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Կ՛ապրինք անհեթեթ յայտարարութիւններով ու զաւեշտական հակա-
սութիւններով լեցուն երկրի մը մէջ, ուր հեռախօսային կապերու 
նախարարը առանց իսկ գաղափար մը ունենալու իր իսկ ըրած 
յայտարարութեան իրաւական արժէքէն կամ անոր կիրառելիութեան 
կարողութենէն, անհեթեթ շուտիկութեամբ մը յայտնեց, որ կառա-
վարութիւնը լրիւ կազմով համաձայն գտնուած է whatsappը կամ 
նոյնանման դեր ունեցող ծառայութիւնները յառաջիկայ ամսուընէ սկսեալ 
վերածել վճառովի ծառայութիւններու: Ըստ երեւոյթին նախարարն ու 
իր գործընկերները գաղափար իսկ չունին, որ միլիառաւոր տոլարներ 
արժող whatsappին ոչ տէրն են, ոչ ալ տնօրինողները, որոնք կրնան անոր 
«առաքելութեան» կամ փրոթոքոլին մէջ գիր մը փոխել: Ալա-լիբանանեան 
տրամաբանութեամբ նախարարին կամ նախարարներուն թուացած է, որ 
միջազգային հզօր անուան մը տրամադրած առցանց ծառայութեան վրայ 
կարելի է տուրք կամ սակագին դնել կամ քոմիսիոն սահմանել եւ օգտուիլ 
ուրիշին հնարած գիւտէն կամ տուած ծառայութենէն` խախտելով կամ 
անտեսելով անոր գոյութեան նպատակակէտը:
Ընթերցողին աւելի եւս յստակացնելու համար, շուտով հաստատեմ, 
որ whatsappն ու իր նմանները ստեղծուած են ձրի ծառայութիւն 
տալու իսկ տուեալ երկրի մը կամ կառավարութեան մը իր երկրին 
տարածքին վրայ գերիշխանութիւն ունենալու սահմանումով, առա-
ւելագոյն իրաւասութիւնը կրնայ ըլլալ տուեալ ծառայութիւնը իր 
երկրին մէջ ընդհանրապէս արգիլել եւ ոչ թէ «խուուէանման» գիներ 
պարտադրել ձրիաբար բաժին մը հանել փորձելով ուրիշին հնարած մէկ 
արտադրանքէն՝ սմսարի յատուկ «ճարպիկութեամբ»:
Կայ աւելի վատը: Կ՛ապրինք երկրի մը մէջ, որուն իշխանութեան մաս 
կազմող անձիք եւ կողմեր բողոք կ՛ընեն նոյն ինքն այդ իշխանութեան 
գործելաձեւին կամ սխալներուն դէմ: Անոնք առանց խպնելու ժողովր-
դականական լոզունգներ ալ կ՛արձակեն ամէն առիթով:
Իսկ վատագոյնն ու պատեհապաշտութեան մարմնացումը այն է, երբ 
իբրեւ կողմ մաս կազմելով հանդերձ կառավարութեան մը, անոր դէմ 
բողոքները իր բարձրագոյն աստիճանին հասնելէն ու անոր գոյութիւնը 
վտանգուելէն ետք է միայն ու կէս գիշերային «էճէլէ», չնաշխարհիկ ու 
«ամենագէտի»  յայտարարութեամբ մը կը համարձակի գրառել ու ապա 
իր պատկանած կողմին թերթին միջոցներով առցանց ցրուել, թէ իրենք 
արդէն իսկ զգուշացուցած էին կառավարութեան:
Մինչեւ ո՞ւր կրնայ հասնիլ ժողովուրդին քիթին խնթալու այս հանա-
պազօրեայ մեծամիտ վարուելակերպը:
Կը մնայ, որ ժողովուրդը միակամ կեցուածքով մը եւ միանգամ ընդմիշտ 
կոչէ. «բա՛ւ է անամօթներ» ու մնայ հետեւողական իր գործադրած բողոքի 
ցոյցերուն մէջ, միշտ մնալով քաղաքակիրթ արտայայտութեան ձեւի 
սահմաններուն մէջ, որպէսզի արդար ցոյց մը չվերածուի աննպատակ 
քաոսի:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Անհեթեթ Յայտարարութիւն մը 
Որ Յորդեցուց Բաժակը

Կամ  
«Բա՛ւ է Անամօթներ»

Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի քաղաքական կողմերուն 72 ժամ 
տեւողութեամբ առիթ տուաւ լուծումներ գտնելու ստեղծուած իրավիճակին:
Ան խօսքով մը հանդէս եկաւ երէկ երեկոյեան ժողովրդային ցոյցերու երկրորդ 
օրուան ընթացքին: Ցոյցեր, որոնք կը պահանջէին իր հրաժարականը ու նոր 
կառավարութեան մը կազմութիւնը ինչպէս նաեւ խորհրդարանի արտակարգ 
ընտրութիւններ հասնելով մինչեւ նախագահի հրաժարականի պահանջը: 
Ցոյցերու երկրորդ օրը աւելի եւս յատկանշուեցաւ անոր համալիբանանեան 
առումը: Շրջան մը չմնաց Լիբանանի տարածքին ուր ցոյցեր տեղի չունեցան 
կամ ճամբաները բաց մնացին:
Հարիրի ըսաւ, որ ստեղծուած իրավիճակը աննախադէպ է եւ իր ջանքերը 
վերջին երեք տարին լուծում մը չկրցան բերել խնդիրներուն:
Նշենք, որ վարչապետի ելոյթէն երկու ժամ առաջ Ազգային Ազատ Հոսանք 
կուսակցութեան պետ Ժըպրան Պասիլ խօսք առած էր նախագահական 
պալատ իր այցելութնէն ետք, ուր ան իր զարմանլի ոճով հարցերը այնպէս 
մը ներկայացուցած էր,  որ իրենք որպէս իշխող կողմ կապ չունին եղած 
անյաջողութիւններուն հետ եւ իրենք ժողովուրդի պահանջներուն հետն են...:
Վարչապետը յստակ կերպով ըսաւ, որ իր ջանքերը ձախողցնող կողմեր միշտ 
եղած են, բան մը որ աւելի եւս կուտակած է խնդիրներ:
Վարչապետին խօսքէն ետք ժողովրդային ցոյցերը շարունակուեցան: 
Միւս կողմէ, իշխանութեան մաս կազմող Ընկերվար-Յառաջդիմական 
կուսակցութեան ղեկավար Ուալիտ Ժոմպլաթ զօրակցութիւն յայտնեց 
վարչապետ Հարիրիին, ձախողութիւններուն պատճառը նկատելով նախա-
գահին խումբը: Ժոմպլաթ քօղարկուած կերպով նշեց իր նախարարներուն 
հրաժարականի կարելիութիւնը:
Իսկ Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան ղեկավար Սամիր Ժաաժաա 
յստակօրէն յայտարարեց, որ իր նախարարները տեսականօրէն հրաժարած կը 
նկատուին սակայն ինք կը փափաքի, որ ամէնն ինչ կատարուի վարչապետին 
հետ համագործակցաբար:

Հարիրի Քաղաքական Կողմերուն 72 Ժամ 
Տեւողութեամբ Առիթ Տուաւ Լուծումներ 

Գտնելու 
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Հայաստան Ընտրուեցաւ ՄԱԿ-ի Մարդկային Իրաւանց 
Խորհուրդի Անդամ

Սուրիոյ Մէջ Թուրքիոյ Գործողութիւնները Ոչ Այլ Ինչ Են, Քան 
Տեղահանութիւն Եւ Ցեղասպանութեան Փորձ. Կարօ Փայլան

ԱՄՆ Սուրիոյ Գծով Համաձայնած է Թուրքիոյ Ներկայացուցած Պայմաններուն. 
Չաւուշօղլու

Շար. Էջ 06
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սերկէյ Շումսգի 

Սերկէյ Վասիլեւիչ Շումսգի 
(իսկական ազգանունը՝ Չեսնո-
կով, հոկտեմբերի 19, 1820 - 
փետրուարի 18, 1878), ռուս 
դերասան։ 1841ին աւարտած 
է Մոսկուայի թատերական 
ուսումնարանը, աշակերտած 
է Միշայիլ Շչեպգինին։ 
1841-1878 աշխատած է 
փոքր թատրոնին մէջ (1847-
1850՝ Օտեսայի թատրոնին 
մէջ)։ Շումսգին իր լաւագոյն 
կերպարները ստեղծած է 1850-
1860 ՝ Գոչգարյով, Ւղեսդակով 
(Գոգոլի «Ամուսնութիւն», 
«Ռեւիզոր»), Գրեչինսգիի (Սու-
խովո-Գոպիլինիի «Գրեչինսգու 
հարսանիքը»), Ժատովի (Ալեք-
սանդր Օսդրովսկիի «Եկամ-
տաբեր պաշտօն»), Եոհան 
Ահեղ (Ա. Դոլսդոյի «Եոհան 
Ահեղի մահը») են։ 
Շումսգիի խաղը աչքի  կ՛իյ-
նար  բարձր վարպետու-
թեամբ, անկեղծութեամբ, 
պարզութեամբ։ 1860-ական-
ներուն վերջէն Մոսկուայի 
երաժշտնոցին մէջ դասաւան-
դած է բեմական արուեստ, 
բեմադրած է Կլինկայի «Կեանքը 
յանուն արքայի» («Իվան 
Սուսանին», 1869 )։

193 երկիրներու քուէարկութեամբ 
Հայաստան 144 ձայնով ընտր-
ուեցաւ ՄԱԿ Մարդու իրաւունք-
ներու խորհուրդի անդամ 2020-
2022 թուականներու համար, կը 
տեղեկացնէ ՀՀ ԱԳ նախարարու-
թիւնը: Հայաստանը յանձնառու է 
աշխատելու եւ համագործակցելու 
բոլոր գործընկերներուն հետ մարդու 
իրաւունքներու օրակարգը խթանե-
լու ուղղութեամբ:
Լուրին անդրադաձած է նաեւ ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: Ըստ 
անոր` սա մեր երկրի նկատմամբ 
միջազգային հանրութեան շատ 
մեծ վստահութեան վկայութիւնն է, 
յատկապէս մարդու իրաւունքներու 
պաշտպանութեան գծով:

Թուրքիոյ խորհրդարանի անդամ 
Կարօ Փայլան խորհրդարանի լիա-
գումար նիստին ընթացքին խօսած 
է Սուրիոյ հիւսիսի մէջ Թուրքիոյ կող-
մէ իրականացուող զինուորական 
գործողութեան մասին: Այս մասին 
կը հաղորդէ թրքական «Ենի աքիթ» 
լրատուական կայքը:
Փայլան նշած է, որ Սուրիոյ մէջ 
Թուրքիոյ գործողութիւնները ոչ այլ 
ինչ են, քան տեղահանութիւն եւ 
ցեղասպանութեան փորձ` ՄԱԿ¬ի 
բոլոր սահմանումներով:
«Ժողովրդագրութեան հետ խաղալ 
կարելի չէ: Ատիկա յանցանք է: 
Նոյն հիմքով Իսրայէլը կը գրաւէ 
Պաղեստինի տարածքները», ըսած 
է Փայլան:
Հայ երեսփոխանի ելոյթը բուռն 
արձագանգներ ստացած է:
Թուրքիոյ իշխող Արդարութիւն եւ 
բարգաւաճում կուսակցութեան 
խմբակցութեան ղեկավար Էօզլեմ 
Զենկին դատապարտած է Փայլա-
նի խօսքը` Թուրքիոյ զինուորա-
կան գործողութիւնները Իսրայէլի 
հետ համեմատելուն համար: 
Զենկինի համաձայն, շրջանին 
մէջ այս իրավիճակին մեղաւորը 
Քրտական աշխատաւորական 
կուսակցութիւնն է, իսկ Փայլանի 

կողմէ ցեղասպանութիւն բառի 
օգտագործումը որակած է պառա-
կտում:
Փայլանի խօսքերը ամէնէն կարծրը 
քննադատած է Ազգայնական շար-
ժում կուսակցութեան խմբակցու-
թեան ղեկավար Էրքան Աքչայ:
«Կ՛անիծեմ այդ խօսքերը: Թուրքիան 
իր պայքարը կը մղէ Սուրիոյ հիւսիսի 
բնակչութեան եւ շրջանի խաղա-
ղութեան համար», ըսած է Աքչայ:
«Լաւ» կուսակցութեան խմբակցու-
թեան ղեկավարն ալ իր կարգին 

դատապարտած է խորհրդարա-նի 
ամպիոնէն այդպիսի արտայայտու-
թիւններու կիրարկումը:
Ընդդիմադիր մեծագոյն խմբակցու-
թեան` Հանրապետական ժողովուր-
դի ղեկավար Էնկին Ալթայ ըսած է, 
որ հակառակ Փայլանի որոշ խօս-
քերը չընդունելուն, հիմնականին 
մէջ անոր խօսքը ճիշդ էր, իսկ եթէ 
խորհրդարանը կարծիք արտայայ-
տելու հարթակ է, իրենց կարծիքը 
կրնան յայտնել բոլորը:

Միացեալ Նահանգներ Սուրիոյ գծով 
տեղի ունեցած բանակցութիւններուն 
համաձայնած է Թուրքիոյ ներկայա-
ցուցած պայմաններուն, որ  քրտական 
զօրամիաւորումները պէտք է մնան 
առանց ծանր զինուորական սար-
քերու. կը հաղորդէ «Երկիր»-ը՝ վկա-

յակոչելով «Ինթըրֆաքս»-ին:
«Անվտանգութեան գօտին, որ 
պիտի ստեղծուի Սուրիոյ հիւսիսը, 
պիտի վերահսկուի Թուրքիոյ 
զինուած ուժերուն կողմէ»,- շեշտած 
է Թուրքիոյ արտաքին գործոց 
նախարարը ու մանրամասնած`  

Թուրքիան ընդամէնը կը կանգնեց-
նէ ռազմական գործողութիւնները 
Սուրիոյ հիւսիսը եւ ոչ ամբողջովին 
կը դադրեցնէզանոնք:
«Հրադադարի մասին խօսք չէ եղած»,- 
պարզաբանած է Չաւուշօղլու:
Թուրքիոյ ԱԳ ղեկավարը նշած է 

նաեւ, որ «Խաղաղութեան ակունք» 
գործողութեան աւարտի մասին 
կրնան խօսիլ միայն այն ժամանակ, 
երբ «բոլոր ահաբեկիչները հեռանան 
անվտանգութեան գօտիէն»: 
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19 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ - ՄԱՀՈՒԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵԿԱՐԵԱՆԻ

(1870-1929)

Պատրաստեց՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Կ’ըսուի թէ հերոսները չեն 
մեռնիր. անոնք գիտակ-
ցաբար կը հեռանան մեզ-

մէ, դէպի անմահութիւն կ’եր-
թան: Անոնց անմահութիւնը՝ 
հայրենիքին համար կատարած 
իրենց անկրկնելի արարքներու 
դրսեւորումն է:
Հոկտեմբեր 19-ին կը լրանայ հայ 
ազգային-ազատագրական պայ-
քարի նուիրեալներէն մէկուն՝ 
Արմենակ Եկարեանի մահուան 
90 տարին: Արմենակ Եկարեանը, 
որուն ամբողջ գիտակցական 
կեանքը պայքարի եւ հերոսաց-
ման տարիներ եղան, մարդ մըն 
էր, որ զէնքը ձեռքին իր ազգին 
եւ հայրենիքին պաշտպանու-
թեան եւ ազատութեան համար 
քաջարի կռիւներ մղեց, իր ազգ-
ին փրկութեան սրբազան գործին 
նուիրուելով՝ անձնական կեանք 
գրեթէ չունեցաւ: 
Եկարեանը բարձր եւ մաքուր հոգի 
մըն էր. համեստ, պատկառազդու, 
հայրենասէր մը՝ առանց աւելորդ 
ցուցամոլութեան, ուժի եւ արիու-
թեան խտացում մը, քաջ յեղա-
փոխական զինուոր եւ ղեկավար 
մը, որ իր կատարած հերոսական գործերով հայ ազգի պատմութեան մէջ 
բացառիկ հետք մը ձգեց՝ անոր վէրքերուն եւ վիշտերուն սպեղանի մը 
դառնալով: Իր համեստութեան պատճառով քիչերը ճանչցան զինք: 
Անհնար է, անշուշտ, քանի մը էջերու մէջ ներկայացնել ազգային հերոսի 
ամբողջական գործունէութիւնը, սակայն յիշուածներն ալ կը բաւեն բարձր 
գնահատելու եւ անմահներու կարգին դասելու համար անոր: Ծնած է Վան՝ 
10 Մայիս, 1870 թուականին: Պատանեկութիւնը կ’անցնի Վասպուրական՝ 
այն տարիներուն, երբ Արմենական Կուսակցութիւնը կը սկսէր կազմաւորուիլ: 
Այդ տարիներու դէպքերը (Ռուս-թրքական պատերազմ, Վանի հրդեհը, 
հայերու մշտական հալածանքները) խոր ազդեցութիւն կը ձգեն Արմենակին 
վրայ եւ կը դրդեն անոր «...երթալ եւ սպաննել այնքան թուրք կամ քիւրտ, 
որքան փամփուշտ կար իրենց մէջքին վրայ» (Յուշեր Արմենակ Եկարեանի, 
խմբ. Լ. Աճէմեան): Սակայն անոր ծրագիրը չի իրականանար, եւ 19 տարեկան 
Արմենակ Ռուսաստան կ’երթայ. հոն յուսախաբութիւն ապրելով հայրենիք 
կը վերադառնայ: 
1889-ին Վանի հայութեան կեանքը սարսափելի վիճակի կը հասնի: 
Վանի երիտասարդութեան ղեկավարները՝ հասկնալով որ միայն զէնքն է 
իրենց փրկութիւնը, Եկարեանը կը ղրկեն Պարսկաստան: Սակայն ան կը 
ձերբակալուի հոն եւ շղթայակապ Վան կը բերուի, ուր քանի մը շաբաթ 
բանտարկուած կը մնայ: 
Որոշ ժամանակ անց Արմենակ՝ Պարսկաստան երթալով, քանի մը ընկերներու 
հետ կը գրաւէ Տէրիկի վանքը եւ բնակութիւն կը հաստատէ հոն, ուր կը 
ձեռնարկէ անձամբ կամ ուրիշներու միջոցով զէնքի փոխադրումը՝ Վան: 
Երբեմն ալ, սահմանէն ներս խմբական արշաւներ կատարելով՝ կը պատժէ 
չարագործ թշնամին: Եկարեանի հերոսական վարմունքի դրուագներէն են 
Ախոռիկ եւ Ֆառուղ գիւղերու քաջարի կռիւները: 
1996-ին թուրք կառավարութիւնը կ’որոշէ ոչնչացնել վանեցիներուն: 
Արմենական կազմակերպութեան դրօշին տակ համախմբուած, Վանի 
մտաւորականութիւնը՝ Մկրտիչ Աւետիսեանի առաջնորդութեամբ կտրիճնե-
րու խումբ մը կազմելով, ինքնապաշտպանութիւն ամէն ճիգ կը գործադրէ, 
սակայն բոլորն ալ կը զոհուին՝ մինչեւ վերջին շունչերնին մարտնչելով: 
Թուրքերը կը յաջողին իրագործել իրենց ծրագրած ջարդը: Այդ սարսափելի 
կոտորածէն փրկուած հայ գաղթականներուն օգնութիւն հասցնելու համար, 
Եկարեան, որ Աւետիսեանէն յետոյ ստանձնած էր ինքնապաշտպանութեան 
ղեկավարութիւնը, երկու անգամ Էջմիածին կը ճամբորդէ եւ հանդիպում 
կ’ունենայ Խրիմեան Հայրիկին հետ՝ նաեւ տեղեկութիւններ յայտնելով Վանի 

դէպքերու մասին: 
1888թ. ան կ’ընդունուի Արմենական Ազգային-Ազատագրական Կուսակ-
ցութեան շարքերը: 
Երբ Ա. Աշխարհամարտի ժամանակ՝ յարմար առիթէն օգտուելով թուրքերը 
կրկին կը ձեռնարկեն իրենց վաղեմի երազանքին` հայերը ֆիզիքապէս 
ոչնչացնելու ծրագիրի իրագործումին, Վանի եւ Վասպուրական աշխարհի 
հայութիւնը միահամուռ ոտքի կ’ելլէ՝ պաշտպանելու իր պատիւն ու կեանքը, 
իր իրաւունքն ու հայրենիքը: 
Քաղաքական տարբեր ուժեր ներկայացնող Վանի մէջ, ինքնապաշտպանու-
թիւնը կազմակերպելու նպատակով, հերոսամարտի նախօրէին՝ Եկարեանի 
ղեկավարութեամբ կը ստեղծուի Զինուորական Մարմին-շտապը (Եկարեան 
քաղաքի մարտական ուժերու, հայկական ոստիկանութեան պետն էր)։ 
1915-ի Վանի Ապրիլեան կռիւները 
Արմենակ Եկարեանը կը դասեն մեր 
հերոսներու կարգին: Ան, խումբ մը 
քաջերով, երբեմն արծիւի պէս կը 
սլանայ դէպի մերձակայ գիւղերը, 
որոնք Վանի պաշտպանողական առա-
ջին գիծը կը կազմէին, երբեմն ալ, 
առիւծասիրտ ընկերներով կը յարձակի 
թշնամիին վրայ՝ ամէն տեղ յաղթող 
ըլլալով: 
Վանի գոյամարտի ռազմական ղեկա-
վարութիւնը ստանձնած ընթացքին, 
Եկարեանը անկոտրում կամք եւ կազ-
մակերպչական տաղանդ կը դրսե-
ւորէ, որուն շնորհիւ մեծ յարգանք 
ձեռք կը ձգէ քաղաքի ամենատարբեր 
խաւերու եւ խմբաւորումներու շրջա-
նէն ներս: «Եկարեանի հաղորդական 
հայրենասիրութիւնը եւ առինքնող 
անձը` կանոնաւոր դիմագիծ, երազկոտ հայկական աչքեր, քով-քովի կը 
բերէին ռամկավարն ու դաշնակը, վերակազմեալն ու հնչակը, արմենականն 
ու անկախը, հայն ու ասորին»: Այս պայքարին լծուած էին մտաւորականն ու 
արհեստաւորը, կինն ու այր մարդը, ծերն ու երիտասարդը: 
1915-ի Մայիսին տեղի ունեցած մէկամսեայ յամառ հերոսամարտի շնորհիւ, 
բնաջնջումէն կը փրկուին 150 հազարէն աւելի վանեցիներ, սակայն անոնք 
հարկադրուած կը բռնեն գաղթի ճամբան: Եկարեանը, գաղթողներու 
զինուած պաշտպանութիւնը կազմակերպելու հարցերով տարուած ըլլալով, 
կը կորսնցնէ ընտանիքը: 
Նոյն թուականի Սեպտեմբերին ռուսները Վան կը մտնեն եւ Վանի ռուսական 
նահանգի կուսակալ, գնդապետ Մ. Տէրմէնի (որ հայասէր մըն էր) խնդրանքով, 
Վերաշինաց Յանձնաժողովը՝ ստեղծուած Երկրապահ Գունդի հրամանատար 
կը նշանակէ Եկարեանը: Մ. Տէրմէն եւ Եկարեան ձեռք ձեռքի տուած կը 
վերակենդանացնեն քաղաքը, կը հաւաքեն որբերը, բնակելի կը դարձնեն 
կարգ մը թաղեր: Ժողովուրդը կը ցրուի գիւղերը, կը կազմակերպուի գիւղական 
պահակախումբերու սպասարկութիւն՝ ընդհանուր հրամանատարութեամբ 
Արմենակի եւ կը վերակազմուի կառավարութիւնը՝ գրեթէ բոլորը տեղացի փոր-
ձառու անձնաւորութիւններէ: Առժամանակ հանգիստ կ’ապրի ժողովուրդը: 
Սակայն, Երկրապահ Գունդին վիճակուած չէր երկար գործել. ռուսական 
կառավարութեանը ձեռնտու չէր թէկուզ փոքրաթիւ, բայց զտարիւն հայկական 
ռազմական ուժի գոյութիւնը, եւ ռուսները կը նահանջեն Վանէն, ու հայ 
հրամանատարները՝ ժողով մը գումարելով, կ’որոշեն ամենակարճ միջոցի 
մէջ նոյնպէս նահանջել: Շուտով կը ջնջուի նաեւ Երկրապահ Գունդը: Այս 
նահանջին դէմ կը կենայ Եկարեան՝ պնդելով որ պէտք չէ քաշուիլ, այլ՝ 
օգտուելով ռուս բանակին կողմէ ձգուած մեծաքանակ ռազմանիւթէն ու 
պարէնէն, պէտք է ինքնապաշտպանութեան դիմել: 
Չնայած Եկարեանը ստիպուած հրաժարական ներկայացուցած էր, սակայն 
ան՝ իրեն հաւատարիմ 20 քաջերու հետ կը մնայ Վան` պատրաստ պաշտ-
պանելու քաղաքը: Հայ քաղաքական ուժերը կրկին ստիպուած Զինուորական 
Մարմին կը կազմակերպեն` այս անգամ ժողովուրդի նահանջը առանց զոհե-
րու կազմակերպելու համար: Ղեկավարներէն մէկը Եկարեանը կ’ըլլայ, որ կը 
ստանձնէ ամենակարեւոր ուղղութիւնը`Պերկրիի գիծի պաշտպանութիւնը: 
Ան՝ վտանգաւոր կիրճերը նախապէս գրաւելէ յետոյ, կը դիւրացնէ եւ 
կ’ապահովէ ժողովուրդին անցքը: Շուտով իրենց լուր կը հասնի, թէ ռուս 
բանակը նոր յաղթանակներ շահած ըլլալով, ժողովուրդը իր տունը կրնայ 
վերադառնալ: 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հանդիսապետեց
Դիլիջանի Եկեղեցու Հիմնօրհնէքի Արարողութիւնը

Լուր-Նկար

Հոկտեմբերի 18-ին, հանդիսա-
պետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, 
Տաւուշի թեմի Դիլիջան քաղաքում 
տեղի ունեցաւ եկեղեցու հիմնօրհնէ-
քի հանդիսաւոր արարողութիւնը: 
Եկեղեցու հողօրհնէքը կատարուել 
էր դեռեւս 2015 թուականին: 
Եկեղեցաշինական ծրագրի իրա-
կանացման բարերարներն են տէր 
եւ տիկին Ռուբէն Վարդանեանն ու 
Վերոնիկա Զոնաբենդը, Մաքսիմ 
Աթայանցը, Արմէն Կարապետեանը 
եւ Նորայր Թեւանեանը:
Տաւուշի մարզի սահմանագլխին 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 
դիմաւորեցին թեմի առաջնորդ 
Գերաշնորհ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս 
Գալստանեանը եւ մարզպետ Հայկ 
Չոբանեանը, որից յետոյ Վեհափառ 
Հայրապետն իր շքախմբով ուղեւո-
րուեց Դիլիջան: Կառուցուելիք եկե-
ղեցու մօտ Նորին Սրբութեանը 

դիմաւորեցին աղուհացի աւան-
դական արարողութեամբ: 
Հիմնօրհնէքի սրբազան արարո-
ղութեանը ներկայ էին Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահ 
Բակոյ Սահակեանը, եկեղեցու 
բարերարները,  «Աւրորա» մարդա-
սիրական նախաձեռնութեան ու 
«Աւրորա» միջազգային ֆորումի 
մասնակիցները, Դիլիջանի բնա-
կիչներ:
Արարողութեան սկզբում սաղմոսների 
երգեցողութեան ներքոյ կառուցուելիք 
եկեղեցու հիմքերում տեղադրուելիք 
16 քարեր լուացուեցին ջրով ու գին-
ով, ապա յանձնուեցին ընտրուած 
16 կնքահայրերին: Այնուհետեւ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը Սրբալոյս 
Միւռոնով օծեց վէմքարերը, որոնք 
կնքահայրերի կողմից տեղադրուեցին 
առաքեալների, աւետարանիչների եւ 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի անունը 
կրող վէմերի հիմքում: 
Արարողութեան աւարտին ներկա-
ներին ողջունեց Տաւուշի թեմի 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բագրատ 
եպիսկոպոս Գալստանեանը: 
Այնուհետեւ իր հայրական օրհնու-
թիւնն ու պատգամը ներկաներին 

ուղղեց Գարեգին Երկրորդ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը:
Արարողութեան մասնակիցներին 
իր ողջոյնը փոխանցեց Տաւուշի 
մարզպետ Հայկ Չոբանեանը: Վեր-
ջինս ընդգծեց, որ այսօր Դիլիջանում 
հոգեւոր տօն է եւ հոգեւոր խոր-
հուրդ, քանի որ տարիներ ու տաս-
նամեակներ յետոյ բարերարների 
շնորհիւ քաղաքին վերադարձւում է 
իր եկեղեցին: 
Շնորհակալական խօսքով հան-
դէս եկան նաեւ Դիլիջանի քաղա-
քապետ Արմէն Սանթրոսեանը եւ 
«Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնութիւններ» հիմնադրամի տնօ-
րէն Րաֆֆի Պաղճեանը: 
Ապա գեղարուեստական ելոյթ-
ներով հանդէս եկան Դիլիջանի 
համայնքային կենտրոնի «Նազանի» 
պարային խումբը:
Արարողութիւնից յետոյ Նորին 
Սրբութիւնն այցելեց նաեւ Դիլիջանի 
միջազգային դպրոց:
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Ջիւան Աւետիսեանի «Դրախտի Դարպասը» Շարժանկարը Ցուցադրուեցաւ 
Երեւանի Մէջ

Սուրիոյ Մէջ Հայկական Առաքելութեան Խումբը Հալէպի Զինուորական 
Հիւանդանոցին Բժշկական Պարագաներ Փոխանցած է

Հայաստան Այցելող Զբօսաշրջիկներուն Եւ Լրագրողներուն Թիւը Աւելցած Է

Մշակութային Արձագանգ

Սուրիահայ Օրագիր

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանի 
«Դրախտի դարպասը» շարժան-
կարին, որ կ՛անդրադառնայ 
արցախեան պատերազմին, անդ-
րանիկ ցուցադրութիւնը տեղի 
ունեցաւ Հոկտեմբեր 17-ին «ԿԻնո-
պարկ» շարժանկարի սրահին մէջ: 
Ցուցադրութեան ներկայ եղաւ նաեւ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
«Արմենփրես»-ի հետ զրոյցի ժամա-
նակ Ջիւան Աւետիսեան նշած էր, որ  
ֆիլմի ստեղծման ընթացքին ունե-
ցած են բազմաթիւ դժուարութիւն-
ներ։ «Հայաստանի մէջ ֆիլմ նկա-
րահանելը, այն ալ` արցախեան 
թեմայով, բաւական բարդ է թէ՛ 
ֆինանսական, թէ՛ քաղաքական 
առումով: Այս անգամ եւս հարեւան 
պետութիւնը փորձեց խոչընդոտել 
արտասահմանեան դերասանա-
կան եւ ստեղծագործական կազմի 
ներգրաւուածութիւնը ֆիլմին 
եւ արտասահմանեան նկարա-

հանումներուն, որ դժուարացուց 
եւրոպական կողմի ֆինանսական 
աջակցութեան հարցը: Այո, մեր 
հարեւանները մեզ փորձած են 
խոչընդոտել, բայց մենք հոսանքին 
հակառակ առաջ ընթացանք եւ այսօր 
արդէն ունինք մեծ արդիւնք: Ֆիլմի 
թիրախային հանդիսատեսը ամբողջ 
աշխարհն է, ուստի մենք ֆիլմ կը 
ստեղծենք միլիոնաւոր մարդոց 
համար»,-ընդգծած էր Աւետիսեան:
Ֆիլմը նուիրուած է Արցախեան 
պատերազմին, գործողութիւնները 
կը ծաւալին 2016 թուականին: Նկա-
րահանումներ տեղի ունեցած են 
Հայաստանի, Արցախի եւ Լիթուանիոյ 
մէջ: Համաարտադրող երկիրներն 
են Հայաստանը, Լիթուանիան, 
Գերմանիան, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, 
Պուլկարիան, Չեխիան եւ Իտալիան: 
Դերասանականները յայտնի օտար 
եւ հայաստանցի դերասաններ են: 
շարժանկարը պիտի ցուցադրուի ե՛ւ 

Հայաստանի ե՛ւ Արցախի մէջ։
Այնուհետեւ շարժանկարը պիտի 
մասնակցի միջազգային փառա-
տօններու:

մարդասիրական ականազերծման եւ 
փորձագիտական կեդրոնէն:
Սուրիական զինուորական հիւան-
դանոցի ղեկավարութիւնը երախ-
տագիտութիւն յայտնած է հայ 
բժիշկներուն` ոչ միայն իրենց 
տրամադրուած բժշկական պարա-
գաներուն, այլ նաեւ Հայկական 
ծերանոցին, Դարմանատուն ընկե-
րաբժշկական կեդրոնին եւ շարք մը  
այլ բժշկական հաստատութիւննե-
րուն ամենօրեայ կարգով ցուցաբե-
րուող բժշկական օժանդակութեան 
համար:
Զինուորական հիւանդանոցի տնօ-
րէն, զօրավար Ֆայէզ Այուպիի 

խօսքով` հայաստանցի եւ սուրի-
ացի բժիշկներու միասնական 
ջանքերով կ՛օգնեն պատերազմէն 
տուժածներուն։  «Մեր հայ գործ-
ընկերները մարդասիրութեամբ, 
մարդկայնութեամբ եւ արհեստա-
վարժ կերպով ամէն օր կ՛օգնեն 
Սուրիոյ ժողովուրդին: Ազգովին կը 
գնահատենք այս կարեւոր քայլը, որ 
մեզի համար դժուար իրավիճակի մէջ 
հայերը կանգնեցան մեր կողքին»:
Ան շնորհակալութիւն յայտնած է 
Հայաստանի իշխանութիւններուն, 
ինչպէս նաեւ առողջապահական 
մարմիններուն` մշտական աջակ-
ցութեան համար:

է շուրջ 12.3 տոկոսով: Երկրի 
ճանաչելիութեան բարձրացման 
համար նախաձեռնուած են քարոզ-
չական տարբեր քայլեր, որոնց իբրեւ 
արդիւնք Հայաստան եկած են շարք 
մը լրագրողներ եւ պլոկըրներ:
Ըստ “Արմէնփրես”-ի՝ այս տուեալ-
ները փոխանցեց Հայաստանի 
տնտեսութեան նախարար 
Տիգրան Խաչատրեան, որուն 
համաձայն, Հայաստան այցելած 
զբօսաշրջիկներուն թիւը, առա-
ջին կիսամեակին, կազմած է 770 
հազար մարդ, ինչ որ 12.3 տոկոսով 
աւելի է նախորդ տարուան նոյն 
ժամանակաշրջանէն։

Նախարարը նշեց, որ ճանաչողական 
այցելութեամբ Հայաստան եկած են 
Զուիցերիոյ Լրագրողներու միութե-
նէն 17 ներկայացուցիչներ, որոնք 
անկէ ետք Հայաստանի մասին 30-է 
աւելի յօդուածներ հրապարակած 
են: Նախարարը վստահութիւն յայտ-
նեց, որ այդ ժամանակաշրջանին 
զբօսաշրջիկներուն համար նոր 
ճանաչողութիւն աւելցած է Հայաս-
տանի մասին:
Խաչատրեան խօսեցաւ նաեւ 
առեւտրատնտեսական հարցե-
րով հայ-չինական միացեալ յանձ-
նաժողովի նիստին մասին՝ քանի մը 
կէտի վրայ կեդրոնանալով։ «Ատիկա 

UnionPay վճարային համակարգի 
կիրառելիութեան համար բաւա-
րար պայմաններու ստեղծումն է 
Հայաստանի մէջ: Երբ մենք ատիկա 
ընենք, էապէս պիտի բարձրացնենք 
չինացի զբօսաշրջիկներու՝ Հայաս-
տանի մէջ գտնուելու յարմարա-
ւէտութիւնը: Չինաստանի մէջ 
ատիկա ամենատարածուածն է, եւ 
գործնականօրէն միակը, որ չինացի 
զբօսաշրջիկները կրնան օգտա-
գործել դուրս գտնուելու ժամանակ», 
ըսաւ նախարարը եւ նշեց, որ կը 
կարծէ, թէ ատիկա էապէս պիտի 
նպաստէ չինացի զբօսաշրջիկներու 
թիւի աճին։

Հալէպի մէջ Հայաստանի Հան-
րապետութեան գլխաւոր հիւպա-
տոսութեան հետ համագործակ-
ցութեամբ` Հոկտեմբեր 17-ին ՀՀ 

մարդասիրական առաքելութեան 
խումբին կողմէ Հալէպի Զինուորա-
կան հիւանդանոցին փոխանցուած են 
բժշկական պարագաներ, կը յայտնեն 

Հայաստան այցելած զբօսա-
շրջիկներուն թիւը այս տարուան 
առաջին կիսամեակին աւելցած 
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Փայլուն Կօշիկներ ...

Կոկոն դասարանին մէջ, մեր պզտիկ 
սեղաններուն վրայ արեւը նոր սկսած 
էր գալ: Մենք օրիորդ Ազատուհիին 

կը սպասէինք, որ կէս վայրկեանի համար 
հեռացած էր մեր քովէն, բայց շուտով պիտի 
վերադառնար:
Քիչ վերջ անուշ հոտերով ան ներս մտաւ, եւ 
մինչեւ ծնօտը հասնող երեք խաւաքարտէ 
տուփեր գրկած, դասարանի մուտքին դիմաց 
իր սեղանին վրայ զետեղեց:
Օրիորդ Ազատուհին վայելուչ կը հագուէր եւ 
շատ անուշ հոտեր
կը գործածէր: Ես կը սիրէի քալելու իր օրօ-
րուն ձեւը, հագուստին շարժող փէշը, փայլուն 
կօշիկները եւ երբեմն ինքզինքիս հարց կուտայի թէ ինչո՞ւ մայրս ալ անոր 
պէս չէր հագուեր...
Պզտիկ էինք, բայց խաւաքարտէ տուփերը տեսնելով, ամէնուս մտքին մէջ 
վայրկեանին նոյն հարցումը ծագեցաւ:
- ի՞նչ կար այդ տուփերուն մէջ...
- Օրիորդը ինչո՞ւ դասարանէն հեռացած,ու վերադարձին հետը բերած էր 
այդ տուփերը:
Բոլորս հետաքրքրուած էինք, բայց չէինք համարձակեր հարցումներ ընել 
մեր ուսուցչուհիին:
Օրիորդը առաւօտները ամէն բանէ առաջ, մեր եղունգներու եւ ականջներու 
մաքրութիւնը քննութենէ կ’անցնէր:
- Բայց այդ սեղանին վրայի երեք տուփե՞րը ...
Ես ուրիշներու պէս, կարծելով որ տուփերուն մէջ խաղալիքներ կան եւ 
մենք եղունգներու քննութեան փոխարէն, օրը անոնց հետ խաղալով պիտի 
սկսէինք, ուրախացայ:
Բայց օրիորդ Ազատուհին, տուփերուն առջեւ ձեռքը քունքերուն տարաւ ու 
յանկարծ կարեւոր բան մը յիշածի պէս,
- Ձեռքերը սեղաններուն վրայ արա՛գ,- հրամայեց
Անմիջապէս հնազանդեցանք եւ բոլորս մեր տասը մատիկները երկու վար 
դարձած ափերով, սեղաններուն վրայ դրինք:
Քննութիւնը սկսաւ ծայրի սեղանէն:
Լայն երեսով օրիորդ Ազատուհին քննեց Սեդրակին ականջները, եղունգները, 
յետոյ անցաւ Սաթենիկին, յետոյ անոր քովինին, եւ երթալով մօտեցաւ ինծի: 
Յանկարծ յիշեցի որ հակառակ նախորդ երկու օրերու իր պատուէրին 
եղունգներս դեռ երկայն էին...
Մտահոգուեցայ: Գիտէի որ օրիորդը պիտի բարկանար:
Իսկ ես չէի ուզեր որ ան բարկանար:
- Բայց ի՞նչ ընէի...
Յուսահատօրէն փորձեցի ճար մը խորհիլ, բայց ուշ էր :
Օրիորդը ծռեցաւ, քննեց ականջներս, յետոյ եղունգներս, եւ մտածածիս պէս 
բարկացաւ : Չեմ յիշեր ի՛նչ ըսաւ բայց սրտիս մէջ կաթիլ մը արցունք տաք 
բանի մը վրայ ինկաւ ու Թը՛շշշշ.....ըրաւ
Ես կը սիրէի օրիորդ Ազատուհին եւ իր եղունգներուն կարմիր գինիի գոյնը:
Կը սիրէի մանաւանդ գործածած անուշ բոյրը, եւ կ’ուզէի որ անոր չափ ալ 

անուշ խօսէր հետս: Նեղուեցայ, թուքս դժուար 
կլլեցի, բայց խոստացայ յաջորդ օրը անպայման 
եղունգներս կտրած դպրոց վերադառնալ:
Տարին խոշոր քայլերով, կը պատրաստուէր 
Կոկոնէն Ծաղիկ դասարան ցատկել: Մենք 
տարեվերջի հանդէսին պատրաստութիւններ 
պէտք էինք տեսնել ...
Օրիորդը բացաւ տուփերէն մէկը, ու եզերքները 
ծականշուած, զանգակներու ձեւով կտրուած 
ճերմակ խաւաքարտեր հանեց մէջէն:
Յետոյ անոնցմէ երկուքական, կարմիր 
դերձանի, ասեղի, եւ գունաւոր մատիտներու 
հետ բաժնեց ամէնուս, եւ բացատրեց թէ 
ճերմակ խաւաքարտէ զանգակները պէտք է 

իրար միացուէին, եւ եզերքի ծականշուած մասերէն ասեղով եւ կարմիր 
դերձանով կարուէին:
Անկէ վերջ երկու խաւաքարտեր առնելով, ցոյց տուաւ բացատրածը:
Մեզմէ շատեր անմիջապէս գործի անցան: Ուրիշներ դեռ չսկսած`կասկածի 
մէջ բռնուած կեցան:
Օրիորդ Ազատուհին կարգով անցաւ սեղաններէն, եւ օգնեց պէտք ունե-
ցողներուն: Չորս շաբաթ վերջ, զանգակները իրարու միացուած եւ կարուած 
վիճակի մէջ պատրաստ էին: Յետոյ մէջտեղի մասին վրայ գծուած տերեւները 
եւ պտուղները կանանչ ու կարմիր ներկեցինք, եւ օր մը երբ գործերը 
վերջացան, օրիորդ Ազատուհին հաւաքեց զանգակները, անոնց վրայ մեր 
անունները գրեց, ու տուփերու մէջ հետը դասարանէն դուրս տարաւ:
Հասաւ տարեվերջի հանդէսին օրը: Ես շատոնց մոռցած էի ձեռային աշխա-
տանքի դասին պատրաստած մեր զանգակները:
Բոժոժներով եւ նուագի ուրիշ գործիքներով երգեր երգեցինք, եւ քանի մը 
կարճ ոտանաւորներ արտասանեցինք:
Անկէ վերջ ճիշտ չեմ յիշեր ի՛նչ ըրինք, բայց հանդէսի վերջաւորութեան օրի-
որդ Ազատուհին եւ տիկին Նուրիկեանը, տոպրակներու մէջ խաղալիքներ 
եւ մեր կարած զանգակները բաժնեցին:
Տունը երբ մայրս տոպրակը բացաւ, տեսայ որ խաւաքարտէ զանգակին վարի 
մասին վրայ, օրեր եւ թուականներ ցոյց տուող տրցակ մը հաստ թուղթեր 
փակցուած էին:
Վայրկենական հասկցայ որ ձեռային աշխատանքի պահերուն մենք կաղանդի 
նուէրներ պատրաստած էինք մեր տուներուն համար:
Մայրս շատ ուրախացաւ: Փաթթուեցաւ ինծի, համբուրեց եւ օրացոյցը պատէն 
կախեց: Անոր առաջին էջը նոր տարուայ Յունուար երկուքի առաւօտեան 
վերցուց վրայէն, եւ անկէ վերջ թուականներու թուղթէ տրցակը ամէն օր 
պակսեցաւ եւ բարակցաւ...:
Մայրս չէր սիրեր խօսիլ իր զգացումներուն մասին:
Բայց օրացոյցին վերջին թուղթերը չփրցուց, եւ ինձմէ յիշատակ ստացած 
զանգակը, վերջին դեղնած թուղթերով քանի մը տարի պատէն կախուած 
պահեց:
Ես դեռ պզտիկ էի, եւ ուրիշ նուէր չէի կրնար տալ, բայց եթէ կրնայի, պիտի 
ուզէի օրացոյցին տեղ անուշահոտ շատ սրուակներ, ու օրիորդ Ազատուհիին 
կօշիկներուն չափ փայլուն կաշիէ կօշիկներ տուած ըլլալ մօրս....

Յիշեցնենք, որ Անգարան Սուրիոյ հիւսիսը տեղակայուած քրտական զինուած 
խումբերու մարտիկներուն ահաբեկիչ կը համարէ:
Բացի այդ` Չաւուշօղլու վերահաստատած է ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք 
Փենսի այն յայտարարութիւնը, ըստ որուն` քրտական ստորաբաժանումները 
պէտք է դուրս բերուին 120 ժամուան ընթացքին, ու աւելցուցած է նաեւ, որ 
կողմերը նաեւ պիտի շարունակեն համագործակցել ԻՊ-ի դէմ պայքարին:

ԱՄՆ Սուրիոյ Գծով Համաձայնած է Թուրքիոյ Ներկայացուցած Պայմաններուն. Չաւուշօղլու

Միջազգային Èáõñ»ñ

Սկիզբը Էջ 02

Լրատուութեան Գործընկեր
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Սկիզբը Էջ 03

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՕԼԿԱ ԱԴԱՄԵԱՆ
(1967)
«Ամառ, կերասներ»

19 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Այս իրիկուն՝
Մանիշակներն իր աչքերուն
Երբ համբուրել կ’երթայի,
Յանկարծ կեցայ օրօրուն
Եզրը կապոյտ շուքերուն ...
Մտածեցի...
Ո՞րն է յարգի
Մէկ մանիշակն իր աչքին,
Թէ մարգարիտներն երկնքին:
Ու գտայ որ
Մեծ բնակիչն երկնաւոր
Նուա՛զ հարուստ էր քան ես,
Իր տիեզերքն , իրաւ որ,
Այնչա՛փ փոքր էր համբոյրէս...

Մատթէոս Զարիֆեան

19 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ - ՄԱՀՈՒԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵԿԱՐԵԱՆԻ

(1870-1929)
Ժողովուրդը կը շուարի, իսկ ղեկավարներու ժողով 
մը կ’որոշէ ազատ ձգել մարդոց՝ ամէն մարդ իր 
ուզած տեղը երթայ: 
Հիասթափուած ռուսներու հակահայ եւ հայադաւ 
քաղաքականութենէն, եւ ստեղծւած խառն վիճա-
կէն, Եկարեան՝ Տէրմէնի խորհուրդով, 1916-ի 
ամրան Թիֆլիս կ’երթայ՝ իրավիճակը եւ ներքին 
խնդիրները Վերաշինական Յանձնաժողովին 
բացատրելու: Վերաշինական Յանձնաժողովը 
Ժողովրդական Կուսակցութիւն կը ստեղծէ: 
Երբ թուրք բանակը Հայաստան կը ներխուժէ, 
այդ տիրող անկանոն վիճակին մէջ Արմենակ 
Եկարեան դարձեալ իր շուրջը կը համախմբէ 
իրեն հաւատարիմ երիտասարդներ, որոնք 
դիւցազնաբար կը կռուէին թշնամիին դէմ: 

Յետագային, Արմենակ՝ կուսակցութեան 
հրահանգով Կիլիկիա կը մեկնի, ուր Միհրան 
Տամատեանի եւ այլ նշանաւոր գործիչներու 
հետ, Կիլիկիան փրկելու ծրագիրներ կը մշակէ, 
զինուորական ուժեր կը հաւաքագրէ...: 
Սակայն, Ֆրանսան՝ Անգարայի դաշնագիրով, 

Արմենակ Եկարեան՝ Իր Ռամկավար Ազատական Խումբով, 1917 Թ., Երեւան

Կիլիկիան թուրքերուն կը վերադարձնէ՝ 1921-ի 
Հոկտեմբեր 21-ին: 
Յուսախաբ Եկարեանը՝ նախ Տէօրթ Եօլ, ապա՝ 
Ատանա, յետոյ Պոլիս կը տեղափոխուի, եւ վեր-
ջապէս Եգիպտոս կը հաստատուի, ուր՝ անզօր 
ըլլալով դիմակայել տարածուած ժանտախտին, իր 
մահկանացուն կը կնքէ 1929թ. Հոկտեմբեր 19-ին 
(որոշ աղբիւներու մէջ՝ 20-ին): Աննախանձելի 
եւ համեստ վիճակի մէջ իր կեանքը անցուցած 
55-ամեայ հերոսին մարմինը կ’ամփոփուի 
Գահիրէի Ս. Մինաս ազգային գերեզմանատան 
մէջ: Այդ ժամանակ, Եգիպտոսի մէջ, քիչեր գիտէ-
ին Եկարեանին մասին: Եւ միայն տարիներ անց՝ 
1950-ի Յունուար 8-ին, մեծ հանդիսաւորութեամբ 
իր կիսանդրիին բացումը կը կատարուի: 
Այո՛, հերոսները կը ծնին, բայց չե՛ն մեռնիր: 

Անմահ են անոնք.... 
Եւ ամէն մէկ հերոս հողին յանձնելով, մենք 
աւելի կը զօրանանք, մեր արմատները աւելի 
կը ճիւղաւորուին ու կ’ամրանան: 
Երախտապարտ սերունդներս միշտ կը յիշենք 
եւ կը խոնարհինք անոնց յիշատակին առջեւ: 
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ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Լուսին Շաքլեան
Դուստրը՝ տէր եւ տիկին Շարպէլ եւ Նոյեմի Քէյրուզ եւ զաւակունք
Զաւակը՝ Տէր եւ տիկին Միհրան եւ Հելենա Շաքլեան եւ զաւակը
Տիկին Վարդուհի Մոմճեան եւ զաւակունք
Տիկին Անի Գույումճեան եւ զաւակունք
եւ համայն Շաքլեան, Մոմճեան, Գույումճեան, Քէյրուզ, 
Գազանճեան, Տիրաձուեան, Մանայեան, Պօղոսեան եւ Նաամէ 
ընտանիքներ եւ ազգականները կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, 
հօր, եղբօր եւ հարազատին

ԳԷՈՐԳ ՄԻՀՐԱՆ ՇԱՔԼԵԱՆի
անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 16 Հոկտեմբեր, 
2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Շաբաթ, 19 Հոկտեմբեր, 2019-ին կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին 
Նոր Ատանայի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի 
Ազգային Գերեզմատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունին յետ թաղման արա-
րողութեան եկեղեցւոյ սրահը մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

¸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:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

98ամեակ

82ամեակ

• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019

• Հրապարակային Հանդիսութիւն 
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019

• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Շաբաթ 19 Հոկտեմբեր 2019                                

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ          
Մասնակցութիւն՝ 20,000 լ.ո.

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի Կիրակին, Եկե-
ղեցւոյս Անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները, 
որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթա-
կան նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել Թաղականութեան 
քարտուղարութեան հետ:
Հեռ.01-981102/3 ամէն օր 8:30-1:00:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

ԼԹ. (39րդ) հատորի

 Շնորհանդէս

Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ուրֆայի հերոսամարտի նահատակներուն, ինչպէս նաեւ 
Ուրֆայի հին եւ նոր Ննջեցեալներուն հոգւոյն, հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 20 Հոկտեմբեր 2019-ին 
հետեւեալ երեք եկեղեցիներուն մէջ.
Մարաշի Սուրբ Քառասնից Մանկանց եկեղեցի 
Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ 
Մարաշի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ:
Ծանօթ` յետ հոգեհանգստեան արարողութեանց, հոգեսուրճ, 
Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ:


