսացուին տան պայմաններու
մէջ»,- նշած է Լիանա Թորոսեան:
Ան յորդորած է Հայաստան վերադարձողներուն ականջալուր ըլլալ,
հետամուտ ըլլալ առողջապահական
մարմիններու խորհուրդներուն:
«Ինքնամեկուսացում ըսուածը

ինքնանպատակ չէ, անիկա նախատեսուած է տուեալ անձի առողջական վիճակի վերահսկողութեան
ապահովման, ինչպէս նաեւ միջավայրը առաւել անվտանգ դարձնելու
համար»,- ըսած է ան:
Լիանա Թորոսեան ընդգծած է, որ
հնարաւոր բոլոր քայլերը կ՝իրականացուին թէ՛ հնարաւոր դէպքերը
արագ յայտնաբերելու, թէ՛ բժշկական
օգնութիւնը պատշաճ կարգով կազմակերպելու համար:

Համբերութեամբ Դիմագրաւենք Ամէն Տեսակի Դժուարութիւնները.
Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ
Այս օրերուն ողջ աշխարհը բռնուած
է պսակաւոր ժահրի պատճառած
համաճարակ հիւանդութեամբ։
Չինաստանէն ծայր առած, արագաւազ նժոյգի նման, կ՝արշաւէ, ամէն
տեղ ահ ու սարսափ տարածելով.
պետութիւններն ու միջազգային
կազմակերպութիւնները ի տես եւ
ի լուր այս նոր տեսակ Աժդահակի՝
հնարաւոր ամէն միջոցի կը դիմեն
անոր առթող վնասը նուազագոյնի
իջեցնելու։
Ի շարս տասնեակ երկիրներու՝
Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնը եւս անմասն չէ այս Աժդահակ
հիւանդութենէն, որուն հետեւանքով
հազարաւորներ վարակուած են
եւ հարիւրաւորներ ալ մահացած։
Միջազգային լրատուամիջոցները
ուղղակի եւ անուղղակի ահազանգ կը
հնչեցնեն եւ կը թելադրեն, կը յորդորեն
բոլորը՝ նախազգուշական միջոցներու դիմելու ինքնապաշտպանութեան համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան կառավարութիւնն ու պատկան պատասխանատու կառոյցներն
ու այրերը իրենց գերագոյնը ի գործ
կը դնեն որպէսզի կարենան ոչ
միայն առաջքը առնել այս հիւանդութեան տարածման, այլ մանաւանդ որքան հնարաւոր է բուժումը
վարակուածները իրագործելու։
Իրանահայ համայնքը եւս՝ Թեհրանի, Սպահանի, Թաւրիզի եւ
Ուրմիոյի մէջ իր ղեկավարութեան
առաջնորդութեամբ՝ կ՝աշխատի իր
հաւատացեալները հեռու պահել այս
հիւանդութենէն։
Թեհրանի մէջ մեր ազգային իշխանութիւնը՝ Պատգամաւորական Ժողովի դիւանը, Թեմական Խորհուրդը
իր բոլոր օժանդակ կառոյցներով
գործի լծուած է այս ուղղութեամբ,
որպէսզի կարենայ առաջքը առնել այս
հիւանդութեան եւ մեր ժողովուրդը
զերծ պահել անկէ։ Սակայն մարդ
ենք եւ որեւէ մէկ վայրկեան կրնայ
մեզմէ ոեւէ մէկը վարակուիլ, հետեւաբար պատասխանատւութեան

բարձրագոյն գիտակցութեամբ պէտք
է գործել։
Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր Դոկտ.
Կարէն Խանլարեան շնորհակալ
արշաւով մը ժողովուրդը լուսաբանեց
եւ անհրաժեշտ բացատրութիւններով
զգաստութեան հրաւիրեց։ Թեմական
Խորհուրդը Բժշկական Միութեան
պատրաստած պրոշիւռը տպեց եւ
բաժնեց եւ կեանքի կոչեց յատուկ
շտապ. Իրան-Հայաստան առեւտուրի
պալատի նախագահ՝ Տիար Հերուիկ
Եարիջանեանը իր գործարար ընկերներով գնահատելի աշխատանք
կը տանի, նիւթական միջոցներով
անհրաժեշտ օժանդակութեամբ
ժողովուրդի մտահոգութիւնը նուազեցնելու։
Մենք մեր Կրօնական եւ Թեմական
Խորհուրդներուն
հետ
խորհրդակցութեամբ առկախեցինք եկեղեցական բոլոր արարողութիւնները, ներառեալ Կիրակի
եւ Ուրբաթ օրերու Ս. պատարագն
ու Մեծ պահոց շրջանին տեղի
ունենալիք Արեւագալի եւ հսկումի
հոգեպարար արարողութիւնները,
բան մը, որ բաւական ծանր եղաւ
մեզի համար, առաւել թելադրեցինք
մեր ժողովուրդի զաւակներուն, որ
ննջեցեալներու թաղման եւ կամ
քառասունքի, տարելիցի առիթով
զգուշանան հաւաքուելէ եւ այդ
առիթներով փոխան հոգեպատառի եւ
հոգեճաշի նուիրատւութիւններ ընելու բարեսիրական միութիւններուն
եւ հաստատութիւններուն։ Այս առիթով մեր թելադրանքն է մեր միութիւններուն, որ որքան կարելի է
հաւաքներէն հեռու մնան։
Այս բոլորը կ՝ըսենք ու կը գրենք
սիրելի ժողովուրդ առ ի գիտութիւն
եւ նկատառում. սակայն պիտի
իմանաք, որ բաներ կան, որոնց
լուծումը մեր ձեռքն է, իսկ բաներ
ալ կան, որոնց լուծումը մեզմէ
վեր է։ Ահա այս պարագային
բոլորս կոչուած ենք հետեւելու
պետական պատասխանատունե-

րու յորդորներուն, անշեղօրէն գործադրելու մեր եւ մեր ազգային իշխանութեան թելադրութիւններն ու յորդորները։
Ի վերայ այսր ամենայնի, որպէս
հաւատացեալ քրիստոնեաներ,
պարտինք աղօթքով մենք մեզ
զօրացնել, վերանորոգել մեր
հաւատքը եւ վառ յոյսով ապրիլ մեր
կեանքը։ Դառն փորձութեան շրջան
է, որուն մէջէն կ՝անցնինք։ Որպէս
ժողովուրդ յաճախ դիմագրաւուած
ենք նման դժուարութիւններ,
ենթարկուած ենք չարչարանքներու
եւ հալածանքներու, մահուան ձորի
մէջ անցեալ ենք, եւ սակայն երբեք
չենք յուսահատած, ընդհակառակը՝
հաւատքով ժայռացած դիմադրած ենք։ Կը հաւատանք, որ այս
փորձանքն ալ պիտի անցնի։
Այս առիթով մեր կոչն է մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն, որ
շարունակ եւ անձանձրոյթ աղօթեն՝
վստահ ըլլալով, որ Աստւած պիտի
լսէ մեր ձայնը։ Աղօթենք իրարու

համար, մեր ծննդավայր Իրանի եւ
իր ժողովուրդի, ինչպէս նաեւ մեր
պատմական հայրենիքի, Արցախի եւ
ողջ աշխարհի համար. մի մոռնաք,
որ աղօթքը բուժիչ զօրութիւն ունի եւ
հաւատացեալները հոգիով իրարու
կը կապէ։
Սաղմոսերգու մարգարէն կ՝երգէ.Օրհնաբանէ՛ Տիրոջ, որ անձս,
եւ մի՛ մոռնար անոր բոլոր պարգեւները.
Ան է, որ կը քաւէ բոլոր մեղքերդ,
կը բժշկէ բոլոր հիւանդութիւններդ.
Ան է, որ կեանքդ կը փրկէ
կորուստէ եւ իր սիրով ու գթութեամբ կը պարուրէ քեզի.
Ան է, որ իր բարիքներով կը լեցնէ
կեանքդ, այնպէս, որ արծիւներու
պէս միշտ երիտասարդ մնաս. (Սղ.
103(102)։2-5)։
Աստուած պահապան ըլլայ բոլորիս.
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ
ԹԵՄԻ

Լրատուութեան Գործընկեր

06

Þ³µ³Ã / 14.03.2020

Պատմութեան Շարունակականութիւնը
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԵՊԵՃԵԱՆ

«Ես թուրքիացի եմ, քաղաքացին Թուրքիոյ Հանրապետութեան:
Երկրորդ` հայ եմ: Առաւել եւս, Թուրքիոյ հայ
հաւաքականութեան մէկ մասնիկը ըլլալով հանդերձ,
միաժամանակ Հայաստանի եւ աշխարհատարած հայկական
սփիւռքին բարոյական մէկ մասնիկն եմ,անոնց ցեղակիցն եմ»:

Պ

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ

ատմութիւնը հայունն է: Այս պարագային` Թուրքիոյ հայուն, եւ
երեւի` պոլսահայ իրականութեան: Եւ ասիկա հայուն հարուստ
պատմութիւններէն մէկն է` նկատի ունենալով, որ հայկական Պոլիսը
որքա՛ն մեծ աւանդ ստեղծած է հայկական գրական, մշակութային, կրթական
եւ ազգային ժառանգութեան մէջ:
Պոլիս, 12-17 յունուար 2020: Հայկական Պոլիսը այնքան «լեցուն» է, որ
ձանձրանալու ժամանակ չկայ: Ի՛նչ խօսք, որ նոյնքան նաեւ կարելի չէ յագենալ
անկէ: Անկախ` թէ որքա՛ն յաճախականութեամբ է, որ այցելած ես այդտեղ,
բայց միշտ «հարստութիւն» մը կայ հոն եւ հայկական շունչ, որ պիտի ուզես
տեսնել եւ ընկալել:
Բերայի հայ աւետարանական եկեղեցին առաջին հայ աւետարանական
եկեղեցին է, որ հիմնուեցաւ նոյն շարժումի ստեղծումէն անմիջապէս ետք`

յուլիս 1846-ին, Պոլիս: Եկեղեցին կը պահէ իր հին եւ երբեմնի կառոյցը, ինչպէս
որ հիմնուած էր: Այս իմաստով, կ՛ապրիս պատմութիւնը իր ամբողջութեան
մէջ: Եկեղեցի յաճախող հաւատացեալներուն թիւը նուազած է գաղթի ու
ճամբորդութիւններու պատճառով, բայց կայ տակաւին առաքելութեան
կառչելու յանձնառութիւնը: Սոնա Էօզբենպէ եկեղեցւոյ քարոզիչն է: Եթէ
պաշտամունքը երկլեզու է` հայերէն եւ թուրքերէն, բայց, ի՛նչ խօսք, որ հոգին
հոն է… հայութեան մէջ: Ունին կարօտը հաղորդակցութեան, եւ ի մասնաւորի`
դուրսի գաղութներուն հետ: Կրնայի տեսնել, թէ իմ այցելութիւնս քաջալերանք
է, բայց նաեւ` կորով տալու փորձ, որ իրենք մինակ չեն:
Հրանդ Տինքի «Յիշատակի տունը» եւ իր «Ակօս» թերթի նախկին գրասենեակին մէջ զգացական, բայց նաեւ վաւերական պատմութիւն է:
Արդէն շէնքի մուտքին` գետինը, կայ յիշատակի գրութիւն մը, թէ` «Այստեղ
սպաննուեցաւ Հրանդ Տինքը»: Եւ իւրաքանչիւր նկար, խօսք, գրութիւն եւ
վաւերագրական ժապաւէն` Հրանդ Տինքի մասին, պատմութիւնն է հայուն,
որ պայքարած է իր ինքնութեան եւ արժանահաւատութեան համար:
Հրանդ կը գիտակցի, որ երկրին քաղաքացին է` «քաղաքացին Թուրքիոյ
Հանրապետութեան», բայց գիտէ նաեւ, որ ինք « հայ է»: Այն հայը, որ
անջատուած չէ իր հայրենիքէն եւ ո՛չ ալ իր ցեղակիցներէն, որոնք աշխարհով
մէկ տարածուած են: «Միաժամանակ Հայաստանի եւ աշխարհատարած
սփիւռքի բարոյական մէկ մասնիկն եմ,անոնց ցեղակիցը»:
Դարձեալ կը մտածես: Հայ ենք`տարածուած աշխարհով մէկ: Եւ այս ալ մեր
պատմութեան պարտադրած իրավիճակն է: Տարբեր ենք եւ եղանք, բայց
օտար չենք, որովհետեւ մեր հայկական ինքնութիւնը մեզ վերածած է «մէկ
մասնիկ»-ի: «Ցեղակից»-ի:
Կեդրոնական վարժարանին մէջ եմ: Կրթական օճախ մը, որ պատրաստած
է հայ ժողովուրդի մտաւորական, գրող, մանկավարժ եւ ազգային ու
հասարակական շատ մը գործիչներ: Չուշացաւ իմ փափաքս` յայտնելու
տնօրէն Սիլվա Գույումճեան-Մարկոսեանին, որ դարձեալ կ՛ուզեմ տեսնել
դպրոցին սրահը: Հոն են մեր բոլոր «մեծերը»: Իրենց նկարներով: Բայց նաեւ
հոն են անոնց հոգին ու շունչը, որոնք ապրած են ու տակաւին կ՛ապրեցնեն:
Ինչպէս նաեւ` մշակութային-գրական այն մեծ ժառանգութիւնը, որ ձգեցին
մեզի`իւրաքանչիւր հայուն: Երուխանը, Միսաք Մեծարենցը,Արամ Հայկազը,
Արշակ Չօպանեանը` բոլորը… Բայց սրահին անկիւնը մասունքի մը նման
պահուած է Կոմիտաս վարդապետին դաշնակը: «Մեծ հանդիսութեամբ
յիշատակեցինք Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակը», ըսաւ Սիլվան:
Շար. Էջ 07

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 3 –

Առաջին Հերթին ՀՀ-Ն Պէտք Է Փայփայի Արցախի Ինքնիշխանութիւնը.
Արցախի Նախագահի Թեկնածու Դաւիթ Բաբայեան
Սկիզբը Էջ 03
Մենք չենք ուզում նիւթականի
պայքար ընթանայ: Մենք, երբ որոշումներ ենք կայացնում ելնելով
նրանից, թէ մեր փորը ինչ է ուզում,
իհարկէ փոխաբերական իմաստով,
սա վատ է: Մենք ուզում ենք գաղափարախօսութիւնն լինի: Եթէ մեր
ժողովրդի համար պայքարը լինի
գաղապոռախօսական, ապա դա ողբերգութիւն կը լինի մեր երկրի համար:
Նման վտանգ այսօր կայ, դժբախտաբար:
- Ընտրութիւնների երկրորդ փուլ կանխատեսու՞մ էք:
- Չի բացառւում: Բայց այստեղ խնդիրը երկրորդ փուլը չէ, այլ արժէհամակարգը, որով մենք առաջնորդւում ենք:
- ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարել էր, որ արցախցին
չպէտք է ընտրի այն թեկնածուին, ով դէմ է ՀՀ օրինապէս ընտրուած
իշխանութեանը: Ձեր կուսակցութեան դիրքորոշումն այս մասով
ինչպիսի՞ն է: Համարու՞մ էք սա միջամտութիւն թէ, այնուամենայնիւ,
կարծում էք, որ Արցախի ու ՀՀ իշխանութիւնները պէտք է ներդաշնակ
յարաբերութիւնների մէջ լինեն:
- Ասեմ հետեւեալը: Իհարկէ, Արցախը անկախ, ինքնիշխան երկիր է: Մէկ հայրենիք, երկու պետութիւն ենք: Սա մեր ընտրութիւն չէր: Սա պարտադրուած
քայլ էր: Ի՞նչ պէտք է անենք մենք: Մենք պէտք է փայփայենք Արցախի
ինքնիշխանութիւնը: Առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետութիւնը

պէտք է փայփայի, որպէսզի աշխարհը չմտածի, որ Արցախը կցորդ է: Սա
հարուած է լինելու Մայր Հայաստանին: Սա մեզ մօտ եւս պէտք է պահպանուի:
Մենք այդպէս պէտք է առաջնորդուենք: Ինչ վերաբերում է Արցախի ու
Հայաստանի իշխանութիւնների փոխյարաբերութիւնին, ապա ասեմՙ սա
անձնական քմահաճոյք չպէտք է լինի որեւէ մէկի համար: Նոյնիսկ, եթէ այդ
մարդիկ իրար չեն ճանաչում, կեանքում չեն բարեւել, ճանապարհ չենք անցել,
բայց պարտաւոր են եղբայրներ լինել մէկը միւսի համար: Կրկնում եմՙ սա
քմահաճոյք չէ: Իրենք հոր տունը չէ, որ որոշեն իրար ընդդիմանալ կամ ոչ: Սա
մեր ժողովրդի շահերից է բխում: Չի կարելի հակադրուել իրար: Հետեւաբար,
մենք միշտ ասում ենքՙ երկրի ղեկավարի պաշտօնը այն պաշտօնն է, որը մեծ
պատասխանատուութիւն է ու անթոյլատրելի է ոչ-առարկայականութիւնը,
անձնական քմահաճոյքները: Մենք պայքարելու ենք, որպէսզի նման բան չլինի:
- Ձեր ընտրուելու հաւանականութիւնը ինչպէ՞ս կը գնահատէք:
- Երբ մեզ այդ հարցը տալիս են, մենք պատասխանում ենք մի փոքր
փոխաբերական ձեւով: Ի՞նչ է, պատերազմում պէտք է մասնակցեն միայն
այն մարդիկ, ովքեր կանխատեսում են, որ ո՞ղջ են մնալու, թէ որ կարող
են նաեւ չվիրաւորել: Հետեւաբար, մենք մտել ենք այս պայքարի մէջ ոչ
նրա համար, որ 100 տոկոս պէտք է յաղթենք: Մենք քաղաքական ուժ
ենք ձեւաւորել, մենք պէտք է մասնակցենք: Ինչու՞ չպէտք է մասնակցենք:
Նոյնիսկ եթէ չկարողանանք մեր նպատակներին հասնել: Իհարկէ, մենք չենք
նեղանալու մեր ժողովրդից: Բայց եթէ Պահպանողական կուսակցութեան
նման կուսակցութիւնը, որտեղ պարկեշտ, նորմալ մարդիկ են, չանցնի անգամ
խորհրդարան, եթէ հակառակ նկարագիրն ունեցող մարդկանց գերադասեն
մեզանից, կը նշանակի մեր երկրում լուրջ արատներ, լուրջ հիւանդութիւններ
կան:
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Նաթալի Պաղտատը, Տիանա Պուլտուքը եւ Մուրազ Սարանկիլը Կեդրոնական վարժարանին մէջ
հայերէնի ուսուցիչներն են: Երեքն ալ` երիտասարդ
հայորդիներ, որոնք մեծագոյն նուիրուածութեամբ
կը սորվեցնեն մայրենին: Քաջալերական էր տեսնել,
որ երիտասարդ ուժեր ստանձնած են մայրենիով դաստիարակութիւնը: Խօսեցանք մայրենիի
դասաւանդումին եւ հայոց լեզուի խօսակցութեան
նահանջին ու հայապահպանումին եւ տակաւին
տարբեր մարտահրաւէրներու մասին` Թուրքիոյ
իրականութիւններուն լոյսին տակ: Յստակ է, որ
Թուրքիոյ մէջ հայ ըլլալը ունի իւրայատկութիւններ:
Եւ ճիշդ չէ Թուրքիոյ հայկական իրականութեան
նայիլ մեր արտաքին աշխարհի ըմբռնումներէն
եւ պրիսմակէն: Տարբեր է շատ բան: Կեանքը, մթնոլորտը, կացութիւնը, պայմանները,
տուեալները եւ տակաւին` քաղաքական-ընկերային կարգավիճակները: Խօսեցանք այս
բոլոր երեւոյթներուն մասին: Բայց այդ բոլոր
իւրայատկութիւններուն եւ տարբերութիւններուն
մէջէն Նաթալին էր, որ իր երիտասարդ վճռական
հայեացքով դրաւ իր համոզումը. «Բայց հայ ենք»:
«Հայ մամուլէն մինչեւ այսօր տակաւին չեմ
կշտացած»:
Ռոպէր Հատտէճեանը ունի երկար տարիներու
վաստակ` իբրեւ խմբագիր, գրող ու հրապարակագիր` «Մարմարա»-ի: «Արդէն իննսուն
տարիքը անցայ,- ըսաւ ան: – Ֆիզիքականս ատենը
մէյ մը կը յիշեցնէ իմ տարիքս», ժպիտը իր դէմքին
եւ ուրախ տրամադրութեամբ մը շարունակեց իր
զրոյցը:
Ռոպէր Հատտէճեանը շատ երկար ճամբայ
կտրած է հայ մամուլի եւ հրապարակագրութեան
առաքելութեան մէջ: Շատ ապրած եւ տեսած
է…Բայց մանաւանդ ականատես եղած է
թուրքահայ իրականութեան եւ անոր բոլոր
մտահոգութիւններուն: Ան կը գիտակցի, որ
Թուրքիոյ մէջ հայ ըլլալը դիւրին չէ: Բայց «կարելի
է միտքդ եւ մտահոգութիւնդ տարբեր ձեւերով
արտայայտել ու վերջաւորութեան ըսել այն,
ինչ որ կ՛ուզէիր ըսել», ըսաւ ան` նոյն ժպիտը
եւ ուրախ տրամադրութիւնը դէմքին վրայ:
Ռոպէր Հատտէճեան հաղորդական մարդ է,
եւ իր հաղորդականութեան մէջ շատ բան կայ
սորվելիք: Պէտք է սորվիլ մեր երէց սերունդի
ներկայացուցիչներուն փորձառութենէն եւ անոնց
տեսադաշտերէն:
Արա Գոչունեանը երիտասարդ հայ մտաւորականխմբագիր է, որ լաւապէս կը դրսեւորէ նոր սերունդի եւ ազգային ինքնութեան ու առաքելութեան
կառչելու գիտակցութիւնը: Ան ժառանգորդն է
հայկական օրաթերթի մը`«Ժամանակ»-ին եւ
անոր աւելի քան հարիւր տարիներու աւանդին,
օրաթերթ մը, որ մեծ ներդրում ունեցած է
հայկական մամուլի եւ հրապարակագրութեան
պատմութեան մէջ`Թուրքիա եւ աշխարհով մէկ:
Եւ Արային համար եթէ կան մարտահրաւէրներ,
բայց հայ ինքնութիւնը եւ անոր պատմութեան
շարունակականութիւնը վեր են ամէն տեսակի
հաշուարկէ եւ գրաւականէ: Այս իմաստով, Արան
կեցած է ամուր պատնէշի վրայ:
«Հայ կաթողիկէ համայնքը կը հաշուէ մօտաւորապէս երկու հազար հինգ հարիւր մարդ»:
Գերապայծառ Լեւոն Զէքիեանն է Թուրքիոյ մէջ
հայ կաթողիկէ համայնքի առաջնորդը: «Մեծամասնութիւնը կ՛ապրի Պոլսոյ մէջ», ըսաւ ան:
Գերապայծառը ծանօթ կղերական է, բայց նաեւ
մտաւորական մարդ, որուն իմաստասիրականփիլիսոփայական ու աստուածաբանական վաստակը մեծ է: Կրթական գործին կառչած է եւ
կը հաւատայ հայ դպրոցին առաքելութեան`

Թուրքիոյ մէջ թէ այլուր: Հայ կաթողիկէ համայնքը
Թուրքիոյ մէջ ունի պատմութիւն` միջին դարերէն
սկսեալ: Եւ գերապայծառը այդ նոյն պատմութեան շարունակականութեան հաւատացողն է
ու կառչած` անոր առաքելութեան:
«Այս հիւանդանոցը քաղաքին լաւագոյններէն
է»: Թուրք վարորդն էր, որ զիս Սուրբ Փրկիչ
հիւանդանոցէն հասցուց պանդոկ: « Հայկական
է եւ բժշկական շատ լաւ կարելիութիւններ ունի»,
եզրակացուց ան, երբ ինքնաշարժէն վար իջայ:
Սուրբ Փրկիչը միայն հիւանդանոց չէ: Անիկա
պատմութիւն է, որ տակաւին կ՛ապրի եւ կը
վկայէ: Թանգարանը, եկեղեցին, բժշկական սարքաւորումները, տարեցներու պատսպարանը
եւ տակաւին` գեղեցիկ պարտէզները: Հայուն
պատմութիւնը կերտած բոլոր հայ պէյերը եւ
ամիրաները իրենց նկարներով կը լեցնեն հայու
հոգին: Կը նայիս իւրաքանչիւր նկարին եւ կրնաս
տեսնել անոնց տեսիլքը, բայց մանաւանդ` անոնց
հաւատքը: Հաւատքը` հայուն պատմութեան:
Հայու կեանքը ապրելու, գոյատեւելու եւ անոր
պատմութեան շարունակականութեան: 1830
թուականին հիմնուած, բայց եւ այնպէս ամուր
կառչած` կը շարունակէ այս հիւանդանոցը` կերտելու համար հայուն պատմութիւնը:
Հայուն պատմութիւնը: Իմ եւ մեր իւրաքանչիւրին
պատմութիւնը: Կը փորձեմ ապրիլ Հրանդ Տինքի
«Յիշատակի տուն»-ը: Ինք չկայ: Բայց կայ իր
«տուն»-ը`իր կեանքը: Իր ապրած իւրաքանչիւր
փորձառութիւնը, որ կերտած է պատմութիւնը…
Հայուն պատմութիւնը:
Եթէ Հրանդ Թուրքիոյ քաղաքացին է, ես ալ Լիբանանի եւ Կիպրոսի քաղաքացին եմ: Եւ չեմ ալ
գիտեր, թէ իմ երկրային կեանքիս մէջ պիտի
ստանա՞մ երրորդ քաղաքացիութիւն:
Բայց կը շարունակեմ: Եւ Հրանդը`« Հայ եմ…»:
Ու տակաւին Նաթալին` «Բայց հայ եմ…»: Եւ
իւրաքանչիւր պատմութիւն, որ տեսայ եւ ապրեցայ
Պոլսոյ մէջ… «Հայ եւ հայկական էր»:
Եւ եթէ տակաւին լիբանանցի ու կիպրացի
եմ, բայց «հայ եմ», եւ բոլորս հայ ենք: Եւ մեր
բոլոր «տարբերութիւններուն» մէջէն` «օտար»
չենք: Այլ բոլորս ալ «Հայաստանի ու Արցախի եւ
աշխատարած հայկական սփիւռքի բարոյական
մէկ մասնիկն ենք, ցեղակից ենք»:
Եւ այս «մասնիկ»-ը` «ցեղակցութիւն»-ը, իմ-մեր
եւ հայուն պատմութիւնն է, որ կը շարունակուի
եւ պիտի…
Հայկական մտահոգութիւնները շատ են: Մարտահրաւէրները` բաւական: Պոլիս ու տակաւին
քիչ մը ամբողջ հայկական իրականութեան մէջ:
Բայց կայ պատմութեան շարունակականութիւնը:
Իմ եւ իւրաքանչիւր հայու պատմութեան շարունակականութիւնն է: Եւ պիտի շարունակուի,
որովհետեւ…
Բոլորս հայ ենք:
Պոլիս եւ աշխարհով մէկ:
Եւ հայուն պատմութեան շարունակականութիւնը
կը յաջողի, երբ բոլորս կը շարունակենք ապրիլ
գիտակցութիւնը,
Որ` «հայ ենք…»:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Աղօթենք Հաւատքով
Դուն ես, ո՜վ Տէր, մեր լոյսը՝ կեանքի խաւարին
դիմաց եւ մեր յոյսը՝ յուսահատութեան
դիմաց։
Կ՚աղաչենք Քեզի, ո՜վ Տէր, հեռու պահէ
մեր ժողովուրդի զաւակները ներկայ
ժամանակներու նեղութիւններէն ու
հիւանդութիւններէն։
Ո՜վ Տէր, թող Քու խաչդ պաշտպանէ մեզ՝
տեսանելի ու անտեսանելի չարիքներէ։
Ո՜վ Տէր, ցաւի ու անորոշութեան մէջ
տառապող աշխարհը առաջնորդէ դէպի
խաղաղութիւն ու փրկութիւն։ Ամէն։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

14

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Ս. Յարութեան Տօնին
Առիթով

Ընկերային
Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
(1989)
«Երազ»

Ուրբ Շբթ
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Հայ Կաթողիկէ եկեղեցին, նկատի առնելով Լիբանանի մէջ
տիրող դժուար ընկերատնտեսական պայմանները, իր Ընկերային
Ծառայութեան Կեդրոնին միջոցաւ արդէն իսկ սկսած է 400-է աւելի
կարիքաւոր ընտանիքներու օգնել սննդեղէն բաժնելով ամսական
դրութեամբ, անսալով Անանուն Բարերարներու, Պէյրութի Հայ
Կաթողիկէ Աղքատախնամ Միութեան, ինչպէս նաեւ Յարգարժան
Տէր եւ Տիկին Ալեքօ եւ Անի Պէզիքեաններու առատաձեռն
օժանդակութիւններուն:
Բաշխումները սկսած են 2019-ի Դեկտեմբեր ամիսէն, Ս. Ծննդեան
տօնին առթիւ, ինչպէս նաեւ Յունուար 11 եւ Փետրուար 15, եւ պիտի
շարունակուին ամսական դրութեամբ մինչեւ 2020-ի վերջը, Պուրճ
Համուտի Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ Եկեղեցւոյ Հ.Կ.Մ.-ի սրահին
մէջ, հետեւեալ Շաբաթ օրերուն՝ Մարտ 14, Ապրիլ 8, Մայիս 16,
Յունիս 13, Յուլիս 11, Օգոստոս 8, Սեպտեմբեր 12, Հոկտեմբեր
10, Նոյեմբեր 7 եւ Դեկտեմբեր 12:
Առ այդ, Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ընկերային Ծառայութեան
Կեդրոնէն երիտասարդներ հերթական այցելութիւններ պիտի
կատարեն կարիքաւոր ընտանիքներուն՝ պատրաստելով մանրամասն ցուցակներ, որպէսզի կատարուած օժանդակութիւնները
համապատասխանեն ընտանիքներու իսկական կարիքներուն:
Նշենք որ դրամական յատկացումներ պիտի չկատարուին:
Դիւան
Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ
Պատրիարքական Առաջնորդարանի

ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
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Տեղեկացնում ենք, որ
Լիբանանում քորոնավիրուսի տարածման
կանխարգելման միջոցառումների
շրջանակներում՝ ՀՀ դեսպանութիւնը ս.թ. մարտի 16-ից կ՛անցնի
աշխատանքային արտակարգ
ռեժիմի՝ ժամանակաւորապէս
սահմանափակելով քաղաքացիների ընդունելութիւնը եւ շարունակելով մատուցել միայն հետեւեալ հիւպատոսական ծառայութիւնները.
- անձնագրերի տրամադրում,
- անձնագրերը ստանալու համար
դիմումների ընդունում,
- օտարերկրեայ պետութիւններում
ՀՀ անձնագրի վաւերականութեան
ժամկէտի երկարաձգում։
ՀՀ քաղաքացիութեան դիմումների ընդունումը, փաստաթղթերի
վաւերացումը եւ հիւպատոսական
այլ ծառայութիւնների մատուցումը
ժամանակաւորապէս առկախւում
է։
Ժամադրութիւններ ունեցող քաղաքացիներին կը տրամադրուի
լրացուցիչ տեղեկութիւն՝ նոր

ժամադրութեան վերաբերեալ։
Կրկին անգամ յիշեցնում ենք, որ
Հայաստան մեկնել ցանկացող
Լիբանանի քաղաքացիները ՀՀ
մուտքի արտօնագիր կարող են
ստանալ ՀՀ սահմանային անցակէտերում։
Տեղեկացնում ենք, որ Լիբանանում գտնուող ՀՀ քաղաքացիները կարող են կամաւոր եւ անվըճար հիմունքներով կանգնել
հիւպատոսական հաշուառման
առցանց` հետեւեալ յղումով.
https://e-consular.mfa.am/am/
Հրատապ անհրաժեշտութեան
դէպքում ՀՀ դեսպանութեան հետ
շուրջօրեայ կապ կարելի է հաստատել ուղարկելով գրութիւն
armconsulatelebanon@mfa.am
էլեկտրոնային հասցէին կամ՝
հաղորդագրութիւն whatsapp
յաւելուածով` + 961 3 157 305
հեռախօսահամարով։
Աշխատանքային ռեժիմի հետագայ վերանայումների մասին ՀՀ
դեսպանութիւնը կը տեղեկացնի
լրացուցիչ։
Լիբանանի մէջ ՀՀ
Դեսպանութիւն

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի համար նոր գործեր
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին
կողմէ գնա-հատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական
ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար
լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2020։
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
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ
Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր.
Գեղանի Էթիեմէզեան։
Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Պսակաձեւ Ժահրով Վարակուածներու
Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 78-ի
Սկիզբը Էջ 01
Լիբանանի մէջ ԱՄՆ դեսպանը հանդիպում մը ունեցաւ Լիբանանի վարչապետ Հասսան Տիապին հետ,
որուն աւարտին ան իր գրաւոր

յայտարարութեան մէջ շեշտեց, որ
բողոքարարներուն պահանջները
կատարելը նախապայման է, որ
միջազգային ընտանիքը վստահութիւն ցուցաբերէ ներկայ կառավարութեան հանդէպ:

¸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
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