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22 Նոր Վարակակիր Լիբանանի Մէջ.
Երեխայ Մը Մահացաւ
Լիբանանի մէջ երէկ հաստատուեցաւ 22 նոր վարակակիր: Վարակէն մահացաւ երեխայ մը: Վարակուածներուն
ընդհանուր թիւը հասաւ 1644ի:
Երէկ գրանցուածներէն 15
հոգին տեղական վարակումներ են մինչ միւսները
արտերկրէն ժամանողներու
շարքերէն:
Մահացած երեխան իգական
սեռին կը պատկանի եւ փոքր տարիքին առումով առաջին գրանցուած
պարագան է Լիբանանի մէջ:
Նախորդ օրերուն համեմատած թեթեւ աճ մը կը նշմարուի վարակակիրներու
պարագային, որ տակաւին կը շարունակէ մնալ վերահսկողութեան տակ:

711 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 21717-ի
Հայաստանի մէջ, 24 յունիսին, ժամը 11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 21 717 դէպք, որոնցմէ 10
797ը` 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 10 404 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 100 400 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
711 նոր դէպք եւ 653 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 14 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 386):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 79, 83, 65, 83, 64, 68, 83 տարեկան տղամարդիկ եւ
64, 73, 62, 76, 76, 68, 68 տարեկան կանայք:

Մամլոյ Առցանց Լսարան -1Թուրքիոյ Մէջ Ատելութեան Հարցեր.
Հայկական Մտահոգութիւններ

«Զարթօնք», «Արեւ» եւ «Սարտարապատ թերթերը Չորեքշաբթի, 24 Յունիս
2020-ին, Լոնտոնի ժամով 17:00ին ներկայացուցին իրենց միացեալ առաջին
մամլոյ լսարանը:
Շար. Էջ 08
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Ազգային Բարերար Տէր Եւ Տիկին Ալեքքօ Եւ Անի
Պէզիքեան Մէկ Միլիոն Տոլար Կը Յատկացնեն
Լիբանանի Հայ Համայնքի Կարիքաւոր Ընտանիքներուն
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական
Գահակալութեան 25-Ամեակին Առիթով
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը խոր
գոհունակութեամբ
ու
ջերմ շնորհակալութեամբ
կը յայտարարէ, թէ Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան 25-ամեակին
առիթով, Ազգային Բարերար
Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ
Անի Պէզիքեան Վեհափառ Հայրապետին հետ
խորհրդակցաբար, եւ նկատի ունենալով Լիբանանի դիմագրաւած տնտեսական տագնապը, մէկ
միլիոն տոլար պիտի յատկացնեն, որպէս օժանդակութիւն Լիբանանի
հայ համայնքի կարիքաւոր ընտանիքներուն։
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
02
Շար. Էջ
Էջ
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 9,503,046 (1,219.2/1 միլիոն), մահացած են 483,673 (62.1/1 միլիոն), բուժուած են 5,160,664 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,644, մահացածներ` 33, բուժուած` 1103
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 21,717, մահացածներ` 386, բուժուած` 10,797
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 155,947 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,785
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հեռակապով
Հանդիպում Ունեցաւ Եւրոպայի Հայոց Առաջնորդների Հետ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը յունիսի
24-ին հեռակապով հանդիպում
ունեցաւ Եւրոպայի երկրների Հայոց Եկեղեցու թեմակալ
առաջնորդների, հայրապետական
պատուիրակների եւ առաջնորդական տեղապահների հետ։
Տեսակապի
ձեւաչափով
հանդիպմանը մասնակցում էին
Արեւմտեան Եւրոպայի հայրապետական պատուիրակ Տ. Խաժակ
արքեպիսկոպոս Պարսամեանը,
Կենտրոնական Եւրոպայի եւ
Շուէդիայի հայրապետական
պատուիրակ Տ. Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսեանը, Ֆրանսիայի
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Վահան
եպիսկոպոս Յովհաննիսեանը,
Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ
եւ Բուլղարիայի հայոց թեմի
առաջնորդական տեղապահ Տ.
Տաթեւ եպիսկոպոս Յակոբեանը,
Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տ.
Յովակիմ եպիսկոպոս Մանուկեանը, Գերմանիայի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Սերովբէ եպիսկոպոս Իսախանեանը, Բալթեան
երկրների հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նաւասարդեանը, Շուեյցարիայի հայոց
թեմի առաջնորդական տեղապահ
Տ. Գուսան վարդապետ Ալջանեանը եւ Յունաստանի հայոց թեմի
առաջնորդական տեղապահ Տ.
Խորէն վարդապետ Առաքելեանը։
Իր հայրական օրհնութիւնն ու
բարեմաղթանքները բերելով
Եւրոպայի հայկական եկեղեցական կառոյցները ներկայացնող
հոգեւորականներին՝ Վեհափառ
Հայրապետը կարեւորեց նման
հանդիպումների պարբերաբար

անցկացումը։ Նորին Սրբութիւնը
ողջունեց ժամանակակից տեխնոլոգիաների
գործածութեամբ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ
Հայոց Հայրապետի հետ առցանց
կապ հաստատելու այս հնարաւորութիւնը՝ վստահութիւն յայտնելով, որ այն մեծապէս պիտի նպաստի
հոգեւոր առաքելութեան առաւել
արդիւնաւէտ իրագործմանը,
Եկեղեցին յուզող հարցերի շուրջ
քննարկումների ծաւալմանը եւ
փորձառութեան փոխանակմանը։
Հայրապետն օգտակար նկատեց
Հայ Եկեղեցու աւանդոյթների
ու կանոնների շուրջ թեմերի
վարչականների ու հոգեւոր
սպասաւորների գիտելիքների
խորացման նպատակով առցանց
զանազան ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպումը, որոնց իրագործման հարցում կարող են
իրենց նպաստը բերել Մայր Աթոռի
միաբաններն ու պաշտօնէութիւնը։
Հանդիպմանը քննարկուեցին
Եւրոպայի հայ համայնքներին,
եկեղեցական
կեանքին
եւ
առկայ իրադրութեան մէջ եկեղեցականների
հովուական

առաքելութեանն առնչուող մի շարք
հարցեր։ Թեմակալ առաջնորդները
Նորին Սրբութեանը տեղեկութիւններ փոխանցեցին ներկայ
իրավիճակի, համավարակի կանխարգելման եւ հետեւանքների
յաղթահարման
ուղղութեամբ
թեմերի եւ հայրապետական
պատուիրակութիւնների կողմից
ձեռնարկուող քայլերի մասին։
Ուրախութեամբ ծանուցուեց, որ
առաջիկայ ամիս հայկական եկեղեցիները Եւրոպայում կը սկսեն
լիարժէքօրէն գործել՝ պահպանելով
բոլոր անհրաժեշտ կանոնները։
Շար. Էջ 08

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Տիգրան Լեւոնեան
Տիգրան Լեւոնեան (14 Դեկտեմբեր
1936, Պէյրութ - 25 Յունիս 2004,
Երեւան), հայ օփերայի երգիչ՝
բեմադրիչ, դերասան։
Տիգրան Լեւոնեան, ծնած է 1936ի Դեկտեմբեր 14-ին Պէյրութ:
1946-ին ծնողներուն հետ հայրենադարձուած է Հայաստան:
1958-ին աւարտած է Երեւանի
գեղարուեստա-թատերական
հիմնարկը 1977-ին՝ Մոսկուայի
թատերարուեստի հիմնարկը
օփերային բեմադրութեան բաժինը: Երգեցողական արուեստի իր
ուսուցանողը եղած անոր ապագայ
կինը՝ Գոհար Գասպարեան:
1962-ին եղած է Երեւանի օփերայի
եւ պալէի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներգիչ, 197077-ին, միաժամանակ՝ բեմադրիչ,
1977-էն՝ գլխաւոր բեմադրիչ,
1991-99 նաեւ գեղարուեստական ղեկավար: Եղած է Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցի փրոֆէսըր:
1984-ին արժանացած է ՀԽՍՀ
ժողովրդական արտիստի կոչման:
Մահացած է Երեւան՝ 2004 թուականին:
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Ազգային Բարերար Տէր Եւ Տիկին Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան...
Սկիզբը Էջ 01
Յայտնենք, որ անցնող երկու ամիսներուն, Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ Անի
Պէզիքեան 350 միլիոն լ.ո. յատկացուցած էին նոյն նպատակին համար։
Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութիւնն ու oրհնութիւնը վայելող սոյն
ծրագիրը պիտի իրագործուի Ազգ. Առաջնորդարանին կողմէ կազմուած
յատուկ յանձնախումբի մը ճամբով։
Ծրագիրը պիտի տարածուի հինգ ամիսներու վրայ (Յուլիսէն Նոյեմբեր
2020)։ Իւրաքանչիւր ամիս երեք հազար ընտանիքներ պիտի օգտուին
ծրագրէն։ Յառաջիկայ օրերուն Ազգ. Առաջնորդարանը այս գծով անհրաժեշտ տեղեկութիւնները պիտի տայ մեր ժողովուրդի զաւակներուն։
Մեծայարգ Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան մեր Ս. Աթոռին
հաւատարիմ բարեկամը եւ նուիրեալ բարերարն է։ Արդարեւ, Տիար
Ալեքքոյին եւ Տիկին Անիին կատարած իշխանական բարերարութիւնները
Անթիլիասի Մայրավանքէն, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքէն ու
«Թռչնոց Բոյն»էն ներս, ինչպէս նաեւ Հայաստանին, Դպրեվանքին, հայ
դատին եւ Լիբանանի հայութեան զանազան ծրագիրներուն, պերճախօս
վկայութիւններ են իրենց հայու ազնուական ոգիին, խոր հաւատքին ու
անշեղ հաւատարմութեան։
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
24 Յունիս 2020
Անթիլիաս, Լիբանան
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Գայլն Ու Ոչխարները

(Ժամանակակից Հեքիաթ)
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
ՄԻ ԱՄԼԻԿ ԳԱՌ, ԻՐԵՆ ՀԱՄԱՐ
ՋՈՒՐ ԷՐ ԽՄՈՒՄ ԱՌՈՒԱԿԻՑ
…Երկա~ր, շատ երկար մտածեց
Գայլը. Իր բնակած անտառում գնալով պակասում էր ոչխարների թիւը:
Դժուարացել էր ապրուստ հայթայթելը:
Դէ~, ինքն ի՞նչ աշխատող, նա վարժուած
չէր ազնիւ աշխատանքով ապրուստ
հայթայթել: Այն ոչխարները, որոնց վրայ
աչք էր տնկել` լափելու, կամաց-կամաց
հեռանում էին անտառից: Մի անգամ
լսեց, որ հեռաւոր, անյայտ երկիր են
ուղեւորւում ոչխարները, ուր, ինչպէս ասում էին` աւելի հեշտ էր ապրուստ
հայթայթելը: Եւ, իսկապէս, այդ նոր երկրում մեծաթիւ ոչխարներ, տարբեր
հնարքներով կարողացել էին քիչ թէ շատ ընդունելի պայմաններ ստեղծել
իրենց ընտանիքների համար:
Այս ամէնը ճշդելուց յետոյ, մտածեց, մտածեց գայլը, ու մի օր էլ որոշեց իր
ընկերների, բազմաթիւ այլ գայլերի հետ ճանապարհ ընկնել դէպի այդ նոր
երկիրը` դիւրին ապրուստի հեռանկարով ոգեւորուած:
Շուտով գայլը զգաց, որ այդ նոր երկրում բաւական դժուար է լինելու իր
գործը: Ինչպէս միշտ, այս անգամ էլ օգնութեան եկաւ Աղուէսը, որն իր
խորամանկութեամբ բարձր դիրքի էր հասել ու իր համար «խակ խաղող» չկար
այլեւս, ու դունչն ամէն տեղ հասնում էր:
- Լսիր, Գայլ եղբայր,- դիմեց Աղուէսը իր մօտ խորհրդի եկած Գայլին,- ճի՜շդ է,
որ դու ինձնից աւելի ուժեղ ես եւ գիշատիչ, բայց գիտես նաեւ, որ ես քեզնից
աւելի խելացի եմ, եւ միշտ, իմ խորամանկութեամբ յաղթել եմ քեզ: Հիմա դու
եկել ես այն երկիրը, ուր մենք պէտք է բարեկամներ լինենք, որպէսզի միացեալ
ուժերով կարողա-նանք ոչխարների այս հսկայ բանակի հախից գալ` ոչ թէ
նրանց ուտելով, այլ` աշխատեցնելով: Թող մեզ համար ձրիաբար աշխատեն,
մի կտոր հաց է` կը տանք էլի: Որպէսզի կարողանանք մեր նպատակին հասնել,
անհրաժեշտ է, որ երկուսս էլ ոչխա-րի մորթի հագնենք եւ, որպէս տեղացի
ոչխարներ, իբր գործից-բանից հասկացողներ, նրանց գցենք մեր ճանկը:
- Իսկ նրանք չե՞ն հասկանայ, որ մենք ոչխարներ չենք:
- Ի՞նչ պիտի հասկանան…, ոչ բերան ունեն, ոչ էլ բերաններում խոտ կայ, արօտավայրի տեղին էլ ծանօթ չեն, չգիտեն թէ ինչ գազաններով են շրջապատուած:
Մեր քաղցր լեզուից արբեցած, ուզե~ն, չ՚ուզե~ն մեր ճանկը կ՚ընկնեն:
- Հա~, լաւ ես ասում Աղուէս եղբայր, դու ինձնից աւելի խելացի ես ու խորամանկ,ասաց Գայլը,- աւելի լաւ է դրանց աշխատեցնել` քան թէ խժռել, թէ չէ ո՞ւր կը
հասնի` կե՜ր, հա կե՜ր…, վերջում ոչինչ չի մնայ ուտելու: Այսպիսով գոնէ կիմանանք,
որ յաւի-տեանս ոչխարներ ունենք, որոնք մեզ կը կերակրեն:
***
… Եւ այսպէս, ոչխարների մորթի հագած Գայլն ու Աղուէսը թեւները քշտած
գործի անցան: Գործարար ոչխարների տեսք առած, մի քանի օր յետոյ,
շքեղ ընդունարաննե-րում, բազմոցներին թիկնած, գրաւիչ ու բարեհամբոյր
ժպիտներները դէմքերին, հագը-կապը տեղին, սկսեցին յաճախորդներ ընդունել:
Իսկ ոչխարները գալի~ս էին ու գալիս: Գալիս էին ու ընկնում Գայլի ու Աղուէսի
սուր ճանկերի մէջ:
- Հա~, լաւ ես արել, որ եկել ես մեր երկիրը,- ասաց Գայլ-Ոչխարը` աշխատանք
գտնելու յոյսով իր մօտ եկած Մայր ոչխարին:
- Լաւը` լաւ, բայց դժուար է խոտի բանը, եղբայր հարազատ, եւ յետոյ, նախապէս
եկած ոչխարներն էլ իրենց համար տարածութիւններ են առանձնացրել,
ցանկապա-տել, ու չեն թողնում մեզ` իրենց ազգակիցներին արածել: Նոյնիսկ`
տարիներ առաջ, միեւնոյն արօտավայրից օգտուած ազգակիցներն անգամ երես
են թեքում մեզնից: Ես իմացայ, որ դուք լաւ արօտավայր ունէք, եւ աշխատանքի
դիմաց թողնում էք, որ աշխատաւորները արածեն:
- Ճի՜շդ ես իմացել,- ասաց ծպտուած Գայլը` աւելի հաստատուն տեղաւորուելով
բազկաթոռի մէջ,- պայմանը այսպիսին է, քոյր ոչխար, նախ` մի քանի ամիս
պիտի ձրիաբար աշխատես, համոզես մեզ, որ դու կարող ես քեզ վստահուած
գործը առաջ տանել:
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- Ինչպէ~ս թէ ձրի,- յուսահատ բացականչեց Մայր ոչխարը, հապա ո՞նց եմ
կերակրե-լու գառնուկներիս:
- Այո՜, այո~ ձրի…, իսկ գառնուկներիդ համար` մի անհանգստանայ, էստեղ, էս
հսկայ տարածութիւնը տէրեր ունի, գիտես էլի` առիւծները, վագրերը ու միւս
կենդանիները: Նրանք յատուկ արօտավայրեր են առանձնացրել մեզ նմանների
համար: Մինչեւ չ՚ապացուցէք, որ էս երկրի հալալ-զուլալ, հարազատ բնակիչներն
էք`ստիպուած էք օգտուել կառավարական արօտավայրերից:
- Որ այդպէս է` կարելի է փորձել,- կմկմալով պատասխանեց մայր-ոչխարը,
եւ յաջորդ օրն իսկ անցաւ աշխատանքի` հենց Գայլ-ոչխարի ընդունարանում:
***
… Գիշեր-ցերեկն իրար խառնած, աշխատում էր Մայր ոչխարը: Նուիրումը
սահման չ՚ունէր: Տէրը նայում էր, ժպտում, քաջալերում: Այսպէս անցաւ մի
քանի ամիս: Մայր ոչխարը յոգնած, հազիւ իրեն գցում էր գոմը եւ ախորժակ
էլ չէր ունենում իր նման-ների համար առանձնացուած խղճուկ արօտավայրից
օգտուելու:
Տեսնելով, որ տէրը չի մտածում իրեն վարձատրելու մասին, մի օր, համբերութիւնից դուրս ելած դիմեց նրան.
- Տէր իմ, ժամանակը չէ՞ արդեօք ինձ վճարելու:
- Օհօ~, շատ ես շտապում բարեկամ, շա~տ…, հազիւ չորս ամիս եղաւ աշխատելդ,
համբերիր…, դու դեռ քեզ չես դրսեւորել ինչպէս որ պէտք է, երկու ամիս եւս`
ես քեզ կը վճարեմ…
Անցաւ եւս երկու ամիս:
- Այսօր վեց ամիսը լրացաւ, յարգելի տէրս,- դիմեց մայր ոչխարը` իր նմանների
քրտինքով ուռճացած տիրոջը, որն արդէն գիրութիւնից հազիւ էր տեղաւորւում
բազկաթոռի մէջ:
- Ճիշդ է, բարեկամս, լրացաւ…, ես քեզ վճարելու եմ, բայց քանի որ նոր արօտավայրեր ստեղծելու համար զգալի դժուարութիւնների առջեւ ենք կանգնած,
ստիպուած եմ քեզ եւ քո ընտանիքին խոստացածս տարածութիւնից շատ աւելի
փոքր տարածու-թիւն յատկացնել: Ստիպուած ես եւս մէկ տարի դիմանալ:
- Ի~…ի~…ի՞նչ,- ապշած ու զարմանքից քարացած Մայր ոչխարը ուրիշ ոչինչ
չգտաւ ասելու, եւ միայն իր անզօր, թուլացած թաթերը առաջ պարզած` փորձեց
յարձակուել տիրոջ վրայ:
Բայց ի՞նչ իմանար խեղճ Մայր ոչխարը, որ դիմացինը` այդքան բարեհամբոյր
ժպիտով տէրը ոչ թէ ոչխար էր, այլ` գայլ, ոչխարի մորթի հագած գայլ:
- Դո՜ւ, ապերախտ անասուն,- բղաւում էր տէրը,- ես քեզ վեց ամիս աշխատանք
եմ տուել, պայմաններ ստեղծել քեզ համար, խորհուրդներ տուել, բացատրել
թէ ինչպէս օգտուել «կառավարական արօտավայրից», իսկ դո՜ւ, որպէս մի
ապերախտ անասուն, դեռ դժգոհո՞ւմ ես…
Գայլը չէր նկատել, որ բազկաթոռից վեր ցատկելիս ու անզգոյշ շարժումներ
անելիս, բացուել էին ոչխարի մորթու ծպտուած կոճակները:
- Լա~ւ…, լա~ւ…, տէր իմ,- փորձում էր արդարանալ Մայր ոչխարը` աչքը չկտրելով
տիրոջից,- ես…, ես էլի կը սպասեմ, բայց…, բայց չեմ հասկանում տէր իմ, իմ
օրինա-կան խնդրանքը այդքան ազդե՞ց ձեր վրայ, որ…, որ…, ներեցէք, սկսում
եմ ձեզ չճանաչել…: Ներեցէք, տէր իմ, բայց քիչ է մնում, որ ձեզ մեր դարաւոր
թշնամուն` գայլին նմանեցնեմ…
- Այո՜, այո՜…, ես կարող եմ գայլի նմանուել, երբ իմ ստորադասը փորձում է
բան խնդրել ինձնից: Իսկ քեզ` ներում չկայ…, դո՜ւրս այստեղից, դո՜ւրս, մէկ էլ
չ՚երեւաս…
Շուարած Մայր ոչխարը գլխիկոր դուրս եկաւ տիրոջ առանձնասենեակից`
այդպէս էլ չհասկանալով, թէ իր օրինական խնդրանքը ինչո՞ւ պիտի այդպէս
ազդէր տիրոջ վրայ, որ նա զայրոյթից պայթած` գայլի նմանուէր:
Այդպէս չհասկացան նաեւ իրենից յետոյ եկող բաւական թուով միամիտ
ոչխարներ եւս: Եւ նրանք, ինչպէս եւ ինքը, դառը փորձութիւնիղ յետոյ եկաւ
այն համոզման, որ հարկաւոր է յոյսը դնել միայն ու միայն սեփական ուժի վրայ:
Եւ այսպէս, յուսախաբ ոչխարները ժամանակի ընթացքում իրենց ուժերով,
իրենց գառների օգնութեամբ սկսեցին մացառուտներից մաքրել չոր ու
անապատ վայրերը, ջուր հասցնել հեռաւոր վայրերից, խոտ ու բոյս աճեցնել:
Որոշ ժամանակ անց բարիքը հոսեց նրանց «բնակարաններից» ներս եւ նրանց
կեանքը մտաւ բնական հունի մէջ:
***
…Ասում են, որ մինչեւ օրս էլ, ոչխարի մորթի հագած Գայլն ու Աղուէսը
շարունակում են իրենց ճանկը գցել միամիտ ոչխարների, ու առանց վարձատրութեան, եւ կամ էլ չնչին գումարով աշխատեցնում են իրենց օգտին:
Սակայն, գազանների եւ ընտանի կենդանիների մէջ արդէն սկսել են պտտուել
շշուկներ` մորթափոխ եղած գայլերի ու աղուէսների մասին:
Ասում են, որ պատահում է նաեւ հակառակը, մէկ-մէկ էլ իրական ոչխարներն
են գայլի մորթի հագնում:
Շար. Էջ 07
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Ազգ – Բանակ

Մոսկուայի Կարմիր Հրապարակով Հանդիսաւոր Քայլերթով Անցաւ
75 Հոգինոց Հայկական Զօրախումբը
Շքերթին ներգրաւուած է 15
հազար
զինուորական,
234
մարտական սարք, 80 ինքնաթիռ եւ ուղղաթիռ։ «Քորոնա»
ժահր համավարակին պատճառով՝ Յաղթանակի 75-ամեակին
նուիրուած զօրահանդէսը Մայիս

Մոսկուայի Կարմիր հրապարակին
մէջ իրականացուող Հայրենական
Մեծ պատերազմի յաղթանակի 75-րդ
տարեդարձին նուիրուած շքերթին
հանդիսաւոր քայլերթով անցաւ 75
հոգինոց հայկական զօրախումբը՝

9-ին չէր իրականացած եւ տեղափոխուած էր Յունիս 24։ 1945-ի
այս օրը նացիստական Գերմանիան
ջախջախած զինուորականներու
շարասիւնը հանդիսաւոր քայլերթով
անցաւ Կարմիր հրապարակով։

գնդապետ Աշոտ Յակոբեանի
գլխաւորութեամբ։ Այս մասին կը
տեղեկանանք Armenpress.am-էն։
Անոնք կը ծածանէին Թամանեան
խումբի մարտական եւ Հայաստանի
Հանրապետութեան դրօշները։

Մասնակիցները Իրենց Խնդիրը
Կատարեցին. ՀՀ Պաշտպանութեան
Նախարարը Զինծառայողներու
Քայլքը Բարձր Գնահատած է
5 սպայ ու զինուոր՝ գնդապետ Աշոտ
Յակոբեանի գլխաւորութեամբ՝
այսօր անցան Մոսկուայի Կարմիր
հրապարակով՝ ամբողջ աշխարհին
յիշեցնելով
Մեծ
յաղթանակի
գործին մէջ հայ ժողովուրդի ունեցած դերակատարման մասին,
նաեւ ներկայացնելով ներկայիս
հայկական պետութեան զինուած
ուժերու պատրաստուածութիւնը:

Այս մասին, Facebook-ի իր էջին մէջ
գրած է ՊՆ մամուլի խօսնակ Շուշան
Ստեփանեան՝ կից հրապարակելով
լուսանկարներ:
«Պաշտպանութեան նախարար
Դաւիթ Տօնոյեան մեր զինծառայողներուն քայլքը բարձր գնահատեց եւ նշեց, որ մասնակիցները
իրենց խնդիրը կատարեցին պատշաճ
մակարդակով»,- նշած է խօսնակը:

Քորոնա Ժահրի Հետքերով

Հայկական Արտադրութեան «Քորոնա»
Ժահրի Փորձարկիչները Պատրաստ Են
Առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեան այսօր ըսած է,
որ հայկական արտադրութեան
«Քորոնա» ժահրի հաստատման
PCR փորձարկիչները պատրաստ են:
Անոնք պիտի օգտագործուին
Առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ պետական պատուերով իրականացուող հետազօտութիւններուն համար:
«Ասիկա լուրջ յառաջընթաց է մեր
բժշկագիտութեան եւ հիմնարար

գիտութիւններու համար: Շնորհակալութիւն
կ՛ուզեմ
յայտնել
Մոլեկուլային
(մասնիկային)
կենսաբանութեան հիմնարկին`
փորձարկիչները մշակելու եւ
արտադրելու համար, ինչպէս նաեւ
պարէտատան` անոնց մշակման
համար անհրաժեշտ պարագաներն ու նիւթերը ձեռք բերելու եւ
Հայաստան ներածելու համար»,նշած է նախարարը:
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Քորոնա Ժահրի Հետքերով

Հայաստան Ժամանած է Ֆրանսացի
Բժիշկներու Երկրորդ Խումբը
Հայաստան ժամանած է ֆրանսացի
բժիշկներու նոր խումբը` վերակենդանացման մասնագէտ բժիշկ
Լորան Փափազեանի գլխաւորութեամբ:
Խումբը պիտի աջակցի հայ բժիշկներուն «Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարի
ծիրէն ներս:
Փրոֆէսոր Լորան Փափազեան
Մարսէյլի Նորտ բժշկական կենդրոնի
վերակենդանացման բաժանմունքի

ղեկավարն է, Մարսէյլի բժշկական
համալսարանի փրոֆէսոր եւ բժշկութեան ոլորտի յայտնի գիտնական:
Փափազեան
Ֆրանսայի
մէջ
«Քոչոնա» ժահրի դէմ պայքարի
առաջամարտիկներէն է:
Ժամանած բժիշկները այսօր առաւօտեան արդէն անցած են գործի
Երեւանի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ»
բժշկական կեդրոնին մէջ:

Ցեղասպանութիւն 100 + 5

Ցեղասպանութեան Կանխարգիլման Բանաձեւի Ընդունում ՄԱԿ-ի Մարդու
Իրաւունքներու Խորհուրդէն Ներս
22 Յունիսին Ժընեւի մէջ ՄԱԿ-ի
Մարդու Իրաւունքներու Խորհուրդի
43-րդ նստաշրջանի ժողովին
Հայաստանի նախաձեռնութեամբ
առաջադրուած Ցեղասպանութեան կանխարգելում բանաձեւը
(Resolution on prevention of genocide)
ընդունուեցաւ:
Բանաձեւը, որ աւանդաբար պիտի
ներկայացուի Հայաստանի կողմէն,
հիմնուած է Ցեղասպանութեան
յանցագործութիւնը կանխարգիլելու
եւ պատժելու տրամաբանութեան
վրայ: Բանաձեւը կը վերահաստատէ
համաձայնութեան այն դրոյթը, որ
պատմութեան բոլոր ժամանակաշրջաններուն մէջ ցեղասպանութիւնը մեծ կորուստներ պատճառած է մարդկութեան:
Բանաձեւը
համաշխարհային
հանրութեան
ուշադրութիւնը
կը սեւեռէ ցեղասպանութեան
յանցագործութեան վտանգի եւ
ժամանակակից աշխարհին մէջ

այս յանցագործութեան կրկնումը
բացառելու
գաղափարին
վրայ` ընդգծելով այդ սոսկալի
յանցագործութեան վերացման
ուղղութեամբ պետութիւններու
միասնական ջանքերու անհրաժեշտութիւնը:
2020 թուականին Հայաստանի
կողմէն ներկայացուած բանաձեւը
անգամ մը եւս կը վերահաստատէ գաղափարը, որ անցեալին
գործած ցեղասպանութիւններու
արդարացումը կամ անոնց ժխտումը կրնան նոր բռնութիւններու
յանգեցնել:
Բանաձեւի թարմացուած բնաբանը
ներառած է բազմաթիւ նոր դրոյթներ.
ի թիւս այլոց, ընդգծուած է այն
իրողութիւնը, որ ցեղասպանութեան
վտանգ կայ այն երկիրներուն մէջ,
ուր զանգուածային կերպով կը
խախտուին մարդու հիմնարար իրաւունքներն ու ազատութիւնները, կը
թիրախաւորուին եւ հետապնդուին

տոհմիկ, ցեղային, ազգային կամ
կրօնական փոքրամասնութիւնները:
Ուշադրութեան հրաւիրուած է
ցեղասպանութեան ազդակները,
ինչպիսիք
են
քաղաքական
գործիչներու կողմէն նշուած
խումբերուն հանդէպ ատելութեան
խօսքի տարածումն ու անոնց
իրական կերպարի աղաւաղումը:
Նշուած է ազգային, կրօնական եւ
տոհմիկ փոքրամասնութիւններու մշակութային եւ հոգեւոր
ժառանգութեան ու պատմական
յուշարձաններու պահպանման
կարեւորութիւնը:
Բանաձեւը կը վերահաստատէ, որ
ցեղասպանութեան կանխարգիլման
հիմնական տարրերէն է անցեալին
մէջ գործուած ցեղասպանութիւններու մասին ուսուցումը եւ զոհերու
յիշատակի յարգումը (memorialization), ընդգծուած է անցեալի մէջ
գործուած ցեղասպանութիւններուն
հետ կապուած վկայութիւններուն ու
արխիւային նիւթերուն պահպանման
անհրաժեշտութիւնը:
Հայաստանի կողմէն առաջադրուած
բանաձեւը կ’արտացոլէ հարցի
մասին ժամանակակից աշխարհին
մէջ տեղի ունեցող զարգացումներն
ու համահունչ է ՄԱԿ-ի կողմէն
նախանշուած գերակայութիւններուն:
Այսպէս, անդրադառնալով ՄԱԿ-ի
Կայուն զարգացման թիրախներուն`
փաստաթուղթը կ’ընդգծ է, որ
անոր 4-րդ նպատակը պէտք է
իրականացուի նաեւ անցեալի մէջ
գործուած ցեղասպանութիւնները
ուսուցանելու միջոցով:
Հայաստանի կողմէն ներկայացուած
փաստաթուղթը կը բարձրացնէ
համամարդկային նշանակութեան
հարցեր, կը դատապարտէ կանանց
եւ աղջիկներուն հանդէպ ցեղասպան

գործողութիւնները եւ անոնց որպէս
ցեղասպանութեան գործիք օգտագործելու արարքը:
Բանաձեւը կ’ողջունէ Հայաստանի
կողմէն նախաձեռնած «Ընդդէմ
Ցեղասպանութեան Կանխարգիլման»
երրորդ ընդհանուր ֆորումը, որ տեղի
ունեցած է Երեւանի մէջ 9 Դեկտեմբեր 2018-ին, նուիրուած՝ կրթութեան, մշակոյթի եւ թանգարաններու միջոցով ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման հարցին:
Յիշեցնենք, որ 2015 թուականին
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր Ժողովը իր 69-րդ
նստաշրջանին ընդունեց Հայաստանի կողմէն նախաձեռնած` 9
Դեկտեմբերը «Ցեղասպանութեան
Յանցագործութեան
Զոհերու
Յիշատակի Ու Արժանապատուութեան եւ այդ Յանցագործութեան
Կանխարգիլման Միջազգային Օր»
հռչակելու բանաձեւը:
Հայաստանի կողմէն ձեռնարկուող
այս քայլերը սերտօրէն փոխկապակցուած են Հայոց Ցեղասպանութեան ընդունման եւ անոր
ժխտողականութեան դէմ պայքարին,
որովհետեւ ցեղասպանութիւններուն
եւ մարդկութեան հանդէպ գործած
այլ ոճրագործութիւններու կանխարգիլման միջազգային օրակարգի
մաս կը կազմեն, որուն հիմնական
տարրերն են` անպատժելիութեան
դէմ պայքարը, ճշմարտութեան
վերականգնումը, ցեղասպանութեան հիմնարար պատճառներու բացայայտումը եւ վաղ
կանխարգելման ձեւաչափերու
հիմնումը:
Ցեղասպանութեան կանխարգելման
բանաձեւը ներկայ պահուն համահեղինակած է մօտ 60 պետութիւն:
Համահեղինակութեան համար երկու
շաբաթ եւս բաց պիտի մնայ:
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Պետական Ըմբռնո՞ւմ, Ժողովրդավարութի՞ւն, Թէ՞
Ամբոխահաճութիւն (populism)
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հ

Անձի մը միւսներէն վեր բարձրացումը
կ’արդարանայ, եթէ հասարակաց աշխատանքին
ան բերէ մղում եւ նկարագրի երաշխիք:
Զօրավար Շարլ տը Կոլ

այաստանի
ներկայ
անբաղձալի կացութիւնը եւ հակամարտութիւնները ըմբռնելու, դատելու,
զանոնք յաղթահարելու համար
եւ անմիջական կեանքի վերաբերող գնահատումներ ընելէ
առաջ, ըսելէ առաջ, թէ ո՞վ ճիշդ
է, ճիշդ ուղիի վրայ, օգտակար է երկրին եւ ժողովուրդին,
պէտք է մտածել բառերով եկած իմաստներու եւ անոնց հետեւանքներուն
մասին:
Ոչ ոք կրնայ տարբեր ձեւով մտածել, որ Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնը
հանդէս եկաւ ժողովրդավարութիւնը նուազուրդի ենթարկող ամբոխահաճութեան (populism) ալիքին վրայ, ժամանակաւորապէս բաւարարելով
դառնութիւնները: Թերեւս այդ անհրաժեշտ էր իշխանափոխութեան համար,
բայց, դժբախտաբար, ան ինքզինք պահելու համար մնաց նոյն շփոթ եւ
շփոթեցնող ամբոխահաճութեան հետեւանք պղտորութեան մէջ, չյանգեցաւ
պետական ըմբռնումի:
Ամբոխահաճութեան առաջնորդները եւ անոնց գործունէութիւնը հասկնալու
համար, պէտք է ուղղել շատ պարզ հարցում մը. անոնք իրապէս ժողովրդավա՞ր
են: Այսինքն ամբոխահաճութիւնը կրնա՞յ առարկայական ըլլալ, առաջնորդուիլ
անկողմնակալութեամբ, հաւաքական կեանքի բնականոնութեան համար
անհրաժեշտ արդարամտութեամբ: Անոնք կրնան ժողովրդավարական
պիտակով ներկայանալ, իրենք զիրենք համոզել որ այդպէս են, զանգուածը,
անմիջական դատումով, զիրենք կրնայ ընդունիլ որպէս այդպիսին:
Ինչո՞ւ չմտածել նաեւ, որ ժողովրդավարութեան իւրացումը ընտրանիի մը
կողմէ,- ուսումնական եւ դրամական սակաւապետութիւն (oligarchie),- կը
յառաջացնէ ժողովրդավարութեան այլասերումը:
Հանրութեան աչքին, նախնական անմիջականութեամբ, ամբոխահաճութիւնը
ժողովրդավարութիւն է, քանի որ, բնական հետեւութեամբ, ան իրապէս զինք
կը ներկայացնէ, իրեն կը ծառայէ: Կը մոռցուի պետական ղեկավարումի
ըմբռնումը, որ կը գործէ ստիպողութիւններով, ոչ երազներով, ոչ քմայքներով:
Այսինքն, ամբոխահաճութիւնը (populisme) իր նուազագոյնին վերածուած
ժողովրդավարութիւն է, որ ինքզինք կը սահմանէ եւ կը սահմանափակէ մէկ
առաւել մէկ քուէէն ստացուած-տրուած իրաւունքով, անգիտանալով կէսէն
մէկ պակասը:
Իրաւ ժողովրդավարութիւնը արժէք նուաճելու համար պէտք է շնչէ կէսէն
մէկ աւելիին եւ կէսէն մէկ պակասին կեանքով, միաժամանա՛կ: Կէսէն մէկ
աւելիի քուէներով ստացուած իշխանութիւնը կ’ըլլայ կէսի իշխանութիւն,
եթէ անգիտանայ միւս կէսը: Այսինքն, քուէարկութեան մը արդիւնքը
կ’անբարոյանայ, եթէ յանգի հոն, որ միւս կէսը կը կորսնցնէ ամէն իրաւունք:
Ամբոխահաճութիւնը իրաւունք կու տայ բարձր խօսողին, դժգոհութիւններու
եւ դառնութիւններու ալիքին վրայ կը մերժէ ամբոխէն տարբերուող ընտրանին:
Եւ հարկ կ’ըլլայ ուղղել պարզ հարցումը. ինչպէ՞ս կառավարել, ինչպէ՞ս
ղեկավարել, ինչպէ՞ս առաջնորդել պետութիւնը, երկիրը, ժողովուրդը:
Ամբոխահաճութիւնը ինք զոհն է ամբոխավարութեան (demagogy), որ
տեւաբար ինքնախաբէութեան դիմէ սիրողական միջոցներու (amateurism):
Այս տեսական թուացող մտածումներու լոյսին տակ պէտք է դիտել հայկական
իրականութիւնը, մասնաւորաբար՝ հայաստանեան, որուն նկատմամբ
առարկայական-իրատեսական մօտեցումով հասկնալու փորձ ընողը (ան
ըլլայ շարքային քաղաքացի, մտաւորական, կամ սփիւռքահայ) շփոթի կը
մատնուի:
Ժողովրդային դժգոհութեան եւ անարդարութիւնները սրբագրուած տեսնելու
ցանկութեան ալիքի վրայ հրապարակ եկած այսօրուան իշխանութիւնը,
այդ դժգոհութիւնը կառավարման վարդապետութիւն (doctrine) համարեց
եւ իշխանութեան վրայ մնալու միջոց: Ամբոխահաճութիւնը եթէ չյանգի

պետական-կառավարման աշխատանքի եւ մանաւանդ՝ քաղաքականտնտեսական-արդարադատական-դիւանագիտական դրական արդիւնքի,
որուն հիման վրայ քաղաքացիական կեանքը կը մտնէ բնականոն հունի
մէջ, տեւելու համար ստիպուած կ’ըլլայ հանրային կարծիքը զբաղեցնել նոր
եւ ցնցող նախաձեռնութիւններով: Մանաւանդ ինքզինք կը բանտարկէ
անհանդուրժողութեան պատերու ետին, որուն հետեւանքով կը ստեղծուի
հակաժողովրդավարական կառավարման «ով որ ինծի հետ չէ ինծի թշնամի
է»ի ոճը, աւելին, «ժողովուրդի թշնամի է»:
Ամբոխաճական (populist) այս վարքագիծի վերջին դրսեւորումը եղաւ
«Բարգաւաճ Հայաստան Կուսակցութեան» նախագահ Գագիկ Ծառուկեանի դէմ սկսած քրէական գործը: Շարքային քաղաքացին, բնական
ողջախոհութեամբ կը մտածէ, որ Հայաստանի իշխանութիւնները իրենց
երկու տարուան կառավարման ընթացքին, ոչ մէկ ձեւով անդրադարձան
Գագիկ Ծառուկեանի կողմէ կատարուած օրինախախտումին (քուէներու
գնում, կաշառք), եթէ եղած են անոնք, եւ միայն հիմա, վարչապետի եւ իր
կառավարութեան հրաժարականի պահանջէն անմիջապէս ետք, քրէական
յանցանքով կ’ամբաստանեն ենթական: Յանցանքի ճիշդ կամ սխալ ըլլալը չենք
քններ, այլ պահու ընտրութիւնը, որ անմեղ չէ, քաղաքական հաշուեյարդարի
բնոյթ ունի, ընդդիմախօսը լռեցնելու միտում, որ խօսքի ազատութեան
խախտում է:
Եթէ յիշողութիւնները չեն բթացած, պէտք է յիշել, որ ուսանողական ցոյցերու
օրերուն, նախարար մը սպառնացած էր ընդդիմադիր ղեկավարի մը, որ եթէ
շարունակէ զօրավիգ կանգնիլ ցուցարարներուն, իր դէմ քրէական հարց կը
յարուցուի:
Ամբոխահաճական \իշխանութիւնը դատական համակարգը կ’օգտագործէ
ժողովուրդին վրէժխնդրական ցանկութիւնները վառ պահելու համար, զայն կը
դարձնէ միջոց: Եթէ տրամաբանութիւնը այս ճամբով շարունակենք, կրնանք
հասկնալ, թէ ինչո՞ւ դատարաններու եւ դատաւորներու անկախութիւնը
կ’ուզեն հակակշռել:
Այսօր, Հայաստանի քաղաքական կեանքին մէջ, երեք իշխանութիւններու
(դատական, օրէնսդրական, գործադիր) տարանջատումը եւ անկախութիւնը
խախտած են: Քաղաքական իշխանութիւնը իրեն ենթարկած է օրէնսդիր
իշխանութիւնը, կ’ուզէ ենթարկել նաեւ դատական իշխանութիւնը, զայն
վերածել պատուէր կատարողի:
Յաջողութիւն եւ վերականգնում բառերով չեն սահմանափակուիր: Նոր
իշխանութեան,- արդէն երկու տարի,- եղած խոստումներու եւ ցանկութիւններու մեծագումար ներդրումներ չհասան Հայաստան: Լրատուամիջոցները կը
շեշտեն, որ երկրի միջազգային յարաբերութիւններու մակարդակը շատ ցած է:
Դեռ պէտք է խօսիլ պսակաձեւ ժահրի դիմաց նախ խիստ մակերեսային
վերաբերումի (կորոնավիրուսը ո՞ւմ շունն է, նրան պենցետներով կը հանենք)
եւ հետագային պայքարի թոյլ կազմակերպութեան մասին, որուն հետեւանքն
է այսօր համավարակի պարզած պատկերը:
Ամբոխահաճական կարգը պահելու համար արտակարգ վիճակի յայտարարութիւնը եւ երկարաձգումը միջոց է, իշխանութեան դէմ կարելի չէ խօսիլ,
խանգարել, իշխանափոխութիւնը վտանգ կը դառնայ երկրին:
Միակ դրական երեւոյթը խօսքի եւ մամուլի ազատութեան պահպանումն է:
Թէեւ խօսուածը եւ գրուածը նկատի չեն առնուիր, կամ անոնց կը հակազդեն
կամայականութեամբ եւ իշխանութեան ընձեռած միջոցներով:
Գագիկ Ծառուկեանը միակը չէ որ կը պահանջէ իշխանութեան փոփոխութիւնը: Թերթերուն մէջ, քաղաքական դէմքեր եւ վերլուծաբաններ, կը խօսին
այդ մասին: Բայց Գագիկ Ծառուկեան կուսակցութեան մը նախագահն է
եւ Ազգային Ժողովին մէջ քաղաքական երկրորդ ուժը, որ կրնայ իսկական
ապակայունացնող ըլլալ: Հետեւաբար հարկ էր զայն չեզոքացնել: Ինչո՞ւ
իշխանութիւնը մեղադրանքի թղթածրարը չբացաւ անցնող երկու տարիներուն,
եւ հիմա կը բանայ: Պարզ. ան պահանջած է իշխանութեան փոփոխութիւնը:
Ինչ որ ալ ըլլայ ուժերու դասաւորումը, արտակարգ վիճակի աւարտէն առաջ
կամ վերջ, պիտի խօսուի քաղաքական յաջողութիւններու եւ ձախողութիւններու, տնտեսութեան արդիւնքներու, աշխատատեղերու ստեղծման, եւ երկրի
ապահովութեան համար անհրաժեշտ կառոյցներու մասին: Հաշուեկշիռը
յամառօրէն հրապարակային պիտի ըլլայ, իրականութիւնները պիտի
չթաքցուին: Յուսախաբ զանգուածները պիտի լսեն այլ կանչեր:
Սիրողականը, ամբոխավարականը, ճառայինը, կիրքերու բաւարարման
խոստումները, պետական եւ կառավարական առաջնորդութեան ազդակ
եւ արժէք չեն:
Շար. Էջ 07
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Գայլն Ու Ոչխարները

(Ժամանակակից Հեքիաթ)
Սկիզբը Էջ 03
…Իսկ ոչխարները գալի~ս են ու գալիս: Եթէ
պատահեց, որ իրենց բախտից բարի մի ազգակից
հանդիպեց` ուրեմն չեն ընկնի գայլերի ու աղուէսների
գիրկը, ու, որոշ նե-ղութիւններից յետոյ, կը կարողանան իրենց համար արօտավայրեր ունենալ:
Իսկ թէ
ընկան ծպտուած գայլերի գրասենեակները, նրանց
քաղցր-մեղցր լեզուից արբե-ցած`կ՚ընկնեն նրանց
ճանկը ու ապագայի վառ յոյսերով տարուած,
երկա~ր-երկա~ր ժամանակ ձրիաբար կ՚աշխատեն

նրանց համար:
Այստեղ վերջանում է մեր հեքիաթը: Երկնքից
ընկնում է երեք խնձոր. Մէկը, որ որդնած է` Գայլերի
համար է, միւսը` միամիտ ու ազնիւ ոչխարների, իսկ
երրորդը` հեքիաթի հեղինակի, որ հաւատում է նման
հեքիաթների, որոնք, դժբախտաբար իրականութիւն
են:
Հեքիաթի հեղինակը համոզուած է, որ օտար
ուժերն ու ազգակիցները պէտք չէ, որ խանգարեն
«առուակից իրեն համար ջուր խմող ամլիկ գառին»,թող խմի, թող խմի` իրեն համար, թէ պէտք է` թող
արածի նաեւ…:

Պետական Ըմբռնո՞ւմ, Ժողովրդավարութի՞ւն...
Սկիզբը Էջ 06
Մեծ քաղաքագէտ ըլլալու կարիք չկայ, տեսնելու
համար, որ Հայաստանի լրատուամիջոցները
դատաւորներու, դատերու, ոստիկանականի
մնայուն թատրոն են, կարծէք, ինչպէս կ’ըսուի,
ամերիկեան սերիալներ են:
Որքա՜ն աւելի լաւ պիտի ըլլար, որ իշխանութիւն
եւ ընդդիմութիւն խօսէին համագործակցութեան,
աշխատատեղերու ստեղծման, կեանքի որակի
բարելաւման, հայրենադարձութեան եւ մշակոյթի
մասին:
Նաեւ՝ բնապահպանութեան: Չզբաղէին միայն
Սեւանով եւ ձկնարաններով, այլ նաեւ ամենօրեայ ապականումներով, փողոցները եւ մայթերը
կեղտոտող կճատներով, ճամբաներէն հոսող
ինքնաշարժներու նորոգութեան իւղերով եւ մուրերուվ:
Մանրուքներու դէմ պայքարի յաջողութեամբ կը
վերածնի վստահութիւնը:
Աքլորամարտերու աւարտին կարեւորը ոչ թէ
անհատներու յաղթանակը պիտի ըլլայ, այլ՝ երկրի
եւ ժողովուրդի:
Տարրական ողջախոհութեամբ հարց պէտք
է տալ, թէ ոչ իսկ երեք միլիոն բնակչութեամբ
30 .000 քառ.ք.մ. տարածութեամբ երկրի մը
համար, ի՞նչ բանի կը ծառայեն տասնեակներով
կուսակցութիւնները, իրենց ստացած քուէներու

չնչին տոկոսներով:
Ինքնահաճութեամբ եւ ամբոխահաճութեամբ ոչ
հայրենիք կը պահուի, ոչ ալ երկիր կը ղեկավարուի:
Փոխանակ զիրար քննադատելու եւ նշաւակելու,
եթէ մեծ ու պզտիկ կանգնէին հայելիին առջեւ եւ
իրենք իրենց հարց տային, թէ ի՞նչ ըրին եւ ի՞նչ
կ’ընեն ազգի եւ հայրենիքի ապահովութեան,
բարօրութեան եւ վաղուան համար:
Այսինքն՝ իրա՛ւ հաշուեկշիռ եւ իրա՛ւ հաշուետուութիւն:
Հայաստանի մէջ զարգացող տարակարծութիւնները (կ’ըսեն՝ տարաձայնութիւնները)
հասած են փոխադարձ անհանդուրժողութեան
եւ պառակումի: Անոնք կ’արտածուին նաեւ
կոտորակուած սփիւռք(ներ):
Այս բոլորը պերճանք՝ պատերազմական վիճակի
մէջ գտնուող մեր փոքրիկ երկրին համար:
Հայաստանի նախագահը, որպէս վերին բարոյական հեղինակութիւն, պիտի փորձէ՞, թոյլ
պիտի տա՞ն որ ան փորձէ, կարողութիւնները եւ
բարիկամեցողիւթիւնները համախմբել, որպէսզի
ազգը յաղթահարէ պառակտումը, մէկ կէսի
մնայուն դարձած պատերազմը միւս կէսին դէմ,
եւ իշխանութիւնները, այսօրուան եւ վաղուան,
նուիրուին ազգակերտ եւ ապագայակերտ աշխատանքի:
Ա՛յս, ներելի յոռետեսութեամբ, յոռեգոյնէն առաջ:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Հողից սովորեմ՝ գոհացնել մարդուն,
Հովից սովորեմ՝ զովացնել մարդուն,
Ծովից սովորեմ՝ խորացնել մարդուն,
Հասկից սովորեմ՝ զօրացնել նրան:
Ամպից սովորեմ՝ յոյս տալ մարդուն,
Խոտից սովորեմ՝ խոնարհուել նրան,
Խոփից սովորեմ՝ խոնարհել նրան:
Վազից սովորեմ՝ լիացնել մարդուն:
Օդից սովորեմ՝ առաքուել ձրի,
Ծաղկից սովորեմ՝ հիացնել մարդուն:
Հոգսից սովորեմ՝ մարդուն չլքել,
Յոյսից սովորեմ՝ հասնել նեղ օրուան,
Փորձանքի պահին որոնել նրան
Եւ վհատութեան մրուրից փրկել:
Կամքից սովորեմ՝ բարձրացնել մարդուն,
Խղճից սովորեմ՝ վեհացնել նրան,
Սիրուց սովորեմ՝ վերածնել նրան...
Լոյսից սովորեմ՝ արթնացնել մարդուն:
ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Մամլոյ Առցանց Լսարան -1Թուրքիոյ Մէջ Ատելութեան Հարցեր.
Հայկական Մտահոգութիւններ
Սկիզբը Էջ 01
«Թուրքիոյ Մէջ Ատելութեան
Հարցեր. Հայկական Մտահոգութիւններ» նիւթին
շուրջ շատ հետաքրքրական
տեսանկիւնէ զեկուցեց,
Պոլսոյ «Ժամանակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր՝
լրագրող եւ հասարակական
գործիչ Արա Գօչունեանը:
Զանազան
երկիրներէ
շուրջ 85 մասնակիցներով կազմուած առցանց
հարթակը ձեռնհասութեամբ վարեց՝ ծանօթ մտաւորական, Հայկազեան
Համալսարանի Հայագիտական Հանդէսի պատասխանատու խմբագիր եւ
նոյն համալսարանի Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն՝ Դոկտ.
Անդրանիկ Տագէսեան:
Մանրամասնութիւններուն կ՛անդրադառնանք:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Հեռակապով Հանդիպում Ունեցաւ
Եւրոպայի Հայոց Առաջնորդների Հետ
Սկիզբը Էջ 02
Այս կապակցութեամբ մասնաւոր քննութեան առարկայ դարձաւ Սուրբ
Հաղորդութեան բաշխման ձեւի հարցը։ Վերահաստատուեց, որ մինչեւ
նոր տնօրինութիւն պէտք է պահպանուի բաշխման աւանդական
եղանակը՝ ապահովելով առողջապահական բոլոր կանոնները։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը տեղեկութիւններ փոխանցեց համավարակի պայմաններում Հայրենիքում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից
իրականացուող սոցիալական, կրթական եւ առողջապահական ծրագրերի մասին։ Այս առիթով Նորին Սրբութիւնն իր գնահատանքը յայտնեց
այն թեմերին, որոնք իրենց նուիրատուութիւններով զօրակցել են Մայր
Աթոռի սոցիալական աջակցութեան ծրագրերին, ինչպէս նաեւ իրենց
երկրներում կազմակերպել օժանդակութիւն կարիքի մէջ յայտնուած
հայորդիներին։
Հայոց Հայրապետը մասնաւոր անդրադարձ կատարեց Միածնաէջ
Մայր տաճարի հիմնանորոգութեան եւ ամրակայման աշխատանքների
ընթացքին՝ գոհունակութեամբ տեղեկացնելով յունիսի 14-ին տաճարի
կենտրոնական գմբէթի խաչի օծման եւ տեղադրման մասին։ Նորին
Սրբութիւնն ընդգծեց, որ խաչի զետեղումը Տիրոջ օրհնութեան եւ
շնորհի նշան է, յոյս առկայ դժուարութիւնների յաղթահարման եւ կեանքի
բնականոն ընթացքի վերականգնման։
Զրոյցի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը պատգամեց հոգեւոր
դասին զօրացնել ազգային-եկեղեցական կեանքը թեմերում եւ
պատուիրակութիւններում՝ նպաստելով նաեւ ազգային ինքնութեան
անխաթար պահպանմանը եւ հայ համայնքների պայծառութեանը։ Հայոց
Հովուապետը կարեւոր նկատեց, որ եկեղեցականների հովուական
աշխոյժ աշխատանքի շնորհիւ իւրաքանչիւր հայորդի ներգրաւուի
համայնքային եւ եկեղեցական կեանքում՝ այդպիսով ամրապնդելով իր
կապը նաեւ Եկեղեցու, ազգի եւ հայրենիքի հետ։
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ՀՀ Նախագահը Ստորագրած է
«Սահմանադրական Դատարանի Մասին»
Օրէնքներու Փաթեթը
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան, ի
թիւս այլ օրէնքներու, ստորագրած է
նաեւ «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական
օրէնքին մէջ լրացումներ եւ փոփոխութիւն կատարելու մասին
օրէնքներու փաթեթը։
Այպիսով, Ազգային ժողովի նախագահի հրապարակման պահէն՝
Սահմանադրական
փոփոխութիւնները կը մտնեն ուժի մէջ,
Սահմանադրական դատարանի 3
անդամները պաշտօնանկ կ՝ըլլան,
իսկ Հրայր Թովմասեան չ՝ըլլար
դատարանի նախագահ:
Նախօրէին, Ազգային ժողովը երկրորդ
ընթերցմամբ եւ ամբողջութեամբ
ընդունեց «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւորներուն կողմէ
շրջանառութեան մէջ դրուած
Սահմանադրութեան փոփոխու-

թիւններու նախագիծը, որմով
կ՝առաջարկուէր վերաշարադրել
Սահմանադրութեան
213-րդ
յօդուածը։ Անիկա կը վերաբերի ՍԴ
դատաւորներու եւ նախագահներու
պաշտօնավարման կարգին։
Նախագիծով կ՝առաջարկուի 12
տարիէն աւելի պաշտօնավարած
դատաւորներու լիազօրութեան
ժամկէտը համարել աւարտած։
Նպատակը, ըստ հիմնաւորման,
2015-ի
Սահմանադրութեամբ
նախատեսուած ՍԴ ձեւաւորման
նոր տարբերակին կիրառումը ապահովելն է։

ՄԱՀԱԶԴ
Ալիս Սիմոնեան (Ծնեալ՝ Յուլիս 10, 1935ին,
Լաթաքիա, Սուրիա)
Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, քրոջ,
հօրաքրոջ, խնամիին եւ հարազատին՝ Ալիս Սիմոնեանի մահը,
որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 19 Յունիս 2020ին, յետ կարճատեւ
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի Երեքշաբթի, 30 Յունիս
2020ին, կէսօրէ ետք ժամը 12:30ին, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ մէջ, 500 S. Central Ave., ապա թաղումը՝ Hollywood Hills
Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:
Սգակիրներ՝
Զաւակը՝ Գէորգ եւ Լուսինէ Հալէպլեան եւ զաւակները՝ Նարեկ-Եղիա
եւ Արենի
Դուստրը՝ Սիւզի եւ Գաբօ Իսհակեան
Թոռները՝ Շաղիկ եւ Արփա Պահարեան եւ զաւակները
Սարին եւ Անտրէ Նազարեան եւ զաւակները
Եղբայրը՝ Փիեռ եւ Ասպետուհի Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Հրայր,
Հայկ եւ Շանթ
Եղբօր կինը՝ Զապէլ Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Պերճ, Սեդա, Արա
Եղբօր կինը՝ Անի Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Արա, Մարալ
Եղբօր կինը՝ Նուէր Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Մարիէթ, Սիլվա,
Ռիթա
Խնամին՝ Վահագն եւ Կարինէ Կիրակոսեան եւ զաւակները՝ Գայիանէ
եւ Էմիլ
եւ Համայն Հալէպլեան, Սիմոնեան, Իսհակեան, Շէօհմէլեան, Պասմաճեան, Եանըքեան, Աբրատեան եւ Ադամեան ընտանիքներն ու
հարազատները փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը
խնդրուի կատարել Armenia Fund–ին
(In memory of Alice Simonian, 111 N. Jackson Ave. Unit 205, Glendale,
CA 91206):

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

