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Լիբանան Յաջորդ Շաբաթ Կ՛որոշէ Eurobond-ին
Վճարումի Պարագան. Վարչապետ

Քաղաքակրթութիւնը Չի Կրնար Զարգանալ
Ֆաշիզմի, Այլատեացութեան Ճանապարհով.
Արմէն Սարգսեան

Լիբանան յաջորդ շաբաթ պիտի որոշէ եթէ պիտի վճարէ 1.2 միլիառ ամ.
տոլարի հասնող իր պարտքը, որուն վճարման ժամկէտը Մարտն է: Այսպէս
յայտնած է Լիբանանի վարչապետ Հասսան Տիապը նախարարաց խորհուրդին
առջեւ անոր Ուրբաթ օր գումարած ժողովին ընթացքին: Հակառակ այս
անորոշ յայտարարութեան աղբիւրներ կը նշեն, որ կառավարութեան մօտ
միտում կայ վճարումը յետաձգելու:
«Ինչ կը վերաբերի Eurobond-ի վճարումի ժամկէտին, մենք կը շարունակենք
սերտել զանազան տարբերակներ: Մենք տակաւին որոշումի մը չհասանք:
Այս բանէն դուրս ամէն տեսակի խօսք ճշգրիտ չէ». այսպէս յայտարարեց
Տեղեկատուութեան նախարար Մանալ Ապտըլ Սամատը երէկ վկայակոչելով
վարչապետ Տիապի արտասանած խօսքը կառավարութեան վերջին նիստին
ընթացքին, որ նախագահած էր նախագահ Միշէլ Աուն Պաապտայի պալատին
մէջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան ուղերձ
յղած է Ատրպէյճանական ԽՍՀ-ի մէջ կազմակերպուած ջարդերու զոհերու յիշատակին եւ բռնագաղթուած հայ բնակչութեան իրաւունքներու
պաշտպանութեան օրուան առիթով:
Ուղերձին մէջ նշուած է.
«Այսօր Ատրպէյճանի Սումգայիթ քաղաքի մէջ կատարուած ողբերգական
դէպքերուն 32-րդ տարելիցն է: 1988 Փետրուարի այս օրերուն, Սումգայիթի մէջ,
Խորհրդային Ատրպէյճանի իշխանութիւններու յանցաւոր արտօնութեամբ,
տեղական զինուած աւազակախումբերը սկսան հայ բնակչութեան դէմ
զանգուածային բռնութիւնները՝ իսկական ջարդեր, որոնք կ՝ուղեկցուէին
կտտանքներով, բռնաբարութեամբ եւ հայերու ունեցուածքի թալանով ու
հրկիզումով: Պետական մակարդակով կազմակերպուած եւ իրականացուած
յանցագործութեան իբրեւ արդիւնք՝ սպաննուեցան բազմաթիւ հայ բնակիչներ,
շատերն ալ վիրաւորուեցան, բռնութիւններու ենթարկուեցան ու բռնի
տեղահանուեցան:
Շար. Էջ 02

Քորոնա Ժահրով Չորրորդ Հիւանդը Գրանցուեցաւ
Երէկ. Լիբանանի Տարածքին Վարժարանները
Մէկ Շաբաթ Փակ Պիտի Մնան
Մինչ քորոնա ժահրով վարակուած չորրորդ հիւանդը գրանցուեցաւ երէկ, Լիբանանի Կրթութեան Նախարարութիւնը
հաղորդագրութեամբ մը հանդէս եկաւ
յայտարարելով, որ Լիբանանի տարածքին
վարժարանները փակ պիտի մնան մինչեւ
Մարտ 8 ներառեալ:
Նշենք, որ Ռաֆիք Հարիրիի անուան
պետական հիւանդանոցը, երէկ պաշտօնապէս յայտարարեց իր մօտ գրանցուած չորրորդ պարագային մասին:
Գրանցուած հիւանդը արտասահմանէն չէ, որ իր հետ կրած է ժահրը: Ըստ
աղբիւրներուն, ան Լիբանանի մէջ վարակուած է:

Շաբաթավերջին Անձրեւոտ Եղանակ
Համեմատաբար ջերմ եղանակով շաբաթէ մը վերջ, անձրեւոտ եղանակ մը
կը սպասուի Լիբանանի տարածքին այս շաբաթավերջին համար: Այս մասին
յայտարարեց Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի անուան Միջազգային օդակայանի
օդերեւութաբանական բաժանմունքը:
Շաբաթ օրուընէ սկսեալ նաեւ պիտի ցրտէ եւ ջերմաստիճանը պիտի
տարուբերի 8 – 18 աստիճաններու միջեւ ծովեզերեայ շրջաններուն մէջ,
մինչ լեռնային շրջաններուն մէջ ջերմաստիճանը պիտի տարուբերի 4 – 12
աստիճանի մէջ:

Նիկոլ Փաշինեան Յարգանքի Տուրք Մատուցեց
Սումգայիթի Ոճրագործութեան
Անմեղ Զոհերու Յիշատակին
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Փետրուար 28-ին,
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքին վրայ յարգանքի տուրք
մատուցեց 1988 Փետրուար
27-29 Սումգայիթ քաղաքի
մէջ տեղի ունեցած ոճրագործութեան անմեղ զոհերու յիշատակին։
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ ՀՀ վարչապետին
կ՝ուղեկցէին փոխ-վարչապետ Մհեր Գրիգորեան, փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ,
անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեան, զինուած
ուժերու գլխաւոր շտաբի պետ Արտակ Դաւթեան, ոստիկանութեան պետի
պաշտօնակատար Արման Սարգսեան եւ բարձրաստիճան այլ պաշտօնեաներ:
Նշենք, որ Փետրուար 28-ին կը լրանայ Խորհրդային Ատրպէյճանի կող-մէ
պետական մակարդակով իրականացուած դաժան սպանդի ու տեղահանութեան 32-րդ տարելիցը։
Շար. Էջ 02
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Քաղաքակրթութիւնը Չի Կրնար Զարգանալ Ֆաշիզմի,
Այլատեացութեան Ճանապարհով. Արմէն Սարգսեան
Սկիզբը Էջ 01
Սումգայիթի մէջ, իսկ յետագային
Պաքուի, Կիրովաբադի եւ Մարաղայի մէջ հայերու նկատմամբ
իրականացուած բռնութիւններն
ու դաժանութիւնները իրենց բնոյթով յիշեցուցին 1915-ի Հայոց
Ցեղասպանութեան
մղձաւանջային օրերը: Անոնք հետեւանք էին տասնամեակներով
Ատրպէյճանի մէջ խրախուսուող
այլատեացութեան ու յատկապէս
հայատեացութեան, որոնք այսօր
աւելի խորացած են եւ ստացած
են պետական համակարգուած

քաղաքականութեան բնոյթ:
Յիշելով աւելի քան 30 տարի առաջ
տեղի ունեցած ողբերգական դէպքերը եւ ոգեկոչելով զոհ գացած մեր
հայրենակիցները, Հայաստանի
եւ Արցախի մէջ Փետրուար 28-ը
հռչակելով
Ատրպէյճանական
ԽՍՀ-ի մէջ կազմակերպուած ջարդերու զոհերի յիշատակի եւ բռնագաղթուած հայ բնակչութեան իրաւունքներու պաշտպանութեան օր՝
մենք նաեւ ուղերձ կը յղենք մարդկութեան՝ քաղաքակրթութիւնը չի
կրնար զարգանալ ֆաշիզմի, ազգային խտրականութեան եւ այլատեացութեան ճանապարհով:

Բակօ Սահակեան Յարգանքի Տուրք Մատուցած է
Սումգայիթի Ջարդերու Զոհերու Յիշատակին
Սումգայիթի ջարդերու 32-րդ
տարելիցին առի-թով՝ Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ
Բակօ Սահակեան, Փետրուար
28-ին, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանի
եւ հանրապետութեան բարձրաստիճան ղեկավարութեան ուղեկցութեամբ այցելած է Ստեփանակերտի
յուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրած
անմեղ զոհերու յիշատակը յաւէրժացնող յուշակոթողին:
Այս մասին կը յայտնեն Արցախի

Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի տեղեկատւութեան
գլխաւոր վարչութենէն:

Իւրաքանչիւր չպատժուած դէպք,
իւրաքանչիւր կեղծուող փաստ, ատելութեան հողի վրայ ընդհատուած
իւրաքանչիւր կեանք կը նշանակէ
նոր ողբերգութեան հնարաւորութիւն եւ հաւանականութիւն, կը
նշանակէ աջակցութիւն այլատեացութիւն հրահրողներուն, քարոզողներուն եւ անիկա իբրեւ զէնք
օգտագործողներուն, կը նշանակէ
ատելութեան չընդհատուող ալիք
տարածաշրջանին մէջ, կը նշանակէ անխոչընդոտ ճանապարհ
դէպի ցեղական զտումներ, դէպի
մարդկութեան դէմ ուղղուած
աւելի ծանր յանցագործութիւն՝

ցեղասպանութիւն: Սումգայիթի
ողբերգութիւնը եւ անկէ տուժած
հայերը մարդատեացութեան եւ
հայատեացութեան ուղղակի զոհն
էին: «Դարչնագոյն ժանտախտ»ի
ճանապարհը այսօր ալ բաց պահելը
անարգանք է բոլոր ժամանակներուն
ֆաշիզմին եւ այլատեացութեան զոհ
գացած բոլոր մարդոց յիշատակին
հանդէպ:
Կը խոնարհիմ Սումգայիթի եւ
Պաքուի մէջ ատրպէյճանական
բռնութիւններուն զոհ գացած մեր
հայրենակիցներու յիշատակին
առջեւ: Հանգստութիւն անոնց հոգիներուն»:

Նիկոլ Փաշինեան Յարգանքի Տուրք Մատուցեց
Սումգայիթի Ոճրագործութեան
Անմեղ Զոհերու Յիշատակին
Սկիզբը Էջ 01
1988 Փետրուար 27-29 ինկած
ժամանակահատուածին, Խորհըրդային Ատրպէյճանի Սումգայիթ
քաղաքին մէջ ատրպէյճանական իշխանութիւններուն կողմէ
պետական մակարդակով կազմակերպուեցան քաղաքի հայ ազգաբընակչութեան ջարդերն ու զանգուածային տեղահանութիւնը։
Փետրուար 29-ին, խորհրդային զօրքերը մտան Սումգայիթ, սակայն

այդ օրը եւս շարունակուեցան
բռնարարքներն ու սպանութիւնները։
Բանակը միայն երեկոյեան դիմած
էր վճռական գործողութիւններու եւ
կանխած յետագայ ջարդերը։
Հակառակ անոր, որ միջազգային
հանրութիւնը դեռ Սումգայիթի
ոճրագործութիւնը չէ ճանչցած
իբրեւ ցեղասպանութիւն, բայց
անիկա դատապարտած են եւրոխորհրդարանը (1988թ.), ԱՄՆ
ծերակոյտը (1989թ.) եւ Արժանթինի
խորհրդարանը։
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Իտլիպի Մէջ, Օդանաւային Հարուածներու
Հետեւանքով Սպաննուած Է 33 Թուրք Զինուոր

Փետրուար 27 լոյս 28-ին, Սուրիոյ
Իտլիպ նահանգին մէջ, օդանաւային հարուածներու հետեւանքով սպաննուած թուրք զինծառայողներուն թիւը հասած է 33-ի:
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով Haberler-ը։
Թրքական կողմի պնդումով՝ օդանաւային հարուածները իրականացուած են Սուրիոյ կառավարական ուժերուն կողմէ: Ընդդիմադիր որոշ կայքերու համա-

ձայն՝ օդանաւային հարուածները
հասցուցած է ռուսական օդուժը։
Սակայն Ռուսիոյ պաշտպանութեան
նախարարութիւնը հերքած է այդ
տեղեկատւութիւնը։
Միջադէպէն ետք՝ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի
գլխաւորութեամբ գումարուած է
ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նիստ, որ տեւած է 6 ժամ:
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Հուլուսի Աքարը ցամաքային
զօրքերու եւ ռազմաօդային ուժերու
հրամանատարներուն հետ այցելած
է թուրք-սուրիական սահման՝ Իտլիպին սահմանակից Հաթա նահանգին մէջ տեղակայուած թրքական
բանակի հրամանատարական կէտ:
Ըստ թրքական մամուլի՝ Թուրքիոյ զինուժը դիմած է պատասխան գործողութիւններու, որուն
հետեւանքով Սուրիոյ կառավարական ուժերը կրած են մեծ
կորուստներ։

Սուրիական Բանակի Հրամանատարութիւնը
Յայտարարեց Իտլիպի Հարաւային Կարգ Մը
Գիւղերու Գրաւումը

Սուրիական Բանակի Հրամանատարութիւնը, հաղորդագրութեամբ մը յայտնած է, որ բանակը
կը շարունակէ յառաջխաղացք
արձանագրել Իտլիպի հարաւային արուարձանին մէջ, իր
վերահսկողութեան տակ առնելով բազմաթիւ գիւղեր եւ պարտութեան մատնելով Ժապհաթ ալ
Նուսրայի զինեալ ահաբեկչական
խմբաւորումները: Այս մասին կը
հաղորդէ ՍԱՆԱ լրատուական գոր-

ծակալութիւնը։
Հաղորդագրութեան մէջ յիշուած էր.
«Նախօրօք, սուրիական բանակը
ազատագրեց Ռաքայա, Սաճնա,
Մաարա, Մաուքէս, Քաֆար Սաճնա,
Շէյխ Մուսթաֆա, Մաարզէթա,
Հաս, Մաարէթ Հրմէ, Քաֆար
Նպպոլ, Պաարապօ, Տար Քապիրա,
Ասար Շանշարահ, Տէր Սնպոլ եւ
Հազարին գիւղերը, քանդելով զինեալ
ահաբեկչական խմբաւորումներուն
թաքստոցները»:
Հրամանատարութիւնը անդրադարձաւ յիշեալ ազատագրուած
գիւղերու կարեւորութեան:
Հրամանատարութիւնը հաղորդագրութեան մէջ անգամ մը եւս
շեշտեց, որ սուրիական բանակը
պիտի շարունակէ իր զինուորական գործողութիւնները մինչեւ սուրիական հողերուն ամբողջական
ազատագրումը եւ ահաբեկչութեան
վերացումը:
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Խուճապը Հայաստանի Մէջ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Թորոս Թորանեանին
23-րդ Տարեդարձը
ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Մ

եր տան քով նոր հանրախանութ մը բացւած
է: Մայրուղիին վրայ
գտնուող հանրախանութ մըն
է, որ օրուան բոլոր ժամերուն
լեցուն է այցելուներով: Երէկ
կանաչեղէնի բաժնին մէջ
ասիական արտաքինով երիտասարդ աղջիկ մը եւ կին մը
նկատեցի, հաւանաբար մայր
ու աղջիկ էին: «Չինացի են»,
շշնջաց տեղացի կին մը, քանի
մը մեթր հեռանալով անծանօթներէն: Շշուկը տարածուեցաւ, եւ քիչ ետք ասիական արտաքինով
գնորդներուն կողքը մարդ չէր մնացած, ամէն մարդ ցուցադրաբար հեռացաւ:
Շատ տհաճ տեսարան մըն էր, որուն ականատես եղայ, բայց ես ալ
զգուշացայ եւ զարմացայ, թէ ուրկէ յայտնուեցան այս չինացիները՝ Երեւանի
արուարձանային հանրախանութին մէջ: Մինչ այդ, մեր թաղամասին մէջ,
արդէն վարժուած ենք հնդիկներու, իրանցիներու եւ արեւելեան քանի մը
ազգերու ներկայացուցիչներու գոյութեան, որոնք տուներ վարձած են եւ
գոհունակ կը բնակին: Մեր շէնքին մէջ երկու հնդիկ եւ սեւամորթ մարզիկ
մը կայ. վերջինս հաւանաբար Հայաստանի մարզական հաւաքականներէն
մէկուն մէջ պայմանագիրով կը խաղայ: Յաճախ զայն կը տեսնեմ քովի
մարզական համալիրի ճամբուն՝ մարզումներուն գացած պահուն: Հնդիկները
նոյնպէս աշխատանքային դրութեամբ հոս են, բայց չեմ հետաքրքրուած, թէ
ո՛ւր կ՚աշխատին: Թաղին մէջ անոնք հայրենակից ալ ունին, քովի շէնքին
մէջ տեղաւորուած է հնդիկ ընտանիք մը, որուն հետ յարաբերութիւն ունին:
Հնդիկ ընտանիքը ամէն առտու դպրոց կը ճամբէ իր երեխան, որ ձմրան այս
ցուրտին երբեք չի մսիր եւ միշտ տաբատին տակէն կ՚երեւին կօշիկներուն
մէջ տեղաւորուած բոպիկ ոտքերը:
Երկու տարի առաջ միջազգային այս խայտաբղէտ գոյնը չկար մեր թաղին
մէջ, եւ Երեւանի մէջ՝ առհասարակ: Այսօր սովորական դարձած է ասիական
երկիրներէն մարդոց բնակութիւնը մեր շէնքերուն մէջ, մեզի հետ կը մտնեն,
կ՚ելլեն... Բոլոր թաղամասերու մէջ ալ կայք հաստատած են: Երեւանի
բնակչութեան մէջ կայ տոկոս մը, որ շատ գոհ չէ իրենց շէնքերը օտարներու
ազատ ելումուտէն, երբեմն-երբեմն պոռթկումներ կ՚ըլլան, իշխանութիւններէն
կը պահանջեն սահմանափակել անոնց մուտքը երկիր, գոնէ՝ հայերէնը սորվելու կամ այլ խիստ պայման մը դնել, որպէսզի այդպէս ազատօրէն չտեղաւորուին երկրին մէջ: Այդ բողոքողները յաճախ կը մեղադրեն ցեղապաշտութեան
մէջ, յիշեցնելով, որ հայ ազգը եղած է միշտ հանդուրժող եւ թշնամութիւն
չհրահրող…
Երէկ չինացի մայրն ու աղջիկը աւելցան մեր թաղի օտարներուն: Կ՚ենթադրեմ,
որ Երեւանի մէջ բացուած հայ-չինական բարեկամութեան միջազգային
դպրոցին հետ կապ ունին, քանի որ այդ դպրոցին մէջ բազմաթիւ չինացիներ
կ՚աշխատին: Անոնք, լսած ենք, որ քորոնաժահրի այս տագնապին շրջանին
իրենց երկիրը չեն գացած, հոս մնացած են, ուրեմն՝ անվտանգ է իրենց
հետ շփումը: Աւելի՛ն. քորոնայի տագնապէն մինչեւ այսօր դպրոցին մէջ, ի
աջակցութիւն Չինաստանի, տասնեակ ձեռնարկներ տեղի ունեցան, դպրոցը
երկու երկիրներու բարեկամութիւնը խորհրդանշող կառոյց մը ըլլալով
աջակցութեան կոչեր, միջոցառումներ կատարեց ու մինչեւ հիմա դպրոցը այդ
տրամադրութեան մէջ է: Վերջերս, դպրոցին մէջ բոլոր աշխատողները նկար
մը նկարեցին, ի աջակցութիւն աշխարհէն մեկուսացուած Ուհան քաղաքին:
Ուհան անունը սարսափի հոմանիշ դարձած է աշխարհին մէջ, մինչդեռ Հայաստանը այս օրերուն ընդունեց Ուհանի մէջ աշխատած,
այնուհետեւ մաքրանոց-ստուգումի շրջան անցած հայաստանցիները:
Հեռուստաընկերութիւնները իրարու կարգ չէին տար՝ այդ մարդիկը հրաւիրելու եւ անմիջապէս ականատեսէն թարմ տեղեկութիւններ ստանալու համար: Չինաստանի ուրիշ քաղաքներէն հայաստանցիներ եկան
Հայաստան, բայց շատ տարաշխարհիկ էր զրուցել մանաւանդ Ուհանէն
եկած հայաստանցիներուն հետ: Անոնք Ուհանը նմանցուցած են ուրուական
քաղաքի մը, ուր մարդոց ստուերները նոյնիսկ չեն դեգերիր: Քաղաքը տակաւին այդ խորհրդաւորութեան մէջ է:
Քորոնաժահրը բացայայտեց նաեւ Չինաստանի մէջ եղած հայաստանցիներու
մեծ համայնքի առկայութիւնը: Մեծ մասը վերադարձած է, բայց տակաւին
Չինաստանի մէջ կան հայաստանցիներ, որոնք կը դիմագրաւեն եւ մտադիր
չեն լքել երկիրը:
Իրանի, Լիբանանի եւ Մերձաւոր Արեւելքի այլ երկիրներու եւ նաեւ Եւրոպայի
մէջ յայտնաբերուած քորոնաժահրին խուճապը Հայաստան հասած է:
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ազմաթիւ տարեցներէ իմացած
ենք, որ ծնած են յատկանշական
դէպքերու պատահած տարիներուն։ Համալսարանի դասախօս‚ բանաստեղծ‚ պատմաբան՝ Լեւոն Վարդան երբ
վերապրողներու պատումները կ՝արձանագրէր‚ մամիկ մը վկայած էր‚ թէ ծնած
էր իրենց կովին մեռած տարին։ Նման
յատկանշական ծննդեան թուական մըն ալ‚
մինչեւ իր 100 տարեկանը ապրած ծանօթ
բարերար՝ Կարպիս Նազարեանինն էր։
Ան ծնած էր 24 Ապրիլ 1915-ին‚ Այնթապի մէջ։
Այսօր տարեդարձն է աշխարհի չորս ծագերուն ապրող գրեթէ բոլոր
հայերուն ալ ծանօթ բազմաբեղուն գրիչ՝ բժիշկ Թորոս Թորանեանին։ Իրմէ
անձնապէս իմացած ենք 29 Փետրուարին ծնողներու իւրայատկութեան եւ
նաեւ դժբախտութեան մասին‚ երբ իրենց տարեդարձը կը նշուի չորս տարին
անգամ մը։ Իր հաշիւով ան այսօր ոչ թէ 92‚ այլ 23 տարեկան է։
Կ՝իմանանք թէ վերջերս ունեցած է առողջական հարցեր։ Իրեն կը
մաղթենք քաջառողջութիւն‚ արեւշատութիւն եւ վերադարձ գրական բեղուն
աշխատանքի։
Կ՝արժէ այս առթիւ իրմէ խնդրել մատենագիտական վերջին ցանկը‚ որպէսզի
ճշդենք իր հեղինակութիւններուն‚ թարգմանութիւններուն եւ հրատարակած
գիրքերուն թուաքանակը։

Սրտի Խօսք Ընկերոջս՝
Մեծն Սամուէլ Կարապետեանի
Մարմնական Մահուան Առթիւ

27 Փետրուարի կէսին, անողոք հիւանդութեան դէմ ամիսներու պայքարէ
ետք այս աշխարհին հրաժեշտ տուաւ յուշարձանագէտ, անզուգական ընկեր,
գլխագիրով Հայ եւ Մարդ Սամուէլ Կարապետեանը: Միայն անոր մահէն
ետք տեղեկացայ, որ ընդամէնը 24 օր փոքր էր ինձմէ տարիքով: Սակայն,
կը խոստովանիմ, որ ան ոչ միայն ինձմէ, այլեւ շատ ու շատ տիտղոսակիր
եւ պաշտօնաւոր պատմաբաններէ մեծ էր եւ է՛ իր վաստակով եւ իր ձգած
ժառանգութեամբ:
Սամուէլը գիտական ոչ մէկ աստիճան ունէր, սակայն դոկտոր-փրոֆեսորակադեմիկոսներու հոյլեր կրնար իր մէկ գրպանին անկիւնը դնել: Իբրեւ
համեստագոյն անձնաւորութիւն, ան այդպէս չըրաւ, որովհետեւ թէ՛ այդպէս
ընել իր միտքին ծայրէն իսկ չէր անցըներ, թէ՛ ալ այդպիսի փուճ բաներով
մտածելու ԺԱՄԱՆԱԿ չունէր: Անոր տարերքը, ուշքն ու միտքը, կրնամ
ըսել՝ թթուածի՛նը հայկական ճարտարապետութիւնն էր: 1978-էն սկսեալ,
40 տարիէ աւելի, ան գրեթէ բառացիօրէն քար առ քար շրջեցաւ մեր
հայրենիքի բոլոր տարածքներուն մէջ, եւ ուր աչքին ինկաւ փշուր մը մեր
հարուստ ճարտարապետութենէն՝ նկարեց, նկարագրեց, չափագրեց,
տեսագրեց, մէկ խօսքով՝ փրկեց պատմութեան համար: Շնորհիւ Սամուէլի
այդ նուիրեալ աշխատանքին, այսօր հայկական բազմաթիւ յուշարձաններ,
որոնք գետնին հաւասարեցուած են Ատրպէյճանի, Հայաստանի գրաւեալ
արեւմտեան հատուածի ու այսօրուան Վրաստանի տարածքներուն մէջ,
իրենց կենսագրութիւնը կը շարունակեն՝ թէկուզ նկարներու, ֆիլմերու կամ
թուղթի վրայ նկարագրութիւններու ու չափագրումներու տեսքով:
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Թրքական Բարքեր

Կարօ Փայլան Պահանջած է «Կեաւուր» Բառին Համար Էրտողանին
Նախազգուշացում Տալ
Թուրքիոյ խորհրդարանի՝ Քրտական
Ժողովուրդներու դեմոկրատական
կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան միջնորդութիւն
ներկայացուցած է Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի նախագահութեան՝
Էրտողանին «կեաւուր» բառին
համար նախազգուշացում տալու
պահանջով։ Այս մասին կը հաղորդէ
Yerkir.am-ը՝ վկայակոչելով Evrensel.
net կայքը:
Երէկ, Թուրքիոյ իշխող Արդարութիւն եւ զարգացում կուսակցութեան
խորհրդարանական խմբակցութեան

ժողովին ժամանակ, Էրտողանը
յայտարարած էր,- «Դուք կրնաք
այս ազգը ցաւցնել՝ գողնալով
կեաւուրի (անհաւատի) թուրը, բայց
երբեք չէք կրնար կոտրել պայքարի
վճռականութիւնը»:
Փայլան կը նշէ, որ Էրտողանը թիրախաւորելով ոչ իսլամները, կը ցուցադրէ թշնամական եւ խտրական
վերաբերմունք, իսկ «կեաւուր» բառը
նուաստացնող, թշնամութիւն եւ
խտրականութիւն ընդգրկող բառ է:
«Անընդունելի է, որ երկրի նախագահն ու կուսակցութեան ղեկավարը,

թիրախաւորէ նաեւ քրիստոնէական
համայնքը, որուն անդամը կը համարուիմ նաեւ ես»,- նշած է Փայլան՝

պահանջելով նախազգուշացում տալ
երկրի առաջնորդին:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Պալատի Պատգամաւոր Ճուտի Չու Կոչ Կ՝ընէ 10
Միլիոն Տոլարի Օգնութիւն Յատկացնելու Արցախին
ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատի պատգամաւոր Ճուտի Չու կոչ
ըրած է Միացեալ Նահանգներուն
10 միլիոն տոլար տրամադրելու
Արցախին եւ դէմ արտայայտուած

է Արցախի մէջ ականազերծման
օգնութիւնը դադրեցնելու Պետական
բաժանմունքի ջանքերուն՝ ներկայացնելով իր ապացոյցները
Ներկայացուցիչներու պալատի
արտաքին
յատկացումներու
ենթայանձնաժողովին, որ 2021
ելեւմտական տարուան համար կը
պատրաստէ արտասահմանեան
օգնութեան մասին օրինագիծը: Այս
մասին կը հաղորդէ Armradio.am-ը։
«Քանի որ մնացած է առնուազն 1,7
միլիոն քառակուսի մեթր տարածք,

Գանատայի Խորհրդարանին Մէջ
Հնչած է Պաքուի Հայկական Ջարդերը
Դատապարտող Յայտարարութիւն
Գանատայի Համայնքներու պալատի
Ազատական
կուսակցութեան
պատգամաւոր, ծագումով լիբանանցի
Ֆայսալ էլ-Խուրի հանդէս եկած է
հերթական յայտարարութեամբ՝ ի
յիշատակ Պաքուի եւ Սումգայիթի
մէջ հայ բնակչութեան դէմ
իրականացուած ջարդերուն։ Այս
մասին կը հաղորդէ Armradio.am-ը։

Գիտութեան Ճամբով

Ամերիկահայ Նուպար Աֆէեանի
Ընկերութիւնը Ստեղծած է Քորոնա
Ժահրի Պատուաստանիւթ, Որ
Ուղարկուած է Փորձարկման
Moderna Therapeutics ընկերութիւնը,
որ կը գտնուի ԱՄՆ Մասաչուսէթս
նահանգին մէջ պատուաստանիւթը
ստեղծած է շատ կարճ ժամանակի
մէջ, 42 օրուան մէջ ստեղծուած է
ծինային նոր մեթոտով COVID 19
քորոնա ժահրի պատուաստանիւթ
եւ զայն ուղարկած են փորձարկելու:
Moderna Therapeutics-ի համահիմ-

նադիրն ու նախագահը ամերիկահայ
Նուպար Աֆէեանն է։
Առաջին նմուշները ուղարկուած
են ԱՄՆ Դիւրազգացութեան ու
վարակիչ
հիւանդութիւններու
ազգային հիմնարկ: Կը նշուի, որ
պատուաստանիւթի փորձարկումները պիտի սկսին Ապրիլին:

USAID-ը փաստօրէն կը դադրի
սատարելու այս ծրագիրին՝ գրեթէ
առանց պատճառի»,- ըսած է Չու:
Ան շարունակած է բացատրել,- «Այս
խնդրանքը 10 միլիոն ԱՄՆ տոլարի
համար, համեմատած Ատրպէյճանին ցուցաբերուող անվտանգութեան
աջակցութեան տեսքով 100 միլիոն
տոլարի հետ, կը խամրի, այնպէս
որ կրնանք վստահ ըլլալ, որ նիւթական դժուարութիւնները այստեղ
խոչընդոտ չեն հանդիսանար: Եւ
անիմաստ է ձգել ծրագիրը, որ,

USAID-ի գնահատականով, յաջող
էր, մինչդեռ մաքրելու համար այդքան
շատ տարածք մնացած է:
«Եթէ մենք անկեղծօրէն հաւատարիմ ըլլանք խաղաղութեան, ուստի
պէտք է աջակցինք 10 միլիոն տոլար
արժողութեամբ այս խնդրանքին,
որ թոյլ պիտի տայ կատարելու
աշխատանքը եւ հեռացնելու ականները, որոնք ամէն օր կը սպառնան Լեռնային Ղարաբաղի մէջ
խաղաղ բնակիչներու կեանքին»,եզրափակած է Չու:

Հայրենի Տուեալներ

2019-ին Արցախի Մէջ Տնտեսական Աշխուժութեան
Ցուցանիշը Կազմած է 127 %
Արցախի
Հանրապետութեան
Ազգային վիճակագրական ծառայութեան նախագահ Մանուշ Մինասեան այսօր կայացած մամուլի
ասուլիսին ընթացքին ամփոփած
է ԱՀ 2019 թուականի ընկերայինտնտեսական վիճակը: Այս մասին կը
հաղորդէ Artsakhpress.am-ը։
Մանուշ Մինասեան ըսած է, որ
Արցախի տնտեսութեան զարգացումը միշտ ալ ընթացած է առարկայական եւ ենթակայական գործօններով պայմանաւորուած որոշ
սահմանափակումներով:
«Այդուհանդերձ,
վերջին
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տարիներուն ընթացքին, հանրապետութեան մէջ արձանագրուած
է տարեկան միջին 10.4 % աճ:
Համախառն ներքին արդիւնքը
անուանական առումով աճած է
4.8 անգամ: Աճի այս ցուցանիշները
ձեռք բերուած են տնտեսութեան
հիմնական ճիւղերու մէջ արձանագրուած դրական տեղաշարժերու
հետեւանքով»,- նշած է Մ. Մինասեան:
Անոր խօսքով՝ 2019 Դեկտեմբերին տնտեսական աշխուժութեան
ցուցանիշը (ՏԱՑ), 2018-ի Դեկտեմբերի համեմատ, կազմած է 127 %,

2019 Նոյեմբերի համեմատ` 145.7 %,
իսկ 2019 Յունուար-Դեկտեմբերին
(աճողական)` 2018 Յունուար-Դեկտեմբերի համեմատ` 111.2 %: Անցեալ
տարի համախառն ներքին արդիւնքը
(ՀՆԱ) Արցախի մէջ կազմած է 342.5
միլիառ դրամ` 2018 310.3 միլիառ
դրամի փոխարէն:
«ՀՆԱ-ի յաւելաճի ընթացքը կազմած է 110.3 %: 2019-ին մէկ շունչին
հասնող ՀՆԱ-ն, ընթացիկ գիներով,
կազմած է 2307.6 հազ. դրամ, 4803.
ԱՄՆ տոլար կամ 4289.2 եւրօ` 2018-ի
2103.3 հազ. դրամի կամ 4354.7 ԱՄՆ
տոլարի եւ 3685.3 եւրոյի դիմաց:
ՀՆԱ-ի արձանագրուած 10.3 %
յաւելաճի ընթացքի 5.4 տոկոսային
կէտը ապահոված է առեւտուր եւ
ծառայութիւնները, 4.4 տոկոսային
կէտը՝ արդիւնաբերութիւնը, ներառեալ ուժանիւթը, 2.2 տոկոսային
կէտը` շինարարութիւնը»,- մանրամասնած է Մ. Մինասեան:
Մամուլի ասուլիսին ԱՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայութեան
խորհուրդի նախագահը պատասխանած է լրագրողներու կողմէ
բարձրացուած հարցերուն:
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Կ. Պոլսի Հայոց նորընտիր Պատրիարքը ժամանեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Փետրուարի 28-ի երեկոյեան Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածին ժամանեց Կ. Պոլսի Հայոց նորընտիր
Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանը։
Ամենապատիւ Պատրիարքին
ուղեկցում էին Կ. Պոլսի Հայոց
Պատրիարքութեան Կրօնական
ժողովի ատենապետ, Պատրիարքական Աթոռի լուսարարապետ
ու դիւանապետ Հոգեշնորհ Տ.
Թաթուլ ծայրագոյն վարդապետ
Անուշեանը, Արժանապատիւ Տ.
Տրդատ աւագ քահանայ Ուզունեանը եւ Տ. Շիրվան քահանայ
Միւրզեանը։
Այս առիթով Մայր Աթոռում տեղի
ունեցաւ «Հրաշափառի» արարողութիւն: Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի միաբանների թափօրով Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքն
առաջնորդուեց Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցի, ուր

կատարուեց գոհաբանական աղօթք։
Մայր Աթոռի լուսարարապետ
Գերաշնորհ Տ. Հովնան եպիսկոպոս Յակոբեանը, Մայր Աթոռի
միաբանութեան անունից ողջունելով Սահակ Պատրիարքին,
շնորհաւորեց նրան ընտրութեան
կապակցութեամբ։ Ապա Պոլսոյ
Պատրիարքն իր օրհնութիւնն ու
բարեմաղթանքները բերեց Սուրբ
Էջմիածնի միաբանութեանը։
Այնուհետեւ Վեհարանում նորընտիր Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանին եւ նրա շքախմբին ընդունեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը:
Ողջագուրումից յետոյ Նորին Սրբութիւնն իր ուրախութիւնը յայտնեց
երկար տարիներ անց Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարքութիւնում նոր
գահակալ ունենալու առիթով։ «Մենք
այս առիթով մեր սրտի ամենաջերմ
եւ լաւագոյն բարեմաղթանքներն
ենք բերում Ձեզ: Հայցում ենք, որ
Տէրն Իր շնորհներն առատօրէն հեղի
Ձեզ վրայ եւ պարգեւի ուժ ու կորով՝
իմաստութեամբ ու արդիւնաւոր
կերպով իրականացնելու Ձեր ծանր
պարտականութիւնները:
Գիտենք, որ այս տարիների
ընթացքում շատ աշխատանքներ,

որոնք իրենց լուծումը պէտք է
ստանային պատրիարքական հանգամանքի մէջ եղող անձի կողմից,
առկախ են մնացել եւ կարիք
ունեն կարգաւորման: Եւ Ձեր
Ամենապատուութիւնը, վստահ ենք,
եկեղեցականաց եւ աշխարհականաց դասի հետ համատեղ ամէն
ջանք ի գործ պիտի դնի, որպէսզի
այդ խնդիրները կարողանան լուծում ստանալ եւ Պատրիարքութիւնը շարունակի իր օգտաշատ
ծառայութիւնը Պոլսում եւ Թուրքիոյ
տարածքում ապրող հաւատաւոր
մեր զաւակների հոգեւոր կեանքի շինութեան եւ պայծառութեան
համար», - իր խօսքում նշեց Վեհափառ Հայրապետը:
Հայոց Հովուապետը նաեւ իր գնահատանքը յայտնեց նորընտիր Պատ-

րիարքին երկար տարիներ Մայր
Աթոռում նրա նուիրեալ ծառայութեան համար՝ յորդորելով վերջինիս
նոյն նախանձախնդրութեամբ եւ
անձնուրաց աշխատանքով զօրացնել եւ ծաղկեցնել Կ. Պոլսի Հայոց
Պատրիարքութեան նուիրական
Աթոռը։
Վեհափառ Հայրապետը քաղցրութեամբ վերյիշեց իր հովուապետական այցելութիւնը Կ. պոլսի Հայոց
Պատրիարքութիւն՝ արձանագրելով,
որ այնտեղ ականատեսն է դարձել
պոլսահայութեան ջերմութեանը,
սիրուն ու յարգանքին առ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածինը եւ Հայաստանը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մաղթեց,
որ Տիրոջ օրհնութիւնը հովանի լինի
Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքութեանը, նրա արժանընտիր գահակալին,
հոգեւոր ողջ դասին եւ հաւատացեալ
ժողովրդին:
Իր հերթին Սահակ Պատրիարքը
շնորհակալութիւն յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին ջերմ ընդունելութեան համար՝ փոխանցելով
պոլսահայութեան
որդիական
ողջոյններն ու յարգանքը: «Դուք միշտ
մեր աղօթքների մէջ էք: Մեր հայեացքը
միշտ ուղղուած է դէպի Սուրբ
Էջմիածին եւ մենք, յիշելով Սուրբ

Էջմիածինը եւ Ձեզ, զօրանում ենք,
մեր արմատներից ստանում ենք
մեր կեանքի աւիշը՝ գոյատեւելու
Սփիւռքի մէջ: Այս օրը ինձ համար
շատ թանկագին է. իմ կեանքի
շատ էական հանգրուանները Ձեզ
հետ եմ ապրել», - ասաց Նորին
Ամենապատուութիւնը՝ վերյիշելով
տարիների իր ծառայութիւնը Մայր

Աթոռում, Վեհափառի հայրական
խնամքի ներքոյ եւ դրանք նկատելով իր կեանքի ամենաարդիւնաբեր ժամանակաշրջանը:
Պատրիարք Հայրն իր խօսքում
անդրադարձ կատարեց նաեւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
եկեղեցաշէն գործունէութեանը եւ
Մայր Աթոռի պայծառութեանը՝
նշելով, որ երախտապարտ է
կատարուած աշխատանքների
համար: Վերջում Սահակ Պատրիարքը հայցեց Նորին Սրբութեան
աղօթքները՝ յայտնելով Վեհափառ Հայրապետին պոլսահայութեան հաւատարմութիւնը եւ իր
որդիական հնազանդութիւնը:
Առաջիկայ օրերին Ամենապատիւ
Սահակ Պատրիարքը նաեւ իր
մասնակցութիւնը կը բերի Մայր
Աթոռում գումարուելիք Գերագոյն
հոգեւոր խորհրդի ժողովին:
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Սերոբ Աբոյեան
Գիրքի Ու Մշակոյթի Մարդը
Մահուան Քառասունքին Առիթով

ԶԱՒԷՆ ՂԱՐԻՊԵԱՆ

Ս

երոբ Պապուճեան Աբոյեան քառասուն
օրեր առաջ մնաս բարով ըսաւ այս
աշխարհին, չորս հինգ տարիներ յիշողութեան կորուստի պատճառով լռակեաց
կեանքէ մը ետք:
Մեր շրջապատին մէջ մարդիկ մեզի հետ
կ’ապրին, կը գործեն, լաւին ու բարիին համար
կը պայքարին... ու յանկարծ կը դադրին
ըլլալէ: Որքան ալ ըսուի, թէ անփոխարինելի
մարդ չկայ, անպայմանօրէն այդպիսիներուն մեկնումով կը ստեղծուի դատարկութիւն մը, որ ո՛չ մէկ ձեւով կրնանք լեցնել:
Ամենադժուարը կ’ըլլայ, երբ շուրջդ կը դիտես
ու կ’անդրադառնաս, որ այդպիսի պարապութիւնները կը շատնան, որուն
համար միայն կրնանք ափսոսալ:
Սերոբը այս տեսակ մարդոցմէ էր: Կը վազէր, կը պայքարէր, կեանքի
յորձանուտին մաս կը կազմէր: Գիրք-գրականութիւն, պատմութիւն, մշակութային ձեռնարկներ, դասախօսութիւններ իր կեանքին մաս կը կազմէին
ու անոնցմով կ’ապրէր:
Քեսապցիի զաւակ, Սերոբ 1961-ին ՀԲԸՄ.ի- Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն շրջանաւարտ կ’ըլլայ, ապա Հայկազեան Գոլէճէն (այժմ
համալսարան) պատմութեան նիւթի Պսակաւոր արուեստից վկայականով
զինուած՝ կը նետուի կեանքի ասպարէզ :
Շրջան մը կ’ըլլայ Հայոց պատմութեան ուսուցիչ Արմէն Ղարիպի Նոր բարձրագոյն վարժարանին մէջ, ապա կը մտնէ գիրքերու աշխարհէն ներս: Նախ կը

պաշտօնավարէ Գէորգ Աճեմեանի գրատան մէջ, ապա կ’անցնի գիրքերու եւ
այլ հրատարակութիւններու տարածիչ Levant հաստատութիւն, ուր կը հիմնէ
եւ կը վարէ դասագիրքերու բաշխման բաժանմունքը, մինչեւ հանգստեան
կոչուիլը 2011- ին:
Սերոբին գործունէութիւնը կը տարածուէր զանազան հետաքրքրութիւններու շրջագիծէն ներս: Ան հաւատացողն էր Հ.Բ.Ը. Միութեան ազգային
գաղափարախօսութեան ու անոր կողքին էր միշտ: Զինք կը տեսնենք նաեւ
Սիմոն Սիմոնեանի «Սփիւռք» շաբաթաթերթէն ներս, իբրեւ օգնական եւ
յօդուածագիր: Հայոց վրայ գործադրուած ցեղասպանութեան 50-ամեակի
յուշատօնը նախապատրաստողներու եւ կազմակերպողներու մէջ կը
գտնենք զինք: 1987-ին, Մելգոնեանցի քանի մը ընկերներով կը հիմնուի
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Լիբանանի Սանուց միութիւնը որուն
ատենապետութիւնը կը վարէ մինչեւ 2002: Այդ շրջանին, իր գլխաւորած
վարչութիւնը կը կազմակերպէ մեծարանքի երեկոյներ, նուիրուած տասնեակ
մը մելգոնեանցի գրողներու եւ արուեստագէտներու: Մելգոնեանցի շուրջ
վաթսուն գրողներու գիրքերուն ցուցահանդէսը Պէյրութի մէջ տեղի կ’ունենայ
1991-ին «Զապէլ Մովսէսեան» սրահին մէջ, իսկ Կիպրոս՝ Մ.Կ. Հաստատութեան մէջ, 1996-ին: Շատերուս նման, դժբախտաբար ինք ալ ականատես
կ’ըլլայ իր սիրելի «Լուսոյ տաճար»ին վերջնական փակումին, երբ վարժարանը
կրթական եւ աշակերտութեան թիւի առումով բարձրագոյն մակարդակի
վրայ կը գտնուէր եւ ոչ մէկ նիւթական տագնապ ունէր: 1988-ին, զօրավար
Անդրանիկի մահուան 60-ամեակին առիթով, անոր նուիրուած ՀԲԸՄ–ՀԵԸ-ի
փառապանծ հանդիսութիւնը նախաձեռնող-կազմակերպողներէն մին էր:
1995 – 1999 Սերոբ մաս կը կազմէ ՀԲԸՄ-ի կրթական յանձնախումբին,
ճարտարապետ Մկրտիչ Պուլտուգեանի ատենապետութեան օրօք:
Սերոբ Աբոյեան 1969-ին կ’ամուսնանայ մելգոնեանցի ընկերուհիին՝ Ազատուհի Ճըղըլեանին հետ: Անոնք կ’ունենան երկու աղջիկ զաւակներ՝ Ցոլեր
եւ Նայիրի: Ցոլերը կ’ամուսնանայ Սերժ Փանոսեանին հետ եւ կ’ունենան
երկու մանչեր. անոնք ներկայիս կ’ապրին Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ: Իսկ Նայիրին
կ’ամուսնանայ Ռաֆֆի Պուչագճեանի հետ: AUB-էն շրջանաւարտ, Նայիրի
անգլերէն լեզու կը դասաւանդէ Պալամանտ համալսարանին մէջ:
Սերոբ Աբոյեան դժբախտութիւնը կ’ունենայ կանուխէն կորսնցնելու իր սիրելի
կողակիցը, որ կը մահանայ 2007-ին:
Սիրելի՛ Սերոբ, այս տողերը թող փունջ մը ծաղիկ ըլլան հեռաւոր Այնճարի
գերեզմանիդ վրայ:

					
Խուճապը Հայաստանի
Մէջ
Սկիզբը Էջ 03
Փողոցներուն մէջ շատցած են դիմակներ կրող մարդիկը, հակառակ այն
յայտարարութիւններուն, թէ սովորական դիմակը չի պաշտպաներ ժահրէն,
իսկ այն դիմակը, որ կը պաշտպանէ՝ թիւ 95-ն է, որ Հայաստանի մէջ չկայ,
աշխարհի մէջ ալ այդ դիմակի սակաւութիւն կայ:
Շատեր աշխատավայրերու, շուկաներու, դպրոցներու մէջ ճերմակ բարակ
դիմակներով կը պտտին: Իրադրութենէն մանաւանդ հաճոյք կը ստանան
դպրոցականները, որոնք խաղի վերածած են դիմակով դասի նստիլը,
յաճախ կը բացակային, պատճառաբանելով թոյլ հարբուխը կամ ուրիշէն
չվարակուելու վտանգը: Թեթեւ փռնգտոցն անգամ խուճապ կը յառաջացնէ:
Շաբաթավերջին համերգասրահին մէջ, համերգը չսկսած, քանի մը հոգի
փռնգտաց, ամբողջ դահլիճը 180 աստիճանով դարձաւ եւ նայեցաւ, թէ
ովքե՞ր են հիւանդները, բոլորին միտքին մէջ վստահ քորոնաժահրն էր, որ
Հայաստանի մէջ չկայ, բայց կա՛յ իր յարուցած տագնապին պատճառով:
Երթուղային հանրակառքին մէջ ամէն մարդ հայեացքով կ՚որսայ հիւանդ
ուղեւոր մը՝ անկէ հեռու նստելու համար: Երթուղայինները պզտիկ են,
մարդոց շփումը շատ մերձ է, իսկ հանրակառքին մէջ կը տիրէ կատարեալ
անմաքրութիւն, ուստի երթուղային հանրակառքը ինքնին սարսափ է, երբ
գիտես, որ աշխարհի մէջ «հնձող» ժահր մը կը պտտի: Երէկ երկու հոգի
փռնգտաց հանրակառքին մէջ, կին մը վարորդէն խնդրեց պատուհանները
բանալ: Կարծր այդ պատուհանները ձմրան ամիսներուն յատուկ կոճակներով
կը գոցուին եւ միայն վարորդը կրնայ բանալ: Միւս ուղեւորները դժգոհեցան
ըսելով՝ ձմրան քամիին եւ պաղին ի՞նչ պատուհան բանալ, այդ ալ վտանգաւոր
է: Վարորդը, մտիկ ընելով վիճաբանութիւնը, ելք մը գտաւ. «Աւելի լաւ է մէկ
հատ ծխեմ, վիրուսային չի մնար» ըսաւ: Բոլորը համաձայնեցան, ուրախացան, մինչ այդ ծխելը հանրակառքին մէջ մեծ աղմուկ կը հանէր: Ծուխը
շնչելով, մխիթարուած, ամէն մարդ տեղ հասաւ:
Անագորոն ահա այսպէս խառնած է մարդոց կեանքն ու հոգիները: Ամէնքս
առանց ժահրը կրելու ակամայ մասնակից ենք ժահրին զարգացումներուն
եւ ակնյայտ է, որ խուճապը աւելի է, քան՝ վտանգը: Այդ խուճապին մէջ է,
որ կը կորսուի կարեւոր տեղեկատուութիւնը: Շարունակ կը հաղորդուի
վարակին տարածման ու մահուան նոր դէպքերուն մասին, բայց կը շրջանցուի
այն փաստը, որ վարակի տարածման շարժունակութիւնը, վերջին երկու
շաբաթուան մէջ, նուազած է 4 անգամ, իսկ Յունուարի սկզբին համեմատ՝
17 անգամ: Ժահրը, անշուշտ, կը շարունակուի տարածուիլ, բայց՝ աւելի
դանդաղ: Այս մէկը կը նշանակէ, որ ժահրին դէմ պայքարը բաւական

արդիւնաւէտ է: Միանալով համաշխարհային պայքարին, Իրանը ստեղծած
է ժահրին առկայութիւնը ստուգող առաջին իրանական փորձականները:
Իրանը նոյնպէս ժահրին առումով վտանգաւոր գօտի նկատուած է, բայց
երկրին գիտական ողջ ներուժը լծուած է ժահրը սեփական միջոցներով
հսկելու գործին:
Համընդհանուր խուճապի ներքոյ անընդհատ կը հաղորդուի, թէ քանի՛
մարդ մահացած է, բայց նախ չի նշուիր այն, թէ որքա՛ն մարդ ապաքինած
եւ հիւանդանոցներէն տուն գացած է, իսկ ապաքինողներուն թիւը ինն
անգամ աւելի մեծ է եւ այդ թիւը օրէ օր կը մեծնայ: Խուճապը իր դերը կը
կատարէ եւ ամէն օր աւելի շատ մարդ իրազեկ կը դառնայ հիւանդութեան
մանրամասներուն, ատոր համեմատ՝ աւելի զգօն կ՚ըլլայ: Զգօնութիւնը եւ
հարցին գիտակից մօտենալը գործին կէսն է:
Հայ ժահրաբանները յայտարարած են, որ եթէ պահպանես անձնական
մաքրութիւնը եւ հեռու մնաս մարդկային կուտակումներէն, կոփես մարմինդ,
ինչու չէ՝ նաեւ միտքդ, քորոնան այնքան ալ սարսափելի չէ, իսկ վարակուելու պարագային, եթէ վարակակիրը պարբերական դարձած կամ ծանր
հիւանդութիւններ չունի եւ տարիքով մեծ չէ, ակնկալելի է լիովին բուժում:
Այս խորհուրդներն ու բացատրութիւնները լսելով թեթեւ շունչ կը քաշես,
բայց առանց յուզմունքի կարելի չէ կարդալ Չինաստանի մէջ ժահրին դէմ
պայքարողներուն մասին պատմուածները:
Ռուսական «Նովայա Կազեթա» («Նոր թերթ») պարբերականը յօդուած մը
տպագրեց, որ մարդկային շատ ցաւալի պատմութիւն մըն է: Յօդուածը կը
տեղեկացնէ, որ փետրուար 18-ին՝ քորոնաժահրէն մահացած է Չինաստանի
Ուհան քաղաքի կեդրոնական հիւանդանոցի ղեկավար Լիւ Չժիմինը: Անկէ
առաջ՝ փետրուար 7-ին մահացած էր անոր գործընկեր Լի Վենլեանը: Վենլեան
այն մարդն էր, որ առաջինը յայտնած էր նոր քորոնաժահրին տարածման
մասին: Կեանքէն հեռացած այս երկու բժիշկներն ալ վարակուած էին սուր
թոքաբորբով, երբ կը բուժէին ժահրը կրող հիւանդները: Ժահրի տարածման
սկիզբէն ի վեր հազարաւոր չինացի բժիշկներ այսօր փաստօրէն կ՚աշխատին
առանց հանգստեան օրերու եւ օգնելով վարակուածներուն իրենք զիրենք
կ՚ենթարկեն մահացու վտանգի:
Չինական Caixin Global պարբերականին մէջ հրապարակուած եւ ռուսերէնի
թարգմանուած այս նիւթին մէջ զրոյց կայ բժիշկ Պեն Չժիւնեմի հետ: Ան կը
գլխաւորէ Ուհանի համալսարանի Հարաւային կեդրոնական հիւանդանոցի
անյետաձգելի բուժօգնութեան բաժանմունքը:
Շար. Էջ 07
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Խուճապը Հայաստանի Մէջ
Շար. էջ 06-էն
Ահա ինչ կը պատմէ բժիշկը.
«…Բազմաթիւ այցելուներ չկարողացան մտնել
հիւանդանոց: Անոնք կը ճչային հիւանդանոցին
դիմաց: Հիւանդներէն մէկը նոյնիսկ ծունկի եկաւ իմ
ոտքերուս առջեւ, որպէսզի ընդունէի զայն: Սակայն
ես անզօր էի, քանի որ բոլոր մահճակալները
զբաղած էին: Ես կու լայի, երբ կը մերժէի զանոնք:
Հիմա իմ արցունքներս ցամքած են: Ես ուրիշ
միտքեր չունիմ, այժմ իմ միակ միտքս մարդկային
կեանքեր փրկելու համար ամէն ինչ ընելն է:
«Ինծի համար ամենատխուր դէպքը Հուանգանէն
եկած յղի կնոջ մը կ՚առնչուի: Ան շատ ծանր վիճակի
մէջ էր: Մէկ շաբթուան ընթացքին, հիւանդանոցի
մեր բաժանմունքին մէջ ան արդէն ծախսած էր
շուրջ 200 հազար եուան (39 հազար ամերիկեան
տոլար): Բուժման գումարը պարտքով վերցուցած էր իր ազգականներէն եւ ընկերներէն: Որոշ
գործողութիւններ կիրառելէ ետք անոր վիճակը
լաւացած էր եւ ան, հաւանաբար, կ՚ապրէր:
Բայց անոր ամուսինը կորսնցուցած էր յոյսը:
Կինը մահացաւ այն ժամանակ, երբ մենք բոլորս
յանձնուեցանք: Յաջորդ օրը կառավարութիւնը
յայտարարեց նոր քաղաքականութեան մասին,
որով կը նախատեսուէր անվճար բուժում բոլոր այն
անձերուն, որոնք վարակուած են քորոնաժահրով:
«Մեր նահանգի առողջապահութեան փոխնախարարներէն մին ինծի հետեւեալը պատմած է. Ուհանի եօթներորդ հիւանդանոցը
գործընկերային յարաբերութիւններու մէջ է
Հարաւային կեդրոնական հիւանդանոցին
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հետ: Փոխ-նախարարը գացած էր եօթներորդ
հիւանդանոց, որպէսզի օգնէ այնտեղի վերակենդանացման եւ սաստիկ բուժման բաժանմունքի
աշխատակիցներուն: Այնտեղ ան տեսած է, որ
բուժանձնակազմին երկու երրորդը ախտահարւած է: Բժիշկները այնտեղ «մերկ» կը վազէին,
քանի որ, պաշտպանիչ միջոցներու պակաս կար
եւ միեւնոյնն է, պիտի ախտահարուէին: Բայց այդ
մէկը չէր խանգարեր, որ շարունակեն աշխատիլ:
Այսպիսի հանգամանքները շատ կ՚ընկճեն մեր
բժիշկներն ու բուժքոյրերը:
«…Երբ ժահրով վարակուածը շնչահեղձ կ՚ըլլայ
եւ թոքերուն օդափոխումը կը դառնայ անբաւարար, մենք պէտք է կիրառենք փողակամուծում:
Ընթացակարգը վտանգաւոր է, քանի որ
հիւանդին քով կրնայ յառաջանալ փսխում
կամ լորձ: Հիւանդանոցին բուժանձնակազմը
մշտապէս վարակման վտանգի տակ է: Մենք
բժիշկներէն եւ հիւանդապահներէն խստօրէն
կը պահանջենք պահպանել անվտանգութեան
ամենաբարձր չափանիշները: Ամենամեծ հարցը, որուն մենք ներկայիս կը բախինք, պաշտպանական միջոցներու պակասն է: Վերակենդանացման եւ սաստիկ բուժման բաժանմունքի
անձնակազմին պաշտպանական միջոցներու
պահեստները սպառած են, հակառակ որ
հիւանդանոցը իր նախապատուութիւնը կու
տայ բուժանձնակազմի անվտանգութեան ապահովման եւ պաշտպանական միջոցներու մատակարարման»:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Սրտի Խօսք Ընկերոջս՝ Մեծն Սամուէլ
Կարապետեանի Մարմնական Մահուան Առթիւ
Սկիզբը Էջ 03
Մէկ անձ, որ կը կատարէր ակադեմական ամբողջ
հիմնարկի մը աշխատանքը եւ դեռ աւելին…
Հայկական ճարտարապետութեան աւելի նուիրեալ
«խենթ» մը ես չեմ գիտեր մեր ողջ պատմութեան
ընթացքին:
Սամուէլ Կարապետեանը կը գլխաւորէր Հայկական Ճարտարապետութիւնը Ուսումնասիրող
Կազմակերպութիւնը: Ան իր ետին կը ձգէ իր նման
նուիրեալներու խումբ մը, որ վստահաբար պիտի
շարունակէ իր ՄԵԾ ՈՒՍՈՒՑԻՉ-ին գործը:
ՀՃՈՒԿ-ի շրջանակին մէջ Սամուէլը իր աշխատակիցներուն հետ պատրաստեց եւ գիտական
հրատարակութեամբ լոյս ընծայեց շուրջ 25
հատորներ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը պարծանք
կարելի է համարել անվարան: Ան նաեւ եղաւ
հիմնադիրը, խմբագիրն ու հրատարակիչը
«Վարձք» հանդէսին, որ նոյնպէս նուիրուած էր
հայկական ճարտարապետութեան, մեծ մասամբ՝
հարեւան երկիրներու մէջ հայոց կոթողներու
վերացման բացայայտումներուն՝ անհերքելի
ապացոյցներով:
Սամուէլ Կարապետեանը նաեւ մշակութաբան էր,
հայոց լեզուի աննկուն պաշտպան: Ուր հայոց լեզուի
նկատմամբ ոտնձգութիւն կար՝ հոն էր Սամուէլը՝
մինչեւ վերջ պայքարելու իր անյողդողդ կամքով:
Իր համար, հայոց լեզուն ու հայոց հայրենիքը
հոմանիշներ էին:
Սամուէլը անդադար կը կրկնէր հայ նոր սերունդը
ազնուացնելու եւ զայն Հայրենիքին կապելու իր
ուղեցոյցը. «Եթէ հայրենիքդ ճանաչես՝ նրան
անպայման կը սիրես, իսկ եթէ սիրես՝ նրան
տիրութի՛ւն կ’անես»: Ան կ’առաջարկէր, որ

դպրոցներու պատասխանատուները աշակերտները պարբերաբար տանին Հայրենիքի այս կամ
այն անկիւնը, ուր երեխաներն ու պատանիները
տեսնելով բնութեան գեղեցկութիւնը եւ իրենց
նախնիներուն կերտած հրաշք կոթողները, կը
սիրեն զանոնք, եւ հետագային անպայման կը
գուրգուրան անոնց վրայ: «Ճանաչել, սիրել, տիրել».
ա՛յս էր հայրենասիրութեան ու հայրենատիրութեան սամուէլեան խտացուած բանաձեւը:
Սամուէլը եղաւ նաեւ 2018-ի վերջին նախաձեռնուած «Համահայկական Ազգային Համաձայնութիւն» հասարակական-քաղաքական շարժումի համահիմնադիրներէն: Շուրջ երկվեցեակ
մը չվարկաբեկուած մտաւորականներու հետ
միասին կ’աշխատէինք իրականացնել Հ. Ա. Հ.-ի
հիմնական նպատակը՝ «Ազգային պետութիւն՝
ազգային գաղափարաբանութեամբ»: Ցաւօք,
հիւանդութեան պատճառով, ան վերջին ամիսներուն չէր կրնար աշխոյժ մասնակցութիւն ունենալ Հ. Ա. Հ.ի բազմաբնոյթ գործունէութեան,
սակայն հոգիով-սիրտով մեզի հետ էր:
Սամուէլ Կարապետեանի մահը այն կորուստներէն
է, որու համար համոզուած կ’ըսենք՝ անփոխարինելի կորուստ:
Այսօր Սամուէլ Կարապետեանը մեզմէ կը հեռանայ, սակայն մարմնապէս միայն: Սամուէլին
նմանները յաւերժի ճամփորդ են՝ զիրենք ծնած
հայ ազգին նման:
Հայրենի հողը թեթեւ գայ վրա՛դ, սիրելի՛ ընկեր:
Քեզ շա՜տ պիտի կարօտնանք...
Սգաւոր ընկերդ՝
Գէորգ Եազըճեան

Դու Վայրի Ժայռի Ծայրին
Դու վայրի ժայռի ծայրին
Քմահաճ կակաչ լինես,
Ես նայեմ, նայեմ վերից
Ու քեզնից կարոտ մնամ:
Դու խորունկ խորունկ ձորում
Ինձ կանչող կարկաչ լինես,
Ես անզօր նայեմ վերից
Ու քեզնից ծարաւ գնամ:
Դու ծաւի ծովի ծոցում
Մարգարիտ քարը լինես,
Ես անյոյս նայեմ ափից
Ու քեզնից անհաս մնամ.
Դու յաւերժ մօտ ու հեռու՝
Մեր Մասիս սարը լինես
Ես նայեմ, այրուեմ անվերջ
Ու քեզնից անհաս մնամ...
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

29

2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ

ՇԱՀԷՆ ԱՍԼԱՆԵԱՆ
(1948)
«Յիմարութիւն»

Շբթ
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ՄԱՀԱԶԴ

Îàâ

Ազգային իշխանութիւնը կը գուժէ
Երեսփոխանական ժողովի, Ազգային վարչութեան եւ Տնտեսական
խորհուրդի աշխատանքներուն մէջ երկար տարիներու վաստակ
ունեցող անդամ

Տարեկան Կոչ
Զուարթնոց Կեդրոնի

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի,
27 փետրուար 2020-ին։

«Յատուկ խնամքի կարօտ» մեր քոյրերն ու եղբայրները, թէեւ երբեմն
արտաքնապէս տարբեր՝ սակայն կը զգանք թէ իրենց ժպիտով եւ
սրտակցութեամբ լիովին հարազատ են մեր բոլորին:
Արդարեւ, որքան ճշմարիտ է այն իրողութիւնը թէ՝ «Արտաքինով՝
բոլորս տարբեր ենք, բայց ներքնապէս մեր բոլորին մէջ, սիրոյ կարօտ,
միեւնոյն սիրտը կը բաբախէ:»
Փետրուար 2019-ին հանրային առողջապահութեան եւ ընկերային
աշխատանքի նորութիւններ հրամցնող ֆրանսական հրատարակչատուն մը (https://www.presses.ehesp.fr) հանրութեան ներկայացուցած է
«Restaurants extraordinaires» «Արտակարգ ճաշարաններ» գիրքը, ուր
կը դրուատէ ճաշարաններու մէջ աշխատող յատուկ կարիքներ ունեցող
անհատներու յաջող փորձառութիւնները: Փարիզի մէջ, «Զուարթ»
(https://www.cafejoyeux.com) ճաշարաններու ընտանիքը, մարզելէ
ետք, աշխատանք կը հայթայթէ Տարբեր Կարողութիւններով օժտուած
մեր քոյր-եղբայրներուն: Անոնք ծառայութեան մի միայն մէկ եղանակ
սորված են եւ ի գործ կը դնեն՝ «Սրտով սպասարկել»ը:
2020-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, հետեւելով Վերջին Ընթրիքին ընթացքին Քրիստոսի պատուէրին ՝ «Սիրեցէք զիրար
ինչպէս Ես ձեզ սիրեցի» Յովհ. 13:34, եղբայրական սիրով, մեզ կը
հրաւիրէ մեր առօրեայ փոխյարաբերութիւններուն մէջ արժանավայել
յարգանք, նկատողութիւն, դաստիարակութիւն եւ աշխատանք
տրամադրել մեր յատուկ եւ զանազան տաղանդներով օժտուած
հարազատներուն:
«ՄԱՐՏ 1, 2020»-ի առիթով, «Զուարթնոց Յատուկ Դաստիարակութեան
Կեդրոնը» հարուստ իր 33 տարիներու փորձառութեամբ, յատկապէս
վայելելով մեծ թէ փոքր հայորդիներու սրտակից գործակցութիւնը եւ
ներդրումը, կը հրաւիրէ մեր վարժարաններու սաները, ուսուցիչները
եւ սիրեցեալ ժողովուրդը ծանօթանալու իր վերանորոգկեդրոնին:
Յ.Գ. Կը խնդրուի նկատի ունենալ թէ Այցելութեան համար Ժամադրութիւնը անհրաժեշտ է:
Հասցէ- Պուրճ Համուտ, Նոր Սիս, Նախկին Աքսոր Գասարճեան
մանկապարտէզի կառոյց, Ս. Սարգիս Եկեղեցիի կից: Հեռաձայն 01/26
11 15:
Մեր Տէրոջ Սէրը բոլորիս եւ Լիբանանի պահապան՝
Ռաքել Քէչէճեան-Շիտիաք		
Վարդի Օհանեան-Գէորգեան
Ա.պետ Լիբ. Հայ Համայնքի		
Տնօրէն Զուարթնոց Կեդրոնի
Ընկերային Ծառայողներու Միութեան
Պէյրութ, 25 Փետրուար 2020

Մարտ 1, 2020

ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՄԷՆԵԱՆԻ

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՄԱՀԱԶԴ
Տիար Վիգէն Արմէնեան
Տիար Սեւակ Արմէնեան
Տիկին Միրէյ Մաւիլեան
Տէր եւ տիկին Օհան Արմէնեան եւ դուստրերը՝ Կարին եւ Փաթիլ եւ
ընտանիքներ
Տէր եւ տիկին Ատրուշան Արմէնեան եւ դուստրերը՝ Հերա եւ Գառնի
Տէր եւ տիկին Բարսեղ Արմէնեան
Տէր եւ տիկին Կարօ Արմէնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յարութիւն Արմէնեան եւ զաւակը
Տիկին Հայկօ Արմէնեան- Մուրատեան
Տէր եւ տիկին Պերճ Արմէնեան եւ դուստրերը
Արմէնեան, Շեքէրճեան, Պաղտիկեան, Գութնունեան, Պալըքճեան,
Պաղտասարեան, Սիմոնեան, Մատուրեան, Գարակէօզեան, Թերճանեան, Թեճիրեան եւ Հիւսենճեան ընտանիքներ եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, եղբօր, հօրեղբօր, եղբօրորդիին եւ
հարազատին՝

ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՄԷՆԵԱՆ-ի

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 27 փետրուար 2020-ին,
երեկոյեան ժամը 10։30-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր`
շաբաթ, 29 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Ս. Գրիգոր
լուսաւորիչ Մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին
մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 8:00, իսկ կիրակի, 1 մարտին, կէսօրէ
առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:
ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել
Համազգայինի «Լ. Շանթ» կեդրոնի «Գ. եւ Հ. Արմէնեան» սրահի
բարեզարդման։ Միացեալ Նահանգներու պարագային նուիրատուութիւնները կատարել հետեւեալ հասցէին՝ St.Garabed Armenian
Apostolic Church 2054 East Desert Inn Road Las Vegas, NV 89169, USA։

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
28.02.2020թ.

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Սերոբ Յովսէփ Պապուճեանի մահուան քառասունքին առիթով
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 1
Մարտ 2020ին, Էշրէֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցուոյ մէջ, յաւարտ
Ս. Պատարագի:

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

ՀՀՀ Լիբանանի տեղական մարմնի ատենապետ
ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՄԷՆԵԱՆԻ ընտանիքին,
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի
գործադիր վարչութեան և անձամբ իմ անունից
անկեղծ ցաւակցութիւններ եմ ուղղում մեր գործընկեր,
Լիբանանի տեղական մարմնի ատենապետ Սարգիս Արմէնեանի
անժամանակ մահուան կապակցությամբ:
Այս տխուր պահին հիմնադրամն իր կարեկցանքը և ցաւակցութիւնն
է ուղղում հանգուցեալի բոլոր հարազատներին, մտերիմներին և
Լիբանանի մարմնի վարչութեանը:
Թող հողը թեթև լինի նրա շիրիմին:
ՀԱՅԿԱԿ ԱՐՇԱՄԵԱՆ
Գործադիր ՏնօրԷն

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

