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Շնորհաւորական գիր՝
Ֆեթր տօնի առիթով
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ
արք. Սարգսեանն
Իսլամական Ֆեթր
տօնի
առիթով
յանուն Թեհրանի հայոց թեմի ողջ ժողովականութեան եւ ժողովրդին շնորհաւորական գրեր
յղեց Յեղափոխութեան առաջնորդ այաթ. Ալի
Խամենէիին, Հանրապետութեան նախագահին,
Օրէնսդիր եւ Դատական կառոյցների նախագահներին, պատկան նախարարներին եւ պետական այրերին։
Իր շնորհաւորական գրի մէջ առաջնորդ
Սրբազան Հայրը անդրադառնալով կառավարութեան կորոնաժահրի յաղթահարման տարած
աշխատանքներին մաղթեց, որ որքան հնարաւոր է արագ կերպով համաճարակի պատւաստը գտնւի, որպէսզի կարելի լինի աւելի մեծ աղէտների առաջքը առնել։
Այս առիթով մէկ անգամ եւս շնորհաւորում ենք
Իրանի ազնիւ ժողովրդին Ֆեթր տօնի առիթով եւ
բոլորին մաղթում ենք՝ առողջութիւն, յաջողութիւն
եւ խաղաղ կեցութիւն։ Այս օրերին աշխարհը մեծ
տագնապի եւ կորոնաժահրի մարտահրաւէրի
դէմ-յանդիման է գտնւում։ Տօնական այս օրերին
բոլորիս աղօթքն ու մաղթանքը այն է, որ մարդկութիւնը իր միասնականութեամբ կարողանայ
որքան շուտ յաղթահարել այս համաճարակին եւ
ժողովրդները վերագտնեն իրենց խաղաղութիւնն ու
հոգեւոր կեանքը։
Դիւան ազգ. առաջնորդարանի Թեհրանի հայոց թեմի
20 մայիսի 2020-Թեհրան

Ռոհանի.

«Պաղեստինի
ժողովրդի վերջնական
յաղթանակը ուշ թէ
շուտ կիրականանայ»

Հանր. նախագահը անդրադառնալով Ղոդսի համաշխարհային
օրւան, որը նշւելու է վաղը, Ռամազան ամսի վերջին ուրբաթ օրը,
շեշտել է, որ իսլամական Իրանի ժողովուրդը չի հանդուրժելու
պաղեստինցիների
նկատմամբ
(Շար. 8-րդ էջում)

ՀՕՄ-ի Արեւմտեան
Ամերիկայի շրջանը
Լիբանանահայութեան
օժանդակութեան
համար կը նւիրէ
20 հազար դոլար

«arfd.am» - Կորոնա ժահրին
ստեղծած տագնապալի պայմաններուն եւ Լիբանանի հասարակական ու տնտեսական
դժւարութիւններուն դիմաց, լիբանանահայութեան
զօրակցելու
նպատակով եւ անոր գոյերթին
համար Հայ օգնութեան միութեան
Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանը
կը նւիրէ 20,000 դոլար:
(Շար. 8-րդ էջում)

www.alikonline.ir

ՀՀ ԱԳՆ․

«Չեխիայի
խորհրդարանի
Սենատը միաձայն
ընդունեց Հայոց
Ցեղասպանութեան
դատապարտմանը
նւիրւած բանաձեւը»

Պաշտօնապէս աւարտւեց 10-րդ
գումարման խորհրդարանի նիստերը
Երէկ գումարւեց 10-րդ նստաշրջանի Իսլամական խորհրդարանի վերջին նիստը, որի
ընթացքում խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին ներկայացրեց իր պաշտօնական ամփոփոիչ զեկոյցը:
Իսլամական խորհրդարանի կայքէջի հա-

մաձայն՝ նա իր ելոյթի ընթացքում անդրադարձել է 10-րդ խորհրդարանի կատարած
աշխատանքներին, եւ ընդգծել է, որ քառամեայ
գործունէութեան արդիւնքում խորհրդարանը վաւերացրել է 200 օրինագիծ, որոնցից
(Շար. 8-րդ էջում)

ՀՀ նախագահ Սարգսեանը հանդիպել է Իշխան
Սաղաթէլեանի եւ Արսէն Համբարձումեանի հետ

«yerkir.am»-Չեխիայի խորհըրդարանի Սենատը միաձայն ընդունեց երկու աշխարհամարտերի
ընթացքում մարդկութեան դէմ
գործած ոճրագործութիւնների, այդ
թւում՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
դատապարտմանը նւիրւած բանաձեւը. այս մասին «yerkir.am»-ը
տեղականում է ՀՀ ԱԳՆ «ֆէյսբուք»-եան էջից:
«Մայիսի 20-ին Չեխիայի Հանրապետութեան խորհրդարանի
Սենատն իր լիագումար նիստում
միաձայն ընդունեց Սենատի
փոխնախագահ Միլան Շտիէխի
կողմից ներկայացւած բանաձեւ,
որը նւիրւած էր Երկրորդ Համաշխարհային
պատերազմի
աւարտի 75-ամեակին եւ երկու
աշխարհամարտերի ընթացքում
մարդկութեան դէմ գործած ոճրագործութիւնների, այդ թւում՝
Հայոց Ցեղասպանութեան դատապարտմանը»,- ասւած է ԱԳՆ
յայտարարութեան մէջ։

ՀՀ պաշտպանութեան
փոխնախարար.

«yerkir.am» - Կորոնավիրուսի
համավարակով պայմանաւորւած
իրավիճակի, դրա տնտեսական
հետեւանքների, նոր մարտահրաւէրների յաղթահարման ուղիների
քննարկման
նպատակով
Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգըսեանը հանդիպումների շարք է

նախաձեռնել խորհրդարանական եւ
արտախորհրդարանական ուժերի,
հասարակական կազմակերպութիւնների, տարբեր ոլորտների մասնագէտների հետ:
Այս շրջանակում նախագահ
Սարգսեանն երէկ՝ մայիսի 20-ին
հանդիպում է ունեցել ՀՅԴ Հա-

յաստանի
Գերագոյն
մարմնի
ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանի եւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ
Արսէն Համբարձումեանի հետ:
Հանդիպմանն
անդրադարձ
է
կատարւել համավարակի հետեւանքով ստեղծւած իրավիճակին,
(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանում ՀՀ դեսպանը
հանդիպել է Առեւտրի զարգացման
կազմակերպութեան
նախագահի հետ
«yerkir.am»-Մայիսի
19-ին
ԻԻՀ-ում ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Արտաշէս Թումանեանը հանդիպում է ունեցել
Իրանի առեւտրի զարգացման
կազմակերպութեան
նախագահ
Համիդ Զադբումի հետ:
ՀՀ դեսպանը ներկայացրել է

«Եթէ ադրբեջանական
զօրավարժութիւնները
սպառնալիք լինեն
Հայաստանի
եւ Արցախի
անվտանգութեանը,
առանց վարանելու
կանխարգելիչ
միջոցներ կը
ձեռնարկւեն»

«tert.am» - Այս ծաւալի զօրավարժութիւնն առանց պլանաւորելու ես կարծում եմ հնարաւոր չէր անել, ես չեմ բացայայտի մենք ունեցե՞լ ենք, թէ ոչ
տեղեկատւութիւն, որ զօրավարժութիւն են անցկացնելու, իրականում որովհետեւ դա էլ շատ
հետաքրքիր կը լինի հակառակորդի համար, այն չյայտարարւած էր. այս մասին լրագրողների հետ զրոյցում ասաց ՀՀ
պաշտպանութեան փոխնախարար
Գաբրիէլ
Բալայեանը՝

Հայաստան-Իրան երկկողմ առեւտըրի ներկայ վիճակը եւ գոհունակութիւն յայտնել կորոնավիրուսային
համավարակի
դէմ
պայքարում
երկու երկրների միջեւ հաստատւած համագործակցութեան կապակցութեամբ:
(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

Յակոբ Բագրատունի.

«Մեր կոչն ու արդար սպասումն է,
որ մեր բոլոր ազնիւ հայորդիները այս փուլին չզլանան
իրենց օժանդակութիւնը.
այսօր մենք ձեզի պէ՛տք ունինք»
(Տես. 2-րդ էջում)
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Յակոբ Բագրատունի.

«Մեր կոչն ու արդար սպասումն է, որ մեր բոլոր ազնիւ
հայորդիները այս փուլին չզլանան իրենց օժանդակութիւնը.

այսօր մենք ձեզի պէ՛տք ունինք»

Լիբանանահայութիւնը
այսօր
կապրի ծանր պայմաններու մէջ եւ
նախորդ տարւընէ ի վեր գաղութը
կանգնած է դէմ- յանդիման զանազան մարտահրաւէրներու, որոնց հետեւանքները ճակատագրական են
նիւթական, տնտեսական, հասարակական եւ կենցաղային մակարդակներու վրայ։ «Ասպարէզ»-ին տւած
հարցազրոյցին ընթացքին գաղութին
ներկայ կացութեան, անոր կարիքներուն եւ դժւարութիւններուն մասին
խօսեցաւ ՀՅԴ Լիբանանի Կենտրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ,
պատգամաւոր Յակոբ Բագրատունի՝ հաստատելով, որ Լիբանանի
հայութեան ապրած այս դժնդակ
վիճակէն դուրս գալու համար անիկա կարիքը ունի իր բոլոր հայրենակիցներուն նեցուկին։
Ստորեւ՝ հարցազրոյցը.
«ԱՍՊԱՐԷԶ».- Բոլորին ծանօթ է,
որ Լիբանան նախորդ տարւընէ ի
վեր տագնապալի կացութեան մէջ է։
Խնդրեմ ներկայացուցէք այդ վիճակը՝ անդրադառնալով քաղաքացիներուն դիմագրաւած դժւարութիւններուն, նաեւ՝ կորոնա ժահրի համաճարակին լոյսին տակ։
ՅԱԿՈԲ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ.- Բնականաբար, այս հարցազրոյցով պիտի չուզեմ անդրադառնալ Լիբանանի քաղաքական վերիվայրումներուն։
Տարիներու վրայ երկարած երկրի
ղեկավարման սխալ գործընթացը
մեզ աստիճանաբար առաջնորդեց
տնտեսական
ու
ֆինանսական
աներեւակայելի ծանր կացութեան,
որ գլեց անցաւ լիբանանեան պատերազմի ամենէն դաժան օրերն

իսկ։ 2019-էն այսօր, յաջորդական
տագնապները
հարւածեցին
ոչ
միայն աղքատ եւ բարեկեցիկ դասակարգը, այլ նաեւ հարուստ խաւը։
Արդէն իսկ 2019-ին սկսած էին
փակւիլ գործատեղիներ, առեւտրական հաստատութիւններ, գործէ արձակւեցան պաշտօնեաներ, բանւորներ։ Ֆինանսական տագնապին
պատճառով բանկերը որդեգրեցին
եւ ներկայիս ալ կը շարունակեն
կիրարկել աննախատեսելի սեղմումներ, լիբանանեան դրամանիշը
արժեզրկւեցաւ
դոլարին
դիմաց
(ներկայիս 1 դոլար=4000 լ. ոսկի,
մինչ նախապէս 1500 լ. ոսկի էր),
որ պատճառ դարձաւ արդէն իսկ
տագնապահար քաղաքացիին մօտ
գնողական կարողութեան անհամեմատ նւազումին, աներեւակայելի
ձեւով բարձրացան ամէն տեսակ
ապրանքներու գիները, նաեւ՝ սնընդեղէնն ու տարրական պէտքերը։
Այս բոլորը բնականաբար ստեղծեցին հասարակական սուր եւ անհակակշռելի տագնապ։
Տնտեսական տագնապը կարծէք բաւարար չէր, եկաւ կորոնա
համաճարակը։
Երկիրը
անդամալուծւեցաւ։ Տակաւին իր օրապահիկը այս կամ այն ձեւով, դժւարութեամբ ապահովել փորձող քաղաքացին ամբողջովին զրկւեցաւ այդ
կարելիութենէն եւս։ Ժահրին պատճառով արտակարգ դրութիւն յայտարարւեցաւ, շրջագայութիւնը արգիլւեցաւ,
բանկերը
փակւեցան,
ծագեցան նոր եւ չկանխատեսւած
խնդիրներ, որոնց լուծման համար
պետական կարելիութիւններու կա-

րիք կայ, սակայն, դժբախտաբար,
երկիրը զուրկ է անոնցմէ։
«ԱՍՊԱՐԷԶ».- Այս բոլորէն անմասն
չէ նաեւ լիբանանահայութիւնը. ի՞նչ
են այսօր համայնքին կարիքները։
Գիտենք, որ լիբանանահայութիւնը
տարբեր փուլերու մեծ մարտահրաւէրներու դէմ-յանդիման գտնւած է եւ
շրջանցած զանոնք, իսկ այսօր ի՞նչ է
հիմնական վտանգը, ինչո՞ւ այսօր
վիճակը այսքան ծանր կը կշռէ, իսկ
այս կացութեան լոյսին տակ ստեղծւած կորոնայի ճգնաժամային շտապը ի՞նչ գործունէութիւն կը ծաւալի։
ՅԱԿՈԲ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ.- Այսօրւան տագնապը երբեք չի նմանիր քաղաքացիական ամենէն ծանրակշիռ
վիճակին, ոչ ալ պատերազմական
օրերուն ստեղծւած արհաւիրքին։ Երբ
յստակ, տեսանելի թշնամի գոյութիւն
ունի, պայքարը համապատասխան
կը տարւի։ Անտեսանելի, շրջապատդ
ամէն երկվայրկեան վարակող, ինքզինքդ կասկածի տակ դնող իրավիճակ կը տիրէ այսօր։ Կռիւ մը, որուն
զէնքը մարդ անհատն է, իսկ միջոցը՝
այդ անհատին գոյատեւումը ապահովելն է։
Տնտեսական-ֆինանսական տագնապին յաջորդող կորոնան համայն
լիբանանահայութիւնը դրաւ նիւթական եւ հասարակական հսկայ
մարտահրաւէրի դէմ-յանդիման՝ անգործութիւն, սակերու մրցանշային
բարձրացում, բանկերու փակում…
Հայ մարդն ու հայ ընտանիքը
այսօր վտանգւած են։ Պետական
օժանդակութիւն չկայ, կը մնայ, որ
մենք, իբրեւ ազգային կառոյցներ,
հոգանք մեր ժողովուրդին կարիքները։ Երբ կազմւեցաւ համայն Լիբանանի հայութեան ծառայութեան
կոչւած կորոնայի ճգնաժամային
շտապը՝ արձակեցինք «Տո՛ւնը մնայ,
մենք կը հասնինք» կարգախօսը՝
խնայելու համար մեր ժողովուրդը
հաւանական վտանգներէ։ Ասիկա,
բնականաբար, սոսկ խօսք չէ, այլ
գործ, պատասխանատւութիւն եւ
յանձնառութիւն։ Եւ մեր տղաքը
պատւով ու քաջութեամբ կատարեցին այս գործը եւ կը շարունակեն
անձնւիրաբար ծառայել բոլորին։
Անմիջական հականեխման միջոցներէն մինչեւ կանխարգիլման
քարոզչութիւն, հականեխման դե-

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը
կոչ է անում աջակցել Աֆրիկային՝
COVID-19- ի դէմ պայքարում

«panorama.am» - ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անտոնիօ Գուտերեշը կոչ է արել
միջազգային հանրութեանը օգնել աֆրիկեան
երկրներին, որպէսզի վերջիններս յաղթահարեն նոր կորոնավիրուսային համաճարակի
հետեւանքները, փոխանցում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն։
«Մենք կոչ ենք անում միջազգային
աջակցութիւն ցուցաբերել` ուժեղացնելու Աֆրիկայի առողջապահական համակարգերը,
պահպանել սննդի մատակարարումը, կանխել
ֆինանսական ճգնաժամը, աջակցել կրթու-

թեանը, պահպանել օգնութեան ձեռք մեկնելու
համար անհրաժեշտ աշխատատեղերը, ինչպէս
նաեւ մեղմել այս մայրցամաքում կորցրած
եկամուտների հետեւանքները»,- ասել է Գուտերեշը:
Բացի այդ՝ ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը
շեշտել է գլոբալ արձագանգման փաթեթ մշակելու անհրաժեշտութիւնը:
Առողջապահութեան
համաշխարհային
կազմակերպութեան (ԱՀԿ) տարածաշրջանային ներկայացուցչութեան վերջին տւեալների
համաձայն՝ Աֆրիկայում կորոնավիրուսային
վարակի դէպքերի թիւը գերազանցել է 86,7
հազարը, COVID-19-ի հետեւանքով մահացել է
աւելի քան 2,7 հազար հիւանդ:
Առողջապահութեան
համաշխարհային
կազմակերպութիւնը մարտի 11-ին յայտարարեց կորոնավիրուսային համավարակի բռընկման մասին: ԱՀԿ-ի վերջին տւեալներով ՝
աշխարհում գրանցւել է հիւանդութեան աւելի
քան 4,7 միլիոն դէպք, մահացել է աւելի քան 316
հազար մարդ:

ղերու ցրւում, ուտեստեղէնի բաշխում, տարեց պարագաներու առօրեայ
ճաշի
մատակարարում՝
մինչեւ իրենց տուները, կորոնայով
վարակւած պարագաներու եւ անոնց
շրջապատի բժշկական անհրաժեշտ
խնամք, ամէն տեսակի հոգածութիւն,
այլ
հիւանդութեանց
դեղորայքի
օժանդակութիւն, կորոնայի առօրեայ անվճար քննութիւններ, հիւանդապահներու համար բնակարաններու ապահովում, սովորական
հիւանդանոցային
պարագաներու
օժանդակութիւն, հայաշատ տարբեր շրջաններու մէջ նոր դարմանատուներու հաստատում, վարձքերու օժանդակութիւն, արտասահմանէն լիբանանահայերու Լիբանան
վերադարձի ապահովում, դեռ՝ ժողովուրդին կամքը ամրապնդելու
բացառիկ ճիգ ակումբներուն միջոցով, տեղական մասշտաբի վրայ։
Աշխատանքի լծւած է գաղութը։
Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետին
մնայուն աշխատանքով, յարանւանութիւններու, կուսակցութիւններու,
միութիւններու, դարմանատուներու,
բարեսիրական կենտրոններու մեղւաջան աշխատանքով բացառիկ ճիգ
ի գործ կը դրւի հասնելու ընդհանրական կարիքներուն։
Անշուշտ, կորոնայի ճգնաժամային
շտաբը, գործակցութեամբ տարբեր
միաւորներու՝ նախախնամական դերակատարութիւն ունի այսօր։
Կը մնայ տակաւին մեր ազգային
կառոյցներու գործունէութիւնը, որ
այս օրերուն կը շարունակւի ահաւոր
դժւարութեամբ։ Ունինք դպրոցներու եւ տարբեր հիմնարկներու ու
հաստատութեանց խնդիրներ, որոնք
սկսած են, դժբախտաբար, դառնալ
անյաղթահարելի։
«ԱՍՊԱՐԷԶ».- Լիբանանի մէջ,
բարեբախտաբար, շատ մեծ չէ թիւը
վարակւողներու։ Խնդրեմ ներկայացուցէք լիբանանահայութեան պարագային այս ժահրին ունեցած հետեւանքները (վարակւածներու թիւ,
մահեր)։
ՅԱԿՈԲ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ.- Առաջին իսկ օրէն մեզի համար մեր քաղաքացիներուն առողջութիւնը եւ
կորոնայի վարակումէ պաշտպանւիլը եղաւ առաջնահերթութիւն։ Այսօրւան տւեալներով՝ ունեցած ենք մահ-

ւան երեք պարագաներ (1 ծերունի,
2 երիտասարդներ), իսկ վարակման 55 պարագաներ, որոնք ապաքինման ընթացքի մէջ են։ Ծայրայեղ
աչալրջութեամբ կը հսկենք իւրաքանչիւր պարագայի մեկուսացման
եւ շրջապատի հականեխման։ Արդէն
իսկ Բուրջ Համուդի եւ Այնճարի մէջ
ցարդ կատարած ենք, այսօրւան
տւեալներով, կորոնայի «Փի.Սի.Ար.»
830 քննութիւններ։
«ԱՍՊԱՐԷԶ».- Այսօր, աւելի քան
երբեք թերեւս, լիբանանահայութիւնը կարիքը ունի իր սփիւռքահայ
հայորդիներու զօրակցութեան։ Այս
առիթով ձեր խօսքը՝ իբրեւ ԿԿ-ի
ներկայացուցիչ։
ՅԱԿՈԲ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ.- Անկեղծ ըսած, դժւար է խօսիլ այսօր։
Տագնապը խեղդող է, եւ չափազանցած չեմ ըլլար, եթէ ըսեմ, որ
դանակը հասած է ոսկորին։ Խնդիրը
արժանապատւութեան
հարց
չէ
միայն։ Մենք որ տասնամեակներ
ամբողջ յաջողեցանք ոտքի մնալ եւ
միաժամանակ սատարել համահայկական ընդհանրական խնդիրներու, այսօր մատնւած ենք Լիբանանի հայութեան համար իսկապէս
մահու կենաց կացութեան։
Տագնապները շատ արագ իրարու
կը յաջորդեն։
Աղբիւրները ցամքած են։
Լիբանանի մեր հայ ընկերներն ու
բարեկամները իրենց առաւելագոյնը
կընեն։ Ունեւորը կօգնէ աղքատին,
աղքատը կօգնէ թշւառին։ Սպառումի
մէջ ենք։
Համահայկական ճիգի կարիք
ունինք։
Մեր կոչն է եւ արդար սպասումը,
որ մեր սիրելի սփիւռքահայ քոյրերն
ու եղբայրները, ընկերները, բարեկամները ու բարերարները, նախկին
լիբանանահայերը, Միացեալ Նահանգներ ապաստանած եւ լիբանանահայութեան հիւրընկալութիւնը
վայելած սիրիահայերը, բոլոր ազնիւ
հայորդիները այս փուլին չզլանան
իրենց օժանդակութիւնը։
Այսօր մենք ձեզի պէ՛տք ունինք։
Միասնաբա՛ր դարձեալ կը զօրանանք։
Երբ մենք զօրաւոր ըլլանք, բոլորս
կը զօրանանք։
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ԵՄ խորհուրդը կորոնավիրուսի
դէմ պայքարի համար 3 մլրդ. եւրօ
ֆինանսական օգնութիւն
կը յատկացնի 10 երկրի

«tert.am»-ԵՄ (Եւրոմիութիւն) խորհուրդը
չորեքշաբթի հաստատել է 3 մլրդ. եւրոյի
չափով 10 երկրների յատկացւելիք վարկային
օգնութիւնը, որն ուղղւելու է կորոնավիրուսի
համավարակի տնտեսական հետեւանքների
դէմ պայքարին: «ՏԱՍՍ» գործակալութեան
փոխանցմամբ՝ այս մասին ասւում է Բրիւսէլում տարածւած յայտարարութեան մէջ:
«ԵՄ խորհուրդը հաւանութեան է արժա-

նացրել 10 երկրների մինչեւ 3 մլրդ. եւրօ մակրոֆինանսական օգնութիւն տրամադրելու մասին Եւրոյանձնաժողովի առաջարկը:
Ֆինանսական օգնութիւնը կը յատկացւի
վարկերի տեսքով՝ շահաւէտ պայմաններով:
Միջոցները հասանելի կը լինեն 12 ամսւայ
ընթացքում եւ կը փոխանցւեն երկու տրանշով,
վարկի մարման առաւելագոյն ժամկէտը 15
տարի է»,- ասւում է յայտարարութեան մէջ:
Եւրոխորհրդարանն այս փաթեթը հաստատել էր մայիսի 15-ին: Այժմ Եւրոյանձնաժողովը կարող է սկսել բաշխել այդ օգնութիւնը:
Այդ միջոցներից գումար կը ստանան
Ուկրայինան (1.2 մլրդ. եւրօ), Թունիսը (600 մլն.
եւրօ), Բոսնիա եւ Հերցեգովինան (250 մլն. եւրօ),
Յորդանանը (200 մլն. եւրօ), Ալբանիան (180
մլն. եւրօ), Հիւսիսային Մակեդոնիան (160 մլն.
եւրօ), Վրաստանը (150 մլն. եւրօ), Մոլդովան եւ
ինքնահռչակ Կոզովօն (100 մլն.-ական եւրօ),
Չեռնոգորիան (60 մլն. եւրօ):
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 93 (23564)
Իշխան Սաղաթէլեան.

«Մինչեւ համավարակն էլ ակնյայտ էր,
որ իշխանութեան համար հանրաքւէի
դրական արդիւնք ապահովելը
խնդիր է, հիմա, երբ հասունանում են
դժգոհութիւններ,
խուսափելու են հանրաքւէից»
«tert.am»-Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի՝ ՍԴ հարցը խորհրդարանում մասնակի կամ
ամբողջական լուծելու համար Վենետիկի յանձնաժողով դիմելու յայտարարութեան եւ
այլ հարցերի շուրջ «tert.am»-ը զրուցել է ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանի
հետ:
Հ.- Պարո՛ն Սաղաթէլեան, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը մայիսի
16-ի ասուլիսին յայտարարեց, որ
Վենետիկի յանձնաժողով են դիմել,
եւ քննարկւում է ՍԴ հարցը որեւէ
բանաձեւով՝ մասնակի կամ ամբողջական խորհրդարանում լուծելու հարցը: Ի՞նչ է իրենից ենթադրում մասնակի կամ ամբողջական լուծել ՍԴ
հարցը
խորհրդարանում:
Պ.- Սա ենթադրում է, որ իշխանութիւնը չի հրաժարւել Սահմանադրական դատարանը նւաճելու իր
մտադրութիւնից եւ փնտրում է ելքեր՝
իր նպատակին հասնելու համար:
Ինչպէս բազմիցս ենք համոզւել, այդ
նպատակին հասնելու համար իշխանութիւնը պատրաստ է դիմել նոր
ապօրինութիւնների:
Հ.- Կարծիք կայ՝ վարչապետը հանրաքւէ չի ցանկանում անցկացնել,
քանի որ չի կարող անհրաժեշտ թւով
կողմ ձայն հաւաքել հանրաքւէին եւ
այդ պատճառով է գնացել արտակարգ դրութեան երկրացմանը: Հաւանական համարո՞ւմ էք այս տարբերակը:
Պ.- Ակնյայտ էր, որ մինչեւ համավարակն էլ հանրաքւէի՝ իրենց
համար դրական արդիւնքն ապահովելը արդէն իսկ խնդիր էր: Իսկ
հիմա, երբ եւս մէկ անգամ փաստւեց,
որ իշխանութիւնները յատկապէս
հակաճգնաժամային իրավիճակում
կառավարման ընդունակ չեն, եւ
գնալով հասունանում են հասարակական դժգոհութիւնները, այս իրավիճակում իշխանութիւնը, բնականաբար, խուսափելու է հանրաքւէից
եւ փորձելու է գտնել այլ միջոցներ:
Իշխանութեան հիմնական նպատակն է ունենալ սեփական խամաճիկ Սահմանադրական դատարան,
եւ ամէն ինչ անում են՝ այդ նպատակին հասնելու համար:
Հ.- Իշխող ուժը հանրաքւէ անցկացնելու ԱԺ որոշումը չէր ուղարկել
Վենետիկի յանձնաժողով, հիմա ի՞նչը
փոխւեց ըստ Ձեզ, արդեօք այն, որ
պատասխանատւութիւնը հանրաքըւէով ընկնում էր ժողովրդի վրա՞յ, իսկ
հիմա մէկ այլ մարմին է պէտք՝ իրենց
ապահովագրելու համար:
Պ.- Քանի որ իշխանութիւնների
գործողութիւնների մէջ տրամաբանութիւն գտնելը շատ դժւար է, ես հիմա
չեմ փորձում այդ տրամաբանութիւնը
գտնել: Այո, սկզբում խորհրդարանի
միջոցով էին ցանկանում հարցը լուծել, յետոյ որոշեցին հանրաքւէ անել,

յետոյ ասում էին՝ սահմանադրական փոփոխութիւնները տեղի են
ունենալու 3-4 տարի յետոյ, հիմա
ասում են՝ միւս տարի տեղի կունենան: Այսինքն՝ ակնյայտ է, որ հերթական անգամ չեն կողմնորոշւում,
որովհետեւ իրական դատական համակարգի եւ սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելու խընդիր իրենց առջեւ դրւած չէ. իրենք
ունեն մէկ հիմնական նպատակ՝
ուժեղացնել իրենց իշխանութիւնը,
եւ բոլոր գործողութիւնները տեղաւորւում են այս հիմնական նպատակից ելնելով: Հետեւաբար, անընդհատ
ու նաեւ հաշւի առնելով իրենց
մտաւոր, մասնագիտական եւ այլ
կարողութիւնները, նաեւ իրավիճակից յախուռն բխող գործողութիւնները, յաճախ չեն կողմնորոշւում իրենց
գործողութիւնների մէջ, դրա համար շատ դժւար է տրամաբանութիւն գտնել եւ մեկնաբանել իրենց քայլերի հերթականութիւնը:
Բացի այդ, ես չեմ կարծում, որ
Վենետիկի յանձնաժողովը կը միանայ իշխանութիւնների ապօրինութիւնների պատասխանատւութեանը,
եւ ես չեմ կարծում, որ իրենք կարող են այս ապօրինութիւնը, որ
ցանկանում են թոյլ տալ, ինչ-որ
մէկի վրայ գցել, որովհետեւ այս
բոլոր գործողութիւնների պատասխանատուն իրենք են:
Հ.- Վարչապետը յայտարարել է,
որ քննարկւում է նաեւ Սահմանադրական դատարանի ինստիտուտը վերացնելու եւ Գերագոյն դատարան ունենալու հարցը: Դրա
համար, սակայն, անհրաժեշտ են մի
շարք գործողութիւններ՝ սկսած նախաքննական, հետաքննական մարմիններից մինչեւ դատական բոլոր
տեղերում պէտք է փոփոխութիւն
արւի, սակայն այս ամէնը չկայ եւ

միանգամից խօսւում է Գերագոյն
դատարան ստեղծելու հարցը, սա ի՞նչ
վտանգներ կարող է ունենալ:
Պ.- Ես հէնց սա էի ասում՝ տեսնելով
իշխանութեան վերջին երկու տարւայ
գործողութիւնները,
կարող
ենք
փաստել, որ իրենք համակարգային, արմատական եւ որեւէ լուրջ
բարեփոխում
իրականացնելու
պատրաստ չեն, տարրական հարցեր
չկարողանալով լուծել՝ գնալ նման
գլոբալ փոփոխութեան, դրան ես չեմ
հաւատում եւ չհաւատալու ամբողջ
հիմքերն ունեմ: Իրենք պէտք է այստեղ անկեղծ լինեն եւ ասեն, որ
իրենց պէտք է ընդամենը մէկ
բան՝ սեփական խամաճիկ, իրենց
որոշումներն անվերապահօրէն կատարող ՍԴ, եւ դրան հասնելու
համար ինչ անուն ասես՝ կը յօրինեն,
ինչ նպատակ ասես՝ կը դնեն դրա
տակ, իրենց ուզածին հասնելու
համար: Իրենց խորքային նպատակը
իսկական իրաւական արդիւնաւէտ
դատական համակարգ ունենալը
չէ, իրական նպատակը սեփական
դատական համակարգ ունենալն է,
եւ դրա անունը կը դնեն Գերագոյն
դատարան կամ մէկ այլ բան, սա արդէն
կարեւոր չէ: Կարեւորն այն է, որ մենք
չպէտք է թոյլ տանք, որ իշխանութիւնը ապօրինի, հակասահմանադըրական քայլերի միջոցով ամբողջ
դատական, իրաւական համակարգը ձեւախեղի, աղաւաղի՝ յանուն իր
իշխանութեան ամրապնդման: Իսկ
թէ ինչպէս պէտք է թոյլ չտալ, դրա
համար կան գործիքակազմեր, կան
ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր,
անհատներ, գործիչներ եւ վերջապէս ամենակարեւորը՝ ժողովուրդ,
որն արդէն շատ պարզ գնահատում է
իրավիճակը եւ հասկանում է իշխանութեան գործողութիւնների իրական
նպատակը:

Իսկ ինչո՞ւ դատի
չտալ
Սաֆարեանին
«Չգիտեմ ինչի, բայց կարծում եմ,
որ Ստեօպա Սաֆարեանը ներողութիւն է խնդրելու Անժելլա Էլիբեգովայից: Որովհետեւ՝ էդպէս ճիշտ
կը լինի»,- գրում է ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր Նայիրա Զոհրաբեանը,
անդրադառնալով Հանրային խորհըրդի նախագահ Ստեօպա Սաֆարեանի մի գրառմանը, որով վերջինս վիրաւորանքներ է հասցրել
ադրբեջանագէտ Անժելլա Էլիբեգովային, թիրախաւորել վերջնիս սեռը
եւ անվայելուչ արտայայտութիւններ
թոյլ տւել ոլորտի լաւագոյն մասնագէտներից մէկի հասցէին:
Անշուշտ, Նայիրա Զոհրաբեանն
այս դէպքում չափից աւելի մեծահոգի է, եթէ կարծում է, որ Ստեօպա
Սաֆարեանը կարող է գլուխն
ազատել մի ներողութիւն խնդրելով,
որը, վստահաբար, Սաֆարեանի
պարագայում լինելու է կեղծ եւ
երեսպաշտական: Բանն այն է, որ
Սաֆարեանը գիտակցել է իր արարքի ողջ այլանդակութիւնը, իսկ յետոյ հրճւել այդ գրառման տակ
յայտնւած հայհոյախառն արձագանգներից, ինչը խօսում է զուտ
պատահականութեան արդիւնքում
Հանրային խորհրդի նախագահի
աթոռին յայտնւած մարդու այլասերւածութեան, այդ պաշտօնի արժէ-

քը չգիտակցելու եւ այն իր պիղծ
էութիւնը հասարակութեանը պարտադրելու բուռն ցանկութեան մասին:
Ստեօպա Սաֆարեանից պահանջել, որ ներողութիւն խնդրի Անժելլա
Էլիբեգովայից, նշանակում է՝ նրան
հնարաւորութիւն տալ մարսելու մնացած այլանդակութիւնները, որ նա
իրեն թոյլ է տւել, թէ որպէս պաշտօնեայ եւ թէ որպէս «յեղափոխութեան»
կողմն անցած մի ոչնչութիւն, որին
յանձնարարւել է վարկաբեկել բոլոր
նորմալ մարդկանց:
Ես անձնապէս ծանօթ չեմ Անժելլա Էլիբեգովայի հետ, բայց փոխարէնը ճանաչում եմ Ստեօպա Սաֆարեանին: Նա մի ուրիշ ֆրուկտ է, եւ
այդ ծառը ես տեսել եմ: Նրան միայն
կարելի է դատի տալ, ինչը միանգամայն հնարաւոր է. եթէ Անժելլան
դիմի դատարան, եւ կամ ՀՀ անճարակ իշխանութիւնները «ջաններին
ջափա» տան ու բարեհաճեն կարդալ
Մարդու իրաւունքների պաշտպանի
յայտարարութիւնը, որ Ստեօպա Սաֆարեանի վայրահաչոցների իսկական գնահատականն է: Հաւատացէք, Սաֆարեան Ստեօպային կարելի է միայն դատի տալ եւ հեռացնել
պաշտօնից, որի արժէքը նա այդպէս էլ
չգիտակցեց:

ԷԴԻԿ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆ
«hraparak.am»

Արթուր Թովմասեան.

«Մնացէք
Մարդ եւ Քրիստոնեայ»

«yerkir.am» - Արթուր Թովմասեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Էս ի՞նչ էք անում, էս ու՞ր էք
գնում առանց գիտակցելու, կամ եթէ
գիտակցելով, 2 դէպքում էլ սխալ էք
անում. կա՛նգ առէք, սթափւէ՛ք, ժողովու՛րդ, Արցախն ու արցախցին
մերն են եւ վերջ, միմեանց նկատմամբ
ատելութիւնն ու չարութիւնը հասել
են եզրագծին, եղբայրասպանութեան
եզրին ենք կանգնած, խելքի եկէ՛ք ու
մի՛ նմանւէք Սարոյեան եղբայրներին։
Մեզ հերիք են մեր պատմութեան
մէջ եղած նմանատիպ երեւոյթները։
Չի՛ կարելի ներքաղաքական «ճգնաժամի» խառնաշփոթի պարագայում
սեպ խրել Հայաստանի եւ Արցախի
միջեւ, դա շատ վտանգաւոր եւ անդառնալի հետեւանքներ կունենայ
մեր պետութիւնների ու պետականութեան ամրապնդման հետագայ
գործընթացում։
Խելքներդ գլուխներդ հաւաքէ՛ք
եւ մի պահ խորհէ՛ք, յուսամ կը հասկանաք ինչ եմ ասում։
Կամքի ուժ ունեցէ՛ք եւ ապրէ՛ք
աղօթքի մէջ տեղադրւած խօսքերի
ներքոյ. «...եւ մի՛ տանիր զմեզ ի
փորձութիւն, այլ փրկեա՛յ զմեզ ի չարէն։ Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն
եւ փառք յաւիտեանս յաւիտենից
Ամէն»։
Յ. Գ. - Շարունակելով Արցախին

եւ Հայրենիքին ծառայելու թեման
մէջբերեմ Յովհաննէս Շիրազի անմահ տողերը:
Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մէջ
ես,
Դու սրտիս մէջ ես, ո՛չ լեզւիս վրայ,
Իմ սրտի միջից, թէ սիրտս ճեղքես՝
Դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրայ։
Չեմ ուզում գոռալ իմ սիրոյ
մասին,
Սակայն, իմացի՛ր, հայրենիք իմ
մեծ,
Քեզ հարիւր տեղով խոցեց
թշնամին,
Բայց հազար տեղով իմ սիրտը
խոցւեց։
Ես ամբողջովին քոնն եմ,
հայրենի՛ք,
Եւ մոմի նման, ճամբեքիդ վրայ,
Քո փառքի համար, թէ մի օր
վառւիմ,
Մոխրաբիծ անգամ ինձնից չի
մնայ։
Յ.Յ.Գ. Խաղաղութիւն ամենեցուն»:

Քոչարեանին, հնարաւոր է, դատում են նաեւ նրա նախագահութեան
տարիներին գիւղատնտեսութեան մէջ դրական արդիւնքների համար
«news.am»-Հայաստանի երկրորդ
նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանին,
հնարաւոր է, դատում են նաեւ նրա
նախագահութեան տարիներին գիւղատնտեսութեան մէջ դրական արդիւնքների համար։ Այս մասին մայիսի 18-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը յայտարարեց «Հայաստա-

նի ագրարագիւղացիական միութիւն»
ՀԿ-ի նախագահ Հրաչ Բերբերեանը։
«Ե՛ւ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը, ե՛ւ
Ռոբերտ Քոչարեանը, ե՛ւ Սերժ
Սարգսեանը մեր երկրի նախկին
ղեկավարներն են, եւ պէտք է նրանց
հանդէպ յարգանք դրսեւորել։ Եթէ
խօսւում է ինչ-որ միլիարդների մա-

սին, ապա ինչու հանրութիւնը մինչ
այժմ դրանք չի տեսել»,- նշեց նա։ Այդ
ամէնը, նրա խօսքերով, պատահական
չէ՝ Ռոբերտ Քոչարեանը եղել է երկրի լաւագոյն նախագահներից մէկը,
որը բաւական լրջօրէն է ազդել գիւղատնտեսութեան զարգացման վրայ։
«Նրա կառավարման տարիներին

ֆերմերները պարարտանիւթերի եւ
սերմերի անբաւարարութիւն չէին
զգում։ Ֆինանսաւորւում էին այն
ծրագրերը, որոնք նպաստում էին
երկրի գիւղատնտեսութեան զարգացմանը։ Եթէ վերցնենք Սերժ
Սարգսեանի նախագահութեան տարիները, ապա 2014 թ., օրինակ, մենք

արտահանել ենք 50.000 տոննա կարտոֆիլ, իսկ այժմ արդէն ինքներս ենք
ներկրում Բելոռուսիայից»,- ընդգծեց
փորձագէտը։
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20 միլիոն հայ միայն
տարածաշրջանում՝
եթէ չլինէր Ցեղասպանութիւնը
Գէորգ Պօղոսեանը ուսումնասիրել է
Եղեռնի մարդաբանական
հետեւանքները
«yerkir.am» - Եթէ չլինէր Ցեղասպանութիւնը եւ Արցախեան
պատերազմը,
մեր
տարածաշըրջանում հայերը կը լինէին
20 միլիոն՝ «yerkir.am»-ի հետ
հարցազրոյցում ասաց սոցիոլոգիական գիտութիւնների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայութեան, սոցիոլոգիայի եւ իրաւունքի ինստիտուտի տնօրէն, ակադեմիկոս
Գէորգ Պօղոսեանը։
«Եթէ չլինէր Ցեղասպանութիւնը՝
մէկ, եթէ չլինէր Ղարաբաղի պատերազմը՝ երկու, որի հետեւանքով 500 հազար հայեր Ադրբեջանից արտաքսւեցին, եթէ չլինէր
Վրաստանում
հակահայկական
ուղղւածութիւնը, որ չբերեց բախումների, բայց ճնշումների հետեւանքով հայերը ստիպւած ազգանունները փոխեցին, վրացականացրին կամ ռուսականացրին
եւ թիֆլիսահայութիւնը նւազեց,
մենք այսօր տարածաշրջանում՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան,
Իրան, Թուրքիա, 20 միլիոն հայութիւն կարող էինք ունենալ»,ասաց Գէորգ Պօղոսեանը։
Զուտ Արեւմտեան Հայաստանում մինչեւ Ցեղասպանութիւնը
հայերի թիւը մօտ 3 միլիոն էր։
Սոցիոլոգը մարդաբանական հաշւարկներ է կատարել ու պարզել, որ
եթէ Ցեղասպանութիւնը չլինէր, այդ 3
միլիոնից մենք հիմա մօտ 12 միլիոն
հայ բնակչութիւն պէտք է այնտեղ
ունենայինք, որովհետեւ հայ ժողովրդի աճը այս տարիների ընթացքում մօտ 4 անգամ է եղել։
«Նայել եմ Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում հայերի աճի
տեմպը այս տարիներին գործակիցը 4 է։ Եթէ Հայաստանում
1918 թ.-ին ունէինք 820 հազար
բնակչութիւն, իսկ 1989 թւականի
վերջին սովետական մարդահամարով ունէինք մօտաւորապէս 4
միլիոն, սա 4 գործակից է, այսինքն՝
այս 70-80 տարում մօտ 4 անգամ

աճել է հայ բնակչութիւնը։ Օրինակ,
արդէն պատերազմի տարիներին՝
1941 թ.-ին, 1,5 միլիոն էինք՝ 2 անգամ
էր աճել, յետոյ արդէն Խորհդային
Միութեան վերջում դարձաւ 4 անգամ՝ 3 մլն. 900 հազար էինք»,-մանրամասնեց Գէորգ Պօղոսեանը։
Հայերը հիմնականում ապրել են
6 վիլայէթներում, աւելի մեծ թիւ են
կազմել քաղաքաբնակները՝ Ստամբուլում. «Որովհետեւ հայկական
մշակոյթը, ֆինանսները, արդիւնաբերութիւնը, առեւտուրը կենտրոնացած էին Կոստանդնուպոլսում»։
Նրա ուսումնասիրած աղբիւրները բազմաթիւ են՝ թուրքական
պաշտօնական մարդահամարների
եւ վիլայէթների հաշւարկները, հայ
եկեղեցական մատեանները, ընդհանուր միջազգային տւեալները։ Բոլոր
այս աղբիւրներից օգտւել է թւերը
երբեմն չէին համընկնում, որովհետեւ հաշւարկի մեթոդաբանութիւնն էր տարբեր, օրինակ,
թուրքերը ազգութիւն չէին հարցնում, հարցնում էին կրօն, իսկ Հայ
Եկեղեցում ազգութիւնն էին նշում
եւ տւեալները տարբերւում էին,
բայց Գէորգ Պօղոսեանը բոլորն էլ
հաշւի է առել։
20-րդ դարասկզբի աղէտից
տուժել է հայերի ոչ միայն թւաքանակը, այլեւ տարածւածութեան
մակերեսը։
«Այն կենսական տարածքը, որ
մենք զբաղեցնում էինք, զգալիօրէն
կրճատւել է։ Եթէ 1914-15 թթ.
հայերը բաւականին մեծ կենսատարածք ունէին, այսինքն՝ Թուրքիան, Իրանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը հայ ժողովրդի
կենսատարածքն էր, ապա հիմա
մենք հիմնականում կենտրոնացւած ենք միայն Արեւելեան Հայաստանում»,-նշեց Գէորգ Պօղոսեանը։
Այսօրւայ տարբեր տւեալներով
Թուրքիայում ընդամենը 34 հազար
հայեր կան, Վրաստանում չնչին

թւեր են՝ մի քանի հազարի մասին
է խօսքը, Ադրբեջանում ասում են՝
10-12 հազար, բայց սոցիոլոգը շատ
խիստ կասկածում է. «Այնինչ մենք
ունէինք շատ լուրջ հայութիւն ե՛ւ
Վրաստանում, ե՛ւ Ադրբեջանում, ե՛ւ
Թուրքիայում, ե՛ւ Իրանում։ Միայն
Իրանում էին պահպանւել, այն էլ
ամերիկեան ճնշումների հետեւանքով իրանահայերից շատերը գնացին,
բայց սա արդէն ներքին ճնշումների
հետ կապ չունի»։
Մարդկային ռեսուրսը, որ կորցրել ենք Հայոց Ցեղասպանութեան
հետեւանքով, վերականգնել հնարաւոր չէ ոչ մի ձեւով՝ ցաւով նշեց
սոցիոլոգը։ Ցեղասպան ժողովրդից
միայն գումարային պահանջը, որը
հաշւարկւել է նւազագոյն ձեւով,
գնահատւել է մօտ 33 միլիարդ
դոլար։
Գէորգ Պօղոսեանը գիտնականների այն խմբում է, որոնք մշակել
են Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքների վերացման թղթածըրարը՝ «Ցեղասպանութեան հետեւանքով հայ ժողովրդի կորուստները եւ հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը»
հետազօտութիւնը։
Եթէ
Գէորգ Պօղոսեանը հաշւարկել է
Ցեղասպանութեան մարդաբանական հետեւանքները, ապա Հայկ
Մելիք-Ադամեանը՝ԱրեւմտեանՀայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների կորստից հայ ժողովրդի կրած
վնասն ու Թուրքիա պետութեան
շահոյթը։ Աշխատութիւնը գրւել
է պետութեան պատւէրով՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-ամեակի
համահայկական Հռչակագրի ընդունումից յետոյ, որպէսզի յստակ
լինի՝ ինչ կորուստներ ունի հայ
ժողովուրդը եւ հատուցման ինչ
հնարաւորութիւններ կան։
Գէորգ Պօղոսեանի համար անհասկանալի է փաստը, որ այս ամբողջ նիւթը ձեռքի տակ ունենալով՝ ներկայ քաղաքական իշխա-

նութիւնը, չգիտես ինչու, հատուցման
խնդիրը չի բարձրացնում. «Ցաւօք
սրտի, իրենք այդ հարցը դեռ չեն
բարձրացնում, չգիտեմ ինչու, երեւի
չեն ուզում Թուրքիայի հետ յարաբերութիւնները սրել։ Այս հարցը
բարձրացնում է միայն գիտական
հանրութիւնը»։
Ակադեմիկոսի համար անհասկանալի են նաեւ վերջերս հնչող
յայտարարութիւնները, որ մենք
պէտք է թուրքերին ներենք. «Բայց
դա էլ անհասկանալի է՝ ներել
կարելի նրանց, ովքեր ներողութիւն
են խնդրում, եթէ իրենք չեն զղջում,
մենք ի՞նչն ենք ներում»։
Նա համոզւած է, որ եթէ նոյնիսկ
Թուրքիայի հետ դիւանագիտական
յարաբերութիւններ հաստատելու
խնդիր առաջանայ, առաջին պահանջը պէտք է լինի՝ ճանաչել
Ցեղասպանութիւնը, յետոյ նոր՝
դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատել։
Գէորգ Պօղոսեանը թուրք մասնագէտների հետ հայ-թուրքական
փոխադարձ ճանաչողութեան ծրագիր է իրականացրել ու պարզել,
որ թուրք ժողովուրդը բաւականին
տեղեակ է Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին եւ եթէ պետական քաղաքականութիւնը լինի ճանաչումն ու հատուցումը, նրանք չեն
զարմանայ, հանգիստ կընդունեն՝
չհաշւած ծայրայեղ ազգայնականներին։
«2010 թ.-ին հետազօտութիւն ենք
անցկացրել. հարցաթերթը նոյն
հարցերով այնտեղ իրենք էին տրամադրել, այստեղ՝ ես Ցեղասպանութեան հարցը երկու հարցաթերթում էլ կար եւ պարզւեց, որ
այնտեղ բնակչութիւնը բաւականին
էլ տեղեակ է, որ Ցեղասպանութիւնը
եղել է։ Ցաւօք սրտի, ժխտողականութիւնը գալիս է երկրի պետա-

կան քաղաքականութիւնից։ Ինձ
բազմիցս Թուրքիայից էլ են զանգել,
հարցրել՝ եթէ մենք ճանաչենք, ձեր
պահանջը ի՞նչ է լինելու։ Խորը
մտահոգւած էին, էլի։ Ասացի՝ ճանաչելը բարոյական խնդիր է, ձեր
պատմութեանը առերեսւելու խնդիր
է, դուք հլա մի հատ ճանաչէք, յետոյ
կը խօսենք, որովհետեւ մնացածը
վիճարկւող ու երկարատեւ գործընթաց է, դուք կարող է՝ տաք, կարող
է՝ չտաք, բայց ճանաչելը դա թուրք
ժողովրդի բարոյական քայլն է»,մանրամասնեց Գէորգ Պօղոսեանը։
Սոցիոլոգը ուսումնասիրել է
նաեւ Արեւմտեան Հայաստանում
ապրող հայերի հանդէպ թուրքերի
վերաբերմունքը. «Մեր հետազօտութիւնները վկայեցին այն մասին,
որ թուրքերը հայերին շատ գնահատում էին, այսինքն, եթէ բժիշկներ էին, թուրքերը մտածում էին,
որ հայ բժիշկը շատ աւելի լաւն
է, եթէ ինժեներ էր, շինարար էր,
ճարտարապետ էր՝ անպայման
հային էին ընտրում, որովհետեւ
գիտէին, որ շատ լաւ մասնագէտ է»։
Ստամբուլում հայկական աւելի
շատ դպրոցներ կային, քան թուրքական՝ նշում է Գէորգ Պօղոսեանը,
հայերը շատ բաներ են ստեղծել
եւ թուրքերը դա շատ նորմալ էին
ընկալում։
«Եթէ թուրքերի կամ ադրբեջանցիների պետական քաղաքականութիւնը այդպիսին չլինէր,
մինչեւ այսօր էլ հայերը կարող էին
նորմալ ապրել իրենց պատմական հայրենիքում, իրենց կենսատարածքներում»,- վստահեցրեց սոցիոլոգիական գիտութիւնների դոկտոր, ակադեմիկոս Գէորգ Պօղոսեանը։

Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին ֆիլմը՝ Թուրքիայում
արգելւած ժապաւէնների
առաջին հնգեակում
«news.am» - Ֆիլմերի ցանկը, որոնք
արգելւած են լայն ցուցադրման
Թուրքիայում, հրապարակել է
թուրքական Sondakika.com պարբերականը։ Ամէն դէպքում, թուրք
հանդիսատեսը գտնում է արգելքը շրջացնելու միջոցներ եւ ժապաւէնները նայում կա՛մ համացանցում, կա՛մ յատուկ մասնաւոր
հեռուստաալիքներում։

Արգելւած ժապաւէնների հնգեակում է յայտնւել նաեւ «Արարատը»՝
կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյեանի ֆիլմը Հայոց Ցեղասպանութեան մասին։ Ֆիլմը նկարահանւել է 2002 թ.-ին, Թուրքիայում մասնաւոր հեռուստաալիքով
ցուցադրւել՝ 2006 թ.-ին։ Ժապաւէնում գլխաւոր դերերից մէկը
կատարել է մայեստրօ Շառլ

Ազնաւուրը։
Թուրքիայում արգելւած ֆիլմերի
ցանկում են Ալան Փարքերի «Կէսգիշերային ճեպընթացը» (1978 թ.),
Լարս ֆոն Թրիերի «Նիմֆոմանուհին» (2013 թ.), Դէյւիդ Լինչի
«Լոուրենս Արաբացին» (1962 թ.)
եւ Էլիա Կազանի «Ամերիկա, Ամերիկա» (1963 թ.) ժապաւէնները։
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ՓԱՅՏԷ
ԱՄՐՈՑՆԵՐԻ
ԲՈՒՐՄՈՒՆՔԻ
ՀԵՏՔԵՐՈՎ
Ներկայ գրութիւնը «Իմ զուգարանը» նախագծի ֆոտոստէյտմենտն է, ինչը չի վերամշակւել յոյսը դնելով նախաբանիս
այն տողերի վրայ, որով փորձ է արւել պանդեմեան շրջանում
քաղաքում ապրողի սանիտարական հնարաւորութիւնների
մի կողմից, իսկ գիւղում ապրող քաղաքացու պայմանները
միւս կողմից պատկերագրել ընթերցողի ենթագիտակցութեան

Լուսանկարները՝ Հատիսի
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օգնութեամբ: Գուցէ սա իր լռութեամբ խօսքի թեւեր ստանայ՝
գիւղացուն հիւանդութիւններից հասցւած հետեւանքների ու
դրանց կանխարգելման բարդութիւնների մասին ակնարկներ
անելով:
Հատիս - Զուգարանը քաղաքակիրթ աշխարհի ամենօրեայ
կեանքի գուցէ փոքր, բայց հիմնական մասն է, աշխարհի որ
ծայրամասում էլ որ ապրելու լինես: Ակորդի պէս է, երբ կայ,
այնքան էլ չի զգացւում, որ կայ. Իսկ, երբ չկայ, ապա դա աղէտին
հաւասար պայմաններ կարող է թելադրել իւրաքանչիւրին:
Չնայած ներկայ ժամանակներում այլեւս «շքեղութիւն»
չես համարի շքեղ սանհանգոյցներ ունենալը: Այստեղ,
կարծես, շքեղութիւնը վերաիմաստաւորւում է պատշաճ զուգարան ունենալու փաստով, որ մի քիչ խորանաս՝ դա
հնարաւորութիւն է տալիս հանգիստ մտքով գնացք նստել,
հանրային տրանսպորտից օգտւել, դպրոց ու համալսարան
գնալ, աշխատել, հանգստանալ, կամ նոյնիսկ խաղալ ու
զբօսնել: Կարծես դրանով է պայմանաւորւած իւրաքանչիւրի
արժանապատւութիւնն ու գաղտնիութիւնը՝ հանգիստ
տարածքի ու ժամանակի հաշւին:
Անբաւարար սանիտարահիգիենան շարունակում է մնալ
աշխարհի ամենահրատապ խնդիրներից մէկը: Իսկ այն

յաճախ ամենադժւար հարւածն ու հետքը թողնում է կանանց
ու երեխաների վրայ:
Արձանագրւած ուսումնասիրութիւնները վկայում են
այն մասին, որ համաճարակների ու ինֆեկցիոն հիւանդութիւններից մահացած կանանց թիւն աշխարհում
գերակշռում է այլ դէպքերի ու աղէտների բերումով
մահացածների թւին: Իսկ զարգացող երկրներում հիւանդանոցային մահճակալների 50 տոկոսը զբաղեցւած է այն
մարդկանց կողմից, ովքեր տուժել են ջրի աղտոտումից,
սանիտարական անբաւարար պայմաններից, կամ նոյնիսկ
աւելի ցնցող պատճառի՝ լուծի բերումով ջրաքամ լինելու
փաստից:
Նոյն հետազօտութիւնները խօսում են շուրջ 2000 մահացած երեխայի մասին, ովքեր սանհիգիենայի անբաւարար
պայմանների բերումով յայտնւել են վարակների թիրախում:
Այսօրւայ քաղաքաբնակ հասարակութեան զգալի մասին
դեռ կարող է յիշել գիւղական պայմաններում օգտագործւող

զուգարանների ամէն ինչը, սկսած խոնաւութիւն ներշնչող
փայտէ կառուցւածքից, վերջացրած բուրացող գոմաղբով
(հայցում եմ ընթերցողի ներողամտութիւնը գունաւոր նկարագրումների համար):
Հայաստանի գիւղերից, ինչպէս նաեւ իրանական կողմում
գիւղական որոշ համայնքներից արւած լուսանկարները
կարող են վկայել այն մասին, որ մտահոգութիւնը կարող է
չունենալ աշխարհագրութիւն, եւ չնայած զուգարանի տեսակը
կարող է փոխւել, հետեւանքները մնում են նոյնը:
Դեռ պատմութեան խորքերից եկած միտք է, որ զուգարանը
եւս քաղաքակրթութեան արագացած լինելու փաստ է:
Յ. Գ. - Լուսանկարները արւել են նոյն թեմայով ցուցահանդէսի համար, ինչը, սակայն, որոշ նկատառումներով
ճանաչւեց ոչ-ցանկալի եւ դուրս մնաց ցուցասրահի օրացոյցային գրաֆիկից:
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Կատարւածը կասկածների
տեղիք է տալիս, եւ պէտք է
անյապաղ պարզաբանւեն
սոյն հարցերը

Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ
ստացել է.

Բաց նամակ ՀԱԳ-ին

«yerkir.am»-ը ներկայացնում է ՀՀ քաղաքացի, թւային տեխնոլոգիաների
բնագաւառում առաջատար մասնագէտ, ՀՅԴ Երեւանի Քաղաքային
կոմիտէի անդամ Ժիրայր Պեօճեքեանի բաց նամակը Հայաստանի
Ազգային գրադարանի (ՀԱԳ) տնօրինութեանը։ Ժիրայր Պեօճեքեանը
ՀԱԳ-ի սերւերային համակարգի ու կայքի խափանման առիթով մի
շարք մասնագիտական հարցեր է ուղղել գրադարանի տնօրինութեանը՝
ակնկալելով հրատապ եւ նոյնքան մասնագիտական պատասխաններ։
«yerkir.am»-ը ներկայացնում է վերոյիշեալ բաց նամակը եւ, ինչպէս բաց
նամակի հեղինակին, այնպէս էլ ողջ հասարակութեանն անհանգստացնող
խնդրի առնչութեամբ ակնկալում ՀԱԳ-ի սպառիչ պարզաբանումները։

Կարդում եմ Հայաստանի Ազգային գրադարանում հոսանքի
տատանման պատճառով հրդեհի
կամ դէպքի մանրամասնութիւնները։ Աղմուկ է բարձրանում, որ
սերւերները վնասւել են, բայց
յուսալի են, կամ թէ՝ արխիւացւած
նիւթերը կորել են, իսկ ՀԱԳ-ը
պնդում է, որ նիւթերը պահւած են
նաեւ առանձին կրիչի վրայ եւ նման
խօսակցութիւններ։
Անիմաստ աղմուկի, սխալ տեղեկատւութեան տարածման ու
չարաշահման տեղ չտալու համար, անհրաժեշտ է ՀԱԳ-ից ստանալ հետեւեալ մասնագիտական
հարցերի պատասխանները.
1- Սերւերներն ինչպէ՞ս են ծխացել սերւերները հարկաւոր էր, որ
համապատասխան սարքերով պաշտպանւած լինէին ե՛ւ հոսանքի տա-

տանումներից, ե՛ւ անջատումներից։
Այդ տեսակի սարքեր գոյությիւն
ունեցե՞լ են ՀԱԳ-ի սերւերների
տարածքում, թէ՞ ոչ։ Եթէ ոչ՝ ապա
ինչո՞ւ, եթէ այո՝ ինչի՞ չեն աշխատել
ու պաշտպանել համակարգը։
2- Որեւէ սերւերային համակարգի, ՀԱԳ-ի նման հիմնարկի
պարագայում՝ է՛լ աւելի, հիմնական են սերւերների ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
բովանդակութեան պահպանման
երկրորդական եւ երրորդական
համակարգեր (backup), որոնցից
երրորդը հարկաւոր է որ լինի
շէնքից դուրս։ Նման համակարգ
գոյութիւն ունեցե՞լ է։ Եթէ այո, ապա
քանի՞ մակարդակով եղել է այն,
շէնքից դուրս համակարգ պահպանւե՞լ է, ի՞նչն է պահպանւել
առանձին կրիչների վրայ, միայն
արխիւացւած նիւթերի կրկնօրի-

նակնե՞րը, թէ նաեւ կայքի ծրագըրային բովանդակութիւնը։ Եթէ
այս բոլորը պահպանւել են, ապա
դա նշանակում է, որ կայքը պիտի
որ վերագործարկւէր ամենաուշը՝
երկու կամ երեք օրւայ ընթացքում։
Պահպանման համակարգի ճշգրիտ
աշխատանքի պարագայում կայքը
կարելի է վերագործարկել մի քանի
ժամում, եթէ ոչ աւելի շուտ։ Իսկ եթէ
այս բոլորը չեն եղել, ապա ինչո՞ւ։
Ամէն պարագայում՝ ստեղծւած
իրավիճակը կասկածների տեղիք է
տալիս եւ հիմք՝ պնդելու, որ մասնագիտական լուրջ բաց է եղել
ՀԱԳ-ում, եւ անհրաժեշտ է անկախ
մասնագէտներից կազմւած քննիչ
մարմին կազմաւորել՝ հետաքննելու
ինչպէս պատահածը, այնպէս էլ
համակարգի պաշտպանութեան
եւ նախազգուշական քայլերի առկայութիւնն ու ամբողջականութիւնը, ճշգրտել աշխատակիցների
պատասխանատւութիւնները, մասնագիտական այն պահանջները,
որոնց պարտաւոր է ենթարկւել
ՀԱԳ-ը (եւ ո՛չ միայն ՀԱԳ-ը...)։
Այս տիպի խնդիրները չի՛ կարելի
մատնել անտարբերութեան, անուշադրութեան կամ արժանացնել անլուրջ վերաբերմունքի։ ՀԱԳ-ի եւ
նման հիմնարկների թւային հարստութիւնը չի՛ պատկանում ո՛չ այդ հիմնարկներին, ո՛չ նոր կամ հին
իշխանութիւններին, ո՛չ էլ որեւէ
քաղաքական ուժի։ Իսկ Հայաստանում առկայ են բաւական մեծ
թւով մասնագէտներ, որոնք ի վիճակի են այս խնդրին տալու թւային
արհեստագիտութեան ամենաորակեալ լուծումները։
Յոյս ունեմ, որ ՀԱԳ-ը մասնագիտական այս հարցերին կը
տայ հրապարակային եւ բաւարար
պատասխան։

Յարգանօք՝ Ժիրայր Պեօճեքեան
15.05.2020 թ.
ք. Երեւան

«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ
ԱԶԳԱՅԻՆ «ԷԼՊԻՍ
ՖԵՐԱՀԵԱՆ»
(«ՔՈՒՇԵՇ»)
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ»
75-ամեակ (1942-2017), Թեհրան,
Իրան:
Համադրող եւ կազմող՝ Տանիա
Վարդանեան:
Թեհրան, 2018 թ. գունաւոր
ալբոմ:
Հրատարակիչ՝ «Էլպիս Ֆերահեան» ազգ. մանկապարտէզի
75-ամեակի յոբելեանական յանձնախումբ:
Մեկենաս՝ Սեւան Տէր-Ղուկասեան (ի յիշատակ իր մօր՝ հանգուցեալ Սիլւա Աղաբաբայեան- ՏէրՂուկասեանի):

تبیین جغرافیایی ارمنستان
بر اساس منابع اسالمی
 دکتر کارن خانلری: تالیف
(Հայաստանի աշխարհագրական պարզաբանումը ըստ իսլամական աղբիւրների)
Աշխատասիրեց դոկտ. Կարէն
Խանլարեանը
Լեզու՝ պարսկերէն
Թեհրան, «Սալես» հրատարակչութիւն, 2019 թ., 221 էջ:

فالت مقدس
(ارمنستان سرزمین مقدس
باستانی در تصورات خاور
)نزدیک
 آرتاک مووسسیان: نوشته
 آناهید یحیی مسیحی:ترجمه
با دیباچه ای از اسقف اعظم
سیبوه سرکیسیان و با
پیشگفتاری از کتایون مزدا پور
«Լեռնաշխարհը Սրբազան»
Հայաստանը Առաջաւոր Ասիայի
հնագոյն հոգեւոր ընկալումներում:
Հեղինակ՝ Արտակ Մովսիսեան
Թարգմանիչ՝ Անահիտ Եահեա
Մասիհի:
Թեհրան, 2016 թ.
Հրատարակչութիւն՝ «Ֆարհամէ»,
www. farhameh.com

مرواریدهای گمشده
روبن گورگی آواکیانس
(Կորած մարգարիտներ)
Հեղինակ՝
Աւագեան

Ռուբէն

Գէորգի

Լեզու՝ պարսկերէն
Թեհրան, 2015 թ., 448 էջ:
Հրատարակիչ՝ «Արբաբէ ղալամ»

Ստամբուլի հայկական «Եսայեան» վարժարանի
տնօրէնները հեռացւել են աշխատանքից.
տնօրէններից Սաթենիկ Նիշանի ասութեամբ՝
իրենց որեւէ պատճառ չի ներկայացւել
«tert.am» - Մայիսի 15-ին Ստամբուլի հայկական «Եսայեան» վարժարանին կից Բէյօղլուի Սուրբ Երրորդութիւն հայկական եկեղեցու հիմնադրամը որոշում է կայացրել առաջիկայում աշխատանքից հեռացնել
այդ վարժարանի երկու տնօրէններին՝ Սաթենիկ Նիշանին եւ Արլին
Յեշիլթեփէին։ «tert.am»-ի հետ զրոյցում Սաթենիկ Նիշանին նշեց, որ
ազատման որեւէ պատճառ իրենց
չեն ներկայացրել:
Նա պատմեց՝ վարժարանում տնօրէնի պաշտօնը ստանձնելու եւ իր
գործունէութեան մասին: 1975 թ. ուսուցչական գործով է սկսել աշխատել
Եսայեան վարժարանում, մի քանի
այլ ազգային վարժարաններում աշխատելուց յետոյ՝ 1985 թ. ստանձնել է
վարժարանի տնօրէնի պաշտօնը:
«Այդ թւականից ի վեր՝ աշխատում

եմ Բէյօղլի թաղային հիմնադրամի
հետ: Մեր դպրոցը մատակարարող
կառոյցը Բէյօղլու Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցու թաղային խորհուրդն
է: Խորհուրդը մօտ տասը անդամ
ունէր, բոլորն էլ հետաքրքրւում էին
դպրոցի գործերով, հնարաւորութիւն
չափ աշխատում էին վարժարանին
օգնել՝ վերանորոգման եւ այլ հարցերում: Կարող եմ ասել, որ «Եսայեան» վարժարանը հիմնադրամի
խորհուրդի հետ լաւ համագործակցութեան մէջ է եղել»,- ասաց նա:
Վերջին տարիներին, ըստ նրա,
հիմնադրամում ընտրութիւնների արդիւնքում փոփոխութիւններ տեղի
ունեցան: «Արդէն երկու տարի է՝ երկու
հոգուց կազմւած թաղային խորհուրդ
ունենք: Այդ կազմում մնացել է
խորհուրդում 25 տարի աշխատած
փաստաբան, իրաւաբան Սիմոն Չե-

քեմը եւ օրիորդ Բերրին Դայան
(երկուսն էլ թրքախօս հայ են«tert.am»)»,- ասաց նա:
Նա պատմեց, որ վերջին երկու
տարւայ ընթացում հիմնադրամի
խորհրդի նախագահների հետ տասը
անգամ չեն հանդիպել, երկխօսութեան
առիթ չի եղել:
«Ի վերջոյ, ինձ եւ մեր տնօրէններից
Արլին Յեշիլթեփէին աշխատանքից
ազատեցին,- ասաց նա՝ նշելով, որ
իրենց ազատման պատճառների
մասին միայն խօսակցութիւններից են
իմանում, պաշտօնապէս որեւէ պատճառ չի ներկայացւել,-ես նրանցից
գրութիւն ուզեցի, ասացի՝ չեմ հրաժարւում, սակայն որեւէ պատճառ չներկայացւեց»:
Սաթենիկ Նիշանը ներկայացրեց,
որ նախկինում մշտապէս դժգոհել են
իրենց աշխատանքից, արդէն քսան-

հինգ տարի է անընդհատ ժողովներ են
կազմակերպւել հիմնադրամի խորհըրդի հետ, ներկայ տնօրէնները
մշտապէս դժգոհել են վարժարանի
աշխատանքից:
«Ես էլ նրանց մշտապէս ասում
էի՝ առաջարկ բերէք: Եթէ ունէք
դժգոհութիւն, դրա կողքին էլ պէտք
է առաջարկ լինի, որ խնդիրները
լուծւեն: Բայց երբեք առաջարկով
հանդէս չեն եկել»,- ասաց նա:
«Եսայեան» վարժարանի տնօրէնների ազատման առիթով պոլսահայ
համայնքում դժգոհութիւն է առաջացել,անգամՊոլսոյհայոցպատրիարք

Սահակ եպս. Մաշալեանն է միջամտել: «Հիմա Պոլսում դուրս գալու
արգելքներ կան՝ կորոնավիրուսի տարածման պատճառով: Երբ այդ արգելքը վերանայ, պատրիարք սրբազանը յայտնեց իր ցանկութիւնը կազմակերպելու մեր հանդիպումը: Ես
ընդունել եմ, նրանք էլ ընդունել են,
պէտք է հանդիպենք»,- ասաց նա:
Հիմա, Սաթենիկ Նիշանի մտահոգութիւնն այն է, որ եթէ Բէյօղլուի
Սուրբ Երրորդութիւն հայկական
եկեղեցու հիմնադրամի հետ համագործակցութիւնը չստացւի, վարժարանը չի կարող գործել:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 93 (23564)

Այսօր
Համբարձման մեծ
տօնն է

Ժողովրդի մէջ տարածւած այդպիսի տօներից մէկն էլ Համբարձման տօնն է կամ ժողովրդի
լեզւով ասած, Ջանգիւլումը։ Այս տարի տօնը նշւելու է մայիսի 21-ին։
Տօնը նշւում է Քրիստոսի Յարութեան 40-րդ օրը, 35 օրւայ շարժունակութեամբ` ապրիլի
30-ից մինչեւ յունիսի 3-ը` հինգշաբթի: Յարութիւնից յետոյ Քրիստոս 40 օր մնում է երկրի
վրայ եւ երեւում իր աշակերտներին: Այդ ընթացքում Յիսուսն իր վարդապետութիւնն
ուսուցանում էր նրանց, իսկ վերջին հանդիպման ժամանակ օրհնում ու պատգամներ էր
տալիս առաքեալներին, որից յետոյ համբարձւում երկինք: Քրիստոսի Համբարձման տօնն
ուղեկցւում է նաեւ ժողովրդական հանդիսութիւններով եւ կոչւում է Ջանգիւլում (գիւլ`
նշանակում է վարդ, ծաղիկ): Հնում Համբարձման օրւայ տօնակատարութիւնները սկսւում
էին չորեքշաբթիից: Կանայք այդ օրն անւանում էին «Ծաղկամօր կիրակի»:

Համբարձում
Եւ համբարձար յաղթանակած,
Հօր մօտ գահին դու բազմեցիր՝
Որպէս միջնորդ ու բարեխօս,
Որպէս օգնող, որպէս Փրկիչ:

Ծաղիկների
երգը
ՅՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

Աղջի, աղջի, ծիլ-ծաղիկներ,
Քանի՞ քնէք, վե՜ր կացէք, վե՜ր,
Խնկածաղիկ, Արեւքուրիկ,
Ծնկածաղիկ, Յասմիկ,
Հարսնածաղիկ, Ոսկեծաղիկ,
Հափրուկ, Ամանկոտրուկ,
Հորոտ-մորոտ,Աղաւնարոտ,
Վարդ, Երիցուկ, Պուտ, Վառվռուկ,
Շուշան, Ռէհան, Ապրեմ-չապրեմ,
Բբուրեմ-մարեմ...
Քանի՞ քնէք հողի տակին,
Եկէք էստեղ կանաչ խոտով,
Անուշ հոտով,
Ծիծաղեցէք ու ծաղկեցէք,
Մեր հանդէսը զարդարէք:

Վիճակի
երգեր

Ուխտի գնալու վախտ ա, Կանաչ տերեւ
դողալով,
Աստւած պահի քու ախպէր, Արի գնանք
Խաչ նշան,
Ծաղկեվանքէն դու ջուր բեր: Սուրբ Խաչ
մեզի պահապան:
Մանի-մանի մանեցի, Ես սարի
սովոր հաւք եմ,
Ոսկէ թելը գործեցի, Դեղին թեւաւոր
հաւք եմ,
Անուշ-անուշ խօսելով՝ Ինձ բաց թողէք,
որ թռնեմ,
Ես քո սիրտը շահեցի: Երամի սովոր
հաւք եմ:
Տղայ հոտով-մոտով Ձորի մէջը փուշ ա,
Հերիք անցնես իմ մօտով, Ջեբս լիքը
նուշ ա,
Կը դառնամ. զարկեմ նետով, Ես կը
նտրեմ են աղջկան,
Արիւնդ կանեմ գետով: Որի սիրտը
քնքուշ ա:

Վիճակի
քառատողեր
Աստծոյ նման խաղաղ պահիր քեզ,
Աստծոյ նման եղիր բարեսիրտ,
Նրա պէս եղիր հաւասարատես

Սարից ելաւ ձիաւոր, Ուխտաւոր ես,
ուխտ արա,
Սաղմոսը ծոցին սովոր, Սրտներիս իղձը
կատարայ,
Սաղմոսը վարդ էր դարձել, Սուրբ Խաչ
ուխտի գնալու
Լեզուն բլբուլ էր դարձել: Ախպէր, դու մի
ճար արա:

Եւ ծաղկեցրու նշխարը լոյսիդ:

Կանաչ տեղը պարում եմ, Բարի լուս ջան,
բարի լուս,
Պարի միջին խաղում եմ, Աստւած պահի
մեր երկուս,
Կաքաւի պէս նազելով՝ Ձեռ-ձեռի տանք,
ելնենք դուս
Ընկերներիս դաղում եմ: Դուշման տեսնի,
կտրի լուս:

Որ խաղաղ զարկի սիրտն իմ խենթացած,

Աղջի, դու հուր ես, հուր ես, Տղայ, մի բուռ
հատիկ տուր,
Ես ծարաւ եմ, դու՝ ջուր ես, Աչքիդ տակով
մտիկ տուր,
Համբարձման տօն է, դուս ել, Քո թշնամու
վատ խօսքը
Քեզ ման կը գամ, դու ուր ես: Վերցրու ու
գետնովը տուր:
Ծաղկեվանք ծաղիկ շատ կայ, Անձրեւ կը
գայ շաղալով,

Անզօր եղայ ես քո անափ
Լոյսն ու մութը զատել,
Անզօր եղայ քեզ հասկանալ,
Անզօր եղայ ատել:
Ե՟րբ է գարունն այս դառնալու ամառ,
Վատ եղանակ է սա սրտի համար,
Ուր հին բեկոր կայ սիրուց մնացած:
Եւ դու եկար յանկարծ, եկար անակնկալ,
Եկար, որպէս գարնան շունչը մաքուր,
Հպարտօրէն եկար ու քնքշօրէն եկար,
Եկար, որպէս մուսայ, որպէս բոյր:
Գանձեր ունեմ անտակ, անծիր,
Ես հարուստ եմ, ջան, ես հարուստ,
Ծով բարութուն, շնորհք ու սէր,
Ճոխ պարգեւ եմ առել վերուստ:
Հանելուկ է յաւերժական
Կամ ստեղծւած անթերի,
Մարդը խաւար մի զանգւած է,
Բայց նման է կանթեղի:
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Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Շաբաթ, մայիսի 23-ին խմբագրատունս
փակ լինելով եւ կիրակի, մայիսի 24-ին ու
երկուշաբթի, մայիսի 25-ին պետական
արձակուրդի առիթով՝ թերթիս յաջորդ
համարը լոյս կը տեսնի երեքշաբթի, մայիսի
26-ին:
«ԱԼԻՔ»

«Պաղեստինի...

(Շար. 1-ին էջից)

բռնութիւնները եւ Պաղեստինի ժողովրդի
վերջնական յաղթանակը ուշ թէ շուտ
կիրականանայ միայն պաղեստինցիների
դիմակայութեամբ ու հզօր կամքի դրսեւորմամբ:
Նախագահական կայքէջի համաձայն՝
նախագահ դոկտ. Հասան Ռոհանին այդ
մասին անդրադարձել է երէկ կայացած
կառավարութեան նիստի ընթացքում եւ
ընդգծել է. «Իրանի ժողովուրդը նշելու է Ղոդսի օրը, որը գալիս է ընդգծելու, որ Ղոդսը երբեւէ չի մօռացւելու եւ չի մնալու
բռնագրաւիչների ճիրաններում»: Նիստի ընթացքում, հանր. նախագահը յայտարարել է,
որ որեւէ պայմաններում չենք մոռանալու մեր
հիմնական նպատակը, որն է ընչազուրկներին հովանաւորելը եւ բռնակալներին դիմադրելը եւ շեշտել է. «Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան հիմնասիւներից է բռնապետներին դիմակայելը եւ հովանաւորել
աշխարհի իրաւազրկւածներին, այս հիմամբ մենք երբեւէ չենք հանդուրժելու
բռնակալութիւնը եւ մեծարելու ենք Ղոդսի
օրը, նկատի առնելով կորոնավիրուսի
պանդեմիան, այս տարի իւրայատուկ
պայմաններում է նշւելու այս օրը»:
Նիստի ընթացքում, հանր. նախագահը
անդրադառնալով
կորոնավիրուսի
դէմ
պայքարի ոլորտում ձեռքբերւած յաջողութիւնների ու առաջընթացի մասին, ընդգծել
է. «Կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկման
ժամանակ քայլ առ քայլ առաջ շարժւելով
որեւէ փուլում չենք նահաջել եւ այսօր հասել
ենք հիւանդութիւնը սանձելու փուլին»: Նա
միաժամանակ ընդգծել է, որ այս պանդեմիայի վերացման առումով դեռ երկար
ճանապարհ կայ կտրելիք եւ յայտարարել է.
«Չպէտք է հրճւել յաջողութիւններով եւ
մոռանալ հարցի կարեւորութեան մասին,
այլ անհրաժեշտ է յարգելով առողջապահական պրոտոկոլները եւ պահպանելով համագործակցութիւնն ու միասնականութիւնը, ամենաքիչ զոհով ու վնասով իր
աւարտին հասցնենք այն»:
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Պաշտօնապէս...

(Շար. 1-ին էջից)

մօտաւորապէս երկու երրորդը առնչւում են
զանազան օրինագծերի յօդւածների ընդունմանը: Դոկտ. Լարիջանին ընդգծել է. «Պատգամաւորների ծաւալած տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, եւ անվտանգութեան առումով հարցերի քննարկումները
յաճախ արդիւնաւորւեց օրինագծերի հաստատման ձեւաչափով, երբեմն դա ներկայացւեց իբրեւ բովանդակային վերլուծութիւններ, իսկ յաճախ էլ դրանք ստացան

ՀՀ...

(Շար. 1-ին էջից)

տնտեսական դժւարութիւններին, դրանց
յաղթահարման հնարաւորութիւններին եւ
ուղիներին:
Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ
այս մարտահրաւէրը հնարաւոր է յաղթահարել միայն ուժերի համախմբման միջոցով: ՀՅԴ
ներկայացուցիչները ներկայացրել են իրենց
տեսլականն իրավիճակը յաղթահարելու
հնարաւոր ճանապարհների մասին: Մտքեր
են փոխանակւել նաեւ երկրի ներքին եւ
արտաքին խնդիրների վերաբերեալ, ինչպէս
նաեւ անդրադարձ է եղել համազգային
օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցերի, այդ
շրջանակում անցկացւած եւ նախատեսւող,
այդ թւում՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ

Իրանում...

տարելիցին, Սեւրի դաշնագրի կնքման
100-ամեակի եւ Առաջին Հանրապետութեան
առաջիկայ տարեդարձին նւիրւած միջոցառումների շուրջ:
Հանրապետութեան նախագահին տեղեկութիւններ են ներկայացւել ՀՅԴ ծրագրած
մի շարք միջոցառումների մասին, որոնք,
համավարակով պայմանաւորւած, ժամանակաւորապէս յետաձգւել են: Անդրադարձ է
եղել նաեւ նախագահ Սարգսեանի առաջարկած Համազգային այգու՝ «Հայ պարկ»-ի
ստեղծման
նախաձեռնութեանը:
Հիւրերը ողջունելի են համարել համահայկական նշանակութեան այս նախաձեռնութիւնը, որն ուղղւած է ազգային միասնականութեան ապահովմանը:

(Շար. 1-ին էջից)

Դեսպան Թումանեանն անդրադարձել է
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ ԻԻՀ
նախագահ Հասան Ռոհանիի միջեւ հեռախօսազրոյցի ընթացքում ձեռքբերւած պայմանաւորւածութիւններին՝ կապւած երկկողմ առեւտրի ակտիւացման անհրաժեշտութեան հետ, այդ թւում նաեւ՝ ապրանքափոխանակութեան տարբեր սխեմաների
կիրառման միջոցով:
Համիդ Զադբումն իր ղեկավարած կազմակերպութեան անունից պատրաստակամութիւն է յայտնել խթանել ՀայաստանԻրան տնտեսական կապերի ամրապնդումը՝
նշելով, որ կիրականացւեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները նախահամաճարակային տնտեսական ցուցանիշերի վերականգնման համար:

ՀՕՄ-ի...

յայտարարութեան
ձեւաչափ»:
Նրա հաւաստմամբ՝ 10-րդ գումարման
խորհրդարանը արձնագրել է բարձր արդիւնաւէտութիւն, որի գործունէութեան արդիւնքում հաստատւել են այնպիսի օրինագծեր,
որոնց հաստատումը, ըստ նրա՝ պահանջում
էին պատգամաւորների խիզախութիւնը,
կամքը եւ միասնականութիւնը:
11-րդ նստաշրջանի խորհրդարանը պաշտօնապէս իր աշխատանքն է սկսելու մայիսի
27-ին:

Հանդիպման արդիւնքում կողմերը համաձայնութիւն են ձեռք բերել ՀՀ եւ ԻԻՀ պետական համապատասխան մարմինների միջեւ
հաստատել արդիւնաւէտ հաղորդակցութիւն, այդ թւում նաեւ՝ պարբերաբար կազմակերպւող տեսակոնֆերանսների միջոցով:

(Շար. 1-ին էջից)

Լիբանանի քաղաքական անկայուն իրավիճակին պատճառով ստեղծւած տնտեսական տագնապին մէջ, լիբանանահայութեան
անմիջական օժանդակութեան սատարելու
3 ծրագիրներուն՝ «Յոյսի Արկղ»-ին, «Գոյատեւման պիտոյքներ»-ուն եւ «Պնակ մը
կերակուր»-ին, որոնք պիտի բաժնւին խնամքի
եւ օգնութեան կարօտ հայորդիներուն ու
կարիքաւոր ընտանիքներուն հասնելու համար՝ ՀՕՄ-ի Կենտրոնական վարչութիւնը
տարւան սկիզբը կոչ ուղղեց:
Հակառակ համաճարակին ստեղծած
արտասովոր տագնապին եւ պայմաններուն յարուցած խոչընդոտներուն՝ ՀՕՄ-ի
Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանի մասնաճիւղերը, անդամուհիներ եւ անհատներ
անմիջապէս արձագանգեցին կոչին ու մարդասիրական գործին նւիրեալ մեր անդամները կամաւոր ծառայութեան սկզբունքով
իրենց կարելին ըրին, կազմակերպեցին
ձեռնարկներ եւ դրամահաւաք՝ օժանդակելու
համար
տագնապահար
հայորդիներու

կարիքներուն:
ՀՕՄ-ի
աշխատանքները
հարազատ
արտայայտիչները կը հանդիսանան միութեան առաքելութեան եւ «Ժողովուրդիս հետ
ժողովուրդիս համար» խորիմաստ նշանաբանին։
Ստեղծւած իրավիճակին մէջ, երկրին
առջեւ կանգնած մարտահրաւէրները յաղթահարելու համար, ձեռք ձեռքի տալու
պահն է, ի մասնաւորի Լիբանանի հայ
համայնքին՝ այս կարեւոր միջավայրին ու
ամրոցին, որ տակաւին շատ բան ունի տալիք
հայ կեանքին իր ունեցած համահայկական
ուրոյն
դերակատարութեամբ:
Օգնութիւնըմիայնմերպարտականութիւնը
չէ, այլ՝ մեր պարտաւորութիւնը:
Մնացէք ապահով եւ առողջ՝ սպասելով
ճգնաժամը մօտիկ ապագային յաղթահարած
տեսնելու ակնկալութեամբ:
ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ
ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

«Եթէ...

(Շար. 1-ին էջից)

անդրադառնալով Ադրբեջանում անցկացւող
զօրավարժութիւններին:
«Կան միջազգային պարտաւորութիւններ, երբ Ադրբեջանի Հանրապետութիւնը՝
որպէս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ եւ
համապատասխան պայմանագրերին միացած երկիր, պարտաւորութիւններ ունի,
որոնք պէտք է իրականացնի: Բայց մենք
արդէն սովոր ենք հակառակորդի նման
գործելաոճին:Այդզօրավարժութիւնըորեւիցէ
լարւածութիւն հայկական սահամնների՝
ոչ Հայաստանի Հանրապետութեան, ոչ էլ
Արցախի Հանրապետութեան համար չի
առաջացրել»,- ասաց նա:
Բալայեանի ասութեամբ՝ եթէ զգան,
որ ՀՀ կամ ԱՀ անվտանգութիւնը նրանց
գործողութիւնների կամ զօրավարժութիւնների արդիւնքում սպառնալիք կը լինի,
անմիջական եւ կանխարգելիչ միջոցներ
տեղում կը ձեռնարկւեն առանց վարանելու:
«Կարծում եմ՝ միջազգային հանրութիւնը
դրա մասին քաջատեղեակ է, քանի որ մենք
նախօրօք դրա մասին յայտարարել ենք:
Նորից եմ ասում՝ անհանգստանալու կարիք
չկայ, այդ գործելաոճը քանի տարի է արդէն
գնում է, եւ մենք դրան պատրաստ ենք,
որոշակի փոփոխութիւն մեր մարտական
պարտականութեան կրման վրայ չկայ,
իհարկէ, զգօնութիւնն աւելի բարձացրել
ենք, բայց որեւիցէ արտակարգ միջոցառում,
որպէս
այդպիսին
չենք
ձեռնարկել,
որովհետեւ մենք ամէն ինչ միշտ սպասում
ենք հակառակորդից»,- ասաց նա:
Փոխնախարարը նշեց, որ այս պահի
դրութեամբ
այդ
զօրավարժութիւններից վտանգ չկայ, եթէ վտանգ կը լինի
անմիջապէս անհարժեշտ գործողութիւններ
ձեռք կառնւեն:

