
Human rights watch իրաւապաշտպան կազ-
մակերպութեան համաշխարհային զեկոյցին 
մէջ աշխարհի մօտ 100 երկիրներու, որոնց 
շարքին Հայաստանի մասին վերլուծութիւններ 
կան։
Իրաւապաշտպան կազմակերպութիւնը ընդ-
հանուր անդրադառնալով 2018 -ի խորհր-
դարանական ընտրութիւններուն եւ կառա-

վարութեան բարեփոխումներու օրակարգին, փտածութեան դէմ պայ-
քարին ու արդարադատութեան, այնուհետեւ առանձին ոլորտներու մէջ 
կ՛անդրադառնայ հարցերու քննարկման: Մասնաւորապէս, անդրադառնալով 
բողոքի ցոյցերու ժամանակ ոստիկանութեան կողմէ ուժի կիրառելու 
հարցերուն` կազմակերպութիւնը կ՛արձանագրէ.

Ատրպէյճանի հայաթափման քաղա-
քականութեան հետեւանքով 1988-
1992 թուականներուն ընթացքին 
Հայաստանը ընդունած է 420 հազար 
հայ փախստական ընտանիք:
Հայաստանի Գաղթականութեան 
ծառայութեան փոխանցած տեղեկու-
թիւններով՝ փախստականներուն թիւը 
կը կազմէր այդ ժամանակ Հայաստանի բնակչութեան 12 տոկոսը: Նման մեծ 
թիւով փախստականներ ընդունիլը մարտահրաւէր էր Հայաստանի համար: 
Հայաստան եկած փախստականներէն ոչ բոլորը շարունակեցին մնալ երկրի 
մէջ, անոնց զգալի մասը տեղափոխուեցաւ այլ երկիր՝ Ռուսիա, եւրոպական 
պետութիւններ, ԱՄՆ եւ այլն: Այն փախստականները, որոնք մնացած են 
Հայաստանի մէջ, տեղաւորուած են տարբեր վարչական նշանակութեան 
շէնք-շինութիւններու մէջ՝ հիւանդանց, առողջարան, մանկապարտէզ, դպրոց, 
հանրակացարան եւ այլն:
Փախստականներուն խնդիրները բազմաթիւ էին, սակայն տարիներ շարու-
նակ գլխաւորը կը շարունակէր մնալ բնակարանային հարցը: Պետութիւնը 
հնարաւորութիւն չունեցաւ լուծելու փախստականներու բնակարանային 
խնդիրը ամբողջութեամբ: Փախստականներու բնակապահովման ուղղու-
թեամբ իրականացուած ծրագիրը եղած է 2005-2008 թուականներուն: 
Տրամադրուած է 1000-էն աւելի բնակարանային գնման վակայագիր, սակայն 
700-ը կրցած են իրացնել, այսինքն՝ բնակարան գնել:
Գաղթականութեան ծառայութիւնը կը սկսի նոր՝ «Ատրպէյճանէն բռնագաղ-
թած եւ անօթեւան մնացած ընտանիքներու բնակարանային ծրագիր»-ը: 
Հիմքը կառավարութեան որոշումն է այն մասին, որմով սահմանուած են այն 
փախստական ընտանիքները, որոնք մինչ այսօր կ՝ապրին ժամանակաւոր 
կացարաններու մէջ:
2018-ին մէկ անգամ եւս փախստականներու բնակարանային հարցերուն 
հետ կապուած վերահաշուարկ կատարուած է եւ արձանագրուած հետեւեալ 
պատկերը՝ 895 ընտանիք ամբողջ հանրապետութեան տարածքով՝ 254-ը 
մարզերու մէջ, 641-ը՝ Երեւանի: Քանի որ ծանրաբեռնուածութիւնը Երեւանի 
մէջ է, հետեւաբար ծրագիրը սկսած է մայրաքաղաքէն: Առաջին փուլով 
կառավարութեան որոշմամբ 1.5 միլիառ դրամ յատկացուած է Աջափնեակ, 
Աւան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նորք-Մարաշ, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջաններու 112 ընտանիքի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար:
Յաջորդիւ 2.1 միլիառ դրամի սահմաններուն մէջ՝ պիտի լուծուի 180 ընտա-
նիքի բնակարանային խնդիրը:
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Մինչ Իշխանութիւնը Տակաւին Կը Յապաղի 
Կառավարութիւն Մը Կազմել, Բողոքի Ցոյցերը 

Վտանգաւոր Բնոյթ Կը Ստանան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ատրպէյճանէն Բռնագաղթած եւ 
Անօթեւան Մնացած Եւս 180 Ընտանիքի 
Բնակարանային Խնդիրը Պիտի Լուծուի

HUMAN RIGHTS WATCH-ն Ու ՄԱԿ-ը Հայաստանի 
Մասին Զեկոյցներ Հրապարակած Են

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ռուսիոյ Կառավարութիւնը 
Հրաժարական Տուաւ

Ռուսիոյ կառավարութիւնը հրաժարական տուաւ Սահմանադրութեան 
117-րդ յօդուածին համապատասխան: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ 
«Ինթըրֆաքս»-ը, յայտնած Է ՌԴ վարչապետ Տմիթրի Մետվւետեւը, կը 
տեղեկացնԷ «Արմենփրես»-ը:
ԹԱՍՍ-ը կը նշԷ, որ ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութին շնորհակալութիւն 
յայտնած է Մետվետեւին կառավարութեան աշխատանքին համար:
«Կը ցանկամ ձեզի շնորհակալութիւն յայտնել ինչ որ կատարուած է մեր 
համատեղ աշխատանքի այս փուլին, կը ցանկանամ գոհունակութիւնս 
յայտնել այն արդիւնքներուն համար, որոնք ձեռք բերուած են»,-ըսած Է 
նախագահը Կառավարութեան տան մէջ նախարարներու հետ կայացած 
հանդիպման ժամանակ:
«Ամէն ինչ չէ, որ յաջողեցաւ ընել, բայց երբեք ամէն ինչ չի ստացուիր ամբողջ 
ծաւալով»,-աւելցուցած Է պետութեան ղեկավարը:
Փութինը կառավարութեան հին կազմին յանձնարարած Է կատարել պար-
տականութիւնները մինչեւ նոր կառավարութեան նշանակումը:
Ինչպէս կը նշուի, նախագահ Փութին Մետվետեւին առաջարկած Է Ռուսիոյ 
Անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղարի տեղակալի պաշտօնը:

Աւելի քան լարուած իրավիճակը երկրորդ օրն ըլլալով կը շարունակուի 
Լիբանանի մէջ մինչ իշխանութիւնը տակաւին կը յապաղի ժողովրդային 
պահանջներուն ընթացք տալ վայրկեան մը առաջ կազմելով կառավարութիւն 
մը, որ ընդունելի ըլլայ ժողովուրդէն: 
Խաղաղ ցուցարարներուն մէջ խռնուած են անկարգ տարրեր, որոնք երկրորդ 
օրն ըլլալով երէկ իրագործեցին խուլիկանական արարքներ կոտրել կարգ մը 
խանութներու եւ մանաւանդ դրամատուներու ցուցափեղկերը։ 
Դէպի Պէյրութ տանող մայրուղիներն ու կողմնակի ճամբաները միշտ ենթա-
կայ մնացին ցուցարարներու փակումին, որոնք անիւներ այրելով փորձեցին 
օրուայ ընթացքին կարելի եղածին չափ’ փակ պահել ճամբաները: Դպրոցներու 
մեծամասնութիւնը եւս փակ մնաց երէկ:
Ապահովական մարմիններ, որ կը փորձեն իրավիճակը դարմանել ենթակայ կը 
դառնան գրոհներու եւ ցուցարարներ քարեր կը նետեն անոնց ուղղութեամբ 
մինչ ապահովական ուժերը արցունքաբեր կազ կ՚արձակեն ցրուելու համար 
տուեալ վայրին մէջ խմբաւորուած ցուցարարները:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մատթէոս Զարիֆեան

Մատթէոս Զարիֆեան (16 Յու-
նուար 1894, Կէտիկ-Փաշա 
(Պոլիս) - 9 Ապրիլ 1924), բանաս-
տեղծ։
Ծնած է Պոլիս։ Կեանքին մեծա-
գոյն մասը անցուցած է Սկիւ-
տարի մէջ, որուն գեղածիծաղ 
ծովը եւ երկինքը ազդած են 
ինչպէս Պետրոս Դուրեանի 
նոյնպէս իր վրայ: Կրթութիւնը 
ստացած է Իճատիէի դպրո-
ցին մէջ, ապա Պարտիզակի 
Ռոպէրթ Գոլէճին եւ Կ. Պոլսոյ 
Պէրպէրեան վարժարանին 
մէջ, որ աւարտած է 1913-
ին՝ «Պսակաւոր Արուեստից» 
տիտղոսով։ Ուշադրութիւն գրա-
ւած է իր մարզիկի շնորհնե-
րով եւ ըմբոստ հոգիով, որուն 
հետեւանքը, մասամբ մը, եղած 
են իր տեղափոխումները դպրո-
ցէ դպրոց։
1913–ին՝ տակաւին պատանի, 
ուսուցչական պաշտօնով կը 
մեկնի Ատանա, որպէս անգ-
լերէնի եւ մարմնամարզութեան 
ուսուցիչ։ Հոս է որ, մարզական 
փորձերու ընթացքին, կը զգայ 
առաջին նշանները թոքախ-
տին։ Կ’ընդհատէ ուսուցչական 
գործը։ Պահ մը կը մնայ Լիբա-
նան` փորձելու համար լեռնա-
յին օդի շնորհիւ վերագտնել 
առողջութիւնը։
Նոյեմբեր 1914-ին, երբ 
Օսմանեան կայսրութիւնը 
պատերազմի մէջ կը մտնէ, 
կը զօրակոչուի իբր պահես-
տի ենթասպայ։ Զինադադա-
րին պահ մը կրկին կը դառնայ 
ուսուցչութեան, բայց թոքախ-
տին գործած աւերը զգալի 
է արդէն։ Այս փուլին է, որ 
երբեմնի մարզիկը կը յայտնուի 
իբր բանաստեղծ` պատերազ-
մէն ետք, սկսած «ճակատա-
մարտ» թերթին մէջ լոյս ընծայած 
իր բանաստեղծութիւններով։ 
Ուստի իր առաջին գործը 
մամուլի մէջ տպագրուած է 
1918-ի զինադադարէն ետք։ 
Իսկ առաջին գիրքը 1921-ին՝ 
«Տրտմութեան Եւ Խաղաղու-
թեան Երգեր»ը։ Զարիֆեան իր 
բանաստեղծութիւններուն մէջ 
երգած է սէրը, տրտմութիւնն 
ու մահը։
1921-ին լոյս կը տեսնէ քեր-
թուածներու առաջին հատորը, 
իսկ 1922–ին՝ երկրորդը։
1924 թուականին Կ. Պոլսոյ մէջ 
կը մահանայ, 30 տարեկան 
հասակին։
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HUMAN RIGHTS WATCH-ն Ու ՄԱԿ-ը Հայաստանի Մասին 
Զեկոյցներ Հրապարակած Են

Թուրքիոյ Նախագահականէն Ներս Հայոց Ցեղասպանութեան 
Ճանաչման Դէմ Պայքարի Գործողութիւններ Քննարկուած են

Էրտողանը Ընդունած է Պոլսոյ Հայոց Պատրիարք 
Սահակ Երկրորդը

«Իշխանութիւնները վերսկան 
2008-ին ցուցարարներու եւ անվ-
տանգութեան ուժերու միջեւ տեղի 
ունեցած մահաբեր բախումներու 
հետաքննութիւնը, եւ 2019-ի Յունի-
սին մեղադրանք առաջադրեցին 
բարձրաստիճան պաշտօնեա-
յին` ցոյցը ցրելու ժամանակ ցու-
ցարարի սպանութեան համար: 
Այնուամենայնիւ, 2016 եւ 2015 
թուականներուն խաղաղ ցուցա-
րարներու եւ լրագրողներու նկատ-
մամբ ոստիկանութեան կողմէ 
անհամաչափ ուժի կիրառման 
երկու դէպքի քննութիւնը կը մնայ 
կասեցուած»,- գրուած է զեկոյցին 
մէջ:
Human rights watch կ՛անդրադառ-
նայ նաեւ իրաւապահ ուժերու եւ 
ցուցարարներու միջեւ 2019 -ին 
տեղի ունեցած միջադէպերուն, 
որոնք կապուած են Ամուլսարի ոսկիի 
հանքի շինարարութեան դէմ կազ-
մակերպուած բողոքի ցոյցերուն հետ:
«Ամուլսարի ոսկիի հանքավայ-
րի շինարարութիւնը վերսկսելու 

դէմ կազմակերպուած բնապահ-
պանական բողոքի ցոյցերը վերա-
ծուեցան ոստիկանութեան եւ ցու-
ցարարներու միջեւ բախումներու, 
երբ անվտանգութեան աշխատա-
կիցները արգիլեցին ցուցարար-
ներուն հաւաք ունենալ խորհրդա-
րանին մօտ գտնուող հասարակա-
կան այգիին մէջ: Ոստիկանութիւնը 
կարճ ժամանակով ձերբակալեց 
վեց ցուցարարներ` ոստիկաններու 
պահանջքին չենթարկուելու համար: 
Նոյն հարցին շուրջ բողոքի ցոյցե-
րը շարունակուեցան Ջերմուկի 
մօտ, ուր տեղի բնակիչները եւ 
բնապահպանական աքթիւիստ-
ները փակած էին հանքավայր 
տանող ճանապարհները` ընդ-
դիմանալով անոր կառուցման բնա-
պահպանական եւ տնտեսական 
նկատառումներով»,:
Զեկոյցին մէջ բաւական ծաւալուն 
անդրադարձ կայ նաեւ ընտանեկան 
բռնութեան դէպքերուն եւ իրաւա-
պահ համակարգի այս ոլորտին մէջ 
գործունէութեան:
«Ըստ պաշտօնական տուեալներու` 

2019 թուականի առաջին կէսին 
իշխանութիւնները հետաքննութիւն 
կատարեցին ընտանեկան բռնու-
թեան 331 քրէական դէպքով, որոնց 
շարքին` նոր յարուցուած 176 գործով: 
Մեղադրանք առաջադրուեցաւ 209 
գործով, 45 գործ ուղարկուեցաւ 
դատարան: Սակայն շատ դէպքե-
րու պարագային իշխանութիւննե-
րը չեն պաշտպաներ ընտանեկան 
բռնութեան զոհ դարձած կիներն 
եւ երեխաները` վտանգելով անոնց 
կեանքը եւ բարեկեցութիւնը»,- 
ըսուած է զեկոյցին մէջ:
Human rights watch-ի համաշխար-
հային զեկոյցին զուգահեռ` հրա-
պարակուած է նաեւ ՄԱԿ-ի «Գաղ-
թականութեան համաշխարհային 
զեկոյց»-ը: Ըստ որուն` Հայաստանը 
կը յիշատակուի տարուան ընթաց-
քին բնակչութեան եւ արտա-
գաղթող մարդոց թուային յարա-
բերակցութեամբ բացասական 
ցուցանիշներ արձանագրած 20 
երկիրներու շարքին: Այդ ցոյցակին 
մէջ Հայաստանը 18-րդն է:

յայտարարութիւն՝ տեղեկացնելով 
ժողովի օրակարգին մասին: Ժողո-
վին ընթացքին, ի թիւս այլ հարցե-
րու, ըստ Ալթունի՝ քննարկուած են 
«Հայոց Ցեղասպանութեան անհիմն 
պնդումներուն դէմ իրականացուելիք 
անհրաժեշտ գործողութիւնները»: 
Ժողովին ներկայացուած են Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
Թուրքիոյ եւ արտասահմանի մէջ 

շրջանառուող տեսակէտները:
Խորհուրդի անդամները յայտարա-
րած են, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 
թեման իբրեւ գործիք կ՝օգտագործուի 
այն շրջանակներուն կողմէ, որոնք 
նպատակ ունին պառակտելու թուրք 
ժողովուրդը: Խորհուրդի անդամնե-
րը կարեւոր համարած են թեմա-
յին առնչուող «ապատեղեկատւու-
թեան տարածումը» կանխելու եւ 
ճիշդ դիւանագիտական նախաձեռ-
նութիւններու միջոցով Թուրքիոյ դէմ 
իրականացուող գործողութիւնները 
խոչընդոտելու քայլերը:
«Մանրակրկիտ քննարկուած են 
անհրաժեշտ քայլերը, որոնք պէտք 
է իրականացուին 1915-ի դէպքերու 
վերաբերեալ իրականութեան չհա-
մապատասխանող պնդումներուն 
դէմ»,- ըսուած է Ալթունի տարածած 
յայտարարութեան մէջ:

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 
Էրտողանի ղեկավարութեամբ տեղի 
ունեցած է  նախագահի աշխա-
տակազմի Բարձրագոյն խորհրդա-
տուական խորհուրդի ժողովը:
Վկայակոչելով Yeni Safak-ի տեղե-
կութիւնները՝ Ermenihaber.am-ը կը 
հաղորդէ, թէ նախագահի հանրային 
կապերու վարչութեան ղեկավար 
Ֆահրետտին Ալթունը տարածած է 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիբ 
Էրտողանը նախագահական նստա-
վայրին մէջ ընդունած է Պոլսոյ Հայոց 
պատրիարք Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեանը: Ըստ Armenpress.am-ի՝ 
այս մասին կը տեղեկացնէ Թուրքիոյ 
նախագահի պաշտօնական կայքը:
Հանդիպումը փակ եղած է լրատուա-
միջոցներու համար:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րար Մեւլութ Չաւուշօղլուն եւս հիւր-
ընկալած է Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեանը: Ան շնորհաւորած է 
Մաշալեանը 85-րդ պատրիարք ընտ-
րուելուն առիթով:
Մեւլութ Չաւուշօղլուն լաւագոյն մաղ-
թանքներ փոխանցած է Թուրքիոյ հայ 
համայնքին:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ

«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Ամէն մի վայրկեանը ե՛ւ գիւտ է եւ կորուստ, Ե՛ւ 
դաշտ է արեւանիստ, եւ խաւարով յղի մի անտառ»: 

Ե.Չարենց

Կեանքը ինքնին շարժում է. դժուարութեան հանդիպելու պարագային՝ 
ընդհարում, իսկ մեծ չափանիշով՝ պատերազմ: 
Մարդու  յատուկ է կեանքի բեռները  թեթեւցնել  զանազան պարագաներու 

մէջ, զանազան միջոցներով: Այս կէտը ակնառու կ՛ըլլայ հիւանդութիւններու 
պարագային. դարերու ընթացքին դեղամիջոցներու վրայ աւելցաւ նաեւ 
նորագոյն արհեստագիտութեան  գործողութիւններու օգտագործումը: Վեր-
ջապէս մարդու բանականութիւնն է որ կ՛իմաստաւորէ կեանքը այլազան 
միջոցներով.  Աւանդութիւններով, փիլիսոփայութեամբ, նորայայտ գիւտերով, 
դիտելակերպերով: Սակայն մարդկային փոխ յարաբերութիւնը որ կ՛ընթանայ 
պայքարներու հունով կը յանգի անբաղձալիին՝ պատերազմին: Ահա թէ ինչո՛ւ 
կը փառաբանուի խաղաղութիւնը, քանի որ պատերազմին արհաւիրքներուն 
պատճառած կորուստները դարմանելու աշխատանքները բազմապատիկ 
ահաւոր եւ երկկողմանի են: Հակառակ անոր՝ մարդու գերակայութեան տենդերն 
ու նկրտումները կը մղեն պատերազմի, հոն որոշելու  յաղթողի  պատուաբեր 
դափնեպսակը: Ապա կը սկսի խաղաղութեան շրջան մը, նոր  պատերազմի 
նախապատրաստուելու: Ու այսպէս դարեր շարունակ շղթայուած կը շարունա-
կուի ու պիտի շարունակուի:  Անիրականալի պիտի մնան խաղաղութեան 
տենչերը, նոյնիսկ վերին մակարդակի՝ Միջազգային Կազմակերպութեան 
ճիգերուն դէմ երբ նոյն այդ պետութիւններն են շահագրգիռ համաշխարհային 
բեմին վրայ: «ՄԵԾ» ըլլալու սիրահարուածութիւնը այլ տեղ չ՛առաջնորդեր եթէ 
ոչ՝ աւելի մասնագիտանալ  ու զօրանալ ռազմական արհեստագիտութեան մէջ 
երկրորդական համարելով ժողովուրդի կենսամակարդակը. Կամ պատրուա-
կելով թէ վերջին հաշուով երկրի մը յաղթանակը պարծանքն է նաեւ այդ 
ժողովուրդին եւ ինչու չէ՝ բարօրութեան:
Կեանքը ապրելու  մէկ կերպ կը մնայ ժողովուրդին, այդ ալ համակերպիլն է 
ինչ որ չափէ մը անդին ընդվզումի կ՛առաջնորդէ  նոյնինքն իր պետութեան 
դէմ. Այս եղած է դարերու երթին  ընթացքը, երբ մարդ կը  կորսնցնէ  բնական 
երեւցող ցարդ ապրելակերպը, տեղի կու տայ  քաղաքացիական պատերազմի  
կամ խլրտումներու ,   որմէ՝ արիւնահեղութիւն:  Դարը դարձած է անկասելի 
ռազմատենչ կաթսայի մը ուր հին մտքի մարդիկ լռեցուած են կը մնան իբր 
թանգարանային արժէք: Պիկ Պէնկ ըսուածը տակաւին կը ներգործէ մարդ 
արարածի արեան շրջագայութեան մէջ:
Քիչ մը հովանալու համար մտնենք ա՛յլ աշխարհ: Ինչպէս սրբագործուած լեռներ 
կան, կան սրբացած հանճարներ. սրբագործուած երբեմն, երբեմն ոչ, սակայն չեն 
դադրիր տեսական դարման ըլլալէ պատերազմներու դադարեցման եւ սակայն ի 
զուր, հակառակ ամէն ժխտականութեան պատերազմներու թիւերը եւ կ՛աւելնան 
եւ կը սաստկանան.  վարդապետութիւններ կը փլուզուին այս արհաւիրքին 
դիմաց եւ գլուխը կը ցցէ «Լինե՞լ թէ՝ չլինել»ը: Դարձեալ բնութիւնն է տիրողը.- 
ԼԻՆԵԼ հակառակ բազմապիսի տաժանքներու , ուր Յոբի պէս «Կորսուի օրը 
որու մէջ ծնայ» ըսէ, կամ՝ «Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ» ինչպէս Պուտտա մը, կամ 
Լաօ Ցէ մը շալկուի ու Քաղաքէն հեռանայ առանձնանալու եւ միաձուլուելու 
բնութեան հետ, կամ Յիսուսի նման Խաչը ընդունելով իբրեւ պատիժ «Ա՛յս է 
այս աշխարհի արդարութիւնը» ըսէ ու վերջին շունչին՝ «Հայր, Քու ափերուդ 
մէջ կ՛աւանդեմ հոգիս» ըսէ ու...ոգեկոչենք նաեւ Սիամանթօն՝«Կոտորած, 
կոտորած, կոտորած»:
Վերջապէս կեանքը դաշտահանդէս չէ: «Երգով եկաւ, վէրքով գնաց Սայաթ 
Նովան» (Յ.Թ.) Բայց կը պարգեւէ մեզի հոգիի թեթեւութիւն. «Արեւն ըմպած 
ըլլալու մխիթարանք»ն ալ Վ. Թէքէեանէն: Կը մնայ մեզի ըսել .- « Լինել» ինչքան 
որ մութը խաւարի: «Ոչ մէկ բան յաւիտեան չէ» Ր.Դակոր:

Լրատուութեան Գործընկեր

Ինչո՞ւ Մարդիկ կը Փոխարինուին Շուներով . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Հիւսիսային 
Իռլանտայի մայրաքաղաք Պելֆասթէն։ 
Հիւսիսային Իռլանտան մաս կը կազմէ Մեծն 
Բրիտանիոյ՝ Անգլիոյ, Սկովտիոյ եւ Ուէյլզի 
կողքին։
Ուրեմն, արեւմտեան աշխարհի մէջ՝ սովո-
րութիւն դարձած է որ եկեղեցւոյ պսա-
կադրութեան արարողութեան ընթացքին, 

փոքրիկ աղջնակ մը (flower girl) հարսէն ընդառաջ քալէ եւ վարդերով 
զարդարէ անոր ճանապարհը՝ դէպի խորան։ Կայ նաեւ փոքրիկ մանչ մը 
(ring boy) որ բարձիկի մը վրայ զետեղուած հարսանեկան մատանիները կը 
տանի դէպի խորան։
Հիմա գանք մեր բուն պատմութեան։ Շան Մըքռօրի եւ Շէրի Աչըսըն պիտի 
ամուսնանան եւ անշուշտ իրենց պսակադրութեան արարողութիւնը տեղի 
պիտի ունենայ եկեղեցւոյ մէջ։ Բայց սովորական արարողութիւններէն կը 
տարբերի այս մէկը։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ ձեւով տարբեր 
եղած է վերոյիշեալ պսակադրութեան արարողութիւնը։
Ուրեմն վերոյիշեալ պսակադրութեան ring boy-ը մանչուկի մը փոխարէն՝ 
այս պարագային եղած է ամուսնացող զոյգին եօթ տարեկան շունը (տես 
նկարը), Ալֆի անունով։ Սակայն ինծի համար գոնէ մութ է շան սեռը, արդեօք 
ան արո՞ւ էր, թէ էգ։ Իսկ եթէ էգ էր ան, թերեւս ring boy-էն՝ ring girl-ի պէտք 
է փոխուի այդ անունը, չէ՞ք խորհիր!
Մարդիկ կան որոնք տարօրինակութիւններով հանդէս կու գան, որպէսզի 
խօսուի իրենց մասին։ Խորքին մէջ՝ ոչ ring boy-ի եւ ոչ ալ ring dog-ի պէտքը 
կայ, հարս ու փեսին մատանիները փոխադրելու։ Այդ մատանիները շատ 
դիւրաւ կրնայ կնքահայրն ալ տայ իրենց, որ իրարու մատներուն անցնեն, 
բայց այդ պարագային՝ ոչ մէկը պիտի խօսի իրենց մասին, այնպէս չէ՞ . . .
Հիմա հետաքրքրական է գիտնալ թէ ուրիշ ի՞նչ պարտականութիւններ 
պիտի յանձնուին ընտանիքի մը անբան անասուններուն, որպէսզի երթալէն 
նուազի մարդոց յանձնակատարութիւնները։ Արեւմտեան աշխարհը շատ 
արագ ձեւով առաջ կ՛ընթանայ եւ մեզի համար դիւրին չէ  ընկալել այդ բոլոր 
նորութիւնները, գէթ ներկայիս ու վերջ։    

Ինչո՞ւ Դպրոցները՝ Մէկ Օրով պիտի Փակուին . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Միացեալ 
նահանգներու Վըրճինիա նահանգէն։ Այս 
նահանգի Ֆէրֆէքս գաւառի հանրային դպրոց-
ները տարին մէկ օր փակ պիտի մնան, 27 
Յունուար 2020-էն սկսեալ։ Բայց ինչո՞ւ, հիմա 
թոյլ տուէք բացատրեմ եւ դուք ալ ինծի նման 
ափ ու բերան պիտի մնաք!
Արդարեւ՝ վերոյիշեալ դպրոցներու ուսումնական խորհուրդն է որ առած է 
այդ որոշումը, որպէսզի ուսանողները ազատ զգան այդ օր՝ բողոքի ցոյցերով 
(տես նկարը) հանդէս գալու փողոցները։ Իսկ այս խոտոր եւ աննախընթաց 
որոշման արդարացուցիչ պատճառը՝ ըստ այդ խորհուրդին, հետեւեալն է։
Դպրոցական աշակերտները պէտք է կարենան իրենց ընկերային հարցերը 
արծարծել եւ ներկայացնեն զանոնք հանրութեան, առ ի գիտութիւն։ Սա՝ 
կը պնդեն այդ «իմաստուն» խորհրդատուները, իրենց արդար իրաւունքն է 
եւ մենք պարտինք ընդառաջ երթալ անոնց սահմանադրութեամբ «խօսքի 
ազատութեան» շնորհուած իրաւունքներուն։
Բայց ինչո՞ւ փակ պահել դպրոցը. . . Թող անոնք դպրոցի ժամերէն դուրս գոր-
ծադրեն սահմանադրութեամբ իրենց շնորհուած իրաւունքներու հետապն-
դումը։ Օրինակ՝ Շաբաթ օրերը,  չէ՞ք խորհիր որ սա արդար լուծում է իրենց 
ոդիսականին!
Սովորական է որ դպրոցները փակ պահուին պետական կամ կրօնական 
տօներուն եւ նաեւ ամառներն ու ձմեռնային ու գարնանային արձակուրդնե-
րուն։ Իսկ այս անսովոր արձակուրդը դիւր պիտի գայ միայն ուսուցիչներուն, 
որոնք այդ օրը տուն պիտի մնան եւ վայելեն իրենց հանգիստը։ Աշակերտները 
սակայն պիտի տուժեն միօրեայ դասաւանդութիւններ, սակայն որո՞ւ հոգը։
Միացեալ նահանգներուն մէջ, հանրային դպրոցներ կառավարելը նահան-
գային պարտաւորութիւն է։ Անանկ որ դաշնակցային (federal) միահամուռ 
օրէնք չկայ՝ որ նոյն օրէնքով կառավարէ բոլոր դպրոցները։ Նոյնիսկ երբեմն՝ 
ինչպէս վերոյիշեալ դէպքը ցոյց կու տայ, նոյն նահանգի տարբեր գաւառները 
(counties) կը որդեգրեն իւրայատուկ օրէնքներ՝ որոնց չեն ենթարկուիր 
մնացեալը։ Անհաւատալի այո, բայց իրաւ։
Ուրիշ օրինակ մըն ալ կարելի է յիշել Ուաշինկթըն նահանգի Սիաթըլ քաղաքի 
ուսումնական խորհուրդի վերջերս տակաւին որդեգրած մէկ օրէնքը՝ ըստ 
որուն անոնք որոնք հարսանիթի (measles) դէմ չեն պատուաստուած, չեն 
կրնար հանրային դպրոց յաճախել։ Առ քեզի՝ ամերիկա . . .
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Սփիւռքահայ Կեանք

Պատմամշակութային Արձագանգ

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը Այցելեց Շարժայի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի 

Արտաշատի Մէջ Պեղումներու Ընթացքին Յայտնաբերուած է 
Հնագոյն Ջրամատակարարման Համակարգ

Արաբական Միացեալ Էմիրութե-
անց Ապու Տապիի գահաժառանգի 
հրաւէրով Հայաստանի Հանրապե-
տութեան Նախագահը Կիրակի, 12 
Յունուար 2020-ին ժամանեց Ապու 
Տապի մասնակցելու «Կայունութեան 
Շաբաթ» վերնագիրը կրող Միջազ-
գային համագումարին:
Այս առիթով Ազգային Առաջնոր-
դարանի եւ Դեսպանատան միատեղ 
գործակցութեամբ յարմար նկատու-
եցաւ որ Պրն. Նախագահը այցելէ 
Շարժայի մէջ գործող առաջին հայ-
կական համալիրը եւ Եկեղեցին:
Երեքշաբթի, 14 Յունուար 2020-ին 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ համալիրի 
մուտքին Պրն. Նախագահը դիմաւո-
րուեցաւ Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. 
Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեանի, 
հոգեւորական դասուն եւ Ազգային 
իշխանութեան կողմէ ապա՝ եկե-
ղեցիէն ներս տեղի ունեցաւ կարճ 
արարողութիւն, որմէ ետք հոծ 
բազմութեան ներկայութեամբ մեկ-
նեցան սրահ ուր տեղի ունեցաւ 
պաշտօնական հանդիսութիւն 
նախագահի այցելութեան առիթով:
Օհաննէսեան Ազգային Միօրեայ 
վարժարանի ուսանողները փունջ 
մը երգերով ու ասմունքներով ելոյթ 
ունեցան, յանուն ներկաներուն խօսք 
առաւ Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմի-
րութեանց Ազգային Վարչութեան 
ատենապետ Պրն. Մուշեղ Պետի-
րեան որ բարի գալուստ մաղթեց 
Պրն. Նախագահին եւ ընկերացող 
պատուիրակութեան, եւ իր խօս-
քին մէջ անդրադարձաւ այն մեծ 
երազանքին ազատ անկախ Հայաս-
տան ունենալու եւ այդ երազանքի 

իրականացման իբրեւ արդիւնք 
ահաւասիկ արդէն իսկ պատիւը 
ունինք մեր գաղութէն ներս Վայ-
լելու ներկայութիւնը Հայաստանի 
Հանրապետութեան Չորրորդ 
Նախագահին, ապա՝ հրաւիրեց 
Սրբազան Հայրը որ իր սրտի խօսքը 
փոխանցէ: Սրբազան Հայրը Յանուն 
Մեծի Տանն կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն. 
Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-
րապետին , Արաբական Միացեալ 
Էմիրութեանց եւ Քաթարի Հայոց 
Թեմի Ազգային իշխանութեան եւ 
հաւատաւոր ժողովուրդին ողջու-
նեց Վսեմաշուք Նախագահին այցե-
լութիւնը համալիրէն ներս: Սրբա-
զան Հայրը իր խօսքին մէջ անդ-
րադարձաւ անցնող տարիներու 
ընթացքին Պրն. Նախագահին 
ունեցած դերակատարութեան ու 
նպաստի յատկապէս արտաքին 
յարաբերութիւններու միջոցաւ 
որոնք մեծապէս օգտակար դարձան 
Հայաստանի Հանրապետութեան, 
Սրբազան Հայրը իր խօսքին մէջ 
մատնանշեց Թեմի ժողովուրդին 
ունեցած իւրայատուկ կապուա-
ծութեան հայրենիքին նկատմամբ: 
Խօսքին աւարտին Սրբազան Հայրը 
շեշտեց անցնող տասնամեակնե-
րուն ընթացքին սփիւռքահայութեան 
ունեցած մեծ դերակատարութեան 
հայրենիքի նկատմամբ, նիւթական 
եւ բարոյական ներդումներով որ 
մինչեւ օրս կը շարունակուի: Սրբա-
զան Հայրը Պրն. Նախագահի 
յատուկ ուշադրութեան յանձնեց 
Միջին Արեւելեան կարգ մը 
գաղութներու իրավիճակը, որոնք 
կը գտնուին պատերազմի եւ կամ 

քաղաքական անկայուն վիճակի 
մէջ շեշտելով որ Հայաստանը 
նմանօրինակ երեւոյթներու նկատ-
մամբ առաջնահերթ կերպով պէտք 
է օգտակար դառնայ հայ գաղութ-
ներու: խօսքը եզրափակելով Սրբա-
զանը Հայրը ըսաւ. «հայրենիքը 
մեծագոյն սրբութիւն է որուն 
անվտանգութիւնը համայն հայու-
թեան պարտականութիւնն է, 
հետեւաբար բոլորս ալ կոչուած 
ենք պայքարելու հայրենիքի ապա-
հովութեան եւ բարգաւաճման 
աշխատանքներուն »:
Սրբազան հայրը հրաւիրեց Պրն. 
Նախագահը որ իր խօսքը փոխանցէ 
ժողովուրդին :
Առաջին Հերթին Պրն. Նախագահը 
իր մեծ ուրախութիւնը յայտնեց Շար-
ժայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեց-
ւոյ համալիրէն ներս ընդունելութեան:
Մատնանշելով ըսաւ՝ « Հայաստանը 

յաղթած երկիր է որովհետեւ պատ-
մութեան ստեղծած բոլոր դժուա-
րութիւններուն դիմաց պայքարեցաւ 
եւ միշտ յաղթական դուրս եկաւ: 
Մենք կը հաւատանք մեր ամբողջա-
կան հայութեան ուժին»:
Խօսքի աւարտին Պրն. Նախագահը 
ներկայացուց Հայաստանի եւ Արա-
բական Միացեալ Էմիրութեանց 
միջեւ վերջին տարիներուն աճած եւ 
զարգացած յարաբերութեան մասին 
յայտնելով թէ երկու երկիրներուն 
միջեւ փոխադարձ մեծ ծրագիր-
ներ կան որոնք պիտի նպաստեն 
Հայաստանի :
Ձեռնարկի աւարտին Սրբազան Հայ-
րը յանուն Ազգային իշխանութեան 
եւ ժողովուրդին կողմէ յուշանուէր 
մը փոխանցեց Պրն. Նախագահին :

Դիւան Ազգային 
Առաջնորդարանի

Հնագիտութեան ասպարէզի 
2019 թուականին կարեւոր  ձեռք-
բերումներ արձանագրուած են, 
Յունուար 15-ին լրագրողներու հետ 
հանդիպման ժամանակ ըսած է ՀՀ 
ԳԱԱ Հնագիտութեան եւ ազգագ-
րութեան հիմնարկի տնօրէն Պաւել 
Աւետիսեան` ներկայացնելով 
նախորդ տարի տարբեր հնավայ-
րերու մէջ կատարած պեղումներու 
արդիւնքները:
Անոր խօսքով` 2019-ին իրակա-
նացուած հնագիտական պեղում-
ներու արդիւնքով Արտաշատի մէջ 
յայտնաբերած են հնագոյն ջրա-
մատակարարման համակարգի 
հսկայական հատուած, որ կը 
վերաբերի Հռոմէական շրջանին. 
«Ըստ էութեան, անոնք եղած են 
ջրանցքներ (աքուեդուկ): Ջրմատա-
կարարման համակարգի տուեալ 

հատուածը կը զբաղեցնէ մօտ 1 քմ. 
տարածք, որուն վրայ 20 ջրանցք-
ներու հիմքեր բացուած են:
Անոր խօսքով` պատմական մայրա-
քաղաք Արտաշատի մէջ վերջին 
10-15 տարիներուն իրականացուած 
պեղումները կը վկայեն, որ ան լուրջ 
արքայանիստ քաղաք եղած է: 2020 
թուականին, ըստ անոր, այստեղ 
պեղումները պիտի շարունակու-
են, որպէսզի հասկնան, թէ այդ 
տարածքին մէջ ինչ պահպանուած է:
Պաւել Աւետիսեանը նշեց նաեւ, որ 
Խոր Վիրապի հարեւանութեամբ 
սեփականաշնորհուած հողերի մէջ 
գտած են հսկայական պալատա-
կան շինութիւններ, որոնց հիմքերը 
պահպանուել են: Ըստ նրա` պէտք 
է ծրագիրներ մշակեն եւ այս 
տարի արդէն այդ ուղղութեամբ 
աշխատանքներ կ՛իրականացուին:

«Պէտք է հասկնանք, թէ այդ տարած-
քին մէջ ինչպէս պեղումներ պիտի 
իրականացնենք, քանի որ անոնք 

սեփականաշնորհուած հողեր են»,- 
ըսած է հնագէտը:
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Մշակութային Արձագանգ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Հայրենի Տնտեսութիւն Պատիւ Արժանաւորին

Լեզուի Կոմիտէն Աշխատանք Կը Տանի Պատկերասփիւռի Եւ Ձայնասփիւռի 
Լեզուն Ուղղելու Գծով

Հայ Բժշկական Հիմնադրամի Կրթաթոշակներ Հայաստանի Մէջ

2019-ին 2018-ի Համեմատ 
Թողարկուած է 38 Տոկոսով Աւելի 

ՀԴՄ Կտրoն

Հայ Գիտնականը Զէնքերու 
Տարածման Արգելք Ըլլալու 

Աշխատանքին Համար Մեծարուեցաւ
2019 թուականի ընթացքին Հայաս-
տանի մէջ թողարկուած է 120 միլի-
ոն 36 հազար 875 հատով կամ 38 
տոկոսով աւելի ՀԴՄ կտրօն, քան 
2018-ին: Այս մասին յայտնած է վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Արդիւնքով` 2018 թուականի համե-
մատ արձանագրուած է 345 միլիառ 
413 միլիոն դրամի կամ 21.9 տոկոսով 
աւելի առեւտրաշրջանառութիւն: 
Շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղա-
քացիներուն որոնք կը պահանջեն 
ՀԴՄ կտրօն եւ բոլոր այն տնտես-
վարողներուն, որոնք նոյնիսկ առանց 
պահանջի կու տան ՀԴՄ կտրօն», 
— իր ֆէյսպուքեան էջին վրայ գրած 
է Փաշինեան:
Նախապէս վարչապետը տեղեկա-
ցուցած էր, որ 2019 թուականի 

Մեսեչուսեցի Արհեստագիտական 
հիմնարկի (MIT) գիտնականներէն 
հայազգի Արեգ Դանակիւլեան եւ 
անոր աշխատախումբը «Տարուան 
Մարդ»ը մրցանակին արժանի նկա-
տուեցան «Զէնքերը հակակշռելու 
ընկերակցութեան» կողմէ։ Այս 
մրցանակը, ըստ «Ասպարէզ»-ի, 
կը տրուի այն անձերուն կամ հիմ-
նարկութիւններուն, որոնք շօշա-
փելի գործ կը տեսնեն զէնքերը 
հակակշռելու կամ զէնքերու տարա-
ծումին արգելք ըլլալու գործերուն մէջ։
Հայազգի գիտնականը այս մրցա-
նակին արժանի նկատուեցաւ մաս-
նաւորաբար անոր համար, որ ան 
նիւթրոնի ճառագայթներու օգնու-
թեամբ նորութիւններ ստեղծած է 
հիւէլէական զինանիւթերը հակակշ-

Յունուար-Նոյեմբեր ամիսներուն 
2018-ի նոյն ժամանակահատուածի 
համեմատ դուրս տպուած է 106 
միլիոն ՀԴՄ աւելի կտրօն, որ շուրջ 
303 միլիառ դրամի աւելի արձանագ-
րուած ապրանքաշրջանառութիւնն 
է: Նաեւ աւելցուցած էր, որ 2020-ին 
Հայաստանի մէջ ՀԴՄ չթողարկելու 
որեւէ բարոյական արդարացում 
պիտի չըլլայ:    

ռելու ու անոնց տարածման արգելք 
ըլլալու մարզերուն մէջ։
Քուէարկութիւնը իրականացած 
էր 12 Դեկտեմբերէն 9 Յունուարի 
միջեւ եւ Արեգ Դանակիւլեան ու 
իր աշխատախումբը ընտրուե-
ցան, իրենց ետին ձգելով միւս 
թեկնածուները, ինչպէս՝ Ֆրանսայի 
նախագահ Մաքրոնը եւ Շուէտի 
արտաքին գործոց նախարարու-
թիւնը։

Լեզուի կոմիտէն «Լեզուի մասին» 
Հայաստանի օրէնքի պահանջներուն 
կատարումը ապահովելու համար, 
2019-ին յարուցեց վարչական իրաւա-
խախտման վերաբերեալ 47 վարոյթ:
Լեզուի կոմիտէի նախագահ Դաւիթ 
Գիւրջինեան, օրեր առաջ ունեցած 
մամուլի ասուլի մը ընթացքին 
նշեց, որ ոչ հայերէն ձեւաւորումով 
հրապարակային գրուածքներ արձա-
նագրուած են թէ՛ Երեւանի եւ թէ 
մարզերուն մէջ։ Այս մասին կը հաղոր-
դէ Armenpress.am-ը։
«Մեր խնդիրը միայն վարոյթներ 
յարուցելը չէ, մենք նաեւ աշխու-
ժօրէն կ՝իրազեկենք, կը տեղե-
կացնենք, կանխարգելիչ քայլեր 
կ՝իրականացնենք: Կոմիտէն իրա-
զեկող 98 գրութիւն ուղարկած 
է պետական մարմիններուն եւ 
տեղական ինքնակառավարման 

 

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք, 
որ համագործակցաբար Հայաստանի 
Ամերիկեան Համալսարանին հետ, 
երկու կրթաթոշակ հաստատեցինք 
Հայաստանի ուսանողներուն՝ ուսում 

մարմիններուն, կազմակերպութիւն-
ներուն, բարձրագոյն ուսումնական 
հաստատութիւններուն: Շատերը 
մինչեւ դատական գործը սկսիլը 
արդէն շտկումներ կ՝ընեն»,- յայտնեց 
Գիւրջինեան ։
Կոմիտէն մնայուն կերպով կը հետեւի 
զանգուածային լրատուամիջոցներու, 
ձայնասփիւռի եւ պատկերասփիւռի 
կայաններու հաղորդումներու լեզու-
ին. մեծ հարցեր կան յատկապէս 
ֆիլմաշարերու մէջ։
«Մենք դեռ դժգոհ ենք շատ հեռուս-
տառատիոընկերութիւններու աշխա-
տանքէն, որովհետեւ լեզուական 
աշխատանք կ՝ընեն մարդիկ, որոնք 
ներքին շահագրգռուածութիւն չունին 
գործին նկատմամբ: Մեր խնդիրնե-
րէն մէկն է այդ կարեւորութեան 
գիտակցումը տեղ հասցնելը: Հասկ-
նալի չէ՞, որ կարելի չէ փողոցի լեզուն 

ստանալու Հայաստանի Ամերիկեան 
Համալսարանին մէջ։
Առաջինը՝
ՀԱՅԿ ՊՈՅԱՃԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 
Օժանդակելու առողջապահական 
մարզին մէջ Մագիստրոսի վկայա-
կան հետապնդող կարիքաւոր ուսա-
նողներուն:
Այս հիմնադրամի հաստատումով, 
խորագոյն յարգանք կը մատուցենք 
հանգուցեալ տիար Հայկ Պոյա-
ճեանին՝ (1935 – 2012) իր ազգա-
նուէր եւ մարդասիրական բազմա-
թիւ օժանդակութեանց համար, 
որբերու նպաստէն սկսեալ մինչեւ 

կիրառել եթերով»,- դիտել տուաւ 
Դաւիթ Գիւրջինեան։
Կոմիտէն բաւական աշխոյժ է 
ելեկտրոնային հարթակներու վրայ: 
Նախորդ տարի սկսաւ գործել 
langcom.am եւ լեզվիկոմիտե.հայ 
հասցէներով կայքը: Կը գոր-ժծեն 
կոմիտէին «Ֆէյսպուք»-ի, «Թուի-
թըր»-ի եւ «ԵուԹիուպ»-ի էջերը։
Կոմիտէն աշխոյժ է նաեւ յորդո-
րակներու հրապարկման եւ 
տարածման առումով՝ նպատակ 
ունենալով հանրութիւնը  իրազեկ 
դարձնել լեզուական սխալներուն 
մասին: Կոմիտէն նախորդ տարի 
հրապարակած էր հայերէնի գոր-
ծածութեան, կանոնարկման եւ 
լեզուական այլ հարցերու վերա-
բերող 25 յորդորակներ՝ ուղղուած 
հանրութեան, պետական եւ 
տեղական ինքնակառավարման 

հայկական համայնքներու, Հայաս-
տանի, Արցախի եւ Լիբանանի 
հիւծախտի կեդրոններուն իր բերած 
օժանդակութեան համար։ Պարոն 
Պոյաճեան միշտ զօրավիգ էր մեր 
կազմակերպութեան ճիգերուն, իր 
օժանդակութիւնը անպակաս էր 
յատկապէս հոն, ուր Հայութիւնը 
վտանգ կը դիմագրաւէր։
Ուրախութեամբ նշենք, որ 2020 
տարեշրջանին առաջին ուսանողը 
արժանացաւ կրթաթոշակին։
Երկրորդը՝
ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 
Օժանդակելու Հայաստանի եւ Արցա-

մարմիններուն, հիմնարկներուն, 
կազմակերպութիւններուն եւ 
զանգուածային լրատուութեան 
միջոցներուն։ Օտար բառերու հայե-
րէն համարժեքները կանոնարկելու 
նպատակով կը հրապարակուի 
«Օտար բառերի հայերէն փոխար-
ժէքները» յորդորակներու շարքը։ 
Կազմուած են 11 այդպիսի յորդո-
րակներ եւ ներկայացուած 373 օտար 
բառերու հայերէն համարժէքները։

խի մէջ պայքարած նահատակ 
զինուորներու զաւակներուն, վեթե-
րան զինուորներուն եւ անոնց 
զաւակներուն։
Հիմնադրամը հաստատուած է ի 
պատիւ Տոքթ. Հրանդ Մ. Մարգա-
րեանի՝ վաթսունհինգ տարիներու 
աննահանջ, անսակարկ եւ բազ-
մակողմանի նուիրումին՝ Հայ 
մշակոյթին, գրականութեան, 
թատերական արուեստի, կրթա-
կան, դաստիարակչական բանա-
գաւառներուն մէջ իր բերած 
անսահման նպաստին համար։ 
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Մեծ թիւով ցուցարարներ Պէյրութի Կեդրոնական Դրամատան գլխաւոր շէն-
քին շուրջ դարձեալ հաւաքուեցան երէկ ուր բախումներ արձանագրուեցան։ 
Ցուցարարները կը պահանջեն Կեդրոնական Դրամատան կառավարիչ ՝ 
Ռիատ Սալամէի հրաժարականը զինք համարելով երկրին մէջ ծաւալ ստացած 
դրամական անկումին հիմնական պատասխանատուն։ 
Պէյրութի էլ Հելու զինուորական բանակատեղիին շուրջ ալ լուրջ ընդհարում-
ներ տեղի ունեցան երէկ: Ցուցարարներ հոն հաւաքուած էին պահանջելով 
ցոյցերու պատճառով իրենց արգելափակուած ընկերներուն ազատ արձա-
կումը:
Պեքաաի շրջանին մէջ գիշերը ցոյցերը համայնքային բնոյթ ստացաւ ուր 
բախումներ ցուցարարներու միջեւ բախումներ տեղի ունեցան:
Յիշեցնենք, որ ցուցարարներ երկու օր է նոր թափով մը փողոց իջնելով 
կրկին անգամ յիշեցուցին իրենց պահանջներուն մասին, յայտարարելով, որ 
իրենց համար գլխաւոր պահանջն է կազմել ոչ քաղաքական գործիչներով 
կազմուած արհեստավարժներու կառավարութիւն մը։
Նշենք, որ վաղը՝ 17 Յունուարին կը լրանայ բողոքի ցոյցերուն 3-րդ ամիսը։
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Հայերէն Գիրքի Պատմութիւն. 
Սովորական Նահանջի Զարդարանք

Տօնական օրերուն Միացեալ Թագաւորութեան եռացող մայրաքաղաքը 
կը գտնուէի. թանգարաններ,  յիշարժան վայրեր, ամանորեան շուկայի 
զեղչեր…

Մթնոլորտ մը. անգլիացիները որոշած են դուրս գալ Եւրոմիութենէն: Հայ 
մարդիկ գոհունակութեամբ կը խօսէին այս մասին:
Երեւոյթներ կան, որոնք այլեւս մեզ չեն անհանգստացներ: Թէեւ անոնք չեն 
նկատուիր, այնքա՜ն բնական եւ սովորական կը թուին, ընդհանրացած, կանոն:
Ընտանեկան յարկի մը տակ մասնակից եղանք տօներուն: Մեծ հայր եւ մեծ 
մայր անգամ զաւակներուն եւ թոռներուն հետ դադրած էին հայերէն խօսելէ: 
Ի հարկէ, սփիւռք կոչուած հայաշախարհի մէջ բացառիկ պարագայ մը չէր:
Հիւրընկալները երիտասարդ էին: Տան մէջ երաժշտութիւն, նկարներ, 
համադամներ անգլիական էին, բացի հիւր մեծ մայրիկի պատրաստած 
ճաշերէն:
Հեռատեսիլը եւ այֆոնը դեռ տունէն չէին արտաքսած գիրքը:  Այլեւս 
դարուն չհամապատասխանող զարմացնող պատկեր մը: Գրադարան մը 
եւ խնամքով շարուած գիրքեր, որոնց առջեւ կանգնեցայ եւ հիւանդագին 
հետաքրքրութեամբ հայերէն գիրք մը փնտռեցի, որ ժառանգութեամբ կամ 
գէթ իր պատկերներուն համար հոն հասած կրնար ըլլալ:
Հայու տան գրադարանին մէջ հայերէն գիրք չկար: Զուր ճիգ  պիտի ըլլար 
հայերէն թերթ, կամ հայկական նոյնիսկ օտարաբարբառ  թերթ փնտռել: 
Նորին Վեհափառութեան կղզիին մէջ հայերէն թերթ չկայ, բայց կան 
եկեղեցիներ եւ ակումբ, Հայաստանի դեսպանատուն, կուսակցութիւններ եւ 
միութիւններ: Հանգամանաւորներ: Կան բարերարներ, եւ անոնց անունով 
եւ նուիրաբերումով, այլ երկինքներու տակ՝ դպրոցներ:
Ծնողք եւ զաւակներ ինչպէ՞ս եւ ի՞նչ բանի կռթնելով շարունակութիւն պիտի 
ըլլան, նոյնիսկ երբ, բախտաւոր պարագային, անունները հայկական մնացած 
ըլլան:
Մշակոյթը եւ գիրքը սոսկ արտադրող եւ սպառող քաղաքացիին կու տան 
ինքնութիւն, homo consumerisը կը դարձնեն յատուկ անուն, որ կը կառուցուի 
յիշողութեան պատուանդանին վրայ, կը դառնայ նկարագիր ունեցող համայնք 
եւ ազգ:
Երէցներ եւ նորեր իրենց հետ բերած լաւ կամ վատ հայերէնով կը խօսին 
իրարու հետ, բայց անոնց ալ կեանքի լեզուն հայերէնը չէ, համեմուած 
է, կրնանք ըսել՝ վիրաւոր: Հոս ալ, եթէ մատներու արանքէն չդիտենք 
իրականութիւն-ները,- հայրենի պետութիւնը, սփիւռք(ներ)ի բազմանուն 
կազմակերպութիւնները, հակառակ խորանէն եւ բեմէն լսուած խօսքերու, 
վատութեամբ կը տնտեսեն ծագումով հայերու արտադրութիւնը:
Հայու տուն հայերէն գրուած էջ չի մտներ:
Դպրոցաշէն բարերարները եւ հայապահպանութեան բարձրագոչ ասպետ-
ները, համատեղ ճիգով, գէթ ամիսը մէկ անգամ երկծալ հայագիր թերթ մը 
չե՞ն կրնար հասցնել իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, որպէսզի երիտասարդ 
հայրեր եւ մայրեր, անոնց զաւակները, տեսնեն թէ իրենք սուկի պէս բուսած 
արարածներ չեն, շարունակութիւն պէտք է ըլլան եւ չեն:
Այս աշխատանքը ազնիւ ազգային քաղաքականութիւն է, ջոջի մը տան մէջ 
ճաշկերոյթ չէ, ոչ ալ թերթի մէջ պատկեր, կամ լամբակէն կախուած շքանշան: 
Որո՞ւ խօսիլ:
Կոկորդ պատռելով կը խօսինք ցեղասպանութեան եւ անոր ճանաչման 
մասին: Կ’ըսենք՝ ճանաչում եւ յաղթանակ, կը յուզուինք փակ շրջանակի մէջ:
Հաւկուրութենէ կը տառապինք եւ չենք տեսներ մեր աչքին առջեւ ամէն 
փռուող մաշումի ցեղասպանութիւնը, որուն համար մեզմէ դուրս հասցէ 
պէտք չէ փնտռել:
Կարծէք macro ճառ-քաղաքականութիւնը արգելք է ազգային իրաւ քաղա-
քականութեան, որ կրնայ micro ըլլալ: Յաճախ կը մտածեմ, առաջին 
աշխարհամարտի աւարտի որբահաւաքի հերոսներու մասին, որոնք ճամ-
բաներու վրայ հետիոտն կ’երթային մէկ քաղաքէ միւսը, գիւղէ գիւղ, որբեր 
գտնելու եւ ազգին վերադարձնելու համար զանոնք:
Այդ micro ազգային իրաւ քաղաքականութիւն էր:
Նպատակը պէտք է հասկնալ. փրկել եւ պաշտպանել ազգի համրանքը, 
որպէսզի կարելի ըլլայ տոկալ, տեւել եւ մնալ պատմութեան բեմին վրայ որպէս 
ինքնուրոյն շարունակութիւն:
Սոսկ ծագումով հայ ըլլալու գիտակցութեան մխիթարութեամբ ազգի 
պատկանելիութիւն  եւ ինքնութիւն չեն պահուիր: Ծագումով հայ ըլլալ կը 
նշանակէ, որ հայը փոխարինուած է այլ բանով, նոյնիսկ եթէ այդ բարձրաձայն 
չենք ուզեր խոստովանիլ:
Ենթադրաբար հայ ընտանիքի տան գրադարանին մէջ հայերէն գիրք չկար:
Ինչպէ՞ս ճշդել այս բացակայութեան պատասխանատուութիւնը: Պատաս-

խանատուները:
Միշտ կարելի է խօսիլ անհատներու թերացման եւ նահանջի մասին: Բայց 
աւելի ճիշդ պիտի ըլլայ, այս պարագային, մատնանիշ ընել ապիկարութիւնը 
ղեկավարման, քանի որ անոր ճամբով է որ մասնակին կը դառնայ հաւաքա-
կան ծրագրում եւ յանձնառութիւն, որոնք եթէ ըլլային, հայ ընտանիքի գրադա-
րանին մէջ գէթ մէկ հատիկ հայերէն գիրք կ’ըլլար, որպէս սրբապատկեր, Icône:
Իրա՛ւ ղեկավարութիւնը,- ոչ ցուցամոլ եւ շահախնդրուած էսթէպլիշմընթը,- 
պարտք է իւրաքանչիւրին: Հաշուետու է ազգին եւ պատմութեան: Նախա-
գահներ, նախարարներ, ատենապետներ, կրօնապետներ պատասխանատու 
են հայ տունէն բացակայ հայերէն խօսքին եւ գիրքին համար:
Միշտ պէտք է կրկնել, որ հարկ է հասնիլ իւրաքանչիւրին իր յարկին 
տակ: Սովորութիւն է համոզուածը համոզել, անգիտանալով բացակայ 
մեծամասնութիւնը, որ հայերէն գիրք եւ թերթ չի տեսներ: Ինչպէ՞ս, ի՞նչ 
միջոցներով հասնիլ իւրաքանչիւրին, հարց կրնայ տալ գործնապաշտ հայը, 
որ սպառող է, consumeris զբօսի քաղաքակրթութեան կը հետեւի, յանուն 
լաւ ապրելու իրաւունքի:
Համոզուածներու,- եթէ այսպէս կարելի է խօսիլ,- հետզհետէ կծկուող շրջա-
նակներ կան, որոնք կը ծառայեն դիրքեր եւ փառքեր պաշտպանելու:
Այսօր կենսական է ցուցադրական-show-ի եւ պալատականներով ճամբոր-
դութիւններու ինքնագոհութիւնները մոռնալ եւ ազգի ներքին հիւսկէնը 
վերականգնել, որպէս համրանք եւ որպէս ոգի:
Հայ անհատին, ընտանիքին, առանց անտեսումի, իւրաքանչիւրին տանիլ 
հայերէն գիրը, խօսքը, թերթը, գիրքը, անոնցմով ստացուած եւ ստացուելիք 
ժառանգութիւնը, որպէսզի մասնակից-մեղսակից չըլլանք ազգին համրանքի 
կորուստով ընթացող ցեղասպանութեան:
Այդ հայ ընտանիքէն երբ կը բաժնուէինք, հայերէն գիրք մը տուի, ըսի որ զայն 
դասեն միւսներուն հետ, որպէս յուշաքար:
Որպէսզի տեսնեն, որ աշխարհի գիրքերուն պէս կան նաեւ հայուն հարազատ 
գիրը, խօսքը եւ գիրքը: Թերեւս պիտի հասկնան, որ եթէ անոնք չըլլան, իրենք 
անարմատ այլ բան պիտի ըլլան:
Հայերէն գիրք մը. նաւաբեկեալին շիշի մը մէջ դրած օգնութեան կանչին պէս:

Մինչ Իշխանութիւնը Տակաւին Կը Յապաղի 
Կառավարութիւն Մը Կազմել, Բողոքի Ցոյցերը 

Վտանգաւոր Բնոյթ Կը Ստանան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 16.01.2020

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

Սկիզբը Էջ 05

Շար.  յաջորդ  թիւով

Համացանցի Վրայ

Ատրպէյճանցի Երգիչը Հրաժարած է 
Հայուհիին Հետ Նոյն Բեմին Վրայ Ելոյթ Ունենալէն

Ատրպէյճանցի երգիչ, սոփրանօ Աննա 
Նեթրեպքոյի ամուսին Եուսիֆ Էյվազովը 
հրաժարած է երգել սոպրանօ Ռուզան Ման-
թաշեանի հետ նոյն բեմի վրայ` Տրեզտենի 
ամենամեայ պարահանդէսի բացման ժամա-

նակ: Այս առնչութեամբ հայ անուանի սոփ-
րանօ Յասմիկ Պապեան ֆէյսպուքեան իր 
էջին վրայ գրած է.
«Ու՞ր հասած ենք… Ազգութեամբ ատրպէյ-
ճանցի, կարգավիճակով` սոփրանօ Աննա 
Նեթրեպկոյի ամուսին, երգիչ Եուսիֆ Էյվազովը 
հրաժարուած է Փետրուար 7-ին հանդէս գալէն 
Տրեզտենի ամենամեայ Օփերային Պալի 
բացման արարողութեան հայ երգչուհի Ռու-
զան Մանթաշեանի հետ, պատճառաբանե-
լով վերջինիս հայ ըլլալը, այսինքն՝ քաղաքա-
կան նկատառումներով: Բազմիցս երգած եմ 
յիշեալ օփերային թատրոնին մէջ, չեմ կրնար 
մտաբերել նմանատիպ երեւոյթ: Կը պատ-
րաստուիմ բողոքի ձայն բարձրացնել…”,-նշած 
է երգչուհին:

ՍԵՐԳԷՅ ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ
(1924 – 1990)
«Լացող Ճոկոնտան»
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-Երջանիկները ի՞նչ չեն ունենում:
-Ժամ ու ժամանակ:

Չէ՜, սիրելի՛դ իմ.
Շատ է հնացել քո պատասխանը:

Երջանիկները մո՛ւժ չեն ունենում՝
Իրար հոգու մէջ բարդելո՜ւ համար:

Երջանիկները կո՛ւժ չեն ունենում՝
Անզգուշօրեն ջարդելո՜ւ համար:

Ոչ մի կաւճոտուած յո՛ւշ չեն ունենում՝
Սրտի սպունգով ջնջելու համար:

Նրանք, կարճ ասած, ո՜ւժ չեն ունենում՝
Իրենց ու իրար… տանջելո՛ւ համար…

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Հայ Բժշկական Հիմնադրամի Կրթաթոշակներ 
Հայաստանի Մէջ

Առաւել, Մարգարեանի աննահանջ ոգիին, 
որ երեսունհինգ տարիներէ իվեր կը ծառայէ 
Հայ Բժշկական Հիմնադրամին, որպէս վարիչ 
քարտուղար։ Բազմաթիւ են Մարգարեանի առա-
ջադրած ծրագիրները Հայաստանի եւ Արցախի 
մէջ։
Կրթաթոշակը գործադրութեան կը դրուի 2020-
2021 տարեշրջանին համար։
ՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ – Ա.Մ.Ն.- 
Ոչ-շահաբեր կազմակերպութիւն է հաստա-
տուած Նիւ Եորքի մէջ 1953ին, հիմնական 
նպատակ ունենալով՝ օժանդակելու հայկա-
կան հաստատութիւններուն, հետազօտա-
կան հիմնարկութիւններուն, որոնք կը գործեն 
հակազդելու, բուժելու եւ դաստիարակելու հան-
րութիւնը հիւծախտի, կրծքային հիւանդութիւն-

ներու եւ կիրառելու աոողջապահական արդիա-
կան մօտեցումներ Հայաստանի մէջ։
Հայ Բժշկական Հիմնադրամի նպատակն է`
– Գիտակցութիւն սերմանել հայկական համայնք-
ներուն մէջ եւ տարածել հիւծախտի եւ այլ կրծքա-
յին հիւանդութիւններու վտանգներու մասին։
– Օժանդակել հայկական հաստատութիւններու, 
հիւանդանոցներու եւ հետազօտական
կեդրոններու ճիգերը հիւծախտի եւ կրծքային 
հիւանդութիւնները դիմագրաւելու գործընթացին 
մէջ։
– Դաստիարակել ուսանողներ, վերակաւորել 
բժիշկներ եւ բուժքոյրեր կրծքային հիւանդու-
թիւններու մասին։
– Օժանդակել կարիքաւոր ուսանողներու՝ կրծքա-
յին հիւանդութիւններու մէջ մասնագիտանալու 
համար։
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¸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:

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
 «2020 – ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ 

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»

Կիրակի, 19 յունուար 2020, սուրբ պատարագի ընթացքին, 
Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պիտի 
ընթերցուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի  «2020 – 
ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ» 
հայրապետական պատգամը։

Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ականջալուր 
դառնալու վեհափառ հայրապետի մտածումներուն եւ 
անդրադառնալու յատուկ խնամքի կարօտ հայորդինե-
րուն հանդէպ բոլորիս ցուցաբերելիք ուշադրութեան եւ 
հոգածութեան։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ամանորեայ բարի մաղթանքներով Դոկտ. Երուանդ 
Հ. Քասունի կը նուիրէ՝
«Ազդակ»ին  100,000 լ.ո.
«Արարատ»ին 100,000 լ.ո.
«Զարթօնք»ին 100,000 լ.ո.

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հանգուցեալ Փայլակ Ահարոնեանի մահուան 
Ա. Տարելիցին առիթով, հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 19 
3ունուար  2020-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ մէջ (2215 E. Colorado Blvd., 
Pasadena),  յաւարտ Ս. Պատարագի։

Սգակիրներ՝
Որդին եւ տիկինը՝ Արա եւ Տիանա Ահարոնեան
Դուստրը եւ ամուսինը՝ Արփի եւ Շահէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Թամար Կանիմեան
Թոռնիկը եւ ամուսինը՝ Ռիթա եւ Անտրէ Սարուխանեան եւ 
զաւակունք
Թոռնիկը եւ տիկինը՝ Զոհրապ եւ Գարինէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝  Տոքթ. Շիրազ Կանիմեան
Թոռնիկը՝  Ալեքս Ահարոնեան
եւ համայն Ահարոնեան, Յովսէփեան, Պիլեմճեան, Քէշիշեան, 
Կանիմեան, Տեփանեան, Տարեան եւ  Սարուխանեան 
ընտանիքներն ու հարազատները։

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ


