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¾ç 08

¾ç 08

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Շրջանային Èáõñ»ñ 

Երեւանի Մէջ Կայացաւ Ֆրանսայի Եւ Լիբանանի 
Նախագահներու Հանդիպումը

Թրքական Իշխանութիւնները Վերադարձուցած Են Հայկական Համայնքին 
Պատկանող Հողատարածքը

Թարգմանչաց Տօնին
Առիթով

Այսօրուայ մեր թիւին հետ ստացէ՛ք 

§Զարթօնք¦ի Գրականութեան եւ 
Արուեստներու՝ §ՇԻՐԱԿ¦ յաւելուածը:

Հաճելի ընթերցում:

Երեւանի մէջ կայացաւ Ֆրանսայի նախագահ 
Էմմանուէլ Մաքրոնի եւ Լիբանանի նախագահ 
Միշէլ Աունի հանդիպումը:

Այս մասին հաղորդեց Լիբանանի ազգային 
լրատուական գործակալութիւնը:

Հանդիպումին մասնակցեցաւ նաեւ Լիբանանի 
արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար 
Ժպրան Պասիլը:

Կառավարութեան Կազմաւորման Գործ-
ընթացին Մէջ Որեւէ Յառաջընթաց Չկայ. 
Նասրալլա

Հըզպալլայի գլխաւոր առաջնորդ Սայյըտ 
Հասան Նասրալլա Ուրբաթ ըսաւ, որ կառավա-
րութեան կազմաւորման մէջ առայժմ որեւէ նորու-
թիւն չկայ եւ այս առթիւ մերժեց այն հաստատում-

Թուրքիոյ իշխանութիւնները հայկական հա-
մայնքին վերադարձուցած են Իսթամպուլի Պեշիկ-
թաշ շրջանը գտնուող հողատարածքը։ Այս մասին, 
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնէ 
իսթամպուլահայ «Հայթերթ» պարբերականը։ 

Իսթամպուլի Պեյօղլու շրջանի հայկական երեք 
խորան եկեղեցւոյ հիմնադրամի ղեկավար Պօղոս 
Թանաճըօղլուն լրատուամիջոցներու հետ զրոյցի 
ժամանակ նշած է, որ պետութիւնը արդէն իրենց 
յանձնած է հողատարածքի վկայականը։ 

Հողատարածքը անցեալին առգրաւուած էր 
պետութեան կողմէ։

Դատական երկարատեւ գործընթացներէ ետք 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի անունով, ի պատիւ Ֆրանկո-
ֆոնի միջազգային կազմակերպութեան 17-րդ 
գագաթնաժողովի մասնակիցներուն տրուած է 
պետական ընթրիք:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազ-
մակերպութեան 17-րդ գագաթնաժողովի ծիրէն 
ներս երէկ հանդիպումներ ունեցած է Զուիցերիոյ 
նախագահ Ալան Պերսէի, Էսթոնիայի նախագահ 
Քերսթի Քալիւլայտի, Գանատայի Քուէպեք նա-
հանգի ընտրուած վարչապետ Ֆրանսուա Լեկոյի 
եւ Վիեթնամի փոխվարչապետ, արտաքին գործոց 
նախարար Ֆան Պին Մինի հետ:

Ինչպէս կը փոխացնէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչու-
թենէն, վարչապետը ողջունած է Ֆրանքոֆոնի 17-
րդ գագաթնաժողովի ծիրէն ներս նշուած պաշ-
տօնեաներու այցը Հայաստան եւ մասնակցութիւնը 
գագաթնաժողովի աշխատանքներուն:

Զուիցերիոյ նախագահը, Էսթոնիայի նախա-
գահը, Քուեպեքի ընտրուած վարչապետը եւ Վիեթ-
նամի փոխվարչապետը շնորհաւորած են վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեանը Ֆրանկոֆոն երկիրներու 
համար այս կարեւոր գագաթնաժողովը բարձր 
մակարդակով կազմակերպելու առիթով եւ ընդգծած, 
որ տպաւորուած են միջոցառումներու կազմակեր-
պըւածութեամբ եւ քննարկումներու ընթացքով:

Վարչապետի Անունով, Ի 
Պատիւ ՖՄԿ Գագաթնաժողովի 
Մասնակիցներուն Տրուած Է 
Պետական Ընթրիք

Ֆրանքոֆոնի Գագաթնաժողովի 
Ծիրէն Ներս Հայաստանի 
Վարչապետը Շարք Մը 
Հանդիպումներ Ունեցած Է

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ները, ըստ որոնց՝ Իրանը եւ Սուրիան միջամուխ 
կ'ըլլան այս հարցին:

«Զանազան առիթներով յստակօրէն շեշտեցինք 
նոր կառավարութեան կազմաւորման անհրաժեշ-
տութիւնը: Եթէ գիտակից ենք, թէ ստոյգ ի՛նչ 
վտանգներ կը սպառնան երկրին, ուրեմն դեռ ինչի՛ 
կը սպասենք»,- ըսաւ Նասրալլա հեռարձակուող 
ուղերձի ժամանակ:

միայն կրկին վերադարձուած է հայկական հա-
մայքնին:



¾ç 02Þ³µ³Ã / 13.10.2018 

Հայոց Մշակոյթի Ամիս` Հոկտեմբեր

Խորհուրդ Թարգմանչաց – Մտորումներ

Փրոֆ. Խաչատուր Ի. Փիլիկեան

¾ç 06

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Լարեյն Տէյ 

Լարեյն Տէյ (անգլ.՝ Laraine Day, 13 Հոկտեմբեր 
1920 – 10 Նոյեմբեր 2007), ամերիկացի դերասա-
նուհի։

Ծնած է ԱՄՆ-ի Եութա նահանգին մէջ 1920-ի 
Հոկտեմբեր 13-ին (ըստ այլ աղբիւրներու՝ 1917-ի 
Հոկտեմբեր 13-ին): Ընտանիքին մէջ 8 երեխայ 
էին: 

Խաղացած է 70-էն աւելի ֆիլմերու մէջ, որոնցմէ 
աւելի նշանաւոր են «Իմ թանկագին քարտուղա-
րուհի» (1948), «Մագնատ» (1947) եւ «Օտարեր-
կըրացի լրագրողը» (1940) ֆիլմերը։

Հոլիուտեան փառքի ծառուղիին մէջ բացուած 
է իր անուան աստղը՝ համար 6676:

Սէրը, Սեռայինը, Քաղաքականութիւնը
Ըսած են, կ`ըսեն ու կը կրկնեն. __ քաղաքա-

կանութիւնը բարոյականութիւն չի ճանչնար; Ան` 
ճշմարտութիևններու քողարկումն է, խաբեբայու-
թիւն է, խոստմնադրուժ գործունէութիւն մըն է, 
անպարկեշտութիւն է, ա՛յս է ա՛յն է  եւ նոյնիսկ ամե-
նաշռնդալիցը`քաղաքականութիւնը պոռնկութիւն է…: 

Բայց նաեւ, կ`ըսեն ու կը կրկնեն որ ան` յոյժ 
բաղձալի է, նոյնիսկ հիանալի է ու նախանձելի, 
այնչափ մը որ ափսոսանք կը զգան թէ հայերը 
ինչու նմանօրինակ քաղաքականութիւն չեն գիտ-
ցած ու չեն գիտեր գործադրել, եւ մանաւանդ նմա-
նակ քաղաքագէտներ ալ չունին, ինչպէս օրինակ` 
Թուրքերը, Հրեաները, Անգլիացիները եւ մասամբ 
նորին:

Եւ այս ըսող ու կրկնողները ոչ միայն ‘‘չէզոք’’ 
մարդիկ են, այլեւ կուսակցականներ, նոյնիսկ 
կուսակցական ղեկավարներ ու հաւաքականութեան 
գլխին թառած պատասխանատու անձնաւորու-
թիւններ. եւ մինչեւ իսկ անյանձնառու բայց ‘‘ձեռնլուա-
ցող’’ արուեստագէտներ ու մշակոյթի գործիչներ:

Դեռ եւս հասկնալի է եւ սպասելի ’’չէզոքներու’’ 
եւ անյանձնառու ‘‘երեւելիներու’’ ապաքաղաքա-
կանացման յորդորանքները եւ ուրեմն իրենց 
հակաքաղաքականութիւնը: Ամենազարմանալին 
եւ անհաւատալին այն է սակայն, որ քաղաքա-
կանութեան մասին նմանօրինակ անուանակոչում-
ներէ ետք վերոյիշեալ կուսակցական քարոզիչները 
ամենայն լրջութեամբ կը սպասեն որ հայ նոր 
սերունդը լսէ իրենց ու համոզուի այդպիսի քաղա-
քականութեամբ զբաղուելու:

Բայց, պարոնայք ու տիկնայք նմանօրինակ քա-
ղաքականութեանց նմանակ քարոզիչներ, սթափե-
ցէք` ի սէր հայութեան ներկային ու ապագային, ու 
մի յուսաք որ ձեր ‘’գործած’’, ‘’գործելիք’’ եւ նոյնիսկ 
‘‘չգործելիք մեղքերուն’’ համար ձեր գովերգած 
ինքնախարազանումով հմայուի ու նոյն մոլեգ-
նութեամբ բռնկուի նաեւ հայ մատղաշ սերունդը: 
Բարեբախտաբար, ի հեճուկս ձեզ, հայ ժողովուրդին 
չէ պակսած ու չի պակսիր գաղափարի մարտնչող-
ներ ու յանձնառու կուսակցականներ, նաեւ ոչ 
կուսակցականներ եւ նոյնիսկ ‘‘չէզոքներ’’, ըլլան 
անոնք պատանի, երիտասարդ, հասուն կամ 
ալեհեր ‘‘անձինք նուիրեալք’’: Թէ ինչու եւ ինչպէս: 
Պարտաւոր ենք ուշադրութեամբ մտածել այս 
մասին:

Քաղաքականութիւնը անհատի մը եւ մարդկային 
ընկերութեան հասարակարգի միւս անհատներու 
հետ փոխյարաբերութիւններու ընդհանրութիւնն է 

եւ նոյնը` հասարակարգերու, ժողովուրդներու ու 
պետութիւններու միջեւ, որոնց համագումարը ինքը 
պատմութիւնն է: Ճիշդ է Անգլիացի պատմաքա-
ղաքագէտ Ճան Սիլին երբ կը գրէ թէ “Պատմութիւնը 
անցեալի քաղաքականութիւնն է, իսկ քաղաքա-
կանութիւնը` ներկայի պատմութիւնը” (Բրիտանա-
կան Քաղաքականութեան Աճը-- John Seeley, The 
Growth of British Policy 1895):

Քաղաքականութիւնը ուրեմն լոկ ընդհանրութիւն 
մը չէ, այլ փոխյարաբերութիւններու ստեղծարար 
ուժ մըն է: Միայն սեռային յարաբերութիւնն է իր 
բնութեամբ աւելի ուժգինը եւ ամենա անմիջականը 
որովհետեւ կենդանական է եւ ուրեմն կեանքի 
ստեղծիչ ուժն է: Քաղաքականութիւնը սակայն, 
մարդկայնօրէն ամենաուժգին փոխյարաբերութիւնն 
է որովհետեւ ընկերային է` հասարակական: 
Պատահական չէր որ Արիստոտէլ սահմանեց 
մարդը իբրեւ ընկերային կենդանի, աւելի ճիշդ` 
իբրեւ քաղաքական կենդանի  (Anthropos Fisel Politicon 
Zoon. POLITIKI ) որովհետեւ քաղաքականութիւնը 
ընդունուած էր իբրեւ քաղաք-պետութեան (Polis) եւ 
հասարակութեան ընկերային փոխյարաբերութիւն-
ներու արուեստ-գիտութիւնը:

Առողջարար է միշտ ի մտի ունենալ որ բնութեան 
մէջ որեւէ յարաբերութիւն ֆիզիքական փոխյա-
րաբերութիւն մըն է ինքնին, ֆիզիք-բնութիւն 
իմաստէն իսկ ելնելով: Սեռայինը` ֆիզիքական 
յարաբերութեան լոկ տեսակ մըն է, թեկուզ 
առաջնային եւ կենսական, սակայն սահմանուած 
եւ մարմնական: Սէրը` կուտակուած անսահմա-
նութեան հայեցողական զգացում մըն է, հոգեկան-
օրէն էական: Սիրոյ անսահմանութեան մէջ է 
կուտակուած` սիրող զոյգի, ծնողական, զաւակի, 
եղբօր-քրոջ, ընկերական, ընկերային հասարա-
կարգի, հայրենիքի, ժողովուրդի, բնութեան, 
աշխատանքի, արուեստի ու ճանաչողութեան եւ 
դեռ բազում սահմանուած հոգեմարմնային զգա-
ցողութիւնները, որոնց կարգին նաեւ բացառապէս 
մարմնական սեռայինը: Սահմանուածն է` անսահ-
մանի մասնիկը, եւ մասնիկը` անսահմանութեան 
բջիջը:

Ընկերային կենդանի  կը նշանակէ ուրեմն ոչ 
միայն քաղաքական կենդանի այլեւ քաղաքական 
սեռային էակ: Սեռայինի եւ քաղաքականի զուգա-
հեռը լաւագոյնս կը բացայայտէ արմատական 
ճշմարտութիւն մը, որ էական է հասկնալու քաղա-
քականութեան բնոյթը; Սեռային յարաբերութիւնը 
առկայ է ե’ւ սիրոյ ստեղծարար զուգորդութեան 
մէջ, ե’ւ պոռնկութեան: Ուրիշ խօսքով`ամէն սեռա-
յին յարաբերութիւն չի նշանակեր պոռնկութիւն: 
Քաղաքական սեռային էակ մարդն ու կինը սիրոյ 
այդ կուտակուած անսահմանութեան զգացումը կը 

զուգորդեն սեռային բերկրանքին, անհատական 
աւելի երջանիկ նոր կեանք մը կամ ընկերային նոր 
բջիջ` ընտանիք մը ստեղծելու տարերքով հար-
բեցած:

Հակաընկերային, մարդկային հասարակարգը 
ժխտող եւ անառողջ բարոյատնտեսական փոխ-
յարաբերութիւններու բնոյթն է պարտադրած մար-
դուն եւ կնոջ, որ սեռայինը ‘‘շուկայ’’ հանեն վաճառ-
քի: Հակառակ սեռային վաճառքին, այսինքն` 
պոռնկութեան հազարամեայ գոյութեան եւ ‘‘զար-
գացման’’ իբրեւ ‘’ազատ շուկայի սպառողական 
առուտուր’’, սիրոյ զուգորդութեան սեռային 
յարաբերութիւնը պահած է իր առողջ կուտակուած 
հմայքն ու ստեղծարար գեղեցկութիւնը, իբրեւ 
լինելութեան կտակ` նոր սերունդներուն: Պայքարը 
ճակատագրական է այլեւս, մարդկային առողջ 
հասարակարգի գոյատեւման համար;

Ահա այդ պայքարին է շաղկապուած հասարա-
կարգի ընկերային ամենաուժգին փոխյարաբե-
րութիւնը` քաղաքականութիւնը: Սեռայինին զու-
գահեռ ուրեմն,

քաղաքականութիւնն ալ կրնայ ըլլալ կամ 
‘պոռնկութիւն’, կամ ալ անձի մը ստեղծարար 
փոխյարաբերութիւնը մարդկային հասարակու-
թեան հետ, վերջինիս աւելի ազատ, արդար ու 
երջանիկ կեանքի փոխակերպման տեսլականով 
տոգորուած:

Ժամանակի հրամայականն է` թօթափել մեր 
մատղաշ սերունդի գլխէն ‘’գայլերու աւետարան’’ ի 
քարոզիչներու ‘‘անբարոյ’’, ‘’պոռնիկ’’ եւ մասամբ 
նորին անուանակոչումները քաղաքականութեան 
մասին: Ի փոխարէն, մեր նոր սերունդը դաս-
տիարակել համայնքի, ժողովուրդի, հայրենիքի եւ 
մարդկային հասարակութեան հետ իբրեւ ստեղ-
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Մեր մանկութեան ու պատանեկութեան 1940-
ական տարիներուն յուշերը երբ կը մտաբերենք, 
այստեղ կը տեսնենք առաջին հերթին պայծառ 
դէմքը մեր շատ սիրելի ու հոգեհարազատ դաս-
տիարակին եւ ուսուցչուհիին` օր. Մաքրուհի Թա-
թուլեանին։ Մեր մարդկային, ազգային եւ հայրե-
նասիրական կազմաւորման մէջ իր իւրայատուկ 
դրոշմը ձգած մեր վաստակաւոր ուսուցչուհին իր 
ալեհեր տարիքին հանդէս եկաւ հատորով մը 
«Կեանքին Առաքելութիւնը Ծիածանի Գոյներով»: 
Գրքին բովանդակութիւնը կը կազմեն հեղինակին 
յօդուածները, նշմարներն ու յուզական պահերու 
նկարագրութիւնները տարբեր ժամանակներուն 
տպուած, դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի խմբագ-
րութեամբ, Շիրակ հրատարակչատան կողմէ լոյս 
տեսած, եւ դստեր ու ամուսնին Ժագ եւ Մարալ 
Սէմէրճեաններու մեկենասութեամբ։

Գաղթական կիլիկեցիներու կազմած ընտանիք-
ներու Լիբանանի մէջ ծնած ու հասակ առած առա-
ջին սերունդի ներկայացուցիչներէն է Մաքրուհի 
Թաթուլեան Խաչատուրեանը։ Հաճընցի Գրիգոր եւ 
Զարուհի Թաթուլեաններու բազմանդամ ընտանի-
քին մէջ կեանքին կը բացուէր Մաքրուհին ճաշակե-
լով գաղթականութեան հետեւանք հանդիսացող 
բոլոր դժուարութիւնները ազգային, տնտեսական, 
ընկերային եւ այլ մարզերու մէջ։ Աշակերտելով նո-
րաբաց Սահակեան վարժարանին նախ վրանաքա-
ղաքի եւ ապա Նոր Հաճըն փոխադրուած թիթեղա-
ծածկ կրթական օճախին, ան կ'աւարտէ դպրոցի 
6ամեայ կրթական ծրագիրը 1939 թուին պատուա-
բեր արդիւնքներով։ Ինչպիսի բախտորոշ զուգադի-
պութեամբ նոյն թուականին կը հիմնադրուի Դա-
րուհի Յակոբեան Աղջկանց երկրորդական վարժարանը, 
ուր կը հրաւիրուի Մաքրուհին՝ շարունակելու իր 
ուսումը որպէս ուսումնապէս յառաջադէմ սանուհի, 
ուրկէ շրջանաւարտ կ'ըլլայ 1943 թուին գերազանց 
գնահատականով։ Ան իսկոյն կը լծուի ուսուցչական 
ասպարէզին Նոր Հաճնոյ Սահակ-Մեսրոպեան 
վարժարանէն ներս, ուր կը պաշտօնավարէ մինչեւ 
իր ամուսնութիւնը 1958 թուին 15 տարիներ շա-
րունակաբար։ Ինծի հետ մեծ թիւով աշակերտ 
աշակերտուհիներ Սահակ-Մեսրոպեանի մէջ բախ-
տաւորութիւնը ունեցան զինք ունենալու որպէս 
հայերէն լեզուի, գիտութեան, աշխարհագրութեան 
եւ Հայոց պատմութեան ուսուցչուհի՝ մեծապէս օգ-
տըւելով իր մանկավարժական եւ կրթական հմտու-
թենէն ու բացառիկ հաղորդականութենէն։ Իմ սե-
րունդս ու հետագայ սերունդները միշտ ալ 
երախտապարտ մնացին տիկ. Մաքրուհիի կողմէ 
մեզի փոխանցուած հիմնական գիտելիքներու պա-
շարին որոնք մեր հետագայ ուսումնական կեանքի 
ենթահողը կազմեցին։ Անոր ուսուցչական կեանքի 
երկրորդ հանգրուանը սկիզբ առաւ 1964 թուին, 
երբ ան պաշտօնավարեց Ազգային Ռուբինեան 
վարժարանէն ներս 28 տարիներ որոնց վերջին 
հինգ տարիները՝ որպէս տնօրէնուհի։ Տիկ. Մաք-
րուհի իր յառաջացած տարիքին եւ 1968-1970 
տարիներուն հետեւելով Հայկազեան ուսուցչանոցի 
ծրագրին, տիրացաւ ուսուցչական վկայականին 
«Normal Diploma»՝ քայլ պահելով իր ժամանակակից 
մանկավարժութեան նորութիւններուն հետ եւ զա-
նոնք ի գործ դնելով իր դասաւանդութեանց ըն-
թացքին։ Հատորին մէջ ընդգրկուած ուսուցչական 

իր փորձառութենէն մեկնող եւ մակավարժական 
ճիշդ դիրքորոշումներով յատկանշուող գրութիւն-
ները ունին վաւերականութիւն։ Դպրոցական 
տարիքի փոքրիկներու մտային եւ ընկերային կազ-
մաւորման նկատմամբ իր ըմբռնումը եւ իր մատ-
նանշուած ուսումնական եւ հոգեբանական խնդիր-
ներու ախտաճանաչումն ու լուծման եղանակները 
համոզիչ են եւ օգտակար։ Իր ուսուցչական վաս-
տակի գնահատութիւնը, բացի իր աշակերտներու 
վկայութենէն, հանդիսացաւ նաեւ Սփիւռքի նախա-
րարութեան կողմէ 2017ին իրեն շնորհուած երախ-
տագիտութեան մետալը, որուն ան լիովին արժանի էր։

Տիկ. Մաքրուհին ուսուցչութեան կողքին գաղու-
թահայ ընկերային, հասարակական, գաղափարա-
կան կեանքին մէջ իր դերը ունեցած էր։ Երկարամեայ 
ատենապետուհին եղած է ՀՄՄի Օրիորդաց եւ 
Տիկնանց յանձնախումբերուն, ինչպէս նաեւ նա-
խագահուհին Մարօ Նազարբէկեան Կանանց 
մասնաճիւղին։ Իր գլխաւորութեամբ կազմակերպ-
ւած ձեռնարկներուն ընդմէջէն ան իրազեկ դար-
ձուցած է հայ հասարակական կեանքը կնոջ իրա-
ւունքներուն եւ փոխուող ընկերային դերին, 
սերմանելով հաւատքը իգական սեռին մէջ ինք-
զինքին հանդէպ եւ իր բազմապիսի կարելիութիւն-
ներուն նկատմամբ։ Հայ կնոջ մէջ ազգային 
գիտակցութեան ու հայրենիքի հանդէպ սէրն ու 
հաւատարմութիւնը միշտ շեշտած է ան եւ հատորին 
մէջ լոյս տեսած իր բանախօսութիւններու բովան-
դակութիւնը կը վկայէ այդ կեցուածքը։ 

Իր սերունդի կիներու գործունէութեան մէջ 
հազուագիւտ երեւոյթ էր յօդուածագրութիւնը։ Տիկ. 
Մաքրուհին ուսուցչական ասպարէզէն հանգստեան 
կոչուելէն ետք կը ստորագրէր յօդուածներ, նշմար-
ներ, վերլուծումներ ու տպաւորապաշտ էջեր յատ-
կապէս հայ գրականութենէն կատարած ընթերցա-
նութեանց հիման վրայ։ Հաճոյքով կը կարդացուին 
իր սիրած վէպերուն, պատմուածքներուն կամ թա-
տերգութեանց մասին դատումներն ու մօտեցում-
ները։ Գրականութեան մէջ բարոյական արժէքներ 
փնտռող հայ կինն ու դաստիարակն է անկասկած։ 
Ան ընթերցողը հաղորդակից կը դարձնէ իր սիրած 
հայ բանաստեղծներու, թատերագիրներու եւ վի-
պագիրներու գործերուն, գիրքի էջերուն կը տողան-
ցեն Ռաֆֆին, Շիրվանզադէն, Շահնուրը, Համաս-
տեղը, Չարենցը, Նարդոսը, Մկրտիչ Արմէնը, 
Երուխանը, Զապէլ Եսայեանն ու Սիլվա Կապուտիկ-
եանը։ Ան կը ձաղկէ ընկերային անարդարութիւնը 
Շիրվանզադէի յատկապէս «Նամուս»ին մէջ իսկ 
«Պատուոյ համար»ի վերլուծման առիթով կնոջ 
ազատագրութեան ձգտող նախապաշարումներէ 
զերծ ընկերութիւն մը կը ջատագովէ։ Մկրտիչ 
Արմէնի «Հեղնար Աղբիւր» վիպակի ներկայացման 
մէջ անդրադառնալով սիրոյ թեմային կը դատա-
պարտէ արտամուսնական սէրը, որ առհասարակ 
ողբերգութեամբ վերջ մը կը գտնէ։ Ռաֆֆիի 
«Սամուէլ» վէպը մանրամասնօրէն ներկայացնելէ 
ետք կը կողմնորոշուի Սամուէլի կողքին, որ իր հայ-
րը կը սպաննէ յանուն հայրենասիրութեան։ Չարեն-
ցի կեանքն ու եղերական մահը իր ստեղծագործա-
կան երկունքով մեծ հիացումով կը մեկնաբանէ, 
իսկ Շահան Շահնուրի «Նահանջը Առանց Երգի»ի 
վէպի հերոսուհի Նէնէթի տիպարը կը վերլուծէ 
յատուկ զգացականութեամբ։ Հայ գրականութեան 
մէջ յայտնի գիւղագիր Համաստեղի պատմուածք-
ներուն վրայ կը սեւեռէ իր ուշադրութիւնը ու կը 

Գրախօսական
Կեանքիս Առաքելութիւնը Ծիածանի Գոյներով

Հեղինակ` Մաքրուհի Թաթուլեան Խաչատուրեան

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

մատնանշէ գիւղական բարքերու եւ նախապա-
շարումներու աշխարհը, որ առանց Համաստեղի եւ 
այլ գիւղագիրներու գրչին յաւէտ կորած պիտի 
ըլլային հայ գրականութեան համար։ Հեղինակի 
գրութիւններուն մէջ կարելի է հանդիպիլ նաեւ իր 
սիրած ֆիլմերու ներկայացման ու անկէ քաղուելիք 
դասերուն ինչպէս քազաքներու «Թարաս Պուլպա» 
ֆիլմը եւ նշանաւոր դերասան Եուլ Պրայնըրի 
խաղարկութեամբ։

Մտորումներու եւ խորհրդածութիւններու բաժ-
նով հեղինակը կ'արտայայտէ իր կենսափիլիսո-
փայութիւնը մասնաւորաբար նոր տարուան խո-
կումներուն ընդմէջէն։ Լաւատեսութեամբ լեցուն է 
իր հոգին եւ դրական մօտեցումով կը նայի իր 
շուրջը տեղի ունեցող դէպքերուն, սակայն կ'ընդվզի 
ի տես երեւոյթներու, որոնք ազգավնաս են, ինչպէս 
ատագաղթը Հայաստանէն։ Ան պատասխանատ-
ւութեան կը հրաւիրէ այն պետական այրերն ու 
մարմինները, որոնք պատճառ կը հանդիսանան 
Հայաստանի քաղաքացիներու հայրենալքումին 
ստեղծելով անհադուրժելի ընկերային եւ տնտեսա-
կան պայմաններ։ 

Սէրը Աստուծոյ, եկեղեցւոյ, ծնողքի, զաւկի, 
աշակերտի հանդէպ ու իր բոլոր բարեկամական ու 
ընկերային յարաբերութիւններուն մէջ գերակշիռ է։ 
Սէրը կը հանդիսանայ այն գերբնական ուժը որը 
զինք թեւաւորած է պայքարելու կեանքի բազմազան 
դժուարութիւններուն դէմ յանդիման եւ ամէն գնով 
յաղթահարելու զանոնք։ Նոյն այդ սէրն է որ զինք 
պահած է յունական հիւանդանոցին մէջ իր ամուսնի 
կողքին մօտ երեք ամիսներ։ Պատրիարքական 
ամենադժնդակ օրերուն ան ամէնօրեայ սէր ու 
հոգածութիւն կը ցուցաբերէր իր ամուսնին` Հայկա-
զին նկատմամբ։ Գրքին մէջ հրատարակուած 
օրագրութիւններու փունջը կը վկայեն այդ անբա-
ցատրելի սիրոյն մասին յատկապէս անոր անդա-
մահատութեան ահաւոր երեւոյթին դիմաց։
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Լիբանանահայ Դպրոց
2018-2019ին Ընդառաջ
ՀԲԸՄիութեան Վարժարանները Իրենց Դռները Կը Բանան
Բարեկարգուած Պայմաններով Ու Նորացուած  Ուսուցչակազմով

ՀԲԸՄիութեան 2018-2019 կրթական տարե-
շըրջանի վերամուտը իրաւամբ իւրայատուկ էր, 
մանաւանդ հետեւեալ գործօններու եւ երեւոյթներու 
արձանագրութեամբ.

ա.  Միութեան սեփական վարժարանները (ման-
կապարտէզ, նախակրթարան, միջնակարգ, երկ-
րորդական) միեւնոյն երդիքի ու դպրոցաշէնքի մէջ 
կը գործեն:

բ.  Անթիլիասի նախկին Պ. Գ. Կարմիրեան վար-
ժարանը, վերանորոգուած, բարեկարգուած ու 
բարեզարդուած տեսքով, «ՀԲԸՄիութեան Վարժա-
րաններ» անուամբ մկրտուած, նոր գրասեղաններու, 
արդիական գրատախտակներու, զովացուցիչ մե-
քենաներու (AC) եւ ընդհանրապէս դասարանային 
լաւագոյն յարմարութիւններով օժտուած, աշակեր-
տութեան եւ ուսուցչութեան տրամադրութեան տակ 
դրուած են:

գ.  Ուսուցչական կազմը, միախառնուած ու նորաց-
ւած կարգով, ուսումնական գործունէութեան եւ 
ընդհանրապէս կրթական կեանքին լաւագոյնս 
նուիրուելու ու ծառայելու համար կոչուած է արդիւ-
նաւէտ ու բարեբեր աշխատանքի յաջողութեան:  

դ.  Ծնողներու եւ աշակերտներու գոհունակու-
թիւնը, ի տես կրթական ու դաստիարակչական 
ծրագիրներուն, նոր որակ ու սլացք տալու միութեան 
վարժարաններու վերելքին ու զարգացումին մէջ:

Բնական է, այսպիսի ոգեշունչ ու հոգեպարար 
պայմաններու մէջ, կրթական վերամուտը պիտի 
ըլլար ներշնչող բոլորին համար, բարեյաջող եւ 
օգտաշատ տարեշրջան մը բոլորելու վճռակամու-
թեամբ:

Տնօրէնութիւնը եւ ուսուցչակազմը արդէն նա-
խօրօք ոգեւին լծուած էին դիմաւորելու աշակեր-
տութիւնը՝ յարմարաւէտ պայմաններ ստեղծած 
ըլլալով դասարաններէն ներս եւ ընդհանրապէս 
դպրոցին մէջ, «կազմ ու պատրաստ»ի անմիջական 
մասնակցութեամբ:

Միութեան պատասխանատուները, գիտակից  
յանձնառութեամբ ու պատասխանատուութեամբ, 
ձեռնարկեցին կրթական կեանքին տալու վերա-
նորոգ յղացք, սահուն ընթացք ու փայլուն ապագայ, 
որուն համար չխնայեցին ոչ մէկ ճիգ, ընդհակառակը, 
ամէն տեսակի բարձր պայմաններ ստեղծելով:

Այդ է պատճառը, որ աշակերտութիւնը մեծ 
խանդավառութեամբ եւ ոգեւորութեամբ դիմաւորեց 
կրթական տարեշրջանը, միջավայրին յատուկ պայ-
մաններու մէջ, ուսումնական ծրագիրներու դաս-
տիարակչական ու գիտելիքային բովանդակու-
թեամբ, ուսուցիչներուն հետ կարօտալի ու սիրալիր 
հանդիպումներով, բայց մանաւանդ դասընկեր-դաս-
ընկերուհիներուն հետ վերամիանալու հրճուանքով:

Մատչելի կարելիութիւնները, որոնք ստեղծուած 
էին կրթական տարեշրջանին համար, յուսադրիչ ու 
գօտեպնդիչ էին, որոնք արդէն կ'երեւային թէ՛ 
աշակերտութեան, թէ՛ ուսուցչութեան դէմքին, այն 
հեռանկարով, որ ամէն ոք իր պարտականութեան 
մէջ յաջողութիւն կ'արձանագրէ ու կը բոլորէ բարւօք 
տարեշրջան մը:

Այս վարակիչ մթնոլորտին մէջ, անշուշտ, 
կարեւոր ու նպաստաւոր դեր ունեցած էին ծնող-
ները, որոնց իրեն պարտականութեանց բարձր գի-
տակցութեամբ, զօրավիգ կանգնած էին Միութեան 
պատասխանատուներուն կատարած շինիչ ու 
կառուցողական աշխատանքներուն:

Արդէն մէկութեան ու միութեան գաղափարները, 
որոնք որդեգրուած են այս նոր տարեշրջանը 
դարձնելու մեկնակէտ մը, դէպի նոր յաջողութիւններ 
ու հեռանկարային ծրագիրներու հասնելու համար, 
կը հաստատեն թէ ամէն ինչ ամուր հիմերու վրայ 
դնելու համոզում մը կայ բոլորին մօտ:

Հիմնականը այն է, որ հայ դպրոցը պահելու 
համար իր կիզակէտային թռիչքին վրայ, համախումբ 
աշխատանքները մնալու են առողջ ու բարենպաստ 
դիրքերու վրայ, իսկ ատոնց երաշխաւորները պիտի 
ըլլան տնօրէնութիւն-կրթական մշակներ-ծնողներ-
աշակերտութիւն առանցքը, իր արդիւնաբերու-
թեամբ եւ արտադրողականութեամբ, ուր հայեցի 
կրթութիւնը, ազգային դաստիարակութիւնը, ուսում-
նական գիտութիւնը եւ քաղաքացիական գիտակ-
ցութիւնը պիտի տան իրենց գործնական ու 

քաջալերական հունձքերը:
Միութեան վարժարաններու վերամուտեան զգա-

ցումները այս լաւատեսութիւնը կը յուշեն, մանա-
ւանդ՝ ի տես այն բարձր տրամադրութեանց, որոնք 

պարզուեցան ներկայ հանգրուանին, ինչ որ են-
թադրել կու տայ, որ գործը եւ ընթացքը իրենց 
ուղեգիծով ու շառաւիղով միութենական գնացքը 
կրնան առաջնորդել դէպի լոյսի անսպառ ու 
վստահելի աղբիւրներ:

Բարի վերամուտ եւ բարի երթ, միութեան վար-
ժարաններուն, ուսուցչակազմին եւ աշակերտութեան:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Մարիա Անժելա Թոսունեանի մահուան քառա-
սունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի Կիրակի 14 Հոկտեմբեր 2018-ին, 
Ռմէյլի Սբ.Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ 
Սուրբ Պատարագի:

¶ð²ôàô²Ì úð
Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ¶áÉ¿×Ç

95-³Ù»³ÏÇ ×³½ Ñ³Ù»ñ·
»õ ×³ßÏ»ñáÛÃ

Ø³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐáõñÇ ²µ³ñ¹»³ÝÇ »õ 
Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ

16 »õ 17 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2018
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄ-ի Վարժարաններու Մանկապարտէզի Ուրախ Վերամուտը

Սեպտեմբեր 27-ի առաւօտեան տօնական 
մթնոլորտ կը տիրէր մանկապարտէզէն ներս, երբ 
հնչեց 2018-2019 կրթական տարեշրջանին առաջին 
զանգը՝ աւետելով ՀԲԸՄ-ի վարժարաններուն ման-
կապարտէզի վերամուտը: Խանդավառ երեխաները 
նախ աղօթեցին, ապա մանկապարտիզպանուհի 
օրդ. Սոնիա Տեյիրմենճեան բարի գալուստի խօս-
քերով ողջունեց զիրենք եւ բարի վերամուտ մաղ-
թեց բոլորին:

Աշակերտները իրենց դաստիարակներուն գլխա-
ւորութեամբ ուղղուեցան դէպի իրենց վերանորոգ-
ւած ու գեղեցկօրէն զարդարուած դասարանները,  
ուր հերթաբար ծանօթացան իրենց ուսուցչուհի-
ներուն եւ անոնց դասաւանդած նիւթերուն, իսկ 
մանկապարտէզի խաղավայրին մէջ ուրախ ժա-
մանակ անցուցին ու ժամերը արագ սահեցան:

Օրուան ընթացքին փոքրիկները հիւրասիրուե-
ցան կարկանդակով եւ պտուղի հիւթով, ապա դա-

սարան առ դասարան նկարուեցան իրենց ուսուց-
չուհիներուն հետ:

Մինչ տօնական մթնոլորտը  կը շարունակուէր, 
մանկապարտէզ ժամանեց սիրասուն խամաճիկը, 
որ սրահին խանդավառութիւնը իր գագաթնակէտին 
հասցուց եւ համեղ շաքարներով ու գոյնզգոյն 
փուչիկներով ուրախացուց ներկաները:

Առաջին օրը հեզասահ անցաւ ու կէսօրին ժրա-
ջան մանուկները տուն մեկնեցան բարձր տրամադ-
րութեամբ եւ  վերամուտը խորհրդանշող ձեռային 
աշխատանքներով ու գոյնզգոյն փուչիկներով:

2 Հոկտեմբեր 2018-ին մանկապարտէզի Ծիլ 
դասարանը վերաբացաւ իր դռները եւ իր բարե-
փոխուած ու ճաշակով յարդարուած ջերմ յարկին 
տակ ընդունեց սիրասուն մանուկները:

ՍՈՆԻԱ ՏԵՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ

¾ç 03

Մասնաւոր հոգեկան բաւարարութեամբ կը 
կարդացուին այն մահախօսականները որ տիկին 
Մաքրուհին յանձնած է մամուլին ընտանեկան եւ 
բարեկամական շրջանակներէ յաւէտ բաժնուող 
սիրելիներու եւ գործակիցներու մասին։ Այնպիսի 
ձեւով կը ներկայացնէ ան մահացողի կեանքի 
արժեւորումը, որ զարմանալիօրէն ընթերցողը կը 
սփոփուի ու կը գտնէ իր հոգեկան խաղաղութիւնը։ 
Բաժանման ցաւէն աւելի ան կը շեշտէ մեկնողին 
ձգած աւանդին կարեւորութիւնը ընտանիքին եւ 
ընկերութեան կեանքին մէջ որով ան ընդմիշտ կը 
յիշատակուի։ Հեղինակը յուզումով եւ կարօտով 
ձօնած է իր գիրկը վաղամեռիկ քոյրերուն Թագուհիի 
եւ Մարի յիշատակին։

«Կեանքի Առաքելութիւնը Ծիածանի Գոյներով» 
հատորի հրատարակութեան յղացումը կը պատ-
կանի դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանին որուն 
խմբագրական հետեւողական ջանքերուն շնորհիւ 
ի մի հաւաքուած են հեղինակին մամուլի էջերուն 
մէջ տպագրուած գրութիւններէն ընտրանի մը։ 
Նախաձեռնութիւն մը, որ, բացի հաճելի ընթերցա-
նութիւն շնորհելէ, կը միտի յետեղեռնեան սերունդի 
Լիբանանէն ներս անցուցած գաղթականի դժուար 
առօրեան պատկերացնել ու վաւերական վկայու-
թիւնը ներկայացնել հանրութեան։ Հատորը ան-
կասկած պիտի ծառայէ որպէս աղբիւր հայկական 
գաղութներու կազմաւորման, հոլովոյթին եւ 
նուաճումներուն նուիրուած ուսումնասիրութիւննե-
րուն, որոնց գործընթացը ակներեւ է Հայկազեան 
համալսարանի Սփիւռքի ուսումնասիրութեան 
կեդրոնի իրագործուած եւ իրագործելի ծրագիրներու 
ծիրէն ներս։

Կրթական, ազգային-հասարակական եւ ընկե-
րային լայն վաստակի տէր Մաքրուհի Թաթուլեան 
Խաչատուրեանի իմաստաւորուած կեանքին ու 
մտածողութեան արգասիքը հանդիսացող սոյն 
հատորը իր վարակիչ շունչով, բիւրեղեայ լեզուով եւ 
մատուցումի գրաւչութեամբ երկար պիտի արձա-
գանգէ ընթերցողներու հոգիներուն մէջ։ 

Գրախօսական
Կեանքիս 

Առաքելութիւնը 
Ծիածանի Գոյներով

Հեղինակ` Մաքրուհի 
Թաթուլեան 

Խաչատուրեան
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¾ç 02

Հայոց Մշակոյթի Ամիս` Հոկտեմբեր

Խորհուրդ Թարգմանչաց – Մտորումներ

ծարար փոխյարաբերութիւններ մշակող քաղա-
քական ‘’անձինք նուիրեալք’’:

Հապա ‘’չէզոք’’ը -- պիտի հարց տար մեր 
ժողովուրդի ջախջախիչ մեծամասնութիւնը: Այո, 
արժէ խօսիլ այդ մասին եւս:

Ինչպէս վերեւի յիշուած փոխյարաբերութիւններու 
զուգահեռները, ‘’չէզոք’’ ն ալ կրնայ 

ըլլալ ժխտական եւ կամ դրական: Թարմ է դեռ 
մեր յիշողութեան մէջ լիբանանեան քաղաքացիա-
կան պատերազմի վաղորդայնին հայ քաղաքական 
կուսակցութիւններու կողմէ ընդունուած դրական 
չէզոքութեան քաղաքական դիրքորոշումը, որը 
ցարդ ամենաառողջը ու ամենաողջմիտը եղաւ ու 
մնաց: Լիբանանեան հայրենիքի ու ժողովուրդի 
հանդէպ ստեղծարար փոխյարաբերութիւններու 
պահպանման ու յարատեւման ոգով թելադրուած 
էր ա’յդ, ու ոչ թէ պատեհապաշտութեամբ կամ 
‘‘քաղաքական պոռնկամտութեամբ’’, ինչպէս 
ոմանք ուզեցին բացատրել…

Ժխտական չէզոքը ուրեմն, եսակեդրոն, շահա-
մոլ բայց եւ մանաւանդ անտարբեր անձն է, Տե-
մօքրաթիա  ստեղծած Ռամկապետական Յունաս-
տանի քաղաքակրթութեան որակումով` իտիօթէս ն 
է, ոչ-ընկերայինը, այն անձը որ Փոլիթիք ով` 
քաղաքականութեամբ հետաքրքրուած չէ եւ իր 
‘’ընկերային կենդանի’’ ըլլալը կը ժխտէ, այսինքն` 
‘‘ոչ-անձ’’ է, ‘‘չէ-ոք’’ -- զ  միջանկեալ սաստկացու-
ցիչով`չէզոք: Յունարէնի իտիօս-իտիօթէս ը 
վերածուելով Լատիներէնի իտիօթա, անցնելով 
Ֆրանսերէնին ու հասնելով Անգլերէնին կը մնայ 
նոյնը իտիըթ` ապուշ իմաստով: 

Բայց հայերս կարծես աւելի բարեացակամ եւ 
հաւանաբար ալ աւելի իմաստուն գտնուած ենք 
չէզոք ի նկատմամբ: Եւ շատ ճիշդ է այդ կը կարծեմ, 
որովհետեւ հայ ժողովուրդի առնուազն 95 տոկոսը` 
չէզոքը, պէտք էր այլապէս ոչ-ուշիմ կամ ապուշ 
կոչուէր եւ միայն մնացորդաց նուազագոյն տոկոս 
կուսակցականները` ուշիմ: Դժբախտաբար դեռ եւս 
կան այսպէս մտածողներ որոնց համար քաղա-
քականութիւնը կուսակցականներու մենաշնորհեալ 
գործունէութիւնն է: Արդեօք մեր փոլիթիքոսներէն 
որոնք եւ որքանն են ‘‘ուշիմ’’ , այդ արդէն մեր 
ժողովուրդի, հողի ու հայրենիքի, անցեալի ու 
ներկայի պատմութեան վիճակէն պէտք է դատենք:

Քաղաքագիտութեան հինադիր-փիլիսափանե-
րէն` Արիստոտէլի խորաթափանց եւս բնութագրմամբ 
մը, ընկերային կենդանի` մարդու ‘‘հանճարը 
բնորոշող յատկութիւնը յարաբերակցութիւններու 
արագ ընկալումն է’’ (POETIKA): Եւ ճիշդ այդ 
ընկալումն է , ըստ իս, որ կը զգենու հեռատեսութիւն: 
Ազատագրական պայքարի մեր հանճարեղ մար-
տիկ Անդրանիկն է յորդորողը թէ ‘’ժողովուրդի 
ճակատագրին հետ խաղացող ոեւէ անհատ կամ 
կազմակերպութիւն անպայման պէտք է ունենայ 
հեռատեսութիւն եւ իմաստութիւն’’:

 Ահա թէ ինչու անիմաստ, անհեռատես կուսակ-
ցամոլութիւնը նոյնպէս մահացու վտանգ մը եղած է 
եւ է Հայ ժողովուրդին համար, ինչպէս որ 
եսակեդրոն ու անտարբեր չէզոքը:

 
Մշակոյթն Ու Քաղաքակրթութիւնը
 Բազմիցս արտայայտուած եմ որ Մշակոյթը 

մարդու ազատութեան տենչի արտայայտութիւնն է 
ու յաւիտեան գոյութիւն պիտի ունենայ որքան որ 
մարդը գոյ է: Քաղաքակրթութիւնը այդ ազատու-

թեան տենչը ուռճացնող եւ ազատութիւնը 
իրականացնող ուժն է:

Ձայնային մշակոյթի արգասիքն է Գիրի մշա-
կոյթը: Գիր մշակոյթն էր ծնած Տիր աստուա-
ծը`դիւցազն Հայկի որդին, Արամազդի գրագիրն ու 
սուրհանդակը, արուեստներու եւ գիտութեան աստ-
ւածը, պատգամաբերն ու լրագրողը, այլ խօսքով` 
դիցաբանութեան մշակոյթի գործիչը, խորհուրդ-
միտք ձեւակերպողն ու ազատ-ա-գրողը:

Այո, մենք ունէինք գրոց մշակոյթ որուն ծնունդն 
էր դիցաբանական Տիրը` ստեղծագործ այրը: Եւ 
մենք ունեցանք Հայ Գիրի Տիրայրը`Մեսրոպ Մաշ-
տոցը, որը եղաւ մեր առաջին Անյաղթը—ազա-
տագրող ուսուցիչը Հայոց բազմադարեան Գրոց 
մշակոյթին:

Եւ իմանալով ‘’զբանս հանճարոյ’’ խրատեցինք 
մակագրել խաղաղութեան պատգամաբեր Սուրբ 
Փրկիչի մօր հայանունը, եւ Աստուածածին ը անուա-
նեցինք նաեւ Տիրամայր, այսինքն եւ բազմի-
մաստնօրէն նաեւ՝ Գրոց/Գիրերու Աստծոյ մայր:

Հայոց Այբուբենը հայոց միտք-ձայնի գեղեցկա-
գոյն միասնութեան ազատագրուած ձեւն է, Ազատն 
Ձեւը հայ հանճարի պատկերքին: Եւ արդէն հայ 
ժողովուրդի իմաստութիւնն է անուանած ‘Սուրբ’ իր 
Ազատն Ձեւի գիւտարար` Մեսրոպ Մաշտոցը:

Պատմական ճշմարտութիւն մըն է որ ժողո-
վուրդն է մշակոյթի ամենամեծ ստեղծագործողը: 
Իսկ ժողովուրդի արդար ու ազատ կեանքի վառ 
ապագայ ստեղծելու հազարամեայ պայքարի 
արգասիքն է նաեւ այն, որ ազատագրող ուսուցիչն 
է քաղաքակրթութիւն ստեղծողը:

Եւ հայն ունեցաւ Տիրայր Մաշտոցի ուսանող-
մեկնիչներ`ստեղծագործ մեկնաբանները համաշ-
խարհային մշակոյթի գանձերուն: ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 
ԽՈՐՀՈՒՐԴ  ն էր այդ` Հայ Գիրի Քացաքակրթու-
թեան իր առաջին ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ ով:

Ճիշտ է ընկալած եւ գիտակցած հայը, որ մեր 
հայ-լեզուի հին ու նոր մշակները` վարդապետն ու 
փիլիսոփան, գիտնականն ու բանաստեղծը, արհես-
տաւորն ու արուեստագէտը, ծնողն ու զաւակը եղած 
են ու պիտի ըլլան Հայոց Խորհուրդի Թարգմա-
նիչները յանձինս Հայ Ազատն Ձեւին` Այբուբենին: 

 Հայ ժողովուրդի մշակոյթին հետ շաղախուած 
մեր Եռամեծար Վարդապետն ալ, ունենալով ու 

«Մայքլ» փոթորիկը ԱՄՆ-ի Ֆլորիտայի նահան-
գին մէջ լուրջ վնաս հասցուցած է ռազմաօդային 
ուժերու Թինտալ ռազմակայանին: Այդ մասին, 
ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, ըսուած է 
զօրամասի յայտարարութեան մէջ:

«Մայքլ»-ը Հոկտեմբեր 11-ի առաւօտեան թուլցած 
է մինչեւ արեւադարձային փոթորիկը: Տարերային 
աղէտի հետեւանքով զոհուած է առնուազն վեց 
մարդ, իսկ փոթորիկէն վնասը կը գնահատուի 
միլիառաւոր տոլարներ: Ինչպէս կը նշուի  տարերքը 
վնասած է կայանի տարածքին գետնուող բոլոր 
շինութիւնները: «Ինքնաթիռներու սպասարկման 
գօտին ամայացուած է: Բոլոր շինութիւնները լրջօրէն 
վնասուած են: Շէնքերէն շատերը անպիտան 
դարձած են: Փոթորիկը լիովին աւերած է Թինտալ 
նաւահանգիստը»,- կը նշուի յայտարարութեան 

լաւագոյնս գործադրելով մեր ‘‘իբրեւ արծիւ սաւառ-
նող’’ ազատութեան հերոս Անդրանիկի յորդորած 
հեռատեսութիւնն ու իմաստութիւնը, ազատագրող 
ղօղանջներ սերմանեց Հայ երաժշտութեանը: Մենք 
Հայերս ձայնանին մշակոյթ ունէինք:Կոմիտա-
սով`Հայ Երգի Մեսրոպ Մաշտոցով ունեցանք եւ 
ունինք ձայնային քաղաքակրթութիւն:

Եւ հայն ունի երիցս ծաղկեցուած` ազատագրող 
դարաւոր քաղաքակրթութիւն:

Այդ քաղաքակրթութեան կաթնաղբիւրով սերմ-
նացած, դիւցազուն Վարդանանց ալ գերազանցելով, 
Սարդարապատի ‘‘լինել թէ չլինել’’ու ճակատամար-
տին ԼԻՆԵԼ որոշեցինք ու վերապրեցանք:

Մեր ծաղկեցուած քաղաքակրթութեամբ ազա-
տագրեցինք նաեւ Արարատեան Դաշտի Նշխարհը 
որպէս Երիցս վերածնած Հայոց Տուն—Տիրամայր 
Հանրապետութիւն: Այդ Նշխարհով հաղորդուելով, 
լիցքաւորուեցանք խորին խորհուրդի ուժականու-
թեամբ, ազատագրելով նաեւ Հայոց Արցախեան 
Դաշտի ‘Նշխարհն ալ: Անքաղաքակիրթ` մշակոյթի 
թշնամի ձեռքեր, չար աշխարհի մեղսակցութեամբ 
խլած են մեր ձեռքերէն մեր Տիրաշխարհը` Հայ 
ժողովուրդի հազարամեայ բնօրրանը: Իսկ Արա-
րատեան ու Արցախեան Դաշտերու Հայոց Տուները 
կը մնան, այլեւ պէտք է մնան Հայոց զարթնած, 
ազատագրող քաղաքակրթութեան Մասեացավեհ 
զոյգ գագաթները: Հեռու այդ Հայոց Տուներէն ու 
Տիրաշխարհի Արարատափայլ յուշէն հայը կրնայ 
ունենալ եւ ունի բազմերանգ հայ մշակոյթ, բայց 
երբեք հայ քաղաքակրթութիւն:

Լիցքաւորուինք Հայոց Մասեացավեհ Տիրամօր 
ազատագրող ուժականութեամբ, մեր հազարամեայ 
Տիրաշխարհը ազատագրելու մեր արդար պայ-
քարին հաղորդուելով: Եւ մինչ Տիրաշխարհի 
ազատագրումը, երնէկ երբեք չի դադրինք գեղ-
գեղելու Հայուն խաղաղութեան երգ երգոցը`

Երկներ Երկին, երկներ երկիր Հայաստանի
Թող ընդմիշտ փափախի խորոված սիրտը մեր 

Տիրաշխարհի:
Դէ ելէք Հայկազունք սիրտ սիրտի տուէք
Մենք որ ջանք անենք, իրար քոմակ անենք, 

շէնացնենք
Թէ ծովն էլ տեղիցը վեր կենայ, մեզ տակովը չի 

անիլ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

«Մայքլ» Փոթորիկը Ֆլորիտայի Մէջ Աւերած Է Ամերիկեան 
Օդուժի Կայանը, Երկրին Մէջ Զոհերու Թիւը Հասած Է Վեցի

մէջ, որ ռազմական կայանի ներկայացուցիչները 
հրապարակած են Facebookի մէջ:

Ներկայիս կայանը փակուած ու հսանքազրկուած 
է, հիմնական հաղորդակցութիւնները չեն աշխա-
տիր: AccuWeather խորհրդատուական ընկերու-
թեան կանխատեսումներու համաձայն՝ փոթորիկը 
տուժած շրջաններու մէջ կրնայ շուրջ 30 միլիառ 
տոլար գումարի տնտեսական վնաս պատճառել, 
հաղորդած է «ՌԻԱ Նովոսթի»ն:



¾ç 07Þ³µ³Ã / 13.10.2018 

Þ³µ³Ãûñ»³Û Ä³Ù³Ýó

³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë

Ê³ãµ³é êáõïáùáõ

ä³Ñáõ³Í ´³éÁ
ՈՒՏԵՍՏԵՂԷՆ

Աղ
Աղցան
Անօթութիւն
Կասկարայ
Կարկանդակ
Մեղր
Նեկտար
Ուլականջ
Բանջարեղէն
Կերցնել
Չոր
Եղինձ
Կրակ
Սառնադարան
Հաց
Հաւ
Լեղի
Սառնարան

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

Խածատել
Հիւթ
Սեր
Ձիթաղեղ
Տաք
Խմել
Խմելիք
Ձիթապտուղ
Ցորեն
Քաղց
Խոհակեր
Ճաշարան
Քաղցած
Խոհանոց
Ճաշկերոյթ
Օշարակ
Ծնեբեկ
Ճարպ 

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ 

ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý

1-Սախալին- չա, 2-Ունենալ- բարի, 3-Զօրա-
նալ- աղ, 4-Աթ(ոմ)- տապանակ, 5-Կեցո- 
Զենոբ, 6-Նալան- Տենի, 7-Սանուհիներ, 8-Օլէ- 
ահ- լեզու, 9-Գալ- սան, 10-Նուիրում- ռա, 
11-Փէքին- ծիրան:

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó

1-Սուզակ- սօսափ, 2-Անօթենալ- է, 3-Խեր 
ցանէինք, 4-Անատոլու- ուի, 5-Լանա- ահագին, 
6-Հկ՝ Պալի- նիհար, 7-Լազ- լուծ, 8-Նետել- մի, 
9-Չա- աներես, 10-Արակոն- Զառա, 11-Փիղ- 
բի- Ունան:
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¾ç 01 ¾ç 01

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ Հայրենի Èáõñ»ñ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ֆրանքոֆոնի Գագաթնաժողովի Ծիրէն Ներս Հայաստանի 
Վարչապետը Շարք Մը Հանդիպումներ Ունեցած Է

Պըրրի Պատրաստ Է Կրճատելու Պաշտօնական Այցը Զուի-
ցերիա, Եթէ Յառաջընթաց Գրանցուի Կառավարութեան Կազ-
մաւորման Մէջ

 Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի Ուրբաթ մեկնեցաւ Զուիցերիա՝ 
մասնակցելու միջխորհրդարանական միութեան ամէնամեայ ժողովին որպէս 
հանգուցալուծում Լիբանանի նոր կառավարութեան կազմաւորման մէջ առկայ 
փակուղիին:

Պըրրիի մօտ զանազան աղբիւրներ «The Daily Star»-ին հաղորդեցին, որ 
խորհրդարանի նախագահը պատրաստ է կրճատելու պաշտօնական այցը 
Զուիցերիա, եթէ յառաջընթաց գրանցուի կառավարութեան կազմաւորման մէջ:  

Աուն Կ'ըսէ, Որ Հարիրի Կրնայ Որեւէ Ատեն Տեսակցութիւն 
Ունենալ Իրեն Հետ Կառավարութեան Կազմաւորման Փա-
կուղիին Շուրջ

Նախագահ Միշէլ Աուն Ուրբաթ յստակօրէն ընդգծեց, որ վարչապետի 
ժամանակաւոր պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի կրնայ որեւէ ատեն 
տեսակցութիւն ունենալ իրեն հետ Պաապտայի նախագահական պալատին 
մէջ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ առկայ փակուղիի 
հանգուցալուծման հաւանական ուղիներուն շուրջ: Այս մասին կը հաղորդեն 
նախագահական գրասենեակէն:

Յիշեցնենք, որ Աուն կը գտնուէր Հայաստան՝ մասնակցելու Ֆրանքոֆոնի 
միջազգային կազմակերպութեան 17րդ գագաթնաժողովին: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Զուիցերիոյ նախագահ Ալան Պերսէի հետ 
քննարկած է երկկողմ փոխգործակցութեան ուղղուած տարբեր հարցեր: 
Մասնաւորապէս, զրուցակիցները կարեւորած են տնտեսական երկկողմ 
կապերու խորացումն ու ընդլայնումը, այդ կարգին` ներդրումային համատեղ 
ծրագիրներու իրականացումը:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ Էսթոնիայի նախագահ Քերսթի 
Քալիւլայտը քննարկած են երկու երկիրներու միջեւ յարաբերութիւններու 
խորացման հեռանկարները: Հայաստանի վարչապետը, մասնաւորապէս, 
հետաքրքրական համարած է տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու 
ոլորտին մէջ գործակցութեան զարգացումը եւ փորձի փոխանակումը:

Քերսթի Քալիւլայտը նշած է, որ Էսթոնիան կը կարեւորէ Հայաստանի հետ 
փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող ուղղութիւններով, այդ կարգին` 
ՏՏ ոլորտին մէջ համագործակցութեան ընդլայնումը եւ պատրաստ է 
աշխուժօրէն աշխատելու այդ ուղղութեամբ:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Քուեպեքի ընտրուած վարչապետ Ֆրանսուա 
Լեկոյի հետ հանդիպումին քննարկած է տնտեսական փոխգործակցութեան 
խորացման վերաբերող հարցեր: Կառավարութեան ղեկավարը, անդրա-
դառնալով մեր երկրին մէջ գործարարութեամբ զբաղելու պայմաններուն, 
նշած է, որ Հայաստանի մէջ առեւտրական միջավայրը երթալով կը 
բարեփոխուի` դառնալով աւելի բարենպաստ ներդրումներու համար, քան 
առաջ, եւ հայկական կողմը հետաքրքրուած է օտարերկրեայ ներդրումներու 
ներգրաւմամբ: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Վիեթնամի փոխվարչապետ, արտաքին 
գործոց նախարար Ֆան Պին Մինի հետ քննարկած է հայ-վիեթնամական 
յարաբերութիւններու զարգացման վերաբերող շարք մը հարցեր: Կողմերը 
անհրաժեշտ համարած են տնտեսութեան ոլորտին մէջ փոխգործակցութեան 
նոր թափ հաղորդելը եւ համոզում յայտնած, որ առկայ է մեծ ներուժ:


