
Նախկին վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ իր ամենաուժեղ յարձակումը ըրաւ 
նախագահ Աունի դէմ: Արդարեւ ան զինք ամբաստանեց սահմանադրութեան 
խախտումով: Հարիրի մատնանշեց, որ Ուն կը ջանայ իր ձեռքերուն մէջ 
կեդրոնացնել երկրին վարչական, տնտեսական եւ ֆինանսական դաշտերը 
այնտեղ նշանակելով անձեր, որոնք մօտ են իր խումբին: Հարիրի այս ընթացքը 
որակեց հակասահմանադրական, որ կը սպառնայ համակեցութեան եւ 
համերաշխութեան:
Հարիրի Աունի նախագահութեան մինչեւ օրս չորսամեայ նախագահութիւնը 
որակեց «ձախողութիւն, անորոշութիւն եւ  չարակամութիւն»: Իր տեսակին 
մէջ աննախընթաց այս յարձակումը կատարեց իր թիութըրեան շարք մը 
գրառումներով:

Լիբանանի Առողջապահութեան 
նախարարութիւնը հաստա-
տեց քորոնա ժահրով 18 նոր 
վարակակիրներու գրանցումը. 
Գրանցուածներուն բոլորն ալ 
տեղական փոխանցումներով 
հիւանդացած էին:
Այս նոր զարգացումով Լիբա-
նանի մէջ վարակակիրներու 
ընդհանուր թիւը հասաւ 1368-ի: 

Հայաստանի մէջ, 9 Յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 13 
675 դէպք, որոնցմէ 4451ը` 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 8933 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 71 
405 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 350 նոր դէպք եւ 352 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 6 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 217):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 61, 46, 59, 79 տարեկան տղամարդիկ եւ 83, 75 
տարեկան կանայք:

Այո, կայ հաւանակութիւնը, որ արտակարգ դրութիւնը կ’երկարաձգուի եւ 
բաւականին մեծ է այդ հաւանականութիւնը: Այս մասին, երէկ՝ 9 Յունիսին 
պարէտատան նիստէն ետք կայացած ճեպազրոյցի ժամանակ նշեց ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,303,393 (937.0/1 միլիոն), մահացած են 412,780 (53.0/1 միլիոն), բուժուած են 3,592,527 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,368, մահացածներ` 30, բուժուած` 798

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 13,675, մահացածներ` 217, բուժուած` 4,451
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 112,946 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,540,830
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350 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներուն  Ընդհանուր Թիւը 

Հասաւ 13675-ի

«Այո՛ Արտակարգ Դրութիւնը Պիտի 
Երկարաձգուի». ՀՀ Վարչապետ

Լիբանանի Մէջ 18 Նոր Վարակակիր

Հարիրի Աունի Նախագահութիւնը Կը Կոչէ 
«Ձախողութիւն»

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Վարչապետը Կը Մեկնի Մոսկուա. Ան Ներկայ Պիտի Ըլլայ 
«Յաղթանակի Զօրահանդէս»Ին

 02

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Վահան Արծրունի 

Վահան Արծրունի (10 Յու-
նիս 1857, Գաւառ, Կովկասի 
Փոխարքայութիւն — 29 Յուլիս 
1947, Երեւան), կազմախօս, 
առողջաբան, բժիշկ, ՀԽՍՀ գիտ. 
վաստակաւոր գործիչ։ ԵՊԲՀ-ի 
յառաջադէմ ուսանողներուն կը 
տրուի անոր անունով անուա-
նական կրթաթոշակ։
Եղած է խմբագիր «Առողջա-
պահիկ» թերթին, որ սկսած է 
հրատարակել 1903 թուականի 
Հոկտեմբերէն, իբրեւ կիսամեայ 
հանդէս տարեշրջան, հաշուե-
լով Հոկտեմբերէն Հոկտեմբերը 
եւ տալով տարին 4-5 գրքոյկ՝ 
յաւելուած։ Վերջերը նաեւ, 
բժիշկը մի շարք առողջապահա-
կան գրքոյկներ հրատարակեց 
ինչպէս՝ «Մի խմիր», «Վատ 
ցաւ կամ Սիֆլիս», «Վարակիչ 
հիւանդութիւնները եւ նրանց 
թոյնը» կամ՝ «Բարակացաւ», 
«Մի ծխիր», «Դողէրոցը կամ՝ 
Մալարիա Ինֆլուէնցա կամ 
Նոր ցաւ», «Նորածին մանուկ 
ների հիւանդութիւնները», 
«Թշուառների պալէ կամ բժիշկ 
հաազ», «Խօլերա», «Կակուղ 
շանկը կամ սուսանակ» եւ 
այլն, որոնք բաւական լաւ կը 
տարածուին ժողովրդին մէջ։ Վ. 
Արծրունին կ՛աշխատակցի նաեւ 
«Մշակ»-ին։
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Վրաստանաբնակ Հայերը Հայաստանին Նուիրած են 27 Շնչառական 
Սարքեր

Թալիշի Մէջ Կ՛ընթանան Արտաքին Ջրագիծի Կառուցման 
Աշխատանքները

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
պիտի մեկնի Մոսկուա` 24 Յու-

Վրաստանաբնակ քանի մը հայեր 
«Քորոնա» համաճարակին դէմ 
պայքարին ծիրէն ներս Հայաստանին 
նուիրած են 27 շնչառական սարքեր:
Այս մասին կը տեղեկանանք 
Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան 
ֆէյսպուքեան էջէն:
Դեսպանութիւնը կազմակերպած 
է շնչառական սարքերու տեղա-
փոխումը Հայաստան:
Դեսպանութիւնը շնորհակալու-
թիւն կը յայտնէ նախաձեռնութեան 
հեղինակներուն եւ ֆինանսական 
աջակցութիւն ցուցաբերողներուն։

 Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գիւղին 
մէջ կ՛ընթանան արտաքին ջրագիծի 
կառուցման աշխատանքները:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արցախ-
փրես»-ը՝ այս մասին ըսած է 
համայնքի ղեկավար Վարուժան 

նիսին ներկայ գտնուելու Հայրե-
նական մեծ պատերազմին յաղթա-

նակի 75-ամեակին նուիրուած 
զօրահանդէսին։ Այս մասին կը 
տեղեկացնէ ՀՀ վարչապետի 
խօսնակ Մանէ Գէորգեանը։ 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
համավարակով պայմանաւորուած՝ 
Հայրենական մեծ պատերազմին 
յաղթանակի 75-ամեակին նուիրուած 
զօրահանդէսը 9 Մայիսին չկայացաւ` 
տեղափոխուելով 24 Յունիս։
Յաղթանակի շքերթին  Հայաստա-
նէն պիտի մասնակցի 1 շարասիւն, 
որ բաղկացած պիտի ըլլայ 75 հոգիէ: 
Անոնք պիտի ծածանեն Թամանեան 
ջոկատի մարտական եւ ՀՀ դրօշնե-
րը:

«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

Օհանեան`  նշելով, որ պետական 
ֆինանսաւորմամբ աշխատանքները 
սկսած են մօտ մէկ ամիս առաջ եւ 
կ՛աւարտին մինչեւ տարեվերջ:
«Համայնքին մէջ առաջնահերթ 
կը համարուի մշտական խմելու 
ջուր ունենալը: Ունինք նաեւ այլ 
խնդիրներ, որոնցմէ կարեւոր է նաեւ 
գիւղամիջեան ճանապարհներու, 
ինչպէս նաեւ Թալիշ-Մարտակերտ 
ճանապարհի վերանորոգումը, որ 
նախատեսուած  է իրականացնել այս 
տարի»,-աւելցուցած է գիւղապետը:
Օհանեանը տեղեկացուցած է, որ 
ներկայիս Թալիշի մէջ 54 տուն կայ 

կառուցուած, որմէ 10-ը`  հիմքէն, 
իսկ  միւսները վերանորոգուած կամ 
վերակառուցուած են: Ըստ բնա-
կարանաշինութեան այս տարուան 
ծրագիրին` կը նախատեսուի 
գիւղին մէջ կառուցել եւս 10 տուն: 
Կան բնակիչներ, որոնք կ՛ապրին 
ժամանակաւոր կացարաններու մէջ: 
Անոնք եւս պիտի ունենան իրենց 
հիմնական բնակարանները:
«Թալիշցիները հիմնականօրէն կը 
զբաղին հողագործութեամբ  եւ  
անասնապահութեամբ: Բնակիչները 
մեծամասամբ ապահովուած են 
աշխատանքով: Գիւղին նորակառոյց 

դպրոց կը  յաճախէ 26  աշակերտ, 
նախադպրոցական տարիքի երե-
խաներուն թիւը 12 է: Համայնքին 
մէջ կայ հանդիսութիւններու սրահ, 
համայնքապետարան, ակումբ, 
բուժկէտ»,- աւելցուցած է ան:
Անդրադառնալով  «Քորոնա» 
համաճարակի տարածման եւ 
կանխարգելման միջոցառումներու 
գիւղապետը ըսաւ, որ Թալիշի մէջ եւս  
կը կազմակերպեն ախտահանման 
աշխատանքներ, կը պահպանեն 
անվտանգութեան կանոնները, 
ամբողջութեամբ զերծ կը մնան 
հաւաքներէ եւ ձեռնարկներէ:
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ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Տեսակէտ

Խառն Մտորումներ 

«Ապրիլ 24»ի Եւ «Մայիս Մէկ»ի
Պայծառ Ու Մութ Էջերու Մասին

•Չկան անյոյս հիւանդներ. կան՝ անլոյս բժիշկներ։
• Ինչպէս կոյրերու համար անտեսանելի է արեւի շառ շողը, 

այդպէս ալ՝ յիմարներու համար չկայ՝ դէպի ճշմարտութիւն ճամբայ։
• Մենակութեան մէջ մարդ չի գոյատեւեր, իսկ այն ինչին որ ան 

կարիքը ունի՝ 
կը ստանայ հասարակութենէն։
ԱՊՈՒ ԱԼԻ ԻՊՆ ՍԻՆԱ (Ժ. Դար)

Պայծառ չէ ներկայիս Համահայութեան երկնակամարը՝ Հայ 
Սփիւռքի թէ Արեւելահայաստանի վերեւ։ Մեծ կարիքը կայ հասա-
րակագիտութեան «լոյս»ին…։ Թուխ ամպեր կան հոն կուտակուած՝ 

հայկական պետութեան վերեւ, որոնք կը մթագնեն մեր արեւելումի 
տեսողութիւնը, եւ մենք՝ գրեթէ կուրացած, չենք տեսներ միջազգային 
հայանպաստ զարգացումները, որպէսզի փորձենք՝ պայծառ տեսողութեամբ, 
օգտուիլ այդ նոր զարգացումներէն։ Թէեւ կան՝ գրաւեալ Արեւմտահայաստա-
նի եւ նահանջող Հայ Սփիւռքի մէջ, լուսատու եւ յուսադրիչ անհատներ եւ 
խումբեր միայն, բայց չկան համահայկական կազմակերպութիւններ՝ 
կարենալ օգտուելու համար բարբարոսային միաբեւեռ աշխարհակարգին 
փոխարէն, մակընթացութեան մէջ եղող բազմաբեւեռ մարդկայնական 
աշխարհակարգին։ Մարդկայնականութեան Արեւն ալ կը ծագի Արեւելքէն, 
ուր կան երեք հսկաներ՝ Չինաստան, Ռուսաստան եւ Հնդկաստան։
Ներկայ, 2020 թուի «Ապրիլ 24»ն ու «Մայիս Մէկ»ը տուն տուին այս խառն 
մտորումներուն։
Ապրիլ 24-ի 105-րդ տարելիցին, հայկական Պետութիւնն ու Եկեղեցին, եւ՝ 
քաղաքական ըլլալ ենթադրուած կուսակցութիւնները, մեքենականօրէն 
կրկնեցին՝ լոկ Ցեղասպանութեան սոսկ բարոյական ճանաչումը մուրալու 
մաշած-հինցած սկաւառակը, մոռացութեան տալով Արեւմտահայաստանի 
ազատագրութեան դատը. նոյնիսկ՝ Սեւրի Դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան 
Իրաւարար Վճիռի դարադարձի տարուան մէջ…։
Սակայն, գրաւեալ Արեւմտահայաստանի մէջ, լուսադէմ եւ յուսադրիչ 
երկու անհատ հայեր՝ Կարօ Փայլան եւ Լուսին Տինք, պայծառ միտքով 
եւ ստեղծագործ մտածողութեամբ, Սուլթան Էրտողանը զինաթափ 
ըրին, ճիշդ Արեւմտահայաստանի մէջ, բարձրաձայն ոգեկոչեցին 
Արեւմտահայաստանի բռնագրաւման 105-րդ տարելիցը։
Կարօ Փայլան երեսփոխանը՝ թրքական խորհրդարանէն պահանջեց 
քննել Մեծ Եղեռնի թղթածրարը… փոխանակ զայդ մուրալու օտար 
խորհրդարաններէն… ջուրը խմելով ճիշդ աղբիւրէն։
Իսկ նահատակն Հրանդ Տինքի եղբօր աղջիկը՝ բեմագիր Լուսին Տինք, 2013-ին 
աւարտած իր ստեղծագործութիւնը՝ «Սարոյեանի Երկիր» խրոխտ ու խօսուն 
վերնագրով, բոլորին հասանելի դարձուց առցանց։ Ֆիլմի սեղմ վերնագիրը 
ինքնին կը նշանակէ Հայոց Երկիրը (Արեւմտահայաստանը), ուր Պիթլիսի 
մէջ, Սարոյեան չէ հանդիպած հայերէն խօսող հայու մը…։ Այսօր, այդտեղի 
հայերը կը խօսին միայն թրքերէն կամ քրտերէն…։ Գեղարուեստական այս 
ստեղծագործութիւնը՝ ուժեղագոյն ամբաստանագիրն է սիոնա-փանթուրք 

երիտթուրքերու գործած երկակ ոճիրներուն՝ Ցեղասպանութեան, եւ 
մանաւանդ՝ Տարագրութեան։
Ապրիլ 24-ի առաջին մութ էջը տեսանք արդէն այս գրութեան սկիզբը, 
հայկական պետական, եկեղեցական ու կուսակցական ելոյթներուն մէջ՝ 
մոռացումը Արեւմտահայաստանի Հողային Դատին։
Երկրորդ մութ ու կսկծալի էջը գրուեցաւ սիոնական տարատնկեալ 
պետութեան Փեթախ Թիքվա քաղաքին մէջ, ուր առաջին անգամ ըլլալով՝ 
Ապրիլ 24-ի անունով, սիոնական յուշարձան մը հիմնադրուեցաւ, 
սիոնական անմոռուկին կոթողով, սրբապղծելով մեր նահատակներու 
գանկերը, որոնք գերեզման իսկ չունեցան, քանի որ ցեղասպանները 
սիոնափանթուրքական երիտթուրքերն էին։
Փանթուրքիզմի կապը՝ Սիոնիզմի հետ, պորտակապային է։ Փան-
թուրքիզմի ծրագիրը մշակեցին (գլխաւորաբար հինգ) հրեայ-սիոնական 
հունգարահպատակ, աւստրիահպատակ, լեհահպատակ, գերմանահպատակ 
եւ ֆրանսահպատակ պատմաբաններ, որոնց երեքը նոյնիսկ գործածեցին 
թրքական ծածկանուններ (ինչպէս՝ Թէքին Ալփ, Մուրատ Էֆենտի, Մուսթաֆա 
Ճելալետտին Փաշա)։ Ասոնց հեղինակած հատորները լոյս տեսան 1878-1923՝ 
յիսուն տարիներու ընթացքին։ Իսկ թուրք առաջին հեղինակը եղաւ 1923 
թուին՝ Զիա Կէօքալփը, իր հրատարակած “Türqülüğün Esasları” հատորով…։ 
Կէս դարու ուշացումով սիոնականներէն։
Փանթուրքիզմի ծրագիրը՝ թուրք ցեղապաշտական ծրագիր չէ, այլ՝ 
օգտագործելի միջոց մը, Արեւմուտքի իմփերիալիստական այն տէրու-
թիւններուն կողմէ, որոնք կը հետապնդեն ծաւալապաշտական քաղաքա-
կանութիւն՝ դէպի Արեւելք, օգտագործելով Թուրքիան եւ Կեդրոնական Ասիոյ 
թրքացեղ եւ թրքալեզու ժողովուրդները։ Եւ, որպէսզի Թուրքիա Ատրպէյճանի 
դուռէն անցնի Կասպից Ծովը եւ հասնի Կեդրոնական Ասիա, անհրաժեշտ 
կ՚ըլլայ՝ որ Թուրքիա հողային անմիջական կապ հաստատէ Ատրպէյճանի 
հետ։ Իսկ ասոր համար ալ՝ անհրաժեշտ կ՚ըլլայ Արեւմտահայաստանն 
ու Արեւելահայաստանը վերացնել աշխարհագրական քարտէսէն ու 
Պատմութենէն…։ Ծաւալապաշտական այս ծրագիրը, հերթով օգտագործել 
փորձեցին, նախ՝ Գայզերական Գերմանիան՝ նորելուկ իմփերիալիզմը, 
Ա. Աշխարհամարտին։ Ապա՝ բրիտանական հնամենի իմփերիալիզմը, 
Ա. Աշխարհամարտի աւարտին, երբ բրիտանական ու ֆրանսական 
իմփերիալիզմները տիրական էին յետ-պատերազմեան աշխարհակարգին 
մէջ։ Եւ հուսկ՝ ամերիկեան իմփերիալիզմը, մինչեւ Բ. Աշխարհամարտ եւ 
անկէ ետք ալ՝ մինչեւ Սովետ Միութեան կազմալուծումը…։ Իսկ նացիական 
Գերմանիան, Բ. Աշխարհամարտի ընթացքին, միակն էր որ կ՚օգտագործէր 
Փանթուրքիզմի ծրագիրը։ Պատմական երկու փաստեր կան՝ Գայզերական 
Գերմանիոյ արտգործ նախարարութեան կեդրոնական դերակատարութեան 
մասին, Վիլհելմ Կայսեր օրով։ Իբրեւ երիտասարդ իմփերիալիստ երկիր, 
որդեգրեց Տրանք Նախթ Օսթէնի (ծաւալում դէպի Արեւելք) ստրատեգիան, 
Պերլինի մէջ հաստատելով Փանիսլամիզմի կեդրոնը, եւ ապա Փանթուրքիզմի 
ծրագրի առաջին անհրաժեշտ քայլը համարեց՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի 
միջեւ հողային անմիջական կապ հաստատելու համար՝ միջանկեալ 
տարածքին ժողովրդագրութեան արմատական վերափոխումը (այսինքն՝ 
քրիստոնեայ բնակչութեան վերացումը եւ հոն իսլամ բնակչութեան 
հաստատումը…)։
(Այս բոլորի մասին տեսնել՝ Մեթր Գ. Տէրտէրեանի «Սիոնիզմի եւ 
Փանթուրքիզմի Առնչութիւնները, եւ Անոնց Սպառնալիքը՝ Հայաստանի 
Լինելութեան», Պէյրութ, 1990, հրատ. Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի, 
եւ՝ Charles Hostler-ի “Turkey and the Soviets” (Beirut, 1956), նաեւ՝ Դոկտ. Սալէհ 
Զահրետտինի արաբերէն հատորը՝ «Ալ Ալրման Շաապ Ուա Քատիեա», 1988:
Պատմական այս իրականութեան լոյսին տակ կը պարզուին երկու 
ճշմարտութիւններ։ Մէկը. թէ ծաւալապաշտական բարբարոսային 
ծրագիրը՝ ժողովուրդ մը իր հայրենիքով աշխարհի քարտէսէն ու 
պատմութենէն ջնջելու, գործադրութեան դրուեցաւ Ա. Աշխարհամարտին, 
որ իմփերիալիստական պատերազմ մըն էր, նորելուկ (Գայզերական 
Գերմանիա) եւ հին (Բրիտանիա, Ֆրանսա ու Ցարական Ռուսաստան, որ 
դուրս եկաւ այս իմփերիալիստական պատերազմէն՝ 1917 թուի Հոկտեմբե-
րեան Յեղափոխութեամբ) իմփերիալիստական տէրութիւններուն միջեւ՝ 
Աշխարհը իրենց միջեւ վերաբաժանելու համար։ Իսկ միւսը. թէ հայ 
ժողովուրդին դէմ գործադրուած Ցեղասպանութեան ու զանգուածային 
Տարագրութեան երկակ ոճիւրին քրէական հեղինակը Գայզերական 
Գերմանիան էր, զայն կարելի դարձնող Փանթուրքիզմի վարդապետութիւնը 
մշակողը Սիոնիզմն էր, իսկ գործադրութեան գործիքը՝ Թուրքիան…։
Այլ խօսքով. Մեծ Եղեռնի  բուն նպատակը՝ ոչ թէ լոկ Հայոց Ցեղասպանութիւնն 
էր, այլ աւելի կարեւորը՝  զանգուածային Տարագրութիւնն էր, որ 
կրնար հայաթափել Արեւմտահայաստանը, կարելի դարձնելու համար 
Արեւմտահայաստանի ջնջումը Աշխարհի քարտէսէն ու պատմութենէն…։
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւն
Առաջատարը Ամրապնդեց Իր Դիրքը
Հայաստանի ֆութպոլի 
ախոյեանութեան 20-րդ 
հանգրուանի մրցումներուն 
արձանագրուեցան հետեւե-
ալ արդիւնքները.
- Արարատ-Արմենիա – Լոռի 
Վանաձոր 0-0
- Շիրակ Կիւմրի – Արարատ 
2-0
- Նոա – Ալաշկերտ 1-0
Առաջատար «Արարատ-
Արմենիա»ն իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող 
Վանաձորի «Լոռի»ին դէմ: 
Հակառակ առաջատարին ունեցած տարածքային առաւելութեան, նաեւ 
անկիւնային հարուածներով եւ դիպուկ հարուածներով ունեցած առաւելութեան, 
մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլերու հաւասարութեամբ:
Այս հանգրուանին, 6-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող Երեւանի «Արարատ»ին դէմ: Առաջին կիսախաղին 
մրցումին ընթացքը հաւասարակշռուած էր: Երկրորդ կիսախաղին, «Շիրակ»ի 
յառաջապահ օղակը աւելի աշխուժացաւ եւ 54-րդ վայրկեանին նիկերիացի 
կիսապաշտպան Սոլոմոն Ուտօ նշանակեց առաջին կոլը: Իսկ 82-րդ վայրկեանին, 
փղոսկրեայ ափունքցի յարձակող Մորի Քոնէ նշանակեց երկրորդ կոլը: «Շիրակ» 
յաղթեց եւ կէտով գրաւեց րդ դիրքը: Երկրորդ մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող 
«Նոա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ: Թէեւ 
«Ալաշկերտ» ունէր որոշ տարածքային եւ անկիւնային հարուածներու թիւի որոշ 
առաւելութիւն, սակայն «Նոա»ն կրցաւ զսպել բոլոր յարձակումները եւ 89-րդ 
վայրկեանին ռուս կիսապաշտպան Վլատիմիր Ազարով նշանակեց մրցումին 
միակ կոլը: «Նոա» 34 կէտով գրաւեց 2-րդ դիրքը: 
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 21-րդ 
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Արարատ – Նոա 0-0
- Լոռի Վանաձոր  – Շիրակ Կիւմրի 1-1
- Ալաշկերտ – Արարատ-Արմենիա 1-2
Վեցերորդ դիրքը գրաւող «Արարատ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Նոա»ի դէմ եւ հակառակ բոլոր փորձերուն, մրցումը աւարտեցաւ 
առանց կոլերու հաւասարութեամբ: «Նոա» 35 կէտով առժամաբար բարձրացաւ 
2-րդ դիրք:
Առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 3-րդ դիրքը 
գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ: Թէեւ դաշտի տէրերը ունէին որոշ տարածքային եւ 
անկիւնային հարուածներու թիւի առաւելութիւն, սակայն առաջատարն էր աւելի 
արդիւնաւէտ կազմը: 11-րդ վայրկեանին, նիկերիացի յարձակող Օթուպանճօ 
յառաջ տարաւ հիւրերը: 46-րդ վայրկեանին, «Ալաշկերտ» նիկերիացի յարձակող 
Նկպետէի փոխարէն դաշտ մտցուց պոսնիացի յարձակող Կլիշիչը: Ան ալ 
նշանակեց հաւասարութեան կոլը 59-րդ վայրկեանին:  Սակայն «Արարատ-
Արմենիա»ի կանաչ հրուանդանցի յարձակող Մեյլսըն 66-րդ վայրկեանին 
տուգանային յարուածով հաշիւը դարձուց 2-1: Առաջատարը տարաւ իր 12-րդ 
յաղթանակը եւ ամրապնդեց իր դիրքը: Օրուան երկրորդ մրցումին, 4-րդ դիրքը 
գրաւող Վանաձորի «Լոռի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 5-րդ դիրքը գրաւող 
Կիւմրիի «Շիրակ»ը: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Շիրակ» ունէր առաւելութիւն 
դիպուկ հարուածներու թիւին մէջ, սակայն չի կրցաւ օգտագործել զայն: Արմէն 
Սանամեանի սաները կանուխ շարժեցան եւ 37-րդ վայրկեանին, կիսապաշտպան 
Սարգիս Շահինեան նշանակեց «Լոռի»ի կոլը: Միայն 88-րդ վայրկեանին կրցաւ 
«Շիրակ» նշանակել հաւասարութեան կոլը փղոսկրեայ ափունքցի ռմբարկու 
Մորի Քոնէի միջոցով: 
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 41 կէտ 36-17, 2)Նոա 35 կէտ 28-21, 3)Լոռի 
35 կէտ 30-22, 4)Ալաշկերտ 34 կէտ 36-24:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 16 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 10 կոլ, 3)Տ.Մահմուտով-
Փիւնիկ 9 կոլ: 

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Լայփցիկ Հաւասարեցաւ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
30-րդ հանգրուանի մրցումները: Վերջին հինգ հանգրուաններուն, խումբեր կը 
պայքարին Չեմփիընզ Լիկ եւ Իւրոբա Լիկ տանող դիրքեր գրաւելու համար: 
Պայքար կայ նաեւ հրաժեշտ չտալու առաջին դասակարգին: Հայաստանի 
հաւաքականի յարձակող Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ դիրքը 
գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող 
Տուսըլտորֆի «Ֆորթունա»ին դէմ: 9-րդ վայրկեանին «Հոֆընհայմ»ի պաշտպան 
Հուպնըր կարմիր քարտ ստացաւ: Պաղեստինցի յարձակող Տապպուր 16-րդ եւ 
զուիցերիացի կիսապաշտպան Զուպըր  61-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին 
«Հոֆընհայմ»ի կոլերը: Սակայն «Տուսըլտորֆ»ի Հենինկզը 5-րդ վայրկեանին 
եւ 76-րդ վայրկեանին տուգանայինով հաւասարեցուց հաշիւը: Ադամեան 
բացակայեցաւ «Հոֆընհայմ»ի կազմէն: Խումբը 43 կէտով առժամաբար գրաւեց 
6-րդ դիրքը: Այս հանգրուանին, առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշէն դուրս 
մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ: Հաւասարակշռուած 
մրցումին, առաջատարը ունէր որոշ առաւելութիւն դիպուկ հարուածներու 
թիւին մէջ եւ զայն օգտագործելով յաղթանակ տարաւ: Թէեւ Ալարիօ 9-րդ 
վայրկեանին նշանակեց «Պայէր»ի առաջին կոլը, Պոմկարթնըրի փոխանցումով, 
սակայն Քոման 27-րդ, Կորեցքա 42-րդ , Կնապրի 45-րդ եւ Լեվանտովսքի 
66-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Պայըրն»ի կոլերը: Կորեցքա, Մուլըր՝2 եւ 
Քիմիչ կատարեցին փոխանցումները: 89-րդ վայրկեանին, Վիրց նշանակեցին 
«Պայէր»ի երկրորդ կոլը, Փաուլինիոյի ոխանցումով: «Պայըրն Միւնիխ» այսպիսով 
տօնեց իր 22-րդ յաղթանակը: «Պայըրն»ի Թոմաս Մուլըրը կատարեց իր 20-րդ 
փոխանցումը, որ մրցանիշ մըն է Պունտեսլիկային մէջ: 2-րդ դիրքը գրաւող 
«Պորուսիա Տորթմունտ» իր դաշտին վրայ ընդունեց 9-րդ դիրքը գրաւող «Հերթա 
Պերլին»ը եւ հակառակ իր առաւելութեան, տարաւ դժուար յաղթանակ մը, 57-րդ 
վայրկեանին նշանակուած Քանի կոլով: Փոխանցումը կատարեց Պրանտթ: 
Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Ֆրայպուրկ – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-0
- ՌՊ Լայփցիկ – Փատըրպորն 1-1
- Պայէր Լեվերքուզըն – Պայըրն Միւնիխ 2-4
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Հոֆընհայմ 2-2
- Պորուսիա Տորթմունտ – Հերթա Պերլին 1-0
- Վերտէր Պրեմըն  – Վոլֆսպուրկ 0-1
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 70 կէտ 90-30, 2)Պորուսիա Տ. 63 կէտ 81-35, 3)
Լայփցիկ 59 կէտ 75-32, 4)Պոր.Մէօնշընկլապախ 56 կէտ 57-36, 7)Հոֆընհայմ 
43 կէտ 42-50:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 30 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 25 կոլ, 
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ: 

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
Քատիմեանի Փոխանցումը
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 12-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Գեղամ Քատիմեանի մաս կազմած 
10-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը  իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ 
դիրքը գրաւող Մազիրի «Սլավիա»ին դէմ: Թէեւ 31-րդ վայրկեանին ղանացի 
կիսապաշպան Նարհ նշանակեց դաշտի տէրերու կոլը, սակայն «Նիոման»ի 
սերպ յարձակող Զորան Մարուշիչ նշանակեց երեք կոլեր, 19-րդ, 75-րդ եւ 
86-րդ վայրկեաններուն: Խումբը տարաւ իր 5-րդ յաղթանակը եւ 17 կէտով 
առժամաբար գրաւեց 7-րդ դիրքը: Քատիմեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին 
եւ կատարեց առաջին կոլին փոխանցումը:  4-րդ դիրքը գրաւող Սալիկորսք 
քաղաքի «Շախտիոր»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի 
«Էներկեթիք»ին դէմ: 12-րդ վայրկեանին, «Շախտիոր»ի ռմբարկու Վիթալի 
Լիզաքովիչ նշանակեց մրցումին միակ կոլը: Հայկ Մուսահակեան մնաց 
«Էներկեթիք»ի պահեստայիններու նստարանին վրայ: «Շախտիոր» տարաւ 
կարեւոր յաղթանակ մը եւ 24 կէտով գրաւեց 2-րդ դիրքը, մինչ «Էներկեթիք» 
կրեց իր 4-րդ պարտութիւնը եւ նահանջեց 4-րդ դիրք: Իսկ առաջատար Պորիսովի 
«ՊԱԹԷ»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող «Վիթեպսք»ի դէմ: 
Թէեւ Նեխայչիք 14-րդ եւ Տրակուն 58-րդ վայրկեաններուն յառաջ տարին 
առաջատարը, սակայն «Վիթեպսք»ի Վոլքովը 79-րդ եւ Քսենոֆոնթովը 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

90-րդ վայրկեաններուն հաւասարեցուցին մրցումին հաշիւը: Ստորեւ տեսնել 
արձանագրուած արդիւնքները.
- Սլուցք – Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 1-1
- Սլավիա Մազիր – Նիոման Կրատնօ 1-3
- Վիթեպսք  – ՊԱԹԷ Պորիսով 2-2
- Շախտիոր Սալիկորսք – Էներկեթիք Մինսք 1-0
Դասաւորում.1)ՊԱԹԷ 26 կէտ 25-12, 2)Շախտիոր 24 կէտ 17-3, 3)Թորփետօ 
ՊելԱԶ 22 կէտ 16-10, 4)Էներկեթիք 22 կէտ 17-14, 7)Նիոման 17 կէտ 17-13:
Ռմբարկուներ.1)Գ.Քատիմեան-Նիոման 7 կոլ, 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 7 
կոլ, 3)Վ.Լիզաքովիչ-Շախտիոր 6 կոլ: 

Դանիոյ Ախոյեանութիւն
Պապայեան Երկու Կոլի Հեղինակ
Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները վերսկսան եւ տեղի ունեցան 
25-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս 
հանգրուանի իր մրցումին, Հայաստա-
նի հաւաքականի կիսապաշտպան 
Էտկար Պապայեանի մաս կազմած 12-րդ 
դիրքը գրաւող «Հոպրօ»ն իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Ռենտըրզ»ի դաշտին վրայ եւ յաղթանակ 
տարաւ Պապայեանի 36-րդ վայրկեանին 
նշանակած տուգանային հարուածով: Պապայեան մասնակցեցաւ ամբողջ 
մրցումին: Իսկ 26-րդ հանգրուանի իր մրցումին, Հայաստանի հաւաքականի 
կիսապաշպան Էտկար Պապայեանի մաս կազմած 12-րդ դիրքը գրաւող 
«Հոպրօ»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Լինկպի»ի դէմ: 
41-րդ վայրկեանին,  Հեպօ յառաջ տարաւ «Լինկպի»ն: 47-րդ վայրկեանին, 
Էտկար Պապայեան հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը, նշանակելով տուգանային 
հարուածէն: 65-րդ վայրկեանին, Պապայեան դեղին քարտ ստացաւ: 81-րդ 
վայրկեանին, Նիլսըն նշանակեց «Լինկպի»ի համար, սակայն Եագոպսըն 90+4-
րդ վայրկեանին հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը: 

Պուլկարիոյ Ախոյեանութիւն
Յովսէփեանի Արտան Հաւասարեցաւ
Պուլկարիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները վերսկսան Գորոնա 
համաճարակի հետեւանքով առնուած դադարէն ետք: 25-րդ հանգրուանի 
մրցումներուն, Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Ռումիան Յիվսէ-
փեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող Քարճալիի «Արտա»ն իր դաշտէն 
դուրս մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող Ռուսէ քաղաքի «Տունաւ»ին դէմ: Մրցումը 
աւարտեցաւ առանց կոլերու հաւասարութեամբ: Յովսէփեան դաշտ մտաւ 79-րդ 
վայրկեանին, որպէս 4-րդ փոխարինող: 

Լիբանանի Ֆետերասիոնի Որոշումներ
Լիբանանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը գումարեց իր հերթական ժողովը Հաշէմ 
Հայտարի ատենապետութեամբ եւ որոշեց համակարգել բոլոր մարզական 
գործունէութիւնը առողջապահական մարմիններուն հետ: Լիբանան – Սրի 
Լանքա մրցումը տեղի պիտի ունենայ 12 Նոյեմբեր 2020-ին, 2022-ի Աշխարհի 
բաժակի եւ 2023-ի Ասիոյ ախոյեանութեան զտումի մրցումներու ծիրին մէջ: 
Ախոյեանութեան նախապատրաստական մրցաշարք մը պիտի սկսի 29 
Յուլիսին: 18 Սեպեմբերին սկսիլ 2020-2021 տարեշրջանի ֆութպոլի Ա.եւ 
Բ.դասակարգերու ախոյեանութեան մրցումները: 15 Յունիսին գումարել ժողով 
մը առաջին դաակարգի ակումբներու նախագահներուն հետ, քննելու համար 
յաջորդ տարեշրջանին ակումբներուն վիճակը:

Ճատրակ 

Լինտորէս Էպպի Ռեփիտ Չելէնճ
Տուպով Շահեցաւ Տիտղոսը
Lինտորէս Էպպիի արագ ճատրակի մրցաշարքի աւարտական փուլի երկրորդ 

մրցաշարքին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Նաքամուրա – Տուպով 0-1, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5  արդիւնք. 1,5-2,5
Իսկ աւարտական փուլի երրորդ եւ ճակատագրական մրցաշարքին արձա-
նագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Տուպով – Նաքամուրա 0.5-0.5, 1-0, 0-1, 0,5-0.5, 1-0  արդիւնք.3-2
Այս արդիւնքին հիման վրայ եւ միայն 5-րդ պլից մրցումով ռուս երիտասարդ մեծ 
վարպետ Տանիլ Տուպով կրցաւ յաղթել ամերիկացի Հիքարու Նաքամուրային 
եւ շահիլ մրցաշարքին տիղոսը:

Ճատրակ
Քլաչ Չէսի Առցանց Մրցաշարք
Արոնեան Յառաջ Անցաւ
Շաբաթավերջին սկսան Քլաչ Չէս ճատրակի միջազգային առցանց մրցաշարքի 
մրցումները ութ մեծ վարպետներու մասնակցութեամբ: Տեղի պիտի ունենան 
12 մրցումներ: Յաղթողը պիտի անցնի կիսաւարտական հանգրուան: Քառորդ 
աւարտական հանգրուանի առաջին վեց մրցումներուն ցարդ արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Շիոնկ 1-0, 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 0-1, 0,5-0,5
Քարլսըն 4,5 կէտ – Շիոնկ 3,5
Սօ – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0,5-0,5
Սօ 5,5 կէտ – Վաշիէ-Լակրաւ 2,5 կէտ
Տոմինկէզ – Քարուանա 1-0, 0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0-1, 0,5-0,5
Քարուանա 5,5 – Տոմինկէզ 2,5 կէտ
Արոնեան – Կրիշչուք 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0
Արոնեան 5 կէտ – Կրիշչուք 3 կէտ
Իսկ քառորդ աւարտական հանգրուանի վերջին վեց մրցումներուն ցարդ 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
Քարլսըն – Շիոնկ 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 1-0
Մակնուս Քարլսըն 11,5 կէտ – Ճեֆրի Շիոնկ 6,5
Սօ – Վաշիէ-Լակրաւ 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 1-0
Սօ 13 կէտ – Վաշիէ-Լակրաւ 5 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Աշխարհի ախոյեան նորվեկիացի Մակնուս 
Քարլսըն եւ ամերիկացի Ուեսլի Սօ անցան կիսաւարտական հանգրուան:

Գեղասահք (Figure Skating)
Մրցումները Պիտի Վերսկսին
Գեղասահքի միջազգային ֆետերասիոնը 26 Օգոստոսը ճշդած է որպէս 
մրցումներու վերադառնալու թուական: Տարեշրջանը պիտի ընդգրկէ Կրան 
փրիի մրցումներ, Եւրոպայի ախոյեանութիւն, Աշխարհի ախոյեանութիւն եւ 
Աշխարհի պատանեկան ախոյեանութիւն:

Բռնցքամարտ
Գոռ Երիցեանի Լաւ Լուրը

Հայ արհեստավարժ բռնցքամարտիկ, 
WBO վարկածոէ մինչեւ 23 տարե-
կան Աշխարհի ախոյեան Գոռ Երի-
ցեան երկուքուկէս ամիսէ ի վեր կը 
գտնուի Հայաստան: Punch Boxing 
Promotions-ը ներկայացող Երիցեան 
եւ Նարեկ Աբգարեան կը մարզուին 
Հոլիվուտի Wild card boxing club-ի մէջ: 
Իրենց մրցումները ընդհանրապէս 
տեղի կունենան ԱՄՆ-ի մէջ: Ան կը 
մարզուի Աշխարհի առաջնակարգ 

բռնցքամարտիկներու հետ: Մեծ յոյս ունի ապագային պահելու իր բարձր 
մարզավիճակը եւ արձանագրելու նորանոր յաղթանակներ: «Արմսփորթ»ին 
կատարած իր հարցազրոյցին մէջ, հայ մարզիկը ուրախ լուր մը տուած է այս 
մարզաձեւի հայ սիրահարներուն: Երեւանի մէջ մօտ ատենէն պիտի բացուի նոր 
ակումբ եւ մարզադահլիճ, սիրողական եւ արհեստավարժ բռնցքամարտիկներ 
մարզելու համար:
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Անոր յիշողութիւնը կարելի էր իսկապէս համարել իւրօրինակ։ Հրաշամանուկի 
բանականութիւնը կը զարգանար բոլոր ուղղութիւններով։ Զոր օրինակ, 
Քրիտիան կրնար շատ բան պատմել խաղողի տեսակներու եւ Արեգակնային 
դրութեան մասին։
Երեք տարեկանին ան կարդացած էր իր առաջին դասախօսութիւնը 
համալսարանի մը մէջ՝ դասախօսներու եւ ուսանողներու ներկայութեան։ 
Ըստ ականատեսներու՝ ունկնդիրները ապշեցան, երբ հրաշամանուկը 
խօսելու սկսաւ։ Անոր պատմութիւնը սկսած էր Հռովմի եւ Գերմանիոյ հնագոյն 
կայսրերու կեանքի նկարագրութենէն, այնուհետեւ սահուն կերպով անցած՝ 
աստուածաշնչեան արքաներուն։ Դասախօսութիւնը աւարտեցաւ խօսելով 
ժամանակի բժշկական հիմնախնդիրներու մասին։
Երեխայի մասին զրոյցները հասած էին հարեւան երկիրներ, այդ կարգին՝ 
Ֆրետերիք Դ. Դանիոյ արքային։ Վերջինս ուզեց հանդիպիլ եւ խօսիլ օրհնեալ 
երեխային հետ։ Քրիստիան իր խելքով իսկապէս հիացուց Դանիոյ արքունա-
կան պալատի բոլոր անդամները։ Փաստերու, թիւերու, իրադարձութիւննե-
րու այնքան մեծ պաշար մը ունէր փոքրիկ հրաշամանուկը, որ նախանձը 
կը գրգռէր բոլոր մասնագէտներու։ Արքան որոշեց երեխան անուանել 
Միրակուլիւմ, որ թարգմանաբար կը նշանակէ հրաշք-երեխայ։
Հանճարներու մեծամասնութիւնը առհասարակ մարդամօտ չ՚ըլլար։ Անոնք, 
որպէս կանոն, կը փորձեն հեռու մնալ հասարակութենէ։ Հասարակութիւնն 
ալ, իր հերթին, միշտ չ՚ընդունիր զանոնք։ 
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Հայութիւնը իրաւունքը չունի մոռնալու այս պատմական երկու 
ճշմարտութիւնները հաւասարապէս, եւ՝ կեդրոնանալու միայն 1.5 
միլիոն հայերու կորուստին վրայ, քանի որ հայրենիքին կորուստը շատ 
աւելի մեծ է եւ շատ աւելի դժուար վերականգնելին…։
Ուրեմն. հայ ժողովուրդի մեծագոյն թշնամին՝ Իմփերիալիզմի հանգրուանին 
հասած դրամատիրութիւնն է։
Այս տարի, Արեւելահայաստան «Մայիս Մէկ»ը նշեց դարձեալ որպէս 
Աշխատանքի Օր…, որ դրամատիրութեան նենգափոխումն է Մայիս 
Մէկի բովանդակութեան, որ իր ծննդեան օրէն՝ ԱՄՆ-ի մէջ, կը նշանակէ 
Բանուոր Դասակարգի Պայքարի Օրը, դրամատիրական դասակարգի 
շահագործումին դէմ։ Մայիս Մէկի դրամատիրական նենգափոխումը 
կ՚որդեգրեն՝ միմիայն, դրամատիրական համակարգեր, որոնք կը ծածկեն 
դասակարգային շահագործումը, եւ կ՚ուրանան դասակարգային պայքարի 
գոյութիւնը։ Այլ խօսքով՝ ընկերային ազատագրութեան հանգրուանը, որ 
կը յաջորդէ ժողովուրդի մը ազգային ազատագրութեան հանգրուանին։ 
Ազգայինը՝ օտար լուծէն, ընկերայինը՝ ներքին դասակարգային լուծէն։
Ուրեմն, Նիկոլ Փաշինեանի թաւշեայ «յեղափոխութիւն»ը՝ դրամատէր 
օլիգարխներու դէմ չէ, ինչպէս կը յաւակնէր Փաշինեան, առաջին օրերուն։ 
Այդ պարագային, որո՞ւ դէմ էր իր թաւշեայ շարժումը։ Օլիգարխներու մէկ 
թեւին դէմ ու միւս թեւին հե՞տ։ Ասիկա ոչ յեղափոխութիւն կրնայ կոչուիլ, եւ 
ոչ ալ՝ յեղաշրջում. այլ միայն՝ օլիգարխիական համակարգէն ներս, տարբեր 
խումբերու միջեւ հերթափոխութիւն։
Հետեւաբար, Արեւելահայաստանը բեւեռացուած կը մնայ օլիգարխիական 
փոքրամասնական դասակարգի եւ աշխատաւորներու մեծամասնական 
դասակարգի միջեւ…։
Դասակարգային այս բեւեռացումը չի կրնար կերտել ազգային համե-
րաշխութիւն։ Եւ՝ պայքարը կը շարունակուի Փաշինեանի խումբի 
օլիգարխներուն եւ միւս խումբի օլիգարխներուն միջեւ։
Մեր հաստատ համոզումով, Մոսկուայի վերջին կարծրացումը ոչ մէկ կապ 
կրնայ ունենալ օլիգարխներու բեւեռին հետ, այլ՝ զգաստութեան կոչ մըն է 
վերջին օրերուն Հայաստանի մէջ ծայր առած հակառուսական արշաւին դէմ։
Փութինի Ամանորեան շնորհաւորագիրը Փաշինեանին, անոր կը յիշեցնէր 
հայ եւ ռուս ժողովուրդներու դարաւոր բարեկամութիւնն ու ներկայի 
զինակցութիւնը։ Եւ Մոսկուա չի կրնար լուռ մնալ Հայաստանի մէջ 
հակառուսական արշաւին նկատմամբ։ Հայաստան եւ Ռուսաստան գոյու-
թենական զինակիցներ են՝ Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ, որ թուրք-

թաթարական է (այսինքն՝ թրքական եւ ատրպէյճանական)։ Որովհետեւ՝ 
Ռուսաստանի գոյութենական շահերը կը պահանջեն որ Փանթուրքիզմի 
ծաւալման դէմ՝ Հայաստանի պատնէշը զօրաւոր մնայ… եւ ոչ թէ 
տկարանայ։
Փութինի Ռուսաստանը Բիւզանդիոնի սխալը չի գործեր, որ փոխանակ 
զօրաւոր պահելու Հայաստանի պատնէշը  սելճուքեան արշաւանքին 
դէմ, ինք նուաճեց ու տկարացուց այդ պատնէշը, եւ ինք՝ պարտուեցաւ 
սելճուքեան արշաւանքներէն…։
Մենք պէտք չէ  մոռնանք որ Փանթուրքիզմի ծրագիրը կը սպառնայ ոչ միայն 
Հայաստանի, այլեւ՝ Իրանի ու Ռուսաստանի, մինչեւ անգամ՝ Չինաստանի։ 
Եւ ասիկա բարեբախտութիւն է Հայաստանի համար, քանի որ յիշեալ 
երեքը կը դարձնէ Հայաստանի բնական դաշնակիցները՝ Փանթուրքիզմին 
դէմ։ Պայմանաւ՝ որ Հայաստան բարուոք յարաբերութիւններ պահպանէ 
այս երեքին հետ, առանց շփանալու՝ տուեալ սեպելով այս երեքին 
բարեկամութիւնը, անոնց դէմ քաջնազարեան արտայայտութիւններ 
կատարելու՝ մոռնալով թէ ինք այդ երեքէն փոքրագոյնն է…։ Ռուսա-
կան բանակին ներկայութիւնը՝ Հայաստանի Թուրքիոյ հետ ունեցած 
սահմանագիծին վրայ, գրաւող բանակ չէ, ոչ ալ միայն բարեսիրական 
բանակ. այլ՝ թէ Հայաստանը եւ թէ Ռուսաստանը պաշտպանող բանակ, 
քանի որ երկու երկիրներու ազգային գոյութենական շահերը կը համընկնին 
իրարու։
Եւ պատմական փաստ է, որ Ցարական Ռուսաստանը Թուրքիոյ պարտադրեց 
Սան-Սթեֆանոյի Դաշնագրի Յօդ. 16-րդը, եւ Սովետական Ռուսաստանը 
հրատարակեց Արեւմտահայաստանի Անկախութեան Դեկրետը…։ Եւ՝ 
Փութինեան Ռուսաստանը այսօր կը պաշտպանէ Հայաստանը՝ թրքական 
սահմանագիծին վրայ։
Տարբեր վարչակարգերով Ռուսաստանի այս հետեւողական վարքա-
գիծը աշխարհաքաղաքական հաստատուն (constant) մէկ հրամայականին 
արտայայտութիւնն է, զոր պէտք չէ մոռնան Ռուսաստան եւ Հայաստան։
Սակայն, մեր քաղաքադիւանաՏգիտութեան հետեւանքով, Հայաստան 
եղած է յաճախակի մոռցողը…։ Բայց Ռուսաստան երբեք չէ մոռցած…։ 
Ընդհակառակը, միջամտած է Թուրքիոյ գրաւման դէմ, հակառակ 
Հայաստանի ղեկավարութեան կամքին, 29 Նոյեմբեր 1920 թուին… երբ 
այդ ղեկավարութիւնը կը մերժէր հրաւիրել Թիֆլիսի մէջ սպասող Լեգրանի 
պատուիրակութիւնը։ Եւ Կարմիր Բանակի 11-րդ զօրաբաժինը կը փրկէր 
Հայաստանը թրքական առյաւէտ գրաւումէն։
Ուրեմն. Փաշինեան, իր քաջնազարեան հակառուսական ելոյթներով, արդէն 
Հայաստան գտնուող ռուսական զօրքը պէտք չէ վերածէ գրաւող զօրքի…։ 
Հասկնալի՞ է…։
Ահա այս պատճառներով, մեր մտորումները չեղան անխառն, Ապրիլ 24-ի եւ 
Մայիս Մէկի օրերուն, երբ արձանագրուած էջերը եղան մութ ու մտահոգիչ 
էջեր, հակառակ այն մի քանի անհատական էջերուն յուսադրիչ եւ լուսաւոր 
ըլլալուն…։
Այդ ե՞րբ է որ մեր քաղաքադիւանապատմաՏգիտութեան վերջ պիտի 
տանք։

(Յապաւումներով)

Տեսակէտ

Խառն Մտորումներ 
«Ապրիլ 24»ի Եւ «Մայիս Մէկ»ի

Պայծառ Ու Մութ Էջերու Մասին

18-րդ դարու սկիզբին, Գերմանիոյ հիւսիսին փոքրիկ քաղաքի մը մէջ, որ 
կը կոչուի Լիւպեկ, 1721 թուականի փետրուարի 6-ին ծնած էր երեխայ մը։ 
Անոր կեանքը կարճ եղաւ, սակայն չափազանց կենսուրախ էր։ Քրիստիան 
Հենրիխ Հէյնըկեն ծնած էր հասարակ ընտանիքի մը յարկին տակ։ Անոր 
հայրը ոչ  այնքան յաջողակ ճարտարապետ ու նկարիչ մըն էր, իսկ մայրը՝ 
վաճառականուհի։ Սակայն այդ ամոլը լոյս աշխարհ բերաւ մարդկութեան 
պատմութեան ամենահանճարեղ երեխան։
Երբ Քրիստիան տակաւին վեց ամսու էր, ան այլեւս կը կրկնէր բառեր ու քիչ 
թէ շատ կը խօսէր։ Գլխաւոր գիրքը, որ այն ժամանակ կը կարդային բոլոր 
երեխաները, Սուրբ Գիրքն էր։ Մէկ տարեկան Քրիստիան ինքնուրոյն ո՛չ 
միայն կրցաւ կարդալ Սուրբ Գիրքը, այլեւ անկէ կը մէջբերէր միտքեր։
Յետագային ան ուզեց ուսումնասիրել աւելի շատ լեզուներ։ Երկու տարեկա-
նին հրաշամանուկը սորվեցաւ լատիներէն, այնուհետեւ անցաւ ֆրանսերէնի։ 
Իւր կարճատեւ կեանքի ընթացքին ան հասցուց սորվիլ չորս լեզու։ Քրիստիան 
կը սիրէր ընթերցել պատմութեան, բժշկութեան, բնագիտութեան վերաբերեալ 
գիրքեր։ Անոր սեղանի գիրքն էր չեխ լուսաւորիչ Եան Ամոս Քամենսքիի 
«Աշխարհի զգացմունքային պատկերը» հանրագիտարանը։ Երեխան անգիր 
գիտէր գիրքէն որոշ հատուածներ։
Ան կրնար սպունգի պէս կլանել զինք շրջապատող բոլոր տեղեկութիւնները։ 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Թարմ Ծաղիկներ

Այն օրուանից երբ գնացիր, պարտէզս էր 
ամայի
Պատճառն էլ ինձ չասացիր, որ իմանայի

Չէ որ ես քեզ բերում էի թարմ ծաղիկներ
Անկեղծ սրտով ասում էի սիրոյ խօսքեր
Ու քնքշօրէն շոյում էի, քո նուրբ վարսերը իմ 
սէր
Ինչ որ լինէր պատմում էի, ինչ իմանայի

Այն օրուանից երբ գնացիր, կեանքս շատ է 
դառնացել
Ծաղիկներս էլ ինձ հետ տխրել են լացել

Սիրելիս թէ ետ դառնայի քեզ կ՛ասէի
Սիրուս պէս լուր ու ջերմ խօսքեր, քեզ կ՛ասէի
Արշալոյսին կը բերէի քեզ անթառամ 
ծաղիկներ
Սրտիս խորքում կը պահէի խոր անջինջ 
հետքեր…
Խոր անջինջ հետքեր…
Խոր անջինջ հետքեր…

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հակաիւթոփիա՝ Որպէս Իրականութեան Ցոլացում

Հրաշամանուկի Մը Ողբերգական Ճակատագիրը

Պատմութեան ուղղութիւն տուող ու կերտող 
գլխաւոր դերակատարն է մարդ արարածը, 
որ իր բաղձանքներով, յոյսերով, նաեւ 

սխալներով եւ թերութիւններով կը ձգտի աշխարհը 
իրեն յարմարեցնել եւ ա՛լ աւելի «գեղեցիկ» դարձնել: 
Այսպէս, մարդկային յոյսերը, վեհ գաղափարներն 
ու իտէալները կ՚ուրուագծեն քաղաքակրթութեան 
դարաւոր ուղին: 
Դարեր շարունակ մարդիկ որոնած են միջոցներ՝ 
իտէալ հասարակութիւն կառուցելու եւ արդար 
ու հաւասար աշխարհ մը ստեղծելու համար։ 
Իտէալին հասնելու ձգտող բազմաթիւ միջոցներէն 
մին կը համարուի իւթոփիան, որ կը լուսաւորէ 
ապագայ հասարակութեան կառուցման եւ կանո-
նակարգման «ճանապարհ»ը՝ նորի ընկալման 
եւ հաստատման համար մարդուն սորվեցնելով 
փափաքիլ լաւագոյնը եւ յուսալ։
Իւթոփիան գեղարուեստական գրականութեան 
տեսակ մըն է, ուր կը նկարագրուի հեղինակի 
տեսանկիւնէն կատարեալ հասարակութեան 
համակարգ մը: Իւթոփիա բառը առաջին 
անգամ օգտագործուած է անգլիացի մտա-
ծող, գրող, քաղաքական գործիչ եւ փիլիսոփայ 
Թոմաս Մորի կողմէ։ Իր ստեղծագործութիւնը 
անուանած է «Իւթոփիա», ուր նկարագրած է իր 
պատկերացումով իտէալ հասարակարգ՝ հիմնուած 
հաւասարութեան ու արդարութեան սկզբունքնե-
րու վրայ։ Իւթոփիական նախագիծերուն ի յայտ 
կու գան մարդու յոյսերն ու ակնկալութիւնները 
ընկերային յառաջընթացի նը-կատմամբ, սակայն 
սխալներու կամ թերութիւններու հետեւանքով 
աստիճանաբար այդ յոյսը կ՚անհետանայ եւ 
իւթոփիան կը վերածուի հակաիւթոփիայի: 
Հակաիւթոփիան իւթոփիայի տրամաբանական 
զարգացումն է, սակայն եթէ իւթոփիան կեդրո-
նացած է նկարագրուած հասարակական կառու-
ցուածքի դրական երեսակներու վրայ, ապա 
հակաիւթոփիան կը ձգտի յայտնաբերել անոր 
բացասական գիծերը:
Հակաիւթոփիան եւ իւթոփիան կարծէք իրարու 
կապուած աշխարհներ են, որոնք ճանապարհի 
մը վրայ դէմ դիմաց կու գան, կը հերքեն զիրար, 
բայց յետագային կրկին զուգահեռուելով, կը 
բարձրաձայնեն հասարակաց խնդիրները, 
որոնք կրնան աղէտալի հետեւանքներ ունենալ 
ապագային: Հետեւաբար կարելի է ըսել, որ 
հակաիւթոփիան ընկերային իրականութեան 
«ախտորոշման» միջոց է, քանի որ այստեղ ծագած 
խնդիրները կը բխին ներկայի «թերութիւններ»էն։ 
Եթէ իւթոփիան մարդը կը մղէ երեւակայել իրա-

կանութեան սահմաններէն դուրս, որպէսզի 
ստեղծէ նորը, ապա հակաիւթոփիան ցոյց կու տայ 
անոր տագնապներով լի վիճակը: Եթէ իւթոփիան 
երազանքի դրսեւորումն է, ապա հակաիւթոփիան 
մղձաւանջի, որ կը մատնէ յուսահատութեան՝ 
ստիպելով մարդը ընդհանրապէս չերազել, քանի 
որ ան կրնայ չիրականանալ:
Արեւմտեան փիլիսոփայութիւնը կը բնորոշէր 
յոյսը՝ մարդու արդար աշխարհ ստեղծելու, 
իտէալ հասարակութիւն կառուցելու նկատմամբ, 
սակայն 20-րդ դարէն սկսեալ այսօրինակ տրա-
մադրութիւնները «թօշնեցան» եւ շարունակե-
ցին ա՛լ աւելի խորանալ՝ ականատես դառնա-
լով աշխարհի զարգացման բացասական 
հետեւանքներուն։ Դարաշրջանի զարգացումները, 
որոնք նաեւ «նոր» մարդու ձեւաւորման, անոր 
կերպարի եւ բնոյթի փոփոխութեան պատճառ 
դարձան, կը քննարկուին հակաիւթոփիաներու 
մէջ, որոնց պայքարը մեքենայացած հասարակու-
թեան եւ մարդկային արժէքներու անհետացման 
դէմ է։
Հակաիւթոփիաներու շնորհիւ հեղինակներ 
կը բարձրաձայնեն հարցեր, որոնք կը վերա-
բերին ինչպէս կառավարութիւններու, վարչա-
կարգերու, տնտեսութեան, ներքին եւ արտաքին 
քաղաքականութիւններու, այնպէս ալ հասա-
րակութեան խորքային խնդիրներուն եւ անոնց 
մէջ տեղ գտած մարդու դերին: 
Հակաիւթոփիայի մէջ պատկերուած կերպարներու 
միջոցով հեղինակներ կը ներկայացնեն ապագայ 
հասարակութեան մէջ ապրող մարդու հոգեվի-
ճակը, զգացումներն ու ապրելակերպը: Այստեղ 
կ՚արծարծուին մեքենայացած հասարակութեան, 
«անհատ»ի ոչնչացման եւ ազատութեան ոտնա-
հարման հիմնախնդիրները ի տարբերութիւն 
իւթոփիայի, ուր կան հասարակութիւններու 
ներդաշնակ եւ խաղաղ յարաբերութիւններն 
ու համագործակցութիւնը: Իրենց ստեղծա-
գործութիւններու միջոցով հեղինակներ ապագայի 
մարդու կերպարը կը նկարագրեն այնպէս, ինչպէս 
մարդը աստիճանաբար կը մոռնայ մարդկային 
արժէքները։ Այս իրավիճակի պատճառը այն է, 
որ մարդը կը գտնուի այնպիսի հսկողութեան 
մը ներքեւ, ուր շրջապատուած է իր անձը 
ստորադասող «մեծ եղբայր»ներու կողմէ։
Ի վերջոյ, հակաիւթոփիան ներկայի իրակա-
նութեան եւ ապագային դիմագրաւուելիք 
հաւանական խնդիրներու արտացոլացումն 
է, ինչ որ ներկայացուած է հեղինակի ապրած 
ժամանակաշրջանի պայմաններու, երեւակա-
յութեան եւ գաղափարներու համադրումով։

Սակայն Քրիստիանի պարագային ամէն բան 
տարբեր էր։ Ան կը սիրէր շփուիլ եւ հաճոյք կը ստա-
նար ուշադրութեան կեդրոնի մէջ գտնուելէ։ Ան 
հանրութեան առջեւ յաճախ կ՚ունենար ելոյթներ, 
կը բանավիճէր գիտնականներու հետ։
Հէյնըկեն կը սիրէր ազատ ժամանակներուն 
զբաղիլ ընթերցանութեամբ։ Ան չափազանց քիչ 
ժամանակ կը յատկացնէր իր քունին եւ սնունդին։ 
Ի վերջոյ, երեխայի մարմինը չդիմացաւ նման 
լարուածութեան։ Անոր ծնողները զինքը ճիշդ չէին 
կերակրէր։ Հրաշամանուկի մօտ յայտնաբերած էին 
ստամոքսի հիւանդութիւն մը եւ անոր նշանակած 
էին խիստ սննդականոն։ Ծնողները լուրջ չվե-

րաբերուեցան իրենց զաւկի հիւանդութեան 
նկատմամբ եւ շարունակեցին զայն կերակրել 
միայն հացահատիկներով։ Այդ տարիներուն ոչ 
մէկը ծանօթ էր սինձ՝ ազնիւ ցորենէ խմոր (կլիւթեն)  
ընդունելու անկարողութեան մասին։ Իբր այդ ալ 
կը տառապէր փոքրիկն Քրիստիան։
Երեխան հիւանդացաւ։ Անոր վիճակը օր ըստ 
օրէ կը վատթարանար։ Ծնողները փոխանակ 
իրեն օգնելու ու բուժելու հանճարեղ երեխան, կը 
շտապէին շահագործել զայն, քանի դեռ Քրիստիան 
չէր մահացած։
Հրաշամանուկը ապրեցաւ ընդամէնը չորսուկէս 
տարի եւ մահացաւ 1725 թուականի յունիսի 27-ին։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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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:

Ընկ.հի Մաքրուհի Քիւրէճեանի մահուան տխուր առիթով Տիար Սեւակ 
եւ Ընկ.հի Անի Լաչինեան Մակարեաններ 200,000 լ.ո. կը նուիրեն 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ 
ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻՆ: 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

ԳՈՅԺ 

ՄԱՀԱԶԴ 

Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի Հոգա-
բարձութիւնը, Տնօրէնութիւնը եւ ողջ ուսուցչա-
կազմը  սրտի խոր կսկիծով կը գուժեն վարժարա-
նիս հոգաբարձութեան երկարամեայ նախկին 
գանձապահ, նորոգ հանգուցեալ Ընկ. Գրիգոր 
Քիւրէճեանի կողակից՝ Ընկերուհի Մաքրուհի 
Քիւրէճեանի անակնկալ մահը:
Ընկերուհի Քիւրէճեան իր կողակիցին հետ միա-
սին, անշահախնդիր հոգատարութեամբ նեցուկ 
կանգնեցաւ վարժարանիս կրթական վերելքին ու 
գոյատեւման: Անոր թողած վաստակն ու նուիրումը դրոշմուած պիտի 
մնայ վարժարանիս բազմամեայ պատմութեան մատեանին մէջ:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:
  Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի

Հոգաբարձութիւն, Տնօրէնութիւն եւ Ուսուցչակազմ

Տիկին Մայտա Քիւրէճեան եւ զաւակները Արմէն, Ռաֆֆի եւ Լոռի 
Քէլէշեաններ (Լոս Անճելոս) 
Տէր եւ Տիկին Արսէն եւ Մարինա Սարաֆեան եւ դուստրը Փերլա 
Տէր եւ Տիկին Սարօ եւ Հիլտա Յարութիւնեան եւ զաւակները Նայիրի, 
Նանոր եւ Արամ (Նիւ Ճըրզի) 
Տիար Սեդրակ Եւ Օրդ. Սոնիա Քիւրէճեաններ 
Տիար Յակոբ եւ Օրդ. Ալիս Կակոսեաններ 
Տիկին Մարի Սարաֆեան 
Եւ համայն Քիւրէճեան, Դագէսեան, Յարութիւնեան, Սարաֆեան 
ընտանիքներ եւ ազգականներ, սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց 
մօր, մեծ մօր, մօրաքրոջ եւ խնամիին 

ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆԻ
(Ծնեալ ԴԱԳԷՍԵԱՆ 1931-ին)

անակնկալ մահը որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 8 Յունիս, 2020-ին: 
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Չորեքշաբթի, 
10 Յունիս, 2020-ին կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ Մայր Տաճարին մէջ, Անթիլիաս, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը 
պիտի տեղափոխուի Ֆըրն Շըպէքի Ազգային գերեզմանատունը եւ 
ամփոփուի ընտանեկան դամբարանին մէջ: 
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատութիւնները կը խնդրուի կատարել 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ 
ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻՆ: Հեռ. +961 71 720598 
Միացեալ նահանգներու համար նուիրատութիւնները ուղղարկել 
հետեւեալ հասցէին: 
TEKEYAN CULTURAL ASSOCIATION - 755 Mt. Auburn Street, Watertown, 
MA 02472 
Memo: KRIKOR and MAKROUHI KUREDJIAN EDUCATIONAL FUND 
Ցաւակցական Ե Նամակի հասցէ email: kuredjianfamily@gmail.com

***
Ընկ.հի Մաքրուհի Քիւրէճեանի մահուան տխուր առիթով «Զարթօնք» 
իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ իր դուստրերուն ինչպէս 
նաեւ ընտանեկան բոլոր պարագաներուն եւ հարազատներուն:


