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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանանի Մէջ 34 Վարակեալներ Գրանցուեցան Երէկ.
Միայն Մէկը Տեղական Վարակում
Ընդհանուր 34 քորոնա ժահրի վարակակիր անձեր գրանցուեցան երէկ:
Այս մասին հաղորդեց առողջապահութեան նախարարութիւնը: Լիբանանի
մէջ վարակակիրներու ընդհանուր թիւը
հասաւ 784ի:
Երէկուայ թիւին մէջ միայն մէկն էր, որ
տեղական վարակի հանգամանք ունէր:
Միւսները վերջերս երկիր վերադարձած
լիբանանցիներ էին (25ը Նիճէրիայէն), որոնց քննութեան արդիւնքը դրական
դուրս եկաւ:
Հիւանդները անմիջապէս հիւանդանոց փոխադրուեցան, մինչ իրենց հետ
ճամբորդ եղողները դրուեցան լուրջ հսկողութեան տակ:

Շէնքըր. ԱՄՆ COVID-19 ի դէմ Իր Պայքարին Մէջ
Օգնութիւն Պիտի Չցուցաբերէ Լիբանանին
ԱՄՆ Լիբանանի առողջապահութեան
նախարարութեան օգնութիւն պիտի
չցուցաբերէ քորոնա ժահրին դէմ իր
պայքարին աշխատանքին մէջ ըսաւ
Տէյւիտ Շէնքըր ԱՄՆ Մերձաւոր Արեւելքի
հարցերով պետական քարտուղարին
օգնականը: Ան այս բանին, որպէս
պատճառ նշեց Կառավարութեան
Հըզպալլայամէտ ըլլալը:
Այս բանին հակառակ ԱՄՆ կը շարունակէ մարդասիրական օգնութիւն
ցուցաբերել ոչ կառավարական կազմակերպութիւններու միջոցաւ:

Միջնակարգի (Պրէօվէի) Քննութիւնները
Չեղարկուեցան
Լիբանանի մէջ 2019-2020 կրթական տարեշրջանին ծիրէն ներս Միջնակարգի՝ (Պրէօվէի) քննութիւններ պիտի չկայացուին։
Այս մասին յայտնեց Լիբանանի կրթութեան նախարար՝ Թարէք Ալ Մաժզուպ։
Նշենք, որ նախարարը այս որոշումը առած է հաշուի առնելով Քորոնա Ժահրի
հետեւանքով երկրին մէջ առկայ դրութիւնը։
Աւելի եւս լուսաբանելու համար իր որոշումը, Լիբանանի կրթութեան
նախարարը այսօր՝ մամլոյ ասուլիս մը պիտի տայ։
Նշենք, որ Պաքալորէայի քննութեանց ճակատագրին մասին տակաւին
նորութիւն մը չկայ:

112 Վարակակիրներ Երէկ Գրանցուեցան.
Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» ժահրով Վարակուածներու
Ընդհանուր Թիւը՝ 2884
Հայաստանի մէջ, 7 մայիսին, ժամը 11:00-ի
դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 2884
դէպք, որոնցմէ 1185-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 1648 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 28
017 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 102 նոր դէպք եւ 50 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 42 (աւելցած է եւս 2-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 78 եւ 66 տարեկան տղամարդիկ եւ ունեցած են
ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ։
Արձանագրուած է մահուան եւս 2 դէպք, երբ հիւանդներու մօտ հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային վարակ, սակայն մահը վրայ հասած է այլ հիւանդութեան
պատճառով։ Այդ դէպքերու ընդհանուր թիւը 9 է։

ՄԱԿ-ի Մէջ Տարածուած է Արցախի Հանրապետութեան
ԱԳՆ Յուշագիրը
Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան
մէջ
որպէս
պաշտօնական փաստաթուղթ
տարածուած է Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութեան յուշագիրը
/https://undocs.org/ru/A/74/771/`
հասցէագրուած կազմակերպութեան Գլխաւոր քարտուղարին`
1992-ի Փետրուարին ատրպէյճանական զինուած կազմաւորումներէն Խոջալուի ազատագրման ժամանակ
տեղի ունեցած իրադարձութիւնները կեղծելու Ատրպէյճանի չդադրող
փորձերու առնչութեամբ:
Այս մասին «Եռագոյն»-ը կը տեղեկանայ Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութենէն:
Շար. Էջ 08

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3898736 (500.2 /1 միլիոն), մահացած են 257295 (34.6/1 միլիոն), բուժուած են 1333907 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 784, մահացածներ` 25, բուժուած` 220
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 2619, մահացածներ` 42, բուժուած` 1185
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 81354 նոր վարակուածներ, 4711 նոր մահացածներ
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն Իրականացրել Է
Երկու Հարիւր Ութսունութ Միլիոն ՀՀ Դրամի Աջակցութեան Ծրագրեր
Մայիսի 5-ին Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
նախագահութեամբ, տեղի ունեցաւ եպիսկոպոսների հաւաք։
Ժողովին ներկայացուեց կարիքաւոր ընտանիքներին ի նպաստ
Մայր Աթոռի եւ թեմերի կողմից
իրականացուող սոցիալական
աջակցութեան
ծրագրերի
ընթացքը։

Ըստ այդմ՝ մարտի 13-ից մինչեւ
մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատուածում Սուրբ Էջմիածնի
միջոցներով, սփիւռքեան թեմերից եւ անհատ բարերարներից
ստացուած նուիրաբերութիւնների շնորհիւ Մայր Աթոռն իրականացրել է աջակցութեան
ծրագրեր, որոնց ընդհանուր
արժէքը կազմել է 288.000.000
(երկու հարիւր ութսունութ միլիոն)
ՀՀ դրամ գումար։
ա. Սոցիալական ոլորտ
Սոցիալական ծրագրերի ընդհանուր արժէքը կազմել է 134.400.000
(հարիւր երեսունչորս միլիոն չորս
հարիւր հազար) ՀՀ դրամ։
1. 20.000.000 (քսան միլիոն)
ՀՀ դրամ փոխանցուել է քորո-

նավիրուսի դէմ պայքարի նպատակով բացուած պետական հաշուեհամարին,
2. 100.600.000 (հարիւր միլիոն
վեց հարիւր հազար) ՀՀ դրամ գումար յատկացուել է պարէնային
ծրագրին։ Հայոց Եկեղեցու կողմից
այս շրջանում պարէնային սննդի
փաթեթներ են բաշխուել շուրջ 3828
ընտանիքի (17563 անձ), այդ թւում՝
- Մայր Աթոռի եւ ՀԲԸՄ հովանու
ներքոյ գործող բարեգործական հինգ
ճաշարանների 900 շահառուների,
- Էջմիածնի քաղաքապետարանի հետ համագործակցաբար 268
ընտանիքի,
- Հայաստանի եւ Արցախի թեմերի
միջոցով՝ 3327 ընտանիքի,
- Քրէակատարողական հիմնարկների հոգեւոր տեսչութեան միջոցով՝
դատապարտեալների 114 ընտանիքի,
3. 13.800.000 (տասներեք միլիոն ութ
հարիւր հազար) ՀՀ դրամ գումարի աջակցութիւն է ցուցաբերուել
թեմերում սպասաւորող քահանաների ընտանիքներին։
բ. Առողջապահական ոլորտ
30.600.000 (երեսուն միլիոն վեց
հարիւր հազար) ՀՀ դրամի ձեռք
են բերուել անհրաժեշտ բժշկական
սարքաւորումներ ու պարագաներ

եւ փոխանցուել ՀՀ Առողջապահութեան նախարարութեանը։

գ. Կրթական ոլորտ
1. 83.000.000 (ութսուներեք միլիոն)
ՀՀ դրամով ձեռք են բերուել 1600
պլանշետներ հեռաւար կրթութեանն
աջակցելու նպատակով։ 1300-ը
տրամադրուել է ՀՀ Կրթութեան,
գիտութեան,
մշակոյթի
եւ
սպորտի
նախարարութեանը
համապատասխան
բաշխման
համար, 300 պլանշետ Մայր
Աթոռի Քրիստոնէական դաստիարակութեան կենտրոնի կողմից
յատկացուել է «Էօռնեկեան» հանրակրթական դպրոցի սաներին։
2. 40.000.000 (քառասուն միլիոն)
ՀՀ դրամ յատկացուել է Կալկաթայի
Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող
աշակերտների եւ մանկավարժների Հայաստան փոխադրութեան
կազմակերպման համար։
Ժողովի ընթացքում քննարկուեցին նաեւ համավարակի յաղթահարմանն ուղղուած նոր ծրագրերի
հնարաւորութիւնները։
Վերջում Ամենայն Հայոց Հայրապետը, քաջառողջութեան իր
բարեմաղթանքները փոխանցելով
ներկաներին,
ընդգծեց,
որ

Հայաստանեայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին իր հոգեւոր
դասով պիտի շարունակի կարելին անել՝ այս իրադրութեան
մէջ զօրակցութիւն բերելով
իր հաւատաւոր զաւակներին
Հայաստանում, Արցախում եւ
սփիւռքի համայնքներում։ Նորին
Սրբութիւնը վերահաստատեց, որ
մշտական կապի մէջ է բոլոր թեմերի առաջնորդների հետ եւ հաղորդ
համավարակի հետեւանքներով առաջացած կարիքներին՝
դրանց յաղթահարման գործում
կարեւորելով նաեւ համայնքներում եկեղեցականների հովուական խնամատարական գործունէութեան աշխուժացումը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
կարեւոր նկատեց, որ սահմանափակումների
մասնակի
վերացման ներկայ պայմաններում մեր ժողովրդի կողմից
դրսեւորուի առաւել զգաստութիւն եւ պատասխանատուութիւն
համավարակի կանխարգելման
բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների եւ պատկան կառոյցների
պահանջների կատարման հարցում եւ գերակայի քրիստոնէական սէրն ու հոգատարութիւնը
միմեանց հանդէպ։
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Տեսակէտ

Սփիւռքակեդրոն Կը Նշանակէ՝
Արեւմտահայաստանակեդրոն
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Մ

եր երեք տարբեր սփիւռքներէն (պատմական առումով՝ նախաեղեռնեան, յետ-եղեռնեան եւ յետ-անկախութեան), այս գրութեան մէջ,
մենք պիտի խօսինք յետ-եղեռնեան մեծագոյն սփիւռքին մասին։ Այս
նախնական ճշդումը անհրաժեշտ է, որովհետեւ՝ իրարմէ պատմականօրէն
տարբեր սփիւռքները եւս, իւրաքանչիւրը բաղկացած է իրարմէ տարբեր
այլ սփիւռքներէ. Աշխարհագրական, մշակութային ու վարչակարգային
առումներով։
Ուրեմն, յետ-եղեռնեան գլխագիր ՍՓԻՒՌՔ-ը Տարագիր Արեւմտահայութեան
պարտադրուած «հայրենիք»ն է։ Հետեւաբար, անոր պարտադրուած է նաեւ
պայքարիլ հարազատ հայրենիք վերադառնալու համար, եւ՝ մինչ այդ լուսաւոր
օրը՝ պայքարիլ նաեւ պահպանելու իր ազգային ինքնութիւնը ճակատագրին
պարտադրած «հայրենիք»ին մէջ։ Եւ այս հայապահպանումին համար ալ՝
ան հարկադրուած է հետեւելու նաեւ ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ արեւելումին։
Այս անգամին ալ, որպէսզի կարողանայ կազմակերպել աշխարհացրիւ ու
բազմահպատակ արեւմտահայերու բեկորները կեդրոնական կառոյցի մը
մէջ՝ տիրութիւն ընելու համար Տարագիր Արեւմտահայութեան Սփիւռքին
վրայ, կասեցնելու կամ գէթ՝ դանդաղեցնելու համար անոր համակողմանի
ՆԱՀԱՆՋ-ը, լուծելով այս նահանջին խնդիրներն ու դժուարութիւնները՝
կարելի եղած չափով…։ Այլ խօսքով՝ սիզիֆեան աշխատանք մը կը պահանջէ
այս Սփիւռքը։
Իսկ այս ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ արեւելումը ազատ կամ նախասիրական
ու կամայական ընտրանք մը չէ, այլ՝ պարտադրական պատմական
հրամայական անհրաժեշտութիւն մը՝ անխուսափելի եւ անշրջանցելի…։
Եւ այս պատմական հրամայական անհրաժեշտութեան գիտակցելու համար
ալ՝ ան պարտի երբեք չմոռնալ իր Տարագրեալի Իրաւավիճակը, եւ
չգործել ու չապրիլ իբրեւ Տարաբնակ մը, կամ Զբօսաշրջիկ մը, որ
իր Արեւելահայաստան այցելութիւնները կը նկատէ զբօսաշրջութիւն,
դառնալով՝ աշխարհաքաղաքացի մը, որ մոռցած է իր Տարագրեալ
Արեւմտահայու ինքնութիւնը (այսինքն՝ Հայու ինքնութիւնը)։
Այս մոռացումը կը յանգի համայն Տարագիր Արեւմտահայութեան համակողմանի նահանջին՝ աստիճանաբար եւ անզգալաբար. ինչ որ համազօր է
ինքնացեղասպանութեան՝ ամբողջացնելով 1915 թուի Հայասպանութիւնը…։
Իսկ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը նախապայման կը նկատէ
արեւմտահայ բեկորներու պատմական յիշողութիւնը իբր հայեր, այս
բեկորներուն տալու համար միասնական ժողովուրդի մը իրաւավիճակը,
որուն շնորհիւ միայն կրնան իրաւականօրէն պահանջատէր ներկայանալ
Հայ Հողային Դատին…։
Կը կրկնենք. ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ արեւելումը անհատական տեսակէտ
չէ, անհատական ազատ ընտրանք չէ. այլ՝ ճակատագրի բերումով,
Տարագիր Արեւմտահայութեան պարտադրուած հաւաքական վարքագիծ
է… որուն համար աշխատիլն ու պայքարիլը սակայն, Տարագիր Հայ
Անհատին ազատութիւնը ոչ թէ միայն չի՛ կաշկանդեր, այլ ընդհակառակը՝
կ՚ազատագրէ զինք հայրենազրկեալի յոռետեսութենէն, քանի որ իր այս
աշխատանքին ու պայքարին շնորհիւ է միայն, որ կ՚ազատագրուի
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Արեւմտահայաստանը եւ հետեւաբար ինք…։ Որովհետեւ՝ հայրենազրկեալ
անհատը ազատ անձ մը չէ, եւ անոր ազատագրութեան ուղին աշխատիլ ու
պայքարիլն է Արեւմտահայաստանի ազատագրութեան համար, երբ ինք եւս
պիտի դադրի հայրենազրկեալի իրաւավիճակէն, ու դառնայ ազատ մարդ։
Աս ճշմարտութեան լոյսին տակ, հարց չէ թէ՝ քանիներ հաւանութիւն պիտի
տան այս ուղիին. այլ հարց է թէ՝ քանիներ յանձնառու պիտի ըլլան քալելու
այս ուղիէն, որ անշուշտ շատ աւելի դժուարին յանձնառութիւն մըն է քան
Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական, ապաքաղաքական ու անբովանդակ
ճանաչումը ձեռքբերելու կամ մուրալու յանձնառութիւնը։
Ուրեմն. այս երկրորդ կարգի յանձնառուները փախուստ կու տան աւելի
դժուարին յանձնառութենէն, եւ այս վերջինները չեն կրնար Յարութիւն
Սվաճեանի դատապարտած «սոֆոմորիա»ներու սոփեստութիւնը ընել,
ըսելով թէ՝ իրենք երբ լոկ բարոյական ճանաչումը կ՚ուզեն, լռելեայն ուզած
կ՚ըլլան նաեւ Հողային Դատին ճանաչումը… յետ առաջին ճանաչումին։
Ասիկա անհեթեթ սոփեստութիւն է, որովհետեւ՝ անոնք, որոնք լոկ բարոյական ճանաչումը կու տան, արդէն հրաժարած կ՚ըլլան Հողային Դատը ճանչնալու յանձնառութենէն։ Քանի որ այս վերջինը քաղաքական բովանդակալից
ճանաչում մըն է, եւ քաղաքական մարդիկն ու դիւանագէտները՝ իրենց
ճանաչումին մէն մի բառը կշռած կ՚ըլլան միլլիկրամներով, նանոներով, եւ
չափած կ՚ըլլան օլիկոներով։
Տարագիր Արեւմտահայութեան աշխարհացրիւ ու բազմահպատակ
բեկորներուն գերխնդիրն է Հայապահպանումը, որուն՝ մեր հաստատ
համոզումով, միակ շօշափելի նպատակը կրնայ ըլլալ Հայ Հողային
Դատին հետապնդումը։ Որովհետեւ՝ Սփիւռքը զրկուած է հայրենի հողին
վրայ համախումբ ապրելու եւ օտար ազդեցութիւններէ զերծ մնալու
բնական պայմաններէն։ Ինչ որ անխուսափելի եւ այլընտրանք չունեցող
հրամայական անհրաժեշտութիւն կը դարձնէ ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ արեւելումն
ու աշխատանքը, մանաւանդ այսօր՝ երբ Սփիւռքը բազմակողմանիօրէն
նահանջած է (ահազդու չափերով) եւ գրեթէ անդառնալի՞ կերպով…։
Այսօր՝ Սփիւռքի յառաջապահ ուժերու փոքրամասնութիւնը կը գտնուի ահազանգային վիճակի մէջ։ Յաւելեալ ա՛յն պատճառով, որ Արեւելահայաստանի
վարչակարգը այսօր՝ չունի երէկի իր հզօրութիւնը, եւ չի կրնար փոխարինել
Հայկական Սովետական, Սոցիալիստական Հանրապետութիւնը, եւ տակաւին կարողացած չէ իրականացնել հայրենադարձը՝ իրմէ հայրենաթողներուն…։
Եւ քանի որ «Հայաստանակեդրոն» բառակապակցութեան գործնական
իմաստը Արեւելահայաստանակեդրոն կը նշանակէ, եւ ոչ թէ կ՚ընդգրկէ
Միացեալ Հայաստանը… ուրեմն, ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ արեւելումը՝
Արեւմտահայաստանակեդրոն է… որ չի կրճատեր Միացեալ
Հայաստանը իր կազմին մէջ (ինչպէս է պարագան «Հայաստանակեդրոն»
բառակապակցութեան, որ ոչ միայն խաբուսիկ է, այլեւ՝ պարտուողական,
անձնատուական, ամօթալի եւ աններելի)։
Տարագիր Արեւմտահայութեան կազմակերպութիւնները իրաւունքը չունին հակադրուելու կամ մերժելու ՍՓԻՒՌՔԱԿԵԴՐՈՆ արեւելումը, որ
Արեւմտահայաստանակեդրոն է։ Որովհետեւ՝ իրաւունքը չունի մոռացութեան տալու գրաւեալ բայց ազատագրելի Արեւմտահայաստանը,
հրաժարելով՝ Հայ Հողային Դատէն, Արարատէն…։ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Սովետական
Սոցիալիստական Հանրապետութիւնը՝ Արեւելահայաստանի, մոռացութեան տուած չէր Արեւմտահայաստանը, եւ՝ իր պետական բերբին կեդրոնական մեծագոյն մասին մէջ զետեղած էր Արարատը վեհանիստ…։ Եւ՝ հակառակ
Թուրքիոյ բողոքներուն՝ Մոսկուայի մօտ, Սովետ Միութեան կեդրոնական
իշխանութիւնը կտրուկ կերպով մերժած էր այդ թրքական բողոքները, եւ՝
հաստատ մնացած էր Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան դիրքին վրայ, որ
միակը եղած էր օտար պետութիւններուն մէջ, որ հրապարակած էր 11
Յունուար 1918 թուին իր Դեկրետը՝ Արեւմտահայաստանի անկախութեան
մասին…, ինչ որ հետեւողական ու տրամաբանական շարունակութիւնն
էր Ցարական ալ Ռուսաստանի 1878 թուի կեցուածքին, որ Թուրքիոյ
պարտադրած էր Սան-Սթեֆանոյի դաշնագրի Յօդ. 16-րդը։
Տարագիր Արեւմտահայութեան Սփիւռքի կազմակերպութիւններու անվայել
է մոռացութեան տալ Արեւմտահայաստանի ժառանգ Սփիւռքը, եւ որդեգրել
Սփիւռքը անտեսող եւ Միացեալ Հայաստանը Արեւելահայաստանի մէջ
սեղմող ու փոքրացնող արեւելումը… անտէր եւ անտիրական թողլով հայրենազրկեալ Սփիւռքը, որ կը կարօտի ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ աջակցութեան,
զօրավիգի եւ գուրգուրանքի…
Պարոնայք «Հայաստանակեդրոն»ականներ, ձեր առաջնահերթ անելիքը՝
Սփիւռքի մէջ, ուր ձեր բնական ու հայասիրական անելիքը կը գտնուի…
կատարա՞ծ էք լիովին, որ կը յաւակնիք՝ ունեցած ըլլալ նաեւ, անելիք՝
Արեւելահայաստանի մէջ։
Շար. Էջ 06
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Վարդանեան Եղբայրները Հազար
Բուժաշխատողի Հաշուին 200,000-ական
Դրամ Փոխանցած Են

Բարերարներ Միքայէլ եւ Կարէն
Վարդանեանները 200 միլիոն
դրամ յատկացուցած են այն
բուժաշխատողներուն,
որոնք
«քորոնա» ժահր համավարակի
դէմ պայքարին առաջնագիծի վրայ
կը փրկեն հազարաւոր կեանքեր:
Այս մասին կը տեղեկանանք
PanArmenian.net-էն
Երեւանի եւ մարզերու հազար

Երգով Շնորհակալութիւն
Հայ երգիչներն ու դերասանները
երգով շնորհակալութիւն կը յայտնեն
Հայաստանի բուժաշխատողներուն։
Այսպէս, խումբ մը երգիչ-երգչուհիներ, դերասան-դերասանուհիներ
երգով շնորհակալութիւն կը յայտնեն
բոլոր բուժաշխատողներուն, որոնք
համավարակի այս ծանր օրերուն
անձնուիրաբար կ՚աջակցին մարդոց
ու կ՚օգնեն անոնց, որպէսզի անոնք
վերագըտ-նեն իրենց առողջութիւնը։
«Շնորհակալ ենք» երգի հոլովակը
արդէն համացանցի վրայ է։
Նախագիծի բեմադրիչն է Արա

Պաղտասարեան, երաժշտական
բեմադրիչը՝ Էտկար Ալեքսանեան,
իսկ բեմադրողը՝ Յարութ Շատեան:
Նախագիծի մասնակիցներն են՝
Արփի Գաբրիէլեան, Սիլվա Յակոբեան, Էրիք Կարապետեան, Սարգիս
Աւետիսեան, Քրիստինէ Պեպելեան,
Եանա Յովհաննիսեան, Գոռ Եփրեմեան, Միհրան Ծառուկեան, Սարգիս
Գրիգորեան, Մանօ Գրիգորեան, Եւա
Գրիգորեան, Եանա Սուիթ, Ռուբէն
Ճաւատեան:
Բեմադրողն է Հրաչ Մանուչարեան:

բուժաշխատողէն իւրաքանչիւրի
հաշուին փոխանցուած է 200,000ական դրամ:
Վարդանեան եղբայրները, նախապէս, 100 միլիոն դրամ փոխանցած
էին «քորոնա» ժահր հիւանդութեան
կանխարգելման եւ յաղթահարման ուղղուած գանձապետական
հաշուին:

Հայրենի Տուեալներ

Հայաստանը Գրանցած է Freedom House-ի Զեկոյցի Պատմութեան Մէջ
Ժողովրդավարացման Ամենաբարձր Ցուցանիշը

«Freedom House» իրաւապաշտպան
կազմակերպութիւնը յետխորհրդային երկիրներու ժողովրդավարութեան բարելաւման վերաբերեալ իր
զեկոյցին մէջ բարձր գնահատած է
Հայաստանի վերջին երկու տարիներու ձեռքբերումները այս ոլորտէն
ներս: Այս մասին կը տեղեկանայ
Armenpress.am-էն։
Ամերիկեան հանրայայտ իրաւապաշպան կազմակերպութիւնը
իր «Անցումային երկիրներ 2020»
զեկոյցի հրապարակման առնչութեամբ ընդգծած է, որ Հայաստանը
արձանագրած է զեկոյցի պատմութեան մէջ ժողովրդավարութեան

բարելաւման ամենաբարձր երկամեայ ցուցանիշը։
Զեկոյցը նուիրուած է յետխորհդային
եւրասիական 29 երկիրներու մէջ
ժողովրադավարական զարգացումներուն: Կը նշուի, որ Հայաստանը վերջին երկու տարիներուն մեծ
առաջընթաց արձանագրած է
ընտրութիւններու իրականացման
եւ կաշառակերութեան դէմ պայքարի ոլորտներուն մէջ, դատական
համակարգի շուրջ զարգացումները,
սակայն, մտահոգութիւններու տեղ
տուած են զեկոյցի հեղինակներուն:
«Freedom House»-ի գնահատմամբ՝
քաղաքական փոփոխութիւններու,
օրէնքի գերակայութեան եւ համակարգուած կաշառակերութեան
դէմ պայքարի շուրջ հանրային
համաձայնութիւնը հիմք ստեղծած
է Հայաստանի մէջ թաւշեայ յեղափոխութեան համար: Հանրային
այս
պահանջը
պատմական
հնարաւորութիւն է ժոողովրդավարութեան զարգացման առումով:
Զեկոյցը կոչ կ՝ընէ յատուկ
ուշադրութիւն դարձնելու կառավարման համակարգի անցումային

փուլի մէջ գտնուող երկիրներուն՝
առանձնացնելով Հայաստանն ու
Ուքրանիան, որոնք վերջին երկու
տարիներուն արձանագրած են
ժողովրդավարացման
բարձր
ցուցանիշներ: Այս երկիրներու
առաջնորդները այսօր կանգնած
են առանց ժողովրդավարական
չափանիշներու
խախտման
քաղաքացիներու սպասումները
արդարացնելու, վստահութիւնը
պահպանելու եւ փտած համակարգերը փոխելու մարտահրաւէրներու առջեւ:
«Freedom House»-ը կոչ կ՝ընէ
ծրագրային ծաւալուն աջակցութիւն
ցուցաբերելու Հայաստանին օրէնքի
գերակայութեան եւ հիմնարկներու
հզօրացման ուղղութեամբ, ներառեալ դատական ու ոստիկանական
համակարգերու բարեփոխումները:
Թաւշեայ յեղափոխութեան աջակցած
ԱՄՆ-ի ու եւրոպական երկիրներու ծրագրերը պէտք է ներառեն
նաեւ հանրային միասնութեան
պահպանման եւ քաղաքական
բեւեռացման վերացման նպատակներ, որոնք պիտի օգնեն յաջո-

ղութեամբ իրականացնելու այլ բարեփոխումներ:
Զեկոյցը կ՝ընդգծէ՝ եւրոպական եւ
եւրասիական տարածաշրջանին
մէջ աւելի շատ առաջնորդներ
արդէն բաց յարձակում կը գործեն
ժողովրդավարական հաստատութիւններու եւ արժէքներու վրայ:
«Freedom House»-ի նախագահ Մայքլ
Աբրամովիցը կոչ կ՝ընէ արեւմտեան
ժողովրդավարութիւններուն չանտեսելու իրենց հարեւանութեամբ
ընթացող հակաժողովրդավարական գործընթացները, իսկ Միացեալ Նահանգներուն՝ վերստանձնելու իր առաքելութիւնը ժողովրդավարութեան պաշտպանութեան
հարցով: Չբացառելով ժողովրդավարութեան
զարգացման
տեսանկիւնէն իրավիճակի վատթարացումը «քորոնա» ժահր
համավարակին
պատճառով՝
Աբրամովիցը յոյս կը յայտնէ, որ
այս փորձութիւնը ի ցոյց պիտի դնէ
թափանցիկ ու պատասխանատու
կառավարման կարեւորութիւնը՝
պահանջարկ առաջացնելով նոր
փոփոխութիւններու համար:
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Մշակութային Արձագանգ

Պոլսոյ Մէջ Թարգմանուած եւ
Հրատարակուած է Դանիէլ Վարուժանի
«Հացին Երգը» Ժողովածուն
1915թ. Ապրիլ 24-ին ձերբակալուած եւ
մահուան ուղարկուած արեւմտահայ
մեծանուն գրողներղն մէկուն՝ Դանիէլ
Վարուժանի ստեղծագործութիւնները թարգմանուած են թրքերէն։ Այս
մասին կը տեղեկանանք Ermenihaber.
am-էն։
Պոլսահայ
«Արաս»
հրատարակչութիւնը՝ Օհաննէս Շաշկալի
թարգմանութեամբ՝ հրատարակած
է «Հացին երգը» ժողովածուն։
Անդրադառնալով
Վարուժանի
ստեղծագործութեան ու ժողովածուի
թարգմանութեան՝ թրքական «Gazete
Duvar» թերթը գրած է. «Հացի
երգիչը» ապրուստի հիմնական
աղբիւր հանդիսացող գիւղական
կեանքը ծայրաստիճան մանրամասն,

աշխոյժ եւ կրքոտ լեզուով վերածած
է բանաստեղծութեան։
«Հացին երգը» միանգամայն կարելի
է ընկալել «ձօն աշխատանքին» եւ
«ժողովուրդի հացը» իմաստներով»։

Նախագահը Մտադիր է Վերականգնել
Կիւրճիեւի Տունը Գիւմրիի Մէջ
Հայաստանի նախագահ Արմէն
Սարգսեան մտադրութիւն ունի
վերականգնելու կամ նորովի
կառուցելու փիլիսոփայ Գէորգի
Կիւրճիեւի տունը Գիւմրիի մէջ:
Մայիս 5-ին վաստակաւոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշեանի

հետ կայացած հեռախօսազրոյցի
ժամանակ ՀՀ նախագահը ըսած
է, որ «նախանշուած տարածքին
մէջ կը նախատեսուի ստեղծել
մշակութային ինքնատիպ միջավայր, ուր տիրապետող պիտի ըլլան
Կիւրճիեւի ստեղծագործական
ոգին, արժեհամակարգն ու անոր
անտեսանելի ներկայութիւնը»: Ան
ընդգրկուած պիտի ըլլայ հանգիստի
ու ժամանցի ընդարձակ գօտիի մը
մէջ, որուն առանցքը պիտի ըլլայ
Կիւրչիեւի տունը, նշած է Սարգսեան:
Գէորգի Կիւրճիեւ փիլիսոփայ,
երաժշտահան եւ պարուսոյց
էր: Ան ծնած է 1866 թուականին
Ալեքսանդրապոլ (Գիւմրի), մահացած
է 1949-ին Ֆրանսայի մէջ:

Երեւանի Մէջ Մահաթմա Կանտի
Երեւանի մէջ կը տեղադրուի
Մահաթմա Կանտիի յուշարձանը։
Այսպէս, Երեւանի Հալաբեան
եւ Մարգարեան փողոցներու
միջանկեալ զբօսայգիի տարածքին
կը տեղադրուի Մահաթմա Կանտիի
յուշարձանը։ Այս որոշումը առնուած
է Երեւան քաղաքի աւագանիի
4-րդ նստաշրջանի 3-րդ նիստին
ընթացքին։
Զեկուցողը՝ Երեւանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական
գործունէութեան
յատուկ կարգաւորման ծրագրերու
բաժնի պետի պաշտօնակատար
Անդրանիկ Սեդոյեան նշեց, որ

որոշման ընդունման համար հիմք
հանդիսացած է Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարարութեան՝
Երեւանի քաղաքապետին ուղղուած
գրութիւնը։
«Այդ գրութիւնով կ՚առաջարկուի
Հնդկաստանի հոգեւոր առաջնորդ,
համաշխարհային պատմութեան
ականաւոր քաղաքական գործիչ
եւ փիլիսոփայ Մահաթմա Կանտիի
150-ամեակի կապակցութեամբ
Երեւանի մէջ տեղադրել անոր
արձանը: Անոր տեղափոխման,
տեղադրման, ինչպէս նաեւ մնացեալ
բոլոր ծախսերը ըստ գրութեան կը
հոգայ հնդկական կողմը։ Տարածքի

Մեր Կոմիտասը Որբ Չթողուցինք…
Այս տարի, Հայոց Ցեղասպանութեան
105-րդ ամեակը` ըլլայ ան Հայրենիքի մէջ, թէ այլուր, ոգեկոչուեցաւ
տարբեր տարողութեամբ, սակայն՝
պահանջատիրութեան նոյն ուժգին
կամքով ու յանձնառութեամբ, հակառակ թագաժահրին պատճառած
անպատեհութիեանց:
Գանատայի Քեպէգ քաղաքին մէջ,
առտունէ մինչև իրիկուն, Կոմիտասի կիսանդրին եղաւ քեպէգահայերու ժամադրավայրը, որոնք իրենց
ծաղկեփունջերով խոնարհեցան
Կոմիտասին առաջեւ, «Հայր Մեր» մը
արտասանեցին և իրենց յարգանքի
տուրքը մատուցին մեր մէկ ու կէս
միլիոն սուրբ նահատակներու անթառամ յիշատակին:
Առտու կանուխ, քիչ մը խոկալու
եւ աղօթելու համար այցի գացի
Կոմիտասին, եւ ամէն ինչ բնական

էր, կէսօրէ ետք, Արմէնը (Քեպէգահայ
մը), հեռաձայնեց ըսելով, թէ Կոմիտասի շրթունքը ճերմակ ներկած են:
Արմէնը փորձած էր ալքոհոլով մաքրել
ներկը, սակայն՝ չէր յաջողած: Ազնիւ
Քեպէքուհի մը ջուր եւ քիմիական
նիւթեր բերած էր, որպէսզի ներկը
մաքրուի… եւ հարց տուած, թէ
արդեօք հայե՞ր էք…
Ո՞վ եղած է այս արարքը կատարողը,
կարելի՞ է կասկածիլ….
Սակայն, այս տարի եւս մեր Կոմիտասը որբ չթողուցինք…
Քեպէգ

Երեւանի «Ոսկէ Ծիրան» Փառատօնը
Երեւանի «Ոսկէ ծիրան» միջազգային շարժանկարի փառատօնը 2020
թուականին հաւանաբար տեղի կ՚ունենայ նոյեմբերի 1-8 թուականներուն միջեւ։ Այսպէս, այս մասին
հաղորդագրութիւն մը զետեղուած
է փառատօնի «Ֆէյսպուք»ի պաշտօնական էջին մէջ։
«Փառատօնի խումբը այս օրերուն
ձեռնպահ մնաց հապշտապ յայտարարութիւններ ընելէ՝ կապուած
յուլիսի 12-19-ը «Ոսկէ ծիրան»ի
իրականացման հետ, քանի որ թէ՛
Հայաստանի Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի
նախարարութեան, թէ՛ իր բազմաթիւ
հայաստանեան եւ օտարերկրեայ
գործընկերներու, թէ՛ գործընկեր
փառատօներու հետ կը քննարկուէին
զանազան
բեմագրութիւններ՝

առցանց փառատօնէն մինչեւ զայն
յետաձգել յաջորդ տարուան», ըսուած
է գրառման մէջ:
Երկարատեւ
քննարկումներու
արդիւնքին «Ոսկէ ծիրան»ի խումբը
այս պահուն նպատակայարմար
համարած է փառատօնը իրականացնել
2020
թուականի
նոյեմբերի 1-8 թուականներուն: Այլ
ենթադրութիւններ եւս կան, բայց այս
պահուն հաստատուած է նոյեմբերի
1-8 ժամկէտը:
«Յուսանք՝ ամէն ինչ լաւ կ՚ընթանայ:
Այս անգամ մենք յուլիսին նման
արգելքներու չենք հանդիպիր,
բայց յոյս ունինք, որ նոյեմբերին
կ՚իրականացնենք «Ոսկէ ծիրան»
տօնը», նշուած է հաղորդագրութեան
մէջ:

տեղադիրքը համաձայնեցուած է
հնդկական կողմի հետ», նշած է
Սեդոյեան։
Հայաստանի Արտաքին գործոց
նախարարութեան կողմէ ներկայացուած առաջարկը հաւանութեան
արժանացած է Երեւանի գլխաւոր
ճարտարապետի եւ աշխատակազմի ճարտարապետութեան եւ
քաղաքաշինութեան վարչութեան
կողմէ, ինչպէս նաեւ համաձայնեցուած է աշխատակազմի արտաքին
կապերու վարչութեան հետ:
43 «կողմ», 0 «դէմ» եւ 2 «ձեռնպահ»
ձայներով ընդունուած է Մահաթմա
Կանտիի արձանը Երեւանի մէջ
տեղադրելու որոշումը։
Մահաթմա Կանտի Հնդկաստանի՝
Մեծն Բրիտանիայէն անկախանալու

շարժման ղեկավարներէն եւ գաղափարախօսներէն մին էր: Կանտին
որպէս պայքարի միջոց ընտրած
էր խաղաղ ապստամբութիւնը,
պայքարը՝ առանց չարութեան,
կրակոցներու, որոնց ընթացքին
մարդոց միակ զէնքը իրենց կեանքն է:
Երբ անոր յամառ ջանքերու շնորհիւ
1947 թուականին Հնդկաստան
խաղաղ ճանապարհով անկախացաւ Մեծն Բրիտանիայէն,
աշխարհ համոզուեցաւ Կանտիի
գաղափարախօսութեան արդիւնաւէտութեան կապակցութեամբ:
Մահաթմա Կանտիի ծննդեան օրը՝
հոկտեմբերի 2-ը՝ Հնդկաստանի մէջ
կը նշուի իբրեւ ազգային տօն, իսկ
ամբողջ աշխարհի մէջ՝ որպէս «Ոչ
բռնութեան» օր:

àõñµ³Ã / 08.05.2020

Տեսակէտ

Սփիւռքակեդրոն Կը Նշանակէ՝
Արեւմտահայաստանակեդրոն
Սկիզբը Էջ 03
Սփիւռքի ներկայի համակողմանի նահանջը կը փաստէ հակառակը։ Սփիւռքի
ներկայ անկազմակերպ վիճակը կը նմանի Վահան Թէքէեանի նկարագրած
«Փոշի Ազգ»ին։ Եւ եթէ դուք պիտի չըլլաք այս մահաբեր փոշիացումը
կասեցնողները, հապա ո՞վքեր պիտի ըլլան։ Երկնային նախախնամութեան
թողուցած էք ձեր իսկ պարտականութիւնը… կամ՝ Արեւելահայաստանի
իշխանութիւններո՞ւն։
Արեւելահայաստանի իշխանութիւններուն առաջնահերթ անելիքը՝ հայրենաթող իր քաղաքացիներուն հայրենադարձութիւն քաջալերող ու խթանող
պայմաններու ստեղծումն է Իսկ ձեր առաջնահերթ անելիքը՝ Սփիւռքի
նահանջին կասեցումն է։
Ձեր հետեւած արեւելումը «Հայաստանակեդրոն», իբր վախճանական
կայարան կը հասնի՝ Արեւմտահայաստանի եւ անոր մնացեալ սուրբ ու
թանկագին ժառանգ. Սփիւռքի մոռացումն է, եւ՝ գոհանալով Արեւելահայաստանով, զայդ իբր Միացեալ Հայաստան ընդունումը… ինչ որ
բռնագրաւիչ Թուրքիոյ երազած ծրագիրն է՝ մեկնելով այն փրակմաթիկ
տրամաբանութենէն թէ՝ հայոց զիջինք Հայաստանի մէկ փոքր մասը, որպէսզի
այդքանով գոհանան եւ մեզի թողուն Հայաստանի մեծագոյն մասը…։
Այս կէտին վրայ՝ հարցում մը ինքզինք կը պարտաւորեցնէ։ Արդեօ՞ք
Արեւելահայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ 1919 թուին, այս փոքր
մասը Միացեալ Հայաստան հռչակելու որոշումի ետին թաքնուած չէ՞ր
թուրքերու այս փրակմաթիկ ծրագիրը…։ Քանի որ, արդէն տարի մը առաջ
(1918-ին), Պաթումի ստրկական դաշնագիրը կը պարտադրէր հայոց՝
Արեւելահայաստանը հռչակել անկախ Հայաստանի Հանրապետութիւն…։
Հայաստանի մէկ փոքր մասը «Հայաստան», ապա նաեւ՝ «Միացեալ
Հայաստան» հռչակող իշխանութիւնը՝ եթէ երէկ այս ստրկական
դասալքութիւնն ու անձնատւութիւնը Թուրքիոյ առջեւ միայն կրնար
բացատրել կամ պատճառաբանել, եւ ոչ թէ արդարացնել թէ՝ այս երկու
քայլերը Թուրքիոյ պարտադրածը չէին, այլ՝ ընդհակառակը, կը մեկնէին
այս բնազանցական ու կամապաշտական մտածելակերպէն, թէ՝ այսօր
սկսելով Հայաստանի մէկ փոքր մասը Միացեալ Հայաստան նկատելով,
հիմը կը դնենք անկախ Հայաստանին, եւ վաղը՝ կ՚ազատագրենք մեծ մասն
ալ… եւ այս փոքր մասը խարիսխը եղած կ՚ըլլար ամբողջին՝ նախատիպը
Միացեալ Հայաստանին։ Բայց այսօր՝ դար մը վերջ ալ, իրականացած չէ
այդ ցնորամիտ կամապաշտութիւնը։ Ընդհակառակ. կը շարունակուի
Արեւմտահայաստանի եւ Սփիւռքի անտեսումը։ Հայ Հողային Դատի
պահանջատիրութեան փոխարէն կը շարունակուի լոկ Ցեղասպանութեան
սոսկ բարոյական ճանաչումի պահանջատիրութիւնը…։
Բնազանցական ու Շոփենհաուերի կամապաշտական մտածելակերպը՝
հակագիտական, վերացական, ենթակայական ու ոչ-առարկայական մտածելակերպ մըն է, որ կը դաւանի թէ կամենալը՝ միշտ ու միշտ կարենալ է, անկախաբար մեզմէ դուրս գտնուող առարկայական ժխտական
պայմաններէն… ինչ որ էապէս անհեթեթ մտածելակերպ մըն է։
Հետեւաբար, «Միացեալ Հայաստան»ը հռչակող իշխանութեան երէկի
հաւանական, այլ ոչ արդարացուցիչ այսպիսի բացատրութիւնը այսօր
չի կրնար տալ, ծածկելու համար իր վրան բաց դասալքութիւնը եւ
անձնատւութիւնը՝ Թուրքիոյ փրակմաթիկ ծրագրին դիմաց… քանի որ
փաստուած է, որ այդ բացատրութիւնը՝ ինքնախաբէական, շինծու
պատմագրութիւն մըն է (պատմաշինարարութիւն)…։
Վերյիշեցումի կարգով ըսենք, թէ՝ թուրքերը (յաջող դիւանագէտներ)
իրենց այս փրակմաթիզմը գործադրեցին 1920 թուին, Սեւրի Դաշնագրի
կապակցութեամբ, զոր սկիզբը փորձեցին մերժել ստորագրել հրամցուած
նախագիծը եւ փոփոխուած տարբերակ մը առաջարկեցին, զոր Դաշնակիցներէն լիազօրուած Ֆրանսայի վարչապետը (Alexandre Millerand)
կտրականօրէն մերժեց եւ ազդարարեց՝ Թուրքիա պարտաւոր է նոյնութեամբ
եւ առանց ոչ մէկ այլեւայլի ստորագրելու նախագիծը, այլապէս… խորհրդակէտ։ Այս խորհրդակէտերը՝ Օսմանեան Պետութեան յատենի վարչապետը
(Մէհմէտ Ատիլ Ֆատէլ Պէյ) բացատրեց Սուլթանին (Մէհմէտ Ուահիտետտին
Զ.) եւ ըսաւ. «Մեր շահերը կը թելադրեն, որ այսօր՝ զիջինք մեր կարգ մը
տարածքները… որպէսզի չկորսնցնենք բոլորը… վաղը»։ Եւ Սուլթանը

06
համոզուելով՝ ոչ միայն 10 Օգոստոս 1920-ին ստորագրեց Սեւրը, այլեւ՝ 25
Օգոստոսին վաւերացուց զայն։
Թուրքիա հարկաւ 1920-ին ստիպուած էր այսպիսի փրակմաթիկ զիջումին դիմելու… բայց Հայաստանի իշխանութիւնը, բնա՛ւ ստիպուած չէր
խոնարհելու տկարացած Թուրքիոյ ազդարարութեան առջեւ… երբ 1918-ի
Մայիսին արդէն, Ռուսաստանի մէջ յաղթանակած էր Արեւմտահայաստանի
անկախութիւնը հրամանագրող Յեղափոխութիւնը, որ վճռական կռիւ ալ
շղթայազերծած էր Փանթուրքիզմի ծրագրին դէմ Կեդրոնական Ասիոյ մէջ
ջախջախելով Էնվեր Փաշայի ղեկավարած «Պասմաչիական» ուժերը… ապա
նաեւ՝ երբ Մայիսի 26-ին, Աղեքսանդրապոլի Ճակատամարտին մէջ, Վեհիպ
Փաշա կը նահանջէր հայոց յաղթանակին հետեւանքով…։ Եւ ուրեմն, այս
պայմաններուն տակ, Հայաստանի իշխանութիւնը՝ առաւել ապահովութեան
համար, կրնար յարիլ Ռուսական Յեղափոխութեան կողմին, եթէ՝ պուտ մը
կամ պճեղ մը յեղափոխական ոգի ունեցած ըլլար…։ Բայց այդ իշխանութիւնը՝
ընդհակառակը, յարեցաւ Թուրքիոյ պարտադրած փուճ «անկախութեան»
կողմին։ 1921 թուի Փետրուարին, արկածախնդրօրէն յարեցաւ հակայեղափոխութեան կողմին… Հայաստանի եւ Հայութեան համար մեծապէս
աղիտալի հետեւանքներով…։
Հետեւաբար, երանելի պիտի ըլլար, որ 1908-1918 երկարող տասնամեակին,
աշխարհի եւ մասնաւորաբար հայ ժողովուրդին համար ճակատագրական բախտորոշ տարիներուն, «խաբուիլ սիրող» (ռամկավար ղեկավար
Ստեփան Տեփոյեանի բառերով) մեր ժողովուրդին քաղաքագիտական
ու հասարակագիտական մշակոյթի յետամնացութեան հետեւանքով,
նոյն այդ իշխանութեան վիճակուած չըլլար թէ՛ Արեւելահայաստանի եւ թէ
Արեւմտահայաստանի քաղաքական ղեկավարութեան բարդ ու դժուարին
պաշտօնը…։ Իր մեծամասնութեամբ խաբուիլ սիրող ժողովուրդ մը՝
տակաւին լիովին հասած չըլլար ժողովուրդի մակարդակին, այլ կը մնայ
ամբոխ մը… որ կը հետեւի ամբոխավար ղեկավարներու, փոխանակ
հետեւելու յեղափոխական ու ժողովրդահայրենասէր ղեկավարներու եւ
դիւրաւ կը խանդավառուի զգացականօրէն, փոխանակ զգաստանալու
բանականօրէն՝ յեղափոխական ղեկավարներու վարքագիծէն…։ Որովհետեւ
ամբոխին շունչը կարճ կ՚ըլլայ եւ կրնայ միայն ըմբոստանալ ու շուտով
հանդարտիլ, չի կրնար հետեւիլ երկար շունչ պահանջող յեղափոխութեան,
որ կը պահանջէ նաեւ՝ հաւաքական, ոչ-անհատական, կազմակերպուած
ու կարգապահ աշխատանք ու պայքար, որուն ատակ չէ ըմբոստ անհատը։
Լեւոն Տէր Պետրոսեանի շարժումը ամբոխավարական էր (այսինքն՝
օխլոկրատիա), եւ անոր հետեւորդները՝ Երեւանի հրապարակներու վրայ
ամբոխներ էին, որոնք կրնային միայն քարուքանդ ընել Արեւելահայաստանի
Սոցիալիստական Բ. Հանրապետութիւնը, եւ չէին կրնար պահպանել Սովետ
Հայաստանի նուաճումները գէթ, ալ ուր մնաց որ կարենային նոր նուաճում
մը արձանագրել…։ Կար ծաղրանկար մը, որ կը խտացնէր օխլոկրատներու
ողջ կատարածը.
Քաղաքացի մը ծառ մը կը ջարդէր։ Ոստիկանի մը հարցումին, թէ՝ «ի՞նչ ես
անում ախպեր ջան», օխլոկրատը կը պատասխանէր. «Վա՞տ բան եմ անում։
Ջարդում եմ կոմունիստների տնկած ծառը…»։
Ի՞նչով բացատրել հայութեան մեծամասնական զանգուածին չհետեւիլը՝
օրինակ Արմենական Կուսակցութեան, կամ Հայ Կոմկուսին, որոնք
ճշմարտապէս ժողովրդահայրենասիրական ու յեղափոխական կուսակցութիւններ էին, եւ ոչ թէ կարծեցեալ… եւ հետեւեցան ամբոխավար
կուսակցութեան, որ ճշմարտապէս յեղափոխական չէր։
Այս բազմաշերտ հարցումին սպառիչ պատասխանն ալ բազմաշերտ է։
Շերտերէն մէկուն պատասխանն է՝ գերմանահպատակ հրեայ հակա-սիոնական մարքսական հոգեվերլուծաբան Էրիք Ֆռոմմը (Eric Fromm), իր մէկ
հոգեվերլուծական գիրքին մէջ, որուն խօսուն խորագիրն է “Fear of Freedom”
(Ազատութեան Վախը)։ Ֆռոմմ, Սիկմընտ Ֆրէօյտի դպրոցին կը հետեւէր
սկիզբը, յետոյ հեռացաւ՝ շեշտակի թեքում մը կատարելով դէպի մշակոյթ եւ
հասարակագիտութիւն եւ մասնագիտացաւ մարդկային զանգուածներու
հոգեվերլուծումին մէջ, չգոհանալով Ֆրէօյտի դպրոցին սահմանափակուած
ըլլալէն՝ լոկ սեռային մարզին մէջ։
Ուրեմն. զանգուածներու հոգեվերլուծաբանը եզրակացուցած է, թէ՝ Հիթլէրի
ժողովրդականութիւնը արդիւնքն էր՝ մասնաւորաբար, այն գերմանացիներու համակրանքին, որոնց հոգեկան կերտուածքը ստրկական էր եւ ոչ
յեղափոխական, եւ տիրապետուելու մէջ միայն ապահով կը զգային ու
կը վախնային ազատութենէն… ինչ որ գիրքին խորագիրն է։ Ֆռոմմ նաեւ
կը ճշդէ, թէ Հիթլէրի հետեւորդներուն մեծ մասը կը պատկանէին մանրքաղքենի դասակարգին, եւ ոչ թէ բանուոր դասակարգին։
Այսքանը բա՛ւ է կը կարծենք եւ աւելի՝ ցաւ…։ Անցնինք։
Շար. յաջորդ թիւով
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Ճամբորդութիւն՝ Դէպի Կաուտիի Աշխարհը
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Դեղնել եմ խընկիդ նման,
գունատել եմ զէտ ըզզաֆրան.
Չի գիտեմ՝ քո սէ՞րդ արել,
թէ՞ եկել է օրս ի մահուան:
Ասցին, թէ դու դեղ ունիս
տուր ինձ, որ կենդանամ.
Թէ չէ՝ կու մեռնիմ, գընամ,
գան ասեն քեզ մարդասպան:

Ք

որոնաժահրի
համաճարակը
կը
շարունակէ զբաղեցնել ամբողջ աշխարհի
օրակարգը։ Զանգուածային լրատուութեան
միջոցները ողողուած են քորոնաժահրի մասին
լուրերով՝ առողջապահական, տնտեսական
վերլուծութիւններով։ Թէեւ համաճարակի թափը
անկում արձանագրած է կարգ մը երկիրներու
մէջ, սակայն համաճարակի ստեղծած խուճապն ու վախը կը շարունակէ տարածուիլ
ամէնուրեք։ Մարդիկ «բանտարկուած» են իրենց
բնակարաններուն մէջ եւ սկսած են վախնալ
նոյնիսկ իրենց տան դուռը բանալու։
Համաճարակի հետեւանքով իրենց նախկին
«երանգ»ը կորսնցուցած են աշխարհի կարեւոր
նշանակութիւն ունեցող ու ամենազբօսաշրջային
քաղաքները, որոնց գրեթէ բոլորը դարձած են
«ուրուականներու քաղաք»ներ։
Մեր ապրած ժամանակամիջոցը քանի որ
փորձագիտութեան դար կը համարուի, մենք ալ
մեր բոլոր կարիքները կը փորձենք դիմագրաւել
համացանցէն։ Տնային պայմաններու ներքեւ
շատեր կը դիմեն համացանցի, գոնէ մասամբ
յագեցնելու համար իրենց սորվելու եռանդը։
Ճամբորդել փափաքողներ ալ միայն առցանց
հարթակներու վրայով ակամայ «կը շրջագային»
զբօսաշրջային վայրերու մէջ։
Համացանցի շնորհիւ կարելի է ծանօթանալ
արուեստի իւրայատուկ նմոյշներուն, տաղանդաւոր երաժիշտներու, բանաստեղծներու ու
գրողներու ստեղծագործութիւններուն, նաեւ
ճարտարապետներու իւրայատուկ հրաշալիքներուն։
Ճարտարապետութեան
ոլորտին
մէջ
«տաղանդաւոր» բառը շատ աւելի քիչ
գործածական է, հետեւաբար այս կոչումը
ստանձնելը շատ աւելի դժուար է, քան միւսները։
«Տաղանդաւոր ճարտարապետներ»ու շարքին
դասուած ամենավառ ներկայացուցիչներէն է
Անթոնի Կաուտին, որու գլուխ-գործոցները դարեր
շարունակ հիացուցած են հազարաւոր մարդիկ։
Յայտնի ճարտարապետ Անթոնի Կաուտի ծնած
է 25 յուլիս 1852 թուականին, Քաթալոնիոյ Ռէոս
քաղաքին մէջ։ Ան կը համարուէր քաթալոնական
ժամանակակից բարձրագոյն ճարտարապետը։
Կաուտիի մանկութեան երազն էր ճարտարապետ
դառնալ։ Ան փոքր տարիքէն կը տառապէր
յօդացաւէ։ Այս հիւանդութիւնը արգելք կ՚ըլլար
փոքրիկ Կաուտին քայլել երկար ժամանակ։ Օրուայ
մեծ մասը կ՚անցըներ իր տանը պարտէզին մէջ,
ուր արթնցաւ իր բնութեան նկատմամբ սէրը։
Բնութեան նկատմամբ ունեցած այդ սէրը դարձաւ
ստեղծագործելու գլխաւոր ներշնչանքը։
1870-1882 թուականներու միջեւ Կաուտին որպէս
գծագրող կ՚աշխատի Էմիլիօ Սալայի եւ Ֆրանսիսքօ
Վիլիարայի հետ՝ իրականացնելով բազմաթիւ
մանր աշխատանքներ: Եւրոպայի մէջ այդ ժամանակաշրջանին կը տարածուէր նոր կոթական
ոճը եւ երիտասարդ Կաուտին կլանուած կը
հետեւէր այդ ոճի նշանաւոր ներկայացուցիչներէն՝
ֆրանսացի ճարատարապետ եւ գրող Վիոլէ լը
Տիւքայի գաղափարներուն։
Կաուտիի առաջին նախագիծերէն են «Վիսենսի
տունը» եւ «Էլ Քափրիչօ»ն: Պարսելոնայի միջին

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՆԱՀԱՊԵՏ ՔՈՒՉԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
դասակարգին համար կառուցած է իւրաքանչիւրը
աննման բնակարաններ, որոնցմէ են Միլայի տունը
(Casa Mila), Պալոյի տունը (Casa Batllo)՝ որ յայտնի
է նաեւ որպէս «ոսկորներու տուն»:
Անթոնի Կաուտին իր ժամանակի ամենանորարարական ճարտարապետներէն մէկն էր: Ան,
անկասկած, հզօր գեղարուեստական հանճար մըն
էր ու իր ստեղծագործական վաղ շրջանէն սկսեալ
ունէր սեփական անկրկնելի ոճ։ Թէեւ Կաուտին
կը համարուի արդիական ոճի ճարտարապետ,
սակայն ան նոր ճամբայ բացած է ճարտարապետութեան աշխարհէն ներս եւ ստեղծած է իր
ուրոյն ոճը։ Իր ճարտարապետական կոթողներուն
վրայ կան արտասովոր կառուցուածքային ձեւեր,
քանդակներ, գեղանկարչութիւն, խճանկար,
նաեւ պատկերուած են մարդիկ ու կենդանիներ,
երեւակայական արարածներ, ծառեր, ծաղիկներ:
Կաուտին թողած է ճարտարապետական հսկայական հարստութիւն, սակայն անոր արուեստի
գլուխ-գործոցը կը հանդիսանայ Պարսելոնայի
նշանաւոր Լա Սակրատա Ֆամիլիա տաճարը,
որու շինարարական աշխատանքները մինչ
օրս չեն աւարտած։ Լա Սակրատա Ֆամիլիայի
շինարարութիւնը սկսած էր 1882 թուականին,
իսկ Կաուտին 1883 թուականին կը ստանձնէ
շինարարութիւնը լրացնելու պաշտօնը։ Ճարտարապետը իր կեանքը նուիրած է այս գործին,
սակայն, բախտ չէ վիճակած իրեն տեսնել տաճարի
վերջնական տեսքը։
Անթոնի Կաուտի, 73 տարեկան հասակին,
երթեւեկի արկածի հետեւանքով կը փոխադրուի
հիւանդանոց, ուր կ՚ենթարկուի վիրահատութեան։ Կաուտիի առողջական վիճակը այնքան
կը վատթարանայ, որ նոյնիսկ լաւագոյն բուժումը
անբաւարար կը մնայ։
Կաուտի կեանքէն հրաժեշտ կ՚առնէ արկածէն
միայն երեք օր անց ու մարմինը կ՚ամփոփուի Լա
Սակրատա Ֆամիլիայի գետնայարկի դամբարանին մէջ։
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ՄՀԵՐ ՉԱԴԻՆԵԱՆ
(1989)
«Վենետիկ»
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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, վարչական
տարբեր պաշտօններ վարած, սիրուած մարզիչ եւ մարզիկ, Լիբանանի
ֆութպոլի ազգային հաւաքականի անդամ, տիպար միութենական՝

ՄԱՅՔ ՕԳՆԱՅԵԱՆԻ
որ պատահեցաւ 2020-ին, Մ. Նահանգներ

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութهիւնը եւ համայն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի
ընտանիքը խոր ցաւով կը գուժէ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
երկարամեայ անդամ, վարչական տարբեր պաշտօններ վարած,
սիրուած մարզիչ եւ մարզիկ, Լիբանանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի անդամ Մայք Օգնայեանի մահը:
Տիպար միութենական Մայք Օգնայեանի յիշատակը միշտ վառ պիտի
մնայ մեր մտքերուն եւ յիշողութեան մէջ:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւն

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Կարօ Փայլան Խիստ Յանդիմանած է Էրտողանը՝ Անոր
Վերջին Աղմկայարոյց Արտայայտութեան Պատճառով
Թուրքիոյ ընդդիմադիր քրտամէտ
«Ժողովուրդներու դեմոկրատական» կուսակցութենէն (HDP-ԺԴԿ)
ընտրուած հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան անդրադարձած է
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի վերջին աղմկայարոյց
արտայայտութեան։ Այս մասին կը
տեղեկանանք Ermenihaber.am-էն։
Էրտողանը, խօսելով ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մասին, նշած
էր, որ Թուրքիոյ մէջ կան «սուրի
աւելցուկ» ահաբեկիչներ, որոնց թոյլ
պիտի չի տան որեւէ գործողութիւն
իրականացնելու։
Փայլան, ի պատասխան Էրտողանի

այս յայտարարութեան, գրառում
կատարած է Facebook-ի իր էջին
վրայ.
«Էրտողանը՝ երէկ երեկոյեան իր
ատելութեամբ լեցուն ելոյթի ժամանակ՝ դարձեալ օգտագործեց «սուրի
աւելցուկ» արտայայտութիւնը։
Այդ արտայայտութիւնը կ՝օգտագործուի Հայոց Ցեղասպանութենէն
փրկուած որբերը բնորոշելու համար,
ինչպէս օրինակ տատիկս է։ Ամէն
անգամ այս արտայայտութիւնը
լսելով՝ մեր վէրքերէն դարձեալ
արիւն կու գայ։ Ատիկա շատ անգութ
արտայայտութիւն է»։

¸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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ՄԱԿ-ի Մէջ Տարածուած է Արցախի Հանրապետութեան
ԱԳՆ Յուշագիրը
Սկիզբը Էջ 01
«Փաստաթուղթին մէջ փաստեր
կը բերուին այն մասին, որ
Արցախի
Հանրապետութեան
ինքնապաշտպանական ուժերու
գործողութիւնները`
ուղղուած
Խոջալուի մէջ տեղակայուած
ատրպէյճանական
զինուած
ուժերու հրետանիի կրակային
դիրքերու չէզոքացման, ինչպէս
նաեւ Ստեփանակերտի օդակայանի ապաշրջափակման, պայմանաւորուած էին բացառապէս
ռազմական անհրաժեշտութեամբ եւ
կը համապատասխանէին միջազգային մարդասիրական իրաւունքի
օրէնքներուն եւ սկզբունքներուն:
Հակառակը` ատրպէյճանական կողմը
վերը նշուած իրադարձութիւններու
ընթացքին կատարած է միջազգային
մարդասիրական իրաւունքի շարք մը
օրէնքներու կոպիտ խախտումներ:
Մասնաւորապէս, ռազմավարական
դիրքերու պահպանման նպատակով Ատրպէյճանի իշխանութիւնները կ՛որոշէին չտարհանել քաղաքացիական բնակչութիւնը: Ատրպէյճանական զինծառայողներու կողմէ
պատսպարուելու
նպատակով
խաղաղ բնակչութեան որպէս
կենդանի վահան օգտագործելը ոչ
միայն միջազգային մարդասիրական
իրաւունքի կոպիտ խախտում է, այլեւ
Միջազգային քրէական դատարանի
Հռոմի կանոնադրութեան 8-րդ
յօդուածի 2-րդ մասի /բ/ կէտի /

xxiii/ ենթակէտի համաձայն` հաւասարազօր է ռազմական յանցագործութեան:
Հետեւեալ
հանգամանքներու
ողբերգական
զուգադիպումը,
մասնաւորապէս` Ատրպէյճանի
կողմէ միջազգային մարդասիրական իրաւունքի կանոնններու միտումնաւոր խախտումը,
Ատրպէյճանի մէջ իշխանութեան
համար պայքարը եւ ատով
պայմանաւորուած` ատրպէյճանական զինուած ուժերու մէջ հրամանատարութեան միասնականութեան բացակայութիւնը յանգեցուցին անոր, որ եղան մարդկային զոհեր` հակառակ Արցախի
ինքնապաշտպանական ուժերու
կողմէ իրականացուած պաշտպանական բոլոր քայլերուն, ներառեալ`
գործողութեան մասին վաղօրօք
նախազգուշացումը եւ մարդասիրական միջանցքի ստեղծումը:
Ատրպէյճան
կը
շարունակէ
կեղծարարութեան եւ ապատեղեկատուութեան քաղաքականութիւն
իրականացնել` ատրպէյճանական
զինուած կազմաւորումներէն Խոջալուի ազատագրման ժամանակ տեղի
ունեցած իրադարձութիւններու
վերաբերեալ կեղծ պնդումներ
տարածելով` ատրպէյճանական
հանրութեան մէջ հակահայկական
հիստերիայի եւ հայերու հանդէպ
ատելութեան արմատաւորման նպատակով»,- ըսուած է Արցախի ԱԳՆ
հաղորդագրութեան մէջ:

Առաջնագիծի Վրայ 225 Գերժամանակակից
Տեսադիտարկման Սարք Տեղադրուած է. ՊՆ Խօսնակ
ՀՀ ՊՆ ԶՈւ ժամկէտային անձնակազմի 74 տոկոսը արդէն կը սնուի
նոր սննդակարգով, իսկ Մայիս 8-էն
թիւը պիտի հասնի 90 տոկոսի։
Այս մասին կը տեղեկանանք ՀՀ
պաշտպանութեան նախարարի
մամուլի խօսնակ Շուշան Ստեփանեանէն։
«Առաջնագիծի վրայ տեղադրուած
է 225 գերժամանակակից տեսադիտարկման սարք։ Արդիւնաբերական
հոսանք ստացած է 64, մշտական
ջուրով ապահովուած է 134 մարտական դիրք։ Մոտուլային բաղնիք
կահաւորուած է 35 մարտական
դիրքի մէջ։ Մարտական դիրքերու
անձնակազմի 54 տոկոսը կը
սնուի նոր սննդակարգով»,- գրած
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է Ստեփանեանը, որ մէջբերած է կառավարութեան ծրագրի կատարման ընթացքին եւ
արդիւնքներուն մասին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի տարեկան
զեկոյցի տուեալներէն։
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