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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Սիւննի Բարձրաստիճան Կրօնաւորներ Կը Զգուշացնեն Կառավարութեան 
Կազմաւորումը Յետաձգելու Միտուած Փորձերէն

Նախագահը Մասնակցած 
Է Արեւելք-Արեւմուտք 
Յարաբերութիւններու Քննարկման 
Նուիրուած Կլոր Սեղանին

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Սիւննի բարձրաստիճան կրօնաւորներու խոր-
հուրդը Չորեքշաբթի զգուշացուց հնարովի խոչ-
ընդոտներէ, որոնք միտուած էին արգելակելու կա-
ռավարութեան կազմաւորման ուղղուած վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի ջանքերը: Այս 
մասին խորհուրդը յայտնեց մուֆթի շէյխ Ապտըլ 
Լաթիֆի գլխաւորած հանդիպումէն ետք:

«Ասոնք ուղղակի փորձեր են արգելակելու վար-
չապետի պաշտօնակատարի ջանքերը եւ յետա-
ձըգելու նոր կառավարութեան կազմաւորումը»,- 
հանդիպումէն ետք շեշտեց բարձրաստիճան 
կրօնաւորներէն մէկը:  

 
Խումբ Մը Գաղթականներ Այսօր Կը 

Վերադառնան Սուրիա
Նախաձեռնութեամբ Լիբանանի Ընդհանուր 

անվտանգութեան գործակալութեան՝ այսօր խումբ 
մը գաղթականներ կը վերադառնան Սուրիա: Այս 
մասին կը հաղորդեն գործակալութենէն:

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Չորեքշաբթի հրապարակուած յայտարարութ-
եան համաձայն՝ վերադարձը մեկնարկեց առա-
ւօտեան ժամը 6ին Աքքար, Արսալ, Պուրճ Համմուտ 
եւ Մասնաա շրջաններու հաւաքակայաններէն: 
Գաղթականները պիտի հատեն Ապպուտիէ, Ալ 
Զամարանի եւ  Մասնաա շրջաններու սահմանային 
անցակէտերը:

Սիւննի Երեսփոխաններ Կը Շեշտեն, 
Որ Իրենք Պատասխանատու Չեն Նոր 
Կառավարութեան Յետաձգումին 

Երեսփոխան Ուալիտ Սուքքարիէ Չորեքշաբթի 
յստակօրէն շեշտեց, որ ինչպէս ինքը, այնպէս ալ 
այլ սիւննի երեսփոխաններ պատասխանատու չեն 
նոր կառավարութեան յետաձգումին՝ հաստատա-
պէս դիտել տալով, որ վարչապետի պաշտօնա-
կատարէն կախուած է, թէ ինչ ներկայացուցչութիւն 
ձեռք պիտի ձգեն նոր կառավարութեան մէջ:  

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան 2018 թուականի Նոյեմբեր 1ի հերթական նիստը 
ժամը 11:00ի փոխարէն կը կայանայ 10:00ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:

ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփը եւ առաջին 
տիկին Մելանիա Թրամփը այցելած են Փիթսպուրկի 
աղօթատունը, ուր անցած շաբաթավերջին տեղի 
ունեցած հրաձգութիւնը 11 մարդու կեանք խլեց: 
Թրամփը 11 մոմ վառած է զոհերու յիշատակին, կը 
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը:

Այցի ընթացքին նախագահին ուղեկցած են 
ԱՄՆի մէջ Իսրայէլի դեսպան Ռոն Տերմերը, 
նախագահի դուստր Իվանքա Թրամփը, Իվանքայի 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան երէկ մասնակցած է Պելառուսի Հանրա-
պետութեան մայրաքաղաք Մինսքի մէջ տեղի 
ունեցող Միւնխենի անվտանգութեան համաժողովի 
(Munich Security Conference) Հիմնական խումբի 
(MSC Core Group) հանդիպումին՝ Արեւելք-Արեւ-
մուտք յարաբերութիւններու քննարկման նուիրուած 
կլոր սեղանին։ Զայն բացած է Պելառուսի Հանրա-
պետութեան նախագահ Ալեքսանդր Լուքաշէնքօն, 
իսկ քննարկումները վարած է Միւնխենի անվտան-
գութեան միջազգային համաժողովի նախագահ 
Ուոլֆկանկ Իշինկերը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապե-
րու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Միւնխենի 
անվտանգութեան համաժողովի Հիմնական խում-
բը միջազգային անվտանգութեան քաղաքակա-
նութեան հարցերու քննարկման ազդեցիկ եւ 
ներկայացուցչական հարթակ է, որ հնարաւորութիւն 
կ'ընձեռէ բարձրաստիճան մասնակիցներուն քննարկել 
միջազգային անվտանգութեան քաղաքականու-
թեան կարեւորագոյն հարցեր:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Նոյեմբեր 1ին 
ելոյթով հանդէս կու գայ տարածաշրջանային 
հակամարտութիւններուն վերաբերող քննարկման, 
իսկ երէկ Հայաստանի Հանրապետութեան նախա-
գահը մասնակցած է ի պատիւ Միւնխենի անվտան-
գութեան համաժողովի Հիմնական խումբի հանդի-
պումին մասնակից պատուիրակութիւններու 
ղեկավարներուն կազմակերպուած ընդունելութեան:

Կառավարութեան Նոյեմբեր 1ի 
Հերթական Նիստը Կը Մեկնարկէ 
Ժամը 10:00ին

Թրամփը Փիթսպուրկի Աղօթատան Մէջ Յարգած Է 
Հրաձգութեան Զոհերու Յիշատակը

Միջազգային Èáõñ»ñ 

ամուսինը՝ Ժարետ Քուշները, Սպիտակ տան խոր-
հըրդականներ, ինչպէս նաեւ ֆինանսներու նախա-
րար Սթիվըն Մնուչինը:

Աղօթատուն այցելութենէ ետք Թրամփն ու իր 
ընտանիքը ուղեւորուած են հիւանդանոց, ուր նախ-
ագահը հանդիպում ունեցած է աղօթատան մէջ 
հրաձգութեան ժամանակ վիրաւորուած չորս ոստի-
կաններու հետ, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Մարթին Լութեր 

Մարթին Լութեր (գերմաներէն՝ Martin Luther, 1 
Նոյեմբեր 1483, Էյսլեպեն - 8 Փետրուար 1546, Էյսլե-
պեն), գերմանացի աստուածաբան, վանական եւ 
եկեղեցիի բարեփոխիչ: Ան հիմը դրած է բողո-

քականութեան: Յայտնի է միայն հաւատքով արդա-
րացման վարդապետութեամբ եւ յայտնութեան 
Քրիստոսակեդրոն ընկալմամբ: 

Ան առաջինն էր, որ Աստուածաշունչը լատինե-
րենէ թարգմանեց գերմաներէնի: Լութեր կը պնդէր, 
որ Սուրբ գիրքը հանրութեան գիրք է, որ պիտի 
կարդան բոլորը: 

Ըստ Մարթին Լութերի՝ հոգեւոր փրկութիւնը կա-
րելի է միայն հաւատքի միջոցով, քանի ոչ ոք կա-
թողիկէ եկեղեցիի կարիքը ունի, եւ անկախ ընկե-
րային ծագումէն ու դիրքէն՝ բոլորը անառարկելիօրէն 
պէտք է ենթարկուին Աստուծոյ: Մարդոցմէ ոչ ոք 
առաւելութիւն ունի ուրիշին բաղդատմամբ, հետե-
ւաբար բոլոր խաւերը, անոնց կարգին՝ հոգեւորա-
կանութիւնը հաւասար են: Սա իրաւահաւասարութեան 
սկզբունքի բուրժուական առաջին ձեւակերպում-
ներէն մէկն է:

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եան ընդունած է ԵԽ Վենետիկի յանձնաժողովի 
նախագահ Ճաննի Պուքիքիօն:   

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ վար-
չապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեանը ողջունելով 
հիւրը շնորհակալութիւն յայտնած է Վենետիկի 
յանձնաժողովին Հայաստանի Ընտրական օրէնս-
գիրքին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու աշխա-
տանքներուն օժանդակելու եւ համապատասխան 
խորհրդատուութիւն տրամադրելու համար: Վար-
չապետի պաշտօնակատարը նշած է, որ Ընտրական 
օրէնսգիրքի բարեփոխումները միտուած եղած են 
առաւելագոյնը ազատ, արդար եւ թափանցիկ 
ընտրական համակարգի ձեւաւորման եւ յաւելած, 
որ ՀՀ կառավարութիւնը կը կարեւորէ ԵԽ Վե-
նետիկի յանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ Ժողովրդավա-
րական հաստատութիւններու եւ մարդու իրաւունք-
ներու գրասենեակի հետ համագործակցութիւնն ու 
բարեփոխումներու իրականացման գործին մէջ 
սերտ երկխօսութիւնը: 

Ճաննի Պուքիքիօն ողջունած է Հայաստանի 
Ընտրական օրէնսգիրքին մէջ բարեփոխումներ իրա-
կանացնելու կառավարութեան նախաձեռնութիւնը 
եւ նշած, որ կը կարեւորեն անոնցմով նախատեսուած 
փոփոխութիւնները: Իր խօսքով՝ Վենետիկի յանձ-

Ճաննի Պուքիքիօն Ողջունած Է ԸՕի Բարեփոխումներ Իրականացնելու 
Կառավարութեան Նախաձեռնութիւնը. Նիկոլ Փաշինեան Ընդունած Է Վենետիկի 
Յանձնաժողովի Նախագահին
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նաժողովը դրական գնահատած է նախանշուած 
բարեփոխումները, որոնք միտուած են քուէարկու-
թեան իրաւունքի իրականացման, դիտորդներու 
իրաւունքներու պաշտպանութեան,  մամուլի հա-
սանելիութեան ընդլայնման, ընտրական գործըն-
թացի թափանցիկութեան ապահովման, ընտրա-
կեղծիքներու դէմ պայքարին, ընտրութիւններու 
առաջին փուլէն ետք կազմուող միաւորումի մասնա-
կիցներու թուաքանակի սահմանափակումներու 
վերացման եւ այլն: Վենետիկի յանձնաժողովի նա-
խագահը յոյս յայտնած է, որ ընտրական բարե-
փոխումներու գործընթացը Հայաստանի մէջ յա-
ջողութեամբ կ'իրականացուի: 

Նիկոլ Փաշինեան եւ Ճաննի Պուքիքիօն քննար-
կած են Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող քաղա-
քական գործընթացներուն վերաբերող տարբեր 
հարցեր, անդրադարձած խորհրդարանական արտա-
հերթ ընտրութիւններու կայացման:

 ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը ընդգծած 
է, որ կառավարութիւնը պիտի ընէ առաւելագոյնը՝ 
կազմակերպելու եւ իրականացնելու այնպիսի 
ընտրութիւններ, որոնց արդիւնքները կասկածներ 
չեն յարուցեր ոեւէ մէկուն մօտ: Նիկոլ Փաշինեան 
շեշտած է, որ Հայաստանը հաստատակամ կը 
յառաջանայ ժողովրդավարութեան ամրապնդման, 
արդարադատութեան համակարգի զարգացման, 
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան, քաղա-

Ազգային ժողովի նախագահ Արա Պապլոյեանը 
հանդէս եկած է յայտարարութեամբ վարչապետի 
ընտրութեան մասին: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէն-
փրես»ը, ՀՀ Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ 
հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ յայտարարութեան մէջ, մասնաւորապէս, 
ըսուած է.

«Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 
Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրա-
կան օրէնքի 140րդ յօդուածի 3րդ մասի՝ վարչապետի 
ընտրութեան հարցը կը քննարկուի Նոյեմբեր 1ին՝ 
ժամը 12:00ին, իրաւունքի ուժով գումարուող 
Ազգային ժողովի յատուկ նիստին»: 

քացիական հասարակութեան զարգացման ուղղու-
թեամբ: Կառավարութեան ղեկավարի պաշտօնա-
կատարի խօսքով՝ նշուած ուղղութիւններով 
բարեփոխումները առաջնահերթութիւն են, իսկ 
ժողովրդավարութեան զարգացումը մեր հասարա-
կութեան համար ներքին պահանջ է, համոզում եւ 
հիմնարար արժէք:  

Ճաննի Պուքիքիօն Ողջունած Է ԸՕի Բարեփոխումներ Իրականացնելու Կառավարութեան 
Նախաձեռնութիւնը. Նիկոլ Փաշինեան Ընդունած Է Վենետիկի Յանձնաժողովի Նախագահին
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկեան Բարքեր

Ամուսնութեան Տարօրինակ
Առաջարկ Մը . . .

Ամերիկայի մէջ ամուսնութեան առաջարկը մեծ 
նշանակութիւն ունի, եւ մարդիկ շատ լուրջի կ'առնեն 
այդ քայլը, որ զիրենք պիտի առաջնորդէ դէպի 
«յաւիտենական» միասնականութիւն...

«Յաւիտենական» բառը չակերտի մէջ առի, 
որովհետեւ հոս ամուսնութեանց յիսուն տոկոսը 
ամուսնալուծումով կը վերջանայ, նոյնիսկ առաջին 
տարին չաւարտած։

Ուրեմն, ամերիկացիներու մօտ տեղի ունեցած 
ամուսնական առաջարկի այդ արարողութիւնը ես 
պիտի որակէի՝ ըստ Շէյքսպիրի, բազում աղմուկ՝ 
վասն ոչինչի։

Տղամարդիկ ամուսնական այդ առաջարկը կա-
տարած են քիչ մը ամէն տեղ։ Օրինակ՝ Պէյսպոլի 
խաղացող մը, Պէյսպոլի դաշտին վրայ՝ խիսախաղի 
ընթացքին...

Ուրիշ մը՝ հելիքոբթերէն (Ուղղաթիռ) վայրէջք 
կատարելու ընթացքին, եւ այսպէս շատ են տեսակ-
ները, որոնք երբեմն արկածախնդրական ըլլալով՝ 
կը թուին բարդացնել խնդրոյ առարկայ ենթակա-
ներու կեանքը։

Մեր վերջին հերոսը, որուն ինքնութիւնը անյայտ 
է, այդ առաջարկը կատարած է Գալիֆորնիոյ նա-
հանգի տեսարժան վայրերէն՝ Ֆրեզնօ քաղաքի 
մօտակայ նշանաւոր Եուսէմիթի ազգային զբօսա-
վայրի (Yosemite National Park) ցցուն ժայռերէն 
մէկուն ծայրը (տես նկարը), որ չափէն աւելի վտան-
գաւոր է։

Իսկ այդ նկարը առած է Միշիկըն նահանգէն 
արհեստավարժ նկարիչ մը, որ պատահական կեր-
պով հոն կը գտնուէր որպէս այցելու։ Հիմա ան կը 
փորձէ այդ զոյգին ինքնութիւնը գտնել եւ հրա-
պարակել։ Բայց ինչո՞ւ, չեմ հասկնար։ Թերեւս, 
որպէսզի աւելի ժողովրդականութիւն շահի:

Նմանօրինակ դէպք մըն ալ պատահած էր Նիւ 
Եորքի Times Squareի մէջ՝ Երկրորդ Համաշխարհա-
յին Պատերազմի վերջաւորութեան, երբ նաւաստի 
մը զինուորական պարտականութիւնը աւարտած 
ըլլալով՝ ուրախութենէն, պատահականօրէն համ-
բուրած էր գեղանի աղջիկ մը։ Տարիներ շարունակ 
լրատուական միջոցներու թղթակիցներ անդադար 
աշխատեցան մինչեւ որ կարենան յայտնաբերել 
անոնց ինքնութիւնը...

Համալսարանի Աշակերտութեան Նոր 
Մրցանիշ Մը...

Այս դէպքը կը պատահի Մեսեչուսեթս նահանգի 
Լօուըլ քաղաքին մէջ։ Մեր բուն նիւթին չանցած, 

կ'ուզեմ նախաբանով մը պարզել թէ զանազան 
պատճառներով՝ մարդիկ ժամանակին չեն կրցած 
շարունակել իրենց ուսումը, ըլլայ այդ երկրորդական 
թէ համալսարանական։

Անոնցմէ շատեր ամուսնանալէ եւ զաւակներ 
ունենալէ ետք, որոշած են շարունակել իրենց 
ուսումը եւ հասնիլ իրեն երազին, ստանալով 
համալսարանական վկայական։ Հոս տեղին է 
մէջբերել Հայկական ասացուածքը, որ կ'ըսէ. 

 «Ախատանք, կամք ու կորով
 Երեք ձիրգեր են որով,
 Մարդ, երկնի վրայ թէ երկրի՝
 Անպայման կը յաջողի։»
Այդ փաղանգին կը պատկանին մեր այսօրուայ 

հերոսներէն Մէյրի Համպըլն ու իր դուստրը՝ 
Տէյրտրը Հաչինսընը։ Մէյրի ծնած է Իռլանտա եւ 15 
տարեկանին դպրոցը կիսաւարտ թողելով՝ 
աշխատանքի սկսած է, իր ընտանիքի նպարատան 
մէջ։ Ան երկու ամուսիններ կորսնցնելով՝ ամուսան-
ցած է երրորդ անգամ եւ մեծցուցած երեք զաւակներ։

Մէյրիի դուստրը՝ Տէյրտրը, ծնած է Իռլանտա եւ 
հիւանդութեան պատճառաւ կէս թողած է իր ուսումը 
եւ փոխադրուած Անգլիա։ Մայր ու աղջիկ երկրորդ 
անգամ փոխադրուելով՝ 2001-էն սկսեալ հաստատ-
ւած են Միացեալ Նահանգներու Մեսեչուսեթս 
նահանգի Լօուըլ քաղաքը։

Մէյրի եւ իր դուստրը՝ Տէյրտրը, վերջապէս 
աւարտելով երկրորդական վարժարան, անցեալ 
աշնան ընդունուած են Լօուըլ քաղաքի նահանգային 
համալսարանը, ուր իր ուսումը պիտի շարունակէ 
նաեւ Տէյրտրի դուստրը՝ Ճորճինա։ 

Ուրեմն, երեք սերունդի պատկանող՝ մեծ մայր, 
մայր ու թոռնիկ (տես նկարը), ուսում պիտի ստա-
նան միեւնոյն ժամանակ այդ համալսարանին մէջ։ 
Եթէ սա աշակերտական եզակի մրցանիշ չէ, հապա 
ի՞նչ է: Ինծի կը մնայ անոնց մաղթել յաջողութիւն եւ 
ըսել՝ «Պատիւս, արժանաւորաց . . .»: 

Միջազգային Èáõñ»ñ 

Եւրամիութիւնը Կը Հետեւի Իրանի Եւ Դանիայի Դիւանագիտական Հակամարտութեան
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Եւրամիութիւնը ուշադիր կը հետեւի Իրանի եւ 
Դանիայի դիւանագիտական հակամարտութեան՝ 
կապուած ենթադրեալ յարձակումի հետ, որ 
Դանիայի տարածքին փորձած են կազմակերպել 
իրանական յատուկ ծառայութիւնները: Այդ մասին, 
ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, յայտնած է 
ԵՄի արտաքին քաղաքական ծառայութեան ներ-
կայացուցիչը:

«Մենք ուշադիր կը հետեւինք իրադարձութիւն-
ներուն եւ կապի մէջ ենք Դանիայի իշխանութիւն-
ներուն հետ յաւելեալ տեղեկութիւն ստանալու հա-
մար»,- ըսած է ան:

Ինտոնեզիայի զինուած ուժերու ղեկավար Հա-
տի Թիաճանթօն Հոկտեմբեր 31ին յայտարարած է, 
որ ամենայն հաւանականութեամբ յայտնաբերուած 
է երկրի ափերուն մօտ կործանուած ինքնաթիռի 
հիմնակմախքի տեղադրութիւնը: Այդ մասին, ինչ-
պէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, գրած է աւստրա-
լական «The Mercury» թերթը:

Իր խօսքով՝ օդանաւի բեկորի հաւանական 
տեղադրութիւնը որոշուած է Ճաւայի ծովուն մէջ 
շարունակուող որոնողափրկարարական աշխա-

Հոկտեմբեր 30ին Դանիայի անվտանգութեան 
ոստիկանութիւնը յայտարարած էր, որ Իրանի 
հետախուզութեան կը կասկածի Իսլամական Հան-
րապետութեան մէջ գործող «Ահվազի ազատա-
գըրման համար պայքարի արաբական շարժում» 
անջատողական խմբաւորման առաջնորդի վրայ 
յարձակում կազմակերպելու մէջ: Այդ կապակ-
ցութեամբ Հոկտեմբեր 21ին Նորվեկիայի ծագումով 
իրանցի քաղաքացի բերման ենթարկուած է Շուէտի 
Կէօթեպորկ քաղաքին մէջ: Դանիայի արտաքին 
գործոց նախարար Անտերս Սամուէլսենը հանդի-
պումի կանչած է Քոբենհակենի մէջ Իրանի դեսպան 
Մորթեզ Մորատիանը եւ բացատրութիւն պահան-

տանքներու ընթացքին: «Մենք համոզուած ենք, որ 
գտած ենք JT610-ի հիմնակմախքի մէկ մասը»,- 
յայտարարած է Թիաճանթօն տեղական հեռուս-
տաալիքի եթերի ժամանակ: Աւելի կանուխ, գտնուած 
են ինքնաթիռի բեկորներ եւ ուղեւորներու մարմին-
ներ, սակայն հիմնակմախքը եւ ինքնաթիռի գրան-
ցասարքերը առայժմ չեն յայտնաբերուած:

«Jakarta Post» թերթը Հոկտեմբեր 31ին յայտնած 
է, որ Boeing ընկերութեան եւ ԱՄՆի կառավարու-
թեան ներկայացուցիչները կը ժամանեն Ինտո-

ջած թագաւորութեան տարածքին իրանական հե-
տախուզութեան անօրինական գործունէութեան 
վերաբերեալ տեղեկութեան կապակցութեամբ:

Աւելի ուշ Իրանի արտաքին քաքական գերա-
տեսչութիւնը մերժած է խմբաւորման առաջնորդի 
վրայ յարձակում նախապատրաստելու վերաբերեալ 
Դանիայի անվտանգութեան ոստիկանութեան 
մեղադրանքը: Բացի այդ՝ Դանիայի ԱԳ նախարարը 
մամուլի ասուլիսի ժամանակ յայտարարած է, որ 
երկրի ԱԳ նախարարութիւնը ետ կը կանչէ Իրանի 
մէջ իր դեպանը: Քոբենհակենը նաեւ պիտի ձգտի, 
որ Եւրամիութիւնը նոր պատժամիջոցներ սահմանէ 
Թեհրանի դէմ, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»ը:

նեզիա, որպէսզի միանան Boeing 737 ինքնաթիռի 
աղէտի հետաքննութեան, հաղորդած է «ՌԻԱ 
Նովոսթի»ն:

Ինտոնեզիայի Իշխանութիւնները Յայտարարած Են, Որ Գտնուած Է Կործանուած Ինքնաթիռի Հիմնակմախքը
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Եգիպտահայ Գիտնական 
Տիրան Աբելեան Արժանացած 
Է «Նորարար-2018» 
Հեղինակաւոր Մրցանակին

Նշանաւոր 
ՀայերՎարդարանի Օրհնութիւն Եւ Հաւաքական Աղօթք 

Մեսրոպեանի Մէջ

19 Հոկտեմբեր 2018ին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպ-
եան բարձրագոյն վարժարանի աշակերտներ 
միացան աշխարհի չորս ծագերուն սփռուած իրենց 
մէկ միլիոն հասակակիցներուն՝ աղօթելու համար 
Տիրամօր Վարդարանը: 

Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ կայացած հաւաքին, 
Մեսրոպեանի հոգեւոր տեսուչ Տէր Ռաֆֆի քհնյ.  
Յովհաննէսեան կատարեց Վարդարաններու օրհ-
նութիւն եւ բացատրեց զայն աղօթելու կերպը. 
հաւաքին մասնակցող Գ.-Զ. դասարաններու մօտ 
200 աշակերտներէն իւրաքանչիւրը  ստացաւ իր 

Վարդարանը: Անոնք խմբովին կատարեցին աւե-
տարանական այս աղօթքը, որ կը ներկայացնէ 
Սուրբ Կոյսի կեանքին դրուագները Յիսուսին հետ:

Տէր Ռաֆֆի քահանան աշակերտներուն բա-
ցատրեց Վարդարանը աղօթելու կերպը, անոր 
իմաստն ու խորհուրդները, ինչպէս նաեւ անոր 
նշանակութիւնը` հաւատացեալ քրիստոնեայի կեան-
քին մէջ: Ան ըսաւ, որ մշտապէս աղօթելով քրիստոն-
եայ մարդը ի վիճակի կը դառնայ  խորանալու 
Վարդարանի իւրաքանչիւր խորհուրդին մէջ` հե-
տըզհետէ աճող երկիւղածութեամբ եւ ակնածանքով: 
Քահանայ հայրը դիտել տուաւ, որ Վարդարանը 
հզօր աղօթք մըն է, որուն ընդմէջէն կը հաղորդուինք 

Եգիպտահայ, Ամերիկա բնակող  ճանչցուած 
գիտնական, արհեստագիտական գիտութիւններու 
փրոֆէսոր Տիրան Աբելեան արժանացած է հեղի-
նակաւոր «Նորարար-2018» գիտական մրցանակին, 
որ կը շնորհուի աշխարհի մէջ ճանաչում ունեցող 
Worcester Polytechnic Institute (ԱՄՆ Մասաչուսեթս 
նահանգ) կողմէ:

«Մետաղագործութեան եւ վերամշակման ոլոր-
տին մէջ յայտնի Տիրան Ափելեան Worcester 
Polytechnic Institute ճարտարագիտական բաժան-
մունքի առաջին ներկայացուցիչն է, որուն կը շնորհուի 
նման մրցանակ: Պաշտօնական մրցանակաբաշ-
խութիւնը տեղի պիտի ունենայ Նոյեմբեր 1ին»,- 
«Հայերն այսօր»ի փոխանցմամբ նշուած է ամերիկեան 
համալսարանի տարածած հաղորդագրութեան մէջ:

Աւելցնենք, որ Տիրան Ափելեան ծնած է 1945ին 
Եգիպտոս հայկական ընտանիքի մէջ: Ճարտարա-
գիտական մեքենագիտութեան ոլորտին մէջ իր 
գիտական գործունէութիւնը սկսած է ԱՄՆի մէջ: 
Ափելեանը կը հանդիսանայ աւելի քան 700 
գիտական յօդուածի եւ 11 մենագրութեան հեղինակ: 
Իր գիտական ձեռքբերումներուն համար արժանա-
ցած է բազմաթիւ պարգեւներու ԱՄՆի եւ աշխարհի 
տարբեր երկիրներու մէջ: 2008 թուականէն Տիրան 
Ափելեան կը համարուի Հայաստանի գիտութիւն-
ներու ազգային ակադեմիայի արտասահմանեան  
անդամ:

Պոլսոյ մէջ գործող համշէնական «Հատիկ» միու-
թեան նախաձեռնութեամբ՝ Համշէնի հայկական 
բարբառը ուսուցանող դասընթացքներ պիտի 
տրուին, այս մասին կը տեղեկացնէ Bianet.orgը:

Յայտնի է, որ միութեան անդամներուն ու Համ-
շէնի բարբառը սորվիլ ուզող բոլոր անձերուն այս-
տեղ համշէնահայերէն կը դասաւանդեն համշէնցի 
մտաւորականներ Մահիր Օզքանն ու Շաբան Ալ-
թայը:

Նշենք, որ դեռ անցեալ տարուընէ «Հատիկ» 
միութեան շէնքին մէջ սկսած էին համշէնական 
պարերու ուսուցման դասընթացներ, որոնք կը 
շարունակուին մինչ օրս:

«Իրականութեան մէջ դասընթացքը մեզի բոլորս 

Լիբանանահայ Դպրոց

Տիրոջ` հաւատքի մեր ամբողջ ճանապարհոր-
դութեան  ընթացքին: Ան խորհուրդ տուաւ աղօթել 
Վարդարանը` ինչպէս անհատապէս, նոյնպէս եւ 
հաւաքաբար, յատկապէս ընտանիքներուն մէջ: 

Պոլսոյ Մէջ Մեկնարկած Է Համշէնի Հայերէնի Բարբառը 
Ուսուցանող Դասընթացքներ

Մշակութային Արձագանգ

միաւորելու միջոց է: Նպատակը միայն լեզուն 
սորվիլն ու համշէնական մշակոյթը հասկնալը չէ, 
բուն նպատակը աւելի շատ մեր հայրենի մշակոյթին 
ու համշէնականութեան շուրջ կեդրոնանալն է: Մեր 
դռները բաց են բոլոր անոնց դիմաց, որոնց սիրտը 
կը տրոփէ Համշէնի համար»,- ըսած է միութեան 
անդամներէն Նեշենուր Ալթունքայա:
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– Աճառեան Սոֆիա, «Իմ յուշերը Աճառեանի 
մասին», «Ասողիկ» հրատարակչութիւն, Երեւան, 
2018, 286 էջ (14,8 x 20,6 սմ.) (մեծանուն եւ երախ-
տաշատ հայագէտի տիկնոջ յուշերը իրենց հա-
մատեղ կեանքէն, լուսանկարներ): «Հրատարակ-
չական ծախսերը հոգացել են Հ. Հ. Գ. Ա. Ա. Հ. 
Աճառեանի անուան լեզուի ինստիտուտը եւ բանա-
սիրական գիտութիւնների դոկտոր Ամալիա Խա-
չատրեանը»:

– Աճեմեան Գէորգ, «Ամբողջական երկեր», Դ. եւ 
Ե. հատոր, գլխաւոր խմբագիր` Սուրէն Դանիէլեան, 
պատասխանատու խմբագիր` Քնարիկ Աբրահամ-
եան, Դ. հատորի յառաջաբանի հեղինակներ Սու-
րէն Դանիէլեան եւ Քնարիկ Աբրահամեան, «Սփիւռք» 
գիտա-ուսումնական կենտրոն, «Զանգակ» հրա-
տարակչութիւն, Երեւան, 2018, 568 + 424 էջ (16,5 x 
23,7 սմ.) (Դ. հատորի խորագիր` «Քննադատական 
երկեր»` գրաքննադատութիւն, գրական նիւթերու 
մասին հարցազրոյցներ եւ նամակներ, Ե. հատորի 
խորագիր` «Հրապարակագրական երկեր»` Հայ 
Դատի եւ ազգային ազատագրական պայքարի 
մասին յօդուածներ` լոյս տեսած մասնաւորապէս 
«Սփիւռք» պարբերականին մէջ. երկու հատոր-
ներուն մէջ` անուանացանկեր, ծանօթագրութիւն-
ներ): Հատորները տպագրութեան երաշխաւորած է 
Խաչատուր Աբովեանի անուան Հայկական պետա-
կան մանկավարժական համալսարանի բանասի-
րութեան բաժանմունքի խորհուրդը:

– Աւագեան Արծրուն (կազմող, նախաբանի եւ 
յօդուածներու հեղինակ), «Վահան Թէքէեան. Ազնուա-
կան քերթողը», խմբագիր` Վազգէն Գաբրիէլեան, 
Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակ-
չութիւն, Երեւան, 2018, 215 էջ: Հրատարակութեան 
հովանաւորն է Լոս Անճելոսի «Նոր օր» շաբաթաթեր-
թը: Գիրքը նուիրուած է Վ. Թէքէեանի ծննդեան 
140-ամեակին:

– Աւշարեան Ռուբէն, «Արձանագրութիւններ – 
Լիբանանի խորհրդարաններու հայ երեսփոխան-
ները», Ա. հատոր` 1922-1972, Բ. հատոր` 1972-2017, 
Հայկազեան համալսարանի հրատարակչութիւն, 
Պէյրութ, 2017, 653 + 679 էջ (17,4 x 24,6 սմ.) (հան-
րագիտարանային բնոյթի կոթողային աշխատու-
թիւն Լիբանանի հայազգի երեսփոխաններու մա-
սին, կենսագրութիւններ, ընտրապայքար, 
գործունէութիւն, խորհրդարանին մէջ ելոյթներ, 
փաստաթուղթեր, լուսանկարներ, օգտագործուած 
գրականութեան ցանկ, յատուկ անուններու եւ եզ-
րերու ցանկեր) (շարադրանքը` անգլերէն, ելոյթ-
ները` արաբերէն):

– Բանեան Գառնիկ, «Հայ որբի մը յուշերը 1914-
1920», հայերէնէ թարգմանեցին Շանթ Մարճանեան 
եւ Ժան-Միշել Պիլեմճեան, ներածական խօսք` 
Յարութիւն-Ռեմոն Գէորգեանի, «Հեմիսֆեր» հրա-
տարակչութիւն, Ֆրանսա, օգոստոս 2018, 307 էջ 
(ֆրանսերէն):

– Գարայեան Սարգիս Ե., «Հայերը Օսմանեան 
Թուրքիոյ մէջ, 1914 – Աշխարհագրական եւ ժողո-
վըրդագրական տեղեկագիրք», ներածութիւնը` 
Գարլա Կարապետեանի, «Կոմիտաս» հիմնարկի 
հրատարակութիւն, 2018, 674 էջ (4000-է աւելի 
հայաբնակ վայրերու հին եւ նոր անուններն ու 
աշխարհագրական դիրքը, անոնց բնակչութեան 
ընդհանուր թիւը, հայ բնակիչներուն քանակը եւ 
այլն, քարտէսներ, լուսանկարներ, օգտագործուած 

Մշակութային Արձագանգ
Նոր հրատարակութիւններ

Պատրաստեց` ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

աղբիւրներու ցանկ, գիւղերու անուանացանկ) 
(անգլերէն):

– Էքինճեան Յովհաննէս Կ., «Ֆրանսայի կողմէ 
հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը – Երկար 
ճամբու մը ոլորանները», «լ’Հարմաթան» հրատա-
րակչութիւն, Փարիզ, մարտ 2018, 222 էջ (15,5 x 24 
սմ.) (Ֆրանսայի կողմէ հայոց ցեղասպանութեան 
ճանաչման հոլովոյթը 1918-ի վերջէն մինչեւ 2001-
ին Ֆրանսայի Ազգային ժողովին կողմէ անոր 
«ճանաչումը») (ֆրանսերէն):

– «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», ԼԸ. 
հատոր, պատասխանատու խմբագիր` Անդրանիկ 
Տագեսեան, Հայկազեան համալսարանի հրատա-
րակչութիւն, Պէյրութ, 2018, 852 էջ:

– Ղորղանեան Ստեփան, «Կարսի մարզը 
Հայաստանի Հանրապետութեան կազմում (1919 
ապրիլ – 1920 հոկտեմբեր) – Կարսի նահանգապետ 
Ստեփան Ղորղանեանի յուշերը», աշխատասիրու-
թեամբ` Վլատիմիր Յարութիւնեանի, հեղինակային 
հրատարակութիւն, Երեւան, 2018, 643 էջ (Կարսի 
նահանգապետի յուշերը նահանգի 1919-ի ապրիլ – 
1920-ի հոկտեմբեր ժամանակահատուածի կեանքի, 
30 հոկտեմբեր 1920-ին Կարսի խայտառակ անկ-
ման եւ Աղեքսանդրապոլի պայմանագիրի բանակ-
ցութիւններուն մասին, լուսանկարներ): «Գրքի 
հրատարակութիւնն իրականացուել է «Սամուէլ 
Սարուխանեան» հիմնադրամի միջոցներով»:

– Ճէպէճեան Հրայր, «Սփիւռքահայ կեանքեր 
ինչպէս որ տեսայ», խմբագրեց եւ համադրեց 
Արտա Ճէպէճեան, Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատուն, Պէյրութ, 2018, 552 էջ (16,5 x 
23,5 սմ.) (աշխարհի երկիրներով հեղինակին 
ուղեւորութիւններու ընթացքին հայոց հետ հանդի-
պումներու նկարագրութիւններ ու տպաւորութիւն-
ներ, լուսանկարներ): Հեղինակը հրատարակութիւնը 
նուիրած է կնոջը` Արտային եւ զաւակներուն` 
Վահէին եւ Ալիքին:

 – Մովսիսեան Արտակ, «Արարատ-Ուրարտու 
թագաւորութիւնը», Երեւան, 2018 (եռալեզու` հա-
յերէն, ռուսերէն եւ անգլերէն ալպոմ, գունաւոր 
բազմաթիւ լուսանկարներ եւ քարտէսներ, կցուած է 
թրքերէն տեսախտասալիկ Արարատեան թագաւո-

րութեան պատմութեան մասին):
– Յարութիւնեան Վլատիմիր, «Առաջին Հանրա-

պետութիւն – Կարսի վերջնախաղը», հեղինակային 
հրատարակութիւն, Երեւան, 2018, 180 էջ (30 
հոկտեմբեր 1920-ին Կարսի խայտառակ անկման 
մասին փաստեր եւ վերլուծումներ):

– Նալպանտեան Յովսէփ (աշխատասիրեց), 
«Միջազգային պատմութիւն – Ժամանակագրութիւն 
(1789-2015)», «Էտիթ փրինթ» հրատարակչութեան 
տպարան, Երեւան, 2018, 720 էջ (21 x 27,9 սմ.) 
(համաշխարհային ու հայոց պատմութեան վերջին 
220-230 տարիներու կարեւոր անցքերը` մէկ կամ 
քանի մը տողով, քիչ յայտնի փաստեր, համառօ-
տագրութեանց, օգտագործուած աղբիւրներու եւ 
անձնանուններու ցանկեր):

– Պապոյեան Գէորգ, «Այնթապի հերոսական 
պատերազմը», հայերէնէ թարգմանիչ եւ յառաջա-
բանի հեղինակ` Իւմիթ Քուրթ, «Կոմիտաս» հիմնար-
կի հրատարակութիւն, Լոնտոն, 2018, 284 էջ (15,5 
x 22,9 սմ.) (Այնթապի հայութեան 1920-1921-ի 
ինքնապաշտպանութեան ականատեսի վկայու-
թիւն) (անգլերէն):

– Սիմոնեան Հրաչիկ, «Հայկական հարցը եւ 
ռուսաստանեան դիւանագիտութիւնը առաջին հա-
մաշխարհային պատերազմի նախօրէին», Ռուսիոյ 
գիտութիւններու կաճառի հարաւային գիտական 
կեդրոնի հրատարակչութիւն, Տոնի Ռոսթով – 
Ռուսիա, 2018, 464 էջ (17,2 x 24,7 սմ.) (օգտագոր-
ծըւած աղբիւրներու ցանկ) (ռուսերէն):

– «Սփիւռք եւ ինքնութիւն», խմբագիր` Շահան 
Գանտահարեան, հրատարակութիւն «Խաչիկ Պա-
պիկեան հրատարակչական հիմնադրամ»ի թիւ 12, 
տպարան Կաթողիկոսութեան հայոց Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ, Անթիլիաս, 2018 (17 յուլիս 2018-ին Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կազմակերպած 
նոյնանուն գիտաժողովին 24 զեկուցումները):

– Քուրթ Իւմիթ, «Անթէպ 1915 – Ցեղասպանութիւն 
եւ իրականացնողներ», խմբագիր` Մերվէ Էօզթիւրք, 
«Իլեթիշիմ» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, սեպտ-
եմբեր 2018, 215 էջ (հինգ յաւելուածներ, օգտա-
գործուած աղբիւրներու եւ յատուկ անուններու 
ցանկեր) (թրքերէն):
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²ÝÇñ³õÁ ³Ûëå¿ë Ù¿Ï ³ÙÇë ß³ñáõÝ³°Ï, 
Ýá°ÛÝ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó, ÙÇÝã»õ áñ Çñ 
³Ýáõ³Ý ïûÝÁ, ½ÇÝù å³ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½áÛ· 
ÙÁ Ï³ñÙÇñ Ùáõ×³Ï Ýáõ¿ñ µ»ñÇÝ Çñ»Ý, áñ Çñ 
Ï»³ÝùÇÝ ï»õáÕáõÃ»³Ý µáåÇ°Ï ³åñ³Í ¿ñ: 
Ð³ë³Ý ³éÝ»Éáí ³Ûë Ùáõ×³ÏÝ»ñÁ, Ñ³Ùµáõñ»ó, 
·ÉËáõÝ ¹ñ³õ »õ å³ï¿Ý Ï³Ë»ó...»õ ³°Û¹ »Õ³õ, 
Ýá°ÛÝ ·Çß»ñ Ð³ë³ÝÁ ÑÇõ³Ý¹³ó³¯õ... ³éïáõÝ 
ë³ï³ÏÁ Ñ³Ý»óÇÝ...×³Ù÷»óÇÝ ½ÇÝù ¿ß»ñáõÝ 
³ñù³ÛáõÃÇõÝÁ, ³½³ï»Éáí Ù»½ ³°Û¹ ·³½³ÝÇÝ 
½áõÉáõÙ¿°Ý: Ê³É³ý »õ Ø³õáõß ³õ»ÉÇ µ³ñÇ ¿ÇÝ. 
Û»ï³·³ÛÇÝ Ù»ñ ë»Ý»³ÏÇÝ »ññáñ¹ ÁÝï³ÝÇùÁ 
»ÕáÕ Ú³Ïáµ ³Õ³ Ü³··³ß»³ÝÇÝ ³ÕçÏ³Ýª 
Ð³ÛÏáõÑÇÇÝ Ñ»ï Ø³õáõß ³ÙáõëÝ³ó³õ: ÐûñÁ 
ÛûÅ³ñáõÃ»³Ùµ, ³Ýáñ ¹ñ³Ù ³É í×³ñ»Éáí:

Ú³Ïáµ ³Õ³Ý ¹³éÝ³Éáí ÇÝÍÇ Áë³õ. §ïÕ³ë, 
Ù»Õù »ë, ³Ûë ÷áùñÇÏ ùáÛñ¹ ³ÝûÃÇ, ³ÝËÝ³Ù, 
Ãßáõ³é, åÇïÇ Ù»éÝÇ... Ø³õáõßÇÝ ùáÛñÁ Ï'áõ½¿ 
áñ Çñ»Ý ½³õ³Ï ÁÝ¿, ·áÝ¿ ³ÝáÝó ùáí Ï'³åñÇ... 
¹áõÝ ³É ÙÇÝ³Ï¹ ÏñÝ³ë ³åñÇÉ...ù³ÝÇ áñ Ñ³Ûñ¹ 
ß³ï å³ñïù áõÝÇ ï³ÝïÇñáçÁª ³Û¹å¿ëáí 
³½³ï³Í Ï'ÁÉÉ³ë¦: Øï³Í»óÇ áñ Ú³Ïáµ ³Õ³Ý 
Çñ³õáõÝù áõÝÇ, ·áÝ¿ Ë»Õ×Á Ïáõßï Ñ³ó ÙÁ 
Ï'áõï¿: ÚûÅ³ñ»ó³Û »õ ïáõÇ° ³ÝáÝó...»õ ³Û¹ ÇÙ 
í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ï»ëÝ»Éë »Õ³õ [ùáÛñë]: ²ÝáÝù 
º÷ñ³ïÇÝ íñ³Û ÏÕ½Ç ÙÁ áõÝ¿ÇÝ... áõñ ë»Ë áõ 
ÓÙ»ñáõÏ ÏÁ ó³Ý¿ÇÝ... ÝáÛÝ ûñÁ [½ÇÝù] ï³ñÇÝ 
ÏÕ½Ç »õ »ë ÙÝ³óÇ ³ÝïáõÝ, ÷áÕáóÁ, µáÉáñáíÇÝ 
áñµ:

Ü»ïáõ³Í ¿Ç ÷áÕá°ó... á°ã ³ÝÏáÕÇÝ, á°ã Ñ³-
·áõëï, µ³óÇ Ï³ñÙÇñ ß³åÇÏ áõ í³ñïÇù¿Ý, 
Ù»é³Í ¿ÇÝ Ý»ñëÇ¹Çë ËÇÕ× Ï³Ù ·áõÃ Áëáõ³Í 
³é³ùÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ »°ë ï³Ï³õÇÝ ÏÁ Û³Ù»-
Ý³ÛÇ... ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ... å³Ûù³ñÇ¯É... ÏáõÅÁ 
É»óáõó³Í Ï'ÇçÝ»Ù ßáõÏ³Û, ³ÝóÝ»Éáí Ñ³ó³·áñ-
ÍÇÝ ÷áõéÇÝ ³éç»õ¿¯Ý... áõñ å³¯Ñ ÙÁ Ï»ó³Í, 
³°Û¹ ÷³ÛÉáÕ, ²ëïáõ³Í³ïáõñ Ñ³ó»ñáõÝ áõÕ-
Õ³Í Ñ³Û»³°óùë, ÏÁ ¹³éÝ³ÛÇ...¹¿åÇ »ñÏÇ¯Ýù... 
»õ Ï'³Õ»ñë¿Ç¯...ª §î¿ñ ²ëïáõ³Í, ³ñ¹»ûù û°ñ 
ÙÁ åÇïÇ Ïßï³Ý³±Ù ë³° Ï»Ýë³ïáõ Ñ³ó»-
ñ¿Ý¦...: ²¯Ë å³ï³é ÙÁ ³Û¹ Ñ³ó»ñ¿Ý Ó»éùë 
³ÝóÝ¿ñ »õ »ë É³÷¿Ç¯... µ³Ûó ³÷ëá¯ë: Ð³ó»ñÁ 
Çñ»Ýó ï»Õ¿Ý ã¿ÇÝ ß³ñÅ»ñ ¹¿åÇ ÇÝÓ:

1916Ç ³Ù³éÝ »Ýù... ä»ÝáÝ ³ÝáõÝáí, ÇÝÓÙ¿ 
³õ»ÉÇ ï³ñ»ó ÁÝÏ»ñ ÙÁ ï»ë³õ ³Ûë ËÕ×³ÉÇ 
íÇ×³Ïë, Áë³õ ÇÝÍÇ. §èáå»ñÃ, ¹áõÝ ³Ûëå¿ë 
åÇïÇ Ù»éÝÇ¯ë...»Ïáõ°ñ ù»½Ç ï³ÝÇÙ ÇÙ ³ßË³-
ï³Í å³ñï¿½Çë ùáíÇ å³ñï¿½Á, ÑáÝ ÙÝ³°, 
³ßË³ï¿°, ·áÝ¿ Ñ³ó ÙÁ Ï'áõï»ë Ï'³åñÇë¦: ºë 
ÛûÅ³ñ»ó³Û: ¶³óÇÝù ÙÇ³ëÇÝ ³°Û¹ ³ÝÇÍ»³°É, 
³ÝËÇÕ× å³ñïÇ½å³ÝÇÝ ùáíÁ, áñáõÝ ³ÝáõÝÁ 
²ÉÇ ü³ñ³ë ¿ñ, ×Çßï º÷ñ³ïÇÝ »½»ñùÁ »ÕáÕ 
å³ñï¿½Á Çñ»ÝÝ ¿ñ: ¼Çë ³Ýáñ Û³ÝÓÝ»ó...»õ »ë 
ëÏë³Û ³ßË³ïÇÉ: ¶áñÍë ¿ñ ³é³õûï¿Ý ÙÇÝã»õ 
ÇñÇÏáõÝ Ý³áõñ³ÛÇÝ[19] ÉÍáõ³Í çáñÇÇÝ Ñ»ï»õÇÉ 
»õ ùß»É, ³é³Ýó ½³ñÝ»Éáõ çáñÇÇÝ, »õ »ñµ 
ÇñÇÏáõÝ Ï'ÁÉÉ³ñ... Áëï Çñ»Ýó ëáíáñáõÃ»³Ý, 
³Ûñ Ù³ñ¹ÇÏÁ Ý³Ëª Ï'ÁÝÃñ»Ý, ³å³ª ÏÇÝ»ñÁ: 
ºë ³É ß³°Ý å¿ë, Ñ»éáõÝ Ï»ó³Í, ÏÁ ëå³ë¿Ç áñ 
·áÝ¿ áëÏáñ ÙÁ, Ï³Ù ³õ»Éóáõù µ³Ý ÙÁ ÇÝÍÇ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Ý»ï»Ý...: ê³° ³É Áë»Ù áñ, µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë 
ÇÝÍÇ ³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ñ Ëáï ÙÁ Ï³Ù Ï³Ý³ã»Õ¿Ý 
ÙÁ µéóÝ»Éáí áõï»ÉÁ: àõñ»ÙÝ ³é³õûï¿Ý ÙÇÝã»õ 
ÇñÇÏáõÝ ³ÝûÃÇ... ·Çß»ñÁ ·áÝ¿ µ³Ý ÙÁ åÇïÇ 
áõï»Ù, µ³Ûóª ³Û¹ ³Ý·áõÃ ã³ñ³·áñÍÁ ½Çë ï»ë-
Ý»Éáí áñ Ñ»éáõÝ Ï»ó³Í, µ³ÝÇ ÙÁ ÏÁ ëå³ë»Ù...
ÏÁ ëÏë¿ñª §ã»°Éå ÇåÝ ã»°Éå... ³ÝÇã ïÇÛÝ¿ù, 
³ÝÇã ÁÙÙ¿°ù¦ (ßáõÝ ß³°Ý áñ¹Ç°, ùáõ Ñ³õ³ïù¹, 
ùáõ Ù³¯Ûñ¹...) ùáí¿Ý ù³ñ ÙÁ ³é³Í, ÏÁ Ý»ï¿°ñ 
¹¿åÇ ÇÝÍÇ »õ »ë íñ³ÝÇÝ »ï»õÁ Ï'³å³ëï³-
Ý¿Ç...: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Í»ñáõÝÇ Ù³ÛñÁ Ïïáñ ÙÁ 
Ñ³óÇÝ Ù¿ç Ïïáñ ÙÁ Ï³ñ³· ÷³ÃÃ³Í ÇÝÍÇ Ïáõ 
ï³ñ Ï³Ù³óáõÏ ÙÁ, »õ »ë ³Û¹ Ï»Ýë³ïáõ 
ëÝáõÝ¹Á ³é³Í, ³å³Ý ·ÉáõËë ù³ß³Í, ·»ïÇÝÁ 
ÏÁ å³éÏ¿Ç, Ù³ë ÙÁ Ýá°ÛÝ Å³ÙáõÝ, »õ Ù³ë ÙÁÝ 
³É Û³çáñ¹ ³éïáõ³Ý å³Ñ»Éáí Ï'áõï¿Ç¯... áñ-
å¿ë½Ç Ý³Ë³×³ß ÙÁ ÁÉÉ³ñ áñ ÙÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ 
Ï³ñ»Ý³ÛÇ ³ßË³ïÇÉ: ²Ûëå¿ë ³ÙÇë ÙÁ ï³-
é³å»É¿ »ïù, »ñµ ûñ ÙÁ ÉÍáõ³Í çáñÇÇÝ ³ãùÁ 
É³õ ã¿ñ Ï³åáõ³Í, ³Ý ÇÝÍÇ ½ûñ³õáñ ³ù³óÇÇ 
Ñ³ñáõ³Í ÙÁ ½³ñÏ³õ: ºë ëñïÇë ó³õ¿Ý... 
Ó»éùÇë ·³õ³½³Ýáí çáñÇÇÝ áõÅ·ÇÝ Ñ³ñáõ³Í 
ÙÁ Çç»óáõóÇ°: ´³Ûó »Ïáõñ ï»ë áñ ³Û¹ ³Ý·áõÃ 
·³½³ÝÁ Ñ»éáõÝ, å³ñï¿½ÇÝ Ù¿ç¿Ý ½Ç°ë ÏÁ 
¹Çï¿ »Õ»ñ...Ëáï»ñáõÝ íñ³Û¿Ý...³ÝÓ³ÛÝ 
³ÝßßáõÏ ·³Éáí...³Û¹ ³ñ³µ³Ï³Ý É³Ëïáí, áñ 
Çñ»°Ýó ³ÝÓ³ÛÝ ½¿ÝùÝ ¿ »õ ÙÇ°ßï Çñ»Ýó ·ûïÇ¿Ý 
Ï³Ëáõ³Í Ï'ÁÉÉ³Û, ÏéÝ³ÏÇë ³Ñé»ÉÇ¯... Ñ³ñáõ³Í 
ÙÁ Ï'Çç»óÝ¿... ½Ç°ë ¹Çï³å³°ëï ·»ïÇÝ ÷é»-
Éáí... Ï³ñÍ»Éáí áñ Ù»é³Í »Ù...(µ³Ûó »ë Ù³ñ³Í 
»Ù), áïù¿ë ù³ß»Éáí Ù¿°Ï ÏáÕÙ Ý»ï³Í ¿... 
³ÛÉ³å¿ëª ³ÝÇñ³õÁ...Ñ³ï ÙÁ »õë Ï'Çç»óÝ¿ñ...: 
Î¿ëûñ ¿ñ, ³ñ»õÁ Çñ ½»ÝÇÃÇÝ íñ³Û ¿ñ »ñµ ³Ûë 
¹¿åùÁ å³ï³Ñ»ó³¯õ...: ºñµ áõßùÇ ·³Éáí 
³ñÃÝó³Û... ³ëïÕ»ñÁ »ñÏÇÝùÁ å³ï³Í ¿ÇÝ...
áñáíª Ñá°Ý ÙÝ³ÉÁ ³ÛÉ»õë Ù³°Ñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ñ...: 
´áÉá¯ñ áõÅ»ñë Ñ³õ³ù³Í, ·Çß»ñ³Ýó ×³Ù÷³Û 
ÇÝÏ³Û »õ ð³ùù³ Ñ³ë³Û. ÑáÝ Â³·áõáñ ³Ýáõ-
Ýáí ÁÝÏ»ñ ÙÁ áõÝ¿Ç, áñ Éùáõ³Í ÷áõéÇ ÙÁ Ù¿ç ÏÁ 
å³éÏ¿ñ, ·³óÇ Çñ»Ý, ËÝ¹ñ»óÇ áñ ÇÝÍÇ ³å³ë-
ï³Ý ï³Û: îÕ³Ý Ù»Õùó³õ íÇ×³ÏÇë »õ ½Çë ³É 
÷áõéÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹áõÝ»ó. ÙÇÝã»õ ³é³õûï ÙÝ³óÇ 
ÑáÝ, ÏéÝ³ÏÇë ³Ýï³Ý»ÉÇ ó³õ»ñáõÝ ï³Ï: ²éïáõÝ 
»ÉÉ»Éáí Ùï³Í»óÇ...áñ, »ñµ ³Û¹ ³ÝÇñ³°õ ·³-
½³ÝÁ ÇÙ³Ý³Û áñ »ë á¯Õç »Ù... Ïáõ ·³Û »õ ÏÁ 
·ïÝ¿ ½Ç°ë, »õ ÷áÕáóÇÝ Ù¿çï»ÕÁ ³é³Ýó ³ÛÉ»-
õ³ÛÉÇ ÏÁ ÙáñÃ¿¯... ù³ÝÇ áñ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ §ûñ¿Ý-
ù¿Ý ¹áõñë¦ Ñéã³Ïáõ³Í ¿..., á»õ¿ Ù¿ÏÁ áñ Ñ³Û 
ÙÁ ÙáñÃ¿ å³ïÇÅ¿ ³½³ï ¿...: Æ±Ýã ÁÝ¿Ç... 
å¿°ïù ¿ñ Ñ»é³Ý³ÛÇ ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É ù³Õ³ù¿Ý, 
áñ ÍÝáÕ³óë ·»ñ»½Ù³ÝÁ »Õ³Í ¿ñ »õ ÇÙë ³É 
åÇïÇ ÁÉÉ³ñ »Ã¿ ÑáÝ ÙÝ³ÛÇ:

ä¿ïù ¿ É³õ ÙÁ ÝÏ³ñ³·ñ»Ù ð³ùù³ Áëáõ³Í 
³Û¹ ù³Õ³ùÁ, º÷ñ³ïÇÝ »½»ñùÇÝ Ùûï, ÑÇÝ·-
Ñ³ñÇõñ Ù»Ãñ Ñ»éáõ ·»ïÇÝ ÑáõÝ¿Ý: Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ 
ßÇÝáõ³Í ÑÇÝ ù³Õ³ù ÙÁÝ ¿ñ, ³ÕÇõë³ß¿Ý, ù³ÝÇ 
áñ ù³ñª ÑáÝ ³Û¹ ¹³ßïÇÝ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ: 
îáõÝ»ñÁ ßÇÝáõ³Í »Ý Ï¿ë-ÃñÍáõ³Í ³ÕÇõëáí, 
ÇëÏ ÑÝáõó, ù³Õ³ùÁ å³ñëåáõ³Í ¿ ãÃñÍáõ³Í 
³ÕÇõëÝ»ñáí: Þ³ï Ñ³ëï³ß¿Ý ÁÉÉ³ÉáõÝª ï³-
Ï³õÇÝ Ù»Í Ù³ëáí Ï³Ý·áõÝ ÏÁ ÙÝ³Ý [å³ñÇë-
åÝ»ñÁ], ÝáÛÝå¿ëª Ð³ñáõÝ ¿É ð³ßÇï Ë³ÉÇý³ÛÇÝ 
ßÇÝ»É ïáõ³Í Ù½ÏÇÃÁ: ÐÝáõÃ»³Ý Ù¿ç, µ³õ³Ï³Ý Þ³ñ. 16

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
×á°Ë ³Ýó»³É ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿ »Õ»ñ, µ³Ûó å³-
ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ áõ »ñÏñ³ß³ñÅÁ ù³Õ³ùÁ ÏáñÍ³-
Ý³Í ÁÉÉ³ÉáõÝª ß³ï Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÑÝáõÃÇõÝÝ»ñ 
ÏÁ Ñ³Ý¿ÇÝ ³ñ³µÝ»ñÁ »õ ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³-
ñ³õáñ ÷áë»ñáí ÷áñ÷áñáõ³Í ¿ [ù³Õ³ùÁ: ²Û¹ 
÷áë»ñÁ]... Í³é³Û»óÇÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ÝÃ³Õ Ù»-
é»ÉÝ»ñáõÝ áñå¿ë ·»ñ»½Ù³¯Ý »õ »Õ³Ý ßÝ³-
·³ÛÉ»ñáõÝ Ï»ñ áõ ×³ñ³Ï: ²Ûá°, ÇÙ ³É ëÇñ»-
ÉÇÝ»ñë Ýá°ÛÝ µ³ËïÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Ý ...Ï»ñ 
¹³éÝ³Éáí ³Û¹ ³Ý³å³ïÇÝ ßÝ³·³ÛÉ»ñáõÝ 
íáÑÙ³ÏÝ»ñáõÝ...:

[²Ý³å³ïÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñ. Ð³ÛÏÝ áõ ØÇë³ÏÁ]
Ð³Û»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÙÝ³ó, Ñá°Ý Ñ³ëï³ï-

õ»Éáí ÙÇÝã»õ ½ÇÝ³¹³¹³ñ »õ Ù»Í Ù³ëÁª Éù»Éáí 
ù³Õ³ùÁ §¹¿åÇ ïáõÝ¦ Ñ³Ûñ»ÝÇù Ï³Ù Ð³É¿å 
¹³ñÓ³õ: öáùñ Ù³ë ÙÁ, ÙÝ³Éáí ÑáÝ ëÏë³õ 
³ñÑ»ëïÝ»ñáí, í³×³é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ Ñá-
Õ³·áñÍáõÃ»³Ùµ ½µ³ÕÇÉ: ´³Ûó Ù»½Ç° Ñ³Ù³ñª 
³°Û¹ ù³Õ³ùÁ, ·»ñ¹³ëï³ÝÇë ·»ñ»½Ù³ÝÁ 
[»Õ³õ]...: àõñ»ÙÝ, Ï³ßÇë ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å¿ïù 
¿ñ ÷³Ëã¿Ç ...³Û¹ ù³Õ³ù¿Ý:

¶ï³Û ØÇë³ÏÁ »õ Ð³ÛÏÁ: ºëª áõÃÁ ï³ñ»Ï³Ý, 
Ð³ÛÏÁª ï³ëÁ ï³ñ»Ï³Ý »õ ØÇë³ÏÁ ï³ëÝ»ñÏáõ 
ï³ñ»Ï³Ý, áñáß»óÇÝù Ð³É¿å ÷³ËãÇÉ:

´³Ûóª Ý³Ë³å¿ë Áë»Ù, áñ - ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝ 
Ï'ÁÉÉ³Û »Ã¿ ãå³ïÙ»Ù - »ñÏáõ ³Ý·³Ù Ïáõßï áõ 
Ïáõé Ñ³ó Ï»ñ³Í »Ù: Ø¿ÏÁª ×Çßï Ï¿ëûñ Å³Ù³-
Ý³Ï, »ñµ å³½³ñÁ ·³óÇª ·»ïÇÝÁ óáñ»ÝÇ Ï³Ù 
·³ñÇÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñ ÷Ýïé»Éáõ, ï»ë³Û ÓÇ³õáñ 
ÙÁ - ³Ýßáõßï í³×³é³Ï³Ý ÙÁ - ½¿ÝùÁ ·ÇñÏÁ 
Ïáõ ·³ñ, µ³Ûó ÝÏ³ïÇ ³éÇ áñ ùáí¿Ý µ³Ý ÙÁ 
Ï³Ëáõ³Í ·»ïÇÝ ÏÁ ùëáõ¿ñ... »õ Çñ³õ ÇÝÏ³°õ 
³Û¹ áëÏÇáí É»óáõÝ ù³Ù³ñÁ ³é³°Ýó ïÇñáçÁ 
½·³ÉáõÝ...: ²éÇ, ·ñÏ»óÇ ³Û¹ ÑëÏ³Û ·³ÝÓÁ áñ 
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ß³¯ï Í³Ýñ Ãáõ»ó³õ... ÙÇÝã ÇÝÓÙ¿ 
³õ»ÉÇ ï³ñ»ó áõñÇß ÙÁ, ÝÏ³ï»Éáí »Õ³ÍÁ 
í³½»Éáí »Ï³õª §ÁÝÏ»ñ »Ýù¦, Áë³õ: §È³õ,- ÁëÇ,- 
ù³É¿ ¹áõñë »ñÃ³Ýù »õ µ³ÅÝáõÇÝù¦ ÁëÇ: §à°ã,- 
Áë³õ,- ïáõ°ñ ÇÝÍÇ°, Û»ïáÛ »ñÃ³Ýù¦:

- à°ã, ã»°Ù ï³ñ ù»½Ç,- ÁëÇ »õ ëÏë³Û íïÇï 
ÍáõÝÏ»ñáí ³°Û¹ Í³Ýñ ù³Ù³ñÁ ·ñÏ³Í í³½»É: 
²°Û¹ ³ÝÇñ³õÁ í³½»ó Ó³õáñÇÝ Ù³ïÝ»ó... »õ »ë 
Ñ³½Çõ Ùûï³Ï³Û ÷áëÇÝ Ù¿çÁ ÇÝÏ³Û »õ ÓÇ³õáñÁ 
Ñ³ë³õ »õ åáé³Éáíª §í¿°ñ áõÉ³Ý¦ (ïáõ°ñ 
É³Ïáï), Áë³õ: ºë ³ñ¹¿Ý áõÅ³ëå³é, ¹áÕ³Éáí 
ÑáÝ ³å³ëï³Ý³Í ¿Ç ...»õ Å³Ù³Ý³Ï ³Ý·³Ù 
ãáõÝ¿Ç... µ³Ý³Éáí ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³ï áëÏÇ ·ñå-
³Ý»É... ¹áÕ³Éáí »ñÏ³ñ»óÇ...: Ø³ñ¹Á ï»ë³õ 
áñ ã¿° µ³óáõ³Í ...ÙÇÝã ÙÇõëÁª §³Õ³, å³ËßÇßë 
ïáõ°ñ¦ Áë³õ: Ø³ñ¹Á ¹³éÝ³Éáí ³Ýáñ, ÷³é³-
õáñ Ñ³ÛÑáÛ³Ýùáíª §µ³ÅÝáõ¿Çù¦, Áë»Éáí íéÝï»ó: 
ÆÝÍÇ Ù»ÕùÝ³Éáíª ·ñå³Ý¿Ý Ñ³Ý»ó Ù»×Çï ÙÁ 
Ý»ï»ó: ºë ³°Û¹ Ù»×ÇïÁ ³é³Í... ³ÙµáÕç ù³-
Ù³ñÇÝ áëÏÇ¿Ý ³õ»ÉÇ ·»ñ³¹³ë»Éáí... ·³óÇ 
áõÕÕ³ÏÇ ÷áõéÁ... Ù»×ÇïÁ »ñÏ³ñ»Éáí ÁëÇª 
§Ñ³ó ïáõñ¦: §ø³ÝÇ± Ñ³ï¦: ÀëÇª §»ñ»ù Ñ³ï¦: 
Ø³ñ¹Á »ñ»ù Ñ³ó »õ ï³ëÝ»õãáñë Õáõñáõß ÇÝÍÇ 
»ï ïáõ³õ: Ð³ó»ñÝ áõ ¹ñ³ÙÁ Íáóë ï»Õ³õáñ³Í, 
...áñå¿ë½Ç ããáõ»Ý Ó»éù¿ë... Ñ»é³ó³Û ³Ù³ÛÇ 
ï»Õ ÙÁ »õ Ñ³Ý»óÇ Ñ³óÇÝ Ù¿ÏÁ »õ ÇëÏáÛÝ 
É³÷»óÇ...:

[18] òáñ»ÝÇ Ñ³ïÇÏÇ Ó»õ áõÝ»óáÕ:

[19] Î³ñáõõë¿ÉÇ Ó»õáí Ù³ñ¹³Ï»ñï, çñÑ³Ý ·áñÍÇù:
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Ø²Ð²¼¸
Տիկին Ռիթա Արապեան Արծրունի
Տէր եւ տիկին Արսէն եւ Շաղիկ Արծրունի եւ 

ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Աննա Արծրունի եւ 

զաւակունք
Տիկին Աստղիկ Մելքոնեան եւ ընտանիք
Տիկին Ալիս Պաքալեան եւ ընտանիք
Տիկին Արսինէ Մելքիսէթեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սահակ Արապեան եւ 

ընտանիք
եւ համայն Արծրունի, Արապեան, Շահին-
եան, Բաբայեան, Մելքոնեան, Պաքալեան, 
եւ Մելքիսէթեան ընտանիքներ եւ ազգա-
կաններ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, 
մեծ հօր, եղբօր, մօրեղբօր, փեսային եւ 
հարազատին`

ԱՐԱ ԱՐՍԷՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ
(Ծնեալ 1932ին, Հալէպ)

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 29 
Հոկտեմբեր 2018ին, յետ երկարատեւ հիւան-
դութեան։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պի-
տի կատարուի Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր 2018-
ին` կէսօրուան ժամը 12։00ին, Անթիլիասի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին 
մէջ, ապա հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Հայաստան Շաբաթ, 3 
Նոյեմբերին, ուր թաղման արարողութիւնը 
տեղի պիտի ունենայ Քանաքեռի Սուրբ 
Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ կ.ե. ժամը 3։00ին եւ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի ամփոփուի 
Քանաքեռաւանի գերեզմանատան մէջ։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետ թաղ-
ման արարողութեան, Անթլիասի Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս 
նաեւ Շաբաթ, 3 Նոյեմբերին Քանաքեռի 
Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, Հայաստան։

*  *  *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք խորապէս 
կը ցաւակցի հանգուցեալ մտաւորականին 
գաղափարի եւ գրչի ընկերներուն ինչպէս 
նաեւ ընտանեկան պարագաներուն եւ 
հարազատներուն:

Ոչ եւս է Սիրվարդ Քիւրտեան
Մահացած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը Վերապրած 106ամեայ Հայուհին

Լիբանանահայ Գրողներու Համախմբումը 
կսկիծով կը գուժէ իր վաստակաւոր անդամ-
ներէն՝ ծանօթ մտաւորական եւ արձակագիր-
թատերագիր

ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻի
մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 29 

Հոկտեմբեր 2018-ին:

¶àÚÄ

Լիբանանի Հայոց Թեմի Ազգային իշխա-
նութիւնը կը գուժէ իր խորհուրդներուն մէջ 
տարիներ ծառայած անդամներէն մտաւորական 
եւ արձակագիր-թատերագիր

ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ
Մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 29 

Հոկտեմբեր 2018։-ին։

¶àÚÄ

Նախկին լիբանանահայ Թորոնթոյի բնակչուհի, 
Հայոց ցեղասպանութիւնը վերապրած Սիրվարդ 
Քիւրտեան 27 Հոկտեմբեր 2018ին կեանքէն հեռա-
ցած է 106 տարեկան հասակին: Այս մասին տեղե-
կացուցին Գանատայի «Հորիզոն»ը եւ ընտանիքի 
անդամներուն ընկերային համացանցի գրառում-
ները:

Ըստ Արաքսի Ալթունեանի հրապարակած կեն-
սագրականին, Սիրվարդ Քիւրտեան ծնած է Կարին 
1912ին մանածի առեւտուրով զբաղող Եղիշէ 
Քիրիշճեանի եւ իր կնոջ՝ Եփրաքսիի ընտանեկան 
յարկին տակ: Սիրվարդ Եղիշէի եւ Եփրաքսիի 6 
զաւակներէն ամենակրտսերն էր, որոնցմէ երեքը 
անժամանակ մահացած են հիւանդութեան պատ-
ճառով: Հարկադիր տեղահանութեան օրերուն, ան 
ստիպուած եղած է իր մօր, եղբայրներուն եւ քոյրե-
րուն հետ Էրզրումէն հասնիլ Թուրքիոյ արեւելքը, 
այնուհետեւ Մոսուլ քաղաքը: Ճանապարհորդութիւնը 
տեւած է 6 ամիս: Սիրվարդի հայրը սպաննուած է 
1915 թուականին թուրքերու կողմէ:

Մոսուլ հասնելէ ետք, որոշ ժամանակ անց 
անոնք կը տեղափոխուին Սուրիոյ Հալէպ քաղաքը: 
Այդ ժամանակ այդտեղ կային աւելի քան 100 
հազար հայ վերապրածներ, որոնց մէջ` նաեւ 
բազմաթիւ որբեր: Այնտեղ Սիրվարդը կը սկսի յա-
ճախել հայերու կողմէ յայտնի Հոգետուն որբանոցը։ 
Երբ Սիրվարդ փոխանցիկ հիւանդութեան մը պատ-
ճառով դէմ յանդիման կը գտնուի տեսողութիւնը 
կորսնցնելու վտանգին, անյապաղ դուրս գալով 
որբանոցէն կանոնաւոր բուժում կը ստանայ: 
Ապաքինումէն ետք, զինքը կը դնեն կաթողիկէ 
որբանոցներէն մէկուն մէջ: Այդտեղ տրուած ըլլալով, 
որ ոչ կաթողիկէ համայնքի պատկանողները սուրբ 
հաղորդութիւն չեն ստանար՝ ան կ'ընդունի կաթող-
իկէ դաւանանքը: Սիրվարդի մայրը այս իմանալով 
զինքը դուրս կը բերէ որբանոցէն: 

Էրզրումի հայերու նորահիմն կազմակերպութեան 
աջակցութեան շնորհիւ Սիրվարդ կը սկսի յաճախել 
Կիլիկեան վարժարանը: Իր ընտանիքի նիւթական 
անձուկ կացութեան պատճառով Սիրվարդ դպրո-
ցական տարիներուն չունեցաւ գիրք, ուստի իր 
տետրերուն մէջ ամբողջութեամբ կ'ընդօրինակէր 
դասընկերներուն գիրքերը: Մշակութային ձեռնար-
կի ժամանակ, ան այնքան մեծ ապրումով կ'աս-
մունքէ Դանիէլ Վարուժանի «Կարմիր հողը» բա-
նաստեղծութիւնը, որ կը գրաւէ դպրոցի 
բարերարներէն՝ Միսաք Ազիրեանի ուշադրութիւնը: 
Վերջինս տեղեկանալով, որ Սիրվարդի հայրը զոհ 
գացած է Հայոց Ցեղասպանութեան՝ ան պատ-
րաստակամութիւն կը յայտնէ հոգալու իր դպրո-
ցական ծախսերը:

15 տարեկանին ան կ'ամուսնանայ Էրզրում քա-
ղաքէն մէկ ուրիշ որբի՝ Խաչիկ Քիւրտեանի հետ: 
Հասակ առնելով ՀԲԸՄի Մոսուլի, Երուսաղէմի, 

Պէյրութի եւ հուսկ Հալէպի որբանոցներէն ներս՝ 
Խաչիկ սորված էր վարել երկրագործական քար-
շակ (թրաքթէոր)՝ յոյս ունենալով օր մը գաղթել 
նորակազմ խորհրդային Հայաստան եւ այդտեղ 
աշխատիլ հողագործութեան ոլորտին մէջ: Այնուա-
մենայնիւ, քաղաքական եւ տնտեսական հրատապ 
խնդիրներ թոյլ չեն տար իրականացնել այդ երազը: 
Հետեւաբար, ան Սուրիոյ մէջ կ'աշխատի որպէս 
քարշակավար: Սիրվարդ, տեսնելով իր ամուսնոյն 
համեստ եկամուտը, անոր օգնական ըլլալու նպա-
տակով կը սկսի զբաղիլ ասեղնագործութեամբ՝ 
միաժամանակ պատրաստելով կեռաժանեակներ 
(քրոշէ): 

Սիրվարդ եւ Խաչիկ Քիւրտեանները կը բախտա-
ւորուին չորս զաւակներով: 1960ականներուն անոնք 
կը տեղափոխուին Պէյրութ, Լիբանան, ուր 1974 
թուականին կը մահանայ Խաչիկը: 1991 թուականին 
Սիրվարդը իր ընտանիքին հետ կը տեղափոխուի 
Գանատա:

Սիրվարդ Քիւրտեան հակառակ իր յառաջացած 
տարիքին արդէն իսկ պատրաստած էր կեռաժան-
եակի բազմաթիւ պատեաններ՝ զոհասեղանի, իսկ 
մօտ 20 սկիհ ալ Թորոնթոյի, Հայաստանի եւ Արցա-
խի հայկական եկեղեցիներուն համար: Ան միեւնոյն 
ատեն վարպետ խոհարար էր: Լաւապէս տեղեակ 
էր հայկական խոհանոցին:

Մեծապէս սիրուած ըլլալով իր զաւակներուն, 
թոռներուն եւ ծոռներուն կողմէ՝ Սիրվարդ մնաց ըն-
տանիքի հաստատուն սիւնը: Եթէ իր հաստատա-
կամութիւնը, համբերութիւնը եւ ջանադիր աշխա-
տանքը կորով տուին դիմագրաւելու երիտասարդական 
տարիներու դժուարութիւններն ու դառնութիւնները, 
ապա Սիրվարդի երկարակեցութեան գաղտնիքը 
կը պարզուի նոյն ինքն իր խօսքերուն մէջ. «Երբ 
այսքան սէր ու բարի զգացումներ կը տեսնեմ 
շուրջս, չեմ ուզեր երթալ»: Սիրվարդը մշտապէս 
պիտի մնայ զինքը սիրող ընտանիքին եւ հարազատ-
ներուն յիշողութեան մէջ, որոնց կեանքին վրայ, 
անտարակոյս, բարերար ազդեցութիւն ձգեց իր 
խորունկ սիրով ու նուիրուածութեամբ:   

Աւարտին մեր կողմէն նշենք, որ Սիրվարդ 
Քիւրտեան մայրն էր, ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան 
Վարժարանի իր բոլոր աշակերտներուն սէրն ու 
յարգանքը վայելող ուսուցչուհի՝ Օրդ. Յասմիկ 
Քիւրտեանին ինչպէս նաեւ ՀԲԸՄ Լիբանանի Շըր-
ջանակային Վարչութեան երկարամեայ նախկին 
ատենապետ Յակոբ Ալթունեանի ազնիւ տիկնոջ: 
Այս առիթով մեր խորին ցաւակցութիւնները հան-
գուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան 
պարագաներուն: 

«Զ.»

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան 

Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018 
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Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ, 
որ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 2018ի  
Սեպտեմբեր 3ի թիւ 405-Ա հրամանագիրով ներքոյիշեալ 
համարներու ստացագիրեր ունեցողներուն շնորհուած է 
ՀՀ  քաղաքացիութիւն. 
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Լրացուցիչ մանրամասնութիւններու համար կը խնդրենք դիմել 
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւն:  
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