
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը տեղեկացնէ, որ անձնակազմի 
մէջ նոր պսակաձեւ  ժահրի ներթափանցումը կանխարգիելու նպատակով 
զինուած ուժերուն մէջ կ՛իրականացուին շարք մը ժամանակաւոր քայլեր:
Օրինակ՝ ռազմաբժշկական հաստատութիւններու մէջ անցագրային խիստ 
կարգը սահմանունած է, մուտքը կը թոյլատրուի միայն հսկիչ անցագրա-
յին կէտերին վրայ ջերմութիւնը չափելէն ետք` բժշկական պաշտպանիչ 
դիմակներով:
Դադրած է նաեւ հետազօտման եւ բժշկական օգնութեան կարիք ունեցող 
զինծառայողներու ընտանիքներու անդամներուն, երկարամեայ ծառայու-
թեան եւ հաշմանդամութեան զինուորական կենսաթոշակ ստացող նախկին 
զինծառայողներու, ինչպէս նաեւ մարտական գործողութիւններու մաս-
նակիցներու եւ այլ շահառուներու բժշկական օգնութեան ու սպասարկման 
կազմակերպումը:
Պետութեան կողմէ երաշխաւորուած անվճար եւ արտօնեալ պայմաննե-
րով բժշկական օգնութեան ու սպասարկման ուղեգիրներու տրամադրումը 
կ՛իրականացուի հսկիչ-անցագրային կէտերէ` բացառելով վերջիններուս 
մուտքը ստորաբաժանումներու տարածք:
Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներուն արձակուրդ կը տրա-
մադրուի օրէնքով նախատեսուած յատուկ պարագաներու միայն:
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Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան Ընտանիք Դարձեալ 
Կ’օժանդակեն 500 Հայ Ընտանիքներու

Ազգային բարերար տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան ընտանիք 
վերստին մեծագումար օժանդակութիւն կը տրամադրեն լիբանանահայ 
կարիքաւոր ընտանիքներու, արձագանգելով ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհա-
փառ հայրապետի յորդորին՝ «Հայրական կոչ կ’ուղղենք լիբանանահայ 
ունեւորներուն, որ մարդկային ու ազգային պարտականութիւն նկատեն 
ներկայ դժուար կացութեան մէջ օգտակար հանդիսանալ կարիքաւոր 
ընտանիքներուն»։ Առ այդ այս հանգրուանին եւս Ալեքքօ եւ Անի Պէզի-
քեան ընտանիքը 125 միլիոն լիբանանեան ոսկի կը նուիրեն Լիբանանի 
տարբեր շրջաններու մէջ ապրող 500 կարիքաւոր ընտանիքներու, 
իւրաքաչիւր ընտանիքին յատկացնելով 250 հազար լիբ. ոսկի։ Բարերար 
ընտանիքին նուիրած 125 միլիոն լիբանանեան ոսկին հետեւեալ ձեւով 
պիտի յատկացուի լիբանանահայ համայնքի երեք յարանուանական 
կեդրոններուն. 
• 75 միլիոն լիբ. ոսկի՝  Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային Առաջնորդարանին 
• 25 միլիոն լիբ. ոսկի՝ Հայ կաթողիկէ Պատրիարքարանին 
• 25 միլիոն լիբ. ոսկի՝ Հայ Աւետարանական համայնք Լիբանանի 

կեդրոնին։ 
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ազնիւ բարերարներուն եւ կը մաղթենք, 
որ այլ հայորդիներ եւս հետեւին անոնց բարի օրինակին։

Լիբանանի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Դիւան 
Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարան 

Մ.Ա. Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Կեդր. Մարմին 
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Հարիւրաւոր Բողոքարարներ Երէկ Փողոց Իջան 
Պահանջելով Կանխահաս Ընտրութիւններ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Բանակին Մէջ Կ՛իրականացուին 
Կանխարգելիչ Քայլեր

21 Դրամատուներու Ունեցուածքները «Սառեցուելու» 
Որոշում Հրապարակուեցաւ 

Չձեռնուիլ, Չողջագուրուիլ Եւ Իրար Չմօտենալ 
Պատարագի Ժամանակ. Մարոնի Կրօնաւորներուն 

Խորհուրդը
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Հարիւրաւոր բողոքարարներ երէկ հաւաքուեցան Անթիլիասի մէջ եւ Պէյրութի 
Համրա փողոցին վրայ: Անոնք պահանջեցին խորհրդարանական կանխահաս 
ընտրութիւններ: 
«Վստահութիւն Չկայ» ընդհանուր լոզունգով անոնք շրջեցան փողոցները:
Համրա փողոցին վրայ ցուցարարները հաւաքուեցան Լիբանանի Կեդրոնա-
կան դրամատան դիմաց բողոքելու անոր ունեցած դերին դէմ, որ ըստ իրենց 
Լիբանանի տնտեսական կացութիւնը հասցուց անելի:

Ֆինանսական Հարցերու պետական 
ընդհանուր դատախազ՝ Ալի Իպրա-
հիմ երէկ որոշում մը հրապարակեց 
«սառեցնելու լիբանանեան 21 դրա-
մատուներու ունեցուածքներ ցնոր տնօ-
րինում: Որոշումը կ՛արգիլէ ցանկին 
վրայ գտնուող դրամատուներուն ու 
անոնց տէրերուն իրենց ունեցուածք-
ները ծախելու:
Այս որոշումը կապ ունի դրամատուներուն ֆինանսական դժուարութիւննե-
րուն հետ: Դրամատուներու խորհուրդը ուժգին հակադարձեց այս որոշումին 
դէմ եւ գործադուլով սպառնաց: Կ՛ակնկալուի, որ դատախազը իր որոշումը 
յետս քաշէ յառաջիկայ ժամերուն:

Պքէրքէի մէջ գումարուած ժողովի աւարտին Մարոնի համայնքի կղերական-
ները    կարեւոր  խորհուրդներ տուած են     քրիստոնեայ  հաւատացեալներուն։
  Անոնք նշած են, որ պսակաձեւ ժահրին հետեւանքով ստեղծուած իրավիճակը  
կ՚ենթադրէ  յատուկ քայլեր  ձեռնարկել   ձեւով մը  պայքարելու համար այդ  
վտանգաւոր  վարակի  տարածման   դէմ։
Այդ առումով անոնք նշած են, որ Մարոնի եկեղեցին պիտի չդադրեցնէ  
իր  կրօնական արարողութիւնները, բայց եւ այնպէս ճիշդ կը համարէ, որ   
եկեղեցի մուտք  գործողներ  հեռու մնան իրարմէ, ինչպէս նաեւ խուսափին 
իրար  հետ ձեռնուելէ կամ  ողջագուրուելէ։
Նշենք, որ Լիբանանի մէջ  պսակաւոր ժահրով վարակուածներուն թիւը  երէկ  
հասաւ  16-ի երբ պարագայ մը եւս աւելցաւ երէկ։
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Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան 
Կրօնական Ժողովի Նիստ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Այսօր՝ Չորեքշաբթի, 4 Մարտ 
2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին նախագահու-
թեամբ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Ազգային 
Կեդրոնական Վարչութեան Կրօ-
նական Ժողովի հանդիպումը տեղի 
ունեցաւ: Հանդիպումին ներկայ 
էին ժողովի համա-ատենապետ-
ներ Գերշ. Տ. Օշական Արք. 

Չօլոյեան եւ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. 
Ալեէմէզեան եւ ժողովի վանաբնակ 
անդամները:
Նիստի ընթացքին քննարկուեցան 
ծիսական, միջ-եկեղեցական, հրա-
տարակչական եւ դաստիարակչա-
կան բնոյթ ունեցող շարք մը հարցեր 
եւ առնուեցան համապատասխան 
որոշումներ:

Մարտ 9-10-ին Երեւանի Մէջ Ջերմաստիճանը Պիտի Հասնի +21-ի

Ծեծկռտուք Թուրքիոյ Խորհրդարանին Մէջ

«Թոքիօ-2020» Ողիմպիական Խաղերը՝ 
Առանց Հանդիսատեսներու

Ափրիկէի հիւսիսային շրջաններէն 
արեւադարձային տաք օդային 
հոսանքներու ներթափանցումով, 
Մարտ 8-10-ին օդի ջերմաստիճանը 
հանրապետութեան ողջ տարած-
քին աստիճանաբար պիտի բարձ-

Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ 
ծեծկռտուք սկսած է, երբ հիմ-
նական ընդդիմադիր Ժողովրդա-
հանրապետական կուսակցութեան 
խմբակցութեան ղեկավարի տեղա-
կալ Էնկին Օզկոչը մեղադրանքներ 
հնչեցուցած է երկրի նախագահ 
Ռեճէպ Թայէպ էրտողանի հասցէին, 
կը յայտնէ «Արեւելք»ը վկայակոչելով 
«ՌԻԱ Նովոստի»ն։
Օզկոչը պատասխանած է Էրտողանի 
մեղադրանքներուն ԺՀԿ ղեկավար 
Քեմալ Քիլիչտարօղլուի հասցէին, 
որուն նախագահը դաւաճան 
անուանած է՝ ի պատասխան Սու-
րիոյ նախագահ Պաշար Ասատի 
հետ բանակցութիւններ սկսելու 
անոր առաջարկին։ Ընդդիմադիր 

Անգլիական «Տէյլի Մէյլ» հանրածա-
նօթ օրաթերթին համաձայն, «Թոքիօ-
2020»ի ամառնային ողիմպիականի 
խաղերը կրնան կատարուիլ առանց 
հանդիսատեսներու՝ Քորոնաժահրին 
պատճառով: 
Նշուեցաւ, որ կը քննարկուի այդ 
խաղերուն ժամկէտները փոփո-
խութեան ենթարկելու եւ ուղղա-
կիօրէն պատկերասփռելու հարցը:

րանայ եւս 4-5 աստիճանով: Այս 
մասին կը յայտնէ  ՀՀ ԱԻՆ օդե-
րեւութաբանութեան կեդրոնի պետ 
Գագիկ Սուրէնեան:
«Ամենաբարձր ջերմաստիճանները 
պիտի արձանագորւին Մարտ 9-10-

պատգամաւորն իր հերթին Էրտողա-
նը մեղադրած է թուրք զինուորներու 
մասին խօսե-լու ժամանակ «kelle» 
(մեռած մարմնի կոպիտ անուանում) 
բառի գործածութեան համար, ինչ-
պէս նաեւ դաւաճան անուանած է 
Էրտողանը։
Այս յայտարարութիւնը կտրուկ արձա-
գանգ առաջացուցած է ԱԶԿ իշխող 
խմբակցութեան պատգամաւորներու 
մօտ, որոնք սկիզբը վիճաբանութիւն 
սկսած են, այնուհետեւ անցած են 
ձեռնամարտի ընդդիմադիրներու 
հետ։ Ծեծկռտուքին մասնակցած են 
երկու կուսակցութիւններու քանի 
մը տասնեակ պատգամաւորներ։ 
Խորհրդարանի նիստն ընդհատած 
են։

Մինչեւ երէկ Ճաբոնի մէջ այդ 
հիւանդութեան պատճառով մահա-
ցած է 12 անձ, մինչ 961 անձեր 
Քորոնայով վարակուած են:
Միւս կողմէ, այս խաղերը պիտի 
սկսին 24 յուլիսին եւ աւարտին՝ 9 
Օգոստոսին: Անոնց պիտի մաս-
նակցին 206 երկիրներէ շուրջ 11 
հազար մարզիկներ:

ին, Սիւնիքի եւ Տաւուշի հովիտնե-
րուն մէջ` հասնելով +20...+24, Արա-
րատեան դաշտին եւ Երեւանի մէջ` 
+20...+21 աստիճանի:
Եթէ վերջին 3 օրերուն հանրապե-
տութեան տարածքին օդի ջեր-

մաստիճանը բնականէն բարձր է 
4-6 աստիճանով, ապա արդէն Մարտ 
9-10-ին այն բնականէն բարձր պիտի 
ըլլայ 8-10 աստիճանով»,- գրած է աա 
ֆէյսպուքի իր էջին վրայ:
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ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

Սեղանէն քիչ անդին առատ լոյսերու տակ , պարուհի մը նուագածուներու 
արեւելեան եղանակներէ գինովցած, ծեքծեքուն շարժումներով կը 
կոտրտուէր եւ ինքզինք մոռցած` ներկաները կը զուարճացնէր...:

Ծափերու աղմուկին մէջ ան կ’անցնէր հրաւիրեալէ հրաւիրեալ, եւ անոնց 
առջեւ վաւաշոտ պարը շարունակելով, կը թոյլատրէր որ հրաւիրեալները 
իրենց ձեռքով, դրամական վարձատրութիւն մը զետեղէին իր լանջակալին մէջ:
Այդ պահուն նուագը յանկարծ կը դադրէր, եւ վարձատրութիւն տուողը 
ազգականներու, բարեկամներու, կամ նոյնիսկ հեռաւոր ծանօթներու հաս-
ցէին, բարեմաղթութիւններու երկար ցանկ մը կը բանար...: Ներկաներէն 
շատեր չափազանց խանդավառուած, կ’ընկերանային, եւ իրենց կողմէ ալ 
բարեմաղթութիւններու քանակը հազար անգամ աւելցնելով,
- Ա՛լֆ մարրա կը պոռային մօտէն ու հեռուէն:
Ուրախութիւնը այն գիշեր կատարեալ էր, եւ հրաւիրեալներուն մօտ բան 
չէր պակսեր :
Կերուխումի սեղանը իսկապէս առատ էր:
Սապրին եւ իր կինը ամէնուն նայելով կը ժպտային: Կը զգային որ ներկաները 
բոլորն ալ գոհ էին:
Սեղանէն անդին, պարուհին նուագի դարձուածքներու անկիւններու վրայ, 
ետեւ ծռած մարմինով կը գալարուէր ...
Ես այն գիշեր դեռ հազիւ տասնմէկ կամ տասներկու տարեկան տղայ էի, 
բայց տեսած պարուհիս եւ իր պարը, երկար ատեն յիշեցի ու շուտ չմոռցայ:
Մթնոլորտը Սապրիին տան մէջ , կահաւորումով Միջին Արեւելեան էր, եւ 
այդ վայրկեանին կերուխումով, պարով եւ նուագով ալ տաքցած էր, բայց 
հարսնիքը իր գագաթնակէտին հասնելու դեռ շատ ժամանակ կար:
Սակայն մայրս խորհելով որ դրացիական պարտականութեան մասը արդէն 
կատարած էր, եւ մեր հոն մնալը աւելորդ էր այլեւս, տուեալ ժամու մը
- Քալեցէ՛ք տուն դառնանք,- ըսաւ ամէնուս...
Հարսնիքը մեզի համար կէս մնաց...
Անկէ վերջ օրերը վազեցին, եւ արդէն մօտաւորապէս երկու շաբաթներ 
անցած էին այն գիշերուընէ, երբ պրն Մարտիրոսը մեր տունը հիւր եկաւ:
Պատշգամին մէջ գիշեր էր, աստղազարդ եւ հանդարտ գիշեր:
Աթոռին մէջ նստած` պրն Մարտիրոսը ոտքը ոտքին վրայ նետեց, եւ խօսակ-
ցութիւն մը սկսելու համար,
- Է՛հ, Սապրին ալ ամուսնացաւ,- ըսաւ:
- Սապրի՜ն...
- Պարուհի՜ն...
Վայրկենաբար անոր հեշտասէր պարերը աչքիս առջեւ եկան, սակայն 
յիշածներս մէջս պահեցի, դէմքէս յայտնի չըրի եւ մէկուն ալ բան չըսի: 
Ուրիշներու համար կարեւոր չէին անոնք...
Պատշգամին մէջ դէմ դիմաց եւ քով քովի, խօսքէ խօսք ցատկեցինք եւ 
զանազան նիւթերէ անցնելէ վերջ, մտանք ազգային-քաղաքական, հին ու 
նոր հարցերու մէջ:
Քառասունական թուականներու երկրորդ կէսերուն, Եգիպտոսէն Հայաստան 
ներգաղթելու շարժում մը, հայրենիքի վերաբերմամբ խանդավառ մթնոլորտ 
ստեղծած էր գաղութէն ներս: Երկրորդ եւ վերջին խումբի մեկնելէն ետք, 
անցած էին այն ատեն երկու կամ երեք տարիներ, եւ հակառակ հոնկէ 
ստացուած աննպաստ լուրերու, սկիզբի խանդավառութիւնը դեռ չէր մարած:
Քոյրս անսակարկ հայրենասէր էր եւ Հայաստանի ամեն ինչով հիւանդ ըսուելու 
աստիճան ոգեւորուածներէն էր: Ընթերցասէր ալ էր: Ձեռքը անցած բոլոր 
գիրքերը անյագօրէն կը կարդար եւ վերջաւորութեան, իր գաղափարները 
համոզուած ձեւով կը պաշտպանէր ու անոնց համար ալ ոգի ի բռին կը 
կռուէր ...
Գարնան զով օդին, հայրենասիրական ըմբռնումներով քրոջս եւ մեր տան 
հիւրին միջեւ, այն գիշեր, հայրենիքի քաղաքական անցած դէպքերու մասին, 
անսպասելիօրէն վիճաբանութիւն մը ծայր տուաւ:
Քոյրս Ալեքսանդրապոլի դաշինքի մասին խօսք բացաւ, պրն Մարտիրոսն ալ 
Կարսի դաշնագիրը յիշեց ու հակադարձեց, եւ երկուքին միջեւ վիճաբանութիւնը 
երթալով սաստկացաւ:
Ես չհասկցած մտիկ կ’ընէի:
- Ի՞նչ էին Կարսի եւ Ալեքսանդրապոլի դաշնագրերը ,չէի գիտեր եւ աթոռիս 
վրայ նստած՝
- Ի՞նչ պատճառաւ քոյրս մեր տան հիւրին հետ դաշնագրերու համար այսքան 
կը կռուի ,-հարց կու տայի ինքզինքիս:
Ես կը զգայի թէ լաւ չէր հիւրի հետ կռուիլը, բայց միեւնոյն ժամանակ մէջէս 
կը փափաքէի, որ վերջաւորութեան քոյրս ըլլար յաղթող կողմը...
Փողոցին մէջ Ֆոլլա ծաղիկ ծախող տղաք կ’անցնէին, եւ անոնց ձայները 
ճերմակ ծաղիկներուն անուշ հոտին հետ մինչեւ պատշգամ կը հասնէին ...:
Գարուն էր, ճերմակ յասմիկներու ատեն էր:
Որոշ ատեն մը վերջ, պրն Մարտիրոսը դադրեցուց վէճը, եւ ձայնին մէջ 

հաշտարար շեշտ մը դնելով,
- Վարդուհի՛, հիմա մեզի աղուոր երգ մը երգէ մտիկ ընենք 
,-ըսաւ:
Իր այս խնդրանքը նորութիւն չէր քրոջս համար: Ամեն 
անգամ որ մեր տունը գար, պրն Մարտիրոսը քրոջմէս կը 
խնդրէր որ «երգ մը երգէ որպէսզի մտիկ ընէ»:
Քոյրս գոց գիտեր մեր գիշերուայ հիւրին նախասիրած 
երգերը, բայց կարծեմ քաղաքավար գտնուելու համար,
- Շատ լաւ, բայց ո՞ր երգը կ’ուզէք ,-հարցուց:
- Հովիւ աղջկան երգը-, անմիջապէս պատասխանեց մեր 
դրացի հիւրը:
Այդ երգը թրքերէն էր, եւ քոյրս ուրիշ շատ երգերու պէս, 
թրքախօս հօրաքրոջմէս սորված էր: Ան սիրային էր, 
ցաւոտ ալ էր եւ հովիւ աղջկայ մը տխուր պատմութիւնը կը 
պատմէր: Այն ատեն ես թրքերէն լաւ կը հասկնայի, եւ շատ 
անգամներ լսած ըլլալով, լման գիտէի երգին բառերը:
Անոր միակ անպատեհութիւնը թրքերէն լեզուն էր:
Բայց անգամ մը հայերէնի ուսուցիչս՝ պրն Պերճ 
Մոմճեանը, դասի մէջ ըսած էր թէ Թրքերէն շատ մը ճանչցուած երգերու 
հեղինակները, ատենին թրքախօս հայեր եղած էին :Ես չէի սիրեր թրքերէնը 
եւ թաքուն, կ’ուզէի յուսալ որ հօրաքրոջս երգերուն հեղինակներն ալ հայեր 
եղած ըլլային:
- Ո՞վ գիտէ, կեանքի մէջ ամէն բան կարելի է, կը մտածէի.....
Բայց կարելի ըլլար կամ ոչ, մենք կ’երգէինք որովհետեւ անոնք մեզմէ հեռու 
Հայաստան գտնուող մեր հօրաքրոջ երգերն էին:
Ինչպէս ըսի երգը ցաւոտ էր, փշոտ, ու եղանակին մէջ ալ, անբացատրելի 
տխուր եւ սիրտ ծակող բան մը կար:
Քրոջս ձայնը անուշ էր եւ լաւ կ’երգէր: Ան պատշաճ մեկնաբանութեամբ միշտ 
կը գեղեցկացնէր երգը, եւ լսողները սովորաբար մէկ երգով չէին բաւարարուեր:
Սակայն գարնան այն գիշերը, քոյրս պատշգամին մէջ սովորականէն աւելի 
տաք երգեց: Իր հաղորդական ձայնը եղանակի ելեւէջներէն այնքա՜ն մեղմ ու 
դիւրին սահեցաւ, որ վայրկեան մը կարծեցի թէ, երկնքի աստղերուն շուրջ 
դարձող բոլոր ներդաշնակ ձայները աստղերու լոյսերու հետ վար իջած՝ իր 
երգին խառնուած էին...
Վստահ չէի թէ ճիշտ ի՛նչ էր պատճառը, սակայն լուսնի արծաթ լոյսին տակ 
քրոջս երգը յուզիչ էր:
Երբ վերջացաւ, աչքերս մեր դիմացը նստած պրն Մարտիրոսին աչքերուն 
պէս խոնաւցած էին: Յայտնի չընելու համար գլուխս դարձուցի, եւ դիմացի 
մարզադաշտէն անդին, հոս հոն երեւցող աղօտ լոյսերու նայեցայ...
Այն ատեն դեռ պզտիկ էի եւ չէի գիտեր, սակայն կը զգայի, որ երգերը մարդոց 
մտքերուն մէջ միշտ կը մնան, ու անակնկալ վայրկեաններու յանկարծ 
կ’արթննան ու յիշատակներ կը նորոգեն...
Փողոցին մէջ, Եգիպտացի թեւանցուկ զոյգեր պատշգամին տակէն անցան, 
ու մեր տունէն քիչ հեռու գտնուող կանգառը ուղղուեցան ...
«Այս մարդիկը արդեօք լսեցի՞ն քրոջս երգը,եւ ի՞նչ մտածեցին...» խորհեցայ 
մտքէս ...«Սակայն անցորդներէն ո՞վ կրնար երգին լեզուէն հասկնալ....» 
շարունակեցի մտածել:
Այն գիշեր պրն Մարտիրոսը գոհ մնաց, եւ քրոջմէս ուրիշ երգ մըն ալ խնդրեց...
Սակայն քոյրս եւ իր երգերը շատ չմնացին մեր քով:
Անոնք կէսօրէ վերջ մը, անակնկալօրէն բարձր աստղերու քով գացին ու 
չվերադարձան: Մենք այլեւս չլսեցինք քրոջս անուշ ձայնը,եւ տարիներ 
վերջ, «չոպան» կամ հովիւ աղջկայ երգին շղթան մտքիս մէջ կտորներու 
վերածուեցաւ:
Խալիկ էլ Մասրիի պատշգամը ,եւ հոն անցուցած մեր գիշերնե՛րն ալ, յիշա-
տակ դարձան:
Անկէ վերջ այլեւս քրոջս ձայնը միայն մտքիս մէջ լսեցի:
Բայց ան ինծի համար չդադրեցաւ երգելէ, եւ այսօր երբ գիշերները հարաւի 
երկրի մեր նոր երկինքը դիտեմ, կը զգամ թէ աստղերուն մէջ իր երգերը դեռ 
կը թափառին, ու ձայնին արձագանգները ականջներուս մէջ հաճելիօրէն 
կ’երկարին...

Հատուած՝ Հեղինակին ԱՍՏՂԵՐՈՒՆ ԵՐԳԸ գրութենէն

Աստղերուն Երգը
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Խրիմեան Հայրիկի Եւ Ժանսեմի Նուիրուած Յուշադրամներ Թողարկուած են

Մատենադարանին Մէջ Պիտի Ցուցադրուի Թուղթի Վրայ Գրուած 
Հայերէն Հնագոյն Ձեռագիրը

Ստեփանակերտի Մէջ Պիտի Կազմակերպուին Ֆրանքոֆոնիայի 
Միջազգային Օրուան Նուիրուած Ձեռնարկներ

Մշակութային Արձագանգ

ՀՀ Կեդրոնական դրամատունը 
թողարկած է «Խրիմեան Հայ-
րիկ-200», «Ժանսեմ-100» արծաթէ եւ 
«Ժանսեմ-100» ոսկէ յուշադրամները:
Կեդրոնական դրամատունէն կը 
նշեն, որ 1000 դրամ անուանական 
արժէքով «Խրիմեան Հայրիկ-200» 
արծաթէ յուշադրամի դիմերեսին 

Մարտ 6-ին  Մաշտոցեան Մատե-
նադարանին մէջ տեղի պիտի 
ունենայ հայերէն հնագոյն թղթեայ 
ձեռագիրի ցուցահանդէսի բացումը: 
Ցուցահանդէսը պիտի գործէ մին-
չեւ Ապրիլ 4: Այս մասին կը յայտնէ 
Մատենադարանի ֆէյսպուքեան էջը:
Ձեռագրական մշակոյթի բազմա-
հազար արժէքաւոր ձեռագիրներուն 
մէջ իր բացառիկ կարեւոր եւ 
նշանակալի տեղը ունի 981-ին 
ստեղծուած այս ձեռագիրը:
Ան ժամանակին կը կոչուէր «աղքատ 
քարտէս», այսինքն՝ մագաղաթի 
համեմատ կը համարուէր պակաս 
արժէք ունեցող, բայց այսօր հայե-
րէն ամենահին թղթեայ ձեռագիրն 
է եւ աշխարհի մէջ հնագոյննե-
րէն մէկը: Անոր գիրը բոլորգիրն 
է, որ այն ժամանակ կը կոչուէր 
«անհեթեթ գիրք», այսինքն՝ Սուրբ 
Գրքերի երկաթագրի համեմատ 
աւելի առօրեական գրատեսակ, 
իսկ այսօր հայերէն բոլորգրուած 

պատկերուած է Խրիմեան թան-
գարան-պատկերասրահի շէնքը, 
զարդանախշ` վարդեակ, «Երկաթէ 
շերեփ» յուշաղբիւրէն հատուած, 
Խրիմեան Հայրիկի պատգամը եւ 
ստորագրութիւնը: Դարձերեսին 
պատկերուած է Խրիմեան Հայրի-
կի դիմապատկերը: Յուշադրամի 
էսքիզներու հեղինակը Էդուարդ 
Կուրղինեանն է: Տպաքանակը՝ 500 
հատ:
100 դրամ անուանական արժէքով 
արծաթէ «Ժանսեմ-100» յուշադրա-
մի դիմերեսին պատկերուած է 
հատուած նկարիչին «Կակաչներ» 
կտաւէն: Դարձերեսին Ժանսեմի 

առաջին ձեռագիրն է. գրատեսակ, որ 
դարձաւ գրչութեան հիմնական գիր, 
յետագային` տպագրութեան գիր:
Մատեանը ունի հարուստ բովան-
դակութիւն։ Առաջին մասին մէջ 
գիտական ու պատմական նիւթեր 
են, երկրորդ մասին մէջ՝ պատմական 
եւ դաւանաբանական:
Ձեռագիրի գրանիւթի եւ պարու-
նակած նիւթերու բացառիկ արժէ-
քը նկատի ունենալով Մատենա-
դարանի տնօրինութիւնը որոշած 
է մատեանի հազարամեակի առի-
թով` 1981-ին զայն հրատարակել 
ամբողջական նմանահանութեամբ, 
վերծանութեամբ եւ ուսումնասի-
րութեամբ:
Մէկ կազմի մէջ առնուած այս 
ձեռագիրին մէջ միացած են երկու 
ինքնուրոյն ժողովածուներ կամ 
մատենագրական երկեր, որոնց 
կազմողը Դաւիթ քահանան է, իսկ 
գրիչը` անոր որդին՝ Ղուկասը:
ձեռագիրը ունի 19,5×28,5 սմ 

դիմանկարն է եւ հատուած նկա-
րչի «Դեղին հագուստով կինը» 
կտաւէն: Էսքիզներու հեղինակը 
Լուսինէ Լալայեանն է: Յուշադրամի 
տպաքանակը՝ 500 հատ:
Ոսկէ «Ժանսեմ-100»-ի դիմերեսին 
դրուագ է պատկերուած նկարի-
չի «Դիմակներով կինը» կտաւէն, 
իսկ դարձերեսին Ժանսեմի դիմա-

պատկերն է: Էսքիզներու հեղի-
նակը Էդուարդ Կուրղինեանն է: 
Անուանական արժէքը 10 000 դրամ 
է, տպաքանակը` 300 հատ:
Յուշադրամները հատուած են Լիթ-
վանիոյ դրամահատարանին մէջ:

մեծութիւն, 361 թերթ, որ նորոգուած, 
լրացուած եւ կազմուած է քանի 
մը անգամ. այժմեան կազմը 1585 
թուականինն է:
Ձեռագիրը վերջին երկու տարինե-
րուն գտնուած է Մատենադարան 
վերականգնման բաժինին մէջ, 

ուր բացի հիմնական առաջնային 
աշխատանքներէն (ախտահանում 
եւ փոշեհանում) կատարուած է 
թանաքակերութեան հետեւանքով 
գիրի հատուածներուն մէջ յառա-
ջացած անցքերու ամրակայում, 
նախապէս մշակուած մեթոտով:

ներ` նուիրուած Ֆրանքոֆոնիայի 
միջազգային օրուան:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ըսած է 
վերոնշեալ կեդրոն հիմնադրամի 
տնօրէն Նելլի Աւանեսեան` ընդգծե-
լով, որ այդ տօնը կը նշուի աշխարհի 
աւելի քան 65 երկիրներու մէջ:
Ֆրանսախօսութեան տօնին նպա-
տակը ֆրաներէնի տարածումն է, 
ինչպէս նաեւ քաղաքացիներուն 
ֆրանսական մշակոյթին եւ քաղա-
քականութեան ծանօթացնելը:
«Ամէն տարի կեդրոնը Ֆրանսայէն 
հիւրեր կ՛ընդունի` կազմակերպելով 
տարաբնոյթ ձեռնարկներ, որոնց 
միջոցով կը փորձենք հիւրերուն ցոյց 
տալ կեդրոն յաճախող ուսանողնե-
րուն գիտելիքները, ինչպէս նաեւ 

անոնց կը ներկայացնենք արցա-
խեան մշակոյթը: Այս տարի` Մարտ 
20-էն սկսած, մէկ շաբաթուան ընթաց-
քին կրկին պիտի կաազմակեր-
պենք տարաբնոյթ ձեռնարկներ: 
Տեղի պիտի ունենան թատերական 
բեմականացում, խաղ-մրցոյթներ` 
ֆրանսական գրակաանութեան, 
աշխարհագրութեան, երաժշտու-
թեան եւ այլ ոլորտներու, ինչպէս նաեւ 
ֆրանսական քաղաքակրթութեան 
վերաբերող թեմաներու, ֆիլմերու 
ցուցադրութիւններ, որոնք եւս պիտի 
նպաստեն Արցախի մէջ ֆրանսերէնի 
զարգացման: Այդ բոլորը, անշուշտ, 
պիտի նպաստեն Ֆրանսա-Արցախ 
բարեկամութեան ամրապնդման»,-
մասնաւորապէս ըսած է Աւանեսեան:

Ստեփանակերտի «Փոլ Էլուարի 
տուն ֆրանքոֆոնիայի կեդրոն» 

հիմնադրամը Մարտ 20-ին պիտի 
կազմակերպէ շարք մը ձեռնարկ-
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Սուրիահայերը Երեւանի Մէջ Ուշագրաւ 
Թատերական Ներկայացում Խաղցած Են. 

«Հայերը Եւ Հայերը»

Պսակաձեւ Ժահրի Մասին Տուեալներ

Մխիթարեան Միաբանութեան 
Թանգարանէն Ներբ 5000-ամեայ Սուր 

Յայտնաբերուած Է

 Առողջապահական

Մշակութային Արձագանգ

Սուրիահայ Օրագիր

Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիին 
հայկական վանական միաբա-
նութեան թանգարանէն ներս 
մերձաւորարեւելեան զէնքի մաս-
նագէտ Վիթորիա Դալարմելինան 
յայտնաբերած է ոչ մեծ սուր մը, 
որուն յետագայ ուսումնասիրութիւնը 
փաստած է անոր մօտաւորապէս 
5000 տարեկան ըլլալը: Այս մասին 
կը հաղորդէ Yerkir.am-ը։

ՀԲԸՄ հայաստանեան գրասենեա-
կի աջակցութեամբ  Հալէպի «Պետ-
րոս Ադամեան» թատերախումբը 
օրերս  Երեւանի ՀԲԸՄ Միութեան 
սրահին  մէջ ներկայացուցած է 
«Հայերը եւ հայերը» երգիծական-
թատերական մանրապատումներ: 
Մանրապատումներու հեղինակներն 
են Արաքսի Ստեփանեան Մուսալ-
լին եւ Յակոբ Միքայէլեանը, իսկ 

Մխիթարեան Միաբանութեան թան-
գարանէն ներս պահուող սուրը երբեք 
չէ ուսումնասիրուած: Դալարմելինան 
սուրին գիտական հետազօտու-
թիւն ընելու արտօնութիւն ստացած 
է եւ հաստատած է, որ այդ սուրը 
աշխարհի ամենահին սուրերէն է, 
անիկա պատրաստուած է մօտա-
ւորապէս ՔԱ 3000 թուականին:

բեմադրիչը՝ Նիկոլայ Ծատուրեանը:
Սուրիահայ դերասանները երգի-
ծանքով ներկայացուցած են կեան-
քի զանազան իրադարձութիւններ, 
որոնց հերոսները հայաստանցիներն 
ու սփիւռքահայերն են: 
«Հայերը եւ հայերը» երգիծական-
թատերական մանրապատումները 
պիտի շարունակուին նաեւ 7, 8, 14 
եւ 15 մարտին։

Որքանո՞վ պսակաձեւ ժահրը 
վտանգաւոր է մարդու համար: 
Որքա՞ն է հաւանականութիւնը 
մահանալու անոր հետեւանքով: 
Պսակաձեւ ժահրի տարածման 
զուգընթաց այդ հարցերը այսօր կը 
հետաքրքրեն միլիոնաւոր մարդոց 
ամբողջ աշխարհով:
Իրականութեան մէջ, պսակաձեւ 
ժահրի վտանգաւոր ըլլալու աստի-
ճանը կախեալ է հիւանդէն: 
Երեխաներու  համար, օրինակ 
պսակաձեւ ժահրը լուրջ վտանգ չի 
ներկայացներ. նոյնիսկ եթէ անոնք 
վարակուին, լուրջ ախտանշաններ 
եւ բարդութիւններ, որպէս կանոն, 
չեն ունենար: Սակայն նոյնը կարելի 
չէ ըսել մեծերու մասին, յատկապէս, 
որոնք ունին պսակաձեւ ճահրի 
հիւանութիւններ. անոնց մօտ 
պսակաձեւ ժահրի հետեւանքով 
բարդութիւններ ունենալու հաւա-
նականութիւնը բաւական բարձր է:
Չինացի գիտնականներու տուեալ-
ներով՝ պսակաձեւ ժահրի մահա-
ցութիւնը 10-50 տարեկաններու 
մօտ կը կազմէ 0.2 - 0.4 տոկոս: 
50 տարեկանէն բարձր՝ ցուցանիշը 
կը մեծնայ կը բարձրանայ մինչեւ 
1.3 տոկոս, 60-էն յետոյ՝ կը հասնի 
3.6 տոկոսի, իսկ 70-էն՝ 8 տոկոսի, 
80 տարեկանէն յետոյ՝ ընդհուպ 

մինչեւ 14.8 տոկոսի: Չինաստանի 
Առողջապահութեան ազգային յանձ-
նաժողովի հաղորդմամբ՝ Չինաս-
տանի մէջ պսակաձեւ ժահրէն 
մահացած մարդոց 80 տոկոսը 60 
տարեկանէն մեծ էր:
Այդ կապուած է ոչ միայն այն 
փաստի հետ, որ տարիքի հետ 
մարդոց դիմադրողականութիւնը 
կը տկարանայ, այլ նաեւ՝ անով, 
որ ծերութեան շրջանին մարդը 
սովորաբար կ’ունենայ բազմա-
թիւ  հիւանդութիւններ, օրինակ, 
բարձր ճնշում, շաքարախտ կամ 
թոքերու խնդիրներ: Բոլոր այդ 
հիւանդութիւնները կը վատթա-
րացնեն COVID-19-ի ընթացքը, ըստ 
«Արեւելք»ին, կը յիշեցնէ The Daily 
Mail-ը:
Ըստ մասնագէտներու տեղեկու-
թիւններուն, պսակաձեւ ժահրէն 
տղամարդիկ կը մահանան շուրջ 2 
անգամ աւելի յաճախ, քան կանայք. 
Չինաստանի մէջ տղամարդոց մօտ 
մահացութեան մակարդակը կը 
կազմէ 2.8 տոկոս՝ ի տարբերութիւն 
կանանց՝ 1.7 տոկոսի: Այդ տարբե-
րութիւնը կարելի է բացատրել ինչ-
պէս դիմադրողական համակարգի 
տարբերութիւններով, այնպէս ալ 
անով, որ տղամարդիկ յաճախ կը 
վարեն պակաս առողջ կենսակերպ 

(օրինակ՝ աւելի շատ կը ծխեն), ինչը 
իրենց կը դարձնէ աւելի խոցելի:
«Չինաստանը յաջողած է հասնիլ 
համաճարակի կասեցման, կրկին 
վարակուածներու թիւը կայուն 
անկում կ’արձանագրէ, -կ’ըսէ 
Լոնտոնի կայսերական քոլէճի 
բժշկական բաժնի փրոֆեսըր Նիլ 
Ֆերկիւսընը: 
Իտալիոյ մէջ ժահրը այժմ կը 
տարածեն երկրով մէկ տեղաշար-
ժող հազարաւոր մարդիկ, Իրանի 

մէջ՝ տասնեակ հազարաւոր, եթէ 
ոչ աւելի: Մենք հաշուած ենք եւ 
տեսած, որ վարակուածներու 
1 տոկոսը կը մահանայ, սակայն 
կրնայ 4 անգամ աւելի կամ պակաս 
ըլլալ: 1957-1968 թուականներուն, 
կրիփի ծանր համաճարակներու 
դէպքերուն մահացութիւնը կազմած 
է 0.25 տոկոս, իսկ 1918 թուակա-
նին Սպանական կրիփի դէպքին՝ 4 
տոկոս. այդ ժամանակ մահացած է 
40-50 մլն մարդ»:
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Եթէ Խօսէինք Տարբերութիւններու Եւ 
Անոնց Մէկի Վերածման Մասին

Ֆրանսայի նախագահներէն Ժագ Շիրաքի կինը` Պեռնատեթ Շիրաք, 
առիթով մը կենսափորձէ բխած պարզ եւ թափանցիկ խօսք ըսած է. 
«Մերձաւորին հանդէպ սիրոյ պակասը կը յանգեցնէ եսասիրական 

եւ յուսահատական ընկերութեան մը»:
Իրմէ առաջ հայ մեծ եւ դժբախտ բանաստեղծը` Եղիշէ Չարենց, բոլորին 
ծանօթ, բոլորին կողմէ թութակաբար կրկնուող խօսք ըսած էր. «Ո՛վ հայ 
ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»: Կը կրկնենք, 
բայց չենք լսեր եւ լսուիր: Բեմի եւ խրախճանքի զարդ:
Ինչպէ՞ս լսել եւ լսուիլ, երբ հայկական մանրակերտ տիեզերքը, իր տեւաբար 
աճող կուսակցութիւններով, շարժումներով, մարգարէներով, ընկերային 
ցանցերով (սոցցանցեր) ժխոր կը ստեղծէ, եւ հրապարակի վրայ տեղ չի մնար 
ո՛չ իմաստութեան, ո՛չ իմաստունին, ո՛չ գաղափարին, ո՛չ ողջախոհութեան:
Երբ ամէն ոք կը խորհի, որ ինքն է ճշմարիտը եւ արդարը, կը հասնինք հոն, 
ուր ամէն ոք սխալ է, անարդար, անկողմնացոյց:
Հայ կեանքի մէջ, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), նոյն ճամբարին մաս կազմող-
ներն ալ ունին այնքա՜ն տարբերութիւններ, որ ստիպուած կ՛ըլլան զիրար 
յօշոտելու: Այդ ճամբարները այնքա՜ն բազմաթիւ են: Երբ տարակարծիք էք, 
ինչ որ բնական է, կը գտնէք անբնական ելքը եւ կը ստեղծէք նոր ճամբար, 
որուն մէջ կրնաք հովահարել ձեր (չ)իմաստութիւնը եւ անձնատուր ըլլալ 
ինքնահիացման:
Թուաբանական հաշիւ մը ըրէ՛ք. բազմապատկեցէ՛ք յօշոտողները եւ 
յօշոտուողները տեւաբար աճող ճամբարներու թիւով, որոնցմէ իւրաքանչիւրը 
կը յաւակնի գտած ըլլալ տիեզերական ճշմարտութեան բանալին, որ կը 
յայտնուի հերձեան ալիքներով, Կիւթենպերկի միգամածով եւ համացանցի 
եթերով: Հարցուցէ՛ք դուք ձեզի եւ դրացի նպարավաճառին, թէ ինչպէ՞ս 
կ՛ըլլայ քաղաքացիական կռիւը:
Եթէ ազգի փրկութեան համար այսքա՜ն մեծ թիւով բանալիներ կան, ինչո՞ւ 
մեր հարցերը թնճուկ կ՛ըլլան, չեն լուծուիր, եւ ազգը կը խրի անվաղորդայն 
համաշխարհայնացման գորշութեան մէջ, հպարտութեամբ պոռալու, որ 
մենք համաշխարհային ազգ ենք: Հասցէ մը ունի՞ համաշխարհային ազգը. 
պետութիւն մը, մշակոյթ մը, քաղաքականութիւն մը, ներկայութիւն մը:
Եթէ այսքան բազմաթիւ եւ հակասական ճշմարտութիւններ կան մեր կեանքին 
մէջ, ինչպէ՞ս եւ ո՞ւր կարելի կ՛ըլլայ գլխագրուած Ճշմարտութեան հանդիպիլ:
Ֆրանսայի նախագահին կինը սիրոյ եւ համերաշխութեան կրօնական 
քարոզիչ չէր, ես ալ իր հետեւորդը չեմ: Բայց չեմ կրնար չմտածել իրեն պէս, 
որ` «Մերձաւորին հանդէպ սիրոյ պակասը կը յանգեցնէ եսասիրական եւ 
յուսահատական ընկերութեան մը»: Իրմէ առաջ ֆրանսացի մեծ գրող Անտրէ 
Ժիտ ըսած էր, որ` «Այս երկրին մեծագոյն կարիքը սէրն է ու վստահութիւնը»:
Մեծ քաղաքի մը հայաշատ արուարձանի սրճարանը մտէք, մանրանկար 
սփիւռք, որուն վրայ գումարուած են ամենագէտ արտագաղթողները, եւ 
ականջ տուէք Հայաստանի փրկութեան ուղի ճշդող կարծիքներու: Այս` 
սփիւռքի պարագային: Բացէ՛ք Հայաստանի թերթերը, ներսը եւ դուրսը, 
արբանեակային հրաշքով մոլորակի վրայ տարտղնուած հայերը կը դիտեն 
եւ կը լսեն Հայաստանի հեռատեսիլը, կը լուսաբանուի՞ն… Հայաշատ 
արուարձանի սրճարանի նոյն կարծիքները` աւելի բանիմացներու կողմէ 
հոլովուող:
Ինչպէս սովորութիւն դարձած է ըսել, Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ 
նախագահները պիտի դատուին: Թերեւս առաջինն ալ կը դատուի, քանի որ 
գաղտնազերծուած օտար երկիրներու վաւերագրութիւններ կան, որոնք պիտի 
մեկնաբանուին` կրկին առիթ ընծայելով թեր եւ դէմ կարծիքներու, կիրքերու: 

Ո՞վ չի գիտեր, որ, մեղմ խօսելով, անբարեացակամ դրացիներ ունինք:
Իսկ մենք` հիներ եւ նորեր, աջեր եւ ձախեր, ճիգ չենք խնայեր զիրար 
ամբաստանելու, ղեկավարութիւններ հեղինակազրկելու, կարծէք «սեւաց-
րէ՛ք»-ը քաղաքական բարոյական ըլլար: Ինչպէ՞ս կ՛ուզէք, որ շարքային հայը, 
ներսը եւ դուրսը, հեղինակազրկուած եւ հեղինակազրկուող ղեկավարին 
հաւատք ընծայէ, երբ ժողովուրդի մէկ կէսը միւս կէսին դէմ է` մոռնալով 
դրան առջեւ կանգնած սպառնալիքները:
Մրցակցող փառատենչիկները գլխագրուած Պետութեան թշնամիներն են, 
անոնք քաջութիւն եւ վեհանձնութիւն չունին ըսելու` միասին գործենք ազգը 
եւ երկիրը փակուղիէն դուրս բերելու համար, արժանին մատուցենք իրաւ 
արժանաւորին ընդդէմ ամբոխային տրամաբանութեան: Ուրիշ ժողովուրդներ 
ալ անցած են նման աւեր գործող պառակտումներու բովէն,  բայց յայտնուած 
են նաեւ իրենց կոչման բարձր գիտակցութեամբ անձեր, որոնք դրոշմած են 
իրենց ժամանակը եւ պատմութիւնը:
Իր մեծ մտաւորական, գրող եւ մշակոյթի նախարարին` Անտրէ Մալրոյի հետ 
զրոյցի մը ընթացքին զօրավար Շարլ տը Կոլ այնքա՜ն ճիշդ բանաձեւած է 
պառակտումներու անձնատուր դիրքապաշտներու պատկերը` մէջբերուած 
նոյն նախարարի 1971-ին լոյս տեսած գիրքին մէջ:  Շարլ տը Կոլ ըսած 
է. «Երբ առաջին անգամ հաւաքուած տեսայ քաղաքական մարդիկը, 
անմիջապէս զգացի, առանց սխալելու, բոլորին թշնամանքը: Անոնք ոչ մէկ 
ձեւով հաւատացին իմ մենատիրութեանս (dictature), բայց հասկցան, որ ես 
կը ներկայացնէի Պետութիւնը: Այդ նոյն բանն էր, Պետութիւնը սատանան է, 
քանի որ եթէ ան կայ, իրենք չկան: Անոնք ամէն բանէ առաջ կը կորսնցնեն 
այն, որուն նախ կը կառչին, որ դրամը չէ, այլ կենսագործումը իրենց 
սնափառութեան: Ամէնքն ալ կը խորշին անկէ»*:
Ներկայի դրական ոչինչ խոստացող հակասութիւններէն դուրս գալու 
համար ըսե՞նք միամտաբար, որ կը փնտռուի հեղինակութիւն մը, անհատնե-
րէն, սնափառութիւններէն, որ շահախնդրութիւններէն վեր բարձրանա-
լով` հաստատէ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ անվիճելի գերագահութիւնը: Այսօրուան 
կացութիւնը այնպէս է, տիրող ամբոխահաճութեան մթնոլորտին մէջ, որ 
Պետութիւնը դարձած է աթոռատենչութեան առարկայ եւ այդ ճամբուն վրայ` 
հաշուեյարդարներու բեմ: Կիրքի մթնոլորտի հետեւանքը այն կրնայ ըլլալ, որ 
այսօրուան դատողները վաղը կրնան յայտնուիլ դատուողի վիճակին մէջ: Եւ 
Պետութիւնը կը տատանի…
Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), մեր ժողովուրդը ունի իմաստուն, բանիմաց 
եւ բարձրամակարդակ անձնաւորութիւններ, որոնց բարոյականութիւնը  
իրենց թոյլ չի տար ամբոխահաճութեամբ եւ սնափառութիւն հետապնդելով` 
քաղաքականութիւն խաղալ:
Հոն, ուր կը գտնուինք այսօր, վերականգնումի լուծման բանալին ժողովուրդի 
ընդոծին բնական ողջախոհութիւնն է:
Եւ` մեր պատմութեան ձայնին ունկնդիր, վարձու գաղափարներով չփքուող  
եւ  հայ մշակոյթի տարերքով սնած հարազատ մտաւորականութիւնը:
Մէկ կէսը միւս կէսին դէմ վիճակը կ՛առաջնորդէ հոն, ուր ա՛լ կէսեր չեն ըլլար:
Անկախութեան երեսուն տարիները փաստօրէն սիրոյ եւ համերաշխու-
թեան չառաջնորդեցին: Փոխանակ վերականգնումով զբաղելու, այլ ձեւով 
բիրտ բնորոշում չտալու համար, ըսենք` խարխափեցինք: Իմաստուն 
պատմաբանը կ՛ըսէ, որ քննական պատմութիւն կարելի չէ դեռ գրել 1991-էն 
ետք ժամանակահատուածին համար: Կիրքեր կան: Դերակատարները դեռ 
ողջ են, պատմական դէմք չեն` առանց կողմնակալութեան եւ դիրքորոշումի 
դատուելու եւ գնահատուելու համար:
Ընդունելով հանդերձ, որ սխալելու իրաւունքը բնական է, պէտք է խօսիլ 
նաեւ այն մասին, թէ ի՛նչ կրնայինք ընել եւ չըրինք: Թերեւս պակսեցաւ 
ողջախոհութիւնը, եւ կը պակսի անկլօ-սաքսոն իմաստութիւնը, ճիշդ 
մարդը ճիշդ տեղը դնելու, the rigհt man in the right place, մեր կեանքի բոլոր 
մակարդակներուն, միշտ` ներսը եւ դուրսը:
Արագ փոխուող աշխարհին մէջ չենք կրնար բերանաբաց սպասել, որ 
ժամանակը լուծէ հարցեր: Պենժամին Ֆրանքլին ըսած է, որ` «Դուք կրնաք 
յետաձգել, բայց ժամանակը այդ չ՛ըներ»:
Ինչո՞ւ պինդ պիտի նստինք մեր տարբերութիւններուն վրայ` փոխանակ 
փնտռելու մեր նոյնութիւնները, որպէսզի չյանգինք «յուսահատական 
ընկերութեան մը»:

Քուինզ, Նիւ Եոrք

* Quand j՛ai vu les politiciens rassemblés pour la première fois, j՛ai senti aussitôt, 
sans erreur possible, leur hostilité à tous. Ils n՛ont aucunement cru à ma dic-
tature; mais ils ont compris que je représentais l՛Etat. C՛était la même chose; 
l՛Etat est le diable, parce que s՛il existe, eux ils n՛existent plus. Ils perdent ce 
à quoi ils tiennent avant tout, et qui n՛est point l՛argent, mais l՛exercice de leur 
vanité. Ils l՛ont tous en abomination.
Les Chênes qu՛on abat…, p. 146, André Malraux, Gallimard, 1971.



àõñµ³Ã / 06.03.2020

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

ՌՈՒՏՈԼՖ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
(1937 – 2007)
«Իտալուհու դիմանկար»

06 2019
ՄԱՐՏ
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Համացանցի Վրայ

Թաւշեայ Յեղափոխութեան Մասին Պատմող 
«Ես Մինակ Չեմ» Ֆիլմը Պիտի Ցուցադրուի Ամերիկեան 

Շարժանկար-թատերասրահներուն Մէջ
Հայաստանի մէջ 2018-ին տեղի ունեցած 
թաւշեայ յեղափոխութեան մասին պատմող 
«Ես մինակ չեմ» ֆիլմը ԱՄՆ շարժանկար-
թատերասրահներուն մէջ պիտի ցուցադրուի 
Ապրիլ 10-էն սկսեալ:
Այս մասին, Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է 
System of a down ռոք խումբի մենակատար 
Սերժ Թանկեան, որ ֆիլմի երաժշտութեան 
հեղինակն է ու գործադիր արտադրողը:
Թանկեան նաեւ գրած է, որ Rotten Tomatoes-ի 
մէջ ֆիլմին վարկանիշը 100 տոկոս է, իսկ 
IMDb-ի մէջ՝ 9.3:
Սերժ Թանկեան հրապարակած է նաեւ ֆիլմի 
պաշտօնական Trailer-ը:
Ապրիլ 10-ին, ֆիլմը պիտի ցուցադրուի Լոս 
Անճելըսի մէջ, Ապրիլ 17-ին Նիւ Եորքի եւ 
Ֆրեզնոյի, իսկ Ապրիլ 24-ին՝ Ուաշինկթընի, 
Պոսթընի եւ այլ վայրերու մէջ:

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Որբուկը
...
«Ըսէ՛ ինձ, Ո՛վ հէք մանկիկ,
Որ դառնօրէն կ՛արտասուես,
Ինչ կը բաղձայ քու սըրտիկ,
Ըսէ, կարող եմ տալ քեզ:

Աղուոր հագուստ կամ պատկեր,
Շաքար եւ կամ խաղալիկ,
Կ՛ուզես անուշ խորտիկներ
Կամ հիւթալից համեղ միրգ»:

– Երբ իմ մայրիկս ողջ էր դեռ,
Ըսաւ որբուկն հրեշտակին,
Զիս կը գրկէր կը պագնէր`
Գիշերն երբ գար կաղանդին:

Բարի հրեշտակ, չեմ ուզեր
Խաղալիկ կամ զգեստ մաքուր,
Չեմ ուզեր միրգ կամ պատկեր
Մօրըս համբո՛յրն ինծի տուր»:

ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ
«Տղու հոգիներ»

Յիշեցնենք, որ «Ես մինակ չեմ» ֆիլմի անդրա-
նիկ ներկայացումը կայացած է Սեպտեմբեր 7-ին 
Թորոնթոյի մէջ: Անիկա մրցանակի արժանա-
ցած է Թորոնթոյի միջազգային փառատօնին: 
Ֆիլմին բեմադրիչը Կարին Յովհաննիսեանն է:

Շատ Հաւանական Է Որ Հայաստանի Դպրոցները 
Վերաբացուին Երկուշաբթի Օր

Հաւանականութիւնը մեծ է, որ յառաջիկայ Երկու-
շաբթի օրէն` 9 Մարտէն, հանրապետութեան մէջ 
դպրոցները վերաբացուին: Կառավարութեան 
նիստին Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ 
սփորթի նախարար Արայիկ Յարութիւնեանը 
նշեց, որ իրենք ամենօրեայ կապի մէջ են առողջա-
պահութեան նախարարութեան հետ: Այս մասին 
կը հաղորդէ «Արեւելք»ը:
«Յատուկ ցուցումներ չունինք դասերը չշա-
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րունակելու համար, եթէ այսպէս շարունակուի, 
երկուշաբթի օրէն դասերն արդէն կը սկսին», 
- «Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ, ըսած է Յարու-
թիւնեանը։
Ընթացիկ շաբաթ պսակաձեւ ժահրի կան-
խարգելմամբ պայմանաւորուած հանրապե-
տութեան կրթական հաստատութիւններուն մէջ 
մէկշաբաթեայ արձակուրդ յայտարարուած էր:  

Հենրիխ Մխիթարեան Անդրանիկ Որդին Կոչեց Հոգելոյս 
Հօրը Անունով

Նշանաւոր Հայեր

Հայկական ֆութպոլի արդի մեծանուն աստղը՝ 
Հենրիխ Մխիթարեան բախտաւորուեցաւ իր 
անդրանիկ զաւակով։ Այսպէս, Հենրիխ Մխի-
թարեան-Պեթի Վարդանեան ամոլը որդի մը 
ունեցան եւ նորածինը կոչեցին Համլէթ։ Հայաս-
տանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի խմբա-
պետ Հենրիխ Մխիթարեան, որ ներկայիս հան-
դէս կու գայ իտալական «Ռոմա» ակումբի մար-
զաշապիկով, ամուսնացած էր անցեալ տարի 
յունիսի 17-ին։ Հենրիխ Մխիթարեանի կողակիցն 
է յայտնի գործարար Միքայէլ Վարդանեանի 
դուստրը՝ Պեթի Վարդանեան։ Հենրիխը եւ Պեթին 
այսօրերուն արդէն իրենց անդրանիկ որդին գրկե-
լու ուրախութիւնը կ՚ապրին։ Մխիթարեան ընկե-
րային ցանցերու վրայ բաժնեց իր ուրախութիւնը 
համակիրներուն հետ՝ հրապարակելով լուսանկար 
մը տիկնոջ ու նորածին որդւոյն հետ։
Յատկանշական է, որ Հենրիխ Մխիթարեան 
անդրանիկ զաւակը կոչած է Համլէթ։ Արդարեւ, 
Համլէթը Հենրիխ Մխիթարեանի հոգելոյս հօր 
անունն է։ Լուսահոգի Համլէթ Մխիթարեան 
եղած է մեծանուն ֆութպոլէօր մը, խորհրդային 
շրջանին Հայաստանէ դուրս մրցած առաջին 
մարզիկներէն մին եղած է։ Դժբախտաբար ան 

կեանքէն հեռացած է անժամանակ, իսկ Հենրիխ 
Մխիթարեան կեանքի ողջ տեւողութեան ուղե-
ցոյց ընդունած է իր լուսահոգի հօր կերպարը։ Ի 
շարունակութիւն Հենրիխ Մխիթարեան նորածին 
որդին ալ անուանած է իր հոգելոյս հօր անունով։ 
Ընկերային ցանցերու վրայ ան արձանագրած է 
նաեւ հետեւեալը. «Չէ՞ք կարծեր, որ նոր ֆութ-
պոլիսթ մըն է»։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

ՄԱՀԱԶԴ

Լիբանանահայ Բժշկական Միութիւնը կը գուժէ իր գործօն 
անդամներէն`

Տոքթ. ԿԱՐՕ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի 5 Մարտ 2020ին:

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Սիլվա Մահսերեճեան
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ Մահսերեճեան
Տէր եւ Տիկ. Գուրգէն  Թովմասեան
Օրդ. Դալար Մահսերեճեան
եւ համայն Մահսերեճեան, Իսկիկեան, Մարկոսեան, Մելիքեան, 
Շատարեւեան, Պաղտատլեան,Չորպաճեան, Ռաժու, Քէչէճեան, 
Խտըրլարեան, Կիտընզ,Քէշիշեան, Թաշճեան, Գրիգորեան ընտանիք-
ներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր,հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ 
հարազատին՝

ՏՕՔԹ. ԿԱՐՕ ՄԱՀՍԵՐԵՃԵԱՆ-Ի
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 5 Մարտ, 2020-ին, յետ 

երկարատեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Ուրբաթ, 
6 Մարտ 2020-ին, կէսօրուան ժամը 1:00-ին, Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի 
Ֆըրն-Էլ-Շըպէքի Աւետարանական գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման 
արարողութեան եկեղեցւոյ սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 
7:00-ը, ինչպէս նաեւ Շաբաթ, 7 Մարտ առաւօտեան ժամը 11:00-էն 
մինչեւ ժամը 7:00, Կիրակի ժամը 1:00-էն մինչեւ 7:00, նոյն վայրին մէջ: 

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

Ս. Յարութեան Տօնին Առիթով

Ընկերային Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

Յուշ Երեկոյ 
Նուիրուած՝ 

Տաղանդաւոր Դերասան/Բեմադրիչ 

եւ «Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԳՐԻԳՈՐ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻՆ

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2020
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ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ՝

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ  

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ   ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՒ ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ`

ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ`

ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԳՈՐԾԻՉ
ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ

Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին, 
աշակերտական  ելոյթ

Շաբաթ, 14  Մարտ  2020,  երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15  Մարտ  2020,  երեկոյեան ժամը 7.00-ին

«Էմիլ Լահուտ»ի անուան  Համագումարներու  Պալատին 
մէջ (Տըպայա): Տոմսերը  ապահովել  ՀԵԸ-ի գրասնեակէն՝  

04-523043/44, 81-374074 եւ ելոյթի  օրերը` կիշէէն:
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ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի 
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի համար նոր գործեր 
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու 
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի 
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին 
կողմէ գնա-հատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական 
ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար 
լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներ-
կայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2020։
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք 
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք 
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 
9 պրակէ (144 էջ)։
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան 
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի 
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըր-
լեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ 
Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր. 
Գեղանի Էթիեմէզեան։

Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի

Դատակազմի հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org

Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։


