
Երէկ հաստատուեցաւ քորո-
նա ժահրով վարակուած 18 
նոր պարագաներու գրանցու-
մը: Այսպէս, Լիբանանի մէջ 
ընդհանուր թիւը բարձրացաւ 
1662-ի:
Երէկ հաստատուած պարա-
գաներուն 15-ը տեղական վարա-
կաւորումներ են մինչ երեքը 
Լիբանան վերադարձածներու 
շարքերէն:

«Իմ քայլը» խմբակցու-
թեան պատգամա-
ւորներ Յակոբ Սիմի-
դեան, Մխիթար Հայ-
րապետեան, Հայկ 
Սարգսեան, Ծովինար 
Վարդանեան, Արէն 
Մկրտչեան եւս վարա-
կուած են: Այս մասին 
կը յայտնէ Աժ փոխնա-
խագահ Ալեն Սիմո-
նեանի կնոջ պատկա-
նող freenews.am կայքը: 
Աւելի կանուխ «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւորներ Վիքթոր 
Ենգիբարեանն ու Քրիսթինէ Պօղոսեանը «Քորոնա» ժահրով վարակուած 
են: Վարակուած է նաեւ ԱԺ փոխնախագահ Վահէ Էնֆիաճեանը:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 9,684,039 (1,242.4/1 միլիոն), մահացած են 488,896 (62.7/1 միլիոն), բուժուած են 5,248,805 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,662, մահացածներ` 33, բուժուած` 1144

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 22,488, մահացածներ` 397, բուժուած` 11,335
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 163,221 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,937
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«Իմ Քայլ»Ի Պատգամաւորներ Վարակուած Են 
«Քորոնա»-ով

Լիբանանի Մէջ 18 Նոր Վարակակիր 

771 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը 

Հասաւ 22488-ի

Պաապտայի Հանդիպումը Անարդի՞ւնք

Հայաստանի մէջ,  25 յունիսին, 
ժամը 11:00-ի դրութեամբ, 
հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան 
ընդհանուր 22 488 դէպք, 
որոնցմէ 11 335ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ 
առողջապահութեան նախա-
րարութեան Հիւանդու-
թիւններու վերահսկման եւ 
կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում կը 
ստանայ 10 625 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 102 736 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած 
771 նոր դէպք եւ  538 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 11 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 397):

Կայուն տնտեսութիւնը կարեւոր է քաղաքական, տնտեսական եւ ֆինանսա-
կան կայունութեան համար. այս եզրայանգումով Պաապտայի մէջ կայացած 
ազգային հանդիպումէն դուրս եկան ժողովականները, մինչ ժողովէն կը 
բացակայէին 9 բանալի ընդդիմադիր անձնաւորութիւններ:
Արդարեւ երէկ Նախագահ Աուն գլխաւորեց Պաապտայի մէջ իր հրաւէրով 
կայացած կլոր սեղանի հանդիպումը բացակայութեամբ իսլամ եւ քրիստոնեայ 
կարեւոր կողմերու, որոնք պոյքոթեցին այս հանդիպումը զայն որակելով 
անարդիւնք:
Հանդիպումին, որ սկզբունքով կը միտէր վահանապատել երկրին անապահով 
իրավիճակը, զուգակցեցաւ հակակառավարական բողոքի ցոյցերով:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ռոպերթ Քոնտախսազով

Ռոպերթ Աբգարի Քոնտախսա-
զով (26 Յուլիս 1937, Թիֆլիս 
— 23 Յունիս 2010, Մոսկուա), 
վրացահայ նկարիչ։ Վրացական 
ԽՍՀ վաստակաւոր նկարիչ։ 
ԽՍՀՄ նկարիչներու միութեան 
անդամ (1968):
Ռոպերթ Քոնտախսազովը ծնած 
է 1937 թուականին, Թիֆլիսի 
մէջ, բժիշկներու ընտանիքի մը։ 
Դպրոցը աւարտելէն յետոյ ընդու-
նուած է Թիֆլիսի գեղարուեստի 
ակադեմիոյ գեղանկարչութեան 
բաժինին մէջ, որը աւարտած 
է 1963 թուականին (Վ.. Շու-
խայեւի եւ Ս. Քոպուլաձէի 
դասարան): Աւարտելէն յետոյ 
աշխատած է տիզայնի, ներքին 
ձեւաւորման, գրքային կրաֆիկայի 
բնագաւառին մէջ։ 1990-ական 
թուականներուն Քոնտախսա-
զովի մօտ նկատելի կը դառնան 
ոճային փոփոխութիւնները՝ 
գեղանկարները կը դառնան սեւ-
սպիտակ, հիմնական ուշադրու-
թիւնը կը կեդրոնանայ առաջնա-
յին ձեւերուն վրայ։
Ցուցադրուիլ սկսած է 1964 
թուականէն։ Առաջին ցուցա-
հանդէսը կազմակերպուած է 
1989 թուականին, Թիֆլիսի մէջ, 
այնուհետեւ՝ 2000, 2003 թուա-
կաններուն։
2005 թուականէն կը բնակի 
Մոսկուայի մէջ։ 2006 թուականին 
Ռուսիոյի պետական հումանիտար 
համալսարանի թանգարանային 
կեդրոնին մէջ տեղի է կ’ունենայ 
Քոնտախսազովի «Այլ արուեստ» 
անհատական ցուցահանդէսը։ 
1989 թուականին անյատական 
ցուցահանդէս կ’ունենայ Թիֆլիսի 
նկարիչներու տան մէջ։
Ստեղծագործութիւնները կը 
գտնուին Վրաստանի պետական 
պատկերասրահին, Թիֆլիսի, 
Երեւանի, Մոսկուայի, Ֆրանսայի, 
ԱՄՆ-ի, Հոլանտայի, Պելճիքա-
յի, Յունաստանի, Իսրայէլի եւ 
Աւստրիոյ մէջ մասնաւոր հաւա-
քածուներով:
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Պաշտպանութեան Փոխ Նախարար՝ Գաբրիէլ Բալայեանը 
Ինքնամեկուսացուած Է

Հայաստանի Մէջ Արտադրուած Են 82 մմ Ականանետեր

Չին Գիտնականի Մը Կարծիքով «Քորոնան» Պիտի Աւարտի 2021 
Թուականի Գարնան

սակայն օրեր առաջ յանձնած 
քննութեան պատասխանը եղած 
է բացասական: «Արմէնփրես»-ի 
հարցին ի պատասխան՝ այս մասին 
ըսած է Պաշտպանութեան Նախա-
րարութեան խօսնակ՝ Շուշան 
Ստեփանեան:
«Գաբրիէլ Բալայեանը շփում ունեցած 
է վարակակիրի հետ եւ այդ պատճա-
ռով մեկուսացած է, ախտանիշներ 
չունի, ինքնազգացողութիւնը 
լաւ է եւ կը շարունակէ հեռավար 
կապի միջոցով իրականացնել իր 
գործառոյթներու զգալի մասը»,-
յայտնած է Ստեփանեան:
Խօսնակը նաեւ տեղեկացուցած 

է, որ հաշուի առնելով Զինուած 
Ուժերու (ԶՈՒ) բոլոր օղակներու 
անձնակազմին հետ ՊՆ ղեկա-
վարութեան մշտական անմիջա-
կան շփումը, եւ ելլելով ԶՈւ 
անձնակազմի առողջապահական 
անվտանգութեան պահպանումէն, 
ռազմաբժշկական ընթացակարգե-
րով սահմանուած չափորոշիչներով 
որոշակի պարբերականութեամբ, 
Պաշտպանութեան Նախարա-
րութեան եւ Զինուած Ուժերու 
ղեկավար կազմը կը հետազօտուի, 
Պալայեան օրեր առաջ հետա-
զօտուած էր եւ պատասխանը բացա-
սական էր:

ՀՀ պաշտպանութեան փոխ 
նախարար՝ Գաբրիէլ Բալայեանը 
վարակակիրի մը հետ շփուելու  
պատճառով մեկուսացած է, 

Բարձր արհեստագիտութիւններու 
արդիւնաբերութեան նախարար 
Յակոբ Արշակեան ֆէյսպուքեան 
իր էջին վրայ հրապարակած է 
հայկական արտադրութեան ականա-
նետերու լուսանկարներ:
 «Հպարտութեամբ արտադրուած է 
Հայաստանի մէջ»,- լուսանկարնե-
րուն կից գրած է նախարարը:
Նշենք, որ խօսքը 82 միլիմեթրանոց 
ականանետերու եւ անոնց համար 
նախատեսուած արկերու մասին է:

Չինաստանի առաջատար համա-
ճարակաբաններէն մէկը՝ Չժուն 
Նանշանը, մինչեւ 2021 թուականի 
գարուն նոր տեսակի COVID-19 
«Քորոնա» ժահրի համավարակի 
աւարտ կանխատեսուած է: Այս 
մասին կը յայտնէ «Ժենմին ժիպաո» 
թերթը:
Ան նշած է, որ համաճարակը չի 
կրնար աւարտիլ մինչեւ 2020 
թուականի ձմեռը: Ընդ որում, ըստ 
անոր, վարակի լայնածաւալ երկրորդ 
ալիք չի սպասուիր:
Գիտնականը նաեւ ենթադրած է, 
որ «Քորոնա» ժահրով վարակման 
յայտնաբերուած դէպքերու թիւը 
ձմռան կրնայ աճիլ, կը յայտնէ 
Gazeta-ն:

Միջազգային Èáõñ»ñ
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90-Ամեակ Դպրեվանքի

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ 

Շահէ Արքեպիսկոպոս Գասպարեան
Վերատեսուչ Կիլիկիոյ Աթոռի

Անթիլիասի Դպրեվանքին
(1882-1935)

«Արմաշի երիցագոյն աշակերտը այդ օր եպիսկոպոս կը ձեռնադրէր 
Արմաշի կրտսերագոյն իր աշակերտներէն մին, սերտ կապ մը 

հաստատելով երկու նոյնանման հաստատութեանց միջեւ, Արմաշի եւ 
Անթիլիասի Դպրեվանքներուն, առաջինին փակումէն 15 տարիներ ետք, 

եւ երկրորդին բացման վաղորդայնին»

Ընտիր Հոգեւորականը
Արմաշական միջին սերունդի ընտիր հոգեւորականներէն մին էր Շահէ 
Արքեպիսկոպոս Գասպարեան, ծննդեամբ Այնթապցի եւ սննդեամբ Արմաշու 
Դպրեվանքի վերատեսուչ Եղիշէ Եպիսկոպոս Դուրեանի շունչին տակ, որմէ 
1904 թուին քահանայական ձեռնադրութիւն կը ստանային Չարխափանի 
Սուրբ Աստուածածին Մայր Տաճարին մէջ չորս օծակիցներ միասին։ 
Դուրեանի Զմիւռնիոյ առաջնորդութեան ընթացքին պատահեցան չորսերու 
ձեռնադրութիւնը, երբ Սրբազանը յատկապէս Արմաշ եկաւ իր աշակերտները 
ձեռնադրելու։ Աւաղ սակայն Շահէ Արք. եպիսկոպոս Գասպարեանի կեանքի 
տարիները կարճ եղան, երբ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին կատարած իր առաջին 
այցելութեան 1935 թուին, Երեւանի իր պանդոկին մէջ յանկարծամահ կ՛ըլլար։
Ծնած Այնթապ 1882.ին, Արմաշու Դպրեվանք ընդունուած 1899-ին, աւարտա-
ճառի նիւթը եղած է «Քրիստոսի բնութեանց խնդրոյն մասին Հայ Եկեղեցւոյ 
կարծիքը»։ Նախ վարեց Հալէպի եւ ապա Ատանայի առաջնորդութիւնը 
«ընդհանուր համակրութեամբ եւ արդիւնաւոր գործունէութեամբ» ինչպէս 
կը վկայէր Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեան իր «Խոհք եւ Խօսք» գիրքին 
մէջ։ Բարձրագոյն ուսման հետեւելու համար Շահէ Վարդապետ կանուխէն 
Ամերիկա կը մեկնէր 1914-ին Պոսթոնի մօտ Քէյմպրիճի եպիսկոպոսական 
աստուածաբանական ընծայարան, վարելով միանգամայն Պոսթոնի հայահոծ 
գաղութին հովւութիւնը։ Իր ուսման շրջանին 1914 Փետրուար 23 թուակիր 
արժէքաւոր յօդուած մը գրած է «Վերածնութեան Ճամբուն Վրայ» վերնագրով, 
յիշեցնելով հայոց ուրացուած պայքարը եւ անոնց պարտականութիւնը 
հանդէպ իրենց եկեղեցիին եւ կրօնքին, լոյս տեսած «Արմաշի 25-ամեայ 
Յոբելեանի Յուշամատեան»ին մէջ։
Շահէ Ծ. Վարդապետ Գասպարեան 1917-1920 վարած է Ամերիկայի թեմին 
առաջնորդական տեղապահի պատասխանատու պաշտօնը՝ թելադրութեամբ 
Բաբգէն Եպիսկոպոս Կիւլէսէրեանի որ տասնամեակ մը Ամերիկայի թեմէն 
ներս գործող անպաշտօն միակ եպիսկոպոսն էր։ Դարձեալ ըստ Օրմանեա-
նի «Շահէ Գասպարեան ապագային համար արժանաւոր եւ օգտակար 
զարգացեալ եկեղեցական գործիչ մը ըլլալու սահմանուած կը տեսնուի»։

Վերատեսուչ Դպրեվանքի
1931 Մայիս 24.ին Կիլիկիոյ նորընտիր Աթոռակից Բաբգէն Ա. Կաթողիկոս 
Կիւլէսէրեան կը կատարէր իր անդրանիկ եպիսկոպոսական ձեռնադրու-
թիւնը որ եղաւ նաեւ առաջինը Անթիլիասի նորահաստատ կայքին մէջ։ 

Ձեռնադրութեան կը նախագահէր Տ.Տ. Սահակ Բ. Կաթողիկոս Կիլիկիոյ, եւ 
խարտաւիլակութեան պաշտօնը կը կատարէր ձեռնադրեալին ուսուցիչ եւ 
Եգիպտահայ թեմի Առաջնորդ Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Գուշակեան, որ նոյն 
տարին Երուսաղէմի Առաքելական Աթոռի Հայոց Պատրիարք կ՛ընտրուէր։ 
Ձեռնադրեալը՝ Շահէ Ծ. Վարդապետ Գասպարեան վարկ եւ անուն կերտած էր 
որպէս վարչագէտ եւ ուսումնական անբասիր հոգեւորական թէ՛ Հալէպի եւ թէ՛ 
Ամերիկայի մէջ, առաջինին որպէս առաջնորդ, եւ երկրորդին որպէս Պոսթոնի 
համայնքին հոգեւոր տեսուչ 17 բեղմնաւոր տարիներ։ 1930 Հոկտեմբերին 
կը հրաւիրուէր Բաբգէն Ա Աթոռակից Կաթողիկոսէն Լիբանան մեկնելու եւ 
ներկայ ըլլալու Դպրեվանքի բացումին եւ ստանձնելու իր վերատեսուչի նոր 
պաշտօնը։
Շահէ Արքեպիսկոպոս Գասպարեան Դպրեվանքի վերատեսուչի իր հնգամեայ 
պատասխանատու պաշտօնը պատուով եւ արդիւնքով կատարեց, ընծայե-
լով եկեղեցիին ու ազգին առաջին երախայրիքը՝ Տ. Զարեհ վարդապետ 
Փայասլեան, յետագային Տ.Տ. Զարեհ Ա. Կաթողիկոս Կիլիկիոյ, եւ Տ. 
Դերենիկ վարդապետ Փոլատեան, յետագային Եպիսկոպոս եւ Վերատեսուչ 
Դպրեվանքին, որոնց ձեռնադրութիւնը ինք կատարեց 1935 թուին։

Եպիսկոպոսական Ձեռնադրութիւնը
Կիլիկիոյ Աթոռակից Բաբգէն Կաթողիկոս նոր հաստատուած էր Կիլիկեան 
Աթոռ, եւ Շահէ Ծ. Վարդապետ պիտի դառնար իր գործակիցը, ուսուցիչ եւ 
աշակերտ, երկուքն ալ ազգակիցներ Այնթապէն, որոնք տարիներ գործակցած 
էին Ամերիկայի թեմէն ներս։ Անթիլիաս հասնելուն չորրորդ օրը Բաբգէն 
Կաթողիկոս կը գրէր Շահէ Ծ. Վարդապետին «Հալէպէն սկսելու աշակերտներ 
հաւաքելու կենսական գործը» ուր նախապէս վարած էր առաջնորդական 
փոխանորդի պաշտօնը, «մեծ կարեւորութիւն ընծայելով առաջին դասարանի 
կազմութեան»։ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսն ու իր Աթոռակիցը լաւագոյն թեկնածուն 
ընտրած էին եւ հարկ տեսած զինք եպիսկոպոսացնել 1931.ի Հոգեգալստեան 
կիրակին՝ Մայիս 24-ին, Անթիլիասի նորաօծ Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցիին 
կից ընդարձակ փայտաշէն տաղաւար եկեղեցիին մէջ։
Առժամեայ Խորանին հիւսիսային կողմը եօթնաստիճան սեղան մը պէտք 
էր օծուէր զոր կատարեց Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Գուշակեան, ուր կատա-
րեցին եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան առաջին մասը՝ եմիփորոնի 
տուուչութեամբ։ Ձեռնադրութեան առիթով Եգիպտահայ թեմի Առաջնորդ 
Թորգոմ Արքեպիսկոպոս յատկապէս կու գար նաեւ որպէս ընծայեալին 
Արմաշական ուսուցիչը, կատարելու համար խարտաւիլակի պաշտօնը, 
«իր իսկ ձեռքով ներկայացնելով Արմաշական ընտրեալը եւ գիտակցաբար 
վկայելով անոր արժանաւորութեան մասին»։
Հոգեգալստեան օրը իրենց պաշտօնին եւ աստիճանին համեմատ զգեստա-
ւորուեցան բոլորը, կաթողիկոսէն մինչեւ դպիր եւ Ս. Թարգմանչաց եկեղեցի-
էն թափօրով ուղղուեցան դէպի տաղաւար, ըստ ցուցման Մաշտոցին։ 
Ձեռնադրիչն էր Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսը ընթերակայ ունենալով 
Եղիշէ Կարոյեան եւ Խադ Աջապահեան եպիսկոպոսները։ Երբ ձեռնադրող 
Հայրապետը գոչեց, ըսելով «ածէք զդա այսուհետեւ ի վերայ արծւոյն», 
իսկոյն ընծայեալը արծուենշան կաթողիկոսական գորգին վրայ ծնրադիր՝ 
բարձրաձայն կարդաց իր ուխտագիրը, տուաւ իր հաւատոյ դաւանանքը, 
յայտարարեց իր ուղղափառութիւնը, պատասխանելով Կաթողիկոսի 
հարցումներուն։
Շահէ Վարդապետին տրուեցաւ եմիփորոն եւ եպիսկոպոսական խոյր, մինչ 
Ճաշու Գիրքի ընթերցումէն առաջ Թորգոմ Արքեպիսկոպոս «արծաթապատ 
փոքրիկ Աւետարան մը կը դնէր ծնրադիր ընծայեալին ծոծրակէն վար՝ 
թիկունքին վրայ», բանալով Ղուկասու չորրորդ գլխու «Հոգի Տեառն ի 
վերայ իմ» համարները։ Ձեռնադրիչ Կաթողիկոսը իր ձեռքը կը դնէր Շահէ 
Վարդապետի գլխուն վրայ ու կը կարդար յատուկ աղօթքը, ապա կ՛երգէին 
«Աստուածային եւ երկնաւոր շնորհ» մաղթերգը։

Օծումը
«Ողջոյն»էն առաջ ծերունի Սահակ Կաթողիկոս որ նոր մտած էր եկեղեցի, 
ուզեց մասնակցիլ սրբազան ծէսին։ Բեմ բարձրանալով օծեց ճակատը 
նորընծայ Շահէ Եպիսկոպոսին «ի նշան իր հայրական սիրոյն, ի գնահատումն 
իր արժանիքներուն եւ ի գոհացումն իւր իսկ սրտին բաղձանաց»։ Բաբգէն 
Կաթողիկոս օծեց Շահէ Եպիսկոպոսին աջ ձեռքին փթամատը, կարդալով 
եպիսկոպոսական իշխանութեան աղօթքը, տալով անոր եպիսկոպոսական 
գաւազանը եւ մատանին։ Ձեռնադրութեան ուշագրաւ կէտն այն էր որ Արմաշի 
երիցագոյն աշակերտը Արմաշի կրտսերագոյն իր աշակերտը եպիսկոպոս կը 
ձեռնադրէր, սերտ կապ մը հաստատելով երկու նոյնանման հաստատութեանց 
միջեւ, Արմաշի եւ Անթիլիասի դպրեվանքներուն, առաջինին փակումէն 
ուղիղ 15 տարիներ ետք, եւ երկրորդին բացման վաղորդայնին։ Նոյն օր 
Արմաշի հոգեւորականներէն հինգ հոգի ներկայ էին եպիսկոպոսական 
ձեռնադրութեան։
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Սիմոն Աբգարեան՝ Ֆրանսական Հեղինակաւոր Թատերական 
Մրցանակաբաշխութեան Յաղթող

Մշակութային Արձագանգ

«Molieres 2020» ֆրանսական 
հեղինակաւոր թատերական 
մրցանակաբաշխութեան, որ 
երէկ հեռարձակուած է France 2 
հեռուստաալիքով, մեր հայրենակից 
Սիմոն Աբգարեանը ճանչցուած 
է յաղթող եւ արժանացած երեք 
«Մոլիեր»-ի: Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը 
կը տեղեկանայ Armradio.am-էն։
«Սիմոն Աբգարեանի համար 
ասիկա մեծ ճանաչում է, որ ցոյց 
տուաւ, որ ան ոչ միայն գերազանց 
դերասան է, այլեւ թատերախումբի 
ղեկավար եւ իսկական գրող»,- 
ըստ լրատուամիջոցին՝ գրած է 
Francetvinfo-ն:
Սիմոն Աբգարեան ծնած է 1962-
ին, Փարիզ: 1983-85թթ յաճախած է 
Փարիզի դերասանական արուեստի 
միջազգային դպրոց:

ՀԲԸՄ Հայկական Համացանցային Համալսարանի Ամառնային Շրջանի 
Արձանագրութիւնը սկսած է

Մեկնարկած է ՀԲԸՄ Հայկական 
համացանցային համալսարանի 
(Armenian Virtual Collage ) 
ամառնային ուսումնական շրջանի 
արձանագրութիւնը:
Դասընթացները պիտի կազմա-
կերպուին անվճար հիմունքներով 
եւ հասանելի պիտի ըլլան տարբեր 
լեզուներով` արեւելահայերէն, 
արեւմտահայերէն, անգլերէն, 
ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն 
եւ թրքերէն:
Առաջարկուող դասընթացներն են.
–  արեւելահայերէն

–  արեւմտահայերէն
–  հայոց պատմութիւն
  –  հայկական ճարտարապետու-
թեան ներածութիւն
–  հայկական երաժշտութեան ներա-
ծութիւն
–  շախմատ
Ուսանողները պիտի ստանան 
իրենց աւարտած դասընթաց(նէե)
ը մշտապէս դիտելու հնարաւորու-
թիւն: Ուսումնական շրջանը պիտի 
մեկնարկէ Յուլիս 20-ին եւ պիտի 
աւարտի Սեպտեմբեր 22-ին:

1993-ին, կնոջ` դերասանուհի եւ 
բեմադրիչ Քաթրին Շաուպի հետ, 
Փարիզի մէջ հիմնած է «T.E.R.A.» 
թատրոնը, ուր բեմադրած է դասական 
եւ ժամանակակից ներկայացումներ:
2009-ին կերտած է Միսակ Մանու-
շեանի դերը Ռ.Կէտիկեանի «Յանցա-
գործներու բանակ» ֆիլմին մէջ: 
Նկարահանուած է նաեւ «Արարատ» 
(2002թ.), «Ճշմարտութիւն Չարլիի 
մասին» (2002թ.), «Արամ» (2002թ.), 
«Այո՛» (2004թ.), «Քազինօ Ռոյալ» 
(2006թ.), «Բերսեպոլիս» (2007թ.), 
«Օձը» (2007թ.), «Թարգմանութիւն» 
(2007թ.), «Շիվա» (2008թ.), «Կատա-
ղութիւն» (2009թ.), «Թուրքի գլուխ» 
(2010թ.), «Զարաֆա» (2012թ.), 
«Մարաթօնի մասնակիցները» 
(2013թ.), «Անժէլիքա, հրեշտակներու 
մարքիզուհին» (2013թ.), «Սպի» 
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Հայոց Ցեղասպանութենէն Վերապրող Կնոջ 
Պատմութիւնը Թրքերէնի Թարգմանուած Է

Պոլսոյ մէջ գործող հայկական 
«Արաս» հրատարակչութիւնը 
անգլերենէ թրքերէնի թարգմանած 
եւ հրատարակած է ամերիկահայ 
Արլէն Ոսկի Աւագեանի «Առիւծ–
Կնոջ Ժառանգութիւնը» գիրքը: 
Թարգմանիչը Մերալ Ճամճըն է, 
խմբագիրը` հրատարակչութեան 
տնօրէն Ռոպեր Քոփթաշը: Այս 
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ 
Ermenihaber.am-էն։
«Առիւծը» հեղինակի մայրական 
տատն է` Էլմաս Թութուեան, որ 
1915-ին Հայոց Ցեղասպանութենէն 
մազապուրծ հասած է ԱՄՆ: Ան 
տարիներ առաջ 1915-ին իր կենաց–

մահու պայքարի մանրամասնու-
թիւնները պատմած է թոռնուհիին` 
Արլէնին եւ պատուիրած է պատմել 
ողջ աշխարհին: Բայց հեղինա-
կը երկար տարիներ ոեւէ մէկուն 
չէ համարձակած պատմել, ոչ ալ 
հրապարակած է իր ընտանիքի 
պատմութեան այդ տխուր էջերը, 
որովհետեւ կ՚ենթադրէր, որ աւելի 
պիտի օտարանար իրեն համար 
խորթ ամերիկեան հասարակութեան 
մէջ:
Տասնամեակներ անց, սակայն, երբ 
հեղինակին խօսքին համաձայն, 
իր մեծ մօր եւ սեփական կեանքի 
պատմութիւնները վերջնականապէս 

միաձուլուած են՝ Արլէն գրի առած եւ 
հրատարակած է Էլմաս Թութուեանի 
պատմութիւնը: Գիրքը անգլերէնով 
լոյս տեսած է 1992-ին:
«Երբ 1992-ին լոյս տեսաւ «Առիւծ-
Կնոջ Ժառանգութիւնը», այսպիսով 
ես վերջապէս կատարեցի մեծ մօրս 
պատմութիւնը աշխարհին պատմե-
լու յանձնառութիւնը: Սակայն, հիմա, 
երբ իր պատմութիւնը կը պատմուի 
իր ծնած երկրին մէջ, ուրախալի է 
պարզապէս: Էլմասի պատմութիւնը 
այս գիրքով կը վերադառնայ իր 
հայրենիք»,- կը պատմէ հեղինակը:

(2014թ.), «Խենթ պատմութիւն» 
(2015թ.), «1915» (2015թ.) եւ այլ 
ֆիլմերու մէջ: Կատարած է շարք 
մը ֆիլմերու կրկնօրինակումներ, 
հանդէս եկած բազմաթիւ հեռուստա-

նախագիծերու մէջ: 2001-ին «Հրէշը 
լուսնի վրայ» ներկայացման համար՝ 
ֆրանսական թատրոնին կողմէ՝ 
արժանացած է մրցանակի
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Թրքական Բառքեր

ՀՀ Կառավարութիւնը Նիւթական Յատկացում Պիտի Տրամադրէ 
Պատկերասփիւռի Կայաններուն

Էրտողանի Կառավարութիւնը Պիտի Վերանորոգէ Անիի Աւերակներուն Մէջ 
Գտնուող Մանուչէի Մզկիթը. Իսկ Հայկական Եկեղեցիներու Վերանորոգման 

Կարգը Ե՞րբ Պիտի Գայ

Համաճարակային Պատկերը 
Հայաստանի եւ Արցախի Մէջ

Քորոնա Ժահրի Հետքերով

Յունիս 25-ի դրութեամբ Հայաստա-
նի Մէջ հաստատուած է «Քորո-
նա» ժահրով վարակման 22 488 
պարագայ։ Վերջին մէկ օրուան մէջ 
վարակուած է 771 անձ,  մահացած՝ 
11 քաղաքացի։ Մահերուն ընդհա-
նուր թիւը 397 է։
Իսկ վարակուած բայց այլ հիւանդու-
թենէն մահացածներուն ընդհանուր 
թիւը 131 է:
Վերջին մէկ օրուան մէջ առողջա-
ցածներուն թիւը 538 է, ընդհա-

Հայաստանի կառավարութիւնը 
76,5 միլիոն դրամ պիտի տրամադրէ 
հեռուստաընկերութիւններուն 
եւ ռատիոընկերութիւններուն՝ 
«Քորոնա» ժահրի հետեւանքով 
ունեցած տնտեսական դժուա-
րութիւններուն դիմագրաւելու 
համար։ Հարցը ընդգրկուած է 25 
յունիսի կառավարութեան նիստի 

նուր առողջացածներունը` 11 335, 
փաստացի բուժուողներունը` 10 625: 
Մէկ օրուան մէջ քննուած է 2336 
մարդ, ընդհանուր առմամբ առ այսօր 
կատարուած է 102 736 քննութիւն: 
Արցախի Առողջապահութեան 
նախարարութեան տուեալներով` 
մինչ այսօր հաստատուած է 113, 
առողջացած է 77 անձ: Մեկուսա-
ցած է 65 քաղաքացի։ Արցախի մէջ 
մահուան դէպք չէ արձանագրուած։

օրակարգին մէջ։ 
Ըստ հիմնաւորման՝ հեռուստաընկե-
րութիւնները առանց կառավարու-
թեան կամ պարէտատան պար-
տադրանքի առողջապահական 
կանոններու պահպանման եւ 
ընկերային-տնտեսական վիճակի 
մեղմման վերաբերեալ հոլովակներ 
ցուցադրած են մեծ ծաւալով եւ 
կամաւոր։ 
«Հարկ է նաեւ նշել, որ «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան հետ 
կապուած տնտեսական դժուա-
րութիւնները կտրուկ նուազե-
ցուցած են հեռարձակողներու 
գովազդային եկամուտները, որու 
պատճառով հեռարձակողները 

Թուրքիոյ իշխանութիւնները 
որոշած են ամբողջովին 
վերանորոգել Անիի աւերակներուն 
մէջ գտնուող Մանուչէի մզկիթը: 
Թուրքիոյ արդիւնաբերութեան եւ 
գիտարուեստի նախարարութիւնը 
կ ի ց  Զ ա ր գ ա ց մ ա ն 
գործակալութիւններու գլխաւոր 
վարչութեան հսկողութեամբ սկիզբ 
առած են աշխատանքներ, որոնց 
նպատակը մզկիթը ապագայ 
սերունդներուն փոխանցելն ու 
աշխարհին ծանօթացնելն է: Այս 
մասին կը հաղորդէ «Ermenihaber» 
կայքը:
Մզկիթի վերակառուցման եւ 
նախագծման աշխատանքներու 
իրականացման համար 

արձանագրութիւն ստորագրուած 
Զարգացման գործակալութիւններու 
գլխաւոր վարչութեան եւ 
Մշակութային ժառանգութեան 
ու թանգարարններու գխաւոր 
վարչութեան միջեւ:
Ըստ արձանագրութեան` նախագիծը 
պիտի ֆինանսաւորեն Թուրքիոյ 
տարբեր շրջաններու մէջ գործող 
26 զարգացման գործակալութիւն, 
իսկ վերանորոգման աշխատաքները 
կը նախատեսուի աւարտել 26 
Օգոստոս 2021-ին` Մանազկերտի 
ճակատամարտի 950-ամեակին:
Կը մնայ բարձրաձայն հարց տալ, թէ 
նոյն իշխանութիւնները ե՞րբ պիտի 
ձեռնարկեն նուազագոյնը պահպանել 
Անիի փլատակ եկեղեցիները:

«Հայաստանի հեռուստատեսային 
եւ ռատիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ 
ընկերութեան կողմէ մատու-
ցուող վերգետնեայ հեռուստա-
ռատիոհեռարձակման ծառայու-
թիւններու դիմաց պարտքեր 
կուտակած են։ Ուստի, անհրա-
ժեշտութիւն առաջացած է 2020 
թուականի պետական պիւտճէով 
նախատեսուած ՀՀ կառավարու-
թեան պահուստային ֆոնտէն ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմին 
յատկացնել 76,5 մլն դրամ` 
հեռարձակողներուն աջակցելու 
նպատակով»,- ըսուած է որոշման 
հիմնաւորման մէջ։ 
Կառավարութիւնը ներկայացու-

ցած է նաեւ այն հեռուստառա-
տիոընկերութիւններու ցանկը, 
որոնք պիտի ստանան այդ 
օգնութիւնը եւ նշած անոնց 
չափերը։ Ըստ այդմ՝ «Կեդրոն», 
«Հայկական երկրորդ», «Շանթ», 
«Արմենիա», «Երկիր մետիա» 
հեռուստաընկերութիւններէն իւրա-
քանչիւրին պիտի տրամադրուի 
օգնութիւն 10 միլիոն դրամի չափով։ 
«Ար», «Արմնիւզ», «Մո թիւի», 
«5-րդ ալիք», «Ա-թիւի», «ԴԱՐ 21» 
հեռուստաընկերութիւններուն տրա-
մադրուելիք օգնութիւնը պիտի կազմէ 
2,5 միլիոն դրամ։ 250 - 500 000-ական 
դրամի չափով ալ օգնութիւն պիտի 
ստանան ռատիոընկերութիւնները։ 
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Վաքըֆլը Գիւղը Թանգարան Ալ Ունի

Վարդան Էսդուգեան- Վաքըֆլը գիւղը որպէս Թուրքիոյ միակ հայ 
գիւղը արդէն թանգարանային իմաստ մը ունէր։ Իսկ այժմ օժտուած 
է նաեւ իսկական թանգարանով մը։ Այցելուներ ինչե՞ր պիտի տեսնեն 
այդ թանգարանին մէջ։
Լորա Պայթար- Ճիշդ է որ Վաքըֆլը գիւղը որպէս եզակի նմոյշ մը շատերու 
կողմէ թանգարանի նման կը դիտուի։ Բայց այստեղ կեանքի ընթացք մըն 
ալ կայ։ Այս գիւղի բնակիչներն ալ ունին տնտեսական հոգեր, կը պահեն 
աւանդութիւններ, նաեւ վառ կը պահեն կենդանի բարբառ մը։ Ունին 
տօնական սովորութիւններ, եղանակներու հետ կապուած աշխատութիւններ, 
որոնք բոլորը միասին այս գիւղը թանգարանի մը կաղապարէն դուրս կը 
հանեն եւ կը վերածեն կենսունակ միջավայրի մը։ Անշուշտ որ գիւղը ունի 
պատմական անցեալ մը եւ այսօրուայ կենցաղը այդ անցեալը ներկայացնելու 
համար անբաւարար է։ Գիւղի թանգարանը, միայն այս գիւղով չէ, այլ Մուսա 
Լերան եօթը գիւղերով պատմական անցեալի վկայութիւնները կը ծանօթացնէ 
այցելուներուն։

Վ.Է.- Թանգարանի հիմնարկութեան գաղափարը ինչպէ՞ս ծագեցաւ, 
ցուցադրուած նիւթերը ինչպէ՞ս որոշեցիք։
Լ.Պ.- Խորհուրդը իրականութեան մէջ այցելուներու հետաքրքրութենէն 
ծագեցաւ։ Վաքըֆլը գիւղի անունը իրմէ աւելի մեծ նշանակութիւն ունի։ 
Եթէ զանց առնենք համավարակի այս օրերը գիւղի ամենօրեայ այցելուները 
բաւականին մեծ թիւ կը կազմեն։ Այդ այցելուները գիւղի մթնոլորտը շնչելու 
համար բաւականին սահմանափակ առիթներ ունէին։ Սրճարանը կրնային 
հանգստանալ, եկեղեցին կրնային այցելել, գիւղի կանանց արտադրած տնային 
խմիչքները կամ պահածոները կրնային գնել եւ այդքան միայն։
Մինչդեռ գիւղի նշանակութիւնները, քանի մը լուսանկարով ընկալելիք բան 
չէ։ Ես Հաթայ տեղափոխուելէ ետք Անտիոքի Հնագիտական թանգարանին 
նոր շէնք փոխադրութեան շրջանին իբրեւ արուեստաբան պաշտօն ստացայ։ 
Այդ պաշտօնը ինծի համար լաւ փորձ մը եղաւ թանգարանի մը կազմութեան 
մասին գիտելիքներ ամբարելու իմաստով։ Երբ ես առաջարկ բերի գիւղի 
վարիչներուն պարզուեցաւ, որ իրենք ալ նախապէս այս մասին մտածած են։
Թանգարանի բովանդակութիւնը որոշելու պահուն գիւղին անցեալն է, որ 

մեզի ուղեցոյց եղաւ։ Անշուշտ որ այս աշխատութիւնը, որոշ գումար մը պիտի 
պահանջէր, որը գիւղ առանձին չէր կրնար դիմագրաւել։ Այդ հանգրուանին 
դիմեցինք «Արեւելեան Միջերկրականի Զարգացման Գործակալութեան»։ 
Պէտք էր իրենց նախագիծ մը ներկայացնէինք Այդ մասին ալ Հրանդ Տինք 
Հիմնարկէն Զէյնեփ Թաշքըն շատ կարեւոր ներդրում ունեցաւ եւ դիմում 
կատարեցինք։
Ընթացքին մէջ Անտիոքի Հնագիտութեան Թանգարանն ալ իր զօրակցութիւնը 
բերաւ։ Նոյնպէս Հաթայի Կուսակալութիւնը, Մշակոյթի Տնօրէնութիւնը, 
Նախարար Հիւսէյին Եայման, Իսթանպուլի Հայոց Պատրիարքարանը եւ 
Իսթանպուլ բնակող գիւղին բարեկամ Միհրան Ուլիկեան եւս սատարեցին 
թանգարանի կազմութեան։

Վ.Է.- Թանգարանը աւելի կանուխ պիտի բացուէր, բայց ուշացաւ ինչո՞ւ։
Լ.Պ.- Համավարակէն անմիջապէս առաջ աւարտած էինք թանգարանի 
կազ-մութեան աշխատութիւնները։ Վրայ հասաւ սահմանափակումները։ 
Հետեւաբար այժմ թանգարանը բաց է այցելուներու դիմաց, իսկ պաշտօնա-
կան բացումը պիտի կատարենք կեանքը բնականոն ընթացքի մտնելէ ետք։

Վ.Է.- Հապա նիւթերը ինչպէ՞ս հաւաքեցիք։
Լ.Պ.- Թանգարանի մէջ ներկայացուող նմոյշները մեծաւ մասամբ գիւղի 
բնակիչներէ ձեռք բերուած է։ Իմ առաջին փնտռած իրը հարսնաշոր մըն էր։ 
Սակայան զարմանալով տեսայ որ գիւղացի կանանց առնուազն կէսը նոյն 
հարսնաշորով հարս եղած են։ Երբ Սոնա Քարթուն պիտի ամուսնանար 
գիւղի հարուստ ընտանիքներէն Սապահ Քարթունի հետ իրեն յատուկ 
հարսնաշոր մը կարուած է։ Աւելի վերջ ամուսնացող բոլոր հարսնացուները 
այդ հարսնաշորով ամուսնացած են։ Այս ալ չէ բաւած եւ հարեւան Խըտըրպեկ 
եւ Եողունօլուքի մահմէտական աղջիկներն ալ նոյն հարսնաշորով հարս 
դարձեր են։ Անշուշտ այսքան գործածուելէն ետք այս հագուստը ի վերջոյ 
փճացած է։ Բոլորը իմացան այս հարսնաշորի փնտռտուքի պատմութիւնը եւ 
յիշեցին Արշակ Նենէի, Եզուրի այժմ լքուած տունի մէջ մնացած հարսնաշոր 
մը։ Իսկապէս զարմանալի բան, որովհետեւ այդ տունը ամբողջովին դատարկ 
էր եւ մինակ այդ հագուստը կար։ Հիմա այդ հաքուստը թանգարանի մուտքին 
Եզուրի տան մէջ ինչպէս կախուած էր, նոյնպէս կը դիմաւորէ այցելուները։
Նշեմ որ թանգարանի մէջ ցուցադրուած նմոյշներէն աւելի այդ իրերու 
պատմութիւնը կարեւորեցինք։ Օրինակի համար Աստուածածնի Խաղո-
ղօրհնէքի աւանդութիւնը կենդանացուցինք սիլիքոն քանդակով մը, որուն 
կողքին կը ցուցադրենք նաեւ լուսանկարիչ Էրհան Արըքի անցեալ տարուայ 
Աստուածածնի տօնէն առած նկարներու ֆիլմը։
Շատ կարեւոր թեմայ մըն է 1915-ին գիւղէն գաղթը, Փորթ Սայիտի 
տարիները, զինադադարով վերադարձը, որոնք անպայման պէտք էր 
նշուէին թանգարանին մէջ։ Այդ օրերու վկայութիւնը Երջան, Արշակ եւ 
Վարդ տատիկներու երգած գաղթի երգով մը կը նկարագրուի, որ շատ մեծ 
տպաւորութիւն կը թողու այցելուներուն։
Ցուցաբեղկերու մէջ դրուած նմոյշները գիւղացիներու սեփական հաւա-
քածոներն են։ Գիւղի երէց Տէր Աւետիսի օգնութեամբ ալ ունեցանք եկեղեցւոյ 
պատմական իրերու բաժին մը։ Գիւղի դէմքերը նաեւ վառ վկայութիւններ 
են անցեալի մասին։ Անոր համար ալ Չաքը Տետէի վերարկուն կամ Սերովբ 
Տետէի գլխարկը միայն պարզ վերարկու կամ գլխարկ չեն, այլ այդ անունները 
խորհրդանշող վկայութիւններ։ Հին լուսանկարները եւս յատուկ բաժին մը 
կը կազմեն, որոնց քով տեղադրուած թանգարանի գերբը կրող թղթիկներուն 
վրայ այցելուն ալ իր մասնակցութիւնը պիտի կրնայ բերել։
Էրհան Արըք նաեւ վաւերագրական ֆիլմ մը նկարահանած էր 2019 թուին։ 
45 վայրկեան տեւողութեամբ այդ ֆիլմը կը ցոլացնէ գիւղի առօրեայ կեանքը։ 
Թանգարանը կազմուելէն ետք նոր նիւթեր ալ ստանալ սկսանք։

«Ակօս»

«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
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ԱՐՄԱՆ ՆՈՒՌ
(1971)
«Ծառ»

26 2020
ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Ինչ որ լաւ է՝ վառւում է վառւում,
Ինչ որ լաւ է՝ միշտ վառ կը մնայ.
Այս արեւ, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառուի՜ր ու գնա՜յ:
Մոխրացի՛ր արեւի հրում,
Արեւից թող ոչինչ չմնայ,-
Այս արեւ, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառուի՜ր ու գնա՜յ:

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Գաբրիէլ Կարսիա Մարգեսը
իր եւ իր կեանքի մասին
Ծնուած՝ 1927-ին, Գոլոմպիա,

Մահը՝ 2014-ին, Մեքսիքօ

- 15 տարեկանում հասկացայ մայրերը ամենա-
գիտունն են աշխարհում, իսկ հայրերը՝ երբեմն:
- 20 տարեկանում հասկացայ՝ ապօրինի գործը 
ինչքան էլ վարպետօրէն կատարուի, չունի օգուտ։
- 25 տարեկանում հասկացայ նորածին երեխան 
մօրը զրկում է առաւօտեան հանգստանալուց, իսկ 
հօրը՝ գիշերը քնելուց:
- 30 տարեկանում հասկացայ տղամարդը գրա-
ւիչ է իր հզօրութեամբ, իսկ կինը հզօր է իր 
գրաւչութեամբ։
- 35 տարեկանում հասկացայ՝ մարդ իր ապագան 
չի ժառանգում. ապագան կերտում է ինքը՝ մարդը:
- 40 տարեկանում հասկացայ բախտաւոր լինելու 
գաղտնիքը իրականացրած գործերի մէջ չէ։ 
Բախտաւոր ես, եթէ սիրում ես այն աշխատանքը, 
որ կատարում ես։
- 45 տարեկանում հասկացայ, որ մարդու 

կեանքում պատահածները, նրա կեանքի քիչ 
բաժինն են։ Կեանքի հիմնական մասը՝ մեր 
հակազդեցութիւններն ու նախաձեռնութիւններն 
են այդ պատահածների նկատմամբ։
- 50 տարեկանում հասկացայ՝ մարդու ամենալաւ 
ընկերը գիրքն է։ Ամենավատ թշնամին՝ կոյր 
մոլեռանդութիւնը:
- 55 տարեկանում հասկացայ փոքր որոշումները 
կայացնում են խելքով։ Մեծ որոշումները՝ սրտով:
- 60 տարեկանում հասկացայ՝ առանց սիրոյ 
հնարաւոր է զոհաբերել, բայց առանց զոհա-
բերութեան չի կարելի սիրել:
- 65 տարեկանում հասկացայ երկար կեանք 
ունենալու համար, պիտի սնուել հարկ եղած 
ուտելիքով։ Իսկ յետոյ պիտի ուտես այն՝ ինչ ուզում 
ես։
- 70 տարեկանում հասկացայ մեր կեանքը լաւ 
օրէնքներով չի պայմանաւորուած։ Կեանքը՝ վատ 
օրէնքների հետ եւ ներքոյ՝ ճիշտ գոյակցութիւնն է:
- 75 տարեկանում հասկացայ ամեն մարդ շարու-
նակում է առաջանալ եւ կատարելագործուել 
մինչեւ այն ժամանակ, երբ նկատում է, որ ինքը 
դեռ կատարեալ չէ։ Իսկ երբ նկատեց, որ դարձել 
է հասուն ու անթերի, ապա սկիզբ է առնում 
գահավիժումը։
- 80 տարեկանում հասկացայ, որ սիրելն ու սիրուե-
լը կեանքի ամենահաճելի բաներն են:
- 85 տարեկանում հասկացայ կեանքը գեղեցիկ է:

Թարգմանեց՝ Ռ.Օ.

Նանշան աւելցուցած է, որ համաճարակաբա-
նական իրավիճակը վերահսկելու համար 
երկիրներուն անհրաժեշտ է ճիշդ պահին 

Չին Գիտնականի Մը Կարծիքով «Քորոնան» Պիտի Աւարտի 2021 
Թուականի Գարնան

Միջազգային Èáõñ»ñ

կարճաժամկէտ խիստ միջոցներ ձեռնարկել, 
այդ շարքին՝ օդային ճանապարհորդութիւննե-
րու սահմանափակումները եւ ուսումնական 
հաստատութիւններու փակումը:
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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:

Նկատի ունենալով Լիբանանի մէջ ծայր առած ընկերատնտեսական 
տագնապն ու “Քորոնա” պսակաձեւ համաճարակի տարածման պատճառը, 
որ կաթուածի տակ դնելով Լիբանանեան կեանքի բոլոր բնագավառները, 
ներառեալ կրթական ոլորտը՝ կատարուած եւ կատարուելիք իւրաքանչիւր 
նիւթաբարոյական աջակցութիւն պիտի փարատէ բազում դժուարութիւն։
Հետեւաբար, Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին կրթական 
ընթացքը հեզասահ պահելու համար, վարժարանս խոր գոհունակութեամբ 
եւ շնորհակալութեամբ կը ստանայ հետեւեալ նուիրատուութիւնը.֊
Տէր եւ Տիկ Հանրի եւ Միրնա Սարգիսեան            6.000 ԱՄՆ Տոլար

Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի 
Տնօրէնութիւն եւ Հոգաբարձութեան կազմ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

Լիբանանի Մէջ 18 Նոր Վարակակիր 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Նշենք, որ առ այսօր Լիբանանի 
մէջ այս ծիրէն ներս գրանցուած 
են 33 մահուան դէպք եւ 1144 հոգի 
բժշկուած են: 
Մինչ վարակուողներու թիւերը 
համեմատաբար քիչ են եւ կայուն, 

ՄԱՀԱԶԴ

Ալիս Սիմոնեան (Ծնեալ՝ Յուլիս 10, 1935ին, 
Լաթաքիա, Սուրիա)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, քրոջ, 
հօրաքրոջ, խնամիին եւ հարազատին՝ Ալիս Սիմոնեանի մահը, 
որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 19 Յունիս 2020ին, յետ կարճատեւ 
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի Երեքշաբթի, 30 Յունիս 
2020ին, կէսօրէ ետք ժամը 12:30ին, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ, 500 S. Central Ave., ապա թաղումը՝ Hollywood Hills 
Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:
Սգակիրներ՝
Զաւակը՝ Գէորգ եւ Լուսինէ Հալէպլեան եւ զաւակները՝ Նարեկ-Եղիա 
եւ Արենի 
Դուստրը՝ Սիւզի եւ Գաբօ Իսհակեան
Թոռները՝ Շաղիկ եւ Արփա Պահարեան եւ զաւակները
Սարին եւ Անտրէ Նազարեան եւ զաւակները
Եղբայրը՝ Փիեռ եւ Ասպետուհի Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Հրայր, 
Հայկ եւ Շանթ
Եղբօր կինը՝ Զապէլ Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Պերճ, Սեդա, Արա
Եղբօր կինը՝ Անի Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Արա, Մարալ
Եղբօր կինը՝ Նուէր Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Մարիէթ, Սիլվա, 
Ռիթա
Խնամին՝ Վահագն եւ Կարինէ Կիրակոսեան եւ զաւակները՝ Գայիանէ 
եւ Էմիլ
եւ Համայն Հալէպլեան, Սիմոնեան, Իսհակեան, Շէօհմէլեան, Պասմա-
ճեան, Եանըքեան, Աբրատեան եւ Ադամեան ընտանիքներն ու 
հարազատները փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը 
խնդրուի կատարել Armenia Fund–ին
(In memory of Alice Simonian, 111 N. Jackson Ave. Unit 205, Glendale, 
CA 91206):

Ռաֆիք Հարիրի Հիւանդանոցի 
տնօրէնը մտահոգութիւն յայտնեց, 
որ տեղական վարակաւորներու 
վարակման աղբիւրները անյստակ 
են վերջերս, բան մը որ մտահոգիչ 
երեւոյթ է աղբիւրները հետապնդելու 
առիթը չտալուն պատճառով:


