
Շաբաթավերջին զուգադիպած Ֆիթրի տօնը այնքան ալ խաղաղ չանցաւ 
քաղաքական գետնի վրայ: Արդարեւ շիաա համայնքը ներկայացնող կրօ-
նական դէմք մը անակնկալ խօսքով մը հանդէս եկաւ, որուն մէջ ան գուժեց 
Թաէֆը եւ նոր սահմանադրութիւն մը ունենալու կոչ ըրաւ:
Ժաաֆարի Մուֆթի Ահմատ Քապալանի խնդրայարոյց յայտարարութիւնը, 
Լիբանանի քաղաքական եւ համայնքային կողմերու միջեւ բանավէճի ընթացք 
տուաւ աւելի եւս սրելով ներլիբանանեան պայթուցիկ կացութիւնը:
Լիբանանեան ուժերու ղեկավար Սամիր Ժաաժան յայտարարուածը անընդու-
նելի նկատեց այն տեսանկիւնէն, որ Լիբանանի իսլամ-քրիստոնեայ հաւա-
սարակշռութիւնը ստեղծած սահմանադրութեան մէջ ոեւէ խախտում, որ կը 
միտի համայնքային հաւասարակշռութիւնը խախտել ան պէտք է մատնուի 
ձախողութեան, որովհետեւ նշեալ սահմանադրութիւնն է, որ կ՛իմաստաւորէ 
Լիբանանի գոյութիւնը: Հակառակ պարագային Լիբանանի գոյութիւնը կրնայ 
վտանգուիլ:
Նոյնքան խիստ արձագանգեց Մուսթաքպալ պլոքը իր կարգին մերժեց 
սահմանադրութեան մէջ ոեւէ փոփոխութեան կոչ ընելու միտումներ: Պլոքը 
յայտարարութիւնը արկածախնդրութիւն համարեց, որ կրնայ Լիբանանի մէջ 
իսլամ-քրիստոնեայ համակեցութիւնը խաթարել:

Լիբանանի առողջապահութեան նախարարը երէկ հաստատեց քորոնա 
ժահրով նոր գրանցուած 21 պարագաներու մասին տեղեկութիւնը: Լիբանանի 
մէջ վարակուողներու ընդհանուր թիւը այս ձեւով հասաւ 1140-ի: 
Նշենք, որ նոր վարակակիրներէն վեցը արտերկրէն եկող քաղաքացիներու 
շարքերէն են իսկ 15 -ը տեղական վարակումներ:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 5644819 (724.2/1 միլիոն), մահացած են 350082 (44.9/1 միլիոն), բուժուած են 2408455 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1140, մահացածներ` 26, բուժուած` 689

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 7402, մահացածներ` 91, բուժուած` 3220
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 60772 նոր վարակուածներ, 2469 նոր մահացածներ

Լիբանանեան Ժաաֆարի Մուֆթիյին Խօսքը Թաէֆի 
Անպիտանելիութեան Մասին Երկիրը Տարաւ 

Քաղաքական Լարուածութեան

Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանը վճիռ հրապարակած է 
Պուտափեշտի մէջ ատրպէյճանցի Ռամիլ Սաֆարովին կողմէ քնացած ժամա-
նակ կացինահարուած ՀՀ զինուած ուժերու սպայ Գուրգէն Մարգարեանի 
ընկերոջ՝ Հայկ Մակուչեանի եւ հարազատներու ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ 
Հունգարիոյ հայցերուն առնչութեամբ։ Այս մասին կը տեղեկանանք ՄԻԵԴ-ի 
պաշտօնական կայքէն։
Դատարանը արձանագրած է, որ Ատրպէյճանը տապալած է ազգային 
ատելութեան հիմքի վրայ կատարուած սպանութեան համար պատիժի 
կրման ապահովումը՝ ներում շնորհելով, խրախուսելով ոճրագործը, որ 
չէ տառապած որեւէ հոգեկան հիւանդութեամբ։ Այսպիսով՝ պետութիւնը 
խախտած է կեանքի իրաւունքի դէմ ոտնձգութեան համար պատիժի 
լիակատար ապահովումը՝ հիմք ստեղծելով անպատժելիութեան համար։ 
Ատրպէյճանը Մարդու իրաւունքներու եւ հիմնարար ազատութիւններու 
պաշտպանութեան մասին համաձայնագրի 2-րդ յօդուածի (կեանքի իրաւունք) 
խախտման հետ զուգահեռ խախտած է Համաձայնագրի 14-րդ յօդուածը 
(խտրականութեան արգելում)։
Յիշեցնենք, որ  դատական գործընթացին ժամանակ, Սաֆարովը նշած էր, որ 
յանցագործութիւնը կատարած է՝ դրդուած Հայաստանի եւ հայերու հանդէպ 
ատելութեամբ: Պուտափեշտի դատարանը զինք դատապարտած էր ցմահ 
ազատազրկման: Այդուհանդերձ, 2012-ին, Սաֆարովը արտայանձնուած էր 
Ատրպէյճանին, ուր անոր ներում շնորհուած էր:

Հայաստանի մէջ, 26 մայիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
ընդհանուր 7402 դէպք, որոնցմէ 3220ը` 
առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապա-
հութեան նախարարութեան Հիւանդու-
թիւններու վերահսկման եւ կանխար-
գելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 4052 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 52 
554 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 289 նոր դէպք եւ 75 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 91 (աւելցած է եւս 4-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 81 (կին), 85 (տղամարդ), 70 (կին), 83 (կին)  տարեկան, 
եւ ունեցած են ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ։

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

289 Նոր Վարակուածներ Գրանցուեցան. «Քորոնա» 
Ժահրով Վարակակիրներուն Թիւը հասաւ 7402 -ի

Ատրպէյճանը Խախտած է Կեանքի Իրաւունքը. ՄԻԵԴ-ը 
Գուրգէն Մարգարեանի Գործով Վճիռ Հրապարակած է

Լիբանանի մէջ Երէկ Հաստատուեցան 21 Նոր 
Վարակակիրներ 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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    “Զանգեր, ղօղանջէք,
    Սրբազան քաջերին կանչէք,

    Այս արդար պատից։
    Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչէք

    Սարդարապատից...”։
Պարոյր Սեւակ

1918 թուականի Մայիսի 22-28-ին՝ Սարդարապա-
տի հերոսամարտի օրերին, եօթ գիշեր ու ցերեկ 
անընդհատ ղօղանջում էին Արարատեան դաշտի 
եւ շրջակայ վայրերի հայկական եկեղեցիների 
զանգերը՝ ազդարարելով, որ հայ ժողովուրդը 
կենաց եւ մահու կռիւ է տալիս։
Դա ամենատեւական զանգահարութիւնն է 
Հայկական լեռնաշխարհում վաղընջական ժամա-
նակներից մինչեւ մեր օրերը։

*     *     *
Յոյս ունենաք, հիմա եւ ապագայում, Հայկական 
լեռնաշխարհում այլեւս չզանգահարեն հայոց 
եկեղեցիների զանգերը, որպէս ազդարարութիւն 
գոյամարտի։
Հայ նոր սերունդների համար պիտի անխափան 
լինի գոյութեան երթը, հայօրէն, բոլորի հաւասար 
իրաւունքով պիտի ապահովուած լինի զարգա-
նալու բազմակողմանի հնարաւորութիւնները՝ 
հիմքում ազգայինը ամուր նստած։
Թող Մայիս ամիսը լինի հայոց ուխտի յիշեցման 
եւ վերանորոգման օր, եւ դուռ բացի հայրենիքում 
ազգայինի վերադարձին՝ ինչպէս դա մի նոր սկիզբ 
առաւ 1918-ի Մայիսով ու շարունակուեց երկար 
ժամանակ։
Այդ օր, այսօր եւ միշտ պիտի ուխտենք միասին եւ 
ցանկանանք որ հայրենիքում՝
- Մերօրեայ “Հոգու սովին” ու ապազգայինին 
փոխարինի հայկականը, հայեցին եւ հայ հոգին։
- Հայոց հողը նորից հաց տայ բոլորին։ “Մէկով ցանք 
անես, հազարով բառնաս”։ Ու... “Մի վայրկեանի 
պէս օրով կանաչես...”։
- “Հող բռնես ձեռքիդ, ու դառնայ ոսկի...”։
- “Բանուորներիդ քրտինքը երգի”։ “Քրտինքդ 
հողին օրհնութիւն դառնայ”, եւ “արտերդ ծովացած 
հասկերը երգեն”։
- “Բռունցքդ չարին լինի պատուհաս”... “Հողը 
ոսոխիդ դառնայ գերեզման”։
- Ամենուր նորից լսուի մանկան ճիչ։
- “Մրրիկների դէմ ճարճատող քնարդ դառնայ 
հնչուն լար”... Սիրոյ, յոյսի եւ հաւատքի լար։
- Հայ տներում նորից թեւածի հայկական մաքուր 
երգը, եւ սերունդները դէպի ապագայ գնան հայոց 
բառը, գիրն ու երգը իրենց շուրթերին։
- “Չլինի անէծք”։ Լինի օրհնանք եւ... “Միայն 
օրհնութիւն, միայն օրհնութիւն, միայն օրհնու-
թիւն...”։
- Հոգիներում գոյանան “սիրոյ ջրվէժներ”...
- “Սառոյցը ճաքի”, եւ “սառոյցի տակից ձնծաղիկ 
բացուի արեւին”։
- “Սիրտդ աշխարհին որպէս վարդ բանաս”։ 
- “Նայուածքիդ հուրով չարիքը վանես”։
- “Ձմեռների դէմ միշտ դալար մնաս”։
- “Դարերի դիմաց միշտ կանգուն մնաս”։
- “Հոգիդ ճանաչես”։ Հոգիդ ճանաչես, հոգիդ 
ճանաչես...
- “Հոգուդ ժպիտով մեր վիշտը ջնջես”, եւ 
“պանդուխտներիդ հայրենիք կանչես...”։
Հէյ ջան, հայրենիք։
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ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆՆախարար Վարդի Օհանեան – Գէորգեանի Այցը 
ՔԱՀԼ-ի Հայ Տարեցներու Տուն

Այդ Օր, Այսօր Եւ Միշտ 
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայ մայրերու տօնին առիթով, Շաբաթ, 
23 Մայիս 2020-ին, Նախարար Վարդինէ 
Օհանեան ընկերակցութեամբ Պուրճ Համուտի 
Քաղաքապետ Տիար Մարտիկ Պօղոսեանի, 
այցելեց ՔԱՀԼ-ի Հայ Տարեցներու Տունը: 
Նախարարուհին մայրերուն նուիրեց ծաղիկներ 
եւ ստանձնեց 365 Օրերէն, Օրուան մը ճաշի 
ծախսը:
ՔԱՀԼ-ի տնօրէն Պատ. Սեպուհ Թէրզեան 
բարի գալուստ մաղթեց նախարար Օհանեան 
– Գէորգեանին եւ ներկայացուց զայն ներկա-
ներուն ըսելով որ ան երիտասարդութեան 
հարցերու եւ մարմնակրթութեան նախարար 
ըլլալուն կողքին,  նաեւ ընկերային ծառայող 
է եւ տարեցները շատ կը սիրէ: Ապա ծանօ-
թացուց Պր. Մարտիկ Պօղոսեանը որպէս 
Պուրճ Համուտի Քաղաքապետ եւ ՔԱՀԼ 
հաստատութեան մօտիկ բարեկամ: Պատուելին 
փառք տուաւ Աստուծոյ, որ մինչեւ այսօր կարելի 
եղաւ «Քորոնա» ժահրը հաստատութենէն 
դուրս պահել: Տնօրէնութիւնը խուսափելու 
համար այս լուրջ վտանգի հետեւանքներէն, 
առաջին օրերէն իսկ արագ միջոցառումնե-
րու ձեռնարկեց, փակելով հաստատութեան 
դռները այցելուներու առաջ, մեկուսացնելով 
պատսպարեալները արտաքին ազդակներէ եւ 
շփումներէ՝ դժբախտաբար նոյնիսկ արգիլե-
լով այցելութիւնը ընտանիքի անդամներուն: 
Տնօրէնը բոլորին ներկայութեան գնահատեց 
անձնակազմի տարած աշխատանքը յատկա-
պէս այս դժուար օրերուն: Պատսպարեալները, 
զրկուած իրենց հարազատներու եւ բարե-
կամներու այցելութիւններէն, դիւրութեամբ 
պիտի իյնային ջղագրգռութեան եւ ճնշուա-
ծութեան գիրկը, եթէ չըլլար այն բացառիկ 
եւ գիտակից խնամքն ու միջոցառումները, 
որոնք յաջողեցան մէկ կողէ զերծ պահել 
պատսպարեալները ժահրի վարակումէն, միւս 
կողմէ ներքին ժամանցի պահեր ստեղծելով, 
սատարեցին անոնց բարձր տրամադրութեան: 
Անոնք հասկնալով պատսպարեալներու հոգե-
կան կարիքները,  հոգատար, համբերող եւ սիրա-
լիր վերաբերմունքով  փորձեցին մեղմացնել 
մեկուսացման ժխտական հետեւանքները, 
ինչպէս նաեւ զաւկի դեր ալ կատարեցին: Ան 
նաեւ տեղեկացուց թէ անցեալ ամիս տարեցնե-
րը ուրախութեամբ տօնեցին Ծաղկազարդի 
եւ Ս. Զատկուայ տօները: Ինչպէս նաեւ 
ազգային երգերով յիշեցին Ապրիլ 24-ը: Իսկ 
Մայիսին Նշուեցաւ Մայրերու Օրը, յատուկ 
յայտագրով եւ ապա Համբարձման տօնը մեծ 

խանդավառութեամբ: Պաշտօնէութիւնը, 
առանց դադարի ներկայ եղաւ եւ ապահովեց 
գործունէութեան բնական ընթացքը: 
Երիտասարդութեան հարցերու եւ 
մարմնակրթութեան նախարար Վարդի Օհա-
նեան – Գէորգեան գնահատեց տարուած 
աշխատանքը եւ  շնորհակալութիւն յայտնեց 
Պատուելիին եւ անձնակազմին իրենց առա-
քելութեան եւ ծառայութեան համար, որոնք 
ամէն օր տարեցներուն կողքին են եւ կը հոգան 
անոնց պէտքերը: Շնորհաւորեց ՔԱՀԼ-ի 
պատսպարեալներուն մայրերու տօնը ըսելով, 
որ ապագայ սերունդը ձեր օրհնութիւններուն 
եւ աղօթքներուն պէտք ունի: Անոնց շնորհա-
կալութիւն յայտնեց, որովհետեւ կերտած են 
սերունդներ, որոնք ներկայիս տարբեր ծառա-
յութիւններու եւ գործերու մէջ են: Ան նաեւ 
շեշտեց, որ միշտ պատսպարեալներուն կողքին 
է եւ միասնաբար պիտի յաղթահարեն «Քորո-
նա» ժահրը:
Պատ. Թէրզեան, նախարարին հետ հանդի-
պումի ընթացքին, փոխանցեց կատարուած 
ծառայութիւններուն մանրամասնութիւններն 
ու դժուարութիւնները: Երկրին մէջ տիրող 
տնտեսական տագնապը, ուտեստեղէնի 
աներեւակայելի սղաճը, բժշկական գոյքերու 
քթակապի, հականեխիչներու եւ ձեռնոցներու 
յաւելեալ գործածութիւնը, մեծապէս դժուա-
րութեան կը մատնէ ՔԱՀԼի տնօրէնութիւնը:  
Տնօրէնը շնորհակալութիւն յայտնեց այն բոլոր 
ընտանիքներուն, որոնք այս տագնապին մէջ 
տակաւին կանոնաւորապէս կը կատարեն 
իրենց ծնողաց կեցութեան եւ այլ ծախսերու 
վճարումները: Միւս կողմէ, անգործութիւնը 
պատճառ կը դառնայ որ ուրիշներ միայն 
մասնակի վճարումներ կատարեն: Իսկ ոմանք, 
անհոգութեան պատճառով իրենց ծնողքը 
ՔԱՀԼ-ի վստահելով, չեն հարցներ նոյնիսկ իրենց 
պարտաւորութիւններուն մասին:  
Հանդիպման աւարտին, Աստուծոյ փառք տալով 
Իր հոգատարութեան, տնօրէնը յաջողութիւն 
մաղթեց նախարար Օհանեան – Գէորգեանի, 
այս հանգրուանին իր դժուարին ծառայութեան 
համար: 
Որպէս ՔԱՀԼ-ի Հայ Տարեցներու Տան հաւա-
տացեալներ միշտ մեր վստահութիւնը կը դնենք 
նախ Աստուծոյ վրայ է, ապա՝ մեր նուիրեալ 
ազգակիցներուն:
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«Եկուր այս Պրն. Սերոբեանէն վազ անցիր։ Ռաֆֆի ըսէ»։
Երկրային մեր կեանքերուն մէջ եթէ կան ընտանիքը եւ անոր հաղորդա-
կանութիւնը, բայց կան նաեւ բարեկամները ու բարեկամութիւնը, որոնք 
կը լիցքաւորեն մեր էութիւնը։ Եթէ բարեկամութիւնը կրնայ ըլլալ կարճ 
ու տակաւին երկար, բայց եւ որ կուտայ իմաստ եւ ապրելու խթան։
Պրն. Ռաֆֆի (Ռաֆայէլ) Սերոբեանի հետ մեր ընտանեկան ծանօթու-
թիւնը ունէր նոյն այդ բարեկամութեան հիմքը եւ որ կտրած էր բաւական 
երկար ճամբայ։ Երկար որովհետեւ կար Հալէպը, եթէ մէկ կողմէ իր 
ծննդավայրը բայց իմ ալ ծնողացս տունը, որ զիս ջերմօրէն կապած է 
ու մինչեւ այսօր։ Մեր այս բարեկամութիւնը ճոխացած է Պէյրութ, Նիու 
Ժտէյտէ թաղամասին մէջ։ Հոն ուր Պրն. Սերոբեանը կը բանեցնէր իր 
լուսանկարչական ասպարէզ-արուեստը եւ ես կ՚ապրէի հոն։ 
Նիու ժտէյտէն մէկ կողմէ եղաւ դրացիութիւն կերտող շրջան բայց նաեւ 
աւելին։ Իսկ աւելին՝ յաճախակիօրէն իր լուսանկարչական խանութի 
իմ այցելութիւններն էին։ Նկատի ունենալով որ աշխատանքային 
ասպարէզս լեցուն էր ու մինչեւ այսօր ճամբորդութիւններով, ստիպուած 
էի յաճախ նկարուիլ ճամբորդելիք իմ երկրներու մուտքի արտօնագիրներ 
ստանալու համար։ Այս յաճախակի եւ կրկնուող գործընթացքը մղեց 
Պրն. Սերոբեանին ընելու համար իր վճիռ-կարգադրութիւնը. «Հրայր 
այս վերջին նկարիդ պատճէնը քովս պահեմ։ Ասկէ ետք երբ որ պէտք 
ունենաս նկարի կ՚արտատպենք եւ այս ձեւով վերջ տանք այս ետեւ-
ետեւի եւ շատ արագ կրկնուող նկարուելու գործին»։
Բայց չէ որ սփիւռքահայ ենք եւ մեր հայուն ճակատագիրն է եղեր մէկ 
երկրէ միւսը տեղափոխուիլը։ Պրն. Սերոբեան գոցեց իր լուսանկարչական 
խանութը եւ անցաւ Կիպրոս՝ միանալու համար իր երկու զաւակներուն։ 
Եւ երբ ես ալ իմ աշխատանքային նստավայրս փոխադրուեցաւ Նիկոսիա, 
Նիու Ժտէյտէի այսպէս ըսած «ընդհատուած» մեր բարեկամութիւնը 
շարունակուեցաւ Կիպրոսի մէջ։ 
Կիպրոսի մէջ աւելիով ջերմացաւ մեր բարեկամութիւնը, քանի 
ընտանեկան մնացեալ անդամները նաեւ միացան եւ կերտեցինք 
հայկական մէկ մեծ ընտանիքներու բոյն մը որ շատ գեղեցիկ էր։ 
Մեր բարեկամութիւնը լեցուեցաւ հանդիպումներով, ընտանեկան 
հաւաքներով, եւ համեմուեցաւ ճաշասեղանի շուրջ ստեղծուած ուրախ 
տրամադրութիւններով։ Բայց կար տակաւին աւելին։ 
Սփիւռքահայ մեր «ճակատագրուած» երթը, որ պիտի շարունակուէր։ 
Պրն. Սերոբեանը եւ տիկինը՝ Ազատ, յաճախ պիտի գային Քուէյթ՝ 
ժամանակ անցնելու իրենց դուստրին Ռուզանին հետ, որ իր ամուսնոյն 
եւ ընտանիքին հետ Քուէյթ կ՚ապրի։ Եւ իմ ալ աշխատանքային 
գործունէութիւններուս մէկ կարեւոր կայքը Քուէյթը ըլլալով, մեր 
հանդիպումները հոն ալ շարունակուեցան։
Հալէպէն մինչեւ Պէյրութ, Նիկոսիա եւ Քուէյթ։ 
Իւրաքանչիւրս իր «հայկական կեանքեր»ու ստեղծած ուղիներուն մէջէն 
ու երեւի ատով վիճակուած պիտի հանդիպէինք դարձեալ ու պիտի 
շարունակէիք եւ կերտէինք մեր բարեկամութիւնը։ Ճակատագրուած 
թէ այլ, այդ բարեկամութիւնը շատ հաճելի էր։
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ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

ՎերջինըՀայկական Կեանք Մը

«Վերջին զանգը»ին վայելքը 
չ՛ապրեցայ եւ այդ եղաւ 
յետագայ կեանքիս առա-
ջին եւ գլխաւոր ցաւերէն 
մին. Չէ, գլխաւորը պէտք 
է ըսեմ քանի որ ալ ամէն 
դուռ փակուեցաւ առջեւս 
միտումնաւոր թէ՝ ոչ մութ 
է տակաւին ինծի համար: 
«Վերջին զանգը» կը փակէ 
անցեալի իրականութիւնը, 
որմէ ետք պիտի յուշ դառնայ եւ բանայ դարպասները գալիք ընթացքին.
այսինքն՝ նո՛ր սկիզբ, յառաջիկայ տարիներու: Ի՜նչ խնդութիւն կերպով 
մը  յաղթանակէ յաղթանակ ընթացք ուր պիտի դիմագրաւես պայքարի 
տեսակներ. Լոյս ու մութ մտածումներ ի հարկէ քանի որ կեանքը 
հարթ հաւասար ընթացք մը չէ երբեք: «Վերջին զանգ» մը եւս, մինչեւ 
...նոր, ծանօթ եւ անծանօթ ուղիներ. Այսքանը կեանքի ընթացքն է իր 
ամբողջութեան մէջ եւ ընդունելի, զի այլ կերպ անկարելի է յառաջանալ: 
Սակայն ցաւալին՝ կեանքը ունի իր տհաճութիւնները, չոր կատակները 
ուր մարդկային հաշիւները իրար կը խփեն եւ կ՛ունենանք  անսպասելին. 
«ոտքը քարին դպաւ» կ՛ըսենք եւ մեղաւորն ալ քարը կ՛ըլլայ ի հարկէ 
ինչպէս մարդկային ամէն երեւոյթի մէջ Ստեղծագործութեան Ադամական 
օրերէն.մարդկային բնութիւնը հնարք մը,կերպ մը, վերջապէս միջոց 
մը կամ բան մը կը յայտնաբերէ ու ինք իր չքմեղանքով կը շարունակէ 
իր ճամբան, եթէ ճամբան տակաւին շարունակութիւն ունի:«Վերջին 
զանգը»ին ցաւը յաճախ թեթեւ զգացած եմ զաւակներուս, թոռնիկներուս 
եւ աշակերտութեան ընդհանուր խանդավառութեան ներկայ եղած 
եմ երբ «գլխարկ»ները օդը նետուին ու ձգողական օրէնքով կ՛իյնան 
ափերուն մէջ խանդավառներուն. Պահ մը մոռնալով անձնականը՝ 
հաւաքականին հետ ընթանալու հոգեպէս. Վերջապէս մարդ արարածը 
մարդկային զգացողութեամբ,որմէ՝ ազգայինին, կ՛ապրի,կը յուզուի, 
ուրախ թէ տխուր առիթներով. Ընկերութեան հիմնականն սկզբունքն 
է իրարմով ապրիլ, զգալ: Աշխատատեղիէ մը մէկ նախադասութիւն 
զիս տպաւորած է. Հայելիին մէկ անկիւնը (Անգլերէնով) գրուած էր 
«Անձի մը հոգածութիւնը ուրիշի մը ապահովութիւնն է»: Այլեւս ինչ 
ինչ պատճառաւ դրուած էր հոն կ՛անգիտանամ սակայն կարեւորը 
խորքն է, եւ անոր գործադրութիւնը սակայն, գետնի վրայ որքա՜ն 
անիրականանալի. Փաստերու պէտք չունինք. Ամենօրեան ինքնին փաստ 
է իր տարակարծութիւններով, պարտադրանքներով, օրէնքներով, եւ 
խնդիրը կը հասնի մինչեւ պատերազմներ: Զանգը կը հնչէ, կը դառնայ 
ահազանգ բայց լսողը ո՞վ: Դառնանք «Վերջին զանգ»ին:
Է՜ր երբեմն հայկականութեամբ տոգորուն եւ ծարաւի, թրքական 
խժդժութիւններու իբրեւ պատասխան, բազմաթիւ ճակատներու վրայ 
ինքնահաստատման հետամուտ գաղթական հայը դպրոցներ կը հիմնէր 
ընտանիքներ կ՛աճէին «Աճեցէք եւ շատցէք»ը բնաբան ունենալով 
կարծես՛ քանի որ բազմազաւակ էին նոյնիսկ թիթեղաշէն տուներու 
մէջ երրորդ, չորրորդ, նոյնիսկ հինգերորդ Ծնունդի մը ճիչը ՎՐԷԺ կը 
կանչէր...բայց ափսո՜ս այսքան շու՞տ հազիւ երկու սերունդ ետք,պիտի 
կարդանք.-
«Վերջին մի քանի տարին լիբանանահայութեան համար վարժարանի 
մը փակումը նորութիւն չէ:»
«Չորեքշաբթի 20 Մայիս 2020 թուականը Սրբուհի Ագնէս Վարժարանի 
մեծ ընտանիքին համար շատ ցաւալի եւ ճակատագրական օր մըն էր»: 
Հասկնալի է չէ՞: Հայ ժողովուրդ դէպի ու՞ր... Նաւավարը ու՛ր որ տանի, 
հոն կ՛երթանք: Բայց  նաւավարներու առատութենէն քիչ մը աջ, քիչ 
մը ձախ, քիչ մը առաջ եւ ետ ետ: Տասնամեակներ առաջ Շամփոլէոն 
նաւուն նաւապետը շուարած՝ Մանարայի եւ Օդակայանի փարոսներու 
միջեւ, նաւը քշել տուաւ Օդակայան ու... խրեցաւ աւազուտքի մէջ, որու 
իբրեւ լուծում ծով նետուողներ գտնուեցան. «ամէն ոք իր հաշւոյն»: Ու 
ոմանց համար հնչեց վերջին զանգը:
«Վերջին զանգը» ժամանակին  չ՛ապրեցայ, սակայն բախտը  ինծի 
նուիրեց այսպիսի միայն ցաւագին «ՎԵՐՋԻՆ ԶԱՆԳԸ»: ԲԱՅՑ ԴԵՌ 
ՎԵՐՋԻՆԸ ՉԷ: WAIT AND SEE.
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւն
Արարատ-Արմենիա Եւ Լոռի Յաղթեցին
Երկամսեայ դադարէ ետք, Քորոնա 
ժահրի համաճարակին պատճառով, 
շաբաթավերջին վերսկսան Հայաստանի 
ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները: 
Այս հանգրուանի առաջին մրցումին, 
7-րդ դիրքը գրաւող «Փիւնիկ»ը իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար 
«Արարատ-Արմենիա»ի դէմ եւ կրեց 
իր 9-րդ պարտութիւնը: Առաջատարը 
կանուխէն սկսաւ ճնշել եւ 21-րդ վայրկեանին, նիկերիացի յարձակող Օթու-
պանճօ տուգանային հարուածով նշանակեց խումբին առաջին կոլը: 23-րդ 
վայրկեանին, պուրքինա ֆասոցի յարձակող Սանոկօ հաշիւը դարձուց 2-0: 
Իսկ 30-րդ վայրկեանին, «Փիւնիկ»ի ռուս բերդապահ Սուկրապովի սխալով 
նշանակուեցաւ երրորդ կոլը: 4-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ին դէմ եւ կրեց իր 6-րդ 
պարտութիւնը: «Շիրակ»ի միակ կոլը նշանակեց փղոսկրեայ ափունքցի Քոնէ  
72-րդ վայրկեանին: Մինչ «Լոռի»ի կոլերը նշանակած էին արժանթինցի Մազիերօ 
40-րդ եւ Մկրտչեան 69-րդ վայրկեաններուն: 2-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ը 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ի դէմ եւ յամառ պայքարէ 
ետք պարտուեցաւ միակ կոլով, որու հեղինակն էր ռուս յարձակող Մայրովիչ 
74-րդ վայրկեանին: Իսկ այս հանգրուանի վերջին մրցումին, 5-րդ դիրքը գրաւող 
«Արարատ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Ուրարտու»ի 
դէմ եւ յաղթեց ռուս կիսապաշտպան Տաւիտ Խուրձիծէի 54-րդ վայրկեանին 
նշանակած  կոլով: Ստորեւ տեսնել  արձանագրուած արդիւնքները.
- Փիւնիկ  – Արարատ-Արմենիա 0-3
- Շիրակ Կիւմրի – Լոռի Վանաձոր  1-2
- Ալաշկերտ  – Նոա  0-1, - Արարատ – Ուրարտու 1-0
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 36 կէտ 33-15, 2)Լոռի 32 կէտ 27-19, 3)
Ալաշկերտ 31 կէտ 33-20, 4)Արարատ 31 կէտ 25-18:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 14 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 10 կոլ, 3)Տ.Մահմուտով-
Փիւնիկ 9 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Պայըրն Եւ Պորուսիա Անկասելի

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 27-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Ամենահետաքրքրական մրցումին, 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ վերելք 
ապրող 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվեքուզըն»ի դէմ եւ զիջեցաւ: Ֆրանսացի 
Թիւրամ 52-րդ վայրկեանին նշանակեց «Պորուսիա»ի կոլը, մինչ Հավերց 7-րդ, 
տուգանայինով 58-րդ եւ Պենտէր 81-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Պայէր»ի 
կոլերը: Առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 13-րդ դիրքը 

գրաւող Ֆրանքֆորթի «Այնթրախթ»ին դէմ եւ տարաւ իր 19-րդ յաղթանակը 
Կորեցքայի 17-րդ, Մուլըրի 41-րդ, Լեվանտովսքիի 46-րդ, Տէյվիզի 61-րդ եւ 
Ինթըրրեկըրի սխալմամբ 74-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Մուլըր, 
Տէյվիզ եւ Քոման կատարեցին մէկական փոխանցում: Ինթըրրեկըր 52-րդ 
եւ 55-րդ վայրկեաններուն նշանակեց «Այնթրախթ»ի կոլերը, Ռոտէի երկու 
փոխանցումներով: 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ» իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Վոլֆսպուրկ»ի դէմ եւ յաղթեց փորթուկալցի 
Ռաֆայէլ Կերրերոյի 32-րդ եւ մարոքցի Հաքիմիի 78-րդ վայրկեաններուն 
նշանակած կոլերով: Հազար եւ Սանչօ կատարեցին մէկական փոխանցում: 
Իսկ Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր 
դաշտէն դուրս հաւասարեցաւ վերջին դիրքը գրաւող «Փատըրպորն»ի հետ: Հայ 
մարզիկը բացակայեցաւ մրցումէն վնասուածքի պատճառով: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները. 
- Հերթա Պերլին – Ունիոն Պերլին 4-0
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Պայէր Լեվերքուզըն 1-3
- Վոլֆսպուրկ – Պորուսիա Տորթմունտ 0-2
- Փատըրպորն – Հոֆընհայմ 1-1
- Պայըրն Միւնիխ  – Այնթրախթ Ֆրանք. 5-2
- Շալքէ04 – Աուկսպուրկ  0-3
- Մայնց05 – ՌՊ Լայփցիկ 0-5
- Քէօլն – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 2-2
Դասաւորում.1)Պայըրն 61 կէտ 80-28, 2)Պորուսիա Տ. 57 կէտ 74-33, 3)Լայփցիկ 
54 կէտ 68-27, 4)Պայէր Լեվ. 53 կէտ 52-32, 9)Հոֆընհայմ 36 կէտ 36-47
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն Մ. 27 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 24 
կոլ, 3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 14 կոլ:

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
Քատիմեան Փոխանցում Կատարեց
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 10-րդ հանգրուանը սկսաւ 
հետաքրքրական «Տինամօ Պրեսթ» - «ՊԱԹԷ Պորիսով» մրցումով: 7-րդ 
դիրքը գրաւող եւ անցեալ տարուան ախոյեան «Տինամօ Պրեսթ»ը իր դաշտին 
վրայ ընդունեց առաջատար Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, «ՊԱԹԷ» ունէր անկիւնային հարուածներու եւ դիպուկ հարուածներու 
առաւելութիւն եւ Տրակուն 31-րդ, Նեխայչիք 73-րդ եւ սերպ Միլիչ 80-րդ 
վայրկեաններուն նշանակեցին առաջատարին համար: «Տինամօ»ի միակ 
կոլը նշանակեց ուքրանացի Միլեվսքիյը 40-րդ վայրկեանին: «ՊԱԹԷ» տարաւ 
կարեւոր յաղթանակ մը: Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Գեղամ 
Քատիմեանի մաս կազմած 14-րդ դիրքը գրաւող Կրատնօ քաղաքի «Նիոման»ը 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող Ռոտինոյի «Թորփետօ ՊելԱԶ»ին 
դէմ: 10-րդ վայրկեանին ուքրանացի Եուսով նշանակեց «Թորփետօի առաջին 
կոլը: Ասկէ ետք «Նիոման»ի ֆութպոլիսները առիթ չտուին: Ռասատքին 43-րդ, 
Ժուքովսքիյ տուգանայինով 69-րդ եւ սերպ Մարուշիչ 89-րդ վայրկեաններուն 
նշանակեցին «Նիոման»ի երեք կոլերը: Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ 
մրցումին, դարձաւ առաջին կոլի փոխանցում կատարողը եւ 79-րդ վայրկեանին 
դեղին քարտ ստացաւ: Ան փոխարինուեցաւ 86-րդ վայրկեանին: «Նիոման» 
տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը 3-1 հաշիւով ու 11 կէտով բարձրացաւ 
11-րդ դիրք: Այս հանգրուանին տեղի ունեցաւ Մինսք քաղաքի տերպին 6-րդ 
դիրքը գրաւող «Իսլոչ»ի եւ 3-րդ դիրքը գրաւող Հայկ Մուսահակեանի մաս 
կազմած «Էներկեթիք»ին միջեւ: «Էներկեթիք» տարաւ կարեւոր յաղթանակ 
մը Եախշիպոյեւի 13-րդ վայրկեանին նշանակած տ-ուգանայինով եւ Եուտչիցի 
90+2-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով: Խումբը օգտուելով երկրորդ դիրքը գրա-
ւող «Թորփետօ»ի պարտութենէն, բարձրացաւ 2-րդ դիրք: Հայկ Մուսահակեան 
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 46-րդ վայրկեանին: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Տինամօ Պրեսթ – ՊԱԹԷ Պորիսով  1-3
- Նիոման Կրատնօ – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 3-1
- Սլավիա Մազիր - Կարատեյա 1-1
- Շախտիոր Սալիկորսք – Պելշինա Պապրոյսք 4-0
- Սլուցք – Ռուխ Պրեսթ  1-1
- Իսլոչ Մինսք – Էներկեթիք Մինսք 1-2
- Վիթեպսք  – Տինամօ Մինսք  1-1
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 22 կէտ 22-10, 2)Էներկեթիք 21 կէտ 14-10, 3)Թորփետօ 
ՊելԱԶ 18 կէտ 13-8, 13)Նիոման 9 մ 11 կէտ 12-12:
Ռմբարկուներ.1)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7 կոլ, 2)Գ.Քատիմեան-Նիոման 6 
կոլ, 3)Ի.Պախար-Տինամօ Մինսք 4 կոլ:

Հինգ Փոխարինում
Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը, նկատի ունենալով ՖԻՖԱ-ի առաջարկը 
հինգ փոխարինում կատարելու մէկ մրցումի ընթացքին, որոշած է գործադրել 
զայն առաջին դասակարգի մրցումներուն: Խումբերու ամբողջ անձնակազմը 
պէտք է քննուի: Մրցումներու ատեն ձեռք սեղմելը արգիլուած է: Արգիլուած 
են նաեւ խմբային լուսանկարները: Խումբերը դաշտ պիտի հասնին տարբեր 
ժամերու ընթացքին: Փոխադրակառքերը մրցումէն ետք պէտք է հականեխուին:

Ադամեանի Ապաքինումը
Հայաստանի հաւաքականի եւ Գերմանիոյ 
«Հոֆընհայմ»ի յարձակող Սարգիս Ադամեան 
ապագինած է իր վնասուածքէն: Ան յոյս 
յայտնած է մօտ ատենէն վերադառնալու 
մարզադաշտ: Ադամեան ճիշդ համարած 
է Գերմանիոյ ախոյեանութեան վերսկսիլը, 
որովհետեւ գերմանացիները ֆութպոլասէր 
ժողովուրդ են եւ ֆութպոլը իրենց առօրեային մաս կը կազմէ:

Արագածի Նոր Մարզիչը
Արա Նիկոյեան նշանակուած է երկրորդ 
դասակարգի Աշտարակ քաղաքի 
«Արագած» խումբի մարզիչ: Նիկոյենա 
փորձառու մարզիչ է եւ մարզած է 
Դիլիջանի «Իմփուլս»ը, «Միքա»ն, 
եղած է «Բանանց»ի (ներկայիս 
«Ուրարտու) երկրորդ խումբի մարզիչ, 
եղած է «Արարատ»ի օգնական 
մարզիչ, «Ալաշկերտ»ի օգնական 
մարզիչ, Հայաստանի հաւաքականի 

մարզիչներու խումբի անդամ: Համաձայնագիրին պայմանաժամը մինչեւ այս 
տարեշրջանի աւարտն է:

Նէօյըր Երկարաձգեց Իր Համաձայնագիրը
Գերմանիոյ հաւաքականի եւ «Պայըրն Միւնիխ»ի բերդապահ Մանուէլ 
Նէօյըր երկարաձգեց իր համաձայնագիրը գերմանական ակումբին հետ: 
Նոր համաձայնագիրը իր աւարտին կը հասնի 30 Յունիս 2023 թուականին: 
«Պայըրն»ի կազմին մէջ Նէօյըր մասնակցած 241 մրցումներու:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւնը Պիտի Սկսի
Իտալիոյ ախոյեանութեան կազմակերպիչ մարմինը մէկ շաբաթով յետաձգեց 
երկրի ախոյեանութեան սկսիլը եւ զայն ճշդեց 20 Յունիսին, հետեւելով երկրի 
կառավարութեան ցուցմունքներուն: Իսկ 20 Օգոստոսը նկատի առած է վերջին 
պայմանաժամ ախոյեանութեան եւ բաժակի մրցումները աւարտելու համար: 
Իտալիոյ ֆութպոլի ֆեերասիոնը յայտարարած է, թէ ներկայ տարեշրջանը 
աւարտելէ ետք 20 Օգոստոսին, նոր տարեշրջանը պիտի սկսի 1 Սեպտեմբերին:

Ճատրակ
Լինտորէս Էպպի Չելէնճ Առցանց Մրցաշարք
Արոնեան Դուրս Մնաց Քառորդ Աւարտականին
Տասներկու մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս 
Էպպի արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Լեւոն Արոնեան առաջին փուլին 
արձանագրեց երկու յաղթանակ, եօթ հաւասարութիւն եւ զիջեցաւ Քարլսընին 

ու Նաքամուրային: Հայ վարպետը գրաւեց 8-րդ դիրքը եւ անցաւ մրցաշարքի 
երկրորդ փուլ: Առաջին 8 դիրքերը գրաւող վարպետները անցան երկրորդ փուլ: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
9-րդ մրցում.
Եանկյի - Կրիշչուք 0,5-0,5, Եի – Նաքամուրա 0,5-0,5
Տուտա – Լիրէն 0-1,  Սօ - Արոնեան 0,5-0,5
Քարիաքին – Քարլսըն 0,5-0,5,   Տուպով – Ֆիրուճա 0,5-0,5
10-րդ մրցում.
Կրիշչուք – Ֆիրուճա 0-1, Քարլսըն – Տուպով 0-1
Արոնեան – Քարիաքին 0,5-0,5, Լիրէն – Սօ 0,5-0,5
Նաքամուրա – Տուտա 1-0,    Եանկյի – Եի 1-0
11-րդ մրցում.
Եի - Կրիշչուք 0-1,  Տուտա – Եանկյի 0,5-0,5
Սօ – Նաքամուրա 0,5-0,5, Քարիաքին – Լիրէն 0,5-0,5
Տուպով – Արոնեան 0,5-0,5,    Ֆիրուճա – Քարլսըն 0-1
Դասաւորում. 1)Նաքամուրա-ԱՄՆ 7,5 կէտ, 2) Քարիաքին-Ռուս. 7 կէտ, 3)
Քարլսըն-Նոր. 6 կէտ, 4)Սօ-ԱՄՆ 6 կէտ, 5) Լիրէն-Չին. 6 կէտ,  6) Եանկյի-Չին. 6 
կէտ, 7) Տուպով-Ռուս. 5,5 կէտ, 8)Արոնեան-Հայ. 5,5 կէտ, 9)Կրիշչուք-Ռուս. 5,5 
կէտ, 10) Ֆիրուճա-Իրան 4,5 կէտ, 11)Տուտա-Լեհ. 4 կէտ, 12)Եի-Չին. 2,5 կէտ:
Ութ մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ շարունակուեցան Լինտորէս Էպպի 
արագ ճատրակի առցանց մրցումները: Տեղի ունեցած քառորդ աւարտական 
հանգրուանի մրցումներուն, Լեւոն Արոնեան մրցեցաւ ամերիկացի Հիքարու 
Նաքամուրայի դէմ եւ հինգ արագ ճատրակի մրցումներէ ետք զիջեցաւ ու դուրս 
մնաց յետագայ պայքարէն: Յաղթող վարպետները անցան կիսաւարտական 
հանգրուան: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
Քառորդ աւարտական հանգրուան.
Արոնեան – Նաքամուրա  1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 0-1                արդիւնք.2-3
Եու – Տինկ 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0             արդիւնք.3-2
Տուպով – Քարիաքին 1-0, 1-0, 1-0              արդիւնք.3-0
Քարլսըն – Սօ 1-0, 1-0, 0,5-0,5           արդիւնք.2,5-1,5
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին.
Նաքամուրա – Եու եւ Քարլսըն – Տուպով:

Ողիմպիական Խաղեր
Երեւան Պիտի Հուրընկալէ Ծովափի Վոլիպոլը
Արեւելեան Եւրոպայի Վոլիպոլի ֆետերասիոնը որոշած է Հայաստանի 
մէջ կայացնել շրջանի ծովափի վոլիպոլի կիներու ախոյեանութիւնը: Այս 
մրցաշարքը վարկանիշային է Ողիմպիական Խաղերուն համար, այսինքն յաղթող 
հաւաքականներ կը շահին Խաղերուն մասնակցելու տոմս: Յունիսին պիտի 
սկսին Հայաստանի ծովափի վոլիպոլի ախոյեանութեան մրցումները 12-էն 
14 խումբերու մասնակցութեամբ: Այս մրցաշարքին առաջին երեք դիրքերը 
գրաւող խումբերը իրաւունք պիտի ստանան մասնակցելու Արեւելեան Եւրոպայի 
մրցաշարքին, որ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ 28-էն 30 Օգոստոսի 
միջեւ, 16 խումբերու մասնակցութեամբ:
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ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Էմպապայի Կամուրջը Եւ Նեղոսի Ջուրերը...

Երկայնահասակ, սրածայր պեխե-
րով եգիպտացի Անիսը հօրս 
բարեկամն էր: Ինչ գործով 

կը զբաղէր ծանօթ չէր ինծի, բայց 
կարեւոր չէր որովհետեւ գիտէի թէ հօրս 
բարեկամն էր:
Յուլիս ամսուայ ամառուայ տաքին երբ 
կէսօրուայ արեւը փողոցներու ասֆալտը 
կը կակուղցնէր, եւ անոր վրայ քաղաքին 
մէջ շրջող փոխադրական միջոցներու 
օթոպիւսներ, կանգառներու առջեւ 
անիւներու հետքեր կը ձգէին, առաւօտ 
մը հայրս
- Վաղը Անիսին հետ Էմպապա պիտի 
երթանք, կ’ուզե՞ս մեզի հետ գալ,- 
հարցուց:
Էմպապան Գահիրէի արեւմտեան 
կողմը, փոշիոտ փողոցներով պզտիկ 
արուարձան մըն էր եւ շատ բան չկար 
հոն: Գիտէի միայն, թէ երկաթուղիի 
հարաւային գիծը Նեղոս գետի վրայէն 
Գահիրէին կապող կամուրջ մը կար, որ 1892ին Փարիզի ծանօթ Էյֆել 
աշտարակը յղացող Կիւսթաւ Էյֆելը շինած էր: Դեռ կարեւոր էր այդ կամուրջը, 
որովհետեւ անոր մէկ մասը առանցքին վրայ դառնալով նաւեր անցնելու 
ճամբայ կը բանար,եւ կառոյցին երկու կողմերն ալ կառքերու եւ ճամբորդներու 
ճամբայ կար:
Ասկէ զատ Էմպապայի մասին գիրքերուս մէջ կարդացած էի, թէ 1798ին 
Եգիպտոսի արշաւանքին մէջ, Մեմլուքներու դէմ նշանաւոր Բուրգերու պատե-
րազմը Նափոլէոնը Էմպապայի մէջ մղած էր...
Բայց այդ պատերազմը հիմա վերջացած էր, Նափոլէոնն ալ հոն չէր, ու ես 
հետաքրքրական չէի գտներ Էմպապա երթալը...: Սակայն հայրս համոզել փորձեց
- Եկուր, Անիսը հոն իր ընելիքը կ’ընէ մենք ալ կը պտըտինք ու յետոյ կը 
վերադառնանք,- ըսաւ:
Ես վարանումի մէջ էի:
- Յոռեգոյն պարագային միայն պտոյտ մը ըրած կ’ըլլանք,- աւելցուց հայրս:
Ես կը սիրէի շոգեկառքով ճամբորդել, չմերժեցի, եւ հայրս Անիսին հետ
յաջորդ օրուայ համար, երկաթուղիի կայարանին պատի ժամացոյցին տակ 
ժամադրուեցաւ:
Ներսը, կառամատոյցին առջեւ կեցած վայրաշարժին կապուած վակոնները 
շատ չէին: Անոնք ճամբորդներու կը սպասէին, եւ մեր բաժինին մէջ ալ շատ 
ճամբորդներ չկային: Սակայն կառաշարը որոշեալ ժամուն շարժեցաւ եւ յառաջ 
քալեց: Ճամբան Անիսը մեզի պատմեց, թէ Էմպապայի մէջ ուղտերու առուծախի 
բացօթեայ մեծ շուկայ մը կար:
Ես Գահիրէի հին թաղերուն մէջ երբեմն տեսած էի ուղտերու փողոցներէն 
անցնիլը, բայց երբեք չէի լսած ուղտերու շուկայի մասին...
- Օ՜՜՜ զարմացաւ Անիսը չե՞ս լսած, ուղտերու շուկան Եգիպտոսի մէջ շատ հին է, 
եւ Էմպապայի մէջ օրական հարիւրաւոր ուղտեր կը ծախուին,- ըսաւ:
- Բայց ուրկէ՞ այդչափ ուղտ,- հարցուցի
- Սուտանէն, Սինայի թերակղզիէն, եւ մինչեւ իսկ Սոմալիյէն, բեռնակառքերու 
մէջ քառասուն օր տեւող ճամբաներէ կու գան,- պատասխանեց Անիսը:
Ան ուղտերու մասին փորձառու կ’երեւար, եւ խօսակցութեան նիւթն ալ 
հետաքրքրական էր, բայց ճամբան երկար չէր եւ շուտով Էմպապա հասանք: 
Հոն Անիսը բաժնուեցաւ մեզմէ եւ երկու ժամ վերջ կայարանին մէջ հանդիպելու 
պայմանով տարբեր ուղղութեամբ գնաց:
Կայարանին պզտիկ շէնքին առջեւ կլոր հրապարակ մը կար: Հոն սայլակներու 
վրայ ապրանք ծախողներ, եւ փայտէ ցածուկ կառոյցներու վրայ բանջարեղէն 
ու կանաչեղէն ծախողներ, պոռալով իրենց առջեւի ապրանքներուն գովքը 
կ’ընէին, եւ հրապարակէն անդին բացուող փողոցին երկու կողմերուն վրայ ալ 
խանութներ կային, ուր ներսը եւ դուրսը կախուած ամէն տեսակ ապրանքներ 
գնորդներու կը սպասէին: Մենք մտանք այդ փողոցը եւ անոր հեռաւորութեան 
կէսին հազիւ հասած՝ մսավաճառի խանութ մը տեսանք, որուն ճակատին վրայ 
ուղտի գլուխի արձան մը կար:
- Ինչո՞ւ համար է այս արձանը,- հարցուցի հօրս

- Այդ արձանը ուղտի միս ծախող խանութի նշան է բացատրեց հայրս
- Ինչո՞ւ ուղտի միս... մեզի պէս կովու միս չե՞ն ուտեր
- Ոչ, աղքատ ժողովուրդը ուղտի միս կը գնէ որովհետեւ աւելի աժան կը 
ծախուի,- պատասխանեց հայրս:
Ես մեղքցայ ուղտերուն, ինչպէս որ ուրիշ անգամներ, մսավաճառներու մօտ 
մեղքցած էի ոչխարներու եւ գառնուկներու...: Բայց ի՞նչ կրնայի ընել:
Յանկարծ հեռուէն մետաղներու չխրկոցի ձայն լսեցի: Ան զիլ էր, երթալով 
մօտեցաւ, ու քիչ յետոյ փողոցին ծայրը ճերմակ գդակով Խարրուպ ծախող 
մարդ մը երեւցաւ: Խարրուպը սրճագոյն, պատիճաւոր կարծր ընդեղէն մըն 
էր, որ ոսպէ մը աւելի մեծ եւ կարմիրի մօտ փայլուն հունտեր կը պարունակէր, 
ու անուշ կ’ըլլար:
Մենք տունը, այդ ընդեղէնին անունը, իր ձեւին պատճառաւ կոտոշ դրած էինք: 
Գահիրէի ժողովրդական թաղերու մէջ, ամառ ատեններ, եգիպտացիները այդ 
Խարրուպէն չեմ գիտեր ինչ ձեւով, զովացուցիչ կը պատրաստէին եւ կը ծախէին:
Էմպապէյի փողոցին մէջ մեր ուղղութեամբ եկող մարդն ալ, Գահիրէի թաղերու 
Խարրուպճիներուն պէս կռնակէն եւ ուսերէն խաչաձեւ իջնող կաշիէ գօտիներով, 
մէջքին ձախ կողմը ապակիէ խոշոր ընդունարան մը ամրացուցած էր եւ 
խարրուպով պատրաստուած զովացուցիչ կը ծախէր: Ընդունարանին վերի 
մասէն ալ, բարակ շղթաներէ, դրամներու նման կախուած կլոր մետաղներ, 
քալելու կշռոյթին համեմատ, աջ ու ձախ կ’օրօրուէին եւ ձայն կը հանէին:
Խարրուպճիները մէջքի ծանրութիւնը հաւասարակշռելու համար, աջ կողմին 
վրայ ծռած՝ դանդաղ քայլերով կ’անցնէին փողոցներէն, եւ ձախ ձեռքերնուն 
մէջ բռնած երկու մետաղէ պզտիկ պնակներու շարունակ չխրկոցով, փողոցի 
ծայրէն իրենց գալուստը կ’իմացնէին թաղի բնակիչներուն: Մարդիկ այդ չխրկոցի 
ձայնէն դուրս կ’ելլէին խանութներէն ու տուներէն,եւ գաւաթ մը Խարրուպի 
սառած հեղուկ խմելու համար, շրջուն վաճառորդին մօտ կարգի կը սպասէին: 
Աժան էր շատ աժան, գաւաթ մը Խարրուպին գինը:
Մարդը փորին կապած մետաղէ տուփէն գաւաթ մը կ’առնէր եւ ձեռքին կուժովը 
ցօղուելէ ետք, մէջքը կը ծռէր եւ ընդունարանէն սառած հեղուկ կը պարպէր 
գաւաթին մէջ:
Երբ բոլորը խմէին եւ շուրջը պարպուէր, խարրուպճին վերջին գաւաթը 
տուփին մէջ կը տեղաւորէր, եւ ձեռքի մետաղեայ պզտիկ պնակները դարձեալ 
կը չխրկացնէր ու պզտիկ սպասումէ ետք, ուրիշ փողոցներ երթալու կը 
պատրաստուէր:
Ճերմակ եւ երկայն կելեպեյյայով Էմպապայի Խարրուպճին ալ, այն օրը ճիշտ 
այդպէս ըրաւ, եւ պզտիկ պնակները չխրկացնելէ ետք, մէջքը ծռած՝ տարբեր 
ուղղութեամբ դանդաղ հեռացաւ:
Օդը տաք էր: Որոշեցինք Անիսին մեր տուած ժամադրութենէն կանուխ 
կայարան վերադառնալ, եւ հոն իր գալուն սպասել: Ճամբան շաքարեղէգի 
երկար ցօղուններով բեռնաւորուած սայլակ մը կեցած էր: Շոգեկառքին մէջ 
ստկելու եւ հիւթը ծծելու համար քանի մը եղէգներ գնեցինք, եւ կայարանին 
մէջ Անիսին ալ տուինք: Ան երկու ժամուայ մէջ յաջողած էր Էմպապայի մէջ իր 
գործերը կարգադրել եւ դրան առջեւ կեցած մեզի կը սպասէր:
Քիչ վերջ շոքեկառքը մեծ աղմուկով կայարան մտաւ: Անմիջապէս նշմարեցինք, 
թէ վայրաշարժին ետեւի վակոններէն ամենավերջինը վառելիք ցախերով 
բեռնաւորուած էր: Մենք խորհեցանք թէ աւելի հաճելի կ’ըլլար, եթէ այդ տաքին, 
բացօթեայ բեռնակառքին ցախերուն վրայ նստած ճամբորդէինք:
Բեռնակառքին մէջ ցախերը յարմար ձեւով տեղաւորեցինք եւ շաքարեղէգներն 
ալ մեր քովը նստեցանք:
Շատ չանցած շոգեկառքը ճամբայ ելաւ եւ երբ կամուրջին վրայ հասաւ, դիմացէն 
Նեղոսին վեհափառ հոսանքով վազող ջուրերը երեւցան...
Անհատնում էին այդ ջուրերը եւ արեւին տակ սահո՜ւն կը վազէին:
Ես ուրիշ առիթով ալ գտնուած էի Էմպապա, բայց փոշիոտ փողոցները չէի սիրած 
եւ Նեղոսն ալ երբեք այդչափ գեղեցիկ չէի տեսած: Բայց այս անգամ տարբեր 
էր գետը, եւ ինծի այնպէս թուեցաւ թէ տեսած ջուրերս կեանքի հազարաւոր 
տարիներու երկարութիւն ունէին...
Ես չէի գիտեր բայց այդ վերջին անգամն էր որ կը տեսնէի գետին այդ տեսարանը: 
Սակայն ես չեմ մոռցած Էմպապան եւ այսօր տարիներ վերջ երբ մտածեմ 
Եգիպտոսի մասին, դեռ կը յիշեմ այն օրուայ հօրս հետ ըրած ճամբորդութիւնս, 
իր բարեկամ Անիսը, ուղտերը, եւ յատկապէս ալ մայրամուտի լոյսերուն տակ 
Նեղոսի հանդարտ հեռացող ջուրերը, որոնք դեռ մինչեւ այսօր կը հոսին եւ 
դիտողին՝ անցած անհամար օրերէ, կեանքի անմահութեան մասին դեռ երկար 
եւ հին պատմութիւններ կը պատմեն գլգլալէն...:

Հեղինակին «Հովը թեթ թել կը տանի» գիրքէն

Քամփինաս, Պրազիլ
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ձիւն Է Գալիս

Ձի՜ւն է գալիս, ձի՜ւն է գալիս.
Եւ մի աղջիկ, մայթում խաւար,
Քայլո՜ւմ է ու անձայն լալիս:
Ինչո՞ւ է նա այդպէս լալիս,
Արցունքները լուռ կուլ տալիս,
Նոր տարուայ օ՛րն այս խանդավառ.
Գուցէ նրա հե՜րթն է գալիս,
Զգալո՛ւ, որ կեանքը, աւա՜ղ,
Յաճախ նաեւ... վի՜շտ է տալիս:
Դրա համար է նա լալի՛ս,
Արցունքները լուռ կուլ տալիս՝
Դեգերո՜ւմ է մայթում խաւար:
Եւ կարծում է, հաւանօրէն,
Թէ էլ չի՜ գայ բախտը նորէն,
Եւ անցե՜լ է անդառնալի...
Նա որտեղի՜ց դեռ իմանայ,
Որ ամե՜ն ինչ, այս ձեան նման,
Գալիս է, որ հալուի՜, գնա՜յ.
Եւ... զո՜ւր է նա այդպէս լալիս...
Ձի՜ւն է գալիս...

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ 

Սկիզբը Էջ 03

Մեր բարեկամութիւնը Պրն. Սերոբեանին 
հետ ունէր նիւթեր, որոնք պիտի զրուցէինք։ 
Նիւթեր Հալէպէն ու Պէյրութէն եւ որ կը 
շարունակուէր Նիկոսիա եւ մինչեւ Քուէյթ։ 
Ապրած ու ապրող կեանքեր էին, որ կը 
զրուցէինք։ Մարդոց ու փորձառութիւններու։ 
Հալէպի իրավիճակներէն մինչեւ Պէյրութ ու 
Կիպրոսի իրականութիւնները։ Իսկ այդ իրա-
կանութիւններուն մէջ կային նաեւ ազգային 
մտահոգութիւնները եւ մարտահրաւէրները։ 
Եւ ազգային նիւթերուն մէջէն կը տեսնէի Պրն. 
Սերոբեանին ապրած փորձը եւ այդ փորձին 
մէջէն իր ձեռք ձգած հաւատարմութիւնը։ Եթէ 
մէկ կողմէ կային ուրախ նիւթերը, բայց նաեւ 
տխուրը։ Յաջող օրերու տրամադրութիննե-
րէն մինչեւ ձախողը։ Դժուար թէ դիւրին։ 
Վերջապէս, հայկական կեանքեր են, չէ՞։ Ու 
տակաւին սփիւռքահայ փորձառութիւններ։ 
Եւ մենք բոլորս ցեղասպանութենէ ճողոպրած 
սերունդներ՝ երկրորդ, երրորդ ու տակաւին 
չորրորդ։ Բայց չէ որ բոլորս ալ կը կռենք ցաւը։ 
Հայու եւ հայկական կեանքին ցաւը։ 
Պրն. Սերոբեանը հայն էր, որ ապրած էր 
ու կ՚ապրէր հայուն ցաւը։ Եւ իր կեանքի 
երկար ճամբան լեցուն էր այդ բոլոր փորձա-
ռութիւններով։ Հայն էր Պրն. Սերոբեանը՝ իր 
ազգային անշեղ նկարագրով եւ գիծով։ Ունէր 
իր ազգային եւ միութենական համոզմունքը 
եւ անոր հետ շինած էր իր ինքնութիւնը։ Բայց 
հայը ու հայութիւնը իրեն համար վեր էին ամէն 
սակարկութենէ։ Համոզուած հայուն ապրելու 
գրաւականով ան իր ու տակաւին ընտանիքի 
կեանքը կերտած էր նոյն այդ տեսլականով։ 
Եւ այդ տեսլականը ապրեցաւ ու ապրեցուց 
մինչեւ վերջ։ 
Մեր բարեկամութիւնը ջերմ էր եւ մօտիկ։ Եւ այդ 
ջերմութեան ու մօտիկութեան մէջէն չուզեցի 
զինք Ռաֆֆի կոչել։ Պահեցի Պրն. Սերոբեանը։ 
Եւ կը զգայի, թէ իւրաքանչիւր Պրն. Սերոբեան 

Հայկական Կեանք Մը
ըսելուս հետ մեր բարեկամութեան կամուրջը 
աւելիով կ՚ամրանար եւ կ՚ուժեղանար եւ այդ 
բարեկամութեան հոգին աւելի կ՚ապրէր։ Եւ այս 
իրականութիւնները մեր հաղորդակցութիւնը 
աւելի կ՚ամրապնդէին ու կը դարձնէին հաճելի, 
մտերմիկ եւ յատուկ։ 
Կիրակի, 17 Մայիսին, Պրն. Սերոբեանին 
սիրտը կեցաւ բաբախելէ։ Բայց այդ իր միայն 
ֆիզիքական սիրտն էր։ Կար ու կը մնար իր 
հոգեկան սիրտը։ Այն հոգեկան սիրտը, որ 
շինած էր Պրն. Սերոբեանի հայկական կեանքը։ 
Իսկ Հայկական կեա՞նքը։ Հայը հայութեամբ 
եւ հայկականօրէն ապրելու իրականութեան 
մէջն է։
Պրն. Սերոբեան շինեց բայց նաեւ ապրեցաւ 
հայկական կեանք մը։ Եւ հայկականը իր 
ամբողջութեանը մէջ։ Հայկականը իր քրիստո-
նէական հաւատքով՝ հայուն եւ Հայաստանի 
ու ազգային ինքնութեամբ ու տակաւին 
դաստիարակութեամբ։ Եւ իր հայկական 
կեանքը ու անոր դաստիարակութիւնը 
կը շարունակուի այսօր իր զաւակներուն 
կեանքերուն եւ  անոնց ընձեռնած ազգային 
բոլոր գործունէութիւններուն մէջէն։
Պրն. Սերոբեան ապրեցաւ հայկական կեանք 
մը։ Իսկ ես ալ հետը ապրեցայ եւ երկար 
տարիներու վրայ այդ հայկական կեանքին 
բարեկամութիւնը։ Կեանք մը, բարեկամութիւն 
մը, որ չի մեռնիր։ Բայց կ՚ապրի։
Եթէ պիտի կարօտնամ Պրն. Սերոբեանին հետ 
իմ բարեկամութիւնը, բայց կայ ինծի համար 
ապրող եւ ապրեցնող մէկ լաւ յիշատակ՝ 
Պրն. Սերոբեանին հետ մեր բարեկամութեան 
յիշատակը։ Հայկական կեանքը։ Եւ հայկական 
կեանքեր կերտելով է, որ հայը կը շարունակէ 
ապրիլ։
Յարգանք Պրն. Սերոբեանին ապրած 
հայկական կեանքին։ Հայկական կեանք մը, 
որ կ՚ապրի եւ կ՚ապրեցնէ։ Եւ որ նաեւ կը 
շարունակուի։     

Նոր Հրատարակութիւն

Արամ Ա. Կաթողիկոսի «The Armenian Church» Գիրքը 
Լոյս Տեսաւ Արաբերէն Թարգմանութեամբ

Վերջին տարիներուն հանրութեան տրա-
մադրութեան տակ կը գտնուի դիւրին 
ընթեռնելի, պարզ լեզուով ու ամփոփ, եւ 

յատկապէս երիտասարդութեան դիւրամատչելի, 
սակայն միաժամանակ համապարփակ կերպով 
գրուած հայ եկեղեցւոյ պատմութիւնը` շնորհիւ 
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին: Անիկա գրուած 
է անգլերէնով` «The Armenian Church» խորագիրով 
եւ ցարդ թարգմանուած է երեք լեզուներու` 
ֆրանսերէնի, ռուսերէնի եւ պարսկերէնի: Այս 
մասին կը հաղորդեն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութենէն։
Վերջերս վեհափառ հայրապետին վերոյիշեալ 
գիրքին արաբերէն թարգմանութիւնը եւս 
հրատարակուեցաւ Անթիլիասի մայրավանքի 
տպարանէն, եւ այսպիսով գիրքը տրամադրելի 
է 5 լեզուներով (անգլերէն, ֆրանսերէն, արա-
բերէն, ռուսերէն եւ պարսկերէն): Թարգմանա-

կան ամբողջական 
ու աստուածաբանա-
կան բառամթերքով 
լի մասնագիտական 
ա շ խ ա տ ո ւ թ ի ւ ն ը 
կատարած է Հալէպի 
ազգայիններէն դոկտ. 
Հուրի Ազէզեան:
Այս առիթով նաեւ 
յայտնենք, որ հայրա-
պետին գիրքին գեր-
մաներէն ու յունարէն 
թարգմանութիւննե-
րը պատրաստ են եւ 
շուտով լոյս պիտի 
տեսնեն:
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Լիբանանի Հայ Համայնքի Ընկերային Ծառայողներու 
Միութեան ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ Յատուկ Դաստիարակութեան 
Կեդրոնի Վարչութիւնն ու Տնօրէնութիւնը սոյն սեղմ 

տողերուն մէջ կու գան իրենց սրտագին երախտա-
գիտութիւնը յայտնելու՝

Տիար Երջօ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆին
Մայիս 2020-ի ընթացքին,Կեդրոնիս կատարած իր  սրտաբուխ հայրական 
խնամատարական նուիրատուութեան համար:
Պրն. Սամուէլեան մօտէն կը հետեւի Կեդրոնիս արձանագրած զարգա-
ցումներուն եւ յատուկ սէր ու գուրգուրանք կը տածէ անոր սաներուն, 
անոնց ընտանիքներուն, ուսուցչակազմին  եւ տնօրէնութեան հանդէպ:

Զուարթնոց Կեդրոնի Վարչութիւն եւ Տնօրէնութիւն

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Լրատուութեան Գործընկեր

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Տիկ. Երանուհի Գայսէրլեանի մահուան տխուր առիթով,  Ընկ. Յակոբ 
եւ Տիկ. Անի Գասարճեաններ, իրենց խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնեն հանգուցեալին դստեր՝  վաստակաշատ կրթական մշակ՝ 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի երախտաւոր նախկին 
տնօրէնուհի Օրդ. Ազատուհի Գայսէրլեանին, ինչպէս նաեւ հանգուցեալին 
հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն եւ առ այդ կը 
նուիրեն.
«Քորոնա»-ի Ճգնաժամային Շտապի Ֆոնտին     100,000 լ.ո.
Վահան Թէքէեան Վարժարանին            100,000 լ.ո.
«Զարթօնք» օրաթերթին        100,000 լ.ո.

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Տիկ. Երանուհի Գայսէրլեանի մահուան տխուր առիթով, Տիար Սեւակ 
եւ Ընկ.հի Անի Լաչինեան-Մակարեաններ, իրենց խորազգաց 
ցաւակցութիւնները կը յայտնեն հանգուցեալին դստեր՝  վաստակաշատ 
կրթական մշակ՝ Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի երախտաւոր 
նախկին տնօրէնուհի Օրդ. Ազատուհի Գայսէրլեանին, ինչպէս նաեւ 
հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն եւ 
առ այդ կը նուիրեն.
Վահան Թէքէեան Վարժարանին       200,000 լ.ո.

Ազգային Առաջնորդարան

Ընդառաջելով Ազգային Առաջնորդարանի կոչին, մեր բարերարները 
շարունակեցին նիւթապէս եւ բարոյապէս զօրակցիլ լիբանանահայ 
կարիքաւորներուն՝ ամբողջացնելով 2000 սնտուկ սննթամթերքի 
պահանջուած գումարը։ 
Արդէն իսկ յառաջիկային ընթացք պիտի առնէ երկրորդ հանգրուանը՝ 
յաւելեալ 2000 սնտուկ սննթամթերք տրամադրելով կարիքաւորներուն։

Առ այդ, կատարուեցան հետեւեալ նոր նուիրատուութիւնները.
Տէր եւ Տիկին Հրայր եւ Միրնա Սարգիսեան             20,000,000 լ.ո.
Մի ոմն        5,000,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Մհեր Ադամեան               3,000,000 լ.ո.
Կէօզէօպէօյիւքեան ընտանիք               3,000,000 լ.ո.
Օրդ. Մարալ Անթոյեան    2,000,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Լուսարարեան              2,000,000 լ.ո.
Մի ոմն       1,500,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Կարպիս Շեքերճեան   1,500,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Արամ Մալեան    1,500,000 լ.ո.
Տիկին Հուրի Տէր Սարգիսեան   1,000,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Հրայր եւ Թալին Խաչատուրեան 1,000,000 լ.ո.
Յակոբեան ընտանիք                 1,000,000 լ.ո.
Տիար Ճորճ Պուչիքեան    1,000,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Սարգիս Պուտագեան   1,000,000 լ.ո.
Տիար Վաչէ Տէկիրմէնճեան    1,000,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Ռեմոն եւ Մարիա Տէկիրմէնճեան 1,000,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Սերոբ Գիզիրեան   1,000,000 լ.ո.
Տիար Կարապետ Պապայիկեան   1,000,000 լ.ո.
Տիար Փոլ Թորոսեան        750,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Վրէժ Սապունճեան      500,000 լ.ո.
Մի ոմն, Գանատա        500,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Կարպիս Պչաքճեան      500,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Գառնիկ Սեֆերեան      500,000 լ.ո.
Մի ոմն          500,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Աբգար Առաքելեան      500,000 լ.ո.
Մի ոմն               500,000 լ.ո.
Տիար Վարդան Գազանճեան                  200,000 լ.ո.
Տիար Յովսէփ Արթիեան                  150,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Տէր Ղուկասեան      100,000 լ.ո.
Օրդ. Մարիա Եագուպեան                  100,000 լ.ո.

Արեւմտեան Ամերիկայի հայոց թեմ      25,000 ա.տ.
Տէր եւ Տիկին Հայկ եւ Սօսի Վարդապետեան               10,000 ա.տ.
Տէր եւ Տիկին Սարգիս եւ Սալբի Սիմիթեան                 3,000 ա.տ.
Տէր եւ Տիկին Վահան Գասարճեան       2,000 ա.տ.
Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Թալին Գլպաշեան                 1,000 ա.տ.
Տիկին Անահիտ Ամրոյեան            222 ա.տ.
Տէր եւ Տիկին Զաքար եւ Ռոզին Մինասեան                    100 ա.տ.
Տէր եւ Տիկին Դրօ Արթինեան                      100 ա.տ.
Տիկին Անի Ասդուրեան            50 ա.տ.

Այս առիթով, շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր բարերարներուն, 
որոնք դժուարին պայմաններուն մէջ իրենց աջակցութիւնը կը բերեն՝ 
մասնակից դառնալով ընկերային-տնտեսական դժուարութիւններու 
յաղթահարման ճիգերուն։
Լիայոյս ենք, որ այս քաջալերական մթնոլորտը կը շարունակուի, 
եւ մեր բարերարներու մասնակցութեամբ երկրորդ հանգրուանի 
գումարն ալ կ’ապահովուի եւ ծրագիրը կ’իրականանայ։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
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