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‘’Աստուծոյ ուրախութիւնը կորսուած ոչխարը գտնելու մէջ է’’ 
Ֆրանչիսկոս Պապ

Որպէս սփիւռքահայ կեանքի հերթա-
կան «լուռ ցաւ» մը, վերջերս, ինչպէս 
շատեր, տեղեկացանք, որ Յորդանա-
նի մայրաքաղաք՝ Ամմանի  մէջ գործող 
միակ հայկական՝ Իւզպաշեան-
Կիւլպէնկեան Ազգային վարժարանը 
2019-2020 կրթական տարեշրջանի 
աւարտին վերջնականապէս պիտի 
փակէ իր դռները։
Մեր անձնական փորձառութենէն եւ այս երեւոյթին մասին բազմիցս 
կատարած ուսումնասիրութիւններու լոյսին տակ լիաբերան կը 
հաստատեմ, որ սփիւռքահայ վարժարանը չունի աշակերտի խնդիր 
(բացի եթէ համայնքը դադրած է գոյութիւն ունենալէ), ո՛չ ալ ըստ 
ոմանց աժան եզրակացութեան՝ սփիւռքահայ վարժարաններու 
հանդէպ առկայ անվստահութիւնը, «քաղքենիացած» ծնողներու 
պահուածք է: Սփիւռքահայ վարժարաններու իրական խնդիրը, 
ինչպէս ոեւէ կառոյցի, անոր վարչական ձախող տնօրինման մէջ 
կը կայանայ: Վերջակէտ:
Այս մտքերով էի, երբ ձեռքս անցաւ սոյն նամակին պատճէնը.

«... Հիմնուելով դպրոցի Հայ 
աշակերտութեան մասին 
ձեր տուած տեղեկու-
թեան, ըսելով որ միայն 
17 աշակերտներ ունեցած 
էք, կը ցաւինք ըսելու որ 
Պատրիարքարանը պիտի 
չկարենայ դպրոց մը բաց 
պահել տեղւոյն գաղու-
թին համար: Ուրեմն,  
յետ այսու, մենք դպրոցը 
փակուած կը նկատենք»: 
Սոյն «մահավճիռ»ի 
ընթերցումը զիս տարի-
ներ ետ տարաւ երբ աշա-
կերտած եմ Կիրակնօ-
րեայ դպրոցի մը, եւ յիշեցի 

Աւետարանի «Կորսուած Ոչխարը» առակը: 

Տեսանկիւն

Կորսուած Ոչխարին Առակը 
Եւ Սփիւռքահայ Վարժարանը
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,234,607 (799.8/1 միլիոն), մահացած են 373,107 (47.9/1 միլիոն), բուժուած են 2,781,600 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,220, մահացածներ` 27, բուժուած` 712

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 9,282, մահացածներ` 131, բուժուած` 3,386
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 84,125 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,601

Կիրակի օրուայ տուեալներով Լիբանանի մէջ գրանցուած է քորոնա ժահրի 
արդիւնքով մահուան դէպք մը, որ առաջինն է երկար ժամանակէ ի վեր: 
Զուգահեռ արձանագրուած են 29 նոր վարակակիրներ Լիբանանի մէջ 
վարակակիրներուն ընդհանուր թիւը հասցնելով 1220-ի: 
Քորոնա ժահրին հետեւանքով Լիբանանի մէջ ցարդ պատահած են 27 
մահուան դէպքեր: Մինչ այդ 712 վարակակիրներ բուժուած են: Իսկ այժմ 
խնամքի տակ կան 481 պարագաներ:
Երէկուայ արձանագրուած թիւէն 27-ն արտերկրէն Լիբանան հասած 
քաղաքացիներու շարքերէն են. հաստատեց Առողջապահութեան նախա-
րարութիւնը:
Նոյն աղբիւրը հաստատեց, որ անոնցմէ 16-ն վերջերս Կապոնէն վերա-
դարձած են: Ինը վարակակիրներ կան վերջերս Քոնկոյէն վերադարձած 
քաղաքացիներուն մէջ: 

Լիբանանցի պատասխանատուներու կեցութեան վայրերուն շուրջ կայացող 
բողոքի ցոյցերուն ծիրէն ներս երէկ խումբ մը քաղաքացիներ Պաապտայի 
նախագահական պալատի շատ մօտ դիրքի մը կրցած էին մօտենալ: Շրջանը 
վերահսկող բանակային մեծ թիւով ուժեր արգիլեցին ցոյցին շարունակութիւնը 
եւ հոն պատահածներու նկարահանումը:

Լիբանանի Մէջ 29 Նոր Վարակակիրներ. 
Մահուան Մէկ Դէպք 

Պաապտայի Պալատին Մօտ Ցուցարարներ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Շար. Էջ 02
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Խաչատուր Լազարեան

Խաչատուր Յովակիմի 
Լազարեան (1 Յունիս 1789 - 
10 Հոկտեմբեր 1871), հայ 
ազգային-ազատագրական 
շարժման եւ մշակութային 
գործիչ, ռուսական պետական 
խորհրդական, Լազարեան 
ճեմարանի հոգաբարձու, մեծ 
դեր կատարած Արեւելեան 
Հայաստանը Ռուսաստանին 
միացնելու գործին մէջ։ Կազմած 
եւ ռուս կառավարութեան 
ներկայացուցած է «Շարք մը 
առաջարկներ Վրաստանի 
եւ հարակից երկրամասերու 
մասին» ծրագիրը՝ առաջարկելով 
Ռուսական կայսրութեան ենթա-
կայ Հայաստանի տարածքին 
մէջ ստեղծել ինքնավար Հայոց 
թագաւորութիւն։ Մեծ ջանքեր 
գործադրած է ռուսահայ 
գաղութներու երբեմնի արտօ-
նութիւններն ու առանձնա-
շնորհումները պահպանելու 
համար։ Անոր շնորհիւ 1849 
թուականին Լազարեան ճեմա-
րանը ճանաչցուած է Արեւե-
լեան լեզուներու հիմնարկ։ 
Նպաստած է ճեմարանի 
տպարանի բարելաւմանը։ 
Անոր հանձնարարութեամբ 
1833-1838 թուականներուն 
կազմուած է եւ Մոսկուայի մէջ 
ռուսերէն հրատարակուած 
է «Հայ ժողովուրդի պատմու-
թեան տեսութեան վերաբերող 
դիրքերու ժողովածու»-ն, որ 
հայ եւ ռուս ժողովուրդներու 
յարաբերութիւններու պատմու-
թեան կարեւոր աղբիւր է։

Աննա Յակոբեան Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն Մը Ունեցաւ 
Երիտասարդութեան Եւ Մարմնակրթութեան Նախարար 

Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեանի Հետ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Երիտասարդութեան հարցերու եւ 
մարմնակրթութեան նախարար 
Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան 
շաբաթավերջին հեռաձայնային 
հաղորդակցութիւն մը ստացաւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 

կնոջ՝ Աննա Յակոբեանէն։
Զրոյցին ընթացքին տիկին Յակոբ-
եան շնորհաւորեց տիկին Օհանեա-
նի նախարարութեան պաշտօնը՝ 
մաղթելով արդիւնաւէտ աշխատանք։
Քննարկուեցաւ նաեւ լիբանանա-
հայութեան իրավիճակն ու անոր 
դիմաց ցցուող դժուարութիւններն 
ու զանոնք հարթելու կարելիու-
թիւնները։
Աննա Յակոբեան յատուկ հետա-
քըրքրութիւն ցուցաբերեց յատուկ 
խնամքի կարօտ մանուկներու եւ 
պատանիներու «Զուարթնոց» 
կեդրոնի աշխատանքներուն եւ 
աշակերտներուն բարեկեցութեան 
մասին, նկատի ունենալով, որ 

նախարար Օհանեան կը վարէ 
նաեւ «Զուարթնոց» կեդրոնի 
տնօրէնի պաշտօնը։
Զրոյցը առիթ եղաւ նաեւ մօտիկ 
ապագային գործակցութեան 
հաւանական կարելիութիւններ 
որոնելու։
Նախարար Օհանեան շնորհա-
կալութիւն յայտնեց տիկին Յակո-
բեանին՝ անոր ցուցաբերած 
հետաքրքրութեան համար եւ 
խնդրեց իր ջերմագին ողջոյննե-
րը փոխանցել վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանին։

Պէյրութ, 30 մայիս 2020 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

 «Մենք Կարիք Ունինք Մեր Բժիշկներու Նեցուկին». Նախարար Թորոսեան
«Յարգելի գործընկերներ, յարգելի 
բժիշկներ, մեզի անհրաժեշտ է ձեր 
մասնագիտական ներուժը, ձեր միւս 
գործընկերներուն անհրաժեշտ է ձեր 
աջակցութիւնը»,-կոչով հանդէս եկած 
է առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեանը:
«Խօսքը յատկապէս անեսթեզիոլոկ-
ռեանիմաթոլոկներուն (անզգա-
յացնող- վերակենդանացնողներուն 
– խմբ.) կը վերաբերի, որոնց կարիքը 
ունինք ամենաշատը, քանի որ աւելի 
քան 350 ծանր եւ ծայրայեղ ծանր 
հիւանդներու խնամքին համար ձեր 
աջակցութիւնը պէտք է։
«Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարի 
աշխատանքներուն մէջ ընդգրկուե-

լու համար, կը խնդրեմ ձեր ինքնա-
կենսագրականները ուղարկել hr@

moh.am հասցէով կամ զանգա-
հարել»,-գրած է ան:

Տեսանկիւն

Կորսուած Ոչխարին Առակը 
Եւ Սփիւռքահայ Վարժարանը

Սկիզբը Էջ 01

Զայն ձեզի հետ կը բաժնեմ հետեւեալ տողերուն մէջ, առանց 
յաւելեալ մեկնաբանութեան: Եզրայանգումները կը ձգեմ իւրա-
քանչիւր սրտցաւ հայու.
Հովիւ մը 100 ոչխար ունէր: Ամէն օր ան իր ոչխարները արածելու 
կը տանէր լեռներուն մէջ, իսկ ամէն իրիկուն զանոնք կը հաշուէր 
վստահ ըլլալու համար, որ բոլորը վերադարձած են:
Իրիկուն մը ան կ՛անդրադառնայ, որ մէկ ոչխար կը պակսէր: Հովիւը 
մտմտուքի մէջ կ՛իյնայ, սակայն կ՛որոշէ 99 ոչխարները ձգել եւ 
երթալ գտնելու կորսուած ոչխարը:
Հովիւը կորսուած ոչխարը կը փնտռէ, մինչեւ որ կը գտնէ զայն, 
ապա ուրախութեամբ կը վերադառնայ իր հօտին մօտ:
Այսօրուայ համար այսքան:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Շար. Էջ 07

355 Նոր Վարակուածներ. 
«Քորոնա» Ժահրով 

Վարակակիրներուն Թիւը 
հասաւ 9282-ի

Հայաստանի մէջ, 31 մայիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
ընդհանուր 9282 դէպք, որոնցմէ 3386 
ը` առողջացած:
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Ազգերու կեանքին 
մէջ երբեք մարելու 
չէ յեղափոխական 

ոգին:
Անով է որ Եգիպտոս իր 
անկախութիւնը գտաւ. 
անո՛վ ան կ’աշխատի ներքնապէս ալ կերպարանափոխուիլ՝ թշուառութիւնը 
բարօրութեան վերածելով, մտքի լոյսը իր զանգուածներուն մէջ տարածելով:
Ան պէտք է գործէ յաճախ, ամէն մարզի եւ ամէն ապրիլ ուզող ժողովուրդի, 
ուստի նաեւ մեր մէջ:
Ի՞նչ խօսք որ խաղաղ չէ իր գործունէութեան ո՛չ սկիզբը եւ ո՛չ ընթացքը: Մէկ 
կողմէ՝ հինը շատ կարծրացած, ժայռ դարձած ըլլալուն եւ միւս կողմէ նորին 
պահանջքը սաստկապէս զգացուելու պատճառաւ՝ ան կը ծագի յանկարծ 
եւ կը մեծնայ, կը տարածուի հետզհետէ, փոթորիկի մէջ:
Իր մարզը քաղաքական չէ միայն, ոչ ալ ընկերային տարամերժօրէն՝ այն 
իմաստով որով այս վերջին բառը կ’առնենք սովորաբար. բայց ամէնէն շատ 
եւ գրեթէ միշտ ընկերային է նորէն, եթէ նկատի ունենանք որ մարդկային 
հաւաքական կեանքին բարեփոխման կը ձգտի իւրաքանչիւր պոռթկումը, 
իւրաքանչիւր յարձակումը յեղափոխական ոգիին, կրօնական ըլլայ այդ կեանքը 
թէ գեղարուեստական, բարքերու թէ վարչական դրութեան նորոգումին 
վերաբերի պահանջքը:
Յեղափոխական ոգի՛ն ունեցած եւ ի յայտ բերած է մեր ազգը շատ հինէն, 
բառին հանդիսաւորապէս եւ պիտի ըսէինք՝ պաշտօնապէս գործածութենէն 
շա՜տ առաջ:
Այդ ոգին ատենօք ալ, ինչպէս վերջին ատեններս, կրած է ձախողութիւններ, 
բայց մեռած չէ, բայց նորէն ու նորէն արթնցած եւ գործած է: Որովհետեւ՝ ան չի 
յաջողիր միշտ: Ան կը ձախողի՝ երբեմն իրմով գործողներուն, երբեմն իրեն դէմ 
գործողներուն պատճառաւ: Առաջիններուն սխալները եւ, սխալներէն աւելի՝ 
հաւատքի թուլացումը, մինչեւ իսկ այլասերումը, անոնց դաւաճանութիւնը, 
կը խափանեն յեղափոխական ոգիին յաղթանակը: Մինչ դիմադրութիւնը, 
նոյնիսկ շատ զօրաւոր, կրնայ առժամապէս միայն արգիլել անոր ընթացքն 
ու ժամանումը՝ եթէ ոգին ճշմարտապէս յեղափոխական է:
Հաւատքի թուլացումը, այլասերումն ու յեղափոխութեան դէմ դաւաճանութիւնը 
նախկին յեղափոխականներու՝ մէկն է կեանքի մեծագոյն ողբերգութիւններէն, 
որ միանգամայն միտքն ու սիրտը կը ճզմէ, կ’անէացնէ:
Որքան ալ վարժուած ըլլանք այդ տեսարանին, նորէն չենք ուզեր ըմբռնել 
թէ մէկը կրնայ բնականօրէն, առանց որեւէ անազնիւ պատճառի հրաժարիլ 
իր երէկուան ատելութենէն՝ աւելի դիւրին է, մեզի համար, սիրոյ մը քան թէ 
ատելութեան մը պաղիլը ընդունիլ.  եւ յեղափոխական ոգին, արդարեւ, աւելի 
շատ ատելութիւն է քան թէ սէր, ատելութեամբ գործող սէր ըլլալուն համար 
է՝ որ յեղափոխական կը կոչուի, որ յեղափոխական է...:
Իր թշնամիները անոնք չեն միայն որոնց դէմ կը կռուին յեղափոխականները՝ 
զանոնք զինաթափ ընելու եւ անոնց ներկայացուցած ու պաշտպանած հին 
բաներուն փոխարէն նորերը հաստատելու համար. իր մեծագոյն թշնամիները 
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ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ 

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Յեղափոխական Ոգին

Ահաւասիկ ինչ գրած է մեծ խմբագրապետը թուականէս 77 
տարիներ առաջ: 
Արդարեւ Վահան Թէքէեան «Արեւ»ի 20 Մարտ 1943ի թիւին մէջ 
դիպուկ կերպով կ՛անդրադառնայ յեղափոխական ոգիին մասին, որ 
կարեւոր է ընդհանրապէս մարդկութեան յառաջընթացին համար 
մանաւանդ երբ հասարակութիւն մը լճացում կ՛ապրի: 
Ան իր գրութեան մէջ յստակ ու լիաբերան կը նշէ, որ յեղափոխու-
թիւն մը ե՞րբ կը յաջողի եւ ի՞նչ պարագաներու մէջ կը ձախողի: 
Իր այժմէականութեան համար հետեւեալ սիւնակով զայն 
կը յանձնենք մեր ընթերցողներու դատողութեան, շեշտելով 
կարեւորութիւնը մեր հոգիներուն մէջ վառ պահելու յեղափո-
խականութեան ոգին, որուն այնքան պէտք ունի մեր ազգին 
իւրաքանչիւր կառոյցը պայմանով, որ ճիշդ հասկնանք թէ ամէն 
«յեղափոխութիւն» կոչուող բան յեղափոխութիւն չէ, ինչպէս, որ 
ամէն այսպէս կոչուած յեղափոխական՝ յեղափոխական չէ:

«Խմբ.»

Բայց

«Ես սեւ եմ, բայց գեղեցիկ» (ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 
1: 5): Ինչու՞  «ԲԱՅՑ» եւ ոչ թէ «ԵՒ»: 
Անցնինք:
Երբ ճամփեզրին նետահար անձ մը 
տեսնես, մօտենաս անոր ձեւով մը օգտա-
կար ըլլալու, նախ նետը կ՛անջատես 
մարմնէն, արիւնը կը դադրեցնես եւ 
այլ բուժական խնամքներ տանելէ ետք 
կը հարցուփորձես զոհը, հաւանական 
պատճառին, պատճառներուն մասին եւ 
այլ հարցումներ, ստուգելու եղելութիւնը: 
Ներկան անցեալին շարունակութիւնն ու 
արդիւնքն է միանգամայն (Պուտտիստա-
կան):
Կան իմաստուններ, որոնց խորհուրդներէն մին՝ մոռնալ անցեալը որպէսզի 
կարենաս յառաջանալ,  քանի որ անցեալը կը կաշկանդէ յառաջընթացը.        
իհարկէ խօսքը ժխտական անցեալի մասին է: Այլապէս պէտք է աւելի 
ոգեւորուելով հրահրել զայն՝ յաղթանակէ յաղթանակ անցնելու: Սակայն երբ 
խնդիրը կը կայանայ ժխտական անցեալի պարունակին՝ որ տակաւին կ՛ապրի 
մէջդ, այդ արդէն եղած է առօրեային մէկ մասը, բաժնեկիցը,  ինքնաբերաբար 
կ՛արգելակէ յառաջխաղացքը. Այսինքն եթէ անցեալը պատմական է, անոր 
հոգեբանական ու մտածողութեան ազդեցութիւնը, որմէ՝ ապրելակերպը կը 
դառնայ տիրական ու օրերու հետ միաձոյլ: «Մարմնի վէրքը՝ արտաբացուած 
դանակէ՝ ի՜նչ արցունքներ դառնակայլակ կը քամէ: Սրտի վէրքը, ո՜հ 
դառնագոյն է, Աստուած»: Սրտի վէրքը որ ամբողջ անցեալ մը ունի. Գոնէ 
հինգ հարիւր տարուան, կը բնորոշուի տեղահանութեամբ՝ Ափրիկէէն ԱՄՆ, 
գերեվարութեամբ եւ մասամբք նորին: Աւելցնենք Գոյնը... ահա նշանը որ 
բացատրութեան չի կարօտիր: Կայ ամբողջ պատմութիւն մը դարերու: 
Գործընկերներէս մին ափրիկեցի էր. Երբեմն կ՛արծարծուէր սեւ-ճերմակի 
նիւթը, ի հարկէ զգայնոտութիւն մը անջնջելի. Կ՛ուզէի քիչ մը ամոքել. 
Ունէի, վաղուց պահած էի  հետաքրքրական ըլլալուն եւ  իմ մտայնութեան 
(մարդասիրական) հաշւոյն. THE ENGLISH DIGEST ամսաթերթի 1955թուի 
Հոկտեմբերի թիւն էր. Պատճենահանեցի օրինակ մը իրեն տրամադրելու, 
իբրեւ սփոփանքի փորձ մը գէթ իմ կողմէս ու գրութեան պարունակին: 
Յօդուածին խորագիրն էր «Երբ սպիտակ աղջիկ մը կ՛ամուսնանայ սեւի 
մը հետ»: Կը սկսէր .- «սեւ, սպիտակ, կամ դեղին, հոմօ սափիէն են. 
եզրակացնելով՝ «Մենք, Արեւմտեան աշխարհի մէջ առաջամարտիկները 
եղանք արդի գիտութեան ամէն ճիւղի մէջ. պէտք է առնուազն քաջութիւն 
ունենանք մեր գիտական յայտնաբերումներու հետ փշրել հաստատուած 
եւ փառաբանուած ենթադրութիւնները մեր գերակայութեան մասին»: Թէ՝ 
մեր  գոյնի նախապաշարումները իրողութեան մէջ անհիմն են: Եւ այս՝ ինչ 
որ գրուած է 1955ին, սակայն օգուտը ի՞նչ է երբ անցորդ մը, դառնալով իրեն՝ 
(գործընկերոջս) ըսաւ.- «Այս շան գոյնը եւ քու գոյնդ նոյնն են»: Կարծես 
սպիտակ շուն կը պակսի փողոցներու մէջ: Այսքանը ինչ պատահեցաւ իմ 
ներկայութեան: Ես ալ հայ ըլլալով՝ չհամարձակեցայ (որուն համար ցարդ կը 
ցաւիմ) յարմար պատասխան մը տալ անցորդին որ օտար էր...
Գործընկերս լուռ էր. Կռնակը տուաւ պատին ու ծխախոտին ծուխը՝ երկինքին:

անո՛նք են՝ որոնք զինք որդեգրած ըլլալ կը յաւակնին բայց գործի անցնելու 
համար կը վարանին կը տատանին իրենց խոհեմութեան, զգուշաւորութեան 
եւ ուրիշ նման առաքինութիւններու յուշածումով գործողները կը ջլատեն:
Առհասարակ, քաղքենիական ոգին է՝ որ զայն ամէնէն շատ կը հալածէ կամ 
իր կրաւորական դիմադրութեամբը կ’աշխատի խոչընդոտ հանդիսանալ 
յեղափոխական ոգիին արշաւին: Եւ քաղքենին, դժբախտաբար, կ’ապրի 
երբեմն քով քովի յեղափոխականին հետ միեւնոյն անձին մէջ, որմէ ալ առաջ 
կու գան, հետեւաբար, յեղափոխութիւններու ամէնամեծ ձախողանքները 
յեղափոխականներու՛ երեսէն:
Ա՛յն պատճառով որ մեր վերջին ապստամբական խլրտումը – սխալմամբ 
«յեղափոխական» կոչուած եւ իբրեւ «շարժում» յիշուած – վրիպեցաւ, մենք, 
այդ վրիպումը վերջնականապէս հաստատուելէն ասդին ամէն օր քիչ մը աւելի 
կարծէք, կ’ուծանանք եւ կը հեռանանք յեղափոխական ոգիէն, փոխանակ 
զայն թարմացնելու եւ ծառայեցնելու հոն ուր պէտք է:
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համար։
Յիշենք, թէ Փասատինայի Կրթական 
Խորհուրդը մօտ 25 վարժարաններ եւ 
18,400 աշակերտ-աշակերտուհիներ 
ունի։
Դոկտ. Էրիք Սահակեան հակառակ 
իր երիտասարդ տարիքին հոյակապ 
կրթական մշակ մըն է, որ ոչ միայն 
հայութեան, այլ՝ ողջ ԱՄՆ կրթա-
կան շրջանակին հպարտութիւնն 
է։ Բարձրագոյն վկայականներու 
արժանացած է, բայց մանաւանդ 
լայնատարած եւ խորունկ փորձա-
ռութիւն կուտակած է՝ Ամերիկեան 
կրթական ասպարէզին մէջ։
Ան եղած է տնօրէն Կլենտէյլի, Փասա-
տինայի դպրոցներուն մէջ։ Եղած 
է աշակերտական խորհրդատու, 
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Էրիք Սահակեան

Հայերէն Լեզուի Ուսուցման Ծրագիր Փասատինայի Կրթական Խորհուրդի Կողմէ
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Հարցազրոյց Դոկտ. Էրիք Սահակեանի Հետ

Սփիւռքահայ Կեանք

2020-2021-ի կրթաշրջանի, Փասա-
տինայի Պլէր մեծանուն եւ շատ 
ծանօթ երկրորդական պետական 
վարժարանէն ներս, պիտի դասա-
ւանդուի հայերէն լեզու եւ յետագայ 
տարիներուն պիտի աւելնան հայ 
գրականութեան եւ հայոց պատմու-
թեան դասերը։
Այս նիւթերը պիտի դասաւանդուին 
Արեւմտահայերէնի եւ Արեւելահա-
յերէնի որակաւորուած մասնագէտ 
ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կողմէ։
Անշուշտ, ամէնօրեայ հայկական 
վարժարաններու դերը, ազգա-
կերտման եւ ազգապահպանման 
տեսակէտով անբաղդատելի են նման 
ծրագիրներու, կամ՝ շաբաթօրեայ 
վարժարաններու հետ։
Այսօր, Ամերիկայի Արեւմտեան Ափին 
վրայ ունինք մօտ 12 ամէնօրեայ 
վարժարաններ։ Հոն 6-8 հազար 
հայորդիներ կը յաճախեն։ Անկէ 
դուրս նուազագոյնը 80 հազարէ 
աւելի հայ փոքրիկներ ունինք, որոնք 
պետական կամ ոչ հայկական դպրոց 
կը յաճախեն, անոնք զրկուած են 
հայերէն սորվելու առիթէն։
Նման պետական դպրոցներուն կողմէ 
տրամադրուած ծրագիրը, մեծապէս 
պիտի օգնէ, որ հայ փոքրիկներէն 
ոմանք, առիթը պիտի ունենան իրենց 
մայրենի լեզուն սորվելու եւ շփուելու 
ոչ հայ աշակերտներու հետ։
Այս առիթով հեռաձայնազրոյց մը 
ունեցանք Փասատինայի Կրթական 
Խորհուրդի փոխ վարիչ (Assistant 
Superintendent)՝ Դոկտ. Էրիք Սահա-
կեանին հետ, այս ծրագիրին մասին 
յաւելեալ տեղեկութիւններ ունենալու 

հոգեբանական խորհուրդի անդամ 
Լոս Անճելըս ու գաւառի կրթական 
ցանցի, բազմաթիւ եւ կրթական 
բազմաբնոյթ դասընթացքներու 
հետեւած է ան։

Խաչիկ Ճանոյեան.- Ի՞նչ կը 
հասկնանք երկլեզու  ծրագիր 
ըսելով։
Էրիք Սահակեան.- Երկլեզու ծրա-
գիրէն ներս դասաւանդութիւնը 
կ՚ըլլայ երկու լեզուներով անգլերէն եւ 
երկրորդ լեզուով մը։ Երկրորդական 
վարժարանի պարագային աշա-
կերտներուն կը դասաւանդուի օտար 
լեզու մը, շաբաթը երկու կամ երեք 
ժամ տեւողութեամբ։
Այս ծրագիրին շնորհիւ աշակերտին 
միտքը կ՚ընտելանայ երկու լեզուով 
մտածելու եւ կ՚ունենայ այլ մշա-
կոյթներ գնահատելու յատկութիւնը։
Մեր ծրագիրին նպատակն է 
պատրաստել երկու լեզու կամ աւելի 
լեզուներ խօսող, մտածող, ընթերցող 
եւ գրող անհատներ մեր երկրին 
համար։ Ճիշդ ասոր համար է, որ 
Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը 
առաջին խորհուրդն է, որ ողջ 
Ամերիկայի մէջ նման ծրագիր մը 
ունի պետական դպրոցի մը համար։

Խ.Ճ.-  Այդ դպրոցը ընդունուելու 
համար ի՞նչ պայմաններ կան։
Է.Ս.-  Այդ դպրոցը ընդունovելու 
համար, անհրաժեշտ է որ նախ 
աշակերտը Փասատինայի բնակիչ 
պէտք է ըլլայ, կամ հարեւան 
քաղաքներու կամ որեւէ քաղաքի 
բնակիչ։ Դիմողը (9-րդ-12-րդ) դասա-
րանի աշակերտ պէտք է ըլլայ։
Մինչեւ Օգոստոս 6, 2020 կարելի 
է դիմել www.openenrolment.info 
հասցէին կամ հեռաձայնել (626)396-
3606 թիւին։

Խ.Ճ-. Կրթական ծրագիրին մասին 
խօսինք, ի՞նչ լեզուով դասա-
ւանդութիւններ տեղի պիտի 
ունենան Արեւելահայերէն կամ 
Արեւմտահայերէն։
Է.Ս.- Երկու լեզուներն ալ հաւասա-
րապէս պիտի դասաւանդուին։ Աշա-
կերտը մուտքի քննութեան պէտք 
չունի։
Դասաւանդումը տեղի պիտի ունենայ 

չորս մակարդակով AI, AII, AIII, A IV։
Անշուշտ հայերէն գիտնալը 
պայման չէ, որովհետեւ այս դպրոցը 
գալով աշակերտը կրնայ հայերէն 
սորվիլ սկսնակ մակարդակին 
արձանագրovելով, եւ ինչպէս ըսինք 
հայերէն պիտի դասաւանդուի 
հայերէն լեզուի որակաւորման եւ 
մասնագէտ ուսուցիչ-ուսուցչու-
հիներու կողմէ։
Պլէր դպրոցը իր շէնքով եւ կրթական 
մակարդակով շատ ծանօթ դպրոց 
մըն է, որուն բոլոր բարիքները պիտի 
վայելեն նորեկ արձանագրուող 
սաները, կը հրաւիրեմ մեր յարգելի 
ծնողները, ժամադրութեամբ օր մը 
կարենան այցելել այս դպրոցը եւ 
տեսնեն թէ ինչպիսի նախանձելի 
դպրոց մըն է այս կրթարանը։

Խ.Ճ.- Վերջաւորութեան, ինչպէ՞ս 
ծնունդ առաւ այս ծրագիրը։
Է.Ս.- Խումբ մը Փասատինա բնակող 
հայ քաղաքացիներ, մեզի դիմելով 
հետաքրքրութիւն ցոյց տուին եւ 
ուզեցին հայերէն սորվեցնող պետա-
կան դպրոց մը, որպէսզի իրենց 
զաւակները պետական վարժարա-
նի ծրագիրին կողքին սորվին նաեւ 
իրենց մայրենի լեզուն։
Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը 
ուսումնասիրեց այս դիմումը յղացաւ 
այս ծրագիրը։
Կը յուսամ, որ հայ համայնքի 
ծնողները պիտի օգտուին այս հնա-
րաւորութենէն եւ իրենց զաւակները 
կը ղրկեն այս դպրոցը։

Խ.Ճ.- Պրն. Սահակեան սրտանց 
կը շնորհաւորեմ Ձեզ եւ Փասա-
տինայի Կրթական Խորհուրդը 
այս եզակի ծրագիրին համար, 
Ձեզի կը մաղթենք նորանոր 
յաջողութիւններ։
Մեր գնահատանքի եւ շնորհա-
ւորութեան խօսքերը բոլոր այդ 
թանկագին ազգայիններուն 
ինչպիսի են՝ Տիկ. Մարօ Եագու-
պեան եւ Տիկ. Արսինէ Շիրվանեան, 
որոնց տենդագին աշխատանքին 
եւ հետապնդումին, կրցան Փասա-
տինայի Կրթական Խորհուրդին հետ 
նման ծրագիրի մը հիմը դնել։
Բոլորին վարձքը կատար։

Լրատուութեան Գործընկեր
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«Բանակի Կեդրոնական Մարզական Ակումբ»՝  ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարութենէն Ներս

Արտեմ Բաթաբութեան Մրցանակակիր

«Եթէ Յարձակումները Մզկիթներու Վրայ Ըլլային Լուռ Պիտի Մնայի՞ք» Փայլանի Նոր Հարցումը

Ազգ - Բանակ

Պատիւ Արժանաւորին

Թրքական Բարքեր

ՀՀ Կառավարութեան որոշումով՝ 
կը ստեղծուի ՀՀ ՊՆ «Բանակի 
կեդրոնական մարզական ակումբ» 
պետական հիմնարկ: Նախագիծին 
հիմնաւորման մէջ կը նշուի, որ 
մարզական ակումբի գործունէու-
թեան նպատակն է՝ ՀՀ զինուած 
ուժերուն մէջ մարմնամարզութեան 
զարգացումը, նախարարութեան 
մարզական հաւաքական խումբե-
րու կազմաւորումը եւ անոնցմով ՀՀ 
զինուած ուժերը հանրապետական 
եւ միջազգային առաջնութիւններու 
ներկայացումը, զինծառայութեան 
ընթացքին հաշմանդամ դարցած 
անձերուն ներգրաւումը զինուած 
ուժերու մարզական կեանքին 

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայազգի 
պատգամաւոր, քրտամէտ Ժողո-
վուրդներու դեմոկրատական կու-
սակցութեան անդամ Կարօ Փայլան 
Պոլսոյ Սկիւտար թաղամասին մէջ 
հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսա-
ւորիչ եկեղեցւոյ վրայ կատարուած 
յարձակման հարցը բարձրացուցած 
է խորհրդարանին մէջ եւ հարցում 
ուղղած Թուրքիոյ փոխնախագահին: 
Այս մասին կը տեղեկացնէ ankahaber.
net կայքը:
«Վերջերս ատելութեան հողի վրայ 
յարձակումներ տեղի կ’ունենան 
Պոլսոյ եկեղեցիներու վրայ: Եկե-
ղեցիներէն մէկուն դռան վրայ 
ատելութեան եւ խտրականութեան 
խօսքեր գրած էին: Այրուած էր 
եկեղեցիներէն մէկուն դուռը, նաեւ 

ւորութիւն եւ գիտնական»։
«San Diego Union Tribune» թերթը 
մանրամասնած է, որ ջղաբան Արտեմ 
Բաթաբութեան  ջղային վիրաբու-
ժութեան 2020 թուականի «Քաւլի»ի 
մրցանակը  շահած է մարդկային  
մարմիններու ճնշման ու շփումնե-
րու զգացողութեան ազդեցութիւնը  
սիրտի եւ այլ օրկաններու բջիջնե-
րու գործառոյթներու վրայ հետա-
զօտութեան համար:
Բաթաբութեան 1 միլիոն տոլարի 
մրցանակը պիտի կիսէ Սան Ֆրան-
սիսքոյի Քալիֆորնիոյ համալսարանի 
գիտաշխատող Տեւիտ Ճուլիսուսի 
հետ, որ բացայայտած է, թէ ինչպէս 
մարմինները կը զգան տաքը եւ պաղը: 
«Անոնց յայտնագործութիւնները 
յեղափոխական կը համարուին 
գիտական աշխարհի մէջ եւ մեծ 

եւ պարասփորթի զարգացումը, 
նախազօրակոչային եւ զօրակոչային 
տարիքի երիտասարդութեան ծիրէն 
ներս զինուորական ծառայութեան 
գրաւչութեան մասսայականացումը:
Այս ակումբին միջոցով հնաւոր 
պիտի ըլլայ ապահովել ՊՆ հաւա-
քական խումբերու մարզումն ու 
մանկապատանեկան խումբերու 
ձեւաւորումը, ռազմակիրառա-
կան մարզաձեւերու զարգացումը, 
կազմակերպել զինծառայողներու 
եւ պաշտպանութեան նախարա-
րութեան քաղաքացիական անձնա-
կազմի, անոնց ընտանիքներու 
անդամներու մարմնակրթութեամբ 
եւ մարմնամարզանքով զբաղիլը: 

զինուած յարձակման փորձ եղած 
է: Նախագահն ու նախարարները 
ատելութեան հողի վրայ կատարուած 
այս յարձակումները դատապարտող 
ոչ մէկ յայտարարութիւն ըրած են: 
Նախագահը պէտք չէ լռէ ատե-
լութեան հողի վրայ կատարուած 
յարձակումներու հարցով: Ատելու-
թեան հողի վրայ կատարուած եւ 
չդատապարտուած յանցանքները 
նոյնպէս յանցանքներ են: 26 մայիս 
2020-ին ատելութեան հողի վրայ 
յարձակում մը եւս տեղի ունեցած 
է Պոլսոյ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ վրայ, որուն դարպասի 
վրայէն հանուած է խաչը եւ նետուած 
գետին»,- յիշեցուցած է Փայլան:
Հայազգի պատգամաւորը եկեղե-
ցիներու վրայ կատարուած յարձա-

ազդեցութիւն պիտի ունենան ամբողջ 
աշխարհի մէջ առողջութեան եւ 
հիւանդութեան խնդիրներու լուծման 
վրայ», - ըսած է ջղաբանութեան մէջ 
«Քաւլի»ի մրցանակային յանձնա-
ժողովի նախագահ Քրիսթինէ 
Ուալհոուտը:
Թերթը նաեւ կը հաղորդէ, որ 
52-ամեայ Բաթաբութեան ծնած է 
Պէյրութ, երեք երեխաներէն կրտսերն 
է, մայրը նախակրթական դպրո-
ցի ուսուցիչ էր, իսկ հայրը`գրող 
եւ հաշուապահ: 1970-ականներու 
քաղաքացիական պատերազմէն ետք 
Լիբանանէն տեղափոխուած է Լոս 
Անճելոս, ուսանած է Քալիֆորնիոյ 
համալսարանը եւ կեանքը նուիրած 
է մոլեքիւլար (մասնկային) կենսա-
բանութեան:

Այս մասին գրած է Ֆեյսպուքեան 
օգտատէր Յովակիմ Զաքարեանը 
եւ աւելցուցած. «Հիանալի անձնա-

Արտեմ  Բաթաբութեան արժանա-
ցած է գիտութեան բնագաւառի 
հեղինակաւոր «Քաւլի» մրցանակին։  

կումներու վերաբերեալ հարցում 
ուղղած է Թուրքիոյ փոխնախագահ 
Ֆուատ Օքթային, որուն մէջ, մասնա-
ւորապէս, ըսուած է.
1) Ինչո՞ւ քայլեր չէք ձեռնարկեր 
փոքրամասնութիւններու սրբա-
վայրերուն անվտանգութիւնը ապա-
հովելու ուղղութեամբ,
2) Ինչո՞ւ չէք կանխեր հայկական 
եկեղեցիներու վրայ կատարուող 
յարձակումները,
3) Ինչո՞ւ չէք կրնար դատապարտել 
եկեղեցիներու վրայ կատարուող 
յարձակումները,
4) Արդեօք հնարաւո՞ր է կասեցնել 
ատելութեան հողի վրայ կատարուող 
յանցագործութիւնները, երբ նախա-
գահը կը շարունակէ ատելութեան 
խօսք տարածել, ինչպիսին, օրինակ, 

«թուրի մնացորդներն» է,
5) Չկանխելով եկեղեցիներու վրայ 
յարձակումները՝ արդեօ՞ք դուք 
խտրականութեան մէջ յանցաւոր չէք,
6) Արդեօ՞ք կրկին լուռ պիտի մնաք, 
եթէ ատելութեան հողի վրայ յարձա-
կումները կատարուին մզկիթներու, 
ոչ թէ եկեղեցիներու վրայ:
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ընտրութիւնների ժամանակ։ Այդ մասին խօսում էր միայն նախագահի թեկնա-
ծու Վահան Բադասեանը, ով էլ անհրաժեշտ ձայների քանակ չհաւաքեց։
Սակայն, քանի որ մենք այս հակամարտութեան մէջ հանդիսանում ենք յաղթող 
պետութիւն, ուրեմն, ինչպէս նշեցի վերեւում, յաղթող պետութիւնն է թելադրում 
կանոնները։ Մենք ոչ մի փուլային, փոխզիջման տարբերակին էլ համաձայն 
չենք։ Փոխզիջում արդեն արել ենք 1994 թուականին, երբ պարտադրուած 
կամ յամոզման տարբերակում համաձայնուեցինք զօրքերը դուրս չբերել 
Քուռ գետի ափ։ Մենք դեռ պահանջատէր ենք՝ Ատրպէյճանի նկատմամբ 
մեր տարածքային ամբողջականութիւնը վերականգնելու հարցում։ Խօսքս 
դեռեւս 1920 թուականին կայացրած ուիլսոնեան «Իրաւարար վճռի» մասին 
է, երբ գծուեց հայ-թուրքական սահմանը։ Իսկ դրանից յետոյ միայն 1921 
թուականի յուլիսի 4-5-ին Քաղբիւրոն անհիմն, անօրինական, ապօրինի 
որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղը Ատրպէյճանին բռնակցելու 
վերաբերեալ։ Հայաստանի Հանրապետութիւնը մինչեւ 1921 թուականը 
ճանաչուած է եղել պետութիւնների կողմից, իսկ Ատրպէյճան պետութիւն 
գոյութիւն չուներ եւ չէր էլ կարող ճանաչուել։
Այս եւ մի շարք այլ հիմնաւոր փաստերի առկայութեան պայմաններում էլ 
դեռ փոքրիկ սուլթանիկը յաւակնում է Արցախին, նոյնիսկ Զանգեզուրին ու 
Երեւանին։ Ժամանակն է բացատրել, հասկացնել, որում մեղմ ասած թերացել 
ենք, որ մենք ենք յաղթող պետութիւնը եւ մենք ենք թելադրելու պայմանները։ 
Միացումը, ըստ Արցախի Հանրապետութեան սահմանադրական դրոյթների 
(տարածքների վերաբերեալ), անխուսափելի է, եւ այն պէտք է իրականացնել։
ԱՀ-ի նորընտիր նախագահը, շահադիտական, կարերիստական ձգտումներից 
ելնելով, այդ մասին չի խօսում։ Ձգտում են պահպանել բիւրոկրատական 
աշխատակազմ՝ նախարարներ, վարչութեան պետեր, պատգամաւորներ...
ովքեր օգտւում են պետական՝ ՀՀ-ի պիւտճէթային միջոցներից։
Արցախեան խնդրի լուծումը մեր բազմադարեան պայքարի արդիւնքը պէտք 
է հանդիսանայ։ Դա այն խնդիրն է, որով պէտք է արժեւորուի հայ ազգը։ 
Անկախութեան տարիների նախագահները պարտուողական կամ թաքնուած 
հակազգային դիրքորոշումներ են ունեցել եւ չեն կարողացել, միգուցէ չեն 
թողել կամ չեն ցանկացել հայ ազգի շահերից հանդէս գալ։ Նոյնիսկ ցանկացել 
են Արցախի անկախութիւնը փոխանակել Մեղրիի շրջանով։ Ինչպիսի՞ ոչ հայ 
պէտք է լինել, որ համաձայնութեան գայ այս հարցի շուրջը։
Արցախի անկախութիւնը եւ նրա հետ մեր անվտանգութիւնը ապահովող 
տարածքները մեր ամենամեծ ձեռքբերումներն են 600 տարուայ պետա-
կանութեան կորստից յետոյ։ Մենք չենք կարող զիջել ազատագրուած 
տարածքները, որովհետեւ դրանք Արցախի գոյութեան անվտանգութեան 
գօտին են (միակ ճիշտ գնահատականը Նիկոլ Փաշինեանի կողմից)։
Իսկ առաւել ճիշտ մօտեցումն այս հարցի վերաբերեալ՝ Ուտրօ Ուիլսընի 
«Իրաւարար վճռի» իրականացումն է, որը կը լուծի բոլոր հարցերը։
Հայրենազրկուած ազգը պէտք է ձգտի հայրենատիրութեան։ Ուրիշ ճանա-
պարհ չկայ։
Մեր բոլոր ուժերն ուղղենք պահանջատիրութեան ուղղութեամբ՝ արդա-
րութեան վերականգնմանը...

Քաղաքականութեան մէջ 
եթէ կողմերը համա-
ձայնեցնում են իրենց 

տեսակէտները կամ կողմե-
րից մէկը յաղթող է եւ ուժի 
դիրքերից է խօսում, նա 
թելադրում կամ պարտադրում 
է համաձայնութեան տարբերակ, 
որը կարող է արտայայտուել 
բարի կամքի դրսեւորումով՝ 
պարտականութիւնների կատա-
րումով, կամաց-կամաց տուգանքների վճարումով, հարկերի վճարում 
փուլային տարբերակով եւ այլն։ Սակայն լինում են դէպքեր, երբ հարցը լուծւում 
է անմիջապէս։ Օրինակ՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացին «Գորդեան հանգոյց»-ի 
խնդիրը լուծեց թրի հարուածով՝ կտրելով, ոչնչացնելով այդ հանգոյցը։ Իսկ 
սովորաբար, յաղթող պետութիւնը՝ նայած թէ ինչ սահմանների է հասել իր 
զինուորը, այդ տարածքը գրաւում է, իւրացնում կամ էլ ստիպում, որ այդ 
տարածքում բնակուող բնակչութիւնը իրեն հարկատու լինի՝ պահպանելով 
իր պետականութիւնը։
Արցախեան հակամարտութեան ժամանակ, որը մեզ պարտադրուեց (մենք 
ցանկանում էինք հարցը լուծել խաղաղութեամբ` համապատասխան 
ատեանների որոշման արդիւնքում), սակայն ազերիները մեզ պարտադրեցին 
պատերազմ, որի արդիւնքում մենք ոչ միայն ազատագրեցինք Արցախի 
տարածքները (մի փոքր տարածք առայժմ ազատագրուած չէ), այլ նաեւ 
հարակից շրջանները, որի մասին, կարծում եմ, սկզբում  չէինք էլ մտածում։
Այժմ մենք ազատագրել ենք Արցախ աշխարհի պատմական տարածքների 
զգալի հատուածներ, որոնք հայկական տարածքներ են եղել հազարամեակնե-
րի ընթացքում, եւ հիմա նրանք մեզ ուզում են պարտադրել արցախեան 
հարցի լուծման փուլային տարբերակ։ Այսինքն՝ կամաց-կամաց, շրջան-
շրջանի հետեւից յանձնւում են ազատագրուած տարածքները, յետոյ Արցախի 
ժողովրդի (նաեւ վերադարձած փախստականների, ուրիշ տարբերակով՝ 
Ադրբեջանի ժողովրդի) կամաարտայայտման միջոցով Արցախը ստանում 
է յատուկ կարգավիճակ կամ անկախութիւն։ 
Ռուսաստանի Դաշնութեան արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի (Քալանթա-
րեան) յայտարարութիւնը, թէ Արցախի կարգաւորման հարցը պէտք 
է լուծուի փուլային տարբերակով, իրարանցում առաջացրեց ՀՀ-ի եւ 
Արցախի քաղաքական շրջաններում։ Սակայն, կարծում եմ, որ այս հարցին 
մեր քաղաքագէտներն ու իշխանաւորները պէտք է անդրադառնային, 
կանխատեսէին դեռեւս Ալիեւ- Փաշինեան բանավէճից յետոյ։ Բանավէճի 
վերջնամասում հարցերից մէկը, որ տրուեց «Комерсант» թերթի լրագրողի 
կողմից (ատրպէյճանցի էր, հաւանաբար), հենց այդ փուլային տարբերակի 
մասին էր, որն իր խօսքում հաստատեց նաեւ Ալիեւը։ Ուրեմն՝ կարելի է 
ենթադրել, որ այդ հարցի ձեւակերպումը նախապէս պայմանաւորուած է եղել 
(դա նաեւ կողմնակի երեւում էր), որի շարունակութիւնն էլ արտայայտուեց 
Լավրովի ելոյթում։ ՀՀ-ի արտգործնախարար Զոհրապ Մնացականեանը 
հերքեց, որ այդ տարբերակը բանակցային գործընթացի մաս է կազմում՝ 
նշելով, որ Քի Վեսթից մինչեւ 2014-16-18 թուականներն այդ մօտեցումներն 
ընդունելի չեն եղել հայկական կողմի համար, սակայն, երեւի միտումնաւոր 
չնշեց 2019 թուականի պայմանաւորուածութիւնը, որի մասին իր խօսքում 
յիշատակեց Լավրովը։
Հարց է առաջանում, ինչի՞ մասին են խօսել մէկ տարի առաջ։ Մնացակա-
նեանը գաղտնի՞ է պահում այդ պայմանաւորուածութիւնը։ Չէ՞ որ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանը ասել էր, որ բանակցային գործընթացը հրապարակային 
է լինելու, ոչ ոք ոչինչ չի թաքցնելու, եւ ամեն հարցի վերաբերեալ որոշում կը 
կատարուի հենց Հանրապետութեան հրապարակում։
Նիկոլ Փաշինեանի «Սա Հայաստան է» շատ կարեւոր արտայայտութիւնը, 
որ հնչեցրեց Արցախում, յետագայում, կարծես, անհասցէ էր, որովհետեւ 
արտգործնախարարը դրանից յետոյ տրուած երկու հարցազրոյցներում 
խուսափեց դրան պատասխանելուց եւ նոյնիսկ, թէկուզ դիւանագիտական 
լեզուով այն չհաստատեց։ Եւ այն խօսակցութիւնները, որ Արցախը պէտք է 
միանայ Հայաստանին, որովհետեւ արցախեան շարժումը սկսուել է «Միա-
ցում» կարգախօսով, որի գաղափարը տիրում էր խորհրդային 70 տարիների 
ընթացքում, չպահպանուեց եւ մոռացուեց Արցախի նախագահական 
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Փուլային Տարբերակ

Իրենց «օրերը անցուցած» ծերերուն եւ այդ օրերը անցընելու վրայ եղող մեր 
հասուն մարդոց մէջ՝ այս երեւոյթը այնքան ալ անբնական եւ դիտողութեան 
արժանի պիտի չըլլար թերեւս: Հո՛ն ուր անիկա վրդովիչ եւ վտանգաւոր կը 
դառնայ՝ հոն է երբ զայն կը գտնենք նաեւ երիտասարդութեան մէջ:
Ընդհանուր է արտասահմանի ամէն կողմը, հիմա տարիներէ իվեր, մեր 
երիտասարդութեան մէջ յեղափոխական ոգիին նուազումը, «հանգիստը» 
գրեթէ -  այս բառը գործածելով կղերականներու մահուան առթիւ իրեն տրուած 
իմաստովը: Կուսակցական ըլլան թէ անկախ, պատկանին «յեղափոխական»ը 
լռութեամբ կամ գիրո՛վ մը գոնէ իրենց անունին կցած մարմիններու, եւ 
կամ՝ իր քաղաքական ու ընկերային սկզբունքներովը զայն մէկդի թողած 
մարմինի մը, այդ երիտասարդները ընդհանրապէս այնքան «խելօք» են՝ որ 
տառացիօրէն կ’ընդունին ամէն պատուէր եւ պատգամ, մինչեւ իսկ իրենց 
ա՛յն մեծերէն որոնք ոչ մէկ բանով պատգամախօս ըլլալու իրաւունքն ունին:
Որեւէ նոր, իրապէս ազատ՝ երիտասարդական գործ չ’երեւիր մեր կողմերը, 
մինչեւ անգամ գրականութեան մէջ, - «երիտասարդական»ը հասկնալով 
ոգիի այնպիսի նորութեան մը մէջ՝ որ պիտի կրնար յեղափոխական կոչուիլ:
Բարենորոգումէն զատ՝ որուն այնչափ կը կարօտի մեր հաւաքական եւ նաեւ 
սոսկական կեանքը, մեր ազգային զարգացումն ալ, զարգացու՛մ սրտով եւ 
մտքով, պէտք ունի յեղափոխական ոգիին իրապէս թանկագին օգնութեան...:

Յեղափոխական Ոգին
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ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 02

ՄԻՀՐԱՆ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
(1957)

«Դրախտ»

01 2020
ՀՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հրճուանք

Անցնում էի կարօտ-պապակ                                                                                           
Պատուհանիդ առջևով,                                                                                                                                     
Երբ գամուեցի թթենու տակ                                                                                                                
Տեսակցելու մեծ յոյսով...
Ելար տանից շօրօրալով,                                                                                                                                      
Անցար երկար ծառուղին,                                                                                                   
Թաքստոցից քեզ դիտելով                                                                                                                                     
Հրճւում էի սրտագին։

                    ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Լաւ Մարդիկ Ո՞ւր Կ՚ապրին

Ո՛չ ոք քաղաքացի է, քանզի ամէնքս կը բնա-
կինք մեծ գիւղի մը մէջ։
Մոսկուան, Պոլիսը, Հռոմը, Փարիզն ու Լոս 

Անճելըսը… մե՞ծ, ո՛չ, խոշոր գիւղեր են։ Անոնց 
բնակիչներն ալ ոչ թէ քաղաքացի, այլ գիւղացիք են։
Եթէ պահ մը հայեացք մը նետենք անցեալին՝ 
կը նշմարինք, որ մինչեւ քաղաքներու հիմնումը 
կային գիւղեր։ Է՜հ, քաղաքացին ո՞ւր էր, երբ արդէն 
գիւղացին կար։
Դարեր շարունակ քաղաքացին ինքզինք վեր կը 
դասէ գիւղացիէն։ Անյայտ պատճառներով գիւղա-
ցի ըլլալը քիչ մը անյարմար է ու վիրաւորական։ 
Աւա՜ղ, մեր օրերուն վիճակը չէ փոխուած։ Թէպէտ 
կը պնդեն, թէ Եւրոպայի մէջ պատկերը ճիշդ 
հակառակն է։ Եւրոպացի գիւղացիներուն «քիթը 
վեր» է։ Եւրոպացի գիւղացին աւելի՛ հարուստ 
է, աւելի լաւ պայմաններու մէջ կ՚ապրի, քան 
քաղաքացին։
Մարդիկ հող կը մշակեն, բերք կը ստանան, 
անասնապահութեամբ կը զբաղին. ամենա-
կարեւորը, կը շնչեն մաքուր օդ ու անդադար սերտ 
շփումի մէջ կը գտնուին բնութեան հետ։
Վերջերս մտքիս մէջ բանավէճ մը ծագեցաւ. ովքե՞ր 
լաւ մարդիկ են, լաւ մարդիկ ո՞ւր կը բնակին. 
գիւղացի՞ն է լաւ, թէ՞ քաղաքացին։ Ահաւասիկ 
մտածելու առիթ մը։
Ըստ իս, լաւ է այն մարդը, որու մէջ կ՚ապրի 
Աստուած, Յիսուս Քրիստոս, որուն խորթ են 
չարութիւնն ու նախանձը։ Իսկ շատ բարի ու լաւ 
է այն աստուածային էակը, որ կ՚ապրի յոյսով ու 
հաւատով, բացի ինքզինքէն կը նկատէ շուրջն ու 
շուրջինները։
Ուրեմն… քաղաքաբնակ երիտասարդուհի մը 
քաղաքամերձ գիւղէ մը կը ստանայ աշխատանքի 
առաջարկ։ Կը մեկնի։ Երբ կը հասնի այնտեղ, 
կ՚անդրադառնայ, որ մնալու տեղ չունի։ Աշխա-
տանքի ուրախութենէն մոռցած էր հոգալու 
կացարանի հարցը։ Անոնք, որոնք զինք դիմա-
ւորեցին, անոնցմէ ամէն մէկը առաջարկեց, 
որպէսզի մինչեւ որ տուն մը վարձէ, մնայ իրենց 
բնակարանը։ Իսկ գիւղերու մէջ տուն վարձելը 
դիւրին չէ։
Երիտասարդուհին գրեթէ ամիս մը մնաց իր 
գործընկերուհիին տունը։ Իր ստացած համալսա-
րանական կրթութեան աւելցաւ եւս մէկը՝ 
ամենակարեւորը։ Այստեղ ան սորվեցաւ ու 
գերազանցութեամբ աւարտեց կեանքի դպրոցը։ 
Իրենց քաղաքէն ընդամէնը քանի մը քիլօմեթր 
հեռաւորութեան վրայ գտնուող գիւղին մէջ, ան 
մօտէն ծանօթացաւ մարդկային ջերմ ու բարի 
փոխյարաբերութիւններուն։ Գիւղի բնակիչները 
մեծաւ մասամբ համեստ մարդիկ էին, պարզ ու 

անկեղծ։ Հիացած էր շփումէն դրացիներու, որոնք 
պատրաստ էին 24 ժամ իրերօգնութեան։
Վերջապէս, երբ կրցաւ վարձով տուն մը գտնել, 
հրաժեշտի պահուն ընտանիքի անդամնե-
րէն ներողութիւն խնդրեց պատճառած 
անյարմարութիւններու համար, ինչպէս նաեւ 
շնորհակալութիւն յայտնեց ու փորձեց նիւթապէս 
վարձահատոյց ըլլալ։ Տանտիրուհին սրդողեցաւ.
-Մեծ աղջիկ ես, չես ամչնար երկու օրուայ համար 
կ՚ուզես մեզ փոխհատուցել։ Մենք ի՞նչ ըրինք… 
բան մըն ալ չըրինք։
-Ամիս մը ես մնացի ձեր տունը, դուք ինծի 
մայրութիւն ըրիք, յարգեցիք ու պատուեցիք։ Ձեր 
հանապազօրեայ հացը ինծի հետ կիսեցիք, ձեր 
մահճակալը ինծի զիջելով՝ քնացաք չոր տախտակի 
վրայ։
-Մայրերը ուրիշ կերպ չեն կրնար վարուիլ։ 
Դուն ըսիր՝ մայրութիւն ըրիք, այո ըրի եւ նորէն 
կ՚ընեմ։ Լաւ յիշէ՛, մայրերը գնահատելու համար 
պէտք չէ դրամ առաջարկել։ Սրտաբուխ խօսքն 
ու դրուատիքը հազար կ՚արժէ։ Երթաս բարով 
աղջիկս, այլեւս մեր տան հասցէն գիտես, ո՛ր 
ժամուն ուզես մեր դուռը բաց է։
-Շնորհակալ եմ տիկին։ Գիտէք ակամայ յիշեցի 
Սահեանի տողերը.
Որ ժամին ձեր սիրտը կ՚ուզի,
Իմ դուռը բաց է:
Մի նայէք, որ պատուհանիս
Լոյսը հանգած է:
Քուն ու արթուն մի հարցրէք,
Ներս եկէք, տուն է:
Մինչեւ անգամ յոյսն էլ քնի,
Հոգսը արթուն է:
Ինծի միշտ կը թուէր, թէ Սահեանը այս տողերը 
պարզապէս յօրինած է, քով քովի շարելով համա-
պատասխան բառերը։ Սակայն ձեզ ճանչնալէ վերջ 
ուրախացայ, որ սխալած եմ։
Դուք, ձեր դրացիները, այստեղի մարդիկ՝ 
ուրիշ են։ Ձեր մէջ կ՚ապրի մարդը, մարդկային 
պարզ յարաբերութիւնները, ինչ որ այլեւս մեզի՝ 
քաղաքաբնակներուս համար խորթացած է։ 
Մենք հետզհետէ կը նմանինք մեքենամարդերուն։ 
Շնորհակալ եմ, որ դուք մեզի չէք նմանիր։
Երեւանցիներն ալ կը գանգատին մայրաքաղաքիս 
մէջ հաստատուած շրջանաբնակներէ։ Կ՚ըսեն, թէ 
հին երեւանցին իսկական մարդ էր, քաղաքավար 
ու զարգացած, դուրսիները կու գան ու կը մրոտեն 
մեր բարի անունը։
Իսկ ես, իմ հերթին, կը զարմանամ, թէ ինչպէս 
համեստ գիւղացին երբ քաղաք հասնի, կը 
կերպարանափոխուի։ Քաղաքէն գիւղ երկարող 
ճանապարհին ի՞նչ տեղի կ՚ունենայ, որ մարդ կը 
մոռնայ իւր կերպարը։ Թերեւս, պատճառը կրնայ 
ըլլալ բնութենէն հեռանալը։
Լաւ մարդիկ ամէնուր են, քիչ թէ շատ։

Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան 
նախարարութեան Հիւանդութիւններու վերա-
հըսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի 
կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն 
փաստացի բուժում կը ստանայ 5715 վարակա-
կիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 58 065 
քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային 

հիւանդութեամբ հաստատուած 355 նոր դէպք եւ 
69 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն այսօր 
արձանագրուած է 4 մահուան դէպք (ընդհանուր 
մահերու թիւը հասաւ՝ 131):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն 
յայտնած են, որ մահացած հիւանդները եղած 
են  68, 70, 86  տարեկան տղամարդիկ եւ 54 
տարեկան կին:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

355 Նոր Վարակուածներ. «Քորոնա» Ժահրով Վարակակիրներուն Թիւը հասաւ 9282-ի
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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:

Տիկ. Երանուհի Գայսէրլեանի մահուան տխուր առիթով,  Ընկ. Սեւակ 
եւ Տիկ. Թալին Յակոբեաններ կը նուիրեն.
«Քորոնա»-ի Ճգնաժամային Շտապի Ֆոնտին        100,000 լ.ո.

Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հաւատարիմ բարեկամ մը 
Պէյրութէն, ընդառաջելով  Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր 
Գոյերթը մեր կոչին կը նուիրէ 50,000 լ.ո.

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

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

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

Լոս Անճելըսը Մարտական Գործողութիւններու Գօտի՞ 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Լոս Անճելըսի մէջ CNN-ի թղթա-
կից Քիւնկ Լան ներկայացուցած է 
տեսանիւթ քաղաքի մէջ ստեղծուած 
իրավիճակի մասին։
Ան եթեր մտած է խանութի մը դիմա-
ցէն, որ կը թալանէին օր ցերեկով, 
իսկ որոշակի հեռաւորութեան վրայ 
կանգնած էր ոստիկաններու խումբը։
Լրագրողը, ըստ երեւոյթին, գտնուած 
է հագուստի խանութի մօտ, որուն 
մասին կը վկայեն դատարկ կախիչնե-
րը։ 
Բոլոր ցուցափեղկերը կտրուած 
էին, կողոպտիչները՝ բաւականին 
հանգիստ եւ առանց տեսախցիկէն 
խուսափելու կը ներխուժէին խանութ։
Քիչ մը հեռու կանգնած էր ոստի-
կանութեան խումբը, իսկ փողոցի 
մէջտեղը կ’այրէր հրկիզուած 
առարկայ մը։
Թղթակիցի խօսքով՝ Լոս Անճելըսը 

վերածուած է մարտական գործո-
ղութիւններու գօտիի։
Համաձայն Associated Press-ի 
տուեալներուն՝ հինգշաբթի ԱՄՆ 16 
քաղաքներու մէջ ձերբակալուած է 
աւելի քան 1300 մարդ, որոնցմէ 500-
ը՝ Լոս Անճելըսի մէջ։
Նախօրէին յայտնի դարձած էր երկու 
զոհի մասին անկարգութիւննե-
րու հետեւանքով։ Անոնցմէ մէկը 
Անվտանգութեան դաշնային ծառա-
յութեան գործակալ էր։
Յիշեցնենք, որ անկարգութիւնները 
սկսած են Մինեապոլիսի մէջ ոստի-
կանի կողմէ Ճորճ Ֆլոյտի սպանու-
թենէն ետք։ Տեսախցիկը նկարած էր 
պահը, երբ ոստիկանութեան այժմ 
արդէն նախկին սպայ Տերիք Չովին 
ծունկով խեղդած էր Ֆլոյտը։ Աւելի ուշ 
Ֆլոյտ մահացած էր հիւանդանոցին 
մէջ։

Հականեխման Յատուկ Քայլեր Արցախի 
Պաշտպանական Բանակին Մէջ

գործընթացները, որեւէ առնչութիւն 
չունին անվտանգութեան ապա-
հովման այն համալիր միջոցա-
ռումներուն հետ, որոնք պարտադիր 
են Պաշտպանական Բանակի բոլոր 
զինծառայողներուն համար եւ կը 
կրեն օրական բնոյթ:
Անոնց շնորհիւ առայսօր կրցած 
են խուսափիլ Պաշտպանական 
Բանակին մէջ նոր «Քորոնա» 
ժահրի ներթափանցման դէպքերէն 
եւ միեւնոյն ժամանակ կեանքի կոչել 
այն բոլոր միջոցառումները, որոնք 
նախատեսուած են բանակային 
ընթացիկ ուսումնական տարուայ 
պատրաստութեան ծրագիրով:

Արցախի մէջ մանրակրկիտ կերպով 
հականեխուած են Պաշտպանական 
Բանակի զօրանոցները, բուժկէտերը, 
կենցաղային եւ այլ նշանակութեան 
շինութիւնները:
Նշենք, որ առողջապահական 
օրուայ ծիրէն ներս կատարուող 
հականեխման ու կանխարգելիչ 


