
27 Ապրիլի ժամը 11:00-ի դրութեամբ՝ 
Արցախի մէջ նոր տիպի «Քորոնա» 
ժահրով (COVID-19) վարակուած 8 
քաղաքացիներէն 5-ն արդէն ապա-
քինուած են:
«Արցախփրէս»-ի թղթակցի հետ զրոյցի 
ժամանակ ԱՀ Պարէտի մամուլի հետ 
կապերու պատասխանատու Տիգրան Աբրահամեանն ըսած է, որ, այսօրուայ 
դրութեամբ, նոր «Քորոնա» ժահրով վարակուած եւս մէկ քաղաքացի 
ապաքինուած եւ դուրս գրուած է բժշկական հաստատութենէն:
«Խօսքը 7 ապրիլին Արցախի Հանրապետութիւն մուտք գործած ՀՀ այն 
քաղաքացիի մասին է, ուրուն մօտ 8 ապրիլին հաստատուած էր «Քորոնա» 
ժահրային վարակը: Յետագայ բուժման նպատակով անոր տեղափոխած 
էին ՀՀ: Ինչ կը վերաբերի ներկայիս բուժում ստացող միւս երեք վարակուած 
քաղաքացիներուն, նշեմ, որ անոնց առողջական վիճակը կը գնահատուի 
բաւարար»,- տեղեկացուցած է Տ. Աբրահամեանը:

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3055651 (392.0/1 միլիոն), մահացած են 211065 (27.1/1 միլիոն), բուժուած են 919366 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 710, մահացածներ` 24, բուժուած` 145

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1808, մահացածներ` 29, բուժուած` 848
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 62389 նոր վարակուածներ, 4,150 նոր մահացածներ

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած 
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1808-Ի

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները Բժշկական 
Օգնութիւն Ուղարկած են Հայաստան

Արցախի Մէջ. «Քորոնա»Ով Վարակուած 5 Հիւանդներ 
Բուժուած Են, Իսկ 3-Ի Վիճակը՝ Բաւարար

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է 
«Քորոնա» ժահրով վարակուելու 62 
նոր դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդու-
թիւններու վերահսկման եւ կանխար-
գելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 27 ապրիլին՝ ժամը 
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի 
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1808 է, արձանագրուած է 
մահուան 29 (աւելցած է եւս 1-ը) դէպք: Ընդհանուր առմամբ կատարուած 
է 18 հազար 547 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 15-ով, եւ բուժուածներու 
գումարային թիւը դարձած է 848։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ 
931 հիւանդ:
 

Արաբական Միացեալ Էմիրու-թիւնները 7 թոն բժշկական պարագաներով լի 
օդանաւ մը  ուղարկած են Հայաստան` աջակցելու երկրին՝ «Քորոնա» ժահրիդ 
դէմ պայքարին։ Այս մասին «Եռագոյն»-ը կը տեղե-կանայ Հայաստանի մէջ 
ԱՄԷ դեսպանութենէն։
Բժշկական օգնութենէն պիտի օգտուի աւելի քան 7 հազար բուժաշխատող:
Այս առիթով Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ԱՄԷ Մուհամմատ Իսա 
ալ Քատտամ Ալ Զաապին ըսած է. «Էմիրութիւններու համար պատիւ է 
իրականացնել իր պարտականութիւնը` օգնելու այլ երկրներուն «Քորոնա» 
ժահրին դէմ պայքարին»։

Մինչ կառավարութիւնը իր տնտեսական բարեկարգումներու ծրագրին մէջ կը 
խարխափէ եւ փոխանակ կարեւորով զբաղելու ան անտեսելով տնտեսական 
անտանելի իրավիճակը, որ ժողովուրդին սովի կրնայ մասնել աւելի մտահոգ է 
պետական պաշտօններ  իրար մէջ բաժնելով քան ժողովրդային պահանջներուն 
ընթացք տալով, բողոքարարներ երէկ Լիբանանի բոլոր կարեւոր ճամբաները 
փակեցին, որպէս զայրոյթի ցոյց: Բանակը փորձեց վերաբանալ ճամբաները, 
բան մը, որ բողոքարարներուն եւ բանակին միջեւ փախումներու առիթ տուաւ:
Ինկան 20 քաղաքացի թէ բանակային  վիրաւորներ: Աւելի ուշ բողոքարարները 
սկսան յարձակումներ գործել դրամատուներու փակ սրահներուն վրայ կրակի 
տալով զանոնք:
Տեղի  ունեցող  լայնածաւալ  ցոյցերու  կողքին  կարեւոր դէպքեր  գրանցուեցան  
նաեւ  երկրի ելեւմտական  շրջանակներուն մէջ։ 
Ներքին ապահովութեան ուժեր երէկ ձերբակալեցին եւ խանութները փակեցին 
մեծ թիւով  լումայափոխներու:  Եղածին դէմ իբրեւ բողոքի արտայայտութիւն   
այսօր ՝ անսալով իրենց սենտիքայի կոչին բոլոր լումայափոխները   փակ պիտի  
պահեն խանութները, մինչեւ իրենց  գործընկերներուն ազատ  արձակումը։
Յիշեցնենք, որ շուկայի վրայ ամերիկեան տոլարին արժէքը անցաւ 4200  
լիբանանեան թղթոսկիի սահմանները:  
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Մեր Նահատակները, Ահաւոր Տառապանքներու Մէջէն Անցնելով, «Մասնակից 
Դարձան Քրիստոսի Չարչարանքներուն». Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
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Ապրիլ 24-ին` Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 105-րդ տարելիցի 
առիթով, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի միաբանութիւնը, 
Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսին գլխաւորութեամբ, 
պատարագի սրբազան արա-
րողութեան մասնակցեցան 
Սուրբ Գայիանէ վանքին մէջ: 
Այս առիթով խոնարհումի 
համար դուրս բերուեցան Հայոց 
Ցեղասպանութեան սուրբ նահա-
տակաց մասունքարանը:
Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթո-
ղիկոսը նաեւ այցելեց Ծիծեռնա-
կաբերդ ու աղօթեց մէկուկէս 
միլիոն Նահատակներուն համար: 
Այս առիթով ան նաեւ յղեց ուղերձ 
մը, որուն մէջ նշեց.

«Ցեղասպանութեան տարիներուն 
մեր ժողովուրդը տեսաւ մէկուկէս 
միլիոն իր զաւակներուն սպանդը, 
իր ազգային-հոգեւոր արժէքներուն, 
մեր սրբավայրերուն, վանքերուն ու 
եկեղեցիներուն, մեր գիւղերուն ու 
քաղաքներուն աւերումը, կորսնցուց 
իր պատմական հայրենիքի մեծագոյն 
մասը: Մեր նահատակները, ահաւոր 
տառապանքներու մէջէն անցնելով, 
«մասնակից դարձան Քրիստոսի 
չարչարանքներուն, կերպարանա-
կից` Անոր մահուան, ժառանգակից 
Յարութեան» (հմմտ. Փիլիպ. 3.10) 
եւ աննկուն մնալով հաւատքի 
մէջ` անպարտելի եղան ոգիով 
ու մահէն յաւիտենական կեանք 
փոխադրուեցան` արժանանալով 
սուրբերու անթառամ լուսեպսակին:
«Այս տարի համավարակի պատճա-
ռով հնարաւորութիւն չունինք 
ուխտաւորաբար քալելու դէպի 
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքը, 
համախմբուելու մեր եկեղեցիներուն 
մէջ եւ յուշակոթողներուն առջեւ` մեր 
սուրբ նահատակներու յիշատակը 
ոգեկոչելու համար: Այս իրավիճակին 
մէջ ընտանեկան յարկերէն ներս եւ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911

Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

մեր նահատակներու անմար յիշատա-
կին առջեւ հոգեւոր միասնութեամբ 
աղօթենք եւ ուխտենք` իրագործել 
ազգային նուիրական տեսիլքները 
ազատ ու անկախ մեր հայրենիքի 
ապահովութեան, առաջընթացի ու 
բարօրութեան, սփիւռքի առաւել 
շէնացման, Հայոց Ցեղասպանու-
թեան համընդհանուր ճանաչման 
ու դատապարտման, մեր արդար 
դատի` պահանջատիրութեան 
յաղթանակի:
«Այս իղձերը կրնանք կեանքի 
կոչել ազգի ու հայրենեաց հանդէպ 
պարտքի ու պատասխանատւու-
թեան գիտակցութեամբ, ազգային 
միաբանութեամբ եւ մեր ջանքերը 

միաւորելով` ի սէր հայրենեաց եւ 
հայոց լուսաւոր գալիքի»:
Գարեգին Բ. կաթողիկոս հայու-
թիւնը հրաւիրեց աղօթքով հայցե-
լու մեր սուրբ նահատակներու 
բարեխօսութիւնը առ Աստուած, 
որ յարուցեալ Քրիստոսի 
շնորհներու եւ օրհնութեան 
ներքոյ խաղաղութեան ու համե-
րաշխութեան մէջ ընթանայ մեր 
կեանքը, յաղթահարենք մեր առջեւ 
ծառացած առկայ փորձութիւն-
ները, եւ Տիրոջ օրհնութիւնն ու 
խնամքը հովանի ըլլան մեր հայրե-
նիքին ու աշխարհասփիւռ մեր 
ժողովուրդին` այսօր եւ միշտ:

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալա-
տի անդամ, Քալիֆորնիայէն 
ընտրուած քոնկրէսական Զոի 
Լոֆկրեն անդրադարձած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան 105-րդ տարե-
լիցին ու յարգած 1.5 միլիոն հայերու 
յիշատակը:
Այս մասին կը տեղեկանանք 1lurer.
am-էն եւ Զոի Լոֆկրենի անդրա-
դարձը կը ներկայացնէ Արեւմտա-
հայերէնով.
«Ամէն տարի Ապրիլ 24-ին Միա-

ցեալ Նահանգներու եւ ամբողջ 
աշխարհի հայերը յիշատակի 
տուրք կը մատուցանեն Օսմանեան 
կայսրութեան օրօք համակարգուած 
կոտորածին զոհ դարձած հայերուն: 
Ցեղասպանութիւնը գագաթնակէտին 
հասաւ 1915 թուականին: Այս 
տարի կը նշուի այդ սարսափելու 
դէպքերուն ժամանակ 1.5 միլիոն 
հայ տղամարդոց, կանանց ու երե-
խաներու կոտորածին 105-ամեայ 
տարելիցը: Օսմանեան կայսրութեան 

Հպարտ Եմ, Որ Կողմ Քուէարկած Եմ Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Բանաձեւին. 
ԱՄՆ Քոնկրէսական Զոի Լոֆկրեն

կողմէն հայերու հետապնդումներն 
ու սպանութիւնները յանցանք են 
մարդկութեան դէմ: Այս տարի ոչ 
միայն կը նշուի զոհերու յիշատակի 
105-ամեայ տարելիցը, այլեւ՝ 
Թուրքիոյ կառավարութեան կոչ 
կ՝ուղղուի դադրեցնելու Հայոց 
Ցեղասպանութեան ժխտողական 
քաղաքականութիւնը: Ես հպարտ եմ, 
որ անցեալ տարի կողմ քուէարկած 
եմ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչ-
ման ԱՄՆ Քոնկրէսի բանաձեւին: 

Այժմ ԱՄՆ Քոնկրէսը այս հարցով 
պատմութեան իրական կողմն է: 
Եւ շատոնց արդէն ժամանակն 
է, որ Թուրքիան վերջ դնէ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ժխտման»:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Դեսպանը նշած է նաեւ. «ԱՄԷ 
կառավարութիւնը, ժողովուրդը եւ 
բոլոր բուժաշխատողները կը միա-
ւորեն իրենց ջանքերը` յանուն  այս 

ճգնաժամի յաղթահարման: Մենք 
կը գիտակցինք, որ միջազգային 
հանրութիւնը կրնայ յաղթահարել 
«Քորանա» ժահրը միայն միահամուռ 
ջանքերով եւ կառուցողական համա-
գործակցութեամբ»:

Նշենք, ո ԱՄԷ-ն մինչեւ հիմա աւելի 
քան 314 թոն օգնութիւն ուղար-
կած 27-է աւելի պետութեան, 
որմէ օգտուած է մօտ 314 հազար 
բուժաշխատող:

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները Բժշկական Օգնութիւն 
Ուղարկած են Հայաստան
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«Քորոնա» ժահրէն՝ Ցնծութի՞ւն . . .
Ցարդ ամբողջ աշխարհ «Քորոնա» 
ժահրի յոռի հետեւանքներէն կլանուած է՝ 
անգործութիւն, աղքատութիւն, տնային 
կալանք, հիւանդութիւն եւ յոռեգոյնը՝ մահ։ 
Երբ հեռատեսիլի կայաններէն լուր 
կ՛ուզես առնել՝ միայն ու միայն տրուած 
տեղեկութիւնները կը կեդրոնանան այդ 
համաճարակէն վարակուածներու եւ 
մեռնողներու թիւին վրայ։ Տխրահռչակ 
այդ լուրերը կ՛ազդեն մարդկային հոգե-
բանութեան վրայ եւ կամայ-ակամայ քեզ 
կ՛առաջնորդեն յուսահատութեան։
Լուրերու հաղորդումը այն աստիճան բացա-
սական երեւոյթ մը ստացած է որ մարդիկ 
դադրած են լուր մտիկ ընելէ, որը այպանելի 
չէ երբեք։ Ոմանք ալ «Քորոնա» ժահրը 
կարծես անմահացուցած են, չես գիտէր՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատճառներով . . . Հիմա 
թոյլ տուէք բացատրեմ։
Ուրեմն այս դէպքը պատահած է Հնդկաստանի Նիւ Տէլհի քաղաքին մէջ։ 
Մարտ ամսուան վերջաւորութեան ամուսին մը եւ իր կինը բախտաւորուած 
են զոյգ մը զաւակներով՝ մանչ մը եւ աղջիկ մը։ Մինչեւ հոս ոչ մէկ արտա-
սովոր երեւոյթ, սակայն անոնց անուանակոչութիւնն է որ զարմանք յառա-
ջացուցած է ամէնուրեք։
Արդարեւ Վինի Վերմա եւ իր 27 կինը՝ Փրիթի, իրենց մանչ զաւակը անուա-
նած են Covid եւ աղջիկ զաւակը Corona։ Մենք գիտենք որ «Քորոնա» 
ժահրը կը կոչուի նաեւ Covid 19, որովհետեւ 2019-ի Դեկտեմբեր ամսուան 
ընթացքին էր որ Չինաստանի մէջ ի յայտ եկաւ այդ համաճարակը։
Ինչո՞ւ այս տարօրինակ անունները նորածին երեխաներուն։ Արդեօք արդա՞ր 
է որ այս երեխաները կրեն այդ տարօրինակ անունները, որոնք դրօշմուած 
պիտի մնան անոնց վրայ մինչեւ մահ։ Հաւանաբար անոնք քմծիծաղի 
առարկայ ալ պիտի դառնան իրենց ընկերներուն կողմէ։
Եթէ դիտէք գցուած նկարը, պիտի տեսնէք նորածինները իրենց մօր գիրկը։ 
Իսկ մօրը քով կեցողն ալ հաւանաբար նորածիններուն մեծ եղբայրն է։ Ինչ 
որ է, մեր գիտնալիքը չէ, ինչպէս որ ամերիկեան ասացուածքը արդարօրէն 
կ՛ըսէ, “To each, his own.” Եւ վերջ։ 
Կենդանինե՞րն ալ կը Վարակուին «Քորոնա» Ժահրէն . . .

Ցարդ գիտէինք որ «Քորոնա» ժահրէն 
կը վարակուին մարդիկ՝ աշխարհի 
չորս ծագերուն մէջ։ Կը կարծէինք նաեւ 
որ կենդանիները չեն վարակուիր այդ 
համաճարակէն, որովհետեւ անոնց 
ախտամերժութեան դրութիւնը  (immu-
nity system) աւելի զօրաւոր է քան 
մարդկանցը։
Սակայն նոր յայտնութիւն մը եկաւ 
ժխտելու մեր կարծիքը եւ փաստեց թէ 
կենդանիներն ալ կրնան վարակուիլ 

այդ ժահրէն։ Ուրեմն ի՞նչ է այդ դէպքը որ լոյս սփռեց կենդանիներու 
վարակման՝ «Քորոնա» ժահրէն։ Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։
Ուրեմն Նիւ Եորքի Bronx կենդանաբանական պարտէզի բնակիչներէն 
չորս տարեկան Մալէզէական (Malayan) վագր մը՝ (տես նկարը) Նատիա 
անունով, չոր հազի մը բռնուած է եւ սկսեր է ախորժակն ալ կորսնցնել։ 
Երբ անասնաբուժը՝ Dr. Paul Calle, քննութեան ենթարկած է զինք, 
յայտնաբերուած է որ կը տառապի «Քորոնա» ժահրէն։
Աւելին, երեք այլ վագրեր եւ երեք առիւծներ ալ նոյն ախտանշանները ցոյց 
տուած ըլլալով, Տոքթ. Calle նմուշներ (samples) առած է Նատիայէն եւ 
զանոնք ախտաճանաչման համար ղրկած է Նիւ Եորքի Գորնէլ համալսարա-
նի եւ Իլլինոյի համալսարանի անասնաբուժական գոլէճներն ու Այոուայի 
ազգային անասնաբուժական ծառայութեանց տարրալուծարանը։ Բոլորին 
ալ պատասխանը եղած է նոյնը՝ դրական։
Զարմանալի չէ՞, կենդանիները որոնք առանձնացած են իրենց որջերուն 
մէջ, ինչպէ՞ս կրնան վարակուիլ այդ ախտէն։ Անոնք միջոց չունին մարդոց 
հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու, ի բաց առեալ իրենց հոգածութեան 
նշանակուած արհեստավարժ ծառայողներէ։
Մեզի կ՛զգուշացնեն դուրս չելլել, մարդոց հետ յարաբերութեան չմտնել եւ 
միայն անհրաժեշտ կարիքներ հոգալու համար երթալ՝ դեղարան, շուկայ 
եւ կամ դրամատուն։
Բայց ինչպէ՞ս բացատրել ան հանգամանքը՝ որ կենդանիներն ալ որոնք իրենց 
տեղէն չեն շարժիր, կրնան վարակուիլ այդ ախտէն։ Եթէ բացատրութիւն 
մը գտնէք, հաճեցէք իմաց տալ եւ խորին շնորհակալութիւն . . .  
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Հանելուկարշաւ Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Ասկէ շուրջ հինգ տասնա-
մեակ առաջ, մեր պատանու-
թեան տարիներուն, ամէնէն 

խանդավառ խմբային խաղերէն 
մին րելի փէյփըրն էր: Առնուազն 
շուրջ եօթ խմբակներ կը մրցէին 
իրարու դէմ, ինքնաշարժներով 
կ’երթային՝ հոն ուր իրենց տրուած 
առաջին հանելուկը կը թելադրէր, 
ուրկէ կ’առնէին յաջորդ հարցումը 
որուն լուծումը զիրենք կ’առաջնորդէր այլ տեղ մը եւ այսպէս շուրջ 15 
հարցում: Ասոր կ’ըսէինք հանելուկարշաւ:
Յետոյ լիբանանեան պատերազմին անապահովութիւնը, ճամփաներուն 
խճողուածութիւնը, կեանքի հեւքին եւ կշռոյթին արագացումը, ուրիշ 
հետաքրքրութիւններու յառաջացումը, մեր ալ հինը չկրկնելու ձգտումը 
եւն. պատճառ դարձան որ այս խաղը կորսնցնէ իր մրցունակութիւնը մեր 
միջավայրին մէջ:
Հանելուկը նոր երեւոյթ չէ, հինէն կու գայ. մեր մեծմայրերն ու մեծհայրերը, 
յաճախ ալ մայրերն ու հայրերը մեզի կարդացեր են հեքիաթներ, ուր 
թագաւորը իր երեք զաւակները կը ղրկէ աշխարհի ամէնէն կարեւոր բանը 
բերելու, կամ թագաւորին աղջիկին հետ ամուսնանալ ուզող տղուն կը 
հարցուի երեք հարցում որոնց չպատասխանելու պարագային ան պիտի 
գլխատուի...: Ու մենք, վերածուելով հեքիաթին հերոսին, կը ջանայինք 
գտնել այդ հարցումին – հանելուկին – պատասխանը, յաւակնելով թէ մենք 
ալ սրամիտ ենք, սրատես, խելացի ենք, իմաստուն, փորձառու եւն.:
Այսօր րելի փէյփըր գրեթէ չենք խաղար: Սակայն մենք ամէն օր կամայ 
ակամայ հանելուկարշաւի մէջ ենք, եւ օրական աւելի քան մէկ խաղի մէջ...: 
Երբեմն կը գիտակցինք խաղին գոյութենէն ու կը մասնակցինք, յաճախ ալ 
անդրադառնալով անոր գոյութեան՝ կը ձգենք ինքնահոսի, որ կեանքը – 
ժամանակի ընթացքին – բերէ իր պատասխանը: Երբեմն ալ, հանելուկները 
այնքան շատ կ’ըլլան, որ մէկը չպատասխանած՝ հարիւրաւորներ վրադ կը 
թափին:
Կարեւորը զանոնք տեսնելն է, անոնց գոյութիւնը գիտակցիլը:
Սիրելի ընթերցող, դուն կը խաղա՞ս կեանքի հանելուկարշաւը: Միտքդ 
կը չարչրկե՞ս, կը փորձե՞ս պատասխաններ գտնել քու երեսիդ, քու 
կեանքիդ նետուած հարցումներուն: Կրնաս այնպէս մը ընել թէ քու կեանքդ 
հարցումներ չունի...քու առօրեադ քեզի հարցումներ չի հրամցներ:
Եթէ այդպէս է, թոյլատրէ ըսեմ, որ ատիկա ողբերգութիւն է: Համաձայն չեմ 
երբ անգլերէն կ’ըսեն թէ ignorance is bliss:
Մինչեւ ասկէ երեսուն տարի առաջ, համաշխարհայնացումին նոր միջոցնե-
րով ու նորովի ծաւալումէն առաջ, մեր անմիջական աշխարհը շատ պզտիկ 
տարածք ունէր եւ մենք շատ քիչ բան գիտէինք անոր որեւէ երեւոյթի կամ 
պատահարի մանրամասնութիւններուն մասին:
Այսօր ատանկ չէ: 
Այլ խօսքով, եթէ հեքիաթին մէջ հերոսը դէմ յանդիման կը գտնուէր ընդամէնը 
երեք հարցումի, եւ եթէ ասկէ երեսուն տարի առաջ մենք դէմ յանդիման կը 
գտնուէինք մեր անմիջական կեանքին վերաբերող հարցում- հանելուկներու 
շարքի մը, այսօր մենք զմեզ կը գտնենք ամբողջ աշխարհէն յառաջացող 
եւ մեր շուրջբոլորէն անցնող հանելուկներու: Մեր հետաքրքրութեան եւ 
գիտակցութեան կը մնայ նայիլ թէ անոնցմէ ի՛նչը պիտի ուզենք իբրեւ նաեւ 
մեզի՛ ուղղուած հարցում-հանելուկներ տեսնել:
Բայց, ինչպէս հեքիաթին մէջ, կեանքին մէջ ալ տագնապի ու մարտահրաւէրի 
պարագային է որ հանելուկները իրենց գլուխները կը ցցեն աւելի շատ: 
Կարիքը կա՞յ ըսելու թէ աշխարհը քորոնայի տագնապը կը դիմագրաւէ, 
կարիքը կա՞յ յիշեցնելու թէ երէկ Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակն էր, 
եւ անուշտ կարիքը չկայ ըսելու թէ Լիբանան տնտեսա-ընկերա-քաղաքա-
նիւթա-բարոյա-մտա-կրթական տագնապի մէջ է: 
Թերեւս ալ համաձայն կ’ըլլաք որ Լիբանան ամէն տեսակի տագնապի մէջ 
է: Իսկ Լիբանանը մենք ենք: 
Այսինքն, մենք տագնապի մէջ ենք:
Եւ այդ տագնապը յառաջացուցած է հանելուկներու շարան մը, որ ամէն 
օր նորերով կ’աճի, կը ծաւալի:
Պիտի ջանամ յաջորդաբար անդրադառնալ այդ հանելուկներէն միքանիին:

Լրատուութեան Գործընկեր
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նախաձեռնութեան համար»:
Նշենք, որ նախաձեռնութիւնը իրա-
կանացուեած է ռուսաստանաբնակ 
Ասլանեան, Խռանեան, Գրիգորեան 
ընտանիքներու աջակցութեամբ:

 04

ՀՀ աշխատանքի եւ հասարակա-
կան հարցերու նախարարութեան 
հասարակական ապահովու-
թեան պետական ծառայութեան 
կողմէ կենսաթոշակ կը ստանայ 
Ցեղասպանութիւնը վերապրած 3 
քաղաքացի: Այս մասին՝ Armenpress.
am-ին յայտնած են Աշխատանքի 
եւ հասարակական հարցերու 
նախարարութենէն:
Նշեալ քաղաքացիներն են՝ Ովսան-
նա Միրխանեան (1915 թուականի 
ծնունդ), Մարի Կիրակոսեան (1908-
ի ծնունդ) եւ Եփրաքսի Գէորգեան 
(1914-ի ծնունդ):

Ցեղասպանութեան զոհերու յիշա-
տակի օրը, Մեծ Եղեռնէն 105 
տարի անց` ի նշան յիշատակի ու 
պահանջատիրութեան, հայ-թրքա-

2021-ին «Աւրորա» մրցանակի 
առաջադրումներուն մեկնարկը 
պաշտօնապէս յայտարարուեցաւ 
«Աւրորան` աշխարհին դաշնակից» 
առցանց յատուկ քննարկման, որ 
նուիրուած էր անոնց յիշատակին, 
որոնք նահատակուեցան մէկ դար 

Նախկին Օսմանեան կայսրութեան 
տարածքին մինչեւ 1915 Դեկտեմբեր 
31 ծնածները, բացի իրենց կենսա-
թոշակէն, պետութեան կողմէն կը 
ստանան նաեւ յաւելավճար իրենց 
կենսաթոշակի 50 տոկոսի չափով 
եւ հարիւր հազար դրամ իբրեւ 
Ցեղասպանութիւնը վերապրած:
Երբ 2013-ին՝ Ցեղասպանութեան 
100-րդ տարելիցին ընդառաջ, նշեալ 
լրատուամիջոցը սկսած էր «Ակա-
նատեսը» յատուկ նախագիծը, 
Հայաստանի մէջ կը բնակէր 
Ցեղասպանութիւն վերապրած 40 
անձ:

«Տուրստատ» զբօսաշրջային էջը 
ներկայացուցած է ԱՊՀ երկիրնե-
րու լաւագոյն ֆիլհարմոնիանե-
րու վարկանիշը՝ ըստ համերգներ 
այցելելու եւ անոնց կայքերուն ու 
ընկերային ցանցերուն մէջ դասա-
կան համերգներու առցանց 

կան սահմանին` պատմական Անի 
մայրաքաղաքի դիմաց, Շիրակի 
մարզի հեռաւոր Նորշէն բնակավայրի 
մօտ 21 մեթր բարձրութեան վրայ վեր 
խոյացած է 10 մեթր երկարութիւն եւ 
5 մեթր բարձրութիւն ունեցող հայոց 
Եռագոյն դրօշը, բացուած է նաեւ 
խաչքար: 
Խորհրդանշական արարողութեան 
մասնակցած են Շիրակի մարզպետ 
Տիգրան Պետրոսեան, Գիւմրիի 
քաղաքապետ Սամուէլ Բալասա-
նեան, պաշտօնատար այլ անձինք, 
հիւրեր:
Շիրակի մարզպետը ողջունած է 

առաջ, եւ մերօրեայ հերոսներու 
մեծարման: Քննարկումը տեղի 
ունեցաւ Ապրիլ 24-ին` առցանց: 
Քննարկման ներկայացուեցան նաեւ 
2020-ի «Աւրորա»-ի հերոսները: 
Այս մասին Եռագոյնը կը տեղակա-
նայ «Աւրորա» նախաձեռնութեան 
պաշտօնական կայքէն։
«Աւրորա»-ն այս տարի առա-
ջադրումներու յատուկ ձեւ ունի այն 
թեկնածուներու համար, որոնք կը 
պայքարին «Քորոնա» ժահրին դէմ:
2021-ի մրցանակի առաջադրումները 
բաց են հանրութեան համար, կրնան 
առաջադրուիլ թեկնածուներ, որոնք 
մարդկային կեանքը պահպանելու 

Ցեղասպանութիւն 100 + 5

2021-ի «Աւրորա»-ի Առաջադրումները Սկսած Են. «Քորոնա» Ժահրի Դէմ 
Պայքարողները Եւս Կրնան Յաւակնիլ

Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիան՝ ԱՊՀ Երկիրներու Լաւագոյններու 
Տասնեակին Մէջ

Հայաստանի Մէջ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
Վերապրած Երեք Մարդ Կ՝ապրի

Պատմական Անի Մայրաքաղաքին Դիմաց Այսուհետեւ Կը Ծածանի Հայոց Եռագոյն Դրօշը
ներկաները, նշելով, որ Ապրիլ 24-ին 
նման ձեռնարկի մը մասնակցիլը, 
իսկապէս, յուզիչ ու ոգեւորող 
է. «Այսօր բոլորիս համար շատ 
խորհրդանշական ու կարեւոր օր 
է, ցեղասպանութեան տարելիցի 
օրը սահմանին վեր կը խոյեանայ 
հայոց վեհաշուք Եռագոյնը, որ 
իր մէջ կ՛ամփոփէ կարեւոր միտք 
մը` եղած ենք, կանք ու պիտի 
լինենք: Իսկ այս սահմաններն ու 
այս բնակավայրերը պէտք է հայու 
շունչով լեցուին եւ աւելի ամուր ըլլան: 
Մենք շնորհակալութիւն կը յայտնենք 
հեղինակներուն այսպիսի կարեւոր 

համար կը վտանգեն սեփականը, 
ինչպէս նաեւ իրենց առողջութիւնը, 
ազատութիւնը, հեղինակութիւնը: 
Առցանց առաջադրուելէն ետք 
Փորձագէտներու խորհուրդը (2020 
թ. ան բաղկացած էր 50 անդամէ) 
կը գնահատէ թեկնածուները, իսկ 
«Աւրորա»-ի յանձնաժողովը կ՛ընտրէ 
հերոսներն եւ դափնեկիրը։
Առաջադրման վերաբերեալ յաւելեալ 
տեղեկութիւններ կարելի է ստանալ` 
այցելելով «Աւրորա» մրցանակի կայքի 
«առաջադրիր հիմա» ենթաբաժինը:
Մրցանակի առաջադրումներու փուլը 
պիտի աւարտի Հոկտեմբեր 31-ին:
«Աւրորա» համաշխարհային մարդա-

սիրական մրցանակը ստեղծուած 
է` ճանչցնելու եւ մեծարելու մերօ-
րեայ հերոսները, որոնք իրենց 
մարդասիրական գործողութիւննե-
րով փրկած են կեանքեր։ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը վերապրողնե-
րու անունէն` ի երախտագիտութիւն 
զանոնց փրկողներուն, «Աւրորա» 
մրցանակի դափնեկիրին ամէն 
տարի կը շնորհուի 1.000.000 
տոլար պարգեւ, որ բացառիկ 
հնարաւորութիւն կու տայ անոր 
շարունակելու մարդասիրութեան 
շղթան եւ աջակցելու զիրենք 
ոգեշնչած մարդասիրական կազմա-
կերպութիւններուն:

Մշակութային Արձագանգ

հեռարձակման ցուցանիշի, ուր 
Հայաստանի պետական ֆիլհարմո-
նիան գրաւած է 6-րդ տեղը։ Այս 
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ 
Armenpress.am-էն։
Տեղեկութեան համաձայն՝ վար-
կանիշին մէջ առաջին երեք 

տեղերը գրաւած են Մոսկուայի 
պետական ակադեմիական ֆիլ-
հարմոնիան, Ս. Փեթերզպուրկի 
Տմիթրի Շոսդագովիչի անուան 
ֆիլհարմոնիան եւ Պելառուսիոյ 
պետական ֆիլհարմոնիան։
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Մշակութային Արձագանգ

Nayiri.com-ը Թողարկած է Գերմաներէն-Հայերէն Բառարան
Nayiri.com-ը ընդառաջելով Գերմա-
նիոյ հայ համայնքին առաջարկին 
եւ հեղինակին ցանկութեան, այսօր 
թողարկած է Լեւոն Թորոսեանին 
«Ընդարձակ Բառարան Գերմա-
ներէնէ-Հայերէն» ծաւալուն աշխա-
տութիւնը, որ լոյս տեսաւ 2018 
թուականին՝ Վիեննայի մէջ։
Բառայօդուածներուն բացատրու-
թիւնները տրուած են թէ՛ արեւմտա-
հայերէն եւ թէ՛ արեւելահայերէն՝ 
երկու ուղղագրութիւններով, այսպի-
սով մատչելի ըլլալով թէ՛ «հին» եւ թէ՛ 
ալ «նոր» սփիւռքին, ինչպէս նաեւ 

Հայաստանաբնակ հանրութեան 
համար։
Բառարանը ունի 85,000-է աւելի 
գլխաբառ, եւ ճոխ է նորաբա-
նութիւններով. օրինակի համար՝ 
detox, Emoji, E-Reader, Flashmob, 
Hipster, Know-how, Selfie, Selfiestick, 
Windfarm, Workshop, Yoga. յապա-
ւումներով՝ EU, NATO, WHO, WTO, 
եւ այլն. համակարգչային եզրերով՝ 
App, Byte, Debugging, Hyperlink, 
OCR, Open Source, URL, Wiki եւ 
այլն. ինչպէս նաեւ միջազգային 
եզրերով (անգլերէնէ, լատիներէնէ, 

ֆրանսերէնէ եւ իտալերէնէ)՝ en 
masse, Haute Couture, grosso modo, 
Deus ex Machina, eo ipso, ex ante, եւ 
այլն։ Աշխատութեան երկրորդ մասն 
ալ Աշխարհագրական Անուններու 
բառարան մը կը պարունակէ։
Բառարանին պատկերահանուած 
տարբերակը որոնելի է գլխաբառերով 
եւ հասանելի է հետեւեալ հասցէով՝ 
http://www.nayiri.com/imagedDictiona-
ryBrowser.jsp?dictionaryId=132
Nayiri.com-ը շնորհակալութիւն 
կը յայտնէ պարոն Թորոսեանին՝ 
իր յոգնաջան աշխատութիւնը 

տրամադրելու համար, ինչպէս 
նաեւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
հիմնարկութեան՝ բառարանին 
առցանց տարբերակը հասանելի 
դարձնելու համար։

տարելիցին նուիրուած առցանց 
ցուցահանդէս մը։ Այս մասին 
կը հաղորդէ Armenpress.am-ը՝ 
վկայակոչելով AnalitikaUA.net-ի 
տեղեկութիւնները։ Ցուցահանդէսին 
կը ներկայացուին արխիւային լու-
սանկարներ, փաստաթուղթեր եւ 
պատմական վերլուծութիւններ։
Պատմաբան Վահէ Պետրոսեանի 
կարծիքով՝ portal-ը ցայտուն եւ 
հասանելի կերպով կը ներկայացնէ 
Օսմանեան Թուրքիոյ գործած Հայոց 
Ցեղասպանութեան ամբողջա-

Սփիւռքահայ Կեանք

Կրօնական Ժողովի, բարեսիրական, 
մշակութային եւ մարզական միու-
թիւններու ներկայացուցիչներ:
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ուղղեց 
իր պատգամը, բնաբան ունենալով 
Եզեկիէլ մարգարէի հետեւեալ խօսքը. 
«Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի դնեմ 
եւ պիտի կենդանանաք», նշելով, 
որ 20-րդ դարու սկզբնաւորութեան 
Հայոց Ցեղասպանութեամբ հայ 
ժողովուրդը կրեց ամենամեծ 
կորուստը, սակայն չընկըրկեցաւ, 
այլ պայքարեցաւ, որպէսզի 
ապահով կեանք մը ապրի հայրենի 
իր հողերուն վրայ: «Մեր դարաւոր 
թշնամին փորձեց թաղել հայուն 
ծրագիրը, որն էր կերտել ազատ, 
անկախ եւ ամբողջական Հայաստան, 
որուն համար հայ ժողովուրդը կրեց 
կեանքի այդ դառն ճանապարհը»: 
Աւելցնելով Սրբազան Հայրը ըսաւ. 
«Թշնամիին երազը չիրականացաւ: 
Տէր Զօրի անապատը ազատութիւն 
գոչեց եւ մարգարէին բառերով հայ 
ժողովուրդը Տէր Զօրէն յարութիւն 
առաւ եւ վերակենդանացաւ»:
Մասիս եպիսկոպոս դիտել տուաւ, 
որ 24 Ապրիլը այն օրն է, երբ մեր 
ժողովուրդը իր արիւնով հաւաքա-
կան ուխտ կնքեց՝ հաւատարիմ 
մնալու իր հայրենիքին, քրիստոնէա-
կան հաւատքին եւ մեր ազգային 
պահանջատիրութեան:

Աւելին, Սրբազան Հայրը յայտնեց, 
թէ այսօր Հայաստանն ու սփիւռքը 
երախտագիտութեամբ կը դիմեն 
բոլոր այն պետութիւններուն, որոնք 
ճանչցան Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
յատկապէս մենք սուրիահայերս կը 
դիմենք սուրիական պետութեան, որ 
իր սիրտն ու հայրենիքը բացաւ մեր 
առջեւ եւ իր հացէն բաժին տուաւ հայ 
ժողովուրդին, խոր համոզումով Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս 
ճանչցաւ եւ դատապարտեց, որուն 
համար մեր շնորհակալութիւնը կը 
յայտնենք սուրիական պետութեան եւ 
անոր վսեմաշուք նախագահ տոքթ. 
Պաշար ալ Ասատին, սուրիական 
կառավարութեան խորհրդարանին 
եւ ժողովուրդին:
Սրբազան Հայրը հաստատեց, թէ 
սուրիահայերս յաւերժ հաւատա-
րիմ զինուորներն ենք սուրիական 
հանրապետութեան եւ պատրաստ 
ենք մեր արիւնը նուիրաբերելու 
անոր ամբողջականութիւնը եւ ազա-
տութիւնը պաշտպանելու համար:
Հանդիսաւոր թափօրով Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը եւ բոլոր ներկա-
ները ուղղուեցան դէպի եկե-
ղեցւոյ շրջափակ, ուր դպրաց 
դասի անդամները մատուցեցին 
շարականներ, ապա ներկաները 
միասնաբար երգեցին «Կիլիկիա» 
մաղթերգը:

Այնուհետեւ, կազմակերպութեամբ՝ 
Հայ Երիտասարդաց Միութեան, 
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
շրջափակին մէջ գտնուող Հայոց 
Ցեղասպանութեան նահատակնե-
րուն յուշակոթողին դիմաց տեղի 
ունեցաւ ծաղկեմատոյց։
ՀՄԸՄ-ի Հալէպի մասնաճիւղի 
փողերախումբէն եղբ. Յակոբ 
Ուրիշիկեանի փողի նուագակցու-
թեամբ, ծաղկեպսակներ զետե-
ղեցին սուրիահայ երեք համայնքա-
պետները, ՀՀ Հալէպի Գլխաւոր 
Հիւպատոսը, Հալէպի մարդասի-
րական առաքելութեան խումբի 
հիւպատոսութեան ներկայացու-
ցիչը, Սուրիահայ երեք կազմա-
կերպութիւնները, Սուրիոյ խորհրդա-
րանի Հայազգի երեսփոխանը, 
Ազգային Երեսփոխանական Ժողո-
վի եւ Ազգ. Վարչութեան ներկա-
յացուցիչները, ՀԲԸՄ-ը, ՍՕԽ-
ը, ՀՄԸՄ-ը, Համազգայինը, Նոր 
Սերունդ Մշկթ. Միութիւնը, ՀՄՄ-ը 
եւ Թէքէեան Մշկթ. Միութիւնը:

Ուքրանիոյ Հայերու Միութիւնը Իրականացուցած է 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցի Առցանց Ցուցահանդէս

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ Տարելիցին Նուիրուած Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ 
եւ Ծաղկեմատոյց Հալէպի Մէջ

կան պատկերը. «Ցացահանդէսի 
հիմնական նպատակը փաստե-
րը ներկայացնելն է։ Վերացական 
ցուցադրութիւնը կը պատկերէ 
Ցեղասպանութեան սարսափները 
եւ անոր հետեւանքները»։
Գիտնականը նշած է, թէ շատ 
կարեւոր է թոյլ չտալ, որ նման 
ողբերգութիւն երբեւէ եւ որեւէ 
տեղ կրկնուի։ Իսկ այդ բանը թոյլ 
չտալու համար անհրաժեշտ է աղէտի 
ծաւալներու ներկայացումը եւ անոր 
դատապարտումը։

Հալէպի մէջ, Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 105-րդ տարելիցին 
նուիրուած Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ եւ ծաղկեմատոյց տեղի 
ունեցաւ Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 2020-
ին, առաւօտեան ժամը 9:30-ին, Ս. 
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ։
Հայոց Ցեղասպանութեան 1,5 միլիոն 
սրբադասուած նահատակներուն 
յիշատակին Սուրբ Պատարագ 
մատուցեց եւ օրուան պատգամը 
փոխանցեց Բերիոյ Հայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Սրբ. 
Եպս. Զօպուեան:
Պատարագին ներկայ էին ՀՀ 
Հալէպի Գլխաւոր Հիւպատոս 
Արմէն Սարգսեան, Հալէպի մարդա-
սիրական առաքելութեան խումբի 
հիւպատոսութեան ներկայացուցիչ 
գնդապետ Արկատի Տօնոյեան, 
Բերիոյ Հայ Կաթողիկէ Թեմի 
Առաջնորդ Արհ. Տ. Պետրոս 
Արք. Միրիաթեան, Սուրիոյ Հայ 
Աւետարանական Համայնքի պետ 
Վերապատուելի Յարութիւն Սելի-
մեան, Սուրիոյ Խորհրդարանի 
հայազգի ներկայացուցիչ Ժիրայր 
Րէիսեան, Ազգ. Կեդր. Վարչու-
թեան ներյայացուցիչ Հրաչ 
Յակոբեան, սուրիահայ երեք 
կազմակերպութիւններու ներկա-
յացուցիչներ, Ազգ. Երեսփոխա-
նական Ժողովի, Ազգ. Վարչութեան, 

Նշենք, որ Ուքրանիոյ մէջ իրա-
կանացած են Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 105-րդ տարելիցին նուի-
րուած ձեռնարկներ, տեղադրուած 
են տեղեկատուական պաստառներ։ 
Ռուսիոյ հայերու միութեան «Շնոր-
հակալութիւն բարգաւաճելու առիթ 
տալու համար։ Հայեր» ընկերային 
տեսահոլովակը հեռարձակած են 
կեդրոնական եւ տարածաշրջանային 
ալիքները։Ուքրանիոյ հայերու միութեան 

յատուկ portal-ով կ՝իրականացուի 
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ 



ºñ»ùß³µÃÇ / 28.04.2020

եւ իրողութիւններ» թուրքական  «Radikal» օրաթերթում, 2003 թ. 
Մայիսի 25):
Սա խօսում է այն մասին, որ կան նաեւ շատ թուրքեր, ովքեր յաղթա-
հարել են այդ հակամշակոյթը ու ընտրել ճիշտ ուղին։
Ամէնքս խօսում ենք պահանջատէր լինելու մասին։ Բայց  պահանջա-
տէր լինելու համար պէտք է լինել հայրենաճանաչ ու իրաւաճանաչ։ 
Մենք, մեզ հռչակելով անկախ հանրապետութիւն, նշում ենք, որ մենք 
Հայաստանի երկրորդ հանրապետութեան իրաւայաջորդն ենք։ Մի 
կողմ դնելով  այն, հանգամանքը,  որ Հայաստանի երկրորդ հանրա-
պետութիւնը de facto Խորհրդային Ռուսաստանին բռնակցուած եւ 
անուանապէս հանրապետութիւն կոչուող տարածք էր։ Երբ մենք 
մեզ հռչակում ենք ինչ-որ պետութեան իրաւայաջորդ մենք ընդունում 
ենք նաեւ նրա գոյութեան շրջանում ընդունուած պայմանագրերը ու 
իրաւական գործառքները։ Ուստի մենք ընդունում ենք նաեւ Կարսի, 
Մոսկուայի պայմանագրերը, Լոզանի գոնֆերանսի որոշումները։ 
Այս պայմանագրերով մենք հրաժարուեցինք ոչ միայն Սեւրի 
պայմանագրից ու ուիլսոնեան իրաւարար վճռից, այլեւ Կարսի 
մարզից, Սուրմալուիի գաւառից, Արեւմտեան Հայաստանում հայ 
գաղթականների համար օջախի ստեղծումից։ Սրանից յետոյ հարցի 
հողային պահանջատիրութեան կողմը իրաւական առումով ինչ-որ տեղ 
մարում է։ Եթէ մի  պահ մի կողմ դնենք հողային պահանջատիրութիւնը, 
իսկ ո՞վ կամ ինչը՞ կփոխհատուցի հայերի կրած նիւթական եւ 
բարոյական  կորուստները, որոնք ահռելի են։ Վերջիվերջոյ հայերը 
տնօրինում էին օսմանեան տնտեսութեան մի զգալի մասը։ Գիտենք, 
որ Հոլոքոստից յետոյ գերմանական կառավարութիւնը պարբերաբար 
փոխհատուցումներ էր անում դրանից տուժածներին՝ մասնաւորապէս 
հրեաներին։ Այդ գործընթացը առ այսօր էլ շարունակւում է։ Անցած տարի 
լեհական կառավարութիւնը նոր փաթեթ ներկայացրեց՝ 717 միլիարդ 
դոլարի փոխհատուցում պահանջելով։ Մենք այդ առումով գործնական 
քայլերի չենք դիմում։ Հրեաները անգլերէնով եւ այլ լեզուներով գրուած 
հանրագիտարան ունեն Հոլոքոստի մասին։ Զարմանալի է, բայց 
առ այսօր մենք ոչ մի նման ձեռնարկում չենք արել։ Իհարկէ տեղին  
էլ ճիշտ չէ համեմատել Հոլոքոստն ու Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
ինչպէս նաեւ տեղին չէ նաեւ մերօրեայ Թուրքիան համեմատել 
Գերմանիայի հետ, որից Թուրքիան շատ բան ունի սովորելու։ 
Սակայն մենք էլ մեր հերթին հրեաներից պէտք է սովորենք, ովքեր 
շատ արագ դուրս եկան ցեղասպանուածի հոգեվիճակից եւ դարձան 
տարածաշրջանի թելադրող երկիր։ Հետաքրքիր դիրքորոշում ունի նաեւ 
թուրքական կառավարութիւնը, որը յայտարարում է, որ տեղի ունեցածը 
առհասարակ պատմաբանների գործն է, իրենց արխիւները «բաց» են հայ 
պատմաբանների համար ու պէտք չէ դա դարձնել երկու պետութիւնն-
երի միջեւ համայարաբերութիւններ հաստատելու նախապայման։ Ի 
դէպ նմանատիպ կարծիք ունէր նաեւ մեր առաջին նախագահը, որը 
պնդում էր, թէ ցեղասպանութեան եւ պահանջատիրութեան հարցը 
պէտք է թողնել Սփիւռք-Թուրքիա հարթակում եւ այն չդարձնել 
Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան նպատակ։ 2000-ականնե-
րի վերջերին տեղի ունեցան որոշակի համագործակցութեան փորձեր՝ 
բոլորիս յայտնի հայ-թուրքական արձանագրութիւնները։ Բայց դա էլ 
յաջողութիւն չունեցաւ եւ յետագայում կասեցուեց։ Կարծում եմ մենք 
էլ պէտք է դուրս գանք հալածեալ ու փոքր ազգի մտածելակերպից եւ 
մեր արժանի տեղը գրաւենք երկրի վրայ։
Մենք պէտք է լինենք հայրենաճանաչ։ Մենք Արեւմտեան Հայաստանում 
ունենք բազում մշակութային կոթողներ։ Այդ յուշարձանները այժմ 
անտէրութեան են մատնուած։ Թուրքական կառավարութիւնը երկար 
ժամանակ զօրավարժութիւնների անցկացման պատրուակով եւ 
տարածաշրջանի բնակիչներին ոգեւորելով հայկական եկեղեցիներում 
պահուած գանձերով՝ նպաստում է  այդ յուշարձանների ոչնչացմանը։ 
Ժամանակի 170 հազար յուշարձաններից այսօր 2-3% է մնացել։ Եւ 
մենք առ այսօր պետական մակարդակով կամ հայկական կառոյցների 
միջոցով ոչ մի լուրջ քայլ չենք ձեռնարկում դրանց ոչնչացումը կանխելու 
համար։ Իսկ առանձին անհատների փորձերը  անյաջողութեան են 
մատնւում, քանզի թուրքական կառավարութիւնը նրանց մուտքն 
ուղղակի արգելում է իրենց երկիր։
Ներկայումս հողային պահանջներ ներկայացնելը իրական  հնա-
րաւորութիւն  չունի։ Նախ՝  իրաւական առումով դրա հիմնաւորումը 
բարդ խնդիր է։ Բացի այդ մեր պատմական տարածքներում արդէն 
բնակւում են միլիոնաւոր քրդեր, որոնք ունեն անկախ պետութիւն 
ստեղծելու մեծ նպատակ եւ այժմ Թուրքիան կանգնած է այդ խնդրի 
առաջ։ Դժուար թէ մենք կարողանանք վերահսկել 10 միլիոնանոց 
քրդերին, որոնց Թուրքիան անգամ չի կարողանում վերահսկել։

Պահանջատէր Լինելու Համար  Նախ Պէտք Է Լինենք
Հայրենաճանաչ Ու Իրաւաճանաչ 
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Երիտասարդ Գրիչներ

Արդէն վաղուց աշխարհը 
որդեգրել է յստակ տեսակէտ 
ցեղասպանութեան վերաբերեալ։   

Բոլորին են յայտնի են ՄԱԿ-ի 
ընդունած  մի քանի բանաձեւերը 
ցեղասպանութեան մասին։ Եթէ 
ընդունուած իրողութիւնից  դուրս 
նայենք ցեղասպանութեանը,  ապա  
պէտք է  ասեմ,  տեղ ունի լինելու այն 
կարծիքը,  որ  ցեղասպանութիւնը 
բախում է մշակոյթի ու հացամշա-
կութիւնի միջեւ։ Ոչ թէ քաղաքակրթա-
կան բախում, այլ  հենց բախում  
մշակոյթի եւ հակամշակոյթի միջեւ։   
Հակամշակոյթը, կարծում եմ պատմա-
կան որոշակի ճգնաժամային կամ 
անցումային շրջանում առաջացած 
երեւոյթ է։ Ինչու՞: Օրինակ մեզ միշտ սովորեցրել են, որ  ցեղասպանողը 
պարտադիր պէտք է յետամնաց, բռնակալ ու վայրենի ինչ-որ մէկը լինի։ 
Բայց արի ու տես, երբ XV դարում եւրոպացիները ոտք դրեցին Նոր 
աշխարհամաս, նրանք գիտատեխնիկական առումով գերազանցում 
էին Ամերիկա աշխարհամասի ժողովուրդներին, բայց դա չխանգարեց 
նրանց ոչնչացնել այդ հնագոյն քաղաքակրթութիւնները։ Նոյն կերպ 
համերաշխութիւն քարոզող քրիստոնէութեան հետեւորդ խաչակիրնե-
րը չզլացան բնաջնջել Երուսաղեմի մուսուլմաններին ու հրեաներին՝ 
պատճառ բերելով Տիրոջ գերեզմանի ազատագրումը։ Նոյնն էր տիրում 
նաեւ պոէրական պատերազմների, պոսնիական ցեղասպանութեան, 
Հոլոքոստի եւ այլնի դէպքում։ Հարց է առաջանում. իսկ ինչպէ՞ս 
են առաջանում նմանատիպ հակամշակոյթները։ Պատասխանը 
կարծում եմ կայանում է քարոզչութեան եւ ձեռնավարութեան մէջ։ 
Մարդուն հոգեբանօրէն  կարելի է դարձնել այնպիսին, որին լիովին  
անհնար կլինի հակադարձել։ Եւ դա կախուած չէ մարդու բնածին 
ունակութիւններից, տաղանդներից, խելքից…  Այնշտայնը, եթէ ծնուէր 
հիթլերեան քարոզչութեան շրջանում, դաստիարակուեր այդ ոգով 
եւ մինչեւ վերջ էլ չիմանար, որ ինքը հրեայ է,  կարող էր շատ ճիշտ 
համարել հրեաների ցեղասպանութիւնը: Հակամշակոյթը առհասարակ 
չի հանդուրժում իրենից բացի ոչինչ, նա չի ընդունում իրենից 
տարբերուողը։ Եւ ցեղասպանութիւնները դրա վառ ապացոյցն են։  
Այն բռնի ուժով զաւթում է այն ամենն  ինչ  պատկանում է մշակոյթը 
կրողներին ՝  հիմնաւորելով  իր բացարձակ ու ճիշտ լինելով։ Հայոց 
ցեղասպանութիւնը վերոնշեալի մի օրինակ է։ Բայց այստեղ կայ 
նաեւ մեր մեղքը։ Յիշենք Ֆրանց Վերֆելի յայտնի գրքի վերնագիրը՝ 
մեղաւորը ոչ թէ սպանողն է, այլ սպանուածը։ Սա իհարկէ բացարձակ 
ճշմարտութիւն չէ, սակայն մեր դէպքում կայ այս ամենի օրինակը։ 
Զարմանալ կարելի է, թէ ինչպէ՞ս ազատատենչ Զէյթունը, անսալով 
Կիլիկիոյ կաթողիկոս Սահակ Բ-ի կոչին,  կռուի չդիմեց ու կոտորուեց 
թուրքական եաթաղանի կողմից։  Թուրքիան, որքան էլ , զարգացել 
է, միեւնոյն է դեռ լիովին չի յաղթահարել իր ներքին հակամշակոյթը, 
որի ապացոյցն է Հայոց ցեղասպանութեան մերժումը։
Տեղին կը լինի մէջբելերել թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի գրուածքը.
«Այն, ինչ ես ուզում եմ բացատրել, հետեւեալն է. Այն փաստը, որ 
1915-ին տեղի ունեցածը զանգուածային սպանութիւն էր, նոյնիսկ 
որեւէ վիճաբանութեան առարկայ չէր այդ ժամանակահատուածի 
գլխաւոր դերակատարների տեսակէտից, որոնց գլխին Մուստաֆա 
Քեմալն էր կանգնած:  Այդ ժամանակաշրջանի հիմնական քննարկումը 
կազմակերպուել էր Փարիզի խորհրդակցութիւնների առանցքի շուրջ եւ 
խօսքը գնում էր այն մասին, թէ ինչպէ՞ս պէտք է պատժուեն «թուրքերը» 
հայկական կոտորածի համար: Հանցագործներին դատի տալը պատժի 
մէկ ձեւ էր: Մէկ այլ ձեւ՝ Անատոլիայի մասնատումն էր: Այսինքն՝ 
Արեւմտեան տէրութիւնները թաքցնում էին իրենց կայսերական 
նկրտումները սպաննուած հայութեան իրականութեան ետեւում:  
Մուստաֆա Քեմալը եւ նրա ընկերները ընդունեցին իրականութիւնը, 
որ կոտորածի պատասխանատուները պէտք է պատժուեն, բայց դէմ 
էին, որ այդ պատիժը լինի Անատոլիայի բաժանման տեսքով:  Այսօր, 
աւելի շատ ստեր եւ առասպելներ ստեղծելու փոխարէն, եթէ մենք այս 
թեմայի վերաբերեալ Մուստաֆա Քեմալի դիրքորոշումը դարձնենք մեր 
մեկնման կէտը եւ շարունակենք մեր քննարկումն այնտեղից, ապա 
մենք բաւականին հեռու կը գնանք»: 
(Թաներ  Աքչամ, պատմաբան եւ ընկերաբան,   «1915 թ.  Առասպելներ 



ºñ»ùß³µÃÇ / 28.04.2020

Պահանջատէր Լինելու Համար  Նախ Պէտք Է Լինենք
Հայրենաճանաչ Ու Իրաւաճանաչ 

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

Երիտասարդ Գրիչներ

Սկիզբը Էջ 06

ԷՏՄԱՆ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
(1932)

«Տեսարան»

28 2019
ԱՊՐԻԼ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Այս ամենն իհարկէ իրողութիւն է, որը անտեսել 
չի կարելի, բայց եւ այնպէս,  ես որպէս հայ, իմ 
կենում կրում եմ իմ հողի  եւ ազգի հանդէպ 
արդարութեան վերականգնման գաղափարը, 
անկախ դրա իրականալու հնարաւորութիւնից 
կամ անհնարինութիւնից։ Ես՝ որպէս հայ, 
պահանջում եմ՝
1) Անմիջապէս ճանաչել  հայոց ցեղասպա-
նութիւնը,
2) Կազմել ցանկ եւ փոխհատուցել հայոց կրած  
նիւթական վնասները,
3) Հայաստանին վերադարձնել հայոց հայրե-
նիքի  խորհրդանիշ Արարատ լեռը եւ հայոց 
պետականութեան խորհրդանիշ Անիի աւե-

րակները,
4) Վերացնել Թուրքիայի կողմից Հայաստանի 
ապօրինի շրջափակումը,
5) Հայկական կառոյցներին վերադարձնել 
(մասնաւորապէս՝ Հազէին) անտէրութեան 
մատնուած հայկական յուշարձանների տնօ-
րինումը,
6) Ստեղծել պետական յանձնաժողով, որը կը 
քննի բռնի կրօնափոխուած եւ թուրքացուած 
հայերի ներկայիս կարգավիճակը  եւ նրանց 
իրազեկի այդ մասին։
7) Վերջ տալ հակահայկական քայլերը, 
ցեղասպանութեան մերժման փորձերը եւ 
ներել դրա համար հալածուող մարդկանց ու 
վերականգնել նրանց ոտնահարուած իրա-
ւունքները։ 

Այլազգի Պոէտներին

Կարօտակէզ հայ պոէտիս հեգնում էիք 
չարաչար,
Չգիտէիք ինչ ասել է տանել ցաւը՝ անմռունչ.
Իսկ հիմա որ դեգերում էք երկրներուն՝ 
խորթ օտար,
Ձեր երգերում լի են գանգատ, հառաչանքներ 
ու տրտունջ։

ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ
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Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամները 
կ՛ընդառաջե՛ն Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը 
մեր կոչին.

Տիար Ստեփան Տէր Պետրոսեան (Պէյրութ)    1,000,000 լ.ո.
Հաւատարիմ ընթերցող մը (Թորոնթօ)        100,000 լ.ո.

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Հրաչ Մանուկեանի մահուան տխուր առիթով, Տիար Սեւակ եւ Ընկ.
հի Անի Լաչինեան Մակարեան 150,000 լ.ո. կը նուիրեն «Զարթօնքին:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

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 ներ-
կայացուած 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 Մսըր-
լեան(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։

¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  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 հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

ԳՈՅԺ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը

եւ
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը

ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը
իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով,     

սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը՝

ՀԵԸ-ի  Կեդրոնական  Վարչութեան երկարամեայ  անդամ, միութենա-
կան ղեկավար պաշտօններ վարած, ՀԲԸՄ-ի Վեթերան, ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի 
Նաւասարդեան Խաղերու վարչութեան  համադրող,  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի 
Միջին Արեւելքի  Մարզական  Ընդհանուր Մարմինի անդամ, մարզիկ, 
ուսուցիչ, Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ-ի  Վեթերաններու վարչութեան անդամ, 
տիպար միութենական՝

ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ
որ պատահեցաւ Կիրակի,  26 Ապրիլ 2020-ին,  Լոս Անճելըս մէջ, 

Մ. Նահանգներ


