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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Հաւանական Է, Որ Պըրրի Օրէնսդրական
Երկրորդ Նիստը Գումարէ, Եթէ Նոր Կառավարութեան Կազմաւորումը Չիրականանայ
Ընթացիկ Ամսուան Ընթացքին

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի Չորեքշաբթի ըսաւ, թէ հաւանական է, որ խորհրդարանի
երկրորդ օրէնսդրական նիստը գումարէ, եթէ
կառավարութեան կազմաւորումը ի կատար չածուի
Հոկտեմբեր ամսուան ընթացքին: Այս մասին կը

¾ç 08

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թրքական Ոստիկանութիւնը Իսթամպուլի Մէջ Սէուտացի Անհետացած
Լրագրողի Մարմինը Գտնելու Համար Սեւ Բեռնատար Կ'որոնէ
Թրքական ոստիկանութիւնը կ'որոնէ սեւ բեռնատար, ուր ամենայն հաւանականութեամբ կարելի
պիտի ըլլայ գտնել Հոկտեմբեր 2-ին Իսթամպուլի
մէջ Սէուտական Արաբիոյ գլխաւոր հիւպատոսութիւն
մուտք գործելէ ետք անհետացած «The Washington
Post»-ի սէուտացի թղթակից Ճամալ Հաշքաճիի
մարմինը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնէ թրքական «Տիքեն» պարբերականը:
Ճամալ Հաշքաճիի անհետացման գործով հետաքննութիւն իրականացնող թրքական ոստիկանութիւնը հակուած է այն վարկածին, ըստ որուն՝
սէուտացի լրագրողը սպաննուած է:
Թրքական ոստիկանութիւնը մանրամասն կ'ուսումնասիրէ հիւպատոսութեան տարածքը հսկող
անվտանգութեան 150 տեսախցիկներու արձանագրած լուսանկարները:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Աուն Կը Ժամանէ Հայաստան՝ Ֆրանքոֆոնի
Գագաթնաժողովին Մասնակցելու

Նախագահ Միշէլ Աուն Չորեքշաբթի երկօրեայ
այցելութեամբ ժամանեց Հայաստան՝ մասնակցելու
Ֆրանքոֆոնի 17-րդ գագաթնաժողովին: Այս մասին
կը հաղորդեն նախագահի գրասենեակէն:
Աունի գլխաւորած պատուիրակութեան կազմին
մէջ կան մշակոյթի նախարարի պաշտօնակատար
Ղաթթաս Խուրի եւ զբօսաշրջութեան նախարարի
պաշտօնակատար Աւետիս Կիտանեան: Արտաքին
գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան
Պասիլ եւ այլ դիւանագէտներ պատուիրակութեան
պիտի միանան աւելի ուշ:

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447

Տեսախցիկներու արձանագրած լուսանկարները
յստակօրէն հաստատած են լրագրողի մուտքը
հիւպատոսութիւն, սակայն չկայ գոնէ մէկ լուսանկար
կամ տուեալ, որ հաստատած ըլլայ լրագրողի դուրս
գալը հիւպատոսութենէն:
Հետաքննութեան արդիւնքներուն համաձայն՝
լրագրողի սպանութեան մէջ կը կասկածուի 7 անձ,
որոնք իր անհետացման օրը 2 տարբեր օդանաւերով
ժամանած են Իսթամպուլ, Հաշքաճիի հիւպատոսութիւն մտնելէ կէս ժամ առաջ մտած են հիւպատոսութեան շէնք, մօտ մէկուկէս ժամ անց դուրս եկած
եւ գացած են 3 տարբեր ուղղութիւններով:
Միացեալ ազգերու կազմակերպութիւնը (ՄԱԿ)
դիմած էր Թուրքիոյ եւ Սէուտական Արաբիոյ՝ կոչ
ընելով Իսթամպուլի մէջ անհետացած սէուտացի
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Մենք Կրնանք Ըլլալ Նոր Աշխարհի Ու
Նոր Մետաքսի Ճանապարհի Կարեւոր
Մասը. Արմէն Սարգսեան

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան երէկ մասնակցած է Ֆրանքոֆոնիայի տնտեսական ժողովի բացումին: Ինչպէս
կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչունենէն կը տեղեկացնեն, որ ժողովը
տեղի կ'ունենայ «Թումօ» ստեղծարար արհետագիտութեանց կեդրոնին մէջ՝ Հանրապետութեան
նախագահի բարձր հովանիին ներքոյ:
Հանդէս գալով բացման խօսքով՝ Արմէն Սարգըսեան մասնաւորապէս նշած է.
«Ինձ համար մեծ պատիւ է բացել այս տնտեսական ֆորումը նոր դէմք եւ նոր ապագայ ունեցող
նոր Հայաստանում։
Իսկապէս, այս իրադարձութիւնը հսկայական
նշանակութիւն ունի:
Նախ եւ առաջ, կը ցանկանայի իմ անկեղծ շնորհակալութիւնը յայտնել Ֆրանքոֆոնիայի գլխաւոր
քարտուղար Միքայէլ Ժանին եւ նրա գրասենեակին,
ամբողջ կազմակերպութեանը, ոչ միայն այս գաղափարն ու տեսլականն ունենալու եւ այն մեզ հետ
կիսելու, Ֆրանքոֆօն երկրների տնտեսական ֆորումն այստեղ՝ Հայաստանում անցկացնելու, այլեւ
այս միջոցառումն իրականութիւն դարձնելու նրանց
տքնաջան աշխատանքի համար:
Ինչո՞ւ է Ֆրանքոֆօն երկրների տնտեսական ֆորումը կարեւոր։ Նախ եւ առաջ Ֆրանկոֆօն երկրների
ղեկավարներին ու առաջնորդներին ֆրանքոֆոնիայի մաս կազմող Հայաստանում ընդունելը մեզ
համար պատմական իրադարձութիւն է։ Երկրորդը՝
յուսով եմ, որ ես բացում եմ ֆրանքոֆոնիայի առաջին, բայց ոչ վերջին տնտեսական ֆորումը Հայաստանում։ Յուսով եմ, որ այստեղ՝ Երեւանում, ապագայում եւս կը կազմակերպուեն ֆրանքոֆոնիայի
աւելի ու աւելի մեծ տնտեսական եւ այլ համաժողովներ:
Ֆրանքոֆոնիայի տնտեսական ֆորումի անցկացումը կարեւոր է նաեւ այն առումով, որ ֆրանքոֆօն
երկրների էութիւնը միայն լեզուն եւ մշակոյթը չեն:
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Ուղղափառ Եկեղեցիներու Եւ Սուրբ Գրոց Ընկերութեան ¾ç 01
Ժողով Ս. Էջմիածնի Մէջ
Մենք Կրնանք Ըլլալ Նոր Աշխարհի Ու

Նոր Մետաքսի Ճանապարհի Կարեւոր
Մասը. Արմէն Սարգսեան

27 Սեպտեմբերէն 1 Հոկտեմբեր 2018-ին Ս.
Էջմիածնի մէջ տեղի ունեցաւ ուղղափառ եկեղեցիներու եւ Աստուածաշնչային Միացեալ Ընկերութիւններու միջեւ գործակցութեան միջազգային
համաժողովը։ Սոյն համաժողովին Ամենայն հայոց
կաթողիկոսութեան կողմէ կը մասնակցէր Գերշ. տ.
Եզնիկ արք. Պետրոսեանը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութենէն՝ Գերշ. տ. Մակար եպս. Աշգարեանը, որ միաժամանակ անդամ է վերոյիշեալ
համաժողովի մնայուն յանձնախումբին։
Երկու եկեղեցական ընտանիքներէն եւ Աստւածաշնչային Միացեալ Ընկերութիւններէն կազմըւած մնայուն յանձնախումբի անդամները իրենց
տարեկան հանդիպումները եւ աշխատանքները
սկսած էին շուրջ 20 տարի առաջ՝ նպատակ
ունենալով հասնիլ համատեղ համաձայնութեան մը
եւ խմբագրել ուղեցոյց մը (memorandum), ըստ
որուն կարելի պիտի ըլլար վերոնշեալ եկեղեցական
զոյգ ընտանիքներուն եւ Աստուածաշնչական
Միացեալ Ընկերութիւններուն միջեւ գործնական ու
անվերապահ համագործակցութիւնը, աշխատակցութիւնն ու հասկացողութիւնը, եւ թէ ինչպէ՞ս կարելի է Աստուածաշունչի թարգմանութեան օժանդակել, բաժնել ու տարածել՝ հասանելի դարձնելով
բոլորին։
Այդ ուղեցոյցը արդէն իսկ տարի մը առաջ
Կրէտէի մէջ տեղի ունեցած ժողովին վերջնական
ձեւի բերուած էր եւ կը մնար անոր ստորագրութեամբ
պաշտօնականացումը։
Ժողովի հիւրընկալողն էր Հայաստանի Ս.

Գրային ընկերութիւնը։
Համաժողովը կը կրէր «Աստուածաշունչը փոփոխալից աշխարհի մը մէջ» խորագիրը։ Ժողովին
մասնակցեցան շուրջ 40 աստուածաբաններ, եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ, հոգեւոր հայրեր,
ինչպէս նաեւ յատուկ հրաւիրեալներ իբրեւ դիտորդներ՝ եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդէն
(Ե.Հ.Խ.), Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդէն եւ Աստուծաշնչային Միացեալ եկեղեցիներու
եկեկեցական յարաբերութեան յանձնախումբի
անդամներէն։
Համաժողովի ընթացքին ներկայացուեցան հետեւեալ դասախօսութիւնները. «Աստուածաշունչին
տեղն ու դերը եկեղեցւոյ կեանքին մէջ», «Աստուածաշունչին ներշնչականութիւնը», «Աստուածաշունչին տեղը համաշխարհայնացած աշխարհին մէջ»,
«Աստուածաշնչային Միացեալ Ընկերութիւններու
ծառայութիւնը բոլոր եկեղեցիներէն ներս՝ առաքելութիւն, տեսլիք եւ արժէքներ», «Թարգմանութիւնները իբրեւ հիմնական կիզակէտ Աստուածաշնչային Միացեալ ընկերութիւններուն համար»
եւ «Միաթուային (digital) դարու մարտահրաւէրներն
ու առիթները»։
Զոյգ օրերու ընթացքին տեղի ունեցան քննարկումներ, միտքերու փոխանակում ու առաջարկներ։
Աւարտին, կարդացուեցաւ «Հասկացողութեան ուղեցոյցը» (Memorandum of Understanding) եւ որոշ
փոփոխութիւններէ ետք, բոլորին համաձայնութեամբ, ընդունուեցաւ եւ պաշտօնապէս ստորագըրւեցաւ։
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Անդրանիկ Սարգիս
Մարտիրոսեան
Անդրանիկ Սարգիս Մարտիրոսեան (25 Յուլիս
1924, Պաքու, ԱԽՍՀ, Անդրկովկասի Խորհրդային
Սոցիալիստական Դաշնային Հանրապետութիւն,
ԽՍՀՄ – 11 Հոկտեմբեր 1989, Մոսկուա, ԽՍՀՄ),
հայ դիւանագէտ, երկար տարիներ ԱՕԿՍ-ի,
հետագային Հայաստանի սփիւռքահայութեան
հետ կապի կոմիտէի նախագահի տեղակալ։
Ծնած է 1924 թուականին Պաքու։ 1943

Ֆրանքոֆոնիան հսկայական՝ հարիւր միլիարդաւոր
եւրօներ արժեցող տնտեսութիւնների շուկայ է, որը
կապում է Եւրոպան Աֆրիկայի հետ։ Կարծում եմ՝
այն հիւսիսը հարաւին կապող միակ եւ ամենակարեւոր ուղին է՝ օգնելով հարաւին աւելի մեծ
շուկայ մտնել, օգնելով հիւսիսին բացայայտել նոր
տարածքներ, նոր գաղափարներ։
Միւս կողմից, Հայաստանը իւրայատուկ վայր է։
Մենք, որպէս պետութիւն, թէ՛ արեւելքի, թէ՛ արեւմուտքի մաս ենք եղել, մշտապէս եղել ենք արեւելքարեւմուտք խաչմերուկում։ Մեր երկիրը հազարաւոր
տարիների պատմութիւն ունի: Այն քաղաքը, որտեղ
դուք այսօր գտնուում էք, 2800 տարեկան է։ Այստեղ
քաղաքակրթութիւնն արդէն 2800 տարուայ
պատմութիւն ունի։ Սակայն խօսքը միայն
պատմութեան մասին չէ։ Երէկ ես խօսում էի Նիւ
Եորքի Մեթրոփոլիթէն թանգարանում վերջերս
բացուած հրաշալի ցուցադրութեան մասին, որը
կոչուում է «Հայաստան»: Ցուցադրութիւնը մեր
պատմութիւնը ներկայացնում է ոչ թէ հայերի, այլ
ամերիկացիների կողմից, այն պատմում է
Մետաքսի ճանապարհի մասին։ Եթէ ձեզնից որեւէ
մէկն առաջիկայ ամիսներին կը լինի Նիւ Եորքում,
առաջարկում եմ այցելել։ Այդ պատմութիւնը
միջնադարի Հայաստանի ու հայերի մասին է։ Հայ
առեւտրականներն այդ ժամանակ եղել են
Մետաքսի ճանապարհի կարեւոր եւ ինչ-որ առումով
նաեւ՝ այն վերահսկող մասը. Մանիլայից մինչեւ
Կալքաթա, Սամարղանդից եւ Բուխարայից մինչեւ
Թուլուզ եւ Մանչեսթըր։
Մենք ոչ միայն պատմութիւն, մշակոյթ ունեցող,
այլեւ առեւտրով զբաղուող ժողովուրդ ենք՝ դարեր
շարունակ լինելով Մետաքսի ճանապարհի վրայ։
Եւ իմ երազանքն է, որ Հայաստանը ոչ միայն լինի
ֆրանքոֆօն
հիանալի
հասարակութեան
եւ
ընտանիքի մասը, այլեւ այն երկիրը, որը կ'օգնի
Եւրոպայի եւ Աֆրիկայի ֆրանքոֆօն երկրներին,
Գանատային առեւտրով ու գործարարութեամբ
զբաղուել եւրասիական հսկայական տարածքում։
Եկէք, չմոռանանք, որ Հայաստանը տարածաշրջանի
միակ երկիրն է, որը ԵԱՏՄ ընտանիքի անդամ է,
օգտուում է որոշակի հարկային ու մաքսային
արտօնութիւններից, միւս կողմից՝ Հայաստանը
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թուականին տեղափոխուած է Երեւան, ուր 1946
թուականին ընդունուած է Երեւանի Պետական
Համալսարանի միջազգային յարաբերութիւններու
բաժինը։ Աւարտած է 1951 թուականին եւ աշխատանքի անցած Հայաստանի կոմունիստական
կուսակցութեան կեդրոնական կոմիտէի մէջ, նախ
որպէս հրահանգիչ, ապա քարտուղարի օգնական։
1959 թուականին գործուղուած է Մոսկուա,
սորված է Բարձրագոյն դիւանագիտական դպրոցէն ներս։ 1961 թուականին աւարտելով ընթացքը
վերադարձած է Երեւան եւ աշխատանքի անցած
ԱՕԿՍ-ի մէջ որպէս նախագահի տեղակալ։ 1965
թուականին, երբ կը ստեղծուի Հայաստանի սփիւռքահայութեան հետ կապի կոմիտէն, կը տեղափոխւի այնտեղ որպէս նախագահի առաջին տեղակալ,
ուր աշխատած է մինչեւ կեանքի վերջը: Մահացել
է Մոսկուա 1989 թուականին:
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Նոր Սերունդին Ուշադրութեան

Զգօնութեան Հրաւէր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Հարցով
Գ. Զրոյց
Դոկտ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Մեր սոյն զրոյցին մէջ նոր սերունդին եւ հայրենի
պետութեան ուշադրութեան կը յանձնենք ՀԲԸՄ
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան (այսուհետեւ՝ ՄԿՀ) շրջանաւարտներէն առաւել աչքառու
դէմքերէն ոմանց ակնառու դերը ընդհանրապէս
հայ կրթութեան ասպարէզէն ներս։
ՄԿՀ-ի հիմնադիր բարերար եղբայրներուն
հոգիները շուրջ 60 տարի խայտացին ի տես այն
հայակերտիչ դերին, որ ՄԿՀ-ը ունեցաւ սփիւռքի թէ
հայրենիքի մէջ։ Սփիւռքի տարածքին ՄԿՀ-ը
արժանի տեղը ունի այնպիսի վարժարաններու եւ
ուսումնական կեդրոններու կողքին, ինչպիսիք են
Մխիթարեան Վարժարանները (Վենետիկ, Վիեննա), Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դպրեվանքը
(Լիբանան), Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց ճեմարանը, Համազգային Ճեմարանը (Պէյրութ), Քարէն
Եփփէն (Հալէպ), Հիւսիսեան Հայագիտական Կեդրոնը (Պէյրութ), Հայկազեան Գոլէճն ապա Համալըսարանը (Պէյրութ), Կեդրոնական Վարժարանը
(Պոլիս), Էսսայեան Վարժարանը (Պոլիս)... եւ այլ
հաստատութիւններ։
Ամփոփ կեպով անդրադառնամ ՄԿՀ-էն շրջանաւարտ կարգ մը երախտաւորներու, որոնց ջանքերուն եւ նուիրուածութեան շնորհիւ սփիւռքը օժտըւեցաւ կարող մանկավարժներով։
Սկսիմ իմ կրթութեանս ու դաստիարակութեանս
վրայ դրական դեր ունեցած ուսուցիչներէն՝ նախակրթարանէն մինչեւ Երեւանի Պետական Համալսարան։ Պրն. Կարապետ Կիւրեղեան (անգլերէն լեզու
եւ դաստիարակ), Պօղոս Մատուռեան (հայերէն եւ
դաստիարակ), Համբարձում Գումրուեան (հայերէն), Զարեհ Մելքոնեան (հայերէն), Վարուժան
Պետիկեան (տոմարակալութիւն, մեքենագրութիւն
եւ դաստիարակ), Հրաչ Մանուկեան (մարմնամարզանք), Նիկողայոս Թահմիզեան (Երեւան, հայ
հոգեւոր երաժշտութեան պատմութիւն)։ Կը վստահեցնեմ՝ իմ կրթութեանս ու դաստիարակութեանս
մէջ շատ թերիներ պիտի ըլլային առանց վերոյիշեալ
երախտաւոր Մելգոնեանցիներու։
Պրն. Երուանդ Ակիշեան (շրջ. 1947-1948).- ՄԿՀ-ը
աւարտելէ ետք կը պաշտօնավարէ Հաստատութենէն ներս, ապա 1956-1969 կը ստանձնէ Հալէպի
Գալուստ Կիւլպէնկեան-Լազար Նաճարեան վարժարանի տնօրէնութիւնը։ Պէյրութ փոխադրուելէ ետք
տնօրէն կը նշանակուի ՀԲԸՄիութեան Երուանդ
Տեմիրճեան վարժարանի։ ԱՄՆ հաստատուելէ ետք
կը շարունակէ իր մանկավարժական գործունէութիւնը։ Հիմնադիրներէն է ՀԲԸՄիութեան Գ Գալիֆորնիոյ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի,
կրթական յանձնախումբի անդամ՝ Թէքէեան
Մշակութային Միութեան Արշակ Տիգրանեան եւ
ՀԲԸՄ-ի Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարաններու։
Կը պաշտօնավարէ Գալիֆորնիոյ Նորթրիճի համալըսարանէն ներս որպէս ուսանողական խորհըրդական (CSUN)։
Պրն. Զարեհ Մելքոնեան (շրջ. 1945-1946).- Նախ
հայոց լեզուի, գրականութեան եւ գրական գիտելիքներու ուսուցիչ ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան
եւ Դարուհի Յակոբեան վարժարաններու մէջ (Պէյրութ), ապա վերջինիս տնօրէն։ Մեր վարժարանէն
ներս գրական-քննադատութեան եւ համաշխարհային գրականութեան մասին մեր գիտելիքները

յատկապէս կը պարտինք քերականագէտ եւ ինքնատիպ բանաստեղծ Զարեհ Մելքոնեանին։ Ան
1960-ականներու վերջաւորութեան հրաւիրուեցաւ
Տիթրոյթ՝ ՀԲԸՄ-ի նախագահ Ալեք Մանուկեանի
կողմէ, որպէս Ալեք Մանուկեան Մշակութային
Հիմնադրամի գործադիր-տնօրէն. դասաւանդած է
Միշիկընի (Տիրպորն) համալսարանին մէջ։
Փրոֆ. Հերմինէ Մահսերեճեան.- (յաճախած է
1949-1952), անվարձահատոյց դասաւանդած է
Հայոց Լեզու Գալիֆորնիոյ Նորթրիճի Համալսարանէն ներս (CSUN)։ Հետագային իր ջանքերուն
շնորհիւ հայերէնը դարձաւ Օտար Լեզուներու եւ
Գրականութեան բաժնի ճիւղերէն մէկը (այստեղ
տողերուս հեղինակը նոյնպէս ատեն մը դասաւանդեց հայոց Լեզու եւ Գրականութիւն)։ Հիմնադիրներէն մէկն է Լոս Անճելըսի Ararat Charter School-ի
եւ տասը տարիէ ի վեր կը շարունակէ օգտակար
ըլլալ որպէս հոգաբարձութեան փոխ-ատենապետուհի՝ դարձեալ անվարձահատոյց։
Վարդան Թաշճեան.- (շրջ. 1957-1958) Նախ ուսուցիչ Նոր Բարձրագոյն Վարժարանէ ներս (Պէյրութ), ապա Պաաքլինի (Լեռն. Լիբանան) մէջ,
վերադարձ որպէս ուսուցիչ ՄԿՀ, եւ երկարամեայ
սիրուած տնօրէն «Նարեկ» Ազգ. Վարժարաններու,
Կիպրոս (1957-2001)։ Վարդան Թաշճեանի տնօրէնութեան օրօք Կիպրոսի միակ հայկական նախակըրթարանը (Նիկոսիա, Լարնագա եւ Լիմասոլ
քաղաքներ) արձանագրեց բազում յաջողութիւններ՝
հայ աշակերտները պատրաստելով երկրորդական
վարժարաններու համար՝ ՄԿՀ, American Academi,
English School։ Իր պաշտօնակիցներուն հետ սերտ
համագործակցութեամբ ան կրցաւ աշակերտութեան սիրտին ու հոգիին մէջ դրոշմել հայկական
ոգի եւ գիտակցութիւն։ Վարդան Թաշճեան նաեւ
յայտնի գեղանկարիչ է՝ գնահատուած ոչ միայն
Կիպրոսի մէջ, այլեւ անոր սահմաններէն դուրս։
Յարութիւն (Արթօ) Այվազեան.- (շրջ. 1966-1967)
Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն (AUB) վկայուելէ ետք ան վերադարձաւ իր ծննդավայրը՝
Կիպրոս, ուր մինչեւ 1990 պաշտօնավարեց ՄԿՀ-ի
մէջ որպէս ուսուցիչ, հերթապահ եւ գլխաւոր հերթապահ, ՄԿՀ տեսուչ, ապա նշանակուեցաւ Կիպրոսի Նարեկ Ազգ. Վարժարաններու տնօրէն։
Վարդգէս Գուրուեան.- 1965-ի շրջանաւարտ,
ուսուցիչ ՀԲԸՄ Յովակիմեան Մանուկեան վարժարանէն ներս, Քուէյթի Ազգ. Վարժարան, ՄԿՀ
ուսուցիչ, դաստիարակ եւ հերթապահ, երկարամեայ
տնօրէն Հոլիուտի Թէքէեան Մշակութային Միութեան Արշակ Տիգրանեան վարժարանի (19812012)։ Իր շրջանին վարժարանը սկսաւ 44 աշակերտով եւ հասաւ 356 աշկերտի։ Վարժարանին
շրջանաւարտները յաճախեցին ԱՄՆ-ի ամէնէն
վարկաւորուած համալսարանները եւ հասան մեծ
յաջողութիւններու։
Վարդգէս Նալպանտեան (շրջ. 1966-1967).Երեւանի Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտը (համալըսարան) աւարտելէ ետք ան վերադարձաւ Եթովպիա, ուր իր ճարտարագէտի մասնագիտութեան
կողքին նուիրուեցաւ հայ գաղութին։ Աւելի քան
քառասուն տարիներ Վ. Նալպանտեան իր քոյրերուն եւ կնոջ հետ ծառայէ ու կը շարունակէ
ծառայել, հայ դպրոցին, եկեղեցւոյ, ակումբին եւ
փոքրաթիւ հայ համայնքի ԲՈԼՈՐ կարիքներուն։
Գէորգ Մարաշլեան (շրջ. 1969-1970) Պուենոս
Այրեսի ՀԲԸՄ Մարի Մանուկեան վարժարանի

տնօրէն։ Իր օրօք վարժարանի շրջանաւարտ դասարանի աշակերտները սովորութիւն ստեղծեցին
աւարտական շրջապտոյտ-ուխտագնացութիւն կազմակերպել դէպի հայրենիք։ Թէքէեան Մշակութային
Միութեան ղեկավարութեան պատասխանատու
անդամ։
Հայկ Սարգիսեան (շրջ. 1974-1975).- Տնօրէն
Փարիզի Դպրոցասէր հայկական վարժարանին
2003-էն մինչեւ այսօր (մասնագիտութեամբ երաժիշտ-խմբավար Երեւանի Կոմիտասի անուան
Երաժշտանոցէն)։ Իր խնամքին յանձնուած են 3
տարեկանէն մինչեւ 14-15 տարեկան հայորդիներ։
Այժմ Դպրոցասէր կը յաճախեն 260 աշակերտներ։
Արմէն Իւրնէշլեան (շրջ. 1985-1986).- Բացառիկ
ուսանող մը, որուն մէջ հաւասարապէս կը մրցէին
յառաջադէմ ուսանողը, ասմունքողը, դերասանը եւ
պրպրտողը։ Երեւանի Պետ. Համալսարանի Բանասիրութեան բաժինը աւարտելէ ետք կը վերադառնայ
ծննդավայր՝ Պէյրութ եւ 1992-էն մինչեւ 1996 կը
ստանձնէ Վահան Թէքէեան վարժարանի տնօրէնութիւնը։ 2015-էն սկսեալ կը վարէ ուսուցչական եւ
փոխ-տնօրէնական պաշտօն Պէյրութի Հայ Աւետարանական վարժարանէն ներս, ապա 2017-ին
կը նշանակուի տնօրէն։ Այցելուի կարգավիճակով
կը դասաւանդէ Պէյրութի Հայկազեան համալսարանէն ներս, իսկ 2001-էն ասդին անդամ է Հայկազեան Համալսարանի Հայագիտական Հանդէսի
խմբագրական կազմին։
***
Երրորդ զրոյցով մենք աշխատեցանք ցոյց տալ
մեզի յայտնի կարգ մը հայկական վարժարաններու
Մելգոնեանցի տնօրէններ։ Առանձին ուսումնասիրութեան եւ պրպտուքի կը կարօտի այս շարքը,
որովհետեւ բազմաթիւ շրջանաւարտներ լուսոյ այս
տաճարէն անցնող քառասուն-յիսուն տարիներուն
նուիրուեցան ուսուցչութեան, հայ մամուլին, ազգային-հասարակական միութիններէ ներս վարեցին ու
կը շարունակեն վարել պատասխանատու պաշտօններ։ Կարելի է աւելի հեռու երթալով ներկայացնել
Մելգոնեանցի գրողներ, մանկավարժներ, նուիրւած ազգայիններ ու դիւանագիտական բնագաւառէն ներս ծառայած ու ծառայող շրջանաւարտներ։
Թող ներուի մեզի բաւականանալ քանի անուններու
թուարկումով՝ խոստանալով շարունակել մեր
պրպտումները եւ հրատարակութեան յանձնելու
զանոնք յառաջիկայ ամիսներուն։
Թորոս Թորանեան (Ազգային-հասարակական
գործիչ, գրող, լրագրող, հրատարակիչ)
Ստեփան Օգնայեան (հայկ. դպրոցներու եւ
Լիբանանի բանակի մարզիչ)
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Լիբանանահայ Վարժարան
Լիբանանի Հայ Աւետարանական Վարժարաններու Կրթական Սեմինար - ՔՋԱԿ
Փառք կու տանք Աստուծոյ, որ Լիբանանի Հայ
Աւետարանական վարժարանները կրթական մարմիններու, տնօրէններու, ուսուցիչներու համագործակցութեամբ իրենց դռները բացին 2018-2019
տարեշրջանին, յօգուտ հայ դպրոցին, հայ մանուկին, հայ ուսուցիչին եւ հայ ծնողին:
Վերամուտի առթիւ, Հայ Աւետ. Վարժարաններու
ուսուցիչներու ընտանիքը քով-քովի բերելու, զանոնք գնահատելու եւ խրախուսելու համար ՄԱՀԱԵ
Միութեան Լիբանանի Կրթական Խորհուրդի հովանաւորութեամբ եւ Կրթական Համադրող Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ Հինգշաբթի, 20
Սեպտեմբեր, 2018-ին ՔՋԱԿ-ի մէջ տեղի ունեցաւ
սեմինար մը, մասնակցութեամբ աւելի քան 100
ուսուցիչներու, տնօրէններու եւ կրթական պատասխանատուներու:
Սեմինարի առաջին բաժինը տրամադրուած էր
Հայ Աւետ. կրթական առաքելութեան, իսկ երկրորդ
բաժինը կ’ընդգրկէր Գ. Կիւլպէնկեան Հիմնարկի
լիբանանահայ վարժարաններու ուսուցիչներու
մասնագիտական մշակման սեմինարներու շարքէն
քաղուած էական նիւթերու փոխանցման:
Առաւօտեան ժամը 9:00-ին ներկաները ողջունեց, եւ օրուան յայտագրին մանրամասնութիւնները փոխանցեց Տիկ. Սեդա Գարակէօզեան, ապա
բեմ հրաւիրեց ՄԱՀԱԵ Միութեան Կեդրոնական
Մարմնի Ատենապետ, Հայկազեան Համալսարանի
նախագահ, Կրթական խորհուրդի անդամ Վեր.
Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանը:
Վեր. Հայտոսթեան, անդրադառնալով Սփիւռքի
մէջ անցնող տարիներուն Սփիւռքի հայկական
վարժարաններու դժուարութիւններուն, ընդգծեց,
թէ նոր օրեր կ’ապրինք բոլորս, մեր անհատական
թէ՛ հաւաքական կեանքի մէջ: Հարցերը շատ են,
հրամանատարը կարեւոր դերակատարութիւն ունի
ընելիք, սակայն ուսուցիչ-զինուորին վստահուած է
աշակերտին ապագան: Ան գնահատեց ուսուցիչները, որոնք ազնւութեամբ, համբերութեամբ
դիմակալեցին հարցերը՝ քաջ գիտակցելով, որ
ուսուցչութիւնը նախ եւ առաջ առաքելութիւն մըն է:
Ապա եօթը հիմնական կէտերու վրայ կեդրոնանալով՝ Վեր. Հայտոսթեան բացատրութիւններ
տուաւ ուսուցիչներու վերապատրաստման, տիրող
մշտական գաղթի պատրաստ սերունդի, ուսումնական ծրագրի մէջ հայերէնի դերի մասին, ազգային-հոգեւոր-մարդասիրական արժէքներու կարեւորութեան: Ան թելադրեց նուազ նուաճող (low
achiever) աշակերտներու բաւարար մղում տալ՝
աւելիին հասնելու համար: Օգնել հոգեկան անհանգիստ վիճակ ունեցող սերունդին, ճկուն ուսուցումի
եւ ճկուն մօտեցումի միջոցաւ: Ձեռք երկարել ծնողներուն, որոնք իրենց զաւակներու ուսման արեւելումի նկատմամբ անորոշութիւն ունին: Վերապատւելին իր խօսքը եզրափակեց ըսելով, թէ լայն տեղ եւ
արագ տեղ կը հասնինք, եթէ մտքով, հոգիով,
պատկանելիութեամբ հաւասարակշռուած հայեր
ըլլանք: Ան հարց տուաւ. «Ո՞վ է կշիռը ճշդողը: Տէրը՝
Աստուած»:
Հայկազեան Համալսարանի Արուեստի եւ
Գիտութեան բաժնի տեսուչ, Կրթական Խորհուրդի
ատենապետուհի Դոկտ. Արտա Էքմէքճի, ընթերցեց
եւ բացատրութիւններ տուաւ Յուլիս 2001-ին Քեսապի մէջ գումարած Միութեան 58-րդ համաժողովի
ընթացքին ճշդուած կրթական առաքելութեան մասին:
Ա. բաժնի աւարտին, բոլորը հաւաքուեցան խըմ-

բանկար մը ունենալու եւ վերամուտի առթիւ պատրաստուած կարկանդակը հատելու, առաջնորդութեամբ կրթական համադրող յանձնախումբի
ատենապետ Տիկ. Սօսի Պալեանի:
Բ. բաժինը սկսաւ Օրդ. Գայիանէ Մածունեանի
ներկայացումով, որ կը բովանդակէր Տիկ. Շաղիկ
Խուտավերտեանի դասախօսութիւնը (վերջինիս
բանաւոր բացակայութեան պատճառաւ):
Օրդ. Մածունեան անդրադարձաւ արժէքներու
փոխանցման, իմաստաւորման գործընթացին: Ան
շեշտեց դպրոց-ուսուցիչ-ծնողք երկխօսութեան
անհրաժեշտութիւնը եւ ընդգծեց թէ կրթութեան մէջ
պարտաւոր ենք չէզոքութիւն պահելու եւ հիմնուելու
քննադատական մտածողութեան վրայ:

Ապա, Տիկիններ Անի Տագէսեան, Մարալ Աւետիսեան եւ Սելլա Մուղալեան բացատրութիւններ
տուին reflective practice-ի մասին եւ խումբերու
բաժնելով ներկաները, հարցաթերթիկներ բաժնեցին, օրինակներով ամրապնդելու համար իրենց
խորհուրդները:
Ճաշի դադարին ՔՋԱԿ-ի գեղատեսիլ ճաշասրահ
ուղղուեցան ներկաները: Աղօթքը կատարեց Կրթական խորհուրդի անդամ Պատ. Սեւակ Թրաշեան,
որմէ ետք ճաշի սպասարկութիւն տեղի ունեցաւ:
Սեմինարի եզրափակիչ նիւթերն էին մանկապարտէզի ուսուցչուհիներուն համար, Տիկ. Կարինէ Չոլագեանի պատրաստած նիւթը՝ առնչուած
պաշտամունքի պահերուն հետ: Իսկ մնացեալ
ուսուցիչները համախմբուեցան ՔՋԱԿ-ի մատուռը
լսելու Դոկտ. Հանին Հութի դասախօսութիւնը Educational
Assessment նիւթի շուրջ: Դասախօսներուն շնորհակալական նուէրներ տրուեցան:
Մէկ ժամ տեւող հետաքրքրական դասախօսութենէ ետք, ուսուցիչները աշխատանքային խմբակներու բաժնուեցան եւ հաւաքաբար պատասխանեցին
կարգ մը հարցաթերթիկներու: Այս աշխատանքները
պատրաստած էին՝ Տիկ. Նազիկ Քեչեճեան եւ Տիկ.
Քրիստին Յակոբեան (ուսողութիւն), Պրն. Նժդեհ
Մխսեան (գիտութիւն), Տիկ. Զարմինէ Ասմինեան
(հայերէն) եւ Տիկ. Անգինէ Օպէյտ (անգլերէն):
Սեմինարի աւարտին ուսուցիչները կազդուրւած, նոր տեսլականներով զինուած, վերամուտի
սեմին ոգեւորուած վերադարձան իրենց տուները:

Մշակութային Արձագանգ
«Ռէանիմանիա»-ն Ստացած Է Աւելի Քան 2000 Յայտ
Աշխարհի Մօտ 100 Երկրէ
Այս տարի կը լրանայ «Ռէանիմանիա» շնչաւոր
(animation) ֆիլմերու եւ պատկերապատման միջազգային փառատօնի 10-ամեակը, որ իր ձեւաչափով,
ճանաչելիութամբ եւ ընձեռած հնարաւորութիւններով միակն է տարածաշրջանին մէջ: Միեւնոյն
ժամանակ, 2018-ը նշանաւոր կը դառնայ հայկական
շնչաւոր ֆիլմերու 80-ամեայ յոբելեանով:
Փառատօնի ֆէյսպուքեան էջը կը տեղեկացնէ,
որ «Ռէանիմանիա»-ի 10-րդ փառատօնը տեղի
պիտի ունենայ Հոկտեմբեր 28-Նոյեմբեր 3: Փառատօնը այս տարի ստացած է աւելի քան 2000 յայտ
աշխարհի մօտ 100 երկրէ։ Շուրջ 400 ֆիլմ, որոնց
մէջ՝ 8 երկար, ներառուած են 5 մրցութային ծրա-

գիրներու մէջ՝ «Լաւագոյն երկար ֆիլմ», «Լաւագոյն
կարճ ֆիլմ», «Լաւագոյն աւարտական ֆիլմ»,
«Լաւագոյն հեռուստատեսային եւ ուսուցողական
ֆիլմ» եւ «Լաւագոյն երաժշտական շնչաւոր
(animation) հոլովակ»:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Հայաստան-Արցախ Ֆոնտը Յուլիսէն Սեպտեմբեր 8.9
Միլիոն Տոլարի Նպաստ Տրամադրած Է Հայաստանին
Եւ Արցախին
2018-ի երրորդ եռամսեակին ընթացքին, Հայաստան-Արցախ ֆոնտը 8.9 միլիոն տոլար արժէքով մարդասիրական օժանդակութիւն տրամադրած է Հայաստանին եւ Արցախին:
Հայաստան Արցախ ֆոնտը իր իսկ ջանքերով
ապահոված է սոյն օժանդակութեան ամբողջութիւնը՝ 8.9 միլիոն տոլար արժէքով դեղորայք եւ այլ
մարդասիրական պիտոյքներ, որոնք նուիրուած են
AmeriCares (7.9 միլիոն տոլար) եւ MAP International-ի
(1 միլիոն տոլար) կազմակերպութեանց կողմէ:
Սեպտեմբեր 2018-ին Քենզըսի Ազգային պահակագունդը զինուորական օդանաւով ձրիաբար Երեւան փոխադրեց 210,000 տոլար արժէքով դեղորայք, զորս AmeriCares կազմակերպութիւնը նուիրած
էր Հայաստանի առողջապահութեան նախարարութեան:
Իսկ Ամերիկահայ բժշկական միութիւնը առատաձեռնօրէն հոգացած էր MAP International-ի
նուիրած 1 միլիոն տոլար ընդհանուր արժէքով
քաղցկեղի դեղերը փոխադրելու ծախսը: Այս
դեղերը ուղարկուեցան Հայաստանի ու Արցախի
առողջապահութեան նախարարութիւններուն:
Այս ժամանակաշրջանին նուիրուած դեղորայքն
ու բժշկական պիտոյքները առաքուեցան ՀԲԸՄ-ի
Քլոտիա Նազարեան Սուրիահայ գաղթականներու
բժշկական կեդրոնին, Արաբկիրի Մանուկներու
միացեալ հիմնարկին, Հայաստանի օգնութեան
ֆոնտին, Մանկաբարձային, նորածնաբանական,
եւ կնաբանական կեդրոնին, «Մեծն Ներսէս» բարեգործական կազմակերպութեան, «Մուրացան» երեխաներու ներզատաբանութեան (Endocrinology)
կեդրոնին, Նորք Մարաշ բժշկական կեդրոնին, եւ
«Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» բժշկական կեդրոնին,
ինչպէս նաեւ Հայաստանի ու Արցախի առողջա-

պահութեան նախարարութիւններուն:
2018-ի առաջին ինը ամիսներուն, Հայաստան
Արցախ ֆոնտը 20.7 միլիոն տոլար ընդհանուր
արժէքով դեղորայք, բժշկական պիտոյքներ, եւ
մարդասիրական այլ օժանդակութիւն առաքեց
Հայաստան եւ Արցախ:
Անցեալ 30 տարիներուն, Հայաստան Արցախ
ֆոնտը եւ զայն նախորդած Միացեալ Հայկական
Ֆոնտը Հայաստանին ու Արցախին հայթայթած են
806 միլիոն տոլար ընդհանուր արժէքով մարդասիրական օժանդակութիւն, 158 թռիչքներով եւ
2410 ծովային արկղերով:
«Հայաստան Արցախ ֆոնտին կանոնաւորաբար
կ'առաջարկուի միլիոնաւոր տոլար արժէքով կեանք
փրկող դեղեր եւ բժշկական պիտոյքներ։ Մեզի կը
մնայ հոգալ առաքման ծախսը միայն: Մեծապէս կը
քաջալերենք ձեր առատաձեռն նուիրատուութիւնները, որպէսզի կարենանք շարունակաբար այս
կենսական օժանդակութիւնը տրամադրել Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր բժշկական կեդրոններուն»,յայտնեց Հայաստան Արցախ Ֆոնտի Նախագահ
Յարութ Սասունեան։
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար կը խնդրուի
դիմել Հայաստան-Արցախ ֆոնտի գրասենեակ.
հեռաձայն՝ (818) 241-8900. ե-նամակի հասցէ՝
sassoun@pacbell.net:

Մարսէյլի Եւ Իսի Լէ Մուլինոյի Համերգասրահները Պիտի
Կրեն «Ազնաւուր» Անունը
ԷԼԼԱԴԱ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ
Ֆրանսայի Մարսէյլ եւ Իսի Լէ Մուլինօ քաղաքներուն մէջ Շառլ Ազնաւուրի անունով համերգասրահներ անուանակոչուած են:
Փարիզին յարակից հայաշատ Իսի Լէ Մուլինոն
Էջմիածնի քոյր քաղաք է:
Հանրայայտ երգիչին իրենց յարգանքի տուրքը
մատուցելու համար քաղաքային իշխանութիւնները
միաձայն որոշած են Իսի Լէ Մուլինոյի «Palais de
Congrès» համերգասրահը Շառլ Ազնաւուրի անունով վերանուանել:
Միտքը փոխքաղաքապետ Արթուր Խանճեանինն է, որ իր ֆէյսպուքեան էջին մէջ նշած է, թէ
բոլորովին դժուար չէ եղած քաղաքապետ Անտրէ
Սանթինին համոզել, քանի որ քաղաքապետը Ազնաւուրի հետ լաւ եւ ընկերական յարաբերութիւններ
ունէր:
Մարսէյլի քաղաքապետ Ժան Քլոտ Կոտան
յայտնած է, որ քաղաքի «Սիլօ» համերգասրահը
այսուհետեւ Շառլ Ազնաւուրի անունը պիտի կրէ:
Նման առաջարկով հանդէս եկած էր փոխքաղաքապետ Տիտիէ Փարաքեանը:

«Մեր քաղաքի խորհրդանշական վայրերէն
մէկը այսուհետեւ Շառլ Ազնաւուրի անունը պիտի
կրէ: Հանրայայտ երգիչը կը սիրէր այցելել Մարսէյլ
եւ սա պիտի ըլլայ անոր` իր սիրելի քաղաքին
կողմէի յարգանքի տուրք: Սա նաեւ մեր քաղաքի
հիւրընկալութեան վկայութիւնն է, որ արուեստագէտը այդքան կը գնահատէր: Մեր քաղաքը բաց է
բոլորին առջեւ, անիկա Միջերկրական ծովու
«դուռն» է, ուր իւրաքանչիւր համայնք, ինչպէս նաեւ
հայկական համայնքը` հարուստ պատմութեամբ,
մշակոյթով եւ ուժականութեամբ, իր տեղը կը
գտնէ», »õ նշած է քաղաքապետը իր յայտարարութեան մէջ:
«Մետիամասք»
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Պատմամշակութային
Արձագանգ
Բարբարոսութիւն Վրաստանի
Մէջ Հայոց Պատմական
Եկեղեցւոյ Նկատմամբ

Վրաստանի մէջ տարբեր պատճառներով կը
շարունակուին դարերու ընթացքին հայ համայնքին
կողմէ կառուցուած եկեղեցական շինութիւններէն
հայկական հետքը վերացնելու գործողութիւնները:
Այս մասին կը հաղորդէ Armenianchurch.ge-ը։
Դեռ 2014 Դեկտեմբեր 10-ին Վրաստանի այն
ժամանակուան վարչապետ Իրագլի Ղարիպաշվիլիին ուղղուած թիւ 1-207 նամակին մէջ Վիրահայոց
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տէր Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանի կողմէ ներկայացուած էր
Վրաստանի տարածքին գոյութիւն ունեցող Հայոց
եկեղեցիներուն ցուցակը, ուր ընդգրկուած էր նաեւ
Դիղոմի գիւղի «Սուրբ Կարմիր Կիրակի» անունով
հայկական եկեղեցին, կառուցուած 19-րդ դարու
կէսերուն: Եկեղեցին գործած է մինչեւ խորհրդային
կարգերու հաստատուիլը: Այնուհետեւ զրկուած է
իր գործառոյթը իրականացնելու հնարաւորութենէն:
Եկեղեցին մինչեւ օրս կը գտնուի կանգուն վիճակի
մէջ:
Դեռ 2003-ին, Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տէր Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեան
երջանկայիշատակ արխիւագէտ Սարգիս Դարչինեանի ուղեկցութեամբ այցելած է վերոնշեալ եկեղեցին, ականատես եղած պահպանուած հայատառ
արձանագրութիւններու կամ գրութիւններու եւ որմնանակարներու հետքերուն, որոնք կը հաւաստիացնեն եկեղեցւոյ հայկական ըլլալը: Թեմակալ
առաջնորդը աղօթք բարձրացուցած է եւ շարական
հնչեցուցած պատմական եկեղեցւոյ մէջ:
Ցաւօք, վերջին ժամանակաշրջանին, մեզի անյայտ
անձերու կողմէ վերստին սկսած են հայկական
հետքի վերացման բարբարոսական գործողութիւնները: Հերթական բարբարոսութեան հետեւանքով
ոչնչացուած են սոյն եկեղեցւոյ հայկական պատկանելութիւնը հաստատող որմնանկարները, որոնք
ծածկուած են գաճի ծածկոյթով կամ ոչնչացուած՝
փորելով:
Վիրահայոց թեմը բարձր կը գնահատէ ինչպէս
հայ, այնպէս ալ այլազգ անհատներու եւ կառոյցներու մտահոգութիւնը, նման վայրագութիւններու
դէմ բարձրացուցած իրենց ձայնը եւ կոչ կ'ընէ նման
իրավիճակներու ժամանակ ոչ միայն դիմելու
առաջնորդարան, այլեւ պետական համապատասխան մարմիններու ուշադրութիւնը հրաւիրելու
Վրաստանի մէջ յուշարձաններու ոչնչացման այս
պախարակելի աւանդոյթին դէմ:
Վիրահայոց թեմը, այս արարքը կը գնահատէ
իբրեւ Վրաստանի մէջ հայկական պատմա-մշակութային ժառանգութեան նկատմամբ վանդալութեան
դրսեւորում, կը դատապարտէ նման քայլերը՝
հրաւիրելով իշխանութեան պատկան մարմիններու
ուշադրութիւնը եւ համապատասխան քայլերու
ձեռնարկումը:
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Շառլ Ազնաւուրի Յիշատակին
ՆԱՀԱՊԵՏ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ
Տասներկու տարիքս բոլորած, պատանեկութեանս սեմին, այցի եկար Արեւելք՝ Սուրբ Քաղաքը
«Մեծ կրօն»ներու: Ու հոն հայրենիքէն հեռո՜ւ...
«փոքրիկ Հայաստան» մը գտար Սիոն լերան գագաթին բազմած... վանքը՝ հայոց Սրբոց Յակոբեանց
Միաբանութեան:
Մե՛ր վանքը... կրօնաբոյր, ուր հասակ առին
սերունդները նոր, ցեղասպանութենէն ճողոպրած
հայու բեկորներուն:
1963-ին էր, երբ այցելեցիր այդ հայաբոյր վանքի
եւ քաղաքի միակ հայկական կրթական օճախը՝
Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարան:
Հո՛ն քեզ կը սպասէր վարժարանի տեսուչը՝
Կիւրեղ վրդ. Գաբիկեան, որ որքան ուրախ էր քեզ
ցոյց տալու մատղաշ սերունդը սաղէմի: Ու յանկարծ
Հայերէն լեզուի եւ գրականութեան դասի պահուն,
դուռը բացիր մեր դասարանին ու մտար ներս մեր
անակնկալ ուրախ ծափերուն տակ:
Լսած էինք քո՛ անունը, համբա՛ւը, քո՛ երգերը
հանրաճանաչ... եւ հիմա կանգնած մեր առջեւ,
թէպէտ փոքրամարմին, սակայն Դանիէլ Վարուժանի «Սերմնացան»ին նման յաղթահասակ: Հայու
աչքերով... վառվռուն, բարութիւն բուրող, որոնող,
խօսող, պատգամող:
Ու յանկարծ ոսկեղնիկը ծաղկեցաւ շրթներուդ
վրայ...
- Բարեւ ձեզ »õ փոխան քո խօսակցական
մայրենի ֆրանսերէն լեզուի՝ «Պօնժուր»:
Օ՜ արդ երկու բառը Մաշտոցեան, աշխարհ մը
բացաւ մեր բոլորին առջեւ:
Մեր առաջին ծափերը ծափահարեցինք քեզի,
ա՛յն օրերուն, երբ քու հետագայ վկայութեամբդ՝
«ասպատակուած» էիր կեանքի դառն խաղէն,
երկրորդ անգամ ըլլալով:
- Առաջին անգամ ամուսնացայ երբ փոքր էի
տարիքով, երկրորդ անգամ երբ «յիմար» էի »õ կը
խոստովանէիր հետագայ հարցազրոյցներուդ մէջ:
Ու այդ կեանքի ցաւն ու տառապանքը գուցէ
ամոքելու համար, եկած էիր Արեւելք, Սիոնի Լերան
լանջին փռուած արեւի շողերով ջեմանալու Հայ
Երուսաղէմին մէջ, քաղաքը Քրիստոսակոխ, հայրենակիցներ որոնելու, խօսելու, ուրախանալու, ժըպտալու անոնց հետ:
Եւ այդ ուրախութիւնն էր, լայն ժպիտդ, որ
ակօսներ բացաւ քառասնամեայ դէմքիդ վրան եւ
խաղաղութեան «նոր ծիածան» մը հոգւոյդ մէջ:
Ու խօսեցար մեզի հետ... յայտնեցիր ուրախութիւնդ այցելած ըլլալու Երուսաղէմ, եւ հո՛ս գտած
ըլլալու սրտիդ այնքա՜ն մօտիկ՝ «Հայաստան մը
փոքրիկ»:
Կարճ էր հանդիպումդ մեզի հետ, բայց այն
կարճ ժամանակը նոր ակօս մը բացաւ մեր մատղաշ
մտքի յիշողութեան դաշտին վրայ... լուսաւո՜ր ակօս
մը:
Չմոռցանք քեզ:
Ու անցնող տարիներուն հետ, հասակ առինք
քո՛ւ երգերով, կեանքը վայելեցինք քո՛ւ երգերով, սէր
յայտնեցինք քո՛ւ երգերով ու այսպէս սերունդնե՜ր
ամբողջ:
Համամարդկային քու բանաստեղծութիւնները
անգիր սորվեցանք, ու երգեցինք քեզի հետ, մերթ
ձայնակից ըլլալով ու մերթ շշնջալով:
Այն օրերուն ի՞նչ իմանար մանուկ հոգին, որ
ՄԵ՜Ծ էիր դուն... աշխարհահռչակ, աշխարհաքաղաքացի:
Ու հիմա, հասուն տարիքիս, մինչ դուն արդէն

բոլորած 94 գարուններ, հրաժեշտ տուիր «դար մը
ապրելու» խոստումէդ առաջ, ցնցուեցաւ Ֆրանսան,
ցնցուեցաւ հայաշխարհը: Ու այդ ցնցումին ալիքները տարածուեցան ամէնուրեք, որ ցնցեց աշխարհը
ու մարդկութիւնը համայն: Ու յանկարծ պարապութի՜ւն մը զգացին բոլորը... բոլորս:
Դո՛ւն, որ հպած էիր մարդոց հոգւոյն, սրտին ու
սիրոյ ջերմութիւն թողած հոն... չկա՜ս այլեւս, գացիր
միանալու ծնողքիդ, զաւկիդ... ու միանալու այն
մեծերուն, որոնք այս երկրաւոր աշխարհին վրայ
իրենց հետքը թողուցին, դրոշմը դրին ու դարձան
«նշխարեալ բեկոր» երկնային:
Մեկնեցա՜ր... բայց յո՛ւշ դարձար մարդոց հոգիներուն ու սրտերուն մէջ, ու դեռ նայուածքներուն
առջեւ սերունդներուն գալիք:
Մեկնեցա՜ր... բայց ո՛չ այնքան անշուք ու լո՜ւռ:
Լաց եղան մարդկութիւնը համայն, թաց աչքերով հետեւեցան սգոյ հանդէսներուն, մոմավառութիւններ ու ծաղիկներ ամէնուրեք, ուր անունդ էր
ամրագրուած, յուշարձաններ կանգնած:
Ասպետական Ֆրանսան ու Հայաստանի Հանրապետութիւնը խոնարհեցուցին իրենց դրօշները,
որոնք եղան հայրենիքներդ քու:
Խոնարհեցաւ մարդկութիւնը համայն յիշատակիդ առջեւ անթառամ:
Չմեկնած ըսած էիր քու խօսքդ՝ «Սի՛րտս Հայաստանին, հոգի՛ս Ֆրանսային, իսկ ձա՛յնս աշխարհին կը պատկանի»:
Ու այդ խօսքիդ հաւատարիմ, Ֆրանսան պետական բարձր մակարդակով, Ֆրանսայի դրօշը
դագաղիդ վրան, հայոց դրօշի եռագոյն վարդերով,
զինուորական պատուոյ պահակներու ուսամբարձ
եւ յամրաքայլ քայլերով, հայկական տուտուկի վրայ
«Տլէ Եաման»ի նուագակցութեամբ քեզ բերին
հրապարակ: Հոն էին Ֆրանսայի պետական աւագանին իր նախկին նախագահներով, զինուորական
պատուոյ գունդեր, ընտանիքդ, մտերիմներդ, արուեստագէտ մարդիկ: Հո՛ն էր Հայաստանի Հանրապե-

տութեան պետական աւագանին եւ հայրապետը
հայոց:
Եկած էին բոլորը իրենց յարգանքի վերջին
տուրքը մատուցելու Շանսոնիէին, սիրտեր հմայող
մեծ երգիչին, մեծ պոէտին, հո՛ն Ֆրանսայի մէջ, ուր
«պոէտները չեն մեռնիր, այլ յաւերժ կ'ապրին»,
ինչպէս վկայեց նախագահ Մաքրոն:
Ու սգահանդէսի աւարտին, Ֆրանսայի պատուոյ
պահակնեը երբ կրկին ուսամբարձ քեզ պիտի
տանէին քու վերջին հանգիստիդ, հնչեց քու իսկ
երգը հրաժեշտի... «Տարէ՛ք ինձ»:
Ու տարին քեզ համայն մարդկութեան աչքին
առաջ, որոնք գամուած հեռատեսիլի կայաններուն
առջեւ թաց աչքերով հետեւեցան մեկնումիդ, դէպի... Յաւերժութիւն: Ու այդ պահուն ծափահարեցին
քու ապրած կեանքիդ համար, քու վաստակիդ, քու
աստուածատուր շնորհքիդ, մեծութեան, տաղանդիդ, ազնուութեան, բարութեան, բարեգործութեան
եւ մանաւանդ մեծահոգի ՄԱՐԴ ըլլալուդ:
Ու այդ բոլորին հետ, առաւօտեան կանուխ
ժամերուն ոտքի ելայ տանս մէջ եւ իմ հրաժեշտի
վերջին ծափս ծափեցի, այնպէս ինչպէս ծափահարած էի քեզի աւելի քան յիսնամեակ մը առաջ
Երուսաղէմի մէջ, երբ մեր դասարանը մտար:
Բայց ա՛յս անգամ թաց էին աչքերս:
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Մենք Կրնանք Ըլլալ Նոր Աշխարհի Ու Նոր Մետաքսի Ճանապարհի Կարեւոր
Մասը. Արմէն Սարգսեան

կարեւոր համաձայնագիր է ստորագրել Եւրամիութեան հետ։ Հայաստանն իսկապէս արեւելքի ու
արեւմուտքի երկիր է։ Մենք իսկապէս ցանկանում
ենք կրկնել այն յաջողութիւնը, որն ունեցել ենք
միջին դարերում։
Իհարկէ, խօսելով պիզնեսների մասին, յիշում
ենք խոշոր ընկերութիւններին, ինչպիսիք են Dassault-ը,
Thales-ը, Crédit Suisse-ը, Nestlé-ն, Bombardier-ն,
որոնք բոլորը ֆանտաստիկ ընկերութիւններ են եւ
իրենց գործունէութիւնը ծաւալում են ողջ աշխարհով։ Միւս կողմից, այն հսկայական ինդուստրիալ
հիմքը, որն ունեն Ֆրանսիան ու ֆրանքոֆոնիան,
կարող է համապատասխանել երիտասարդ Հայաստանին։
Հայաստանն ունի արդիւնաբերութեան առաջատար ուղղութիւններ, որոնցից մէկը տեղեկատուական տեխնոլոգիաների ոլորտն է: Հայաստանում
տասնեակ ստարտափներ կան, որոնք մեծ ներուժ
ունեն: Դրանք արդէն աշխատում են մեծ միջազգային ընկերութիւնների հետ, շատերն այսօր
աշխատում են Սիլիկոնային հովտում: Ես կը ցանկանայի տեղեկատուական, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների ֆրանկոֆօն ընկերութիւններին

տեսնել այստեղ:
Միւսը բանկային ոլորտն է: Հայաստանն այն
երկիրն է, որն ունի տարածաշրջանում ամենաառաջաւոր բանկային սեկտորը: Այստեղ գործում են
միջազգային բանկեր, դրանք աշխատել եւ աշխատում են այստեղ առաջին իսկ օրուանից՝ HSBC,
Credit Agricole, ռուսաստանեան, յունական, լիբանանեան, իրանական բանկեր: Այսինքն, այստեղ
գործում է կայուն ֆինանսական, բանկային սեկտոր: Այս երկիրը կարող է ձեզ համար որպէս
դարպաս ծառայել:
Դուք կարող էք գալ եւ գրանցել ձեր ընկերութիւնն
այստեղ՝ մի երկրում, որը դառնում է աւելի ու աւելի
բաց, կանխատեսելի ու կայուն, բաց՝ նաեւ իրաւական տեսանկիւնից: Մի երկիր, որտեղ օրէնքն աւելի
ու աւելի գործող է դառնում: Դուք կարող էք ձեր
ընկերութիւնը գրանցել այստեղ եւ պիզնես իրականացնել Ղազախստանում, Պելառուսում, Ռուսաստանում, Ղրղզստանում, Ուզպեքստանում եւ տարածաշրջանում: Մեր երկիրը կարող է ծառայել
որպէս հանգոյց:
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Նոր Սերունդին Ուշադրութեան

Զգօնութեան Հրաւէր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Հարցով
Գ. Զրոյց
¾ç 03
Գէորգ Գազանճեան (ուսուցիչ, դպրոցի տեսուչ,
բանաստեղծ)
Սէսիլ (Սիմոնեան) Քէշիշեան (ազգային-հասարակական գործիչ, արենուշապետ)
Անճէլ Ճապրայեան-Միսիսեան (մանկավարժ,
ուսուցիչ)
Նուպար Ակիշեան (գրող)
Նազարէթ Չափատարեան (բանաստեղծ, ուսուցիչ)
Հայկ Նագգաշեան (գրող, ազգային-հասարակական գործիչ)
Շաքէ Հոռոմեան (երկարամեայ ուսուցիչ)
Նուպար Յակոբեան (ազգային-հասարակական
գործիչ, գործարար, ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան
պաշտօնեայ)
Մարի Սոմաքեան (երկարամեայ ուսուցչուհի)
Հերմինէ Քէշիշեան (երկարամեայ ուսուցիչ եւ
հերթապահ, ՄԿՀ)
Հայրապետ Թորոսեան (երաժշտութիւն, խմբավար, երկարամեայ ուսուցիչ)
Մանուէլ Քէօսէեան (գրականագէտ, քննադատ,
ուսուցիչ)
Մարի Փափազեան (երկարամեայ ուսուցչուհի
ՄԿՀ-էն ներս)

Ազնիւ Փափազեան (երկարամեայ ուսուցչուհի
ՄԿՀ-էն ներս)
Յակոբ Պոտրումեան (հրապարակագիր, ուսուցիչ)
Յովհաննէս (Ճոն) Կէվհէրեան (գեղանակարիչ)
Մայք Նահապետ (հրատարակիչ, Armenian
International Magazine-ի հիմնադիր)
Ռաֆֆի Ցնծալեան (հրատարակիչ)
Միհրան Էսէկիւլեան (երաժիշտ, երգահան,
դասախօս)
Ալպէրթ Թիւթիւնճեան (երկարամեայ հերթապահ-դաստիարակ, ՄԿՀ)
Ռաֆֆի Պետիկեան (ազգային-հասարակական
գործիչ, Գերմանիա)
Հերմինէ Սայեան (Հրանդ Տինք հիմնարկի
պատասխանատու աշխատակցուհի
Սարգիս Տեմիրճեան (երաժիշտ)
Ահարոն Շըխըրտըմեան (խմբագիր, գրող, հրապարակագիր, ազգ.-հասարակական գործիչ)
Պայծառ (Արապեան) Գալայճեան (խմբագիր,
ուսուցչուհի, հրապարակագիր)
Յակոբ Մամիկոնեան (խմբավար, երաժիշտ, Պոլիս)
Մասիս Տէր Բարթող (խմբագիր, հրապարակագիր)
Շիրազ Իսկէնտէրեան (ճարտարագէտ, նուիր-

եալ կրթական մշակ, Աւստրալիա)
Հրաչ Սեփեթճեան (Հայոց լեզուի եւ գրակ.
ուսուցիչ, լրագրող, հրապարակագիր, ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի հայկական բաժնի
վարիչ, «Նոր Օր» շաբաթաթերթի գլխ. խմբագիր)
Յարութ Թորոսեան (բեմական արուեստ)
Արթօ Արթինեան (գործարար, Հայաստանի Հանրապետութեան Պատուոյ Հիւպատոս, Թայլանտ)
Աւետիս Տիպան (ուսուցիչ)
Մեր թուարկումները բնականաբար թերի են,
բայց, ինչպէս ըսինք վերը, կը խոստանանք յառաջիկային ամբողջացնել այս ցանկը՝ ամէն ջանք
թափելով, որ ոեւէ մէկը չմոռցուի։
Մեր զրուցաշարքի առաջին գլուխը կ՚աւարտենք
յաջորդ՝ 4-րդ զրոյցով, ուր պիտի նկարագրենք
երեք դրուագներ, որոնք կ՚արտացոլացնեն Մելգոնեանցիին ոգին հանդէպ իր դպրոցին, ազգին,
հայրենիքին ու մարդկութեան։
Մեր խնդրանքն է որ չվարանիք ձեր դիտողութիւնները, թելադրութիւններն ու յաւելումները
յղել մեզի՝ mkojayan@sbcglobal.net։
Լոս Անճելըս
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Մենք Կրնանք Ըլլալ Նոր Աշխարհի Ու Նոր Մետաքսի Ճանապարհի Կարեւոր Մասը. Արմէն Սարգսեան
Ես եկել եմ այստեղ ողջունելու ձեզ որպէս նոր
երկրի նոր նախագահ, մի երկիր, որն ունի
երկտասարդ վարչապետ եւ կառավարութիւն։
Այստեղ ամէն ինչ երիտասարդ է, ամէն ինչ
կենտրոնացած է 21-րդ դարի վրայ։ Ինչպէս գիտէք՝
Հայաստանում ապրիլին յեղափոխութիւն տեղի
ունեցաւ։ Ոմանք այն կոչում են «թաւշեայ
յեղափոխութիւն», ոմանք՝ «Նոր Հայաստան», ես
այն կ'անուանեմ «Երիտասարդ Հայաստան»: Դա
մեծ նուաճում էր մեր երկրի ու ժողովրդի, ընդ որում՝
ոչ միայն Հայաստանի հայերի, այլեւ արտասահմանում բնակուող հայերի կողմից։
Փոփոխութիւնը շարունակուում է, դա արագավազք չէ, 100 մեթրանոց վազք չէ, մարաթոն է՝
մենք պէտք է ուրուագծենք մեր ապագան առաջիկայ
տարիների համար, բայց պէտք է սկսենք վազել

մարաթոնեան վազքի արագութեամբ՝ մեկնարկին
ունենալով մեծ արագութիւն, բայց գիտակցելով, որ
մարաթոնեան վազք է լինելու:
Սակայն, Հայաստանում եղել է եւ կայ մէկ այլ
յեղափոխութիւն, որը ցաւօք համաշխարհային
հասարակութեան կողմից աննկատ է մնացել: Դա
տեխնոլոգիական յեղափոխութիւնն է, որը տեղի է
ունեցել մեր երկրում եւ շարունակուում է այսօր, որի
կարեւորութիւնն ամբողջովին գիտակցուած չէ: Եւ
դուք այսօր այդ յեղափոխութեան կենտրոնում էք,
այդ յեղափոխութիւնը կոչուում է ԹՈՒՄՕ:
Ես ունեմ Հայաստանում 21-րդ դարի ապագայ
ինդուստրիան կառուցելու տեսլականը: Դրանք են
բարձր տեխնոլոգիաները, նոր վիրտուալ աշխարհը
եւ ԹՈՒՄՕ-ն՝ այն իւրայատուկ կազմակերպութիւնը,
որը երեխաներին, երիտասարդ սերնդին կրթելու
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Ազրպէյճանը Կը Շարունակէ Մնալ Աշխարհի Մէջ Ամենակաշառուած
Երկիրներէն Մէկը
Համաշխարհային դրամատունը հրապարակած
է համաշխարհային կառավարման վերաբերեալ
հերթական զեկոյցը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնէ ազրպէյճանական azadliq.info լրատուական գործակալութիւնը:
2017-ի վերաբերեալ կատարուած ուսումնասիրութիւններու բերումով կազմուած զեկոյցը կը գնահատէ երկիրներուն մէջ կաշառակերութեան դէմ
տարուող պայքարը:
Երկիրներուն մէջ կաշառակերութեան դէմ պայքարի արդիւնաւէտութեան մակարդակը գնահատ-

նոր տարբերակ է: Այն ոչ միայն գիտական
հանրութեան, այլեւ պիզնես հանրութեան մաս է, եւ
ԹՈՒՄՕ-ն այս ամէնն անում է յեղափոխական ձեւով:
Այն Հայաստանից արտահանուելու է Ֆրանսիա,
Ղազախստան, Մոսկուա, Տոհա: Դա մեր ուղերձն է
աշխարհին՝ ասելու, որ մենք ոչ միայն երիտասարդ
ենք, ոչ միայն ցանկանում ենք լինել, այլեւ արդէն
21-րդ դարում ենք: Իմ երազանքն է, որ Հայաստանի
յեղափոխութիւնը համապատասխանի ֆրանքոֆօն
ինդուստրիայի մեծ ներուժին, ներդաշնակութիւն
ստեղծի հիւսիս-հարաւի եւ արեւելք-արեւմուտքի
միջեւ: Ես յուսով եմ, որ հայերը կրկին ու կրկին ցոյց
կը տան աշխարհին, որ մենք ոչ միայն միջին
դարերում էինք վերահսկում Մետաքսի ճանապարհը, այլեւ կարո՛ղ ենք լինել նոր աշխարհի ու
նոր Մետաքսի ճանապարհի կարեւոր մասը»:
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ւած է 1-100 բալի սահմաններուն մէջ:
Ազրպէյճանը 100 բալէն ստանալով 17.7 բալ՝
յայտնուած է կաշառակերութեան դէմ ամենաանարդիւնաւէտ պայքար մղող երկիրներու շարքին:

Մարիա Անժելա Թոսունեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի Կիրակի 14 Հոկտեմբեր 2018-ին,
Ռմէյլի Սբ.Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ
Սուրբ Պատարագի:
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փոխանցեն երեսփոխաններ, որոնք ներկայ էին խորհրդարանի նախագահին
հետ շաբթական դրութեամբ տեղի ունեցող հանդիպումին:
Հըզպալլայի երեսփոխան Ալի Ֆայյատ լրագրողներուն հաղորդեց, որ Պըրրի
յստակօրէն շեշտած է. «Եթէ կառավարութեան կազմաւորումը չիրագործուի
այսօրուընէ մինչեւ ընթացիկ ամսուան աւարտը, օրէնսդրական երկրորդ նիստը
պիտի գումարուի անպատճառ»:

Թրքական Ոստիկանութիւնը Իսթամպուլի Մէջ
Սէուտացի Անհետացած Լրագրողի Մարմինը
Գտնելու Համար Սեւ Բեռնատար Կ'որոնէ

Նախարարաց Խորհուրդի Կազմաւորման Շուրջ Լաւատեսութիւն
Ամենեւին Չկայ. Ժաաժաա
Կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ առկայ փակուղին վերացնելու կապակցութեամբ ստոյգ լաւատեսութիւն դրսեւորող յայտարարութիւններուն անդրադառնալով՝ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ
Սամիր Ժաաժաա ընդգծեց, որ նման լաւատեսութիւն ամենեւին չկայ: Այս մասին
ԼՈ-ի առաջնորդի մեկնաբանութիւնները հրապարակուած են ԼՈ-ի
պաշտօնական կայքէջին վրայ:
Յիշեցնենք, որ անցեալ շաբաթ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ
Հարիրի ըսաւ, որ նոր կառավարութեան կազմաւորումը ամենայն հաւանականութեամբ պիտի իրականանայ 7-10 օրուան ժամանակամիջոցի մէջ, սակայն
քաղաքական առաջատար գործիչներ հաստատեցին, որ տուեալ փակուղին
պիտի շարունակէ երկարիլ:

ընդդիմադիր լրագրող Ճամալ Հաշքաճիի գործով անյապաղ քայլերու ձեռնարկել:
Հոկտեմբեր 8-ին Թուրքիոյ ԱԳ նախարարը Սէուտական Արաբիոյ դեսպան
Ուալիտ Ապտըլ Քարիմի ալ Հարիճիին կանչած է սէուտացի լրագրող Ճամալ
Հաշքաճիի անհետացման առնչութեամբ:
Թուրքիոյ ԱԳ նախարարը դեսպանէն խնդրած էր թոյլ տալ խուզարկութիւն
իրականացնելու Իսթամպուլի Սէուտական Արաբիոյ գլխաւոր հիւպատոսութեան
մէջ:
Թուրքիոյ մէջ Սէուտական Արաբիոյ դեսպանը Թուրքիոյ մէջ կորսուած
յայտնի լրագրող Ճամալ Հաշքաճիի գործի վերաբերեալ պարզաբանումներ
տալու համար կանչուած էր հիւրընկալ երկրի արտաքին գործոց նախարարութիւն
նաեւ Հոկտեմբեր 4-ին:
Հաշքաճին Հոկտեմբեր 2-ին այցելած է Իսթամպուլի մէջ Սէուտական
Արաբիոյ հիւպատոսարան, որմէ ետք իր մտերիմները անոր մասին լուր չունին:
Հաշքաճիին կանչած են հիւպատոսարան, իր ընկերուհին սպասած է
մուտքին, սակայն լրագրողը դուրս չէ եկած:
Իսթամպուլի մէջ Սէուտական Արաբիոյ հիւպատոսարանէն կը պնդեն, որ
լրագրողը դուրս եկած է շինութեան տարածքէն, ապա կորսուած:

Հաճնոյ Հերոսամարտի 98ամեակին Առիթով
Մատաղի Աւանդական Պատրաստութիւն
Հաճնոյ հերոսամարտի նահատակներուն նուիրուած աւանդական պատրաստութիւնը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 20
Հոկտեմբեր 2018-ին:
Հետեւաբար, կոչ կ'ուղղենք բոլոր հայրենակիցներուն, որ իրենց
մատաղցու ոչխարը կամ նուիրատուութիւնները փոխանցեն
Հաճնոյ Հայրենակցական միութեան գրասենեակ, Ս. Գէորգ
եկեղեցւոյ խորհրդատունը կամ շրջող հանգանակիչներուն:

ՀԱՃՆՈՅ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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