
ՀՀ առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորո-
սեան Մարտ 12-ին կառավարութեան նիստի 
ժամանակ յայտնեց, որ Հայաստանի մէջ նոր 
պսակաձեւ ժահրի հաստատուած 4 դէպք կայ:
«Հիւանդները «Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական 
հիւանդանոց»-ի մէջ են: Անոնցմէ 3-ը այս պահուն 
գանգատեներ չունին, թէեւ դիմելու պահուն ունե-
ցած են ջերմութիւն: Այս պահուն միայն 1-ն ունի 
գանգատներ, աջակողմեան թոքաբորբ: Ան կը ստանայ բուժում, մնացած 
հիւանդները բուժում չեն ստանար»,- ըսած է նախարարը:
Թորոսեան նշած է, որ Իտալիայէն ժամանած 3 հիւանդներուն հետ շփուած 
անձերու յայտնաբերման եւ մեկուսացման նախաձեռնութիւններ կ՛իրա-
կանացուին.
 «Արդէն 10 անձ մեկուսացուցած ենք յատուկ պահման վայրի մէջ, ուր ունէինք 
եւս 31 հոգի: Աշխատանքներ կ՛իրականացուին նաեւ անոնց բնակավայրերու 
մէջ, հնարաւոր է` այնտեղից եւս մարդոց մեկուսացում տեղի ունենայ»:
 Անոր խօսքով` կանխարգելիչ միջոցառումները ամբողջ հանրապետութեան 
մէջ կը շարունակուին:
Աւելի ուշ գրանցուեցան երկու նոր պարագաներ:

Մինչ պսակաձեւ ժահրը անխնայ կը տարածուի ժողովրդային մակարդակի 
մտահոգութիւնը կ՛աւելնայ:
Հակառակ այն բանին, որ քաղաքացիին անվտանգութիւնը կառավարութեան 
պատասխանատուութիւնն է, անոր այս հարցին հետ զբաղելու միջոցառում-
ները թոյլ կը դուին ըլլալ:
Հակառակ այն իրողութեան, որ այս ժահրին վտանգը շատոնց կը սպառնար, 
միայն մէկ հիւանդանոց է, որ պատրաստուած էր անոր եւ ան այսօր արդէն նեղ 
կու գայ ընկալելու բոլոր գրանցուողները: Միայն նոր է, որ կառավարութիւնը 
ձեռնարկեց 8 այլ կեդրոններ պատրաստել: 
Ժողովրդային մտահոգութիւնները աւելի եւս շատցան երբ արդէն արձա-
նագրուեցաւ մահուան երրորդ պարագայ, որ այս անգամ տարեց քաղաքացի 
մըն է, մինչ ժահրը կրողներուն թիւը կ՛աճի եւ այսօր պաշտօնապէս հասաւ 71ի:
Վարակէն հեռու մնալու նպատակով  Լիբանանի մէջ շատ մը հաստատութիւն-
ներ փակ պահեցին իրենց դռները։
Կրթական հաստատութիւնները, կառավարական կարգ մը կեդրոններ, 
ինչպէս նաեւ ճաշարաններ, գիշերային ակումբներ օրերէ ի վեր փակ կը 
պահեն իրենց դռները։
Երէկ իր դռները փակող ճաշարաններու թիւը հասաւ իր առաւելագոյնին: 
Իրենց դռները փակեցին այնպիսի խանութներ, որոնք նոյնիսկ պատերազմի 
կամ ապահովական խնդիրներու ամենաթէժ օրերուն 7 օրի վրայ 24 ժամով 
կ՛աշխատէին:
Նշենք, որ Լիբանանի 
մօտ ՀՀ դեսպանատունը 
իր ֆէյսպուքի էջին վրայ 
կոչ ըրած է քաղաքացի-
ներուն՝ միայն հրատապ 
եւ անյետաձգելի խնդիր-
ներու համար այցելել ՀՀ 
դեսպանատուն։
Հաղորդագրութեան մէջ 
յիշեցնելու կարգով կը նշուի,  
որ Հայաստան մեկնիլ 
փափաքող՝ լիբանանցի, ոչ 
ՀՀ քաղաքացիներ   իրենց  
մուտքի արտօնագիրը 
կրնան ստանալ   Երեւանի  
Զուարթնոց օդակայանէն։
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ՍՐՏԱԳԻՆ ԿՈՉ

Եթէ Ոչ Քեզի Համար, Քու Սիրելիներուդ Համար.
Մնայ Տանդ Մէջ

Պսակաձեւ Նոր Ժահրը 
(Coronavirus; COVID-
19) շատ վտանգաւոր, 
անծանօթ եւ վարակիչ 
հիւանդութիւն մըն է, որ 
մեզի ծանօթ մարդկային 
պատմութեան մէջ առա-
ջին անգամ ըլլալով կը 
յայտնուի ու կը հարուածէ 
մարդկութիւնը:

Մինչեւ այս պահը, աշխարհի վրայ պաշտօնական գրանցումով՝
վարակուած են 124,968, մահացած են 4585, 

բուժուած են 67,050 անձեր
անոր սանձարձակ աճը արդէն իսկ նախատեսուած է:

Լիբանանի մէջ ան անխնայ տարածումի հանգրուանին մէջն է: 
Վարակուողներուն թիւերը ամէն օր կ՛աճին, մինչ երկու օրուայ ընթացքին 
արձանագրուած են մահուան երկու պարագաներ:
Ամէն մակարդակի վրայ ձախող պետութեան մը մէջ, եւ ի չգոյէ պետական 
մակարդակի պատասխանատու եւ լուրջ տնօրինման, իւրաքանչիւրս 
պատասխանատու ենք, որովհետեւ իւրաքանչիւրս հաւանական 
վարակողներն կրնանք ըլլալ մեր շրջապատին:
Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ, սրտագին կոչ կ՛ուղղենք մեր սիրելի 
ընթերցողներուն, որպէսզի դուք նախաձեռնութիւնը առնէք սոյն ժահրի 
տարածման դէմ միջոցառումներ ձեռնարկելու. ձեր տունէն չհեռանալով 
ու ձեր տեղափոխութիւնը ինչպէս նաեւ այլ մարդոց հետ շփումը կարելի 
եղածին չափ սահմանափակելով:
Վերջապէս, եթէ ոչ քեզի համար, քու սիրելիներուդ համար հոգ տար 
առողջութեանդ եւ պսակաձեւ ժահրով վարակուած ըլլալու առաջին 
իսկ ախտանշանին, անձդ անմիջապէս անջատէ շրջապատէդ եւ դիմէ 
արհեստավարժ օգնութեան:

«Զարթօնք»

Շար. Էջ 02

Արձանագրուեցաւ Պսակաձեւ Ժահրով  
Մահացած Երրորդ Պարագան.

Կառավարութեան Թոյլ Միջոցառումները 
Քննադատութեան Առարկայ
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Հայաստանի մէջ Կայ Պսակաձեւ Ժահրով 
Վարակուած 6 Անձ, 41 Մեկուսացած
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ստեփան Չորլեան 

Ստեփան Չորլեան (13 Մարտ 
1854, Մունճուսուն, Կեսարիոյ 
գաւառ  - 15 Մայիս 1921), դեղա-
գործ։
Նախնական կրթութիւնն ստա-
ցած է ծխական դպրոցէն ներս։ 
Մեկնած է Թուրքիոյ եւրոպական 
մասը ապրող ազգականին քով եւ 
այդտեղ շարունակած է ուսումը։ 
1873-76 ուսանած է Կ. Պոլսոյ 
Օսմանեան դեղագործական 
վար-ժարանին մէջ։ 1876ին վերա-
դարձած է ծննդավայր ու հիմնած 
է դեղատուն։ Շուտով դարձած 
է գիւղի հմուտ դեղագործն ու 
բժիշկը։ 1880ին փոխադրուած 
է Կեսարիա եւ դեղատուն 
բացած է։ Կարճ ժամանակի մէջ, 
նուաճած է տեղի բնակչութեան 
համակրանքը։
1900ին, տեսնելով Կեսարիոյ 
Աւետիսականներու բեմը 
դատարկ, կիրակի օրերը քարոզ-
ներ տուած է եւ հաւատացեալ 
ժողովուրդին գոհացուցած 
է իր քարոզներով։ 1903ին 
անբասիր գործունէութեան 
համար երախտապարտ հաւա-
տացեալներէն ոսկեզօծ Աստուա-
ծաշունչ նուէր ստացած է։ 1907-
1908 Թալասի ամերիկեան հիւան-
դանոցի դեղատան մէջ, դեղա-
գործ աշխատած է եւ օգնած 
բժիշկ Տատտին։
1910ին մեկնած է Եգիպտոս եւ մէկ 
տարի մնացած Աղեքսանտրիա` 
եղբօր քով։ 1911ին, վերադառնա-
լով Սէթէն Էօնիւ, աշխատած՝ 
Իսբէնճեան դեղատան տնօրէն։ 
Յաճախ գացած է մօտակայ 
գիւղերը` քարոզելու, բժշկելու, 
աղքատներուն դեղ բաժնելու։ 
1913ին գնած է Պէօրեկճի Չար-
շըսըի մէջ («անուշեղէններու 
շուկայ») Գալթաքճեաններուն 
պատկանած դեղի մթերանոցը։
1915ի տեղահանութեան ժամա-
նակ, կառավարութեան հրամա-
նով, Ս. Չորլեանի ընտանիքն 
ու ազգականները աքսորի չեն 
ենթարկուած։ Պատերազմի 
ընթացքին աշխատած է Կեսա-
րիոյ մէջ։ 1917ի Յուլիսին՝ 
Մունճուսուն-Կեսարիա ճամբուն 
վրայ, գողերը կողոպտած եւ 
դանակահարած են զինք։ Մահէ 
փրկուած է հրաշքով։ 1920ի 
վերջերուն ձերբակալուած է 
որպէս յեղափոխական եւ բան-
տարկուած ի թիւս շարք մը 
ակնառու անձանց։ Մէկ ամիսէն 
ազատ արձակուած է՝ հիւանդ 
վիճակի մէջ։
Մահացած է 1921ի Մայիս 15-ին՝ 
67 տարեկան հասակին։ Կինը եւ 
երեք աղջիկները տեղափոխուած 
են Աղեքսանտրիա։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Գերաշնորհ Տ. Շահէ Եպս. 
Փանոսեանը Նշանակեց Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Լիբանանի Հայոց Թեմին
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Կ’ուզենք մեր ժողովուրդի զաւակ-
ները, յատկապէս Լիբանանի 
հայութիւնը տեղեակ պահել, որ 
Վեհափառ Հայրապետը Լիբանա-
նի հայոց թեմի Առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեանին 
այլ առաքելութիւն մը վստահած 
ըլլալով, Լիբանանի հայոց թեմի 
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Պէտք Է Պատրաստ Ըլլալ Ռազմական Գործողութիւններու.
Վահրամ Բալայեան

Շուշան Ստեփանեան Նշանակուեցաւ ՀՀ ՊՆ Մամլոյ Խօսնակ

Ազրպէյճանի իշխանութիւնը ժողո-
վուրդին ուշադրութիւնը տնտե-
սական խնդիրներէն շեղելու նպա-
տակով հաւանաբար ռազմա-
կան գործողութիւններու սկսի: 
«Թերթ»-ին հետ ունեցած զրոյցին 
ընթացքին այս մասին յայտնեց 
Արցախի խորհրդարանի փոխնա-
խագահ Վահրամ Բալայեան` 
անդրադառնալով նաւթի գինի 
նուազումին ու անոր հաւանական 
հետեւանքներուն:
Ան ընդգծեց նաեւ, որ Ազրպէյճա-
նի յարձակողական մօտեցումները 
կարելի չէ կապել միայն տնտեսա-
կան ճգնաժամին հետ: «Մենք` իբրեւ 
Արցախի բնակիչներ, ամէն պահու 

ՀՀ պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեանի հրամանով Շու-
շան Ստեփանեանը նշանակուած 
է ՀՀ ՊՆ մամուլի քարտուղար: Այս 
մասին «Արմէնփրես»-ին տեղեկա-
ցուցած են ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարութեան տեղեկատւու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն:
Շուշան Շահենի Ստեփանեան 
Զինուորական կոչումը՝ մայոր (1988-
ի ծնունդ),  ծնած է Հադրութի մէջ, 
2019 թ-էն կը ծառայէ ՀՀ զինուած 
ուժերուն մէջ:
2009-ին ճանչցուած է European 
Journalism Centre-ի կողմէ կազմա-
կերպուած հետաքննական լրագրու-
թեան ուսումնական մրցոյթի յաղ-
թող եւ վերապատրաստուած է 
Հոլանտայի մէջ:
Պարգեւատրուած է «ՀՀ ԶՈւ 20 

ալ կը սպասենք, որ Ազրպէյճանը 
կրնայ նման արկածախնդրու-
թեան երթալ: Տնտեսական ճգնա-
ժամն ալ իր դերակատարութիւնը 
ունի. ռազմական գործողութիւն-
ներ` ներքաղաքական խնդիրներէ, 
տնտեսական վիճակէ ժողովուրդի 
ուշադրութիւնը շեղելու համար: 
Հաւանականութիւնը միշտ ալ կայ, 
բայց տնտեսական խնդիրներու 
պարագային անիկա կը մեծնայ: Մեր 
հանրութիւնն ալ պէտք է իմանայ, որ 
ռազմական գործողութիւնները  ամէն 
վայրկեան ալ կրնան ըլլալ, եւ անոնց 
պէտք է պատրաստ ըլլալ», շեշտեց 
Բալայեան:
Պատասխանելով այն հարցումին, 

տարի» , «Ծ.Հ.Ս. Իսակով», «Անբասիր 
ծառայութեան համար» 1-ին աստի-
ճանի, «Մարշալ Բաղրամեան» 
մետալներով, պատուոգրերով:
Հայրը` Շահեն Ստեփանեանը, 

թէ ինչպէ՞ս կը գնահատէ Հայաս-
տանի իշխանութիւններուն գոր-
ծողութիւնները` տնտեսական 
մարտահրաւէրներու դիմակայ-
ման վերաբերող, երբ Հայաստանի 
վարչապետն ու այլ բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներ այժմ արձակուրդի 
մէջ են եւ կը զբաղին սահմանադրա-
կան փոփոխութիւններու «Այո»-ի 
քարոզարշաւով` Բալայեան ըսաւ, 
թէ ներկայիս չի կրնար գնա-
հատականներ տալ Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցող քաղաքական 
զարգացումներուն մասին: «Չեմ 
կրնար ոչ թէ այն պատճառով, որ 
տեսակէտ չունիմ, այլ որովհետեւ, 
երբ իշխանութեան մէջ գտնուող 
անձեր  գնահատական կու տան, 
անոնք միշտ կը վերածուին երկու 
պետութիւններու միջեւ որոշակի 
լարուածութեան: Ամէն պարագա-
յի, Հայաստանի իշխանութիւնները 
պէտք է առաջնորդեն ժողովուրդը 
եւ ըստ այդմ ալ` համապատասխան 
գործողութիւններու ձեռնարկեն», 
շեշտեց ան:

Կաթողիկոսական Փոխանորդ 
նշանակեց Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. 
Փանոսեանը։
Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը իր նոր 
պատասխանատուութիւնը պիտի 
ստանձնէ վաղը, Ուրբաթ 13 Մարտի 
առաւօտուն։

    ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

ղարաբաղեան պատերազմի աշխոյժ 
մասնակից է, յետմահու պարգե-
ւատրուած է Արցախի Հանրա-
պետութեան «Մարտական խաչ» 
2-րդ աստիճանի շքանշանով:
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ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

«Ծնած եմ Մոսկուա: Ինը տարի անցուցած եմ ռինկէն ներս: ...Շատ 
մասնագիտութիւններ փոխած եմ: Քսաներկու տարեկանիս ինծի կը 
մնար միայն դերասան դառնալ: Գրել սկսած եմ նոյն ժամանակ,ակա-
մայ: Հեղինակներէն ոչ ոք կ’ուզէր աշխատիլ հետս. ինքս ստիպուած 
էի սցենարիստ (շարժանկարի ուրուագիծ գրող) դառնալ: Դուր եկաւ: 
Այժմ սարսափով կը մտածեմ՝ իսկ եթէ յանկարծ յայտնուի՞ իրական 
սցենարիստը...»: 
Իր մասին այսպէս կը գրէր ընդամէնը 37 տարի ապրած, «աշունը սրտին 
մէջ ծաղրածուն» (ինչպէս կոչած են անոր), տաղանդաւոր մնջկատակ, 
կրկէսի ան-զու¬գա¬կան դերասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արթիսթ Լէոնիտ 
Ենկիպար¬եանը:
1935թ. Մարտ 15-ին, Մոսկուայի Մարյինա Ռոշչա արուարձանին մէջ ծնած 
Լէոնիտին հայրը հայ էր, մայրը՝ ռուս: Լէոնեան (այսպէս յաճախ կը կանչէին 
անոր) մինչ կրկէս մուտք գործելը՝ «իրը» գտնելու փնտռտուքներու մէջ էր. 
աւարտելով դպրոցը, նախ կ’ընդունուի ձկնային տնտեսութեան ինստիտուտ՝ 
ուսանելով 6 ամիս միայն: Ապա կը տեղափոխուի մարմնա¬մարզութեան 
ինստիտուտ: Առաջին կարգ հասած հրաշալի բռնցքամարտիկը, որ բաւական 
լաւ արդիւնքներ ձեռք ձգած էր՝ մրցոյթներու ժամանակ գրաւելով երրորդ 
եւ առաջին տեղերը, շուտով այդ ասպարէզէն ալ կը հեռանայ: Որեւէ 
մասնագիտութիւն փորձելու ժամանակ, «...սիրտս կը շշնջար՝ աս քուկդ չէ. 
դուն դեռ պիտի գտնես քուկդ»: 1955-ին, Կրկէսային Արուեստի Պետական 
ուսումնարանին մէջ նոր բացուած ծաղրածուական բաժինը մտնելով, ան 
կը բացայայտէ որ ատիկա այն «ճակատագրականն  ու վերջնականն է, 
որու մասին անդադար կը շշնջար սիրտս»: Ուսումնարանը աւարտելէ 
վերջ, Լէոնիտ իբրեւ ծաղրածու իր առաջին քայլերը կը սկսի Երեւան երթալով 
եւ հայկական կրկէսախումբ ընդունուելով:

«Երբ կը ստեղծէի իմ ծաղրածուա-
կան կերպարը,- կը պատմէ ան,-
յաջողեցայ անոր օժտել մարդկային 
յատկութիւններով՝ ի տարբերութիւն 
ծաղրածուական շատ դիմակներու։ 
Ծաղրածուներու կաղապարային 
դիմակներէն կը բացակայի մարդկա-
յին բնաւորութիւնը, հետեւաբար, նաեւ 

թախիծը։ Նման դիմակներու վրայ կայ միայն հերթապահ ծիծաղ։ 
Հետեւաբար, չկայ մարդը։ Իսկ իմ հերոսս մարդ է։ Այդ պատճառով 
կը ծիծաղի, կը տառապի, կը թախծի եւ իրեն պատասխանատու կը 
զգայ շուրջը կատարուող ամէն ինչին համար»։
20-րդ դարու կրկէսի նշանաւոր դերասանը 1956-էն մուտք կը գործէ նաեւ 
շարժանկարի ասպարէզ, «Կոմունիստ» շարժանկարին մէջ փոքրիկ դրուագով 
մը` կերտելով գլխաւոր հերոսը սպաննող յանցագործներէն մէկուն կերպարը։
Հայկական շարժանկարի տաղանդաւոր բեմադրիչ Հենրիկ Մալեան եւ 
Լեւոն Իսահակեան կ’որոշեն շարժապատկեր մը ստեղծել կրկէսի ծաղ-
րածուի մասին՝ ներկայացնելով անոր իրական անցած ուղին, որ պէտք 
է մարմնաւորէր ինքն իսկ՝ Ենկիպարեանը: Կը ստեղծուի «Ճանապարհ 
Դէպի Կրկէս» (1963թ.) շարժանկարը: Լէոնիտը պարզապէս կը զարմացնէ 
իր անզուգական դիմախաղով ու բացառիկ ճկունութեամբ, խորիմաստ եւ 
վարպետ կատարումով, զոր ամբողջ շարժանկարի ընթացքին կ’ուղեկցուի 
իր էութիւնը հարազատօրէն բացայայտող թախիծի շղարշով մը:
Յետագային, ան ինքնատիպ դերեր կը ստանձնէ շարժանկարի հանրահռչակ 
բեմադրիչներ Ս. Փարաջանովի «Մոռացուած Նախնիներու Ստուերները», 
Ռ. Պիգովի «Այպոլիտ-66», Վ. Շուքշինի «Վառարան-նստարաններ» 
շարժանկարներու մէջ: Իր մասնակցութեամբ, յետոյ իր մասին բազում 
շարժանկարներ կը ստեղծուին. «Կրկէսաբեմին Վրայ Պատանեկութիւնն է», 
«Ծանօթացէք՝ Լէոնիտ Ենկիպարեան», «2-Լէոնիտ-2», «Վզնոց Իմ Սիրելիին 
Համար», «Մեր Մանկութեան Կրկէսը», «Լէոնիտ Են¬կիպարով», «Լէոնեայ, 
Մեզ Բան Մը Ցոյց Տուր», «Մարդը՝ Դեղին Մոլորակէն», «Բոլորը Ծաղրածու 
են: 4-րդ Եթերաշրջան: Լէոնիտ Ենկիպարով», «Լէոնիտ Ենկիպարեան: 

Հեռուստամեմուարներ: Ան Արեւոտ Ծաղրածու Էր...», «Լէոնիտ Ենկիպարեան 
Բոլոր Ռէփրիզները», «Գրպանահատներու Արքան» (որու բեմադրիչը 
ինքն էր), «Աստղային Ծաղրածուն», «Ծիծաղի Արքաները: Ենկիպարեան», 
«Լէոնիտ Ենկիպարեան (Ինչպէս Գացին Կուռքերը)», «Սիրտը Ափին Մէջ» 
(իր ծննդեան 70-ամեակին նուիրուած), «Ծաղրածուն Հրաժեշտ Կու 
Տայ Փրահային», «Լէոնիտ Ենկիպարեան. Ժպիտ՝ Արցունքներու Մէջէն», 
«Պոետն Ու Ծաղրածուն»:
1964-ին Փրահայի մէջ տեղի ունեցած ծաղրածուներու միջզգային մրցոյթին 
Ենկիպարեան կ’արժանանայ առաջին մրցանակի` Է. Պասի անուան 
գաւաթին։
«Բոլոր ժամանակներու ծաղրածու»ն մեծ յաջողութեամբ հիւրախաղերով 
հանդէս կու գայ ԽՍՀՄ-ի, Ռումանիոյ, Լեհաստանի եւ Չեխիայի մէջ, 
արուեստասէր հանդիսատեսին հրամցնելով Ենկիպարեանական բարդ 
ու ինքնատիպ, ճշմարիտ եւ  հաւաստի, հետաքրքրական կատարումներ: 
Կատարումներ, որոնք այսօր ալ անգերազանցելի մնացած են. եւ արուեստ, 
զոր ունէր ըսելիք, միտքի թռիչք, լի էր նորարար մտայղացումներով եւ մտորելու 
ու խորհելու կը մղեր:
Ենկիպարեան նաեւ հրաշալի արձակ ստեղծագործութիւններ՝ նովելներ 
կը գրէր, որոնց մէջէն ի յայտ կու գայ «արեւոտ ծաղրածուի» հանճարեղ, 
քնարական, տխրաթախծոտ, խորաթափանց, նրբագեղ եւ զգայուն հոգին: 
Ան 100-է աւելի նովելներու, նաեւ «Առաջին Ռաունտ» եւ «Վերջին Ռաունտ» 
գիրքերու (ռուսերէն) հեղինակն է:
Սակայն աւելի «իր սրտին հարազատը» կրկէսն էր, ուր ինք կը ստեղծէր, 
կը բեմադրէր եւ կը ներկայացնէր կերպարները:Տարախոհ,տարաճա-
շակ  հանդիսատեսը հաճոյքով կը դիտէր անոր հեղինակած՝ «Ջութակ», 
«Բռնցքամարտ», «Փողոցային Լարախաղաց», «Քայլեր», «Սիրտը Ափին 
Մէջ», «Մանկական Կեանքը», «Հովանոց», «Լոյս Եւ Ստուեր», «Մարդ, Որուն 
Հետ Պատերազմած Եմ», «Ողջն Ու Մեռածը», «Ողիմպիական Մետալներ» 
եւ այլ մանրապատումները:

                

Աշխարհի շատ բեմեր նուաճած Ենկիպարեան, կը ստեղծէ մնջախաղի իր 
էստրադային թատրոնը, ուր կը խաղայ իր հեղինակած ներկայացումները 
(որոնք կը ներկայացնէր նաեւ կրկէսին մէջ), ստեղծելով եւ կատարելով 
ողբերգական եւ կատակերգական տեսարաններ, բազմազան կերպարներ 
ու իրավիճակներ, բարդ հնարքներ: Յիշարժան են «Աստղային Անձրեւ» եւ 
«Ծաղրածուի Տարօրինակութիւնները» մանրապատումները: 
Բարձրարուեստ ծաղրածու-մնջախաղացը մարդոց ծիծաղ պարգեւող 
խոհուն եւ փիլիսոփայ արուեստագէտ մըն էր, որ լռելեայն կը խօսէր կեանքի, 
ճշմարտութեան, բարիի եւ չարի, լոյսի եւ ստուերի, խիղճի մասին: Իր 
սկզբունքն էր. «Առանց որեւէ իզմի, թեքուելու կամ տատանուելու… 
կը կենաս ձեռքերուդ վրայ, հաց կ’ուտես»:
Բազմաթիւ հռչակաւոր անձերու պէս՝ բարձր գնահատելով Ենկիպար¬եանի 
տաղանդն ու արուեստը, չեխ նշանաւոր դերասան, գրող, բեմադրիչ, նկարիչ 
եւ թատրոնի տեսաբան Միրոսլաւ Հորնիչէկ ըսած է. «Հազարաւորներ կու 
գան, շարունակ կը խօսին եւ ոչինչ կ’ըսեն: Ան եկաւ, լռեց եւ ամէն ինչ ըսաւ»: 
«Սովորաբար կրկէսին մէջ ծաղրածուները դադարները կը լրացնեն` 
արթիսթներու ելոյթներու միջեւ: Ենկիպարեանի պարագային հակա-
ռակն էր. մենք` արթիսթներս, կը լրացնէինք անոր ելոյթներու 
դադարները»,-ըսած է Հայաստանի կրկէսի գեղարուեստական ղեկավար, 
Ենկիպարեանի սան Սոս Պետրոսեանը, զոր 1972-ին Երեւանի մէջ հիմնեց 
«Ենկիպարեանի Անուան Մանկական Կրկէս-սթուտիօ»ն:
Քաղաքներէն Ենկիպարեան կը սիրէր Երեւանը, Մոսկուան, Փրահան, 
տարուան եղանակներէն՝ աշունը, որուն «բոլոր ժամանակներու ծաղրածու» 
կը կոչէր: 
Չնայած ձեռք բերած մեծ փառքին, «արցունքներու մէջէն ժպտացող» 
Ենկիպարեան բնաւ հարուստ չեղաւ, բայց հոգիով հարուստ, նրբամիտ եւ 
ողջ կեանքի ընթացքին մանուկ մնացած, մաքուր սրտով երիտասարդը՝ 
հեքիաթի հերոսի մը պէս, հանդիպած աղջիկներուն ծաղիկներ նուիրել կը 
սիրէր, չնայած՝ «Մեծ քաղաքին մէջ ծաղիկներ նուիրելը շատ դժուար 
գործ է»,-կ’սէր: 
Տարիներ շարունակ իր հանդիսատեսին լռութեամբ զուարճացնող եւ 
յուզող, այդ թախծոտ ծաղրածուն իր արուեստի պէս ալ լուռ եւ հանգիստ, իր 
ննջասենեակին մէջ, միայնութեան մէջ հրաժեշտ տուաւ կեանքին: 
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Լոյս Տեսաւ Անոյշ Բեժանեանի «Կորսուած 
Հնարաւորութիւններ. Իրաքահայերի 

Հայրենադարձութիւնը 2003–2008» Գիրքը

Հայաստանի մէջ «Աւետիսեան» Դպրոցը Միակն է, 
Որ Կը Դասաւանդէ Արևմտահայերէն

Մշակութային Արձագանգ

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ Անոյշ 
Բեժանեանի «Կորսուած Հնարա-
ւորութիւններ. Իրաքահայերի Հայ-
րենադարձութիւնը 2003–2008 
Թուականներուն» աշխատութիւնը, 
որ կազմուած է 260 էջերէ։ Այս մասին 
կը հաղորդէ “Թերթ”-ը։
Հեղինակը 2003-ի Իրաքի պատերազ-
մի լոյսին տակ կը քննէ իրաքահայերու 
հայրենադարձութիւնը, Հայաստանի 
մէջ անոնց հանդէպ իրականացուող 
քաղաքականութիւնը եւ պատե-
րազմին հայկական զօրաջոկատին 
մասնակցութեան հարցը: Մենագը-
րութեան մէջ արծածուած են նաեւ 
հայրենադարձութեան մասին 
հիմնական տեսութիւնները եւ 

իրաքաhայ համայնքին մար-
տահրաւէրները հայոց մեծ հայ-
րենադարձութեան տարիներուն եւ 
անկէ ետք:
Գիրքը նախատեսուած է սփիւռ-
քագէտներու, միջազգայնագէտ-
ներու, քաղաքագէտներու, պատ-
մաբաններու, մարդաբաններու եւ 
ընթերցողներու լայն շրջանակներու 
համար: Անոյշ Բեժանեան 2008–
2010 թուականներուն ուսանած է 
Հարաւային Քարոլայնայի համալ-
սարանին մէջ եւ ստացած միջազ-
գային յարաբերութիւններու մագիս-
տրոսի աստիճան: Հեղինակն է նաեւ 
«Սփիւռքի Մասին Տեսութիւնների 
Համառօտ Ակնարկը» գործին:

1999 թուականին Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական ընկերակցու-
թիւնը Մալաթիա–Սեբաստիա 
համայնքին մէջ կարիքաւոր և 
ուսման ծարաւի աշակերտներուն 
համար որոշեց հիմնել  Խորէն և 
Շուշանիկ Աւետիսեաններ անուան 
կրթահամալիրը։ 2014–2015 կրթօ-
ճախը փոխադրուած է նոյն համայքի 
Հարաւարևմտեան թաղամասի Առնօ 
Պապաճանեան փողոց 42/7 հասցէին։ 
Այսօր եօթ մասնաշէնքերէ բաղկա-
ցած նորակառոյց համալիրը կը կոչուի 
Խորէն և Շուշանիկ Աւետիսեան 
դպրոց և համայքային կեդրոն։ 2014–
ի Սեպտեմբերին վերաբացուած այս 
դպրոցը իր ծրագիրներով ենթա-
կայ է Հայաստանի Կրթութեան և 
Գիտութեան  նախարարութեան։
Աւետիսեան դպրոցի տնօրէնուհին 
տիկին Մելանիա Գեղամեան նշեց. 
«Սուրիոյ պատերազմի պատճառով 
բազմաթիւ ընտանիքներ գաղթեցին 
Հայաստան, և այստեղ կարիքը կար 

զարկ տալու Արևմտահայերէնին 
որպէսզի այս աշակերտները աւելի 
դիւրին ընտելանան միջավայրին»։
Ժպտադէմ տնօրէնուհին բացատրեց, 
թէ իրենք Սփիւռքի գիտական 
կեդրոնի օգնութեամբ ստեղծած են 
Արմտահայերէն լեզուի ծրագիրը 
և հաստատած նախարարութեան 
կողմէ;
Հալէպահայ անուանի ուսուցիչ և 
գրող պրն. Յակոբ Միքայէլեան  այս 
դպրոցէն ներս 6 տարիներէ  ի վեր 
կը դասաւանդէ Արևմտահայերէն, 
ինչպէս նաև կը պատրաստէ թատե-
րական ներկայացումներ , նաև 
Դպրոցի կայքին վրայ ամենամսեայ 
դրութեամբ կը տեղադրէ Արևմտա-
հայ գրողներու յօդուածները դասակ-
ան ուղղագրութեամբ՝ նպատակ 
ունենալով ծանօթացնել Արևմտահայ 
գրողները հանրութեան։
Պրն Միքայէլեան յայտնեց, որ 
մինչ այսօր ցաւօք ոչ մէկ  քայլ չէ 
առնուած Արևմտահայերէնի պաշտ-

պանութեան ի խնդիր, բացի Աւե-
տիսեան դպրոցէն, սակայն այն ալ 
համայնքային դպրոց է, այսինքն 
այնտեղ յաճախելու համար Մալա-
թիա Սեբաստիա շրջանի բնակիչ 
ըլլալը պայման է։ Ան  յորդորեց, որ 
Հայաստանի բոլոր դպրոցներուն 
մէջ Արևմտահայերէնի ուսուցումը 
վարակիչ դառնայ։ «Լեզուն մեր 
հարստութիւնն է», –շեշտեց անուանի 
հրապարակագիրը։
Տիկին Գեղամեան կը գործակցի 
Լիբանանի դպրոցներուն հետ ապա-
հովելու դասագիրքեր , մինչև որ 
Հայաստանի մէջ սկսին լոյս տեսնել 
համապատասխան դասագիրքեր։
Ներկայիս Արևմտահայերէն դասա-
ւանդող  ուսուցչուհին՝ «Եռագոյն»  
կայքի համահիմնադիր, «Հայկաշ-
խարհ» կայքի հիմնադիր-խմբագիր 
Նայիրի Մկրտիչեանն է։
Ան  սկսած է ծրագիրը  Արևմտահայ-
Արևելահայ փոխադրութիւններով։ 
Անոր նպատակն է ծանօթացնել այն 
գրողները, որոնք  դուրս մնացած են 
գրողներու ծրագրեն եւ համահունչ են 
պատանի տարիքին, ինչպէս օրինակ 
Ժագ Յակոբեան, Մուշեղ Իշխան 
Վազգէն Շուշանեան ևայլն.. Տիկին 
Մկրտիչեանի սկզբունքն է տնային 
պարտականութիւն չտալը, բոլոր 
աշխատանքները դասարանային են։ 
Ան համոզուած է, որ աշակերտնե-
րը կը սիրեն Արևմտահայերէնը և 

նոյնիսկ անոնք, որոնք առաջ դէմ էին 
զայն սորվելուն, հիմա համոզուած են, 
որ սորվիլը վնաս չէ։
Ներկայիս պրն Միքայէլեան  Ամրի-
կայէն նուիրաբերուած գիրքերը 
կը դասաւորէ ու ցանկագրէ , 
աշակերտներուն համար մատչելի 
գիրքերը յատուկ ցուցակներու կը 
կազմէ, իսկ մնացեալ արժէքաւոր 
գիրքերը կ՛առաջարկէ նուիրել 
Ցեղասպանութեան թանգարանին։
«Այս տարի Խրիմեան հայրիկի և հայր 
Ղևոնդ Ալիշանի 200 ամեակն է պիտի 
նշենք համայնքային մասշտապով , 
Արևմտահայերէնը պետականօրէն 
պէտք է ընդգրկուի բոլոր դպրոցներէն 
ներս».– շեշտեց Յակոբ Միքայէլեան;
Դպրոցին սիրուած հոգեբանը տիկին 
Արփի Խաչատուրեանն է,  դարձեալ 
նախկին հալէպահայ, կ՛աշխատի 
4-17 տարեկան աշակերտներուն 
հետ։ Ան շնորհակալութիւն յայտնեց 
ծնողներուն , որոնք ցանկացած 
հարցի կը դիմեն իրեն։
Աւետիսեան հսկայ կրթական համա-
լիրի  տնօրէնուհին շնորհակալու-
թիւն  յայտնեց այս փոքրիկ խումբին 
տարած աշխատանքներուն և ըսաւ. 
խմբային աշխատանքը յաղթեց, 
Արևմտահայերէնը սիրուեցաւ, ծնող-
ներուն կողմէ գնահատուեցաւ, այս 
օրինակը թող բորբոքէ Հայաստանի 
բոլոր դպրոցները։

Հանրային Ռատիօ

Լրատուութեան Գործընկեր
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ՀՀ Թղթադրամներու Նոր Շարքը Յաղթած է High Security Printing EMEA-
2020 Միջազգային Մրցոյթին

Լրատուական Կամուրջ Արաբական Երկիրներու Հետ. Արմէնփրես»-ը 
Կ՛ընդլայնէ Համագործակցութիւնը

Հայրենի Տուեալներ

ՀՀ թղթադրամներու նոր շարքը 
յաղթած է High Security Printing 
EMEA-2020 միջազգային մրցոյթին` 
«Լաւագոյն նոր շարք» անուա-
նակարգին մէջ: Այս մասին կը յայտ-
նեն ՀՀ Կեդրոնական դրամատան 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
ծառայութենէն:
Մրցանակաբաշխութիւնը կազմած 
է Reconnaissance International 
ընկերութեան կողմէ 2020-ի Մարտ 
9-11 Լիզպոնի մէջ տեղի ունեցած 
High Security Printing EMEA ամե-
նամեայ համաժողովին մէկ մասը: 
Մրցանակաբաշխութիւնը իրա-
կանացուած է երեք անուանա-
կարգերու մէջ` «Լաւագոյն նոր 
շարք”, «Լաւագոյն նոր թղթադրամ” 
եւ «Լաւագոյն նոր հաւաքորդական 
յուշադրամ»:
Նշուած է նաեւ, որ 1000, 2000, 
5000, 10000, 20000 եւ 50000 դրամ 
անուանական արժէքով թղթադը-

րամներու շարքը արտադրուած 
է բաղադրեալ հումքի վրայ, որ կը 
համատեղէ բազմամաս ամրութիւնը 
թուղթի տպագրելիութեան հետ` 
դիմացկուն եւ յուսալի թղթադրամ-
ներ ստանալու համար: Հայաստանը 
աշխարհի մէջ առաջին երկիրն է, որ 
ունի թղթադրամներու ամբողջական 
շարք` տպագրուած Louisenthal-ի 
Hybrid ADDvance թուղթ/բազմամաս 
(polymer) հումքի վրայ: Դատական 
կազմի յատուկ գնահատանքին 
արժանացած է թղթադրամներու 
ձեւաւորումը, որ կ՛արտացոլէ պատ-
մական, մշակութային եւ կրօնական 
թեմաներ:
«Լաւագոյն նոր թղթադրամ» անուա-
նակարգին մէջ մրցանակը տրուած է 
Անգլիոյ դրամատան` իր նոր, աչքա-
ռու 20 ֆունտ սթեռլինի անուանա-
կան արժէքով թղթադրամին համար: 
«Լաւագոյն նոր հաւաքորդական 
թղթադրամ” անուանակարգին մէջ 

մրցանակակիր դարձած է Լեհաս-
տանի ազգային դրամատունը` 
Լեհաստանի պաշտպանուած 
տպագրական գործի հիմնադըր-

ման 100-ամեակին նուիրուած 
հաւաքորդական թղթադրամին 
համար: 

Անթիլիասի մայրավանքի մէջ 
կայացած Լրագրողներու համա-
հայկական ֆորումի համակար-
գող խորհուրդին նիստը յագեցած 
օրակարգով էր: Այն նախ առանձ-
նացաւ կատարուած աշխա-
տանքներու ամփոփումով, ինչպէս 
նաեւ` յառաջիկային սպասուող 
Լրագրողներու համահայկական 
ֆորումի օրակարգի, խնդիրներու 
շրջանակի քննարկումով: Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթո-
ղիկոսը մարտ 1-ին ընդունած էր 
Լրագրողներու համահայկական 
ֆորումի համակարգող խորհուրդին 
անդամները:
«Շատ կարեւոր էր հանդիպումը 
Արամ Ա. վեհափառին հետ: Նախորդ 
լիագումար խորհրդաժողովը տեղի 
ունեցած էր դարձեալ Անթիլիասի 
մայրավանքին մէջ` Արամ Ա. կաթո-
ղիկոսի հովանիին ներքոյ: Մենք 
քննարկեցինք ապագայ ֆորումի 
թէ՛ մօտաւոր օրակարգը եւ թէ՛ 
տեղի ունենալիք վայրի հնարաւոր 
(յարմարագոյն) տարբերակները», 
«Արմէնփրես» լրատուական գոր-
ծակալութեան տնօրէն Արամ 
Անանեանը:
Լրագրողներու համահայկական 
ֆորումի համակարգող խորհուր-
դի նիստի անդամներու քննարկ-

ման առանցքին եղած են` մաս-
նագիտական հիմնախնդիրները, 
մետիայի (լրատուամիջոցներու) 
մարտահրաւէրները, զանոնք դիմա-
կայելու հարցրերը:
«Ժամանակակից աշխարհը արագ 
փոփոխութեան կ’ենթարկուի, եւ 
այդ փոփոխութիւններու առա-
ջին շահաստացն ու անոնց պատ-
ճառով ազդեցութիւն կրողները 
յատկապէս լրատուամիջոցներն են: 
Եւ հոս շատ կարեւոր են համա-
գործակցութիւնը, փորձի փոխա-
նակումը: Ես կ՛առանձնացնէի 
նաեւ համահայկական խնդիրնե-
րը, այսինքն` խօսիլ այն ամէն 
ինչի մասին, որ մեզ կը միաւորէ, 
եւ միասնական ուժերով փնտռել 
լաւագոյն զարգացման ուղիները 
հայկական, հայալեզու մամուլի 
համար: Ի դէպ, առաջին անգամ 
մենք պիտի փորձենք օրակարգ բերել 
օտարալեզու հայ մամուլի խնդիր-
ները», ըսաւ Արամ Անանեանը` 
աւելցնելով, որ իրենց ուշադրութեան 
կեդրոնին է նաեւ միջազգային 
լրատուամիջոցներուն մէջ աշխա-
տող հայազգի աշխատակիցներուն 
համահայկական քննարկումներուն 
մէջ ներգրաւուիլը:
Համագործակցութեան ընդլայն-
ման խօսքաշարի մէջ Արամ Անա-
նեանը կարեւորեց գործընկեր 
լրատուական գործակալութիւններու 
ղեկավարներու հետ հանդիպումը 
ինչպէս Լիբանանի, այնպէս ալ 
Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններու մէջ:  Խօսելով Լիբա-
նանի Ազգային լրատուական գոր-
ծակալութեան տնօրէն Զիատ Հար-

ֆուշի հետ հանդիպումի մասին` 
Արամ Անանեանը նշեց, որ քննարկած 
են երկու լրատուամիջոցներու 
համագործակցութեան զարգաց-
ման ուղղուած հարցերը: Երկու 
գործակալութիւնները կը նախա-
տեսեն յառաջիկային ստորագրել 
համագործակցութեան յուշագիր:
«Լիբանանի գործակալութեան հետ 
մեր համագործակցութիւնը նոր չէ, 
կը կարծենք, որ յառաջիկային պիտի 
կարենանք պաշտօնական դարձ-
նել այդ յարաբերութիւնները: Մեր 
քննարկումներուն մէջ եղան նաեւ 
հարցեր այն մասին, որ հեռանկարին 
մէջ Լիբանանի ազգային գործա-
կալութիւնը ունենայ հայերէն լրահո-
սի կազմակերպումը, որուն մենք 
որպէս գործակալութիւն` պատրաստ 
ենք համակողմանիօրէն աջակցիլ 
թէ՛ մեր մեթոտաբանութեամբ, թէ՛ 
տեղեկատուութեամբ եւ թէ մուլ-
թիմետիոն նիւթերով», ըսաւ Արամ 
Անանեանը:
Համագործակցութեան ընդլայն-
ման հարցեր քննարկուած են նաեւ 
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւն-
ներու մէջ, ուր Արամ Անանեանը 
կը մասնակցէր Հաղորդակցութեան 
կառավարական IGCF 2020 միջազ-
գային համաժողովին:  Հիւրընկա-
լող կողմը Արաբական Միացեալ 
Էմիրութիւններու պետական լրա-
տուական գործակալութիւնն էր` 
WAM-ը, որուն հետ «Արմէնփրես»-ը 
համագործակցութեան յուշագիր 
մը ստորագրած էր մէկ տարի 
առաջ, Երեւանի մէջ: Արամ Անա-
նեանի խօսքով, ի դէմս WAM-ի, 
«Արմէնփրես»-ը ունի լուրջ, արհես-

տավարժ գործընկեր:
«Ծոցի տարածաշրջանին երկու 
գործընկեր ունինք` Քուէյթի եւ 
Էմիրութիւններու լրատուական 
գործակալութիւնները: Համաժո-
ղովի ծիրին մէջ հանդիպեցայ 
նաեւ Յորդանանի լրատուական 
գործակալութեան նոր ղեկավա-
րութեան հետ: Անոնց հետ նախանշե-
ցինք երկկողմ գործակցութեան 
ուղիները եւ քննարկման համար 
ներկայացուցինք յուշագրի մեր 
տարբերակը` նպատակ ունենալով 
Յորդանանի հետ նոյնպէս կառուցել 
լրատուական կամուրջ», ըսաւ Արամ 
Անանեանը:
Անոր խօսքով, շատ կարեւոր է, որ 
արաբական աշխարհին մէջ աւելի 
լաւ ճանչնան Հայաստանը: Արամ 
Անանեանը նկատեց, որ Հայաստանը 
շատ հետաքրքրական է արաբական 
լրատուամիջոցներուն համար, մեր 
երկիրն ու հայ ժողովուրդը ունին 
դրական կերպար, եւ պէտք է աշխա-
տիլ զայն ամրապնդելու ուղղու-
թեամբ: «Արմէնփրես» պետական 
լրատուական գործակալութիւնը 
այդ առումով ունի յարաբերական 
առաւելութիւն: Հայաստանի մէջ 
միակ լրատուամիջոցն է, որ ունի 
լրահոսի արաբերէն տարբերակ, 
ինչ որ գործընկերներու կողմէ կը 
գնահատուի: Արամ Անանեանը 
ընդգծեց, որ համագործակցութեան 
հեռանկարները քննարկած են նաեւ 
Արաբական ազգային լրատուա-
միջոցներու ֆետերասիոնի (դաշ-
նակցութեան) գլխաւոր քարտուղար 
Ֆարիտ Այարի հետ:
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Սուզակի Զգեստն Ու Թիթեռնիկը

Սկիզբը Էջ 03

«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

1972թ. Յուլիս 25-ի առտուն, մայրը կը մտնէ սենեակ անոր արթնցնելու..., 
լռութիւնը կ’ըլլայ միակ պատասխանը: «Հեռանալիս մի՛ մարեր դիմացինիդ 
հոգւոյն լոյսը»,- կ’ըսէր Լէոնիտ: Ինք հեռանալով, հաւատարիմ մնաց իր 
խօսքերուն՝ իր ձգած ժառանգութեամբ լոյս պարգեւելով հանդիսատեսի 
հոգւոյն:

                                                             

Տաղանդաւոր դերասանը իր խաղով եւ ստեղծած կերպարներով ոչ մէկ 
բանով ետ կը մնար աշխարհահռչակ մնջկատակներէն: Տակաւին որքա՜ն 
գլուխգործոցներ ունէր աշխարհին տալու ան, որքա՜ն անաւարտ հեքիաթներ 
տարաւ ան իր հետ...  
«Ծաղրածուներու արքայ» անուանուած՝ հաճելի դիմագիծերով, երազկոտ ու 
բարի աչքերով, այդ հրաշք դերասանէն շատ սորվելիքներ ունին ներկայիս 
եւ ապագայի մնջախաղի դերասաններն ու ծաղրածուները:
«...Ես այնպիսին չեմ, ինչպէս բոլորը:Ծաղրածուն չի կրնար ըլլալ ինչպէս 
բոլորը: Ծաղ-րածուն մասնագիտութիւն չէ, աշխարհայեացք է:Եթէ 
դուք այդպէս՝ ծաղրածուի աչքերով կը նայիք աշխարհին, ապա ինչով 
ալ զբաղիք, միեւնոյն է՝ ծաղրածու էք: ...Կը վախնամ բարեկեցութենէ: 
Կը սիրեմ ծովը, աշունը...Վինսէնթ Վան Կոկ»: «Համաձայն չեմ որ 
մնջախաղը կոչուի «լռութեան արուեստ»: Ինծի կը թուի, թէ շարժումն 
ու դիմախաղը իրենց հնչողութիւնն ունին, ինչպէս գոյնը: Մնջախաղը 
հրաշալի է անով, որ մարդուն կը ստիպէ մտածել, ... կը վստահի 
մար¬դուն եւ կը բարձրացնէ անոր իր սեփական աչքին: ...Բեմ կու 
գայ ներկած դէմքով, տարօրինակ ու զուարճալի մարդը, կը խնդացնէ 
մեզ, եւ յաճախ ինք արտասուելով կը հեռանայ»,-Լէոնիտ Ենկիպարեան:
«...Ենկիպարովն առանց որեւէ բառ արտասանելու հանդիսատեսին 
հետ կը խօսի սիրոյ ու ատելութեան, մարդու նկատմամբ յարգանքի, 
ծաղրածուի յուզառատ սրտի, մենութեան եւ ունայնութեան մասին: Եւ 
այս բոլորը ան կ’ընէ մաքուր, նուրբ, անսովոր»,-ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արթիսթ, յայտնի ծաղրածու Եուրի Նիքուլին: 
«Մտայղացումներով լի հետաքրքիր ու դժուարին շատ կատարումներ 
մինչեւ օրս մնացին չգերազանցուած, մնացին` Ենկիպարեանական: 
...Ցաւօք, Լ. Ենկիպարեանն աւելի շատ մտայղացումներ տարաւ 
իր հետ,քան ըրաւ ողջութեան ժամանակ: Կեանքէն հեռացաւ, երբ 
կ’ապրէր ստեղծագործական բուռն զարգացման ու վերելքի շրջանը: 
Ափսոս, անոր «ջութակը» վաղաժամ կոտրեցաւ. բայց ամոքուինք այն 
բանով, որ մեծ հայորդու ջութակի ձայնը դեռ կը լսուի»,-circus.am կայք:

ԼԷՈՆԻՏ  ԵՆԿԻՊԱՐԵԱՆ - ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐ
(յապաւումներով)

Գրպանահատը
Ես գրպանահատ եմ: Ես գրպանահատներու արքան եմ: Ես հարուստ 

եմ եւ երջանիկ: Գրեթէ երջանիկ: Միայն թե ափսո՜ս, որ ոչ ոք գրպանին 
մէջ իր սիրտը կը պահէ:

Լապտերները
Գիշեր է: Անձրեւ կը մաղէ: Կաթիլները... երբ կ’իյնան լապտերներու 
լոյսին տակ, կը թուի, թէ փողոցի երկայնքին շարուած լապտերները 
կ’արտասուին:
Ինչի՞ մասին: ...Ամբողջ գիշեր անոնք կ’արտասուին մենակութենէ...

Դուն, ես ու իմ տխրութիւնը
Սրճարանը կը դատարկուի: Կը շարժին աթոռները, կը շխկշխկայ 
սպասքը խոհանոցին մէջ:
Կը մնանք միայն դուն, ես ու իմ տխրութիւնը: Ներէ, գիտեմ որ կ’ուզէիր 
երկուքով ըլլանք այսօր, բայց հետս է իմ տխրութիւնը... Ըհը՜, դուն 
արդէն կը զայրանաս, զանգել կ’ուզես, շտապ է: 
Կը մնանք երկուքով, ես ու դուն՝ իմ տխրութիւն...

Չէ ու հա
Ես անդունդի եզրին եմ՝ «Ոչ»֊ի ու «Այո»֊ի արանքը։ Քո «Ոչ֊»էն ես 
իմ «Այո»֊ին կը հասնիմ ցանկութենէ, ամաչկոտութենէ եւ սէրէ 
հիւսուած պարանով։ Այն կը ցնցուի, կը ճոճուի, ու իմ վրաս կախուած 
է Միայնութիւնը եւ «Այո»֊ն, որ այնքան գրաւիչ ու մօտ կը թուէր, 
հիմա անհասանելի է: Բայց ես կը քալեմ, Հպարտութիւնը կը պահէ 
հաւասարակշռութիւնս: Նաեւ հին ու բարի Յոյսի վալսը, զոր կը հնչէ 
բարդ  համարներու կատարման ժամանակ, ուժ կու տայ զիս։
...Ես կու գամ. փորձելով չնայիլ ներքեւ, եւ չմտածել որ յանկարծ, 
մինչ ես կու գամ դէպի քո «Հա»ն, ինչ֊ որ մէկն արդէն հասած է քեզ, 
օգտագործելով Բարեկեցութեան աստիճանը...

Ես կրկին միայնակ եմ...
...Իմ հանդիսատես, ես կը հաւատամ այն բանին որ դուն պիտի բարի 
ըլլաս: Ինչի՞ մասին դուն այսօր, այժմ, այս երեկոյ, կը մտածես, դուն, 
որ վաղը գալու ես ինծի նայելու: Երեւի, ոչ իմ մասին: Իսկ եթէ նոյնիսկ 
իմ մասին, միտքովդ ալ չ’անցնիր, թէ ինչ տխուր է, եւ ինչքան չ’ուզէր 
ապրիլ այս ծաղրածուն, թէ ինչ միայնակ է ան:...
Միթէ՞ քո միտքով կ’անցնի, որ ես լիովին, կը հասկնա՞ս, բացարձակա-
պէս մինակ եմ: 
Չեմ հասկնար, ...չեմ հասկնար ձեր օրէնքները, ձեր բարոյականու-
թիւնը, ձեր սէրը, մեծա-հասակներ: Չեմ գիտեր, թէ ես ինչպէս պիտի 
ապրիմ: Ձեր աշխարհին մէջ ես չկրցայ ապրիլ, իսկ իմիս մէջ՝ ես լրիւ 
միայնակ եմ:

Ճանապարհը
Կը մեկնիմ: Ես վաղը կը մեկնիմ: Ճանապարհը՝ երկա՜ր-երկա՜ր։ Եւ 
նոյնքան երկար է գնացքը:
Ան կազմուած է տասնեակ, գուցէ նաեւ հարիւր հազարաւոր վագոն-
ներէ: Ամէն վագոնին մէջ՝ հարիւրաւոր լուսամուտներ, որովհետեւ 
ամէն մի վագոն մէկ հարիւրամեակ է:
Ես կը մտնեմ վերջին վագոն, որ գոնէ փոքր ինչ մօտ ըլլամ քեզ:

Անկարելի է հակիրճ տողերով ու պարզ բառերով արտայայտուիլ 
գիրքերու կարեւորութեան մասին։ Գիրքեր արեւու շողի պէս կը 
թափանցեն մեր հոգւոյ խորքին ու կը լուսաւորեն մեր ներաշխարհը։ 

Մարդոց անծայրածիր երեւակայութիւնն ու կեանքի իրողութիւնները շունչ եւ 
կենդանութիւն կը ստանան գրողներու մոգական գրչին տակ։ Հրաշքներու, 
նեղութիւններու, ժպիտի, թախիծի եւ այլ զգացողութիւններու հսկայական 
փունջ մը կը համարուի գիրքը։ 
Բացայայտ է, թէ ժամանակի ընթացքին զանգուածներ մեծ ազդեցութիւն 
գործած են ստեղծագործութիւններուն վրայ, սակայն բոլորի հասարակաց 
նպատակը կը հանդիսանայ գոնէ մասամբ նուազեցնել մարդոց սորվելու 
անյագ ծարաւը։ 
Գիրքեր հրաշալի միջոցներ են ժամանակներու եւ պատմութիւններու մէջ 
սուզուելու, իսկ յետոյ աւելի ամփոփ մտքով նայելու մեր սեփական կեանքին։ 
«Աշխարհի արտացոլումն են գիրքերը, որոնք կը պարունակեն կեանքի 
անսահման խորութիւնը, բազմազանութիւնն ու անկանխատեսելիութիւնը», 

կ՚ըսէ Ժան Փոլ Սարթր։ 
Մարդու հոգիին ու մտքին վրայ 
ներգործող ամենաազդեցիկ միջոց-
ներէն մին կը համարուին գիրքերը, 
որոնց ներթափանցելով ընթեր-
ցողը կ՚արժանանայ մուտք գործել 
«պահուած գանձերու աշխարհ»ը։
Լաւ գիրք մը հնարաւորութիւն 
կ՚ընձեռէ զգալու ամենաուժեղ 
զգացումները՝ անսահման երա-
նութենէ մինչեւ խոր ցաւ, յուզում 
ու կարեկցանք, որոնց իւրաքանչիւրը անհրաժեշտ է մեզի համար, քանի 
որ անոնք կ՚օգնեն աշխարհը դիտել տարբեր հայեացքով եւ տեսնելով 
աւելի խորքը՝ կը գտնենք կեանքը իր բոլոր դրսեւորումներով։ Այսպէսով կը 
հասկնանք, թէ ի՛նչն է իսկապէս կարեւորը։
Գրողը իր ընթերցողը ականատես կը դարձնէ փորձառութիւններուն, 
անսահման երեւակայական աշխարհին, թռիչքներուն ու ապրումներուն, 
որոնց շնորհիւ «կ՚աներեւութանան» առկայ բոլոր սահմաններն ու արգելք-
ները՝ սուզուելու համար հեղինակի ներաշխարհին։ 
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Կարօ Փայլան Կը Պաշտպանէ Բողոքական 
Քրիստոնեաներու Իրաւունքները

Թրամփ Յայտարարած է ԱՄՆ-ի եւ Եւրոպայի Միջեւ 
Օդափոխադրութիւնը Դադրեցնելու Մասին

Երեսփոխան Կարօ Փայլան Թուրքիոյ Ներքին 
գործերու նախարար Սիւլէյման Սոյլուին հարցա-
գիր մը ուղղեց Բողոքական Քրիստոնեաներու 
Միութեան կողմէ հրատարակուած վերջին 
տեղեկագրի կապակցութեամբ։ Տեղեկագրին 
մէջ Բողոքական Եկեղեցիներու Միութիւնը կը 
գանգատէր 2019 թուականի ընթացքին Թուրքիոյ 
մէջ ապրող բողոքականներու իրաւունքներուն 
ոտնահարումէն եւ բողոքական քրիստոնեաներու 
դէմ ընդհանրապէս գործադրուած ատելութեան 
քաղաքականութենէն։
Տեղեկագրին մէջ ըսուած է որ բողոքական 
հոգեւորականներ կամ բողոքական համայն-
քէն անդամներ Թուրքիայէ վտարուած են, 
բողոքականներու չ՛արտօնուիր Թուրքիա գալ, 
բողոքականներու մուտքի վիզա կամ Թուրքիոյ մէջ 
բնակութեան արտօնութիւն չի տրուիր։
Կարօ Փայլան Ներքին Նախարարին յիշեցուց 
տեղեկագիրը եւ ուզեց որ նախարարը պատաս-
խանէ հետեւեալ հարցումներուն.
– Ճի՞շդ են այն պնդումները թէ բողոքական 
կրօնաւորներ կ՚արտաքսուին կամ անոնց Թուր-
քիա մուտքի արտօնութիւն չի տրուիր։
– Ի՞նչ է պատճառը որ բողոքական քրիստոնեա-
ներ Թուրքիայէն դուրս կը հանուին կամ անոնց 
ճամբորդելու իրաւունքը կը ոտնահարուի։

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփը յայտարարած 
է դէպի Եւրոպա ուղեւորութիւնները դադրեցնելու 
մասին. պատճառը Պսակաւոր ժահրի տարածման 
դէմ պայքարն է:
Հեռուստատեսային ուղերձին մէջ ան ըսած է, որ 
եւրոպական երկիրներէն բոլոր այցելութիւնները 

– Ներքին նախարարութիւնը պիտի որդեգրէ՞ 
երկրին մէջ անհատներու հաւասարութիւնը 
պաշտպանելու ու ատելութեան յանցանքները 
չքացնելու քաղաքականութիւն մը։
Նշենք որ Բողոքական Եկեղեցիներու Միութեան 
երկարաշունչ տեղեկագրին մէջ նշուած է թէ 
Թուրքիոյ մէջ աւելի քան 170 բողոքական եկե-
ղեցի ու համայնք կայ, որոնք գլխաւորաբար կը 
գտնուին Իսթանպուլի, Անգարայի ու Իզմիրի 
նման մեծ քաղաքներու մէջ։ Այս եկեղեցիներէն 
26ը տուն-եկեղեցի է։ Թուրքիոյ բողոքականները 
կը տառապին իրաւունքներու ոտնահարումէն, 
անոնք հոգեւորական չեն կրնար հասցնել, կը 
ստիպուին գոհանալ հոգեւորականներով որոնք 
լաւ պատրաստուած չեն։

պիտի դադրին յառաջիկայ 30 օրուան ընթացքին:
Բայց նշած է, որ «խիստ, բայց անհրաժեշտ» 
սահմանափակումները չեն տարածուիր Մեծ 
Բրիտանիոյ վրայ, ուր այս պահուն հաստատուած 
է ժահրի 460 դէպք:

Մուսային

Թէ ջըլապինդ մըշակն ինչպէ՛ս կը փարի
Իր կոր մաճին, կը պատռէ լանջն հողերուն:
Եւ սահանքին տակ արփական շողերուն
Ինչպէ՛ս կ’ըլլան լերկ ակօսները` բերրի:

Թէ շիկագոյն ցորեանն ինչպէ՛ս կալին մէջ
Կը բըրգանայ, եւ աղորիք կը մռընչեն.
Ի՛նչպէս կ’հորդի քաղցած խըմորը տաշտեն,
Զոր հուսկ կ’եփեն գեղջուկ փուռին մէջ 
անշէջ:

Թէ կը սըփռէ Հա՜ցը, Հա՜ցը սրբազան
Ի՛նչ բերկրանքներ, արարչական ի՛նչ կորով,
Սորվեցո՛ւր ինձ, ո՛վ հայրենի իմ Մուսան:

Սորվեցուր ինձ. պսակէ քընարս հասկերով,
Զի կալին մէջ, զով շուքին տակ ուռիին
Ահա կը նստիմ, ու նուագներս կը ծընի՜ն:

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

Սուզակի Զգեստն Ու Թիթեռնիկը

«Elle» ամսագրի խմբագիր Ժան Տոմինիք Պոպին 
ալ իր «Սուզակի զգեստն ու թիթեռնիկը» ստեղ-
ծագործութեամբ ընթերցողը ականատես կը 
դարձնէ իր կեանքի իրադարձային պահերէն 
յուշերու։ 
Քսանօրեայ մահաքունէն արթննալէ յետոյ կը 
պարզուի, որ Պոպին կաթուածահար եղած է 
ու աշխարհի հետ կրնայ շփուիլ միայն ձախ 
կոպը թարթելով։ Դարմանական գործընթա-
ցին միայն ձախ կոպը բանալ-գոցելու միջոցով 
ընտիր բառերով նկարագրած է երեւակայական 
պատմութիւններ ու սրտաբուխ յիշողութիւններ 
այն վայրերու ու անձերու մասին, որոնք իր կեանքի 
ողջ տեւողութեան պահած է սրտի խորքը։ Իր 
ներաշխարհի զանազան դրուագներէն, յուշերէն 
մինչեւ իր մարմնին մէջ «բանտարկուած» ըլլալու 
ֆիզիքական տանջանքը պատմած է Պոպին այս 
գիրքին մէջ։ Կը կարծուի, թէ գիրքի ստեղծման 
ընթացքին Պոպին մօտաւորապէս 200 հազար 
անգամ թարթած է իր ձախ կոպը։
Ան ինքզինք կը զգայ փակուած՝ սուզակի զգես-
տին մէջ ու ամէն ինչին կը նայի այդ զգեստի 
պատուհանէն։ Ան երբ լսէ իր սրտի բաբախումը, 
ինքզինք կը համոզէ, թէ անոնք թիթեռնիկի թեւերու 
ձայնն է։ 

Գիրքը հրատարակուած է 1997 թուականին եւ 
առաջին շաբթուան ընթացքին վաճառուած է 
աւելի քան 150 հազար։ Գիրքի հրատարակութենէն 
միայն տասն օր անց իր մահկանացուն կը կնքէ 
Պոպին եւ յաւիտեան կը փակուին իր աչքերը։ 
2007 թուականին գիրքի նիւթին հիման վրայ 
ամերիկացի բեմադրիչ Ժուլիան Շնապելի կողմէ 
կը նկարահանուի նոյնանուն շարժանկարը եւ 
կ՚արժանանայ բազմաթիւ մրցանակներու։ 
Մեր երեւակայական աշխարհի կարեւոր դերա-
կատարները կը դառնան գիրքերու կերպար-
ները եւ կը փորձենք անոնց կեանքին մէջ 
պատահածներուն զգացականօրէն մասնակցիլ։ 
Արդարեւ, կու գան այնպիսի ժամանակներ, երբ 
այդ կերպարները ուղեցոյց կը դառնան որոշելու 
համար ամենաճշմարիտը։ Այս յուզիչ ու անկեղծ 
վէպը կ՚ուսուցանէ համարձակ ըլլալ սեփական 
ցանկութիւններու մէջ եւ վայելել այն բաները, 
զորս կեանքը մեզի կը պարգեւէ ամէն օր։ Գիրքը 
նաեւ կ՚ոգեշնչէ բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին 
նորոգուիլ եւ եղափոխութիւն ընել իրենց կեանքին 
մէջ։
Պոպին կը սորվեցնէ վայելել կեանքի իւրաքանչիւր 
վայրկեանը այնպէս՝ ինչպէս կարծէք այդ վերջինն 
է ձեր կեանքին։ Ան կ՚ապացուցանէ նաեւ, թէ ոչ 
մէկ բան անկարելի է եռանդուն ու խիզախ մարդոց 
համար։
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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:

«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:

ԿՈՉÐ²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի կառավարութեան թելադրութեան, ինչ-
պէս նաեւ Քորոնա ժահրին տարածումէն նախազ-
գուշանալուվ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «Արին» պարախումբին 
վարչութիւնը որոշեց ցնոր տնօրինութիւն առկախել 
պարախումբին տարեկան ելոյթը:
ՀԵԸ կը մնայ յանձնառու լիբանանի կառավարութեան 

ցուցմունքներուն, առաջնայնութիւն նկատելով քաղաքացիին 
առողջապահութիւնը եւ անվտանգութիւնը:
Կանխայայտ շնորհակալութիւն համայնքի բոլոր զաւակներուն 
հասկացողութեան:
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ԱՄՆ-ի մէջ կայ պսակաձեւ ժահրով 
վարակուած 1135 անձ, որոնցմէ 38 
մահացած են:
«Որպէսզի կանխենք նոր դէպքերը 
մեր ափին վրայ, մենք պիտի 
դադրեցնենք Եւրոպա կատարուող 
բոլոր ուղեւորութիւնները», — Մարտ 
11-ին ըսած է ան` աւելցնելով,- «Նոր 
կանոններն ուժի մէջ պիտի մտնեն  
Ուրբաթ կէսգիշերին»:
Ելոյթէն առաջ Թրամփը թուիթըրի 
վրայ գրած է. «Լրատուամիջոցները 
պէտք է ասիկա համարեն միաս-
նութեան եւ ուժի շրջան: Մենք ունինք 
ընդհանուր թշնամի, փաստօրէն, 

ամբողջ աշխարհի թշնամին` 
պսակաձեւ ժահրը: Պէտք է յաղթենք 
անոր հնարաւորին չափ արագ եւ 
առանց վտանգաւոր հետեւանքնե-
րու: Ինծի համար չկայ աւելի կարե-
ւոր բան, քան Միացեալ Նահանգ-
ներու անվտանգութիւնը»:

Թրամփ Յայտարարած է ԱՄՆ-ի եւ Եւրոպայի Միջեւ 
Օդափոխադրութիւնը Դադրեցնելու Մասին

Առողջապահութեան Համաշխարհային 
Կազմակերպութիւնը Քորոնա Ժահրը Յայտարարեց 

Համաշխարհային Համաճարակ
Կազմակերպութեան գլխաւոր 
տնօրէնը կոչ ըրաւ կառավարու-
թիւններուն աւելի համակարգուած 
եւ արդիւնաւէտ քայլեր ձեռնարկել 
սեփական քաղաքացիներու առող-
ջութիւնը պահպանելու համար:
«Իւրաքանչիւր պետութիւն կրնայ իր 
ներդրումը ունենալ համաճարակի 
դէմ պայքարին»,- Ժնեւի մէջ մամու-
լի ասուլիսի ժամանակ յայտարա-
րեց ԱՀԿ գլխաւոր տնօրէն Թետրոս 
Ատհանոմ Կեպրէյեսուսը: 

Առողջապահութեան համաշխար-
հային կազմակերպութիւնը (ԱՀԿ) 
Քրոնա ժահրը յայտարարեց համաշ-
խարհային համաճարակ:


