ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ
Արխիւի ծածկագիր

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ZARTONK DAILY NEWSPAPER

ºñ»ùß³µÃÇ / 21.04.2020
zartonkadl@gmail.com

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 160 (22«153)
+961 1 444225 +961 81 306 447

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

1500 È.à. / 8 ¾ç
www.zartonkdaily.com
www.ragmamoul.net

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Ուսուցչութեան Հանդէպ
Վահան Թէքէեան Մեծ խմբագրապետը 79 տարիներ առաջ
(«Արեւ» 30 Յունուար 1941) կ՛անդրադառնայ ազգային
«լուռ ցաւ»ի մը, որ կարծէք քրոնիք իրավիճակ է արդէն եւ
գրութեան մէջ նշուած «Ազգային Իշխանութիւն»ը այսօր
կարելի է նաեւ հասկնալ «հայկական միութիւններու» կամ
«կազմակերպութիւններու» պատկան մարմիններ:
Առանց յաւելեալ մեկնաբանութեան կը վերահրատարակենք
զայն «Տեսանկիւն»ի իմ առօրեայ սիւնակին մէջ, որովհետեւ
այս բանը պիտի ուզէի այսօր՝ ես գրած ըլլալ...:
«Խմբ.»

Շ

աբաթ, ազգ. իշխանութեան
«հայրական» ըլլալուն պէտքը բացատրելով յիշած էի
ուսուցիչներուն ստորագրել
տրուած պայմանագրութիւնը:
Խնդիրը աւելի կարեւորէ
քան ինչ որ կ’երեւի առաջին
նայուածքով: Ան կը յայտնէ,
որոշ եւ խտացած կերպով,
ամբողջ բնութիւնը ազգ. իշխանութեան վերաբերումին՝ իր վարած
վարժարաններու ուսուցիչներուն հանդէպ:
Ինչ կ’ըսէ, արդարեւ, ներկայ տարեշրջանին համար կազմուած
պայմանագրութեան բացառիկ յօդուածը. սա՛, որ եթէ տարուան
մէջ որեւէ ժամանակ մը փակ մնան վարժարանները, ազգային
իշխանութիւնը ուսուցչաց թոշակները պիտի չվճարէ եւ
ուսուցիչները իրաւունք պիտի չունենան որեւէ թոշակ կան
հատուցում պահանջելու:
Փակման պատճառներէն մէկը կրնայ ըլլալ, ինչպէս նախատեսած
է ազգ. իշխանութիւնը, համաճարակ մը քաղաքին մէջ: Թէեւ
համաճարակները երկար չեն տեւեր ընդհանրապէս եւ թէեւ
համաճարակը պակսեցուցած չըլլար Առաջնորդարանի
եկամուտները, բայց նորէ՛ն, ազգ. իշխանութիւնը հոգ տարած
է «պաշտպանելու» Առաջնորդարանի շահերը, մտածած եւ
աշխատած է որ ուսուցիչները «պարապ տեղը» դրամ չստանան
«ազգային սնտուկ»էն, «ազգ»էն…:
Ի՜նչ փոյթ որ այդ ուսուցիչները, քիչ բացառութեամբ, մնայուն
են, այսինքն թէ՝ իրենց միակ գործը այս պաշտօնն է եւ թէ
անով կ’ապրին ու կ’ապրեցնեն իրենց ընտանիքները, ազգ.
իշխանութիւնը պէտք չի զգար ատիկա յիշելու եւ կ’որոշէ ու կը
պարտադրէ որ ուսուցիչը միջանկեալ կերպով զրկուի թոշակէ՝
այնքան ատեն որ գոցուած ըլլայ իր դպրոցը:
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
Շար. Էջ 02

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Մէջ 4 Նոր Վարակակիրներ
Արձանագրուած Են Ընդհանուր Թիւը
Հասցնելով 677-ի
Լիբանանի մէջ 4 նոր վարակակիրներու պարագայ արձանագրուեցաւ անոնց ընդհանուր թիւը
հասցնելով 677-ի: Մինչեւ այս պահը արձանագրուած են 21 մահուան պարագաներ, մինչ
102 անձեր բժշկուած են:
Վերջին արդիւնքները հիմնուած են 340 քննութեան վրայ, որոնք կատարուած էին վերջին 24
ժամերուն ընթացքին: Մասնագէտներ կը պնդեն, որ պէտք է օրական 2500
քննութիւն կատարել իրավիճակի ճիշդ գնահատման համար:
Լիբանանեան Լուրերուն շար. Էջ 02

Îàâ
Ո՞ւր Են Մեր Ունեւորները...
Տագնապի այս օրերուն, խոր գոհունակութեամբ ու յուզումով կը դիտեմ,
թէ ի՛նչ անսահման նուիրումով մեր
առաջնորդարանները, համայնքները,
ծուխերը, կազմակերպութիւնները,
միութիւնները, ամէ՛ն տեղ, լծուած են
մեր ազգի կարիքաւոր ընտանիքներու օժանդակութեան անյետաձգելի
ու հրամայական աշխատանքին։ Սէր
ու գնահատանք անոնց նկատմամբ
պարզապէս քիչ է։ Սովորական ծառայութիւն չէ անոնց կատարածը,
այլ գերազանցօրէն Աստուածահաճոյ գործ է։
Արդարեւ, մեր նուիրեալները դռներ կը թակեն օժանդակութիւն խնդրելու, որպէսզի կարենան աւելիո՛վ օգտակար ըլլալ մեր զաւակներուն.
իսկ ոմանք կամաւոր կերպով իրենց օժանդակութիւնը կը կատարեն։
Այս Աստուածահաճոյ գործին դիմաց ինծի խոր ցաւ ու վրդովում կը
պատճառէ բացակայութիւնը նիւթական լայն կարելիութիւններ ունեցող
մեր ազգայիններուն, յայտնի թէ անյայտ, մօտաւոր թէ հեռաւոր։ Ես չեմ
կրնար լուռ ու անտարբեր մնալ անոնց բացակայութեան նկատմամբ։
Ո՞ւր էք դուք. Աստուծոյ ձեզի տուած բարիքներէն չէ՞ք կրնար բաժին մը
տրամադրել մեր ժողովուրդի կարիքաւոր զաւակներուն՝ յատկապէս
տագնապի այս ծանր օրերուն։ Սա մեր բոլորին բարոյական, հոգեւոր,
մարդկային ու ազգային պարտաւորութիւնն է։ Աւետարանը կ՚ըսէ. «Այն
մարդը, որ նիւթական ամէն բարիք ունի, եւ տեսնելով հանդերձ
թէ իր մէկ եղբայրը օգնութեան կարօտ է՝ իր գութը չի շարժիր,
ինչպէ՞ս կրնայ ըսել՝ թէ Աստուծոյ սէրը ունի իր մէջ» (Ա.Յհ 3.17)։
Չմոռնանք, որ բոլորս ալ հաշուետու ենք Աստուծոյ առջեւ մեր դրական
թէ բացասական գործերուն համար։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2443200 (313.4/1 միլիոն), մահացած են 167929 (21.5/1 միլիոն), բուժուած են 640252 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 677, մահացածներ` 21, բուժուած` 103
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1339 մահացածներ` 22, բուժուած` 580
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 36625 նոր վարակուածներ 2898 նոր մահացածներ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõéáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
Ã»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ë»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×Çõ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý¦«
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
Սկիզբը
Էջ 01
áñáÝù μÍ³ËÝ
¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
Ընդիմադիր կողմեր յաջորդող
Իւնեսքոյի պալատին մէջ յատուկ
Կարծէք
թէ դպրոցը գործարան մը ըլլար
Ï³եւ
ñÇùÁուսուցիչը
ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³գործաւոր
ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³օրերուն
կառավարութեան
դէմ
կարգաւորուած
Ë³
·³
ÑÁ£
·³ÛÇÝ Ñ³
Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³ժողովասրահով,
í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
մը.
այսօր
հոս, վաղը ուրիշ տեղ. կ’աշխատցնեմ՝ թոշակ կու
éáÛóÝ»
ñÁ:
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³Ñ»ï í»ñնկատի
çÇÝ μ³ËáõÙ
Ý»ñáõÝ ÁÝÃ³óքորոնա
ùÇÝ ëå³ÝÝժահրի
áõ³Í »Ý
իրենց
կեցուածքը
պիտի
աւելի
եւս
ունենալով
´©- չեմ
´ÅßÏ³աշխատցներ՝
Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï
ÙÁ« áñ
տամ,
չեմ տար.
գործիդ
եկաւ՝
կ’ընդունիս,
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
աշխոյժ
կերպով
արտայայտեն:
Այս
վտանգները:
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍáչեկաւ՝
կըÑ³մերժես.
այս
³éáÕç³å³
Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»
ñáõ: է, եւ ուրիշ ոչինչ, ազգ. իշխանութեան եւ
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ù
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
μáí« Ã¿ Ñ³ñ
ó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
իմաստով
ինքնաշարժներով
ցոյցեր
¶©-ä³ñ»Ý³õáñáõÙÇ
»õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓուսուցիչներու
յարաբերութիւնները
վարող
օրէնքը…:
1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
Ø³åñáõù Ô³½áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝÝ³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
կատարելու կոչեր կը շրջագաÏ³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
Ýáõ³Í »Ý ³ÙμáÕç ³Ýó»³É »ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇåÇáÛ ³½·³Բայց
ո՛չ,
չէ Ñá
օրէնքը,
եւ
այս
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ ù³ç³É»ñ»ë³ñù³õá
ñáõÙայս
Ý»ñ ³å³
í»Éáõ ³ßË³
ï³Ý
ùÁ: չէ ազգային շահուն պահանջը.
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
յինÑ³Ù³ñ£
մինչ խորհրդարանը պիտի
¸©- ²éáÕ
ç³ճիշտ
å³Ñ³Ï³Ý
ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³էËáõÙ
մինչեւ
իսկ՝
հակառակն
անոր:
»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
փորձէ
Երեքշաբթիէն
Հինգշաբթի
Շատ
մեծ յանդգնութիւ՞ն մըն է արդեօք ըսել՝ թէ դպրոցը
²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³Ñ³ó³Í ¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³Æð²Üունինք»
ÎÀ ØºðÄ¾
ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶օրէնսդրական
Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü
²è²æ²ð
ÎÀ ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ժողովներ
գումարելու
ուսուցիչներով
եւ Ñ³
«դպրոցներ
բացատրուñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ դպրոց
ÑÇõ³Ý¹ÇÝ է,
Ñ³Ù³ñ
Ù³ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý
å³ÛÙ³Ýանիմաստ՝
Ý»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³
ï³Ïáí: անոր «ուսուցիչներ ունինք»
թիւնը
կը մնայ
առանց
³Ûë ¹Ç³ÏÝ»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³Ï³Ý Ï³ñø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»պարունակութեան:
Եւáõ»ուսուցիչներ
ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ï
ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ կարելի է ունենալ, անշուշտ,
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ«պահելով»
Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹
ñáÝ³Ï³Ýոր
Ùáõï
ùÁ« áõñ
նախ
անոնք
կան
եւ կ’ուսուցանեն, յետոյ պատ§êáõñÇ³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç Ëáëïáí³Ý»Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾
Âð²Øö
ó³õ« áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
րաստելով
նորեր՝
եթէ
յատկապէս
պատրաստուած չէինք ալ
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ
Ñ³ëï³ïáõ
ÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ Ï»¹ñáÝ»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñչենք
ï»ë³ÏÇ
§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ïեւ
»Ý:եթէ,
ØÇ³ÛÝայդ
ëÝÝ¹³
ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõ
հիները
պատճառաւ,
այսօր
գոհ
հաւասարապէս
õ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
անոնց
ամէնէն:
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»ï»õ
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»õ»ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ
³Ù»ñÇÏ
»³Ý í³ñ- Å³Í
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿ §øáñáԿը
գտնուին,
թէ՛
եւÝ»թէ՛
Աղեքսանդրիոյ
մէջ,
ազգ.
Հայաստանի
մէջ
արձանագրուած
õáñáõ³Í
¿ ë³ÑÙ³Ý³
÷³Ï Գահիրէին
³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇù
å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
իշխանութենէն դուրս բարեսիրտ ազգայիններ,
որոնք
քով
է Քորոնա
վարակուելու
48
¿£ Â²êê Éñ³
ïáõ ·áñիրարու
Í³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Ñ³- ç³ñÏ
áõ³Í û·Ýáõժահրով
ÃÇõÝÁª Ýß»Éáí«
áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³ÝÕáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³Ù
ÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ
»ñդէպք:
ÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñեկած
են
եւ
հոգ
կը
տանին
աղքատիկ
աշակերտներու
սնունդին,
նոր
¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï:
²Ûë Ñ³Ý
ÁÝÃ³ó
ùÇÝ
հագուստին:
Պէ՞տք
է¹Çå
որÙ³Ý
ուրիշ
խնամակալութիւն
մըն
ալ կազմուի
Այս
մասին
նշուած
ՀՀÕ»ԱՆ
հիւանդուÝ»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ
î³ÝÁÉï
Âñ³Ù÷£
§ØÇ
³ó»³É Ü³
Ñ³Ý·Ý»էñáõ
Ï³í³
ñáõ·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³կարենան
í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ å³ïñ³ëï
¿ կանուսուցիչներուն
համար,
որպէսզի
վարժարանները
թիւններու
վերահսկման
եւ
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ գործը
Ï³ÝË³ñշարունակել՝
·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇերբ
ÙÇçáó
Ý»ñáõ
իրենց
համաճարակէ
մը
կամ
խարգելման
ազգային
կեդրոնի
Ï³ñÇù áõ
ÝÇÝ«
³å³պատերազմի
Ù»Ýù ³ÝáÝó û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ
¹»Õáñ³Ûùáí£ ²ÝáÝù
ß³ï ï³
ñûñÇÝ³Ï կայ·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûë
ù»ñ
»Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
հարկադրանքէ
մը
ետք
վերաբացուին…:
քին
մէջ:
í»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ êáõñÇáÛ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦ áõÝÇù« ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Ýù ØÇ³ó»³É
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
Կը
թուի՝
անոր
շէնքը
³éáõÙ
Ý»ñáí£թէ մենք «վարժարան» ըսելովÅ³Ñ
Հայաստանի
ñáí í³
ñ³ÏÙ³Ýկ’ըմբռնենք
³ËïáñáßÙ³Ý Ýáñ Ü³
Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý »ÏáÕմէջ
Éáõñ»20
ñ¿Ý£ ապրիլին՝
ºñÏñáñ¹« Ó»½«ժամը
²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ³ÛÝ ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù éáõë³ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»Այլապէս,
ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»
ñÇÏ³óÇդրութեամբ
Ý»ñ¹« ÏÁ Ù»Õ³¹
ñ»Ý Å³ÑñÁ
նախ,
եւ միայն ամէնէն վերջը՝ անոր ùÝÝáõ
ուսուցիչները:
11:00-ի
Քորոնա
ժահրի
Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ã»³Ùμ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÇÝ
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« Æñ³ÝÇÝ« Ý³»õ ÙÇõë- ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Çï»ñ« Ã¿ ÇÝãÏ³ñ¹³ÏÇ
íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý
¹»Éáõդարձած
Ñ³Ù³ñ êáõñէÇáÛ580։
å³գումարային
թիւը
շէնքերը
պահելու եւ նորոգելու խնամքը
ունենալով, հիմնովին
հաստատուած
դէպքերու
Ý»ñáõÝ¦£
ù³
Ýá°í ÑÇÙÝ³õáñ »Ý ³Û¹
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ընդհաñÁ«
Ù¿ç:
ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³²Ý¹ñ³անոնց
¹³éÝ³Éáí ֆիզիքական
³ÛÝ ÝßáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë- ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
êáÛÝ ï»
Õ»ÏáõÃÇõÝ
Ý»ñÁ ÏÁ Û³Ûï
Ý»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»- նոյնքան
Այս
պահուն
փաստացի
բուժում
կը
անտես
պիտի
չընէինք
ուսուցիչները,
նուր
թիւը
1339
է,
արձանագրուած
óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Ïáõë³óáõÙÁ£
Ï³å¿±ë ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõ- áõÝÇÝ« á±ñ Ë»É³óÇ Ù³ñ¹Á Ó»½Ù¿ ¹»Õáñ³Ûù
Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝª ËÝ¹ñ»Éáí μáÉáñ¿Ý« áñ ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý
ստանայ
737
հիւանդ:
²ë³ï
»õ
ÞáÛ
Ïáõ
Ñ³
Ù³
Ó³Û
Ýáõ
ÃÇõÝ
·á
Û³
óáõ
óÇÝ
Û³
é³
որքան
մտաւորական
կարողութիւնը:
է
մահուան
22
(աւելցած
է
եւս
2
Ã»³Ý
ÛÕ³Í
¿
áõ
Õ»ñÓ
ÙÁ«
áñáõÝ
Ù¿ç
Ýß³Í
¿
Ýáñ
ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇ£
Â»
ñ»õë
Ó»ñ
¹»
Õá
ñ³Û
ùÁ
ÙÇ
çáó
¿ª
³Ý·³Ù« ³Ûë ï³·Ý³åÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É óáõó³μ»ñ»Ý
çÇÏ³ÛÇÝ ՀՀ
áñ¹»·ñ
áõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³
Ï³ÝáõÃÇõÝ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»առողջապահութեան
նախարա³Ù¿Ý Ó»õÇ
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
Երէկ,
Աղեքսանդրիոյ
մէջ, ազգ. իշխանութիւնը
իր
պիւտճէն
դէպք)
դէպք:
Ընդհանուր
առմամբ
Ý»ñáõÝ áõ ³éÝáõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñáõÝ ßáõñç£
öÇáÝÏÇ³ÝÏÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñ»- ½Ç Ï³ñ»ÉÇ ã¿ íëï³ÑÇÉ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ

Ուսուցչութեան Հանդէպ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ընդդիմութիւնը Պատրաստութիւններ
Կը Տեսնէ

§Æð²ÜÆÜ ºô ÐÆôêÆê²ÚÆÜ øàð¾²ÚÆÜ ú¶ÜºÈàô ØÆ²òº²È
Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Èáõñ»ñ
Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ä²îð²êî²Î²Øàô
ÂÆôÜÀ Æ ¼úðàô
¾¦

Հայաստանի Մէջ Քորոնայով
Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 1339-ի

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

րութենէն տեղեկացուցած են, որ
հաւասարակշռելու
միակ միջոց կը գտնէր
զեղչեր
կատարուած
Éáõ àõ³ßÇÝÏ
ÃÁÝÇ å³ïկատարել
ñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý ë¿Ûï
²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿ÇÝ£է 13 հազար 373 քննուßñç³Ýó»Ýù:
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ Ëûëմահացողները եղած են 62 եւ 90
ուսուցչաց թոշակներուն վրայ. այսօր ÛÇÝ
այստեղ,
Գահիրէի
ազգ.
թիւն։
øáñ¿³ÛÇÝ« μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»- ùÇÝ Ù¿ç ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Í ¿
§Î²ðØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾
տարեկան
են ուղեկցող
իշխանութիւնըÐÚ¸
մտածած
եւ ընդունել ñáõ©©©Ø»Ýù
տուած å³ï
է՝ ñ³ëï
որ նիւթական
Ապաքինուած
»Ýù û·Ý»Éáõ£ Æμñ»õ Çñ³Ý
»³Ý å»ïáõÃ»³Ý հիւանդներու
·ÉË³õáñ ÃßÝ³ÙÇÝ« թիւն
Ð²È¾ä¬È²
Â²øեւ
Æ²ունեցած
§¾Ø¬4¦ Ö²Ø
´àôÜ
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõքրոնիկական հիւանդութիւններ։
նեղութեան կամ նոյնիսկ ոչ-նեղութեան պարագային,
ուսուցիչները
աւելցած
է
35-ով,
եւ
բուժուածներու
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí Ã³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
ìð²Ú èàôê¬Âðø²Î²Ü...
պիտի ապրին… առանց ապրուստի միջոցի:
ցոյց
կու
տայ
³ïÇÏ³ Ասիկա
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ
åÇïÇ
ëï³
Ý³Û£ ºÃ¿
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõ³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù Ñ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·թէ ո՛րքան
գնահատուած
եգիպտահայ
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
². ¿ç¿Ý
Âð²Øö
ÎÀ բարձր
Ú²Úî²ð²
ð¾« àð §øàðàեն
Ü²¦հայ ուսուցիչները
μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û·Ý»É¦£
Ý³åÁՆախագահ
ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó
»³É Ü³- Սարգսեան
Արմէն
Կ՛առաջարկէ
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³- Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõազգ. իշխանութենէն…:
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ ÝÇ¦£ Ծիծեռնակաբերդի Տարածքին
«Հայ Փարք»
Թէ ուսուցչութիւնը, իբրեւ ամբողջութիւն,
կրնայ եւ պէտք է աւելի
Û³ÛïÝ»ó, áñ èáõëÇ³Ý »õ ÂáõñùÇ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Î²տարակոյս
ò²Ì¦ ¾ âÆչկայ:
Ü²êî²
Ü¾Ü
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
լաւ ´²ð
ըլլալ՝
Թէ
իր տկարագոյն անդամները պէտք
(Hye Park)
Հիմնել
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
է զօրացնեն ինքզինքնին կամ փոխարինուին լաւագոյններով՝
Ü³Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
նկատելով, որ «Քորոնա» ժահրի
õÇ ³ÙμáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùնոյնպէս
չէ:
Բայց
ազգ.
Û³Û
ï³ñ³ñ³Í ¿« վիճելի
áñ Ýáñ ï»ë³
ÏÇ §øá
ñáÝ³¦թէ
Å³ÑñÇ
Ñ³Ù³-իշխանութիւնը որ զանոնք
³ëÇ
Ï³
Ý³
»õ
ÇÝã
áñ
ï»Õ
«յետոն
սկսուի
Ç³
ù³
Õ³ù
Ý»ñÁ ÏÁ կը
Ï³å¿
Çñ³ñáõ£այսօր»:
×³
ñ³ÏÇÝ å³ï×³կոչած
éáí §ùÇã ÙÁ
Ï³ó³Í¦
¿ âÇÝ³ëï³պաշտօնի
է μ³ñ
իբրեւ
լաւագոյնները՝
այդքան
ûÅ³Ý
¹³ÏáõÃÇõÝ անփոյթ
¿ å»ï³- ըլլայ
ÐëÏáÕáõ
Ã»³Ý ³é³
çÇÝ ³ß
Ë³ï³ÝùÁ
³Ùëáõ³Ý
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
«Նոյն
այսօր
պէտք
է ³Ûë
մտածենք,
Ï³Ý
ÙÇçáó³
éáõÙÝ»ñáõÝ« շահու
անոնց
մասին՝
որեւէ
ազգային
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ïáõ»ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
§àñù³Ý ³É
Û³ñ·»Ù âÇներելի
Ý³ëï³ÝÝ չէ
áõ Ý³
Ë³·³Ñնկատումով,
êÇ
թէ ինչպէս պիտի ապրինք
Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
å³ï×³éáí£
ÒÇÝ
÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ Áë»
Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³
»Ù մտահոգողն
âÇÝ³ëնկատումով
մանաւանդ
որó³Í
զիս
է այստեղ:
³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
ï³Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
«Քորոնա»-էն ետք: Հայաստանի
Որովհետեւ, խումբին ամէնէն աղէկն իսկ
նուազ
պիտի
ÏþÇñ³
Ï³Ý³óլաւ
Ý¿ ³éáÕ
ç³- գործէ
Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
պարագային կարելի է, օրինակ,
å³
Ñáõ
Ã»³Ý
Ý³
Ë³
ñ³
ñáõ
երբ
այդքան
եւ արհամարհուած
գիտնայ իր պաշտօնը,
§²ÝáÝù
å¿ïù ¿ անապահով
³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»³Ï
å³Ñ¿ÇÝ Ù»½¦«
ÃÇõÝÁ« ³ñï³Ï³ñ· Çñ³¹Ð²
Ôàðամենապարզէն`
¸²¶ðàôÂÆôÜ
սկսիլ
հանրա³õ»Éóáõó³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñÁª ÝÏ³ինչպէս որ տկարներն ալ - նոյն պատճառով
- սիրտ
ñáõÃ»³Ý
å³Ûեւ
Ù³Ýկամք
Ý»ñáõÝ պիտի
ïÇ áõÝ»Ý³Éáí âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦
յին
առողջութեան
ոլորտէն:
Այսօր
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõÝÁ »õ ³Ûչունենան
ինքզինքնին
բարելաւելու:
Å³Ñ
ñÇ Ñ³Ù³×³ñ³
ÏÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõ
ÉÁ£
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
Éáù¦«
Û³Ûï
Ý»ó
³Ýª
³õ»Éó
Ý»
ես
իմ
տան
պատշգամէն
անգամ
´³óÇ ³ï
Ï¿« Âñ³Ù÷
§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÁ Ïá
ã³Íյանցաւոր
¿ §ãÇ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ëï»ÕÍ³Í ³Ûë ï³·Ý³åÁ
Արդ,
ազգ.
իշխանութիւն
մը
երբ³Ûëմեր
ամէնէն
Éáí« áñէÇñ»Ýù
ûñ»ñáõÝ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Հայաստանի նախագահ Արմէն
քաղաքի
հեռաւոր
թաղամասերը
Û³ÕÃ³
Ñ³ñ»Éáõ Ñ³
Ù³ñ, μáÉáñë
ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»-կը
μ³
ñá
Û³
å¿ë
³Ý
ÃáÛ
É³ï
ñ»
ÉÇ
կարեւոր
գործին՝
ազգային
կրթութեա՛ն
համար
իր
«ընտրած»
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½ï»õÇÝù
å³ßïûÝ³
Ï³Ý óáõóÙáõÝù
Ý»աւելի
ñáõÝ áõպարզ
Ý³ÏÁ
ÝÏ³
ï»Ý
ù³
Õ³
ù³
Ï³Ý
Սարգսեան
կ՛առաջարկէ
Ծիծեռնատեսնեմ,
Արարատ
լեռը
Ù³
Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý«
áñ í³ñ³ÏÁիր
§³½
·³ÛÇÝ
պաշտօնեաներուն
հանդէպ
անիրաւ
վերաբերմունքովը, այդ
Ë³½·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¿ Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
կաբերդի
տարածքին
«Հայ
Փարք»
կ՛երեւի,
ինչ
որ
առաջ
հնարաւոր
չէր:
գործին
վնաս կը պատճառէ:
Ñ³Ï³¹ñáõÇÉÁ »õ Ù¿Ï¹Ç ù³ßìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
³ÛÝ
»ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
հիմնել:
Այսինքն,
հիմա
մեր
քաղաքի
օդը
õÇ
ÉÁ£
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
Âñ³Ù÷իշխանութիւնը
Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇ
Ý³ë«հայրական»
ï³ÝÁ Ù»ñÅ»ÉáõÝ
Ազգ.
որ
պէտք էր ըլլալ գոնէ՜ իր
Ð³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ñ»õ å³
ï³ëանգամ
Ë³Ý³ïáõáõ
Ã»³Ùμմաքուր
ÏÁ Ñ»ï»õÇ
ՀՀ նախագահի մամուլի ծառայու2-3
աւելի
է, ³Ûë
քան
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
պաշտօնի
կոչած
ուսուցիչներուն
նկատմամբ,
կը
տեսնենք
որ
Ó³
·³Ý
·¿Ý
ß³ï
·áÑ
»Ý
áõ
Ñ³ñóÇÝ£
§³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿¦£
թեան
հաղորդագրութեան
համա«Քորոնա»
ժահրէն
առաջ:
Ուրեմն
ÝáÕ³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý
³Ýխանութպանական
աչքով
մըË³
միայն
նայի
անոնց
վրայ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³
·³ÑÁ Ý³
å¿ë âÇ-կըë³
²é ³Û¹, ¼³ÑÉ¿Ç, Ä³É³É³ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñձայն, Արմէն Սարգսեան այդ
չմտածել
մասին,
որ մենք
Ý³ë
ï³այս
ÝÇ ÇßË³
ÝáõÃÇõÝէÝ»ñÁ
Õ³¹ñ³Í
¿ñ §øáñáÝ³¦
Ñ³Ûñ»ինչո՞ւ
Ý³ÏÇóÝ»
ñáõÝ ïñ³այն
Ù³¹ñáõ
Ã»³Ý ï³Ï
ÏÁ
Ես
ոգին
որÙ»կը
դատապարտեմ,
պահանջելով,
որ
այն
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³½³Ýó
Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Å³Ù³¹Ý»Ýù
³Ý
ÙÇ
ç³
Ï³Ý
û·
Ýáõ
Ã»³Ý
Ñ³
Ù³ñ
Ñ»é³մասին
խօսած
է
«Ազատութիւն»
մաքուր
օդ
միշտ
ունենանք»:
¹ñ³
Ï³Ý
ÏþÁÝ
¹áõ
ÝÇÝ«
³Û
É»õ
փոխուի,
որպէսզի
ազգային
դրամները
մատակարարող
ազգ.
Ý³ÏÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ýß»Éáí« áñ §³ßË³ñÑÁ Ù»Í
Ó³ÛÝ³Նախագահը
ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É ըսած
ÃÇõ»ñÁª է,03-071090,
03ï»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
ձայնասփիւռի կայանի «Կիրակնօոր Երեւանի
·ÇÝ
ÏÁ í×³ñ¿¦ ³ïáñ å³ï×³éáí£կարենան, այդ ß³
իշխանութիւնները
փոփոխութեան
ուժով,
274641£
»ñ³Ë
ï³
·Ç
ïáõ
Ã»³Ý
Ëûë
Âñ³Ù÷Ç í³ñã³Ï³½ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
րեայ վերլուծական» հաղորդման այգիները անոր «թոքեր»ն են, եւ,
կատարել
իրենց
որáñáÝù
է՝ բառին
ù»ñ: §Ø³ñ¹ÇÏ Ï³Ý«
Ëáñ
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Կիրակնօրեայ Մտորումներ

Տնտեսական Անդունդի Եզրին
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ֆ

րանք Ուիթընպոկարտ տաժանելի որոշումի մը դէմ յանդիման
գտնուեցաւ Մարտ 13ին: Հոլանտայի մայրաքաղաքին մերձակայքը
գտնուող Ալսմիր աւանը՝ ուր երկրին զանազան շրջաններուն մէջ
ծաղիկ մշակողներ իրենց արտադրութիւնները կը բերեն վաճառելու համար,
բացարձակ ամլութեան մատնուած էր: Ծաղիկներու պահանջքը թէ՛ ներքին
եւ թէ՛ արտաքին շուկային համար զերոյի հասած էր: Ուիթընպոկարտի
ընտանիքը աւելի քան հարիւր տարիներ ծաղիկի մշակումով զբաղած
էր եւ բախտորոշ այդ օրը, ան անճրկած՝ 200 հազար բողբոջ կակաջներ
հարկադրուեցաւ ոչնչացնել:

Անցեալ ամսուան ընթացքին, Հոլանտայի մէջ 400 միլիոն ծաղիկներ փճացուած
են, որոնց կարգին տասնեակ միլիոնաւոր գունագեղ աշխարհահռչակ
կակաջներ: Հոլանտայի ազգային տնտեսութեան զգալի եւ ծանր հարուած
մըն էր այս: Երկիրը տարեկան 7.6 միլիառ արժողութեամբ ծաղիկ արտադրած
է՝ միջին հաշիւով՝ օրական 30 միլիոն տոլար:
Այս մէկը պարզ այլ ցայտուն մանրանկար մըն է Քորոնա ժահրին գործած
կործանարար ազդեցութեան՝ միջազգային տնտեսութեան վրայ:
Նորագոյն վիճակագրութեանց համաձայն աշխարհի մեծագոյն տնտեսութիւնները ոչ միայն աճ պիտի չարձանագրեն, այլ պիտի կծկուին յառաջիկայ
մէկ տարուան ընթացքին: Չինաստան, աշխարհի երկրորդ մեծագոյն
տնտեսութիւնը, նուազ 7.5 առ հարիւր տնտեսական աճ կը նախատեսէ:
Այս բանը վերջին քառասուն տարուան ընթացքին աննախնթաց երեւոյթ
մըն է: Ամերիկայի Միացեալ նահանգները արդէն իսկ թեւակոխած է
տնտեսական լուրջ տագնապ՝ հակառակ նախագահ Թրամփի յուսադրիչ
հաւաստիացումներուն եւ առատ եւ անհիմն խոստումներուն, թէ երկրին
տնտեսական կեանքը «անհաւատալի վերածնունդ» մը պիտի ապրի Քորոնա
ժահրի դէմ մղուած պայքարի յաղթանակէն անմիջապէս ետք:
Միջազգային Դրամական Հիմնարկին (International Monitary Fund) կողմէ
կատարուած նորագոյն վերլուծումներուն համաձայն, յառաջիկայ մէկ
տարուան ընթացքին ԱՄՆ-ի տնտեսութիւն՝ աշխարհի առաջինը, պիտի
արձանագրէ նուազ 5.7 առ հարիւր աճ, որուն կը հետեւին Եւրոպայի
առաջատար տնտեսութիւնները՝ Անգլիա, Գերմանիա, Ֆրանսա, Իտալիա,
եւ Ճափոն գրեթէ միեւնոյն համեմատութեամբ: Նոյնպէս IMF-ի համաձայն
Լիբանանի տնտեսական աճը 12 առ հարիւր նուազում պիտի տեսնէ
յառաջիկայ 12 ամիսներու ժամանակամիջոցին:
Քանի մը օրեր առաջ IMFը ազդարարեց, թէ միջազգային տնտեսութիւնը
խոր տեղատուութեան մէջ պիտի ըլլայ յառաջիկայ վեց ամիսներուն եւ եթէ
նոյնիսկ բարելաւումի նշոյլներ յայտնուին, տնտեսական որեւէ աճ պիտի
ըլլայ գաճաճ եւ չափազանց դանդաղ:
Քորոնա ժահրին հարուածը ծանր կը կշռէ միջազգային տնտեսութեան
վրայ: Նորագոյն վիճակագրութեանց համաձայն, զբօսաշրջութեան հետ
առնչուած 65 միլիոն պաշտօնեաներ եւ գործաւորներ այսօր գործազուրկ են
եւ ահաւասիկ այլ 300 միլիառ տոլարի կորուստ՝ աշխարհի տնտեսութեան:
Երկրագունդի ամենէն բարգաւաճ երկիրը՝ ԱՄՆ, Մարտի վերջին երկու
շաբաթներուն, աւելի քան քսան միլիոն անգործներ ունեցաւ: Տնտեսագէտներ կը նախատեսեն այս գումարին կրկնապատկումը՝ յառաջիկայ չորս
շաբաթներուն:
Աշխարհի տարածքին վրայ, այս պահուն չի գտնուիր երկիր մը՝ մեծ կամ
փոքր, ուր Քորոնա ժահրը իր բացասական ազդեցութիւնը ունեցած չէ:
Համաշխարհային ընտանիքին պատկանող 184 պետութիւններ հրամայական

կարիքը ունին համագործակցելու, առաջին հերթին առաջքը առնելու այս
սարսափազդու համաճարակին եւ երկրորդ՝ վերականգնելու իրենց ցնցուած
տնտեսութիւնները:
Հետեւաբար, ճիշդ այս մտահոգութիւններէն մեկնելով, Ֆրանսայի նախագահ
Մաքրոն, տենդագին աշխատանքի լծուած
է Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան
մնայուն հինգ երկիրներու ղեկավարները
մէկտեղելու, բարւոք եւ ընդհանուր լուծումներ բանաձեւելու համար աշխարհին
դէմ ծառացած կնճռոտ այս խնդիրներուն
համար: Քանի մը օրեր առաջ խօսելով իր
այս նախաձեռնութեան մասին, Ֆրանսայի նախագահը հաստատեց, թէ արդէն
իսկ ապահոված է ԱՄՆի, Չինաստանի, Ռուսիոյ եւ Մեծն Բրիտանիոյ
առաջնորդներուն մասնակցութիւնը նման Գեր-Գագաթի խորհրդաժողովին:
Ե՞րբ եւ ո՞ւր, տակաւին յայտնի չէ: Ռուսական Դաշնակցութեան Արտաքին
Գործոց Նախարար Սերկէյ Լաւրով ռուսական մամուլին հետ Ապրիլ
15ին, ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին, հաստատեց իր երկրին
մասնակցութիւնը Փարիզի կողմէ նախաձեռնուած նման Գեր-Գագաթի
համաժողովին: Ռուս նախարարը նաեւ յայտնեց թէ ընթացիկ տարուան
Յունուար ամսուն, նախագահ Փութին շփման մէջ գտնուած էր մեծ
պետութիւններու գլխաւորներուն հետ: Համագործակցաբար քաղաքական
լուծումներ գտնել աշխարհը յուզող կնճռոտ հարցերու, որոնց կարգին եւ
մասնաւորաբար Լիպիական քաղաքացիական ծանծաղ պատերազմին:
Միեւնոյն hարցազրոյցի ընթացքին, Լաւրով տեղեկացուց իր ունկնդիրներուն,
թէ Ապրիլի առաջին օրերէն ի վեր, նախագահներ Փութին եւ Թրամփ մէկէ
աւելի հեռաձայնային խօսակցութիւններ ունեցած են, որոնց գլխաւոր
առանցքը կազմած է Քորոնա ժահրը:
Այնպէս կը թուի Ռուս նախագահը դէմ
յանդիման կը գտնուի մէկէ աւելի սուր
մարտահրաւէրներու առջեւ: Արդարեւ, թէեւ Քրեմլինը արագ շարժեցաւ
փակելով միջազգային իր սահմանները՝
սահմանափակելու մտահոգութեամբ
Քորոնա ժահրին ներածումը, առաւել,
տեղական իշխանութիւնները խիստ
կանոններ հաստատեցին, յատկապէս մայրաքաղաք Մոսկուայի մէջ, ուր
շրջագայութիւնը գրեթէ սառեցաւ եւ զանգուածային վարակում տեղի չունեցաւ, ինչպէս Եւրոպայի եւ Նիւ Եորքի պարագային, սակայն փակելով
տնտեսութիւնը, առաւել եւս խախտուեցաւ երկրին ելեւմտական վիճակը:
Ռուսիան արդէն իսկ կը պայքարի կայունացնելու իր տնտեսութիւնը ի դէմ
Միացեալ նահանգներու եւ Եւրոպական Միութեան կողմէ հաստատուած
պատժամիջոցներուն: Առաւել, քարիւղի գինին անկումը յաւելեալ հարուած
մըն էր Ռուսիոյ: Այս բոլոր ազդակները պիտի ազդեն Ռուս ժողովուրդին
կեանքի մակարդակին, տնտեսութեան աճման եւ հանգստեան կոչուածներու
կենսաթոշակին:
Դարձեալ ըստ IMF-ի Ապրիլի սկիզբը հրատարակած տուեալներուն, Ռուսիոյ
տնտեսական աճը կը նախատեսուի նուազ 12.5 առ հարիւր: Յստակ չէ եթէ
սահմանադրական փոփոխութիւններու համար ծրագրուած հանրաքուէն
տեղի պիտի ունենայ մօտիկ ապագային, որուն նպատակն է տակաւ
երկարաձգել նախագահ Փութինի պաշտօնավարութիւնը:
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Ապրիլ 24-ին Նոյն Ժամուն Պիտի Հնչեն Բոլոր
Եկեղեցիներու Զանգերը, Դռնփակ Պիտի Մատուցուի
Սուրբ Պատարագ
Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակութեան օրը` Ապրիլ
24-ին, ժամը 10:30-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինի եւ Հայաստանեայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցւոյ բոլոր եկեղեցիներուն մէջ
դռնփակ պիտի մատուցուի Սուրբ Պատարագ, որու աւարտին պիտի կատարուի Հայոց
Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու բարեխօսական կարգ: Այս մասին
կը յայտնեն Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգէն:
Նոյն օրը ժամը 12:00-ին պիտի հնչեն բոլոր եկեղեցիներու զանգերը` ի
ոգեկոչումն Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին:
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կը հրաւիրէ մեր ժողովուրդի զաւակները`
համաճարակի այս դժուարին պայմաններուն մէջ, նուիրական այս օրը
իրենց տուներուն մէջ աղօթակից ըլլան հոգեւոր դասին եւ միաբան ու
միասիրտ հայցել մեր սուրբ նահատակներու բարեխօսութիւնը առ Աստուած`
աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդին առողջ ու անվտանգ կեանքին եւ մեր
հայրենիքին խաղաղութեան ու բարօրութեան համար»,- ըսած է Մայր Աթոռի
տեղեկատուական համակարգի տարածած ծանուցումին մէջ:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 44 –

«Քորոնավիրուսը Ցոյց Տուեց Կառավարութեան Տնտեսական
Գործիքների Անարդիւնաւետութիւնը»
Հարցազրոյց՝ Տնտեսագէտ Մովսէս Արիստակեսեանի Հետ

Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Աշխարհին պատուհասած քորոնավիրուս տեսակի նոր վարակը՝
COVID-19ը բոլոր պետութիւնների տնտեսութիւնների վրայ ծանր
հետեւանքներ է թողնելու։ Դրանից
զերծ չի մնում նաեւ Հայաստանը։ Վերջին շրջանում քորոնավիրուսի տարածման կանխարգելմանն ուղղուած տնտեսական սահմանափակումների
կիրառման հետեւանքով, ՀՀ տնտեսութիւնը սկսել է մեծ վնասներ
կրել։ Տնտեսագէտները տարատեսակ կանխատեսումներ են իրականացնում։ Պետութիւնը քայլեր է
ձեռնարկում, իրավիճակից առանց
խորը ճգնաժամի մէջ յայտնուելու,
դուրս գալու համար։ Ինչքանո՞վ
են այդ քայլերն արդիւնաւէտ, այս
պահին դժուար է ասել։ Ժամանակ
է հարկաւոր, որպէսզի հնարաւոր
լինի թուերով, փաստացի խօսել
իրավիճակի մասին։ Իսկ մինչ այդ
«Զարթօնք» օրաթերթը թեմայի
վերաբերեալ զրուցել է տնտեսագէտ,
«Տնտեսական իրաւունքի կենդրոն»
Հասարակական կազմակերպութեան հիմնադիր-նախագահ Մովսէս
Արիստակեսեանի հետ։
- Պարոն Արիստակեսեան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք
այս թեմայով խօսել։ Որպէս
տնտեսագէտ, կը ներկայացնէ՞ք
Հայաստանի տնտեսութեան
վիճակը քորոնավիրուսային
համավարակից առաջ։ ՀՀ
տնտեսական կեանքում ի՞նչ
պատկեր ունէինք։ Տնտեսական առաջընթացը, Ձեր գնահատմամբ, ինչպիսի՞ն էր։
- Մեր երկրում քորոնավիրուսից
առաջ, թաւշեայ յեղափոխութիւնից
յետոյ սկսուել էր զարգանալ տնտեսական զարգացման բարենպաստ
միջավայր։ Մարդիկ կարողանում էին
ազատ տնտեսվարել։ Այդ նպատակին էին ուղղուած յեղափոխութիւնից յետոյ տեղի ունեցած որոշ
տնտեսական բարեփոխումները։
Դրանք յատկապէս վերաբերւում

էին միքրոձեռնարկատիրութեան
զարգացմանը, փոքր եւ միջին
գործարարութեան զարգացմանը։ Կարեւորագոյն քայլեր էին
կատարուած երկրում գործարարութեան զարգացման համար
նպաստաւոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Ինչու չէ,
նաեւ
ներդրումների
դաշտը
աւելի գրաւիչ դարձնելու համար։
Քայլեր էին ձեռնարկուել նաեւ
բարձր աշխատավարձի քաղաքականութեան
ուղղութեամբ՝
յատկապէս
տեղեկատուական
տեխնոլոգիաների
(արհեստավարժութեան -խմբ.» ոլորտում, որը
համարուեց երկրի տնտեսական
զարգացման առաջնահերթութիւն։
Բոլոր ընկերութիւնների համար
եկամտային հարկը իջեցուեց
8-15 տոկոսով եւ եկամտահարկի
համահարթեցուած դաշտ ապահովուեց։ քորոնավիրուսից առաջ
կառավարութիւնը փորձում էր
քայլեր կատարել տնտեսութեան
տիւերսիֆիկացման
(բազմակողմանիութեան -խմբ.) ուղղութեամբ։ Բայց մեր կարծիքով,
ուղղութիւնը ճիշտ չէր ընտրուած,
քանի որ գերակայութիւնը ընտրուել
էր զբօսաշրջութիւնը, որի արդիւնքը
քորոնավիրուսի պայմաններում
տեսնում էք ինչքան աղիտալի է։
Այսինքն՝ քայլեր կատարւում էին
տնտեսութեան զարգացման ուղղութեամբ։ Բայց...
- Բայց, քորոնավիրուսով պայմանաւորուած այս ընթացքում,
փաստօրէն, մենք տնտեսապէս
ետքայլ կատարեցինք։ Ձեր գնահատմամբ ի՞նչ ունենք այսօր։ Մէկ
ամիս է ինչ, տնտեսական գործունութիւնը երկրում կանգ է առել։
- Քորոնավիրուսը ցոյց տուեց այն
գործիքների անարդիւնաւէտութիւնը, որոնք փորձել էր Կառավարութիւնն իրագործել։ Պէտք է ասեմ,
որ տնտեսութիւնը առաջնահերթ
աճում է պայմանաւորուած մի
շարք գործօններով, որոնցից ամե-

նակարեւորը ֆինանսական փոխանցումներն են (financial transfers)։
Տնտեսութեան աճի զարգացման
ճիշտ քայլեր չէին ընտրուել, ճիշտ
շեշտադրումներ տեղի չէին ունեցել։
Տնտեսական քաղաքականութիւնը
պէտք է կատարուեր այնպէս, որ
երկրի տնտեսական կառուցուածքը
փոփոխուեր յօգուտ արժեստեղծ,
կարեւորագոյն փոփոխութիւնների
զարգացմանը։ Որոնք են դրանք։
Դրանք արդիւնաբերութեան կարեւորագոյն ճիւղերն են։ Ես չգիտեմ, թէ
ինչո՞ւ Հայաստանում գիտութեանը
կարեւոր տեղ չի յատկացւում։ Ոլորտին փոխանցուած գումարները
փոշիացւում են։
- Ի՞նչ հեռանկար է սպասւում
մեզ տնտեսական զարգացման
առումով։ Ի՞նչ էք Դուք կանխատեսում։
- Ես կանխատեսում եմ, որ
քորոնավիրուսային համաճարակով պայմանաւորուած տնտեսական
ճգնաժամը միւս ճգնաժամերի համեմատ աւելի բարդ է։ Իրավիճակն
աւելի բարդ է, քան եղել է, օրինակ
1929 թուականին կամ 2008-2009
թուականներին։ Սա առաջին
հերթին առողջապահական խնդիր
է ու հարուածում է տնտեսութեան
զարգացման կարեւորագոյն գործօնի՝ մարդու վրայ՝ խաթարելով նրա
առողջութիւնը։ Ստեղծագործ մարդը
չի կարողանում աշխատել, որպէսզի
արդիւնք ստեղծի։ Դրա արդիւնքում
տնտեսութիւնն է տուժում։ Սրա
լուծման համար կարծում եմ աւելի

երկար ժամական կը պահանջուի։
Սա կը հանգեցնի աշխարհի բոլոր
երկրների տնտեսութիւնների կառուցուածքի
փոփոխոփութեանը,
ուղղութիւնների փոփոխութեանը։
Ընդհանրապէս, կարծում եմ՝ տնտեսակարգերի որոշակի փոփոխութիւն
պէտք է կատարուի։ Այս իրավիճակը խթան է տալիս զարգացնելու
տնտեսութեան այնպիսի ճիւղեր,
որոնք հիմնուած են գիտելիքի, ուղեղի
աշխատանքի զարգացման վրայ։
Այս առումով ճգնաժամը կ՛ունենայ
իր բարերար ազդեցութիւնը։ Մեր
Հայաստանի համար շատ կարեւոր է,
որ վերջապէսս վերաիմաստաւորեն
երկրի տնտեսական կառուցուածքը ու փոխեն գերակայութիւնները։
Զբօսաշրջութիւնը շատ լաւ է, բայց
դա չի կարող լինել երկրի զարգացման
գերակայութիւն։ Դա կարող է լինել
կողքից արդիւնք բերող ճիւղ; Բայց
կայուն տնտեսական համակարգ
ունենալու համար պէտք է կիրառել
այն ճիւղերի արտօնութիւնները,
որոնց մասին նախորդ հարցի
ժամանակ խօսեցի։ Վարչապետը
կառավարութեան բոլոր նիստերի
ժամանակ նշում է, որ մենք պէտք
է ունենանք տնտեսական ռազմավարութիւն, որը առաջիկայ 30-40
տարիների ընթացքում կը լինի
գերակայ։ Դրա համար հարկաւոր է,
որ կառավարութիւնը ուշադրութիւն
դարձնի ու լսի մասնաւոր հատուածի
առաջարկութիւնները։
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի
համար։

Ցեղասպանութիւն 100 + 5

«Ցաւի Գոյնը». Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած Նկարաշար
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ
տարելիցին նուիրուած ձեռնարկներուն ընդառաջ՝ Հայաստանի
ազգային պատկերասրահը սկսած
է «Ցաւի գոյնը» խորագիրը կրող
առցանց նախագիծ, որուն ծիրէն
ներս հրապարակած է Հայաստանի
Ազգային պատկերասրահի հաւաքածուին պատկանող հայ նկարիչներու շարք մը աշխատանքներ`

նուիրուած մարդկութեան դէմ
իրականացուած մեծագոյն աղէտներէն մէկուն՝ Հայոց Ցեղասպանութեան: Այս մասին կը հաղորդէ
Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահի Facebook-ի էջը։ Այս
ստեղծագործութիւններուն մէկ
մասը զետեղուած է արուեստաբան
Շահէն Խաչատրեանի «Ցաւի
գոյնը» պատկերագիրքին մէջ։

Արուեստը իբրեւ արտայայտչամիջոց ընտրելով եւ ոգեկոչելով
անմեղ զոհերու յիշատակը՝ կ՝առաջարկուի նկարաշարէն ընտրել
ցանկացած ստեղծագործութիւն
եւ համապատասխան նիւթով եւ
hashtag-ով տեղադրել անձնական
էջին վրայ:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Հայերէնով Դասաւանդողներու Առցանց Ուսուցումի Մրցանակ
Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը կը յայտարարէ նոր մրցանակ
մը հայերէնով դասաւանդող ուսուցիչներու համար
Աշխարհի տարբեր ծագերուն,
պսակաձեւ ժահրին հետեւանքով,
հայերէնի ուսուցիչները ստիպուած
կ՚ապաւինին առցանց ուսուցումին։
Ճիշդ է որ առցանց ուսուցումը
մանկավարժական, ինչպէս նաեւ
հոգեբանական մեծ բեռ մըն է շատ
մը ուսուցիչներու համար, սակայն
նկատելի է որ այսօր Սփիւռքի
դպրոցները հետզհետէ կը դիմեն
դասաւանդումի նորարար ձեւերու։
Այս առումով, տարբեր հնարամիջոցներ գործածող ուսուցիչներ
իրենց առցանց դասարաններուն
մէջ կ՚որդեգրեն ուսուցման նոր ձեւեր
եւ կը դիմեն արհեստագիտական նոր
միջոցներու։ Գնահատելու համար
անոնց ջանքերը եւ նկատի առած
մեր առաջնահերթութիւնները՝
յատկապէս արեւմտահայերէնի
կենսունակութիւնը ապահովելու

ուղղութեամբ, Գալուստ Կիւլպէնկեան
Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը կը փափաքի քաջալերել
հայերէնով դասաւանդող Սփիւռքի
ուսուցիչներու համացանցային
նախաձեռնութիւնները, մրցանակներ
շնորհելով մշակուող եւ կիրարկուող
ամենէն նորարար, իւրայատուկ եւ
արդիւնաւէտ ծրագիրներուն։
Այս ծրագիրներու շարքին կրնան
ըլլալ տեսերիզները, դասերու
նախագիծերը, թուային գիրքերը,
համացանցային դասարաններու
ձեւաւորումը, եւ մանկավարժական
այլ նիւթեր՝ պատրաստուած ուսուցիչին կողմէ, որպէս առցանց
ուսուցումի միջոց։ Նիւթերուն
պարունակութիւնը պէտք է ըլլայ
հայերէնով, բայց պարտադիր չէ որ
անոնք վերաբերին միայն հայերէն
լեզուի դասապահերուն, այլ ինչո՞ւ

չէ թուաբանութեան, գիտութեան,
աշխարհագրութեան, եւ հայերէն
լեզուով դասաւանդուող որեւէ ուրիշ
նիւթի։
Գնահատումը պիտի կատարուի
երկու շաբաթը անգամ մը, մինչեւ
մայիսի վերջ. մրցանակակիրները
պիտի ստանան 500 ամերիկեան
տոլար արժողութեամբ նպաստ
մը (նոյն անհատը կամ խմբակը
երկու անգամէ աւելի չի կրնար
մրցանակակիր դառնալ)։
Դիմումները եւ հարցումները պէտք
է ուղղուին՝ armonlineteachingprize@
gulbenkian.pt հասցէին, մինչեւ 31
մայիս 2020։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու
համար այցելել՝ https://gulbenkian.pt/armenian-communities/
կայքէջը։

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Հայաստանի Մէջ Պիտի Արտադրուին Թոքերու Արհեստական
Շնչառութեան Սարքեր

Կառավարութիւնը 2020 թուականի
պետական ամավարկի մէջ վերաբաշխում կատարեց եւ առանց
մրցոյթի` դրամաշնորհ տրամադրելու համար գումար յատկացուց
Բարձր արհեստագիտութիւններու
արդիւնաբերութեան նախարարութեան, կը հաղորդէ “Արմէնփրես”-ը:
Որոշումով թոյլ տրուեցաւ Բարձր
արհեստագիտութիւններու արդիւնաբերութեան նախարարութեան`

նախատեսուած գումարէն Թոքերու
արհեստական շնչառական սարքերու
ստեղծման համար՝ գաղափարի,
նախագծման եւ նմուշի նախատիպի մշակման աշխատանքներու
իրականացման նպատակով 2020ի առաջին կիսամեակին «Ինժիներական ասոցիացիա» (ճարտարարուեստի միութիւն-ԵՌԳ.) հասարակական կազմակերպութեան
առանց մրցոյթի որպէս դրամաշնորհ
տրամադրէ 90 միլիոն դրամ:
Բարձր արհեստագիտութիւններու
արդիւնաբերութեան նախարար
Յակոբ Արշակեան նշեց, որ «Քորոնա»
ժահրի դէմ պայքարի ծիրէն ներս
նախարարութիւնը յայտարարած
էր թոքերու արհեստական շնչառական սարքերու ստեղծման
գաղափարներու մասնագիտական
ուսումնասիրութեան, նախագծման

աշխատանքներու գործընթաց, եւ
ստացած է 300 յայտ ու առաջարկ:
«Այս որոշումով հնարաւորութիւն
պիտի ունենանք թոքերու արհեստական շնչառութեան սարքերու ներքին
պահանջարկը բաւարարել, աջակցիլ
առողջապահական համակարգին»,ըսած է ան՝ աւելցնելով, որ 4-6
ամսուան ընթացքին հնարաւոր
է գալ արտադրական վիճակի եւ
ունենալ աշխատող սարքաւորում:
Նախարարին խօսքով` այդ պարագային սարքերը շուկայական գինէն
կրկնակի աժան պիտի ըլլան:
Հնարաւորութիւն պիտի ունենան
ամսական արտադրել 40-50 սարք:
«Ներկայիս համավարակի պատճառով ամբողջ աշխարհի մէջ առկայ
է աւելի քան 880 հազար թոքերու
արհեստական շնչառական սարքի
պահանջարկ: Սա նաեւ հնարա-

ւորութիւն է, որ հայկական ճարտարարուեստի
ընկերութիւնները
կարենան մուտք գործել բժշկական
սարքերու արտադրման շուկայ, որ
շատ նեղ ու լուրջ շուկայ է»,-ընդգծած
է Արշակեան:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր
հերթին նշեց, որ թէեւ կայ տեսակէտ,
որ եղանակը երբ սկսի տաքնալու
«Քորոնա» ժահրի համաճառակը
անկում կրնայ ունենալ, բայց հնարաւոր է, որ աշնան, յետոյ նաեւ
ձմրան ունենանք վարակի թիւի աճ:
Այնպէս որ, վարչապետը կարեւոր
համարեց նախագիծը:
Առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեան նկատել տուաւ, որ
եթէ նոյնիսկ համաճարակը անցնի,
այդ սարքերը մեզի պէտք պիտի
ըլլան, որովհետեւ անոնք ընթացքին
շարքէ դուրս կու գան:

Աւելի Քան 40 Հայ Երգիչ-Երգչուհիներ Պիտի Մասնակցին Առցանց Համերգի,
Որուն Հասոյթը Պիտի Տրամադրուի «Քորոնա» Ժահրի Դէմ Պայքարին
Աշխարհի տարբեր երկիրներու
մէջ ապրող եւ ստեղծագործող
աւելի քան քառասուն հայ երգիչերգչուհիներ Մայիս 2-ին պիտի
մասնակցին միջազգային interactive առցանց համերգի: Համերգին
հասոյթը պիտի ուղղուի Հայաստանի
մէջ Covid19-ի դէմ իրականացուող
պայքարի ծրագիրերուն` աջակցելու
առողջապահական համակարգին`
ձեռք բերելու անհրաժեշտ շնչառական սարքաւորումներ եւ համապատասխան դեղորայք:

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
առցանց համերգին ելոյթ պիտի
ունենան Յարութ Փամպուքչեանը,
Իւետա Մուկուչեանը, Արա Մարտիրոսեանը, Հայկոն, Արամ MP3-ը,
Թաթան, Շուշան Պետրոսեանը,
Արամէն, Անտին, Արմէնչիկը, Արման
Յովհաննիսեանը, Գարիկը եւ Սոնան,
Մարտին Մկրտչեանը, Գրիշա Աղախանեանը, Նորոն, Սոնան, Թաթուլը,
Էրիկ Կարապետեանը եւ այլք:
Հայկոն, անդրադառնալով սպասուող
համերգային ծրագիրին, տեսանիւթ

հրապարակած էի ֆէյսպուքի իր
պաշտօնական էջին վրայ` նշելով, որ
յատկապէս այս դժուար օրերուն մենք
բոլորս պէտք է կողք կողքի ըլլանք:
«Միասին մենք կրնաք»,-շեշտած է
երգիչը:
Համերգի տոմսեր ձեռք բերելու,
երգիչներուն ամբողջական ցանկի,
ինչպէս նաեւ իւրօրինակ ֆլեշմոպի
մասին մանրամասնութիւններ կրնաք
ստանալ այս հղումով` https://all.me/
tovmasyanfoundation
Առցանց համերգը նախաձեռնած

է «Թովմասեան» բարեգործական
հիմնադրամը։
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Դաս, Դաս Եւ Դասեր...
ՍԵՒԱՆ ՍէՄէՐՃԵԱՆ

Դ

պրոցէն մեզի առցանց
թելադրուած դասերը չեն
ասոնք, չէ՛, երբեք, այլ
«մարդկութեան գլխուն եկած
աս պատուհասէն մեր քաղելիք
դասերը...»։
Բոլորը մեր ուշադրութեան կը
յանձնեն մեր չանդրադարձած
այս արժէքաւոր դասերը,
մեծահոգաբար
մտածելով
որ մեր մտային ու հոգեւոր
պատրաստուածութիւնը հաւանաբար բաւարար չէ՛, անոնց պէս, տուեալ իրողութիւնները դիտելով,
քննելով ու վերլուծելով այս եզրայանգում - դասերուն հասնելու համար...
Պէտք է խոստովանիլ. Չօգտուեցա՞նք մէկ ամիսէ ի վեր լրատուամիջոցները խուժած այս հեղեղէն։
Չէինք գիտեր մենք, օրինակ, եւ նոր անդրադարձանք որ անկարո՛ղ ենք
եւ մահը որքա՜ն մօտ է «եղեր»...
Չեմ գիտեր, շատ անգո՞ւթ պիտի ըլլամ, եթէ, -երանի ձեզի- ըսեմ բոլոր
անոնց, որոնք նո՛ր հասկցան այս անժամանակ, մարդու ծնունդին
հետ սկիզբ առնող եւ հետը ապրող մահուան պարզ եւ անվիճելի
իրականութիւնը...
Ե՞րբ հեռացած էր մահը որ մօտեցած ըլլայ... մեզմէ ո՞վ կրնայ վստահիլ
որ յաջորդ վայրկեանին շունչ պիտի առնէ....
Բայց ճի՛շդ է, դիտելով գիտնալը բան մըն է, սրտակցելով հասկնալն ու
գիտակցիլը ուրիշ բան, աս բոլորէն վերջ ընդունիլը, կամ չընդունիլը,
լրիւ-լրիւ տարբեր բաներ են։
Այո՛, այլ բան է ֆէյսպուքի էջի մը վրայ դրուած մահազդին տակ RIP
(հանգիստ ննջէ) գրել, եւ այլ բան է գիշերը գաղտնաբար շնչելը քննածդ,
խնամածդ ու փայփայածդ հարազատ մը խաղաղօրէն, հողին յանձնել։
Այլ բան է իրօ՛ք ընդունիլ որ նիւթական թէ հոգեւոր, բոլոր նուիրումովդ
անզօր ես եւ ժամանակն է այլեւս...
Այլ բան է մէկ վայրկեան առաջ, վաղուան ընելիքներուն մասին խօսած
պահուդ, յանկարծ, առանց հրաժեշտի, հարազատ մը չգտնել։
Այլ բան է կորսնցուցածիդ հոտը զգալ, եւ անոր այլեւս չեղող ձայնն ու
ծիծաղը լսել։
Այլ բան է նահատակ զինուորի մը դագաղը դրօշակով փաթթել եւ անոր
հարազատներուն առաջարկել չտխրիլ։
Այլ բան է, շատ յաճախ, մտածել որ անժամանակ մահացած մեր
մանուկները կը մեծնա՞ն հո՜ն, թէ՞ մեր գիտցածին պէս պիտի վերագտնենք
զանոնք, օր մը, երբ միանանք.....
Մահուան մօտիկութիւնը չգիտակցող, դաս տուողներ, ի՛նչ ըսեմ. երանի՜
ձեզի, եթէ այս բոլորը չէք ապրած ու զգացած դուք....
Մահուան վերաբերող այլ իրականութիւն մըն ալ մեզի հրամցուեցաւ այս
օրերուն,- որ կրնանք հանգիստ ըլլալ, քանի որ տարեցներն ու մնայուն
հիւանդութիւններ ունեցողներն են, որոնք առաւելաբար ենթարկուած
են վարակուելու։
Այսինքն խնդիր չէ՞, տարեցները կամ հիւանդները թող մեռնի՞ն, կարեւորը
երիտասարդները եւ առողջները շարունակեն ապրիլ։
Որո՞ւն կրնան օգտել այսպէս մտածող անսիրտ երիտասարդներն ու
տմարդ առողջները։
Այսպէս պիտի մտածէի՞ն այս «բարի» յուսատուները, եթէ իրենք ալ
«անկարեւոր մարդոց» ցուցակներուն մէջ ըլլային կամ թէկուզ անոնց
մէջ հարազատ մը ունենային...
Կը կասկածիմ եւ կը ցաւիմ- ա՞ս ենք մենք։
Մենք կ’ըսեմ, քանի որ մեզի տրուած կարեւոր դասերէն էր նաեւ այն, որ
բոլո՛րս հաւասար ենք։
Բոլորս մեղաւոր ենք Երկիր- մոլորակին եւ բնութեան հանդէպ մեր գործած
մեղքերուն համար, եւ ըստ երեւոյթին բնութեան դառն ու արդարացի
վրէժն է այս վիճակը, որուն մէջ յայտնուած ենք բոլորս՝ հաւասարապէս,
ինչպէս «բացատրուեցաւ» մեզի...
Բնութենապաշտ բարեկամնե՛ր,
Հաւատացէք, որ շատերուս սիրտը կը ցաւի՛, երբ կը տեսնենք ովկիանոսի
կէտերուն որովայնէն ելած կամ ծովային կրիաներուն վիզին շուրջ
փաթթուած, բնութիւնը հաւատարմօրէն չպաշտպանող մարդոց կողմէն
անփութօրէն հոն նետուած կերպընկալի (plastic) կամ նայլընի քանակը։
Մենք ալ կը մտահոգուինք, երբ կը տեղեկանանք որ 2050-ին, եթէ մինչեւ
այդ ապրինք, ծովային կենդանական կեանքը լրժօրէն վտանգուած պիտի
ըլլայ, օրինակ, եւ օր մը, անշուշտ՝ ուշացած, պիտի անդրադառնանք որ
խմելիք ջուր չունինք եւ շնչելիք օդ։
Այո՛, մեղաւոր ենք բոլորս հաւասարապէս եւ դաժա՛ն են մեր ըրածները
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մայր բնութեան նկատմամբ։
Շատ արդարացի.
Հապա մարդկութեան, մե՛ր հանդէպ մեր ըրածները՞։
Բոլորս մանրամասնօրէն տեղեկացուեցանք ո՛չ մէկ ատեն մեր չհետաքրքրուած, տարեկան հարբուխի, թոքաբորբի, շաքարախտի,
քաղցկեղի, էյտծի, սրտի կաթուածի, վթարներու եւ այլ պատճառներով մահացողներու մեծ թիւերով, որոնց մասին, անշո՛ւշտ, այս զգուշացումներուն եւ պաշտօնական տեղեկանքներուն 0.01%-ը չէինք տեսած։
Բայց մենք ի՛նչ մեղք ունինք անոնց հանդէպ,- կրնանք մտածել ու անցնիլ։
Այո՛, միշտ ալ կարելի է անցնիլ... բայց չմտածելով. անտարբեր։
Անօթութենէն մահացող տարեկան միլիոնաւոր թիւ հաշուող մանուկներու
այս մոլորակին վրայ, մեր «աւելորդ» իւղերը հալեցնելու համար, կտոր
մը կաշիի վրայ հեւալով քրտինք չե՞նք թափեր։
Հեռաւոր Արեւելքի մէջ անչափահաս աղջնակները, անգթօրէն որպէս
սեռային ստրուկ չե՞ն ծախուիր։
Աշխարհի ոսկիի արտահանումին շուրջ 90%-ը Ափրիկէի մէջ կատարուելով հանդերձ, ցամաքամասին մեծամասնութիւնը սովէն չի՞ տառապիր։
Նոյն Ափրիկէէն ելած ադամանդներու քանակը ամբողջ ցամաքամասի
սովի խնդիրը լուծելու չի՞ բաւէր։
Հանրայայտ starbucks-ին «յատուկ» սուրճին սրճահատիկը քաղող
հողագործը, այդտեղէն գաւաթ մը սուրճի գինին համազօր գումարի մը
համար օրերով չաշխատի՞ր։
Աշխարհահռչակ ընկերութիւններու գող ղեկավարներուն կենսագրականները, մեզի որպէս «կամքի եւ յաջողութեան ուղիներ» չե՞ն ներկայացուիր։
Նոյն այդ ղեկավարներու/ մարդոց շահերուն համար, նորաձեւութեան
ենթադրական համաստեղութեան մէջ, Barbie - կնոջ անսխալական
օրինաչափութիւններուն ձգտող կանայք, բոլոր կանայք այլեւս իրար
չե՞ն նմանիր։
Դեղնորակ կնոջ «աւելի գեղեցիկ» ըլլալուն համար, Ասիոյ մէջ տարեկան
հարիւր հազարաւոր կանայք, հետեւողականօրէն մաշկը ճերմկցնող
օճառներ եւ քսուկներ չե՞ն գործածեր։
Եւ դեռ աւելին ու աւելին....
Բոլորս հաւասարապէս մեղաւոր չե՞նք նաեւ այս մեղքերուն դիմաց.
ասոնք ալ «ժահր»եր չե՞ն։
Մեզի մեր «ձեռքերը լուալ» սորվեցնող բազո՛ւմ տեսերիզներուն կէսին,
քառորդի՜ն չափ, աս երեւոյթները բացայայտող տեսերիզներ ալ չէի՞ն,
չե՞ն կրնար ըլլալ։
Ահա ամենացաւալին.
Սորվեցանք, անկասկած, ինչպէս մեր ձեռքերը ճիշդ ձեւով լուանք ու
«մաքուր» մնանք, բայց միւս, առաջարկուած տեսերիզները, նոյնիսկ
եթէ՜ ըլլան եւ զանոնք դիտենք, ի՞նչ պիտի փոխուի։
Այսպէ՛ս, տունը մնացինք ու կը մնանք ապահով, բայց դժգոհ. օրական
«կենդանի ձայն»ով համերգ եւ նոյնիսկ՝ համերգներ կ’առաջարկուին
մեզի. դժգոհ ենք։ Համերգներ կան, որոնց շատերս այս «ժահրէն» առաջ
ու վերջ, երեւի չկարենայինքներկայ ըլլալ...
Այո՛, շնորհակալ ըլլալովս հանդերձ, զարմացած եմ այս գեղեցիկ երեւոյթը
տագնապի մը հետ կապելու իրողութենէն.
Այսօր, ճիշդ է, ապահով մնալու համար միլիոններ տունը նստած են, բայց
ասկէ առաջ չկայի՞ն մարդիկ, շատ եւ դարձեալ միլիոնաւո՛ր մարդիկ,
տարեցներ, թոշակառուներ, հիւանդներ, որոնք ոչ թէ առողջ մնալու
համար, այլ պարզապէս տունէն ելլելու, համերգը կատարուող քաղաքը
ճամբորդելու, եւ նոյնիսկ նոյն քաղաքին մէջ՝ համերգին տոմսը գնելու
անկարող են...
Որքա՜ն գնահատելի նախաձեռնութիւն պիտի ըլլար տեսնել այս մեծ
երգիչներն ու երաժշտահանները, դատարկ դահլիճներուն, բակերուն
ու պարտէզներուն մէջ երգող ու նուագող երգչախումբերն ու նուագախումբերը, երբեմն, թէկուզ տարին անգամ մը եւ ոչ ամէն օր, նման
գեղեցիկ սիրայօժար նախաձեռնութեամբ մը այդ մարդոց ալ անդրադարձած ըլլային...
Այնուամէնայնիւ դժգոհ ենք։
Համացանցին մեզի նուիրած բոլո՜ր բարքերը անտեսելով՝ դժգոհ ենք։
Ճիշդ է, նոյն այս բարքերուն պատճառով է որ նաեւ շփոթի մատնուած
ենք, մեզի ներկայացուած հակասական գիտելիքներու թոհ ու բոհին
մէջ, բոլորս մոլորած կը մտածենք, կ’ենթադրենք, կը համոզուինք, չենք
համոզուիր, բայց դժգոհ ենք... հապա ի՞նչ պիտի ընէինք, եթէ ապրէինք
այն ժամանակաշրջանին, երբ մարդիկ երկնքին մէջ, տեղ մը, կուտակուած
գիշատիչ թռչուններու գոյութենէն կ’ենթադրէին եւ ոչ՝ կը գիտնային
մեռելներու առկայութիւնը....
Դժգոհ ենք եւ շատերը կը պատկերացնեն որ տունը մնալու այս ապահով
օրերը անցնելէն ետք, մարդիկ ինչպէս վերստի՜ն, կարօտով դուրս պիտի
վազեն։
Կը հարցնեմ. ինչո՞ւ։
Ինչո՞ւ այդքան դժուար է տունը մնալ. ինչո՞ւ անզօր ենք, մեր տան մէջ
մնալու եւ մեր ներսի աղմուկն ու լռութիւնը լսելու։ Մերը չէ՞ հոն ամէն
ինչ։ Մեր պատերը չե՞ն անոնք՝ նիւթական թէ հոգեւոր։
Շար. Էջ 08
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Մահագրական

Տոքթ. Ռոբովթ Չօրպաճեանի Յիշատակին
(1934-2020)

Լ

իբանանի Հաուըրտ
Գարակէօզեան
հիմնարկութենէն
ներս տարուած ծառայութիւններուն իրենց
կարեւոր
նպաստը
բերած նուիրեալներու խումբին կարկառուն դէմքերէն՝ Տոքթ.
Ռոբովթ Չօրպաճեանը,
իր պաշտօնավարութեան երկար տարիներու ընթացքին նախ
որպէս
Լիբանանի
Վարչական Մարմնի անդամ 1987-էն սկսեալ
եւ ետքը 2004էն-2014 (10 տարիներ), որպէս
ատենապետ ծառայեց հաւատարմութեամբ
ու քրիստոնէական բարձր սկզբունքներով։ Ան
ցուցաբերեց գործակցութեան սքանչելի ոգի թէ
հաստատութեան տնօրէններուն վեր. Ռոպէր
Սարգիսեանի եւ պրն. Սերոբ Օհանեանի հետ եւ
թէ Վարչական Մարմնի անդամ անդամուհիներուն հետ ստեղծելով դրական եւ կառուցողական
մթնոլորտ որը պատճառ հանդիսացաւ հաստատութեան ուռճացումին եւ բարգաւաճութեան։
Իր ատենապետութեան օրերուն էր, որ հաստատութիւնը հարկադրուեցաւ սուրիական
պատերազմին պատճառած հայ գաղթականներուն հասցնել անհրաժեշտ օժանդակութիւնը
ընկերային, տնտեսական եւ բժշկական մարզերէն
ներս։ Գարակէօզեանի ծառայութեան կարիքը
ունեցողներուն թիւը բազմապատկուեցաւ եւ
մեծ թիւով սուրիահայեր լաւագոյնս օգտուեցան
ընձեռուած ծառայութիւններէն։
Դեկտեմբեր ամսին տարեկան դրութեամբ
տեղի ունեցող Գարակէօզեան ընտանիքի
ննջեցեալներուն նուիրուած հոգեհանգստեան
արարողութիւններուն ծիրէն ներս Տոքթ.
Չօրպաճեան կ՝արտայատէր իր մտածումները
իր խօսքին մէջ։ Ան կը նշէր որ մեր ունեցած
նիւթական օրհնութիւնէն ուրիշին՝ կարօտեալին
տալը, Աստուածային պատուէր մըն էր թէ ինչպէս
Գարակէօզեան ընտանիքը իր զաւկին՝ Հաուըրտին
կորուստը վերածեց հազարաւոր փոքրիկներու առողջութեան եւ զարգացման նուիրուած
առա-քելութեան։ Թէ Գարակէօզեանները հայ
ժողովուրդին կտակեցին իրենց ամբողջ ունեցուածքը եւ իրենց վերջին ժառանգորդը՝ Լէյլան,
տուաւ ինչ որ ունէր ու անձնապէս ապրեցաւ
չափազանց համեստ կեանք մը։ Տոքթ. Չօրպաճեան
կը ներկայացնէր հաստատութեան անձնակազմին
եւ Վարչական Մարմնին գործելաոճը թէ անոնք
ինչպէս կը ծառայեն հաւատարմութեամբ եւ
բոլորին հանդէպ ցուցաբերուած անխտրական
ոգիով։ Ան կը շեշտէր, որ հաստատութեան դռները
բաց պիտի մնան բոլոր անոնց համար, որոնք
կարիքը ունին անոր ծառայութիւններուն։ Ան կը
հաւատար որ բարերար ընտանիքին յիշատակը

յաւերժացնող այս ձեռնարկը պիտի շարունակէ
տակաւին երկար տարիներ ջերմ եռանդով, յարատեւ կամքով եւ անսասան հաւատքով։
Տոքթ. Չօրպաճեանի բերած նպաստը Գարակէօզեան հաստատութեան արժանի է յատուկ
երախտագիտութեան եւ գնահատանքի։ Անոր
ցուցաբերած արդարամտութիւնը, անխտրականութիւնը, տկարին, հիւանդին, ծերին ու անկեալին հանդէպ ունեցած քրիստոնէական գութն
ու բարձր ոգին պիտի ներշնչեն Գարակէօզեան
մեծ ընտանիքի բոլոր ծառայողները անխտիր նոյն
ոգիով շարունակելու իրենց առաքելութիւնը։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Պատգամ Խմբագրին
Տանը փակուած հիւանդ եմ ես,
Ժահրից պարտուած դիակ չեմ, տես,
Երանի թէ ապաքինուեմ,
Մարդկութեանը լոկ ծառայեմ․․․
Վարակակիր
Յարգարժան խմբագիր, սա գրել եմ
ենթադրեալ հիւանդի կողմից։ Ես հիւանդ չեմ։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

21

2019
²ՊՐԻԼ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Եւ զուգադիպութիւն չէր, որ Տոքթ. Չօրպաճեան
իր հոգին աւանդեց Քրիտոսի Հրաշափառ Ս.
Յարութեան օրը. այդ մէկը ինքնին վկայութիւնն
էր այս աշխարհի վրայ ապրած իր քրիստոնէական
հաւատքին։

Տոքթ. Չօրպաճեան հեռացաւ մեզմէ միանալու
Գարակէօզեան ընտանիքի եւ, Նախկին վարչական կազմի անդամներուն եւ տնօրէններուն։
Վստահ ենք որ ինք եւս արժանի եղաւ լսելու
Տէրունական այն խօսքը որ կ՝ըսէ.- «Ապրի՛ս,
բարի ու հաւատարիմ ծառայ.դուն որ քիչ բանի
մէջ հաւատարիմ եղար, քեզ շատ բաներու վրայ
պիտի կեցնեմ. մտի՛ր քու Տիրոջդ ուրախութեան
մէջ» (Մատ.25։21)
Խունկ ու Աղօթք իր Յիշատակին։
Ազատուհի Սիմոնեան-Գալայճեան
Անդամ՝ Լիբանանի Հաուըրտ Գարակէօզեան
Հիմնարկի Վարչական Մարմնի
Պէյրութ
17/3/2020

ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ
(1904 - 1948)
«Ջրվէժ»
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Դաս, Դաս Եւ Դասեր...

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Նախագահ Արմէն Սարգսեան Կ՛առաջարկէ
Ծիծեռնակաբերդի Տարածքին «Հայ Փարք»
(Hye Park) Հիմնել
Սկիզբը Էջ 02
Այս ծիրէն ներս նախագահ
Սարգսեան ներկայացուցած է
Ծիծեռնակաբերդի տարածքին «Հայ
Փարք» ստեղծելու իր գաղափարը:
«Շուտով մենք պիտի ոգեկոչենք
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակը, յիշեցնելու աշխարհին, որ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը չճանչնալը
կամ պատմութեան դասերը մոռնալը վտանգաւոր է ողջ մարդկութեան համար: Այս առիթով կ՛ուզեմ
առաջարկ մը հնչեցնել, որուն մասին
դեռ տարիներ առաջ կը մտածէի:
Եթէ Եղեռնի յուշարձանէն նայիք մինչեւ «Հրազդան» մարզադաշտը, կը
տեսնէք հսկայական տարածութիւն,
որ, եթէ չեմ սխալիր, մօտաւորապէս 103 հեքտար է: Այդ տարածքը
մշակուած չէ, իսկ մեր քաղաքը մեծ
այգիի կարիք ունի: Կ՛առաջարկեմ
ստեղծել համազգային այգի, որ կը
սկսի Եղեռնի յուշարձանէն անմիջապէս ետք եւ կ՛երկարի այդ 103
հեկտարով»:
Մանրամասնելով այգիի ստեղծման
գաղափարը` նախագահը նշած է.
«Տրամաբանութիւնը հետեւեալն
է. այգիին առաջին հատուածը
կազմուած պիտի ըլլայ մասերէ, որոնք
պիտի ներկայացնեն մեր պատմական հայրենիքի շրջանները, օրինակ`
Վանը, Էրզրումը եւ այլն:
Երկրորդ շերտը պիտի ներկայացնէ սփիւռքահայութիւնը` ամբողջ
աշխարհով ապրող մեր հայ ժողովուրդը, ենթադրենք` Մարսէյլի, Նիւ
Եորքի, Մոսկուայի, Նովոսիպիրսքի
հայ համայնքները:
Երրորդը` մեր հայրենիքի այսօրուան
շրջանները, քաղաքներն ու կառոյցներն, օրինակ` Գիւմրի կամ Երեւանի
պետական համալսարանը:

Այս բաժանումը խորհրդանշական է
այն իմաստով, որ ամբողջ տարածքը
կը բաժանուի առանձին կտորներու
եւ ծառեր կը տնկուին:
Գեղեցիկ կ՛ըլլայ, եթէ ծառերուն
քանակը ըլլայ մօտաւորապէս 1,5
միլիոն` իւրաքանչիւր զոհի համար
մէկ ծառ: Այս այգին կը նկարագրէ
մեր պատմական կորուստները եւ,
միաժամանակ, այսօրուան հայկական աշխարհը, հայկական պետականութիւնը` Հայաստանով եւ
Արցախով: Ի դէպ` այգիին առանձին
կտորները բաժնելով եւ անուններ
տալով, կրնանք քաջալերել, որ
օրինակ` վանեցիները վերցնեն
այգիին Վանայ տարածքը եւ մշակեն:
Սա կը դառնայ համազգային այգի,
հայկական այգի, հայ փարք»:
Արմէն Սարգսեան կարեւոր համարած է, որ այգին մնայ այգի եւ չդառնայ ճաշարաններու շարք: Ան նշած
է, որ ժամանակին այս գաղափարը քննարկած է Եւրոպայի ամենայայտնի այգիներու ձեւաւորողներէն
մէկուն հետ, որուն գրասենեակը
նոյնիսկ ձեւակերպած է գաղափարը:
Նախագահ ըսած է, որ կառավարութեան, վարչապետին եւ քաղաքապետին դիմած է նամակով եւ
առաջարկած է քննարկել այս հարցը:
«Եթէ կառավարութիւնը, քաղաքապետարանը հաստատեցին այդ
գաղափարը, ես անձամբ, որպէս
նախագահական նախաձեռնութիւն կը լծուիմ դրամահաւաքին եւ
աշխատանքներու կազմակերպման,
որովհետեւ կը կարծեմ, որ սա շատ
կարեւոր ներդրում պիտի ըլլայ
տարբեր իմաստներով` եւ՛ ազգային
միասնութիւն ստեղծելու, եւ՛ մեր
պատմութեան նկատմամբ յատուկ
վերաբերմունքի, եւ՛ հանրային առողջութեան, եւ՛ ընդհանրապէս»:

Ինչո՞ւ կը վազենք, ի՞նչ կը փնտռենք,
ո՞ւր պիտի հասնինք։ Ո՞րքան
գիտցած ենք, փաստօրէն, մեր
կեանքին կամ միւս կեանքերուն
մասին...
Զգալը, աւելի ճիշդ՝ կարենալ
զգալը չէ՞, ուրեմն, էականը. մեզի
տրուածն ու վիճակուածը, մէջը
գտնուած մեր պահը մինչե՜ւ վերջ
զգալ, փշաքաղուիլ, դողալ ու լալ.
ամենասկիզբէն, բոլորիս ամենալաւ ըրած բանը ընել։
Չե՞նք կարօտցած իրօ՛ք զգալը։
Մեզմէ քանինե՞րը կը յիշեն այս
զգացումը. անկեղծօրէն զգալը։
Մեր «յաջողութիւն» անուանած, ո՛չ
միայն մեզի, այլեւ ուրիշներո՛ւն ալ
իբր թէ մխիթարող այդ բաները....
Չե՞նք յոգնած իսկութեան մէջ մերը
չեղող այս բաներէն...
Ժամանակը չէ՞ այլեւս վերադառնանք մենք մեզի....
Յ.Գ. Նկարը ռուս գեղանկարիչ
Ալեքսէյ Սունտուքովի «Հերթը»
կտաւն է։

ԳՈՅԺ
Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի
Լիբանանի Խորհրդատու Մարմինը,
Ճինիշեան Ընկերակցութիւնը, Տնօրէնութիւնը եւ Պաշտօնէութիւնը
այսու կուգան խոր ցաւով գուժել մահը՝

Տոքթ. Ռոբովթ Տիմոթէոս ՉՈՐՊԱՃԵԱՆի
որ իր սիրելի բժշկապետ Յիսուս Փրկչին միացաւ
11 Ապրիլ 2020-ին Փասատինայի մէջ, ԱՄՆ
1957-էն ի վեր, զուգահեռ իր բժշկական
ծառայութիւններուն, ան եղաւ սրտակից բարեկամը անկարին, խորհրդատուն հայ պատանիին ու երիտասարդին, նուիրեալ, անխտրական, ազգասէր
հոգեւոր առաջնորդը՝ Աստուծոյ բոլոր
զաւակներուն:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Առ այդ, Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի զանազան յանձնախումբե-

Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամները
կ՛ընդառաջե՛ն Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
մեր կոչին.
Օրդ. Գայիանէ Օւասափեան (Գերմանիա)
Օրդ. Մարալ Անթոյեան (Պէյրութ) 		
Հաւատարիմ ընթերցող մը (Պէյրութ)		

Սկիզբը Էջ 06
Շուարած ենք, առանց դպրոցներուն, առանց մեր դասատուներուն
անփոխարինելի թելադրութիւններուն, անոնց հաստատած կարգկանոնին, օրէնքներուն եւ հեղինակութեան....
Հեռուէն
երեւցող,
առանց
պտոյտներու, առանց մօլերու,
ակումբներու, խաղավայրերու եւ
աւազաններու, զգոյշ ու վերապահօրէն անցուելիք ամրան
ուրուագիծը, մղձաւանջ մը կը թուի
ըլլալ....
Անզօր ենք տունը մնալու.
Անզօր, քանի որ, այսօրուան մեզի
առաջարկուած լուսաւոր, պերճ
ու շռայլ, բայց կեղծ ու անցողիկ
դուրսին դիմաց, ուրեմն, զօրութիւն
մըն է մենք մեզի հետ մնալը։
Այո՛, դժուար է տունը մնալ ու
հայելիին նայիլ, ո՛չ թէ դուրսին
համապատասխան չափանիշերով
շպարուելու, այլ մենք մե՛զ դիտելու.
դիտելու եւ տեսնելու...
Եւ...փոխուա՞ծ է հարցումը արդեօք.

100 ամ. տոլար
100,000 լ.ո.
50,000 լ.ո.

րուն մէջ ծառայելը առանձնաշնորհում նկատեց՝ ինչպէս Մանկամսուրի,
Բժշկական եւ յատկապէս իբր Լիբանանի Խորհրդատու Մարմնի անդամ
ապա ատենապետ՝ Լիբանանեան 15-ամեայ եւ յետ պատերազմի դժուար
տարիներուն: Միեւնոյն ատեն Ճինիշեան Հիմնադրամի խնամատար՝
Ամերիկայի Երիցական Եկեղեցիին շաղկապը հանդիսացաւ Միջին
արեւելքի տնօրէն՝ Պրն. Հայկ Թիլպեանի հետ: Ան նաեւ քաջալերական
դերակատարութիւն ունեցաւ՝ իբր Լիբանանեան բարեսիրական
հաստատութիւն Ճինիշեանի ճանաչումի աշխատանքներուն մէջ:

¸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

Քրիստոս, Իր օրհնութիւնները հայ ազգի ամենաչքաւոր զաւակներուն
բաշխեց այս համեստ, անձնազոհ ու ազգանուէր վկային միջոցաւ:
Ս. Հոգիին մխիթարութիւնը մեր բոլորին:
Տնօրէնութիւն
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