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ՈՒՂԵՐՁ
Մտահոգ Ենք Հայրենիքի Առջեւ Ծառացած 

Խնդիրներով, Սակայն Մայիսեան Յաղթական Ոգով, 
Աստծոյ Օգնութեամբ Ուժ Պիտի Գտնենք` Դուրս 

Գալու Նաեւ Այս Փորձութիւնից. 
Գարեգին Բ. Կաթողիկոս

Ընթացիկ Շաբաթը Լաւատեսութեամբ 
Կը Բնորոշուի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Փաշինեան Իր Ընդդիմախօսները 
Բանավէճի Հրաւիրեց

«Թուրքիան Աչք Ունի Հիւսիսային Իրաքի Վրայ» 
Իրաքցի Նախարարին Վկայութիւնը

Այս ընտրութիւնները շատ լաւ առիթ են, 
որ ՀՀ քաղաքացին քաղաքացիական վրէժ 
լուծէ 1996 թուականէն ետք կեղծուած 
ընտրութիւններու համար: Այս մասին 
այսօր` 30 մայիսին, Ապարանի մէջ ՔՊ 
կուսակցութեան գրասենեակին մէջ իր 
աջակիցներու հետ հանդիպման ժամանակ 
ըսած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար 
Նիկոլ Փաշինեանը:
«Որովհետեւ  այդ ընտրութիւններում քաղաքացու ձայնը խլուել է եւ այդ 
ձայնը խլած բոլոր գործող անձինք ըստ էութեան մասնակցում են այս 
ընտրութիւններին: 
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Այս տարի մեր երկրի համար 
բարդ ու ծանր իրավիճակում ենք 
նշում Հանրապետութեան տօնը 
եւ վերստին անդրադառնում 
Հայաստանի Առաջին Հանրա-
պետութեան հաստատման յիշա-
տակներին: Աւելի քան 100 տարի 
առաջ ցեղասպանութեան եւ 
հայրենազրկման դառը հարուածները կրած մեր ժողովուրդը կանգնել 
էր նաեւ իր հայրենիքի արեւելեան հատուածը եւ իր գոյութիւնը 
պաշտպանելու մեծ մարտահրաւէրների առջեւ, սակայն չընկրկեց եւ 
արի ոգով ու միասնաբար պայքարեց մայիսեան հերոսամարտերում` 
վերականգնելով հայրենի պետականութիւնը:
Առաջին Հանրապետութիւնը, թէեւ երկար չգոյատեւեց, սակայն եղաւ 
անկախ պետականութեան տեսանելի առհաւատչեան, որի ներշնչումով 
կերտուեցին վերազարթօնքի հետագայ յաղթանակները մեր ժողովրդի:
Այսօր եւս մենք մտահոգ ենք հայրենի մեր երկրի առջեւ ծառացած 
հիմնախնդիրներով, մեր սահմանների, մեր ժողովրդի անվտանգ ու 
ապահով կեանքի նկատմամբ շարունակական ոտնձգութիւններով: 
Սակայն, հաւատում ենք, որ մայիսեան հերոսամարտերի յաղթական 
ոգով մեր ժողովուրդը Աստծոյ օգնութեամբ ուժ պիտի գտնի դուրս գալու 
նաեւ այս փորձութիւնից եւ համընդհանուր ջանքերով ձեռնամուխ լինելու 
մեր հայրենիքի զօրացմանը, պետականութեան ամրապնդմանը, հայոց 
լուսաւոր գալիքի կերտմանը:
Թող Աստուած խաղաղութիւն պարգեւի համայն աշխարհին, մեր 
երկրին ու ժողովրդին եւ Իր անբաւ շնորհների ներքոյ զօրութիւն տայ 
իրագործելու մեր համազգային նպատակները, ապահով ու բարօր 
կեանքի մեր ձգտումները:

Վերջերս Թուրքիոյ կողմէ կատարուած յայտարարութիւն մը, բողոքի մեծ 
ալիք բարձրացուցած է Իրաքի բոլոր խաւերուն մէջ: Թուրքիոյ ներքին գործոց 
նախարար՝ Սուլէյման Սոյլու յայտարարած է, թէ «Թուրքիան կը քննարկէ 
նոր ռազմակայան հիմնել  Իրաքեան  Քիւրտիստանի  Մթինա շրջանին մէջ, 
Սուրիոյ օրինակին համաձայն»:
 Այս մասին մանրամասն նիւթ մը  հրապարակած է  «Skynewsarabia» կայքը։
Ըստ աղբիւրին, այս յայտարարութեան յաջորդած է Թուրքիոյ 
Պաշտպանութեան նախարար՝ Հուլուսի Աքարի անպաշտօն այցելութիւնը 
իրաքեան  հիւսիսային  Իրաքի որոշ շրջաններ  առանց  պաշտօնական  
Իրաքի  թոյլտուութիւնը  ստանալու։
Աղբիւրը նշած է նաեւ, թէ Իրաքի խորհրդարանէն ներս կարգ մը 
քաղաքական ուժեր դժգոհութիւն յայտնած են Թուրքիոյ վարած 
հակաիրաքեան քաղաքականութենէն, որ կը վտանգէ իրենց տարածքներու 
ամբողջականութիւնն ու ապահովութիւնը: Այս բողոքներուն առընթեր, 
Իրաքի արտաքին գործոց նախարարը  իր մօտ  կանչած է Պաղտատի մօտ 
թրքական դեսպանատան յանձնակատարը եւ անոր յանձնած նամակ մը, ուր 
խստօրէն կը դատապարտէ Թուրքիոյ ոտնձգութիւնները ուղղուած՝ Իրաքի 
ինքնիշխանութեան  դէմ:
Այս զարգացումներու   լոյսին  տակ , «Սքայ նիւզ»  հարցազրոյց ունեցած է 
Իրաքի ջրային միջոցներու նախկին նախարար՝ Լաթիֆ Ռաշիտի հետ, որ նաեւ 
տարիներ եղած է նախկին նախագահ՝ Ժալալ Թալապանիի խորհրդատուն: 
Ռաշիտ մասնաւորապէս նշած է, թէ «Թուրքիոյ խօսակցութիւնը իր ազգային 
անվտանգութեան ու սահմաններու ապահովութեան մասին անհեթեթութիւն 
է, ան պարզապէս կ'ուզէ արդարացնել հիւսիսային Իրաք ներխուժելը ու  նոր 
իրավիճակ ստեղծելը, ռազմակայաններ ու զօրանոցներ հիմնելով, մանաւանդ 
Նինուա նահանգին մէջ,  պատճառաբանելով, որ  իբրեւ թէ պիտի պայքարի 
Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան   (PKK) դէմ»: 

Ընթացիկ շաբաթը խոստմնալից է 
այն իմաստով, որ կրնայ բնորոշիչը 
ըլլալ Լիբանանի երկար սպասուած 
կառավարութեան կազմութեան: 
Մեծ ակնկալութիւններ կան, որ 
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ 
Պըրրի նախաձեռնութիւնը յաջողի: Մինչ 
այդ Պըրրի խորհրդակցութիւններ կը 
պատրաստէ երկրի բարձրաստիճան 

ղեկավարներուն հետ, անպայմանօրէն փորձելու յաջողեցնել իր նախա-
ձեռնութիւնը, որ կը փորձէ երկիրը դուրս բերել առկայ անելէն:
Միւս կողմէն, Լիբանանի  հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշէլ Աուն 
շաբաթավերջին, շնորհաւորական ուղերձ մը յղեց Սուրիոյ նախագահ 
Պաշշար Ասատի  վերընտրութեան առիթով։
Աուն յաջողութիւն մաղթած է Ասատին եւ յոյս յայտնած, որ պատերազմին 
հետեւանքով Լիբանան հասած սուրիացի  գաղթականները  շուտով կը 
վերադառնան եւ կը մասնակցին երկրի վերականգման գործընթացին։
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Այլընտ իր ընտանիքին մօտ։ Մինչեւ 
1838 ուսուցչութեամբ զբաղած է, 
բայց հրաժարելով վերադարձած է 
Նիւ Եորք։
Նիւ Եորքի մէջ հիմնած է իր 
անձնական թերթը, որ կոչուած 
է «Տը Լոնկ Այլընտըր»: Զբաղած 
է նաեւ հրատարակութեամբ, 
տպագրութեամբ, նոյնիսկ՝ տունէ 
տուն թերթիկներ բաժնելով։ 10 
ամիս ետք իր թերթը ծախած է E. 
O. Crowell-ի եւ մեկնած՝ Ճըմէյքա 
աշխատելու։ Քանի մը տարի ետք, 
որոշած է բանաստեղծ դառնալ։ 
1850-ին սկսած է գրել «Լիվզ աֆ 
Կրաս» բանաստեղծութիւնը:
1855-ին ան հրատարակած է «Լիվզ 
աֆ Կրաս» բանաստեղծութիւնը, 
բայց իր եղբայրը՝ Ճորճը ըսած է, 
թէ «Անիկա կարդալը չ’արժեր», 
Ուիթմըն հրատարակած է 795 օրի-
նակ, բայց իր անունը մէկ անգամ 
յիշած է բանաստեղծութեան տողի 
մը մէջ։ Աւելի ուշ՝ գիրքին անունը 
փոխած է «Սոնկ աֆ Մայսելֆ»ի: 
Բանաստեղծութիւնը ճանչցուած 
է տարբեր բանաստեղծերու կողմէ 
եւ դարձած հանրայայտ։
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Ուոլթ Ուիթմըն 

Ուոլթ Ուիթմըն (31 Մայիս 1819, 
Ուեսթ Հիլզ, Սաֆոլկ շրջան, 
Նիւ Եորք, Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներ - 26 Մարտ 1892, 
Քեմդըն, Նիւ Ճըրզի, Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներ), ամերի-
կացի գրող, թղթակից եւ ակնարկա-
գիր։ Ուիթմըն Ամերիկայի 
ամէնէն կարեւոր գրողներէն 
մէկն է, եւ կոչուած է «Ազատ 
Բանաստեղծութեան Հայրը»: 
Սկիզբը իր գրութիւններուն 
մասին մեծ վիճաբանութիւններ 
ծագած են, մանաւանդ «Լիվզ 
աֆ Կրաս» (Leaves Of Grass) 
բանաստեղծութեան վրայ։
Ծնած է 31 Մայիս, 1819-ին, 
Հոնթիկթըն, Լոնկ Այլընտ։ Ունի 
8 քոյր եւ եղբայր։ 4 տարե-
կան հասակին, ընտանիքը 
փոխադրուած է Պրուքլին, եւ 
նիւթական պատճառներով 
ապրած է տխուր մանկութիւն մը։ 
11 տարեկանին օրինաւոր դպրոց 
սկսած է յաճախել։ Իբրեւ օգնական 
աշխատած է գրասենեակի մը մէջ, 
ուր գրաշարութիւն սորված է։
Աւելի ուշ՝ աշխատած է «Լոնկ Այլընտ 
Սթար» թերթին մէջ։ Թատրոններ 
յաճախած է եւ իր գրութիւնները 
ծածկանունով մը հրատարակած՝ 
«Նիւ Եորք Միրրըր» թերթին մէջ։
16 տարեկանին Նիւ Եորքի մէջ 
խմբագիրի պաշտօն վարած է։ 
Մայիս 1836-ին վերադարձած է Լոնկ 

äԱîԳԱՄ

Արթնցի՛ր Հայ Ժողովուրդ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՄԱՅԻՍ 
28-Ի ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՈՒ
ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ
ԱՆՅԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է

Ամեակները սոսկ անցեալին նայելու 
առիթներ չեն։ Անոնք նաե՛ւ յիշեցում 
են ու մարտահրաւէր՝ անցեալի լոյսին 
տակ ու ներկայի պայմաններուն 
համահունչ, քննական հայեացքով 
ու նպատակասլաց տեսլականով 
ապագան ծրագրելու ու կերտելու։
Այսպէ՛ս է Մայիս 28 մեր ազգին 
համար։ Արդարեւ, ճակատագրական պայմաններու մէջ կերտուած 
Հայաստանի անկախութիւնը ահաւոր տագնապներ դիմագրաւեց 
եւ աշխարհաքաղաքական պարտադրանքներու հետեւանքով 
Հայաստանը կորսնցուց իր անկախութիւնը։ Սակայն, անկախութեան 
երազը մնաց արծարծ մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, եւ 1991-ին 
պատմական Հայաստանի գէթ կտոր մը հողին վրայ մեր երազը դարձաւ 
իրականութիւն։
Անցնող 30 տարիներուն Հայաստանը ապրեցաւ վերիվայրումներ. 
պայմանները չներեցին որ ան ունենայ կազմակերպական ու զարգացման 
ծրագրուած ընթացք եւ քայլ պահէ շրջանի աշխարհաքաղաքական 
փոփոխութիւններու հոլովոյթին հետ. տնտեսական տագնապը, 
արտագաղթը եւ փտածութիւնը հիւծեցին երկիրը եւ Արցախի վերջին 
պատերազմը Հայաստանը մատնեց ահաւոր ճգնաժամի։
Առաջին անկախութենէն 103 տարիներ յետոյ Հայաստանը 
դա՛րձեալ կ’ապրի ճակատագրական օրեր։ Արցախի պատերազմին 
հետեւանքով մեծ թիւով զոհեր տուինք, հող կորսնցուցինք, տխրահռչակ 
յայտարարութիւն ստորագրեցինք եւ աւելին՝ այսօր վտանգուած են 
նաե՛ւ Հայաստանի սահմանները։ Արդարեւ, մեր ազգը խորապէս 
ցնցող, Արցախի անկախութիւնը վտանգող, Հայաստանի ապագան 
մշուշապատող յիշեալ վտանգալից զարգացումներուն նկատմամբ 
Սփիւռքը ու Մենք չենք կրնար անտարբեր մնալ։ Մեր ողջ ժողովուրդը 
ամբողջական, առարկայական ու հրապարա¬կային հաշուետուութիւն 
կը պահանջէ։
Յուսահատութեան ու անորոշութեան ամպեր կուտակուած են հայ 
կեանքի երկինքին վերեւ։ Բայց մենք կը մերժե՛նք վախի մթնոլորտ, 
պարտուողական հոգեվիճակ եւ մեր ժողովուրդը նահանջի առաջնորդող 
քայլեր։ Մենք ամուր հաւատք ու աներեր կամք ունեցող ժողովուրդ ենք։ 
Այսպէ՛ս եղած ենք մեր դարաւոր պատմութեան ընթացքին՝ հակառակ 
մեզ շրջապատող ահաւոր փոթորիկներուն։
Իր աշխարհագրական դիրքին պատճառով Հայաստանը եղած 
է կռուախնձոր մեծ պետութիւններու միջեւ։ Այսօր եւս նո՛յնն է 
պարագան։ Հարկ է ժամանակի նշանները ճի՛շդ կարդալ, Կովկասէն 
ներս Հայաստանի տեղն ու դերը իրապա՛շտ մօտեցումով արժեւորել 
ու համապատասխան կողմնորոշում որդեգրել՝ հեռո՛ւ տեսական 
մօտեցումներէ, ամբոխավարական պոռթկումներէ ու պարագայական 
որոշումներէ։ Հայաստանի տագնապը էապէս անվտանգութեան 
ու գերիշխանութեան տագնապ է։ Եթէ չկարենանք զայն այսօր 
միասնականութեամբ, խոհեմութեամբ ու հեռատեսութեամբ 
դիմագրաւել, Հայաստանի պետականութեան հիմքերը կրնան 
վտանգուիլ՝ նոյնի՛սկ Հայաստանի գոյութիւնը։
Ըլլանք իրատես։ Ներկայ պայմաններուն մէջ փաստօրէն Հայաստանը 
կարող չէ առանձին երաշխաւորել իր անվտանգութիւնը։ Հետեւաբար, 
անհրաժեշտ է հետեւողական ճիգ թափել ամրապնդելու ու միաժամանակ 
ընդարձակելու փոխադարձ շահերու ու վստահութեան վրայ հիմնուած 
մեր ռազմաքաղաքական գործընկերներու շրջագիծը։ Հայաստանի 
անկախութիւնն ու ամբողջականութիւնը մեզի համար անսակարկելի 
ազգային սրբութիւններ են։ Անոնց ամուր պահպանման նկատմամբ 
հարկ է որդեգրել միակամ ու անզիջող կեցուածք։
Ըլլանք զգօն։ Պատերազմը չէ աւարտած։ Մեր ցեղասպան դրացիները 
կը շարունակեն սպառնալ Հայաստանի ամբողջականութեան ու 

գերիշխանութեան եւ Արցախի անկախութեան. իսկ մենք քինախնդրութեամբ 
լեցուն զիրար կ’ամբաստանենք, մեր ոյժերը կը ջլատենք՝ կորսնցնելով նոյնիսկ 
մեր բարոյական ու ազգային արժէքներու կողմնացոյցը։ Անցնող տարիներուն 
Ազրպէյճանը պատրաստուեցաւ քաղաքական բանակցութիւններու 
ձախողութեան պարագային, իր կամքը զինուորապէս պարտադրելու։ Իսկ 
մենք ռոմանթիք զգացումներով օրօրուեցանք ու անիրատես խոստումներով 
շլացանք եւ իմաստութիւնը ու քաջութիւնը չունեցանք պատրաստուելու թէ՛ 
խաղաղութեան եւ թէ պատերազմի։ Չմոռնանք երբեք, որ եթէ այսպէս կոչուած 
«ո՛չ պատերազմ եւ ոչ խաղաղութիւն» ռազմավարութիւնը միջազգային 
կամ շրջանային հովանաւորութիւն չի վայելեր, կը դառնայ ժամանակաւոր 
ու վտանգալից, որուն սուղ գինը վճարեց Հայաստանը։ Ընդունի՛նք մեր 
սխալները։
Քառասունըչորս օրեր հայու արիւն հոսեցաւ մեր հողերուն վրայ. առանձին 
մնացինք։ Այսօր Հայաստանը կը գտնուի անդունդի եզրին. դա՛րձեալ առանձին 
ենք։ վստահինք մեր ոյժին։ Յիշենք հայրենիքի փրկութեան համար մղուած 
Աւարայրի ու Սարտարապատի ճակատամարտերը։ Արթնցի՛ր հայ ժողովուրդ։ 
Ոյժերու համախմբումը ի խնդիր Հայաստանի փրկութեան անյետաձգելի 
հրամայական է։ Մեր հաւաքական վճռակամութեամբ եւ համայն հայութեան 
մասնակցութեամբ կոչուած ենք վերակերտելու այնպիսի Հայաստան մը, ուր
- պետութեան շահերը դառնան գերիվեր ներ-քաղաքական հակադրութիւններէն 
ու անձնակեդրոն նպատակներէն.
- ազգին ու հայրենիքին ընդհանրական ու գերագոյն արժէքներն ու 
ձգտումները իրենց շուրջ համախմբեն մեր բոլոր զաւակները՝ իրենց 
քաղաքական տարբեր հայեցակէտերը պահելով հանդերձ. Շար. Էջ 08
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ԴՈԿՏ. ԱՐՇԱՒԻՐ ԿԷՕՆՃԵԱՆ

Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Պէտք Է Պատրաստ Ըլլանք Նոր Սարդարապատներու

Մայիսի 12-ին՛ 250 Ազերի 
զինուորներ քալելով, 
համարեա պարզ 

զբօսաշրջիկներու նման, 3.5 
քլմ. մուտք գործեցին Սիւնիքի 
սահմաններէն ներս: Ոչ մէկ 
արգելք կար իրենց դիմաց... 
Այդ թիւը այսօր կ’ըսուի թէ 
բարձրացած եւ հասած է 
հազարի... Ոչ մէկ արգելք կը թուի ըլլալ նաեւ որ վաղը նոյնը չպատահի 
Տաւուշի սահմաններուն վրայ եւ կամ Սեւանայ Լճին ափերուն մօտ: 
Եւ յետոյ՞, ուրիշ ո՞ւր... Մինչեւ Երեւա՞ն... Ին՞չու ոչ :
Այսօրուան Հայաստանի պատասխանատուները խորունկ դիւանա-
գիտական բացատրութիւններով կը պատճառաբանեն հայոց բանակին 
միջամտութեան բացակայութիւնը ըսելով թէ այլապէս, ան կրնայ 
նկատուիլ խախտումը Նոյեմբեր 9-ի տխրահռչակ համաձայնագրին 
Հայաստանին կողմէ եւ կրնայ հետեւաբար առաջնորդել պատերազմի 
վերսկսման որուն պատրաստ չէ Հայաստանը...
Մինչ այդ Հայաստանի սահմանամերձ քաղաքացիները ընդվզումի, 
լքուածութեան, բողոքի եւ մանաւանդ ինքնապաշտպանութեան դիմելու 
որոնումներով կլանուած եւ տագնապներու մէջ ընկղմած են: Անըմբռնելի 
եւ անընդունելի ձգտուած այս մթնոլորտը անխուսափելիօրէն 
կ’առաջնորդէ ամէն օր աւելի եւս պայթուցիկ վիճակի մը ձեւաւորման,  
որուն մէջ Հայաստանի անզէն քաղաքացիները բոլորովին անհաւասար 
եւ անզօր դիրքերու վրայ կը գտնուին: Գոյութենական այս սպառնացող 
տագնապին առջեւ հայաստանաբնակ ինչպէս նաեւ աշխարհատարած 
մտահոգ հայերը ու՞ր պէտք է փնտռեն ինքնապաշտպանութեան 
կամ ընդհանրապէս հայրենիքի սահմաններուն պաշտպանութեան 
ապահովման յենարանները:
Եթէ յառաջիկայ արտահերթ ընտրութիւններէն պիտի սպասուէր 
քաղաքական յուսալից նոր դարձուածքի մը ձեւաւորումը որպէս 
լուծման ճանապարհ, այդ հեռանկարը երթալով կը մթագնի: Անցնող 
վեց ամիսներուն ընթացքին կ’ակնկալէինք որ բացի երկու ոխերիմ 
հակառակորդներու՝ Փաշինեանի եւ Քոչարեանի շուրջ հաւաքուած 
հաւատարիմներէն, ժողովուրդին մէջէն յայտնուէին քաղաքական, 
դիւանագիտական, տնտեսական եւ ռազմավարական կարողութիւն 
եւ պատրաստակամութիւն ունեցող անհատներէ կազմուած նոր 
խմբաւորումներ կամ անհատներ որոնք պիտի կարենային ժողովուրդին 
տալ երրորդ եւ հաւասարակշռուած նոր ոյժի մը ընտրութեան յոյսը եւ 
պատեհութիւնը: Եթէ յայտնուէր այդպիսի երրորդ հաստատուն ոյժի 
մը ուրուագիծը, գուցէ նոյնիսկ անոր լայն շրջանակին հետ կարելի 
ըլլար լայնամտօրէն որոշ գործակցութիւն մը նախատեսնել: Սակայն 
այդ լուսաւոր եւ յուսադրիչ երրորդ ոյժը չյայտնուեցաւ մինչեւ այսօր 
եւ այլեւս անհաւանական կը թուի ըլլալ անոր իրականացումը:
Որոշ է նաեւ թէ որեւէ յոյս կապել որեւէ Արեւելեան կամ Արեւմտեան 
իբրեւ թէ դաշնակից կամ բարեկամ պետութեան մը՝ յանուն արդա-
րութեան մեր սահմաններու պահպանման՝ ի նպաստ միջամտութեան, 
բոլորովին միամտութիւն պէտք է համարուի երբ մենք ձեռնածալ 
նստած ենք եւ առաւելագոյնը բողոքի նամակներ կամ կոչեր կը 
տարածենք հոս ու հոն, մինչ թշնամի զինուորներուն կրունկները 
շատոնց մտած են մեր սահմաններէն ներս:
Հարիւր տարի առաջ ստեղծուած հայոց պետականութիւնը որ 
անցնող տասնամեակներուն ընթացքին պատմութեան հազար եւ մէկ 
արհաւիրքներէն ազատելէն ետք տէր դարձած էր պապենական իր 
երկրին, եւ նուաճած էր գիտութեան, մշակոյթի եւ տնտեսութեան, 
միջազգային բարձրագոյն մակարդակները, այսօր իբրեւ հետեւանք 
երկրին մէջ տիրող քաղաքական անճարակութեանց, առանց մէկ 
իսկ փամփուշտ կրակելու, բացայայտ հանգրուաններով կ’ընթանայ 
դէպի ոչնչացում եւ կորուստ:
Նկարագրուած այս ահազանգային կացութեան առջեւ ակնկալիօրէն 
Հայաստանի մէջ կը բարձրանան նոր Սարդարապատներու կոչեր: Այս 
անգամ, ի տարբերութիւն 1918 Մայիսին, ուր երկիրը պաշտպանելու 
կոչերը ուղղուած էին Հայ ժողովուրդի ջարդերէն ազատուած 
բեկորներուն որոնք այդ օրերուն հաւաքուած էին Սարդարապատ, 

Ղարաքիլիսա եւ Պաշ Ապարան սահմանափակ շրջաններուն մէջ, 
այսօր վտանգը տարածուած է համարեա ամբողջ Հայաստանի 
սահմաններուն երկայնքին, բացի Վրաստանի եւ Պարսկաստանի 
բարեկամական հատուածներէն: Նոյնպէս այս անգամ Հայ ժողովուրդի 
լայն մէկ հատուածը կը գտնուի երկրէն դուրս ամբողջ սփիւռքի 
տարածքին եւ հետեւաբար եթէ ֆիզիքապէս անիրատես է իր 
ներկայութիւնը ակնկալել սահմանագծին վրայ, ան պարտաւոր է 
սակայն այլ միջոցներով օգնութեան հասնիլ իր հայաստանաբնակ 
եղբայրներուն եւ քոյրերուն որոնք իրենք ստիպողաբար ֆիզիքապէս 
պիտի պատնէշ կանգնին վտանգուած բոլոր շրջաններուն եւ թոյլ չտան 
որ Ազերի կամ թուրք զինուոր փորձուի կրկնել Սիւնիքի օրինակը, 
անկոչ եւ ազատ զբօսաշրջիկութեան իր ոտնձգութիւնը:
Եթէ Հայաստանի կանոնաւոր բանակը օրուան իշխանութեանց խոր 
դիւանագիտական հաշուարկներով, առ այժմ պիտի չարտօնուի 
տակաւին ձեռնարկելու պաշտպանական ռազմական գործողութեանց, 
այդ պարագային չկայ այլ տարբերակ, քաղաքացիները եւ կամաւորներն 
են որ պէտք է մարդկային շղթայ մը կանգեցնեն թշնամիին առջեւ’ 
հարիւր տարի վերջ անգամ մը եւս վերակոչելով Սարդարապատի 
քաջերուն ոգին եւ ղօղանջելով անոր զանգերը: 
Այս պայմաններուն տակ 
այլեւս որոշ է թէ յատկապէս 
սահմանամերձ քաղաքա-
ցիները պէտք է արդէն իսկ 
անհրաժեշտօրէն կազմա-
կերպուին, մարզուին եւ զինուին 
արդիւնաւէտ կերպով կատարե-
լու համար պաշտպանական 
գործողութիւնները: Այսօր սակայն 
տակաւին օրէնքով անոնք չունին 
զինուելու արտօնութիւն: Քաղաքակիրթ որեւէ երկրի մէջ, երբ տարբեր 
պարագաներու բերմամբ քաղաքացին պաշտպանուած չէ երկրին 
օրինաւոր եւ զինեալ ոյժերուն կողմէ, իրաւունք կը տրուի անոր՛ ունենալ 
իր անձին, ընտանիքին եւ ինչքերուն պաշտպանութեան անհրաժեշտ 
զէնքի միջոցները: Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները ցայտուն 
օրինակն են այս դրութեան: Այնտեղ քաղաքացիին զինուելու այս 
իրաւունքը բացայայտ կերպով սրբագործուած է Սահմանադրութեան 
հիմնական մէկ յօդուածով: Անհրաժեշտ է ուրեմն որ ստեղծուած 
ազգային գոյութենական արտակարգ այս պայքարին նախօրեակին, 
Հայաստանի իշխանութիւնները այդ իրաւունքը անմիջապէս շնորհեն 
եւ օրինականացնեն:
Պարզ է թէ այս հանգրուանին երկընտրանք չկայ: Կամ պատրաստ 
պէտք է ըլլալ վերակենդանացնելու Սարդարապատի յաղթական 
ճակատամարտները Հայաստանի սահմաններուն երկայնքին եւ կամ 
պէտք է հաշտուիլ թշնամին Երեւանի մէջ դիմաւորելու գաղափարին 
հետ, ինչ որ արդէն իսկ Ալիեւ անպատկառօրէն եւ բացայայտ կերպով 
յայտարարեց ամիսներ առաջ իր պատերազմաշունչ ճառերէն 
մէկուն մէջ: Եթէ այն ժամանակ հայերս հեգնանքով լուրջի չառինք 
այդ խօսքերը, այսօր անպատասխանատու կը նկատուինք եթէ 
չանդրադառնանք անոնց գայթակղեցուցիչ հաւանականութեան:
Այսօր ամբողջ Հայ ժողովուրդն է որ հոգեբանօրէն եւ գործնապէս պէտք է 
պատրաստ ըլլայ մասնակցելու հաւանական Նոր Սարդարապատներու 
ճակատամարտերուն: Հայաստանաբնակ քաղաքացին ֆիզիքապէս 
թէ նիւթապէս կը գտնուի պաշտպանութեան առաջին գծին վրայ: 
Սփիւռքահայը իր կարգին կարող է նուազագոյնը նիւթապէս իր 
օգնութիւնը հասցնելու ինքնապաշտպանութեան տրամադրելի վերջին 
այս միջոցառումին:
Բնականաբար այս բոլորը կարելի է կանխել եթէ այսօրուան թէ 
վաղուան իշխանութիւնները կարողանան պետականօրէն իրագործել 
կանխարգելիչ դիւանագիտական թէ ռազմական անհրաժեշտ միջոցա-
ռումները: Շատ մաղթելի է նաեւ որ մեր դաշնակից եւ բարեկամ 
երկիրները կտրուկ եւ որոշ կեցուածքով միջամտեն չէզոքացնելու 
եւ կասեցնելու համար գոյութենական այս մղձաւանջային վիճակը:
Իսկ եթէ այս երկու մաղթելի կարելիութիւնները մնան չիրականացուած, 
կը պահանջուի օրուան իշխանութիւններէն բացայայտել եթէ կայ 
համոզիչ ուրիշ տարբերակ մը գան թոյլ տալ Հայ ժողովուրդին 
պատրաստուելու յաղթական Սարդարապատի նոր ճակատամարտներ 
մղելու հաւանականութեան:

Մոնթրէալ
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Լիբանանահայ Կեանք

Յուղարկաւորութիւն Եւ Թաղման Կարգ Երջանկայիշատակ Գրիգոր Պետրոս 
Ի Կաթողիկոս Պատրիարքին

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Կատարուեցաւ Հանրապետական Մաղթանք

«Աստուած զիս ընտրեց յառաջացած 
այս տարիքիս: Չեմ գիտեր որքան 
պիտի ապրիմ, բայց կ’ուզեմ ապահով 
ըսել, թէ ամբողջ կարողութեամբ 
պիտի սպասարկեմ իմ եկեղեցիիս 
եւ ազգիս»:

Ուրբաթ 28 Մայիս 2021-ի կէսօրէն 
ետք ժամը 18-ին, Լիբանանի Հայ 
Կաթողիկէ պատրիարքարանի 
Սուրբ Աւետման եկեղեցւոյ մէջ 
տեղի ունեցաւ հանգստեան Սուրբ 
պատարագ վասն Գրիգոր Պետրոս 
Ի Կաթողիկոս Պատրիարքին որ իր 
մահկանացուն կնքեց անցեալ 25 
մայիսին եւ որուն յուղարկաւորու-
թեան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ  
29 մայիս 2021-ի առաւօտեան 10.30-
ին Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ – Սուրբ 

Եղիա հայ կաթողիկէ աթոռանիստ 
եկեղեցւոյ մէջ, մասնակցութեամբն 
Հայ Կաթողիկէ եպիսկոպոսներուն, 
կղերական դասին, քոյր եկեղեցի-
ներու ներկայացուցիչներուն, 
քաղաքական ու քաղաքացիական 
աշխարհը ներկայացնող պատուիրա-
կութիւններուն ու սգակիր հաւատա-
ցեալներուն։
Սրբազան արարողութեան 
յանուն Ֆրանչիսկոս Պապին իր 
մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ 
Սուրիոյ Հանրապետութեան մօտ 
առաքելական նուիրակը Կարդինալ 
Մարիօ Զենարին մինչ Արեւելեան 
Եկեղեցիներու Ժողովի կառավա-
րիչը ներկայացուց Լիբանանի մօտ 
առաքելական նուիրակը գերա-

պայծառ ժոզէֆ Սփիթերի։
Արարողութեան մասնակցեցան ի մէջ 
այլոց Մարոնիներու Պատրիարքը` 
Կարդինալ Պշարա Պութրոս Ռաաի, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս 
Արամ Ա վեհափառը եւ Ասորի 
կաթողիկէ եկեղեցւոյ Պատրիարք 
Եուսէֆ Եունանը։   
Յուղարկաւորութեան արարողու-
թիւնը նախագահեց Հայ Կաթողիկէ 
Եկեղեցւոյ, Պատրիարքական Կառա-

վարիչ Արհիապատիւ Պետրոս Արք. 
Միրիաթեան, Առաջնորդ Բերիոյ 
թեմի Կաթողիկէ Հայոց, մինչ 
օրուան պատգամը ներկայացուց 
Արհ. Գէորգ Եպիսկոպոս Ասատու-
րեան, Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքու-
թեան Պէյրութի թեմին օգնական 
եպիսկոպոսը որ երկար տարիներ  
կողք կողքի աշխատած ու համա-
գործակցած է երջանկայիշատակ 
Հայրապետին հետ։

Անթիլիասի Մայրավանքի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ, Կիրակի, 30 Մայիս 2021-ին, 
հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
եւ ներկայութեամբ Լիբանանի մօտ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպանին, միաբան հայրերու ու 
հաւատացեալ ժողովուրդի, կատա-
րուեցաւ Հանրապետական 
Մաղթանք՝ Հայաստանի Ա. Հանրա-
պետութեան անկախութեան 
տօնին առիթով։
Ս. Պատարագի ընթացքին, ձեռամբ 
Վեհափառ Հայրապետին կատա-
րուեցաւ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան դրօշի օրհնութիւն, որուն 
աւարտին Նորին Սրբութիւնը իր 

աղօթքը բարձրացուց առ Աստուած, 
որ «ամուր ու անսասան պահէ մեր 
ազգին Հանրապետութիւնը եւ 
շնորհք ու իմաստութիւնը տայ բոլոր 
անոնց, որոնք իշխանութեան 
պատասխանատուութիւնը ունին, 
որպէսզի կարող ըլլան ուղիղ 
դատաստանով ու արդարութեամբ 
առաջնորդել մեր ժողովուրդը»։ 

Հայրապետը նաեւ աղօթեց, որ 
Աստուած Իր Ս. Աջով օրհնէ ամբողջ 
հայ ժողովուրդը, մեր հայրենիքը եւ 
մեր Ս. Եկեղեցին։
Ապա, պատարագիչ հայր սուրբը 
յաւուր պատշաճի քարոզեց։ Խօսելէ 
ետք մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 
երկրաւոր առաքելութեան մասին 
ու յատկապէս ընդգծելով «Մարդու 
Որդին չեկաւ ուրիշներու կողմէ 
սպասաւորութիւն ընդունելու, 
այլ սպասաւորելու» Քրիստոսի 
խօսքը գործով ցոյց տալու ու 
կեանքով ապրելու հրամայական 
անհրաժեշտութիւնը, Վեհափառ 
Հայրապետին անուանակոչութեան 
տօնին առիթով, ան լուսարձակի 
տակ առաւ Հայրապետին անցնող 
աւելի քան 25-ամեայ ծառայական 
առաքելութիւնը։ 26 տարիներու 
Վեհափառ Հայրապետին գահակա-
լութիւնը պերճախօս վկայութիւն 
մըն է, որ ան մեր եկեղեցւոյ ու ազգի 
կեանքին փաստօրէն բոլոր բնա-

գաւառներէն ներս դարձաւ եւ իր 
ծառայութեամբ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 
դարձուց տիրական ներկայութիւն։ 
Ապա, պատարագիչ հայր սուրբը 
միաբանութեան անունով շնորհա-
ւորեց Նորին Սրբութեան անուանա-
կոչութիւնը՝ յիշելով, որ 53 տարիներ 
առաջ, Հայաստանի Հանրապետու-
թեան յիսնամեակին, իր ձեռնադրու-
թեան ժամանակ ստացած է 
«Արամ» անունը։
Նշենք, որ Ս. Պատարագի աւարտին 
կատարուեցաւ հոգեհանգստեան 
պաշտօն՝ 1918 թուականին 
Սարդարապատի, Բաշ Ապարաա-
նի, Ղարաքիլիսայի, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի ու Արցախի անկա-
խութեան ու ազատութեան համար 
իրենց արիւնը թափած ու 
նահատակուած մեր ժողովուրդի 
քաջամարտիկ ու հերոս զաւակնե-
րու հոգիներուն համար։
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Մշակութային Արձագանգ

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Կատարուեցաւ Հանրապետական Մաղթանք

«Հերի Փոթըր»ի Ստեղծողներէն Անակնկալներ

Առողջապահական

«Չիփս»-երու Մշտական 
Օգտագործումը Կը Վնասէ Առողջութեան
Մարդիկ հակում ունին գիրնալու 
գետնախնձորի «չիփս»-երու կանո-
նաւոր օգտագործումի պարագային, 
ըսած է սննդաբան Լորէն Մանակեր:
«Eat This, Not That!»-ի համաձայն, 
գետնախնձորի «չիփս»-երը կրնան 
շատ բարձր ջերմուժ ունենալ՝ 
յաճախ կամ մեծ քանակով ուտելու 
պարագային: Մէկ բաժինը կ՛ենթադրէ 
18 «չիփս», որ կը համապատասխանէ 
28 կրամի, սակայն շատեր չեն 
սահմանափակուիր ատով, աւելին՝ 
զայն կը թաթխեն «սոս»-երու մէջ, որ 
յաճախ նոյնպէս մեծ ջերմուժ ունին:

Փորձագէտը կը յանձնարարէ, որ 
նիհարնալ փորձող մարդիկ հետեւին 
գետնախնձորի «չիփս»-եր ուտելու 
չափաբաժինին կամ գտնեն աւելի 
օգտակար այլընտրանք, որպէսզի 
պահպանեն իրենց առողջութիւնը:

Յայտնենք, որ Մայիս 28-ին, 
Հայաստանի Ա. անկախութեան 
տօնին օրը, Կաթողիկոսարանի 
Cilicia TV-ի լրատուամիջոցին 
ճամբով, Վեհափառ Հայրապետը 
առցանց տուաւ իր Հայրապետա-
կան պատգամը։ Պատգամին մէջ 
Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, որ 
«ամեակները սոսկ անցեալին 
նայելու առիթներ չեն։ Անոնք 
նաե՛ւ յիշեցում են ու 
մարտահրաւէր՝ անցեալի լոյսին 
տակ ու ներկայի պայմաննե-
րուն համահունչ, քննական 
հայեացքով ու նպատակասլաց 
տեսլականով ապագան ծրագրե-
լու ու կերտելու։ Այսպէ՛ս է Մայիս 
28-ն մեր ազգին համար»։

Խօսելով Հայաստանի ներկայ 
իրավիճակին մասին՝ Հայրապետը 
ըսաւ, որ «առաջին անկախու-
թենէն 103 տարիներ ետք 
Հայաստանը դարձեա՛լ կ’ապրի 
ճակատագրական օրեր։ Արցա-
խի պատերազմին հետեւանքով 
մեծ թիւով զոհեր տուինք, հող 
կորսնցուցինք, տխրահռչակ 
յայտարարութիւն ստորագրե-
ցինք եւ աւելին՝ այսօր 
վտանգուած են նաե՛ւ Հայաստա-
նի սահմանները։ Արդարեւ, մեր 
ազգը խորապէս ցնցող, Արցախի 
անկախութիւնը վտանգող, 
Հայաստանի ապագան մշուշա-
պատող յիշեալ վտանգալից 
զարգացումներուն նկատմամբ 
Սփիւռքը ու Մենք չենք կրնար 
անտարբեր մնալ»։
Անդրադառնալով պատմութեան 
ընթացքին Հայաստանի ունեցած 
աշխարհագրական ու ռազմավա-
րական դիրքին եւ այդ պատճառով 
Հայաստանը յաճախ կռուախնձոր 
ըլլալու իրողութեան, ինչպէս նաեւ 
մեր պետականութեան հիմերը 

վտանգուելու մտահոգութենէն 
մղուած, Հայրապետը ըսաւ, որ 
«այսօր եւս նո՛յնն է պարագան։ 
Հարկ է ժամանակի նշանները 
ճի՛շդ կարդալ, Կովկասէն ներս 
Հայաստանի տեղն ու դերը 
իրապա՛շտ մօտեցումով արժեւո-
րել ու համապատասխան 
կողմնորոշում որդեգրել՝ հեռու 
տեսական մօտեցումներէ, ամբո-
խավարական պոռթկումներէ ու 
պարագայական որոշումներէ։ 
Հայաստանի տագնապը էապէս 
անվտանգութեան ու գերիշխա-
նութեան տագնապ է։ Եթէ 
չկարենանք զայն այսօր միասնա-
կանութեամբ, խոհեմութեամբ 
ու հեռատեսութեամբ դիմագրա-
ւել, Հայաստանի Հանրապե-
տութեան ապագան կրնայ 
վտանգուիլ»։ Այս իմաստով, 
Վեհափառ Հայրապետը կոչ 
ուղղեց զգօնութեան ու արթնու-
թեան, որովհետեւ «պատե-
րազմը տակաւին չէ աւարտած։ 
Մեր ցեղասպան դրացիները կը 
շարունակեն սպառնալ 

Հայաստանի ամբողջականու-
թեան ու գերիշխանութեան եւ 
Արցախի անկախութեան. իսկ 
մենք քինախնդրութեամբ լեցուն 
զիրար կ՚ամբաստանենք, մեր 
ոյժերը կը ջլատենք՝ կորսնցնե-
լով նոյնիսկ մեր բարոյական ու 
ազգային արժէքներու կողմնա-
ցոյցը», ըսաւ Նորին Սրբութիւնը։
Իր պատգամի աւարտին, Վեհափառ 
Հայրապետը իր պատկերացումները 
ու թելադրութիւնները փոխանցեց՝ 
ամուր Հայաստան ունենալու 
հեռանկարով, ինքնիշխան Արցա-
խի իրաւունքներու պահպանման 
տեսլականով եւ կազմակերպ ու 
հզօր Սփիւռք պահելու յանձնա-
ռութեամբ։

 «Հերի Փոթըր»ի մասին շարժանկարի 
ստեղծողները երկու անակնկալ 
պատրաստած են երկրպագուներու 
համար։ Այսպէս, այս տարի «Հերի 
Փոթըր» շարժանկարներու շարքի 
ստեղծման 20-ամեակն է, որու 
կապակցութեամբ շարժանկարի 
գործիչները քանի մը անակնկալներ 
պատրաստած են Հերի Փոթըրի 
երկրպագուներու համար, կը յայտնէ 
«Ժամանակ», վկայակոչելով «Daily 
Mail»ը:
Խօսքը նոր ձեւաչափով ներկա-
յացուելիք երկու ժապաւէններու 

մասին է: Առաջինը կ՚ըլլայ չորս 
մասէն բաղկացած «Վիքթորինա»ն, 
իսկ միւսը՝ վաւերագրական 
ժապաւէն մը: Վերջինս կը պատմէ 
հրաշագործ տղայի մասին առասպել 
շարժանկարի նկարահանումներու եւ 
անոնց շրջանակէն դուրս մնացած 
իրադարձութիւններու մասին:
Մինչ այդ, «Warner Bros. Unscripted 
Television» եւ «Warner Horizon.» 
ժապաւէնի արտադրութեամբ զբա-
ղող ընկերութիւնները արդէն իսկ 
կ՚աշխատին շարժանկարներու վրայ:
Դեռ յայտնի չէ, թէ ինչի մասին 

կ՚ըլլայ Վիքթորինայի շարքը, բայց 
երկրպագուները հետաքրքրութեամբ 
կը սպասեն սոյն ֆիլմաշարին, որ 
լի է երեւակայական իրադարձու-
թիւններով:
Շարժանկարներու շարքի առա-
ջին մասը՝ «Հերի Փոթըր եւ փիլիսո-
փայական քարը» թողարկուած է 
2001 թուականի նոյեմբերի 16-ին: 
Յետոյ հեռուստադիտողներուն 

ներկայացուած են շարքի այլ մասերը: 
Վերջին՝ 7-րդ շարքը, որ բաղկացած 
էր երկու մասէ, նկարահանուած է 
2011 թուականին:
Ընդհանուր առմամբ, շարժանկարի 
պիւտճէն կազմած է 1.5 միլիառ 
ամերիկեան տոլար: Ժապաւէնի 
անձնակազմը տոմսակներու 
վաճառքէն ստացած է շուրջ 10 
միլիառ ամերիկեան տոլար:
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Տեսակէտ Թուրքիա-Միացեալ Նահանգներ  
Յարաբերութիւնները Եւ Էրտողանի Լարախաղացութիւնը

Թուրքիոյ հետ Միացեալ Նահանգներու յարաբերութիւնները յաճախ 
բնորոշուած են իբրեւ ռազմավարական կամ օրինակելի: Արդեօ՞ք: 
Իշխանութիւնը իր ձեռքերուն մէջ կեդրոնացնելու Թուրքիոյ Նախա-

գահ Էրտողանի բացայայտ ճիգը, եւ լրագրողներու, ակադեմեկաններու, 
հասարակական կազմակերպութիւններու եւ փոքրամասնութիւններու 
վրայ անոր բանեցուցած ճնշումը խորքին մէջ կը հակասեն ամերիկեան 
ժողովրդավարական սկզբունքներուն ու Թուրքիոյ  ՆԱԹՕ-ի անդամակցութեան 
հիմունքներուն: Տակաւին, Թուրքիոյ ծաւալապաշտական ախորժակները, 
տասնեակ հազարաւոր գաղթականներ Եւրոպա ղրկելու սպառնալիքները, 
Ռուսիայէն S-400 հակաօդային պաշտպանութեան արդիական 
համակարգին գնումը եւ վերջին տարիներուն ամերիկեան դեսպանատան, 
հիւպատոսարաններու եւ այլ հաստատութիւններու մէջ աշխատող աւելի 
քան տասնեակ մը ամերիկացիներու եւ թուրքերու ձերբակալութիւնները, 
փաստօրէն կը խորացնեն վստահութեան տագնապը Միացեալ Նահանգներու 
եւ Թուրքիոյ միջեւ:
Թուրքիա փաստօրէն դարձած է Միջին Արեւելքի ամէնէն բռնատիրական 
երկիրներէն մէկը: Իշխանութիւններուն կողմէ հոն բանտարկուած եւ սպաննուած 
մարդոց թիւը կը ներկայացնէ շրջանի ամէնէն բարձր համեմատութիւններէն 
մէկը: Անշուշտ, մարդկային իրաւունքներու վատթարացումը եւ թուրք 
ղեկավարութեան կողմէ ժողովրդավարական սկզբունքներու բռնաբարումը 
սկսած է շատ աւելի առաջ քան 2016 Յուլիսին տեղի ունեցած ձախող 
յեղաշրջումը, սակայն ամերիկացիք (ծերակուտականներ, երեսփոխաններ 
եւ վարչակազմ) սկսան դատապարտել այդ վարքագիծը` միայն երբ Թուրքիոյ 
մէջ գործող ամերիկեան հաստատութիւններու թուրք պաշտօնատարներ 
զանազան ամբաստանութիւններով սկսան բանտ նետուիլ էրտողանեան 
արդարադատութեան կողմէ:
Էրտողանի կառավարութիւնը տարիներով պահանջած է 1990ի վերջերէն ի 
վեր Միացեալ Նահանգներ ապաստանած ընդդիմադիր Ֆեթհուլլա Կիւլէնի 
յանձնումը՝ 2016ի ձախողած յեղաշրջման մէջ անոր ունեցած հաւանական 
դերակատարութեան համար զայն դատելու, անշուշտ ըստ թրքական 
պնդումներուն: Էրտողանի հաւատարիմ թուրք պաշտօնատարներ կը պնդեն, 
որ իրենք Միացեալ Նահանգներու արտաքին եւ արդարադատութեան 
նախարարութիւններուն տրամադրած են փաստեր յեղաշրջման փորձին մէջ 
Կիւլէնի անմիջական դերակատարութեան մասին: Սակայն, ամերիկացիք 
Կիւլէնը Թուրքիոյ յանձնելու ոչ մէկ տրամադրութիւն ցոյց կու տան: Ակնյայտ 
է, որ ամերիկեան դատական մարմինները չեն հաւատար Կիւլէնի դէմ 
ներկայացուած ապացոյցներու հաւաստիութեան: Հետեւա՞նքը. թրքական 
զայրոյթ եւ ամբաստանութիւն, որ Ուաշինկթըն ձեւով մը մեղսակից է 
յեղաշրջման փորձին: Թուրքերը ամէն բան կ՝ընեն Կիւլէնը հեռացնելու 
Միացեալ Նահանգներէն՝ յանձնումի գործընթացին տալով քաղաքական 
գունաւորում, ձեւ եւ թրքական ոճ, մինչ ամերիկացիներուն համար անիկա 
ունի զուտ իրաւաբանական բնոյթ, կամ այդպէս կը ներկայացուի:
Կիւլէնի հարցը չէ միայն, որ երեւութապէս կը նեղացնէ թուրքերը: Անոնք 
նաեւ դժգոհ են Սուրիոյ քիւրտերուն Միացեալ Նահանգներու տրամադրած 
օժանդակութենէն:
Մինչ այդ, Էրտողանի Թուրքիան կը թուի միջազգային նոր գործընկերներ 
գտած ըլլալ: Ռուսական հակօդային հրթիռներուն կողքին, Թուրքիա Մոսկուայի 
հետ նաեւ կը մշակէ ու կը գործադրէ ենթակառոյցներու վերաբերող 
ծրագիրներ, որոնց շարքին են ընդծովեայ կազատարները եւ Թուրքիոյ 
կորիզային եռահնոց առաջին ելեկտրակայնը: Թուրքիա նաեւ սկսած է լաւ 
կապեր մշակել Չինաստանի հետ՝ չինական ներդրումներ ապահովելու 
հեռանկարով, եւ այդ շրջագիծին մէջ, դադրած է քննադատելէ ույղուրներու 
նկատմամբ Պէյճինկի վերաբերումը:
Կը ծագի այն հարցը, որ այս փոփոխութիւնները ժամանակաւոր ե՞ն կամ 
էական փոփոխութիւն մը սկսած է ձեւաւորուիլ Թուրքիոյ արտաքին 
քաղաքականութեան մէջ: Փաստօրէն, վերջին քսան տարիներուն, Էրտողանի 
իշխանութեան օրով, Թուրքիա շատ քիչ հետաքրքրութիւն կամ կապուածութիւն 
ցոյց տուած է Ատլանտեան ուխտին իր պատկանելութեան կամ Եւրոպական 
Միութեան անդամակցութեան իր դիմումին գծով: Փոխարէնը, Էրտողան ճիգ 
չի խնայեր Թուրքիան ներկայացնելու իբրեւ շրջանային եւ միջազգաին անկախ 
ուժ մը: Տակաւին, շահագործելով Արեւմուտքին ունեցած տկարութիւնը 
Թուրքիոյ երբեմնի դերակատարութեան նկատմամբ՝ իբրեւ պատուար 

Խորհրդային Միութեան դէմ, Էրտողան յաջողած է վերականգնել օսմանեան 
ժամանակի լարաղախացութիւնը արեւելքի եւ արեւմուտքի միջեւ: Գրեթէ 
յստակ է, որ արեւմտեան արժէքներու կողմնորոշումով հիմնուած քեմալական 
Թուրքիան գրեթէ գոյութիւն չունի այլեւս:
Թուրքիա, ամէն բանէ աւելի, կ’ուզէ դառնալ ոչ ուրիշէն կախեալ ինքնիշխան 
հզօր տէրութիւն մը, եւ իր արտաքին այժմու քաղաքականութիւնը կը հիմնաւորէ 
իր օսմանեան անցեալի աւանդով: Իսկ զինուորական ճարտարարուետին 
մէջ անոր արձանագրած յաջողութիւնները առաւել կը խթանեն Էրտողանի 
կայսերական երազները:
Թուրքիոյ մէջ ՄիացեալՆահանգպերու նախկին դեսպան Ռոպըրթ Փիրսընի 
համաձայն, Թուրքիա կը ձգտի վերականգնելու իր կայսրութիւնը, եւ 
Էրտողան կ’ուզէ այդ մթնոլորտով 2023-ին նշել Թուրքիոյ Հանրապետութեան 
հիմնադրութեան 100-ամեակը:
Միացեալ Նահանգներ-Թուրքիա յարաբերութիւնները միշտ չէ, որ հեզասահ 
ընթացած են, բայց նաեւ երբեք չեն հասած փոխադարձ անվստահութեան 
այս մակարդակին: Լարախաղաց Էրտողան շատ լաւ սորված է միջազգային 
խաղերու օրէնքները: Բնականօրէն, ՄիացեալՆահանգները աշխարհի 
միամիտը չէ եւ Էրտողանի հետ կը վարուի անոր խաղերուն մէջ արգելքներ 
դնելու մարտավարութեամբ:
Արդարօրէն պիտի հարց տալ. հայասպանութիւնը ցեղասպանութիւն 
որակելու նախագահ Պայտընի «քաջութիւնը» կը բխի ՄիացեալՆահանգներու 
բարոյական սկզբունքներէ՞ն, թէ մաս կը կազմէ այս երկրին քաղաքական 
ներքին եւ արտաքին հաշիւներուն,եւ Էրտողանի խաղերը խանգարելու 
մարտավարութեան:

Եւ ընդհակառակը քաղաքացին պէտք է վերահաստատի իր իշխանութիւնը 
եւ այդ իշխանութիւնը վերահաստատելու համար անհրաժեշտ է, որ 
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցութիւնը ստանայ ընտրողների 
ձայների 60 տոկոսը եւ ես յոյս ունեմ, որ քաղաքացին կը կայացնի այդ 
որոշումը: Սա շատ բարդ ընտրութիւն է եւ սա ըստ էութեան պէտք է 
գնահատական լինի երրորդ հանրապետութեան ողջ պատմութեանը, 
որովհետեւ երրորդ հանրապետութեան բոլոր ղեկավարները մասնակցում 
են այսօրուայ ընտրութիւններին»,- ըսած է ան:
Նիկոլ Փաշինեանը նշած է, որ արդէն քանի օր է՝ ինքը Ղարաբաղի 
հակամարտութեան պատմութեան վերաբերեալ գնահատականներ եւ 
փաստեր կը հրապարակէ եւ այս ընթացքին անոնց որեւէ բովանդակային 
հակադարձումներ չեն եղած:
«Յունիսի 18-ին Լեւոն Տէր-Պետրոսեանին եւ Ռոպերթ Քոչարեանին հրաւիրում եմ 
ուղիղ բանավէճի եւ այդ ժամանակ ամէն ինչ լաւ կ’երեւայ: Փակ դահլիճների 
մէջ հեշտ է տղամարդլամիշ լինելը: Կը գաք, դէմ դիմաց կը կանգնենք ու 
կը խօսենք եւ բացատրութիւն կը տաք, թէ 97 թուին ինչի է Ղարաբաղը 
բանակցային գործընթացից դուրս թողել»,– ըսած է ան:
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ԱՐՇԱԿ ԳԱՌՆԻԿԵԱՆ
(1931 – 2014)

«Ապրիլեան գիշեր մը»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Զարթի՛ր Լաօ 

Խուժան ասկեար զօրք է ժողուէր 
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատել 
Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի, 
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի: 

Խեղճ Մշեցին մնաց լալով, 
Օտար երկիրներ ման գալով. 
Մեռաւ թուրքի պարտքը տալով, 
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի: 

Ինչ անիծեմ թուրք ասկեարին 
Որ սպաննեց ջոջ Ափօյին. 
Մեր յոյսը թողեց օրօրոցին, 
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի: 

«Հիւանդ» Հասարակութեան Մէջ «Առողջ» Մնալ

Յաճախ կը խօսինք հոգեկան առողջու-
թեան մասին։ Երբ մեր հոգւոյ «դիմադրու-
նակութեան համակարգը» ամուր է, 

«մորմոքներէ» պաշտպանուելով կրնանք առողջ 
մնալ։ Բայց եւ այնպէս, սա դժուար ըլլալ կը թուի։ 
Իսկ ո՞րն է հիւանդ հասարակութիւնը։ 
«Հիւանդ» հասարակութիւնը այն է, որ 
կը յառաջացնէ քրոնիք զանգուածային 
անգործութիւն, դրամը կը դարձնէ պատիւի եւ 
արժանապատուութեան միակ խորհրդանշանը՝ 
զանգուածները պահելով աղքատութեան եւ սովի 
սահմաններուն մէջ։ Հիւանդ հասարակութիւննե-
րու մէջ ոչնչացած է օրէնքի եւ արդարադա-
տութեան համակարգի նկատմամբ վստահու-
թիւնը, ապագան երաշխաւորուած չ՚ըլլար եւ 
կ՚ընդօրինակուի միայն անցեալը։ Անոնք չեն 
վստահիր իրենց կրթութեան համակարգին, 
կիները եւ աշխատաւորները կը տեսնեն՝ որպէս 
չարաշահելի գործիք։ Իրենք իրենց կ՚օտարեն 
եւ ուրիշները ատելով կը դառնան միայնակ։ 
Եսասիրութիւնը բնական է անոնց մօտ, իսկ 
համերաշխութեան զգացումը՝ ապիկարութիւն։ 
Զուարթամտութիւնը կ՚արգիլուի, իսկ կանանց 
ժպիտը կոպտութիւն կը համարուի…
Արդեօք կարելի՞ է լիովին վերականգնել մեր 
հոգեկան առողջութիւնը՝ առանց փոխելու մեզ 
«հիւանդացնող» հասարակութիւնն ու ընկերային 
յարաբերութիւնները։ 
Եթէ մենք տեղեակ ենք մեր միտքերը, զգացումները 
եւ վարքը ուղղորդող, հիւանդ հասարակութեան 
վարակած «լեզուական սովորութիւններուն», 
նուազ «վնասուածքով» կարելի է յաղթահարել 
«հիւանդութիւնը»։ Յոյս կայ, եթէ կարենանք 
սանձել ուրիշներու գրպաններուն մտած մեր 
ձեռքերը, թմրեցնող, քնացնող մեր լեզուները… 
Պէտք է գիտակցիլ, բայց միայն գիտակցիլը բաւա-
րար չէ։ 
Լոյսը կարելի է գտնել առանձին, բայց եթէ լոյսը կը 
պաշտպանուի միասնականութեամբ, այդ լոյսը չի 
մարիր եւ կը լուսաւորէ բոլորը։
Ուրեմն, ո՞րն է «հիւանդ» մարդը։
Հիւանդ մարդը այն է, որ կը շեղի «առողջէն»։
Իսկ ո՞ր պարագային մարդը կը համարուի «առողջ»։ 
Այն պարագային, երբ մարդը կրնայ «յարմարուիլ» 

վերը նշուած ընկերային պայմաններուն ու այդ 
պայմանները կենդանի պահող մտքերուն, յարա-
բերութիւններուն եւ կը դրսեւորէ այնպիսի վարք, 
զոր մենք կը համարենք «բնական»։ Եթէ մենք 
նման ներդաշնակութիւնն ու բնականութիւնը 
առողջ չենք համարեր, ախտորոշման եւ բուժման 
հիմնական միջոցն է՝ անդրադառնալ բնական 
եւ առողջ գաղափարներու, վարքերու եւ զգա-
ցումներու ինչ պայմաններով ձեռք բերուած ըլլալը։ 
Ինչպէ՞ս կը գիտակցինք, ի՞նչ կրնանք ընել 
յետագային։ «Հիւանդ» համարուող մարդիկ հոգե-
բաններու առարկաներ չեն, բայց այն անհատներն 
են, որոնք հոգեբաններու հետ միանգամայն 
կը հետաքննեն եւ կը ջանան հասկնալ իրենց 
հոգեբանական «խնդիրները»։
Մարդ որքան յաջողութեան կը հասնի եւ ոտքի կը 
կանգնի, այնքան աւելի ինքնավստահ կը դառնայ։ 
Յաջողութեան հասնելու համար անհրաժեշտ է 
հասկնալ, թէ ինչո՛ւ եւ ի՛նչ պայմաններով ձախողած 
ենք նախապէս։
Անհատական հոգեկան դարմանումի տեսու-
թիւններու եւ կիրառումի գործընթացները, 
որոնք տեղի կ՚ունենան տուեալ պայմաններով 
եւ չեն յագեցներ հոգեկան առողջութեան վնաս 
պատճառող ընկերային պայմաններու ըմբռնումը, 
շատ սահմանափակ են։ Որովհետեւ իրական 
«հիւանդութիւնը» հասարակութեան ախտն է. 
տուեալ ընկերային կեանքի պայմաններու տակ 
անձերու միջեւ յարաբերութիւններու խաթարումն 
է։ 
Հոգեբանական խնդիրները՝ իրական կեանքի 
հակասութիւններու եւ սահմանափակումնե-
րու «պնդացած մրուրներն» են։ Քանի դեռ 
չենք գիտակցիր, թէ ընկերային պայմաններն 
ու յարաբերութիւնները մեզ կը հիւանդացնեն, 
մենք չենք կրնար բուժուիլ եւ քանի դեռ չենք 
«բարելաւուած», չենք կրնար հասկնալ, թէ 
հասարակութիւնը ինչպէս մեզ կը հիւանդացնէ։

Նախարարը աւելցնելով ըսած է, թէ Թուրքիան 
«Տաէշ»ի քողին տակ ընդլայնուած է Իրաքի եւ 
Քիւրտիստանի  մէջ, նպատակ ունենալով իր կշռին 
տակ առնել ի մասնաւորի Մուսուլը: « Հիմա որ 
Տաէշ չկայ, թրքական ուժերը կը մերժեն լքել այն 
դիրքերը, զորս գրաւած են»:
Նախարարին համաձայն՝ թրքական ուժերուն 
գոյատեւումը Իրաքի մէջ, եւ անոր կատարած 
յարձակումներն ու օրինազանցումները, ակնյայտ 
խախտում է Միջազգային իրաւունքի եւ Իրաքի 
ինքնիշխանութեան նկատմամբ: Եւ Թուրքիոյ այս 
միջամտութիւնները չդատապարտելը, իրաքեան 
քաղաքական ուժերուն կողմէ,  պարզապէս խոցելի 
կը դարձնէ վերջիններուն հաւաստիութիւնը 
անկախ ու ինքնիշխան Իրաք ունենալու 

առնչութեամբ:
Նախարարը նաեւ շեշտած է, թէ «Թուրքիոյ 
Իրաքէն գողցած որեւէ  հողաշերտ, կը համարուի 
սպառնալիք Իրաքի ժողովուրդի անվտանգութեան» 
եւ  Իրաքի դաշնային կառավարութեան այս լուռ 
կեցուածքը որոշ կասկածներ կ'արթնցնէ:
Ըստ Ռաշիտին, իրաքցիք պէտք է համախմբուին 
միջազգային զանազան ուժերու եւ անոնց գլուխը 
գտնուող Թուրքիոյ դէմ, պահպանելու Իրաքի 
ամբողջականութիւնն ու անոր քաղաքացիներու 
շահերը,  եւ պէտք է գործով եւ ոչ խօսքով 
դիմակայել օտար երկիրներու ընդլայնումը 
Իրաքի մէջ, «Պէտք է մեր ձայնը բարձրացնենք, 
Թուրքիոյ նկրտումներուն դէմ, արաբական, 
տարածաշրջանային եւ միջազգային բոլոր 
հարթակներուն վրայ», եզրափակած է նախարարը:
 

«Թուրքիան Աչք Ունի Հիւսիսային Իրաքի Վրայ» 
Իրաքցի Նախարարին Վկայութիւնը
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- հոգեմտաւոր եւ ընկերա-
բարոյական արժէքներն ու 
սկզբունքները առանցքային տեղ 
գրաւեն ընկերութեան կեանքէն 
ներս.
- ազգային ինքնութեան առողջ 
պահպանումը համաշխար-
հայնացման ապահայացնող 
հոսանքներուն դիմաց՝ դառնայ 
առաջնահերթ նախանձախնդրու-
թիւն։
Մենք կոչուած ենք միա՛սնա-
բար վերակերտելու այնպիսի 
Հայաստան մը, որ
- ունենայ զարգացող տնտեսու-
թիւն՝ օրէնքի գերակայութեամբ 
երաշխաւորուած.
- ունենայ արդարութեան, 
թափանցիկութեան ու համա-
րատուութեան վրայ ամրօրէն 
խարսխուած կառավարման առողջ 
համակարգ ու վստահութիւն 
ներշնչող իշխանութիւն.
- ունենայ հզօր բանակ՝ ինքնա-
պաշտպանութեան արդի զէնքե-
րով օժտուած.
- կարենայ դիւանագիտական 
աշխարհէն ու միջազգային 
համայնքէն ներս իր կարեւոր տեղը 
գրաւել.
- կարենայ մեր ազգին բռնա-

բարուած իրաւունքները 
պաշտպանել։
Վերջապէս, մենք կոչուած ենք 
միա՛սնաբար վերակերտելու 
այնպիսի Հայաստան մը, որ 
կարենայ լոզունգներէ անդին՝ 
Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք 
եռամիութեան գործնական 
արտայայտութիւն տալ՝ 
համազգային խորհուրդի մը 
կողմէ ճշդուած յստակ ուղեգիծի 
հետեւողութեամբ։
Հայաստանի ու ազգին ապագան 
մե՛նք պիտի որոշենք ու կերտենք, 
ո՛չ ուրիշներ, որքան ալ դառն ըլլան 
մեզ շրջապատող պայմանները 
եւ ահաւոր՝ մեզ դիմագրաւող 
մարտահրաւէրները։ Արդ, 
չսպասենք ապագան սոսկ երա-
զելով ու խոստումներ շռայլելով, 
զայն սկսինք կերտել այսօ՛ր՝ մեր 
ողջ ազգի ներուժին ու մարդուժին 
ամբողջական լարումով։
Ա՛յս է պատգամը Մայիս 28 կերտած 
սերունդին։
Ա՛յս է պատգամը Արցախի 
պաշտպանութեան ի խնդիր 
իրենց անձերը ընծայաբերած մեր 
նահատակներուն։
Թող Աստուած պահէ, պահպանէ ու 
հզօրացնէ մեր ազգն ու հայրենիքը։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

«Հայ Աշակերտ Հովանաւորելու 
Ծրագիր»-ը

Կրկնակիօրէն Հրամայական Պահանջք Է

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

2020-2021 կրթական տարեշրջանը ամէն իմաստով եղաւ արտասովոր։ 
Առցանց դասաւանդութիւնները, քորոնա համաճարակին պարտադրած 
սահմանափակումները եւ Լիբանանի ընկերային ու տնտեսական կեանքի 
դժուար պայմանները, Ազգային վարժարանները դէմ յանդիման դրին 
բազմաթիւ մարտահրաւէրներու, որոնց յաղթահարումը պահանջեց 
հաւաքական ճիգ եւ կամք։ 
Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահէ Արք. Փանոսեանի 
գլխաւորութեամբ եւ Ազգային իշխանութեան մարմիններու հոգատար 
հսկողութեամբ, հաւաքական այդ ճիգին մասնակից դարձան Ազգային 
Առաջնորդարանին միջոցաւ «Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիր»-ին 
հաւատաւոր ջատագովները՝ Ազգային վարժարաններու բարեկամներն 
ու բարերարները, որոնք հայ աշակերտը հայ վարժարանին մէջ պահելու 
եւ հայ վարժարանն ալ իր առաքելութեան բարձրութեան վրայ տեսնելու 
համար, նիւթական իրենց միջոցներն ու կարելիութիւնները  չխնայեցին։ 
Անկասկած, տարուան ընթացքին կատարուեցաւ գնահատելի աշխա-
տանք, սակայն Լիբանանի տնտեսութեան թաւալգլոր անկումը, սղաճը եւ 
համատարած անգործութիւնը ստեղծեցին ծանրակշիռ նոր պայմաններ, 
որոնց շրջանցումը բոլորէս կը պահանջէ աւելի ազդու միջոցներ, 
որպէսզի ներկան դիմագրաւելով, պատրաստուիլ նաեւ վաղուան անորոշ 
ժամանակներուն։
Առ այդ, Ազգ. Ուսումնական Խորհուրդս կու գայ իր շնորհակալութիւնն 
ու երախտիքը յայտնելու անցնող 19 տարիներուն «Հայ աշակերտ 
հովանաւորելու ծրագիր»-ին աջակցող հին ու նոր բոլոր բարերարներուն 
եւ այս առթիւ կոչ կ’ուղղէ առաւել եւս ընդարձակելու հովանաւորողներու 
շրջանակը ու նաեւ աւելցնելու ծրագրին ի նպաստ կատարուող 
օժանդակութիւններուն գումարը, որպէսզի հայ աշակերտը, ուսուցիչը, 
տնօրէնն ու խնամակալութիւնները զգան, որ միշտ իրենց կողքին 
ունին իրենց տարած աշխատանքը գնահատողներ եւ հայ դպրոցը 
պատուանդանի վրայ պահող հաւատաւոր բարեկամներ։
Վստահաբար, բոլորս ալ կ՛անդրադառնանք, որ 20-ամեակի հանգրուանին 
ու տուեալ տնտեսական եւ ընկերային դժուարին պայմաններուն մէջ, 
պէտք է նախատեսենք, պատրաստուինք ու մեծ ճիգով նաեւ նոր 
միջոցներ ապահովենք, որպէսզի ամուր եւ անխախտ հիմերու վրայ 
պահենք հայ դպրոցն ու հայեցի կրթութեան սրբազան գործը։  
Հետեւաբար, որպէս կրկնակիօրէն անհրաժեշտութիւն եւ հրամայական 
պահանջք, կոչ կ՛ուղղենք բոլորին, խնդրելով, որ «Հայ աշակերտ 
հովանաւորելու ծրագիր»-ին ընդմէջէն, իւրաքանչիւրը իր լումայով, 
աջակից ըլլանք հայ դպրոցին, զայն պահելու համար կենսունակ, 
արժանապատիւ ու բարգաւաճ վիճակի մէջ: 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


