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

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանանի Մէջ 14 Նոր Պարագաներ:
Դարձեալ Արգելափակումներ Որդեգրելու Կոչեր
Լիբանանի մէջ երէկ գրանցուեցան թիւով 14 նոր վարակեալներ,
որոնցմէ 12ն տեղական վարակումներ են , մինչ 2ն դուրսէն եկած
պարագաներ:
Ի տես վարակումներու թիւի աճին
կոչեր եղան կառավարութեան
արգելափակումներ դարձեալ
որդեգրելու հսկողութեան տակ
պահելու համար իրավիճակը,
որովհետեւ այլապէս ան կրնայ անսանձելի ըլլալ:

Միջազգային Èáõñ»ñ
ԱՄՆ եւ Չինաստան Տեղեկատուական Պատերա՞զմ
ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի՝ «Քորոնա» ժահրի յարուցիչի ծագման վերաբերեալ
«վէճերու» ֆոնին Գերմանիոյ Դաշնային հետախուզական ծառայութիւնը
(BND) ժահրի առաջացման մասին իր եզրակացութիւնը ներկայացուցած
է, կը գրէ inopressa.ru կայքը։
Կայքի փոխանցմամբ՝ ամերիկեան կողմի մեղադրանքներուն համաձայն՝
«Քորոնա» ժահրը չինական տարրալուծարանէ «դուրս եկած է», սակայն
չինացիները կը հերքեն այդ վարկածը եւ անգամ հարցականի տակ կը դնեն
այն պնդումը, թէ վարակը իրենց երկրին մէջ առաջացած է. աւելին՝ վերջերս
Չինաստանի արտաքին գործոց նախարար Չժաօ Լիցզիանը յայտարարած
է, որ ամերիկեան բանակը ժահրը իրենց երկիր «բերած է»։
Գերմանական դաշնային հետախուզական ծառայութիւնն այս շաբաթ
պատգամաւորներուն յայտնած է իր եզրակացութիւններու մասին եւ
խօսած է Ուաշինկթընի եւ Փեքինի միջեւ «տեղեկատուական պատերազմի»
մասին։ Նշուած է, որ յատուկ ծառայութիւնները որեւէ ապացոյց չունին, որ
ժահրը տարրալուծարանի մէջ ստեղծուած է: Հետազօտողները շատ աւելի
հաւանական կը համարեն չինական՝ վայրի կենդանիներու շուկային մէջ
ժահրի՝ չղջիկէ մարդուն փոխանցուելու վարկածը։ Սակայն սա դեռ որպէս
տեսութիւն կը մնայ:
Պունտեսթագի մէջ Գերմանական Ազատ դեմոկրատական կուսակցութիւնը
կը ցանկայ հետաքննող յանձնաժողով ստեղծել, որ համաճարակի մեկնարկային կէտ համարուող Չինաստանի մէջ կը հետազօտէ SARS-CoV-2- ի
ծագումն ու տարածումը։ Յայտնի է, որ աշխատանքային խումբին մէջ
անկախ փորձագէտներ պէտք է ըլլան, որոնք յաւելեալ լիազօրութիւններ
պիտի ունենան։

Հայաստանի Մէջ 79 Նոր Պարագա. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 1970 -ի
Հայաստանի մէջ, 11 մայիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» Ժահրով վարակուածներու
ընդհանուր թիւը հասաւ 3392ի:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան
Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ
կանխարգելման ազգային կեդրոնի
կայքին մէջ:
Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանան 1970 վարակակիրներ:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 32 561 քննութիւն: Երէկ արձանագրուած
են 79 նոր վարակակիրներ: Առողջացած են 34 հիւանդներ։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 46 (երէկ աւելցած է 1 պարագայ):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդը եղած է 69 տարեկան տղամարդ:

Արցախի Մէջ Արտակարգ Իրավիճակի Ժամկէտը
Երկարաձգուած է
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Մայիս 11-ին
ստորագրած է հրամանագիր Արցախի
Հանրապետութեան մէջ 2020 թուականի Ապրիլ 12-ին յայտարարուած
արտակարգ իրավիճակի ժամկէտը
երկարաձգելու եւ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի 2020 թուականի Ապրիլ 12-ի հրամանագրին մէջ
փոփոխութիւն կատարելու մասին:
Այս մասին «Եռագոյն»-ը կը տեղեկանայ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն։
Հաշուի առնելով, որ Արցախի Հանրապետութեան մէջ նոր «Քորոնա» ժահրի
հիւանդութեան հետեւանքով յառաջացած արտակարգ իրավիճակը կը
շարունակէ սպառնալ բնակչութեան կեանքին եւ առողջութեան եւ կրնայ
յանգեցնել անձերու կենսագործունէութեան բնականոն պայմաններու
խախտման` երկարաձգուած է Արցախի Հանրապետութեան մէջ Ապրիլ 12-էն
մինչեւ Մայիս 12-ը յայտարարուած արտակարգ իրավիճակի ժամկէտը 30
օրով` մինչեւ 2020-ի Յունիս 11-ը, ժամը 22:00 ներառեալ:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4245994 (544.7/1 միլիոն), մահացած են 286736
(36.8/1 միլիոն), բուժուած են 1521959 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 859, մահացածներ` 26, բուժուած` 234
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 3392, մահացածներ` 46, բուժուած` 1359
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 67897 նոր վարակուածներ, 3002 նոր մահացածներ
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Արցախի Մէջ Զինուոր Մը Զոհուած Է
Մայիս 10-ին, ժամը 18:25-ի
սահմաններուն, ՊԲ արեւելեան
ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն պահպանութեան
տեղամասին մէջ, դեռ չպարզուած
հանգամանքներով, զոհուած է
ՊԲ զինծառայող, 2001-ի ծնունդ

Սասուն Սուրէնի Մարգարեանը: Այս
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ
Արցախի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի ծառայութենէն։
Դէպքին մանրամասնութիւնները
պարզելու համար կը կատարուի
քննութիւն:
Արցախի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը կիսէ կորստեան ծանր
վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը
յայտնէ զոհուած զինծառայողի
ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն ու ծառայակիցներուն:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Ծանր Մարտեր Սուրիական Սահըլ Ալ Ղապ Շրջանին Մէջ
Ծանր մարտեր սուրիական Սահըլ
Ալ Ղապ շրջանին մէջ:
Սուրիոյ բանակի պաշտպանական դիրքեր թիրախ դարձած են
գրոհներու։
Նշենք, որ անցնող օրերուն
ծանր մարտեր տեղի ունեցած են
Համայի մերձ գտնուող եւ Սահըլ
Ալ Ղապ եւ Ժապալ Զաուիյա
շրջաններուն մէջ, ուր Հըզպ իսլամի թուրքիստանի անունով յայտնի կազմակերպութեան զինեալներ հաուըն տիպի հրթիռներով
հարուածներ հասցուցած են շրջանի
Սուրիոյ բանակի պաշտպանական
դիրքերու ուղղութեամբ։ Աւելի ուշ
անոնք գործի դրած են ականուած

ինքնաշարժներ, որոնց պայթումին
հետեւանքով սպանուած են Սուրիոյ
բանակի 29 զինուորներ։
Ներկայ պահու դրութեամբ շրջանին մէջ կը տիրէ զգուշաւոր
հանդարտութիւն։

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն
Թուրքիան Ասպարէզ Կը Կարդայ Զօր. Հաֆթարին
Թուրքիոյ ԱԳՆ-ն սպառնացած է,
որ պիտի թիրախաւորէ զօրավար
Խալիֆա Խաֆթարի ուժերը, եթէ
լիպիացի զօրավարին զօրքերը
շարունակեն վնաս հասցնել Լիպիոյ
մէջ Թուրքիոյ շահերուն եւ դիւանագիտական առաքելութեան, կը
հաղորդէ Reuters-ը։

Թուրքիան նաեւ որակած է Թրիփոլիի մէջ Միթիկի օդակայանի
հրետանային գնդակոծումը որպէս
ռազմական յանցագործութիւն:
Աւելի կանուխ Թուրքիան եւ Իտալիան յայտարարած էին Թրիփոլիի
մէջ իրենց դեսպանութիւններու
շրջակայքի գնդակոծման մասին։

Պատմութեան Մէջ Այսօր
Նշան Գրիգորեան
Նշան Գրիգորեան (անգլերէն՝ Neshan
Krekorian, 12 Մայիս 1886, Քղի, Պինկէօլ նահանգ — 21 Մայիս 1978, Սենթ
Քաթրինզ, Օնթարիօ), խորտակուած
«Թայթանիք» շոգենաւին ուղեւոր,
711 փրկուած մարդկութենէ մէկը։
Ընդհանուր առմամբ նաւին մէջ
կար 6 հայ, որոնցմէ երկուքը՝ Նշան
Գրիգորեանը եւ Դաւիթ Վարդանեանը
կը փրկուին։
Նշան Գրիգորեանը ծնած է 1886
Մայիս 12-ին Օսմանեան կայսրութեան
կազմին մէջ գտնուող Արեւմտեան
Հայաստանի մէջ, Էրզրումի մօտ
գտնուող Քղի Գիւղին մէջ։ Թուրքերու
կողմէն քրիստոնեաներու դէմ տեղի
ունեցած ջարդերէն ետք Նշան Գրիգորեանը, իր համագիւղացիներ Արսեն
Սիրքանեանի, Յարութիւն Տէր-Զաքարեանի, Մամփրի Տէր-Զաքարեանի
եւ Դաւիթ Վարդանեանի ետք կը լքէ հայրենիքը եւ անոնք կը որոշեն մեկնիլ
Գանատա։ Ան կը պատրաստուէր կանգ առնել Գանատայի Օնթարիօ
նահանգի Համիլթոն քաղաքին մէջ, ոմն Փօլ Մարտինի տանը (Mr Paul
Martin, 108 Princess Street, Hamilton, Ontario)։
Որոշ աղբիւրներ կը պնդեն, որ Գրիգորեանը Թայթանիքի տոմս չուներ,
եւ նաւ նստելու համար Մարսէյլի մէջ կը կաշառէր զբօսաշրջութեան
գրասենեակի գործակալին, բայց ամէն դէպքին մէջ վաճառուած տոմսերու ցանկին մէջ նշուած է, որ անոր տոմսի համարն էր՝ 2654 եւ այն արժէր
£7։ Ամէն պարագային ան Թայթանիք կը բարձրացնէ Շերպուրկի մէջ
որպէս երրորդ կարգի ուղեւոր։ Գրիգորեանը յետագային կը դժգոհէր,
որ երրորդ կարգի նաւասենեակին մէջ ան «ճտի նման փակման տակ
կը գտնուէր» (E-57 սենեակը F-տախտակամածին մէջ)։
1912 ապրիլ 14-ի երեկոյեան, Գրիգորեանը խաղաթուղթ կը խաղար, եւ
ժամը 11-ի շուրջ ան հանեց կօշիկները եւ պառկեցաւ իր մահճակալին
վրայ։ Քիչ անց ան լսեց տագնապի ձայնը, քանի որ այդ պահուն իր
լուսանցոյցը բաց էր։ Ան վեր կեցաւ, որ երթայ փակէ լուսանցոյցը, սակայն
հատակին սառոյցի կտորներ գտաւ։ Խորտակումէն ետք Գրիգորեանը
ըսաւ, «Չնայած ես այդ պահուն առաջին անգամ սառցաբեկոր տեսայ,
ես շատ չէի անհանգստանար այդ պատճառով, քանի որ կտորները
շատ փոքր էին»։
Նաւուն սառցաբեկորին հետ հարուածէն ետք Գրիգորեանը որոշեց բարձրանալ A-տախտակամած, քանի որ ձախ կողմին մէջ կը
պատրաստուէին 10 փրկանաւակ իջեցնել։ Գրիգորեանը բարձրացաւ
A-տախտակամած եւ նստեցաւ փրկանաւակին մէջ։ Յետագային
նաւաստի Ֆրանք Էվանսը (Frank Evans) ըսաւ, որ Գրիգորեանը «իրեն
փրկելու համար գիտակցաբար փրկանաւակ ցատկեց»։ Գրիգորեանը
փրկուեցաւ, բայց թոքերու բորբոքում ստացաւ։ Անոր տեղափոխեցին
Նիւ Եորքի հիւանդանոց, եւ երբ ան վերջնականապէս հասաւ Գանատայի
Օնթարիօ նահանգի Պրենտֆորտ քաղաքը, անոր մի քանի շաբաթով նորէն
պահեցին հիւանդանոցին մէջ։ 1918ին Գրիգորեան կը տեղափոխուի նոյն
Օնթարիօ նահանգի Սենթ Քաթրինս քաղաք, ուր կ’ամուսնանայ Փերսա
Վարդանեանի (Persa Vartanian) հետ եւ արդէն 1924 յուլիս 12-ին կը ծնի
անոնց չորրորդ զաւակը։ Ամբողջ կեանքը Նշան Գրիգորեանը կ’աշխատէր
«Ճեներըլ Մոթըրս» ընկերութեան ինքնաշարժներու արտադրութեան
գործարանին մէջ։
Թիթանիքը Գրիգորեանին համար դարձաւ առաջին եւ վերջին նաւը իր
կեանքին մէջ։ Գրիգորեանի դուստրը կը պատմէր, որ երբ հայրը ինչ-որ
տեղ կը գտնուէր եւ մօտակայքին կար որեւէ լայն ջրամբար, «անոր
երեսը կը դաւաճանէր իր մտքերը, ան ջուրին կը նայէր, եւ անյապաղ
դուք կ’իմանայիք, որ ան կենդանի մնացած է այդ գիշեր»։
Նշան Գրիգորեանը կը մահուան 1978 մայիս 21-ին Սենթ Քաթրինս
քաղաքին մէջ։
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Յարալէզներու Համանուագ

Վիրաւոր Նիւ Եորքը

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Գ

«Տէ՜ր, բարութիւնը’դ այսօ’ր, իմաստութիւնըդ հիմա’
Պէտք է ղրկես աշխարհի՝ այս հիւլէին տանջակոծ.»
Վահան Թէքէեան
«Աղօթք վաղուան սեմին առջեւ» քերթուածէն

արնանային մռայլ օրերը,
անծկութեամբ առլցուն, Նիւ
Եորքի պողոտաները գունագեղ կակաչներով զարդարուած,
ճոխ վաճառատուներուն եւ փոքր
անհատական
խանութներուն
դռները ամրօրէն կղպուած, կէս
ամայացած ճամբաները մուրացկաններով, տնազուրկներով եւ
գինովներով ողողուած. այսպէս է
Նիւ Եորքը այսօր՝ այնպէս ինչպէս
էր երէկ – հակասութիւններով եւ
հակապատկերներով համեմուած:
Կ’ըսուի թէ մեծահարուստները,
քորոնա ժահրի վաղորդայնին ամենէն ապահով եւ հանգստաւէտ
պայմաններու տակ փախուստ տուին
դէպի իրենց թագստոցները որոնց
հասցէները հասկանալիօրէն անստոյգ
են: Բոլոր անոնք, հաւանաբար մէկ ու
կէս միլիոն անձինք, որոնք ամէն օր
մերձակայ նահանգներու արուարձաններէն կու գային Նիւ Եորք ապրուստ
վաստակելու, ապաստան գտան իրենց ընտանեկան երդիքին տակ: Մնացին
շուրջ 7.5 միլիոն Նիւ Եորքցիներ, շփոթած՝ լսելու քաղաքապետին եւ
կառավարիչին ամէնօրեայ ազդարարութիւնները, չշրջակայելու, հանրային փոխադրական միջոցներ չգործածելու, ընկերային հաւաքոյթներու
չմասնակցելու: Աշխոյժ եւ յարատեւ վազքի մէջ եղող Նիւ Եորքցիին համար
այս բոլորը ճնշող եւ անհանդուրժելի իրականութիւն դարձան: Երբ քորոնա
ժահրին հետեւանքով օրական հազար Նիւ Եորքցիներու մահուան գոյժը
սկսաւ յայտարարուիլ օրեր անվերջ, Նիւ Եորքի բնակչութիւնը զգաստացաւ
եւ իր մորթին վրայ զգաց տխուր լրջութիւնը ծանր տարողութեան:
Արեւը երկնակամարէն չհեռացած արդէն, մուրացկաններ եւ գինովներ
կը սկսին իրենց առօրեայ տողանցքը, մուրալէն աւելի՝ յանդիմանական եւ
բարձրաղաղակ օժանդակութիւն պահանջելով սակաւաթիւ անցորդներէ: Նիւ
Եորքը իր շքեղութիւնն ու պերճութիւնը յանձնած է անոնց: Ոստիկանութիւնը,
որուն շարքերը նօսրացան 25 առ հարիւրով քորոնա ժահրին պատճառաւ, կը
փորձէ իր ներկայութիւնը պարտադրել ապահովութիւն երաշխաւորելու Նիւ
Եորքցիին: Նիւ Եորքի ազատամիտ քաղաքապետ Տի Պլազիոն օրական մէկ
միլիոն ուտելիք կը հասցնէ բոլոր անոնց, որոնք անկարող են կերակուր գնելու:
Ուպըրի 40 հազար շարժավարներուն վստահուած է այս առաքելութիւնը:
Տատամսոտ եւ վարանոտ քայլերով Նիւ Եորք քաղաքը ինքզինք վերակենդանացնելու փորձառական շրջանի մէջ կը գտնուի: Մրգավաճառներու
շարժուն կրպակները սկսած են իրենց դիրքերը վերագրաւել բանուկ
փողոցներու անկիւնները: Ուպըրները սկսած են զիրար հրմշտկել հոս ու
հոն երեւցող յաճախորդները յափշտակելու համար: Սակայն երբեմնի շքեղ
ճաշարաններուն կղպանքները չեն վերցուած, պրոտուէյի բեմերը մութ են
տակաւին եւ շարժանկարի սրահները ամայի:
Ինչ վերաբերի փոքր, անհատական վաճառատուներու՝ անոնց ապագան կը մնայ անստոյգ եւ մռայլ: Միացեալ նահանգներու մէջ գոյութիւն
ունին անձնական փոքր ձեռնարկութիւններ՝ թիւով 30 միլիոն: Դժբախտ
զուգադիպութեամբ մինչեւ Մայիս 1-ի տուեալներուն համաձայն, անգործներու
թիւը հասած է՝ 30 միլիոնի: Կը նախատեսուի թէ 30 միլիոն անհատական
փոքր ձեռնարկութիւններուն նուազագոյն 40 առ հարիւրը պիտի չվերաբանան
իրենց դռները եթէ դաշնակցային կառավարութիւնը իր քսակը լայն չբանայ
սատարելու այս ձեռնարկութիւններուն: Ցարդ 500 միլիառ ծախսուած է
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Ուաշինկթընի կողմէ, երկրին տնտեսական վիճակը աւելի վատ չդառնալու
համար, առանց սակայն նշանակելի արդիւնքի:
Անգործութիւնը, զրկելով աշխատաւորը կենսական եկամուտէ՝ երկրորդ
հարուած մը եւս հասցուց՝ երբ ան կորսնցուց առողջապահական ապահովագրութիւնը: Հետեւաբար, այսօր 13 միլիոն ամերիկացի ընտանիքներ
չունին ամենէն տարրական առողջապահական ապահովագրութիւն:
Այսպէս կոչուած «Պայքար ահաբեկչութեան դէմ» կարգախօսին տակ
Ամերիկա ծախսած է 180 միլիառ տոլար, մինչ համաճարակներու դէմ
պայքարելու համար՝ 2 միլիառ միայն: Հարուստ եւ բարգաւաճ այս երկրին
մէջ, Ապրիլ ամսուան ընթացքին 31 միլիոն ընտանիքներ ձախողած են իրենց
տան վարձքը վճարել: Առկայ է նաեւ խտրականութեան տգեղ իրականութիւնը՝ այս երկրին տնտեսական ընկերային կեանքէն ներս: Այս երեւոյթը
յստակ կերպով դրսեւորուած է ներկայ համաճարակի օրերուն: Քորոնա
ժահրէն մեռնողներուն 40 առ հարիւրը սեւեր են, մինչ անոնք Ամերիկայի
բնակչութեան միայն 14 առ հարիւրը կը ներկայացնեն:
Վիրաւոր Նիւ Եորքը տնտեսական բազկերակն է Նոր Աշխարհին:
Ինչպէս քաղաքապետը յայտարարեց, ցարդ Նիւ Եորք քաղաքին բացը եղած
է 7.5 միլիառ տոլար: Տնտեսագէտներ կը նախատեսեն այս բացին մագլցումը
200 միլիառէն աւելի բարձր: Մայիս 5ի առաւօտեան, հեռուստատեսիլին
առջեւ ելոյթ ունենալով քաղաքապետ Տի Պլազիօն The Daily News օրաթերթը
ճոճելով, մատնանշեց առաջին էջին վրայ մեծատառ վերնագիրը. թէ
նախագահ Թրամփ կը զլանայ տնտեսական աջակցութիւն հայթայթել Նիւ
Եորքին եւ մարդաշատ այլ քաղաքներուն՝ որովհետեւ անոնք կապոյտին
են - հասկանալ տեմոկրատ:
Քաղաքապետն ու կառավարիչը (որոնց երակներուն մէջ իտալական արիւն
կը հոսի – երկուքն ալ տիրական դերակատարներ դեմոկրատ կուսակցութեան
կառոյցներէն ներս), առանց բառերը ծամծմելու բուռն քննադատութեան
թիրախ ըրին նախագահ Թրամփը: «Գնա’ մեռիր եկուր սիրեմ», ասացուածքով
խծբծեցին Թրամփի անբարունակ պարծանքը թէ ինք բնիկ Նիւ Եորքցի է:
Ի՜նչ հեգնանք եւ ի՜նչ հակասութիւն:
Նիւ Եորքի պիւտճէին ուռճացող բացը տակաւ պիտի բարդացնէ թէ’
նահանգին եւ թէ’ քաղաքին վերականգնումի աշխատանքը: Ունեցողներու եւ
չունեցողներու միջեւ խրամատը պիտի խորանայ: Հակառակ քաղաքապետին
ծափահարելի ճիգերուն, երկրորդ խումբին կենսամակարդակը առաւել
կերպով պիտի տուժէ: Անշուշտ անհրաժեշտ պիտի ըլլայ բարձրացնել
տուրքերը, որուն զոհը առաջին կարգին պիտի ըլլայ միջին դասակարգը:
Քաղքենիները, մեզի ծանօթ երեւելի հարուստնե՞րը. անոնք այս պատուհասէն
առաջ իսկ, նախագահ Թրամփի նման, լքած են եւ այժմ աւելի մեծ թափով
կը լքեն իրենց քաղաքացիութիւնը, մնայուն բնակչութեան վայր որդեգրելով
Ֆլորիտա նահանգը կամ հարաւային այլ նահանքներ՝ ուր տուրքերը շատ
աւելի մատչելի են:
Վիճակագրական տուեալներու վրայ հիմնուած, քանի մը օրեր առաջ
պախարակելով Թրամփը՝ Նիւ Եորքին աջակցութիւն զլանալուն համար,
կառավարիչ Քոմօ յիշեցուց անոր թէ Նիւ Եորք նահանգը 29 միլիառ տոլար
աւելի վճարած է Ուաշինկթընին՝ քան օգտուած կարենալ հաւասարակշռելու
համար նահանգին եւ քաղաքին պիւտճէն, Տի Պլազիօն եւ Քոմօն հարկադրուած
պիտի ըլլան կրճատումներ կատարել, որոնց առաջին թիրախը պիտի
հանդիսանայ հանրային սպասարկութիւնները:
Անհանգիստ փորձառութիւն մըն է այս օրերուն քալել Նիւ Եորքի լքուած
ճամբաներէն:
Խոժոռադէմ մուրացկանը, ցնցոտիներով պարուրուած, ողորմութիւն կը
պահանջէ անտարբեր անցորդներէն: Պատահի որ նախազգուշութեան
համար ճամբան թերեւս կը շեղէս
յանդիմանական
լուտանքներ
բարձրաղաղակ կը հետեւին քեզ.
«Ինչո՞ւ կը հեռանաս»:
Մայիս 4-ին, Նիւ Եորքի համար
առաջ անգամ ըլլալով, նորելուկ
երեւոյթ մը ահա: Օրական 24 ժամ
բանող գետնուղիները պիտի դադրին
ծառայելէ հանրութեան առաւօտեան ժամը 1-էն մինչեւ 5: Իբրեւ
նախապատրաստական աշխատանք աստիճանաբար վերաբանալու համար քաղաքը՝ յառաջիկայ
քանի մը շաբաթներուն ընթացքին,
Նիւ Եորքի նահանգապետ Անտրու
Քոմօն պահանջած էր կառքերուն
(sub way cars) հականեխումը ամէն
օր, շրջակայութեան դրուելէ առաջ:
Շար. Էջ 05
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Hurriyet-ը Անդրադարձած է Պոլսահայ Նշանաւոր Feminist Գրող Զապէլ Եսայեանին
Թրքական «Hurriyet» թերթի կայքի
սիւնակագիր Պահար Չուհատարը
անդրադարձած է պոլսահայ նշանաւոր feminist գրող, թարգմանիչ, հրապարակախօս, գրականագէտ Զապէլ Եսայեանի
կենսագրութեան պատկերներով
Պոլսոյ մէջ բեմադրուող «Զապէլ»
ներկայացման։ Այս մասին կը
տեղեկացնէ Ermenihaber.am։
«Բողազիչիի կատարողական
արուեստներու ընկերակցութեան
կողմէն առաջին անգամ 2017ին բեմադրուած «Զապէլ»-ը կը
հրաւիրէ մեզ ճամբորդութեան
հայ մտաւորական, գրող, կանանց
իրաւունքներու պաշտպան Զապէլ
Եսայեանի կեանքի ուղիով»,- կը
գրէ հեղինակը եւ կ՝աւելցնէ,
որ Զապէլը այն բազմաթիւ հայ
մտաւորականներէն է, որոնց
անունները չեն բարձրաձայնուիր՝
հակառակ
ժամանակակից
Թուրքիոյ բոլոր ոլորտներուն մէջ
ունեցած անոնց անգնահատելի
աւանդին։
Այս ծիրէն ներս՝ Չուհատար
յիշեցուցած է նաեւ, որ այսօր
կարծես գաղտնի կը պահուի
թրքական թատրոնի հիմքերը հայ
թատերական գործիչներու կողմէ

դրուելու պատմութիւնը։
Կրկին գալով ներկայացման՝ ան կը
նշէ, որ սենարի հեղինակներ Այսէլ
Եըլտըրըմ եւ Տոյկու Տալեանօղլու
կրցած են ցոյց տալ, որ պայքարի
ոգին Զապէլի գիտակցութեան
մէջ դրսեւորուած է դեռ մանուկ
հասակէն։
«Ներկայացման մէջ մենք 1878ի ռուս-թրքական պատերազմի
տարին Պոլսոյ Սկիւտար թաղամասին մէջ ծնած Զապէլի կեանքին
հիւրը կ՝ըլլանք՝ անոր ծնելէն
մինչեւ քայլ առ քայլ մտաւորական
ու իրաւապաշտպան դառնալը»,կը գրէ հեղինակը եւ կ՝աւելցնէ,
որ ներկայացումը հանդիսատեսին
կը փոխանցէ Զապէլի կեանքի
դրուագները Պոլիսէն մինչեւ
Փարիզ, մինչեւ Ատանա ու Երեւան՝
անոր ստեղծագործութիւններով, գործունէութեամբ, մտքերով ու աշխոյժ քաղաքական
դիրքորոշումներով։
«Ասիկա կանացի ներկայացում
է ո՛չ միայն անով, որ բեմ կը
տեղափոխուի մեր պատմութեան
հզօր կին գործիչներէն մէկուն
կեանքը, այլ անով, որ բոլոր
դերասաններն ու ետնաբեմի
մէջ աշխատած անձնակազմի

մեծամասնութիւնը կանայք են»,կը նշէ Չուհուտար։
Զապէլ Եսայան ծնած է 1878ին Պոլիս: Ուսանած է Սորպոնի
համալսարանի գրականութեան եւ
փիլիսոփայութեան բաժանմունքին մէջ:
Եսայեան 1908-ին վերադարձած
է Կ. Պոլիս, Ատանայի ջարդերու
կապակցութեամբ ստեղծուած
պատուիրակութեան կազմով՝
1909-ին մեկնած է Կիլիկիա,
«Ազատամարտ» թերթին մէջ
տպագրած է յօդուածներ աղէտին մասին։ 1915-ին կրցած է
խոյս տալ ձերբակալութենէն եւ
ապաստանիլ Թիֆլիսի մէջ: 1918ին, Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի
երկիրներու մէջ կազմակերպած
է հայ տարագիրներու, որբերու
հաւաքման ու տեղաւորման

գործը։
1933-ին
հաստատուած
է
Խորհրդային Հայաստան։ 1936ին գրողներու միութեան մէջ
իր ելոյթին կը յաջորդէ այդ
տարիներուն զանգուածային
դարձած չարագուշակ երեւոյթը՝
չսպասուած ժամուն դրան թակոցը, ապա՝ ձերբակալութիւնը։
Պաքուի բանտէն գրողին գրած
նամակները կը խօսին՝ նոյն
տոկուն, խիզախ կեցուածքով։
Անոր կեանքի դրամատիկական
աւարտը՝ ողբերգական մահուան
հանգամանքները մինչ այժմ
անյայտ են: 1937-ի ստալինեան
բռնաճնշումներուն ընթացքին
ձերբակալուելով եւ Սիպիր
աքսորուելով`
մահացած
է
1942-ին կամ 1943-ին, անյայտ
պայմաններու մէջ:

Թրքական Բարքեր

Աւելի Քան 100 Տարի Անցած է, Սակայն Այդ Սուրը Ոչ Մէկ Կերպ Վար Դրուած է. «Ակօս»

Պոլսահայ «Ակօս» թերթը անդրադարձած է Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի վերջին
աղմկայարոյց արտայայտութեան։
Էրտողանը՝ խօսելով ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մասին՝
նշած էր, որ Թուրքիոյ մէջ կան
«սուրի աւելցուկ» ահաբեկիչներ,
որոնց թոյլ պիտի չի տան որեւէ
գործողութիւն իրականացնել։
«Ակօս» թերթը, ի պատասխան

Էրտողանի այս յայտարարութեան, հրապարակած է յօդուած
մը։
«Աւելի քան 100 տարի անցած
է, սակայն այդ սուրը ոչ մէկ
կերպ վար դրուած է։ Արդէն
պէտք է առերեսուինք այդ մտածելակերպին հետ․․․
Թէ որուն կ’ըսեն, որ խումբին
համար կ’ըսեն ատիկա, նոյնն
է, չկայ այնպիսի եզրոյթ մը, որ

կ՝ընդգրկէ, կ’ենթադրէ այդքան
սարսափ եւ բռնութիւն, ինչպէս
«սուրի աւելցուկ» արտայայտութիւնը»,- գրած է թերթը։
Թերթը կը յայտնէ, որ Թուրքիոյ
մէջ «սուրի աւելցուկ» արտայայտութիւնը երկար տարիներ
կը շարունակեն օգտագործել։
Ատիկա ըսելով՝ նկատի ունին
1915-ի Հայոց Ցեղասպանութենէն
փրկուած հայերը։
«Թուրքիոյ պետական եւ քաղաքական աւանդոյթը, որ կը պնդէ,
թէ «ցեղասպանութիւն չէ եղած»,
որքան ալ որ տարօրինակ է՝
ցեղասպանութիւնը նկարագրող
այդ եզրոյթը ամէն անգամ
կ՝օգտագործեն են, որպէսզի
սպառնան այն հայերուն, որոնք
նախընտրած են մնալ այս երկրի
մէջ, վերջիններուս յիշեցնեն այդ
երկրին մէջ իրենց դիրքին մասին,
միւս կողմէն ալ ահաբեկեն այն
միւս խումբերը, որ ստիպուած
եղած են ենթարկուելու նման
բռնութեան կամ՝ կ՝ենթարկուին»,նշուած է յօդուածին մէջ։

Նշուած է, նաեւ, որ տուեալ եզրոյթը վերջին տասնամեակներուն
աւելի շատ կ՝օգտագործուի այն
շրջանակներուն համար, որոնց
Թուրքիան իր թշնամին կը
համարէ։
Թերթը քննադատած է Էրտողանի
այդ յայտարարութիւնը, յայտնելով, որ ինչպէս իրենք, այնպէս
ալ տարբեր զգայուն խումբեր
կը փորձեն նկարագրել, թէ
ատիկա կ՝ընդգրկէ բռնութեան եւ
կոտորածի քաղաքականութիւն։
«Սակայն ակներեւ է, որ այդ
զգուշացումները եւ քննադատութիւնները
կարեւոր
չեն
համարեր եւ անտարբերութեան կը մատնեն։ Պետութեան
վարած քաղաքականութեան
տեսանկիւնէն սուրը դեռ «գործիք»
մըն է, որ դեռ կ՝օգտագործուի
հասարակութեան սպառնալու
նպատակով եւ անհրաժեշտութեան պարագային կը շրջանառուի
եւ պիտի շրջանառուի»,- նշուած
է «Ակօս»-ի մէջ։
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ՀԲԸՄ-ը Պարէնային Օգնութիւն Կը Տրամադրէ Աշխարհի Տարբեր Մասերու Մէջ
Ապրող Հայերուն
Շարունակելով մարդասիրական օգնութեան ուղղուած իր
երկարամեայ գործունէութիւնը
բոլոր այն վայրերուն մէջ, ուր
հայերը վտանգուած են, ՀԲԸՄ-ը
«Քորոնա» ժահրի համավարակին
պայմաններուն մէջ օգնութեան
հասած է աշխարհի տարբեր
երկիրներու մէջ ապրող հայերու
ամենախոցելի խաւերուն, կը
տեղեկացնէ ՀԲԸՄ-ը իր տարածած հաղորդագրութեան մէջ։
«Վարակը կտրուկ ազդեցութիւն
ունեցած է մարդոց կեանքի եւ
գոյութեան միջոցներու վրայ, եւ այդ
պատճառով ՀԲԸՄ-ն ստանձնած
է ամենատարբեր միջոցներով
օգնելու յանձնառութիւն` հոգալով
մեր հայրենակիցներու ինչպէս
ֆիզիկական եւ նիւթական, այնպէս ալ յուզական կարիքները:
Սակայն, անշուշտ, ամէնէն աւելի
կարեւոր է մարդոց սեղանին
սնունդ հասցնելը», – ըսած է ՀԲԸՄ
նախագահ Պերճ Սեդրակեան:
Մերձաւոր Արեւելքէն, Հայաստանէն եւ Աւստրալիայէն մինչեւ
Հիւսիսային եւ Հարաւային
Ամերիկա` ՀԲԸՄ-ն կը ծաւալէ ինչպէս ռազմավարական մակարդակի գործունէութիւն, այնպէս ալ
կ՛աշխատի իր մասնաճիւղերու միջոցով ապահովել, որ
անհատներն ու ընտանիքները
ստանան սննդարար մթերք եւ
կենսական անհրաժեշտութեան
այլ պարագաներ:
ՀԲԸՄ-ի պարէնի փաթեթներու
բաշխման ծրագիրը տարուան

սկիզբը սկսած է Լիբանանի մէջ`
երկրի տնտեսութեան քայքայման
պատճառով:
«Քորոնա» ժահրի բռնկման ու
մեկուսացման պահէն սկսած ՀԲԸՄ
մասնաճիւղերը օրինակ վերցուցին Լիբանանի փորձէն` կատարելով որոշ փոփոխութիւններ,
մասնաւորապէս, առ այն, թէ
հասարակութեան որ խաւին պէտք
է առաջնահերթութիւն տրուի:
Օրինակ` ՀԲԸՄ Մոնրէալի գրասենեակը ամէնէն առաջ ձեռք
մեկնեց տարեցներուն եւ սիրիահայ փախստականներուն` սկսելով զատկային 200 արկղերի
առաքումէն, որ այսօր արդէն
հասած է 500 արկղի իւրաքանչիւր
առաքման ժամանակ:
Թորոնթոյի գրասենեակը վերջերս
յայտարարած է նման ծրագիրի մը
մասին` պարտաւորուելով որպէս
սկիզբ տրամադրել 500 արկղ, եւ
կ՛օժանդակէ ժողովրդագրական
նոյն խումբի մարդոց` առաւելագոյն արդիւնաւէտութիւն եւ
ծածկոյթ ապահովելու նպատակով համագործակցելով փաթեթաւորող եւ առաքող ընկերութեան մը հետ:
Այդ ընթացքին Լոս Անճելըսի մէջ
միութեան կողմէ իրականացուող
«Լոս Անճելըսը կը հոգայ» (LA
Cares) ծրագիրը ընդլայնուած
է` օգնութեան ձեռք մեկնելով
տուեալ համայնքի ցանկացած
կարիքաւորի:
Սուրիոյ մէջ ՀԲԸՄ-ի Լաթաքիա
եւ Գամիշլի մասնաճիւղերը մեծ
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Վիրաւոր Նիւ Եորքը

Սկիզբը Էջ 03
Այս նախաձեռնութեան անուղղակի
զոհ գացին հազար հարիւր տնակներ,
որոնք բնակութիւն հաստատած էին
գետնուղիներուն մէջ: Ի միջի այլոց
տեղին է նշել թէ հարաւային Քորէայի մայրաքաղաք Սէուլի եւ բազմամարդ կեդրոններու մէջ հանրային
փոխադրական միջոցները օրական
14 անգամ կը հականեխուին:
Մարտ ամսուայ երկրորդ կէսէն
ի վեր, առաջին անգամ ըլլալով
անցնող Կիրակին, (Մայիս 3) սովո-

րական Կիրակիի մը խաբուսիկ
երեւոյթը զգենած էր: Հանրային
Park-երը առլցուն էին ցարդ
իրենց յարկաբաժիններուն մէջ
կալանաւորած Նիւ Եորքցիներով,
իրենց երեխաներով եւ շուներով:
Կիսամերկ երիտասարդուհիներ
մարզական զգեստներով կը չափչփէին ինքնաշարժներէ պարպուած
պողոտաներն ու նեղլիկ փողոցները
եւ քանի մը հատ ուտելիք վաճառող
շրջուն կրպակներ՝ կէս գինով hot
dog կը փորձէին վաճառել, որոնց
եգիպտացի տէրերը ատենին լաւ

պահանջարկ ունէին ախտահանիչ
պարագաներու, եւ կամաւորները
ապահովեցին ատոնց մեծաքանակ առաքումը:
Ուրուկուէյի Մոնթեւիտէօ քաղաքին մէջ ՀԲԸՄ-ն միացած է
սնունդի բաշխման ուղղութեամբ
հայկական կազմակերպութիւններու ջանքերուն` այդ ամէնուն
աւելցնելով իր առանձնայատուկ
բաղադրիչը` տեղացի կամաւորներու պատրաստած տնական
ուտեստները:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի
հետ գործակցութեամբ, ՀԲԸՄ
Հայաստանի
գրասենեակը
առաջին ամսուան ընթացքին

սննդամթերքով լի արկղներ
տրամադրած
900
տարէց
քաղաքացիի, որոնք Երեւանի,
Էջմիածինի եւ Վանաձորի մէջ
եկեղեցւոյ
հովանիին
տակ
գործող բարեգործական ճաշարաններու այցելուներն են:
Արկղներու պարունակութիւնը
նախատեսուած է մէկ ամսուան
համար, եւ կը ներառէ առաջին անհրաժեշտութեան սնունդ
եւ մաքրութեան պարագաներ:
Այս
նախաձեռնութիւնը
կը
նախատեսուի
շարունակել
այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն
մեղմուած համաճարակի բացասական հետեւանքները:

եկամուտ կ’ապահովէին այս գործէն:
Սակայն կեանքի բնականոն երեւոյթն
ու կշռոյթը պիտի չվերադառնան
անտարակոյս:
Ամերիկացիք
հաւանաբար օրական 250 միլիոն
զովացուցիչ պիտի շարունակեն
սպառել, ծախսելով տարեկան 50
միլիառ տոլար, այսուհանդերձ
սովորական կեանքէն ներս պիտի
ըլլան բազմաթիւ յեղաշրջումներ:

Կիրակի, Մայիս 10, Մայրերու Օր է:
Բոլոր անոնք որոնք աւանդութեան
հետեւելով ընտանիքով ճաշարան
պիտի մէկտեղուէին յարգելու եւ
պատուելու համար Մայրը, անոնց
դռները գոց պիտի գտնեն անշուշտ:
Յարալէզներու Համանուագը կը
շարունակուի:
Նիւ Եորք
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«Հաշուեյարդա՞ր»
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Ա

«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց»
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

պրիլ 1975: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբ: Այդ
օրերուն չէինք կրնար պատկերացնել, թէ պիտի սկսինք ապրիլ
նոր փուլ մը` բոլորովին տարբեր, քան ինչ որ ունէինք Լիբանանի մէջ: Չէ՞ որ Պէյրութը աշխարհի ամէնէն հմայիչ քաղաքներէն
մէկն էր: Այսպէս ըսած` աշխարհը քով-քովի բերող հմայիչ քաղաքը:
Այդ օրերուն կարծեցինք, թէ քաղաքացիական կռիւները երեւի շուտով
կը վերջանան ու կ’անցնին: Բայց այդ «շուտով»-ը եկաւ մեզ բոլորս
դնելու նոր իրավիճակի մը մէջ:
Եւ կեանքը սկսաւ իր ընթացքը առնել: Ռմբակոծում, քանդում,
մահ եւ գաղթ, ներառեալ` հայկական իրականութեան համար:
Գաղութի թիւը զգալիօրէն նուազեցաւ: Երկրորդական վարժարանը
հազիւ աւարտած էի, երբ արդէն բոլոր դասընկերներս մեկնեցան
Լիբանանէն: Մեծ քոյրս, որ արդէն Լոս Անճելըս հաստատուած էր,
«ալ խեր չմնաց Լիբանանէն» կրկնուող յանկերգով քաջալերեց զիս,
որ ես ալ Միացեալ Նահանգներ հաստատուիմ եւ հոն շարունակեմ
համալսարանական ուսումս:
Ուրախութիւնս անսահման էր` այդ օրերու երիտասարդական
տրամադրութեամբ եւ խանդավառութեամբ, վերջապէս պիտի իրագործուէր իմ ալ «ամերիկեան երազս»: Բայց այդ օրերուն նաեւ պիտի
սկսէի սորվիլ, թէ կեանքն ալ ունի իր ընթացքը, որ անպայմանօրէն
չի համընկնիր երազածիդ հետ:
Այդ օրերուն Պէյրութի մէջ ամերիկեան դեսպանատուն չկար: Պէտք էր
Դամասկոս երթայինք` կատարելու համար բոլոր գործողութիւնները:
Նկատի ունենալով, որ պատերազմական օրեր էին, Սուրիա հասնելու
համար պէտք էր լեռնային ճանապարհները գործածել` իրենց ոլորմոլոր դարձուածքներով:
Դէպի Սուրիա ճամբորդութեան ընթացքին հայրս սրտի կաթուածով մահացաւ, ուստի պէտք է վերադառնայինք Պէյրութ: Յուղարկաւորութիւնը կատարեցինք շատ քիչ թիւով հարազատներու
ներկայութեան` յար եւ նման ներկայ օրերու յուղարկաւորութիւններուն: Չէ՞ որ պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ:
Բայց տակաւին որոշած էի իրականացնել «ամերիկեան երազս»: Ու
դարձեալ Դամասկոս` ամերիկեան դեսպանատուն, ձեռքս խճողուած
համալսարանական ընդունման եւ ֆինանսական ապահովութեան
օրինական փաստաթուղթերով: Հիւպատոսին դէմքը խոժոռ էր,
այնքան մը, որ մինչեւ այսօր տակաւին չեմ մոռցած զայն: Չուշացաւ
իր նոյնքան անհաճոյ որոշումը. «Կարելի չէ քեզի ամերիկեան մուտքի
արտօնութիւն տալ»:
Յուսախա՞բ` անպայման: Բայց նաեւ այդ օրերու երիտասարդական տրամադրութեամբս, Լիբանանի պատերազմական եւ անորոշ
վիճակներուն դէմ յանդիման զգացի, թէ բոլոր երազներս չքացան:
Ինչո՞ւ ես:
Պիտի վերադառնայի Պէյրութ եւ կեանքս շարունակէի այս վտանգաւոր
ու անորոշ երկրին մէջ: Լիբանանի այդ բոլոր իրադարձութիւններուն
մէջ պիտի տեսնէի, թէ ինչպէ՛ս պէտք էր կեանքս շարունակէի, բայց
մանաւանդ` կերտէի: Լիբանանի մէջ տեղի ունեցածին կողքին կային
նաեւ միջինարեւելեան տակնուվրայութիւնները: Տարածաշրջանը
դարձած էր պայթուցիկ, իսկ աշխարհը կարծես կը դիտէր մեզ,
մինչ մենք կը պայքարէինք կեանքի համար ու մահուան դէմ: Այս
միջոցին էր, որ մայրս ալ մեկնեցաւ այս աշխարհէն` անակնկալ եւ
անժամանակ մահով մը:
Լիբանանէն ետք աշխատանքային տարածաշրջանս դարձան Արաբական Ծոցի երկիրները: Հոս սկսայ տեսնել, թէ ի՛նչ կը նշանակէ քրիստոնեայ ըլլալ ոչ քրիստոնէական երկիրներու մէջ, եւ
քրիստոնէական գործ ընել, այսպէս ըսած, «գոց» տարածաշրջանի մը
մէջ: Եթէ մէկ կողմէ կար կրօններու միջեւ տարբերութիւն եւ զիրար
հասկնալու անհրաժեշտութիւն, բայց նաեւ` տարբեր ազգութիւններու
հետ ապրելու գրաւական: Պիտի սորվէի, թէ հայկականութենէ եւ
լիբանանցիութենէ դուրս կայ ուրիշը, որ տարբեր լեզու, մշակոյթ եւ
կենցաղ ունի: Պիտի սորվէի, թէ ուրիշը նոյնքան մարդ է եւ արժէք,
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զոր պէտք է յարգել, հասկնալ,
բայց նաեւ` ընդունիլ:
Բայց այն, ինծի համար կեանքի
մեծ դպրոց հանդիսացաւ մեծ
թիւով ասիացի եւ ափրիկեցի
բանուորներու ներկայութիւնը:
Անոնք, որոնք կ’ապրին ամէնէն դժուար պայմաններուն
մէջ` փոքր աշխատավարձք,
խճողուած ու խղճալի բնակարաններ, եւ տակաւին ֆիզիքական ու հոգեկան բռնաբարում եւ ճնշուածութիւն: Անոնք կ’ուզեն պատմել իրենց պատմութիւնը:
Իւրաքանչիւրը ունի իր կեանքի փորձառութիւնն ու անոր ծանր լուծը,
զորս իրեն հետ բերած է մինչեւ Արաբական ծոցի երկիրներ` երեւի
թեթեւցնելու եւ ձերբազատուելու համար այդ բոլորէն: Բայց հոս կը
տեսնեն, թէ աւելի կը բազմանան իրենց հարցերը եւ կը փնտռեն
կարեկցութիւն: Ինձմէ՞: Աշխարհէ՞ն:
Այսօր նստած եմ տունը` Քուէյթ, եւ միայն պատուհանէն կը վայելեմ
կապոյտ ծովը: Գարնանային պայծառ եւ արեւոտ օր մըն է: Կը դիտեմ
ծովը եւ կը տեսնեմ, թէ որքա՛ն գեղեցիկ է եղեր: Վերջապէս Աստուծոյ
ստեղծագործութիւններէն մէկն է, որ ԲԱՐԻ է: Կ’ուզեմ դուրս գալ
շէնքէն եւ հասնիլ ծով: Բայց կարելի չէ, որովհետեւ կան երկաթեայ արգելքները մեր ամբողջ թաղամասի երկայնքին եւ լայնքին`
խոչընդոտելով ոեւէ բնակիչին ելումուտը:
Իսկ պատճա՞ռը` «Քորոնա» ժահրը, որուն պատճառով ալ մեր
օրերու լոզունգը դարձած է «Տունը մնա՛, ապահով մնա՛»: Այս
ժահրն ալ երեւի 1975-էն սկսեալ իմ-մեր կեանքերու շարունակուող
պատերազմ-անորոշութիւն-անապահովութիւն վիճակն է: Միայն մէկ
տարբերութեամբ` այս անգամ ամբողջ աշխարհը կ’ապրի միեւնոյն
տագնապը: Չկայ դիտող: Բոլորս նոյն վիճակին մէջ ենք:
Պատմութեան ու անոր իրադարձութիւններուն սլաքը ետեւ տանելով`
կ’երթամ մինչեւ 1975, երբ Լիբանանի պատերազմը սկսաւ: Եւ մէկմէկ սկսայ ապրիլ իւրաքանչիւր անորոշ եւ բախտորոշ իրավիճակներ`
հասնելով մինչեւ ներկայ` ժահրին հետ մեր հանդիպումը: Այս
բաւական երկար ճամբուն նայելով` սկսայ մտածել: «Շատ չէ՞ այսքան
պատուհաս մէկ կեանքի ժամանակահատուածի մը համար»:
Ծանրաբեռնուածութենէս դուրս կու գամ եւ կը մտածեմ այս
երկիրներուն մէջ ապրող բանուորներուն` բարեկամներուս մասին:
Այս օրերուն եւ Արաբական ծոցի տարածաշրջանին մէջ մեծ մտահոգութիւն է բանուորներուն վիճակը: Երբ պետութիւններ կը
քաջալերեն ժողովուրդը, որ իրարմէ հեռու մնան ապահով մնալու
համար, անոնք` բանուորները, իրենց խճողուած սենեակներուն մէջ,
մէկը միւսին ետեւէն կը վարակուին ժահրով: Ո՞վ պիտի ազատէ
զիրենք, եւ ո՞վ պիտի հոգայ ու խնամէ զանոնք:
Դարձեալ ծովն է, որուն կապոյտ ջուրերուն նայելով դարձեալ կ’ապրիմ
անոր գեղեցկութիւնը: Ծովը, տիեզերքը եւ այդ բոլորը կազմող մեր
կեանքը, իսկ գեղեցիկ կեանք ապրելու համար պէտք է նոյն այս
կեանքը լիցքաւորել: Աշխարհը այսօր այս ժահրին դէմ յանդիման
կը գտնուի, այդ պատճառով ալ կանգնած է կարեւոր փուլի մը դէմ
յանդիման: Ինչպէ՞ս պէտք է լիցքաւորել այսօրուան աշխարհն ու մեր
կեանքը այս փորձառութենէն ետք, ի՞նչ արժէքներով ու պիտակով:
1975-էն ետք առիթ ունեցայ բազմիցս Ամերիկա այցելելու: Այն
երկիրը, որ այդ օրերուն մերժեց զիս ընդունիլ: Բայց ես շարունակեցի
կեանքս Միջին Արեւելքի մէջ` անոր բոլոր անորոշութիւններուն եւ
տակնուվրայութիւններուն մէջ: Այսօր, երբ աշխարհին հետ բոլորս
ալ կ’ապրինք տակնուվրայ օրեր, երբ այլեւս չկան աշխարհագրական
գործօնն ու անոր ապահովութիւնը եւ առանձնաշնորհումները, բոլորս
միասին ենք` նոյն պարունակին մէջ ու անոր դէմ յանդիման:
Եւ կայ կարեւոր պարտականութիւն-գիտակցութիւն մը` բոլորիս
կեանքերը լիցքաւորելու հրամայականը: Ի՞նչ, ինչո՞վ եւ ինչպէ՞ս…
Ու դարձեալ անհասանելի այս գեղեցիկ ծովը: Տեսայ նոյն ծովուն
մէջէն, թէ կեանքը գեղեցիկ է: Նաեւ իմ կեանքս` անկախ իր
բոլոր դժուարութիւններէն: Եթէ փարեցայ եւ սիրեցի կեանքս իր
ամբողջութեան մէջ` Լիբանան, Արաբական ծոցի երկիրներ թէ այլուր,
այդ ալ որովհետեւ տեսայ, թէ Աստուած զայն ստեղծեց գեղեցիկ եւ
կոչեց` ԲԱՐԻ:
Իսկ մա՞րդը: Ի՞նչ ըրաւ նոյն այս գեղեցիկ եւ բարի կեանքին հետ:
Քուէյթի տանս մէջ կալանաւորուած, ծովը դիտելով հաշուեյարդար
կը կատարեմ կարծես: 1975-էն մինչեւ այսօր:
Շար. Էջ 07
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ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Սրտի դառն կսկիծով իմացանք ՀԲԸՄ-ի Երուանդ Տեմիրճեան
նախակրթարանի ուսուցչուհի, կրթական մշակ Նազելի Սանենցի (Գազանճեան) մահը, որ պատահած է Պոսթընի մէջ, Մ.
Նահանգներ:
Հանգուցեալը երկար տարիներ ծառայած է հայ դպրոցին՝ Հալէպէն,
Պէյրութ, Պոսթըն: Իբրեւ տիպար մայր, հայոց լեզուի գուրգուրոտ ծառայ, հայկեան շունչով դաստիարակած է զաւակները,
աշակերտները, միշտ արժանացած է շրջապատին յարգանքին
եւ սիրոյն:
Անոր շիջումով հայ դպրոցը կը կորսնցնէ հայ գիրի եւ դպրութեան
իսկական նուիրեալ մը:
Այս տխուր առիթով, ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
իր խորազգած ցաւակցութիւնը կը յայտնէ հանգուցեալի զաւակներուն, համայն ընտանեկան
պարագաներուն եւ հարազատներուն:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւն

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Գիտե՞ս, գիշերը կու լամ,
Մոմիս դիմաց, մինակուկ,
Ու մոմի պէս, խուսափուկ,
Կը հալի կեանքս էլ, կը զգամ:
Աչքիս առջեւ՝ անթառամ
Կը կանգնի դէմքդ փափուկ,
Գիտե՞ս, գիշերը կու լամ,
Մոմիս դիմաց, մինակուկ:
Կառկայծի մոմս, ու տարտամ
Լուսաստուերին մէջ, գաղտուկ,
Արցունքներով անշըշուկ
Տալով անունդ երկնահամ,
Գիտե՞ս, գիշերը կու լամ:

***

ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ

Սրտի Խօսքեր Կրթական Մշակ Նազելի Սանենցի Մահուան Առիթով

Սրտի խորունկ կսկիծով այսօր ստացայ իմ երբեմնի սիրելի ուսուցչուհիիս, Տիկին Նազելի Սանենցի
(Գազանճեան) մահուան գոյժը: «Տիկին»ը՝ ինչպէս զինք կը կոչէինք մենք, կը պատկանէր այն
անձերու հոյլին՝ որոնք ո’չ միայն պատրաստեցին սերունդներ, այլ՝ որոնց համար ուսուցչութինը, եւ
ի մասնաւորի՝ հայկական դպրոցի ուսուցչութիւնը, սրբազան առաքելութիւն մըն էր: Բախտաւոր,
շա՜տ բախտաւոր կը սեպեմ ինքզինքս, ունեցած ըլլալու այդպիսի ուսուցչուհիներ եւ ուսուցիչներ,
որոնց կոչումի կիրքին կը պարտիմ իմ էութեանս կազմաւորումը: Հիմա՝ երբ մտածեմ մանկութեանս
օրերուն մասին Պէյրութի ՀԲԸՄի Երուանդ Տեմիրճեան Նախակրթարանի դասարաններուն
մէջ, կրնամ փակել աչքերս եւ յիշողութեանս մէջ անմիջապէս կը գծուին այդ դպրոցին բոլոր
մանրամասնութիւնները եւ կրնամ հոն շրջագայիլ առանց մոռացութեան, եւ այնտեղ միշտ կը
գտնեմ «Տիկին»ը, ոգեւորո’ղ, գուրգուրացո’ղ, սնո’ղ եւ իւրաքանչիւր հայ մանուկով հպա’րտ: Կը
ցաւիմ՝ որովհետեւ Տիկին Նազելիի մեկնումով, կը փակուի նաեւ պատմութեան էջ մը սերունդի
մը վրայ որ այլեւս պիտի չտեսնենք Սփիւռքի մեր ուսումնական կառոյցներուն մէջ: Այսինքն՝ այն
ուսուցիչները, որոնք տակաւին կապուած էին պապենական հողին եւ ուրկէ իրենց մէջ թափանցած
էր ինքնութեան անշիջելի բոց մը որ փոխանցեցին մեզի: Մեր ուսուցիչները նոյնպէս մեր ծնողներն
են որովհետեւ սնուցած են մեր միտքերը եւ ուրեմն՝ մեր ծնողներուն նման կ’ապրին մեր մէջ եւ
մեզի հետ: Իր հարազատներուն ու սիրելիներուն հետ գլխիկոր եւ լռելեայն կ’աղօթեմ իր հոգիին
համար:
Վիգէն Աթթարեան (Գանատա)

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

***
Խոր վիշտով իմացանք ծանօթ ազգային կրթական մշակ Նազելի (ծնեալ Փարթամեան) Սանենցի
մահուան գոյժը։ Ան ծնած էր 1926-ին, Քեսապ։ Ողբացեալ Փառէն (Գազանճեան) Սանենցի սիրեցեալ
այրին, Արա-Պարոյրի, Շահէի, ու Լենայի անձնուէր մայրը, եւ Արմանի գուրգուրոտ մեծ մայրը, իր
համակ արհեստավարժ կեանքը նուիրած էր սփիւռքի զանազան կրթական հաստատութիւններուն՝
Հալէպէն Պէյրութ ու Պէյրութէն Պոսթըն, իբրեւ տիպար ուսուցչուհի եւ դաստիարակ, մասնակցելով
նաեւ ՀԲԸՄ-ի եւ հայրենակցական միութեանց մշակութային ձեռնարկներուն եւ արժանանալով
իր աշակերտներուն եւ հայ համայնքին յարգանքին ու սիրոյն: Մահկանացուն կնքեց այս տարուայ
Սուրբ Զատիկի կիրակին, Պոստոնի մէջ։
Հողին յանձնուեցաւ 15 Ապրիլի 2020-ին, Ուոթրթաունի Ռիճլոն գերեզմանատան մէջ, Տէր Առաքէլ
Ալճալեանի աղօթքով եւ, առ ի հետեւանք համայնաճարակին, լոկ իր անմիջական ընտանիքին
ներկայութեան։
Շահէ Սանենց (Պոսթըն, Մ. Նահանգներ)

«Հաշուեյարդա՞ր»
Սկիզբը Էջ 06
Եւ այդ կեանքին բոլոր ելեւէջներուն մէջէն
բանաստեղծին հետ ես ալ կ’ըսեմ. «Կեանքէն
ինծի ի՞նչ մնաց»: Բանաստեղծին պատասխանը դիպուկ է. «Ինչ որ տուի ուրիշին»:
Ի՞նչ բանն է, որ պիտի տանք ուրիշին: Բարին:
Ի՞նչ կեանքեր պիտի կերտենք այս ժահրէն
ետք: Բարին:
Հաշուեյարդա՞ր: Այսօր` իմ, քու եւ մեր բոլորին:
Եթէ իւրաքանչիւրս ունի իր կեանքը, որ
կ’ունենայ ուղղութիւն, կը ստանայ ընթացք

եւ կը կազմաւորուի հոս թէ հոն: Եւ իւրաքանչիւրիս կազմաւորուող կեանքին մէջ
կայ մէկ միացնող եւ հասարակ յայտարար
մը, որ կը դառնայ մարտահրաւէր, այդ
ալ մեր կեանքերը ինչպէս լիցքաւորել է`
անկախ աշխարհագրական տուեալներէ եւ
պայմաններէ:
Եւ լիցքաւորումի գրաւակա՞նը` «Այն որ կու
տանք ուրիշին»: Եւ ուրիշին պիտի տանք
կեանք մը, որ ԲԱՐԻ է: Ուրիշին տալն է: Իսկ
տալը` լիցքաւորելը, անպայմանօրէն ԲԱՐԻՆ:

ԱՐԱՄ ԺԻՊԻԼԵԱՆ
«Կորքիի Դիմակը»
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جريـدة سياسية أرمنـية
تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش.م.م).

رئيــــــــس التحريــــــر :سيفاك اكوبيان
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