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Շրջանային Èáõñ»ñ

Ռաաի Յոյսով Է, Որ Պասիլ Պիտի Յաջողի Լուծել 
Կառավարութեան Կազմաւորման Խնդիրը

Պէտք Է Անյապաղ Եւ Առանց 
Վարանելու Շարունակել Մարդիկ Բերել 
Այստեղ. Իլ Տը Ֆրանս Տարածաշրջանի 
Նախագահը՝ Ծիծեռնակաբերդի 
Յուշահամալիրին Մէջ

Հայրենի Èáõñ»ñ

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Մարոնիներու պատրիարք Պշարա Ռաաի Կի-
րակի յոյս յայտնեց, որ արտաքին գործոց նախա-
րարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ պիտի 
կարենայ յաջողապէս հանգուցալուծել Հըզպալլայի 
ամբողջական զօրակցութիւնը վայելող 6 սիւննի 
երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան խնդիրին 
պատճառով առկայ փակուղին:

«Երկիրը այլեւս ի վիճակի չէ տանելու այս 
յետաձգումը»,- շեշտեց պատրիարք Ռաաի:  

Պասիլ Կը Շեշտէ, Որ Կառավարութեան 
Կազմաւորման Յետաձգումը Կապուած Չէ 
Տարածաշրջանային Զարգացումներուն

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակա-
տար Ժպրան Պասիլ Կիրակի բացառեց տարա-
ծաշրջանային զարգացումներու առնչուածութիւնը 
կառավարութեան կազմաւորման յետաձգումին: 
Ան նաեւ խնդրեց, որ կողմերը միահամուռ կրեն 
այս հարցի լուծման պատասխանատուութիւնը:

«Կառավարութեան կազմաւորման յետաձգումը 
որեւէ կերպ աղերս չունի արտաքին պարագաներու 
կամ զարգացումներու,- շեշտեց Պասիլ:- Յուսանք, 

որ բոլոր կողմերուն առաջնահերթութիւնը կ'ըլլայ 
Լիբանանի շահերը, որպէսզի կարելի ըլլայ 
յաջողապէս կազմաւորել ազգային միասնական 
կառավարութիւն մը»,- ըսաւ ան:

Ֆրանսայի Իլ տը Ֆրանս տարածաշրջանի 
նախագահ Վալերի Փեքրեսը խորապէս ցնցուած է 
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկով 
եւ այն պատկերներէն, որոնք փակցուած են 
պատերուն։ Ան նաեւ խորապէս հասկցած է, թէ ի՛նչ 
մեծ քանակութեամբ քաղաքական ուղերձներ կը 
յղէ թանգարանը: Այս մասին Վալերի Փեքրեսը 
յայտնած է «Արմէնփրես»ի հետ զրոյցի ժամանակ։

Երեւանի քաղաքապետ Հայկ Մարութեանի 
հրաւէրով Հայաստան ժամանած Իլ տը Ֆրանս 
տարածարջանի նախագահ Վալերի Փեքրեսի գլխա-
ւորած պատուիրակութիւնը այցելեց Ծիծեռնակա-
բերդի յուշահամալիր եւ յարգանքի տուրք մատուցեց 
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին: 
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի 
տնօրէնը տիկին Փեքրեսին ներկայացուց Հայոց 
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յաւերժա-
ցընող Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրի ստեղծ-
ման պատմութիւնը: Փեքրեսը նաեւ շրջայց կատարեց 
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին 
մէջ, գրառում կատարեց թանգարանի յուշամա-
տեանին մէջ:

Ան նշեց, որ 28 տարի առաջ այցելած է Երեւան 
եւ առաջին անգամ չէ, որ կ'այցելէ այս յուշահա-
մալիրը, սակայն առաջին անգամ գտնուած է Հայոց 
ցեղասպանութեան թանգարանին մէջ:

Փեքրեսը նաեւ պատմեց, որ խորապէս ցնցուած 
էր, երբ այցելած էր Մուսայ լերան հերոսամարտի 
յուշահամալիրը, ուր իրեն ներկայացուցին, թէ 
ինչպէս ֆրանսացի նաւաստիները դէմ երթալով 
ընթացակարգերուն՝ յաջողեցան փրկել հայերը:

Իլ տը Ֆրանս տարածարջանի նախագահը 
Ծիծեռնակաբերդի ծառուղիին մէջ խորհրդանշա-
կան եղեւնի տնկեց:

Վալերի Փեքրեսի գլխաւորած պատուիրակու-
թեան կազմին մէջ Երեւան ժամանած են Իլ տը 
Ֆրանսի շրջանի ընտրուած պաշտօնեաներ, հայ-
կական համայնքի կազմակերպութիւններու, տըն-
տեսական ոլորտի ներկայացուցիչներ, ձեռնարկա-
տէրեր:

Կոլանի բարձունքները ընդմիշտ կը մնան 
Իսրայէլի ձեռքը։ Այս յայտարարութեամբ Իսրայէլի 
կառավարութեան նիստին հանդէս եկած է երկրի 
վարչապետ Բինիամին Նեթանիահուն, կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ՏԱՍՍ»ը։

«Իսրայէլը ընդմիշտ կը մնայ Կոլանի բարձունք-
ներու վրայ: Կոլանի բարձունքները միշտ կ'ըլլան 
Իսրայէլի ձեռքը»,- յայտարարած է վարչապետը։ 
Ան երախտագիտութիւն յայտնած է ԱՄՆին՝ ՄԱԿի 
ընդհանուր ժողովի կոմիտէին մէջ Կոլանի բարձ-

Նեթանիահուն Յայտարարած Է, Որ Իսրայէլը Ընդմիշտ Կը Մնայ 
Կոլանի Բարձունքներուն Վրայ  

րունքներու գրաւումը դատապարտող բանաձեւին 
դէմ քուէարկելու համար։

«Մեր ամերիկացի գործընկերներու հետ մենք 
որոշ ժամանակ արդէն կը խօսինք ՄԱԿի ներկայիս 
ղեկավարութեան նոր քաղաքականութեան մասին։ 
Անցեալ Հինգշաբթի Իսրայէլի մէջ ԱՄՆ դեսպան 
Տէյվիտ Ֆրիտման յստակացուցած է, որ ԱՄՆը 
որոշած է դէմ քուէարկել Կոլանի բարձունքներուն 
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Կիրակնօրեայ Վարժարանի Աշակերտները Կ'այցելեն Վեհափառ Հայրապետին

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Յակոբ Պարոնեան 

Յակոբ Պարոնեան (19 Նոյեմբեր 1843, 
Ատրիանուպոլիս (Էտիրնէ) - 27 Մայիս 1891, Կ. 
Պոլիս), հայ երգիծաբան, խմբագիր եւ գրող։

Ծնած է Էտիրնէ 1843ին։ Նախնական 
կրթութիւնը ստացած է տեղւոյն Արշակունեաց 
վարժարանին մէջ։ 1857ին մէկ տարի կը յաճախէ 
քաղաքի յունական վարժարանը։ Ապրուստը 
հոգալու համար դեղագործի մը քով կ'աշխատի 
երկու տարի։ Ապա կը պաշտօնավարէ ծխախոտի 
ընկերութեան մը մէջ իբրեւ հաշուապահ։ Ինք-
նաշխատութեամբ եւ անյագ ընթերցումով ձեռք 
բերած է լայն զարգացում եւ գրական հմտութիւն։

1863ին կ'անցնի Պոլիս եւ կը դասաւանդէ 
Սկիւտարի ճեմարանը՝ աշակերտ ունենալով 
Պետրոս Դուրեանը։ 1871ին կը ստանձնէ «Եփ-
րատ»ի խնբագրապետի պաշտօնը, բայց շուտով 
կ'անցնի Յարութիւն Սվաճեանի հիմնած «Մեղու» 
թերթի խմբագրութեան՝ զայն վերածելով յայտնի 
երգիծաթերթի։ Երբ 1874ին «Մեղու»ն կը դադրի, 
Սվաճեան արտօնատէրի իրաւունքը կը փոխանցէ 
Պարոնեանին, զոր զայն կը վերահրատարակէ 
որպէս «Թատրոն»: Իբր արտօնատէր կաշկան-
դումէ զերծ գտնուելով՝ Պարոնեան թռիչք կու տայ 
իր խարազանող, բայց դաստիարակիչ սրամտու-
թեան, հեգնելով շրջապատի յոռի բարքերը։ 
Տնտեսական դժուարութիւններու պատճառով 
«Թատրոն»ը կը դադրի 1877ին։

Պարոնեան կ'ամուսնանայ Սաթենիկ Էթմէքճ-
եանի հետ 1879ին։ Կ'ունենան երկու զաւակ. 
աղջիկ մը՝ Զապէլ, եւ մանչ մը՝ Աշոտ։

1879ին կը սկսի աշխատակցիլ Մինաս Գափա-

մաճեանի «Լոյս» թերթին որպէս զաւեշտական 
բաժնի պատասխանատու։ Իր գրութիւնները լայն 
հետաքրքրութիւն կը ստեղծեն, սակայն Գափա-
մաճեան նիւթապէս չի վարձատրեր զինք եւ 
հետեւաբար Պարոնեան կը ստիպուի «Լոյս»ի իր 
աշխատակցութիւնը դադրեցնել։

1884ին «Խիկար» ամսագիրը կը սկսի, եւ 
հակառակ նիւթական խոչընդոտներուն ու կարճ 
ընդհատումներուն՝ զայն կը հրատարակէ մինչեւ 
1888։ Այս ամսագրին մէջ լոյս կը տեսնեն իր 
երգիծաբանական շատ մը կարեւոր գործերը։ 
1888էն 1890 ապրուստ ապահովելու համար 
Ղալաթիոյ Կեդրոնական վարժարանին մէջ տո-
մարակալութիւն կ'ուսուցանէ։ Հոն իրեն կ'աշա-
կերտէ յայտնի լեզուաբան Հրաչեայ Աճառեանը։ 
Կը տառապի հիւծախտէ եւ կը մահանայ 1891ին՝ 
թշուառութեան մէջ ձգելով այրին ու անչափահաս 
զաւակները։

Ժամանակակից գրագէտ Մատթէոս Մամուր-
եան այսպէս կը գրէր իր մահուան առթիւ. «Մեռա՞ւ 
Պարոնեան, բայց ի՞նչպէս. գրեթէ անօգնական։ 
Քանի՞ կրթասէրք ու ազգասէրք պատասխանեցին 
այն հրաւէրին զոր նորա հիւանդութեան միջոցին 
գրեցին հայ թերթերը...: Եւ արդարեւ ի՞նչ ըրինք 
խեղճին, ի՞նչ ըրաւ ազգն հաւաքաբար իւր արի 
զաւկին համար. թաղման հանդէսը կատարեց եւ 
որոշեց միայն նպաստ հաւաքել նորա որբոց 
համար... չգտնուեցաւ պաշտօնական մարմին մը, 
անհատ մը, որ պսակ դնէր անմահ Պարոնեանի 
վրայ, թէեւ նորա գործերն են իւր անթառամ 
պսակներն»:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս յաճախակի 
առիթներով հանդիպումներ կ՚ունենայ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան կի-
զակէտը դարձած նոր սերունդի ներկայացուցիչներու 
հետ։ Այս ծիրին մէջ Նորին Սրբութիւնը Կիրակի, 18 
Նոյեմբեր 2018ին Անթիլիասի Մայրավանքի Վե-
հարանի դահլիճին մէջ յետ ս. եւ անմահ պատա-
րագին ընդունեց Կիրակնօրեայ վարժարանի աշա-
կերտները, ուսուցիչներն ու ծնողները։

Արդարեւ, Վեհափառ Հայրապետը  իր ուրա-
խութիւնը յայտնեց ի տես ծնողներուն՝ քրիստո-
նէական դաստիարակութեան եւ արժէքներուն  
հանդէպ ցուցաբերած նախանձախնդրութեան, եւ 
իր գնահատանքը յայտնեց փոքրիկներուն ու 
պատանիներուն, որոնք մասնակից կը դառնան 
Հայ եկեղեցւոյ կեանքին։ Ան բարձր գնահատեց 
նաեւ Կիրակնօրեայ վարժարաններուն կամաւոր 
ուսուցիչները, որոնք սիրալիր կերպով իրենց 
ժամանակը կը տրամադրեն այս սուրբ գործին։

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ, որ Հայրա-
պետն ու աշակերտները զրուցեն իրարու հետ, 

ինչպէս նաեւ փոքրիկներն ու ծնողները լսեն Նորին 
Սրբութեան յորդորները։ Աւարտին, ուսուցիչները, 
ծնողներն ու աշակերտները յիշատակի խմբանկար 
մը առին Վեհափառ Հայրապետին հետ։

Յայտնենք, որ նախքան Վեհափառ Հայրապե-
տին հայրական խրատական խօսքը, Կիրակնօրեայ 
վարժարանի աշակերտները յատուկ յայտագիր մը 
(շարական, սաղմոս, երգ, նուագ) պատրաստած 
էին ներկայացնելու համար Նորին Սրբութեան։

Նեթանիահուն Յայտարարած Է, 
Որ Իսրայէլը Ընդմիշտ Կը Մնայ 
Կոլանի Բարձունքներուն Վրայ  

վրայ ներկայութեան համար մեզ դատապարտող 
աւանդական բանաձեւին,- նշած է Նեթանիահուն:- 
Ես կը ցանկայի շնորհակալութիւն յայտնել նախա-
գահ Թրամփին այս կարեւոր եւ արդար ձայնի 
համար, որ ամբողջապէս կը համապատասխանէ 
իմ քաղաքականութեանս»: 

Նոյեմբեր 16ին ՄԱԿի ընդհանուր ժողովի կոմի-
տէն ձայներու ճնշող մեծամասնութեամբ հերթական 
բանաձեւը ընդունած է Իսրայէլի կողմէ Կոլանի 
բարձունքներու գրաւումին դէմ։ Ուաշինկթընը 
առաջին անգամ դէմ քուէարկած է նման բանաձեւի։ 
Անցեալին ԱՄՆը ձեռնպահ կը մնար այդ հարցով 
քուէարկութիւններու ժամանակ։

1944 թուականէն Սուրիոյ պատկանող Կոլանի 
բարձունքները Իսրայէլը գրաւած է 1967ի վեցօրեայ 
պատերազմին։ Իսրայէլի խորհրդարանը 1981 
թուականին ընդունած է «Կոլանի բարձունքներու 
մասին» օրէնք, որ միակողմանիօրէն հռչակած է 
հրէական պետութեան իշխանութիւնը անոնց 
նկատմամբ։ ՄԱԿի Անվտանգութեան խորհուրդը 
բռնակցումը անօրինական համարած է 1981ի 
Դեկտեմբերին՝ 497 բանաձեւով:
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Վերջին Հրաժեշտ Ընկ. Հրայր Հովիւեանին. Դամբանական Խօսք

Սիրելի սգակիր հարազատներ, բարեկամներ եւ 
ընկերներ,

Հաւաքուած ենք վերջին հրաժեշտը տալու 
սիրելի ընկեր Հրայրին, որ անողոք հիւանդութեան 
մը հետեւանքով ոչ եւս է այսօր: 

Գի տենք, որ կեան քին պէս հին է մա հը, միա սին 
են ա նոնք ու զու գա հեռ ըն թաց քով, բայց դար ձեալ 
դժուար է հաշ տու իլ ա նոր հետ: Միշտ տխուր ենք ու 
անմ ի թար՝ մա հու ան դի մաց:  Մեր հո գին կը 
ճմլուի, երբ ան վե րա դարձ մեկ նողը մեր սի րե լի՛ն է, 
սրտա կի՛ցը, գոր ծա կի՛ցը ու հա րա զա՛տը: Մանաւանդ 
երբ մեզմէ յաւէտ բաժնուողը ընկեր Հրայր 
Հովիւեանն է:

Պայքարի մարդ էր ընկ. Հրայրը՝ բառին իսկա-
կան ու խորունկ իմաստով: Ան պայքարեցաւ իր 
ամբողջ կեանքի ընթացքին՝ բարին ու ճիշդը պաշտ-
պանելով: Ան միեւնոյն հաստատակամութեամբ 
պայքարեցաւ իր հիւանդութեան դէմ ու շրջանցեց 
շատ մը դժուար, աներեւակայելիօրէն շա՜տ դժուար 
փուլեր:

Սակայն պատահեցաւ երեւի անխուսափելին: 
Իր կողքին միշտ պայքարած եւ պայքարող իր 
ազնիւ տիկնոջ՝ մեր սիրելի տիկին Մարալին՝ վեր-
ջին շաբաթներու օրական «Հրայրին վիճակը կա-
յուն է» հեռախօսային նամակները կը սփոփէին եւ 
որոշ յոյս մը կը ներշնչէին մեզի: Սակայն այդ նա-
մակները օրը օրին աւելի վերապահ կը դառնային, 
հետեւաբար մտահոգիչ, որոնցմէ վերջինը եղաւ  
«հաշուեյարդար 48 ժամ» եւ այսպէս 48 ժամն ալ 
չամբողջացուցած մեկնեցաւ ընկ. Հրայրը, որքան 
սպասելի, այնքան անակնկալ:

Երեւի նման անակնկալ կորուստներ պատճառ 
կ'ըլլան, որ յանկարծ անդրադառնանք, թէ մեր 
կողքին տասնամեակներ շարունակ ունէինք բարե-
կամ մը, ընկեր մը, հարազատ մը, որ այսպէս յան-
կարծ լուռ հրաժեշտ կու տայ մեզի, մինչդեռ մենք 
կը կարծէինք, որ վերջնական բաժանումի պահը 
դեռ հեռու է։ Եւ մենք՝ մնացողներս, կը սկսինք 
մտածել, թէ ի՞նչպէս գրուած էր այս մարդուն կեանքի 
գիրքը, ինչպիսի ծառայութիւններով հարստացած 
էր անոր կեանքը, եւ ահա այդ հարստութիւնը 
ժառանգ կը մնայ մեզի։

Այսօր այստեղ ան զօր ենք, սակայն իբ րեւ յար-
գան քի ար տա յայ տու թիւն՝ քա նի մը պար բե րու թիւն-
նե րով դամ բա նա կան խօս քի մը մէջ խտաց նե լու 
մեզ մէ առ յա ւէտ հե ռա ցո ղ մեր ազնիւ ընկերոջ բա-
րե մաս նու թիւն նե րը: Հրայր Հովիւեան մարդուն եւ 
ընկերոջ բա րե մաս նու թիւն նե րը…:

Ո՞վ չի գի տեր զա նոնք, ո՞ր բա րե մաս նու թեան 
վրայ ա ւելի շեշ տ դնել: Այն քան շատ են ա նոնք ու 
ի րա կան, մէ կը միւ սէն գե րա զանց:

Պիտի չմտնեմ ընկեր Հրայր Հովիւեանի կեն-
սագրութեան մանրամասնութիւններուն մէջ (այդ 

մասին արդէն յուղարկաւորութեան արարողութեան 
պահուն Սրբազան հայրը հանգամանօրէն անդ-
րադարձաւ), այլ պիտի փորձեմ կանգ առնել կարգ 
մը գիծերու վրայ, որոնք կազմեցին ընկ. Հրայրին 
անհատականութիւնը, ծառայութիւնները, հաւատքն 
ու նուիրումը իր ազգին, ընտանիքին ու հայրենիքին։

Հրայր Հովիւեան Հայրենասէր Գաղափա-
րական Ընկերը

Անկոտրում հայրենասէր մըն էր ընկ. Հրայրը: 
Ան կանուխ տարիքէն ընտրած էր իր ազգին, եկե-
ղեցիին եւ սիրեցեալ հայրենիքին ծառայել Ռամ-
կավար Ազատական Կուսակցութեան միջոցով: 
Անդամագրուելով ՌԱԿին՝ ան՝

որպէս շարքային, գործելու եւ պատասխանատ-
ւութիւնններ ստանձնելու բոլոր փուլերէն ալ անցաւ 
եւ զանոնք արժանաւորապէս եւ մեծ բծախնդրու-
թեամբ կատարեց՝ ՌԱԿ Մ. Փորթուգալեան ուսա-
նողական ակումբի շարքերէն մինչեւ Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու Մարմինի 
Վարչութեան եւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամակցութեան կարեւոր եւ պատասխանատու 
իր պաշտօններուն ընդմէջէն:  Ընկ. Հրայրը այն 
ընկերներէն էր, որուն համար Կուսակցութեան եւ 
Միութեան շահերը վեր էին ամէն տեսակի անձնա-
կան նկատառումներէ: Օրինապահ էր ան ծայրա-
յեղութեան աստիճան: Խիստ էր այն անձերուն 
նկատմամբ, որ Կուսակցութեան վարկը կը համար-
ձակէին խաթարել:  Սիրելին էր ան, սակայն, բոլո-
րին եւ ընդունուած ու յարգուած էր թէ՛ բարեկամ-
ներուն եւ թէ մրցակիցներուն կամ հակառակորդներուն 
կողմէ:

Մտաւորական հակումներ ունէր ընկեր Հրայր: 
Իր ակադեմական աշխատանքներուն զուգահեռ 
ան մեծ հետաքրքրութիւն ունէր հայ գիրին ու 
լեզուին նկատմամբ ու նախանձախնդիր էր անոր 
տարածմամբ: Ան այս նպատակին համար ոչ 
ժամանակ կը խնայէր, ոչ ալ նիւթական:

Անձնական վկայութեամբ դրուագ մը միայն 
այստեղ պատմեմ, շատ նոր պատահած, որ առիթը 
չունեցայ նոյնիսկ պատմելու իր կողակիցին: 
«Զարթօնք»ի Մատենաշար մը հաստատելու ծրագ-
րով հրատարակութիւն մը ունէինք տպարան ղրկե-
լիք, որուն համար եւ նման ծրագիրներու հանդէպ 
հաւաքական պատասխանատուութեամբ մօտենա-
լու ճիգով հանգանակութիւն մը կազմակերպած 
էինք: Ընկեր Հրայր դէպի Հայաստան իր վերջին 
ուղեւորութեան ընթացքին օդակայանը կարդացած 
էր այս մասին: Ան առանց նոյնիսկ իրեն դիմուելու, 
օդակայանի անյարմար պայմաններուն մէջ 

զանգեց ինծի, քաջալերական խօսքեր փոխանցեց 
եւ պատուիրեց, որ գիրքին հրատարակման սատա-
րողներուն մէջ զինք բացակայ չգրեմ…: Գիրքը 
հրատարակուեցաւ, երբ ինք անզգօն հիւանդանոցը 
անկողինին կը ծառայէր: Ան չիմացաւ անոր 
հրատարակման մասին: Չտեսաւ գիրքը: Ես գիրքին 
իր օրինակը յաջորդող օրերուն իր կողակիցին եւ 
զաւակներուն կը փոխանցեմ անպայման:

Հրայր Հովիւեան որքան հպարտ էր խորհրդային 
Հայաստանի իրագործումներով, նոյնքան հպարտ 
էր անոր անկախութեամբ ու հոն ժողովրդավարական 
կարգերու հաստատումով: Ան որքան խանդավա-
ռութեամբ կը հետեւէր հայրենիքի մէջ այսօր կա-
տարուած փոփոխութիւններուն, նոյնքան մտահոգ 
էր անոր կայունութեամբ եւ ապագայով: Կը մնայ 
ամփոփել ընկեր Հրայրի հզօր հայրենասիրութիւնը՝ 
այստեղ յիշելով, որ ան իր կողակիցին հետ իրենց 
հաստահատոր դուստրերուն համար ընտրած են 
Դուին եւ Լոռի հայաշունչ անունները, որոնք շատ 
բան կ'ըսեն այս ուղղութեամբ:

Հրայր Հովիւեան՝ Սկզբունքային Մարդը
Սկզբունքային էր ընկեր Հրայրը՝ բառին ամե-

նախիստ իմաստով: Ան որքան անզիջող էր 
սկզբունքային հարցերու շուրջ, այնքան հանդուրժող 
եւ մեծահոգի էր զինք հակաճառողներուն նկատ-
մամբ: Իր բոլոր գաղափարներուն ու վերլուծում-
ներուն հիմքը կը կազմէին սկզբունքային մօտե-
ցումը, որ մարդկային վեհ ու մնայուն արժէք մըն է, 
որով շեշտուած էր ընկեր Հրայր եւ որուն համար 
ան յարգուած էր իր աշակերտներէն, ընկերներէն 
եւ շրջապատէն: Կարելի էր չհամաձայնիլ իրեն 
հետ, բայց կարելի չէր նկատի չունենալ հարցերու 
իր ընկալումն ու վերլուծելու իւրայատուկ ձեւը:

Ընկ. Հրայր, ազ նու ա կան ո գիդ ու պա տու ա ւոր 
ա նունդ կը թո ղուս մե զի: Գա ղա փա րի նու ի րուա ծու-
թիւնդ եւ պար կեշ տօ րէն գոր ծե լու վարքդ որպէս 
ուղեգիծ պիտի ծառայեն մնացորդացիս: Յա ւեր ժին 
երթդ ու յա ւի տե նա կան հան գիստդ անխ ռով թող 
ըլլայ ու հո ղը թե թեւ ըլլայ վրադ, գա ղա փա րի ազ նիւ 
ըն կեր ու սրտա կից բա րե կամ…:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան գա-
ղա փա րի ըն կեր նե րը եւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան մեծ ընտանիքը կը բաժ նեն սու գը ձեր եւ 
բոլոր հարազատներուն հետ, սիրելի Մարալ, Դուին 
եւ Լոռի:

Իսկ դուք, սիրելի սգակիր հարազատներ, բա-
րեկամներ եւ ընկերներ, եր կա՜ր ապ րեցէք, եր կա՜ր 
յի շեցէք մեր սիրելի Հրայրը…:

Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2018ին Ռամկա-
վար Ազատական Կուսակցութիւնն ու Թէքէեան 
Մշակութային Միութիւնը կորսնցուցին իրենց 
հաւատաւոր ղեկավար անդամներէն՝ Ընկ. 
Հրայր Հովիւեանը, որ անժամանակ իր մահկա-
նացուն կնքեց յետ անողորմ հիւանդութեան:  

Ընկ. Հովիւեանը սիրող եւ յարգող մեծաթիւ 
սգակիր հարազատներու, բարեկամներու,  ըն-
կերներու, գործակիցներու եւ իր աշակերտնե-
րուն ներկայութեամբ հանգուցեալ ընկերոջ 
յուղարկաւորութիւնը կատարուեցաւ Շաբաթ, 
17 Նոյեմբեր 2018ին:

Ստորեւ, այս առիթով արտասանուած դամ-
բանական խօսքը, որ արտասանեց, ընկ. Սեւակ 
Յակոբեան:

«Զ.»
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Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 38րդ Հատորի Շնորհանդէսը

ՔՐԻՍԹԻՆԱ  ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ուրբաթ, 16 Նոյեմբեր 2018ին, Երեւանի Մեսրոպ 
Մաշտոցի անուան Հին ձեռագիրերու Մատենադա-
րան-հիմնարկի թանգարանային համալիրի տե-
սասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Պէյրութի Հայկազեան 
համալսարանի Հայագիտական հանդէսի 38րդ 
հատորի շնորհանդէսը, որուն ներկայ էին Հայաս-
տանի, Սփիւռքի գիտամշակութային կեանքի կար-
կառուն ներկայացուցիչներ: Հանդէսի համարներուն 
մէջ կը տպագրուին ինչպէս Սփիւռքի, այնպէս ալ 
Հայաստանի երիտասարդ գիտնականներու յօդ-
ւածները: Թեմաները տարբեր են՝ սկսելով մշակոյ-
թէն, հասնելով հայագիտական տարբեր թեմանե-
րու, որոնք ուսումնասիրութեան լուրջ նիւթ կրնան 
դառնալ: 

Շնորհանդէսին բացման խօսքով հանդէս եկաւ 
հանդէսի պատասխանատու խմբագիր Դոկտ. 
Անդրանիկ Տագէսեանը, Մատենադարանի տնօրէն 
Վահան Տէր-Ղեւոնդեանը, Սփիւռքի մէջ գործող 
միակ հայկական բարձրագոյն ուսումնական հաս-
տատութեան՝ Պէյրութի Հայկազեան համալսարանի 
նախագահ Վերապատուելի Դոկտ. Փոլ Հայտոսթ-
եանը, Երեւանի «Սփիւռք» գիտահետազօտական 
կեդրոնի ղեկավար Սուրէն Դանիէլեանը եւ այլք: 

Դոկտ. Անդրանիկ  Տագէսեան «Զարթօնք»ի 
հետ զրոյցի ժամանակ նշեց, որ հայագիտութեան 
զարգացման, հայապահպանութեան գործին մէջ 
այս հանդէսի պարբերաբար հրատարակումը մեծ 
դեր ունի: Ինքը հանդէսի խմբագրակազմին մաս 
կը կազմէ 1993 թուականէն, երբ սկսաւ ամէն տարի 
լոյս ընծայուիլ: Այս տարի Հայկազեան հայագիտա-
կան հանդէսի տարբերութիւնը միւս հատորներէն 
այն է, որ այս  տարի փորձած են հայագիտութիւնը 
ներկայացնել աւելի ընդգրկուն, ոչ թէ միայն բանա-
սիրական ուղղութեամբ: «Փորձած ենք հայագի-
տութիւնը ըմբռնել աւելի լայն ծիրով, ոչ թէ միայն 
դասական բանասիրութեամբ:  Մէկտեղած ենք 
բոլոր մարդասիրական նորութիւնները, հայութեան 

առնչուող խնդիրները մէկ հանդէսի մէջ: Մենք ճիգ 
կը գործադրենք երիտասարդները ներգրաւելու 
համար: Յատուկ աշխատանք կը տանինք անոր 
համար: Կը ցանկանք նաեւ մեր աշխարհագրութիւնը 
ընդլայնել, աշխարհի տարբեր վայրերէն մարդիկ 
ունենալ: Այսինքն՝ կ'ուզենք, որ սա համահաւաք 
ամպիոն ըլլայ»,- մեզի հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ 
Դոկտ. Տագէսեանը, ապա աւելցուց, որ կը ջանան 
հայագիտութիւնը արդիականացնել ու նախընտրու-
թիւններ տալ նաեւ այսօրուան նիւթերուն: 

Հայկազեան հայագիտական հանդէսի այս 
գիրքին մէջ տեղ գտած են բազմաթիւ կարեւոր ու 
արդիական թեմաներով յօդուածներ, ինչպիսիք են 
Արցախի թեմի ներկայ հանգրուանի մասին յօդուա-
ծը, Իրան-Հայաստան տնտեսական յարաբերու-
թիւնները ներկայացնող աշխատութիւնը, Ջաւախքի 
խնդիրներուն մասին յօդուածը եւ այլն:  «Պէտք է 
այսօրուան խնդիրներուն վրայ ուշադրութիւն դար-
ձընել, որոնք ռազմավարական փոքր քաղաքակա-
նութիւն ունին որպէս հիմք: Մենք կ'ուզենք հայա-
գիտութիւնը պահպանել ու արդիականացնել, 
երիտասարդներ ներգրաւել, նաեւ հաղորդակցիլ: 
Այս անգամ հատորին մէջ ներկայացուցած ենք 
նաեւ հեղինակներու կենսագրութիւնները, տուեալ-
ները, որպէսզի հետաքրքրութիւն յառաջանալու 
պարագային հնարաւորութիւն ըլլայ իրենց հետ 
կապ հաստատելու»,- մանրամասնեց Անդրանիկ 
Տագէսեան: 

Մեր հարցին՝ ի՞նչպէս կը գնահատէք այս տա-
րիներու աշխատանքը հայագիտութեան պահպան-
ման ու զարգացման գործին մէջ, մեր զրուցակիցը 
ըսաւ՝ գործերը, խնդիրները շատ են, իսկ իրենց 
ըրածը  այդ ամէնուն փոքր մասնիկը. «Ես կոչ կ'ը-
նեմ, որ մենք այս աշխատանքները աւելի զօրակ-
ցաբար շարունակենք»: Հատորներու հրապարակ-
ման ֆինանսական բեռը դրուած է Հայկազեան 
համալսարանի ուսերուն վրայ: 

Շնորհանդէսի ժամանակ Մատենադարանի 
տնօրէն Վահան Տէր-Ղեւոնդեանը իր խօսքին մէջ 
կարեւորեց Լիբանանի հայկական համայնքի դերը 
հայապահպանութեան գործին մէջ, ապա իր շնոր-
հակալութիւնը յայտնեց հանդէսի նախկին ու 
ներկայ խմբագիրներուն, խմբագրակազմի աշխա-
տակիցներուն: «Լիբանանի գաղութը շատ հայա-
շունչ կեդրոն է: Եթէ կը յիշէք, քաղաքացիական 
պատերազմի տարիներուն հանդէսը անխափան 
տպագրելը բաւական դժուար էր, այդուհանդերձ 
յաջողապէս տպագրուեցաւ: Պէտք է գնահատանքի 
խօսք ըսել բոլոր նախկին խմբագիրներուն՝ Եր-
ւանդ Քասունիին, Անդրանիկ վարդապետ Կռան-
եանին եւ ի հարկէ այսօրուան խմբագիրին՝ Անդ-
րանիկ Տագէսեանին, Հայկազեան համալսարանի 
ղեկավարութեան եւ հոգաբարձուներու խորհուր-

դին»,- իր խօսքին մէջ ըսաւ Մատենադարանի 
տնօրէնը: 

Ողջոյնի ու գնահատանքի խօսքով հանդէս եկաւ 
նաեւ Հայկազեան համալսարանի նախագահ Վե-
րապատուելի Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան: Իր խօս-
քով՝ յառաջիկայ տարիներուն իրենց հիմնական 
խնդիրն ու նպատակը պէտք է ըլլայ ոչ միայն անց-
եալով պարծենալը, այլեւ հին ու նոր ասպարէզներու 
վրայ կեդրոնանալը: «Հայագիտութիւնը պէտք է 
դիտել որպէս ապագայի գիտութիւն, զարգացող ու 
այլ գիտութիւններու հետ քայլ ընող: Պէտք է ապա-
հովել սփիւռքահայ երիտասարդ ուսումնասիրող-
ներու ներգրաւումը: Մեր Հայկազեանի դասախօս-
ները աչալրջօրէն կը հետեւին Հայկազեանի այն 
շրջանաւարտներուն, որոնք հայագիտական 
աշխատանքի յոյսեր ունին կամ ծրագիրի մէջ են: 
Մենք կը ջանանք հետեւիլ անոնց, ներկայացնել, 
թէ ո՛վ ուր հասած է, որպէսզի օր մըն ալ զիրենք 
ներառենք այս աշխատանքներուն մէջ: Մենք պէտք 
է պահպանենք գիտական մակարդակը եւ շարու-
նակաբար օգտագործել արդի մեթոտներ: Պէտք է 
լաւագոյնս օգտագործել թուային աշխարհի հնարա-
ւորութիւնները, զարգացնել հայագիտական հան-
դէսներու, գիտաշխատողներու եւ հայագիտական 
միւս կեդրոններու միջեւ գործակցութիւնը, ինչը 
միշտ չէ որ գոյութիւն ունի»,- իր խօսքին մէջ 
մանրամասն խօսեցաւ Հայկազեան համալսարանի 
նախագահը: 

Իր խօսքի աւարտին, Հայկազեան համալսա-
րանի նախագահը յիշեցուց, որ Նոյեմբեր 22ին 
Լիբանանի անկախութեան օրն է, ու այդ առիթով  
Մատենադարանին նուիրեց Լիբանանի խորհրդա-

նիշ համարուող ծառի տեսքով 
յուշանուէր, որմէ ետք շնոր-
հանդէսին ներկայ հիւրերը մեծ 
ոգե-ւորութեամբ ձեռք բերին 
հայագիտական հանդէսի 38րդ 
հատորը, որ բաղկացած է մօտ 
800 էջէ: 

Դոկտ. Անդրանիկ  Տագէսեան 

Ներկաներէն Տեսարան Մը

Դոկտ. Վահան Տէր-Ղեւոնդեան

Վերապատուելի Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան

Դոկտ. Սուրէն Դանիէլեան
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Սփիւռքահայ Կեանք
Եգիպտոսի Մէջ ՀՀ Արտակարգ Եւ Լիազօր Դեսպան՝ Դոկտ. Արմէն 
Մելքոնեանի Ողջերթի Երեկոն

Գահիրէի Ազգային Առաջնորդարանի հովանա-
ւորութեամբ կազմակերպուած ՀՀ Արտակարգ եւ 
Լիազօր Դեսպան՝ Դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի ող-
ջերթի երեկոն կայացաւ Նոյեմբեր 16-ին, "Պըլըք-
տանեան" սրահէն ներս։ 

Միջոցառման ներկայ էին՝ Եգիպտոսի Հայոց 
Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Աշոտ Ս. Եպսկ. 
Մնացականեան, ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դես-
պան՝ Դոկտ. Արմէն Մելքոնեան, Արժանապատիւ 
Տէր Յակոբ Քհնյ. Յակոբեան, Գահիրէի Թեմական 
Ժողովի ատենապետ Տիար՝ Նուպար Սիմոնեան, 
Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի ատենապետ՝ Տիար՝ 
Վահէ Բլատեան, ինչպէս նաեւ ազգային իշխա-
նութեան անդամներ, միութիւններու եւ տարբեր 
շրջանակներու վարչութեանց նախագահներ, 
ատենապետներ եւ մամուլի ներկայացուցիչներ։

Ողջերթի երեկոյին բացումը կատարեց Գերշ. 
Տէր Աշոտ Ս. Մնացականեան, որ հարազատօրէն  
անդրադարձաւ Դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի, Գահի-
րէի մէջ  որպէս ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան  
պաշտօնավարութեան շրջանին եւ առանձնապէս 
ընդգծեց այդ երկար տարիներու ընթացքին անոնց 
միջեւ կայացած մտերիմ բարեկամութիւնը։ 

Պէտք է նշել, որ մեծարգոյ Դեսպան՝ Դոկտ. 
Արմէն Մելքոնեան եղած է ՀՀ դեսպանութեան 
հիւպատոս՝  Գահիրէի (1994-1997), Լոս Անճելըսի 
(1998-2000) ապա Հալէպի մէջ (2002-2006)։

2006-2009 տարիներուն ընթացքին Դոկտ. 
Մելքոնեան եղած է ՀՀ Արտաքին Գործերու Նա-

ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԷՐՃԵԱՆ

խարարութեան Միջին Արեւելքի բաժնին ղեկա-
վարը, որմէ ետք, 2009-ին, սկսած է իր պաշտօ-
նավարութիւնը Գահիրէի մէջ որպէս ՀՀ Արտակարգ 
եւ Լիազօր Դեսպան։

Գերշ. Տ. Աշոտ Սրբազան Հայրը բարի ճանա-
պարհ  եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց մեկ-
նող Դեսպանին եւ Գահիրէի Թեմական ու Քաղա-
քական ժողովներու ատենապետներուն հետ, 
գեղեցիկ յուշանուէր մը յանձնեց անոր։ 

Դոկտ. Արմէն Մելքոնեան շնորհակալութիւն 
յայտնեց Գերշ. Սրբազան Հօր,  յարգարժան ատե-
նապետներուն, բոլոր միութիւններուն եւ անոնց  
ղեկավարներուն, որոնք, ինչպէս նշեց մեծարգոյ 

դեսպանը, այս տարիներու ընթացքին իր եւ ՀՀ 
Դեսպանութեան կողքը ըլլալով՝ եղած են նաեւ 
հայրենիքի կողքը։ 

Դեսպանը առանձնապէս յիշատակեց, որ 
Եգիպտոսը իրեն համար սովորական առաքելութիւն 
մը չէ՛ր, այլ՝ 1994-էն սկսած բովանդակալից ճա-
կատագիր մը, որ զգալիօրէն հարստացուցած էր իր 
կենսափորձը որպէս մարդ եւ դիւանագէտ։ 

Ճոխ հիւրասիրութեամբ եւ հաճելի երաժշտու-
թեամբ շարունակուող մտերիմ ողջերթի երեկոյին 
ընթացքին, ներկաները իրենց բարեմաղթանքները 
յայտնեցին մեկնող մեծարգոյ դեսպանին եւ առ ի 
յիշատակ՝  նկարուեցան անոր հետ։ 

Գայիանէ Մածունեան
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´³Ûóª ³ÛëåÇëÇ ý»ï³Û³Ï³Ý ËáõÙµ ã¿ñ 
ï»ëÝáõ³Í...

Ø»ñ áñµ³ÝáóÇÝ »ñÏ³Ã³·áñÍ³ñ³ÝÇÝ í³ñ-
å»ïÁª å³Ûå¿°ï ²ÛÃÇÝÁ ½¿ÛÃáõÝóÇÝ»ñáõÝ 
µ³ñµ³éáí, ²ñ³ÙÇÝ Ñ³ÛñÝ ¿ñ: ºÃ¿ ³ëáÝó 
·ÇñÏÁÝ¹Ë³éÝáõÙÇÝ ï»ë³ñ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û ÁÉ-
É³ÛÇñª ëÇñï¹ ÏÁ ×ÙÉáõ¿ñ. ÑëÏ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á 
Í»ñáõÏ Ñûñ í½ÇÝ ÷³ÃÃáõ³Í... »ñÏáõùÝ ³É Ïáõ 
É³Ý: Ð³ÛñÁ ïÕáõ¯Ýª... §²Û³¯Ù ²Û³¯Ù...¦ Áë»É¿Ý 
½³ï áõñÇß µ³é ÙÁÝ ³É ã¿ñ »ÉÉ»ñ µ»ñÝ¿Ý: ÆëÏ 
ïÕ³Ýª §Ñ³¯Ûñ, Ñ³¯Ûñ¦ª ã¿ñ ÏñÝ³ñ áõñÇß µ³é 
³ñï³ë³Ý»É...£

ø³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë »ïù »ñµª ³ëáÝù ¹³ñÓ»³É 
½ÇÝáõ³Í ¹¿åÇ¯ ¼¿ÛÃáõÝÁ »ï ·ñ³õ»Éáõ ÏÁ 
¹³éÝ³ÛÇÝ... Ë³ñ¹³Ë ³Ý·ÉÇ³óÇÇÝ Ù³ïÝáõ-
Ã»³Ùµ, Ãñù³Ï³Ý ÍáõÕ³ÏÁ ÇÛÝ³Éáí µáÉáñáíÇÝ 
ç³ñ¹áõ»ó³Ý...: ²õ³¯Õ, çáõ°ñÁ ÇÝÏ³õ ½¿ÛÃáõÝ-
óÇÝ»ñáõÝ ÛáÛëÁ:

ÐÇÙ³ ³Û¹ ÑÇÝ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ »°ï Ó·»Éá¯í... 
Ýá°ñ Ýá°ñ ÛáÛë»ñáí ³éÉóáõÝ ÏÁ ÙïÝ»Ýù Ý³¯õÁª 
[»ñÃ³Éáõ] ¹¿åÇ äáÉÇë, áõñ åÇïÇ Ï³½ÙáõÇ Ýáñ 
»ñ³½Ý»ñáõÝ áõ Ë³µÏ³ÝùÝ»ñáõÝ... ÑÇõë»ÉÇù 
Ï»ñå³ëÁ...£ ²Ù¿¯Ý ÇÝã »ñ³½ ¿, Ù³Ý³õ³Ý¹ª 
Ù»½Ç å¿ë ÷áùñ»ñáõë Ñ³Ù³ñ, ½ñÏáõ³Í ³Ù¿Ý 
·áõÃ¿ áõ ËÝ³Ùù¿, ï³ï³ÝáÕ É³ëïáí ÙÁ Íáí 
ÇÝÏ³Í »Ýù ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý Íáí³ÙáÛÝ ÁÉÉ³Éáõ 
íï³Ý·ÇÝ »ÝÃ³Ï³Û£ ´³Ûóª Ï»³ÝùÁ å³Ûù³°ñ 
¿... å¿°ïù ¿ å³Ûù³ñÇÉ Û³õÇï»³Ý...£

úñ Áëï ûñ¿ ³õ»ÉÇ Ï'áõß³Ý³Û Ý³õÁ... ÝáÛÝÇëÏ 
ÅáÕáíáõñ¹Á Ûáõë³Ñ³ïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»Éáõ ³ëïÇ-
×³Ý, ù³ÝÇ áñ ï³ñ³Íáõ³Í Éáõñ»ñáõÝ Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ, ³ÛÉ»õë í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë ¹³¹ñ³Í ¿ 
»ñÃ»õ»ÏÁ ¹¿åÇ äáÉÇë...: ´³Ûó ³Ù¿Ýùë ³É Ñ³ë-
ï³ï³Ï³Ù ÏÁ ëå³ë»Ýù ³Û¹ »ñ³Ý»ÉÇ å³ÑáõÝ, 
áñÁª Ù»½Ç áõñ³ËáõÃ»³Ý »õ Ññ×áõ³ÝùÇ ¹áõé 
åÇïÇ µ³Ý³Û...: àõ ³Ñ³¯, ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ 
Ýß³Ý³õáñ ³ÝÓ ÙÁ, Çñ ßáõñçÇÝÝ»ñáõÝ Û³Ûï³-
ñ³ñ»óª ...ÑÇåÝáÃÇ½Ùáí Éáõë³µ³Ý»É »õ ëïáõ-
·»É ·³ÕïÝÇùÁ: ²Ý »ûÃÁ ï³ñ»Ï³Ý Ù³ÝÏ³ïÇ 
³ÕçÇÏ ÙÁ ùÝ³óÝ»Éáí ... ÉáõÍ»°ó Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ 
Ï»Ýë³Ï³Ý »ÕáÕ ·³ÕïÝÇùÁ£ Àëï Ç°ñ Û³Ûï³-
ñ³ñáõÃ»³Ý, Ù»ñ Ñá°Ý Å³Ù³ÝÙ³Ý ï³ëÝ»õí»ó»-
ñáñ¹ ûñÁ Ý³°õÁ åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ñ ³é³õûï 
Ï³ÝáõË, »õ ³Ûë µ³½ÙáõÃÇõÝÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ 
É»óÝ»Éáí... Ýá°ÛÝ ÇñÇÏáõÝÝ ÇëÏ ×³Ù÷³Û åÇïÇ 
»ÉÉ¿ñ...£

ÆëÏ³å¿ë 16ñ¹ ûñÁ Ý³õÁ Ñ³ë³õ. ÑëÏ³Û Ý³õ 
ÙÁ, »ñ»ù ÍËÝ»ÉáÛ½áí: ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÑÇõ³Ý-
¹³Ýáó-Ý³°õ ÙÁÝ ¿ »Õ»ñ, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý, ½áñ 
ýñ³Ýë³óÇÝ»ñÁ ·»ñÇ ³éÝ»Éáí, ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ 
÷áË³¹ñáõÃ»³Ý Û³ïÏ³óáõó³Í »Ý: ²Ûë µ³½-
Ù³Ñ³½³ñ ÅáÕáíáõñ¹Á 28 ê»åï»Ùµ»ñ 1919ÇÝ 
Ñ³åßï³å É»óáõ»ó³õ Ý³õÁ. áÙ³Ýù ÝáÛÝÇëÏ 
áïùÇ íñ³Û ÙÝ³Éáõ å³ïñ³õáñ [»Õ³Ý]: ÆñÇ-
ÏáõÝÁ, »ññáñ¹ ëáõÉáóÇÝ Ý³õÁ ×³Ù÷³Û »É³õ: 
´³Ûó µáÉáñÇ°ë áõñ³Ë ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ:

Ü³Ëù³Ý ß³ñáõÝ³Ï»Éë, ×³Ù÷áñ¹áõÃ»³Ý 
Ù³ëÇÝ, Ï'áõ½»Ù ³Û¹ Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç 16ûñ»³Û 
Ï»³ÝùÁ å³ïÙ»°É£

Ø»Ýù Ù»ñ ä³ÛÍ³é Ù³ÛñÇÏÇÝ »õ Çñ »ñÏáõ 
³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ù¿Ï íñ³ÝÇ ï³Ï ÏÁ 
å³éÏ¿ÇÝù, áõÝ»Ý³Éáí Ù¿Ï å³Ã³ÝÇ³: Ø»ñ 
å³ñïÇ½å³Ý ¶¿áñ· ³Õµ³ñÁ Ù»ñ ùáíÇ íñ³ÝÁ 
ÏÁ µÝ³Ï¿ñ...: Ê»Õ×Á ÍËáÕ ¿ñ... µ³¯Ûó ¹ñ³Ù 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Þ³ñ. 30

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ãáõÝ¿ñ ÍË³Ëáï ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó »ë 
³Ýáñ å¿ïù »Õ³Í ÏÁ í×³ñ¿Ç ëÇñáíª »õ Ù³ñ¹Ý 
³É ÙÇßï »ñ³Ëï³å³ñïª ÙÇßï Ù»½Ç ËÝ³Ùù 
ÏÁ ï³Ý¿ñ: ÜáÛÝå¿ë ä³ÛÍ³é Ù³ÛñÇÏÁ Ù»½Ç 
ËÝ³Ùù ÏÁ ï³Ý¿ñ£ Ø»Ýù áõñ³Ë ½áõ³ñÃ, ³Ù¿Ý 
ûñ Íáí Ï'ÇçÝ¿ÇÝù£

úñ ÙÁÝ ³É É³ÏáïÇÝ Ù¿ÏÁ ÇÝÍÇ Ññ³Ùóáõóª 
³Ã³Ù³Ãáõ½ Áëáõ³Í åïáõÕÇÝ Ù³ëÇÝ ... ºë 
³Û¹ åïáõÕÇÝ ³Ý·Çï³ÏÇóª Ù¿Ï ³Ý·³Ù¿Ý 
µ»ñ³Ýë ï³Ý»Éáí Ë³ÍÝ»Éë ·Çï»Ù...: ²ÝÇñ³õÁ 
... ëÏë³õ ù³Ñù³Ñ ËÝ¹³É...: ´³Ûó »Ïáõñ ÇÙ 
íÇ×³Ïë ï»°ë. µ»ñ³Ýë áõ ÏáÏáñ¹ë áõé»ó³Ý... 
ï³Ýçáõ»ó³Û »ñ»ù ûñ»ñ...:

...ì»ñç³å¿ë ÁëÇÝ Ã¿ å¿ïù ¿ å³ïñ³ëï-
õÇÝù. ÄáÕáíáõñ¹Á ëÏë³õ å³ïñ³ëïáõÇÉ »õ 
Ù»Ýù ³Éª Ù»ñ Ï³ñ·ÇÝ å³ïñ³ëïáõ»ó³Ýù£ 
´³Ûó ÍáíÁ ÉáÕ³Éáõ ·³óÇ »õ ³Ñé»ÉÇûñ¿Ý 
ÑÇõ³Ý¹³ó³Û. »ñ»ù ûñ Ïñ³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç ³Ûñ»ó³Û, 
µ³Ûó ßÝáñÑÇõ ç³Ýù»ñáõÝ ¶¿áñ· ³Õµûñ, áñ 
Ù³ÍáõÝ »õ Ï³ÃÁ ³Ýå³Ï³ë Áñ³õ, ãáññáñ¹ 
ûñÁ, µáÉáñáíÇÝ ³éáÕç³ó³Í áïùÇ »É³Û ÷³¯éù 
²ëïáõÍáÛ, É³õ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ£

Ø»ñ ÙÇõë ÏáÕÙÇ íñ³ÝÁ Ï'³åñ¿ÇÝ ³ñ³µÝ»-
ñáõÝ »õ ùÇõñï»ñáõÝ ùáí¿Ý µ»ñáõ³Í ï³ñ»ó 
³ÕçÇÏÝ»ñ »õ ÏÇÝ»ñ... áñáÝù ³Ý»ñ»ëáõÃ»³Ùµ 
Ïáõ ·³ÛÇÝ »õ ÏÁ ãáù¿ÇÝ Ù»ñ áõï»ÉÇùÝ»ñáõÝ 
íñ³Ý, ÏÁ É³÷¿ÇÝ ³Ù¿°Ý ÇÝã »õ Ù»½ ³ÝûÃÇ ÏÁ 
Ó·¿ÇÝ: ... ä³ÛÍ³é Ù³ÛñÇÏÁ Ù»½Ç å³ïáõÇñ»ó 
áñ íñ³Ý¿Ý ¹áõñë, Ñ»éáõÝ ×³ß»Ýù: ²Û¹å¿ëáí 
³½³ï»óÇÝù Ù»ñ ûÓÇùÇÝ»ñÁ ³Û¹ ³Ýå³ïÏ³ñ 
³Ý»ñ»ëÝ»ñ¿Ý...£

àõñ»ÙÝ, 1919 ê»åï»Ùµ»ñ 27ÇÝ Ý³õ Ýëï»-
Éáí ×³Ù÷³Û »É³Ýù ¹¿åÇ¯... äáÉÇë... ¹¿åÇ¯... 
³å³·³ÛÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ Ù»ñ »ñ³½Ç¯Ý... Ù»ñ 
»ïÇÝ Ó·»Éáí ÉáÛë»ñáõ Ù¿ç áÕáÕáõ³Í ä¿ÛñáõÃÝ 
áõ ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ·»Õ³ï»ëÇÉ É»éÝ»ñÁ£

Ü³õÁ Çñ »ññáñ¹ ëáõÉáóÝ ³ñÓ³Ï»ó »õ Ù»Ýù 
³ÛÉ»õë ³Û¹ ³Ýë³ÑÙ³Ý çáõñÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý 
»ÝÃ³Ï³Û, Ù»ñ ó³Ù³ùÁ Ï³Ù ÏÕ½ÇÝ Ï³½ÙáÕ 
Ý³õáõÝ ³å³õÇÝ³Í ÏÁ Ïïñ»Ýù áõ ÏÁ ×»Õù»Ýù 
... ³Û¹ ³ÝÑáõ¯Ý ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÁ çáõñÇÝ, áñáõÝ 
ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ Ïáõ ï³Ý...£ ä³ñï³ëáõÝ 
áõ Ûá·Ý³¯Í ûñáõ³Ý »ñÃ»õ»Ï¿Ý, Ù»½Ç ßÝáñÑáõ³Í 
ù³ÝÇ ÙÁ ÓÇÃ³åïáõÕÝ áõ Ñ³°óÁ Ï'ÁÝÃñ»Ýù, 
Û»ïáÛ ùáÛñ-»Õµ³Ûñ, Ù»½Ç ßÝáñÑáõ³Í ÃÇ½ ÙÁ 
·»ïÝÇÝ íñ³Û ÏÁ å³éÏÇÝù áõ ÏÁ ùÝ³Ý³Ýù 
Ë³Õ³Õûñ¿Ý£ ÌáíÁ Ù»½ Ï'ûñûñ¿... »õ Ù»Ýù, Ýáñ 
ï»ëÝ»ÉÇù »õ Ñ³ëÝ»ÉÇù äáÉëáÛ Ù³ëÇÝ Ï'»ñ³-
½»Ýù...

Ø»ñ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝÁ ÏÁ ï»õ¿ 11 (ï³ëÝ »õ 
Ù¿Ï) ûñ»ñ:

´³õ³Ï³Ý Ûá·Ý»óáõóÇã »õ ¹Åáõ³ñÇÝ å³Ñ»ñ 
³ÝóÁÝ»É¿ Û»ïáÛ, ù³ÝÇ áñ ... Ý³õÁ Çñ íñ³Ý 
¹³ñë³Í ¿ñ ï³ëÝ»õÙ¿Ï Ñ³½³ñ Ñá·Ç »õ ³ÝáÝó 
·áÛù»ñÁ... áñáíª ã³÷³½³Ýó Í³ÝñáõÃ»³Ùµ 
Ë×áÕáõ³Í ¿ñ...[³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý áñ] ³É»ÏáÍáõ-
Ã»³Ý å³ÑáõÝ Ã¿»õ ³Ûë Ù»¯Í ÑëÏ³Û Ý³õÁ ß³ï 
ã¿ñ ³½¹áõ»ñ, µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë, ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ 
Ù»¯Í Ù³ëÁ áïùÇ íñ³Û Ï»Ý³Éáõ ëïÇåáõ³Í 
ÁÉÉ³ÉáõÝ, Û³×³°Ë ·»ïÇÝÝ»ñÁ ÏÁ ·Éáñ¿ñ, 
³É»ÏáÍáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ...£

ÐáÏï»Ùµ»ñ 7ÇÝ Ï¿ëûñáõ³Ý Ùûï ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù 
î³ñï³Ý¿ÉÇ µ»ñ³ÝÁ: ¼³ñÙ³Ýùáíª µ³½Ù³ÃÇõ 
ÁÝÏÕÙ³Í Ý³õ»ñáõ, Ï³ÛÙ»ñáõ óÇó ³Ýï³é ÏÁ 
¹Çï»Ýù: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, å³ï»ñ³½ÙÇÝ ·áñ-
Í³°Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³õ»ñÝ»ñáõÝ Çñ³Ï³°Ý ³ñÅ¿-

ùÁ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý 
ÏáñáõëïÝ»ñáõÝ ³Ñ³·ÝáõÃÇõÝÝ áõ ³õ»ñÁ, ½áñ 
Ù³ñ¹ÇÏ, Ñ»éáõ¿Ý Ñ»éáõ åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³ÛÇÝ 
·Ý³Ñ³ï»¯É... ³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë ³Ï³Ý³ï»°ëÁ 
³Û¹ Ù»¯Í ã³ñÇùÇÝ£ ²Û¹ Ý³õ»ñáõÝ Ñ»ï ù³ÝÇ± 
ù³ÝÇ± Ñ³½³ñ Ñá·ÇÝ»ñ, µáÉáñÝ ³É »ñÇï³ë³ñ¹ª 
Íáí³Ùá¯ÛÝ, Ïáñëáõ³¯Í »Ý ³°Û¹ Ïñ³ÏÇÝ »õ 
çáõñÇÝ ·áõå³ñÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ, áõñ ÙÇ³ÛÝ Çß-
Ë³Í ¿... í³ÛñÏ»³Ý ³é³ç ½Çñ³ñ ÷áÕáï»Éáõ, 
áãÝã³óÝ»Éáõ Ùï³ë»õ»éáõÙÁ...£

ÎÁ ÙïÝ»Ýù Ý»Õáõó¿Ý Ý»ñë. ³ç áõ Ó³Ë 
ÑÇ³Ý³ÉÇ Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ¿Ý ¹ÇõÃáõ³Í, ÏÁ 
Ñ³ëÝÇÝù Ø³ñÙ³ñ³, ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ýù »ñµ 
ÙÃÝó³Í ¿, ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù äáÉÇë, Ð³Ûï³ñ 
ö³ß³ÛÇÝ ¹ÇÙ³ó ÏÁ Ë³ñëË»Ýù »õ ³Ñ³ Ù»½ ÏÁ 
¹ÇÙ³õáñ»Ý äáÉëáÛ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÝ 
áõ ¼³õ¿Ý å³ïñÇ³ñùÁ ßá·»Ù³ÏáÛÏÝ»ñáõ Ù¿ç 
É»óáõ³Í£ ²Ù¿Ý³ëáõñµ å³ïñÇ³ñùÁ, ËÝ³Ù³-
Ï³ÉáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïÝ áõ »ñ»õ»ÉÇ Ù»Í³-
Ù»ÍÝ»ñ Ù»½Ç µ³ñÇ·³Éáõëï ÏÁ Ù³ÕÃ»Ý »õ 
³å³ [Ï'³é³çÝáñ¹»Ý] Ð³Ûï³ñ ö³ß³ÛÇ »ñÏ³-
ÃáõÕÇÇ Ï³Û³ñ³ÝÇÝ Ùûï å³ïñ³ëïáõ³Í 
·³ÕÃ³Ï³Û³ÝÁ, ÑëÏ³Û ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý íñ³Ûª 
µ³½Ù³ÃÇõ íñ³ÝÝ»ñáí£

Ø»Ýù »õë ÙÇõëÝ»ñáõÝ å¿ë å³ïëå³ñáõ»-
ó³Ýù, Çç»õ³Ý»Éáí Ù»½Ç Û³ïÏ³óáõ³Í íñ³Ý-
Ý»ñáõÝ ï³Ï...£ ¶Çß»ñÁ ³ÝóáõóÇÝù... µ³õ³Ï³¯Ý 
³ÕÙÏ³ÉÇó íÇ×³Ïáí ÙÁ. ß³ï»ñ Ïáõ ·³Ý ... 
Ñ³ñóáõ÷áñÓ Ï'ÁÝ»Ý Ã¿ª ³½·³Ï³Ý ÙÁ, Ñ³Û-
ñ»Ý³ÏÇó ÙÁ Ï³Ù ëñï³Ñ³ïáñ ÙÁ áõÝÇ±Ý... 
Ýáñ»ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ àõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ Ù»ÏÝÇ¯Ý, 
ßáõïáí Ï'áõ½»Ý Ù»ÏÝÇ¯É Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÝ»ñáõÝ 
ÙÇ³ó³Í, ³é³°Ýó ¹áÛ½Ý í³ÛñÏ»³Ý ÙÁ ÇëÏ 
ÏáñëÝóÝ»Éáõ ³Ûë ÃáÑáõµáÑÇÝ Ù¿¯ç...:

Î'áÕçáõÝ»Ýù ³éïáõ³Ý ³ñß³ÉáÛëÁ »õ Íáí»-
½»ñù¿Ý ÏÁ ¹Çï»Ýù ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ã³·áõÑÇÝ 
Áëáõ³Í äáÉÇëÁ... áñ Ë»Éù¿-Ùïù¿ ¹áõ¯ñë µ³Ý 
ÙÁ áõÝÇ ßÉ³óÝáÕ áõ ³éÇÝùÝáÕ£ ÌáíáõÝ íñ³Û 
Ñ³½³ñ³õáñ Ý³õ»ñáõÝ, ³é³·³ëï³Ý³õ»ñáõÝ, 
Ù³ÏáÛÏÝ»ñáõÝ ëáõñ³ÉÁ... ³Ý¹ÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
ß¿Ýù»ñáõ, ù³ñ³÷Ý»ñáõ, Ù½ÏÇÃÝ»ñáõ, å³É³ï-
Ý»ñáõ, ï³×³ñÝ»ñáõ »õ ³ÛÉ³½³¯Ý Ù»Í Ñ³ëï³-
ïáõÃ»³Ýó [Û»ÝùÇÝ íñ³Û] ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ùßï³-
Ï³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓÁ£ Ðáë Ï»³ÝùÁ ï³ñµ»ñ 
ÇÙ³ëïáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û Ù»ñ ³éç»õ. Ù»Ýùª 
Ë»Õ×»ñë, »Ï³Í »Ýù Ù»ñ µ³ÅÇÝÁ ëï³Ý³Éáõ 
Ñáëª É³°õ Ï³Ù ·¿°ß£...
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã

Պար
Սառոյցի արքաները. «Ախթամար»

•25/11/2018 19:00
•Կարէն Դեմիրճեանի անուան 

մարզահամերգային համալիր
•Լենինկրատեան 1,  Հեռ. (+374 11) 

755 502
•4000 – 30000 դրամ
Ներկայացում սառոյցի վրայ
Եւկենի Բլուշչենքոյի «Սառոյցի 

արքաները» նոր ծրագիրի համաշ-
խարհային առաջին ներկայացումը, 
որուն մաս պիտի կազմէ սիրոյ մա-
սին «Ախթամար» առասպելի իւրօրի-
նակ ներկայացումը սառոյցի վրայ:

Ներկայացում
Հիւսիսային պողոտայի բանտարկ-

եալը

•20/11/2018 19:30, 21/11/2018 
19:30

•Կ. Ս. Սթանիսլավսքիի անուան 
ռուսական դրամատիկական թատ-
րոն

•Աբովեան 7, Հեռ.՝ (+374 10) 583 
962, 569 199

•3000 - 5000 դրամ
Առաջին ներկայացում
Ողբերգական ու կատակերգական 

դրամատիկական ներկայացում ըստ 
Նիլ Սայմոնի

Ներկայացում՝ 2 գործողութեամբ, 
16+

Դերեր՝ Մկրտիչ Արզումանեան, 
Սաթենիկ Հախնազարեան, Բեմադ-
րութիւնը՝ Արման Նշանեանի,

Նկարիչ՝ Արեւ Պետրոսեան, Ար-
տադրիչ՝ Արման Միտոյեան

«Պատրանքներ»

•23/11/2018 19:30
•Յովհ. Թումանեանի անուան Երե-

ւանի պետական տիկնիկային թատ-
րոն

•Սայաթ-Նովա 4, Հեռ.՝ (+374 10) 
520 254, (+374 10) 563 243

•2000 դրամ
Ներկայացում մեծահասակներու 

համար:

Ուիննի Փուհ արջուկը

•24/11/2018 12:00, 14:00, 16:00 
25/11/2018 12:00, 14:00, 16:00

•Յովհ. Թումանեանի անուան Երե-
ւանի պետական տիկնիկային թատ-
րոն

•Սայաթ-Նովա 4, Հեռ.՝ (+374 10) 
520 254, (+374 10) 563 243

•800 - 1400 դրամ
Առաջին ներկայացում «Ուիննի 

Փուհ արջուկը»

Համերգ 
China Moses Concert - Ararat Jazz 

Night

•19/11/2018 20:00
•Dvin Music Hall

•40 Պարոնեան, Հեռ.  (+37440) 
443 300

•8000 դրամ
ARARAD հայկական քոնեակները, 

Հայկական ճազ միութիւնը եւ Mezzo 
Productionը կը ներկայացնեն «ARARAD 
Jazz Night»ը: Ան համերգային նոր 
ձեւաչափ է, որուն ընթացքին Դուք 
կրնաք վայելել յայտնի ճազային 
երգչուհի Չայնա Մոսեսի անկրկնելի 
ձայնը` Հայաստանի պետական ճազ 
նուագախումբի նուագակցութեամբ, 
իսկ երեկոյի մեղեդայնութեան իւրա-
յատուկ համ եւ բոյր կը հաղորդեն 
ARARAD քոնեակներն ու անոնց 
հիմքով պատրաստուած խմիչքա-
խառնուրդը:

Մենահամերգ ՆԱՄի մէջ. Լուսինէ 
Աթայեան

•20/11/2018 19:00
•«Նարեկացի» արուեստի միու-

թիւն
•Վարդանանց փող. 16/1
Հեռ.՝ +(374 10) 58-01-05
•Մուտքը ազատ է
Նոյեմբեր 20ին՝ ժամը 19:00ին, 

«Նարեկացի» արուեստի միութեան 
մէջ տեղի կ'ունենայ քանոնահարուհի 
Լուսինէ Աթայեանի մենահամերգը, 
որ կը կրէ «Նոր ծաղիկ» խորագիրը:

Armenian Jazz 80 Anniversary

•20/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգա-

սըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46
Հեռ.՝ (+374 10) 545 742
•2000 - 10000 դրամ
ArmJazz80 Anniversary
20 Նոյեմբեր 19:30
Ա. Խաչատրեանի անուան համեր-

գասրահ, Օլեկ Լունտսթրեմի անուան 
ճազ նուագախումբ, Գեղ. ղեեկավար՝ 
Պորիս Ֆրումքին, Յատուկ հիւր՝ 
Մարի Քառնէ,  Հայաստանի պետա-
կան ճազ նուագախումբ, Գեղ. ղեկա-

վար՝ Արմէն Հիւսնունց, Յատուկ 
հիւրեր՝ Լեւոն Մալխասեան, Վահագն 
Հայրապետեան

Լեւոն Սարգսեան եւ YellowStonesը 

Mezzoի մէջ
•24/11/2018 21:00
•Մեցցօ ակումբ
•Իսահակեան 28,  Հեռ.՝ +374 98 

20 62 06, +374 10 52 42 11
•2000 դրամ
Պլուզ, փոփ, ռոքնռոլլ եւ բարձր 

տրամադրութիւն մէկ վայրի մէջ։ Լե-
ւոն Սարգսեանը եւ YellowStonesը 
կ'ապահովեն այս ամէնը Mezzo 
ակումբին մէջ:

Ցուցահանդէս
Գողացուած «Վռուպելի» վերադարձը

•20/11/2018 10:30
•Ռուսական արուեստի թանգա-

րան
•Իսահակեան փող., 38, +(374 

10) 560 872, 560 331
•1000 դրամ
Ռուսական արուեստի թանգա-

րանը 2018ի Մարտ 20էն կը ցուցադրէ 
Մ.Վռուպելի «Դեւը եւ հրեշտակը 
Թամարի հոգիին հետ» նկարը, որ 
պիտի տեւէ մինչեւ Նոյեմբեր 20: 

Անիկա 1995ին գողցուած է, 
2017ին յայտնաբերուած եւ վերադար-
ձըւած է թանգարանին:

Ցուցադրութիւնը կը ներկայացնէ 
«Դեւը եւ հրեշտակը Թամարի հո-
գիին հետ» նկարի ստեղծման պատ-
մութիւնը եւ մեր օրերու անոր «ոդի-
սականը»: 

Ցուցահանդէսին օգտագործուած 
են ձեւաւորման յատուկ լուծումներ եւ 
տեղեկատուական արդիական արհես-
տագիտութիւններու հնարաւորութիւններ 
(AR-յաւելուած իրականութիւն արհես-
տագիտութիւն), որոնք դիտողը կը 
տեղափոխեն Վռուպելեան «Տեմոնիա-
նայի» մոգական աշխարհը: 
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ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
Ընկեր Հրայր Հովիւեանի մահուան տխուր առիթով հաս-

տատուած Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջ. Վարժարանի ՀՐԱՅՐ 
ՀՈՎԻՒԵԱՆ  Կրթանպաստի Ֆոնտին փոխան ծաղկեպսակի շա-
րունակուեցան կատարուիլ հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

Ընկ. Էտի եւ Տիկ. Տորին Կոստանեան      300,000 լ.ո.
Ընկ. Սարգիս եւ Տիկ. Կրէյս Սերայտարեան     300,000 լ.ո.
Տիար Միսաք եւ Տիկ. Մարօ Ներսէսեան     200,000 լ.ո.
Դոկտ. Անդրանիկ եւ Տիկ. Ալինա Տագէսեան     100,000 լ.ո.
Ընկ. Գրիգոր եւ ընկ.հի Նորա Մկըրեան      50,000 լ.ո. 
Ընկ. Տիգրան եւ ընկ.հի Ռոզէթ Մահսերեճեան    50,000 լ.ո.
ՌԱԿ Շուշան Վարդենի ակումբի Վարչութիւն      50,000 լ.ո.

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
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Ø²Ð²¼¸
Տիկին Մարալ Հովիւեան եւ դստերք՝ 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, եղ-
բօր, զարմիկին եւ հարազատին

ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆի
(Ծնեալ՝ Պէյրութ 1955ին)

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

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

Սիւննի Երեսփոխաններու Ներկայացուցչութեան Հարցը 
Բացայայտօրէն Ծրագրուած Է. Ժաաժաա

 Նոր կառավարութեան մէջ Մուսթաքպալ շարժումէն անկախ խումբ մը սիւննի 
երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան խնդիրը բացայայտօրէն ծրագրուած է: 
Այս մասին, ինչպէս կը փոխանցէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը, 
Կիրակի դիտել տուաւ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր 
Ժաաժաա:

«Հարցը այն է, թէ ինչո՞ւ չմասնակցեցան խորհրդարանական խորհրդակ-
ցութիւններուն իբրեւ մէկ պլոք: Այս հարցի յստակ պատասխանը այն է, որ Մարտ 
8ի սիւննի երեսփոխաններուն համար պլոք չկայ: Անոնք ի մի բերուած էին վերջին մի 
քանի ամսուան ընթացքին՝ ճիշդ ժամանակին գործելու համար»,- ըսաւ Ժաաժաա: 

Ոչ Եւս Է Տոքթ. Գէորգ Քեշիշեան
ՌԱԿ Կեդրոնական 

Վարչութիւնը սրտի խոր 
կսկիծով կը գուժէ իր 
պատուոյ անդամ`

ՏՈՔԹ. ԳԷՈՐԳ ՔԵՇԻՇԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ 16 Նոյեմ-

բերին Լոս Անճելըսի մէջ:


