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Պըրրի Կը Շնորհաւորէ Ժաաժաաը Եւ Ֆրենժիէն
Հաշտութեան Կապակցութեամբ

Ոչ Եւս Է Ընկ. Հրայր Հովիւեան

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւնը
խոր կսկիծով կը գուժէ իր կարկառուն անդամ՝

Ընկ. Հրայր Հովիւեանի
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի
առանձին հեռախօսազրոյցներով շնորհաւորեց
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ
Սամիր Ժաաժաաը, Մարատա շարժումի առաջնորդ
Սլէյման Ֆրենժիէն հաշտութեան պատմական
հանդիպումի կապակցութեամբ, որ տեղի ունեցաւ
Չորեքշաբթի հովանաւորութեամբ մարոնիներու
պատրիարք Պշարա Ռաաիի: Այս մասին կը տեղեկանանք խորհրդարանի նախագահի տեղեկատւական գրասենեակի կատարած յայտարարութենէն:

Մամլոյ ասուլիսէն ետք հրապարակուած յայտարարութիւնը կը զգուշացնէ, որ պակասորդը հատած
է պետութեան 2018ի պիւտճէն, որ, կուսակցութեան
դիտարկմամբ, ելեկտրականութեան ոլորտին մէջ
մեծադիր վարկի, 2017ի աշխատավարձի մաշտա-

Ընկ. Հրայր Հովիւեանի

* * *
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը
խոր ցաւով կը գուժէ հաւատաւոր կուսակցական՝

Ընկ. Հրայր Հովիւեանի
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2018ին
բային օրէնքի hետ կապուած ծախքի, ինչպէս նաեւ
հանրային ոլորտի հանգստեան կոչուած պաշտօնեաներուն տրուած կենսաթոշակներուն արդիւնքն է:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Մէջ Անտառային Մեծ Հրդեհ Բռնկած Է
Թուրքիոյ հարաւը գտնուող Մերսին նահանգի
Անամուռ շրջանին մէջ անտառային հրդեհ բռնկած է:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ թրքական «Տողան» լրատուական
գործակալութիւնը:
Քամին կրակը տարածելով հասցուցած է մինչեւ
անտառին յարակից բնակելի տարածքները:
Հրդեհի հետեւանքով տուժած են Չարըքլար
համայնքի մի քանի բնակելի տուները եւ անասնագոմերը, սատկած են կենդանիներ:
Հրդեհը կարելի եղած է մարել մեծ դժուարութեամբ:

* * *
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Հիմնադիր Մարմնի Վարչութիւնը
անհուն կսկիծով կը գուժէ իր աննկուն անդամ՝
վաղահաս մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի,
15 Նոյեմբեր 2018ին

Անհրաժեշտ Է, Որ Յառաջիկայ Կառավարութիւնը Նախագծէ Տնտեսական
Արտակարգ Ծրագիր. Ընկերվար Յառաջդիմական Կուսակցութիւն

Հինգշաբթի Ընկերվար-յառաջդիմական կուսակցութիւնը մամլոյ ասուլիսի ժամանակ կոչ ըրաւ նոր
կառավարութեան շուտափոյթ կազմաւորման, որը
միաժամանակ կը նախագծէ տնտեսական արտակարգ ծրագիր՝ պետութեան ելեւմտական պակասորդը կրճատելու համար:

անժամանակ մահը, որ պատահեցաւ
Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2018ին
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«Վաղուան Առաջնորդները Կը
Դառնան Անոնք, Որոնք Կը Գիտակցին
Աշխարհի Մէջ Կատարուող Սրընթաց
Փոփոխութիւններու Կարեւորութիւնը».
Նախագահ Սարգսեան

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն ՍարգÁսեան Նոյեմբեր 14ին Հռոմի մէջ մասնակցած է
«Թուային աշխարհաքաղաքականութիւն. նոր
սահմաններ, աճ եւ ազգային անվտանգութիւն»
խորագիրը կրող գիտաժողովին:
Ինչպէս կը յայտնեն ՀՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, գիտաժողովին
մասնակցած են նաեւ Իտալիոյ պաշտպանութեան
նախարար Էլիզապեթա Թրենթան, գիտաժողովի
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«Վաղուան Առաջնորդները Կը Դառնան Անոնք, Որոնք Կը Գիտակցին Աշխարհի Մէջ Կատարուող
Սրընթաց Փոփոխութիւններու Կարեւորութիւնը». Նախագահ Սարգսեան
կազմակերպիչներէն՝ Elettronica Group ընկերութեան գլխաւոր գործադիր տնօրէն եւ նախագահ
Էնզօ Պենինին, ԱՄՆ 44րդ նախագահ Պարաք
Օպամայի վարչակազմի անդամ, քաղաքական
փորձագէտ Ալեք Ռոսը, գիտական եւ փորձագիտական հանրութեան ներկայացուցիչներ:
Գիտաժողովի ընթացքին նախագահ Արմէն
Սարգսեանը հանդէս եկած է ելոյթով: Խօսելով
համաշխարհայնացումի եւ արագ փոփոխուող
աշխարհի մասին՝ ան նշած է, որ աշխարհը այսօր
սրընթաց փոփոխութիւններու ականատեսն է:
«Աշխարհն ամէն օր աւելի ու աւելի արագ է փոփոխ-

ւում: Մենք ականատեսն ենք լինում քուանտային
դրսեւորումների: Եւ վաղն առաջնորդ կը դառնայ
նա, ով կը գիտակցի այս փաստը: Կլոպալիզացիան
մակրոյից դարձել է միկրօ. ընկերութիւնները,
անհատներն այլեւս անկասելի են»,- ըսած է Արմէն
Սարգսեանը:
Գիտաժողովի ընթացքին մասնաւորապէս քÁննարկուած են արդիւնաբերութեան թուային փոփոխութեան, նոր իրողութիւններու մէջ պաշտպանական, անվտանգութեան ու օդագնացական
տիեզերական ոլորտներուն մէջ գրանցուող փոփոխութիւններուն առնչուող հարցեր:

Պէտք Է Իրականացնենք Միջազգային Ամենաբարձր Չափանիշներուն Համապատասխան
Ընտրութիւններ. Կառավարութեան Երէկուան Նիստը՝ Մէկ Նիւթով
Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան
հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ նախքան օրակարգային հարցերու
քննարկումը, Նիկոլ Փաշինեան անդրադարձած է
խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններուն:
«Մենք ըստ էութեան լիարժէք թեւակոխել ենք
նախընտրական փուլ, աւարտուել է արտահերթ
խորհրդարանական ընտրութիւններին մասնակցութեան յայտ ներկայացնելու ժամկէտը եւ ընտրութիւնների անցկացման քաղաքական պատասխանատուութիւնը կրում է մեր կառավարութիւնը:
Մենք խնդիր ենք դրել անցկացնել երրորդ հանրապետութեան պատմութեան ամենաորակեալ եւ
լաւագոյն ընտրութիւնները: Կարծում եմ՝ այս
նշաձողը պէտք է բարձրացնել, ոչ թէ երրորդ
հանրապետութեան լաւագոյն ընտրութիւնը պէտք
է անցկացնենք, այլ պէտք է անցկացնենք միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան ընտրութիւններ: Այս առումով, ես ուզում
եմ ընդգծել, երէկ Ազգային Ժողովում նոյնպէս
ասացի, որ մենք պէտք է բացառենք այս ընտրութիւններում վարչական ռեսուրսի կիրառումը:
Մասնաւորապէս, նախկինից յայտնի մի շարք
աւանդոյթներ, երբ այս օրերին, մասնաւորապէս,
հանրակրթութեան ոլորտն ամբողջովին ներքաշւում էր քաղաքական եւ քարոզչական պրոցեսների
մէջ, պէտք է լիարժէքօրէն բացառել: Պէտք է

բացառել եւ այս ընտրութիւններում արմատախիլ
անել այն երեւոյթը, երբ վարչական լծակներն
օգտագործուում են ընտրողներին այս կամ այն
ուղղութեամբ ուղղորդելու: Մեր ընտրութիւններում
միշտ եղել է, չակերտաւոր ասած,
ասողների
ինստիտուտը, ովքեր ասում են ում օգտին պէտք է
քուէարկել: Այդ երեւոյթը պէտք է իսպառ բացառել,
եւ ընտրողների որոշումները պէտք է ձեւաւորուեն
քարոզչական, քաղաքական բովանդակութեան
արդիւնքում: Ո՞րն է մեխանիզմը որեւէ ընտրութիւն
կատարելու, ո՞րն է ընտրողի ազատ կամարտայայտութիւնը. ընտրողը պէտք է հետեւի քարոզարշաւին, քարոզչութեանը, ներգրաւուի, դառնայ
քաղաքական բովանդակութեան մասնակից եւ,
ըստ այդմ, որոշում կայացնի, թէ ում օգտին է ուզում
քուէարկել»,- նշած է Նիկոլ Փաշինեանը:
Վարչապետի պաշտօնակատարը ընդգծած է,
որ ընտրութիւններու պաշտօնական արդիւնքները
պէտք է ձեւաւորուին բացառապէս ընտրողի
կատարած քուէարկութեան արդիւնքներով: «Պէտք
է բացառենք անգամ մի քուէաթերթիկի, ինչպէս
ընդունուած է ասել, սխալ տրցակում տեղադրելը,
ընդ որում, ոչ միայն միջկուսակցական ֆորմատով,
այլեւ ներկուսակցական: Ի՞նչ նկատի ունեմ. քանի
որ նաեւ ռեյտինգային ընտրակարգն է գործում,
ձայները բաշխուում են ոչ միայն կուսակցութիւնների
միջեւ, այլեւ նոյն կուսակցութեան ներսում տարբեր
թեկնածուների միջեւ, եւ պէտք է բացառել որեւէ
նման երեւոյթ: Իհարկէ, մենք շատ յստակ եւ խիստ
ուղերձ պէտք է յղենք, որ նման այսպիսի փորձ
կատարող ցանկացած մէկին անպայման կը
հակազդի օրէնքն իր ողջ ուժով»,- ըսած է կառավարութեան ղեկավարի պաշտօնակատարը:
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Աղայեան Մատթէոս
Աղայեան Մատթէոս (16 Նոյեմբեր 1863,
Նախիջեւան - 10 Դեկտեմբեր 1932, Թիֆլիս), հայ
դերասան։
Ծնած է Նախիջեւանի Կարճեւան գիւղը 16
Նոյեմբեր 1863ին։ Նախնական կրթութիւնը կը
ստանայ գիւղի քահանային ու ուսուցիչին մօտ,
ապա Թիֆլիս մասնաւոր ուսումնարանի մը մէջ։

Յաջորդ խնդիրը, ըստ Նիկոլ Փաշինեանի,
ընտրակաշառքի ուղիղ կամ անուղղակի դրութիւնն
է: «Յոյս ունեմ, որ մեր իրաւապահ մարմինները,
մասնաւորապէս ոստիկանութիւնը եւ Յատուկ
քննչական ծառայութիւնը պատրաստ են ոչ միայն
արձագանգելու իրավիճակին, այլեւ պրոֆիլակտիկ
աշխատանքի միջոցով կանխելու այդ երեւոյթը:
Պէտք է հասկանանք, որ այդ երեւոյթը չի կարող
մեր իրականութեան մէջ տեղ ունենալ, եւ պարզապէս ամենակոշտ հակազդեցութեանը կ'արժանանայ ընտրողի կամքի վրայ փողով, նիւթական այլ
միջոցներով ազդելու որեւէ փորձ: Նախընտրական
քարոզարշաւի ողջ ընթացքում կ'ապահովենք
քաղաքական ուժերի միջեւ իրապէս ազատ մրցակցութիւնը, պէտք է դահլիճների հասանելիութեան
սահմանափակումներ չլինեն, բոլոր քաղաքական
ուժերը պէտք է իսկապէս ունենան հաւասար հնարաւորութիւններ՝ ընտրողների հետ շփուելու,
երկխօսելու»-նշած է Նիկոլ Փաշինեանը:
Անդրադառնալով ընտրացուցակներու հետ
կապուած հարցին՝ վարչապետի պաշտօնակատարը
նշած է, որ անոր պատասխանատուութիւնը առաջին հերթին կը կրէ ոստիկանութիւնը: «Նախորդ
ընտրութիւններից գիտենք երեւոյթ, որ ընտրողների
միկրացիա է լինում այս ընտրատարածքից այն
ընտրատարածք: Յոյս ունեմ, պարոն Օսիբեան,
տեղեկատուութիւնը կը ստանանք եւ համարժէք
միջոցներ կը ձեռնարկենք: Իսկապէս մենք պէտք է
անցկացնենք բարձր մակարդակի ընտրութիւններ,
եւ ես որեւէ կասկած չունեմ, որ այդպէս էլ տեղի
կ'ունենայ»,- ըսած է կառավարութեան ղեկավարի
պաշտօնակատարը:
Պատանի հասակէն կը սկսի իբրեւ սիրողական
հանդէս գալ թատերական ներկայացումներու,
իսկ 1879 թուականէն սկսեալ կը սկսի խաղալ
իշխ. Ամատունիի խումբին մէջ իբրեւ դերասան։
1898 թուականին Մատթէոս Աղայեան կ'երթայ
Մոսկուա, ապա Փեթերսպուրկ՝ ռուսական ներկայացումներու հետեւելու համար։ 1901 թուականին
դարձեալ նոյն նպատակով կ'երթայ Մոսկուա։
1904 թուականի Յունուարին կը տօնուի անոր
բեմական գործունէութեան 25ամեակը։ Խաղացած է սիրահարի դերեր։ Աղայեանը մօտէն ծանօթ եղած է Կովկասի գաւառացիներուն: Ան եղած
է նաեւ Ռուսիոյ հայկական քաղաքներուն ու
Պարսկաստանի մէջ: Գրած է նաեւ բանաստեղծութիւններ, որոնք տպուած են «Տարազ»ի մէջ:
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Լոռուայ Աշխարհի Նորութիւններ

ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Նոյեմբեր 10ին հանդիսաւոր կերպով բացումը
կատարուեցաւ քաղաքի նորակառոյց բժշկական
կեդրոնին: Բացման հանդիսութեան ներկայ էին
առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան,
քաղաքաշինութեան կոմիտէի նախագահ Աւետիք
Էլոյեան, մարզպետ Անդրէաս Ղուկասեան, երկու
փոխմարզպետներ, պաշտօնական այլ անձնաւորութիւններ: Շէնքը կառուցուած է քաղաքաշինութեան պետական կոմիտէի կողմէ, պետական
պիւտճէի միջոցով, իսկ ծննդատան մասնաշէնքը`
«Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի աջակցութեամբ, որուն նախագահն է Տաշիր ծնած ու մեծցած, այժմ մեծ գործատէր Կարէն Կարապետեանը:
Այս նոր բժշկական կեդրոնը կոչուած է սպասարկելու
ոչ միայն քաղաք Վանարորի, այլեւ ամբողջ Լոռուայ
մարզին` 220 հազար բնակչութեամբ: Կրնան
օգտուիլ նաեւ մօտակայ շրջաններու բնակիչները,
փոխանակ մինչեւ Երեւան երկար ճանապարհ
երթալու:

Տասնամեակներ շարունակ Վանաձորի բնակչութիւնը զրկուած էր յարմարաւէտ պայմաններու
մէջ բուժում ստանալու հնարաւորութենէն: Նոր
կեդրոնը բաղկացած է երկու մասնաշէնքէ, որոնց
առաջինը օժտուած է 150 մահճակալով, իսկ երկրորդը` ծննդատան մասնաշէնքը՝ 40 մահճակալով:
Կեդրոնը օժտուած է ժամանակակից սարքաւորումներով, որոնք մինչեւ այդ գոյութիւն չեն
ունեցած Վանաձորի մէջ: Այդ սարքերուն շնորհիւ
կ'իրագործուի ախտորոշիչ եւ բժշկական միջամÁտութիւններ, ներերակային լազերային «կոակիւլեյշըն»` վարիքոզ հիւանդութեան բուժման նպատակով: Կեդրոնը օժտուած է նաեւ համակարգչային
շերտագրումի սարքաւորումով, գերձայնային հետազօտութեան շարժական եւ հաստատուն սարքերով: Ամբողջովին արդիականացուած է հեմոտիալիզի բաժանմունքը` զայն ապահովելով 15
սարքերով եւ ջուրի մաքրութեան կայանով:
Ծախսերու ընդհանուր գունարը կազմած է
6,647 միլիոն դրամ:
Կեդրոնը պիտի ներառէ նաեւ սուր վարակիչ
հիւանդութիւններու բաժանմունքը, որ ներկայիս կը

գտնուի քաղաքի արեւելեան մասի մէկ լեռնային
հատուածի վրայ: Այս որոշումը բուռն հակազդեցութիւն ունեցաւ վերոյիշեալ բաժանմունքի անձնակազմի կողմէ: Նոր կեդրոնին մէջ սուր վարակիչ
հիւանդութիւններու համար յատկացուած է 15
մահճակալ՝ նախկինի 30ի փոխարէն: Բողոքողները
բաժանմունքի վարիչ Ռ. Չիլինգարեանի մասնակցութեամբ ամբողջ անձնակազմով ցոյց կազմակերպեցին մարզպետարանի դիմաց՝ պահանջելով
չեղեալ յայտարարել տեղափոխման որոշումը:
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Գալիֆորնիոյ Մէջ Հրդեհներու
Զոհերու Թիւը Հասած Է 58ի

ԱՄՆի Գալիֆորնիոյ նահանգի հիւսիսի Պիութի
ստորաբաժանումին մէջ բնական հրդեհի զոհերու
թիւը 48էն հասած է 56ի: Այդ մասին, ինչպէս կը
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Նոյեմբեր 14ին յայտնած
է Պիութի շերիֆ Քորի Հոնեան մամուլի ասուլիսի
ժամանակ, որ կը հեռարձակէր «ABC» հեռուստաընկերութիւնը: Այսպիսով Գալիֆորնիոյ մէջ
հրդեհներէն զոհուածներու ընդհանուր թիւը ներկայիս կը կազմէ 58: «Այսօր յայտնաբերուած են եւս
ութ մարդու մարմնամասեր: Ատիկա Պիութի ստորաբաժանումի մէջ զոհուածներու թիւը կը հասցնէ
56ի»,- տեղեկացուցած է Հոնեան: Իր խօսքով՝ անոնք
բոլորն ալ զոհուած են հրդեհի ճիրաններուն յայտնÁւած Փարատայզ քաղաքի իրենց տուներուն մէջ:
Ինչպէս յայտնած է «The New York Times» թերթը,
հրդեհէն, որուն տրուած է «Քեմբ» անուանումը,
ամբողջովին այրած է 418 քառակուսի քիլոմեթր
մակերեսով տարածք եւ ոչնչացուած աւելի քան 7.6
հազար տուն ու շինութիւն: Նահանգի անտառատÁնտեսութեան եւ հրշէջ պահպանութեան վարչութեան
տուեալներով՝ կրակի ճարակ դարձած են 6.5
հազար բնակելի շէնք եւ առեւտրային նշանակութեան 260 շինութիւն: «Քեմպը» արգելափակուած է
35 տոկոսով: Կրակի դէմ պայքարելու համար
Պիութի ստորաբաժանումին մէջ եղած են աւելի
քան 5.1 հազար հրշէջներ:
Շուրջ 200 մարդ անյայտ կորսուած կը համարուի: Աւելի կանուխ ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ
Թրամփը տարերային աղէտի գօտի յայտարարած
է Գալիֆորնիոյ նահանգը, ուր անցած շաբաթէն կը
մոլեգնին անտառային հրդեհները, հաղորդած է
«ՏԱՍՍ»ը:

Ազրպէյճանի Պաշտպանական Ծախսերը Կ'աճին 4.6 Տոկոսով
Ազրպէյճանի խորհրդարանին մէջ ընդունուած է
2019ի պիւտճէի նախագիծը: Այս մասին, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
Ազրպէյճանի 2019ի պիւտճէի նախագիծի համաձայն՝ երկրի պաշտպանական ոլորտին պիտի
յատկացուի 3 միլիառ 38 մլն մանաթ (1 տոլարի
փոխարժէքն է 1.7 մանաթ):
Ըստ պիւտճէի նախագիծի՝ Ազրպէյճանի 2019ի
պաշտպանական ծախսերը 2018ի համեմատ
պիտի աւելնան 132 մլն մանաթով (4.6 տոկոսով):

¶ð²ôàô²Ì úð

¶ð²ôàô²Ì úð

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018

âáñ»ùß³µÃÇ, 12 Դեկտեմբեր 2018
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 8 Հայկազեան Համալսարանը Արցախի Մէջ Նոր Գործընկերներ Ունի
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից
Արցախի մէջ կայացած է Հայկազեան հայագիտական հանդէսի 38րդ հատորի շնորհանդէսը:
Հանդիպումը նաեւ առիթ էր համահայկական
խնդիրներու, այդ մարտահրաւէրները յաղթահարելու ճանապարհին հայութեան տարբեր հատուածներու ընելիքներուն մասին խօսելու համար:
Լիբանանի Հայկազեան համալսարանը այս ճանապարհին արդէն գործընկերներ ունի նաեւ Արցախի
մէջ՝ ի դէմս Արցախի պետական համալսարանի եւ
Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան:

այդ ծիրին մէջ է: Ջաւախքը եւս կը ներառուի, եւ
Սփիւռքի տարբեր գաղթօճախներուն մէջ առկայ
դժուարութիւնները կը ներկայացուին: Կը բացուին
հայագիտութեան մէջ ոչ մինչեւ վերջ բացայայտուած
էջեր, կը ներկայացուին այն ինչ այսօր ալ կը շարունակէ արդիական մնալ:

Հայկազեան համալսարանը 1955 թուականին
հիմնադրուած է: Կարողացած է դիմանալ ժամանակի ու նաեւ պատերազմի փորձութեան եւ այսօր
իր ուրոյն տեղը ունի Լիբանանի կրթական համակարգին մէջ: Մանրամասնութիւնները Արցախի
պետական համալսարանին մէջ կայացած հանդիպումին յիշեցուցած է Արցախի Մայր բուհի նախագահ Արմէն Սարգսեանը: Ան հիւրերուն ներկայացնելու դժուարութիւն չունի: Ոչ միայն Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ հայկականութեան պահպանման,
այլեւ տարածման օճախ է Սփիւռքի մէջ գործող
միակ հայկական համալսարանը, կը գնահատէ
Արցախի պետական համալսարանի նախագահը՝
Արմէն Սարգսեանը:

Հայագիտութիւնը Հայկազեան համալսարանի
գլխաւոր ուղղութիւններէն մէկն է: Կատարուած
աշխատանքները ի մի կը բերուին Հայկազեան
հայագիտական հանդէսին մէջ: Հայկազեան հայագիտական հանդէսը 1970 թուականէն լոյս կ'ընծայւի՝ տարեկան պարբերականութեամբ: Հանդէսի
պատասխանատու խմբագիր Անդրանիկ Տագէսեանը կ'ընդգծէ՝ հանդէսը շատոնց արդէն դուրս
եկած է զուտ Լիբանանի հայ համայնքի շրջանակներէն: Խնդիրը ամբողջ Սփիւռքի, նաեւ հայութեան
տարբեր հատուածներու մարտահրաւէրներուն
անդրադառնալն է: Բնականաբար, Արցախն ալ

Լոյս ընծայուած է հանդէսի 38րդ հատորը:
Արցախի մէջ Հայկազեան հայագիտական հանդէսի
շնորհանդէս երրորդ անգամ ըլլալով կը կազմակերպուի: Արցախը եւս պարբերաբար կը ներկայացւի հանդէսի էջերուն մէջ: Ներսէս քահանայ
Ասրեանը Հայկազեանի հետ գործակցութեան յաջող փորձ ունի: Ներկայացուցած է Հայ առաքելական եկեղեցւոյ մէջ Արցախի թեմի պատմութիւնը,
խորհրդային տարիներուն ունեցած դժուարութիւնները: Յատկապէս երիտասարդ հետազօտողերուն

կոչ կ'ընէ օգտուելու այդ հնարաւորութենէն: Նոյն
կոչը կրկնեցին նաեւ շնորհանդէսին ներկայ
գտնուող կրթութեան, գիտութեան եւ մարմնակÁրթութեան նախարար Նարինէ Աղաբալեանն ու
մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեանը:

Իսկ Արցախի Մայր բուհի փրոֆէսորները շնորհաւորանքներու հետ նաեւ իրենց աշխատանքները
նուիրեցին Հայկազեան համալսարանի ներկայացուցիչերուն: Հայկազեան համալսարանի նախագահ Փոլ Հայտոսթեանը համալսարանի անցած
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«Զարթօնք»
Հայրենիքի Մէջ
–8-

Լիբանանահայ Վարժարան
Լեռնագնաց Արա Խաչատուրեան Այցելեց Մեսրոպեան

Հայկազեան Համալսարանը
Արցախի Մէջ Նոր
Գործընկերներ Ունի
¾ç 04

ուղիին մասին շատ չխօսեցաւ: Փոխարէնը պատմեց
ներկայ հնարաւորութիւններուն մասին: «Արցախը
հայութեան առաջնագիծը կը պահէ, Պէյրութի մէջ
Հայկազեանն ու լիբանանահայ համայնքն ալ մէկ
այլ առաջնագիծ կը պահեն: Մեր երազանքն է
միացեալ հայրենիքի վերածնունդը: Այդ մէկը
կ'ըլլայ: Եւ այդ օրը պէտք է մեր Սփիւռքն ալ կուռ եւ
ուժեղ ըլլայ»,- կարեւորած է Փոլ Հայտոսթեանը:

Արցախի Մայր բուհն ու Հայկազեան համալսարանը գործակցութեան փորձ ունին: Փաստացի
ունեցածին փաստաթուղթի տեսք տուած են: Արմէն
Սարգսեանն ու Փոլ Հայտոսթեանը գործակցութեան
յուշագիր կը ստորագրեն՝ առանձնացնելով հիմնական ուղղութիւնները՝ համատեղ ծրագիրներ,
ուսանողներու եւ դասախօսներու փոխանակումներ:
Գործակցութեան մէկ այլ յուշագիր Հայկազեանի
տնօրէնը ստորագրած է Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան մէջ: ԱԳՆ անունով յուշագիրը ստորագրած է արտաքին գործոց նախարար
Մասիս Մայիլեանը: Յուշագիրի շրջանակներուն
մէջ կողմերը պայմանաւորուած են, մասնաւորապէս,
անհրաժեշտ միջոցներու ձեռնարկել՝ ապահովելու
Լիբանանի Հայկազեան համալսարանին մէջ ԱԳՆ
աշխատակիցներու վերապատրաստումը՝ նպաստելու Արցախի դիւանագէտներու մասնագիտական
հմտութիւններու զարգացման:
Հայկազեան համալսարանի ներկայացուցիչներուն հետ Արցախ ժամանած եւ հանդիպումներու
շարքին մասնակցած է նաեւ
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ Արցախի Հանրապետութեան
մշտական ներկայացուցիչ Կարօ Քեպապճեանը:
Ստեփանակերտ

Հայ անուանի լեռնագնաց եւ վազորդ Արա Խաչատուրեան Նոյեմբեր 13-ին այցելեց Հայ կաթողիկէ
Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարան եւ ծանօթացաւ վարժարանի գործունէութեան եւ տարբեր
բաժանմունքներու:

վարժարանին անունով յատուկ վահանակ մը
շնորհեց հիւրին` հետեւեալ վերտառութեամբ . “Հայ
Դատի Անխոնջ ՆուիրեալԼեռնագնաց ԱՐԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻՆ` Լուսնին Հասնելու Երազանքի
Իրականացման Մաղթանքով”: Արա Խաչատուրեան, որ նուաճած է աշխարհի բարձրագոյն գա-

Այս առիթով, պարոն Խաչատուրեան հանդիպում ունեցաւ Մեսրոպեանի աշակերտութեան հետ
եւ անոնց խօսեցաւ որպէս լեռնագնաց իր փորձառութիւններուն եւ իրագործած նուաճումներուն
մասին: Պատասխանելով աշակերտներու բազմաթիւ հարցումներուն, ան բացատրեց իր մարզական
այս իւրայատուկ հետաքրքրութիւններուն տուն
տուող պատճառները, որպէս լեռնագնաց եւ վազորդ իր հետապնդած նպատակները եւ այդ ճամբուն վրայ իր դիմագրաւած ու յաղթահարած
արգելքները:

Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ յայտնեց իր ուրախութիւնն ու հպարտութիւնը
վարժարանի յարկին տակ հիւրընկալելու մարդ մը,
որ աշակերտներուն համար կրնայ ընկալուիլ որպէս
աշխատասիրութեան, կամքի, նպատակասլացութեան եւ հայրենասիրութեան օրինակ: Տնօրէնը

գաթները` Էվերեսթն ու Արարատը ներառեալ,
իսկապէս ունի երազանքը հասնելու լուսին եւ
այնտեղ բարձրացնելու հայկական Եռագոյնը: Ան
այս տարուայ ամրան վազքով Մարսէյէն հասաւ
Երեւան, 107 օրուան ընթացքին կտրելով 4450 քլմ.
տարածութիւն` յանուն համաշխարհային խաղաղութեան:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն
Վարժարանի
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
È»éÝ³ÉÇµ³Ý³ÝÇÝ ½·ÉËÇ¯ã ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý
¹ÇõÃáõ³Í, ·ÇÝáíÇ ÙÁ å¿ë, Ï³ñÍ»ë Ë³õ³ñ¿Ý
Éá¯Ûë, ¹¿åÇ Éá°Ûë ßÉ³óáõóÇã Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÇÝ
¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇÝù... ³Û¹ ÑëÏ³Û
Ï³åáÛïÇÝ... ³Û¹ çÇ°Ýç É³½áõ³ñÃÇÝ áñáõÝ Íá¯í
³ÝáõÝÁ Ïáõ ï³Ý, µ³Ûóª ½³°ÛÝ åÇïÇ Ïáã»Ù
ËáñÑáõ¯ñ¹... ù³ÝÇ áñ ³é³çÇÝ ï»ëùÇ°¹ ÇëÏ, ÏÁ
ï³ñáõÇë ËáñÑ»Éáõ, Ã¿ ³Ûë ÇÝã Ù»¯Í »õ
³Ýë³ÑÙ³Ý ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ ¿, áñáõÝ ëÏÇ½µÝ áõ
í³Ë×³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ÇÝ Ù¿ç Ïáñëáõ³Í »Ý: ²Ýáñ
³ÝûñÇÝ³Ï ÷³ÛÉùÁ Ï³ñÍ»ë Ï'áõ½¿ ù»½ ·ñÏ»É áõ
··áõ»É »õ Çñ ÍáóÇÝ Ù¿ç ûñûñ»¯É...: Ü³õ»¯ñ,
³é³·³ëï³Ý³õ»ñ, Ù³ÏáÛÏÝ»ñ ÏÁ ï³ï³ÝÇÝ
³Ýáñ íñ³Ý, ëåÇï³Ï Éáñ»ñáõÝ ÝÙ³Ý. ÑáÝ
µÝáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ Ññ³ßùÁ Ï'ÇßË¿..., í³ËÝ
áõ »ñÏÇõÕÁ »õ ËáñÑáõñ¹Á Çñ³ñ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý, ÏÁ
½û¹áõÇÝ... Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é»ÕÍáõ³¯ÍÁ...,
»ñÏÇÝùÝ áõ çáõñÁ ÏÁ ÝáÛÝ³Ý³¯Ýª ·ñÏáõ³Í Ï³½Ù»Éáõ Ù»Í³·áÛÝ ÙÇ³óáõÙÁ ï³ñ»ñùÇÝ »õ µáÉá¯ñ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ...£
Î'ÇçÝ»Ýù ßá·»Ï³éù¿Ý, áïù ÏÁ ÏáË»Ýù ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ, ëÇñáõ¯Ý, Ï³Ý³Ýã
»õ Ååïá¯õÝ£
Ø»½ Ï'³é³çÝáñ¹»Ý, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Ï³Û³ÝÁ (ù³ñ³ÝÃÇÝ³), ³é Ç ½·áõßáõÃÇõÝ,
í³ñ³ÏÇã ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿ ½»ñÍ ÙÝ³Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ÐáÝ ¿ Ùûï ï³ëÝ»õÙ¿Ï Ñ³½³ñ Ñá·Ç¿
µ³ÕÏ³ó³Í Ñ³°Û µ³½ÙáõÃÇõÝÁ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ,
³ÝÑ³ïÝ»ñáõÝ »õ áñµ»ñáõÝ£ ÎÁ ï»Õ³õáñ»Ý
Ù»½ íñ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï ³Û¹ Íáí³÷Ý»³Û Ï³Û³ÝÁ, áõñ ¹áõñëÇÝ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ Ë½áõ³Í
¿£ ØÇ³ÛÝ Ù³ëÝ³õáñ ³ñïûÝáõÃ»³Ùµ ¿ ù³Õ³ù
ÇçÝ»ÉÁ, ·ÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÆëÏ
ûñ³Ï³Ý ëÝáõÝ¹ Ù»½Ç ÏÁ ßÝáñÑáõÇ Ù¿ÛÙ¿Ï
åÝ³Ï ³åáõñ »õ Ù¿Ï³Ï³Ý Ñ³°ó£ ²Ù¿Ý áù
ëñï³ïñá÷ ÏÁ ëå³ë¿ Ý³õ»ñáõÝ Å³Ù³ÝÙ³Ý...£
´³Ûó »ë áõñÇß ÛÇß³ï³Ï ÙÁ áõÝÇÙ, ³Ýáñ
Ù³ëÇÝ åÇïÇ ³ñï³Û³ÛïáõÇÙ..., áñå¿ë½Ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝë ½Çë ãË³µ¿ »õ Ùáé³óáõÃ»³Ý ãÙ³ïÝ»Ù ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ »õ Ï»Ýë³Ï³Ý ¹¿åù
ÙÁ, áñáõÝ Ã³ï»ñ³µ»ÙÁ »Õ³õ Ð³É¿åÁ: îËñ³ÉÇ
»õ ëñï³×ÙÉÇÏ Ù³ëÝ³ÏÇ ç³ñ¹ ÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñáõÝ Ð³É¿å ÙïÝ»É¿Ý Ùûï
»ûÃÁ ³ÙÇë »ïùÁ... 1919 ö»ïñáõ³ñ ³ÙëáÛÝ
28ÇÝ: Ø»ñ í³ñÇ áñµ³ÝáóÇÝ (³ÕçÏ³Ýó µ³ÅÇÝ)
Ùûï ³ñ³µ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇù ÙÁ ÏÁ
µÝ³Ï¿ñ... ×Ç°ßï ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ ¹ÇÙ³óÁ: ²ëáÝó å³Ñ³ÏÁ µ³ñÇ ½ÇÝáõáñ
ÙÁÝ ¿ñ: ²Ý 27 ö»ïñáõ³ñÇÝ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí
Ù¿Ï ÏáÕÙ Ï³Ýã»ó »õ Áë³õ. §èáå»°ñÃ, í³ÕÁ
àõñµ³Ã ãÁÉÉ³°Û áñ ¹áõñë »ÉÉ»ë, ù³ÝÇ áñ
ÅáÕáíáõñ¹Á ×³ÙÇ¿Ý »ÉÉ»É¿Ý Û»ïáÛ åÇïÇ
Û³ñÓ³ÏÇ Ñ³Û»ñáõÝ íñ³Û »õ åÇïÇ ç³ñ¹»¯Ý...
µáÉáñÇ¯Ý..¦: ºë ãÑ³õ³ï³óÇ, µ³Ûó Ñ³ÛñÇÏÇÝ
ÁëÇ áñ §½ÇÝáõáñÁ ³Ûëå¿ë Áë³õ¦: ´³Ûó
Ñ³ÛñÇÏÝ ³É ÝÏ³ïÇ ã³é³õª §³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñáõÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ÙÇÃ¿ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý
å³ï³ÑÇ±¦, Áë³õ£ ²éïáõÝ Áëï ëáíáñ³Ï³ÝÇÝ
»É³Û »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³É ³Ýï»Õ»³Ï å³ï³Ñ»ÉÇù
³Ýóáõ¹³ñÓ¿Ý, ß³ï»ñÁ ×áõÙ³³ å³½³ñÇÝª
àõñµ³Ã ûñáõ³Ý å³½³ñÇÝ ·³ó»ñ »Ý, ³éáõÍ³ËÇ Ï³Ù ½³Ý³½³Ý ·ÝáõÙÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ... »ë
³É ëÏë³Û ù³É»É ¹¿åÇ í³ñÇ ïáõÝÁ, áñå¿ë½Ç
Ñ³ÛñÇÏÇÝ Ññ³Ù³ÝÁ Ï³ï³ñ»Ù: ´³Ûó Ñ³½Çõ

³ÝÏÇõÝÁ ¹³ñÓ³Í ¿Ç, ÷é³å³ÝÇÝ É³Ïá°ïÁ,
Ó»éùÁ ³ïñ×³Ý³Ï ÙÁ µéÝ³Í ëÏë³õ ÇÝÍÇ°
Ñ³ÛÑáÛ»É: ºëª ³Ýï»Õ»³Ï [Ï³óáõÃ»Ý¿Ý], ÝáÛÝ
Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÁ Çñ»Ý ÷áË³¹³ñÓ»óÇ... ÙÇÝã ³Û¹
³Ù¿Ý ÏáÕÙ¿Ý Ñ³½³ñ³õáñ ½¿Ýù»ñáõ Ó³ÛÝ»°ñÁ
ÉëáõÇÉ ëÏë³Ý ...: È³ÏáïÁ »ñ»ëÇë ÷³é³õáñ
³åï³Ï ÙÁ Çç»óÝ»Éáíª §·Ý³° ³Ûëï»Õ¿Ý¦,
Áë³õ »õ ³ÝÏÇõÝÁ ¹³ñÓáÕ Ñ³°Û »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ
÷é»ó ·»ïÇÝ...: ºë ÷áË³Ý³Ï í³ñÇ° ïáõÝÁ
»ñÃ³Éáõ, áõÕÕáõ»ó³Û ÷áùñ»ñáõÝ ïáõÝÁ »õ ¹áõéÁ Ã³Ï»óÇ: úñÇáñ¹Á ¹áõéÁ µ³ó³õ, Ñ³å×»åáí
½Çë Ý»ñë ù³ß»ó: ...²ãùÇë ³éç»õÝ ¿ ï³Ï³õÇÝ
³Û¹ ³Ù»Õ ÷áùñ»ñáõÝ íÇ×³ÏÁ... Ñ³õáõÝ
×áõïÇÏÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý ûñÇáñ¹Ý»ñáõÝ ßáõñçµáÉáñÁ
Íáõ³ñ³Í ÏÁ ¹áÕ³ÛÇÝ ... Ñ³Ï³é³Ï ûñÇáñ¹Ý»ñáõÝ Ã³Ë³ÝÓ³ÝùÇÝª »ë ï³ÝÇù »É³Û ï»ëÝ»Éáõ
Ã¿ Ç±Ýã ¿ å³ï³Ñ³Í:
êñï³×ÙÉÇÏ ï»ë³ñ³Ý. ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý
Ù³ñ¹, ÏÇÝ, Í»ñáõÏ áõ ÷áùñÇÏÝ»ñ ï³ÝÇùÝ»ñáõÝ
íñ³Ý Ï'³å³ëïÝÇÝ »õ ½Çñ³ñ ù³ß»Éáí ¹¿åÇ
³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ï³ÝÇùÝ»ñª ³½³ïáõÃ»³Ý Ï'³å³õÇÝÇÝ, ÙÇÝã ËáõÅ³ÝÁ ¹ñ³óÇ ï³Ý ¹áõéÁ
Ïáïñ»Éáí Ý»°ñë ËáõÅ»ó »õ ëÏë³õ ³ç áõ Ó³Ë
·»ïÇÝ ÷é»É, Í»ñáõÏ ÏÝÏ³Ý ÙÁ Ù³ïÝ»ñÁ
Ïïñï»Éáí Ù³ï³ÝÇÝ»ñÁ ·ñå³Ý»ó Ñ³Ï³é³Ï
³Ýáñ É³óáõÏáÍÇÝ... ëÏë³Ý ï³Ý µáÉá¯ñ ·áñ·»ñÝ áõ åÕÇÝÓÝ»ñÁ ¹áõñë Ïñ»É... ÙÇÝã ûñÇáñ¹Ý»ñÁ ÏÁ Ã³Ë³ÝÓ¿ÇÝ áñ í³ñ ÇçÝ»Ù...: êïÇåõ³Í í³ñ Çç³Û »õ ¹áõéÁ µ³Ý³Éáí ÷áÕá°ó
Ý»ïáõ»ó³Û ¹¿åÇ í³ñÇ ïáõÝÁ áõñª ËáõÅ³ÝÁ
Û³ñÓ³Ï³Í ¿ñ »ñÏ³Ã»³Û ¹áõéÁ Ï³óÇÝÝ»ñáí
Ëáñï³Ï»Éáõ, µ³Ûó ã¿°ñ Û³çáÕ³Í£ Ð³ÛñÇÏÁ
ãáõ³Ýáí çñÑáñÁ Ï'Çç»óÝ»Ý, ÙÇÝã ³Ù¿Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ³°Ñ áõ ¹áÕÇ Ù³ïÝáõ³Í, ÏÁ ëÏëÇÝ Ù³é³ÝÝ»ñÁ ³å³ëï³ÝÇÉ, å³ÑáõÁïÇÉ... : àõñÇß
ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ËáõÅ³Ý ÙÁ Ýá°ÛÝ Å³ÙáõÝ ÏÁ
Û³ñÓ³ÏÇ, ê³åáÝ Ê³Ý Áëáõ³Íª Ù»Í ïÕ³Ûáó
áñµ³ÝáóÁ, ¹éÝ»ñÁ Ïáïñ»Éáí Ï³óÇÝÝ»ñáí
Ý»ñë ÏÁ ËáõÅ¿ »õ ÏÁ ëÏëÇ ÏáÕáåï»É: Ø³ÛñÇÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ áñ µ³½Ï³ï³ñ³Í Ï'³ÕûÃ¿
»Õ»ñ ëáõñÇ Ñ³ñáõ³Íáí ÙÁ »ñÏáõ Ó»éù»ñÁ ÏÁ
ÃéóÝ»Ý... ÙÇÝãª ÁÝ¹Ñ. å³ï³ëË³Ý³ïáõ äñ.
²ñÙ»Ý³ÏÁ ¹áõñë ÏÁ Ý»ïáõÇ »õ ïÕ³Ûáóª §÷³Ë¿°ù, ÙÇ° Ï»Ý³ù¦, ÏÁ åáé³Û... »õ ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ
ÏÁ ëå³ÝáõÇ: àñµ³ÝáóÇÝ µáÉáñ Ù³é³ÝÝ»ñÁ »õ
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ ÏÁ Ã³É³Ý»Ý...: ²Ù¿Ý ÏáÕÙ ×Çã áõ
³Õ³Õ³Ï, É³ó áõ ÏáÍ: ÜáÛÝ ³ï»Ý, ×áõÙ³³
å³½³ñ ·ïÝáõáÕ µáÉáñ Ñ³Û»ñÁ ÏÁ ç³ñ¹»Ý,
³ÝáÝó ÇÝãù»ñÁ ÏÁ ÏáÕáåï»Ý ... Ùûï³õáñ³å¿ë
»ûÃÁ Ñ³ñÇõñ »õ ùë³Ý ½áÑ»ñ ï³Éáí Ñ³°Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÙÝ³óáñ¹³óÇÝ, ÙÇÝã»õ áñ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ Ã¿ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ Éñ³Ý³Û »õ
Çñ»Ýó Ññ³Ù³ÛáõÇ áñ ù³Õ³ùÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ å¿ïù »Õ³Í Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝÁ ÁÝ»Ý...:
Î'áõÕÕáõÇÙ í³ñÇ ïáõÝ ... ³Ù³ÛÇ Ã³Õ»ñ¿Ý
»õ ³Ñ³¯ ¹ÇÙ³óë Ï'»ÉÉ¿ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ÓÇ³õáñ çáÏ³ï ÙÁ. ÇÝÍÇ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ ûñýÁÝ¿×ª áñµ³Ýáó:
ºë Ýß³Ý³óÇª §»Ïáõ°ñ¦ Ï'Áë»Ù »õ áõÕÕ³ÏÇ
Ï'³é³çÝáñ¹»Ù í³ñÇ ïáõÝÁ: ¸áõéÁ Ñ³ñÇõñ³õáñ
Ï³óÇÝÇ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ×»Õù»ñáí íÇñ³õáñ
¹ÇÙ³ó³Í ¿£ ÎÁ ëÏëÇÙ åáé³É. §Ñ³ÛñÇ°Ï, ¹áõéÁ
µ³ó¿°ù, Å»Ý»ñ³ÉÁ »Ï³õ...¦: ø³ÝÇ ÙÁ ³Ý·³Ù
³Ûëå¿ë åáé³É¿ë »ïù ¹áõéÁ µ³óÇÝ, Ñ³ÛñÇÏÁ
Ñáñ¿Ý ¹áõñë Ñ³Ý»óÇÝ »õ ³ÝáÝó Ëûë»Éáí,
³ÝáÝó ³é³çùÁ ÇÝÏ³õ ¹¿åÇ í»ñÇ ïáõÝ»ñÁ
³é³çÝáñ¹»Éáõ:

ø³ÝÇ ÙÁ å³Ñ³Ï ¹ñÇÝ, Ñ³ÛñÇÏÝ ³É ÙÇ³ëÇÝ
Ï'áõÕÕáõÇÝ Ë³Ý åáõÉÕáõñ, Ë³Ý ³ï¿ë, ë³åáÝ
Ë³Ý, áñáÝù µáÉáñáíÇÝ ÏáÕáåïáõ³Í »Ý: ºñÏáõ
½áÑ»ñ ·»ïÇÝÁ ÷éáõ³Í ÏÁ ÙÝ³Ý ï³Ï³õÇÝ...£
²Ù¿Ý ïáõÝ»ñáõÝ ½ÇÝ»³É ½ÇÝáõáñÝ»ñ µ³ÅÝ»Éáí, »ï ¹³ñÓ³Ýù ³ÕçÏ³Ýó ïáõÝÁ... áñáõÝ
Ùûïª Ñ³ÛñÇÏÇÝ Ù»Í ³ÕçÏ³Ýª îÇÏ. ²½ÝÇõÇÝ
ïáõÝÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ...: î³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ ËáõÅ³ÝÁ µáÉáñáíÇÝ ÏáÕáåï³Í ÁÉÉ³Éáí... ÏÁ
ï»ëÝ¿ áñ ïÇÏÇÝÁ áëÏÇ ³Ïé³Ý»ñ áõÝÇ¯...
Ï'áõ½¿ ³Û¹ ³Ïé³Ý»ñÁ ù³ß»¯É... Ù¿ç»ñÝ¿Ý Ù¿ÏÁ
Ï'Áë¿. §³ëÇÏ³ ·»Õ»óÇÏ ¿ Ãá°Õ ÇÙ ÏÇÝë ÁÉÉ³Û¦:
ÎÇÝÁ ÏÁ ï»ëÝ¿ áñ áõñÇß ×³°ñ ãáõÝÇª ... §³°Ûá,
³°Ûá¦, Ï'Áë¿ Ûáõë³Ñ³ï³Í »õ ÙÇ³ëÇÝ í³°ñ
Ï'ÇçÝ¿: ºñµ ÷áÕáó Ï'»ÉÉ¿ ³ÝáÝó Ñ»ï, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ (áñ ·ñ³õáõ³Í ¿ñ
³Ý·É. ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿)
³éç»õ¿Ý ³Ýó³Í ³ï»Ý ³Ý·É»ñ¿Ýáí ½ÇÝáõáñÝ»ñ¿Ý ÏÁ ËÝ¹ñ¿, áñ ½Ç°Ýù ³½³ï»Ý... ³ÝáÝù
³ÝÙÇç³å¿ë »ñµ ½¿Ýù»ñÁ Ï'áõÕÕ»Ý ³ëáÝó
íñ³Ýª ÷³ËãáÕ-÷³ËãáÕÇ...: ÎÇÝÁ ³Û¹å¿ëáí
Ï'³½³ïÇ ³ÝáÝó ×Çñ³ÝÝ»ñ¿Ý: ºñµ Ñ³ÛñÇÏÁ
ïáõÝ »Ï³õ... ½ÇÝù ³É áñµ³Ýáó µ»ñÇÝ, ÙÇÝã»õ
áñ ï³Ý ³ÙµáÕç Ï³ÑÏ³ñ³ëÇÝ»ñÁ Ùûï³Ï³Û
Ë³Ý»ñáõÝ ï³ÝÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý Ñ³õ³ùáõÇ£
²Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ ß³ï ÙÁ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ »ñ»õ»ÉÇÝ»ñÁ Ñ³õ³ù»óÇÝ »õ µ³Ýï É»óÝ»Éáí, Û»ïáÛ
³É »É»Ïïñ³Ï³Ý ³ÃáéÇÝ íñ³Û Ýëï»óÝ»Éáí,
Ù³ùñ»óÇÝ...: ¸³ñÓ»³É ïáõÅáÕÁ Ñ³°Û ÅáÕáíáõñ¹Á »Õ³õ£
Ú»ï³·³ÛÇÝ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ Ù³ë³Ùµ Ñ³ïáõóáõÙ Ï³ï³ñ»óÇÝ µ³Ûóª Ù»éÝáÕÝ»ñÁ å³ñ³°å ï»Õ ½áÑáõ»ó³Ý... Û³ÝáõÝ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
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«Չար Տնակի Հեքիաթը»
ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆ
Կար ու չկար տնակ մը կար: Փոքրիկ ու սիրուն: Ան
կ՛ապրէր բլուրի գագաթին ու մինակ էր: Ու երբ շատ կը
տխրէր ու կը ձանձրանար, կը սկսէր գոռոզանալ, հպարտ
կը զգար ինքն իրմով, որ վերէն կը նայի չորս կողմը
տարածուող անտառներուն, բացատներուն, գետակներուն, լճակներուն: Բայց շատ յաճախ կը ձանձրանար
նաեւ գոռոզանալէն:
Օր մը Տնակը նկատեց, որ Կուղբը, Նապաստակը,
Արագիլն ու Կրիան ուրախ կը խաղան դրացի բացատին
մէջ: Տնակը հրապուրուեցաւ իրենց խաղով եւ այնքան
հաւնեցաւ, որ ինքն ալ փափաքեցաւ խաղի մասնակից
ըլլալ: Բայց ան, ցաւօք, չէր կրնար իջնել բացատ. Չէ՞ որ
տնակ է եւ որոշեց խաղացող ընկերներուն նշան տալ, որ
անոնք գան իր մօտ: Բացաւ-փակեց, բացաւ-փակեց պատուհանները, մէյ մըն ալ հոփ՝ ապակիին մէջ արտացոլւած արեւը ինկաւ Նապաստակի աչքերուն մէջ:
- Այս ո՞վ է մեզի կը ջղայնացնէ, եկէք նայինք ով է, առաջարկեց Նապաստակը աչքերը կկոցելով:
Առաջ Արագիլն ու Նապաստակը հասան Տնակին՝
թռչելով ու վազելով: Յետոյ հասաւ Կուղբը, իսկ վերջաւորութեան Կրիան:
- Դուն ո՞վ ես, - հարցուց Նապաստակը:
- Ես Տնակն եմ, - պատասխանեց Տնակը:
- Իսկ քեզի ո՞վ այստեղ կառուցեր է , - հարցուց
Արագիլը:
- Չեմ գիտեր, - ըսաւ Տնակը:
- Իսկ դուն ինչո՞վ կառուցուած ես, - հարցուց Կուղբը:
- Երազներով, - պատասխանեց Տնակը:
- Կուղբը, որ շինարարութեան վարպետ է, զարմացաւ:
Մօտեցաւ Տնակին, հոտոտեց ու ըսաւ
- Լաւ հոտ կու գայ, փայտեայ երազանք է:
- Իսկ դուն ինչու՞ արեւը իմ աչքերուս մէջ նետեցիր, հարցուց Նապաստակը:
-Որովհետեւ կ՛ուզէի ձեզի հետ խաղալ:
- Դուն ո՞վ ես, - հարցուց Կրիան, որ միայն այդ ժամանակ տեղ հասաւ:
Նապաստակը անոր ամէն ինչ արագ բացատրեց եւ
առաջարկեց.
-Լաւ եկէք բռնոցի խաղանք: Ես բռնողն եմ:
Բոլորը համաձայնեցան ու արագավազ Նապաստակը
նախ բռնեց Տնակին, յետոյ Կրիային, յետոյ Կուղբին:
Իսկ այդ ընթացքին Արագիլը կը թեւածէր անոնց գլխուն
վերեւ: Ինչքան արագավազ ու ցատկռտող ըլլար Նապաստակը, ան չէր կրնար հասնիլ թեւածող Արագիլին:
Ի վերջոյ չկրնալով բռնել անոր, Նապաստակը սկսաւ
բարձրաձայն լալ: Արագիլը, որ լաւ ընկեր էր, արագ
դադրեցուց թռիչքը եւ եկաւ Նապաստակին մօտ:
- Ի՞նչ եղաւ Նապ, - մօտենալով հարցուց ան:
- Ես քեզի չեմ կրնար բռնել, ու խաղին ժամանակը կը
լրանայ
- Եկեր եմ, բռնէ, - ուրախ ըսաւ Արագիլը:
Նապաստակը ուրախացաւ ու բռնեց Արագիլին:
-Հիմա Տնակը կը բռնէ, - ըսաւ ան, ու բոլորը վազեցին
տարբեր ուղղութիւններով:
- Բայց քիչ ետք Տնակը սկսաւ լալ.
- Բայց ինչպէ՞ս կրնամ ձեզի բռնել, չէ՞ որ ես ոչ ոտքեր
ունիմ, ոչ ձեռքեր:
Նապաստակը, Կրիան, Կուղբը ու Արագիլը մտահոգւեցան: Մտածեցին, մտածեցին Տնակին առաջարկեցին
դռնակը բանալ, եւ իրենք բոլորը ներս կը մտնեն,
որպէսզի Տնակը իրեն պարտուած չզգայ: Տնակը շատ
ուրախացաւ, այդպէս ալ ըրին: Ու երբ բոլորը տնակին
ներսն էին, կը ցատկռտէին ու կ՛ուրախանային: Տնակին
այնքան անու՜շ թուեցաւ իր նոր ընկերներուն ուրախութիւնը, որ ան չդիմացաւ, ու փոքրիկ պատառ մը կուլ
տուաւ այդ ուրախութիւնէն: Շատ համով էր: Տնակը
կեանքին մէջ աւելի համով ոչինչ չէր կերած:

Յետոյ՝ ընկերները կը զրուցէին, ու տարբեր յուշեր կը
պատմէին իրենց համատեղ խաղերուն, ընտանիքներուն
մասին: Տնակին այս յուշերը նոյնպէս անուշ թուացին:
Ան փոքրիկ պատառ մըն ալ իր նոր ընկերներուն յուշերէն
համտեսեց: Յուշերը աւելի համով էին, որովհետեւ
պատրաստուած էին սիրով եւ յիշողութիւններով:
Տնակը վախով կը նայէր իր նոր ընկերներուն,
մտածելով, թէ անոնք կը ջղայնանան իրեն վրայ, բայց ոչ
ոք ոչինչ չէր նկատեր: Ինքն ալ ոչինչ չըսաւ:
Քիչ ետք Կուղբը յիշեց, որ իր երթալուն ժամանակն է.
- Ես պէտք է փայտ բերեմ ձմռան համար, - ըսաւ ան
ու բոլորին հրաժեշտ տալով հեռացաւ, - գարնանը կը
տեսնուինք, - ըսաւ ան:
- Ես ալ պէտք է չուեմ տաք երկիրներ, - ըսաւ Արագիլը
եւ ընկերներուն հրաժեշտ տուաւ՝ մինչեւ Գարուն:
Նապաստակն ու Կրիան գործեր չունէին եւ մնացին:
Անոնք ուրախ կը զրուցէին, Տնակը անընդհատ կը
բորբոքէր զրոյցը, որովհետեւ Նապաստակին եւ Կրիային
ուրախութիւնը, յիշողութիւններն ու սէրը չափազանց
համեղ էին ու ան չէր յագենար: Կ՛ուզէր կրկին ու կրկին
վայելել այդ աննման ուտեստները:
Շատ շուտով Նապաստակն ու Կրիան մոռցան, որ
իրենք պէտք է երթան, որովհետեւ անոնց յիշողութիւնները
նուազեր էր: Յետոյ ընդհանրապէս մոռցան, թէ ովքեր են
իրենք, որովհետեւ Տնակը դարձած էր անյագուրդ :
Շուտով անցաւ Ձմեռը եւ Գարուն եկաւ: Արագիլը կը
վերադառնար տաք երկիրներէն եւ տնակին տեղը
հսկայական դղեակ մը տեսաւ: Դղեակը շատ գեղեցիկ էր
ու անոր բակին մէջ նստած էին Նապաստակն ու Կրիան:
Քիչ մը զարմացած, բայց աւելի շատ ուրախ ան շտապեց
հին ընկերներուն տեսութեան:
- Ա՜ Արագիլ, բարով եկար, ներս եկուր, ներս եկուր, շտապեց Արագիլին ողջունել Տնակը:
- Բարեւ Տնակ, այս ինչքան մեծցեր ես, - ըսաւ
Արագիլը, զարմանալով, որ Նապաստակն ու Կրիան չեն
նկատեր իր գալը, չեն ուրախանար իր վերադառնալուն:
Բայց Արագիլը չէր շտապեր ներս գալ, որովհետեւ
նախ պիտի խօսէր իր հին ընկերներուն հետ:
- Բարեւ Նապ, բարեւ Կրիայ, - անոնց մօտենալով
ըսաւ Արագիլը:
Նապաստակն ու Կրիան լուռ էին:
-Ձեզի ի՞նչ պատահեր է, - Նապաստակին ու Կրիային
թափ տալով հարցուց Արագիլը:
-Ներս եկուր, Արագիլ, ներս եկուր, - կը փորձէր
համոզել Տնակը:
Իսկ Նապաստակը նայելով Արագիլին, հարցուց.
- Դուն ո՞վ ես:
- Ինչպէս թէ ով եմ. Արագիլն եմ, քու ընկերդ, Կրիայ,
դուն ա՞լ ինծի չես յիշեր:
- Իսկ ես Աթոռն եմ, Դղեակի աթոռը, - պատասխանեց
Նապաստակը:
- Ես ալ Սեղանն եմ, - ըսաւ Կրիան, - Դղեակի սեղանը:
- Դղեա՞կը ով է, - հարցուց Արագիլը:
- Մեր տէրն է, - ըսին Կրիան ու Նապաստակը Տնակին
ցոյց տալով, որ արդէն Դղեակ դարձեր էր:
Դղեակը ջղայնացած կը բանար կը փակէր
պատուհանները, եւ Արագիլին կը համոզէր ներս անցնիլ:
Արագիլը վախցաւ ու թռաւ հեռու: Ապա արագ գնաց իր
միւս ընկերոջ, Կուղբիին մօտ, ով նոր դուրս եկեր էր
ձմեռանոցէն եւ գարնան առաջին տաքերը կը վայելէր:
Արագիլը ամէն ինչ պատմեց Կուղբին եւ անոնք
երկար կը քննարկէին, թէ ինչ կրնար տեղի ունենալ: Ի
վերջոյ, որոշեցին երթալ Բուին մօտ եւ ամէն ինչ պատմել
անոր: Բուն ուշադիր լսեց, քիչ մը մտածեց ու ըսաւ.
- Կը կարծեմ Տնակը կերած է Նապաստակի ու
Կրիային յիշողութիւնները, ուրախութիւնն ու սէրը եւ
այդպէս լափեր, փքուեր դղեակ դարձեր է:
- Լաւ ի՞նչ ընենք, լաւ ի՞նչ ընենք, - շփոթուած հարցուց
Արագիլը:

- Չեմ գիտեր, - տխուր պատասխանեց Բուն:
- Ես գիտեմ, - յանկարծ ըսաւ Կուղբը եւ շարունակեց,
- ակռաներս ձմրան ընթացքին լաւ աճեր են. Ես կը կրծեմ
Դղեակի սիւները, եւ Նապաստակին ու Կրիային
յիշողութիւնը, սէրն ու ուրախութիւնը կը վերադառնան:
- Լաւ մտածեցիր, ըսաւ Բուն, - այդ հաստատ կ՛օգնէ:
Տնակ-Դղեակը արդէն հասկցեր էր, թէ ինչ կը
կատարուի: Ան կը ճռնչեցնէր իր դռները եւ պատուհանները, իսկ Նապաստակն ու Կրիան ոչինչ չէին հասկÁնար:
ի վերջոյ հեռուն երեւաց Կուղբի ազգականներուն
հոծ բանակը: Երբ անոնք տեղ հասան, Կուղբը անոնց
բացատրեց ամէն ինչ եւ սկսեցին կրծել Դղեակի սիւները
եւ այդ կ՛ընէին դուրսէն, որովհետեւ հասկցեր էին, որ
դղեակը իրենց յիշողութիւնը, սէրն ու ուրախութիւնն ալ
կուտէ, եթէ ներս մտնեն:
Ի վերջոյ, սիւները չդիմացան կուղբերու ակռաներուն
տակ եւ Դղեակի աշտարակները տապալուեցան յաջորդաբար: Սկիզբէն տապալուեցաւ այն աշտարակը, որ
կառուցուած էր Նապաստակի եւ Կրիայի ուրախութեան
շաղախից. շատ գեղեցիկ աշտարակ էր: Յետոյ տապալւեցաւ Նապաստակին ու Կրիային սիրոյ շաղախէն
կառուցուած հոյակերտ աշտարակը: Վերջաւորութեան
արդէն յիշողութեան շաղախէն կառուցուած աշտարակը
փլուզուեցաւ: Մեծ փոշի ամպ մը բարձրացաւ եւ Արագիլը
սկիզբէն շատ ափսոսանք ապրեցաւ, որ նման գեղեցիկ
աշտարակներու փլուզման պատճառ դարձաւ: Մէյ մըն
ալ փոշին մէջէն լսուեցաւ Նապաստակին եւ Կրիային
փռնգտուքներու ձայնը: Այնքան յաճախ եւ այնքան ծիծաղելի կը փռնգտային, որ Կուղբերն ու Արագիլը սկսան
անզուսպ քրքջալ: Ու երբ փոշին անցաւ, Նապաստակը
նայեցաւ Արագիլին ու հարցուց.
- Ես կը բռնէի՞, թէ՞ դուն:
Նապաստակն ու Կրիան այսպէսով ետ ստացան
իրենց յիշողութիւնը, սէրն ու ուրախութիւնը: Արագիլն ու
Կուղբը անոնց պատմեցին ողջ ճշմարտութիւնը իրենց
հետ տեղի ունեցածին մասին:
Իսկ Տնակը սկսաւ աղիողորմ լալ եւ ներողութիւն
խնդրել: Նապաստակը, Կուղբը, Կրիան ու Արագիլը
ներեցին անոր, բայց այլեւս չէին ուզեր ընկերութիւն ընել:
Իսկ Տնակը մինչեւ հիմա կուլայ, ամօթէն ու մեղքի
զգացումէն: Եւ բլուրի գագաթէն երկու աղի գետակ կը
հոսի դէպի բացատներ:
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՇԱՔԷ ՄԱՆԿԱՍԱՐԵԱՆ
Կը հրատարակենք թարգմանողին
ազնիւ արտօնութեամբ
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Տիկին Մարալ Հովիւեան եւ դստրեր՝ Դուին եւ Լոռի
Տիար Յարութիւն Հովիւեան
Տէր եւ տիկին Տիգրան եւ Ռոզլիա Հովիւեան եւ զաւակունք (Աւստրալիա)
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Յասմիկ Տեմիրճեան եւ զաւակունք՝ Նուարդ,
Զաւէն եւ Զուարթ Հովիւեաններ
Տէր եւ տիկին Վարդան Վարդանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վարուժ Վարդանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Ալին Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սեպուհ եւ Շողիկ Պաղտոյեան եւ զաւակունք (Վիեննա)
Հովիւեան եւ Վարդանեան ընտանիքներ
Յարութիւնեան եւ Կիւլկիւլեան ընտանիքներ
Պաղտոյեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, զաւկին,
եղբօր, զարմիկին եւ հարազատին

ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆի
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Նախկին Նախարար Սաֆատի Յոյսով Է, Որ Պասիլ Յաջողութիւն Պիտի Արձանագրէ Կառավարութեան Կազմաւորման Գործին Մէջ

Հինգշաբթի ֆինանսներու նախկին նախարար Մուհամմատ Սաֆատի յոյս
յայտնեց, որ Ազգային ազատ հոսանք շարժումի առաջնորդ Ժպրան Պասիլ
նկատառելի յաջողութիւն պիտի գրանցէ կառավարութեան կազմաւորման
գործին մէջ: Այս մասին կը հաղորդեն Սաֆատիի տեղեկատուական
գրասենեակէն:
Պասիլի հետ հանդիպումէն ետք Սաֆատի մասնաւորաբար նշեց.
«Ներդրուող բոլոր ջանքերը անտարակոյս կը նպաստեն կառավարութեան
կազմաւորման, եւ մենք բոլորս յոյս կը յայտնենք, որ կողմերը համաձայնութեան
պիտի գան եւ շուտով ի կատար պիտի ածուի նոր կառավարութեան
կազմաւորումը»:

(Ծնեալ՝ Պէյրութ 1955ին)

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը
12:30ին, Պէյրութի Ամերիկեան հիւանդանոցին մէջ, յետ կարճատեւ
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 17
Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Էլ
Շըպպէքի ազգային գերեզմանատուն:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղման արարողութեան Ս.
Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ «Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան» սրահին մէջ,
մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, ինչպէս նաեւ Կիրակի, 18 եւ Երկուշաբթի,
19 Նոյեմբերին՝ կէսօրէ առաջ ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը
6:00, նոյն վայրին մէջ:

Գայիանէ Մածունեան

***

Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» խորապէս կը ցաւակցի հանգուցեալ
ընկերոջ կողակիցին՝ Մարալին եւ դուստրերուն՝ Դուինին եւ Լոռիին
ինչպէս նաեւ բոլոր հարազատներուն:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. վարժարանի հոգաբարձութիւնը,
Տնօրէնութիւնը, ուսուցչակազմը եւ աշակերտութիւնը խոր կսկիծով կը
գուժեն ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ, ԹՄՄ Հիմնադիրներու
Մարմնի նախկին ատենապետ եւ այժմու անդամ, ինչպէս նաեւ վարժարանիս
հոգաբարձութեան երկարամեայ նախկին ատենապետ՝ Ընկ. Հրայր
Հովիւեանի անժամանակ հեռանալը անցաւոր այս աշխարհէն։ Մեր
մեծ ղեկավարին թողած դրոշմը ազգային, միութենական, կրթական
եւ հասարակական կեանքին մէջ, ինչպէս նաեւ անոր անժամանցելի
վաստակը անքակտելի պիտի մնայ հայ ժողովուրդի, ի մասնաւորի
Լիբանանահայութեան յուշամատեանին մէջ։ Աստուածային լոյսի մէջ
հանգչի իր հոգին, արժանանալով երկնային արքայութեան։ Յիշատակն
անթառամ օրհնեալ եղիցի։

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
ընկ. Հրայր Հովիւեանի անժամանակ մահուան տխուր առիթով ՌԱԿ
Շուշան-Վարդենի ակումբի վարչութիւնը խորապէս կը ցաւակցի հանգուցեալ ընկերոջ կողակիցին , դուստրերուն եւ համայն ազգականներուն:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Ղեկավար ընկեր Հրայր Հովիւեանի մահուան տխուր առիթով ԹՄՄ
Լիբանանի Տեղական Վարչութիւնը Լիբանանի ԹՄՄ ընտանիքի
անունով խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնէ հանգուցեալ ընկերոջ
հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն:
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ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Մեծ վիշտով իմացանք ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի հաւատաւոր անդամ
եւ ղեկավար ընկեր՝ Հրայր Հովիւեանի մահուան գոյժը:
Այս տխուր առթիւ մեր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնենք հանգուցեալ ընկերոջ ընտանիքին եւ հարազատներուն։
ՌԱԿ Եգիպտոսի Շրջանային Վարչութիւն
"Արեւ"
Կոկանեան Սրահ
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