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Երէկ պաշտպանութեան բարձրագոյն խորհուրդը նախագահ Միշէլ Աունի 
առաջարկով քննարկեց ձմրան իրերայաջորդ տօնական օրերուն ապահովու-
թեան մակարդակի բարձրացման հետ կապուած ծրագիրը:

Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ հանդիպումը տեղի ունեցաւ 
նախագահ Միշէլ Աունի գլխաւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի, նախարարներու, անվտանգութեան պաշտօ-
նատարներու եւ դատական գործիչներու: Արտաքին գործոց նախարարի 
պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ չկրցաւ մասնակցիլ հանդիպումին՝ արտեր-
կիր գտնուելուն պատճառով:    

Լիբանանի Մէջ Ռուսիոյ Դեսպանը Կոչ Կ'ընէ Կառավարութեան 
Սրընթաց Կազմաւորման

Լիբանանի մէջ Ռուսիոյ Դաշնութեան դեսպան Ալեքսանտր Զասիփքին 
տրուզ նախկին երեսփոխանի հետ հանդիպումին կոչ ըրաւ կառավարութեան 
սրընթաց կազմաւորման: Այս մասին Չորեքշաբթի հաղորդեց ազգային 
լրատուական գործակալութիւնը:

Նախկին երեսփոխան Ֆայսալ Տաուտի հետ հանդիպումէն ետք Զասիփքի 
ըսաւ. «Մինչ Ռուսիոյ Դաշնութիւնը ներգրաւուած պիտի չըլլայ կառավարութեան 
կազմաւորման գործընթացին մէջ, մենք միշտ կը յորդորենք Լիբանանի 
ժողովուրդին, յատկապէս պաշտօնատարներուն՝ պահպանելու երկրի ներքին 
կայունութիւնը»:  

Առաջնորդական Պատգամ
«Հայաստան» Համահայկական 

Հիմնադրամի 
2018ի Դրամահաւաքին Առթիւ 

Սիրելի՛ հայորդիներ ի Լիբանան,

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր 
մարմինը այս տարի եւս կը հրաւիրէ լիբանանահայութիւնը իր մասնակ-
ցութիւնը բերելու մեր հայրենիքին` Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման 
կենսական բնագաւառին։

Հայրենիքը կը շինուի հայուն միտքով եւ բազուկով ու կը պահպանուի 
հայուն ուժով եւ արիւնով։ Աշխարհասփիւռ հայութիւնը իր հայրենանուէր 
անքակտելի պատկանելիութիւնը կ'արտայայտէ աշխատանքով եւ ի պա-
հանջել հարկին` նահատակութեամբ։ Մեր պատմութիւնը լեցուն է հայ-
րենիքի կերտման եւ պաշտպանութեան բազմաթիւ ներշնչիչ դրուագներով, 
ուր մանաւանդ ընդգծուած է մեր ժողովուրդին հաւաքական ներկայութիւնը։ 
Այսօր եւս նո՛յն մարտահրաւէրին դիմաց կը գտնուինք եւ նոյն նախան-
ձախնդրութեամբ մեր ԱՅՈ՛-ն կ'ըսենք՝ մեր որդիական նիւթա-բարոյական 
զօրակցութիւնը արտայայտելով Հայաստանի եւ Արցախի հանդէպ։ 

Իւրաքանչիւր հայորդի, անձնազոհութեան սկզբունքէն մղուած, պար-
տաւոր է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի «Բերքառատ Ար-
ցախ» ծրագիրը սեփականացնելու, եւ, լիբանանահայութեան պարագային, 
ասոր կցելու «Փոխենք ներկան` կերտելու ապագան» կարգախօսը` 
Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամեակի յամեցող սպիները դարմանելու 
համար մեր հայրենակիցներուն նորակառոյց բնակարաններ նուիրելու 
կոչին վեհանձնօրէն ընդառաջելով, նոյնիսկ երբ մեր ընկերակա-
տնտեսական վիճակը այնքան ալ փայլուն չէ։ 

Լիբանանահայութիւնը յաւելեալ դրդապատճառ մը եւս ունի «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր մարմինի 
առաջադրած Գիւմրիի շրջանին մէջ չորս ընտանիք նոր բնակարաններով 
օժտելուն մասնակցելու, որովհետեւ մեզ կանխող անմիջական սերունդը 
եւս, մօտաւոր անցեալին, որպէս Հայկական ցեղասպանութենէն վերապ-
րող, խեղճ պայմաններ դիմագրաւելով թիթեղաշէն խրճիթներու մէջ 
ապրեցաւ եւ իր ճակտի քրտինքով քարաշէն եկեղեցի, դպրոց, ակումբ ու 
տուն կառուցեց եւ մեզի կտակեց։ 

Ականջալուր մեր մեծ ծնողներուն մշտահունչ ձայնին, եկէ՛ք հայուն 
վայել յանձնառութեամբ ընդառաջենք հայրենիքի յարաճուն շինութեան եւ 
առաւել ծաղկման` մեր երազած հայրենիքը ունենալու հեռանկարին 
հաւատարմութեամբ։  

Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց
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Ռաֆայէլ Գէորգ 
Արամեան 

Ռաֆայէլ Գէորգ Արամեան (29 Նոյեմբեր 1921, 
Վաղարշապատ – 7 Օգոստոս 1978, Երեւան), հայ 
արձակագիր, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ գրողներու 
միութեան անդամ 1950էն։ Արձակագիր Ուալթեր 
Արամեանի եղբայրն է։

Ծնած է Վաղարշապատ (այժմ՝ Էջմիածին) 
քաղաքը։ 1937-1941 թուականներուն սորված է 
Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրա-
կան բաժինը։ 1941-1943 թուականներուն ծառա-
յած է խորհրդային բանակի մէջ։ Զօրացրուելէ 
ետք աշխատած է «Սովետական Հայաստան» 
օրաթերթին, «Սովետական գրականութիւն եւ 
արուեստ» ամսագրին, Արտասահմանեան երկիր-
ներու հետ բարեկամութեան եւ մշակութային 
կապի հայկական ընկերութեան մէջ։

Իր գործերէն թարգմանուած եւ առանձին 
գիրքերով լոյս տեսած են ռուսերէն, ուքրաներէն 
եւ ռումիներէն:

Արմէն Սարգսեան Գերմանական Առաջատար Շարք Մը Ընկերութիւններու Ներկայացուցած Է Հայաստանի 
Ներդրումային Գրաւչութիւնը

Պաշտօնական այցով Գերմանիոյ Դաշնային 
Հանրապետութիւն գտնուող Հայաստանի Հանրա-
պետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Նոյեմ-
բեր 28ին աշխատանքային նախաճաշ ունեցած է 
գերմանական շարք մը առաջատար ընկերութիւն-
ներու ղեկավարներուն հետ, որոնք գործունէութիւն 
կը ծաւալեն Հայաստանի մէջ կամ հետաքրքրուած 
են Հայաստանի հետ գործակցութեամբ: Ինչպէս կը 
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխա-
տակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ հանդիպումը 
կազմակերպուած է Գերմանիոյ մէջ ՀՀ դեսպա-
նութեան, «OWC» հրատարակչութեան, Գերմանիոյ 
տնտեսութեան Արեւելեան յանձնաժողովի ու «Արե-
ւելեան Եւրոպա. մանր ու միջին տնտեսվարողներու 
միութեան» կողմէ։

Հանդիպումին մասնաւորապէս մասնակցած են 
«Ցեփելին», «Սիմենս», ՍԱՊ, «Նոքիա», «Շնայտեր 
կրուբ», «Էյրպաս կրուբ» եւ այլ ընկերութիւններու 
ղեկավարներ:

Նշելով, որ Հայաստանի տնտեսութեան տարբեր 
ոլորտներու մէջ յաջողութեամբ գործունէութիւն կը 
ծաւալեն գերմանական դրամագլուխի մասնակցու-
թեամբ շարք մը ընկերութիւններ՝ նախագահ 
Սարգսեան միեւնոյն ժամանակ համոզում յայտնած 
է, որ այդ ոլորտները ընդլայնելու եւ գործակցութիւնը 
խորացնելու տակաւին մեծ ներուժ կայ:

Նշելով, որ 21րդ դարը արագ փոփոխութիւններու 
ժամանակաշրջան է՝ Հանրապետութեան նախա-
գահը ըսած է, թէ Հայաստանը ճիշդ երկիր է, որ 
ճիշդ ժամանակին կը գտնուի ճիշդ տեղը։ «Ճիշդ 

ժամանակն է, քանի որ մենք ապրում ենք 21րդ 
դարասկզբին: Սա մի ժամանակաշրջան է, երբ 
ամէն բան շատ արագ է փոխուում: Գաղտնիք չէ, որ 
վերջերս աւարտել եմ իմ գիրքը, որը կոչուում է 
«Կլոպալ ռիսկերի քուանտային վարքագիծը»: 
Քուանտային ասելով նկատի չունեմ, որ կարելի է 
կիրառել քուանտային մեխանիկայի կանոնները: 
Քուանտայինը ենթադրում է, որ այդ վարքագիծն 
այլեւս դասականը չէ: 21րդ դարում փոփոխու-
թիւնները դինամիկ են, սրընթաց եւ դրամատիկ: 
Միջոցները, որոնցով հնարաւոր է կառավարել եւ 
նկարագրել ռիսկերը 21րդ դարում, եւս դասականը 
չեն եւ չեն լինելու: Այս տեսանկիւնից Հայաստանի 
համար ճիշդ ժամանակն է»,- ըսած է նախագահ 
Սարգսեան՝ նշելով, որ մարդկութիւնը կ'ապրի 
սրընթաց փոփոխութիւններու ժամանակաշրջան:

Հանրապետութեան նախագահը ըսած է, որ 
Հայաստանը հազարաւոր տարիներ եղած է քա-
ղաքակրթութիւններու խաչմերուկին: «Այդ խաչմե-
րուկն այսօր կարող է դառնալ կամուրջ, քանի որ 
այսօր Հայաստանը միակ երկիրն է, որը ԵԱՏՄ 
անդամ է, ինչը ենթադրում է, որ երկիրը ոչ թէ 3 մլն, 
այլ աւելի քան 200 միլիոնանոց շուկայ ունի, որը 
ներառում է Կենտրոնական Ասիան, Ռուսաստանը: 
Բացի այդ, Հայաստանը ստորագրել է խորը եւ 
համապարփակ համաձայնագիր Եւրամիութեան 
հետ, եւ մենք ցանկանում ենք խորացնել յարաբե-
րութիւնները այդ կառոյցի հետ: Այսինքն, Հայաս-
տանը միակ երկիրն է, որը խորը յարաբերութիւններ 
ունի թէ՛ Արեւելքի, թէ՛ Արեւմուտքի հետ: Մեր երկիրը 
ճիշդ տեղում է»,- ընդգծած է Արմէն Սարգսեան:

Հանրապետութեան նախագահը գործարարնե-
րուն ներկայացուցած է Հայաստանի տնտեսութեան 
գերակայ ուղղութիւնները, ներդրումային գրաւչու-
թիւնը եւ գործարար միջավայրը, Հայաստանի մէջ 
առեւտրական ծաւալելու մրցակցային առաւելու-
թիւնները։ «Հայաստանը հետաքրքիր տեղ է ներդ-
րում անելու համար: Երկիրը տարբեր ոլորտներում 
մեծ ներուժ ունի՝ սկսած գիւղատնտեսութիւնից 
մինչեւ թեթեւ արդիւնաբերութիւն, բանկային ոլորտ 
եւ տեղեկատուական տեխնոլոգիաներ»,- ըսած է 
նախագահ Սարգսեան:

Հայաստանի մէջ գործունէութիւն ծաւալող ըն-
կերութիւններու ղեկավարները խօսած են իրենց 
ընթացիկ ծրագիրներու, անոնց ընդլայնման հնա-
րաւորութիւններուն մասին։

Հանդիպումին մասնակից միւս գործարարներուն 
նախագահ Սարգսեան առաջարկած է այցելել Հա-
յաստան` ուսումնասիրելու եւ քննարկելու փոխշա-
հաւէտ գործակցութեան հեռանկարային ուղղու-
թիւնները:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան տիկնոջ՝ Նունէ Սարգսեանի 
հետ Նոյեմբեր 27ի երեկոյեան այցելած է գերմա-
նական Կարմիր խաչի կազմակերպութեան Պեռ-
լինի կեդրոնակայան։

ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութեան տեղեկութիւն-
ներով՝ գերմանական Կարմիր խաչը, որ մարդա-
սիրական աջակցութիւն կը տրամադրէ ողջ աշխարհին՝ 
բնական աղէտներէ եւ զինուած հակամարտութիւն-
ներէ տուժած գօտիներուն, Հայաստանի մէջ գոր-
ծունէութիւն սկսած է ծաւալել 1988 թուականի 
Սպիտակի երկրաշարժէն անմիջապէս ետք: Կազ-
մակերպութիւնը աշխուժօրէն մասնակցած է ինչ-
պէս փրկարարական աշխատանքներուն, այնպէս 
ալ ծաւալուն եւ բազմաբնոյթ աջակցութիւն ցուցա-
բերած է երկրաշարժէն տուժած բնակչութեան՝ 

Այստեղ Եմ Հայ Ժողովուրդի Անունով Երախտագիտութեան Խօսք Ըսելու. Նախագահ Սարգսեանը 
Այցելած Է Գերմանական Կարմիր Խաչ

գործակցելով հայկական Կարմիր խաչի ընկերու-
թեան հետ:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան հանդիպում ունե-
ցած է գերմանական Կարմիր խաչի նախագահ 
Կերտա Հասսելֆելտթի հետ, շնորհակալութիւն 
յայտնած հայ ժողովուրդին համար այդ ծանր 
փուլին օգնութեան բարեկամական ձեռք մեկնելու 
համար։

Կազմակերպութեան աշխատակիցներու հետ 
հանդիպումին, Հանրապետութեան նախագահը, 
խօսելով 30 տարի առաջ տեղի ունեցած աղէտալի 
երկրաշարժի ծանր հետեւանքներուն, մարդկային 
կորուստներուն, անօթեւան մնացած մեծաթիւ 
բնակչութեան մասին, նշած է: «Այս բոլորը շատ 
տխուր է եւ ողբերգական։ Բայց այս 30 տարուայ 
մէջ կայ նաեւ շատ մարդկային, ջերմ պատմութիւն։ 
Պատմութիւն մարդկային սիրոյ, հոգատարութեան, 

ուշադրութեան եւ անտարբերութեան բացակա-
յութեան մասին։ Մենք՝ թէ՛ Հայաստանում, թէ՛ ողջ 
աշխարհում ապրող հայերս, երբեք չենք մոռանայ 
այն ջերմութիւնը, ուշադրութիւնը եւ մարդկային 
վերաբերմունքը, որ մեր բարեկամները ողջ աշ-
խարհից ու նաեւ այս հրաշալի երկրից ցուցաբերեցին 
Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ուզում 
եմ վստահ լինէք, որ իւրաքանչիւր հայի սրտում այդ 
խորին շնորհակալութիւնն ու յարգանքը կայ։ 
Սրանք պարզապէս գեղեցիկ բառեր չեն. վերջերս 
Կիւմրիում էի, եւ այդ շնորհակալութիւնը նկատեցի 
ոչ միայն աւագ սերնդի մէջ, այլեւ նրանց, ովքեր 
երիտասարդ են, ովքեր չեն տեսել երկրաշարժն 
իրենց աչքերով, բայց պատմութիւնն իրենց մէջ է եւ 
իրենց մէջ կրում են նաեւ այն շնորհակալութիւնը, 
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«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Լիբանանի Գործադիր Մարմինի Անդամ
Պրն. Գրիգոր Թերզեանի Հետ

«Փոխե՛նք Ներկան՝ Կերտելու Ապագան»

Այսօր՝ 29 Նոյեմբեր 2019ին Լիբանանի մէջ կը 
մեկնարկէ ամէնամեայ թելեթոն-դրամահաւաքը՝ 
նուիրուած «Հայաստան» համահայկական հիմ-
նադրամին: 

Այս առիթով մեր խմբագրատան մէջ ընդունե-
ցինք «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 
Լիբանանի գործադիր մարմինի անդամ պրն. 
Գրիգոր Թերզեանը, որ, ինչպէս միշտ, չի զլանար 
այցելել մեզի՝ լուսաբանելու տուեալ տարուան 
ծրագիրները:

Ինչ կը վերաբերի «Հայաստան» համահայկա-
կան հիմնադրամի շուրջ վերջին ամիսներուն 
ստեղծուած հարցականներուն,  պրն. Թերզեանէն 
իմացանք, որ անցնող ամիսներուն հիմնադրամի 
համաշխարհային կառոյցի հաշուարկները, հաշ-
ւապահական միջազգային ընկերութիւններու կողմէ 
ենթարկուած են մանրակրկիտ քննութիւններու 
(audit)՝ ստուգելու որեւէ հաւանական չարաշահում։ 
Պրն. Թերզեանի հաստատումով՝ մասնագիտական 
եւ քննչական տարբեր խմբակներու ստուգումներուն 
շնորհիւ փաստուած է, որ հիմնադրամը զերծ է 
ամէն տեսակի չարաշահումներէ, եւ անոր հաշիւ-
ները ամբողջական եւ բացարձակ թափանցիկու-
թեամբ ներկայացուած են հանրութեան։ 

Մեր կողմէ աւելցնենք, որ այս իրողութիւնը 
հաստատած են  նաեւ Հայաստանի վարչապետի 
պաշտօնակատարն ու նախագահը, որոնք անցնող 
շաբաթներուն իրենց զանազան ելոյթներու 
ընթացքին, կոչ ուղղեցին փակելու անվստահութեան 
էջը՝ նոր շունչ հաղորդելով համահայկական հիմ-
նադրամին, որպէսզի անիկա անխափան շարու-
նակէ իր առաքելութիւնը։

Ըստ Պրն. Թերզեանին՝ այս տարուան համա-
հայկական դրամահաւաքը կ’ընթանայ անցեալ 
տարի որդեգրուած «Բերքառատ Արցախ» ծրագրին 
որպէս ամբողջացում, որուն ընդմէջէն կը շարու-
նակուին արթեզեան ջրհորներու հորատման եւ 
ոռոգման նոր ցանցի կառուցման աշխատանքները, 
ինչպէս նաեւ արեւային ուժանիւթով բանող հա-
մակարգի տեղադրման աշխատանքները: 

Պրն. Թերզեան տեղեկացուց, որ «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործա-
դիր մարմինը այս տարի, «Բերքառատ Արցախ» 
ծրագիրին զուգահեռ, յարմար նկատեց իր նպաստը 
ունենալ հիմնադրամի ընթացիկ գլխաւոր ծրագիր-
ներէն մէկուն՝ Կիւմրիի մէջ անօթեւան ընտանիք-
ներու բնակարաններու ապահովման ծրագիրին՝ 
տրուած ըլլալով, որ 2018ն կը զուգադիպի Սպի-

տակի երկրաշարժի 30ամեակին եւ մարմինի այս 
տարուան դրամահաւաք- ռատիոթոնը կը կազմա-
կերպուի այդ յիշատակի նշումէն շաբաթ մը առաջ՝ 
այսօր առաւօտեան ժամը 10:00էն սկսեալ: Ուրա-
խութեամբ իմացանք, որ այս առիթով եւ խորհրդա-
նըշական կերպով իր անդամակցած մարմինը 
որոշած է Կիւմրիի մէջ 4 ընտանիքներ օժտել նոր 
բնակարաններով։

Յիշեցնենք, որ «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր մարմինի 
հրապարակած հաղորդագրութիւնը նաեւ նշած էր, 
որ բացի Արցախի մէջ իրականցուելիք ծրագիր-

ներէն, այս տարուան թելեթոն-դրամահաւաքի 
հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացուի Հայաստանի 
համայնքային ենթակառոյցներու նորոգութեան, 
ինչ որ պիտի նպաստէ  նոր աշխատատեղերու 
ստեղծման։

Վստահ ենք, որ ինչպէս ամէն տարի, այս 
անգամ ալ լիբանանահայութիւնը իր լուման պիտի 
չխնայէ նոր կեանք պարգեւելու մեր հայրենի եղ-
բայրակիցներուն եւ իրար ձեռք  տալով պիտի սա-
տարէ ՓՈԽԵ՛ՆՔ ՆԵՐԿԱՆ՝ ԿԵՐՏԵԼՈՒ ԱՊԱԳԱՆ 
հրամայականին:

«Խմբ.»
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանը Լիբանանի Անկախութեան Տօնը Նշեց Բազմատեսակ Ձեռնարկներով

Լիբանանի Անկախութեան 75ամեակի Նշումը Մխիթարեան Վարժարանին Մէջ

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-
ժարանի աշակերտութիւնը, մանկամսուրէն մինչեւ 
բարձր կարգեր, իւրաքանչիւր բաժնի համապա-
տասխան աշխատանքներով եւ ձեռնարկներով 
նշեց Լիբանանի անկախութեան տօնը:

Մանկամսուրի եւ մանկապարտէզի փոքրիկները 
կատարեցին տօնին համապատասխան ձեռային 
աշխատանքներ, տողանցեցին լիբանանեան երգե-
րու կշռոյթներով, ներկայացուցին բանակին նուիր-
ւած թատերական փոքր պատկերներ:

Կեդրոնական տօնակատարութիւնը տեղի ունե-
ցաւ ՀԿՄ Յովհաննէս Պօղոսեան թատերասրահին 
մէջ: Բացման խօսքը արտասանեց Թիֆանի Իիտ, 
ելոյթ ունեցաւ վարժարանի «Ծիծեռնակ» երգչա-
խումբը, աշակերտները կատարեցին լիբանանեան 
ազգագրական պարեր, ներկայացուցին խմբային 

22 Նոյեմբեր 2018ին Լիբանան տօնեց իր 
անկախութեան 75րդ տարեդարձը: Մխիթարեան 
վարժարանի աշակերտները այս առիթը նշեցին 
ամբողջ օրուան ընթացքին: Առաւօտ կանուխ 
անոնք այցելեցին լիբանանեան բանակի 11րդ գուն-
դի զօրանոցը, ուր ներկայ եղան բանակայիններու 
մարտական ներկայացումին, ինչպէս նաեւ իրենք 
ալ, իրենց կարգին, անոնց հրամցուցին Լիբանանն 
ու անոր ծառայող զինուորը գովերգող բանաստեղ-

երգեր եւ ասմունք: Յատկանշական էր մանաւանդ 
անկախութեան պատմութեան նուիրուած թատե-
րական ներկայացումը, ուր շեշտը դրուած էր 
ազգերու ինքնորոշման եւ սեփական պետութիւն 
ունենալու գաղափարին վրայ:

Այս տարի նորութիւն էր անկախութեան տօնին 
նուիրուած «Գիտելիքներու Մարաթոն»ը, որուն ըն-
թացքին նախակրթարանի աշակերտները մրցե-
ցան Լիբանանի պատմութեան մասին իրենց 
գիտելիքներով:

Միւս կողմէ, տօնին ընդառաջ, Մեսրոպեանի 
բարձր կարգի աշակերտները առանձին երկու 
օրերու ընթացքին այցելութիւններ տուին Լիբանա-
նի բանակի օդուժի եւ յատուկ ուժերու Մաղաուիր 
կեդրոնները, ուր դիմաւորուեցան պատասխանատու 
սպաներու եւ հրամանատարութեան կողմէ: Աշա-
կերտները ծանօթացան բանակային ծառայութեան 
պայմաններուն եւ դիտեցին զինուորական վար-
ժանքներ: Յատուկ ուժերու կեդրոնին մէջ մարզիչ 
սպաներու հսկողութեամբ աշակերտներուն առիթ 
տրուեցաւ կատարելու փորձ-վարժանքներ` բարձ-

րութիւն մագլցիլ եւ պարանով բարձրութենէ իջնել: 
Այցին առիթով, Մեսրոպեանի աշակերտները գնա-
հատանքի նշաններ յանձնեցին հրամանատարա-
կան կազմերուն՝ շնորհակալութիւն յայտնելով բոլոր 
ծառայողներուն` հայրենիքի պաշտպանութեան 
գործին իրենց նուիրումին եւ դժուարին առաքելու-
թեան համար:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն 

Վարժարանի

ծութիւններ ու երգեր: Այս ուրախ առիթով, 
Մխիթարեանի տնօրէնուհի տիկ. Ռիթա Պոյաճեան 
զօրանոցի հրամանատարին յանձնեց Լիբանանի 
անկախութեան տօնը շնորհաւորող յուշանուէր մը: 

Ապա վերադառնալէ ետք, աշակերտները Լիբա-
նանի անկախութեան 75ամեակը յաւերժացուցին 
դպրոցէն ներս մայրիի ծառի տնկումով, որ խոր-
հըրդանիշն է մայրիներու երկիր Լիբանանին: 

Իսկ օրուան աւարտին անոնք հանդէս եկան 
աշակերտական հանդիսութեամբ մը, որ սկիզբ 
առաւ լիբանանեան եւ հայաստանեան քայլերգերու 
ունկնդրութեամբ: Ապա բացման խօսքը արտասա-
նեց արաբերէնի ուսուցիչ պարոն Ռոյ Ասսաատ, որ 
ըսաւ. «Հայրենիքը հող չէ, ուր մենք կ'ապրինք, այլ 
այնպիսի էութիւն մը, որ կ'ապրի մեր մէջ: Եւ 
չսխալեցաւ ան, երբ ըսաւ, որ Լիբանանը հայրենիքէ 
մը աւելի է միասնութեան ուղերձ է բազմակար-

ծութեան մէջ, յոյսի ուղերձ է թշուառութեան մէջ, եւ 
խաղաղութեան ուղերձ է դաժան աշխարհին մէջ»: 
Ան իր խօսքը աւարտեց՝ ըսելով, որ Լիբանանը մեր 
բոլորին է իր ծովով ու ցամաքով՝ մաղթելով, որ այս 
անկախութիւնը հանգստութեան կեդրոն եւ նաւա-
հանգիստ ըլլայ բոլոր լիբանանցիներուն համար եւ 
անոնք մնան միշտ միաւորուած:

Այնուհետեւ հերթաբար բեմ բարձրացան ման-
կապարտէզէն մինչեւ 8րդ կարգի բոլոր աշակերտ-
ները, որոնք ասմունքներով, երգերով, թատերական 
պատկերներով ու պարով արտայայտեցին իրենց 
սէրն ու յարգանքը լիբանանեան հայրենիքին, անոր 
բանակին, հողին ու դրօշին հանդէպ: 

Հանդիսութեան աւարտին խօսք առաւ տնօրէ-
նուհի տիկ. Ռիթա Պոյաճեանը, որ աշակերտներու 
ուշադրութեան յանձնեց, թէ օրուան ընթացքին 
զօրանոց կատարած իրենց այցելութեամբ, ծառա-
տընկումով եւ այս կոկիկ հանդիսութեամբ փառա-
ւորեցին անկախութիւնը, որ հեշտութեամբ տրուող 
բան մը չէ, այլ պահանջած է բազում զոհողութիւններ, 
եւ լիբանանցիները կրցած են անոր տիրանալ 
շնորհիւ իրենց հայրենիքին հաւատացող նուիրեալ 
անձերու: Լիբանանին ուղղուած լաւագոյն մաղթանք-
ներով տօնակատարութիւնը հասաւ իր աւարտին:

ԼՐԱՏՈՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ   



¾ç 05ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 29.11.2018 

Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄ-ՀԵԸի «Արին» Պարախումբը Գերազանցեց  Ակնկալութիւնները.
Անմոռանալի Պարի Հայաբոյր Երեկոներ

Լիբանանահայ մշակութասէր հասարակութիւնը 
Ուրբաթ, 23  եւ Շաբաթ,  24  Նոյեմբեր 2018ին հրճը-
ւանքի եւ  հպարտութեան  երկու օրեր ապրեցաւ Էմիլ 
Լահուտի անուան  Համագումարներու պալատին մէջ՝ 
ըմբոշխնելով ՀԲԸՄ-ՀԵԸի «Արին» պարախումբի  
յաղթական ելոյթները:

ՀԵԸի «Արին« պարախումբին ելոյթը կը կրէր «Բո-
լոր Անոնց...» խորագիրը, երախայրիք մը՝ պարա-
խումբին վերելքին սատարող անհատներուն, անդամ-
անդամուհիներուն, միութենականներուն, հայ պարարուեստի 
հեղինակութիւնը եւ կոչումը բարձր պահող  բոլոր 
երախտաւորներուն: 

«Բոլոր Անոնց...»ը  միաժամանակ  ՀԵԸի մեծ ըն-
տանիքին երախտիքն էր պարախումբի  գեղարուես-
տական ղեկավար, պարուսոյց Գայիանէ Մածունեա-
նին, որ «Բոլոր  Անոնց...»ներուն  նման, տասնամեակ 
մը ամբողջ իր կարելին տուաւ՝ յանուն մեր պարա-
խումբին վերելքին: 

 Երկու յաջորդական օրերու ընթացքին ՀԵԸի 
«Արին» պարախումբը իր նոր յայտագիրով  ունեցաւ 
երեք ելոյթ (ցերեկային  եւ երկու երեկոյեան): 

Աշակերտական ցերեկային ելոյթին ներկայ 
գտնուեցան լիբանանահայ տասներկու վարժարան-
ներու աւելի քան հազար աշակերտ-աշակերտուհիներ:  

 Ուրբաթ եւ  Շաբաթ  օրերու  զոյգ  ելոյթներուն  
ներկայ գտնուեցան  ՀԲԸՄի  Լիբանանի շրջանակային 
յանձնաժողովի, ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան  
ատենապետ եւ անդամներ, հոգեւոր, պետական, քա-
ղաքական, հասարակական կառոյցներու  ներկայա-
ցուցիչներ, հիւրեր, ծնողներ  եւ միութենականներ:

Շաբաթ,  24  Նոյեմբեր  2018ի երեկոյեան տեղի 
ունեցաւ պարախումբին «կալա» ելոյթը:  Յանուն 
պարախումբի  վարչութեան՝  տիկին Անի Պապահեք-
եան  բարի  գալուստ   մաղթեց  ներկաներուն՝ դիտել 
տալով, որ  «Արին» պարախումբը,  շնորհիւ   պարու-
սոյցներու եւ  պատասխանատուներու հետեւողական  
ջանքերուն,  իր առաքելութեան  ճանապարհին վրայ   
նուաճած է զանազան բարձունքներ:  Այս առիթով ան 
շնորհակալութիւն  յայտնեց  ՀԲԸՄի Լիբանանի շրջա-
նակային յանձնաժողովի  ատենապետ տիար  Ժերար  
Թիւֆենքճեանին  եւ  բոլոր անոնց, որոնք գործան-
ական եւ  բարոյական աջակցութեամբ  իրենց նպաս-
տը կը  բերեն  «Արին» պարախումբի  վերելքին: 

Տիկին Արազ  Ալոզեան (արաբերէն լեզուով)  բարի  
գալուստ մաղթեց ներկաներուն: Ան  շեշտեց, որ ՀԵԸի 
«Արին» պարախումբը հաւատարիմ կը մնայ իր 

արմատներուն՝ ընդգծելով, որ հետեւողական եւ հա-
ւաքական աշխատանքն է պարախումբին յաջողու-
թեան գաղտնիքը:  Արազ  Ալոզեան յատուկ շնորհակա-
լութիւն յայտնեց  Միութեան եւ պարախումբին ծրա-
գիրները  սատարող բոլոր անհատներուն, յատկապէս 
տիար  Երջօ Սամուէլեանին:

Բեմ հրաւիրուեցաւ «Արին» պարախումբը՝ ներ-
կայացնելու  նոր պարերու  փունջ  մը: Յայտագիրը  
բաժնուած  էր  երկու  մասերու:  Պարախումբը առա-
ջին մասին մէջ  կատարեց տասնմէկ պար: Իւրաքան-
չիւր պար կը ներկայացնէր «Բոլոր Անոնց...» խորա-
գիրէն խորհուրդ  մը՝    «Բոլոր Անոնց... որոնք  դէպի 
լոյս կ'երթան,  «... որոնք  թռչիլ  գիտեն»,  «... որոնք  
թաքուն երեխաներ են», «...որոնց ծռութեամբ աշխարհը 
կը շտկուի», «.. որոնք երբեւէ սիրեցի», «...որոնք 
կեանքը գունաւոր կը տեսնեն», «...որոնց անմեղու-
թիւնը լոյս կը ներշնչէ», «... որոնց  համար  երազը  
գործ է», «... որոնց կեանքին ականատեսը   եղայ», «... 
որոնք  համտեսեցին այս  ծառին պտուղները»,«... 
որոնց  կիրքը այս աշխարհին  համար շատ մեծ է»:

  Յայտագիրի երկրորդ   մասը  նոյնպէս կ'ընդգրկէր  
տասնմէկ պար՝  «Բոլոր Անոնց... որոնք  իրենց սրտին 
մէջ  հայրենիք ունին», «...որոնց գոյութիւնը  ծանր  չի 
կշռեր», «... որոնք  մայրական   քնքշանքով սնեցին»,  
«... որոնք կարելի չէ կաղապարել», «... որոնց   հետ  քէֆ  
ըրինք», «... որոնք  չհաւատացին»,  «... որոնք  հաստա-
տուն  քայլերով առաջնորդեցին», «... որոնք Հայաս-
տան կը բուրեն», «... որոնք այլեւս  չկան», «... որոնք 
երբեք  քիչով  չեն բաւարարուիր»:

Տարազներու գեղեցկութիւնը, պարողներուն կեդ-
րոնացումը,  տղոց՝ մարտական, աղջկանց հեզաճկուն 
նազ պարերը, քնքուշ   շարժումներն ու քնարական 
կեցուածքը կը ցոլացնէին  պարուսոյցին  եւ  պարա-
խումբի վարչութեան անդամուհիներուն բծախնդրու-
թիւնը:

Ճաշակով  ընտրուած  երաժշտութիւնը,  յարափո-
փոխ  լուսաւորումը, գունագեղ   պաստառներով  եւ 
տեսարաններով համեմուած բեմին կեդրոնը յայտնը-
ւող խորհրդապատկերները արուեստի  երանգ   մը 
կ'աւելցնէին զանազան տեսակի պարերով   հարուստ  
գեղարուեստան երեկոյին: Համաչափ  կշռոյթներով 
յաջող կատարողականութիւնը կը  բարձրացնէր   
հանդիսականներուն  տրամադրութիւնները:

Պարողները արժանացան  բուռն  ծափահարութեան 
եւ  հանդիսականներու   բացագանչութիւններուն: 

Համերգի աւարտին, պարախումբի անդամ-անդա-
մուհիները բեմը գրաւեցին  ելոյթին ընթացքին  ներ-
կայացուած  տարբեր պարերու  տարազներով: 

Տօնական, խանդավառ մթնոլորտի մէջ   ելոյթը 
հասաւ իր աւարտին, ուր ՀԵԸի կեդրոնական վարչու-
թեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան, բեմ բարձրա-
նալով,  յանուն Հայ երիտասարդաց ընկերակցութեան 
շնորհաւորեց պարախումբի  անդամ-անդամուհիները  
եւ  գնահատեց ամիսներու վրայ երկարող, նուիրա-
գործութեամբ կատարուած հաւաքական  աշխատան-
քը, որ  նոր  ձեռքբերում  մը դարձաւ  ՀԵԸի մեծ ըն-
տանիքին: 

Ան շնորհակալութիւն  յայտնեց  ելոյթներուն  յաջո-
ղութեան սատարող անհատներուն, կառոյցներուն եւ 
կազմակերպութիւններուն, ի մասնաւորի պարուսոյց 
եւ գեղարուեստական ղեկավար Գայիանէ Մածուն-
եանին, որ տասը  տարի շարունակ յարատեւ նուիրու-
մով եւ բազում  զոհողութիւններով  ծառայեց   պարա-
խումբի  վերելքին՝ անոր տալով նոր որակ  եւ   հմայք:    

Ապա ան բեմ հրաւիրեց պարախումբի  վարչութիւնը  
եւ  ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան,  ՀԵԸի «Արին» 
պարախումբի  վարչութեան,  համայն  ՀԵԸականներու 
անունով երախտագիտական  յուշանուէր մը յանձնեց 
Գայիանէ Մածունեանին, առ ի  գնահատանք անոր 
տասնամեայ  ծառայութիւններուն:  

Երեկոն աւարտեցաւ ներկաներուն խանդավառ  
ծափահարութիւններով:

Անմոռանալի  պարի հայաբոյր երեկոյ մը:
ՀԵԸի  ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ  ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԱՆ  

ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Æ å³ïÇõ ÇÙ ³°Û¹ »ñ¹áõÙÇë, ³Ûëûñ í³ÃëáõÝ 
ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó, »ñµ ÏÁ ·ñ»Ù ³Ûë ïáÕ»ñë, 
ÐØÀØÇÝ ÏÁ å³ñïÇÙ ³éáÕçáõÃÇõÝë, ù³ÝÇ áñ 
»ñ¹áõÙÇë »õ ËûëùÇë ï¿ñÁ »Õ³Íª §³éáÕç ÙÇïù 
³éáÕç Ù³ñÙÝáÛ Ù¿ç¦, ²ëïáõÍáÛ û·ÝáõÃ»³Ùµ 
ïáÏ³ó³Í »Ù, ³Ù¿Ý³¹Åáõ³ñ »õ ³Ñé»ÉÇ 
å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõ ¹ÇÙ³¹ñ»Éáí...£

ØÇ°ßï »ñ³Ëï³å³ñï »Ù ÐØÀØÇÝ:
²Ñ³¯ 1920 Ø³ÛÇë 28ÇÝ ë»ÙÇÝ »Ýù Ñ³ë³Í, 

³Ù¿Ý ÏáÕÙª Ñ³Û ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ý»ñë »éáõ½»é, 
÷³é³õáñ Ï»ñåáí ïûÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³-
ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ï³ñ»¹³ñÓÁ, áñ äáÉëáÛ 
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç »½³ÏÇ° åÇïÇ ÙÝ³Û Çñ 
÷³ÛÉáí »õ Çñ ³½¹»óÇÏ »õ Ûáõ½Ç°ã í»ÑáõÃ»³ÙµÁ, 
ÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý£ Ø³Ý³õ³Ý¹ áñ ÃÇõñù Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý Íñ³·ñáí, µ³ó³Û³Ûï Ññ³Ù³Ýáí 
»õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ, ÃÇõ°ñù ·³½³Ý ç³ñ¹³-
ñ³ñÝ»ñáõ íáÑÙ³ÏÝ»ñ¿Ý Ï³½Ùáõ³Í »õ ³ßË³ñ-
ÑÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý³Ë³¹¿åÁ ãáõÝ»óáÕ 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý, ç³ñ¹ÇÝ, ³ùëáñÇÝ, µÝ³-
çըÝçáõÙÇÝ ¹ÇÙ³ó ³Ûëûñ Ç°ñ ÇëÏ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ 
Ù¿ç, Çñ»Ýó ³ãùÇÝ ³é³ç ÙÝ³óáñ¹³óÁª Ù»ñÏ, 
³ÝûÃÇ, ÏÙ³Ëù³ó³Í,... Ù³Ñ³å³ñïÝ»ñÁ ³Ûë-
ûñ áïùÇ Ï³Ý·Ý³Í, ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ ëï³ó³Í, 
»ñ¿Ïáõ³Ý Ù»é»ÉÁ Û³ñáõÃÇõÝ ¿ ³é³Í ·»ñ»½-
Ù³Ý¿Ý...: ºõñáå³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ýó ·ñ³õÙ³Ý 
ï³Ï ·ïÝáõáÕ ÃÇõ°ñù Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ Çñ Ë³-
Ù³×ÇÏ Ã³·³õáñáí »õ µ»ñ³ÝÝ»ñÁ ë³ÝÓáõ³Í 
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ùµ »õ ½ÇÝáõáñÝ»ñáí, ³Ï³Ý³-
ï»ë åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ç°ñ Ûûßáï³Í ¹Ç³ÏÝ»ñáõÝ 
Û³ñáõÃ»³ÝÁ Ç Éáõñ ³ßË³ñÑÇª Ã¿ Ù³ñ¹ áñù³°Ý 
³É ·³½³Ý ÁÉÉ³Û »õ ½ûñ³õáñ... ²ëïáõÍáÛ Ï³Ù-
ùÇÝ ¹ÇÙ³ó ãÇ ÏñÝ³ñ Í³é³Ý³É£ Ì³é»ñÁ »õ 
³Ýï³éÝ»ñÁ ÏÁ ï³å³ÉÇÝ, µ³Ûó áÕáñÙ»ÉÇ 
ÁÝÓÇõÕÝ»ñÁ ¹³ñÓ»³É ÏÁ ÍÉÇÝ »õ ÏÁ Ù»ÍÝ³Ý...: 
Æñ»°Ýó ÇëÏ ³ãù»ñáõÝ ³é³ç ³ñï³Ï³ñ· ßáõùáí 
åÇïÇ Ï³ï³ñáõ¿ñ ³Û¹ ïûÝ³ËÙµáõÙÁ, ³ÝÏ³-
ËáõÃ»³Ý ³Ý·ÇÝ ï³ñ»¹³ñÓÁ, áñáõÝ ³ñÅ¿ùÁ 
Ñ³½³ñ ³Ý·³Ù Ñ³½³ñ åÇïÇ å³ÝÍ³ñ Û³°ãë 
ûï³ñ³ó..., Ù³Ý³õ³Ý¹ª ÃÇõ°ñù Õ»Ï³í³ñ ï³ñ-
ñÇÝ, áñ ³Ýßáõßï Ñ»ßï ³ãùáí åÇïÇ ã¹Çï¿ñ 
³°Ûë Û³ñáõÃÇõ¯ÝÁ Ù»é»³É Ñ³ÛáõÝ... áñáõÝ Ã³Õ-
Ù³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ß³ïáÝó »ñ·³Í ¿ñ »õ 
·»ñ»½Ù³ÝÝ ³É Í³ÍÏ³Í...£ ´³Ûóª Ý³Ë³-
ËըÝ³ÙáõÃÇõÝÁ áõñÇ°ß Ï»ñå ¿ñ ïÝûñÇÝ³Í, »õ 
³°Û¹ å¿ïù ¿ñ Ï³ï³ñáõ¿ñ, óáÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³°ÛÁ ç³ñ¹»É, µ³Ûó Ï³ñ»ÉÇ ã¿° 
½ÇÝù Ç ëå³é µÝ³çÝç»É áõ ·áÛáõÃ»Ý¿ ½ñÏ»É£

Ø³ÛÇë 28Ý ¿: ä³ïñ³ëï ¿ Ù»ñ ³ÙµáÕç 
ãáñëÑ³ñÇõñÛÇëáõÝ Ñá·ÇÝáó Ï³ñ·³å³Ñ »õ 
³ßËáõ¯Å ëÏ³áõï³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ, áñáõÝ Û³ÝÓ-
Ýըõ³Í ¿ åáõñ³ÏÇÝ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÝ áõ å³ßïå³-
ÝáõÃÇõÝÁ£ ²Ù¿Ý ÏáÕÙ ¹ñûß³½³ñ¹³ñáõ³Í ¿ »õ 
Éáõë³õáñáõ³Í »É»Ïïñ³Ï³Ý ·áõÝ³õáñ É³Ùµ»-
ñáí, ³ñï³Ï³ñ· ßáÕ ÙÁ ï³Éáí ûñáõ³Ý ³ñï³-
Ï³ñ· µ³ó³éÇÏ Ñ³Ý¹Çë³õáñáõÃ»³Ý£ ²Ù¿Ý 
Í³é, ³Ù¿Ý ³Ýóù, ³Ù¿Ý Ãáõ°÷ ³é³Ýó µ³ó³éáõ-
Ã»³Ý ½³ñ¹³ñáõ³Í ¿ ·áÛÝ½·áÛÝ, Ñ³Û-ÛáÛÝ, Ñ³Û-
ýñ³Ýë³Ï³Ý, Ñ³Û-³Ý·ÉÇ³Ï³Ý, Ñ³Û-³Ù»ñÇÏ-
»³Ý, Ñ³Û-Çï³É³Ï³Ý, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Ï³Ý Ù»Í 
å»ïáõÃ»³Ýó ¹ñûßÝ»ñáíÁ, áõñª Ñ³°Û »é³·áÛÝÁ 
µ³ó³éÇÏ ³ñÅ¿ù ÙÁ »õ Ç°ñ í»ÑáõÃ»³¯Ùµ Ï'³-
éÇÝùÝ¿ Ù»ñ µáÉáñÇë Ñá·ÇÝ»ñÁ, Ï'ÇßË¿° µáÉáñ 
¹ñûßÝ»ñáõÝ »õ ÏÁ å³ñï³¹ñ¿ µáÉáñÇ¯Ý... áñ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Û³ñ·³Ýùáí ËáÝ³ñÑÇÝ Çñ ³é³ç£
ä³ÑÁ Ûáõ½Çã ¿ »õ ß³¯ï ËáñÑñ¹³õá¯ñ... Ù³ñ-

¹ÇÏ Ï³ñÍ»ë ÏñûÝ³Ï³Ý »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ ÏÁ 
Ùûï»Ý³Ý áÕçáõÝ»Éáõ Ýáñ ÍÝ³Í µáÕµáç Ù³Ýáõ-
ÏÁ, áñáõÝ ÍÝÝ¹»³Ý Ñ³Ù³ñ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï 
ï³é³å³Í »õ ëå³ë³Í ¿ÇÝ...£ Æ ï»°ë ³Û¹ 
Ññ³ß³÷³é Û³ñáõÃ»³Ý, Ù»Í ÍÝÝ¹»³Ý, Ù¿Ï¹Ç 
ÃáÕ³Í ³Ù¿Ý ï»ë³Ï Ñ³ßÇõÝ»ñ, ù¿Ý áõ áË»ñ..., 
Ï³Ù ·³Õ³÷³ñÇ Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ, »Ï³Í 
»Ý ÍÝñ³¹ñ»É »õ Çñ»Ýó ¹¿Ùù»ñÁ ÑáÕÇÝ ùë»Éáí, 
áõñ³ËáõÃ»³Ý ³ñóáõÝùÝ»ñÝ ³ãù»ñÝÇÝ ÷³é³-
õáñ»É ³Û¹ ÉáÛëÇ »õ ÛáÛëÇ å³ÑÁ...: ÄáÕáíáõñ¹Áª 
Ñ³°Û, ÛáÛÝ Ã¿ ûï³ñ, Ù»ÕáõÝ»ñáõ »ñ³ÙÝ»ñáí ÏÁ 
É»óÝ¿ ³Û¹ ÑëÏ³Û, ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ åáõñ³ÏÁ, áõñ 
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ Ñ³°Û å³ïáõÇñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ »õ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ µáÉá¯ñ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ãáñë Ù»Í³·áÛÝ 
Ýáõ³·³ËáõÙµ»ñÁ, áñáÝù äáÉëáÛ ÷³éùÁ ÏÁ 
Ï³½Ù¿ÇÝ, ÙÇ³ÓáõÉáõ³Í Ù¿°Ï Õ»Ï³í³ñÇ Ññ³-
Ù³ÝÇÝ ï³Ï (Üáñ ²Û·ª 120 Ñá·Ç, Ø³ëÇëª 100 
Ñá·Ç, øÝ³ñª 120 Ñá·Ç, è³ýýÇ Ú³é³ç¹ÇÙ³-
Ï³Ýª 100 Ñá·Ç, ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ 440 Ñá·Ç) µ»ÙÇÝ 
íñ³Û ï»Õ ÏÁ ·ñ³õ»Ý, ·³É³ñ³÷áÕ»ñÁ Çñ»Ýó 
áëÏ»÷³ÛÉ »õ ßáÕßáÕáõÝ µ»ñ³ÝÝ»ñÁ ¹¿åÇ 
»ñÏÇÝù áõÕÕ³Í, Çñ»Ýó µ³Ùµ áñáïáí »õ Ù³-
Ý³ÏóáõÃ»³Ùµ µ³½Ù³ÃÇõ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáõÝ, 
ÏÁ ÑÝã»óÝ»Ý §Ø»°ñ Ð³Ûñ»ÝÇù, ³½³ï ³ÝÏ³Ë, 
Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ áïÝ³ÏáË¦ µ³ñ»÷áËáõ³Í »ñ-
·Á, ³å³ª §Ú³é³¯ç, Ü³Ñ³ï³Ï ò»ÕÇë ²ÝÙ³Ñ-
Ý»ñ¦ »ñ·Á: Æ ï»ë ³Ûë ³ñï³Ï³°ñ· »õ Ûáõ½Ç¯ã 
ï»ë³ñ³ÝÇÝ ß³ï»¯ñ áõñ³ËáõÃ»³Ý ³ñóáõÝù-
Ý»ñ ÏÁ Ã³÷»¯Ý, áõñÇßÝ»ñ Ï'áÕç³·áõñáõÇÝ 
Ù¿Ï½Ù¿Ïáõ Ñ»ï, ß³ï»ñ ËûÉûñ¿Ý ÏÁ å³ñ»Ý...£ 
Ø³ñ¹ÇÏ ßáõ³ñ³Í »õ ¹ÇõÃáõ³Í »Ý£ ä³ÑÁ 
³ñï³Ï³¯ñ· í»ÑáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇ »õ Ï'³½¹¿ 
µáÉáñÇÝ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ³É. ÛáÛÝ»°ñÝ ³É, Ñ³Ûáó 
Ñ»ï ÙÇ³ó³Í ÏÁ ëÏëÇÝ åáé³Éª §¼ÇÃÃû¯ ½ÇÃÃû¯ 
²ñÙ»ÝÇÏáë,... ½ÇÃÃû ½ÇÃÃû ²Ý¹ñáÝÇÏáë, 
½ÇÃÃû ½ÇÃÃû ì»ÝÇ½»Éáë...¦: Ø³ñ¹ÇÏ Ñ³Ù³¯ÛÝ, 
ï³ñáõ³Í »Ý ï³ñµ»ñ ³ßË³ñÑ ÙÁ...£ Øáéó³Í 
»ñ¿Ïáõ³Ý ³Ñé»ÉÇ¯ ç³ñ¹»ñÝ áõ ë³ñë³÷Ý»ñÁ..., 
Çñ»Ýó Ñá·ÇÝ»ñ¿Ý ¹áõ°ñë ÏÁ åáéÃÏ³Ý áõñ³-
ËáõÃ»³Ý ÑëÏ³¯Û ·»ï»ñ, áñáÝù Ñ»ï½Ñ»ï¿ 
³É»ÏáÍ áíÏÇ³ÝÝ»ñáõ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ, áÕáÕ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³¯ÛÝ ³ßË³ñÑÁ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ »õ 
³õ»ï»Éáõ Ñ³°Û ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ »õ 
í»Ñ³å³ÝÍ ÷³¯éùÁ: ²Û¹ ÷³éùÁ ï³Ï³õÇÝ 
ÝßáÛÉ ÙÁÝ ¿ñ, µ³Ûó ³Û¹ ÝßáÛÉÝ ÇëÏ ÏÁ µ³õ¿ñ 
Éáõë³õáñ»Éáõ, ÃáõÝ¹ Ñ³Ý»Éáõ ¹³ñ»ñ¿ Çí»ñ ³Û¹ 
ÝßáÛÉ ÉáÛëÇÝ Ï³ñûï »õ ëå³ëáÕ Ñá·ÇÝ»ñÁ...£

Ð»ï½Ñ»ï¿, ³½·³ÛÇÝ µáÉá¯ñ »ñ·»ñÁ Ï'»ñ-
·ըõÇÝ áõ ÏÁ Ýáõ³·áõÇÝ... ³ÝáÝó Ï³ñ·ÇÝª Ù»¯Í 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ³½·³ÛÇÝ Ù³ñß»ñÁ 
»õë ÏÁ Ýáõ³·áõÇÝ: ²ñï³Ï³ñ· áõñ³ËáõÃÇõÝ, 
³Ù¿Ý ÏáÕÙ Ëñ³Ë×³Ýù, Ï»ñáõËáõÙ, »ñ·»ñ, 
å³ñ»ñ, Ñáõññ³Ý»ñ, ½ÇÃÃûÝ»ñ, íÇõ³Ý»ñ »õ 
Ï»óó¿°Ý»ñ, ËÇÝ¹, »ñ·, ó³ïÏñïáõÏ... »ñ³½³-
ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ³ßË³ñÑ ÙÁ µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ£ 
Î'áõñ³Ë³Ý³Ý Ïáõñó³Í, ³õ»ÉÇ ×Ç°ßïÁª ßÉ³ó³Í 
³Û¹ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÉáÛëÇÝ, ßáÕ»ñáõÝ ½ûñ³õáñ 
×³×³ÝãÝ»ñáõÝ ï³Ï áÕáÕáõ³Í: ...Ø»°ñ µ³Ý³-
ÏÁ áïùÇ ¿, Ï³½Ù áõ å³ïñ³°ëï, ÑëÏ³Û »é³-
·áÛÝÇ ÙÁ Û³é³ç³å³ÑáõÃ»³Ùµ, áñ Çñ å³Ý-
Í³ÉÇ ï»ëùáíÁ ÏÁ ëïÇå¿ µáÉá¯ñÁª ³ç áõ Ó³Ë 
ËéÝáõ³Í Ñ³Ý¹Çë³ï»ë ÅáÕáíñáõñ¹Á, Û³ñ-
·³Ýùáí ½³ÛÝ å³ïáõ»Éáõ »õ ËáÝ³ñÑ»Éáõ Çñ 

í»Ñ³å³ÝÍ ï»ëùÇÝ ³é³ç£
440 Ñá·ÇÝáó ÙÇ³ó»³°É Ýáõ³·³ËáõÙµÁ, 

áñáõÝ ÝÙ³ÝÁ äáÉÇëÁ Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³ó-
ùÇÝ »ñµ»°ù ï»ë³Í ÁÉÉ³Û, Û³é³ç³å³Ñ ù³ÛÉÁ 
Ï'³éÝ¿, Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ ËñáËï Ññ³Ù³-
ÝÇÝ íñ³Ûª §²é³°ç¦, Ù»ñ µ³Ý³ÏÁ ÏÁ ÃÝ¹³óÝ¿ 
Çñ áïù»ñáõÝ ¹á÷ÇõÝÝ»ñÁ, »ñÏñÇ ³ñ·³Ý¹Á 
å³ïé»Éáõ ³ëïÇ×³Ý áõÅ·ÇÝ: ²Û¹ áïù»ñáõ 
Ñ³Ù³ã³°÷ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ Í³Ýñ ½³ñÏÇÝ 
ï³Ï ÏÁ Ë³Ûï³°Û »ñÏÇñÁ, ÇÝù ³É Ù³ëÝ³Ïó»Éáí 
Ù»ñ ·ÇÝáí áõñ³ËáõÃ»³Ý, ÇëÏ »ñµ Ýáõ³·³-
ËáõÙµÁ ÏÁ ÑÝã»óÝ¿ §Ú³é³°ç, Ü³Ñ³ï³Ï ò»-
ÕÇë ²ÝÙ³ÑÝ»ñ¦Á Ù»Ýù »õë ÏÁ Ó³ÛÝ³ÏóÇÝù Ù»ñ 
Ó³ÛÝ»ñáí: Â³÷ûñÁ ÏÁ ß³ñÅÇ Û³é³¯ç ÝáÛÝ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ: Ð³ñÇõñ Ñ³½³ñÝ»ñáõ Ñ³ëÝáÕ 
ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»½Ç° ÏÁ Ñ»ï»õÇ...: Ð»ï½Ñ»ï¿ 
³õ»ÉÝ³Éáí »õ áõé×³Ý³Éáí »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Íáíáõ 
³ÉÇùÝ»ñ Ï³½Ù»Éáí ÏÁ ù³É»Ýù ¹¿åÇ äáÉëáÛ 
»õñáå³Ï³Ý Ù³ëÁ ¹¿åÇ Â³ùëÇ¯Ù... ×»Õù»Éáí 
³ÙµáÕç äáÉÇëÁ, áñ ÇëÏ³å¿ë ³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó 
»éáõ½»éÇ Ù¿ç ¿, áïùÇ ¿ »É³Í£

Ø»ñ áïù»ñáõÝ Ñ³Ù³ã³÷ »õ áõÅ·ÇÝ ½³ñÏ»ñÁ 
Ï³ñÍ»ë ÏÁ Ñ³ñáõ³Í»¯Ý Ãáõñù»ñáõÝ ³Ýó³Í 
Ñá·ÇÝ»ñÁ áñáÝù ·áõó¿° Ý»ñùÝ³å¿ë Ï'³÷ëá-
ë³Ý... ³Ûë ÙÝ³óáñ¹³óÇÝ áÕç ÙÝ³ÉáõÝ ... »õ 
Çñ»Ýó á×ñ³·áñÍÇ ¹»°ñÁ ÉÇáõÉÇ Ï³ï³ñ³Í ãÁÉ-
É³ÉÝáõÝ Ñ³Ù³ñ: àËÁ ³õ»ÉÇá°í ÏÁ å³ï¿ 
³ÝáÝó ë»õ Ñá·ÇÝ»ñÁ »õ Ï'»ñ¹ÝáõÝ áñ, »ñµª 
Û»ï³·³ÛÇÝ ³éÇÃÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û, ÁÝ»°Ý ³ÛÝ, 
á°ñÁ Çñ»Ýó Ý³ËÝÇùÁ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý ÉñÇõ ·áñ-
Í³¹ñ»É£ ØÇÝã ³Ý¹ÇÝª µ³óÇ Ãáõñù»ñ¿Ý, µáÉá¯ñ 
ïáõÝ»ñÁ ¹ñûß³½³ñ¹áõ³Í »Ý Ñ³Û-ÛáÛÝ, Ñ³Û-
ýñ³Ýë³Ï³Ý, Ñ³Û-³Ý·ÉÇ³Ï³Ý, Ñ³°Û-³Ù»ñÇÏ-
»³Ý, Ñ³°Û-Çï³É³Ï³°Ý ¹ñûßÝ»ñáí »õ ·áñ·»ñáí 
»õ É³åï»ñÝ»ñáí£ äáÉÇ¯ëÁ Ûáñ¹³Í ¿, »ñ³½³ÛÇÝ 
Ï»³Ýù ÙÁÝ ¿ áñ Ï'³åñÇ...:

Ø»ñ ïáÕ³ÝóùÁ Ï³ï³ñ»Éáí, Ï¿ëûñ¿Ý »ïù 
Å³ÙÁ »ñ»ùÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù Â³ùëÇÙÇ å³ñï¿½Á, 
áñ ÇëÏ³å¿ë ¹ñ³ËïÇ ÷áË³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ 
³ñï³Ï³ñ· å×Ý³ÝùáíÝ Ç°ñ, áõñ ³Ù¿Ý Ç°Ýã 
Ë»É³óÝáñ Ï»ñå³ñ³Ýù ÙÁ ëï³ó³Í ¿£ à·»õáñ-
õ³Í ³ÙµáËÁ Ññ×áõ³Ýù¿Ý ·ÇÝáíó³Í Ï'»é³ñ: 
Ø»°Ýùª ëÏ³áõïÝ»ñë, ³é³ÝóùÁ Ï³½Ù»óÇÝù 
³Û¹ ³ñï³Ï³ñ· á·»õáñáõÃ»³Ý Ù»ñ ÑÇ³Ý³ÉÇ° 
Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ùµ »õ Ï³ï³ñ»³É »õ ³ÝÃ»ñÇ 
Ù»ñ Ù³ñ½³ÝùÝ»ñáí Ù»ñ Ï³½Ù³Í ½³Ý³½³Ý 
ï»ë³ÏÇ µáõñ·»ñáí, Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ Ù³ëÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ »õ Ù³Ý³õ³°Ý¹ª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ÝÍ³ÉÇ¯ 
»é³·áÛÝÇÝ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ Ù»ñ Ï³ï³ñ³Í 
ïáÕ³Ýóùáí£ Ø»ñ áïù»ñáõÝ Ñ³Ù³ã³÷, Ñ³Ù³-
½³ñÏ»ñáõÝ ï³°Ï á°ã ÙÇ³ÛÝ Â³ùëÇÙÇÝ å³ñï¿-
½Á ¹áÕ³°ó, ³ÛÉ»õ Ñ³Ù³ÛÝ »ñÏÇñÁ Ï³ñÍ»ë 
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ áëïáëï»ó£ úñáõ³Ý µ³ó³éÇÏ 
í»ÑáõÃ»³Ý ³é³ç Ù»½Ç ³Ù¿Ý ÏáÕÙ»ñ¿Ý ÏÁ 
Ý»ï¿ÇÝ... Ù»½ ³Ýáõ³Ý»Éáí ³å³·³Û Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ³Ýë³ë³Ý µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿Ï ÏáñÇ½Á£

Ð³Ý·ÇëïÇ å³ÑáõÝ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ»ñ¿Ý Ù»½Ç 
½áí³óáõóÇãÝ»ñ »õ ³Ýáõß»Õ¿Ý ÏÁ Ñ³ëóÝ¿ÇÝ... 
Ñ³ñáõëï»ñÁª Ù¿ÏÁ ÙÇõëÁ ·»ñ³½³Ýó»Éáõ Ù³ñ-
Ù³ç¿Ý í³ñ³Ïáõ³Í... ³Ý¹³¹³ñ Ï'³åëåñ¿ÇÝ 
µ³½Ù³åÇëÇ ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñ »õ áõï»ÉÇùÝ»ñ... 
·Çß»ñÁ íñ³Û ÏÁ Ñ³ëÝÇ... »õ ¹³ñÓ»³É ¹ÇõÃÇã 
ï»ë³ñ³Ý ÙÁ ÏÁ ëÏëÇ ·áÛÝ ³éÝ»É... Ñ³½³ñ áõ 
Ù¿Ï ·Çß»ñÝ»ñáõÝ å³ïÏ»ñÝ áõ å³ïñ³ÝùÁ 
óáÛó ï³Éáí:
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Մտորումներ. Կրկին Սփիւռք(ներ)ի Հասնումի Մասին
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Սփիւռքը ազգին համար յաւերժական չի կրնար 
ըլլալ: Ան պատմական արկած մըն է, ժամանակաւոր: 
Սփիւռքը ազգ չէ, ազգ ըլլալու ստորոգելիները չի 
կրնար ունենալ, չունի, նոյնիսկ եթէ այդ խաբկանքը 
ուզենք բառերով ստեղծել:

Բայց սփիւռքի գոյացման պատճառը գիտենք. ան 
հայրենահանումն է: Ի հարկէ խօսքը չի վերաբերիր 
հայրենալքումին, զոր կոչեցինք արտագաղթ: Հայրե-
նահանումը ազգ մը անհետացնելու ոճրային միտում 
է: Ան ազգ մը կը դարձնէ գաղթականութիւն, եւ այդ 
զգացումը մեղմացնելու համար կ’ըսուի, կ’ըսենք 
սփիւռք: Ոչ գաղթականութիւն եւ ոչ արիւն:

Եթէ սփիւռքը յաւերժական չէ ազգին համար, հարց 
կարելի տալ, թէ ո՞ւր պիտի յանգի ան: Անոր նպատակ 
մը կարելի՞ է ճշդել, բացի անհատներու բարօրութենէն, 
ապահովութենէն (միշտ թէական) եւ լաւ ապրելու 
իրաւունքէ, որ արդարացումն է հայրենալքման եւ 
տրամաբանութիւնը վերադարձը ազգային քաղաքա-
կանութեան առաջնահերթութիւն չհամարելու:

Տեսական եւ այլ մտային մարզանքներէ անդին 
անցնելով, պէտք է խորհիլ սփիւռք(ներ)ի հայ մարդու 
եւ հայկական հաւաքականութիւններու ոչ միայն 
այսօրուան, այլ նաեւ վաղուան մասին, ոչ որպէս սոսկ 
անհատներու, այլ որպէս ազգէն անջատուած հատ-
ւածի, ազգի իրաւազրկուած անդամներու: Ասոնք 
մարդիկ են, որոնք ծնունդն են, որպէս ընդհանուր 
սկզբունք, հայրենիքի մը եւ մշակոյթի մը, որոնք կու 
տան ինքնութիւն, ինքնուրոյնութիւն, ինչպէս որ է 
պարագան բոլոր ժողովուրդներու, ռուսին, արաբին, 
անգլիացիին, չինացիին, եգիպտացիին, սպանացիին:

Բայց սփիւռքը կրնա՞յ պահել ինքնութիւն եւ 
ինքնուրոյնութիւն եւ մինչեւ երբ:

Գաղթականութիւնները եւ սփիւռքները հայրենիքէ 
կտրուած են, զգացականը արուեստական կապ է, 
հետզհետէ մշուշոտելու դատապարտուած, հոգեպէս 
եւ համրանքով: Զբօսաշրջութիւնը մխիթարական-
ձեւական կապ է, կեանքի կապ չէ:

Պէտք է դադրիլ ինքնագոհական եւ մարդորսական 
հաստատումներ կրկնելէ, ինչպէս յաճախ բարձրա-
խօսներէն կը լսուի, որ սփիւռքը հայ ժողովուրդի կէսէն 
աւելին է: Քաջութիւն պէտք է ունենալ ըսելու, որ այդ 
կէսէն աւելին ո՞ր տոկոսով հայ ժողովուրդ է կամ մնա-
ցած է եւ դեռ վաղը ո՞ր տոկոսով այդպէս պիտի մնայ:

Չեմ գիտեր թէ որո՞ւ եւ որոնց հաճոյք կը պատճառէ, 
կամ ի՞նչ բանի կը ծառայէ ուռուցիկ այն յայտարա-
րութիւնը, որ հայութիւնը համաշխարհային ազգ է: 
Ո՞ւր է այդ ազգը որպէս այդպիսին, ո՞ր ենթակառոյց-
ներով ան կրնայ ապրիլ որպէս ազգի հատուած: 
Գինեսեղանի շուրջ ծափահարուած բաժակաճառերը 
անվաղորդայն աւուր պատշաճի աղմկարարութիւն 
են, գիտակիցին եւ անգիտակիցին համար

Առանց ճապկումներու պէտք է խօսիլ եւ գործել: 
Եթէ սփիւռքը յաւերժական չէ եւ չի կրնար ըլլալ որպէս 
ազգի հատուած (ծագումով հայ անհատներ պիտի 
տեւեն անկասկած, այդ ծագումը յիշեն թէ ոչ), հարց 
պէտք է, տալ թէ ինչո՞ւ պէտք է պահել սփիւռքը, ի՞նչ 
ընելու համար, ազգի ո՞ր ապագային համար: Մեր 
նախաձեռնութիւնները պէտք է պատասխան ըլլան 
գոյութենական այս հարցումներուն, առանց բան-
տարկուած մնալուկրօնահամայնքային ինքնանպա-
տակ դարձած-դարձող կացութիւններու մէջ, որոնք 
առաւելաբար երեւելիութենապաշտութիւն են:

Սփիւռքին տէր պէտք է ըլլալ, պաշտպանել, պահել 
ազգային նկարագրով, որպէսզի ան տէր մնայ իր 
իրաւունքին եւ շարունակուի պայքարը հայրենահան-
ման վերջ տալու համար: Այս հասնումի նպատակ է: 
Ինչպէ՞ս, որոնցմով, ո՞ր կազմակերպութեամբ: Առաջին 

հերթին պահելով համրանքը որպէս հայութիւն, որ 
վերացական կը դառնայ երբ բացակայի ազգային 
որակը: Ազգային որակը մշակութային է եւ քաղա-
քական գիտակցութիւն: Պահուող համրանքը այս 
որակով իմաստ եւ արժէք կ’ունենայ, որ տարբեր է 
ծագումով հայու տխրութենէն, մարդասիրական, բա-
րեսիրական եւ մշակութասիրական հետաքրքրասի-
րութենէ (օրինակ, առաջին քրիստոնեայ պետութիւնն 
ենք, Բիւզանդիոնի մէջ եղած են տասնեակ հայ 
կայսրեր, բազմաթիւ երկիրներու մէջ օտարագիր հռչա-
կաւոր հայածնունդներ կան, ինչպէս նաեւ հայածնունդ 
նախարարներ, դերասաններ, գիտնականներ):

Այսօր սփիւռքը ազգային որակով համրանք մնալու 
համար համապատասխան յանձնառութեան հասնու-
մի նպատակը ունի՞, այսինքն իր տասը միլիոն համ-
րանքին ազգ ըլլալու համապատասխան ուժը եւ կազ-
մակերպութիւնը ունի՞: Կան կարեւոր թիւով մարդիկ, 
խմբաւորումներ, որոնք յիշուած ազգային որակը կ’ու-
զեն պահել, կը պահեն, սակայն ի՞նչ կը ներկայացնեն 
գործնապաշտ եւ միայն բարօրութեան հետամուտ 
զանգուածին բաղդատած: Եւ ի հարկէ, նախատեսու-
թիւններու համար տուեալներ չունինք, չկան իրաւ 
վիճակագրութիւններ, տարբեր՝ ենթակայական գնա-
հատումներէ: Եւ կը գործենք այն հաւկուրութեամբ, որ 
կը յառաջացնէ խաբկանք, երբ ծառը կը ծածկէ անտառը:

Հայրենահանման հետեւանքով ստեղծուած սփիւռ-
քը իր առեւանգուած հայրենիքին տէր ըլլալու եւ հոն 
վերադառնալու երազը ունի՞, դեռ չեմ խօսիր յանձնա-
ռութեան մասին: Նոյն հարցումը կարելի է ուղղել 
ներկայ Հայաստանի մէջ ապրող վանեցիններուն, 
մշեցիներուն, սասունցիներուն, այսինքն բոլոր անոնց 
որոնք Արեւմտահայաստանէն հեռացած-հեռացուած 
են: Այսինքն, ազգովին, անհատներ, կազմակերպու-
թիւններ եւ պետութիւն, այսօ՛ր, ի՞նչ վերաբերում ունինք 
բռնագրաւեալ Հայաստանի նկատմամբ: Ստեղծուած 
կացութիւնը անվերադա՞րձ է, միթէ՞ Արեւմտահայաս-
տանը պէտք է արձանագրել պատմութեան շահ-
վնասի տոմարին մէջ: Այս հարցման պատասխանէն 
կախում ունի Սփիւռքի գոյութենական իմաստը, որ 
լծակը պէտք է ըլլայ յանձնառութիւններու, այսինքն՝ 
վաղուան ընթացքին եւ առաջադրանքներուն:

Այս խնդիրները համասփիւռքեան չեն: Գործօն 
բջիջներ, երբ կը խօսին, կը գրեն, նախաձեռնութիւններ 
կ’ունենան, կը կարծեն որ իրենց հետ ունին 
ամբողջութիւն մը, երբ մեծ գիտնական ըլլալու կարիք 
չկայ տեսնելու եւ հասկնալու համար, որ ընդհանուր 
թիւին բաղդատած չնչին փոքրամասնութիւն են: Ցոյցի 
մը մասնակցող հազար կամ հինգ հազար անձերը ի՞նչ 
կը ներկայացնեն հարիւր, երկու հարիւր եւ աւելի 
հազարներու բաղդատած:

Հայաստանի պետութեան եւ սփիւռքի բազմազան 
ղեկավարութիւններուն համար օրակա՞րգ է յիշուած 
տասը միլիոնը պահել ազգային որակով, որպէսզի 
պատմութեան աստեղային մէկ պահուն, ժառանգները 
տէր դառնան հայրերու հողին:

Այսօր ալ դրուած է հայրերու հողին տէր ըլլալու 
հիմնահարցը:

Սպասելով բանաստեղծի երազած «վարդահեղեղ 
արշալոյսը»ը, այսօր հողին տէր ըլլալու անմիջական 
խնդիր ունինք, Հայաստան եւ Արցախ: Այդ հողը այս-
օր ոչ Մայամի է, ոչ Քոթ տ’Ազիւր, վաղուան ազատագրուած-
ազատագրուելիք Արեւմտահայաստանն ալ այդպէս 
պիտի չըլլայ: Բոլոր անոնք որոնք կը սպասեն, որ 
Հայաստան եւ Արցախ զբօսաշրջային դրախտներ 
ըլլան եւ իրենք երթան հոն լարեն իրենց քաղքենիի 
վրանները, կամ երբ տեսնեն որ անոնք այդպէս չեն, եւ 
իրենց ճամպրուկները շալկած իջեւանին աստ եւ անդ, 
առարկելով որ իրենց զաւակներուն համար հայկական 
այդ հողերուն վրայ ապագայ չկայ, բժշկական խնամքը 

անբաւարար է, աշխատանք չկայ, հետեւաբար կարելի 
է հեռանալ եւ հայրենիք լքել, վերադարձը անհեթեթ 
համարել եւ հայրենադարձութիւնը դասել անկարելիու-
թիւններու ցանկին վրայ: Հայրենիքի մէջ ապագայ 
ունենալ, աշխատանք ունենալ, ապահովութիւն ստեղ-
ծել, ոչ մեր բարեկամներուն եւ ոչ ալ օտարներուն 
պարտականութիւնն է: Այսօ՛ր, Հայաստանի եւ Արցա-
խի բնակեցումը, զարգացումը, վաղուան ամբողջաց-
ման գրաւականն է:

Այս գիտակցութիւնը կը հասնի՞ իւրաքանչիւրին իր 
յարկին տակ, առանց բեմերու լոյսով եւ աղմուկով 
ինքնախաբէութիւն խաղալու:

Սփիւռքը յաւերժական չէ:
Անոր համրանքը, կրկնուող տասը միլիոնը, չի 

դիմանար ժամանակի եւ շրջապատի ճնշման, կը 
կորսուի: Թէ պէտք է հզօրացնել սփիւռքը, պաշտպա-
նելու համար այդ տասը միլիոնը, ոչ մէկ կասկած, 
բայց պէտք է գիտակցիլ այդ ճիգին առջեւ կանգնող 
արգելքներուն, գիտնալ սահմանները: Ինչ որ եղած է 
եւ կ’ըլլայ, այդ տասը միլիոնի ո՞ր տոկոսի պաշտպա-
նութեան կը ծառայէ, ո՞ր տոկոսին հայ ազգային որակ 
կու տայ կամ կրնայ տալ:

Պատմութեան ներկայ հանգրուանին, այդ համ-
րանքի ազգին մէջ մնալու անմիջական ուղին հայրե-
նատիրութիւնն է, հայրենադարձութիւնը, որոնք 
բեմական յուզումներէ եւ դեռ դիմադրող փոքրամաս-
նութիւններու շաբաթավերջի հանդէսներէն եւ 
խրախճանքներէն մարդկային եւ ազգային տարբեր 
որակ են, նաեւ անհատական մակարդակի վրայ՝ 
բարձրամակարդակ ինքնահաստատում:

Յուշ-յիշատակի եւ զբօսաշրջիկի պատկեր-յուզում-
աղմուկէ անդին, հայրենի պետութիւնը, Հայաստան-
Արցախ-Սփիւռքի հարազատ եւ յանդուգն ղեկա-
վարութիւնը եւ գինեձօներով չբաւարարուող 
մտաւորականութիւնը, առանց զիկզակելու, հիմնա-
հարցերը ոչ միայն պէտք է քննեն, այլ ձեռնարկեն 
անոնց կենսագործման:

Ոչ միայն խօսքով, ծափով, երթալ-գալով, չնաշ-
խարհիկ կարծիքներ յայտնելով, այլ նաեւ անձին 
օրինակով: Տեղ մը գրած էի, որ Պեվըրլի Հիլզ նստած, 
նոյնիսկ Էյֆէլեան Աթտաէակի վերջին յարկէն, Արա-
րատի գագաթին տնկուած մոմի լոյսով կարելի չէ 
ջերմանալ:

Փոխանակ խանդավառուելու բջիջներով, բախտա-
ւոր պարագային՝ համայնքներով, երթալ դէպի ամբող-
ջը, հասնիլ իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ:

Ինչպէ՞ս, հարց պիտի տայ ողջմիտ հայը: Բայց ի՞նչ 
բանի կը ծառայեն պետութիւնը եւ ամէն գոյնի ղեկա-
վարութիւնները: Երբ չեն յաջողիր այս ընել, կը նշա-
նակէ որ չեն լսեր պատմութեան ձայնը:

Իսկ գիտակից զանգուածները պէտք է հարցնեն, 
թէ ի՞նչ կը բանին անոնք: Կը հարցնե՞ն:

Ընթերցողը թող ներէ որ անգամ մը եւս յիշեմ 
ԻՒՆԵՍՔՈյի նախկին ընդհանուր տնօրէն Ֆետերիքօ 
Մայորի խօսքը. ՎԱՂԸ ՄԻՇՏ ՈՒՇ Է…

Լաւատես գինովին պէս պէտք է տեսնել բաժակին 
լեցուն մասը: Իրատես գինովին պէս պէտք է տեսնել 
նաեւ բաժակին դատարկ մասը:

Իսկ կա՞ն իրատես գինովներ…
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ՀԱՈՒԸՐՏ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ

Յարգելի հայրենակիցներ, 
Այսու կու գանք յայտնելու մեր սիրելի հայրե-

նակիցներուն, թէ ներկայութեամբ եւ օրհնու-
թեամբ թեմիս բարեջան առաջնորդ Տ. Նարեկ 
Արք. Ալեէմեզեանի Գարակէօզեան Հաստա-
տութեան «Լէյլաւան»ի դարմանատան վերա-
բացումը՝ պիտի կատարուի այս կիրակի, 2 դեկ-
տեմբեր, 2018-ին կէսօրուայ ժամը 12։00-ին յետ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագին։

Սիրով հրաւիրուած են մեր սիրելի ժողովուրդը 
ներկայ գտնուելու սոյն վերաբացման հանդի-
սութեան։

Տնօրէնութիւն
Գարակէօզեան Հաստատութեան

Ø²Ð²¼¸
Հանգուցեալ Շահէ Սէօքիւնեանի ընտանիք
Տէր եւ տիկին տոքթ. Վաչէ Սէօքիւնեան
եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Ժիւլիեթ Նորիկեան 
եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին տոքթ. Արա եւ Սալբի Տարագճեան 
եւ զաւակունք
եւ համայն Սէօքիւնեան, Նորիկեան, Տարագճ-
եան, Տէրունեան, Զաքարիա, Տագէսեան 
ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն 
իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝ 

ՄԱՏԼԷՆ ՍԷՕՔԻՒՆԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 26 
Նոյեմբեր 2018ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատար-
ւեցաւ Չորեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2018ին՝ 
կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Զալքայի Հայ 
կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ 
Համուտի Հայ կաթողիկէ գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին Հայ 
կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ սրահին մէջ, 
Հինգշաբթի, 29 Նոյեմբերին՝ կէսօրէ առաջ 
ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

Պասիլ Եւ Սերպիոյ Ազգային Ժողովի 
Խօսնակը Խօսեցան Երկկողմ Եւ Տնտե-
սական  Յարաբերութիւններուն Մասին

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակա-
տար Ժպրան Պասիլ Երեքշաբթի հանդիպում 
ունեցաւ Սերպիոյ Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի խօսնակին հետ, ուր ան շեշտեց Լիբանանի 
եւ Սերպիոյ միջեւ տնտեսական գործակցութեան 
անհրաժեշտութիւնը:

«Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակա-
տար Պասիլ Սերպիոյ Ազգային ժողովի խօսնակին 
հետ հանդիպումին կեդրոնացաւ տնտեսական 
գործակցութեան խորացման եւ ընդլայման, ինչպէս 

նաեւ առեւտրական, գիւղատնտեսութեան եւ 
արդիւնաբերական ոլորտներուն մէջ փորձի փո-
խանակման կարեւորութեան վրայ:

¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Այստեղ Եմ Հայ Ժողովուրդի Անունով Երախտագիտութեան Խօսք Ըսելու. 
Նախագահ Սարգսեանը Այցելած Է Գերմանական Կարմիր Խաչ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հաւանական Է, Որ Թրամփ Չեղարկէ Փութինի Հետ Հանդիպումը 
G20ի Գագաթնաժողովին

որ ծնողներն են փոխանցել։ Այնպէս որ, ես այստեղ 
եմ՝ ոչ միայն իմ, այլեւ ողջ հայ ժողովրդի անունից 
շնորհակալութեան խօսքեր ասելու համար»:

Ձեռնարկին ընթացքին, նախագահ Սարգսեան 
Հայաստանի Հանրապետութեան պետական պար-
գեւներ եւ յուշանուէրներ յանձնած է Գերմանիոյ 
Կարմիր խաչի շարք մը աշխատակիցներու։ Սպի-
տակի աղէտալի երկրաշարժի հետեւանքներուն 
վերացման աշխատանքներուն ցուցաբերած գոր-
ծուն մասնակցութեան եւ բարեգործական անխոնջ 
գործունէութեան համար Գերմանիոյ Կարմիր խաչի 
գլխաւոր քարտուղարի տեղակալ Եոհաննէս Ռիխ-
տեր պարգեւատրուած է Մխիթար Հերացիի մետա-
լով, Գերմանիոյ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներ 
Զիկֆրիտ Հեթմանշպըրկըր եւ Քառլ-Հայնց Շայտէն՝ 
երախտագիտութեան մետալով:

Դիմելով կազմակերպութեան նախագահ Կեր-
տա Հասսելֆելտթին՝ նախագահ Սարգսեան խընդ-
րած է իր շնորհակալութեան խօսքը փոխանցել 

ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտա-
րարած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի 
հետ Արժանթինի մէջ նախատեսուող հանդիպումի 
հաւանական չեղարկման մասին Քերչի նեղուցին 
մէջ ստեղծուած իրադրութեան պատճառով: Այդ 
մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ան 
ըսած է «The Washington Post»ին տուած հար-
ցազրոյցի ժամանակ:

«Հանդիպումը կրնայ տեղի չունենալ: Ինծի 
հաճելի չէ այդ յարձակումը: Ես բնաւ յարձակում չեմ 
ցանկար»,- յայտարարած է ան: Թրամփ նշած է, որ 
վերջնական որոշում կայացնելու հարցին մէջ 
որոշիչ գործօն կը դառնայ Քերչի նեղուցին մէջ 
տեղի ունեցածի վերաբերեալ ազգային անվտան-
գութեան կազմի «ամբողջական հաշուետուութիւնը»:

Աւելի կանուխ ԱՄՆի ղեկավարը արդէն դժգոհու-
թիւն յայտնած էր նեղուցի ջրատարածքին տիրող 

Գերմանական Կարմիր խաչի բազմահազար մաս-
նակիցներուն, բոլոր անոնց, որոնք իրենց ժամանա-
կը, կեանքը եւ սէրը կը ներդնեն՝ ուրիշի դժուարու-
թիւնը յաղթահարելու համար։

Ձեռնարկի աւարտին, գերմանական Կարմիր 
խաչի նախագահ Կերտա Հասսելֆելտթը Հայաս-
տանի նախագահի տիկնոջ՝ Նունէ Սարգսեանին 
յանձնած է Կիւմրիի «Պեռլին» դարմանատան վե-
րանորոգման աշխատանքներու համար նախատես-
ւած 10 հազար եուրօ գումարի նուիրատուութեան 
կտրօնը:

Նախագահ Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտ-
նած է նուիրատուութեան համար եւ աւելցուցած, որ 
Կիւմրիի «Պեռլին» դարմանատան վերանորոգման 
համար ճիշդ նոյն գումարի չափով նուիրատուութիւն 
պիտի ըլլայ նաեւ իր կողմէ՝ իբրեւ երկու ժողովուրդ-
ներու իսկական բարեկամութեան արտայայտութիւն 
եւ աւելի մեծ ծաւալի աշխատանքներ կատարելու 
հնարաւորութիւն:

իրադրութենէն: Ան յոյս  յայտնած էր վերջինիս 
կարգաւորման կապակցութեամբ: Իր խօսքով՝ 
Եւրոպայի ղեկավարները արդէն կը փորձեն լուծել 
ճգնաժամը: Նոյեմբեր 25ին Քերչի նեղուցի Ղրիմի 
տարածքային ջուրերուն մէջ Ռուսիոյ Անվտան-
գութեան դաշնային ծառայութեան պարեկանաւը 
կալանած է Ուքրանիոյ ռազմածովային ուժերու 
երեք նաւ:

Քիեւը սա գնահատած է որպէս «ռազմական 
յարձակումի արարք», Մոսկուան կը յայտարարէ, 
որ ուքրանացի նաւաստիները խախտած են 
Ռուսիոյ պետական սահմանը: Ռուսիոյ եւ ԱՄՆի 
ղեկավարներու հանդիպումը ծրագրուած է 
Արանթինի մէջ G20ի գագաթնաժողովին, որ տեղի 
պիտի ունենայ Նոյեմբեր 30էն մինչեւ Դեկտեմբեր 
1: Փութին եւ Թրամփ պիտի քննարկեն երկու 
երկիրներու յարաբերութիւնները:


