
Այս շաբաթավերջը յատկանշուեցաւ աննախադէպ բախումներով Ներ-
քին ապահովական ուժերու եւ ցուցարարներուն միջեւ: Հազարաւոր 
ցուցարարներ հետեւողականօրէն շաբաթավերջի յետմիջօրէի ժամերէն 
սկսեալ Պէյրութի կեդրոնական շրջանները գրաւեցին ու բախումներ 
ունեցան ապահովական ուժերու ջոկատներուն հետ: հետ։ կարգապահ մասը 
հանդէս եկաւ խուլիկանական արարքներով ջարդեց ու կոտրեց  Պէյրութի 
կեդրոնական շրջաններուն մէջ գտնուող տասնեակ վաճառատուներ եւ 
հանրային սեփականութիւն հանդիսացող սարքեր եւ գոյքեր։ 
Վերջին երկու օրերուն ցուցարարներու հիմնական նպատակն էր ներխուժել 
Լիբանանի  խորհրդարանի շէնքը։ Այս քայլը խափանուեցաւ ցուցարարներուն 
վրայ արցունքաբեր կազեր եւ մեծ քանակութեամբ ջուր արձակելով:
Կիրակի երեկոն յատկանշուեցաւ նաեւ այն բանով, որ  ներքին ապա-
հովական ուժերու կողքին ցոյցերու վայր հասան Լիբանանեան բանակի 
ստորաբաժանումներ, վերահսկողութեան տակ առնելու համար մայ-
րաքաղաքը, որուն լուրջ վտանգ կը սպառնայ եթէ իրավիճակը շարունակէ 
այսպէս մնալ: Իրավիճակը երէկ հակակշռելի մնաց համեմատած նախորդ 
օրուան, որուն պատճառը կրնայ նկատուիլ բանակային ուժերու ներ-
կայութիւնը, որոնք կը վայելեն նաեւ ցուցարարներուն վստահութիւնն ու 
յարգանքը։ 
Պէյրութի վերջին օրերու բախումներուն հետեւանքով վիրաւորուածներուն 
թիւը հասաւ է հարիւրներու։ Նշենք, որ վիրաւորներուն մեծ մասը հիւանդանոց 
փոխադրուած է «Լիբանանի կարմիր խաչ»ի օգնութեամբ։ Կը նշուի նաեւ, 
որ կարգ մը վիրաւորներու պարագան մտահոգիչ է, որովհետեւ անոնք 
հարուածներ ստացած են իրենց գլուխէն։ Կը նշուի նաեւ, որ փոքր չէ 
թիւը ապահովական  ուժերու շարքերուն մէջ վիրաւորներուն, յայտնելով 
նաեւ, որ կարգ մը ոստիկաններ ներկայիս կը գտնուին հիւանդանոցներու 
վերակենդանացման բաժ-
նին մէջ։ 
Այս բոլորը մինչ իշխանու-
թիւնը տակաւին իրար մէջ 
կը բաժնէ պաշտօնները 
կառավարութեան կազմի 
մը, որ այնպէս ալ տակա-
ւին չյայտարարուեցաւ, 
հակառակ այն լուրերուն, 
որ կառավարութիւնը մեծ 
հաւանականութեամբ պիտի 
կազմուէր երէկ: 

Ինչպէս շաբաթավերջին արդէն հաղոր-
դած էինք, Երեւանի Պարոյր Սեւակի 
փողոցի բնակարաններէն մէկուն մէջ 
յայտնաբերուած էր Ազգային անվ-
տանգութեան ծառայութեան նախ-
կին տնօրէն Կէորկի Կուտոյեանի 
դին, որ ունէր կրակոցի վէրքեր: Ըստ 
նախնական տուեալներուն՝ դիակին 
զննութեամբ վէրք յայտնաբերուած 
է անոր դիմածնօտային հատուածին 
մէջ. մահուան վարկածներէն մէկը ինք-
նասպանութիւնն է: Դիակին կողքին 
գտնուած է նաեւ ատրճանակ մը: Այս 
մասին կը գրէ «Ժամանակ«ը աւելցնելով, 
որ ըստ լրատուամիջոցներուն՝ Կէորկի 
Կուտոյեանի բնակարանի պատերուն 
վրայ յայտնաբերուած են կրակոցնե-
րու հետքեր: Բնակարանը, ուր տեղի 
ունեցած է դէպքը, Կուտոյեան գնած 
էր չորս տարի առաջ, իսկ դէպքի պահուն ան տան մէջ առանձին եղած է. 
երէկ զաւակներու հետ տուն վերադարձին կինը յայտնաբերած է Կէորկի 
Կուտոյեանի դին: Մեծ հաւանականութիւն կայ, որ դէպքը պատահած ըլլայ 
օր մը առաջ՝ 16 յունուարին, երբ անոր ընտանիքը իր ծնողներուն տունը կը 
գտնուէր։
Կէորկի Կուտոյեան ծնած էր 30 սեպտեմբեր 1981-ին, Երեւան: Ան 2011-ին, 
Հայաստանի նախագահին կարգադրութեամբ՝ նշանակուած է Հայաստա-
նի Հանրապետութեան նախագահի օգնական: 2011-2014 թուականներուն 
վարած է Փտածութեան դէմ պայքարի խորհուրդին առընթեր Փտածութեան 
դէմ պայքարի ռազմավարութեան իրականացման դիտարկման յանձնաժո-
ղովի նախագահի պաշտօնը: 2016-2018 թուականներուն եղած էր Հայաս-
տանի կառավարութեան առընթեր Ազգային անվտանգութեան ծառայու-
թեան տնօրէն:
Հայաստանի Քննչական կոմիտէի նախագահ Հայկ Գրիգորեանի յանձ-
նարարութեամբ, դէպքի վայրին մէջ քննութիւն կատարած են Քննչական 
կոմիտէի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքեան, տարբեր քննիչներ, 
դատական բժիշկներ եւ այլ մասնագէտներ։ Արթուր Մելիքեան լրագրողներուն 
հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ըսաւ. «Դէպքի վայրի զննութիւն կը 
կատարուի, որպէսզի կարողանամ պատասխանել ձեր հարցերուն: Երբ 
բնակարան եկանք, դէպքի վայրն էին կինը եւ հայրը: Նախնական՝ այն, ինչ 
որ ծառայողները ներկայացուցին՝ կինը յայտնաբերած է դիակը: Դէպքի 
վայրի զննութեան կը մասնակցին դատաբժիշկներ, որոնց զննութեամբ կը 
պարզենք, թէ քանի հրազէնային վնասուածք ստացած է ան», աւելցնելով, 
որ կ՚ուսումնասիրուին նաեւ դէպքին վայրը նկարահանող տեսախցիկներուն 
տեսագրութիւնները:
Կարգ մը լրատուամիջոցներ նշեցին, որ Կէորկի Կուտոյեան մնայուն կերպով 
Երեւան չէր բնակեր, որովհետեւ կրթական ծրագրի ծիրին մէջ ընտանիքին 
հետ մեկնած էր Լոնտոն ուսանելու, վերադարձած էր նախորդ տարեվերջին։
Յատուկ քննչական ծառայութենէն յայտնեցին, թէ Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան նախկին տնօրէն Կէորկի Կուտոյեան որեւէ հարցով չէ հար-
ցաքննուած եւ դատավարական կարգավիճակ չէ ունեցած։
«Ֆէյսպուք»ի օգտատէր, «Ուիքիակումբ»ի նախկին համակարգող Արմէն 
Միրզոյեան դէպքէն ետք իր էջին վրայ գրեց հետեւեալը. «Հետաքրքրական 
տեղեկութիւն մը եւս։ Կէորկի Կուտոյեան անունով մասնակիցը դեռ յունուարի 
3-ին եւ երէկ (յունուարի 16-ին) փորձած է հայերէն «Վիքիփետիա»էն ջնջել 
Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէն Կէորկի Կուտոյեանի 
մասին յօդուածի բովանդակութիւնը»:
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Իշխանութեան Տակաւին Եւս Ժամանակ Շահող 
Անհաւատալի Ընթացքը Երկիրը Կը Մղէ

Դէպի Անդունդ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Իշխանափոխութեան Յաջորդած Երրորդ 
Նմանաբնոյթ Դէպքը Սովորական Պատահա՞ր Է, 

Թէ Վտանգաւոր Երեւոյթ 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Գերսամ Ահարոնեան

Գերսամ Ահարոնեան (9 
Նոյեմբեր 1916, Մարաշ — 20 
Յունուար 1981, Պէյրութ), «Զար-
թօնք»ի խմբագրապետ, հրա-
պարակագիր, մանկավարժ, 
ազգային-քաղաքական գործիչ։
Գերսամ Փանոսի Ահարոնեան 
ծնած է 9 Նոյեմբեր 1916-ին, 
Մարաշ, զէյթունցի ընտանի-
քի մէջ։ Եղբայրն էր Մերձաւոր 
Արեւելքի Հայ Աւետարանա-
կան Եկեղեցիներու Միութեան 
նախագահ Վեր. Յովհաննէս 
Ահարոնեանի։
Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, 
ընտանեօք կ՚ապաստանին նախ 
Ատանա, ապա՝ Ալէքսանտրէթ, 
ուրկէ կը տեղափոխուին Հալէպ։ 
Նախակրթութիւնը կը ստանայ 
Հալէպի Հայ Աւետարանա-կան 
Բեթէլ վարժարանին, իսկ երկ-
րորդականը՝ Ալեփփօ Գոլէճին 
մէջ 1929-էն 1935։ 1935-էն 1937 
կ՚ուսանի Կիպրոսի Մելգոնե-
ան Կրթական Հաստատութեան 
Վարժապետանոցի բաժինին 
մէջ, տեսուչ ունենալով Վահան 
Թէքէեանը, իսկ տնօրէն՝ Դոկտ. 
Յակոբ Թոփճեանը։ Աւարտելէն 
ետք, մինչեւ 1942 կը դասաւան-
դէ նոյն Հաստատութեան մէջ։
Պէյրութ վերադառնալով, ան 
կը դառնայ British Mission-ի 
մամլոյ կցորդ, միեւնոյն ժամա-
նակ Միջազգային եւ Հայոց 
Պատմութիւն կը դասաւանդէ 
ՀԲԸՄ-ի Դարուհի Յակոբեան 
եւ Յովակիմեան-Մանուկեան 
վարժարաններուն մէջ, գրեթէ 
30 տարի։ 

Կատարուեց Հոգեհանգիստ
Պաքւում Եւ Սումգայիթում Իրականացուած 
Հայերի Ջարդերի 30-րդ Տարելիցի Առիթով

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 
Կը Մասնակցի Աղօթքի Շաբթուան 
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Յունուարի 19-ին Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի միաբանութիւ-
նը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսի նախա-
գահութեամբ, Պատարագի սրբա-
զան արարողութեանը մասնակ-
ցեց Ս. Գայիանէ վանքում: Պատա-
րագիչն էր Մայր Աթոռի Քրիս-
տոնէական դաստիարակութեան 
կենտրոնի տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. 
Զաքարիա ծայրագոյն վարդա-
պետ Բաղումեանը: 

Իր քարոզում Հայր Սուրբը խօսեց 
օրուայ ընթերցուածքի խորհրդի 
շուրջ, նաեւ անդրադարձ կատա-
րեց Պաքւում եւ Սումգայիթում 
30 տարի առաջ հայութեան դէմ 
իրագործուած ոճրագործութեանը՝ 

ի մասնաւորի նշելով. «Յարութեան 
հաւատքով է ապրել եւ գոյատեւել 
մեր ժողովուրդը՝ ամէն անգամ 
փիւնիկի նման յառնելով մոխիրնե-
րից ու թշնամու վայրագութիւննե-
րից։ Ճիշտ 30 տարի առաջ՝ այս օրե-
րին, երբեմնի հայաշատ Պաքւում, 

իսկ դրանից առաջ էլ Սումգայիթում 
ադրբեջանական իշխանութիւնների 
թոյլտուութեամբ եւ աջակցութեամբ 
տեղի ունեցան մեր հայրենակիցների 
կազմակերպուած տեղահանութիւնն 
ու ջարդերը, շատերը զոհուեցին, 

իսկ փրկուածները՝ ունեզրկուե-
ցին։ Անկասկած, ապագայում նման 
երեւոյթները բացառելու գրաւա-
կանը Հայրենիքի շուրջ համախմ-

բումն է, հայոց պետականու-
թեան ամրապնդումը, միասնա-
կանութեան ոգու եւ համերաշ-
խութեան զօրացումն ամէնքիս 
միջեւ` ի կատարումն մեր փայ-
փայած նուիրական երազների ու 
իղձերի»: 
Քարոզից յետոյ, Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, 
կատարուեց հոգեհանգստեան 
կարգ Պաքւում եւ Սումգայիթում 
իրականացուած ջարդերի 30-րդ 
տարելիցի առիթով: Հոգեւոր դասը 
եւ ներկայ հաւատաւոր ժողո-
վուրդն աղօթք բարձրացրեցին առ 
Աստուած ջարդերին զոհ գնացած 
հայորդիների հոգու խաղաղու-
թեան եւ հանգստութեան համար: 
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Միջ-եկեղեցական շարժումին 
նախաձեռնութեամբ Յունուար 
ամսուան 3-րդ շաբաթը յատկա-
ցուած է Քրիստոնէական Միու-
թեան Աղօթքին: 
Այս ծիրէն ներս աշխարհի բոլոր 
եկեղեցիներէն ներս աղօթքներ 
տեղի կ’ունենան եկեղեցինե-
րու միութեան համար: Երբեմն 
եկեղեցիներ առանձնաբար եւ 
երբեմն միասնաբար կրօնական 

հաւաքներ կը կազմակերպեն` աղօ-
թասացութեամբ, խորհրդածութե-
ամբ եւ քարոզխօսութեամբ շեշ-
տելով եկեղեցիներուն միութեան 
հրամայականը:
Յայտնենք, որ անցեալ տարի Լիբա-
նանէն ներս աղօթքի շաբթուան 
փակումը տեղի ունեցած էր Անթի-
լիասի Մայրավանքէն ներս եւ ներ-
կայութեամբ հոգեւոր պետերու եւ 
եկեղեցական առաջնորդներու: Այս 

առիթով իր պատգամը ուղղած էր 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայ-րապետը: 
Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին Գերշ. Տ. 
Մակար Եպս. Աշգարեան եւ Հոգշ. 
Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան պիտի 
մասնակցին եկեղեցւոյ միութեան 
նուիրուած աղօթքի շաբթուան:
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Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆ. «Ամէն իշխանութիւն ինծի տրուեցաւ 
երկինքի եւ երկրի մէջ. ուրեմն գացէ՛ք բոլոր ազգերը 
աշակերտեցէք եւ մկրտեցէք զանոնք յանուն Հօր եւ 
Որդուոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ»(Մատթէոս  28:19):
Կրօնները իրենց օրինագիրքերով, ուղղութիւննե-
րով, ցուցմունքներով ժողովուրդներու կեանքը 
կոփելու, հունի մէջ տեղաւորելու, զանազան 
երեւոյթներու բացատրութիւն կամ,  դարման 
տալու կը միտին. Ուստի ունին իրենց ընկերային 
երեսը նաեւ ձեւով մը կրօնագիրքերը ամբողջութիւն 
մըն են ժողովուրդներու  ապրելակերպի ցուցմունք՝ 
ներառնելով նաեւ Երկնայինը յաւիտենականը. Սակայն՝ 
իշխողը պիտի ըլլայ սա ապրուած կեանքը հեշտացնելու, 
արդարացնելու, առիթ չտալու լինե՞լ թէ՝ չլինելու, քանի 
որ ստեղծուած մըն է եւ իրաւունք չ՛ունենար ...չլինելու՝ 
«մեղք»ի անուան տակ: Տագնապներու մէջ իբրեւ լուծում, 
դժուարագոյն պարագաներու մէջ կարենալ ըսել «Քու կամքդ ըլլայ»: 
ՄԱՀՄԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. Գործի ընկեր մը ունէի որ ծոմապահութեան սկսաւ քիչ 
մըն ալ զարմացնելով զիս քանի որ ընդհանրապէս ձախակողմեան թեքումներով 
հանդէս կու գար.հուսկ՝ ի տես զարմանքիս՝ ըսաւ.-«Ծոմապահութիւնը շատ 
առողջարար է. Իսկ Քուրանը՝  շատ սերտուած
Ինչու՞ զայն չ՛ընել ամբողջ աշխարհի սահմանադրութիւնը. Գիրք մը՝ որ երկինքէն 
իջած է մարդոց որդիներուն»: Տեսակէտ մը որ ի հարկէ ոչ բոլորին ընդունելի, 
ինչպէս ոեւէ այլ կրօն կամ փիլիսոփայութիւն երկրագունդի վրայ. Սակայն իր 
եւ վստահաբար իր նմանները համակարծիք կրնան ըլլալ ի՜նչ կը վնասեն:
Մինչ այդ ամէն դար իրեն յատուկ մտածողութեամբ կը յառաջանայ ու աշխարհը 
ոչ թէ միայն կրօններու  ցուցմունքով  այլ՝ «դաւանափոխութեամբ» կ՛ընթանայ 
երբ տնտեսականը կ՛աստուածանայ յանուն գերակայութեան հասնելու եւ 
ամրապնդելու  ունեցած իշխանութիւնը, նոյնինքն իր սեփական ժողովուրդին՝ 
որուն կը մնայ համակերպիլ ու հանդուրժել մինչեւ... սահման մը հանդուրժելի 
որմէ ետք՝ ընդվզում ու խռովութիւն, դրօշակ ունենալով հաւաքն ու յոյսը, բան 
մը կարենալ փոխելու, որով կարելի ըլլայ շնչել ու գոյատեւել:
ՏԻՒՐԶԻ. «Վերամարմնաւորումի օգուտներէն մէկն ալ այդ է որ մարդ առիթ 
կ՛ունենայ իր թերութիւնները վերատեսութեան ենթարկելու, սրբագրելու» 
ըսաւ երկրաչափ գործընկերս, որուն պատասխանել չուզեցի մտաբերելով որ 
հաւատքը չի վիճուիր եւ ընդհանրապէս վիճիլը ոչ մէկը չէ կրցած գոհացնել: Քանկ 
Ֆու Ցէ ըսած է «Սա տեսնուած բաները տակաւին հասկնանք» ալ ու՜ր մնաց 
անտեսանելիները, մանաւանդ երբ աւանդաբար ու շրջանակով նոյն հոսանքի 
զաւակներ են հաւատքի տէրերը: Ինչպէ՞ս կարելի է ժխտել կամ հաստատել: 
Լաւագոյնը՝ ամէն ոք իր հաւատքով:
Քուրանի 109րդ հատուածին մէջ  գրուած է.-
«Անհաւատները»
Աստուծոյ անունով բարեգութ կարեկից./Ըսէ. Օ, անհաւատներ/Ես չեմ ծառայեր 
ինչի դուք կը ծառայէք/Եւ դուք չէք ծառայեր ինչի որ մենք կը ծառայենք/Ոչ ալ 
ես կը ծառայեմ ինչի որոնք դուք ծառայած էք/ Ոչ ալ դուք կը ծառայէք ինչի որ 
ես կը ծառայեմ/Քեզի քու կրօնդ, եւ ինծի՝ իմ կրօնս:
Ու՞ր է այստեղ հակամարտութիւնը: Սակայն ե՛ւ Քուրանը ե՛ւ ուրիշ ոեւէ այլ 
կրօնագիրք կամ նոյնիսկ փիլիսոփայական, մէկ տուն կամ համար չէ որով 
ուղղուին մարդիկ. Եթէ նոյնիսկ այդ ըլլար, դարձեալ անհասկացողութիւններ  ու 
տարբեր ընկալումներով պիտի ընկալուէր տրուածը: Տարբեր մարդիկ, տարբեր 
ժամանակներ տարբեր մեկնութիւններ: Այս քաոսը հինէն է ու կը շարունակուի 
եւ դեռ երկար է ճամբան: Շա՜տ երկար ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹԵԱՆ:  

Անցած տարուայ հոկտեմբերից Լիբանանում հակակառավարական ցոյ-
ցեր սկսուեցին, որի արդիւնքում հոկտեմբերի 29-ին վարչապետ Սաատ 
Հարիրին հրաժարական տուեց: Կառավարութեան  հրաժարականը, 

սակայն, երկրում իրավիճակը չկայունացրեց: Նոր Կառավարութիւն դեռևս 
չի ձևաւորել: Տնտեսական և ֆինանսական իրադրութիւնը շարունակում Է 
մնալ ճգնաժամային: Իրադրութիւնը բարդ է, քանի որ երկրում կայունութիւնը 
պահպանւում է կրօնահամայնքային փխրուն հաւասարակշռութեան շնորհիւ:
Զգացւում Է արժոյթի պակասութիւն պանքային հատուածում: Դադարեցուած են 
ֆինանսական փոխանցումներն արտասահմանեան հաշիւներին: Երկրից տոլար 
դուրս փոխանցելը սահմանափակուած է: Երկիրը երեք ամսից աւելի Է՝ գտնւում 
Է քաղաքական դատարակութեան մէջ: Տեղի իշխանութիւնները կարողացել 
են նշանակել նախարարների խորհուրդի նոր ղեկավար ի դէմս Հասսան 
Տիապի, սակայն նոր կառավարութիւն, որը բաւարարի բոլոր քաղաքական 
կողմերին և ժողովրդական շարժմանը, այսօրուայ դրութեամբ կազմուած չԷ: 
Երկրի նախագահ Միշէլ Աունը դեռ հոկտեմբերի սկզբին յայտարարել Էր, որ 
պետութիւնը տուժում Է ֆինանսական շրջափակումից ու պատժամիջոցներից:
Այս ամենից իհարկէ անմասն չի մնում Լիբանանի հայկական համայնքը: 
Լիբանանի հայութիւնը ևս տուժում է երկրում առկայ ֆինանսական ու 
տնտեսական ճգնաժամից: 
Օրեր առաջ էլ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա կաթողիկոսը Սուրբ Ծննդեան 
պատարագի ժամանակ ևս մէկ անգամ շեշտեց շուտափոյթ նոր կառավարութիւն 
կազմելու անհրաժեշտութեան մասին: 
«Սիրելի Լիբանանի հայութիւն, իրենք իրաւունք չունէին իրենց անձնական, 
կուսակցական, համայնքային շահերը վեր նկատել ժողովրդի շահերէն: 
Եկեղեցին չի կարող լուռ և անտարբեր մնալ այս երևոյթի նկատմամբ: Եկե-
ղեցին ժողովրդի հետ է, ամեն անգամ և ամեն տեղ ես պէտք է յիշեցնեմ: Եւ 
Լիբանանի հայութիւնը որպէս այս երկրի եօթ գլխաւոր համայնքներից մէկը և 
ես այս համայնքի վերին հոգևոր պատասխանատուն այս երկրի քաղաքական 
պատասխանատուներին կը յիշեցնեմ, որ այս երկիրը պէտք է հեռու պահեն ամեն 
տեսակ փտածութիւնից և այս ժողովրդին ծառայեն պատասխանատուութեամբ: 
Մենք հաշիւ տուող կառավարութիւն կ՛ուզենք, վստահութիւն ներշնչող անձեր 
կուզենք»,- ասել է Արամ Ա կաթողիկոսը: 
Լիբանանահայութեան համար այս ծանր շրջանում, միանշանակ, հայրենի-
քից աջակցութիւն և օգնութիւն ստանալը կլինի ոգևորող: «Զարթօնք» 
օրաթերթը փորձեց  ՀՀ վարչապետին կից սփիւռքի գործերով գլխաւոր 
յանձնակատարի գրասենեակից ճշտել, թէ այս ընթացքում ի՞նչ է արել 
գրասենեակը լիբանանահայութեանը որևէ ձևով օգնելու կամ աջակցելու 
համար: Կլենտելի քաղաքային խորհրդի անդամ և նախկին քաղաքապետ 
Զարեհ Սինանեանը, ով գլխաւորում է ՀՀ վարչապետին կից սփիւռքի գործերով 
գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը և ում ուղղակի պարտականութիւնն է 
լինել Սփիւռքի հայութեան կողքին, պարզւում է այս ընթացքում ոչ մի անգամ 
չի հանդիպել լիբանանահայութեան հետ:
Մեր գրաւոր հարցմանն ի պատասխան, յանձնակատարի գրասենեակից 
տեղեկացրին, որ իրենք մշտական կապի մէջ են Լիբանանում ՀՀ դեսպանու-
թեան, հոգևոր, համայնքային կառոյցների ու անհատների հետ: Տեղեակ են 
Լիբանանում օրեցօր սրուող սոցիալ-տնտեսական դժուարութիւններին, որի 
մէջ է յայտնուել նաև հայ համայնքը: 
Ըստ յանձնակատարի գրասենեակի, այս ընթացքում որոշ լիբանանահայ 
ընտանիքներ ու անհատներ արդէն իսկ տեղափոխուել են Հայաստան ու 
դիմել Գրասենեակ: Նրանց հիմնականում տրամադրուել է խորհրդատուական 
աջակցութիւն, իսկ հարկ եղած դէպքում միջնորդութիւններ են ներկայացուել 
համապատասխան մարմիններ: 
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Մշակութային Արձագանգ

Հայկական Տաղասացութիւն
(1100-1722)

Բ. Մաս

աւելի զօրաւոր է քան կուսակրօն 
հոգեւորականի հաւատքը. «Մարդ 
որ սիրու կը հանդիպի, նայ քան 
զկրակ կու լինի վառ, / Այլ ո՛չ աղօթք 
միտքն կու գայ, ո՛չ Յայսմաւուրք 
կարդայ եւ ճառ»: Թլկուրանցին հողե-
ղէն գեղեցկուհիին կը նկարագրէ 
բնութեան պատկերներով. «Աղէկ 
պատկեր բոլոր եւ գեղեցիկ ես, / 
Բերանդ շաքրով իլի թութակ լեզու ես, 
/ Գոյնդ է կարմիր վարդին, հոտովդ 
անոյշ ես, / Դրախտ ես ու պաղչայ, 
ծաղկի նման ես»: Իսկ Թլկուրանցիի 
գանգատներն ու տրտունջները ունին 
հասարակական միտք, որ կը ցոլաց-
նէ ժամանակաշրջանի ազգային 
կեանքի անմխիթար վիճակը. «Հովիւ 
չունինք տեսող, ու մենք ենք մոլորեալ 
ոչխար, / Շատ գայլք են յարձակել ի 
վերայ մեր, խիստ անհամար... / Ի 
մէջ ծովուս ծփինք, ո՛չ նաւ ունինք, 
ո՛չ՝ նաւավար»:
Կեանքը եւ անոր շնորհները լիո-
վին ապրելու ցանկութիւնը ունե-
ցող բանաստեղծը կը սարսափի 
վաղաժամ մահուան գաղափա-
րէն: «Տաղ ի վերայ մահու» ստեղ-
ծագործութեան մէջ կենսասէր այս 
երկրացին իր վախն է, որ կ՚արտա-
յայտէ. «Է՜ մահ, քանի զքեզ յիշեմ, կու 
դողամ ու սարսափիմ ես: / Հազար 
երանի՜ նորա, զոր բարի գործով 
գտանես: /Ի զուր խռովեալ գանձես, 
ոչ գիտես, թէ ում ժողովես»:
Ինչպէս նախորդ յօդուածի մէջ նշած 
էի, միջնադարուն Հայկական Լեռ-
նաշխարհի մէջ կը հնչէր ձայն մը, որ 
աւելի յուզիչ եւ սրտաճմլիկ էր, քան 
սիրահարի սիրասոյզ մրմունջը, կամ՝ 
վանականի ողբագին հառաչանքը. 
պանդուխտի ձայնն էր ան, որ մռայլ 
եւ աղիողորմ շեշտերով կ’աղաղակէր 
մեր սարերու վրայ, մեր ձորերու մէջ: 
Այդ եղանակներու, հայու սրտի խոր 
յուզումներու երգիչը կը հանդիսանայ, 
Բաղէշի մէջ քահանայի ընտանիքէ 
ծնած, ինքնատիպ, թափառական, 
հայրենաբաղձ, մարդասէր Մկրտիչ 
Նաղաշը:
Մ. Նաղաշը ապրած է 1394-1470 
թուականներուն: Եղած է գրչագիր, 
ծաղկող եւ հմուտ նկարիչ, ուրկէ՝ 
իր «նաղաշ» մակդիրը: Կնոջ մահէն 
յետոյ իր տղուն հետ կը տեղափոխուի 
Ամիդ: Նախ քաղաքի եպիսկոպոսն 
է, ապա Միջագետքի հայոց առաջ-
նորդը: Հանգամանքներու բերումով 
կ՚ապրի աստանդական եւ վշտահար 

կեանք: Կ՚երթայ Պոլիս, ապա՝ Ղրիմ: 
Կեանքի ուշ տարիներուն միայն կը 
վերադառնայ Ամիդ:
Մկրտիչ Նաղաշի տաղերը անմի-
ջական են, պարզ ու պատկերաւոր: 
Ան ժողովուրդին կը յորդորէ չդիմել 
պանդխտութեան, քանզի ան է 
չարիքներու եւ դժբախտութիւններու 
պատճառը: Վերին աստիճան ողբա-
գին են անոր տողիկները: Ահա 
օրինակ մը. «Հոգի՛, մի՛ ասեր ղարիպ, 
թէ չէ իմ սիրտը կ՚արունի»: Բայց, ըստ 
անոր, կայ չարիքներու աւելի մեծ 
պատճառ մը. ագահութիւնն է ան... 
«Ինչ թագաւորք եւ մեծ իշխանք, որ 
հեղելով իրար կռուան... / Զինչ որ 
արիւն յերկիր հեղան, ամէնն վասն 
ագահութեան»:
Կեանքը անցաւոր է, մարմինը 
վաղազրաւ: Այս միտքերը իրենց 
գեղարուեստական արտայայտու-
թիւնը կը գտնեն Նաղաշի հետեւեալ 
տողերու մէջ. «Գիտէի թէ բերդ էի 
ի յայսմ աշխարհիս, / Մահու ցաւն 
պատեաց բոլրով զմարմինս, / Նայ 
շարժեցաւ, փլաւ իմ բոլոր պարիսպս, 
/ Զինչ հասրաթ ունէի՝ մնաց իմ 
սրտիս», «Աշխարհս անցաւոր է, չլինի 
թէ խաբիք, / Մահն ղաֆիլ կու գայ, 
դուք հանց իմացէք»:
1449-ին կը բռնկի Միջագետքի 
առաջին, իսկ 1469-ին՝ երկրորդ 
համաճարակը։ Նոյն տարին Մ. 
Նաղաշը կը գրէ ողբ մը՝ այդ ցնցող 
աղէտի մասին։ Բանաստեղծը 
հաւանաբար վախճանած է այդ 
համաճարակի պատճառով: 
Այսօր, յօդուածիս հրաժեշտ կու 
տամ այդ ողբէն մէջբերումներ 
տալով. «Արարիչն արարածոց 
մեզ բարկացաւ, քաղցր բնութիւնն 
աստուածային մեզ դառնացաւ... 
Քանի մանուկ մատաղատունկ ՚ի հող 
դարձաւ, եւ թէ քանի մայր որդեմեռ 
մորմոքեցաւ... Արդ ո՞վ կարէ լեզուաւ 
պատմել զբան աղէտին, եւ զկսկիծն 
դառնութեան՝ զողբն սրտին... Լացէք 
այսօր եւ ողբացէք ամենեքեան, 
դառն արտասւօք հառաչեցէք դուք 
միաբան»:
Յաջորդ յօդուածի մէջ, յարգելի 
ընթերցող, պիտի տեսնէք, թէ այդ 
համաճարակի ցաւերը սպիացեր են 
ու հայ տաղասացը կրկին կը գովեր-
գէ սէրը, գարունը եւ ազգի ազատ 
կեանքի երազանքները: Քանզի, 
երկրաբնակ հողեղէն աստնուորս, 
այդպէս չէ՞, կը փափաքի կեանքը 
լիովին ապրիլ ու վայելել անոր շնորհ-
ները: 

Նախորդ յօդուածի մէջ, յարգելի 
ընթերցող, մուտք գործեր էինք 
հայկական միջնադարեան տաղա-
սացութեան քնարական պարտէզը 
ու կատարեր էինք աշխարհիկ 
մեղեդիներու ձայնաքաղ մը: Այսօր 
շարունակենք մեր պտոյտը ու լսենք 
Հայկական Լեռնաշխարհի 1200-
1400-ական թուականներու մերթ 
հեշտագին, մերթ ողբագին ձայները:
Կոստանդին Երզնկացին բնութեան, 
կեանքի, ծառ ու ծաղիկի առաջին 
այլաբան երգիչն է: Ինչպէս իր անու-
նէն յայտնի է, բանաստեղծը ծնած է 
Եկեղեաց գաւառի Երզնկա քաղաքի 
մէջ: Ան ապրած ըլլալու է 1250-1320 
թուականներու միջեւ: Մանկութեան 
տարիներուն ստացած է հոգեւոր 
ուսում, հաւանաբար իր ծննդավայրի 
Տիրաշէնի վանական դպրոցի մէջ:
Կոստանդին Երզնկացին հայկա-
կան միջնադարեան տաղերգութե-
ան մեծագոյն անուններէն է: Անոր 
բանաստեղծութիւնները գարնան 
եւ սիրոյ գովերգութիւններ են: Կ. 
Երզնկացին գրի առած է նաեւ վարդի 
եւ սոխակի սիրավէպեր, որոնք ջերմ 
երկխօսութիւններ են: Ահա այսպէս. 
(Սոխակը) Առանց քեզ ո՞նց ելնում 
ի հուն. / Հանց քաղեցիր զշունչս 
ու հոգիս՝ / Այլ չի մնաց երեսս քուն: 
(Վարդը) Իմ լուսատու արեւն դու, / 
Աստղն զոհալ եւ մուշտարի, / Շամս 
ու ղամար իմ թաճս դու»:
Կ. Երզնկացիի տաղերէն մէկը ուղ-
ղուած է իր սէրը անտեսող «անխիղճ» 
գեղեցկուհիին. «Հոգի՛, աչերուս իմ 
լոյս, / Երբ որ ի դիմացս ելնուս, / 
Փախչիս, երբ որ զիս տեսնուս, / 
Խղճա՛ քո գերոյս, իմ լոյս: / Դու զլոյս 
աչերուս առնուս՝ / Թէ զիս քեզ օտար 
տեսնուս, / Դու ես հոգի իմ հոգոյս, / 
Խղճա՛ քո գերոյս, իմ լոյս»:
Բանաստեղծը, ինչո՞ւ զարմանալ, 

պիտի տառապէր երկրայինի եւ 
երկնայինի միջեւ, ու պիտի հալէր 
մոմի նման: Այդ ներքին պայքարը իր 
պատկերաւոր արտայայտութիւնը կը 
գտնէ հետեւեալ տողերու մէջ. «Հոգիս 
խիստ է յօժար բանից իմաստնոց 
լսել, / Մարմինս է հեշտասէր, զի 
յաշխարհէս է ինք ծնել: / Ի յերկուքիս 
միջին մոմ եմ ի մէջ հրոյն վառել, / 
Անհիմն ու անհաստատ՝ եմ անհան-
գիստ ի շուրջ եկել»:
Խաչատուր Կեչառեցին ապրած 
է 1260-1331 թուականներուն: 
Ստեղծագործած է Ծաղկաձորի 
Կեչառիսի վանքի մէջ, Պռոշեան 
իշխաններու հովանաւորութեամբ: 
Աննախընթաց անձնաւորութիւն է 
Կեչառեցին: Անոր գործերը կը վերա-
բերին կեանքի վաղանցութեան, 
մահուան, սարսափելի դատաստա-
նին, հայրենասիրութեան եւ մարդա-
սիրութեան: Եզակի եւ յեղափոխա-
կան է անոր կեցուածքը «մարմին-
հոգի» դարաւոր հարցի նկատմամբ: 
Ըստ անոր, ո՛չ թէ մարմինն է, որ 
կ՚արատաւորէ հոգիին, այլ՝ հոգին 
է յանցաւոր մարմնի գործած մեղ-
քերուն համար, քանզի հոգին է տէրը, 
իսկ մարմինը, անոր ենթակայ գերի, 
ինչպէս հլու ձի, կը հնազանդի իր 
տիրոջ կամքին... «Ես ձի եւ դու տէր 
ձիոյս, / Ես ծառայ ե՛ւ իշխան դու 
գերոյս, / Կամիլդ քո՝ գործ լինէր 
ինձ. / Մեղ է՞ր դնես հողածնոյս»: 
Կեչառեցին ունի նաեւ խրատական 
գործեր: Ահա օգտաշատ քանի մը 
նմոյշ. «Զաչերդ շատ մի՛ ածեր, թէ 
ոչ՝ չար սրով դա խոցի, / Զլեզուդ 
արձակ մի՛ թողուր, որ չածէ զքեզ 
պատուհասի», «Առնել լաւ է, քան 
ասել եւ ոչ կատարել, / Աղքատ եւ 
արդար լաւ է, քան գիտուն եւ յոյժ 
մոլորել», «Սակաւ գիտութիւն լաւ 
է, քան գիտել եւ ոչ կատարել, / Մին 
ձեռօք երկինս լաւ է, քան երկու ձեռօք 
դեգերել»:
Յովհաննէս Թլկուրանցին 
(14րդ-15րդ դար), սիրոյ եւ բնութեան 
տաղերու հեղինակ է, ինչպէս նաեւ 
այդ տաղերու երգահանն ու երգիչը: 
Յիշել կ՚արժէ, թէ անոր տաղերը 
լոյս տեսած են Յակոբ Մեղապարտի 
1513-ին Վենետիկի մէջ հրատարա-
կած «Տաղարան»ի մէջ: Թլկուրան-
ցիի խօսքերը այլաբանութիւններ 
չեն: Անոնց մէջ կայ ինքնամոռաց 
սէր, զգացումներու պոռթկում եւ 
անկաշկանդ արտայայտութիւններ: 
Այդ երգերու մէջ կայ գեղեցկուհիի 
մարմնական բարեմասնութիւննե-
րու համարձակ պատկերաւորումը: 
Ահա քանի մը պատառիկ. «Ծոցդ է 
դրախտ անմահութեան ի յետ դարձնէ 
զելած հոգին», «Ուրակ ճակատ ու 
ճոխ բերան, ծամն ու վարսերն էր 
հոգեհան», «Տեսայ պատկերք մի 
գեղեցիկ, զէտ զարեգակն, որ լոյս կու 
տայ»: Ըստ Թլկուրանցիի, սիրոյ ոյժը 
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Մեր առաջին հաղոր-
դագրութեամբ, որ լոյս 
տեսաւ «Զարթօնք»ի 
13 Յունուար 2020ի 
թիւին մէջ, մենք աւե-
տած էինք, թէ Ռամկա-

վար Ազատական Կուսակցութեան 
հիմնադրութեան 100ամեակի սեմին 
«ՌԱԿ Մատենաշար»ը ձեռնար-
կած է ՌԱԿ Ելեկտրոնային Գրա-
դարանի մը գոյառումին, որ օգտուե-
լով ժամանակակից արհեստագի-
տութեան բարիքներէն, կը նպա-
տակադրէ ՌԱԿի գրադարանի 
առ ցանց տարբերակ մը ստեղծել՝ 
հասանելի բոլոր ընթերցողներուն 
անխտիր, աշխարհի որ ծայրն ալ 
գտնուին անոնք:
Նոյն հաղորդագրութեան մէջ նշած 
էինք, թէ պարբերաբար պիտի 
տեղեկացնենք մեր գրադարանին 
մէջ տեղադրուած ելեկտրոնային նոր 
գիրքերուն մասին: 
Հետեւաբար ուրախութեամբ կը 
տեղեկացնենք, որ այս շաբաթ 
կարելիութիւնը ունեցանք ՌԱԿի 
հետ առնչուող 3 այլ  գիրքերու 
ելեկտրոնային տարբերակներ ալ 
աւելցնել մեր պահեստին վրայ, 
գրադարանին մէջ առ այսօր 
տեղադրուած գիրքերուն թիւը 
հասցնելով 14ի:
Անցնող շաբթուայ յաւելուած գիր-
քերն են.
Երուանդ Հրաչ, Բանախօսու-
թիւն. Խօսուած Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան Ամե-
րիկայի Շրջանակի Ութերորդ 
Պատգամաւորական Ժողովի 
առթիւ գումարուած 
հրապարակային ժողո-
վին մէջ, Պոսթըն, 1928, 
16 էջ:

Հայ Իրականութիւնը Մեթր 
Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրի-
չէն, կազմեց եւ ծանօ-
թագրեց՝ Պետրոս 
Թորոսեան, Պէյրութ, 
2019, Տպ. Շիրակ:

 

Տագէսեան Անդրանիկ, Պատ-
մութիւն ՌԱԿ Լիբանանի Շրջա-
նակի, 1922-1937, Հրտ. ՌԱԿ 
Մարտիրոս Ոսկեան 
Ակումբ, Պէյրութ, Տպ. 
Զարթօնք, 1993, 
89 էջ:

Մեր գրադարանը կրնաք այցելել 
հետեւեալ կապով`
www.ragmamoul.net/ adlp-elibrary/
Ինչպէս նաեւ հետեւելով մեր գրա-
դարանին ֆէյսպուքեան էջին՝
www.facebook.com/ADLPelibrary/
Ինչպէս սովորաբար կ՛ընենք, վերի 
ցանկին իւրաքանչիւր գիրքին կողքին 
զետեղեցինք անոր QR ծածկագիրը 
առիթը տալու մեր տպագիր թերթին 
ընթերցողներէն փափաքողներուն, 
զայն որպէս հարթակ օգտագործեն՝ 
ուղղուելու համացանց:
Մենք յանձնառու ենք պարբերա-
բար հարստացնել մեր գրադարանը 
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Հայաստանի Կառավարութիւնը 
Կը Ջանայ Երկրէն Ներս Խրախուսել 

Ծնելիութիւնը

ՌԱԿի Լուրեր

Հայրենի Տուեալներ

Հաղորդագրութիւն – Բ - 
ՌԱԿ Ելեկտրոնային Գրադարան

հոն աւելցնելով մեր նպատակադ-
րած գիրքերէն նոր օրինակներու 
ելեկտրոնային տարբերակները, յու-
սալով որ մեր ելեկտրոնային գրա-
դարանը կ՛ամբողջանայ տարուայ 
մը ընթացքին: Մեր բոլոր յաւե-
լումներուն մասին դարձեալ պար-
բերաբար հանրութիւնը տեղեակ 
պիտի պահենք:
Մեր գրադարանը աւելի եւս հարս-
տացնելու համար կ՛ապաւինինք մեր 

ընկերներուն եւ բարեկամներուն, 
որոնցմէ կը խնդրենք մեր տրամադ-
րութեան տակ դնել իրենց հասո-
ղութեան մէջ գտնուող՝ ՌԱԿի վերա-
բերող ոեւէ գիրքի տպագիրը կամ 
անոր ելեկտրոնային տարբերակը, 
որպէսզի միասնաբար հասնինք 
մեր առաքելութեան ամբողջական 
իրագործումին:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
«ՌԱԿ Մատենաշար»ի Տնօրէն

Հայաստանի մէջ ժողովրդագրու-
թեան ընդհանուր ընթացքը կը 
շարունակէ մնալ մտահոգիչ։ Երկրի 
ղեկավարութիւնը միշտ անմիջական 
ուշադրութեան առարկայ կը պահէ 
համապատասխան խնդիրներու յաղ-
թահարումը։ 
Այս ամբողջին մէջ մասնաւոր կարե-
ւորութիւն կը ներկայացնէ ծնե-
լիութեան խրախուսուիլը եւ բազ-
մազաւակ ընտանիքներու նկատ-
մամբ ընկերային աջակցութեան 
ցուցաբերուիլը։ Ներկայ տարեմու-
տին Հայաստանի կառավարութիւնը 
որոշեց առաջին եւ երկրորդ երե-
խայի ծննդեան նպաստը դարձնել 
300 հազար դրամ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ժամանակ»ը վկայա-
կոչելով «Արմէնփրէս»ը: Տարե-
մուտի ժողովին, Հայաստանի 
կառավարութեան որոշումով եւ 
ժողովրդագրական իրավիճակի 
բարելաւման նպատակով՝ Հայաս-
տանի մէջ բարձրացուեցան երեխա-
յի ծննդեան միանուագ եւ մինչեւ 
երկու տարեկան երեխայի խնամքի 
նպաստներու չափերը:
Նախապէս գործող իրաւակար-
գաւորումներուն համաձայն՝ երե-
խայի ծննդեան միանուագ նպաս-
տի չափերը տարբերակուած էին, 
մասնաւորապէս նպաստի չափը 
առաջին երեխայի ծնունդին պարա-
գային սահմանուած էր 50 հազար 
դրամ, երկրորդ երեխայի՝ 150 հազար 
դրամ:
Ըստ նոր կարգին՝ 1 յուլիս 2020-
էն ետք առաջին եւ երկրորդ երե-
խաներուն ծննդեան պարագային 
միանուագ նպաստին չափը պիտի 
ըլլայ 300 հազար դրամ:
Ըստ միւս նախագիծին՝ Հայաստանի 
Աշխատանքի եւ ընկերային հարցե-
րու նախարարութիւնը կ՚առաջարկէ 
«Պետական նպաստներու մասին» 
Հայաստանի օրէնքով սահմանուած՝ 
մինչեւ երկու տարեկան երեխայի 
խնամքին նպաստի չափը աւելցնել 
եւ 18 հազար դրամի փոխարէն սահ-
մանել 26 հազար 500 դրամ:
Այս կարգաւորումը եւս ուժի մէջ 

պիտի մտնէ յուլիս 2020-էն սկսեալ 
եւ պիտի տարածուի այդ պահուն 
շահառու հանդիսացող բոլոր քաղա-
քացիներուն վրայ:
Կը նախատեսուի նաեւ գիւղական 
համայնքներուն մէջ ապրող անձե-
րուն մինչեւ երկու տարեկան երե-
խային խնամքի նպաստին իրա-
ւունքը ամրագրել՝ անկախ մօր 
աշխատելու հանգամանքէն, ընդո-
րում, աշխատելու պարագային 
նպաստը պիտի կրկնապատկուի:
Այս ծրագրերուն համար, ընդհանուր 
առմամբ, պիտի յատկացուի աւելի 
քան 4 միլիառ 786 միլիոն դրամ:
Միւս կողմէ, կը հաղորդուի, որ 
անկախութեան տարիներուն Հայաս-
տանը լքած է աւելի քան 1 միլի-
ոն քաղաքացի։ Այսպէս, վերջին 
երեք տասնամեակի տեւողութեան 
Հայաստանի բնակչութիւնը երկ-
րէն հեռացած է ահաւոր թափով։ 
Աշխատանքի եւ ընկերային հար-
ցերու նախարարութեան ժողովր-
դագրութեան բաժնի ղեկավար 
Արտակ Մարկոսեան վերջերս 
«Արմինֆօ»ին յայտնած է, որ 
անկախութեան տարիներուն՝ 1991-
էն 2018-ը Հայաստանը լքած է շուրջ 
1.1 միլիոն հոգի։
«Միայն 2008-2017 թուականներուն 
ընթացքին երկրէն հեռացած են 
200 հազար, հիմնականին, աշխա-
տունակ, մտածող եւ, համապա-
տասխանաբար, ապահովուած 
քաղաքացիներ։ Սա կը խօսի այն 
մասին, թէ մարդկանց արտագաղթի 
մասին մտածելու դրդող խնդիրները 
երբ կապ չունին ընկերային բնոյթի 
խնդիրներու հետ։ Մարդիկ, պար-
զապէս, իրենց ապագան Հայաս-
տանի հետ չեն կապեր։ Եւ այսօր, 
երբ իրավիճակը այս առումով սկսած 
է փոխուիլ, խիստ անհրաժեշտ է 
նման միտումները ամրապնդել, 
իրականացնելով բարեփոխումներ, 
ստեղծելով աշխատատեղիներ ու 
նախադրեալներ՝ աշխատավարձե-
րու շարունակական աճի համար», 
ընդգծած է ան։
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Տարելից. Հրանդ, Սիրելի «Ախբարիկ»

2007 թուականի 19 յունուարին, 
ճիշդ այն ժամուն, երբ դաւադիր 
կրակոցով Պոլսոյ իր խմբագրատան 
թաղը, ինկաւ հայ լրագրող, հրա-
պարակախօս Հրանդ Տինք, իր 
հիմնած «Ակօս» թերթի խմբագ-
րութեան գրաշարները կը շարէին 
Հրանդի վերջին յօդուածը, որ գրած 
էր թրքերէնով, եւ արդէն հայերէնի 
թարգմանուած լոյս պիտի տեսնէր 
«Ակօս»ի մէջ… Յօդուածը Հրանդ 
Տինք խորագրած էր՝ «Հոգեվիճակս 
վախուորած աղաւնիի կը նմանի»: 
Այդ յօդուածով Թուրքիոյ յայտնի հայ 
լրագրողը կը պատմէր, թէ ինչպէս 
իր հրապարակախօսութիւնը, զինք 
թիրախ դարձուցած է Թուրքիոյ 
արդարադատութեան, որու ղեկա-
վարները, ինչպէս Հրանդ Տինք նշած 
է յօդուածին մէջ, իրենց կարդացածը ճիշդ ըմբռնելու ունակութիւն չունին 
եւ ժողովուրդի մօտ այնպիսի կերպար ստեղծած են, թէ Հրանդ Տինքը կը 
նսեմացնէ Թուրքիան: Բայց իրականութիւնը, ի հարկէ, այդպէս չէր: Եթէ 
Թուրքիոյ մէջ կային քիչ թիւով մարդիկ, որոնք Թուրքիոյ բարգաւաճումն ու 
ժողովրդավարութիւնը կը ցանկային, այդ քիչերէն մէկն էր Հրանդ Տինքը:
Իր ապրած Թուրքիոյ մէջ, որու զարգացման համար ամբողջ ուժով կը 
պայքարէր, Հրանդը հանգիստ չունէր: Անվերջ հետապնդումներ, սպառ-
նալիքներ ընտանիքի անդամներուն դէմ, ճնշում, դատավարութիւններ, 
բանտարկութիւն… Հրանդ Տինք՝ հսկայ արտաքինով, քաջ կեցուածքով 
այդ մարդը կեանքի վերջին օրերուն յայտնուած էր վախուորած աղաւնիի 
կարգավիճակին մէջ: Այդ ամէնը, առանց թաքցնելու, յուզմունքով, ան 
պատմած է իր վերջին յօդուածին մէջ. «Այո՛, ես վախուորած աղաւնիի 
հոգեվիճակ ունիմ, սակայն գիտեմ, որ այս երկրի մարդիկ աղաւնիներուն 
ձեռք չեն տար:
«Աղաւնիները կը շարունակեն իրենց գոյութիւնը քաղաքի խորքերը, նոյնիսկ 
մարդոց խիտ բազմութեան մէջ:
Գուցէ քիչ մը երկչոտ, բայց եւ անկախ…»:
Այս խօսքերը գրելէն մէկ օր յետոյ, ան սպաննուեցաւ…
Թերեւս Տինք կանխազգացած էր իր մահը, եւ թերեւս այդ էր պատճառը, որ 
ան իր վերջին յօդուածին մէջ տարուած էր զգացումներով, ինչ որ անսովոր 
էր միշտ կշռադատուած մարդուն համար:
Ժամանակին Հրանդ Տինք նոյնիսկ մտածած էր փոխադրուիլ Հայաստան, 
հետապնդումներէն խուսափելու համար: Սակայն, ինչպէս իր յօդուածին մէջ 
գրած էր, անարդարութեան դէմ պայքարող մարդը չէր կրնար հանդուրժել 
հայրենիքի մէջ տեղի ունեցող անարդարութիւնները, եւ մեծ վախ ունէր, թէ 
գուցէ Հայաստանի մէջ աւելի մեծ փորձութիւն կը սպասէր իրեն…

2006 թուականի «Հայաստան-սփիւռք» համաժողովին, ան ընդմիջումներու 
ընթացքին գրեթէ առանձինն, անկիւն մը կանգնած կը խմէր իր լուծուող 
սուրճը եւ կը նայէր համաժողովի անորոշ ծրագիրներու մասին խօսող 
մասնակիցներուն…
Քիչեր կը մօտենային Տինքին, քիչեր կը ճանչնային զինք, իսկ շատերն 
ալ կասկածով կը նայէին Թուրքիայէն եկած այդ մարդուն, որ ծանր ու 
անհասկնալի նիւթեր կը խօսէր իր երկրի մասին… Հայաստան այդ ժամանակ 
ուրիշ տեղ էր, թրքական օրակարգը, Թուրքիոյ հայութեան հարցերը հեռաւոր 
նիւթեր էին…
Ամբողջ հայութիւնը Ճանչցա՞ւ Տինքը իր մահէն յետոյ, դժուար է ըսել… Դժուար 
է ամբողջութեամբ ճանչնալ մարդ մը, որ իր հայութիւնը յայտնաբերած 
է մեծ տարիքին, հայերէն սորված է ուշ, բայց խորութեամբ հասած է իր 
արմատներուն եւ բազում մարդոց ստիպած է մտածել իրենց ինքնութեան 
մասին:
Հայութիւնը կը ճանչնա՞յ Տինքը. ա՛յն Տինքը, որ եօթ տարեկանին մանկահա-
սակ եղբայրներուն հետ Մալաթիայէն կը փախչի դէպի Պոլիս, որպէսզի 
ծնողներու ամուսնալուծումէն յետոյ, իրենք մնան մօր հետ եւ չբաժնուին 
անկէ: Անոնք կը վազեն իրենց համար անծանօթ Գումգաբուի փողոցներուն 
մէջ, առանց գիտնալու թէ ինչ կը սպասէ իրենց:
Ծանօ՞թ է այն Տինքը, որ մօր կարած վերարկուները ուսերուն շալկած կը 
տանէր արդուկիչի արհեստանոց, ընտանիքին աւուր հացը վաստակելու: 
Այնուհետեւ զինք կը նկատեն, դպրոց կը տանին, իսկ յետոյ, համալսարան. իր 
ընդդիմադիր գործունէութեամբ հայկական համայնքը վտանգի չենթարկելու 
համար, ան կը փոխէ անունը եւ կ՚ընտրէ Ֆրաթ անունը:
Ան ինչ ըսես, որ չէ ըրած իր գաղափարները տարածելու համար. գրախանութ 
բացած է, յատուկ ընտրութեամբ գիրքեր վաճառած, թերթ հիմնած, խօսած, 
անվերջ խօսած ու գրած… Ան չէր լռեր:
Տինքի պատմութիւնը շատ մեծ է… Իր կենսագրութիւնը հարուստ է այնպիսի 
դրուագներով, որոնցմէ մաս մը դեռ նոր կը բացայայտուի… Առանձին 
պատմութիւն մըն է իր ու Ռաքելի սիրոյ պատմութիւնը: Տինքը համարձակած 
էր խնդրել աղջկայ մը ձեռքը, որ ցեղապետի աղջիկ էր, եւ ըստ ցեղապետական 
օրէնքներուն, ցեղի երիտասարդներու ամուսնութիւնը միայն ցեղէն ներս 
հնարաւոր էր… Հրանդը չեն մերժեր: Անոնց սիրոյ պատմութիւնը այնքան 
յուզիչ էր, որ ընկերները Տինքը «ջութակ» անուանած էին, իսկ Ռաքելը՝ 
«դաշնամուր»… Ան յետոյ «Ջութակ» անունը իբրեւ կեղծանուն օգտագործելով 
յօդուածներ գրած է եւ քիչեր գիտէին, որ համարձակ յօդուածներու հեղինակը 
գիշերօթիկի այն տղան էր, որ երեկոները սազ կը նուագէր եւ սիրած աղջկան 
մասին երգեր կը գրէր…
Այսօր Ռաքել Տինք իր երեք երեխաներուն հետ կը կրեն Տինք ազգանունը 
եւ կը պահեն Թուրքիոյ եւ հայաշխարհի մէջ իր գործունէութեամբ եզակի 
մարդուն՝ Հրանդ Տինքի անունը:
«Այո՛, մահէն կը վախնամ…», ըսած է մահուան շատ մօտ կանգնած մարդը…
Միայն ուժեղ մարդիկ կը խոստովանին այն, ինչ որ կը զգան: Հրանդը ուժեղ 
էր: Այսօր, իր մահուան օրը կը յիշենք զինք, բայց կան մարդիկ, որոնք կը 
յիշեն Հրանդը ամէն օր: Ան միայն անուն չէ: Ան գործ է, որ կը շարունակուի… 
«Ախբարիկ» կ՚ըսէր Հրանդը, դիմելով անոր, որուն որ սրտի խօսք կ՚ուզէր ըսել: 
Այսօր մենք ալ իր բառով կը դիմենք իրեն, ախբարիկ, սիրելի ախբարիկ…

«Ժամանակ»/Պոլիս

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լիբանանեան Ճգնաժամն ու Հայաստանը

Մեր հարցին, ՀՀ կառավարութեան կողմից լիբանանահայութեանը մար-
դասիրական օգնութիւն տրամադրուե՞լ է, թէ ոչ, Գրասենեակից բացասական 
պատասխան տուեցին: «Միաժամանակ, Գրասենեակի հետ կապ պահող 
որոշ լիբանանահայեր ցանկութիւն են յայտնում տեղափոխուել Հայաստան, 
սակայն իրենց վերջնական որոշումը դեռևս չեն կայացրել: Հաւանաբար այն 
յոյսով, որ իրադրութիւնը կը կայունանայ: Յոյս ենք յայտնում, որ բարեկամ 
Լիբանանը կը յաղթահարի ներկայ ճգնաժամը, իսկ հայ համայնքը հանդէս 
կը բերի համախմբուածութիւն ու զգօնութիւն: Հայաստանը միշտ պատրաստ 
է ընդունել աշխարհասփիւռ հայերին: Սա գլխաւոր ազդակն է, որ ուզում եմ 
փոխանցել մեր հայրենակիցներին»,- նշեցին Սփիւռքի գործերով յանձնակա-
տարի գրասենեակից: 
Ի՞նչի կարիք ունեն լիբանանահայերը, ի՞նչ են ակնկալում նրանք Հայաստանից: 
Մարդասիրական աջակցութեան կարիք եղե՞լ է, թէ ոչ: Լիբանանահայերից 
հայրենիք տեղափոխուածներին ի՞նչ աջակցութիւն է ցուցաբերուել: Այս և այլ 
հարցերի վերաբերեալ յանձնակատարի գրասենեակից նշեցին, որ ներկայումս 
մշակման փուլում են օրէնսդրական և ծրագրային փաթեթներ, որոնք անմի-

ջականօրէն առնչւում են հենց այս խնդիրներին: Առաւել մանրամասն, թերևս, 
յետագայում կը կարողանանք ներկայացնել, թէ խօսքը ի՞նչ օրէնսդրական ու 
ծրագրային ծրարներու մասին է: 
Մեզ նաև տեղեկացրին, որ առաջիկայում նախատեսնում են այց իրականացնել 
Լիբանանՙ ստեղծուած իրավիճակին ու համայնքի խնդիրներին տեղում 
ծանօթանալու նպատակով: 
Ի դէպ վերջում նշենք, որ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր 
տնօրէն Հայկակ Արշամեանը դեկտեմբեր ամսին հիմնադրամի միջոցներից 
ֆինանսական օգնութիւն է տարել Լիբանան, որը Լիբանանի Ազգային 
առաջնորդարանի միջոցով բաժանուելու էր տեղի հայկական վարժարաններին: 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը Լիբանանի հայկական դպրոց-
ներին է յատկացրել 100 հազար ԱՄՆ տոլար, իսկ Արցախի կառավարութիւնն էլ 
իր հերթին ուղարկել է 50 հազար ԱՄՆ տոլար: Գումարը ստացած են Լիբանանի 
18 հայկական վարժարանները, իրենց մօտ  սովորող 5020 աշակերտներու 
համեմատութեամբ:  Աւելի ուշ նոյն հիմնադրամի Լիբանանի մարմնի ճամբով 
Լիբանանի մէջ գործող 5 ամենօրեայ լրատուամիջոցներն ալ (3 օրաթերթ եւ 2 
ռատիօ) ստացած են համապատասխան օգնութիւններ: 
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ԴՈՒ ԱՅՍՊԷՍ ԵՍ ԵՂԵԼ

Քո արեան և քո շինարար մուրճի
Հետքերն է կրում այստեղ ամեն քար:
Զուլալ ջրերըդ նման են խղճիդ.
Քեզ քաջ են կոչել, կոչել են տկար,
Բայց ոչ... տիրակալ:

Դու մերթ զարկուել ես, մերթ զարկել չարին,
Քեզ մերթ գերել են, նուիրել իրար:
Դու մերթ եղել ես անյաղթ ու արի,
Մերթ դաժան եղել, մերթ մեղմ ու բարի,
Բայց ոչ... անիրաւ:

Քեզ այսպէ´ս գիտի թշնամիդ անգամ.
Մի ձեռքիդ՝ սուսեր, մի ձեռքիդ՝ մանգաղ,
Մերթ ճարտար գրիչ, մերթ՝ փորագրիչ,
Մերթ՝ օրինապահ, մերթ՝ աղանդաւոր,
Միշտ՝ տաղանդաւոր...

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ԼԵՒՈՆ ԹԻՒԹԻՒՆՃԵԱՆ
(1904 – 1968)
«Խնձորներ»

20 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Գերսամ Ահարոնեան

1966-էն կը դասաւանդէ ՀԲԸՄ-ի Երուանդ 
Հիւսիսեան Հայագիտական Հիմնարկէն ներս, 
աւանդելով Հայոց Պատմութիւն եւ Հայաստանի 
Պատմական Աշխարհագրութիւն։
1948-ին կը ստանձնէ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան «Զարթօնք» պաշտօնաթեր-
թին խմբագրապետի պաշտօնը, որ կը վարէ 
մինչեւ մահը՝ 1981։

1969-ին Նիւ Եորքի Միջազգային Ակադեմիան, Գ. 
Ահարոնեանին կը շնորհէ Պատուակալ Դոկտորի 
կոչում։ Գերսամ Ահարոնեան կը մահանայ 1981 
Յունուար 20-ին, Պէյրութի մէջ։
1942-ին, Գերսամ Ահարոնեան կ՚անդամակցի 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան։ Տար-
բեր տարիներու եւ տարբեր հանգամանքներով 
անդամակցած է ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութեան եւ Կեդրոնական Վարչութեան։
Ահարոնեան հիմնադիրներէն է նաեւ Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան (1947)։
Անդամակցած է նաեւ ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի 
Կրթական Յանձնախումբին, որուն ատենադ-
պիրը եղած է երկար տարիներ։ 1961-ին 
կ’արժանանայ «ՀԲԸՄ-ի Վեթերան»ի վկայա-
կանին։

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր
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Հայաստանի Կառավարութիւնը Կը Ջանայ 
Երկրէն Ներս Խրախուսել Ծնելիութիւնը

Հայրենի Տուեալներ

Մարկոսեանի գնահատմամբ՝ ժողովրդագրա-
կան խնդիրներու լուծման ուղղուած են 2020-
ին նախաձեռնուած ծրագրերը, անոնք նաեւ 
կը նպաստեն տնտեսական աճին: Վերջինս, իր 
հերթին, պիտի նպաստէ յետագային երկրին մէջ 
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելաւման 
անհրաժեշտ պայմաններու ստեղծման։
Որպէս նման շղթայի օղակներու արդիւնաւէտ 
գործակցութեան օրինակ Մարկոսեան նշած 
է երրորդ երեխայ ունենալ փափաքող ընտա-
նիքներուն՝ յաւելեալ աջակցութիւն ցուցաբերելու 
պետութեան հեռանկարը:
Մարկոսեան համոզուած է, որ Հայաստանի 
ժողովրդագրական խնդիրները կարելի է լու-
ծել այսպէս ծնունդներու թիւի բարձրացումով, 
տնտեսական աճի եւ արտագաղթի մակարդակի 
էական նուազումի համադրումով։ Ըստ անոր՝ 
այդ ուղղութեամբ արդէն իսկ մեծ ծաւալի աշխա-
տանքներ կը կատարուին, մասնաւորապէս՝ 
ծնունդներու թիւի բարձրացման խնդրի լուծման 

առընչութեամբ։
«Օրինակ, գիւղերու մէջ աշխատող մայրերուն 
պետութեան աջակցութիւնը կը յանգէր առաջին 
երեխայի ծննդեան միանուագ 50 հազար դրամ 
նպաստին։ Այսօր այդ գումարը աւելցած է 6 
անգամ։ Այս մէկուն գումարած՝ գիւղացիները 
երկու տարուայ ընթացքին մէկ երեխայի համար 
կը ստանան աւելի քան 900 հազար դրամ։ Ասիկա 
շատ լուրջ օգնութիւն է, եւ ծնելիութեան բարձրաց-
ման աջակցութեան, խթանման ուղղութեամբ 
նման աշխատանքներ իրականացնելը պէտք է 
հետեւողականօրէն խորացնել», եզրափակած է 
ժողովրդագրագէտը։
2019 յունուար 1-ի տուեալներով՝ Հայաստանի 
բնակչութեան թիւն էր 2 միլիոն 965 հազար 100 
հոգի։ 2018-ին այդ թիւը 2 միլիոն 972 հազար 700 
էր։ ՄԱԿ-ի կանխատեսումներուն համաձայն՝ 
առկայ ժողովրդագրական եւ գաղթի միտումնե-
րու պահպանման պարագային՝ Հայաստանի 
բնակչութեան թիւը 2100 թուականին կրնայ իջնել 
մինչեւ 2 միլիոնի։
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Իշխանափոխութեան Յաջորդած Երրորդ Նմանաբնոյթ 
Դէպքը Սովորական Պատահա՞ր Է, Թէ Վտանգաւոր 

Երեւոյթ 

Առաջնագիծին Հակառակորդը Հրադադարը Խախտած Է 
Շուրջ 80 Անգամ 

Միւս կողմէ, այս ցնցիչ դէպքէն վերջ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան հրապարակեց ցաւակցական մը։ 
Շատ արագ արձագանգելով ցաւակցական մըն 
ալ հրապարակեց նախկին նախագահ Սերժ 
Սարգսեան, որու իշխանութեան շրջանին Կէորկի 
Կուտոյեան վարած էր Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան տնօրէնի պաշտօնը։
Սա Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած իշխա-

Յունուար 12-էն 18-ը ինկած ժամանակահատուա-
ծին արցախա-ատրպէյճանական հակամարտ 
զօրքերու շփման գօտիին վրայ հակառակորդը 
խախտած է հրադադարի պահպանման ռեժիմը 
շուրջ 80 անգամ` տարբեր տրամաչափի հրաձ-
գային զինատեսակներէ հայ դիրքապահներու 

նափոխութեան յաջորդած երրորդ նմանաբնոյթ 
դէպքն է։ Մօտաւոր անցեալին ալ անվտանգու-
թեան ոլորտէն մահացած էին՝ ուժային լծակներու 
երկու նախկին բարձրաստիճան պաշտօնատար-
ներ։ Անոնցմէ մին էր նախկին ոստիկանապետ 
Հայկ Յարութիւնեան, որ պաշտօնավարած էր 
2003-2008 թուականներուն։ Միւսն էր արտա-
սահմանի մէջ մահացած՝ Ոստիկանութեան 
Երեւանի բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ 
Կարապետեան, որ պաշտօնավարած էր 2013-
2016 թուականներուն։

ուղղութեամբ արձակելով աւելի քան 650 կրակոց: 
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը հիմնական ձեռն-
պահ մնացած են պատասխան գործողութիւններէ 
եւ շարունակած են վստահօրէն իրականացնել 
իրենց առջեւ դրուած մարտական խնդիրը: Այս 
մասին հաղորդեց ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութիւնը:
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ԳՈՅԺ

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Լիբանանի 
Սանուց Միութիւնը կը գուժէ իր հիմնադիրին եւ 
երկարամեայ ատենապետին՝ 

ՍԵՐՈԲ ԱԲՈՅԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 18 Յունուար 2020-ին։
Յիշատակը անմար մնայ։

ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութիւն

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկին Սերժ եւ Ցոլեր Պապուճեան – Փանոսեան 
եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Նայիրի Պապուճեան – Պչաքճեան
Տէր եւ Տիկին Ժորժ Պապուճեան եւ զաւակունք
Տիկին Աշխէն Պապուճեան – Լէփէճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Անդրանիկ եւ Մարալ Ճըղըլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աբրահամ եւ Ռէն Պապուճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Սեւակ եւ Նաթալի Պապուճեան եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկին Յովսէփ եւ Նարինէ Գարակէօզեան եւ 
դուստրը
Տիկին Աննա Պչաքճեան եւ զաւակունք
Տիկին Էլիզ Փանոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Փօլ եւ Մարի-Ռօզ Կարապետեան եւ զաւա-
կունք
Տէր եւ Տիկին Ճորճ եւ Ժէնի Աբոյեան եւ զաւակունք
Տիար Գէորգ Ճղըլեան եւ զաւակունք
Եւ համայն Պապուճեան, Աբոյեան, Ճղըլեան, Գալէնտէրեան, 
Կարապետեան, Տէր Վարդանեան, Եագուպեան, Ղանմա, 
Կարապետեան, Գարակէօզեան, Տէմիրճեան, Փանոսեան 
եւ Աքսքալեան ընտանիքներ կը գուժեն իրենց հօր, մեծ հօր, 
մօրեղբօր, հօրեղբօր, զարմիկին եւ հարազատին

ՍԵՐՈԲ ՊԱՊՈՒՃԵԱՆ-ի (ԱԲՈՅԵԱՆ)
(Ծնեալ Քէսապ 1941)

մահը որ պատահեցաւ Շաբաթ 18 Յունուար 2020-ին: 
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Երկուշաբթի 20 Յունուար 2020-ին կէսօրէ ետք ժամը 
1:00-ին Էշրէֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ: Թաղման 
արարողութիւնը պիտի կատարուի Այնճառի Ազգային 
գերեզմանատան մէջ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին Երեքշաբթի եւ Չորեք-
շաբթի 21 եւ 22 Յունուար 2020-ին առաւօտեան ժամը 
11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00-ը, Ս. Յակոբ եկե-
ղեցւոյ Տիրան Պապիկեան սրահէն ներս:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել 
Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Աղքատախնամ մարմնին:
Ներկայիս ընդունիլ իբր մահազդ:

***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակ-
ցութիւնները կը յայտնէ թերթիս բարեկամ՝ ողբացեալ 
Սերոբ Աբոյեանի ընտանեկան պարագաներուն եւ հարա-
զատներուն:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջնակարգ 
Վարժարանի հոգաբարձութիւնը, տնօ-
րէնութիւնը, ուսուցչակազմը եւ աշա-
կերտութիւնը կը գուժեն վարժարանիս 
մօտիկ բարեկամ,Ազգային Բարերար՝ 

ՏԻԱՐ ՅՈՎԻԿ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆի 
անժամանակ հեռանալը անցաւոր այս աշխարհէն։
Պրն. Յովիկին թողած դրոշմը ազգային, կրթական եւ 
հասարակական կեանքին մէջ, ինչպէս նաեւ անոր 
անընդհատ հոգատարութիւնն ու զօրակցութիւնը 
ազգային կառոյցներու ընդհանրապէս, եւ յատկապէս 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի նկատմամբ 
անքակտելի պիտի մնայ հայ ժողովուրդի, ի մասնաւորի 
Թէքէեանական աշակերտի յուշամատեանին մէջ։
Վարժարանիս հանդէպ անոր ունեցած հոգատա-
րութիւնն ու ներդրումը եղաւ արհեստագիտական 
ոլորտին մէջ, վարժարանիս նուիրելով փոխգործօն 
լուսարձակներ, որոնք մեծ հետաքրքրութեամբ եւ 
արդիւնաւէտութեամբ կ’օգտագործուին նախակր-
թարանի եւ միջնակարգի դասարաններէն ներս։
Յիշատակն արդարոյ օրհնեալ եղիցի։

Լրատուութեան Գործընկեր

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Յովիկ Քիւրքճեանի մահուան տխուր առիթով, Թէքէ-
եան Մշակութային Միութեան Լիբանանի Տեղական 
Վարչութիւնը իր սրտագին ցաւակցութիւնները կը 
յայտնէ, Միութեան բարեկամ՝  ողբացեալ բարերարին 
ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն:


