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Նախագահ Աունի Հրաւէրը Քննարկման
Առարկայ

113 Հաստատուած Նոր Դէպք. «Քորոնա»
Ժահրով Հիւանդներու Թիւը Հասաւ 2386-ի

Նախագահ Աունի հրաւէրը, որ
ուղղուած էր երեսփոխանական
պլոքներու ղեկավարներուն յառաջիկայ Չորեքշաբթի օր Պաապտայի
պալատին մէջ ժողովի մը ներկայ
ըլլալու, շաբաթավերջին քաղաքական քննարկման առարկայ
դարձաւ:
Մինչ նախագահը կը նպատակադրէ
կառավարութեան որոշումներուն
շուրջ որոշ համախոհութիւն յառաջացնել երեսփոխանական շրջանակներուն մէջ, Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի նման ժողովները
Խորհրդարանի իրաւասութեանց կրճատում նկատեց եւ շրջանցում անոր:
Նախկին վարչապետ Սաատ Հարիրիի Մուսթաքպալ պլոքն ալ բուռն
կերպով քննադատեց եղածը եւ այդ նախաքայլ նկատեց նախագահական
իրաւասութիւններու ոչ սահմանադրական ամրացումին խորհրդարանին
հաշւոյն եւ պաշտօնապէս տեղեկացուեցաւ որ Մուսթաքպալ պլոքը պիտի
պոյքոթէ ժողովը:
Այս քննարկումներուն եւ փոխադարձ հակամարտութեանց զուգահեռ երէկ
քորոնա ժահրով վարակուած 4 հիւանդներ արձանագրուեցան մինչ այսօր
պիտի փորձը կատարուի որոշ հաստատութիւններու բացման եւ արտակարգ
իրավիճակի մեղմացման:

Հայաստանի մէջ, 3 մայիսին, ժամը 11:00-ի
դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 2386
դէպք, որոնցմէ 1035-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 1312 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 24
177 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 113 նոր դէպք եւ 25 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 35 (աւելցած է եւս 2-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն կը յայտնեն, որ «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութենէն մահացած է 79 (կին) եւ 58 (տղամարդ) տարեկան
հիւանդներ։

Քորոնա Ժահրի Պատուաստը Մօտալո՞ւտ է
ԱՄՆ պատկան մարմիններ յոյս
ունին ստեղծել նոր «Քորոնա»
ժահրի դէմ պատուաստանիւթը
2021 թուականի յունուարին,
սակայն չեն կրնար երաշխաւորել
այն: Այս մասին CNN հեռուստաալիքի եթերէն յայտարարեց է ԱՄՆ-ի
վարակիչ հիւանդութիւններու
ազգային հիմնարկի տնօրէն Տոքթ.
Էնթընի Ֆոսին։
«Կը կարծեմ, որ այն հեշտութեամբ
իրագործելի չէ, սակայն շատ հաւանական է», արձանագրած է ան նշուած
ժամկէտի շրջանակէն ներս դեղամիջոցը ստեղծելու հնարաւորութիւններու
մասին։ «Սակայն կան շարք մը իրավիճակներ, որոնց պարագային կրնան
ծագիլ դժուարութիւններ» եզրափակած է հիմնարկի տնօրէնը։
Ֆոսին նշած է, որ ԱՄՆ իշխանութիւններն ընտրած են քանի մը հեռանկարային նախագիծեր պատուաստանիւթը ստեղծելու համար:
Նշուած է, որ ամերիկացի մասնագէտները մտադիր են հետազօտել «Քորոնա»
ժահրի դէմ առնուազն 14 հնարաւոր պատուաստանիւթ»։

Մայիս 4-էն Պիտի Հանուին Մարդոց Ազատ
Տեղաշարժի Սահմանափակումները
Այսօրուընէ
տեղաշարժման
թերթիկներ լրացնելու անհրաժեշտութիւն պիտի չըլլայ, կը
հաղորդէ «Ազատութիւն»-ը:
Տնտեսութեան փոխնախարար
Վարոս Սիմոնեանի փոխանցմամբ,
թէեւ մարդոց ազատ տեղաշարժի
սահմանափակումները պիտի
հանուին, սակայն հանրային
փոխադրամիջոցները պիտի
շարունակեն չաշխատիլ. «Այս փուլին չէ թոյլատրուած հանրային
փոխադրամիջոցները, քանի որ ան շատ բարձր վտանգ ունեցող տնտեսական
գործունէութեան տեսակ է, որ թոյլ կու տայ շատ արագ կերպով տարածել
համավարակը: Մեր բոլոր գործողութիւնները ուղղուած եղած են եւ կը
շարունակեն մնալ համավարակի տարածման այդ շղթան... կոտրելու
ուղղութեամբ»:
Կը հանուին նաեւ սահմանափակումները տնտեսական գործունէութեան
գրեթէ բոլոր տեսակներու վերաբերեալ, պիտի շարունակեն փակ մնալ
մոլերը: Գրեթէ սահմանափակումներ պիտի չըլլան մանրածախ ու մեծածախ
առեւտուրի մէջ, պիտի բացուի մշակող արդիւնաբերութիւնը` գործունէութեան բոլոր տեսակներով: Պիտի գործեն այն ճաշարանները, սրճարանները,
որոնք պիտի ունենան բացօթեայ տարածք:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3559342 (456.6/1 միլիոն), մահացած են 211065 (31.8/1 միլիոն), բուժուած են 1152704 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 737, մահացածներ` 25, բուժուած` 200
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 2386, մահացածներ` 35, բուժուած` 1035
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 77971 նոր վարակուածներ, 3316 նոր մահացածներ
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Մայիս 4-էն Պիտի Հանուին Մարդոց Ազատ Տեղաշարժի Սահմանափակումները
Սկիզբը Էջ 01
Անհատական ծառայութիւնները,
օրինակ` մաքրման ծառայութիւններ,
վարսավիրանոցներ, եւս պիտի
թոյլատրուին. «Ասիկա կարելի է
դիտարկել իւրայատուկ փորձի
ձեւով, որովհետեւ մենք կ՛երթանք
սահմանափակումներու թուլացման,
բայց միեւնոյն ժամանակ բոլորս`

թէ՛ տնտեսվարողները, թէ՛ քաղաքացիները պէտք է ցուցաբերեն
բարձր
գիտակցութիւն
եւ կարգապահութիւն: Ատկէ
կախուած պիտի ըլլայ` մենք պիտի
շարունակե՞նք պահպանել մեղմ
սահմանափակումներու կարգը, թէ՞
պիտի վերադառնանք աւելի խիստ
սահմանափակումներու»:
Առողջապահութեան փոխնախա-

րար Լենա Նանուշեան կը յորդորէ
բոլոր քաղաքացիները աւելի
պատասխանատութեամբ մօտենալ
անվտանգութեան կանոններուն,
որպէսզի սահմանափակումներու մեղմացումը վարակակիրներու թիւի կտրուկ աճի չյանգեցնէ.
«Արդէն իսկ սահմանուած էր
ուղեցոյց, թէ աշխատավայրերու
մէջ ինչպիսի կանոններ պիտի

գործեն: Սկզբունքները հիմնականօրէն նոյնն են բոլոր տեսակի
գործունէութիւններու ժամանակ`
ապահովել ընկերային հեռաւորութիւնը աշխատողներու միջեւ,
ինչպէս եւ յաճախորդներու հետ
աշխատանքներու ընթացքին, ատիկա առողջապահական տարբեր
նախաձեռնութիւններու իրականացումն է աշխատավայրի մէջ»:

Առանց Իրարու Օգնելու Չենք Կրնար Առաջ Երթալ. ՀՀ Նախագահի Ուղերձը՝
Աշխատանքի Օրուան Առիթով
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան
շնորհաւորական ուղերձ յղած է
Աշխատանքի օրուան առիթով: Այս
մասին կը հաղորդեն ՀՀ նախագահի գրասենեակէն։ Ուղերձը կը
ներկայացնենք Արեւմտահայերէնով.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այսօր Աշխատանքի օրն է:
Այս տարի անիկա կ՝անցնի արտակարգ դրութեան պայմաններու մէջ,
ոմանց՝ բուժաշխատողի, Taxi-ի
եւ շտապօգնութեան մեքենայի
վարորդի, ոստիկանի ու փրկարարի, անոնց միւս գործընկերներուն
համար՝ նոյնիսկ անընդհատ աշխատանքային եղանակով:
Առաջին հերթին կ՝ուզեմ շնորհաւորել եւ երախտիքի ու բարեմաղթանքի խօսքեր յղել ա՛յդ ոլորտներու
մարդոց, յատկապէս բժիշկներուն ու
բուժաշխատողներուն, որոնց համար
այս օրերուն հիւանդանոցը թէ՛ տուն
է, թէ՛ ընտանիք: Անոնք արժանի
են ամենաբարձր գնահատականի,
ինչպէս նաեւ պետութեան կողմէ
յատուկ վերաբերմունքի եւ պարգեւի:

Շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր այն
մարդոց, որոնք այս օրերուն
կ՝աշխատին
սովորականէն
աւելի ծանրաբեռնուած, առանց
տրտնջալու: Անոնք կը գիտակցին,
որ իրենց ամէն մէկ լրացուցիչ ջանք
կրնայ առնուազն մէկ կեանք փրկել,
մէկ ընտանիքի համար հաց ստեղծել,
նպաստել քաղաքացիի եւ երկրի
անվտանգութեան պահպանութեան:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
պատճառով ձեզմէ ոմանք ժամանակաւորապէս կտրուած են աշխատանքէ, ոմանք կորսնցուցած են
աշխատանքը՝ իրենց ամենօրեայ
ապրուստի միակ միջոցը: Նախագահը կը կիսէ անոնց մտահոգութիւնները, կը հասկնայ, թէ այս
իրավիճակին մէջ ինչ կը նշանակէ
մնալ առանց աշխատանքի։
Գիտեմ, որ այս պահուն ձեզմէ
շատերը փրկօղակ կ՝որոնեն:
Պետութեան աջակցութեան կարիք
կայ, նաեւ միմեանց ձեռքը ամուր
բռնելու կարիք կայ, որովհետեւ
առանց իրարու օգնելու չենք

կրնար առաջ երթալ, առաւել եւս՝
արտակարգ իրավիճակի մէջ: Դուք
բոլորդ աշխատանքի մարդիկ էք,
աշխատանք սիրող մարդիկ: Եւ
բնաւ կապ չունի, թէ, արտակարգ
իրավիճակով պայմանաւորուած, ուր
էք այս պահուն՝ տունը մեկուսացա՞ ծ, թէ՞ շինհրապարակի վրայ,
վիրահատական սեղանի առջե՞ւ,
թէ՞ գիտական թեզը շարունակելու
աշխատանքի վրայ, ծառայութեան
մէ՞ջ էք, թէ՞ կը սպասէք գործատուի
զանգին:
Այսօր անգամ ամենազարգացած եւ հարուստ երկիրներու մէջ
հասարակական լուրջ խնդիրներ
առաջացած են: Մենք նոյնպէս
կը գտնուինք բարդ կացութեան
մէջ: Մէկ կողմէն՝ համավարակը
իր հետեւանքներով, միւս կողմէն՝
տնտեսական
ու
նիւթական
խնդիրները, եւ անոնց կողքին՝
հասարակական,
մարդկային
խնդիրները: Բոլոր պարագաներուն
ալ պետութիւնը առաջին հերթին եւ
մենք բոլորս ընելիք ունինք։
Իրավիճակէն ելքը պետութիւն-

գործատու-աշխատող
եռանկիւնին մէջ է, որ պէտք է
ըլլայ կուռ ամբողջութիւն: Սակայն
լուծման ուղին առաջին հերթին
պատասխանատւութիւնն է, կարգապահութիւնը, զգօնութիւնը եւ նաեւ
հոգատարութիւնը աշխատող մարդու
նկատմամբ, որպէսզի հնարաւորինս
շուտ յաղթահարենք համավարակը եւ
վերադառնանք բնականոն կեանքի:
Մենք սովոր ենք դժուարութիւններ յաղթահարելուն, եւ այսօր ալ
ատիկա պէտք է ընենք միասին: Իսկ
յաղթահարելը նոյնպէս աշխատանք
է, որ ոչ ոք միւսի փոխարէն կրնայ
ընել:
Եղէք ամուր, եղէք հաստատակամ»:

Պետութեան Գլխաւոր Նպատակներէն է, որ Ամէն Մէկը Հնարաւորութիւն Ունենայ Արարելու
Սեփական Հողի Վրայ. Արցախի Նախագահին Ուղերձը

Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ Բակօ Սահակեան,
Մայիս 1-ին, շնորհաւորական
ուղերձ յղած է Աշխատաւորներու
համերաշխութեան միջազգային
օրուան առիթով: Այս մասին
կը յայտնեն Արցախի Հանրա-

պետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր
վարչութենէն։
Ուղերձին մէջ նշուած է.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Արցախի
Հանրապետութեան
իշխանութիւններուն եւ անձամբ իմ
անունով ի սրտէ կը շնորհաւորեմ
ձեզ Մայիսի 1-ի` աշխատաւորներու
համերաշխութեան միջազգային
օրուան առիթով:
Աշխատաւորներու իրաւունքներու
եւ շահերու պաշտպանութիւնը միշտ
եղած է մեր պետութեան յատուկ
ուշադրութեան առարկան: Իսկ ներ-

կայ պայմաններուն մէջ, երբ ամբողջ
աշխարհի մէջ, նաեւ՝ մեր երկրի,
նոր «քորոնա» ժահրի տարածման
կանխարգիլման
նպատակով
կ՝իրականացուին խիստ քայլեր ու
սահմանափակումներ, անիկա աւելի
կարեւորութիւն կը ստանայ: Մեր
բոլոր գործողութիւնները միտուած
են անոր, որպէսզի ստեղծուած
իրավիճակին մէջ հնարաւորինս
պաշտպանենք մեր քաղաքացիները,
պահպանելով մարդոց առողջութիւնը,
կարենանք ապահովել բարենպաստ
ու անվտանգ աշխատանքային
պայմաններ անոնց համար:

Պետութեան գլխաւոր նպատակներէն եղած է եւ կը մնայ այն, որ ամէն
մէկը հնարաւորութիւն ունենայ
աշխատելու ու արարելու սեփական
հողի վրայ, ստեղծելու նիւթական,
մշակութային եւ հոգեւոր արժէքներ՝
ատով իսկ նպաստելով ինչպէս իր եւ
իր ընտանիքի բարեկեցութեան ու
բարօրութեան ապահովման, այնպէս
ալ մեր հայրենիքի զարգացման ու
զօրացման:
Թանկագի՛ն բարեկամներ,
մէկ անգամ եւս կը շնորհաւորեմ
բոլորդ եւ կը մաղթեմ խաղաղ ու
ստեղծարար աշխատանք»:

«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
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Պատրիարքներու Վախճանման 30ամեակ (1990-2020)

Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Երկրորդ Այցելութիւնը Երուսաղէմ
Եղիշէ եւ Շնորհք Պատրիարքներու Հանդիպում – 1975 –

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

«Եղբայրական ջերմ սիրով կ՛ողջունեմ Կ. Պոլսոյ հայոց Շնորհք
Պատրիարքը եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայութեան կը
հաւաստեմ որ վերացան Երուսաղէմի եւ Կ. Պոլսոյ պատրիարքական
Աթոռներու միջեւ ժամանակավրէպ դիւրիմացութիւնները։ Իր արցունքին
մէջ մեր ժողովուրդը կտոր մը ժպիտ թող ունենայ ի տես մեր այսօրուայ
եղբայրական միասնութեան»
ԵՂԻՇԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
«Զգացական եւ անձնական պատճառներով պիտի վարանէի ընդունելու
Երուսաղէմի Պատրիարքին հրաւէրը, սակայն անոնցմէ աւելի լուրջ
ու զօրաւոր կը նկատեմ այն միւս խորհուրդները որոնք թելադրեցին
ընդառաջելու եղբայրական հրաւէրին, պարտական զգալով յարգելու Հայ
Եկեղեցւոյ նուիրապետութեան ամբողջութիւնը»
ՇՆՈՐՀՔ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ

Երկու Պատրիարքներու Հանդիպումը

Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեան

Շնորհք Պատրիարք Գալուստեան

Ներկայ տարւոյս Փետրուար եւ Մարտ ամիսներուն աննկատ չենք ուզեր
թողուլ Երուսաղէմի Եղիշէ Տէրտէրեան եւ Կ. Պոլսոյ Շնորհք Գալուստեան
Ամենապատիւ Պատրիարքներու
միաժամանակ վախճանումը որ
պատահեցաւ 1990 թուի այդ օրերուն։ Անոնց յիշատակը կը կցենք Երջան.
Տ.Տ. Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 1975 թուին Երուսաղէմ երկրորդ
այցելութեանը երբ Հայրապետը բացումը պիտի կատարէր Երուսաղէմի
Պատրիարքութեան նորաշէն Ժառանգաւորաց եւ Ընծայարանի շէնքին՝
նուիրուած ազգային բարերար Ալեք եւ Մարի Մանուկեաններու կողմէ։
Այսուհանդերձ վերեւի հաստատումները, առաջինը բռնազբօսիկ եւ երկրորդը
բնական եւ կանոնական, կուգան վերյիշեցնելու 1967 թուականէն սկսեալ
անպատուաբեր դիրքաւորումը Երուսաղէմի պատրիարքին՝ հանդէպ Կ.
Պոլսոյ պատրիարքին, երբ անիրաւ կերպով առաջինը կ՛ամբաստանէր
Շնորհք Պատրիարքը, տաս տարիներ առաջ իբր թէ, որպէս Երուսաղէմի 23
թանկարժէք ձեռագիրներու գողութիւնը կատարողն ու Լոնտոն փոխադրողը
աճուրդի հանուելու համար, երբ ան Լուսարարապետն էր Ս. Յակոբեանց
Պատրիարքութեան։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ներկայութիւնը

Ատենին Վազգէն Ա. Հայրապետ խստիւ դատապարտած էր Երուսաղէմի
պատրի- արքն ու վերին մարմինը կատարուած գայթակղութեան համար
եւ յանձնախումբի մը միջոցաւ իսկոյն փրկագին վճարել տալով փրկած էր
ձեռագիրները ստոյգ կորուստէ։ Այժմ, 1975 թուին, երկու պատրիարքները
առաջին անգամն ըլլալով միասին կը դիմաւորէին Հայոց Հայրապետը յայտնի
չդարձնելով անցեալի սրտցաւութիւնը եւ հաշտութեան գետին մը ստեղծել կը
ջանային։ Այսքանը ըսելու կարիքը զգացի դարձեալ շնորհիւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսին որուն այցելութիւնը երկուքին յարաբերութիւնը «եղբայրական»
դարձուց։
Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր տասներորդ հովուապետական այցելութեան
կը ձեռնարկէր 1975¬ի ամրան, անցնելով Անգլիայէն ու Ֆրանսայէն, հասնելով
Երուսաղէմ Յորդանանի մայրաքաղաք Ամմանի վրայով։ Այցելութեան

գլխաւոր պատեհութիւնը ինչպէս ըսուեցաւ նորակառոյց Ժառանգաւորաց եւ
Ընծայարանի բացումը պիտի ըլլար բարերարներու ներկայութեամբ, ինչպէս
նաեւ Սուրբ Յարութեան Տաճարի ներքին հայկական խորաններուն օծումը։
Հայրապետի շքախումբին մաս կը կազմէին Կոմիտաս Տէր Ստեփանեան
եւ Սերովբէ Մանուկեան արքեպիսկոպոսները, որոնց միացան նաեւ Սիոն
արքեպիսկոպոս Մանուկեան եւ Ամերիկայի զոյգ առաջնորդ Սրբազանները՝
Թորգոմ Մանուկեան եւ Վաչէ Յովսէփեան արքեպիսկոպոսները։

Հայրապետը Ամմանի Պալատին Մէջ

Ամմանի օդակայան դիմաւորութեան եկած էր Երուսաղէմի միաբանութիւնը
գլխաւորութեամբ Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանի, իր կողքին՝ Սիոն
Արքեպիսկոպոս Մանուկեան եւ բազմաթիւ հայորդիներ Հաշիմական
թագաւորութենէն, Հալէպէն ու Պարսկաստանէն, ուրկէ թագաւորական
ինքնաշարժով եւ պատուոյ պահակագունգի առաջնորդութեամբ Հայոց
Հայրապետը առաջնորդուեցաւ պանդոկ։ Յունիս 21-ին Վազգէն Ա. Հայրապետ
թագաւորական պալատ պաշտօնական այցելութիւն մը տալով կ՛ընդունուէր
Նորին Վեհափառութիւն Հիւսէյին Բ. Թագաւորին կողմէ, որուն Հայոց
Հայրապետը կը շնորհէր Հայ Եկեղեցւոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի բարձրագոյն
շքանշանը։
Նոյն օր հայ համայնքի հոգեւոր հովիւ Անուշաւան Վրդ. Զղջանեանի գլխաւորութեամբ Հայրապետն ու շքախումբի անդամներն ու հաւատացեալները
Ամմանի Ս. Թադէոս եկեղեցւոյ մէջ մասնակից կը դառնային Հոգեգալստեան
Կիրակիի պաշտամունքին ուր Հայոց Հայրապետը կուտար իր պատգամը։
Նոյն օր ինքնաշարժներով բոլորը կը ժամանէին Երուսաղէմ, եւ Դաւիթի
Դրան մօտ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կ՛ողջունուէր Կ. Պոլսոյ Հայոց Ամեն.
Շնորհք Պատրիարքի կողմէ։ Ապա «Հրաշափառ»ով մուտք կը գործէր Սրբոց
Յակոբեանց Մայր Տաճար։
Երուսաղէմի պատրիարքին յատուկ հրաւէրով Շնորհք պատրիարք
Գալուստեան տաս տարուան բացակայութենէ ետք առաջին անգամն
ըլլալով Երուսաղէմ ժամանած էր Յունիս 20-ին Պոլսահայ ուխտաւորներու
հետ միասին Նորին Սրբութիւն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ողջունելու
համար։ Այդ առիթով Երուսաղէմ ժամանած էին բարերարներ Ալեք եւ Մարի
Մանուկեաններ, Ռումանիոյ եւ Պուլկարիոյ Առաջնորդ Տիրայր Արքեպս.
Մարտիկեան, եւ Լոնտոնէն Պսակ Արքեպս. Թումայեան։ Երուսաղէմ մուտքին
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ժամանումը ողջունեց քաղաքապետ Թետի
Քոլլէք, երբ եկեղեցականաց թափօրը կ՛առաջնորդուէր Սրբոց Յակոբեանց
Մայր Տաճար «Հրաշափառ»ի երգակցութեամբ։ Հայրապետը Ս. Գրխադիրի
մատրան առջեւ կը կատարէր իր ժամանումի ուխտը։

Ողջոյնի Մաղթանքներ

Իր ողջոյնի խօսքերով նախ Եղիշէ Պատրիարք կ՛ըսէր «խոնարհաբար կեցած
Ձերդ Վեհափառութեան առջեւ կը լսենք Մարգարէին սրտառուչ ձայնը, «ո՞վ է
սա որ դիմեալ գայ յԵդովմայ, գեղեցիկ պատմուճանաւ եւ բուռն զօրութեամբ»։
Գեղեցիկ է Հայոց Կաթողիկոսին պատմուճանը «որովհետեւ Դուք արքան էք
մեր սիրտերուն, աւերներէ վերականգնող նորափետուր Հայրենիքի կողքին»։
Վազգէն Հայրապետ կուտար իր պատգամը յայտնելով իր ուրախութիւնը
թէ իր կողքին էին հայոց զոյգ պատրիարքները՝ Եղիշէ եւ Շնորհք, իր այս
երկրորդ Երուսաղէմ այցելութեան առիթով։

Բարերարները Երուսաղէմ Ժամանած

1975 տարուոյ Յունիս 23-ին
Եղիշէ Պատրիարքի հրաւէրով
Երուսաղէմ հասան Ալեք եւ Մարի
Մանուկեան բարերարները, եւ
25-ի չորեքշաբթի օր կատարուեցաւ բացումը նորաշէն ընծայարանին, նախագահութեամբ
Վազգէն Ա. Հայրապետին եւ
ձեռամբ Ալեք Մանուկեանի, ի
ներկայութեան Եղիշէ եւ Շնորհք
Պատրիարքներուն։ Հիմնարկէքը
կատարուած էր չորս տարի առաջ
Եղիշէ պատրիարք Վազգէն Ա.
բարերարներու մեծագումար
Կաթողիկոսին ու ՀԲԸՄ-ի նախագահ
450,000 տոլարի իշխանական
Ալեք Մանուկեանի հետ
յատկացումով։ Այն ատեն Ալեք
Մանուկեան ըսեր էր «եւ այժմ կարգն էր Ժառանգաւորաց նոր շէնքի
կառուցումին, որով մենք պարզապէս հետեւեցանք մեր սուրբ եւ օրհնեալ
նախահայրերու ճամբուն», յիշելէ ետք իր նախապէս բերած նպաստը Ս.
Յարութեան Տաճարի վերանորոգութեանց։
Շար. Էջ 06
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Քորոնայէն Ետք Նոր Իրողութիւններ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Ճամբորդութիւնները դարձած են մեր
ժամանակներու մարդուն կեանքին
անբաժան մասը: Ժամանակից
մարդուն կեանքը կարելի չէ
պատկերացնել առանց երկրէ երկիր,
վայրէ վայր փոխադրուելու՝ ըլլայ
այդ մէկը գործով, զուարճանքի,
թէ անձնական որեւէ նպատակի
համար: Քորոնավարակը ժամանակաւորապէս
դադրեցուցած
է օդանաւերու երկնակամարին
մէջ չմարող ուղեգիծը: Մասամբ
կամ ամբողջութեամբ կեցած են
աշխարհի օդանաւային, զբօսաշրջային ընկերութիւններու մեծ
մասին աշխատանքը: Սակայն
այս դադարին օր մը վերջ պիտի
տրուի եւ կրկին պիտի բացուին
ճամբորդութեան ուղիները: Շատեր
նախատեսած են յառաջիկայ
ճամբորդութիւններ՝ մտածելով,
որ մարդոցմէ հեռաւորութիւն
պահելով եւ անվտանգութեան
կանոնները յարգելով կրնան
ճամբորդել: Բայց օդանաւուն մէջ
գրեթէ անկարելի է հեռաւորութիւն
պահելը. ահաւասիկ, ուղեւորներուն
անվտանգութիւնը աւելի կանոնաւոր
կերպով ապահովելու համար այսօր
խօսակցութիւններ եւ քննարկումներ
կ՚ընթանան օդանաւերուն ներսի
ձեւաւորումը փոխելու մասին:
Մասնագէտները վստահ են, որ նոր
արտադրուող օդանաւերը քորոնաժահրի համավարակէն ետք
պէտք է վարակէն պաշտպանող
նստատեղեր ունենան:
Նոր նստատեղերու ձեւաւորումը
առաջարկած է Aviointeriors ընկերութիւնը,
որ
օդանաւերուն
ներսի ձեւաւորման որոշ մանրամասնութիւններուն հեղինակն է:
Ընկերութեան ներկայացուցած նոր
նախագիծին համաձայն, նստատեղերը պատուած պիտի ըլլան
կողային կերպընկալէ թափանցիկ
կաղապարներով, որոնք կը կանխեն ուղեւորներուն անմիջական
հաղորդակցութիւնը իրարու հետ: Այդ
առողջապահական կաղապարները
կը տեղադրուին նաեւ արդէն իսկ
գոյութիւն ունեցող խնայողական
կարգի նստատեղերուն վրայ: Արդէն
պարզ է, որ թռիչքին աւարտէն ետք
օդանաւային ընկերութիւններուն
աշխատակիցները պէտք է ախտահանեն պաշտպանիչ այդ կաղապարները, որովհետեւ կերպընկալին
վրայ ժահրը կրնայ գոյատեւել մինչեւ
երեք օր:
Ձեւաւորման ուրիշ նախագծի մը
համաձայն, նոր օդանաւեր կրնան
արտադրուիլ եւ երեք հոգինոց շարքին
մէջտեղ նստողը հակառակ կը նստի:
Այդպէսով, պատնէշ մը կը գոյանայ
երկու ծայրը նստողներուն միջեւ եւ
մէջտեղի նստողն ալ ինքնաբերաբար
պաշտպանուած կ՚ըլլայ: Ձեւա-

ւորումները ներկայացուցած են
արտադրող ընկերութիւններուն եւ
շատ հաւանական է, որ յետքորոնայի
ժամանակաշրջանի օդանաւերուն
ներսը յարմարեցուած ըլլայ վարակի
կանխարգիլման համար:
Մինչ ճամբորդական ընկերութիւնները կը շտապեն միջոցներ գտնել
եւ վերաբանալ իրենց երթուղիները,
անդին բնապահպանական կազմակերպութիւնները կ՚արձանագրեն
օդանաւերուն
չաշխատելուն
հետեւանքով այն հսկայական
օգուտը, որ ունեցած է կենսոլորտը:
Մարտ ամսուայ ընթացքին ամբողջ
աշխարհին մէջ մօտաւորապէս
մէկ միլիոն թռիչք չեղարկուած է,
որուն հետեւանքով օդանաւերէն
միայն մարտ ամսուան վնասակար արտանետումներուն քանակը
նուազած է գրեթէ մէկ երրորդով, որ
31 տոկոսով պակաս է 2019-ի նոյն
ժամանակահատուածին համեմատ:
Յայտնի է, որ աշխարհի ածխածինի
արտանետումներուն շուրջ 6 տոկոսը
միայն օդանաւերուն աշխատանքին պատճառով կ՚ըլլայ: Կրկին
մասնագէտները յայտարարած են,
որ արտանետումներու այս կարգի
նուազման կարելի էր հասնիլ, եթէ
մօտաւորապէս 6 միլիոն ինքնաշարժ դադրեցնէր ճանապարհային
երթեւեկութիւնը։
Մինչ
նոր՝
պաշտպանուած
նստատեղերով
օդանաւերուն
արտադրութիւնը, մարդիկ այս
պահին զանազան միջոցներու կը
դիմեն՝ քորոնավարակին վտանգը
օդանաւին մէջ նուազեցնելու համար:
Օրինակ, Սասեքսի դքսուհի Մեկան
Մարքըլ պարզ միջոց մը առաջարկած
է. ան ճամբորդող մարդոց խորհուրդ
տուած է օդանաւ նստելէ առաջ քիթը
պատել նեոսփորինի հականեխիչ
քսուքով:
Շատ երկիրներու մէջ ճամբորդելու,
տունէն դուրս ելլելու, հանրային
կեանքի սահմանափակումները
երկարաձգուած են մինչեւ մայիսի
կէսերը: Իսկ որոշ երկիրներու մէջ
մարդիկ բողոքի ցոյցերու ելած են՝
իշխանութիւններէն պահանջելով
թեթեւցնել արտակարգ դրութեան
պայմանները եւ ձգել, որ կեանքը
աստիճանաբար վերադառնայ իր
նախկին հունին: Վերջին ցոյցերէն
մէկը, օրինակ, Պերլինի մէջ էր, ուր
ցուցարարները չեն պահած իրարմէ անհրաժեշտ հեռաւորութիւնը՝
այդպէսով ցոյց տալով, որ մարդիկ չեն
կրնար ապրիլ առանց քով քովի գալու:
Իշխանութիւնները ցրուած են ցոյցը,
բայց հանրային կեանքի սկսելու
տրամադրութիւնները տակաւին
առկայ են: Ուրիշ երկիրներու մէջ,
հետեւելով Գերմանիոյ օրինակին,
վարակուած են հանրային կեանքի
սկսելու տրամադրութիւններով,
պատճառաբանելով, որ նոյնիսկ
Գերմանիոյ պէս օրինապահ երկրի
մը բնակիչները անկարող են դիմա-

նալ
սահմանափակումներուն:
Շատեր այս բողոքները կը յայտնեն՝
դրամական նեղ կացութեան առջեւ
ինքզինք գտնելով: Համավարակը
աննախադէպ հարուած է տնտեսութեան, ուստի երկիրները նոր
ռազմավարութիւն կը մշակեն՝
կաթուածահար եղած ասպարէզները
կեանքի կոչելու համար:
Իտալիոյ Մշակոյթի փոխ-նախարար
Լորենցա Պուոնաքորսի յայտարարած է, որ իտալական իշխանութիւնները կազմակերպչական միջոցներ
ունին՝ ծովափներուն անվտանգ
հեռաւորութիւն
ապահովելու
համար, ուստի իտալական ծովեզրերը նախընտրող մարդիկը կրնան
հանգստանալ
ծովափներուն
մէջ: Իտալացի պաշտօնեան
նաեւ յայտարարած է, թէ այնքան
ատեն, որ չկայ քորոնավարակի
պատուաստանիւթը, կարելի չէ խօսիլ
ամբողջութեամբ բնականոն կեանքի
վերադառնալու մասին, սակայն
իշխանութիւնները ամէն ինչ պիտի
ընեն, որպէսզի ծովափին կարելի
ըլլայ գոնէ իտալացիներուն ամառնային հանգիստը կազմակերպել:
Ծովափի կահաւորումը մեծ փոփոխութիւններու պիտի ենթարկուի.
պառկելու համար նախատեսուած
տապանները պէտք է դրուին իրարմէ
10-14 մեթր հեռաւորութեամբ, իսկ
տարեցներու համար կը սահմանուին
ծովափ այցելելու յատուկ ժամեր,
տարածքները կ՚ախտահանուին,
ընդհանուր խաղահրապարակներ եւ ծովափնեայ զանգուածային
ձեռնարկներ չեն ըլլար: Իտալիոյ
կառավարութիւնը առայժմ այսքանով մտադիր է սկսիլ յառաջիկայ
ամառնային շրջանը: Ան կը
յաւելէ, որ կազմուած են յատուկ
ընկերութիւններ, որոնք ապահով
կերպով կը հեռացնեն ծովափի մարդոց կերած սնունդին մնացորդները,
ատոնք չեն յայտնուիր ընդհանուր
աղբամանի մէջ, այն նկատառումով,
որ հանգստացողներուն մէջ թերեւս
վարակակիր ըլլայ, սնունդին
վրայ վարակը պահպանուի, իսկ
ընդհանուր աղբամանէն տարածուելու վտանգը մեծ է:
Կան եւրոպական երկիրներ,
որոնք, համաճարակը ընդունելով,
արտակարգ դրութիւն չեն սահմանած եւ շարունակած են բնականոն

կեանքը: Շուէտի մէջ, օրինակ, ձեւեր
գտած են բնակչութեան հանրային առողջութիւնը պաշտպանելու,
զուգահեռաբար
չկործանելով
ազգային տնտեսութիւնը, ինչպէս
կործանեցաւ շատ մը երկիրներու մէջ:
Համաճարակին ամբողջ ընթացքին
եւ հիմա Շուէտի մէջ աշխատած
են բոլոր կառոյցները՝ այդ կարգին
մանկապարտէզներն ու կրթական
կեդրոնները, բաց են եկեղեցիները,
սափրիչի խանութները, վարսայարդարները,
ճաշարանները,
քաղաքացիներուն հանդէպ խիստ
հսկողութիւն չկայ, բայց իրավիճակը իշխանութիւններուն ձեռքն
է, ինքնահոս վիճակ մը չէ: Հոն
արտօնուած են հեռահար աշխատանքները, արգիլուած են մեծա-թիւ
հաւաքները, ուշադրութեան տակ
են տարեցներն ու հիւանդները…
Շուէտի իշխանութիւնները միայն
ցաւով յայտարարած են, թէ տխուր
է պատկերը Շուէտի թրքական,
սուրիական
եւ
սոմալական
համայնքներէն ներս, ուր բարձր
են վարակուածութիւնը եւ մահացութիւնը, իսկ այդ մէկը այն
պատճառով, որ ներգաղթողներուն
այդ խումբերը չեն կարողացած
լիովին ընդունիլ շուէտական մշակոյթն ու կարգապահութիւնը:
Այնուամենայնիւ, ամբողջ երկրի
տարածքին մահացութեան ցուցանիշները բարձր են, մանաւանդ անմխիթար է վիճակը
շուէտական ծերանոցներուն մէջ,
կառավարութիւնը ամէն պարագայի,
վերլուծումներու փուլին մէջ է, թէ
ինչպէ՞ս վարակը թափանցած է հոն:
Շուէտը բաց ձգած է մանաւանդ
դպրոցներն ու համալսարանները՝
կանխելու համար պատանիներուն եւ
երիտասարդներուն մօտ ընկճախտի
եւ ճարպակալման վտանգը, որ
այսօր առկայ է բազմաթիւ երկիրներու մէջ: Մասնագէտները կարգ
մը հասարակութիւններէն ներս
զանգուածային ճարպակալման եւ
հաւաքական ընկճախտի մասին
կը խօսին: Քորոնավարակին
պարտադրած անշարժ կեանքն ու
ապագայի անորոշութիւնը այդ ձեւով
ձգած են իրենց հետքը:
Շար. Էջ 05
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Քորոնայէն Ետք Նոր Իրողութիւններ
Սկիզբը Էջ 04
Շատեր աւելորդ կ՚ուտեն պարզապէս
պարապութենէ եւ ճնշուածութենէ
ու որովհետեւ, մեկուսացման
պատճառով տունը շատ ուտելիք
ամբարած են: Բժիշկները հաստատած են, որ 21-րդ դարու երկու
հիւանդութիւններուն՝ ընկճախտին
եւ ճարպակալման համար քորոնավարակը պարարտ հող եղած
է եւ երկիրները կը մտածեն այն
միջոցառումներուն մասին, որոնք
համաճարակի աւարտէն ետք
գործի պիտի դրուին նեարդային,
սիրտ-անօթային եւ յարակից այլ
հիւանդութիւնները
կանխելու
համար: Մինչ առողջ ապրելակերպի
մասնագէտները խորհուրդ կու
տան մեկուսացումի այս օրերը
գործածել հաւասարակշռուած
սնունդ ընդունելու, աշխոյժ առօրեայ
ստեղծելու եւ այլ առողջապահական հարցեր կարգաւորելու,
անդին մեծ թիւով մարդիկ նոյնիսկ
գիշերազգեստը չեն հաներ, քանի ո՛չ
հիւր կ՚ընդունին, ոչ ալ այցելութեան
կ՚երթան: Գիշերազգեստը դարձած է քորոնա համաճարակին
խորհրդանշական զգեստը:
Vogue նորաձեւութեան ամսագրի
խմբագիրները կանխատեսած են,
որ գիշերազգեստը համաճարակէն ետք կրկին կը վերադառնայ
նորաձեւութիւն: Այս նիւթով յօդուած
մը յայտնուած է պարբերականի
կայքէջին մէջ: Հեղինակը համոզուած
է, որ ապրիլ-մայիս ամսուն աշխարհի
զանազան ընկերութիւններու մեծ
մասին աշխատակիցները ստիպուած
կ՚ըլլան տունէն աշխատիլ, ուստի
յարմար ու հանգիստ գիշերանոցը
կրնայ աւելի արդիական դառնալ ինքնամեկուսացման ամբողջ
ժամանակահատուածին: Անոր
կարծիքով, համաճարակի աւարտէն ետք, ապրանքանիշերը կը
սկսին զանազան գործուածքներէ թեթեւ համադրութիւններ

արտադրել, իսկ նորաձեւութեան
քարոզիչները զանոնք կը կրեն
դուրս ելած ատեն: Կը յիշեցնեն,
որ տունէն դուրս ցայգազգեստ
կրելու միտումը յառաջացած է
տարիներ առաջ՝ նորաձեւութեան
ցուցադրութիւններուն ժամանակ:
Ինչպէս այն ժամանակ, այսօր
ալ, կը նախատեսուի, որ դուրսը
հագուելիք գիշերազգեստները կամ
անոնց նման կարուած հագուստները
զարդարուած ըլլան փետուրներով,
թաւիշով եւ պսպղուն քարերով:
Իսկ Չինաստանի յետհամաճարակային շրջանը, հագուստի
առումով, պիտի ընթանայ ըստ
սահմանուած օրէնքներուն: Իրաւապահները կը տուգանեն այն
մարդիկը, որոնք փողոցը կոկիկ
չեն հագած, մանաւանդ այն
տղամարդիկը, որոնք փողոցը կը
քալեն առանց վերնաշապիկի,
որ «փեքինեան պիքինի»ին վառ
տարբերակն է, երբ տղամարդիկ
կը բարձրացնեն վերնաշապիկները
եւ ամրան կը մերկանան։ Աշխարհի
մէջ յայտնի «փեքինեան պիքինի»ն
առաջին անգամ արգիլուեցաւ իր
ծննդավայրին մէջ: Պատճառը քորոնա վարակին հնարաւոր կանխարգիլումը եւ երկրի բնակչութիւնը այս
աղէտէն ետք կոկիկ ներկայացնելն է:
Չինական բազմաթիւ տարօրինակ
սովորութիւններ, այս վարակին
պատճառով, պատժելի դարձած են:
Անոնցմէ մէկը չինացի տղամարդոց
երկար եղունգներ ունենալու սովորոյթն է, որ նոյնպէս արգիլուեցաւ:
Չինական
հասարակութեան
մէջ քորոնայի տարածումէն ետք
զսպուած է նաեւ ճպճպոցով ուտելու
չինական սովորոյթը: Եթէ չինացին
փորձէ ցոյց տալ, որ ճաշը սիրած է,
ապա ան անպայման ձայնով կ՚ուտէ:
Այս մէկը ազգային սովորութեան պէս
բան մըն էր: Քորոնան վերջ տուած
է նաեւ այդ տհաճ սովորութեան
եւ ամէն մարդ կը ջանայ ուտել
բերանը գոց: Ընդհանրապէս,

օտարերկրացիներուն
շատ
դժուար է հասկնալ չինացիներուն
շատ տարօրինակ սովորոյթները:
Մինչեւ հիմա աշխարհը ապշած է,
թէ ինչպէ՞ս կարելի է ուտել թռչող
մուկը՝ մաշկաթեւիկ չղջիկը, որմէ,
ըստ վարկածի, սկիզբ առած եւ
տարածուած է նոր քորոնաժահրը:
…Քորոնայի ժամանակներուն կանխատեսումները շատ են:
Ուրիշ կանխատեսումով՝ համաճարակէն ետք աշխարհի մէջ
սուրճի պակաս պիտի զգացուի:
Կը նշուի, որ աշխատանքային
ժամերու կրճատման, դրամատուներու փակման, երթեւեկի
դժուարութիւններուն եւ աշխատողներու վարակուելու վախին
պատճառով
սուրճ
աճեցնող
երկիրներուն մէջ անհրաժեշտ
պայմաններ եւ մարդկային ներուժ
չկայ սուրճի հատիկները հաւաքելու համար: Քոլոմպիան, Պրազիլը
եւ Փերուն արդէն յայտարարած
են, որ սուրճի պաշարներու անբաւարարութիւն ունին: Շուկային մէջ
նկատելի պիտի դառնայ սուրճի
գինի բարձրացում: Իրենց կողմէ
սուրճին գինը կը բարձրացնեն
նաեւ ամիսներով անգործ մնացած
սրճարանները՝ կրած վնասը նաեւ
այդ կերպով փորձելով ետ բերել:
Յետհամաճարակին ուրիշ նորութիւն
մըն ալ պիտի ըլլայ յատուկ շուներու
կողմէ քորոնա վարակով հիւանդները
որոշելը:
Medical Detection Dogs բարեսիրական
կազմակերպութեան առաջարկած
հետազօտութեան կը մասնակցին
Լոնտոնի Առողջապահական եւ
արեւադարձային
բժշկութեան
դպրոցի եւ Տարեմի համալսարանի
մասնագէտները։ Ասկէ առաջ Medical
Detection Dogs կազմակերպութեան
վարժեցուցած շուները սորված են
հոտոտելով պարզել քաղցկեղը,
փարքինսոնի
հիւանդութիւնը,
մալարիան եւ որոշ մանրէական
վարակներ։ Բարեսիրական կազմակերպութեան հիմնադիրը վստահ
է, որ իրենց շուները կարող են

Մշակութային Արձագանգ

Սեպուհ Պաղտոյեանի Ինքնակենսագրութիւնը
Սփիւռքահայ Նուիրուած Ազգային Գործիչի Մը Պատմութիւնը
ՐԱՖՖԻ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
Սեպուհ Պաղտոյեան Աւստրիոյ
հայ գաղութի ամենաճանչցուած եւ
յարգուած անձնաւորութիւններէն է։
Վերջերս հրատարակած է իր
ինքնակենսագրութիւնը անգլերէն
լեզուով: “The Adventurous Life of
Sebouh Baghdoyan A Universal
Armenian“
Սեպուհ ծնած է 1952 թուականին,
Լիբանան: Կարճ ձեւով կը պատմէ
1958ի եղբայրասպան, միջկուսակցական կռիւներու մասին,
որու հետեւանքով Սեպուհի հայրը

ստիպուած եղած է գոցելու իր
կօշիկի գործարանը եւ փոխադրուիլ
Դամասկոս։ Սեպուհ մանկութիւնը
անցուցած է աղքատութեան մէջ։Իր
վրայ շատ մեծ դրական ազդեցութիւն
ունեցած է մեծ հայրը, Կարապետը
որ պատմած է ցեղասպանութեան
մասին, փոխանցած է ցաւը։
Նախնական կրթութիւնը ստացած
է Շամլեան-Թաթիկեան եւ Հայ Աւետարանական քոլեճին մէջ՝ Պէյրութ։
Փոքր տարիքէն իսկ մասնակցած է
ազգային կեանքին որպէս սկաուտ՝
ՀՄՄ եւ ՀԵԸ Զարեհ Նուպար:
Երկու ուսուցիչներ շատ մեծ

ազդեցութիւն ձգած են Սեպուհի
վրան: Անգլերէնի ուսուցչուհին,
տիկին Ռութ Աճեմեանը, որ Սեպուհի
մօտ արթնցուցած է ընթերցասիրութեան սէրը, եւ Հայերէնի ուսուցիչ
պարոն Վարդգէս Թութիկեանը, որ
արթնցուցած է Հայոց պատմութեան,
գրականութեան սէրը։ Պատանի
տարիքէն ընդգրկուած է „Խօսնակ
պատանեկան“ թերթի խմբագրութեան մէջ։
Դպրոցը աւարտելէ ետք անցած է
գործի Լիբանանեան օդանաւա-յին
ընկերութեան (MEA) մօտ։
Շար. Էջ 08

որոշել նաեւ քորոնա կրող անձը:
Անոնք այդ ձեւով օգնած կ՚ըլլան թէ՛
բժիշկներուն, թէ՛ իրաւապահներուն
եւ որսացած մարդը անմիջապէս կը
ղրկուի բուժման կամ մեկուսացման:
Մինչ շուները կը սորվին քորոնայի անտեսանելի հոտը, Apple եւ
Google
գերընկերութիւնները
համատեղ ջանքերով կը ստեղծեն
համաշխարհային համակարգ՝
հետեւելու եւ յայտնաբերելու քորոնայով վարակուածները: Ծրագիրը
աւարտական փուլի մէջ է եւ
հնարաւորութիւն կու տայ հսկել
քորանայով վարակուածներուն
հաղորդակցութեան շրջանակը եւ
այդ մասին անմիջապէս տեղեկացնել
առողջապահական մարմիններուն:
Գերհսկայ ընկերութիւնները իրենց
հաղորդագրութեան մէջ նշած
են, որ տեղեկութիւնը պիտի ըլլայ
խիստ գաղտնի՝ վարակուածներուն
անունները հասանելի պիտի չըլլան
հասարակութեան, բայց կարելի պիտի
ըլլայ կանխել վարակին տարածումը:
Ծրագրուած է յաւելուածը թողարկել
մայիսին, իսկ ամրան զայն կը
վերակառուցեն Android եւ iOS
համակարգերուն մէջ: Մշակողները
նախատեսած են, որ մարդոց
հետեւելու այդպիսի համակարգը
կ՚ընդգրկէ մոլորակին բնակչութեան
կէսը, քանի որ շարժական սարքերուն
99 տոկոսը կը կրեն այդ ծրագրային
համակարգերը: Աշխարհի մէջ iOS
եւ Android ծրագրային համակարգերէն օգտուողներուն ընդհանուր
թիւը, Bloomberg-ի տուեալներով,
կը գերազանցէ 3 միլիառ մարդը:
…Շուները կը փրկե՞ն մարդկութիւնը
քորոնայէն, պատուաստանի՞ւթը,
թէ՞ գաղտնի հետեւման թուային
համակարգը… Մինչ այս հարցադրումները զանազան քննարկումներու մէջ են, պզտիկ ու
անտեսանելի վարակը նորանոր
օճախներ կը փնտռէ մոլորակի
վրայ՝ շուարած պահելով միլիոնաւոր
մարդիկ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Պահանջատէր Լինելու Համար Պէտք Է Լինել
Հետեւողական Եւ Գործել Անյապաղ
ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ			
Լրագրողների միջազգային միութեան անդամ

Հ

ամացանցի վրայ կարդալով «Զարթօնք» օրաթերթի (28.04.2020,
թիւ 165) «Պահանջատէր Լինելու Համար Նախ Պէտք է Լինենք
Հայրենաճանաչ Ու Իրաւաճանաչ» յօդուածը, որ ներկայացրել էր
Լեւոն Կարապետեանը, անկեղծօրէն հպարտացայ, որ երիտասարդը
պահանջատիրութեան վերաբերեալ յօդուած է գրել։ Այդպիսի յօդուածների
հրապարակման անհրաժեշտութիւնն այսօրուայ հրամայականն է, թէպէտ
մենք շատ ենք ուշացել։ Յամենայնդէպս մենք՝ հայերս, այս հարցին պէտք է
անդրադառնայինք դեռեւս 1965 թուականին, երբ ժողովուրդը ոտքի ելաւ՝
պահանջելով՝ «Մեր հողերը», «Մեր հողերը»... Սակայն ՀՀ-ում, որտեղ
խորհրդային կարգեր էին, չէին կարող պահանջել, քանի որ ԱՄՆ-ի 28-րդ
նախագահ Վուտրօ Ուիլսոնի կողմից 1920 թուականի նոյեմբերի 22-ին
կայացրած «Իրաւարար վճիռը» ԱՄՆ-ի կառավարութեան կողմից չէր
կարող իրականացուել, որովհետեւ գաղափարական հակամարտութիւն
կար ԽՍՀՄ-ի հետ, եւ այդ տարածքները վերադարձնելով՝ նրանք աւելի
կը հզօրացնէին ԽՍՀՄ-ին եւ նա տարածքներով աւելի կը մօտենար Միջին
Արեւելքի նաւթահորերին, որն ԱՄՆ-ի, Եւրոպայի շահերից չէր բխում։
Սակայն հայկական Սփիւռքն էլ չձայնակցեց։ Սփիւռքի շարժիչ ուժերը՝ Հայ
Դատը, աւանդական կուսակցութիւնները որդեգրեցին Ցեղասպանութեան
ճանաչման գործընթացը, մոռանալով պահանջատիրական տարածքները։
Այս անցած 55 տարուայ ընթացքում, եթէ պայքարն ուղղուած լիներ
պահանջատիրական ուղիով, կարծում եմ, այժմ մենք կ՛ապրէինք մեր
պապենական հողերում։
Յօդուածագիրը ճիշտ հարցադրում է անում, որ պէտք է «Հայրենաճանաչ»
եւ «Իրաւաճանաչ» լինենք։ Սակայն կարծում եմ, որ Լեւոն Կարապետեանը
հենց դրա պակասն ունի։ Նա նայում է, որ «Ներկայումս հողային պահանջներ ներկայացնելը իրական հնարաւորութիւն չունի»։
Յարգելի երիտասարդ, 1920 թուականի օգոստոսի 10-ին կնքուած Սեւրի
դաշնագրի հիման վրայ ստեղծուել են մեր տարածաշրջանի մի քանի

պետութեան սահմանները։ Նաեւ գծուել են Արեւմտեան Հայաստանի
(ԱՀ) սահմանները, որի հարաւային սահմանը համապատասխանում է
կազմաւորուող Քիւրտիստանի հիւսիսային սահմաններին։
Ներկայ պայմաններում մեր տարածաշրջանում այնպիսի աշխարհաքաղաքական իրադարձութիւններ են կատարւում՝ Իրաքի, Սիրիայի,
մասնատում, Քիւրտիստան պետութեան ձեւաւորում, Իսլամական դեռ
չծնուած ու արդէն մահացած պետութեան իրողութիւն, որ Թուրքիայի
մասնատումը դարձել է օրակարգային հարց։ Դուք փոխանակ, որպէս
երիտասարդ, կոչ անէք, որ պայքարենք ԱՀ-ի վերակազմաւորման համար,
գրում էք, թէ ժամանակը չէ։ Իսկ ես կարծում էի, թէ երիտասարդները մեր
պայքարի շարունակողները պէտք է լինեն։
Ուրեմն այսպէս՝ Վուտրօ Ուիլսոնի «Իրաւարար վճիռը» իրաւական խնդիր
է։ Այն ուժի մէջ է մտել անմիջապէս՝ ստորագրման պահից։ Չի իրագործուել,
որովհետեւ տաս օր անց բոլշեւիկները օկուպացրեցին ՀՀ-ն։ «Իրաւարար
վճիռը» անբեկանելի ու անժամանցելի վճիռ է, իսկ Ցեղասպանութեան
ճանաչումն իրաւական ուժ չունի, այն բարոյական խնդիր է։
Չպէտք է վախենալ, դժուարանալ, որ կը կարողանանք վերահսկել այնտեղ
բնակուող քրդերին։ Յարգելիս, երբ կը ձեւաւորուեն նոր պետութիւնները,
իսկ Թուրքիայի տարածքների վրայ պէտք է վերականգնուի Պոնտական
Յունաստանը, ալեւիները պէտք է պետութիւն կազմեն, ասորիներն
ու ալաւիներն էլ են ուզում պետութիւն կազմաւորեն, տեղի կ՛ունենայ
ժողովուրդների բնականոն տեղաշարժ։ Ամեն մէկը կը գնայ իր ժողովրդի
հետ՝ իր երկրում ապրելու համար։ ՄԱԿ-ի կանոնադրութեամբ՝ բնիկ
ժողովուրդներն իրաւունք ունեն պետութիւն ստեղծել, որպէսզի բնականոն
զարգանան, տնտեսութիւն ստեղծեն, գիտութեամբ զբաղուեն...
Երիտասարդների համար դժուարութիւնն արգելք չպէտք է հանդիսանայ,
պարտուողական տրամադրութիւններից պէտք է զերծ լինի։ Քրտական
բնակչութեան առաւելութիւնը չպէտք է մտահոգի։ Դա կարող եմ բացատրել
Լոս Անճելըսի Կլենտել քաղաքի օրինակով։ Երեսուն տարի առաջ այդ
քաղաքում մի քանի հարիւր հայ էր բնակւում, իսկ այժմ քաղաքի բնակչութեան մօտ 50%-ը հայեր են՝ մօտ 100,000 հայ բնակիչ։ Ուրեմն, կարելի է
չէ՞ տեմոկրաֆիական վիճակը փոխել մեր օգտին։ Եթէ չվախենաք, Դուք էլ
կարող էք այնտեղ բնակուել եւ գործարարութեամբ զբաղուել, որի համար
լայն հնարաւորութիւններ կը յառաջանան տարբեր ոլորտներում։
Հաշուի առէք, որ Մեծ Հայաստանի կազմաւորումը պատնէշի դեր կը կատարի Մեծ Թուրանի ստեղծման բարբաջանքի ճանապարհին, որը թէ՛ Իրանի,
թէ՛ Չինաստանի, թէ՛ Ռուսաստանի շահերից է բխում անմիջականօրէն,
եւ կողմնակի՝ ԱՄՆ-ի ու Եւրոպայի շահերից։
Ձեր թուարկած պահանջների 1-ին կէտը պէտք է լինի Վուտրօ Ուիլսընի
«Իրաւարար վճռի» իրականացումը։ Մենք բռնի կերպով հայրենազրկուած
ժողովուրդ ենք, յաղթող պետութիւն ենք թէ՛ 1-ին, թ՛2-րդ աշխարհամարտում,
բայց ոչ մի թիզ հող չենք ստացել դրա արդիւնքում։ Ընդհակառակը՝ կորցրել
ենք։ Ուրեմն՝ մեր պայքարը հայրենատիրութեան համար է։
Երիտասարդի համար ոչ մի դժուարութիւն արգելք չպէտք է հանդիսանայ։
Յանուն գաղափարի, յանուն քո ազգի, յանուն նրա գոյութեան ու զարգացման,
հզօրացման համար հարկաւոր է հաւատալ, պայքարել ու յաղթել։
Յ.Գ. Խորհուրդ եմ տալիս ընթերցել «Զարթօնք»-ի 15.04.2020 թիւ 157
համարի 13 էջում հրատարակուած Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի յօդուածը։

Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Երկրորդ Այցելութիւնը Երուսաղէմ
Եղիշէ եւ Շնորհք Պատրիարքներու Հանդիպում – 1975 –
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Հրաժեշտ ի Պատիւ Հայոց Հայրապետին

Նոյն երեկոյեան նորաշէն Ընծայարանի սեղանատան մէջ ճաշկերոյթ տրուեցաւ ի պատիւ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին, եւ հիւրընկալ Եղիշէ
Պատրիարքը առաջին խօսքը առնելով կ՛ըսէր, «ազգային հպարտութեան
անմոռանալի օրեր եղան Վեհափառի այցելութիւնը, ո՛չ թէ հայկական շաբաթ
մը, այլ հայկական դար մը, որովհետեւ Հայոց Հայրապետը բերաւ դար մը
մտածում, դար մը ապրում, դար մը զգացում»։ Ապա «եղբայրական ջերմ
սիրով» կ՛ողջունէր Կ. Պոլսոյ հայոց Շնորհք Պատրիարք Գալուստեանի
ներկայութիւնը, շեշտելով որ Հայրապետին Երուսաղէմ ներկայութեամբ
«վերացան Երուսաղէմի եւ Պոլսոյ պատրիարքական աթոռներու միջեւ
ժամանակավրէպ դիւրիմացութիւնները»։
Եղիշէ Պատրիարք աւելին կ՛ուզէր ըսել իր այդ մի քանի բառերով եւ
այնուհանդերձ անկեղծ պիտի ըլլային Եղիշէ Պատրիարքին քաղցր ու
զգացական բառերը պաշտօնական այդ բացառիկ առիթով եւ ի ներկայութեան Հոգեւոր Պետին։ Իր կարգին Շնորհք Պատրիարք յանուն «գերագոյն նպատակին» որ էր պարտական զգալով յարգելու Հայ Եկեղեցւոյ
նուիրապետութեան ամբողջութիւնը, «Մենք ողջագուրուեցանք Երուսաղէմի
ամենապատիւ Պատրիարքին հետ մեր առաջին հանդիպումին»։ Շնորհք

Պատրիարք իր խնդակցութիւնը կը յայտնէր բարերար Տիար Ալեք եւ Տիկին
Մարի Մանուկեաններուն իրենց անզուգական մեծագործութեան համար։
Սեղանի շուրջ վերջին խօսողը կ՛ըլլար Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Տ.Տ.
Վազգէն Ա. որ «մխիթարուած կը զգար տեսնելով Մեր երկու սրբազան
պատրիարք եղբայրներու ողջագուրումը» զոր կը նկատէր «Հայոց Հայրապետին համար մեծագոյն նուէրը»։ Յիրաւի Վեհափառ հայրապետը իր
մտքէն շատ բան կ՛անցընէր երբ անցեալի տխուր եւ անհաշտ դէպքերը միշտ
Մայր Աթոռ իր սեղանին կը հասնէին որպէս գերագոյն պետը Հայ Եկեղեցւոյ
կարենալ տալու համար իր յորդորն ու վճիռը։ Այդ օր Երուսաղէմի մէջ յիրաւի
կը հանգստանար Վեհափառ Հայրապետին միտքը թէ դրական ուղղութեամբ
կ՛ընթանային Երուսաղէմն ու Կ. Պոլիսը։

Վերադարձ Մայր Աթոռ

Տ.Տ. Վազգէն Ա. Հայրապետ Ս. Յակոբեանց վանքի Ձեռագրատան այցելութիւն մը կուտար Յունիս 30-ին ու կը դիմաւորուէր բազմավաստակ
ձեռագրագէտ Նորայր Արք-եպիսկոպոս Պողարեանի կողմէ, որ տարիներու
իր տքնաջան աշխատանքով ցուցակագրեր էր եւ հրատարակեր մինչ այդ
2365 ձեռագիր մատեաններ։ Վեհափառ Հայրապետը յաջորդ օր Ամմանի եւ
Փարիզի վրայով կը վերադառնար Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
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Տնարգելութիւնը Բացաւ Բնութեան Հետ Ըլլալու
Անտեսուած Դարպասը
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Դ

արու բոլոր մարդոց պէս կեանքի եւ
քաղաքկրթութեան հեւքը ինծի ալ
արգիլած էր բնութեան կշռոյթով շնչել:
Սարսափազդու ժահրը, պետական որոշումով,
ուրիշներու պէս զիս ալ տնարգելութեան
դատապարտեց: Պարտադրուած, փոխանակ
դէպի փողոց նայելու, անցորդներ եւ երթեւեկող ինքնաշարժները դիտելու, սովորութիւն
դարձաւ առաւօտուն պատուհանին առջեւ
կանգնիլ, ծագող արեւին հետ ըլլալ, սպասել
գարնան արթնցող հողին բարիքները,
երփներանգ ծաղիկներ, որթատունկին պայթող
ծիլերը, կանաչի խոստումով խոնձորենին եւ
թզենին, նորահարսի պէս սպիտակ հագնող
կեռասենին:
Իրարու յաջորդեցին ծաղիկները: Բազմադէմ եւ
բազմագոյն ծաղիկներ, քաղաքաբնակ տգէտիս
համար անանուն ծաղիկներ: Ձնծաղիկնէն,
կակաչէն եւ նարկիսէն ետք, ծիածանի
գոյներով ծաղիկներ: Դիմեցի համացանցին:
Գարնան ծաղիկները անուններ ունէին: Դիմեցի հայերէնով համացանցին անոնց հայերէն
անունները գիտնալու: Ծաղիկները հոն էին,
պատկերներ, իրենց օտար անուններով,
կամ պարզապէս տառադարձուած: Դիմեցի
Գուիտոն Լուսինեանի բառարանին, հոն
ալ նոյն ծաղիկներուն հայերէնները օտար
բառերուն յարմարցուած էին:
Տգէտ եւ իր հայրենի տարածքէն դուրս ապրող
եւ աշխարհը օտարի աչքով դիտելու վարժուած
քաղաքացիի պէս, ծառերուն եւ ծաղիկներուն
մեծ մասին անունները չեմ գիտեր, չեմ լսած,
չենք գործածեր: Չեմ գիտեր, թէ Հայաստանի
մէջ ապրողը իմ կացութեա՞նս մէջ կը գտնուի,
թէ իր հարազատ լեզուի բառերով կը ճանչնայ
գարնան կեանքը աւետող այդ ծաղիկները: Հայ
հայրենի գրող կինը, օր մը, յուզիչ տողերով
խօսած էր «եասաման»ներու մասին: Անծանօթ
ծաղիկ մը: Հետաքրքրուեցայ: Ծաղիկը ցոյց
տուին: Դիմեցի բառարանին եւ գտայ հայերէն
եղրեւանին: Պարտէզի այս կամ այն անկիւնը
բուսած աւետաբեր ծաղիկները օտա՞ր եղած
են մեր հայրերուն, անոնք այդ ծաղիկները
չե՞ն տեսած:
Բանաստեղծ Մեծարենց կը խօսէր «ցանկապատի շուքին բուսած վայրի ծաղիկ»ին, կը
հարցնէր թէ անոր անունը «մասո՞ւր էր, թէ
կակաչ»… Սպառողական ընկերութեան գերի
դարձած քաղաքաբնակը ո՞ր մասուրը կը
տեսնէ, կակաչը կը տեսնէ ծաղկավաճառէն
գնելով:
Պարտէզին մէջ ինքնիրեն բուսած ծաղիկ մը
կայ, աւանդութիւն դարձած է, որ ֆրանսացիները մայիս 1-ին այդ ծաղիկը իրարու
նուիրեն, ես ալ, ուրիշներու պէս, կ’ըսեմ՝
muguet: Կրկին դիմեցի բառարանի օգնութեան, գտայ՝ քօղահեղձ:
Քօղահեղձ

Եթէ Աշխէն-Միւրիէլին քօղահեղձի շիւղ մը
նուիրեմ, պիտի զարմանայ, զիս գիտոսիկ
պիտի համարէ: Եւ այսպէս, պարտէզի դեղին,
մանիշակագոյն ծաղիկները իրենց անուններով պիտի չկոչեմ, որպէսզի զանոնք իւրացնեմ:
Բոյսերու անուններ ալ կան, զորս փոխ
առած ենք թրքերէնէ, որոնք իրենց կարգին
պարսկերէնէ առնուած են, ինչպէս ռեհանը,
որ Գրիգոր Զօհրապի գողտրիկ պատմուածքով
այնքա՜ն հարազատ դարձած է: Միչդեռ ունինք
անոր չգործածուող հայերէնը. շահասպրամ:
Ինչո՞ւ շրջանառութեան չի դրուիր Ղեւոնդ
Ալիշանի 1896ին լոյս տեսած ՀԱՅ ԲՈՒՍԱԿ
գիրքը, ուր նկարագրուած են Հայաստանի
3400է աւելի բոյսերը: Նոր սերունդները Ալիշան
պիտի չըլլան, բայց միթէ՞ կարելի չէ անոնց
սորվեցնել գէթ մեր կեանքին եւ առօրեային մաս կազմող ծաղիկներուն անունները, ծաղիկներ՝ որոնք միայն վարդ, շուշան,
մեխակ, կակաչ չեն… կամ ձնծաղիկ, անմոռուկ,
թրաշուշան, անթառամ չեն… Ինչո՞ւ նոյնը չընել
պտուղներու, բանջարեղէններու եւ ծառերու
համար: Խօսուած, գրուած եւ ուսուցուած
լեզու մը, որ շրջապատի կեանքին անուն չի
տար, դատապարտուած է մաշումի: Երբեմն ալ
անհեթեթութիւնը կը վերածենք սովորութեան,
ոչ միայն բառը փոխ կ’առնենք, այլ բառացի
թարգմանութիւն կ’ընենք, ինչպէս գարնան
առաջին պտուղներէն զկեռը կամ զղեարը
կը կոչենք նոր աշխարհ՝թարգմանութիւնը
ենիտունեայի…
Չենք գործածեր այս մէկ բառը, չենք գործածեր
այն միւս բառը, եւ լեզուն կը մերկանայ, կը
դադրի հաղորդակցական եւ հաղորդութեան
գործիք ըլլալէ: Եւ հազուագիւտ դարձող
հայերէն ընթերցողը կ’ըսէ. «Ձեր գրած հայերէնը բարձր է, չեմ հասկնար», կամ որպէս
պահանջատէր կը հրամայէ. «Պա՛րզ գրեցէք,
որ հասկնանք»:
Հայաստան հարցը լուծած են. հազարաւոր
օտար բառեր որդեգրուած են խօսակցական
եւ մամուլի լեզուին մէջ: Իսկ քաղաքական
գործիչները անխնայ կը գործածեն հայերէնի
հետ ոչ մէկ առնչութիւն ունեցող միջազգային կոչուած բառեր: Եւ բարեկամ դասախօս
ծանօթս կ’ըսէ՝ որ լեզուն կը յառաջդիմէ…
Պսակաձեւ ժահրը յուաշարար է: Ընկերբարեկամ չենք տեսներ: Գարնան արթնցող
պարտէզը փոխանակ առանձնութեանմեկուսացման բալասան ըլլալու, ցաւ կը
պատճառէ, քանի որ գարնան ուրախութիւնը
իմ հարազատութեամբս չեմ կրնար դիմաւորել:
Քիչ առաջ, թաղարներու մէջ ծոթրինի եւ գինձի
սերմեր ցանեցի: Ոչ thym եւ ոչ ալ coriandre, ոչ
զաաթար, ոչ քըզպարա, նոյնիսկ եթէ հնաոճ
պիտի համարուիմ:
Այս ալ բողոք է, ըմբոստացում, révolte… Կամ
անզօրութեան պահու մենախօսութիւն…
Վաղը Զատիկ է: Իւրաքանչիւրի երդիքին տակ
Պատարագ պիտի մատուցուի եւ քարոզ հնչէ,
քանի որ մեկուսացուածները եկեղեցի չեն
կրնար երթալ:
Այս ալ ծէս է պատարագուող հայերէնի համար:
Պատարագ. զոհաբերութիւն:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ու եթէ սէրս ոմանք երկնքին վրայ՝
անսահմա՜ն
Տեսան ծուխի մը նման,
Կրակն անոր չտեսան....
Վահան Թէքէեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

04

2020
ՄԱՅԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Լրատուութեան Գործընկեր
ՎԱՀԱՆ ԹՕՓՃԵԱՆ
(1949)
«Երաժիշտը»
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ 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 հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն

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 ներկայացուած 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 Մսըրլեան(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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Մշակութային Արձագանգ
Սեպուհ Պաղտոյեանի Ինքնակենսագրութիւնը
Սփիւռքահայ Նուիրուած Ազգային Գործիչի Մը Պատմութիւնը
Սկիզբը Էջ 05
Եւ այնտեղ… հանդիպած է իր կեանքի
մեծագոյն սէրին՝ Շողիկին: Շողիկին հետ ամուսնացած է եւ 1976
թուականին միասնաբար հաստատուած են Վիեննա՝ Աւստրիայ, ուր
կ՛ապրին մինչեւ այսօր։
Պաղտոյեան ամոլը միասնաբար
ունեցած են երեք զաւակներ,
Սալբի, Սիփան եւ Սարին, եւ ունին
թոռնիկներ:
1992 թուականէն սկսեալ կ՛աշխատի միացեալ ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿի) մէջ, թմրեցուցիչներու հսկողութեան բաժնին մէջ
(ODCCP)։
Ուսանած է նաեւ միջազգային յարաբերութիւններ։ Իր աշխատանքի
բերումով մեծ փորձառութիւն
շահած է, այցելած է 60 երկիրներ,
կազմակերպած է եւ մասնակցած
հարիւրաւոր համագումարներու:
Վիեննա հաստատուելէ ետք կ՛ունենայ բեղուն ազգային գործունէութիւն։
Գործունեայ վարչական անդամ
կըլլայ Աւստրիոյ Հայ ուսանողական միութեան, ՀԲԸՄի Վիեննայի
մանաճիւղին, Հայ առաքելական
եկեղեցուոյ, Հայաստան Հիմնադրամի
Աւստրիոյ մանաճիւղի, հիմնադիր
նախագահն է Արարատ մարզական
միութեան, անդամ համաեւրոպական եւ Համահայկական օլիմպիական մարմիններու՝ որոնց շնորհիւ
հազարաւոր Հայ երիտասարդ/
ուհիներ զիրար կը ծանօթանան,
ընկերային կապեր կը ստեղծեն եւ
կը ծանօթանան հայրենիքին։
1984-1988 թուականներուն իր
փեսային, Հրայր Կարապետեանի
հետ միասին հրատարակած են
„Հրայրք“ շաբաթաթերթը։
Հրատարակած է բազմաթիւ
յօդուածներ, պարգեւատրուած է
բազմաթիւ շքանշաններով։
Ինչո՞ւ այս գիրքը եւ այս գրախօսականը։
Հայաստանի եւ Հայ ժողովուրդի
մեծագոյն հարստութիւնը Հայ մարդն,
է իր մտային պայծառութեամբ,
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գիտութեամբ, հոգեկան, բարոյական, գաղափարական ամրութեամբ, հայրենասիրութեամբ եւ
ազգասիրութեամբ, նուիրուածութեամբ, զոհողութեան ոգիով։
Որքան զօրաւոր ըլլայ Հայ մարդը եւ
ընտանիքը, այդքան զօրաւոր կ՛ըլլայ
Հայաստանը եւ Հայ ժողովուրդը։
Մեր վերջին հարիւրամեակի պատմութիւնը, սփիւռքի պատմութիւնը,
թագաւորներու պատմութիւնը չէ, այլ
Հայ մարդու եւ իր գերդաստաններու պատմութիւնն է, Սեպուհներու
պատմութիւնն է։
Ցեղասպանութենէն ետք միջին
արեւելքի գաղութներու, Սուրիա,
Լիբանան, Պոլիս,Պարսկաստան,
Իրաք, Յորդանան Երուսաղէմ եւ
Եգիպտոս, համեստ պայմաններու մէջ, ընտանիք-ՀԱՅ դպրոց
-եկեղեցի եւ ակումբ, նուիրուած
ուսուցիչներու
շունչին
տակ
դաստիարակուեցան սերունդներ
որոնք մինչեւ իրենց ոսկորին ծուծը
հարիւր տոկոս Հայ ըլլալով հանդերձ,
սորվեցան բազմաթիւ լեզուներ,
ստացան բարձրորակ կրթութիւն,
(Շնորհակալութիւն հայ դպրոց), եւ
յաջողեցան աշխարհի ամենահզօր
երկիրներու մէջ, միշտ հաւատարիմ
մնալով իրենց արմատներուն։
Սփիւռքը յարատեւեց եւ կը յարատեւէ
հարիւրաւոր/հազարաւոր նուիրուած
հայորդիներու շնորհիւ։
Այս գիրքը անոնցմէ մէկուն
պատմութիւնն է, սփիւռքի մէկ
բեկորին, Սեպուհ Պաղտոյեանի
պատմութիւնն է, որ կը փոխանցուի
սերունդէ-սերունդ որպէս պատմութիւն եւ պատգամ:
Բայց Սեպուհ Պաղտոյեանը… մէկ
հատիկ է, իւրայատուկ է, ազնիւ,
հայրենասէր ու ազգասէր, նուիրուած
ու զոհաբերող եւ միաժամանակ
լայնախոհ ու ճկուն։
Սեպուհին կը ճանչնամ 1985էն ի
վեր եւ ինծի համար մեծ հարստութիւն է զինք ճանչցած ըլլալս եւ իր
ընկերութիւնը վայլած ըլլալս:
Վարձքդ կատար, առողջութիւն եւ
երկար կեանք, սիրելի Սեպուհ:

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

زارتونك

