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Աուն Ցաւակցական Հեռագիր Կը Յղէ Ապտուլլահ 
Բ. Թագաւորին Յորդանանի Մէջ Տեղի Ունեցած 
Մահացու Ջրհեղեղին Կապակցութեամբ

Արմէն Սարգսեան Հայաստանը 
Կը Համարէ 21րդ Դարու Ապրող 
Երկրի Օրինակ

Թուրքիոյ Մէջ ԻՊ Կողմէ Նախապատրաստուող Ահաբեկչութիւն Կանխուած Է

Թուրք-Սուրիական Սահմանին Ջրհեղեղի Հետեւանքով Ներգաղթեալներ Մահացած Են

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Նախագահ Միշէլ Աուն Ուրբաթ ցաւակցական 
հեռագիր յղեց Յորդանանի թագաւոր Ապտուլլահ 
Բ.ին՝ Մեռեալ ծովու յորդանանեան ափի մօտա-
կայքը տեղի ունեցած ջրհեղեղներու հետեւանքով 
զոհ գացած տասնեակ մարդկանց համար:

Նախագահական յայտարարութեան համաձայն՝ 
Յորդանանի թագաւորին յղած ցաւակցական հե-
ռագիրին մէջ Աուն ըսաւ, որ Լիբանանի ժողովուրդը 
եւս կը բաժնեկցի Յորդանանի ցաւը: «Ձեր այս 
դժուարին պահուն մենք ձեր կողքին կը կանգնինք՝ 
ցուցաբերելով ամբողջական նեցուկ եւ զօրակ-
ցութիւն»,- ըսաւ Աուն:  

Պասիլ Հանդիպում Կ'ունենայ Լեհ 
Պաշտօնատարներու Հետ

 Լեհաստանի արտաքին գործոց նախարար 
Եացեք Չաբոթոուիթս Լիբանանի արտաքին գոր-
ծոց նախարար Ժպրան Պասիլի հետ մամլոյ համա-
տեղ ասուլիսի ժամանակ յայտնեց Լեհաստանի 
ամբողջական զօրակցութիւնը Լիբանանին, ինչպէս 
նաեւ կոչ ըրաւ ձեռնարկելու երկկողմ յարաբե-
րութիւններու խորացման ուղղուած քայլերու: 

Լեհաստանը հիմք կը համարէ Պասիլի այցը 
երկկողմ յարաբերութիւններու հետագայ խորաց-
ման համար: 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան Զուիցերիոյ Ժընեւ քաղաքին մէջ 
մասնակցած է Crans Montana ժողովի «Հայրենիք եւ 
համաշխարհային անվտանգութիւն» համաժողովի 
ամէնամեայ նստաշրջանին: Ինչպէս կը փոխանցէ 
«Արմէնփրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ Crans Montana ժողովը կը 
համագործակցի ՄԱԿի, ԵՈՒՆԵՍՔՕի, Եւրամիու-
թեան, ՆԱԹՕի, Եւրոպայի խորհուրդի եւ այլ մի-
ջազգային կազմակերպութիւններու հետ ու նպատակ 
ունի խրախուսել միջազգային համագործակցու-
թիւնը:

Ժողովի ծիրէն ներս տարեկան դրութեամբ կը 
կազմակերպուի չորս միջոցառում, որոնց ընթացք-
ին աւելի քան 100 երկրի առանցքային դերակա-
տարներ կը հաւաքուին՝ ոչ պաշտօնական մթնոլոր-
տի մէջ քննարկելու ընկերային, տնտեսական եւ 
անվտանգութեան առնչուող կարեւոր հարցեր:

«Հայրենիք եւ համաշխարհային անվտանգու-
թիւն» համաժողովի ամէնամեայ նստաշրջանի 
քննարկման թեմաներն են միջազգային յարաբե-
րութիւններու մէջ առկայ խնդիրներն ու վտանգները, 
առողջապահութեան, ինչպէս նաեւ տեղեկութեան 
կառավարման վերաբերող հարցերը:

Թրքական ոստիկանութիւնը Ատանայի նահան-
գին մէջ իրականացուած յատուկ գործողութիւններու 
շնորհիւ Իսլամական պետութիւն ահաբեկչական 
խմբաւորման կողմէ նախապատրաստուող ահաբ-
եկչութիւն կանխած է:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնէ թրքական «CNN Turk»ը:

Թուրք-սուրիական սահմանին տեղի ունեցած 
ջրհեղեղի պատճառով մահացած են Թուրքիա 
անցնիլ փորձող ներգաղթեալներ: 

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները: 

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

ԻՊը ծրագրած էր ահաբեկչութիւնը իրականա-
ցընել Հոկտեմբեր 29ին՝ Թուրքիոյ Հանրապե-
տութեան օրը:

Տեղեկութեան համաձայն՝ ձերբակալուած է ԻՊ 
6 անդամ, որոնցմէ մէկը կին է:

Ոստիկանութեան գործողութիւններու եւ ձեր-
բակալուածներու տուեալներուն վերաբերեալ ման-
րամասնութիւնները դեռեւս գաղտնի կը պահուին:

Ջրհեղեղի հետեւանքով զոհուած է 6 ներգաղթ-
եալ, որոնց մարմինները ներկայիս կը գտնուին 
թուրք-սուրիական սահմանի թրքական Հաթայ 
նահանգի Եայլատաղը շրջանին մէջ: 

Ներգաղթեալներու սեռի ու տարիքի մասին ման-
րամասն տեղեկութիւններ դեռեւս չեն հաղորդուիր: 

ԱՄՆի պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը 
դադրեցնէ առնուազն 24 F-35 բազմագործառական 
կործանիչ-ռմբակոծիչներու թռիչքները, որպէսզի 
վերացնէ անսարքութիւնները վառելիքի մատուց-
ման համակարգին մէջ: Ինչպէս Հոկտեմբեր 25ին 
յայտնած է «Defense News» թերթը, տեսչական 
զննութիւնը բացայայտած է միաժամանակ երկու 

Փենթակոնը Կը Դադրեցնէ F-35 
Ինքնաթիռներու Թռիչքները 
Վառելիքի Մատուցման 
Խնդիրներու Պատճառով

Միջազգայ Èáõñ»ñ
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Կարապետ Իւթիւճեան 

Կարապետ Իւթիւճեան (27 Հոկտեմբեր 1823, 
Պոլիս - 28 Յունիս 1904, Պոլիս), հայ հրապարա-
կագիր։

Ծնած է Պոլիս (Պալաթու): Պալաթուի եւ Սա-
մաթիոյ թաղային վարժարաններուն մէջ նախնա-
կան կրթութիւնը ստանալէ ետք կ'ընդունուի 
Սկիւտարի ճեմարանը։ Ան բախտը կ'ունենայ 
աշակերտելու Յովհաննէս Տէրոհենցի։ 1840ին 
Սկիւտարի ճեմարանը կը փակուի. ուստի Իւթիւճեան 
կը դիմէ ինքնազարգացման։ Չորս տարի ետք՝ 
1844ին, Իւթիւճեանը կը յաջողի միանալ իր ժամա-
նակի ուսուցիչներու փաղանգին ու կը պաշտօնա-
վարէ Պէշիկթաշի, Սկիւտարի եւ Ենի Մահալլէի 
թաղային վարժարաններուն մէջ։

1848ին Կարապետ Իւթիւճեան կը մեկնի Եւրո-
պա։ Փարիզի մէջ կը հետեւի Առեւտրական բարձ-
րագոյն վարժարանի դասընթացքներուն. վկայուելէ 

ետք կարճ ժամանակի մը համար կ'անցնի Լոնտոն, 
ուրկէ Պոլիս կը վերադառնայ 1851ին։

Գործունէութիւն
2 Փետրուար 1852ին Իւթիւճեան կը սկսի 

խմբագրել «Մասիս»ը («Հայաստան» թերթի անունը 
փոխուած «Մասիս»ի): Մինչեւ 1884 «Մասիս»ը 
անխափան լոյս կը տեսնէ, սակայն 1884էն ետք 
կարճ ժամանակի մը համար Իւթիւճեան Արփիար 
Արփիարեանի «Արեւելք»ին կը միացնէ իր թերթը։ 
1890ականներուն դարձեալ անջատաբար լոյս կը 
տեսնէ։

Մինչեւ մահ Իւթիւճեան անձամբ կը հսկէ եւ կը 
ղեկավարէ իր թերթին հրատարակութիւնը, որ 
պոլսահայ մամուլի ամէնէն հեղինակաւոր բեմը կը 
մնայ տասնամեակներ շարունակ։

Ան կատարած է նաեւ թարգմանութիւններ 
եւրոպական գրականութեան գլուխ-գործոցներէն։

28 Յունիս 1904ին կը մահանայ Պոլիս:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Դասախօսեց Պեռնի Համալսարանին Մէջ

Երէկ առաւօտ՝ 26 Հոկտեմբեր 2018ին, Պեռնի 
(Զուիցերիա) համալսարանին մէջ դասախօսութիւն 
մը տուաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-
պետը «Միջին Արեւելքին Ու Քրիստոնէութեան 
Դիմագրաւած Մարտահրաւէրները» նիւթին շուրջ՝ 
ընդառաջելով համալսարանի տնօրէնութեան հրա-
ւէրին։

Իր խօսքին սկիզբը Վեհափառ Հայրապետը 
ըսաւ, թէ Միջին Արեւելքի առնչուած որեւէ նիւթի 
մասին խօսիլը դիւրին չէ, որովհետեւ ան բարդ 
շրջան մըն է եւ այսպէս եղած է իր պատմութեան 
ընթացքին։ Կրօններ, մշակոյթներ, քաղաքակրթու-
թիւններ, ցեղախումբեր, քաղաքական ուժեր ներ-
կայութիւն եղած են շրջանէն ներս եւ յաճախ՝ 
բախումի մէջ։ 10րդ դարէն սկսեալ, հայ ժողովուրդը 
ու հայ եկեղեցին եւս մաս կազմած են Մերձաւոր 
Արեւելքի բազմակրօն ու բազմամշակոյթ ընկերու-
թեան ու յաճախ կրած են ազդեցութիւնը բախում-
ներու ու բեւեռացումներու։ Լայն չափով նոյն 
կացութեան մէջ կը գտնուի այսօր Միջին Արեւելքը, 
շեշտեց Նորին Սրբութիւնը եւ ապա յիշեցուց, թէ 
կրօնքը առանցքային դեր ունի ընկերութեան կեան-
քէն ներս։ Կրօնք ու քաղաքականութիւն սերտօրէն 
առնչուած են, յատկապէս իսլամութեան պարագա-
յին եւ շրջանը դիմագրաւող հարցերուն միջեւ ներ-
քին յարակցութիւնը շրջանի կարեւոր երեւոյթ-
ներէն մէկն է։

Յիշեալ կացութիւնը կ՚ենթադրէ, որ մեր մօտե-
ցումը Միջին Արեւելքի առնչուած որեւէ հարցի 
նկատմամբ կարեւորութեամբ պէտք է նկատի 
ունենանք պատմական հոլովոյթը եւ բազմակրօն ու 
բազմամշակոյթ ընկերութեան մէջ քրիստոնէութեան 
տեղն ու դերը, ըսաւ Նորին Սրբութիւնը։

Ապա Հայրապետը ընդհանուր ներածականէն 

ետք անդրադարձաւ հետեւեալ կարեւոր կէտերուն.- 
Ա) Միջին Արեւելքը ծննդավայրն է միաստուածեան 
երեք կրօններուն՝ հրէութեան, քրիստոնէութեան եւ 
իսլամութեան։ Բ) Քրիստոնէութեան ինքնակազմա-
կերպման եւ մտածողութեան զարգացման հոլովոյ-
թը սերտօրէն առնչուած է Միջին Արեւելքին։ Գ) 
Քրիստոնէութիւնը կարեւոր դեր ունեցած է շրջանէն 
ներս տեղի ունեցած պատմական կարեւոր իրա-
դարձութիւններու գծով։ Դ) Երկար դարեր քրիստո-
նէութիւնը այլ մշակոյթներու ու կրօններու հետ 
մնայուն երկխօսութեան մէջ եղած է։

Յիշեալ իւրաքանչիւր կէտին շուրջ Վեհափառ 
Հայրապետը կատարեց իր մեկնաբանութիւնը՝ 
որպէս շօշափելի օրինակ տալով հայ ժողովուրդն 
ու եկեղեցին Կիլիկիոյ մէջ՝ յիշելով, որ հայ եկեղեցւոյ 
նման շրջանի բոլոր եկեղեցիները, պահելով հան-
դերձ իրենց աստուածաբանական ու մշակութային 
իւրայատկութիւնները, մնայուն յարաբերութիւն 
մշակեցին թէ՛ իրենց անմիջական շրջապատին եւ 
թէ Եւրոպայի հետ, եւ բնականաբար ենթակայ 
ըլլալով ազդեցութիւններու։

Իր դասախօսութեան երրորդ բաժինին մէջ, 
Արամ Ա. Կաթողիկոս խօսեցաւ քրիստոնէութեան 
դիմագրաւած հիմնական դժուարութիւններուն ու 
մտահոգութիւններուն մասին։ Այս ծիրէն ներս ան 
անդրադարձաւ, թէ արտագաղթը դէպի արեւմտեան 
երկիրներ մնայուն մտահոգութիւն եղած է շրջանի 
քրիստոնէութեան համար։ Երկրորդ, քրիստոնեայ 
համայնքները երբեք չեն ընդունիր փոքրամասնու-
թիւն նկատուելու իրողութիւնը, յատկապէս քա-
ղաքական մօտեցումով։ Երրորդ, որպէս շրջանի 
երկիրներու լիիրաւ քաղաքացիներ, քրիստոնեա-
ները իրենց պարտաւորութեանց առընթեր միշտ 
պահանջատէր եղած են իրենց իրաւունքներուն, 

սակայն, դժբախտաբար, ցարդ անոնք կը մնան 
իրաւազրկուած։ Չորրորդ, շրջանէն ներս քրիստոն-
եայ համայնքներուն կողմէ հաստատուած կրթա-
կան, ընկերային, առողջապահական ու մարդասիրա-
կան հաստատութիւնները նկատուած են լաւագոյնը, 
նոյնիսկ յարաբերաբար պետական հաստատու-
թիւններու։ Անոնք այսօր կը դիմագրաւեն տնտե-
սական լուրջ դժուարութիւններ։ Հինգերորդ, 
իսլամներուն նման քրիստոնեաները եւս ենթակայ 
են ծայրայեղականներու որդեգրած կրօնաքաղա-
քական գաղափարախօսութեանց հետեւանքնե-
րուն. հետեւաբար, ճիշդ չէ ըսելը, թէ քրիստոնեաները 
կը հալածուին։

Յիշեալ եւ այլ հարցերու ու մտահոգութիւններու 
մասին Նորին Սրբութիւնը լայնօրէն անդրադարձաւ։

Ապա, վերոյիշեալ հարցերու ներկայացումէն 
ետք, Արամ Ա. Կաթողիկոս խօսեցաւ զանոնք դի-
մագրաւելու միջոցներուն մասին՝ որպէս մարտա-
հըրաւէրներ։ Իր դասախօսութեան այս բաժինին 
մէջ, Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց հետեւեալ 
կէտերը.- ա) Միջին Արեւելքէն ներս եկեղեցիներ 
հոգեւոր արժէքներու թանգարաններ չեն, այլ 
ապրող, վկայող ու ծառայող համայնքներ են, նոյն-
իսկ իրենց ծառայութիւնը կ՚անդրանցնին քրիստոն-
եայ համայնքներու սահմանները։ բ) Քրիստոնէա-
կան միութիւնը հրամայական անհրաժեշտութիւն է 
եւ միութիւնը պէտք չէ արտայայտուի սոսկ աստ-
ւածաբանական շրջագիծէն ներս, այլ նաեւ ժողո-
վուրդի կեանքէն ներս, յատկապէս գործակցութեան 
ճամբով։ գ) Եկեղեցիները կոչուած են վերակազ-
մակերպելու իրենց կրթական, ընկերային ու առող-
ջապահական կառոյցները, որոնք կ՚երաշխաւորեն 
ոչ միայն քրիստոնէութեան ներկայութիւնը, այլ 
նաեւ ծառայութիւնն ու վկայութիւնը շրջանէն ներս։ 
դ) Եկեղեցիներ առաջնահերթ կարեւորութիւն 
անհրաժեշտ է որ տան քրիստոնէական դաստիա-
րակութեան, ներքին աւետարանչութեան, բարեսի-
րական ծառայութեան եւ տեղեկատուական մար-
զին։ ե) Միջեկեղեցական գործակցութիւնը թէ՛ 
Միջին Արեւելեան մակարդակի վրայ եւ թէ Արեւ-
մուտքի հետ կենսական է։ Մեր շրջապատը պէտք է 
իմանայ, որ քրիստոնէութիւնը Միջին Արեւելքէն 
ներս առանձին չէ, հակառակ եկեղեցիներու միջեւ 
գոյութիւն ունեցող ներքին բաժանումներուն, եկե-
ղեցին մէկ է ու անոր առաքելութիւնը՝ մէկ, աշխարհի 
բոլոր կողմերը։

Միաստուածեան կրօններու միջեւ երկխօսու-
թիւնը, հաւաքական արժէքներու վրայ հիմնուած, 



¾ç 03Þ³µ³Ã / 27.10.2018 

Հըսնիքիֆ 
Հայկական Հնամեայ  Երկրամասը

Համադրեց` ՌՈՒԲԻՆԱ  ՕՀԱՆԵԱՆ

Լրատուները ամիսներ առաջ գրեցին Թուրքիոյ 
տարածքին գնտուող Հըսնիքիֆ (               ) 
հնամեայ քաղաքի մօտալուտ ջրամոյն ըլլալու մա-
սին։ Տիգրիս գետի վրայ Իսուլու ջրամբարտակի 
կառուցման հետեւանքով՝ Հըսնիքիֆ բերդ, բեր-
դաքաղաքն ու շրջակայքի աւելի քան 200 գիւղեր 
կ'անցնին ջուրի տակ։ Աւելի քան 2 միլիառ տոլար 
արժողութեամբ՝ Իսուլու ջրամբարտակի կառուցու-
մը յայտնուեցաւ տարածաշրջանի երկիրներու ու-
շադրութեան կեդրոնին՝ այն առումով, որ այդ 
նախագիծով զգալիօրէն կը պակսի դէպի Իրաք 
հոսող Տիգրիս գետի ջուրերը, եւ Իրաքը ոռոգման 
ջուրի լրջագոյն խնդիրին առջեւ կը կանգնի։ 
Անշուշտ, ատիկա նաեւ բացասաբար կ'ազդէ 
Իրանի հարաւը գտնուող Խուզիստան նահանգին 
մէջ, երբ դէպի Իրան փչող՝ Իրաքի անապատ դար-
ձած տարածքներու հողմերը՝ իրենց հետ բերելով 
մեծ քանակութեամբ աւազ, մեծագոյն վնասը կը 
հասցնեն Իրանի գիւղատնտեսութեան ու բնապահ-
պանութեան։ Թուրքիան Իսուլու ջրամբարտակի 
կառուցումը կը բացատրէ իր երկրի հարաւ-արեւել-
եան շրջաններու գիւղատնտեսութեան զարգաց-
մամբ, եւ անոր համար անհրաժեշտ ոռոգման ջու-
րերը հայթայթելու նպատակով։ Իսուլուն 19րդ 
ջրամբարտակն է, որ կառուցուած է Եփրատ եւ 
Տիգրիս գետերուն վրայ՝ Թուրքիոյ տարածքին։

Վերադառնանք բնաբանին։ Ջրամոյն կը դառ-
նայ Տիգրիս գետի հովիտը գտնուող՝ 12,000 տար-
ւան վաղեմութիւն ունեցող՝ հնադարեայ հայկական 
Հըսնիքիֆը։ Բայց ի՞նչ է այդ քաղաք- գաւառակի 
պատմութիւնը։ Այդ անուան առաջին անգամ կը 
հանդիպէի, եւ Համացանցը շատ տեղեկութիւններ 
չի հաղորդեր այս մասին։ Բայց հայկական տարբեր 
բառարաններու մէջ գտայ աւելի ընդարձակ տեղե-
կութիւններ, որ համադրաբար կը ներկայացնեմ 
ստորեւ։

*     *     *
Հասանքեւ, Հասանքէֆ, Հասանքէյֆ, Հասան-

քիէֆ, Հիսնիքիէյֆ, Հիսնիքէֆ, Հիսնիքիոյ, Հիսն-
իքէյֆա, Հըսնիքիֆ։ Ահա գաւառակի անունը նոր 
շրջաններէն սկսած մինչեւ նախնադար։ Երկրամաս 
հնագոյն Հայաստանի՝ Նայիրիի Տիգրիս գետի հո-
վիտին մէջ։ Տարածքով հիմնականօրէն կը համա-
պատասխանէ Նայիրիի Կիպանի երկրին։ Իսկ 
Կիպանին գաւառակ էր Վերին (Հայոց) Միջագետքի 
մէջ։ Հետագայ դարերուն Հըսնիքիֆը Մեծ Հայքի 
Աղձինք նահանգի հարաւային ծայրամասը կը 
գտնուէր՝ Մծբին քաղաքի մօտ։ Պատմահայր Մով-
սէս Խորենացիի վկայութեամբ, Աղձինքը Մեծ Հայ-
քի երրորդ նահանգն էր։

Հըսնիքիֆը ներկայիս կը գտնուի Թուրքիոյ 
հարաւ-արեւելեան Տիարպեքիր նահանգի Մարտին 
գաւառը։ Ինչպէս նշեցինք, հնագոյն հայերը Տիգրիս 
գետի հովիտի քարայրները ապրած են պատ-
մութեան վաղ շրջաններէն սկսած։ Քարանձաւներու 
հետքեր կան մինչեւ այսօր։

Նայիրի
Նախարինա, Նախրայնա, Նախրիա, Նահարա-

յին, Նահարին, Նահարինա, Նահարինի, Նահրի, 
Նահրիա, Նիհրիա, Նիհրիանի, Նիհրիա, Նիրի, 
Նիտ։  Ցեղային միութիւն (պետութիւն, երկիր) Հնա-
գոյն Հայաստանի հարաւ-արեւմտեան կողմը: Նա-
յիրին վերոնշեալ տարբերակներով կը յիշատակուի 
սեպագիր արձանագրութիւններու մէջ։ Ունի տար-
բեր ստուգաբանութիւններ,- «Գետերու երկիր», 

«Կրակի երկիր» եւ այլն։
Նայիրիի մէջ կը մտնէին Վանայ լիճի աւազանը, 

Տիգրիսի եւ Եփրատի վերին հոսանքներու շրջանին 
ինկած երկրամասերը։ Ք.ծ.ա 9րդ դարուն Նայիրին 
միաւորուած է հայկական թագաւորութեան մէջ, եւ 
անոր առաջին գահակալները սկսած են կրել «Նա-
յիրի երկիրներու թագաւոր» տիտղոսը։ Նայիրիի 
լեռները յիշատակուած են ուրարտուական սեպա-
գիր աղբիւրներու մէջ։ Հաւանական կը համարեն 
նոյնացնել Տաւրոս լեռնաշղթայի հետ։ Իսկ Նայիրիի 
Ծովը նոյն Վանայ լիճն է։

Աղձինք
Մեծ Հայքի երրորդ նահանգ Աղձինքը կը գտնը-

ւէր Արեւմտեան Տիգրիսի եւ Հայկական Տաւրոսի 
միջեւ, մօտ 18 000 քմ2 տարածութեամբ եւ ունէր 10 
գաւառ։ Աղձինք անունը նախահայկական ծագում 
ունի։ Բնական պայմաններով, Աղձինքը կը բաժնուի 
երկու հակադիր մասերու՝ հիւսիսային, որ Հայկա-
կան Տաւրոսի շրջանին մէջ ունի դաժան կլիմայ, եւ 
հարաւային, որուն կլիման տաք է, մակերեւոյթը՝ 
հարթավայրային։ Արտաշիսեաններու եւ Արշակու-
նիներու օրօք Աղձնիքը Մեծ Հայքի չորս բդեշխու-
թիւններէն մէկն էր։ Աղձինքի մեծ կեդրոն Տիգրա-
նակերտը «արքունի քաղաք» էր եւ ունէր ներքին 
ինքնավարութիւն։ Քաղաքը կը կառավարէր թագա-
ւորի նշանակած քաղաքապետը՝ «շահապը»։ Ընդուն-
ւած է Տիարպեքիրը համարել նոյն Տիգրանակերտը։ 
Աղձինքը հարուստ էր գետերով ու աղբիւրներով, 
յայտնի էր իր երկաթի ու կապարի հանքերով եւ 
նաւթով։ Զարգացած էր խաղողի մշակութիւնը, 
գինեգործութիւնը եւ անասնապահութիւնը։

Աղձինքի վիճակը արմատապէս փոխուեցաւ 
արաբական նուաճումներէն ետք (640-650), երբ 
դաշտավայրային մասին մէջ հաստատուեցան 
արաբական ցեղեր։ VIII դարու վերջաւորութեան, 
Աղձինքի մէջ ստեղծուեցաւ արաբական ամիրա-
յութիւն։ Հայութիւնը մնաց Աղձինքի լեռնային 
մասին մէջ՝ շարունակելով իր ձեռքին պահել Հայ-
կական Տաւրոսէն դէպի Միջնաշխարհը տանող 
լեռնանցքները։

Նոր ժամանակներուն, Աղձինքի տարածքի մէկ 
մասը կը մտնէ Տիարպեքիրի, միւս մասը՝ Պիթլիս 
նահանգի մէջ։

Հըսնիքիֆի մասին
Հըսնիքիֆ բառի ստուգաբանութիւնը չկրցայ 

գտնել։ Տեղ մը նշուած էր, որ «քիֆ»ը հայկական/ 
ուրարտուական արմատ ունի, բայց թէ ի՞նչ կը 
նշանակէ ատիկա, ձգենք լեզուաբաններուն ու 
պատմաբաններուն։ Ներկայիս ընդունուած է Հըս-
նիքիֆը (       )-ը մեկնաբանել «Քարէ բերդ» 
վարկածով։

12,000ամեայ այս քաղաք-գաւառակը իր պատ-
մութեան ընթացքին տեսած է տարբեր նուաճողներ, 
եւ մինչեւ իսկ ձեռքէ ձեռք անցած է։ Հըսնիքիֆը 
ժամանակին սահմանային կէտ էր Բիւզանդիոյ եւ 
Պարսկաստանի միջեւ, ուր տեղակայուած էին 
Բիւզանդիոնի զօրամիաւորները։ Երկու կայսրու-
թիւններուն միջեւ երկարատեւ պատերազմներէ 
ետք եւ 363 թուականին կնքուած դաշնագիրով, 
Սասանեաններու Շապուհ Բ. արքան Հըսնիքիֆն ու 
ամբողջ Աղձինք գաւառը միացուց Պարսկաստանին։

Անշուշտ, առանձին հետաքրքրական նիւթ է 
ամբողջութեամբ ուսումնասիրել Հըսնիքիֆ քաղաք-
գաւառակի պատմութիւնը։ Բայց քաղաքի պատմա-
կան անցքերու բաժինը շարունակենք աւելի մօտ 
դարերուն, երբ Հըսնիքիֆը վերջնականապէս դար-
ձաւ Օսմանեան կայսրութեան մաս։

Սեֆեաններու Իսմայիլ թագաւորն էր, որ Հըս-
նիքիֆը նորէն միացուց Պարսկաստանին, բայց 
1514 թուականին ներկայ Իրանի Մակու քաղաքի 
մօտ Չալտրանի մէջ սկսած թուրք-պարսկական 
ճակատամարտով եւ 1555 թուականին աւարտած 
պատերազմի ելքով, այսինքն Սեֆեան Պարսկաս-
տանի պարտութեամբ, Հըսնիքիֆը, ինչպէս 
ամբողջ Տիարպեքիր նահանգը, վերջնականապէս 
յանձնուեցաւ Օսմանեան կայսրութեան։

Քաղաքի բնակիչները միշտ հայեր եղած են։ 
Իսկ 20րդ դարասկիզբին՝ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմէն առաջ, Հըսնիքիֆը ունէր 300 տուն 
հայ եւ թուրք բնակիչ՝ մեծամասնութեամբ հայ։ 
Անոնց գլխաւոր զբաղումն էր ջորեպանութիւնը։ 
Քաղաքի հայերը բնաջնջուեցան կամ տեղահան 
եղան Հայոց ցեղասպանութեան տարիներուն։

Թուրքիոյ կառավարութիւնը 1981 թուականին 
Հըսնիքիֆն ու անոր շրջակայքը յայտարարեց 
պաշտպանութեան ենթակայ պատմական տարածք։ 
Իսուլու ջրամբարտակի կառուցումը ի սկզբանէ 
ենթարկուեցաւ բնութեան եւ մշակութային ժառան-
գութիւններու պահապաններու քննադատութեան, 
եւ նոյն պատճառով, եւրոպական դրամատուները 
ետ կանգնեցան Իսուլու ջրամբարտակի կառուցման 
համար ներդրումներ կատարելէ։

Հըսնիքիֆի եւ շրջակայ տարածքներուն մէջ 
կան կարեւոր նշանակութիւն ունեցող մեծ թիւով 
պատմա-մշակութային յուշակոթողներ։ Թուրքիոյ 
կառավարութիւնը մօտ 50 միլիոն տոլար պիւտճէ 
յատկացուցած է  տեղափոխելու պատմական որոշ 
շինութիւններ։ Մինչեւ հիմա տեղափոխուած են 
երկու կառոյց,- 800 տարի վաղեմութիւն ունեցող 
բաղնիք մը եւ 600 տարուայ դամբարան։ Այդ 
շինութիւնները տարուած են 3,000 մեթր աւելի 
բարձր վայր մը, ուր վտանգ չկայ ջրամոյն ըլլալու։ 
Տեղացիներն ու մշակութային ժառանգութեան 
պահպանման հարցերով մտահոգուողները կը 
նշեն, որ կարելի չէ տեղափոխել Հըսնիքիֆի ու 
շրջակայի պատմական նշանակութիւն ունեցող 
բոլոր կառոյցները։ Անոնք կը բողոքեն քաղաքը 
անհետանալու փաստը տեսնելով։ Կառավարու-
թեան բացատրութիւնները՝ Իսուլու ջրամբարտակի 
կառուցման անհրաժեշտութեան վերաբերեալ չի 
գոհացներ յատկապէս տեղաբնակներուն։ Անոնք 
կ'առաջարկեն ելեկտրականութիւն ստանալու հա-
մար արդիական ուրիշ միջոցներ։

Թուրքիոյ կառավարութիւնը կը փորձէ փարա-
տել Հըսնիքիֆի եւ շրջանի աւելի քան 200 գիւղերու 
բնակիչներու մտահոգութիւնը՝ խոստանալով նոր 
քաղաքներ եւ գիւղաքաղաքներ կառուցել անոնց 
համար, եւ Իսուլու ջրամբարտակի կառուցումէն 
ետք, շրջանին մէջ զարկ տալ զբօսաշրջութեան։

Գրութիւնը եզրափակենք մէկ ուրիշ տխուր աւար-
տով։ Կ'անհետանայ 12,000 տարուան պատմութիւն 
ունեցող հայկական Հըսնիքիֆը...

Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից

حصن كيف

حصن كيف
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ՀԵԸ Անդրանիկ-Սեւանի Սկաուտական Եղանակի Բացումը

Լիբանանահայ Կեանք

Աւանդութիւններու  պահպանութիւնը կը մնայ  
ՀԵԸ Անդրանիկ  Սեւան սկաուտական շարժումի  
կարեւոր  յատկանիշներէն:  

Անտեսելով  տեղատարափը,  ՀԵԸ Անդրանիկ  
Սեւան սկաուտական շարժումը Շաբաթ,  20   Հոկ-
տեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը  4ին, ի ներկա-
յութիւն մեծ թիւով միութենականներու, բարեկամ-
ներու, ծնողներու, որոնց մէջ ՀԵԸի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ  Վիգէն Չերչեան եւ 
անդամներ, Սքութ տիւ Լիպանի  քոմիսէրներ Պա-
շիր Քալլաս եւ Սթեֆանի Ասիօ,  Էքլերէոզ տիւ Լի-
պանի  քոմիսէր  Նաժլա  Ապի Մաթար  եւ Շրջանա-
կայինի տնօրէն՝ քոմիսէր  Փերուզ  Թիւթիւնճեան, 
ՀԵԸ Անդրանիկ  Սեւանի Գործադիր  Մարմինի 
ատենապետ տոթք. Վարուժան Մարկոսեան,  ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիաս Գործադիր  Մարմինի ատե-
նապետ  Գրիգոր Քեշիշեան եւ զոյգ վարչութիւններ, 
ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի  ծնողաց  վարչութեանց 
անդամուհիներ, ՀԵԸի զանազան  վարչութիւններու 
անդամ-անդամուհիներ:

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի սկաուտական  բոլոր 
խմբաւորումները  հետեւելով ՀԵԸ Անդրանիկ  փո-
ղերախումբին, մուտք գործեց   ՀԲԸՄ-ՀԵԸի Զապէլ 
Մովսէսեան  ակումբի  շրջափակը:   Իւրաքանչիւր 
սկաուտական խմբաւորում   բռնեց իր  շարքը:  Փո-
ղերախումբը  յաջորդաբար կատարեց  Լիբանանի, 
Հայաստանի,  ՀԲԸՄի, ՀԵԸի եւ ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի  քայլերգները:  

Նախքան  բացման  հանդիսութիւնը,  ներկաները  
յոտնկայս  լռութեամբ յարգեցին  նորոգ հանգուցեալ, 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի երախտաւոր  Միքայէլ (Մայք) Մար-
տիրեանի եւ  ՀԲԸՄի Լեւոն Կ. Նազարեան վար-
ժարանի երկարամեայ   մանկապարտիզպանուհի  
Թալին  Օղլուքեան-Մարգարեանի  յիշատակը: Այդ  
միջոցին  փողերախումբը  նուագեց  Շոբենի «Մա-
հերգ»ը:

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան սկաուտական շարժումի  
ընդհանուր խմբապետ Կարեն Պասմաճեան տուաւ   
ընդհանուր հաւաքի մեկնարկի  սուլիչը: 

Երէցական խմբակի անդամ, «Միշտ  Պատրաստ» 
պարբերաթերթի խմբագիր Նժդեհ Դաւիթեան  
բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն: ՀԵԸ Անդրա-

նիկ Սեւան Գործադիր Մարմինի ատենապետ տոթք. 
Վարուժան Մարկոսեան փոխանցեց  Վարչութեան 
խօսքը:

ՀԵԸ-ի  Անդրանիկ  փողերախումբը    հնչեցուց      
քանի մը կտորներ,   ոգեւորելով ներկաները:   

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ 
Վիգէն Չերչեան  վեր առաւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան 
սկաուտական  շարժումի անցնող տարուան գոր-
ծունէութիւնը եւ նորանոր յաջողութիւններ  մաղթեց 
յառաջիկայ  սկաուտական  տարեշրջանի սեմին: 

Արենուշական խումբի խմբապետուհի  Զէյնա  
Քարամ արաբերէն  լեզուով  բարի գալուստ մաղթեց  

ներկաներուն: Ապա  հերթաբար խօսք առին  Էքլե-
րէոզ տիւ Լիպանի  քոմիսէր  Նաժլա  Ապի   Մաթար 
եւ Սքութ տիւ Լիպանի քոմիսէր  Պաշիր Քալլաս: 

 ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան  սկաուտական  շարժումի 
խմբապետութիւնը   յուշանուէրով  պարգեւատրեց  
«Միշտ   Պատրաստ»ի կազմը՝ Ալեքս Առաքելեանը,  
Սերուժ  Մարկոսեանը,  Սոֆի  Տիշաքճեանը, Նժդեհ  
Դաւիթեանը,  Լուչիանա Քարապաճաքեանը, Գար-
մեն  Քոթահլեանը,  Արմիկ Գույումճեանը, Գառնի  
Քէօշկերեանը,  ինչպէս  նաեւ  «Սոշըլ  Մետիա»ի  
յանձնախումբը՝  Ժիրայր  Թօսունեանը, Ճեսի Տի-
շաքճեանը, Փասքալ Գասպարեանը, Սելին Տէր 
Արթինեանը, Նարեկ  Նաճարեանը,  Մարիա Գրաճ-
եանը,  Սթեֆանի  Քոթահլեանը:

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի սկաուտական շարժու-
մը   նոր  եղանակի   բացման առիթով   շնորհակա-
լութեան  յուշանուէրներ  յանձնեց՝ ՀԵԸ Անդրանիկ 

Սեւանի  Գործադիր  Մարմինի ատենապետ տոքթ. 
Վարուժան Մարկոսեանին, սկաուտական վարչու-
թեան ատենապետ  Յակոբ Թելվիզեանին,  ծնողաց 
վարչութեան ատենապետ  Հայկ Հաճեանին, ընկե-
րային վարչութեան ատենապետ Սարհատ Սար-
հատեանին, նուիրեալ անդամուհի Սարին  Սանտրա   
Պաճաքեանին,  ակումբի հայրիկ  Մկրտիչ Տօնոյ-
եանին:

Ապա  տեղի ունեցաւ  տարուան տիպար եւ    տարե-
կան  մեծ բանակումի ընթացքին տիպար  անդամ-
անդամուհիներու յուշանուէրի յանձնում:

Թիթեռներէն,  տարուան   տիպար՝  Կապրիէլլա 

Թորոսեան,    բանակումի տիպար՝ Սերժ  Գաբրիէլ-
եան,  Նարի  Քէօշկերեան:

Արծուիկներէն,  տարուան տիպար՝   Սելին  Զո-
պոյեան,  բանակումի տիպար՝  Մարիպէլ  Հաճեան 
եւ Սելին Մոմճեան:

Գայլիկներէն, տարուան  տիպար՝  Մաթէօ Ապաշ-
եան,  բանակումի տիպար՝  Անտրէ Ասլան  եւ Պետ-
րոս  Յովհաննէսեան:

Արենուշներ, տարուան    տիպար՝  Սերենա  Քո-
թահլեան, բանակումի տիպար՝   Գարլա Ասլանեան:

Սկաուտներէն,  տարուան տիպար՝  Պոկտան 
Պորիսով,   բանակումի տիպար՝  Ճոէյ  Ապտէլ Նուր  
եւ Ճօ Սաապ:

Քառավելներէն,  տարուան՝  Գարմեն  Քոթահլեան,  
բանակումի տիպար՝  Քրիսթէլ  Սթեֆանօ:

Երէցներէն,  տարուան  տիպար՝ Նժդեհ  Դաւիթ-
եան,   բանակումի  տիպար՝   Ներսիկ Թոփէեան:

Ապա  տեղի ունեցան խմբակային  փոխանցում-
ներ եւ նոր փոխանցումներ՝ 

Սելին Տէր  Արթինեան դարձաւ արծուիկներու 
փոխխմբապետուհի, Արմիկ Գույումճեան՝ գայլիկ-
ներու՝ Սերժ Գարաճեան՝ սկաուտական փոխխմբա-
պետուհի, Արին Տագէսեան՝  քառավելներու փոխ-
խըմբապետուհի, Միրէյ Թօսունեան՝գայլիկներու 
փոխխմբապետւհիէն դարձաւ քառավելներու փոխ-
խըմբապետուհի, Ալին  Սէֆերեան՝  քառավելներու 
փոխխմբապետուհիէն դարձաւ քառավելներու 
խմբապետուհի, Ժիրայր  Թօսունեան՝ սկաուտական 
խմբապետի  պաշտօնին  կողքին դարձաւ սկաու-
տական փոխխմբապետ:

Ներկաները     շնորհաւորեցին    նոր  պաշտօններ 
ստանձնած  քոյրերը եւ եղբայրները՝ մաղթելով,  որ 
անոնք  յաջողութեամբ եւ պատասխանատուութեան 
գիտակցութեամբ կը կատարեն իրենց պարտա-
կանութիւնները: Անոնք    միաժամանակ վայելեցին  
նորակազմ  ծնողաց  վարչութեան պատրաստած   
հիւրասիրութիւնը:

Վարձքը կատար բոլոր աշխատողներուն: 
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Սրբոց Թարգմանչաց Տօնը Մեսրոպեանի Մէջ

Լիբանանահայ Դպրոց

Ամէն տարի կրթական վերամուտին յաջորդող 
առաջին մեծ ձեռնարկը Մեսրոպեանի մէջ նուիր-
ւած  կ’ըլլայ ազգային-եկեղեցական բացառիկ 
արժէք ներկայացնող Սրբոց Թարգմանչաց տօնին, 
որուն առիթով կը մեծարուին հայ ժողովուրդի 
պատմական կարեւորագոյն իրադարձութիւններէն՝ 
գիրերու գիւտն ու Աստուածաշունչի թարգմանու-
թիւնը կատարած Ոսկեդարու մեր մեծ հայրերը:

Հոկտեմբեր 24ին նախակրթարանի եւ երկ-
րորդականի աշակերտները առանձնաբար կայա-
ցած երկու հաւաքներու ընթացքին անհատական 
եւ խմբային երգերով, ասմունքով եւ թատերական 
պատկերով մը ոգեկոչեցին Սուրբ Մեսրոպի, Սուրբ 
Սահակի եւ անոնց գործակից աշակերտներուն 
յիշատակը: Բացման խօսքերու մէջ անոնք նշեցին, 
որ «զանազան փոթորիկներէ անցած հայ ժողո-
վուրդին յենարանը դարձած մեր լեզուն  հիացուցած 
է օտարները իր հարստութեամբ, ճկունութեամբ եւ 
գեղեցկութեամբ, սակայն այսօր, որպէս հետեւանք 
տարբեր ազդակներու, հայոց լեզուն նահանջի մէջ 
է եւ հայկական մեր դիմագիծը լրջօրէն վտանգուած։ 
Ուրեմն մեր` հայկական վարժարան յաճախող 
աշակերներուս պարտաւորութիւնն է կառչած մնալ 
մեր հաւատքին ու  տէր կանգնիլ մեր լեզուին»։

Զոյգ հաւաքներուն խօսք առին գլխաւոր բա-
նախօս Հայր Սեպուհ վրդ. Կարապետեան եւ Մես-
րոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ: Անոնք 
կոչ ուղղեցին աշակերտներուն լաւապէս ճանչնալու 
Ոսկեդարու գրական, կրօնագիտական, իմաստա-
սիրական եւ պատմաբանական ժառանգութիւնը եւ  
ընդհանրապէս Հայ մշակոյթի արժէքները, որոնք 

բովանդակութիւն կու տան հայու ինքնութեան եւ 
անոր կը շնորհեն իւրայատուկ տեղ մը մարդկային 
քաղաքակրթութեան մէջ: Անոնք Սուրբ Թարգմա-
նիչները ներկայացուցին որպէս աստուածասիրու-

թեան, եկեղեցասիրութեան, ազգասիրութեան, ուս-
ումնատենչութեան, աշխատասիրութեան եւ  
նուիրուածութեան օրինակներ, յորդորելով հետեւիլ 
անոնց վարքին՝ յանուն Հայ եկեղեցւոյ եւ ազգին 
յառաջընթացին:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Դասախօսեց 
Պեռնի Համալսարանին Մէջ
¾ç 02

կարեւոր է։ Այս շրջագիծէն ներս, անհրաժեշտ է որ 
հասարակաց սկզբունքներն ու արժէքները աւելի 
ամրապնդուին ու ծաւալին եւ միաժամանակ փո-
խադարձ տարբերութիւնները պէտք է յարգուին։ 
Նոյնպէս այս մարտահրաւէրներուն Նորին Սրբութ-
իւնը լայնօրէն անդրադարձաւ շօշափելի օրինակ-
ներով։

Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ, Հայրապետը 
շեշտեց հետեւեալ կէտերը.- 1) քրիստոնէութիւնը կը 
պատկանի Միջին Արեւելքի պատմութեան, հակա-
ռակ իր դիմագրաւած լուրջ մարտահրաւէրներուն, 
ան որոշած է մնալ շրջանէն ներս ու ինքզինք 
վերակազակերպել ու վերանորոգել։ 2) Քրիստո-
նէութեան ներկայութիւնը Միջին Արեւելքէն ներս 
դրական երեւոյթ մըն է ոչ միայն աշխարհի քրիս-
տոնէութեան համար, այլ նաեւ իսլամութեան հա-
մար, որովհետեւ քրիստոնէութիւնը իր հաւասա-
րակշռուած մօտեցումներով, համամարդկային 
արժէքներով եւ Արեւելքի ու Արեւմուտքի միջեւ իր 
կամուրջի դերով կրնայ կարեւոր դեր կատարել 
շրջանէն ներս, ամէն իմաստով։

Շուրջ ժամ մը տեւած դասախօսութեան աւար-
տին Վեհափառ Հայրապետը պատասխանեց իրեն 
ուղղուած հարցումներուն։

Յայտնենք, որ դասախօսութենէն առաջ Նորին 
Սրբութիւնը հանդիպում ունեցաւ համալսարանի 
աստուածաբանական բաժանմունքի պատասխա-
նատու տնօրէնուհիին՝ Անժելա Պերլիսի, ինչպէս 
նաեւ համալսարանի փրոֆէսորներուն հետ։ Դա-
սախօսութեան սկիզբը տնօրէնուհին խօսք առնելով 
ներկայացուց Վեհափառ Հայրապետը ու անոր ակա-
դեմական իրագործումները, ինչպէս նաեւ դերակա-
տարութիւնը միջեկեղեցական ու միջկրօնական 
բնագաւառներէն ներս։

Յայտնենք նաեւ, որ դասախօսութեան ներկայ 
էին համալսարանի փրոֆէսորներ եւ յատկապէս 
Միջին Արեւելքէն ներս պատասխանատուութեան 
կոչուած պետական ներկայացուցիչներ։
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[Ô³ÝÉÁ î»ñ¿]
Øûï ß³µ³Ã ÙÁ úëÙ³ÝÇ¿Ç ï³÷³ëï³ÝÁ 

ÙÝ³É¿ Û»ïáÛ, ÙáõÝ»ïÇÏÁ ëÏë³õ ·áé³É, Ã¿ 
³éïáõ³Ý ³ñ»õ³Í³·ÇÝ, µáÉá¯ñ ÅáÕáíáõ°ñ¹Á, 
å¿ïù ¿ ×³Ù÷³Û »ÉÉ¿. §ÙÝ³óáÕÝ»ñÁª Ù³Ñ³-
å³ïÇÅáí åÇïÇ í»ñç³óÝ»Ýù¦:

Ð³Ûñë, Éáõë³Ñá·ÇÝ, ³ÝÙÇç³å¿ë »ûÃÁ çáñÇ 
í³ñÓ»ó ÙÇÝã»õ Ð³É¿å ï³Ý»Éáõ å³ÛÙ³Ý³õ »õ 
Ïñó³ÍÇÝ ã³÷ ×³Ù÷áõ å³ß³ñ ·Ý»ó: æáñ»-
å³ÝÝ»ñáõÝ å»ïÁª ù¿ûë¿ (ÏÇë³Ù³ñ¹) Ð³ë³Ý 
³Õ³ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ, í³ñÓùÁ Ï³ÝËÇÏ ·³ÝÓ»óª 
ÑÇÝ·³Ï³Ý áëÏÇ »õ ³ñ»õÁ ãÍ³·³Í ×³Ù÷³¯Û 
»É³Ýù... ¹¿åÇ¯ Ù³¯Ñ... ¹¿åÇ ¶áÕ·áÃ³... ¹¿åÇ¯... 
µÝ³çÝçáõÙ Ñ³ÛáõÃ»³Ý...: ØÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ 
×³Ù÷áñ¹»óÇÝùª ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñ ÅáÕá-
íáõ¯ñ¹, ³Ý·Çï³ÏÇó áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ²ÝáÝó 
ÓÇ³õáñ Å³Ýï³ñÙ³Ý»ñÝ »Ý áõÕÕáõÃÇõÝ óá°Ûó 
ïáõáÕÁ..: ÆñÇÏáõ³Ý Ñ³ë³Ýù ÑëÏ³Û »õ Ï³-
ï³ÕÇ ·»ïÇ ÙÁ ³÷ÇÝ, ½áñ ÏÁ Ïáã¿ÇÝ Ô³ÝÉÁ 
î»ñ¿ (³ñ»³Ý Óáñ...): ÐáÝ Ù³Ûñë Ñ³õÇ çñáí 
÷ÇÉ³õ »÷»ó, Ñ³õÁ çáñ»å³ÝÝ»ñáõÝ [ïáõ³õ] »õ 
÷ÇÉ³õÁ Ù»Ýù ×³ß»óÇÝù: ²ñ»õ³Í³·ÇÝ ×³Ù÷³Û 
... »É³Ýù ... ß³ñÅ»ó³õ Ï³ñ³õ³ÝÁ áãË³ñÇª 
ëå³Ý¹³Ýáó ·³óáÕ ÑûïÇÝ...: ²Ýó³Ýù Ï³-
ÙáõñçÁ »õ ëÏë³Ýù ï»õ³å¿ë í»ñ»ÉùÇª î³õñáë 
È»éÁ µ³ñÓñ³Ý³¯É...: Ðá°Ý Ñ³Ý¹Çå»ó³Ýù ½ÇÝáõáñ 
Ñ³°Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ, áñáÝù Ï'³ßË³ï¿ÇÝ 
×³Ù÷áõ ßÇÝáõÃ»³Ý »õ ÆÝÃÇÉÉÇÇÝ ÷³åáõÕÇÇÝ 
(ÃÇõÝ¿ÉÇÝ) ßÇÝáõÃ»³Ý, ÷áñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ É»é³Ý 
ëÇ¯ñïÁ: Ø»½Ç ¹éÏÇó »õ Ñûñë ë³ÝÁ »ÕáÕ 
ä»ïñáë ³ÝáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹Á »ñµ Ù»½ ï»ë³õ, 
³ñóáõÝùÝ ³ãù»ñáõÝ, Ñ³½Çõ ³ñï³ë³Ý³Í §¹áõ±ù 
³É Ï'»ñÃ³ù ¹¿åÇ¯ Ù³¯Ñ...¦ »ñÏáõ µ³é»ñÁª 
Ë³ñ³½³ÝÇ »ñÏáõ ³Ñé»ÉÇ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ Çç³Ý 
Ë»Õ×ÇÝ ·ÉËÇÝ »õ ³ñÇõ¯ÝÁ...Ñáë»ó[³õ] ¹¿ÙùÝ Ç 
í³ñ: [Ð³ñáõ³ÍáÕ áëïÇÏ³ÝÁ] ÏÇë³ï ÃáÕÉáí 
ÙÝ³ó»³¯ÉÁ »õ Ù»½Ç ¹³éÝ³Éáí, Ëëïûñ¿Ýª 
§ù³É»ó¿°ù Ó»ñ ×³Ù÷³Ý, ³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ ½ÇÝ-
õáñÝ»ñáõÝ Ñ»ï ËûëÇ¯É..., ³ÝáÝù å¿ïù ¿ 
³ßË³ïÇÝ ³Ý¹³¹³°ñ¦ [åáé³ó]:

´³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ³ó³Í ¿ÇÝù É»é³Ý ÏáÕùÇÝ, 
»ñµ Ù»ñ çáñ»å³ÝÝ»ñáõÝ å»°ïÁª ù¿ûë¿ Ð³-
ë³ÝÁ, ¹³éÝ³Éáí Ñûñë:

ê³ ³É Áë»Ù áñ Ù»ñ Ã³Õ¿Ý í»ó ÁÝï³ÝÇù, 
ÙÇßï Çñ³ñáõ Ñ»ï, Çñ³ñÙ¿ ³Ýµ³Å³Ý ÏÁ 
×³Ù÷áñ¹¿ÇÝù »õ Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ÑáõÝ ³É Ù»ñ 
íñ³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñáõ Ùûï ÏÁ É³ñ¿ÇÝù Ï³½Ù»Éáí 
Ù¿°Ï ³ÙµáÕçáõÃÇõÝ, áñå¿ë½Ç ÙÇßï Çñ³ñáõ 
û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝÇÝù...:

æáñ»å³ÝÁ Áë³õ Ã¿ Ù»ñ ÇñÇÏáõ³Ý Ï³Û³ÝÁ 
åÇïÇ ÁÉÉ³Û ÆëÉ³ÑÇ¿ Áëáõ³Í ·ÇõÕÁ. §³Ûë 
×³Ù÷³Ûáí Ñ³½Çõ ÇñÇÏáõÝÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù, µ³Ûó 
»Ã¿ Ñ³õ³ï³ù Ç°Ù ËûëùÇë, »ë Ó»½Ç Ï'³é³ç-
Ýáñ¹»Ù ÏïñáõÏ ×³Ù÷³Ûáí ÙÁª »ñ»ù Å³Ù¿Ý 
Ñá°Ý Ï'ÁÉÉ³°ù »õ ÏÁ Ñ³Ý·ëï³Ý³ù¦: Ø»ñ Ù»Í»ñÁ 
ËáñÑáõñ¹ ÁñÇÝ, ÙÇÝã ³Û¹, Ð³ë³ÝÁ Ïé³Ñ»Éáí 
Ù»ñÇÝÝ»ñáõÝ Ï³ëÏ³Íáï ¹¿Ùù¿Ý Áë³õ. §³Ý³Ù 
³ñõ³ïÁÙ ûÉëáõÝ ¿Ï¿ñ ëÇ½ÇÝ ë³ãÁÝÁ½ÁÝ åÇñ 
Ã¿ÉÇÝ¿ ½³ñ³ñ Ï»ÉÇñÇë¿¦ª (Ù³Ûñë ÏÝÇÏë Ãá°Õ 
ÁÉÉ³Û »Ã¿ Ó»ñ Ù³½ÇÝ Ù¿Ï Ã¿ÉÇÝ íÝ³ë Ñ³ëÝÇ):

àõñ»ÙÝª Ù»ñÇÝÝ»ñÁ ÛûÅ³ñ»ó³Ý »õ Ù»Ýù 
ß»Õ»óÇÝù Ù»°ñ ×³Ù÷³Ý...: Ø¿Ï Å³Ùáõ³Ý ã³÷ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

×³Ù÷áñ¹³Í ¿ÇÝù, »ñµ Ñ³ë³Ýù Ý»°Õ Ï³Í³ÝÇ 
ÙÁ: Ò³Ë ÏáÕÙ¹ª ë»å É»¯é... ³ç¹ª ËáñáõÝÏ ³Ý¹áõ°Ý¹, 
áñáõÝ Ù¿ç¿Ý ·áéáõÙ ·áãÇõÝáí É³¯ÛÝ ·»ï ÙÁ ÏÁ 
Ñáë¿ñ...: êïÇåáõ³Íª ÆÇç³Ýù çáñÇÝ»ñ¿Ý, µ³Ûó 
ù³ÝÇ° Û³é³ç³ó³°Ýùª å³ïÏ»ñÁ ÷áËáõ»ó³õ, 
Ù»½Ç° ë³ñë³÷Á å³ï»ó... Ç ï»ë ³Û¹ ùëïÙÝ»ÉÇ 
½³ñÑáõñ»ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÇÝ, áñ Ù»°ñ ³é³ç ÏÁ 
å³ñ½áõ¿ñ. ¹Ç³ÏÝ»¯ñ, ¹Ç³ÏÝ»¯ñ, Ýáñ »õ ÑÇÝ, 
áõé³Í áõ Ý»Ë³Í, áñáÝó ÏáËÏñï»Éáí åÇïÇ 
ù³É»¯ë, ÇëÏ Ó³ËÇ¹ª ³Ýï³éÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ 
Ù¿Ï Í³é¿Ý ³ÕçÏ³Û ·ÉáõË ÙÁ Ï³Ëáõ³Í Çñ 
Ù³½»ñ¿Ý »õ Ù»ñÏ Ù³ñÙÇÝÁ ·»ïÇÝ ï³ñ³Íáõ³Í, 
·³½³ÝÝ»ñáõÝ áéÝáóÝ áõ µáõ»ñáõÝ »õ ·Çß³ïÇã 
ÃéãáõÝÝ»ñáõÝ Ñ³½³ñÝ»ñáí ³ÝáÝó íñ³Û ë³-
õ³éÝÇÉÁ, Ù»é»ÉÝ»ñáõÝ ³ÛÉ³Ý¹³Ïáõ³Í ¹¿Ùù»ñÝ 
áõ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ ³ñ»³Ý ãáñ³ó³Í É×»ñÁ ³Ù¿Ý³-
ù³ç áõ ËÇ½³Ë Ù³ñ¹áõ°Ý ³Ý·³Ù ëáëÏáõÙ »õ 
½³ñÑáõñ³Ýù Ï'³½¹»Ý: ØÇÝã ³Û¹, Ùûñë Ó»éùÁ 
µéÝ³Í, »ë ï»ë³Û ÃÇõñù »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁª 
³Ý·ÉáõË ³ÕçÏ³Û ÙÁ ¹Ç³ÏÇÝ íñ³Û Ñ»Í³¯Í... 
ß³ñÅáõÙÝ»ñ Ï'ÁÝ¿ñ... Ùûñë ÁëÇª §ï»¯ë Ù³ÛñÇÏ, 
ë³° Ù³ñ¹Á Ç±Ýã Ï'ÁÝ¿¦: Ê»¯Õ× Ù³Ûñë Áë³õ 
ÇÝÍÇ. §ïÕ³°ë, ·áó¿° ³ãù»ñ¹, ÑáÝ ÙÇ° Ý³ÛÇñ...¦: 
...ÐÇÙ³ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù Ã¿ ³°Û¹ ·³½³ÝÁ Ç°ñ 
³Ý³ëÝ³ÛÇÝ ÏÇ°ñùÁ ÏÁ Û³·»óÝ¿ñ ³Ý·ÉáõË... 
¹Ç³ÏÇÝ... íñ³Û:

²Û¹ ëáëÏ³ÉÇ å³ÑáõÝ, Ù»ñ çáñ»å³ÝÝ»ñÁ 
Ù»½ ÑáÝ Éù»Éáí, çáñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó µ»éÝ»ñáí 
ÙÇ³ëÇÝ ëÏë³Ý ÷³ËãÇ¯É...: Ø»ñ ³Õ³ã³ÝùÝ áõ 
å³Õ³ï³ÝùÁª Ç½áõ°ñ. á°ã ÏÁ ·Ã³ÛÇÝ, »õ á°ã ³É 
Ù»½Ç ¹áÛ½Ý û·ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÝ»É Ï'áõ½¿ÇÝ..: 
²ÝáÝù Ù»½Ù¿ ß³¯ï Ñ»é³ó³Ý »õ ï»Õ ÙÁ Ñ³ë-
Ý»Éáí ¹¿åÇ Óá°ñ Çç³Ý, ·»ïÇÝ Ù¿ç »Õ³Í ³ÝóùÁ 
û·ï³·áñÍ»Éáí ³Ýó³Ý ÙÇõë ³÷Á, µ³ñÓñ³ó³Ý 
¹ÇÙ³óÇ ÏáÕÙÁ »õ ëÏë³Ý çáñÇÝ»ñáõÝ íñ³Û 
Ñ»ÍÝ»Éáí ³Ý»ñ»õáõÃ³Ý³É: ´³Ûó, ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ 
¿, áñ Ð³ë³ÝÁ Çñ ËáëïáõÙÁ å³Ñ»ó: ºñµ, Ù»Ýù 
áõÅ³ëå³é »õ Ûá·Ý³Í, Ûáõë³Ñ³ï, ³ÝáÝó 
µéÝ³Í áõÕÇáí Ñ³ë³Ýù É»éÝ³É³Ýç ÑáíÇï ÙÁ 
Ï³Ý³ã Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñáíª É»é³Ý ÏáÕù¿Ý 
Å³ÛÃùáÕ ë³éÝáñ³Ï ³ÕµÇõñÇ ÙÁ Ùûï, ï»ë³Ýù 
áñ Ð³ë³ÝÁ ³ïñ×³Ý³ÏÁ Ó»éùÇÝ, áïùÇ íñ³Û, 
³Û¹ ³ÝÇÍ»³ÉÝ»ñáõÝ ÏÁ ëå³éÝ³Ûª §»Ã¿ »ñµ»°ù 
Ó»½Ù¿ Ù¿°ÏÁ áïùÇ »ÉÉ¿ª ³é³Ýó ³ÛÉ»õ³ÛÉÇ åÇïÇ 
ëå³ÝÝ»Ù ½Ç°Ýù¦, Áë»Éáí: ºñµ Ù»½ ï»ë³õ, ó³õ 
Û³ÛïÝ»ó, Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»óª §»°ë Ëáëïáõ-
ÙÇë ï¿ñÝ »Ù: ²ëÏÇó Û»ïáÛ ×³Ù÷³Ý µ³õ³Ï³Ý 
Ñ³ñÃ ¿, ³ÛÉ»õë ÏÁ Ñ»ÍÝ¿ù çáñÇÇÝ íñ³Û »õ 
ßáõïáí ÏÁ Ñ³ëÝÇù ÆëÉ³ÑÇ¿¦, Áë³õ: ºÕµ³Ûñë 
úÝÝÇÏÁ áõ Ù»ÍÙ³Ûñë »ï ÙÝ³ó³Í ¿ÇÝ: ²ÝáÝù 
³É Ñ³ë³Ý: Ð³½Çõ ùÇã ÙÁ µ³Ý Ï»ñ³Í, ù³ÝÇ áñ 
³ÝÇÍ»³ÉÝ»ñÁ Ù»ñ å³ïñ³ëï áõï»ÉÇùÝ»ñÁ 
É³÷³Í ¿ÇÝ, ×³Ù÷³Û »É³¯Ýù: Ð³½Çõ ï³ëÁ 
í³ÛñÏ»³Ý Û³é³ç³ó³Í ¿ÇÝù, ³ÝÇÍ»³É ·³½³Ý 
çáñ»å³Ý ÙÁ Ù»ÍÙûñë Ñ»Í³Í çáñÇÇÝ Ë³ñ³½³Ý 
ÙÁ Çç»óáõó: æáñÇÝª Ï³ïÕ³Í, íñ³Û¿Ý í³ñ 
Ý»ï»ó Ù»ÍÙ³Ûñëª ¹¿åÇ ÓáñÇÝ ÏáÕÙÁ, Å³ÛéÇ ÙÁ 
íñ³Û: Ê»Õ× Ù»ÍÙûñë ³ç Ã»õÁ Ïáïñ»ó³õ. 
ë³ëïÇÏ ó³õ¿Ý Ï'áÕµ³ñ, Ï'³ÝÇÍ¿ñ ³Û¹ ·³-
½³ÝÁª ÙÇÝã»õ Ñ³ë³Ýù ÆëÉ³ÑÇ¿ Áëáõ³Í ·ÇõÕÇÝ 
ùáí¿Ý ¹¿åÇ ï³÷³ñ³Ï ¹³ßï³·»ïÇÝÁ:

ºñµ ·ÇõÕÇÝ ùáí¿Ý Ï'³ÝóÝ¿ÇÝù, ÃÇõñù ÏÇÝ»-
ñÁ - ³Û¹ ù³Í»ñÁ - ³ç¿Ý áõ Ó³Ë¿Ý ³Ý¹³¹³ñ 
ù³ñÏáÍ»óÇÝª §Ï»³õáõ¯ñ, Ï»³õáõ¯ñ¦ »õ Ñ³ÛÑá-
Û³ÝùÝ»ñáõÝ ³ÝÑ³Ù³ñ ï³é³÷Á Ù»ñ ·ÉËÇÝ Þ³ñ. 12
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Ý»ï»Éáí...: Ðá°Ý ¹³ßïÇÝ [Ù¿ç], Ñ³½³ñ³õáñ 
ÅáÕáíáõñ¹ ëÏë³Ý íñ³Ý É³ñ»É:

ØáõÝ»ïÇÏÁ Ï³Ýã»ó, Áë»Éáí Ã¿ Ñá°ë ãáñë ûñ 
Ñ³Ý·Çëï åÇïÇ ÁÉÉ³Û... ÅáÕáíáõñ¹Á áõñ³Ë³-
ó³Í [ëÏë³õ] Éáõ³óáõ»Éáõ, Ù³ùñáõ»Éáõ å³ïñ³ë-
õÇÉ, Ï³Ù ³åáõñ ÙÁ »÷»Éáí Ïßï³Ý³É:

ØáõÃÁ ÏáË»ó, Ù»Ýù Ûá·Ý³Í áõ ç³ñ¹áõ÷ßáõñ 
Ù³ñÙÝáí, Ù»ÍÙûñë ³ÕÇáÕáñÙ ×Çã»ñáõÝ ï³Ï 
ÇÝÏ³Ýù ùÝ³Ý³Éáõ: ØÇÝã[³Û¹,] Ñ³Ûñë ßßáõÏ ÙÁ 
ÏÁ Éë¿, ¹áõñë Ï'»ÉÉ¿ ÏÁ Ý³ÛÇ áñ Ù»ñ çáñ»å³ÝÝ»ñÁ 
çáñÇÝ»ñÁ ³é³Í ÷³Ë³°Í »Ý, Ù»½Ç ÃáÕÉáí... 
³é³Ýó ÷áË³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ¯...: ²éïáõ³Ý 
³ñ»õÁ ãÍ³·³Í, ÙáõÝ»ïÇÏÁ ëÏë³õ ·áé³É, Ã¿ 
Ù¿°Ï Å³Ù¿Ý ³Ù¿°ÝùÝ ³É å¿ïù ¿° ×³Ù÷³Û ÇÛÝ³Ý, 
³ÝÛ³å³Õ: Ø³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í ë³°ÛÉ, 
Ï³°éù, çáñÇ°, ¿°ß, ÷áË³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ 
µ»éóáõóÇÝ áõ ×³Ù÷³Û ÇÝÏ³Ý: Ø»Ýù ÙÝ³óÇÝù 
³Ýû·Ý³Ï³Ý...: Ê»¯Õ× Ñ³Ûñë Ù¿Û ÙÁ ³ë¹ÇÝ, Ù¿Û 
ÙÁ ³Ý¹ÇÝ ÏÁ í³½¿ñª ÙÇçáó ÙÁ ·ïÝ»Éáõ, [Ù»½] 
³Ûë ³Ý»É Ï³óáõÃ»Ý¿Ý ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
ì»ñç³å¿ë »½³Ý ë³ÛÉ ÙÁ ·ï³õ »õ í³ñÓ»ó 
ÙÇÝã»õ ø³ÃÙ³ Áëáõ³Í ï»ÕÁ, áñ Ð³É¿åÇÝ Ùû-
ïÇÏ, ³é³çÇÝ ßá·»Ï³éùÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÝ ¿ »Õ»ñ: 
ê³ÛÉ³å³ÝÁ 3 ûëÙ. ÑÝãÇõÝ áëÏÇÝ ·ñå³Ý»ó »õ 
Ù»Ýù Ï³ñ³õ³ÝÇÝ ³Ù¿Ý¿Ý »ï»õÁ ÙÝ³ó³Í... 
÷áßÇÇ ³Ùå»ñáõÝ ï³Ï, ³ñ»õÇ ÏÇ½Çã ×³é³-
·³ÛÃÝ»ñáíÁ ³Ýó³Ýù Ùûï³Ï³Û ·ÇõÕÇÝ ùáí¿Ý:

ê³ÛÉ³å³ÝÁ Ñûñë Áë³õ Ã¿ §Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý 
ëå³ë»ó¿ù áñ ³Ûë ¹ñ³ÙÁ ïáõÝÁ Ó·»Ù, ù³ÝÇ 
áñ í»ñ³¹³ñÓÇë ½Çë ÏÁ ÏáÕáåï»Ý...¦: Ð³½Çõ 
ù³éáñ¹ Å³Ù Û»ïáÛ í»ñ³¹³ñÓ³õ, »õ Ù»ñ ë³ÛÉÁ 
ëÏë³õ ¹³Ý¹³Õûñ¿Ý Û³é³ç³Ý³É, Ù»Ýù Ï³-
ñ³õ³Ý¿Ý Ùûï ÑÇÝ· Ñ³ñÇõñ Ù»Ãñ »°ï ÙÝ³ó³Í 
¿ÇÝù...: Ð³½Çõ ëÏë³Ýù ÷áùñ ½³éÇí»ñ ÙÁ, Ù»ñ 
ã³ñ µ³Ëï¿Ý, ë³ÛÉÇÝ ³é³ÝóùÁ Ïáïñ»ó³°õ 
...»õ Ù»Ýù ÙÝ³óÇÝù ³Û¹ ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï å³-
ñ³åáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³õ³½³ÏÝ»ñáõÝ á°ñçÁ... 
²ëïáõÍáÛ ·áõÃÇÝ Û³ÝÓÝáõ³Í...:

Î³ñ³õ³ÝÇÝ ÑëÏáÕ Å³Ýï³ñÙ³Ý»ñáõÝ Ù¿ç 
Ï³ñ ã³õáõß ÙÁª í½¿Ý ¹»ÕÇÝ ³ñáÛñ¿ Ýß³Ý³ï³Ë-
ï³Ïáí ÙÁ: ²Ûë Ù³ñ¹Á »ñµ ÝßÙ³ñ»ó Ù»ñ 
ËÕ×³ÉÇ¯ íÇ×³ÏÁ, Û³ÝÏ³ñÍ ëáõÉ»ó, ÓÇÝ í³½-
óըÝ»Éáí Ï³ñ³õ³ÝÁ Ï»óáõ°ó, »°ïª Ù»ñ ÙûïÁ 
»Ï³õ »õ ï»ë³õ áñ ë³ÛÉÇÝ ³é³ÝóùÁ Ïáïñ³Í ¿ 
áõ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýáí ×³Ù÷áñ¹»É...: Ø»ñ 
³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ Ù»½ áõñÇß ë³ÛÉ»ñáõ íñ³Û ï»-
Õ³õáñ»ó »õ ×³Ù÷³Û ÇÝÏ³Ýù: ØÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ, 
Â³Ëï³ù¿û÷ñÇõ Áëáõ³Í Óáñ³Ù¿çÁ ³ÝóÝ»Éáí 
ÛÇñ³õÇ ï³Ëï³Ï³ß¿Ý Ï³Ùáõñç¿Ý, ³ñ³·³í³½ 
·»ïÇÝ ³÷ÇÝ µ³Ý³Ï»ó³Ýù, »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝÇë 
áõÝ»Ý³Éáí ³Ýï³é³ËÇ°ï ë»å É»éÝ»ñ: ÐáÝ 
Ñ³½Çõ Çç»õ³Ý³Íª ÙáõÝ»ïÇÏÁ Ï³Ýã»ó, Ã¿ Ñá°ë 
»ñ»ù ûñ Ñ³Ý·Çëï åÇïÇ ÁÝ»Ýù...:
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Þ³µ³Ãûñ»³Û Ä³Ù³Ýó

³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë

Ê³ãµ³é êáõïáùáõ

ä³Ñáõ³Í ´³éÁ
ԹՈՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Անգամ
Անկիւն
Առաւել
Թիւ
Լուծում
Կէտ
Չորս
Վաթսուն
Վեց
Հազար
Արմատ
Տասը
Հակուղիղ
Տասնըհինգ
Բազմանկիւն
Հաւասար
Տասնըութ

´áÉáñ Ë³Õ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÁ Û³çáñ¹ Þ³µ³Ã ûñáõ³Û 
ÃÇõáí:

Բազմութիւն
Ձուաձեւ
Տասնըչորս
Մակարդակ
Գագաթնակէտ
Տրամաչափ
Գլան
Միջին
Փաստ
Նշան
Եռանկիւն
Ութը
Քառասուն
Երեսուն
Ուղիղ
Երկու
Ուղղանկիւն

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ 

ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý

1-Մատուցարան, 2-Ատենապետ- ծա, 3-Րամիզ- 
մոխիր, 4-Զմելի, 5-Գահվէճի, 6-Էր- բահ, 
7-Շաբաթապահ, 8-Մատիք-դատէ, 9-Գիրազ- 
Սիս, 10-Ածիլող- տօ, 11-Սան- պանիր: :

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó

1-Մարագէշ- մաս, 2-Ատա- Արամ- ծա, 3-Հկ՝ 
համեստ- բագին, 4-Ունի- վհատիլ, 5-Հկ՝ 
Էրզաց- Թիրոլ, 6-Ապ- ճռաքաղ, 7-Րէմզի, 
8-Ատոմ- բադ- դա, 9-Խելահաս, 10-Ծիլ- Տիտի, 
11-Բարիք- կէսօր:
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¶ð²ôàô²Ì úð

«Զարթօնք» Օրաթերթ
Չորեքշաբթի, 7 Նոյեմբեր 2018  

¸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:

¾ç 01

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Լիբանան Յանձնառու Է CEDRE Խորհրդաժողովի Առաջարկներուն. Աուն
Նախագահ Միշէլ Աուն Ուրբաթ ընդգծեց Լիբանանի յանձնառութիւնը 

CEDRE խորհրդաժողովի առաջադրանքներուն՝ նոր կառավարութեան կազմա-
ւորման ճամբուն վրայ:

Այս մասին կը հաղորդեն նախագահական գրասենեակէն:
Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ ֆրանսական պատուիրա-

կութեան հետ հանդիպումին Աուն աւելցուց, որ CEDRE խորհրդաժողովի 
առաջադրանքներուն ընդառաջումը ամբողջապէս առնչուած պիտի ըլլայ 
Լիբանանի տնտեսական գոյավիճակը հանգուցալուծելու ուղղուած ծրագիրի 
իրականացման հետ»,- կ'ըսուի յայտարարութեան մէջ: 

Փենթակոնը Կը Դադրեցնէ F-35 Ինքնաթիռներու Թռիչքները 
Վառելիքի Մատուցման Խնդիրներու Պատճառով

Միջազգայ Èáõñ»ñ

¾ç 01

մանրակներ, որոնց աշխատունակութիւնը անհրաժեշտ է ստուգել՝ վթարներէն 
խուսափելու համար:

Աւելի կանուխ, Փենթակոնը արդէն դադրեցուցած էր այդ տիպի բոլոր 
ինքնաթիռներու թռիչքները, որպէսզի կատարէ անոնց շարժիչներուն մէջ 
հաւանական անսարքութիւններու հետազօտութիւն՝ Սեպտեմբերի վերջաւո-
րութեան Հարաւային Գարոլինայի մէջ F-35Bի կործանումէն ետք:

«Ի լրումն վառելիքափողակի հետ կապուած՝ աւելի կանուխ նշուած խնդիրի 
բացայայտուած են վառելիքի մատուցման երկու նոր փողակներ, զորս 
անհրաժեշտ է ստուգել»,- կը մէջբերէ հրատարակութիւնը Փենթակոնի ներ-
կայացուցիչի խօսքը, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»ը:

Սրտի խոր կսկիծով իմացանք մահուան գոյժը իրաքահայ 
վաստակաշատ ընկ. Համբարձում Շէհրանեանի, որ վերջերս 
իր մահկանացուն կնքած է Ամմանի մէջ:

Համբարձում Շէհրանեանի ծնած է Իրաքի Մուսուլ քաղա-
քին մէջ 1948ին: Ան իր նախնական ուսումը ստացած է տեղ-
ւոյն ազգային նախակրթարանին մէջ: Աւարտելէ  ետք, կա-
նուխ տարիքին իր ծնողքին հետ հաստատուած է Պաղտատ, 
ուր իր երկրորդական ուսումը շարունակած է մայրաքաղաքի 
«Էլ Շարքիա» վարժարանին մէջ: Ապա Ընկ. Շէհրանեան իր 

բարձրագոյն ուսումը ստացած է Պաղտատի համալսարանին մէջ, ուրկէ վկայուած է 
որպէս ճարտարագէտ:

Շրջան մը շարունակած է ընտանեկան առեւտուրի գործը, ապա հիմնած է իր 
անձնական տպարանը:

Պատանի տարիքէն ընկ. Շէհրանեան անդամակցած է ՀԲԸՄին եւ եղած է անոր 
գործունեայ եւ եռանդուն անդամը: Եղած է ՀԲԸՄի պարախումբի անդամ, ապա 
պարուսոյց: Աւելի ուշ, ստանձնած  է պարախումբի գեղարուեստական յանձնախումբի 
պատասխանատուութիւնը: Պաղտատի ՀԲԸՄի մէջ վարած է վարչական պաշտօններ: 
1990ին ստանձնած է Պաղտատի ՀԲԸՄի փոխատենապետի պաշտօնը եւ ձեռնհասօրէն 
ղեկավարած է տեղւոյն մասնաճիւղը մինչեւ իր Ամման տեղափոխուիլը: 

Համբարձում Շէհրանեան համախոհներու հետ եղած է Պաղտատի մէջ ՌԱԿի 
շրջանակի հիմնադիրը ու երկար տարիներ հաւատարմօրէն ծառայած է իր սիրած 
կուսակցութեան: 

Հանգուցեալը իր կեանքի ընթացքին եղած է իրաքահայ համայնքի հանրածանօթ 
ազգայիններէն: Ան իր ազգին եւ եկեղեցիին ծառայած է նաեւ Իրաքի Ազգային 
կեդրոնական վարչութեան միջոցով: 

Համեստ եւ հեզահամբոյր բնաւորութեամբ ընկ. Շէհրանեանի իր շրջապատի 
յարգանքն ու համակրանքը վայելած է:

Յարգանք ու պատիւ իր անթառամ յիշատակին:
Համբերութիւն ու մխիթարութիւն իր ընտանեկան պարագաներու,  հարազատներուն 

ու գաղափարի եւ միութենական ընկերներուն: 
Կը խոնարհինք իր վաստակին առջեւ:   

«Զ.»  

Մահագրական 

Ընկ. Համբարձում Շէհրանեանի Յիշատակին


