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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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Տեսանկիւն

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Գաղափարներու Եւ Ծրագիրներու Վրայ
Հիմնուելու Եւ Հիմնելու Անհրաժեշտութիւնը
Մարդկային քաղաքակրթութեան
ժամանակակից պատմութեան մէջ,
երբ պետութեան մը դիմաց համաշխարհային ու տարածաշրջանային հարցեր ու տագնապներ
ծառանան եւ խնդիրներու հանգուցալուծումը սուղ եւ անգոյ ժամանակ պահանջէ, երբ գոյութիւն ունենան
անորոշութիւններ ներքին թէ արտաքին կտրուկ միջամտութեան մը
պատճառով, անիմաստ է նորէն քաղաքական կտրուկ քայլերու դիմելու՝
հակակշռելու կամ հսկողութեան տակ պահելու իրավիճակ մը: Անորոշ
կտրուկ փոփոխութիւնները ընդհանրապէս չեն ունենար դրական
հետեւանք։
Տուեալ երկրի մը մէջ խորքային փոփոխութիւններ չեն պատահիր,
եթէ հոն սովորութիւն է քաղաքական դաշտը ձեւաւորել անհատներու
շուրջ։ Անհատին կարողութիւններն ու ով ըլլալը բնաւ կապ չունին հոս:
Եթէ քաղաքական համակարգն ու դաշտը դարձաւ մէկ անձի անձնական
տարածք (territory), եթէ այդ երկրին մէջ ձեւաւորուեցաւ մենատիրութիւն,
վստահ եղէք, որ պիտի չլուծուին տուեալ երկրին ու իր բնակչութեան (իր
սփիւռքով մէկտեղ) կարեւոր եւ երկրորդական բազմաթիւ հարցեր։
Հետեւաբար անհրաժեշտ ու կենսական է, որ տուեալ երկրին մէջ
քաղաքական դաշտը դուրս գայ անձերու քմահաճոյքէն եւ ձեւաւորուի
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐՈՒ եւ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ հիման վրայ։
Երբ մարդիկ խելքով մտածեն ու գործեն, կրնան հասկնալ ՊԱՀԻ
ԼՐՋՈՒԹԻՒՆԸ:
Նման կացութիւններու մէջ տուեալ երկրին քաղաքական ուժերը
ՊԷՏՔ Է բաւարար ժամանակ ունենան ուսումնասիրելու շատ հարցեր, ի
պահանջեալ հարկին նոր սահմանադրութեան մը մշակումը, որով
կարելի ըլլայ բացառել անձի մը ամբողջական իշխանութիւնը ու
վերանայիլ սուփըր իշխանաւորի մոտելը, ապա անցնիլ պետական
հաստատութիւններու վերաբերող հերթական կամ արտահերթ
ընտրութիւններու:
Աշխարհը կ'ապրի անկիւնադարձային ժամանակներ։ Յառաջիկայ 6
Նոյեմբերին կը յստականայ ԱՄՆի քոնկրեսի կազմն ու անոր
կուսակցական թեքումը։ Կան վերլուծաբաններ, որոնք Նոյեմբերի 6ի
ընտրութիւնը կը համարեն ԱՄՆ պատմութեան մէջ ամենակարեւոր
ընտրութիւնը։ Ներկայ պահին տարածաշրջային թէ միջազգային հսկայ
խաղացողներուն օրակարգերուն վրայ կան լրջագոյն հարցեր, զորս
պէտք է ձգել, որ իրենց հանգուցալուծումը գտնեն բնական եւ ընթացիկ
հունով, որուն մէջ տուեալ փոքր երկիրը իր ժողովուրդով հանդերձ
ԲՆԱՒ դերակատար չէ։ Ընդունինք, որ փոքր երկիր մը իր ունեցած
մարդուժով, տնտեսութեամբ եւ ուրիշ հնարաւորութիւններով ընդհանրապէս հաշուի առնուելիք ուժ չէ:
Տուեալ երկրին ապագայով մտահոգ մարդիկ միշտ նկատի պէտք է
ունենան, թէ ո՞րն է իրենց ազգային շահը։ Անոնք պէտք չէ ընեն բաներ,
որ կը վտանգէ իրենց ժողովուրդին կենսական շահերը։ Պէտք չէ
հրահրեն համաքաղաքացիներու զգացումները։ Պէտք է գործեն ոչ
անպայման դուխով, սակայն ԽԵԼՔՈՎ անպայման:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Աուն Մօտէն Կը Հետեւի Նոր Կառավարութեան
Կազմաւորման Գործընթացին Մէջ Արձանագրուած
Վերջին Զարգացումներուն

Երեքշաբթի նախագահ Միշէլ Աուն մօտէն հետեւեցաւ կառավարութեան
կազմաւորման գործնթացին մէջ արձանագրուած վերջին զարգացումներուն,
երբ սիւննիներու ներկայացուցչութեան խնդիրը դուրս եկաւ որպէս խոչընդոտ:
Այս մասին կը հաղորդեն նախագահական գրասենեակէն:
«Նախագահը հետեւեցաւ նոր կառավարութեան կազմաւորման կապակցութեամբ տեղի ունեցող հանդիպումներուն, յատկապէս զանազան կողմերէ
դրսեւորուած դիրքորոշումներու լոյսին ներքոյ»,- ըսուած է նախագահական
գրասենեակի կատարած յայտարարութեան մէջ:

Հարիրի Դռնփակ Խորհրդակցութիւն Ունեցած Է Աունի Հետ
Նոր Կառավարութեան Խնդրով
Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Երեքշաբթի հանդիպում
ունեցաւ նախագահ Միշէլ Աունի հետ Պաապտայի նախագահական պալատի
մէջ՝ հետեւելու նոր կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին: Այս
մասին կը յայտնեն շարք մը տեղական լրատուամիջոցներ:
Սոյն հանդիպումին մասին հրապարակաւ չէր յայտարարուած՝ զայն
հնարաւորինս հեռու պահելով լրատուամիջոցներէ:
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Վարչապետի Թեկնածուներու Առաջադրման Ժամկէտը
Աւարտեցաւ. Միակ Թեկնածուն Նիկոլ Փաշինեանն Է
ՀՀ վարչապետի թեկնածուներու առաջադրման ժամկէտը աւարտած է եւ միակ
թեկնածուն վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանն է: Այս մասին,
ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, կը
տեղեկացնեն ՀՀ ԱԺ լրատուութեան եւ
հանրային կապերու վարչութենէն: Թեկնածուներու առաջադրման ժամկէտը լրացած է Հոկտեմբեր 30ին` ժամը 18:00ին:
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Շրջանային Èáõñ»ñ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Էրտողանը Սպառնացած Է, Որ Թրքական Զինուած Ուժերը Կրնան
Անսպասելիօրէն Յայտնուիլ Սուրիական Մանպիժի Մէջ
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
յայտարարած է, որ թրքական զինուած ուժերը
կրնան օր մը անսպասելիօրէն յայտնուիլ սուրիական
Մանպիժի մէջ: Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
«Գիշեր մը շատ անսպասելիօրէն կրնանք յայտնըւիլ»,- յայտարարած է Թուրքիոյ նախագահը:
Էրտողան յայտնած է նաեւ, որ Մանպիժի հետ
կապուած ծրագիրը արդէն քննարկուած եւ յստակեցուած է, եւ իրենք մօտ ապագային կրնան գործողութիւններու անցնիլ:
Նախորդ շաբաթ թրքական ԶՈՒն առաջին անգամ գնդակոծած է սուրիական Մանպիժի քրտական դիրքերը:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թրամփը Կը Պատրաստուի Չեղարկելու Ծննդեան Իրաւունքով
Քաղաքացիութիւնը

ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփը կը պատրաստուի ստորագրելու հրամանագիր, որ կը
չեղարկէ գաղթականներու երեխաներուն համար
ծննդեան փաստով ամերիկեան քաղաքացիութիւն
ստանալու իրաւունքը:
Այդ մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
Հոկտեմբեր 30ին յայտնած է «Axios» հրատարակութիւնը: «Մենք միակ երկիրն ենք, ուր մարդը կը
ժամանէ, երեխայ կ'ունենայ, եւ այդ երեխան ինքնաբերաբար կը դառնայ քաղաքացի՝ համապատասխան բոլոր արտօնութիւններով»,- յայտարարած է Թրամփը հարցազրոյցին մէջ, որ աւելի ուշ
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լրիւ կը թողարկուի HBO ալիքով: «Այդ մէկը ծիծաղելի է, պարզապէս ծիծաղելի: Եւ պէտք է
դադրի»:
Այն հարցին, թէ ինքը կը հասկնայ արդեօք՝ ինչ
հակազդեցութեան կը բախուի այդ նախաձեռնութիւնը, Թրամփը յայտարարած է. «Ինծի միշտ
ըսած են, որ անոր համար անհրաժեշտ կ'ըլլայ
ուղղումներ մտցնել Սահմանադրութեան մէջ: Եւ
գիտէ՞ք ինչ: Անհրաժեշտ չէ»: Թրամփի խօսքով՝
անոր համար բաւական կ'ըլլայ նախագահի հրամանագիրը: Ան պարզաբանած է, որ արդէն իր
նախաձեռնութիւնը քննարկած է խորհրդականներու
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Եուրի Աբովեան

Եուրի Աբովեան (1 Նոյեմբեր 1941, Կարծախ,
Վրաստան – 3 Դեկտեմբեր 2005, Երեւան), հայ
անասնաբոյժ, կենսաբանական գիտութիւններու
դոկտոր (1993), մասնագէտ (1994), ՀԳԳԱ թղթակից
անդամ (1998):

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում
Սկսուեց Գերագոյն Հոգեւոր
Խորհրդի Ժողովը
Հոկտեմբերի 30ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, սկսուեց Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի
ժողովը ընդլայնուած կազմով:
Ժողովը բացուեց Տէրունական աղօթքով, ապա
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներին ողջունեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: Իր օրհնութիւնն
ու բարեմաղթանքները բերելով ժողովականներին`
Վեհափառ Հայրապետը Սուրբ Հոգու առաջնորդութիւնը մաղթեց ԳՀԽ անդամներին եւ արդիւնաւոր
ընթացք ժողովի աշխատանքներին:
Ժողովի առաջին օրուայ նիստերն որպէս ատենապետ վարեց ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան թեմի
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան արքեպիսկոպոս
Տէրտէրեանը:
Քառօրեայ ժողովի օրակարգում քննարկուելու
են համաձայն ԳՀԽ 16-18.02.2016 թուակիր ժողովի
որոշման առաջիկայում Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարման, եկեղեցական կառոյցների վերակազմակերպման հարցերը, Եկեղեցու կառավարման արդիւնաւէտութեան բարձրացման ծրագրի
ընթացքը, Կոմիտաս վարդապետի եւ Յովհաննէս
Թումանեանի 150ամեակի տօնակատարութիւնների
ծրագրերը, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցու Նուիրապետական Աթոռներին, թեմերին վերաբերող զանազան հարցեր, Հայրենիքում եւ Սփիւռքում ազգային կեանքը յուզող խնդիրներ:

հետ: «Անիկա (հրամանագիրը) մշակումի մէջ է:
Անիկա (ծննդեան իրաւունքով քաղաքացիութեան
չեղարկումը) տեղի կ'ունենայ»,- յայտարարած է
Թրամփը, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:
1965 թուականին աւարտած է Երեւանի
անասնաբուծական-անասնաբուժական հիմնարկը:
1965 թուականէն աշխատած է Երեւանի անասնաբուծական-անասնաբուժական հիմնարկին մէջ,
1974-1978 թուականներուն եղած է ԳՀ բաժանմունքի
ղեկավար, 1994-2002 թուականներուն՝ ՀԳԱ անասնաբուժական առողջապահական փորձաքննութեան եւ անասնաբուժութեան ամպիոնի վարիչ,
2002-2005 թուականներուն՝ անասնաբուժական
բժշկագիտութեան եւ անասնաբուծութեան բաժինի
վարիչ։
Աշխատանքները կը վերաբերին գիւղատնտեսական կենդանիներու բնական դիմադրողականութեան բարձրացման հարցերուն։ Ուսումնասիրած
է միջավայր-ծնատիպ փոխազդեցութեան դերը
տաւարի կազմուածքի բնական դիմադրողականութեան վրայ:
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Ո՞վ է Անտոնինա Մահարին
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Երեւանի մէջ վերջերս իր մահկանացուն կնքեց
Սթալինի բռնաճնշման եւ աքսորին ենթարկուած
գրեթէ վերջին հայաստանաբնակ գրողը՝ արձակագիր Անթոնինա Մահարին՝ անմահանուն Գուրգէն Մահարիի կողակիցը: Մահացաւ ծայր աստիճան աղքատութեան ու կարիքաւոր վիճակի մէջ եւ
գնաց միանալու իր այնքան սիրած ամուսինին՝
Գուրգէն խանին եւ մեր միւս մեծերուն, որոնց հետ
կ՚առընչուէր Մահարիներու ընտանիքը իր լաւագոյն
օրերուն:
Անոր մահը՝ հոկտեմբերի 3-ին, գրեթէ համընկնեցաւ Շարլ Ազնաւուրի մահուան օրերուն եւ մեր
հասարակութեան համար աննկատ մնաց 94-ամեայ
գրողին մահը: Թէեւ յանուն արդարութեան պէտք է
ըսել, որ Անտոնինան լքուած էր նաեւ իր կենդանութեան ժամանակ։ Միայն հատուկենտ մարդիկ
կը յիշէին մենութեան մէջ ապրող այդ կինը եւ երբեմն-երբեմն կ՚այցելէին անոր խարխլած բնակարանը, ուր Անտոնինա կը բնակէր իր գիրքերուն եւ
յուշերու աշխարհին մէջ՝ մինչեւ կեանքին վերջը
հաւատարիմ մնալով ամէն ինչին, որ կը պատկանէր
իր ամուսինին՝ հայ նշանաւոր գրող Գուրգէն
Մահարիին: Ան նոյնիսկ չէ համաձայնած փոխել իր
տան խարխլած դուռը. այդ հին, փայտեայ դուռը
նոյնիսկ իրեն համար անփոխարինելի արժէք ունէր, քանի որ Մահարին եւ մեր միւս մեծերը բացած
եւ գոցած էին զայն… Տան դրան վրայ մինչեւ վերջ
մնաց գրութիւն մը՝ Գուրգէն Մահարի… Նախկինին
ճերմակ այդ դուռը, փոշիի եւ հնութեան շերտին
տակ, մոխրագոյնի վերածուած էր: Անտոնինա
կ՚ըսէր, որ այդ դուռը առասպելական է, քանի որ
հայ դասականները թակած են զայն եւ հոնկէ ներս
մտած:
Առիթ եղած է այցելելու Երեւանի Կասեան փողոցի վրայ գտնուող քարէ հին շէնքը, ուր կը բնակէր
Անտոնինա Մահարի: Այդ շէնքին բնակարանները
խորհրդային կառավարութեան ժամանակ յատկացուած են մտաւորականներուն, գրողներուն:
Վերջին տարիներուն մտաւորականներէն գրեթէ
մէկը չէր մնացած շէնքին մէջ, կամ վաճառած էին
բնակարանը կամ ալ կեանքէն հեռացած… Անտոնինան այդ շէնքին մէջ ունէր հին դրացի մը, որ
երբեմն կ՚այցելէր, կ՚օգնէր որոշ կենցաղային
հարցերու մէջ, կը հարցնէր որպիսութիւնը։
Երբեմն նաեւ Հայաստանի Գրողներու միութենէն կ՚այցելէին անոր, բայց Անտոնինայի հիմնական այցելուները՝ տարին քանի մը անգամ,
լրագրողներն էին, որոնք սրտառուչ նիւթեր կը
պատրաստէին այն մասին, թէ ինչպիսի՛ ծանր պայմաններու եւ թշուառութեան մէջ կը բնակի խորհըրդային մտաւորականութեան վերջին ներկայացուցիչներէն մէկը, որ տեսած է աքսոր, բռնաճնշում,
հազարումէկ տեսակ զրկանքներ, բայց տակաւին
հպարտ է, անզիջում, երբեք չէ քծնած իշխանութիւններուն եւ ամէն գնով կը պահէ Գուրգէն
Մահարիի յիշատակը:
Անտոնինան տան հիւրասենեակը վերածած էր
Գուրգէն Մահարիի (բուն անունով՝ Գուրգէն
Աճէմեանի) թանգարանին, կը ցուցադրէր գիրքեր,
իրեր, մասունքներ, լուսանկարներ: Պատին վրայ
կային լուսանկարները Մահարիի ժամանակակից
գրողներու եւ արուեստագէտներու, որոնց հետ
կապ ունեցած են: Սենեակին մէջ շատ հինցած
տախտակէ կահոյք մը կար, վրան՝ դարը անցած
նուագարկիչ մը, որ ձեռագործ հին կտորով մը
գոցուած էր… Այցելուներուն ան կը պատմէր
թանգարանի բոլոր իրերուն մասին։ Ան կը բնակէր

այդ թանգարանին մէջ, ուր ո՛չ միայն Մահարիի, այլեւ
կեանքէն հեռացած անոնց երկու երեխաներուն
լուսանկարներն ու յիշատակները կային: Սեղանին
վրայ դրուած կ՚ըլլային հատուկենտ քաղցրեղէններ,
որոնք հաւանաբար հիւր գացողները կը տանէին
իրենց հետ… Անտոնինան ոչինչի կը սպասէր: Ան
միայն տաքութիւն կ՚ուզէր իր տան մէջ, որպէսզի
ձեռքերը չսառէին եւ կարենար գրել: Իսկ վերջին
տարիներուն արդէն հիւանդութեան, ծերութեան եւ
տեսողութեան տկարացման պատճառով չէր
գրեր…
Յիրաւի, ծանր կեանք մը ապրած է զարմանալի
այս կինը: Փոքրամարմին կազմը-ւածքը եւ կնճիռներով պատուած անոր տխուր դէմքը հեռաւոր
աղերս մը ունէր լուսանկարներէն նայող երկարավարս գեղեցկուհիին հետ… Ան ազգութեամբ լիթվացի է, ծնած է Լիթվիայի մայրաքաղաքը՝
Վիլնիուսի մէջ. ուսանած է տեղւոյն համալսարանի
իրաւաբանական բաժինը եւ եղած է Լիթվիայի
համար պայքարող ընդյատակեայ կազմակերպութեան անդամ: Իր գործունէութեան պատճառաւ
հետապնդուած է, բանտ նետուած եւ սթալինեան
աքսորի ճամբով ղրկուած է Սիպիրիա: Սիպիրիոյ
մէջ երիտասարդ Անտոնինան հանդիպած է Գուրգէն Մահարիին, որ նոյնպէս աքսորական գրող մըն
էր՝ Երեւանէն Սիպիրիա աքսորուած էր անհիմն
մեղադրանքներով, որոնք ուղղուած էին անոր
ստեղծագործութիւններուն, որոնց մէջ, արեւմտահայ ծագումով գրողը, հայ ժողովուրդի ազատագրական պայքարին մասին գրած է:
Մինչեւ իր առաջին աքսորը՝ 1936 թուականը,
Մահարին Վանէն Հայաստան գաղթած, Էջմիածնի,
Դիլիջանի եւ Երեւանի որբանոցներու ճամբով անցած, այնուհետեւ համալսարանը աւարտած եւ
ամուսնացած էր հայուհիի մը հետ: Կը գրէր, ստեղծագործութիւնները կը տպագրուէին, սակայն Գուրգէն Մահարիի գրական գործունէութիւնը 1936
թուականին կ՚ընդհատուի աքսորի պատճառով:
Սիպիրիոյ կալանավայրերուն մէջ շուրջ ինն տարի
անցընելէ ետք Մահարի Երեւան կը վերադառնայ
1947 թուականին, երբ իր ազգականները չկային
արդէն, իսկ կինը լքած էր զինք… Բանտային աքսորէ վերադառնալէ 444 օր ետք՝ 1949 թուականին,
Գուրգէն Մահարի կրկին կ՚աքսորուի Սիպիրիա,
բայց այս անգամ իբրեւ ազատ աքսորեալ, անոր
կ՚արտօնուի կարդալ ու գրել։ Սիպիրիոյ մէջ կ՚աշխատի իբրեւ խոզապահ եւ միաժամանակ կը գրէ
«Երիտասարդութեան սեմին» վիպակը։ Այս տարիներուն է, որ Գուրգէն Մահարի կը հանդիպի
լիթվուհի Անտոնինա Փովիլայտիտէին: Անոնք
կ՚ամուսնանան 1952 թուականին, կ՚ունենան որդի
մը եւ դուստր մը: Դուստրը՝ մանուկ, իսկ որդին երիտասարդ հասակին կը մահանան հիւանդութենէ,
ա՛լ աւելի դառնացնելով Մահարի ամուսիններուն
կեանքը: 1954 թուականին Գուրգէն Մահարի իր
կնոջ եւ ուրիշ աքսորուած հայ գրողներու հետ
կ՚արդարացուի ու կը վերադառնայ Երեւան, ուր կը
բնակի եւ կը ստեղծագործէ: Կը թուի, թէ Սթալինի
մահը, իրենց ազատագրումը, հայրենիքը, նոր
կարգերը կը փարատեն վիշտը եւ ան իր կնոջ հետ
կը զբաղի մտաւորական աշխատանքով:
Վերադառնալէ ետք Մահարի կը գրէ իր նշանաւոր ստեղծագործութիւնները՝ «Ծաղկած փշալարեր» կենսագրական վիպակը, որ հրատարակուած
է գրողին մահէն ետք, նախ՝ Պէյրութ, Անդրանիկ
Ծառուկեանի «Նայիրի» շաբաթաթերթին մէջ, ապա՝
զատ գիրքով կրկին Պէյրութ 1986-ին, այնուհետեւ՝
Երեւանի մէջ՝ 1988-ին: Խորհրդային տարիներուն
Գուրգէն Մահարի գրած է նաեւ «Այրուող այգեստան-

ներ» վէպը (1966)։ 1959 թուականին լոյս տեսած են
Մահարիի «Հնձաններ» բանաստեղծութիւններու
(1962) եւ «Լռութեան ձայնը» պատմուածքներու
ժողովածոները։ Մահարին գրած է նաեւ «Մարդը՝
մարդուն...», Կոմիտասին նուիրուած՝ «Երգ մահու
եւ անմահութեան» թատրերգութիւնները, «Չարենց
նամէ» (1968), «Այս հմուտ, հանճարեղ լոռեցին»
(1971), «Ուիլիըմ Սարոյեանի հետ» (1960), «Արծիւ
Նաիրի» եւ այլ գիրքեր, որոնց մէկ մասը իր կենդանութեան լոյս տեսած են եւ գրողին ողջ ստեղծագործական գործունէութեան ընթացքին իր
կողքին կանգնած է աննկուն Անտոնինան: Գուրգէն
Մահարիի կեանքին վերջին տարիները խաղաղ
չեն անցած: «Այրուող այգեստաններ» վէպը լոյս
տեսնելէ ետք Մահարի բախումի մէջ կը մտնէ վէպը
կարդացող վանեցիներուն հետ, որոնք գրողը կը
մեղադրէին Վանն ու վանեցիները ծաղրելուն համար: Այս մէկը պատճառ կը դառնայ, որ Մահարին
սուր քննադատութեան ենթարկեն նաեւ գրողները,
որոնք արդէն հաշտ չէին անոր գործունէութեան եւ
ունեցած յաջողութիւններուն հետ: Մահարին հոգեկան ծանր ապրումներ կ՚ունենայ, մինչ այդ՝ որբանոցներու, աքսորավայրերու մէջ քայքայուած էր
արդէն անոր առողջութիւնը: Ընտանեական վիշտերն ալ մէկ կողմէն խոցած էին գրողը եւ Գուրգէն
Մահարի ծանրօրէն կը հիւանդանայ: Քանի անգամ
ան փորձած է ինքզինքը նետել պատշգամէն եւ
հոգեկան այդ անկայունութեան վիճակէն գրողը
ազատած է Անտոնինան: Բուժման համար զայն կը
տեղափոխեն կնոջ՝ Անտոնինայի հայրենիքը,
Լիթվիայի Փալանկա առողջարանական քաղաքը,
ուր Գուրգէն Մահարի կը կնքէ իր մահկանացուն՝
1969 թուականին, 66 տարեկանին:
Անտոնինան առանձին կը մնայ Հայաստանի
մէջ։ Ան երբեք մտադիր չէր լքել Մահարիի տունը եւ
տեղափոխուիլ իր հայրենիքը՝ Լիթվիա, ուր կ՚արդարացնէին Սթալինի բռնաճնշումներուն ենթարկըւածները, առանձնակի հոգածութիւն կը ցուցաբերէին անոնց հանդէպ: Ան Մահարիի յիշատակը
կը նախընտրէ ապրիլ իր հայրենիքին մէջ, հարազատներուն քով ու կը մնայ… Այդ մէկը խնդրած էր
նաեւ Գուրգէն Մահարին մահէն առաջ ըսելով.
«Անտոնինա, խնդրանք մը ունիմ. մի՛ լքեր Հայաստանը, որպէսզի ոմանք չխեղաթիւրեն պատմութիւնը: Դուն միակ մարդն ես, որ իմ մասին
ճշմարտութիւնը գիտէ ու դուն պէտք է գրես»:
Անտոնինան Հայաստանը նոյնպէս կը համարէր
իր հայրենիքը: Կը գրէ գիրքեր, թարգմանութիւններ
կը կատարէ: Անտոնինայի գրած սիպիրիական յուշերուն առաջին էջերը նոյնպէս Պէյրութ տպագրուած
են, 1970 թուականին «Նաիրի» հանդէսին մէջ։
Ընդհանուր առմամբ մօտ չորս գիրք տպագրած է
Անտոնինան, որոնցմէ «Իմ ոդիսականը» նաեւ
Անթիլիասի մէջ տպագրուած է: «Յուշեր», «Յուշեր
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ºáõí»ÝÃÇõë ºõ ä³ñë»ÉáÝ³ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Çñ»Ý Ý»ñÏ³Û³ó³Í µáÉáñ ³éÇÃÝ»ñÁ£ ÊáõÙµÁ Ý³»õ û·ïáõ»ó³õ §è¿³É
Ø³ïñÇï¦Ç å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ûÕ³ÏÇ ëË³ÉÝ»ñ¿Ý£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ Û³ÕÃ»ó
5¬1 Ñ³ßÇõáí »õ å³Ñ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 1¬1
¬ ÄÇñáÝ³ ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 2¬1« ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû ¬ ¾Ûå³ñ 4¬0
¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ ì³É»ÝëÇ³ 0¬0
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï 2¬0
ÏáÉ»ñ©ÎáïÇÝ 45« ü»ÉÇ÷¿ ÈáõÇë 60« ÷áË©ê³áõÉ
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 5¬1
ÏáÉ»ñ©øáõÃÇÝÇû 11« êáõ³ñ¿½ ïáõ·©30« 75« 83« ìÇï³É 87 ¬ Ø³ñë»Éû 50
¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 2¬1« ¬ ê»õÇÛ³ ¬ Ðáõ»ëù³ 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 21 Ï¿ï 28¬12« 2¬î»÷©²É³í¿ë 20 Ï¿ï 14¬9«
3¬ê»õÇÛ³ 19 Ï¿ï 22¬13£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ Ú³ÕÃ»ó ÂáÃÁÝÑ¿ÙÇÝ
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ 3¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÝ ¿ñ À©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §ºáõí»ÝÃÇõë¦
·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §úÉï Âñ»ýÁñï¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£
ØñóáõÙÁ ëÏë³õ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ£ 17¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
ÑÇõñ»ñáõ Ï³½Ù¿Ý ö³áõÉû îÇå³É³ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ Ùûï
Ñ»é³õáñáõÃ»Ý¿« øáõ³ïñ³ïáÛÇ ³ç »½ñ¿Ý Ï³ï³ñáõ³Í ÷áË³ÝóáõÙáí£
ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ØáõñÇÝÇû áñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ãÏ³ï³ñ»ó
§ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç 1¬0
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ ÆëÏ »ñÏñáñ¹ ûñáõ³Ý ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÝ ¿ñ ´©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ ·³·³ÃÇ
ÙñóáõÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Üáõ ø³Ù÷¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÁ
ëÏë³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óùáí« ë³Ï³ÛÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ëÏë³õ
Ï³½Ù³Ï»ñå»É µ³õ³Ï³Ý íï³Ý·³õáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ£ êáõ³ñ¿½« ²ñÃáõñ«
è³ýÇÝÇ³ »õ øáõÃÇÝÇû ëï»ÕÍ»óÇÝ ³Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ£ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦
ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿ñ Ñ³Ï³Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáí äñá½áíÇãÇ« Æù³ñïÇÇ« ì»ëÇÝáÛÇ
»õ ö»ñÇßÇãÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ£ 32¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
êáõ³ñ¿½ ³ç »½ñ¿Ý ÷áË³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»ó ¹¿åÇ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³Ï
ëáõñ³óáÕ è³ýÇÝÇ³ÛÇÝ« áñ Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ÏáÉÁ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ
§ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ ëÏë³õ ³õ»ÉÇ íï³Ý·³õáñ å³Ñ»ñ ëï»ÕÍ»É£ ê³Ï³ÛÝ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ï³½ÙÁ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý ¿ñ« áñ 83¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÄáñïÇ
²Éå³ÛÇ ÙÇçáóáí Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« è³ùÇÃÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£²Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 4¬0
- øÉ¿ûå äñÇõÅ ¬ ØáÝ³ùû 1-1
´©ËÙµ³Ï© - ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 2¬0
- öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2-2
¶©ËÙµ³Ï© - ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¬ Ü³÷áÉÇ 2¬2
- ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 4¬0
¸©ËÙµ³Ï© - ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ - öáñÃû 1¬3
- Î³É³Ã³ë³ñ³Û ¬ Þ³Éù¿04 0¬0
º©ËÙµ³Ï© ¬ ¾Û Æ ø¿Û ²Ã¿Ýù ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 0¬2
¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù ¬ ä»ÝýÇù³ 1¬0
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 3¬3
¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0¬3
¾©ËÙµ³Ï© ¬ èáÙ³ ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ 3¬0
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ìÇùÃáñÇ³ öÉ½ÁÝ 2¬1
À©ËÙµ³Ï© ¬ º³ÝÏ äáÛ½ ä»éÝ ¬ ì³É»ÝëÇ³ 1¬1
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 0¬1

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 5¬1

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ ùÉ³ëÇùû §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ §è¿³É Ø³ïñÇï¦
ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ §ø³Ù÷ Üáõ¦Ç íñ³Û
ÁÝ¹áõÝ»ó 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á£ ØñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í
¿ñ« ë³Ï³ÛÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý ßÝáñÑÇõ ÈáõÇë êáõ³ñ¿½Ç Ïñó³õ û·ï³·áñÍ»É

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
10¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Çñ ¹³ßïÇÝª §úÉï
Âñ»ýÁñï¦Ç íñ³Û Ùñó»ó³õ 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §¾íÁñÃÁÝ¦Ç ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ
Çñ 5¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ 2¬1 Ñ³ßÇõáí£ ÆëÏ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦Á Çñ
¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 15¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §øñÇëÃÁÉ ö³É³ë¦Ç ¹¿Ù »õ
ËáõÙµ»ñÁ
Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý
2¬2
Ñ³ßÇõáí£
ØËÇÃ³ñ»³Ý
ÙÝ³ó
å³Ñ»ëï³ÛÇÝÝ»ñáõ Ýëï³ñ³ÝÇÝ íñ³Û£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ ø³ñïÇý êÇÃÇ 4¬1
ÏáÉ»ñ©Ø©ê³É³Ñ 10« Ø³Ý¿ 66« 87« Þ³ùÇñÇ 84 ¬ ö»ÃÁñëÁÝ 77
¬ àõ³ÃýÁñï ¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ 3¬0
¬ äÁñÝÉÇ ¬ â»ÉëÇ 0¬4
ÏáÉ»ñ©Øáñ³Ã³ 22« ä³ñùÉÇ 57« ìÇÉÇ³Ý 62« ÈáýÃÁë¬âÇù 90+2
¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë ¬ ²ñë»Ý³É 2¬2
ÏáÉ»ñ©ØÇÉÇíáÛ»íÇã ïáõ·©45+1« ïáõ·©83 ¬ Ê³ù³ 51« úå³Ù»Û³ÝÏ 56
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ¾íÁñÃÁÝ 2¬1
ÏáÉ»ñ©öáÏå³ 27« Ø³ñëÇ³É 49« ÷áË©öáÏå³ ¬ êÇÏáõñïëáÝ ïáõ·©77
- ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0-1
Ø³Ññ¿½ 6« ÷áË©êÃÁñÉÇÝÏ
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 26 Ï¿ï 27¬3« 2¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 26 Ï¿ï 20¬4«
3¬â»ÉëÇ 24 Ï¿ï 24¬7« 4¬²ñë»Ý³É 22 Ï¿ï 24¬13« 8¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©17 Ï¿ï
17¬17£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
øàö² î¾È è¾ÚÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 20£30 Ø»ÉÇÛ³ (´©¸³ë©) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (9)
Ä³ÙÁ 21£30 øáñïáå³ (´©¸³ë©) ¬ Ê»Ã³ý¿ (8)
Ä³ÙÁ 21£30 î»÷©²É³í¿ë (2) ¬ ÄÇñáÝ³ (11)
Ä³ÙÁ 21£30 Ø³Ûáñù³ (´©¸³ë©) ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï (6)
Ä³ÙÁ 22£30 øáõÉÃáõñ³É È¿áÝ»½³ (´©¸³ë©) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (1)
²Ü¶ÈÆàÚ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©(13) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (5)
Ä³ÙÁ 21£45 â»ÉëÇ (3) ¬ î»ñåÇ ø³áõÝÃÇ (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 21£45 ²ñë»Ý³É (4) ¬ äÉ¿ù÷áõÉ (¶©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 22£00 ØÇïÁÉ½å³ñ³ (´©¸³ë©) ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë (14)
Æî²ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 21£30 ØÇÉ³Ý (5) ¬ Ö»Ýáí³ (10)
¶ºðØ²ÜÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï (1) ¬ ÆõÝÇÁÝ ä»ñÉÇÝ (´©¹³ë©)
Ä³ÙÁ 21£45 ì»Ûß¿ üÉ»Ý½åáõñÏ (Þñç©ÈÇÏ³) ¬ ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ (4)
Ä³ÙÁ 21£45 äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë (3) ¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ (12)
Ä³ÙÁ 21£45 ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ (5) ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ (8)
üð²Üê²ÚÆ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£45 ÜÇë (10) ¬ úù½¿ñ (´©¹³ë©)
Ä³ÙÁ 22£00 ÜÇÙ (16) ¬ ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý (6)
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
èàôêÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 13£00 úñ»ÝåáõñÏ (8) ¬ ÂÇáõÙ¿Ý (´©¹³ë©)
Ä³ÙÁ 16£00 àõñ³É ºù³Ã»ñÇÝ©(12) ¬ ÜÇÅÝÇ ÜáíÏáñáï (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 18£30 ÈáùáÙáÃÇõ Ø© (3) ¬ ºÝÇë¿Û øñ³ëÝ³Û³ñëù (16)
Ä³ÙÁ 18£30 Îñá½ÝÇ (9) ¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (10)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 Ð»ñ³ùÉ¿ë ²ÉÙ»Éû (4) ¬ ìÇÃ¿ë ²ñÝÑ¿Ù (5)
Ä³ÙÁ 20£45 ìÇÉ¿Ù ÂÇÉåÁñÏ (13) ¬ ê÷³ù»ÝåÁñÏ (¶©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 21£45 ²Û³ùë ²ÙëÃ©(2) ¬ Îû ÀÑ¿ï ÆÏÁÉ½ î»íÁÝÃÁñ (´©¸³ë©)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 11¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 Ð³ñó ²ý ØÇïÉáÃÇÁÝ (1) ¬ ÐÇåÁñÝÇÁÝ (6)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 02£45 ö³ÉÙ»Ûñ³ë (äñ©) ¬ äáù³ ÖÇõÝÇÁñ½ (²ñÅ©)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 00£30 Ü³ëÇáÝ³É (àõñ©) ¬ üÉáõÙÇÝ»Ýë¿ (äñ©)
Ä³ÙÁ 02£45 ²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ (äñ©) ¬ ä³ÑÇ³ (äñ©)
ÂºÜÆêÆ ö²ðÆ¼Æ Ø²êÂÀð¼Æ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

¾ç 05

Քաղուածքներ Օտար
Մամուլէն
«Կը Փորձէք Ձուլել Զանոնք, Որոնք Ձեզմէ Շատ
Կապուած Են Այս Հողին». Թուրք Սիւնակագիրին
Անդրադարձը` Աշակերտական Երդումը
Վերականգնելու Մասին

Ö³ïñ³Ï
²ÛÉ ²ý Ø¿ÝÇ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý Ð³õ³ë³³ñ»ó³õ

ØÇ³ó»³É Â³·³õáñáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ²ÛÉ ²ý Ø¿ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ
Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 4¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ë»õ ù³ñ»ñáí
Ùñó»ó³õ Æëñ³Û¿ÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã äáñÇë Î»Éý³ÝïÇ ¹¿Ù »õ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ£
Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý ×»ñÙ³Ï ù³ñ»ñáí Û³ÕÃ»ó éáõë ²ÉÇÝ³ ø³ßÉÇÝëù³Û³ÛÇÝ£
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ð³û ì³ÝÏ¬âÇÝ© 4 Ï¿ï« 2¬²ñù³ïÇÛ Ü³ÛïÇã¬²ïñ© 4 Ï¿ï«
3¬ì³ßÇ¿¬È³Ïñ³õ 3©5 Ï¿ï« 10¬²ñáÝ»³Ý 3 Ï¿ï, 28-Ø»ÉùáõÙ»³Ý 3 Ï¿ï£

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Þ³ÝíÇÉ« Ð©Ø©À©Ø© ºõ èÇ³ïÇ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Þ³µ³Ã ûñ ëÏë³Í å³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý£ ²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ãáññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý·ñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ äÇåÉáë 94¬74
ÆëÏ 2¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- Þ³ÝíÇÉ ¬ ÐÇùÙ¿ 99¬71
- Ðáõ÷ë ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 78-81 Û»ï »ñÏñÓ·© ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï³Í ¿ñ 62-62
Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷©84¬75
¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ äÇåÉáë 109¬98

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÇõÝ
²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºñ»ù Ø³ñ½ÇÏÝ»ñ ¸¿åÇ ²õ³ñï³Ï³Ý

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃ»³Ý ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ·ñ³õ»ó 32¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ËáõÙµ»ñáõ ÙñóáõÙÇÝ£ ÆëÏ
·áñÍÇùÝ»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ûÕ³ÏÝ»ñáõ ÙñóáõÙÇÝ ²ñÃáõñ ÂáíÙ³ë»³Ý »õ
ì³Ñ³·Ý ¸³õÃ»³Ý Ñ³ë³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ Ú»Ý³ó³ïÏÇ¬vault
ÙñóáõÙÇÝ« ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý Ñ³ë³õ Ý³»õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

Թուրք լրագրող եւ սիւնակագիր Օյա Պայտար անդրադարձած է Թուրքիսոյ
դպրոցներուն մէջ աշակերտական երդումը վերականգնելուն` նշելով, որ
1930ականներուն ձեւաւորուած այս ազգայնական-քաղաքական մեթոտները չեն
կրնար նոյն կերպով կիրառուիլ ու արդիւնքներ տալ մեր օրերուն, մանաւանդ
երկրի մը մէջ, որուն թիւ մէկ ներքաղաքական խնդիրը քրտական հարցն է, կը գրէ
«Թերթ»ը։
«Թուրք եմ, ազնիւ եմ, աշխատասէր եմ» աշակերտական երդումը, որ տասնեակ
տարիներ պարտադրուած է Թուրքիոյ բոլոր դպրոցներուն ու հանուած էր միայն
2013ին, կը պարտադրուի նաեւ Պոլսոյ հայկական համայնքի բոլոր դպրոցներուն
մէջ:
«Սո՛ւտ է: Մենք թուրք կամ քիւրտ ըլլալու համար ազնիւ ու աշխատասէր չենք:
Բոլորիս մէջ ալ կան ազնիւներ ու անազնիւներ, աշխատասէրներ ու ծոյլեր, լաւ ու
վատ մարդիկ: Սակայն իրական խնդիրը ատիկա չէ»,- կը գրէ սիւնակագիրը`
ընդգծելով, որ ինք անձամբ թուրք է եւ իրեն որեւէ ձեւով կրնար չանհանգստացնել
ստեղծուած իրավիճակը, սակայն առկայ իրականութեան ու պատմական
իրողութիւններու հետ հաշուի չնստել կարելի չէ:
«Այս երկրին մէջ կ'ապրին թուրքեր, հայեր, քիւրտեր, լազեր, չերքեզներ, յոյներ,
հրէաներ, արաբներ, ասորիներ եւ այլ ազգերու ներկայացուցիչներ: Ժամանակին
այդ աշակերտական երդման նպատակն էր թրքականութեան գիտակցութիւնը
«մեխել» երիտասարդ սերունդի ենթագիտակցութեան մէջ: Տարիները անցան:
Աշխարհն ալ, Թուրքիան ալ յաղթահարեցին 1930ականները, 40ականները,
հասան 21րդ դար: Հասարակութեան, ազգերու, ժողովուրդներու պահանջները
փոխուեցան: Ձեւաւորուեցաւ գիտակցութիւն, որ դէմ էր կրօնական ու ազգային
հողի վրայ հիմնուած խտրական քաղաքականութիւններուն:
Քիւրտն իր քրտութեամբ, հայն իր հայութեամբ կը ցանկան ազատ ապրիլ,
չվախնալ իրենց ինքնութենէն, չկորսնցնել այդ ինքնութիւնը ու այդ մասին ազատ
խօսիլ», – կը շարունակէ սիւնակագիրը:
Ըստ անոր` 2013ին գործող իշխանութիւնները հանեցին երդումը կատարելու
պարտադրանքը` քիւրտ բնակչութեան մէջ աւելի մեծ ընտրազանգուած շահելու
նպատակով: Պայտարի խօսքով` այն ժամանակ իշխող «Արդարութիւն եւ
զարգացում» կուսակցութեան հիմնական ուղենիշը աւելի շատ իսլամական
ազդեցութեան տարածումն էր եւ թրքական ազգայնականութիւնը երկրորդական
դարձնելը:
Պայտար յիշեցուցած է վերջին տարիներուն Թուրքիոյ մէջ ազգային ու
կրօնական փոքրամասնութիւններուն վերապրած բոլոր ողբերգութիւնները` սկսած
պոլսահայ լրագրող Հրանդ Տինքի սպանութենէն մինչեւ քրտաբնակ Ջիզրէի ու
Տիարպեքիրի Սուրի հողին հաւասարեցնելը:
«Այս երդումը, որ կը սկսի «թուրք եմ» բառով ու կը շարունակուի «գոյութիւնս կը
նուիրաբերեմ թուրք ազգի գոյութեան» տողերով, կ'արտացոլէ մտածողութեան մը,
որ կը փորձէ ձուլել, հաշուի չառնել այն հայերուն, քիւրտերուն, յոյներուն գոյութիւնը,
որոնք հակառակ անթիւ-անհամար խտրականութեան դէպքերու, ճնշումներու ու
կոտտանքներու` ձեզմէ աւելի շատ կապուած են այս հողին»,- եզրափակած է թուրք
սիւնակագիրը։
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
ì»ñç³å¿¯ë Ù³Ñ¿Ý ³½³ï»Éáõ ëÇñáÛÝ Ùûñë
½áÛ· ÙÁ åñÇ³Ý[17] ûÕ»ñÁ »õ åñÇ³Ý Ù³ñùÇ½¿[18] Ù³ï³ÝÇÝ, ÷áùñ ·áñ· ÙÁ »õ »ñÏáõ
ûëÙ. áëÏÇ [ï³É¿ »ïù ¿] áñ Ñ³×»ó³¯õ Ù»½Ç ÑáÝ
ï»Õ ï³É, »Ã¿ á°ãª ³ÝÙÇç³å¿ë Ï'»ñÃ³Ý ÏÁ
Ù³ïÝ»Ý ÃÇõ°ñù ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ, áñáÝù ³é³Ýó
³ÛÉ»õ³ÛÉÇ, î¿ñ ¼ûñ Ï'áõÕ³ñÏ»Ý... áñå¿ë½Ç Ù»ñ
ó»ÕÇÝ µ»ÏáñÝ»ñ¿Ý Ù³ë ÙÁ »õë áãÝã³Ý³Û...:
[...''öñÏ³ñ³ñ'' µ³Ûó ³ÕÇï³ÉÇ ð³ùù³Ý]
àõñ»ÙÝª Ù»ñ ð³ùù³ Ùï³Í Ù¿Ï ûñ¿Ý ëÏë³õ
Ù»ñ ï³é³å³ÝùÇÝ »ñÏñáñ¹ ¿çÁ...:
È»½áõ ã»Ýù ·Çï»ñ, ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ á»õ¿
ÙÇçáó ãáõÝÇ°Ýù: î»ÕõáÛÝ Õ³ñÇåÝ »Ýù: êÏë³Ýù
áõÝ»ó³ÍÝÇë Í³Ë»¯É... ÓñÇûñ¿Ý, ÙÇÙÇ³ÛÝ ãá°ñ
³åñáõëïÇ ÙÁ ëÇñáÛÝ: ºÕµûñë ï³é³å³ÝùÁ
ûñÁëïûñ¿ ³õ»Éó³õ, Ë»¯Õ× Ù»Í ùáÛñë ëÏë³õ
ï³é³åÇ¯É... Ñ³¯Ûñë ³ÝÏ³ñáÕ ¿ áñ»õ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ... ³ñÇõÝÁ ·ÉË¿Ý ÙÇ°ßï ÏÁ ÑáëÇ, ÷áùñ
ß³ñÅÙ³Ý ÙÁ å³ñ³·³ÛÇÝ...: Ø³Ûñë Éé»É»³ÛÝ
ÏÁ ï³é³åÇ¯... ³é³°Ýó ßáõñçÇÝÝ»ñáõÝ ½·³óÝ»Éáõ
Ã¿ Ù»ñ íÇ×³ÏÁ Ûáõë³Ñ³ï³Ï³¯Ý ... ¿:
Ð³½Çõ ù³ÝÇ ÙÁ ß³µ³Ã ³Ýó, »Õµ³Ûñë ³Ñé»ÉÇ
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ Ñá·ÇÝ ³õ³Ý¹»ó...:
²Û¹ »½³ÏÇ¯, Ñ³Ý×³ñ»Õ Ñé»ïáñÁª Ùûñë ëñïÇÝ
¹³ßáÛÝÇ ³Ñé»ÉÇ Ñ³ñáõ³Í ÙÁ Çç»óÝ»Éáí
[µ³ÅÝáõ»ó³õ Ù»½Ù¿]...: ²ÙÇë ÙÁ ã³Ýó³Í Ë»Õ×
Ù³Ûñë ³É Çñ ëÇñ³ëáõÝ Ñá·»Ñ³ïáñÇÝ ÏÁ ÙÇ³Ý³ñ, ãáñë ûñ ÙÇ³ÛÝ ³ÝÏáÕÇÝ å³éÏ»Éáí:
ä½ïÇÏ ùáÛñÇÏë îÇ·ñ³ÝáõÑÇÝ - Ñ³½Çõ Ù¿Ï
ï³ñ»Ï³Ý - ·»ïÇÝÝ»ñÁ ÏÁ ×ã³ñ... î³Ý µáÉá¯ñ
·áñÍ»ñÁ Ë»Õ× Ù»Í ùñáçëª ²ïñÇ¿ÝÇÝ í½ÇÝ ÇÝÏ³Í [¿ÇÝ]... ³°Û¹ Ë»¯Õ×Á ³é³Ýó Ó³ÛÝÇ, Ññ»ßï³Ï³ÛÇÝ ùÝùáõßáõÃ»³Ùµ ÏÁ ï³Ý¿ñ ³Ù¿Ý
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ, ³é³°Ýó ïñïáõÝçùÇ, Ñ³Ù³ñÏ»ñåáõÃ»³Ùµ: êÇñï¿°Ý íÇñ³õá¯ñ... ÙÇù³ÝÇ
³Ùëáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»ÍÙ³¯Ûñ, »Õµ³¯Ûñ, ëÇñ³ëáõÝ Ù³ÛñÁ ÏáñëÝó»É¿Ý Û»ïáÛ ÇÝãå¿±ë åÇïÇ
Ï³ñ»Ý³ñ ¹ÇÙ³Ý³É ³Û¹ ó³õ»ñáõÝ... »õ Ã¿ ÇÝù
³É ß³ï Ù³ïÕ³ß, ÝÇÑ³ñ³Ï³½Ù, Ýñµ³Ù³ñÙÇÝ,
ã³ñÇù ã·Çïóá°Õ Ññ»ßï³°Ï ÙÁ... ßáõß³Ý ÙÁ
³ÝµÇÍ, Ù³ùáõ¯ñ, Ù³ùáõ°ñ, Ã¿° Ñá·Çáí Ã¿° ëըñïáí »õ ³Ù»Ý³ÛÝ ³é³ùÇÝáõÃ»³Ùµ: â¿ñ áõï»ñ,
áñå¿ë½Ç Ù»°Ýùª ÷áùñ»ñë áõï»Ýù... ·Çß»ñ áõ
ó»ñ»Ï ÏÁ ï³Ýçáõ¿ñ... ÏÁ Ñ³É¿ñ... Ë»¯Õ× Ññ»ßï³ÏÁ...: ´³Ûó ã¿ñ áõ½»ñ ³ÝÏáÕÇÝ å³éÏÇÉª
í³ËÝ³Éáí áñ Ù»°Ýù ·»ïÇÝ ÏÁ ÙÝ³Ýù:
âù³õáñáõÃÇõÝÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ë³ëïÏ³ó³õ.
Í³Ë»óÇÝùª Ï»ñ³Ýù, ³°É µ³°Ý ãÙÝ³ó Í³Ë»Éáõ
... ³ÛÉ»õë ï³Ý µ»éÁ Ç°Ù í½Çë ÇÝÏ³°õ, å¿ïù ¿ñ
áñ µ³°Ý ÙÁ ÁÝ¿Ç... µ³Ûó ï³Ï³õÇÝ áõÃÁ ï³ñ»Ï³Ý ³É ã¿Ç¯... Ç±Ýã ÏñÝ³ÛÇ¯ [ÁÝ»É]. ...·³óÇ ÷áùñ
ÏáõÅ ÙÁ ³éÇ: ÆÝÍÇ å¿ë ù³ÝÇ ÙÁ É³ÏáïÝ»ñ
çáõñ ÏÁ Í³Ë¿ÇÝ... ÷áË³ñ¿ÝÁª á°ã Ã¿ ¹ñ³Ù,
³ÛÉª ÓÙ»ñáõÏÇÝ Ï»Õ»õÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
î³ëÁ Ã³ë çáõñáí Çñ³õáõÝù Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝù Ù¿Ï
³ÙµáÕç ÓÙ»ñáõÏÇÝ Ï»Õ»õÇÝ: ºñµ»ÙÝ ³É ù¿ûÙ¿×
Áëáõ³Í ËáïÁ ÏÁ Ñ³õ³ù¿Ç, ½áñ Ë³ß»Éáí
Ï'áõï¿ÇÝù...: ²ÛÉ»õë Ë»¯Õ× ùñáçë ïáÏ³°ÉÁ...
³ÝÏ³ñ»ÉÇ »Õ³õ... Ç°Ýù ³É ÇÝÏ³õ ³ÝÏáÕÇÝ...:
²ñ¹¿Ý Ñ³Ûñë ³É ³ÝÏáÕÇÝ ÇÝÏ³¯Í ÏÁ ïáõ³Ûï¿ñ:
[17] ²¹³Ù³Ý¹»³Û:

Ø»°ñ áõÝ»ó³Í µáÉá¯ñ ¹ñ³ÙÁ Ñ³ï³Í ¿ñ, ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³Éáí áñ ³Ù¿Ý ûñ, Ù»½Ç ÁÝÏ»ñ³óáÕ Å³Ýï³ñÙ³Ý»ñáõÝ, ³Ù¿°Ý ïáõ°Ý, Ù¿Ï³Ï³Ý ûëÙ.
áëÏÇ å³ñï³õá°ñ ¿ñ í×³ñ»Éáõ Çµñ Ã¿... Ù»½Ç
ÏÁ å³ßïå³Ý»Ý... ç³ñ¹¿Ý »õ ÏáÕáåáõï¿Ý:
âïáõáÕÇÝ ·ÉËÇ¯Ý ·Çß»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÷áñÓ³Ýù
ÙÁ ÏÁ å³ï³Ñ¿ñ...:
àõñ»ÙÝª Ù»ñ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝÁ ï»õ³Í ¿ñ
×Ç°ßï áõ ×Ç°ßï »ñ»ù ³ÙÇë »õ Ù¿Ï ûñ, áñáí Ù»°Ýù
³Û¹ ßáõÝ»ñáõ¯Ý í×³ñ³Í ¿ÇÝù ÇÝÝÇëáõÝ »õ »ñ»ù
ûëÙ. áëÏÇ: ÆëÏ ÷áË³¹ñáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÝª
¿ß, çáñÇ, ë³ÛÉ, Ï³éùª í×³ñ³Í ¿ÇÝù ÝáÛÝù³¯Ý »õ
ùÇã ÙÁÝ ³É ³õ»ÉÇ... »õ Ù»°ñ áõÝ»ó³ÍÁª »ñÏáõÑ³ñÇõñ ùë³Ý»õÑÇÝ· ûëÙ. áëÏÇ ¿ñ Ï³ÝËÇÏ,
áñÁª ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ, í³×³é³Ï³ÝÇ
ÙÁ ¹ñ³Ù³·ÉáõËÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ... µ³Ûó Ù»Ýù á°ã
í³×³é³Ï³Ý »õ á°ã ³É Ù»Í³Ñ³ñáõëï ¿ÇÝù, áñ
³õ»ÉÇÝ áõÝ»Ý³ÛÇÝù, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ³Ýûñ¿ÝÝ»ñÁ
Ù»½Ç ³ñ·ÇÉ»óÇÝ áñ»õ¿ ·áÛù Ï³Ù ³åñ³Ýù
Í³Ë»É, ³¯ÛÉ... ï³Ý Ù¿ç Ó·»¯É... Çµñ Ã¿ Ù»ñ í»ñ³¹³ñÓÇÝ ³Ù¿Ý Ç°Ýã Çñ ï»ÕõáÛÝ íñ³Û åÇïÇ
·ïÝ¿ÇÝù...: ì³°Û ³åáõßáõÃÇõ¯Ý: Æñ³Ï³Ý Ãßáõ³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ÇÝÏ³¯Í... ëáí³Ù³Ñ ÁÉÉ³Éáõ
³ëïÇ×³ÝÇÝ Ñ³ë³Í ¿ÇÝù...: Ø»Í ùáÛñë, Éáõë³Ñá·ÇÝ, ³ÛÉ»õë ÏÙ³Ëù ¹³ñÓ³Í, ³ÝÏáÕÝ¿Ý ³É
í»ñ »ÉÉ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ...
ëñï¿ë Ïáõ É³ÛÇ ³Ýá°ñ ³Û¹ ï³é³å³¯ÝùÁ
ï»ëÝ»Éáíë, µ³Ûó... Ó»éù¿ë µ³Ý ÙÁ ã¿ñ ·³ñ...:
Ð³¯Ûñë ÏÁ ï³é³å¿¯ñ íÇñ³õáñ... áõÅ³ëå³¯é...
Ù³Ý³õ³Ý¹ª Çñ ëÇñ»ÉÇ ÏáÕ³ÏÇóÇÝ »õ Ù»Í
ïÕáõÝ Çñ³ñ »ï»õ¿ Ù³ÑÁ...ÏáñáõëïÁª Ë»Õ×ÇÝ
×½Ù³Í ïñáñ³Í ¿ñ... áõ±ñ ¿ñ Ç°Ù ß¿Ý áõ Ï³ï³Ï³ë¿ñ Ñ³Ûñë... ³ÛÉ»õë å³ïÙáõÃ»³Ý ³Ýó³Í
¿ñ...: öáùñ ùáÛñë µ³Ý ÙÁ ã¿ñ ½·³ñ, »Õ³Í¹³ñÓ³Í¿Ý... µ³Ûó áõï»ÉÇù ÏÁ ÷Ýïé¿ñ, áñ
³åñÇ¯...:
úñ ÙÁ Ù»Í ùáÛñëª ²ïñÇ¿ÝÁ, ½Çë Ï³Ýã»ó áõ
Áë³õ. §èáå»ñÃ, »Õµ³¯Ûñë, ëÇñïë ß³ï Ý»õ½ÇõÝ¿ (³Ýáõß»Õ¿Ý) Ï'áõ½¿...¦: Ø»Ýù áñ ãáñ Ñ³óÇÝ å³ï³éÁ ã»Ýù ·ïÝ»ñ... áõñÏ¿± åÇïÇ µ»ñ»Ù Ý»õ½ÇõÝ¿Ý... §³Ë¯, ëÇñïë ß³ï áõ ß³ï
Ï'áõ½¿¦ª Áë³õ »õ ³ãù»ñÁ É»óáõ»ó³Ý...: §øáÛñÇÏ,ÁëÇ,- Ç±Ýã ÁÝ»Ù... áõñÏ¿± µ»ñ»Ù¦: ²Û¹ Çñ³Ï³°Ý
Ññ»ßï³Ï ³ÕçÇÏÁ »Ã¿ »ñµ»ù Ù»éÝ»Éáõ ³É ÁÉÉ³ñ
áõñÇßÇÝ á»õ¿ Ù¿ÏáõÝ å³ï³é ÙÁ Ñ³óÇÝ ã¿¯ñ
¹åã»ñ... 'Ù»Õù ¿', Ùï³Í»Éáí »õ §ÑÇÙ³¯...¦ Ó³ÛÝÁ ó³ÍóÝ»Éáí áõ ³ãù»ñÁ ·áó³Í Áë³õª §·áÕóÇñ
»Õµ³¯Ûñ...¦:
- øáÛñÇÏ, Ý»õ½ÇõÝ¿Ý ÇÝãå¿±ë ÏÁ ßÇÝáõÇ,- ÁëÇ
Çñ»Ý...:
- øÇã ÙÁ ³ÉÇõñ, ùÇã ÙÁ ÇõÕ, ùÇ°ã ÙÁ Ù»Õñ Ï³Ù
éáõå »õ »ñÏáõ ÁÝÏáÛ½,- Áë³õ...:
Øï³¹ñ»óÇ »õ ¹áõñë »É³Ûª ³Ýå³ÛÙ³Ý
×³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÙ å³ßï»ÉÇ ùñáçë ÷³÷³ùÁ
»õ í³½»óÇ ßáõÏ³Ý, áõÕÕ³ÏÇª å»ï³Ï³Ý
¾ûßÇõñÇ Ë³ÝÇÝ ³Õ³ÛÇÝ, Ñ³×ÇÇÝ áñ É³õ
Ãáõñù»ñ¿Ý ·Çï¿ñ. ÆñÙ¿ ËÝ¹ñ»óÇª §Ñ³×Ç
³Õ³¯, á°ïù¹ å³·Ý»Ù, ÇÝÍÇ ùÇãÇÏ ÙÁ ³ÉÇõñ »õ
ùÇãÇÏ ÙÁ ÇõÕ ïáõñ ÑÇõ³¯Ý¹ áõÝÇÙ...¦: Ø³ñ¹Á
ËÕ×³¯ó, ³÷ ÙÁ ³ÉÇõñ »õ Ã³ëÇÝ Ù¿ç ³É ¹·³É
ÙÁ ÇõÕ É»óáõó: àõñ³Ë³ó³Í ³Ûë »ñÏáõ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿ë, ¹ÇÙ»óÇ Ñ³°Û Ë³ÝáõÃå³ÝÇ ÙÁ,
ÁëÇ Çñ»Ýª §ÇÝÍÇ »ñÏáõ ÁÝÏáÛ½ »õ ¹·³É ÙÁ éáõå

ïáõñ, ù»½Ç Ù¿Ï ³ÙÇë çáõñ ÏÁ µ»ñ»Ù, µ³Ý ÙÁ
ã»Ù áõ½»ñ¦: Ø³ñ¹Á ½·³ó áñ ¿³Ï³Ý ¿
å³Ñ³Ýçëª ïáõ³õ »ñÏáõ ÁÝÏáÛ½ »õ Ã³ëÇë Ù¿ç,
ÇõÕÇÝ íñ³Ý ³É ¹·³É ÙÁ éáõå É»óáõó: ì³½»Éáí
ïáõ°Ý »Ï³Û: øñáçë ÁëÇª §µ»ñÇ° áõ½³Í¹... µ³Ûó
ã»Ù ·Çï»ñ ÇÝãå¿±ë ÏÁ ßÇÝ»¯Ý...¦:
- ú×³ËÁ í³é¿, íñ³Ý ÃÇÃ»Õ ÙÁ ¹Ç°ñ, ³ÉÇõñÁ
Ë³ñÏ¿ ÇõÕáí »õ éáõåÁ »õ ÁÝÏáÛ½Á íñ³Ý
³õ»Éóáõ¯ñ, ùÇã ÙÁ »õë ÃáÕ »÷Ç, »Õ³õ ·Ý³ó,Áë³õ: Î³ï³ñ»óÇ Ç°ñ å³ïáõ¿ñÁ, Ý»ñë¿ë ½·³Éáí áñ ³ëÇÏ³° Ï»Ýë³Ï³Ý »õ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ñª
Ñ³Ý¹¿å ÇÙ Ù»Í ùñáçë, ÇÙ å³ßï»ÉÇ ùñáçë,
áñáõÝ Ý³Ë³å¿ë ß³ï ã³ñã³ñ³Í »Ù...:
Èñ³óáõóÇ »õ µ»ñÇ°..., ÁëÇª §ùáÛñÇÏ, ³Ñ³ å³ïñ³ëï»óÇ, Ï»°ñ ÃáÕ ëÇñï¹ Ñ³Ý·ëï³Ý³¯Û...¦:
²é³õ å³ï³é ÙÁ, µ»ñ³ÝÁ ¹ñ³¯õ... ... ... »õ
³ãù»ñÁ ÷³Ï»°ó Û³õÇï»³¯Ý... Çñ í»ñçÇÝ Ï³ÙùÝ
¿ñ... Ë»Õ×ÇÝ...:
ºÃ¿, »ñÏÇÝùÁ ¹ñ³°Ëï ÙÁ áõ ²ëïáõ³Í ÙÁ
Ï³°Û ³ÛÝï»¯Õ...Ýá°ÛÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ññ»ßï³Ï
¹³éÝ³Éáí, ³ÝáÝó ¹³ëÁ ¹³ëáõ»ó³õ [Ù»Í
ùáÛñë], ÙÇ³Ý³Éáí Ù»ÍÙûñë, å³ßï»ÉÇ Ùûñë »õ
ëÇñ³ëáõÝ »Õµû¯ñë...: ²ëïáõ³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ
Éáõë³õáñ¿ Ç°Ù ëÇñ»ÉÇÝ»ñáõë »õ µáÉá¯ñ ½áÑáõáÕ
Ý³Ñ³ï³Ï Ñ³°Û ÅáÕáíñ¹»³¯Ý: ä³ï³é ÙÁ
Ñ³óÇ Ï³ñûï, Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáõ
»ÝÃ³Ï³Û, ï³é³å³ÝùÇÝ »õ ïáõ³Ûï³ÝùÇÝ
ïÇÕÙÇÝ Ù¿ç Ý»ïáõ³Í... µ³°Ûó Ñ³õ³ïùÝ Ñ³ÛáõÝ, íë»Ù ÏáõñÍù»ñáõÝ í³Ñ³Ý³Í, [³ÝáÝù]
Ñ»·Ý»óÇÝ ³Ù¿Ý Ýáõ³ëïáõÃÇõ¯Ý... »Õ³Ý Ù³ñïÇñáëÝ»ñáõÝ Ù³ñïÇñáëÁ: Ú³ñ·³¯Ýù, Û³ñ·³Ýù, Ñ³½³ñ Û³ñ·³¯Ýù ³ÝáÝó ³ÝÙ³¯Ñ ÛÇß³ï³ÏÇ°Ý...:
Â³Õ»óÇÝ ùáÛñë, Ã»ÉÇëÇ ÙÁ Ù¿ç ÷³Ã³Ã³Í:
à°ã ù³Ñ³Ý³Û, á°ã ËáõÝÏ, á°ã ÙáÙ, »õ á°ã ³õ»ï³ñ³Ý, ³ÛÉ å³¯ñ½ §Ð³Ûñ Ø»ñ¦ ÙÁ Ù»ñ Ñá·Ç¿Ý
ó³ÛïáÕ...: îáõÝ »Ï³Û... ï»ë³¯Û áÕµ³ÉÇ íÇ×³ÏÁ
Ñû¯ñë... ÍÝñ³¹Ç°ñ, µ³½Ï³ï³ñ³Í, Ûáñ¹³Ñáë
³ñóáõÝù ³ã»ñáõÝ, Ïáõ É³¯ñ... áõ Ï'³ÕûÃ¿ñ ³é
²ëïáõ³¯Í, áñ ã¿°ñ Éë»ñ á°ã ³ÕûÃù, á°ã å³Õ³ï³Ýù »õ á°ã ³É ³Ý¿Íù...:
²Ý ³É ã³åñ»ó³õ. Ñ³½Çõ ï³ëÁ-ï³ëÝ»õÑÇÝ·
ûñ...³°Ý ³É Ãé³¯õ... ½Çë Ó·»Éáí µáÉáñáíÇÝ
áÕµ³ÉÇ »õ ³ÝÛáÛë íÇ×³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç...:
Ø»ñ ï³Ý ï¿ñ»ñÁ »ñ»ù »Õµ³ÛñÝ»ñ ¿ÇÝª
Ð³ë³Ý, Ê³É³ý »õ Ø³õáõß: Æñ»Ýó ïáõÝÁ
[·»ñ¹³ëï³ÝÁ] ÏÁ Ïáãáõ¿ñ Ø³Ëáõï: ²ëáÝù
ùáÛñ ÙÁ áõÝ¿ÇÝª º³½Ç ³ÝáõÝáí, áñ ³ÙáõëÝ³ó³Í
¿ñ, ØÁëï³ý³ ³ÝáõÝáí [Ù¿Ïáõ ÙÁ Ñ»ï »õ]
ÙÇÝ³Ï Ù¿Ï ½³õ³Ï áõÝ¿ÇÝª Ð³ë³Ý ³ÝáõÝáí,
Ñ³½Çõ »ûÃÁ ï³ñ»Ï³Ý, »õ áõñÇß ½³õ³ÏÝ»ñ
ã»Ý áõÝ»ó³Í...: Ð³ë³ÝÁ, Ù»Í »Õµ³ÛñÁ, ß³ï
ß³ï Ïá°ßï áõ ³Ý·áõÃ Ù¿ÏÝ ¿ñ. ³Ù¿Ý ³é³õûï
·³Éáí ÏÁ ëÏë¿ñ... Ýá°ÛÝ Û³ÝÏ»ñ·Á, §»³ÉÉ³°,
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¾ç 07

Ո՞վ է Անտոնինա Մահարին
¾ç 03
եւ պատմուածքներ», «Հին ամրոցի գաղտնիքը»
գիրքերը նոյնպէս Մահարիի եւ իր ապրած կեանքին
մասին են: Ունէր բազում անտիպ էջեր, յուշեր,
վկայութիւններ, փաստաթուղթեր, լուսանկարներ,
որոնց տպագրութեան յոյսը չէր կորսնցուցած
մինչեւ կեանքին վերջը…
Հայաստանի Գրողներու միութեան անդամ էր
Անտոնինա Մահարի: Միութիւնը երբեմն կը հոգար
անոր բնակարանի ջեռուցման հարցը՝ ցուրտ ձմեռներուն, բայց այդ բնակարանը, ուր կը բնակէր
լիթվացի արձակագիրը, կարծես երբեք չէր տաքնար՝ խոնաւութենէն յատակի տախտակները ելած
էին, անոնց տակի հողը կ՚երեւէր, պատերը բորբոսած էին, հին, ներկը թափած պատուհանը հազիւ
կը գոցուէր, իսկ ապրելու տարրական պայմանները
կը բացակայէին: Անտոնինան կը նստէր բազմոցին
վրայ՝ ցուրտ օրերուն փաթթուած տաք ծածկոցներով, գլխուն՝ գլխարկ, ձեռքերուն՝ ձեռնոցներ… Սեւ
ակնոց կը գործածէր տան մէջ, իր մայրենիէն բացի
ֆրանսերէնի, ռուսերէնի լաւ իմացութիւն ունէր, ինչ
որ առանձնակի ընդգծում մըն էր անոր մտաւորական կերպարին:
Քսաներկու տարեկանին քաղաքական բանտարկեալ դարձած Անտոնինան ուղղակի դժոխքի
ճամբով անցած է, բայց երբեք չէ ընկճուած. անոր
կեանքը համայնագիտարան մըն է ցաւի, վիշտի,
հալածանքի, անձնական դժբախութեան, աղքատութեան, բայց եւ՝ երազով ապրելու եւ երբեք
չընկճուելու: Իր ամբողջ կեանքի պատմութիւնը
Անտոնինա Մահարի շարադրած է իր գիրքերուն
մէջ, որոնցմէ մանաւանդ «Իմ ոդիսականը» հատորը
մանրամասնօրէն կը նկարագրէ այն ամբողջ
տառապանքը, որ այս կինը քսաներկու տարեկանին
կրած է: Մինչեւ աքսորուիլը Վիլնիուսի մէջ ապրած
է պատերազմի դաժան օրեր, բայց իր բազում
հայրենակիցներուն հետ կը հաւատար, որ պատերազմը պիտի աւարտի եւ իր հայրենիքը՝ չքնաղ
Լիթվիան, նոյնպէս պիտի վայելէ յաղթանակի
պտուղները:
Լիթվիան, որ ուղղակի Բ. Աշխարհամարտի
մարտադաշտի կեդրոնը յայտնուած էր, մէյ մը
գերմանացիներու, մէյ մը ռուսերու տիրապետութեան տակ կ՚անցնէր: 1944-ին գերմանացիներէն
ետք Լիթվիան կը գրաւեն ռուսերը: Կը սկսին
լիթվացիներուն զանգուածային ձերբակալութիւնները, աքսորներն ու մահապատիժները: Վիլնիուսի
համալսարանի իրաւաբանութեան բաժնի ուսանողուհի Անտոնինա Փովիլայտիտէ, բազմաթիւ երիտասարդներու հետ, կ՚անդամակցի
«Անկախ
Լիթվիայի համար» ընդյատակեայ կազմակերպութեան: Շատերուն հետ կը ձերբակալուի եւ կը
մեղադրուի «հակախորհրդային քարոզչութեան»,
«ազգայնականութեան»,
«ազգամոլութեան»
համար: Վիլնիուսի բանտին մէջ ան շատ բան
տեսած է, սակայն միշտ կ՚ըսէր, որ իր կեանքի ոչ
մէկ դաժան պահուն ընկճուած եւ ուզած է հեռանալ
կեանքէն: Վիլնիուսէն զայն ղրկած են Ռուսաստանի
բանտերէն մին: Ամբողջ ճանապարհին հիւծած եւ
թուլցած էր, ան ծեր ու հաշմանդամ բանտարկեալներուն հետ ուրիշ գնացքով մը ղրկած են
Սիպիրիա, իբր աւելի լաւ վայր: Այստեղ՝ մահացող
հիւանդներուն հիւանդասենեակին մէջ ան հանդիպած է Մահարիին եւ ուղղակի կեան-քի վերադարձուցած է մահուան միտքին հետ հաշտուած գրողը:
Ամէն օր Անտոնինան մտած է Գուրգէն Մահարիի
սենեակը եւ սուտ մը ստեղծելով մխիթարած, որ բըժիշկները յայտնած են, թէ ան արդէն կազդուրուած

է եւ ոտքի պիտի ելլէ: Այդպէս ան ոտքի հանած է
Մահարին: Սիպիրիոյ դաժան բանտերը այնպիսի
վայրեր էին, ուրկէ քիչեր վերադարձած են: Երբ
Անտոնինան կը յիշէր այդ տարիները, վստահ էր,
որ իր ունեցած հրաշալի եւ ամուր մանկութեան
պատճառով է, որ ինք դիմացած էր այդ տարիներուն:
Իսկ Գուրգէն Մահարիի մասին կ՚ըսէր, որ
մանկութիւն չէ ունեցած՝ գաղթ տեսած է եւ աղքատութիւն, այդ պատճառով ալ չդիմացաւ կեանքի
հարուածներուն:
Մահարիներու ընտանիքը ամրան կ՚երթար
Լիթվիա, որ հրաշալի բնութիւն ունէր եւ գեղեցիկ
քաղաքներ: Երբ Անտոնինան ձերբակալուելէ եւ
ազատելէ ետք առաջին անգամ Լիթվիա գացած է,
չէ գտած իր հարազատները, չկային ո՛չ ծնողքը, ո՛չ
միակ եղբայրը եւ ոչ ոք լուր ունէր այդ ընտանիքէն…
Թերեւս անոնք ալ զոհ գացած էին սթալինեան
աքսորին, կամ՝ արտասահման փախած էին… Խորհըրդային եւ գերմանական զօրքերը հերթաբար
խառնած էին այդ երկիրը, մարդիկ դեսուդեն
նետուած էին… Մինչեւ իր կեանքին վերջը
Անտոնինան լուր չունեցաւ իր հարազատներէն:
Անտոնինան միշտ վստահ եղած է, որ իր
ամուսինը՝ Մահարին տակաւին երկար կ՚ապրէր,
եթէ չըլլար «Այրուող այգեստաններ» վէպին հետ
կապուած պատմութիւնը: Վէպին մէջ գրողը կը
նկարագրէր իր հայրենի Վան քաղաքը, 1915-ի
դէպքերը: Մահարին պատմական իրականութիւնը
ընկալելու իր սեփական տեսակէտը ունէր եւ վէպին
մէջ կը քննարկէր, թէ ինչո՛ւ ինկաւ Վանը: Անոր
մօտեցումը սուրերով ընդունած են թէ՛ վանեցիները,
թէ որոշ մտաւորականներ: Մահարին ծանր տարաւ
այդ անհանդուրժողականութիւնը՝ տեսնելով, թէ
ինչպէս իր պատուհանին տակ կ՚այրէին գիրքը,
ինչպէս անծանօթներ կու գային եւ կը թքնէին դրան
վրայ գրուած իր անունին վրայ, կը սպառնային,
անանուն նամակներ կը նետէին փոստարկղին մէջ,
ըսելով, որ կը սպաննեն զինք… Հալածած են նաեւ
Անտոնինան, վիրաւորած են փողոցը քալելու ժամանակ, բայց կինը չէ ընկճուած եւ պատասխանած
է բոլոր հարուածներուն:
Իրեն այցելող լրագրողներէն Անտոնինան միշտ
կը խնդրէր թշուառ չներկայացնել իր վիճակը, քանի
որ ինքզինքը երբեք աղքատ չէ նկատած… Նոյնիսկ
զրկանքներու մէջ ան կը մտածէր հոգեւորի, գրականութեան, գիրքերու, անցեալի գեղեցիկ յուշերու
մասին եւ այդպէս ալ մահացաւ մենութեան մէջ՝
հայաստանցի դարձած լիթվացի գրողը… Զայն
Գրողներու միութեան միջոցներով յուղարկաւորած
են Երրորդ գիւղի գերեզմանատան մէջ՝ տարիներ
առաջ մահացած որդիին քով: Գուրգէն Մահարին
յուղարկաւորուած է Երեւանի քաղաքային պանթէոնը:
Այս տարի լրացաւ Գուրգէն Մահարիի 115-ամեակը:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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¶àÚÄ
Լիբանանահայ Գրողներու Համախմբումը
կսկիծով կը գուժէ իր վաստակաւոր անդամներէն՝ ծանօթ մտաւորական եւ արձակագիրթատերագիր

ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻի

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 29
Հոկտեմբեր 2018-ին:

Ø²Ð²¼¸
Տիկին Ռիթա Արապեան Արծրունի
Տէր եւ տիկին Արսէն եւ Շաղիկ Արծրունի եւ
ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Աննա Արծրունի եւ
զաւակունք
Տիկին Աստղիկ Մելքոնեան եւ ընտանիք
Տիկին Ալիս Պաքալեան եւ ընտանիք
Տիկին Արսինէ Մելքիսէթեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սահակ Արապեան եւ
ընտանիք
եւ համայն Արծրունի, Արապեան, Շահինեան, Բաբայեան, Մելքոնեան, Պաքալեան,
եւ Մելքիսէթեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր,
մեծ հօր, եղբօր, մօրեղբօր, փեսային եւ
հարազատին`

ԱՐԱ ԱՐՍԷՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ
(Ծնեալ 1932ին, Հալէպ)

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 29
Հոկտեմբեր 2018ին, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր 2018ին` կէսօրուան ժամը 12։00ին, Անթիլիասի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին
մէջ, ապա հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի
Հայաստան
Շաբաթ,
3
Նոյեմբերին, ուր թաղման արարողութիւնը
տեղի պիտի ունենայ Քանաքեռի Սուրբ
Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ կ.ե. ժամը 3։00ին եւ
հանգուցեալին մարմինը պիտի ամփոփուի
Քանաքեռաւանի գերեզմանատան մէջ։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, Անթլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս
նաեւ Շաբաթ, 3 Նոյեմբերին Քանաքեռի
Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, Հայաստան։
* * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք խորապէս
կը ցաւակցի հանգուցեալ մտաւորականին
գաղափարի եւ գրչի ընկերներուն ինչպէս
նաեւ ընտանեկան պարագաներուն եւ
հարազատներուն:

¶ð²ôàô²Ì úð
ÂØØ ÈÇµ³Ý³ÝÇ î»Õ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ

ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü Üàô²¶²ÊàôØ´ (Youth Band)
1 »õ 2 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2018

âáñ»ùß³µÃÇ / 31.10.2018

¾ç 08

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԻԱՍՆԱԲԱ՛Ր ԶՕՐԱԿՑԻՆՔ ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ

¾ç 01

Անկախ Սիւննի Երեսփոխանները Կը Մեղադրեն Մուսթաքպալ Հոսանքը՝ Նոր Կառավարութեան Մէջ Իրենց Ներկայացուցչական Իրաւունքը Նկատի Չառնելու Համար

Երեքշաբթի շարք մը անկախ սիւննի երեսփոխաններ մեղադրեցին
Մուսթաքպալ հոսանքը՝ նոր կառավարութեան մէջ իրենց ներկայացուցչութիւնը
նկատի չառնելու համար, յատկապէս որ կազմաւորման գործընթացը
աստիճանաբար կը մօտենայ աւարտին:
«Մենք շեշտեցինք, որ, խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքներուն համաձայն, մեր իրաւունքն էր ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգել նոր
կառավարութեան մէջ»,- ըսաւ երեսփոխան Ուալիտ Սուքքարիէ:

Լիբանանի տնտեսական բազմաբնոյթ եւ մտահոգիչ
տագնապներուն դիմաց, անցնող ամիսներուն ազգային
վարժարաններն ու հայ աշակերտներուն ծնողները դէմ
յանդիման գտնուեցան նիւթական յաւելեալ դժուարութիւններու, որոնք նոյնինքն ահազանգային վտանգ են ե՛ւ դպրոցներու ե՛ւ
աշակերտներու գոյութեան պահպանման։
Այս տագնապալից պահերուն, ինչպէս երէկ, այսօր ալ կ’ապաւինք մեր
բարերարներու բարոյական եւ նիւթական աջակցութեան, որ վարժարաններուն
եւ աշակերտներու ծնողներուն պիտի տայ յաւելեալ կորով՝ յաղթահարելու
արգելքները։
Նշեալ առաջադրանքէն մեկնելով, Լիբանանի Հայոց Թեմի Ազգային
Վարչութիւնը որոշած է 2002 թուականին սկիզբ առած աշակերտ հովանաւորող
ծրագիրին տալ նոր թափ։
Մեր բարերարները տարեկան 250 ամերիկեան տոլար նուիրելով, թիկունք
կանգնած կ’ըլլան հովանաւորութեան կարիք ունեցող ընտանիքի մը, որուն հետ
աջակցաբար մասնակից կը դառնան հայ աշակերտի հոգեւոր-ազգային
դաստիարակութեան եւ կրթութեան ապահովման։
«Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիր»-ը յառաջիկային հանրութեան
պիտի ներկայացնէ նուիրատուութիւններ կատարելու դրութիւնները եւ աշակերտ-հովանաւորող յարաբերութիւններուն ու հաշուետուութեան եղանակները։
Նոյեմբերի աւարտին նաեւ տեղի պիտի ունենայ ծրագիրի պաշտօնական
մեկնարկը։
Իւրաքանչիւր հայորդիի աջակցութիւնը այսօր անհրաժեշտութիւն է։
Միա՛յն ճիգերու եւ կարելիութիւններու մէկտեղումով կրնանք կանգուն մնալ
եւ զօրակցիլ հայ աշակերտին։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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