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Շրջանային Èáõñ»ñ

Կառավարութեան Կազմաւորումը Հրամայական Է՝ 
Ի Տես Երկրի Տնտեսական Իրավիճակին. Աուն

Իսրայէլը Կազայի Հատուածին Մէջ 20 Թիրախ Խոցած Է Ի Պատասխան 
Հրթիռակոծումներու

Ինչպէս կը յայտնուի նախագահական գրասեն-
եակէն, նախագահ Միշէլ Աուն Չորեքշաբթի 
կառավարութեան մէջ առկայ փակուղին վերացնելու 
ուղղութեամբ ընթացող խորհրդակցութիւններուն 
ժամանակ ըսաւ, որ կառավարութեան կազմա-
ւորումը խիստ անհրաժեշտ է երկրի տնտեսական 
ներկայ իրավիճակը հանգուցալուծելու համար: 
Յիշեցնենք, որ քաղաքական բարձրաստիճան 
գործիչներ լաւատեսութիւն յայտնած էին նոր 
նախարարաց խորհուրդի մօտալուտ կազմաւորման 
կապակացութեամբ:

§¼³ñÃûÝù¦Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñ¹³É Ý³»õ 
Ñ³Ù³ó³ÝóÇ íñ³Û Ñ»ï»õ»³É Ñ³ëó¿áíª 
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Ինչպէս Այլ Քաղաքական Գործիչներ, 
Պըրրի Լաւատես Է Նոր Կառավարութեան 
Կազմաւորման Կապակցութեամբ

 Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
Երեքշաբթի ուշ երեկոյեան յայտնեց, որ նոր 
կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին 
մէջ առկայ փակուղին վերացնելու ուղղութեամբ 
կան զարգացումներ, սակայն այս տեսակէտէն 
տակաւին կարիքը կայ հետեւողական աշխատան-

Իսրայէլի պաշտպանութեան բանակը Հոկտեմ-
բեր 17ին Կազայի հատուածին մէջ 20 թիրախ 
խոցած է ի պատասխան հրէական պետութեան 
տարածքի հրթիռակոծումին: Այդ մասին, ինչպէս 
կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, օտարերկրեայ լրագ-
րողներուն համար կազմակերպուած միջոցառումի 
ընթացքին յայտնած է իսրայէլացի զինուորական-
ներու պաշտօնական ներկայացուցիչ Ճոնաթան 
Քոնրիքուսը:

«Մենք Կազայի հատուածին մէջ ՀԱՄԱՍի 20 
թիրախ խոցած ենք ի պատասխան Իսրայէլի 
հրթիռակոծումին,- ըսած է ան:- Այդ թիրախներու 
շարքին էին ՀԱՄԱՍի փապուղին Կազայի 
հատուածի հարաւային մասին մէջ, հրթիռներու 
համար նախատեսուած արտադրական հարթակ-
ները, ինչպէս նաեւ եւս մէկ փապուղի ափամերձ 
շրջանի մէջ»:

Քոնրիքուսը նշած է, որ լոյս Հոկտեմբեր 17ի 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 
նստավայրին մէջ երէկ տեղի ունեցած նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի եւ Վարչապետի պաշտօնակա-
տար Նիկոլ Փաշինեանի հանդիպումը:

Ինչպէս «Արմէնփրէս»-ին տեղեկացուցած են ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն, քննարկուած են ներ-
քաղաքական իրավիճակին վերաբերող հարցեր

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի նախագահ Արա Պապլոյեանի որոշումով՝ 
ՀՀ Սահմանադրութեան 100րդ եւ «Ազգային ժո-
ղովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրէնքի 
41րդ յօդուածներու համաձայն` ՀՀ կառավարութեան 
նախաձեռնութեամբ Հոկտեմբեր 22ին` ժամը 11:00-
ին, կը գումարուի Ազգային ժողովի արտահերթ 
նիստ: «Արմէնփրես»ին այս մասին յայտնեցին ՀՀ 
ԱԺ լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու 
վարչութենէն:

Արտահերթ նիստի օրակարգին մէջ կ'ըլլան 
հետեւեալ հարցերը. 

ա) «Հայաստանի Հանրապետութեան ընտրա-
կան օրէնսգիրք» Հայաստանի Հանրապետութեան 
սահմանադրական օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ 
եւ լրացումներ կատարելու մասին 

«Հանրաքուէի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տութեան սահմանադրական օրէնքին մէջ փոփո-
խութիւն կատարելու մասին 

Վարչական իրաւախախտումներու վերաբերեալ 
Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնսգիրքին 
մէջ լրացումներ կատարելու մասին 

«Պաշտպանութեան մասին» Հայաստանի Հան-
րապետութեան օրէնքին մէջ լրացում կատարելու 
մասին:

Այս Փուլին Թէ՛ Կառավարութիւնը, եւ 
Թէ՛ Բոլոր Պետական Մարմինները 
Պէտք է Անխափան Գործեն. Արմէն 
Սարգսեանը եւ Նիկոլ Փաշինեանը 
Քննարկած են  ՀՀ Ներքաղաքական 
Իրավիճակը

Հոկտեմբեր 22ին Կը Գումարուի 
Ազգային Ժողովի Արտահերթ Նիստը

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

գիշերը Կազայի հատուածէն Իսրայէլի վրայ արձակ-
ւած երկու հրթիռները «տեղական արտադրութեան 
միջին հեռահարութեան հրթիռներ են, որոնք կան 
միայն ՀԱՄԱՍ եւ «Իսլամական ժիհաթ» շարժում-
ներու տրամադրութեան տակ»: «Մենք ՀԱՄԱՍ 
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Արմէն Սարգսեան Եւ ՀՀի Մէջ ՌԴ Դեսպանը Կարեւորած Են Մարդասիրական 
Ոլորտներուն Մէջ Փոխգործակցութեան Ընդլայնումն Ու Խորացումը

Փաշինեան Այցելեց Սուրիահայերու 
Աշխատանքներու Ցուցահանդէս-
Տօնավաճառ

Նիկոլ Փաշինեան Մասնակցած Է Չինաստանի Կողմէ Հայաստանին 
Նուիրաբերուած Բժշկական Շտապ Օգնութեան 200 Մեքենայի 
Յանձնման Արարողութեան

¾ç 07
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Բաղիշ Արշակ 
Յովսէփեան 

Բաղիշ Արշակ Յովսէփեան (18 Հոկտեմբեր 
1922, գ. Ներքին Ալուչալու (այժմ՝ գ. Արծուանիստ) 
– 10 Փետրուար 2004, Երեւան), հայ արձակագիր։

Ծնած է Հայաստանի Մարտունիի շրջանի (Գե-
ղարքունիքի մարզ) Ներքին Ալուչալու (այժմ՝ Արծուա-
նիստ) գիւղը։ Դպրոցը աւարտելէ ետք 1938-1940 
թուականներուն ուսուցչութիւն ըրած է հայրենի 
գիւղին մէջ, 1940-1943 թուականներուն ծառայած է 

խորհրդային բանակին մէջ, մասնակցած է Հայրե-
նական մեծ պատերազմին: Վերադառնալէ ետք 
որոշ ժամանակ աշխատած է Մարտունիի շրջա-
նային թերթին մէջ։ 1950 թուականին աւարտած է 
ԵՊՀ բանասիրական բաժինը։ 1950 թուականէն 
պատասխանատու աշխատանք կատարած է 
Հայաստանի Գրողներու միութեան, ինչպէս նաեւ 
«Գրական թերթ»ի ու «Սովետական գրականութիւն» 
ամսագրի խմբագրութիւններուն մէջ, վարած է ՀԳՄ 
Սեւանի աւազանի բաժանմունքի պատասխանատու 
քարտուղարի պաշտօնը:

Յովսէփեանի հոգեբանական իրապաշտ բնոյթի 
գործերուն մէջ արտացոլուած են ծննդավայրը, 
պատերազմն (որուն մասնակիցն էր) ու յետպատե-
րազմեան տարիները («Սեւան», 1958, պատմուածք-
ներ, «Սերմնացանները չվերադարձան», 1962, վէպ, 
«Դու հասկացա՞ր ինձ», 1971, վէպ):

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան Հոկտեմբեր 17ին ընդունած է 
Հայաստանի Հանրապետութան մէջ Ռուսաստանի 
Դաշնութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Սերկէյ Քոփիրքինը:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
զրուցակիցները անդրադարձած են երկկողմ 
յարաբերութիւններու օրակարգին՝ մասնաւորապէս 
կարեւորած գիտակրթական, մարդասիրական 

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եան եւ տիկին Աննա Յակոբեան ներկայ գտնուած 
են Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան 
կողմէ Հայաստանի Հանրապետութեան նուիրաբեր-
ւած բժշկական շտապ օգնութեան 200 մեքենայի 
յանձնման արարողութեան:  Ինչպէս կը փոխանցէ 
«Արմէնփրես»ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ միջո-
ցառումին ներկայ եղած են նաեւ ՀՀ առողջապա-
հութեան նախարարի պաշտօնակատար Արսէն 
Թորոսեանը, փոխադրամիջոցներու, կապի եւ տե-
ղեկատուական արհեստագիտութիւններու նախա-
րար Յակոբ Արշակեանը, Հայաստանի մէջ Չինաս-
տանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Թիան 
Էրլունը եւ այլք:

Չինաստանի դեսպանը նշած է, որ նոր սերունդի 
բժշկական շտապ օգնութեան 200 մեքենաներ 
նուիրաբերելու ծրագիրը մեծագոյններէն մէկն է 
Չինաստանի միջազգային բարեգործական նման-
օրինակ ծրագիրներուն մէջ: Դեսպանը տեղեկացու-
ցած է, որ հայկական շահառու կազմակերպու-
թիւններու աշխատակիցներուն բժշկական շտապ 
օգնութեան մեքենաներն ու անոնց մէջ տեղակայ-
ւած սարքաւորումները ներկայացնելու նպատակով 
Չինաստանէն Հայաստան ժամանած է մասնա-
գէտներու խումբ: Ուստի, մօտ 350 բժիշկ, բժշկական 
քոյր եւ վարորդ անցած է մասնագիտական 
վերապատրաստում: «Չնայած այն հանգամանքին, 
որ մեր երկու երկիրները հեռու կը գտնուին իրարմէ, 

մեր ժողովուրդներու բարեկամութիւնը դարերու 
պատմութիւն ունի: Չինաստանի աջակցութիւնը 
Հայաստանին կ'իրականացուի անշահախնդրօրէն: 
Համոզուած եմ, որ Չինաստանն ու Հայաստանը կը 
շարունակեն համագործակցութիւնը տարբեր 
ոլորտներու մէջ եւ հայ-չինական կապերը կ'ըլլան 
շարունակական ու ամուր»,- ըսած է դեսպանը:

Արսէն Թորոսեան նշած է, որ նուիրաբերուած 
մեքենաները յագեցած են ժամանակակից սարքե-
րով, օժանդակ պարագաներով, ինչը աւելի կը 
դիւրացնէ բժշկական անձնակազմի աշխատանքը՝ 
միաժամանակ զայն դարձնելով աւելի որակեալ եւ 
արդիւնաւէտ: «Մեքենաներու յագեցուածութիւնը 
թոյլ կու տայ նոյնիսկ ծանր հիւանդներուն տեղնու-
տեղը բժշկական օգնութիւն ցուցաբերել՝ նուա-
զեցնելով մահացութեան դէպքերը»,- ըսած է նա-
խարարի պաշտօնակատարը՝ տեղեկացնելով, որ 
կառավարութեան որոշումով  շտապ օգնութեան 
մեքենաները բաշխուած են ամբողջ Հանրապետու-
թիւնով մէկ: 49 մեքենայ տրամադրուած է Երեւանի 
շտապ օգնութեան ընկերութեան, 10 մեքենայ՝ Երե-
ւանի բժշկական կեդրոններուն, 131ը՝  մարզերուն:

Պատասխանատուները Նիկոլ Փաշինեանին 
մանրամասն ներկայա-
ցուցած են բժշկական 
շտապ օգնութեան մե-
քենաներու հնարաւորու-
թիւններն ու անոնց մէջ 
առկայ միջոցները: 

Տեսանիւթը դիտել 
այստեղ տրամադրուած 
QR ծածկագրով:

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ 
Փաշինեան եւ սփիւռքի նախարարի պաշտօնա-
կատար Մխիթար Հայրապետեան հոկտեմբեր 17-
ին այցելեցին Հիւսիսային պողոտային վրայ 
կազմակերպուած «Սուրիահայ մշակոյթի շունչը 
Երեւանի մէջ» խորագիրով բարեգործական ցուցա-
հանդէս-տօնավաճառ: Նիկոլ Փաշինեան շրջայցի 
ընթացքին մօտեցաւ տաղաւարներուն, ծանօթացաւ 
սուրիահայերու ներկայացուցած աշխատանքնե-
րուն, հետաքրքրուեցաւ անոնց  գործունէութեամբ:

Մխիթար Հայրապետեան, խօսելով ցուցահան-
դէս-տօնավաճառի մասին, նշեց, որ այն կազմա-
կերպուած է սփիւռքի նախարարութեան, «Հայկա-
կան Կարիտաս» բարեսիրական ՀԿ-ի, ՄԱԿ ՓԳՀ 
հայաստանեան գրասենեակի, «Սուրիահայերու 
հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոն» ՀԿ-ի, 
Երեւանի քաղաքապետարանի աջակցութեամբ եւ 
նպատակ ունի նպաստելու Հայաստանի մէջ 
սուրիահայերու ընկերային-տնտեսական ընդելուզ-
ման: «Այսօրինակ ձեռնարկները պիտի ըլլան 
շարունակական ինչպէս սփիւռքի նախարարու-
թեան, այնպէս ալ միջազգային եւ մասնաւոր 
կազմակերպութիւններու աջակցութեամբ: Ասիկա 
թիւով 24-րդ բարեգործական ցուցահանդէս-
տօնավաճառն է: Նախորդ անգամ, երբ ՀՀ անկա-
խութեան տօնին նուիրուած ցուցահանդէս այցելե-
ցի, հիմնական խնդիրները, որ կը բարձրաձայնուէին 
սուրիահայերուն կողմէ, կապուած էին տաղաւար-
ներու վարձակալութեան հետ: Սուրիահայերն 
ինծմէ խնդրեցին որեւէ լուծում գտնել: Եւ մենք 
անմիջապէս բանակցութիւններ սկսանք «Տաշիրսթրիթ»-ի 
հետ, յաջողեցանք գալ համաձայնութեան»,-նշեց 
Մխիթար Հայրապետեան: Ան աւելցուց, որ շուրջ 4 
տասնեակ սուրիահայերու Հիւսիսային պողոտայի 
ստորգետնեայ հատուածին մէջ գործող «Տաշիր 
Սթրիթ» առեւտրի կեդրոնին մէջ կը տրամադրուին 

ոլորտներուն մէջ փոխգործակցութեան ընդլայնումն 
ու խորացումը: 
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  ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Պոլիս, Պէյրութ, թէ Լոս Անճելըս, մենք կը հաւա-
տանք, որ ցաւն ու մտահոգութիւնները նոյնն են: Առ 
այս մենք ալ մեր ձայնը կը միացնենք հետեւեալ 
գրութեան տէր մեր պաշտօնակիցին եւ միեւնոյն 
լաւատեսութեամբ կ՛ուզենք նայիլ ապագային:

«Խմբ.»

¾ç 07

Մարդկութիւնը Փակած է Մեր 
Հայրենահանման Էջը, կը Փակե՞նք Մենք ալ, 

Թէ Ճիշդ Հուն կը Գտնենք

Թարգմանչաց 
Տօնը Շնորհաւոր

Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ Ýß³Í ³½   ·³       ÛÇÝ ïû   Ý»ñáõ Ù¿ç Û³
  ïáõÏ Ýß³   Ý³Ïáõ   ÃÇõÝ áõ   ÝÇ Â³ñ·Ù³   ÝÇã í³ñ   ¹³      
å»ï   Ý»       ñáõ Óû   Ýáõ³Í Â³ñ·Ù³Ý   ã³ó îû   ÝÁ£ Ø»ë  
ñáå»³Ý ³Û   µáõµ»   ÝÇ ·Çõ   ïÁ Ù»Í Ýß³   Ý³Ïáõ   ÃÇõÝ 
áõ   Ý»       ó³Í ¿ ³½   ·³       ÛÇÝ Ùß³   ÏáÛ   ÃÇ ÙÁ Ï³   éáõóÙ³Ý 
·áñ   ÍÇ Ù¿ç£ ²ñ   ¹³       ñ»õ ³ß   Ë³ñÑÇ »ñ»   ëÇÝ Ñ³   ½³ñ   Ý»
      ñáí ÏÁ Ñ³   ßáõÁ   õÇÝ Ëû   ë³Ï   ó³       Ï³Ý É»   ½áõ   Ý»       ñÁ, ÇëÏ 
Û³   ïáõÏ ³Û   µáõµ»Ý   Ý»       ñÁ ã»Ý Ñ³ë   ÝÇñ ÝáÛ   ÝÇëÏ »ñ»  
ëáõ   ÝÇ£ ²Û   ëûñ Ï»Ý   ¹³       Ýáõ   ÃÇõÝÁ ß³   ñáõ   Ý³       ÏáÕ ÙÇ³ÛÝ 
áõ ÙÇ³ÛÝ 28 ï³   é»ñ Ï³Ý, áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÝ ¿ Ø»ë   ñá      
å»³Ý »ñ   Ï³       Ã³·Ç   ñÁ£ ²Ý   ßáõßï, áñ ³Ûë »½³   ÏÇáõ  
ÃÇõÝÁ ·Ý³   Ñ³ïáõ³Í ¿ »õØ»ë   ñáå Ø³ß   ïáó áõ ê³
  Ñ³Ï ä³ñ   Ã»õ ëñµ³   ¹³ëá   õ³Í »Ý Ð³Û ³é³   ù»É³   Ï³Ý 
»Ï»   Õ»ó   õáÛ ÏáÕ   Ù¿£ äáÉ   ëáÛ Ñ³   Ûáó Ø»ë   ñáå ä³ï  
ñÇ³ñù Øáõ   Ã³       ý»³Ý ù³ç ÏÁ ·Ç   ï³Ï   ó¿ñ ³Û¹ ïû   ÝÇ 
ÇÙ³ë   ïÇÝ »õ ³Ù¿Ý ï³   ñÇ Çñ Ùûï ÏÁ Ï³Ý   ã¿ñ ù³  
Õ³ùÇë ë³   Ýáõó ÙÇáõ   ÃÇõÝÝ»   ñÁ, Çñ»Ýó Ñ»ï Ï'áõ   Ý»      
Ý³ñËáñÑñ¹³Ï   ó³       Ï³Ý Åá   Õáí, áñáõ ÁÝ   Ã³óùÇÝ ÏÁ 
Ã»   É³¹   ñ¿ñ ½³   Ý³½³Ý ÙÇ   çáó³   éáõÙÝ»ñ£ Æñ 
¹Åµ³Ëï µ³   ó³Ï³   Ûáõ   Ã»³Ý Ñ»   ï»õ³ÝùÝ»   ñ¿Ý Ù¿ÏÝ 
³É »Õ³õ ³Û¹ ÇÙ³ë   ïÇ Ëñ³   ËáõëÙ³Ý µ³   ó³Ï³   Ûáõ  
ÃÇõÝÁ£ äáÉ   ë³       Ñ³Û Ñ³   Ù³ÛÝùÇÝ Ù¿ç Ùß³   Ïáõ   Ã³       ÛÇÝ 
Ý³   Ë³Ó»é   ÝáõÃÇõÝÝ»   ñÁ »ñ   Ï³ñ ï³   ñÇÝ»ñ³ÏÝÏ³Éáõ³Í 
ÙÝ³   óÇÝ ë³   Ýáõó ÙÇáõ   ÃÇõÝÝ»   ñ¿£ ²ÝáÝù »Ý, áñ 
ëï³ÝÓÝ³Í ¿ÇÝ ³Û¹ Ï³   ñ»õáñ ³é³   ù»Éáõ   ÃÇõÝÁ »õ 
ù³   Õ³ù³   Ï³Ý ÇÝãÇÝã ×ÝßáõÙÝ»   ñáõ ¹Ç   Ù³ó åÇ   ïÇ 
Û³   çáÕ¿ÇÝ Ñ³Û Ùß³   ÏáÛ   ÃÇÝ í»   ñ³µ»   ñáÕ ·Ç   ï»ÉÇù  
Ý»ñ ÷á   Ë³Ý   ó»É Ñ³   ë³ñ³   Ïáõ   Ã»³Ý£

²Û   ëûñ ë³   Ýáõó ÙÇáõ   ÃÇõÝÝ»   ñÁ »õë ¹³¹   ñ³Í »Ý 
Çñ»Ýó ³é³   ù»Éáõ   ÃÇõÝÁ Ç Ï³   ï³ñ µ»   ñ»É¿ »õ 
ÏáñëÝóáõ   ó³Í »Ý Çñ»Ýó ÑÇÙ   Ý³¹ñáõ   Ã»³Ý ÑÇÙ   Ý³      
Ï³Ý å³ï   ×³       éÁ£ ²Ûë µ³ó   Ãá       Õáõ   ÙÁ Ï³   ñ»ÉÇ ã¿ ³Ûë 
Ï³Ù ³ÛÝ »ñ»   õáÛ   Ãáí ³ñ   ¹³       ñ³ó   Ý»É£ ²ñ   ¹³       ñ³ó   Ù³Ý 
Ñ³   Ù³ñ Ý»ñ   Ï³       Û³óá   õ³Í µá   Éáñ å³ï   ×³       é³µ³   Ýáõ  
ÃÇõÝÝ»   ñÁ ã»Ý ³ÝóÝÇñ ¹³   ï³ñ   Ï³       Ëûëáõ   Ã»³Ý 
ë³Ñ   Ù³ÝÝ»   ñ¿£ Æñá   Õáõ   ÃÇõÝÁ ·Ç   ï³Ï   óáõÃ»³Ý Ýá  
õ³½áõÙÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ£ Â»   ñ»õë ³Ûë »ñ»   õáÛ   ÃÇ Ñ»  
ï»õ³ÝùÝ ¿, áñ í»ñ   çÇÝ ï³   ñÇÝ»   ñáõÝ ³õ»   ÉÇ Û³×³
Ë³   ÏÇûñ¿Ý ï»   ë³Ýù ¹åñáó   Ý»       ñáõ Ý³   Ë³Ó»é   ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, 
áñáÝù Ïáõ ·³   ÛÇÝ ÙÇáõ   ÃÇõÝÝ»   ñáõ ï»   ÕÇ ïá   õ³Í 
µ³ó   Ãá       Õáõ   ÙÁ Éñ³ó   Ý»       Éáõ£ ´³Ûó ÇÝãå¿ë ·Ç   ï»Ýù 
ë÷ÇõéùÇ å³Û   Ù³ÝÝ»   ñáõ Ù¿ç ³½   ·Á ÏáñëÝóáõ   ó³Í ¿ 
,Åá   Õáíáõñ¹» ÁÉ   É³       Éáõ Û³ïÏáõÃÇõ   ÝÁ »õ Ñ»   ï»õ³   µ³ñ 
³É ÏÁ Ã»   ñ³Ý³Ýù ³½   ·³       ÛÇÝ Ùß³   ÏáÛ   ÃÇ íñ³Û Ýáñ 
³ñ   Å³       ÝÇù   Ý»ñ ³õ»   É³ó   Ý»       Éáõ, Ýáñ Ýá õ³×áõÙÝ»ñ 
Ó»éùµ»   ñ»Éáõ ÇÙ³ë   ïáí£

´³Ûó ¹Ç   ï»Éáí Ñ³   Ûáó µ³½   Ù³       ¹³ñ»³Ý å³ï  
ÙáõÃÇõ   ÝÁ ÏñÝ³Ýù Ó»ñ   µ³       ½³ïá   õÇÉ íÑ³   ï»Éáõ »õ 
Ûáõ   ë³       Ñ³ï»   Éáõ ³Ë   ï¿Ý, ù³   ÝÇ áñ ³Û¹ »ñ   Ï³ñ ×³  
Ý³å³ñ   ÑÇ ï»   õáÕáõ   Ã»³Ùµ Ñ³ÛÁ Û³   çáÕ»   ó³õ Û³Õ  
Ã³       Ñ³ñ»É å³ï   ÙáõÃ»³Ý ÙáõÃ ¹³ñ»ñÁ »õ í»  
ñ³Ï»ñ   ï»É Çñ ³å³   ·³Ý£ àõ   ñ»ÙÝ Â³ñ·Ù³Ý   ã³ó 
îû   ÝÁ ¹Ç   Ù³õá   ñ»Ýù ²ßáõÕ ÖÇ   õ³ÝÇÇ Ëûë   ù»       ñáí. 
,Ò³   Ëáñ¹ ûñ»   ñÁ ÓÙñ³Ý ÝÙ³Ý Ïáõ ·³Ý áõ Ï'»ñ  
Ã³Ý£ ìÑ³   ï»Éáõ ã¿, í»ñç Ï'áõ   Ý»       Ý³Ý Ïáõ ·³Ý áõ 
Ï'»ñ   Ã³Ý»£

§²Ïûë¦

Հայ ժողովուրդի այսօրուան մեծագոյն հարցը 
մէկ է եւ զոյգ. Հայրենահանում եւ Հայրենադար-
ձութիւն:

Միջազգային հանրային կարծիքին, մտաւորա-
կանութեան եւ տեղեկատուական շրջանակներու 
մէջ մեր կատարած աշխատանքները դրական 
ըլլալով հանդերձ, չեն ներկայանար քաղաքական 
հեռանկարային առաջադրանքով:

Այսպէս, ցեղասպանութեան փաստի միջազ-
գային ճանաչումը բարոյականի եւ մխիթարութեան 
սահմաններէն դուրս չի գար, եթէ անոր առանցքին 
չգտնուի քաղաքական ոճիրի սրբագրութեան 
պահանջի հետապնդում. տեղի ունեցած է Հայրե-
նահանում՝ ժողովուրդ մը վերջնական կորստեան 
մատնելու համար:

Հայրենահանումը պատմութեան մէջ արձա-
նագրուած դէպք մը չէ, որուն մասին կը խօսուի 
այսօր եւ պիտի խօսուի վաղը, ան այսօր կը շարու-
նակուող ցեղասպանութիւն է: Հետեւաբար, ան 
այսօր աւելի քան երէկ, պէտք է ըլլայ հայ քաղա-
քական միտքի առանցքին, եւ պիտի ներառնէ անոր 
բոլոր հետեւանքները: Ան ըլլալով հանդերձ համա-
մարդկային հարց, իր լուծումը պիտի գտնէ աշխար-
հագրական այն շրջանին ուր ան տեղի ունեցած է, 
ուր ապրած են եւ կ’ապրին այլ ժողովուրդներ: Օրի-
նակ, Արժանթինը, Աւստրալիան կամ Նոր Զելան-
տան պիտի չլուծեն հայրենահանման սրբագրու-
թեան խնդիրը, կրնան բարոյապէս նպաստել, բայց 
գործուած քաղաքական չարիքի հետեւանքներու 
վերացման դերակատարները պիտի ըլլան ի հարկէ 
հայերը, բայց նաեւ Թուրքիան եւ դրացի արաբական 
աշխարհը, ուր ապաստան գտած են հայերը, 
Պարսկաստանը: Այսինքն, ճկոյթի ետին պէտք չէ 
թաքնուիլ. դրացի իսլամական երկիրները գլխաւոր 
ազդակ են հայկական հարցի լուծման համար:

Այս քաղաքական ընտրանքի յաջողութեան 
համար, անհրաժեշտ է անջատել ցեղասպանութեան 
եւ հայրենահանման կրօնական նախնականու-
թեամբ վերագրումներէ, ցոյց տալ, որ պատահածը 
ցեղապաշտական, ազգայնամոլական եւ ծաւալա-
պաշտական նպատակ կը հետապնդէր, այդ 
պետական նպատակ էր, ոչ իսկ ազգային, քանի որ 
թուրք ժողովուրդը նոյնիսկ կարելի է համարել զոհը 
իր ղեկավարներուն, որպէս գործիք շհագործման: 
Թուրքը, անհատաբար, դիւրաւ կը խօսի հայուն 
հետ, ինչպէս կը խօսի լիբանանցիին, ֆրանսացիին, 
գերմանացիին կամ իտալացիին հետ, երբ պետու-
թիւնը իր քաղաքացիներուն չի սրսկեր այն միտքը 
եւ զգացումը, որ անցեալի սխալը ընդունիլ եւ 
դատապարտել ազգային վիրաւորանք է, վիրաւո-

րանք նաեւ իսլամական համայնքին:
Հայկական հարցի քաղաքականացումը սկսած 

էր արաբական աշխարհի օսմանեան կայսրութենէն 
ազատագրութեան հարցին զուգահեռ: Հայկական 
Հարցը պէտք է փոխադրել օսմանեան կայսրութենէն 
ազատագրուած-ազատագրուելիք ժողովուրդներու 
պատմութեան եւ իրաւունքի վերականգնումի 
հարթութեան վրայ, ոչ միայն  այն երկիրներուն մէջ 
ուր հայկական համայնքներ կան, նաեւ հոն ուր 
չկան հայկական համայնքներ այդ աշխատանքը 
կատարելու համար, օրինակ Ալժերիա, Թունուզ, 
Մարոք, եւ քիչ աւելի հեռու երթալով՝ Փաքիստան, 
Աֆղանիստան, Ինտոնեզիա եւ այլուր:

Լաւ է Արժանթինի կամ Ուրուկուայի մէջ 
հայկական հարց հետապնդել, յաջողութիւններ ալ 
ունենալ, բայց անոնք ոչ կողմ կամ ոչ դէմ կրնան 
ըլլալ շրջանին իրաւունքի վերահաստատման, կամ 
Թուրքիան զրկել կրօնական ազդակի շահագոր-
ծումով ունեցած իր նեցուկէն: Հայկական հարցի 
լուծման հեռնակարները կը փոխուին, երբ, օրինակ, 
Եգիպտոսը, Փաքիստանը, Սուրիան եւ Մարոքը 
ըսեն, թէ գործուած է պատմական ծանրակշիռ 
ոճիր եւ սխալ, եւ վասն աշխարհի խաղաղութեան 
եւ ազգերու միջեւ բարի յարաբերութիւններու, 
սխալները պէտք է սրբագրուին եւ արդարութիւն 
հաստատուի:

Այս բարձրամակարդակ վերաբերումը ցուցա-
բերած է իսլամ Ֆայէզ Էլ-Ղոսէյն, որ եղած է 
օսմանեան բանակի սպայ եւ ականատես վկայ, որ 
պեւիներու ցեղապետ էր եւ իրաւաբան: Անոր խօս-
քը, ոչ հայու, ոչ ալ միսիոնարի խօսք է, իսլամական 
երկիրներու մէջ հարկ է տարածել այդ խօսքը: Ինչ 
որ ան կ’ըսէ, ոչ անցեալի եւ ոչ ալ ժամանակակից 
քաղաքագէտի խօսքի աճպարարութիւն է:

Այս ոճիր մըն է, զոր կը դատապարտէ մարդ-
կութիւնը, իսլամը եւ բոլոր մահմետականները: 
Բոլոր անոնք որոնք չեն գիտեր ճշմարտութիւնը, 
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Թարգմանչաց Տօնի Նշումը 

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանին Մէջ

387ին Հայաստանը բաժնուեցաւ յոյներու եւ 
պարսիկներու միջեւ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կ'ու-
զէր իր մշակոյթը տարածել իր գրաւած հատուածին 
վրայ: Մեսրոպ Մաշտոց, նկատելով հայ ազգին 
սպառնացող վտանգը, ուզեց ամրացնել բաժան-
բաժան եղած հատուածները՝ ստեղծելով հայ մշա-
կոյթ՝ հայ տառերով:

Մեսրոպ Մաշտոց եւ իր աշակերտները առաջին 
հերթին նուիրուեցան Աստուածաշունչի թարգմա-
նութեան: Անոնց անկրկնելի թարգմանութեան 
շնորհիւ Աստուածաշունչի հայերէն օրինակը բոլոր 
ազգերուն մէջ անուանուեցաւ Թագուհի Թարգ-
մանութեանց:

Արդ, Ուրբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2018ին վարժա-
րանիս Յակոբ Պարսամեան սրահէն ներս ոգեկոչ-
ւեցաւ Թարգմանչաց տօնը՝ ներկայութեամբ Հոգե-
շընորհ տէր Անդրանիկ աբեղայ Քիւրիւմեանի, 
վարժարանիս հոգաբարձութեան անդամներու եւ 
ծնողներու:

Յայտագիրը սկսաւ Լիբանանի, Հայաստանի եւ 
վարժարանիս քայլերգերու յոտնկայս ունկնդրու-
թեամբ, որմէ ետք միջն. Բ. դասարանէն Տէյվիտ 
Գէորգ իր բացման խօսքին մէջ անդրադարձաւ, թէ 
405 թուականին մեծն վարդապետ Մեսրոպ Մաշ-
տոց ճակատագրական քայլ առաւ հայ ժողովուրդի 
միութեան, զօրութեան ու գոյատեւման համար: 
Աստուածաշունչի թարգմանութեամբ փառաւորուե-
ցաւ մեր լեզուն: Ան իր խօսքը շարունակեց՝ ըսելով. 
«Այսօր հաւաքուած ենք տօնելու մեր ոսկեղնիկ 
տառերու ստեղծումը, ինչպէս նաեւ յարգելու Սուրբ 
Մեսրոպ Մաշտոցի, անոր աւագ ու կրտսեր աշա-
կերտներուն եւ այլոց պայծառ յիշատակը»: Ան իր 
խօսքը աւարտեց՝ ըսելով, թէ որպէս նոր սերունդի 
զաւակներ ոչ թէ պարտադրուած, այլ մեծ սիրով ու 
գուրգուրանքով պիտի աշխատինք առողջ ու 
մաքուր պահել հայ լեզուն՝ որպէս սուրբ մասունք, ու 
զայն փոխանցել յաջորդ սերունդներուն:

Բացման խօսքէն ետք նախ. Ե. Եւ Զ. դասա-
րաններու աշակերտները ներկայացան «Այբուբենն 
հայոց» խմբերգով, որմէ ետք Նախ. Ա. դասարանի 

քաղցրալեզու աշակերտները ներկայացան Խաչիկ 
Դաշտենցի «Մեսրոպ Մաշտոցին» խմբային արտա-
սանութեամբ՝ փառաբանելով հայերէնի առաջին 
ուսուցիչը: Նախ. Բ. դասարանի աշակերտները 
անթերի առոգանութեամբ ներկայացան «Մագա-
ղաթ» գրութեամբ: Իսկ նախ. Դ. դասարանի աշա-
կերտները հայրենատենչ յուզումներով եւ ապրում-
ներով շաղախուած ներկայացան Խաչիկ Դաշտենցի 
«Հայերէն» խմբային արտասանութեամբ:  Նախ. 
Ե.-էն միջն. Գ. դասարաններու աշակերտները  
հանդէս եկան ծաղկաքաղով՝ պանծացնելով ոսկեղ-
նիկ հայերէնը: Ապա ներկայացուեցաւ խորհրդաւոր 
տեսերիզ մը՝ պատրաստութեամբ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարութեան:

Վերջապէս վարժարանիս հայ լեզուի ու գրա-
կանութեան դասատու պարոն Աւետիս Տիպան 
ներկայացուց օրուան հիւր բանախօսին՝ Հոգեշնորհ 
տէր Անդրանիկ աբեղայ Քիւրիւմեանին կենսագ-
րականը՝ նշելով, որ ան Վահան Թէքէեան վարժա-
րանի շրջանաւարտ եղած է եւ այժմ ստանձնած է 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ քրիստոնէական դաստիա-
րակութեան բաժանմունքի տեսուչի օգնական 
պաշտօնը, ապա բեմահարթակ հրաւիրեց զայն: 

Ան նախ անդրադարձաւ իր աշակերտական 
անվերադառնալի օրերու մասին, իր վառ ու 
անմոռաց զգացումները արտայայտելով, որմէ ետք  
աշակերտներուն դիւրամատչելի ու բովանդակալից 
ձեւով փոխանցեց օրուան պատգամը, կեդրոնա-
նալով թարգմանչացը խորհրդանշող կարեւոր 
հանգրուաններուն վրայ: «Այբուբենի գիւտը անհրա-
ժեշտ էր, թէ կրօնական, թէ ազգային ու  քաղա-
քական գետնի վրայ, որուն ընդմէջէն ազգային 
ինքնուրոյն դիմագիծ ստացանք, շնորհիւ Սրբ. 
Մեսրոպ Մաշտոցին ու անոր աշակերտներուն»: Ան 
իր խօսքը եզրափակեց, կոչ ուղղելով չմոռնալ մեր 
սքանչելի ժառանգութիւնը, կարդալով, գրելով, 
խօսելով, պարելով ու երգելով Հայերէն:  

Վերջապէս վարժարանիս տնօրէնուհի Տիկ. 
Կալինա Նաճարեան բեմահարթակ, հրաւիրելով 
հոգաբարձութեան անդամները, յուշանուէրով մը 
պատուեց հիւր բանախօսը:

Շնորհիւ այբուբենի գիւտին հայը վճռականօրէն 
պայքարեցաւ բոլոր ճակատներուն վրայ, պահ-
պանելով իր լեզուն եւ մշակոյթը, կառչած մնալով 
ազգային գաղափարին ու նկարագրին:
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Հայրենի 
Զբօսաշրջութիւն

Լիբանանահայ Կեանք
Հայկազեան Համալսարանը Նշեց Իր 
Հիմնադիրներու Տօնը
Տեղի ունեցաւ «Ստեփան Փիլիպոսեան» վերանորոգուած 
ուսանողական կեդրոնի պաշտօնական բացումը

Հայկազեան համալսարանը Երկուշաբթի, 15 
Հոկտեմբեր 2018ին պաշտօնական հանդիսու-
թեամբ մը նշեց իր հիմնադիրներու 63րդ տօնը` 
յայտարարելով ուսումնական տարեշրջանի պաշ-
տօնական սկիզբը: Ձեռնարկին ներկայ էին Լիբա-
նանի եւ Սուրիոյ մէջ աւետարանական համայնքի 
նախագահ վեր. Սելիմ Սահիունի, զբօսաշրջութեան 
նախարար Աւետիս Կիտանեան, կանանց հարցերու 
պետական նախարար Ժան Օղասապեան, երես-
փոխան Յակոբ Թերզեան, Լիբանանի մէջ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան դեսպան Սամուէլ Մկըր-
տչեան, «Եու.Էս.Էյտ» կրթական գրասենեակի 
տնօրէն Պրուս ՄքՖարլընտ, համալսարանի հոգա-
բարձուներու խորհուրդի անդամներ,  քաղաքական, 
դիւանագիտական անձնաւորութիւններ, համալսա-
րանի դասախօսական կազմը, պաշտօնէութիւնը, 
ուսանողներու եւ հիւրերու հոծ բազմութիւն մը: 
Օրուան հիւր բանախօսն էր Լիբանանի Կարմիր 
խաչի նախագահ տոքթ. Անթուան Զողպի: 

Ձեռնարկին կատարուեցաւ «Ստեփան Փիլիպոս-
եան» վերանորոգուած ուսանողական կեդրոնի 
պաշտօնական բացումը:

Խօսք առաւ Հայկազեան համալսարանի նա-
խագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան: Ան ըսաւ. 
«Ուսանեցէ՛ք եւ սորվեցէ՛ք ծառայել», խօսքը ուղղելով 
ներկաներուն շարունակեց, կեդրոնանալով Հայ-
կազեան համալսարանի նշանաբանին մէջ տեղ 
գտած ծառայութեան իմաստին վրայ ըսաւ. «Յաղ-
թելու հիմնական պատճառը ծառայութեան խորքա-
յին իմաստի ամբողջական ընկալումն է, որովհետեւ 
ծառայութեամբ մենք կ'ընկալենք, ուշադրութեան 
կեդրոն կը դարձնենք այլոց»:

Վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան գոհունակութեամբ 
նշեց, որ Հայկազեան համալսարանի ուսանողու-
թեան մէկերրորդը ծառայութեան զանազան մար-
զերու մէջ է: Ան յատկապէս վկայակոչեց «Desert 

Streams Students’ Club» ուսանողական ակումբի 
մարդասիրական, ծառայողական աշխատանքները 
ամբողջ տարուան ընթացքին:

Ելոյթ ունեցաւ օրուան բանախօս, Լիբանանի 
Կարմիր խաչի նախագահ տոքթ. Անթուան Զողպի, 
որ իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Հայկազեան 
համալսարանի արժէքներուն, որոնք տարիներու 
ընթացքին փոխանցուած են ուսանողութեան եւ 
ծառայած են միասնականութեան, փոխյարգանքի, 
քաղաքացիական գիտակցութեան ամրապնդման, 
ծառայասիրութեան եւ այլ մարդկային արժէքներու 
մշակոյթի տարածման:

Տոքթ. Անթուան Զողպի անդրադարձաւ Կարմիր 
խաչի մարդասիրական արժէքներուն՝ ներկայացնե-
լով այն արժէքներու մշակոյթը, որ կը նոյնանայ  
նաեւ Հայկազեան համալսարանի ջամբած դաս-
տիարակութեան հետ՝ ըսելով. «Մեր տարածած 
գործը, առանց խտրականութեան ծառայութիւն-
ները, մեր երկրի ժողովուրդի բոլոր շերտերուն 
օգնութեամբ հասնիլը, առանց քաղաքական բա-
ժանումներու եւ ենթակայութիւններու աշխատելու 

սկզբունքը օգնած է բոլորին վստահութիւնը 
ունենալու մեր կազմակերպութեան նկատմամբ»:

Բացման հանդիսութիւնը սկսաւ համալսարանի 
հոգեւոր սեսուչ վեր. Ուիլպըրթ Վան Սանէի աղօթ-
քով: Գեղարուեստական բաժինով հանդէս եկան 
Հայկազեան համալսարանի ուսանողներ Նարէ 
Աշքարեան եւ Վահան Սաղճեան:

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ «Ստեփան Փիլի-
պոսեան» վերանորոգուած ուսանողական կեդրոնի 
բացումով: 

Նշենք, որ կեդրոնը 1930-40ականներու կը 
կոչուէր «Webb House» եւ առաջին կառոյցը եղած է 

 «Կուրմէ Տուրմէ» տուրմի տունը Արագածոտնի 
մարզի Աշտարակ քաղաքին մէջ Հոկտեմբեր 15ին 
բացած է Հայաստանի մէջ առաջին տուրմի 
թանգարանը։

Այցելուները այստեղ կրնան ծանօթանալ տուրմի 
պատմութեան, պատրաստման գործընթացներուն, 
ինչպէս նաեւ համտեսել տարբեր միջուկներով 
պատրաստուած տուրմեր։

Տուրմի թանգարանի բացման մասնակցած են 
նաեւ ՀՀ մշակոյթի նախարար Լիլիթ Մակունցը եւ 
Աշտարակի քաղաքապետ Թովմաս Շահուերդեանը՝ 
բարի երթ մաղթած նախաձեռնութեան։

Նշենք, որ «Կուրմէ Տուրմէ» ընկերութիւնը ստեղ-
ծըւած է Հայաստանի մէջ 2007 թուականին 
Ֆրանսայէն եւ Աւստրիայէն հայրենադարձուած 
երկու եղբայրներու` Փիեռ եւ Տիրան Պաղտատեան-
ներուն կողմէ։

Հայկազեան համալսարանի ուսումնական առաքե-
լութեան սկզբնաւորութեան: Անիկա գործածաուած 
է միսիոնար Էլիզապեթ Ուէպի կողմէ հայ աղջիկ-
ներու ուսումնականն նպատակներու համար: Վե-
րանորոգումը կատարուած է «Թուրփանճեան 
ընտանիքի կրթական ֆոնտ»ի, «Սրբուհի եւ Ճոն 
Քոնթէ ֆոնտ»ի, Տաւիտ եւ Քրիսթինա Սիկելի եւ 
Օպեժի-Կիւրենլի ընտանիքներու նուիրատութիւն-
ներով:

Ջերմ մթնոլորտի եւ Հայկազեան համալսարանի 
ուսանողներուն կողմէ համաշխարհային երգիչ 
Շառլ Ազնաւուրի երգերու նուագով տեղի ունեցաւ 
ընդունելութիւն եւ շնորհաւորանքներու փոխանա-
կում:

Աշտարակի Մէջ Տուրմի 
Թանգարան Բացուած Է
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Ä³Ù³Ý³ÏÁ ÓÙ»é ¿ñ »õ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ ÓÇõÝ »õ 
ë³é, »ñµ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ¿Ý í»ñ ÏÁ µ³ñÓñ³
Ý³ÛÇÝù, ê³ñ·ÇëÁ ÇÙ ùáí¿ë Ï'»ÉÉ¿ñ... ÝÏ³ï»óÇ 
áñ í³ñÁ ï³Ï³é ÙÁ Ï³ñ çñáí É»óáõÝ, ë³é 
Ï³å³Í: ²éÇÃÁ û·ï³·áñÍ»óÇ, µáÉá¯ñ áõÅ»ñë 
Ñ³õ³ù³Í, ê³ñ·ÇëÁ Ññ»óÇ ¹¿åÇ í³°ñ, áõÕ
Õ³ÏÇ ï³Ï³éÇÝ Ù¿°ç... ë³éÁ Ïáïñ³õ »õ ïÕ³Ý 
çáõñÇÝ Ù¿ç ëáõ½áõ»ó³¯õ... µ³Ûó ûñÇáñ¹Ý»ñÁ 
í³½»Éáí ½ÇÝù ³½³ï»óÇÝ »õ í»ñÁ, í³é³
ñ³ÝÇÝ ùáí Ï»óáõóÇÝ: ºë ëï³ó³Û ·Ý¹³ë»Õ
Ý»ñáõ Ñ³ñÇõñ³õáñ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ Ó»éù»ñáõë 
íñ³Ý...: ´³Ûó, ³ÛÉ»õë ê³ñ·ÇëÁ ÇÝÓÙ¿ Ñ»éáõ 
ÙÝ³ó:

... ²Ù³é ¿ñ, ³Û·ÇÝ »Ýù. ûñ ÙÁ »Õµ³Ûñëª 
úÝÝÇÏÁ, ùáíë ·³Éáí Áë³õ. §èáå»ñÃ, »Ïáõ°ñ 
ëÇÏ³ñ³ ÍË»Ýù¦: ø³ÝÇ áñ Ñ³Ûñë ÙáÉÇ ÍËáÕ 
¿ñ, ³ÛÝ ³É Õ³ã³Ë ÏÁ ÍË¿ñ, ÍË³ËáïÇÝ 
ï»ñ»õÁ Çñ Ó»éùáí ÏÁ ç³ñ¹¿ñ »õ íñ³Ý ³É  
³õ»ÉÇÝ ÁÉÉ³Éáí  Ï³ñÙÇñ çñ³Ë³éÝ ï³ù¹»Õ 
ÏÁ ëñëÏ¿ñ, áñå¿ë½Ç ³õ»ÉÇ ½ûñ³õáñ ÁÉÉ³Û...: 
ÆëÏ Ùûñ»Õµ³Ûñë ê³ÙëáÝ Áëáõ³Í ÍË³ËáïÁ 
ÏÁ ÍË¿ñ: ²Ýßáõßï ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³Ù¿Ý³ÁÝ
ïÇñ ÍË³ËáïÁ ÁÉÉ³Éáõ ¿ñ: ØÇßï ³É Ó»éù»ñáí 
ÏÁ åÉÉ¿ÇÝ, ß³ï Ñ³ëïÏ»Ï ÁÉÉ³Éáõ å³ÛÙ³Ý³õ: 
àõñ»ÙÝ »Õµ³Ûñë úÝÝÇÏÁ, Çñ ³É ³ËáñÅ³ÏÁ 
ù³ß³Í, áõ½³Í ¿ñ ÷áñÓ ÙÁ ÁÝ»É »õ ½Çë ³É 
Ññ³õÇñ³Í ¿ñ ... áñ Çñ»Ý Ù³ëÝ³ÏÇó ÁÉÉ³Ù »õ... 
³å³·³Û å³ïÇÅÁ ÏÇë»Ù Çñ»Ý Ñ»ï...: Ø³Ûñë 
½Çë ÏÁ Ïáã¿ñ §ë»õ ßáõÝ¦ª ·áÛÝë ÃáõË ÁÉÉ³ÉáõÝ 
»õ Ù³½»ñë áõ ³ãù»ñë ë»õ ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: Ø»Í 
ùñáçë »õ Ùûñë ·áÛÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë ÃáõË ¿ÇÝ, ÇëÏ 
»Õµûñëª úÝÝÇÏÇÝ »õ ÷áùñ ùñáçë »õ Ñûñë 
·áÛÝ»ñÁ ×»ñÙ³Ï ¿ÇÝ: ºõ áñáíÑ»ï»õ »ë 
ã³÷³½³Ýó [ë»õ] ¿Ç... ÇÙ ³ÝáõÝë §ë»õ ßáõÝ¦ ÏÁ 
Ï³Ýã¿ÇÝ Û³×³Ë: ²Û¹ ûñÁ, Ù³Ûñë ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ 
Çñ Ýá°ñ Ï³ñ³Í Ï³å³Ý Ñ³·óáõó³Í ¿ñ...: 
ºÕµûñë Ñ»ï ·³óÇÝù ³Û·ÇÇÝ Ñ»é³õáñ Ù¿Ï 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

³ÝÏÇõÝÁ. »Õµ³Ûñë ÁÝÏáõ½»ÝÇÇ ãáñó³Í 
ï»ñ»õÝ»ñÁ Ù³Ýñ ÷ßñ»Éáíª Ñ³ëï ÃáõÕÃÇ Ù¿ç 
áÉáñ»Éáí »ñÏáõ Ñ³ï ·É³ÝÇÏ å³ïñ³ëï»ó »õ 
·ñå³ÝÁ å³Ñ³Í ÉáõóÏÇÇÝ ïáõ÷Á Ñ³Ý»Éáí 
í³é»ó, Ù¿°ÏÁ Çñ»Ý »õ ÙÇõëÝ ³É ÇÝÍÇ Ññ³Ù
óáõó...: Ø»Ýù ëÏë³Ýù Ñ³×áÛùáí ù³ß»¯É... ÙÇÝã 
³Û¹, Ù¿Û ÙÁÝ ³É Ç±Ýã ï»ëÝ»Ù... ÇÙ Ñ³·³Í Ýáñ 
Ï³å³ÛÇë ×Çß¹ Ù¿çï»ÕÁ Ëáßáñ ÏÉáñ Í³Ï... ÙÁ 
ëÏë³õ ·áÛ³Ý³¯É... ¶É³ÝÇÏÁ Ý»ï»óÇÝù »õ 
ëÏë³Ýù Ù³ñ»Éáõ »õ Ù³ùñ»Éáõ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý, 
µ³Ûó µ³óáõ³Í Í³ÏÁ ß³¯ï Ëáßáñ ¿ñ, í³ÛñÏ
»³ÝÇÝ ³ãù ½³ñÝáÕ ... áõñ»ÙÝ úÝÝÇÏÁ ßáõ³
ñ³Í, í³½»ó »õ ÑÇÝ É³ÃÇ ÙÁ Ïïáñ ÙÁ ·ï³Í, 
Ã¿É »õ ³ë»Õ µ»ñ³õ »õ ³ÛÉ³Ý¹³Ïûñ¿Ý Ï³ñÏïÝ»ó, 
ß³ï ³Ý×áéÝÇ »õ ÝßÙ³ñ»ÉÇ: ÆñÇÏáõ³Ý ÙÃÝ³Éáõ 
³ï»Ý ïáõÝ Ùï³Ýù... µ³Ûó »ë ³Ý×³ñ³Ï Ï»ñ
åáí ëÏë³Û Ë»ó·»ïÇÝÇÝ å¿ë ß»Õß»Õ ù³É»É, 
áñå¿ë½Ç Ù³Ûñë ãÝßÙ³ñ¿ »Õ³ÍÁ: ØÇÝã Ù³Ûñë 
Ïé³Ñ»Éáí Ã¿ ÇÙ Íáõé ù³Éáõ³ÍùÇë ï³Ï µ³°Ý 
ÙÁ Ï³Ûª áõßÇ áõßáí ½Çë ½ÝÝ»ó... »õ Ç±Ýã ï»ëÝ¿¯... 
¸»é ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³·³Í Ýáñ ½·»ëïë 
³Ûñ³¯Í... »õ Ëáßáñ ³Ý×áéÝÇ É³Ãáí ³É Ï³ñÏ
ïըÝáõ³Íª ³ÛÉ³Ý¹³Ïûñ¿Ý... ³ÛÉ»õëª §Ñ³ëÏóÇñ 
Íû° ë»õ ßáõ°Ý, ³ãù¹ ùáñÝ³, ³Ûë Ç±Ýã ¿¦, Áë»Éáí 
ëÏë³õ ï÷áó»É: ºÕ»ÉáõÃÇõÝÁ Ëáëïáí³Ý»É¿ë 
Û»ïáÛ... Ï³ñ·Á »Ï³õ úÝÝÇÏÇ¯Ý...:

...²Ûë ¹¿åù¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ ³Ýó, ï»ë³Û áñ 
Ù»ñ ¹ñ³óÇ ³Û·ÇÇÝ å³ïÇÝ Í³Ï¿Ý Ù»ÕáõÝ»ñáõ 
³ÝÑ³Ù³ñ ·áõÝ¹»ñ ÏÁ ÙïÝ»¯Ý... Ï'»ÉÉ»¯Ý...: 
¸áõÝ ÁÉÉ³ëª ÏÁ Ï»Ý³±ë. »ñÏ³ÛÝ ×Çåáï ÙÁ 
³é³Í í³½»óÇ »õ ³Û¹ ×ÇåáïÁ Í³Ï¿Ý Ý»ñë 
ÙËñ×³Í ëÏë³Û Ý»ñëÇ µáÛÝÁ Ë³éÝ»¯É... Ñ³
½³ñ³õáñ Ù»ÕáõÝ»ñ ·áõÝ¹ ³é ·áõÝ¹ íñ³ë Û³ñ
Ó³Ï»ó³Ý »õ ëÏë³Ý Ù³Ñ³óáõ Ï»ñåáí Ë³ÛÃ»É 
½Ç¯ë...: ÖÇãÇë, ³Õ³Õ³ÏÇëª Ù³Ûñë Ë»É³·³ñÇ 
å¿ë í³½»ó »õ ·á·ÝáóÁ íñ³ë Ý»ï»Éáí, ½Çë 
·ñÏ»ó »õ ÷³Ëóáõó ³Û¹ Ï³ïÕ³Í Ù»ÕáõÝ»ñáõ 
µ³Ý³ÏÇÝ Ó»éù¿Ý: ºëª ³ÛÉ³Ý¹³Ïûñ¿Ý áõé³Í 
¹¿Ùùáí »õ Ù³ñÙÝáí, ½Çë å³ï»óÇÝ ó»Ëáí »õ 
ëËïáñáí. »ñ»ù ûñ Ù³Ñáõ³Ý Ñ»ï å³Ûù³
ñ»ó³Û..., µ³Ûó í»ñç³å¿ë ³½³ï»ó³Û:

...úñ ÙÁ, »ñµ Ñûñë »õ »Õµûñë Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
ßáõÏ³Û¿Ý ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝù ÇñÇÏáõ³Ý Ùûï, 
×³Ù÷áõÝ íñ³Ûª Ñ³Ûñë Ù»½ ³é³çÝáñ¹»ó ïáõÝÁ 
Çñ ÑÇÝ ÁÝÏ»ñáçª Ñ³×Ç Ü³½³ñ ¶³ñ³ÙÁË»³ÝÇÝ, 
áñáõÝ ïÇÏÇÝÁ (áñ Ð³×Ç úë³Ý Ñ³ÝÁÙ ÏÁ 
Ïáãáõ¿ñ) áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ù»½ ÁÝ¹áõÝ»ó: øÇã 
Û»ïáÛ, ÏÇÝÁ ¹³éÝ³Éáí Ñûñë Áë³õ. §â³õáõß, 
Áë¿ ïÕ³ùÝ»ñáõÝ áñ Ù¿Û Ù¿Ï ·áó ³ñï³ë³Ý»Ý¦: 
Ðûñë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë §ã³õáõß¦ Ù³Ï¹ÇñÁ Ïáõ 
ï³ÛÇÝ, µ³Ûóª ã»Ù ·Çï»ñ Ã¿ ³Û¹ Ù³Ï¹ÇñÇÝ 
³ÕµÇõñÁ áõñÏ¿° Ïáõ ·³ñ: Ð³Ûñë Áë³õ Ã¿ ß³ï 
É³°õ, Ãá°Õ ³ñï³ë³Ý»Ý »õ »Õµûñë ¹³éÝ³Éáíª 
§úÝÝÇÏ, Áë³õ, ïÕ³ë, »°É ³ñï³ë³Ý¿¯¦: 
ØÇç³ÝÏ»³É Áë»Ù áñ Ù»ñ Î»ë³ñÇáÛ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ 
Ãñù³Ëûë ÁÉÉ³ÉáõÝ, Ù»ñ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ÇÝ Ãñù»ñ¿Ýáí, Ã¿»õ Ù»ñ ï³Ý 
Ù¿ç, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª Ñ³Û³Ëûë ¿ÇÝù: Èáõë³Ñá
·Ç »Õµ³Ûñë »É³õ »õ áï³Ý³õáñ ÙÁ ³ñï³ë³Ý»óª 
áõñ³ËáõÃÇõÝ »õ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝ å³ï×³
é»Éáí ï³ÝïÇÏÝáçÁ: ì»ñçÇÝë ¹³éÝ³Éáí ÇÝÍÇª 

Þ³ñ. 4

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ §â³õáõ°ß, ÷áùñ ïÕ³¹ ³É Ãá°Õ µ³Ý ÙÁ 
³ñï³ë³Ý¿ »Ã¿ ·Çï¿¦: Ð³Ûñë ÇÝÍÇ »õë ³é³
ç³ñÏ»ó, µ³Ûó ã»Ù ·Çï»ñ Ç°Ýã µ³Ý¿ ³½¹áõ³Íª 
»ë Éáõé Ï»ó³Û: àñù³Ý áñ ³é³ç³ñÏ»óÇÝª Û³
Ù³é»ó³Û Éáõé ÙÝ³É: î³ÝïÇñáõÑÇÝ ¹³éÝ³Éáí 
Ñûñëª §³Ûë ÷áùñ ïÕ³¹ ³É ÇÝ¿Ï úëÙ³±Ý (= 
ÏáíÇ³Ýáë)[4] ¿¦ Áë³õ: ²Ûë ËûëùÇÝ íñ³Û ëñï¿ë 
½³ñÝáõ»ó³Û, µ³Ûó »ñµ»°ù Û³ÛïÝÇ ãÁñÇ Ã¿ ÇñÙ¿ 
íñ¿Å åÇïÇ ÉáõÍ»Ù ³Ýå³ÛÙ³Ý: ø³ÝÇ ÙÁ 
ß³µ³ÃÝ»ñ ³Ýóª »ñµ ¹³ñÓ»³É ßáõÏ³Û¿Ý ÏÁ 
í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝù, Ñûñë ÁëÇª ³Ûë Ù»ñ Í³ÝûÃÇÝ 
ïáõÝÁ ³Ûó»É»±Ýù: Ð³Ûñë ÛûÅ³ñ»ó³õ, Ùï³Ýù 
ÝáÛÝ ïáõÝÁ: ´³ñÇ »Ï³ùÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ 
í»ñç³Ý³É¿Ý »ïù Û³ÝÏ³ñÍ áïùÇ »ÉÉ»Éáí, ÁëÇ° 
ï³ÝïÇÏÝáç. §úë³Ý Ñ³ÝÁ°Ù, ù»½Ç ·áó ÙÁ 
³ñï³ë³Ý»±Ù...¦: ÎÇÝÁ ½³ñÙ³ó³Íª §ß³ï É³õ 
Ï'ÁÉÉ³Û¦, Áë³õ: ´³ñÓñ ï»Õ ÙÁ »ÉÉ»Éáí, ëÏë³Û 
Ó»éùáí áïùáí ß³ñÅáõÙÝ»ñáí ³ñï³ë³Ý»É 
»Õµûñë ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ñ³ï ÙÁ ½áñ »ë 
³É ëáñí³Í ¿Ç ³Ýáñ ³ñï³ë³Ý³Í å³ÑáõÝª 
§åÇñ ³ùùÁÉÉÁ ãÇýÃ×Ç í³ñÇÙÇß, Ñ»Ùï¿ ÷»ùÃ¿ 
ÇÑÃÇ³ñ ÇÙÇß, åÇñÏÇõÝ ãÇýÃ×Ç Ë³ëï³É³ÝÁñ, 
ãá×áõùÉ³ñÁÝÁ ã³ÕÁñÁñ, ï¿°ñ ùÇ ³ñÃÁù 
»³õñáõÉ³ñÁÙ, ¿ûÉ¿×¿ÇÙ, ÇÑÃÇ³ñÁÙ, å³Ñ×¿ï¿ 
åÇñ Ë³½ÇÝ¿ í³ñ, ù³½³ñë³ÝÁë, ³ÉÃáõÝ 
ãÁù³ñ¦[5]: ²Ûë Ãñù»ñ¿Ý áï³Ý³õáñÁ ÉñÇõ 
³ñï³ë³Ý»óÇª ³÷Çµ»ñ³Ý Ó·»Éáí ï³ÝïÇ
ñáõÑÇ¯Ý... »ñµ í»ñç³óáõóÇ, í³ñ ÇçÝ»Éáí ë»Õ³
Ý¿Ý, áõÕÕ³ÏÇ ïÇÏÝáç ³ãù»ñáõÝ Ý³Û»Éáí ÁëÇ 
Çñ»Ý Ãñù»ñ¿Ý É»½áõáí. §Ï¿ûñïÇõ±Ý[6] ÙÁ ÇÝ¿Ï 
úëÙ³ÝÁ°¦: ÎÇÝÁ, ³ÛÉ³ÛÉ³Í, Ñûñë ¹³éÝ³Éáí 
Áë³õ. §³Ûë ïÕ³¹ ù³ñ³ åÇå¿ñ (ë»õ åÕå»Õ) ¿ »Õ»ñ¦:

ØÇç³ÝÏ»³É Áë»Ù áñ Î»ë³ñÇáÛ [ïáõÝ»ñÁ] 
Çñ³ñ Ùûï, Ï³Ù Çñ³ñ Ïóáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, 
ï³ÝÇùÝ»ñÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ë³Õ³í³Ûñ»ñ ¿ÇÝ 
ïÕ³Ûáó Ñ³Ù³ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹ Î»ë³ñÇáÛ ÃÇõñù»
ñáõÝ ×Çõ³Õ³ÛÇÝ ·³½³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ñ»éáõ 
ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñª ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý ³õ»ÉÇ ï³ÝÇùÝ»ñÝ 
¿ÇÝ Ù»ñ ³½³ï Å³Ù»ñáõÝ ½µûë³í³ÛñË³Õ³
í³Ûñ»ñÁ: î³ÝÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ÇÝ, 
Ë³Õ»ñ, åïáÛïÝ»ñ, áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ï»
ñ³½ÙÝ»ñ, å³ñë³ïÇÏÇ ù³ñÏáÍáõÙ, »ñµ»ÙÝ 
³Éª ·ÉáõË ×»ÕùáõÇÉ »õ Ï³Ù ï³ÝÇù¿Ý í³ñ 
·ÉáñÇÉ,.. ¹ñ³óÇÝ»ñáõÝ ³å³ÏÇÝ»ñÁ ù³ñÏáÍ»É 
 áñáõÝ Ù¿ç í³ñå»ï ÙÁÝ ¿Ç  ãÝ³Û»Éáí ÇÙ ÃÇ½ 
ÙÁ Ñ³ë³ÏÇë: ´áÉá¯ñ ¹ñ³óÇÝ»ñÁ ÙÇ°ßï µáÕáù 
áõÝ¿ÇÝ Ùûñëª ÇÙ ¹¿Ùë: ºë ÙûñÙ¿ë ÏÁ ëï³Ý³ÛÇ 
¹åñáó¿Ý å³Ï³ë ÙÝ³ó³Í å³ïÇÅÇÝ ÙÝ³ó
»³ÉÁ, µ³Ûó ß³¯ï ³õ»ÉÇ ËÇ°ëï: àñù³¯Ý Ëñ³ï, 
áñù³¯Ý ³Ýáõß É»½áõª û·áõï ãáõÝ¿ÇÝ »õ Ù³Ûñë 
×³ñ³Ñ³ï, Û³×³Ë Ï'³ÝÇÍ¿ñ ½Çë »õ ·áõó¿... 
(³Ýáñ ³Ý¿ÍùÁ, Ã¿»õ íëï³Ñ »Ù áñ, Ùûñ ÙÁ 
ëÇñïÁ, áñù³Ý ³É ³Ñé»ÉÇ íÇñ³õáñáõ³Í ÁÉÉ³Û, 
Çñ ³Ý¿ÍùÁ ßñÃÝ³ÛÇÝ ¿, á°ã Ã¿ Ñá·»µáõË): 
Ú»ï³·³ÛÇ¯Ý... ï³é³å³ÝùÝ»ñáõÝ µ³½Ù³ï»
ë³ÏÁ ÇÝÍÇ Ñ³ë³õ, µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë, ³Û¹ ûñ»ñÁ 
»ñ³Ý»ÉÇ¯ ûñ»ñ ¿ÇÝ, ³÷ëá¯ë, ³÷ëá¯ë...:

ÆÝãå¿ë ÛÇß»óÇ, ³Û·ÇÇÝ Ù¿ç ÍÝ³Í »Ù, ú·áë
ïáë ï³ëÝ»õÑÇÝ·ÇÝ, áñáíª ³Û¹ ï³ù »Õ³Ý³ÏÇÝ 
å¿ë, Ïñ³Ï áõ µáó µÝáõÃ»³Ý ï¿°ñ »Õ³Í »Ù, 
³Ýëå³é ã³ñáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñ:

[4] öáË³µ»ñáõÃÇõÝª Û³Ù³éÛÇÙ³ñ:

[5] §ÆÙ³ëïáõÝ ÑáÕ³·áñÍ ÙÁ Ï³ñ, áñ Ý³»õ µ³õ³Ï³Ý Í»ñ ¿ñ: úñ ÙÁ ³Ý ÏÁ ÑÇõ³Ý¹³Ý³Û, ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ Ï³Ýã¿, »õ Ï'Áë¿. '½³õ³ÏÝ»ñë, ³ñ¹¿Ý åÇïÇ 

Ù»éÝÇÙ, Í»ñ »Ù: ä³ñï¿½ÇÝ Ù¿ç ·³ÝÓ ÙÁ Ï³Û. »Ã¿ ³ßË³ïÇùª áëÏÇ Ï'»ÉÉ¿'¦:

[6] î»ë³±ñ:
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Ø²Ð²¼¸
Տիկին Վարդուհի Մարտիրեան
Տէր եւ տիկին Նիլ եւ Կասիա ՄաքԿրաթ եւ 

զաւակները՝ Քիրա եւ Հայկ
Տիկին Վարդուհի Գամագեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Օննիկ եւ Սօսի Համալեան եւ 

զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ճորճ եւ Ալիս Մաաքարօն եւ 

զաւակունք
Տէր եւ տիկին Կարպիս եւ Սիլվա Քէշիշեան 

եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Արտաշէս եւ Լենա Մարտիրեան 

եւ զաւակունք
Մարտիրեան եւ Եաղսզեան ընտանիքներ
Գամագեան եւ Համալեան ընտանիքներ
Մաաքարօն եւ Քէշիշեան ընտանիքներ
Եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց 
ամուսնոյն, հօր, մեծհօր, եղբօր եւ հարա-
զատին

ՄԻՔԱՅԷԼ ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 17 
Հոկտեմբեր 2018ին: Յուղարկաւորութեան 
արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 
20 Հոկտեմբեր 2018ին՝ կէսօրուան ժամը 
12:00ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, 
ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Ֆըրն Էլ Շըպպէքի ազգային 
գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղ-
ման արարողութեան Ս. Նշան մայր եկեղե-
ցւոյ «Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան» սրահին մէջ 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00ը, իսկ Կիրակի, 
21 եւ Երկուշաբթի, 22 Հոկտեմբերին՝ կէսօրէ 
առաջ ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 
7:00ը Տեմիրճեան կեդրոնի սրահին մէջ, 
5րդ յարկ, Տպպայէ:
Ծանօթ: Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի 
նուիրատուութիւնները կատարել «Հայկ 
Մարտիրեան» ֆոնտին:

  * * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» խորապէս 
կը ցաւակցի թերթիս բարեկամ՝ Մարտիրեան 
եւ Գամագեան ընտանիքներուն ինչպէս նաեւ 
հանգուցեալին բոլոր հարազատներուն:
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Մարդկութիւնը Փակած է Մեր 
Հայրենահանման Էջը, կը Փակե՞նք Մենք ալ, 

Թէ Ճիշդ Հուն կը Գտնենք

պիտի չվարանին պատասխանատուութիւնը վե-
րագրելու կրօնական մոլեռանդութեանե:

Ուրեմն իսլամական եւ արաբական աշխարհը 
պիտի գիտնայ, որ գործուած ոճիրը ոչ հեռուէն եւ ոչ 
ալ մօտէն կապ ունէր կրօնի հետ, եւ աւելի վատ, ան 
պէտք է գիտնայ, որ թուրք պետութիւնը չարաշահած 
է կրօնական ազդակը, հրահրելով կրօնական 
մոլեռանդութիւնը:

Աւելին: Իր կրօնքի պատուիրաններուն քաջա-
տեղեակ մահմետական իրաւաբան Ֆայէզ էլ-Ղո-
սէյն, պատմութեան առջեւ եւ վասն իր կրօնին, 
կ’ամբաստանէ Թուրքիան: Այս ամբաստանութիւնը 
հարկ է դարձնել իսլամական զանգուածներուն, 
նաեւ թուրքերու, սեփականութիւնը: Կ’ըսէ.

Ներելի չէ թոյլ տալ այս յոխորտացող թուրքերուն, 
որոնք կը յաւակնին ըլլալ Իսլամի եւ խալիֆայութեան 
պաշտպանները, դէմ երթալ Աստուածային եւ 
Ղուրանի Օրէնքին, Մարգարէի պատուիրաններուն, 
Մարդկութեան զգացումներուն: Կը վկայակոչեմ 
զԱստուա՛ծ: Իրենց արարքները ահաւոր են եւ չեն 
կրնար գործադրուած ըլլալ ոչ մէկ քաղաքակիրթ 
ազգի կողմէե*:

Հետեւելով Ֆայէզ էլ Ղոսէյնի օրինակին, օր մը, 
միջազգային բեմէն, կրնա՞յ պատահիլ որ իսլամ 
ղեկավար մը, պետական ներկայացուցիչ մը, յա-
նուն իր ժողովուրդին եւ անոր արժանապատուու-
թեան, խօսի եւ պահանջէ, որ գործուած անարդա-
րութիւնը սրբագրուի, վերականգնին հայոց եւ հայ 
ազգի իրաւունքները: Այդ իրաւունքները ցեղասպա-

նութեան մխիթարական ճանաչումէն աւելին են:
Պարզ պէտք է ըլլայ որ հայրենահանուած 

հայութիւնը, նոյնիսկ երբ հայրենահանուածները 
այլեւս չկան, իրենց մահկանացուն կնքած են հայ-
րենազրկուածի աքսորին մէջ, անոնց զաւակները, 
թոռները, ժառանգները հաւաքաբար վերստին 
տէր պէտք է դառնան իրենց հայրենիքին: Իրա-
ւունքի վերականգնումը անհատին չի վերաբերիր, 
այլ հայրենահանուած ժողովուրդին:

Մեզ ուրախացնող զանազան երկիրներու կողմէ 
կատարուած ճանաչումներէ անդին քայլ պէտք է 
նետել եւ կարծրատիպերը յաղթահարելով, Հայկա-
կան Հարցը փոխադրել քաղաքական դաշտ, ուր 
կան Հայերն ու Հայաստանը, Թուրքիան եւ թուր-
քերը, իսլամ ժողովուրդները եւ իսլամական 
պետութիւնները:

Ըսի՝ Հայկական Հարց, շրջանցելով ցաւի ճիչերը 
եւ ցերեկ մը տեւող մխիթարութիւնները:

Այսինքն, հրացանը կրող ուսը փոխել: Հայ 
Դատի խորհրդաժողովներ գումարել Եգիպտոս, 
Մարոք, Սինկափուր, Պաղտատ, տեղացի քաղա-
քական գործիչներու եւ մտաւորականներու մաս-
նակցութեամբ:

Թերեւս այս ձեւով Հայկական Հարցը զգացա-
կանէ կը փոխադրուի փոխադարձ հասկացողու-
թեան եւ լուծման դաշտ:

Հայկական Հարցի հետապնդումն ալ կը դադրի 
զգացական եւ համայնքային-համայնքներու խնդիր 
ըլլալէ:

Ճիշդ հասցէով՝ քաղաքականութիւն կը վարենք:
Այս՝ Հայաստան եւ սփիւռք(ներ):

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
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Փաշինեան Այցելեց Սուրիահայերու Աշխատանքներու 
Ցուցահանդէս-Տօնավաճառ

տաղաւարներ մէկ տարի ժամկէտով, վարձակա-
լութեան առաջին երեք ամիսները կ´ըլլան անվճար, 
իսկ միւս ինը ամիսներուն ընթացքին նախատես-
ւած 60 հազար դրամ ամսավճարի փոխարէն 
սուրիահայերը կը վճարեն 30 հազար դրամ: Այս 
ամէնը Մխիթար Հայրապետեան համարեց քայլ 
առաջ:

«Մենք մեր լաւագոյնը կ´ընենք, որ սուրիահայերն 
ընդելուզուին, ըլլան հասարակութեան լիիրաւ անդամ, 

ունենան աշխատանք: Մեր առաջնահերթութիւն-
ներէն է այն, որ կարենանք յստակեցնել` ինչ 
հարկային արտօնութիւններ կրնանք տրամադրել 
սուրիահայերուն: Առհասարակ, սուրիահայերու 
հիմնախնդիրները մշտապէս սփիւռքի նախարա-
րութեան խոշորացոյցին տակ եղած են ու կը 
մնան»,-ընդգծեց նախարարի պաշտօնակատարն 
ու առանձնացուց կրթական, բնակարանային, 
աշխատանքի ապահովման խնդիրնե
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Շրջանայ Èáõñ»ñ

Արմենական Պատանեկան Շարժում   

Մարզական Վարչութիւն 

                 

Պասքեթպոլի Փորձեր 
Արմենական Պատանեկան Շարժումի Մարզական վարչութիւնը 
վերսկսած է կրտսերներու եւ պատանիներու պասքեթպոլի փորձերը 
Վահան Թէքէեան վարժարանի շրջափակին մէջ փորձառու մարզիչ 
Վաչէ Պուլտուքեանի հսկողութեան տակ, հետեւեալ ժամանակա-
ցոյցով. 

 Ուրբաթ կէսօրէ ետք ժամը 3-էն 4:30 կրտսեր աղջիկներու խումբ: 

 Ուրբաթ կէսօրէ ետք ժամը 4:30-էն 6 կրտսեր տղոց խումբ: 

 Ուրբաթ երեկոյեան ժամը 7-էն 8:30 պատանիներու խումբ: 

Խումբերուն միանալու համար հեռաձայնել 03-935963 թիւին: 

Արմենական Պատանեկան Շարժումի Մարզական Վարչութիւն    

Հաճնոյ Հերոսամարտի 98ամեակ 
 

Հանդիսաւոր ս. եւ անմահ պատարագ Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 
մէջ տեղի կ'ունենայ Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018ին: Յաւարտ ս. եւ 

անմահ պագարագի պիտի կատարուի հոգեհանգստեան պաշտօն, ապա 
մատաղօրհնէք: 

 

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝ 
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՀԷՃԻՆԵԱՆ 

Հոգեւոր հովիւ Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 
 

Մասնակցութեամբ «Գայիանէ» երգչախումբին, 
ղեկավարութեամբ Պրն. Ղազարոս Ալթունեանի 

 
Շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր 2018ի երեկոյեան, եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ 

պիտի կատարուի մատաղի պատրաստութիւն, որուն սիրով հրաւիրուած 
է հաւատացեալ մեր հայ ժողովուրդը:  

 

ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՆՈՅ ՀԱՃՆՈՅ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
 Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը 

եւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը 

 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի  եւ  Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը 

 իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով, 
սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը՝ 

 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի եւ  Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի 

Կեդրոնական Վարչութեան երկարամեայ վարչական, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Վեթերան անդամ, Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Ասպետ, Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Միջին 

Արեւելքի Մարզական Ընդհանուր Մամինի անդամ 

Պրն. Միքայէլ (Մայք) Մարտիրեանի 

 որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2018-ին: 

քի: Այս մասին յայտնեց Պըրրի Կենեվայի մէջ տուած ուղերձի ժամանակ:
«Կրնամ ըսել, որ յառաջընթացը ակներեւ է, ուստի կառավարութիւնը պիտի 

կազմաւորուի շատ շուտով»,- ըսաւ Պըրրի Զուիցերիոյ մէջ լիբանանեան 
դեսպանատան կողմէ կազմակերպուած ընթրիքին: 

Պասիլ Կը Մերժէ Առնչել Լիբանանեան Նոր Կառավարութեան 
Կազմաւորումը Իրաքեանի Հետ

 Արտաքին գործոց նախարարի 
պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ 
Չորեքշաբթի Իրաքի իր գործընկերոջ՝ 
Իպրահիմ Ալ Ժաաֆարի հետ հան-
դիպումէ ետք ըսաւ, որ ինք կը մերժէ 
կապել լիբանանեան նոր կառավա-
րութեան ձեւաւորումը իրաքեանի հետ:

«Խնդիրը այն է միայն, որ երկու 
երկիրներու պարագային քաղաքա-
կան միանման զարգացումներ կը 

գրանցուին»,- ըսաւ Պասիլ Իրաքի իր գործընկերոջ՝ Իպրահիմ Ալ Ժաաֆարի 
հետ մամլոյ համատեղ ասուլիսի ժամանակ:

Իսրայէլը Կազայի Հատուածին Մէջ 20 Թիրախ Խոցած Է 
Ի Պատասխան Հրթիռակոծումներու
շարժումը պատասխանատու կը համարենք հրթիռային գրոհի համար, 
Իսրայէլի բանակը պատրաստ է իրադարձութիւններու որեւէ զարգացումի»,- 
աւելցուցած է ան:

Իսրայէլը ի պատասխան իր տարածքի հրթիռակոծումին որոշում ընդունած 
է փակել բոլոր հսկիչ անցակէտերը Կազայի հետ սահմանին եւ եռակի՝ 9 
ծովային մղոնէն (16.5 քմ) մինչեւ 3 մղոն (5.5 քմ), կրճատած ձկնորսութեան 
գօտին Միջերկրական ծովուն մէջ՝ միջատարածքի մերձակայ ջրատարածքին: 
Ինչպէս Հոկտեմբեր 17ին յայտնած է Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարա-
րութեան մամուլի ծառայութիւնը, երկրի պաշտպանութեան նախարար 
Աւիկտոր Լիպերման հրամայած է փակել «Էրեզ» հսկիչ անցակէտը եւ «Քերեմ 
Շալոմ» հսկիչ անցակէտը, ինչպէս նաեւ Կազայի հատուածին մօտ ձկնորսու-
թեան գօտին կրճատել մինչեւ 3 ծովային մղոն, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»ը:


