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Լիբանան Դէպի Բնականոն Կեանք

Լիբանանի ներքին գործոց նախարարութեան կարգադրութեամբ երէկ 1
Յունիսէն սկսեալ սահմանափակումներու մեծ մասը հանուեցան, որոնք
մարտին մտցուած էին «Քորոնա» ժահրի համավարակի դէմ պայքարի
պատճառով համընդհանուր սահմանափակումներու ռեժիմի շրջածիրէն ներս:
Իրաւապահ գերատեսչութեան կիրակի տարածած կարգադրութեան մէջ
նշուած է, որ իշխանութիւնները 5 ժամով կրճատած են պարէտային ժամը,
որ յետայսու եւ ցնոր տնօրինում պիտի ըլլայ ժամը 00.00-էն մինչեւ առաւօտեան 05.00: Ամբողջական ծաւալով սկսաւ պետական հաստատութիւններու
աշխատանքը, բացուեցան թանգարանները, առեւտուրի կեդրոնները,
հիւրանոցները, ճաշարանները, սրճարանները եւ խաղատուները: Շուրջօրեայ
աշխատանքային ժամանակացոյցի կ’անցնին լցակայանները, գործարանները, հանրախանութները եւ այլ հաստատութիւններ:
ՆԳՆ կարգադրութեան համաձայն՝ Յունիսի սկիզբէն պիտի շարունակեն
փակ մնալ հանրային այգիները, մարզադաշտերը, մարմնամարզութեան
կեդրոնները, զուարճութիւններու կեդրոնները եւ գիշերային ակումբները:
Կարգադրուած է առողջահամաճարակաբանական նորմերուն խստագոյնս
հետեւիլ՝ աւազաններու եւ մասնաւոր լողափերու տէրերուն:
Իշխանութիւնները ուժի մէջ ձգած են 29 Մայիսէն մտցուած հաստատութիւններու, փողոցներու եւ հանրային փոխադրամիջոցներու մէջ պարտադիր դիմակային ռեժիմը, խախտողները կը տուգանուին:

COVID-19-ը Տակաւին Վտանգ Կը Սպառնայ.
Գրանցուեցան 13 Նոր Վարակակիրներ

Լիբանանի մէջ գրանցուեցան 13 նոր վարակակիրներ, վարակուածներու
ընդհանուր թիւը երկրին մէջ բարձրացնելով 1233-ի: Մասնագէտներ
կը շարունակեն շեշտել, որ ժահրի տարածման երկրորդ ալիք մը միշտ
հաւանական է եթէ մարդիկ անփոյթ գտնուին:

210 Վարակակիրներ. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 9492-ի
Հայաստանի մէջ, 1 Յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 9402 դէպք,
որոնցմէ 3402 ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան
Հիւանդութիւններու վերահսկման
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 5896 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 58
668 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 210 նոր դէպք եւ 16 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն երէկ արձանագրուած է 8 մահուան
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 139):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 81, 63, 65, 67, 81 տարեկան տղամարդիկ եւ 73, 82,
69 տարեկան կանայք:

ՀՀ Վարչապետն ու Իր Ընտանիքի Անդամները
Վարակուած Են «Քորոնա» Ժահրով
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ անոր ընտանիքի
անդամները վարակուած են նոր
տեսակի «քորոնա» ժահրով.
անոնց զնման պատասխանը
դրական եղած է։
Այս մասին վարչապետը
յայտնեց Facebook-ի իր էջի
ուղիղ եթերով։
«Երէկ պարզուած է, որ «քորոնա» ժահրի իմ զննումը դրական է, կ՝ուզեմ ըսել, որ որեւէ
ախտանշան չեմ ունեցած։
Առաջնագիծ մեկնելու ծրագիր կար, որոշեցի զննուիլ, եւ անիկա դրական
էր, որմէ ետք զննուեցաւ նաեւ ամբողջ ընտանիքս՝ բոլորս վարակուած ենք
«քորոնա» ժահրով։ Մենք չունինք որեւէ ախտանշան, վերջին մէկ ամսուն
ընթացքին ամէն օր աշխատանքի ներկայանալու ժամանակ, ինչպէս կարգն
է, ջերմաչափուած եմ եւ չեմ ունեցած ջերմութիւն»,- կը նշէ վարչապետ
Փաշինեան։
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար. Էջ
Էջ 02
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,353,236 (815.1/1 Շար.
միլիոն),
մահացած են 376,759 (48.3/1 միլիոն), բուժուած են 2,886,917 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,233, մահացածներ` 27, բուժուած` 715
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 9,492, մահացածներ` 139, բուժուած` 3,402
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 93,986 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,621
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն Ունեցան
Երկուշաբթի, 1 Յունիս 2020-ին,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը եւ Հայաստանի
Հանրապետութեան Վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան հեռաձայնային
հաղորդակցութիւն մը ունեցան:
Վեհափառ Հայրապետը շուտափոյթ ապաքինում մաղթեց
Վարչապետին ու իր ընտանիքին եւ մօտէն հետաքրքրուեցաւ ընդհանրապէս Հայաստանի
ներկայ կացութեան ու յատկապէս
համաճարակին յառաջացուցած
դժուարութիւններուն գծով:
Վարչապետ Փաշինեան անհրաժեշտ բացատրութիւնները տուաւ

Նորին Սրբութեան «քորոնավիրուս»ի
տարածման ու առաջքը առնելու
աշխատանքներուն մասին, ինչպէս
նաեւ անդրադարձ կատարեց
Հայաստանի ներքին տնտեսական
կացութեան շուրջ: Միաժամանակ
ան մօտէն հետաքրքրուեցաւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
ու մասնաւորաբար Լիբանանի
դիմագրաւած ներկայ դժուարութիւններու նկատմամբ: Այս ուղղութեամբ Հայրապետը, իր կարգին,
ընդհանուր գծերով պարզեց թեմերուն ու յատկապէս Լիբանանի
դիմագրաւած ներկայ տագնապը։
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ՀՀ Վարչապետն ու Իր Ընտանիքի Անդամները Վարակուած Են «Քորոնա» Ժահրով
Սկիզբը Էջ 01
Խօսելով վարակուելու մասին, ՀՀ
վարչապետը կը նշէ, թէ ակնյայտ է, որ
ընտանիքի անդամները վարակուած
են իրմէ։ Ան կը նշէ, որ կը կռահէ, թէ
ինչպէս վարակուած է։
«Վարակուած եմ աշխատանքային
խորհրդակցութիւններէն մէկուն
ընթացքին։ Դէպք մը արձանագրած
են, որ մէջս տպաւորուած է։
Խորհրդակցութիւններու ժամանակ կը դրուին ջուրի բաժակներ,

եւ ես օր մը արձանագրեցի, որ այդ
բաժակները կը դրուին առանց ձեռնոցի։ Տեղւոյն վրայ նկատողութիւն
ըրի եւ առաջարկեցի փոխել, բայց
կ՝ենթադրեմ, որ ատկէ առաջ ալ նոյնը
եղած է, եւ այդ մատուցողին մօտ
նոյնպէս հաստատուած է «քորոնա»
ժահրը»,- կը նշէ վարչապետը։
Հակահամաճարակային կանոններու
պահպանումը փաստօրէն չէ օգնած
իրենց, բայց վարչապետը համոզուած
է, որ առնուազն Կառավարութեան
մէջ իրմէ մարդ չէ վարակուած կամ

հնարաւորինս քիչ մարդ վարակուած
է։
«Պիտի շարունակեմ աշխատիլ՝
վարչապետի կեցավայրէն։ Ունիմ
բոլոր կապի միջոցները, մնացեալ
բոլոր անհրաժեշտ պայմանները,
աշխատասենեակ։ Որքան պէտք ըլլայ
պիտի աշխատիմ այստեղէն, ի հարկէ,
մեկուսացուածութեան պայմաններու մէջ։ Մեր ռազմավարութիւնն
ու մարտավարութիւնը կը մնայ
նոյնը, մենք պէտք է սորվինք ապրիլ
«քորոնա» ժահրի հետ։ Բոլորիս

համար նոյն վիճակն է՝ չունինք
ջերմութիւն եւ ախտանշաններ,
բայց պէտք է հետեւինք, որովհետեւ
կրնան այդ ախտանշանները որեւէ
պահի ի յայտ գալ։ Մեր մտահոգութիւնը այն է, որ վարակած
չըլլանք մեր մեր մայր-մեծ հայրերը,
միջնորդաւորուած վարակի աղբիւր
հանդիսացած չըլլանք»,- կը նշէ
վարչապետ Փաշինեան՝ յորդորելով քաղաքացիները միշտ դիմակ
կրելու, ինչպէս նաեւ պարբերաբար
ախտահանելու ձեռքերը։

Սահմանադրութեան Փոփոխութիւններու Հանրաքուէն Չեղարկող Նախագիծը
Առաջին Ընթերցումով Ընդունուեցաւ
ՀՀ Ազգային ժողովը առաջին
ընթերցումով ընդունեց «Հանրաքուէի
մասին» սահմանադրական օրէնքին
մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ
կատարելու մասին» օրէնսդրական
փաթեթը: Այս մասին կը տեղեկանանք Armenpress.am-էն։
«Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր Վահագն Հովակիմեանի
հեղինակած նախագիծով՝ հնարաւորութիւն պիտի տրուի արտակարգ

դրութեան աւարտէն ետք չեղարկել
Սահմանադրական դատարանի
նախագահ Հրայր Թովմասեանի եւ
6 անդամներու լիազօրութիւններու
դադարեցման հանրաքուէն:
«Օրէնքին մէջ ռազմական կամ
արտակարգ դրութիւն յայտարարելու
հիմքով չկայացած հանրաքուէին
վերաբերեալ կայ ընդամէնը մէկ
դրոյթ՝ արտակարգ կամ ռազմական
դրութեան վերացումէն ետք հանրա-

քուէն կը նշանակուի ոչ շուտ քան 50
եւ ոչ ուշ, քան 65 օր ետք: Ամբողջ
գործընթացը, թէ ինչպէս պէտք է
վերսկսուի հանրաքուէն, օրէնքը չի
նշեր»,- ընդգծած էր Հովակիմեան:
Պատգամաւորը յայտնած էր, որ
օրէնքի փոփոխութիւնները միտուած
են կարգաւորելու հանրաքուէի
շարունակականութեան կանոնակարգման հարցը, ինչպէս
նաեւ արտակարգ դրութեամբ

պայմանաւորուած հանրաքուէն
չեղարկելու հիմնարկի ներդրման:
Ասիկա պիտի ազդէ նաեւ Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու
հանրաքուէին վրայ, քանի որ
«քորոնա» ժահրով պայմանաւորուած իրավիճակով հանրութեան
առողջութիւնը առաւել կարեւոր է,
քան հանրաքուէն:
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«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
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Քիչ Մը Յոյս
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Սիրելի Պրն. խմբագիր,
Վահան Թէքէեանի եգիպտահայ Արեւին մէջ լոյս ընծայած
խմբագրականները կը կարդայի: Այս մէկը ուզեցի կիսել քեզի
եւ Զարթօնքի ընթերցողներուն եւ հետը բոլոր անոնց որոնք
նախանձախնդիր են հայկական իրականութեան բարելաւման:
Խմբագրականին մէջ, հրատարակուած 2 Յուլիս 1915ին, կը
կարդանք Թէքէեանի կսկիծը, հոգիի տոչորումն ու կծկումը՝ ի
տես Հայոց Ցեղասպանութեան հանդէպ ուրիշ հայոց վարմունքին,
վերաբերումին:
Ինծի համար՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը մարդկային, համամարդկային եւ հայկական տագնապ մըն էր (եւ է): Մե՛ծ տագնապ
մը: Այսօր մարդկութիւնը եւ հայութիւնը, իւրաքանչիւրը իր
դիտանկիւններէն, կը դիմագրաւէ ուրիշ տագնապներ: Թերեւս
մեզի՝ հայերուս համար, մեր դիմագրաւած տագնապները շատ
խոշոր են: Ուշադիր ըլլանք եւ չկրկնենք Թէքէեանի մատնանշած
«ուրիշ հայերու» վերաբերումի սխալը:
Կը կարծեմ, Թէքէեան, իբրեւ խմբագիր, ուզած է լաւատեսական,
յուսադրիչ շունչ մը դնել այդ սեւ իրականութեան ընդդէմ: Ինծի
կը թուի - աւելի ճիշտը՝ համոզուած եմ – որ եթէ մենք Թէքէեանի
մատնանշած մեր բացասական վերաբերումը – մեր ընթացքը –
բարեփոխենք՝ մե՛նք ՀԱՍՏԱՏԱՊԷՍ յառաջացուցած-գոյացուցած
կ’ըլլանք այն յոյսը զոր Թէքէեան կը տեսնէր նորածինի «տկար
խեղդուկ ճիչին» մէջ:
Յարգանօք՝
Անդրանիկ Տագէսեան
«Զուլու՜մ, զուլու՜մ, զուլու՜մ…:
Հայերէն առածը կ’ըսէ. «Մինչեւ
առուէն ջուր գայ, գորտին աչքը դուրս
կու գայ: Գիշեր, ցերեկ կը սպասենք
ազատութեան արշալոյսին. ե՞րբ
պիտի տեսնենք աշխարհի խաղաղութիւնը…»:
Քեմախէն գրուած նամակէ մըն են այս տողերը՝ որոնց արտայայտած ու
ներշնչած զգացումին խորութեանը ոչինչ կը հաւասարի, ո՛չ ընդարձակագոյն
մանրամասն նկարագրութիւնը, ո՛չ ալ դրական ամէնէն ցնցող կոչը ի մասին
հայկական ահագնածաւալ աղէտին:
Կը տեսնես այդ քանի մը բառին մէջ հայութիւնը՝ թրքութեան երկաթէ
աքծանին մէջ բռնուած, որ ոսկորները կոտրտուելով ճզմուելու եւ մեռնելու
վրայ է: Բայց եւ կը տեսնես միեւնոյն ատեն որ հոգին սեղմեր է ակռաներուն
մէջ եւ չ’ուզեր զայն արձակել՝ մինչեւ որ չնշմարէ «ազատութեան արշալոյսին»
ծագիլը...: Բայց, «ե՞րբ պիտի տեսնենք աշխարհի խաղաղութիւնը...», կը
հեւայ անպ ոգեսպառ, սկսելով ինքզինքին հարցնել թէ վերջին շունչը փչելէն
առաջ արդեօ՞ք պիտի տեսնէ՞ զայն...:
Կեանքի մեկնումէն աւելի տխուր է յոյսի՛ն մեկնումը մարդկային էութենէն:
Այնչափ ատեն, որ ցաւի ու տանջանքի ամէնասուր զգայութիւններուն մէջ
անգամ, դեռ կը մաքառինք եւ դեռ կը պահենք այդ վիճակէն փրկուելու մեր
յոյսը, հաւասար ենք բոլոր ապրողներուն՝ որովհետեւ մեզի մնացած գուցէ
միակ վայրկեանի մը կեանքն ալ ապագային ամբողջ անհունութեամբը դեռ
լա՜յն է ու լի մեզի համար: Եւ կեանքը, անշուշտ, իր այս անորոշ երկարաձգման,
կամ այս անսահման ապագայի իր յոյսո՛վն է միայն որ կեանքն է...:
Ճիշտ է եթէ հայերէն թերթի մը խմբագիրը - այս միջոցիս - պէտք չէ անձնատուր
ըլլայ յուսահատութեան, պէտք է ընդհակառակն ինք զօրանայ՝ ուրիշներն ալ
զօրացնելու, ինք դիմադրէ՝ ազգովին դիմադրութեան մեծագոյն հնարաւոր
ուժը կանգնելու համար մահուան ուժին դէմ որ ահա՛ շրջապատեր է զմեզ:
Բայց ինչպէ՞ս կարելի է ասիկա երբ հայ է խմբագիրը, երբ իր հաղորդածէն
աւելի գէշ լուրեր կը լսէ զորս ստիպուած է յաճախ իրեն վերապահել, եւ երբ
իր անմիջական միջավայրին՝ հայութեան այն պզտիկ մասին մէջ ալ ուր
բախտը բերած ձգած է զինք, ոչինչ կը գտնէ իրեն քիչ մը սիրտ տուող, ոչի՛նչ
բայց միայն ոմանց քով լուսնային անտարբերութիւն, ուրիշներու քով ճղճիմ
եւ անժամանակ մտահոգութիւններ (որոնք անցեալ տարի ներելի ըլլային
թերեւս՝ բայց ներկայ վայրկեանին անհեթեթութեանց անհեթեթութիւնն
են...) եւ ուրիշ-ուրիշներու մօտ ալ՝ եղբայրատեաց կատաղութեան փրփուր
մը որ հրէշային է պարզապէս ա՛ս ալ...:
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Միասնականութեան Ազգապահպան
Ուժը
Գնդ. ԱԼԵՔՍԱՆ ՄՈՒՇԵՂԵԱՆ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան զինուորական կցորդ

Հ

այ ազգի իւրաքանչիւր ներկայացուցիչ քաջատեղեակ է
Հայկական լեռնաշխարհում
Ուրարտական պետութեան, ինչպէս
նաեւ Մեծ Հայքի Երուանդունիների,
Արտաշէսեանների, Արշակունիների եւ Բագրատունիների թագաւորութիւնների պատմութեան
ընթացքում հայ ժողովրդի պետականաշինութեան եւ մշակութային
զարգացման յաջողութիւնները:
Հայկական լեռնաշխարհն ու հայ
ժողովուրդն իր հազարամեակների
դժուարին պատմութեան ընթացքում բազմիցս ենթարկուել են արտաքին
թշնամու յարձակումներին, որոնց ընթացքում պատմական փառահեղ
յաղթանակները կերտել է խիզախութեան եւ, յատկապէս, համաժողովրդական
պայքարի շնորհիվ` ապահովելով Հայրենիքի ու հայ ժողովրդի ազատութիւնն
եւ անկախութիւնը:
Համաշխարհային պատմական իրադարձութիւնները դասեր են տուել
աշխարհի ժողովուրդներին եւ ապացուցել, որ իւրաքանչիւր ազգի անվտանգ
գոյատեւման ու ազգային նպատակներին հասնելու յաջողուած գրաւականը
պետութեան եւ ազգային կառոյցների համախմբուածութիւնն է:
Այդ առումով հայ ժողովրդի գոյատեւման ընթացքում միասնական պայքարի
պատմական ցայտուն եւ վճռորոշ առաւել յիշարժան դրուագներից են,
յատկապէս, Աւարայրի ճակատամարտն ու Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի
եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը:
Աւարայրում հայ ժողովուրդը` որպէս առաջին քրիստոնեայ պետութեան
կրող, պաշտպանելով սեփական գոյութիւնը, հաստատել են նաեւ հոգեւոր
հաւատամքին նուիրական մնալու կամքը, իսկ Սարդարապատի, Բաշ
Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերում յաղթանակներով, 543
տարի առաջ Կիլիկիայի հայկական թագաւորութիւնը կորցնելուց յետոյ,
նաեւ հնարաւորութիւն է ստեղծել հայ ժողովրդի նորագոյն պատմութեան
շրջանում հայ ազգային պետականութեան վերածննդին` 1918թ. մայիսի
28-ին հռչակելով առաջին անկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը:
Այս հերոսամարտերը վերահաստատել են, որ ազգային արժեքների`
քրիստոնէութեան ու անկախութեան համար պայքարը հայ ժողովրդի
համար բարձրագոյն արժէքներ են: Այն նաեւ ապացուցել է, որ հայն`
իր հայրենասիրութեամբ, ազգային գիտակցութեամբ, ազատութեան եւ
անկախութեան հանդէպ տենչանքով, ունի քրիստոնէական արժէքներով
պարուրուած անկոտրում կամք, իսկ յաղթանակներն առաւել հեշտ է ձեռք
բերել միմիայն միասնական ու համաժողովրդական պայքարի միջոցով:
Մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետութեան հիմնադրմանը նախորդած Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի
հերոսամարտերը վերը նշուած խօսքերի ապացոյցն է, ինչի արդիւնքում հայ
ժողովուրդն արեամբ է ձեռք բերել սեփական պետականութիւն ստեղծելու
եւ վերածնուելու իրաւունքը: Փոքրաթիւ ուժերի հերոսական պայքարով հայ
ժողովուրդը կարողացաւ ստեղծել հայկական ազգային պետականութիւն, որի
գոյութեան ընթացքում կառուցուեցին այն հիմնասիւները, որոնց շնորհիւ,
անկասկած, այլեւս յարատեւելու է Հայաստանի Հանրապետութիւնն ու հայ
ազգը:
Պատմական ժամակները փոխուել են, սակայն Հայաստանի Հանրապետութեան, Հայ եկեղեցու եւ Սփիւռքի հանդէպ արտաքին թշնամական
նկրտումներն ու մարտահրաւէրները մնացել են անփոփոխ, աւելին` դրանք
ստացել են նոր դրսեւորումներ:
Աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային ներկայ զարգացումների
պայմաններում հայ ազգային պայքարն ու նորօրեայ Սարդարապատի
հերոսամարտերն առջեւում են դեռ: Հայ ազգի ներկայ եւ գալիք սերունդների
համար կարեւոր է մեր նախնիների օրինակով ազգային խնդիրներում
համազգային գաղափարներով ղեկավարուելու առաջնահերթութիւնը: Նոր
յաղթանակների հասնելու համար այլեւս պահանջւում են համազգային նոր
մօտեցումներ եւ համահայկական համախմբման անհրաժեշտութիւն:
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Տագնապը Կը Շարունակուի
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Ծեր մամիկ մը առտու կանուխ գուճ
եկած, ձեռնափայտը քարշ տալով
քայլերը կ՚ուղղէ դէպի մօտակայ
մթերային խանութը: Դէմքին կայ
բժշկական դիմակ մը, որ անընդհատ
վար կը սահի: Մամիկին սմքած
այտերը անկարող են պահել դիմակը.
ան կը կենայ, ձեռնափայտը եւ մթերքի
համար նախատեսուած պայուսակը
թեւին տակ կը սեղմէ եւ երկու ձեռքով
ճիգ կ՚ընէ դիմակը շտկելու: Քանի
մը վայրկեան դիմակը կը դիմանայ
դէմքին վրայ, այս անգամ ակնոցը կը
քրտնի. նորէն կը կենայ, ձեռնափայտն
ու պայուսակը թեւին տակ կը պահէ
ու ակնոցը կը մաքրէ… Դիմակը կը
դժուարացնէ շնչառութիւնը…
Սրտաճմլիկ ու խեղճ տեսարան
մը, որ ամէն օր կը կրկնուի տանս
մօտակայքը՝ խանութ տանող
ճանապարհին վրայ: Այս համաճարակի պայմաններուն պատճառով
ամենաշատը ծերերուն՝ խոր ծերութեան դուռը հասած մարդոց մասին
կը մտածեմ: Կարծես մինչ այս լաւ
կ՚ապրէին, հիմա ալ քորոնայէն
վարակուելուն վտանգը աւելցաւ:
Միւս կողմէ ալ կառավարութեան
թելադրած պարտադիր պայմանները
շփոթի մատնած են զանոնք: Խանութի մուտքին հսկիչը կը պարտադրէ
ձեռնոց հագուիլ, մամիկը գրպանէն
դանդաղօրէն կը հանէ ճմռթկած
ձեռնոց մը, դողդղալով կը հագուի, աջ
ձեռքով բռնած կտորէ պայուսակը,
ուր պիտի տեղաւորէ մթերքը, վար
կ՚իյնայ, կը ծռի, կը վերցնէ՝ դժգոհելով,
տնքալով.. Հսկիչը ներողութիւն կը
խնդրէ, որ ինք չի կրնար վերցնել
պայուսակը՝ արգիլուած է ուրիշին
իրերուն դպնալ… «Վնաս չունի»,
կ՚ըսէ մամիկը եւ հսկիչին ցոյց
կու տայ կտորէ պայուսակին մէջ
պահուած անձնագիրն ու ձեռագիրով
գրուած թուղթը, որ ատեն մը առաջ
պարտադիր էր տունէն դուրս
ելլողներուն համար:
-Մայրի՛կ, այս թուղթը այլեւս պարտադիր չէ, այլեւս մի՛ գրեր, անձնագիրդ
ալ տունը ձգէ, մի՛ առներ հետդ,- կ՚ըսէ
հսկիչը:
Մեծ մամիկը կը լսէ՞ կամ ոչ, չեմ գիտեր,
բայց արդէն կը պատկերացնեմ
տունէն ելած ատենը այս բոլոր
տանջալի գործողութիւնները ընելը.
առանձին ապրող, հազիւ ոտքի վրայ
կանգնող տատիկը՝ անցաթուղթին
վրայ անունը, ժամը, այցելութեան
վայրը կը գրէ, անձնագիրը կ՚ապահովէ, ձեռնոցն ու դիմակը կը վերցնէ…
Հազիւ քայլ մը առաջ կ՚երթայ դէպի
խանութին ներսը, հոն ալ հսկիչ մը

կը յորդորէ երկու վայրկեան սպասել,
մինչեւ որ քիչ մը պարպուի խանութը՝
արգիլուած է մարդոց կուտակումները գոց վայրերու մէջ:
Ժամանակ մը առաջ խանութներուն մէջ առտուան ժամերը՝ 10-12,
վերապահուած էին տարեցներուն
եւ բոլորէն կը խնդրէին այդ ժամերուն չայցելել խանութներ, որպէսզի
տարեցները վարակուելու վտանգէն
զերծ մնան եւ իրենց առեւտուրը
արագ ընեն ու դուրս ելլեն: Որոշ
ժամանակ գործադրուեցաւ այս
որոշումը, այսօր չկայ նման բան՝
ամէն մարդ ո՛ր ժամին որ ուզէ
խանութ կ՚երթայ եւ տարեցները
խանութներուն մէջ կը խառնուին
մեծին ու փոքրին ու կարծես ոտքի
տակ կ՚իյնան:
Խանութին աշխատողները մէկ կողմէ
կը խղճան անոնց, կ՚ուզեն ժամ առաջ
սպասարկել եւ տուն ղրկել, բայց միւս
կողմէ կը հետեւին կանոններուն
եւ չեն կրնար ծերերը անմիջապէս
ներս մտցնել, քանի դեռ ներսը շատ
մարդ կայ: Նոյնպէս ժամանակ մը
առաջ, համավարակի առաջին
օրերուն, թաղապետարանները եւ
այլ կառոյցներ առանձին ապրող
տարեցներուն հոգ կը տանէին,
կ՚այցելէին անոնց, մթերք ու
անհրաժեշտ իրեր կը տանէին, բայց
վերջերս դադրած են այդ այցերը
եւ տարեցները իրենք զիրենք կը
հոգան, ինչպէս նաեւ քորոնայով
վարակուելու վտանգէն հեռու մնալը
կը հոգան, ինչքան որ իրենց ուժերը
ներէ:
Հայաստանի մէջ բաւական մեծ
թիւ կը կազմեն առանձին ապրող
տարեցները, իսկ եթէ անոնք հարազատ ունին, ապա հարազատները
կը խուսափին այցելելէ, որպէսզի
չվարակեն զիրենք… Երբեմն ալ այս
բոլոր կանոնները կը խախտուին,
ահա ինչու վարակակիրներու թիւը
օր ըստ օրէ կ՚աւելնայ…
Խանութ գացող այս մամիկէն զատ
ամէն օր կը տեսնեմ նաեւ պապիկներ
եւ ուրիշ մամիկներ, որոնք առօրեայ
պէտքերը հոգալու համար դուրս
կ՚ելլեն: Բոլորը շուարած կ՚երեւին,
հանգիստ չեն. քորոնային վախը,
շուրջը տիրող ընդհանուր լարուած
մթնոլորտը կարծես աւելի ծերացուցած է զանոնք…
Օրեր առաջ լսեցինք Երեւանի Նոր
Նորքի ծերանոցը թափանցած վարակին լուրը: Կը թուէր, թէ ծերանոցը
փակ ու ապահով վայր մըն է,
այդպէս կը ներկայացնէին, բայց
վարակը նաեւ հոն ներխուժած է.
շուրջ քառասուն ծերեր վարակուած
են, ծանր վիճակի մէջ գտնուող
եւ կան քորոնայով վարակուած

տատիկ-պապիկներ,
որոնցմէ
երեքը մահացած են: Այս դէպքին
պատասխանատուներուն մասին ոչ
ոք կը խօսի… Ոչինչ յայտարարուեցաւ այն բացթողումին մասին, որուն
պատճառով վտանգաւոր վարակը հասած է հոն, ուր յատկապէս
պէտք չէր հասներ: Յայտնի է, որ
վարակը ամենաշատը ծերերը եւ
պարբերական հիւանդութիւններ
ունեցողները կը վնասէ: Նորքի
ծերանոցին մէջ դժուար թէ առողջ
մարդ գտնուի եւ ընդհանրապէս,
այս օրերուն դժուար է առողջ մարդ
գտնել նաեւ ծերանոցէն դուրս
ապրող ծերերուն մէջ: Ահա թէ ինչո՛ւ
քորոնայէն մահացողներուն մասին
անպայման կը նշուի, որ ունեցեր են
ուղեկից հիւանդութիւններ:
Երբ Երեւանի մուտքերուն քով
զինուորական
ապահովական
ինքնաշարժներ կը տեսնես՝ ապահով կը զգաս, որ իրավիճակը
հսկողութեան տակ է, կը հսկուի
տեղաշարժը, անվտանգութեան
կանոնները կը պարտադրուին, բայց
քաղաքին մէջ, ահա, վարակը հասած
է ծերերուն խնամքի կեդրոնը եւ այդ
մէկը, վստահաբար, հսկողութեան
պակասէն է:
Նորէն կը յիշեմ մամիկը, զոր կը
տեսնեմ երկու օրը մէյ մը. արդօեք
տուն հասնելով կը յիշէ՞ ու կը
լուացուի՞, կ՚ախտահանէ՞ խանութէն տուն տարած հացի, բրինձի
տոպրակները, ունի՞ բաւարար
ախտահանիչ միջոցներ, ծերութեան
նպաստը ստացա՞ւ, ի՞նչ կը զգայ…
Մեր թաղի բոլոր մամիկները
կը ճանչնամ: Համաճարակէն
առաջ յաճախ բակին մէջ շատեր
կ՚օգնէին անոնց՝ պայուսակները
վեր կը հանէին: Հիմա ամէն մարդ
գիտակցաբար հեռու կը մնայ
անոնցմէ, որ յանկարծ վարակ
չունենայ եւ չփոխանցէ: Մամիկները
իրենք երբեմն չեն ալ հաւատար
վարակին գոյութեան, կը գանգատին,
որ աւելորդ գլխացաւանք է այս մէկը,
որ իրենց ալ գլխացաւանքի տակ
դրաւ:
Վերջին շրջանին քորոնա վարակին սուտ ըլլալուն մասին լուրերը
արագ տարածուեցան: Մարդիկ
կան, որ քմծիծաղով կը նային իրավիճակին եւ առանց հաւատալու
կը լսեն լուրերը. անոնք իրենց այդ
տրամադրութիւնները կը տարածեն,
թէ այս ամէնը խաղ է, ոչ մէկ վարակ
կայ կամ ըլլալու պարագային ալ իրենք
պիտի չվարակուին: Տեղ մը հասաւ,
որ կառավարութիւնը յայտարարեց,
թէ պատժամիջոցներ պիտի կիրառէ միտումնաւոր կերպով նման
լուրեր տարածողներուն հանդէպ,
մանաւանդ այն մարդոց, որոնք
կը զրպարտեն բժիշկները, անոնց
վերագրելով անտեղի մեղքեր: Կը

խօսէին, թէ բժիշկները կը յորդորեն
հիւանդ մարդոց հարազատներուն,
որպէսզի գումարի դիմաց հիւանդին
թուղթերուն մէջ նշուի, թէ քորոնա
վարակ ունի: Թէ ո՞րն է նման
անհեթեթութեան պատճառը, թէ
ի՞նչ շահ ունին բժիշկները, այս
լուրերը տարածողները չեն մեկնաբաներ:
Առողջապահութեան
նախարարութիւնը
զայրացած
էր մանաւանդ այս լուրերէն: Եթէ
կան մարդիկ, որ շահագրգռուած
են վարակակիրներուն թիւերը քիչ
ըլլալուն՝ բժիշկներն են, որոնք օրն
ի բուն կը պայքարին հիւանդներուն
կեանքին համար, շաբաթներով տուն
չեն երթար, իրենց հարազատները չեն տեսներ… Եւ ահաւասիկ,
բժիշկներուն մասին նման սուտ
լուրեր կը տարածուին…
Քորոնա վարակին կարգ մը
հանգամանքներուն չհաւատալու,
անտարբերութեամբ վերաբերելու եւ սուտ լուրեր տարածելու
պատճառներէն մէկն ալ թերեւս այն է,
որ չորս ամսուայ մէջ վարակին մասին
հակասական տեղեկութիւններ
շատ լսուեցան: Թէ՛ Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը, թէ՛ երկիրներու
կառավարութիւնները, թէ՛ անհատ
բժիշկներն ու մասնագէտները
ստիպուած եղան նոյն բանին
մասին զանազան տեղեկութիւններ
հաղորդել, ըսել բան մը, յետոյ
ըսել հակառակը: Նախ ըսին, որ
քորոնա վարակը օդային վարակ
մըն է եւ մարդիկ կրնան վարակուիլ
նաեւ օդէն, յետոյ հերքուեցաւ այդ
պնդումը եւ ի յայտ եկաւ, որ ան
օդակաթիլային է եւ միայն մարդոցմէ
եւ մակերեսներէն կը փոխանցուի,
այսօր կրկին օդային վարակ ըլլալուն
հանգամանքը մէջտեղ եկած է եւ
կրկին կը հաստատուի, թէ քորոնան կրնայ կախոյթի ձեւով օդին մէջ
կախուած մնալ երեք ժամ:
Շար. Էջ 05
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Տագնապը Կը Շարունակուի
Սկիզբը Էջ 04
Այս յայտարարութիւնը հեղինակաւոր առողջապահական կառոյցներ
ըրին: Անկախ բժիշկներ, համաճարակաբաններ կը ժխտեն այս մէկը՝
ըսելով, որ ծանր ժահր մըն է եւ արագ
կ՚իջնէ գետին ու մակերեսներու վրայ,
չի կրնար օդին մէջ երկար մնալ:
Երկար ու հակասական կերպով
կը քննարկուի նաեւ բժշկական
ձեռնոցներ կրելու հանգամանքը:
Մաս մը բժիշկներ վստահ են, որ
ձեռնոցները կանխարգելիչ միջոց
են վարակին դէմ, մաս մըն ալ
հակառակը կը յայտարարեն նշելով,
որ ձեռնոցները նոյնպէս վարակ կը
պահեն իրենց վրայ եւ գործողութիւն
մը կատարելէ ետք անմիջապէս
պէտք է նետուին: Իրարու հակասող այս տեղեկութիւններն են, որ
բնակչութեան մէջ կասկածներ կը
յառաջացնեն վարակին վերաբերեալ:
Մէկ բան պարզ է՝ նոր քորոնա վարակը
տակաւին նոր է նոյնիսկ բժշկութեան
համար, ուսումնասիրութիւններու
երկար շրջան անհրաժեշտ է՝ անոր
փոխանցելու ընթացքին եւ այլնի
մասին վերջնական ու հաստատուն տեղեկութիւններ յայտնելու:
Հակասական տեղեկութիւններուն
պատճառը վստահաբար վարակին
նոր ու անսպասելի ըլլալն է:
Յստակ է նաեւ, որ վարակը երկրէ
երկիր փոխած է իր ընթացքը:
Եթէ երկրի մը մէջ կը լսես վարակուածներուն խիստ շնչարգելութեան երեւոյթին տարածման
մասին, այլ երկրի մը մէջ անիկա
աւելի շատ ոտքերն ու մկանները կը հարուածէ, միւս երկիրը կը
յայտարարէ թոքաբորբի մեծ թիւերու
մասին: Լիբանանի մէջ, օրինակ, կը

լսենք, որ վարակակիրներուն մօտ
մորթային խնդիրներ ի յայտ եկած են:
Սլաւոնական կարգ մը երկիրներու
մէջ քորոնայէն վարակուած անձինք
այնքան ալ բարձր ջերմութիւն չեն
ունենար եւ կան ախտանիշներ,
որոնք կը բացակային. պարզապէս
նմուշառումն է, որ դրականը ցոյց
կու տայ:
Հայաստանի եւ այլ բազմաթիւ
երկիրներու մէջ շատ կան առանց
ախտանիշի վարակակիրներ: Վերջին
որոշումով՝ Հայաստանի մէջ առանց
ախտանիշի վարակակիրները այլեւս
պիտի չպահեն հիւանդանոցներուն
եւ հիւրանոցներուն մէջ, տուն պիտի
ղրկեն, բայց անոնք բժիշկներու
հեռակայ հսկողութեան տակ պիտի
մնան, իսկ ամենամեծ հսկողութիւնը
հիւանդները գիտակցաբար պէտք
է տանին իրենք իրենց հանդէպ,
մանաւանդ դուրս չելլելով: Այս մէկը
խիստ կասկածելի է. անտարբերութեան, անփութութեան, անհատական գիտակցութեան ցած
մակարդակի մեր պայմաններուն
մէջ անհաւատալի է, որ բժշիկին
անմիջական հսկողութենէն դուրս
եկած մարդը, որ չունի ոչ մէկ
գանգատ, բայց ունի «Քովիտ-19»ի
դրական ախտորոշում, գոցուի չորս
պատերուն մէջ եւ դուրս չելլէ: Եւ մենք
երբեք չենք գիտնար, որ փողոցը մեր
քովէն քալողը կամ խանութը մեր քով
կեցողը վարակակի՞ր է, թէ ոչ:
Ռուսաստանի մէջ անախտանիշ
վարակակիրները շատոնց չեն
պահեր հիւանդանոցներուն մէջ եւ
այս հանգամանքին պատճառով
բողոքի ալիք բարձրացած է որոշ
շրջանակներու մէջ: Ռուսաստանի
մէջ եղան նաեւ բժիշկներ, որոնք
բողոքեցին այս որոշումին դէմ,

պնդելով, որ ոեւէ վարակակիր՝
ախտանիշով կամ առանց ախտանիշի, պէտք է պահուի անմիջական
հսկողութեան տակ, անոնք վարակը տարածելու խիստ վտանգաւոր
աղբիւրներ են: Եթէ Ռուսաստանի
մէջ քորոնա վարակակիրներով լեցուն
են հիւանդանոցները եւ խնամքի
կեդրոնները, ապա Հայաստանի
մէջ տակաւին կան անոնց համար
նախատեսուած
պահեստային
տեղեր, որոնք, սակայն, վերջին
օրերուն արագօրէն կը լեցուին:
Անախտանիշ վարակակիրները
դուրսը պահելու որոշումը նաեւ
այլ պատճառ ունի՝ անոնք է, որ
կ՚օգնեն ձեւաւորել հաւաքական
ախտամերժութիւն: Այս մէկը
առայժմ միակ այլընտանքն է՝
պատուաստումի բացակայութեան
պայմաններուն մէջ:
Ամէն պարագայի բոլորը անհամբեր
կը սպասեն քորոնա վարակին դէմ
պատուաստանիւթի ստեղծուելուն:
Առաջին դրական լուրերը կու գան
Ռուսաստանէն, Միացեալ Նահանգներէն: Ո՞ր երկիրը կը ստեղծէ
պատուաստանիւթը, տակաւին
կանուխ է որոշել: Չինաստանը
նոյնպէս քայլեր ձեռնարկած է այս
ուղղութեամբ եւ շատեր նոյնինքն
Չինաստանէն կը սպասեն պատւաստանիւթի, նկատի ունենալով,
որ համավարակի առաջին օրերուն
իրենց տարրալուծարաններուն մէջ
շատ փորձարկումներ կատարուած
են քորոնա վարակի ախտաճանաչումին, հիւանդներու տուեալներու
վերլուծման ուղղութեամբ: Միացեալ
Նահանգներէն բարձրաստիճան
անձինք արդէն իսկ հեգնանքով
խօսած են այն մասին, թէ «չինական թոքաբորբ» կոչուածին դէմ
Չինաստան ինքն ալ թող բուժում
գտնէ: Քորոնայի յարուցած թոքա-

բորբը կոպիտ կերպով կոչած են
«չինական թոքաբորբ»:
Երբ 2019 թուականի դեկտեմբերին
լուրեր կը կարդայինք այն մասին, թէ
Չինաստանի Ուհան քաղաքին մէջ
յայտնաբերուած է անյայտ ծագումի
թոքաբորբի դէպքեր, այնքան անորոշ,
մշուշոտ, հեռու կը թուէր այդ լուրը,
այնքան անհաղորդ էինք այդ լուրին:
Այսօր ահա, մեր կողքին օրական
300 մարդ կը վարակուի քորոնայով եւ անոնցմէ շատեր կ՚ունենան
«անյայտ ծագումի» այդ թոքաբորբէն:
Չինացի գիտնականներուն վերջին ուսումնասիրութիւններուն
համաձայն, մէկ բան արդէն
պարզ ու յստակ դարձած է՝ թէ ո՞ր
խումբի մարդիկն են, որ քորոնայով
վարակուելէն եւ բուժուելէն ետք
հակամարմիններ ձեռք կը ձգեն:
Ինչպէս յայտնի է՝ մարդոց զանազան
խումբեր քորոնաժահրին հանդէպ
տարբեր
ախտամերժողական
պատասխաններ կ՚ունենան:
Ֆուտանի համալսարանի աշխատակիցները (Շանկհայ) ուսումնասիրութիւն ըրած եւ պարզած են,
որ վարակուած 60 տարեկանէն
բարձր հետազօտուողներուն 94 առ
հարիւրին մօտ յայտնաբերուած են
հակամարմիններ:
Երիտասարդները աւելի դիւրութեամբ կը յաղթահարեն քորոնա
վարակը, ախտանիշներ գրեթէ չեն
ունեար, բայց անոնց քով աւելի քիչ
հակամարմիններ կ՚արտադրուին:
60 տարեկանէն վեր անձինքն են,
որ վարակուելով հակամարմիններ
կ՚ունենան: Ահա քորոնա վարակին
մասին դրական լուր մը տարեց
մարդոց համար. միշտ չէ, ուրեմն,
որ քորոնայի բերած տագնապի մէջ
անյուսալի է անոնց վիճակը:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Դիլիջանի Քաղաքային Այգին Բարեկարգուած է
Դիլիջանի քաղաքային այգին բարեկարգուած եւ վերափոխուած է:
Այգիին բարեկարգման աշխատանքները ընթացած են քանի մը
փուլով «Հայաստանի զարգացման
նախաձեռնութիւններ»
(IDeA)
հիմնադրամի «Զբօսաշրջութեան եւ
քաղաքային զարգացման» (ТURBO)
հարթակին կողմէ` Դիլիջանի
քաղաքապետարանի եւ Տաւուշի
մարզպետարանի հետ համագործակցութեամբ:
Նախագիծին երկրորդ փուլը իրականացուած է 2020 թուականին:
Այգիին պաշտօնական բացումը
տեղի կ՛ունենայ, երբ Հայաստանի

մէջ «Քորոնա» համաճարակի
տարածման հետեւանքով ստեղծուած
իրավիճակը բարելաւուի եւ կայունանայ:
Զբօսայգիին մէջ բացուած է նաեւ
VereV պարանայգին, որ պիտի
դառնայ ընկերային ձեռներէցութեան նոր օրինակ Դիլիջանի մէջ`
պահպանելով հանրային կանաչ
տարածքները եւ ստեղծելով նոր
միջավայր աշխոյժ մարզաձեւերու
եւ “էքօ” զբօսաշրջութեան սիրահարներու համար: Անիկա խթան
պիտի հանդիսանայ նաեւ առողջ
ապրելակերպն ու տարբեր մարզաձեւերու նկատմամբ հետաքրքրու-

թիւնը:
Այգիի տարածքին ամբողջութեամբ
պահպանուած են եւ վերամշակուած

կանաչ տարածքները, կառուցուած
է պասքէթպոլի խաղադաշտ եւ
համայնքային տարբեր ձեռնարկներու համար բացօթեայ թատրոն,
յատկացուած է նաեւ սեղանի թենիսի
համար տարածք:
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Կը Յաղթահարուի՞ն Հայաստանի Ընկերաքաղաքական Եւ
Հոգեբարոյական Բացասականութիւնները
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ա

«Քաղաքականութիւնը, երբ արուեստ է եւ ծառայութիւն,
երբեք շահագործում, աշխատանք է իտէալի մը համար՝
իրականութիւններու ընդմէջէն»:
Շարլ տը Կոլ

զատութիւն եւ անկախութիւն անբովանդակ եզրեր են առանց
բարոյական արժէքներու: Հայաստան անկախացաւ, տեղի կ’ունենան
առաւել կամ նուազ արժէքով ժողովրդավարական ընտրութիւններ,
հակառակ անբաղձալի ներքաղաքական մթնոլորտի խօսքի ազատութիւնը
ցարդ անսահմանափակ է, յուսադրիչ՝ գալիքի:
Պէտք է խօսիլ Հայաստանի մէջ կրկնուող, նոյնիսկ բնական համարուող
բռնարարքներու մասին, որոնք խօսքի կոպտութենէն կը հասնին կրկնուող
քաղաքական անհանդուրժողութեան եւ քաղաքական ոճիրներու: Երբեմն
պէտք է թարմացնել յիշողութիւնները, աչքի առջեւ բերել ոչ հեռաւոր անցեալը,
կամաւոր կոյր չըլլալ անմիջական ներկային դիմաց:
27 հոկտեմբեր 1999ին, Հայաստանի Ազգային Ժողովի նիստի ընթացքին,
առնասպանուեցան Խորհրդարանի նախագահ Կարէն Դեմիրջեանը,
վարչապետ Վազգէն Սարգսեանը եւ խորհրդարանի անդամներ՝ Եուրի
Բախշեան (Ազգ. Ժողովի փոխ-նախագահ), Ռուբէն Միրոյեան (Ազգ. Ժողովի
փոխ-նախագահ), նախարար Լէոնարդ Պետրոսեան, պատգամաւորներ՝
Արմենակ Արմենակեանը, Հենրիկ Աբրահամեանը եւ Միքայէլ Քոթանեանը:
Պարոյր Հայրիկեան նախագահական պաշտօնի թեկնածու էր եւ Յունուար
2013ին, փողոցին մէջ, մահափորձի ենթարկուեցաւ: Դէպքը մոռցուեցաւ,
արժանի գնահատանքի չարժանացաւ:
8 Մայիս 2020ին, Հայաստանի Ազգային ժողովի դահլիճը բեմ եղաւ ծեծկռտուքի. իրարանցում, նիստի ընդմիջում: Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուքեան
ենթարկուեցաւ ֆիզիքական յարձակման:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կը սպառնայ «ասֆալտին փռել եւ պատերով
տալ» անոնք որոնք բռնութեամբ հարց կ’ուզեն լուծել:
Այս տխրեցնող դէպքերը, երեւոյթները եւ սպառնալիքները մտածելու կը մղեն
Հայաստանի քաղաքացին եւ սփիւռքի հայը, ինչ ալ ըլլան համակրանքները
եւ հակակրանքները:
Ի՞նչ սահմանում տալ կիրքի եւ ոչ-քաղաքակիրթ խօսքի այս կուտակումներուն:
Ծաղրանկարիչը կրնայ արագ կրակող Ճեսի Ճէյմսի եւ Ռամպոյի տեսարաններ
նկարել: Բայց իր հինգհազարամեայ պատմութեամբ հպարտացող հայը ի՞նչ
կը զգայ, ի՞նչ կը մտածէ եւ ի՞նչ պիտի ընէ, անշուշտ՝ Հայաստան, բայց նաեւ՝
սփիւռք(ներ): Քաղաքական ահաբեկչութիւնը ըստ ամենայնի մերժելի եւ
դատապարտելի է, լուռ պէտք չէ մնալ անոր բոլոր ձեւերուն դիմաց: Յաջողած
կամ ձախողած մահափորձեր եւ սպառնալիքներ, կը վկայեն քաղաքական
մշակոյթի եւ քաղաքացիական գիտակցութեան բացակայութեան մասին:
Հայաստան այս պատկերով կը ներկայանայ, դժբախտաբա՛ր: Այս պէտք է
ըսել ոչ թէ սեւցնելու կողմնապաշտական նկատումներով, այլ յառաջացնելու
համար քաղաքական մշակոյթ, ըսենք՝ հասունութիւն:
Առաջին հերթին պէտք է գիտակցիլ այն առաքինութեան, որ քաղաքական
աշխատանքը ծառայութիւն է: Երեսփոխան, նախարար, վարչապետ,
նախագահ, իրենց դիրքին վրայ կը գտնուին ժողովուրդի ընտրութեամբ,
անոնք ժողովուրդը կը ներկայացնեն, կոչուած են ժողովուրդի իրաւունքները
պաշտպանելու եւ երաշխաւորելու անոր բարօրութիւնը: Անոնց համար,
ինչպէս ֆրանսացի իմաստունը՝ Միշէլ Մոնթէնեը կ’ըսէ, եսը ատելի պէտք
է ըլլար եւ այդպէս չէ:
Քաղաքական մշակոյթի դպրոց է աշխարհը՝ իր զանազանութիւններով:
Ոչ ֆրանսական, ոչ հայաստանեան, ոչ ամերիկեան եւ ոչ ալ արաբական
աշխարհի հեռատեսիլի կայանները եւ թերթերը չեն սփռեր եւ հրատարակեր
պատկերը Զուիցերիոյ նախագահին: Ի դէպ, այս տողերու ընթերցման
պահուն, մենք մեզի հարց տանք, թէ ո՞վ է Զուիցերիոյ նախագահը: Իր երկրին
ներկայացուցիչը եւ ծառան, որ լրատուամիջոցներու կարեւոր-անկարեւոր
լուրերուն հերոսը չէ:
Բարոյագիտութեան մէջ կը խօսուի օրինակի արժէքի մասին (La valeur
de l’exemple): Ի հարկէ Հայաստանը Զուիցերիա չէ, բայց օրինակը կրնայ
ներշնչող ըլլալ: Շուէտ այցելութեան մը ընթացքին, հիւրընկալս ցոյց տուաւ
կառավարական շէնքը, եւ ըսաւ, որ վարչապետը, առանց պահակի, իր
հեծիքով կու գայ աշխատանքի: Զոյգ օրինակները կը վկայեն քաղաքական
մշակոյթի եւ քաղաքակիրթ քաղաքականութեան մասին: Հայաստանի

պարզած տխրեցնող պատկերէն հեռանալով, ուզեցի ցոյց տալ քաղաքական
ջարդի եւ սպառնալիքի վերաբերումէն տարբեր այլ ճանապարհներ ալ: Այս
իմաստութեամբ խօսած են հիները: Առանց խորացումներ ընելու, պարզապէս
կ’ուզեմ յիշել Արիստոտէլի խօսքը, այս կարգի հարցերու մասին: Ան ըսած
է, որ «իւրաքանչիւր անձ, որ կը ձգտի բռնակալութեան, պահակագունդ կը
պահանջէ»… Կ’ըսենք՝ թիկնապահներ…
Տարբեր մտածողը լռեցնել կամ հրապարակէն հեռացնել, ազատութիւններու
կաշկանդում է, իսկ քաղաքական կեանքի մէջ պարզապէս հալածանք,
անհանդուրժողութիւն, սեփական կարողութիւններուն հանդէպ կասկած,
որ մեկնակէտն է բռնատիրական մղումներու:
Քաղաքական իրա՛ւ ղեկավարը, պաշտօնի վրայ ըլլայ թէ ոչ, իմացական
որակ պէտք է որ ունենայ: Որակ՝ զոր կարելի է սահմանել հետեւեալ ձեւով.
ան իր չըսելիքը պէտք է գիտնայ, որպէսզի երկփեղկումներու դուռ չբանայ,
կամ պարզապէս խուսափի ծիծաղելիութենէ: Հայաստանի վարչապետը
ամէն բանի մասին խօսելով, արագ խօսելով, ծիծաղելիութեան պատմական
օրինակ մը տուաւ, երբ պսակաձեւ ժահրի (կորոնավիրուս) մասին խօսեցաւ,
ըսելով. «… կորոնավիրուսն ո՞ւմ շունն ա, որ մեր կեանքում բան փոխի:
Դրան պինցետով կը բռնենք, տնական արաղի մէջ կը թաթախենք ու…»…
Արամայիս Սահակեան ողջ ըլլար, պիտի ըսէր. «Տո՛ւր պինցետդ, որ երթամ
դարմանեմ հինգ հազար վարակուածները»: Թէեւ մէկն ալ պէտք է հայերէնի
մարմնէն այդ պինցետը պէտք է հեռացնէ ինչպէս փտած ատամ մը… Վարակի
դէմ պայքարը քաղաքականութիւն է, սրճարանային զուարճախօսութիւն չէ:
Ամէն անգամ որ քաղաքական ղեկավարի առաքինութեան եւ օրինակի
մասին կը մտածեմ, կը յիշեմ ուսանողական օրերուս սորված ֆրանսացի
թատերագիր Փիէր Քորնէյի «Սիննա» գործը, որուն մէջ, Օգոստոս կայսր կը
ներէ իր դէմ դաւադրողներուն, եւ երբ իր կողմնակիցները դիտել կու տան,
թէ ինչո՞ւ անցեալի իր խստութեամբ չի վերաբերիր, ան կը պատասխանէ
ըսելով, որ երբ բիրտ էի եւ կը պատժէի Օկտավիանոս էի, հիմա Օգոստոս
եմ»: Այսինքն քաղաքական իրաւ ղեկավարի առաքինութիւնը մանրուքներու
եւ քինախնդրութիւններու գերանցումն է:
Ժահրի պարտադրած գրեթէ ճգնաւորական մեկուսացման մէջ մտածելու
իրաւունքս անխաթար պահեցի: Որքա՜ն լաւ պիտի ըլլար, յաղթահարելով
կողմնապաշտութիւնները, իւրայիններու մէջ թշնամի տեսնելու ախտը, մեր
կեանքը եւ երկիրը վստահէինք մարդոց, որոնք ազգը առաջնորդէին մեզ
միացնող առաքինութիւններու լոյսով:
Ի դէպ, չխորհիք որ մոռցայ Զուիցերիոյ նախագահին պարագան: Պիտի
տամ անունը, եթէ արդէն հետաքրքրուելով դուք չէք ծանօթացած անոր եւ
իր անուան : Ան կին է եւ կը կոչուի Սիմոնետտա Սոմմարուկա: Իրապէս
յարգելի, առանց աղմուկի եւ ասդին-անդին պտըտող լուսանկարներու:
Օրինակի արժէքը՝ նաեւ քաղաքականութեան մէջ: Բայց քաղաքականութիւնը
չի պահանջե՞ր բարձրամակարդակ բարոյականութիւն:
Օրինակ մըն ալ տալու փորձութեան չեմ դիմադրեր: Ֆրանսայի վարչապետը
վարչապետարանի դղեակին մէջ, Մաթինիոն չի բնակիր, չեմ ալ գիտեր,
թէ ո՞ւր կը բնակի: Իր կինը չենք տեսներ հեռատեսիլի պաստառներուն
վրայ: Հետաքրքրուեցայ եւ դիմեցի համացանցի օժանդակութեան: Ան
համալսարանական է, եւ քաղաքական գիտութեանց իրաւաբանական
ճիւղի գործադիր տնօրէնն է: Ունին երեք զաւակներ, որոնք հեռատեսիլի
պատուհանին հիւրերը չեն…
Միշտ մտածել օրինակի արժէքի մասին…
Եւ ղեկավարի օրինակելիութեան:
Աստ եւ անդ: Երէկ, այսօր եւ վաղը:
Շատ կը սիրենք հնչեղ եւ նորոյթ համարուող բառերը, որոնցմէ է յաճախ
լսուող եւ գրուող մարտահրաւէրը: Այսօր, ազգին համար գոյութենական
մարտահրաւէր է հայ ժողովուրդի հայրենիքին, համրանքին եւ ինքնութեան
պաշտպանութիւնը: Ինչպէ՞ս կարելի է բարձրամակարդակ գիտակցութեամբ
պատասխանել երրեակ մարտահրաւէրին:
Հայրենիքի պաշտպանութիւնը կ’իրականանայ անոր իւրաքանչիւր թիզ հողի
բնակութեամբ եւ զարգացումով:
Ազգի համրանք կը պաշտպանուի սեփական աշխարհի մէջ, ազգը
տարաշխարհիկ (exotoque) բոյս չէ, զոր կ’աճեցնենք տաքէն եւ ցուրտէն
պաշտպանուած սենեակներու մէջ որպէս հետաքրքրութիւն եւ զարդ:
Այսինքն՝ հայրենադարձութիւն եւ վերաբնակեցում, որպէսզի հայրենիքը
չըլլայ միաքաղաք երկիր:
Ազգը պատահական անձերու գումարում չէ, ինքնութիւն ունի, որ կ’ըլլայ
պատմութեամբ, մշակոյթով եւ աղբաման չեղող լեզուով:
Շար. Էջ 07
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Քիչ Մը Յոյս
Սկիզբը Էջ 03
Երբ այսպէ՛ս դուրսէն ու ներսէն ինքզինք
ենթարկուած կը գտնէ տանջանքներու մեծագոյնին, բան մը, օգտակար բան մը ընելու
անկարելիութեան տանջանքին, այն ատեն, այո՛,
հայ խմբագիրը սրտանց երանի կու տայ իր թերթին
մամուլը դարձնող արաբ բեռնակրին անգամ եւ
կը փափաքի ինքն անոր տեղը անցնիլ, ա՛ն ըլլալ
ու բան մը չգիտնալ, բան մը չզգալ, բան մը գրելու
պարտաւոր չըլլալ այլեւս...:
Ամէնքս տեսեր ենք մեր ընտանիքներուն մէջ, որ
սուգի ատեն իրարու քով կու գան ընտանիքին
անդամները, եւ եթէ ուրիշ բան չեն կրնար ընել, չեն
կրնար մեռելը ողջնցնել եւ իրար մխիթարել ալ չե՛ն
կրնար, գոնէ իրենց արցունքին եւ հեծկլտանքին
մէջէն ատեն-ատեն կը նային իրարու եւ այս
նայուածքը՝ որ ցաւին մէջ իրենց միութիւնը կը
յայտնէ անոնց՝ ուժ կու տայ կրելու իրենց վիշտը,
արցունքի նոր հեղեղներ կը պոռթկացնէ բայց նաեւ
պատճառ կ’ըլլայ որ անոնք վերադառնան ու կրկին
կապուին կեանքին...: Երբեմն ալ, այդ ժամերուն,

պզտիկ տղայ մը որ անկիւն մը քաշուած կծկտած
է՝ չկրնալով թափանցել մահուան գաղտնիքին,
յանկարծ կու գայ կը փարի սգաւորին ծունգերուն,
որ խելայեղ թափով մը կը գրկէ զայն եւ անոր
այտերուն վրայ կը թափէ իր արցունքը, նուազ
դառն եւ արդէն իսկ սփոփա՛նքի արցունքներ
կարծես...:
Բայց, ըսէ՛ք, ու՞ր է այդ մանուկը հիմա. ինչու՞ զայն
չենք տեսներ, ինչու՞ իրար անգամ չենք տեսներ,
այս որքա՞ն մութ է շուրջերնիս...:
Ո՞վ կրնայ քիչ մը լոյս տալ մեզի, քիչ մը լոյս եւ քիչ
մը յոյս մեզի...:
Բայց յուսահատութիւնը պահ մը միայն կը տեւէ...:
Այդ ի՞նչ ձայն է, ի՞նչ տկար ու խեղդուկ ճիչ՝ որ
կը լսուի հեռուէն, տանը ուրիշ մէկ սենեակէն: Նորածինի մը ձայնն է, Հայկական Ազատութեան
առաջին աղաղակը որ կը հնչէ մեր սուգին մէջ եւ
մեզ ընդոստ կը կանչէ դարման ու խնամք տանելու
իրեն, զինք պաշտպանելու եւ զօրացնելու:
«Քիչ մը» չէ, անհու՛ն յոյս է ասիկա, եւ մենք
կ’ոգեւորուինք ահա...:

Միասնականութեան Ազգապահպան Ուժը
Սկիզբը Էջ 03
Այդ առումով այսօր առաւել քան կարեւոր են
համազգային զգօնութեան բարձրացումը, Հայրենիքի շուրջ համահայկական կառոյցների միասնականութիւնը:
Առաջին հանրապետութեան անկախութեան
հռչակումից անցել է աւելի քան 100 տարի, սակայն,
Հայրենիքի հանդէպ ներկայիս մարտահրաւէրներին դիմագրաւելու նպատակով, Աւարայրի եւ Սարդարապատի հերոս հայորդիների ազգային նպատակների գաղափարական
նուիրուածութեան օրինակն ուսանելի եւ
ժամանակի պահանջ է դարձել իւրաքանչիւրիս
համար:

Փառք ու պատիւ բոլոր այն հայորդիներին, որոնք
հայ ժողովրդի պատմութեան ընթացքում եւ 20-րդ
դարի սկզբում պատմական բարդ իրավիճակում
համազգային ներուժի կենտրոնացմամբ իրենց
պայքարն են մղել եւ ներդրումն ունեցել Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետութեան
հիմնադրման ու հայապահպանութեան գործում:
Օգտուելով առիթից` ՀՀ ԶՈւ անունից սրտանց
շնորհաւորում եմ հայկական պետականութեան
վերածննդի` Հայաստանի առաջին անկախ
հանրապետութեան հիմնադրման տարեդարձի
կապակցութեամբ, բոլորին մաղթում խաղաղութիւն, բարօրութիւն, անկոտրում կամք եւ
ազգային նպատակների իրականացում:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Վրէժին Սերմնացանը
Քե՛զ, ցասումի վայրագ հեղել գահավէժ,
Արդարութեան փայփայելի մո՜ւթ հըրէշ,
Խաւարներու ահե՛ղ ծընունքըդ, վրէ՜ժ,
Ողջո՜յն, տաղե՛րըս քեզի՛...
Մոխրի՜ն կու տամ սրտիս վէրքերն ախտագին...
Ամէնո՛ւն վէրքն, անսահմա՜ն վէրքը ազգին,
Արդարութեան ծարա՛ւը, մա՛հն հաւատքին,
Երգին՝ տաղե՜րըս քեզի՛...
Ու ես կու գա՜մ - Մութ շանթերու սերմնացանԱյդ ակօսէն, ուր արիւններ լճացա՜ն,
Գիշերներով, չար հովերով, ցիրուցա՜ն,
Ցանել՝ տաղե՜րըս քեզի...
Բաբէ՜, եթէ այս բազուկս կարեւոր
Չը սորվեցաւ զարնել... Գոնէ անվեհեր
Ցանքէս մահու առաքեալնե՜ր, հսկանե՜ր
Կը ծնին՝ տաղե՜րըս քեզի...
ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Կը Յաղթահարուի՞ն Հայաստանի Ընկերաքաղաքական Եւ
Հոգեբարոյական Բացասականութիւնները
Սկիզբը Էջ 06
Այս մարտահրաւէրին այսօ՛ր պէտք է պատասխանել, մենք մեզի դէմ յաղթանակ տանելով:
Ճշմարիտ ղեկավարը պէտք է հրապարակ բերէ ո՛չ
իր եսը ո՛չ իր հետաքրքրութիւնները, այլ ընդգրկուի
այս մարտահրաւէրի պատասխանին մէջ:

Մարտահրաւէր՝ որ գիւղական հարսանիք չէ, ուր
Սարոներ եւ Մոսիներ զուարճութեան համար
ըմբիշ կը դառնան, այլ ազգի լինելութեան հարց:
Պարզ. քաղաքական մշակոյթ, քաղաքացիական եւ ազգի գոյութենական գիտակցութիւն,
մանրուքներու յաղթահարումով:
Այսօ՛ր:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արցախի Նախագահի Քննութեան Արդիւնքը Բացասական Է
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ
Յարութիւնեանը «Քորոնա» ժահրի արագ քննութիւն յանձնած է, պատասխանը բացասական
եղած է: Աւելի ուշ ան ստացած է PCR քննութեան
պատասխանը, որ դարձեալ ժխտական դուրս եկած
է։ Այս մասին NEWS.am-ին յայտնած է նախագահի
մամուլի խօսնակ Վահրամ Պօղոսեանը։
Յիշեցնենք, որ «Քորոնա» ժահր հաստատուած
է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մօտ։ Արայիկ

Յարութիւնեանը 28 մայիսին եղած է Հայաստան,
շփուած է վարչապետին հետ։

ՎԱՀԱՆ ՌՈՒՄԵԼԵԱՆ
(1963)
«Մտորում»
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ կը թեթեւցնէ
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն

Միջազգային Èáõñ»ñ
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Սահմանադրութեան Փոփոխութիւններու
Հանրաքուէն Չեղարկող Նախագիծը
Առաջին Ընթերցումով Ընդունուեցաւ
Սկիզբը Էջ 02
Քուէարկութենէն առաջ՝ «Լուսաւոր
Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն Մարուքեան յայտնեց,
որ իրենք պիտի չի մասնակցին
քուէարկութեան, որովհետեւ կը
կարծեն, որ նախագիծը հակասահմանադրական է եւ խնդրահարոյց: «Բարգաւաճ Հայաստան»
խմբակցութիւնը՝ Մարուքեանի
ելոյթէն ետք՝ 20 րոպէ ընդմիջում
խնդրեց:
Օրէնքներու նախագիծերուն փաթե-

թը ընդունուեցաւ 83 «կողմ» եւ 16
«դէմ» ձայներով:
Յիշեցնենք, որ Սահմանադրութեան
փոփոխութիւններու հանրաքուէով կ՝առաջարկուի դադրեցնել
Սահմանադրական դատարանի
նախագահ Հրայր Թովմասեանի
եւ դատարանի 6 անդամներու
պաշտօնավարումը: Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու հանրաքուէն նախատեսուած էր Ապրիլ
5-ին, սակայն չկայացաւ արտակարգ
դրութեան յայտարարման պատճառով:

Կրթուած, Իրազեկ ու Իրար Յարգանքով
Վերաբերող Երեխաները Մեր Ապագան Են. ՀՀ
ՄԻՊ Շնորհաւորական Ուղերձը Երեխաներուն

ՀՀ
մարդու
իրաւունքներու
պաշտպան Արման Թաթոյեան
շնորհաւորական ուղերձ յղած է
Երեխաներու պաշտպանութեան
միջազգային օրուան առիթով։
«Սիրելի՛ երեխաներ, կը Շնորհաւորեմ
բոլորիդ Յունիս 1-ի՝ երեխաներու
պաշտպանութեան միջազգային
օրուան առիթով եւ ձեզի կը մաղթեմ
անհոգ մանկութիւն, երջանիկ

ընտանիք եւ յուսալի ապագայ։
Մենք պէտք է ընենք ամէն ինչ, որ
դուք ապրիք ընտանիքներու մէջ՝
սիրով ու համերաշխութեամբ եւ
ազատօրէն կարենաք արտայայտել
ձեր կարծիքը ձեզի վերաբերող
հարցերուն։ Մեծերու համար երեխայի լաւագոյն շահը պէտք է ըլլայ
ուղենիշ որոշումներու կայացման
ժամանակ բոլոր պարագաներուն։
Բարձր արժէքային համակարգ ունեցող, կրթուած, իրազեկ ու իրար
յարգանքով վերաբերող երեխաներն
են մեր վաղուայ ապագան:
Անցեալ տարի, Յունիս 1-ին,
«Օրրան» բարեգործական կազմակերպութեան մէջ հիանալի ժամանակ անցկացուցինք ՀԿ-ի սաներուն
հետ՝ երեխաներուն հետ կտրելով
տօնական կարկանդակը»։
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Նիւ Եորքի Մէջ Կան Հարիւրաւոր
Ձերբակալեալներ
Նիւ Եորքի ոստիկանութիւնը
ձերբակալած է Մինեապոլիսի մէջ
սեւամորթ Ճորճ Ֆլոյտի սպանութենէն ետք բռնկած զանգուածային
անկարգութիւններու 345 մասնակից: Այս մասին կը յայտնէ CNN-ը:
Ըստ հեռուստաալիքի տուեալներու՝
ոստիկանութեան 33 աշխատակից վնասուածքներ ստացած է
անկարգութիւններու ընթացքին,
ինչպէս նաեւ վնասուած է 47 ոստիկանական մեքենայ:
Նիւեորքեան ոստիկանութեան
ղեկավարը յայտնած է, որ
«հպարտ է» այն հանգամանքով,
թէ ինչպէս իր ենթակաները իրենց
դրսեւորած են զանգուածային
անկարգութիւններու ժամանակ:
Վերջինս ընդգծած է, որ խօսքը
ոստիկանութեան դաժանութեան

դէմ բողոքի խաղաղ ցոյցի մասին
չէ: «Այդ ամբոխ էր, որ կը փորձէր
օգտուիլ ստեղծուած իրավիճակէն
եւ միտումնաւոր կերպով քաոս եւ
աւերածութիւններ տարածել»,- ըսած
է ոստիկանապետը:
Յիշեցնենք, որ Նիւ Եորքի մէջ, ինչպէս
նաեւ ամերիկեան այլ խոշորագոյն
քաղաքներու մէջ զանգուածային ցոյցերու բռնկման պատճառ
դարձած է 25 մայիսին տեղի ունեցած
սպանութիւնը Մինեապոլիսի մէջ
(Մինեսոթա): Ամերիկացիներու
զայրոյթը առաջացուցած են
սպիտակամորթ ոստիկանի դաժան
գործողութիւնները սեւամորթ իրաւախախտ Ճորճ Ֆլոյտը ձերբակալելու
եւ մահուան պատճառ ըլլալու դէպքին
հետ:
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