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Մինչ Տնտեսական Տագնապը Անտանելի Կը
Դառնայ Կառավարութեան Փոփոխութեան
Կոչերը Աւելի Ենթահող Կը Շահին

Մինչ կառավարութեան ծրագիրները ձախող դուրս կու գան, կառավարութեան
փոփոխութեան հաւանականութիւնը կը շատնայ:
Տնտեսական աննախադէպ տագնապը Վարչապետ Հասսան Տիապին անելի
առջեւ դրած է:
Կառավարութեան փոփոխութեան ծրագիրներու նշոյլներէն է նաեւ այն
աշխուժութիւնը, որ կը տիրէ նախկին Վարչապետ Սաատ Հարիրրիին եւ
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի քաղաքական գործունէութեանց
մէջ:
Աշխուժ սակայն երէկ Հարիրին յայտարարեց, որ ինք չի նպատակադրեր
նոյն պայմաններով վերստին վարչապետ դառնալ:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Սուրիոյ Հարցով Եռակողմ Գագաթ
Սուրիոյ հարցով հեռավար հանդիպում կայացուցած ՌԴ, Իրանի եւ
Թուրքիոյ նախագահները համատեղ
յայտարարութիւն ընդունած են:
Յայտարարութեան մէջ գրուած
է, որ Սուրիոյ հակամարտութիւնը
ռազմական լուծում չունի, այն
պէտք է կարգաւորուի քաղաքական
ճանապարհով: Այս մասին կ’ըսեն
նախագահները 2011-էն Սուրիոյ
մէջ փաստացի ընթացող պատերազմի սկիզբէն:

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

Շար. Էջ 08

593 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 26658-ի
Հայաստանի մէջ, 2 յուլիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 26 658 դէպք, որոնցմէ 15
036` 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 11 010 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 115 765
քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
593 նոր դէպք եւ 473 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 6 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 459):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 63 տարեկան տղամարդ և 79, 68, 62, 72, 78 տարեկան
կանայք:

«Արցախի Մէջ Անմշակ Հող Պիտի Չըլլայ».
Նախագահը Խօսած է Գիւղատնտեսութեան
Ոլորտի Ծրագիրներուն Մասին
Արցախի նախագահի 2020-2025 թուականներու ծրագիրով կը նախատեսուի
հանրապետութեան մէջ ոռոգովի դարձնել շուրջ 40 հազար հեկտար
հողատարածք:
Ըստ «Արցախփրես”-ի՝ այս մասին ֆէյսպուքեան ուղիղ եթերի ընթացքին ըսած
է նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան եւ աւելցուցած, որ այդ ուղղութեամբ
աշխատանքները արդէն իսկ մեկնարկած են:
«Ի հարկէ, ունինք մշակուող ընդամէնը 80-90 հազար հեկտար հողատարածք,
եւ 4-5 տարուան ընթացքին ոռոգովի դարձնել 40 հազար հեկտարը,
երեւակայական կը թուի: Ամենախոշոր ծրագիրը Թարթառ գետի ջուրի մէկ
մասի տեղափոխումն է աջափնեայ ջրանցք: Ոռոգման ջուրով ապահովելու ուղղութեամբ աշխատանքներ պիտի տարուին Քաշաթաղի շրջանի
հարաւային թեւին վրայ, Ասկերանի եւ Մարտունու շրջաններուն մէջ: Նշեմ, որ
40 հազար հեկտար ոռոգովի տարածքը հնարաւորութիւն պիտի տայ, որպէսզի
լուրջ դերակատարութիւն ունենանք ՀՀ պարէնային անվտանգութեան
ոլորտին մէջ. ինչպիսին արդէն ունինք ելեկտրականութեան բնագաւառին
Շար. Էջ 02
մէջ,- ըսած է Յարութիւնեան:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար. Էջ
Էջ
02
Էջ 02
02մահացած են 521,814 (66.9 /1 միլիոն), բուժուած են 6,115,027 անձեր
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 10,943,061 (1,403.9/1Շար.
միլիոն),
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,796, մահացածներ` 35, բուժուած` 1,242
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 26,658, մահացածներ` 459, բուժուած` 15,036
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 147,899 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,756
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«Արցախի Մէջ Անմշակ Հող Պիտի Չըլլայ». Նախագահը Խօսած է
Գիւղատնտեսութեան Ոլորտի Ծրագիրներուն Մասին
Սկիզբը Էջ 01
Նախագահին ծրագիրով` կը
նախատեսուի ունենալ առնուազն
10 հազար հեկտար նոր այգի`
հիմնականօրէն նուռ, պիտի տնկուին
նաեւ այլ պտղատու ծառեր:
Գիւղատնտեսութեան ոլորտին
մէջ յաջորդ ծրագիրը կը ներառէ
ոչխարաբուծութեան ուղղութիւնը,
մասնաւորապէս` յառաջիկային
պիտի ներմուծուի ոչխարներու
նոր քանակ, քանի որ առկայ
պաշարներու վերարտադրութեան
հաշուին հնարաւոր չէ իրականացնել նախատեսուած ծրագիրը:
Ներմուծուած գլխաքանակը պիտի

տամադրուի արտօնեալ վարկի
տեսքով: Առաջին ներմուծումը
պիտի ըլլայ Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր ամիսներուն: Ամէն տարի կը
նախատեսուի ներմուծել մինչեւ
50 հազար գլուխ ոչխար, որ
հնարաւորութիւն պիտի տայ եւ՛
պարէնային անվտանգութեան,
եւ՛ աշխատատեղերու ստեղծման,
եւ՛ արտահանման խնդիր լուծելու,
իսկ ընդհանուր առմամբ, ըստ
նախագահին,
տնտեսութեան
զարգացման այդ կարեւոր ճիւղը կը
հասցուի հարթութիւն:
«Դաշտավարութիւն, բանջարաբուծութիւն, գիւղատնտեսութիւն,
կաթիլային համակարգ, ոռոգման

համակարգերու զարգացում. այս
ամէնը հնարաւորութիւն պիտի տայ
շատ մեծ կշռոյթով աճ արձանագրել
գիւղատնտեսութեան ոլորտին մէջ:

Անմշակ հող Արցախի մէջ պիտի
չըլլայ: Սա մեր գլխաւոր խնդիրը
պիտի ըլլայ, եւ մենք ատոր պիտի
հասնինք»,- ընդգծած է ան:

Հայաստան Կը Բանակցի Պատուաստանիւթի Արտադրողներու Հետ
ՀՀ առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեան Յուլիս 2-ին
տեղի ունեցած կառավարութեան
նիստի ժամանակ ըսած է, որ
Հայաստանը բանակցութիւններ
կը վարէ «Քորոնա» ժահրի
պատուաստանիւթի անմիջական
արտադրողներու եւ միջազգային
կազմակերպութիւններու հետ:
Թորոսեան ըսած է, որ այսօր
աշխարհի մէջ կայ «Քորոա»
ժահրի դէմ 100-էն աւելի թեկնածու

պատուաստանիւթներ, որոնցմէ 20-ը
աւելի մեծ հաւանականութիւն ունին
վերջնական արդիւնք դառնալու:
Անոր խօսքով, ամենայն հաւանականութեամբ, պատուաստանիւթերը պիտի ըլլան քանի մը հատը:
Ամենահաւանական թեկնածուներէն մէկը Moderna ընկերութեան
ներկայացուցած
mRNA-1273
պատուաստանիւթն է:
«Մենք հիմա բանակցութիւններ կը
վարենք թէ ուղիղ արտադրողներու

հետ, թէ ԱՀԿ-ի, ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի,
Պատուաստումներու եւ պատուաստանիւթերու համաշխարհային
դաշինքի հետ, որոնք պիտի
փորձեն հաւաքական գնումներ
իրականացնել` մեծաթիւ երկիրներու համար: Տարբեր գնահատականներով` պատուաստանիւթերը
երկիրներուն հասանելի պիտի ըլլան
կամ 2020-ի վերջը, կամ 2021-ի
սկիզբը»,- ըսած է Թորոսեան:

Բժշկական Սարքեր Ձեռք Բերելու Համար Ճափոն Հայաստանին Պիտի Տրամադրէ
3.7 Միլիոն Տոլար
Հայաստանի մօտ Ճափոնի դեսպան
Ճուն Եամատա եւ Հայաստանի
ելեւմուտքի նախարար Ատոմ
Ջանջուղազեան ստորագրեցին
փաստաթուղթ մը՝ «Տնտեսական
եւ ընկերային զարգացման ծրագիր»ը, Ճափոնի դրամաշնորհային
աջակցութեան համար, որմով
Ճափոնի կառավարութիւնը չորս
հարիւր միլիոն ճափոնական եէն
(շուրջ 3.7 միլիոն տոլար) պիտի
տրամադրէ ճափոնական բժշկական
սարքեր ձեռք բերելու համար:
Ատոմ Ջանջուղազեան տեղեկացուց,
որ այս նախագիծին նպատակն է
աջակցիլ Հայաստանին՝ «Քորոնա» ժահրի համաճարակին դէմ
պայքարին մէջ, խթանելով երկրին
առողջապահական եւ բժշկական
համակարգը՝ զայն օժտելով նորագոյն
բժշկական սարքերով։
Դեսպան Ճուն Եամատա դիտել
տուաւ, որ Ճափոն՝ իբրեւ Հայաստանի սերտ եւ բարեկամ գործընկեր,
պատրաստ է աջակցելու երկրին՝
հաւասարակշռուած եւ կայուն

տնտեսական աճի հասնելու համար:
Անիկա պէտք է իրականացուի
տարբեր հաստատութիւններու,
ենթակառոյցներու կատարելագործման եւ մարդկային պաշարներու զարգացման միջոցով, մասնաւորաբար՝ բժշկական ոլորտին
մէջ: Ասկէ մեկնած՝ Ճափոն կ՛աջակցի
Հայաստանի առողջապահական եւ
բժշկական հաստատութիւններուն
թէ՛ Երեւանի եւ թէ մարզերուն մէջ։
«Այս նոր նախագիծը կը մարմնաւորէ Ճափոնի կայուն պատրաստակամութիւնը Հայաստանին սատարելու հարցին մէջ: Մեր եզակի եւ
ուժեղ կապերը, որոնք երկու տարիէն
կը նշեն 30-ամեակը Հայաստանի
անկախութեան վերականգնումէն
ետք, վկայութիւն են մեր համընդհանուր արժէքներուն, ինչպէս նաեւ
աւելի սերտ համագործակցելու մեր
վճռականութեան՝ այս աշխարհը
բոլորին համար աւելի լաւ դարձնելու
համար, ըսաւ դեսպանը՝ աւելցնելով,
որ այս նոր սարքերը կը նպաստեն
երկրին մէջ առողջապահական եւ

բժշկական հաստատութիւններու
կարողութիւններու զգալի բարելաւման՝ այդպիսով աւելի շատ կեանքեր
փրկելով եւ բարձրացնելով հայ
ժողովուրդին կենսամակարդակը:
«Ներկայիս, երբ աշխարհը կանգնած
է կորոնավիրուսի համաճարակի
առջեւ, եւ մեր երկրին մէջ նոյնպէս
դժուարին պայքար կ՛ընթանայ, մենք
եւս մեկ անգամ երախտապարտ
ենք Ճափոնի կառավարութեան՝
Հայաստանին 400 միլիոն ճափոնական
իեն
արժողութեամբ
թանկարժէք բժշկական սարքաւորումներու ձեռքբերման հնարաւորութիւն ընձեռելու համար:
«Համոզուած ըլլալով, որ Ճափոնի
կողմէ տրամադրուած որեւէ
սարքաւորում
պիտի
գտնէ
մեր ոլորտին մէջ ամենալաւ եւ
օգտակար կիրառումը՝ ես իմ
անկեղծ երախտագիտութիւնը կը
յայտնեմ Ճափոնի ժողովուրդին,
կառավարութեան, մեր բոլոր
ճափոնական գործընկերներուն
եւ ընկերներուն` իրենց բոլոր

ջանքերուն
համար,
որոնք
ուղղուած են Հայաստանին առատաձեռն աջակցութեան համաճարակի դեմ պայքարի ծիրէն
ներս եւ անկէ դուրս», ըսաւ
Հայաստանի առողջապահութեան
նախարար Արսէն Թորոսեան եւ
երախտագիտութիւն
յայտնեց
Ճափոնին՝ հաստատելով, որ այդ
օժանդակութեամբ կարելի պիտի
ըլլայ նոր նուաճումներ արձանագրել։
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Ծննդեան101ամեակ
1919-2020

Տ. Թորգոմ Պատրիարք Մանուկեան
Բազմարդիւն Առաջնորդ Արեւելեան Թեմին
Ի Յուշ Ծննդեան 101ամեակին
Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ա

նցեալ տարուան Փետրուար
16-ին
նշուեցաւ
Ամեն.
Թորգոմ Պատրիարք Մանուկեանի ծննդեան հարիւրամեակը,
ու այսօր մեր վրայ երախտիքի
պարտք կ՛իյնայ յիշել Երջանկայիշատակ
Պատրիարք
Հայրը
յատկապէս իր Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի Թեմակալի իր երկարամեայ նուիրեալ եւ արդիւնաշատ
պաշտօնավարութեան առիթով։
Որպէս գործակից հոգեւորական
Նորին Սրբազնութեան 24 տարիներու բեղուն աշխատանքին, սոյն
տողերը սիրով եւ երախտագիտութեամբ կ՛ընծայեմ Պատրիարք Հօր։
Իմ առաջին հանդիպումը Սրբազան Հօր հետ տեղի ունեցաւ 1962
թուի ամրան երբ նոր Միացեալ
Նահանգներ ժամանած էի եւ ինք,
տակաւին վարդապետ, կ՛ուսանէր Քէյմպրիճի Եպիսկոպոսական Աստուածաբանական Ճեմարանէն ներս։ Արդէն ընտրեալ Առաջնորդն էր Արեւմտեան Թեմին, երբ նոյն տարին Թորգոմ Վարդապետ եպիսկոպոսական
ձեռնադրութիւն կը ստանար Երջան Տ.Տ. Վազգէն Ամենայն Հայոց Հայրապետէն, եւ չորս տարիներ ետք 1966-ին կ՛ընտրուէր Առաջնորդ Արեւելեան
Թեմին։

Հաւատարիմ Միաբանը

Ծնած Պաքուպա, Իրաք, 1919-ին, Դիլիջանցի հօրմէն եւ Աղբակեցի
մօրմէն, Աւետիք Մանուկեան տասներկու տարեկանին Երուսաղէմի
Ժառանգաւորաց Վարժարան կ՛ընդունուէր Թորգոմ Գուշակեան Պատրիարքի օրով որ կը դառնար իր մտատիպար Հոգեւոր Հայրն ու ուսուցչապետը, ուսանելով անոր արմաշական շունչին տակ մինչեւ Պատրիարքի
վերջին շունչը, եւ իրմէ սարկաւագ ձեռնադրուելէ ետք պատրաստ էր
քահանայ ձեռնադրուելու իր Հոգեւոր Հօր ձեռամբ։ Սակայն մի քանի ամիս
առաջ, 1939-ի փետրուարին կը վախճանէր Թորգոմ Ա Պատրիարք եւ
քսանամեայ Աւետիք սարկաւագ Մեսրոպ Պատրիարքի ձեռամբ նոյն
տարին, ուղիղ 81 տարիներ առաջ, ընկերովի կը ձեռնադրուէր Ս. Յակոբեանց Տաճարին մէջ ժառանգելով իր անունը եւ յետագային դառնալով
Թորգոմ Բ Պատրիարք Երուսաղէմի։
Նորընծայ Թորգոմ աբեղայ վարդապետական չորս աստիճանները կը
ստանար Կիւրեղ Բ Պատրիարքէն ու Վանքէն ներս կը դառնար ընտիր,
ուսումնասէր, երաժշտասէր, մարմնակրթանքի եւ մարզախաղերու
առաջնահերթ համակրելի միաբանը։ Տասնամեակ մը չանցած 1946 թուին
Ամերիկահայ Թեմի Առաջնորդ Տիրան Արքեպիսկոպոս Ներսոյեանի
հրաւէրովն ու իր մեծաւորին Տ. Կիւրեղ Բ Պատրիարքի արտօնութեամբ
Միացեալ Նահանգներ կը ժամանէր ու իր կենսունակ երիտասարդական
45 տարիները մինչեւ 1990 բարւոք ծառայութեամբ կ՛ընծայէր զոյգ թեմերուն, յատկապէս Արեւելեան Թեմին։

Թեմակալ Առաջնորդը

Արեւմտեան Թեմի չորսամեայ առաջնորդական շրջանը հազիւ աւարտած,
Թորգոմ Եպիսկոպոս Մանուկեան Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ կ՛ընտրուէր
1966 թուին ու կը փոխադրուէր Նիւ Եորք, յաջորդելով Սիոն Արքեպիսկոպոս Մանուկեանի որուն օրով աւարտած էր առաջնորդանիստ Ս. Վարդան
Մայր Տաճարի համալիրին կառուցումը՝ պատրաստ օծման Ամենայն
Հայոց Հայրապետի ձեռամբ։ Յիրաւի Թորգոմ Սրբազանի առաջնահերթ

պարտականութիւնը կ՛ըլլար պատրաստութիւն տեսնել Տաճարի օծման
հետ կապուած ներքին եւ արտաքին յարաբերութեանց հետ կապուած
դիւանական գործերով, հետապնդելով յատկապէս պետական եւ միջկրօնական կապերու հաստատումը որոնք նախապէս անտեսուած էին։
Մեր հովուական գործերուն առընթեր, երբ նաեւ մաս կը կազմէի Թեմական
Խորհուրդին որպէս ատենադպիր, կը տեսնէինք այդ նշանակալից
տարբերութիւնը՝ ճշդուած եւ յարատեւ յարաբերութիւնը Նիւ Եորքի
քաղաքապետարանի եւ միջ- կրօնական հաստատութեանց հետ։
Յայտնի կը դառնար ամէն ինչ երբ կարճ ժամանակի ընթացքին, 1968-ին,
Տ.Տ. Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր երկրորդ հայրապետական
այցելութիւնը կը շնորհէր Թեմին, այս անգամ օծելու համար Նիւ Եորքի
նորակերտ Մայր Տաճարը։ Օծման ներկայ էին քաղաքապետն ու Նիւ
Եորքի Կարտինալը, Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ, Եպիսկոպոսական
եկեղեցւոյ ինչպէս նաեւ Արեւելեան ուղղափառ եկեղեցիներու
Առաջնորդները, ու Հայ Եկեղեցւոյ նախկին եւ գործող Առաջնորդ
եպիսկոպոսները, կրօնական այլ պետեր եւ զոյգ թեմերու բոլոր հայ
հոգեւորականները։ Հոն էի նաեւ ես Ֆիլատելֆիայէն որպէս գաւազանակիրը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական պատարագի
մատուցման ընթացքին՝ կարգադրութեամբը Առաջնորդ Թորգոմ
Եպիսկոպոսին։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նոյն օր Թորգոմ Եպիսկոպոսին կը շնորհէր
արքեպիսկոպոսութեան տիտղոսը։ Նոյն օր բացումը կը կատարուէր
Կիւլլապի Կիւլպէնկեան Կեդրոնին եւ Հայկ եւ Ալիս Գավուգճեան
հանդիսասրահին, որոնք Մայր Տաճարին հետ միասնաբար պիտի
դառնային մեծագոյն Նիւ Եորքի հայկական պատկառելի եւ գործօն
հոգեւոր եւ մշակութային կեդրոնը։

Արդիւնալից Աշխատանք

Առաջնորդ Թորգոմ Արքեպիսկոպոսի շնորհիւ Ս. Վարդան Մայր Տաճարը
թեմի բազմահազար հայորդիներու լոյսի եւ յոյսի փարոսը պիտի դառնար,
ինչպէս նաեւ Ամերիկայի եւ օտար շրջանակներուն ծանօթ առաջին եւ
միակ կեդրոնը, ուրկէ Հայ Եկեղեցին պիտի բացուէր աշխարհին։ Քաղաքապետներն ու յարանուանութեանց պետեր պիտի այցելէին հանդիսաւոր
առիթներով, մինչ Առաջնորդարանի ներքին կառոյցները կ՛ուռճանային
ուսումնական եւ ակադեմական մասնաբաժիններով եւ ծրագիրներով։
Առաջնորդը ինքն էր որ հաստատեց Գրիգոր Զոհրապի յիշատակին
Հայագիտութեան Հետազօտութեան յատուկ բաժինը Առաջնորդարանէն
ներս՝ բարերարութեամբ Զօհրապի դստեր Տոլորըս Զոհրապ Լիպմընի,
բազմացնելով նաեւ առաջնորդարանի անձնակազմը։ 1967 թուի 140,000
տոլարի տարեկան պիւտճէն 20 տարի ետք արդէն բարձրացած էր երկու
միլիոնի։ Միջեկեղեցական յարաբերութիւնները զարգացան յաճախակի
փոխ այցելութիւններով, մինչ Ամերիկայի Եկեղեցեաց Խորհուրդին որպէս
վարչական Առաջնորդ Սրբազանը իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէր։
Թորգոմ Արքեպիսկոպոսի առաջնորդութեան շրջանին Գանատայի թեմն
ալ առանձին թեմ եղաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրահանգով եւ 1984
թուի Կոնդակով բաժնուելով Արեւելեան թեմէն։ Առաջնորդ Սրբազանը
աննախընթաց թիւով քահանաներ ձեռնադրեց Արեւելեան թեմի
համայնքներուն համար, թէ՛ ոմանք արտասահմանէն հրաւիրելով, եւ թէ՛
մանաւանդ թեմի Ս. Ներսէս Շնորհալի Ճեմարանի շրջանաւարտներէն 10
թեկնածուներու իր կատարած ձեռնադրութեամբ։
Աննախընթաց ըլլալով, Սրբազանը օծեց 16 եկեղեցիներ թեմէն ներս,
առաջինը Ֆիլատելֆիոյ Ս. Երրորդութիւն նորակառոյց եկեղեցին որուն
հոգեւոր հովիւն էր այն ատեն տողերս գրողը՝ Զաւէն Ծ. Վրդ. Արզումանեան։ Նոյն համայնքին հին եկեղեցւոյ հովւութիւնը ինք Սրբազանը
կատարած էր Երուսաղէմէն Ամերիկա առաջին գալուն 1946 թուին։ Իսկ
վերջին եկեղեցին զոր Թորգոմ Սրբազան օծեց Երուսաղէմ մեկնելէն երկու
տարի առաջ 1988-ի մարտ ամսուն Ֆլորիտայի նորաշէն Ս. Դաւիթ
Եկեղեցին եղաւ որուն հովիւ կարգած էր զիս 1984 թուականին, հարաւային Ֆլորիտայի հայ համայնքը կազմակերպելու եւ շինարարութեանց
ձեռնարկելու եւ աւարտելու համար։

Հայաստանի Ճգնաժամը

Առաջնորդ Թորգոմ Սրբազանի կենսական գործերէն մին եղաւ անմիջական եւ մնայուն գրասենեակներով օգնութեան հասնիլ Հայաստանի մեծ
երկրաշարժին հասցուցած ահաւոր կոտորածին։ Գրասենեակները որոնք
մինչեւ այսօր Առաջնորդարանէն ներս կը մնան իրենց գործունէութեան
մէջ աշխոյժ եւ հաստատ, մեծ օժանդակութիւն բերին եւ կը բերեն
Հայաստանի, FAR (Fund for Armenia Relief) անուան տակ, շնորհիւ Թորգոմ
Արքեպիսկոպոսի խնամեալ ծրագիրներուն՝ պետական ճանաչումով՝ ի
պատիւ իրեն որպէս հայրենասէր հոգեւորական։
Շար. Էջ 07
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Մշակութային Արձագանգ

Աճառեանը՝ Աշակերտ Պոլսոյ Մէջ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Պոլսահայ անմահ լեզուաբան ու
բանասէր Հրաչեայ Աճառեան
գիտական աշխատութիւններէ,
բառարաններէ,
բարբառներու
քննական հատորներէ զատ,
գրած է նաեւ իր կեանքի յուշերը,
որոնց մէջ մեծ տեղ տուած է իր
դպրոցական տարիներուն: Պոլսոյ
կրթական կեանքը, իր ապրած թաղի
անցուդարձը, մանկութեան յուշերը
բացառիկ պատումով կենդանացած
են Աճառեանի ճոխ գրիչով: Շէն եւ
ցնծուն պատմող է Հրաչեայ Աճառեան:
Նրբամիտ արտայայտութիւններն ու
խորաթափանց նկարագրութիւնները
անպակաս են անոր յուշերէն:
Եթէ մեծ գիտնականը գիտական
աշխատութիւններուն մէջ ակադեմական խստաբարոյ մօտեցում
ցուցաբերած է, ապա յուշագրութեան
մէջ կը տեսնենք, որ Աճառեան
զուարթ, ազատ եւ կարօտալի նկարագրութիւններու գիրկը նետուած է՝
յիշելով իր մանկութիւնը, ընկերները,
թաղեցիները, ծնողքը եւ մանաւանդ
դպրոցը եւ ինքզինք՝ իբրեւ աշակերտ:
Իր կրթութեան ան սկսած է թաղեցի
խնամակալի տունէն, շարունակած
է Պոլսոյ հայկական դպրոցներէն
մի քանիէն ներս, որոնց մասին
մանրամասն կը գրէ իր յուշերուն մէջ:
ԺԱՄԱՆԱԿ
առաջին
անգամ
ըլլալով կը թուայնացնէ Աճառեանի յուշերէն մանաւանդ դպրոցական կեանքին վերաբերող
պատմութիւնները: Գրիգոր Շահինեանի խմբագրութեամբ արեւմտահայերէնով լոյս տեսած «Կեանքիս
յուշերէն» գիրքէն, Պէյրութ, այս
անգամ կը ներկայացնենք Արամեան
վարժարանի եւ Սամաթիայի դպրոցի
մասին գիտնականի յուշերը:
Յառաջիկային կու տանք նաեւ
Կեդրոնականի ուսումնառութեան
տարիներու անոր յուշերէն, ինչպէս
նաեւ ուսուցչական առաջին
տարիներու մասին մտերմիկ ու
հետաքրքրական պատմութիւններ։
ՎԱՐՊԵՏ ՏՈՒՏՈՒ ԵԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Հին ժամանակ սովորութիւն էր,
որ մայրերը իրենց զաւակները
յանձնէին դրացի կնոջ մը՝ աւելի
հանգիստ զբաղելու համար տան
գործերով: Առտուընէ մինչեւ իրիկուն
պզտիկները կը մնային այդ կնոջ քով,
որ «Վարպետ տուտու» կը կոչուէր:
Մեծ քոյրս՝ Հերսիլիան եւ զիս ղրկեցին
մեր տան ճիշդ դիմացը բնակող հաճի
Բրաբին (Բրաբիոն) քով: Ան գրելկարդալ չէր գիտեր, բայց անոր մեծ

աղջիկը՝ Արտեմը, գիտէր: Ան սկսաւ
քրոջս այբուբեն սորվեցնել: Քոյրս
չէր ուզեր սորվիլ: Ես, որ իրմէ չորս
տարեկան պզտիկ էի, Արտեմին
բացատրած ժամանակը այբուբենը
առանց գիրքի սորվեցայ: Քոյրս մինչեւ
մահը անուս մնաց: Ա գիրը անգամ
չէր ճանչնար:
Օր մը մայրս կը նկատէ որ հաճի
Բրաբին տունը քանդուելու վրայ է:
Իսկոյն ձայն կու տայ հօրս, որ տունը
կօշիկ կը կարէր: Հայրս տունէն դուրս
կը ցատկէ, հաճի Բրաբին տան
պատուհանը ջարդելով մեր քով կու
գայ եւ երեքս մէկ առնելով դուրս կը
թռչի: Վայրկեան մը ետք տունը կը
փլի: Հաճի Բրաբը ծունկի կու գայ
հօրս առջեւ, ոտքերը կը համբուրէ
եւ կ՚ըսէ.
-Ես քու ազատլամադ եմ:
Հաճի Բրաբի այդ տան ետեւը
պարտէզ կար եւ պարտէզէն ետք՝
երկրորդ տունը, որ յաջորդ փողոցին մէջ կը գտնուէր: Արտեմը հոն
շարունակեց մեզի դաս տալ:
Օր մը, չեմ գիտեր՝ ի՛նչ չարութեան
համար, Արտեմը սաստիկ բարկացեր
է եւ ականջս քաշեր: Այնքա՛ն ուժով,
որ ականջս պատռուեր է: Քոյրս եւ
ես սկսեր ենք լալ:
Բնականաբար, զիս հաներ են հաճի
Բրաբին քովէն եւ ուրիշ վարպետ
տուտուի մը քով դրեր: Այս բոլորէն
մէ՛կ յիշատակ միայն մնացած է
միտքիս մէջ՝ տեսարանի մը ձեւով.
կեցած եմ մեր տան բակին մէջտեղը
եւ արիւնը կը հոսի ականջէս:
Հայրս ծանօթ մը ունէր, Սուճեան
Գառնիկ անունով, որ Մեծ Սամաթիա
թաղին մէջ անձնական դպրոց մը
բացած էր՝ «Արամեան Վարժարան»:
Բարեկամութեան պատճառով, հայրս
զիս այդ դպրոցը դրաւ, երբ ես եօթ
տարեկան էի:
Կը յիշեմ առաջին օրը: Նստած էի
պատուհանին քով եւ մեծ աշակերտ
մը ինծի կը սորվեցնէր տաճկերէն
այբուբենը: Կը կարդար եւ կրկնել
կու տար. Էլիֆ, Պէ եւ այլն, մինչեւ
Լամէլիֆ, Եէ: Վերջաւորութեան ալ
կատակ մը ըրաւ.

-Հաւատա՝ պուլութ, սէն օնը՝
ունո՛ւթ: (Օդին մէջ՝ ամպեր, դուն
ասի մոռցի՛ր):
Յետոյ եղէգէ գրիչ մը տաշեց, մէջի
ծիլը ինծի տուաւ, որ ուտեմ եւ
տաճկերէն գրելը շուտ սորվիմ:
Արամեան Վարժարանին մէջ երեք
լեզու կար. հայերէն, ֆրանսերէն
եւ թրքերէն: Այդ երեք լեզուները
միաժամանակ սկսայ սորվիլ: Լեզուներէն զատ կը սորվեցնէին նաեւ
թուաբանութիւն եւ աշխարհագրութիւն: Կարծեմ ուրիշ գիտութիւն
չկար:
Երկու տարի տեւեց իմ ուսումս այդ
դպրոցին մէջ:
Գառնիկ էֆէնտին հօրս ըսաւ.
-Ես այլեւս որդւոյդ սորվեցնելու բան
չունիմ: Ա՛ռ զինք եւ տա՛ր Սամաթիայի
ազգային վարժարանը:
Այս դպրոցը մեր տան մօտ էր, բայց
հայրս զիս Արամեան ղրկած էր,
որովհետեւ Գառնիկ վարժապետը
իր բարեկամն էր: Եւ ես, եօթ տարեկան տղայ, մինակս, մէկ ձեռքով
պայուսակս բռնած, միւսով՝ ուտելիքի
սակառս, քալելով կ՚երթայի կէս ժամ
հեռու գտնուող այդ դպրոցը:
ՍԱՄԱԹԻԱՅԻ ԴՊՐՈՑԸ
Սամաթիայի ազգային վարժարանը քարաշէն հոյակապ դպրոց մըն
էր բարձունքի մը վրայ շինուած,
Մարմարա ծովուն դիմաց: 1885
թուականին, երբ ես 9 տարեկան էի,
հայրս ձեռքէս բռնած հոն տարաւ զիս:
Դպրոցը ունէր երկու յարկ. առաջինը
Ընտելարան կը կոչուէր, երկրորդը՝
Ուսումնարան: Զիս Ընտելարան
նստեցուցին: Հօրս ծանօթներէն
մէկուն զաւակը՝ Վռամշապուհ
Մանուկեան, որ կը հետեւէր ուսումիս,
մէկ օր ետք դպրոց եկաւ եւ զիս վերի
յարկ տարաւ ըսելով՝
-Այս տղան Ընտելարան նստելու չէ:
Ես չորս տարի ուսանեցայ այս
դպրոցը: Այն ատեն վերակացու էր
Յարութիւն Չաքըրեան անունով
մէկը, որ Զէյթունի ապստամբներէն
էր եւ կառավարութեան կողմէ
աքսորուած էր Պոլիս: Ձախ ձեռքը
վիրաւորուած էր, չէր բացուեր,
որովհետեւ գնդակը մէջը մնացած
էր: Աջ ձեռքին մէջ կը պահէր երկար
կոթով մուրճ մը, որով կը ծեծէր մեզ:
Յետոյ Չաքըրեանին տեղ վերակացու նշանակուեցաւ Իսրայէլ Հայկազ:
Ուսուցիչներէս կը յիշեմ քանի մը
հոգի: Պաղտիկ Ճիյէրճեանը հայերէնի
առաջին ուսուցիչս եղաւ: Միշտ
ժպտուն, գլուխը աջ ու ձախ ծռելով,
մեզի հետ անուշ-անուշ խօսելով
գրաբար կը սորվեցնէր:
Մելքոն Կիւրճեանը բարձր դասարաններու մէջ գրաբար կու տար
եւ մատենագրութիւն: Ես գրաբարը

շատ կը սիրէի եւ լաւ կը սորվէի:
Երկու անգամ առիթ ունեցայ հմտութիւնս ցոյց տալու:
Առաջին անգամ Յուդա անունին
պատճառով: Այս անունը գրուած էր
յ վերջաւորութեամբ: Ընկերներս կը
կարծէին թէ ուղղական հոլով է եւ
այդպէս կը թարգմանէին: Նախադասութիւնը իմաստ չէր ունենար:
Ես ըսի թէ ուղղականը յ-ով չի գրուիր,
թէ այս ձեւով բառը սեռական է:
Ուսուցիչը գոհ մնաց եւ ըսաւ.
-Ապրի տղան:
«Տղան» եւ ոչ՝ «տղաս», որովհետեւ
ամուսնացած չէր եւ զաւակ չունէր:
Երկրորդ դէպքը քաղաքին հայկական վարժարաններու տեսուչին՝
Կարապետ Իւթիւճեանի այցելութեան կապուած է:
Ան գրատախտակին վրայ գրել
տուաւ նախադասութիւն մը՝ «Աշակերտները տեսնելով Յիսուսը շատ
ուրախացան» եւ առաջարկեց որ
գրաբարի թարգմանենք զանազան
ձեւերով: Ես ութ կամ տաս ձեւով
թարգմանեցի: Անոնցմէ մէկը սխալ
գտաւ Իւթիւճեանը: Ես պնդեցի որ
ճիշդ է: Ուսուցիչը ըսաւ որ այդպէս
ալ կարելի է գրել: Ես դարձայ
Իւթիւճեանին եւ ըսի.
-Եթէ չէք գիտեր, ինչո՞ւ մեզ քննելու
եկեր էք:
Յակոբ Ոսկանը ֆրանսերէնի ուսուցիչ էր, ծեր, շատ բարի մարդ մը:
Յաճախ կու լար, որովհետեւ դժբախտ
հայր էր. զաւակը՝ Երուանդը, որ
քանդակագործութիւն սորված էր,
ծով ինկած ու խեղդուած էր:
Յարութիւն Թիւլեանը նշանաւոր
թուաբանագէտ էր: Կը պատմէին
թէ եւրոպացիները հիացած էին իր
հմտութեան վրայ եւ ըսած.
-Այսքան հմուտ մարդը հայ չի կրնար
ըլլալ: Եւ անունը թարգմանելով՝
Փասքալ դարձուցած էին: Միւսիւ
Փասքալը զուարճախօս էր ու բարի:
Մեզ շատ կը սիրէր: Նախատական
խօսքեր կ՚ընէր, բայց հայրական
կատակի ձեւով: «Էշէկ» կ՚ըսէր
օրինակ, այսինքն «էշ», կամ «Էտիրնէ
կաֆալը»: Էտիրնէն քաղաքի անուն
է, հայերէնով՝ Ադրիանուպոլիս, իսկ
«կաֆալը» գլուխ ունեցող. այսինքն՝
էտիրնէական գլուխ ունեցող: Այս
հայհոյանքը անիմաստ էր պարզապէս:
Գրիգոր Մարգարեանը պատմութեան
եւ աշխարհագրութեան ուսուցիչ էր:
Երկար պեխերով, բարձրահասակ
մարդ էր: Իր դասերուն կատակը եւ
զուարճախօսութիւնը անպակաս էին:
Կը պատմէին, թէ ինք եւ երգիծաբան
Պարոնեանը երբ միասին ըլլային տեղ
մը, հոն այլեւս հանդարտ մարդ չէր
մնար, խնդալէն կը ճաթէին բոլորը:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Աճառեանը՝ Աշակերտ Պոլսոյ Մէջ
Սկիզբը Էջ 04
Դաւիթ Խաչկոնցը նոր դարու
պատմութիւն կ՚աւանդէր: Շատ
կը սիրէր հնդկական կրօնը
եւ շարունակ անոր մասին կը
խօսէր սքանչացումով: Անունը
դրած էինք Թրիմուրդի, այսինքն
«Երրորդութիւն», հնդկերէնով:
Սիմոն Յակոբեանը նկարչութեան
ուսուցիչ էր եւ իւրաքանչիւր
աշակերտի թոյլ կու տար իր
կարողութեան չափով հետեւիլ
դասին: Ոմանք մատիտով հասարակ նկարներ կը գծէին, ուրիշներ
պզտիկ նկարներ քանի մը անգամ
կը մեծցնէին, կային նոյնիսկ աշակերտներ, որոնք տպածոյի համար
նմուշներ կը նկարէին:
Ես թէեւ գէշ չէի գծեր, բայց չէի սիրեր
նկարչութիւնը:
Այս պատճառով ալ խնդիր մը ունեցայ
ուսուցիչիս հետ:
Դպրոցը ունէր նկարներու մեծ
հաւաքածոյ: Անոնցմէ մէկը կ՚ընտրէինք եւ կը սկսէինք նկարել: Ուսուցիչը
անշուշտ չէր յիշեր թէ ո՛վ ինչքա՛ն
նկարած է: Ես խոշոր ողկոյզի նկար
մը առած էի եւ ամէն պահու միայն
մէկ հատիկ կը նկարէի: Շաբաթը
մէկ պահ նկարչութիւն ունէինք:
Քանի մը ամիս անցաւ եւ իմ ողկոյզս
չվերջացաւ: Վերջապէս ուսուցիչը
զգաց իմ խաբէութիւնս եւ շառաչուն
ապտակ մը հասցուց երեսիս: Ես
տուն գացի, պատմեցի դէպքը հօրս եւ
պահանջեցի, որ զիս հանէ դպրոցէն:
Հայրս հասկցաւ պատահածը եւ
ըսաւ.
- Շատ աղէկ ըրեր է. դասդ չես
պատրաստեր, քեզ ծեծեր է:

Միհրան Տէօքմէճեանը կարճահասակ մարդ էր: Մեծ ուսումի տէր
չէր, բայց շատ գեղեցիկ ձեռագիր
ունէր: Շաբաթական երկու ժամ
գեղագրութեան դաս ունէինք: Կու
գար, գրատախտակին վրայ երկու
տող կը գրէր, մենք ալ կ՚ընդօրինակէինք զանոնք: Յաճախ աշակերտի մը քովը կը նստէր եւ անոր
գրածը կը շտկէր: Նստած տեղը կը
խռմփար, կարծես քնացած ըլլար: Ես
իրմէ սորված եմ գրել կոկիկ, պարզ եւ
ընթեռնելի: Այս պատճառով ալ կրցայ
ամբողջ Արմատական Բառարանս
ընդօրինակել եւ ապակետիպով
հրատարակել:
Վահան Վարդապետ Յակոբեանը
Երուսաղէմի միաբաններէն էր եւ
կրօն կը դասաւանդէր մեզի: Օր
մը զիս ղրկեց Երուսաղէմատուն,
Գում-Գաբու թաղը, Մելքիսեդեկ
Մուրատեանի
Եկեղեցական
Պատմութիւնը գնելու: Միաբան մը
դուռը բացաւ, լսեց ըսածս, բայց
չառաւ տաս ղուրուշը, որ իրեն
կ՚երկարէի.
-Մենք այդ տեսակ գիրք չունինք եւ
առհասարակ գիրք չենք ծախեր:
Յետոյ իմացայ որ թուրք կարծած էր
զիս եւ լրտես համարած:
Օր եկաւ, 1888-ին, որ Հայոց
պատմութիւնը
արգիլուեցաւ
հայկական դպրոցներուն մէջ: Այն
ժամանակ Չոլաքեան մականունով
մէկը խորամանկ միջոցի մը դիմեց.
գիրք մը հրատարակեց, որուն
առաջին քանի մը էջերը Հայկի
եւ ուրիշ նահապետներու մասին
շատ կարճ տեղեկութիւններ կու
տային եւ յաջորդ էջերը լայնօրէն
կը պատմէին Կոստանդնուպոլսոյ

պատրիարքներուն պատմութինը:
Այսպէսով գիրքը արտօնութիւն
ստացած էր: Ուսուցիչները կ՚ընդարձակէին առաջին էջերը եւ մէկ կողմ
կը ձգէին շարունակութիւնը:
Հայրս մօտէն կը հետաքրքրուէր
դպրոցական աշխատանքովս: Ինքը
հազիւ գրել-կարդալ գիտէր, բայց
ուսումին կարեւորութիւն կու տար:
Լաւ հայերէն ալ չէր գիտեր, այդ
պատճառով հաճելի սխալներ կ՚ընէր:
Օր մը դպրոց կու գայ եւ կը հարցնէ.
-Տղաս ինչպէ՞ս է դասերուն մէջ:
-Տղադ շատ աշխատասէր է,- կը
պատասխանեն իրեն:
-Ափսո՜ս,- կ՚ըսէ հայրս,- աշխատասէր
ըլլալու տեղ աշխատող ըլար, գոհ
կ՚ըլլայի:
Ուրիշ անգամ մը կը քննէր վիճակացոյցս: Այն ատեն նիշի տեղ
բառով գնահատական կը գրէին:
Ես քանի մը հատ «քաջալաւ» ունէի
եւ «լաւագոյն», մէկ հատ ալ «լաւ»:
-Ինչո՞ւ միայն մէկ հատ լաւ ունիս,հարցուց հայրս:
-Հայրի՛կ,- ըսի,- լաւագոյնը լաւէն
բարձր է:- Լաւագոյն, այսինքն լաւի
գոյն ունեցող. ո՞վ կ՚ուզես խաբել,պատասխանեց հայրս:
Ես երկար բացատրեցի, բայց ան
չհամոզ-ւեցաւ:
Յետոյ միայն սրճարանը հարցնելով
գիտցաւ, թէ «լաւագոյն» «ամենէն
լաւ» ըսել է եւ շատ զարմացաւ:
Սամաթիայի դպրոցը եղած ատենս
լեզուներով ու մատենագրութեամբ
շատ հետաքրքրուած էի: Յոյն
նպարավաճառէ մը ուզեցի յունարէն
այբուբենը եւ բոլոր գիրերը սորվեցայ:
Այդ փոքր տարիքիս արդէն յունարէն աղուոր կը կարդայի: Հրեայ
փերեզակէ մըն ալ եբրայական
այբուբենը ուզեցի եւ եբրայերէն
կարդալ ալ սորվեցայ: Մեր դպրոցը

Տոմինկօ Հինտոյեան Պիտի Ստանձնէ Լիվըրփուլի
Ֆիլհարմոնիքին Ղեկը
Խմբավար Տոմինկօ Հինտոյեան
Սեպտեմբեր 2021-ին պիտի ստանձնէ
Լիվըրփուլի Արքունի ֆիլհարմոնիք
նուագախումբին ղեկը։ Այս մասին
կը տեղեկանանք Ֆրանսայի «Նոր
Յառաջ» թերթէն։
«Հիանալի
հաւաքական
ուժ
է
այս
նուագախումբը,
որ
կազմուած է փայլուն անհատներէ։
Խանդավառուեցայ ոչ միայն նուագախումբով, այլ նաեւ Լիվըրփուլ
քաղաքի աշխուժութեամբ եւ
երաժշտութեան ու մարզանքին
հետ անոր պատմական կապով:
Նուագախումբը արուեստի հիմնա-

կան դեսպանն է եւ մեր առաջնահերթ
մտահոգութիւններէն պիտի ըլլայ
մեր կատարած երաժշտութեան՝
մեծ ժառանգութիւնը պահպանելը,
աննախադէպ հնչիւններով հանդիսատեսը ողջունելը եւ արդիւնաւէտ
ուսումնական նախագծերով՝ նոր
սերունդներու համար ապագայ
կերտելը: Միասնաբար պիտի
կերտենք երաժշտութեան պատմութեան մէջ նոր գլուխ մը»,- կ՛ըսէ
Հինտոյեան։
Ան ներկայիս Լեհաստանի Ազգային ձայնասփիւռի սիմֆոնիք
նուագախումբի հիւր խմբավարն

է: Հինտոյեան աշխատած է
միջազգային ճանաչում ունեցող
շարք մը նուագախումբերու եւ
օփերաներու հետ, ինչպէս՝ Լոնտոնի ֆիլհարմոնիք նուագախումբին, «Մեթրոփոլիթըն» օփերային,
Վիեննայի «Սթաատեր»ին, Սեն
Փեթերսպուրկի ֆիլհարմոնիքին եւ
«Mariinsky» թատրոնին: Ան ծնած
է 1980ին, Վենեզուելայի Քարաքաս
քաղաքը, հալէպահայ մօրմէ: Ան,
իբրեւ ջութակահար սկսած է իր
երաժշտական ուսումին, զոր կատարելագործած է Ժընեւի մէջ:

մենք ֆրանսերէն կը սորվէինք, բայց
ուրիշ դպրոցներու օտար լեզուն
անգլերէն էր: Մեր դրացիին տղան
դպրոցը անգլերէն կը սորվէր: Ան
Կիրակի օրերը մեր տունը կու գար,
հետս կը նստէր դռան սեմին եւ իր
դասագիրքէն անգլերէն կը սորվեցնէր
ինծի: Գրաբարը դպրոցը կը սորվէի
արդէն եւ շատ կը սիրէի:
Օր մը որոշեցի աշխարհաբարի թարգմանել մեր բոլոր հին
պատմագիրները: Սկսայ Մովսէս
Խորենացիէն եւ 10-12 պատմիչ
թարգմանեցի:
Եկեղեցական
պատմութեան պահու մը, Վահան
Վարդապետը ըսաւ.
-Կովկասի մէջ Խորէն Ստեփանէն Խորենացին աշխարհաբարի
թարգմաներ է:
-Հրաչեան շատոնց թարգմանած է,ըսին դասընկերներս:
-Իրա՞ւ: Խորէն Ստեփանէն հազիւ
կրցեր է այդ դժուար գիրքը թարգմանել: Դուն ինչպէ՞ս ըրիր:
-Չհասկցած տեղերս մեր ուսուցիչին հարցուցի եւ կամաց-կամաց
թարգմանեցի:
Ուրիշ աշխատանքներ ալ կատարած
էի.
արեւելահայերէնով
վէպ մը սկսած էի գրել Րաֆֆիի
«Ջալալէդդին»ի ազդեցութեան
տակ, Պետրոս Դուրեանի ազդեցութեամբ ալ «Տիգրան Բ.» վերնագիրով
թատերախաղ մը գրած էի:
Ո՞ւրտեղէն ժամանակ կը գտնէի
այսքան բան գրելու: Բացատրութիւնը պարզ է. մանուկ եղած
ատենս խաղալ չէի սիրեր ես: 1889ին, երբ աւարտեցի Սամաթիայի
թաղային վարժարանը, ահագին բան
սորված էի եւ ահագին անձնական
աշխատութիւն կատարած:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Կ՚ուզեմ Դուրս Ելլել
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
«Հրա՛յր, ես կրնամ մազերդ կտրել»։
Ճիշդ է, որ կեանքս նուիրած եմ տիկնոջս՝ Արտային եւ ընտանիքիս, բայց՝
ոչ մազերս։
«Իսկ եթէ՞ ծուռիկ-մուռիկ կտրես։ Եկուր հրաժարիր այս քաջագործութենէն»,
եղաւ վերջնական որոշումս՝ Արտային այս մտայղացումին։
Քուէյթ։ Կ՚ապրիմ Մահպուլա շրջանին մէջ, որ մարտէն ի վեր շրջափակումի
մէջ է համավարակին պատճառով։ Քուէյթ նախաձեռնեց շատ խիստ
միջոցառումներու՝ «Քորոնա»-ի դէմ իր պայքարին մէջ, նոյնիսկ ամբողջութեամբ առանձնացնելով որոշ թաղամասեր։ Չեմ գիտեր՝ բա՞խտ է, թէ՞ այլ բան,
բայց ես ալ կը գտնուիմ այդ ընտրուածներուն մէջ եւ կ՛ապրիմ շրջափակումի
ենթարկուած թաղամասին մէջ՝ մինչեւ այսօր։
Պատուհանէն կը դիտեմ ծովը, բայց առանց կարենալ հասնելու անոր։ Եւ
արդէն եղաւ աւելի քան չորս ամիս, որ տունէն դուրս չեմ ելած։ Եւ եթէ ելլեմ՝
հազուագիւտ, արեւուն ջերմութիւնը վայելելու։
Կրնամ տեսնել, թէ մազերս երկարած են եւ սափրիչի պէտք ունին։ Բայց այդ
մէկը հիմա այս շրջափակումին մէջ առաջնահերթութիւն չէ։ Կը մտածեմ
ազատութեան մասին, եւ թէ ինչքան գեղեցիկ է եղեր։ Մարդիկ պատմութեան
ընթացքին եւ մինչեւ հիմա պայքարած են ազատութեան համար։ Բայց թէ
ինչպէ՛ս գործածած են այդ ձեռք բերուած ազատութիւնը, տարբեր հարց։
Բայց կայ աւելին։
Նոյնքան դժուար է եղեր մարդուն ներաշխարհին մէջ հաւասարակշռութիւնը
պահել այս դժուար օրերուն։ Բանտարկուած զգալու եւ չկարենալ դուրս ելլելու
իրականութիւնը կրնայ ճնշել վրադ։ Եւ ինչքան որ Աստուածաշունչի մարդ
եմ եւ կեանքիս հիմքը դրած եմ Աստուծոյ վրայ, բայց կը տեսնեմ, թէ նոյնքան
մարդ եմ նաեւ։ Եւ բանաստեղծին հետ կը կրկնեմ՝ «հողանիւթ շինուածք»
ունիմ։ Բայց միշտ ալ յիշելու եմ, որ Աստուած է կեանք տուողը։
Հիմա կայ կեանքի ու ապրելակերպի նոր մշակոյթ մը։ Ընդունիս կամ ոչ՝
շրջափակումի մէջ կեանքը շատ մեծ համեմատութեամբ կը շարունակուի
առցանց։ «Ընկերային հեռաւորութիւնը» այսօր մեր կեանքն է, եւ շրջափակումի
մէջէն կը փորձեմ տեսնել, թէ ինչքանով կրնայ այս նոր կենցաղը իմս ալ ըլլալ։
Լիբանանի լուրերը քաջալերական չեն։ Քուէյթ նստած դարձեալ կ՚ապրիմ
երկրիս մղձաւանջը։ Այս ո՞րքան տագնապ պիտի ապրի մեր փոքր երկիրը։
Տնտեսական այս վերջին փլուզումը չապրեցանք այս ուժգնութեամբ՝ նոյնիսկ
քաղաքացիական ամբողջ պատերազմի օրերուն։ Իսկ հիմա՞։ Այսքան ահաւոր
ցնցո՞ւմ։ Ե՞րբ պիտի գայ այդ օրը, որ ղեկավարութիւնը զգաստանայ, իսկ
կողմերը զիրար հասկնան։
Նշան Տէր Յարութիւնեանի յայտագիրին լոյս տակ ծնունդ առած զարգացումները մէկ կողմէ մտահոգիչ են, բայց միւս կողմէ՝ կը բարկացնեն։ Մեր
պատանեկան եւ երիտասարդական տարիներուն միշտ ալ մաքառեցանք
հայ-լիբանանցի այս երկու ինքնութիւններու միացումին եւ անոնց միջեւ
կապ մը գտնելու գրաւականին համար։
Այլեւս չեմ ուզեր խօսիլ այս ինքնութեան փնտռտուքին մասին։
Ինծի եւ երեւի բոլորիս յստակ է։ Եթէ հպարտ հայ եմ-ենք, բայց նոյնքան
նուիրուած Լիբանանի, որ ինծի-մեզի տուաւ հպատակութիւն եւ ինքնութիւն։
Ո՛չ գաղթականի մեր պատմութիւնը, ոչ ալ մեր հայկականութիւնը կրնայ մեզ
հեռացնել մեր լիբանանցիութենէն։ Իսկ Ցեղասպանութիւնը սակարկելի չէ։
Ցեղասպանութիւնը սրբութիւն է՝ հայուն եւ ամբողջ մարդկութեան համար։
Բայց ինչ խօսք, որ Նշանին դէմ արշաւը երեւի կը հետապնդէ քաղաքական
այլ նպատակներ։
Հայաստանի ներքաղաքական վիճակը դարձեալ խնդրայարոյց է, իսկ ասոր
վրայ կու գայ աւելնալու համավարակին ստեղծած առողջապահական բարդ
կացութիւնը։ Վարակուածներուն թիւը երբեք չի նուազիր, ինչպէս որ չեն
նուազիր պետութիւն եւ ընդիմադիր ուժերուն միջեւ տարակարծութիւնները։
Բայց այդ ե՞րբ է, որ պիտի զգաստանանք, թէ հայրենիք մը ունինք
Հայաստանով եւ Արցախով, եւ թէ անհրաժեշտ է ի գին ամէն զոհողութեան
պահել եւ պահպանել զանոնք։
Պիտի պահենք հայրենիքը, զոր ուզեցինք տեսնել անկախ, եւ պիտի պահպանենք զայն մեզ շրջապատած բոլոր երեւելի եւ աներեւոյթ փորձանքներէ։
Այս պարտինք իրականացնել բոլորս միասին՝ պետականութիւն, ընդիմադիր եւ սփիւռք։
Այս իմաստով կարիք կայ ուժերու մէկտեղումի, նոյնիսկ երբ միտքերը տարբեր
ալիքներու վրայ ըլլան։ Պատմութեան փորձառութենէն պիտի սորվինք,
սորվեցնենք եւ ապրինք՝ սրբագրելով եւ աչալրջութեամբ, հայրենիքի եւ հայ
ժողովուրդի բարօրութեան համար։

«Ազդակ» օրաթերթի կազմակերպած առցանցի լսարանները կը համախմբեն
հայկական տարբեր գաղութներէ հայեր՝ վեր առնելով համահայկական
եւ հայրենի հրատապ հարցեր։ Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեանի զեկոյցը՝
«Սփիւռքահայ հանրային կարծիքը 21-րդ դարուն» խորագիրով, եկաւ
մեզ բոլորս դարձեալ դնելու բազմատեսակ մտահոգութիւններու դէմ
յանդիման՝ հայկական եւ յատկապէս սփիւռքահայ, ուր դարձեալ պիտի
տեսնէինք, թէ մեր գոյապայքարի ճամբան դիւրին չէ։ Ըստ «հայկական
սփիւռքի հարցախոյզի» տուեալներուն, սփիւռքի ղեկավարութեան եւ
առաջնորդութեան հարցը մտահոգութիւն կը հանդիսանայ։ Ղեկավար միտքը
եւ անոր առաջնորդութիւնը, եւ երեւի այդ առաջնորդութեան նկատմամբ
արժանահաւատութիւնը կը նուազի։ Ու տակաւին կը բազմանան հայկական
կառոյցներէ եւ գործունէութիւններէ հեռու մնացած եւ մնալու ենթակայ
հայկական իրականութիւնները։ Եւ վերջապէս Միջին Արեւելքի անորոշ
եւ անապահով կացութիւնները պատճառ պիտի դառնան, որ հայկական
գաղութները աւելիով նօսրանան։
Բայց այս բոլոր մտահոգութիւնները ի՞նչ տարողութեամբ եւ ինչպէ՞ս պիտի
արժեւորուին։
Տան մէջ կալանաւորուած կը հետեւիմ նաեւ միջազգային իրավիճակներուն։
Անոնց մեծագոյններէն են իրենց գլուխը դարձեալ ցցող ցեղապաշտական
կացութիւնները։ Թէեւ Ամերիկայէն սկսաւ ատիկա, բայց համավարակի նման
տարածուեցաւ շատ մը երկիրներ։ «Սեւամորթներուն կեանքերը կարեւոր
են» կարգախօսը դարձաւ տեսլական՝ քիչ մը ամէն տեղ։ Այսօր պատմութեան
մէջ իրենց անունը կերտած անհատականութիւններ անբաղձալի տարրեր կը
նկատուին, իսկ անոնց յիշատակին կառուցուած արձանները կը խորտակուին
կամ կը վերցուին։ Ներկայ օրերու հակամարտութիւնը զարմանալի չէ
ինծի համար։ Նիւ Եորքի Աստուածաբանական համալսարանին մէջ
դոկտորական վկայականի պատրաստութեան տարիներուն դասընկերներս
մեծամասնութեամբ սեւամորթներ էին։ Հաղորդակցութիւններուս մէջէն կը
տեսնէի իրենց նեղութիւնը եւ զայրոյթը Ամերիկայի ցեղապաշտական կարգ
ու սարքին նկատմամբ։
Քուէյթի շրջափակուած վիճակէս արագ ակնարկ մը նետելով անցնող
ամիսներուն տեղի ունեցած այս բոլոր իրադարձութիւններուն վրայ՝ հայկական թէ այլ, սկսայ տեսնել աւելիով, թէ ինչքան անհրաժեշտ է ուրիշը յարգելը
եւ զայն հասկնալը։
Ուրիշը, որ ինձմէ եւ քեզմէ տարբեր է՝ լեզուական, ցեղային, մշակութային, քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական մակարդակներու վրայ։
Ուրիշը, որ նոյնքան մարդ է։ Եւ ուրիշը յարգելով եւ ընդունելով ինչքան
անհասկացողութիւններ կրնան նուազիլ։
Ուրիշը հասկնալով կարելի կ՚ըլլայ ուժերը մէկտեղել։ Եւ ուժերու մէկտեղումը
յառաջխաղացք է՝ հաւաքական մեր կեանքերուն համար։
Բայց կայ տակաւին իմ իրավիճակս՝ շրջափակուած եւ տան մէջ կալանաւորուած։
Կ՚ուզեմ դուրս ելլել։
Դուրս ելլել ի՞նչ ընելու համար։
Մազե՞րս կտրելու։
Վստահաբար շատ աւելին՝ գործ ընելու։ Այո՛, շատ գործ կայ ընելիք։
Իսկ գործը՝ հայկական, բայց նաեւ համամարդկային։
Պիտի աշխատինք, որպէսզի հայը, նաեւ աշխարհը յարգէ, ճանչնայ եւ
ընդունի ուրիշը։
Ուրիշը, որ տարբեր է, բայց արժանի է ճանչցուելու։ Ուրիշը ճանչնալով
է, որ կը ճանչնաս տարբեր միտքը։ Երբ ընդունիս տարբեր միտքեր, կը
համախմբես կարողականութիւնները։ Այս համախմբումը դրականօրէն կը
նպաստէ համերաշխ համակարգեր ստեղծելու։
Ուրիշը ճանչնալը գործ կը պահանջէ։
Գործելու համար անհրաժեշտ է որ դուրս ելլեմ։ Դուրս ելլենք՝ բոլորս։
Դուրս ելլեմ-ելլենք՝ տունէն եւ անմիջական շրջափակէն։ Բայց նաեւ քու-մեր
անձերէն եւ ինքնութիւններէն։
Կ՚ուզեմ դուրս ելլել, որպէսզի շարունակեմ մասնակցիլ գործին, որ կը ճանչնայ
ուրիշը եւ կը յարգէ զայն։ Այս գործընթացն է, որ կը կերտէ։ Կը կերտէ
կեանքեր։ Եթէ հայուն, բայց նաեւ՝ մարդուն։ Եւ այս կեանքերը կառուցելու
համար պէտք է «դուրս ելլել»։
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Տ. Թորգոմ Պատրիարք Մանուկեան...
Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր վերջին հայրապետական այցելութեամբ Նիւ Եորք ժամանեց,
երկրաշարժէն ճիշդ ամիս մը ետք յունուարին,
այս անգամ արցունքը աչքերուն, իր շուրջ
հաւաքելով համազգային բարերարներ արտասահմանի չորս ծագերէն, որոնք Ս. Վարդան
Մայր Տաճարին մէջ լսեցին Հայրապետին կոչը եւ
անմիջական կարիքները հոգացին բնակարաններ կառուցանելու, դեղորայք եւ զգեստներ
հասցնելու համար։ Առաջնորդ Սրբազանին
անմիջական աջակիցը եղաւ մեծ բարերար եւ
շինարար Գէորգ Յովնանեան որուն միջոցաւ
Ստեփանաւանի մէջ առաջին առիթով շարք մը
տուներ կառուցուեցան։ Վեհափառ Հայրապետի
ներկայութեան համազգային հանգանակութիւն
տեղի ունեցաւ։

տակաւին աւելի բարձր պատասխանատու
պաշտօն երբ Ամենայն Հայոց Հայրապետ
Վազգէն Ա կը վախճանէր 1994-ի Օգոստոս
18-ին։ Նոյն ամսու 25-ին Մայր Աթոռի Գերագոյն
Հոգեւոր Խորհուրդը նիստի կը հրաւիրէր
երիցագոյն անդամ Յուսիկ Արք. Սանթուրեան,
որուն կը մասնակցէին նաեւ թեմակալ
եպիսկոպոսներ։ Ժողովին ատենապետեցին Հայ
Եկեղեցւոյ զոյգ Պատրիարքները՝ Թորգոմ
Մանուկեան
Երուսաղէմի
եւ
Գարեգին
Գազանճեան Կ. Պոլսոյ։ Ժողովը մեծամասնութեան քուէներով Մայր Աթոռի Կաթողիկոսական Տեղապահ ընտրեց Երուսաղէմի Թորգոմ
Պատրիարքը, որ մինչեւ ապրիլ 3 վարեց զոյգ
պաշտօնները մինչեւ յաջորդ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ընտրութիւնը։ Իր տեղապահութեան շրջանին սեպտեմբեր ամսուն այցելեց
Սիւնեաց թեմ, եղէգնաձոր, Գորիս եւ Տաթեւ։

Թորգոմ Պատրիարք Երուսաղէմի

Անձն եւ Գրական Վաստակը

Սկիզբը Էջ 03

1990 թուի փետրուարի առաջին օրը յանկարծամահ կ՛ըլլար Երուսաղէմի Եղիշէ Տէրտէրեան Պատրիարքը, եւ Թորգոմ Արք. Մանուկեան
որպէս պատասխանատու միաբան ուխտին,
Երուսաղէմ կը մեկնէր Լուսարարապետ Գարեգին Արք. Գազանճեանի կողքին անմիջական
կարգադրութեանց համար։
Միաբանական Ժողովը նախ տեղապահ
կ՛ընտրէր Թորգոմ Արքեպիսկոպոսը, եւ նոյն
տարւոյ մարտ 22-ին՝ Երուսաղէմի Հայոց
Պատրիարք, զոր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Տ.Տ. Վազգէն Ա «անհուն ուրախութեամբ»
կ՛ողջունէր։ Ընտրութեան կը հետեւէր յուլիս 29
թուակիր Յորդանանի Արքայական Հրովարտակը եւ նորընտիր Թորգոմ Բ Պատրիարք Մանուկեանի գահակալութիւնը տեղի կ՛ունենար 1990
հոկտեմբեր 17-ին։

Տեղապահ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան
Թորգոմ

Պատրիարքի

պիտի

վիճակուէր

Իր աւելի քան 40 տարիներու պաշտօնավարութիւնը արտասահմանի մեծագոյն թեմէն
ներս Թորգոմ Պատրիարք իր շնորհները
դրսեւորեց որպէս երաժշտասէր եւ գրասէր
հոգեւորական, բանաստեղծ «Շէն Մահ»
ծածկանունով, երբ իր առաջին գերզգայուն
բանաստեղծութիւնը կ՛ընծայէր իր Հոգեւոր Հօր
Թորգոմ Ա Գուշակեան Պատրիարքին անոր
վախճանման վաղորդայնին՝ 1939 թուին։ Թորգոմ
Պատրիարք կարեւոր բաժին յատկացուցած է
խղճամիտ կերպով Արեւելեան թեմին Դպրաց
Դասերու Կազակերպութեան՝ անոր հիմնադիրը
ըլլալով, եւ հրատարակելով զոյգ մը ձայնագրեալ
հատորներ հայ եկեղեցւոյ շարականներուն
ճշգրիտ երգեցողութեան համար, կատարմամբ
երաժշտագէտ Վարդան Սարգսեանի։ Ան յատուկ
սէր տածած է Կոմիտաս Վարդապետի
նկատմամբ եւ հրատարակած զոյգ մը հատորներ՝ «Կոմիտասի Հանճարը», համադրելով ու
մեկնաբանելով Մեծն Կոմիտասի անկորնչելի
աւանդը։

Սահուն քայլերով, աննշմար, որպէս քնքուշ
մութի թեւ,
Մի ստուեր անցաւ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիւ
շոյելով.
Իրիկնաժամին թփերն օրօրող հովի պէս
թեթեւ
Մի ուրու անցաւ, մի գունատ աղջիկ ճերմակ
շորերով...
Արձակ դաշտերի ամայութեան մէջ նա մեղմ
շշնջաց,
Կարծես թէ սիրոյ քնքուշ խօսք ասաց նիրհող
դաշտերին.Ծաղիկների մէջ այդ անուրջ կոյսի շշուկը
մնաց,
Եւ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը
լցրին...
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

03

2020
ՅՈՒԼԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Կեդրոնական Դրամատունը 2020ին Հայաստանի Մէջ 4
Տոկոսի Տնտեսական Անկում Կը Կանխատեսէ
Կեդրոնական դրամատունը նուազեցուցած է
2020-ին Հայաստանի մէջ տնտեսական աճի
կանխատեսումը մինչեւ -4 տոկոսի։ Այս մասին

լրագրողներու հետ ունեցած հանդիպումին
ընթացքին յայտնեց Կեդրոնական դրամատան
նախագահ Մարտին Գալստեան։
«Մեկնելով աշխարհի եւ Հայաստանի երկրորդ
եռամսեակի տնտեսական խոր անկումէն,
ինչպէս նաեւ պայմանաւորուած աւելի դանդաղ
վերականգնման սպասումներով, Հայաստանի
տնտեսական աճը 2020 թուականի համար
վերանայուած է առաջին եռամսեակի 0.7 տոկոս
աճէն մինչեւ 4.0 տոկոս անկում։ Միաժամանակ,
հիմնական գործոնը, որ կը պայմանաւորի վերականգնման հեռանկարները, բնականաբար,
առողջապահական իրավիճակն է աշխարհի եւ
Հայաստանի մէջ»,- յայտնեց Մարտին Գալստեան։
Շար. Էջ 08

ՍՈՆԱ ԱԲԳԱՐԵԱՆ
(1979)
«Հորիզոն»
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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

Միջազգային Èáõñ»ñ
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Սուրիոյ Հարցով Եռակողմ Գագաթ
Սկիզբը Էջ 01
Մոսկուան, Թեհրանն ու Անգարան
ողջունած են օգոստոսին Սուրիոյ մէջ սահմանադրական խորհուրդի նիստի անցկացումը եւ
պատրաստակամութիւն յայտնած
են օգնել անոր: Միաժամանակ կոչ
ըրած են միջազգային հանրութեան
աւելցնելու Սուրիոյ տրուող օգնութիւնը, որ ուղղուած պիտի ըլլայ

ենթակառուցուածքներու վերականգմանն ու փախստականներու
վերադարձին:
Նախագահները անդրադարձած
են նաեւ Իսրայէլի կողմէ Սուրիոյ
կառոյցներու նկատմամբ օդային
հարուածին, որ կը խախտէ երկրի
ինքնիշխանութիւնն ու տարածքային
ամբողջականութիւնը եւ կ’աւելցնէ
լարուածութիւնը տարածաշրջանին
մէջ:

Կեդրոնական Դրամատունը 2020ին Հայաստանի
Մէջ 4 Տոկոսի Տնտեսական Անկում Կը Կանխատեսէ
Սկիզբը Էջ 07
Ան նկատել տուաւ, որ, թէեւ
Կեդրոնական դրամատունը նուազեցուցած է վերաֆինանսաւորման տոկոսադրոյքը՝ մինչեւ 4.5
տոկոս, կը կարծէ, թէ անհրաժեշտ
պիտի ըլլայ շարունակել վարել
խթանող դրամավարկային քաղաքականութիւն:

Ըստ Գալստեանի՝ կան միտումներ, որ
յառաջիկային տնտեսական աշխուժութեան որոշ վատթարացում տեղի
ունենայ, սակայն, պէտք չէ դէպքէն
առաջ անցնիլ:
Հայաստանի կառավարութիւնը 2020ի համար կը նախատեսէր 2 տոկոսի
անկում, իսկ Վերակառուցման եւ
զարգացման եւրոպական դրամատունը՝ 3.5 տոկոսի անկում։

Մեծն Բրիտանիոյ Դեսպանատունը
Պաշտպանութեան Նախարարութեան Տրամադրեց
Անհատական Պաշտպանիչ Միջոցներ

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Հայաստանի Հանրապետութեան
եւ Բրիտանիոյ պաշտպանական
համագործակցութեան ծրագիրներու
ծիրին մէջ, Յուլիս
1- ին, Մեծն Բրիտանիոյ դեսպանատունը Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան տրամադրեց տեղական արտադրութեան անհատական պաշտպանիչ
միջոցներ, կը հաղորդէ “Արմէնփրես”։
Ըստ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութեան՝
աջակցութիւնը տրամադրուած
է զինեալ ուժերու շարքերուն մէջ

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

«Քորոնա» ժահրի տարածման
կանխարգիլման աջակցելու նպատակով։
Յանձնման արարողութեան ներկայ էին Հայաստանի մօտ Մեծն
Բրիտանիոյ դեսպան Տէյվիտ Մորան
եւ Հայաստանի զինուած ուժերու
ռազմաբժշկական վարչութեան պետ,
գնդապետ Սահակ Օհանեան:
Դեսպանը ողջունեց «Քորոնա»
ժահրի տարածման կանխարգիլման վերաբերող համաշխարհային
ջանքերուն մէջ Հայաստանի մասնակցութիւնը եւ յոյս յայտնեց, որ նման
միջոցառումներով դեսպանութիւնը
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