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Ժաաժաա Եւ Ֆրենժիէ Հաշտութեան
Պատմական Հանդիպում Ունեցան
Պքիրքիի Մէջ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Նորընտիր
Վարչութիւնը Այցելեց ՄԱՀԱԵՄ
Նախագահ Վերապատուելի Մկրտիչ
Գարակէօզեանին

Ձախէն՝ Սեդրակ Քիւրէճեան, Սեւակ Յակոբեան, Վերապատուելի Գարակէօզեան, եւ Տոքթ. Աւետիս Տաքեսեան

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին կողմերուն միջեւ
արիւնալի դէպքերու պատճառով մշտական հակամարտութեան մէջ գտնուող
Լիբանանեան ուժերու եւ Մարատա շարժումի առաջնորդներ՝ Սամիր Ժաաժաա
եւ Սլէյման Ֆրենժիէ Չորեքշաբթի հաշտութեան պատմական հանդիպում մը
ունեցան Պքերքէի մէջ՝ բարձր հովանաւորութեամբ մարոնիներու պատրիարք
Պշարա Ռաաիի:
Ժաաժաաի եւ Ֆրենժիէի կողմէ հաշտութեան հետ կապուած մանրամասնութիւնները պարզող համատեղ յայտարարութիւնը աւելի ուշ ընթերցեց
մարոնի եկեղեցւոյ եպիսկոպոսներէն մին, ուր մասնաւորաբար ըսուած է.
«Մարատա շարժումը եւ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութիւնը պատրաստակամութիւն կը յայտնեն փակելու հին էջերը եւ հաստատակամ քայլերով
ուղղուելու դէպի նոր ապագայ՝ ի նպաստ երկրի գերագոյն շահերուն»:

Հարիրի Եւ Նասրալլա Դուռը Բաց Ձգեցին Կառավարութեան
Կազմաւորման Խնդիրի Լուծման Համար. Պըրրի
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի երեսփոխաններու հետ շաբթական դրութեամբ ունեցած հանդիպումին ըսաւ, որ Հըզպալլա կուսակցութեան
գլխաւոր առաջնորդ Հասան Նասրալլան եւ վարչապետի պաշտօնակատար
Սաատ Հարիրին դուռը ամբողջապէս բաց ձգեցին կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին առկայ փակուղիի լուծման համար: Այս մասին կը
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Նիկոլ Փաշինեան Հանդիպած Է Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոս Գարեգին Բ.ի Հետ
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ
Փաշինեան երէկ այցելած է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ հանդիպած
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի հետ:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ ողջունելով Նիկոլ Փաշինեանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
նշած է. «Ուրախ ենք ողջունելու Ձեզ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում եւ բերելու
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ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային նորընտիր Վարչութիւնը կրօնապետերու
այցելութեան ծիրէն ներս երէկ պատուիրակութեամբ մը այցելեց ՄԱՀԱԵՄ
Նախագահ Վերապատուելի Մկրտիչ Գարակէօզեանին:
Այցելութիւնը առիթ մըն էր կողմերուն միասնաբար քննարկելու լիբանանահայութեան յոյզերն ու դիմագրաւած խնդիրները:
Վերապատուելին յիշեցուց, թէ ինչպէս ժողովուրդի բաղկացուցիչ տարրերուն դասակարգային պատկանելիութիւնը փոխուեցաւ տարիներու
ընթացքին, ուր միջին դասակարգը այլեւս գրեթէ գոյութիւն չունի, որ
հիմնական դեր կը խաղայ ինչպէս երկրի մը զարգացման մէջ նոյնքան
հաւաքականութեան մը բարօրութեան պարագային:
Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան նաեւ միութենական եւ կրթական մարզերու դիմագրաւած դժուարութիւնները ու հարցերու լուծումներու
հեռանկարներ:
Աւարտին Վերապատուելի Գարակէօզեան յաջողութիւն մաղթեց ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային նորակազմ Վարչութեան:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Թող Որ Լիբանանի Պատմութեան
Մէջ Բացուած Ճերմակ Էջերը Իրենք
Ըլլան Օրէնքը Մինչ Սեւ Էջերը Ըլլան
Բացառութիւն
Լիբանանը երէկ ականատես եղաւ պատմական հաշտութեան մը, որ
տեղի ունեցաւ Մարատա Հոսանքի եւ Լիբանան Ուժեր Կուսակցութեան
միջեւ: Հաշտութիւնը հովանաւորեց Մարոնիներու Պատրիարք Քարտինալ
Պըշարա Ռաաին:
Մինչ լիբանանեան քաղաքական բեմը կ՛ապրի երկուութիւններ եւ
անհասկացողութիւններ, անցեալի ոխերիմ թշնամիներ Սուլէյման
Ֆրանժիէ եւ Սամիր Ժաաժաա, ձեռք-ձեռքի տուին վերջ տալով 40 տարի
տեւած թշնամական արիւնալի պատմութեան:
Այս առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը կը շնորհաւորէ
լիբանանցիները ընդհանրապէս եւ քրիստոնեաները մասնաւորաբար այս
պատմական հաշտութեան առիթով, մաղթելով որ լիբանանցի բոլոր
ղեկավարներն ալ նշեալ երկու մարդոցմէ օրինակ քաղեն:
Կը մնայ յուսալ, որ Լիբանանի պատմութեան մէջ բացուած ճերմակ
էջերը իրենք ըլլան օրէնքը մինչ սեւ էջերը ըլլան բացառութիւն:
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
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Նիկոլ Փաշինեան Հանդիպած Է Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոս Գարեգին Բ.ի Հետ
մեր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները Ձեր հայրենասիւն գործերի յաջողութեան համար: Գիտենք,
անշուշտ, որ Ձեր օրակարգը շատ ծանրաբեռնուած
է, բայց այս հանդիպումն էլ անհրաժեշտութիւն է,
որպէսզի մեր եկեղեցուն, մեր ազգային կեանքը
յուզող մի շարք հարցերի մասին կարողանանք Ձեզ
հետ քննարկումներ ունենալ եւ նաեւ ստանալ մեր
եկեղեցուն յուզող հարցերին առչնուող լուծումներ:
Անշուշտ, գիտենք, որ երկրի առջեւ բազում մարտահրաւէրներ կան, եւ կարեւոր իրադարձութիւններ
նաեւ առջեւում են՝ Ազգային ժողովի ընտրութիւնները: Մեր ցանկութիւնն է եւ մեր մաղթանքը, որ
ընտրութիւնները խաղաղ ընթացք ունենան, ընթանան համերաշխ մթնոլորտում առանց անցանկալի
միջադէպերի, նպաստեն մեր ժողովրդի, մեր երկրի
բարի անուան եւ բարի հեղինակութեան բարձրացմանը, արդիւնքներն էլ նպաստեն մեր երկրի առաջընթացին: Կրկին մեր լաւագոյն բարեմաղթանքները
Ձեզ եւ բարի գալուստ Սուրբ Էջմիածին»:
Շնորհակալութիւն յայտնելով Վեհափառ Հայրապետին բարեմաղթանքներուն համար՝ Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ սա առաջին հանդիպումը չէ,
անցեալին ալ բազմիցս հանդիպած են Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի հետ եւ քննարկումներ ունեցած, այդ կարգին՝ Ապրիլ-Մայիս ամիսներուն: «Ինձ
համար շատ կարեւոր են այդ քննարկումները եւ
ընդհանրապէս իմ շփումը կամ Հայաստանի վարչապետի շփումը Հայ առաքելական եկեղեցու Հայրապետի հետ: Իհարկէ, մեզ համար, մեր ժողովրդի,
մեր երկրի համար Հայ առաքելական եկեղեցու
արժէքներն ունեն ինքնութեան համար առանցքային նշանակութիւն: Այս ընկալումը մեզ միշտ էլ
առաջնորդել է եւ շարունակում է առաջնորդել: Ձեր
խօսքում ասացիք, որ ընտրութիւնները խաղաղ
անցնեն: Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում այդպիսի
ընկալում կայ. ընտրութիւններ եւ խաղաղութիւն
հասկացութիւնները, մեզ յայտնի հանգամանքների
բերումով, սկսել են որպէս հականիշ ընկալուել,
բայց ես ուզում եմ Ձեզ հաւաստիացնել, որ այլ կերպ
լինել ուղղակի չի կարող, եւ Հայաստանում ընտրու-
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թիւնները միանշանակ կանցնեն խաղաղ: Ընդհանրապէս ժամանակն է, որ մենք ընտրութիւններ եւ
խաղաղութիւն հասկացութիւնների խորքում հակադրութիւններ չնկատենք: Այդպէս լինելու է միշտ.
մեր ժողովուրդը որոշում է կայացնելու, եւ ինչ
որոշում էլ կայացնի մեր ժողովուրդը, դա դառնալու
է քաղաքական իրողութիւն: Սա է Հայաստանում
տեղի ունեցած փոփոխութիւնների կարեւորագոյն
իմաստներից մէկը», - ընդգծած է վարչապետի
պաշտօնակատարը:
Նիկոլ Փաշինեանի խօսքով՝ իրեն համար միշտ
հաճելի է ըլլալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ եւ
վստահաբար դեռ շատ անգամ կ'ըլլայ. «Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածինն առանձնակի նշանակութիւն ունի
մեր ժողովրդի, Հայ առաքելական եկեղեցու իւրաքանչիւր հետեւորդի, այդ թուում՝ իմ եւ իմ ընտանիքի
կեանքում: Եւ ընդհանրապէս ժամանակ առ ժամանակ պէտք է լինել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում:
Սա նաեւ անցեալի եւ ապագայի մասին խորհելու,
մտածելու ամենայարմար վայրն է»:
«Սուրբ Էջմիածին այցելութեամբ՝ Ձեր աղօթքն
էք բարձրացնում առ Աստուած եւ զօրանում Սուրբ
Էջմիածնի օրհնութեամբ Ձեր առաքելութիւնը մեր
ժողովրդի կեանքում իրականացնելու, Ձեր տեսիլքները կեանքի կոչելու առումով»,- նշած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը: Անդրադառնալով Դեկտեմբեր
9ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ
ընտրութիւներուն՝ ան նշած է, որ առկայ է որոշակի
վստահութիւն եւ լաւատեսութիւն, որ ընտրութիւնները կ'անցնին խաղաղ, հանգիստ, համերաշխ
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Թորոս Ազատեան
Թորոս Ազատեան (5 Մայիս 1898, Ապուչեխ 15 Նոյեմբեր 1955, Պոլիս) բանասէր, խմբագիր,
բանաստեղծ։
Ծնած է Ակնի Ապջուղա (Ապուչեխ) գիւղը 5
Մայիս 1898ին։ Սկզբնական կրթութիւնը ստացած
է Ակնի Նարեկեան եւ Չմշկածագի Միացեալ ընկերութեան վարժարաններուն մէջ։ Գրական
հակումները ի յայտ եկած են վաղ հասակին՝ ներշÁնչուելով հայրենի բնութեան վառ պատկերներէն։ Պոլիս գալէն ետք՝ 1920ին, կոչուած է
Համազգայինի դիւանի օգնական քարտուղարի
պաշտօնին։ Շուրջ 15 տարի վարած է պատրիարքարանի զանազան մարմիններու քարտուղարութիւնը։ Եղած է ուսուցիչ Պեզեզեան վարժարանին
մէջ։
Թորոս Ազատեանի առաջին երկն է Միսաք
Մեծարենցի կեանքին ու գործունէութեան նուիր-

Արցախի ԱԳՆ Եւ Լիբանանի Հայկազեան
Համալսարանի Միջեւ Ստորագրուած Է
Համագործակցութեան Յուշագիր

Նոյեմբեր 14ին Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութեան եւ Հայկազեան համալսարանի միջեւ ստորագրուած է համագործակցութեան մասին յուշագիր:
ԱԳՆ անունով յուշագիրը ստորագրած է ԱԳ
նախարար Մասիս Մայիլեանը, իսկ Հայկազեան
համալսարանի անունով՝ համալսարանի նախագահ Վերապատուելի Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանը:
Յուշագիրի ծիրէն ներս կողմերը պայմանաւորւած են մասնաւորապէս անհրաժեշտ միջոցներու
ձեռնարկել՝ ապահովելու Լիբանանի Հայկազեան
համալսարանին մէջ ԱԳՆ աշխատակիցներու վերապատրաստումը՝ նպաստելու Արցախի դիւանագէտներու մասնագիտական հմտութիւններու զարգացման:
մթնոլորտի մէջ, քանի որ այդպիսի ընթացք ունեցան թէ՛ քաղաքապետի, թէ՛ տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւնները: «Մեր
մաղթանքն է եւ մեր աղօթքը, որպէսզի ընտրութիւնները տեղի ունենան այդպիսի ընթացքով եւ
նպաստեն ազգային միասնութեան զօրացմանը,
մեր ժողովրդի համախումբ ջանքերով մեր երկրի
առջեւ ծառացած խնդիրների, մարտահրաւէրների
լուծմանը»,- ըսած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը:
ւած հատորը, որ հրատարակուած է 1922ին։
Աշխատակցած է Պոլսոյ եւ արտասահմանի
պարբերականներուն։ 1925ին ստանձնած է Ս.
Փրկիչ ազգ. հիւանդանոցի «Ընդարձակ տարեցոյց»ին խմբագրութիւնը։ Յաջորդաբար պատրաստած է վեց հատորներ։
1927էն սկսեալ լոյս ընծայած է «Աղբիւր անմահութեան»
բանաստեղծութիւններու
երեք
հատորներ։ Իսկ գաւառական կեանքի յուշեր,
հեքիաթներ եւլն. ամփոփուած են «Քառասնեակ»
եւ «Զմրուխտի պատմուճան» հատորներուն մէջ։
1931ին հրատարակած է Կոմիտաս վարդապետի
կեանքին ու երաժշտական գործունէութեան
նուիրուած երկհատորեակը։
Բացի գրական երկերէ՝ գրի առած է շարք մը
պատմական յիշատակարաններ (Պեզճեան Մայր
վարժարանի 100ամեակը, Ուսուցչական Օգնութեան
սնտուկի երեսնամեակը, Բերայի Աղքատախնամի
յիսնամեակը, «Ժամանակ»ի 40ամեակը եւլն.):
Խմբագրած է «Արեւելք» եւ «Զարթօնք» գրական շաբաթաթերթերը։
Մահացած է 15 Նոյեմբեր 1955ին Պոլիս։
Մարմինը կը հանգչի Շիշլիի ազգային գերեզմանատունը։
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«Զարթօնք» Մատենաշար
Մատենաշարի Մասին

Հակիրճ Նկարագրական

Միլիոնէն Մէկը

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
«Զարթօնք»ի համար նորութիւն չէ գիրքի ձեւով
հրատարակութիւններ ունենալ, ասոնցմէ առաւել յիշատակելի է Գերսամ Ահարոնեանի «Յուշամատեան Մեծ
Եղեռնի» կոթողային հրատարակութիւնը, որ ունեցած է
երեք տպագրութիւն:
Չենք ունեցած, սակայն, «Զարթօնք»ի անունով մատենաշար մը, որ հետեւողականօրէն գիրքեր հրատարակէ ու ցրուէ:
«Զարթօնք»ի 80ամեակին առիթով, այլ նախաձեռնութիւններու շարքին, մատենաշար մը հաստատելու գաղափարը յղացանք Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի հետ,
«Զարթօնք»ի բովանդակութեան մէջ վերընդգրկելով դասական «թերթօն»ի բաժինը,
այն գործնական մտածումով, որ փոխանակ ընթերցողը ինք կազմէ իր գիրքը,
օրաթերթին մէջ անոր հրատարակման աւարտէն ետք մենք զայն գիրքի վերածած
հրամցնենք աւելի լայն շրջանակի ընթերցողներու: Որոշեցինք, որ «թերթօն»ի նիւթերու
ընտրութեան համար բնականաբար նկատի ունենանք թէեւ ոչ անպայման, սակայն
ընդհանրապէս անտիպ գործեր, ըլլան անոնք յուշագրական կամ գիտահետազօտական:
Սոյն գաղափարը ողջունեց «Զարթօնք»ի հրատարակիչ «Շիրակ» ընկերակցութեան
ընդհանուր տնօրէն ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի ատենապետ ընկ. Յակոբ Գասարճեանը, ինչպէս միշտ իր անվերապահ զօրակցութիւնը յայտնելով նման օգտաշատ
ծրագիրներու: Այսպէս ծնաւ մեր մատենաշարը:
Յարութիւն Գալայճեանի «Միլիոնէն Մէկը» յուշագրութիւնը կը հանդիսանայ այս
նորաստեղծ մատենաշարին անդրանիկը: Անոր ձեռագիրը գտանք ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան Պէյրութի արխիւին մէջ, որուն մանրամասնութիւնները արդէն նշուած են
գիրքին նախաբանին մէջ: Ան 1974 թուին յանձնուած է մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին,
որպէսզի յարմար տեսնուելու պարագային «Զարթօնք»ի մէջ հրատարակուի թերթօնի
ձեւով: Մեզի համար անյայտ է, թէ այդ օրերուն ինչու չէ հրատարակուած ան, սակայն
առաջարկուածէն 43 տարիներ ետք «թերթօն»ի դրութեամբ նպատակայարմար
տեսանք «Զարթօնք»ի 80ամեակի տարուան զուգադիպող մեր թիւերով զայն մատուցել
մեր ընթերցողներուն:
Ուրախ ենք, որ, ընդառաջելով մեր փափաքին, «ՌԱԿ Մամուլ» հիմնադրամը, որուն
նպատակն է սատարել հայրենի թէ աշխարհասփիւռ հայ մամուլի զարգացման ու
վերելքին, crowd fundingի միջոցաւ կարողացաւ հանգանակութեամբ մը նիւթապէս
սատարել սոյն գիրքի հրատարակութեան, միեւնոյն ժամանակ մեզի առիթը տալով
հիմնելու այս մատենաշարը: Փոխանակ անհատ մեկենասի դիմելու, հաւաքականութիւնը
գիրքի մը հրատարակութեան մասնակից դարձնելու միջոցը նորութիւն էր մեզի համար
ալ, որուն գաղափարին պիտանելիութեան եւ դաստիարակչական մասին լիովին
համաձայն ենք, որովհետեւ մենք ալ կը հաւատանք, որ Հայ գիրն ու գիրքի
պահապանումն ու տարածումը հաւաքական պատասխանատուութիւն են, որով հայ
ժողովուրդի իւրաքանչիւր զաւակ առիթը կ'ունենայ իր համեստ մասնակցութիւնը
բերելու ընդհանուր գործին: Սոյն գիրքին հրատարակման սատարող ազնիւ
հայորդիներու ցանկը շնորհակալութեամբ հրատարակած ենք գիրքի վերջաւորութեան:
Այս հրատարակութեան առիթով յատուկ շնորհակալական խօսք ունինք նաեւ ընկ.
Մ. Հայկենցին, որ մեր առաջին իսկ դիմումով ազնիւ եղաւ մեզի տրամադրելու գիրքին
մասին իր հակիրճ, սակայն արժէքաւոր նկարագրականը:
Մեզի համար միշտ մտահոգութիւն եղած է, որ Սփիւռքի մէջ երբ հայ գրող մը կամ
հայ անհատ մը կ'որոշէ գիրք տպել, ի՞նչպէս կ'ապահովէ գիրքին ծախսը եւ, հաշուի
առնելով նիւթական այլազան դժուարութիւնները, ի՞նչպէս կրնայ այդ գիրքը տարածել:
Ահա այս նպատակին է նաեւ, որ պիտի սատարէ «Զարթօնք Մատենաշար»ը, որ պիտի
չբաւարարուի միայն գիրքը տպելով, այլ անոր հետ պիտի վարուի այնպէս, ինչպէս
որեւէ արտադրանքի, զայն ցրուելու ու տարածելու մարզին մէջ:
Վերջապէս նշենք, որ «Զարթօնք Մատենաշար»ի իւրաքանչիւր գիրքի վաճառքէն
գոյացած գումարը պիտի մատակարարէ յաջորդող գիրքերու տպագրութեան ծախքը:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Սոյն գիրքին հրատարակութեան իրենց ազնիւ նուիրատուութեամբ սատարեցին՝
• ՌԱԿ Նիւ Ճըրզի – Նիւ Եորք, Արմենական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութեան անդամներ				
• Զէյթունցի մը
• «Զարթօնք»ի բարեկամ մը
• Հրայր Հովիւեան
• Յակոբ Անդրէասեան
• Կրեկ Յակոբեան

Ցեղասպանութեան Ականատես Զէյթունցի
Պատանիի Մը Յուշերը
Մ. ՀԱՅԿԵՆՑ
Մէկ դարու ընթացքին թէեւ հաւաքաբար մոռցանք միլիոնէն մէկուկէս
թերեւս երկո՛ւ միլիոնէն իւրաքանչիւրին
դէմքը, անունը, ծննդավայրը, տարիքը եւ մարդկային արժանիքն ու
արժէքները, բացի 40-50 հոգիէ,
որոնց նկարներուն հետ սփիւռքի հայ
դպրոցներու աշակերտներ ընտելացան ու մեծցան, բայց անոնք ո՛չ միայն
հաւաքաբար ապրեցան Հայուն Գողգոթան պատմող, լուսաբանող եւ
վերլուծող տասնեակ հազարաւոր
էջերու եւ երիզագրուած բանաւոր
վկայութեանց մէջ, այլեւ սրբացան։
«Զարթօնք»ի հրամցուցած այս իրապէս անսովոր գիրքէն խօսողը Զէյթունի Վերի Թաղէն 12 տարեկան պատանի մըն է, որ 1915ի Ապրիլ ամսուան
Կանաչ Կիրակին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, պատարագի ընթացքին ծնողաց ռւ հարիւրաւոր հաւատացեալներու հետ լսեց կառավարութեան
հրամանը։ Կէսօրէն ետք պարպուեցաւ Վերի Թաղը ու մահուան կարաւանը
հետիոտն շարժեցաւ դէպի Մարաշ, որ, առանց գիտնալու կամ կասկածելու,
իրենց համար պիտի ըլլար գալիք սպանդանոցներուն առաջին կայանը։
Մէկ ժամուան մէջ Յարութիւնը մեծցաւ, դարձաւ հօր «մէջքի գօտին»,
պաշտպանը յղի մօր, քրոջ` Եղիսաբէթին, հօրեղբօր աղջկան` Մարիամին ու
բեռնակիրը ընտանիքին։ Տէր Զօր էին երբ առտու մը գտաւ գաղթի տանջանքին
չդիմացած մօր դիակը, որուն քարէ ծիծերուն վրայ հանգչած էր նորածին եղբօր
գանկը։ Հայ քահանայի մը աղօթքով երկուքը թաղեց Եփրատի եզերքը։ Իր
աչքին առջեւ հինգ որբուկներու մայր զէյթունցի այրի կին մը մորթեց անոնցմէ
մին որպէսզի անոր միսով կերակրէ միւս չորսը։ Խմեց կատուներու սատակով
լեցուն ջրհորէն, կտրեց քալելու անկարող իշուկի մը ականջն ու շրթունքը
որպէսզի ինք եւ երկու աղջիկները միս կրծած ըլլալու հաճոյքն ունենան։
Անապատին մէջ անգամ թուրք ոստիկանները շահագործեցին դժբախտ
գաղթականներուն մօտակայ գիւղերէն ուտելիք բերելու պահանջն ու Կիլիկիա
վերադառնալու անմեռ յոյսը՝ դեռ ուժաթափ չեղած տղամարդոցմէ ազատելու
համար։ Անոնցմէ էր Յարութիւնին հայրը, որ թիւթինին դրամը գրպանը
երջանկօրէն ճամբայ ելաւ Րաս-Իւլ-Այնի «վնասուած» երկաթուղագիծը
նորոգելու որպէսզի ժամ առաջ երթայ Հալէպ, Դամասկոս ապա Կիլիկիա... եւ
խումբին հետ մոխրացաւ լերան միւս կողմը։
Հայրենի Զէյթունէն յանկարծ դուրս քշուած պատանին հետը թուղթ ու
մատիտ առնելու պերճանքը չէր ունեցած։ Նոյնիսկ եթէ ունեցած ըլլար,
անկարելի է որ «գթասիրտ» ու չքաւոր պետեւիին ուղտերը արածելէ ետք
«Իպրահիմը» կարենար գիշերները վրանին տակ օրագիր պահել։ Երազը
փախչիլ էր։ Յաջողեցաւ։ Եւ յաւէտ երախտապարտ նախախնամական
Բարեգործականի հրաշագործ Որբանոց-Կրթարաններուն, Պրազիլիոյ Սան
Փաւլօ եւ Օզաքա քաղաքներուն հայ դպրոցներուն մէջ դասաւանդեց Մայրենին`
արժանանալով տեղւոյն գլխաւորաբար մարաշցի հայութեան խոճայ
տիտղոսին, եւ աչքերը չփակած մեզի կտակեց անգութ կերպով պարզ ու
առարկայական այս Վարք ՆահատակացԶԱը` մէկ-երկու տեղ չկարենալով
խուսափիլ ուսուցիչի պարտականութենէն։
Ֆորթ Լի, ՆՃ
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«Զարթօնք» Մատենաշար
«Զարթօնք» Մատենաշարը Մեկնարկեց. Շնորհանդէսը
Կատարուեցաւ Անոր Անդրանիկ Հրատարակութեան
Ինչպէս օրին տեղեկացուցած էինք, Չորեքշաբթի 7 Նոյեմբեր
2018ի երեկոյեան ժամը 8ին, տեղի ունեցաւ
«Զարթօնք» Մատենաշարի մեկնարկումի ձեռնարկն
ու «Միլիոնէն Մէկը» գիրքի շնորհանդէսը, որ
անդրանիկ հրատարակութիւնը կը հանդիսանայ
նոր մատենաշարին:

Ներկայ էին Լիբանանի Հայոց Առաջնորդի
ներկայացուցիչը, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանի
ներկայացուցիչը, ՌԱԿի, ԹՄՄի, եւ «Զարթօնք»ի
պատասխանատու ընկերներ եւ բարեկամներ ու
ընթերցասէր հանրութիւն մը:

Ան իր ներկայացման մէջ ի միջի այլոց շեշտեց.
«Ջարդէն վերապրողներու յուշերը, ըլլա՛ն անոնք
բերանացի կամ գրաւոր, մեր մտքին մէջ որպէս
գաղափար մը կը ներկայանան, սակայն որեւէ
ատեն կարելի չէ զանոնք համեմատել անոնց
ապրած ողբերգութեան հետ:

նոյն ժամանակ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի
Վարչութեան անդամը: Դոկտ. Տագէսեան «Զարթօնք» Մատենաշարը ու անոր ծննդոցն ու կարեւորութիւնը ներկայացուց ներկայ հիւրերուն (Դոկտ.
Տագէսեանի խօսքը կողքի էջերուն մէջ կը հրատարակենք ամբողջութեամբ):
Տիար Լեւոն Արտազեան

Ընկ. Սեւակ Յակոբեան

Ներկաները ողջունեց «Զարթօնք»ի գլխաւոր
խմբագիր ընկ. Սեւակ Յակոբեան: Ան Յակոբ Օշականէն փոխ առնելով ներկաներուն յիշեցուց, որ
«Մագաղաթը աւելի Կ՛ապրի քան մարմարը»: ընկ.
Յակոբեան այս միտքը փոխանցեց նմանութիւն
ստեղծելով «մագաղաթին» մնայուն արժէքին եւ
հրատարակուող գիրքերուն միջեւ երբ արդարացիօրէն մարմարեայ կառոյցներ, նոյնիսկ հզօր բանակներով պաշտպանուած, ժամանակի ընթացքին
կործանած ու կորսուած են սակայն գիրով փոխանցÁւած արժէքները դիմացած են ու հասած մեզի,
պատմելով նոյնիսկ այսօր գոյութիւն չունեցող
քաղաքակրթութիւններու մասին: Ահաւասիկ այս
պատճառով ու հաւատքով է, որ մենք այսօր կը
մեկնարկենք մեր մատենաշարը ու լոյս կ՛ընծայենք
անոր անդրանիկ հրատարակութիւնը. եզրափակեց
ընկ. Յակոբեան:
Այս առիթով ընթերցուեցաւ ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան Ատենապետի ուղարկած Շնորհաւորագիրը զորս ընթերցեց ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Տոքթ. Յակոբ
Փափազեան:
Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան, որ Հայկազեան Համալսարանի
Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէնն է,

ընկ. Տոքթ. Յակոբ Փափազեան

«Միլիոնէն Մէկը. Ցեղասպանութեան Ականատէս Զէյթունցի Պատանիի մը Յուշերը» գիրքը
մանրամասնօրէն եւ իւրայատուկ ոճով ներկայացուց
լիբանանահայ մտաւորական Լեւոն Արտազեանը:

Իւրաքանչիւր վերապրող իր ծննդավայրի յուշերուն հպարտութիւնն է որ ունի որպէս ինքնութիւն»:
Ձեռնարկը իր կարեւոր խօսքով եզրափակեց
Լիբանանի Խորհրդարանին մէջ ՌԱԿի նախկին
Երեսփոխան, ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի վարչութեան ատենապետ, «Զարթօնք»ի հրատարակիչ
«Շիրակ» ընկերակցութեան ընդհանուր տնօրէն՝
ընկ. Յակոբ Գասարճեանը (խօսքին ամբողջութիւնը
կը հրատարակենք կողքի էջերուն մէջ):
Աւարտին, պատասխանատուներու եւ սրահին
մէջ ներկայ Զէյթունցիներու ձեռամբ հատուեցաւ
աւանդական կարկանդակը:
Լիբանանի Առաջնորդ հօր՝ Տ. Նարեկ Արք.
Ալեմեզեանի ներկայացուցիչ՝ արժանապատիւ տէր
հօր պահպանիչով ձեռնարկը հասաւ իր աւարտին:
«Զ.»
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«Զարթօնք» Մատենաշար
Յարութիւն Գալայճեանի
Միլիոնէն Մէկը Գիրքին
Շնորհանդէսին Եւ
«Զարթօնք» Մատենաշարի
Մեկնարկումին

«Զարթօնք» Մատենաշարի Մեկնարկումին
ու Անոր Անդրանիկ Հրատարակութեան
Շնորհանդէսին Արտասանուած
Ընկ. Յակոբ Գասարճեանի Եզրափակիչ Խօսքը

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Խօսքը

Լիբանահայ իրականութեան մէջ մատենաշարի դրութիւնը նորութիւն չէ:
Յետեղեռնեան լիբանահայ տպագրութեան երկրորդ տասնամեակին արդէն իսկ
ականատես կը դառնանք մատենաշարերու հաստատումին, որոնք զարկ կու տան
լիբանահայ գիրքի տպագրութեան, կը քաջալերեն հեղինակները եւ մատչելի գիներով
հանրութեան կը հրամցնեն նոր հատորներ:
Հետեւաբար, մեր ըրածը նորութիւն չէ: Նորութիւն չէ նաեւ այն առումով որ Զարթօնք
օրաթերթը եւ ատենին Զարթօնք տպարանը նման քայլերու ձեռնարկած են յաջողապէս:
Յիշեցնեմ միայն որ լիբանահայ ընտանիքները երբ իրենց տուները կը կազմաւորէին,
իրենց տան ծանրագին զարդը համարուող գրադարաններուն մէջ առաջին առթիւ կը
նշմարուին լիբանահայ մամուլէն կազմուած թերթօնային գիրքերը: Զարթօնք իր հերթին հրատարակած է թերթօնային գիրքեր՝ պատանեկան, պատմական, եղեռնապատումի եւ այլ նիւթերով:
Մատենաշարին աղուորը նաեւ այն է որ ցոյց կու տայ հետեւողականութիւն, աջակցութիւն, օգտակարութիւն, ուրիշին սատարելու ձգտում: Լիբանահայ իրականութեան
մէջ նշանաւոր մատենաշարերէն պէտք է յիշել Շիրակ երգարաններու մատենաշարը,
նաեւ՝ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի Գէորգ Մելիտինեցի գրական մատենաշարը, որուն
յիսնամեակն է այս տարի եւ ցարդ հրատարակած է առնուազն 95 հատոր:
Առիթը պատեհ է յիշատակելու վերջին տասնամեակի երկու մատենաշարերու
երախտաւորներ՝ հանգուցեալներ Կարպիս Նազարեանը եւ Արմէն Յարութիւնեանը:
Մաղթենք, որ իրենց հաստատած մատենաշարերը անցնին երկրորդ սերունդին:
Ներկայ Զարթօնք մատենաշարը ունի խորհրդանշական սկիզբ. ան կը սկսի
Եղեռնեան յուշագրութեամբ: Կրնայ ըլլալ որ ոմանք հարցադրեն՝ նորէ՞ն Եղեռն, նորէ՞ն
Ցեղասպանութիւն, աքսորի եւ տարագրութեան, հայրենազրկումի, կորուստի,
տասանորդուելու մասին գիրք:
Այո, նորէ՛ն Հայոց Ցեղասպանութեան մասին, որովհետեւ հայութեան, մեր մեծագոյն
դասը մենք պէտք է սորվինք Հայոց Ցեղասպանութեան դասագիրքէն: Անով կը սկսի
մեր Սփիւռքի ինքնութեան ձեւաւորումը, կերտումը: Անիկա անփոխարինելի աղբիւր է
մեր յետեղեռնեան կեանքի, աշխարհընկալումի քայլերուն: Անով կրնանք կոշմնորոշուիլ
այս աշխարհի մարդկային, քաղաքական, տնտեսական ու յարաբերական վերիվայրումներուն, առուծախներուն, դրդապատճառներուն, նպատակներուն եւ հետեւանքներուն
մասին: Անիկա «գծաքաշ» է, որով կարելի է չափել մերօրեայ ամէն տեսակի շահատակութիւններուն, ճամարտակութիւններուն եւ բարենպատակ արարքներուն խորքը:
Ցեղասպանութիւնը մեզի համար նաեւ կեանքի աղբիւր է, կեանքը իր վեհ բարոյականութեամբ, մարդասիրական ձգտումներով, ծառայասիրութեամբ, իրարօգնութեամբ
ապրելու եւ կենսագործելու խորհուրդ է: Ցեղասպանութիւնը նաեւ չվհատելու, չյուսահատելու, չտապալելու, չիյնալու, կամ իյնալէ ետք դարձեալ ոտքի կենալու, սպանուելէ
ետք վերստին ծնելու ներշնչարան է:
Ահա թէ ինչու նաեւ սկզբունքային էր որ Զարթօնք մատենաշարին առջինեկը
Եղեռնեան յուշագրութիւն ըլլայ:
Ոմանք կրնան ըսել, թէ ո՞վ է կարդացողը, ի՞նչ պէտք կար գումար ծախսելու նման
ծրագրի մը վրայ, երբ աւելի կարեւոր բաներ իրագործելու անհրաժեշտութիւնը կայ:
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Անցեալի քաղաքակրթութիւններու մասին մեզի հասած բոլոր տեղեկութիւնները
տուեալ քաղաքակրթութիւնը պատմութեան փոխանցած է իր ունեցած գիրին ու
գրականութեան շնորհիւ: Մենք այսօր մանրամասնութիւններ գիտենք այն
քաղաքակրթութիւններու մասին միայն, որոնք օգտագործելով զանազան միջոցներ
(ժայռի վրայ փորագրութիւն, կաւէ տախտակներ, մագաղաթ, վերջապէս թուղթ)
փորձած են իրենց պատմութիւնը ժառանգ ձգել յաջորդող սերունդներուն:
Հետեւաբար, այն ժողովուրդը կամ հաւաքականութիւնը, որ չէ ունեցած նման
մտածում եւ միջոց, անհետ կորսուած է մարդկային պատմութեան էջերէն:
Այսօր իսկ, ժողովուրդի մը քաղաքակրթութեան ու մարդկային զարգացման ինչ
հանգրուանի վրայ գտնուելու չափանիշներէն կարեւորագոյնն է տարուայ մը ընթացքին
անոր հրատարակած գիրքերուն քանակը:
Երբ «Զարթօնք»ի անունով մատենաշար մը հիմնելու գաղափարը ինծի ներկայացուեցաւ, փոքրիկ ուսումնասիրութիւն մը ուզեցի կատարել՝ տեսնելու, որ մեր
ժողովուրդը ո՞ւր կը գտնուի այս աստիճանին վրայ: Պատկերը հետեւեալն էր.
Մեր ժողովուրդի պարագային հայերէն լեզուով հրատարակուող գիրքերու
բնօրրանը բնականաբար Հայաստանն է: Ըստ վերջին ստոյգ տուեալներուն, որ գտայ,
Հայաստանի պարագային իւրաքանչիւր մէկ միլիոն բնակիչի համեմատութեամբ
հրատարակուած է 105 անուն գիրք (հետեւաբար նոյն տարեշրջանին վրայ հիմնեցի
միւս երկիրներուն տուեալները, ճիշդ համեմատական մը ստեղծելու համար): Հայկական
սփիւռքի մէջ պատկերը անշուշտ տխուր է ուր իւրաքանչիւր մէկ միլիոն սփիւռքահայու
համեմատութեամբ հրատարակուած գիրքերու քանակը երկու տասնեակը չ'անցնիր...:
Միջազգային չափանիշով մարդկային զարգացման ցած մակարդակի վրայ
գտնուող արաբական աշխարհի մէջ, մէկ միլիոն բնակչութեան համեմատութեամբ
տուեալ տարին նոյնպէս հրատարակուած է շուրջ 100 անուն գիրք: Միւս կողմէ նոյն
տարին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ մէկ միլիոն բնակիչի համեմատութեամբ
հրատարակուած է 248 անուն գիրք, Իսրայէլի մէջ օրինակի համար հրատարակուած է
416 անուն գիրք, իսկ Ճափոնի մէջ՝ 450 անուն գիրք...: Դուք եզրակացուցէք, սիրելիներ:
Վերջերս սովորութիւն դարձած է ամբաստանել արհեստագիտութիւնը, թէ ան
պատճառ կը հանդիսանայ սերունդները գիրքէ եւ գիրէ հեռու պահելու, սակայն եթէ
հիմնուինք վերի տուեալներուն վրայ, պիտի տեսնենք, որ երրորդ աշխարհի հետ
համեմատած Ճափոնի մէջ, ուր արհեստագիտութեան օգտագործումը շատ աւելի
բարձր տոկոս կ'արձանագրէ, քան մեր մօտ (արաբական աշխարհի մէջ համացանց
օգտագործողները ընդհանուր բնակչութեան 4 առ հարիւրը կը կազմեն, մինչ Ճաբոնի
մէջ 40 առ հարիւրը), իր հրատարակած գիրքերու քանակը քառապատիկ աւելի բարձր
է: Հետեւաբար խնդիրը արհեստագիտութեան մէջ չէ, այլ գիրքի ու գրականութեան
հանդէպ հաւատքին:
Հիմնուելով վերի տուեալներուն վրայ եւ ընդհանրապէս կարելի չէր մեր տղոց
մատենաշար հիմնելու համար ներկայացուցած ազնիւ գաղափարը մերժել: Ընդհակառակը:
Երրորդ աշխարհի մէջ, ուր կ'ապրինք, Beirut Souks դուստրերուս հաստատութեան
մօտը կը գտնուի հսկայ գրախանութ մը՝ ձեզի ծանօթ Librarie Antoineը: Այնտեղ ես
ականատես կ'ըլլամ, որ ինչպէս տարուէ-տարի ցուցադրուած գիրքերու քանակը ու
անոնց տրամադրուած տեղի տարածութիւնը կը պակսի եւ տեղ կու տայ gadgetներու եւ
նուէրի պիտանի այլ եւ այլ արտադրութիւններու: Այս մէկը դառն իրականութիւն է,
սակայն տուեալ գրախանութը առեւտրական հաստատութիւն է ու կ'ենթարկուի
արտադրութեան եւ պահանջքի (supply and demand) օրէնքներուն, մինչ մերը՝
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ է: Մեր կազմակերպութեան գոյութեան նպատակներէն է Հայ գիրի
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
ºõ Çñûù, ãáñë ûñ »ïùÁ ·³Éáí... å³ïáõ»ÉÇÇÝ
ùáíÁ ·Ý³ó, áñå¿ë½Ç Çñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Û³ÛïÝ¿ ³Ûë áñµ»ñÁ å³ïëå³ñ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ
Ñ³Ù³ñ...: ä³ïáõ»ÉÇÝ Ïáßïûñ¿Ýª §³É ï³ Ï¿ûÃÇõñ¦ Áë³õ£
ø»éÇë Ù»½ Ï³éù ÙÁ Ýëï»óáõó. ·³óÇÝù
ð³Ù³ï³ÝÇ¿Ç í³ÝùÁ, Ù»Ýù ³É ÑáÝ ·ïÝáõáÕ
áñµ»ñáõÝ Ë³éÝáõ»Éáí ëÏë³Ýù ³éûñ»³Û Ù»ñ
Ï»³ÝùÇÝ£ Ðáë, ³°Ûë áñµ³ÝáóÁ ã³÷³½³Ýó
Ù³ùáõñ, ËÝ³Ùáï, Ï³ï³ñ»³¯É Ï³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝ [Ï³ñ]. ³Ù¿Ý Ç°Ýã Ï³ï³ñ»³É, ¹·³É, å³ï³é³ù³Õ, »ñ»ù ï»ë³Ï Ï»ñ³Ïáõñª åïáõÕÝ»ñáí ÙÇ³ëÇÝ, áã Ã¿ áñµ³Ýáó ¿ñ ³ÛÉª Ñ³ñáõëï
ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ å³É³ï³ÛÇÝ Ï»³°ÝùÁ£ ²Ûë
¹åñáóÁ Ù³ùáõñ »õ Ï³ñá°Õ áõëáõóÇãÝ»ñáõ
Ó»éùÁ Û³ÝÓÝáõ³Í, ³½·³ÛÝ³Ï³Ý µ³ñÓñ á·Çáí
í³Ûñ ÙÁÝ ¿ñ... ³Ù¿°Ý ÇÝã É³õ »õ É³õ³·á¯ÛÝ...£
ºë µáÉáñáíÇ¯Ý... Ùáéó³Í ¿Ç Ñ³Ûñ»ÝÇùÇë
Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇÝ ². ¹³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç áõë³Íë
áõëáõÙÁ...: ²éçÇ ûñ»ñ ß³°ï ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ
ù³ß»óÇ..., µ³Ûó ÇÝãå¿ë ÁëÇ, ³ñï³Ï³ñ· ëáõ°ñ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáõëª ß³°ï ßáõïáí ëÏë³Û
í»ñÛÇß»É »õ Û³é³ç¹ÇÙ»É, ½³ñÙ³Ýù å³ï×³é»Éáí å³ñáÝÝ»ñáõë, »õ ³Ù¿ÝáõÝ ëÇñáÛÝ áõ
ËÝ³ÙùÇÝ ³é³ñÏ³Ý ¹³ñÓ³Û£ ÐáÝ ã³÷³½³°Ýó
áõñ³Ë ¿Ç, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ù»éÇÇë ùáíÝ ¿Ç. Û³×³Ë ù»éÇë ÇñÇÏáõÝÝ»ñÁ Ù»½ Ñ»ïÁ ³é³Í,
¹ÇÙ³óÇ µ³óûÃ»³Û ëñ×³ñ³ÝÁ ï³Ý»Éáí Ù»½Ç
Ñ³ÛÃ³ÉÇ³ ÏÁ Ï»ñóÝ¿ñ, »ñµ»ÙÝ ³É Ï¿ëûñÝ»ñÁ
ù»éÇÇë ë»Ý»³ÏÁ Ï'ÁÉÉ³ÛÇ Çñ ×³ßÇÝ å³ÑáõÝ£
²Ýßáõßï ³Ýáñ ×³ßÁ ÙÇßï Ù³ëÝ³õáñ Ï'ÁÉÉ³ñ...£
úñ ÙÁ ÝßÙ³ñ»óÇ áñ ù»éÇë áëåÇ Ï»ñ³Ïáõñ
Ï'áõï¿, ½³ñÙ³ó³¯Í... ÁëÇ §ù»éÇ°, ¹áõÝ áëå
Ï'áõï»±ë¦:
- ²Ûá°,- Áë³õ,- ÇÝãáõ± áëå ãáõï»Ù£
- ´³Ûó »ë Þ³µ³Ã ûñ ÙÁ Ï¿ëûñÇÝ Ó»ñ ïáõÝÁ
Ñ³Ý¹Çå³Í ¿Ç, Ù»ÍÙ³Ûñë, ß³ï Ñ³Ù»¯Õ áëå ÙÁ
»÷³Í ¿ñ, »ñµ ïáõÝ »Ï³ñ ×³ß»Éáõ... ë»Õ³ÝÇÝ
íñ³Û á°ëåÁ ï»ëÝ»Éáí¹, åÝ³Ïáí áëåÁ µéÝ»Éáõ¹ å¿ë ßåñï»óÇñ, ë»Ý»³ÏÇÝ å³ï»ñÁ ³ÙµáÕç
Í»÷»Éáíª ''Ýáñ¿±Ý ³Ûë ë³ï³Ý³ÛÇÝ ù³°ùÁ »÷»óÇ¯ñ'' Áë»Éáí: Ê»¯Õ× Ù»ÍÙ³Ûñë áõñÇß Ï»ñ³Ïáõñ
å³ïñ³ëï»ó »õ ¹áõÝ Ï»ñ³ñ¦,- ÁëÇ£
¸¿åùÁ ÙÇïùë ÁÉÉ³ÉáõÝª å³ïÙ»óÇ Çñ»Ý...:
ø»éÇë ½³ñÙ³ó³Í ÛÇßáÕáõÃ»³Ýë ×ß·ñïáõÃ»³Ý Áë³õ. §ïÕ³°ë, Ù»Ýù ½ÇÝáõáñáõÃ»³Ý
³ï»Ý, á°ã Ã¿ Ï»ñ³ÏáõñÇÝ, ³ÛÉª ³Ù¿Ý Ù¿Ï áëåÇÝ
Ñ³ïÇÏÇÝ Ù¿°Ï ÷³Ù÷áõßï Ï'³ñÓ³Ï¿ÇÝù...¦£
ì»ñç³å¿ë ³Ù³éáõ³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹ÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ñ³ë³õ... µ³Ûóª ³Ûë Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ
»ë ù»éÇÇë ùáí ÝßÙ³ñ»óÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙÁ:
î»ë³Û áñ ù»éÇë Ù»½Ù¿ å³Õ³Í ¿, ù³ÝÇ ÙÁ
ûñ»ñ Ï'³ÝóÝÇÝ »õ Ù»½Ùáí ãÇ° Ñ»ï³ùñùñáõÇñ,
áõ ³õ»ÉÇÝª Ñá°Ý ·áñ· ·áñÍ»Éáõ »ÏáÕ ³ÕçÇÏÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ Ñ»ï ß³ï Ùï»ñÇÙ »õ ëÇñáí ÏÁ í³ñáõÇ...
»ë Ïé³Ñ»óÇ, áñ ù»éÇë ³Ýá°ñ Ñ»ï åÇïÇ
³ÙáõëÝ³Ý³Û... Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ù»éÇë í³ÝùÇ Çñ
ë»Ý»³ÏÁ Éù»Éáí, ·Ý³ó ¹áõñëÁ ë»Ý»³Ï ÙÁ
í³ñÓ»ó, ·Çß»ñÝ»ñÁ ÑáÝ å³éÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ÇëÏ ³Û¹ ³ÕçÇÏÁ ¹³¹ñ»ó³õ ·áñÍÇ ·³É¿...£
àõñ»ÙÝ Ïé³Ñ³Íë ×Çßï ¿ñ£ ä¿ïù ¿ñ Ù»Ýù
Ù»ñ ·ÉËÇÝ ×³éÇÝ Ý³Û¿ÇÝù...: 1919Ç ³Ù³éÝ ¿ñ,
³Ù¿Ý Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýó ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ Ï'áõ½¿ÇÝ
¹³éÝ³É »õ Ï³Ù äáÉÇë Ù»ÏÝÇÉ...£ Ø»ñ áñµ³Ýá-

óÇÝ ïÝûñ¿ÝÁª äñÝ. ²ñï³ß¿ë î¿ñ ì³ñå»ï»³ÝÁ (å³ñïÇ½³ÏóÇ), ³Ý ³É Ù»ÏÝ»ó³õ: Ø»ñ
áñµ³ÝáóÇÝ ÑÇõëÝ í³ñå»ï Î³ñ³å»ïÝ ³É
ÁÝï³ÝÇùáí Ù»ÏÝ»ó³õ äáÉÇë »õ áñµ³ÝáóÇÝ
Ù³ÛñÇÏÝ»ñ¿Ý ä³ÛÍ³é Ù³ÛñÇÏÝ áõ Çñ »ñÏáõ
³ÕçÇÏÝ»ñÁ ëÏë³Ý å³ïñ³ëïáõÇÉ ÝáÛÝå¿ë
äáÉÇë »ñÃ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: àñµ³ÝáóÇÝ å³ñïÇ½å³ÝÁ, ¶¿áñ· ³Õµ³ñÝ ³É - å³ñïÇ½³ÏóÇ - ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇ¯... äáÉÇë »ñÃ³Éáõ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ûñ»ÝÇù
í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõÝ
Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ã¿° ßá·»Ï³éù »õ Ã¿° ßá·»Ý³õ
ÝëïÇÉ ÓñÇ ¿ñ, áñáíª Ñ³½³ñ³õáñ ÅáÕáíáõñ¹
ËáõéÝ»ñ³Ù ÏÁ í³½¿ñ ¹¿åÇ äáÉÇë »õ ³ÝÏ¿ ³É
Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ...£
1919 ê»åï»Ùµ»ñ 11¿Ý ëÏë»³É ¹¿åÇ¯ äáÉÇë
ï³ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý í»ñ³åñáÕÝ»ñáõÝ µáÉá¯ñ Ë³õ»ñÝ ³É Ù³ñÙ³çÁ áõÝÇÝ ¹¿åÇ¯ »ï,
¹¿åÇ¯ ÍÝÝ¹³í³Ûñ, ¹¿åÇ¯ ïáõ°Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ£
Î³ñÍ»ë Ý»ñùÇÝ ÙÕáõÙ ÙÁ ½Çñ»Ýù ÏÁ ù³ß¿...
Ñá°Ý áõñ ûññ³¯ÝÁ »Õ³Í ¿ñ Çñ»Ýó Ý³ËÝÇùÝ»ñáõÝ,
áõñ ï³Ï³õÇÝ Ï³Ý·áõÝ ÏÁ ÙÝ³ÛÇÝ... µ³½Ù³åÇëÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ ½Çñ»Ýù ³Ýó»³ÉÇÝ Ï³åá°Õ...
Ã¿å¿ïª »ñµ»ÙÝ ³ÝáÝù ÁÉÉ³ÛÇÝ... ïËáõñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõÝ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹áõ°éÁ£
Ð³É¿åÝ áõ ä¿ÛñáõÃÁ ·ÉË³õáñ Ï³Û³ÝÝ»ñÝ
»Ý Ù»ÏÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Ð³É¿åÁ, ³Û¹ ÑÝ³Ù»ÝÇ
Ù»Í ù³Õ³ùÁ Ýß³Ý³õáñ, áñ å³ïëå³ñ³Í ¿ñ
Çñ ÍáóÇÝ Ù¿ç µ³½Ù³Ñ³½³ñ ï³ñ³·ÇñÝ»ñ »õ
½³ÝáÝù Ï»ñ³Ïñ³Í áõ Ù³ë³Ùµª ç³ñ¹»ñ¿Ý
³½³ïÙ³Ý Ã³ùëïáóÁ »Õ³Í ¿ñ, ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
·ñ³õÙ³Ý ßÝáñÑÇõ ¹áõé ÙÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ
ßá·»Ï³éùÇ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóáí ¹¿åÇ ²Ý³ïáÉáõ Ù»ÏÝáÕÝ»ñáõÝ£ ÆëÏ ä¿ÛñáõÃÁ, ·»Õ»óÇÏ
ÈÇµ³Ý³ÝÇÝ ³Û¹ Ï³Ý³ã³½³ñ¹ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ
·ñ³õáõ³Í ýñ³Ýë³Ï³Ý áõÅ»ñ¿Ý, ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ññ³Ù³ÝÇÝ ï³Ï, Íáí³ÛÇÝ ×³Ù÷³Ý ÏÁ
Ï³½Ù¿ñ ¹¿åÇ äáÉÇë áõ Çñ ßñç³Ï³Û ù³Õ³ùÝ»ñÁ
Ù»ÏÝáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ...£ Þá·»Ï³°éù »õ ßá·»Ý³°õª µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ, µáÉáñáíÇÝ ÓñÇûñ¿Ý ÏÁ
ëå³ë³ñÏ¿ÇÝ ¹¿åÇ Ç°ñ ïáõÝÁ ¹³ñÓáÕ,
µáÉáñáíÇÝ Ù»ñÏ ï³ñ³·Çñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý, »õ
ÅáÕáíáõñ¹Á ËáõéÝ»ñ³Ù, Ñ³½³ñÝ»ñáí ÏÁ
ËáõÅ¿ñ... áñå¿ë½Ç Å³Ù ³é³ç, ñáå¿ ³é³ç,
Ñ³ëÝ»Éáí Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ ï¿°ñ ¹³éÝ³Û Çñ
å³å»Ý³Ï³Ý ÇÝãù»ñáõÝ »õ Ýáñ¿Ý ß¿ÝóÝ¿ Çñ
Ñ³Ý·³Í ïáõÝÁ »õ í³é¿° Ïñ³ÏÝ û×³ËÇ¯Ý...£
Ø»Ýù áñµ»ñë...ª í»ñ³åñáÕÝ»ñë ³°Û¹ ³ÝÉáõñ
ç³ñ¹»ñ¿Ý..., Ù³Ï³Õ³Í... áñµ³ÝáóÝ»ñáõÝ
÷³ñ³ËÝ»ñáõÝ Ù¿ç... Ù»°Ýù ³É Ï'áõ½¿ÇÝù Ñ»é³Ý³¯É ³Ûë ïËáõñ í³Ûñ»ñ¿Ý »õ ·áÝ¿ ³éÇÝùÝáÕ
äáÉëáÛ Ù¿ç áõëÙ³Ý Éá¯Ûë ÙÁ ëï³Ý³É, ³å³·³ÛÇÝ
ï·¿ï ãÙÝ³Éáõ, ³ÛÉ Ù»°ñ Ñ³óÁ å³ïáõ³õáñ
Ï»ñåáí, Ù»ñ Ù³ùáõñ ùñïÇÝùáíÁ ß³Ñ»Éáõ, á»õ¿
Ù¿ÏáõÝ íñ³Û µ»°é ãÁÉÉ³Éáõ Ùï³¹ñáõÃ»³Ùµ...£
ÎÁ ËÝ¹ñ»Ù ù»éÇ¿ë áñ ³°ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ð³É¿åÇ ýñ³Ýë³Ï³Ý áñµ³ÝáóÇÝ ³ñÑ»ëïÇ
×ÇõÕÇÝ ·áñ·³·áñÍáõÃ»³Ý í³ñå»ï ïÝûñ¿ÝÝ
¿ñ, áñå¿ë½Ç Ù»½Ç ³É ÃáÛÉ³ïñ¿ äáÉÇë Ù»ÏÝÇÉª
³é³çÇÝ ³éÃÇõ Ñá°Ý áõë³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ø»éÇë
Ñ³Ï³é³Ï»ó³õ ÇÙ ËÝ¹ñ³ÝùÇëª Ù»ñ ß³°ï
÷áùñ ÁÉÉ³ÉÁ ³é³ñÏ»Éáí£ ´³Ûó Û»ïáÛ ï»ÕÇ
ïáõ³õ Ã³Ë³ÝÓ³ÝùÇë »õ Ù»½Ç ³ñïûÝ»ó ÙÇ³Ý³Éáõ áñµ³ÝáóÇÝ Í³ÝûÃ ä³ÛÍ³é Ù³ÛñÇÏÇÝ »õ
å³ñïÇ½å³Ý ¶¿áñ· ³Õµûñ, áñáÝù Û³çáñ¹
ûñÁ åÇïÇ Ù»ÏÝ¿ÇÝ ä¿ÛñáõÃ, ³å³ª äáÉÇë...£
àõñ³ËáõÃÇõÝë ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿ñ, µ³ËïÁ

ÅåïÇÉ ëÏë³Í ¿ñ: Ø»°Ýù ³É áõñÇßÝ»ñáõÝ Ï³ñ·ÇÝ, åÇïÇ »ñÃ³ÛÇÝù »õ ·áõó¿ ³å³·³ÛÇÝ
Ù³ñ¹ ÁÉÉ³ÛÇÝù...£
ø»éÇë ÇÝÍÇ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ »ñ»ù Ý³Ù³ÏÝ»ñ, Ù»ñ
äáÉÇë ·ïÝáõáÕ Ù»Í³Ñ³ñáõëï ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ³ëó¿Ý»ñáí, áñå¿ë½Ç Ù»½Ç å¿ïù »Õ³Í
û·ÝáõÃÇõÝÁ, Ñá·Á ï³ÝÇÝ, ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáó
ÙÁ ï»Õ³õáñ»Ý, áñáõÝ Í³ËùÁ Ç°Ýù ëÇñ³ÛûÅ³ñ
íñ³Ý Ï'³éÝ¿ñ: ÆÝÍÇ ³É ¹ñ³Ù Ïáõ ï³ñ, áñå¿ë½Ç ×³Ù÷áñ¹áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ý»ÕÁ ãÙÝ³Ýù£
Ü³Ù³ÏÝ»ñÁ Ï'³éÝ»Ù, µ³Ûó ¹ñ³ÙÁ ÏÁ Ù»ñÅ»Ùª ...
Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ×³Ù÷áñ¹áõÃ»³Ý »õ áõï»ÉÇùÇÝ Ñá·Á íñ³ÝÇÝ ³é³Í »Ý...
»ë áõñÇß Ç±Ýã µ³ÝÇ åÇïÇ ·áñÍ³Í»Ù: ¶áõó¿
ÇÝÍÇ ÷áñÓ³Ýù ÙÁ µ»ñ¿ ·ÉËÇë... ÙÇ³ÛÝ »ñ»ù
»·Çåï³Ï³Ý áëÏÇáí ÏÁ ·áÑ³Ý³Ù...£ Æ¯Ýã áñ ¿:
Ú³çáñ¹ ÇñÇÏáõÝ, 11 ê»åï»Ùµ»ñ 1919ÇÝ,
Ð³É¿åÇ Ï³Û³ñ³Ý¿Ý ßá·»Ï³éù ÏÁ ÝëïÇÝù
áõñ³°Ë ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ ¹¿åÇ ä¿ÛñáõÃ
»ñÃ³Éáõ Ñ³Ù³ñ...: Ê×áÕáõ³Í »Ý ýáõñÏáÝÝ»ñÁ
Ù»ÏÝáÕÝ»ñáõÝ µ³½ÙáõÃ»³Ùµ... µ³Ûó µáÉáñÝ
³É áõñ³°Ë »Ý »õ Ï³ñûïÁ áõÝÇÝ Å³Ù ³é³ç,
Ñ³ëÝ»Éáõ Çñ»Ýó ÍÝÝ¹³í³ÛñÁª ù³Õ³°ù, ·ÇõÕ,
ïáõ°Ý, û×³Ë: Î³ñûï »Ý Çñ»Ýó ù³Õ³ùÇÝ,
Çñ»Ýó ï³Ý, Ë³ÝáõÃÇÝ áõ ³Û·ÇÇÝ: ¼³ÝáÝù
»ñµ»°ù ãï»ëÝ»Éáõ å³ïñ³ÝùÝ áõÝ»óáÕÝ»ñ ³É
Ï³Ý£ ø³ÝÇ áñ ß³ï»ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»Í Ù³ñ¹ÇÏ
ï»Õ»³Ï »Ý ³Ýóù»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó ³Ñ³õáñ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýó... Ðñ¹»Ñáõ³Í ³ñï»ñ áõ ³Û·ÇÝ»ñ, ù³Ý¹áõ³Í ïáõÝ»ñ, ³õ»ñ³Ï, áõñ µáõ»ñ ÏÁ
í³Û»¯Ý... Û³õ¿ï, áõñ Ù³ñ¹ ÏÁ ëáëÏ³Û ³é³ÝÓÇÝ
Ã³÷³é»Éáõ áõñáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ í³Ë¿Ý...£
´³Ûó ùÇã»ñÝ »Ý Ûáé»ï»ëÝ»ñÁ£ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùµ, µáÉáñÝ ³É É³õ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ù»ÏÝÇÝ, Ã¿å¿ï Ïáïáñ³Ïáõ³¯Í... ß³ï»ñ ÝáÛÝÇëÏ ÙÇ³Ï íÇñ³åñáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³¯Ý... Ù»¯Í ·»ñ¹³ëï³ÝÇ ÙÁ µ³½Ù³ÃÇõ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ...:
Þá·»Ï³éùÁ ûÓ³åïáÛï ÏÁ ù»ñ¿ É»éÝ»ñáõÝ
áõ ·ÇõÕ»ñáõÝ ÏáÕ»ñÁ. ³Ù¿Ý ³ÝóùÇ¹ ½Ù³ÛÉ»ÉÇ¯
ï»ë³ñ³ÝÇ ÙÁ ³éç»õ ·ïÝáõ»Éáõ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï³Û: Ú³çáñ¹ Ï¿ëûñ¿ Û»ïáÛ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù
ä¿ÛñáõÃ, ×»Õù»Éáí È»éÝ³ÉÇµ³Ý³ÝÇ ·»Õ³ï»ëÇÉ ³Ýï³éÝ»ñÁ, ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ÓÇõÝ³Í³ÍÏ,
µáÉáñáíÇÝ ½Ù³ÛÉ»ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñáí áÕáÕáõ³Í
É»éÝ»ñ¿Ý Ù³·Éó»Éáí£
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¾ç 07

«Զարթօնք» Մատենաշար
Յարութիւն Գալայճեանի
Միլիոնէն Մէկը Գիրքին
Շնորհանդէսին Եւ
«Զարթօնք» Մատենաշարի
Մեկնարկումին

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Խօսքը
¾ç 05

Սիրելիներ, կարդացողները շատ են: Ոչ միայն կարդալը, այլ գիրքին գոյութիւնը
տան մէջ՝ ուրիշ տրամաբանութիւն, մտայնութիւն եւ էութիւն կը հաղորդէ անձին:
Գիրքին գոյութիւնը տան մէջ՝ մեր մտապաստառին, մեր տեսադաշտին մէջ կը դնէ
հաղորդակցելու, մտածելու, խորաթափանցելու, մակերեսէն անդին նայելու հասկացութիւնները. գիրքին հզօրութիւնը միայն զայն կարդալուն մէջ չէ: Գիրքը նաեւ
ինքնութիւն է, հաւաստիք՝ թէ մենք գիրքի ժողովուրդ ենք, մշակոյթի տէր ազգ, որ գիտէ
բարեշրջել իր ընթացքը, յարմարիլ նոր կենսաձեւերու, տեղ վերապահելով թէ՛ նոր եւ թէ՛
աւանդական մշակոյթի դրսեւորումներուն:
Կ'ուզեմ ակնարկել նիւթական խնդրին: Լիբանահայ իրականութիւնը մեծ տագնապներու մէջ է. իրապէ՛ս խնդիր ունինք զատորոշելու կարեւորը աւելի կարեւորէն,
կենսականը աւելի կենսականէն, էականը աւելի էականէն: Եթէ չճշտենք ռազմավարական մեր առաջնահերթութիւնները՝ այս սքանչելի հայօճախը կրնայ տապալիլ:
Մեզմէ շատեր կրնան մտածել թէ ի՛նք ուր հայօճախին տարտերը ուր, իր կարողութիւնները սահմանափակ են, ինք բան չի կրնար ընել եւն... Սիրելիներ, մեզմէ
իւրաքանչիւրին կարողութիւնը կը սկսի իր տունով, իր ընտանիքով եւ հո՛ս է նաեւ այս
գիրքին նշանակութիւնը: Առօրեայ շուկայական հազարաւոր ծանուցումները, մեր
շփումները մեր միջավայրին հետ մեզի կը պարտադրեն կենցաղ մը որ մեզ կը դարձնէ
լոկ սպառող շնչաւոր: Վստա՞հ ենք որ մեր ծախսած գումարները ճիշտ տեղեր կը
ծախսենք, վստա՞հ ենք որ անոնց արդիւնքը մնայուն արժէք կը ներկայացնէ, վստա՞հ
ենք որ մեր ծախսած գումարներէն եկած այլեւայլ տեսակի եկամուտներուն վրայ մենք
կրնանք ամուր բաներ կերտել: Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ մենք վերատեսութեան
ենթարկենք մեր սահմանափակ գումարներուն գնողական թիրախները: Եւ այս գիրքը
կու գայ ըսելու թէ դարձեա՛լ մտածենք մնայունին ու գնայունին մասին, հիմքին որուն
վրայ կարելի է կերտել, եւ ծովեզերեայ աւազին՝ զոր ալիքը վայրկեանէ վայրկեան կրնայ
ցրուել ու տեղափոխել:
Այս գիրքին ծնունդը նաեւ խորհրդանշական երեսակներ ունի. ան արդիւնքն է
համագործակցութեան, տարբեր գործօններու մէկտեղումին: Փորձեմ անոր հիմնական
միքանի հանգրուաններուն անդրադառնալ. նախ եղեռնեան վերապրող մը թուղթին
կու տայ իր յուշերը Պրազիլի մէջ, ուրիշ մը զայն կը բերէ Պէյրութ, ուրիշ մը 40 տարի
ետք կը յայտնաբերէ, ուրիշ մը կը հրատարակէ արդէն հաւաքական ճիգի դրսեւորում
եղող Զարթօնքին մէջ, մարդիկ անջատաբար կը կարդան թերթօնը եւ առանց
անդրադառնալու կը գոյացնեն հաւաքական մտածում, ուրիշներ փոքր գումարներ
մէկտեղելով կը հրատարակեն այս հատորը եւ գործնապէս դարձեալ լոյսին կու գայ հի՜ն

«Զարթօնք» Մատենաշարի Մեկնարկումին
ու Անոր Անդրանիկ Հրատարակութեան
Շնորհանդէսին Արտասանուած
Ընկ. Յակոբ Գասարճեանի Եզրափակիչ Խօսքը
¾ç 05
եւ գիրքի տարածումը: Այս մեր հաւատքն է եւ մենք զինուորներն ենք անոր:
Այս պատճառով աւելի քան ողջունելի էր գաղափարը, եւ մենք յանձնառու ենք անոր
հետեւողականութեան ու յաջողութեան:
Մենք հպարտ ենք եւ ուրախ, որ առանց սերնդափոխութեան մէջ մեր անձին կամ
դիրքին սպառնացող վտանգ տեսնելու կամ անոր բարդոյթովը տառապելու (բան մը,
որ մեր շրջապատին մէջ շատ մը երէցներ դժբախտաբար ունեցած են եւ ունին) մեր
գործակիցներու հոյլին մէջ մենք կրցած ենք հասցնել ու տեղադրել երիտասարդ տղաք,
որոնց կարելի է հայապահպանումի առաքելութեան ջահը վստահութեամբ փոխանցել:
Այս առիթով, շնորհակալութիւն Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանին այսօրուայ հատորը
սիրով խմբագրելուն համար: Շնորհակալութիւն «Զարթօնք»ի խմբագիր Սեւակ
Յակոբեանին, որուն ներկայացուցած ու իրագործած նոր գաղափարներուն «բեռը»
ուրախութեամբ, վստահութեամբ եւ սիրով կը շալկենք: Շնորհակալութիւն ձեզի, սիրելի
ներկաներ, որ նման առիթներով կը մէկտեղուիք՝ ցուցաբերելով բարձր գիտակցութիւն
եւ վստահութիւն ու յարգանք մեր գործին հանդէպ:
Մենք մեր առաքելութեան հաւատարիմ, այսօր կրցանք Յարութիւն Գալայճեանի մը
կտակն ու պատմութիւնը յաջորդ սերունդներուն ապահով փոխանցել:
Ցեղասպանութենէն մազապուրծ փրկուած այդ հայորդին իր յուշերը բծախնդրութեամբ
գրի առած է, որուն բնագիրը տարիներ առաջ մեզի նախորդող պատասխանատուներու
մօտ աւանդ ձգուած է, ինչպէս գիրքի նախաբանին մէջ պիտի կարդաք: Մենք այսօր
այս գիրքը նորաստեղծ «ԶԱՐԹՕՆՔ» Մատենաշարի միջոցաւ տրամադրութեանը
տակ կը դնենք մեծ թիւով հայորդիներու, որպէսզի իրենց պատմութիւնը լաւ գիտնան
ու իրենց կարգին փոխանցեն իրենց զաւակներուն:
Յարութիւն Գալայճեանի եւ իրեն բախտակից հայորդիներու հոգիները ուրախ կը
սաւառնին այսօր:
Մենք հաւատարիմ մեր հաւատալիքին ու առաքելութեան, այսօր նորանուն գիրքով
մը համեստօրէն սատարեցինք Հայ մշակոյթի պատմութեան:
Մենք ուրախ ենք այսօր մեր իրագործումով ու յանձնառու՝ շարունակելու մեզի
համար մեր ընտրած ուղին մինչեւ այն ատեն, որ նախախնամութիւնը ուժ եւ կարողութիւն
կը պարգեւէ մեզի:
Վարձքը կատար նախաձեռնողներուն: Շնորհակալութիւն բոլորիդ:
ու շատ իմաստալից երեւոյթը, տրամաբանութիւնը, փաստը, իրականութիւնը թէ եթէ
ուժերը սահմանափակ են առանձին իրագործելու լաւ գործ մը, խմբային-հաւաքական
ջանքերով կարելի է իրագործել զայն, եթէ պարպուած չենք մեր անցեալի
ցեղասպանութեան դրական դաստիարակութենէն: Այս գիրքը այդ անցեալի
ցեղասպանութեան մեզի մատուցած դաս մըն է թէ՛ իբրեւ բովանդակութիւն եւ թէ՛ իբրեւ
շօշափելի ծնունդ-իրագործում:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01
տեղեկանանք Պըրրիի տեղեկատուական գրասենեակի յայտարարութենէն:
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի նաեւ, որ խորհրդարանի նախագահը
հաղորդած է արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան
Պասիլին կառավարութեան կազմաւորումը խոչընդոտող մեխի՝ 6 սիւննի
երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան խնդիրի լուծման ուղղութեամբ
յարմարաւէտ միջոցներու ձեռնարկելու հետ կապուած իր դիրքորոշումը:

Պասիլ Լաւատեսութիւն Կը Յայտնէ, Որ Կառավարութեան
Կազմաւորման Խնդիրը Պիտի Յանգի Յարմարագոյն Լուծումի

Ազգային ազատ հոսանք շարժումի առաջնորդ Ժպրան Պասիլ Չորեքշաբթի
լաւատեսութիւն յայտնեց, որ կառավարութեան կազմաւորման մէջ առկայ փակւղին անյապաղ պիտի յանգի յարմարագոյն լուծումի՝ հիմնուած քաղաքական
պլոքներու արդար ներկայացուցչութեան եւ ազգային համերաշխութեան վրայ:
«Հիմա, յիրաւի, երկխօսութեան ժամանակն է, եւ ես անձամբ լաւատես եմ,
որ մենք կ'ուղղուինք յարմարագոյն լուծումի՝ հիմնուած արդարութեան, ստոյգ
ներկայացուցչութեան եւ ազգային համերաշխութեան վրայ: Մենք հետամուտ

ենք կազմաւորելու այնպիսի կառավարութիւն մը, որ հաստատապէս կը
ներառէ բոլոր կողմերը՝ առանց խտրութեան»,- ըսաւ Պասիլ մամլոյ հեռարձակուող ասուլիսի ժամանակ:

Խումբ Մը Սուրիացի Գաղթականներ Այսօր Դարձեալ Կը
Մեկնին Սուրիա
Այսօր խումբ մը սուրիացի գաղթականներ, կազմակերպութեամբ
Լիբանանի Ընդհանուր անվտանգութեան, պիտի վերադառնան Սուրիա: Այս
մասին կը տեղեկանանք գործակալութեան յայտարարութենէն:
Չորեքշաբթի հրապարակուած յայտարարութեան համաձայն՝ վերադարձը
կը մեկնարկէ առաւօտեան ժամը 6ին Լիբանանի տարածքին շարք մը
հաւաքակայաններէ: Հանրակառքերը պիտի մեկնին Մաարատէն (Թրիփոլի),
Ապպուտիէէն (Աքքար), Քամել Եուսեֆ Ժապեր մշակութային եւ ընկերային
կեդրոնէն (Նապաթիէ), Սայտայի եւ Պուրճ Համուտի մարզադաշտերէն,
ինչպէս նաեւ Մասնաա սահմանային անցակէտէն (Պեքաա) եւ Ուատի Հմայետ
ստուգակէտէն (Արսալ):
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Իրանի Մէջ «Մետաղադրամներու Սուլթանը» Մահապատիժի
Ենթարկած Են Տնտեսութիւնը Քայքայելու Մեղադրանքով
Իրանի մէջ Նոյեմբեր 14ին կախաղանի միջոցով մահապատիժի ենթարկած
են երկու հոգի: Իշխանութիւնները զանոնք մեղադրած են արտարժոյթի եւ
ոսկեդրամներու հետ կապուած մեքենայութիւններու մէջ: Այդ մասին, ինչպէս
կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, գրած է «Financial Times» թերթը:
«Մետաղադրամներու սուլթան» մականունով Ուահիտ Մազլումինը եւ իր
մեղսակից Մուհամատ Ղազեմին Իսլամական յեղափոխական դատարանի
կողմէ մահապատիժի դատապարտուած են Հոկտեմբերին «մեծ ծաւալով
արտարժոյթներու եւ ոսկեդրամներու ապօրինի գործարքներու եւ
մաքսանենգութեան» միջոցով «տնտեսական, արժութային եւ դրամական
համակարգերու քայքայման» համար:
Իրանի «Fars» պետական լրատուական գործակալութեան տուեալներու
համաձայն՝ Մազլումինը, որ ոսկիի կամ արտարժոյթի առեւտուրի թոյլտուութիւն
չէ ունեցած, ստեղծած է երկրին մէջ մեծագոյն ընդյատակեայ ցանցը:
Մազլումինի ցուցումով` իր թիմը գնած է ոսկեդրամներ՝ բարձրացուած
գիներով անոնց հետագայ վաճառքի նպատակով, որով ան շուրջ 2 թոն
ոսկեդրամ հաւաքած է: Մազլումինը այս տարի աւելի կանուխ մէկ տասնեակ
մարդոց հետ կալանաւորուած էր, երբ իրանական ռիալի փոխարժէքը սկսած
էր կտրուկ իջնել երկրի նկատմամբ ԱՄՆի պատժամիջոցներու նոր փուլի
սպասումներուն պատճառով, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:
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Ազրպէյճանի Սամուխի Ելեկտրակայանին Մէջ
Պայթում Տեղի Ունեցած Է
Ազրպէյճանի Սամուխի շրջանի
ելեկտրակայանին մէջ Նոյեմբեր 14ի
առաւօտեան գրանցուած պայթումին
հետեւանքով հրդեհ բռնկուած է: Այս
մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «ԱրմէնփÁրես»ը, կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
Ելեկտրակայանին մէջ տեղի ունեցած պայթումին ժամանակ տուժած
է Ազրպէյճանի քաղաքացի, 1978ի ծնունդ Էլմիր Հասանովը:
Հասանովը ստացած է 3րդ եւ 4րդ աստիճանի այրուածքներ, ան կը գտնուի
վերակենդանացման բաժանմունքին մէջ:
Պայթումի պատճառները ճշդելու նպատակով քննութիւն կ'իրականացուի:

Գայիանէ Մածունեան
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