
Նախարարաց Խորհուրդը իր 
երէկուայ նիստին յաջողեցաւ 
երկար սպասուած նշանակումնե-
րը կատարել, որ յատկանշուեցաւ, ոչ 
անպայման արհեստավարժ մօտե-
ցումով: Բոլոր նշանակումներուն մէջ 
ալ յստակ էր պաշտօններ իշխող 
քաղաքական կողմերուն միջեւ 
բաժնելու պարագան:
Ընդհանուր 18 նշանակումներ եղան, որոնց շարքին Կեդրոնական Դրամա-
տան 4 փոխ-կառավարիչները: 
Առաջին հակազդեցութիւնը եկաւ Մարատա կուսակցութեան ղեկավար 
Սուլէյման Ֆրէնժիյէյէն, որուն հակազդեցութիւնը կրնայ մինչեւ իր կու-
սակցութեան նախարարներու հրաժարականին հանգի:
Այս ընթացքին տոլարի արժէքը աննախընթաց բարձրացում արձանագրեց 
հանելով 5000 լ.ո. սահմանները:

 
«Քորոնա» ժահրի համավարակի պատճառով աշխարհը կրնայ դէմ յանդի-
ման գտնուիլ համաշխարհային պարէնային աղէտի, եթէ շտապ միջոցներ 
չձեռնարկուին, նշուած է ՄԱԿ գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ Կութերէշի 
վերլուծական գրառման մէջ:
Անոր խօսքով՝ COVID-19 համավարակը սպառնալիք կը ներկայացնէ 
աշխարհի առաւել խոցելի հանրոյթները սնունդով ապահովելուն: Գոյութիւն 
ունեցող պարէնային համակարգերու գործառնութիւնը կրնայ խախտուիլ նոր 
«Քորոնա» ժահրով պայմանաւորուած սահմանափակումներու պատճառով, 
կը նախազգուշացնէ ՄԱԿ գլխաւոր քարտուղարը:
«Սա նաեւ կրնայ յանգեցնել ծանր հետեւանքներու: Եթէ շտապ միջոցներ 
չձեռնարկուին, ընթացիկ իրավիճակը կրնայ վերածուիլ համաշխարհային 
պարէնային աղէտի»,- նշած է Կութերէշը:
Անոր խօսքով՝ շատ երկիրներ արդէն կը զգան սննդամթերքի սուր պակասը:
«Դեռ մինչեւ համավարակի սկսիլը հարիւր միլիոնաւոր մարդիկ քաղցած 
էին»,- նշած է ան:
ՄԱԿ գլխաւոր քարտուղարը շարք մը յանձնարարականներ տուած է: 
Անոր կարծիքով՝ պետութիւնները, մասնաւորապէս, պէտք է ապահովեն 
պարէնային հատուածի աշխատողներու պատշաճ պաշտպանութիւնը, 
համոզուին, որ մարդասիրական օգնութեան շրջածիրէն ներս սննդամթերքի 
չափազանց կարեւոր մատակարարումները առանց խոչընդոտներու կը 
հասնին բնակչութեան առաւել խոցելի խումբերուն:

Հայաստանի մէջ,  10 յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 14 
103 դէպք, որոնցմէ 5226ը` 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 8573 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 73 
156 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 428 նոր դէպք եւ 775 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 10 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 227):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 71, 54, 58, 84, 93, 75 տարեկան տղամարդիկ եւ 62, 
60, 59, 66 տարեկան կանայք։ 

Հայաստանի մէջ «Քորոնա»-ի համավարակով պայմանաւորուած իրավիճա-
կը, անոր կանխարգիլման ու յաղթահարման գծով ձեռնարկուող քայլերը, 
ինչպէս նաեւ առկայ կարելիութիւնները։ Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ նախա-
գահի մամուլի վարչութենէն։
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,437,082 (954.1/1 միլիոն), մահացած են 417,861 (53.6/1 միլիոն), բուժուած են 3,720,526 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,388, մահացածներ` 30, բուժուած` 832

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 14,103, մահացածներ` 227, բուժուած` 5,226
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 125,558 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,889,830

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

428 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Թիւը հասաւ 14103-ի

ՀՀ Նախագահը Աշխատանքային Քննարկում 
Ունեցաւ Առողջապահութեան Մարզի 

Մասնագէտներուն ՀետՄԱԿ-ի Ընդհանուր Քարտուղարը Կ՛ահազանգէ

Կառավարութիւնը Երկար Սպասուած 
Նշանակումները Կատարեց. 

Հակազդեցութիւններ Արդէն Իսկ Ընթացք Առին

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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ՀՀ Նախագահը Աշխատանքային Քննարկում Ունեցաւ 
Առողջապահութեան Մարզի Մասնագէտներուն Հետ

Միայն Արձագանգողի Դերին Մէջ Ըլլալը Պարտութեան Ճանապարհ Է. 
ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարը Ներկայացուցած Է Իր Տեսլականը

Շտապ Օգնութեան 
Աշխատակիցները Պիտի 

Պարգեւատրուին

 02

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սարիբեկ Արիսի 
Փոշոտեան 

Սարիբեկ Արիսի Փոշոտեան 
(11 Յունիս, 1937, Ապարան, 
ՀԽՍՀ - 1990, Երեւան, ՀԽՍՀ), 
խորհրդային հայ բեմադրիչ, 
սցենարիստ։
Սարիբեկ Փոշոտեանը ծնած 
է 1937 թուականին Ապարա-
նի մէջ։ 1960 թուականին 
աւարտած է Երեւանի պետա-
կան համալսարանի տնտե-
սագիտական բաժինը, իսկ 
1970 թուականին՝ ՎԳԻԿ-ի 
բեմադրիչի բաժինը։ 1971 
թուականէն աշխատած է 
Երեւանի փաստագրական 
ֆիլմերու ստուդիոյ եւ Երեւան 
կինոստուդիոյ մէջ։ Նկարա-
հանած է աւելի քան 30 փաստա-
գրական եւ 1 կարճամետրաժ 
ֆիլմ։
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Սկիզբը Էջ 01

«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

Ի պատասխան ԱԺ պատգամա-
ւոր Արման Աբովեանի հարցին, 
թէ արդեօ՞ք շտապօգնութեան 
աշխատակիցները այս ամիս 
պարգեւատրուած են, թէ՞ ոչ, ՀՀ 
առողջապահութեան նախարա-
րութեան մամուլի խօսնակը կը 
տեղեկացնէ, որ առողջապահու-
թեան նախարար Արսէն Թորո-
սեանի կողմէ կը նախատեսուի 
պարգեւատրում շտապօգնու-
թեան աշխատակիցներուն, ինչպէս 
նախորդ, այնպէս ալ Մայիս ամսուան 
համար:

Հանդիպման ծիրէն ներս՝ առողջա-
պահական համակարգի խնդիրները 
քննարկելու նպատակով՝ նախագահ 
Արմէն Սարգսեան, Յունիս 9-ին, 
նախաձեռնեց աշխատանքային 
քննարկում մը, որուն մասնակցե-
ցան առողջապահութեան նախա-
րար Արսէն Թորոսեանը, «Արաբկիր» 
բժշկական կեդրոնի գիտական 
ղեկավար, առողջապահութեան 
նախկին նախարար Արա Բաբլո-
յեանը, Երեւանի պետական 
բժշկական համալսարանի 
ղեկավար, առողջապահութեան 
նախկին նախարար Արմէն Մու-
րատեանը, «Նորք ինֆեկցիոն 
կենտրոն»-ի տնօրէն Մհեր Դաւի-
թեանցը, առողջապահութեան 
նախարարութեան «Հիւանդու-
թիւնների վերահսկման եւ 
կանխարգելման ազգային 
կենտրոն»-ի տնօրէն Արտաւազդ 
Վանեանը, «Սուրբ Գրիգոր Լու-
սաւորիչ» բժշկական կեդրոնի 
կրծքային վիրաբուժութեան 
բաժանմունքի վարիչ Յովհաննէս 
Սարկաւագեանը, «Աստղիկ» 
բժշկական կեդրոնի տնօրէն Ասա-
տուր Ասատրեանն ու նոյն կեդրո-

նի սրտային վիրաբուժութեան 
բաժանմունքի ղեկավար Միհիր 
Սուսանին:
Նախագահ Սարգսեան նշեց, 
որ հանդիպման նպատակն է 
առողջապահութեան ոլորտի 
պատասխանատու ներկայացու-
ցիչներուն, յայտնի մասնագէտնե-
րուն հետ քննարկել երեք հիմնա-
կան հարց` համավարակին հետ 
կապուած ներկայ իրավիճակը եւ 
յառաջիկայ կատարուելիքները, 
առողջապահական համակարգի 
կառավարման առնչուած խնդիրնե-
րը, եւ թէ Հանրապետութեան 
նախագահն ու նախագահական 
կառոյցը ինչո՛վ կրնան աջակցիլ 
այդ խնդիրներու լուծման եւ համա-
վարակի յաղթահարման:
Անդրադառնալով համավարակային 
վիճակին` նախագահ Սարգսեան 
մասնաւորապէս նշեց, որ տիրող 
կացութիւնը բարդ է, իսկ իւրաքանչիւր 
փորձառու մասնագէտի կարծիք 
կարեւոր է ճիշդ որոշումներ տալու 
եւ լուծումներ գտնելու առումով: 
Ըստ անոր, երկիրը այս պահուն կը 
գտնուի ծանր իրավիճակի մէջ, եւ 
նախագահը իր սահմանադրական 
իրաւունքներէն ալ պէտք է դուրս 

գայ ու գործէ նաեւ իբրեւ մէկը, որ 
կրնայ աջակցիլ եւ օգնել` մանաւանդ 
իր միջազգային կապերով եւ կարե-
լիութիւններով, բայց եւ այնպէս 
ինք պէտք է նախ գիտնայ, ճշդէ, թէ 
երկիրը ինչի՞ կարիք ունի, որպէսզի 
ատոր համաձայն դիմէ:
Ան շատ կարեւոր համարեց ռազմա-
վարութիւնը, որմէ պիտի բխի 
յստակ ծրագիր, իսկ ծրագիրէն` 
աշխատանքային ծրագիրներ 
առանձին միաւորներու համար, 
էական նկատուեցաւ նաեւ կառա-
վարումը. «Կառավարումը պէտք է 
ըլլայ ճիշդ, ժամանակին` ռազմա-
վարական ծրագիրին համա-
պատասխան եւ բարձր կարգա-
պահութեամբ` ներգրաւելով բոլոր 
կարելիութիւնները»:
Հանրապետութեան նախագահը 
նպատակայարմար համարեց, որ 
Յունիս 21-ին` «Բուժաշխատողի 
օրուան» առիթով, բժիշկներն ու 
բժշկական մարզին մէջ աշխա-
տողները արժանանան պետական 
բարձր պարգեւներու: Նախագահ 
Սարգսեան առողջապահութեան 
նախարարին առաջարկեց այդ հար-
ցը բարձրացնել կառավարութեան 
նիստին:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տոնոյեան ներկայացու-
ցած է ՀՀ Զինուած Ուժերուն 
առնչութեամբ իր տեսլականը` 
անդրադառնալով վերազինման 
եւ անվտանգութեան միջավայրի 
պահպանման ուղղուած քայլերուն։ 
Տեսլականը հրապարակուած է 

ՀՀ պաշտպանութեան նախա-
րարութեան կայքէջին վրայ։ ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարարի 
տեսլականը պաշտպա-նութեան 
ոլորտի եւ զինուած ուժերու զար-
գացման առաջնահերթութիւններուն 
վերաբերեալ
Զինուած ուժերու վերազինումը կը 
հետապնդէ քանի մը նպատակ.
– Առաջինը՝ այնպիսի ռազմական 
ներուժի ձեւաւորումն է, որ ոչ 
միայն պիտի զսպէ հակառակորդի 
ռեւանշիստական նկրտումները 
եւ զերծ պիտի պահէ լայնածաւալ 
ռազմական գործողութիւններ 
սկսելու գայթակղութենէն, այլեւ 
այդ գայթակղութեան պարա-
գային՝ զայն արագօրէն պիտի 
զրկէ պատերազմավարման կարո-

ղութիւններէն: Այդ ներուժը կոչուած 
է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան բանակցային 
գործընթացէն դուրս մղելու վերջ-
նագրերու, նախապայմաններու եւ 
սպառնալիքներու բառապաշարը:
– Երկրորդը՝ վերազինումը նպա-
տակաուղղուած է զինուած ուժերու 
ստորաբաժանումները այնպիսի 
շարժունակ, ժամանակակից եւ 
գերճշգրիտ զինատեսակներով 
համալրելուն, որոնք պիտի գործեն 
ինքնաշխատ կառավարման տիրոյ-
թէն ներս եւ պիտի ապահովեն 
ստորաբաժանումներուն ապա-
կեդրոնացուած ինքնուրոյն գործո-
ղութիւնները:



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 11.06.2020  03

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 54 - 

Սեւամորթ Ֆլոյտի Սպանութիւնը, Ցեղական Խտրականութիւնն Ու 
Սպասուելիք Նախագահական Ընտրութիւնները. 

ԱՄՆ Գործող Իշխանութիւնը Խնդիր Ունի

Մայիսի 25-ին ԱՄՆ Մինեափոլիս 
քաղաքում աֆրոամերիկացի 
Ճորճ Ֆլոյտի սպանութիւնից յետոյ 
ԱՄՆ-ի տարբեր շրջաններում 
սկսուել են զանգուածային բողո-
քի ցոյցեր եւ անկարգութիւններ: 
Ոստիկանութեան աշխատա-
կիցը, դաժան կերպով խեղդամահ 
անելով, սպանել էր Ֆլոյտին։ 
Միջադէպում ներգրաւուած բոլոր 
չորս ոստիկանները հեռացուել են 
աշխատանքից, եւ նրանց մեղադրանք է առաջադրուել: Բողոքի ցոյցեր են 
ընթանում ԱՄՆ տարբեր քաղաքներում։ Դրանք սկզբնական շրջանում խաղաղ 
բնոյթ էին կրում, յետոյ վերածուեցին զանգուածային անկարգութիւնների։ 
Երկրում կարգ ու կանոնի պահպանման եւ վերահսկման գործում ներգրաւուած 
է նաեւ ԱՄՆ ազգային պահակագունդը. մօտ 40 քաղաքներում յայտարա-
րուել է պարէտային ժամ: Բողոքի ցոյցերի մասնակիցները յարձակումներ 
են կատարել նաեւ Սպիտակ տան վրայ։ Թրամփը ստիպուած է եղել 
թաքնուել ստորգետնեայ թաքստոցում։ Արդեօք ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող 
այս գործընթացները միայն ցեղային խտրականութեան դէմ պայքա՞ր է, թէ 
այնուամենայնիւ քաղաքական ենթահողեր եւս կան։ Այս տարուայ նոյեմբեր 
ամսին տեղի է ունենալու նախագահական ընտրութիւններ։ Ինչքանո՞վ 
կը տուժի Թրամփի վարկանիշը։ Քորոնավիրուսային համավարակով 
պայմանաւորուած երկրում ստեղծուած ծանր տնտեսական վիճակն ինչպէ՞ս 
կ՛ազդի ընտրութիւնների ելքի վրայ։ Արդեօք Դեմոկրատները կը կարողանա՞ն 
իրավիճակն օգտագործել ի օգուտ իրենց։ Ո՞վ վերջնականապէս կը լինի իրենց 
թեկնածուն ընտրութիւններում։ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ճօ Պայտընը՞։ 
Ի դէպ՝ ինչպէս հաղորդում է Politico թերթը, ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփը 
յայտարարել է, որ չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին, մտադիր է մօտ 
ապագայում վերսկսել իր նախընտրական հաւաքները ողջ երկրում: 
Այս եւ այլ հարցերի շուրջ «Զարթօնք» զրուցեց «Կլոպալիզացիայի եւ 
տարածաշրջանային համագործակցութեան կենտրոն»-ի ղեկավար, 
քաղաքագէտ Ստեփան Գրիգորեանի հետ։ 

- Պարոն Գրիգորեան, ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող այս, բողոքի ցոյցերը, 
անկարգութիւնները Ձեր կարծիքով միայն ուղղուած են ցեղային 
խտրականութեան բացառման դէմ, թէ, այնուամենայնիւ,  քաղաքա-
կան թաքնուած գործընթացներ են տեղի ունենում։ Այս համա-
թեքսթում կը ցանկանայի նաեւ խօսել այն մասին, թէ ինչու այս անգամ 
սեւամորթի սպանութիւնն այդքան մեծ արձագանգ ստացաւ։ Ի՞նչն 
էր պատճառը։ Նախկինում եւս ԱՄՆ տարբեր քաղաքներում տեղի 
ունեցել էին սեւամորթների սպանութիւններ։ 
- Այն, ինչ կատարւում է Միացեալ նահանգներում, սեւամորթների հետ 
կապուած խնդիրը, վաղուց կար։ Պարբերաբար տարբեր քաղաքներում, 
երբ սեւամորթի սպանութիւն էր լինում, բողոքի գործողութիւններ էին 
տեղի ունենում, բայց ինչու այս անգամ նման մեծ արձագանգ եղաւ ու 
բողոքի ցոյցերը տարածուեցին 30-ից աւել նահանգներում։ Դա կապուած 
էր պետութեան ներսում կորոնավիրուսի բերած լարուածութեան հետ։ 
Այդ համատեքստում էլ աւելի արտայայտիչ դարձաւ այս խնդիրը։ Խնդիրը 
կապուած ցեղային խտրականութեան հետ, կար։ Չեմ ասում շատ մեծ էր, բայց 
կար։ Արձագանգը ուժեղացաւ, քանի որ կորոնավիրուս կար։ Եթէ դա չլիներ, 
մենք նոյնիսկ կարող է չիմանայինք այդ սպանութեան մասին։ Ոստիկանը կը 
ձերբակալուէր, կը պատժուէր, բայց մեծ աղմուկ չէր լինի։ Սրանից բացի կայ 
նաեւ քաղաքական բաղադրիչ։ Այս տարի նախագահական ընտրութիւններ 
են։ Դա նորմալ է, որ քաղաքական տարբեր ուժեր օգտագործում են նման 
իրադարձութիւնները։ Նման խնդիրներից առաջին հերթին տուժուողը գործող 
իշխանութիւնն է։ Ինչքան էլ գործող իշխանութիւնը վատ է աշխատում, 
միեւնոյն է նման դէպքում իրենց համար բացասական ազդեցութիւն կարող 

է ունենալ։ Գործող իշխանութիւնները պէտք է մտածեն՝ ինչպէս թուլացնեն 
այդ ալիքը, ինչպէս լուծեն հարցը։ Պարզ է՝ Միացեալ նահանգները մեծ 
փորձ ունի, կլուծի այդ հարցերը, բայց իրօք աղմուկը շատ մեծ էր ու կը խփի 
միանշանակ Թրամփի վարկանիշին։ 

- Թրամփն այս պահին բաւական բարդ կացութեան առա՞ջ է կանգնած։ 
ԱՄՆ-ում Թրամփի վարկանիշի անկում նկատւո՞ւմ է արդեն։ 
- Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում Միացեալ նահանգներում 
անգամ աշխոյժ կերպով չեն լուսաբանում ընտրարշաւից առաջ տեղի 
ունեցող գործընթացները։ Դեմոկրատներն իրենց առաջնորդին են ընտրում։ 
Նկատեցի՞ք, որ ուշադրութիւնից վրիպեց անգամ այդ լրջագոյն գործընթացը, 
որը շատ աշխոյժ լուսաբանւում էր մշտապէս։ Այս փուլն այնքան աշխոյժ չի 
ընթանում, ինչպէս նախկինում էր։ Ես ուզում եմ ասել, որ գլխաւոր հարցը 
հետեւեալն է՝ կ՛ունենա՞յ Թրամփը արժանի մրցակից, թէ ոչ։ Դա է լինելու 
գլխավւորը։ 

- Կարծես թէ Պայտը՞նն է լինելու Թրամփի մրցակիցը։ 
- Եթէ Պայտընը լինի, ես կարծում եմ՝ Թրամփը կ՛անցնի, քանի որ շատ կարեւոր 
է հասկանալ, թէ ո՞վ է քո մրցակիցը։ Թրամփը վառ դէմք է, անհատականու-
թիւն է, ինչքան էլ քննարկենք իր քաղաքականութիւնը, վերաբերմունքը 
տարբեր հարցերի շուրջ, միեւնոյնն է ինքը լաւ խաղացող է։ Յիշում էք, որ 
Թրամփը մի շարք միջազգային կառոյցներից դուրս եկաւ կամ դադարեցրեց 
ֆինանսաւորումը։ Վերջին քայլը, որով դադարեցրեց Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութեան ֆինանսաւորումը, շատ դուր եկաւ 
հասարակութեանը։ Թրամփը ԱՄՆ-ն դուրս բերեց Մարդու իրաւունքների 
Ժնեւեան քոնվենցիայից։ Թրամփը դադարեցրեց ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ֆինանսա-
ւորումը։ Դա դրական է ընկալւում ժողովրդի կողմից։ Թրամփն ասում է՝ ինչո՞ւ 
ենք մենք Առեւտուրի համաշխարհային կազմակերպութիւնը ֆինանսաւորում, 
որտեղ մեր դէմ խմբաւորումներ կան։ Կարող ենք այդ գումարը ուղիղ տալ։ 
Օրինակ, տանք Հայաստանին, որը կարիքի մէջ է, տանք Նիկերիային, որը 
կարիքի մէջ է։ Եւ այս քաղաքականութիւնը ժողովրդին դուրս է գալիս։ Նա 
ասում է՝ եկէք այդ փողն աւելի արդիւնաւէտ օգտագործենք։ Թրամփի այն 
քաղաքականութիւնը, որով նա չի խրախուսում մեծ, հզօր ընկերութիւնների՝ 
ԱՄՆ-ից դուրս գործարաններ բացելու գաղափարը , բերեց նրան, որ 
աշխատատեղերը կտրուկ աւելացան երկրում։ Խոշոր ընկերութիւնները 
գործարաններ են կառուցում երկրի ներսում։ Այս քայլերը միանշանակ ցոյց 
է տալիս, որ շատ հաւանական է, որ ինքը կը վերընտրուի։ Բայց, նորից 
կրկնում եմ,  կորոնավիրուսը կարող է ամեն ինչ խառնել։ 

- Դեմոկրատներն ինչպէ՞ս են օգտագործում կորոնավիրուսի հետեւան-
քով ստեղծուած ծանր տնտեսական ու քաղաքական վիճակն ի օգուտ 
իրենց։ 
- Դեմոկրատներն հիմա շատ են օգտագործում այն, որ մարդու իրաւունքների 
ոլորտում վերջին տարիներին երկրում շատ մեծ խնդիրներ են առաջացել։ 
Դա իրենք շատ լաւ են օգտագործում։ Երկրորդը՝ իրենք օգտագործում են 
նաեւ կորոնավիրուսի դէմ պայքարի ոչ անարդիւնաւէտ լինելը։ Միացեալ 
նահանգներում մահացածների թիւը 100 հազարից անցել է։ Ակնյայտ է, որ դա 
գործօն է, ինչը կ՛օգտագործուի Թրամփի դէմ։ Ես կարծում եմ՝ գլխաւորը դա 
է։ Միւս հարցերը երկրորդ փլան կը մղուի։ Դուք յիշում էք, որ Թրամփը փոխեց 
ապահովագրութեան հետ կապուած քաղաքականութիւնը, չեղեալ համարեց 
Օպամայի քաղաքականութիւնը։ Դա ինչ-որ չափով դրական իմաստով կ՛ազդի 
իր վարկանիշի վրայ։ Այս գործօնը եւս կ՛օգտագործեն, բայց իհարկէ, գլխաւորը 
կորոնավիրուսը կը լինի։ Թրամփի արտաքին քաղաքականութիւնն իր մէջ շատ 
անսպասելի տարրեր է պարունակում։ Դա եւս ինչ-որ կերպ դեմոկրատները 
կ՛օգտագործեն։  ԱՄՆ ընտրարշաւների ժամանակ կայ մի աւանդոյթ։ Իրենք 
արտաքին քաղաքական հարցերը շատ չեն կարեւորում։ Այդ ժամանակ աւելի 
առաջնային է դառնում ներքին քաղաքականութեան հարցերը։ Ընտրարշաւի 
ժամանակ Թրամփի դէմ կ՛օգտագործուի կորոնավիրուսը, նահանգների 
ղեկավարների հետ ունեցած հակասութիւնները՝ վարակի դէմ պայքարի 
հարցում։ Այսինքն՝ ներքին քաղաքականութեան հարցերն աւելի առաջ կու 
գան, որտեղ առաջինը կը լինի կորոնավիրուսը։ 
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար։ 
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Ատանայի Կեանքը

Մշակութային Արձագանգ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայ հրապարակախօս, բանասէր, 
դեղագործ Յակոբ Թէրզեանի 
(Յակթէր) «Ատանայի կեանքը» 
գիրքը, լոյս տեսած է Պոլիս, 1909 
թուականին, եւ հեղինակը զայն 
նուիրած է Ատանայի եւ շրջակայքի 
հազարաւոր հայ անմահ նահա-
տակներու ողբալի յիշատակին:
Գիրքին յառաջաբանին մէջ Յակոբ 
Թէրզեան կը գրէ. «Սոյն հրատա-
րակութեանս նպատակը կսկծալի 
ցաւեր նորոգել չէ, երբե՛ք, այլ միայն 
չքնաղն Ատանայի անմոռանալի 
յիշատակին յարգանք մը ընծա-
յել եւ միանգամայն բազմաթիւ 
հետաքրքիրներու անզուսպ 
փափաքին գոհացում տալն է: 
Ատանայի՝ գոնէ վերջին հարիւր 
տարուն կեանքը, մանրամասն եւ 
ճշգրիտ պատկերացնելու համար 
տարիներով աշխատիլ հարկ է: 
Ներկայ աշխատասիրութիւնս՝ 
Ատանայի վերջին քսան եւ հինգ 
տարուան կեանքին համառօտ 
մէկ տեղեկագրութիւնն է: Մանա-
ւանդ վերջին տարիներուն մասին 
տրուած մանրամասն եւ ճշգրիտ 
տեղեկութիւններն կը յուսամ թէ լոյս 
պիտի սփռեն շատերու համար մութ 
մնացած կէտերու վրայ»:
Այնուհետեւ ան մանրամասն 
անդրադարձ կը կատարէ Ատանայի 
տեղագրականին, կլիմային՝ նշելով, 
որ Ատանայի կլիման Եգիպտոսի 
նման տաք է, սակայն Սիհուն գետին 
ջուրը շատ մաքուր եւ առատ ըլլալուն, 
առողջութեան տեսակէտով բնա-
կան մեծ բարիք մ՚եղած է Ատանայի 
եւ շրջակայից համար: «Մայիսէն 
կը սկսի տաքը եւ ամառուան մէջ 
մանաւանդ յուլիս եւ օգոստոս 
ամիսները ջերմաչափը՝ սանթիկրատ 
մինչեւ 35-38 կը բարձրանայ շուքին 
մէջ: Ահա այս տաքին շնորհիւն է 
որ Ատանայի արգասաբեր հողը 

կը հասցնէ բամպակ, շուշմայ, 
արմաւինիի պէս տաք երկիրներու 
յատուկ պտուղներ: Իսկ ձմեռը 
առանց ձիւնի եւ քիչ անձրեւով չոր 
եւ խիստ ցուրտ մը կը տիրէ: Ատա-
նայի մէջ ձիւն շատ քիչ անգամ 
տեղացած է, հազիւ երեք չորս տարին 
անգամ մը մի քանի սանթիմի չափ կը 
տեղայ, զոր ալիւրի պէս կը ժողվեն 
տեղացիները եւ կը պահեն օրերով: 
Ատանա քաղաքը շրջապատուած 
է շատ գեղեցիկ պարտէզներով ու 
ծառերով եւ ունի բազմաթիւ այգիներ, 
որոնց կոկիկ ու ճերմակ տուները 
սքանչելի տեսարան մը կը կազմեն: 
Նոյնպէս շրջակաները կը գտնուին 
մեծ ու պզտիկ բազմաթիւ չիֆթլիքներ 
այսինքն մեծ երկրագործներուն 
ընդարձակ ագարակներու ցանու-
քաղի բանուորի տուներ: Ամառուան 
եղանակին մանաւանդ գիշերները 
սոսկալի տաքին հետ թունախայթ 
մժեղներն ալ անտանելի են», կը 
նկարագրէ կլիման:
Շատ մանրամասն կերպով կը 
պատմէ Ատանայի գործարաննե-
րու, ապրուստի, ընկերային վիճակի 
մասին:
«Ատանացիք դարերէ ի վեր 
երկրագործ եղած են ընդարձակ 
ագարակներու ժառանգութեամբ 
սերունդէ սերունդ, եւ երկրա-
գործութեան կը պարտէր Ատանան 
իր յառաջդիմութիւնը: Երկրագործ 
դասակարգը ամառը կ՚աշխատէր 
եւ ձմեռը գրեթէ հանգիստ կ՚ընէր: 
Հարուստներէ զատ միջին եւ 
ստորին դասակարգէն շատ քիչեր 
իրենց անձնական տուները ունէին, 
մեծամասնութեամբ վարձքով եւ 
այն ալ սուղ վարձքով կը նստէին: 
Ահա այս պատճառով էր, որ մէկ 
տունի մէջ շատ անգամ երկու, երեք, 
մինչեւ չորս եւ աւելի ընտանիքներ կը 
նստէին։ Տուները ունէին ընդարձակ 
բակեր, շատ անգամ հինգ տասը 
տուն մէկէն մէկ բակի մէջ կը 
գտնուէին եւ այս պատճառով նաեւ 
աղքատիկ կաթնավաճառներու 
թաղերու մէջ կապած կովերուն 
ներկայութեամբը երբեմն թաղեր 
մեծ գիւղի մը տպաւորութիւնը կու 
տային: Ահա այսպէս Ատանան 
շնորհիւ յառաջդիմութեան թէ՛ 
մեծ ու աննման քաղաք մ՚էր եւ թէ 
երկրագործութեամբ մեծ գիւղ մը»:
Այս արժէքաւոր գիրքին Բ. մասին 
մէջ Յակոբ Թէրզեան կը պատկերէ 
Ատանայի սովորոյթները, իսկ Գ. մասը 
ամբողջական նկարագրութիւնն է 
Ատանայի եկեղեցական, կրթական 
եւ վաճառականական վիճակներուն: 
Եկեղեցական վիճակ բաժնի մէջ կը 
կարդանք.
«Ատանայի Հայութիւնը հակառակ 

թրքախօսութեանը սկիզբէն ի վեր 
միշտ ջերմեռանդ եւ թունդ եկե-
ղեցասէր եղած է: Եկեղեցիին անու-
նով պահանջուած գումարներն ամե-
նայն սիրով կը վճարէին:
«Ատանայի մէջ Հայ Եկեղեցիին 
պաշտպանութեան եւ յառաջդիմու-
թեանը համար ամենամեծ ծառա-
յութիւններ մատուցանողն եղած 
է Պզտիկեան ազնուատոհմ գեր-
դաստանը, որուն թոռներուն կազ-
մած բազմաճիւղ ընտանիքներն 
մինչեւ այսօր հոգի կու տան իրենց 
Եկեղեցիին պաշտպանութեանն ու 
լուսաւորութեանը համար»:
Հարիւր եւ աւելի տարիներ յետոյ 
տակաւին հետաքրքրքութեամբ 
ընթերցուող «Ատանայի կեանքը» 
գիրքին Դ. մասը կը պատկերէ 
Ատանան Սահմանադրութենէն 
առաջ եւ գիրքը կ՚աւարտի հեղինա-
կին վերջին խօսքով, որով ան նաեւ կը 
ծանուցէ իր յաջորդ՝ Կիլիկիոյ աղէտը 
երկին հրատարակման մասին:
Ատանայի կոտորածին 111-ամեակին 
առթիւ Ատանայի կեանքը գիրքէն կը 
հրատարակենք քանի մը հատուած: 

Ատանայի Թուրքերէն Լրագիրնե-
րը
Սահմանադրութենէն առաջ կը 
հրատարակուէր «Սէյհան» չոր ու 
ցամաք պաշտօնաթերթն, վերջը 
սկսան հրատարակուիլ «Եաշասուն 
Օրտու» զինուորական լուրջ թերթ 
- արտօնատէր Էրքեանը հարպ գօլ 
աղասը Լութֆի պէկ, «Իթիտալ» 
խուժանաթերթ կամ ամբոխավար 
լրագիր - արտօնատէր Իհսան Ֆիքրի, 
«Րէհպէրը Իթիտալ» հակաիթի-
տալեան թերթ - արտօնատէր Ալի 
Իլմի էֆէնտի, «Չուգուր Օվա» 
շուքէն վախցող խեղճուկ թերթ - 
արտօնատէր Մահմուտ Ճէլալէտին 
էֆէնտի:
Թուրքերէն չորս թերթերէն զատ, 
Հայերուս մէջ ալ Կիլիկեան մի քանի 
թերթերու պէտքը զգացուեցաւ: 
Որով «Տաւրոս» անունով թերթի 
մը արտօնութեան համար ես 
դիմած էի Կուսակալութեան, որուն 
համար երաշխաւորի եւալյն կարգ 
մը դժուարութիւններ հանեցին: 
Նոյնպէս Հ. Ռ. Ս. կուսակցութեան 
կողմէ Պօղոս էֆէնտի Եղիաեան 
դիմած էր «Կիլիկիա» անունով 
թերթի մը արտօնութեանը համար. 
եւ միւս կողմէ Տ. Մուշեղ Սրբազանը 
ձեռնարկած էր տպարան մը բերել 
տալու, որոնք դժբախտաբար ամբող-
ջովին ջուրն ինկան:
Իհսան Ֆիքրի «Իթիտալ» թերթին 
համար տպարան մըն ալ բերաւ 
Պոլիսէն, որուն համար կ՚ըսուի 
թէ Իթթիհատի անուամբ ժողված 
դրամով առած է: «Իթիտալ» սկսաւ 
հրատարակուիլ անորոշ ուղղու-
թեամբ մը, երբեմն Հայերը կը 

գովէր երբեմն քարեր կը նետէր 
եւ Կէրկէրլիի պոչէն խածած կը 
քաշկրտէր: «Իթիտալ»ի դէմ գրելու 
եւ զայն պախարակելու համար, 
հակառակորդներէն Էրզինի թահրի-
րաթ միւտիրի Ալի Իլմի էֆէնտին 
ալ սկսաւ «Րէհպէրը Իթիտալ» 
անունով թերթ մը հրատարակել, 
ասոր ալ նպատակն էր լոկ Իհսան 
Ֆիքրին հարուածել եւ «Իթիտալ»ն 
տապալել: Այն ատեն Իթթիհատի 
անկանոն վարչական խորհուրդին 
ալ հակառակ սկսաւ գրել եւ այս 
թերթին օգնութեան հասաւ երրորդ 
Թուրքերէն թերթ մը «Չուգուր Օվա», 
Մահմուտ Ճէլալէտտին էֆէնտիի 
խմբագրապետութեամբ: Վերջապէս 
Ատանայի Թուրքերն մի քանի կու-
սակցութեանց բաժնուեցան. եւ 
Հայերը կը դիտէին միայն այս ամէնը:

Գործարաններ
Ատանայի մէջ կային քսանի չափ 
շոգեշարժ գործարաններ (fabrique), 
որոնք բամպակի կուտերը կը զատէին 
ու կը զտէին, բամպակէ դերձան կը 
շինէին, կտաւ կը գործէին, ալիւր 
եւ սառ կը պատրաստէին եւայլն: 
Սոյն գործարաններուն սուլումները 
եւ հազարաւոր գործաւորներու 
հաւաքումն ու արձակումը Եւրո-
պական մեծ քաղաքի մը տպաւո-
րութիւնը կ՚ընէին: Մեծ գործա-
րաններէն զատ թաղերու մէջ կային 
պարկիրով դարձող ջաղացներ 
(տինկ), որոնցմէ ոմանք աղքատիկ 
դասակարգին ալիւր եւ պուլկուր կը 
պատրաստէին եւ ուրիշներ շուշմայի 
իւղ (սուսամ եաղը, huile de sésame) 
կը հանէին եւ դահին ու հէլվաներ կը 
պատրաստէին:
Հայոց պատկանողներէն Աշըգեան 
Եղբարց գործարանէն զատ, որ 
զօրանոցին մօտ ըլլալուն պատճառով 
ազատեցաւ, միւսներն ամբողջապէս 
այրեցան եւ մնացին միայն Յոյներէ 
ոմանց եւ Թուրքերունները, որոնց 
կարեւորներն են Թրիփանի եղբարց 
ընդարձակ գործարանը, Արնա-
վուտ Պօսնալը Սալիհ էֆ[էնտի]ի, 
Կոզմա էֆէնտիի, Պօտուր Օղլուի, 
Գօգօնաքիի, Փամուգճը Միսթիլլի 
(Մուսդաֆա աղա), Մէհմէտ աղայի, 
Փաթիրնօսի գործարանները եւ այլն:

Ապրուստ
Ատանայի ժողովուրդին երկսեռ 
աղքատիկ դասակարգը ամառուան 
տաքին Ատանայի շրջակայ գիւղերը 
եւ ագարակները երթալով բամպակի 
շերամները կը ժողվէին որուն իբրեւ 
վարձք կ՚առնէին ըստ սովորութեան 
իրենց ժողվածին մէկ ութերորդ 
կամ տասներորդը, զոր ծախելով կը 
ճառէին շատեր իրենց տուներուն 
վարձքը, վճարելու համար տան 
տիրոջ նոյեմբեր 1ին: 
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Վանի Հայկական «Սուրբ Կոյսեր» Վանական Համալիրին Աւերակները 
Կը Շարունակեն Քանդել 

Ատանայի Կեանքը

Պատմամշակութային Արձագանգ

Մշակութային Արձագանգ

Վանի Գիւրփընար շրջանի Աքպո-
յու թաղամասին մէջ գտնուող 
հայկական «Սուրբ կոյսեր» (Siant 
Marinos) մենաստանը կը շարունակէ 
աւերուիլ բնական աղէտներէն ու 
գանձախոյզներու յարձակումնե-
րէն։ Այս մասին կը տեղեկանանք 
Ermenihaber.am-էն։
Վանի «Եուզունճու Եըլ» համալսա-
րանի դասախօս Մեհմեթ Թոփի 
խօսքով՝ վանական համալիրը 
յատկապէս լուրջ վնասներ կրած 
է 1648-ի Վանի երկրաշարժէն։ 
Թուրք փրոֆէսըրի վկայութեամբ՝ 
այս համալիրը Վանի մէջ գտնուող 
քրիստոնէական եւ յատկապէս 
հայկական ճարտարապետութեան 

բազմաթիւ օրինակներէն մէկն է։ 
Իր գոյութեան ընթացքին՝ կառոյցը 
ծառայած է մեծ մասամբ իբրեւ կու-
սանոց, ուրկէ ալ ծագած է վանական 
համալիրին անունը։
Յայտնի է, որ մինչեւ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը, այսինքն՝ 
մինչեւ վերջնականապէս բախտի քմահաճոյքին ձգուիլը՝ 20-րդ 

դարասկիզբին համալիրին մէջ բնա-
կած է 200-300 կոյս։ Մենաստանի 
տարածքը ընտրուած է այնպէս, 
որուն անմիջական շրջակայքը 
բնակավայրեր չեն եղած։ Անիկա 
կառուցուած է երկու ձորերու 
մէջտեղում՝ հարթավայրին նայող 
բլուրի լանջին։ Այսօր համալիրը կը 
գտնուի Վանի Գիւփընար շրջանէն 

7 քմ հեռաւորութեան վրայ։
Եկեղեցիէն մնացած կիսաւեր գմբէթն 
ու պատերը, որոնք մեծ մասամբ 
կառուցուած են կաւէ աղիւսով, 
թոյլ կու տան որոշ պատկերացում 
կազմելու վանական համալիրէն 
ներս եկեղեցւոյ եւ տարբեր օժա-
նակ կառոյցներու գտնուելու վայրին 
մասին։

Իսկ ձմեռը կիները գիշեր ցորեկ 
կ՚աշխատէին, շերամին բամպակը 
կեղեւէն քաշելով ու զատելով, որուն 
կ՚ըսեն տեղացիք գօզա շիֆլէմէք, եւ 
ասոր ի վարձ կ՚առնէին իւրաքանչիւր 
չէքիի (40 օխա) համար 2-3 դահեկան: 
Շատ ընտանիքներ, մանաւանդ այրի 
կիներ իրենց ապրուստը կը հոգային 
սոյն աշխատութիւնով:
Ատանացիք դարերէ ի վեր երկրագործ 
եղած են ընդարձակ ագարակներու 
ժառանգութեամբ սերունդէ սերունդ, 
եւ երկրագործութեան կը պարտէր 
Ատանան իր յառաջդիմութիւնը: 
Երկրագործ դասակարգը ամա-
ռը կ՚աշխատէր եւ ձմեռը գրեթէ 
հանգիստ կ՚ընէր: Հարուստներէ զատ 
միջին եւ ստորին դասակարգէն շատ 
քիչեր իրենց անձնական տուները 
ունէին, մեծամասնութեամբ վարձքով 
եւ այն ալ սուղ վարձքով կը նստէին: 
Ահա այս պատճառով էր, որ մէկ 
տունի մէջ շատ անգամ երկու, երեք, 
մինչեւ չորս եւ աւելի ընտանիքներ կը 
նստէին։ Տուները ունէին ընդարձակ 
բակեր, շատ անգամ հինգ տասը 
տուն մէկէն մէկ բակի մէջ կը 
գտնուէին եւ այս պատճառով նաեւ 
աղքատիկ կաթնավաճառներու 
թաղերու մէջ կապած կովերուն 

ներկայութեամբը երբեմն թաղեր 
մեծ գիւղի մը տպաւորութիւնը կու 
տային: Ահա այսպէս Ատանան 
շնորհիւ յառաջդիմութեան թէ՛ մեծ 
ու աննման քաղաք մ՚էր եւ թէ երկրա-
գործութեամբ մեծ գիւղ մը:
Ատանայի ժողովուրդը շատ ժրաջան 
էր, ամառը այն ամենասոսկալի 
կիզիչ արեւին դէմ ագարակներու 
մէջ մրջիւններու պէս կ՚աշխատէին 
եւ ձմեռն ալ ընդհակառակը մեծ 
մասով հանգիստ կ՚ընէին: Աշխա-
տութեան մասին շատ ճշդա-
պահ էին, ժամանակին կ՚աշխա-
տէին եւ ժամանակին հանգիստ 
կ՚ընէին: Երկրագործները ամառը 
կ՚աշխատէին եւ ձմեռը կ՚ուտէին, իսկ 
արհեստաւորներն ու պանդուխտնե-
րը ցորեկը ոգի ի բռին կ՚աշխատէին 
իրենց օրականը շտկելու համար 
եւ իրիկունը կը տեսնուէր որ իրենց 
հաճոյքին ու զուարճութեան մէջ 
թաղուած էին: Հոս տեղն է յիշել 
մսավաճառ մեր սիրելի Միսաքը, որ 
իր հսկայ կազմուածքով ու գեղե-
ցիկ դիմագծերով եւ մանաւանդ 
հազուագիւտ ոյժովը մեծ համարում 
կը վայելէր, Ատանայի Հայութիւնը կը 
գուրգուրար գասապ Միսաքին վրայ 
որուն ներկայութիւնը ծակէ ծակ կը 
փախցնէր Թուրք եւ Հայ գապատայի 
չարագործները: Իրիկունները միշտ 

գլուխը տաքցուցած պատուոյ 
սահմանին մէջ կը դողացնէր շուկա-
ներն ու թատրոնները. «Գասապ 
Միսաքը եկաւ» լուրը կը բաւէր որ 
ամէն մարդ պատիւն ճանչնար եւ 
իր պատեանին մէջ քաշուէր եւ այս 
պատճառով էր, որ թատրոնի տէրերը 
մասնաւոր վարձքով իրիկունները 
Միսաքը կը հրաւիրէին իրենց քով: 
Մեր անմահ Միսաքը չափազանց 
պատուախնդիր էր, ընդհանուրին 
պատիւին պաշտպանութանը համար 
ամէն վտանգ աչքի կ՚առնէր: Ահա 
այսպէս Ատանացիք ընդհանրապէս 
իրենց ճակտին քրտինքովը հանգիստ 
ու կանոնաւոր կեանք մը կը վայելէին:

Ամուսնութիւն
Ամուսնական պայմանները Պոլսոյ 
հակառակն էր: Պոլսեցի երիտա-
սարդներէն ոմանք՝ կեանքի ընկեր 
առնելիք օրիորդէն իբրեւ առաջին 
ձիրք դրամօժիտ կը պահանջեն, 
իսկ Ատանացի երիտասարդը 
ընդհակառակը ինք դրամօժիտ 
կը վճարէ աղջկան: Ամենէն 
հարուստէն մինչեւ յետին մուրացիկը 
ամուսնութեան ձեռնարկած ատեն 
պարտաւոր է պատրաստ ունենալ 
աստիճանաբար ապարանջան՝ ոսկի 
կամ արծաթ, օղ, ժամացոյց, հինգ 
մէկնոց ոսկի, պռօշ եւ շարունա-
կելի իր հարստութեան համեմատ: 
Կնոջ թեւին վրայ գտնուած ոսկի 

ապարանջան (պուրմա) եւ ուրիշ 
զարդոսկիներէն կը հասկցուէր 
պատկանած ընտանիքին հարստու-
թեան աստիճանը, որով Ատանայի 
կիներէն շատերը իրենց ամուսինէն 
աւելի հարուստ կ՚ըլլային. (երանի՜ 
թէ այդպէս չըլլար եւ հիմա գողերու 
կոկորդը չանցնէր…): Շատ կիներ, 
երիտասարդ եւ տարիքոտ, իրենց 
թեւերուն վրայ կը կրէին 5-6 զոյգ 
հաստ պուրմա ոսկի ապարանջաններ 
(որոնցմէ մէկ զոյգը միայն 20-30 ոսկի 
է): Աղջիկ մը հինգ տարեկանէն կը 
սկսէր ոսկի զարդերով զարդարուիլ 
հօրը կողմէ եւ վերջն ալ ամուսնոյն 
նուէրներն ալ վրան աւելնալով 
ոսկիներու ծանր բեռի մը տակ կը 
մնար եւ այդ բեռին ծանրութեան 
աստիճանով խրոխտ ու հպարտ 
կ՚ըլլար Օրիորդը կամ Տիկինը:
Ամուսնութեան հանդէսները Ատա-
նայի մէջ խիստ փայլուն կ՚ըլլար 
եւ մեծամեծ ծախքերու դուռ կը 
բանար, այնպէս որ ամուսնանա-
լու պատրաստուող երիտասարդ մը 
ապագայ ապրուստէն աւելի հարսա-
նեկան ծախքերը կը մտածէր եւ որով 
շատեր հարսանեկան ծախքերու 
չափազանցութենէն չէին կրնար 
ամուսնանալ: Բարեբաղդաբար վեր-
ջին տարիներս, շնորհիւ Տ. Մուշեղ 
Սրբազանի ջանքերուն, ծախքերն 
բաւական թեթեւացած էին:
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Ազգի անդամը ինքզինք կ’իրականացնէ, առաջին հերթին, իր ազգային 
հայրենիքին մէջ, ուր թաւալած է իր ազգային պատմութիւնը, ուր թաղուած 
են իր նախնիները, որոնց շարունակութիւնն է ինք, զոր պէտք է պաշտպանէ 
եւ զարգացնէ իր յաջորդներուն համար, որպէսզի մնայ եւ անոնք մնան 
պատմութեան բեմին վրայ: Մինչեւ այն ատեն, որ բնակավայրը ժամանակաւոր 
է, ազգային հայրենիքին հանդէպ հաւատարմութիւնը եւ ծառայութիւնը, անոր 
պաշտպանութիւնը, բնական պարտականութիւն են, ընկերաքաղաքական 
եւ մշակութատնտեսական մարզերէ ներս: Այսինքն՝ անձը դեռ օտարուած 
չ’ըլլար:
Ազգի անդամութիւնը գեղօր չէ: Մեր պարագային չի բաւեր ըսել, որ հայ եմ, 
մկրտութեամբ, զգացումով, նոյնիսկ լեզուով: Հայագէտ օտարներ եղած են եւ 
կան, բայց անոնք հայ չեն:  Ազգի անդամութիւնը կ’ենթադրէ յանձնառութիւն 
եւ պարտաւորութիւններ: Այսօր ճառերու մէջ յիշուած, ճիշդ կամ ուռեցուած, 
սփիւռք(ներ)ի տասը կամ աւելի միլիոնի ո՞ր տոկոսը իրապէս յանձնառութիւն 
եւ պարտաւորութիւն կը զգայ Հայաստանի նկատմամբ (Հանրապետութեան, 
Արցախի եւ բռնագրաւուած աշխարհի): Բարեսիրութիւն եւ բարերարութիւն 
հրաժարումներու խիղճի խայթ կը մեղմացնեն, բայց ազգի անդամի ծառայի 
եւ տիրոջ հարց չեն լուծեր:
Միլիոններով գնահատուող սփիւռք(ներ)ը եւ միլիոնով գնահատուող հայրենիք 
լքող-արտագաղթողները ինչպէ՞ս պահել ազգին մէջ: Անոնց ո՞ր տոկոսը 
կարելի է պահել ազգին մէջ, ո՞ր տոկոսը արդէն այլացած է:
Այսօր համահայկական-համազգային ազգապահպան ի՞նչ ռազմավարութիւն 
ունին Հայաստանի եւ նոյնինքն սփիւռք(ներ)ի ղեկավարութիւնները: Այս 
հաստատումը չ’ենթադրեր, որ ճիգեր եւ նախաձեռնութիւններ չկան, 
կան, բայց անոնք մասնակի են, եզակի պարագաներ են: Ազգային 
ղեկավարումը զանգուածը նկատի պիտի ունենայ, եւ այդպէս չէ: Համրանքի 
տարտղնումը, տոկալու եւ տեւելու ուժի նուազում է: Այս գիտակցութենէն 
մեկնելով, ի՞նչ կ’ընեն եւ ի՞նչ պէտք է ընեն Հայաստանի եւ սփիւռք(ներ)
ի ղեկավարութիւնները ինքնութեան պահպանման, անոր յաջորդող 
յանձնառութեան, հայրենատիրութեան եւ հայրենադարձութեան համար: 
Պէտք է միշտ կրկնել, որ եթէ պիտի տոկանք եւ տեւենք, պէտք է գործել 
զանգուածին համար եւ անոր հետ: Այսինքն չգոհանալ շլացուցուցիչով, 
երեւելիութեամբ, ընտրանիով:
Հայաստանի եւ սփիւռք(ներ)ի ղեկավարութիւնները, այսօ՛ր, ազգի եւ 
հայրենիքի հզօրացման հայրենադարձութեան համապարփակ ծրագիր 
ունի՞ն, թէ կը գոհանանք բացառութիւններով եւ միաւորներով: Այս ազգային 
հիմնախնդիրը տեսական մարզանք չէ: Տուրիզմ կազմակերպելու զգացական-
առեւտրային բաւականութիւնները չեն փոխարիներ հայրենատիրութիւնը եւ 
հայրենադարձութիւնը: Փաստը այն է, որ սփիւռք(ներ)ի հայերը իրենց իրաւ 
կամ սուտ հանգստաւէտութիւնը չեն ուզեր կորսնցնել, իսկ Հայաստանի 
դիւանակալութիւնը, իր կարգին, չի դիւրացներ հայրենադարձութիւնը, 
մաքսային, լեզուական եւ աշխատանքի դժուարութիւնները հարթելով:
Հեռանկար ունեցող ղեկավարութիւնները, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), 
հայրենադարձութեան քաղաքականութիւն չունին: Բացառիկ պարագաները 
կանոն չեն: Հոգեշահ եւ աւուր պատշաճի ճառերը ապագայակերտ չեն:
Դժբախտաբար, ինչպէս յաճախ կ’ըսեմ, մտածողները որոշողները չեն, անոնք 
միջոցները չունին նախաձեռնելու: Այս ըմբռնումով ալ, մտաւորականութիւնը, 
ներսը եւ դուրսը, տեւաբար պէտք է արծարծէ այս խնդիրը, որպէսզի 
ենթադրուած միլիոնները օր մը չդառնան սոսկ ծագումով հայեր, Էյֆէլի 
աշտարակէն եւ Մանհաթթանէն չդիտեն Արարատը  եւ յուզուին յիշելով 
Յովհաննէս Թումանեանը, որ այդ լերան ձիւնապատ գագաթէն դարեր 
անցած են…
Երբ դարերը անցնին, Էյֆէլի Աշտարակէն կամ Մանհաթթանէն յուզուելով 
Արարատ դիտողներ եւ Թումանեան յիշողներ պիտի մնա՞ն: Ժամանակ 
ազդակը անգութ է:
Այսօր անգամ, ի՞նչ կրնանք ըսել միլիոններով ենթադրուող սփիւռք(ներ)
ի մասին: Մինչեւ ե՞րբ կրնանք օրօրուիլ համաշխարհային ազգ ըլլալու 
դատարկաբանութեամբ, քաղքենիական կամ քաղաքական տուրիզմով:
Ո՞ւր, ե՞րբ եւ որոնք պիտի խօսին այս հարցերու մասին, պիտի եզրակացնեն 
ոչ թէ յաւելեալ իրաւունքի այլ յաւելեալ պարտքի ըմբռնումով, եւ գործադրեն 
իրաւ մէկութեան քաղաքականութիւն:
Նոյնիսկ եթէ անհաճոյ է ըսել եւ լսել. այսօր կա՞յ ազգի իրաւ մէկութեան 
քաղաքականութիւն:
Ինչո՞ւ չկայ: Կրնա՞նք ունենալ:
ՄԷԿՈՒԹԻՒՆը պէտք է հասկնալ, մերժել կամ ընդունիլ, ըստ այնմ ծրագրել 
եւ գործել: 
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Սփիւռք(ներ)ը Եւ Հայաստան Կը Վերականգնե՞ն Վերադարձի Եւ 
Միացման Ազգի Իրա՛ւ Առաջադրանքը

Սփիւռք(ներ)ը տեսականօրէն 
հայ ազգի հատուած է, թերեւս 
աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել՝ 

հատուած էր թերեւս: Հատել բային 
իրաւ իմաստով:
Երբ սփիւռք(ներ) կը մտածենք, ի՞նչ 
է մեր պատկերացումը. համրա՞նք, 
զանգուա՞ծ, ծագո՞ւմ, ինքնութի՞ւն, 
ազգի մը պատկանելիութեան 
յատկանիշնե՞ր, ընկերային կեանք: 
Հայաստանի եւ սփիւռք(ներ)ի 
հայութիւններ ինչպէ՞ս կ’ըմբռնեն իրենց մէկութիւնը, ան ոմանց երազա-
յին ցանկութի՞ւնն է, թէ կը համապատասխանէ ընկերամշակութային, 
տնտեսաքաղաքական եւ տեսական-իմաստասիրական հասարակաց 
ըմբռնումի մը:
Ցեղասպանութեան եւ հայրենահանման յաջորդած տասնամեակներուն, 
գաղթական դարձած զանգուածները իրենց կացութիւնը կը համարէին 
ժամանակաւոր: Դեռ ազգի մարմնին մէջ էին, քանի որ կը սպասէին 
վերադարձը իրենց հողերուն վրայ: Այդ յոյսին վերջին փայլատակումը եղաւ 
երկրորդ աշխարահամարտի աւարտին կազմակերպուած ներգաղթը, 
զանգուածային կերպով իրենց գաղթականի վիճակին անդրադարձող եւ 
զայն բնազդաբար մերժող զանգուածներէն մաս մը վերադարձաւ հայրենիք:
Ներգաղթի ձախողութիւնը չնպաստեց մէկութեան գաղափարախօսութեան 
զարգացման եւ ամրացման: Արտաղթած ներգաղթողի մը համար, քաղաքա-
պետ մը ըսաւ, որ ան վերադարձաւ իր հայրենիքը: Այս արտայայտութիւնը մեզ 
կը դնէ հարցականի մը առջեւ. ի՞նչ է հայրենիքը անհատին եւ հաւաքականու-
թեան համար: Գերաճող սփիւռք(ներ)ը ինչպէ՞ս կը պատասխանէ այս 
հարցումին, պատասխան՝ որ չըլլայ բեմական յուզում կամ շահարկումներու 
կարգախօս:
Պարտք պէտք է համարենք մենք մեզի հարց տալ եւ ապա պատասխանել. 
Սփիւռք(ներ)ը, եւ ընդհանրապէս հայը, ինչպէ՞ս կ’ըմբռնեն հայրենիքը: 
Կամ ի՞նչ է հայրենիքը սփիւռք(ներ)ի հայուն եւ հայերուն համար: Ան սոսկ 
անցեալի եւ յիշատակի սրբապատկե՞ր մըն է: Ինքնութեան պատուանդա՞ն 
եւ քաղաքական յանձնառութի՞ւն, թէ՞ ընտանեկան-գերդաստանական 
հետզհետէ աղոտող յիշատակ-պատկեր, բոլորովին չայլացածներուն համար 
ինքնահաստատման փո՞րձ է, որ կ’արտայայտուի դատարկ տարազներով. 
զգացումով հայ, հայրս հայ էր, մեծ հայրս եկեղեցի շինել տուած է, հարիւր 
տոկոսով հայ եւ հայ՝ այս կամ այն տոկոսով:
Ազգ եւ հայրենիք պատկանելիութիւն եւ տիրութիւն կ’ենթադրեն, իրարմով 
կ’ամբողջանան:
Հայրենիքը հայրենիքն է ինքնութիւն ունեցող ժողովուրդի մը:
Ազգը կը յատկանշուի իր ինքնութեամբ, որ խտացումն է ստորոգելիներու:
Երկրի մը մէջ գաղթական, ապաստանեալ, այցելու, ժամանակաւոր աշխատող 
տարբեր ժողովուրդի մը անդամին համար իր նոր բնակավայրը,- որ նաեւ 
տրամաբանակօրէն ժամանակաւոր է,- հայրենիք չէ: Հայրենիքի ըմբռնումը, 
գաղթականական ալիքներու եւ բնակավայրի քաղաքացիութեան ստացման 
բերումով, արմատապէս փոխուած է: Միացեալ Նահանգներ կամ Ֆրանսա 
ապաստանած եւ հաստատուած Վիէթնամցիին հայրենիքը Վիէթնամ 
է, իր լեզուով, մշակոյթով, պատմութեամբ, բարքերով: Օրինակ էր: Երբ 
վիէթնամցիին համար, աստիճանաբար, կեանքի եւ մշակոյթի լեզու կը դառնայ 
ամերիկերէնը, երբ ան կ’ընդգրկուի այդ երկրի ընթացող պատմութիւն-
քաղաքականութեան մէջ, կը պատշաճի բարքերուն, ծագման ինքնութիւնը 
կը տժգունի, տեղի կու տայ, կը ծնի նոր ինքնութիւն:
Քանի յառաջանայ այս ընթացքը, բնակավայրը կը դառնայ հայրենիք, ուր այս 
կամ այն ձեւով ապաստանած անձը պիտի արտադրէ, աշխատի, հոգեպէս 
հարստանայ եւ հարստացնէ քաղաքացին, մանաւանդ դառնալով բնակավայր 
երկրի քաղաքացի, ան կ’ընդունի պարտաւորութիւններ եւ իրաւունքներ: 
Եւ քանի մը սերունդ ետք բնակավայրը կ’ըլլայ միակ հայրենիք, ծագման 
հայրենիքը, բախտաւոր պարագային, ընտանեկան-գերդաստանական 
յիշատակարան (լուսանկարներ, հրատարակութիւններու մէջ անուան 
յիշեցումներ):
Այսքանը՝ հողային տարածք հայրենիքի մասին:
Կան նաեւ ազգի մը պատկանելիութիւնը բնորոշող ստորոգելիներ, զորս 
անտեսել եւ շրջանցել պատեհապաշտութիւն է, նոյնքան վատ՝ մարդորսու-
թիւն, որ կը ծառայէ այլ շահախնդրութիւններու, հետեւորդ ունենալու եւ 
դիրքեր ապահովելու:
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ԺՈՐԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ
(1946)

«Փողոցային փորձ»

11 2020
ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Սիրոյս անգիտակ կ՛անցնիս առջեւէս,
Մանրիկ քայլերով քնքոյշ կը քայլես,
Քնքոյշ քայլերով սրտիկս կոխոտես,
Իսկի չգիտես:
Ամէն անցելուդ քեզ «հոգի՜ս» կ՛ըսեմ,
Անուշ ձայնիկդ մէկ մէկ կը լսեմ,
Ձայնիկդ լսելով ես լուռ կարտասուեմ,
Իսկի չգիտես:
Ժամն ութը կու գայ, ելլես կ՛երթաս տուն,
Ծածուկ յետեւէդ կու գամ ես մութուն,
Վախելով յանկարծ չտեսնես զիս դուն,
Իսկի չգիտես:
Պատուհանիս մօտ նստած եմ մենակ,
Ես քեզ կերազեմ ամէն ժամանակ,
Իսկ դու կը ննջես անգէտ անգիտակ,
Իսկի չգիտես:

Հրաչեայ Աճառեան

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Սփիւռք(ներ)ը Եւ Հայաստան Կը Վերականգնե՞ն 
Վերադարձի Եւ Միացման Ազգի Իրա՛ւ Առաջադրանքը

Հայ ժողովուրդը ցեղ չէ,- զուտ կամ անխարդախ ցեղ 
գոյութիւն չունի,- ան պատմութիւն է, որ յայտնուած 
եւ տեւած է ժամանակի գիծին վրայ, քանի որ 
մարդիկ, հաւաքականութիւններ, հակառակ 
ճնշումներու, պատերազմներու եւ ամէն կարգի 
անպատեհութիւններու, շարունակած են ապրիլ 
նոյն հողին վրայ, միասին ըլլալու կամք ցուցաբե-
րած են: Այդ կամքին արտայայտութիւնները եղած 
են ժառանգուած հող-հայրենիքը, լեզուն, մշակոյթը, 
կրօնական պատկանելիութիւնը, հասարակաց 
յիշողութիւնը, որոնք՝ համագումար՝ կը կազմեն 
ինքնութիւն:
Հայրենիքը աշխատանքի, արտադրութեան 
ենթակառոյցն է, նաեւ հոն թաւալած կեանքի, 
անհատները միացնող յիշողութիւններու եւ 
արժէքներու գանձարանը, որ ներկան կը դարձնէ 
յաջորդ, ժառանգորդ, շարունակութիւն:
Պատշաճեցումներու եւ մարդորսական ճապ-
կումներու հետեւելով մէկութեան հզօր ազդակ 
լեզուն երբ կ’աղաւաղենք կամ պարզապէս կը 
լքենք, կը կորսնցնենք միասին ըլլալու կամքը, 
մէկութիւնը կը տարտղնուի:
Միասին ըլլալու եւ ժառանգութեան տէր մնալու 
հաւաքական կամքը ազգի գոյացման հիմնարար 
ազդակ է: Անհատը հաւաքականութեան մէջ 
կ’անցնի կազմաւորման հանգրուաններէ, սորվե-
լով, գործակցելով, աշխատանքով, մասնակցելով, 
ստեղծելով: Այդպէս են նաեւ ազգերը, անոնք են 
ինչ որ ըրած են մարդիկ, անցնելով հաւաքական 
կեանքի եւ աշխատանքի դիւրին-դժուար ուղիներէ, 
ինչ որ ըրած են կտակած են յաջորդներու: Այս 
պատճառով ալ, անցեալին եւ այսօր ժողովուրդներ 
կը պահեն նախնիներու վառ յիշատակը, նոյնիսկ՝ 
պաշտամունքը, որ շարունակութիւն ըլլալու 
գիտակցութիւն կը ստեղծէ: Մտածել «քաջ 
Վարդան»ի, «Սասունցի Դաւիթ»ի, «Մեսրոպ 

Մաշտոց»ի, «Անդրանիկ»ի մասին, որոնք 
խորհրդանիշ են, որոնց մէջ կը գտնենք մենք մեզ:
Նախնիները կաղապարած են մեզ որպէս ինքնու-
թիւն, իմաստաւորած են հողային տարածքը՝ 
զոր կը կոչենք հայրենիք: Անոնց հաւաքական 
ճիգերու, զոհողութիւններու եւ աշխատանքի 
արդիւնքն ենք մենք եւ մեր ներկան: Յանկարծ 
յայտնուած գոյութիւններ չենք, ինչպէս երկինքէն 
իջած մանանան: Հայրենիքը հաւաքական տուն է, 
եւ զայն կը սիրենք, անոր տէր պէտք է կանգնիլ, 
ինչպէս այդ կ’ընենք սեփական տան համար: 
Յաւելեալ յանձնառութեամբ. ան նախնիներու 
եւ մեր յաջորդներու տունն է, գաղթականի, 
վաչկատունի, թափառաշրջիկի բնակարան չէ, 
վարձու սենեակ չէ:
Երբեմն կը մտածեմ, թէ ինչո՞ւ դեռ հայեր, ոչ 
ամէնքը, միասին եւ մէկ ըլլալու ցանկութիւն ունին, 
նոյնիսկ երբ կը մնան զգացական ոլորտի մէջ. 
միասին կը մնանք, քանի որ մեր ինքնութիւնը 
կառուցուած է նաեւ հաւաքական տառապանքի 
մը վէմին վրայ:
Այս միասին ըլլալու, մէկութիւն ամրացնելու, յիշո-
ղութիւն պահելու, հայրենիքին ներկայութեա՛մբ 
տէր ըլլալու գիտակցութիւնը եւ յանձնառութիւնը 
հաւաքականութիւններուն սեփականութիւնը 
դարձնելու աշխատանքը ղեկավարութիւններուն 
եւ մտաւորականութեան առաքելութիւնն է:
Ընդդէմ քաղքենիական պատշաճեցումներու եւ 
սպառողական ընկերութեան մէջ համաշխարհա-
յին ազգ ըլլալու դատարկաբանութեան: Հայաստան 
պիտի ըսեն՝ իլլուզիայի:
Այսինքն՝ մէկութիւն, հայրենատիրութիւն, հայրե-
նադարձութիւն:
Այս ազգային-քաղաքական արժէքներու հիման 
վրայ պէտք է յառաջացնել ղեկավարութիւն եւ 
վստահութիւն յայտնել:
Ներսը եւ դուրսը:

Շեշտադրելով որակական, այլ ոչ թէ քանակա-
կան ցուցանիշները` վերազինման իբրեւ արդիւնք 
ձեռք-բերուող սպառազինութեան եւ ռազմական 
սարքերուն տեսակները պէտք է գերազանցեն 
արդէն իսկ առկայ եւ փոխարինուող սպա-
ռազինութեան եւ ռազմական սարքերու (ՍՌՏ) 
տեսակներուն` կրակային հզօրութեան ու 
ճշգրտութեան, շարժունակութեան, պաշտպա-

Հայաստանի մէջ կը ստեղծուի COVID-19-ի 
գիտական ուսումնասիրութիւններու համա-
կարգման գիտական խորհուրդ` գիտական ջանքե-
րը միաւորելու եւ լուծումներ գտնելու համար:
COVID-19-ի գիտական ուսումնասիրութիւննե-
րու համակարգման գիտական խորհրդին մէջ 
ընդգրկուած են Հայաստանի Գիտութիւններու 
ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ), Առողջապահու-
թեան նախարարութեան «Հիւանդութիւններու եւ 
կանխարգելման ազգային կեդրոն»-ը եւ համալսա-
րանական մասնագէտներ:

Միայն Արձագանգողի Դերին Մէջ Ըլլալը Պարտութեան Ճանապարհ 
Է. ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարը Ներկայացուցած Է 

Իր Տեսլականը

Հայաստանի Մէջ Կը Ստեղծուի COVID-19-ի Գիտական Խորհուրդ
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նուածութեան եւ արագ արձագանգման իրենց 
հնարաւորութիւններով:
– Երրորդը՝ վերազինումը նպատակ կը հետապնդէ 
հասնելու ՍՌՏ-ի առաւել երկարաժամկէտ եւ 
դիւրին՝ պակաս մարդկային միջոցներ պահանջող 
եւ մարդկային գործօնէն նուազագոյն կախում 
ունեցող շահագործման, սպասարկման ու 
կիրառման, ատոր իբրեւ արդիւնք՝ միջոցներու 
արդիւնաւէտ օգտագործման:

ԳԱԱ-էն կը յայտնեն, որ խնդիրը քննարկուած 
է Յունիս 9-ին տեղի ունեցած Գիտութիւններու 
ակադեմիաներու միջազգային միութեան ժահրա-
գիտութեան գիտական խորհուրդի հիմնադիր 
առցանց գիտաժողովի ընթացքին, որուն մասնակ-
ցած են Ռուսիոյ, Չինաստանի, Պելառուսիոյ, 
Հայաստանի, Վրաստանի, Ղրղզիստանի, 
Տաջիկստանի, Ուզպեքիստանի եւ Ուքրանիոյ 
ժահրագիտութեան, համաճարակաբանութեան, 
մանրէաբանութեան, ախտազերծութեան ոլորտ-
ներու յայտնի մասնագէտներ:
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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 Ընկ. Յակոբ 
եւ Տիկ. Անի Գասարճեաններ կը նուիրեն.
• Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ 
ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻՆ՝          100,000 լ.ո.
• «Զարթօնք»ին՝               50,000 լ.ո.

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՀԱԶԴ 

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 կատարուեցաւ Չորեքշաբթի, 
10 Յունիս, 2020-ին կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ Մայր Տաճարին մէջ, Անթիլիաս: 
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:

ՄԱՀԱԶԴ 

Տէր եւ տիկ. Ժագ Քոֆթիկեան եւ զաւակունք՝ Կարեն եւ Ալին (Մոնրէալ)
Տիար. Ալպեր Քոֆթիկեան (ԱՄՆ)
Օրդ. Լիզա Քոֆթիկեան (Մոնրէալ)
Տիկ. Սիրվարդ Քէօշկերեան եւ զաւակունք
Օրդ. Սեդա Քոֆթիկեան
Տէր եւ տիկ. Հրաչ Քոֆթիկեան եւ զաւակունք
Տիար Զոհրապ Քոֆթիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկ. Շահէ Քոֆթիկեան
եւ համայն Քոֆթիկեան, Մալճեան, Քէօշկերեան, Մատուրեան, 
Փոլատեան ընտանիքներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, 
հարազատին եւ ազգականին՝ 

ՆԻՆԷԹ ՔՈՖԹԻԿԵԱՆի
(Ծնեալ Մալճեան)

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 8 Յունիս 2020-ին Մոնրէալի մէջ:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Հինգշաբթի, 11 
Յունիս 2020-ին, ժամը 11-ին, Մոնրէալի Սան Լորանի գերեզմանատան 
մատրան մէջ:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները հեռացայնով կամ համացանցով:

***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ Քոֆթիկեան ընտանիքի անդամներուն եւ հանգուցեալին 
բոլոր հարազատներուն:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Մէջ Կը Ստեղծուի COVID-19-ի 
Գիտական Խորհուրդ

Լիթուանիան Բժիշկներ եւ Փորձագէտներ Պիտի 
Ուղարկէ Հայաստան

Էսթոնիա Կ՛աջակցի «Հայաստանի Մանուկներ» 
Հիմնադրամին` Համավարակի Դէմ Պայքարելու 

համար

«Կարեւոր է, որ մասնագէտները` 
ժահրաբանները, համաճարակա-
բանները, կը միաւորուին միջազգա-
յին եւ ազգային մակարդակով, եւ մենք 

Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան այսօր հեռախօ-
սազրոյց ունեցած է Էսթոնիոյ Հանրա-
պետութեան նախագահ Քերսթի 
Քալիւլայտի հետ:
Նախագահները խօսած են երկու 
երկիրներու մէջ «Քորոնա» համա-
ճարակի հետ կապուած իրավի-
ճակին, անոր կանխարգիլման ու 
յաղթահարմանն ուղղուած միջո-
ցառումներուն շուրջ, քննարկած 
համագործակցութեան հնարաւո-
րութիւնները համաճարակի դէմ 
պայքարին մէջ:
Նախագահ Սարգսեան շնորհակա-
լութիւն յայտնած Էսթոնիոյ նախա-
գահին` «Հայաստանի մանուկներ» 
հիմնադրամին (COAF) 30 հազար 
եուրօյ տրամադրելու համար, որ 
պիտի օգտագործուի համավարակի 
դէմ պայքարին եւ համապատասխան 

արդէն կը տեսնենք խնդրի նկատմամբ 
գիտական կեդրոնացում»,- ըսած 
է ՀՀ ԳԱԱ Բնական գիտութիւննե-
րու բաժանմունքի ակադեմիկոս-
քարտուղար Ռուբէն Յարութիւնեան:

բժշկական պարագաներ ձեռք բերե-
լու համար:
Հայաստանի եւ Էսթոնիոյ նախա-
գահները անդրադարձած են 
նաեւ երկկողմ յարաբերու-
թիւններու զարգացման` մասնա-
ւորապէս ընդգծելով արհեստա-
գիտութիւններու, արհեստական 
բանականութեան, գիտարուեստի, 
կրթական ոլորտներու մէջ երկու 
երկիրներու համագործակցութեան 
մեծ ներուժի առկայութիւնը, ներա-
ռեալ նաեւ` նախագահական ATOM 
նախաձեռնութեան ծիրէն ներս 
փոխգործակցութիւնը: Այս շրջա-
գիծին մէջ նշուած է, որ նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի` աշնան Էսթո-
նիա նախատեսուող պաշտօնական 
այցը նոր խթան պիտի հանդիսա-
նայ երկու բարեկամ երկիրներու 
համագործակցութեան խորացման:

Լիթուանիա բժշական խումբ եւ 
փորձագէտներ պիտի ուղարկէ 
Հայաստան` «Քորոնա» համաճա-
րակի դէմ պայքարին աջակցելու 
նպատակով:
Այդ մասին այսօր «Թուիթըր»-ի 
իր էջին վրայ տեղեկացուցած է 
Լիթուանիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Լինաս Լինքեաւիչուս:
«Լիթուանիան կը շարունակէ 
կանգնիլ մեր հայ բարեկամներու 
կողքին», – գրած է ան:
Յիշեցնենք, որ Մայիսին Լիթուա-
նիոյ կառավարութիւնը բժշկական 
տարբեր պարագաներ ուղարկած 
էր Հայաստան:


