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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Պաշտպանական
Գերագոյն
Խորհուրդը
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Քննարկեց
Անվտանգութեան
Քայլերը
Մասին Յայտարարութեան Համար

Պաշտպանութեան Գերագոյն խորհուրդը, Երկուշաբթի օր, Պաապտայի մէջ գումարեց անվըտանգութեան քայլերուն վերաբերող նիստ մը։ Երկու ժամ տեւած խորհրդակցութիւնը կը նախագահէր
Նախագահ Միշէլ Աուն։
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
Պաշտպանութեան
Գերագոյն խորհուրդի
գըլՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
խաւոր քարտուղար Մահմուտ ալ Ասմար յայտանախարարական
յանձնաժողովի
նիստը՝
րարեց,
որ հանդիպման
ընթացքին 2-րդ
քննարկուած
նորակազմ
կառավարութեան
են
անվտանգութեան
հարցերը,վարելիք
մարդոցքաղաքամաքսականութեան եւմասին
յայտարարութիւնը
ամբողնենգութեան
ոչ արտօնագրուած
աշխատողներու
ջացնելու
համար:
հարցերը: Ան նշեց, որ խորհուրդը նախարարուԸստ տեղական
թիւններէն
խնդրեցլրատուամիջոցներու՝
համապատասխան շաբաթամիջոցներ
վերջին կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
ձեռնարկել՝
այդ հարցերուն
վերաբերեալ, սակայն
10 մեկնաբանեց
նախարարները
պիտի որոշումները:
քննարկեն Ռուսիոյ
չի
խորհուրդին
Դաշնութեան՝
Յուլիսին
գաղթականներու
«Խորհուրդը2018-ի
որոշումները
կայացուց
գաղտնի,
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաօրէնքին համաձայն»,- ըսաւ Ասմար՝ հանդիպումէն
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
ետք
հեռատեսիլով
ունեցած իր ելոյթին
ընթացքին:
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
Հանդիպման
կը մասնակցէին
վարչապետ
կառավարութեան
Սաատ
Հարիրի եւքաղաքականութեան
պաշտպանութեան, յայտարաարդարարութեան
մէջ:
դատութեան, ներքին գործոց, ելեւմտական, տնտեՆորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղասութեան
եւ արտաքին
գործոց նախարարները:
քականութեան
յայտարարութիւնը
պիտի
Ներկայ
էին նաեւմասին
ռազմական
եւ անվտանգութեան
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինամարմիններու ղեկավարներ, ինչպէս, լիբանանեան
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեբանակի
հրամանատար,
զօրավար Ժոզէֆ
Աուն:
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոխումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

Ð³ï³í³×³éª
Ð³ï³í³×³éª 1000
1000 È.à.
È.à. // 88 ¾ç
¾ç

Ներքին Գործոց Նախարարութիւնը
Յայտարարեց Ժամալիի Յաղթանակը

Ներքին գործոց նախարարութիւնը պաշտօնապէս յայտարարեց, որ Մուսթաքպալ շարժումի
թեկնածու Տիմա Ժամալի յաղթած է Կիրակի օր
Թրիփոլիի մէջ կայացած ընտրութիւններուն` աւելի
նախարարներ
պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
քան
երկու երրորդով:
նորՆերքին
պաշտօնները:
գործոց նախարարութեան տուեալնեպալատին
մէջ նախագահական
րով,Պաապտայի
Ժամալի ստացած
է 19,387
ձայն, որ կը հահարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
մարուի քուէներուն 68 տոկոսը: Յաջորդ թեկնածուն՝
իր
նոր
պաշտօնը
իր
իսկ
նախորդէն՝
Եահիա Մաուլուտ ստացած է 3,295 ձայն,Փիեռ
իսկ
Ռաֆուլէն:
Այս մասին հաղորդեց
նախկին
պատգամաւոր
Միսպահ նախագահական
Ահտապ՝ 2,590։
տեղեկատուական
Ներքին գործոցգրասենեակը:
նախարարութեան տուեալներով, 241,534 ընտրողներէն քուէարկութեան մասՌաֆուլ
մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նակցած
են յաջողութիւն
32,963-ը:
նորԺամալիի
առաքելութեան
մէջ,
մինչ նոր նախարարը
յաղթանակը անակնկալ
չէր՝ նկատի
բարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
առնելով, որ ան առաջադրուած
էրաշխատանքը
վարչապետ
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
Սաատ Հարիրիի կողմէ եւ հաւանութեան արժանացած էր Թրիփոլիի մէջ գտնուող քաղաքական
նախկին նախարար Մուհամմատ
այլ Աշխատանքի
ուժերու կողմէն։
Քապպարա
ըսաւ,
որ իր կը
իրաւայաջորդը՝
Ժամալի խորհրդարան
վերադառնայ Քամիլ
ՍահԱպու
Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
մանադրական խորհուրդի բողոքարկման հետեարձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
ւանքով
պաշտօնազրկուելէն
երկուվրայ՝
ամիսշնորհիւ
անց։
տարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ Մայիսի
պիտի
Անիկա միակ յաջող մարտահրաւէրն է 2018
ապացուցէ,
որ այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի
ազգային
ընտրութիւններու
արդիւնքներուն:
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանսուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժամանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

օրերուն Հերթական
հաւաքաբար Նիստը
պիտի
ՀՀ Յառաջիկայ
Կառավարութեան
նշենք Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակը՝
Կը
Կայանայ
Մէկ մատուցելով
Օր Կանուխմեր մէկուկէս
յարգանքի
տուրք
միլիոն սուրբ նահատակներու յիշատակին։
Առ այդ, կոչ կ՛ուղղենք բոլոր հայորդիներուն,
որ խուռներամ շարքերով մասնակցին չորեքշաբթի, 24 ապրիլ 2019-ին, կազմակերպուած
ապրիլեան քայլարշաւին, ինչպէս նաեւ տեղի
ունենալիք բազմաբնոյթ ձեռնարկներուն։
Մեր ամուր եւ հաստատուն քայլերով ամրապնդենք մեր ուխտը՝ հաւատքով եւ զոհողութեամբ շարունակելու պահաջատիրութեան արդար երթը։
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ
Հայաստանի Հանրապետութեան
կառավարուԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՀԱՅՈՑ
թեան հերթական նիստը տեղի
կ'ունենայ
Փե-

տըրուար 6-ին:
Èáõñ»ñ ՀՀ վարչապետի
Այս Ð³Ûñ»ÝÇ
մասին կը տեղեկացնեն
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաՎարչապետը
Անդրադարձած
Է
րակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
Ղարաբաղեան
Հակամարտութեան

Կարգաւորման Գործընթացին
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Գործակցութեան Հեռանկարները
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արՀայասըտանի
եւ Ատրպէյճանի
նախագահներու
տակարգ
եւ լիազօր
դեսպան Ճուն
Եամատան:
Ապրիլ
կայանալիք
հանդիպումէն
վարԻնչպէս15-ին
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ ՀՀ
Ազգային
չապետ
Նիկոլ Փաշինեան
կ’ակնկալէ, հետ
որ այն
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան
կայանձնարարականը,
զոր
Ատրպէյճանի
նախագահի
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
հետ
տուած էնշած
երկուէ,երկրներու
արտաքին գործերու
Միրզոյեան
որ դիւանագիտական
յարանախարարներուն՝
պիտի կատարուի:
այդ յանձբերութիւններու հաստատումէն
ի վերԻսկ
Հայաստանի
նարարականը
Վիեննայի
մէջ քննարկած
եւ Ճափոնի միջեւ
կապերը
կայուն եւ հարցերու
արագ կը
շրջանակի
եւ
օրակարգերու
շուրջ
քննարկումներ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ունենալն
է եւ փորձել
դիրքորոշումները
խօսքով` 2010
թուականին
Թոքիոյի եւ մօտեցնելը:
2015 թուաԻնչպէս
«Արմէնփրես»-ին
տեղեկացուցին
ՀՀ
կանին Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
վարչապետի
աշխատակազմի
նոր լիցք հաղորդած
է երկկողմտեղեկատւութեան
կապերու ամրաեւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեպընդումին:
նէն, այս մասին Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարած
է՝ Հայաստանի
ազգային
ակրարային
համալսարան
Ազգային ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
այցէն
ետք պատասխանելով
լրագրողներու շարք
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարմը
հարցերուն:
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
հետ բարեկամութեամբ:
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակութեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Փարիզի Աստուածամօր Տաճարին Մէջ Հրդեհ Բռնկած է

Փարիզի Աստուածամօր տաճարին մէջ ուժգին հրդեհ բռնկած է: Այս մասին,
ըստ Armenpress.am-ի, հաղորդած է NBC-ն:
Նախնական տեղեկութիւններով՝ տուժածներ չկան, հրդեհի պատճառները
դեռ յայտնի չեն: Վերջին քանի մը ամիսներուն շէնքը վերականգնուած էր։
Նշենք, որ Աստուածամօր տաճարը Փարիզի ամենայայտնի տեսարժան
վայրերէն մէկն է: Անիկա կառուցուած է գրեթէ երկու հարիւր տարի: Այս տարի
շինութիւնը դարձած է 854 տարեկան։

Սէն Ժոզեֆ Համալսարան
Արեւելեան Գրադարան
Լուսանկարներու Արխիւատուն
Ձեզ սիրով կը հրաւիրեն լուսանկարներու ցուցահանդէսի բացումին

ՎԱՐՈՒԺԱՆ՝
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՓԱՌՔԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉԸ
Հովանաւորութեամբ՝ Տիար Վարուժ Ներկիզեանի
Ընդհանուր Տնօրէն Էմիրէյթս Լէպանըն Դրամատան
11 Ապրիլ 2019-ին‚ ժամը 17։00-ին
Հիւրասիրութիւն
Վայր՝ Արեւելեան Գրադարանի գետնայարկի ցուցասրահ
Սէն Ժոզէֆ Համալսարանի փողոց‚ Յիսուսեաններու թաղ‚ Աշրաֆիէ
Հեռաձայն. 01.421827
Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ մինչեւ 31 Մայիս 2019‚ ժամը 10։00 -17։00‚
բացի կիրակի եւ տօնական օրերէ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Անատոլ Ֆրանս

Անատոլ Ֆրանս (ֆր.՝ Anatole France; իսկական
անունը՝ Ֆրանսուա Անատոլ Դիպօ, FrançoisAnatole Thibault; Ապրիլ 16, 1844, Փարիզ, Ֆրանսա- Հոկտեմբեր 12, 1924, Սէն-Սիր-սիւր-Լուար),
ֆրանսացի գրող եւ գրաքննադատ, ակադէմիկոս,
գրականութեան Նոբելեան մրցանակի դափնեկիր (1921)։
Հեղինակ է բազմաթիւ վէպերու, վիպակներու,
պատմուածքներու, բանաստեղծութիւններու եւ
փիէսներու, ինչպէս՝ «Թայիս» (Thaïs, 1890), «Սագաթաթիկներ թագուհիի պանդոկը» (La Rôtisserie
de la reine Pédauque, 1892), «Կարմիր շուշան» (Le
Lys rouge, 1894)[15], «Բինկուիններու կղզի» (L’Île
des Pingouins, 1908) վէպերը։
Հանդէս եկած է ճնշուած ժողվուրդներու, մասնաւորապէս Օսմանեան կայսրութեան հայերու
պաշտպանութեամբ։ Նախաձեռնած եւ ոգէշնչած
է բազմաթիւ հասարակական միջոցառումներ,
որոնց նպատակն էր լայն հասարակութեան տեղեկացնել արեւմտահայերու նկատմամբ իրականացուող կամայականութիւններու, բռնութիւններու եւ կրկնուող ջարդերու մասին։ Ապտուլ
Համիտի կողմէն 1894-96 թթ. կազմակերպուած
հայերու զանգուածային կոտորածներու ժամա-

նակ բողոքի ձայն բարձրացուցած է թրքական
իշխանութիւններու դէմ, կազմակերպած եւ
անձամբ մասնակցած է հայ որբերու համար հանգանակութեան։ Ժան Ժորեսի ու Ֆրետրիք տը
Բրեսանսէի հետ եղած է Փարիզի մէջ հրատարակուող «Բրօ Արմէնիա» ամսագրի խմբագրութեան անդամ։ 1903-04 թթ. գործուն մասնակցութիւն ունեցած է եւրոպական տարբեր
քաղաքներու մէջ կազմակերպուող հայերու եւ
մակեդոնացիներու եւրոպական տարբեր քաղաքներու մէջ պաշտպանութեան հանրահաւաքներու եւ խորհրդաժողովներու։
Ֆրանսը ցասումով բողոքած է հայերու
ցեղասպանութեան դէմ։ 1916 թ. Ապրիլ 9-ին
Սորպոնի մէջ ելոյթի ժամանակ ան յայտարարած
է. «Երիտթուրքերը, տիրանալով իշխանութեան,
իրենց դաժանութեամբ գերազանցեցին Ապտուլ
Համիտը... Մեզ սիրող այդ ժողովուրդը բնաջընջելու որոշումը ընդունուած է թրքական կառավարութեան խորհրդակցութիւններուն... Արեան
այն փոքր քանակութիւնը, որ ան դեռ կը պահպանէ, թանկագին արիւն է, որմէ հերոսական
սերունդ ծնունդ կ’առնէ։ Ժողովուրդ, որ մեռնել
չ’ուզեր, երբեք չի մեռնիր»։
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Մայրենի Լեզու, Ազգային Լեզու, Ինքնութեան Լեզու
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Քո բերանից ո՞վ գողացաւ
Հայ ազգի շունչ հայոց լեզուն,
Որ Մասիսի հետ էլ անձկաւ
Օտար լեզուով ես դու խօսում:
Յովհաննէս Շիրազ
Երեւան, ագահօրէն, ամէն օր, հեռատեսիլին պաստառին առջեւ նստած, ես ալzapping կ’ընեմ, ոչ թէ
պատկերներու յաջորդականութեամբ ձանձրոյթ փարատելու համար, այլ բազմաթիւ կայաններէ յորդող
հայերէն լսելու: Այդ կրկնուող, աղմկող, լուսաբանող,
հմայող բառերով կ’ապրիմ իմ իրաւութիւնս: Ափսոս,
որ այդ հայերէնը յաճախ կը խարանուի օտար
բառերով եւ օտարաբանութիւններով:
Երեւան կարելի է միջազգային կեանքին հետեւիլ
հեռատեսիլէն ռուերէնով, անգլերէնով, ֆրանսերէնով:
Անոնց աղմուկը մունետիկի կանչի կը նմանի:
Ֆրանսերէնը ինծի տուած է հոգեմշակութային
հարուստ գիտութիւն, անով ճամբորդած եմ գաղափարներու աշխարհին մէջ, վարժուած եմ անով մտածել: Գրադարանիս մէջ ներկայ են դարերը դրոշմած
յունական հրաշքի մեծերը, որոնց ծանօթացած եմ
անոնց այնքա՜ն հարազատութեամբ եւ բծախնդրութեամբ կատարուած վերծանումներով, նաեւ ֆրանսական գրականութեան մեծերը, հիները եւ մեր ժամանակակիցները: Անոնցմով վարժուած եմ սաւառնիլ:
Բայց միշտ վերադարձած եմ հայերէնին, անոր
կարեւոր եւ նուազ կարեւոր էջերուն մէջ գտած եմ
իրաւութիւնս, ճշմարտութիւն՝ որ սոսկ գիտութիւն չէ:
Գիտական-իմացական հարստացում եղած է ֆրանսերէնը: Եթէ հոն կանգնած մնայի, հաւանօրէն ֆրանսերէնի մէջ ինքնաորդեգրուած պիտի ըլլայի, թերեւս
շահած պիտի ըլլայի անուն, հռչակ եւ դրամ, ինքնութեան աղօտումով կամ կորուստով վճարելով խորթացումներու գինը:
Չեմ մտներ գիտապատմական վերլուծումներու
փորձին մէջ, գիտնալու՝ թէ ինչպէ՞ս ստացած ենք այն
հրաշալի գործիքը, զոր կը կոչենք լեզու: Անով սկսած
է իսկական մարդեղութիւնը, ժողովուրդներու հարըստացումը՝ իրենց տարբերութիւններով, որոնք ծնունդ
տուած են ինքնութիւններու եւ մշակոյթներու:
Իւրաքանչիւր ժողովուրդի անդամ բնական կերպով կը ստանայ, պէտք է ստանայ իր լեզուն: Ան կը տրուի
եւ կը ստացուի որպէս մայրենի լեզու: Իր ինքնութեան
հաւատարիմ եւ ինքզինք յարգող անձը իր զաւակին եւ
իր յաջորդներուն, որպէս ինքնութեան ժառանգութիւն
եւ իւրայատկութիւն, կու տայ ի՛ր լեզուն՝ որպէս մայրենի
լեզու, նոպէլեան դափնեկիր գրող մը կ’ըսէր՝ մայրական կաթով տրուած-ստացուած:
Հայը, քիչ մը ամէն տեղ, եւ ամէն օր, կը դիմագրաւէ
իր սեփական լեզուն կորսնցնելու, այդ լեզուով
չխօսելու դատապարտուելու սպառնալիքը: Այս ազգին
համար գոյութենական խնդիր է, խնդիր է նաեւ բոլոր
ժողովուրդներուն համար: Այս ամէն օր քիչ մը աւելի
շեշտուող վտանգին դէմ կանգնելու համար, պէտք չէ
ապաւինել միայն հաւաքական կարելիութիւններու,դպրոց, պետութիւն,- այլ նախ՝ սեփական անձին:
Յաճախ այս կը մոռնանք:
Մեր զաւակները կը սիրենք, կ’ուզենք որ անոնք
յաջողին, երջանիկ ըլլան: Բայց ինչո՞ւ չենք մտածեր,
որ անոնց մեր կողմէ ըլլալիք լաւագոյն նուէրը անոնց
անխարդախ ինքնութիւնն է, որուն անփոխարինելի
ուժը եւ լոյսը մեր լեզուն է: Ինչպէ՞ս, հարց պիտի տան
ոմանք, գործնապաշտներ եւ պարտուածներ: Պատասխանը կարծուածէն աւելի պարզ է.մեր զաւակներուն
հետ, մեր յարկին տակ, ամէն օր պէտք է խօսինք մեր
լեզուն, այս ձեւով ան կը դառնայ մայրենի լեզու:

Ոմանք կը խորհին, որ լեզուն սոսկ հաղորդակցական միջոց է, հետեւաբար հայերէն խօսինք,
անգլերէն, արաբերէն, ֆրանսերէն, թէ ռուսերէն, միեւնոյնն է: Այս պարզացումէն մեկնելով, հարց տանք, թէ
ինչո՞ւ մայրենի լեզուն կարեւոր է: Ի հարկէ որպէս ազգմշակոյթ կտակուած լեզուին կը վերաբերի խօսքը,
այսինքն՝ ինքնութիւն եւ հարազատութիւն փոխադրող
հայրերու-արմատներու լեզուին, որուն մէջ կայ մեզ
նախորդողներու իրաւ պատմութիւնը, ոչ հացական
պատմութիւնը, որ մեզ դարձուցած է եւ կը դարձնէ
ընկեցիկ:
Այն լեզուով որ կը խօսինք մեր զաւակներուն հետ
անոնց սորված առաջին լեզուն է, բնական կարգով
այդպէս պէտք է ըլլայ: Անով է որ անոնք մեզի հետ կը
հաստատեն իրենց առաջին կապը, կապը՝ մեր ընտանիքին, գերդաստանին, տոհմին, մշակոյթին, ներկային, անցեալին եւ զիրենք շրջապատող աշխարհին
հետ: Գիտենք, որ լեզուն պայման է կեանքի մէջ
մտնելու, ընկերութեան անդամ դառնալու, եւ առաջին
հերթին ծնողքն է զաւակը այդ մուտքին պատրաստողը:
Այսինքն, ծնողներն են առաջին դաստիարակները:
Բնական պայմաններու մէջ ապրող ժողովուրդի մը
անդամներուն համար, այդ առաջին դաստիարակութիւնը կը կատարուի մայրենի-հարազատ լեզուով,
որմով երեխան կը դառնայ ընտանիքի անդամ եւ
շարունակութիւն:
Մայրենի լեզուն կը բանայ հաղորդակցութեան
դռները սեփական եւ հարազատ մշակութային
աւանդութիւններու եւ ժառանգութեան, ի հարկէ նոյն
լեզուով խօսող անմիջական եւ ընդլայնուած շրջանակի
հետ՝ որ ազգն է, անով կը նուաճուի անդամութիւնը եւ
մէկութիւնը: Խօսելով մայրենի լեզուով, նոյն լեզուով,
նոյն մշակոյթին մասնակից կը դառնանք, չենք օտարանար իրարու: Այս ձեւով տեղի կ’ունենայ նորերու
կազմաւորումը, առանց խզումներու:
Ոչ մէկ արգելք կայ որ նորերը սորվին նոր լեզուներ,
միջավայրի լեզուն, կամ գործնական եւ լայն ասպարէզի առաջնորդող լեզուներ: Փոքր տարիքին իսկ,
երեխաները դիւրութեամբ կը դառնան երկլեզու (bilingue):
Հետաքրքրական փորձեր կան այն ընտանիքներու
պարագային, օրինակ, երբ հայրը արեւելահայերէն կը
խօսի եւ մայրը՝ արեւմտահայերէն, մանուկը կ’իւրացնէ
երկու աշխարհաբարները եւ գիտէ, թէ ո՞ր լեզուով
պիտի խօսի մէկուն կամ միւսին հետ: Շփոթը երէցներու միտքին մէջ է եւ ոչ մանուկին:
Հայկական սփիւռք(ներ)ը լեզուական խճանկար
(mosaïque) կը դառնայ կամ է, պարզ այն պատճառով
տարբեր շրջանակներու մէջ թաթխուած ըլլալով,
«պարտադիր» բնոյթ ունին տեղական լեզուները, տեղ
մը ֆրանսերէն, ուրիշ տեղ՝ անգլերէն, արաբերէն,
գերմաներէն, թրքերէն, սպաներէն, ռուսերէն, վրացերէն, եւայլն: Իւրաքանչիւր աշխարհագրական-քաղաքակրթական շրջանակ կը ստիպէ, որ մայրենի-ազգային լեզուի կողքին հայածունդները սորվին տեղական
լեզուները: Այս մայրենի-ազգային լեզուի կողքինըմբըռնումն է որ խնդիր ստեղծած է եւ կը ստեղծէ:
Կողքի՞ն՝ թէ ի հեճուկս: Այս խնդիրն է որ պէտք է
լուծուի: Անհատական մանրուքներով լուծումները
թափահարումներ են, համազգային (Հայաստան եւ
սփիւռք) իսկական քաղաքականութիւն պէտք է, ընդդէմ մանրքաղքենիական ցուցամոլիկութեան եւ կըրպակային հոգեբանութեան: Եթէ այս չընենք այսօր,
պէտք է գիտնանք, որ պատմութիւնը մեզի պիտի
չներէ մեր անձնատուութիւնները:
Մանկավարժական պարզ հաստատում մը. մայրենիին տիրապետող անձը դիւրութեամբ կրնայ ուրիշ
լեզուներ սորվիլ, մանաւանդ՝ հայերէնի, քանի որ մեր
լեզուի ձայնանիշային համակարգը շատ աւելի կա-

տարեալ է ուրիշ լեզուներու բաղդատած: Մէկէ աւելի
լեզուներ գիտնալով աւելի կը զարգանայ մեր մտածելու
կարողութիւնը: Հետեւաբար, շատ կանուխէն երբ կը
ծանօթանանք լեզուներու, մեր կարողութիւնները ոչ
թէ խոչնդոտուին, այլ կը զարգանան:
Մայրենի լեզուին տիրապետել կ’երաշխաւորէ
ընտանիքին մէկութիւնը, կը զօրացնէ անոր շաղախը:
Այս ընելու համար մայրենի լեզուն իր բոլոր արտայայտութիւններով ներկայ պէտք է ըլլայ երէցներու եւ նորերու յարաբերութիւններուն մէջ,- թերթ, ձայնասփիւռ,
հեռատեսիլ, նաեւ առօրեայ, ինչպէս մարզանք, խոհանոց, տնտեսութիւն: Մայրենի լեզուն կը նահանջէ, երբ
բանջարեղէններուն, պտուղներուն, ծառերուն, ծաղիկներուն եւ ուտեստներուն հայերէն անուանումները
կ’անհետանան, նոյն հունով արհեստներու, արուեստներու, գիտութեան, ճարտարագիտութեան: Լեզուն
կը նահանջէ, երբ կը ներգրաւուինք աշխարհի բոլոր
օտարաբարբառ երգերով:
Մայրենի լեզուն ընտանիքի, ժողովուրդի եւ ազգի
ինքնութեան պահպանման անփոխարինելի նեցուկն
է: Պէտք է հրաժարիլ բանգիտական այն կեղծմանկավարժութենէն, որ մայրենի լեզուի ուսուցումը արգելք
կ’ըլլայ անմիջական կեանքի յաջողութեան նախապայման համարուած լեզուի կամ լեզուներու ուսուցման:
Մանկավարժութիւնը նման վարկած երբեք չէ ունեցած:
Իսկ յոռեգոյնը կը պատահի, երբ երկրորդ կամ երրորդ
լեզուին չտիրապետող ծնողներ կը ճգնին այդ լեզուները սորվեցնել, սխալ սորվեցնել: Իսկ մանկավարժական պարզ ըմբռնումը կ’ըսէ, որ սխալ սորվածը
սրբագրել եւ ճիշդը սորվեցնել աւելի դժուար է քան
նորը սորվեցնել:
Գիտակից հայ ծնողքին հաւատարմութեան պարտականութիւնն է ընել այնպէս, որ մայրենի լեզուն
ըլլայ անփոխարինելի հաղորդակցական միջոց, խօսելու, գրելու, կարդալու, որպէսզի մայրենի-ինքնութիւն
լեզուն չըլլայ, Շաւարշ Միսաքեանի դիպուկ բանաձեւումով, «հաց պանիրի հայերէն»:
Հայերէնը որպէս մայրենի լեզու պէտք միշտ կենսագործել մինչեւ այն ատեն, որ չենք ընդունած, որ
ծագումով հայ ենք, կամ չենք եզրակացուցած, որ
ծագումով հայ ըլլալու դատապարտուած ենք:
Այս խնդիրը որպէս հիմնական գոյապայքար պէտք
է ընդունիլ, ընելով մարդկային եւ նիւթական ներդրումները, մարմարի աժան անմահութենէն եւ շաուներու (show) նահանջի կարապի երգերէն առաջ:
Պերթրանտ Ռասըլ կ’ըսէր, որ ազգերը չեն մեռնիր,
անձնասպան կ’ըլլան, այդ անձնասպանութեան թոյնը
մայրենիին կորուստն է:
Այս գիտակցութիւնը եւ անոր յաջորդող յանձնառութիւնը ինչպէ՞ս իրականացնել՝ հոն ուր հայ կայ,
որպէսզի օր մը չըսուի… թէ հոն հայեր կային:
Բայց ի՞նչ բանի համար են ղեկավարութիւն(ներ)ը,
կամ ի՞նչ պէտք է ընել, որպէսզիշաուները (show)
ղեկավարում չհամարուին:
Բանաստեղծ Համօ Սահեանն է իրա՛ւ ղեկավարը:
Եզրակացնենք լեզուի մասին իր երկու տողով.
Կարող էինք ապրել անգամ առանց հողի,
Բայց առանց քեզ ապրել չէինք կարող։
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

27 տարի առաջ, 1992 թուականի Ապրիլ 10-ին
Ատրպէյճանի կանոնաւոր բանակի կողմէն իրականացուեցաւ Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գիւղի
հայ բնակչութեան կոտորածը՝ Մարտակերտի շըրջանի Մարաղա գիւղին մէջ։ Զոհուած է մօտ հինգ
տասնեակ հայ բնակիչ, ողջ մնացած մարաղացիները ցրուած էին տարբեր բնակավայրեր: Հրադադարի հաստատումէն ետք Մարաղան մնաց Ատըրպէյճանի վերահսկողութեան տակ: Մարաղացիներու
մէկ մասը վերադարձաւ եւ սահմանէն ու հին
Մարաղայէն ոչ հեռու Նոր Մարաղան հիմնադրեցին:
Ամէն տարուայ պէս՝ այս տարի ալ 1992-ի Ապրիլ
10-ի զոհերու յիշատակին նուիրուած ձեռնարկ մը
կազմակերպուած է Մարաղայի մէջ։ Ներկայ էին
նաեւ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչները:
Արդէն 25 տարի է՝ Ապրիլ 10-ին մարդաշատ կը
դառնայ Նոր Մարաղայի գլխաւոր հրապարակը:
Գիւղի բնակիչներն ու հիւրերը կը հաւաքուին՝ յարգելու 1992-ի Ապրիլ 10-ին ցեղասպանուած համագիւղացիներու յիշատակը:

Մարաղայի Կոտորածէն 27 Տարի Անցած Է. Մեղաւորները
Դեռ Անպատիժ Են

ճանչցայ: Դէոտ Զապէլան՝ թանկի տակ ճլխած
էր»,- կը յիշէ Մարաղայի բնակիչներէն Ժաննա
Պետրոսեանը: «Դուրս եկայ տեսայ արիւնը լճածաց: Մարդոց գլուխը կտրած: Արցունք մը չենք
կրցած թափել: Քարացած էինք»,- 27 տարի անց ալ
տեսածը առանց սարսափի չի կրնար յիշել Էլիզա
Պօղոսեանը:

ուսանողներ մասնակցած են, երիտասարդական
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: Մարաղա գալու նպատակն ալ կարճ կը բնութագրեն.
«Եկած ենք աշխարհին ապացուցելու, որ այստեղ
ցեղասպանութիւն եղած է»,- կ’ընդգծէ Ստեփանակերտի Գր. Նարեկացի համալսարանի ուսանող Անժելինա Առստամեան: Այս գնահատականը
Քերոլայն Քոքսը դեռ 1992-ին տուած էր: Մարաղայի ողբերգութեան հերթական տարելիցին յայտարարութիւններ տարածած են Արցախի արտաքին գործերու նախարարութիւնն ու Մարդու
իրաւունքներու պաշտպանը: Արցախի մէջ միջազգային հանրութեան գնահատականը կ’ակնկալեն:
Առայժմ, Մարաղայի ողբերգութիւնը իւրովի գնահատած է միայն Ատրպէյճանը: Կոտորածը իրականացուցած «Գուրթուլուշ» գումարտակի հրամանատար
Շահին Թալիպ օղլի Թակիեւը ստացած է «Ատըրպէյճանի Ազգային Հերոս» կոչում։
1994թ., երբ հրադադար հաստատուեցաւ, Մարաղան մնաց Ատրպէյճանի վերահսկողութեան
տակ: Առ այսօր ալ Մարաղան կը մնայ սահմանի
միւս կողմը: 1994-95 թուականներուն Մարաղայի

1992-ի Ապրիլ 10-ին Մարաղայի հայ բնակիչներէն
50 հոգի դաժանաբար սպաննուեցան, անոնց շարքին՝ 30 կին, իսկ միւսները՝ 29 կին եւ 9 երեխայ,
պատանդ վերցուցած են: 19 հոգիի ճակատագիրը
առայսօր անյայտ է: Անոնց յիշատակին նուիրուած
ձեռնարկներուն նաեւ Արցախի համալսարաններու

խումբ մը բնակիչներ սահմանի հարեւանութեամբ
Նոր Մարաղա բնակավայրը հիմնադրեցին:
Սակայն այնտեղ Մարաղայի ոչ բոլոր բնակիչներն
են հաւաքուած: Եթէ ժամանակին Մարաղայի մէջ
աւելի քան 4000 հայ կ’ապրէր, ապա Նոր Մարաղան
այսօր մօտ 450 բնակիչ ունի:

Շուշի-Ստեփանակերտ Ճանապարհը Կը Դառնայ Եասամաններու
Ծառուղի Տուշման Վարդանի Երազանքը Պիտի Իրականանայ
Անգամ 27 տարի անց՝ 1992- ապրիլեան դժոխքի
ականատեսները բառեր չեն գտներ տեսածն ու
ապրածը նկարագրելու համար: Նախորդ օրերու
հրետակոծութիւններու պատճառով՝ բնակիչներու
մեծ մասը դուրս ելած էր Մարաղայէն: Ապրիլ 10-ի
հրետակոծութիւնն ալ պակասը լրացուց: Գիւղի մէջ
մնացին միայն անոնք, ովքեր անկարող էին հեռանալ: Անոնք ալ դարձան ատրպէյճանցիներու վայրագութիւններու զոհերը: Ատրպէյճանական ուժերը Մարաղայի մէջ մի քանի ժամ մնացած են:
Ապրիլ 11-ին գիւղը ազատագրուած էր, գիւղացիները
վերադարձան՝ կորսուած հարազատները գտնելու: Տեսածը զարհուրելի էր,- «Ճանապարհին Ալիկի
դիակը տեսայ՝ ճակատին կրակած: Վարդանեան
Պորիկի գլուխը չկար: Ինքն ալ վառած: Կօշիկներով

Տուշման Վարդանը Ստեփանակերտէն Շուշի
հասաւ զէնքով, 1992-ի Մայիսին: Երազանքը, սակայն այլ էր, կը յիշէ Զարիկ մայրիկը: «Կ’ըսէր`
Ստեփանակերտէն Շուշի եասամաններ պիտի
տնկեմ: Իսկ Շուշիի գերեզմաններու մէջ թուրքերը
ծառեր տնկած են, որ գերեզմանները քանդեն:

Խումբ մը պիտի հաւաքեմ, ծառերը հանեմ, քարերն
ալ ուղղեմ»,- կը պատմէ հերթական անգամ Արցախ
հասած տիկին Զարիկը:
Վարդանը չհասցուց: Անոր երազանքը կեանքի
կոչելու գաղափարը համախմբեց, Արցախ հասցուց
խումբ մը երիտասարդներ: Ֆէյսպուքեան նախաձեռնութիւնը սկսած է Երեւանէն: Երիտասարդներու
խումբ մըն ալ Արցախի մէջ հաւաքուած է: «Այստեղ
Հայաստանի տարբեր մարզերէն կան մարդիկ եւ
այդպէս ալ պէտք է ըլլայ: Երբ որ կայ նպատակ,
պէտք է իւրաքանչիւր հայ մարդ դառնայ այդ
գաղափարի կրողը, գայ եւ այդ հարցը միասնական
լուծուի»,- կ’ընդգծէ նախաձեռնութեան մասնակիցներէն ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր Սոֆիա Յովսէփեան:
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«Ասիկա կը հաստատէ, որ հայութիւնը միասնական
է ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլեւ հայրենիքը շէնցնելու գործի մէջ ալ»,- կը հաստատէ
Արցախի «Հայկի Սերունդ» երիտասարդականհասարակական կազմակերպութեան նախագահ
Արմինէ Պետրոսեան:

Շուշի-Ստեփանակերտ Ճանապարհը Կը Դառնայ Եասամաններու
Ծառուղի Տուշման Վարդանի Երազանքը Պիտի Իրականանայ
մէկը Բակօ Սահակեանը տնկած է՝ տիկին Զարիկի
հետ: Տուշման Վարդանի քոյրը՝ Արմենուհին, յուզումը չի թաքցներ: Արցախի մէջ եղբօր ներկայութիւնը ամէն տեղ կը զգայ: «Մարդու երազանքը
կը կատարուի, երբ ինքը ֆիզիքապէս չկայ: Բայց
ինքը միշտ ալ կայ: Անոր ներկայութիւնը առաւել
քան ակնյայտ է: Ասիկա մէկ անգամ եւս ապացուցեց,

որ Վարդանը կ’ապրի բոլորիս մէջ: Արցախի մէջ ես
Վարդանի ներկայութիւնը ամէն տեղ կը տեսնեմ»,յուզումը չթաքցուց Վարդան Ստեփանեանի քոյրը`
Արմենուհի Ստեփանեան:

Առաջին փուլին երիտասարդները Ստեփանակերտ-Շուշի ճանապարհի երկայնքով 150 եասաման տնկեցին: Նոյն ծրագիրով, նոյն վայրի մէջ կը
հանդիպին յաջորդ տարի: Եւ այսպէս՝ մինչեւ Վարդանի երազանքը իրականանայ՝ Շուշի-Ստեփանակերտ ճանապարհը եասամաններու ծառուղի
դառնայ:

Երիտասարդներու նախաձեռնութեան միացած
է նաեւ Արցախի նախագահը: Շուշի-Ստեփանակերտ ճանապարհին առաջին եասամաններէն

COIFA-Ի Եւրոպայի Առաջնութեան Ընդառաջ. Արցախի Մէջ Կը Նախապատրաստուին
COIFA-ի Եւրոպայի առաջնութեան ընդառաջ՝
Արցախի մէջ նախապատրաստական աշխատանքները վճռական փուլի մէջ կը մտնեն: Այս պահուն
հիմնական ընելիքը շինարարներունն է: Պետական
նախարարն ու քաղաքաշինութեան նախարարները
շրջած են շինհարթակներու վերածուած չորս
մարզադաշտերով եւ ստացած հաւաստիացումներ,
որ ամէն ինչ պիտի ընեն աշխատանքները ժամանակին աւարտելու համար:

Ստեփանակերտի կեդրոնական մարզադաշտը,
որ 10 հազար հանդիսատեսի համար է նախատեսուած, Յունիս 1-էն COIFA-ի Եւրոպայի առաջնութեան գլխաւոր հանդիպումներու հասցէն պիտի
դառնայ: Շինարարները կը փութան աւարտին
հասցնել նախապատրաստական աշխատանքները,
որոնց ընթացքին կը ծանօթանան պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանն ու քաղաքաշինութեան նախարար Կարէն Շահրամանեանը:
Արդէն մի քանի ամիս է՝ մարզադաշտը շինհարթակի
վերածուած է, փոփոխութիւնները ակնյայտ են մինչ
մարզադաշտ մտնելը: Երկրորդ մուտքը կը
բարեկարգուի: Մուտքին կից մեքենաներ կայանելու
տեղ կը կահաւորուի: Ամիսներ առաջ երկրոդ մուտքի կողքին մեկնարկած շինարարութիւնը աւարտին
կը մօտենայ: Կը կառուցեն լրացուցիչ հանդերձարաններ, լրատուամիջոցներու համաժողովներու
հատուած, մրցավարական սենեակ, կը պատմէ եւ
ցոյց կու տայ քաղաքաշինութեան նախարար
Կարէն Շահրամանեան:

Ասկերանի քաղաքային մարզադաշտն ալ շինարարներու տիրապետութեան յանձնուած է: Լրացուցիչ հանդերձարաններ՝ երկու խումբի համար,
մրցավարական սենեակ: Անոնց շինարարութիւնը
արդէն աւարտին կը մօտենայ: Նստատեղերն ալ
կ’ընդլայնուին. Աւելի քան 500 տեղ կունենան:

Ելեկտրոնային ցուցատախտակն ալ նոր հնարաւորութիւններ կ’ունենայ: Զուգահեռ՝ տարածքի
բարեկարգման աշխատանքները կը շարունակուին:
Ասկերանի փոխքաղաքապետ Հայկ Շամիրեան, որ
նաեւ շրջանի ֆութպոլի հաւաքականի աւագն է,
համոզուած է` նոր հնարաւորութիւններով ու նոր
տեսքով մարզադաշտը պիտի նպաստէ, որ այս
սիրուած մարզաձեւը աւելի գրաւիչ դառնայ շրջանի
պատանիներուն համար:
Մարտակերտի «Վիգէն Շիրինեանի անուան
մարզադաշտ«-ի աշխատանքները իրականացնելու
ընթացքին թանկ է իւրաքանչիւր վայրկեան:

Կապալառու ընկերութեան` Շինվեր Պլիւս ՍՊԸ
տնօրէն Նորայր Յարութիւնեան ընելիքները կը
թուարկէ եւ կը շարունակէ՝ մէկ խումբն ալ զբաղած
է խոտածածկի խնամքով: Աշխատանքներու այդ
հատուածը Վլատիմիր Անդրեանը կը ղեկավարէ:
Մարզադաշտը գիտէ սենթիմեթր առ սենթիմեթր:
Կը Վստահեցնէ՝ առաջնութեան ընդառաջ խաղադաշտը իդէալական վիճակի մէջ պիտի ըլլայ:
Եթէ Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաններու
մէջ կառավարութեան հետ աշխատանքներու
համար միջոցներ կը յատկացնէ նաեւ Հայաստան
համահայկական հիմնադրամը, ապա Մարտունիի
մարզադաշտի կառուցման կ’աջակցի Վլադիմիր
Աւագեանը: Նորակառոյց մարզադաշտը արհեստական խոտածածկ կունենայ՝ անոր հովանաւորութեամբ: Անիկա իրականացնելու համար մասնագիտացուած կազմակերպութիւն հրաւիրուած է

Հայաստանի Հանրապետութենէն: Ընկերութեան
ղեկավարը կը վստահեցնէ՝ ժամանակակից չափանիշներուն համապատասխան դաշտ պիտի ըլլայ:
Մարտունիի մարզադաշտի մէջ եւս շինարարութեան,
բարեկարգման աշխատանքները աւարտական
փուլ կը մտնեն: 1160 տեղանոց նստատեղերը
արդէն գրեթէ պատրաստ են: Տարածքի բարեկարգումն ալ կը շարունակուի:
Նախագահի յանձնարարականով՝ Մայիս 15-ը
վերջնաժամկէտ սահմանուած է բոլոր շինարարներու համար: COIFA-ի Եւրոպայի առաջնութեան
համար նախատեսուած բոլոր 4 մարզադաշտերուն
մէջ շինարարական աշխատանքները պէտք է
աւարտին Մայիսի կիսուն:
Ստեփանակերտ
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Քիմ Պաքշիին Հայաստանը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
«Սկիզբը անձնական ինքնաշարժովս կ՚երթայի
Հայաստան: Այն ժամանակ տակաւին կարելի էր
անցնիլ Ատրպէյճանէն կամ սեւծովեան ափէն: Երեւանի մէջ գրեթէ չեմ ապրած, ընկերներէս մէկուն
հետ կ՚երթայի անմիջապէս քաղաքներէն դուրս: Կը
գիշերէինք ընտանիքներու յարկին տակ՝ սովորական տուներու մէջ, այնպէս որ շատ բաներու մասին
անձամբ տեղեկացուած եմ: Կը տեսնէի կիներուն
հանդէպ յարգալից վերաբերմունքը՝ սեղանին շուրջ
միշտ կիներ կային նստած, յատկապէս՝ տարեց:
Անոնք մասնայատուկ դեր կը ստանձնէին, ամէն
ինչ կը ղեկավարէին:
«Ի դէպ, սեղաններէն խօսելով նշեմ, որ կը
պաշտեմ հայկական խոհանոցը: Որպէս աղ ես
միշտ միայն հայկական աղ կը գործածեմ՝ սխտորով,
խոտերով, բուրումնաւէտ: Առաւօտեան զայն կը
ցանեմ հնդկաձաւարով շիլայիս վրայ: Շատ կը
սիրեմ հայկական խորովածը. իւրայատուկ է, կը
տարբերի վրացականէն: Խաշլաման կը սիրեմ, որ
շատ համեղ խաշուած միս է: Խաղողի տերեւով
տոլման կը սիրեմ եւ ի հարկէ նաեւ օղին: Ռուսական
օղի շատոնց չեմ գործածեր, միայն՝ հայկական:
Շուտով ընկերներս խաշի կը կանչեն, այդ ժամանակ ոչ մէկ կենաց կ՚ըսեն, միայն կը զարնեն գաւաթները ու կ՚ըսեն՝ «Բարի լո՜յս»:
«Հայերը ընդհանրապէս աչքի կ՚իյնան անով, որ
կը սիրեն իրենց հայրենիքը, որ արեան գինով
տրուած է իրենց: Անոնք անյիշելի ժամանակներ
ապրած են տարածքի մը վրայ, որուն մէջէն բոլոր
ժողովուրդները անցած են: Հին յոյներն էին, յետոյ՝
պարսիկները, որոնք Յունաստանի հետ ճակատամարտի կը մեկնէին: Ես առանց որեւէ գինի
ստացած եմ իմ հայրենիքս՝ Մոսկուա ծնած եմ: Ես
ու ընկերներս ռազմաճակատի մէջ չյայտնուեցանք
տարիքի պատճառով՝ քանի մը տարի միայն
չբաւեց: Մենք կը բարձրանայինք տանիքներն ու
հրկիզուող ռումբեր կը մարէինք ու կը հրճուէինք,
վտանգ չէինք զգար: Այդպէս հրդեհներէն քանի մը
բնակավայր փրկեցինք:
«Մենք ուրիշներու պէս չենք բանտարկուած,
այլախոհներ չենք եղած, չենք աքսորուած: Բայց ես
ռուս մտաւորականութեան այն շրջանակէն էի, որ
դէմ էր խորհրդային կարգերուն: Իմ գիրքերուս,
յօդուածներուս մէջ երբեք չեմ գովաբանած այն
կարգերը: Եւ ատոր համար ես մեծապէս պարտական եմ Հայաստանին: Հայաստանն է, որ օգնած է ինծի խիղճս մաքուր պահելու», Հայաստանի
մասին իր յուշերուն մէջ, վերջին տարիներուն,
գրած է Քիմ Պաքշի:
Շատերը հետաքրքրած է, որ ռուսական եւ կարայիմական ծագումով այս մարդը ինչպէ՞ս արիւնակցական կապի պէս կապուած է Հայաստանին:
Անոր մայրը ռուս էր, իսկ հայրը կարայիմներու
փոքր ազգութենէն, որուն մասին ան կը պարզաբանէր, որ թրքալեզու ժողովուրդ մըն է, որ յուդայականութիւն ընդունած է: Պաքշի ինքն ալ
ինքզինք կարայիմ կը նկատէր, սակայն հաւատքով
ուղղափառ էր, մեծ սէր եւ ակնածանք ունէր
քրիստոնէական ժառանգութեան հանդէպ: Համալըսարանին մէջ, լրագրութեան մասնագիտութիւն
ստանալէ ետք, ան անմիջապէս գիւղ մեկնած է եւ
հողագործութեամբ զբաղած, վարած հողը մշակող
ինքնաշարժներ, այդտեղէն ալ թղթակցած է
թերթերուն եւ ամսագիրներուն: Լրագրող դառնալու
որոշումին վրայ ազդած է թերեւս իր հօրը օրինակը,
որ նոյնպէս թերթի մէջ կ՚աշխատէր:

Պաքշիի վերջին գիրքերէն մէկը «Արցախի
հոգեւոր գանձերը» գիրքն է. գրողը ըսած է, որ
Արցախը աշխարհի մէջ իր տեսած ամենագեղեցիկ
վայրն է։ «Արցախի հոգեւոր գանձերը» գիրքը
նուիրուած է Արցախի եկեղեցիներուն, ամրոցներուն. գիրքին մէջ կը խօսուի այն հնագոյն ձեռագիրներուն մասին, որոնք կապուած են Արցախի հետ եւ
կը պահպանուին Փարիզի, Լոնտոնի եւ Միացեալ
Նահանգներու մէջ: Արցախեան հետքերը գտնելու
ճանապարհին ան Միացեալ Նահանգներու մէջ
գտած է Գանձասարի Կարմիր Աւետարանը, եւ այն
քիչերէն մին դարձած է, որուն հնարաւորութիւն
ընձեռնուած է զայն ուսումնասիրել, նկարել եւ
զետեղել Արցախի մասին գիրքին մէջ։ «Բան մը
կայ, որ գիրքին մէջ չեմ գրած, բայց պէտք է ըսեմ՝
արցախցիներուն կարելի չէ յաղթել, անոնց ոգին,
տոկունութիւնն ու կամքի ուժը ոչ ոք կարող է խլել»,
խոստովանած է գրողը: Այս գիրքը Պաքշիի երկար
տարիներու աշխատանքին արդիւնքն է: Հակառակ
75-ը անցած ըլլալուն, Պաքշի մագլցած է Արցախի
լեռները, գտած է անտառներուն մէջ թաքնուած
եկեղեցիներ, գիշերած է ամենէն խուլ գիւղերուն
մէջ: Անոր ուղեկցած է լուսանկարիչ Յակոբ
Պէրպէրեան եւ լուսա-նըկարներով հարուստ գիրք
մը ձեռք ձգած է ճանապարհորդութեան հետեւանքով:
Հայութեան նուիրուած իր գործունէութեան, հայ
մշակոյթը եւ հայերու պատմութիւնը տարածելու
համար Պաքշի Հայաստանի եւ Արցախի իշխանութիւններուն, հայկական եւ օտար կազմակերպութիւններու կողմէ բազմիցս պարգեւատրուած է՝
արժանանալով պետական, Երախտագիտութեան
եւ այլ մրցանակներու: Հայաստանեանէն իր առաջին պետական մրցանակը ստացած է խորհրդային
տարիներուն՝ 1988 թուականին, իսկ անկախութենէն
ետք՝ «Մովսէս Խորենացի» շքանշանի եւ այլ մրցանակներու արժանացած է: Գրողը նաեւ «Կարպիս
Փափազեան» յատուկ հիմնադրամի (Վիեննա),
Թէքէեան մրցանակի, ՀԲԸՄ-ի, մեծ մարդասէր
Ֆրիտիոֆ Նանսէնի միջազգային մրցանակի եւ
Հայաստանի Գրողներու միութեան «Յովհաննէս
Թումանեան» մրցանակներու դափնեկիր է:
Պաքշի մահացած է 88 տարեկանին, իր չորս
ամուսնութիւններէն ձգելով երեխաներ, թոռներ,
բայց անոնց բոլորին միշտ ըսած է՝ իմ սիրտը
Հայաստանի մէջ է: Քիմ Պաքշիի կտակին հա-

մաձայն, իր աճիւնէն մաս մը կը սփռուի Հայաստանի
կամ Արցախի մէջ։ Կտակին մէջ ան նախընտրած է
Գառնիի կիրճը կամ Շուշին: Պաքշիին հրաժեշտ
տուած են Մոսկուայի Քոսմայի եւ Տամիանի
ուղղափառ եկեղեցւոյ մէջ:
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՄԵԾ ԲԱՐԵԿԱՄԸ
Պաքշիի մահուան առթիւ ցաւակցութիւն յայտնած են «Մեսրոպ Մաշտոց» մատենադարանի
տնօրէնութիւնն ու անձնակազմը.
Ցաւով եւ ափսոսանքով լսեցինք Մատենադարանի մեծ բարեկամ ու հայ մշակոյթի դեսպան Քիմ
Պաքշիին կեանքէն հեռանալուն լուրը: Գրող, շարժապատկերագիր, հայագէտ Քիմ Պաքշի տարիներ
շարունակ իր ուսումնասիրութիւններուն առարկան
դարձնելով Մատենադարանէն ներս պահուող
միջնադարեան ձեռագիրներն ու հայկական մշակոյթի գանձերը, եղած է այն հազուագիւտ հետազօտողներէն, որ յաջողած է ճանչնալ եւ ընկալել
հայկական ձեռագիրներու աշխարհին ամբողջ
խորութիւնը, բանալ հայ միջնադարեան գրականութեան եւ մանրանկարչութեան ներքին շերտերն
ու հայ ազգին ոգին։ Անոր ծանօթութիւնը Հայաստանի հետ, անոր մեծ սէրը մեր երկրին ու
մշակոյթին հանդէպ, կարելի է ըսել, որ սկիզբ
կ՚առնէ Մատենադարանէն ու այնտեղ պահուող
ձեռագիրներէն: Այդ սիրոյ հետեւանքով ան ստեղծած է «Արծիւ եւ սուր», «Ճակատագիր եւ քար»,
«Սուրբ Ղազարոսի յարութիւնը» եւ կարգ մը այլ
գիրքեր, գրած է քսան մասէ բաղկացած «Մատենադարան» հեռատեսիլային շարժապատկերի
բեմագրութիւնը, որ կոչուած էր հայ ժողովուրդի
հոգեւոր գանձերը հռչակելու Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու մէջ։ Ինչ
որ ըրած է Քիմ Պաքշին հայ ժողովուրդի բազմադարեան մշակոյթին տարածման տեսակէտէն,
յիրաւի, արժանի է ամենաբարձր գնահատականին:
Ան իր գործով մնայուն հետք ձգած է քանի մը
սերունդներու գիտակցութեան մէջ:
Քիմ Պաքշիին անունն ու գործը ոսկի տառերով
գրուած են Մատենադարանի պատմութեան էջերուն մէջ, իբրեւ այդ հաստատութեան մեծ սիրահար
ու մեծագոյն նուիրեալ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Հովանաւորութեամբ`
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Հիմնադիրներու Մարմնին

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԻԹՈՎ
Կիրակի, 21 Ապրիլ 2019-ին, մեր Տիրոջ
եւ Փրկչին հրաշափառ Ս. Յարութեան
տօնին առիթով, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պիտի
պատարագէ եւ իր Հայրապետական
պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

-ի

Հայ Իրականութիւնը՝
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն

Գիրքի Շնորհանդէս

Ս. Պատարագի քառաձայն երգեցողութիւնը
պիտի կատարուի Կաթողի-կոսարանիս ՇՆՈՐՀԱԼԻ երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի:

Սկիզբ ժամերգութեան
Սկիզբ Ս. Պատարագի
Հայրապետական Պատգամ

Կազմակերպութեամբ`

ժամը 8:00
ժամը 10:00
ժամը 11:00

Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի
զաւակները, ներկայ գտնուելու Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին
պատգամը եւ վերանորոգուելու Ս. Յարութեան
հրաշափառ խորհուրդով։
Վեհափառ Հայրապետը Ս. Զատկուան
շնորհաւորութիւնները պիտի ընդունի Ս. եւ
Անմահ Պատարագէն ետք մինչեւ ժամը 1:30, իսկ
կէսօրէ ետք ժամը 4:00-էն մինչեւ 7:00:

Խօսք կ'առնեն.
Սեւակ Յակոբեան՝
«Ողջոյնի Խօսք»
Պետրոս Թորոսեան՝
«Հատորին Ծննդոցը»
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան՝
«Առաջնորդն ու Միջավայրը»
Տիկ. Մարլէն Սեդրակեան՝
«Երախտիքի Խօսք»
Յակոբ Գասարճեան՝
«Փակման Խօսք»
Գինեձօն, Գիրքի մակագրութիւն եւ Հիւրասիրութիւն
Հինգշաբթի, 9 Մայիս 2019, երեկոյեան ժամը 7:30ին,
Թէքէեան Կեդրոնի «Հրաչեայ Սեդրակեան»
Հանդիսասրահին մէջ (Ա. Յարկ), Ժըմմէյզի, Պէյրութ

Դիւան Կաթողիկոսարանի

ՀՐԱՒԷՐ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Հրաչ (Հատտատ) Տէմիրճեանի մահուան տխուր
առիթով՝ Տէր եւ տիկ. Յակոբ եւ Նաթալի Չիլինկիրեաններ կը ցաւակցին հանգուցեալին ընտանեկան
բոլոր պարագաներուն եւ առ այդ կը նուիրեն 50,000
լ.ո. «Զարթօնք» օրաթերթին:
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Կրկ

Երկ

16
Երք

Չրք

2019
ԱՊՐԻԼ
Հնգ

Որբ

Շբթ

3
16

ՎԱՀՐԱՄ ԳԱՅՖԵՃԵԱՆ
(1879 – 1960)
«Մոփասանի Մոթիֆներով»

Վահրամ Մկրտչի Գայֆեճեան (Գայֆեջեան, 1879,
Ապրիլ 14, Ախալցխա - 1960, Նոյեմբեր 30, Երեւան),
հայ նկարիչ։ ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ
(1954)։
1892-1901 թթ. Կրթութիւն ստացած է Լազարեան
ճեմարանէն, 1901-1910 թթ.` Մոսկուայի համալսարանի
բժշկական եւ իրաւաբանական բաժանմունքներէն,
միաժամանակ գեղանկարչութեան, քանդակագործութեան եւ ճարտարապետութեան ուսումնարանէն (1902-1907, ղեկավար Ս. Վ. Իվանով, Կ. Ա. Կորովին)։ 19121923 թթ. ապրած է ծննդավայրի մէջ, կազմակերպած է գեղարուեստական արուեստանոց, մասնակցած է «Հայ
արուեստագէտներու միութեան» (Թիֆլիս) ցուցահանդէսներուն։
Աշխատած է Երեւանի գեղարուեստա-արդիւնաբերական ուսումնարանէն ներս (1924-1929 թթ.` տնօրէն, 1955
թուականին` դասատու)։ Խորհրդահայ կերպարուեստի սկզբնաւորման յայտնի ներկայացուցիչ Գայֆեճեան
ստեղծագործաբար իւրացուցած է 20-րդ դարասկզբի ռուսական եւ արեւմտաեւրոպական զարգացած արուեստի
սկզբունքները։ Նկարած է նատիւրմորտներ, բնանկարներ, դիմանկարներ, ինչպէս նաեւ տեսարաններ զբօսայգիներէն, սրճարաններէն, դիմակահանդէս-պարահանդէսներէն։
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Տիկին Յասմիկ Քէշիշեան Հատտատ
Արաբական
Թերակղզի
Տիար Ժագ Հատտատ

Տէր եւ տիկին Սերժ Հատտատ եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռոպէր Հատտատ եւ զաւակունք
Տիկին Սեդա Զէյիտ եւ զաւակունք
Եւ համայն Հատտատ, Քէշիշեան, Հաննա, Ապատեան, Աւետիսեան,
Օղլեան, Զէյիտ եւ Ապու Ժաուտէ ընտանիքներ եւ ազգականներ կը
գուժեն սրտի դառն կսկիծով՝ իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր,
հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ՀՐԱՉ (ՀԱՏՏԱՏ) ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ-Ի
Մահը,
պատահեցաւ
Շաբաթ,
13 Ապրիլ
2019-ին,
յետ առաքելական
կարճատեւ
ՀռոմիորՖրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին
եռօրեայ
հիւանդութեան։
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Յուղարկաւորութեան
արարողութիւնը
կատարուեցաւ
Երկուշաբթի,
15
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին հովուապետը,
որ կ'այցելէ
Արաբական
Ապրիլ
2019-ին,
կ.ե.
ժամը
3։00-ին,
Նորաշէնի
Սրբոց
Վարդանանց
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի
մէկ ժամ ուրկէ
առաջ,Հանգուցեալին
Վատիկանի մէջմարմինը
կիրակնօրեայ
եկեղեցւոյ
մէջ, մեկնելէ
Պուրճ Համուտ,
փոաւանդական
քարոզի
անազգային
ԱՄԷ իր այցը
համարած է «կարճ, բայց
խադրուեցաւ
Ֆըրընժամանակ
Շըպպէքի
գերեզմանատունը։
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Ներկայս
ընդունիլ իբրեւԱյնուհետեւ
մահազդ։ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր
էջին վրայ գրած է. «Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ կ.ա.
Էմիրութիւններ։
Այդ
Ցաւակցութիւնները
պիտի
ընդունուին
16 Ապրիլին,
ժամը 11։00երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6։00, Ազգային առաջնորդարանի “Երջօ
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
Սամուէլեան-Եռագոյն” սրահին մէջ։
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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