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زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ելեկտրականութեան Մատակարարումը
Կը Յետադիմէ. Ելեկտրատար Նաւը Կը
Դադրի Գործելէ

Ելեկտրականութեան մատակարարումը Քեսրուան,
Մեթն եւ Ժպէյլ շրջաններուն պիտի յետադիմէ,
ինչու որ «Քարատենիզ» թրքական ընկերութեան

կողմէ գործող ելեկտրատար նաւը Ուրբաթ երեկոյեան պիտի դադրեցնէ իր աշխատանքները: Այս
մասին յայտարարութեամբ հաղորդեց Electricity Du
Libanը:

Ինչպէս կը հաղորդուի, ելեկտրատար նաւը
զգալիօրէն յաւելեալ ելեկտրականութիւն մատակարարած է վերոյիշեալ երեք շրջաններուն:

¾ç 08

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թրքական Ոստիկանութիւնը Խաշոքժիի Մարմնի Բեկորները Կը Փնտռէ
Իսթամպուլի Յարակից Անտառին Մէջ

Թրքական ոստիկանութիւնը Իսթամպուլի մէջ
Սէուտական Արաբիոյ հիւպատոսութիւն մուտք
գործելէ ետք անհետացած սէուտացի լրագրող
Ժամալ Խաշոքժիի մարմնի բեկորները կը փնտռէ
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Նոր Կառավարութեան Կազմաւորումը Մօտալուտ Է,
Կը Մնան Փոքր Խոչընդոտներ

Լիբանանի Նախագահ Միշէլ Աուն եւ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի վերջին ուղղումները կը կատարեն նոր նախարարաց
խորհուրդի պաշտօնէութեան նշանակման կապակցութեամբ՝ յոյս յայտնելով, որ շաբաթավերջին կը
յայտարարուի նոր կառավարութիւնը որոշ խոչընդոտներ հանգուցալուծելէ ետք: Այս մասին լրագրողներու հետ մտերմիկ զրոյցի մը պահուն Հարիրի
լաւատեսութիւն յայտնած է:

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447

Իսթամպուլի յարակից անտառին մէջ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
Թուրք քննիչները Սէուտական Արաբիոյ հիւպատոսութեան մէջ իրականացուցած խուզարկութեան ժամանակ ձեռք բերած են տարբեր նմոյշներ,
որոնցմով կը ստուգեն Հաշքաճիի ԴՆԹ հետքերու
առկայութիւնը:
Ոստիկանութեան վարկածի համաձայն՝ հաւանական է, որ լրագրողի մարմնի մասունքները
թաքցուած ըլլան Իսթամպուլի յարակից անտառին
մէջ:
Մէկ այլ վարկածի համաձայն ալ հաւանական է,
որ լրագրողի մարմնի մասունքները թաքցուած են
Եալովա քաղաքի մօտակայքը:

Նիկոլ Փաշինեան
Աշխատանքային Այցով Այսօր
Կը Ժամանէ Լիբանան

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը Հոկտեմբեր 20ին աշխատանքային երկօրեայ այցով կը ժամանէ Լիբանան:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ այցի ծիրէն ներս Նիկոլ
Փաշինեան հանդիպումներ կ'ունենայ Լիբանանի
բարձրագոյն ղեկավարութեան՝ նախագահ Միշէլ
Աունի, վարչապետ Սաատ Հարիրիի, խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըըրիի հետ։
Նախատեսուած են նաեւ Նիկոլ Փաշինեանի
հանդիպումները Հայ քաղաքական կուսակցութիւններու, Լիբանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսի հետ, ինչպէս նաեւ այցելութիւն
Պէյրութի հայկական հոգեւոր-մշակութային կեդրոններ, կրթական հաստատութիւններ:

ՀՀ Նախագահն Ու Հայկ Մարութեանը
Միտքեր Փոխանակած Են Երեւանի
Զարգացման Հեռանկարներուն
Վերաբերեալ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան երէկ ընդունած է Երեւանի
քաղաքապետ Հայկ Մարութեանը: Ինչպէս կը
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ նախագահը
անգամ մը եւս շնորհաւորած է նորընտիր քաղաքապետը, մաղթած է արդիւնաւէտ աշխատանք՝ ի
շահ մայրաքաղաքի զարգացման եւ անոր
բնակիչներու բարեկեցութեան:
Նախագահն ու քաղաքապետը միտքեր փոխանակած են մայրաքաղաքի զարգացման հեռանըկարներուն, ընթացիկ ու ապագայ ծրագիրներու
շուրջ:
Հայկ
Մարութեանը
նախագահին
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսոութեան Ազգային Կեդրոնական ¾ç 01
ՀՀ Նախագահն Ու Հայկ Մարութեանը
Վարչութեան Քաղաքական Ժողով
Միտքեր Փոխանակած Են Երեւանի
Զարգացման Հեռանկարներուն
Վերաբերեալ

Ուրբաթ, 19 Հոկտեմբեր 2018-ին, Անթիլիասի
Մայրավանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին նախագահութեամբ, գումարուեցաւ Ազգային
Կեդրոնական Վարչութեան Քաղաքական Ժողովի
լիակատար նիստը։
Ժողովի ընթացքին յաջորդաբար լայն քննարկումի նիւթ դարձան Կաթողիկոսարանի կալուածներու ու շինարարութեան առնչուած աշխատանքներ ու ծրագիրներ, շահարկման ու տնտեսական
հարցեր, թեմերու վերակազմակերպումի գործընթացքին հետ աղերս ունեցող աշխատանքներ,
յարաբերութիւն ու գործակցութիւն Հայաստանի ու
Արցախի հետ, Կաթողիկոսարանի հովանաւորութիւնը վայելող ընկերային ու մարդասիրական
հաստատութիւններու հետ կապ ունեցող աշխատանքներ (Ազգային Բուժարան, Թռչնոց Բոյն,
Ազգային Ծերանոց), Ֆանարի ժողովրդային տուներու հետ կապուած հարցեր եւ ընդհանրապէս
թեմերուն կողմէ ներկայացուած առաջարկներ կամ
մտահոգութիւններ։
Քաղաքական Ժողովը Կրօնական Ժողովին
նման կը բաղկանայ 17 աշխարհականներէ։ Անոր
ատենապետներն են Ստեփան Տէր Պետրոսեան եւ
Գրիգոր Մահսերեճեան, իսկ ատենադպիրն է Սեդա
Խտըշեան եւ Վահէ Եագուպեան։
Նոյն օրը երեկոյեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
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Յակոբ Կարապենց

Կաթողիկոսութեան Սահմանադրութեան համաձայն, տեղի ունեցաւ Խառն Ժողով։
Սոյն հանդիպման ընթացքին լայնօրէն քննարկուցան Անթիլիաս-Էջմիածին եւ Անթիլիասի-Հայաստան-Արցախ
գործակցութեան
առնչուած
հարցեր, թեմական կանոնագրութիւններ, Սիսի
Կաթողիկոսարանի դատ, Նոր Կիլիկիա գիւղի ծրագիր Արցախի մէջ եւ Սուրիոյ հայութեան վերականգնում։
Վերոյիշեալ մարզերու կամ հարցերու գծով
ժողովականներուն տրուեցան անհրաժեշտ բացատրութիւններ եւ առնուեցան յառաջիկայ աշխատանքներուն գծով որոշումներ։
Վեհափառ Հայրապետը եզրակացնելով ամբողջ
օրուան ընթացքին տեղի ունեցած ժողովական
աշխատանքները՝ շեշտեց մեր եկեղեցւոյ կեանքէն
ներս ժողովական կառոյցներու ճամբով մեր
ժողովուրդի մասնակցութեան առաւել զարկ տալու
հրամայականը, յատկապէս թեմական մակարդակի
վրայ։ Նորին Սրբութիւնը նաեւ իր գոհունակութիւնը
յայտնեց, որ մեր Ս. Աթոռը միշտ կը մնայ թափանցիկ
իր գործունէութեան մէջ եւ համառատու՝ իր ժողովուրդին։ Ան նաեւ շեշտեց մեր եկեղեցւոյ նուիրապետական աթոռներուն հետ մեր գործակցութիւնը
աւելի ամրապնդելու, ինչպէս նաեւ Հայաստանի ու
Արցախի հզօրացման նպաստող աշխատանքները
աւելի ծաւալելու անհրաժեշտութիւնը։
Յակոբ Կարապենց (9 Օգոստոս 1925, Թաւրիզ
– 20 Հոկտեմբեր 1994, Պոսթըն), հայ արձակագիր։
Ծնած է Թաւրիզ։ Երկրորդական ուսումը
ստացած է Թեհրանի մէջ, իսկ բարձրագոյն ուսումը՝
Միացեալ Նահանգներ (Քոլումսլիա համալսարան,
լրագրութիւն եւ հոգեբանութիւն): Գործած է լրագրական ճիւղի մէջ (ձայնասփիւռ): Ըստ անոր կենսագիրին՝ յաճախած է ռուսական մանկապարտէզ,
տարրական կրթութիւնը եղած է ֆրանսական ու
հայկական՝ Սէն Վենսան Տը Բոլ, ապա հայկական
Հայկազեան–Թամարեան, միջնակարգը՝ պարսկական ու ֆրանսական, Սէն Լուի ճեմարան, իսկ
բարձրագոյն եւ մասնագիտական պատրաստութիւնը՝ Քանսաս Սիթիի (Միզուրի) եւ «Գոլոմպիա»
համալսարաններուն մէջ (Նիւ Եորք):
Գրական վաստակ
Պատանի տարիքէն սկսած է գրական փորձերը.
տոգորուած էր իր ծննդավայրի ազգային եւ գա-

տեղեկութիւններ ներկայացուցած է Երեւանի
2800ամեակի տօնակատարութիւններուն մասին:
Հանդիպումէն ետք նախագահն ու քաղաքապետը այցելած են «Երեւան, իմ սէր» հիմնադրամ:
Շրջայցի ընթացքին քաղաքապետը ծանօթացած է
հիմնադրամի գործունէութեան ու ծրագիրներուն:

Միջազգայի Èáõñ»ñ

Հազարաւոր Մարդիկ Հրաժեշտ Տուած
Են Քերչի Ողբերգութեան Զոհերուն
Ղրիմի բնակիչները Հոկտեմբեր 19ին հրաժեշտ
տուած են Քերչի բոլիտեխնիկական գոլէճին մէջ
տեղի ունեցած ողբերգութեան 17 զոհերուն: Մի
քանիները հողին կը յանձնուին հայրենիքի մէջ՝
Ղրիմի թերակղզիի սահմաններէն դուրս: Առանձին
տեղի
կ'ունենայ
Վլատիսլաւ
Ռոսլիաքովի
յուղարկաւորութիւնը, որ պայթում եւ հրաձգութիւն
իրականացուցած էր ուսումնական հաստատութեան
մէջ:
«Հրաձիգի ազգականները դեռ չեն դիմած
(մարմինը ստանալու համար)»,- «Ինթերֆաքս»ին
ըսած է Քերչի վարչակազմի ներկայացուցիչը:
Զոհուածներուն հետ հրաժեշտի արարողութիւնը
տեղի ունեցած է Քերչի գլխաւոր հրապարակին
մէջ: Անոնց հրաժեշտ տալու եկած էին քաղաքի
հազարաւոր բնակիչներ եւ Ղրիմի ղեկավարութեան
ներկայացուցիչներ՝ հանրապետութեան ղեկավար

¾ç 07
ղափարական կենարար շունչով: Կը գրէր հայրենասիրական բանաստեղծութիւններ, որոնք լոյս
տեսած են «Ալիք»ի մէջ։
Ամերիկեան թերթերու մէջ գրել սկսած է կանուխէն. Հայ մամուլին աշխատակցած է քերթուածներով, պատմուածքներով եւ փորձագրական յօդուածներով։
Առաջին հատորը՝ 1970ին, հրատարակած է
«Անծանօթ Հոգիներ» պատմուածքներու շարքը,
1972ին՝ «Կարթագէնի Դուստրը» (վէպ), 1975ին՝
«Նոր Աշխարհի Հին Սերմնացանները»: 1981ին լոյս
կը տեսնէ պատմուածքներու իր վերջին հատորը՝
«Միջնարար»: Հրատարակելի գործերն են՝ «Ադամ
Նուրհան» (ժամանակակից վէպ), «Եւ Ղօղանջ Յաւերժական՝ Պարոյր Սեւակ» եւ փորձագրութիւններ՝
«Կիրակնօրեայ Հաղորդագրութիւններ» անունին
տակ։
Մահացած է 1994ին Միացեալ Նահանգներ:
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Ծննդեան 170-Ամեակ Հայ Ազգային Ազատագրական Շարժումի
Դրօշակակիր՝ Մկրտիչ Փորթուգալեանի
1848 Պոլիս – 1921 Մարսէյլ
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Նոյն տարին արդէն Մկրտիչ Խրիմեան հրաժարած էր պատրիարքական պաշտօնէն եւ Ներսէս
Վարժապետեան յաջորդած էր անոր։ Վարժապետեան Պատրիարք եւս դրական կարծիք ունէր
երիտասարդ Փորթուգալեանի մասին, որ այդ
օրերուն ստանձնեց «Ասիա» թերթին խմբագրութիւնը եւ սկսաւ բուռն պայքար մղել հայ պահպանողականներուն դէմ։ Դարձեալ ինկաւ հակահարւածի տակ ու այն աստիճան, որ Ներսէս
Վարժապետեան իր մօտ կանչեց խորհուրդ տալով
որ աւելի զուսպ ըլլայ։ Բայց Փորթուգալեան գտած
էր իր ուղին եւ անդրդուելի մնաց։ Պահպանողականներու պահանջին անսալով կառավարութիւնը
փակեց Փորթուգալեանի «Ասիա»ն եւ Յակոբ
Պարոնեանի «Թատրոն»ը, որ համարձակած էր
հետեւիլ Փորթուգալեանի օրինակին՝ 1875-ին։
Նոյն տարուայ Օգոստոսին Վարազդատ
Փթթեան Փորթուգալեանի խորհուրդով Ղալաթիոյ
«Կոմիսիոն» խանին մէջ կը հաստատէ կիրակնօրեայ
դասընթացք եւ որպէսզի հաստատուն հիմերու
վրայ դրուի ծրագիրը, երկուքը միասին կը հիմնեն
«Վարազդատեան ընկերութիւնը», որուն պիտի
ատենապետէր Փորթուգալեան։ Ընկերութիւնը
երկու նպատակ ունէր՝ կիրակնօրեայ ձրի դասախօսութիւններ եւ ազգային յառաջդիմութեան
վերաբերեալ նիւթերու վրայ ատենախօսութիւններ
ընել։ Եթէ Արեւմտեան Հայաստանի գաւառներէն
դասատուներ ուզուին, ընկերութիւնը պիտի ղրկէր
Պոլիսէն, հիմնելու ընկերութեան մասնաճիւղեր։
Կարճ ժամանակի մէջ «Վարազդատեան ընկերութիւն» գաւառներու մէջ մասնաճիւղեր ունեցաւ։ Այս
ժամանակաշրջանին Խրիմեան Հայրիկի թելադրութեամբ մասնակի դասաւանդութեան պաշտօն կը
ստանձնէ Ազգային եւ Փանոսեան վարժարաններէն
ներս։ Իր յօդուածներով ան նաեւ կ՚աշխատակցի
«Մանզումէի» Նորայր ծածկանունով ու ապա իր
մասնակցութիւնը կը բերէ «Շար Կարծեաց» շաբաթաթերթին։ Իսկ Կովկաս հրատարակուող «Մեղուի»ն
կը թղթակցի Հրահեր ծածկանունով։
1876 Ապրիլին Օրթագիւղի մէջ Փորթուգալեան
գործակցութեամբ Արփիար Արփիարեանի եւ Զաւէն
Շիշմանեանի, հիմը կը դնէ «Արարատեան Ընկերակցութիւն Հայոց» կազմակերպութեան՝ ստանձնելով անոր ատենապետութիւնը։ Այս ընկերակցութեան գլխաւոր նպատակն էր լուսաւորութիւն
տարածել, կրթել ազգը՝ դաստիարակելով հայրենասիրութեան, սեփական իրաւունքներուն գիտակցելու ոգիով։ Փորթուգալեան նաեւ ջանք կը թափէ
գաւառի թրքախօս հայութեան հայերէն լեզու սորվեցնել ընկերակցութեան ծրագրումով։
Նոյն տարուայ Յունիսին կ՚անցնի Կովկաս, Թիֆլիսի մէջ յատուկ հանդիպում կ՚ունենայ «Մշակ»ի
խմբագիր Գրիգոր Արծրունիին հետ, որուն կը
ներկայացնէ «Արարատեան Ընկերակցութեան»
ծրագիրը։ Արծրունի կը խոստանայ արեւելահայութեան աջակցութիւնը «Մշակ»ի միջոցաւ, պայմանաւ
որ ընկերակցութիւնը որպէս գործունէութեան դաշտ
ամբողջական Հայաստանը ընդգրկէ։ Այսպիսով
կամուրջ մը պիտի ստեղծուէր արեւմտահայոց եւ
արեւելահայոց միջեւ, որ առաջին լուրջ քայլը պիտի
ըլլար հայ ժողովուրդի միասնականութեան շուրջ

տարուած աշխատանքներուն։ Փորթուգալեան
նաեւ կը հանդիպի Կովկասի փոխարքային հետ, ու
կը վերադառնայ Պոլիս։ Ան այս ծրագիրը կը ներկայացնէ «Արարատեան Ընկերակցութեան» ընդհանուր ժողովին, ուր անմիջապէս ծրագիրը կ՚ընդգըրկուի ընկերակցութեան կողմէ, եւ Վանը կը
նշանակուի գործունէութեան կեդրոն։ Դարձեալ
Փորթուգալեան պիտի ստանձնէր պաշտօն մեկնելու Վան՝ 1876 Օգոստոսին։ Ընկերակցութեան
ատենապետի պաշտօնը կը ստանձնէ Մինաս
Չերազ, որ 1878-ին Խրիմեան Հայրիկի հետ պիտի
մեկնէր Պերլին, ուր դաշնագրի 16-րդ յօդուածը
փոխարինուելով պիտի դառնար 61-րդ յօդուած։
Մկրտիչ Փորթուգալեան Վան ժամանելէ առաջ
կ՚այցելէ Սամսոն, Ամասիա, Եւդոկիա, Սեբաստիա,
Խարբերդ եւ Տիգրանակերտ, ուր որոշ պատմական
աղբիւրներու համաձայն գոյութիւն ունէին «Անձնուէր»
եւ «Վարազդատեան» ընկերութիւններու մասնաճիւղեր։ Վանը կ՚ապրէր խռովայոյզ շրջան մը։ Առաջին հերթին Փորթուգալեան կը պատրաստէ
տեղեկագիր մը, որ պիտի ուղարկէր Պոլիս, ներկայացուելու ընկերակցութեան կեդրոնին, որ յարմար կը գտնէ Վասպուրականի Ալիւր գիւղին մէջ
բանալ նոր դպրոց մը 1876 Նոյեմբերին Փորթուգալեանի տնօրէնութեամբ։ Իսկ ամէն Կիրակի ան
նաեւ կը բանախօսէր Վանի Հայկազեան վարժարանէն ներս։ Թուրք կառավարութիւնը հաշտ աչքով
չէր դիտեր Վանի մէջ ծայր առած կրթական ու ազգային գործունէութիւնները, մանաւանդ որ Վասպուրականը իր 250,000 հայ բնակչութեամբ կրնայ
հետեւիլ պալքան երկիրներու օրինակին, Ցարական
Ռուսիոյ սահմանամերձ ըլլալով։ 1876 Դեկտեմբեր
3-ին Վանի շուկային մէջ ծագած հրդեհով կը
փճացուի ու կողոպուտի կ՚ենթարկուի հայ վաճառականներուն հարստութիւնը։ Այս դէպքը ընդվզում
կը յառաջացնէ Փորթուգալեանի մօտ, որովհետեւ
մեծ կարեւորութեամբ հայ վաճառականներ իրենց
բարւոք նուիրատուութեամբ կ՚աջակցէին կրթական
ծրագիրներու զարգացումին, ու ան իր գրչին
ապաւինելով յօդուած կը ղրկէ «Մշակ»ին ու Պոլիս
հրատարակուող թերթերուն։ Բարձրագոյն դուռը
մտահոգութեամբ կը դիտէր Փորթուգալեանի
յաջողութիւնները եւ կ՚ուզէր զինք ձերբակալել,
բայց Ներսէս Պատրիարք աւելի արագ շարժելով
կը հեռագրէ, որ Փորթուգալեան հեռանայ Վանէն
շրջանի մը համար, ու ան Պարսկաստանի վրայով
կ՚անցնի Թիֆլիս, ուր դարձեալ մնայուն աշխատակցութիւն կը բերէ «Մշակ»ին՝ Հրանտ ծածկանունով,
ու ապահովելով Արփիարեանի աշխատակցութիւնը
նոյն թերթին։
«Մշակ»ի արեւելահայ ընթերցողները ռուսթրքական (1877-78) պատերազմի ընթացքին հետամուտ կը դառնան արեւմտահայոց վիճակին ու
«Մշակ»ը կը դառնայ «Արարատեան Ընկերակցութեան» ի նպաստ եղած նիւթական եւ բարոյական
աջակցութեանց կեդրոնը։ 1878-ի աւարտէն առաջ
ան կրկին կու գայ Պոլիս, ուր որոշուած էր ընկերակցութեան հովանաւորութեամբ բանալ Վարժապետանոց մը Վանի մէջ ու կարճ ժամանակ ետք Փորթուգալեան նիւթական ապահոված կը վերադառնայ
Վան։ 1879 Յունուարին Մարկոս Նաթանեանի հետ
հիմը կը դնէ Վանի Վարժապետանոցին։ Պէտք է
ըսել որ «Արարատեան Ընկերակցութիւնը» նիւթապէս կը հովանաւորէր Վանի մէջ 6 վարժարանները

ու անոնց ընդհանուր տեսչութիւնը վստահուած էր
Մկրտիչ Փորթուգալեանին։ Ամիս մը ետք արդէն
Նաթանեանի ու Կոստանդին Կամսարականի հետ
կը հիմնէ «Յառաջդիմասէր» ընկերութիւնը, որ
քարոզչութեամբ Վասպուրականի հայութեան մօտ
պիտի վառ պահէր Ազգային Սահմանադրութեամբ
արեւմտահայոց համար սահմանուած իրաւունքները։
1880 Յունիսին Ներսէս Պատրիարք զգալով
թուրք կառավարութեան շրջանակներու զայրոյթը,
ընկերակցութեան ատենապետ Մինաս Չերազին
կը թելադրէ փակել վարժարանը ու Փորթուգալեան
կանչել Պոլիս։ Բայց տարի մը ետք ան կը վերադառնայ Վան ու իր սեփական ջանքերով ու
միջոցներով, ինչպէս նաեւ Խրիմեան Հայրիկի
բարոյական աջակցութեամբ 1881-ին կը հիմնէ
Կեդրոնական վարժարանը, որ վարժապետանոցի
շարունակութիւնը պիտի ըլլար, ու շուտով պիտի
դառնար յեղափոխական գործունէութեան կեդրոն։
Այս վարժարանի առաջին շրջանաւարտները
գլխաւորութեամբ Մկրտիչ Աւետիսեանի 1885-ի
Օգոստոսին պիտի հիմնէին հայ քաղաքական
առաջին կուսակցութիւնը՝ Արմենական կազմակերպութիւնը։
1882-ին, ան Վանի մէջ հիմը կը դնէ գիշերային
ակումբի մը, որուն մուտքը ազատ էր նոյնիսկ
թուրքերուն համար, որոնք ժամանցի համար
յաճախ կ՚այցելէին հոն։ Ակումբի անդամներուն
համար դասախօսութիւն կը կազմակերպէր
Փորթուգալեան Հայկազեան վարժարանի սրահէն
ներս։ Հայրենիքի փրկութեան համար Փորթուգալեանի ծրագիրն էր «ոչ հայը ըմբոստացնել թուրքին
դէմ եւ ոչ ալ գրգռել ռուսին դէմ, այլ՝ դաստիարակութեամբ հասցնել գիտակից սերունդ մը
ծանօթ հայոց հողային հարցին»։
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Ազգ-Բանակ

Ընկեր Կարապետ Պապահէքեանի Նուէրը Արցախին

Հայ Զինծառայողները Մասնակցած
Են Միջազգային Հեղինակաւոր
Վարժանք-Մրցոյթին

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկ. Աւետիս Տագէսեանի Արցախ կատարելիք այցելութենէն օգտուելով` բարերար ընկ.
Կարապետ Պապահէքեան 300 մայրիի տնկենիներ
ղրկեց Արցախ: Ընկ. Տագէսեան, ընկերակցութեամբ
Լիբանանի մօտ Արցախի ներկայացուցիչ Կարօ
Քեպապճեանի, ընդունուեցաւ Արցախի տնտեսութեան նախարար Լեւոն Գրիգորեանի եւ արտաքին
գործոց նախարար Մասիս Մայիլեանի կողմէ:
Անոնք արտայայտեցին իրենց երախտագիտութիւնը
կատարուած նուիրատուութեան համար: Պատուիրակութիւնը, որ կը բաղկանար ընկեր Աւետիս
Տագէսեանէ, ընկեր Վազգէն Ժամկոչեանէ եւ ՌԱԿ
Արցախի Շրջանային վարչութեան ատենապետ
ընկ. Բարդուղ Գալստեանէ, ընդունուեցաւ Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ պարոն Բակօ
Սահակեանի կողմէ: Ընկեր Տագէսեան յայտնեց,
որ լիբանանահայութիւնը միշտ պիտի մնայ Արցախի իր հայրենակիցներու կողքին՝ ամէն կարելի
միջոցով օգնելու համար երկրամասի բարգաւաճման: Ապագային հարկ է զարգացնել տնտեսական
յարաբերութիւնները Արցախի հետ:

հայրենիքի կողքին՝ անկախ հոն տիրող քաղաքական համակարգէն:

Այս առիթով մեր շնորհակալութիւնը կը յայտնենք պարոն Կարօ Քեպապճեանին, որ չզլացաւ իր
բարոյական օժանդակութիւնը ներկայացնել այցելուներուն: Շնորհակալութիւն նաեւ ՌԱԿ Արցախի
Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկ. Բարդուղ Գալստեանին իր օժանդակութեան եւ ընկերակցութեան համար:
Վ. Թոսունեան

ՀՀ զինուած ուժերու յատուկ նշանակութեան 10
հոգինոց ստորաբաժանումը Հոկտեմբեր 5-19
մասնակցած է Ուելսի մէջ իրականացուող Քեմպրիան Փաթրոլ վարժանքի նախապատրաստական
ծրագիրին եւ բուն վարժանքին: ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան
տեղեկութիւններով՝ Քեմպրիան Փաթրոլը աշխարհի մէջ ամենամեծ վարժանք-մրցոյթն է, որ կ'իրականացուի 1959էն, Ուելսի 160րդ հետեւակային
բաժինին կողմէ: Երկօրեայ բուն վարժանքին
ընթացքին տասնեակ երկիրներու խումբեր, կիրառելով մարտավարական հմտութիւններ եւ ֆիզիքական մեծ ջանքեր, պէտք է յաղթահարեն 60
քիլոմեթրնոց տարածք` շարժելով վարժանքի անհատական սենարին համաձայն: Մրցոյթի մասնակիցներու մօտ մէկ երրորդը սովորաբար չի կրնար
աւարտել վարժանքը: Յաղթահարելով ամբողջ
տարածութիւնը եւ հաւաքելով համապատասխան
միաւորներ, խումբերը կը ստանան Քեմպրիան
Փաթրոլը յաղթահարելու հաւաստագիր:
Այս տարի վարժանքին մասնակցած են 36
երկրի խումբեր: ՀՀ զինուած ուժերու խումբը գիշերային եւ ցերեկային պայմաններու մէջ յաջողութեամբ յաղթահարելով ինքնաշէն պայթուցիկ միջոցներու,
քիմիական,
կենսաբանական
եւ
ռատիոլոկիական արգելքները, կիրառելով վիրաւորներու տարհանման, հետախուզական, ջրային
տարածութիւններու յաղթահարման հնարքներ,
հաւաքած են բաւարար միաւորներ եւ արժանացած
Քեմպրիան Փաթրոլի հաւաստագիրին:

Մշակութային Արձագանգ
Մեկնարկած Է Արամ Խաչատրեանի Անուան 6րդ
Միջազգային Փառատօնը

Հոս հարկ է նշել, որ ընկեր Կարապետ Պապահէքեան Խորհրդային Հայաստանի օրերէն միշտ
օգտակար հանդիսացած է հայրենիքին՝ կատարելով նիւթական օգնութիւններ: Ան միշտ եղած է

«Արամ Խաչատրեան» համերգասրաին մէջ,
Հոկտեմբեր 18ին տեղի ունեցած է, Արամ Խաչատըրեանի անուան 6րդ միջազգային փառատօնի
բացման համերգը:
Ըստ Yerkirmedia.amի՝ Հայաստանի պետական
սիմֆոնիկ եւ Հայաստանի պետական ճազ նուագախումբերը, խմբավարներ Սերգէյ Սմբատեանի
եւ Արմէն Հիւսնունցի ղեկավարութեամբ, «Խաչատըրեանը եւ ճազը» համերգին հնչեցուցած են
Արամ Խաչատրեանի ստեղծագործութիւններու
ճազային մշակումները։
Իբրեւ մենակատարներ հանդէս եկած են
Վահագն Հայրապետեան եւ Արմէն Հիւսնունց:
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ԹՄՄի Լուրեր
ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական Վարչութեան Կազմակերպած Գրական Երեկոն
ՎԻԳԷՆ Կ. ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից
Հոկտեմբեր 17ի երեկոյեան ժամը 8ին, Պէյրութի
Թէքէեան Կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ գրական
երեկոյ կազմակերպութեամբ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Տեղական Վարչութեան: Երեկոյին
ներկայ էր գրասէր բազմութիւն մը: Ներկայ էր
Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու
Մարմնի ատենապետ, նախկին պետական երեսփոխան Ընկ. Յակոբ Գասարճեան, Արեւմտեան
Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի վարչապետ
Գառնիկ Սարգիսեան եւ ՌԱԿ Շրջանային վարչութեան ու Թէքէեան Մշակութային Միութեան անդամներ: Երեկոյի ընթացքին գրական շրջանակին ներկայացուեցան երիտասարդ տաղանդներ՝ Օրիորդներ
Մանէ Անի Պասմաճեանի եւ Սարին Արապաղեանի
բանաստեղծական ստեղծագործութիւնները: Ձեռնարկին գլխաւոր զեկուցաբերն էր Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի հայագիտական նիւթերու ուսուցիչ, բանասէր Տիար Աւետիս Տիպան:

Ձեռնարկին բացման խօսքը կատարեց Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի Տեղական
վարչութենէն Տիկին Լենա Պալըքճեանը, որ յայտնեց այս ձեռնարկին նպատակը՝ ներկայացնել նոր
սերունդի գրական տաղանդներ: Երիտասարդներ, որոնք իրենց տաղանդով պիտի շարունակեն
վառ պահել հայ գրականութեան ջահը: Ապա ան
յաջորդաբար սկսաւ հակիրճ ձեւով ներկայացնել
իւրաքանչիւրը:
Օրդ. Մանէ Անի Պասմաճեան յաճախած է Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան ճեմարան ու ներկայիս
կը հետեւի մարդաբանութեան եւ հանրային վարչարարութեան ճիւղին Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ: Ան արդէն «Պահուըտած Ժպիտ»
հատորին հեղինակն է: Ան մրցանակակիր է հայ
գիրքի մրցանքին: Մանէ տպաւորիչ առոգանութեամբ
ներկայացուց «Մանկութիւն», «Պարոյր Սեւակ»,
«Հայոց Բանակին», «Մարդկային Արժէքներ» եւ
Շուպըրթի երաժշտութեան ընկերակցութեամբ սիրային բանաստեղծութիւն մը: Մանէի բանաստեղծութիւնը կը յատկանշուի խորունկ վերլուծումով եւ
գեղեցիկ պատկերներով: Ան խոկումի եւ խորքի
բանաստեղծուհին է: Օրդ. Պասմաճեան ապագային
կը խոստանայ դառնալ պայծառ անուն մը մեր
գրականութեան անդաստանին մէջ:
Ապա Վահան Սաղտըճեան դաշնամուրի վրայ
գեղեցկօրէն ներկայացուց «Երազ Իմ Երկիր»
երաժշտական կտորը:
Օրդ. Սարին Արապաղեան աւարտած է Դարուհի
Յովակիմեան վարժարանը: Ապա հետեւած է
տեղեկատուական արհեստագիտութեան ճիւղին

Միտըլ Իսթ համալսարանին մէջ: Ներկայիս «Զարթօնք» օրաթերթի քարտուղարուհին է: Սարին մեծ
յուզումով ներկայացուց իր բանաստեղծութիւնները՝
«Կարօտ», որու նիւթն է իր կարօտը հայրենի հողին
եւ հայերէն լեզուին հանդէպ, «Ֆետայիի Յիշատակին» եւ «Քաջարի Որդիս», որու նիւթն է բանակ
ծառայութեան մեկնող տղու մը մօր յուզումը եւ
քաջարի տղուն խոստումը վերադառնալու:

Օրդ. Վարդի Սալխանեան աւարտած է Վահան
Թէքէեան Միջնակարգ վարժարանը եւ ներկայիս
կը յաճախէ Սահակեան Լ. Մկրտիչեան Գոլէճ: Կը
սիրէ եկեղեցին ու կը ծառայէ անոր որպէս դպրուհի
եւ Կիրակնօրեայ վարժարանի օգնական: Վարդի
ներկայացուց ասմունք՝ Վահան Թէքէեանի բանաստեղծութիւններու «Ծաղկաքաղ», ապա Լեւոն Մինասեանի «Տլէ Եաման» տուտուկի երաժշտութեան
ընկերակցութեամբ Վահէ Օշականի «Տարեդարձ»ը,
որուն նիւթն է տարագիր հայ անհատին պայքարը
իր ոգիի փնտռտուքին մէջ: Վարդի տաղանդաւոր
ասմունքող է եւ ապագային գեղեցիկ անակնկալներ
կը պահէ հայ ասմունքի համակիրներուն:

Տիար Աւետիս Տիպան գեղեցիկ ոճով ներկայացուց հայ գրականութեան հինգ ժամանակաշրջանները: Անոնք են՝
Հնագոյն շրջան - անյիշելի ժամանակներէն մինչեւ Վանի թագաւորութեան անկումը:
Հին շրջան - Երուանդունիներու թագաւորութեան
կազմաւորումէն մինչեւ քրիստոնէութեան հռչակումը որպէս պետական կրօն:
Միջնադար - Քրիստոնէութիւնը պետական
կրօն հռչակուելէն մինչեւ հայ ազգային-ազատագրական շարժման վերելքը:
Նոր շրջան – կը սկսի հայ ազատագրական
շարժումներով եւ կը հասնի մինչեւ Հայաստանի
առաջին Հանրապետութեան հռչակումը։
Նորագոյն շրջան – կ'ընդգրկէ Հայաստանի
առաջին, երկրորդ (Խորհրդային) եւ երրորդ հանրապետութիւնները՝ ներառնելով Արցախը:
Ան յիշեց իւրաքանչիւր շրջանի գրողներու

անուններ եւ ընթերցեց նմոյշներ անոնց գործերէն:
Իսկական պտոյտ մըն էր հայ գրականութեան
անդաստանին մէջ եւ առիթ մըն էր յիշելու մեր
մեծերը: (Խօսքը պիտի տանք առանձին):

Փակման խօսքով հանդէս եկաւ Տիար Վիգէն
Թոսունեան, որ շեշտեց մեր մշակոյթը փոխանցելու
կարեւորութիւնը եւ յայտնեց իր անսահման
ուրախութիւնը, որ կան երիտասարդներ պատրաստ
վերցնելու գրականութեան ջահը: Ան, իր խօսքը
ուղղելով երիտասարդներուն, ըսաւ հետեւեալը.
«Այսօր անսահման է մեր ուրախութիւնը տեսնելով
նոր սերունդի ներկայացուցիչներ, որոնք մեզի
ներկայացուցին բանաստեղծութիւն եւ ասմունք:
Այո, հաւատացէք նոր սերունդին: Ձեր ձեռքը դրէք
անոնց ձեռքին մէջ եւ պիտի տեսնէք որ անոնք
պիտի պահեն իրենց հասած ջահը ու զայն
փոխանցեն իրենց յաջորդներուն: Մեր ժողովուրդը
հպարտ է, որ ունի ձեզի նման երիտասարդ ուժեր:
Երիտասարդներ, որոնք գիտեն պահել մեր
մշակութային աւանդը: Ապրիք աղջիկներ, մեզի
ուրախութիւն պարգեւեցիք: Ձեր գրիչը եւ խօսքը
միշտ դալար մնան»:

Ան յատկապէս շնորհակալութիւն յայտնեց
Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի
Տեղական Վարչութեան, Միութեան Հիմնադիրներու
Մարմինին եւ անհատ բարերարներու, որոնք իրենց
նիւթաբարոյական օժանդակութիւնը միշտ կը
բերեն այս սրբազան գործին յաջողութեան համար:
Ան յատկապէս յիշեց Միութեան «Երուանդ Օտեան»
թատերախումբը, «Եութ Պէնտ» երիտասարդական
նուագախումբը, գեղարուեստական ցուցահանդէսները եւ գրական երեկոները, որոնք կը վայելեն
Միութեան նեցուկը:
Աւարտին, ներկաներ շնորհաւորեցին տաղանդները եւ գոհ սրտով հեռացան:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
´³Ûó ³é ³Û¹ Ï'áõ½»Ù å³ïÙ»É, ß³ï ³õ»ÉÇ
Ï³ñ»õáñ »Õ»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ Ù»ñ ³å³·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ñ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ÏÁ ¹³éÝ³Û...: Ðûñë
·áñÍ³ÏÇó ÁÝÏ»ñÁª äñ. Ü³½³ñ ¶³ñ³ÙÁË»³ÝÁ,
Ï'Áë¿ Ñûñë. §ã³õáõ°ß, ³É Ñ»ñÇ°ù ¿ ³Ûëù³Ý Ù»Í
Ñ³ñëïáõÃÇõÝ, ³ÛÉ»õë »ñÃ³Ýù Ù»ñ »ñÏÇñÁ »õ
É³°õ Ï»³Ýù ÙÁ í³ñ»Ýù, Ñ³Ý·Çëï Ï»ñåáí,
Ñ³Ý·Çëï í³Û»É»Éáí Ù»ñ ÃÇ½³Í Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ: ºñµ Ñ³Ûñë Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û, Áë»Éáíª
§Ð³×Ç Ü³½³ñ, »ñµ ³ÕµÇõñ¿Ý Ûáñ¹³é³ï áëÏÇ
ÏÁ ÑáëÇ... Ç±Ýãå¿ë Éù»É ³Ûë ·áñÍÁ¦: Ð³×Ç
Ü³½³ñÁ ï³ëÑ³½³ñ ¹»ÕÇÝ áëÏÇ ·³ÝÓ³Í,
ÙÝ³ó»³ÉÁ Ñûñë ÏÁ ÃáõÕáõ... Ñûñë ³·³ÑáõÃÇõ°ÝÁ ½ÇÝù ÏáñÍ³ÝáõÙÇ ÏÁ ï³ÝÇ¯... ï³ñÇ ÙÁ
Û»ïáÛ:
ÀÝÏ»ñÁ Î»ë³ñÇ³ í»ñ³¹³éÝ³Éáí, ÏÁ ·Ý¿
ïáõÝ»ñ, ³Û·ÇÝ»ñ »õ ÑëÏ³Û Ë³Ý (ûÃ»õ³Ý) ÙÁ
ßÇÝ»É Ïáõ ï³Û, Ù»ñ Ý»ñÏ³ÛÇ ûÃ¿ÉÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý,
í³ñÇ Û³ñÏÁ ÑëÏ³Û ³ËáéÝ»ñ »õ í»ñÇ Û³ñÏÁ
ë»Ý»³ÏÝ»ñ` ÑÇõñ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ »õ µ³ÏÝ ³É`
Ï³éù»ñáõÝ Ï³Û³Ý, »õ ÏÁ ëÏëÇ É³õ Ï»³Ýù ÙÁ
í³ñ»É: ÆëÏ Ñ³Ûñë, ÑáÝ áõÃÁ ³ÙÇë µ³ÝïÁ
ï³Ýçáõ»É¿ í»ñç, ³Ñ³·ÇÝ Ï³ß³éù ï³Éáí
ûÓÇùÁ Ï'³½³ï¿, Ñ³½Çõ Ó»éùÁ áõÃÑ³ñÇõñ
áëÏÇáí Î»ë³ñÇ³ ÏÁ ¹³éÝ³Û »õ ÏÁ ëÏëÇ Ëáßáñ
Ë³ÝáõÃ ÙÁ µ³Ý³Éáí Ýá°ñ ³é»õïáõñÇ: ´³Ûó
³ÛÉ»õë µ³ËïÇÝ ³ÝÇõÁ ¹³ñÓ³Í ¿ñ. ÏÁ ëÏëÇÝ
Ó³ËáÕáõÃÇõÝ Ó³ËáÕáõÃ»³Ý íñ³Û, Çñ³ñáõ
»ï»õ¿Ý Ñ³ëÝÇÉ: [Ð³Ûñë] Ùûñë Ù³ñ·³ñÇïÝ»ñáõÝ
Ù³Ý»³ÏÁ ³õ³Ý¹ ÏÁ ¹Ý¿ Ñ³½³ñ áëÏÇÇ: ²°ÛÝ ³É
ÏÁ óÝ¹Ç... Ãßáõ³éáõÃÇõÝÁ Ùáõïù ÏÁ ·áñÍ¿
ïáõÝ¿Ý Ý»ñë...: Ð³Ûñë Î»ë³ñÇ³ »ï ¹³éÝ³É¿Ý
»ïù, »ñµ»°ù ã'³Ûó»É»ñ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÁÝÏ»ñáç
Ð³×Ç Ü³½³ñÇÝ, µ³Ûó ³Ý Ñ»éáõ¿ Ñ»éáõ ½ÇÝù
ÏÁ Éñï»ë¿... »õ ï»Õ»³Ï ÁÉÉ³Éáíª Ñûñë Ãßáõ³éáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í ÁÉÉ³ÉÁ, ËÇÕ×Á ½ÇÝù ÏÁ
ï³Ýç¿ »õ Éáõñ ÏÁ ÕñÏ¿ Ñûñë, áñ Ç°ñ ùáí ·³Û:
Ð³Ûñë Ï'»ñÃ³Û Çñ Ùûï, ÏÁ Ñ³ÙµáõñáõÇÝ,
Ý³ËÏÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñ ½Çñ³ñ ·ïÝ»Éáí: Ð³×Ç
Ü³½³ñ ¹³éÝ³Éáí Ñûñë Ï'Áë¿.- â³õáõß, Ù»Ýù ÙÇ³ëÇÝ ß³Ñ»ó³Ýù ³Ûë
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ »õ ÑÇÙ³ áñ ¹áõ°Ý Ý»ÕÝ »ë, ·Ý³°
³Û¹ Ë³ÝÁ, áñ »°ë ßÇÝ»É ïáõÇ, Û³ÝÓÝ ³°é »õ
Ï³é³í³ñ¿, »Õ³Í ß³ÑÁ Ï¿ë ³é Ï¿ë µ³ÅÝáõÇÝù,
áõñÇßÇÝ Ï³ñûï ÙÇ° ÙÝ³ñ:
Ð³Ûñë Ýáñ ·áñÍÇÝ ·ÉáõËÁ ³Ýó³Í, ÏÁ ëÏëÏÇ
µ³ñáõûù ³åñáõëï ÙÁ ×³ñ»É »õ ßÝáñÑÇõ
Éáõë³Ñá·Ç Ùûñë Ã¿° ËÝ³ÛáÕáõÃ»³Ý »õ Ã¿° ³É
³ßË³ï³ÝùÇÝª Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û µ³ñ»Ï»óÇÏ »õ Ñ³×»ÉÇ¯, µ³Ûó á°ã ³ÛÝù³Ý Ñ³ñáõëï,
áñ å³ñÍ»Ý³Ýù Ù»Ýù ½Ù»½ ·áí»Éáí »õ Ù»½Ç
Ù»Í³Ñ³ñáõëïÇ ¹³ëÁ ¹³ë»Ýù:
ÆÝãå¿ë í»ñÁ ÛÇß»óÇ, Ù»ñ ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÁ
Ñ³ñáõëïÝ»ñáõÝ Ï»³Ýù¿Ý ³õ»ÉÇ É³õ ¿ñ: ê¿ñÁ
»õ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÁ Ï'ÇßË¿ñ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ï³Ý íñ³Û:
²Ûë ³É áñá°ß ¿ áñ µáÉá¯ñ Ñ³Û»ñÁ ³ÝËïÇñ,
³ÝÓÝ³Ï³Ý ïáõ°Ý, Ë³Ýáõ°Ã, ³Û·Ç áõÝ¿ÇÝ: Ø»ñ
Ñûñ»Ý³Ï³Ý ïáõÝÁ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ß¿Ýù ÙÁÝ ¿ñ,
Û³é³ç³Ù³ëÁ í»ó Ñ³ï Ëáßáñ Ë³ÝáõÃÝ»ñáí:
ÂÇõñùÇ ïáõÝ»ñÁ Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó Ù»ñ Ã³ÕÇÝ
Ùûï»ó³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, Éù»Éáí Ù»ñ å³å»Ý³Ï³Ý

ïáõÝÁª »Ï³Í »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÍ Ã³ÕÇÝ Ù¿ç,
§âáõË³ï³ñ êáù³ÕÁ¦, ÑáÝª Î³ñ³å»ï ³Õ³
ø¿ßÇß»³ÝÇÝ ï³Ý í»ñÇ Û³ñÏÁ í³ñÓ³Í »õ Ù»°Ýù
µáÉáñë ³É ÑáÝ ÍÝ³Í áõ Ù»ó³Í ÁÉÉ³Éáíª ½³ÛÝ
Ù»ñ å³å»Ý³Ï³Ý ïáõÝÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿ÇÝù:
¶³Éáí Ùûñë ÁÝï³ÝÇùÇÝª Ú³Ïáµ ¶³ë³ñ×»³Ý ÁÝï³ÝÇù, áñáõÝ Í³·áõÙÁ »Õ³Í ¿ Ø³ñ³ß¿Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), Ùûñë Ù»ÍÑ³ÛñÁª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
¶³ë³ñ×»³ÝÁ, Ø³ñ³ß¿Ý Î»ë³ñÇ³ ·³Éáí,
åÕÇÝÓÇ í³×³é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ÏÁ ½µ³ÕÇ »Õ»ñ:
Ø»ÍÙ³Ûñë »Õ³Í ¿ ²ñ½áõ»³Ý ÷³ß³ÛÇÝ ÃáéÁ
(áñ Çñ³Ï³Ý ÷³ß³ ÁÉÉ³ÉáõÝ 37 Ýß³Ý ÏÁ Ï³Ë¿
»Õ»ñ, äáÉëáÛ î³ï»³Ý ³ÙÇñ³Ý»ñáõÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³Ý¹³Ù »õ Ñ½û°ñ áõ ³½¹»óÇÏ): ´³Ûó ã³ñ
µ³Ëï¿Ý, ³Ûë »ñÏáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁª ²ñ½áõ»³Ý
»õ ¶³ë³ñ×»³Ý, Ñ½ûñ »õ Ñ³ñáõëï, Çñ³ñáõ
Ñ»ï ·Åïáõ»Éáí ¹³ïÇ ÏÁ µéÝáõÇÝ »õ ³Û¹ ¹³ïÁ
ÏÁ ï»õ¿ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï: Ø¿ÏÁ ÷³ß³,
ÙÇõëÁª Ù»Í³Ñ³ñáõëï í³×³é³Ï³Ý... áëÏÇÝ
ÏÁ ÑáëÇ ³Ýßáõßï ¹³ï³õáñÝ»ñáõÝ ·ñå³ÝÝ»ñÁ
³ÝÛ³ï³Ï: ì×ÇéÁ ÇÝå³ëï ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
¶³ë³ñ×»³ÝÇÝ åÇïÇ ïñáõÇª äáÉë¿Ý »Ï³Í
Ñ»é³·Çñ ÙÁ ½³ÛÝ ÏÁ µ»Ï³Ý¿°... ²Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï ï³ñÇÝ»ñ »õ ï³ñÇÝ»ñ, ÙÇÝã»õ áñ Ù³ñ³ßóÇ í³×³é³Ï³ÝÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ ëå³éÇ
»õ ëÝ³ÝÏ³Ý³Éáõ Ùûï»Ý³Û... áñáí Ë»¯Õ× Ù³ñ¹Á ×³ñ³Ñ³ï Ï'áñáß¿ Éù»É ³Ù¿¯Ý ÇÝã »õ í»ñ³¹³éÝ³É Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁª Ø³ñ³ß, Çñ ÍÝáÕ³ó
Ùû¯ï...: ÎÁ í³ñÓáõÇÝ çáñÇÝ»ñÁ, ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý ×³Ù÷áõ å³ß³ñ, ù³Ã³Ý»ñ, ½³Ý³½³Ý
áõï»ÉÇùÝ»ñ »õ »ñµ ³é³õûï Ï³ÝáõË Ï³ñ³õ³Ý³å»ïÁ Ïáõ ·³Û áñ... ×³Ù÷³Û »ÉÉ»Ý, ¹áõéÁ
ÏÁ ½³ñÝ¿... Ý»ñë¿Ýª É³ó áõ ÏáÍ áõ á¯Õµ... ¹áõéÁ
ÏÁ µ³Ý³Ý... Ï'Áë»Ýª §Ù³ñ¹Á ·Ý³¯ó... Ù»é³¯õ...
ëñïÇÝ ó³õ¿Ý¦: ²Û¹åÇëáí, ÁÝï³ÝÇùÇÝ ÙÝ³ó»³É Ù³ëÁ Î»ë³ñÇ³ ÏÁ ÙÝ³Û ÙßïÝç»Ý³å¿ë:
´³ËïÇÝ ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ Ù¿Ï ïÝûñÇÝáõÃ»³Ùµ,
³Ûë Çñ³ñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ
½³õ³ÏÝ»ñÁª ¶³ë³ñ×»³ÝÇÝ ½³õ³ÏÝ áõ ²ñ½áõ
÷³ß³ÛÇÝ ÃáéÝáõÑÇÝ Çñ³ñáõ Ñ»ï Ï'³ÙáõëÝ³Ý³Ý: ²Û¹å¿ëáí ÏÁ ÷³ÏáõÇ ³Û¹ áÕµ³ÉÇ¯
å³ïÙáõÃÇõÝÁ...:
ÆÙ Ùûñ»Ý³Ï³Ý Ù»ÍÑ³Ûñë, Å³Ù³Ý³ÏÇÝ É³°õ
½³ñ·³ó³Í ³ÝÓ ÙÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ, Ù»½Çª Û»ïÝáñ¹Ý»ñáõë Ïï³Ï³Í ¿ Ëñ³ïÝ»ñ.- §âÁÉÉ³Û á»õ¿
³ï»Ý.- 1ª ¹³ïÇ µéÝáõÇù, í³½ ³Ýó¿ù Ó»ñ
Çñ³õáõÝù¿Ý »õ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ¹éÝ¿Ý Ý»ñë
ÙÇ° ÙïÝ¿ù: 2ª íÏ³ÛáõÃ»³Ý ÙÇ° »ñÃ³ù, »õ ß³ï
³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñÁ...ª 3ª î¿ñï¿ñÇÝ ³ÕçÇ°ÏÁ... Ó»ñ
ïÕáõÝ ÏÇÝ ÙÇ° ³éÝ¿ù »õ ï¿ñï¿ñÇÝ ïÕáõÝ
³ÕçÇÏ ãï³°ù, »ñµ»°ù...¦:
Ø»ñ ·»ñ¹³ëï³ÝÁ ³Ûë Ïï³ÏÁ ×Ç°ßï áõ
×Ç°ßï ÏÁ å³Ñ¿ ÙÇÝã»õ ³Ûëû°ñ »õ ÙÇ°ßï ß³Ñ³õáñ
Ù»Ýù Ï'ÁÉÉ³Ýù: Ø»ÍÑ³Ûñë »Õ³Í ¿ Î»ë³ñÇ³
³é³çÇ°Ý ³Ý·³Ù ³å³Ï»Õ¿Ý ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ³Ù³ÝÝ»ñáõ »õ ·³õ³Ã, ëÏ³Ñ³ÏÝ»ñáõ
Ý»ñÙáõÍáÕÝ áõ í³×³éáñ¹Á:
´³Ûó »ë åÇïÇ å³ïÙ»Ù Ã¿ ÇÝãáõ° Ù»ÍÑ³Ûñë
Ù»½Ç Ýá°ÛÝ Ïï³ÏÁ Áñ³Í ¿, ³Ýßáõßï Ù»¯Í
å³ï×³é ÙÁ áõÝ¿ñ Û»ï³·³Û Ç°ñ ë»ñáõÝ¹Á
½·áõß³óÝ»Éáõ...:
ÆÝãå¿ë í»ñÁ ÛÇß»óÇª Ù»ÍÑûñë Ñ³ÛñÁ Ù³ñ³ßóÇ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¶³ë³ñ×»³ÝÁ ëÝ³ÝÏ³ó³Íª
¹³ïÇÝ »ñ»ë¿Ý, Ï'áõ½¿ Éù»°É ÷³ËãÇÉ Î»ë³ñÇ³Û¿Ý, µ³Ûóª Ù³ÑÁ ½ÇÝù ãÇ Ó·»ñ áñ Ç°ñ Ýå³ï³ÏÇÝ

Ñ³ëÝÇ, ÏÁ ½·»ïÝ¿° ½ÇÝù... Çñ »ïÇÝ Ëáßáñ
ÁÝï³ÝÇù ÙÁ ÃáÕÉáí ³Ýû· »õ ³Ýå³ßïå³Ý.
³Ýã³÷³Ñ³ë ½³õ³ÏÝ»ñ, »ñ»ù ³ÕçÇÏ »õ Ù¿Ï
Ù³Ýãª Ñ³½Çõ ï³ëÝ»õÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý Ù»ÍÑ³Ûñë,
»õ ³õ»ÉÇ¯Ýª... Ùûï³Éáõï ·³ÉÇù ½³õ³Ï ÙÁ áñ
Ñûñ Ù³Ñ¿Ý ù³é³ëáõÝ ûñ »ïù ³ßË³ñÑ Ïáõ
·³Û...: àõñ»ÙÝ, Ù»ÍÑûñë í½ÇÝ ÏÁ ÷³ÃÃáõÇ ³Ûë
ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³åñáõëïÁ. ³Ý ÏÁ ëÏëÇ Çñ
ùáÛñ»ñáõÝ Ñ»ï, ·Çß»ñ ó»ñ»Ï ¹»ñÓ³ÏáõÃÇõÝ
ÁÝ»É »õ ³Û¹ Ýáñ³ÍÇÝÇÝ - áñå¿ë Ñû°ñÁ ÷áË³Ýáñ¹ -Ã¿° ËÝ³Ù»É »õ Ã¿° ³É ¹åñáó³Ï³Ý ³Ù¿Ý³µ³ñÓñ áõëáõÙÁ ç³Ùµ»É: ²å³ª Ñ³ëï³ïáõ»Éáí äáÉÇë, ÏÁ ëÏëÇ í³×³é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
å³ñ³åÇÉ: ¶áñÍÁ ß³ï Û³çáÕáõÃÇõÝ ÏÁ ·ïÝ¿,
áñáíª »ñµ Çñ Ïñïë»ñ »Õµ³ÛñÁ èáå»ñÃ øáÉ¿×Á
Ï'³õ³ñï¿, Ù³ë ÙÁ ¹ñ³Ù³·ÉáõË ï³Éáí, Çñ»Ý
Ñ³Ù³ñ ½³ï í³×³é³ïáõÝ ÙÁÝ ³É ÏÁ µ³Ý³Û...:
ÖÇ°ßï ³Ûë Ï¿ïÇÝ ¿ áñ ÃáõÝ³õáñ ûÓÁ ÏÁ ÙïÝ¿
»ñÏáõ »Õµûñ ÙÇç»õ, å³ï×³é ¹³éÝ³Éáí ³å³·³Û ¹Åµ³ËïáõÃ»³Ýó:
ø³ÝÇ ÙÁ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ, Ý³Ë³ÝÓ»Éáí
Ù»ÍÑûñë, ³ÝûñÇÝ³Ï Ù»¯Í ÏñûÝ³Ï³ÝÇ ÙÁ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ... ÏÁ ëÏëÇÝ áñá°Ù ë»ñÙ³Ý»É
»ñÏáõ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ: Î'Áë»Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÇÝ Ã¿ ùáõ Ù»Í »Õµ³Ûñ¹ª Ú³ÏáµÁ, Çõñ³óÝ»Éáí
µáÉáñÁ Ñûñ¹ ÃáÕ³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ, áñ ÙÇÉÇáÝÝ»ñáõ Ñ³ëÝáÕ áëÏÇ å¿ïù ¿ñ
ÁÉÉ³ñ, ù»½ ½ñÏ³Í ¿ ùáõ Çñ³õáõÝù¿Ý: ä¿ïù ¿
å³Ñ³Ýç»ë ùáõ ³ñ¹³ñ µ³ÅÇÝ¹, Ù»Í Å³é³Ý·Á:
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë, ¹ñ¹áõ³Í ã³°ñ ³ÝÓ»ñ¿Ý, Ïáõ
·³Û »õ ÇëÏ³å¿ë ÏÁ å³Ñ³Ýç¿° Çñ Å³é³Ý·
µ³ÅÇÝÁ...: Ø»ÍÑ³Ûñë ÏÁ ëÏëÇ µáõ°Ý, Çñ³Ï³Ý
»Õ»ÉáõÃÇõÝÁ å³ïÙ»É »õ Ûëï³Ï³óÝ»É Çñ
³å»ñ³Ëï »ÕµûñÁ, Ã¿ Ñ³Ûñ»ñÝÇë »ñµ Ù»é³õ
³Û¹ ³ÝÇÍ»³É ¹³ïÇÝ å³ï×³éáí, ëÝ³ÝÏ ¿ñ,
Ã¿ª ³°Û¹ »Õ³õ Çñ ëñïÇÝ ó³õ¿Ý Ù³Ñáõ³Ý
å³ï×³éÁ »õ Ã¿ª Ý»ñÏ³Û Ù»ñ ³Ûë Ï»³ÝùÝ áõ
áõÝ»ó³ÍÁ ÙÇÙÇ³ÛÝ ÇÙ ã³ñ³ã³ñ ³ßË³ï³ÝùÇë
ÏÁ å³ñïÇÝù...:
´³Ûó, ÚáíÑ³ÝÝ¿¯ë ³Ý¹ñ¹áõ»ÉÇ¯ ¿, ³Ýå³ÛÙ³°Ý ÏÁ å³Ñ³Ýç¿, Çñ Ñûñ»Ý³Ï³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý
Å³é³°Ý·Á... ÙÇÝã ã³°ñ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ý¹³¹³ñ ½ÇÝù
ÏÁ ÙÕ»¯Ý áñå¿ë½Ç ã½ÇçÇ...:
ÎÁ ëÏëÇ ¹³ïÁ »ñÏáõ »Õµûñ ÙÇç»õ: ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý, ¹³ï³ëï³Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹,
÷³ëï³µ³Ý, íÏ³Û »õÝ. »õÝ.ª ³ÙÇëÝ»ñ, ï³ñÇÝ»ñ ³Ý¹³¹³ñ áëÏÇ ÏÁ ÑáëÇ ³Û¹ ³ÝÏáõßï
·³½³ÝÝ»ñáõÝ »ñ³ËÁ... ÙÇÝã»õ áñ Ù»ÍÑ³Ûñë
ÏÁ ëÝ³ÝÏ³Ý³Û...: ²ÛÉ»õë Õáõñáõß ³Ý·³Ù ãáõÝÇ
³Û¹ ³ÝÏáõßï, åÝ³Ï³É¿½ Ë³µ»µ³Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: Î'³ÝóÝÇÝ ãáñë ï³ñÇÝ»ñ ³Ûëå¿ë, ÙÇÝã¹»é ÷áùñ »Õµ³ÛñÁ áñ ³ÙáõëÝ³ó³Í ³É ¿ñ, ²ëïõ³Í ³ÝáÝó ½³õ³Ï ãÇ° ï³ñ, µ³Ûó ûñÁëïûñ¿
µ³Ëï»ñÝÇÝ µ³Ý³Éáí ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝ ÏÁ ßÝáñÑ¿. Ù¿Ï ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ,
»ñÏáõ
³Ý·³Ù
èáõÙ»ÉÇÇ
µ³ÅÝ»ÃáõÕÃÇÝ
³é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹ å³ñ·»õÝ»ñÁª ï³ëÝ»õÑÇÝ·
Ñ³½³ñ »õ »ûÃÁ Ñ³½³ñ »õ ÑÇÝ·Ñ³ñÇõñ ûëÙ.
ÑÝãáõÝ áëÏÇÝ Ç°Ýù ÏÁ ß³ÑÇ: ²Ûë ³Ñé»ÉÇ
·áõÙ³ñÁ Ç°ñ ³ñ»õïñ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ Û³ïÏ³óըÝ»Éáí Ï'ÁÉÉ³Û äáÉëáÛ ³Ù¿Ý³»ñ»õ»ÉÇ ¹ñ³Ù³ï¿ñ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÙÇ°Ý, µ³Ûóª ½³õ³¯Ï
ãáõÝÇÝ...:
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Մահագրական

Ներսէս Պէրպէրեան՝ Ուրֆացին
Մեծ ուրախութեամբ կը հետեւէինք Մ. Նահանգներու Գալիֆորնիոյ Ուրֆայի Հայրենակցական
Միութեան աւանդական դաշտագնացութեանճաշկերոյթի ձեռնարկին, որ տեղի պիտի ունենար
23 Սեպտեմբեր 2018ին: Եւ յանկարծ հայրենակիցի
մը դիմատետրէն կ'իմանանք, որ ձեռնարկը
ջնջուած է տխուր լուրի մը պատճառաւ:
Ցնցիչ էր լուրը Լիբանանի Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան եւ ընդհանրապէս Ուրֆացի
հայրենակիցներուն, սրտի խոր կսկիծով կ'իմանայինք նախկին վարչական եղբայրներէն՝ սիրելի
Ներսէս Պէրպէրեանի մահուան գոյժը: Մեզմէ
առյաւէտ կը բաժնուէր՝ ետին ձգելով գեղեցիկ,
օրինակելի միութենական աշխատելաոճ:
Ինք լի էր արժանիքներով, բարի, ազնիւ հոգի,
անձնուէր, անսակարկ զոհողոթիւններու տէր, իր
սիրելի միութեան համար աշխատելու տենչը
անսահման էր: Բծախնդիր եւ թափանցիկ, անխոնջ,
աշխոյժ աշխատելաոճ մը ունէր:
1923ին հիմնուած Ուրֆայի Հայրենակցական
Միութեան վարչութիւններ իրենց ժողովները կը
կատարէին հերթաբար վարչականներու անձնական տուներէն ներս:
Եղբ. Ներսէս երիտասարդ տարիքէն կ'անդամակցի միութեան երիտասարդական յանձնախումբերու, ապա 1965ական թուականներուն կը դառնայ միութեան վարչական անդամ: Օրուայ
կացութեան յարմարելու համար հարկ կը զգայ
թափառական ժողովի կեանքը շրջանցելու, մեծ
տեսիլքի հետապնդումով, կը գտնէ վայր մը Պուրճ
Համուտի, Նոր Կիլիկիոյ թաղամասերէն մէկուն
մէջ, միութեան յարմար տուն մը:
Առաջարկը կը փոխանցէ վարչութեան, գեղեցիկ
գաղափար մը, բայց... կը սկսի եկամուտներու
որոնման, մինչեւ իսկ ներդրում կ'ունենայ իր չորս
յարկանի անձնական շէնքի սեփականութեան
թափուները, վարկի համար դրամատան մէջ պահ
կը դնէր:
Նպատակայարմար ճաշկերոյթ պարահանդէսներ կը կազմակերպեն՝ նիւթականը ապահովելու եւ
տոկոսներէն ձերբազատուելու համար: Կը յաջողին
մեծագումար նուիրատուութիւններ հաւաքել: Տունը
կը գնուի, սակայն միյարկանի տուն էր: Կը դիմէ

Պուրճ Համուտի օրուայ քաղաքապետին: Ինքնութեամբ ուրֆացի քաղաքապետ Յակոբ Աշճեան կը
խոստանայ օժանդակել նիւթականով, ինչպէս նաեւ
պետական օրինաւոր թուղթերու ցանկագրումի
ծախսերը իր վրայ առնելով:
Ուրֆացի վարչականներ կ'որոշեն միյարկանի
տունը բարձրացնել երեք յարկանի շէնքի: Ծախսերէն ազատելու համար շինութեան աղիւսն ու քարերը իրենք կը փոխադրեն, մրջնաբոյսի վերածելով
վայրը մէկ ընտանիքի նման հաւաքաբար կ'ամբողջացնեն շէնքը: Հպարտ իրենց կատարելագործած
աշխատանքէն՝ Ներսէս էղբերը կ'ըսէ. «Էջքմնիդ լօս
Հազըրաւ, տէ տեսնամ իշտէ ձզիկ ախկէք մի մեր
ջոճուտեքին կրթօճախին համար ժողով էրէք
շնորհոֆոր ըննա»:
Տարիներ շարունակ վարչութեան մէջ մնալով՝
ինքն ալ գաղթի ճամբան բռնեց դէպի Ա. Միացեալ
Նահանգներ կարճ ժամանակ ետք գտնելով իր
նախկին վարչական եղբայրները կը միանայ Ա.
Միացեալ Նահանգներու Ուրֆայի Հայրենակցական
Միութեան վարչութեան աշխատանքներուն:
Ներսէս էղբեր մաքուր հայրենասէր նկարագրի
տէր մարդ էր: Մարդ բառին բուն առումով արժանիքներու կարեւորութիւն կու տար, մեծին հետ մեծ,
փոքրին հետ փոքր: Անկեղծ եւ թափանցիկ գործունէութիւն ուէր, միշտ մտահոգ միութեան հանդէպ:
Ամերիկա ըլլալով ի պահանջեալ հարկին նիւթական
օժանդակութիւն կ'ապահովէր Պէյրութի իր սիրելի
միութեան նեցուկ կանգնելով կրթաթոշակի եւ
կարիքաւոր կամ չքաւոր ընտանիքներուն:
Պիտի մնայ անմոռանալի էղբերս, պիտի մնանք
երախտապարտ քեզի հանդէպ քու կատարած
աշխատանքներուդ, զոհողութիւններուդ, նիւթական թէ բարոյական աջակցութիւններուդ համար,
վկայ՝ սրահի անուանակոչութեան «Ներսէս Պէրպէրեան» սրահը, արդէն տարիներէ ի վեր գամուած
կը մնայ սրահի դրան վրայ:
Ինչս մառնանք քզիկ էղբերս, քզնէդ առաջ
մեկնող էղբոտոնց միանաս Աստուած քզիկ իմին
հայրենասէր հայրենակիցներու հոգիները լոսի մէջ
պիէ, խողը թեթեւ ըննա վրէդ:
Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
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Հազարաւոր Մարդիկ Հրաժեշտ Տուած Են Քերչի
Ողբերգութեան Զոհերուն
Սերկէյ Աքսիոնովը եւ խորհրդարանի խօսնակ
Վլատիմիր Կոնստանթինովը:
«Այս ողբերգութիւնը մեր կեանքը, մեր քաղաքի
կեանքը բաժնեց «մինչեւ»ի եւ «յետոյ»ի: Այն ինչ
պիտի ըլլայ «յետոյ», կախուած է մեզմէ: Մենք պէտք
է միաւորուինք, օգնենք հարազատներուն՝ վերապրելու այս ահաւոր ողբերգութիւնը: Ղրիմցինե՛ր,
մենք պէտք է միասին ըլլանք»,- ըսած է քաղաքի
վարչակազմի ղեկավար Սերկէյ Պորոզտինը:
Ինչպէս արդէն հաղորդուած է, Հոկտեմբեր 17ին
18ամեայ Ռոսլիաքովը պայթում իրականացուցած է
եւ հրացանէն կրակ բացած բոլիտեխնիկական
գոլէճին մէջ, որմէ ետք վերջ տուած է իր կեանքին:
Զոհուած է 21 մարդ, ներառեալ հրաձիգը: Ղրիմի,
Քրասնոտարի երկրամասի եւ Մոսկուայի հիւանդա-

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 հարազատին

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 յետթաղման արարողութեան Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ «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:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

նոցներուն մէջ կը գտնուին 43 տուժածներ: Սկըզբնապէս քրէական գործ յարուցուած էր «ահաբեկչութիւն» յօդուածով, բայց աւելի ուշ անիկա
վերաորակաւորած են «սպանութիւն» յօդուածի:

Միքայէլ (Մայք) Մարտիրեանի մահուան
տխուր առիթով ԹՄՄ Լիբանանի
Տեղական Վարչութինը իր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնէ միութեան
բարեկամ ողբ. տիար Մարտիրեանին
ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ
եղիցի:
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Հարիրի Կ'ոգեկոչէ Յիշատակը Ոստիկանութեան Հետախուզական Ուժերու Պետ Ուիսամ Ալ Հասանը

Վարչապետի պաշտօնակատար
Սաատ Հարիրի Ուրբաթ ներկայ գտնուեցաւ ներքին անվտանգութեան ուժերու
կազմակերպած արարողութեան՝ ոգեկոչելու ոստիկանութեան հետախուզական ուժերու պետ Ուիսամ Ալ Հասանը:
Երէկ Հարիրի թուիթըրեան գրառումին մէջ մասնաւորապէս նշեց. «Հրամանատար Ուիսամ Ալ Հասանի սպանութեան 6րդ տարելիցին ես կը յիշեմ
եղբայր մը, ընկեր մը եւ ուղեկից մը, որ անսակարկ գործեց՝ ի նպաստ
Լիբանանի ժողովուրդի ապահովութեան եւ կայուն ապրելակերպի:

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Կրթական Յանձնախումբը

եւ
Հ.Բ.Ը.Մ. Լիբանանի Վարժարաններու

Տնօրէնութիւնը, ուսուցչական կազմը ու աշակերտութիւնը ,
սրտի խոր կսկիծով կը գուժեն մահը՝
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լեւոն Կ. Նազարեան Վարժարանի երկարամեայ
մանկապարտիզպանուհի եւ կրթական մշակ, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի անդամ

Տիկ. Թալին Օղլուքեան Մարգարեանի
որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2018-ին:

Արմենական Պատանեկան Շարժում
Մարզական Վարչութիւն

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ
ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋ

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 ժամանակացոյցով.
Ուրբաթ կէսօրէ ետք ժամը 3-էն 4:30 կրտսեր աղջիկներու խումբ:
Ուրբաթ կէսօրէ ետք ժամը 4:30-էն 6 կրտսեր տղոց խումբ:

Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, իր ձեռնադրութեան
50-ամեակին առիթով պիտի պատարագէ եւ իր պատգամը ուղղէ մեր
ժողովուրդին։
Պատարագը ընթացք պիտի առնէ առաւօտեան ժամը 09:30-ին։

Պատարագին ներկայ պիտի գտնուի Հայաստանի
Հանրապետուբեան Վարչապետ՝

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

Վսեմաշուք Նիկոլ Փաշինեան

Խումբերուն միանալու համար հեռաձայնել 03-935963 թիւին:

ինչպէս նաեւ ներկայ պիտի գտնուին հայ լիբանանցի եւ
օտար պաշտօնական հիւրեր։

Արմենական Պատանեկան Շարժումի Մարզական Վարչութիւն

¶ð²ôàô²Ì úð

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:

Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ¶áÉ¿×Ç

95-³Ù»³ÏÇ ×³½ Ñ³Ù»ñ·
»õ ×³ßÏ»ñáÛÃ
Ø³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐáõñÇ ²µ³ñ¹»³ÝÇ »õ Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ

16 »õ 17 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2018

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

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
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