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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

«Քորոնա»

«Քորոնա»: Ընդամէնը մանրադիտակային (microscopic) ժահր
մը, որ մարդուս գերակայ էակ մը
ըլլալու առասպելը կործանեց:
Ան նուազ քան երկու ամսուայ
ընթացքին յայտնաբերեց մեր
տկարութիւնը, մակերեսայնութիւնը, անկարութիւնը եւ
անճարակութիւնը:
Մանրէակերպ ժահր մը մարդկային հազարաւոր տարիներու այսպէս կոչուած քաղաքակրթութիւնն ու գիտութեան մէջ նուաճումները ծաղրի առարկայ ըրաւ:
Որքա՜ն իրար վրայ խնթացած ու զիրար խաբած ենք: Հպարտացած
ենք կեղծ տիտղոսներով եւ սուտ մակդիրներով: Որքա՜ն մեզի
թուացած է, որ մենք ամէնաճիշդն ենք, ամէնախելացին, եւ ամէնազօրաւորը համեմատած բնութեան բաղկացուցիչ միւս բոլոր
էակներուն հետ:
«Քորոնա»ն եկաւ փաստելու, որ մենք գերագոյններս՝ տկար,
խեղճ, անյոյս եւ կարեկցանքի արժանի էակներ ենք...:
Ո՞ւր են 20 մեծ պետութիւնները:
Ո՞ւր է ճարտարարուեստական պետութիւններ կոչուած հասկացողութիւնը:
Ո՞ւր են Ամերիկայի, Ֆրանսայի, Անգլիոյ, Եւրոպայի, Ռուսիոյ,
Չինաստանի եւ Ճափոնի նման գերպետութիւնները:
Ո՞ւր են առաջատար համալսարանները, միջազգային ուսումնասիրական կեդրոնները:
Ո՞ւր են նոպէլեան մրցանակակիր հերոսները:
Բրիտանիոյ (Մեծն Բրիտանիոյ) վարչապետը իր վերջին ելոյթին
մէջ քիչ մնաց, որ կոչ ընէ իր քաղաքացիներուն, հրաժեշտ տան
իրենց սիրելիներուն...:
ԱՄՆ նախագահը իր երկիրը գոյացնող Եւրոպայի հետ
փոխադրական կապը կտրելու որոշում կը կայացնէ:
Գանատայի վարչապետը ինքզինք կը մեկուսացնէ:
Սինեմաշխարհի աստղեր, մարզական մեծագոյն ակումբներ,
համաշխարհային ախոյանութիւններ, թատերասրահներ եւ
սինեմայի սրահներ, փառատօներ, ցուցահանդէսներ, դպրոցներ,
համալսարաններ... բոլորը, բոլորը կը դադրեցնեն իրենց աշխատանքները...:
Շոգեկառքի կայաններ, օդակայաններ, փոխադրական միջոցներու
կայարաններ անդամալուծուած են ու ամայացած:
Դասական ձեւով իրար բարեւելը արգիլուած է, մինչ համբուրուիլը՝
ոճիր է արդէն: Չէր բաւեր արհեստագիտութեան պատճառած
աւերը ինչ կը վերաբերի մարդոց ընկերային յարաբերութիւններուն,
մարդիկ սկսած են ակամայ ինքնամեկուսացման...
Ժողովրդային հաւաքատեղիները մարդոց վարակելու որպէս
թակարդ կրնան միայն ծառայել այսօր:
Ամէն կրօններու սրբավայրերը փակուած են:
Անձկութիւնը, կասկածն ու վախը կը կրծեն մեր հոգիները՝
վտանգելով մեր միտքի առողջութիւնը...:
Շար. Էջ 02

Պետութիւնը Վերջապէս Առողջական
«Արտակարգ Դրութիւն» Յայտարարեց
Լիբանանի պետութիւնը երէկ վերջապէս
երկրին մէջ առողջական արտակարգ
դրութիւն յայտարարեց։
Արդարեւ երէկ կառավարութեան
արտակարգ ժողով մը գումարուեցաւ
Պաապտայի նախագահական պալատին
մէջ, ուր Նախագահ Աուն, որ նախարարներու ներկայութեան կարճ խօսք
մը արտասանեց, նշեց, որ երկրին մէջ
«Քորոնա» ժահրի տարածումը դարձած
է բաւական վտանգաւոր եւ այդ պատճառով ալ արտակարգ դրութիւն պիտի
յայտարարուի։
Աուննաեւ ողջոյնի խօսք ուղղեց երկրի առողջապական ոլորտի բոլոր
պատասխանատուներուն, բժիշկներուն եւ հիւանդապահ-հիւանդապահուհիներուն, նշելով, որ անոնք կարեւոր եւ կենսական աշխատանք կը
տանին «Քորոնա» ժահրին դէմ ընթացք առած պայքարին։
Շար. Էջ 07
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Հայաստանի մէջ «Քորոնա» Ժահրի
Վարակակիրներուն Թիւը Հասաւ 26-ի
Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակակիրներուն թիւը երէկ
երեկոյեան հասաւ 26-ի։
Աւելի կանուխ ՀՀ Առողջապահութեան նախարար Արսէն
Թորոսեան յայտարարծ էր, թէ
«Քիչ առաջ աւարտեցինք նոր
կորոնավիրուսի 52 հետազոտութիւն, որից 49-ը բացասական էր, իսկ 3-ը դրական: Բոլոր նոր դրական
դէպքերը կապուած են «Էջմիածին» դէպքին հետ եւ ի սկզբանէ մեկուսացուած են եղել:
Հանրագումարով, այս պահին ունենք հաստատուած 23 դէպք (առաւօտեան
ահշուառկով – խմբ.): Առաջին պարագայի կրկնակի հետազօտութեան
պատասխանը կը լինի այսօր երեկոյան եւ բացասական լինելու դէպքում,
նա դուրս կը գրուի հիւանդանոցից:
21 պացիանտներու (հիւանդներու – խմբ.) առողջական վիճակը բաւարար
է, այդ թւում` երեխայի: Միւս 2 պարագաների մօտ առկայ է թոքաբորբ,
նրանց կեանքին նոյնպէս վտանգ չի սպառնում»:
Նշենք, որ երեկոյեան Էջմիածին քաղաքաի ճանապարհը փակուեցաւ եւ
մուտքին սկսան քննութիւններ կատարել քաղաքէն դուրս եկող եւ ներս
մտնող քաղաքացիներուն:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 169,200 (21.7/1 միլիոն) , մահացած են 6,492, բուժուած են 76,615 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 99, մահացածներ` 3, բուժուած` 1
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 26, մահացածներ` 0, բուժուած` 1
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 12,568 նոր վարակուածներ, 669 նոր մահացածներ
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Դէպի Երեւան Կարգ Մը Չուերթներ Չեղարկուեցան
Կարգ մը օդանաւային ընկերութիւններ առեւտրական նկատառումներէն ելլելով չեղեալ համարած են կամ կը նախատեսեն չեղեալ
համարել չուերթները դէպի Երեւան:
Այս մասին յայտնած է ըսած է
Զուարթնոց օդակայանի հանրային կապերու պատասխանատու
Սաթենիկ Յովհաննիսեան:
«Մասնաւորապէս Արմենիա աւիաընկերութիւնը չեղարկել է ԵրեւանԼիոն-Երեւան եւ Երեւան-Թել ԱւիւԵրեւան երթուղիներով չուերթերը,
իսկ Ryanair աւիաընկերութիւնը՝
Միլան եւ Հռոմ չուերթերը։
«Qatar Airways», «Fly Dubai»,
«Belavia», «Pegas Fly» օդանաւային
ընկերութիւնները իրենց չուերթներու ցուցակներուն մէջ կատարած
են ճշգրտումներ, չեղեալ պիտի
համարեն որոշ չուերթներ։
Ան աւելցուց, որ այս օրերուն

Տեսանկիւն

օդակայանի ուղեւորներուն հետ
կապուած հսկողութիւն կը կատարուի: Առողջապապահութեան տես-

չական մարմնի աշխատակիցները,
ջերմութիւն կը չափեն եւ կը գրանցեն
ուղեւորներու տուեալները:

Միջազգային Èáõñ»ñ

«Քորոնա»

Սկիզբը Էջ 01
Այս բոլորը միջուկային պատերազմի արդիւնքով չէ, ոչ ալ
արտերկրային էակներու յարձակում մեր մոլորակին վրայ:
Այս բոլորը ընդամէնը մանրաչափ ժահրի մը պատճառով է,
որուն դիմակայելու պատրաստ չենք հակառակ մեր բոլոր
յոխորտանքներովն ու ինքնագովութեան..: Խօսքս անոր դեղամիջոցին մասին չէ անպայման, այլ այն բժշկական տարրական
միջոցներու գոյութեան՝ թթուածին հասցնելու բոլոր անոնց, որոնք
կարիքը ունին անոր...:
Ընդամէնը մանրէակերպ ժահր մը ծունկի բերած է զրահապատներու շարասիւներ, պատերազմական օդանաւեր, ամէնաարդիական ռատիոտեղակայանքներ (radar), նաւատորմիղ
եւ զինամթերք: Այսօր անոնք ընդամէնը ապուշ գործիքներ են եւ
անկարող՝ մարդկութեան սպառնացող յարձակումը կասեցնելու:
Անոնք ոչ իսկ կարողութիւնը ունին «թշնամիին» սպառնալու:
Աշխարհի տնտեսութիւնը ամբողջութեամբ անդամալուծուած
է, միջազգային սակարաններ կ՛օրօրուին, քարիւղի տակառի
գիները կ՛իյնան..:
Աղքատին ու հարուստին միեւնոյն վտանգը կը սպառնայ:
Անցեալ դարաշրջաններու ընթացքին մարդկութիւնը մեծ թիւով
պատերազմներ մղած է միշտ ջանալով կործանել միւսը: Ազգեր
փորձած են բնաջնջել ուրիշ ազգեր ու երկրի երեսէն վերացնել
ուրիշ ցեղեր կամ մշակոյթներ:
Արշաւանքներ, դաւադրութիւններ, եւ մարդկային արիւնի հանդէպ
անարգանք:
Պայքարներ եւ մրցակցութիւններ: Երկու աշխարհամարտեր եւ
պաղ պատերազմ...:
Ճնշումներ փոքր ազգերու վրայ եւ չարաշահում ուրիշ երկիրներու:
Արեան գետեր: Որբերու, այրիներու, վիրաւորներու,
հաշմանդամներու, անօթեւան ծերունիներու, սովամահներու
բանակներ...:
Այս բոլորը, որպէս արդիւնք այսպէս կոչուած մարդկութեան
անյագութեան եւ ագահութեան եւ ուրիշը ճնշելու ու անոր
ունեցուածքը իւրացնելու տենչին... ես այս բոլորը ո՛չ միայն
պետութիւններու մակարդակով, այլ նաեւ անձերու եւ հաւաքականութիւններու մակարդակով ալ..:
Այսօր, այս բոլորը արդէն անիմաստ են ու անդունդի եզրին...:
Ամեն մեծ փոքրացած է, ամէն ուժեղ՝ տկարացած իսկ ամեն
հարուստ՝ աղքատ է արդէն...:
Իսկ եթէ համաշխարհայնացումը (globalization)աշխարհը փոքր
գիւղի վերածած էր, «քորոնա»ն այսօր, զայն վերածեց մեծ...
փուչիկի:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Թրամփ Արտակարգ
Դրութիւն Յայտարարեց

ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ
երկրի մէջ արտակարգ դրութիւն
յայտարարած է՝ կապուած նոր
տեսակի «Քորոնա» ՝ պսակաձեւ
ժահրի տարածման հետ, կը յայտնէ
Sky News-ը:
«Ես պաշտօնապէս կը յայտարարեմ արտակարգ դրութիւն»,- ըսած
է Թրամփը մամուլի ասուլիսի ժամանակ:
Արտակարգ դրութեան ռեժիմը
թոյլ կու տայ վարակի տարածման
կանխարգելմանն ուղղուած դաշնային միջոցներ տրամադրել
նահանգներուն:
ԱՄՆ նախագահի խօսքով՝ այժմ հնարաւոր պիտի ըլլայ «քորոնա ժահր»ի
դէմ պայքարի համար 50 միլիառ
տոլար յատկացնել:
Աւելի կանուխ հաղորդուած էր, որ
ԱՄՆ-ն 13 մարտէն ներառեալ՝ 30

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Անդրէաս Ակոլութ
Անդրէաս Ակոլութ (16 Մարտ
1654 Պերնշթատթ, - 4 Նոյեմբեր 1704, Վրոցլավ, Պոհեմիոյ
թագաւորութիւն Գերմանիոյ
մէջ) գերման արեւելագէտ եւ
հայագէտ։ Սկիզբ դրած՝ հայագիտութեան-հայկաբանութեան, Եւրոպայի մէջ։
Ծնած է Պերնշթատթ (գերմաներէն՝ Bernstadt) քաղաքին
մէջ։ Տակաւին 6 տարեկան
կը սկսիլ սորվիլ եբրայերէն
եւ կ’աշակերտէ՝ նշանաւոր
արեւելագէտ, Օկիւսթ Ֆայֆըրին։ Ակոլութը ժամանակի
ընթացքին կը հմտանայ հայ եւ
հին եգիպտական լեզուներուն։
Առ հասարակ կը փորձէ ապացուցանել, որ հայ լեզուն եգիպտական ծագում ունի, սակայն
այդ կարծիքը կը մնայ անընդունելի։ Հայոց լեզուի վերաբերեալ իր աշխատութիւնը
տպելու համար մեծ ծախսով
հայերէն նշանագրեր ձուլել կու
տայ։
Իր գրական վաստակէն կարելի
է յիշել De aquis zelotypiae amaris 1682–ին եւ «Քառալեզու
Կուրանք» (Specimen alcorani
quadrilinguis) տպուած 1701–ին։
Իսկ իր «Արդի Հայերէն»ի գիրքին
մէջ (1675) կը խօսի հայ լեզուի
ուսման մասին, մէջբերելով
Աբդիու
մարգարէութեան
հայերէն թարգմանութիւնը, իր
կատարած լատին թարգմանութեան հետ։ Բացի այս կու
տայ տեղեկութիւններ հայոց
լեզուի քերականութեան վերաբերեալ։
Մահկանացուն կնքած է 4
Նոյեմբեր, 1704–ին։
օրով արգիլած է Եւրոպայէն մուտքը
Նահանգներ:
Նշենք, որ երէկ Սպիտակ տան բժիշկը հաստատեց, որ նախագահի
առողջական վիճակը լաւ է եւ անոր
կատարած քննութիւնը «քորոնա»
ժահրի հետ կապուած բացասական
դուրս եկած է:

Թրիւտոյի Մօտ Նոր Տեսակի «Քորոնա» Ժահր
Չէ Յայտնաբերուած
Գանատայի վարչապետ Ճասթին
Թրիւտոյի մօտ նոր տեսակի «Քորոնա» ժահր չէ յայտնաբերուած։ Այս
մասին ան յայտարարած է գանատացիներուն ուղղուած ուղերձին
մէջ, կը գրէ The Wall Street Journal-ը։
«Վստահ եղէք, որ ես ինծի շատ լաւ
կը զգամ, եւ որ իմ մօտ «Քորոնա»
ժահր չէ յայտնաբերուած», - ըսած

է Թրիւտօն:
Իր խօսքին մէջ Գանատայի վարչապետը յորդորած է երկրի բնակիչները զերծ մնալ ճանապարհորդելէ։
«Մենք խորհուրդ կու տանք գանատացիներուն չլքել երկրի տարածքն
առանց պատճառի», -ըսած է վարչապետը:
Շար. Էջ 07
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Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 4 –

«Հայաստանում ու Արցախում Չեն Կարող Տարբեր
Արժեհամակարգեր Լինել». Մասիս Մայիլեան
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 յաջորդ հիւրը հանդիսացաւ
Արցախի հանրապետութեան Արտաքին գործերու նախարար,
«Մայիլեան - Նոր Արցախ» դաշինքի կողմէ առաջադրուած թեկնածու Մասիս Մայիլեան: Դաշինքը կազմուած է Արցախի մէջ
գործող երեք կուսակցութիւններու համագործակցութեան
արդիւնքով. Արցախի Ռամկավար Ազատական, Ինքնութիւն եւ
միասնութիւն եւ Վաղուայ Արցախ: Պրն. Մայիլեանին հետ զրուցած
է Երեւանի մեր աշխատակիցը: Ստորեւ հարցազրոյցը:
«Խմբ.»

Մ

ասիս Մայիլեանը ծնուել է 1967 թուականի Սեպտեմբերի 14-ին քաղաք Ստեփանակերտում: 1984 թուականին աւարտել է Ստեփանակերտի թիւ 8 միջնակարգ
դպրոցը։ 1984 - 1991 թուականներին
ուսանել է Ստեփանակերտի պետական
մանկավարժական հիմնարկի բնագիտաուսողական բաժնին մէջ՝ ճարտարապետբնագէտ մասնագիտութեամբ։ 1991-1992
թուականներին ուսանել է Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի անուան
հայկական պետական մանկավարժական հիմնարկն մէջ, որպէս ի
գիտութիւններու թեկնածու՝ ընկերային հոգեբանութիւն մասնագիտութեամբ։
1998 թուականին աւարտել է Վիեննայի դիւանագիտական ակադեմիան։
1992-1993 թուականներին զբաղեցրել է ԼՂՀ Պաշտպանութեան պետական
կոմիտէին առընթեր Տեղեկատւութեան եւ մամուլի բաժանմունքներու
տեղեկատուական քաղաքականութեան բաժնի առաջատար, ապա` գլխաւոր
մասնագէտի պաշտօնները։ 1993 թուականին՝ ԼՂՀ Արտաքին գործերի
նախարարութեան հիմնադրումից յետոյ, տեղափոխուել է արտաքին
քաղաքական գերատեսչութիւն, որտեղ իր գործունէութեան ընթացքում
զբաղեցրել է տարբեր ղեկավար պաշտօններ, մասնաւորապէս, միջազգային
կազմակերպութիւնների բաժնի վարիչի, միջազգային կազմակերպութիւնների վարչութեան պետի, նախարարի խորհրդական – քաղաքական
վարչութեան պետի պաշտօնները։
2001-2007 թուականներին եղել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարի
տեղակալը՝ արտակարգ դեսպանորդի եւ լիազօր նախարարի դիւանագիտական աստիճանով։ 1993-1997 թուականներին, ԼՂՀ պաշտօնական
պատուիրակութիւն կազմում, մասնակցել է ազրպէյճանա-ղարաբաղեան
հակամարտութեան կարգաւորման շուրջ բանակցութիւններին, որոնք
ընթանում էին Ռուսաստանի ԱԳՆ եւ պաշտպանութեան նախարարութեան,
ապա եւ ԵԱՀԽ/ԵԱՀԿ-ի միջնորդութեամբ։ 2004-2007 թուականներին
մասնակցել է ԼՂՀ Անվտանգութեան խորհրդի տեղեկատուական անվտանգութեան հարցերով միջգերատեսչական յանձնաժողովի աշխատանքներին։
2008 թուականին հիմնադրել եւ մինչեւ 2017 թուականին ղեկավարել է
Արցախի արտաքին քաղաքականութեան եւ անվտանգութեան հարցերով
հանրային խորհուրդը։ 2014 թուականին ընտրուել է «Civilitas» հիմնադրամի
տնօրէնների խորհրդի անդամ։ 2016 թուականի դեկտեմբերին Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահի հրամանագրով նշանակուել է յատուկ

յանձնարարութիւնով դեսպան։ 2017 թուականի սեպտեմբերի 25-ից
նշանակուել է ԱՀ արտաքին գործերի նախարար: Մասիս Մայիլեանը
«Ղարաբաղեան խաղաղ գործընթաց. հայեացք Արցախից» գրքի, ինչպէս
նաեւ ազրպէյճանա-ղարաբաղեան եւ այլ հակամարտութիւնների, հայթուրքական յարաբերութիւնների, կովկասեան տարածաշրջանի խնդիրների
վերաբերեալ բազմաթիւ հետազօտական յօդուածների եւ վերլուծական
զեկոյցների հեղինակ է:
- Պարոն Մայիլեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի խնդրանքը չմերժելու
համար: Արցախում մարտի 31-ին ընտրութիւններ են: Քարոզարշաւը
մեկնարկել է: Նախ կ՛ուզէի իմանալ ինչպէ՞ս է անցնում քարոզարշաւը:
- Առաւելագոյնս յագեցած ժամանակացոյց ունենք՝ հանդիպումներ քաղաքներում ու գիւղերում, ընթացս նախընտրական շտապերի ձեւաւորում եւ
աշխատանքի արդիւնաւէտացում, հարցազրոյցներ, ելոյթներ Արցախի
հանրային հեռուստատեսութեամբ եւ այլ լրատուամիջոցներում, աշխատանք
ամենատարբեր փաստաթղթերի ու քարոզչանիւթերի վրայ։ Ազատ ժամանակ
գրեթէ չի լինում։ Բայց, այնուամենայնիւ, հասցնում ենք ամենակարեւորն անել։
Քարոզարշաւի ժամանակ հանգամանօրէն ընտրողներին ենք ներկայացնում
իմ՝ որպէս նախագահի թեկնածուի եւ իմ քաղաքական յենարանը հանդիսացող «Նոր Արցախ» նախընտրական դաշինքի ծրագրերի առանցքային
դրոյթներն ու արմատական բարեփոխումների մեր հայեցակարգը։
- Ձեզ այս հարցը հաւանաբար շատ են տուել: Ո՞րն էր նախագահի
թեկնածու առաջադրուելու հիմնական նպատակը:
- Վստահ եմ, որ եկել է համազգային օրակարգի, ինչպէս նաեւ Արցախում
արմատական բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման շուրջ հանրութեան առողջ ուժերի լայն համախմբմանն ուղղուած աշխուժ ու վճռական
քայլերի ժամանակը։ Բարեփոխումների արդիւնքում մենք համատեղ
ուժերով կապահովենք մեր երկրի անվտանգ, բարեկեցիկ, յուսալի, արդար,
քաղաքակիրթ եւ ժողովրդավարական ապագան, մի խօսքով՝ կկերտենք
մեր Նոր Արցախը։
Հենց սա է իմ՝ որպէս նախագահի թեկնածուի եւ մեր քաղաքական խումբի
նպատակը։
- Ձեր կարծիքն եմ խնդրում այս ընտրութիւնների դերի ու նշանակութեան վերաբերեալ: Ինչպիսի՞ ազդեցութիւն այն կ՛ունենայ երկրի ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներին դիմագրաւելու տեսանկիւնից:
- Քանիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ներկայումս պայքար է հնի ու նորի
միջեւ։ Հին ու նոր ասելով մենք հասկանում ենք հին ու նոր համակարգ։ Մեր
հանրութեան առջեւ նոր մարտահրաւէրներ են ծառացել, որոնց չի կարող
դիմակայել գործող համակարգը։ Համակարգի արդիականացման խնդիր
կայ, մինչդեռ գործող համակարգի ներսում ոչ բարեփոխման ներուժ կայ,
ոչ էլ, մեծ հաշուով, ցանկութիւն։ Արդիականացումն իրականացուելու է ոչ
միայն նոր ուժերի ու նոր մարդկանց միջոցով, այլեւ պետական կառավարման
համակարգի միջին օղակներում առկայ արհեստավարժ եւ առաջադէմ
աշխատողների ներգրաւմամբ։
Շար. Էջ 06
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Երիտասարդ Գրիչներ

Մի Թերթիկ Մեխակ

Նաթալի Բենեյեան
Սեպտեմբեր ամիսն էր: Դպրոցի զով
պարտէզում, հսկայ ծառերի տակ
նստած, իմ սիրելի ընկերուհիների
ու հայոց լեզուի դասատուի հետ խոր
մտքով զրուցում էինք հայկական
գրականութեան մասին ու խմում
էինք մեխակով տաք թէյ:
Նստել էինք գրական սեղանի շուրջ:
Մի դասընկեր սկսեց իր հեռախօսից նուագել հայկական մեղմ
մեղեդիներ: Ապա սկսեցինք խօսել
զանազան բառերի հեքիաթային
պատմութիւնների մասին։
Յանկարծ, մեխակի բոյրը ինձ
ներշնչեց: Նրա ստուգաբանութեան
նիւթը առաջացաւ իմ մտքում։ Ես

հետաքրքրուած մնացի «մեխակ»
բառի քաղցրաբոյր աշխարհի մէջ
եւ մտայ մի յաւերժական ճանապարհորդութեան:
«Մեխակ» նշանակում է «փոքր
մեխ»: Նրա արմատը «մեխ» բառն է:
Իբրեւ փաստ՝ զանազան լեզուներից
վկայութիւններ կան: Ի՞նչ կապ ունի
գամը, կամ պզտիկ գամը մեխակի
հետ: Եթէ պզտիկ գամը այնքան
մեծ է, հապա մեծը ի՞նչ պիտի լինի:
Բայց քանի որ պարսկերէնի մէջ
պզտիկ գամ է նշանակում, ուր որ
հասել է, թարգմանած են իմաստը
եւ այդպէս հաստատած: Անգլերէն
լեզւում, «մեխակ» բառը, «clove»,
գալիս է հին ֆրանսերէն «clou de
girofle»ից: Հայերէն բառի նման, նրա
արմատը «մեխ»ն է: Նրա իմաստն
է «nail of the gillyflower», այսինքն
«մեխակ ծաղիկի մեխը»:
Քաղցրաբոյր մի օր մարդացաւ
մեխակ համեմը, դարձաւ հայ զինուոր
ու անմահացաւ ազատամարտիկ
Մեխակ Մեխակեանի նահատակութեամբ: 1961 թուին ծնուած փոքր
Մեխակը, իր մանկութեան օրերին
հազարերորդ անգամ թերթելով
հայոց պատմութեան սիրելի էջերը՝

Մտքիս Ճամբորդութիւնը Դէպի Հաուայ

Սոնիա Տարագճեան
Հայերէնի դասարանի խաղաղութեան մէջ նստած, աչքս հանդիպեցաւ պատէն կախուած «Նաւ» պաստառին, ուր առագաստանաւ մը կը
նաւարկէր Վանայ լիճի վրայ: Երբ
ուսուցիչս կը խօսէր «նաւապտոյտ»,
«նաւուղղութիւն» եւ «նաւ»ով
շինուած այլ բառերու մասին, միտքս

հեռացաւ դասարանէն ու ճամբորդեց
հեռուները, դէպի Հաուայ: Այդ
առագաստանաւի նկարը ինծի
յիշեցուց այն տասը հաճելի օրերը,
որ ես անցուցի այդ կղզիի վրայ:
Այդ բնանկարին կապոյտ ջուրերը
ինծի մտքի թռիչք տուին դէպի Հաուայ
հանդարտ կապոյտ եւ աղի ջուրը: Իմ
առաջին տպաւորութիւնս ամպոտ,
բայց ջերմ օդն էր: Զարմանալի էր
այդ զգացումը մաշկիս վրայ, որովհետեւ երկինքը սեւ էր, մոխրագոյն
ամպերով ծածկուած, բայց արեւին
տաքութիւնը դեռ կրնայի զգալ:
Երբ ես կանուխ առաւօտները
կ՛արթննայի եւ պատշգամ կ՛ելլէի,
ծովու խաղաղ ալիքները եւ շոգ
օդը ինծի արձակուրդի հանգիստ
զգացում կու տային:
Անհաւատալի է, որ այդ կղզին հազա-

չէր մտածել, որ մի օր մասն է դառնալու այդ պատմութեան:
Մեր բաժակների թէյը սկսեց քիչ-քիչ
նուազել: Լցրեցինք մի նոր բաժակ:
Բոյրը նորից գրաւեց ինձ: Նա մի նոր
ներշնչում դարձաւ, մի թարմ զրոյց…:
Այս գոյականը գրաւիչ բոյր տուեց
մեր գրականութեանը: «Մեխակ»ը
բազմաթիւ հայ հեղինակների
քերթուածների մէջ է գտնւում ու
հարստութիւն է տալիս հայ լեզուին,
ինչպէս այդ համեստ բոյսը անուշ համ
է տալիս մեր թէյին ու Սեպտեմբերի
այս զով եղանակին ջերմացնում է
մեր զրոյցները:
Կարծես, թէ հայկական ճոխ նախշազարդ գորգի վրայ բազմած,
սկսեցի մտովի նաւարկել դէպի
հեռաւոր երկիրներ, հեռաւոր
պատմութիւններ… դէպի մեխակի
հայրենիքը, դէպի Խաղաղական
Ովկիանոսի հեռաւոր կղզիներ:
Այդպէս սկսեցի յայտնաբերել,
թէ բառը ի՞նչ արմատներ ունէր
հայկական քնարերգութեան ու
երգարուեստի մէջ: Ո՞նց է աճել
որպէս բառ, ինչպէ՞ս է «մեխակ»
բառը ծաղկել:
Փնտռեցի ու փնտռեցի հայ լեզուի
հարիւրաւոր գրութիւնների մէջ, մինչեւ որ, մի բախտաւոր օր, քնարական

տողեր ինձ յայտնուեցին: Որոնումի
ընթացքում ինձ պատահեց Ռաֆայէլ Պատկանեանի «Մանկական
Բանաստեղծութիւններ»ից մէկը,
որտեղ «մեխակ»ը գարնան նշան
էր, արեւաշող եղանակի ու զմրուխտ
դաշտերի գեղեցկութիւնը.
«...Բեր պայծառ արեւ, բեր մեզ
տաք օրեր...
Թող բացուին, ծաղկին, վարդ,
մեխակ, շուշան»:

րաւոր տարիներ առաջ հրաբուխ
մըն էր: Այդ հրաբուխին լաւան ժայթքեր է, գոյացեր է այդ կղզին, ապա
յայտնուեր է գեղեցիկ եւ գլխու պտոյտ
տուող բնաշխարհ մը:
Բազմաթիւ են այդ կղզիի հրաբուխները: Կան հանգչածները, եւ կան
կենդանիները: Այդ հրաբուխներէն
մէկն է «Տայմընտ Հէտ»ը: Այդպէս
է կոչուած, որովհետեւ անգլիական
ճամբորդներ հոն, աւազի վրայ գտեր
են ադամանդներ: Իմ պանդոկէս ես
սարսափով կը դիտէի այդ քնացած
վիշապը: Չէի գիտեր, արդեօ՞ք այդ
վիշապը անակնկալօրէն պիտի
պայթէր… Ի՜նչ բախտաւոր էի:
Չպայթեցաւ:
Հաուայի բնակիչները շատ հանդարտ, դանդաղ եւ մեղմ են: Ինծի
համար շատ զարմանալի էր ասիկա,
երբ ես մեծցեր եմ Լոս Անճելըսի
եռուզեռով:

Այս կղզիին վրայ ես տեսայ երեք
լիբանանահայ ընտանիքներ: Անոնցմէ երկու հատը ոսկերչութեամբ
կը զբաղէր, իսկ երրորդը ունէր
Միջերկրականի հեռաւոր համերու
եւ համեմներու ընտանեկան փոքրիկ
ճաշարան մը: Շատ լաւ ժամանակ
անցուցի անոնց հետ: Աւելին, շատ
հիւրասէր էին եւ ինծի ցոյց տուին
կղզիի բոլոր գեղեցիկ անկիւնները:
Աչքերս բացի: Միտքս վերադարձաւ
դասարան: Ուսուցիչս կը շարունակէր դասը պատմել: Իսկ ես երազկոտ՝
դեռ կը մտածէի այդ տասը օրերու մասին: Ես կը յիշէի Հաուայիի
կապոյտ ծովը, տաք եւ խոնաւ օդը,
հրաբուխի սեւ ադամանդները եւ
անոր խաղաղ ժողովուրդը: Քանի՜
տարիներ անցեր են, բայց ես դեռ չեմ
մոռնար այդ գեղեցիկ յիշատակներս:
Արդեօք մտքիս յաջորդ թռիչքը զիս
ո՞ւր պիտի տանի:

Պատկանեանի նման, Միսաք
Մեծարենցն էլ գրաւուած էր այս
բառով: Նա ստեղծագործեց մեխակաբոյր մի արտայայտութիւն.
«Մեխակի հոյլ մʼաչուըներ»:
Շարունակում ենք նստել քնքուշ
շուքի տակ, խոհուն, հանգիստ: Մեր
բաժակները նորից դատարկ էին:
Երազանքով դեռ մտածում էի մեխակի մասին: Երբ լցնում էի բոլորի
վերջին բաժակները, իմ ականջների մէջ մեղմ շշնջաց մի հեշտագին
մեղեդի ու ինձ ներշնչեց, ինչպէս
ներշնչուել էր Գուսան Աշոտը...
«… Սարի սիրուն եար, սարի
մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ, ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ
բեր...»:
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Ինչպէ՞ս Դիմակայել «Քորոնա» Ժահրը, Երբ Շուրջդ Համաճարակ Է
«Ես Եւան եմ, Իտալիոյ Միլան քաղաքէն, համաճարակի կեդրոնէն։
Վարակը սկսած է Լոմպարտիայի
փոքրիկ քաղաքէ մը՝ Քոթոնիայէն:
Այստեղ ամէն ինչ սկսած է մէկ
հոգիէ, որ վարակած էր կնոջ,
ընտանիքին, bar-ի աշխատողներուն,
շրջապատին։ Յետոյ գտնուեցաւ
առաջին հիւանդը, որ եկած էր
Գերմանիայէն…
Այս կ’ըսեմ անոր համար, որովհետեւ երբ գրառումներ կ’ընեմ,
Հայաստանէն ինծի կ’ըսեն խուճապ
կը տարածես, այստեղ մենք ընդա-

մէնը ունինք քանի մը հիւանդ։
Կ’ուզեմ ըսել, որ մեր մօտ, Իտալիա ալ
ամէն ինչ սկսաւ մէկ հոգիով։ Յետոյ
տարածուեցաւ ամբողջ Իտալիայով…
Լոմպարտիա կան ամենաորակեալ
հիւանդանոցները, բայց այս վերջին օրերուն կը տեսնենք, որ ալ
չեն ձգեր, արհեստական շնչառութեան սարքերը չեն բաւարարեր։
Վարակուածներու թիւը անցաւ 12
հազարը, այսօր միայն աւելի քան
2000 նոր վարակուածներ արձանագրուեցան…
Լոմպարտիա շատ կան շնչառա-

կան մեքենաներ, բայց նորէն չի
բաւարարեր, այդ ընթացքով որ
շարունակուի, բժիշկը ինքը պիտի
որոշէ տարիքային առումով՝ որու
փրկէ։ Չինաստան կ’օգնէ շնչառական մեքենաներով, բայց նորէն
անբաւարար են, քիչ են…
Մենք մէկ ամիս է փակուած ենք
տունը: Սկիզբը փակեցին դպրոցները, թատրոնները, զուարճանքի
վայրերը, յետոյ ֆութպոլը փակեցին,
խմիչքի վայրերն ու ճաշարանները,
բայց դէպքերը նորէն կը շատնան։
Վաղուընէ կը փակեն ամէն ինչ, բացի

սնունդի կեդրոնները, փոստը, թերթի
կրպակները…
Յուսամ, որ Հայաստան կը կարողանան կանգնեցնել, կ’ուզեմ ըսել՝
ուշադիր եղէք, իրար մի համբուրէք,
ձեռքերը լուացէք:
Շատերը կը գրեն, որ խուճապ կը
տարածեմ, բայց եթէ «լայվս» (ուղիղ
եթեր) կ’օգնէ թէկուզ քանի մը մարդու,
որ ուշադիր ըլլան ու զգօն, նորէն գոհ
կ’ըլլամ…»
«Նիւզ թայմ»
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Չինաստան Ապրող Հայուհին Կարեւոր Տեղեկութիւններ Կը Հաղորդէ «Քորոնա»ի Մասին
«Կէտ Առ Կէտ Կը Գրեմ Ողջ Տեղեկութիւնը, Զոր Հաւաքած Եմ Ժահրի Մասին»

2 Ամիս Չինաստանի Մէջ Քարանթինի Մեկուսացուած
Հայուհին Կը Կիսուի Կարեւոր
Տեղեկութիւններով
21 Յունուարի վաղ առաւօտեան
չինացի ընկերներէս մէկը ինծի գրեց,
որ երկիրը լուրջ համաճարակային
վիճակի մէջ է, տունէն դուրս չելլենք,
զգօն ըլլանք… առաջին քանի մը
օրը սարսափելի խուճապի մէջ
էի, որովհետեւ դուստրս՝ Սոֆին
նախորդ գիշերուընէ տաքութիւն
ունէր… հիւանդանոց աշխատող
մեր միւս ընկերը ըսաւ, որ յանկարծ
երեխան չբերէք հիւանդանոց, շատ
մարդ կայ, բոլորն ալ հիւանդ….
մէկ խօսքով, ալ չպատմեմ, թէ ինչ
ապրումներ ու վախեր ունեցած
ենք մօտ շաբաթ մը, մինչեւ ձագս
առողջացաւ (ատամիկ կը հանէր):
Ու մենք որոշեցինք համընդհանուր
քարանթինի մէջ արգելափակուիլ
ու ինքնամեկուսանալ։ Արդէն մօտ 2
ամիս բացարձակապէս տունէն դուրս
չենք ելած երեխաներն ու ես. Հայկն
ալ շաբաթը քանի մը անգամ՝ սնունդ
առնելու ու տուն անմիջապէս:
Անտանելի դժուար էր, անտանելի
յոգնեցնող թէ հոգեպէս, թէ ֆիզիքապէս, ու օրական տասնեակ
հաղորդագրութիւններ, թէ ինչպէս
կը դիմանանք, միակ պատասխանս
էր, որ դրական տրամադրուած ենք,
խուճապի մէջ չենք, կ’ընենք այն
ամէնը, ինչ մեզի կը հրահանգուի
մասնագէտներու կողմէն, ու վերջ...
Ընկերներ, սիրելիներ, յարգելիներս,

ծանօթներ, անծանօթներ, մէկ
խօսքով` Ժո~ղո~վուրդ ջաաան,
միակ բանը, որ այսօր կը փրկէ
Հայաստանը, այդ է որ ամէն մէկ
անհատի կողմէ սեփական էկոյին
զուգահեռ ընկերային պատասխանատուութեան մակարդակը բարձր
պահելն է։
Հիմա ստորեւ կէտ առ կէտ կը գրեմ այն
տեղեկութիւնները, որոնք հաւաքած
եմ ժահրի մասին այս երկու ամսուայ
ընթացքին, իրազեկուածութիւնը
հազարապատիկ աւելի ուժեղ զէնք է,
քան բժշկական դիմակը: Եւ այսպէս.
• Տուեալ ժահրը (Covid-19) կ’ապրի
մետաղական մակերեսի վրայ 6-12
ժամ, կտորի, հագուստի վրայ` 6-9
ժամ, հեռախօսի եւ որեւէ «touch
screen»-ի վրայ` 94 ժամ` 4 օր։
Հետեւաբար, դուրսը որեւէ մետաղական մակերեսի աշխատէք դպնալ
թաշկինակով, մարդոցմէ հեռու
քալել որոշակի հեռաւորութեամբ,
ամէն տուն մտնելուն, հեռախօսը
հականեխել ալքոհոլով։
Լուացուելու ու ձեռքերու մաքրութեան մասին չեմ խօսիր, օրական
100000 անգամ կ’ըսուի …
• Հազալու ու փռշտալու ատեն,
բերանը փակել միայն թաշկինակով,
յատկապէս երբ հասարակական վայր
կը գտնուիք: Ձեռքով կամ արմուկով
փակելը գրեթէ ապարդիւն է:
• Ունեցէք ձեր ջուրի տարրան (շիշը,
թերմոսը,…), եւ այն թող ըլլայ ձեզմէ
անբաժան, հեռախօսին պէս, խմեցէք
ջուր ամէն 10-15 րոպէ անգամ մը։

• Օրը մէկ կամ երկու անգամ
աղաջրով ողողեցէք կոկորդը, այստեղի բժիշկները կը հաստատեն,
որ եթէ անգամ ժահրը նոր մտած է
օրկանիզմ ու դեռ կոկորդին մէջ է,
աղաջուրը կ’ոչնչացնէ զայն:
• Դեղարանները եթէ չկայ ախտահանիչ, ոչինչ, սովորական օղին աւելի
լաւ կ’ախտահանէ, իսկ տունը եղած
ժամանակ, լաւագոյնը օճառն ու
ջուրն են:
• Ժահրը մահացու ելք կ’ունենայ
հիմնականօրէն քրոնիկ (յարատեւ)
հիւանդութիւններ ունեցող մարդոց
մօտ, ինչ որ վտանգաւոր է հայերուս
համար, ազգս շատ անառողջ է,
դժբախտաբար:
Հիմա ամենակարեւորի մասին.
ճշգրիտ դեղամիջոց չկայ, պատուաստ
չկայ, բոլոր բժիշկները միաբերան կը
յորդորեն` աշխատեցէք ձեր դիմադ-

րողականութիւնը բարձր պահել:
Ինչպէ՞ս. սննդի հիմնական մասը թող
ըլլայ ոչ թէ «շաուրման», այլ միրգն
ու բանջարեղէնը, թարմ: Ի՞նչը կը
թուլացնէ դիմադրողականութիւնը.
ճնշուածութիւնը, վատ տրամադրութիւնը, վէճերը, խուճապը, վախերը,
որեւէ տեսակի անհաշտութիւն
ինքզինքիդ կամ ուրիշի հետ:
Կը յուսամ, որ օգտակար էր գրառումս:
Ապրեցէք համերաշխ, ժպտացէք
ապատեղեկատուութեան, իսկ դուք
զինուէք ճշմարիտ տեղեկութեամբ
ու դրական, չէ, գեր-դրական տրամադրութեամբ, չթուլացնելով զգօնութիւնը եւ յիշելով սեփական
պատասխանատուութեան մասին,
որպէս հասարակութեան մասնիկ:
Առողջութիւն Բոլորիս։
«ինֆո-Ժամանց» կայք

Մշակութային Արձագանգ
Մշակութային Արձագանգ

«Արեւմտահայերէնի Ուսուցում Սփիւռքի Մէջ»՝ ԻՆԱԼՔՕ-ի Դասընթացք

Բարելաւելու համար Սփիւռքի
Հայոց լեզուի ներկայ եւ ապագայ
ուսուցիչներուն մասնագիտական
կրթութիւնը, զանոնք իրազեկ
դարձնելով կրթութեան ժամա-

նակակից մեթոտներուն եւ նրբութիւններուն ու մղելով մանկավարժական փորձատիպերու քննական վերատեսութեան, Փարիզի
Արեւելեան լեզուներու եւ քաղա-

քակրթութիւններու
ազգային
հիմնարկի (ԻՆԱԼՔՕ) Հայկական բաժանմունքը, «Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հետ
գործակցաբար կը կազմակերպէ
տարեկան՝ «Արեւմտահայերէնի
ուսուցում Սփիւռքի մէջ» ծրագիրը, որ նախատեսուած է արեւմըտահայերէնի ներկայ եւ ապագայ
ուսուցիչներուն համար, որոնք կը
դասաւանդեն Սփիւռքի հայկական
վարժարաններուն մէջ (Եւրոպա,
Միջին Արեւելք, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներ, Գանատա, Հարաւային
Ամերիկա եւ Աւստրալիա): Այս մասին
կը հաղորդէ «Նոր Յառաջ»-ը։
Հայոց լեզուի մասնագէտ ուսուցիչին դիրքը բարելաւելու նպատակով՝ այս ծրագիրը կը շնորհէ
եւրոպական վարկեր (ECTS), որոնք
տրամադրելի են լեզուի ուսուցման
եւ հայագիտութեան բարձրագոյն
ծրագրերու:
2021 տարեշրջանին համար,
ծրագիրը կը սկսի չորս շաբաթեայ
խտացեալ դասընթացքով մը, որ

տեղի պիտի ունենայ «Կիւլպէնկեան»
հիմնարկութեան
եւ
«Հազար ու Մէկ Աշխարհ» կազմակերպութեան միասնաբար կազմակերպած ստեղծագործական արեւմըտահայախօս ամառնային ճամբարի
ծիրին մէջ, 12 Յուլիսէն մինչեւ 7
Օգոստոս: Ծրագիրին երկրորդ մասը
տեղի կ՛ունենայ հեռակայ կարգով:
Ամառնային դասընթացքը կը
նախատեսէ 103 ժամ դաս, տարբեր
ձեւաչափերով (դասեր, սեմինարներ,
աշխատանոցներ եւ օտար լեզուի
դասընթացք): Ծրագիրը կ՛ընդունի
15 մասնակիցներ:
Ամառնային ճամբարի կեցութեան
եւ վերաորակաւորման ծրագիրի
ծախսերուն մէկ մասը պիտի
հոգայ «Գալուստ Կիւլպէնկեան»
հիմնարկութիւնը: Ծախսերուն մնացած գումարը ցանկալի է, որ վճարուի
մասնակցող ուսուցիչին դպրոցի
վարչութեան կամ մասնագիտական վերապատրաստման տեղական
ծրագիրի մը կողմէ:
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Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 4 –

«Հայաստանում ու Արցախում Չեն Կարող Տարբեր
Արժեհամակարգեր Լինել». Մասիս Մայիլեան
Սկիզբը Էջ 03
Այսինքն՝ մենք ուզում ենք համակարգի խաղի կանոնները փոխել։
Սա օրուայ հրամայականն է, եւ այլեւս յապաղել չի կարելի։ Օրըստօրէ նոր ու
աւելի լուրջ մարտահրաւէրներ են ծագում մեր երկրի ու ժողովրդի առջեւ։ Այդ
մարտահրաւէրների որակն ու իշխանութեան ներկայիս որակը համարժէք
չեն։ Արդիական ու մրցունակ պետական կառավարման համակարգ պիտի
ձեւաւորի, որպէսզի ոչ միայն կարողանանք դիմակայել մարտահրաւէրներին,
այլեւ փոփոխուող աշխարհի փոփոխուող հնարաւորութիւններն ըստ
ամենայնի օգտագործենք եւ ի սպաս դնենք մեր երկրի զարգացմանը։

- Ի՞նչ քաղաքական ուժեր են Ձեզ սատարում:
- Երեք քաղաքական ուժեր՝ «Արցախի Ռամկավար ազատական», «Ինքնութիւն եւ միասնութիւն» եւ «Վաղուայ Արցախ» կուսակցութիւնները
ձեւաւորել են «Նոր Արցախ» նախընտրական դաշինք ու հանդիսանում են իմ
քաղաքական յենարանը, եւս երեք կուսակցութիւններ ու մէկ քաղաքացիական
երիտասարդական նախաձեռնութիւն՝ «Հաւասար հնարաւորութիւնների
հայրենիք», աջակցում են ինձ նախագահական ընտրութիւններում, ու մեզ
է միացել հանրածանօթ մէկ այլ կուսակցական առաջնորդ։ Աջակցութիւն
կայ հանրութեան ամենալայն շրջանակներում։
- Առաջին անգամն է, որ Արցախում կայանալիք ընտրութիւններում
այսքան մեծ թուով թեկնածուներ են առաջադրուել: Ինչո՞վ էք
դա պայմանաւորում: Արդեօ՞ք դա ժողովրդավարութեան ուղիղ
դրսեւորում է: Կապու՞մ էք դա Հայաստանում տեղի ունեցած ու
ունեցող քաղաքական գործընթացների հետ:
- Արցախում նախընտրական յագեցած վիճակ է, որը ոմանց տագնապեցնում
է, ոմանք էլ միտումնաւոր կերպով իրավիճակը ներկայացնում են որպէս
ազգի պառակտում։ Մինչդեռ այսպիսի յագեցած մրցակցային պայքար լինում
է երկրների մեծ մասում, եւ արտառոց ոչինչ չկայ։ Այո, Հայաստանի թաւշեայ
յեղափոխութեամբ պայմանաւորուած քաղաքական նոր, աւելի ազատական
մթնոլորտում աւելի շատ քաղաքական ուժեր են մասնակցում ընտրութիւններին, ինչն էլ աւելի է ուժեղացրել մրցակցութիւնը։ Ամեն դէպքում սա դրական
երեւոյթ է, որը խթանելու է թէ՛ արցախեան քաղաքական դաշտի կայացումը
եւ թէ ընտրութիւնների մշակոյթի զարգացումը։ Բայց ամենակարեւորն այն
է, որ ընտրութիւնները կանխորոշուած չեն, եւ աննախադէպ մեծացել են
ընտրական գործընթացի հանրային վերահսկողութեան ներուժը։
- Հնարաւոր համարու՞մ էք ընտրութիւնների երկրորդ փուլի անցկացումը: Եթէ այո, ապա, ովքե՞ր կը միանան Ձեզ:
- Վերջին զարգացումները եւ իմ աջակցութեան շրջանակների աննախադէպ
ընդլայնումը հիմք է տալիս կարծելու, որ Արցախի յաջորդ նախագահի հարցը
կը լուծուի մարտի 31-ին՝ առանց երկրորդ փուլի։ Ամեն դէպքում, պատրաստ
ենք իրադարձութիւնների զարգացման բոլոր տարբերակներին, առաւել եւս,
որ աջակցութեան շրջանակներն աւելի ընդլայնելու լուրջ ներուժ կայ։
- Դուք մշտապէս եղել էք անկուսակցական: Ընտրութիւններից յետոյ
կուսակցութիւն ունենալու ծրագիր ունէ՞ք, որպէս քաղաքական աւելի

ամուր յենարան:
- Նախընտրում եմ պահպանել իմ վերկուսակցական կեցուածքը, ինչ
վերաբերում է ապագայ խորհրդարանում իմ քաղաքական յենարանին,
ապա «Նոր Արցախ» դաշինքի եւ դաշնակից ուժերի հիման վրայ կը
ձեւաւորուի լայն դաշնակցութիւն (coalition), որն էլ կը հանդիսանայ իմ
ամուր քաղաքական յենարանը, ինչն էլ թոյլ կու տայ յաջողութեամբ ու
առաւելագոյն արդիւնաւէտութեամբ իրականացնել իմ ու դաշնակից ուժերի
նախընտրական ծրագրերի հիմնադրոյթները եւ կեանքի կոչել արմատական
բարեփոխումների մեր հայեցակարգը։
- Պարոն Մայիլեան, Դուք նախագահի թեկնածութիւն առաջադրելու
փորձ ունեցել էք 2007 թուականին: Այդ տարիներին եւ հիմա
քաղաքական առումով փոփոխութիւններ կան: Ի՞նչ տարբերութիւն
էք նկատում, թէ՛ քարոզարշաւի, թէ՛ ընտրապայքարի, թէ՛ մարդկանց
տրամադրուածութեան առումով:
- 2007-ին եւ մինչեւ այդ այլընտրանք ներկայացնող ցանկացած թեկնածու բախւում էր միանգամից երկու համակարգային-վարչական ներուժի
կիրառման՝ Արցախի ու Հայաստանի, ինչն էլ փաստացի կանխորոշում էր
ընտրութիւնները յօգուտ իշխանութեան թեկնածուի։ Նաեւ ընտրողների
մօտ հոգեբանական բարդոյթ էր ձեւաւորւում վարչական այս երկկողմանի
ազդեցութիւնից։ Մարդիկ մտածում էին, որ այլընտրանքային թեկնածուն չի
կարողանայ իր՝ թէկուզ ամենալաւը հանդիսացող ծրագիրն իրականացնել։
Հիմա, ինչպէս ընդունուած է ասել, իրավիճակ է փոխուել եւ բացառիկ առիթ
կայ, որպէսզի արցախցին կատարի իր ազնիւ ու գիտակից ընտրութիւնը։
- Այն ժամանակ Դուք Ձեր հարցազրոյցներից մէկում նշել էիք,
որ արցախցիներին այլընտրանք էք առաջարկում: Ո՞րն էր այդ
այլընտրանքն 2007-ին եւ ո՞րն է այլընտրանքը 2020-ին:
- Մեծ հաշուով այլընտրանքը նոյնն է՝ իշխանութեան եւ պետականութեան նոր
որակ, պետական կառավարման արդիականացուած համակարգ, ընկերային
արդարութեան եւ իրաւահաւասարութեան մթնոլորտի ձեւաւորում, ինչը թոյլ
կու տայ յաջողութեամբ դիմակայել ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներին։

- Վերջին հարցազրոյցում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Արցախի ընտրութիւնների վերաբերեալ յայտարարութիւններ արեց եւ
արցախցիներին յորդորեց չքուէարկել այն թեկնածուի օգտին, ով
դէմ է ՀՀ իշխանութիւններին: Ինչպէ՞ս էք վերաբերւում նման
միջամտութիւններին: Արդեօ՞ք դա Արցախի համար օգտակար է:
- Ես գտնում եմ, որ Հայաստանում ու Արցախում չեն կարող տարբեր
արժեհամակարգեր լինել։ Այո, Արցախում կան ուժեր, որոնք դէմ են
հայաստանեան ներկայիս արժեհամակարգին եւ շատ կոշտ հռետորաբանութիւն են կիրառում ՀՀ նոր իշխանութիւնների նկատմամբ եւ փորձում
անվստահութեան մթնոլորտ ձեւաւորել ընդհանուր առմամբ Հայաստանի
նկատմամբ, ինչը վտանգաւոր միտում է։
Սակայն արցախցիների ողջամտու-թիւնը բաւարար ներուժ ունի չէզոքացնելու նման միտումները։ Դրանք անհեռանկարային միտումներ են։
Ոմանք չեն ուզում հասկանալ, որ դարաշրջան է փոխուել։ Հայաստանի նոր
իշխանութիւնների հետ դիմա-կայութիւնը կործանարար կարող է լինել, եւ
սա հասկանում են մարդիկ։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Թրիւտոյի Մօտ Նոր Տեսակի «Քորոնա» Ժահր
Չէ Յայտնաբերուած
Սկիզբը Էջ 02
Գանատայի խորհրդարանը դադրեցուցած է
աշխատանքը մինչեւ 20 ապրիլ. որոշումը միաձայն
ընդունած են Գանատայի խորհրդարանին
մէջ ներկայացուած բոլոր քաղաքական
կուսակցութիւնները:
Աւելի վաղ հաղորդուած էր, որ Գանատայի
վարչապետի կնոջ՝ Սոֆի Կրէկուար Թրիւտոյի
մօտ «Քորոնա» ժահր յայտնաբերուած է։

... ու երկու պառաւներ կ՛երազեն...
- Վաղը արեւը պիտի ծագի...
Իրենց ուխտը կատարուած էր այս անգամ.
Քիչ ետքը ամէնքն ալ սենեակս էին ու շրջապատած անկողինս:
Ծերուկ բժիշկը տատամսելով, կէս ժպտուն,
կէս կասկածոտ կ՛ըսեր.
- Եթէ արեւ ծագի, համաճարակը կը տկարանայ, թերեւս բոլորովին անհետանայ:
«Ուխտը» Զապէլ Եսայեան

Մեծն Բրիտանիոյ Վարչապետը Կը Զգուշացնէ
«Շատերը Ժամանակէն Շուտ Պիտի Կորսնցնեն
Մտերիմները»
Մեծն Բրիտանիոյ վարչապետ Պորիս Ճոնսըն
նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրի բռնկման առթիւ
դիմած է բրիտանացիներուն «շատերը ժամա-

նակէն շուտ պիտի կորսնցնեն մտերիմները»
արտայայտութեամբ: Այս մասին ան յայտարարած
է մամուլի ասուլիսի ժամանակ, գրած է Financial
Times-ը։
Վարչապետը բրիտանացիներուն կոչ ըրած է
պատրաստ ըլլալ «Քորոնա» ժահրի պատճառով հարազատներու կորուստին, քանի որ
վարակուածներու թիւը կրնայ օրէօր աւելնալ:
«Այն պիտի շարունակուի տարածուիլ։ Ես պէտք է
ազնիւ ըլլամ ձեզի հետ։ Շատ եւ շատ ընտանիքներ
ժամանակէն շուտ պիտի կորսնցնեն իրենց
սիրելիները» -ընդգծած է վարչապետը:
Նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրի տարածումը ան
անուանած է հանրային առողջապահութեան
ոլորտի մէջ «վատագոյն ճգնաժամը»:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

16

2019
ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Պետութիւնը Վերջապէս Առողջական
«Արտակարգ Դրութիւն» Յայտարարեց
Սկիզբը Էջ 01
Ան նաեւ յոյս յայտնեց, որ Լիբանանի մէջ իրավիճակը շուտով կը դառնայ անցեալի բնականոն
հունին եւ լիբանանցինք կը շարունակեն իրենց
ստեղծարար կեանքը։
Նախագահ Աուն եւ Վարչապետ Տիապ այս
նիւթով իրենց խօսքը ուղղեցին նաեւ Լիբանանի
ժողովուրդին:
Նշենք, որ «Քորոնա» վարակին հետեւանքով
Լիբանանի մէջ մահացածներու թիւը հասած է
3-ի, իսկ վարակակակիրներունը հասած է 100-ի
սահմանները։

Պէյրութի Միջազգային Օդակայանը
Պիտի Փակուի
Ըստ Լիբանանի կառավարութեան վերջին որոշումներուն Պէյրութի միջազգային օդակայանը
պիտի փակուի։
Աղբիւրը նաեւ նշեց,
որ այս մասին տեղեկութիւնը տակաւին
պաշտօնական չէ։
«Քորոնա»
ժահրի
տարածման դէմ ձեռք
առնուած քայլերուն

առընթեր մինչեւ 3 օր առիթ տալէ ետք, որոշ
ժամկէտի մը համար համար պիտի օդակայանը
ժամանող թռիչքներուն դիմաց։
Փակման որոշումը կը ներգրաւէ նաեւ Պէյրութի
եւ այլ շրջաններու նաւահանգիստները։
Այս քայլով Լիբանան գրեթէ մեկուսած պիտի ըլլայ
արտաքին աշխարհէն, տրուած ըլլալով նաեւ, որ
Սուրիա-Լիբանան ցամաքային սահմանը եւ բոլոր
անցքերը պիտի փակուին։

ՄԱՐԻՆԷ ՏԻԼԱՆԵԱՆ
(1957)
«Թռչունը»
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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 անվճար
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

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
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
գնահատուելու 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 Մսրլեան (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։
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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:
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