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Լիբանան Կը Պատրաստուի Երկու Շաբաթով
Եւս Երկարաձգել Իր Նախազգուշական
Սահմանափակումները
Այսօրուայ իր նիստին կառավարութիւնը կը պատրաստուի
անգամի մը համար եւս
երկու շաբաթով երկարաձգել
նախազգուշական արգելափակումներու ժամկէտը քորոնա
ժահրէն վերջնականապէս ազատուելու միտումով:
Ինչ այդ Նախագահ Միշէլ Աուն
մերժեց այն բոլոր մեղադրանքները, որոնք ուղղուած էին իրեն
վերջին օրերուն: Աունի այս կեցուածքը եկաւ Մուսթաքպալ պլոքի իր դէմ
արձակուած կեցուածքէն ետք, որուն մէջ անոնք նախագահը մեղադրեցին
կառավարութեան իրաւասութիւններուն մէջ միջամուխ ըլլալու մեղադրանքով,
բան մը, որ կը հակասէ Թաէֆի համաձայնագիրը:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Նիւ Եորքի Մէջ Մէկ Շաբաթով
«Պարէտային Ժամ» Յայտարարուած Է
ԱՄՆ Նիւ Եորք քաղաքին մէջ երէկ երեկոյեան մեկնարկած պարէտային
ժամը պիտի շարունակուի մինչեւ շաբթուայ վերջ: CNN-ի փոխանցմամբ՝
այս մասին յայտարարած է Նիւ Եորքի քաղաքապետ Պիլ տե Պլազիոն:
Պարէտային ժամ սահմանուած է ամէն օր 20:00-էն մինչեւ 05:00-ը: «Մենք
չենք հանդուրժեր որեւէ բռնութիւն: Մենք չենք հանդուրժեր ոստիկաններու նկատմամբ յարձակումները: Մենք չենք հանդուրժեր ատելութեան
սերմանումը»,- ըսած է Պլազիոն:
Յիշեցնենք, որ ԱՄՆ շարք մը քաղաքներու մէջ պարէտային ժամ սահմանուած
է՝ պայմանաւորուած սեւամորթ Ճորճ Ֆլոյտի սպանութենէն ետք փողոց
դուրս եկած ցուցարարներու բազմութեամբ, որոնք նաեւ անկարգութիւններ
եւ աւերածութիւններ կ’իրականացնեն փողոցներուն մէջ:
Ճորճ Ֆլոյտ անունով սեւամորթ տղամարդը ձերբակալութեան ժամանակ
խեղդամահ ըրած է Մինեապոլիսի
ոստիկանութեան նախկին սպայ Տերեք
Չաուվինը, որ այժմ ձերբակալուած է:
Հազարաւոր ցուցարարներ տարբեր
քաղաքներու մէջ կը պահանջեն խստագոյնս պատժել Չաուվինը:

515 Նոր Վարակակիրներ. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ
10524-ի
Հայաստանի մէջ, 3 յունիսին, ժամը 11:00-ի
դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր
10524 դէպք, որոնցմէ 3454 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 6841 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 61
650 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 515 նոր դէպք եւ 27 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 12 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 170):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 82, 64, 86, 79, 54, 68, 83 տարեկան տղամարդիկ եւ
64, 85, 46, 79, 62 տարեկան կանայք։

«Հիւանդանոցներուն Մէջ Արդէն Տեղերը
Կը Սպառին» Փաշինեան Կը Շարունակէ
Ահազանգել
«Աշխարհի մէջ չկայ որեւէ ուժային
կառոյց, վարչական համակարգ, որ
այս մասշտապի հարցը կարենայ
լուծել»,- «Քորոնա» ժահրի մեծ
թիւով նոր դէպքերու վերաբերեալ
ֆէյսպուքեան ուղիղ եթերի ժամանակ ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը:
«Ես վերջին օրերուն շատ դաժան
խօսակցութիւն ունեցած են ե՛ւ ոստիկանութեան պետի, ե՛ւ ԱԱԾ տնօրէնի
հետ՝ առաջին հերթին հարցի մաշտապը եւ իրավիճակը ճիշդ չներկայացնելու
համար: Որովհետեւ այն ինչ ես տեսայ ձեր օգնութեամբ ուղղակի աղէտ
է: Ուժային կառոյցը ժամացոյցի նման աշխատի այս խնդիրը չի կրնար
կարգաւորել: Ես կ’ուզեմ՝ մենք սա արձանագրենք: Հարցը պատասխանատուի
մէջ չէ, ես եմ պատասխանատու, բայց ատկէ բան կը փոխուի՞ մահացողներու
հարազատներուն համար»,- նշած է Փաշինեանը:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար. Էջ
Էջ
02
Էջ 02
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,532,164 (838.0/1 Շար.
միլիոն),
մահացած են 385,404 (49.4/1 միլիոն), բուժուած են 3,110,680 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,256, մահացածներ` 27, բուժուած` 724
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 10,524, մահացածներ` 170, բուժուած` 3,454
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 90,882 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,545
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Յառաջիկայ Կիրակիէն Սկսեալ Մեր Ժողովուրդը Կրնայ
Մասնակցիլ Եկեղեցական Արարողութիւններուն Թէ՛
Անթիլիասի Մայրավանքէն Եւ Թէ Մեր Թեմերէն Ներս
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
թեմերուն ուղղած իր շրջաբերական նամակով առաջնորդ սրբազաններուն ու Ազգային Իշխանութեանց թելադրեց, որ յառաջիկայ Կիրակի, 7 Յունիսէն
սկսեալ, մեր եկեղեցիները
պատրաստ պէտք է ըլլան ընդունելու մեր հաւատացեալները
եւ մասնակից դառնալու Սուրբ
եւ Անմահ Պատարագին եւ
ընդհանրապէս եկեղեցական
արարողութիւններուն:
Արդարեւ, համաճարակին ստեղծած պայմաններուն հետեւանքով
եւ մեր ժողովուրդի զաւակները
համաճարակի վտանգէն հեռու
պահելու նախանձախնդրութենէն մեկնելով, անցնող շուրջ
երեք ամիսներու ընթացքին եկեղեցական արարողութիւնները
առցանց կերպով կատարուած
էին: Այս օրերուն, նկատի ունենալով զանազան երկիրներէ
ներս պետական կառոյցներուն
կողմէ կատարուած թելադրութիւններուն, յարմար կը նկատենք, որ մեր եկեղեցիները
սկսին ընդունիլ մեր ժողովուրդի
զաւակները: Թեմերուն ուղղուած
վերոյիշեալ շրջաբերականին մէջ
Նորին Սրբութիւնը թելադրեց
հետեւեալները.1) Մեր ծխային եկեղեցիները
հաւատացեալները ընդունին՝
միշտ նկատի ունենալով տեղական
պայմանները եւ եկեղեցիներու
ֆիզիքական կարելիութիւնը:
2) Հաւատացեալները պարտին
միշտ դիմակ գործածել եկեղեցիէն ներս եւ պահել պահանջուած

ֆիզիքական հեռաւորութիւնը։
3) «Ողջոյն»ի ժամանակ պատարագիչը Ս. Խորանին եւ կամ ատեանի
երիցագոյն հոգեւորականը ժողովուրդը կ՚օրհնէ «Ողջոյն»ը փոխանցելով. իսկ հաւատացեալները, իրենց
կարգին, զիրար կ՚ողջունեն՝ միշտ
նոյն հեռաւորութիւնը պահելով:
4) Ս. Հաղորդութիւն պիտի տրուի
մեր հաւատացեալներուն. սակայն,
մինչեւ Ս. Հաղորդութիւն տալու եւ
առնելու մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան վերահաստատումը, պատարագիչ հոգեւորականին կողմէ
Ս. Հաղորդութիւնը պիտի դրուի
հաւատացեալի ձեռքին վրայ, ինչպէս
աւանդաբար կը կատարուի մաս
բաշխելու պարագային:
5) Անհրաժեշտ է, որ նախազգուշական բոլոր միջոցները յարգուին
մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն կողմէ, ինչպէս եկեղեցիէն,

նոյնպէս մեր ընտանիքներէն, մեր
կառոյցներէն, մեր համայնքներէն
ներս եւ ամէ՛ն տեղ:
Իր շրջաբերական նամակին
մէջ Վեհափառ Հայրապետը կը
յիշեցնէ, թէ «իւրաքանչիւր հայու
ֆիզիքական ապահովութիւնն
ու առողջութիւնը մեր եկեղեցւոյ
ու ազգին համար էական են:
Հետեւաբար, դիմակ կրելով, ֆիզիքական հեռաւորութիւն պահելով, ձեռք լուալով եւ մեծաթիւ
հաւաքներէ խուսափելով առաջքը
առած կ՚ըլլանք առողջական
դժուարութիւններու թէ՛ մեր անձին
եւ թէ մեր ընտանիքին ու մեր
նմաններուն նկատմամբ»:
Կը թելադրենք նաեւ, որ այս գծով
Կաթողիկոսարանի CILICIA TV-ին
կողմէ պատրաստուած
տեսերիզի ցուցմունքներուն հետեւիք:
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«Հիւանդանոցներուն Մէջ Արդէն Տեղերը
Կը Սպառին» Փաշինեան Կը Շարունակէ Ահազանգել
Սկիզբը Էջ 01
«Դպրոցներուն մէջ ի՞նչ կը կատարուի, դրամատուներու, շուկաներու, «Հայփոսթ»ի, Արարատեան մաքսատան մէջ»,- ըսած
է վարչապետը՝ ընդգծելով, որ
կառավարութիւնը առանձին ի
վիճակի չէ լուծելու այդ խնդիրը, եթէ
հասարակութեան մէջ իւրաքանչիւրը
այն իրենը չհամարէ:
«Հիւանդանոցներուն մէջ տեղերը

կը սպառին, սիրելի՛ հայրենակիցներ,
արդէն պիտի սպառին, որովհետեւ այս
ընթացքը մէկ օրուան մէջ հնարաւոր
չէ կանգնեցնել, եւ ես համոզուած եմ,
որ եթէ պահէինք այն կանոնները,
որ պէտք է պահէինք, 95 տոկոսով
պակաս ցուցանիշ կ’ունենայինք:
Պէտք է ամէն մէկս մեր սխալը
ընդունինք եւ մէկ քայլ ետ ընենք
այս անդունդ տանող ճանապարհէն:
Սա է իմ ուղերձը»,- ըսած է ան՝ նշելով, որ այդ չի նշանակեր, որ ոստի-

կանութիւնը պէտք է իր զգօնութիւնը
թոյլցնի:
«Ես հնարաւորութիւն կը տեսնեմ,
որ մենք ի վերջոյ փոխենք
մեր վերաբերմունքը մենք մեր
նկատմամբ, կանոնի նկատմամբ,
օրէնքի նկատմամբ, դիմացինի
անվտանգութեան նկատմամբ:
Սա մեր ընդհանուր խնդիրն է, եւ
պէտք է իրար հետ լուծենք այս
խնդիրը»,- եզրափակած է Նիկոլ
Փաշինեանը:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Գալուստ Խանենց

Գալուստ Խանենց (Լեւոն Խանեան,
25 Յունուար 1910, Թեհրան - 4
Յունիս 1998, Թեհրան), իրանահայ
գրող։
Նախնական ու միջնակարգ կրթութիւնը ստացած է Ֆրանսական ու
պարսկական վարժարաններու
մէջ։ 1928-էն սկսեալ իրանահայ եւ
արտասահման պարբերակներուն
հետ աշխատակցած է՝ ինքնագիր
քերթողներու գործերէն թարգմանութիւններով։
1957-1974 անջատ ութ հատորներով հրատարակուած են իր
բանաստեղծութունները՝ «Ամբողջ
Սրտով» (1957), «Հրաշալի Զօրութիւն» «1972), «Բարեւ Քեզ,
Մարդ» (1974), «Հայ Ժողովրդի
Վերածնունդը»։ Պարսկերէնի
թարգմանուած են՝ «Հրաշալի
Զօրութիւն» եւ «Բարեւ Քեզ
Մարդ» հատորները:
Իմաստասիրական հակումնե-րու
տրամադիր, լեզուական-արտայայտչական ժուժկալութեամբ
ուշագրաւ՝ իր բանաստեղծութիւնները մարդկայնական խորք
եւ շունչ ունին, կը բարձրանան
ընթացքէն վեր եւ երբեմն կը
հասնին թելադրական ներուժութեան։
Գալուստ Խանենց, իրանահայ
կեանքի 1920-1980 վաթսունամեայ տեւողութեան մէջ՝ քերթողական, թէ՝ արձակ գրական
ստեղծագործութիւններու
հասարակաց լարը բնութիւնն
է, սէրը, ազգային թախիծը եւ
գաւառիկ հայրենասիրութիւնը։
Տասնամեակները ոչինչ փոխած
են ապրումի, մտածման, զգացական թէ իմաստասիրական
այն մտածումներուն մէջ, որոնք
կ՝առնչուին մարդուն կեանքին,
եւ առնուազն իրենց արտայայտութեան ձեւին հետ որոշ
անձնատպութիւն կը բերեն։ Քիչ
անուններ կան, որոնք յանդգնութիւնն ունեցած են կամ ունին
թանձր ռոմանթիզմի խոզակը
պատռելու եւ խորքի թէ՛ ձեւի
ինքնութեամբ մը՝ հասնելու
բանաստեղծական որակի:

03

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 04.06.2020

Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի

«Ազգապատում» Երկին Շարունակութիւնը
Ի Յուշ Մեծ Պատմաբանին
(1841-1918)

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Ծրագիրը

Շարունակելու համար մեծանուն
Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի
մեծարժէք «Ազգապատում» երկը,
հաւատք եւ յարատեւ աշխատանք կը
պահանջէր, որուն ձեռնարկեցի որպէս
երախտարժան աշխատանքս ի յիշատակ
մեծ հեղինակին, որուն երեք հատորները
հասցուցեր էր մինչեւ 1910 թուական։
Շարունակող մը չկար, ես ալ չկայի մինչեւ
որոշեցի ձեռնարկել զայն եւ կարծեմ
յաջողեցայ, հակառակ ինձմէ շատ
աւելի երեց բարձրաստիճան հոգեւորականներուն «անկարելի» նկատած
փորձին։
Իմ աշխատանքը եղաւ երեք ստուար
հատորներով, հրատարակուած Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի հովանաւորութեամբ 1995, 1997, 2003 թուականներուն, միասնաբար ներկայացնելով Օրմանեանի երկին Չորրորդ Հատորը, ուղղակի շարունակելով եւ ընդգրկելով 20-րդ
դարու լրիւ պատմութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ եւ ազգին, հետեւելով Օրմանեանի
ծրագրին, մեթոտին եւ ծաւալին։ Օրմանեան Պատրիարք վախճանեցաւ 1918
թուին, որուն յիշատակին կ՛ընծայեմ սոյն գրախօսականը։
Ծրագիրը համընդհանուր եւ մանրամասնեալ ըլլալուն համար անհրաժեշտ
էր լայնածաւալ աղբիւրներու օգտագործումը, միշտ ի մտի ունենալով աշխատանքի տարածքին սահմանը, չկորսնցնելու համար նպատակադրեալ ծրագրին
կեդրոնական կորիզը։ Անշուշտ միակ հեղինակի մը վրայ մնալով ամբողջ
գործին ծանրութիւնը, դժուարութիւններ եւ օրհնութիւններ միանգամայն
զիրար լրացուցին քննարկումներուս ընթացքին։ Բարեբախտաբար անձնական գրադարանս ճոխ էր եւ հիմնական աղբիւրները երբ կը ձեռնէի, ուրիշներ
գրադարակներէս լեզու կ՛ելլէին։ Մէկը միւսին վկայակոչելով հիմնական գործը
կարողացայ ծրագրել։
Անշուշտ, խնդրանքիս վրայ պակսած աղբիւրներ եւ մանաւանդ յատուկ
վաւերագիրներ հոգեւորական հայրեր ուղարկեցին՝ գլխաւորութեամբ
Գարեգին Արքեպիսկոպոս Ներսիսեանի, Արարատեան Թեմի Փոխանորդին
եւ այժմու Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կարեւորագոյն վաւերագիրները
օգտագործեցի Հայաստանի Հանրապետութեան անկախացումէն ետք
այժմ հանգուցեալ Սանդրո Բեհբուդեանի խմբագրութեամբ Երեւան
հրատարակուած մեծածաւալ հատորներէն՝ իւրաքանչիւր Կաթողիկոսի
լիակատար արխիւներով։

Գիրք Ա. (1900-1930)

Աշխատանքիս առաջին հատորը (1995) կը
բովանդակէ մեր մօտաւոր անցեալի Հայ
Եկեղեցւոյ եւ ազգին երեսնամեայ դժուար
եւ դժբախտ պատմութիւնը՝ 1900-1930,
գլխակարգութեանը ներքեւ Տ.Տ. Մատթէոս
Բ. Իզմիրլեան եւ Տ.Տ. Գէորգ Ե. Սուրէնեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներու։ Համաշխարհային Ա պատերազմի,
Օսմանեան Թուրքիոյ Հայոց վրայ գործադրած
ցեղասպանութեան, Ատանայի ջարդին, եւ
ապա Խորհրդային Միութեան անտանելի
առաջին տասնամեակի ընթացքը առաջին
գիրքիս լրիւ բովանդակութիւնը կազմեցին,
որոնց հետեւանքը պիտի ըլլար, եւ սակայն
չեղաւ, բնաջնջումը հայ ժողովուրդին, Հայ
Եկեղեցւոյ նուիրապետական կեդրոններուն, Թուրքիոյ Պատրիարքութեան, Սիսի Կաթողիկոսութեան եւ Արմաշու
Դպրեվանքին քայքայումն իրենց անհաշուելի հետեւանքներով, հարիւրաւոր

վանքերու եւ եկեղեցիներու բռնագրաւումներով եւ մտաւորական փաղանգին
եւ եկեղեցականութեան նահատակութեամբ։ Այս բոլորը ներքին մանրամասնութեամբ գրուած են հատորին մէջ։
1918 թուի զինադադարէն ետք եւ Սարդարապատի մարտի յաղթանակով
Հայաստանի առաջին Հանրապետութիւնը հռչակուեցաւ կարճ ժամանակի մը
համար։ Երկու տարին չլրացուցած, Սովետական համայնավար պետութիւնը
իր թաթը տարածեց Կովկասի վրայ եւս, ու Հայաստան դարձաւ ենթակայ 15
Հանրապետութիւններէն մին։ Թուրքիոյ կործանարար եւ Սովետներու բռնի
եւ անկրօն տիրապետութիւնները հաւասարապէս ճակատագրական եղան
Հայաստանի եւ Հայ Եկեղեցւոյ համար։
Այս բոլորը համադրելու համար անկախ ու վստահելի աղբիւրներու կարիքը ունէի առաջին գիրքիս պատրաստութեան համար։ Բարեբախտաբար
եղեռնէն ազատած Արմաշական մեծ հոգեւորականներ իրենց յուշերը
հրատարակեցին, ինչպէս, Դուրեան Պատրիարք, Զաւէն Պատրիարք,
Թորգոմ Պատրիարք, Բաբգէն Կիւլէսէրեան Կաթողիկոս, Գրիգորիս եւ Ղեւոնդ
Արքեպիսկոպոսներ, եւ նաեւ յայտնի մտաւորականներ Վահան Թէքէեան եւ
Արշակ Ալպօյաճեան։ Անոնց հայթայթած տեղեկութիւնները գերազանց եւ
վաւերական ըլլալով հիմնական տեղիքը հայթայթեցին իմ աշխատութեան։
Նոյն հատորը արձագանքը կը հանդիսանայ Հայ Եկեղեցւոյ վերականգնումին
ո՛չ անպայման Մայր Աթոռէն սկսեալ, որ տառապեցաւ Սովետական Միութեան լուծին ներքեւ առաջին երեք տասնամեակներուն, այլ Երուսաղէմէն
եւ Կիլիկիոյ Աթոռին նորահաստատ կայքէն ու արտասահմանեան թեմերէն,
ուր Եղիշէ Պատրիարք Դուրեան, Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան,
Սահակ Բ Խապայեան ու Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսներ ճշմարիտ
հերոսները եղան այդ վերականգնումին՝ ամենադժուարին պայմաններու
տակ։ Նախ ՍԻՈՆ եւ ապա ՀԱՍԿ ամսագիրները բերանախօսը եղան Մայր
Աթոռին, առաջինը Երուսաղէմէն եւ երկրորդը Անթիլիասէն, մինչ Մայր
Աթոռի ԱՐԱՐԱՏ ամսագիրը դադրած էր գոյատեւելէ առժամապէս։

Գիրք Բ. (1930-1955)

«Ազգապատում»ի երկրորդ գիրքս 25-ամեայ շրջանը կ՛ընդգրկէ երկու
Հայրապետներու՝ Տ.Տ. Խորէն Ա. Մուրատբեկեան եւ Տ.Տ. Գէորգ Զ.
Չորեքճեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսներու գլխակարգութեան ներքեւ։
Յայտնապէս երկու ճիւղերու վրայ պիտի տարարծէի ուսումնասիրութիւնս՝ Հայ
Եկեղեցին Սովետներու իշխանութեան տակ, եւ ապա Հայ Եկեղեցին սփիւռքի
մէջ։ Առաջին պարագային սովետական անճիշդ եւ հակակրօն աղբիւրներ
մեծագոյն մասամբ աննկատ պիտի ձգէի որպէս «սխալ դեղագիրներ», ու
հետեւէի սփիւռքահայ եկեղեցական կեդրոններուն եւ հայ մամուլին տարածած տեղեկութեանց որոնք Արմաշական ականատես հոգեւորականներու
վկայութիւններով հաստատուած էին։ Մեր ազգն ու եկեղեցին երախտապարտ
մնացին յատկապէս երբ 1991 թուականէն ետք արգիլեալ եւ թաքնուած բոլոր
վաւերագիրները երեւան հանուեցան Սանդրո Բեհբուդեանի համբերատար
աշխատանքով ինչպէս յիշած եմ գրութեանս սկիզբը։
Տաժանելի շրջանի զոյգ Հայրապետները, Խորէն Ա. Մուրատբեկեան եւ
Գէորգ Զ. Չորեքճեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսները, եղան 20-րդ դարու
իսկական հերոս «սուրբ»երը մեր եկեղեցւոյ որոնք պահպանեցին սոսկ
գոյութիւնը Մայր Աթոռին, առաջինը իր կեանքի գինով եւ երկրորդը՝ իր
յայտնի դիւանագիտութեամբ։ Գէորգ Զ. այլընտրանք չունենալով լեզու պիտի
գտնէր բռնակալ Ստալինի հետ, եւ յանդուգն ու արտակարգ քայլ մը առնելով
արտասահմանէն հանգանակութիւն կատարելով Կարմիր Բանակին նեցուկ
պիտի կանգնէր 22 հրասայլեր նուիրելով Բ. աշխարհամարտի տարիներուն։
Կաթողիկոսը, տակաւին Տեղակալն էր Մայր Աթոռին երբ անձամբ Ստալինի
հետ տեսակցեցաւ Կրեմլինի մէջ, անկարելին կարելի դարձնելով իր «տասնաբանեայ» պահանջները մատուցելով եւ գրեթէ բոլորին համար հաւանութիւն
ստացանալով, ներառեալ վանքապատկան համալիրի որոշ հողամասերը։
Ազգային-եկեղեցական Ժողովը գումարուեցաւ 1945-ի Յունիս 16-ին,
Տեղակալը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս ընտրուեցաւ ու գահակալեց որպէս
Գէորգ Զ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս։ «Էջմիածին» ամսագիրը շուտով
լոյս տեսաւ, եւ Հոգեւոր Ճեմարանը իր դռները բացաւ, Էջմիածնի շրջանի
Գայիանէի, Հռիփսիմէի եւ Շողակաթի, ինչպէս նաեւ Խոր Վիրապի վանքերը
վերադարձան Մայր Աթոռի խնամքին։ Ահա «հրասայլերու» դիւանագիտական
լեզուն։

Գիրք Գ (1955-1995)

«Ազգապատում»ի եզրափակիչ երրորդ գիրքը նորընտիր Հայրապետ Տ.Տ.
Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալութեան քառասնամեայ
շրջանը ընդգրկեց։ Հայրապետը ամենալուրջ քայլերով, գիտակից, բարձր
դիւանագիտութեամբ, համբերատար եւ լաւատես իրագործումներով
կատարեց իր պարտքը, երբ արդէն մեռած էր Ստալին եւ սկսած էր աւելի
հանդուրժելի տարիներու շրջանը։
Շար. Էջ 06
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Սփիւռքահայերուն Մասնակցութիւնը՝ Երկրորդ Աշխարհամարտին
ԱնՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Այս տարի կը նշուի Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի՝
Բ. Աշխարհամարտի աւարտին
75-ամեակը:
Մարդկութեան
ընթացքը այլ հունի մէջ դրած այդ
պատերազմին մէջ ներքաշուած
էին աշխարհի երկիրներուն մեծ
մասը, ահա թէ ինչու պատերազմի
աւարտին 75-ամեակը սկսած են
տօնել բազմաթիւ երկիրներու մէջ,
նկատի ունենալով նաեւ, որ զանազան երկիրներու մէջ պատերազմը
տարբեր թուականներու աւարտած
է: Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմին աւելի քան 30
երկիրներէն 100 միլիոնէ աւելի
մարդու մասնակցութիւնը աննախադէպ էր պատերազմներու
պատմութեան մէջ, աննախադէպ
էր նաեւ զոհերուն թիւը՝ զանազան
հաշուարկներով պատերազմի զոհ
գացած է 50-էն 85 միլիոն մարդ։
Մեծ եղած է նաեւ հայ ժողովուրդի
մասնակցութիւնը: Սովորաբար կը
խօսուի պատերազմին Խորհրդային Միութեան կողմէ հայերու մասնակցութեան մասին:
Ծանօթ են խորհրդահայ հրամանատարներուն եւ զինուորներուն
քաջագործութիւններն ու հերոսութիւնները. պատմութեան դասագիրքերը, հայկական, խորհրդային
գրականութիւնը լեցուն են հայերու մասնակցութեան պատմութիւններով: Հակառակ որ Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմը
Հայաստանի տարածքին չէ եղած,
սակայն աւելի քան 600 հազար
հայ մասնակցութիւն ունեցած
է գրեթէ բոլոր ռազմաճակատներու վրայ: Մասնակից հայերուն
հիմնական մասը Խորհրդային
Հայաստանէն եւ Խորհրդային
Միութեան այլ տարածքներէն էր
եւ վերջին շրջանին սկսած են մեծ
թիւով տեղեկութիւններ ի յայտ
գալ նաեւ Խորհրդային Միութեան
տարածքէն դուրս երկիրներէ հայերու
մասնակցութեան թիւերուն մասին:
Կը յայտարարուին սփիւռքահայերու
անուններ, կը գրուին անոնց մասին
պատմութիւններ եւ այդ պատմութիւններու ընդմէջէն կը տեսնենք,
որ անուրանալի եւ անժխտելի է
սփիւռքահայերու մասնակցութիւնը
Համաշխարհային երկրորդ պատերազմին:
Սփիւռքահայերու եւ Երկրորդ
աշխարհամարտի կապին մասին
զանազան մեկնաբանութիւններ
կան. որոշ պատմաբաններու

հիմնական տեսակէտը այն է,
որ Երկրորդ աշխարհամարտի
տարիներուն սփիւռքահայերու
ճնշող մեծամասնութիւնը իր վերաբերմունքը արտայայտած է Մայր
հայրենիքի շահերէն բխած եւ
ատոր համեմատ համախմբուած է
հակաֆաշական ազգային ճակատի
կազմակերպութիւններու մէջ: Այդ
առումով դեր խաղացած է նաեւ այն,
որ Խորհրդային Հայաստանի խումբ
մը գիտնականներ, արուեստագէտներ, նշանաւոր գործիչներ
դիմում-կոչ հրապարակած եւ զայն
խորագրած են «Արտասահմանեան
երկիրներու բոլոր հայերուն»: Այդ
նամակը տպագրուած է հայկական
«Սովետական Հայաստան» եւ
ռուսական «Փրաւտա» թերթերու
17 օգոստոս 1941-ի թիւերուն մէջ:
Նամակին տակը ստորագրած են
նշանաւոր մարդիկ, որոնցմէ՝ նկարիչ Մարտիրոս Սարեան, գրողներ
Աւետիք Իսահակեան, Դերենիկ
Դեմիրճեան, դերասաններ Վաղարշ
Վաղարշեան, Հայկանոյշ Դանիէլեան,
գիտնական Յովսէփ Օրբելի, գրող
ակադեմիկոս Յակոբ Մանանդեան,
երգահան Արմէն Տիգրանեան եւ շատ
ուրիշներ:
Այդ նամակը մեծ տարածում
գտած է սփիւռքի մէջ, անմիջապէս
ստեղծուած են միութիւններ, կոմիտէներ, որպէսզի ընթացք տան
հայրենիքէն հնչած խնդրանք-կոչին.
հաւատացած ըլլալով, որ Խորհրդային Միութեան յաղթանակը վերածնող
հայ ժողովուրդին եւ Հայաստանի
յարատեւման երաշխիքն է:
Ծանօթ է, որ Էջմիածնի վանքին
սփիւռքահայերու տրամադրած նիւթական հանգանակութիւններուն
շնորհիւ
1944
թուականին
ստեղծուած է «Սասունցի Դաւիթ»
խորհրդային հրասայլային շարասիւնը: Ամենայն Հայոց Գէորգ Զ.
Չէօրեքչեան Կաթողիկոսը յատուկ
կոնդակով դիմած էր սփիւռքի
հայերուն՝ կոչ ուղղելով մասնակցիլ
հրասայլերու շարասիւն ստեղծելու նպատակով կազմակերպուած
հանգանակութեան:
Սփիւռքի
հայկական կազմակերպութիւններուն նախաձեռնութեամբ 7 մարտ
1943-ին Նիւ-Եորքի մէջ տեղի ունեցած է հայկական գաղութի ներկայացուցիչներու հաւաք մը, որուն
ընթացքին ընտրուած է «Սասունցի
Դաւիթ» շարասիւնին համար
միջոցներ հանգանակող կոմիտէ։
«Սասունցի Դաւիթ»ի ստեղծման
համար
հանգականութեան
մասնակցած են նաեւ Հարաւային
Ամերիկայի, Իրանի, Կիպրոսի,

Յորդանանի, Սուրիոյ, Լիբանանի,
Իրաքի, Եթովպիոյ, Եգիպտոսի եւ այլ
երկիրներու հայերը:
Մայր Աթոռի արխիւներուն եւ
Երկրորդ աշխարհամարտի հայկական փաստաթուղթերուն մէջ
առ այսօր կը պահուի ամէն մէկ
երկրէ հաւաքուած գումարին
քանակութիւնը, որ ներդրուած
է շարասիւն կազմելու գործին
մէջ: Հաւաքուած միջոցներով
պատուիրուած է 21 հրասայլ։ 1944ի փետրուարին 119-րդ առանձին
հրասայլային գունդին յանձնուած
այդ հրասայլերուն աշտարակներուն վրայ, հայերէն գլխագիրներով
գրուած է «Սասունցի Դաւիթ»։
Ուքրանական ռազմաճակատին մէջ
մարտ-մայիս ամիսներուն, գունդին
կազմէն ներս, սփիւռքահայերու
հանգանակութեամբ կազմուած
շարասիւնը յարձակողական գործողութիւններ ծաւալած է ընդհուպ
մինչեւ Ռումանիոյ ուղղութեամբ։ 1944
թուականի մայիսին հրասայլային
գունդը, որու կազմին մէջ էր
«Սասունցի Դաւիթ»ը, համալրուած
է «Սասունցի Դաւիթ» անունը կրող
երկրորդ շարասիւնով (22 հրասայլ)։
Շարասիւնը մասնակցած է քանի
մը քաղաքներու ազատագրման եւ
այլ մարտական գործողութիւններու:
23 յուլիս 1944-ի հրամանագրով՝
«Սասունցի Դաւիթ» շարասիւնը
պարգեւատրուած է «Կարմիր դրօշ»
շքանշանով։ Այնուհետեւ շարասիւնը
փոխադրուած է Պանեւեժիսի շրջանը եւ մինչեւ օգոստոս կռուած է
ռազմաճակատի հրամանատար,
բանակի զօրավար Յովհաննէս
Բաղրամեանի ենթակայութեան
տակ։ 1945 թուականին այն գունդը,
որուն կազմին մէջ էր «Սասունցի
Դաւիթ» շարասիւնը, արժանացած
է պահապանի կոչման եւ ստացած
է հրասայլային առանձին գունդի

կարգավիճակ: Սփիւռքահայերու
հանգանակութեամբ կազմուած
այդ շարասիւնին կազմին մէջ
Խորհրդային Միութենէն զանազան ազգերու զինուորներ կային,
այդ կարգին նաեւ՝ հայեր, որոնք
պարգեւներու արժանացած են:
Պատերազմին արտասահմանի մէջ
ապրող հայերու մասնակցութեան
անդրադարձող կարեւոր դրուագ
մըն է իրանահայերու հանգանակած
գումարով «Կեներալ Բաղրամեան»
հրասայլային շարասիւնի կազմաւորումը: Այս շարասիւնը նոյնպէս
յաղթական երթ ունեցած է, իսկ
իրանահայերը զօրավար Բաղրամեանին որպէս պարգեւ ոսկեջրուած
սուր մը ղրկած են, որ կը պահուի
Հայաստանի Պատմութեան թանգարանին մէջ:
Պատերազմին սփիւռքահայերու
մասնակցութեան մասին արժէքաւոր նիւթեր կը պահուին
Հայաստանի արխիւին մէջ, իսկ
Հայաստանի Պաշտպանութեան
նախարարութեան
«Մայր
Հայաստան» ռազմական թանգարանին մէջ հետաքրքրական լուսանկարներ կարելի է տեսնել, ինչպէս
նաեւ հոս անջատ ցուցադրութեամբ
ներկայացուած է Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ մասնակցութիւնը Բ.
Աշխարհամարտին:
Սփիւռքահայերու մասնակցութիւնը ֆաշականութեան դէմ մեր
պատմութեան եւ ընդհանրապէս
համաշխարհային պատմութեան
կարեւոր մասն է: Աւելի քան 50
հազար սփիւռքահայ ընդգրկուած է
բռնատիրութեան դէմ պայքարին մէջ՝
Հակահիթլերեան դաշինքի անդամ
երկիրներու (ԱՄՆ, Մեծն Բրիտանիա,
Ֆրանսա եւ այլն) բանակներուն մէջ:
Շար. Էջ 05
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Սփիւռքահայերուն Մասնակցութիւնը՝ Երկրորդ Աշխարհամարտին
Սկիզբը Էջ 04
Սփիւռքահայութիւնը
գործօն
մասնակցութիւն ունեցած է Եւրոպայի տարածքին հակաֆաշական
դիմադրութեան
շարժումին
ընթացքին: Միայն Ֆրանսայէն ու
Մեծն Բրիտանիայէն (այդ կարգին՝
այդ երկիրներու գաղութներէն) հայերուն մասնակցութիւնը հասած է
մինչեւ 30 հազարի։ ԱՍՆ-ի կողմէ
պատերազմին մասնակցած է 21
հազար հայ: Անոնց մէջ կը նշուին
Վիքթոր Մաղաքեանի, Երուանդ
(Էրնեսթ) Տէրվիշեանի, ամերիկեան
բանակի հրամանատար Ճէք (Սիրակ)
Հանիկեանի, Քըրք Պոլչափի, Սարգիս
Զար-դարեանի եւ շատ-շատերու
անունները:
Գնդապետի տեղակալ Հարբի Սաչակեան եղած է առաջիններէն մէկը,
որ ամերիկեան բանակի լեռնային ջոկատներուն ուսուցանած է
օդագնացութեան մարտավարութիւն, իսկ աւելի ուշ՝ առաջադրուած
ամերիկեան ռազմաօդային ուժերու վարչութեան կազմին մէջ: Շատ
են ամերիկահայերուն անունները,
որոնք ԱՄՆ-ի ազգային կոչումներու արժանացած են: Անոնցմէ
շատեր այդ կոչումին արժանացած
են յետմահու:
ԱՄՆ-ի հերոսի կոչում ստացած է
Երուանդ Տէրվիշեան: «Քոնկրէսի պատուոյ մետայլ» շքանշանով
պատերազմի տարիներուն ԱՄՆ-ի
բանակին մէջ պարգեւատրուած է
ընդամէնը 87 մարդ, որոնցմէ մէկն
ալ Երուանդ Տէրվիշեանը եղած է:
Այդ մէկը ամենաբարձր պարգեւն էր,
որ պատերազմի մասնակցութեան
համար տրուած էր հայու մը:
«Քոնկրէսի պատուոյ շքանշան»էն
զատ Տէրվիշեան պարգեւատրուած
է կարգ մը երկիրներու շքանշաններով՝ լեհական վտարանդի կառավարութեան կողմէ՝ «Պատուոյ
մետայլ»ով, «Պրոնզէ աստղ»ով
եւ իտալական հրամանատարութեան կողմէ՝ «Արծաթեայ խաչ»ով,
«Ռազմական արիութեան խաչ»ով
եւ այլն։ Զօրացրուելով, Տէրվիշեան
զբաղեցուցած է ռազմական բարձր
պաշտօններ, եղած է Ամերիկեան
ազգային լիկէոնի փոխ-հրամանատար, ռազմական պետական
կարեւոր հարցերու խորհրդական:
ԱՄՆ-ի ազգային հերոս Էրնեսթ
Տէրվիշեան մահացած է 1984
թուականին եւ յուղարկաւորուած՝
իր ծննդավայր Ռիչմոնտի յիշատակի պուրակին մէջ: Յառաջիկային
անջատ նիւթով մը կ՚անդրադառնանք
ԱՄՆ-ի Ազգային հերոս ճանչցուած

հայուն:
ԱՄՆ-ի բանակէն պատերազմին
զօրավարներ դարձած են Ճորճ
Մարտիկեան, Հայկ Շեքերճեան եւ
այլք: Յատկանշական է, որ պատերազմին մասնակցած ամերիկահայ
զինուորներուն հիմնական ու զգալի
մասը ԱՄՆ գաղթածներն էին, բայց
կային նաեւ ծագումով ամերիկացի հայեր: Եթէ բազմաթիւ հայեր
պատերազմի դաշտ կը մեկնէին
Խորհրդային Միութեան կազմին
մէջ գտնուած Հայաստան հայրենիքին պատերազմի մէջ ներքաշուած
ըլլալուն համար, ապա մեծ էր թիւը
մանաւանդ ամերիկահայերուն,
որոնք իրենց պարտքը կը մատուցէին ԱՄՆ-ին կամ այն երկրին, ուրկէ
կը զօրակոչուէին: Ամերիկահայերը, օրինակ, պատերազմի երթալով
շնորհակալութիւն կը յայտնէին
Մերձաւոր Արեւելքի նաւամատոյցի
գործունէութեան եւ Կարմիր խաչի
մարդասիրութեան համար՝ Ա.
Աշխարհամարտի տարիներուն, երբ
ԱՄՆ-ի օժանդակութեամբ փրկուեցան հազարաւոր հայեր:
Բ. Աշխարհամարտին ամերիկեան
բանակին կողմէ մասնակցած 21
հազար հայերէն զոհուած է շուրջ 500
հոգի, վիրաւորուած՝ աւելի քան 500
եւ 50 հոգի անյայտ կորսուածներուն
մաս կը կազմէ:
Սուրիոյ բանակէն Բ. Աշխարհամարտին մասնակցած է զօրավար
Արամ Քարամանուկեան, Պուլկարիոյ բանակէն՝ զօրավար Գաբրիէլ
Գաբրիէլեան:
Մեծն Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի
բանակներէն
պատերազմին
մասնակցած հայերուն զգալի մասը
զօրակոչուած էր Եգիպտոսէն,
Սուրիայէն, Լիբանանէն եւ այլ
երկիրներէ: Իր սխրանքով Ֆրանսայի մէջ հռչակուած է գրող, մտաւորական Միսաք Մանուշեանը՝ յետմահու արժանանալով Ֆրանսայի
Դիմադրութեան շարժման հերոսի
կոչումին: Միսաք Մանուշեանի
մասին աշխարհահռչակ հայ երգիչ
Շարլ Ազնաւուր իր «Անցած օրեր»
գիրքին մէջ այսպէս գրած է.
«Նախքան դիմադրութեան հերոս
դառնալը Միսաք Մանուշեան
հայկական
համայնքէն
ներս
յատկապէս ճանչցուած էր իր
բանաստեղծութիւններով: 1944-ին
Մանուշեանն ու իր խումբը ձերբակալուեցան ֆաշական Գերմանիոյ պետական գաղտնի ոստիկանութեան կողմէ: Միսաքին կինը՝
Մելինէն, խուճապահար թաքնուեցաւ մեր տան մէջ: Մենք մտահոգ
կը սպասէինք լուրերու, որոնք

վերջնականօրէն վատ լուրեր եղան,
քանի որ այդ դիմադրականները,
զորս գերմանացիները կ՚անուանէին «ահաբեկիչներ», գնդակահարուեցան»:
1978 թուականին Փարիզի մօտակայքը Մանուշեանի պատուին
դրուած է յուշարձան մը, որուն վրայ
գրուած է. «Փառք անոր, որ զոհուած
է, որպէսզի Ֆրանսան ապրի»։
Պատերազմին աւելի քան 300
հայորդի զոհուած է Յունաստանի դիմադրութեան պայքարին
ընթացքին: Անոնց մէջ էին Անդրանիկ եւ Երուանդ Ղուկասեանները,
Վահրամ Սաքայեանը, Սիլվեսթրօ
Ղալէեանը եւ ուրիշներ: Յունաստանի «Նոր Կեանք» թերթը 1945-ին
կարեւոր տեղեկութիւններ կը
հաղորդէ Յունաստան ներխուժած
գերմանաֆաշական զօրքերուն դէմ
մարտնչած յունահայերուն մասին:
Պուլկարիոյ հայ մասնակիցներէն
ծանօթ է հերոսուհի կուսակցական
Սաշկայի
(Հերմինէ
Ռազկրատլեան) անունը, որուն,
ըստ տեղեկութիւններուն, ֆաշականները տանջամահ ըրած են:
Հարաւ-սլաւիայէն յայտնի է հայ
հերոսուհի կուսակցական Վարդուհի
Սուքիասեանին՝ Սուքիսիչին անունը:
Սփիւռքահայերու մասնակցութեան ամենաշատը անդրադարձած
է սփիւռքահայ մամուլը, որմէ կը
տեղեկանանք, որ հայերը ամենամեծ
մասնակցութիւնը ունեցած են նաեւ
Լեհաստանի,
Չեխոսլովաքիոյ,
Հոլանտայի, Իտալիոյ, Գերմանիոյ
տարածքներուն վրայ մարտնչող
կուսակցական ջոկատներու շարքերուն մէջ:
Բ. Աշխարհամարտին հայերու
մասնակցութեան մասին բազմաթիւ գիրքեր գրուած են: Տիգրան
Դրամփեանի «Ֆրանսահայ համայնավարները դիմադրութեան տարիներուն» (Երեւան, 1967) աշխատութեան մէջ նկարագրուած է
ֆրանսահայերուն մասնակցութիւնը եւ հեղինակը այս գիրքին
համար իբրեւ յառաջաբան ընտրած
է ֆրանսացի ականաւոր գրող Լուի

Արակոնի հետեւեալ խօսքերը. «Հայ
ժողովուրդի տառապանքներուն
նկարագրութեան համար ֆրանսացի
գրողները քիչ թանաք ու թուղթ չեն
վատնած: Բայց հայ ժողովուրդը
թանաքի փոխարէն իր արիւնը
թափած է Ֆրանսայի ազատութեան
համար»:
Երկրորդ աշխարհամարտի աւարտի
75-ամեակին առթիւ՝ յառաջիկային
կ՚անդրադառնանք պատերազմին
մասնակցած սփիւռքահայ քանի մը
նշանաւոր անուններու:

ԴՐՈՒԱԳ ՄԸ

Ամերիկահայ մամուլին մէջ կը
նշմարենք հետեւեալ լուրը, որ
լաւագոյնս կ՚արտացոլացնէ ամերիկահայերուն մասնակցութիւնը
պատերազմին՝ նաեւ թիկունքի
վրայ: Պատերազմի ամենածանր
տարիներուն բազմաթիւ ամերիկահայեր, օժտուած ըլլալով երգելու,
պարելու եւ դերասանական ձիրքերով, կը կազմակերպէին թատերական ներկայացումներ եւ գեղարուեստական ձեռնարկներ, որոնց
ընթացքին հանգանակուած գումարը
կը նուիրաբերէին բարեսիրական
նպատակներու, ինչպէս նաեւ այն
ժամանակ տարածուած երեւոյթի
մը՝ Պատերազմի արժեթուղթերու
գնումին։ Ռազմաճակատը վիրաւորուած, Ֆիլատելֆիայէն կրտսեր
ենթասպայ Ճոն Ֆերեշեթեանը,
ապաքինած եւ հիւանդանոցի ամերիկացի զինուորներուն մասնակցութեամբ ծովուն վրայ կազմակերպած
է առաջին թատերական ներկայացումը։ Այդ ներկայացումին
յաջողութիւնը այնքան մեծ էր, որ
շուտով խումբը «Ծիրանագոյն
սիրտ» միջոցառման ծիրէն ներս 145
ներկայացումներով հանդէս եկած է
ԱՄՆ-ի քսանհինգ նահանգներուն եւ
հիւանդանոցներուն մէջ՝ վիրաւոր
զինուորներուն համար, նոյնպէս
մասնակցած է Պատերազմի արժեթուղթերու վաճառքի երեք մեծ
հանդիսութիւններուն՝ հանգանակելով 2 միլիոն տոլար:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Մամուլի (Մետիաներու) Անկախութիւնը Եւ Բարոյականը (Էթիկա)
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Լ

Գիրք մը լաւ է, եթէ հեղինակը կ’ըսէ այն ամէնը
զոր հարկ է ըսել, եւ կ’ըսէ՝ ինչպէս որ հարկն է:
Արիստոտէլ

աւը եւ օգտակարը հասկնալու եւ սորվելու համար հարկ է երբեմն
անմիջականէն դուրս գալ եւ յաճախել մեծերու դպրոցը:
Կեանքը մեզմով եւ այսօր չէ սկսած: Եթէ մամուլի խորհրդաժողով մը
կազմակերպէինք եւ հրաւիրէինք նաեւ Արիստոտէլը, հեռանալով սովորական
ըմբռնումներէ եւ կարծրատիպերէ, ինչե՜ր կրնայինք սորվիլ:
Մամուլը պէտք է ծառայէ հանրութեան, ոչ անհատներու կամ կազմակերպութիւններու շահերուն: Այդ է իր կոչումը: Ոչ ես, ոչ դուն, ոչ ընտանիքը,
գերդաստանը, հայր եւ որդի եւ պարագայք իւրեանց: Ան բանտարկեալը չէ
ըլլայ կացութիւններու, եւ մանաւանդ՝ դրամագլուխի: Ան գերին պէտք չէ
ըլլայ money speaksի դրամատիրական-քաղաքական տրամաբանութեան:
Հայկական մամուլը,- Հայաստան եւ սփիւռք(ներ),- եթէ ազատագրուի
ուռուցիկ քարոզչութենէ, ամէն տեսակի կողմնապաշտ եւ թեթեւսոլիկ
լրատուութենէ, կը հասնի այլ որակի, եւ ընթերցողը, լսողը եւ դիտողը կը
հասցնէ այլ որակի: Մամուլը,- թերթ եւ հեռատեսիլ,- կ’անբարոյանայ երբ
որպէս նպատակ կ’ընդունի տպուած թուղթի սպառումը կամ ունկնդիրդիտողներու թուաքանակը, audimatը:
Որակը երկու պահանջով կը ներկայանայ. տեղեկութեան ճշգրտութիւն եւ
մեկնաբանութեան առարկայականութիւն մէկ կողմէ, միւս կողմէ՝ հանրային
կեանքի առողջացում եւ բարոյական արժէքներու հպատակութիւն: Այս
պահանջները անշրջանցելի պէտք է ըլլան, մեկնելով այն ըմբռնումէն,
որ լրատուութիւն, մամուլ, թերթ, ձայնասփիւռ եւ հեռատեսիլ հանրային
ծառայութիւն են:
Հարց պէտք է տալ, թէ ի վերջոյ, լրատուամիջոցները, որոնց կը հետեւինք,
որոնցմով կը տեղեկանանք մեր հեռուի եւ մօտի շրջապատին, նկատի
ունենալով նաեւ, որ հեռուի եւ մօտի սահմանները մօտեցած են, կցուած
են, ինչպէ՞ս եւ ո՞ր չափով կ’ազդեն մեր դատումներուն, ընտրանքներուն եւ
որոշումներուն վրայ: Աւելի պարզ խօսելով, անոնք կը փոխե՞ն մեր բարոյական
ըմբռնումները, կողմնորոշումները, աւելի ճիշդ կը տեսնե՞նք, կ’ըլլա՞նք աւելի
արդար, թէ՞ անոնք մեզ կը դարձնեն գործիք՝ ընդունելու համար այլոց կողմէ
եւ այլ տեղ որոշուած կարծիքներ եւ արժէքներ:
Մասնագէտներ կան քարոզչութիւնը եւ ծանուցումը աւելի արդինաւէտ
եւ յաջողակ դարձնելու համար, advertisingի գրասենեակներ,- պէտք
է յիշել խորհրդային օրերու ագիտ-պրոպը: Լուրերու դասաւորումը եւ
մեկնաբանութիւնը ընթերցողը, այսինքն՝ հանրութիւնը, կը տրամադրեն,
օրինակ, ընդունելու ողջախոհական համարուող այն միտքը, որ օրէնքը պէտք
է յարգել, քանի որ առանց անոր անիշխանութիւն կը ստեղծուի, կամ օրէնքը
պէտք է փոխել անելէն դուրս գալու համար, կամ տարածել այն միտքը, որ
պէտք չէ հպատակիլ անարդար օրէնքի մը: Եւ ի հարկէ, այս վերաբերումները
կը ներկայացուին փաստարկներով՝ համոզում գոյացնելու համար: Եւ
հանրային կարծիքը կ’ենթարկուի տատանումներու, կ’երկփեղկուի:
Այսինքն, լրատուամիջոցները, երբ կը ներկայացնեն իրադարձութիւնները,
ըստ իրենց ձեւին եւ անոնց տրուած կարեւորութեան, ծաւալին եւ գործածուած
բառերուն, հանրային կարծիք կը ձեւաւորեն, դրական կամ բացասական:
Այս ձեւ լրագրութիւն եւ մամուլ հանրային ծառայութեան բարոյականութեան
(ethique, էթիկա) խախտում է: Այս, ի հարկէ, իտէալ է, քանի որ հակառակը
սովորութիւն է, այդ կը տեսնենք, կը կրկնենք, ինչպէս շահախնդրուած
քննադատութիւնը եւ նոյնքան ժամանակավրէպ պանծացումը, մանաւանդ
երբ առարկան պատմական իրադարձութիւնները, դէմքերը եւ ներկայ
քաղաքականութիւնն են: Ընթերցողներու մէկ կարեւոր մասը կը հետեւի
այն լրատուամիջոցին, որ կ’ամրացնէ իր գիտցածը, ոչ անպայման դատողութիւնը: Մամուլի էջերն ալ յաճախ կը գրաւուին նաեւ անոնց կողմէ, որոնք

կողմնապաշտական ակնկալութիւններ բաւարարելու կը ծառայեն:
Ազգային եւ ընդհանրապէս ընկերութիւններուն համար վերականգնումին
համար անհրաժեշտութիւն է մամուլի, ընդհանուր բնորոշումով՝ ՄԵՏԻԱներու,
բարոյականութիւնը, էթիկան:
Այս ընելու համար առարկայականութիւնը կենսական է, կարգախօսկաղապարուած տարազներէ անջատումը, որպէսզի առողջ հանրային
կարծիք ստեղծուի, եւ մարդիկ կարենան ըսել, որ ընդդիամխօսս ալ այս
կէտի մասին իրաւունք ունի, ճիշդ կ’ըսէ: Նախապայման նպատակասլաց,ոչ խուլ-համրերու,-երկխօսութեան:
Մամուլի (ՄԵՏԻԱ) անկախութիւնը եւ բարոյականութիւնը երաշխիք են առողջ
հանրային կարծիքի, որպէսզի ան ճիշդ կողմնորոշուի եւ ճիշդ ընտրութիւն
ընէ, չխաբուի սովորական դարձած ամբոխահաճութեամբ (populisme), որ
ապկայունացումներու կ’առաջնորդէ, կը շրջանցէ ճիշդն ու արդարը: Այս
հանգրուանը նուաճելու հասունութիւն եւ առաքինութիւն ունի՞նք:
Եթէ չենք հասած այս հասունութեան, հաւաքաբար պատասխանատու
ենք: Եթէ կը գիտակցինք այս հասունութեան պակասին, եսեր, քարացած
մտայնութիւններ եւ շահախնդրութիւններ մէկդի պէտք է որ կարենանք դնել:
Եւ ի հարկէ մենք մեզի դէմ յաղթանակ տանելով, յաջողինք իրականացնել
անկլօ-սաքսոն ճշմարիտ եւ գործնապաշտ իմաստութիւնը, որ է՝ the right
man in the right place, յաջողելու համար ընելով այնպէս, որ ամէն ոք նախ
սկսի իր փոքրիկ ածուէն…
Այս էթիկան կը բանայ յառաջդիմութեան, յաջողութեան եւ երազուած
միասնութեան դարպասները:
Եւ ի հարկէ, այս կարենալ ընելու համար, մամուլի եւ անոր աշխատաւորին
ամէն տեսակի ապահովութիւնը եւ անկախութիւնը երաշխաւորուած պէտք
է ըլլայ: Money speaks տրամաբանութեամբ գործող մամուլը (ՄԵՏԻԱ) կ’ըլլայ
անհատական շահերու եւ փառասիրութիւններու միջոց, ոչ հանրային
ծառայութիւն:
Այս ազնիւ նպատակին ծառայողները եւ զայն իրականացնողները ոչ թէ
ասոր կամ անոր, այս կամ այն կողմին, այլ ազգին, հաւաքականութեան
եւ պատմութեան երախտիքին կ’արժանանան: Այլ խօսքով, անմիջական
շրջանակէն եւ անմիջական ներկայէն անդին պէտք է նայիլ:
Ի հարկէ, մեր կեանքին հանդիսատես ողջմիտ մարդը, ան ըլլայ ընթերցող,
լրագրող թէ մտաւորական, պիտի ըսէ, թէ այս բոլորը աւելի դիւրին է ըսել՝
քան ընել: Նոյնիսկ եթէ այդ է իրողութիւնը, միթէ՞ ձեռնթափ պէտք է ըլլալ:
Կրնա՞նք մենք մեզ դիտել առանց հաճոյակատարութեան:
Եզրակացնենք, առանց եզրակացնելու, մամուլի հռչակաւոր մեծերէն Ժոզէֆ
Փուլիցերի հետեւեալ խօսքով. «Շնական (ցինիկ), վարձկան եւ ամբոխավար
մամուլ մը, ժամանակի ընթացքին պիտի յառաջացնէ իրմէ աւելի վատ
ժողովուրդ մը»:

Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի

«Ազգապատում» Երկին Շարունակութիւնը
Ի Յուշ Մեծ Պատմաբանին

Սկիզբը Էջ 03

(1841-1918)

Ես առիթը ունեցայ 1958-ին, Վազգէն Հայրապետի հրաւէրով իր ծննդեան
յիսնամեակին եւ գահակալութեան երրորդ տարեդարձին այցելելու Մայր
Աթոռ եւ անձամբ տեսնելու քաղաքական վիճակը եւ անոր ընդմէջէն
նօսրացած Հայ Եկեղեցւոյ պատկերը։ Վազգէն Հայրապետ հրաշալի կերպով
կատարելագործեց այն ինչ որ ժառանգեց։
Սոյն հատորը մանրամասնօրէն կը նկարագրէ Մայր Աթոռի եւ Հայրենիքի
զգոյշ եւ յամրաքայլ յառաջընթացը՝ միջ-եկեղեցական բարձրաստիճան
յարաբերութիւններու մշակումով եւ Հովուապետական տասնէ աւելի
այցելութիւններով դէպի արտասահման՝ Հիւսիսային եւ Հարաւային
Ամերիկաներն ու Եւրոպական գլխաւոր կեդրոնները, Միջին եւ Ծայրագոյն
Արեւելքի հայ գաղութներն ու պետական հաստատութիւնները, անձնապէս
հանդիպելով այլազան երկիրներու պետական անձնակազմին եւ եկեղեցական
հաստատութեանց։ Վազգէն Ա. Շինարար Կաթողիկոսի օրով Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածին ճանաչում գտաւ արտաքին աշխարհէն ու Հայաստանեայց Մայր
Եկեղեցին նախկին պատմուճանը զգեցաւ իր «նազելի փառքով»։
Երրորդ գիրքս յիրաւի արտայայտիչն է Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի կեանքին ու
գործունէութեան որուն աննախընթաց 39-ամեայ գահակալութիւնը (19551954) վերականգնեցուց Հայ Եկեղեցւոյ իսկական գոյութիւնը աշխարհով
մէկ, զայն հասցնելով իր պատկառելի 1700-ամեակին (301-2001)։ Իր աչքերը
փակելէ առաջ Շինարար Վազգէն Երանաշնորհ Հայրապետ դիմաւորեց
Հայաստանի պետական անկախութիւնը որպէս մեծագոյն մխիթարանք։
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Մի Երգի Պատմութիւն -47Օվըր Տը Ռէյնպօ – Ճուտի Կարլընտ
( Over The Rainbow – Judi Garland )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Նա չէ՛ր յիշում իր տունը հայրական.
Եւ, արդէն դողդոջ, հիւանդ ու զառամ,
երբ Երեւանում մուրճը ձեռքն առաւ,
որ կառուցի իր տունը սեփական.
մահն ասաց.
«Ծերուկ, մեղքով բեռնաւո՛ր,
Էլ ի՛նչ ես ուզում կեանքից անցաւոր,
ո՞վ է քար տաշում ու աւազ մաղում,
երբ շիրմի մէ՛ջ է մի ոտը վաղուց...»
Բայց ծերուկն անհոգ տանի՛քն էր ներկում,
Եւ նրա վերջի՛ն, Հաստա՛տ տան սեմին,
Թոռն արդէն հայոց տառերն էր հեգում...
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

1939 թուականին շարժանկարի պաստառին
բարձրացաւ «Օզի Հրաշագործը» շարժանկարը:
Այն գեղեցիկ շարժանկար-հեքիաթ է մի աղջկայ
մասին, ով ապրում է ագարակի մէջ, եւ այդ
տաղտուկ կեանքից ձանձրացած երազում է
յայտնուել Քանսասում։ Շարժանկարը նկարեց
MGM ֆիլմի ընկերութիւնը։ Այն անմիջապէս
առաջադրուեց Օսկար մրցանակաբաշխութեան՝ 6 անուանակարգերում, սակայն մրցանակ ստացաւ միայն «Լաւագոյն երաժշտութիւն
շարժանկարի համար» եւ «Լաւագոյն ինքնատիպ
երգ» (Over The Rainbow) անուանակարգերում:
Աւելի ուշ՝ 1998 թուականին, շարժանկարը
մտաւ Ամերիկեան Ֆիլմարուեստի Հիմնարկի
100 լաւագոյն շարժանկարների ցանկի մէջ՝
զբաղեցնելով 6-րդ տեղը, իսկ Ճուտի Կարլընտի
կատարմամբ, երգը Ամերիկեան Ձայնագրման
Միութեան հարցումի արդիւնքում ճանաչուեց
20-րդ դարի լաւագոյն երգ։
Երգը գրուել է յատուկ
շարժանկարի համար՝
հեղինակներ Էտկար
Հարպուրկի եւ Կարլըտ
Արլենի կողմից։ Աւելի
ուշ՝ երգի մասին
խօսելիս Հարպուրկը
կը պատմի. «Եթէ կատարեալ անկեղծ լինեմ,
պիտի ասեմ, որ երգը գրել եմ մեքենայիս մէջ՝
դեղատան դիմաց կայանուած։ Ես գրում էի երգ
մի աղջկայ համար, որը երազում էր փախչել իր
ագարակից եւ յայտնուել երազային վայրում»։
Սակայն գտնուեցին մադիկ, ովքեր Հարպուրկի
այս միտքը մեկնաբանեցին քաղաքական
տեսանկիւնից։ Նրանք կարծում էին, որ հեղինակը ակնարկում է ամերիկացի ազգը եւ յոյս
յատնում, որ նա շուտով դուրս պիտի գայ իր

«Մեծ Ճգնաժամից»։
Երգը ձայնագրուեց 1938 թուականին, MGM
ֆիլմարտադրամասում, իսկ ձայնասկաւառակի
տեսքով՝ քիչ աւելի ուշ, մէկ տարի անց, եւ հանուեց
վաճառքի։ Երգը կատարեց հենց շարժանկարի
հերոսուհուն մարմնաւորող դերասանուհին՝
Ճուտի Կարլընտը եւ դարձաւ նրա այցեքարտը
ողջ աշխարհում ՝ նրա որջ կեանքի ընթացքում։
Այսօր Over The Rainbow երգը համարւում է
դասական պալլատ եւ մտնում երգերի բազմաթիւ
հեղինակաւոր ցանկերի մէջ։ Կարծում եմ կարիք
չկայ ասելու, որ երգը վերաերգուել է հարիւրաւոր
անգամներ, այդ թւում հանրայայտ երգիչների
կողմից։
1990 թուականին հաուայցի երգիչ Իզրայէլ
Կամակավիվո՚ օլեն
երգը կատարեց իր
ուրոյն ոճով՝ ուկուլելէ հաուայեան ազգային
երաժշտական գործիքի նուագակցութեամբ։
Սկաւառակի վաճառքը գերազանցեց 2.5 միլիոնը եւ դարձաւ փլաթինէ։ Երգի այս տարբերակը
օգտագործուեց «Ծանօթացէ՛ք, Ճօ Պլէք», «50
առաջին ժամադրութիւն» եւ էլի բազմաթիւ
յայտնի ֆիլմերի , հեռուստահաղորդումների եւ
գովազդային հոլովակների մէջ։
Այս ու հանդերձ, երգի յետ կապուած մի քանի
հետաքրքրական փաստեր կան։ Օրինակ.
• Արտադրողները որոշել էին կտրել ֆիլմի հենց
այն հատուածը, որտեղ երգն է հնչում, համարելով , որ այն դանդաղեցնում է ֆիլմի ընթացքը։
• Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
տարիներին երգը Եւրոպայում ծառայող
ամերիկացի զինուորների ոչ պաշտօնական
խորհրդանիշներից մեկն էր։
• Միացեալ Նահանգները Էտկար Հարպուրկի
պատուին թողարկեցին նամականիշ՝ վրան երգի
առաջին տողերը գրելով։
«Over The Rainbow երգը դարձել է իմ կեանքի
մէկ մաս։ Այն այնքան խորհրդանշական է
բացատրում իւրաքանչիւր մարդու ցանկութիւններն ու երազանքները, որ վստահ եմ՝
հենց դրա պատճառով է մարդկանց աչքերին
յուզմունքից արցունքներ յայտնուում այն լսելիս։
Ես կատարել եմ այն հազարաւոր անգամներ,
բայց մինչ օրս այն մնում է
իմ ամենասիրելին եւ հարազատն իմ հոգուն»,- Ճուտի
Կարլընտ։
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Ազգային Գրադարանի Ելեկտրոնային Շտեմարանները
Կրկին Հասանելի Են
Հայաստանի ազգային գրադարանի
տնօրէնի պաշտօնակատար Հրաչեայ
Սարիբէկեան այսօր յայտնած է, որ
գրադարանի ելեկտրոնային շտեմարանները կրկին հասանելի են, Այս
մասին կը տեղեկանանք «Մեդիամաքս»-էն։
«Երկուշաբթի եւ Երեքշաբթի օրերուն մենք զանոնք փորձարկած ենք,
հասանելի եղած են մինչեւ ժամը
18:00, իսկ հիմա 24-ժամով առցանց
պիտի ապահովենք համակարգող
սարքերու սպասարկումը”,- ասուլիսի
ժամանակ ըսած է ան:
Ներկայիս հասանելի է եւ գրադարանի պաշտօնական` www.nla.am կայքը,
որ թարմացուած է, եւ թուայնացուած
թերթերու, ամսագիրներու ու գրքերու http://tert.nla.am/ հարթակը:
Իսկ Մայիս 10-ին գրադարանի
թուայնացուած արխիւներու համակարգող սարքերու վնասուելու
առնչութեամբ իրականացուող
փորձաքննութեան արդիւնքներուն
անդրադառնալով՝ տնօրէնի պաշտօ-

նակատարը ըսած է.
«Կը սպասենք փորձաքննութեան
վերջնական եզրակացութեան: Դեռ
մարդկային միջամտութեան գործօնը, դիտաւորութիւնը չէ հերքուած:
Վերջնական դիրքորոշումս պիտի
ներկայացնեմ ծառայողական քննութեան աւարտէն ետք»:
Սարիբէկեան աւելցուցած է, որ այս
ընթացքին ամբողջ թուայնացուած
արխիւը կրկնապատճէնած են.
«Երկու տարբեր տեղ կը պահենք
պատճէնները: Կը դիտարկենք նաեւ
լրացուցիչ սարքեր ձեռք բերելու
հարցը”:

Այսօրուընէ Կը Դադրեցուի Անձնագրային եւ Վիզաներու
Վարչութեան Ու ՃՈ Հաշուառման-քննական
Ստորաբաժանումներու Գործունէութիւնը

Հայաստանի Հանրապետութեան
մէջ նոր «քորոնա» ժահր համավարակի հետեւանքով յառաջացած
արտակարգ իրավիճակէն մեկնելով՝ ՀՀ ոստիկանութիւնը Յունիս 3էն մինչեւ Յունիս 15, կը
դադրեցնէ
անձնագրային
եւ
վիզաներու վարչութեան ու ենթակայ տարածքային, ինչպէս եւ
ճանապարհային ոստիկանութեան
հաշուառման-քննական ստորա-

բաժանումներու, քաղաքացիներուն
սպասարկող ծառայութիւններու
գործունէութիւնը։
«Կը հայցենք մեր քաղաքացիներուն
ներողամտութիւնը։ Այս սահմանափակումներուն
նպատակը
բացառապէս մեր քաղաքացիներու
առողջութեան պահպանումն է»,նշուած է Ոստիկանութեան տարածած հաղորդագրութեան մէջ։
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Անկարգութեանց Հետեւանքով Շուրջ 3 Հազար Մարդ
Ձերբակալուած Է Լոս Անճելըսի Մէջ

ԱՄՆ Քալիֆորնիա նահանգի Լոս
Անճելըսի շրջանին ուրբաթ օրէն
սկսեալ գրեթէ 2.7 հազար մարդ
ձերբակալուած է: Այս մասին կը
յայտնէ Los Angeles Times պարբերականը:
Համաձայն թերթի տուեալներու՝
ցոյցերու ժամանակ՝ ուրբաթ օրէն
մինչեւ երեքշաբթի առաւօտեան,
նուազագոյնը 2216 մարդ ձերբակալուած է Լոս Անճելըսի մէջ: Եւս
475 մարդ ձերբակալուած է Սանթա
Մոնիքա եւ Լոնկ Պիչ քաղաքներուն
մէջ:
Անոնց մեծամասնութիւնը ձերբա-

կալուած է ոստիկանութեան
չենթարկուելու, պարէտային ժամը
խախտելու, ինչպէս նաեւ գողութիւն
ընելու եւ իրաւապահներուն վրայ
յարձակելու համար: Շրջանի իշխանութիւնները նաեւ հաղորդած են, որ
պարէտային ժամը երկարաձգուած է:
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Մէկ Ամիսէն Հայաստանի Մէջ Պիտի Սկսի «Քալաշնիքով”
Հրացաններու Արտադրութիւնը
Յուլիսի առաջին տասնօրեակին
Հայաստանի մէջ պիտի բացուի
«Քալաշնիքով”
հրացաններ
արտադրող գործարանը:
Այս մասին InfoPort.am կայքին
յայտնած է ձեռնարկութեան ղեկավար կազմի ներկայացուցիչ Իկոր
Կարտիենքոն:
Գործարանը հիմնուած է «Նեյթրոն
Կամ» եւ ռուսական «Քալաշնիքով» ընկերութիւններու համա-

գործակցութեան պայմանագրի
հիման վրայ:
Սկզբնական շրջանին ռազմարդիւնաբերական
գործարանին
մէջ
պիտի կատարուի АK103 տեսակի
հրացաններու հաւաքումը։ Հրացանի մասերը պիտի բերուին
Ռուսիայէն եւ ձեռնարկութեան
արտադրամասերուն մէջ պիտի
հաւաքուին զերոյէն:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Խօսք Երախտագիտութեան
Լիբանանի Հայ Համայնքի Ընկերային Ծառայողներու
Միութեան ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ Յատուկ Դաստիարակութեան
Կեդրոնի Վարչութիւնն ու Տնօրէնութիւնը այս սեղմ
տողերուն մէջ կու գան ուրախութեամբ Լիբանանահայութեան եւ յատկապէս անոր ազգանուէր կառոյցներուն
յայտնել թէայսօր, Յունիս 1, 2020,ձեռամբ՝ Լիբանանի մօտ
Հայաստանի Հանրապետութեան լիազօր եւ արտակարգ դեսպան, վսեմաշուք՝
Տիար Վահագն ԱԹԱԲԵԿԵԱՆի ստացած են
Տիկին ԱՆՆԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆի
Կեդրոնիս կատարած յատուկ ներդրումը՝ Լ. Ո. 10 000 000:
Բոլորիս ծանօթ է թէ իբր լրագրող, նաեւ իբր կողակիցը Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ՝ Տիար Նիկոլ Բաշինեանի, տիկին
Յակոբեան դիպուկ սէր, խանդաղատանք եւ մտայղացումներ ունի Հայրենիքի թէ Սփիւռքի Յատուկ Դաստիարակութեան Զարգացողական ծրագիրներուն նկատմամբ:
Շնորհակալութիւն օրէ օր զարգացող Սիրոյ Օղակներուն համար:
ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ Կեդրոնի Վարչութիւն եւ Տնօրէնութիւն

ԱՊԱՔԻՆՈՒՄԻ ՄԱՂԹԱՆՔ
Անուշ Թրուանցի «Կորոնավիրուսը մեզ էլ այցելեց» գրութենէն իմացանք, որ մեր պաշտօնակիցն ու իր կողակիցը՝ Սագօ Արեան (դարձեալ
պաշտօնակից) իրենց զաւակներով մէկտեղ վարակուած են COVID-19
չարագուշակ ժահրով: Սագոյի հետ մեր երէկուայ հեռաձայնային
հաղորդակցութենէն ուրախութեամբ իմացանք, որ զոյգին զաւակները
արդէն իսկ շրջանցած են վարակի վտանգը մինչ Արեան-Թրուանց զոյգը
տակաւին կը դիմակալեն անոր ծանր ախտանիշները:
Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք մեր զոյգ պաշտօնակիցներուն եւ
այս առիթով ապահովութիւն եւ առողջութիւն կը մաղթենք աշխարհացրիւ
մեր բոլոր պաշտօնակիցներուն:

¸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:
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