
Լիբանան պիտի մասնակիօրէն վերադառնայ նախքան անմիջական փակումի 
իրավիճակին: Այս մասին յայտարարեց Լիբանանի Վարչապետ Հասսան 
Տիապ:
Հետեւաբար այսօրուընէ սկսեալ Լիբանանեան տնտեսական կեանքը դանդաղ 
քայլերով պիտի յառաջանայ դէպի բնականոն վիճակ, որուն ընթացքին 
տարբեր աշխատանքային ոլորտի մէջ գործող հաստատութիւններ պիտի 
վերաբացուին որոշ զգուշաւորութիւններով:
Քորոնա ժահրին հետ վերաբերումը նաեւ քաղաքացիական պատասխա-
նատուութիւն է շեշտեց Տիապ իր խօսքին մէջ, քաղաքացիները հրաւիրելով 
աւելի եւս պատասխանատու ըլլալու:
Կրթութեան նախարարը իր կողմէ յայտարարեց պետական քննութիւններու 
չեղարկումը, անոր մանրամասնութեանց մասին քննարկումը յետաձգելով:

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
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Հայաստանի մէջ մինչ քորոնա ժահրի վարակումներու հետ 
առնչուած թիւերը յարաճուն աճ կ՛արձանագրեն, իշխանութիւնները 
զարմանալի ինքնավստահութեամբ մը երկրին տարածքին արգե-
լափակումները կը կրճատեն:
Եղածը չյայտարարուած՝ «հօտի ախտամերժութիւն» (herd immu-
nity) տեսութիւն կը թուի ըլլալ, որ հիւսիսային եւրոպայի կարգ մը 
զարգացած երկիրներ ի սկզբանէ որդեգրեցին (ոմանք ձախողեցան),  
մինչ ուրիշներ արգելափակումները չեղջեցին միայն այն ատեն երբ 
իրենց մօտ վարակումներու թիւերը զգալի նահանջ արձանագրեցին: 
Մեր մօտ սակայն կայ ու կը մնայ գոյութենական հարցում մը. 
մեր երկրի առողջապահական համակարգը  պատրա՞ստ է 
օրական հարիւրաւոր վարակակիրներ ընկալելու եւ մեծաթիւ 
ծայրայեղ պարագաներ  բուժելու: Ճիշդ տուեալները երկրին 
պատասխանատուները անպայման ունենալու են, որուն մասին 
մեր մօտ գոյութիւն չունեցող տուեալներով չենք ուզեր քննարկել, 
սակայն մեզի կը վերապահենք իրաւունքը բարձրաձայն ըսելու 
եւ զգուշացնելու, որ յարատեւ բարձրացող մահուան դէպքերուն 
պաշտօնական լուրին մէջ երեւցող հետեւեալ տողը. «... մահացողները 
ունեցած են ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ» չքմեղանք 
մը չէ եւ պատկան մարմինները իրենց քաղաքացիներուն մահուան 
պատասխանատուութենէն զերծ չի կրնար պահել:
Ըլլայ քորոնա ժահրի ճգնաժամի տնօրինմամբ, թէ այլ խնդիրներու 
մէջ իր սեփական ժողովուրդը սխալ առաջնորդող ոեւէ իշխանու-
թիւն, աշխարհի ոեւէ երկրին մէջ որ ըլլայ, իր ժողովուրդին, պատմու-
թեան եւ ընդհանրապէս մարդկութեան առջեւ պատասխանատու 
է իր ըրածին: 

***
Վերջին պահուն իմացանք, որ Հայաստանի Նորքի հանգստեան 
տան մէջ 41 հայորդիներու քննութիւններու արդիւնքը դրական 
դուրս եկած է...: Եթէ Աստուած չընէ այս իրավիճակը դժբախտ ելքով 
աւարտի, յոյսով ենք, որ պաշտօնական պատճառաբանութիւնը  
յանկարծ անոնց տարիքային դասակարգը պատճառաբանելով 
իրենց կեանքի դժբախտ աւարտին համար  պատասխանատու չի 
սեպեր խնդրոյ առարկայ հայորդիները, որովհետեւ այս պարագային 
խնդիրը աժան պատճառաբանութենէ դուրս գալով կը վերածուի 
մարդկային բարոյականութեան խնդրի, որ անհետեւանք չի կրնար 
մնալ:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

«Մահացողները Ունեցած Են Ուղեկցող 
Քրոնիկական Հիւանդութիւններ» Դրուածքը Որպէս 

Չքմեղանք Չի Կրնար Ծառայել

Շար. Էջ 02

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4794668 (615.1/1 միլիոն), մահացած են 316370 (40.6/1 միլիոն), բուժուած են 1849394 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 911, մահացածներ` 26, բուժուած` 247

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 4472, մահացածներ` 60, բուժուած` 1925
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 77659 նոր վարակուածներ, 3468 նոր մահացածներ

Լիբանան Պիտի Մասնակիօրէն Վերաբացուի. 
Վարչապետ Տիապ

Հայաստանի մէջ, 17 մայիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 4472 
դէպք, որոնցմէ 1925-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան 
նախարարութեան Հիւանդութիւններու 
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային 
կեդրոնի կայքին մէջ: Շար. Էջ 02

189 Նոր Գրանցումներ. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 4472-ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հենրի Ֆինիս Լինչ

Հենրի Ֆինիս Պլոս Լինչ (18 
Ապրիլ, 1862, Լոնտոն, Անգլիա 
- 24 Նոյեմբեր, 1913, Քալէ, 
Ֆրանսա): Ան Անգլիացի հայագէտ, 
աշխարհագէտ, ճանապարհորդ 
եւ հասարակական-քաղաքական 
գործիչ մըն է։
Հայաստան կատարած երկու 
ճանապարհորդութիւններուն 
(1893-1894 եւ 1898) ընթացքին, 
Հենրին իր հաւաքած նիւթե-
րուն հիման վրայ գրած է երկար 
ճանաչում մը՝ «Հայաստան» 
աշխատութիւնն ու ստեղծա-
գործութիւնը (1901, հայերէն 
համառօտ թարգմանութիւն՝ 
1913-1914), որ կազմուած է 
երկու հատորներէ «Ռուսա-
կան Հայաստան» եւ «Տաճկա-
հայաստան»։ Այս ստեղծագործու-
թիւնը կը պարունակէ արժէքաւոր 
տեղեկութիւններ Հայաստանի 
պատմութեան, աշխարհագրու-
թեան, ժողովրդագրութեան, հայ 
բանահիւսութեան վերաբերեալ 
վիճակագրական նիւթերուն 
մասին։ Լինչը գրած է Հայաստանի 
քաղաքականութեան, Հայերուն 
հալածանքին, հայ եկեղեցիին եւ 
հայոց լեզուին մասին։
Հենրի նաեւ հետաքրքրուած է 
Հայկական հարցով։ Լինչը ըլլա-
լով Անգլիական խորհրդարանի 
անդամ (1906 թուականէն 
սկսեալ)՝ քննադատած է քաղա-
քականութիւնը, ու խորհրդա-
րանին ծանօթացուցած եւ 
ներկայացուցած է Հայկական 
հարցը եւ հայ ժողովուրդին 
իրաւունքներու պաշտպանութեան 
կարեւորութիւնը։
Անոր մահէն մի քանի օր առաջ, 
Հենրին Անգլիական մամուլին 
մէջ հրատարակած է իր «Բաց 
նամակ»-ը՝ հայկական բարե-
նորոգումներուն վերաբերեալ։
Լինչ մահացաւ 24 Նոյեմբեր, 1913 
թուականին, Քալէ քաղաքին մէջ, 
Ֆրանսա:

Սկիզբը Էջ 01

ԳՈՅԺ

Ոչ Եւս է Տիկին Վեհան Պետիրեան
14, 2020֊ին։
Սիրելի վարչականուհին նուիրուա-
ծութեամբ եւ անվերապահօրէն 
վարած է Համախմբումի ատե-
նադպրութիւնը, օրինակելի 
գիտակցութեամբ եւ պատրաստա-
կամութեամբ, մօտ 30 տարիներ, 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ 
մեկնելէ առաջ Յուլիս 2015֊ին։
Ան անսահման հաւատք և խորունկ 
սէր ունէր հանդէպ Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ առաքե-
լութեան եւ անսասանութեան։
Իր ամուսնոյն, գրագէտ և պատմա-
բան Լեւոն Վարդանին հետ ծառայած 
է հայերէն լեզուի եւ գրականութեան 
ծաղկումին, Լիբանանի պայծառ եւ 

դժնդակ տարիներուն։
Երկար տարիներ, որպէս կրթա-
կան մշակ, հայեցի դաստիա-
րակութեամբ ջամբած է հազա-
րաւոր հայ սերունդներ։
Իր յիշատակը վառ պիտի մնայ 
Համախմբումի տարեգրութեան 
եւ հաւատացեալներու մօտ։

Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր 
Տիկնանց Համախմբումը իր 
խորին ցաւակցութիւնը կը յայտնէ 
զաւկին Վարուժան  Պետիրեա-
նին և համայն Պետիրեան ու 
Մելիտոնեան ընտանիքներուն։
Յիշատակը անթառամ մնայ.
Խունկ և աղօթք իր շիրիմին։

Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր 
Տիկնանց Համախմբումը խոր 
վիշտով կը գուժէ մահը իր նուի-
րեալ, բարեպաշտ, երկարամեայ 
վարչականուհիներէն Տիկին 
Վեհան Պետիրեանի, որ պատա-
հեցաւ Լոս Անճելըսի մէջ, Մայիս 
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«Քորոնա» ժահրային հիւանդու-
թեամբ այս պահուն փաստացի 
բուժում կը ստանայ 2463 վարա-
կակիր: Ընդհանուր առմամբ, 
կատարուած է 40 230 քննութիւն: 
Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային 

հիւանդութեամբ հաստատուած 189 
նոր դէպք եւ 134 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութենէն արձա-
նագրուած է մահուան 60 (աւելցած 
է եւս 5-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախա-

Արցախի տեղեկատուական շտապէն 
յայտնած են, որ Արցախի մէջ 
«Քորոնա» ժահրի հաստատուած 
դէպքերու թիւը 24 է, բուժուածները 
8-ն են:
Մեկուսացած է 72 հոգի:
Ընդհանուր քննուածներու թիւը 554 
է: Մահուան դէպքեր Արցախի մէջ 
չկան:

189 Նոր Գրանցումներ. «Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու 
Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 4472-ի

Արայիկ Յարութիւնեանի Երթմնակալութեան Արարողութիւնը՝ 
21 Մայիսին

Արցախի Մէջ 
«Քորոնա» Ժահրով 

Վարակուածներու Թիւը 
Հասաւ 24-ի

րարութենէն յայտնած են, որ մահա-
ցած հիւանդները եղած են 51 
տարեկան տղամարդ, 78 տարեկան 
տղամարդ, 89 տարեկան կին, 80 
տարեկան կին եւ 79 տարեկան 
տղամարդ, եւ ունեցած են ուղեկցող 
քրոնիկական հիւանդութիւններ։

Արցախի Կեդրոնական ընտրական 
յանձնաժողովի կայքէն կը տեղե-
կացնեն, թէ Արցախի Հանրա-
պետութեան 7-րդ գումարման 
նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին 
նստաշրջանը պիտի սկսի 21 մայիս 
2020-ին:
Իսկ Ազգային ժողովի նախագահ 
Աշոտ Ղուլեանը հանդէս եկած է 
յայտարարութեամբ մը, որուն մէջ 
նշուած է, թէ 21 մայիսի նիստը տեղի 
պիտի ունենայ Շուշիի մշակոյթի 
եւ  երիտասարդութեան կեդրոնի 
դահլիճին մէջ:
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ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
Նախկին Ատենապետ (1995 – 2002)

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Թրքական ԹղթածրարՄայր Աթոռը Սրբութիւն Է
Զայն Վարկաբեկելու Ամեն Փորձ՝ 

Սրբապղծութիւն
Անճարակ Աճպարարը

Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցին իր ակունքնե-
րուն մէջն իսկ կղերապետական 

հաստատութիւն չէ եղած:
Հայ ժողովուրդի պետականութեան 
կորուստէն ետք, պարսկական, 
թիւրքմէնական, թրքական թէ այլ 
դաժան տիրապետութեանց երկար 
դարերու ընթացքին Հայ եկեղեցին 
էր, որ միշտ կը մնար կազմակերպու-
մի եւ համախմբուածութեան միակ 
վայրը, ուր կը պահպանուէին 
հայութիւնը իր անցեալին կապող 
ազգային արժէքներն ու մշակոյթի 
մնացորդը, աւանդոյթներն ու ծէսերը, լեզուն ու գրականութիւնը: 
Պետականութիւնը փոխարինող հաստատութիւնը եղաւ հայ 
եկեղեցին, որուն համար ալ արդէն կաթողիկոսներուն տրուեցաւ 
վեհափառ տիտղոսը, որ կը տրուէր հայոց թագաւորներուն:
Ամէն գիւղ ու աւան, նոյնիսկ ամէնէն յետինը կ’ունենար 
իր եկեղեցին ու հոգեւոր առաջնորդը, որոնց շնորհիւ կը 
կազմուէր համայնքը, հայ մարդոց համախմբուածութիւնը: Հայ 
կղերականը Հայ քրիստոնեայ մեր սուրբ կրօնքի ծիսակատարն 
էր, գիւղացիները մխիթարողը, գիւղին խոստովանահայրն էր, 
վէճերուն լուծում տուող դատաւորը, խրատողն ու խորհրդատուն, 
յաճախ նաեւ դաստիարակը: Համեստ ուժերով եւ իր համայնքին 
հետ ծէսի ու աւանդութեանց ճամբով ազգային թթխմորին 
պահապանը:
Ցեղասպանութեան արհաւիրքէն ետք, թէ Հայաստանի 
խորհրդայնացումով, Հայ եկեղեցին իր զոյգ կաթողիկոսութիւննե-
րով  աշխարհասփիւռ թէ հայրենաբնակ Հայ ժողովուրդին 
խիղճն ու կողմնացոյցը շարունակեց մնալ: Հայ ժողովուրդը իր 
մշակութային ուրոյն դիմագիծը կրցաւ պահել Հայ եկեղեցիին ու 
անոր գահակալներուն ազգային եւ կրօնական վեհ առաքելու-
թեան գիտակցութեան շնորհիւ:
Սփիւռքի պարագային, ի պաշտօնէ եւ արդարութեան համար 
պէտք է հոս անմիջապէս աւելցնել, որ եկեղեցիին կողքին 
կարեւոր դեր ունեցան Հայ քաղաքական կուսակցութիւննե-
րը համայնքներու կազմակերպման մէջ: Իւրաքանչիւրը իր 
դիրքէն եւ ազդեցութեան գօտիէն անոնք եղան Հայ եկեղեցիի 
գործունէութիւնը ապահովողը ու մղում տուողը, ըլլալով անոր 
հպարտ դրօշակակիրներն ու համեստ զինուորները:
Մեզի համար տարբերութիւն մը չկայ Հայ եկեղեցիին եւ անոր 
օծեալ գահակալներուն միջեւ: Անոնք մէկ են մեր ենթագիտակցու-
թեան ու խղճին մէջ:
Մայր Աթոռը Սրբութիւն Է մեզի համար եւ անոր վարկաբեկումի 
ամեն փորձ մենք սրբապղծութիւն կը համարենք:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնը, Հայ եկեղեցիի ընդհանուր 
նուիրապետութեան մէջ  մշտապէս նախամեծար  ու նախաթոռ 
համարելով հանդերձ Ռամկավար Ազատականներս նոյնքան 
նախանձախնդիր ենք Հայ նուիրապետական միւս աթոռներուն ու 
անոնց գահակալներուն նկատմամբ ու պահակները ենք անոնց:
Հայ ժողովուրդին գոյութեան սպառնացող զանազան մարտահրա-
ւէրներու դիմաց այսօր, մենք անգամ մը եւս կը հաստատենք 
Հայ Եկեղեցիին հանդէպ մեր դաւանանքը, լիաբերան շեշտելով 
որ Մայր Աթոռն ու անոր գահակալը վեր պէտք է ըլլան ամեն 
տեսակի անձնական, թէ քաղաքական նկատառումներէ եւ անոր 
դէմ բարձրացող ոեւէ ձայն պէտք է մատնուի համրութեան:

Թուրքիոյ նախագահ Էրտոկանի անյագուրդ փառասիրութիւննե-
րէն խոշորագոյնը Եւրոպական Միութեան (Ե.Մ.) լիակատար 
անդամակցութիւնը ապահով էր:

Սակայն սոսկ ցնորք է պատկերացնել թէ Թուրքիան յիրաւի կրնար մաս 
կազմել Ե.Մ.: Եւրոպայի մէջ Իսլամ բնակչութեան թիւը արդէն 30 միլիոնի 
շուրջ է: Թուրքիոյ բնակչութեանը՝ 83 միլիոն: Թուաբանութիւնը պարզ է 
եւ խօսուն: Տասնամեակներէ ի վեր Թուրքիոյ հետ Պրիւքսէլի մէջ տեղի 
ունեցած բանակցութիւնները Անգարայի թեկնածութեան շուրջ մնացին միշտ 
սնամէջ: Հաւանաբար Եւրոպացի քաղաքագէտները կը յուսային միամտօրէն 
Թուրքիան «քաղաքակրթել» եւ Թուրքիոյ մարդկային իրաւունքներու եւ 
մամլոյ ազատութեան մակարդակը, այլ ընկերային քաղաքական կնճռոտ 
հարցերու առընթեր, մօտեցնել Եւրոպական մակարդակին չափանիշին:
Հակառակ Թուրքիոյ տնտեսական երկնակամարին վրայ հաւաքուող 
մութ ամպերուն, Անգարան անյոյս կերպով կը փորձէ Միջին Արեւելքի մէջ 
շրջանային ուժի տիրական դերը կապկել, հետեւելով Ռուսիոյ օրինակին:
Լիպիոյ մէջ թրքական զինեալ ուժերուն բացայայտ եւ աշխուժ մասնակցու-
թիւնը իսլամական ճնշումի ենթակայ Թրիփոլիի իշխանութեան կողքին, 
գործնականօրէն ձախողցուցած է Լիպիական Արաբական Բանակին 
յառաջխաղացքը՝ գրաւելու մայրաքաղաքը: Անցեալ տարուան Ապրիլ 
ամսուն Լ.Ա.Բ.ի Զօրավար Խալիֆա Հաֆթար մեծ ինքնավստահութեամբ 
եւ աննախընթաց սլացքով երկրի արեւելքէն (իր բանակին ընդհանուր 
հրամանատարութեան կեդրոնը) սոսկ քանի մը ամսուան ընթացքին 
ազատագրեց մեծ եւ փոքր քաղաքներ: Մայրաքաղաք Թրիփոլիի Հարաւային 
արուարձաններուն մէջ Զօր. Հաֆթարի ուժերը այժմ իրենց դիրքերուն մէջ 
սառած՝ սպասողական վիճակի մէջ են խուսափելով թրքական ուժերուն 
հետ հաւանաբար բախումներէ: Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան 
Ապահովութեան խորհուրդը, ինչպէս նաեւ Ե.Մ.ը արգիլած են զէնք եւ 
զինամթերքի մուտքը Լիպիա, սակայն Թուրքիան 
ցարդ անտեսած է միջազգային այս երկու 
մարմիններուն որդեգրած որոշումները: 
Թրքական խորհրդարանէն ներս մէկէ աւելի 
առիթներով թրքական բանակին միջամտու-
թիւնը Լիպիոյ ներքին հարցերուն մէջ թիրախ 
դարձաւ սուր քննադատութիւններու: Աւելին, 
ամէն անգամ երբ թուրք զինուորական մասնա-
գէտներ իրենց կեանքը կը կորսնցնեն, այս 
քննադատութիւնները կը զգենուն աւելի կատա-
ղի բնոյթ:
Հակառակ թուրք նախագահին առջեւ ծառայող բազմապիսի խնդիրներու՝ 
տնտեսական տագնապը առաջին կարգին, Էրտօկան գէթ առժամաբար 
կրնայ յաղթանակ յայտարարել Լիպիոյ մէջ, յաջողած ըլլալով Թրիփոլիի 
իշխանութեան հովանոցին ներքեւ գործող՝ զիրար չսիրող եւ իրարու 
չվստահող գումարտակները զօրաշարժի ենթարկել: Թուրք զինուորական 
խորհրդականներու առաջնորդութեամբ՝ ծայրայեղ իսլամիստներէ եւ 
ծայրայեղ պատեհապաշտներէ բաղկացած այս գումարտակներ ցարդ 
արգելք հանդիսացած են Թրիփոլիի անկումին: Թուրքիոյ զինուորական ծանր 
կազմածներու փոխանցումը եւ թրքական տրոններու յաջող գործածութիւնը 
մեծապէս սատարեց ժամանակաւոր այս յաջողութեան:
Լիպիացի բարձրաստիճան դիւանագէտ բարեկամ մը, զայրոյթով կ’արտա-
յայտուի իր երկրէն ներս Թուրքիոյ զինուորական միջամտութեան մասին: 
Իր եւ մեծ թիւով լիպիացիներու դժգոհութիւնը կը կեդրոնանայ այն ցաւալի 
իրողութեան, թէ թուրքիոյ զինուորական հետզհետէ ծաւալող ներկայութիւնը 
փաստօրէն կը ծառայէ իսլամ համախմբումներու զօրացման: Բնականաբար 
Թուրքիոյ կարողութենէն վեր է նման նախաձեռնութեան մը ֆինանսաւորել: 
Սակայն ողջ ըլլան Լիպիոյ փեթրոտոլարները:
Դիւանագէտ բարեկամս ակնյայտ վրդովումով բացատրեց հետեւեալ 
երեւոյթը. «Աչքէ անցուր արաբական երկիրներու ազգային դրօշակները: 
Այն արաբական երկրի դրօշին վրայ ուր մահիկ գոյութիւն ունի, Թուրքիան 
հետամուտ է այդ երկիրը ազդեցութեան իր ծիրէն ներս առնել»: Սկսինք 
Ալճերիայէն եւ Թունուզէն. Երկու սահմանակից երկիրներ Լիպիոյ: Տեղին 
է աւելցնել թէ Քատտաֆիի անկումէն ետք, Լիպիան որդեգրեց Սանուսիի 
թագաւորութեան շրջանի դրօշակը՝ ուր կը ծածանի մահիկը:
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վրայ եւ այստեղ կարեւորագոյն 
խնդիր է առաջ գալիս, այն է՝ գտնել 
ուժանիւթի այլընտրանքային 
աղբիւրներ, քանզի դա մեզ համար 
անհրաժեշտութիւն է:
Հաշուի  առնելով այն հանգամանքը, 
որ մեր երկիրը, բարեբախտա-
բար, արեւի պայծառութեան 
տեսանկիւնից երկրագնդի վրայ 
աշխարհագրականօրէն ամենալաւ 
տարածքներից մէկում է գտնւում, 
ապա  այս  առումով մենք մեծ 
հնարաւորութիւններ ունենք, բայց  
այս ոլորտում խնդիրը կայանում 
է նրանում, որ արեւի ուժանիւթի 
ինքնարժէքը դեռեւս բաւականաչափ 
բարձր է: Այս իսկ պատճառով, 
երբ  նայում ենք համաշխարհային 
ուժանիւթի արտադրութեան մէջ 
արեւի ուժանիւթի մասնաբաժինը, 
ապա այն 1.5-ից  2 տոկոս է կազմում,  
սակայն  ուրախալի  է, որ  այս  
ցուցանիշը  վերջերս սկսել է աճել՝ 
մանաւանդ բոլոր այն երկրներում, 
որոնք ելեկտրականութեան 
կախուածութիւն ունեն, ուստի  
Հայաստանը նոյնպէս պէտք է 
ամեն ինչ անի՝ այս ուղղութեամբ 
զարգացում ապրելու համար»,- 
ասաց տնտեսագէտն ու միեւնոյն 
ժամանակ  աւելացրեց, որ  այս մասով 
առաջնահերթ  քայլերից մէկը պէտք 
է լինի շուկայի ազատականացումը։ 
Մեր զրուցակիցը  փաստեց, որ 
արեւային ելեկտրականութեան 
կայանների արտադրութիւն  
Հայաստանում իրականացւում է, 
սակայն անհրաժեշտ է, որպէսզի 
աւելի  շարունակական կերպով  
ներդրումներ կատարուեն այս 
ուղղութեամբ։ Ըստ  այդմ՝  կառա-
վարութիւնը  պէտք է սահմանի 
արեւային  ելեկտրականութեան գնի  
որոշակի  նուազագոյն  սահման եւ  
ներդրողներին տա  երաշխիքներ,  
որ  անհրաժեշտ  ծախսերի  ինչ-որ 
մի հատուած  ինքը կը փոխհատուցի: 
«Այս կերպ  կառավարութիւնը կը 
ստեղծի նպաստաւոր պայմաններ, 
որպէսզի այս ոլորտում  ներդրումներ  
հոսեն եւ կարողանանք  առաջընթաց  
ապահովել»,-եզրափակեց նա:
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Հայաստանի Համար Կարեւորագոյն Խնդիր Է Առաջ Գալիս.
Գտնել Ուժանիւթի Այլընտրանքային Աղբիւրներ

Ռուսաստանից  Հայաստանին 
մատակարարուող գազի գնի 
վերաբերեալ ՌԴ արտաքին գործերի 
նախարար Սերգեյ Լավրովի օրեր 
առաջ հնչեցրած յայտարարութիւնից 
յետոյ հայկական լրատուական 
դաշտում եւ ընկերային համացանցի 
վրայ աշխուժացան  քննարկումներն 
այն մասին, որ Հայաստանը պէտք է 
զարգացնի այլընտրանքային  ուժա-
նիւթ ստանալու ծրագրերը եւ այս 
ճանապարհով դուրս մղի ռուսական 
գազի սպառումը հայաստանեան 
շուկայից: Յիշեցնենք, որ Սերգեյ 
Լավրովը մի քանի օր առաջ  խօսելով 
Հայաստանին վաճառուող գազի գնի 
մասին՝ յիշեցրել էր, որ Հայաստանը 
պայմանագրային պարտաւորու-
թիւններ ունի այս հարցում: Միւս 
կողմից էլ նա քրոնիկ խնդիր էր 
որակել Հայաստանի ներսում գործող 
սակագնի հարցը:
Որքանո՞վ է նման ծրագրի իրա-
կանացումն իրատեսական եւ 
այս բնական եղանակով արդեօ՞ք  
իրական  հնարաւորութիւն կը 
ստեղծուի, ի վերջոյ, ձերբազատուել  
Ռուսաստանի  ձեռքում պարբերա-
բար ճոճուող գազի  մահակից: 
Թեմայի շուրջ «ԶԱՐԹՕՆՔ» 
զրուցեց տնտեսագէտներ 
Բագրատ Ասատրեանի եւ Աշոտ 
Մարկոսեանի հետ։ 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի 
նախկին նախագահ, տնտեսագէտ 
Բագրատ Ասատրեանը համա-
միտ է  այն տեսակէտների հետ, որ  
Հայաստանը պէտք է կարողանայ 
այնպէս անել, որ Ռուսաստանի 
հետ տարիներ առաջ նախկին 
իշխանութիւնների կողմից  ոչ 
հաւասար պայմաններով  կնքուած 
գազային պայմանագրի դերն ու 
նշանակութիւնը մեր ուժանիւթի 
մատակարարման  ասպարէզում 
զերոյանայ: 
Բագրատ Ասատրեանը  շեշտեց, 
որ նախկինում  հայկական կողմն 
ահռելի միջոցներ (resource) է  

կորցրել այդ պայմանագրի եւ գազի 
գնի յարաբերական պահպանման 
արդիւնքում, որոնք արեւային, 
վերականգնուող կամ ցանկացած 
այլընտրանքային ուժանիւթ ստա-
նալու ոլորտում ներդնելու պարա-
գայում, այսօր արդէն կ՛ունենար 
զգալի յաջողութիւններ եւ  զերծ կը 
մնար նման շահարկումներից: 
Ի պատասխան մեր այն հարցին, թէ 
ստեղծուած իրավիճակում ի՞նչ քայլեր  
պէտք է ձեռնարկի  Հայաստանի 
կառավարութիւնը՝ իրադրութիւնն 
ի նպաստ ՀՀ քաղաքացիների 
փոխելու համար, Ասատրեանը 
նշեց, որ նախ մեր  հասարակու-
թեան մտածելակերպի մէջ պէտք է 
փոփոխութիւններ տեղի ունենան: 
«Մենք պէտք է գազին  այլընտրանքներ 
գտնենք։ Այս ճանապարհով գնալու 
առաջին անհրաժեշտ  բաղադրիչն 
այն է, որ մեր հասարակութիւնը 
պէտք է հասկանայ, որ գազը շատ 
թանկ հաճոյք է՝ քաղաքական, 
տնտեսական եւ բազմաթիւ այլ 
գործօններով պայմանաւորուած։ 
Այսինքն՝ մենք  գնդակը պէտք է 
գցենք մատակարարողի դաշտ։ Գազը 
Հայաստանում պէտք է արժի ճիշտ 
այնքան, ինչքան վաճառողն է ասում, 
իսկ մենք՝  սպառողներս էլ պէտք է 
վճռական որոշենք՝ սպառե՞նք գազ, 
թէ շնորհակալութիւն յայտնենք ու 
հրաժարուենք եւ մեր տանիքին 
տեղադրուած արեւային ուժանիւթ 
յառաջացնող սարքերից օգտուենք: 
Եթէ «Գազպրոմ»-ը մտածում է, թէ 
170 տոլարը մէկ խորանարդ մեթր 
գազի  դիմաց  քիչ է, ուրեմն թող 
մէկ  խորանարդի  գինը դարձնի, 
պայմանական թուով ասենք թէ 500 
տոլար, իսկ մենք այդ ընթացքում 

կարող ենք արդէն վերանայել 
գազի սպառման ծաւալներն ու 
վերակազմաւորուել այդ ճանա-
պարհին, ուժանիւթային այլ 
դաշտեր մեզ համար ապահովել»,- 
ընդգծեց  Բագրատ Ասատրեանը՝  
յաւելելով, որ գոնէ  այսօրուանից 
արդէն կառավարութիւնը պէտք է 
սկսի մտածել այս ամենի մասին ու 
նմանօրինակ նախաձեռնութիւննե-
րի  փոխհատուցման  ուղղութեամբ 
գործուն քայլեր իրականացնի։ 
Այս համատեքստում տնտեսագէտը 
նկատեց նաեւ, որ այլընտրանքա-
յին ուժանիւթային կայանների 
տեղադրման ու դրանց օգտագործման 
ծրագիրը  Հայաստանում արդէն իսկ 
կիրառելի է, սակայն ոչ բաւարար  
մասշտաբներով: 
«Երբ նայում ենք մեր բնակչութեան 
սպառման հաշուեկշիռը, ապա դրա 
մէջ  շատ  փոքր  տոկոս կազմում 
է արեւային ուժանիւթի սպառումը, 
սակայն պէտք է այդ ծաւալներն աւելի 
ու աւելի մեծացնել, ընդլայնել այդ 
կայանների տեղադրումը  եւ այստեղ 
պետութիւնը պէտք է շատ մեծ ջանքեր 
գործադրի, լայնածաւալ ներդրումներ 
անի, որովհետեւ սա, իրօք, շատ 
հեռանկարային  ծրագիր է»:
Ինչ վերաբերում է այլընտրանքային 
ուժանիւթի աղբիւրներ հիմնելով  
ռուսական գազից հրաժարուելուն, 
տնտեսագէտ Աշոտ Մարկոսեանը 
մեզ հետ զրոյցում նշեց, որ  տնտե-
սական քաղաքականութեան 
կարեւորագոյն սկզբունքներից մէկը 
անհրաժեշտութիւնն է:

«Այսինքն՝  Հայաստանը չունի սեփա-
կան հանքահումքային միջոցներ՝ 
յատկապէս վառելիքանիւթային,  
հետեւաբար  մեր ամբողջ  տնտե-
սութիւնը  կառուցուած  է  հիմնա-
կանում  դրսից  բերուող  վառելիքի 

«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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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Մշակութային Արձագանգ

Կարծախի Եկեղեցին Ջուրի Մէջ է

Լոյս Պիտի Տեսնէ Հայրենի Գրող Ֆելիքս Բախչինեանի Նոր Հատորը

Նաւթի Գիները Սկսած Են Աճիլ

Ձիւնն ու անձրեւը, մէկ շաբաթէն 
աւելի տեւած վատ եղանակը եւ 
Կարծախ գիւղի եկեղեցւոյ տանիքի 
հսկայական ճեղքերը կրկին բարձրա-
ցուցած են Սուրբ Յովհաննէս 
Կարապետ եկեղեցւոյ անմխիթար 
վիճակի հարցը:
Այս մասին Jnews-ը կը գրէ, որ տեսա-
նիւթ ստացած է իր ընթերցողէն` 
Վիթալի Բանգոյեանէն, ուր կ՛երեւի  
եկերեցւոյ մէջ հոսող ջուրը եկեղեցւոյ 
քարէ առաստաղի ճեղքերէն: 
Պատերը եւ սիւները ծածկուած են 
մամուռով, իսկ սրբապատկերները` 
բորբոսով, այստեղ ամէն ինչ ջուրի 
մէջ է:
Փաստ է, որ եկեղեցին երկար ժամա-
նակ է կը գտնուի այս վիճակին մէջ։ 
Jnews-ը նիւթ մը հրապարակած էր 
2017 թուականին` Թուրքիոյ հետ 
սահմանակից Կարծախ գիւղի 
եկեղեցւոյ վիճակի մասին, այդ ժամա-

ստեղծագործութիւնը, որ սկսած 
էի, բայց չէի աւարտած: Այն ինծի 
հայ ժողովուրդի պատմութեան մեծ 
դասեր տուաւ, եւ ես որեւէ մէկ այլ 
հեղինակի մէկ այլ գիրք չեմ կրնար  
համեմատել այդ գիրքի հետ»,-
շեշտած է Բախչինեանը:
Անդրադառնալով իր ստեղծա-
գործական աշխատանքին՝ ան ըսած 
է, որ գրած է խոհափիլիսոփայական 
վիպակ՝ ծերանոցի մասին: «Անգամ 
մը այցելեցի ծերանոց՝ տեսնելու 
աւագ ընկերներէս մէկուն: Ինչքան 
ալ ըսեն՝ լաւ է ծերանոցը, այդպէս չէ:  
Կարծես փոքր երեխային ստիպելով 
ուղարկեն մանկապարտէզ, ուրկէ 

նակուընէ ի վեր վիճակը նոյնն է:
Այդ ժամանակ ալ իրավիճակը 
ծայրայեղ էր: Խոնաւութեան 
պատճառով սիւներն ու պատերը 
պատուած էին մամուռով, խոնա-
ւութենէն սրբապատկերները «կու 
լային» եւ ծածկուած էին բորբոսով, 
հակառակ ատոր, եկեղեցին կը 
գործէր, եւ այստեղ եկեղեցական 
արարողութիւններ կը կատարուէին:
2012 թուականին եկեղեցին վերա-
նորոգուած էր, բայց իրականացուած 
վերակառուցումէն ետք հին ծածկը 
փոխարինուած էր նորով, ինչ որ լաւ 
եւ ճիշդ չէ եղած եւ տանիքէն սկսած 
էր ջուր ներս հոսիլ: Անձրեւաջուրերը 
ներսը կը լճանան` յառաջացնելով 
ահաւոր խոնաւութիւն:
Կարծախի Սուրբ Յովհաննէս Կարա-
պետ եկեղեցին վերաօծուած է 2012-ի 
Յուլիս 14-ին: Ան հիմնադրուած 19-րդ 
դարու 30-ական թուականներուն:

ան այլեւս չի վերադառնար»,-նշած 
է Բախչինեան:
Հեղինակի այդ ստեղծագործութիւնը 
պիտի հրատարակուի եւ պիտի 
ներկայացուի ընթերցողներուն: 
Բախչինեան խոստովանած է, որ 
մեկուսացման շրջանին հասկցած 
է՝ գրականագիտութիւնը եւ 
գրաքննադատութիւնն այնքան 
ալ հարազատ չեն իր հոգիին՝ 
հակառակ որ տասնեակ գիրքերու, 
մենագրութիւններու հեղինակ է: 
«Իմ կոչումն արձակագիր ըլլալն է, 
եւ այսուհետ պիտի շարունակեմ 
պատմուածքներ, վիպակներ գրել»,-
ընդգծած է ան:

Գրող, գրականագէտ, թարգմանիչ 
Ֆելիքս Բախչինեան կը կարծէ, որ 
մեկուսացման մէջ գտնուիլը նաեւ լաւ 
կողմեր ունի: Գրողն այս ընթացքին 
կարդացած է սիրելի հեղինակներու 
գործերը, ստեղծագործած ու վայելած 
է ընտանիքի ընկերակցութիւնը:
«Արմէնփրես»-ի թղթակցի հետ 
զրոյցի ժամանակ Բախչինեանն 
ըսած է, որ յագեցած առօրեայի 
պատճառով ընթերցելու ժամանակ չէ 
ունեցած՝ այդ զբաղմունքը մշտապէս 
թողելով վաղուան: «Այս օրերուն 
շարք մը հրաշալի գիրքեր կարդացեր 
եմ, բայց կ’առանձնացնեմ Շահան 
Նաթալիի «Թուրքերը եւ մենք» 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Աշխարհի խոշորագոյն հումքա-
յին սակարաններու 15 Մայիսի 
առեւտրային նստաշրջաններու 
արդիւնքով՝ սահմանուած են նաւթի 
հետեւեալ գիները.
Նիւ Եորքի NYMEХ (New York 
Merchantile Exchange) սակարան՝ 
WTI (Light Sweet) տեսակի նաւթի 
գինը աճած է 6,65%-ով եւ կազմած 
29.65 տոլար։ Լոնտոնի IСE 
(InterContinental Exchange Futures) 
սակարան՝ Brent տեսակի նաւթի 
գինը աճած է 2.78%-ով եւ կազմած 
32.50 տոլար:

Նաւթը չափելու միաւորը տակառն է: 
Մէկ տակառը կը կազմէ 158.98 լիթր:
Նիւ Եորքի NYMEХ-ն (New York 
Merchantile Exchange) ամերիկեան 
մուրհակային սակարան է, որ 
հիմնադրուած է 1882-ին եւ կը 
գրաւէ առաջին տեղը նաւթային 
մուրհակային առեւտուրին մէջ: 
Ներկայիս առեւտուրը կը շարու-
նակուի երկու սակարանային միա-
ւորներով` NYMEX-ի` նաւթի, կազի, 
փլաթինի, պալլատիոնի, էթանոլի, 
ածուխի, ելեկտրական ուժանիւթի 
եւ ածխածինի երկօքսիտի արտա-

նետումներու եւ COMEX-ի ոսկիի, 
արծաթի, պղինձի, ալիւմինի (պաղլե-
ղածին) ուղղութիւններով:
London Intercontinental Exchange-ը 

(ICE) Լոնտոնեան համաշխարհա-
յին ֆինանսական սակարան է, որ 
հիմնադրուած է 1982 թուականին:
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Անճարակ Աճպարարը

իր անձին օրինակով: Կը փորձուիմ բնութագրել զինք 
«կոչումնաւոր» եւ «հայերէնապաշտ» բառերով: 
Տիկին Վեհանին հետ պաշտօնակից էինք Հայ 
Աւետարանական Գոլէճէն ներս 1996-էն 2006:
Ուսուցչութիւնը տիկին Պետիրեանին համար ամէն ինչ 
էր: Իր երթը կը սկսի վաթսունականներէն՝ Դարուհի 
Յակոբեանէն մինչեւ Ե. Տէմիրճեան եւ ՀԱԳ: Ան ուսուցչուհի 
էր դասարանին մէջ եւ դասարանէն դուրս: Հայերէնի 
հանդէպ իր անսահման սէրը թոյլ կու տար որ չվարանէր 
սրբագրելու նոյնիսկ պաշտօնակիցնե-րուն հայերէն խօսքի 
սխալները, որքա՜ն խանդավառութեամբ կը բաժնեկցէր 

իր կարդացած մէկ յօդուածը կամ դիտած մէկ հաղորդումը: 

այս ծրագրին: Գոնկրէսը կ’ուսումնասիրէ պատժամիջոցներ բանաձեւել 
Թուրքիոյ դէմ եւ նախագահ Թրամփ իր հրապարակային ելոյթներուն 
մէջ քանիցս խոստացաւ տնտեսական պատժամիջոցներ որդեգրել եւ 
ռազմական համագործակցութիւնը մեղմացնել Անգարայի հետ: Ցարդ 
ԱՄՆ ո’չ մէկ միջոցառում որդեգրած է մինչ Ռուսիան շուրջ հարիւր 
զինուորական մասնագէտներով կը սարքէ այս արդիական հակաօդային 
կազմածները թրքական հողամասին վրայ, ոչ շատ հեռու ՆԱԹՕ-ի պատկանող 
ռազմախարիսխներէն, մայրաքաղաք Անգարայի մերձակայքը:
Ապիկար անճարակութեամբ, օգտագործելով Քորոնա ժահրի իրավիճակը, 
Թուրքիան նախաձեռնած է բժշկական զգեստներ եւ դիմակներ հայթայթել 
զանազան երկիրներու՝ երկկողմանի յարաբերութիւնները բարելաւելու աժան 
եւ անհեթեթ ակնկալութեամբ:
Թուրք նախագահը երկու տասնամեակներէ աւելի տիրապետած է իր երկրին 
քաղաքական կեանքը: Իր միահեծան իշխանութիւնը  անմրցելի է: Հակառակ 
այն իրողութեան որ իր իսլամամէտ արմատներ ունեցող կուսակցութիւնը 
անցեալ տարի կորսնցուց քաղաքապետական իշխանութիւնները մայրա-
քաղաք Անգարայի եւ երկրին ամենաբազմամարդ քաղաք Պոլսոյ մէջ, 
Էրտօկանի պաշտօնն ու դիրքը չեն վտանգուած մօտիկ ապագային: Նորելուկ 
Սուլթանի նման ան բազմած է 1,500 սենեակներէ բաղկացած նախագահա-
կան ապարանքին մէջ: Իրեն առընթեր միայն Ռուսիոյ Դաշնութեան նախա-
գահ Փութինը երկու տասնամեակներէ ի վեր կ’իշխէ Ռուսիոյ մէջ:
Նախագահ Էրտօկան բազմաթիւ դիրքերու վրայ այսօր խոցելի է: ԱՄՆ-ի 
հետ յարաբերութիւնները անհանգիստ վիճակի մէջ կը գտնուին եւ մօտակայ 
բարելաւումի նախանշաններ գոյութիւն չունին՝ նկատի ունենալով Նոյեմբերի 
նախագահական ընտրութիւնները Ամերիկայի մէջ: Եւրոպական Միութեան 
հետ Թուրքիոյ երկկողմանի յարաբերութիւնները եթէ թշնամական չեն, 
սակայն որոշակի բարեկամական ըլլալէ հեռու են: Արաբական երկիրներու 
հետ Անգարան ունի անկայուն յարաբերութիւններ ինչպէս Իսրայէլի հետ 
յարաբերութիւնները սէր-ատելութիւն գոյավիճակին մէջ կը գտնուին:
Հետեւաբար, ի՜նչ բարեպատեհ առիթ Քորոնա ժահրի շրջագիծէն ներս, 
Թուրքիան նպաստ հայթայթէ զանազան երկիրներու՝ աժան ակնկալութեամբ 
շիտակ գիծի վրայ դնելու իր արտաքին աշխարհի հետ վնասուած կապերը:
Քանի մը օրեր առաջ, Թուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարարը յոխորտանքով 
յայտարարեց թէ իր երկիրը բժշկական զգեստներ եւ դիմակներ  առաքած 
է 61 երկիրներու եւ իբրեւ թէ աշխարհի երրորդ երկիրն է ամենէն շատ 
օժանդակութիւն առաքող:  
ԱՄՆի նախագահին ուղղուած նամակով մը թուրք նախագահը նշած է թէ 
նպաստը կը ղրկուի «Միասնականութեան ոգիով»: Ե. Միութեան ընծայուած 
օժանդակութեան առիթով Էրտօկան յոյս յայտնած է թէ այս արարքով աւելի 
սերտ համագործակցութիւն կ’ակնկալէ Պրիւքսէլէն: Կարգ մը երկիրներ սկսած 
են գանգատիլ թէ ղրկուած բժշկական զգեստները անորակ են: 
Թէեւ անուանականօրէն Թուրքիան կը մնայ թեկնածու՝ Եւրոպական 
Միութեան շարքերուն, հաւանականութիւնները ցած են, նկատի ունենալով 
բազմահազար բանտարկեալներու հարցը Թուրքիոյ մէջ, ուր մարդկային 
տարրական իրաւունքները կ’ոտնակոխուին շարունակաբար եւ Պրիւքսէլ 
աններող՝ կը հետեւի:
Անշուշտ ծիծաղելի պիտի ըլլայ պահ մը ենթադրել թէ այս օժանդակութիւնը 
պիտի նպաստէ Թուրքիոյ վնասուած յարաբերութիւնները բարելաւելու 
արտաքին աշխարհին հետ:
Լոնտոնի Royal Institute of International Affairs կազմակերպութեան 
խորհրդական Ֆատի Հագուրա ակնարկելով այս նիւթին կը մատնանշէ 
արեւմուտքի հետ իր կապերը զօրացնելու միակ ելքը ջնջելն է S-400ի ծրագիրը:
Ուաշինկթընաբանակ թուրք քաղաքական մեկնաբան Կոնիւլ Թոլ կը գրէ. 
«Թէեւ կարգ մը երկիրներ ողջունած են այս օժանդակութիւնը, սակայն 
Անգարայի դժուարութիւնները ԱՄՆի, Եւրոպայի եւ հարեւան երկիրներու 
հետ չեն հարթուիր խորհրդանշական այս արարքով»:
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Տիկին Վեհանի Յիշատակին

Չեմ գիտեր եթէ կայ տեսութիւն մը մարդոց անուններուն եւ անոնց 
նկարագիրին միջեւ առնչութիւններ գտնող կամ յօրինող: Յամենայնդէպս 
տիկին Վեհան իսկական վեհութիւն մը ունէր: Մանկավարժութեան 

աւանդական դպրոցի այն ուսուցչուհիներէն էր, որ կրթական ասպարէզին 
ներգրաւումը ամբողջովին կոչում կը համարէր եւ այդ կոչումը կ’ապրեցնէր 

Միջազգային թատերաբեմին վրայ Էրտօկանին կը պակսի վարկ եւ վստա-
հութիւն:
«Էրտօկան բռնապետ եւ իսլամիստ մըն է», կը գրէ Washington Examiner 
Մայիս 9-ի թիւին մէջ, աւելցնելով թէ ան կը ձգտի իր ձեռքին մէջ պահել, 
մէկտեղել վիթխարի հարստութեան իր անձին, ընտանեկան պարագաներուն 
եւ կարգ մը վստահելի գործընկերներուն համար: Միացեալ նահանգներու 
մայրաքաղաքին մէջ հրատարակուող աջակողմեան պահպանողական այս 
օրաթերթը թուրք նախագահին ընթացքը կ’որակէ «աններելի», քննադատելով 
Էրտօկանի նեցուկը Տաէշի եւ անոր արբանեակ կազմակերպութիւններուն, 
ինչպէս նաեւ Քիւրտերու դէմ կիրարկուող ցեղային մաքրագործումներուն: 
Վերջապէս թերթը բուռն կերպով կը յարձակի Անգարայի իշխանութեան 
վրայ, որ վերջին շրջանին շահագործելով Քորոնա ժահրի պատճառաւ 
ստեղծուած խառնաշփոթ կացութիւնը, շղթայազերծած է Սուրիա - Իրաք 
սահմանին վրայ գտնուող քրտական գիւղերուն դէմ լայնածաւալ զինուորա-
կան գործողութիւններ:
Աշխարհ ականատես եղած է Թուրքիոյ կատարած թալանին՝ յատկապէս 
Հալէպի ճարտարապետական մարզէն ներս:  Ամենէն տխեղծ երեւոյթը – 
Թուրքիա հարիւրաւոր գործարաններ տեղափոխեց իր սահմանէն ներս, երբ 
Հալէպին մէկ մասը ծայրայեղ իսլամներու բռնակալութեան ենթակայ էր եւ 
ինչ հեգնանք այս գործարաններուն մէջ աշխատցուց պատանի որբացած 
սուրիացիներ:
Աշխարհ նաեւ անգիտացաւ երբ թուրք  իշխանութիւնները թոյլատրեցին 
զանգուածային  քանակութեամբ զէնք եւ զինամթերք ղրկել Սուրիա:
Աշխարհ նաեւ անգիտակից ձեւացուց ինքզինք, երբ Եւրոպայէն, կովկասեան 
շրջաններէն, Չինաստանէն, Ամերիկայէն եւ յատկապէս Թունուզէն եւ 
Լիպիայէն, մոլեռանդ իսլամիստներ ազատ անցք ունեցան Թուրքիայէն 
դէպի Սուրիա:
2014-էն մինչեւ 2017-ի կիսուն, Արեւմտեան հաւաստի աղբիւրներու համա-
ձայն 40 հազար մոլեռանդ իսլամամիստ ահաբեկիչներ անկաշկանդ անցան 
Սուրիոյ թրքական հողատարածքէն գալով յաճախ աջակցութեամբը թուրք 
իշխանութիւններու:
Անհրաժեշտ է յիշել ցերեկ աչքով կողոպուտը Կիպրոսի բնական հարստու-
թեանց եւ քօղարկուած  գործակցութիւն՝ Պարսկաստանի հետ: Տնտեսական 
սեղմումներէն որոշ չափով ձերբազատելու Թեհրանի իշխանութիւնները:
Թուրքիան Եւրոպական Միութենէն յայտնապէս կաշառք ստացաւ վեց 
միլիառ եւրօ, կասեցնելու համար Ասիայէն, Պարսկաստանէն, Ափրիկէէն եւ  
արաբական երկիրներէ այսպէս կոչուած քաղաքական գաղթականներուն 
Եւրոպա արշաւանքը: Անգարան ինքն էր գլխաւոր հրահրողը այս ապօրինի 
շարժումին:
Թուրքիոյ գլխաւոր դժուարութիւնը արտաքին քաղաքական ոլորտէն 
ներս, Ուաշինկթընի հետ անզիջող անհասկացողութիւնն էր S-400 (u-400) 
հակաօդային ռազմական սարքաւորումներու շուրջ: Երկու տարիներ առաջ 
մեծ հանդիսութեամբ նախագահներ Էրտօկան եւ Փութին ստորագրեցին 
մանրամասն համաձայնութիւն մը, երեքուկէս միլիառ արժողութեամբ, ըստ 
որուն Մոսկուան պիտի հայթայթէ, մարզէ եւ տեղադրէ գերարդիական 
այս կազմածները: Յիշենք թէ Թուրքիան անդամ է ՆԱԹՕ-ին  եւ Ռուսիան 
կը նկատուի ոչ բարեկամ սահմանակից երկիր,  ՆԱԹՕ-ի մաս կազմող 
եւրոպական երկիրներու:
Պետական պաշտօնատունն ու Փենթակոնը կատաղօրէն կ’ընդիմանան 

Թրքական Թղթածրար
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ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Փոխան Ծաղկեպսակի

Փոխան Դամբանականի

Սկիզբը Էջ 06

ՄԱՐԻԱՄ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
(1949)

«Հոգու Գոյն»

18 2020
ՄԱՅԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հայրենածաղիկը

Ասում են, մի հայ աղջիկ, գաղթելիս,
Հայաստանից մի ծաղիկ է տարել.
Ջրել արցունքով ամեն լալելիս
Եւ վերադարձի յոյսով փայփայել.
Ամեն մի ծաղիկ, մայր հողում ծլած,
Ձգտում է դէպ երկինք ու արեւ.
Իսկ նա, ուր լինէր, գլուխը ծռած,
Նայել է դէպ երկիրն իր քարէ.
Ու ուզել է իր գլուխը տրտում,
Միայն հայրենի հողում քարքարոտ...
... Այդ ծաղիկը կայ ամենքի սրտում
Եւ կոչւում է նա... հայրենի կարօտ:

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

Տիկին Վեհանի Յիշատակին

Արդար Մըն Ալ Շիջեցաւ

Իւրաքանչիւր «իշխանութիւն» իր կազմին մէջ 
երբեմն կ՛ունենայ անձ մը, որ իր բարեհամբոյր 
ներկայութեամբ տուեալ «իշխանութեան» 
«մռայլ» պատկերը կը պայծառացնէ: Նման 
անձի մը գոյութիւնը բախտաւորութիւն է, թէ 
«իշխանութեան» եւ թէ «հասարակութեան» 
համար, որովհետեւ առանց անոր գոյութեան 
դժուար կ՛ըլլայ «իշխելը» կամ «իշխուիլը»:
Տիկին Շողիկ Տօնապետեան-Աւետիքեան 
վերոյիշեալ կերպարն էր, որ կը ներկայացնէր, 
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին որպէս 
հետեւանք ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան եւ 
Դարուհի Յակոբեան վարժարաններու ՀԲԸՄ Լ. 
Կ. Նազարեան վարժարանի հիւրընկալ յարկին 
տակ գործունէութեան 1980ական եւ 1990ական 
տարիներուն:
Հակառակ իր զբաղեցուցած պաշտօնին, ոչ 
այնքան «կարեւոր» հանգամանքին (ան այդ 
օրերու աշակերտներուս համար անկարեւոր 
համարուած Ֆրանսերէն լեզուի դասատու էր 
ինչպէս նաեւ հերթապահի օգնական) իր անձը 
աւելի քան յարգուած եւ սիրուած անձնաւորու-
թիւն էր աշակերտներուս համար: Տնօրէութեան 
(իշխանութեան) դէմ յաւիտենականապէս վատ 
տրամադրուած աշակերտութիւնը հանգստացնող 
կերպարն էր ան: Տարիքի բերմամբ ըմբոստա-
ցած պատանիներուն եւ բնութեան օրէնքով 
պարբերաբար ջղագրգիռ պարմանուհիներուն 
հանդարտեցնող բալասանն էր ան: 
Աշակերտութեան «գանգատի նամակներու 
սնտուկ»ն էր տիկին Շողիկը: Աշակերտներ 
իրեն կը խոստովանէին ըսուելիքն ու չըսուելիքը: 
Հոգեկան վիրաւորանք ստացած պարմանուհին 
իր մայրական գիրկին մէջ է, որ կու լար եւ իր 
խրատներով սփոփանք կը գտնէր: Մշտական երէց  
ընկերն էր ան ամէն օր իր ընկերներուն հետ կռուող 
«խենթ ու խելառ» պատանիներուս:
Ի պաշտօնէ գրաւոր քննութիւններ հսկելու  
պահուն եթէ տեսնէր աշակերտ մը, որ բառի 
մը վրայ կախուած քննութիւնը առկախած էր 
կամ թուաբանական ձեւաչափ մը մոռցած չէր 
կրնար քննութիւնը շարունակել, ան հակառակ 
կարգ մը ուրիշ հսկիչներու «սատիստական» 

վերաբերմունքին, իր մայրական հոգատարու-
թեամբ օգնութեան կը հասնէր դժուարութեան 
մատնուած աշակերտին:
Երկար է շարքը տիկին Շողիկին ազնիւ եւ 
մարդկային վերաբերմունքին, որ վստահ եմ 
խորապէս տպաւորած է բոլոր այն աշակերտները, 
որոնք բախտը ունեցած են իրեն աշակերտելու: 
Տասնեակ տարիներ ետք, երէկ Պոսթոնի մէջ իր 
մահուան գոյժը կարդացի իր նոյնքան բարեհամբոյր 
եղբօր՝ Տոքթ. Վահրամ Տօնապետեանին (երկուքն 
ալ զաւակները Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժա-
րանի  տարիներու վաստակաշատ դաստիարակ՝ 
Խաչատուր Տօնապետեանին) Ֆէյսպուքի էջին 
վրայ: 
Հաւատացեալ մը չեմ բառին ժողովրդական 
հասկացողութեամբ, սակայն ես վստահ եմ որ 
տիկին Շողիկը նախախնամութեան կարգած 
երկրային «հրեշտակն» էր մեր դպրոցին մէջ: 
Անոր ներկայութիւնը աւելի քան  կենսական էր  
դպրոցական տղոց եւ աղջիկներուն փոթորկա-
յոյզ տարիներուն համար: Ան Լիբանանի պատե-
րազմական տարիներու ամենաթէժ օրերուն, 
իր ձեւով մեզ ընկերակցեցաւ բոլորս կերպով մը 
ապահով ու անվնաս նաւահանգիստ հասցնելով: 
Իմ եւ սերնդակիցներուս անունով թող այս 
գրութիւնը փունջ մը ծաղիկ ըլլայ իր ազնիւ 
յիշատակին:
Արդար էր տիկին Շողիկը: Ան գնաց միանալու իր 
նման միւս արդարներուն՝ երկնային հրեշտակնե-
րու հոյլին:

Ինք անկարելին կ’ընէր հայերէնի հանդէպ իր 
գերագոյն սէրն ու պաշտամունքը աւանդելու 
աշակերտներուն: Չյանգող հրաբուխ մըն էր ան. 
նոյնիսկ եթէ դասարանէն դուրս ելլէր պարտասած, 
յաջորդ օրը նոյն եռանդով կը մտնէր դասա-րան ու 
կը վերսկսէր պայքարը յանուն մայրենիի: Գրական 
գիտելիքը իր տեղին, քերականական օրէնքները 
իրենց տեղին, սակայն իր առաջնահերթութիւնը 

մայրենիին հանդէպ յարգալիր վերաբերմունք եւ 
սէր սերմանելն էր պատանիներու հոգիներուն մէջ. 
ինք կը հաւատար, որ եթէ պատանին յարգանք 
տածէ մայրենիին հանդէպ եւ սիրէ զայն, ապա 
չի կրնար չսորվիլ իր լեզուն, գրականութիւնը, 
պատմութիւնը: Սա իր տեսութիւնն էր, որ ոչ 
թէ բառերով էր ձեւակերպուած, այլ սեփական 
կեանքի օրինակով, անմնացորդ նուիրումով: 
Այդպէ՛ս ճանչցայ ու այդպէ՛ս պիտի յիշեմ զինք:
Խունկ ու աղօթք իր անմար յիշատակին:
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

ՄԱՀԱԶԴ

ՎԵՀԱՆՈՅՇ ՊԵՏԻՐԵԱՆ
 (Ծնեալ Մելիտոնեան, Պէյրութ՝ 1936)

Սրտի դառն կսկիծով, կը գուժենք մեր սիրեցեալ 
մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ 
հարազատին՝ Վեհանոյշ Պետիրեանի մահը, 
որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 14 Մայիս 2020-
ին, Լոս Անճելըսի մէջ, Գալիֆորնիա, ԱՄՆ, յետ 
կարճատեւ հիւանդութեան։

Սգակիրներ՝
Որդին՝ Տէր եւ Տիկ. Վարուժան եւ Սիլվա 
Պետիրեան եւ դուստրերը՝ Սոֆիա եւ Նաթալի 
(Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա)
Եղբայրը՝ Տոքթ. եւ Տիկ. Յովիկ եւ Լիտա 
Մելիտոնեան եւ իրենց զաւակները՝ 
Անի-Սեւան եւ Թամ Մորկըն եւ զաւակունք

Լինա եւ Տոքթ. Լիօ Տումանեան եւ զաւակունք (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա)
Եղբօր ընտանիքը՝ Տիկին Եփրուհի Մելիտոնեան եւ իր զաւակները՝ 
Թենի Մելիտոնեան
Հրակ եւ Սէրինէ Մելիտոնեան եւ զաւակունք (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա)
Քրոջ որդին՝ Արա Խուպէսէրեան (Փարիզ, Ֆրանսա)
Տագրը՝ Մովսէս Պետիրեան եւ զաւակունք (Թորոնթօ, Քանատա)
Տալը՝ Պերճուհի Ատուրեան եւ զաւակունք (Պոսթոն, Մեսէչուսէց)
Տալոջ դուստրերը՝ Ծովիկ Կէտիկեան եւ ընտանիք, Արփի Պէհէսնիլեան 
եւ ընտանիք (Թորոնթօ, Քանատա)
Զարմիկները՝
Տոքթ. եւ Տիկ. Լեւոն եւ Սօսի Փարթամեան եւ դուստրերը (Լոս Անճելըս, 
Գալիֆորնիա)
Վարդենի եւ Ներսէս Երջանեան եւ որդին (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա)
Վաչէ Փարթամեան եւ զաւակունք (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա)
Տոքթ. եւ Տիկ. Լեւոն եւ Կարինէ Փարթամեան եւ դուստրը (Լոս Անճելըս, 
Գալիֆորնիա)
Հերա Տոր-Փարթամեան եւ Տուկ Կրովըր եւ որդին (Սան Տիէկօ, 
Գալիֆորնիա)
Հուրի եւ Թէրի Փարթրիճ եւ զաւակունք (Միշըն Վիէհօ, Գալիֆորնիա)
Տէր եւ Տիկ. Երուանդ եւ Պէթի Փարթամեան եւ որդին (Պէյրութ, Լիբանան)
Տոքթ. եւ Տիկ. Շահէ եւ Հուրի Փարթամեան եւ որդիները (Պէյրութ, 
Լիբանան)
Արսէն Մելիտոնեան (Գորտոպա, Արժանթին)
Աննա Մելիտոնեան (Գորտոպա, Արժանթին)
Խնամին՝ Տիկին Լուսի Շեմետիքեան եւ որդին՝ Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ 
Սթանի Շեմետիքեան եւ զաւակը (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա)

եւ համայն Պետիրեան, Մելիտոնեան, Փարթամեան, Պէհէսնիլեան, 
Կէտիկեան, Ատուրեան, Շեմետիքեան, Մորկըն եւ Տումանեան 
ընտանիքներ եւ հարազատներ։

Թաղման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի, 21 Մայիս 
2020-ին, Forest Lawn Hollywood Hills գերեզմանատան մէջ, ուր ներկայ 
պիտի գտնուին ընտանեկան պարագաները միայն։

* * *
Այս առիթով «Զարթօնք» խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնէ 
հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն, 
ինչպէս նաեւ Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումին:

* * *
Այս տխուր առիթով, հանգուցեալին եղբայրը՝ Տոքթ. եւ Տիկ. Յովիկ եւ 
Լիտա Մելիտոնեաններ կը կատարեն հետեւեալ նուիրատուութիւնները.
Փասատինայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ         100 Տոլար
Կլենտէյլ-Փասատինայի ՀԲԸՄ-ի Սկաուտական շարժումին  100 Տոլար
Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումին (Պէյրութ) 200 Տոլար

Ցաւակցագիր
Տիկին Վեհանոյշ Մելիտոնեան-Պետիրեանի 

Շիջման Տխուր Առիթով

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Ոչ եւս է լիբանանահայ նախկին 
երկարամեայ կրթական մշակ և հայ 
մշակոյթի ամբողջանուէր ծառայ 
Տիկին Վեհանոյշ Մելիտոնեան-
Պետիրեան (այրին` բանաստեղծ, 
պատմաբան և երախտաշատ 
ուսուցիչ Լևոն Վարդանի), որուն 
թաղման արարողութիւնը պիտի 
կատարուի Հինգշաբթի, 21 Մայիս 
2020-ին, Լոս Անճելըս։
Հանգուցեալը դուստրն էր 
բարեհամբաւ տէր և տիկին 
Հրանդ Մելիտոնեան ընտանեկան 
յարկին։ Մեր ծանօթութիւնը կը 
կրէ յիշատակները 1947-ական 
թուականներու` տարածուելով մինչև 
իր մեկնումը Լոս Անճելըս։
Ուսումնառութիւնը` Պէյրութ` Նոր 
Մարաշի Ս. Քառասնից Մանկանց 
եկեղեցւոյ վարժարան, ապա` 
Ս. Հռիփսիմեանց բարձրագոյն 
վարժարան և հուսկ` կ՚ըլլայ 
ՀԲԸՄ-ի Երուանդ Հիւսիսեան 
Հայագիտական Հիմնարկի առաջին 
շրջանաւարտուհիներէն, երբ նոյն 
տարիներուն կը պաշտօնավարէր 
ՀԲԸՄ-ի Պէյրութի Դարուհի Յակո-
բեան աղջկանց երկրորդական 
վարժարանէն ներս։
Իր պատանութեան գրական փորձեր 
կատարած էր, որոնք հետագային 
իրենց արտայայտութիւնը գտան 
մշակութային մարմիններէ ներս 
ունեցած գլխաւոր դերակատա-
րումներով, յատկապէս` ՀԲԸՄ Ալեք 
Մանուկեան Կեդրոնի Մշակութա-
յին յանձնախումբի և Ս. Էջմիածնի 
Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումէն 
ներս։
Արդարև, տիկին Վեհան Պետիրեանի 
ազգային-հասարակական բեղուն 
գործունէութիւնը արժանի է 
արդար գնահատանքի. յատկապէս, 
իր ամուսնոյն՝ Լևոն Վարդանի 
պատմագիտական անտիպ մնա-
ցած երկերուն հրատարակութեան 
անփոխարինելի ու նախանձախնդիր 
գործին մէջ։

Կը հաւատամ, որ բարի օր մը 
պիտի ողջունենք ամբողջական 
մատենագիտութիւնը Լևոն Վարդա-
նի գրական-պատմագիտական 
բազմաճիւղ և հարուստ ժառանգու-
թեան։
Անշուշտ, նոյնպիսի մօտեցումի 
պիտի արժանանայ նաև ողբացեալ 
տիկին Վեհան Պետիրեանի տարած 
աշխատանքը։ Վկայ` լիբանանահայ 
մամուլի էջերէն քաղուած ընտրանիի 
մը մատուցումը իր ընթերցողներուն 
ու բարեկամներուն։
Այս տխուր առիթով, մեր խորազգաց 
վշտակցութիւնը կը յայտնենք 
ողբացեալին վշտակիր որդւոյն` 
Վարուժանին և իր ընտանիքին, 
կրտսեր եղբօր՝ բժիշկ Յովիկ 
Մելիտոնեանին եւ համայն հարա-
զատներուն, երբեմնի գործա-
կիցներուն ու բարեկամական շրջա-
նակին։
Երկրաւոր կեանքը տիկին Վեհա-
նին եղաւ «օրինակելի» բառին 
ամբողջական իմաստով։ Հետա-
մուտ` հայերէն լեզուին ուղիղ 
գործածութեան, հայ գիրին ու 
գրականութեան հանդէպ իր 
անմնացորդ սիրոյն ու գուրգու-
րանքին, եւս առաւել` հայ եկեղեցւոյ 
ու մեր բարոյական ըմբռնումներուն 
հաղորդակից իր հոգին պիտի մնայ 
զինք մօտէն ճանչցողներուն քով 
իբրև «մնայուն յիշատակ»։
Յաւերժ Լոյս և Խաղաղութիւն քու 
«հայութեամբ տառապող հոգիիդ» 
մեր թանկագին հարազատ Վեհան։
Բարի յաւերժաերթ քեզի` Ամբողջա-
կան Հայուհի։
Երկնային լոյսերու մէջ թող հանգչի 
հոգիդ և յիշատակդ մնայ ջինջ ու 
պայծառ։


