
 «Ամուլսարն առանց հանքի» նախաձեռնութիւնը երէկ Երեւանի տարբեր 
անկիւններէն կազմակերպած էր քայլերթ դէպի Ազատութեան հրապա-
րակ։ Երթի պահանջը մէկն էր՝ Ամուլսարի հանքը պիտի չշահագործուի։
Ջերմուկէն ինքնաշարժի երթով մասնակիցները եւս միացած էին Երեւանի 
մէջ տեղի ունեցող երթին։ Քաղաքացիները մինչեւ 20 սեպտեմբեր պիտի 
սպասեն կառավարութեան յայտարարութեան։
«Ամուլսարն առանց հանքի» նախաձեռնութեան անդամները Ազատու-
թեան հրապարակէն ներկայացուցած են իրենց պահանջները։ Անոնք են՝
- Անմիջապէս փոխել Ամուլսարի շուրջ ստեղծուած իրավիճակի ողջ 
տրամաբանութիւնը, որ ինքնին կեղծ է եւ ոչ ամբողջական:
- Դադրեցնել ժողովրդական պահանջի անտեսումը:
- Ուժը կորսնցուցած ճանչնալ «Լիտիան» ընկերութեան ՇՄԱԳ-ը:
- Ուսումնասիրել նախորդ իշխանութիւններու օրօք  տրուած կասկածելի 
թոյլտւութեան մանրամասները, բացայայտել այս գործով բոլոր յան-
ցանքներն ու կաշառակերութեան դէպքերը
- Պահանջել «Լիտիան» ընկերութենէն դուրս բերել Ամուլսարի տարածքին 
մնացած շինարարական սարքերը, վերականգնել լերան արդէն հասցուած 
վնասները:

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ 
Հարիրի Կիրակի օր յայտնեց, որ շատ 
կարեւոր է 2020ի պիւտճէի բաց 7.6 
կամ նոյնիսկ աւելի բարձր տոկոսով 
նուազեցնել: Ան իր այս յայտա-
րարութիւնը ըրաւ Իր Ֆրանսա 
մեկնումին նախօրէին, ուր տեսակ-
ցութիւն մը պիտի ունենայ Ֆրանսայի 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնին հետ, 

որուն հետ խօսակցութիւններուն կարեւոր մէկ մասը պիտի կազմեն 
Լիբանանի տնտեսական իրավիճակը:  
Կիրակի աւելի ուշ ժամու Վարչապետ Հարիրի խստօրէն դատապաարտեց 
Սէուտական «Արամքօ» ընկերութեան քարիւղի ենթակառուցուածքին դէմ 
կատարուած ահաբեկչական յարձակումը: Յարձակումին համար օգտա-
գործուած են թռչող սարքաւորումներ:

Ռուսաստանի  նախագահ Վլատիմիր Փութին սուրիական հակա-
մարտութեան կարգաւորման ուղղուած քննարկումներու շրջածիրէն ներս 
երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենայ Թուրքիոյ եւ Իրանի նախագահներ 
Ռեճէպ Թայէպ Էրտողանի եւ Հասան Ռոհանի հետ,կը յայտնէ  «Ռիա  
նովոսթի»ն,  յղում ընելով  Ռուսաստանի  նախագահի մամլոյ խօսնակ՝   
Տիմիթրի Փեսքովին:
«Ինչպէս գիտէք, երկուշաբթի սուրիական հակամարտութեան կարգա-
ւորման հարցով երաշխաւոր երկիրմերու` Ասթանայի  ձեւաչափով 
եռակողմ հանդիպում նախատեսուած է: Հանդիպումը տեղի պիտի ունե-
նայ Անգարայի մէջ, եւ նախագահը պիտի մեկնի այնտեղ: Կը Նախատեսուի 
նաեւ երկկողմ հանդիպումներ թէ´ Ռոհանիի, թէ´ Էրտողանի հետ»,- ըսած 
է Փեսքովը:
Սուրիական հակամարտութեան կարգաւորման ուղղուած երեք երկիր-
ներու` Ռուսաստանի, Թուրքիոյ եւ Իրանի նախագահներու գագաթ-
նաժողովը տեղի պիտի ունենայ 16 սեպտեմբերին, Անգարայի Չանքայայի  
պալատէն  ներս: Թուրքիոյ նախագահի մամլոյ քարտուղար Իպրահիմ 
Քալընի  հաղորդմամբ` գագաթնաժողովի ընթացքին պիտի քննարկուին 
Սուրիոյ Իտլիպի շրջանին տիրող  ընդհանուր իրավիճակը, ինչպէս նաեւ 
Սուրիոյ սահմանադրական յանձնաժողովի ձեւաւորման հետ կապուած 
հարցեր։

Ըստ երեւոյթին Աշունը այս տարի Լիբանան ճիշդ իր ժամկէտին պիտի 
ժամանէ: Արդարեւ Լիբանան շաբաթավերջին կրնայ ունենալ անձրեւով եւ 
ուժեղ քամիով եղանակ մը :

Սեպտեմբերի 8-էն 14-ը ինկած ժամանակահատուածին արցախա-
ատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին վրայ հակա-
ռակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտած է աւելի քան 95 
անգամ, որու ընթացքին, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինա-
տեսակներէ, հայ դիրքապահներու ուղղութեամբ արձակած է շուրջ 650 
կրակոց:
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը կը հետեւին հրադադարի պահպանման 
ռեժիմին եւ կը շարունակեն վստահօրէն իրականացնել մարտական 
հերթապահութիւն:
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Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Հակառակորդը Հայկական Դիրքերու Ուղղութեամբ 
Արձակած Է 650 Կրակոց

Անձրեւային Օրեր եւ Ուժգին քամի 
Շաբաթավերջին 

Փութին Անգարա Պիտի Այցելէ

Ամուլսարի Հարցը Դարձեալ Կը Թէժանայ. 
Ցուցարարները Պահանջներով Հանդէս Եկան

Հարիրի Լաւատես Պիւտճէի Բացը 
7.6 Տոկոսով Նուազեցնելու  

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Արտաշէս Քալանթարեան

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» Շքանշանով 
Պատուեց Տէր Եւ Տիկին Կարպիս Եւ Լիւսի Թիւթիւնճեան Ամոլը

Համազգայինի «Լիւսի Թիւ-
թիւնճեան» ցուցասրահին 
10-ամեակին առիթով, ընդա-
ռաջելով Համազգայինի Վար-
չութեան խնդրանքին, Ուր-
բաթ, 13 Սեպտեմբեր 2019-
ին, Դպրեվանքի «Բրաբիոն 
Տումանեան» հանդիսասրահին 
մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-
փառ Հայրապետը Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքան-
շանով պարգեւատրեց լիբանա-
նահայութեան ազգային, եկե-
ղեցական, մշակութային ու 
ընկերային կեանքէն ներս իր 
ներդրումը ու մասնակցութիւնը 
բերած  Տէր եւ Տիկին Կարպիս եւ 
Լիւսի Թիւթիւնճեան ամոլը։
Գեղարուեստական յայտագիրը 
սկիզբ առաւ Մեծի Տանն Կիլիկի-
ոյ Կաթողիկոսութեան երի-
տասարդ միաբաններէն Հոգշ. 
Տ. Օշին Աբղ. Չուալերթանեանի 
տուտուկի կատարումով, որմէ 
ետք յանուն Համազգային Վար-
չութեան խօսք առաւ Յակոբ 
Հաւաթեան։ Ան հակիրճ կերպով 
ներկայացնելէ ետք Թիւթիւնճեան 
ամոլին կենսագրական գիծերը, 
լուսարձակի տակ առաւ մեր 
ազգային կառոյցներուն նկատ-
մամբ անոր տածած սէրն ու 
գուրգուրանքը եւ դրուատիքով 
ներկայացուց ամոլին ազգային 
ու հոգեւոր արժէքներուն նկատ-
մամբ ունեցած բծախնդրութիւնն 
ու նախանձախնդրութիւնը։ Ապա, 
սրտի խօսք առաւ Թիւթիւնճեան 
ընտանիքի բարեկամներէն 
Վահէ Պարսումեան։ Վերջապէս, 
դաշնակի եւ թաւջութակի դասա-
կան կատարումով հանդէս 

եկան Համազգայինի «Բարսեղ 
Կանաչեան» երաժշտանոցի ուսու-
ցիչներէն Սիրվարդ Պոյաճեան-Սա-
պունճեան եւ Նայիրի Ղազարեան։

Աւարտին, խօսք առնելով Նորին 
Սրբութիւնը՝ բարձր գնահա-
տեց Կարպիս եւ Լիւսի Թիւթ-
իւնճեաններուն կատարած ազգային 
ու եկեղեցական ծառայութիւնները 
եւ շեշտեց՝ ըսելով, թէ անհատը 
արժէք է, երբ իր ունեցածը ի սպաս 
կը դնէ հաւաքականին: Անհատը 
արժէք է, երբ իր անձէն վեր 
ընդհանրականին ու հաւաքակա-
նին մէջ կը տեսնէ գերագոյն 
արժէքը: Այս գիտակցութեամբ եւ 
նախանձախնդրութեամբ Կար-
պիս ու Լիւսի Թիւթիւնճեանները 
կատարեցին իրենց ազգային 
ծառայութիւնները։ Վեհափառ 
Հայրապետին խօսքէն ետք 
կարդացուեցաւ Հայրապետական 
Սրբատառ Կոնդակը, ուր Նորին 
Սրբութիւնը յատկապէս կ՚ըսէր. 

«Հոգեկան խոր գոհունակութիւն 
է մեզի համար լուսարձակի տակ 
բերել Ձեր՝ Կարպիս եւ Լիւսի 
Թիւթիւնճեան ամոլիդ աւելի 
քան եօթը տասնամեակներու 
ներդրումը լիբանանահայու-
թեան կեանքէն ներս։ Արդարեւ, 
եթէ Կարպիս Թիւթիւնճեանի 
անունը արձանագրուած է մեր 
եկեղեցւոյ ու ազգի տոմարներուն 
մէջ, որպէս անդամ Ազգային 
Առաջնորդարանի եւ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
զանազան մարմիններուն, միւս 
կողմէ՝ իրեն սատար հանդիսա-
ցող իր տիկնոջ՝ Լիւսիի անունը 
արձանագրուած է լիբանանա-
հայ արուեստի տոմարին մէջ, 
թէ՛ որպէս գեղանկարչուհի եւ 
թէ որպէս արուեստի սատար 
հանդիսացող անձ, որուն 
մասին պերճախօս կերպով կը 
վկայէ Համազգայինի «Լիւսի 
Թիւթիւնճեան» ցուցասրահը»։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան «Ս. Մեսրոպ Մաշ-
տոց» շքանշան շնորհեց Կարպիս 
եւ Լիւսի Թիւթիւնճեան ամոլին, 
որմէ ետք սրտի խօսք առաւ 
Տիկ. Լիւսի Թիւթիւնճեանը։ Ան 
իր անհուն երախտագիտութիւնն 
ու շնորհակալութիւնը յայտնեց 
Հայրապետին, որ այս մեծ պատ-
իւին արժանացուց զիրենք։
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Օդի Ջերմաստիճանը Պիտի Բարձրանայ 4-5 Աստիճանով
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Հանրապետութեան տարածքին 17-ի 
գիշերը, 18-19-ին կը սպասուի առանց 
տեղումներու եղանակ, 16-ին, 17-ի 
ցերեկն առանձին շրջաններու մէջ 
կը սպասուի անձրև եւ ամպրոպ: Օդի 
ջերմաստիճանը 16-18 սեպտեմբերին 
աստիճանաբար պիտի բարձրանայ 
4-5 աստիճանով։

Երեւան քաղաքի մէջ 15 սեպտեմբերի 
գիշերը, 16-ի ցերեկը, 17-19-ին կը 
սպասուի առանց տեղումներու 
եղանակ: 15 Սեպտեմբերի ուշ 
երեկոյեան ժամերուն, 16-ի գիշերը 
կը սպասուի անձրև եւ ամպրոպ, 
ամպրոպի ժամանակ հնարաւոր է 
քամիի ուժգնացում՝ 15-20 մ/վ։

Արտաշէս Քալանթարեան 
(սեպտեմբերի 16, 1931, 
Երեւան, Հայկական ԽՍՀ,  - 
փետրուարի 23, 1991, Երեւան,  
ԽՍՀՄ), հայ արձակագիր, 
թատերագիր, թարգմանիչ, 
հրապարակախօս, լրագրող, 
երգիծաբան։ ԽՍՀՄ գրողնե-
րու միութեան անդամ 1958էն: 
ԽՄԿԿ անդամ 1951էն
1954 թուականին կ՛աւարտ 
է Երեւանի Պետական 
Համալսարանի բանա-
սիրական ֆակուլտետի 
լրագրական բաժինը։ Աշխա-
տած է «Սովետական Հայաս-
տան», «Երեկոյեան Երեւան», 
«Գրական թերթ» պար-
բերականներուն մէջ:  Արտա-
շէս Քալանթարեան գրած է 
մի շարք մը  թատերական 
կտորներ, որոնք բեմադրուած  
են հեռուստատեսութեամբ 
եւ Երեւանի երաժշտական 
կոմեդիայի թատրոնին մէջ: 
Երեւանի Գաբրիել Սուն-
դուկեանի անուան թատրոնը 
1980 թուականին բեմադրած է 
նրա «Քանի դեռ կամ» կատա-
կերգութիւնը:
Պարբերականներու մէջ 
տպագրած է երգիծանք-
ներ: Գրած է հրապա-
րակախօսական սուր յօդ-
ուածներ, պատմուածքներ։ 
Իբրեւ գրող Արտաշես Քալան-
թարեանը մեծ ճանաչում 
ձեռք բերած է «Մարաթօն» 
(1969) վէպով։ Անոր գրչին 
կը պատկանին տասնեակէ 
մը  աւելի գիրքեր, որոնց-
մէ մեծ հետաքրքրութեան 
արժանացեած են «Իսկ 
դո՞ւք որտեղ էիք», «Ինչո՞ւ 
տրորեցիր ծաղիկները», 
«Խոստովանութիւն» վէպերը 
եւ ժողովածուները։ Անոր  
շարք մը պատմուածքները եւ 
վիպակները թարգմանուած 
են են ռուսէրէն, վրացերէն, 
պուլղարերէն:
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սառնասիրտ դաւադիր մը, պետական հարուած մը կամ թշնամիի մը 
ահաբեկումը պաղարիւն ծրագրող մը, հեռու՝ ամէն զգացականութենէն… 
եւ՝ կռապաշտի մը մեքենականութեամբ օժտուած…։
Ըմբոստը, հոգեբանօրէն, կոյր ստրուկն է իր կուռքին։ Այդ կուռքը 
կրնայ ի՛նք ըլլալ, կամ՝ իր հետապնդած իշխանութեան աթոռը, եւ 
կրնայ շատ յաջողապէս ճառախօսել՝ յեղափոխականի պէս… սակայն, 
ոչ՝ յեղափոխականի լայն շունչով ու լայն մտահորիզոնով, այլ՝ կարճ 
շունչով ու նեղ մտահորիզոնով, եւ անպայման՝ ցանկատեսութեամբ ու… 
պատրանասիրութեամբ։
Ըմբոստը, որ կարճ շունչ ունի, պատեհապաշտ մըն է։ Ան կը հետապնդէ 
իշխանափոխութիւն։ Յեղափոխականը, որ երկար շունչ կ՚ունենայ եւ 
սկզբունքի տէր կ՚ըլլայ, կը հետապնդէ հասարակարգի փոփոխութիւն, 
դէպի՝ աւելի արդար, աւելի մարդկայնական եւ աւելի քաղաքակիրթ 
հասարակարգ։
Միեւնոյն հասարակարգին պատկանողիշխանութեան մը փոփոխութիւնը՝ 
ըմբոստ կողմը (անհատ կամ կազմակերպութիւն) կրնայ յաջողցնել՝ 
պետական հարուածով, իսկ յեղափոխական կողմը՝ խորհրդարանական 
ընտրութիւններու ճամբով։ Իսկ հասարակարգի մը փոփոխութիւնը ցարդ 
յաջողած է միայն՝ յեղափոխութեամբ, եւ ուրեմն՝ միայն յեղափոխական 
նկարագրով ու հոգեկան կերտուածքով կողմին կողմէ։ Պատմութիւնը ցարդ 
չէ արձանագրած խորհրդարանական ընտրութիւններու ճամբով յաջողած 
հասարակարգի փոփոխութեան մը փաստը։ Լատին Ամերիկայի մէջ հասա-
րակարգի փոփոխութիւն եղաւ միայն՝ Քուպայի մէջ, յեղափոխութեամբ։ 
Սակայն, այն երկիրներուն մէջ, ուր սոցիալիստական կուսակցութիւններ 
խոր-հրդարանական ընտրութեամբ հասան իշխանութեան, անոնք ցարդ 
ոչ մէկ երկրի մէջ կրցան վերջնապէս եւ անդարձ կերպով կերտել 
սոցիալիստական ամբողջական հասարակարգ իր ներքնակառոյ-
ցով եւ վերնակառոյցով (infrastructure and superstructure), քանի որ 
ընտրութիւնը վերջ չդրաւ կամ արմատախիլ չըրաւ կապիտալիզմը եւ 
անոր պուրժուազիան, որոնք սկսան արգելակել ու խափանել սոցիալիզմի 
վերնաշէնքին ու ներքնաշէնքին կառուցումը՝ամերիկեան իմփերիալիզմի 
արտաքին միջամտութեամբ եւ նեցուկով։ Այլ խօսքով, կապիտալիստական եւ 
սոցիալիստական հասարակարգերու միջեւ՝ խաղաղ, խորհրդարանական 
հերթափոխութիւնը անիրագործելի պատրանք մըն է, վերացական ու 
երազային ցանկատեսութիւն մը։
Պղատոնական խաղաղասէրները աչքաթող կ՚ընեն այն խնդիրը, թէ՝ 
երկու իրերամերժ (անթակոնիստ) հասարակարգերու վերնակառոյցի եւ 
ներքնակառոյցի արմատախլումի եւ նորի կերտումին ՉՈՐՍ երկարատեւ 
գործողութիւնները՝ քանի՞ տասնամեակ կը պահանջեն, եթէ նոյնիսկ 
պահ մը աչքաթող ընենք արտաքին միջամտութեան գործօնը։ (Երբ 
հակասութիւններն ու հակադրութիւնները կամ հակառակութիւնները 
կ՚ունենան թշնամական բնոյթ եւ տարողութիւն, անթակոնիստական 
կ՚անուանուին ֆրանսերէնի եւ անգլերէնի մէջ)։ 
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Ըմբոստը՝ Յեղափոխական Չէ
Բայց Սորված Է Խօսիլ՝ Անոր Պէս

Յեղափոխական նկարագիրի յղացքը, կ՚ընդգրկէ երկու ոլորտներ. 
մէկը քաղաքական, իսկ միւսը՝ հոգեբանական…։ Հետեւաբար, 
յեղափոխական ըլլալու համար, չի բաւեր ունենալ յեղափոխական 

կարծիքներ ու բառապաշար, այլ կը պահանջուի ունենալ նաեւ՝ 
յեղափոխական համոզումներ, ինչ որ կ՚ենթադրէ ունենալ՝ յեղափոխական 
հոգեկան կերտուածք, որուն մէջ կ՚արմատակալեն յեղափոխական 
կարծիքները, որոնք ժամանակի մը տեւողութեան, խտանալով՝ կը դառնան 
համոզումներ։
Ուրեմն, կարծիքները կրնան ըլլալ կարճատեւ, նոյնիսկ րոպէական եւ 
պարագայական։ Համոզումները երկարատեւ կ՚ըլլան, պատմական անցեալ 
կ՚ունենան, եւ՝ շարունակական ու յարատեւ։
Յեղափոխականը ամէնէն յստակ եւ հասկնալի ձեւով սահմանելու առաջին 
քայլը՝ ճշդելը չէ թէ ան ո՞վ է… այլ՝ կտրուկ պնդելը, թէ յեղափոխականը 
ըմբոստը չէ…։
Ըմբոստին կերպարը համաչափ համապատկերն է յեղափոխականի 
կերպարին (the symmetric opposite)։ Յեղափոխութեան մասին շատախօ-
սելը մարդուն չի տար յեղափոխութեան մասնակցելուն պահանջած 
հոգեբարոյական ուժը, զոր կու տան յեղափոխական համոզումները… 
միայն։
Ըմբոստը կը գործածէ յեղափոխական լոզունգներ եւ կարծիքներ, իր դժգոհած 
իշխանութիւնը տապալելու, եւ լոկ անոր աթոռը գրաւելու համար։ Նոյն 
իշխանութեան դէմ պայքարող յեղափոխականներու յեղափոխութեան 
չի մասնակցիր, քանի որ ըմբոստը բոլորին համար դժգոհած չէր այդ 
իշխանութենէն, եւ իր փնտռածը իր մասնաւոր շահն էր. իշխանութեան 
աթոռին ի՛նք բազմելու համար, ոչ՝ ուրիշ մը, կամ՝ հանրութիւնը։
Ընդհանրապէս, ըմբոստը չի յաջողիր հասնիլ իր նպատակին, որովհետեւ 
անոր շունչը կարճ է, բայց ինք՝ կամապաշտ ըլլալով (այսինքն՝ 
շոփէնհաուերեան) կը դիմէ շուտիկութեան եւ շտապողականութեան, ինչ 
որ պատճառ կ՚ըլլայ որ գործէ՝ արկածախնդրութիւն եւ ոչ թէ յեղափոխութիւն, 
որովհետեւ՝ ան իրեն յատուկ բնազանցական մտածելաեղանակով, կը կարծէ 
թէ բացարձակ ճշմարտութիւն մըն է՝ «կամենալը կարենալ է» խօսքը…։ 
Եւ եթէ դիպուածը օգնէ իրեն, եւ՝ առժամեայ յաջողութիւն ունենայ, ատիկա 
երկար չի տեւեր… քանի որ շուտիկ եկածը շուտիկ կ՚երթայ։ (Աւետիք 
Իսահակեան ըսած է. «Բախտի կռանը կամքն է թէեւ, բայց դիպուածն է 
տիրական։ Ըմբոստը կը տառապի դիպուածներու պատրանասիրութենէն, 
որովհետեւ՝ պատեհապաշտ մըն է… բախտախնդիր մը)։
Իսկ, եթէ իր դժգոհած իշխանութիւնը՝ ըմբոստին կոալիցիա կազմել 
առաջարկէ… ան նոյն շուտիկութեամբ կը մոռնայ անոր դէմ իր 
«յեղափոխական» հրետոռութեամբ բարձրացուցած սկզբունքները… եւ 
անոր հետ կոալիցիա-ն կը կազմէ, քանի որ իրեն համար իշխանական 
որեւէ աթոռ աւելի կարեւոր է քան՝ լաւագոյն սկզբունքը, ինքզինք 
մխիթարելով եւ ժողովուրդը խաբելով, թէ՝ իշխանութեան ներսէն կը 
պայքարի իրագործելու այդ սկզբունքը։ Օրինակ. Թոնի Պլէռ, բրիտանացի 
«աշխատաւորական» ըմբոստը, որ կը դժգոհէր ամերիկեան իմփերիալիզմի 
Բրիտանիոյ վրայ գործածած վերահսկողութենէն, երբ Ճորճ Պուշ (Որդին) 
օգնեց իրեն, որ գրաւէ Աշխատաւորական Կուսակցութեան ղեկավարի 
աթոռը, ան՝ ոտնահարեց իր իսկ կուսակցութեան աշխատաւորական 
սկզբունքները, հետեւեցաւ՝ ոչ միայն վայրի դրամատիրութեան 
տնտեսութեան, այլեւ՝ ԱՄՆ-ի իմփերիալիստական պատերազմներու 
ստրատեգիային, եւ գործօն մասնակիցը դարձուց Բրիտանիան՝ սուտի 
վրայ հիմնուած Իրաքի դէմ ներխուժումին (2009 թ.), հակառակ՝ իր իսկ երկրի 
Հետախուզական Ծառայութեան գաղտնի տեղեկագրին, որ կ՚ըսէր թէ՝ այդ 
ներխուժումը հիմնուած է սուտի վրայ, զոր հետագային խոստովանեցաւ 
նոյնիսկ ամերիկացի Զօր. Գոլին Փաուելը…։ (Այսպիսի պատեհապաշտութիւն 
ըրաւ հայ կուսակցութիւն մը՝ Մեճլիսի Մեպուսանի մէջ իր աթոռներուն 
սիրոյն, երբ ընդունեց արիւնարբու Սուլթանին վեհաճաշի հրաւէրը, զոր 
խարանեց Դանիէլ Վարուժան՝ իր «վեհաճաշը» պարսագրով… մաղթելով՝ 
Bon Appétit messieurs!)։
Ըմբոստը՝ մոլեռանդ մըն է, իրեն մտասեւեռում դարձած աթոռին հաս-
նելու անդիմադրելի մոլուցքին եւ իր երկնատուր բացառիկութեան եւ 
ընտրեալութեան, սիոնիստական փարանոյային հետեւանքով ու մենա-
տիրական անզուսպ մղումին պատճառով։
Սակայն, յեղափոխական նկարագիր ունեցող եւ յեղափոխականի հոգեկան 
կերտուածքի տէր անձը, որ կ՚ունենայ անսասան հաւատք եւ համոզում, 
եւ աննկուն կամք եւ անընկճելի դիմադրականութիւն՝ մոլեռանդ մը չէ, 
նարկիզական մը չէ, ինքնասիրահարուած մը չէ, մեծամտութեան բսիխոզէ 
տառապող մը չէ։
Ըմբոստն է այդպիսին, որ խիստ կրքոտ խառնուածք ունի, բայց՝ միաժամանակ, 

Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Շար.  յաջորդ  թիւով
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Կիլիկիոյ Հայոց Թագաւորութեան Մասին Պատմող Առաջին եւ Միակ Խաղարկային 
Ֆիլմը Ցուցադրուեցաւ Երեւանի մէջ

Կեանքէն Հեռացած է Հայոց Ցեղասպանութեան Ականատեսներէն Եւս Մէկը

Գանատայի Մէջ Պիտի Բացուի Հազարաւոր Հայ Որբերու Կեանքը Փրկած 
Սարա Քորնինկի Արձանը

Երեք ֆիլմ-ակնարկները` ամփոփ 
գեղարուեստական մօտեցումով, 
հանդիսատեսին հաղորդակից 
կը դարձնեն Կիլիկիոյ հզօրագոյն 
թագաւորական ընտանիքներու 
երեքդարեայ պատմութեան: Հարկ 

է նշել, որ ֆիլմ-ակնարկները նկարա-
հանուած են հայաստանեան «Տոմի-
նօ Փրոտաքշըն» ընկերութեան 
կողմէ` Հայաստանի մէջ: ֆիլմին 
բեմադրիչն է Աշոտ Առաքէլեանը:

«Կիլիկիա. Առիւծներու երկիր» 
երեք պատմական ֆիլմ-ակնար-
կները, որոնք ամփոփ, գեղա-
րուեստական մօտեցումով հան-
դիսատեսին հաղորդակից կը 
դարձնեն Կիլիկիոյ հզօրագոյն թագա-
ւորական հարստութիւններու երեք-
հարիւրամեայ պատմութեան, ցու-
ցադրուեցաւ Երեւանի մէջ։ Ֆիլմի 
անդրանիկ ցուցադրութիւնը տեղի 
ունեցաւ Սեպտեմբեր 12-ին  «Կինօ 
փարք» շարժանկարի ցուցասրահին 
մէջ: Ցուցադրութեան ներկայ եղաւ 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Մինչեւ Հայաստանի մէջ ցուցա-
դրուիլը ֆիլմը ներկայացուած էր 
Լիբանանի մայրաքաղաք Պէյ-
րութի մէջ: Ցուցադրութեան ու 
քննարկման ներկայ եղած են 
Լիբանանի կառավարութեան 
անդամներ, պատգամաւորներ, 
հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, 
մտաւորականներ, մշակոյթի գոր-
ծիչներ:

Շարժանկարի նախաձեռնու-
թիւնը կեանքի կոչուած է «Գոհար» 
սիմֆոնիկ նուագախումբի 
եւ երգչախումբի հիմնադիր` 
Խաչատուրեան ընտանիքին, 
մասնաւորապէս, լիբանանահայ 
բարերար Յարութ Խաչատուրեա-
նի աջակցութեամբ:
Նպատակ ունենալով ամբողջ 
աշխարհի մէջ տարածել եւ սեր-
ունդներուն հասանելի դարձնել 
հայկական երաժշտութիւնն ու 
մշակոյթը` «Գոհար»-ը այս անգամ 
ֆիլմի միջոցով կը ներկայացնէ հայ 
ժողովուրդի պատմական փառահեղ 
էջերէն մէկը` Կիլիկիոյ հայոց թագա-
ւորութիւնը:
Կիլիկիոյ դրօշները, որոնք բազ-
միցս ծածանած են «Գոհար»-ի 
համերգներու ժամանակ բազ-
մահազար հանդիսատեսի կողմէ, 
այժմ պիտի ծածանին պաստառէն 
այն կողմ` պատմական հերոսներու 
ձեռքով:

Միացեալ Նահանգներու Մա- 
սաչուսէթս նահանգին մէջ կեան-քէն 
հեռացած է Հայոց Ցեղասպանու-
թեան վերջին ականատեսներէն 
մէկը` 109-ամեայ Աստղիկ Ալէմեանը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը` 
վկայակոչելով The Armenian Mirror 
Spectator-ը, Աստղիկ Ալէմեան Հայոց 
Ցեղասպանութեան ժամանակ 
կորսնցուած է ծնողներն ու եղբայր-
ները եւ մինչեւ 12 տարեկան մնա-
ցած Սուրիոյ որբանոցներէն մէկը: 
Հօրեղբօր` Կարապետ Թեթեզեանի 
օգնութեամբ ան իր քրոջ` Աննային 

հետ տեղափոխուած է Միացեալ 
Նահանգներ:
1980-ականներէն ի վեր` ան 
ամէն տարի Ապրիլ 24-ին յատուկ 
պատիւի կ՛արժանանար քաղաքային 
խորհուրդին մէջ կազմակերպուող 
ձեռնարկի ժամանակ:
90-ամեակին Աստղիկ Ալէմեան 
ընտանիքի անդամներուն հետ 
մեկնած է Եգիպտոս եւ Սուրիա` 
վերստին այցելելով այն վայրերը, 
ուր եղած էր իր մանուկութեան 
տարիներուն:

Գանատայի Յարմուտ քաղաքին 
մէջ պիտի բացուի  Հայոց Ցեղաս-
պանութեան ժամանակ հազարաւոր 
հայ եւ յոյն որբերու փրկած բուժ-
քոյր Սարա Քորնինյի պրոնզաձոյլ 
արձանը:
Արձանը, որու հեղինակը Մոնթ-
րէալահայ  Կարէն Պետրոսեանն է, 
պիտի բացուի սեպտեմբերին Սարա 
Քորնինկի յիշատակին նուիրուած 
միջոցառումներու շրջանակին մէջ,   
այս  մասին   կը յայտնէ  է Armenian 
Weekly-ն:
1918 թուականին Սարա Քորնին-
կը միացած էր Մերձաւոր Արեւելքի 
Օգնութեան կոմիտէի ջանքերուն: 
Ան օգնած է հազարաւոր յոյն, հայ 
եւ ասորի որբերու փրկութեանը եւ 
խնամքին:

2016 թուականին Գանատայի Նոր 
Սքոթլանտա նահանգին մէջ հիմնա-
դրուած է «Sara Corning Society» 
միութիւնը՝ նուիրուած Սարայի հերո-
սական սխրանքի յիշատակին:
Միութեան հիմնադիրներ Տէյւիտ 
եւ Ճէնիֆըր Չաուններու խօսքով՝ 

քանդակագործի աշխատանքը կ՛ար-
տացոլէ հայկական արմատները, եւ 
«Սարան խորապէս պիտի զգացուէր 
այն փաստէն, որ այդ երկրէն որեւէ 
մէկը եւ մարդիկ, որոնց ան այնքան 
լաւ ծանօթ էր, 100 տարի անց իր 
պատուին քանդակ մը  ստեղծած են»:
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Հայրենի Նուաճումներ

Մշակութային Արձագանգ

Մարդկային Իրաւունքներ

Մանկապատանեկան

Ֆրանչիսկոս Պապը Դէմ Է Ցկեանս Բանտարկութեան

Բակօ Սահակեանը Մասնակցեցաւ 
Քարվաճարի «Մեղրի Փառատօն»ին

Հայ Պատանին՝ 
Մինչեւ 14 Տարեկաններու 

Ճատրակի Աշխարհի Ախոյեան

Վարչապետը Գեղարդի Համալիրէն Ներս 
Ներկայ Եղած Է «Մշակութային 

Երկխօսութիւն» Խորագրով Համերգին

Թալինը Եւ Ընկերները Եզրափակիչ Համերգ 
Պիտի Ունենան Երեւանի Մէջ, Անոնց Նաեւ 

Կը Սպասեն Կիւմրիի Եւ Վանաձորի Մէջ

Նախագահ Բակօ Սահակեանը 
14 սեպտեմբերին Շահումեանի 
շրջանի Քարվաճառ քաղաքին մէջ 
մասնակցած է Արցախան մեղրի 
փառատօնին, կը տեղեկացնէ 
Արցախի հանրապետութեան 
նախագահի աշխատակազմի 
տեղեկատւութեան գլխաւոր վար-
չութիւնը։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, իր  
դստեր՝ Մարիամ Փաշինեանին հետ 
Գեղարդի վանական համալիրէն ներս 
ներկայ գտնուած է «Մշակութա-
յին երկխօսութիւն» խորագրով 
համերգին։
Համերգին ելոյթ ունեցած են 

Հայկական մանկական երգերու 
կատարող, սփիւռքահայ երգչուհի 
Թալինը իր խումբի՝ Taline & Friends-
ին հետ («Թալինը  եւ ընկերները» ) 
Հայաստան է:

Նախագահը մեղուաբուծութեան 
զարգացումը Արցախի մէջ համարած 
է հեռանկարային ոլորտներէն մէկը՝ 
այս ծիրէն ներս կարեւորելով նման 
միջոցառումներու կազմակերպումը:
Միջոցառման ներկայ եղած են 
պետական նախարար Գրիգորի 
Մարտիրոսեանը, պաշտօնատար 
այլ անձինք:

Սպանիոյ Fianchetto Sierra 
Sur ակումբը ներկայացնող 
հայազգի Ճատրակ խաղցող 
Ասպետ Թադեւոսեանը Սպանիոյ 
Սալոպրենիա քաղաքի մէջ տեղի 
ունեցած մինչեւ 14 տարեկաններու 
«արագ եւ կայծակնային» Ճատրակի 
աշխարհի առաջնութեան մրցումին 
դարձած է աշխարհի ախոյեան: Այս 
մասին տեղեկացանք Սպանիոյ ՀՀ 
դեսպանատունէն:
Մրցոյթը կ’իրականացուի «ՖԻԴԷ»-ի 
կողմէն:

«Հովեր» պետական կամերային  
երգչախումբը՝ խմբավար Սոնա 
Յովհաննիսեանի գլխաւորութեամբ, 
երաժիշտներ՝ Արմէն Հիւսնունցը, 
Ճիւան Գասպարեան կրտսերը, 
Վահագն Հայրապետեանը եւ    
ուրիշներ։

Ինչպէս տեղեկացանք խումբէն, 
«Եունիթի փրոտաքշըն»-ի կազմա-
կերպած համերգները անցած են լեփ 
լեցուն սրահներով:
Հանդիսատեսին խնդրանքով, «Թալի-
նը  եւ ընկերները» համերգային եւս 
մէկ եզրափակիչ ծրագրով հանդէս 
պիտի գան 15 սեպտեմբերին, ժամը 
19:00-ին՝ Յակոբ Պարոնեանի 
անուան թատրոնէն ներս: Տոմսերը 
կ՛արժեն 2000-6000 դրամ:
Մանուկներու սիրած խումբը համեր-
գներ պիտի ունենայ նաեւ Կիւմրիի 
եւ Վանաձորի մէջ:

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը կը կարծէ, 
որ ցմահ բանտարկութիւնը նոր սկիզ-
բի յոյս ունենալու սահմանափակում 
է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Թասս» 
գործակալութիւնը, Հռոմի կաթո-
լիկ եկեղեցւոյ քահանայապետը 
այս մասին յայտարարած է 
շաբաթ ոստիկանութեան քրէա-
կատարողական ծառայութեան 
ներկայացուցիչներու հետ հան-
դիպման ժամանակ:
«Ցմահ ազատազրկումը խնդիրներու 
լուծում չառաջարկեր, այլ խնդիր կը 

ներկայացնէ: Քանի որ կարելի չէ 
զրկել մարդը նոր սկիզբի իրաւունքէն: 
Ամէն հասարակութիւն պարտաւոր է 
աջակցիլ յոյսի պահպանման եւ ընել 
ամէն ինչ, որպէսզի պատիժը չխախ-
տէ յոյս ունենալու եւ հաշտութեան 
նոր փորձի իրաւունքը»,- ըսած է 
Ֆրանչիսկոս պապը:
Վերջինս նշած է նաեւ, որ գեր-
ծանրաբեռնուած բանտերը կը 
դառնան ցասման աղբիւր եւ ոչ թէ 
«ուղղիչ վայր»:
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Վահէ-Վահեան (բուն անունով Սարգիս Ապտալեան) դասարան մտաւ եւ բոլո-
րս ալ լուռ էինք։ Երբ հարցուց, թէ ինչո՞ւ լուռ ենք, աշակերտներէն մէկը ըսաւ. 
«Պարոն ձեր մասին յօդուած մը գրած է գաղափարական հակառակորդներէն 
մէկը եւ ըսած է որ ձեր գրականութիւնը «ապտալ» գրականութիւն է։ Պիտի 
երթանք ծեծենք»։ «Տղաք,– ըսաւ,– մէկու մը գրականութիւնը անձնական 
հարցերով չեն դատեր։ Կարո՞ղ ենք ըսել, որ Կարօ Սասունիի գրականութիւնը 
կաղ գրականութիւն է, որովհետեւ ինքը կաղ է։ Ամօթ է, այդպիսի բան 
չեն գրեր, հեռու մնացէք ծիծաղելի 
երեւոյթներէ»։

***

Ուիլիըմ Սարոյեան 1935-
ին Մոսկուա կը մեկնի ժողովի 
մասնակցելու։ Հիւրանոցի մը մէջ 
մեծ սենեակ մը կու տան։ Կը մերժէ 
այդ սենեակը եւ վարի յարկին 
վրայ աւելի փոքր սենեակը կ՚ուզէ։ 
Յաջորդ առաւօտ լրագրողները կը 
հարցնեն, թէ ինչո՞ւ այդ փոքրիկ 
սենեակին մէջ գիշերել ուզեց, 
պարզ կերպով կը պատասխանէ. 
«Որովհետեւ Լենինն ալ այդ 
սենեակին մէջ մնացեր  է...»։

 06

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը
«Այնճար Արուեստի Ցուցասրահ»-ին ՄէջԵրրորդը

Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն

ԹՄՄ 
Երիտասարդական 

Նուագախումբ
(The Youth Band)

Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Յուշագրութիւն        

ՆԱԶՕ ՃԷՐԷՃԵԱՆ

Փրոֆ.. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

23 Յուլիս 2019։
Այս անգամ Արարատս լաւ չդիմաւորեց։ 
Կէս գիշերուան` մէկ ու կէսէն ի վեր 
ուժգին քամին դադար չառաւ, վերջին 
օրուան վերելքը աւելի դժուարացնելով։
ԱրդԷն միտքէս կ’անցնէի` «հապա եթէ 
եղանակը նորէ՞ն մշուշոտ ըլլայ»։ Եթէ 
2014ին պէս գագաթ չհասնինք...
Պայազիտի դաշտավայրին վրայ լուսա-
բացին փռուող Արարատի եռանկիւնա-
ձեւ  շուքն անգամ չերեւցաւ։
Բայց դուն շարունակէ՛ բարձրանալ։ 
Մէկ, երկու, երեք,... տասը... տասնհինգ։ 
Քիչ մը կանգ առ։ Հանգստացիր։ 
Ամպերուն մի՛ նայիր։ Անոնք հիմա կ’եր-
թան։ Բայց արեւը ե՞րբ պիտի երեւի։ 
Երանի՜ օդը քիչ մը տաքնար։ Պիտի 
հասնի՞մ արդեօք։ Օ՜հ, մերիններէն 
ոմանք հասնելիք են։ Մէկ, երկու, 
երեք,... տասը... տասնհինգ։ Շունչ մը 

առնեմ։ Բայց ինչպէ՞ս։ Այս բարձրութեան վրայ շունչ մնա՞ց։ Տիկին Յասմիկն 
է առջեւէս քալողը։ Իրեն «ինչպէ՞ս ես» հարցնե՞մ։ Ոչ, աւելի լաւ է շունչս 
տնտեսեմ։ Մէկ, երկու.... Բայց պռաւօ՛ զաւկին` Տիգրանին, մօրը ծննդեան 
նուէր կ’ընէ Արարատի գագաթ բարձրանալը։ Ի՜նչ օրիժինալ նուէր։
Բան մը չի մնաց։ Հասնելիք եմ։ Միայն թէ սա գլխուս ցաւը անցնէր։ Մէկ, երկու, 
երեք,... Ուխտս պիտի կատարեմ, տասը, տասնմէկ... տասնհինգ։ Օ՜հ Հրակն 
ալ ինծի պէս կեցաւ շունչ մը քաշելու համար։ Ինչ լաւ է որ կրցաւ բարձրանալ։ 
Ճիշդն ասաց կը կասկածէի։ Ապրի՛ս քանատացի Հրակ։
Քիչ մնաց, երկա՜ր շունչ առ։
Գագաթէն աղջիկներուն ձայնը կու գայ, հուռա՜, հէհէէէ՜ հասա՜նք։ Արեւիկը, 
երկու Մարիաներն ու սպանացի Մաթիուն են։ Օ՜հ ինչ լաւ։ Մէկ, երկու, երեք,... 
տասը...։ Վերջին քայլերս են, սիրտս այսքան արագ չէ բաբախած։ Իսկ եթէ 
բան մը ըլլա՞յ։ Բայց, վնաս չունի, սրբազան գագաթին ի՜նչ կ’ուզէ թող ըլլայ։
Երեխէ՜ք, ժամը քանի՞ է։ Ձայնս ինչո՞ւ այսքան ցած է։ Շունչս չբաւարարեր 
աւելի բարձրացնելու։ Աւելի լաւ կ’ըլլայ չմտածեմ այս մասին։ Հաւանաբար 
վեցը անցած է։ Հինգ ժամէ կը բարձրանանք։
Կարէնն ալ հասաւ գագաթ։ “խոշ” տղայ մըն է, ամերիկայէն։ Ի՜նչ խնդացինք 
3200 մեթրի վրայ ճամբարը խոհանոցի վրանին տակ` քէֆի ատեն։ Լիլիթն 
ալ մօտեցեր է։ Անիկա երկու ժամ առաջ մեզի մտահոգեց։ Քիչ մնաց 

վերադառնար։ Մեր Գէորգին ցաւը 
տանիմ։ Շատ վարպետ ուղեցոյց՝ “կիտ” 
է։ Ինչպէ՞ս կրցաւ Լիլիթին համոզել, 
քաջալերել։ .... երեք, չորս... տասը...։ 
Բայց Լիլիթը չարքաշ աղջիկ է, իր 
հոգեհատոր Արտիոմիկին խաթիր կը 
հասնի վստահ եմ։
Վերջին քայլերս են, հասնելիք եմ։ Հատ 
մըն ալ կենամ, վերջինը, ո՜ւֆ, ո՜ւֆ։ 
Մանէն ալ հեռու չէ։ Ան խոստացած 
էր, որ եթէ վեր հասնինք պիտի երգէ, 
մեր արշաւախումբի երգչուհին։ Բայց 
ինչո՞ւ ան երբեմն մինակը կը ծիծաղէր։ 
Լա՜ւ, յետոյ կը հարցնեմ։
Գագաթ հասնիմ, ուխտս կատարեմ, 
հոն մէկ ժամ պիտի մնամ։ Անցեալ անգամ հոն չնկարուեցայ, առանձինս 
նկար չունեցայ։
Կարէ՜ն, ինծի կը նկարե՞ս, ես հասա՜յ, հասաա՜յ։ Այս ալ երրորդ անգամ։ Ուխտս 
կատարեցի՛։ Շնորհաւոր, շնորհաւոր բոլորին երեխէք ջան։
Ու արցունքիս կաթիլները սահեցան սրբազան լերան սառոյցին վրայ։

Երեկոյ մը Համօ Սահեանը, Վահագն Դաւթեանը եւ Սիլվա Եուզպաշեանը 
հիւրանոց կը տանէի Էնսինոյէն Լոս Անճելըս, ոստիկանը կեցուց 
ինքնաշարժը քիչ մը ծուռիկ-մուռիկ քշելուս համար, որովհետեւ ետեւ 

կը նայէի, քանի որ Վահագնէն ձայն չէր ելլեր։ Վահագն հարցուց թէ ի՞նչ 
պատահեր էր։ Համօն ըսաւ թէ ոստիկանը հայ էր եւ Օշինին ճանաչում 
էր։ Ուզեց  իմանալ  բանաստեղծ Համօ Սահեանին ելոյթին օրը։ Օշինն ալ 
պատասխանեց։ «Վահագն Դաւթեանի մասին չհարցրե՞ց», ըսաւ Վահագնը; 
Համօն պատասխանեց. «Տղայ ջան, բանաստեղծի մասին էր խօսում...»։

***

Օր մը Հայաստան կ՚երթայինք Փրոֆ. Աւետիս Սանճեանին հետ և բաւական 
ժամանակ ունէինք Ամսթերտամի մէջ Հայասան գացող օդանաւը առնելու։ 
Ման գալու համար նաւակով մը գետին վրայ կը պտըտէինք։ Երբ հայերէն  կը 
խօսէինք, մեր դիմացը նստող հնդիկ մը հարցուց թէ ի՞նչ լեզու կը խօսէինք 
եւ ես ըսի՝ արաբերէն։ Սանճեանը պատասխանեց. «Իրեն մտիկ մի ըներ։ 
Մենք հայերէն կը խօսինք»։ Հնդիկը զարմացուց, երբ ըսաւ. «Օ՜, Սարոյեանի 
լեզուն է, հայերէն է»։

***

Պէյրութի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանի հայերէնի ուսուցիչներէն 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

16 2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ՅՈՎՍԷՓ ՓՈՒՇՄԱՆԵԱՆ
(1877 – 1966)
«Երիտասարդութիւն»

Մօրս Համար Գազել

Յիշում եմ դէմքը քո ծեր, 
մայր իմ անուշ ու անգին,
Լոյս խորշոմներ ու գծեր, 
մայր իմ անուշ ու անգին:
Ահա նստած ես տան դէմ, 
ու կանաչած թթենին
Դէմքիդ ստուեր է գցել, 
մայր իմ անուշ ու անգին:
Նստել ես լուռ ու տխուր, 
հին օրերն ես յիշում այն,
Որ եկել են ու անցել,
մայր իմ անուշ ու անգին:

Եղիշէ Չարենց

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը
«Այնճար Արուեստի Ցուցասրահ»-ին Մէջ

Այնճարի հիմնադրութեան 80-ամեակի տօնա-
կատարութիւններու ծիրին մէջ, կիրակի, 15 
սեպտեմբեր 2019-ին, Գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոս, առաջնորդ Լիբանանի 
հայոց, ընդառաջելով «Այնճար արուեստի 
ցուցասրահ»-ի հովանաւոր տէր եւ տիկին 
Կայծակ եւ Ծովիկ Զէյթլեաններու հրաւէրին, 
այցելեց սոյն ցուցասրահը` ընկերակցութեամբ 
ազգային բարերար` տէր եւ տիկին Ալեքքօ 

Պեզիկեաններուն։
Ցուցասրահի մուտքին, սրբազան հայրը դիմա-
ւորուեցաւ տէր եւ տիկին Շանթ եւ Գարին 
Զէյթլեաններու կողմէն, որոնք համապարփակ 
տեղեկութիւններ տուին ցուցասրահի բացման 
նպատակին մասին։
Յայտնենք, թէ «Այնճար արուեստի ցուցա-
սրահ»-ին կայքէջի հասցէն է.-https://anjarart-
gallery.com/

Îàâ

2020-ին պիտի տօնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանքի հիմնադրութեան 
90-ամեակը։
Կոչ կ՛ուղղենք դպրեվանքի նախկին սաներուն, որ Ազգային առաջնորդարան փոխանցեն իրենց 
անուն-մականունը եւ ամբողջական հասցէն, որպէսզի զիրենք եւս ներառենք դպրեվանքի 
90-ամեակի հանդիսութեան մէջ։ 
Այս գծով յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կը յանձնարարենք կապ պահել Հոգշ. 
Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանին հետ (հեռախօս 01-258300 կամ 71-866120, 
ե-նամակ koudjanian@gmail.com):

Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Դպրեվանքի Նախկին Սաներուն
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՄԱՀԱԶԴ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ԽՈՐ ՑԱՒՈՎ ԿԸ ԳՈՒԺԷ ԻՐ ՄՕՐ

ՏԻՐԱՄԱՅՐ ԼՈՒՍԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆի
(ծնեալ Գոֆթիկեան, 1928, Ալեքսանտրէթ)

մահը, որ պատահեցաւ այսօր՝ Շաբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2019-ին։

Թաղման Կարգը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի, 18 
Սեպտեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, կէսօրէ 
առաջ ժամը 11։00-ին։

Վեհափառ Հայրապետը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունի 
նոյն օրը, Թաղման Կարգէն անմիջապէս ետք եւ յետ միջօրէին 
ժամը 16։00-19։00, ինչպէս նաեւ յաջորդ օրը՝ Հինգշաբթի, 19 
Սեպտեմբեր 2019-ի առաւօտեան ժամը 10։00-12։00 եւ կէսօրէ 
ետք ժամը 16։00-19։00, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ։

ՄԱՀԱԶԴ

• Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
• Տէր եւ Տիկին Աւետիս Քէշիշեան եւ զաւակունք (Միացեալ 
Նահանգներ)
• Տէր եւ Տիկին Պօղոս Քէշիշեան եւ զաւակունք
• Տէր եւ Տիկին Յովհաննէս Քէշիշեան եւ զաւակունք (Միացեալ 
Նահանգներ)
• Տիար Լեւոն Քէշիշեան
• Տէր եւ Տիկին Հրաչ Քէշիշեան եւ զաւակունք (Միացեալ 
Նահանգներ)
• Տէր եւ Տիկին Յովսէփ Քէշիշեան եւ զաւակունք

ինչպէս նաեւ Քէշիշեան, Գոֆթիկեան, Տողրամաճեան, Գալայ-
ճեան, Մարգարեան եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց 
մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

ՏԻՐԱՄԱՅՐ ԼՈՒՍԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆի
(ծնեալ Գոֆթիկեան, 1928, Ալեքսանտրէթ)

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2019-ին։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Չորեքշաբթի, 18 Սեպտեմբեր 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11։00-
ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, ուրկէ ննջեցեալին մարմինը 
պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային Գերեզմանատուն։

Հանգուցեալին զաւակներուն կողմէ ցաւակցութիւնները պիտի 
ընդունուին նոյն օրը թաղումէն ետք մինչեւ ժամը 13։00 եւ 
կէսօրէ ետք ժամը 15։00-20։00, ինչպէս նաեւ Հինգշաբթի, 19 
Սեպտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10։00-13։00 եւ կէսօրէ 
ետք ժամը 15։00-08։00, Ֆանարի ակումբի սրահին մէջ։

• Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել 
«Թռչնոց Բոյն»ին կամ Պուրճ Համմուտի Ազգային Ծերանոցին։

****
Իր սիրեցեալ մօր՝ Տիրամայր Լուսին Քեշիշեանի մահուան 
տխուր առիթով, «Զարթօնք» խորազգաց ցաւակցութիւն-
ներ կը յայտնէ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառին: Մխիթա-
րութիւն հանգուցեալին բոլոր հարազատներուն ու ընտա-
նեկան պարագաներուն եւ յաւիտեան հանգիստ ողբացեալ 
Տիրամօր: 

ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)


