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Նասրալլա. Հըզպալլայի Դէմ Գերմանիոյ
Միջոցառումները Իսրայէլը Գոհացնելու Համար Են

Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա երէկ յայտարարեց, որ Հըզպալլայի դէմ առած Գերմանիոյ միջոցառումները քաղաքական են եւ կը միտին
գոհացնել ԱՄՆ-երն ու Իսրայէլը:
«Գերմանացիները, ո՛չ մէկ փաստացի տուեալ ունին Հըզպալլայի դէմ, զայն
ահաբեկչական խմբաւորում որակելու համար» ըսաւ Նասրալլա:
Արդարեւ, հակառակ այն իրողութեան, որ Հըզպալլան պաշտօնական ներկայութիւն մը չունի Գերմանիոյ մէջ, գերմանական ապահովական ուժերը կը
հաւատան, որ անոր անդամները ապահով միջավայր գտած են Գերմանիոյ
մէջ, ուր անոնք դրամահաւաք եւ այլ գործողութիւններ կ՛իրականացնեն
Հըզպալլայի համար:

Հաստատուած 121 Նոր Դէպք. «Քորոնա»
Ժահրով Հիւանդներու Թիւը Հասաւ 2507-ի
Հայաստանի մէջ, 4 մայիսին, ժամը 11:00-ի
դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 2507
դէպք, որոնցմէ 1071-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 1393 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 24
942 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 121 նոր դէպք եւ 36 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 39 (աւելցած է եւս 4-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն կը յայտնեն, որ «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութենէն մահացած հիւանդները եղած են 71 (կին), 83
(տղամարդ), 66 (տղամարդ) եւ 79 (տղամարդ) տարեկան:

Հայաստանի Մէջ Եղած են «Քորոնա» Ժահրով
Կրկնակի Վարակման Դէպքեր. Արսէն Թորոսեան

Լիբանանի Մէջ Տեղական Վարակաւորում Չկայ.
Երեք Վարակեալներն Ալ Դուրսէն
Ժամանած Էին Լիբանան
Լիբանանի
մէջ,
ըստ
առողջապահութեան
նախարարութեան, քորոնա ժահրով վարակուած
երեք պարագաներ արձանագրուեցան երէկ: Երեքն
ալ տեղական վարակակիրներ չեն: Անոնք դուրսէն
ժամանած լիբանանցիներու
շարքերէն են:
Ընդհանուր 740 վարակակիրներ գրանցուեցան Լիբանանի COVID-19 երկրին մէջ յայտնուելէն ի վեր՝
Փետրուար 21: Այսօրուայ դրութեամբ անոնցմէ 200 արդէն բուժուած են
մինչ 25-ը մահացած:

Առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան Մայիս 4-ին յայտարարեց,
որ կրկնակի վարակման դէպքեր «դժբախտաբար, արձանագրուած են,
ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ»:
«Մենք ամէն օր գիտական թարմ տեղեկութիւններ կը ստանանք`
արդեօք ատիկա կրկնակի վարա՞կ է, թէ՞ պարզապէս եղած է ժահրի կա՛մ
ապաշխուժացում, յետոյ աշխուժացում, կա՛մ ժահրի ոչ աշխոյժ մասնիկներու
առկայութիւն մարմնի հիւսուածքներու մէջ»,- նշած է ան:

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3635935 (466.5/1 միլիոն), մահացած են 251612 (32.3/1 միլիոն), բուժուած են 1188113 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 740, մահացածներ` 25, բուժուած` 200
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 2,507, մահացածներ` 39, բուժուած` 1071
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 72246 նոր վարակուածներ, 3466 նոր մահացածներ
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Արցախի Մէջ Ականի
Պայթումով Զինուոր
Մահացած Է

Սփիւռքի տարբեր համայնքներէն, յատկապէս Լոս Անճելըսի մեր կարգ
մը ընկերներէն իմացանք, որ կարգ մը բարեկամներ մարդասիրական
մղումներով տեղւոյն վրայ նախաձեռնած են նուիրահաւաքներ
կազմակերպել Լիբանանի մեր շրջանակին ու կառոյցներուն օգնութեան
հասնելու համար: Նման ազնիւ նախաձեռնութիւններ Լիբանան ղրկուած
են ու յանձնուած անհատներու, որպէսզի զայն տնօրինեն:
Աւելի կազմակերպուած ու նպատակայարմար աշխատանքի առաջադրութեամբ եւ ամէն տեսակի թիւրիմացութիւն կանխելու համար, ինչպէս
նաեւ մարդասիրական մղումով նուիրաբերուած ազնիւ ընկերներու եւ բարեկամներու լումաները ճիշդ նպատակին ծառայեցնելու
պատասխանատուութեամբ ու գործընթացին թափանցիկութիւնը
ապահովելու միտումով, մեր սիրելի ընկերներէն եւ բարեկամներէն պիտի
խնդրենք, ըստ հայեցողութեան, իրենց սրտաբուխ փոխանցումները
յետայսու կատարեն հետեւեալ կերպով միայն.

• Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին

Դրամատնային փոխանցումի (wire transfer – fresh money) հասցէն.
NAME:VAHAN TEKEYAN SCHOOL
ACCOUNT: 1G6475
IBAN: LB61 0053 00CA USDO 0221 G647 5001
WITH: BANK CREDIT LIBANAIS S.A.L.
BRANCH: AZAR BLDG. – JISR – BOURJ HAMMOUD
SWIFT: CLIBLBBX
Դպրոցի Տնօրէնութեան կամ հոգաբարձութեան հետ ուղղակի կապուելու
հասցէն.
info@vahantekeyan.com

• «Զարթօնք» Օրաթերթին

Դրամատնային փոխանցումի (wire transfer – fresh money) հասցէն.
NAME: STE DE PRESSE CHIRAC SARL
ACCOUNT: 008648590008
IBAN: LB33005600000000008648590008
WITH: BANK AUDI S.A.L.
BRANCH: DORA 005 – CITE DORA 1 BLDG. – MAIN ROAD – DORA
METN-LEBANON
SWIFT: AUDBLBBX
Թերթին Տնօրէնութեան կամ խմբագրութեան հետ ուղղակի կապուելու
հասցէն.
zartonkadl@gmail.com

Մայիս 4-ին, ժամը 19:05-ի
սահմաններուն ականի պայթումին
հետեւանքով մահացու վիրաւորանք ստացած է Պաշտպանութեան
Բանակի հարաւային ուղղութեամբ
տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն
պայմանագրային զինծառայող՝ 1988ի ծնունդ՝ Տարօն Ռուբիկի Պօղոսեան:
Այս մասին կը տեղեկացնեն Արցախի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարութեան մամլոյ
ծառայութենէն։
Դէպքի մանրամասնութիւնները
պարզելու համար կը կատարուի
քննութիւն:
Արցախի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը կիսուի կորստեան ծանր
վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը
յայտնէ մահացած զինծառայողի
ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն ու ծառայակիցներուն:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Արտաշէս Արզումանեան
Արտաշէս Արզումանեան (5
Մայիս 1898, Շուշի, Ելիզավետպոլի նահանգ — 22 Յունիս 1985), հայ խորհրդային
դերասան։ Ատրպէյճանական
ԽՍՀ (1954) եւ ՀԽՍՀ (1971)
ժողովրդական արտիստ։1941
թուականէն ԽՄԿԿ-ի անդամ։
1929-1949 թթ. աշխատած
է Պաքուի, 1949-1954 թթ.`
Ստեփանակերտի հայկական
թատրոններուն մէջ։ 1956
թուականէն
Լենինականի
Մռաւեանի անուան թատրոնի
դերասան է։ Վ. Ի. Լենինի դերը
առաջին կատարողներէն է՝ հայ
բեմին վրայ։
Արտաշէս Արզումանեանի
լաւագոյն դերակատարումներէն են՝ Հայրապետը, Մինթոեւը
(Շիրվանզադէի «Նամուս»,
1936, «Մորգանի խնամին»,
1949), Սալամովը (Ճապարլիի
«1905 թուին», 1937), Բալաբեկը
(Նայիրի Զարեանի «Աղբիւրի
մօտ», 1950), Մելիք աղան
(Վաղարշեանի «Օղակում»,
1956), (Նազարը Դերենիկ
Դեմիրճեանի «Քաջ Նազար»),
1965) եւ այլ դերեր։

Նոր Աղբամաններ՝
Երեւան Քաղաքին
Աղբամաններու նոր խմբաքանակ
մը՝ 2000 հատ, ժամանեց Երեւան։
Մաքսազերծումէ ետք անոնք պիտի
տեղադրուին փողոցները։ Այս
մասին ֆէյսպուքեան իր էջին գրած
է Երեւանի քաղաքապետի խօսնակ
Յակոբ Կարապետեանը։

• ՌԱԿ Լիբանանի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակին

Փոխանցումը (Լիբանանեան պանքի չէքով կամ կանխիկ) կաrելի է նաեւ
առցանց՝ Western Union – Cash Money Transfer-ով: Մանրամասնութեանց
համար կապուիլ գրասենեակի տնօրէնին հետ հետեւեալ հասցէով.
centretekeyan@yahoo.com - հեռ. +961 1 566709 / +961 70 859148

Մարտ 15-էն Ետք Հայաստան Վերադարձած է
23 000 ՀՀ Քաղաքացի

• Վերոյիշեալ ոեւէ կառոցին ձեր նուիրատուութիւնը կրնաք
փոխանցել նաեւ պանքային (debit/credit – MasterCard/Visa) քարտով
կամ PayPal-ի միջոցով, սեղմելով հետեւեալ կապին վրայ՝

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_
id=SL7CUNGGJK6S4&source=url
Այս պարագային կը խնդրուի մանրամասնութեանց մէջ նշել, որ ձեր
գումարը, ո՞ր կառոյցին կը նախընտրէք, որ յղուի:
Շնորհակալութիւն ձեր ազնիւ գործակցութեան եւ իւրաքանչիւր լումային
համար, որուն գումարին մեծութիւնը այնքան կարեւոր չէ՛, որքան զայն
սիրով նուիրաբերելու ձեր վեհ ոգին:
Միասին մենք զօրաւոր ենք:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

ԱԺ արտաքին յարաբերութիւններու
յանձնաժողովի այսօրուան նիստին
ժամանակ ՀՀ արտաքին գործոց
նախարար Զոհրապ Մնացականեան
յայտնած է, որ Մայիս 4-ին հայրենիք
կը վերադառնան Պէյրութէն ՀՀ 20,
իսկ Մայիս 6-ին` Ղազախստանէն ՀՀ

30 քաղաքացիներ:
Ընդհանուր առմամբ` Մարտի կէսերէն սկսած Հայաստան վերադարձած
է 23 000 ՀՀ քաղաքացի: Մարտ 15-էն
մինչեւ Մայիս 6 ԱԳՆ խողովակներով
Հայաստան տեղափոխուած է 2035
ՀՀ քաղաքացի: Վերադարձածները ժամանած են Իտալիայէն,
Վրաստանէն, Հնդկաստանէն, Ռուսիայէն, Վարշաւայէն, Միացեալ
Նահանգներէն, Քուէյթէն, Թուրքիայէն, Իրաքէն, Ուքրանիայէն, եւ այլ
երկիրներէ:
Նախարարը ըսած է, որ մեծ Ռուսիայէն հայրենիք վերադառնալու
ցանկութիւն ունեցող ՀՀ քաղաքացիներուն թիւը: Արտաքին գործոց
նախարարութիւնը պիտի շարունակէ կազմակերպել անոնց վերադարձը:
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Կառավարութեան Տնտեսական Ծրագիրը եւ
Ռ.Ա.Կ.-ի Տնտեսական Քաղաքականութիւնը
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ

«Մարդկութեան քաղաքական խնդիրը եղած է միացնել երեք
գործօններ՝ տնտեսական արդիւնաւէտութիւն, ընկերային
արդարութիւն եւ անհատական ազատութիւն»:
Ճոն Մեյնարտ Քայնիզ, 20-րդ դարու բրիտանացի մեծ տնտեսագէտ

Լիբանանի Կառավարութեան Տնտեսական Ծրագիրը

Անցեալ շաբթուան ընթացքին Լիբանանի կառավարութիւնը հաստատեց
տնտեսական քաղաքականութեան իր ծրագիրը: Նպատակն է երկիրը
դուրս հանել տնտեսական վատ պայմաններէն: Այս առաջին անգամն
է երկար տարիներէ ի վեր, որ Լիբանանի կառավարութիւն մը կը դնէ
տնտեսական զարգացումի ծրագիր: Այս առաջին դրական կէտն է: Երկրորդ
դրական կէտն է աշխատանք տանիլ արտերկրէն վերադարձնելու համար
Հոկտեմբեր 2019-ի բողոքի շարժումէն առաջ եւ ետք երկրէն դուրս հանուած
դրամագլուխը: Երրորդ կէտն է պետական կարգ մը ծառայութիւններու
մասնակի սեփականաշնորհումը: Այս քայլը պետութեան պիտի ապահովէ
եկամուտ, կարենալ ոտքի պահելու համար ընդհանուր կառոյցը: Չորրորդ
կէտն է դրամատնային համակարգի վերադասաւորում, դրամատուներու
դրամագլուխը մեծցնելու եւ պարզ քաղաքացիին ի պահ դրած գումարը
պաշտպանելու համար: Հինգերորդ կէտն է փտածութեան վերջ դնելը եւ զայն
պետական քաղաքականութեան վերածելը: Այս կէտերուն վրայ հիմնուելով,
կառավարութիւնը դիմեց Միջազգային Արժոյթի Ֆոնտին, 10 միլիառ ԱՄն
տոլարի պարտք վերցնելու համար: Պիտի տեսնենք Ֆոնտին պայմանները
այդ պարտքը տալու համար:
Հարցումը այն է, որ կառավարութիւնը ինչպէ՞ս պիտի կարենայ գործադրել այս
առնուած որոշումները եւ ինչպէ՞ս պիտի կարենայ դէմ դնել Արեւմուտքի կողմէ
պարտադրուած տնտեսական ճնշումի քաղաքականութեան: Գալիք օրերը
բաւական պիտի յստակացնեն այս երկու հարցումներուն պատասխանները:

Ռ.Ա.Կ.-ի Տնտեսական Քաղաքականութիւնը

Պատմութեան ամէն դարաշրջան ունեցած է իրեն յատուկ քաղաքական
ու տնտեսական համակարգը: Քուրմերու իշխանութիւն, թագաւորական
անսահման միապետութիւն, սահմանադրական միապետութիւն, աւատապետական համակարգ, ռամկավարութիւն, ընկերվարութիւն եւ պատմութիւնը կը շարունակուի իր նոր համակարգերով: Ամէն ժամանակաշրջան
ունեցած է իր տնտեսական համակարգը, հիմնուած ժողովուրդի ընկերային
զարգացումի մակարդակին եւ իշխող դասակարգի մտաւոր եւ քաղաքական
զարգացումի մակարդակին վրայ: Տնտեսական ամենամեծ փոփոխութիւնը
տեղի ունեցաւ ԺԹ.դարու 30-ականներէն սկսեալ, երբ ճարտարարուեստը
սկսաւ օգտագործել շոգիով աշխատող մեքենաներ արտադրութեան մէջ:
Գործարար դասակարգը սկսաւ շահագործել բանուորը եւ զայն աշխատցնել
երկար ժամեր չնչին աշխատավարձով: Այս դասակարգը բողոքեց եւ
որովհետեւ իշխող դասակարգը արագ չի շարժեցաւ իր քաղաքացիներու
իրաւունքները պաշտպանելու համար, ընկերվարական շարժումը փորձեց
գոցել այդ բացը: Գերմանացի Մարքս եւ Էնկըլզ դրին փիլիսոփայական հիմերը
ընկերային արդարութեան հասնելու համար: 1848-էն սկսեալ Եւրոպայի մէջ
սկսաւ յեղափոխական շարժում մը ընկերային արդարութիւն ապահովելու
համար բանուոր դասակարգին: Հազարաւոր զոհերու հաշւոյն վերջապէս
բանուոր դասակարգը կրցաւ ստանալ կարգ մը իրաւունքներ՝ աշխատանքի
ժամերը նուազեցնել 8 կամ 9 ժամի, վճարուիլ աւելորդ աշխատանքի
համար, բարելաւել առողջապահական պայմանները գործարաններուն մէջ,
փոքրիկներու աշխատանքը արգիլել եւ այլ իրաւունքներ:
Երկու համաշխարհային պատերազմներու հիմնական պատճառը տնտեսական էր: Գերպետութիւններ իրարու հետ չի կրցան համաձայնիլ
արտադրուած ապրանքի հում նիւթի ապահովումի եւ վաճառքի շուկաներու
արդար բաժանումին մէջ: Արդիւնքը եղաւ երկու կործանիչ պատերազմներ,

միլիոնաւոր զոհերով ու միլիառաւոր տոլարի վնասով:
Եւրոպացի եւ ամերիկացի տնտեսագէտներ սկսան
լրջօրէն մտածել տնտեսական համակարգի մը
հաստատման մասին, խուսափելու համար 1929
թուականի տնտեսական մեծ անկումէն ու կրկնուող
տնտեսական տագնապներուն վերջ դնելու համար:
Բրիտանացի տնտեսագէտ Ճոն Մեյնարտ Քայնիզ
գտաւ լուծումը ու զայն հրապարակեց իր նշանաւոր թուղթին մէջ: Քայնիզեան տնտեսութիւնը կը
հիմնուէր ստեղծարար գործարարութեան քաջալերման, մաքսի դրութեան հաստատման պաշտպանելու համար տեղական արտադրութիւնը,
պետութեան հսկիչ համակարգի ստեղծման, տուրքի հաւասարակշռութեան,
ընկերային արդարութեան եւ մարդու անհատական ազատութեան վրայ:
Այդ քաղաքականութիւնը բարիք բերաւ
մանաւանդ Եւրոպային եւ ԱՄՆ-ին ու տեւեց
մինչեւ 20-րդ դարու 80-ական թուականները,
երբ գլուխ ցցեց Համաշխարհայնացումը,
հիմնուած բաց սահմաններու, դրամագլուխի
եւ մարդուժի ազատ փոխանցման վրայ, որ
հիմնաքարն էր նոր ազատական համակարգին:
Տուժեցին տեղական ճարտարարուեստը եւ
գիւղատնտեսութիւնը: Ժխտական արդիւնքը
սկսանք քաղել 21-րդ դարու սկիզբէն սկսեալ:
Լիբանանի տնտեսական անկումի ամենամեծ
պատճառն էր նոր ազատական տնտեսական համակարգը, որ կործանեց
երկրի փոքր ճարտարարուեստի ընկերութիւններն ու գիւղատնտեսութիւնը
եւ երկիրը մտցուց պարտքի անվերջ հոլովոյթին մէջ:
Հայ իրականութեան մէջ միակ քաղաքական կազմակեպութիւնը, որ
տնտեսական համակարգը դրաւ երկրորդ կարեւորութեան մակարդակի
վրայ Արմենական կուսակցութիւնն էր: Արմենականները իրենց ծրագրին
մէջ հաստատեցին, թէ նախ երկիրը պէտք է ազատագրուէր եւ միայն անկէ
ետք է որ պիտի մտածուէր, թէ որ տնտեսական համակարգն է յարմար
մեր ժողովուրդին համար: Այդ գաղափարախօսութիւնը փաստեց իր
ճշմարտացիութիւնը մեր պատմութեան հոլովոյթին մէջ:
20-րդ դարու սկիզբը Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը հաստատեց իր տնտեսական քաղաքականութիւնը հիմնուելով իշխանութեան
հասած ղեկավարներու ընտրութեան վրայ: Ղեկավարը հաշուետու է
ու պատասխանատու առնուելիք բոլոր տնտեսական եւ քաղաքական
որոշումներուն: Օրէնքի առջեւ բոլոր քաղաքացիները հաւասար են: Ամէն
քաղաքացի ունի խօսքի, խիղճի, ընկերակցութեան եւ շարժումի ազատութիւն:
Անհատական սեփականութեան իրաւունքը, անձնական նախաձեռնութիւնը,
ազատ մրցակցութիւնը, պետական համակարգի միջամտութիւն չարաշահումի կասեցման համար օրէնքով նախատեսուած պայմաններով, կը կազմեն
Ռ.Ա.Կ.-ի տնտեսական քաղաքականութեան հիմերը: Ուրեմն, ինչպէս կը նկատենք, Ռ.Ա.Կ.-ը Քայնիզեան տնտեսական վարդապետութեան հաւատացող
մըն է: Այդ վարդապետութիւնը փաստեց իր հաւասարակշռուած ու խոհեմ
ըլլալը: Ռ.Ա.Կ.-ը է նաեւ ազգային ու ոչ-դասակարգային կուսակցութիւն:
Այս պատճառով է որ կուսակցութեան շուրջ համախմբուած են միշտ հայ
ժողովուրդի մտաւորականներ եւ գիտակից ու դանդաղ, սակայն հաստատ
քայլերու հաւատացող մարդիկ: Ռ.Ա.Կ. շատ տուժեց նոր ազատական
համակարգի պայմաններէն: Հայաստանի մէջ 1991-էն, մանաւանդ 2000էն մինչեւ հիմա գործող սակաւապետական (oligarchic) համակարգը բնաւ
կապ չունի Ռ.Ա.Կ.-ի տնտեսական հաւատամքին հետ: Պատգամաւորական
ժողովները եւ արխիւները կը փաստեն այդ գաղափարը: Կուսակցութիւնը
միշտ եղած է հայ մարդը բարձրացնող, մինչ այդ սակաւապետութիւնը
կործանեց հայ մարդուն տնտեսական ու քաղաքական ազատութիւնը,
մատներու վրայ համրուող դասակարգի մը անդամներու հաշւոյն: Յուսանք
որ մօտ ապագային Հայաստան կը բռնէ հաւասարակշռուած տնտեսական
քաղաքականութեան ճամբան իր բարեբեր արդիւնքներով:

«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
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Հայաստանի Մէջ Ազատ Տեղաշարժի Սահմանափակումները Հանուած Են
Հայաստանի մէջ
4 մայիսէն
սկսած տեղաշարժման թերթիկներ
լրացնելու
անհրաժեշտութիւն
այլեւս չկայ. պարէտի որոշմամբ,
սակայն, դեռ կը գործէ հանրային
փոխադրամիջոցներու արգելքը:
Այս
սահմանափակումը
դեռ
պիտի գործէ՝ նկատի ունենալով
համավարակի
տարածման
հետ կապուած հասարակական
փոխադրամիջոցներու
բարձր
վտանգը: Պիտի գործեն միայն
թաքսիները։
Հանուած են նաեւ տնտեսական
գործունէութեան գրեթէ բոլոր
տեսակներու վերաբերեալ սահմանափակումները: 4 Մայիսէն կը
գործեն բացօթեայ ճաշարանները, սրճարանները: Անհատական
ծառայութիւնները, որոնց շարքին
լուացման, մաքրման եւ չոր մաքրման
ծառայութիւնները, վարսաւիրանոցները եւ գեղեցկութեան սրահներու գործունէութիւնը նոյնպէս
թոյլատրուած են:
Բացուած է մշակող արդիւնաբերութիւնը՝ բոլոր գործունէութեան
տեսակներով: Բուսաբանական եւ
կենդանաբանական այգիները եւ
բնութեան յատուկ պահպանուող
տարածքները նոյնպէս բացուած են:

Մարզական կառոյցներու գործունէութիւնը թոյլատրուած է՝ բացառապէս մասնագէտ մարզիկներու
մասնակցութեամբ՝ մարզական
միջոցառումներու իրականացման
համար:
Սահմանափակումներու վերացմամբ,
սակայն, կ’ակնկալուի աւելի խիստ
վերահսկողութիւն:
Հայաստանի մէջ տնտեսական
գործունէութեան տեսակներու,
ազատ տեղաշարժի սահմանափակումներու վերացման զուգահեռ քանի մը ուղղութիւններով
մշակուած են ուղեցոյցներ, թէ
աշխատավայրերու մէջ ինչպիսի
կանոններ պէտք է գործեն: Անոնք
կ’օգնեն գործատուներուն աւելի
արդիւնաւէտ
կազմակերպելու
կանխարգելիչ աշխատանքները:
Կանոններն ու ուղեցոյցները հրապարակուած են կառավարութեան
կայքէջին, նաեւ Covid19.gov.am
կայքին մէջ: Սկզբունքները նոյնն են
բոլոր տեսակի գործունէութիւններու
համար՝ աշխատողներու միջեւ,
յաճախորդներու հետ շփուելու
ժամանակ ապահովել ընկերային
հեռաւորութիւն,
մաքրութեան
տարբեր միջոցառումներու իրականացում՝ ախտահանումներ, օդա-

փոխութիւն, ձեռքերու յաճախակի
լուացում:
Այն պարագաներուն, երբ աշխատողները կամ յաճախորդները
կ’ունենան ջերմութիւն, պէտք է
անպայման լքեն աշխատավայրը
եւ դիմեն բժիշկի: Միւս կարեւոր
միջոցառումներու շարքին է խոցելի
խումբերու՝ 65 տարեկան եւ բարձր
անձանց, ինչպէս նաեւ քրոնիկ
հիւանդութիւններով տառապող
անձանց հեռահար աշխատանքներու

կազմակերպումը՝ հնարաւորութեան պարագային: Տնտեսական
գործունէութեամբ
զբաղուող
կազմակերպութիւնները պէտք է
աշխատին բացառել ժողովները կամ
փոքրաթիւ անձանցով կայացնել՝
նոյնպէս ապահովելով ընկերային
հեռաւորութիւնը: Գործող բացօթեայ սրճարաններուն, ճաշարաններուն մատուցողները պէտք է կրեն
պաշտպանիչ դիմակ, ձեռնոց:

Տաւուշի Մէջ Մեկնարկած է Պաշտպանիչ
Եռաշերտ Դիմակներու Արտադրութիւնը
Տաւուշ հիւսուածեղէնի ընկերութիւնը սկսած է պաշտպանիչ եռաշերտ դիմակներու արտադրութեան`
բոլոր չափանիշներուն համապատասխան: Այս մասին՝ ըստ
«Արմենփրես»-ի՝ յայտնած է Տաւուշի
մարզպետ Հայկ Չօպանեանէն։
«Օրական արտադրական ծաւալները կը հասնին 300 հազարի: Տաւուշ

հիւսուածքեղէնի եւ պարոն Սուրէն
Երիցեանի ողջ գործունէութիւնը
Տաւուշի մէջ ժողովուրդին ու պետութեանն ապաւէն ըլլալու գերազանց օրինակ է: Շնորհակալ եմ եւ
ուրախ, որ դեռ երկար համատեղ
ճանապարհ ունինք անցնելու»,նշած է Չօպանեանը:

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

«Վայելէ՛ Երաժշտութիւն & Աջակցի՛ր Երեխաներուն». Յայտնի Երգիչները Համերգով
Պիտի Օգնեն Մարզերու Երեխաներուն
Հայաստանի տարբեր մարզերու
մէջ ապրող երեխաներուն գիտարուեստական սարքերով ապահովելու նպատակով Մայիս 6-էն երեք
օր շարունակ տեղի պիտի ունենայ
բարեգործական առցանց համերգ`
«Վայելէ՛ երաժշտութիւն & աջակցի՛ր
երեխաներուն» խորագիրով:
Երաժշտական կատարումները
հնարաւոր պիտի ըլլայ ունկնդրել
Eworld Kids Foundation / Իվորլդ

Մանկական Հիմնադրամի «Ֆէյսպուք»-ի պաշտօնական էջին վրայ`
Մայիս 6-ին, 20:30-էն սկսած: Այս
մասին կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը։
Համերգին նպատակն է զարգացնել
առցանց ուսուցումը մարզերու մէջ,
ինչպէս նաեւ խրախուսել մարզերու երեխաներուն` բացայայտելու
եւ կիրառելու առցանց հարթակի
կրթական բազմատեսակ հնարաւորութիւնները:
Ծրագիրը բացառիկ է, քանի որ
նախաձեռնողները մարզերու երեխաներն են: Անոնք պարբերաբար
դիմած են վերոնշեալ հիմնադրամին, որպէսզի գիտարուեստական
սարքաւորումներու աջակցութիւն
ստանան իրենց հարեւան գիւղերու

ընկերներուն համար: Արդիւնքով
կազմակերպուած է վերոնշեալ
համերգը:
Հաւաքուած սարքերը իրենց գիւղի
ընկերներուն պիտի բաժանեն
այն երեխաները, որոնց նախաձեռնութեամբ կ՛իրականացուի
առցանց համերգը:
Համերգային ծրագրին միացած են
Ռոպերթ Ամիրխանեանը, Վահագ
Ռաշը, Միքայէլ Ոսկանեանը,
Անտրէ Սիմոնեանը, Քրիստինա
Սահակեանը, «Բամբիռ», «Լաւ էլի»,
«YellowStones», «Ոստան հայոց»,
«Նուրի» խումբերը, Project LA-ը,
Արամ MP3-ն, Լիլիթ Բլէեանը, Գարիկ
Հայրապետեանը, InRock Quintet-ը,
FIX Freedom Is Expensive-ը եւ այլք:

Անոնք, որոնք կը ցանկան աջակցիլ
երեխաներուն, կրնան որեւէ գումար
փոխանցել Ամերիա դրամատան
1570058629070100 հաշուեհամարին: Ստացող` «Իվորլդ Մանկական Հիմնադրամ»: Նպատակը`
օգնել երեխաներուն տեխնիկական
միջոցներով:
Կրնան նուիրաբերել նաեւ համակարգիչ, հեռախօս, պլանշետ (եթէ
աշխատող չեն, կը վերանորգուին):
Նախաձեռնութիւնը
կ՛իրականացնեն Eworld Kids Foundation/
Իվորլդ Մանկական Հիմնադրամը
եւ «Մարզերի երեխաները մարզերում» ծրագրի մարզաբնակ աշխոյժ
երեխաները:
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Մշակութային Արձագանգ

Լոյս Տեսած Է «Գիտական Արցախ» Պարբերականի 2020-ի Առաջին Թիւը
Լոյս տեսած է ՀՀ Բարձրագոյն
Որակաւորման Կոմիտէի (այսուհետեւ՝ ԲՈԿ) ընդունելի հանդէսներու
ցանկին մէջ ընդգրկուած «Գիտական Արցախ» պարբերականի
2020-ի
առաջին
թիւը,
որ
նուիրուած է Արցախի երիտասարդ

գիտնականներու եւ մասնագէտներու միաւորման 5-ամեակին եւ կը
սկսի գլխաւոր խմբագիր, իրաւաբանական
գիտութիւններու
թեկնածու,
դոցենտ
Աւետիք
Յարութիւնեանի նախախօսքով`
«Արցախի Երիտասարդ Գիտնականներու Միութիւններու Միաւորման Հնգամեայ Երթը» խորագիրով: «Երկիր»-ի փոխանցած
տեղեկութիւններով՝ սոյն թիւին մէջ
տեղ գտած են 30 հեղինակներու 24
յօդուածներ եւ 1 գրախօսութիւն:
Հեղինակները կը ներկայացնեն
Հայաստանի Հանրապետութիւնը,
Արցախի
Հանրապետութիւնը,

Գերմանիան, Լեհաստանը եւ Ուքրանիան:
Անոնցմէ 7-ն գիտութիւններու
դոկտոր է, 11-ը` գիտութիւններու
թեկնածու, 12-ը` յետ-ընթացաւարտ,
հայցորդ ու մագիստրոս:
Ինչպէս նշած է գլխաւոր խմբագիր Ա. Յարութիւնեան, ի թիւս
այլ առաջնահերթութիւններու,
«Գիտական Արցախ»-ը կոչուած
է
միջազգային
հանրութեան
ներկայացնելու Հայաստանի ու
Արցախի հիմնահարցերու մասին
բացառապէս առարկայական տեղեկատուութիւն եւ գիտութեան միջոցով Արցախի մասին ծանուցելու

արտերկրի մէջ: Այդ համազգային տեսլականով, հաւաքական
պատասխանատուութեամբ, գիտական ուժերու համախմբումով պէտք
է շարունակել պարբերականի
հրատարակումը, պարբերական,
որ պէտք է դառնայ ԱԵԳՄՄ-ի
որդեգրած գիտութեան դիւանագիտութեան
միջոցով
Արցախի
միջազգային ճանաչման նպաստող
ռազմավարական ու մարտավարական իւրօրինակ ուղեցոյցը»:
«Գիտական Արցախ»-ի սոյն համարը
հասանելի է Արցախի էլեկտրոնային
գրադարանի կայքով:

Ուիլիըմ Սարոյեանի Մասին Թուրքիոյ Մէջ Նկարահանուած Ֆիլմը Արդէն Հասանելի Է
Համացանցի Միջոցով
Հրանդ Տինքի եղբօր՝ Խոսրովի
աղջկան, բեմադրիչ Լուսին Տինքի
«Սարոյեանի երկիրը» ֆիլմը արդեն
հասանելի է համացանցի միջոցով։
2013-ին Թուրքիոյ մէջ ստեղծուած
փաստագեղարուեստական այս ֆիլմը
կը պատմէ անուանի ամերիկահայ
գրող Ուիլիըմ Սարոյեանի հայրենիքի կարօտին, դէպի հայրենի Պիթլիս
կատարած ուղեւորութեան եւ այդ

հողերուն վրայ ժամանակին եղած
իրադարձութիւններու մասին։ Այս
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով gazetekarinca.
com-ը։
20-րդ դարու համաշխարհային
գրականութեան մէջ իր զգալի
ներդրումը ունեցած Սարոյեանը կը
փորձէ գտնել «Ո՞ւր է մարդու երկիրը»
հարցին պատասխանը։
Սարոյեանը ծնած է 1908-ին՝ ԱՄՆ-ի
Քալիֆորնիա նահանգի Ֆրեզնօ
քաղաքին մէջ վերաբնակեցուած հայ
գաղթականներու ընտանիքի մէջ։
Ան ինքզինք միշտ ներկայացուցած
է իբրեւ Պիթլիսէն սերող ամերիկահայ։ Սարոյեանը 1964-ին այցելած

է այժմեան Թուրքիոյ իր հայրենի
Պիթլիս քաղաքը։
«Սարոյեանի երկիրը» ֆիլմը կը սկսի
1900-ականներու սկիզբը մեծ գրողի
ընտանիքի գաղթի պատմութեամբ։
Ապա կը ներկայացուի անոր այցը
այժմեան Թուրքիա՝ դէպի Էրզրում,
Աղրը, Վան եւ հայրենի Պիթլիս։
Ֆիլմին մէջ օգտագործուած են
ինչպէս Սարոյեանի ընկերներու
վկայութիւնները, այնպէս ալ անոր
ստեղծագործութիւնները, մօր եւ
հօր պատմած պատմութիւններու հիման վրայ գրի առնուած
յուշագրութիւնները, որոնց մէջ
արտացոլուած
է
հայրենիքի
նկատմամբ կարօտը, խանդավա-

ռութիւնը սէրը, վիշտը, յոյսն ու
յուսահատութիւնը։
Սարոյեանի մայրը անոր միշտ ըսած
է, որ մարդիկ Պիթլիսի մէջ խօսած
են երեք լեզուով. «Քրտերէնըսրտի,
թրքերէնը երաժշտութեան, հայերէնը
ցաւի ու վշտի լեզու է»։
Պիթլիս կատարած այցին ընթացքին,
սակայն, Սարոյեան կը համոզուի,
որ Պիթլիսի մէջ մարդիկ արդէն կը
խօսին միայն քրտերէն ու թրքերէն։ Իր հայրենի Պիթլիսը ան միշտ
պատկերացուցած է իբրեւ երկիր մը,
ուր «երեք ազգ համատեղ կ՝ապրի»,
մինչդեռ Պիթլիս գալով՝ Սարոյեան
հայերէն խօսող գէթ մէկ մարդու չի
հանդիպիր...

Մուսկարի Ջարդը. Թունուզցի Բանաստեղծը՝ Սերտելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը
դառնալ այն լոյսը, որ կը լուսաւորէ կեանքի մթութիւնը։ Այդ
էր պատճառը, որ ես գրեցի այս
բանաստեղծութիւնը՝ յայտնելու
իմ համերաշխութիւնս Հայ Ժողովուրդին։
Թունուզցի նորայայտ բանաստեղծ՝ Գասարա Մոհամէտ, օրեր
առաջ ԵՌԱԳՈՅՆ-ին գրած է
հետեւեալը. «Ես թունուզցի
բանաստեղծ եմ, 18 տարեկան,
ուսանող։ Կը գրեմ ֆրանսերէն լեզուով։ Կ՝ուզեմ Հայոց
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ
բանաստեղծութիւն մը ուղարկել
ձեզի։ Նախ եւ առաջ կ՝ուզեմ
անսահման
համակրանքս
յայտնել Հայ Մշակոյթին, հայկական աւանդավէպին հանդէպ,
այնքան հմայուած եմ ձեր
հրաշալի երկրով, որ կ՝ուզեմ
օր մը անպայման այցելել։ Իրականութեան մէջ պատմական այս
ողբերգութիւնը այնքան ազդեց
վրաս, որ անգիտակցաբար գրիչս
վերցուցի եւ սկսայ գրել այդ
մասին։ Պարզ է, որ բանաստեղծին
դերը նաեւ աշխարհի դատերը
պաշտպանելն է, ինչպէս նաեւ

Կից կը ներկայացնենք բանաստեղծութեան բնօրինակը եւս.
Յուսաբեկ, մարմնաբեկ կը քալեն
անոնք,
Կարծես ոտքեր չունին, բայց կը
յառաջանան,

Շուրջը՝ գլուխներ, անտէր յօշոտուած
սրտեր,
Կապուած բերաններով, ցցուած
աչքերով,
Կը քալեն ակամայ, դէպի եզերքն
ամայ՝
Լեցուած վշտէն քարացած հոգիներով:
Արտոյտներն անզօր կը թեւածեն,
կը ճչան,
Թափօրը համր ու լուռ չի ալ լսեր,
Այս խեղճ թռչնակներուն մահուան
անապատին
Լոկ դիակները կ’արձագանգեն:
Կը շաչէ անխնայ մտրակը կրկի՛ն ու
կրկի՛ն,
Անոր հարուածներու դառն համբոյրներով
Հրաժեշտ կու տայ մայրը որդիին,
Կողքի կինը ձոր կը նետուի:
Կարծես մատաղացու՝ իրենց Աստծոյ
առջեւ
Մայրը կողովի մէջ զաւակը կը նետէ,
Միւսները ձեւով մը սայլը կը հրեն,
Մահախուճապ երթն այս անձայն
շարունակի մէջ:
Խաչի վրայ հայրը՝ փուշէ պսակ
հագած,
Որդիները՝ արիւնոտ, ցաքուցրիւ,
Սոխակներու երգը, սարսափէն

քարացած,
Հոգեվարքի մէջ է ու կը լսուի հազիւ:
Մէկը կը խուսափի կտտանքներով
մահէն,
Անտակ անդունդն է փրկութեան
միակ ուղին,
Արիւնախումը յագեցնող ալ արիւն
կը ծորայ,
Սովատանջի սնունդն է աւազը
դեղին:
Ողբն ու լացը երկնի ամպերուն կը
հասնին,
Կեանքը շա՜տ հեռու է ու… գողցուած,
Հրացանը մահուան պատանքներ
կը հիւսէ,
Աղերսանքի հանդէպ լուռ է Աստուած:
Անգղերը դարձեալ խորախոր փոսեր
կը փորեն,
Եւ աւազի մէջ կը լողան՝ ողջ ու
մեռած,
Մահուան այս գորշ ու չոր անապատին մէջ
Անոնք տարտամօրէն դեռ կ’երթան
պաղած,
Յածելով դէպի իրենց ճակատագիրն
անխոյս»:
Գասարա Մոհամէտ
Ֆրանսերէնէ թարգմանեց՝
Զարմիկ Սարգսեան
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Փուլային Տարբերակ
ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ			
Լրագրողների միջազգային միութեան անդամ

Ք

աղաքականութեան մէջ եթէ կողմերը համաձայնեցնում են իրենց
տեսակէտները կամ կողմերից մէկը յաղթող է եւ ուժի դիրքերից է
խօսում, նա թելադրում կամ պարտադրում է համաձայնութեան
տարբերակ, որը կարող է արտայայտուել բարի կամքի դրսեւորումով՝
պարտականութիւնների կատարումով, կամաց-կամաց տուգանքների
վճարումով, հարկերի վճարում փուլային տարբերակով եւ այլն։ Սակայն
լինում են դէպքեր, երբ հարցը լուծւում է անմիջապէս։ Օրինակ՝ Ալեքսանդր
Մակեդոնացին «Գորդեան հանգոյց»-ի խնդիրը լուծեց թրի հարուածով՝
կտրելով, ոչնչացնելով այդ հանգոյցը։ Իսկ սովորաբար, յաղթող պետութիւնը՝
նայած թէ ինչ սահմանների է հասել իր զինուորը, այդ տարածքը գրաւում է,
իւրացնում կամ էլ ստիպում, որ այդ տարածքում բնակուող բնակչութիւնը
իրեն հարկատու լինի՝ պահպանելով իր պետականութիւնը։
Արցախեան հակամարտութեան ժամանակ, որը մեզ պարտադրուեց (մենք
ցանկանում էինք հարցը լուծել խաղաղութեամբ` համապատասխան
ատեանների որոշման արդիւնքում), ազերիները մեզ պարտադրեցին
պատերազմ, որի արդիւնքում մենք ոչ միայն ազատագրեցինք Արցախի
տարածքները (մի փոքր տարածք առայժմ ազատագրուած չէ), այլ նաեւ
հարակից շրջանները, որի մասին, կարծում եմ, սկզբում չէինք էլ մտածում։
Այժմ մենք ազատագրել ենք Արցախ աշխարհի պատմական տարածքների
զգալի հատուածներ, որոնք հայկական տարածքներ են եղել հազարամեակների ընթացքում, եւ հիմա նրանք մեզ ուզում են պարտադրել
արցախեան հարցի լուծման փուլային տարբերակ։ Այսինքն՝ կամաց-կամաց,
շրջան-շրջանի հետեւից յանձնւում են ազատագրուած տարածքները,
յետոյ Արցախի ժողովրդի (նաեւ վերադարձած փախստականների, ուրիշ
տարբերակով՝ Ատրպէյճանի ժողովրդի) կամաարտայայտման միջոցով
Արցախը ստանում է յատուկ կարգավիճակ կամ անկախութիւն։
Ռուսաստանի Դաշնութեան արտգործնախարար Սերգեյ Լաւրովի
(Քալանթարեան) յայտարարութիւնը, թէ Արցախի կարգաւորման հարցը
պէտք է լուծուի փուլային տարբերակով, իրարանցում առաջացրեց ՀՀ-ի եւ
Արցախի քաղաքական շրջաններում։ Սակայն, կարծում եմ, որ այս հարցին
մեր քաղաքագէտներն ու իշխանաւորները պէտք է անդրադառնային,
կանխատեսէին դեռեւս Ալիեւ- Փաշինեան բանավէճից յետոյ։ Բանավէճի
վերջնամասում հարցերից մէկը, որ տրուեց «Комерсант» թերթի լրագրողի
կողմից (ազրպէյճանցի էր, հաւանաբար), հենց այդ փուլային տարբերակի
մասին էր, որն իր խօսքում հաստատեց նաեւ Ալիեւը։ Ուրեմն՝ կարելի է
ենթադրել, որ այդ հարցի ձեւակերպումը նախապէս պայմանաւորուած է եղել
(դա նաեւ կողմնակի երեւում էր), որի շարունակութիւնն էլ արտայայտուեց
Լաւրովի ելոյթում։ ՀՀ-ի արտգործնախարար Զոհրապ Մնացականեանը
հերքեց, որ այդ տարբերակը բանակցային գործընթացի մաս է կազմում՝
նշելով, որ Քի Վեսթից մինչեւ 2014-16-18 թուականներն այդ մօտեցումներն
ընդունելի չեն եղել հայկական կողմի համար, սակայն, երեւի միտումնաւոր
չնշեց 2019 թուականի պայմանաւորուածութիւնը, որի մասին իր խօսքում
յիշատակեց Լաւրովը։
Հարց է առաջանում, ինչի՞ մասին են խօսել մէկ տարի առաջ։ Մնացականեանը գաղտնի՞ է պահում այդ պայմանաւորուածութիւնը։ Չէ՞ որ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանը ասել էր, որ բանակցային գործընթացը հրապարակա-յին
է լինելու, ոչ ոք ոչինչ չի թաքցնելու, եւ ամեն հարցի վերաբերեալ որոշում կը
կատարուի հենց Հանրապետութեան հրապարակում։ Սակայն պատասխանը
չուշացաւ՝ Լաւրովը յայտարարեց, որ այդ փուլային տարբերակի շուրջ
են բանակցել կողմերը մէկ տարի առաջ։ Պարզւում է, որ ռուսական

եւ հայկական յայտարարութիւններն իրարամերժ են, բայց Լաւրովի
յայտարարութիւնը ազերիների սրտով է։
Նիկոլ Փաշինեանի «Սա Հայաստան է» շատ կարեւոր արտայայտութիւնը,
որ հնչեցրեց Արցախում, հետագայում, կարծես, անհասցէ էր, որովհետեւ
արտգործնախարարը դրանից յետոյ տրուած երկու հարցազրոյցներում
խուսափեց դրան պատասխանելուց եւ նոյնիսկ, թէկուզ դիւանագիտական
լեզուով այն չհաստատեց։ Եւ այն խօսակցութիւնները, որ Արցախը պէտք
է միանայ Հայաստանին, որովհետեւ արցախեան շարժումը սկսուել է
«Միացում» կարգախօսով, որի գաղափարը տիրում էր խորհրդային 70
տարիների ընթացքում, չպահպանուեց եւ մոռացուեց Արցախի նախագահական ընտրութիւնների ժամանակ։ Այդ մասին խօսում էր միայն
նախագահի թեկնածու Վահան Բադասեանը, ով էլ անհրաժեշտ ձայների
քանակ չհաւաքեց։
Սակայն, քանի որ մենք այս հակամարտութեան մէջ հանդիսանում ենք
յաղթող պետութիւն, ուրեմն, ինչպէս նշեցի վերեւում, յաղթող պետութիւնն
է թելադրում կանոնները։ Մենք ոչ մի փուլային, փոխզիջման տարբերակին
էլ համաձայն չենք։ Փոխզիջում արդեն արել ենք 1994 թուականին, երբ
պարտադրուած կամ համոզման տարբերակում համաձայնուեցինք զօրքերը
դուրս չբերել Քուռ գետի ափ։ Մենք դեռ պահանջատէր ենք՝ Ատրպէյճանի նկատմամբ մեր տարածքային ամբողջականութիւնը վերականգնելու հարցում։ Խօսքս դեռեւս 1920 թուականին կայացրած ուիլսոնեան
«Իրաւարար վճռի» մասին է, երբ գծուեց հայ-թուրքական սահմանը։
Իսկ դրանից յետոյ միայն 1921 թուականի յուլիսի 4-5-ին Կավբիւրոն
անհիմն, անօրինական, ապօրինի որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղը
Ատրպէյճանին բռնակցելու վերաբերեալ։ Հայաստանի Հանրապետութիւնը
մինչեւ 1921 թուականը ճանաչուած է եղել պետութիւնների կողմից, իսկ
Ադրբեջան պետութիւն գոյութիւն չուներ եւ չէր էլ կարող ճանաչուել։ Ընդ
որում, 1920 թուականի նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի
քաղբիւրոյի եւ կազմբիւրոյի համատեղ նիստում ընդունուեց որոշում,
ըստ որի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եղած սահմանային վէճերը
վերացած են համարւում։ Արդիւնքում՝ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը
եւ Նախիջեւանը դառնում են ՀԽՍՀ-ի մաս։ Այս որոշումը վաւերացուեց
դեկտեմբերի 1-ին Պաքուի խորհրդի ընդլայնուած նիստում։ Աւելին. 1921
թուականի յունիսին Լեռնային Ղարաբաղը յայտարարւում է ՀԽՍՀ-ի
անբաժանելի մաս։
Այս եւ մի շարք այլ հիմնաւոր փաստերի առկայութեան պայմաններում էլ
դեռ փոքրիկ սուլթանիկը յաւակնում է Արցախին, նոյնիսկ Զանգեզուրին ու
Երեւանին։ Ժամանակն է բացատրել, հասկացնել, որում մեղմ ասած թերացել
ենք, որ մենք ենք յաղթող պետութիւնը եւ մենք ենք թելադրելու պայմանները։
Միացումը, ըստ Արցախի Հանրապետութեան սահմանադրական դրոյթների
(տարածքների վերաբերեալ), անխուսափելի է, եւ այն պէտք է իրականացնել։
ԱՀ-ի նորընտիր նախագահը, շահադիտական, կարերիստական ձգտումներից ելնելով, այդ մասին չի խօսում։ Ձգտում են պահպանել բիւրոկրատական
աշխատակազմ՝ նախարարներ, վարչութեան պետեր, պատգամաւորներ...
ովքեր օգտուելու են պետական՝ ՀՀ-ի պիւտճէթային միջոցներից։
Արցախեան խնդրի լուծումը մեր բազմադարեան պայքարի արդիւնքը պէտք
է հանդիսանայ։ Դա այն խնդիրն է, որով պէտք է արժեւորուի հայ ազգը։
Անկախութեան տարիների նախագահները պարտուողական կամ թաքնուած
հակազգային դիրքորոշումներ են ունեցել եւ չեն կարողացել, միգուցէ չեն
թողել կամ չեն ցանկացել հայ ազգի շահերից հանդէս գալ։ Նոյնիսկ ցանկացել են Արցախի անկախութիւնը փոխանակել Մեղրիի շրջանով։ Ինչպիսի՞
ոչ հայ պէտք է լինել, որ համաձայնութեան գայ այս հարցի շուրջը։
Արցախի անկախութիւնը եւ նրա հետ մեր անվտանգութիւնը ապահովող
տարածքները մեր ամենամեծ ձեռքբերումներն են 600 տարուայ պետականութեան կորստից յետոյ։ Մենք չենք կարող զիջել ազատագրուած
տարածքները, որովհետեւ դրանք Արցախի գոյութեան անվտանգութեան
գօտին են (միակ ճիշտ գնահատականը Նիկոլ Փաշինեանի կողմից)։
Իսկ առաւել ճիշտ մօտեցումն այս հարցի վերաբերեալ՝ Վուտրօ Ուիլսոնի
«Իրաւարար վճռի» իրականացումն է, որը կը լուծի բոլոր հարցերը։
Հայրենազրկուած ազգը պէտք է ձգտի հայրենատիրութեան։ Որիշ ճանապարհ չկայ։
Մեր բոլոր ուժերն ուղղենք պահանջատիրութեան ուղղութեամբ՝ արդարութեան վերականգնմանը...

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
19 Քաղաքացիներ ԱՄՆ-էն Կը Ժամանեն
Հայաստան
Հիւպատոս Դաւիթ Միրզախանեանն Ամսթերտամի օդակայանին
մէջ դիմաւորած եւ ճանապարհած
է ԱՄՆ-ի Նիւ Եորք եւ Լոս Անճելըս
քաղաքներէն տարանցիկ թռիչքներով Հայաստան վերադարձող
19 ՀՀ քաղաքացի։ Այս մասին կը
տեղեկանանք Հոլանտայի մէջ ՀՀ
դեսպանութեան ֆէյսպուքեան էջէն:
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Որպէս Օրինակ՝ Սպանական Կրիփ
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Հ

անրածաւալ
«յեղափոխութեան»
ենթարկուած Երկիր մոլորակի իւրաքանչիւր բնակիչը կը պայքարի յաղթանակ տօնելու համար քորոնա կոչուած անտեսանելի թշնամիին դէմ։ Մարդիկ այլեւս կը
ջանան միասնական ըլլալ համաճարակը
յաղթահարելու եւ զուգահեռաբար անոր վերջ
տալու ձգտումին մէջ։
Ժահրի յայտնաբերման առաջին իսկ օրէն
առնուած նախազգուշական միջոցները
բաւարար
չեղան՝
կանխելու
համար
հիւանդութեան համաճարակի բնոյթ ստանալը։ Խուճապի եւ անորոշութեան գետին
ստեղծած այս համաճարակը կանխելու
առաջադրութեամբ բազում երկիրներու
մէջ արդէն ձեռնարկուած են կանխարգելիչ
միջոցառումներ, որոնցմէ մին է ընկերային
մեկուսացումը։ Ըստ առողջապահական
համակարգի մասնագէտներու կողմէ տրուած
յորդորներուն, մեկուսացումը եւ ընկերային
հեռաւորութիւնը պահելը անհրաժեշտ է
համաճարակի զանազան հետեւանքները
հակակշռի տակ առնելու տեսակէտէ։
Մարդկութիւնը պատմութեան մէջ դիմագրաւած է բազամաթիւ համաճարակներ եւ
եթէ ուսումնասիրենք համաճարակներու
պատմութիւնը, անպայման կ՚անդրադառնանք,
թէ անոնք նաեւ փորձառութեան պատմութիւններ են։
Գրեթէ դար մը առաջ աշխարհ դիմագաւած
է ամենաաղէտալի հարբուխի համաճարակը
համարուող «սպանական կրիփ»ը։ Միլիոնաւոր մարդու կեանք խլող համաճարակը
մարդկ ութ ե ան պատմութ ե ան էջե րուն
արձանագրուած է՝ որպէս ամենամահացու
աղէտներէն մին։
1918 թուականին, Առաջին աշխարհամարտի
վերջին ամիսներուն սկսաւ տարածուիլ
հիւանդութիւնը եւ արագօրէն շրջապատեց ամբողջ աշխարհը։ Զուգահեռաբար, հիւանդութիւնը ստացաւ համաճարակի բնոյթ եւ կարճ ժամանակամիջոցի
ընթացքին համաճարակէ մահացածներու
թիւը գերազանցեց պատերազմի զոհերու
թիւը։ Հիւանդութեան զոհը դարձաւ այդ
թուականներու բնակչութեան 5 տոկոսը
կազմող 50-100 միլիոն մարդ, իսկ բնակչութեան
29.5 տոկոսին համեմատող 500 միլիոն մարդ
վարակուած էր այս հիւանդութենէ։
Պատմական եւ այդ ժամանակաշրջանի
վիճակագրական տուեալները բաւարար
չեն համաճարակի ծագումը ճշգրտօրէն
պարզելու համար։ Այս պատճառով, կը
համարուի, թէ համաճարակի զարգացման

ու տարածման նպաստած է պատերազմի
ոչ-առողջապահական պայմանները, վատ
սնունդը, մարդաշատ ռազմական եւ փախստականներու ճամբարները…
Առաջին աշխարհամարտի ոգին պահպանելու առաջադրութեամբ՝ հիւանդներու եւ
մահացութեան դէպքերու տուեալներու
հրապարակումը սահմանափակուած էին
Գերմանիոյ, Բրիտանիոյ, Ֆրանսայի եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Իսկ
Սպանիոյ մէջ թերթերը ազատօրէն կը փաստէին տուեալներու մասին, այս պատճառով
ալ ստեղծուած էր սխալ պատկերացում, թէ
Սպանիան համաճարակէ ամենատուժած
երկիրն է։ Հետեւաբար հիւանդութիւնը
անուանած են՝ «սպանական կրիփ»։
Հետաքրքրական է, թէ թոյլ դիմադրողականութիւն ունեցող երեխաներու եւ
տարեցներու բաղդատմամբ, ուժեղ դիմադրողական համակարգ ունեցող երիտասարդ
չափահասներու
մօտ
հիւանդութեան
տոկալու ու անոր յաջորդող բացասական
հետեւանքները աւելի շատ էին։ Այս
պատճառով, ցած դիմադրողականութիւն
ունեցողներու մահացութեան մակարդակը
առաւել նուազ էր։
Տուեալ ժամանակահատուածին, հիւանդութեան բազմապատկիչ ազդեցութիւնը նուազեցնելու համար ներդրուած նախազգուշական միջոցներէն մին էր ընկերային
մեկուսացումը։ Ըստ հետազօտութիւններու,
մեկուսացումը անհրաժեշտ պայմաններէն
մին է հիւանդութեան մը տարածման առաջքը
առնելու ճանապարհին։ Անշուշտ եղած են նաեւ
իրավիճակը լուրջի չառնողներ։ Ընկերային
մեկուսացման ցուցմունքներու նոյնիսկ
տարիներով երկարաձգուիլը հիւանդութեան
տարածումը ագիլելու միակ միջոցներէն եղած
է։
Թէեւ համաճարակի մը ոչնչացման միակ
միջոցը ընկերային մեկուսացումը չէ
անշուշտ, սակայն անանտեսելի է այն իրողութիւնը, թէ ցուցմունքներու հնազանդիլը մեծ քանակութեամբ նուազեցուցած է
համաճարակի մը տարածումը եւ անոր
բացասական հետեւանքները։
Ընդհանուր առմամբ, կ՚երեւի, թէ ներկայ թէժ
պահուն կարգ մը երկիրներ կը շարունակեն
կրկնել այն ինչ, որ ցաւօք տեղի կ՚ունենայ
համաճարակէ ամենատուժած երկիրներու
մէջ։ Չվտանգենք մեր եւ մեր հարազատներու
առողջութիւնը եւ հնազանդինք ձեռք առնուած
բոլոր նախազգուշական պայմաններուն։ Հեռու
մնանք շփումէ, որովհետեւ վարակեալներ
շփումի պատճառով դարձած են հիւանդութեան մը «սակաւապետութեան» զոհերը։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ներկայ-Բացակայ
Կողքիս ես, մօտիկ...
Ու թւում է թէ՝ փոքրիկ ժպիտով
Ես կ՛անհետացնեմ աչքերիդ խորքում
Յաւերժ գրանցուած մռայլը կեանքի...
Ինձ հետ ես, մօտիկ...
Եւ թւում է թէ՝ կը կարողանա՜մ
Փոթորկուն կեանքից հանել քեզ այն ափ,
Ուր աւա՜զն էլ է երջանիկ քարից...
Կողքիս ես, և ի՞նչ...
Առանձնացե՛լ ես և արձանացե՛լ,
Դու իմ կողքին ես լոկ ֆիզիքապէ՛ս,Ա՜յլ տեղ են՝ միտքըդ, սիրտըդ և Հոգիդ...
ՌՈԶԱ ԽԱՍՏԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

05

2020
ՄԱՅԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԼԵՒՈՆ ԱՍԼԱՆԵԱՆ
(1964)
«Ադամ եւ Եւա»
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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

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի համար նոր գործեր
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին
կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական
ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար
լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2020։
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը
9 պրակէ (144 էջ)։
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ
Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր.
Գեղանի Էթիեմէզեան։
Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։
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