
Հայրենիքի համար նահատա-
կուածներու եւ անյայտ կորածնե-
րու յիշատակի օրուան առի-
թով՝ Արցա-խի Հանրապետու-
թեան նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան, Յունիս 29-ին, 
այցելած է Ստեփանակերտի 
յուշահամալիր եւ ծաղիկներ 
դրած անյայտ կորած ազատա-
մարտիկներու յուշարձանին։ 
Այս մասին կը յայտնեն ԱՀ 
նախագահի Աշխատակազմի 
եւ տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութենէն:
Նախագահին ընկերակցած են Հայ Առաքելական եկեղեցւ Արցախի թեմի 
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը եւ պաշտպանութեան 
նախարար Ճալալ Յարութիւնեանը:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 10,381,771 (1,331.9 /1 միլիոն), մահացած են 507,200 (65.1 /1 միլիոն), բուժուած են 5,620,017 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,745, մահացածներ` 34, բուժուած` 1170

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 25,127, մահացածներ` 433, բուժուած` 13,297
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 142,357 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,105
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Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը 
Ծաղիկներ Խոնարհած Է Անյայտ Կորած 

Ազատամարտիկներու Յուշարձանին

482 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը 

Հասաւ 25127-ի

Էջը Դարձուեցաւ Ըսաւ ԱՄՆ Դեսպանը 

«Քովիտ-19»-ը Դիտումնաւոր Չէ. Վլատիմիր Փութին

Հայաստանի մէջ,  29 յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 25 127 
դէպք, որոնցմէ 13 297` 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 11 254 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 110 571 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած 
482  նոր դէպք եւ  181 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 7 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 433):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 82, 67, 67 տարեկան տղամարդիկ եւ 63, 66, 84, 96 
տարեկան կանայք: 

Էջը դարձուեցաւ ԱՄՆ դեսպան եւ լիբանանցի պատասխանատուներ դիւա-
նագիտական խնդրին վրայէն  ըսաւ Պէյրութի մէջ ԱՄՆ դեսպան Տորոթի 
Շէան:
«Մենք պատահարը շրջանցեցինք, որպէսզի կարենանք աւելի կարեւոր 
բաներու վրայ կեդրոնացնել մեր ուշադրութիւնը» ըսաւ ԱՄՆ դեսպանը 
արտաքին գործոց նախարարութեան մէջ Լիբանանի արտաքին գործոց 
նախարարին հետ իր տեսակցութեան աւարտին:
Նշենք, որ վերոյիշեալ խնդիրը ծագած էր շաբաթավերջին երբ հարաւային 
լիբանանէն դատախազ մը ԱՄՆ դեսպանատան աշխատանքներուն եւ 
Լիբանանի տեղեկատուական դաշտին դէմ վճիռ մը արձակեց:
ԱՄՆ դեսպանը ըսաւ, որ խօսքի ազատութիւնը չափազանց կարեւոր է իր 
պետութեան համար: Ան նաեւ յիշեցուց, որ ամերիկեան պետութիւնը միշտ 
նեցուկ կանգնած է Լիբանանին:
Լիբանանցի նախարարը իր կարգին կարեւոր նկատած է խօսքի ազատութիւնը 
Լիբանանի մէջ:

Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր Փութինը «Ռոսսիա-1» հեռուստաալիքի 
եթերին պատասխանած է «Քորոնա» ժահրի հնարաւոր արհեստական 
ծագման մասին հարցին, կը հաղորդէ «MK» կայքը։

Լիբանանեան Èáõñ»ñ



ºñ»ùß³µÃÇ / 30.06.2020  02

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մարատ Վարժապետեան 

Մարատ Ռուբէնի Վարժա-
պետեան (30 Յուլիս 1935, 
Կամօ, ՀԽՍՀ – 22 Յունիս 1987 
Երեւան, ՀԽՍՀ), հայ խորհրդա-
յին բեմադրիչ, ֆիլմի նկարիչ, 
սենարիստ։
Մարատ Վարժապետեան, ծնած 
է (1935) թուական]ին Կամօ 
քաղաքին մէջ (այժմ՝ Գաւառ)։ 
1963 թուականին աւարտած 
է ՎԳԻԿ-ի ֆիլմի նկարչու-
թեան բաժինը։ 1965-1969 
թուականներուն աշխատած 
է Հայֆիլմ ֆիլմարտադրու-
թեան սթիւտիոյին մէջ, իսկ 
1969 թուականին՝ Երեւան 
ֆիլմարտադրութեան սթիւտիո-
յին մէջ ՝ որպէս բեմադրիչ եւ 
ֆիլմի նկարիչ։

Սահմանադրութեան Նկատմամբ Յարգանքը Իրաւունքի 
Գերակայութեան Սկզբունքի Հիմնական Պահանջ Է. Պուքիքիօ

ԲՀԿ-ը Դիմում Ներկայացուց Սահմանադրական Դատարանին

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը Առաջնագիծ Այցելած Է 
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հանդիսանայ իրաւունքի գերա-
կայութեան սկզբունքի հիմնարար 
պահանջ»,- շեշտած է Վենետիկի 
յանձնաժողովի նախագահը իր 
նամակին մէջ:
Ճիանի Պուքիքիոն  դիտել տուած 
է, որ ուշադրութեամբ կը հետեւի 
Հայաստանի մէջ սահմանադրական 
փոփոխութիւններուն վերաբերող 
զարգացումներուն: Ան ափոսանք 
յայտնած է, որ անոնք չեն 
կատարուած Վենետիկի յանձնա-

տեղեկացուց, որ խմբակցութեան իր 
գործընկերներէն բացի, միացած է 
նաեւ անկախ պատգամաւոր Տիգրան 
Ուրիխանեանը:
Յիշեցնենք, որ «Լուսաւոր Հայաս-
տան»-ը աւելի կանուխ յայտնած էր, 
որ ներկայիս չի միանար Սահմա-

Երկրի ղեկավարը բարձր գնա-
հատած է առաջնագիծին վրայ 
իրականացուող կահաւորման ու 

ժողովի առաջարկներուն համապա-
տասխան:

Վենետիկի յանձնաժողովի 
նախագահ Ճիանի Պուքիքիոն 
Հայաստանի Սահմանադրական 
դատարանի նախկին նախա-
գահ Հրայր Թովմասեանին յղուած 
պատասխան նամակին մէջ 
նշած է, որ սահմանադրութեան 
նկատմամբ յարգանքը իրաւունքի 
գերակայութեան սկզբունքի 
հիմնական պահանջ է. «Ես 
կրնամ միայն կոչ ուղղել` յարգելու 
Սահմանադրութիւնը: Անիկա կը 

Սահմանադրական վերջին փոփո-
խութիւնները հակասահմա-
նադրական համարող Ազգային 
ժողովի «Բարգաւաճ Հայաստան» 
խմբակցութիւնը դիմեց Սահմա-
նադրական դատարան: Խմբակցու-
թեան քարտուղար Արման Աբովեան 

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան, 
Յունիս 28-ին, պաշտպանութեան 
նախարար Ճալալ Յարութիւնեանի 
եւ պաշտօնատար այլ անձերու 
ուղեկցութեամբ այցելած է 
հանրապետութեան հարաւ-
արեւելեան սահման եւ տեղւոյ 
վրայ ծանօթացած առաջնագիծի 
իրավիճակին։ Այս մասին կը յայտնեն 
ԱՀ նախագահի Աշխատակազմի 
եւ տեղեկատւութեան գլխաւոր 
վարչութենէն:

նադրական դատարան դիմելու 
նախաձեռնութեան, այլ պիտի 
դիմէ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ 
Քոչարեանի գործով քննութեան 
աւարտէն ետք:

նոր զինատեսակներով համալրման 
աշխատանքները եւ այդ ուղղու-
թեամբ բանակի հրամանատարա-
կան կազմին տուած է նոր 
ցուցմունքներ:
Արայիկ Յարութիւնեանի խօսքով՝ 
Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն 
կողմէ շարունակուող ռազմատենչ 
յայտարարութիւնները կը վկայեն, 

որ պաշտօնական Պաքուն դեռ 
պատրաստ չէ Արցախի իշխա-
նութիւններուն հետ քննարկելու 
խաղաղութեան օրակարգ, ուստի 
պէտք է գործադրուին բոլոր ջանքերը 
հակառակորդին կողմէ ռազմական 
հնարաւոր արկածախնդրութիւնները 
կասեցնելու եւ արժանի հակա-
հարուած տալու համար:

«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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Թագա(Ձեւ)Ժահրի Օրագրութիւն (Բ. Մաս) 
Հողվրտիք

Կամ
Ինչպէ՞ս Փրկել Լեւոն Վարդանի 

Անուան Մատենաշարը

 03

Շար. Էջ 07

ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Տեսակէտ

Թագաժահրի իշխանութեան այս ժամանակաշրջանին‚ հանգու-
ցեալ բարեկամներու վերջին յարգանքի պարտականութիւնը 
«պարտադրաբար» զլացուեցաւ. կարելի չեղաւ նոյնիսկ մօտ 

բարեկամներու թաղման արարողութեան ներկայ գտնուիլ կամ տնային 
ցաւակցական այցելութիւններ տալ։  Դիմատետրէն տեղեկացանք նաեւ 
հեռաւոր ափերու վրայ պատահած մահերու մասին. էջերով գրութիւններ 
եւ զիրար հրմշտկող լուսանկարներ‚ սակայն հանգուցեալին եւ անոր 
վաստակին մասին հազիւ մակերեսային տեղեկութիւն մը։  Կրկին‚ 
տասնեակներով, միատող‚ իրարանման, հազուագիւտօրէն հայատառ 
ցաւակցական արտայայտութիւններ` անխուսափելի «Աստուած հոգին 
լուսաւորէ»-ներով եւ “R.I.P.”երով։ 
Տխրութեամբ տեղեկացանք վաստակաշատ ուսուցչուհի տիկ. Վեհանոյշ 
Մելիտոնեան-Պետիրեանի մահուան մասին՝ հրեշտակներու քաղաքին 
մէջ։  Հանգուցեալը այրին էր բանաստեղծ‚ արձակագիր‚ գրականագէտ‚ 
խմբագիր‚ պատմաբան եւ ուսուցիչ՝ Լեւոն Վարդան-Պետիրեանի: 
Տիկին Վեհանոյշը եւ կամ բոլորին համար տիկին Վեհանը‚ իր ետին 
կը ձգէ բարի եւ արդար յիշատակ մը։  Հայերէն լեզուի վաստակաշատ 
ուսուցչուհի (Դարուհի-Յակոբեանի‚  Երուանդ Տեմիրճեանի եւ Հայ 
Աւետարանական Գօլէճի մէջ)‚ սիրուած բոլորէն‚ տասնեակ տարիներով 
մաս կազմած էր ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Ալեք Մանուկեան կեդրոնի մշակութային 
յանձնախումբին եւ Ս.Էջմիածնի կրօնասէր տիկնանց համախմբումին։  
Ամուսնոյն մահէն ետք մտասեւեռումի վերածած էր անոր անտիպնե-
րուն հրատարակութիւնը։  Յաջողեցաւ հրատարակել Լեւոն Վարդանի 
տասնեակներով անտիպ ձեռագիրերէն չորս հատորներ. 
- Արեւմտահայութիւնը տնտեսական յարաբերութիւններու 
ճամբուն վրայ (Պէյրութ‚ 1998‚Կարպիս Լ. Նազարեան հիմնադրամի 
հրատարակութիւն‚ թիւ 2‚ 255+i էջ),
- Մարդեր ճամբու մայթերէն (Պէյրութ‚ 1999‚ 239 էջ),
- Հարկերը Օսմանեան եւ Պարսկական կայսրութիւններու մէջ. 
ԺԵ-Ի դար. Ա. հատոր Ա-Ի (Երեւան‚ 2004‚ ԳԱԹ‚ 559+i էջ եւ քարտէս),
- Հարկերը Օսմանեան եւ Պարսկական կայսրութիւններու մէջ. ԺԵ-Ի 
դար. Բ. հատոր Ա. մաս Լ-Հ‚ Բ. մաս Հ-Ֆ (Պէյրութ‚ 2012‚ 423 էջ եւ 
քարտէս):
Աւելին. առանց մէկ ձեռքին տուածը միւսին յայտնելու‚ իր այրի կնոջ 
լուման տարաւ Ս.Էջմիածին ու յանձնեց իր շատ սիրած ու յարգած 
Գարեգին Ա. Սարգիսեան վեհափառին‚ խնդրելով տրամադրուած 

գումարին տոկոսներով իր ամուսնոյն յիշատակին հրատարակել 
արժանաւոր գրողներու-բանասէրներու գործերը։ Հրատարակուեցան 
իրերայաջորդ հետեւեալ երեք հատորները 1999-ին‚ 2002-ին եւ 2003-ին։
- Սուրէն Դանիէլեան. Զարեհ Խրախունի. Բանաստեղծութեան 
ազատագրումը (Ս.Էջմիածին‚ 1999‚ 288 էջ)
- Գնել Գրիգորեան. Նուիրատուութիւներ Անիի եկեղեցիներին ու 
վանքերին (X-XIV դդ.) (Ս.Էջմիածին‚ 2002‚ 134+ii էջ)
- Գէորգ արքեպիսկոպոս Սերայտարեան. Եկեղեցական տոմա-
րագիտութիւն (Ս.Էջմիածին‚ 2003‚ 142+i էջ)
Մատենաշարը հաստատուած էր վստահութեան ու բարիկամեցողու-
թեան ոգիով։ Ո՛չ մէկ գրաւոր հաստատագիր եւ կամ համաձայնագիր 
ստորագրուած էր։ Միակ հաստատումը գուցէ‚ հրատարակուած 
հատորներու տիտղոսաթերթերուն հանդիպակաց էջերու հետեւեալ 
արձանագրութիւններն են. «սոյն հատորը տպագրուում է մեկե-
նասութեամբ տիկին Վեհանուշ Վարդանի ի յիշատակ իր սիրելի 
ամուսնոյն՝ ծանօթ սփիւռքահայ գրագէտ եւ պատմաբան Լեւոն 
Վարդանի» (մատենաշարի առաջին հատոր),  «արդեամբք եւ ծախիւք 
Լեւոն Վարդան հիմնադրամի (Պէյրութ)» (մատենաշարի երկրորդ 
հատոր), «տպագրուում է արդեամբք եւ ծախիւք Լեւոն Վարդան 
հիմնադրամի (Պեյրութ)» (մատենաշարի երրորդ հատոր)։  
Հակառակ պնդումներու, տիկին Վեհան մնաց անզիջող եւ նոյնիսկ 
մերժեց ընտանիքին բարեկամ եւ իրաւագէտ Մեթր Գասպար 
Տէրտէրեանի պատրաստած «համաձայնագիր»-ը ներկայացնել 
նորընտիր կաթողիկոս՝ Գարեգին Բ.ին։  Բաւականացաւ սոսկ 
բերանացի յիշեցումով մը։
Տարիներ անցան եւ ո՛չ մէկ հրատարակութիւն‚ ո՛չ մէկ հաղորդագրութիւն 
կամ լրատուութիւն մատենաշարին մասին։  Հետամուտ՝ իր ամուսնոյն 
անտիպներու հրատարակութեան‚ լռելեայն կը տառապէր ի տես 
այս անտարբերութեան։ Չդիմացաւ‚ եւ արտօնեց որ համակարգչա-
յին թղթատարով կապուիմ Ս.Էջմիածնի հրատարակութիւններու 
պատասխանատուին հետ եւ հետապնդեմ այս հարցը։ Այդպիսով‚ 
տիկին Վեհանին հեղինակային նախընտրութեամբ ու թելադրանքով
հրատարակուեցաւ չորրորդ հատորը‚ մատենաշարի երրորդ հատորի 
հրատարակումէն ... 12 տարիներ ետք։  Այն Գէորգ Տէր Վարդանեանի 
հրատարակութեան պատրաստած հետեւեալ գիրքն էր. Սուրէն 
Գօլանճեան‚ Յովհաննէս վարդապետ Հիւսեան‚ Բաբգէն աթոռակից 
կաթողիկոս Կիւլէսէրեան‚ Գէորգ Տէր-Վարդանեան.  Եղեռնը եւ մեր 
ձեռագրերի կորուստներն ու փրկութիւնը  
(Ս.Էջմիածին‚ 2015‚ 383+i էջ)‚ որուն էջ 5-ին վրայ 
արձանագրուած է «սոյն հատորը տպագրուում է 
մեկենասութեամբ տիկին Վեհանուշ Վարդանի ի 
յիշատակ սիրելի ամուսնոյն՝ ծանօթ սփիւռքահայ 
գրագէտ եւ պատմաբան Լեւոն Վարդանի»: Հրա-
տարակութեան լուրը իմացանք մամուլէն‚ իսկ 
գիրքի առաջին օրինակն ալ ստացանք 3 տարի 
ետք ... Ս.Էջմիածին այցելութեան մը առիթով։ 
Վերջին հատորին հրատարակումէն անցաւ նաեւ 
5 տարի‚ եւ տիկին Վեհանը հանգչեցաւ ի Տէր։
Հիմա ի՞նչ ...
Կ’արժէ որ Ս. Էջմիածնի դիւանատունէն կամ տպագրական տեսչութե-
նէն հաղորդագրութիւն մը յանձնուի մամուլին։ Աւելի՛ն. կ’արժէ որ 
Ս.Էջմիածնի կրօնասէր համախմբումի ժրաջան տիկինները‚ ի յարգանս 
իրենց տասնամեակներու վարչական ընկերուհիի բարի յիշատակին‚ 
վերականգնեն եւ ապահովեն շարունակականութիւնը մատենաշարին‚ 
իբրեւ նուազագոյն յարգանք հանգուցեալին յիշատակին‚ որպէսզի 
յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի։
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Հայ-թրքական Սահմանին Գտնուող Պատմական Կամուրջը Պիտի Վերականգնուի

Վանայ Լիճի Ջուրի Մակարդակի Նուազման Հետեւանքով Ի Յայտ Եկած Են Արճէշի 
Հայկական «Խորտակուած Եկեղեցին»

Թուրքիան պիտի վերակառուցէ 
աւերուած Անիի պատմական 
կամուրջը (Մետաքսի ճանապարհի 
կամուրջ), որ կը գտնուի հայ-
թրքական սահմանին վրայ՝ Ախու-
րեան գետին վրայ։ Այս մասին, 
ըստ Ermenihaber.am-ի, յայտնած 
է Թուրքիոյ փոխադրամիջոցներու, 
ծովագնացութեան ու կապի նախկին 
նախարար, այժմ Կարսէն ընտրուած 
խորհրդարանի պատգամաւոր Ահմեթ 
Արսլանը։
«Gazete Kars» լրատուամիջոցին 
տուած հարցազրոյցին ընթացքին ան 

Վանայ լիճի ջուրի մակարդակի 
նուազման հետեւանքով ի յայտ եկած 
է հայկական պատմական եկեղեցի։ 
Գիտնական Սետաթ Ուլուկանան 
պոլսահայ «Ակօս» թերթին մէջ 
կ՝ահազանգէ, որ հին Արճէշի հայկա-
կան այդ եկեղեցին յայտնուած 
է գանձագողերու թիրախին։ Ան 
պաշտպանութեան կոչ կ՝ընէ 
եւ կ՝աւելցնէ, որ եթէ միջոցներ 
չձեռնարկուին՝ պատմական եւս մէկ 
ժառանգութիւն պիտի ոչնչանայ։  
Ուլուկանան յայտնած է, որ Հին Արճէշը, 
որուն մէկ հատուածը այսօր կը կոչուի 
«Չելեպիպաղը» 1841-ին Վանայ լիճի 
ջուրի մակարդակի բարձրացման 
հետեւանքով աստիճանաբար լքուած 
էր եւ անցած ջուրի տակ։
Սակայն, երաշտի պատճառով, ջուրի 
մակարդակը կրկին նուազած էր եւ 
«խորտակուած քաղաքը» ելած էր 
ջուրի երես։ 
Գիտնականը ուշադրութիւն կը հրա-
ւիրէ այն հանգամանքին, որ Թուրքիոյ 
մէջ մինչեւ այսօր կը խօսուէր Հին 
Արճէշի ամրոցի ներքին կառոյցներուն 
եւ պատմական մզկիթին մասին, 

նշած է, որ այս պահուն միայն հիմքերը 
մնացած կամուրջին վերանորոգման 
համար Թուրքիոյ ցամաքային ճանա-
պարհներու Կարսի 18-րդ վարչու-
թիւնը մրցոյթ կը կազմակերպէ եւ 
շուտով պիտի սկսին շինարարական 
աշխատանքները։  
Արսլան նշած է, որ Անիի աւերակները 
իրենց համար շատ կարեւոր են, 
քանի որ 1064-ին Անին եղած է 
Ալփարսլան սուլթան 1-ինի կանգառը 
«Անատոլիա»-ի մէջ։ 
«Անիի կարեւոր առանձնայատկու-
թիւններէն մէկը Մետաքսի ճանա-

այնինչ ընդհանրապէս չէր քննարկուեր 
եկեղեցւոյ գոյութեան մասին։ 
Ան մէջբերած է 1655-ին Արճէշ այցե-
լած յայտնի ճանապարհորդ Էւլիա 
Չելեպիի՝ Արճէշի ամրոցին վերա-
բերեալ խօսքերը․ «Վանայ լիճին 
եզերքը՝ ցած ժայռոտ բլուրին վրայ, 
4 կողմէն հզօր ամրոց մըն է։ Ամէն մէկ 
քարը փիղի չափ է։ Այնքան մեծ է, որ 
կրնան ձիասփորթով զբաղիլ։ Ամրոցը 
ունէր երկու դուռ։ Ատիլճեվազի 
(Ալճավազ, Արծկէ-խմբ․) դուռը մեծ է»։
Չելեպին կը յայտնէ նաեւ Արճէշի 
ամրոցին մէջ շուրջ հազար տունե-
րու, 200 վաճառակէտերու, ինչպէս 
նաեւ Արճէշ քաղաքի քրիստոնեայ 
բնակչութեան մասին։  
Գիտնականին խօսքով՝ պատմական 
աղբիւրները կը յայտնեն, որ Արճէշի 
այս եկեղեցին կառուցուած է հայկա-
կան հնագոյն Թարհաններու տոհմի 
հոգեւորականներուն կողմէ։
Յիշեցնենք, որ 18-րդ դարու երկրորդ 
կէսէն, Վանայ լիճի մակարդակի 
բարձրացման հետեւանքով հին 
Արճէշը աստիճանաբար կ՝անցնի ջուրի 
տակ եւ 19-րդ դարու երկրորդ կէսէն 

պարհին վրայ գտնուիլն է։ Աստուծոյ 
կամքով՝ ցամաքային ճանապարհնե-
րու գլխաւոր վարչութիւնը՝ Մետաքսի 
ճանապարհը եզրափակող ու 
Հայաստանի ու Թուրքիոյ սահմանը 
գծող Ախուրեանի վրայ գտնուող 
այս պատմական կամուրջը պիտի 
վերակառուցուի այնպէս, ինչպէս 
վերաշինուած են միւս պատմական 
կամուրջները։ Աշխատանքները շու-
տով պիտի սկսին»,- ըսած է թուրք 
պատգամաւորը։
Պատգամաւորը, սակայն, կամուրջի 
վերականգնման մասին այլ մանրա-
մասներ չէ հաղորդած, յատկապէս այն 

հարցով, թէ արդեօք Հայաստանի հետ 
որեւէ համաձայնութիւն ձեռք բերուա՞ծ 
է այդ հարցով, քանի որ կամուրջի 2 
յենարաններէն (ոտքերէն) մէկը կը 
գտնուի Ախուրեանի՝ Հայաստանեան 
ափին։ 
Յիշեցնենք, որ թրքական մամուլի 
մէջ կամուրջը վերականգնելու մասին 
տեղեկութիւններ շրջանառուած են 
նաեւ 2010-ին։ Այն ժամանակ կը 
հաղորդուէր նաեւ, որ Թուրքիայէն 
պատուիրակութիւն գործուղուած է 
Հայաստան, որ տեղւոյն վրայ համա-
ձայնութիւն ձեռք բերած է հայկական 
կողմին հետ՝ այս հարցով։ 

այլեւս չէին երեւեր անոր շէնքերը, 
եկեղեցիները, բնակելի տուները 
եւ միւս կառոյցները։ Միայն խիստ 
ալեկոծութիւններու ժամանակ, երբ 
լիճին ալիքները կը նահանջէին դէպի 
խորքերը, հազիւ կը նշմարուէին անոր 
պաշտպանական պարիսպներու եւ 

անոնց աշտարակներու մնացորդնե-
րը։ Պատմական Արճէշը ջուրի տակ 
թաղուելէն ետք, անկէ դէպի հիւսիս, 
աւելի բարձրադիր վայրի մը վրայ 
կառուցած են Ականց անունը կրող 
(Նոր Արճէշ, թրքերէն՝ Էրճիշ) քաղաքը։
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Սփիւռքահայ Կեանք

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Մաշտոց Գոլէճի Հունձքը՝ 92 Նոր Շրջանաւարտ

Արաբական Մամուլը Լայնօրէն Անդրադարձած է Արմէն Սարգսեանի` 
Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Հարցազրոյցին

Թագաժահրի պարտադրած սահմա-
նափակումներն ու մարտահրաւէրնե-
րը յաղթահարելով՝ Մաշտոց Գոլէճը 
համակարգչային հեռակայ ուսուցման 
արդիական բոլոր միջոցները 
օգտագործելով, շարունակեց իր 
կրթական առաքելութիւնը, որը 
բեղմնաւորուեցաւ: Ուրբաթ, Յուլիս 

26-ին 92 մանկավարժութեան 
ուսանողներ ակադեմական իրենց 
տարազներով մէկ առ մէկ բեմ 
բարձրանալով ստացան իրենց համա-
պատասխան վկայականները ձեռամբ 
Գոլէճի նախագահ Դոկտ. Կարպիս 
Տէր Եղիայեանի: 
Շրջանաւարտներու աչքերուն մէջ 

երախտագիտութեան, ուրախութեան 
եւ բաժանումի արտայայտութեան 
արցունքներ կը հոսէին, երբ ֆիզի-
քական երկար բացակայութենէ 
ետք անոնք վերամիանալով կ’ողջա-
գուրուէին, ի մասնաւորի, երբ  շրջա-
պատուած էին իրենց ընտանեկան 
հարազատներով, որոնք եկած էին 
ականատեսները դառնալու այս 
աննախընթաց եւ իւրայատուկ վկա-

յականներու տուչութեան: 
Մաշտոց Գոլէճը մեծ թափով պիտի 
շարունակէ իր առաքելութիւնը առանց 
ընկրկումի ու նահանջի ամառային 
եւ աշնանային իր դասընթացքնե-
րը ի սպաս դնելով հետաքրքրուող 
ուսանողներու, որոնք կոչումն ունին 
ծառայելու մեր գաղութներուն, որպէս 
հայագէտներ ու մանկավարժներ:

Արաբական յայտնի` 1875թ. 
հիմնադրուած եւ օրական 1 միլիոն 
տպաքանակով լոյս տեսնող «Ահրամ» 
(Եգիպտոս) օրաթերթին մէջ Յունիս 
25-ին հրապարակուած` Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի բացառիկ 
հարցազրոյցը լայն արձագանգ 
գտած է արաբական աշխարհի 
այլ յայտնի լրատուամիջոցներու 
մէջ:  Այս մասին տեղեկացանք 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն:
Անոնցմէ ոմանք ոչ միայն անդրա-
դարձած են հարցազրոյցին, այլեւ` 
իրենք ալ վերատպած են զայն, 
եւս մէկ անգամ բարձրաձայնելով 
Հայաստանի նախագահին խօսքը. 
«Մենք չենք կրնար մոռնալ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը եւ չենք կրնար 
հաշտուիլ ատոր հետեւանքներուն 
հետ: Մենք չենք կրնար անտեսել 
զոհերու եւ վերապրածներու տառա-
պանքները եւ անոնց սերունդնե-
րու համար պէտք է ապահովենք 
անվտանգ ու արժանապատիւ ապա-
գայ»:
«Հայոց Ցեղասպանութեան յանցա-

գործութիւնը վաղեմութեան 
ժամկէտ չունի. Օսմանցիները 
իրականացուցին պատմութեան 
մէջ ամենազարհուրելի Ցեղասպա-
նութիւնը» վերնագրուած 
հարցազրոյցը մասնաւորապէս 
արտատպուած է քրտական 
հեղինակաւոր ANF (Firat News 
Agency) լրատուական գործա-
կալութիւնը:
Հարցազրոյցը ամբողջութեամբ 
արտատպած է սուրիական հեղի-
նակաւոր «Ալ Ազմինա” պարբե-
րականը:
Յիշեցնենք, որ հարցազրոյցին 
մէջ նախագահ Արմէն Սարգսեան 
մասնաւորապէս խօսած էր Հայոց 
Ցեղասպանութեան, ցեղասպանու-
թիւնը ճանչնալու կարեւորութեան եւ 
ցեղասպանութեան դասերու մասին:
«Ցաւալի է գիտակցիլ, որ 
մարդկութիւնը դասեր չքաղեց 
Հայոց Ցեղասպանութենէն, ան 
մոռցուեցաւ, երկար ժամանակ մնաց 
չճանչցուած ու չդատապարտուած, 
որ կրնար կանխել մարդկութեան 
պատմութեան ընթացքին յետա-
գայ նման ոճրագործութիւնները: 
Եւ մարդկութիւնը ատկէ ետք 

նորէն ականատես եղաւ այլ 
ցեղասպանութիւններու,-հար-
ցազրոյցին մէջ մասնաւորապէս 
ըսած էր նախագահ Սարգսեան: 
-Իմ խորին համոզումով, Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչումը ոչ 
միայն հայերուս համար է, այլ առաջին 
հերթին այն համամարդկային անանց 
արժէքներու նկատմամբ մօտեցման 
հարց է, այդ չարիքը կանխարգիլելու 

հարց: Նոյն այս գիտակցութեամբ 
կ՛առաջնորդուի Հայաստանը` իր 
քաղաքականութեան առաջնա-
հերթութիւններէն մէկը սահմանե-
լով ցեղասպանութիւններու կան-
խարգիլումը եւ այս ուղղութեամբ 
աշխուժօրէն քայլեր ձեռնարկե-
լով ազգային եւ միջազգային 
մակարդակներով»:
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ազգային Ժողովի Փոխ-Նախագահի Պաշտօնին Անյարիր Խօսք՝ 
Սահմանադրական Դատարանի Դատաւորներուն

 
Հին ազգերը, մեծաւ մասամբ, կ’ապրէին կառավարութիւններու մէջ, 

որոնք առաքինութիւնը ունէին որպէս սկըզ-բունք, եւ երբ ան տիրական 
էր, հոն կը կատարէին բաներ, զորս այսօր բնաւ չենք տեսներ, եւ որոնք 

կը զարմացնեն մեր պզտիկ հոգիները:
Մոնթեսքիէօ, «Օրինաց ոգին, IV, 4

Երիտասարդի մը հայրը երէկ հեռախօսով կապուեցաւ, իր ուսանող 
զաւակին ընդվզումին եւ յուսալքման մասին խօսեցաւ: Կը ճանչնայի 
երիտասարդը: Հայ հայրը, մեծ ճիգերով, զաւակին հայերէն սորվեցու-

ցած էր, հայոց պատմութիւն, ղրկած էր երիտասարդական ճամբարներ: 
Յուզուած էր:
Հարցուցի թէ ի՞նչ պատահած էր: Ըսաւ, որ զաւակը կարդացած է Հայաստանի 
Ազգային Ժողովի փոխ-նախագահ Ալէն Սիմոնեանի դիմատետրով կատարած 
յայտարարութիւնը, ինքզինք «պզտիկ» զգացած է անոր վերաբերումին եւ 
ոճին համար, խորհած է որ մենք դեռ նախնական ենք, primitif ենք: Ղրկեմ՝ 
զաւակին կարդացած եւ արձանագրած յայտարարութիւնը:
Ստացայ եւ նոյնութեամբ կը կցեմ այս էջին, առանց փոփոխութեան.
«Կարծում եմ ՍԴ նախկին դատավորները քաղաքական դիակների ֆոնին 
դատարկ հարցազրույցներ տալու փոխարեն լավ կանեն ժամանակն 
օգտագործեն ՍԴ սենյակները իրենց իրերից ազատելու համար: Այս մասին 
ֆեյսբուքի իր էջում գրել է ԱԺ փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը»:
Ես ալ ամօթ զգացի, որ Հայաստանի Ազգային Ժողովի փոխ-նախագահ մը, 
որ Հայաստանի համար ներկայացուցչական դէմք է, Հայաստանի պատկեր 
է, եւ հետեւաբար պարտի ըլլալ զուսպ, կենցաղագէտ, մանաւանդ՝ իրաւ 
քաղաքական գործիչին համար անհրաժեշտ իմաստութեամբ՝ գիտնալ ոչ 
թէ ըսելիքը, այլ չըսելիքը:
Կառավարողը, քաղաքական գործիչը, պէտք է ունենայ առաքինութիւն, 
հոգեկան ուժ, գերանցելու համար անձնական, դասակարգային կամ 
կուսակցական շահը:
Յաճախ կը կրկնեմ, որ պէտք է յաճախել մեծերու դպրոցը:
Տարրական ողջախոհութիւն ունեցող քաղաքացին գիտէ, պէտք է գիտնայ, 
որ իր կողմէ ընտրուած կառավարողը (ինչ անուն եւ տիտղոս որ կ’ուզէք 
տուէք), պէտք է ունենայ ճշմարիտ քաջութիւն,- զոր ամբարտաւանութեան 
հետ պէտք չէ շփոթել,- պէտք է գիտնայ ամէն կարգի անձնական, խմբակային 
եւ դասակարգային շահերէ եւ շահախնդրութիւններէ վեր մնալ, յարգել իր 
հաւասար քաղաքացին, գործել օրէնքով, արդարութեամբ, առանց երբեք 
մոռնալու ընկերային-քաղաքական բարոյականութիւնը (էթիկա): Երբ 
անանձնական եւ աննիւթական արժէքները կը բացակային, կը տիրէ ԵՍը, 
որ ՄԻՒՍին մերժումն է:
Եւ քաղաքական գործիչը կը դաւաճանէ իր հանրային ծառայի կոչումին:
Արդարեւ, կառավարողը երբ կը կորսնցնէ ծառայելու, միւսին մէջ իր հաւասա-
րը եւ մարդը տեսնելու առաքինութիւնը, կը հպատակի հաշուեյարդար ընելու 
մղումներու, առաւելութիւններու նուաճումը կը դարձնէ նպատակ, հանրային 
ինչքը կ’իւրացնէ կամ ծառայացնէ անձնական բաւարարութիւններու, կը 
դաւաճանէ իր կոչումին: Ան պէտք է գիտնայ, որ ժողովուրդը, ուշ թէ կանուխ, 
կը տեսնէ եւ կը դատէ: Միշտ պէտք է մտածել, եւ այս պէտք է գիտնայ 
քաղաքական գործիչը, որ հաւաքական ապահովութեան եւ բարիքի համար 

ժողովուրդը կրնայ զոհողութիւններ ընդունիլ, բայց անպայման կ’ընդվզի 
արհամարհանքի եւ շահագործման դէմ:
Բարոյախօսութիւն չընենք: Բայց ինչ որ կը կոչենք ժողովրդավարութիւն, 
իրաւութիւն ունենալու համար, պէտք է պահէ քաղաքական առաքինութիւնը, 
այլապէս կը դառնայ պատեհապաշտութիւն, ամբոխի ակնկալութիւններու, 
քէներու եւ կիրքերու շահագործում, որ կը ձեւաւորուի եւ կ’աճի որպէս 
ամբոխահաճութիւն (populism), վասն դիրքապաշտութեան:
Երեւոյթը նոր չէ: Երկու հազար տարի առաջ,  Պղատոն քննադատած է 
իմաստակները (սոփեստ, sophist), որոնք կրնային վիճարկել եւ պաշտպանել 
ամէն տեսակէտ եւ անոր հակառակը, քանի որ ոչ ճշմարտութիւնը եւ ոչ ալ 
առաքինութիւնը, այլ իշխանութիւնը՝ որպէս միջոց եւ նպատակ ունէին, դիրքի, 
փառքի եւ դրամի տիրացման համար: Այս քաղաքական շնականութիւն է, 
ցինիզմ (cynisme), որ առաքինութեան հակասութիւնն իսկ է:
Քաղաքական առաքինութիւնը ճառ չէ, Պղատոնի նկարագրած սոփեստնե-
րու իմաստակութիւնը չէ, ան առանցքն է իսկական եւ ապրուող 
ժողովրդավարութեան: ճշմարիտ ըլլալու համար, ան որպէս հիմնական եւ 
անշրջանցելի առաջադրանք պէտք է ունենայ, օրինակ, գործազրկութեան 
յաղթահարումը, որ անհաւասարութիւններու վերացման նախապայմանն է, 
արդար տուրքերու հաստատումը՝ որպէս մասնակցութիւն հաւաքականու-
թեան կեանքի բարելաւման, բայց մանաւանդ պայքարը՝ յայտնի եւ անյայտ 
փտածութեան (corruption) դէմ, որ կ’արտայայտուի անհատական շահերու 
համար իշխանութեան լծակներու  օգտագործումով: Պէտք է գումարել նաեւ 
դիրքի շահագործումը, օրինակ, խնամի-ծանօթ-բարեկամի (ծանօթ ԽԾԲն) 
մատուցուած ծառայութիւններով: Միշտ պէտք է մտածել հաւաքական 
ճամբորդութիւններու, պերճանքներու եւ վերջին շրջանի նորոյթ դարձած 
պարգեւավճարներու մասին, երբ իշխանութիւն-որոշողները իրենք իրենց 
նուէրներ կը սահմանեն, երբ երկրին մէջ նուազագոյն կենսականէն պակասով 
ապրողներ կան, կայ թշուառութիւն:
Պատմութիւնը դպրոց է, որ կը սորվեցնէ նաեւ, որ դժուարութիւններու եւ 
թշուառութեան կարելի է հանդուրժել, երբ հարկ է զանոնք հաւաքական 
ճիգով դիմակայել, անոնք ըմբոստացման չեն առաջնորդեր: Ժողովուրդները 
կը հասկնան դժուարութիւնները, կը գնահատեն ճիգերը երբ իշխանութիւնը 
կը պայքարի անոնց վերացման համար: Եւ կրնայ սպասել:
Կը սպասէ: Պայմանաւ, որ կառավարութիւն(ներ) մը առաջնորդուի 
Մոթնեսքիէոյի անհատական շահերու գերանցման եւ ծառայութեան 
սկզբունքներով, այսինքն՝ քաղաքական առաքինութեամբ, որ կ’ենթադրէ 
արդարութիւն, ծառայութիւն, յարգանք, միւսը հաւասար տեսնելու հիմնական 
սկզբունք:
Թերեւս նիւթէն շեղացայ: Բայց Ազգային Ժողովի փոխ-նախագահէն կ’ակնկա-
լուի, որ պետական բարձրագոյն մակարդակի վրայ պաշտօնավարած 
անձերուն եւ եւ անոնց հանգամանքին նկատմամբ չունենայ շնական (ցինիկ) 
վերաբերում: Անոնք եղած են պետութեան սպասաւորները: Փողոցայիններ 
եւ աւազակներ չեն եղած Սահմանադրական Դատարանի անդամները: 
Վեր կ’առնեմ Ազգային Ժողովի փոխ-նախագահին խօսքին կարգ մը 
արտայայտութիւնները. քաղաքական դիակներ, …դատարկ հարցազրոյցներ, 
… լաւ կ’անեն ժամանակն օգտագործեն Սահմանդրական Դատարանի իրենց 
իրերից ազատել իրենց զբաղեցրած սենեակները…
Կարելի է քննադատել, բայց երկրի բարձրագոյն դիրքերուն վրայ պաշտօ-
նավարած անձը քուրջի վերածել եւ ըստ այնմ ալ վերաբերիլ, վկայութիւն է 
այն մասին, որ մենք չունինք քաղաքական մշակոյթ (կուլտուրա), որ փողոցէն 
եւ կիրքերէն վեր մնալ կը պահանջէ քաղաքական ղեկավարէն:
Մաղթելի պիտի չըլլլար, որ նոր իշխանափոխութեան մը դերակատարները 
Ազգային Ժողովի փոխ-նախագահին նկատմամբ նոյն վերաբերումը ունենային:
Այսօր, ես մտահոգ եմ սփիւռքահայ երիտասարդի ապրած հոգեկան բեկումով:
Ի՞նչ բացատրութիւն տալ, ինչպէ՞ս լուսաբանել:
Ի՞նչ ընել, որպէսզի ան համոզուի, որ իր սիրած Հայաստանը հաշուեյարդարնե-
րու բեմ չէ, այնքան նախնական չենք, որ ով որ ինծի հետ չէ ինծի դէմ է 
անտառի օրէնքով առաջնորդուինք:
Իսկ Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), անհատաբար եւ հաւաքաբար, մեր կեանքը 
կ’իմաստաւորենք, մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին աւելի լաւ օրեր կը 
պատրաստենք, առանց քսանհինգ դար ետ երթալու, եթէ խտրականութեան 
դէմ պայքարը հաշտեցման դրական յաղթանակ տանող Նելսըն Մանտէլայի 
իմաստութեամբ առաջնորդուինք: Գրգռութիւն է խօսիլ քաղաքական 
դիակներու մասին:
Մանտելա ըսած է. «Թշնամիին հետ խաղաղութեան հասնելու համար, հարկ է 
աշխատիլ այդ թշնամիին հետ, եւ այդ թշնամին կը դառնայ մեր գործակիցը»:
Գրաբար կ’ըսեն. «Ով զունկն ունիցէ, լուիցէ»:
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Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 03

ԱՐԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
(1973)

«Ուրախ օր»

30 2020
ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Համացանցի Վրայ

«Քորոնա»ի Տագնապով Հայաստանի Մէջ Ժխտական 
Ցուցանիշները Կը Շարունակուին

Հայաստանը տարածաշրջանին մէջ առա-
ջատարն է ինչպէս 1 միլիոն շունչի հաշուով 
«Քորոնա» ժահրով վարակման, այնպէս ալ 
հիւանդութենէն մահացութեան ցուցանիշնե-
րով:
Ինչպէս կը վկայեն worldometers.info կայքի՝ 
իրական ժամանակի մէջ թարմացուող 
տուեալները, 28 յունիսի դրութեամբ 1 մլն 
բնակչութեան հաշուով «Քորոնա» ժահրով 
վարակման ցուցանիշը Հայաստանի համար 
կազմած է 8317, մահացութեան ցուցանիշը՝ 
144:
Վերջին տուեալներու համաձայն՝ տարա-
ծաշրջանին մէջ 1 մլն շունչի հաշուով «Քորոնա» 

ժահրով վարակման ցուցանիշները ունին 
հետեւեալ տեսքը.
1. Հայաստան - 8317
2. Ռուսաստան – 4347
3. Իրան - 2651
4. Թուրքիա – 2339
5. Ատրպէյճան – 1620   
6. Վրաստան – 232
Տարածաշրջանին մէջ 1 մլն շունչի հաշուով 
«Քորոնա» ժահրէն մահացութեան ցուցա-
նիշները այսպիսին են.
1. Հայաստան - 144
2. Իրան – 125
3. Ռուսաստան – 62
4. Թուրքիա – 60
5. Ատրպէյճան – 20  
6. Վրաստան – 4
Նշենք նաեւ, որ կայքի տուեալներուն համաձայն՝ 
Հայաստանը 1 մլն բնակչութեան հաշուով 
«Քորոնա» ժահրով վարակման ցուցանիշով 
ներկայ պահին կը գտնուի 11-րդ հորիզոնակա-
նին վրայ: Հայաստանին կը նախորդեն Չիլին, 
Պահրէյնը, Քաթարը, Ֆրանսական Կուինեան, 
Մայոթը, Անտորան, Սան Մարինոն, Վատիկա-
նը, Քուէյթը, Փերուն:

Մենք բոլորս որ գնում ենք մենակ, տրտում,
Որ գնում ենք խանութներում գինի ու հաց,
Որ փնտրում ենք անկարելի մի խնդութիւն,
Բայց չենք գտնում՝ վազքով տարուած ու 
զբաղուած:

Մենք բոլորս որ յոգնաբեկ չենք նայում վեր,
Մոռանալով աշխարհային չարը, բարին.
Տրտում կօրհնենք մի իրիկուն օրերը մեր,
Ու կը նայենք Յարդագողի Ճանապարհին:

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Տիկին Վեհանի եւ ամուսնոյն՝ Լեւոն Վարդանի 
հետ մեր ընտանեկան‚ բարեկամական յարա-
բերութիւններուն պարտաւորութեան տակ 
գրի առնուեցան վերի տողերը։ 
Փափաքեցանք յարգել իրենց յիշատակը եւ 
մոռացումէ կամ այլ նկատառութիւններէ փրկել 
մատենաշարը‚ որու գոյութենէն տեղեակ իսկ 

Թագա(Ձեւ)Ժահրի Օրագրութիւն (Բ. Մաս) 
Հողվրտիք...

Տեսակէտ

չեն բարերարին հարազատները եւ անմի-
ջական պարագաները։
Հիանալի քրիստոնավայել առիթ մըն է վերա-
նանուանելու մատենաշարը «Լեւոն եւ Վեհան 
Վարդան-Պետիրեան մատենաշար»‚ եւ ի 
մի հաւաքել տիկին Վեհանի մամուլին մէջ 
ցրուած կրթական եւ հրապարակագրական 
էջէրը եւ հրատարակել վերանանուանուած 
մատենաշարին առաջին հատորով։

Ռուսաստանի առաջնորդի խօսքով՝ չկայ որեւէ 
հիմք՝ պնդելու, որ ինչ-որ մէկը դիտաւորեալ ինչ-որ 
բան ստեղծած եւ դուրս նետած է:
Ռուսաստանի առաջնորդը առաջարկած է 
հակազդել անոր, ինչ տեղի ունեցած է, ոչ թէ 
«մտածել, թէ ուրկէ այն առաջացած է»։
Միեւնոյն ժամանակ ան չէ բացառած, որ մասնա-
գէտները պէտք է նաեւ այդպիսի հարցադրում 
ընեն, իրենց «վերլուծումներու ընթացքին»։
Փութինը անգամ մը եւս կրկնած է, որ պետու-
թեան համար կարեւոր է հասկնալ տեղի ունե-
ցողի էութիւնը եւ կառուցել արդիւնաւէտ 
պաշտպանութիւն, իսկ ուրկէ այն ի յայտ եկած է՝ 
արդէն այլ հարց է։ Ան նաեւ դէմ արտայայտուած 
է այն երեւոյթին, որ երկիրներ զիրար կը 

Միջազգային Èáõñ»ñ

«Քովիտ-19»-ը Դիտումնաւոր Չէ. Վլատիմիր Փութին

մեղադրեն՝ առաջարկելով միաւորել ջանքերը 
այդ սպառնալիքէն ազատելու համար։
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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:

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 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                    
  

        
  
  

                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

“Support Schoolchildren Program”  
for children in Armenia and Artsakh. 

 
 □ □ $100      □ $200       □ $300      □ other _________ 

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

 Nor Or Charitable Foundation 
 1901 N. Allen Ave, Altadena, CA 91001 

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

Once you make a donation, please  
inform the TCF Armenia by email: 

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

Bank name:   UMPQUA BANK 
Swift code:     UMPQUS6P 
Beneficiary:   Nor Or Charitable Foundation 
Account No:   9855291390 
Bank address: 700 North Central Ave, 
          suite 150, Glendale, CA 91203 

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

In 2010-2019 Support Schoolchildren 
spent about $ 240,800 on school projects 

and involved more than 6,800 
schoolchildren from Yerevan, Gyumri, 

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Այսու, գոհունակութեամբ կը հաղորդենք, որ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի օրհնութեամբ, Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբաններէն՝ Գերպ. 
Տէր Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեանը կը նշանակուի Պեքայի 
շրջանի Հոգեւոր Տեսուչ։ 

Վստահ ենք, որ Հայր Սուրբը հաւատարմութեամբ ու 
նուիրումով պիտի տանի իրեն վստահուած կարեւոր այս աշխատանքը 
եւ Ազգ. Առաջնորդարանիս հետ համախորհուրդ, Զահլէի, Այնճարի, 
Շթորայի եւ Ռայագի շրջաններու եկեղեցական կեանքի աշխուժացման 
համար ընծայէ իր կարողութիւններուն լաւագոյնը։ 
Բարձրօրէն գնահատելով Լիբանանի Հայոց Թեմէն ներս որպէս Քարոզիչ 
Հայր Սուրբին տարած աշխատանքը, սրտովին կը մաղթենք, որ Պէքայի 
շրջանէն ներս եւս իր գործունէութեամբ արժանանայ բոլորի սիրոյն ու 
գնահատանքին։ 
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