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Լիբանանի Մէջ Երէկ 15 Նոր Վարակակիր.
Ընդհանուր 1510
Լիբանանի մէջ երէկ գրանցուեցան
քորոնա ժահրով 15 նոր վարակակիր: Թիւերը գոհացուցիչ են
առ այժմ:
10 վարկակիրներ տեղական
փոխանցումի արդիւնք էին, մինչ
հինգը արտերկրէն եկողներու
շարքերէն:
Ընկերային հեռաւորութեան հիմնական խախտումները տեղի
կ՛ունենան վերջերս լումայափոխերու խանութներուն դիմաց ուր շեծ թիւով
մարդիկ կը հաւաքուին:
Միւս կողմէ տոլարի սակը հսկայ վերիվայրումներ չապրիր:
Ինինթ կը վերաբերի յառաջիկայ շաբթուայ մէջ Պաապտայի հանդիպումին,
ան տակաւին կը դիմագրաւէ դժուարութիւններ: Այսօր նոր դժուարութիւն
մըն ալ յայտնուեցաւ, երբ նախկին վարչապետները յայտնի դարձուցին, որ
կրնան չմասնակցիլ:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Թրամփ-Պոլթըն Պայքարը Կը Շարունակուի
ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփը լայնածաւալ յարձակում սկսած է ազգային
անվտանգութեան իր նախկին խորհրդական
Ճոն Պոլթընի վրայ: Այն տեղի ունեցած է
այն բանէն ետք, երբ Պոլթըն իր նոր
գիրքին մէջ նախագահը անուանած է
«անհետեւողական» եւ «զարմանալիօրէն
չիրազեկուած» ղեկավար, կը յայտնէ «Ամերիկայի ձայնը»:
Twitter-ի շարք մը կտրուկ մեկնաբանութիւններուն մէջ Թրամփը Պոլթընի
գիրքը անուանած է «սուտերու եւ մտացածին պատմութիւններու ժողովածու», ընդ որում, ըստ նախագահի, «այդ ամէնը նպատակ ունէր զիս
ներկայացնելու ոչ գրաւիչ լոյսի ներքոյ»: Ինչպէս նշած է Թրամփը, «անհեթեթ
յայտարարութիւններէն շատերը, որ ան ինծի կը վերագրէ, երբեք չեն եղած,
պարզապէս յօրինուած է»:
Սպիտակ տունը Պոլթընի «The Room Where It Happened» («Սենեակը, ուր
այդ տեղի ունեցաւ») 577 էջանի գիրքը արգելափակելու դատարանի վճիռ կը
պահանջէ՝ պնդելով, որ գիրքը կը պարունակէ ազգային անվտանգութեան
վերաբերող գաղտնի տեղեկատւութիւն, հակառակ որ գիրքի նախնական
օրինակները արդէն ստացած են ամերիկեան շարք մը լրատուական
գործակալութիւններ, որոնք չորեքշաբթի նիւթեր հրապարակած են Պոլթընի
յայտարարութիւններուն վերաբերեալ:

459 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 19157-ի
Հայաստանի մէջ, 19 յունիսին, ժամը 11:00ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 19 157
դէպք, որոնցմէ 8266ը` 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 10 462 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 91
943 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 459 նոր դէպք եւ 706 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 10 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 319):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 54, 72, 80, 67, 82, 94, 57 տարեկան տղամարդիկ եւ
57, 83, 50 տարեկան կանայք։

Երեւանի Մէջ Տեղի Կ՝ունենայ Հայաստանի եւ
Արցախի Անվտանգութեան Խորհուրդներու
Համատեղ Նիստը
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի համանախագահութեամբ՝ այսօր՝ Յունիս 19-ին, Երեւանի մէջ սկիզբ առած է ԱՀ
եւ ՀՀ Անվտանգութեան խորհուրդներու համատեղ նիստը, որուն ներկայ
են նաեւ հայկական երկու հանրապետութիւններու խորհրդարանների
նախագահներ՝ Արթուր Թովմասեանն ու Արարատ Միրզոյեանը:
Մինչ օրակարգային հարցերուն անցնիլը՝ Արայիկ Յարութիւնեան եւ Նիկոլ
Փաշինեան հանդէս եկած են ելոյթներով:
Նախագահ Յարութիւնեան իր խօսքին մէջ ըսած է.
«Հայաստանի Հանրապետութեան մեծարգո՛յ վարչապետ,
Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւններու անվտանգութեան
խորհուրդներու յարգարժա՛ն անդամներ,
Քանի որ առաջին անգամ ըլլալով կը մասնակցիմ Հայաստանի եւ Արցախի
Հանրապետութիւններու անվտանգութեան խորհուրդներու համատեղ
նիստին, նախ, պիտի ուզէի ողջունել աւանդական դարձած այս ձեւաչափը:
Անիկա կարեւորագոյն ձեւաչափ ու հարթակ է մեր միացեալ հայրենիքի ու
ընդհանրապէս հայ ազգի առջեւ ծառացած անվտանգային հիմնախնդիրներու
լուծման ուղիներու շուրջ մտքերու փոխանակման, մօտեցումներու յղկման
Շար. Էջ 02
եւ ջանքերու համատեղման համար:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
02
Շար. Էջ
Էջ
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 8,734,567 (1,120.6/1 միլիոն), մահացած են 461,497 (59.2/1 միլիոն), բուժուած են 4,615,989 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,510, մահացածներ` 32, բուժուած` 960
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 19,157, մահացածներ` 319, բուժուած` 8,266
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 164,582 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,743
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳԱՐԵԳԻՆ Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ուղարկած
Օժանդակութեան Բաշխում Լիբանանահայ Ընտանիքներու

Լիբանանի դիմագրաւած տնտեսական ճգնաժամի այս օրերուն
լիբանանահայ համայնքը անմասն
չէ իրավիճակին ստեղծած կենցաղային դժուարութիւններէն: Շատ
մը Հայ ընտանիքներ կենցաղային
դժուար կացութեան առջեւ կը
գտնուին այսօր:
Ի տես այս կացութեան Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածինը չէր կրնար
չարձագանգել մեր ժողովուրդի
կենսական
կարիքներուն:
Հետեւաբար տագնապի առաջին օրերէն իսկ 50 հազար
ամ. տոլար դրաւ Լիբանանի
Ազգային Առաջնորդարանի տրամադրութեան տակ, որպէսզի
վերջինիս տնօրինութեամբ գումարը բաժնուի Լիբանանահայ

վարժարաններուն եւ կարիքաւոր
ընտանիքներուն:
Վերջերս անգամ մը եւս Մայր Աթոռը
գումար մը տրամադրեց Լիբանանահայութեան:
Այս ծիրէն ներս գումար մըն ալ
վստահուեցաւ Սուրբ Էջմիածնի
Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումին, որպէսզի անոր միջոցաւ տրամադրուի Լիբանանահայ կարիքաւոր
ընտանիքներու:
Արդարեւ, թուականէս երկու շաբաթ
առաջ Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումի
անդամուհիները գործի լծուեցան
յայտնաբերելու անմիջական օգնութեան կարօտ Հայ ընտանիքներ:
Յետ մանրակրկիտ ստուգումներու, համախմբումիս տիկնանց մօտ
կազմուեցաւ 150 ընտանիքներու
անուններէ կազմուած ցանկ մը:
Երեքշաբթի 16 եւ Չորեքշաբթի

17 Յունիս 2020-ին ազնիւ
հիւրընկալութեամբը
ՀԲԸՄ-ի
Զապէլ Մովսէսեան Կեդրոնին,
Սուրբ
Էջմիածնի
Կրօնասէր
Տիկնանց Համախմբումը ամենայն
կազմակերպուածութեամբ
եւ

բծախնդրութեամբ իր կազմած
ցանկին վրայի ընտանիքներուն
ցրուեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
ուղարկած նիւթական օժանդակութիւնը պարունակող ծրարներ:
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Երեւանի Մէջ Տեղի Կ՝ունենայ Հայաստանի եւ Արցախի Անվտանգութեան Խորհուրդներու
Համատեղ Նիստը
Սկիզբը Էջ 01
Արդէն նկատելի են այս ձեւաչափով
աշխատանքներու առաջին ձեռքբերումները, եւ համոզուած եմ, որ
ժամանակի ընթացքին այդպիսի
ձեռքբերումները անընդհատ պիտի
աւելնան՝ բարձրացնելով հայրենիքի
անվտանգութեան մակարդակը:
Հայոց միացեալ հայրենիքը այսօր
կ՝ապրի աննախադէպ անվտանգային
մարտահրաւէրներու պայմաններու
մէջ, որ պայմանաւորուած է առաջին հերթին «քորոնա» ժահրի
հարուցած անորոշութիւններով,
իսկ անորոշութիւնը ինքնին գլխաւոր
անվտանգային սպառնալիքն է ամէնուր: Ի թիւս սովորական դարձած
երկարաժամկէտ վտանգի, այժմ մենք

պարտաւոր ենք ոչ միայն արդիւնաւէտ
կերպով պաշտպանելու հանրութեան
կեանքն ու առողջութիւնը, այլ նաեւ՝
չէզոքացնելու առկայ իրավիճակով պայմանաւորուած կողմնակի
վտանգները բոլոր բնագաւառներու
մէջ: Այդ տեսանկիւնէն կարեւոր կը
համարեմ ներդաշնակ ու միասնական աշխատանքը բոլոր հնարաւոր
հատուածներուն միջեւ՝ Հայաստանի
ու Արցախի Հանրապետութիւններու գերատեսչութիւններէն մինչեւ
քաղաքացիներ ու տարբեր բնոյթի
կազմակերպութիւններ: Վստահ
եմ՝ միայն պետական լիազօր
մարմիններու արդիւնաւէտ համակարգմամբ ու հասարակութեան
հաւաքական ջանքերով մենք պիտի

կարենանք դիմագրաւել առկայ
մարտահրաւէրները՝ միեւնոյն ժամանակ օգտուելով ճգնաժամի ընձեռած
հնարաւորութիւններէն:
Անշուշտ, «քորոնա» ժահրի անտեսանելի սպառնալիքին դէմ պայքարելու ընթացքին պէտք չէ տկարացնենք մեր զգօնութիւնը յատկապէս Ատրպէյճանէն բխող տեսանելի
վտանգին հանդէպ: Ատրպէյճանի
իշխանութիւնները տասնամեակներ
շարունակ գոյաբանական սպառնալիք կը ներկայացնեն ոչ միայն
Արցախի, այլեւ՝ Հայաստանի
ողջ բնակչութեան նկատմամբ:
Կողմնակից ըլլալով ատրպէյճանաղարաբաղեան հակամարտութեան
բացառապէս խաղաղ ճանապարհով կարգաւորման՝ մենք միեւնոյն
ժամանակ հարկադրուած ենք ամէն
օր պատրաստ ըլլալու պատերազմի:
Ըլլալով մէկ միասնական հայրենիքի
եւ նոյն անվտանգային համակարգի
անբաժանելի մասերը՝ Արցախի եւ
Հայաստանի Հանրապետութիւնները լիովին կը կիսեն խաղաղութեան հասնելու եւ պատերազմի
պատրաստուելու մօտեցումներն
ու ջանքերը: Ատիկա կ՝ենթադրէ
միասնական ջանքերով ե՛ւ ռազմական ներուժի շարունակական
բարելաւում,
ե՛ւ
ընկերայինտնտեսական կարողութիւններու

զարգացում, ե՛ւ արտաքին քաղաքական լայն գործիքակազմի
կիրառում հայ ժողովուրդի իրաւունքներու եւ շահերու պատշաճ
պաշտպանութեան նպատակով,
ե՛ւ, ինչու չէ, տեղեկատուական կամ
հոգեբանական անվտանգութեան
պատշաճ երաշխաւորում:
Անվտանգութեան փոխազդող համակարգի գլխաւոր յենասիւներէն
մէկն ալ պարէնային ու ուժանիւթի
անվտանգութիւնն է, ուր եւս
ձեռքբերումները նշանակալի են,
սակայն նոր ընելիքներ միշտ կան՝
միջավայրային մարտահրաւէրներու եւ մեր նպատակներու ու
հնարաւորութիւններու ուժգին
փոփոխութեան զուգահեռ: Մեր
խնդիրն է ապահովել հնարաւորինս
ինքնաբաւ ու ճկուն պարէնային
եւ ուժանիւթի համակարգ բոլոր
իրավիճակներուն համար՝ երաշխաւորելու համար ռազմական ու ընկերային-տնտեսական անվտանգութեան ամրութիւնն ու կայունութիւնը:
Այդ եւ շարք մը այլ առումներով
ռազմավարական նշանակութիւն
ունին նաեւ ենթակառուցուածքները, եւ ուրախ եմ, որ համատեղ
արդէն կը մեկնարկենք Արցախը
Մայր Հայաստանին կապող երրորդ
մայրուղիի շինարարութիւնը:
Շար. Էջ 03
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Մինիափոլիս, Պոլիս, Ուրիշ Տեղեր, Պէյրութ Եւ... Հայութիւն
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Ա

մէն օր աշխարհը այնքան շահեկան, հետաքրքրական, զարմանալի լուր կը հայթայթէ որ մարդ կը շփոթի՝ որմէկուն աւելի
կարեւորութիւն տայ: (Հասկնալի է մեզի հրամցուած լուրերը,
աշխարհի դէպքերուն եւ իրադարձութիւններուն շատ մանր տոկոսը
կը կազմեն):
Մարդկութիւնը ամէն վայրկեան տեղատարափին տակ է լրատուութեան, որ անպայման եւ միայն արհեստագիտական հաղորդամիջոցները չեն: Չմոռնանք բամ-բաս-բայը, այսինքն բամբասանքը,
տարաձայնութիւնները...: Յամենայնդէպս, այս պահուս, ասիկա չէ
նիւթը զոր կ’ուզեմ բաժնեկցիլ, այլ Մինիափոլիսի դէպքը եւ անոր
յառաջացուցած կոհակները միտքիս մէջ: Աւելի ճիշտը՝ կոհակներէն
մէկը...:
Մեզմէ շատ շատերը իմացան ու գիտեն արդէն Մինիափոլիսի մէջ
ճերմակամորթ ոստիկանի մը կողմէ սեւամորթ ‘յանցաւոր’ի մը
խեղդամահութեան դէպքը եւ անոր յաջորդող բողոքի ցոյցերը:
“I can’t breath”ը ֆիզիքական իր իմաստի սահմանէն անցաւ հոգեբարոյական, ազատութեան բնագաւառները, կոխոտեց ընկերութեան
մէջ ընդհանրապէս խեղդամահ ընող անցարգելները...:
Գիտենք արդէն, թէ այնուհետեւ – եւ միքանի օր առաջ – նման դէպք
մը պատահեցաւ Աթլանթայի մէջ, բայց վստահ եմ որ ամէնօրեայ
տխուր ու անընդունելի նման երեւոյթներ կը պատահին աշխարհի
բոլոր վայրերուն մէջ, տարբեր տարողութեամբ, ձեւերով ու գունաւորումներով:
Մինիափոլիսի դէպքին պարագային՝ եղածին դէմ բողոքողներուն
մէջ մեծաթիւ ճերմակամորթներու ներկայութիւնը մտածումներու
տեղիք տուաւ:
Այս մասին կ’ուզեմ բաժնեկցիլ:
Այդ սպիտակամորթ ցուցարարները եթէ ցեղային կամ մորթի գոյնի
նախապատուութեան արժէքով կողմնորոշուէին՝ բնականաբար
պիտի պաշտպանէին սպիտակամորթ ոստիկանները: Բայց անոնց
արժէհամակարգին մէջ մարդկային իրաւանց հարցերը գերակշռեցին
ցեղային թէ այլ նախապատուութիւնները եւ տեղափոխուեցան
մարդկային իրաւանց խմբակի շարքերուն:
Նման պարագաներու հանդիպեցայ Պոլսոյ մէջ, միքանի տարի առաջ:
Հոն ալ թուրքերու խումբ մը յառաջացած էր որ ինքզինք կը հեռացնէր,
կ’անջատէր ցեղասպանութիւն գործած թուրքերէն եւ կ’անցնէր
ցեղասպանուածներուն, մարդկային իրաւանց խմբակի շարքերը, կը
պաշտպանէր անոնց՝ ա՛յդ առնչութեան շահերը:
Բոլորս մոռցանք, կամ շատ փոշի նստաւ արդէն Հարաւային
Ափրիկէի ափարթայտին աւարտման գործընթացին վրայ: Հոն՝ Նելսըն
Մանտելային եւ շատ ուրիշներու տասնամեակներու պայքարին,
միջազգային ընկերութեան ճնշումներուն իբրեւ արդիւնք, իշխող
եւ գերիշխող ոչ-սեւերուն մէջ այնքան շատցաւ թիւը անոնց որոնք
ընդդիմացան եւ հակառակեցան իշխանաւորներու ընթացքին, որ

հակառակ իրենց մորթագոյնին եւ այլ նախապատուութիւններու,
նախընտրեցին դիրքաւորուիլ յօգուտ մարդկային իրաւանց եւ ...
ափարթայտը տեղի տուաւ:
Կրնանք հետեւցնել, թէ հոն ուր մարդկային իրաւունքները դարձան
գերագոյն արժէք՝ բոլոր միւս հասկացութիւնները, գաղափարները
տեղի տուին: Տարբեր չէ պարագան Իսրայէլի, Թուրքիոյ եւ բոլորիս:
Միշտ չէ որ գերագոյն արժէքը մարդկային իրաւունքներն են:
Վերցնենք Պէյրութը իր շուրջ հնգամսեայ ցոյցերով. սկզբնական
օրերուն ցուցարարներուն համար գերագոյն արժէքը կացութեան
յեղաշրջումն էր, եւ մարտակոչը՝ «բոլոր բոլորը»: Սակայն շուտով այդ արժէհամակարգը խաթարուեցաւ եւ նոյն ցուցարարները
սկսան ըսել «Բոլոր բոլորը, բացի՝...» եւ այդ «բացի»ն իւրաքանչիւր
ցուցարարի մտքին մէջ անուն մը կամ երեւոյթ մըն էր որ... գերակշռեց
ցուցարարներուն սկզբնական գերակշիռ արժէքը:
Ըսել ուզածս այն է որ երբ բան մը գերագոյն արժէք կը դարձնես՝
միւս բոլոր արժէքները, կը վերածուին ենթակայ եւ կը դառնան
երկրորդական ու կը մղեն քեզ որ այդ «երկրորդական» դարձած
հասկացութիւններուն հանդէպ նուազ առնչեալ ու նախանձախնդիր
վերաբերում, ընթացք ու յանձնառութիւն որդեգրես:
Պէյրութի ցուցարարներու պարագային տեսանք ինչպէս արժէհամակարգերը դիրքափոխուեցան: Ուրեմն կարելի է հետեւցնել, թէ
արժէհամակարգերը կեանքի տարբեր տեւողութիւններ ունին եւ կա՛ն
արժէհամակարգեր որ գրեթէ (յարաբերականօրէն) յաւիտենական են:
Կարելի է հետեւցնել, նաեւ թէ արժէհամակարգերու մրցակցութիւն
մը կայ՝ հրապուրելու եւ գրաւելու անհատը...:
Մերօրեայ համաշխարհային կենցաղին մէջ մեզի համար արժէք
դարձած են ոչ-անպայման հիմնարար, խորքային խորհուրդներ ու
գաղափարներ: Միշտ չէ, որ հայրենիքի գաղափարը գերագոյն եւ
բացարձակ արժէք կը նկատուի հիմա:
Մարդ կը փնտռէ այդ հայրենիքին դրսեւորած արժէքները,
խորհրդանշած, ապրած եւ ապրեցնող արժէքները: Եւ այդ հայրենիքը
միայն պետութիւնը չէ, այլ այդ պետութիւնը վարող իշխանութիւնը,
ղեկավարութիւնը եւ ժողովուրդը:
Հայութեան համար, որպէսզի դրական չափերով կառչած մնանք
հայրենիքին, հայկական ինքնութեան, պայման է որ անոնք աստարուած ըլլան մարդկային իրաւանց արժէհամակարգով:
Ուշադիր, այդ հայրենիքը միայն Հայաստանը չէ, այլ որեւէ
հաւաքականութիւն որուն մաս կը կազմենք, ընկերութիւն-համայնքէն
մինչեւ ընտանիք, եւ ... նոյնիսկ ...անձ:
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Երեւանի Մէջ Տեղի Կ՝ունենայ Հայաստանի
եւ Արցախի Անվտանգութեան...
Շար. էջ 02-էն
Յարգելի՛ ներկանէր,
Եթէ հակիրճ ձեւակերպելու ըլլանք, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւնները կամ հայոց միացեալ հայրենիքը խնդիր ունի շարունակաբար
բարելաւելու իր ռազմավարական դիմադրողականութիւնն ու ազդեցութիւնը
առկայ եւ գալիք անվտանգային միջավայրերուն մէջ, որպէսզի կարենայ
արդիւնաւէտօրէն դիմագրաւել բազմոլորտ, բազմաշերտ, բազմապիսի եւ
բազմաժամկէտ մարտահրաւէրները: Այդ պատասխանատու գործառոյթը
դրուած է առաջնահերթօրէն անվտանգութեան խորհուրդներուն մէջ
ընդգրկուած կառոյցներուն վրայ, ուստի մենք պարտաւոր ենք կիրառելու բոլոր
արդիւնաւէտ ձեւաչափերն ու մեթոտները մեր համազգային առաքելութիւնը
պատուով կատարելու համար:
Բարի աշխատանքային ընթացք կը մաղթեմ մեր բոլորին»:

Լիթվանիան Բուժանձնակազմ եւ Բժշկական
Օգնութիւն Ուղարկած է Հայաստան
Լիթվանիայի Շիաուլիա քաղաքի օդակայանին մէջ, Յունիս 19-ին, տեղի
ունեցած է Լիթվանիայի կառավարութեան կողմէ Հայաստան ուղարկուող բուժանձնակազմի եւ բժշկական օգնութեան ճանապարհման արարողութիւնը։
Այս մասին կը յայտնեն Լիթվանիայի, Լաթվիայի եւ Էսթոնիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութենէն։
8 բուժաշխատողէ ու 3 մասնագէտէ բացի Հայաստան կ՝ուղարկուի նաեւ
«քորոնա» ժահրի 30,000 test եւ 60,000 օրինակ փորձանմուշի յատուկ աման,
ինչպէս նաեւ լիթվանիական արտադրութեան 20,000 օդափոխիչի զտիչ (filter)։
Կայացած մամուլի ասուլիսին ընթացքին՝ մեկնաբանութիւններով հանդէս
եկած են Լիթվիայի առողջապահութեան նախարար Աուրելիուս Վերիկան,
Լիթվանիոյ մէջ ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչեանը, Լիթվիայի ԱԳՆ Միջազգային
համագործակցութեան վարչութեան պետ Ռասա Գաիրիենէն, Լիթվանիոյ
խոշորագոյն Սանդարիշգես եւ Փանիվէժեսի հիւանդանոցներուն տնօրէնները։
Շար. Էջ 07
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Մշակութային Արձագանգ

Զօհրապէն Դիմանկարներ (Բ)
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

գրական եւ արուեստի իմաստով ալ,
ետ չեն մնար եւ բարձրագոյն տեղերէն մին գրաւելու իր արտադրութիւններուն մէջ: Յայտնութիւն մը
եղած էին անոնք մեր գրականութեան մէջ»:
Զօհրապ մօտէն ճանչցած է
հերոսները, զորս նկարագրած է:
Թովմաս Թէրզեանին, օրինակ,
աշակերտած է, իսկ Հրանդ Ասատուրը իր աւագ դստեր՝ Տոլորէս
Նուարդին կնքահայրն էր: Պոլսահայ
հայագէտ, գրաքննադատ Հրանդ
Ասատուրի դիմանկարը Զօհրապ
ներկայացուցած է «Ծանօթ դէմքեր»
խորագրի ներքոյ.

ՀՐԱՆԴ ԱՍԱՏՈՒՐ

Մտաւորականներ Գրիգոր Զօհրապի «Դիմանկարներ» շարքին
անդրադարձած են տակաւին
Զօհրապ ապրած ժամանակ։
Ռուբէն Զարդարեան, օրինակ,
«Մեղրագետ» ժողովածոյին մէջ
(Պոլիս, 1914. թ., «Մեղրագետ», Զ.
Գիր բարձրագոյն կարգերու համար)
այդ դիմանկարներուն մասին գրած է.
«Իր նորավէպերուն շարքին հետ
զուգահեռաբար՝ բոլորովին նոր
սեռի մը՝ գրական դիմաստուերներու
վրձնումն է, որ առաջին անգամն
ըլլալով փորձած է Զօհրապ
մեր մէջ՝ ներկայացնելով մէկ
քանի յատկանշական գիծերու
մէջ գրագէտներ ու հանրային
գործիչներ, այնպէս՝ ինչպէս որ են
անոնք, իրենց առաւելութիւններով եւ թերութիւններով. եւ իբրեւ
դիմանկարիչ Գրիգոր Զօհրապ եւս
մինչեւ այժմ մնացած է անմրցելի»:
Յակոբ Քիւֆէճեան (Յակոբ Օշական)
դիմանկարներուն մասին Զմիւռնիա
տպագրուած «Հայ Գրականութիւն»
հանդէսին մէջ 1912 թուականին
գրած է. «Զօհրապի ծանօթ դէմքերը
նոր տեսակ է եւ այլապէս շահեկան
գրականութեան մը նմոյշն են»:
Յետագայ ուսումնասիրողները
նոյնպէս՝ Արշակ Ալպօյաճեան,
Մինաս Հիւսեան, Ստեփան Շահպազ
եւ այլք անդրադարձած են Զօհրապի դիմանկարներուն: Ստեփան
Շահպազի այս գնահատականը,
օրինակ, տպուած է Պէյրութ, 1959
թուականին՝ իր «Գրիգոր Զօհրապ»
աշխատութեան մէջ. «Իր Ծանօթ
դէմքերը՝ իրենց տեսակին մէջ,

Հեռուէն՝ բարձր ու պարթեւ հասակ
մը որուն շքեղութեանը քով գլուխը,
պզտիկ մնացած, աչքի չի զարներ։
Հագուստ ու կապուստ մը որ
ընդունուած կանոններէ չի վրիպիր
ու սովորական ըլլալէ դուրս չ՚ելլեր
ոեւէ կէտի վրայ. քալուածք մը, որ
զինուորական խրոխտութիւնը չունենալուն համար ոչ նուազ կանոնաւոր
է, շարժուձեւեր որոնք բարեկիրթ
մարդոց յատուկ օրէնքներէն եւ ոչ
մէկուն դէմ կը մեղանչեն, եւ ինծի
պէս՝ դիմացինին վրայ պակասութիւն գտնելու աշխատող ամենէն
բծախնդիր ու պահանջկոտ մարդուն
ջանքերն ի դերեւ կը հանեն։
Ամառ ձմեռ, առտու իրիկուն, ահագին ծրարներ, հսկայ դէզեր հայերէն
լրագիրներու, հանդէսներու՝ որոնք
իր երկու դիի գրպաններէն դուրս կը
սպրդին, գլուխնին կը հանեն, կարծես
շնչահեղձ չըլլալու սարսափով։ Շատ
անգամ ալ տետրակներ, սեղմուած
թեւին տակ, երբեմն գիրքերու
ամբողջ հատորներ զորս տեղէ տեղ
կը փոխադրէ ամէն օր, կը տանի կը
բերէ, կը շտկէ, կը մաքրէ, կը գոցէ,
կը բանայ, կը նօթագրէ։
Ատկէ անդին մնացածը՝ գեղեցիկ
երիտասարդ մը, ուսեալ եւ պարկեշտ
տղայ մը։
***
Գրականութեան մէջ՝ Հրանդը,
ինչպէս կ՚անուանենք զինքը, մեր
աշխարհաբարին դայեակը ու
ստնտուն է. մի՛ զարմանաք էրիկ
մարդ մը ստնտու տեսնելով. յորմէհետէ կանայք կը գրկեն արանց… մի՛
վրդովիք նորէն պարկեշտասուն
հոգիներ, ասպարէզները պիտի ըսեմ
միայն եւ ուրիշ ոչինչ, էրիկ մարդիկ
ալ փոխադարձը ընելու, կանացի
զբաղումները ձեռք անցընելու իրաւունքը ստացած են։
Աչալուրջ պահապանն է ան որ

երախային ձեռքը կամ ոտքը ծուռ
չի ձգելու երկիւղով կը փաթթէ զայն
Քերականութեան մը կապերուն
մէջ, այն աստիճան սեղմ եւ ուժգին,
որ մանկիկը թեւը ճիւը երերցնելու
անկարող, շատ հաւանականութեամբ պիտի աւանդէր հոգին՝ եթէ
դիպուածով իր ճակատագիրը ըլլար
այս երիտասարդին ձեռքը մնալ։
Թող տուէ՛ք, որ երիտասարդ բառը
շարունակեմ գործածել իրեն համար
որ ինէ տարու մը միայն պզտիկ
է։ Շնորհ մըն է զոր կ՚ընեմ իրեն՝
երբ իրօք ես եմ որ անկէ կ՚օգտուիմ
անուղղակի։ Հայ մեծատուններուն
ազգին ըրած շնորհներու կարգէն է
այս եւ ես հիմա մեծատունի հովեր
սկսած եմ առնել. գիտցէ՛ք Ազնուաշուք
կը գրեն ինծի Պատրիարքարանէն
կամ Թաղ. Խորհուրդէն։ Ի՞նչպէս
կատարուեցաւ այս աստիճանի
բարձրացումը. գլուխս չեմ յոգնեցներ
պատճառը գտնելու համար. բայց կը
խոստովանիմ որ այս անակնկալը կը
շոյէ ու կը գգուէ փառասիրութեան
սատանան որ ներսիդիս կը բնակի։
Այս երիտասարդը ուրեմն, կարգի
ու կանոնի սիրահար մըն է ամէն
բանի մէջ։ Դիտած եմ սակայն որ
այս սէրը խոտոր կը համեմատի
միշտ ձեռներէցութեան ոգիին
հետ որ անհատականութիւնները
ու նկարագիրները կը կազմէ։
Կը կարծեմ որ այս հակումը
պատասխանատուութենէ խուսափումէ ուրիշ բան մը չէ վերջապէս։
Շատ մը մարդիկ միմիայն անոր
համար կանոնով կը շարժին,
որպէսզի կարող ըլլան, ի հարկին,
այդ կանոնին ետեւը ապաստանելու։ Մարդկային ամէն արարքները
արդարացնելու համար դիւրին ու
առաջուց գտնուած պատասխանն
է ան։ Կամ թէ կոխուած ճամբան
է, ուրկէ ուրիշներ, քենէ առաջ,
տարիներով անցեր դարձեր են եւ
ուրկէ դուն ալ, քու կարգիդ կը քալես,
ոտքիդ տակ փոսի մը չի հանդիպելու
ստուգութեամբ։ Առաջինը սակայն, որ
այդ ճամբան բացաւ, քու այսօրուան
ունեցած ստուգութիւնդ չունէր
անիկա։ Քիչ մը վարանելով, քիչ մը
խոհեմութեամբ, քիչ մը արիութեամբ,
քիչ մը խելքով, քիչ մը տաղանդով,
քիչ մը վնասուելով՝ քիչ մը վնասելով
կոխեց այդ տեղին վրայ. ուրիշներ
հետեւեցան անոր եւ ուղին հարթեցաւ այնքան որ տափակութիւնը
եղաւ ուրկէ այսուհետեւ կուրաց,
կաղաց, գօսացելոց անգամ ներելի է
անցնիլ դառնալ։ Այդ է ահա կանոնը
ինծի համար։
***
Ես որ համակ զարտուղութիւն եմ,
այս չափուած ձեւուած մտքին հետ
բարեկամ եմ միանգամայն, քսան

տարուան բարեկամ մը, այնքան
իրաւ է որ մարդս իր չունեցածին
կարօտը կը քաշէ, այդ չունեցածը
անոյշ կ՚երեւայ իրեն աչքին։
Ասոր համար թերեւս ամէն անգամ
որ ճշմարտազանցութիւններուս
խոնջէնքը
կամ
յարուցած
վրդովմունքը կը զգամ, իսկոյն
Հրանդին կը վերադառնայ միտքս։
Իր քարոզած անդորր ու խաղաղ
սկզբունքները աչքիս առջեւ կուգան, յստակ ու վճիտ խօսքերը,
անսեթեւեթ ոճը, անքննադատելի
շարադասութիւնները ուր՝ տէր
բային, սեռի խնդիրը, բայը եւ չեմ
գիտեր ի՛նչը կարգով շնորհքով կը
կենան, խելօք տղաքներու պէս, եւ
որոց դէմ ըսելիք չեմ գտներ։
Հարկաւ, ակներեւ ճշմարտութիւնները վայելուչ ձեւով մը
շարունակ կրկնելովը, Հրանդ իր
գրուածքներուն մէջ կը շռայլէ քիչ
մը տրամաբանութեան այն միջոցը
զոր չեմ գիտեր ի՛նչու հասարակ
տեղիք կը կոչեն ոմանք։ Հասարա՞կ,
ի՞նչու համար արդեօք։ Բայց ամէն
պարագայի մէջ, ասով հաւատարիմ
կը մնայ իր կոչումին, իր ուխտին
պիտի ըսէի, որ է դէմի մարդուն
քննադատութեանը տեղի չի տալ,
մարդու հետ չի գժտիլ։
Ինքը, որ ամէնուն բարեկամն է ի
հարկէ կը բաղձայ որ ամէնն ալ իրեն
բարեկամ մնան։
Ես երանի կուտամ իրեն. ատելութենէ
անմասն եղող իր հոգիին վրայ կը
նախանձի իմինս որ չարութեամբ
լեցուն է։ Ես միայն սրտմտիլ ու
խնդալ գիտեմ. սահմանափակ ու
նախնական գիտութիւն։ Հրանդը
գիտէ ժպտիլ անոնց դէմ որոց ներելի
չէ ծուռ նայիլ. ժպիտ՝ որ դրուատիք
է, պարսաւ է, այո՛ է, ո՛չ է, ամէն
անհաշտ բառերու ամենէն հեշտ
խտացումն է. Հրանդն է վերջապէս,
հսկայ հակասութիւն մը։
Իր համբերող սրտին, ամէն հակասութեանց
մէջ
հաշտութիւն
գոյացնելու ճգնող ճարտարութեան
վրայ կը զմայլիմ միշտ. եւ այդ
շնորհիւ իր ձեռք բերած ընդհանուր
համակրութիւնը՝ բոլոր հոգիովս,
ներսէս, կամաց մը կը վաւերացնեմ,
վախնալով որ ինէ եկող յայտնի
վաւերացում մը այդ համակրութիւնը
չի պակսեցնէ իր շուրջը։
***
Եւ ահա այդ ընդհանուր համակրութեան մթնոլորտին մէջ Հրանդ կը
շարժի, կը գրէ, կ՚օրագրէ, կ՚ուսուցանէ. երբեմն կը քննադատէ, իր
ամենէն անոյշ ժպիտը պարզած իր
դէմքին վրայ եւ չի յաջողիր մէկու մը
սիրտը կոտրել։
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Զօհրապէն Դիմանկարներ (Բ)
Սկիզբը Էջ 04
Ապիկարներ կան որոնք ոտք կոխած
տեղերնին անպատճառ բան մը կը
կոտրեն, կը թափեն. ես ատոնցմէ
եմ. ուրիշներ՝ ապակիէ, բիւրեղէ
առարկաներով լեցուն խանութի մը
մէջ կը մտնեն ուր, ամէն քայլափոխի,
ամէն շարժումի, հազար նուրբ
դիւրաբեկ ու թանկագին բաներ անձնասիրութիւններ - կոտրելու
ստուգութիւնը կայ. եւ ահա քաջարուեստ լարախաղացի պէս հոն կը
շարժին անոնք, կ՚երերան, կ՚անցնին,
ետ կը դառնան, իբրեւ թէ լայն ու
ամայի հրապարակի մը մէջ միս
մինակ ըլլային։
Ասիկա ինքնածին յատկութիւն մըն
է ու սորվելով չի ստացուիր։
***
Հրանդ Ասատուր իրաւագէտ մըն
է, բայց փաստաբան մը չէ. մարդը
բովանդակ՝ այս զանազանութեան
մէջն է։ Դուն ուրեք, չըսելու համար
երբեք, ի գործ կը դնէ իր արուեստը.
իր ուսումը վայելող մը ու վայելցնող
մը չէ. ագահ ու կծծի մարդու մը պէս
որ իր հարստութեանը տէրը չէ։ Այս
էապէս վէճի, պայքարի, կրքի, երբեմն
նախատինքի կեանքը չի պատշաճիր
իր հեզահամբոյր սովորութեանցը.
ծանր բառեր ըսելու եւ լսելու վարժութիւնը չունի։
Հրապարակագրութեան մէջ՝ իր
եղանակն է ընտրել այնպիսի նիւթեր
որոնք իրեն դէմ ընդդիմախօսներ
յարուցանելու բնութիւնը չունենան։
Այս մտահոգութեամբ, ատեն մը
վարանելէ ետքը, Պատանեկան
Ներշնչումներու հեղինակը վերջ ի
վերջոյ կանգ առած է տեղ մը, իր
ընտրած առանձին մէկ անկիւնը
որ իր սեպհականութիւնն է ալ.
աշխարհաբար լեզուի Քերականութիւնը եւ վերջացող դարուն

մէջ Պոլսոյ Հայոց վիճակին վրայ
ուսումնասիրութիւններ՝ իր ճիւղը
կը կազմեն։
Այս ըստ երեւոյթին անփառունակ
ու անվարձահատոյց վաստակին
մէջ՝ Հրանդ Ասատուր խղճամիտ եւ
ուշիմ տոկունութիւն մը ի հանդէս
կը բերէ, ինքնիրեն եւ, քիչ մը ինքն
իր գլխուն, պրպտելով, քակելով,
քակռտելով հանգոյցները, լուծելով
առեղծուածները, փնտռելով եւ
երբեմն գտնելով, ո՜վ երջանկութիւն,
կանոններ, իր սիրական կանոնները
մեր լեզուին Քերականութեան,
հաւաքելով ժողվելով ասոնք ամէնքը,
ամէն մէկին etiquette-ները դնելով,
թանգարանի մը մէջ զետեղելու պէս։
Պատմական նիւթերու վրայ իր
պատրաստած նմոյշներէն դատելով,
իր աշխատութիւնը՝ անուններու ու
թուականներու ժողովածու մըն է
զոր կարդացողը հին գերեզմաննոցէ
մը դուրս ելլողի տպաւորութիւնը
կ՚ունենայ։ Իր մեթօտը, որ ամէն
հաւաքածուի սիրահար մեթօտն է,
համբերութեամբ ու մանրամասնութեամբ ձեւացած է։
Կարծեմ թէ բանասիրութիւնը ասիկա
չէ բոլորովին։ Ապա թէ ոչ, շատ դիւրին
պիտի ըլլար բանասէր կոչուիլը. ըստ
իս, ոչ այնքան հաւաքելու որքան
դատելու մէջն է անիկա. ոչ այնչափ
կարդալու որքան իմաստը հանելու
մէջ, ոչ այնչափ կանթեղները քովէ
քով շարելու բազմապատկելու՝
որքան զանոնք վառելու մէջ։
Այս վերապահումներով հանդերձ,
իր աշխատութիւնները Աբրահամ
Այվազեանի մը մասալներուն չեն
նմանիր, ո՛չ հեռուէն ո՛չ մօտէն.
ամենէն մաքուր ու ազնիւ նիւթը,
ապիկար ու անվարժ մարդու մը
ձեռքն ինկած, ծիծաղելի շինուածք մը
կ՚արտադրէ. միեւնոյն նիւթը ձեռնհաս
մէկու մը շնորհիւ թանկագին բան մը
կ՚ըլլայ։

Այս պարապմունքին մէջ Հրանդ
Ասատուր՝ ա՛լ մարդու սիրտ
կոտրելու վախը չունի. իր գրելիք
ու պատմելիք դէմքերը շատոնց
մեռած գացած մարդոց դէմքերն են.
այսու հանդերձ իր գրիչը, նոյն իսկ
այս մեռնողներուն համար, միշտ
զգոյշ ու մեղմ է, առօրեայ կեանքէն
առնուած ծալքով մը, ստացուած
վարժութեամբ մը. երկաթ չէ անիկա,
այլ հնօրեայ փետուրը որ կը փայփայէ
այն միջոցին անգամ ուր խայթելու
կը ջանայ։
Հրանդ Ասատուր իր այս սահմանին, ու այս պզտիկ բայց իրօք լայն
անկիւնին մէջ տեղաւորուած, կը
պահանջէ որ իր հեղինակութիւնը
ճանչցուի։
Կռնակը տուած գրադարանին, որ
կարծեմ ամենէն ճոխն է իր տեսակին
մէջ, լեզուական ու բանասիրական
նիւթերու մագիստրոսն ըլլալու
ճամբան բռնածի պէս է, ինչպէս
Մկրեան Հայրն ալ քահանայութեան
դասինն է ատենէ մը ի վեր։ Իր
միամիտ ու անխարդախ համոզումն
է որ մենք Հայերս իրեն կը պարտինք
քիչ մը մեր լեզուական կանոններով։
Սահակ Մեսրոպի նման գիւտ մը
ըրած ըլլալու չափ սնապարծ չէ. բայց
թանկագին ու ծածկուած հնութիւն մը
երեւան հանող գիտնականին արդար
հպարտութիւնը ունի անիկա։
***
Քսան տարի առաջուան աղուոր
տղայէն, որուն համար աղջիկները
հոգի կուտային, հիմակուան դեռ
առոյգ, միշտ աղուոր, բայց քիչ
մը դահացած մարդուն գալու
համար, ի՜նչ փոփոխութիւններ։
Այն ժամանակի ոսկեզօծ շրջանակէն, որ իր պատանի ու խարտեաշ
բանաստեղծի դէմքը կը պարուրէր,
մինչեւ մատենագրութեան ուսուցչի պատկերը, որ այսօրուան իր
պատկերն է, ի՜նչ ուղեւորութիւն. եւ
մինչեւ Հիւանդանոցին օրացոյցին
հեղինակը ի՜նչ խոտորում։

Կիները մանաւանդ, անոնք որ
աղուորը աղէկէն կը նախընտրեն
հարկաւ չի պիտի հասկնան եւ չի
պիտի ներեն երբեք ասիկա, երբ ես,
որ էրիկ մարդ եմ, ես անգամ չեմ
ներեր իրեն։
Իրեն վախճանը շատ դիւրին
է ճշդել. հիմակուց կը տեսնեմ
զինքը ահագին ձեռագիր մը թեւին
տակ, որ Իզմիրեանց Մրցանակի Յանձնաժողովին կը մօտենայ։
Վերջին դարու մէջ Պոլսահայոց մտաւորական զարգացման պատմութիւնն է այս երկը, որուն կմախքը
մասամբ մը հրատարակած է արդէն։
Ասկէ օգտակարագոյն գործի մը չէր
կրնար սահմանուիլ այս մրցանակը
որ արդար վարձատրութիւն մը պիտի
ըլլայ հեղինակին եւ պսակումը իր
գրական փառասիրութեան։ Ատկէ
անդին, ապագան ոչինչ կը վերապահէ Հրանդին համար։ Մոռցայ ըսելու
որ Պարոնեանի Կենսագրութիւնը
պիտի աւարտէ օրին մէկը. բայց այս
գործը լուրջ մարդոց շրջանակին
մէջ, անոնց՝ որոնց կարծիքին
մէծ կշիռ կ՚ընծայէ ինքը, միեւնոյն
ընդունելութիւնը չի պիտի գտնէ.
յետոյ ուրիշ դառնութիւններ պիտի
յաջորդեն ասոր. Զօրայեանի Կենսագրութիւնը զոր Հրանդ իր ծերութեան օրերուն մէջ պիտի աւարտէ,
թշնամիներ պիտի յարուցանէ իրեն
դէմ, բան մը զոր Հրանդ մինչեւ այդ
ժամը ճանչցած չի պիտի ըլլայ։ Հոն՝
ուր վերջին անխառն ու մնայուն
սփոփանքը վերապահած պիտի
մնայ իրեն, նորէն Հիւանդանոցի օրացոյցը պիտի ըլլայ, ուր այս
գրագէտը ճարտարութեամբ պիտի
սպրդեցնէ իր բանասիրական
յօդուածները, բաթաթէսի տապկածի
մը եւ շագանակի անոյշի մը մէջտեղ։
Ապագային Տէր Երեմիան պիտի
ըլլայ անիկա, անոր պէս կառչած իր
ժամանակագրական հմտութեանցը
եւ անոր պէս՝ սպիտակ բայց միշտ
ազդեցիկ մօրուքը ձեռքը բռնած։
«Ժամանակ»/Պոլիս

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Հայաստանը Ազգային «Cyber» Անվտանգութեան Կեդրոն Պիտի Ունենայ
Հայաստանի մէջ վերջին շրջանին
մօտ երեք անգամ մեծցած է
ելեկտրոնային առեւտուրի ծաւալը,
ելեկտրոնային վճարումները աւելցած
են 2-3 անգամ: ԵՌԱԳՈՅՆ-ը այս
մասին կը տեղեկանայ Armenpress.
am-էն, որուն հետ զրոյցած է ՀՀ
բարձր արհեստագիտութիւններուն
արդիւնաբերութեան նախարարի
տեղակալ Ստեփան Ծատուրեան՝
նշելով, որ հարցում կատարած են
ընկերութիւններու մէջ՝ փորձելով

հասկնալ ծաւալները: Աւելացումները
մեծ մասամբ կապուած են համավարակով պայմանաւորած բազմաթիւ գործընթացներ առցանց հարթակ տեղափոխելուն հետ:
«Մեկնելով իրավիճակէն, երբ եղան
տեղաշարժի սահմանափակումներ,
քաղաքացիներուն զգալի մասը,
որոնք արհեստագիտութիւններ չէին
օգտագործեր, սկսան օգտագործել,
առցանց առեւտուր կատարել,
առցանց տեղեկատւութիւն ստա-

նալ, ընկերային ցանցերու մէջ
աշխուժանալ, աւելի շատ տեղեկատւութիւն ստանալու համար:
Ունեցանք միտում, որ շատերը թուային գործիքներուն հանդէպ իրենց
հմտութիւնները աւելի բարելաւեցին
կարճ ժամանակահատուածի մէջ:
Այստեղ պէտք է ըսել, որ որքան
գործընթացները կը տեղափոխուին
առցանց հարթակ, այդքան այդտեղ
շարքային քաղաքացիի համար
առաջ կու գայ վստահութեան խնդիր.

որքան վստահ եմ, որ վճարումը
կատարուեցաւ, որքան վստահ եմ,
որ իմ տուեալները ամբողջացան,
պատասխան տեղեկատւութիւն
ստացայ կամ չստացայ եւ այլն»,ըսած է նախարարի տեղակալը:
Ելեկտրոնային գործընթացներու
աւելացման
զուգահեռ՝
այս
ընթացքին քաղաքացիները ի՞նչ
խնդիրներու բախած են եւ ի՞նչ
հարցեր վերհանուած են:
Շար. Էջ 08
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Խաղաղութեան Սպառնացող Թուրքիա
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Կ

ը խօսուի Թուրքիոյ նախագահի կայսերական փառասիրութեան մասին:
Ինչ որ ըսուի կրկնութիւն կրնայ թուիլ: Լռութեան մեղսակցութեամբ,
ան կը հետապնդէ սուլթանական երազանքը, իր անձին մէջ միացնելով
քաղաքական եւ կրօնական առաջնորդի ստորոգելիները՝ ինչպէս՝ խալիֆա
սուլթանը:
Եթէ յոռեգոյնը պատահի, ոչ մէկ ղեկավար իրաւունք պիտի ունենայ ըսելու՝
որ չէր գիտեր:
Համավարակի եւ հակախտրական բռնկումներու այս օրերուն, պէտք է
խօսիլ Թուրքիոյ մասին, որ իրաւազրկումներով եւ բռնագրաւումներով
յառաջացուցած է ազգերու զանգուածային տեւող խտրականութիւններ,
արգելք ըլլալով անոնց բնականոն զարգացման:
Սովորութիւն է ըսել, որ հանրային կարծիքի յիշողութիւնը կարճ կ’ըլլայ, իսկ
աշխարհի մեծերու յիշողութիւնը ընտրովի է, կը մոռնան շահախնդրութեամբ:
Աւելորդաբնութիւն չէ ծանօթ ճշմարտութիւնները յիշեցնել, մանաւանդ անոնց՝
որոնք, բացայայտուած հարցերու կողքին, գիտեն նաեւ ինչ որ թաքնուած
կը մնայ հասարակ մահկանացուներու համար:
Թուրքիա Սուրիոյ քաղաքացիական կռիւներուն միջամտեց, որպէսզի
նախագահ Պաշար Ասատ հեռացուի, աջակցեցաւ կրօնամոլ ծայրայեղականներուն, որոնց կամաւորներուն մեծ մասը սուրիական հողամաս
մուտք գործեց անցնելով Թուրքիայէն, որ հանդիսացաւ անոնց թիկունքը:
Առիթը պատեհ համարելով, Թուրքիա Սուրիոյ հիւսիս արեւմտեան եւ
հիւսիսային շրջաններու մէկ մասը գրաւեց, պատրուակելով քիւրտ
ազատամարտիկներու ներկայութիւնը, զանոնք ներկայացնելով որպէս
ահաբեկիչներ: Միամիտ պէտք է ըլլալ չխորհելու, որ տագնապէն օգտուելով,
յետին նպատակ չունենար նաեւ սուրիական նաւթային հարստութիւնը
իւրացնելու:
Նոյն նպատակով, օգտուելով գրաւեալ հիւսիսային Կիպրոսի գրաւման ընձեռած ապօրինի կարելիութիւններէն, Թուրքիա կ’ուզէ արգելք ըլլալ արեւելեան
Միջերկրականի մէջ բնական կազի պաշարներու Սուրիոյ, Լիբանանի,
Իսրայէլի եւ Կիպրոսի կողմէ շահագործման: Մամուլը հրապարակեց
տեղեկութիւններ թրքական նաւատորմի միջամտութեան մասին, հորահատող
ընկերութիւններուն արգելք ըլլալու համար: Մինչ Թուրքիա ապօրինի
հորահատումներ կը կատարէ շրջանին մէջ:
Թուրքիա ներկայ է նաեւ Լիպիոյ մէջ, կ’աջակցի ծայրայեղ իսլամական
Սարրաժի՝ ընդդէմ նուազ ծայրայեղ Հաֆֆարի, որ յաջողութիւններ
կ’արձանագրէր իր մրցակիցին դէմ: Սուրիացի հարիւրաւոր, հաւանօրէն
6000, ծայրայեղական կռուողներ ղրկուեցան Լիպիա, որոնք կը գործեն թուրք
սպաներու աջակցութեամբ: Թուրքիոյ Ազգային ժողովի օրակարգ եղած է
հարցը: Այս միջամտութիւնը կանգնեցուցած Է Թրիփոլիի վրայ Հաֆֆարի
յառաջխաղացքը:
Թուրքիա ներկայութիւն է նաեւ Քոսովոյի եւ Պոսնիոյ մէջ:
Նայինք քարտէսին. Թուրքիա կը վերահսկէ անցեալի օսմանեան կայսրութեան
տարածքը: Այս յառաջխաղացքը Միացեալ Նահանգներու եւ Եւրոմիութեան
թուլութեան եւ կարճատեսութեան արդիւնք է, որ Թուրքիոյ կողմէ կը
համարուի կրաւորականութիւն, որ սկսած էր թրքական բանակի Հիւսիսային
Կիպրոս ներխուժումով, 1974ին, երբ Եւրոմիութիւնը իր անկարողութիւնը
ցուցաբերեց Կիպրոսի դէմ կատարուած նախայարձակման չհակադարձելով:
Թուրքիոյ նախագահի անզսպելի եւ աճող ծաւալապաշտական միտումներուն

դէմ կանգնող փաստօրէն միակ հեղինակութիւնը այսօր կը հանդիսանայ
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը, որ փրկեց Սուրիան կրօնամոլ
ծայրայեղականներու կողմէ տիրապետուելու սպառնալիքէն, բայց թոյլ
տուաւ, որ իր կողմէ հակակշռուող վարձկաններ երթան Լիպիա, եւ զօրավիգ
կանգնին մարաջախտ Հաֆթարի:
Թուրքիա չկրցաւ իր ցանկութիւնները իրականցնել Սուրիոյ հիւսիս-արեւմուտքը գտնուող Իտլիպի մէջ, ուր բանակ ղրկեց աջակցելու համար Պաշար Ասատի դէմ կռուողներուն, քանի որ Ռուսիա բուռն եւ հետեւողականօրէն արգելք
հանդիսացաւ եւ համաձայնութիւն պարտադրեց: Միացեալ Նահանգները
հակազդեց եւ Թուրքիոյ առաջարկեց Փաթրիոթ տիպի հրթիռներ: Իտլիպի
իր ձախողութիւնը վարագուրելու համար, Ռեչէփ Էրտողան քանի մը հազար
գաղթական ղրկեց յունական սահման, Ատլանտեան Ուխտի իր դաշնակիցները պատժելու համար, քանի որ իրեն զօրավիգ չէին կանգնած: Յունաստան
քաջաբար դիմադրեց, որպէսզի թատերաբեմ չդառնայ ծայրայեղական
կրօնամոլներուն:
Այսօր Ռուսիա եւ Թուրքիա նկատառելի ներկայութիւն են Միջերկրականի մէջ:
Թրքական ծաւալապաշտութիւնը արմատական կրօնամոլներուն Եւրոպայի
մէջ տարածուելու հնարաւորութիւն կը ստեղծէ: Օսմանի կայսրութեան
վերահաստատման համար թիրախ է Եւրոպան: Վտանգը չեն տեսներ սոսկ
դրամատիրական հաշիւներով առաջնորդուողները: Իսկ թրքական յարձակապաշտութիւնը պատասխան է իր Եւրոմիութիւն մուտքի խափանման:
Փակագիծի մէջ պէտք է նշել, որ Եւրոմիութեան երկիրները այո-ոչ խաղցան
Թուրքիոյ անդամակցութեան հարցով, առարկելով հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչումը եւ Կիպրոսի հիւսիսային մասին ապօրէն գրաւումը:
Եւրոպա կը շարունակէ լիաբուռն վճարել Թուրքիոյ, միլեառներ՝ ամէն
տարի, որպէսզի ան պատրաստուի Եւրոմիութեան անդամակցութեան
եւ պաշտպանէ իր սահմանները գաղթականական հոսքին դէմ: Թուրքիա
ապաստանած գաղթականութիւնը Էրտողանի կողմէ կը գործածուի որպէս
ճնշման միջոց եւ գանձանակ:
Ինչ կը վերաբերի Թուրքիոյ եւ Ռուսիոյ յարաբերութիւններուն, անմիջական
պատեհապաշտականը անջատել պէտք է գիտնալ մնայուն վարքագիծէ: Անոնք
կը թուին իրարու մօտենալ, հակազդելով իրենց դէմ Եւրոպական երկիրներու
բացասական վերաբերումներուն: Բայց Ռուսիա միշտ անհանգիստ է, քանի
որ Թուրքիա Սեւ Ծովէն Միջերկրական ելքի նեղուցներու բանալին ունի:
Աւելցնենք նաեւ, որ ցարական կայսրութեան պատկանած տարածքներ,
համայնավարները լքած են եւ անոնք կցուած են Թուրքիոյ, ինչպէս Կարսը,
որ մինչեւ առաջին աշխարհամարտ, ռուսական կայսրութեան մաս կը
կազմէր եւ հայկական շրջան էր: Ռուսիա երբեք հաշտ աչքով չէ դիտած, որ
Թուրքիա ցեղային եւ կրօնական միատարրութիւն կը ստեղծէ Անատոլուի
մէջ, ուր 1900ին քրիստոնեաները բնակչութեան մէկ երրորդը կը կազմէին,
եւ այսօր այդ տոկոսը կը գնահատուի 2%ի եւ 0,2%ի միջեւ: Ինչպէ՞ս: Ինչո՞ւ:
Ո՞ւր են բնիկները: Միջազգային համայնքը երբեմն պէտք է յանդգնի ճիշդ
եւ տեղին հարցումներ ուղղել, փորձէ պատասխանել, որպէսզի ապագայի
առարկայական նախատեսութիւններ կարենայ ընել: Չըսելու համար՝ որ
արդէն ուշացած ենք:
Քաղաքական կեանքի հոլովոյթին հետեւողներ, անոնց շարքին լայնամիտ
թուրք մտաւորականներ, կ’ընդգծեն Էրտողանի եւ իսլամ ծայրայեղական
պետութեան (ՏԱՀԷՇ)ի գործակցութիւնը. ահաբեկիչներու անցքը, Թուրքիայով Սուրիայէն գողցուած նաւթի վաճառքը: Հակառակ դաշնակիցներու
ճակատին մէջ գտնուելուն ( ՞ ), Թուրքիա երբեք չկռուեցաւ կրօնամոլ
ծայրայեղականներուն դէմ, չօգնեց քիւրտերուն, որոնք կը կռուէին
ծայրայեղականներուն դէմ: Ընդհակառակն, հալածեց քիւրտերը, որպէսզի
Սուրիոյ հիւսիսը ուժ չդառնան:
Միջազգային հանրութիւնը, մասնաւորաբար Ատլանտեան Ուխտը, ոչինչ ըրին
կասեցնելու համար առանց ոչ մէկ լիազօրութեան թրքական բանակի Սուրիա
մուտքը: Ոչինչ ըրին, երբ Էրտողան սպառնաց Թուրքիա ապաստանած
գաղթականութիւնը Եւրոպա ղրկել: Ընտրական ձախողութիւնները (Պոլսոյ
եւ Անգարայի քաղաքապետ ընտրուած են ընդդիմադիրներ) եւ տնտեսական
դժուարութիւնները կ’ապակայունացնեն Ռեչէփ Էրտողանը: Թուրքիոյ
եւ Ռուսիոյ արուեստական մերձեցումը միայն ժամանակաւոր կրնայ
ըլլալ, այնքան պատմական, ռազմաքաղաքական եւ աշխարհաքաղական
տարբերութիւններ կան իրենց միջեւ:
Եւրոպան իրականութիւնները կը տեսնէ, բայց քաջութիւն եւ իրատեսութիւն
չունի հակազդելու, եւ կը շարունակէ, ի հեճուկս իր ժողովուրդներուն, լիաբուռն
յատկացումներ ընել Թուրքիոյ, փոխանակ զայն հեռու պահելու ե՛ւ Ատլանտեան Ուխտէն ե՛ւ Եւրոպայէն, կանխատեսելով ապագայի բարդութիւնները, եւ
յատկացուած գումարները ծառայեցնելու իր ժողովուրդներուն:
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Խաղաղութեան Սպառնացող Թուրքիա
Սկիզբը Էջ 06
Ինչ կը վերաբերի Ռուսիոյ, գաղտնիք չէ, որ Ռուսիա
շարունակողն է բիւզանդական ուղղափառութեան, գիտէ որ Թուրքիա կ’ուզէ իր քաղաքականկայսերական ազդեցութիւնը տարածել Միջին
Ասիա, մինչեւ Չինաստան: Այս նպատակով ալ
հաստատած է սերտ գործակցութիւն Ազրպէյճանի
հետ, ինչ որ ո՛չ այսօր եւ ո՛չ ալ վաղը հաշտ աչքով
պիտի չդիտուի Ռուսիոյ կողմէ:
Այս արագ նշումները կը թելադրեն, որ Թուրքիոյ
նկրտումները միջազգային համայնքին կողմէ
պատասխանատուութեամբ պէտք է քննուին, եւ
անոնք քիչ մըն ալ քաջութեամբ պէտք է վերանային
իրաւազրկուած ժողովուրդներու հարցերը, մի՛շտ՝
յանգելու համար իրաւունքի յաղթանակին:
Եթէ այս յանդուգն վերանայումները տեղի չունենան, պէտք չէ զարմանալ եթէ վաղը քրիստոնէական տաճար Ս. Սոֆիան մզկիթ դառնայ, եւ
շարունակեն հայկական եկեղեցիներու վրայէն
խաչերը վերցնել:
Արդէն անզօրութեամբ եւ մեղսակցութեամբ կը

դիտենք Կարսի Ս. Առաքելոց եկեղեցին, որուն
գմբէթի խաչը անհետացած է…
Ինչպէ՞ս հաւատալ արդարութեան եւ խաղաղութեան ճառերուն…
Ի՞նչ բանի կը ծառայէ ամպագոռգոռ անունով
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութիւնը…
Կրկնե՞նք, 1914-ին, Պոլսոյ մէջ, հայկական թերթի
խմբագրականին խորագիրը. «Խօսքը առանց
գործի մեռեալ է»:
Կրկնենք, որպէսզի օր մը ՄԱԿ-ը դադրի խոշոր
խօսարան մը ըլլալէ:
Քաղաքական ճատրակի այս խաղերուն մէջ,
Հայաստանը եւ հայութիւնը աւելի քան երբեք
կարիք ունին ապագայատես իմաստութեան, իրա՛ւ
միասնութեան, ցանկալի՛, որ կը բացակայի:
Մեր պատմութեան ներկայ հանգրուանին,
պառակտում եւ իշխանատենչութիւն աւերիչ
պերճանքներ են:
Ներքին թշնամիներու դէմ պատերազմը պատճառ
կրնայ ըլլալ արտաքին իրաւ թշնամիներու դէմ
պարտութեան:

Աստուծոյ
(հատուած)
Ինչ որ տուիր, կը դարձնեմ զայն Քեզի,
Ահա՛, Աստուա՛ծ ... Օրօրոցիս բարձին տակ
Հունտեր դրիր, եւ ես զանոնք ցանեցի
Եւ ահա՛ հունձն՝ երկու ափիս մէջ պարփակ...
...
Ամբողջութեամբ այս է, զայն Քեզ սիրով
կընծայեմ...
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Մեծ Յաղթանակի Յոբելենական Մոսկուայի Շքերթին Հայաստանի
Պատուիրակութիւնը Պիտի Գլխաւորէ Նախարար Տօնոյեանը
Հայրենական Մեծ Պատերազմի 75-րդ տարեդարձին նուիրուած շքերթին Հայաստանը պիտի
ներկայացնէ 75 հոգիէ բաղկացած զօրախումբ`
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանի
գլխաւորութեամբ։ Այս մասին «Ֆեյսպուք»-ի իր
էջի գրառմամբ տեղեկացուցած է ՀՀ վարչապետի
մամուլի քարտուղար Մանէ Գէորգեանը։
«Ինչպէս այսօր ձեզմէ շատերը տեղեկացան,
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը պիտի չմասնակցի
Հայրենական Մեծ Պատերազմի 75-րդ տարեդարձին
նուիրուած
միջոցառումներուն:
Միաժամանակ, կ’ուզեմ յայտնել, որ շքերթին
Հայաստանը պիտի ներկայացնէ 75 հոգիէ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

բաղկացած զօրախումբ` պաշտպանութեան
նախարար Դաւիթ Տօնոյեանի գլխաւորութեամբ»,նշած է Մանէ Գէորգեանը:
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2020
ՅՈՒՆԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Ծառուկեանի կալանքի քննութիւնը աւարտեցաւ. Վճիռը՝ կիրակի օր
Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանի՝
Շէնգաւիթի նստավայրին մէջ, դատաւոր Ռոպերթ
Պապոյեանի նախագահութեամբ, աւարտած է ԲՀԿ
առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեանը կալանաւորելու
միջնորդութեան քննութիւնը. որոշումը պիտի
հրապարակուի այս կիրակի։
Լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ Ծառուկեանի փաստաբաններու խումբէն Սամուէլ
Դիլբանդեանը ըսած է, որ ներկայացուած

միջնորդութիւնը անօրինական ու անհիմն է.
«Մեր կողմէն բոլոր առարկութիւնները ներկայացուած է։ Կը կարծեմ, որ դատարանը կը
մնայ իր բարձրութեան վրայ եւ ներկայացուած
միջնորդութիւնը անպայման կը մերժուի»:
Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկեանին մեղադրանք
առաջադրուած է ընտրակաշառք տալու համար։
Ան իրեն առաջադրուած մեղադրանքը չընդունիր
եւ այն կ’որակէ շինծու գործ։

Լիթվանիան Բուժանձնակազմ եւ Բժշկական Օգնութիւն Ուղարկած
է Հայաստան
Սկիզբը Էջ 03
Լիթվանիոյ առողջապահութեան նախարարը
նշած է, որ Լիթվանիան շատ հպարտ է, որ
կը կարենայ օգնել Հայաստանին այս դժուար
ժամանակահատուածին։ Նախարար Վերիկան
նաեւ ընդգծած է, որ բուժանձնակազմի հետ
մէկտեղ Հայաստան կը մեկնի երեք մասնագէտ,
որոնք «քորոնա» ժահրի ճգնաժամի առաջին իսկ

օրերէն աշխատած են համակարգող շտաբին
մէջ եւ իրենց մեծ աւանդը բերած Լիթվանիոյ մէջ
համավարակի զսպման գործին։ Եզրափակելով
խօսքը` նախարար Վերիկան յոյս յայտնած է,
որ իրենց հայ բարեկամներուն ուղարկուող այս
օժանդակութիւնը պիտի օգնէ յաղթահարելու
համավարակը։
Շար. Էջ 08

ՄԱՐԿՈՍ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1925 – 2007)
«Արմէնիանա»
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Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Հայաստանը Ազգային «Cyber»...
Սկիզբը Էջ 05
Ստեփան Ծատուրեան նշեց,
որ յատկապէս առցանց գործընթացներուն մէջ առկայ է
ելեկտրոնային առեւտուրը: Կենսական նշանակութեան պահանջները
բաւարարելու այս ճանապարհին
առաջացած խնդիրներն են՝ ինչպէս
օգտուիլ համակարգէն, ինչպէս
վճարում կատարել, ինչպէս ստանալ
ապրանքը:
«Նախարարի նախաձեռնութեամբ
կայացաւ հանդիպում այն ընկերութիւններուն հետ, որոնք զբաղած
են ելեկտրոնային առեւտուրով,
լսելու անոնց մտահոգութիւնները,
քանի որ անոնց առաջարկած
ծառայութիւնները կը ստանան մեր
քաղաքացիները: Կրնանք ըսել, որ
կան խնդիրներ վճարման համակարգերու, ապրանքը տեղ հասցնելու
հետ կապուած»,- ըսած է ան:
Նախարարի տեղակալը ընդգծած
է, որ իրենց հիմնական նպատակը
այն է, որ վճարային համակարգերը
աւելի ազդեցիկ ըլլան ու հասանելի դառնան ազգաբնակչութեան:
Հիմա աշխատանքներ կը տարուին,
որպէսզի միջազգային ելեկտրոնային
վճարման համակարգերուն համար
Հայաստանը կարենայ աւելի գրաւիչ
դառնալ, եւ այդ ընկերութիւնները
գան, Հայաստանի մէջ ունենան
իրենց ծառայութիւնը: Ստեփան
Ծատուրեան նշած է, որ այդ ուղղութեամբ տեղաշարժ կայ, աշխոյժ կը
բանակցին, որոշակի ժամանակ
պէտք է բանակցային փուլը անցնելու համար:
«Միեւնոյն ժամանակ ըսեմ, որ
առցանց հարթակի վրայ գործընթացներու աշխուժացման զուգահեռ
առկայ է խնդիր նոյն «cyber»
անվտանգութեան հետ կապուած:
Արհեստագիտութիւնները կը զարգանան, վտանգները կը մեծնան,

կ՝աւելնայ այն հնարամիտներուն
թիւը, որոնք խարդախ ճանապարհով
կը փորձեն գումար կորզել: Այս բոլոր
խնդիրները մեր ուշադրութեան
կեդրոնն են: Մեր նախարարութեան
նոր ռազմավարութեան մէջ յստակ
ամրագրուած է այն, որ Հայաստանը
պէտք է ունենայ ազգային «cyber»
անվտանգութեան
կեդրոն:
Այսինքն՝ ունենանք կեդրոն մը,
որ պատասխանատու պիտի ըլլայ
ընդհանուր «cyber» անվտնագութեան հարցերով, այդտեղ պիտի
ըլլայ կրթական ուղղութիւն, գործող
համակարգերու մշտադիտարկում:
Եթէ ըլլան համակարգեր, որոնք
օրինակ խարդախ են, այլ նպատակներ ունին, ուստի «cyber»
անվտանգութեան կեդրոնի խնդիրներէն մէկը պիտի ըլլայ «cyber»
տարածքին մէջ պաշտպանել մեր
քաղաքացիներուն շահերը»,- ըսած
է նախարարի տեղակալը: «Cyber»
անվտանգութեան (Cyber security)
կեդրոնը պիտի լուծէ ելեկտրոնային
համակարգերու անվտանգութեան
ապահովման խնդիրները: Կեդրոնը
պիտի ձեւաւորէ մասնագէտներու
վերապատրաստման, իրազեկման,
գրագիտութեան բարձրացման
քայլեր ու պիտի իրականացուին
ծրագրեր:
Նախարարութիւնը առաջնահերթ
կարեւոր կը համարէ թուային կրթութեան ուղղութիւնը: Այդ ծիրէն ներս,
նախարարի տեղակալը նշած է, որ
թուային արհեստագիտութիւններու զարգացման տեսանկիւնէն,
հիմնաքարային
խնդիրներէն
մէկը ենթակառուցուածքներու
զարգացումն է, թուային գործիքէն օգտուելու հնարաւորութեան
ընդլայնումը, կրթական ծրագրերու իրականացումը: Այս ուղղութիւններով մշակուած են քայլերու
ծրագրերը:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Լիթվանիան Բուժանձնակազմ եւ Բժշկական...
Շար. էջ 07-էն
Լիթվանիոյ մէջ ՀՀ դեսպան
Տիգրան Մկրտչեան, իր խօսքին
մէջ, երախտագիտութիւն յայտնելով
Լիթվանիոյ կառավարութեան եւ
բոլոր ներգրաւուած գերատեսչութիւններուն, նշած է, որ Լիթվանիան առաջինն էր, որ արձագանգեց Հայաստան բուժանձնակազմ

ուղարկելու կոչին եւ միակ երկիրն
է, որ երկրորդ անգամ պետական
մակարդակով օժանդակութիւն ցուցաբերեց։
Դեսպանը նաեւ նշած է, որ Լիթվանիան կ՝ուղարկէ ոչ միայն մեծ արժէք
ունեցող բժշկական պարագաներ,
այլ նաեւ իր ունեցած ամենաթանկ
դրամագլուխը` մարդկային միջոցը։

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

ՄԱՀԱԶԴ
ԹԱԳՈՒՀԻ (ՏԷԻՐՄԷՆՃԵԱՆ) ՊԱՂՉԷՃԵԱՆ
(Ծնեալ՝ Հոկտ. 26, 1947ին, Պէյրութ, Լիբանան)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ կնոջ,
մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝ Թագուհի Պաղչէճեանի մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 16 Յունիս,
2020ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի
կատարուի երեքշաբթի, 23 Յունիս, 2020ին, առաւօտեան ժամը 10ին, Կլէնտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, 500 S. Central Ave., ապա թաղումը՝ ժամը
11:15ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:

Սգակիրներ՝
Ամուսինը՝ Յակոբ Պաղչէճեան
Դուստրը՝ դոկտ. Սիւզի եւ Րաֆֆի Օհանեան եւ զաւակները՝ Արամ
եւ Շանթ
Զաւակը՝ Վիգէն Պաղչէճեան
Քոյրը՝ Մարի Ճապուրեան եւ զաւակները
Քոյրը՝ Սիլվա եւ Ռոպէր Խուրի եւ ընտանիք
Քոյրը՝ Սօսի եւ Հայսամ Հատտատ եւ զաւակները
Մօրաքոյրը՝ Նոյեմի Խաչերեան եւ զաւակները
Խնամին՝ Խաչիկ եւ Ատրինէ Օհանեան եւ զաւակները
Եւ համայն Տէիրմէնճեան,Պաղչէճեան, Օհանեան, Ճապուրեան, Խուրի,
Հատտատ, Խաչերեան, Մարաշլեան, Գարայեան, Գարագաշեան,
Պապիկեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութինները կը խնդրուի կատարել
Ռոզ եւ Ալէքս Փիլիպոս Ազգային վարժարանի՝ «Թագուհի Պաղչէճեան
Կրթական Հիմնադրամին»։
¸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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