
Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուած 
մօտ 100 ոստիկան կայ: Այս մասին 
Ազգային ժողովէն ներս լրագրողնե-
րու հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է 
ՀՀ ոստիկանութեան պետ Արման 
Սարգսեանը:
«Ոստիկանութեան համակարգին 
մէջ մօտ 100 ոստիկան կայ վարակուած: Կան նաեւ մեկուսացուածներ: 
Անոնց վիճակը նորմալ է, ունեցած ենք դէպքեր, երբ վատ եղած են, բայց 
հիմա ապաքինուած են»,- ըսած է Սարգսեանը:
Հայաստանի մէջ 5 Յունիսին, ժամը 11:00-ի դրութեամբ հաստատուած է 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 11 817 դէպք, որոնցմէ 3513-
ը՝ առողջացած: Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն 
արձանագրուած է մահուան 183:
Կառավարութիւնը 14 մայիսին որոշում կայացուցած է ՀՀ-ի մէջ 16 մարտին 
յայտարարուած եւ մինչեւ 14 մայիս երկարաձգուած արտակարգ դրութեան 
ժամկէտը 14 մայիսէն՝ ժամը 17:00-էն երկարացնել եւս 30 օրով՝ մինչեւ 13 
յունիս՝ ժամը 17:00-ն ներառեալ ժամկէտով:

Հայաստանի մէջ, 5 Յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 
11817 դէպք, որոնցմէ 3513ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան Հիւանդութիւննե-
րու վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 8052 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 65 
161 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 596 նոր դէպք եւ 45 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 7 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 183):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 72, 78, 72 տարեկան տղամարդիկ եւ 69, 59, 33, 61 
տարեկան կանայք։ 

Լիբանանի մէջ 6 նոր վարակակիր գրանցուեցաւ: Այս նոր թիւը նկատուեցաւ, 
որպէս կարեւոր անկում մը, որ լաւատեսութիւն կը ներշնչէ:
Լիբանանի մէջ վարակակիրներու ընդհանուր թիւը հասաւ 1312-ի, մինչ 
քորոնա վարակով մահացածներու ընդհանուր թիւը 28 է:
Երէկուայ գրանցուածներէն 3 տեղական վարակումներ են, մինչ մնացեալ 
երեքը արտասահմանէն վերադարձողներու շարքերէն էին:

Մինիափոլիս քաղաքի North 
Central University համալսարանին 
մէջ տեղի ունեցաւ Ճորճ Ֆլոյտի 
հոգեհանգիստի արարողութիւնը, 
որուն կը մասնակցեցան Մինե-
սոթան ներկայացնող ծերա-
կուտականներ եւ քոնկրեսա-
կաններ, իրաւապաշտպան 
Մարթին Լուտըր Քինկ III-ը, որ 
սեւամորթներու իրաւունքներուն համար պայքարող Լուտըր Քինկի աւագ 
որդին է:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,789,212 (871.0/1 միլիոն), մահացած են 396,190 (50.8/1 միլիոն), բուժուած են 3,304,561 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,312, մահացածներ` 28, բուժուած` 768

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 11,817, մահացածներ` 183, բուժուած` 3,513
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 96,518 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,892

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

596 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը 

Հասաւ 11817-ի

Լիբանանի Մէջ 6 Նոր Վարակակիր 
Գրանցուեցաւ. Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 1312-ի

Տեղի Ունեցաւ Ճորճ Ֆլոյտի Հոգեհանգիստը

Հայաստանի Մէջ 100-Է Աւելի Վարակակիր 
Ոստիկան Կայ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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համբերատարութեամբ, միմեանց 
հանդէպ բարի ու հոգատար 
վերաբերմունքով միայն մենք ի 
զօրու կը լինենք հզօր պահել մեր 
ազգային-եկեղեցական կեանքը, 
զօրացնել մեր պետականութիւնը, 
առաջընթացի նոր ուղիներով 
առաջնորդել երկիր հայրենին։ 
Այս առումով Մենք ցաւով ենք 
անդրադառնում հայրենական մեր 
կեանքում, ի մասնաւորի նաեւ 
համացանցի տիրոյթում հաստա-
տուած անցանկալի մթնոլորտին, 
որտեղ սփռւում են վիրաւորանք 
ու թշնամանք, ոտնահարւում են 
արժէք ու սրբութիւն։ 

 02

«Աղէտը Պէտք Է Կանխել, Սակայն Հնարաւոր Է Կանխել Միայն 
Միասնական Ջանքերով, Համերաշխութեան Մթնոլորտում».

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը Կը Նշէ 
Իր 90-Ամեակը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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Յունիսի 5-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հանդիպում-քննարկում ունեցաւ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միա-
բանների հետ։
Հանդիպման ընթացքում մասնա-
ւոր անդրադարձ կատարուեց 
համավարակի շրջանում Մայր 
Աթոռի միաբանների եւ թեմերում 
սպասաւորող եկեղեցականների 
գործունէութեանը։ Առկայ նեղու-
թիւնների ու խռովայոյզ վիճա-
կի պայմաններում կարեւորուեց 
առաւել ջանքերի գործադրումը՝ 
ամրապնդելու հաւատքը, յառնող 
դժուարութիւնները Աստծոյ օգնու-
թեամբ յաղթահարելու յոյսը, 
լաւատեսութեան ոգին եւ սէրը 
հայրենիքի, ազգի ու մեր Սուրբ 
Եկեղեցու հանդէպ։
Դիմելով միաբաններին առա-
քեալի խօսքով, որն ասում է. 
«Հաստատուն մնացէք, անշարժ 
եղէք, ամէն ժամ աւելին եղէք Տիրոջ 
գործի մէջ» (Ա Կորնթ. 15.57-58)՝ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
յորդորեց եկեղեցականութեանը 
հոգեւոր խնամատարութեամբ, 
առաւել եռանդուն քարոզչական 
գործունէութեամբ, աստուածա-
յին պատուիրանների եւ Սուրբ 
Գրոց ուսուցման մատուցմամբ, 
Քրիստոսի վարդապետութեան 
ջամբումով շարունակել իրենց 

սպասաւորութիւնը՝ պայքար մղելով 
նաեւ ժողովրդի կեանքում տեղ գտնող 
անվայելուչ եւ մերժելի երեւոյթների 
դէմ։ 
Զրոյցի ընթացքում քննարկուե-
ցին համավարակի հետեւանքնե-
րի յաղթահարման ուղղութեամբ 
Եկեղեցու կողմից ձեռնարկուող 
քայլերը,  մտահոգութիւն արտա-
յայտուեց հայրենական, քաղա-
քական կեանքում ստեղծուած 
անհամերաշխութեան, հակառա-
կութեան մթնոլորտի առնչութեամբ։
Վերջինիս կապակցութեամբ Գարե-
գին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը մասնաւորապէս 
ասաց. «Սիրով, խաղաղութեամբ, 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Արամ Խաչատուրեան

Արամ Խաչատրեան (24 Մայիս 
(6 Յունիս) 1903, Թիֆլիս— 1 
Մայիս 1978, Մոսկուա), երգահան, 
խմբավար, մանկավարժ, ԽՍՀՄ 
ժողովրդական արուեստագէտ 
1954), ՀԽՍՀ ԳԱ կաճառի անդամ 
(1963), ռուսական ստեղծա-
գործական դպրոցի եւ հայ դասա-
կան երաժշտութեան ներկա-
յացուցիչ, որ ճանչցուած է որպէս՝ 
համաշխարհային դասական։
Մանկութիւնը եւ պատանեկու-
թիւնը անցուցած է ցարական 
Թիֆլիսի մէջ՝ Կովկասի մշա-
կութային բազմազգ մայրա-
քաղաքին մէջ, ապա 1921 
թուականին տեղափոխուած 
է Մոսկուա։ Առանց սկզբնա-
կան երաժշտական գիտելիքներ 
ունենալու, ընդունուած է Գնե-
սինի պետական երաժշտական 
հիմնարկը, միաժամանակ սորվե-
լով Մոսկուայի երաժշտանոցին 
մէջ։ Առաջին մեծ գործը եղած 
է «Դաշնամուրի կոնցերտը» 
(1936), որմով յայտնի դարձած 
է ան ԽՍՀՄ սահմաններէն 
դուրս։ Ժամանակակիցներու 
խօսքերով՝ Խաչատրեանի ոճը 
կը բնութագրուի գունագեղ 
ներդաշնակութեամբ, թովիչ 
ռիթմերով, գեղագիտութեամբ եւ 
զգացական մեղեդիներով։
Խաչատրեանը 20-րդ դարու 
ամենաճանչցուած հայ երգահանն 
է, ինչպէս նաեւ առաջին հեղինա-
կը հայկական` թատերապարի 
ballet, համերգական, նուագա-
հանդէսի եւ ֆիլմի երաժշտու-
թեան։ Հետեւելով ռուսական 
երաժշտութեան սովորութիւն-
ներուն, ան իր ստեղծագործու-
թիւններուն մէջ լայնօրէն 
օգտագործած է հայկական 
եւ կովկասեան, արեւելեան եւ 
արեւմտեան Եւրոպայի, Մերձա-
ւոր Արեւելքի ժողովուրդներուն 
ազգային երաժշտութիւնը։
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1930 թուականը յատկանշական 
թուական է իւրաքանչիւր Դպրեվա-
նեցիի համար, որովհետեւ անիկա 
տարին է բոլորին հոգեհարազատ 

Դպրեվանքի հիմնադրութեան: 
Հոգեմտաւոր, հայակերտ ու մշա-
կութապահպան իր նկարագիրով ու 
առաքելութեամբ, Դպրեվանքը 90 
տարիներէ ի վեր կը գործէ ի փառս 
Աստուծոյ եւ ի հզօրացումն ազգիս 
հայոց:
Այս տարի 90-ամեակն է Դպրե-
վանքին հիմնադրութեան: Սակայն 
պայմաններու բերումով չկարողա-
ցանք մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
հետ վայելուչ կերպով նշել զայն:
Նշենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Բերիոյ եւ 
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան 
թեմերէն ներս տարւոյս սկիզբը 
ժողովրդական հաւաքներով 
զանազան շրջաններու մէջ 

տօնախմբուեցաւ Դպրեվանքի 
90-ամեակը:
Կը յուսանք, որ յառաջիկային 
պայմանները թոյլատու կ՚ըլլան, 
որպէսզի այլ թեմերու մէջ եւս 
նշենք Դպրեվանքի 90-ամեակը՝ 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
հետ:
Վստահ ենք, որ իւրաքանչիւր 
հայ կը գիտակցի, թէ մարդուժի 
պատրաստութեան մէջ որքա՜ն 
վճռական դեր ունեցած է 
Դպրեվանքը Սփիւռքի տարածքին՝ 
Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք 
յատկապէս:
Դպրեվանքը մարդու պատրաստու-
թեան նո՛յն առաքելութիւնը կը 
շարունակէ վերանորոգ ոգիով:
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ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Տեսակէտ
Պետական Հարուա՞ծ Թուրքիոյ Մէջ՝
Թէ Էրտողանի Միապետութիւնը…

«Սուլթան» Էրտողանի վարած 
պետութիւնը այսօր՝ իր քաղաքական 
հակասական կեցուածքներով, կը 
խարխափի, բազմացնելով իրեն 
հակառակորդ պետութիւններու 
թիւը։ Տնտեսական գետնի վրայ, կը 
բոլորէ համակողմանի ու բազմերես 
ճգնաժամի շրջան մը, որ յաւելեալ 
կը բարդանայ Գորոնայի աղէտով։ 
Իսկ ներքին ճակատի վրայ, քանի կը սաստկանայ Սուլթանի միապետա-
կան մոլուցքը, այնքան կը խորանայ հասարակութեան հեռացումը իրմէ, 
մինչեւ իսկ իր ղեկավարած AKP կուսակցութեան մէջ իր երէկի ականաւոր 
գործակիցներուն մօտ, եւ փոխադարձ հակազդեցութեամբ, քանի կը ծաւալի իր 
դէմ ընդդիմութիւնը, այնքան աւելի ֆաշական կը դառնայ իր իշխանութիւնը, 
զոր կարենալ պահպանելու համար ալ՝ իր իսկ կողմէ կը յերիւրուի պետական 
նոր հարուածի մը խրտուիլակը, ինքնախաբէական արդարացում տալու համար 
իր առաւել ֆաշականացումին։
Սակայն, դիտորդներ կը վկայեն թէ՝ Սուլթանի մաքրազտած ու ամորձահատած 
բանակը՝ զինուորական յեղաշրջումի մը կանխանշաններ ցոյց չի տար ներկայիս։ 
Պէտք չէ մոռնալ, թէ՝ Սուլթան Էրտողան, որ կը յաւակնի ըլլալ սելճուքներու, 
օսմանցիներու եւ երիտթուրքերու սիոնափանթուրքիզմին հաւատարիմ 
ժառանգորդը, այդ ամէնէն հրաժարած եւ՝ Թուրքիոյ Հայր Մուսթաֆա Քեմալի 
ստեղծած բանակը՝ քեմալական, մաքրազտեց ու ամորձահատեց, անկէ 
հեռացնելով տասնեակ հազարաւոր բարձրաստիճան քեմալական սպաներ 
ու զինուորականներ, որոնք թիկունք կը կանգնէին Քեմալ Քըլըճտարօղլուի 
CHP ընդդիմադիր կուսակցութեան, որպէսզի ազատօրէն երկրին կարենայ 
պարտադրել իր միանձնեայ բռնատիրութիւնը։
Բայց, ձախակողմեան յառաջապահ հրապարակագիր Ռակէպ Զարաքոլուն, 
«Էվրենսէլ» թերթին մէջ, բանակը իրապէս դրդելու նպատակով, կը գրէ՝ 
թէ զինուորական յեղաշրջում մը հաւանական է, որովհետեւ այսօրուան 
իրավիճակը յար եւ նման է 1960 թուի նախօրեակին, երբ բանակը միջամտեց 
Մայիսի 27-ին, գրաւեց երկրի իշխանութիւնը, բանտարկեց վարչապետ 
Ատնան Մենտերէսն ու արտգործնախարար Սարաճօղլուն եւ ֆինանսներու 
նախարարը, որոնք Զինուորական Դատարանին կողմէ՝ մօտ տարի մը ետք, 
մահուան դատապարտուեցան եւ կախաղան հանուեցան։ Ռակէպ Զարաքոլու՝ 
մանրակրկիտ ջանքերով, իր գրութեան մէջ մի առ մի յիշած է Մենտերէսի 
մահավճիռին մէջ յիշուած անոր բոլոր յանցագործութիւններն ու ոճիրները՝ 
ընդհանուր դատախազին նշած իրաւական հիմքերով միասին, եւ… մէկ-մէկ 
յիշած է անոնց համապատասխան յանցագործութիւններ ու ոճիրներ՝ գործուած 
Էրտողանի կողմէ…։ Այլ խօսքով՝ մանրամասնօրէն, կարծէք բանակին ձեռքը 
տալ ուզած է, Էրտողանի դէմ՝ պատրաստի ամբաստանագիրը եւ վճիռին 
պահանջած հիմնաւորումներն ու պատճառաբանութիւնները…։
Եւ՝ տակաւին, Զարաքոլու եզրափակած է իր գրութիւնը հետեւեալ բառերով. 
«Էրտողան փախուստի ճամբայ չունի այս վախճանէն…»։
Սուլթան Էրտողանի դրածոյ Ընդհանուր Դատախազութիւնը, յաջորդ օրն 
իսկ, նախաքննութիւն բացած է Զարաքոլուի դէմ, որպէս «զինուորական 
յեղաշրջումի հրահրիչ»… իսկ ինք՝ նոր բռնամիջոցներ հրամանագրած է 
ժողովուրդին դէմ, Զարաքոլուի կողմէ հրահրուած յեղաշրջումը արգիլելու 
պատրուակով…։
Այս մասին, Էրտողանը հրապարակաւ դիմակազերծած են իր երէկի ականաւոր 
գործակիցներէն Ապտալլա Կիւլը, Ահմէտ Տաւութօղլուն (իր նախագահութեան 
շրջանի վարչապետը) եւ Ալի Պապաճանը (իր նախկին տնտեսութեան 
նախարարը), որոնք դուրս եկան AKP-էն։ Ահմէտ Տաւութօղլուն հիմնեց իր 
կուսակցութիւնը՝ Mustakbal Partisi-ն, իսկ Ալի Պապաճանի կուսակցութիւնը՝ 
Demokrat ve Ilerime Partisi-ն։
Ահմէտ Տաւութօղլուն, հերքելով Էրտողանի սուտը՝ զինուորական յեղաշրջումի 
մասին, գրած է թէ ատիկա պատրուակ մըն է առաւել եւս խորացնելու համար իր 
միանձնեայ բռնատիրութիւնը, քանի որ «եթէ ատիկա իրական եղած ըլլար, ինք՝ 
45 օրեր Անգարայէն հեռացած պիտի չըլլար Գորոնայի պատճառով, եւ՝ պարապ-
սարապ՝ ելեկտրոնային ցանցին վրայ խօսակցութիւններ պիտի չունենար, այլ՝ 

Անգարա մնացած պիտի ըլլար՝ յեղաշրջումը արգիլելու համար…»։
Իսկ հանրածանօթ հրապարակագիր՝ Մուրատ Էթքին, գրած է. «Էրտողան պէտք 
չէ կատղի եւ նեղուի, քանի որ ինչ որ կը գրուի մամուլին մէջ իր միանձնեայ 
իշխանութեան մոլուցքին մասին, ճիշդ է հարիւր առ հարիւր, որովհետեւ՝ ինք 
ոչ թէ միայն բարձրաստիճան պաշտօնեաները կը նշանակէ, այլ ինք նաեւ կը 
նշանակէ օթոպիւսներու տոմսերուն գինը… եւ եթէ պատահի որ թռչուն մը թռած 
ըլլայ՝ առանց իր գիտութեան, ասիկա միայն կը պարտադրէ իրեն՝ հրաժարիլ»։
Այո՛, հոս հասած է երկրի ներքին իրավիճակը իշխող AKP կուսակցութեան 
մակարդակին վրայ։
Իսկ երկրի տնտեսական ճգնաժամը, ըստ մասնագէտներուն, շատ աւելի 
ծանրակշիռ է քան 2008 թուի մեծ ճգնաժամը…։
Գլխաւոր պատճառը՝ բնականաբար, Գորոնան է, որ հարուածեց բոլոր երկիրնե-
րու տնտեսութեան։ Սակայն, հարուածը առաւել եղաւ այն տնտեսութիւններուն, 
որոնք մեծ տոկոսով կախեալ են զբօսաշրջութենէն (ինչպիսին է Թուրքիա, որուն 
տարեկան եկամուտը զբօսաշրջութենէն՝ 50 միլիառ տոլար կը գնահատուի 
տնտեսագէտներու կողմէ)։ Օտար դրամանիշով եկամուտի այս կորուստը 
պիտի շարունակուի երկար ժամանակ, կախեալ ըլլալով Գորոնայի աւերիչ 
տեւողութենէն, ոչ միայն Թուրքիոյ մէջ, այլ նաեւ՝ այն բոլոր երկիրներուն մէջ, 
ուրկէ կու գային Թուրքիոյ զբօսաշրջիկները…։
Թուրքիոյ արդէն իսկ բարձր գործազրկութեան տոկոսը հասած է (ըստ Թուրքիոյ 
պաշտօնական վիճակագրութեան) 30%-ի։ Սակայն, նախկին տնտեսութեան 
նախարար Ալի Պապաճանի կարծիքով, շատ աւելին է… եւ լրագրողներու 
հարցումին պատասխանելով, ըսած է. «Կը վախնամ ճիշդ տոկոսը ըսել…»։
Գորոնայի պատճառով փակուած են արդիւնաբերութեան գործարաններու 
մեծ մասը, որուն հետեւանքով՝ ոչ միայն բարձրացած է գործազրկութեան 
տոկոսը, այլեւ՝ գրեթէ դադրած է արտածումը, որուն տարեկան եկամուտը 
կը գնահատուէր 170 միլիառ տոլար։
Զբօսաշրջութեան եւ արտածումի տարեկան եկամուտներուն (50 + 170 = 220 
միլիառ տոլար) այս կորուստին հետեւանքով ստեղծուած տոլարի պակասը 
երկրին մէջ, բարձրացուցած է տոլար արժէքը, եւ՝ արժեզրկած թրքական լիրան։ 
Լիրայի գնողական արժէքին նուազումով՝ ոչ միայն սրած է սղաճը, սղութիւնը, 
այլեւ՝ արժեզրկած է աշխատաւորներու եւ պաշտօնեաներու աշխատավարձերը 
(ինչպէս է պարագան Լիբանանի)։
Հոս, խիստ ուշագրաւ է իշխանամէտ «Եէնի Շաֆաք» թերթի այն պնդումը, 
թէ՝ տնտեսական այս ճգնաժամը սկսած էր արդէն Գորոնայէն առաջ, եւ 
միայն առաւել ծանրակշիռ դարձաւ Գորոնայով, եւ հետեւանքն է՝ արտաքին 
ճնշումներու եւ սադրանքներու…։
Միւս կողմէ, ելեւմտական նախարարը՝ Պերա՚աթ Ալպայրաք (Էրտողանի փեսան) 
կը յայտարարէ թէ՝ իրավիճակը մտահոգիչ չէ, այլ՝ պիտի բարելաւուի մօտիկ 
ապագային։ Իսկ տնտեսագէտներ կ՚ըսեն թէ՝ ճգնաժամը ստեղծուած է արտաքին 
ճնշումներով, որոնց նպատակն է Թուրքիան ընկղմել հսկայական արտաքին 
պարտքերու մէջ (տոլարով), որպէսզի հրաժարի Թուրքիոյ տնտեսութիւնը 
օտարներու կախեալութենէն ազատագրելու իր նոր քաղաքականութենէն, 
եւ՝ ստիպուի դիմելու Միջազգային Արժոյթային Հիմնադրամին (ՄԱՀ, IMF, FMI) 
օգնութեան…։ (Արդեօ՞ք նոյնը չէ պարագան Լիբանանի ճգնաժամին)։ Այսինքն, 
գործնականօրէն կը նշանակէ՝ ոչ միայն տնտեսապէս կախեալ մնալ ՄԱՀ-էն, 
այլեւ՝ քաղաքականապէս։ Իսկ բացայայտ իրականութիւն է այն, թէ ամերիկեան 
իմփերիալիզմը՝ իր քաղաքականութիւնն ու ծրագրերը կը պարտադրէ 
փոխառու պետութիւններուն՝ ՄԱՀ-ի, Միջազգային Դրամատան (ՄԴ, WB) եւ 
Առեւտուրի Միջազգային Կազմակերպութեան (ԱՄԿ, WTO) միջոցով…։ Զի՝ չկայ 
քաղաքական անկախութիւն, առանց տնտեսական անկախութեան։
Այն թուրք եւ օտարազգի ֆինանսագէտներն ու տնտեսագէտները, որոնք 
կողմնակից են Թուրքիոյ ներկայի տնտեսաֆինանսական ճգնաժամի ետին, 
արտաքին «մութ սադրանքի» գոյութեան տեսակէտին, կը յենին հետեւեալ 
տուեալներուն վրայ.
Միայն երկու ամսուան (Փետրուար եւ Մարտ) ընթացքին թրքական լիրան՝ 
1 տոլարի համար աւելցեր է 5.50-էն 7.30, որուն պատճառով Թուրքիոյ 
Կեդրոնական Դրամատունը ստիպուեր է միջամտել, եւ իր տոլարի եւ ոսկիի 
պահեստէն շուկայ իջեցնել 22 միլիառ տոլար (պահեստի 108 միլիոնը 
նուազեցնելով 86 միլիոնի)։ Եւ եթէ այս ընթացքը նոյն թափով շարունակուի, 
Թուրքիան կարիքը պիտի ունենայ 54 միլիառ տոլարի օգնութեան, զոր միմիայն 
ՄԱՀ-ն է որ կրնայ փոխ տալ։
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«Երեւանը Խաչատրեան Կը Լսէ». 
Մայրաքաղաքի Տարբեր Հատուածներու Մէջ

Արամ Խաչատրեանի 
Ստեղծագործութիւնները Պիտի Հնչեն

Երեւանի Կեդրոնը Արշիլ Գորկիի 
Յուշատախտակը Պիտի Տեղադրուի

Արեւմտահայերէն Տեսանիւթեր՝ Տարբեր Տարիքի Աշակերտներու Համար

Հայ Գիտնականները Վարակազերծող 
Սարք Ստեղծած են

Մշակութային Արձագանգ Գիտութեան Հետքերով

Արամ Խաչատրեանի ծննդեան 
օրուան առիթով՝ Յունիս 6-ին, 
Երեւանի տարբեր հատուածներու 
մէջ, քաղաքացիներուն կը սպասուին 
անակնկալներ: Այս մասին կը տեղե-
կանանք Armradio.am-էն։
Արամ Խաչատրեանի տուն-թանգա-
րանը, համագործակցելով այս 
ոլորտին մէջ փորձառութիւն ունեցող 
«ԱՐԼՈՒՊԱ» կազմակերպութեան 
հետ, տեղեկատուական արհեստա-
գիտութիւններու ներդրմամբ իրա-
կանացուցած է տարբեր ծրագիրներ՝ 
թանգարանին մէջ եւ թանգարանէն 
դուրս:

Աշխարհահռչակ նկարիչ, վերացա-
կան արտայայտչապաշտութեան 
ամերիկեան դպրոցի գլխաւոր 
ներկայացուցիչ Արշիլ Գորկին 
1916-19թթ հայոց պատմութեան 
ամենաբարդ ժամանակաշրջանին 
կ՝ապրէր Երեւանի կեդրոնը։ Այս 
մասին կը տեղեկանանք Armradio-էն։
Այդ տարածքը այսօր կը կոչուի 
Աբովեան փողոցի փակուղի. յայտնի 
լրագրող, հասարակական գործիչ 

Երեք տարի առաջ գործարկուե-
ցաւ ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ www.armlands.
com արեւմտահայերէն մանկապա-
տանեկան կայքը՝ նպատակ ունե-
նալով պահպանել եւ զարգացնել 
համապատասխան տարիքի աշա-
կերտներու արեւմտահայերէնը։
Մէկ ամիսէ ի վեր՝ կայքի կողքին 

կիրառութիւն ունեցող սարքի հեղի-
նակները չեն մոռցած, որ սար-
քին մէջ օգտագործուող ուլտրա-
մանուշակագոյն ճառագայթիչները 
ունին նաեւ վնասակար ազդեցութիւն 
եւ իր շուրջ ստեղծուած կազմուած-
քին շնորհիւ փորձած են խուսափիլ 
անկէ: Սարքը արդէն անուն ունի` 
ANTIVIRUS UV, կը հաղորդէ 
Armradio-ն:

Այս անգամ տուն-թանգարանը 
եւ «ԱՐԼՈՒՊԱ» ընկերութիւնը 
Արամ Խաչատրեանի ծննդեան 
օրը՝ Յունիս 6-ին, պիտի ներկա-
յացնեն երաժշտահանի տասը 
ստեղծագործութիւն ունկնդրելու 
հնարաւորութիւն: Բջիջայինի վրայ 
ներբեռնելով Arloopa անվճար յաւե-
լուածը եւ գտնուելով յաւելուածի 
քարտէզին մէջ նշուած վայրը 
(օրինակ՝ Հիւսիսային պողոտայ, 
Հանրապետութեան հրապարակ, 
Ա. Խաչատրեանի յուշարձան, Ա. 
Խաչատրեան փողոց եւ այլն)` կրնաք 
վայելել երաժշտահանի անմահ 
ստեղծագործութիւնները:
Իւրաքանչիւր նշուած կէտի վրայ 
պիտի հնչէ մէկ ստեղծագործու-
թիւն: Յաւելուածը հնարաւորութիւն 
կ՝ընձեռէ նաեւ նկարել տեսանիւթ եւ 
զայն տեղադրել ընկերային ցանցերու 
մէջ:

Ադօ Ադոյեան, նկարիչի հօրեղբօր 
տղան էր, որուն հետ անցած էր ողջ 
մանկութիւնը։
Աշխարհի ամենայայտնի ցու-
ցասրահներուն մէջ են Արշիլ Գորկիի 
նկարները։ Հայաստանի մէջ, այսօր, 
կայ միայն մէկ գծանկար, սակայն 
ան Հայաստանին կտակած է բաւա-
կան մեծ թիւով նկարներ, որոնք 
Հայաստան պիտի բերուին եւ պիտի 
հանգրուանեն Էջմիածինի մէջ։

կը գործէ ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ-yօutube 
ալիքը, ուր տեղ կը գտնեն տարբեր 
տարիքի համար, մատչելի արեւմտա-
հայերէնով եւ գրաւիչ ձեւաչափով 
տեսանիւթեր, որոնք այժմ մաս կը 
կազմեն Ամերիկայի, Գանատայի, 
Քուէյթի, Ֆրանսայի եւ այլ երկրնե-
րու հայկական դպրոցներու կրթա-

Հայ գիտնականներու խումբը 
ստեղծած է մանրէասպան սարք, 
որուն առաջին խմբաքանակը տրա-
մադրուած է բժշկական հաստա-
տութիւններուն:
Օգտագործելով ուլտրամանուշա-
կագոյն ճառագայթներու մանրէ-
ասպան յատկութիւնը` գիտնա-
կանները ստեղծած են սարք, որ թոյլ 
կու տայ վարակազերծել շրջապատը:
Թեթեւ, պարզ, մատչելի ու լայն 

կան ծրագրին։ Կայքն ու ալիքը 
հետեւորդներ ունին աշխարհի աւելի 
քան 18 երկրներէն եւ այս կարճ 
ժամանակի ընթացքին ունեցած է 
10,000-է աւելի դիտում, որուն զգալի 
մասը եղած է խմբակային դասերու 
ընթացքին։
Թիւեր եւ կենդանիներ, Երկրաչա-
փական ձեւեր, Նուագարաններ, 
Այբուբեն, Գոյներ, Կենդանիներ 
եւ ձագեր՝ տեսանիւթեր են, զոր 
հաճոյքով կը դիտեն դեռ դպրոց չյա-
ճախած աշխարհի հայ փոքրիկները։
Շուշիի ազատագրումը, Շուշիի ազա-
տագրումը 2, Մենք-Հայաստան, 
Մենք-Արցախ, Հայաստանի առաջին 
հանրապետութիւնը, Բուրդ, բամպակ 
եւ մետաքս, Հինգ զգայարանները՝ 

ուսուցողական տեսանիւթեր են 
նախակրթարանի աշակերտներու 
համար։
Հեքիաթներու շարք, հեքիաթները 
կը կարդան յայտնիներ՝ մանկա-
գիր, ՀՀ նախագահի Տիկին Նունէ 
Սարգսեան, Հայաստանի վաստա-
կաւոր արուեստագէտ Սիլվա Եուզ-
պաշեան։ Սիրուած դերասան Դաւիթ 
Յակոբեան,
ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ-yօutube շաբաթա-
կան նուազագոյնը երկու նիւթ պիտի 
ներկայացնէ իր հետեւորդներուն։
ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ- ամէն օր նորու-
թիւններ եւ ուսուցողական տեսա-
նիւթեր պիտի մատուցէ իր ընթեր-
ցողներուն։
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8 Տարուան Ընդմիջումէն Ետք Դամասկոս-Երեւան Սուրիական Օդանաւային 
Ընկերութեան Առաջին Թռիչքը Կայացաւ

Թուրքիոյ 1-ին Մասնագէտ Բռնցքամարտիկ Կարպիս Զաքարեանի Անունով Մրցաշար 
Պիտի Անուանակոչուի

Սփիւռքահայ ԿեանքԳիտութեան Հետքերով

Նշանաւոր Հայեր

Ութ տարուան ընդմիջումէն ետք, 
այսօր՝ 5 Յունիս 2020-ին, Երեւանի 
՛՛Զուարթնոց՛՛ օդակայան վայրէջք 
կատարեց Սուրիական Օդանաւային 
Պետական Ընկերութեան առաջին 
ճամբորդատար օդանաւը, որ 150 
ճամբորդ կը փոխադրէր եւ թռիչք 
առած էր Դամակոսի Միջազգային 
Օդակայանէն։
Սուրիոյ Փոխադրամիջոցներու 
Նախարարութիւնը յայտնեց, որ 
օդակայաններու վերաբանեցումով, 
այս թռիչքին պիտի յաջորդէ օդա-
յին երթեւեկութեան ամբողջական 

Անցնող Յունուար 25-ին Պոլսոյ մէջ 
90 տարեկանին մահացած Թուրքիոյ 
1-ին մասնագէտ բռնցքամարտիկ, 
«Երկաթէ բռունցք» ծածկանունով 
յայտնի Կարպիս Զաքարեանի անու-
նով բռնցքամարտի մրցաշար պիտի 
անուանակոչուի։ 
Այս մասին կը տեղեկանանք Erme-
nihaber.am-էն, ըստ որուն՝ Թուրքի-
ոյ խորհրդարանի հայ պատգամա-
ւոր Կարօ Փայլան յայտնած է, թէ 
Զաքարեանի մահէն ետք ինքը այս 
թեմայով գրաւոր հարցադիմում յղած 
է Թուրքիոյ երիտասարդութեան եւ 
մարմնակրթութեան նախարար 
Մեհմեթ Մուհարրեմ Քասափօղլուին։
Փայլանը հետաքրքրուած է թուրք 
նախարարէն, թէ արդեօք կը 
ծրագրուի՞ այնպիսի նախագիծ մը, 
որ պիտի հանրահռչակէ Զաքա-
րեանի ներդրումը թրքական 
մարմնակրթութեան մէջ ու պիտի 
ապրեցնէ անոր անունը։ Փայլան նաեւ 

ծրագիր մը, իսկ Հալէպի Միջազգային 
Օդակայանը կարեւոր կայան մը պիտի 
դառնայ երկու բարեկամ երկիրներու 
միջեւ օդային ճամբորդութիւններու 
կարգաւորման առումով, կը հաղորդէ 
«գանձասար»-ը՝ վկայակոչելով ՍԱՆԱ 
լրատուական գործակալութեանը։
Յիշենք, որ նախորդ ութը տարի-
ներուն, Երեւան-Դամասկոս թռիչքնե-
րը տեղի կ՛ունենային միայն Սուրիոյ 
մասնաւոր հատուածի ՛՛Աժնիհաթ ալ 
Շաամ՛՛ օդանաւային ընկերութեան 
կազմակերպած թռիչքներով։

յուշած է, որ Զաքարեանի անունով 
կարելի է կոչել որեւէ մարզահամա-
լիր։ 
Քասափօղլու պատասխանած է՝ 
տեղեկացնելով, որ արդէն յստա-
կեցուած է Զաքարեանի անունով 
մրցաշարի անուանակոչութեան 
հարցը, ինչպէս նաեւ քննարկման 
փուլի մէջ կը գտնուի որեւէ մարզա-
համալիր անոր անունով կոչելու 
հարցը։
Հայ պատգամաւորը ուրախալի 
համարած է Զաքարեանի անու-
նով Թուրքիոյ մէջ մրցաշար 
անուանակոչելը՝ յիշեցնելով սակայն, 
որ հայ անուանի մարզիկը իր ասպա-
րէզին ընթացքին երբեմն խտրա-
կանութիւններու ենթարկուած է։ 
Փայլան միաժամանակ նշած է, որ 
կը սպասեն, որ թէկուզ ուշացումով, 
բայց արժանին մատուցուի անուա-
նի բռնցքամարտիկին, որուն յաջո-
ղութիւնները կենդանութեան օրով 

Time -ի Շապիկը Նուիրուած Է՝ 
Ճորճ Ֆլոյտի Սպանութեան Խնդրին

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ամերիկեան Time հանդէսի վերջին 
թիւի շապիկին յայտնուած են 35 
սեւամորթ ամերիկացիներու 
անունները, որոնք ցեղապաշտու-
թեան զոհ դարձած են ամերիկեան 
հասարակութեան մէջ:
Time-ի շապիկը այս անգամ 
նուիրուած է սեւամորթ Ճորճ 
Ֆլոյտին, որ սպաննուած է 25 մայի-
սին Մինիափոլիսի ոստիկանութեան 
նախկին ներկայացուցիչ Տերիք 
Չաուվինի կողմէ:
Ինչպէս կը հաղորդէ CNN-ը, Յատուկ 

յօդուածին մէջ, որ ստացած է 
ընդհանուր «Պառակտուած երկիր» 
խորագիրը, ներկայիս ցոյցերը կը 
նկարագրուին որպէս աննախա-
դէպ 1968 թուականէն ի վեր, երբ 
սպաննուած էր քաղաքացիական 
իրաւունքներու շարժման առաջնորդ 
Մարթին Լիւթըր Քինկը:   
Յիշեցնենք, որ Ճորճ Ֆլոյտ անու-
նով սեւամորթ իրաւախախտի 
սպանութիւնը տեղի ունեցած է 
Մինեսոթա նահանգի Մինիափոլիս 
քաղաքին մէջ՝ 25 մայիսին: Անկէ 

բաւարար չափով չեն հանրահռչա-
կուած։ 
Յիշեցնենք, որ 1930-ին ծնած Կար-
պիս Զաքարեանի բռնցքամարտիկի 
ասպարէզը տեւած է 22 տարի:
Բռնցքամարտիկը այդ ողջ ընթացքին 
իրականացուցած է 200 սիրողական 
եւ 51 մասնագիտական մենամարտ: 

Զաքարեանը Պոլսոյ եւ Թուրքիոյ 
ախոյեան դառնալէն ետք՝ 1964-
ին, դարձած է Մերձաւոր Արեւելքի 
ախոյեան: 1966-ին ասպարէզը 
աւարտած Զաքարեանը 1966-էն 
սկսած է մարզիչի գործունէութիւն 
ծաւալել:   

ետք ողջ երկրով մէկ օրեր շարու-
նակ չեն դադարիր բողոքի ցոյցերը: 
Մարդիկ կը պահանջեն խստագոյնս 
դատապարտել ոստիկան Տերիք 
Չաուվինը, որ, ծունկով սեղմած 
պահելով Ֆլոյտի պարանոցը, 
խեղդամահ ըրած էր զինք, ինչպէս 
նաեւ միւս երեք ոստիկանները, որոնք 
կանգնած եղած են դէպքի վայրը եւ 
ոչինչ ձեռնարկած են տղամարդը 
փրկելու համար: Ներկայ պահուն 
բոլոր չորս նախկին ոստիկաններուն 
մեղադրանք առաջադրուած է:
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Միւս կողմէ՝ սադրանքին հետեւանքով, Արեւմտեան պետութիւնները, որոնք 
Թուրքիոյ մէջ ներդրած էին շուրջ 600 միլիառ տոլար, մեծապէս նուազեցուցած 
են իրենց ներդրումները՝ Թուրքիոյ դէպի Արեւելք քաղաքական արեւելումին 
(դէպի Փութինի Ռուսաստան) պատճառով…։ Իսկ ՄԱՀ-ի դրամագլուխը կը 
գնահատուի միայն մէկ թրիլիոն տոլար, որուն օգնութեան դիմող երկիրները 
90-ի հասած են արդէն։ Եւ միւս կողմէն՝ ՄԱՀ-ը մէկ տոլար չի տար ա՛յն 
երկիրներուն, որոնք հլու հնազանդ չեն գործադրեր իր հրահանգները, եւ 
թափանցիկ քաղաքականութիւն չեն հետապնդեր (այսինքն՝ վերջնականօրէն 
չեն ճշդեր իրենց արեւելումը՝ դէպի Արեւմուտք… եւ կը խաղան երկու լարի 
վրայ՝ հեղ մը Արեւմուտք, հեղ մըն ալ՝ Արեւելք… Էրտողանի նման)։
Այս բոլորը կը վերաբերին նաեւ Լիբանանի ներկայի տնտեսա-ֆինանսական 
աննախադէպ ճգնաժամին, որուն ետին կանգնած են՝ ոչ միայն ՄԱՀ-ը 
(ամերիկեան իմփերիալիզմը), այլեւ՝ Սիոնիզմն ու Արաբական Յետադիմութիւնը՝ 
Սէուտական Արաբիոյ գլխաւորութեամբ, որուն՝ դժբախտաբար, կը մեղսակցին 
լիբանանեան ուժեր (Սաատ Հարիրի, Սամիր Ժա՚աժա՚ա, Ֆուատ Սինիորա, 
Ուալիտ Ճոմպլաթ, եւ այլք…), Կեդրոնական Դրամատան կառավարիչ Ռիատ 
Սալամէի պարագլխութեամբ… եւ՝ ափսոսալի մեղսակցութեամբը ներկայ 
կառավարութեան ելեւմտական նախարար Ղազի Ուազնիի… զոր առա-
ջադրած է Նապիհ Պըրրին… որ նոյնքան կասկածելի է որքան Ռիատ Սալամէն…։
Լիբանանի դէմ մղուող այս պատերազմին (տնտեսական) կէտ նպատակէտն է՝ 
մահամերձ դարձնել Լիբանանը, գէթ կարենալ տկարացնելու կամ ջախջախելու 
Հըզպալլան, որ սպառնալիք մըն է եւ արգելք մը՝ սիոնական տարատնկեալ 
պետութեան շարժելու ազատութեան Արաբ Աշխարհի դէմ իր սարքելիք 
դաւերուն ու ծրագրելիք նախայարձակումներուն մէջ…։ Քանի որ, սիոնական 
շինծու պետութիւն Իսրայէլը՝ օֆֆշոր ռազմախարիսխն է ամերիկեան 
իմփերիալիզմին՝ Միջին Արեւելքի մէջ։ (Տարատնկեալ երկրորդ պետութիւնը 
տարածաշրջանին մէջ, որ նոյնպէս օֆֆշոր ռազմախարիսխն է ԱՄՆ-ի՝ 
Ռուսաստանի դէմ, Թուրքիան՝ ՕԹԱՆ-ի անդամը, որ ներկայիս պատիժի 
կ՚ենթարկուի BOSS-ին կողմէ… Փութինի Ռուսաստանին մերձեցում ցոյց 
տալուն համար)։
Եւ մեծապէս ափսոսալին այն է Լիբանանի համար, որ Հասսան Տիապի 
կառավարութիւնը, անսալով Ուազնիի իբր թէ մասնագէտի կարծիքին, կը դիմէ 
ՄԱՀ-ին, փոխանակ դիմելու Արեւելքին՝ տնտեսական ճգնաժամէն դուրս 
գալու համար՝ վերականգնելով բնական յարաբերութիւնները Սուրիոյ հետ, 
լրջօրէն փորձելով՝ Իրանի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի համագործակցութեան 
առաջարկներուն անկեղծութիւնը։
Որովհետեւ 17 Հոկտեմբերի համաժողովրդային պոռթկումը՝ հին ու ապականած 
բուրժուա-թայֆէական համակարգին դէմ, որ հլու-հնազանդ ստրուկն էր 
Արեւմուտքին, որ իր դէմ կը մղէ այս անբարոյ պատերազմը, հետեւաբար նոր 
կառավարութիւնը պարտաւոր է նկատի առնելու համաժողովրդային այդ 
կիսամեայ պոռթկումները, եւ մէկ անգամ ալ՝ երեսը դարձնէ դէպի Արեւելք, 
քանի որ Արեւմուտքն է այս պատերազմին հրամանատարը…։
17 Հոկտեմբերի Շարժումին բոլոր պահանջները հարկ է որ որդեգրուին 
Հասսան Տիապի կառավարութեան կողմէ։ Առաջին հերթին՝ բուրժուա-
թայֆէական ազգաքանդ եւ ապականած համակարգին փոխարէն՝ հիմնումը 
քաղաքային, ապաթայֆէական, համալիբանանեան եւ նախախնամատար 
պետութեան։ Նախախնամատար պետութիւնը (Etat Providence) բացառաբար 
տիրող բուրժուազիայի դասակարգին շահերը չի պաշտպաներ, այլ՝ համայն 
ժողովուրդին շահերը, զորս կրնայ պաշտպանել միայն քաղաքային պետու-
թիւնը (Etat Civil) եւ ոչ թէ՝ բուրժուա-թայֆէական պետութիւնը…։
Մէկ դար առաջ, ֆրանսական գաղութարար պետութիւնը, որ մշակեց ու 
հաստատեց Լիբանանի Սահմանադրութիւնը, ասոր մէջ որոշակիօրէն ըսած 
է. «Հարկ է՝ աստիճանաբար վերացնել բազմահամայնքային համակարգը», 
որ քաղաքական թայֆէականութիւնն է, Լիբանանի քաղցկեղը… որ կ՚արգիլէ 
Լիբանանի քաղաքացիներուն միասնականութիւնը, եւ 18 համայնքները 
(կրօնական ու յարանուանական) վերածած է քաղաքական մեծ ու փոքր 
իշխանութիւններու, իրարու միաձուլելով քաղաքական ու կրօնական 
իշխանութիւնները (փոխանակ եկեղեցին անջատելով պետութենէն), նաեւ՝ 
ստեղծելով բուրժուա-թայֆէական օլիգարխիական բռնատիրութիւն մը։
«Համաձայնական Դեմոկրատիա»ն (տիմոքրաթիա թաուաֆուքիյա) առասպել 

Տեսակէտ

Պետական Հարուա՞ծ Թուրքիոյ Մէջ՝
Թէ Էրտողանի Միապետութիւնը…

մըն է, բառակապակցութիւնն անգամ հակասական է։ Դեմոկրատիան կը 
պահանջէ՝ իշխանութիւն եւ ընդդիմութիւն, եւ ոչ թէ՝ համաձայնութիւն, որ 
կը բացառէ ընդդիմութիւնը։ Երբ երկրին նախագահութիւնը մենաշնորհն 
է մարոնիթներուն, խորհրդարանի նախագահութիւնը՝ շիիթներուն, իսկ 
վարչապետութիւնը՝ սիւննիներուն, ուր մնաց քաղաքացիներու իրաւա-
հաւասարութեան դեմոկրատական սկզբունքը։ Ասիկա՝ երեք մեծագոյն 
համայնքներուն բռնատիրութիւնն է միւս 15-ին վրայ…։ Մարոնիթ 
Շամունի նախագահութեան օրով, մարոնիթ համայնքը եղաւ երկրին իր 
մենատիրութիւնը պարտադրողը, իսկ սիւննի Հարիրիի օրով, սիւննի 
համայնքը եղաւ երկրին մենատէրը…։ Առաջին մենատիրութիւնը յանգե-
ցաւ ներքաղաքային պատերազմին։ Երկրորդ մենատիրութիւնը՝ քաղա-
քական հարիրիականութեամբ, որ Սուէտական Թա՚էֆ քաղաքին մէջ, 
սէուտական-սիոնական թագաւորութեան ամպհովանիին տակ, Լիբանանի 
Սահմանադրութիւնը փոփոխութեան ենթարկեց (մարոնիթ նախագահի 
իրաւասութիւնները կրճատելով), սիւննի վարչապետին իրաւասութիւնները 
աւելցուց, եւ՝ վերջին 30 տարիներուն, քաղաքական հարիրիականութիւնը, 
ամերիկեւսիոնասէուտական, երկիրը հասցուց այս օրուան ճգնաժամին։ 
Իսկ Գորոնան՝ միայն վերջին ամիսներուն, մասնակիօրէն աւելի ծանրակշիռ 
դարձուց արդէն իսկ առկայ ճգնաժամը, որուն դէմ ըմբոստացաւ ժողովուրդը 
17 Հոկտեմբերին (Գորոնայէն ամիսներ առաջ…)։
Բուրժուա-թայֆէական օլիգարխիական բռնատիրութիւնը, ուրեմն, ոչ միայն 
ներքին է, այլեւ՝ արտաքին։ Քանի որ, մարոնիթը երկիրը ենթակայ դարձուց 
Արեւմուտքին, իսկ սիւննիթը՝ երկիրը վերածեց սէուտական թագաւորութեան 
գաղութին։ Լիբանան զուրկ է անկախութենէ։ Երէկ՝ ֆրանսական գաղութ, 
այսօր՝ սէուտական, ուր գտնուող ամերիկեան դեսպանատունը՝ գաղութարարի 
իրաւասութիւններ ունի՝ միջամտելու երկրի թէ արտաքին եւ թէ ներքին 
հարցերուն։ Շամունի օրերէն, երբ այս դեսպանատունը Հայ Սփիւռքը հակադրել 
փորձեց Սովետ Հայաստանին…։ Իսկ այսօր՝ ամերիկացի դեսպանուհին, 
խախտելով դիւանագիտական կանոնները, ուղղակիօրէն եւ աներեսաբար կը 
պաշտպանէ Ռիատ Սալամէն, եւ կ՚ազդարարէ վարչապետ Հասսան Տիապին, 
չփորձուի պաշտօնանկ ընելու Սալամէն… այլապէս՝ շատ լուրջ գլխացաւանքներ 
կ՚ունենայ։ Այսպիսով, Ռիատ Սալամէն վերջնականօրէն կը դիմազերծուի 
իբր ամերիկեւսիոնական իմփերիալիզմի գործակալ… որ հիմա՝ ՄԱՀ-ի հետ 
բանակցութիւններու ընթացքին, կը հակադրուի լիբանանեան կառավարական 
պատուիրակութեան, ՄԱՀ-ին տալով՝ լիբանանեան կառավարութեան տուած 
թուանշաններէն հիմնովին տարբեր՝ սխալ թուանշաններ, ձախողեցնելու 
համար բանակցութիւնները…։
Ինչպէս յորջորջել երկիր մը, որուն օրէնսդիր գերագոյն մարմնի՝ խորհրդարանի 
նախագահը, կը համարձակի՝ անայլայլ եւ հրապարակաւ ըսել. «Այս երկրին 
մէջ դատարանը տկարներուն վայրն է, իսկ զայիմին ուժը՝ փողոցին մէջ 
կը չափուի…»։ Եւ՝ այս անձը ասպարէզով իրաւաբան է… եւ իբր թէ ոչ՝ 
փողոցայիններու պարագլուխ…։ Մինչ իր շիիթ կրօնակիցներէն բոլոր 
պարկեշտները զինք կը համարեն Լիբանանի փտած ու փտացնող պետական 
մարդոց մեծագոյներէն ամէնէն անպատկառը…։
Երկիր մը, որուն մէջ՝ փողոցայիններու պարագլուխը կրնայ հասնիլ երկրի 
օրէնսդիր գերագոյն մարմնի նախագահութեան աթոռին, եւ հոն նստիլ մօտ երեք 
տասնամեակ… ինչ որ հնարաւոր է միայն աւատապետական միապետութեան 
մէջ, առնուազն կրնանք ըսել թէ՝ դեմոկրատական հանրապետութիւն մը չէ… 
իրաւունքը յարգող ու գործադրող պետութիւն չէ…։
Արդ, եթէ մինչեւ Գորոնայի աւարտը, Հասսան Տիապի կառավարութիւնը, 
ինք՝ չկարենայ գէթ առաջին հիմնաքարերը դնել՝ իրաւական, քաղաքային ու 
նախախնամատար պետութեան, 17 Հոկտեմբերի համաժողովրդային պոռթկու-
մը պիտի շարունակուի նոր թափով մը՝ մինչեւ որ դառնայ յեղափոխութիւն 
մը, կազմակերպուած ու մաքրազտուած, Լիբանանի Կոմկուսին կողմէ ղեկա-
վարուած իրաւ յեղափոխութիւն մը՝ այս ապականած, փտած ու ժամանա-
կավրէպ դարձած բուրժուա-թայֆէական բռնատիրական համակարգին դէմ։
Որովհետեւ՝ 17 Հոկտեմբերի պոռթկումն էր որ Հասսան Տիապի վարչա-
պետութիւնը անխուսափելի դարձուց խորհրդարանին մէջ։ Հետեւաբար, ան 
պարտի առնուազն պոռթկումի պահանջներէն մաս մը գէթ՝ գոհացնել, քանի որ 
այս խորհրդարանին մեծամասնութիւնը վստահութեան քուէ չէր տար Հասսան 
Տիապին, եթէ 17 Հոկտեմբերի ճնշումին տակ չըլլար։
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Շար. էջ 06-էն

«Աղէտը Պէտք Է Կանխել, Սակայն Հնարաւոր Է Կանխել 
Միայն Միասնական Ջանքերով, Համերաշխութեան 

Մթնոլորտում». Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՌԻԹԱ ՄԱՍՈՅԵԱՆ
(1978)

«Յիշողութիւններ իտալիայէն»

06 2020
ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Նորից տեսայ այն ծառը,
Որի անուշ ստուերին՝
Երէկ կանգնած երկուսով,
Մենք խօսեցինք միասին:

Ծառն էլ տխուր էր ինձ պէս,
Կարծես կուզէր լինել լաց,
Ցօղն էր կաթում շիթ առ շիթ,
Իբրեւ արցունք՝ աչքից ցած:

Ափսոսեցի ես նրան,
Ասացի. Մի՛ լար այդպէս.
Նորից կը գայ ստուերիդ,
Նորից նրան կը տեսնես:

Բայց ինձ հետ նա կլինի՞,
Ես կը տեսնեմ իր աչքեր,
Թէ՜ մի երազ էր անցաւ,
Մի երազ կամ մի յուշք էր:

ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆ 

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Տեսակէտ

Պետական Հարուա՞ծ Թուրքիոյ Մէջ՝
Թէ Էրտողանի Միապետութիւնը…

Երբ այսօր՝ Իրանն անգամ օգնութեան կը փութայ 
հեռաւոր Վենեզուելլայի… ամերիկեան ճնշումներուն 
դէմ, եթէ Հասսան Տիապի կառավարութիւնը 
աւելի երկար վարանի դիմելու Արեւելքին… 
Լիբանանի ժողովրդահայրենասիրական ուժերը 
(գլխաւորութեամբ Կոմկուսին եւ Հըզպալլային)  
պէտք է ճնշեն անոր վրայ, որ դիմէ Արեւելքին, 
եւ եթէ դարձեալ վարանի, այդ ուժերը՝ իրենք, 
միացեալ S.O.S.-ով դիմեն Սուրիոյ, Իրանի, Ռու-
սաստանի եւ Ժողովրդային Կարմիր Չինաստանի 
օգնութեան, Լիբանանը փրկելու համար ներկայ 
տնտեսական այս պատերազմէն, զոր կը մղեն 
ամերիկեւսիոնական իմփերիալիզմն ու սէուտա-
սիոնական մեղսակիցները Լիբանանի դէմ, քանի 

որ չի զինաթափեր Հըզպալլան… որ անկարելի 
պաշտօն մըն է… նոյնինքն Իսրայէլի եւ ԱՄՆ-ի 
համար…։
Կ՚ապրինք տնտեսական համաշխարհային 
պատերազմ մը ընդմէջ՝ նահանջող միաբեւեռ 
աշխարհակարգին ու մակնթացումի մէջ եղող 
բազմաբեւեռ աշխարհակարգին, քանի որ այսօր՝ 
միաբեւեռի ուժերը անկարող են մղելու ռազմական 
պատերազմ մը…։ Որովհետեւ՝ փոխուած է այսօր 
բարբարոս աշխարհը՝ դէպի մարդկայնական 
քաղաքակրթութիւն… որուն մէջ երէկի անսուրբ 
երրորդութիւնը (ԱՄՆ-Թուրքիա-Իսրայէլ 
տարատնկեալ պետութիւններ) կորսնցուցած է 
միաբեւեռ երէկի աշխարհակարգին մէջ իր ունեցած 
գործելու ազատութենէն…։

(Յապաւումով)

Սուրբ Գիրքն ասում է. «Հակառակութիւնն 
ատելութիւն է գրգռում, բայց սէրը ծածկում է 
ամէն մի ներհակութիւն»  (Առակ. 10.12): Մենք՝ 
որպէս հոգեւոր հայրեր, պէտք է ամուր պահենք 
մեր ժողովրդի զաւակների մէջ գիտակցութիւնը, 
որ հայրենիքի զարգացման տեսլականի շուրջ 
տարբեր պատկերացումները չառաջնորդեն 
անհանդուրժողութեան ու բռնութեան 
արարքների, քաղաքական հայեացքները եւ 
տարաձայնութիւնները պատճառ դառնան 
ազգային միասնութեան պառակտումի։ Հարկ 
է հաստատուն պահել բարեկրթութեան, 
պարկեշտութեան եւ փոխադարձ յարգանքի 
սահմանները, որովհետեւ արդարութեան, 
բարօրութեան հաստատումը հասարակու-
թեան կեանքում չի կարող իրականացուել 
անպատշաճ արտայայտչաձեւերով եւ թշնա-
մանքի հրահրմամբ։ Ներկայ իրավիճակը եւ 
երկրի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները 
չպէտք է տեղիք տան առաքինի ընթացքի 
եւ դիմացինի հանդէպ յարգանքի ու հան-
դուրժողականութեան նահանջի, իրաւունքնե-
րի ու արժանապատուութեան ոտնահարման 
եւ տկարացնեն առ հայրենին սիրոյ ու նուի-
րումի ոգին։ Ամէնքը պէտք է ունկնդիր լինեն 
առաքեալի խրատին, որն ասում է. «Ինչ որ 
ճշմարտութեամբ է, ինչ որ` պարկեշտութեամբ, 
ինչ որ` արդարութեամբ, ինչ որ` սրբութեամբ, 
ինչ որ` սիրով, ինչ որ` բարի համբաւով, ինչ որ` 
առաքինութեամբ, ինչ որ` գովութեամբ, - ա՛յն 
խորհեցէք» (Փիլիպ. 4.8)։
Մեր կեանքի շատ խնդիրներ արժէքային 
դաշտում են եւ լուծելի են մեր սրբազան 
արժէքներին հաւատարմութեամբ, միաբան 
ու միասնական ընթացքով։ Դարերի ընթացքում 
այս ոգով ենք կարողացել դիմագրաւել դժուա-

Սկիզբը Էջ 02 րութիւնների ու նեղութիւնների, զօրացնել 
մեր պետութիւնն ու ազգային կեանքը։ 
Միաբանութիւնն է մեր Հայկազեան ազգի 
ուժն ու զօրութիւնը։ Այս ամէնում մեծապէս 
կարեւորում ենք մեր հոգեւորականների առա-
քելութիւնն ու դերակատարութիւնը»։
Նորին Սրբութիւնը նաեւ խօսեց համա-
վարակի պայմաններում եկեղեցականնե-
րի առաքելութեան մասին։ «Սիրելինե՛ր, 
այսօր՝ համավարակի այս իրավիճակում, 
հրամայական է է՛լ աւելի կազմակերպել եւ 
ինքնակազմակերպուել։ Մայր Եկեղեցին 
իր հոգեւոր դասով այս առումով կարեւոր 
աշխատանք ունի անելու։ Շարունակաբար 
սատար կանգնելով հայրենի պետութեան 
ջանքերին` մենք պարտաւոր ենք ուղղորդել 
մեր հաւատաւոր զաւակներին ու կոչ անել, 
որպէսզի թէ՛ եկեղեցիներ, թէ՛ ուխտատեղիներ 
եւ այլուր այցելելիս խստօրէն հետեւեն պատ-
կան կառոյցների սահմանած կանոններին։ 
Պէտք է բարձրացնենք իւրաքանչիւր անհա-
տի՝ այլոց կեանքի անվտանգութեան համար 
պատասխանատուութեան գիտակցութիւնը։ 
Այսօր չունենք աւելի կարեւոր հրամայական, 
քան վարակի տարածման կանխարգելու-
մը, որպէսզի վերադառնանք մեր բնականոն 
կեանքի ընթացքին։   
Այս իմաստով մեր հոգեւոր սպասաւորնե-
րը Սփիւռքի թեմերում նոյնպէս պէտք է 
համապատասխան կոչերով ուղղորդեն եւ 
ապահովագրեն մեր զաւակներին, որ նրանք 
խստագոյնս հետեւեն իրենց երկրների 
պատկան մարմինների առողջապահական 
հրահանգներին։ Աղէտը պէտք է կանխել, 
սակայն հնարաւոր է կանխել միայն միասնա-
կան ջանքերով, համերաշխութեան մթնո-
լորտում», - ասաց Վեհափառ Հայրապետը։
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Սկիզբը Էջ 01

¸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:

Լրատուութեան Գործընկեր

Ոչ Թէ Ատրպէյճանի Ժողովուրդը, Այլ 
Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը Պատրաստ Չէ 

Խաղաղութեան. Հայաստանի ԱԳՆ

Արմատական Տեղաշարժեր Չկան, Բայց 
Լաւատեսութիւնը Կը Մնայ. Զախարովա՝ 

Արցախի Տագնապին Մասին

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Որքան ալ հայերուն դէմ ատելութեան 
քարոզը եւ պատերազմի սպառնա-
լիքները միտուած ըլլան ներքին 
լսարանին, ատրպէյճանական 
իշխանական տարբեր օղակներու 
ռազմատենչ յայտարարութիւննե-
րը լրջօրէն կը վնասեն խաղաղ 
գործընթացին եւ կը մատնանշեն, 
որ ոչ թէ Ատրպէյճանի ժողովուրդը, 
այլ Ատրպէյճանի բարձրագոյն 
ղեկավարութիւնը պատրաստ չէ 
խաղաղութեան: Այս հաստատումը 
կատարեց Հայաստանի արտաքին 
գործոց նախարարութեան մամլոյ 
խօսնակ Աննա Նաղտալեան։
«Վերջին շրջանին Ատրպէյճանի 
բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ 
տարբեր գերատեսչութիւններու 
կողմէ կը կատարուին բովանդակա-
յին կառուցուածքէ զուրկ, ջղագա-
րութիւն յիշեցնող հակահայկական 
մրցակցային յայտարարութիւններ: 
Տպաւորութիւն կը ստեղծուի, որ 
Ատրպէյճանի ղեկավարութիւնը 
կը փորձէ գերազանցել իր նախկին 
հակահայկական յայտարարու-
թիւնները, որ տասնամեակներու 
ընթացքին հետեւողական հակա-
հայկական քարոզի պայմաններուն 
մէջ դիւրին գործ չէ:
«Յատկանշական է, որ սեփական 
ժողովուրդին առջեւ ատելութիւն 
քարոզող եւ պատերազմի սպառնա-
լիքներով հանդէս եկող Ատրպէյճանի 
մենատիրական իշխանութիւնները 
կ՝օգտագործեն «քորոնա» ժահրի 
դէմ պայքարը իրենց երկրին մէջ 
մարդու իրաւունքներու լայնածա-
ւալ խախտումներ իրականացնելու 
համար. իրողութիւն, որ բարձրա-
ձայնուած է շարք մը հեղինակաւոր 
միջազգային եւ տարածաշրջանային 
կազմակերպութիւններու կողմէ:
«Այնուհանդերձ, որքան ալ որ 
հայերու դէմ ատելութեան քարոզը 
եւ պատերազմի սպառնալիքները 
միտուած ըլլան ներքին լսարանին, 

Արցախի տագնապի բանակցային 
գործընթացին մէջ արմատական 
տեղաշարժեր չկան: Այս մասին, իր 
շաբաթական ելոյթին ընթացքին, 
յայտնեց Ռուսիոյ արտաքին գործոց 
նախարարութեան պաշտօնական 
խօսնակ Մարիա Զախարովա:
«Մենք հանդէս կու գանք այդ 
ձգձգուող, երկարատեւ ճգնաժամի 
բանակցային ճամբով քաղաքական 
լուծման օգտին: Եւ պիտի ընենք 
ամէն բան՝ իբրեւ դրացի պետութիւն, 
իբրեւ երկիր, որուն հետ կը միաւորէ 
երկարատեւ բարեկամութեան, 

նման յայտարարութիւնները լրջօրէն 
կը վնասեն խաղաղ գործընթացին եւ 
կը մատնանշեն, որ ոչ թէ Ատրպէյճա-
նի ժողովուրդը, այլ Ատրպէյճանի 
բարձրագոյն ղեկավարութիւնը 
պատրաստ չէ խաղաղութեան:
«Ատրպէյճանի ղեկավարութեան 
հակահայկական գործողութիւննե-
րը արդէն ստացած են իրենց իրա-
ւական գնահատականը միջազգա-
յին ատեաններուն կողմէ: Այսպէս, 
ՄԻԵԴ-ի «Մակուչեանն ու Մինա-
սեանը ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ 
Հունգարիոյ» գործով դատավճիռը 
դատապարտեց ատրպէյճանական 
պետութեան ցեղապաշտական 
քաղաքականութիւնը, որ արտա-
յայտուած էր մարդասպան Ռամիլ 
Սաֆարովը ներելու, ազատ արձա-
կելու եւ պարգեւատրելու գործո-
ղութիւններով:
«Հայատեացութիւնը որպէս ներքին 
համախմբման եւ իշխանութեան 
օրինականութեան հիմնական 
աղբիւր դիտարկող Ատրպէյճանի 
ներկայ իշխանութիւնը սպառնալիք 
է ոչ միայն Արցախի, Հայաստանի եւ 
ողջ հայ ժողովուրդի, այլեւ տարա-
ծաշրջանային խաղաղութեան եւ 
անվտանգութեան համար:
«Արցախի եւ Հայաստանի անվը-
տանգային համակարգը բաւարար 
համալիր եւ կայուն է՝ արդիւնա-
ւէտօրէն հասցէագրելու եւ հակա-
դարձելու նման սպառնալիքները»,- 
մեկնաբանեց Աննա Նաղտալեան:

փոխգործակցութեան եւ համա-
գործակցութեան պատմութիւնը այդ 
երկիրներուն հետ, որպէսզի բերենք 
մեր կառուցողական ներդրումը»,- 
յայտնեց Զախարովա:
Ան նաեւ ընդգծեց Ռուսիոյ դերը՝ իբրեւ 
համանախագահ, որ կը մասնակցի 
Մինսկի խումբի աշխատանքներուն:
«Հակառակ անոր որ որեւէ արմա-
տական տեղաշարժեր չկան, բայց 
կրնամ հաստատել, որ լաւատե-
սութիւն մը կայ»,- շեշտեց Զախա-
րովա։
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Տեղի Ունեցաւ Ճորճ Ֆլոյտի Հոգեհանգիստը

Ինչպէս կը հաղորդէ CNN-ը, հրա-
ժեշտի արարողութեան ներկայացած 
է նաեւ Մինիափոլիսի քաղաքապետ 
Ճեյքոպ Ֆրեյը, որ Ֆլոյտի դագաղին 

մօտ ծունկի իջած եւ լացած է:
Նշուած է, որ հարիւրաւոր մարդիկ 
մասնակցած են արարողութեան, 
իսկ ներկաները աղօթած են Ֆլոյտի 
հոգիի հանգստութեան համար:


