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Մամլոյ Արձակուրդ 
Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Աւագ Ուրբա-
թի եւ Ս. Զատկուան Տօնին առիթով, 
«Զարթօնք» պիտի ունենայ երկօրեայ 
արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ 
Երեքշաբթի 21 Ապրիլ 2020-ին:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2173206 (278.8 /1 միլիոն), մահացած են 145059 (18.6/1 միլիոն), բուժուած են 546324 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 663, մահացածներ` 21, բուժուած` 86

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1159 մահացածներ` 18, բուժուած` 358
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 86874 նոր վարակուածներ 6585 նոր մահացածներ

Տեսանկիւն

Պատմութեան Մռայլ 
Օրերուն Հետքերով

Վարչապետ Տիապ 1.2 Թրիլիոնի Ընկերային Յատկացումներու 
Մասին Յայտարարեց

Հայաստանի մէջ Քորոնա Ժահրով Վարակուած Անձերու 
Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1159 -ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է «Քորոնա» 
Ժահրով վարակուելու 48 նոր դէպք: Այս մասին 
նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու վերահսկման 
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 16 ապրիլի՝ ժամը 11:00-ի 
դրութեամբ «Քորոնա» Ժահրով հաստատուած 
դէպքերու ընդհանուր թիւը 1159 է, արձանագրուած 

Վարչապետ Հասսան Տիապ երէկ իր խօսքը 
ժողովուրդին ուղղելով յայտնեց, որ 3 թրիլիոն 
լիբ. ոսկիի յատկացումներ պիտի ըլլան քորոնայի 
ճգնաժամին պատճառով տնտեսական դժուա-
րութիւններու առջեւ յայտնուած քաղաքացիներուն:
Ան իր խօսքին մէջ երաշխիքներ տուաւ բոլոր 

105 տարիներ առաջ այս օրերուն սով 
կը տիրէր Լեռնալիբանանի մէջ: Տարա-
ծաշրջանին դիմակալած պատմական Մեծ 
Սովի եռամեակին սկիզբն էր:
Լեռնալիբանանի Մեծ Սովը (1915 -1918) 
ունէր իր բնական եւ քաղաքական պատ-
ճառները: Բնական պատճառը այն էր, որ 
շրջանը կը դիմագրաւէր երաշտ, որուն 
ազդեցութիւնը կարծէք չէր բաւեր, անոր 
վրայ եկաւ աւելնալու նաեւ մարախներու 
ներխուժումը դէպի շրջան, որոնք մեծ 
խումբերով եկան ու խժռեցին այն ինչ, որ 
մնացած էր դաշտերուն մէջ: Բոյսերուն ու 
ցանքին կանաչն ու չորը:
Առաջին աշխարհամարտն էր: Օսմանեան 
թուրքիան կը կռուէր Գերմանիոյ կողքին: 
Եւրոպայի դաշնակիցները միջերկրա-
կան ծովին վրայ արգելանք հաստատե-
ցին Օսմանեան թուրքիոյ զրկելու համար 
պատերազմական, թէ այլ մթերքէ: Օսմա-
նեան պետութիւնը շրջանին մէջի ամբողջ 
մթերքը փորձած էր պարէնաւորել իր 
բանակին համար: «Դահիճ» (ժազզար) 
տիտղոսը արժանաւորապէս շահած՝ 
Ժամալ Փաշային համար, որ շրջանի 
օսմանեան զօրքերուն հրամանատարն 
էր, աւելի լաւ առիթ մը չէր կրնար գալ 
նեղելու Լեռնալիբանանի ազատախոհ 
փոքրամասնութիւնները, իր կարգին 
պաշարելով զանոնք եւ շրջանի շուրջ կէս 
միլիոն հասնող բնակչութիւնը զրկելով 
ուտելիքէ: Շուտով սովը համատարած 
էր եւ պատմութիւնը կը վկայէ, որ նշեալ 
բնակչութեան կէսը՝ շուրջ 250000 անմեղ 
մարդ զոհ գնաց սովին:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Հինգշաբթի, 16 ապրիլ 2020-ին, «Շաղզոյեան» 
կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում 
մը լիբանանահայ քաղաքական երեք կու-
սակցութիւններու՝ Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչա-
կեան կուսակցութեան վարիչ մարմնի, Ռամ-
կավար Ազատական կուսակցութեան շրջա-
նային վարչութեան եւ Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակցութեան կեդրոնական կոմիտէի 
պատասխանատուներուն միջեւ։
Ժողովը առաջին հերթին անդրադարձաւ 
«Քորոնա» ժահրի ստեղծած ճգնաժամային 

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-Ամեակի Նշում
ՍԴՀԿ- ՌԱԿ- ՀՅԴ Հանդիպում

իրավիճակին եւ այդ ծիրին մէջ լիբանանա-
հայ համայնքի դիմագրաւած կացութեան։ 

է մահուան 18 (աւելցած է եւս մէկը) դէպք: Քննու-
թիւններէն 9632--ը բացասական արդիւնք տուած 
են:
«Քորոնա» Ժահրէն ապաքինուած հիւանդներու 
թիւն աւելցած է 61-ով եւ գումարային բուժվածնե-
րու թիւը դարձել է 358։ Այս պահուն փաստացի 
բուժում կը ստանայ 783 հիւանդ:

անոնց, որոնք մտահոգութիւն ունին դրամատնային 
իրենց ներդրումներուն ճակատագրին մասին: Ան 
շեշտեց, որ կառավարական միջոցառումները 
ոչ մէկ կերպով պիտի ազդեն ներդրողներու 98 
տոկոսին վրայ:
Տիապ շեշտեց որ նկատի առնուած պիւտճէն նաեւ 
պիտի ծածկէ առողջապահական համակարգի 
ծախսերը:
Ան աւելցուց, որ արտակարգ վիճակի հաստատու-
մը տնտեսապէս բաւական ծանր է երկրին վրայ 
եւ ան իր հետեւանքները պիտի ունենայ: Այս 
պատճառով կառավարութիւնը իր կարելին պիտի 
ընէ հակակշռելու ծանր կացութիւնը:
Նշենք- որ երէկուայ տուեալներով Լիբանանի մէջ 
քորոնա ժահրով վարակուածներուն թիւը հասաւ 
663-ի:



àõñµ³Ã / 17.04.2020  02

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ապրիլի 14-ին Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի կողմից ի պատաս-
խան News.am գործակալու-
թեան հարցման կատարուած 
յայտարարութիւնը տեղիք է տուել 
տարաբնոյթ, այդ թւում եւ անտեղի 
ու անհարկի մեկնաբանութիւննե-
րի ու գնահատականների։
Հարկ ենք նկատում յայտնել 
հետեւեալը՝ Վեհափառ Հայրա-
պետի  կեցուածքն ամբողջապէս 
համահունչ է Քրիստոսի Սուրբ 
Եկեղեցու մարդասիրական 
առաքելութեանն ու դաւանած 
արժէքներին։ Հետեւաբար, հարկ 

է չքաղաքականացնել Վեհափառ 
Հայրապետի դիրքորոշումը եւ 
տրուել անպտուղ բանավէճերի։ 
Ցաւօք, Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսի արտայայտած մտքերը 
ներկայացւում են հատուածա-
բար, իսկ ՀՀ երկրորդ նախագա-
հին անդրադարձը՝ ենթաթեքսթից 
կտրուած եւ այլափոխուած։  
Նորին Սրբութեան յորդորին 
առնչուած բոլոր մեկնաբանութիւն-
ներն ու գնահատականները պէտք 
է կատարել՝ խստօրէն հետեւե-
լով թեքսթի բովանդակութեանը, 
ինչպէս նաեւ դրսեւորել անհրաժեշտ 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Կարէն Տէմիրճեան

Տէմիրճեան ծնած է Երեւան, 
17 Ապրիլ 1932-ին, ծառայողի 
ընտանիքի մէջ։ Միջնակարգ 
կրթութիւնը ստացած է 26 կոմի-
սարներու անուան դպրոցին 
մէջ։ 1949-1954 թուականներուն 
սորված է Երեւանի Ք. Մարքսի 
անուան արհեստից դպրոցի 
մեքենական ճիւղերու բաժնին 
մէջ՝ ստանալով մեքենական 
չափագիտութեան մասնագի-
տութիւն։ 1961 թուականին՝ 
ԽՄԿԿ կենտկոմին առըն-
թեր Մոսկուայի բարձրա-
գոյն կուսակցական դպրոցը։ 
1954–1955 թուականներուն 
աշխատած է Լենինկրա-
տի գիտահետազօտական 
դպրոցներէն մէկուն մէջ, 
1955 թուականէն՝ Երեւանի 
ելեկտրական արհեստական 
գործարանին մէջ՝ արուեստա-
բան, արտադրամասի աւագ 
վարպետ, պետ, կուսկոմիտէի 
քարտուղար, գլխաւոր ճարտա-
րագէտ, տնօրէն։ 1964–1972 
թուականներուն եղած է ՀԿԿ 
Երեւանի քաղկոմի քարտու-
ղար, երկրորդ քարտուղար, 
1972–1974 թուականներուն՝ 
ՀԿԿ կենտկոմի քարտուղար, 
ապա՝ առաջին քարտուղար, 
1991–1999 թուականներուն՝ 
«Հայելեկտրամեքենայ» բաժ-
նետիրական ընկերութեան 
նախագահ, գործադիր տնօրէն։

Շար. Էջ 03
Շար. Էջ 07
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§øàðàÜ²¦-Æ Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜ Þî²äÆ 
Â¾Ä ¶ÆÌÜ ¾ (HOTLINE) 03-188911

Üáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ ï³ ñ³Í -
Ù³Ý ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ
øá ñ¿³ ÛÇÝ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ ÙÇõë »ñ ÏÇñ Ý» ñáõÝ
û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ -
ã³ Ï³½ ÙÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ ÃÇõÝÁ Ç ½û ñáõ
¿£ Â²êê Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ -
Õáñ ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ ëÇÝ Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ -
Ã³ó ùÇÝ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· -
Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷£

êåÇ ï³Ï ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
ß³ï »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û· Ýáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û· Ýáõ ÃÇõÝ
åÇ ïÇ ïñ³ Ù³¹ ñ»Ýù£ àã áù áõ ÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
Ù»Ýù áõ ÝÇÝù« Û³ï Ï³ å¿ë Ýáñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñáí í³ ñ³Ï Ù³Ý ³Ë ïá ñáß Ù³Ý Ýáñ
ùÝÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ Û³ÛïÝ áõ» ÉáõÝ ÉáÛ ëÇÝ ï³Ï£
ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« Æñ³ ÝÇÝ« Ý³ »õ ÙÇõë -
Ý» ñáõÝ¦£

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ³ÛÝ Ýßáõ ÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë -
Ï³ å¿±ë ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõ Õ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝã áõ³Íª
öÇ áÝÏ Ç ³Ý ÏÇÝ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ïñ³ Ù³¹ ñ» -
Éáõ àõ³ ßÇÝÏ ÃÁ ÝÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ Ã»³Ý
Ù³ ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ -
ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« μ³½ Ù³ ÃÇõ ³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý» -
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ï ñ³ëï »Ýù û· Ý» Éáõ£ Æμ ñ»õ
ûñÇ Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ ÃÇõÝ£ ²ïÇ Ï³ ÏÁ
Ùß³Ï áõÇ Ù»ñ ÏáÕ Ù¿£ ÎÁ Ï³ñ Í»Ù« áñ ßáõ ïáí
³ïÇ Ï³ Ñ³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ åÇ ïÇ ëï³ Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇ Ï³ áõ Ý» Ý³Ýù« ³å³ åÇ ïÇ Ï³ ñ» Ý³Ýù
μ³½ Ù³ ÃÇõ »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ û· Ý»É¦£

ê³ Ï³ÛÝ §èÆ² Üá íáë ÃÇ¦ Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ -
Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ Ñ³ Õáñ ¹»ó« áñ Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ

Ñá ·» õáñ å»ï ³Û³ ÃáÉ É³ ²ÉÇ Ê³ Ù» Ý¿Ç Û³Û -
ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ
μÅßÏ³ Ï³Ý Ý» ñáõ ÅÇ å³ Ï³ ëÇÝ Ù³ ëÇÝ »õ Ù»ñ -
Å³Í ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ §øá ñá -
Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝª ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇ ÍÇ ñÇÝ Ù¿ç ³é³ -
ç³ñÏ áõ³Í û· Ýáõ ÃÇõÝÁª Ýß» Éáí« áñ ²Ù» ñÇ Ï³Ý
³ÛÝ »ñ ÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ -
ñÁ ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£

§ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ å³ï ñ³ëï ¿
μÅßÏ³ Ï³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ »õ û· Ý» -
Éáõ ¹» Õá ñ³Û ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ ñû ñÇ Ý³Ï
Ëûë ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³ Ï³ ëáñ¹
áõ ÝÇù« ÇÝã å¿ë ÏÁ ï» Õ» Ï³ Ý³Ýù ØÇ ³ó »³É
Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõ ñ» ñ¿Ý£ ºñÏ ñáñ¹« Ó»½«
³Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ý»ñ¹« ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý Å³Ñ ñÁ
ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Ç ï»ñ« Ã¿ ÇÝã -
ù³ Ýá°í ÑÇÙ Ý³ õáñ »Ý ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ«
ë³ Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ ·á Ûáõ ÃÇõÝ
áõ ÝÇÝ« á±ñ Ë» É³ óÇ Ù³ñ ¹Á Ó»½ Ù¿ ¹» Õá ñ³Ûù
ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇ£ Â» ñ»õë Ó»ñ ¹» Õá ñ³Û ùÁ ÙÇ çáó ¿ª
³é³ õ»É »õë ï³ ñ³ Í» Éáõ ÑÇõ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÁ£ Ò» -
½Ç Ï³ ñ» ÉÇ ã¿ íëï³ ÑÇÉ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿
ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³ Ù¿ Ý¿ ÇÝ£

Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ Ñá ·» õáñ å» ïÁ Çñ Ëûë -
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñÁ Ïá ã³Í ¿
Çñ³Ý »³Ý å» ïáõ Ã»³Ý ·ÉË³ õáñ ÃßÝ³ ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ Ý» ñÁ μÝáõ -
Ã³· ñ³Í ¿ Çμ ñ»õ Ë³ μ» μ³ Ý»ñ£

Üß»Ýù« áñ Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ -
Ñ³ ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó© §Æñ³Ý ï³· -
Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ØÇ ³ó »³É Ü³ -
Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ -
ÝÇ¦£

Æð²Ü ÎÀ Øºð Ä¾ ØÆ ²ò º²È Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ú¶ Üàô Âº²Ü ²è² æ²ð ÎÀ

§Æð² ÜÆÜ ºô ÐÆô êÆ ê² ÚÆÜ øà ð¾² ÚÆÜ ú¶ Üº Èàô ØÆ ²ò º²È
Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ä²î ð²ê î² Î² Øàô ÂÆôÜÀ Æ ¼ú ðàô ¾¦

ÎþÀê¾ Âð²Øö

Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ Ñ³ ÝÇ
Û³Ûï Ý»ó© §²Ù» ñÇÏ »³Ý å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ
Ë³Ý ·³ ñ» óÇÝ §øá ñá Ý³¦-Ý í» ñ³Ñë Ïá Õáõ -
Ã»³Ý ï³Ï ³é Ý» Éáõ Æñ³ ÝÇ ç³Ý ù» ñÁ¦£

§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³ óáõ Ã»³Ý Ù¿ç
»Ýùª ³Ù» ñÇÏ »³Ý ³Ñ³ μ»Ï ã³ Ï³Ý áõ ³ÝÇ -
ñ³õ å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñáõÝ å³ï ×³ éáí« »õ
³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý»ñ ²Ù» ñÇ Ï³ ÛÇÝ  Û³ÝÓÝ áõ» ó³Ý¦«
Áë³õ èáõ Ñ³ ÝÇ£

§Æñ³Ý ï³· Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ
ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ ÝÇ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó Æñ³ ÝÇ Ý³ -
Ë³ ·³ ÑÁ£

ØÇÝã ³Û¹« ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ
ÙÁ Æñ³ ÝÇ Ù¿ç §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ  ³éÝãÁ -
õ³Í Çñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝÁ áñ³ Ï»ó §Æñ³ ÝÇ
â»é Ýá åÇ ÉÁ¦ª ³Ï Ý³ñ Ï» Éáí àõù ñ³Ý ÇáÛ Ù¿ç
1986¬ÇÝ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Í â»é Ýá åÇ ÉÇ ÑÇõ É¿ ³ -
Ï³Ý Ï³ Û³ ÝÇ ³Õ¿ ïÇÝ£

ä³ß ïû Ý³ ï³ ñÁ Û³Ûï Ý»ó« áñ ØÇ ³ó »³É

Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ³ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Íáó Ý³ Ë³ -
ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ ÁÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÁ Ïþû· ï³ -
·áñ Í¿« ÁÉ É³Û ³Û¹ ·³Õï Ý³ ·Ç ñáí ·Ç ÍÇ
×³Ù μáí« Ã¿ Ñ³ñ ó³ ËáÛ½ Ý» ñáõ ×³Ù μáíª
Çñ³Ý óÇ Ý» ñÁ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇÝ
ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ÷á Ë³Ý ó» Éáõ ù³ ç³ É» ñ» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

§²Øº ðÆÎ º²Ü ä²î Ä² ØÆ æàò Üº ðÀ 
Ê²Ü ¶² ðº òÆÜ §øà ðà Ü²¦¬Ü ìº ð²Ðê Îà Ôàô Âº²Ü

î²Î ²è Üº Èàô Æð² ÜÆ æ²Ü øº ðÀ¦
ÎþÀê¾ èàô Ð² ÜÆ

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó« áñ ÈÇå ÇáÛ
Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ù ÂñÇ ÷áÉÇÇ Ñ³ ñ³ õ³ ÛÇÝ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û ²½ -
·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ Ã»³Ý Ï³ é³ í³ ñáõ Ã»³Ý áõ Å» ñáõÝ
Ñ»ï í»ñ çÇÝ μ³ ËáõÙ Ý» ñáõÝ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ëå³ÝÝ áõ³Í »Ý
ãáñë Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ »õ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ ÙÁ£

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ ³ñ»õÙï »³Ý ßñç³ ÝÇ ·áñ Íá -
Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ  Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ Ñ³ ½³ ñ³ å»ï-½û ñ³ í³ñ
Ø³å ñáõù Ô³½ áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ ëå³Ý-
Ý áõ³Í »Ý ³Ù μáÕç ³Ýó »³É »ñ»ù ß³μ ÃÇ ûñª ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ -
ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ áõ Å» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ²ÛÝ ¼³ ñ³ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û
»ñ Ï³ ñ³ ï»õ å³ ß³ ñáõ Ù¿ ÙÁ »ïù£

²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ ñÁ Ù³ Ñ³ ó³Í ¿ Çñ
ëï³ ó³Í Í³Ýñ í¿ñ ù» ñáõÝ å³ï ×³ éáíª Ñ³ Ï³ é³Ï ½³ -
ÝáÝù ¹³ñ Ù³ Ý» Éáõ ÷áñ Ó» ñáõÝ£ §´³ Ý³ ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³ Ñ¿
³Ûë ¹Ç ³Ï Ý» ñÁ« »õ ³ñ ·»Éù ãáõ ÝÇ ½³ ÝáÝù ÈÇå Ç ³ Ï³Ý Ï³ñ -
ÙÇñ Ù³ ÑÇ ÏÇÝ ×³Ù μáí Çñ»Ýó Ñ³ ñ³ ½³ï Ý» ñáõÝ Û³ÝÓ Ý» -
Éáõ¦£

§êáõñ Ç ³ óÇ ³Ñ³ μ» ÏÇ ãÁ Çñ Ù³ Ñ¿Ý ³é³ç Ëáë ïá í³ Ý» -
ó³õ« áñ 10 Ãáõñ ù»ñ »õ 8 ëáõñ Ç ³ óÇ Ý»ñ ÷³ Ëáõë ïÇ ¹Ç Ù³Í
»Ý« »ñμ ½Ç ñ»Ýù ÷á Ë³¹ ñáÕ ½ñ³ Ñ³ å³ï Ù» ù» Ý³Ý Ñ³ñ -
õ³Í áõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃ ù³ é³½ Ù³ Ï³ Û³ Ý¿Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³ Ï³ÛÝ û· Ýáõ ÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ ë³Í« áñáí Ñ» ï»õ
å³ ß³ñ Ù³Ý ï³Ï ³éÝ áõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³Ûï Ý»ó Ñ³ ½³ ñ³ -
å»ï¬½û ñ³ í³ñ Ô³½ áõÇ£

ÈÆä ÆàÚ ²¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü² ÎÀ 4
Âàôðø ¼Æ Üàôàð Üºð êä²Ü Ü²Ì ¾

èáõë ÇáÛ å³ßï å³ Ýáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Û³Ûï Ý»ó, áñ èáõë Ç ³Ý »õ Âáõñù Ç ³Ý ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
ÝÏ³ ï³ éáõÙ Ý» ñáí ëïÇå áõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ ï»É Æï ÉÇ åÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏá Õáõ Ã»³Ý »ñÏ ñáñ¹ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ£

Ü³ Ë³ å¿ë Íñ³·ñ áõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏá Õáõ ÃÇõÝÁ Ï³ ï³ñ -
õÇ ³Ù μáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³Û ñáõÕÇ ÇÝ íñ³Û, áñ Ð³ É¿å »õ È³ Ã³ù -
Ç³ ù³ Õ³ù Ý» ñÁ ÏÁ Ï³ å¿ Çñ³ ñáõ£

ÐëÏá Õáõ Ã»³Ý ³é³ çÇÝ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ³Ûë ³Ùë áõ³Ý
ëÏÇ½ μÁ Ïñ×³ï áõ» ó³õ ½ÇÝ »³É Ý» ñáõ ë³¹ ñ³Ýù Ý» ñáõÝ
å³ï ×³ éáí£

Ð² È¾ä¬È² Â²ø Æ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø ́ àôÜ
ìð²Ú èàôê¬Âðø² Î²Ü...

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

í» ñ³ Ï³Ý· Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ μá Éáñ ßñç³Ý Ý» ñáõÝ Ù¿ç
³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÇõÝÝ áõ Ï³ Ûáõ Ýáõ ÃÇõÝÁ¦£

²ÝáÝù ùÝÝ³ñ Ï» óÇÝ Ý³ »õ ³ÛÝ ç³Ý ù» ñÁ, áñáÝù éáõ ë³ -
Ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñáõ ÃÇõÝÁ ßñç³ Ý³ ÛÇÝ áõ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ù³ -
Ï³ñ ¹³ ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³ ÷¿ª ù³Ý ¹» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ å³ -
ß³ ñáõ ÙÁ »õ çÝç» Éáõ Ñ³ Ù³ñ å³ï Å³ÙÇ çáó Ý»ñÝ áõ ëáõñ Ç ³ -
óÇ Åá Õá íáõñ ¹Ç Ù» Ïáõ ë³ óáõ ÙÁ£

²ë³ï »õ ÞáÛ Ïáõ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ ·á Û³ óáõ óÇÝ  Û³ é³ -
çÇ Ï³ ÛÇÝ áñ ¹»·ñ áõ» ÉÇù Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ó ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ -
Ý» ñáõÝ áõ ³éÝ áõ» ÉÇù ù³Û É» ñáõÝ ßáõñç£

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

²ê²î ºô ÞàÚ Îàô ÎÀ øÜÜ²ð ÎºÜ...

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ

êÇ ñ» ÉÇ° Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý»ñ,
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ ëï»Õ Í³Í ³Ûë ï³· Ý³ åÁ

Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, μá Éáñë ÙÇ ³ë Ý³ μ³ñ Ñ» -
ï» õÇÝù å³ß ïû Ý³ Ï³Ý óáõó ÙáõÝù Ý» ñáõÝ áõ Ý³ -
Ë³½ ·áõ ßáõ Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ Åá Õá íáõñ ¹Á, ÇÝã å¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý ·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Ç ï³Ï óáõ Ã»³Ùμ
»õ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ Ñ» ï» õÇ ³Ûë
Ñ³ñ óÇÝ£ 

²é ³Û¹, ¼³Ñ É¿Ç, Ä³ É³ É³ ÛÇ »õ è³ Û³ ùÇ Ù»ñ
Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝ ïñ³ Ù³¹ ñáõ Ã»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³Ý ÙÇ ç³ Ï³Ý û· Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ» é³ -
Ó³Û Ý³ ÛÇÝ Ñ» ï»õ »³É ÃÇõ» ñÁª 03-071090, 03-
274641£

ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ Îà ØÆ î¾
¼³Ñ É¿

³ëÇ Ï³ Ý³ »õ ÇÝã áñ ï»Õ
ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ¿ å» ï³ -
Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñáõÝ«
Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ
³ÛÝ Íñ³ ·Çñ Ý» ñáõÝ« áñáÝù
ÏþÇñ³ Ï³ Ý³ó Ý¿ ³éáÕ ç³ -
å³ Ñáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ« ³ñ ï³ Ï³ñ· Çñ³¹ -
ñáõ Ã»³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÝ
Ù¿çª å³ ñ¿ ï³ ïáõ ÝÁ »õ ³Û -
Éáù¦« Û³Ûï Ý»ó ³Ýª ³õ»Éó Ý» -
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ» ñáõÝ
μ³ ñá Û³ å¿ë ³Ý ÃáÛ É³ï ñ» ÉÇ
ÏÁ ÝÏ³ ï»Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý
¹ñ¹³ å³ï ×³é Ý» ñ¿ Ù»Ï Ý³Í
Ñ³ Ï³¹ñ áõÇ ÉÁ »õ Ù¿Ï ¹Ç ù³ß -
õÇ ÉÁ£

Ð³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý ³ñ -
Ó³ ·³Ý ·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ -
ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý ÙÇáõ Ã»³Ý ³Ý -
¹³Ù Ý» ñÁ« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ -
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³ ÷³ ½³Ýó
¹ñ³ Ï³Ý ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇÝ« ³Û É»õ
ß³ ï» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
»ñ³Ë ï³ ·Ç ïáõ Ã»³Ý Ëûë -
ù»ñ: §Ø³ñ ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
Ñ»é áõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùû ï» Ý³Ý«
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý  å³ ñ³ ·³ Ý»ñ Ï³Ù ³Ë ï³ Ñ³ -
Ý»É Çñ»Ýó Ù» ù» Ý³ Ý» ñÁ« ·ñ³ ë»Ý »³ ÏÇ Ï³Ù
Ë³ Ýáõ ÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³Ï Ý» ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û -
ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹ÇÏ Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³ -

·Çñ Ý» ñáõ »õ ³ç³Ï óáõ Ã»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñ -
Í»Ýù« å» ï³ Ï³Ý ûÕ³Ï Ý» ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³ ïÇ ³é Ý»Ý ³Ûë ³Ù¿ ÝÁ¦« »½ ñ³ ÷³ Ï»ó
ÐÚ¸ §ÜÇ ÏáÉ ²Õ μ³É »³Ý áõ ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý
ÙÇáõ Ã»³Ý í³ñ ãáõ Ã»³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇ ãÁ:

ÐÚ¸ §ÜÆ ÎàÈ ²Ô ́ ²È º²Ü¦... 
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

www.afhil.com

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ññ Ïáã áõ³Í ³Ûë ³Ý» ñ» õáÛÃ

ÃßÝ³ÙÇ ÇÝ ¹¿Ù å³Û ù³ ñ» Éáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ÙÇ çá óÁ Ù»ñ
³ÝÓ Ý³ Ï³Ý í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ý ß» Õû -
ñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ ñáõ Ã»³Ùμ ·áñ Í³¹ ñ»Ýù ³Ûë Ù³ ëÇÝ
»Õ³Í μá Éáñ Ã» É³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ:

ÎÁ Ù³Õ Ã»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÁ Ù»½ Ù¿ Ñ» -
éáõ å³ Ñ» Éáõ ÖÆ ¶º ðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³ Ï³Ý »õ û· ï³ Ï³ñ
¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõ ÃÇõÝÁ áõ Ý» Ý³Ý:

¶áñÍ Ý³ Ï³ Ýû ñ¿Ý ³ñ ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë -
Ë³Ý ù³Û É» ñáõ ¹Ç Ù³Í »Ýùª Û³ é³ ç³ó Ý» Éáí ù³ Õ³ -
ù³ å» ïáõ Ã»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²Õ Ã³ Ù³ñ¦ Ù³ë Ý³ ×Çõ -
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ï³ñ μ»ñ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ μ»ñ«
áñáÝù μÍ³ËÝ ¹Çñ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ
Ï³ ï³ ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñ ï³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÁ:

²©- ÀÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ñ³ñ ó» ñáõ ßï³å Ù³ñ ÙÇÝ«
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½ Ù»Ý Ù»ñ μá Éáñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ -
éáÛó Ý» ñÁ:

´©- ´ÅßÏ³ Ï³Ý ³ÝÓ Ý³ Ï³½ ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÇßï å³ï ñ³ë ï³ Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñ Ó³ ·³Ý ·» Éáõ
³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý» ñáõ:

¶©-ä³ ñ» Ý³ õá ñáõ ÙÇ »õ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Û³ÝÓ -
Ý³ ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ ï³ ñ¿ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý»ñ »õ
ë³ñ ù³ õá ñáõÙ Ý»ñ ³å³ Ñá í» Éáõ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ:

¸©- ²éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ßï³ åÇ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ -
μÁ« áñ ëï³ÝÓ Ý³Í ¿ ÈÇ μ³ Ý³Ý »³Ý Ï³ñ ÙÇñ Ë³ ãÇÝ
Ñ»ï Ï³å å³ Ñ» ÉÁ ³éûñ »³Û ¹ñáõ Ã»³Ùμ: àñ» õ¿ í³ -
ñ³Ï Ù³Ý å³ ñ³ ·³ ÛÇÝ ÑÇõ³Ý ¹ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ù³ -
å³ ï³ë Ë³Ý å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»Õ Í» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ·Çõ -
ÕÇÝ ÏáÕÙ Ý³ ÏÇ Ùáõï ù» ñÁ ÷³Ï áõ» ó³Ý »õ ²ÛÝ ×³ñ
ÙïÝ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ ñá Ý³ Ï³Ý Ùáõï ùÁ« áõñ
Ñ³ë ï³ï áõ³Í ¿ ëïáõ· Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:

²ÛÝ ×³ ñÇ μá Éáñ Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ï»¹ ñáÝ -
Ý» ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ ÝÇõ ÃÇ í³ ×³ é³ ïáõ -
Ý»ñÝ áõ ¹» Õ³ ñ³Ý Ý» ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ Åá Õá íáõñ ¹Á ÏÁ
ÙÝ³Û ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç: ºñ Ã» õ» ÏÁ ËÇëï å³Û Ù³ Ý³ -
õáñ áõ³Í ¿ ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³Ï ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ ñÇù Ý» -
ñáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ùûï ï» ÕÇ áõ Ý» ó³õ Ñ³Ý -
¹Ç åáõÙ ÙÁª ·Çõ ÕÇë í³ ×³ é³ ïáõ Ý» ñáõ ë» ÷³ Ï³ -
Ý³ ï¿ ñ» ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùÇÝ
·ÉË³ õá ñ³ μ³ñ ùÝÝ³ñÏ áõ» ó³Ý ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ
³å³ Ñáí Ù³Ý  Ñ³ñ óÁ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ Ý³ Ë³½ ·áõ ß³ -
Ï³Ý »õ Ï³Ý Ë³ñ ·ÇÉ Ù³Ý ³Ù¿Ý Ó» õÇ ÙÇ çáó Ý» ñáõ
·áñ Í³¹ ñáõ ÃÇõÝÁ ³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ã³ ÷³ ÝÇß Ý» -
ñáõ Ë³Ëï Ù³Ý »õ ë³ Ï³ ·Ç Ý» ñáõ ã³ ñ³ ß³Ñ Ù³Ý
³éáõÙ Ý» ñáí£

ÐÚ¸ §Î³ñ ÙÇñ É»é¦ Ïá ÙÇ ï¿Ý ³éûñ »³Û ¹ñáõ -
Ã»³Ùμ Ý»ñ Ï³ Ûáõ ÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ »³Ý¦ Ï»¹ ñá ÝÇÝ
Ù¿ç:

êáÛÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ÏÁ Û³Ûï Ý»Ýù Ù»ñ Ñ³Û ñ» -
Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝª  ËÝ¹ñ» Éáí μá Éá ñ¿Ý« áñ ÇÝã å¿ë ³Ù¿Ý
³Ý ·³Ù« ³Ûë ï³· Ý³ åÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ³É óáõ ó³ μ» ñ»Ý
³Ù¿Ý Ó» õÇ ·áñ Í³Ï óáõ ÃÇõÝ:

ÈÇ³ ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³· Ý³åÝ ³É åÇ ïÇ
ßñç³Ý ó»Ýù:

ÐÚ¸ §Î²ð ØÆð Èºè¦ Îà ØÆ î¾

Âð²Øö ÎÀ Ú²Ú î² ð² ð¾« àð §øà ðà Ü²¦
Ä²Ð ðÆÜ  ä²î Ö² èàì §øÆâ ØÀ 
´²ð Î² ò²Ì¦ ¾ âÆ Ü²ê î² Ü¾Ü

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ -
×³ ñ³ ÏÇÝ å³ï ×³ éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í¦ ¿ âÇ Ý³ë ï³ -
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³ Ã»ñ ÃÁ£

§àñ ù³Ý ³É Û³ñ ·»Ù âÇ Ý³ë ï³ÝÝ áõ Ý³ Ë³ ·³Ñ êÇ
ÒÇÝ ÷Ç ÝÁ« ³Ý Ï»ÕÍ Áë» Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í »Ù âÇ Ý³ë -
ï³ Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇ ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ£

§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ ëÇÝ ï»Õ »³Ï å³ Ñ¿ ÇÝ Ù»½¦«
³õ»É óáõ ó³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñÁª ÝÏ³ -
ïÇ áõ Ý» Ý³ Éáí âÇ Ý³ë ï³ ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ ëÏ½μÝ³ Ï³Ý ÷áõ ÉÁ£

´³ óÇ ³ï Ï¿« Âñ³Ù÷ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÁ Ïá ã³Í ¿ §ãÇ -
Ý³ Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿ »õ Ý³ Ë³ å¿ë ³Û¹ Ó» õ³ Ï»ñ åáõ ÙÁ ùÝÝ³ -
¹³ï áõ³Í ¿ñ ²éáÕ ç³ å³ Ñáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ Ï³½ -
Ù³ Ï»ñ åáõ Ã»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ ñ³ ÏÁ §³½ ·³ ÛÇÝ
ë³Ñ Ù³Ý Ý»ñ ãÇ ×³Ýã Ý³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛ Ý³ó áõÇ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ »ñÏ ñÇÝ Ñ»ï¦£

Âñ³Ù÷ Ý³ »õ ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ âÇ Ý³ë ï³ ÝÁ Ù»ñ Å» ÉáõÝ
Ñ³ Ù³ñ ³Ù» ñÇÏ »³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ
§³½ ·³ ÛÇÝ Ñå³ñ ïáõ Ã»³Ý ¹ñë» õá ñáõÙ ¿¦£

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ Ý³ Ë³ å¿ë âÇ -
Ý³ë ï³ ÝÇ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ù» Õ³¹ ñ³Í ¿ñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ ëÇÝ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ Å³ Ù³ -
Ý³ ÏÇÝ ãï» Õ» Ï³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñª Ýß» Éáí« áñ §³ß Ë³ñ ÑÁ Ù»Í
·ÇÝ ÏÁ í×³ ñ¿¦ ³ïáñ å³ï ×³ éáí£ 

Âñ³Ù ÷Ç í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
Ëáñ Ñáõñ ¹Á §ÂáõÇ ÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ñ ãÇ Ý³ Ï³Ý
Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Ý» ñÁª ½³ ÝáÝù ÷³ë ï³ óÇ Ù» Õ³¹ ñ» Éáí Ñ³ -
Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏ Ý» ñáõ »õ Éñ³· ñáÕ Ý» ñáõª ³Û¹
Ù³ ëÇÝ Ñ³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý Û³Ûï Ý» Éáõ μá Éáñ ÷áñ Ó» ñÁ ×Ýß» -
Éáõ »õ íï³Ý ·³ õáñ í³ ñ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ ïáõ »³É Ý» ñÁ Ã³ùó Ý» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911

Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

պատշաճութիւն եւ բարեկրթու-
թիւն` տեսակէտներ եւ կարծիքներ 
արտայայտելիս, առաւել եւս երբ 
դա կատարւում է պաշտօնատար 
դիրք զբաղեցնող անձանց կողմից։ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
յորդորն է ամէնքին՝ միասնութե-
ան եւ համերաշխութեան ոգով, 
ջանքերի մէկտեղումով լծուել 
համաuարակի այս ծանր իրա-
վիճակում հայրենիքի եւ մեր 
ժողովրդի առջեւ ծառացած մար-
տահրաւէրների յաղթահարմանը։
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեսանկիւն

Պատմութեան Մռայլ 
Օրերուն Հետքերով

Կայ նաեւ պատճառ մը, որ 
լաւապէս նշուած չէ պատմու-
թեան մէջ: Այդ պատճառը 
շրջանի աւատապետական 
ամիրաներու (feudal lords) 
ագահութիւնն  էր, որոնք 
իրենց ապարանքներուն 
մառաններուն մէջ ամբարե-
ցին իրենց ճորտերուն՝ խեղճ 
ռամիկ գիւղացիին քրտին-
քով արտադրուած ցորենն 
ու մթերքը, զանոնք զրկելով 
նուազագոյն սնունդէ, մինչ 
արդէն անոնք զրկուած էին 
օրապահիկէ: Աւելին, անոնք 
իրենց ամբարածէն մաս 
մըն ալ շուկայ իջեցնելով 
յանձնեցին աւելի եւս անյագ 
առեւտրականներու, որոնք 
օգտուելով շուկայի վրայ 
մթերքի չգոյութենէն, տասնա-
պատիկ գիներով ծախեցին 
զանոնք: Արհեստականօրէն 
ստեղծուած սղութեան տոկա-
լը անհնարին էր արդէն ժողո-
վուրդին, որոնցմէ ինչպէս 
ըսինք հազարներ սովամահ 
եղան...:
Գրութիւնս այսօր պարզապէս 
պատմական դէպքի մը վրայ 
լուսարձակ սփռելու նպատակ 
կը հետապնդէ: Եթէ յանկարծ 
ոմանք փորձեն այսօրուայ հետ 
հորիզոնականներ տեսնել 
անոր մէջ ու քաղաքական, 
թէ ազգային մեր այսօրուայ 
կեանքին հետ զուգահեռներ 
ստեղծել, ապա մեղաւորը ես 
չեմ...:

Սկիզբը Էջ 01
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Հայոց Ցեղասպանութեան 105-Ամեակի Նշում
ՍԴՀԿ- ՌԱԿ- ՀՅԴ Հանդիպում

Իրավիճակը Կառավարելի Կը Մնայ, Եթէ 
Մարդիկ Հետեւին Խորհուրդներուն. ՀՀ 

Առողջապահութեան Նախարար

Գնահատուեցաւ  լիբանանահայ 
բոլոր համայնքներու եւ կու-
սակցութիւններու, ինչպէս նաեւ 
միութենական ու  բարեսիրա-
կան կառոյցներու զօրակցու-
թիւնը վայելող «Քորոնա»ի 
ճգնաժամային շտապի գործու-
նէութիւնը, որ անցնող ամսուան 
ընթացքին ունեցաւ լայնածա-
ւալ գործունէութիւն։ Ժողովը 
հանգամանօրէն արժեւորեց 
նաեւ գաղութին մէջ իրագոր-
ծուող անհատական եւ հաւա-
քական ճիգերով տարուող 
օժանդակութեան եւ կանխար-
գիլման բոլոր նախաձեռնութիւն-
ները ու այս իմաստով մեր հայ-
րենակիցներու ցուցաբերած 
նիւթաբարոյական պատրաստա-
կամութիւնը։ Այս ծիրին մէջ 
անհրաժեշտ նկատուեցաւ շարու-
նակել նպաստաբաշխումի, օժան-
դակութեան ու հանգանակութեան 
աշխատանքները։

Ապա ստեղծուած այս արտա-
կարգ իրավիճակին մէջ ժողովը 
քննարկեց Հայոց ցեղասպա-
նութեան 105-ամեակը նշելու 
կարելիութիւնները։  Որոշուե-
ցաւ հակառակ առկայ դժուարու-
թիւններուն, լիբանանահայու-
թիւնը անպայման նշէ Հայոց 
ցեղասպանութեան սրբադա-
սուած նահատակներու յիշա-
տակը եւ վերանորոգէ Հայ 
դատի պահանջատիրական 
իր ուխտը։ Անշուշտ բոլոր 
նախաձեռնութիւնները պիտի 
պատշաճեցուին ներկայ կացու-
թենէն բխած պետական որո-
շումներուն եւ ամբողջականօ-
րէն յարգուի ընկերային հեռա-
ւորութեան սկզբունքը (Social 
distance)։
Յառաջիկայ օրերուն մամուլով 
ժողովուրդին սեփականութեան 
տակ պիտի դրուին նախաձեռ-
նութիւններու մանրամասնու-
թիւնները։ 
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ՀՀ առողջապահութեան նախա-
րար Արսէն Թորոսեան այսօր 
կառավարութեան նիստի ժամանակ 
ըսած է, որ «Քորոնա» ժահրի համա-
ճարակի համար յատկացուած 

հիւանդանոցային մահճակալները 
այս պահուն ծանրաբեռնուած է 
կիսով չափ:



àõñµ³Ã / 17.04.2020  03

Շար. Էջ 07

Լիպիացի յետ-յեղափոխութեան
Առաջին Վարչապետ

Դոկտ. Մահմուտ Ժապրիլի 
Անակնկալ Մահը

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Լիպիոյ Միապետական վարչաձեւի 
արիւնալի տապալումէն ետք 2011 
թուականին, ցաւալի մէկ օղակը 

«Արաբական Գարուն» շարժումին, 
առաջին նորակազմ վարչամեքենային 
գործադիր տնօրէնը՝ Դոկտ. Մահմուտ 
Ժապրիլ վաղաժամ, իր մահկանա-
ցուն կնքեց Ապրիլ 5-ին, զոհ երթա-
լով Քորոնա ժահրին: Ան Գահիրէի 
մէջ, պետական հսկողութեամբ՝ 
Բժշկական առաջնակարգ խնամքի 
եւ հոգատարութեան տակ կը 
գտնուէր: Սակայն մահացու այս 
քովիտ-19 վարակը հիւծեց եւ քանի 
մը շաբթուան ընթացքին զգետնեց 
յետ-յեղափոխական Լիպիոյ ամենէն 
կարկառուն. զարգացած, պարկեշտ եւ 
հեռատես ղեկավարը: Դոկտ. Ժապրիլ 
բախտորոշ դերակատարութիւն ունե-
ցաւ միապետ Քատտաֆիի բռնա-
տիրական վարչաձեւի փլուզումին մէջ: Ան խորապէս համոզուած էր թէ 
յատկապէս արեւմուտքը կրնար սատարել Լիպիոյ միահեծան ղեկավարին 
անկման, ինչպէս նաեւ քաջալերել եւ նեցուկ կանգնիլ այդ երկրին մէջ 
դեմոկրատական կարգեր հաստատելու գործընթացին մէջ: Այս երկու 
նպատակակէտերը իրագործելու առաքելութեան շրջագիծէն ներս, Դոկտ. 
Ժապրիլ սերտօրէն գործակցեցաւ արեւմուտքի ղեկավարներուն հետ: 2011-
ի Մարտ ամսուն, խորհրդակցելէ ետք Ֆրանսայի այդ օրուայ նախագահ 
Սարքոզիի հետ, անձնական՝ գլուխ գլխի խօսակցութիւններ ունեցաւ 
Ամերիկայի Միացեալ նահանգներու (ԱՄՆ) նախկին Պետական քարտուղար 
Հիլըրի Քլընթընի հետ, որ այս նպատակին համար Ուաշինկթընէն եկած էր 
Փարիզի մէկ արուարձանը ուր իբրեւ ֆրանսական պետութեան հիւր, Դոկտ. 
Ժապրիլ իջեւանած էր: Փարիզէն ետք Լոնտոնի մէջ ան խորհրդակցեցաւ 
նաեւ վարչապետ Տէյվիտ Քամերընի հետ, ուրկէ ուղղուեցաւ Թուրքիա եւ 
Ծոցի երկիրները՝ միշտ հետապնդելով նոր Լիպիա մը ստեղծելու իր տեսիլքը:
Համեստ Ուարֆալա ընտանիքի զաւակ եւ Լիպիոյ ամենաբազմանդամ 
ցեղախումբի (tribe) աչքառու անդամ, մտային փայլուն կարողութիւննե-
րով օժտուած՝ ան երիտասարդ տարիքին արդeն արժանացած էր դոկտո-
րայի տիտղոսին Փիթցպըրկի համալսարանէն, մասնագիտանալով տնտե-

սագիտութեան մարզէն ներս: Կարճ ժամանակ դասախօսելէ ետք Ամերիկա-
յի մէջ, վերադառնալով Միջին Արեւելք ան հիմնեց մեծապէս շահաբեր 
ընկերութիւններ Տուպայի՝ ապա ճիւղաւորուելով Սինկափուրի, Մալիզիոյ 
եւ ասիական այլ երկիրներու մէջ:
Իբրեւ անխոնջ եւ պայծառամիտ քաղաքական հմուտ գործիչ, Դոկտ. 
Ժապրիլ փորձեց Լիպիոյ մէջ իրար հակադրուող զինեալ եւ քաղաքական 
խմբաւորումներ (որոնք բազմաթիւ եւ բազմատեսակ են) մէկտեղել՝ նպատակ 
ունենալով Հիւսիս Ափրիկեան արաբական այս երկիրը փրկել մեծածաւալ եւ 
աւերիչ քաղաքացիական պատերազմէ, առյաւէտ հետապնդելով աշխարհիկ 
(secular) եւ ո՛չ կրօնադաւան վարչակարգով՝ դեմոկրատական պետական 
կառոյցի մը առաջադրանքը:
Տեսիլք ունեցող անշահախնդիր եւ լուսամիտ քաղաքագէտ մըն էր, Դոկտ. 
Ժապրիլ, որ երկրին գերագոյն շահերը միշտ գերիվեր գնահատեց ի’ր 
իսկ անձնական շահերէն: Ան օժտուած էր սուր դատողութեամբ. Ունէր 
գործնական միտք եւ շատ յստակ էր իրեն համար լիպիական ներկայ քաոսա-
յին իրավիճակը լուծելու մօտեցումը:
Զօրաւոր անհատականութեան տէր ան չէր հանդուրժեր միջակութիւններ 
եւ նեղմիտ անձեր: Ան կարելի եղածին չափ ինքզինք միշտ շրջապատած էր 
կարող եւ ուղղամիտ ու պարկեշտ գործընկերներով:
Անձնական շփումներու ընթացքին, Դոկտ. Ժապրիլ խանդաղատանքով 
կ’արտայայտուէր հայերու մասին յատկապէս Լիբանանահայերու, որոնց 
հետ գործակցած էր: Կը դրուատէր անոնց ուշիմութիւնն ու գործին 
նուիրումը՝ աշխատասիրութեան առընթեր: Քաջածանօթ Հայկական 
Ցեղասպանութեան՝ ան նողկանքով կը խօսէր Օսմանեան կայսրութեան 
կողմէ փոքրամասնութիւններու դէմ կիրարկուած խտրականութիւններու 
մասին:
Դոկտ. Մահմուտ Ժապրիլ խոր յարգանք կը վայելէր  դիւանագիտական 
շրջանակներէ ներս: Իր անժամանակ մահուան առիթով Ապրիլ 5ին, 
Լիպիոյ մօտ Միացեալ նահանգներու դեսպանը հետեւեալ պաշտօնական 
յայտարարութիւնը հրապարակեց, ուր ի միջի այլոց ան ըսաւ. «Մահմուտ 
Ժապրիլ անվհատ գործեց հաստատելու համար դեմոկրատական, ապահով 
եւ բարգաւաճ իրավիճակ մը լիպիացի ժողովուրդին համար: Վերջին անգամ 
հանդիպում մը ունեցայ Մահմուտին հետ. երբ ան աշխուժօրէն լծուած էր 
զանազան լիպիացի խմբաւորութիւններէ բաղկացած համագումար մը 
կազմակերպել երկխօսութեան միջոցաւ խաղաղութիւն բերելու երկրին»:
Յեղափոխութենէն անմիջապէս ետք, երբ ան ստանձնեց Լիպիոյ ղեկա-
վարութիւնը՝ վարչապետի հանգամանքով, Լիպիացի ժողովուրդը ունենալով 
խոր հաւատք երկրին կացութիւնը կայունացնելու եւ բարգաւաճ դարձնելու 
Դոկտ Ժապրիլի կարողութեան, իր անվերապահ նեցուկը հայթայթեց անոր: 
Սակայն երբ արկածախնդիր զինեալ տարրերը իսլամիստ խմբաւորումներու 
հետ, մայրաքաղաք Թրիփոլիի մէջ քաոսային եւ անապահով կացութիւն 
ստեղծեցին, Դոկտ. Ժապրիլ հարկադրաբար լքեց իրեն վստահուած 
պատասխանատուութիւնը: Այս վտանգաւոր տարրերը իր սաղմին մէջ 
խեղդեցին դէպի կայունութիւն, իրար հասկացողութիւն եւ բարգաւաճում 
երթը Լիպիոյ, Դոկտ. Ժապրիլի լուսամիտ առաջնորդութեամբ: Իր միակ 
«տկարութիւնը»՝ ան օտար ուժերու կողմէ Ֆինանսաւորուող զինեալ 
ջոկատներ չունէր եւ միշտ ալ մերժած էր օտար երկիրներէ եկած որեւէ 
օժանդակութիւն՝ որ պայմանաւորուած էր:
Քաղաքագէտ ըլլալով հանդերձ, ան սկզբունքային մարդ էր:
Յարգանք իր յիշատակին:

Նիւ Եորք

Իրավիճակը Կառավարելի Կը Մնայ, Եթէ Մարդիկ 
Հետեւին Խորհուրդներուն. 

ՀՀ Առողջապահութեան Նախարար

Հայաստանի Երրորդ Նախագահ Սերժ Սարգսեան 
Կը Մասնակցի Ապրիլեանի Յանձնաժողովի Նիստին
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«Եթէ կարենանք այս ընթացքը 
պահել, այսինքն` հանրութիւնը 
բոլոր խորհուրդներուն հետեւի, 
գործատուները պահպանեն 
մաքրութեան եւ ախտահանման 
համաճարակային կանոնները, 
կրնանք յոյս ունենալ, որ այս 
իրավիճակը կը մնայ կառավարելի 
դեռ երկար ժամանակ»,- ըսած է 
նախարարը:
«Այս ողջ ընթացքին 1 500-էն 
աւել քաղաքացի դուրս եկած է 
մեկուսացումէն: Մեկուսացման 
մէջ գտնուող մօտաւորապէս 300 
հոգիի մօտ հաստատուած է դրական 
արդիւնք: Ասիկա կը խօսի այն մասին, 
որ մեկուսացման միջոցառումները 
շատ արդիւնաւէտ են»,- ըսած է ան:

 Վարչապետ Փաշինեան իր հերթին 
աւելցուցած է, որ համաճարակի կորը 
հիմա կը գտնուի կառավարելիութեան 
տիրոյթին մէջ, սակայն չէ բացառած, 
որ մարդոց ոչ լուրջ վերաբերմունքի 
պատճառով իրավիճակը կրնայ 
վերահսկողութենէն դուրս գալ:
 Ան նաեւ յայտնած է, որ համավարակի 
տարածումը կանխելու նպատակով 
պարէտատունը որոշած է Արարատի 
մարզի Նորաշէն գիւղը ամբողջովին 
մեկուսացնել:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
երրորդ նախագահ Սերժ 
Սարգսեանը կը մասնակցի 
Ազգային ժողովի Ապրիլեան 
պատերազմի հանգամանքները 

քննող յանձնաժողովի նիստին։ 
«Արմէնբրես»-ի փոխանցմամբ՝ 
նիստը կ’ընթանայ դռնփակ ռեժի-
մով, իսկ յանձնաժողովը Սարգսեա-
նին պիտի տրամադրէ նիստի 
տեսագրութիւնը։
7 Ապրիլին Սերժ Սարգսեանի գրա-
սենեակը պաշտօնական գրու-
թեամբ պատասխանած էր ՀՀ 
Ազգային ժողովի պաշտպանութեան 
եւ անվտանգութեան հարցերու 
մշտական յանձնաժողովի նախագահ 
Անդրանիկ Քոչարեանի գրութեան՝ 
նշելով, որ ՀՀ կառավարութեան կողմէ 
արտակարգ դրութեան ժամկէտի 
երկարաձգման որոշում կայացնելու 
պարագային Սարգսեանը պատ-
րաստ է 16 ապրիլին՝ ժամը 14:00-ին, 
այցելել քննիչ յանձնաժողով։
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Ժանտախտէն Մինչեւ Քորոնաժահրը

Այս օրերուն հարցը կամ հարցերուն 
հարցը. «Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ աշխարհը 
քորոնավարակի համաճարակէն 
ետք»:
Բազմաթիւ կանխատեսումներ 
կը յանգին մէկ ընդհանուր եզրա-
կացութեան՝ աշխարհը նոյնը 
պիտի չըլլայ եւ ակնառու մեծ 
փոփոխութիւններու պիտի ենթար-
կուի: Ռուս վերլուծաբան, հրապա-
րակախօս Միխայիլ Պոժարսքկին 
իր վերլուծութիւններէն մէկուն 
մէջ, օրեր առաջ, յիշատակած է 
աշխարհահռչակ տնտեսագէտ, 
Մասաչուսեցի փորձագիտական 
կաճառի (MIT) գիտնական Տարօն 
Աճէմօղլուի եւ Շիքակոյի համալսա-
րանի գիտնական, բրիտանացի 
քաղաքագէտ Ճէյմս Ա. Ռապինսընի 
«Պետութիւնները ինչո՞ւ կը ձախո-
ղին» գիրքին այն հատուածը, ուր 
երկու հեղինակները կը խօսին 
ժանտախտի համաճարակէն ետք 
ստեղծուած աշխարհին մասին: Ան 
զուգահեռներով անդրադարձած 
է Աճէմօղլուի եւ Ռապինսընի 
նկարագրած իրողութեան եւ 
այսօրուայ իրականութեան: Աճէ-
մօղլու եւ Ռապինսըն գիրքին 
մէջ նկարագրած են, թէ ինչպէս 
ժանտախտի հետեւանքով Եւրո-
պայի բնակչութիւնը երկու 
անգամ պակսեցաւ եւ ատկէ ետք, 
Արեւմտեան եւ Հիւսիսային Եւրո-
պայի մէջ ապրող գիւղացիները՝ 
տեսնելով, որ գիւղացիական ուժը 
աւելի պահանջուած դարձած 
է, իրենց պահանջները դրին 
իշխանութիւններուն առջեւ:
Այդ պահանջներէն էր, օրինակ՝ 
գիւղացիները աւելի շատ վճարուին 
եւ անոնց աւելի ազատութիւններ 
տրուին: Հակառակ որ գիւղացիա-
կան որոշ ապստամբութիւններ 
ճնշուեցան, բայց գիւղացիները 
ի վերջոյ հասան իրենց նպատա-
կին, սակայն Եւրոպայի ոչ բոլոր 
հատուածներուն մէջ գիւղացիները 
կրցան համախմբուիլ եւ թեթեւցնել 
իրենց հոգերը: Ռուս վերլուծաբանը կը 
նկատէ, որ աշխարհը, համաճարակէն 
ետք, կարծես պիտի երթայ այս 
ճանապարհով՝ տեղ մը դրական, 
տեղ մը բացասական ազդեցութիւն 
ձգելով աշխարհի վրայ: Միջնադա-
րեան այդ ժանտախտի հետեւան-
քով աշխարհի մէջ ի յայտ եկած են 
զանազան ընկերային, կրօնական 
եւ տնտեսական շարժումներ, որոնք 
մեծ հետք ձգած են Եւրոպայի եւ 
աշխարհի պատմութեան մէջ:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ը օրին անդրադարձած է 
պոլսահայ աշխարհահռչակ տնտե-
սագէտ Տարօն Աճէմօղլուի եւ 
Շիքակոյի համալսարանի գիտնական, 
բրիտանացի քաղաքագէտ Ճէյմս 
Ա. Ռապինսընի «Պետութիւննե-
րը ինչո՞ւ կը ձախողին» գիրքին: 
Այսօր, շահեկանութեան համար 
կը ներկայացնենք «Ժանտախտով 

ստեղծուած աշխարհը» բաժինը՝ 
արեւմտահայերէնով: Հեղինակնե-
րը կը համեմատեն Արեւելեան եւ 
Արեւմտեան Եւրոպաներուն մէջ 
ժանտախտէն ետք ստեղծուած 
իրականութիւնները:

***
1346-ին այտուցային ժանտախտը՝ 
Սեւ մահը, հասաւ Տօնի գետա-
բերանը, Սեւ ծովու ափին գտնուող 
Տանա քաղաքը: Ժանտախտը եկաւ 
Չինաստանէն՝ փոխանցուելով 
առնէտներու վրայ ապրող լուե-
րուն միջոցով: Ժանտախտը բերին 
անդրասիական առեւտրային մեծ 
զարկերակով՝ Մետաքսի ճանա-
պարհով շրջագայող առեւտրա-
կանները: Ճենովացի առեւտա-
րականներուն շնորհիւ լուերը, 
ժանտախտին հետ շուտով 
Տանայէն տարածուեցան ամբողջ 
միջերկրածովեան տարածքաշրջա-
նը: Ժանտախտը 1347-ին սկզիբը 
հասած էր Կոստանդնուպոլիս:
1348-ի գարնան կը տարածուէր 
Ֆրանսայի, Ափրիկէի հիւսիսը 
եւ մոյկ մը յիշեցնող իտալական 
թերակղզիէն կը հասնէր դէպի վեր: 
Ժանտախտը սրբեց իր անցած 
ճանապարհի բնակչութեան կէսը: 
Իտալացի գրող Ճովանի Պոկաչչոն 
իտալական Ֆլորանս քաղաքին մէջ 
տեսած է ժանտախտին «գալուստը»: 
Յետագային ան վերյիշած է.
«Մարդկային ամբողջ իմաստնու-
թիւնն ու հնարամտութիւնը ի 
վիճակի չէին ատոր դէմ դնել… 
Ժանտախտը սկսաւ զարհուրելի եւ 
տարօրինակ ձեւով եւ ի ցոյց դրաւ իր 
աւերիչ հետեւանքները: Անիկա չէր 
արտայայտուեր նոյն ձեւով, ինչպէս 
որ յայտնուած էր Արեւելքի մէջ, ուր 
ակնյայտ մահուան գոյժը քիթէն 
արիւն հոսիլն էր: Հակառակը, ատոր 
վաղ ախտանիշը, յառաջացումն 
էր որովայնին վրայ կամ թեւերուն 
տակը ուռեցքներու, որոնց մէկ 
մասը հաւկթաձեւ էր, իսկ մնացեալը՝ 
մինչեւ խնձորի չափի կը հասնէին: 
Յետագային հիւանդութեան ախտա-
նիշները փոխուեցան եւ շատեր 
իրենց թեւերուն, ազդրերուն եւ 
մարմնի ուրիշ մասերուն սկսան սեւ 
բշտիկներ եւ այտուցներ տեսնել… 
Այս հիւանդութեան դէմ բժիշկնե-
րու խորհուրդներն ու դեղամիջոցին 
ուժը անզէն ու ապարդիւն էին: Մեծ 
մասամբ մահը վրայ կը հասնէր 
մեր նկարագրած ախտանիշներու 
յայտնուելէն մինչեւ երեք օր ետք»:
Անգլիոյ մէջ մարդիկ գիտէին, որ 
ժանտախտը կու գար իրենց ուղ-
ղութեամբ եւ տեղեակ էին իրենց 
սպասող ճակատագրին: Էտուըրտ 
Գ. թագաւորը 1348-ի օգոստոսի 
կէսերուն արքեպիսկոպոս Քեն-
թըրպերացիէն խնդրեց աղօթք-
ներ կազմակերպել եւ բազմաթիւ 
եպիսկոպոսներ եկեղեցիներուն 
մէջ ընթերցելու համար նամակ-
ներ գրեցին քահանաներուն, 
որպէսզի օգնեն մարդոց՝ վերահաս 
արհաւիրքին դիմակայելու: Պաթի 

եպիսկոպոսը՝ Ռալֆ Շրուզպերացին, 
իր քահանաներուն գրեց հետեւեալը. 
«Ամենակալ Աստուածը որոտ, կայծակ 
եւ այլ պատիժներ կը ղրկէ իր գահէն՝ 
խոցելով իր որդիները, որոնց մեղքերը 
կ՚ուզէ քաւել: Հետեւաբար, քանի որ 
Արեւելքէն աղէտի համաճարակը 
հասած է մեր դրացի թագաւորութիւն, 
մեծ է վտանգը, որ եթէ չաղօթենք 
անդադար եւ նուիրումով, այդ նոյն 
արհաւիրքը կը թողու իր թունաւոր 
ճիւղերը այս թագաւորութեան մէջ, կը 
տապալէ եւ կուլ կու տայ բնակիչները: 
Այս պատճառով բոլորս պէտք է 
քաւութեան խնդրանքով դիմենք 
Տիրոջ եւ սաղմոսներ ըսենք»:
Չօգնեց: Ժանտախտը արագ վրայ 
հասաւ եւ սրբեց Անգլիոյ բնակչու-
թեան գրեթէ կէսը:
Նման աղէտները հասարակութեան 
հաստատութիւններուն վրայ կրնան 
հսկայական ազդեցութիւն ունենալ: 
Սպասելին տեղի ունեցաւ եւ մարդոցմէ 
շատեր խելագարեցան: Պոքաչչոն 
կը նշէ, թէ ոմանք կը պնդէին, որ 
այս ահաւոր չարիքէն հեռու մնալու 
անթերի միջոց է գինեմոլութիւնը, 
կեանքը լիովին վայելելը, երգելով 
ուրախ թափառիլը, մոլութիւններուն 
կարելի եղած չափով յագուրդ տալը 
եւ կատարուող երեւոյթները մեծ 
կատակի պէս արհամարհելը… Ան 
կը գրէ. «Եւ ասիկա կը պարզաբա-
նէ այն հանգամանքը, թէ ինչու 
հիւանդութենէն ապաքինած կինե-
րը յետագային առաքինի չէին՜:
Բայց ժանտախտը միջնադարեան 
եւրոպական հասարակութեան մէջ 
նաեւ հասարակական, տնտեսական 
եւ քաղաքական յեղափոխութիւններ 
բերաւ:
14-րդ դարուն վերջը Եւրոպան 
աւատապետական էր: Հասարա-
կութեան կազմակերպման այս ձեւը 
յառաջացաւ Հռոմէական կայսրու-
թեան անկումէն ետք Արեւմտեան 
Եւրոպայի մէջ: Այդ հասարակարգը 
հիմնուած էր թագաւորին եւ անոր 
ստորադասուած աւատատէրե-
րուն միջեւ ենթակայական յարա-
բերութիւններուն վրայ: Գիւղա-
ցիութիւնը ստորին խաւն էր: Հողը 
կը պատկանէր թագաւորին, որ 
զինուորական ծառայութիւննե-
րու դիմաց զայն կը յանձնէր 
աւատատէրերուն: Այնուհետեւ, 
աւատատէրերը հողը կը բաժնէին 

գիւղացիներուն եւ ատոր դիմաց 
գիւղացիները պարտաւոր էին 
կատարել լայնածաւալ անվճար 
աշխատանք, ենթարկուիլ տոյժերու 
եւ վճարել հարկեր: Գիւղացինե-
րը, որոնք իրենց կախեալ (ser-
vile) վիճակին պատճառով կը 
կոչուէին սերֆեր (serfs), կցուած 
էին հողին եւ առանց աւատատի-
րոջ թոյլտուութեան ի վիճակի չէին 
տեղաշարժիլ: Աւատատէրը ոչ միայն 
հողին տէրն էր, այլ նաեւ՝ դատաւորը, 
երդուեալ ատենակալներուն ժողովը 
եւ ոստիկանութիւնը: Ատիկա շատ 
կորզող համակարգ մըն էր, որուն 
մէջ հարստութիւնը կը հոսէր դէպի 
վեր՝ բազում գիւղացիներէն դէպի 
սակաւաթիւ աւատատէրերը:
Ժանտախտին պատճառով յառա-
ջացած աշխատուժի մեծ պակասը 
ցնցեց աւատապետական կարգին 
հիմքերը: Ատիկա գիւղացիները 
դրդեց փոփոխութիւններ պահանջե-
լու: Օրինակ, Էյնշամ աբբայութենէն 
ներս գիւղացիները պահանջեցին, 
որ նուազեցուին տոյժերը եւ 
անվճար աշխատանքը: Անոնք 
ստացան իրենց ուզածը եւ նոր 
պայմանագիրը կը սկսէր հետեւեալ 
հաստատմամբ. «1349-ին տեղի 
ունեցած համաճարակին կամ 
մահացութեան ժամանակ կալուածին 
մէջ մնաց հազիւ երկու վարձակալ, 
որոնք կալուածը լքելու ցանկութիւն 
յայտնեցին, եթէ եղբայր Նիքոլաս 
Ափթոնացին չկնքէր անոնց հետ 
նոր պայմանագիր»: Պայմանագի-
րը կնքուեցաւ:
Էյնշամի մէջ կատարուածը տեղի 
ունեցաւ ամէնուր: Գիւղացիները 
սկսան ազատիլ պարտադիր աշխա-
տանքէն եւ աւատապետերուն 
հանդէպ ունեցած բազմաթիւ 
պարտաւորութիւններէն: Ամսա-
կանները բարձրացան: Կառավա-
րութիւնը փորձեց վերջ տալ այս 
գործընթացին եւ 1351-ին ընդունեց 
Աշխատաւորներու հրամանագիրը, 
որ կը նախատեսէր.
«Քանի որ մարդոց եւ մանաւանդ 
աշխատողներուն ու ծառաներուն 
մեծ մասը մահացած էին համաճարա-
կէն, ոմանք տեսնելով տէրերուն 
դժուարութիւնները եւ ծառաներուն 
սակաւութիւնը, չեն ուզեր ծառայել 
առանց լրացուցիչ աշխատավարձի…
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Սփիւռքահայ Կեանք

Ժանտախտէն Մինչեւ Քորոնաժահրը

Վրէժ Աղաջանեան Ընտրուած է Կլենտէյլի 
Քաղաքապետ

Նկատի առնելով մանաւանդ 
հողագործներու եւ նման աշխա-
տաւորներու պակասով պայմա-
նաւորուած ծանր հետեւանքները՝ 
մենք անհրաժեշտ համարեցինք 
հրահանգել, որ մեր Անգլիոյ թագա-
ւորութեան իւրաքանչիւր տղա-
մարդ եւ կին պարտաւոր է ծառայել 
զինք կանչողին եւ պարտաւոր է 
ընդունիլ միայն այն ամսականը, 
պարգեւատրումը կամ հատուցումը, 
որոնք կը վճարուէին ծառայու-
թեան վայրին մէջ՝ Անգլիոյ մէջ մեր 
գահակալութեան 20-րդ տարուան 
ընթացքին»: (Էտուրտ Գ. թագաւո-
րը գահին նստաւ 1327-ի յունուար 
25-ին, այսինքն յղումը 1347-ին է կամ 
նախորդ հինգ կամ վեց տարուայ 
ընթացքին):
Փաստօրէն, հրամանագիրը կը 
փորձէր հաստատել մինչեւ Սեւ 
մահը վճարուող ամսականնե-
րը: Անգլիական վերնախաւը կը 
մտահոգէր մէկ աւատապետի 
կողմէ միւսին սակաւաթիւ գիւղա-
ցիները հրապուրելու փորձերուն 
«գայթակղութիւնը»: Որպէս լու-
ծում, առանց գործատուի արտօ-
նութեան աշխատանքը լքելու 
համար բանտարկութիւնը պատիժ 
սահմանուեցաւ:
Եթէ ոեւէ մէկուն ծառայութեան 
ներգրաւուած հնձուորը, գերանդի-
աւորը, այլ աշխատաւորը կամ 
ծառան, անկախ կարգավիճակէն կամ 
դրութենէն, առանց արտօնութեան 
կամ առանց հիմնաւոր պատճառի 
լքէ ծառայութիւնը մինչեւ պայմա-
նաւորուած ժամկէտին աւարտը, 
կ՚ենթարկուի բանտարկութեան 
պատժին եւ ոչ ոք… այլեւս պէտք 
չէ վճարէ կամ արտօնէ վճարել 
ոեւէ մէկուն աշխատավարձ, 
պարգեւատրում կամ հատուցում՝ 
աւանդաբար վճարուածէն աւելի:
Սեւ մահի հետեւանքով սկսած՝ 
հաստատութիւններուն եւ ամսա-
կաններուն փոփոխութիւնները 
կանգնեցնելու անգլիական պետու-
թեան փորձերը ձախողեցան: 
1381-ին բռնկեցաւ գիւղացիական 
ապստամբութիւն, եւ ապստամբները 
Ուոթ Թայլըրի գլխաւորութեամբ 
գրաւեցին նոյնիսկ Լոնտոնի մեծ 
մասը: Հակառակ որ անոնք վերջը 
պարտուեցան, իսկ Ուոթ Թայլըր 
ենթարկուեցաւ մահապատիժի, 
այնուամենայնիւ գործաւորնե-
րուն հրամանագիրը կիրարկելու 
փորձեր չեղան: Աւատապետական 
աշխատանքային ծառայութիւննե-
րը հետզհետէ պակսեցան, Անգլիոյ 
մէջ սկսաւ ձեւաւորուիլ ներառա-
կան աշխատանքային շուկայ եւ 
ամսականները սկսան աճիլ:
Ժանտախտը, հաւանաբար, 
տարածուեցաւ աշխարհի մեծ 
մասը եւ ամէնուր մահացաւ գրե-
թէ նոյնքան բնակիչ: Այսպէսով, 
ժողովրդագրական ազդեցութիւնը 
Արեւելեան Եւրոպայի մէջ նոյնն էր, 

ինչ որ էր Անգլիոյ եւ Արեւմտեան 
Եւրոպայի մէջ: Առկայ հասարա-
կական եւ տնտեսական ուժերը 
նոյնպէս նոյնն էին: Աշխատուժը 
չէր բաւարարեր եւ մարդիկ կը 
պահանջէին իրաւունքներու 
ընդլայնում: Բայց Արեւելքի մէջ 
կը գործէր աւելի հզօր եւ հակա-
սական տրամաբանութիւն: 
Մարդոց պակասը, ներառական 
աշխատանքային շուկայի պայ-
մաններուն ներքոյ, կը նշանակէր 
աւելի բարձր աշխատավարձ: 
Բայց այդ պայմաններուն մէջ աւա-
տապետերը ա՛լ աւելի շահագըր-
գըռուած էին պահպանել գիւղա-
ցիներուն կախեալ վիճակը եւ կոր-
զող աշխատանքային շուկան:
Ինչպէս Գործաւորներուն հրա-
մանագիրէն կ՚երեւի, Անգլիոյ 
մէջ նոյնպէս կար այս դրդումը, 
սակայն գործաւորները իրենց 
փափաքածը ստանալու համար 
բաւարար իշխանութիւն ունէին: 
Արեւելեան Եւրոպայի մէջ այդպէս 
չէր: Ժանտախտէն ետք արեւելքի 
հողատէրերը սկսան մեծ տարածք-
ներ զաւթել եւ ընդլայնել իրենց 
տիրոյթները, որոնք ատկէ առաջ 
արդէն կը գերազանցէին Արեւմտեան 
Եւրոպայի աւատատէրերուն հողերը: 
Քաղաքները աւելի թոյլ էին, սակաւ 
բնակչութեամբ, եւ իրաւունքնե-
րու ընդլայնման փոխարէն աշխա-
տողներուն իրաւունքները կը 
սահմանափակուէին:
Արդիւնքները ակնյայտ դարձան 
մանաւանդ 1500 թուականէն ետք, 
երբ Արեւմտեան Եւրոպան սկսաւ 
սպառել արեւելեան մասին մէջ 
արտադրուող գիւղատնտեսական 
ապրանքները՝ ցորենը, հաճարը եւ 
մսամթերքը: Ամսթերտամ ներկրուող 
ցորենին 80 տոկոսը կու գար Էլպա, 
Վիսթուլա եւ Օտրա գետերու 
հովիտներէն: Հոլանտաներուն 
հետզհետէ աճող առեւտուրին 
կէսը կը կատարուէր Արեւելեան 
Եւրոպային հետ: Արեւմուտքի մէջ 
արեւելեան հողատէրերը հետզհե-
տէ կ՚ընդլայնէին աշխատուժին 
հանդէպ իրենց իշխանութիւնը 
պահանջարկի աճին համընթաց 
առաջարկը աւելցնելու համար: Այդ 
մէկը ստացաւ «ճորտատիրութեան 
երրորդ ալիք» անուանումը եւ 
միջնադարեան իր առաջին դրսեւո-
րումներէն կը զանազանուէր աւելի 
մեծ ճնշումներով: Հողատէրերը 
կը բարձրացնէին իրենց վարձա-
կալներու կողմէն գանձուող հար-
կերը եւ կը կորզէին համախառն 
արտադրութեան կէսը:
Լեհական Կորչին քաղաքին մէջ 1533-
ին հողատիրոջ համար կատարուած 
ամբողջ աշխատանքը վճարովի էր, 
սակայն 1600-ին աշխատանքին կէսը 
պարտադրուած էր եւ անհատոյց: 
Արեւելեան Գերմանիոյ Մեքլենպուրկ 
քաղաքի աշխատողները 1500-ին 
կը կատարէին տարեկան ընդա-
մէնը քանի մը օրուայ անհատոյց 
աշխատանք, սակայն 1550-ին այդ 

մէկը դարձաւ շաբթական մէկ օր, 
իսկ 1600-ին՝ շաբթական երեք 
օր: Աշխատողներուն երեխաները 
ստիպուած էին քանի մը տարի 
հողատիրոջ համար անհատոյց 
աշխատիլ: Հունգարիոյ մէջ հողա-
տէրերը 1514-ին ամբողջութեամբ 
տիրեցին հողին՝ իւրաքանչիւր 
աշխատողին օրէնքի ուժով 
պարտադրելով շաբթական մէկ 
օր անհատոյց աշխատանք: 1550-
ին ատիկա դարձաւ շաբթական 
երկու օր, իսկ դարավերջին՝ երեք: 
Այս կանոններուն ենթարկուող 
ճորտերը այդ ժամանակ կը կազմէին 
գիւղական բնակչութեան 90 տոկոսը:
Հակառակ որ 1346-ին Արեւմտե-
ան եւ Արեւելեան Եւրոպաներուն 
միջեւ տարբերութիւնները քիչ 
էին քաղաքական եւ տնտեսական 
հաստատութիւններուն առու-
մով, 1600-ի դրութեամբ ատոնք 
երկու զանազան աշխարհներ էին: 
Արեւմուտքի մէջ աշխատողները 
աւատատիրական պարտաւո-
րութիւններէն, տոյժերէն ու կար-
գաւորումներէն ազատ էին եւ 
հետզհետէ կը դառնային աճող 
շուկայական տնտեսութեան 
անկիւնաքարը: Արեւելքի մէջ 
անոնք նոյնպէս ներգրաւուած 
էին նման տնտեսութեան մէջ, 
սակայն արեւմուտքի սնունդը եւ 
գիւղատնտեսական ապրանքները 
արտադրող ճնշուած ճորտերու 
կարգավիճակին մէջ: Այդ տնտե-
սութիւնը շուկայական էր, ոչ՝ 
ներառական:
Հաստատութիւններու այս տարա-
միտումը իրավիճակի մը հետեւանքն 
էր, որուն մէջ այդ տարածքնե-
րուն միջեւ տարբերութիւնները, 
սկզբնական շրջանին, չնչին կը 
թուէին: Արեւելքի մէջ հողատէրերը 
աւելի լաւ կազմակերպուած էին: 
Պատմական տեսակէտէն ասոնք 

փոքր տարբերութիւններ էին, 
սակայն երբ Սեւ մահը ցնցեց 
աւատատիրական կարգերը, արե-
ւելքի եւ արեւմուտքի միջեւ այս 
փոքր տարբերութիւնները տեղի 
բնակիչներու կեանքին եւ հաստա-
տութիւններուն զարգացման 
յետագայ ուղիին վրայ մեծ 
հետեւանքներ ունեցան:
Սեւ մահը բեկումնային փուլի լաւ 
օրինակ է. իրադարձութիւն մը կամ 
հանգամանքներու զուգորդում, որ 
կը խախտէ հասարակութեան մէջ 
գոյութիւն ունեցող տնտեսական 
կամ քաղաքական հաւասարակշռու-
թիւնը: Բեկումնային պահը երկսայրի 
սուր է, որ կարող է կտրականապէս 
փոխել պետութեան հետագիծը: Մէկ 
կողմէն ան կրնայ բանալ կորզող 
հաստատութիւններու շղթայէն 
ձերբազատելու ճանապարհը եւ 
կարելի դարձնել աւելի ներառական 
հաստատութիւններու ստեղծումը՝ 
ինչպէս Անգլիոյ մէջ, միւս կողմէն 
կրնայ աւելի ամրապնդել կորզող 
հաստատութիւններու ձեւաւորումը, 
ինչպէս Արեւելեան Եւրոպայի մէջ 
ճորտատիրութեան երկրորդ ալիքին 
ժամանակ:
Պատմութեան եւ բեկումնային 
փուլերուն կողմէ տնտեսական եւ 
քաղաքական հաստատութիւննե-
րուն ուղին յղկելու գործընթացին 
ըմբռնումը մեզի հնարաւորու-
թիւն կու տայ աղքատութեան եւ 
հարստութեան ակունքներուն 
վերաբերեալ աւելի ամբողջական 
տեսութիւն ստանալ: Աւելի՛ն, այդ 
մէկը հնարաւորութիւն կու տայ 
բացատրել աշխարհին մէջ ներկայ 
իրավիճակը եւ թէ ինչո՛ւ որոշ պետու-
թիւններ անցում կատարած են 
դէպի ներառական տնտեսական եւ 
քաղաքական հաստատութիւններ, 
իսկ միւսները՝ ոչ:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Վրէժ Աղաջանեան ընտրուած է 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Կլենտէյլ քաղաքի քաղաքապետ: Ըստ 
«Արմենփրես»-ի՝  այս մասին կը 
յայտնէ Massispost-ը:
Կլենտէյլի քաղաքապետի պաշտօնին 
Աղաջանեան կը փոխարինէ հեռացող 
քաղաքապետ Արա Նաճարեանին:
Վրէժ Աղաջանեան նախապէս 
զբաղեցուցած է Կլենտէյլի բնակա-
րանային վարչութեան նախագահի 
եւ Պըրպանք-Կլենտէյլ-Փասատենա 
օդակայանի տնօրէններու խորհուր-
դի անդամի պաշտօնը, Ամերիկայի 
«Հայ ճարտարապետներու եւ 
գիտնականներու միութեան» անդամ 
է եւ նախկին նախագահ, Կլենտէյլի 
ոստիկանութեան հիմնադրամի 
վարչութեան անդամ: Տարիներ 
շարունակ եղած է DM կրթական 
հիմնադրամի հաշուեքննիչ եւ 

Շուշիի գիշերօթիկ դպրոցի հոգա-
բարձուներու խորհուրդի նախա-
գահը:
Աղաջանեանը տեղական երկու 
հեռուստաընկերութիւններու գործա-
դիր տնօրէն է: Ամուսնացած է, ունի 
երկու մեծահասակ երեխայ:
2014-2015 թուականներուն Կլենտէյլի 
քաղաքապետի պաշտօնը զբաղե-
ցուցած է նաեւ ՀՀ սփիւռքի գործերու 
գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ 
Սինանեան:
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Մահագրութիւն

Ապրիլի 9-ին, Նիւ Ճըրզիի Էնկըլվուտ քաղաքի 
բնակիչ Արտեմիս Նազարեան, մահացաւ  
Քորոնավիրուսային վարակումի պատճա-

ռած առողջական բարդութիւններու հետեւանքով: 
Արտեմիս ծնած էր Հալէպ, Սուրիա, 31 Յունուար 
1932-ին: Ծնողներն էին Նիքըլըս եւ Մարի 
Թօփճեան (ծնեալ Սիւլահեան): Անոնք ընտանեօք 
Միացեալ Նահանգներ գաղթած էին 1934-ին 
եւ հաստատուած Ուոթըրթաուն, Մասաչուսէց: 
Արտեմիս մեծցած էր բազմանդամ ընտանիքի 
ջերմ շրջանակին մէջ, Տնտեսական Մեծ Տագնապի 
տարիներուն:
Ան եղած է յառաջադէմ աշակերտ Ուոթըրթաունի 
Երկրորդական Վարժարանէն ներս, որմէ ետք, 
հակառակ որ Րէտքլիֆ Գոլէճ ընդունուած էր, Արտեմիս յատուկ կրթաթոշակով իր 
ուսումը կը շարունակէ Պոսթըն Համալսարանի Առեւտրական Վարչագիտութեան 
Գոլէճին մէջ զոր  կ’աւարտէ իբր գերազանց աշակերտ որպէս հաշուէգիտութեան 
ճիւղի առաջին կին շրջանաւարտ:  Որմէ ետք, ան կը պաշտօնավարէ Հէսքինզ 
էնտ Սէլ Ընկերութեան մէջ: Այդ միջոցին, ան կը հանդիպի իր ամուսնոյն 
Նազարին, որ Լիբանանէն էր եւ որուն հետ կ’ամուսնանայ  1954-ին: Զոյգը կը 
հաստատուի Նիւ Եորքի շրջանը, ուր Նազար կը հաստատէ իր գործը, տիկինը 
ունենալով որպէս առտնին հաշուապահուհի: 
1957-ին կը ծնի իրենց դուստրը Սեդան, իսկ 1961-ին, իրենց մանչ զաւակը, Լեւոն: 
Արտեմիս նուիրեալ մար մըն էր: Ան իր զաւակները մեծցուցած է ազնուութեան, 
ուշիմութեան, համբերութեան եւ նպատկասեւռութեան արժանիքներուվ: Ան 
սուր հիւմորով օժտուած անձ մըն էր եւ կը սիրէր կատակներ ու պատմութիւններ 
պատմել: Իր պատմութիւնները առասպելական էին իր բարեկամներուն եւ 
ընտանիքի անդամներուն համար: Ան ընտանիքի պատմաբանն էր: Ան երբ 
ոեւէ հայու հանդիպէր, անոր հետ 10 վայրկեան խօսելէ ետք կրնար որոշել 
թէ ազգականական ինչ կապերով կապուած էին իրարու հետ: Սակաւապետ 
էր ու պարզ ճաշակի տէր: Կը սիրէր խաչբառ լուծել, կտրատուած նկարներ 
կազմել, նաեւ Պէյսպոլ եւ Հըրշի Պար: Արտեմիս հիւսքի սիրահար էր: Իր 
հիւսած մանկական բուրդ բաճկոնները եւ անկողինի ծածկոցները տեղական 
ցուցահանդէսներու մէջ յաճախ մրցանակներու արժանացած էին: Ան նաեւ 
վարժ դաշնակահարուհի մըն էր եւ կը նուագակցէր եղբօր Ճօի ջութակի 
կատարումներուն: Երկու տարբեր առիթներով անոնց ելոյթը սփռուած էր 
Պոսթընի ձայնասփիւռէն: 
Նազար եւ Արտեմիս աւելի քան 60 տարիներէ ի վեր կ’ապրէին Էնկըլվուտի 
մէջ: Նազարի գործի ընդարձակումին առընթեր, ծաւալ ստացաւ նաեւ իրենց 
բարեսիրական գործունէութիւնը: Արտեմիս ցուցադրական երեւոյթներէ հեռու, 
գործօն մասնակից մըն էր իր ամուսնոյն բարեսիրական ծրագիրներուն, որոնց 

շարքին իրագործելով նաեւ իր նախասիրած արուեստի եւ կրթութեան մարզերու 
անձնական նախաձեռնութիւններ: Որպէս արուեստներու հովանաւորող, ան 
կ’օժանդակէր Հ.Բ.Ը.Մ.ի միջոցաւ հաստատուած շարք մը կրթաթոշակներու, 
աշխարհի տարածքին: Ջերմ հաւատացող մըն էր կրթութեան կենսական 
դերին: Մանուկներու հանդէպ իր անսահման սիրոյն դրսեւորումը հանդիսացաւ 
Լոս Անճէլըսի Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանի Արտեմիս Նազարեան 
Նախամանկապարտէզի արդիական կառոյցը: Իր նախաձեռնութեամբ ան 
Պոսթըն Համալսարանի Առեւտրագիտական Բաժնին մէջ յատուկ կրթաթոշակ 
մը հաստատած էր, նախապատուութիւն տալով հայ ծագումով ուսանողներու: 
Հայ եկեղեցին նոյնպէս իր կեանքին բաղկացուցիչ մէկ մասը կը կազմէր: Իր 
նուիրումը եւ անխախտ հաւատարմութիւնը Էջմիածինի Կաթողիկոսութեան, 
ինք կը վերագրէր իր Սիւլահեան մօրենական ճիւղին, որմէ բազմաթիւ 
կրօնաւորներ սերած էին կը հաստատէր ան հպարտութեամբ: Նիւ Եորքէն 
Էջմիածին, Պէյրութէն Լոս Անճէլըս, Պուէնոս Այրէսէն Հալէպ, անպայման կարելի 
է գտնել յուշատախտակ մը, անուանակոչուած շէնք մը, կամ յուշանկար մը, որ 
կը ներկայացնէ Արտեմիսի մասնակցութիւնը Կեդրոնի մը, դպրոցի մը կամ 
առողջապահական ծառայութեան կեդրոնի մը բացման արարողութեան, կամ 
զինք գնահատելու համար կազմակերպուած ձեռնարկի մը լուսանկարը, ուր 
ան կը տեսնուի շրջապատուած հայկական տարբեր կառոյցներու հոգեւոր 
կամ քաղաքական առաջնորդներով ու պաշտօնական անձնաւորութիւններով:
Արտեմիսի սրտբաց առատաձեռնութիւնը գլխաւորաբար անհատական բնոյթ 
ունէր: Անհաշիւ կարիքաւոր անձեր վայելած են իր ջերմ բարեսրտութիւնը, 
նիւթական աջակցութիւններով: Տնազուրկ ընտանիքներու եւ կարիքաւոր 
կանանց աջակցութեան նուիրուած կազմակերպութեան (FISH) որպէս անդամ, 
ան անձամբ իր անձնական ինքնաշարժով բժշկական օգնութեան կարիք 
ունեցող բազմահարիւր անձեր հասցուցած է դարմանատուն: Ան նաեւ երկար 
տարիներ վարած է Էնկըլվուտի Կանանց Ակումբի գանձապահի պաշտօնը: 
Անկախ իր բազմաթիւ իրագործումներէն, Արտեմիսի կեանքը կեդրոնացած էր 
իր ընտանիքին վրայ, որուն հանդէպ ունեցած է անսահման նուրիուածութիւն, 
յատկապէս իր թոռներուն նկատմամբ, Սեդային զաւակներուն Ուիլիըմի 
եւ Նիքըլըսի եւ Լեւոնի ու իր տիկնոջ Քլոտիայի զաւակներուն Մէթիուի, 
Տանիէլայի եւ Կրէկըրիի, որոնց սրտերուն մէջ ան կը շարունակէ ապրիլ իր 
դրական տրամադրութեամբ, իմաստութեամբ, սրամտութեամբ եւ անսահման 
սիրով: Իրենց մանկութեան օրերուն, Արտեմիս անհաշիւ ժամեր անցուցած էր 
անոնց համար երգելով եւ արտասանելով: Անոնք մեծցած էին իր շուրթերէն 
կախուած, ներծծելով իր գործնական իմաստութիւնը եւ սառնասրտութիւնը, 
որու օրինակներէն մին կը հանդիսանայ այն դէպքը երբ Արտեմիս իր մանկու-
թեան տան խոհանոցին մէջ, առանց թմրեցուցիչի օգնութեան, նշագեղձերու 
հատումի ենթարկուած էր: 
Իր սիրելի ամուսնոյն Նազարի, զաւակներուն եւ թոռներուն առընթեր, Արտեմիսի 
կորուստը կը սգան իր եղբայրը եւ տիկինը, Հրանդ Ժոզէֆ եւ Քէրըն Թօփճեան, 
իր զարմիկները, զարմուհիները, եղբօրորդիները եւ քեռորդիները: 2008-ին 
մահացած էր իր քոյրը, Լէօնա Պուտաքեան:
Բոլոր անոնց համար, որոնք կը ճանչնային զինք, Արտեմիսի հոգին պիտի 
շարունակէ ապրիլ որպէս բարեսրտութեամբ, ջերմ հոգածութեամբ եւ առա-
տաձեռնութեամբ փայլող ազնուականութեան տիպար:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կարելի է կատարել Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
Կատարողական Արուեստներու Արտեմիս Նազարեան Յիշատակի Կրթաթոշա-
կի Ֆոնտին, հետեւեալ հասցէով. www.agbu.org/artemisnazarian 

Անցաւ գրեթէ ամիս մը, բանտարկուած ենք մեր սեփական յարկի տակ։ 
Անթիւ անհամար մեղքերու, սխալներու, թերութիւններու պատճառաւ 
կը կրենք պատիժ, սակայն չենք հասկնար, թէ ո՛ր մէկուն համար։ Ըստ 

սովորութեան, միայն կը գանգատինք ստեղ-ծըւած անպատեհ վիճակէն։
Մնա՛ տանը, տունէն դուրս մի՛ ելլեր. ահաւասիկ համայն աշխարհի կոչը։
Է՜հ… եթէ կարելի չէ, ուրեմն կարելի չէ… Օր մը զուարթ, օր մը դժկամ կը 
փորձենք հնազանդիլ։ Սակայն սա հնազանդութիւնը մեզմէ կը խլէ բաւական 
ջանք ու եռանդ։ Ինչեւէ…
Լուսաբացն ու մայրամուտը կը դիմաւորենք մեր երազի մէջ։ Հազիւ կէսօրին 
կ՚արթննանք, ուշ գիշերին ալ կը քնանանք։ Ժամ մըն ալ անկողինի մէջ կը 
պառկինք, քանզի ընելիք բան մը կամ աճապարանք մը չունինք։ Ո՛չ դասի 
կամ մանկապարտէզ պիտի երթանք, ոչ ալ աշխատանքի։ Փառք Աստուծոյ 
աշխատանք ունինք, ան ալ գերժամանակակից. մեր բոլոր գործերը կը 
կարգադրենք համակարգչի ու համացանցի միջոցաւ։
Ի դէպ, կալանքէն քանի մը օր առաջ մայրս Արցախէն մեզի այցի եկաւ՝ 
թոռնիկէն կարօտն առնելու։ Եկաւ ու ինկաւ թակարդը։ Խեղճ կինը 
Ստեփանակերտի մէջ իր լայն ու ընդարձակ առանձնատունը ձգած, այժմ 
մեզի հետ՝ պզտիկ բնակարանի մը մէջ, որ նոյնիսկ պատշգամ չունի, պատիժ 
կը կրէ։

Մինչ երիտասարդներու արթննալը, ան կ՚ախտահանէ ամբողջ բնակարանը, 
շեշտը դնելով դռներու բռնակներուն, հեռաձայններուն վրայ։ Աւելի հակիրճ, 
այն մակերեսներու վրայ, ուր թագաժահրը կը սիրէ բոյն հիւսել երկա-
րաժամկէտ։ Այսպէսով մայրս ամէն Աստուծոյ օր ինքզինքն ու մեզ կը 
պաշտպանէ աներեւոյթ, փխրուն թշնամիէն։ Կրնանք ըսել, թէ սա պահուն 
մեր տան մարտիկը մայրս է, որ բոլոր օր կը պտտի աւելն ու ախտահանիչ 
նիւթը ձեռքին։
Իսկ մենք՝ մենք ինչ ընենք։ Հազիւ անկողինէն կ՚ելլենք ու դատարկ ստամոքսով 
կը վազենք խոհանոց։ Ի դէպ, թագաժահրի պատճառաւ ես դարձայ հմուտ 
խոհարար։ Միայն տեսնէք, թէ ինչ ախորժաբեր ու անուշաբոյր ուտելիքներ, 
քաղցրաւենիքներ կը պատրաստեմ ընտանիքիս պարագաներուն համար։ 
Բոլորը գոհ են ու երջանիկ։
Արտակարգ իրավիճակի պայմաններու տակ մեր բարձր տրամադրութիւնն 
ու ժիրութիւնը կ՚ապահովէ տունին ամենապզտիկը։ Անոր շնորհիւ մենք 
յաճախ կը հեռանանք անհրապոյր ներկայէն ու կը թեւածենք մանկութեան 
անհոգ ու երջանիկ աշխարհին մէջ։ Հրեշտակային քունէն արթննալէ վերջ 
ան իւր անկեղծ ժպիտով կը ջերմացնէ միայնութեան պահերուն, սա անորոշ 
վիճակէն սառող մեր հոգիները։ Այդ փոքրիկ մարդուկը մեր տան արեւն է, 
մեր յոյսն ու լոյսը։
Իմ կենսուրախ բալիկը գիտէ, թէ մեզ ինչպէս կրնայ զբաղեցնել։ Մենք ամէն օր 
պտոյտ մը կը կատարենք դէպի մանկութիւն, երազային աշխարհ։ Կը խաղանք 
զանազան խաղեր։ Մեծ ուշադրութիւն կը դարձնենք մարզանքներուն։ 
Օրուայ հոլովոյթին քանի մը անգամ պահուըտուք ու բռնոցի կը խաղանք։ 
Կ՚ուսումնասիրենք կենդանական աշխարհը։ Կը թերթենք գունազարդ 
գիրքեր, պատմութիւններ կը պատմենք…
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Դու Ես Իմ Սէրն Անմար 

Աշխարհում սիրել եմ քեզ,
Իմ անգին, իմ լուսերես,
Մինչեւ ե՞րբ ախ, մինչեւ ե՞րբ
Իմ սիրտը պիտի վառես:
Դու ես իմ սէրն անմար,
Ապրում եմ ես քեզ համար,
Հազար տարի կը սպասեմ,
Միայն թէ գաս, անգին եար:
Մեր ձեռքից կ՛անցնեն կ՛երթան
Օրերը ջահելութեան,
Սէր անենք, անուշ ընկեր,
Ժամն է ուրախութեան:
Դու ես իմ սէրն անմար…
Լեյլիի սիրոյ նման
Իմ սէրն է կրակ վառման,
Առանց սէր, դատարկ սրտով,
Չեմ ապրի ոչ մի վայրկեան:
Դու ես իմ սէրն անմար…

ՍԱՐՄԵՆ

Կարէն Տէմիրճեան

Տէմիրճեանի ղեկավարութեան տարիներուն 
(1974–1988) հանրապետութեան մէջ շահա-
գործման յանձնուած են Երեւանի «Զուարթնոց», 
Գիւմրիի «Շիրակ» եւ սահմանամերձ շրջաննե-
րու օդակայանները, Երեւանի գետնուղիի 
(Մեթրօ) 1-ին հերթը, Հայկական աթոմակայանը, 
Մարզահամերգային համալիրը, կառուցուած 
են Արփա–Սեւան ջրատարը, «Հրազդանմաշ», 
«Պոզիստոր», «Իմպուլս», «Մարս» եւ այլ գործա-
րաններ, գրապալատը, Մասիս–Նուռնուս եւ 
Աղստաֆա–Իջեւան–Հրազդան–Սեւան–Մարտու-
նի երկաթուղային մայրուղիներ եւ այլ շինու-
թիւններ։
23 Ապրիլ 1975-ին առաջին անգամ Հայաստա-
նի բարձրագոյն ղեկավարութեան անունէն 
Տէմիրճեան դատապարտած է Մեծ եղեռնի 
կազմակերպիչները։ Իր ջանքերով 1978 
թուականի ՀԽՍՀ նոր սահմանադրութեան 
մէջ վերահաստատուած է հայերէնը պետակ-
ան լեզու ամրագրող յօդուածը, 1980 
թուականին կանխուած է Պաքու–Նախիջեւան 
«Բարեկամութիւն» կոչուած մայրուղիի 
հայաստանեան՝ Մեղրի-Նիւուատի հատուածի 
շինարարութիւնը, կառուցուած է Մեղրի–

Քաջարան մայրուղին, Գորիս–Ստեփանակերտ 
հեռատեսիլի վերահաղորդիչ կայանը։
1991-1999 թուականներուն Կարէն Տէմիրճեան 
գլխաւորած է Հանրապետութեան խոշորագոյն 
ձեռնարկութիւններէն մէկը՝ «Հայելեկտրա-
մեքենայ» ԱՓԲԸ-ն։ 1998 թուականին հիմ-
նադրած է Հայաստանի ժողովրդական կու-
սակցութիւնը (ՀԺԿ), 1998 թուականին ան 
առաջադրուեցաւ որպէս Հանրապետութեան 
նախագահի թեկնածու։ 1999 թուականի 
ՀՀ խորհրդարանական ընտրութիւններու 
ժամանակ եղած է ՀԺԿ եւ Հանրապետական 
կուսակցութեան համագործակցութեամբ 
ստեղծուած «Միասնութիւն» դաշինքի համա-
նախագահը (Վազգէն Սարգսեանի հետ)։ 
1999 թուականի Մայիսին կ’ընտրուի Ազգա-
յին Ժողովի նախագահ։ Հանրապետութեան 
զարգացման ինք կարողացաւ համակարգուած 
բնոյթ տալ՝ յստակացուեցան զարգացման 
առաջնային խնդիրները, կառուցուածքային 
քաղաքականութեան առանցքային ուղիները, 
գլխաւոր ներուժի՝ մարդկային գործօնի խելամիտ 
ու նպատակային իրացման մեծ հեռանկար 
միտող կողմնորոշիչները։
Զոհուած է 27 Հոկտեմբեր 1999-ին ՀՀ Ազգա-
յին ժողովի դահլիճի մէջ կատարուած ոճրա-
գործութեան ժամանակ։
Կարէն Տէմիրճեանի անունով կոչուած են Երեւա-
նի գետնուղին (մեթրօ), Մարզահամերգային 
համալիրը, Երեւանի թիւ 139 դպրոցը, փողոցներ՝ 
Երեւանի եւ ՀՀ այլ քաղաքներու մէջ։ 2004 
թուականէն Երեւանի մէջ կը գործէ Կարէն 
Տէմիրճեանի թանգարանը:

Քանզի մեր եռանդը կանուխ կը սպառի, իսկ մեր 
փոքրիկինը ոչ, ուստի մեզի օգնութեան կու գան 
համացանցին վրայ տեղ գտած անթիւ ու անհա-
մար մանկական շարժանկարները։ Երբ այլեւս 
կ՚ունենանք հանգիստի կարիք, շարժանկարով մը 
կը շեղենք տան փոքրիկի ուշադրութիւնը։
Յաճախ կը ձանձրանանք։ Ձանձրոյթի պահերուն 
կ՚երգենք թագաժահրին նուիրուած, վերջերս 
համացանցի մէջ տարածում գտած երգը։
Բանտարկեցիր մեզ մէջը տուներուն,
Կը նախանձինք մենք փողոցի շուներուն։
Վերջդ թող գայ մեր աշխարհէն հեռանաս
Մենք քեզ, դուն ալ մեզ մոռանաս։
Ձեռնուիլը մէկ փորձանք, համբուրուիլն է մեծ 
յանցանք։
Փռշտալը մեծ փորձանք, բայց՝ պայքարելէ վազ 
չանցանք։
Յիրաւի սկսած ենք նախանձելու պատուհանէն 
անդին ազատութիւնը, գարնանային հրաշագեղ 
եղանակը վայելող կենդանիներուն։ Չորս պատի 
արանքէն կը փորձենք հաղորդ դառնալ արտաքին 

աշխարհին։ Սակայն այս տարբերակը տեսակ մը 
շինծու է։
Շաբաթը անգամ մը մեզի համար տօն է. կ՚ելլենք 
առեւտուրի։ Անհամբեր կը սպասենք այդ օրուան, 
կը կարծենք, թէ լիաթոք պիտի վայելենք մաքուր 
օդն ու ազատութիւնը։ Աւա՜ղ, երբ փողոց դուրս 
գանք, անմիջապէս կը նշմարենք, թէ թագաժահրը 
ոչ միայն ֆիզիքապէս մեզ կը պահէ կալանքի 
տակ, այլեւ՝ հոգեպէս։ Այդ անազատ հոգեվիճա-
կը կ՚արգիլէ մեզի վայելելու գարունը, ծաղկած 
ծառերն ու հաճելի եղանակը։ Դատարկ փողոցներ, 
կաթուածահար կեանք… Այսպէս ամէն անգամ 
ուրախ ու զուարթ կ՚ելլենք առեւտուրի ու յուսա-
հատ կը վերադառնանք տուն։
Ժամերը կը թռին, օրերը կ՚անցնին ակնթարթի 
մէջ։ Մենք ալ կ՚ապրինք յոյսով ու հաւատով, թէ 
գեղեցիկ օր մը սա մղձաւանջային երազը պիտի 
աւարտի ու մենք կրկին պիտի վերադառնանք 
մեր բնականոն կեանքի հունին։ Վստահ եմ, թէ 
ամիսներ, տարիներ անց ժպիտով պիտի յիշենք 
քորոնաժահրը, նոյնիսկ կրնանք կարօտնալ մեր 
ծով դարձած ազատ ժամանակը…

Կեանք՝ Տնային Կալանքի Մէջ

Գրասենեակը խնդրած էր պարզաբանել` արդեօք 
յանձնաժողովի փակ նիստը կը ձայնագրուի, թէ 
ոչ եւ տեղեկացուցած, որ Սերժ Սարգսեանը 
նպատակայարմար կը գտնէ քննիչ յանձնաժո-
ղով այցելել` պայմանով, որ ձայնագրութեան 
մէկ օրինակը նիստէն ետք տրամադրուի ՀՀ 
երրորդ նախագահին, եթէ նիստի ընթացակարգով 
ձայնագրութիւն նախատեսուած է, հակառակ 
պարագային` տալ ձայնագրման հնարաւորութիւն: 

Արցախի Հանրապե-
տութեան առողջա-
պահութեան նախա-
րարութիւնը կը տեղե-
կացնէ, որ այս պահուն 
բուժհիմնարկներու եւ 
նախատեսուած մեկու-
սարաններու մէջ մեկու-
սացուած քաղաքացիներուն ընդհանուր թիւը 10 
է, չեն արձանագրուած վարակի հաստատման 
նոր դէպքեր:

Հայաստանի Երրորդ Նախագահ 
Սերժ Սարգսեան Կը Մասնակցի 

Ապրիլեանի Յանձնաժողովի Նիստին

Արցախի Մէջ Վարակի Հաստատման 
Նոր Դէպքեր Չեն Արձանագրուած
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Լրատուութեան Գործընկեր

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

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 գնահատուելու 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։

¸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:

ԳՈՅԺ 

Ոչ Եւս Է Ընկ. Սեպուհ Լեփէճեան

Ամմանի Ազգային Մարզական Միութեան 
(ԱՄՄ)-ի եւ Վահան Թէքէեան Մշակութա-
յին Միութեան զոյգ Վարչական Կազմերը, 
ինչպէս նաեւ բոլոր անդամները կը գուժեն 
անժամանակ մահը միութեանց գործօն 
անդամ՝ 

Ճարտարագէտ 
ՍԵՊՈՒՀ ԼԵՓԷՃԵԱՆ-ին

որը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 11 Ապրիլ 
2020-ին Ամմանի մէջ, չյաղթահարելով 
չարաբաստիկ հիւանդութեան, որուն դէմ ան կը պայքարէր ամիսներէ 
ի վեր:
Սեպուհը եղած է կարկառուն եւ արդիւնաւէտ շինարար ճարտարապետ, 
իրագործելով բազում նախագիծեր ինչպէս  Յորդանանի նոյնպէս եւ 
շատ մը Արաբական երկիրներու մէջ:
Զոյգ վարչական կազմերը իրենց ցաւակցութիւնը կը յայտնեն Սեպուհի 
Ընտանիքի անդամներուն եւ անմիջական պարագաներուն:


