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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Վարչապետ Հարիրի Իր Հրաժարականը
Ներկայացուց

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ յետմիջօրէին՝ ժողովրդային
յեղափոխութեան 13րդ օրը, հրապարակային ելոյթ մը ունենալով, իր հրաժարականը ժողովուրդին տրամադրութեան տակ դրաւ:
Ապա ան այցելեց Պաապտայի նախագահական պալատ ուր իր հրաժարականը գրաւոր կերպով ներկայացուց երկրին նախագահին:
Հարիրի իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ հակառակ իր բոլոր ջանքերուն ինք
չյաջողեցաւ քաղաքական իր գործընկերներուն հետ անցումային ծրագրի
մը շուրջ համաձայնիլ գոհացում տալու համար ժողովուրդին: Ան յայտնեց,
որ պաշտօնները կու գան ու կ՛երթան կարեւորը երկիրն է, որ պէտք է մնայ:
Հրապարակներու վրայ գտնուող ժողովուրդը ցնծութիւն ապրեցաւ ի տես
այս յաղթանակին:
Կը սպասուի, որ հանրապետութեան նախագահը իր խորհրդակցական
հանդիպումները ունենայ երեսփոխաններուն հետ վարչապետ նշանակելու,
որ իր կարգին պէտք է կազմէ նոր կառավարութիւն:
Երկիրը բաց է ամէն տեսակի հաւանականութիւններու, որոնց դիմագիծը
յաջորդող օրերը պիտի որոշեն:
Վարչապետին ելոյթէն առաջ Պէյրութի կեդրոնական հրապարակը ականատես եղաւ գաւազաններով զինուած խմբակի մը յարձակումին, որոնք եկան
ու քանդեցին այնտեղ հաստատուած վրանները, վնաս հասցնելով տեղւոյն
կառոյցներուն ինչպէս նաեւ խաղաղ ցուցարարներուն, որոնց իրենց ձեռքի
փայտերով հարուածներ հասցուցին:
Բանակն ու ներքին ապահովական ուժերը միջամտեցին, որուն որպէս
հետեւանք այնտեղ յայտնուած խուժանը նահանջեց դէպի այն վայրերը
ուրկէ եկած էին:

Միջազգային Èáõñ»ñ
ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Պալատը
Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչնալու
Նոր Բանաձեւը Վաւերացուց
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Ժողովուրդին Յեղափոխութիւնը
Իր Պայքարի Ճանապարհին
Առաջին Յաղթանակը Արձանագրեց
Լիբանանցի ժողովուրդը փտած իշխանութեան դէմ
իր պայքարին առաջին յաղթանակը արձանագրեց
երէկ յետմիջօրէին, երբ Վարչապետ Սաատ Հարիրի
իր հրաժարականը ներկայացուց հանրապետութեան
նախագահին:
Յարգելի վարչապետը անգամ մը եւս փաստեց, իր պետական մարդու
արժանիքը երբ, թէկուզ քիչ մը ուշ, ան փաստեց որ Լիբանանը ամէն
բանէ առաջ է, ինչպէս ինք միշտ կրկնած է:
Կը շնորհաւորենք 13 օրերէ ի վեր դժուար սակայն աննկուն պայքար
տարած մեր սիրելի եղբայրակիցներուն յաղթանակը, ինչպէս նաեւ
մեր կուսակիցները, որոնք ժողովրդային ընդվզումի առաջին իսկ օրէն
գտնուեցան ցոյցերու ամէն հրապարակներուն վրայ:
Կարեւորը այս պահուս այս առաջին յաղթանակը լաւագոյնս
արժեւորելն է եւ անխոնջ կերպով ճնշումը շարունակելը մինչեւ
իրագործուին ժողովրդային պահանջներուն բոլոր հանգրուանները՝
միշտ սահմանադրութեան հիման վրայ: Այս մէկը մեզի կը պարտադրէ
խոհեմութիւն եւ հեռատեսութիւն:
Հրապարակները միշտ լեցուն պահելով, ատենն է մայրուղիները ազատ
պահել ժողովուրդին երթեւեկին առջեւ, որպէսզի ան կարողանայ
պարէնաւորուիլ եւ իր աշխատանքները դասաւորել միշտ պատրաստ
ըլլալու դիմակալել յեղափոխութեան յաջորդող հանգրուանները:
Պայքարի յաջորդ հանգրուանը՝ իշխանութեան վրայ ճնշումն է անկախ
եւ արհեստավարժ անձնաւորութիւններէ կազմուած նախարարաց
խորհուրդ մը կազմելը: Ճանապարհը տակաւին երկար է: Սակայն
ժողովուրդը, որ ինքն է աղբիւրը իշխանութիւններուն եւ տէրը երկրին
գերիշխանութեան, անպայման պիտի յաղթէ:
Այս առիթով կը շնորհաւորենք լիբանանեան բանակն ու ներքին
ապահովական ուժերը, որոնք հակառակ իրենց վրայ բանեցուած
քաղաքական ճնշումներուն, մնացին ժողովուրդին կողքին, միշտ
ինքնազուսպ՝ շատ յաճախ հոգատար վերաբերմունք եւ հասկացողութիւն ցոյց տալով ցուցարարներուն:
Փառք եւ պատիւ, բոլոր անոնց, որոնք առաջին օրէն միացան
ժողովրդային արդար յեղափոխութեան:
Կը մնայ մաղթել անոնց, որոնք իրենց գրաւը դրին եւ կը շարունակեն
դնել անողոք իշխանութեան մը գոյատեւումին վրայ, վերատեսութեան
ենթարկեն իրենց հակաժողովրդական եւ ինչ-ինչ սեփական շահերէ
ելած քաղաքականութիւնը ու օր առաջ միանան արդարութիւն
պահանջող քաջ ժողովուրդին:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Մեր Նպատակն է Կանխել Արտագաղթը եւ
Խթանել Ներգաղթը. Նիկոլ Փաշինեան

ԱՄՆերու ներկայացուցիչներու Պալատը նոր բանաձեւ մը որդեգրեց
ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Այս հարցով քուէարկութիւնը կայացաւ երէկ: 405 ներկայացուցիչներ զօրակցեցան բանաձեւին: 11 անդամներ դէմ արտայայտուեցան:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու «Gulf News» թերթին տուած հարցազրոյցին մէջ անդրադարձած է հարցին, թէ ինչպէ՞ս է արտագաղթի կանխարգելման ուղղուած
նոր տնտեսական քաղաքականութիւնը:
ՀՀ վարչապետը ընդգծած է, որ աւելի քան 12 տարուան ընթացքին առաջին
անգամ ժամանումներու թիւը գերազանցած է մեկնումներուն. «2018
թուականին ունեցանք 15,313 դրական հաշուեկշիռ: Արտագաղթը նուազած
է՝ համապատասխան ցուցանիշը այս տարի բարելաւուած է 32 անգամ 2015
թուականի համեմատ:
Շար. Էջ 08
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Սկսուեց
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը
Հոկտեմբերի 28-ին Վեհարանի ժողովասրահում, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, սկսուեց Գերագոյն հոգեւոր
խորհրդի ժողովը ընդլայնուած
կազմով:

Ժողովը բացուեց Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ողջոյնի խօսքով:
Իր հայրապետական օրհնութիւնը բերելով ժողովականներին`
Նորին Սրբութիւնը յոյս յայտնեց,
որ ինչպէս նախորդ ժողովների
ընթացքում, այնպէս եւ այս ժողովին տեղի կ’ունենան արդիւնաւէտ
քննարկումներ Հայոց Եկեղեցուն
եւ ժողովրդին յուզող զանազան
խնդիրների առնչութեամբ:
Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց
նաեւ ժողովին Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքութեան
պատրիարքական տեղապահ
Գերաշնորհ Տ. Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեանի ներկայութիւնը, ով առաջին անգամ է այս

հանգամանքով
մասնակցում
ԳՀԽ ժողովին եւ զեկոյց է ներկայացնելու Պատրիարքարանին
առնչուած հարցերի եւ Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարքի ընտրութեան
գործընթացի առնչութեամբ:
Քառօրեայ ժողովի ընթացքում կը
քննարկուեն Եկեղեցու վարչական, կանոնական ու հովուական
կեանքին եւ կրթական ու սոցիալական առաքելութեանն առնչուած հարցեր: Մասնաւորապէս
զեկոյցներ կը ներկայացուեն
2020 թուականին գումարուելիք
Ազգային-եկեղեցական Ժողովի
(ԱԵԺ) կազմակերպման ընթացքի,
ԱԵԺ օրակարգային նիւթերի
նախապատրաստման նպատակով

ստեղծուած եօթը յանձնախմբերի կատարած աշխատանքի
վերաբերեալ: Գերագոյն հոգեւոր
խորհուրդը զեկոյց կը լսի Մայր
Տաճարի հիմնանորոգութեան
առնչութեամբ: Կը քննարկուեն
Հայ Եկեղեցու Համաշխարհային
Երիտասարդաց Միութեան գործունէութեան զօրացման ուղիները:
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Հայերու Կողմէ ՀՀ Քաղաքացիութիւն Ստանալու Դիմումները
Հնարաւոր է Սկսին 6-ի Փոխարէն 3 Ամսուան Ընթացքին Քննարկել

Հայերու կողմէ ՀՀ քաղաքացիութիւն
ստանալու դիմումներու քննարկման
ժամկէտը 6 ամսուան փոխարէն
պիտի սահմանուի 3 ամիս։ «ՀՀ

քաղաքացիութեան մասին» օրէնքին
մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրէնքին
նախագիծը ներկայացուած է e-draft
համակարգով:
Օրինագիծի ընդունման իբրեւ
արդիւնք պիտի ապահովուի ՀՀ
Սահմանադրութեամբ ամրագրուած՝
հայերու պարզեցուած կարգով
ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու
իրաւունքի լիարժէք իրացումը։

Նշուած է նախագիծի հիմնաւորման
մէջ:
Նաեւ կը նշուի, որ ՀՀ քաղաքացիութիւն ստացած անձերը իրաւունք
պիտի ունենան առաջին անգամ
ՀՀ քաղաքացիի անձնագիրով
փաստաթղթաւորուիլ
ինչպէս
Հայաստանի Հանրապետութեան
լիազօր մարմին, այնպէս ալ օտարերկրեայ պետութիւններու մէջ
գործող դիւանագիտական ներկա-

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Ռիչըրտ Պրինսլի
Շերիտան

Ռիչըրտ Պրինսլի Շերիտան
(անգլ.՝ Richard Brinsley Butler
Sheridan, հոկտեմբերի 30, 1751,
Տապլին - 7 յուլիսի 1816, Լոնտոն),
անգլիացի թատերական եւ
հասարակական գործիչ։ Ծագումով՝ իռլանտացի։
1780-1812 եղած է խորհրդարանի անդամ, վիկէրի կուսակցութեան արմատական
թեւին առաջնորդ։ 1776-1809
ղեկավարած է «Տրուրի Լէյն»
թատրոնը։ «Մրցակիցները»
(1775) կատակերգութեան
մէջ հանդէս եկած է խրատականութեան դէմ։ «Չարախօսութեան
դպրոցը»
(բեմադրուած է 1777ին,
հրատարակուած՝ 1780ին)
պուրժուական
բարքերը
ծաղրող կատակերգութիւն
է։ Շերիտանը գրած է նաեւ
«Ուղեւորութիւն Սքարպորօ»
(1777) եւ «Քննադատը» (1779)
կատակերգութիւնները եւ այլ
գործեր։
յացուցչութիւններ եւ հիւպատոսական հիմնարկներ դիմելու պարագային։
Միաժամանակ, անձի քաղաքացիութիւնը դադրեցնելու դիմումի
մերժման հիմքերը պիտի համապատասխանեցուին ՀՀ Սահմանադրութեան 47-րդ յօդուածի 7-րդ
մասի պահանջին։

Հայաստանի Մէջ Առաջին Եւ Երկրորդ Երեխայի Ծննդեան Նպաստը 300 Հազար Պիտի Ըլլայ
Հայաստանի մէջ երեխայի ծննդեան
միանուագ նպաստի չափը պիտի
աւելնայ 1 Յուլիս 2020-էն սկսեալ:
Հայաստանի Ազգային ժողովին
մէջ յաջորդ տարուան պետական
պիւտճէի նախագիծի քննարկման
ընթացքին այս մասին յայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Երեխայի ծննդեան միանուագ
նպաստը պիտի ըլլայ 300 հազար

դրամ: Գործող կարգով առաջին եւ
երկրորդ երեխաներուն համար այժմ
սահմանուած է 50 հազար եւ 150
հազար դրամ, բայց այդ թիւերը պիտի
աւելնան (հասնելով 300 հազարի):
Մենք մինչեւ 2 տարեկան երեխայի
խնամքի նպաստի չափի աւելացում
պիտի ունենանք՝ 25,500 դրամ,
գործող 18,000 դրամի փոխարէն:
Ծնելիութեան աճի խթանման

ուղղուած ծրագիրներ պիտի իրականացուին»,- նշեց վարչապետ
Փաշինեան:
Ան յիշեցուց, որ արդէն աւելցած
է ուսուցիչներու աշխատավարձը: Կատարուած է ուժային
կառոյցներու
աշխատողներու
միջին
աշխատավարձի
10
տոկոսով բարձրացում, Արտակարգ իրավիճակներու նախա-

րարութեան Փրկարար ծառայութեան աշխատողներու աշխատավարձի բարձրացում՝ 30 տոկոսով, անտառապահներու եւ անտառապետերու աշխատավարձերու
բարձրացում՝ 20,000 դրամով:
«Բացի այդ, մենք պիտի ունենանք
կենսաթոշակներու միջին չափի
բարձրացում 10 տոկոսով»,- յայտնեց
վարչապետ Փաշինեան:
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յս տարի աշխարհը կը նշէ Անն Ֆրանքի 90-ամեակը: Կիսամութ
ապաստարանին մէջ քսանհինգ ամիս իր եւ բարեկամի մը ընտանիքին
հետ անցուցած այս աղջիկը անցեալ դարու կէսերուն յայտնի դարձաւ
ողջ աշխարհին: Ան զրկանքներու եւ հալածանքներու մասին գրեց օրագիր
մը, որ կարողացաւ մարդիկը յուզել այնպէս, ինչպէս տաղանդաւոր գրող մը
կը յուզէ, բայց Անն Ֆրանք գրող չէր եւ իր կարճ կեանքին ընթացքին չտեսաւ
այն փառքը, որ ունեցաւ աշխարհով մէկ եւ իր օրագիրը դարձաւ ամբողջ
աշխարհի գրականութեան ամենէն նշանաւոր գիրքերէն մէկը:
Օրագիրը իր մահէն ետք հրատարակուեցաւ եւ տարածուեցաւ: Աղջիկը
մահացաւ 16 տարեկանին, բայց մինչ այդ, 13 տարեկանին, գրած էր օրագիրը:
Անն Ֆրանքին եւ ընտանիքին երկու տարուան թաքնուած կեանքին եւ Աննի
գրառումներուն հիման վրայ նկարահանուած են բազմաթիւ շարժանկարներ
եւ բեմադրուած են թատերական ներկայացումներ: Խորհրդային Միութեան
տարիներուն հայ ընթերցողը ծանօթացաւ Անն Ֆրանքի օրագրին՝ ռուսերէնէ
հայերէն թարգմանութեան միջոցով. ահաւասիկ այս տարի բնագիրէն՝
հոլանտերէնէն հայերէնի թարգմանուեցաւ օրագիրը եւ դրուեցաւ հայ
ընթերցողի սեղանին:
Հրեայ ծագումով գերմանացի աղջնակ Անն Ֆրանքին շարադրած օրագիրը
իրական եւ յուզիչ պատմութիւն մըն է՝ իրական մարդոց մասին. ոչինչ
յօրինուած է այդ գրուածքին մէջ: Գեղարուեստական արժէք ունենալէն
զատ, գիրքը փաստագրական հսկայ աղբիւր է անցեալ դարու նշանաւոր
ողբերգութիւններէն մէկը ուսումնասիրելու համար: Հոլոքոսթի մասին
ամենաազդեցիկ գիրքերէն մէկն է՝ գրուած անչափահաս աղջկայ մը գրիչով:
Ֆրանքի օրագիրը երազանքներու եւ անոնց հասնելու ճանապարհին մասին է,
ցաւի եւ աւերի մէջ գտած փոքրիկ ու անցողիկ երջանկութեան, առհասարակ՝
պարզ մարդուն ու անոր բնական պայքարին մասին:
Անկեղծ ու մանկական անմիջականութեամբ գրուած եւ միլիոնաւոր մարդոցմէ արցունքներ կորզած այս օրագիրը ֆաշականութեան գործած
դաժանութիւններուն պատկերը մէջտեղ կը հանէ: Անցնող դարու կէսերուն
Հիթլերի գլխաւորութեամբ ֆաշականները հետապնդեցին եւ սպաննեցին
միլիոնաւոր հրեաներ. այդ բոլորը միշտ կը մնայ պատմութեան ամօթներէն
մէկը:
1947-ին առաջին անգամ հրատարակուլէ ետք գիրքը կարդացած են
միլիոնաւոր մարդիկ եւ հասկցած, թէ որքան անխորտակելի կրնայ ըլլալ
մարդկային կամքը:
Անն Ֆրանք ծնած է Գերմանիոյ մէջ, սակայն գրեթէ ամբողջ կեանքը ապրած
է Ամսթերտամ, որովհետեւ իր ընտանիքը հոն տեղափոխուած է պատերազմի
պատճառով, երբ ինք պզտիկ էր: Այդ է պատճառը, որ իր օրագիրը գրած
է հոլանտերէնով: Գրառումները կատարած է այն երկու տարիներուն, երբ
ինք եւ իր ընտանիքը կը պահուըտէին թաքստոցին մէջ, որպէսզի փրկուին
ֆաշական ուժերէն: Երկու տարի ետք՝ 1944 թուականի օգոստոսին, անոնք

ձերբակալուեցան: Կարմիր գոյնով, վանդակաւոր հաստ տետրը, զոր օրագիր
դարձուցած էր, նուէր ստացած էր ծնըն-դեան օրը՝ տասներեք տարեկանին
առթիւ, բայց մէկ օր առաջ հօր հետ գրախանութ գացած ժամանակ հաւնած
էր զայն: Նուէր ստանալէն ետք կատարած է առաջին գրառումը՝ իր ծննդեան
երջանիկ օրուան ստացած նուէրներուն եւ ընտանեկան ու ընկերային ջերմ
միջավայրին մասին: Շաբաթներ անց՝ 5 յուլիս 1942 թուականին ընտանիքը
պաշտօնական ծանուցագիր մը կը ստանայ, որով կը կանչուի ֆաշական
ճամբար: Ֆրանքները կանգնած էին ընտրութեան առջեւ՝ կամ ներկայանալ
ճամբար եւ աքսորուիլ, կամ՝ թաքնուիլ: 6 յուլիսի առաւօտեան Ֆրանքներու
ընտանիքը կը տեղափոխուի ապաստարան՝ թաքնուելու: Ապաստարանին
մէջ կը թաքնուէին Անն Ֆրանքը, իր հայրը՝ Օթթօ Ֆրանքը, մայրը՝ Էտիթ
Ֆրանքը եւ քոյրը՝ Մարքոթ Ֆրանքը: Անոնց հետ կը պատսպարուէր նաեւ
Օթթօ Ֆրանքին գործընկերոջ ընտանիքը՝ պարոն վան Տաանը, տիկին Ֆրու
վան Տաանը եւ անոնց դեռահաս որդին՝ Փեթէր վան Տաանը եւ ատամնաբոյժ
մը: Ապաստարանը թաքնուած էր փաստաթուղթերով լեցուն գրապահարանի
մը ետեւը՝ Օթթօ Ֆրանքի աշխատավայրը եղած գաղտնի բաժնի մը մէջ:
Օթթօ Ֆրանքի հաւատարիմ եւ վստահելի ընկերներուն՝ խիզախ հոլանտացիներուն շնորհիւ, երկու հրեայ ընտանիքները թաքստոցին մէջ կ՚ապրին
երկու տարի եւ մէկ ամիս: Անն Ֆրանք այդ ընթացքին իր ձեռագրով կը
կատարէ մեծ ծաւալով գրառումներ, որոնք երեք մեծ հատոր կը կազմեն:
Առաջին հատորը (կարմիր շապիկով տետրը) կ’ընդգրկէ 12 յունիս 1942-էն
5 դեկտեմբեր1942 տարիներուն պատահած դէպքերը: Երկրորդ հատորին
մէջ Անն նկարագրած է 22 դեկտեմբեր 1943-էն 17 ապրիլ 1944-ի դէպքերը:
Ենթադրութիւններ կան, որ 1942-ի դեկտեմբերէն 1943-ի դեկտեմբեր
ամիսներուն գրառումները անհետացած են այն ժամանակ, երբ ֆաշականները գտած են անոնց թաքստոցը: Երրորդ հատորին մէջ պահպանուած են 17
ապրիլ 1944-էն 1 օգոստոս 1944-ին համընկած դէպքերը: 1 օգոստոսին Անն
կատարած է իր վերջին նօթը: Այդ օրը ֆաշականները գտած են ընտանիքը
եւ ճամբար տարած, իսկ անոնց ապաստան տուած հոլանտացիները՝ բանտ:
Աղջիկը գեղարուեստական անուն մը տուած էր իր օրագրին՝ Քիթթի: Քանի
որ անոնք թաքնուած էին ապաստարանին մէջ, իսկ Անն չունէր ընկերներ,
իրեն համար ստեղծած էր երեւակայական ընկերուհի մը, որ օրագիրն էր:
Օրագիրի ընթերցանութիւնը կ՚ընթանայ հետաքրքրութեամբ: Հոլանտէրէն
հայերէնի թարգմանչուհին հոլանտացի Աննա Մարիա Մաթաարն է, որ
ինքնուրոյն սորված է հայերէնը եւ շատ սիրած զայն: Ան նաեւ Ամսթերտամի
հայկական տպարաններու եւ Ամսթերտամի համալսարանի գրադարանի
հայկական հնատիպ գիրքերու մասին ուսումնասիրութիւն մը կատարած է,
յաճախ կ՚այցելէ Հայաստան: Անն Ֆրանքի օրագիրի իր թարգմանութեան
շնորհանդէսին ալ ներկայ էր: Բնիկ հոլանտացի հայագէտ-թարգմանչուհին
կարդացած է օրագրի՝ խորհրդային տարիներուն եղած թարգմանութիւնը
եւ վերջերս ալ անգլերէնէ հայերէն թարգմանութիւն մը եւ հասկցած է,
որ այդ երկու գիրքերուն լեզուն քիչ կապ ունի այն լեզուին հետ, որ իր
գրառումներուն ժամանակ գործածած է տասներեք տարեկան աղջիկը՝
տակաւին 1940-ականներուն: Ճիշդ է, որ Անն Ֆրանքը խելացի եւ գրագէտ
աղջիկ մըն էր, բայց Աննա Մարիա Մաթաարի բնորոշմամբ՝ այդքան բարդ
լեզու չէ գործածած:
Ութ մարդ քսանհինգ ամիս ապրած են սահմանափակ տարածքի մը մէջ
եւ անձայն շարժած, շշուկով խօսած, իրարու հետ կիսած են ապրելու եւ
գոյատեւելու դժուարութիւնները՝ օգնած իրարու, քաջալերած զիրար, երբեմն
նաեւ՝ վիճած են: Անոնք հերոսներ չէին, սովորական մարդիկ էին, եւ Անն
Ֆրանք օրը օրին կը պատմէ հանգամանքներու բերումով մէկ դարձած այդ
ընտանիքին կեանքը, որ բանտարկեալի կեանք էր:
Անն Ֆրանք շատ սերտ յարաբերութիւններու մէջ էր իր հօրը՝ Օթթօ Ֆրանքին
հետ, իսկ մօր հետ այնքան ալ ջերմ չէ եղած, տեսակ մը լարուած եղած են
իր եւ մօրը յարաբերութիւնները: Կը հպարտանար իր քոյրով՝ Մարքոթով,
իբրեւ խելացի քոյր մը: Օրագրին մէջ գրառումներ կան, թէ Անն ինչքան
կը սիրէ բնութիւնը, կեանքը, ուսումը, ընկերները, որոնցմէ բաժնուած էր:
Ապաստարանին մէջ իրենց հետ ապրող բարեկամ ընտանիքին որդին՝
Փեթէրը, գրեթէ տարեկից էր Աննին եւ Անն կը ձեւացնէ, թէ կը սիրէ զայն,
հաւատալով, որ սէրը անհրաժեշտ է իր տարիքին եղող պատանիի մը համար:
Բայց անոնց յարաբերութիւնները անորոշ էին, քանի որ Փեթէրը, հակառակ
Աննին հետ մտերիմ ըլլալուն, սակաւախօս էր: Կիսալոյս ապաստարանի
դժուար պայմաններուն մէջ գոյատեւած մարդիկ յետագայ տարիներուն կը
մահանան, ողջ կը մնայ միայն Աննի հայրը:
Անն Ֆրանքը մահացաւ 1945-ի մարտին՝ տիփակերպ հիւանդութենէ, քոյրը
կը մահանայ ճամբարէ ճամբար տեղահանութեան ճամբուն, իսկ մայրը
սովամահ կ՚ըլլայ: Աննի մահէն երկու ամիս անց Հոլանտան կ՚ազատագրուի:
Բնակավայրէ բնակավայր քալելու ճամբուն Աննի հայրը կը բաժնեն անոնցմէ
եւ ողջ մնալով, հայրը ամէն ինչ կ՚ընէ, որ աղջկան օրագիրը տպուի:
Առաջին թարգմանութիւնը հայրն ու իր ընկերները կը կատարեն գերմաներէն
եւ առաջին տպագրութիւնը կ՚ըլլայ գերմաներէն, 1947 թուականին:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

â»ÉëÇ Ú³ÕÃ»ó ²Û³ùëÇÝ

¸³ë©1)È³Û÷óÇÏ 6 Ï¿ï 4¬4« 2)¼»ÝÇÃ 4 Ï¿ï 5¬4« 3)úÉÇÙ÷Çù È©4 Ï¿ï 4¬3
À©ËÙµ³Ï© ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (1) - â»ÉëÇ (3) 0¬1
¬ ÈÇÉ (4) - ì³É»ÝëÇ³ (2) 1¬1
¸³ë©1)â»ÉëÇ 6 Ï¿ï 3¬2« 2)²Û³ùë 6 Ï¿ï 6¬1« 3)ì³É»ÝëÇ³ 4 Ï¿ï 2¬4
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ© 1)è©È»í³ÝïáíëùÇ¬ä³ÛÁñÝ Ø© 5 ÏáÉ« 2)ê©ÎÝ³åñÇ¬ä³ÛÁñÝ
Ø© 4 ÏáÉ« 3)¾©Ð³³É³Ýï¬ê³ÉóåáõñÏ 4 ÏáÉ£

ºõñáå³ÛÇ ØÇÝã»õ 17 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ ½ïáõÙÇ 3¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ Ïñó³õ
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ÝÇÉ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Î³É³Ã³ë³ñ³Û¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û
øñáõëÇ 18¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉáí »õ Ð³½³ñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£
ÆëÏ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÑÇÝգ ÏáÉ»ñ
Ýß³Ý³Ï»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ê»ñåÇáÛ ³ËáÛ»³Ý §òñí»Ý³ ¼í»½ï³¦Ç
¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ ø¿ÛÝ 9¬ñ¹« 72¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ« Ð¿ûÝÏ ØÇÝ êáÝ 16¬ñ¹«
44¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ »õ È³Ù»É³ 57¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ
ËáõÙµÇÝ ÏáÉ»ñÁ£ §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Ç ÙñóáõÙÇÝ« øÇÉÇ³Ý Øå³÷÷¿
¹³ñÓ³õ »ñ»ù ÏáÉÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï£ ²Ý ³ÛëåÇëáí ¹³ñÓ³õ ³Ù»Ý³»ñÇï³ë³ñ¹
Ù³ñ½ÇÏÁª 20 ï³ñ»Ï³Ý »õ 306 ûñ« áñ Ïïñ»ó â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 15 ÏáÉÇ
ë³ÑÙ³ÝÁ£ Ü³ËÏÇÝ Ùñó³ÝÇßÁ ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ñ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇÇÝ« áñ 21
ï³ñ»Ï³ÝÇÝ Ïïñ»ó ³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÁ£ ÐÇÝգ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
³é³ç³ï³ñ §Ü³÷áÉÇ¦ ¹Åáõ³ñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ ï³ñ³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
²õëïñÇáÛ §ê³ÉóåáõñÏ¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ÆëÏ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ
»ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ« »ñµ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ ä»É×Çù³ÛÇ §Ä»Ýù¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û£
ÎáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ úùëÉ¿Ûï¬â»ÙåÁñÉ¿ÛÝª 2« Ø³Ý¿ »õ ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³Ñ£
ü³åÇÝÇû« üÇñÙÇÝû »õ ê³É³Ñ Ï³ï³ñ»óÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ£ §ÆÝÃ¿ñ
ØÇÉ³Ý¦ ï³ñ³õ Çñ ³é³çÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó
§äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦ÇÝ È³áõÃ³ñû Ø³ñÃÇÝ¿½Ç »õ ø³Ýïñ»õ³ÛÇ ÏáÉ»ñáí
áõ ìñÇÛÇ »õ äñá½áíÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦
Û³ÕÃ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §êÉ³íÇ³ öñ³Ï¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ø»ëëÇ »õ
úÉ³ÛÇÝù³ÛÇ ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïáõ³Í ÏáÉ»ñáí£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ù»Í
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ ¿ñ §â»ÉëÇ¦Ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ²ÙëÃ»ñï³ÙÇ Ù¿ç ä³Ãßáõ³ÛÇÇ 86¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉáí áõ öáõÉÇëÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ - ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 0¬5
¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û - è¿³É Ø³ïñÇï 0¬1
¸³ë©1)ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 9 Ï¿ï 9¬0« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 4 Ï¿ï 3-5« 3)øÉ¿ûå
äñÇõÅ 2 Ï¿ï 2¬7
´©ËÙµ³Ï© ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 5¬0
¬ úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 2¬3
¸³ë©1)ä³ÛÁñÝ 9 Ï¿ï 13¬4« 2)ÂáÃÁÝÑ¿Ù 4 Ï¿ï 9-9« 3)òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 3
Ï¿ï 3¬9
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù - îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 2¬2
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - ²Ã³É³ÝÃ³ 5¬1
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 9 Ï¿ï 10¬1« 2)îÇÝ³Ùû ¼© 4 Ï¿ï 6-4« 3)Þ³ËïÇáñ
4 Ï¿ï 4¬6
¸©ËÙµ³Ï©
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 1¬0
¬ ºáõí»ÝÃÇõë - ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ 2¬1
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 7 Ï¿ï 7¬3« 2)²ÃÉ»ÃÇùû 7 Ï¿ï 5-2« 3)ÈáùáÙáÃÇõ 3 Ï¿ï 3¬5£
º©ËÙµ³Ï© ¬ ê³ÉóåáõñÏ - Ü³÷áÉÇ 2¬3
¬ Ä»Ýù - ÈÇíÁñ÷áõÉ 1¬4
¸³ë©1)Ü³÷áÉÇ 7 Ï¿ï 5¬2« 2)ÈÇíÁñ÷áõÉ 6 Ï¿ï 8-6« 3)ê³ÉóåáõñÏ 3 Ï¿ï 11¬9
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 2¬0
¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï - ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬2
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 7 Ï¿ï 4¬2« 2)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 4 Ï¿ï 4-3« 3)äáñáõëÇ³ 4
Ï¿ï 2¬2
¾©ËÙµ³Ï© ¬ èä È³Û÷óÇÏ - ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñåáõñÏ 2¬1
¬ ä»ÝýÇù³ - úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 2¬1

êÏáíïÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ÙÇÝã»õ 17 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »ûÃ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ú³çáñ¹ ÷áõÉ
³Ýó³Ý Êñáõ³ÃÇáÛ »õ êÏáíïÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³Ý գñ³õ»ó
3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ áõ å³Ñ»ó ÛáÛëÁ ³ÝóÝ»Éáõ Û³çáñ¹ ÷áõÉ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ êÏáíïÇ³ - Ð³Û³ëï³Ý 2¬0« ¬ Êñáõ³ÃÇ³ ¬ ÆëÉ³Ýï³ 3¬2
¬ Êñáõ³ÃÇ³ - Ð³Û³ëï³Ý 4¬0« ¬ êÏáíïÇ³ ¬ ÆëÉ³Ýï³ 2¬1
¬ Ð³Û³ëï³Ý - ÆëÉ³Ýï³ 1¬0« ¬ Êñáõ³ÃÇ³ ¬ êÏáíïÇ³ 2¬1
¸³ë©1)Êñáõ³ÃÇ³ 9 Ï¿ï 9¬3« 2)êÏáíïÇ³ 6 Ï¿ï 5¬3« 3)Ð³Û³ëï³Ý 3 Ï¿ï
1¬6« 4)ÆëÉ³Ýï³ 0 Ï¿ï 3¬6£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ÃÉ»ÃÇùû« Îñ³Ý³ï³ ºõ ê»õÇÛ³ Ú³ÕÃ»óÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 10¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ
Ù¿ç« 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ äÇÉå³áÛÇ §²ÃÉ»ÃÇù¦ÇÝ ¹¿Ù£ §²ÃÉ»ÃÇùû¦ ï³ñ³õ
Çñ 5¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« ê³áõÉÇ »õ Øáñ³Ã³ÛÇ ÏáÉ»ñáí áõ øáññ¿³ÛÇ »ñÏáõ
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ ÆëÏ í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §È»Ï³Ý¿ë¦Á ³ñÓ³Ý³գñ»ó Çñ
³é³çÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ìÇÛ³ñ¿³É - î»÷©²É³í¿ë 4¬1« ¬ È»Ï³Ý¿ë - Ø³Ûáñù³ 1¬0
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 2¬0
- Îñ³Ý³ï³ - è¿³É ä»ÃÇë 1-0« - È»õ³ÝÃ¿ - ¾ë÷³ÝÇáÉ 0-1
- ê»õÇÛ³ - Ê»Ã³ý¿ 2-0« - úë³ëáõÝ³ - ì³É»ÝëÇ³ 3-1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Îñ³Ý³ï³¦ 20
Ï¿ïáí ³éÅ³Ù³µ³ñ գñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ Ú³ÕÃ»ó ÆÝÁ ÎáÉáí

²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 10¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ÇÝÁ
ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»ó 17¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ê³áõÃÑ»Ù÷ÁÝ¦Ç ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£
ÎáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ âÇÉáõ¿É« ÂÇÉÙ³Ýë« ö»ñ¿½ª 3« ì³ñïÇª 3 »õ Ø»ïÇëÁÝ£
²é³ç³ï³ñ §ÈÇíÁñ÷õÉ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Ç ¹¿Ù£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ ïÇñ³å»ïáÕ Ñ³½ÙÝ ¿ñ£ ²é³çÇÝ
í³ÛñÏ»ÝÇÝ ø¿ÛÝ Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõÝ ÏáÉÁ£ ØÇ³ÛÝ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ
¿ áñ Ð»ïÁñëÁÝ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ 52¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÇëÏ 75¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³Ñ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý Ýß³Ý³Ï»ó
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ£ ÆëÏ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Ùñó»ó³õ §ÜáñÇã êÇÃÇ¦Ç
¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ï³ñ³õ Çñ 3¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« Ø³ùÂáÙÇÝ³ÛÇ« è»ßýÁñïÇ
»õ Ø³ñëÇ³ÉÇ ÏáÉ»ñáí£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 0¬9
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ 3¬0
¬ äÁñÝÉÇ - â»ÉëÇ 2¬4« ¬ àõ³ÃýÁñï ¬ ²üê äáñÝÙÁÃ 0¬0
¬ ²ñë»Ý³É - øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 2¬2« ÈÇíÁñ÷áõÉ - ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2¬1
¬ ÜáñÇã êÇÃÇ - Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©1¬3
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 28 Ï¿ï 23¬8« 2)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 22 Ï¿ï 32¬9« 3)È»ÛëÃÁñ
êÇÃÇ 20 Ï¿ï 25¬8« 4)â»ÉëÇ 20 Ï¿ï 23¬16« 7)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©13 Ï¿ï 13¬10£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÐáýÁÝÑ³ÛÙ« ä³ÛÁñÝ ºõ äáñáõëÇ³ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
9¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ï³ñ³õ Çñ 4¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Û³ÕÃ»ó
10¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ¦ÇÝ£ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý ¹³ßï Ùï³õ
72¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ÆëÏ §ä³ÛÁñÝ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó ö³í³ñÇ
»õ È»í³ÝïáíëùÇÇ ÏáÉ»ñáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í
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Շաբաթական Յաւելուած

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË - àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ 2¬1
¬ Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ - ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 2¬3« ¬ üñ³ÛåáõñÏ ¬ èä È³Û÷óÇÏ 2¬1
¬ Þ³Éù¿04 - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 0¬0
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 2¬2
¬ ìáÉýëåáõñÏ - ²áõÏëåáõñÏ 0¬0
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë - ²ÛÝÃñ³ËÃ ýñ³Ýù© 4¬2
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 19 Ï¿ï 19¬9« 2)ä³ÛÁñÝ Ø©18 Ï¿ï 24¬11« 3)
üñ³ÛåáõñÏ 17 Ï¿ï 17¬10« 10)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 14 Ï¿ï 11¬13£

îÕáó í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë©1)ºõÏ»ÝÇ ÞÃ»ÙåáõÉÇ³ù¬àõùñ© 9 Ï¿ï« 2)Þ³ÝÃ
ê³ñգë»³Ý¬Ð³Û©8©5 Ï¿ï« 3)²ñ³Ù Ú³Ïáµ»³Ý 8 Ï¿ï« 35)²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý¬Ð³Û©
6 Ï¿ï
ÎÇÝ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë©1)öáÉÇÝ³ Þáõí³Éáí³¬èáõë© 9©5 Ï¿ï« 2)ØáåÇÝ³
²ÉÇÝ³ë³å¬Æñ³Ý 9 Ï¿ï« 3)¾ÉÇ½³í»Ã³ êáÉáÅ»ÝùÇÝ³¬èáõë©8 Ï¿ï« 23)
Ø³ñÇ³Ù ²õ»ïÇë»³Ý¬Ð³Û©6©5 Ï¿ï:

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³գ³ÍÇ ºõ àõñ³ñïáõÇ 2¬ñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

èáÙ³ Ú³ÕÃ»ó ØÇÉ³ÝÇÝ

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 9¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Û³ÕÃ»ó 12¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ØÇÉ³Ý¦ÇÝ£ §èáÙ³¦Ç ÏáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ
Ö¿ùû »õ ¼³ÝÇáÉû« ÇëÏ §ØÇÉ³Ý¦Ç ÏáÉÁ Ýß³Ý³Ï»ó Ð»ñÝ³Ýï¿½Á£ ØËÇÃ³ñ»³Ý
µ³ó³Ï³Û»ó³õ §èáÙ³¦Ç Ï³½Ù¿Ý íÝ³ëáõ³ÍùÇ å³ï×³éáí£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È»ãã¿ - ºáõí»ÝÃÇõë 1¬1« ÏáÉ»ñ©Ø³Ýùáëáõ ïáõգ©56 ¬ îÇå³É³ ïáõգ©50
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - ö³ñÙ³ 2¬2« ¬ Ö»Ýáí³ - äñ»ßÇ³ 3¬1
¬ êö²È ü»ññ³ñ³ - Ü³÷áÉÇ 1¬1« ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ àõïÇÝ»½¿ 7¬1
¬ èáÙ³ - ØÇÉ³Ý 2¬1« ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ - È³óÇû èáÙ³ 1¬2
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 23 Ï¿ï 16¬8« 2)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 22 Ï¿ï 20¬9« 3)²Ã³É³ÝÃ³
20 Ï¿ï 28¬14« 4)Ü³÷áÉÇ 17 Ï¿ï 18¬11« 5)èáÙ³ 16 Ï¿ï 14¬11£

ä³ëù»ÃåáÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 2¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³գ³Í ¬ ¾ñ»µáõÝÇ 103¬78« ¬ àõñ³ñïáõ ¬ ºñ»õ³Ý 100¬96

Ì³Ýñ³Ù³ñï
ºõñáå³ÛÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ îÕ³ùÁª ²ËáÛ»³Ý

Ö³ïñ³Ï
ºõñáå³ÛÇ ÊÙµ³ÛÇÝ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý 5¬ñ¹ ¸ÇñùÇÝ ìñ³Û

ìñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ×³ïñ³ÏÇ ºõñáå³ÛÇ ËÙµ³ÛÇÝ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ 40 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÕáó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Üáñí»ÏÇ³ 3©5¬0©5
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Êñáõ³ÃÇ³ 3¬1« ¬
Ð³Û³ëï³Ý ¬ â»ËÇ³ 2©5¬1©5
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ àõùñ³ÝÇ³ 2¬2« ¬
Ð³Û³ëï³Ý ¬ èáõëÇ³ 1©5¬2©5
Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ó³ñ¹ ß³Ñ³Í »Ýª È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý 2©5 Ï¿ï« ¶³µñÇ¿É ê³ñգÇë»³Ý 2©5 Ï¿ï« Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý 2©5 Ï¿ï« Ð³ÛÏ Ø³ñïÇñÇáë»³Ý
2©5 Ï¿ï »õ ²ñÙ³Ý ´³ßÇÏ»³Ý 2©5 Ï¿ï£
îÕáó ¹³ë©1)àõùñ³ÝÇ³ 9 Ï¿ï« 2)èáõëÇ³ 9 Ï¿ï« 3)êÉáí»ÝÇ³ 8 Ï¿ï« 5)
Ð³Û³ëï³Ý 7 Ï¿ï
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ üÇÝÉ³Ýï³ 3©5¬0©5
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ üñ³Ýë³ 2¬2« ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ êÉáí³ùÇ³ 3¬1
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ êå³ÝÇ³ 2¬2« ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ìñ³ëï³Ý 1©5¬2©5
Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ó³ñ¹ ß³Ñ³Í »Ýª ¾ÉÇÝ³ ¸³ÝÇ¿É»³Ý 2 Ï¿ï« ÈÇÉÇÃ
ØÏñïã»³Ý 2 Ï¿ï« êÇñ³Ýáõß ÔáõÏ³ë»³Ý 1©5 Ï¿ï« Ø³ñÇ³ ¶¿áñգ»³Ý 1©5
Ï¿ï »õ ²ÝÝ³ ê³ñգë»³Ý 5 Ï¿ï£
ÎÇÝ»ñáõ ¹³ë©1)èáõëÇ³ 10 Ï¿ï« 2)ìñ³ëï³Ý 8 Ï¿ï« 3)²ïñå¿Û×³Ý 8 Ï¿ï«
9)Ð³Û³ëï³Ý 6 Ï¿ï£

Ö³ïñ³Ï
²ßË³ñÑÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ê³ñգë»³Ý 2¬ñ¹ Ú³Ïáµ»³Ý 3¬ñ¹

ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù Üáñ î»ÉÑÇÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ
²ßË³ñÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ 11¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ èáõÇ½ ê³ÝÃáë (êå³Ý©) ¬ Þ³ÝÃ ê³ñգë»³Ý 0¬1
¬ ²ñ³íÇÝï âÇÃ³Ùå³ñ³Ù (ÐÝ¹©) ¬ ²ñ³Ù Ú³Ïáµ»³Ý 0©5¬0©5
¬ ø³ñÉáë ø³åñ»ñ³ (øáõå³) ¬ ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý 0©5¬0©5
¬ î»ßÙáõË îÇíÇ³ (ÐÝ¹©) ¬ Ø³ñÇ³Ù ²õ»ïÇë»³Ý 0©5¬0©5

èáõÙ³ÝÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõË³ñ»ëÃÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý Í³Ýñ³Ù³ñïÇ
ºõñáå³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
ØÇÝã»õ 20 ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÇÏÝ»ñáõ 81 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« ÈÇ³Ý³
ÎÇõñ×»³Ý ³ñÓ³Ý³գñ»ó© åáÏáõÙª 95 ùÏ©« ÑñáõÙª 120 ùÏ©»õ »ñÏ³Ù³ñïÇ
215 ùÏ©³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ¹³ñÓ³õ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý£
ØÇÝã»õ 20 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó 81 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« è³ýÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
³ñÓ³Ý³գñ»ó© åáÏáõÙª 150 ùÏ©« ÑñáõÙª 190 ùÏ©»õ »ñÏ³Ù³ñïÇ 340
ùÏ© ³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ áõ ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³É£ ÜáÛÝ
¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« Î³ñ¿Ý Ø³ñգ³ñ»³Ý »ñÏ³Ù³ñïÇ 335 ùÏ© ³ñ¹ÇõÝùáí
գñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
ØÇÝã»õ 20 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó 89 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« Î³ñ¿Ý ²õ³գ»³Ý
»ñÏ³Ù³ñïÇ 364 ùÏ©³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ¹³ñÓ³õ ºõñáå³ÛÇ
³ËáÛ»³Ý£ ÜáÛÝ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« ²ñ³ ²Õ³Ý»³Ý »ñÏ³Ù³ñïÇ 358 ùÏ©
³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
ØÇÝã»õ 23 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó 89 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« Ú³Ïáµ ØÏñïã»³Ý
³ñÓ³Ý³գñ»ó© åáÏáõÙª 165 ùÏ©« ÑñáõÙª 210 ùÏ© áñ ºõñáå³ÛÇ Ùñó³ÝÇß ¿ñ »õ
»ñÏ³Ù³ñïÇ 375 ùÏ©³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ¹³ñÓ³õ ºõñáå³ÛÇ
³ËáÛ»³Ý£ ÜáÛÝ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« ¸³õÇÃ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý »ñÏ³Ù³ñïÇ
357 ùÏ©³ñ¹ÇõÝùáí ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ£
ØÇÝã»õ 23 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó 109 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« ê³Ùáõ¿É ¶³ëå³ñ»³Ý
³ñÓ³Ý³գñ»ó© åáÏáõÙª 176 ùÏ©« ÑñáõÙª 214 ùÏ© »õ »ñÏ³Ù³ñïÇ 390
ùÏ©³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ¹³ñÓ³õ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý£
ØÇÝã»õ 23 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó 109+ ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« êÇÙáÝ Ø³ñïÇñáë»³Ý
³ñÓ³Ý³գñ»ó© åáÏáõÙª 198 ùÏ© áñ Ùñó³ÝÇß ¿« ÑñáõÙª 236 ùÏ© »õ »ñÏ³Ù³ñïÇ
434 ùÏ©³ñ¹ÇõÝùáí գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ¹³ñÓ³õ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý
»ñÏñáñ¹ ³Ýգ³Ù ÁÉÉ³Éáí£
Ø»ï³ÉÝ»ñáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ßÇõáí« Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÕáó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ գñ³õ»ó
³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« ß³Ñ»Éáí 11 Ù»ï³Éª 7 áëÏ¿« 2 ³ñÍ³Ã¿ »õ 2 åñáÝ½¿£
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Կը խնդրենք Մեր Երկու Սրբազան Հայրերէն
ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ

Պ

ատրիարքական ընտրութեան տեղապահ գերաշնորհ Տ. Սահակ
եպս. Մաշալեան,
Կրօնական ժողովի ատենապետ գերշաշնորհ Տ. Արամ արք. Աթէշեան,
Գերաշնորհ ու սիրելի սրբազան հայրեր,
Երկու օրէ ի վեր խոր ցաւով կը հետեւինք այն հակամարտութեան, որ աւա՜ղ
ստեղծուեր է ձեր՝ մեր երկու եպիսկոպոսներուն միջեւ, երկուքդ ալ այս պատմական աթոռին վերին տիտղոսներուն արժանացած արժէքաւոր հոգեւոր
հայրեր։ Երկու օրէ ի վեր սրտի ճմլումով կը կարդանք այն տողերը, զորս գրի
առած էք իրարու դէմ եւ որոնք ստուեր կ՛իջեցնեն ձեր բարի համբաւին, նաեւ
մեր պատրիարքական աթոռին պատիւին ու փառքին վրայ։ Մեր ազնիւ ու
հաւատացեալ ժողովուրդը, որ պատկառանքով միշտ ականջ ու սիրտ տուած
է ձեզմէ հասնող յորդորներուն, շուարած է՝ կարդալով այն տողերը, զորս դուք
գրի առած էք կամ գրի առնել տուած էք մէկզմէկու նկատմամբ։ Նմանապէս,
մենք ալ, որ մեր ժողովուրդին խոնարհ մէկ ծառան ենք, թախանձագին պիտի
խնդրենք. վերջ տուէք այս տխուր հակամարտութեան ու սեղմեցէք իրարու
ձեռքը։ Ունինք չունինք երկու եպիսկոպոս ունինք, եւ այդ երկուքէն մէկը
շուտով պատրիարք պիտի ընտրուի պատմութեան առջեւ իրեն հետ բերելով
իր անցեալի գործունէութեան ու ծառայութեան ամբողջական թղթածրարը։
Այդ թղթածրարը թող ունենայ մաքրամաքուր ու պատուաբեր էջեր։ Այո,
ձեզմէ մէկը պատրիարք պիտի ընտրուի եւ միւսն ալ, եթէ բախտաւոր ենք,
պիտի դառնայ անոր ամէնէն արժանաւոր օգնականը, անոր միւս եսը։ Մեր
պատրիարքական աթոռը, որ տարիներէ ի վեր թափուր է եւ սուգ կը պահէ,
դարձեալ պիտի շէննայ, ուրախութիւն ու լոյս պիտի տարածէ մեր ժողովուրդին
վրայ։ Բայց այն հակամարտութիւնը, որ միջոցէ մը ի վեր այնքան անպատշաճ
եւ գրաւոր կերպով, նաեւ երբեմն հրապարակաւ կը շարունակուի ձեր, նաեւ
ձեր կողմնակիցներուն միջեւ, յուսախաբութեան ու յուսահատութեան կը
մատնէ մեզ։ Կը խնդրենք, վերջ տուէք այս անպտուղ հակամարտութեան։
Ամէնէն առաջ դո՛ւք էք որ պիտի շահիք, եթէ վերջ տաք այս պայքարին, մեր
Հայաստանեայց եկեղեցին է որ պիտի շահի, մեր հաւատաւոր ժողովուրդն
է որ պիտի շահի։

Որքա՜ն ծանր պարտականութիւններ կը վիճակին այժմ ձեզի, լուծելի
ի՜նչ հարցեր ունինք մեր համայնքէն
ներս եկեղեցական կարգի վրայ կամ
աշխարհիկ կարգի վրայ։ Ինչե՜ր
չենք սպասեր ձեզմէ։ Մեր աթոռը պէտք ունի վերականգնումի,
մեր աթոռը պէտք ունի հոգեւոր
նորայայտ ծառայողներու ու ապագայ եպիսկոպոսներու, մեր աթոռը
պէտք ունի մաքրամաքուր եկեղեցական քարոզութեան, բայց ամէնէն առաջ, մեր աթոռը պէտք ունի
միասնութեան, եղբայրական յարաբերութիւններու, որուն օրինակն ու
թելադրութիւնը ձեզմէ պէտք է գայ։
Սա քանի մը օրերուն ընթացքին շատ վիրաւորական բաներ գրեցիք
իրարու հասցէին ու գիտենք, թէ ձեզի համար մարդկօրէն դիւրին չէ մոռնալ
զանոնք, բայց պէտք է մոռնաք ու մեզի ալ մոռցնել տաք։ Այդ է որ հիմա կը
սպասենք ձեզմէ։ Գիտցէք, որ մենք ու ամբողջ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը
շատ պիտի երջանկանայ, եթէ տեսնէ, որ մեր ազգային ու հոգեւոր բոլոր
հաւաքոյթներուն ընթացքին դուք երկուքդ քով-քովի նստած էք ու մեզի ցոյց
կու տաք եղբայրական միասնութիւն մը, ձեզմէ մէկը որպէս պատրիարք,
միւսն ալ որպէս, թերեւս, պատրիարքական գլխաւոր օգնական։
Միայն մենք չենք որ հիմա այդ ծանրածանր պարտականութիւնը կը դնենք
ձեր ուսերուն վրայ, նաեւ գլխագիր Պատմութիւնն է որ կ՛ընէ ատիկա։
Եկէ՛ք, սիրելի ու գերաշնորհ սրբազան հայրեր, եկէք՝ դժուարինը յաղթահարենք
ու անցեալը մոռնանք, մեր պատմութեան մէջ նոր էջ մը բանանք, մեր
պատմական աթոռը վերադարձնենք իր փառքի ու հոգեւոր հարստութեան
օրերուն եւ մենք ալ իրարու կապուինք սիրոյ տաքուկ զգացումներով։
Դիւրին չէ, բայց կարելի է։
Դուք ալ գիտէք, թէ կռիւը շատ բան կը քանդէ մեր մէջ։
Սէրը՝ ընդհակառակը, շատ բան կը շինէ ու կը շէնցնէ։
Եկէք ընտրենք երկրորդը։

Ոգեշնչումի Պատմութիւն
Սկիզբը Էջ 03

Անն Ֆրանքի գրառումներէն զատ, գիրքին մէջ աւելցուցին նաեւ, թէ ինչ
ճակատագրի արժանացան ընտանիքին եւ Վան Տաաններու ընտանիքին
անդամները: Այնուհետեւ գիրքը թարգմանուեցաւ ուրիշ լեզուներու, հրատարակուեցաւ նաեւ բնագրով՝ հոլանտերէնով:
1951-ին գիրքին անգլերէն թարգմանութիւնը Անգլիոյ մէջ հանրութեան
ներկայացուեցաւ, բայց թարգմանիչը որոշ էջեր կրճատած էր: 1952-ին գիրքը
տարածուեցաւ Միացեալ Նահանգներ, եւ Միացեալ Նահանգներու եւ Մեծ
Բրիտանիոյ մէջ ամենաշատ վաճառուող գիրքերէն դարձաւ: Օթթօ Ֆրանքը
իր զգացմունքները արտայայտելով՝ ըսած է.
«Այս մէկը ինծի համար յայտնութիւն էր: Օրագրին մէջ ես գտայ նոր Անն
մը՝ իմ աղջնակը, որ այսօր չկայ: Ես փոքրիկ պատկերացում իսկ չէի կարող
ունենալ Աննի խոր միտքերուն ու զգացումներուն մասին»:
Գիրքին յաջողութենէն ետք շատ մարդիկ եղան, որ պնդեցին, թէ այս օրագիրը
իրական չէ եւ քաղաքական նպատակներով յօրինուած է: Այդ մարդոց մէջ
էին հրեաներուն ողջակիզումը մերժողները: Դատական գործ մը սկսաւ, որ
պիտի հետաքննէր Անն Ֆրանքի եւ անոր օրագրին իսկութիւնը: Դատական
քննութիւնը պարզեց, որ անիկա կեղծ չէ, Աննի կատարած ամէն մէկ գրառում
կը համապատասխանէ իրականութեան:
Օթթօ Ֆրանքը օրագիրը կտակեց Հոլանտայի Պատմութեան վաւերագրութեան հիմնարկին: Օթթօ Ֆրանքի մահէն ետք՝ 1980 թուականին հիմնարկը իր կարգին դատա-բժշկական ուսումնասիրութիւն կատարեց՝
Աննի ձեռագիրը ստուգելու համար: Տետրին կողքի նիւթը, թուղթը,
մելանը, Աննի ձեռագիրը եւ ամէն ինչը, որ կապուած էր այդ օրագրին
հետ, մանրամասնօրէն ուսումնասիրուեցաւ: 1986-ին հրապարակուած
արդիւնքները հաստատեցին, որ Աննի ձեռագիրը իրական էր, թուղթին
որակը, գրիչը, սոսինձը, որով Անն որոշ էջեր եւ իր նկարները փակցուցած
էր, կը համապատասխանէին իրականութեան: Այս փորձաքննութենէն ետք
օրագիրը կրկին հրատարակուեցաւ անգլերէնով:
2014-ին «Անն Ֆրանքի օրագիրը» գիրքին 265 օրինակ եւ ողջակիզման
առընչուող ուրիշ նիւթեր յայտնուած են Թոքիոյի 31 հանրային գրադարաննե-

րուն մէջ: 300 օրինակ «Անն Ֆրանքի օրագիրը» գիրքէն նուիրաբերուած
է Իսրայէլին:
Հետաքրքրական ճակատագիր ունեցաւ նաեւ Ֆրանքներու եւ բարեկամ
ընտանիքին թաքստոցը. Ամսթերտամի մէջ գտնուող շէնքը, որուն մէջ
էր անոնց ապաստարանը, 1960 թուականին դարձաւ թանգարան՝ «Անն
Ֆրանքի տունը» անունով:
Պատմական այս շէնքը կառուցուած է 1635-ին: Նախ առանձնատուն եղած
է, ապա ծառայած է իբրեւ պահեստ: 20-րդ դարու սկիզբը հոս կենցաղային
սարքեր արտադրուած են, իսկ 1940-ին հոն փոխադրուած է պտուղի խիւս
արտադրող «Օփեքթա» ընկերութիւնը, ուր կ՚աշխատէր Աննի հայրը՝ Օթթօ
Ֆրանքը: Երբ անոր եւ բարեկամին ընտանիքը հոս փոխադրուած են՝ անոնք
յետնասենեակին մուտքը գոցած են ընկերութեան փաստաթուղթերուն
պահարանով: Թաքստոցը դատարկ է, քանի որ նացականները գտած են
թաքնուողները, տարած են նաեւ իրերը:
Անն Ֆրանքի նկարագրածն ու յետոյ՝ անոր հօր պատմածները հիմք
ծառայած են, որ այս տարի՝ Անն Ֆրանքի 90-ամեակին առթիւ, թանգարանը
թուային պատկերներու միջոցով վերականգնէ թաքստոցին իրական տեսքը:
Թանգարանի այցելուները կրնան տեսողական եւ լսողական սարքերու
միջոցով տեսնել այն պատկերը, որ ունեցած է թաքստոցը Աննի ապրած
տարիներուն, մինչ այդ՝ պատերուն միայն նկարներ եւ գրութիւններ կային:
Թուային այս շրջայցը հասանելի է եօթ լեզուներով: Թանգարանը Ամսթերտամի զբօսաշրջութեան կեդրոններէն մէկն է, որ տարեկան միլիոնաւոր
այցելուներ կ՚ընդունի, ցուցահանդէսներ կը կազմակերպէ եւ անսովոր
պայմաններու մէջ ապրած մարդոց կեանքը կը ներկայացնէ հանրութեան:
Անն Ֆրանքի օրագիրը յայտնի է նաեւ «Երիտասարդ աղջկայ օրագիրը»,
«Թաքստոց» եւ «Յետնատուն» անուններով: Հոլանտերէնէ հայերէնի
թարգմանութիւնը նոյնպէս ունի «Յետնատուն» խորագիրը:
1959-ին բեմադրիչ Ճորճ Սթիւընս նկարահանեց «Անն Ֆրանքի օրագիրը»
ժապաւէնը, որ յաջորդ տարին՝ 1960-ին, արժանացաւ երեք «Օսքար»ի:
2006-ին ամերիկեան այս ժապաւէնը զբաղեցուց 18-րդ տեղը՝ վերջին հարիւր
տարուան ամերիկեան հարիւր ամենոգեշնչող ժապաւէններու ցանկին մէջ:
Իսկ Անն Ֆրանքի պատմութիւնը, իրաւ, ոգեշնչող է:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Երգի Մը Պատմութիւնը -34Շանտըլիէ - Սիա ( Chandelier - Sia )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Աւստրալուհի երգչուհի Սիան այսօր ամենայայտնի եւ ամենաշատ վերաերգուող երգչուհիներէն մէկն է։ Ինչքան շատ կը մեծնար
երգչուհիին շուքի մէջ մնալու ցանկութիւնը,
այնքան կ՛աճէր երգչուհիին համբաւը։ Սիան
հեղինակ-կատարող եւ միեւնոյն ժամանակ
յայտնի երգչուհիներու համար յօրինումներ ընող
երգահան էր, երբ գրեց «Շանտըլիէ» երգը։
Երգի ձայնագրումի պատմութիւնը հետաքրքրական է այն բանով, որ Սիան զայն գրած էր
երգչուհի Ռիհաննայի համար, որուն համար
աւելի առաջ գրած էր նաեւ «Տայմընտզ»
երգը։ Երբ Սիան ցոյց տուաւ երգը Ռիհաննայի
արտադրողներուն, անոնք չհաւանեցան զայն,
անուանելով չափազանց ըմբոստ ու գռեհիկ երգ։
Երգը գիշերային ակումբներուն մէջ իր կեանքը
անցնող աղջկայ մասին էր։
Ո՞վ կը համարձակէր երգել «Մէկ, երկու, երեք
կը խմենք» եթէ ոչ Սիան։ Այդպէս ալ եղաւ։
Երգչուհին անձամբ երգեց երգը, որ մտաւ
անոր «1000 forms of fear» ալպոմին մէջ իբրեւ
առաջին երգը։ Երգին մասին խօսելու ատեն
Սիան անգամ մը պատմեց. «Երգը ընդհանուր
առմամբ ինձմէ խլեց ոչ աւելի քան մէկ ժամ։ 4
վայրկեան տրամադրեցի աքորներուն վրայ,
10-15 վայրկեան տեւեց երգը գրելը, եւս 10
կամ 15 վայրկեան խլեց ձայնագրութիւնը։ Ահա
եւ վերջ։ Երգը գիշերային ակումբներուն մէջ
ժամանակը անցնող աղջիկներու անկանոն
կեանքի մասին է։ Ան նման չէ իրմէ առաջ գրուած
ոեւէ երգի։ Այդ էր պատճառը, որ Ռիհաննայի
արտադրողներուն կողմէ մերժումը լսելէ ետք
որոշեցի անձամբ երգել զայն։ Այդպէս ալ ըրի եւ
ահա կը տեսնէք արդիւնքը»։
Երգի տեսահոլովակին մէջ սակայն, երգչուհին
հրաժարեցաւ նկարահանուիլ։ Ան կը խուսափէր
էքրաններուն վրայ երեւալէ եւ յայտնի անձ
դառնալէ։ Անոր ցանկութիւնն էր պարզապէս
երգել եւ ստեղծագործել։ Նոյնիսկ համերգներու
ժամանակ ան յաճախ գլխուն տարբեր տեսակի
գլխու զարդեր կամ կեղծամներ կը կրէ քիչ
երեւալու համար։ Բայց ինչպէս պատահեց Ատելի
հետ, այս պարագային ալ նոյնպէս փառքն ու
յայտնիութիւնը գերազանցեցին անոնց շուքի
մէջ մնալու ցանկութեան։

Տեսահոլովակին մէջ նկարահանուեցաւ
11ամեա Մետի Զիկլըրը, ով կատարեց մանուկ
Սիայի դերը հոլովակում։ Եթէ ուշադրութիւն
դարձնէք հոլովակին, ան նկարահանուած է
մերկ պատերով գրեթէ դատարկ սենեակի մէջ,
ուր փոքրիկ աղջիկը ինքը իրեն զբաղում կը
յօրինէ օրը անցնելու համար։ Երեւակայական
է նոյնիսկ ընթրիքը։ Սիան կը պատմէ, որ
այս տեսարանը ամբողջութեամբ վերցուած
է իր մանկութենէն, ուր միայնակ ու անօթի
բազմաթիւ երեկոներ ունեցած է։ Անոր ծնողները
համերգներով շրջագայող երաժիշտներ եղած
են, եւ յաճախ պատահած է, որ Սիան տունը
մնացած է բացարձակ մենակութեան մէջ,

ՄԻ ՔԱՂԱՔ ԷՐ ԳՈՐՇ...
Մի քաղաք էր գորշ, հին իտալական,
Ու փողոց էր մութ, նեղ ու քարքարոտ,
Ու կանայք էին, խեղճ, թափառական,
Սիրոյ գգուանքի ու հացի կարօտ։
Անձրև էր իջնում, լալիս Էր խօսում.
Պանդոկ էր քարէ, փոս ու ծխապատ.
Ու առատ գինի, գինի էր հոսում,
Գինի էր բուրում առաստաղ ու պատ։
Եւ աղմուկ էր խուլ, գինի էր թափւած.
Երգ էր վշտահար մոռացուած սիրոյ.
Սև սեղան էր թաց, բանուոր էր հարբած,
Ու աղջիկ էր շէկ լացոտ աչքերով։
Փողոց էր, կանայք, անձրև էր, գիշեր.
Պանդոկ էր, գինի, ու ծուխ էր այնքա՜ն.
Կարօտի երգ էր, ու աղջիկ էր շէկ.
Մի քաղաք էր գորշ, հի՜ն, իտալական։
Ճենովա

երբեմն ալ՝ առանց ընթրիքի։ Եւ անոր սիրելի
զբաղմունքը եղած է ձեւացնել թէ կ՛ուտէ համեղ
ճաշ, կամ կը խաղայ իր սիրելի ընկերներուն
հետ։ Պարուսոյց Ռայան Հեֆինկթընը պարը
բեմադրելու պահուն փորձած է կարելի եղածին
չափ շատ արտացոլացնել Սիրայի մանկութեան
տեսարանները։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

30

2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Տեսահոլովակը թողարկուելու առաջին իսկ
շաբաթը հոլովակի դիտելիութիւնը եղած է
10 միլիոն, իսկ երեք ամսուայ ընթացքին, ան
ռեքորտային 100 միլիոն դիտում ունեցած է։
Երգը ունի 4 Կրեմմի մրցանակ եւ 2 MTV Music
Awards մրցանակ ։
Սիան կը հանդիսանայ երիտասարդ սերունդի այն երգչուհիներէն, որոնք բացի իրենց
հիանալի ձայնէն ու տաղանդէն, ունին նաեւ մեծ
լսարաններ իրենց կողմը գրաւելու եւ սիրուելու
հսկայ շնորհ։ Ան երիտասարդ երաժիշտներու
կողմէն ամենաշատ վերաերգուող երգչուհիներէն
մէկն է։ Իսկ Շանտըլիէ երգի վերափոխումներն
ու վերաերգումները այնքան շատ են ու ոճապէս
այնքան բազմազան, որ կարելի է ամբողջ համերգ
մը կազմակերպել անորմով ու ժամեր շարունակ
պահել հանդիսատեսի ուշադրութիւնը իր ոճային
բազմազանութեան շնորհիւ։
«Մէկ , երկու , երեք,
Մէկ, երկու , երեք խմիր...՛»

ԵՂԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
(1899 – 1931)
«Փարիզի Աստուածամօր Տաճարը»
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԾՈՒՄ
2-3 նոյեմբեր 2019-ին, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց
եկեղեցւոյ մէջ
Քահանայութեան կարգ պիտի ստանայ՝
Բարշ. Սարգիս սրկ. Մելքոնեան
Պատարագիչ, քարոզիչ եւ ձեռնադրիչ՝
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
Շաբաթ, 2 նոյեմբեր, երեկ. ժամը 4.30-ին, կոչման
արարողութիւն
Կիրակի, 3 նոյեմբեր, առաւ. ժամը 9.30-ին, սուրբ պատարագ
առաւ. ժամը 10.00-ին, ձեռնադրութիւն եւ օծում

ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով
(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները մասնակցելու հոգեպարար արարողութեանց եւ աղօթակից դառնալու
ձեռնադրեալին՝ իր աստուածահաճոյ նուիրումին մէջ։
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Շրջանային Èáõñ»ñ
Ռաքքայի եւ Հալէպի Արուարձաններուն Մէջ
2 Զոհ Արձանագրուեցաւ
Ռաքքայի հիւսիսային արուարձանի Թէլ Ապիատ շրջանի Սալլուք
աւանին կեդրոնը պայթեցաւ ականապատուած հեծանիւ մը, որուն
հետեւանքով արձանագրուեցան 1
զոհ եւ վիրաւորներ, ինչպէս նաեւ
նիւթական վնասներ: Այս մասին
կը հաղորդէ «Գանձասար»-ը՝ վկայակոչելով ՍԱՆԱ-ի թղթակիցը։
Միւս կողմէ, տեղական աղբիւրներ
հաղորդեցին, որ Հալէպի հիւսիսային արուարձանի Ռաաի շրջանին
մէջ գտնուող Թուէրան գիւղի ճամբուն վրայ պայթուցիկ ականի մը պատճառով զոհուեցաւ քաղաքացի մը եւ ուրիշներ վիրաւորուեցան:

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան
Առիթով
(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Մեր Նպատակն է Կանխել Արտագաղթը եւ
Խթանել Ներգաղթը. Նիկոլ Փաշինեան
Սկիզբը Էջ 01
Մինչդեռ այս տարուան առաջին
վեց ամիսներուն ընթացքին մենք
ունինք նուազ 2.334 հաշուեկշիռ: Մեր
նպատակն է կանխել արտագաղթը
եւ խթանել ներգաղթը»,- ըսած է վարչապետը:
Անոր խօսքով՝ անցեալի փորձը ցոյց կու
տայ, որ ներգաղթը կ’աճի, երբ երկրին
մէջ տնտեսութիւնը կը զարգանայ, եւ
կը ստեղծուին նոր աշխատատեղեր:
«Խորհրդային ժամանակաշրջանին
այդպէս էր: Համոզուած եմ, որ մեր կառավարութեան քաղաքականութիւնը
եւ տնտեսական յեղափոխութիւնը պիտի խթանեն ներգաղթը: Մեր խնդիրն
է՝ ապահովել քաղաքացիներուն աշխատելու եւ ստեղծագործելու համար
անհրաժեշտ պայմաններ, եւ մենք վճռական ենք այդ գործին մէջ»,- նշած է
Նիկոլ Փաշինեանը:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

