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Լիբանանի Մէջ Տիրող Իրավիճակը 
Կայուն Է. Հարիրի

Էրտողան Զօրավիգ Կանգնեցաւ Սուրիա Ներխուժած Ահաբեկիչներուն՝ 
Պատճառ Դառնալով Սուրիոյ Ժողովուրդի Սպանութեան. Քըլըճտարօղլու

Լիբանանի մէջ մերօրեայ գոյավիճակը կը 
համարուի կայուն՝ շնորհիւ այժմէական օրէնսդրու-
թեան եւ երկրի դաշնակիցներուն զօրակցութեան: 
Այս մասին Հինգշաբթի ըսաւ վարչապետի պաշ-
տօնակատար Սաատ Հարիրի:

Հինգշաբթի առաւօտեան Հարիրի մասնակցե-
ցաւ խորհրդաժողովի, որ կեդրոնացաւ կայուն 
զարգացման, ինչպէս նաեւ ՄԱԿ-ի այդ ուղղութեամբ 
նախագծած ծրագիրներուն վրայ՝ նպատակուղղ-
ւած աղքատութեան դէմ պայքարի յաջողութեան եւ 
միջավայրի ընդհանուր ապահովութեան:

Թուրքիոյ ընդդիմադիր Հանրապետական Ժո-
ղովուրդի Կուսակցութեան ղեկավար Քեմալ Քըլըճ-
տարօղլու յայտնած է, որ Թուրքիոյ իշխանութեան 
ղեկավար Ռեճէպ Թայիպ Էրտողան բացայայտ 
կերպով իր դերակատարութիւնը ունեցաւ սուրիա-
կան տագնապի սրումին մէջ՝ բազմաբնոյթ օժան-
դակութիւն ցուցաբերելով զինեալ ահաբեկչական 
խմբաւորումներուն եւ պատճառ դառնալով հազա-
րաւոր սուրիացիներու սպանութեան եւ միլիոնաւոր 
մարդոց տեղահանութեան ու գաղթին:

«Ժամանակն է արդէն սուրիացի տեղահանուած-
ները վերադարձնելու իրենց երկիրը եւ օգնելու 
Սուրիոյ պետութեան, որ վերականգնէ երկիրը, 
վերաշինէ այն ինչ որ ահաբեկիչները քանդած են: 
Սա պիտի նպաստէ Սուրիոյ եւ տարածաշրջանի 
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Հինգշաբթի, 18 Հոկտեմբերի կէսօրին, լիբա-
նանահայ երեք կուսակցութիւններու ներկայա-
ցուցիչները ժողով մը գումարեցին Ազգային 
Առաջնորդարանին մէջ` քննելու համար կառա-
վարութեան կազմութեան հոլովոյթը եւ հայու-
թեան ներկայացուցչութեան հարցը:

Ժողովականները ողջունեցին կառավարու-
թեան կազմութեան համար ի գործ դրուող ճի-
գերը` յուսալով որ անոնք կ’արդիւնաւորուին 
ամէնէն արագ միջոցին` երկիրը դուրս բերելով 
քաղաքական ներկայ տագնապէն: Անոնք նաեւ 
շեշտեցին անհրաժեշտութիւնը ազգային հա-
մախոհութեան եւ համայնքային հաւասարա-
կըշռութեան հիմերով կառավարութեան մը 
կազմութեան, ուր յարգուած ըլլան Թաէֆի 
համաձայնութեամբ ճշդուած պայմանները եւ 
երկրի բաղկացուցիչ բոլոր համայնքներուն արդար 
ներկայացուցչութիւնը ապահովող չափանիշները:

Այս առիթով, ժողովականները խոր մտահո-
գութիւն յայտնեցին վերջին օրերուն շրջանառու-
թեան մէջ դրուած այն տեղեկութիւններուն 
մասին, որոնք 30 հոգինոց կառավարութեան մը 
մէջ կը նախատեսեն միայն մէկ հայ առաքելական 
նախարար, երկրորդ նախարարի համար նկա-
տի ունենալով փոքրամասնութիւններու ներկա-
յացուցիչ մը:

Ժողովականները իրենց նախանձախնդրու-
թիւնը յայտնեցին, ինչպէս բոլոր համայնքներու, 
նաեւ հայ համայնքի արդար իրաւունքներուն 
պահպանման եւ առ այդ` մերժեցին ընդունիլ 
համայնքին դէմ գործուելիք այս անիրաւութիւնը:

Ժողովի աւարտին, ներկաները կոչ ուղղեցին 
կառավարութեան կազմութեան մասնակից քա-
ղաքական բոլոր ուժերուն` յարգելու հայ համայն-
քին արդար իրաւունքները եւ ապահովելու անոր 
ճշգրիտ ներկայացուցչութիւնը նոր կառավարու-
թեան մէջ: 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանի Պատուիրակութիւնը Դէմ 
Քուէարկեց Համասեռականներու Իրա-
ւունքները Ճանչցող Օրինագիծին

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի 
գլխաւորութեամբ պատուիրակութիւնը Կենեվայի 
մէջ խորհրդարանական միջազգային խորհրդաժո-
ղովին դէմ քուէարկեց համասեռականներու իրա-
ւունքները ճանչցող օրինագիծին: Այս մասին Հինգ-
շաբթի հաղորդեցին Պըրրիի տեղեկատուական 
գրասենեակէն:

ապահովութեան եւ կայունութեան ամրագրման»,- 
յայտնած է Քըլըճտարօղլու իր կուսակցութեան 
խորհրդարանական դաշինքի հանդիպումին ըն-
թացքին:

Անդրադառնալով ամերիկացի վերապատուելի 
Էնտրու Պրանսընի հարցին, որուն թրքական դա-
տարանը ձերբակալած էր 2016-ին՝ Թուրքիոյ մէջ 
տեղի ունեցած յեղաշրջումի փորձին հետ կապ 
ունենալու յանցանքով եւ օրեր առաջ ազատ 
արձակած, Քըլըճտարօղլու ըսաւ. «Էրտողան պէտք 
է յստակացնէ, թէ ինչո՛ւ, ի՛նչ բանի փոխարէն եւ 
ինչպէ՛ս տեղի ունեցաւ անոր ազատ արձակումը, 
երբ նախապէս Էրտողան անոր եւ ԱՄՆ-ի դէմ 
հանդէս եկած էր ծանր խօսքերով՝ վերապատուելին 

Նախընտրական Շրջանին Կառավարութիւնը 
Պէտք Է Աւելի Արդիւնաւէտ Աշխատի.
Նիկոլ Փաշինեան

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան 
հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան: Ինչպէս կը 
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Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Կրօնական Ժողովի Հանդիպում

¶ð²ôàô²Ì úð
ÂØØ ÈÇµ³Ý³ÝÇ î»Õ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ 

ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü Üàô²¶²ÊàôØ´ (Youth Band)
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Տոքթ. Վարազդատ 
Գազանճեան 

Տոքթ. Վարազդատ Գազանճեան (անգլերէն՝ 
Varaztad Kazanjian, 18 Մարտ 1879, Երզնկա - 19 
Հոկտեմբեր 1974, Պոսթըն), հայազգի վիրաբոյժ։ 
«Փլասթիք վիրաբուժութեան հայր»ը։ Հարվըրտ 
համալսարանի փլասթիք վիրաբուժութեան առաջին 
փրոֆէսոր:

Ծնած է Էրզինճան 18 Մարտ 1879: Մեկնած է 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ Հոկտեմբեր 
1985ին։ Հաստատուած է  Ուարսեսթոր, Մասսաչու-
սեթս եւ գործ գտած ելեկտրականութեան գործա-

րանին մէջ։
Միացեալ Նահանգներու քաղաքացիութիւնը 

առնելէն ետք 1902ին սկսած է յաճախել Հարվըրտ 
ատամնային դպրոցը:

Համաշխարհային առաջին պատերազմ
Ան ամուսնացած էր եւ կանոնաւոր կերպով կ'աշ-

խատէր, երբ Համաշխարհային առաջին պատե-
րազմը սկսաւ: Ան կամաւորապէս մասնակցեցաւ 
Հարվըրտ բժշկութեան բանակային խումբին, 
հիւանդանոցի մէջ, Գամիերս, Ֆրանսա: Ան այդտեղ 
սկսաւ բուժել վիրաւորները:

Ընթացքը
Տոքթ. Գազանճեան փրոֆէսոր էր Հարվըրտի 

մէջ 1922էն մինչեւ 1941: Ան կոչուած էր Հարվըրտի 
առաջին փրոֆէսոր Վիրաբուժութեան: Ան եղած է 
պատուակալ ընկեր անգլիական ընկերութեան 
ձեւաւորութեան վիրաբուժութեան Լոնտոնի մէջ 
1966ին եւ Արքայական գոլէճի ֆիզիքական եւ 
վիրաբուժական Կլասկոյի մէջ 1967ին։ 

Հինգշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2018ին, ամբողջ 
օրը, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոսի նախագահութեամբ, տեղի 
ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
ազգային կեդրոնական վարչութեան կրօնական 
ժողովի լիակատար հանդիպումը։

Հանդիպումին զեկոյցներ ներկայացուեցան եւ 
լայնօրէն քննարկուեցան կաթողիկոսութեան առա-
քելութեան առնչուած հետեւեալ մարզերը.- քրիս-
տոնէական դաստիարակութիւն, երիտասարդութիւն, 
միջեկեղեցական ու միջկրօնական յարաբերութիւն, 
դպրեվանք, տեղեկատուական աշխատանքներ, 
կրօնական ու դաստիարակչական հրատարակու-
թիւններ, «ՀԱՍԿ» պաշտօնաթերթ, ընկերաբարոյա-
գիտական հարցեր, հայրապետական ու հանրա-
պետական մաղթանքներու վերամշակում, ընկերային 
ծառայութիւն, հայոց ցեղասպանութեան որբերու ու 
«Կիլիկիա» թանգարաններու առնչուած հարցեր, 
վեհափառ հայրապետին ձեռնադրութեան 50ամ-
եակ եւ թեմերէն եկած հարցեր ու առաջարկներ

Ընդհանուր քննարկումներէ ետք վերոյիշեալ 
բնագաւառներուն առնչուած համապատասխան 
որոշումներ առնուեցան։

Վեհափառ հայրապետը, ողջունելով կրօնական 
ժողովի աշխատանքը, կարեւորութեամբ շեշտեց 
մեր ժողովուրդի հոգեւոր կեանքին վերանորոգումը՝ 
մեր հոգեւոր ու բարոյական արժէքներու առաւել 
կենսաւորումով՝ մեր ընտանիքներու ու նոր սերուն-
դի կեանքէն ներս։ Նորին Սրբութիւնը նաեւ ընդ-
գըծեց եկեղեցի-ժողովուրդ յարաբերութեան կեն-
սական կարեւորութիւնը՝ յիշեցնելով, որ եկեղեցին 
սոսկ հոգեւոր կեդրոն կամ կառոյց չէ, այլ առա-
քելութիւն է ու ծառայութիւն՝ ուղղուած մեր ժողո-
վուրդին։ Հայրապետը կոչ ուղղեց, որ այս գիտակ-
ցութեամբ մեր թեմերէն ներս հոգեւորականներ 
իրենց նուիրական կոչումը ի գործ դնեն։

Յայտնենք, որ կրօնական ժողովը բաղկացած է 
17 հոգեւորականներէ։ Դիւանին մաս կը կազմեն 
որպէս ատենապետներ Օշական եւ Նարեկ արքե-
պիսկոպոսները, իսկ որպէս ատենադպիրներ Պօ-
ղոս եւ Պետրոս վարդապետները։
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փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ վարչապետի աշխա-
տակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնու-
թեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, 
որ նախքան օրակարգային հարցերու քննակումը 
վարչապետի պաշտօնակատարը նշած է. «Գիտէք, 
որ մենք նախապատրաստուում ենք արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրութիւնների, եւ քաղա-
քական իրավիճակը հասկանալիօրէն աշխատանքի 
եւ տրամադրութիւնների վրայ որոշակի ազդե-
ցութիւն է ունենում: Ուզում եմ յուսալ, որ այս ընթաց-
քում կառավարութիւնն իր աշխատանքի տրամա-
բանութիւնը չի փոխի, հակառակը, մեր 
աշխատանքներն աւելի ինտենսիւ եւ արդիւնաւէտ 
պէտք է դառնան, որովհետեւ նախընտրական փուլ 
ենք թեւակոխելու: Բայց, միւս կողմից, այս ժամա-
նակը պէտք է արդիւնաւէտ օգտագործել նաեւ 
հետագայ աշխատանքների կազմակերպման, առաւել 
արդիւնաւէտ մակարդակի հասնելու համար: Նաեւ 
օգտուելով այն առիթից, որ պետական կառավար-
ման համակարգը որեւէ կերպ չպէտք է ներգրաւուած 
լինի նախընտրական գործընթացներում, սա շատ 
լաւ ժամանակաշրջան է յատկապէս առաւել հան-
գիստ պայմաններում աշխատելու համար: Յոյս 
ունեմ, որ մեր կառավարութեան եւ պետական կա-
ռավարման համակարգի յատկապէս այն հատ-

ւածը, որը քաղաքականաց-
ւած չէ եւ չպէտք է լինի 
քաղաքականացուած՝ այս 
ժամանակը կ'օգտագործի 
այդպիսի կառուցողական 
նպատակներով»:

Տեսանիւթը դիտել կողքի 
QR ծածկագիրին միջոցաւ:
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ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ծննդեան 170-Ամեակ Հայ Ազգային Ազատագրական Շարժումի 
Դրօշակակիր՝ Մկրտիչ Փորթուգալեանի

1848 Պոլիս – 1921 Մարսէյլ

Հայրենիքը այնպիսի բան չէ, որ մարդ իր 
կօշիկի տակ կապելով 

իրեն հետ տանի ուր որ ինք երթայ։
Մ. Փորթուգալեան

Պոլսոյ յայտնի սեղանաւոր Ռափայէլի յարկին 
տակ, Գում-Գափուի շրջանը 1848 Հոկտեմբեր 21-
ին ծնած է Մկրտիչ Փորթուգալեան։

Պոլսոյ ատենոյ լաւագոյն ուսումնարաններէն կը 
նկատուէր Գում-Գափուի Պեզճեան մայր վարժա-
րանը, ուր պիտի յաճախէր Մկրտիչ իր նախա-
կըրթական ուսումը ստանալու։

Հայրը՝ Ռափայէլ, յատուկ հոգածութիւն ունէր 
հայ գիրի ու գրականութեան նկատմամբ, եւ տան 
մէջ կը պահէր կոկիկ գրադարան մը։ Այդ գրա-
դարանն էր, որ պատանի Փորթուգալեանի ազգա-
յին-գաղափարական կազմաւորման մէջ վճռորոշ 
դեր պիտի ունենար։

Փորթուգալեան տակաւին աշակերտ, 1859-ին 
կը կորսնցնէ իր հայրը, ու առաւելաբար կ՚ապաւինի 
իր երէց եղբօր՝ Պետրոսի եւ մօր խնամքին։ Այդ 
տարիքին արդէն հետաքրքրութիւն ունէր Պոլսոյ 
մէջ զարգացող ազգային իրադարձութիւններու 
նկատմամբ։ 1789-ի ֆրանսական յեղափոխութեան 
ռամկավարական սկզբունքները խումբ մը հայ 
երիտասարդներու միջոցաւ մուտք կը գործէին 
Պոլիս ու ծնունդ կու տային 1860-ի Ազգային Սահ-
մանադրութեան։ Բայց հայ խաւարամիտ ու յետա-
դէմ Պոլսոյ «մեծամեծները» զգալով ժողովուրդին 
տգիտութեան վրայ հիմնուած իրենց դղեակներուն 
սասանումը, ամէն ջանք կը գործադրեն ձախողու-
թեան մատնելու այդ սահմանադրութեան իրակա-
նացումը, որ ծրագրուած էր դառնալ մեր ժողովուր-
դին ու ազգային կեանքին վերածնունդը։ Պոլսոյ 
մէջ 1861-ին կը սաստկանայ պայքարը «հին» ու 
«նոր» մտածողութեան միջեւ։

Ազգային սահմանադրական մարմնի հանդի-
պումները կը կայանային մայր վարժարանի կից 

Սրբ. Խաչ եկեղեցւոյ սրահէն ներս, ուր 13 տարեկան 
պատանի Մկրտիչը կրցած էր գաղտագողի հետեւիլ 
«խաւարեալներու» եւ «լուսաւորեալներու» ընդհա-
րումներուն։ Նոյն տարին Երուսաղէմի Պատրիար-
քարանէն ներս տեղի ունեցած տարակարծու-
թիւններուն պատճառաւ մայր վարժարանն ու Սրբ. 
Խաչ եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդը կ՚անցնին 
խաւարեալներու, այսինքն՝ հակասահմանադրական 
ամիրայական շրջանակին ձեռքը։

Փորթուգալեան, որ արդէն փոքր տարիքէն կազ-
մած էր իր գաղափարը ազգային հարցերու նկատ-
մամբ, կ՚որոշէ լքել վարժարանը ու յաճախել 
Սամաթիոյ Սահակեան վարժարանը (1862), որ կը 
կարծուէր ըլլալ սահմանադրականներու ազդեցու-
թեան տակ։

Սահակեան վարժարանէն ներս ան կ՚աշակերտէ 
հայասէր ուսուցիչ Փիէր Թրուայի ու տարի մը ետք 
միջնակարգ ուսումը կ՚աւարտէ, նոյն տարին, երբ 
բարձրագոյն դրան կողմէ կը վաւերացուէր ազգային 
սահմանադրութիւնը (1863)։

15 տարեկանին իբր պաշտօնեայ կը մտնէ իր 
ուսուցչին Թրուայի մօտ, որ գրավաճառ-թղթավա-
ճառ մըն էր, որուն գործակիցն էր Մկրտիչի եղբայրը 
Պետրոսը։ 1864-ին Փիէր Թրուա կը հրատարակէ 
«Հայկական հարցը» երկլեզու պրակը, որուն իր 
մասնակցութիւնը կը բերէ 16-ամեայ Փորթուգալ-
եանը, իր կուտակած ինքնազարգացումը ի սպաս 
դնելով։ Պէտք է ըսել, որ այս պրակի յեղափոխական 
գաղափարներով կ՚առաջնորդուէին Պոլսոյ ժամա-
նակակից հայ գործիչները, լրագրողները, հրապա-
րակախօսները եւ ուսուցիչները։ 1866-ին Փորթու-
գալեան կը բանայ իր սեփական գրախանութը, 
կորսնցնելէ ետք իր մայրն ալ 1865-ին։

Գրախանութի պիտոյքները ան բերել կու տար 
Փարիզէն, ու ինք կը մատակարարէր Պոլսոյ հայ-
կական վարժարաններու անհրաժեշտ գրենական 
պիտոյքները, նոյն ժամանակ զբաղելով ուսուցչու-
թեամբ՝ պոլսահայ հարուստներու բնակարաններէն 
ներս մասնաւոր դասաւանդութիւն կատարելով։ 
1868-ին կը ստիպուի ընտանեկան դատավարու-
թեան պատճառաւ փակել իր գրախանութը։ Այս 
շրջանին Փորթուգալեան մասնակցութիւն կը բերէ 
վարդապետ Չիլինկիրեանի նախաձեռնութեամբ 
կազմուած «Լուսաւորչական ընկերութեան», ազ-
գային ու հասարակական գործունէութեան գծով, 
ան սերտ յարաբերութիւն կը մշակէ՝ Մկրտիչ Խրիմ-
եան Հայրիկի, Գրիգոր Օտեանի եւ Ներսէս Վար-
ժապետեանի հետ, որոնց հետ յետագային պիտի 
ձեռնարկէր ազգային քաղաքական զարթօնքին։

1869 թուականը Մկրտիչ Փորթուգալեանի հա-
մար եղաւ անկիւնադարձային, երբ Եւդոկիացի 
երկու հայեր՝ Սուքիասեան եւ Սեֆերեան, կ՚որոշեն 
Եւթոկիոյ «Ոսկեան Ճեմարանը» իրենց ծախսերով 
ուղարկել ուսուցիչ մը, որ կարենայ տիրացուական 
այս վարժարանը բարեփոխութեանց ու արդիա-
կանացման ենթարկել։ Որպէս ազգային այս կա-
րեւոր վարժարանը փրկելու յետադէմ Եւթոկիոյ 
ջոջերէն, Փորթուգալեանը կը նշանակուի ուսուցիչ՝ 
դառնալով կրտսերագոյնը այդ պաշտօնին համար։

1969 Յուլիսին կը մեկնի Արեւմտահայաստանի 
Եւդոկիա քաղաքը, ուր վարժարանէն ներս իրեն կը 
յատկացուի սենեակ մը բնակութեան համար։ 
Փորթուգալեան իր կեցութեան ընթացքին կը 
նկատէ որ Եւթոկիոյ հայութիւնը ուղղակի աղայա-

կան մտայնութեան բոյն դարձած էր։ Ան կը ձեռ-
նարկէ վարժարանի բարեկարգման ու հասարա-
կութեան զարգացման, գնահատելով երիտասարդ 
սերունդին կարողութիւնները, զանոնք կը հրաւիրէ 
Կիրակի օրերը հաւաքուելու եկեղեցական պաշտա-
մունքէն ետք, իր կազմակերպած հաւաքներուն։

Պոլսոյ մէջ 1860-ին կազմուած էր «Անձնուէր» 
ընկերութիւնը, առաւելաբար ազգային սահմանադ-
րութեան լոյսին տակ, որուն նպատակը զարգացնել 
էր հայ գաւառացին, բանալով կիրակնօրեայ 
դպրոցներ։ Փորթուգալեան Եւթոկիոյ մէջ կը հիմնէ 
«Անձնուէր» ընկերութեան մասնաճիւղ մը, հետեւե-
լով Սեբաստիոյ մէջ ընկերութեան մասնաճիւղի 
գործունէութեան, որ դարձած էր Փոքր Հայքի 
կեդրոնավայրը։ Այս քայլով ան կը շահի տեղւոյն 
երիտասարդ տարրին վստահութիւնը ու կը ձեռ-
նարկէ հասարակութեան զարգացման։

1871-ին կեանքի ընկեր կ՚ընտրէ Եւդոկիացի 
ընտանիքի մը դուստրը, իսկ յաջորդ տարին Եւթոկ-
իոյ մէջ կը հաստատէ «Վարդանեան» աղջկանց 
յատուկ դպրոցը, որ կարճ ժամանակի մէջ կ՚ունենայ 
40 աշակերտուհի։ Շուտով Եւթոկիոյ մէջ մտաւո-
րական զարթնում կը սկսի, ինչ որ գործին չի գար 
տեղւոյն աղայական մտայնութեան տէր յետադի-
մականներուն, ու Մկրտիչ Փորթուգալեանի նման 
լուսամիտ ուսուցիչ մը շատ շուտով բախումի մէջ կը 
մտնէ «ազգային ջոջերուն» հետ... որովհետեւ Փոր-
թուգալեան կրցած էր կատարել բարեկարգումներ 
իր ուսուցչական ասպարէզին ճամբով տեղւոյն 
ազգային կեանքէն ներս։

Զինք հովանաւորող նոյն Սուքիասեան Յովնանը 
քանի մը աղաներու հետ զինք կը մատնեն Օս-
մանեան կառավարութեան որպէս յեղափոխական, 
ու Փորթուգալեան քանի մը համախոհներով կը 
բանտարկուի, շուտով ազատ արձակուելու համար։ 
Թէեւ այդ օրերուն Պոլսոյ Հայոց Պատրիարք ընտըր-
ւած Խրիմեան Հայրիկը ուղղակի իր հովանաւո-
րութեան տակ կ՚առնէ անձնուէր ուսուցիչը, բայց 
խաւարամիտ աղաներուն ճնշումը շատ ուժեղ էր ու 
1873-ին Փորթուգալեան կը կանչուի Պոլիս, ուր 
արդէն մահացած էր երէց եղբայրը։ Տարին չամբող-
ջացած ազդեցիկ մարդու միջոցաւ կ՚անցնի Եւդոկ-
իա իր քարոզչութիւնը շարունակելու, աւելի բուռն 
պայքար մը մղելու աղաներուն դէմ, որուն արդիւնքը 
կ՚ըլլայ իր երկրորդ եւ աղմկալից բանտարկութիւնը, 
ու այս անգամ իր կուսակիցները կը կատարեն 
ցոյցեր ու բազմաթիւ դիմումներ, բայց ապարդիւն։ 
Եւթոկիոյ դռները փակուած էին այլեւս Փորթու-
գալեանի համար ու միայն Սեբաստիոյ կուսակալին 
կարգադրութեամբ ազատ կ՚արձակուի, վերադառ-
նալու դարձեալ Պոլիս 1874-ին՝ իր կողակցին հետ։
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Քառասուն օրեր առաջ մեզմէ բաժնուած պատա-
նի տաղանդ Անժելա Թոսունեանի գեղանկարչական 
գործերու ցուցահանդէսին բացումը տեղի ունեցաւ 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան Տեղական 
Վարչութեան եւ Թոսունեան ընտանիքի ջանքերով, 
Կիրակի, 14 Հոկտեմբերին Թէքէեան կեդրոնի 
առաջին յարկի ցուցասրահին մէջ: 

Այս առիթով արուեստասէրներ ժամանած էին 
ցուցասրահ պատուելու համար վաղամեռիկ պա-
տանի Անժելան:  Անժելայի նկարչութեան ուսուցիչ 
Գրիգոր Արբաճեան ամփոփեց անոր արուեստի 
գործունէութիւնը՝ յայտնելով, որ ան ինքնամփոփ եւ 
լուրջ աղջիկ մըն էր, որ լուռ ու մունջ կ'արտադրէր: 
Բարի եւ գեղեցիկ ժպիտը անպակաս էր անոր 
դէմքէն: Ան ութ տարեկանին միացած էր «Աթէօլիէ 
Տ'Ար» արուեստի դպրոցին եւ տարուէ տարի կը 
յառաջդիմէր: 

Այնուհետեւ լսուեցաւ Պ. Դուրեանի՝ Հրաչեայ 
Ներսիսեանի ասմունքած «Իմ Մահը» բանաստեղ-
ծութիւնը: Դուրեան նաեւ ըլլալով վաղամեռիկ 
երիտասարդ բանաստեղծ, կը յայտնէ թէ ինք կը 
տխրի այն ատեն, երբ մահէն առաջ չկարենայ 
օգնել իր հայրենիքին:  

Պատանիին հայրը՝ Վիգէն Թոսունեան, «Անժե-

լայէն Ի՞նչ Սորվեցանք» խօսքով ամփոփեց բացման 
հանդիսութիւնը: Ան յայտնեց, թէ իւրաքանչիւր 
անհատ իր ապրած կեանքով կ'արժեւորէ ինքզինք 
եւ իր շրջապատը: Անժելան իր ապրած կարճ ժա-
մանակամիջոցին դարձաւ արժէք եւ օրինակ ծառա-
յեց մեզի: Այո, ան շատ բաներ սորվեցաւ, ապրեցաւ 
իր կեանքը եւ մեզի շատ բաներ սորվեցուց:

Ի՞նչ սորվեցանք իրմէ: 
Սորվեցուց սիրել արուեստը եւ իր կարելին ըրաւ 

իր տաղանդը ցոյց տալու համար: Տարուէ տարի 
յառաջդիմեց շնորհիւ Պարոն Գրիգոր Արբաճեանի 
նեցուկին: Տուաւ իր կարելին շնորհիւ այն տաքուկ 
ու ընկերային մթնոլորտին, որ կը տիրէր Պարոն 
Գօգոյի արուեստանոցին մէջ, ուր ամէն մարդ կը 
յարգէր դիմացինը: Կարծէք ընտանիք մըն էր որուն 
հայրը Պարոն Գօգօն էր:

Սորվեցուց սիրել հայ մշակոյթը, մանաւանդ 
տոհմիկ պարարուեստը: Միանալով Նոր Սերունդ 
Մշակութային  Միութեան «Արեգ» պարախումբին, 
տուաւ իր կարելին շնորհիւ այն ընկերային գեղեցիկ 
մթնոլորտին, զոր միշտ կը ստեղծէին պարախումբի 
պատասխանատուները գլխաւորութեամբ Տիկին 
Անի Եբրեմեանի: Ան որեւէ փորձ չէր փախցնէր եւ 
միշտ ներկայ էր ու տունն ալ կը շարունակէր նոր 
սորված շարժումները կրկնել:

Սորվեցուց սիրել մեր լեզուն: Կը սիրէր հայերէն 
լեզուն շնորհիւ Տիկին Ֆերմանեանի դպրոցին մէջ 
ստեղծած հոգատար մթնոլորտին: Կը սիրէր նաեւ 
անգլերէն եւ ֆրանսերէն լեզուները: Բոլոր ուսու-

ցիչներուն հանդէպ ունէր յարգանք: Տնօրէնութիւնը 
կը յայտնէր, թէ անոր ձայնը չէին լսեր: Սակաւախօս 
էր եւ ինքնամփոփ: Ունէր շատ խորունկ զգացական 
աշխարհ մը, որու բանալիները իր մօտ էին:   

Սորվեցուց ըլլալ ընկերասէր, մարդասէր: Շատ 
ուրախ կ'ըլլար երբ յայտնէի թէ Ուրբաթ օր պիտի 
մասնակցէր Արմենական Պատանեկան Շարժումի 
հաւաքներուն Վահան Թէքէեան վարժարանին 
մէջ: Ուրախութիւնը սահման չէր ունենար, երբ 
յայտնէի թէ պիտի կատարենք քայլարշաւ մը Լիբա-
նանի բնութեան մէջ: Կը մասնակցէր բոլոր արշաւ-
ներուն: Կը սիրէր բնութիւնը եւ ընկերները: Կ'ուզէր 
որ անոնք ալ իր հետ վարուէին փոխադարձ 
յարգանքով:  Կը փնտռէր համեստ ընկերուհիներ, 
որոնք զինք ընդունէին ինչպէս որ էր: Կը փնտռէր 
մարդիկ, որոնք կը հասկնային զինք:

Ան երբեմն կ'ըմբոստանար կեանքի եւ առող-
ջական դժուարութիւններու դէմ, սակայն շատ քիչ 
անգամ ցաւ կը յայտնէր: Քաջ էր եւ խրոխտ ոգիի 
տէր ու իր Քրիստոնէութիւնը սորվեցաւ Սրբոց 
Հռիփսիմեանց վարժարանին մէջ եւ ապրեցաւ 
զայն: Ան մեզի սորվեցուց ըլլալ ներող ու համեստ եւ 
չզբաղիլ մանր հարցերով:

Այս բաներն են զորս սորվեցանք պատանի 
Անժելայէն: Այո, ան ուսուցիչ դարձաւ աշխարհի 
վրայ իր կարճ կեանքի ընթացքին: 

Այս առիթով Թոսունեան ընտանիք իր խորին 
շնորհակալութիւնները յայտնեց Լիբանանի Թէքէ-
եան Մշակութային Միութեան ընտանիքին եւ ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային վարչութեան, մանաւանդ 
Ընկեր Յակոբ Գասարճեանին, Ընկեր Տոքթոր Յա-
կոբ Փափազեանին, Ընկեր Տոքթոր Աւետիս Տա-
գէսեանին եւ Ընկեր Միքայէլ Վայէճեանին իրենց 
մեծ նեցուկին համար, ՀԲԸՄին, Նոր Սերունդ 
Մշակութային Միութեան, Պարոն Գրիգոր Արբաճ-
եանին, «Զարթօնք» եւ «Արարատ» օրաթերթերուն 
ու «Ռատիօ Սեւան»ին: Ան յայտնեց, որ իսկապէս 
հպարտ էր որ մաս կը կազմէր այս մեծ ընտանիքին, 
որ գիտէ իր ընկերները պատուել եւ անոնց նեցուկ 
կանգնիլ դժուարութեան պահերուն: Ընտանիքը 
որոշած են վաղամեռիկ պատանիին անունով 
ստեղծել ֆոնտ մը, որուն հասոյթով նեցուկ պիտի 
կանգնին արուեստասէր պատանի տաղանդներու 
եւ պատանեկան շարժումներու:

Ապա ներկաները հիացումով դիտեցին Անժե-
լայի գեղանկարները եւ յայտնեցին իրենց ուրա-
խութիւնը այս ձեռնարկի գաղափարին համար: 
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Լիբանանահայ Դպրոց

Սփիւռքահայ Կեանք

Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի Անձնակազմի Ընդհանուր Ժողովը

Ախալցխայի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Խտրականութեան Թեմայով Հանդիպում

Շաբաթ, 13 Հոկտեմբեր 2018ին տեղի ունեցաւ 
Ռաուտայի Մխիթարեան վարժարանի անձնակազ-
մին առաջին ընդհանուր ժողովը: Օրը սկիզբ առաւ 
սուրբ եւ անմահ պատարագով, զոր Սրբուհի Ռի-
թայի ուխտավայրին մէջ մատուցեց Գեր. հայր 
Մեսրոպ ծ. վրդ. Սիւլահեան:

Հոկտեմբեր 15ին Ախալցխայի ժողովրդավա-
րութեան ներգրաւման կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ 
հանդիպում խտրականութեան թեմայով։ Հանդիպ-
ման ներկայ էին խորհրդարանականներ, մարդու 
իրաւունքներու պաշտպանի գրասենեակի ներկա-
յացուցիչներ եւ ՆԳՆ մարդու իրաւունքներու պաշտ-
պանութեան գիծով ներկայացուցիչներ։ Հանդիպումը 
նախաձեռնած էր USAID ժողովրդավարութեան 
կեդրոնական գրասենեակը։

Հանդիպման կը մասնակցէին ինչպէս հասա-
րակական կազմակերպութիւններու ներկայացու-
ցիչներ, այնպէս ալ քաղաքացիական հասարակու-
թեան ներկայացուցիչներ։ Հիմնական քննարկուող 
թեմաներ էին ընտանեկան բռնութիւնը եւ խտրա-
կանութեան բոլոր տեսակի դրսեւորումները։ Հան-
դիպման կազմակերպիչները յատկապէս իրենց 
ուշադրութիւնը կեդրոնացուցին կանանց հանդէպ 
խտրական վերաբերմունքին վրայ։ Մասնաւորապէս 
խօսքը կը վերաբերէր կանանց համար քաղաքա-
կանութեան մէջ ներգրաւելու խտրական վերա-
բերմունքին հասարակութեան կողմէ։ Յատուկ 
ուշադրութիւն դարձուեցաւ ընտանիքներուն մէջ 
տեղի ունեցող բռնութեան թեմաներուն։

Խմբային լուսանկարէն ետք, ժողովը շարունակ-
ւեցաւ դպրոցին սրահը, ուր սկիզբը խօսք առաւ 
գերյարգելի Սիւլահեանը եւ խրախուսեց ուսուցիչ-
ուսուցչուհիները իրենց աստուածահաճոյ առաքե-
լութեան մէջ եւ յոյս յայտնեց, որ անձնակազմի 
իւրաքանչիւր անհատի նուիրումով եւ համագոր-

Մասնակիցները ունեցան հնարաւորութիւն տար-
բեր հարցերով դիմելու հանդիպման կազմակեր-
պիչներուն եւ ստանալու իրենց յուզող հարցերու 
պատասխանը։

Սամցխէ-Ջաւախքի Մետիա Վերլուծական կեդ-
րոնի տնօրէն Էդուարդ Այվազեան մասնակիցներուն 
ուշադրութիւնը հրաւիրեց ազգային փոքրամաս-
նութիւններու խնդիրներուն, յատուկ նշելով, որ 
ինչպէս կը խօսուի կանանց հանդէպ խտրական 
վերաբերմունքի մասին քաղաքականութեան մէջ, 
այնպէս ալ պէտք է խօսուի ազգային փոքրամաս-
նութիւններ ներգրաւած չըլլալու մասին տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններուն մէջ, որ եւս 
խտրականութիւն է։ Անոր խօսքերով Սամցխէ-
Ջաւախքի մէջ հայերը կը կազմեն մեծամասնութիւն, 
սակայն ոչ մէկ ներկայացուցիչ կայ մարզպետարանի 
աշխատակազմին մէջ։ Ազգային փոքրամասնու-
թիւնները յատուկենտ ներգրաւուած են նաեւ քաղա-
քապետարանի աշխատանքին, չնայած անոր, որ 
Ախալցխայի մէջ մօտ 35% հայ ազգաբնակչութիւն 
կայ։

Ինչպէս հանդիպման կազմակերպիչները, այն-
պէս ալ հանդիպման մասնակիցներէն քանի մը 

հոգին փորձեցին չհամաձայնիլ այն մտքին հետ, որ 
ատիկա եւս խտրական վերաբերմունքի արդիւնք է, 
փորձելով բացատրել զայն այնպէս, իբր ատիկա 
կախուած է լեզուի չիմացութենէն եւ Ախալցխայի 
մէջ հայերու թիւի քիչ ըլլալուն հետ։ Սակայն, անոնց 
կրկին անգամ ներկայացուեցան այն փաստարկ-
ները, որ Սամցխէ-Ջաւախքի մէջ ազգային փոքրա-
մասնութիւնները մեծամասնութիւն կը կազմեն եւ 
պէտք է որոշ չափով ներկայացուած ըլլան մարզ-
պետարանի աշխատակազմին մէջ, իսկ քաղաքի 
ծաւալով բնակչութեան 35% փոքր թիւ չէ, որ անոնք 
ներգրաւուած չըլլան տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինին մէջ։ Լեզուի իմացութեան մասով 
ներկայացուեցաւ, որ Ախալցխայի մէջ նման խնդիր 
գոյութիւն չունի եւ ատիկա հինցած փաստարկ է, որ 
չի համապատասխաներ իրականութեան։

Էդուարդ Այվազեան հակաճառել փորձողներուն 
յիշեցուց, որ այդ մասին անընդհատ կը խօսին նաեւ 
եւրոպական շարք մը կառոյցներ եւ ազգային 
փոքրամասնութիւններուն քաղաքականութեան 
մէջ ներգրաւելը գոնէ տեղական մակարդակով կը 
հանդիսանայ անոնց կարեւոր պահանջներէն մէկը։

Սամցխէ-Ջաւախքի Մետիա Վերլուծական Կեդրոն

ծակցական աշխատանքով Մխիթարեան վարժա-
րանը պիտի դառնայ լիբանանահայ լաւագոյն 
վարժարաններէն մին:  Ապա խօսք առաւ նաեւ 
տնօրէնուհի Ռիթա Պոյաճեան, որ դրուատեց 
անձնակազմին աշխատանքը համերաշխութեան, 
սիրոյ եւ գործակցութեան մթնոլորտի մէջ: Ան գնա-
հատեց աշխատանքի ընթացքին անոնց ցուցա-
բերած բարձր տրամադրութիւնը եւ քաջալերեց 
անոնց մնալ միշտ այս ոգիով՝ հաւատալով, որ բո-
լորս ձեռք-ձեռքի տուած պիտի անպայման հաս-
նինք լաւագոյնին:

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ հանդիպում մը «eSchool» 
ծրագրի ներկայացուցիչին հետ, որ անձնակազմին 
փոխանցեց ծրագիրը հեզասահօրէն կիրառելու 
հարկ եղած միջոցները: Ճաշի դադարէն ետք Տիկ. 
Մէյրի Կիւրիւնլեան կատարեց «21st century learner» 
թեմայով ներկայացում մը, ուր բացատրուեցան 
ուսումնական մեթոտներ եւ կրթական աշխատան-
քային ձեւեր:

ԼՐԱՏՈՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
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¸¿åù»ñª Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿ë, ·³Õ³÷³ñ ï³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ÇëÏáõÃ»³Ýë

ÐÇÝ· ï³ñ»Ï³ÝÇë, ³Ù³éáõ³Û û¹³÷áËáõ-
Ã»³Ý ßñç³ÝÇÝ, ³Û·ÇÝ»ñáõÝ ïÕ³ùÁ, áñáÝù 
ÛáÛÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å ÙÇ°ßï Ñ³Ï³Ïñ³Ýù áõÝ¿ÇÝ, 
áñáß»óÇÝ ÁÝÏáÛ½ ·áÕÝ³Éáõ »ñÃ³É Ø³ñÇù³ÛÇÝ 
³Û·ÇÝ: ²Ýßáõßï, »Õµ³Ûñë úÝÝÇÏÝ ³É Ù¿ç»ñÝÇÝ 
¿ñ. ³Ý, í³ËÝ³Éáí áñ ½ÇÝù Ùûñë Ù³ïÝ»Ù, 
Áë³õ. §èáå»ñÃ, ¹áõ°Ý ³É ÙÇ³ëÇÝ »Ïáõñ¦: ºë 
³õ»ÉÇ° áõñ³Ë³ó³Í Ã¿ª Ù»Í»ñáõÝ ß³Ñ³ï³-
ÏáõÃ»³Ýó Ù³ëÝ³ÏÇó åÇïÇ ÁÉÉ³Ù, Ñ»ï»õ»ó³Û 
³ÝáÝó »õ í»ñç³å¿ë ÛáÛÝÇÝ ³Û·ÇÝ Ù³·Éó»ó³Ýù. 
·»ïÇÝ Ã³÷³Í ÁÝÏáÛ½Ý»ñÁ É»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
ÁëÇÝ ÇÝÍÇ Ã¿ª Ñ³Ý¿ í³ñïÇù¹, áñå¿ë½Ç 
Ëáõñ×Ç ÝÙ³Ý Í³Ûñ³Ù³ë»ñÁ Ï³å»Éáí Ù¿çÁ 
É»óÝ»Ýù: ºë Ñ³Ý»óÇ í³ñïÇùë, ³ÝáÝù ÁÝÏáÛ½-
Ý»ñÁ Ù¿çÁ É»óáõóÇÝ »õ ÇÙ áõë»ñáõë íñ³Ý 
µ»éóáõóÇÝ: ØÇÝã ³Û¹, ³Û·ÇÇÝ ï¿ñÁ Ëáßáñ 
·³õ³½³Ý ÙÁ Ó»éùÇÝ, ³Ñé»ÉÇ ·áéáõÙ ·áãÇõÝáí, 
ëÏë³õ ¹¿åÇ Ù»½Ç í³½»É »õ Ù»ñ ïÕ³ùÁ... 
Ñ»ñáë³µ³ñ Éù»óÇÝ ½Çë... »õ í³½»Éáí å³ï¿Ý 
í³ñ ó³ïÏ»óÇÝ: ØÇÝã »¯ë... ÙÇÝ³Ïë... ÏéÝ³Ïë 
µ»éóáõ³Í ÁÝÏáÛ½Á - áñÙ¿ ã»Ù ³É áõ½»ñ µ³Å-
ÝըõÇÉ - Ïñó³ÍÇë ã³÷ ëÏë³Û í³½»É ¹¿åÇ å³-
ïÁ... µ³Ûó Ù³ñ¹Á ³Ñé»ÉÇ ·³õ³½³ÝÁ í»ñ 
µ³ñÓñ³óáõó³Í, Ï³ïÕ³°Í, ù³ÝÇ ÙÁ ù³ÛÉ ÙÝ³ó 
ÇÝÍÇ Ñ³ëÝ»Éáõ: Ø³Ñáõ³Ý ë³ñë³÷Á ³ãù»ñáõë, 
³ÛÉ»õë áõñÇß »Éù ãáõÝ»Ý³Éáíª ÇÝù½ÇÝùë, 
ÁÝÏáÛ½Ý»ñáí ÙÇ³ëÇÝ, 2-3 Ù»Ãñ µ³ñÓñáõÃ»³Ùµ 
å³ï¿Ý í³ñ Ý»ï»óÇ »õ ÇÝÏ³Û Å³ÛéÇ ÙÁ íñ³Û 
áõ ³ç ÍáõÝÏÇë áëÏáñÁ Ïáïñ»ó³õ µ³ËáõÙÇÝ 
ë³ëïÏáõÃ»Ý¿Ý: ØÇÝã³Û¹, ÛáÛÝÁ å³ïÇÝ »½»ñ-
ùÁ Ï»ó³Í »õ Ù»ñ Ñ»ñáë ïÕ³ùÝ ³É ù³ñ»ñÁ 
í»ñóáõó³Í ëå³éÝ³óÇÝ ½ÇÝù ù³ñÏáÍ»É »Ã¿ 
í³ñ ÇçÝ»Éáõ ÷áñÓ ÙÁ ÁÝ¿: ²å³ª ½Çë í»ñóáõóÇÝ, 
áõë»ñÝÇÝ íñ³Û ³éÝ»Éáí, ËëïÇõ å³ïáõÇñ»óÇÝ 
áñ ãÁÉÉ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ùûñë å³ïÙ»Ù, ³ÛÉ 
- Çµñ Ã¿ - É»éÁ »É³Ýù »õ »ë Å³Ûé¿Ý í³ñ ·Éáñ»-
ó³Û »õ ÍáõÝÏë Ïáïñ³õ...: ÀÝÏáÛ½Ý»ñÁ ï³ñÇÝ 
Ã³Õ»óÇÝ ï»Õ ÙÁ: ²ñ¹¿Ý áã áù ³Û¹ ÁÝÏáÛ½Ý»ñáõÝ 
Ï³ñûï ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ù¿Ýùë ³É ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
³Û·ÇÝ»ñáõ ï¿ñª ï³ëÝ»³Ï ÁÝÏáõ½»ÝÇÝ»ñáõ 
ï¿ñ ¿ÇÝù: ÀÝÏáÛ½Á Çñ»Ýù ·áÕó³Ý, µ³Ûó »ë 
ù³ß»óÇ ó³õÁ: ºñµ ½Çë Ù»ñ ³Û·ÇÝ µ»ñÇÝ, 
å³ïÙáõÃÇõÝÁ Çñ»Ýù å³ïÙ»óÇÝ Ã¿ »ë Å³Ûé¿Ý 
·Éáñ»Éáí ÍáõÝÏë Ïáïñ»óÇ: ÆñÇÏáõÝÁ, »ñµ 
Ñ³Ûñë ù³Õ³ù¿Ý ³Û·Ç »Ï³õ, ï»ë³õ ÇÙ áÕµ³ÉÇ 
íÇ×³Ïë... Ù³Ý³õ³Ý¹ª ï³Ýç³Ýùë: Øûñë Ñ»ï 
ËáñÑáõñ¹ ÁñÇÝ áñ ³éïáõÝ ½Çë ï³ÝÇ Ýß³Ý³-
õáñ ëÁÝÁË×Ç (áëÏñ³µáõÅ) ÛáÛÝ ÏÝáç ùáí, Ð»É¿Ý 
³ÝáõÝáí, áñå¿ë½Ç å¿ïù »Õ³Í ¹³ñÙ³ÝÁ 
Ï³ï³ñ¿:

Ú³çáñ¹ ³éïáõÝ Ñ³Ûñë ½Çë ·ÇñÏÁ ³é³Í, 
ÓÇáõÝ íñ³Û Ýëï³Í, ù³Õ³ù ï³ñ³õ ÛáÛÝ ÏÝáç 
ïáõÝÁ: ̧ áõéÁ ½³ñÏ³õ. »ñµ Ý»ñë Ùï³Ýù µ³°ÏÁ, 
ÏÇÝÁ Ñ³ñóáõóª á±í ¿ ³Ûë å½ïÇÏÁ: Ð³Ûñë Çñ»Ý 
½³õ³ÏÁ ÁÉÉ³ÉÁ Û³ÛïÝ»É¿Ý »ïùÁ ùÝÝáõÃ»³Ý 
ëÏë³õ »õ Ñ³ëï³ï»ó Ã¿, ³ç ÍÝÏáëÏñÁ »ñÏáõ 
Ïïáñ »Õ³Í ¿, å¿ïù ¿ íñ³Ý ï³Ëï³Ïáí 
Ï³å»É: Ð³õÏÇÃ, ËáõÝÏ, û×³é »õ áõñÇß µ³Ý 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

ÙÁÝ ³É ³õ»ÉóÝ»Éáíª ³ëáÝó ÉáõÍáÛÃáíÁ Ë³éÝáõ³Í 
ß³Õ³Ëáí Í»÷»ó ÍáõÝÏë »õ Ñûñë ³åëåñ»ó áñ 
ßáõïáí »ñÃ³Û ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³õÏÇÃ, »ñÏáõ û×³é, 
ËáõÝÏ, Ïï³õ »õÝ. µ»ñ¿, áñå¿ë½Ç å¿ïù »Õ³ÍÁ 
Ï³ï³ñ¿: Ð³Ûñë ¹áõñë »É³õ ³åëåñ³ÝùÝ»ñÁ 
µ»ñ»Éáõ, ÙÇÝã ÇÝù ëÏë³õ å¿ïù »Õ³Í ³ñ³ñá-
ÕáõÃ»³Ý: [ºë ÛÇß»óÇ] Ù»ñ Ù¿ç ï³ñ³Íáõ³Í ³ÛÝ 
ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ Ã¿ª ÛáÛÝ»ñÁ Ñ³Û ïÕ³Ûáó 
³ñÇõÝÁ ù³ß»Éáí, ³Û¹ ³ñÇõÝáí ËÙáñ ÏÁ ß³Õ»Ý, 
Ñ³ó ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý »õ Ï'áõï»Ý... »õ áõñ»ÙÝ 
Û³×³Ë Ñ³°Û ïÕ³ùÁ ÏÁ ÏáñëáõÇÝ »õ ÏÁ ·áÕóը-
õÇÝ ³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ...: ºõ ³Ñ³, Û³Ý-
Ï³ñÍ, Ù»ñ ³Ûë ÛáÛÝ ÏÇÝÁ, ³ÕçÏ³Ý ¹³éÝ³Éáíª 
§Ø³ñÇù³, ßáõï ÙáÙ»ñÁ, ï³ßïÁ, »õ ¹³Ý³ÏÁ 
µ»°ñ¦, Áë³õ: ÆÙ Ý»ñë¿ë ë³ñëáõé ÙÁ ³Ýó³õ »ñµ 
Éë»óÇ Çñ áõ½³ÍÝ»ñÁ...:

Ø³ñÇù³Ý Ëáßá¯ñ ï³ßï ÙÁ, Å³Ý·áï³Í 
¹³Ý³Ï ÙÁ, ù³ÝÇ ÙÁ ÙáÙ»ñ µ»ñ³õ: ØáÙ»ñÁ 
í³é»óÇÝ »õ ÇÝù ëÏë³õ µ³Ý»ñ ÙÁ ÙñÙÝç»É »õ 
ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáíª §»ñ»ëÇ¹ íñ³°Û å³éÏÇñ¦ 
Áë³õ, ï³ßïÁ ï»Õ³õáñ»Éáí Ïáïñ³Í ÍáõÝÏÇë 
ï³ÏÁ, ÙÇÝã »ë ³ñ¹¿Ý ÏÇë³Ù»é »Õ³Í ¿Ç í³-
Ë¿ë: ºñµ ï»Õ³õáñ»ó ï³ßïÁ »õ ëÏë³õ 
×»Õùñï»É ÍáõÝÏÇë Ïáïñ³Í Ù³ëÁª ³ÛÉ»õë 
ï»ëÝ¿Çñ ÇÙ áÕáñÙ»ÉÇ íÇ×³Ïë... §ÙÇ³ÛÝ »õ 
ÙÇ³ÛÝ, í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù, Ù»éÝ»É¿ë ³é³ç Ñ³Ûñë 
ï»ëÝ¿Ç¦ Ùï³Í»Éáíª í³Õ³Å³Ùë Ñ³ë³Í ÏÁ 
Ï³ñÍ¿Ç: Ø¿Û ÙÁÝ ³É ¹é³Ý Ã³ÏÁ ÑÝã»¯ó: ºñµ 
Ñ³Ûñë Ý»ñë Ùï³õ, Ù¿Ï¿ÝÇÙ¿Ï ³Õ³Õ³Ï»óÇ. 
§Ñ³ëÇñ, Ñ³ÛñÇ°Ï, ³ëáÝù ÇÙ ³ñÇõÝë åÇïÇ 
ÍÍ»Ý »õ Ù»éóÝ»Ý ½Çë¦...: Ð³Ûñë ½Çë Ñ³Ý·ëï³-
óáõó Áë»Éáí Ã¿ª §ã¿°, ïÕ³°ë, ÑáÝ É×³ó³Í, 
³Õïáï ³ñÇõÝÁ ¹áõñë ÏÁ Ñ³Ý¿ áñ ßáõïáí 
³Õ»ÏÝ³ë¦: ÎÇÝÁ å¿ïù »Õ³Í Ë³éÝáõñ¹áí 
å³ï»ó í¿ñùë, íñ³Ýª µ³ñ³Ï ï³Ëï³ÏÝ»ñáí 
ßñç³å³ï»ó »õ Ïï³õáí É³°õ ÙÁ ÷³ÃÃ»É¿Ý 
Û»ïáÛ, ¹³éÝ³Éáí ÇÝÍÇ Áë³õ. §Íû É³Ïáï, 
ï³ëÝ»õÑÇÝ· ûñ ³Ýß³ñÅ åÇïÇ å³éÏÇë: ºÃ¿ 
ß³ñÅ»Éáõ ÁÉÉ³ëª ·Çïó³Í »ÕÇñ áñ Ï³°Õ ÏÁ 
ÙÝ³ë...¦: ²Ûë ËëïÇõ å³ïáõ¿ñÁ ï³É¿Ý Û»ïáÛ, 
ß³ñáõÝ³Ï»óª §×Çßï ï³ëÝ»õÑÇÝ· ûñ Û»ïáÛ, 
³Ûá, »Ã¿ ³Ûë Ï³å»ñÁ ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ÃáõÉ-
Ý³Ý... ³°ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñ»³É ³éáÕç³ó³Í 
Ï'ÁÉÉ³ë¦: Ð³Ûñë ÏÝÏ³Ý »ñÏáõ Ù»×Çï ï³Éáí, 
Ù³ëÝ³õáñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó »õ ½Çë 
ÓÇáõÝ íñ³Û ·ñÏ³Í »ï ³Û·Ç Ñ³ëóáõó:

²Û¹ ³Ù³éáõ³Û Ññ³ß³ÉÇ ûñ»ñáõÝ, ½ñÏáõ»ó³Û 
µÝáõÃ»³Ý ³Ýëå³é µ³ñÇùÝ»ñ¿Ý »õ Ë³Õ»ñ¿Ý:

²ëáñ ÝÙ³Ý Ñ³½³ñáõÙ¿Ï ã³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí 
»õ ÷áñÓ³ÝùÝ»ñáí »õ ³ñÏ³ÍÝ»ñáí ÉÇùÝ ¿ Ã¿° 
Ù³ÝÏáõÃÇõÝë »õ Ã¿° ³å³·³Û Ï»³Ýùë ½áñ 
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ù ·ñÇ ³éÝ»É:

[¸³ñÓ»³É Ñûñë »õ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù³ëÇÝ]

Î'áõ½¿Ç Ñûñë Ù³ëÇÝ ³õ»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï 
å³ïÙ»É: ÆÝãå¿ë Ý³Ë³å¿ë ·ñ³Í ¿Ç, Ñ³Ûñë 
Ñ³½Çõ Ñ³½ ÏñÝ³ñ ù³ÝÇ ÙÁ µ³é ·ñ»É, µ³Ûó 
ß³ï áõßÇÙ »õ ß³ï ³É ·áñÍáõÝ»³Û [³ÝÓ ¿ñ], 
³ßË³ï³ÝùÁ Çñ»Ý Ñ»ï ß³Õáõ³Í ¿ñ, Ù³ñÙÝáÛÝ 
Ù¿°Ï Ù³ëÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ:

ºñµ ¶áÝÇ³ÛÇ äá½ÏÁñ ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÁ ÏÁ 
Ñ³ëï³ïáõÇÝ Çñ ÁÝÏ»ñáç Ð³×Ç Ü³½³ñ 

Þ³ñ. 5

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ¶³ñ³ÙÁË»³ÝÇÝ Ñ»ï, ÏÁ ëÏëÇÝ ³ýÇáÝÇ 
³é»õïáõñÇÝ: ¶áñÍ»ñÝÇÝ ï»õ³å¿ë ÏÁ ÷³ÛÉÇ, 
ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ 
áëÏÇÝ»ñáõ ï¿ñ ÏÁ ¹³éÝ³Ý, ÙÇ°ßï Ñ³Ù»ñ³ßË 
Çñ³ñáõ Ñ»ï: [Ú»ïáÛ] Ð³×Ç Ü³½³ñ Ï'áñáß¿ 
Ñ³Ûñ»ÝÇù (Î»ë³ñÇ³) »ñÃ³É »õ ³ÙáõëÝ³Ý³É: 
Ðûñë ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ ³ÙµáÕç ·áñÍ³éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: 
ÌÝáÕùÇÝ Ñ³×áõÃ»³Ùµ Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û, Ñ³ñëÁ 
ÑáÝ, ÍÝáÕùÇÝ ùáí Ó·»Éáí ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û: 
Î³ñ·Á Ïáõ ·³Û Ñûñë »õ ÝáÛÝå¿ë, ³Ý ³É, 
Î»ë³ñÇ³ ·³Éáí, »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ Ñ³×áõÃ»³Ùµ 
Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û å³ñÏ»ßï ³ÕçÏ³Û ÙÁ Ñ»ï, 
³Ñ³·ÇÝ áëÏ»Õ¿Ý, Í³Ýñ ½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñáí ÏÁ 
½³ñ¹³ñ¿ Ñ³ñëÁ »õ ³å³ Ñ³ñëÁ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ 
ïáõÝÁ Ó·»Éáí ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ ·áñÍÇÝ: 
î³ñÇ ÙÁ ã³Ýó³Íª Éáõñ Ïáõ ·³Û Ã¿ Ñ³ñëÁ 
í³Ë×³Ý³Í ¿: Ð³Ûñë »ï Ïáõ ·³Û, ÏÁ Ý³ÛÇ áñ 
Çñ ³Ýóáõó³Í ½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñÁ µáÉáñáíÇÝ û¹Á 
óÝ¹³Í »Ý... ³ÛëÇÝùÝ... »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ Ñ³ñë»ñÁ 
½³ÝáÝù Û³ñ»³¯õ Áñ»ñ »Ý: àõñ»ÙÝ, »ñÏñáñ¹ 
³Ý·³Ù Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Û ÇÙ Ùûñë Ñ»ï, µ³Ûó ³Ûë 
³Ý·³Ù Ñ³ñëÁ Çñ ÍÝáÕ³ó Ùûï ÏÁ ï»Õ³õáñ¿ 
áõ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ ·áñÍÇÝ, áñ Ñ»ï½Ñ»ï¿ 
³ñï³Ï³ñ· ÷³¯ÛÉù ÏÁ ëï³Ý³Û »õ Çñ»Ýù ÏÁ 
ëÏëÇÝ ÇßË³Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù í³ñ»É, Ý³Ë³ÝÓÁ 
ß³ñÅ»Éáí ï»ÕõáÛÝ Ãáõñù ù³ÛÙ³ù³ÙÇÝ:

Ð³Ûñë ë³Ýë³ñ[7] ùÇõñùª Ùáõßï³Ï ÏÁ 
Ñ³·áõÇ »Õ»ñ »õ ß³ï ·»Õ»óÇÏ áõ Ï³ï³ÕÇ 
çáñÇ ÙÁ ÏÁ Ñ»ÍÝ¿ »Õ»ñ, áñ Ï'ÁÉÉ³Û Çñ »õ 
ù³ÛÙ³ù³ÙÇÝ ·ÅïáõÃ»³Ý »õ Û»ï³·³ÛÇÝª Çñ 
ÏáñÍ³ÝáõÙÇÝ å³ï×³éÁ:

ø³ÛÙ³ù³ÙÁ Ï'áõ½¿ Ç°Ýù ³Û¹ çáñÇÝ áõÝ»Ý³É, 
Ñ³Ûñë ÏÁ åÝ¹¿ Ã¿ ³°Û¹ çáñÇÝ Ï³ï³ÕÇ »õ 
á×ñ³·áñÍ ¿, ·ÉËáõ¹ ÷áñÓ³Ýù ÏÁ µ»ñ¿...: Þ³ï 
ÙÁ ÁëÇ-Áë³õÝ»ñ¿Ý í»ñç, Ñ³Ûñë ï³ëÁ ûëÙ. 
áëÏÇÇ ÏÁ Í³Ë¿ çáñÇÝ ù³ÛÙ³ù³ÙÇÝ: ÎÁ ï³ÝÇ 
çáñÇÝ ÏÁ Ï³å¿ ³ËáéÁ »õ ¹áõñë Ï'»ÉÉ¿: 
ø³ÛÙ³ù³ÙÁ ³éïáõÝ Ï³ÝáõË ³Ëáé ÇçÝ»Éáí, 
Ï'áõ½¿ çáñÇÝ ßáÛ»É, ÷³Û÷³Û»É... ÙÇÝã³Û¹ª çáñÇÝ 
ï»ëÝ»Éáí áñ Çñ ï¿ñÁ ã¿° ³Ûë Ù³ñ¹áõ¯ÏÁ... 
íñ³Ý ÏÁ Ý»ïáõÇ, ½ÇÝù áïÝ³ï³Ï ÁÝ»Éáí ÏÁ 
ÏáËÏñï¿, ÏÁ ÏáËÏñï¿ áõ ÏÁ Ë³ÍÝ¿, Ï'áõ½¿ 
ëå³ÝÝ»É: ø³ÛÙ³ù³ÙÇÝ ×Çã»ñáõÝ, ³Õ³Õ³ÏÇÝª 
Ù³ñ¹ÇÏ, Í³é³Ý»ñÁ û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáíª 
ÃÇ»ñáí µÇñ»ñáí ½³ñÝ»Éáí, í»ñç³å¿¯ë ÏÇë³-
Ù»é íÇ×³Ïáí Ï'³½³ï»Ý ù³ÛÙ³ù³ÙÁ:

²Ûë ÏÁ ¹³éÝ³Û Ñûñë ÏáñÍ³ÝáõÙÇÝ å³ï-
×³éÁ...: ²Û¹ ³ÝÇÍ»³¯É çáñÇÝ »°ï ÏÁ µ»ñ»Ý 
³ñÇõÝÉáõ³Û íÇ×³Ïáí, áñå¿ë½Ç Ñ³Ûñë »ï 
ÁÝ¹áõÝÇ ½³°ÛÝ: Ð³Ûñë ÏÁ Ù»ñÅ¿ »ï ÁÝ¹áõÝÇÉ »õ 
³Ñ³·ÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñ¿ »ïù, »ï Ï'³éÝ¿, í×³ñ»-
Éáí 10 ûëÙ. áëÏÇÝ, µ³Ûó ³Ý¹áõÝ¹Á ÏÁ µ³óáõÇ 
Ñûñë »õ ù³ÛÙ³ù³ÙÇÝ ÙÇç»õ... Ù³ñ¹Á ÏÁ ëå³ë¿ 
Û³ñÙ³ñ ³éÇÃÇª áãÝã³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñûñë: ºõ 
³éÇÃÁ ã'áõß³Ý³ñ...: ºñµ 1986Ç Ñ³Ûáó ç³ñ¹»-
ñáõÝ Ññ³Ù³ÝÁ ÏÁ ïñáõÇ¯... ³Ñ³, ³°Û¹ ³éÇÃ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí, ù³ÛÙ³ù³ÙÁ Ñûñë Ó»ñµ³Ï³É»É Ïáõ 
ï³Û: ¼³ÛÝ µ³Ýï³ñÏ»Éáí, Ñûñë µáÉá¯ñ ÇÝãù»ñÁ 
ÏáÕáåï»É, Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ ·ñ³õ»É ï³Éáí 
½ÇÝù µ³ÝïÇÝ Ù¿ç áõÃÁ ³ÙÇë ã³ñã³ñ»É Ïáõ 
ï³Û:

[7]Î½³ùÇë:
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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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Մահացած Է Պոլսահայ Յայտնի 
Լուսանկարիչ Արա Կիւլերը

Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ 
Քոչարեան յայտարարած է կուսակցութիւն ստեղ-
ծելու մտադրութեան մասին:

«Ես շատ լուրջ բաց կը տեսնեմ ընդդիմադիր 
դաշտին մէջ եւ կը կարծեմ, որ այդ բացը պէտք է 
լրացնել` յանուն երկրի շահերուն»,- ըսած է Ռոպերթ 
Քոչարեան «Ռիա Նովոսթի»-ին տուած հարցա-
զըրոյցի ժամանակ, կը հաղորդէ «Մետիամաքս»-ը:

Խօսելով յառաջիկայ խորհրդարանական ընտ-
րութիւններուն մասին` նախկին նախագահը ընդգծած 
է, որ պարզապէս մասնակցելու ժամանակ չունի:

«Ես անկուսակցական էի: Ատիկա կը նշանակէ, 
որ ես պէտք է զերոյէն կուսակցութիւն ստեղծեմ, այլ 
ոչ թէ վերականգնեմ այն, ինչ որ եղած է: Եւ ես 
պիտի ցանկայի ընտրութիւններու մասնակցիլ նոր, 
թարմ կազմի հետ: Սովորաբար որո՞նք են առաջին 
քայլերը, երբ կը ցանկաս թիմ հաւաքել: Դու 
ուշադրութիւն կը դարձնես այն մարդոց վրայ, զորս 
կը ճանչնաս եւ շրջապատի վրայ, որուն հետ դուն 
շփուած ու աշխատած ես»,- նշած է Քոչարեան:

 Անոր խօսքով` միւս կողմէ, հաշուի առնելով 
առկայ իրավիճակը, անհրաժեշտ է ներգրաւել նոր, 
տաղանդաւոր, երիտասարդ եւ աշխոյժ մարդիկ:

 «Ոմանք, ի հարկէ, պէտք է ըլլան հին թիմէն` 
մարդիկ, որոնց կը ճանչնաս եւ որոնց հետ աշխա-
տած ես: Սակայն, ի վերջոյ, անհրաժեշտ է հիմնուիլ 
նոր սերունդի վրայ, ինչ որ հեշտ չէ եւ ժամանակ կը 
պահանջէ»,- աւելցուցած է ան:

Հայաստանը եւ Ճափոնը կ'երթան ներդրում-
ներու ազատականացման եւ խրախուսման ճամ-
բով: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ 
կառավարութիւնը Հոկտեմբեր 18ի նիստին կը 
քննարկէ «Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 
Ճափոնի միջեւ ներդրումներու ազատականացման, 
խրախուսման եւ պաշտպանութեան մասին» հա-
մաձայնագիրը վաւերացնելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետութեան օրէնքի նախագիծի մասին 
հարցը:

Ըստ հիմնաւորումին՝ վերջին տարիներուն Հա-
յաստանի եւ Ճափոնի փոխյարաբերութիւններուն 

Իսթամպուլի մէջ 90 տարեկանին մահացած 
է պոլսահայ յայտնի լուսանկարիչ Արա Կիւլերը։ 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, այս մասին 
կը յայտնէ թրքական «Հուրիեթ» պարբերականը։

Պոլսահայ լուսանկարիչի ինքնազգացողու-
թիւնը վատացած էր, որուն հետեւանքով զինքը 
տեղափոխած էին հիւանդանոց։ Հիւանդանոցին 
մէջ բժիշկները երկու անգամ յաջողած էին 
վերականգնել Կիւլերի սրտի կանգը՝ տեղա-
փոխելով զինք վերակենդանացման բաժան-
մունք։

Քիչ անց, սակայն, ան սրտի անբաւարա-
րութեան հետեւանքով   մահացած է։

Արա Կիւլերը ծնած է 1928ի Օգոստոս 16ին 
Իսթամպուլ: Դպրոցական տարիներուն աշխա-
տած է Թուրքիոյ թատերական աշխատանոց-
ներու մէջ եւ յաճախած թատերական դասըն-
թացքներու: 1950էն սկսած է աշխատիլ «Նոր 
Իսթամպուլ» թերթի մէջ` զուգահեռ ուսանելով 
Իսթամպուլի համալսարանի տնտեսագիտական 
բաժնին մէջ: Որոշ ժամանակ անց տեղափոխ-
ւած է «Հուրիեթ» թերթի խմբագրութիւն: 1958ի 
դարձած է ամերիկեան «Լայֆ Թայմ» հանդէսի 
թրքական  մասնաճիւղի Մերձաւոր Արեւելքի 
առաջին թղթակիցը, ինչպէս նաեւ գործակցած 
միջազգային մի քանի հեղինակաւոր լրատ-
ւամիջոցներու հետ: 1961ի աշխատանքի անցած 
է «Հայաթ» թերթին մէջ` գլխաւորելով լուսա-
նըկարչական բաժինը: 1960ականներէն իր 
լուսանկարները զարդարած են անուանի գրող-
ներու գիրքեր եւ ցուցադրուած աշխարհի տար-
բեր ցուցահանդէսներու ժամանակ:

1970ականներուն ֆոթոհարցազրոյցներ վեր-
ցուցած է այնպիսի հեղինակաւոր դէմքերէ, 
ինչպիսիք են Ուինսթոն Չերչիլը, Մարիա 
Քալլասը, Ճոն Պերկերը, Պերնարտ Ռասսելը, 
Սալվատոր Տալին, Փապլօ Փիքասօն, Ինտիրա 
Կանտին եւ այլք: Կը համարուի Թուրքիոյ մէջ 
ֆոթոնկարչութեան հիմնադիրը: 2000ին Թուրք-
իոյ մէջ տեղի ունեցած հարցումներու արդիւնքով 
իր անունը գրուած է հազարամեակի 10 մեծա-
գոյն թուրքերու կողքին: 2004էն Իսթամպուլի 
Գիտարուեստական համալսարանի պատուա-
ւոր դոկտոր է:

Իր մականունն է «Իսթամպուլի աչք» կամ 
«Իսթամպուլի լուսանկարիչ»:

Աշխարհահռչակ լուսանկարիչի աշխարհի 
տարբեր վայրերու մէջ առնուած աւելի քան 100 
լուսանկարներ 2013 թուականի Յունիսին ամփոփ-
ւեցան Հայաստանի ազգային պատկերասրահէն 
ներս բացուած «Բարեւ ձեզ» խորագրով ցուցա-
հանդէսին:

Ռոպերթ Քոչարեան Նոր 
Կուսակցութիւն Պիտի Ստեղծէ

Հայաստանն ու Ճափոնը Կ'երթան Ներդրումներու 
Ազատականացման Ճամբով

մէջ գրանցուած է շարունակական յառաջընթաց եւ 
զարգացում: 2017ին լրացած է Հայաստանի եւ 
Ճափոնի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւն-
ներու հաստատման 25ամեակը: 2010ին Թոքիոյի 
մէջ Հայաստանի, իսկ 2015ին Երեւանի մէջ 
Ճափոնի դեսպանութիւններու բացումը նպաստած 
է երկու երկիրներու յարաբերութիւններու աւելի 
աշխոյժ զարգացումին: «Յաճախակի դարձած են 
տարբեր մակարդակներով փոխայցելութիւնները: 
Երկու երկիրներու արտաքին գործոց գերատես-
չութիւններուն միջեւ տեղի կ'ունենան պարբերական 
խորհրդակցութիւններ: Բարձր մակարդակի վրայ 
կը գտնուին միջխորհրդարանական կապերը: 
Առկայ է արդիւնաւէտ համագործակցութիւն նաեւ 
միջազգային կազմակերպութիւններու շրջանակնե-
րուն մէջ: Համագործակցութեան կարեւոր ոլորտ-
ներէն կը հանդիսանայ Ճափոնի կառավարութեան 
կողմէ Հայաստանին տրամադրուող Զարգացման 
պաշտօնական օգնութիւնը, որ հիմնականօրէն 
կ'իրականացուի Ճափոնի միջազգային համագոր-
ծակցութեան գործակալութեան (Japan International 
Cooperation Agency – JICA) միջոցով:

«ՀՀ եւ Ճափոնի միջեւ ներդրումներու ազա-
տականացման, խրախուսման եւ փոխադարձ 
պաշտպանութեան մասին» համաձայնագիրի 
վաւերացումը մեծ խթան կը հանդիսանայ երկկողմ 
տնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման 
համար՝ զանոնք բարձրացնելով որակապէս նոր 
մակարդակի: Համապատասխան իրաւապայմա-
նագրային դաշտի առկայութիւնը կը նպաստէ ՀՀ 
տնտեսութեան նկատմամբ հետաքրքրուածութեան 
յաւելման ու ներդրումներու հոսքին»,- ըսուած է 
հիմնաւորման մէջ:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Æñ»ñ³Û³çáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ, µ³ñá-

Û³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñ »õ ÏñÃáõÃÇõÝ ç³Ùµ»Éáõ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ 

³é³ù»ÉáõÃ»³Ý »õ  ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ëáñ³å¿ë 

·Çï³ÏÇóª Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 2002-

ÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í §ê»åáõÑ Þ³Ñå³½»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý üáÝïÁ 2018-2019 

ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ Ý³»õ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª 

ÏñÃ³Ýå³ëï Û³ïÏ³óÝ»Éáí ²½·³ÛÇÝ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, ÙÇçÝ³Ï³ñ· 

»õ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý  Û³×³ËáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ:

àõ ñ³ Ëáõ Ã»³Ùµ Ï°áõ½»Ýù Û³Ûï Ý»É, áñ §ê» åáõÑ Þ³Ñ å³½ »³Ý¦ 

ÎñÃ³Ï³Ý üáÝï¿Ý û·ï áõÇÉ ÷³ ÷³ ùáÕ Ù»ñ ÍÝáÕ Ý» ñ¿Ý ÏÁ ËÝ¹ñáõÇ 

Ý»ñÏ³Û³Ý³É Çñ»Ýó ½³õ³ÏÇÝ  Û³×³Ë³Í ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ù³ñ-

ïáõÕ³ñáõÃ»³Ý, ºñÏáõß³µÃÇª 22 ÐáÏï»Ùµ»ñ¿Ý ºñÏáõß³µÃÇª 5 Üá-

Û»Ùµ»ñ 2018 ³ÝÑñ³Å»ßï ïáõ»³ÉÝ»ñáí, ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

Çñ»Ýó ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¹ÇÙáõÙÝ³·ñ»ñÁ£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ §ê» åáõÑ Þ³Ñ å³½ »³Ý¦ ÎñÃ³ Ï³Ý üáÝïÇ í»ñ³-

Ñ³ëï³ ïáõ ÙÁ Ëá ñ³ å¿ë åÇ ïÇ ·Ý³ Ñ³ï áõÇ ²½·. í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ 

ÍÝáÕÝ» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿:

§êºäàôÐ Þ²Ðä²¼º²Ü¦

ÎðÂ²Î²Ü üàÜîÆ ì²ðâàôÂÆôÜ
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

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 

Խորհրդարանի նախագահը եւ անոր գլխաւորած պատուիրակութիւնը 
պարբերաբար նշանակալի դեր խաղացին օրինագիծի չեղարկման ուղղու-
թեամբ միջխորհրդարանական 139րդ միութեան ժողովին:   

Լիբանանը Կը Վերահաստատէ Իր Տարածքային Ինքնիշխա-
նութիւնը Պահպանելու  Յանձնառութիւնը

Լիբանան յստակօրէն կը վերահաստատէ երկրի տարածքային ինքնիշխա-
նութեան ապահովման ու պահպանման յանձնառութիւնը լիբանանեան եւ 
իսրայէլեան պաշտօնատարներու միջեւ հանդիպումին: Այս մասին կը 
հաղորդեն լիբանանեան բանակէն:

ԵՈՒՆԻՖԻԼի հրամանատար Սթեֆանօ Տել Քոլ գլխաւորեց հանդիպումը, 
որուն մասնակցեցաւ զինուորական միաւորումի սպարապետ Ամին Ֆարհադը 
Ռաս Ալ Նաքուրա գտնուող ՄԱԿ-ի կեդրոնատեղիին մէջ:  

¾ç 01

Շրջանայ Èáõñ»ñ

Էրտողան Զօրավիգ Կանգնեցաւ Սուրիա Ներխուժած 
Ահաբեկիչներուն՝ Պատճառ Դառնալով Սուրիոյ 
Ժողովուրդի Սպանութեան. Քըլըճտարօղլու

հռչակած էր դաւաճան, լրտես, գործակալ եւ ահաբեկիչ, իսկ քանի մը օր առաջ 
զինք ազատ արձակեց ու սեփական օդանաւով ԱՄՆ ղրկեց»:

Քըլըճտարօղլու աւելցնելով ըսաւ. «Էրտողան յաճախ, ներքին եւ արտաքին 
հարցերուն պարագային, կը խաբէ Թուրքիոյ ժողովուրդը: Անոր սխալ ու 
ձախող քաղաքականութեան հետեւանքով է որ երկիրը հասաւ տնտեսական, 
քաղաքական եւ ֆինանսական ճգնաժամի»:

Ընդդիմադիր կուսակցութեան ղեկավարը Իսթանպուլի Սէուտական 
Արաբիոյ հիւպատոսութիւն մուտք գործելէ ետք անհետացած լրագրող Ճամալ 
Խաշոքճիի անհետացման հարցին անդրադառնալով ըսաւ. «Յստակ դարձաւ, 
որ Խաշոքճի սպանուած է հիւպատոսութեան շէնքին մէջ,այս մասին վկայեցին 
նաեւ Էրտողանի կողմնակից լրատուամիջոցները,սակայն հարց կը ծագի այն 
իմաստով, որ յիշուած մանրամասնութիւններու ճիշդ ըլլալուն պարագային, 
Թուրիքա ինչո՞ւ Սէուտական Արաբիոյ իշխանութիւններուն դէմ գործնական 
որեւէ քայլի չդիմեց»:


