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Ի խնդիր աւելի
համերաշխ, մարդկային
աշխարհի...
«Բիոլոգիական ԴԱԷՇ»-ի
սպառնալիքը
Դ. Մ.

Եւ ահա, այսպէս, սիրելի ընթերցող, իրանական «Նոռուզի» շեմին եւ սկսեալ վաղւանից մինչեւ 15
օր թեւակոխում ենք հարկադիր՝ ոչ
աշխատանքային փուլ:
Ու թեւակոխում ենք ամենեւին
այլ եւ եթէ կուզէք՝ չափազանց տարօրինակ պայմաններում, այսպէս
ասած՝ աշխարհակուլ կորոնավիրուսի համավարակին դէմ-յանդիման…:
Համաշխարհային մասշտաբներով ամէն երեւոյթ ու հասկացութիւն,
ահա, ստւերւած է կորոնայի համախտանիշով… Ամէն, ամէն ինչ՝
քաղաքական, տնտեսական, դիւանագիտական, աշխարհագրական,
հասարակական, մարդկային առօրէական կենցաղ ու յարաբերութիւն
արգելակւել, սահմանափակւել ու
մի խօսքով կերպափոխւել է: Խախտւել են մինչ այդ՝ թւարկած բոլոր
ոլորտներում առկայ չափանիշերի
ու օրինաչափութիւնների հաշւեկշիռն ու հաւասարակշռութիւնը…:
Ահաւասիկ, արեւմտեան թէ՛
արեւելեան կողմն աշխարհի գերտէրութիւնները եւ մասնաւորապէս
աշխարհը գլոբալացրած նէոլիբերալիզմը՝ ԱՄՆ-ն, Եւրոմիութիւնը,
ՆԱՏՕ-ն ու սրանց շրջանային արբանեակները այլեւս ի զօրու չեն
իրենց «ստանդարտ» խաղերը տալու՝
գէթ ժամանակաւորապէս աւելի
գերհզօր, աւելի առաջադէմ, աւելի
խաղաղասէր ու յատկապէս աւելի
ժողովրդավար երեւալու համար…
ընդամենը մի ինչ-որ կորոնայի
պատճառով ու ինչպէս ընդունւած է
ասել՝ չարիքից՝ բարիքին հասնելու
օրինաչափութեան
բերումով:
Ու բոլորը այժմ համախմբւում
են ՄԱԿ-ի եւ նրա հովանու ներքոյ
աշխատող՝ Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան
(ԱՀԿ) շուրջ, դիմագրաւել-յաղթահարելու-եթէ լինի այսպէս բնութագրել-«բիոլոգիական ԴԱԷՇ»-ին…:
***
Սիրելի ընթերցող, վստահ ենք
ու համոզւած, որ մեզ հետ միասին,
որպէս բազմահազարամեայ իրանական այս հողի ու յատկապէս իբրեւ
ամենահինաւուրց՝ իրանահայ համայնքի ազնիւ անդամ-քաղաքացի,
ամենայն զգօնութեամբ ու յանձնառութեամբ ցուցաբերելու ես տոկունութիւն ու համբերատար վերաբերմունք՝ հաւասարապէս թէ՛ անհատական, եւ թէ՛ ընտանեկան ու
քաղաքացիական-ընկերական մակարդակներում, որպէսզի որեւէ
կարգի ձախողութիւն եւ Աստւած
մի արասցէ՝ կորուստ նւազագոյնի
հասցւի:
Մաղթում ենք միաժամանակ,
որ մեր համայնքի եռեակ թեմերում
ապրող օրինապաշտ հայորդիները,
ինչպէսեւ՝ իրանական մեր երկրի
բազմաչարչար, սակայն մշտապէս
տոկուն ժողովուրդը եւ հարեւան,
բարեկամ ու հայրենական Հայաստանի ժողովուրդը եւ առհասարակ
համաշխարհային ընտանիքը ամենադոյզն կորուստներով ու վնասներով յաղթահարեն 3-րդ հազարամեակի ցայժմ ամենաահաւոր սպառնալիքը, ի խնդիր աւելի մարդկային,
աւելի միասնական ու աւելի համերաշխ աշխարհի…:
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Շնորհաւոր Նոռուզ
եւ խաղաղութիւն բոլորիդ
Սիրելի հայրենակիցներ
Նոր տարւայ – Նոռուզի – տօնական այս օրերին, երբ աշխարհը
կորոնավիրուսի առաջացրած համաճարակի պատճառով տագնապի է մատնւած, մենք աղօթախառն
ու անկեղծ զգացումներով շնորհաւորում ենք իրանցի մեր հայրենակիցներին եւ բոլորին մաղթում
առողջութիւն, յաջողութիւն եւ արեւշատ երկար կեանք։
Գիտենք, որ այս օրերին, կորոնավիրուսի պատճառով բոլորս
պարտադիր բանտարկւած ենք
մեր տներում, բայց գիտենք նաեւ,
որ մեր կառավարութիւնը իր ողջ
անձնակազմով, հնարաւոր բոլոր
միջոցներով աշխատում է ժողովըրդի տագնապահար վիճակը
մեղմացնել։

Մեր կոչն է մեր հայրենակիցներին՝
լինել զգոյշ եւ զգաստ, հետեւենք
մեզ տրւող ցուցմունքներին, թելադրութիւններին եւ յորդորներին, հեռու մնալ հաւաքներից եւ ամենից
կարեւորը աղօթենք. աղօթենք իրար

համար, մեր երկրի՝ սիրելի Իրանի
եւ իր ժողովրդի համար։ Աղօթքը
սիրելիներ բուժիչ եւ զօրացուցիչ
ուժ ունի եւ մեզ ամրապնդում է մեր
հաւատքի մէջ։
Այս մտածումներով կրկին անգամ շնորհաւորում ենք հոգեւոր
առաջնորդ Այաթօլլահ Ալի Խամենէիին, Հանրապետութեան նախագահին, պետական այրերին եւ ողջ
ժողովրդին, բոլորին մաղթելով նոր
ու նորոգեալ կեանք եւ աստւածային օրհնութիւն։
Շնորհաւոր Նոռուզ եւ խաղաղութիւն բոլորիդ։
Սիրով՝
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
18 մարտ 2020
Թեհրան

Տւեալներ՝ կորոնավիրուսի դէմ
պայքարի հարցով
- Իսլ. յեղափոխութեան առաջնորդը յայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դէմ պայքարի հարցով անհրաժեշտ է յարգել Առողջապահութեան նախարարութեան
եւ ազգային շտաբի նախաձեռնութիւնը՝ խուսափել ոչ-անհրաժեշտ ճամբորդութիւնից եւ ընդգըծել է թոյլատրելի չէ նման ճամբորդութիւններ:
- Իսլ. խորհրդարանի նախագահ
Ալի Լարիջանին առանձին նամակներ յղելով համաշխարհային Միջխորհրդարանական միութեանը եւ
աշխարհի զանազան երկրների
խորհրդարանների նախագահներին
(Շար. 8-րդ էջում)

Կորոնավիրուսային հիւանդութեան իրավիճակը եւ
կանխարգելիչ աշխատանքները՝
Հայաստանում, Արցախում, Ջաւախքում եւ
Ստամբուլի (Պոլսի) հայոց թեմում
-Հայաստանում
կորոնավիրուսով վարակւածների թիւը դարձաւ 84.
-Երեւանի Էրեբունի բժշկական
կենտրոնն անցել է աշխատանքային
յատուկ ռեժիմի
-Հայաստանում գործարկւում է
հեռավար կրթութեան հարթակ՝
heravar.armedu.am
-Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանը յայտնել է պատարագներն առանց
հաւատացեալների անցկացնելու մասին
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Եղէք զգոյշ եւ
առողջ...
«ԱԼԻՔ» - Համայնքում կորոնավիրուսի ներթափանցման կանխարգելմանն ուղղւած աշխատանքները ինչ խօսք՝ այս օրերին խոշորացոյցի տակ են առնըւած: Մեզ անընդմէջ տրամադըրւող պաշտօնական տեղեկատւութիւնը համայնքի գործադիր մարմիններից եւ յատուկ կեանքի կոչւած շտաբի կողմից տեղեկանքի
կամ հաղորդագրութեան տեսքով
վիճակագրութիւն են ներկայացնում, բայց այդուհանդերձ երէկ
մենք, որպէս լրատւամիջոց ինքներս հարցախոյզ անցկացրեցինք
մեր հայ հասարակայնութեան
շրջանակներում, պարզելու արդեօք կան վիրուսակիրներ կամ
կարանտինի մէջ գտնւող անհատներ: Իմիջիայլոց մեր հարցմանը
մասնակից ընտրեցինք սովորական քաղաքացիների (հայեր),
բժիշկների, հասարակական գործիչների, այսպիսով փորձեցինք
ամբողջական
պատկերացում
կազմել համայնքում տիրող իրավիճակից: Բարեբախտաբար, հարցումների արդիւնքում եւս, որեւէ
նոր դէպք չարձանագրւեց: Չնայած նման պատկերի արձանագըրմանը՝ այդուհանդերձ մեզ
տեղեկացրեցին, որ եղել է մէկերկու դէպք, երբ վիրուսակիրները
դիմել են բուժհաստատութիւն,
արդիւնքում հաստատւել է հիւանդութիւնը ու նախնական բուժումը
ստանալուց յետոյ, նրանք արդէն տանը մեկուսացւել են եւ
շարունակում են իրենց բուժումը:
Տայ Աստւած, որ առաջիկայում
եւս չարձանագրւի ծանր դէպքեր՝
եղէք շատ զգոյշ եւ առողջ:

Ներքին գործերի
նախարարութիւնը
հրապարակեց
Թեհրանի եւ
հիւսիսային
իրանահայութեան
նորընտիր
պատգամաւոր
Արա Շահվերդեանի
լիազօրագիրը

հնարաւոր տարածումը.- գրում է
Ջաւախք մեդիան:
-Շուշիի հիւանդանոցում մեկուսացւած երկու քաղաքացիների մօտ
կորոնավիրուս չի ախտորոշւել:
-Կարանտինային
միցոջառումներ Ջաւախքում: Չնայած Ջաւախքում
այս պահին կորոնավիրուսի դէպքեր
չեն գրանցւել, սակայն կիրառւում
են կարանտինային միջոցառումներ,
որոնց նպատակն է թոյլ չտալ վիրուսի

«ՅԱԿՈԲԵԱՆ» ընկերութեան
հերթական մարդասիրական քայլը
Կորոնավիրուսի դէմ պայքարող բուժանձնակազմն իրեն ապահով կը զգայ
նաեւ «ՅԱԿՈԲԵԱՆ»-ի արտադրած ու նւիրած հիգիենիկ ֆորմաներում
(Տես. 2-րդ էջում)

(Տես. 8-րդ էջում)
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ՀՅԴ-ն դադարեցրել է Արցախի
ընտրողների հետ փակ
տարածքներում հանդիպումները
«news.am» - Հաշւի առնելով Արցախի Հանրապետութեան տարածքում կորոնավիրուսի տարածման
հնարաւոր վտանգը, մտահոգւած
լինելով մեր քաղաքացիների առողջութեամբ՝
Հայ
Յեղափոխական
Դաշնակցութեան
նախընտրական
շտաբը որոշում է կայացրել ժամանակաւորապէս դադարեցնել փակ
տարածքներում ընտրողների հետ
հանդիպումները։ Այս մասին յայտնում են ՀՅԴ Արցախի կառոյցի գրասենեակից:
«Մենք կը շարունակենք կուսակցութեան նախընտրական ծրագիրն ու տեսակէտները ներկայացնել բացօթեայ փոքրաթիւ հան-

դիպումների, հեռուստատեսութեան,
ռադիոյի, տպագիր եւ էլեկտրոնա-

յին լրատւամիջոցների, սոցիալական
մեդիայի միջոցով»։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 3
Ի հետեւումն
աշխարհում տիրող տագնապահար
վիճակին,
կորոնավիրուսի
ստեղծած
համաճարակի
եւ
նրա առաջացրած
հետեւանքների եւ նկատի ունենալով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Վեհափառ
Հայրապետի կոչն ու Ազգային
Կենտրոնական վարչութեան Կրօնական ժողովի որոշումները, երեքշաբթի 17 մարտ 2020-ի առաւօտեան
թեմիս առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ
Ս. արք. Սարգսեանի հրաւէրով ազգային առաջնորդարանի դահլիճում
գումարւեց Կրօնական եւ Թեմական
խորհուրդների
դիւանների
եւ Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի պատասխանատուի համատեղ նիստ, որի ընթացքում առաջնորդ Սրբազան Հայրը որոշ բացատրութիւններ փոխանցեց ներկաներին եւ այնուհետեւ
հրաւիրեց Թեմական խորհրդի ատե-

նապետին, մինչ այժմ կատարւած աշխատանքների մասին ամփոփ կերպով զեկուցելու։
Պրն. Արամեանի զեկոյցից յետոյ
ժողովականները քննարկեցին կրօնական արարողութիւնների հետ
կապւած հարցերը եւ արւեցին հետեւեալ որոշումները.1-Երկարաձգել կրօնական արարողութիւնների չեղարկման ժամանակը ցնոր տնօրինութիւն։
2-Ս. Յարութեան Ճրագալոյցի առթիւ խիստ բծախնդրութեամբ պատրաստել տալ նշխար եւ Աւագ Շաբաթւայ ընթացքին եկեղեցիների Եկեղեցական խորհուրդների միջոցով
հասանելի դարձնել ժողովրդին։
3-Որոշւեց, որ մեր ժողովրդի զաւակների հասարակական ցանցերի՝
Instagram, WhatsApp, «Facebook»-ի
միջոցով հոգեւոր թեմաներով նիւթեր,
ս. պատարագ, հոգեւոր արարողութիւններ հասանելի դարձնել։
4-Կարեւորութեամբ
թելադրել
մեր ժողովրդի զաւակներին, որ
ննջեցեալների թաղման եւ հոգեհանգըստեան արարողութիւնների առի-

թով հեռու մնան հոգեճաշեր եւ հոգեպատառներ կազմակերպել, առաջն
առնելու կորոնավիրուսի տարածմանը։
5-Եւ վերջապէս կոչ ենք անում մեր
ժողովրդի զաւակներին, որ աղօթեն,
հաւատքով աղօթեն. յիշեցէք Քրիստոսի հետեւեալ խօսքը. «Ինչ որ
աղօթք անելով խնդրէք, հաւատացէք, որ կը ստանաք, եւ ձեր խնդրածը
կը տրւի ձեզ» (Մրկ. 11։24)։
Միշտ աղօթենք եւ դառնանք առ
Աստւած, որպէսզի իր հայրական
անհուն սիրով եւ ողորմածութեամբ
մեզ առաջնորդի իր կամքի համաձայն. յիշենք որ Նինւէի ժողովուրդը
շնորհիւ Յովնան մարգարէի ապաշխարութեան կոչերին, փրկւեցին կործանումից։
Աղօթենք մեր ժողովրդի համար,
որտեղ որ կայ, Իրանի, Հայաստանի, Արցախի եւ ողջ աշխարհի համար։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
18 մարտ 2020

«ՅԱԿՈԲԵԱՆ»
ընկերութեան հերթական
մարդասիրական քայլը
Կորոնավիրուսի դէմ պայքարող բուժանձնակազմն իրեն ապահով կը զգայ նաեւ
«ՅԱԿՈԲԵԱՆ»-ի արտադրած ու նւիրած հիգիենիկ ֆորմաներում
«ԱԼԻՔ» - Իրանի անւանի գործարար՝ Սմբատ Յակոբեանի մարդասիրական քայլով ու որոշմամբ՝ «Յակոբեան» արդիւնաբերական կենտրոնն իր հոսքագծերից մէկը յատկացնելու է համաճարակը կանխարգելող
յատուկ զգեստի արտադրմանը, ինչը հիւանդանոցներում
հարկաւոր է կորոնավիրուսի դէմ պայքարող բուժանձնակազմին:
«Ալիք»-ին պարզ է դարձել նաեւ, որ նախագիծն
այժմ գտնւում է նախապատրաստական փուլում, իսկ
այն շահագործման կը յանձնւի մարտի 27-ին: Ստացած տեղեկութեան համաձայն, նախագծի իրականացման համար նախատեսւած է դադարեցնել վերնաշապիկների արտադրագիծը, այն փոխարինելով հիգիենիկ
ֆորմաների արտադրման գծով:
Պրն. Յակոբեանը նոյն կապակցութեամբ մարտի
17-ին թւագրւած նամակով տեղեկացրել է Իրանի
Արդիւնաբերութեան նախարարութեանը կից տեքստիլ
արդիւնաբերութեան ենթաբաժնի վարչութեանը: «Յակոբեան»-ի նամակում նշւած է նաեւ հոսքագիծը շահագործման յանձնելուն անհրաժեշտ նիւթերի հայթայթման մասին, ինչի կապակցութեամբ
ընկերութիւնը
ակնկալում է նախարարութեան կողմից համապատասխան համագործակցութիւն:
Անւանի գործարար Սմբատ Յակոբեանը կարեւորել է
ներկայ պայմաններում բոլորի կողմից ցուցաբերւող անհըրաժեշտ համագործակցութիւնը եւ նշել, որ ընկերութեան
կողմից մատուցւելիք ծառայութիւնները կրում են բարեգործական բնոյթ եւ իրացւելու է անվճար:
Աղբիւրի համաձայն (նամակի) նախագծի մեկնարկա-

յին շաբաթւայ ընթացքում արտադրւելու է օրական աւելի քան 300 հիգիենիկ ֆորմա, իսկ երկրորդ շաբաթւանից
այն եռապատկւելով՝ հասցւելու է 1000-ի:

Իրա՛ւ Առաջնորդը
(Քրիստափոր Միքայէլեանի նահատակութեան
115-ամեակին առիթով)
Կախարդը, մարդակերտը, ցեղակերտը, հայրենակերտը կոչեցին զայն
իր ժամանակակիցները:
Այս կոչումներէն ո՞րն է իրականութեան ամենէն մօտն ու ամենէն յատկանշականը: Ո՛չ մէկը, ո՛չ
միւսները, այլ` բոլորը միասին: Կախարդ էր ան իր զօրութեամբ, մարդակերտ, ցեղակերտ եւ հայրենակերտ էր իր գործին կշիռով:
Ագուլիսցի վարժապետը, ծագումով խոնարհ, կեանքով հարուստ,
կամքով հզօր, առաջնորդ ծնած էր
եւ ո՛չ առաջնորդ դարձած: Ի՛նքն էր,
որ անձեւը ձեւի վերածեց եւ անկազմակերպը կազմակերպեց:
Քրիստափորէն առաջ հայ յեղափոխութիւնը տեսութիւն էր միայն,
Քրիստափորի հետ եւ Քրիստափորով դարձաւ գործ: Իրմով Յաւելեալ
արժէքի հարցը դարձաւ յաւելեալ
արեան հարց:
Դաշնակցութեան աւագ հիմնադիրը գրեթէ առանձինն կարողացաւ
Հայ Դատը դուրս բերել իր նեղ
շրջանակէն եւ զայն դնել աւելի լայն
շրջանակի մէջ: Առաւելաբար իր
անհատական
նախաձեռնութեան
շնորհիւ, Հայկական Հարցը պահելով
հանդերձ իր ազգային բնոյթը, դարձաւ միջազգային հարց:
Ինքն էր դարձեալ, որ զօրակցութիւն ստեղծեց Հայ Դատին ու ժողովուրդին հանդէպ` «Փրօ Արմենիա»-ն հիմնելով եւ անոր շուրջ
իր ժամանակի օտար կարկառուն
դէմքերէն շատերը համախմբելով:
Սերնդակիցներու վկայութեամբ,
Քրիստափոր առանց համազգեստի
զօրապետ մըն էր, ղեկավար մը,
կազմակերպող մը, բառին լիիրաւ
իմաստով: Չունէր պերճ լեզու, արտաքին փայլք ու շուք, բայց կազմակերպող էր: Փայլուն մարդիկ շատ
կան մեր շուրջ, եղած են ու պիտի
ըլլան, բայց կազմակերպող մարդիկ`
քիչ:
Անկաշառ էր, ուղղամիտ, հզօր ու
տիրապետող անհատականութեան
տէր: Իր խօսքը պատգամ էր, իր գործը` ուղեցոյց:
Քրիստափոր գիտէր ձեւը հակամարտ ու կենտրոնախոյս տարրերը
քով-քովի բերելու, շաղախելու նոյն

շաղախով եւ ստեղծելու ներդաշնակ միութիւն կամ միակամ ներդաշնակութիւն: Կիշխէր մարդոց վրայ
ո՛չ իբրեւ պետ, այլ` իբրեւ սրտակից
ընկեր, իր խօսքին կշիռով, անձին
հմայքով ու գործին փայլքով: Կիշխէր` առանց հրամայելու, թելադըրելով, աւելի ճիշտ՝ ներշնչելով:
«Փրօ Արմենիա»-ի շուրջ համախմբւած դէմքերէն Փիէր Քիյար
գրեթէ պիտի «հայանար» անոր մոգական ազդեցութեան տակ, զայն
«Մեր Քրիստափորը» կոչելով եւ
անոր անձէն, վարկէն ու հմայքէն
բաժին մը հանելով իր երկրին՝
Ֆրանսիայի եւ իր ժողովուրդին՝
ֆրանսացիներուն: Ի՛նքն էր` այս «հայացած» ֆրանսացին, որ 115 տարի առաջ,
17 մարտ 1905-ին նահատակւած
Քրիստափորի յիշատակին կը գրէր.
«… Այնուհետեւ, մօտիկ լինէր նա
թէ հեռու, ես ոչինչ չեմ ասել, ոչինչ
չեմ գրել, ոչինչ չեմ արել՝ առանց
հարցնելու ինքս ինձ, թէ ի՞նչ կը
մտածէր նա ա՛յս խօսքի, ա՛յս նախադասութեան, ա՛յս արարքի մասին»:
Ասիկա ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ`
դրոշմ: Հայ Քրիստափորին դրոշմը
ֆրանսացի «Քրիստափոր»-ին վրայ:
Դրոշմ ունենալ նախ, դրոշմ
փոխանցել` ապա: Ահա մեծագոյն
արժէքը կեանքի եւ գլխաւոր յատկանիշը իրա՛ւ առաջնորդ դառնալու:
Վ. ԱՒԱԳԵԱՆ
aztagdaily.com

Հրանտ Մելիք-Շահնազարեան.

«Սրանց չի կանգնեցնում
անգամ երկրում ստեղծւած
արտակարգ դրութիւնը»

«168.am» -«Ոսկանապատ» վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հրանտ
Մելիք-Շահնազարեանը «Ֆէյսբուք»եան իր էջում գրում է. «Երէկւանից
մերձիշխանական «Սիւիլնեթ»-ն ու
«Բաղրամեան 26» տելեգրամ ալիքը,
այսօր էլ իրեն բինզեսմեն յորջորջող
ոմն Ռուբէն Գրիգորեանի կողմից
ֆինանսաւորւող Armenia.im աղբակոյտը կեղծիք են տարածում, թէ իբր
կաթողիկոսը լքել է Հայաստանը:
Սրանց չի կանգնեցնում անգամ
երկրում ստեղծւած արտակարգ
դրութիւնը: Չի կանգնեցնում նոյնիսկ
հիմա, երբ բոլորը՝ անկախ քաղաքական հայեացքներից, պետութեան
շուրջ համախմբւելու եւ զսպւածութեան կոչեր են անում:
Իշխանութեան յետ փոխկապակցւած էս մանր ժուլիկները անդաւաճան են մնում երկիրը հիմքից քանդելու իրենց աւանդական գործելաոճին: Իսկ մեր երկրի տեղեկատւական անվտանգութեան համար
պատասխա-նատուները
անգամ
սրանց զսպելու փորձ չեն անում,

որովհետեւ իրենց ստացած հրահանգներն ու ինտելեկտուալ պոտենցիալը
բաւարարում
է
միայն
ընդդիմախօսների դէմ ֆէյքային
գրոհներ կազմակերպելով: Կանգնեցրէք էս չկայացած բիզնեսմենիկներին
ու իրենց ատելութեան քարոզը,
կանգեցրէք
ձեր
սիւիլնեթներին,
որի աշխատակիցներին արագօրէն
տեղաւորում էք պետական բարձրագոյն պաշտօնների: Եւ արագ
հերքէք էս զրպարտութիւնը, քանի որ
կաթողիկոսը Էջմիածնում է:
Յ.Գ. - Բոլորս յայտարարել ենք, որ
պատրաստ ենք այս իրավիճակում
լինել ձեր մէջքին, բայց եթէ շարունակէք բացասական ֆոն ստեղծել դաշտում, հաւատացնում եմ, դա պտտւելու է ձեր դէմ: Նոյնիսկ չկասկածէք»:
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Ինչպէս Լեւոն Տէր-Պետրոսեանն ու Հրայր Մարուխեանը
հանդիպեցին փարիզեան նեղ բնակարանում
Կին դաշնակացական գործչի Մարտի 8-եան պատմութիւնները

«yerkir.am»-Շաղիկ Մարուխեանի
փարիզեան փոքրիկ բնակարանում,
որտեղ երկտեղանոց մի բազմոց էր
միայն տեղաւորւում, հանդիպեցին
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանն ու Հրայր
Մարուխեանը եւ իրար կողքի նստեցին այդ բազմոցին:
Այս պատմութիւնը «yerkir.am»-ին
պատմեց ՀՅԴ Բիւրոյի աւելի քան 20
տարիների ներկայացուցիչ, Դաշնակցութիւնը 1990-ականներին Հայաստան բերած, ճակատագրի բերումով
1992 թ. հէնց նոյն Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի կողմից արտաքսւած ազդեցիկ քաղաքական գործիչ Հրայր
Մարուխեանի դուստրը՝ Շաղիկ Մարուխեանը: Շաղիկն այժմ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի անդամ է:
Կանանց միջազգային օրւայ՝ Մարտի 8-ի առիթով Շաղիկ Մարուխեանը յիշեց, իր ընտանիքի այն մթնոլորտը, որն իրեն՝ ընտանիքի կրտսեր
դստրիկին, կոփեց իբրեւ սեփական
դիրքորոշումն ունեցող անհատ ու
քաղաքական գործիչ:
1991-ի այն շրջանն էր, երբ ՀՀՇ-ն
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանին պէտք է
առաջադրէր ՀՀ նախագահի թեկնածու:
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրայր
Մարուխեանին Փարիզում յայտնեցին,
որ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը եւս այցով այնտեղ է եւ ուզում է տեսնել
իրեն: Առաջարկեց դստեր սենեակստուդիոյում հանդիպել, որտեղ Շաղիկն ապրում էր ուսման տարիներին:
Դուռը թակեցին: Շաղիկը բացեց
ու մի քանի ոտնաչափ սենեակ հրաւիրեց բարձրահասակ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանին, որի պարանոցին այն ժամանակ շարժումները սահմանափակող ֆիքսատոր կար:
Հայրիկն ու ՀՀ ապագայ առաջին
նախագահը նստեցին նեղլիկ բազմոցին: Մարուխեանն ասաց՝ ես իմ
աղջկանից գաղտնիքներ չունեմ, ՏէրՊետրոսեանն ասաց՝ գուցէ ես ունեմ:
Շաղիկն առաջարկեց՝ թէյը բերել ու
առանձնանալ խոհանոցում:
Խոհանոց կոչւածը սենեակի մի
անկիւնն էր՝ դռնով առանձնացւած,
որտեղ ակամայ կարելի էր լսել ամբողջ
խօսակցութիւնը:
«Նախագահական
ընտրութիւններից առաջ էր, երբ փորձում էին
համոզել Դաշնակցութեանը, որ միանայ Հայոց համազգային շարժմանը՝
մտնի ՀՀՇ-ի մէջ: Ես շատ լաւ յիշում եմ, որ ընդհանուր յայտարարի
չեկան, որովհետեւ Մարուխեանը փորձում էր համոզել, որ Դաշնակցութիւնը համահայկական կուսակցութիւն է

եւ ուժ է, որը որեւէ շարժման մէջ
մտնելու խնդիր չի դրել, ինքնուրոյն է:
Առաջարկում էր՝ համահունչ, միասին քայլելով գնալ, բայց ՀՀՇ-ի մէջ
մտնելու խնդիր չդնել, այլ, հակառակը, օգտւել Դաշնակցութեան հնարաւորութիւններից եւ թոյլ տալ, որ
Դաշնակցութիւնն իր պատկերացրած
ձեւով առաջ տանի իր գաղափարախօսութիւնը եւ օգտակար լինի ժողովրդին անկախութեան այդ առաջին
տարիներին: Այդ էր այդ օրւայ խօսակցութեան թեման եւ չեկան որեւէ յայտարարի, որից յետոյ եղաւ այն՝
ինչ եղաւ. նախագահական ընտրութիւններին Դաշնակցութիւնն ունեցաւ
իր առանձին թեկնածուն, ընտրւեց
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը, որից յետոյ
սկսւեցին կոնֆլիկտները, որովհետեւ
նա այդպէս էլ չընկալեց այն փաստը,
որ Դաշնակցութիւնը, որն ունէր այդքան ազդեցութիւն եւ ուժ Սփիւռքում,
պէտք է Հայաստանում լինէր առանձին քաղաքական միաւոր, առաւել եւս՝
ընդդիմութիւն իրեն»,-պատմեց Շաղիկ Մարուխեանը:
Տարաձայնութիւնները
Շաղիկի
հետ հայրիկն ինքն էր հրահրում՝
իմանալով որ նա կամ քոյր-եղբայրներից որեւէ մէկը այլ կարծիքի են,
կարծես մղում էր վիճաբանութեան,
որպէսզի գուցէ նաեւ այդ կերպ
սովորեցնի վիճելու ժամանակ արգումենտներ ներկայացնել, լսել հակափաստարկները. «Փոքրուց դա դրւած
էր՝ ինչ-որ ձեւով անպայման կարծիքն արտայայտել, լինել ակտիւ քաղաքացիական կեանքում: Մեծ սիրով
եմ յիշում հիմա, մի քիչ յուզմունքով՝
իմ եւ հօրս «հակասութիւնները»: Երբ
ես հասուն տարիքում էի, ինքն արդէն
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ էր,
յաճախ ճամբորդութիւնների մէջ էր
եւ այն քիչ ժամանակը, որ հասցնում
էր անցկացնել ընտանիքում, շատ
հարցերում մենք ունեցել ենք հակադիր կարծիքներ: Աւելի ուշ, երբ ես արդէն Փարիզում դարձայ դաշնակցական, կուսակցական հարցերի շուրջ
չէինք համաձայնում: Յաճախ շատ
բուռն էին մեր վէճերը. ես դա շատ մեծ
սիրով եմ յիշում»:
Մի առիթով վէճը հասավ նրան,
որ Շաղիկն ու հայրիկը գժտւեցին՝
դադարեցին խօսել իրար հետ. ասելիքը փոքրիկ թղթիկների վրայ գրում էին,
թողնում սեղանին, միւսը գալիս էր՝
կարդում:
Դա այն շրջանն էր, երբ 1988-ի
շարժման տարիներին Սիլւա Կապուտիկեանը եւ այլ մտաւորականներ

կոչ էին արել գործադուլներ չանել՝
բողոքել այլ կերպ, քանի որ գործադուլները թուլացնում էին հէնց
այն երկրի տնտեսութիւնը, որում բողոքաւոր մարդիկ եւս պէտք է ապրէին եւ դա լաւ տեղ չէր տանում:
Դաշնակցութիւնը միացել էր այս կոչին:
Երիտասարդ
սերունդը,
սակայն,
համաձայն չէր:
«Դաշնակցութիւնը ձայնակցել էր
այդ շարժմանը, որ, այո՛, մեզ անկախութիւնը պէտք է, բայց այնպէս
չանենք, որ երկիրը տնտեսապէս
վերջնականապէս քանդւի: Այդ ժամանակ մենք 18-19 տարեկան էինք
եւ բաւական բուռն էինք հակազդում,
որ՝ ո՞նց, մենք յեղափոխական կուսակցութիւն ենք, մենք, այո՛, պէտք է
կանգնենք ժողովրդի կողքին եւ
ժողովուրդն ինչ ասում է՝ պէտք է անվերապահօրէն պաշտպանենք: Եւ
այդտեղ ոչ միայն ես, այլեւ իմ
սերնդակից ընկերները, ունեցել ենք
վէճեր: Եւ ինքը մեծ սիրով էր մեզ
հետ նստում եւ բացատրում, որ
հարցը յեղափոխականութեան մէջ չէ,
հարցն այն է, որ, այո՛, մենք ժողովրդի
կողքին ենք, մենք քաջալերում ենք,
որ շարժումը թափ ստանայ, եւ,
ի վերջոյ, բոլորս գիտէինք, որ դա
տանելու է անկախութեան, որովհետեւ քաղաքական կոնտեքստն էր
դա թելադրում: Նա փորձում էր
բացատրել մեզ, որ Դաշնակցութիւնն
անվերապահօրէն կանգնած է ժողովրդի կողքին, բայց նաեւ իր պարտականութիւնների մէջ է մտնում
զգաստ պահել ժողովրդին եւ այն
խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել, օրինակ, գործադուլային ակցիաները երկրի ընդհանուր տնտեսութեան համար, որի մէջ յետոյ նոյն
ժողովուրդը պիտի խնդիր ունենայ,
մենք պարտաւոր ենք՝ որ-պէս կուսակցութիւն, զգաստացնել»,-պատմեց
Շաղիկ Մարուխեանը:
Շաղիկի պապիկը՝ Թորգոմ Մարուխեանը, երբեմն բացում էր Փետրւարեան ապստամբութեան քարտէզն ու ցոյց տալիս: Նա եւս մասնակից էր եղել բոլշեւիկների ապօրինութիւններին հակազդելու՝ դաշնակցականների այդ գործողութեանը: Հայաստանում Խորհրդային կարգերի
հաստատման հետ պապիկն այդպէս
էլ չհաշտւեց:
«Հայրիկս շատ էր բացակայում
տանից, բայց փոխարէնը միշտ մեր
կողքին էր պապիկս, որը Փետրւարեան
ապստամբութեան մասնակից էր եւ
Հայաստանից տարագիր՝ Թաւրիզ էին
տեղափոխւել, Իրանում էր ընտանիք
կազմել, դրա համար էր հայրիկս
Իրանում ծնւել, որից յետոյ բոլորով
տեղափոխւել էին Բէյրութ: Պապիկս,
ճիշտ է՝ շատ դրւագներ չէր պատմում,
բայց իր համար շատ կարեւոր էր, որ
բոլորս մեծանայինք այդ շնչով՝ մեր
դաստիարակութեան
հիմնաքարը
դրել է մեծ պապաս՝ ինչպէս իրեն
ասում էինք»,-յիշեց Շաղիկ Մարուխեանը:
Նա շատ, շատ անգամ է փորձել
մեծ պապային խօսեցնել, բայց
ոչինչ չէր պատմում Փետրւարեան

ապստամբութիւնից, որովհետեւ երբ
այդ ամէնը վերյիշում էր, յետոյ վատ
երազներ էր տեսնում:
«Ինքը երբեք չյարմարւեց Հայաստանից դուրս իր գտնւելուն, 20
տարեկանում տարագրւել էր, մահացաւ 82 տարեկանում՝ Բէյրութում,
երբեք չյարմարւեց. ո՛չ Իրանում էր
յարմարւել, ո՛չ Լիբանանում յարմարւեց:
Պատմում են, երբ նա առաջին անգամ
Հայաստան էր վերադարձել արդէն
մեծ մօրս հետ՝ 1971 թ-ին, եւ երբ յետ
էր վերադարձել, շատ ծանր սրտով էր
վերադարձել, որովհետեւ Սովետական
Հայաստանն իր համար ընկալելի
չէր: Ասում էին, որ վերադարձել էր ու
ասում էր՝ ես այլեւս չեմ գնայ, ինչքան
էլ, որ ինձ հարազատ է, ինչքան էլ, որ
իմ ընտանիքն է այնտեղ, որովհետեւ
պապիկիս եղբայրներն այստեղ են
եղել, միայն ինքն է դաշնակցական
ուղղութեամբ գնացել, Սովետական
Հայաստանի գաղափարին պապիկս
երբեք չյարմարւեց, իր համար այն էր
Հայաստանը, որն ինքը թողել էր, որի
համար ինքը պայքարել էր: Հնարաւոր է՝ այդ ամէն ինչը նաեւ անուղղակիօրէն մեր մէջ է անցել»,-ասաց
Շաղիկ
Մարուխեանը:
Կուսակցական լինել-չլինելու հարցը ընտանիքում երբեք չի դրւել,
ընդհակառակը, միշտ ասւել է, որ
պէտք է իմանան, որ Սփիւռքը ժամանակաւոր գաղթօջախ է, որ իրենց
տունը Հայաստանում է, որ ֆիդայիների արածը իզուր չի անցել:
Ընտանիքում այդ դաստիարակութիւնն է եղել, յիշում է Շաղիկ Մարուխեանը, իսկ դաշնակցական լինելու որոշումը եղել է անհատական եւ
դա չեն էլ քննարկել: Թէպէտ, սովորաբար, Սփիւռքում դաշնակցական ընտանիքների երեխաների համար
կուսկացական դառնալու հիմքը դըրւում է պատանեկան միութիւններով,
ՀՄԸՄ-ով, մշակութային տարբեր
միջոցառումներով եւ նաեւ դպրոցից
են ներարկում հայապահպանման
արժէհամակարգը:
Արդէն 1998-ին, երբ Շաղիկ Մարուխեանը, հայրիկի մահից յետոյ,
հաստատւեց Հայաստանում, նրա
համար անհասկանալի էր՝ ինչու են
Մարտի 8-ը նշում որպէս կանանց
մեծարման տօն. «Չեմ փորձում
ժխտականը գտնել այդ ամենի մէջ,
ուղղակի միակ խնդիրն այն է, որ
Մարտի 8-ի իմաստը կորել է այստեղ,
մոռացւել է՝ ինչի համար է այն Կանանց
իրաւունքների
պաշտպանութեան
միջազգային օր: Կնամեծարութեան օր
չէ, հակառակը, այն օրն է, երբ ամբողջ
աշխարհում տարիներ շարունակ
իրաւունքներից զուրկ կանայք ոտքի են ելել, իրենց իրաւունքներն են
պաշտպանել»:
Հայաստանում
հասարակական
տարբեր կազմակերպութիւններ կանանց իրաւունքների պաշտպանութեան ծրագրեր են իրականացնում
եւ, յաճախ, հանդիպում են հասարակութեան հակազդեցութեանը՝ ընկալւում են իբրեւ ընտանիքի գործերին
միջամտող, կանանց արժէհամակարգը
խաթարող խմբաւորումներ: Շաղիկ

Մարուխեանի համար հասկանալի է,
թէ ինչու է այդպէս. «Կանանց իրաւունքների պաշտպանութիւնը որեւէ
մէկի մենաշնորհը չէ, ցանկացած
իրաւունքի պաշտպանութեան գործընթացում պէտք է նկատի ունենալ
կոնտեքստը, որում դու պայքարում ես
եւ բարձրաձայնում ես այդ հարցերը
եւ քաղաքական իրավիճակը: Եթէ
դու որեւէ արհեստական օրակարգով
ես մտնում, այդ դէպքում այդ ամէն
ինչը դառնում է արհեստական եւ
առաջացնում է զգայնութիւն, առաջացնում է ռէակցիա, որը վնասում է
գործին: Ցաւօք, այսօր կանանց իրաւունքների պաշտպանութեան գործում այդպէս է արւում, որովհետեւ
կանանց իրաւունքների պաշտպանութիւնը բոլորիս նպատակն է.
նոյն Դաշնակցութիւնը, որ եղել է
ընկերվարական կուսակցութիւն, դեռեւս 130 տարի առաջւանից յստակ
նշել է իր ծրագրում, որ դա մաս է
կազմում իր անելիքների: 1918-ին
առաջին անգամ դաշնակցական կառավարութեան մէջ ունեցել ենք կին
դեսպան, խորհրդարանում 3 կին
պատգամաւոր, բացի կին գրողներից
ունեցել ենք նաեւ դաշնակցական
գործիչների կանանց ազդեցութիւնը
ամուսինների վրայ: Այդ ամէնը մեզ
բերում է այն եզրակացութեան, որ
մենք երբեք չենք թերագնահատում
կնոջը իբրեւ կուսակցութիւն եւ գաղափարախօսութիւն: Իրական կեանքում ես տեսնում եմ, որ այդ երեւոյթը,
այո, կայ, դա շրջանցել հնարաւոր չէ,
կայ երեւոյթը եւ պէտք է մատը դնել
վէրքի վրայ, բայց թէ ինչ ձեւով ենք
ուզում այդ վէրքը բուժել, այդտեղ է, որ
ես հարց ունեմ»:
Շաղիկ Մարուխեանը վստահ է,
որ կանանց իրաւունքների հարցը
բարձրաձայնելը բացարձակապէս ընտանիքի հարցերին միջամուխ լինել չէ,
այլ հակառակը՝ կամաց-կամաց հասարակութեանը բերել այն մտածողութեան, որ կինը եւ տղամարդը
տարբեր են, բայց ունեն հաւասար
իրաւունքներ:
«Շոկային գործառոյթներով չի կարելի, այդ ամէնը հակառակ ուղղութեամբ է գնում: Եւ հիմա մենք
տեսնում ենք այդ ծայրայեղական ֆեմինիստական շարժումները, որ ես
չգիտեմ ինչքանով են յաջողութեան
հասնում: Իսկ եթէ շատ աւելի խորքային,
հանգիստ վերլուծւած, կամաց-կամաց
հասարակութեան մէջ մտայնութիւն
փոխւի, կը գնանք ճիշտ ուղղութեամբ»,ասաց նա:
Շաղիկ Մարուխեանը աւանդական
արժէքները կնոջ իրաւունքի հետ
բացարձակ չի հակադրում. «Անկեղծ
ասած, ես կարծում եմ, որ դա էլ է կեղծ
օրակարգերից՝ հակադրել կանանց
իրաւունքը եւ աւանդական արժէքները: Թէ ինչքանով այդ աւանդութիւնները չափազանցւած են, խեղւած են, դա
ուրիշ հարց է, բայց աւանդութիւնը,
հայկական ընտանիքը եւ կանանց
իրաւունքը իրար հակադրել, չեմ
կարծում, որ ճիշտ օրակարգ է»:
ԱՆՆԱ ԲԱԼԵԱՆ

Ի՞նչ ազդեցութիւն կարող է ունենալ Իդլիբի վերաբերեալ
Պուտին-Էրդողան համաձայնագիրը Ղարաբաղեան ճակատում
Եւ այսպէս մարտի 5-ին Մոսկւայում Պուտինի եւ Էրդողանի միջեւ
կնքւեց հետեւեալ համաձայնագիրը:
Առաջին
Կողմերն ընդունում են սիրիական
բանակի եւ գրոհայինների շփման
սահմանագիծը մարտի 5-ի դրութեամբ:
Դա նշանակում է, որ գործնականում թուրքական ազդեցութեան գօտին Իդլիբի մարզում կըրճատւում է աւելի քան երկու անգամ:

Երկրորդ
Կողմերն ընդունեցին, որ անխափան պիտի գործեն ոչ միայն
Մ-5 մայրուղին, որը կապում է
Դամասկոսը Սիրիայի տնտեսական
մայրաքաղաք համարւող Հալէպի
հետ, այլեւ Մ-4 մայրուղին, որը կապում է Հալէպը Լաթակիայի հետ:
Վերջինը չափազանց կարեւոր է Դամասկոսի համար, քանզի Հալէպը
կապւում է ծովի նաւահանգիստների հետ:
Հաշւի առնելով, որ Մ-4 մայրուղին

անցնում է նաեւ թուրքական գօտու
միջով՝ կողմերը համաձայնել են այդ
մասում մայրուղու հիւսիսային եւ
հարաւային մասերում ձեւաւորել
6-ական կմ.-անոց անվտանգութեան
գօտի, որը պիտի համատեղ վերահսկեն ռուսական եւ թուրքական
ուժերը:
Երրորդ
Կողմերը
հաստատեցին,
որ
Ասադի բանակը կանգ է առնելու եւ
չի շարունակելու իր առաջխաղացումը, իսկ թուրքական կողմն էլ

խոստանում է վերահսկել գրոհայիններին, որպէսզի վերջիններիս զերծ
պահի Ասադի բանակի հնարաւոր
յարձակումներից:
Կրակի դադարեցումը ուժի մէջ է
մտնում ստորագրման պահից, իսկ
Մ-4 մայրուղու անվտանգ սպասարկման խնդիրը պէտք է սկսի գործել
մարտի 15-ից:
Եթէ կարճ ձեւակերպենք, ապա
Էրդողանը «մասնակիօրէն» կապիտուլիացիա
կնքեց
Մոսկւայում,
(Շար. 7-րդ էջում)
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Իրանում կորոնավիրուս համաճարակի տարածման լուրը հաղորդւած առաջին իսկ օրւանից
«Ա. Աւետիսեան» ազգային բուժարանի Խնամակալ մարմինը, տնօրինութիւնը, բժշկական անձնակազմը եւ բուժարանի աշխատակիցները, դիմորդների առողջութիւնը ապահովելու նպատակով,
հիգիենայի սկզբունքները հետեւելով ձեռնարկել է հետեւեալ աշխատանքները՝
- Տրամադրւել է հիգիենիկ պարագաներ՝ պաշտպանիչ դիմակներ,
միանւագ օգտագործման ձեռնոցներ եւ ախտահանող նիւթեր եւ
շեշտաւորւել է օգտագործման անհըրաժեշտութիւնը:
- Բուժարանի տարածքում առողջութեան ապահովում ստեղծելու
նպատակով, յատուկ սարքաւորումներով կատարւում է ամենօրեայ
ախտահանում:
- Բուժարանում փակցւել են
առողջապահութեան
սկզբունքների վերաբերեալ առողջապահական կենտրոնների եւ իրաւասու մարմիններից արդի տեղեկատւական յայտարարութիւնները:
- Կապ է հաստատւել առողջապահական հաստատութիւնների
եւ կենտրոնների հետ բժշկական
կանխարգելիչ նիւթեր եւ առողջապահական փաթեթներ ստանալու կապակցութեամբ:
- Բուժարանում աշխատող բժիշկներին եւ աշխատակազմին, բժշկական ուղեցոյցներ է տրամադրւել:
- Շեշտաւորւել է դիմորդների
կորոնավիրուսի նախնական քննութիւններ (թեստեր) անցկացնելու
անհրաժեշտութիւնը եւ առողջութեան ստուգումը, նախքան էնդոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա նաեւ
ատամնաբուժական ծառայութիւններ մատուցւելը:

- Բուժարանի տարրալուծարանի բաժնում կորոնավիրուսի
նախնական քննութիւններ (թեստեր) անցկացնելու ծառայութիւն է
մատուցւում, որը կորոնավիրուսի
վարակման
հաւանականութիւն
նկատւելու պարագային, հիւանդն
անմիջապէս ուղղորդւում է պատկան բուժկենտրոն, կորոնավիրուսի
յստակ եւ ստոյգ թեստաւորում
անցկացնելու համար:
- Անցած տաս օրերի ընթացքում
բուժարանը ակտիւօրէն աշխատել
եւ ամենօրեայ երեք հերթափոխով,
որը օրական 100-120 դիմորդներ
ստուգւել են ընդհանուր բժիշկների
(  ) پزشک عمومیմիջոցով, նաեւ
տարրալուծարանի բաժնում առօրեայ քննութիւնների (թեստեր) ծառայութիւններից բացի, օրական
ախտորոշւել են կորոնավիրուսով
վարակման հաւանականութեամբ
12 (ոչ-հայ) կասկածելի դէպք, որոնք
անմիջապէս ուղղորդւել են պատկան բուժկենտրոն կորոնավիրուսի
յստակ եւ ստոյգ թեստաւորում
անցկացնելու համար:
-Բուժարանիտարրալուծարանի
ծառայութիւնները մատուցւելու է
նաեւ Իրանական Նոռուզի արձակուրդների ընթացքում:
Յատկանշական է «Ա. Աւետիսեան» ազգային բուժարանի Խնամակալ մարմինը Թեմական խորհըրդի հետ խորհրդակցութեան եւ
համագործակցութեան
արդիւնքում, այս ծանր ճգնաժամային
իրավիճակում բժշկական անձնակազմի օգնութեամբ կարողացել է
հոգ տանել եւ օժանդակութիւն ցուցաբերել համայնքիս եւ բժշկական
լայն ծառայութիւններ մատուցել
դիմորդներին:
«Ա. ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ
ԲՈՒԺԱՐԱՆԻ
ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՄԱՐՄԻՆ
17 մարտ 2020
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Դաշնակցութեան թեկնածուները
ընտրողներին յորդորել են
չգայթակղւել անիրատեսական
խոստումներով
դըրւում են Արցախում, կարելի է
առաւել լայն ընդգրկմամբ նպատակաուղղել մեր ժողովրդի ու բնակավայրերի խնդիրների լուծմանը,իր խօսքում մասնաւորապէս նշեց
Ա. Սարգսեանը:

«yerkir.am» - Արցախում աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների
չափերը պայմանաւորւած են Հայաստանի
Հանրապետութիւնում
սահմանւած գործակիցներով, քանի
որ հայկական զոյգ պետութիւնները
ֆինանսա-տնտեսական միասնական դաշտում են գործում: Ուստի
անիրատեսական են այն խոստումները, որոնք վերաբերում են
աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների բարձրացմանը:
Այս մասին, մարտի 15-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի գիւղական համայնքի ընտրողների
հետ կայացած հանդիպմանն ասել է
Դաշնակցութեան կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրւած
Դաւիթ Իշխանեանը: Նրա ասութեամբ՝ այդուհանդերձ, առկայ ֆինանսական ռեսուրսներով՝ արդարացի վերաբաշխման ու յաւելավըճարների միջոցով հնարաւոր է
Արցախում աշխատավարձերն ու
կենսաթոշակները մօտեցնել նւազագոյն սպառողական զամբիւղի
շեմին: Ըստ Դ. Իշխանեանի, Դաշնակցութեան նախընտրական ծրագըրով աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների յաւելավճարների
համար նախատեսւող՝ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները հնարաւոր է ձեռքբերել պետական
կառավարման համակարգի կառուցւածքային բարեփոխումների
շնորհիւ՝ միաժամանակ սկզբունքայնութիւն ցուցաբերելով արդարացի ու համաչափ վերաբաշխման
գործընթացում:
Նախագահի թեկնածուն նկատում է, որ մէկ շնչի հաշւով

Ստեփանակերտում եւ Շուշիում
պետութեան կողմից յատկացւող
ֆինանսական միջոցների համեմատ՝ հանրապետութեան միւս բնակավայրերում պետական ներդրումները զիջում են շատ յաճախ
կրկնակի, մի շարք դէպքերում
էլ՝ մէկ շնչի հաշւով սահմանւած
միջին ցուցանիշից: Խնդրի լուծումը
Դաշնակցութիւնը տեսնում է արցախեան բնակավայրերի զարգացմանը նպատակաուղղւած ֆինանսական յատկացումների համաչափութեան պահպանման համատեքստում:
Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների
բարձրացմանը, ապա ՀՅԴ Արցախի կառոյցի Մարտակերտի
կոմիտէի ներկայացուցիչ, ԱԺ
պատգամաւորի թեկնածու Ալիկ
Սարգսեանը, Դրմբոնի բնակիչներին յորդորեց չգայթակղւել անիրատեսական խոստումներով, քանի
որ հնարաւոր չէ այդ գործընթացը
դիտարկել Հայաստանից առանձին:
Բացի այդ, Դաշնակցութեան պատգամաւորի թեկնածուն ընտրողներին կոչ արեց ուշադրութիւն
դարձնել այն հանգամանքին, թէ
արդեօք բոլոր քաղաքական ուժերը,
որոնք իրենց նախընտրական
ծրագրում եւ խոստումներում
աշխատավարձերի, կենսաթոշակների բարձրացում եւ այլ սոցիալական աջակցութիւններ են խոստանում, ունեն այդ ռեսուրսները:
- Մինչդեռ Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան համահայկական
կառոյցի մեծ ներուժն ու հնարաւորութիւնները, որոնք շարունակաբար ու անշահախնդիր ներ-

Դաշնակցութեան
թեկնածուների հետ հանդիպմանը Գետաւանի
ընտրողները բարձրաձայնեցին, որ
լուրեր են շրջանառւում առ այն,
որ ներկայումս ՀՅԴ-ն իր արցախեան ծրագրերի հետագայ ճակատագիրը պայմանաւորում է համապետական
ընտրութիւնների
արդիւնքով: Հերքելով այդ տեղեկութիւնները, նախագահի թեկնածու Դ. Իշխանեանը նշել է, որ
անկախ քաղաքական հանգամանքներից, Արցախի հետ կապւած ծրագրերը՝ եղել եւ մնում են ՀՅԴ
առաջնահերթութիւնների շարքում:
Ընտրութիւններն ընդամենը միջոց
են կուսակցութեան համահայկական հնարաւորութիւններն ու
ներուժն առաւել ընդգրկուն ծաւալով ու արդիւնաւէտ ծառայեցնելու
Արցախեան հիմնախնդրի կարգաւորման գործին եւ Արցախի
պետականութեան ամրապնդմանը:
Գետաւանում կայացած հանդիպումից յետոյ, նախագահի թեկնածու Դ. Իշխանեանը եւ պատգամաւորի թեկնածուներ՝ Լեռնիկ
Յովհաննիսեանը, Արմինէ Յարութիւնեանը եւ Ալիկ Սարգսեանը,
ընդառաջելով մարտական հերթապահութեան ժամանակ վիրաւորում ստացած նախկին պայմանագրային զինծառայողի՝ իրենց հետ
հանդիպելու ցանկութեանը, այցելել
եւ հետաքրքրւել նրա առողջական
ու սոցիալական խնդիրներով:
Յաւելենք նաեւ, որ օրւայ
ընթացքում Դաշնակցութեան թեկնածուները հանդիպումներ են
ունեցել եւ նախընտրական ծրագիրը ներկայացրել՝ Մարտակերտի
շրջանի Կոճողոտ, Վերին Հոռաթաղ, Հարգոմեր, Չափար եւ Պօղոսագոմեր համայնքներում: Բոլոր
գիւղական բնակավայրերում, հանդիպումներից առաջ, թեկնածուները նախ ծաղիկներ են խոնարհել Արցախեան գոյամարտում նահատակւած ազատամարտիկների յուշակոթողներին եւ յարգանքի տուրք մատուցել Նրանց
յիշատակին:
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ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ-135

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 59 (23530)

Առաւօտ
Այսօր դու քաղցր ես նայում, առաւօ՛տ,

(1885-1920)

Եւ դիւթական է համբոյրը քո զով,

Ծննդեան 135 եւ մահւան 100-ամեակ

Ու գինով եմ ես մի նոր երազով…

Լաց, լաց, իմ մուսա, մարդիկ չլացին

Ելնել ճանապարհ, խնդուն հեռանալ,

Անյայտ ընկածին...

***

Եւ լայն է բացւած հեռուն արեւոտ,

«...Տէրեանն ապրեց ընդամենը 35 տարի՝ թողնելով գրական հսկայական ժառանգութիւն,
քաղաքական-հասարակական գործունէութեան նշանակալի յետագիծ։ Նրա ֆիզիկական
գոյութիւնը 35 տարի է, հոգեւոր գոյութիւնը՝ առայժմ մէկ դար։ Այսուհետեւ էլ ամէն տարւայ
հետ նրա կերպարը նոր գոյնով է բացւելու»:
ՍԵՐԺ ՍՐԱՊԻՈՆԵԱՆ
գրականագէտ

Զւարթ եւ թեթեւ թափառել ազատ,
Եւ ո՛չ հայրենիք, ո՛չ տուն ունենալ,

Օտա՛ր դաշտերում, պաղ կեանքերի
մէջ

Ո՛չ անուն, ո՛չ զէնք, ո՛չ փառք, ո՛չ արծաթ…
Սիրել ու կրկին սիրել խնդագին,

Ընկնում են անվերջ,

Փայփայել քնքուշ, լինել հարազատ,
Հեռանա՜լ, դառնա՜լ կրկին ու կրկին,

Վաղաժամ մեռնող թերթերի նման

Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Անհուն աշխարհում բացսիրտ եւ ազատ։

Թափւում են անձայն...

Կար մի երգ հեռաւոր աշխարհում,-

Ողջունել սիրով անց ու դարձողին,

Դու այն երգն ես կրկնում հեռաւոր –

Օրհներգել կեանքը, աշխարհին ժպտալ,

Նոցա արիւնից կը վառւի մի օր

«Ես սիրում եմ, դու ինձ չես սիրում,

Հարազատ լինել ջրին ու հողին

Վրէժն ահաւոր,

Եւ հին են քո խօսքերը բոլոր…

Եւ անհուն սիրով սիրել ու գթալ…

Նոցա խօսքերը նորից կը հնչեն,

Մութ յաւերժութեան դառնութիւնն զգալ,-

Կռւի կը կանչեն...

Եւ այն վալսը՝ «Անդարձ ժամանակ»,

Եւ թախծել անհուն եւ անչար լինել,-

Ծառուղին՝ ամայի պուրակում,

Մեռնող մանկան մօտ դառը հեկեկալ,

Կը լինի մի օր՝ զայրոյթը կարող,

Ե՛ւ գիշեր, ե՛ւ համբոյր, ե՛ւ լուսնեակ.

Բաց շիրմի առաջ ողջ կեանքը օրհնել…

Երկինք, ծով ու հող...

Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմութիւն…

Մեռնել անտրտունջ հնազանդութեան
Մեղմագին երգով, ժպիտով քնքուշ. -

Լաց, լաց, իմ մուսա, մարդիկ չլացին

Պտտւի՛ր, պտտւի՛ր, կարուսել,

Զգալ, որ ողջը հեքիաթ է միայն,

Անյայտ ընկածին,

Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Ցնորք է անվերջ, երազ է անուշ…

Յայտնութիւն

Ե՛ւ քո երգերում, ե՛ւ տխուր լացում
Կոչիր հատուցում։

Գարնան անուշ աղմուկով,

Պարում են խելագար խնջոյքում,

Գարնան երգով դու եկար.

- Ով կուզէ՝ թող գաղտնիքն իմանայ,-

Փայլով, փառքով ու շուքով,

Ոչ վե՛րջ կայ, ոչ ըսկի՛զբ այս երգում,-

Լուսաբացին

Խնդութիւնով խելագար….

Երէկ՝ ես, այսօր՝ դու, վաղը՝ նա…

Լուսաբացին նա բարձրացաւ կախաղան

Աքսորավայրում

(Արեւածա՛գ, օ՜ , արշալոյս արիւնոտ)։

Լուռ է գիշերը։ Սառոյց է ու ձիւն...

Սիրտըս անուշ խոցեցիր

Պտտւի՛ր, պտտւի՛ր, կարուսել,

Կանգնած էին զինւորներն ու քահանան,

Պաղ լռութիւնը մռայլ է ու չար.

Արեւավառ քո սրով,

Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Գունատ ու լուռ կանգնած էին նրա մօտ...

-Զարթի՛ր, ըղձալի գարնան շառաչիւն,
-Պայթի՛ր, փոթորիկ, կարող ու պայծառ։

Սեւ օրերս այրեցիր
Գեղեցկութեամբ ու սիրով։

Ծեր քահանան ոչ մի աղօթք չէր յիշում

Երբ կեանքը սուր փշերով

(Սիրտը նրան շշնջում էր՝ անիծի՜ր),

Լուռ է երկիրը։ Երկինքը ամպոտ.

Սիրտս լիքն էր մութ մէգով,

Երբ կեանքը սուր փշերով

Լուսածագի ծիրանավառ մշուշում

Մէկը թախծագին նայում է հեռուն,

Սիրտս թոյլ էր ու տկար,-

Կարիւնոտէ քո հոգին,

Ցայտում էին ճաճանչները ցան ու ցիր...

Մէկը կանչում է. «Զարթի՛ր, առաւօտ»,

Գարնան անուշ աղմուկով,

Յիշի՛ր, որ սուրբ յուշերով

Գարնան երգով դու եկար…

Շղթայւած ես դու մէկին։

Ու շղթաներով աղմուկ է հանում...
Մռայլ սպան լուռ շրջում էր աջ ու ձախ
(Արդեօք յիշե՞ց նա իր մօրը հեռաւոր),

Ու մի արձագանգ... գիշեր է ու ձիւն...

Երբ մենք հեռու կը լինենք,

Գունատւում էր սեւ գիշերը եւ ուրախ

Հանգիստ ննջում է մռայլ շրջական,

Կարուսել

Երբ կանջատւենք առյաւէտ,

Արեգակն էր ոսկեզօծում սար ու ձոր...

- Շողա՛, վրէժի մահաբեր դաշոյն

Պտտւի՛ր, պտտւի՛ր, կարուսել,

Յիշի՛ր, որ կայ սրբազան

Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Հանդիպումի արահետ։

-Հնչի՛ր, փոթորիկ ժողովրդական...
Լուսաբացին նա բարձրացաւ կախաղան
(Արեւածա՛գ, օ՛, արշալոյս արիւնոտ),

Այս պաղ աշխարհում
Այս պաղ աշխարհում ես տեսայ միայն

Հեքիաթ էր, եւ հմայք, եւ անծիր

Յիշի՛ր, որ երբ մի անգամ

Կանգնած էին զինւորներն ու քահանան,

Խնդութիւն մշուշում վարդագոյն,

Մահին յաղթեց խնդագին,

Գունատ ու լուռ կանգնած էին նրա մօտ...

Դու նենգոտ քնքշութեամբ ժպտացիր

Էլ չի կարող մոռանալ

Արեւոտ ժպիտով իմ հոգուն…

Ակնթարթն այն մեր հոգին։

տառապանքի լաց,
Եղբայրների տեղ ես հանդիպեցի չար
ոսոխների.

***

Սիրոյ խօսք, եւ համբոյր, եւ խոստում…

Քո խօսքերը սրբազան

Գայլերն են ոռնում... քամին է շաչում...

- Արբեցէ՛ք այս անուշ համերգում,-

Չեն խաւարիլ խաւարում,

Կալանաւորը նայում է հեռուն -

Արդեօք մենք, թէ՝ խօսքերն են ստո՞ւմ,

Շուրջը, շուրջը ամէն ինչ

Մարդիկ լռել են, պատերն են լռում,

Արդեօք մենք, թէ՝ աշխարհն է երգո՞ւմ։

Կերգէ անդարձ քո հեռուն։

Անվերջ ու անվերջ շղթան է հնչում։

Եւ դորա համար իմ դէմքը երբեք զւարթ
չժպտաց,
Եւ դորա համար դահիճ խոհերի ես
դարձայ գերի։
Երբ ես կամեցայ ոսկէ արեւի շողերը
գրկել,

Պտտւի՛ր, պտտւի՛ ր, կարուսել,

Դու կը լինես իմ հոգում,

Կարծես թէ քամին նոցա է կանչում,

Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Դու ամէն տեղ կը լինես,

Քամին պատմում է նրան մի գաղտնիք,

Որպէս քաղցր մի խոկում,

Գայլերն են ոռնում, լռել են մարդիկ,

Ե՛ւ անմարմին, եւ՛ անտես։

Անվերջ ու անվերջ շղթան է հնչում։

Կար հեռու մի երկիր թովչական,

շղթայեցին,
-Ինձ կեանքի քնքուշ գուրգուրանքներից
մարդիկ են զրկել,
-Իմ սիրտը մարդիկ անգութ ու մռայլ

Արեւ էր ոսկեղէն աշխարհում.
Շողացին, ժպտացին -էլ չկան,

Մեզ ամէն ինչ այս երկրում

Քամին քուն մտած մարդկանց է կանչում,

Էլ չկան պատրանքները սիրուն։

Հմայում է եւ խաբում,

Ահաւոր քամին դռներն է թակում,

Բայց կայ անհաս մի բերկրում,

Գալարւում, լալիս, անվերջ հեկեկում,

Հրաշք-անկարծ հանդիպում…

Անվերջ ու անվերջ շղթան է հնչում...

Ե՛ւ թախիծ, ե՛ւ տրտունջ, ե՛ւ տանջանք,

Մարդիկ նենգամիտ խոնաւ նկուղում ինձ

չարութեամբ լցրին։
Ես որոնում եմ ինձ նմաններին - իմ
ընկերներին,
Ես որոնում եմ նոցա, որ զրկւած, թշւառ են
ու խենթ,

-Դո՞ւ ես այն, թէ՝ աշխա՞րհն է լացում. –
Երբ կը լինենք մենք հեռու,

Քնած են մարդիկ, գայլերն են ոռնում,

-Եկէ՛ք, խորտակենք այս կապանքները, որ

Անվերադարձ եւ օտար,

Քամին է թակում դռները մարդկանց,

մարդիկ դրին,

Հեռաւոր օրերի հիացում…

Յիշի՛ր, որ ինձ մի անգամ

Բորբոքիր, վառւիր, ազատութեան բոց,

Պտտւի՛ր, պտտւի՛ր, կարուսել,

Յաւերժաբար դու գտար…

Զարթնեցէք, մարդիկ, գայլերն են գոռում...

Խաւարիր, խաբուսիկ անրջանք,

-Եկէք, ձեր սրտում ես կը հրդեհեմ
հատուցումի տենդ...
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Կորոնավիրուս
Անցեալում էլ եղել են շատ բարդ
հիւանդութիւններ,
Որի պատճառն է եղել տարբեր
վիրուսներ
Եղել է մերս, սարս ու անֆուլանզա
Եղել է թոքախտ, տիֆուիտ ու աբուլա,
Բայց հիմա եկել է այս նոր վիրուսը,
Որ կտրել է բոլոր ժողովրդի յոյսը
Այս վիրուսը կոչւում է կորոնավիրուս,
Որ չի թողնում ժողովուրդը տներից
գան դուրս
Բոլորն ասում են եկել է աշխարհի վերջը
Ապաշխարում ու աղօթում, իրենց
տան մէջը,
Թէ որ յոյս չունես եւ Աստծուց խնդրում ես,
Թէ ների՛ր ինձ դու, մեղաւոր եմ ես
Դէ ու էլ ների՛ր ծանօթիդ մեղքը
Թող որ լինի քո վրայ, Աստծու ձեռքը
Զանգի՛ր քո ծանօթին ու բարեկամիդ
դու շուտ
Մի ասա՛ կը զանգեմ վաղը՝ ես անշուշտ
Կարելի է, թէ վաղն էլ շատ ուշ լինի
Մի նոր վիրուս գայ ու բարեկամդ էլ չլինի:
ՎԱՀԻԿ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
09.03.2020

Ի՞նչ ազդեցութիւն...
(Շար. 3-րդ էջից)

որպէսզի կարողանայ կանգնեցնել Ասադի բանակը՝ Իդլիբի մարզի ամբողջական գրաւումից:
Ռուսները համաձայնեցին այդ քայլին, քանզի
հասկանում էին, որ եթէ փոխզիջման չգնային այդ
հարցում, ապա Էրդողանի աթոռը Անկարայում
վերջնականապէս կը կոտրւէր, ինչը Մոսկւայի
համար ցանկալի չէր լինի:
Ինչպէ՞ս իրեն պահեց Արեւմուտքն
այս հարցում
Արտաքուստ Արեւմուտքն իր համերաշխութիւնը ցոյց տւեց Անկարային, սակայն
գործնականում, այստեղ ուրախ էին, որ Էրդողանը
պարտւեց ռուսներին:
Բանն այն է, որ Արեւմուտքում ցանկանում են
փոխել Թուրքիայում Էրդողանի իշխանութիւնը՝
քեմալական գործիչով, որպէսզի վերջինս ընդգըծւած արեւմտամէտ դիրքորոշում որդեգրի
եւ միաժամանակ ընդգծւած հակառուսական
դիրքերով հանդէս գայ: Ինչպէս որ դա անում են,
օրինակ, Լեհաստանը կամ Ուկրայինան: Այդ իսկ
պատճառով այստեղ միտումնաւոր չաջակցեցին
Էրդողանին ռուսների հետ կոնֆլիկտում: Այս
նոյն խնդիրը Մոսկւայում Էրդողանը բացատրել է
Պուտինին՝ նշելով, որ Արեւմուտքը դաւադրութիւն
է փորձում պատրաստել իր եւ Պուտինի դէմ:
Պուտինը, ճիշտ է, ըմբռնումով մօտեցաւ Էրդողանի
բացատրութիւններին, բայց միաժամանակ նաեւ
նշեց, որ վաղ թէ ուշ Իդլիբը պէտք է անցնի Ասադի
ռեժիմի վերահսկողութեան տակ:
Սակայն ակնյայտ է, որ մարտի 5–ի համաձայնագիրը խիստ ժամանակաւոր բնոյթ ունի:
Քանզի ակնյայտ է, որ Իդլիբում իրավիճակը
խիստ անվերահսկելի է մի շարք պատճառներով:
Մի կողմից գրոհայինների մեծ մասը մերժում է
Էրդողանի զիջումները՝ նրան համարելով
«պարտւողական գործիչ», ով «վաճառում է» Իդլիբի
սուննի արաբների բնական շահերը՝ նրանց
«փուլային» ձեւով յանձնելով Ասադին:
Միւս կողմից, առանց Իդլիբի մարզի նւաճման,
Ասադը չի կարող սկսել իր ամենաբարդ քաղաքական առեւտուրը քրդերի հետ, որոնց վերահսկողութեան տակ է գտնւում այդ երկրի
Հարաւ-Արեւելքը: Ընդորում, ի տարբերութիւն

ՏԱՆԸ ՆՍՏԻ՛Ր,
ԴՈՒՐՍ ՄԻ՛
ԳՆԱՅ
Թագավարակն եկել ահա
Չոքել է մեր հոգու վրայ,
Սակայն բնաւ մի՛ վախենայ,
Սա էլ կանցնի, հանգիստ մնա՛,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Գործով տարւած՝ միշտ մտազբաղ,
Տարիներդ միապաղաղ,
Պոկւել էիր կեանքից, աւա~ղ,
Լաւ առիթ է եղել հիմա,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Բջջայինդ մի կողմ նետի՛ր,
Հոգուդ անդորրը պահպանի՛ր,
Ու խուճապի մի՛ մատնւիր,
Կեղծ լուրերից հեռու մնա՛,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Բալիկներիդ հետ զբաղւի՛ր,
Դո՛ւ էլ նրանց պէս մանկացիր,
Հեքիաթ ասա՛ հետաքրքիր,
Նրանց համար մի բան կարդա՛,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Վաղուց է գիրք չես կարդացել,
Գիր ու գրքին օտարացել,
Լաւ է մէկ-մէկ մի գիրք բացել,
Իդլիբի ահաբեկիչների, այստեղ քրդերը ձեւաւորել
են կանոնաւոր բանակ, ունեն ամերիկեան
անվտանգութեան հովանոց եւ տիրում են այդ
երկրի ամենահարուստ տարածքներին, որտեղ են
տեղաբաշխւած Սիրիայի հիմնական նաւթային
պաշարները:
Ինչքա՞ն կը տեւի ռուս-թուրքական
քաղաքական առեւտուրը Սիրիայում
Պէտք է նշել, որ այսօր Թուրքիայում առկայ
է, համեմատաբար, «ամենառուսամէտ» իշխանութիւնը: Քանզի, Էրդողանից բացի, ցանկացած այլ
տիպի գործիչ լինելու է աւելի հակառուս եւ աւելի
արեւմտամէտ: Ինչը նշանակում է, որ Մոսկւան
պիտի փորձի վարել Էրդողանի հետ աւելի
ճկուն եւ բազմաշերտային քաղաքականութիւն:
Իսկ դա նշանակում է, որ հետապնդելով իր
ռազմավարական շահերը՝ Մոսկւան չպէտք
է հասնի նրան, որ Թուրքիայում Էրդողանին
հեռացնեն իշխանութիւնից՝ որպէս «պարտւած»
գործիչ:
Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն
յարաբերութիւնների հատման չորս հանգոյց
Առաջին
Ռուս-թուրքական հանգոյց Իդլիբի շուրջ:
Երկրորդ
Ռուս-թուրքական հանգոյց քրդական հարցում
Սիրիայում:
Երրորդ
Ռուս-թուրքական հանգոյց Լիբիայում, որտեղ
Մոսկւան աջակցում է մարշալ Խաֆթարի բանակին,
իսկ Անկարան՝ Խաֆթարի գլխաւոր հակառակորդ
Սարանջի կառավարութեանը:
Չորրորդ
Կովկասեան տարածաշրջան, որտեղ Թուրքիան
աներկբայ աջակցում է Ադրբեջանին, իսկ
Մոսկւան առաւելապէս աջակցելով Հայաստանին՝
փորձում է միաժամանակ նաեւ բալանսաւորել իր
դիրքորոշումը Երեւանի ու Բաքւի հետ:
Ո՞ր պարագայում կարող է մեծանալ մեր
համար վտանգը ռուս–թուրքական
փոխյարաբերութիւններից
Տարբերակ առաջին
Պէտք է նշել, որ մեզ համար առաւել վտանգաւոր
կարող է լինել այն իրավիճակը, երբ Մոսկւայի ու
Անկարայի միջեւ սկսի բաց հակամարտութիւն:
Այդ դէպքում գրեթէ անխուսափելի կը դառնայ

Մի՞թէ աշխարհը փուլ կը գայ,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Ընտանիքով սեղան նստէ՛ք,
Կերէ՛ք, խմէ՛ք, զւարճացէ՛ք,
Ընտանիք էք, մտերմացէ՛ք,
Կեանքի հաճոյքն ա՛յ, դա՛ է դա՛,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Մնա՛ տանը, բայց լաւ կանես՝
Կնոջդ հետ չգժտւես,
Փոխարէնը՝ նրան օգնես,
Իր խօսքերին ականջ արա՛,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Մարդիկ տանը որ շատ մնան,
Գուցէ յոգնեն ու ձանձրանան,
Բայց դա կօգնի նաեւ նրան,
Որ սերունդը կը բազմանայ,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Տանդ դուռը փակւած պահի՛ր,
Չորս բոլորդ ախտահանի՛ր,
«Օճառ քեռուն» ապաւինի՛ր,
Ձեռքերդ շատ յաճախ լւա՛
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
Թագավարակն ամենազօր,
Որ աշխարհն է բռնել բոլոր,
Անցնող է, կը չքւի մի օր,
Մինչ այդ օրը, որ շուտ թո՛ղ գայ,
Տանը նստի՛ր, դուրս մի՛ գնայ:
ԽԱՐԱԶԱՆ

նաեւ հայ-ադրբեջանական պատերազմը:
Տարբերակ երկրորդ
Եթէ տեսականօրէն դիտարկենք, որ Մոսկւայի
ու Անկարայի միջեւ այնքան ջերմանան յարաբերութիւնները, որ, օրինակ, այդ երկու երկրները
յայտնւեն միասնական քաղաքական, տնտեսական
եւ անվտանգութեան գօտում, օրինակ, դառնան
ՀԱՊԿ անդամ, ապա այդ դէպքում նոյնպէս կարող
է մեզ համար դա սպառնալիք լինել, քանզի մենք
կարող ենք մանրադրամի դերում յայտնւել ինչոր պահի: Պէտք է նշել, որ դա շատ տեսական
տարբերակ է, գործնականում, գրեթէ անհնար:
Տարբերակ երրորդ
Եթէ Մոսկւայի ու Անկարայի միջեւ առկայ են
փոխվստահելի գործընկերային յարաբերութիւններ,
ապա ապակայունացումը Ղարաբաղում կարող է
քիչ հաւանական լինել:
Տարբերակ չորրորդ
Երկու երկրների միջեւ առկայ է ռազմավարական բնոյթի համաձայնութիւն, սակայն մարտավարական տեսակէտից ընթանում է միաժամանակ ոչ անկառավարելի, «հիբրիդային սառը
հակամարտութիւն»: Դա չի նշանակում, որ կողմերը
«համաձայնեցւած են» գործում, սակայն դա չի
բերում գլոբալ բախման:
Դրա վառ օրինակը մենք տեսանք այս օրերին
Իդլիբում:
Դա նշանակում է, որ հակամարտութիւնները
Լիբիայում, Կովկասում եւ Սիրիայում շարունակւելու են, եւ կողմերը հասնելու են դիրքային
առաւելութեան իրենց հակառակորդի թոյլ օղակներում:
Ղարաբաղն այս շարքում թոյլ օղակ է. ինչո՞ւ
Ակնյայտ է, որ Սիրիայում ռուսները մինչեւ վերջ
աջակցելու են Ասադին, մանաւանդ, որ դրա համար
առկայ է «լեգիտիմ» հիմքը: Ռուսները գտնւում են
Սիրիայում այդ երկրի օրինական իշխանութիւնների
հրաւէրով: Այդ երկրում Մոսկւան ունի երկու
ռազմակայան: Սիրիան դարձել է Մոսկւայի համար
Միջին Արեւելքում կարեւոր դարպասը, այդ թւում
նաեւ ռազմական իմաստով:
Բացի այդ, նաեւ Սիրիան այն միակ արաբական
երկիրն է, որտեղ պահպանւել է Մոսկւայի
ռազմական ներկայացուցչութիւնը:
Ինչ վերաբերում է Լիբիային, ապա այստեղ
էլ մարշալ Խաֆթարի բանակը մի քանի անգամ
գերազանցում է թուրքամէտ համարւող Սա-

րանջի ուժերին: Եւ բացի այդ, Մոսկւայի
գործողութիւնները այստեղ ողջունում է գրեթէ ողջ
Արաբական աշխարհը: Աւելին, 15-հազարանոց
ռուսական մասնաւոր բանակն ամբողջովին
ֆինանսաւորւում է Էմիրութիւնների կողմից:
Սիրիայի քրդաբնակ մասերում Մոսկւայի ու
Թուրքիայի դիրքորոշումները շատ մօտ են իրար,
եւ այստեղ նրանց միջեւ գրեթէ չկայ հակասութիւն:
Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանին,
ապա այստեղ համեմատաբար «թոյլ օղակը» մենք
ենք դառնում, այն իմաստով, որ ի տարբերութիւն
Հայաստանի՝ Ղարաբաղի վրայ չի տարածւում
ռուսական անվտանգութեան «հովանոցը», ինչը
նշանակում է, որ միակ օղակը, որտեղ Անկարան
կարող է «պատասխան տալ» Մոսկւային, հէնց
Ղարաբաղի տարածքն է: Բնականաբար, թուրքերն
ուղղակի չեն միջամտի, այլ լայնածաւալ օգնութիւն
կը տրամադրեն իրենց կովկասեան եղբայրներին:
Արդէն յայտնի է, որ Բաքու Էրդողանի
այցի ընթացքում երկու կողմերի միջեւ կնքւել է
ռազմա-տեխնիկական համաձայնագիր, որտեղ
Անկարան պատրաստւում է մատակարարել
Բաքւին գերժամանակակից անօդաչու սարքեր,
որոնք, ի դէպ, յաջող ձեւով օգտագործւել են
Սիրիայում: Ըստ փորձագէտների, ընդամենը
երկու օրւայ ընթացքում թուրքական անօդաչու
սարքերը կարողացան շարքից հանել աւելի քան
100 տարբեր տեսակի զինտեխնիկա: Սպանւեցին
աւելի քան 100 սիրիացի բանակայիններ:
Ըստ էութեան, ամփոփելով այս ամէնը՝ կարող
ենք այն եզրայանգման գալ, որ հայ-ադրբեջանական ճակատում լարւածութեան աստիճանը
էապէս կը մեծանայ, քանզի, յայտնի թուրք մի
վերլուծաբանի խօսքերով՝ «…մի քանի տասնեակ
թուրք զինւորների սպանութիւնից յետոյ, պարզ
է, որ ռուս-թուրքական յարաբերութիւնները
նախկինի պէս այլեւս երբեք չեն լինի…»:
Այս թուրք վերլուծաբանի եզրակացութիւնը
պէտք է յուշի մեզ նաեւ, որ հայ-ադրբեջանական
լարւածութիւնը նոյնպէս նոր հարթութիւն է
տեղափոխւելու, ընդորում ինչքան շուտ մենք
հասկանանք դա, այնքան աւելի հեշտ կը լինի
դրան պատրաստւել:
ԵՐՒԱՆԴ ԲՈԶՈՅԵԱՆ
politeconomy.org
«168.am»
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Ներքին գործերի նախարարութիւնը
հրապարակեց Թեհրանի եւ հիւսիսային
իրանահայութեան նորընտիր պատգամաւոր
Արա Շահվերդեանի լիազօրագիրը
Իրանի Իսլ. խորհրդարանի 11-րդ շրջանի
խորհրդարանական ընտրութիւններին Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան
պատգամաւոր ընտրւած Արա Շահվերդեանի
լիազօրագիրը հրապարակել է Ներքին գործերի նախարարութիւնը:
Լիազօրագրի մէջ նշւած է, որ փետրւարի
21-ին, Իրանում անցկացւած խորհրդարանա-

կան 11-րդ շրջանի ընտրութիւնների առաջին
փուլում Արա Շահվերդեանը ընդհանուր
5275 քւէներից շահելով 3493 քւէ ընտրւել է
Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան
պատգամաւոր:
Լիազօրագիրը ստորագրել են գործադիր
յանձնախմբի 11 եւ Պահապանների խորհրդի
վերահսկիչ կազմի 3 անդամները:

Որքանո՞վ է Հայաստանն ինքնաբաւ արտակարգ
դրութեան պայմաններում

Տւեալներ...
(Շար. 1-ին էջից)

պահանջել է անյապաղ չեղարկւեն ԱՄՆ-ի
կողմից բոլոր պատժամիջոցները, ի շարս
դեղորայքի եւ բժշկական սարքերի դէմ
պատժամիջոցները, որոնք անհրաժեշտ են
Իրանի ժողովրդին կորոնավիրուսի դէմ պայքարի հարցով:
- Իրանի «Կարմիր Մահիկ» կազմակերպութեան նախագահ դոկտ. Քարիմ Հեմմաթին յայտարարել է, որ երկրի 13 նահանգների ելումուտի ճանապարհներին
ստուգւում են բոլորը: Յիշեալ նահանգներն
են՝ Թեհրանը, Ղազւինը, Խորասան Ռազաւին, Գիլանը, Գոլեստանը, Մազանդարանը,
Ղոմը, Կենտրոնականը, Սպահանը, Սեմնանը, Համադանը, Ալբորզը եւ Լորեստանը:
- Առողջապահութեան, բուժման եւ բժըշկական ուսուցման նախարարութեան առողջապահական հարցերով տեղակալ Ալի
Ռեզա Ռայիսին յայտարարել է salamat.gov.ir
կայքէջին են դիմել 18 միլիոն 300 հազար հոգի, որոնց ուղղւած հարցերով, նրանք ստուգւել են:
- Կորոնավիրուսի դէմ պայքարի ազգային շտաբի գիտական կոմիտէի նախագահ
դոկտ. Մոստաֆա Ղանէին յայտարարել է, որ
առայժմ որեւէ դեղ չի ստեղծւել COVID-19 –ի
վիրուսը ոչնչացնելու համար, սակայն Իրանում յաջողւել է արագ թափ հաղորդել այն
հիւանդների թոքերի բարելաւման հարցով,
որոնք այս հիւանդութեան պատճառով
հոսպիտալացւում են հիւանդանոցի յատուկ
բուժման բաժնում:
- Թեհրանի Բժշկագիտական համալսարանի նախկին ռեկտորի հաւաստմամբ, Թեհրանում հոսպիտալացւող հիւանդների թիւը
աւելին է քան հիւանդանոցից դուրս գրւողներինը, որը ապացուցում է, թէ՝ Թեհրանում
հիւանդութիւնը չի նւազել:
- Առողջապահութեան նախարարութեան
խօսնակ Քիանուշ Ջահանփուրի հաւաստմամբ անցեալ 24 ժամւայ ընթացքում, համայն Իրանում կորոնավիրուսով վարակւածների թիւը հասել է՝ 16169-ի, մահացածներինը՝ 988-ի, իսկ ապաքինւածներինը՝ 5389-ի:
Այս մասին ԻՌՆԱ-ի հրապարակած ինֆոգրաֆիայի համաձայն՝ ամենաշատ վարակւածները Թեհրանում են:
- Երէկ երեկոյեան համատեղ նիստի ընթացքում, քննարկւել է Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան բանակի եւ «Կարմիր Մահիկ»-ի ծաւալուն համագործակցութիւնը,
կորոնավիրուսի դէմ պայքարի հարցով:

Մարտի 16-ից ուժի մէջ մտած արտակարգ դրութեան պայմաններում ՀՀ կառավարութիւնը յայտարարել է պարետատուն
ստեղծելու մասին: Յայտնի է, որ արտակարգ իրավիճակում առաւել սրւում է բնակչութեան պարէնով ապահովման հարցը:
Եթէ սովորական պայմաններում երկրները
կարող են ներմուծման հաշւին ապահովել
բնակչութեանը առաջին անհրաժեշտութեան
ապրանքներով, ապա պատերազմի, համաճարակների դէպքում ի յայտ են գալիս բեռների եւ մարդկանց շարժի սահմանափակումներ: Ներկայումս կորոնավիրուսով պայմանաւորւած արտակարգ դրութեան պայմաններում ՀՀ կառավարութեան օրակարգային
հարց պէտք է դառնայ նաեւ երկրի պարէնային ինքնաբաւութիւնը:
Իւրաքանչիւր երկրի համար ռազմավարական նշանակութիւն ունի պարէնային
ինքնաբաւութիւնը, որը ցոյց է տալիս երկրի՝
տւեալ ապրանքի նկատմամբ պահանջարկի
բաւարարման աստիճանը սեփական միջոցների հաշւին:
Թէեւ ներկայումս ապրանքների արտահանման եւ ներմուծման սահմանափակումներ չկան, սակայն առաջին անհրաժեշտութեան ապրանքներ արտադրող երկրները
առաջնահերթ պլանաւորում են ապահովել
իրենց բնակիչներին, եւ մեծ է հաւանականութիւնը, որ գործեն արտահանման սահմա-

նափակումներ կամ բեռնափոխադրման ժամանակ լուրջ խնդիրներ ի յայտ գան:
Ցաւօք, պէտք է արձանագրել, որ պարէնային անվտանգութեան հարցը օրակարգային չի եղել թէ՛ նախորդ, թէ՛ այս
իշխանութիւնների կողմից, այն դէպքում,
երբ Հայաստանը ունի երկու փակ սահման
եւ չաւարտւած պատերազմ: Միացեալ Հայաստանն, ընդգրկելով 42000 քառ. կմ., ունի
չօգտագործւած տարածքներ, որոնք կարելի
էր շահագործել եւ որոշ չափով լուծել մեր
պարէնային ինքնաբաւութեան հարցը. սա
մեծ հնարաւորութիւն է, որից չենք օգտւում:
ՀՀ վիճակագրական կոմիտէի տւեալների համաձայն՝ Հայաստանը պարէնային
ինքնաբաւութեան լուրջ խնդիր ունի հետեւեալ ապրանքների մասով՝ ցորեն, տարեկան, եգիպտացորեն, բրինձ, ոսպ, բուսական իւղ, խոզի միս եւ թռչնի միս: ՀՀ կառավարութիւնը առաջնահերթ պէտք է
գնահատի այս ապրանքների առկայ պաշարները եւ պետական-մասնաւոր համագործակցութեամբ ապահովի լրացուցիչ ներկրում: Միաժամանակ այս ապրանքների արտադրութիւնը խրախուսելու նպատակով նոր
գիւղատնտեսական ծրագրեր պէտք է մշակւեն եւ կեանքի կոչւեն:
ՀՅԴ Բիւրոյի տնտեսական հետազօտութիւնների գրասենեակի պատասխանատու,
տնտեսագէտ Սուրէն Պարսեան
«arfd.am»

Ինչո՞վ զբաղւել տանը
այս արձակուրդների ընթացքում
Ինչպէ՞ս ծախսել ժամանակը հետաքրքրութեամբ եւ օգուտով, եթէ ժամանակաւորապէս
փակւած էք չորս պատի մէջ:
1- Կարդացէք հետաքրքիր գրքեր
Լուրջ խնդիրները հասկանալ, աւելի
լաւը դառնալ կամ ընկղմւել հերոսների արկածներում. գրքերի հետ ամէն ինչ հնարաւոր է: Բացայայտէք նոր աշխարհներ եւ գաղափարներ:
2- Դիտէք նոր ֆիլմեր
Անշուշտ, դուք ունէք ֆիլմերի ցանկ, որոնք
վաղուց էք ցանկացել դիտել: Ընտրէք ձեր
տրամադրութեանը համապատասխանը եւ
վայելէք: Եւ եթէ պլանաւորւած ամէն ինչ արդէն
դիտւել է, փնտրէք նոր հետաքրքիր ֆիլմեր:
3- Դիտէք սիրելի սերիալները
Հնարաւոր է, որ վերանայելիս դուք նկատէք
նոր մանրամասներ կամ այլ կողմից դիտէք
ծանօթ հերոսներին: Ամէն դէպքում, դա կը
փոխի ձեր տրամադրութիւնը:
4- Ինչ-որ օգտակար բան անել տանը
Օրինակ, կազմակերպէք ընդհանուր մաք-

րութիւն, ազատւէք կուտակւած իրերից, փորձէք սեփական ձեռքերով զարդեր պատրաստել: Տունը կը դառնայ աւելի յարմարաւէտ, իսկ
ձեզ համար աւելի հաճելի կը լինի մնալ տանը:
5- Խաղացէք համակարգչային խաղեր
Քանի դեռ իրական կեանքում ճանապարհորդութիւնն ու արկածախնդրութիւնը մատչելի չեն, ինչո՞ւ չգնալ մտացածին ճանապարհորդութեան: Մարտահրաւէր նետէք
ինքներդ ձեզ՝ որպէս մրցարշաւորդ, տիեզերական հետախոյզ կամ չար ոգիների որսորդ:
6- Ձեռք բերէք նոր հոբբիներ
Նկարչութիւն, լուսանկարչութիւն, բլոգերութիւն՝ շատ տարբերակներ կան: Նոր հըմտութիւններ սովորելը կը լրացնի ազատ
ժամանակը եւ կը հաղորդի դրական յոյզեր:
7- Արէք այն, ինչ վաղուց էիք ուզում անել
Միգուցէ մտածել էք գի՞րք գրել, սովորել
երաժշտական գործի՞ք նւագել, կամ կերակուր պատրաստելու նրբութիւնների՞ն տիրապետել: Կամ գուցէ ցանկացել էք օտար լեզո՞ւ
սովորել կամ տանը փոփոխութիւննե՞ր անել:
Ժամանակն է հէնց դրանով զբաղւել:

1399-ի
տարեմուտը՝
ուրբաթ
առաւօտեան
Իրանական տարեմուտը լինելու է ուրբաթ, մարտի 20-ին առաւօտեան ժամը
7:19:37 վայրկեանին, որով սկսւելու է 1399
թւականը: Իսկ նոյն օրը կէս գիշերւան
ժամը 12-ին ժամերը մէկ ժամով առաջ են
բերւելու:

Մեր յաջորդ համարը՝
ապրիլի 4-ին (ֆարւարդինի 16)
Մեր ընթերցողներին յայտնում ենք, որ
իրանական Նոր տարւայ (Նոռուզ) առիթով
պետական արձակուրդի բերումով խմբագրատունս արձակ լինելով՝ թերթիս յաջորդ
համարը լոյս է տեսնելու շաբաթ, ապրիլի
4-ին (ֆարւարդինի 16):
«ԱԼԻՔ»

