
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
աշխատանքային այց պիտի կատարէ 
Խըրխըզիստանի Հանրապետու-
թիւն: Այս մասին կը տեղեկացնէ 
ՀՀ կառավարութեան տեղեկատւու-
թեան եւ հասարայնութեան հետ 
կապերու վարչութիւնը։
Հայաստանի վարչապետը Խըր-
խըզիստանի Չոլփոն-Աթա քաղաքին 
մէջ կը մասնակցի Եւրասիական 
միջկառավարական խորհուրդի հերթական նիստի աշխատանքներուն։ 
Կը նախատեսուի Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի եւ 
Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսեանի 
համատեղ յայտարարութիւնը ԶԼՄ ներկայացուցիչներու համար, ինչպէս 
նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակէն ներս համագործակցութեան վերաբերեալ 
փաստաթուղթերու ստորագրում եւ նամականիշի մարման արարողութիւն:
Այցի շրջագիծէն ներս կը նախատեսուին Հայաստանի վարչապետի 
հանդիպումները Խըրխըզիստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Սոորոնպայ Ժեենպեքովի եւ Ռուսաստանի Դաշնութեան կառավարութեան 
նախագահ Տիմիթրի Մետվետեւի հետ:

Ընթացիկ տարուան Յուլիս ամսուան ընթացքին ՀՀ երկու օդակայաններուն 
մէջ ուղեւորահոսքը ընդհանուր կազմած է 371,883 մարդ՝ 2018 թուականի 
նոյն ամսուան ցուցանիշը գերազանցելով 16.7 տոկոսով:
2019 թուականի Յուլիսին, 2018 թուականի նոյն ժամանակահատուածի 
համեմատ, «Զուարթնոց»-ի մէջ ուղեւորահոսքը աւելցած է 18.7 տոկոսով: 
Եթէ 2018 թուականի Յուլիսին «Զուարթնոց» միջազգային օդակայանի 
ծառայութիւններէն օգտուած է 300,674 ուղեւոր, ապա 2019 թուականի 
Յուլիսի ցուցանիշը կազմած է 356,934 ուղեւոր:
2019 թուականի Յուլիս ամսուն Գիւմրիի «Շիրակ» օդակայանին մէջ 
ուղեւորահոսքը կազմած է 14,949 մարդ: 2018 թուականի նոյն ամսուան 
17,898 ուղեւորահոսքի համեմատ նուազումը կազմած է 16.5 տոկոս:
Տարեսկիզբէն Հայաստանի Հանրապետութեան երկու օդակայաններու 
ուղեւորահոսքը կազմած է 1,692,494 մարդ, որ 11 տոկոսով գերազանցած 
է նախորդ տարուան նոյն ամիսներու ցուցանիշը:
«Զուարթնոց» եւ «Շիրակ» օդակայաններուն մէջ 2019 թուականի Յունուար- 
Յուլիս ամիսներուն, նախորդ տարուան նոյն ամիսներուն հետ համեմատած, 
7.7 տոկոսով աճ գրանցած են նաեւ թռիչք- վայրէջքները:
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Փաշինեան Խըրխըզիստան Մեկնեցաւ

Դէպի Հայաստան Ուղեւորներու Աճ Կայ

Հարիրի Հանդիպելէ Ետք Աունի Հետ՝ 
Լաւատես 

Պետական Քննութիւններու 
Արդիւնքներու Խառնաշփոթին 

Հիմնական Պատասխանատուն 
Հրաժարած է իր Պաշտօնէն
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Վարչապետ Սաատ Հարիրի Հինգշաբթի օր յայտնեց, որ ինք լաւատես է, 
որ շուտով դրական ճեղք մը պիտի յառաջանայ նախարարաց խորհուրդի 
փակուղիին մէջ:
Ան այս յայտարարութիւնը ըրաւ հանդիպելէ ետք նախագահ Միշէլ Աունի 
հետ:
Հանդիպումը դրական էր ըսաւ ան: եւ յոյս յայտնեց, որ հարցերը դրական 
ելքեր պիտի ունենան: 
Հինգշաբթի օրուայ հանդիպումը եկաւ չափազանց լարուած մթնոլորտէ մը 
ետք, որուն ընթացքին փոխադարձ ամբաստանութիւններն ու 
մեղադրանքները անցած էին ամէն պատշաճ սահման: 
Յիշեցնենք, որ Ալէյի պատահարի թնճուկը տակաւին կը շարունակէ 
զբաղեցնել երկրին քաղաքական դաշտը: 

Լիբանանի Կրթութեան Նախարար 
Աքրամ Շհայյէպ Հինգշաբթի օր 
յայտարարեց, որ Պետական 
Քննութիւններու Արդիւնքներու 
Խառնաշփոթին Հիմնական 
Պատասխանատուն Հրաժարած է 
իր Պաշտօնէն:
Համակարգչային եւ մարդկային 
սխալ մը պատճառ հանդիսացած 
էր, որ կարգ մը անյաջող արդիւնք 
աշակերտներ յաջողած երեւին 
նախարարութեան կայքին վրայ: 
Այս պատահարը խուճապ եւ 
դժգոհութիւն ստեղծած էր կարգ մը 
ծնողներու մօտ: Այս հարցով 
նախարարը յայտարարած է, որ իր 
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նախարարութիւնը կը կրէ 
ամբողջական պատասխանա-
տուութիւնը եւ տուեալ պաշտօնեան 
հրաժարած կամ ոճ ենթակայ է 
հարցաքննութեան:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մասիս Յովհաննէս-Շիրազ 
Կարապետեան

Մասիս Յովհաննէս-
Շիրազ Կարապետեան, 
քանդակագործ, նկարիչ։
Հայ մեծանուն բանաստեղծ 
Յովհաննէս Շիրազի որդին է, 
քանդակագործ Արա Շիրազի 
եւ վաղամեռիկ տաղանդաւոր 
բանաստեղծ Սիփան Շիրազի 
եղբայրը։
Ծնած է 1965 թ. օգոստոսի 
9-ին։ 1981 թուականին աւար-
տած է Յակոբ Կոջոյեանի 
անուան արուեստի դպրո-
ցը, 1984 թուականին՝ 
Փանոս Թերլեմէզեանի 
անուան ուսումնարանը, 
1990 թուականին՝ Երեւանի 
գեղարուեստի ակադեմիայի 
քանդակագործութեան բաժի-
նը։
1991 թուականէն Հայաստանի 
նկարիչների միութեան անդամ է։
Մասնակցած է մի քանի 
ցուցահանդէսներու։ Քանդակ-
ներէն մէկը՝ «Տիգրան Մեծը», 
տեղադրուած է Երեւանի 
Մանկական զբօսայգիին 
մէջ, մի քանին կը գտնուի 
արտասահմանի մէջ։

ՄԱԿ-ի  կողմէ ներկայացուած եւ 
վերջերս հրապարակուած զեկոյցին 
մէջ  կը նշուի, որ Իսլամական 
Պետութիւն կոչուած ահաբեկչա-
կան կազմակերպութեան տրա-
մադրութեան տակ կը գտնուի մօտ 
300 միլիոն  ամն տոլարի  հասնող  
հարստութիւն:
Կազմակերպութեան ներկայա-
ցուցած վտանգին մասին լու-
սաբանող զեկոյցին մէջ, նաեւ 
նշուած է, որ զինեալ խմբաւորում-
ներու կողմէ յարձակումներու 
յաճախակիութեան  նուազումը 
«կրնայ ժամանակաւոր ըլլալ»:
Իր կարգին ՄԱԿ-ի  գլխաւոր 
քարտուղար Անթոնիօ Կութերեշ 
ըսած է, որ ինք լուրջ  մտա-
վախութիւններ ունի, որ Տաէշ 
կրնայ իր ունեցած  նիւթական 
միջոցները ուղղել Սուրիոյ, Իրաքի 
եւ արտասահմանի մէջ ահա-
բեկչական գործողութիւններու 
աջակցութեան։
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Թուրքիոյ Մէջ Ընթացք Առած Է 
«Ազատութիւն Տէմիրթաշ»Ին Շարժումը

Սուրիոյ Բանակը Կը Մօտենայ Թրքական «Մորկ» 
Ռազմավարական Կէտին

Թուրքիան Աւելի Քան 6000 Սուրիացի Գաղթական Բռնի 
Կերպով Իտլիպ Տեղափոխած է

Տաէշ... «Հարուստ է»

Թուրքիոյ Էտիրնէ  նահանգի 
բանտը գտնուող քրտական «Ժողո-
վուրդներու դեմոկրատական» 
կուսակցութեան նախկին 
համանախագահ՝ Սելահէտտին 
Տէմիրթաշը  ազատ արձակելու 
համար, ընկերային ցանցերու   
վրայ  սկսած է «Ազատութիւն 
Տէմիրթաշին» շարժումը:
Շարժումի  մասնակիցները նկա-
րուած են «#FreeDemirtas» (Ազա-
տութիւն Տէմիրթաշին) գրութեամբ 
թղթով, ապա նկարը հրապարակած 
՝  ընկերային  ցանցերու մէջ:
Շարժումը սկսած է Տէմիրթաշի 
մայրը՝ իր լուսանկարի տեղադրու-
մով:
Նշենք, որ Սելահատտին Տէմիրթաշը 
ձերբակալուած էր 2016 թուակա-
նին զինեալ խմբաւորումներու 
անդամակցութեան եւ մարդոց 
բռնութիւններու ուղղորդելու եւ այլ  
մեղադրանքով։
 

Սուրիական բանակը կը շարունակէ 
իր յառաջխաղացքը Համայի 
հիւսիսային արուարաձանին  մէջ: 
Վերատիրանալով ռազմավարական  
առումով    կարեւորութիւն ներկա-
յացնող  Ալ-Զաքաթ գիւղին, 
բանակը իր  տեսարկութեան   տակ 
առած է Ալ-Լաթամնա եւ Քաֆար 
Զիթա գիւղերը: Այս երեք գիւղերը 
տարիներով շարունակ  Ժապհաթ  
ալ Նուսրա ահաբեկչական   
խմբաւորման  կեդրոնատեղին եղած 
են, ուրկէ  անոնք  հրթիռակոծած ու 
սպաննած են  հազարաւոր անմեղ 
զոհեր:

կագրութեան համաձայն, Յուլիս 
ամսուան ընթացքին, Թուրքիա աւելի 

 Այս  մասին կը գրէ   «Սփութնիք»ը    
նշելով նաեւ, որ թէ թէժ մարտերու 
աւարտին, աջակցութեամբ՝ օդային 
ուժերու եւ հրթիռներու, Սուրիական 
բանակը ի վերջոյ կրցած է  նուաճել 
Ալ-Զաքաթ գիւղը , վնասազերծելով 
տասնեակ զինեալներ որոնց մէջ 
նաեւ օտարերկրացիներ: Այս 
յառաջխաղացումով բանակը  
մօտեցած կը համարուի  «Մորք»ի 
թրքական կէտին:
Նշենք որ զինեալ խմբաւորումները 
գրաւած էին այս գիւղերը 2012 
թուականին. այս շրջանը կոչուած 
էր «մահուան եռանկիւն», 

քան 6000 սուրիացի գաղթական 
բռնի կերպով տեղափոխած է 
Սուրիոյ հիւսիսային բաժին, որ 
ենթակայ է զինեալ ահաբեկչական 
խմբաւորումներու հսկողութեան: Այս 
մասին կը հաղորդէ «Գանձասար»-ը՝ 
վկայակոչելով «Շամ Թայմզ» կայքը։
Նախօրօք «Human Rights Watch» 
կազմակերպութիւնը մեկնաբանելով 
թրքական իշխանութեան կողմէն 
սուրիացի գաղթականներուն բռնի 
կերպով Իտլիպ տեղափոխման 
քարոզարշաւը, մեղադրած է 
Թուրքիան յայտնելով, որ ան 
սուրիացի գաղթականներուն կը 
ստիպէ փաստաթուղթեր ստորագրել, 
այն տպաւորութիւնը տալու համար 
թէ անոնք յօժար կամքով Իտլիպ 
կ’ուղղուին:

բանակի ու ահաբեկիչներու միջեւ 
մղուած բազմաթիւ բախումներու 
պատճառաւ:
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Սահմանային «Պապ ալ Հաուա»ի 
տեղական մարմիններու վիճա-
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տարողութենէն, ան նոյնիսկ առանձին, կը ջանայ համոզել հսկիչը, որ զանց 
առնէ ստեղծուած դրութիւնը եւ պատիժը:
Այս երեխան իր կեանքին ընթացքին, ինչպէ՞ս պիտի կարենայ զանազանել 
լաւն ու վատը, չարն ու բարին, սորվի սխալին ու ճիշդին տարբերութիւնը, 
երբ քաջ գիտէ թէ ծնողքը միշտ նեցուկ պիտի կանգնի իր արարքներուն: 
Մէկ խօսքով՝ այդ երեխան պիտի դառնայ իր ծնողքին ճիտէն կախեալ, իր 
կեանքին ընթացքին։ Բայց... յետո՞յ, երբ ծնողքը հեռանայ այս աշխարհէն, 
ինչպիսի՞ կեանք կրնայ ունենալ այդ երեխան:
Այնտեղ, մէկ այլ ծնողք, տարուած իր մեծածախս «հոգատարութեամբ», 
իր զաւկին կեանքը կը ճոխացնէ թանկարժէք հագուստեղէններով, 
ինքնաշարժներով, վայելքներով եւ վարքով, երբ զաւակը տակաւին ուսանող 
է: Նպատակը ի՞նչ է արդեօք. զինք քաջալերել է ուսողութեա՞ն մէջ. բայց 
կրնայ նաեւ շատ հաւանականօրէն հակառակը պատահիլ: 
Երբ հարց կու տանք այդ նորահաս սերունդի ներկայացուցիչներէն մէկուն, 
որ միայն մէկ զաւակ ունի, թէ ինչո՞ւ մէկ զաւակով բաւականացած են. 
չէ՞ որ հայ ազգը միշտ եղած է բազմազաւակ: Ան կը պատասխանէ, թէ 
շատ դժուար է այս դարուս մէջ զաւակ մեծցնելը, մեծածախս է անոր 
հոգատարութեան պարտականութիւնը: Բայց արդեօք կարելի չէ՞ր մէկ զաւկի 
այդ ծայրայեղ հոգատարութիւնը փոխարինել համեստ կեանքի ընկալումով 
եւ երեխան մեծցնել կեանքի ասպարէզի կենսական պահանջքներով, առանց 
աւելորդ շպարումներու եւ ունենալ մի քանի զաւակ, հայ ընտանիքի բարի 
սովորութիւններով հագեցած: 
Երեւակայել դպրոցին մէջ ունենալ զաւակ մը, որ ծնողքին հրմշտուքով, 
միջամտութեամբ եւ բոլոր այլ հնարամտութիւններով կ՚աւարտէ եւ կը 
վկայուի առանց բան մը գիտնալու եւ սորվելու: Որովհետեւ իր ծնողքն էր 
վկայուածը, եւ ո՛չ թէ ինք: Ան պարզապէս սահուն ընթացքով գլած անցած էր 
ուսողութեան տարիները առանց որեւէ գիտութեան եւ ուսումի ընկալումի: 
Նման դէպք մը կը պատահի, իսկապէս եւ իրական, երբ որպէս բժիշկ վկայուած 
«բժիշկ» մը դէմ յանդիման կը գտնուի իր ուսուցիչին զաւկին, գործողութեան 
սեղանին վրայ անոր կեանքը փրկելու համար: Եզրակացութիւնը շատ 
ցաւալի կ՚աւարտի անշուշտ, մանաւանդ՝ անոր ուսուցիչին, որ հեշտացուցած 
էր այդպիսի մարդոց վկայուիլը: Իսկ ի՞նչ պատիժ կարելի էր սահմանել անոր 
ծնողքին, որ հազար ու մէկ կաշառքով ու միջամտութիւններով իր զաւակը 
հասցուց նման պատասխանատու դիրքի:
Շատ հաւանաբար, վերոյիշեալ բոլոր պարագաները կարելի են ճշդուիլ: 
Կը մնայ հայ ծնողներուն ուշադրութեան յանձնել այն պարագան, թէ 
իրենց զաւակները պէտք չէ վարակուին շրջապատի անկիրթ եւ անօրէն 
վարմունքէն, սովորութիւններէն, վարք ու բարքէն: 
Այսօր, ամենամեծ եւ ծանր պարտականութիւնը կը մնայ նորահաս սերունդի 
ծնողներուն ուսերուն, որպէսզի «վերջը ծունկերնին չծեծեն» եւ չտառապին 
իրենց զաւակներուն ձախող կեանքէն:

Հայ ծնողքը, ընդհանրապէս, միշտ հետամուտ եղած է իր զաւակներուն 
բարօր կեանքի ապահովութեան: Ազգային ասացուածք դարձած են 
այս խօսքերը. «Մեր զաւակները թող չտեսնեն մեր քաշածը», «Թող 

հանգիստ կեանք ունենան», «Թող հացի կարօտ չմնան» եւ այլ համանման 
մաղթանքներ, որոնք չենք գիտեր ե՞րբ ծագում առած են: Կը տատամսիմ 
ըսելու թէ՝ արդեօ՞ք Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք սկսած են:
Եթէ այդպէս է պարագան, կրնանք առանց առարկութեան ընդունիլ, 
նկատի ունենալով հայ ժողովուրդին կրած տառապանքը, մանաւանդ Հայոց 
Ցեղասպանութեան օրերուն եւ անկէ ետք:
Սակայն համարեա չորս սերունդ արդէն անցած է այդ ճանապարհէն, 
երբ կը դիտենք մեր թոռները, իրենց ապրելակերպը, սովորութիւնները, 
վարուելակերպերը եւ մասմաբ նորին:
Մի քանի տարի առաջ, Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման օրերուն, խումբ 
մը երիտասարդ հայորդիներ փորձեցին վերապրիլ իրենց նախահայրերուն 
աքսորի պահերը, քայլարշաւով մը, Քալիֆորնիոյ քաղաքներէն մէկէն 
սկսեալ մինչեւ Լոս Անճելըս: Խումբին քայլարշաւին ընթացքին, ճամբուն 
եզրին, իրենց հետ կը քալէին անմիջական օգնութեան, սնունդի եւ ջուրի 
մատակարարման ինքնաշարժներ, չմոռնալով հրաւիրել՝ լրատուական եւ 
հեռատեսիլի ընկերութիւններու սարքեր։
Նպատակը բարի էր: Աշխարհին ցոյց տալ հայուն կրած չարչարանքն ու 
տառապանքը Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակամիջոցին: Սակայն ի՜նչ 
յուսախաբութիւն, ի՜նչ հսկայ տարբերութիւն այս նորահաս սերունդին եւ 
Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներու այդ սերունդներու տոկունութեան 
միջեւ: 
Ներկայ դարու հայ ծնողները, բառացիօրէն կը կիրարկեն վերոյիշեալ 
ասացուածքները, իրենց զաւակներուն հանդէպ, իրենք զիրենք, շատ 
յաճախ զրկելով իրենց կենսական պահանջքներէն, պարզապէս գոհացնելու 
համար իրենց զաւակներուն անվերջ պահանջքները: Որովհետեւ... իրենց 
շրջապատը արդէն դարձած է պահանջկոտ, անհանգիստ, անհանդարտ եւ 
մանաւանդ՝ ցուցամոլ:
Նորահաս սերունդը այսօր (խօսքը կը վերաբերի շատ երիտասարդ 
սերունդին), մեծամասնութեամբ անտեղեակ է իրենց նախահայրերուն կրած 
տառապանքէն, աքսորէն կամ ջարդէն, իրենց մատղաշ տարիքին բերմամբ: 
Չմոռնալով յիշեցնել նաեւ՝ հայոց լեզուն, հայկական սովորութիւններն 
ու բարքերը: Այնպէս որ, ան չի կրնար դիմանալ նման քայլարշաւներու, 
զրկանքներու, նախատինքներու եւ այլ զսպողական հրամաններու եւ 
արարքներու, երբ ծնողներուն կողմէ, կամ աւելին՝ մեծ հօր ու մեծ մօր 
կողմէ շոյուած ու փայփայուած հասակ առած է այստեղի միջավայրին մէջ: 
Ան չի կրնար ընդունիլ մերժում, նախատում կամ պատիժ, երբ նոյնիսկ 
սխալ գործած ըլլայ, որովհետեւ նախ՝ ծնողքը եւ միջավայրը զինք այդպէս 
դաստիարակած են,  կամ՝ երբ ծնողքը փորձած է զինք պատժել, մեծ հայրը 
կամ մեծ մայրը զինք միշտ պաշտպանած են, այս կամ այն այպանելով:
Հարցը կը պտտուի ու կը պտտուի ու դարձեալ կը ծանրանայ ծնողներու 
աւանդած դաստիարակութեան եւ կրթութեան վրայ: 
Ինչո՞ւ մինչեւ հիմա, այս տարիներուն, ծնողները կը վարեն այսպիսի 
սովորութիւններ: Այս նորահաս սերունդը այսօր, կը վայելէ կեանքի 
տուեալներու լաւագոյնը, իր հագուստներէն սկսեալ մինչեւ իր արդուզարդն ու 
վայելքները: Այս տարիքի երեխաներ, աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ, 
չունին այս տուեալներուն կէսը նոյնիսկ: Շատ հեռակայ փաստեր փնտռելու 
կարիքը չկայ կը կարծեմ: 
Կարգ մը նորահաս ծնողներ, իրենք ալ իրենց կարգին, իրենց ծնողներու 
նոյն վերաբերմունքէն վարակուած, իրենց զաւակները կը տանին անչափ 
ու անսահման խնամակալութեան եւ հոգատարութեան սահմաններ, ուր 
տարբեր պարագաներու բերումով, կը ջանան իրենց զաւկին դերը ստանձնել 
դպրոցին, խաղավայրին, տուեալ միջավայրին մէջ կամ ամէնուրեք: 
Կը պատահի, օր մը, երբ 11 տարեկան երեխայ մը, դասարանին մէջ, 
հայհոյանք մը կ՚արձակէ դասընկերոջ ուղղութեամբ: Դասարանը եւ ուսուցիչը 
ականատես կը դառնան պատահարին եւ ուսուցիչը զինք տնօրէնութեան կը 
ղրկէ յարմար պատիժի մը տնօրինումի համար: Աշակերտին ծնողքը տեղեակ 
կը պահուի հարցին մասին եւ կը կանչուի վարժարան սաստումի համար: 
Սոյն ծնողքը, զարմանալիօրէն, ի պաշտպանութիւն իր զաւկին, կը դրժէ 
զաւկին արարքը վարժարանի տնօրինութեան, ուսուցիչին եւ վարժարանի 
հսկիչին ներկայութեան, երբ արդէն փաստացի իրականութեան առաջ կը 
գտնուի իր զաւակը: Ապարդիւն կը ջանայ ան համոզել ներկաները թէ՝ իր 
զաւակը այդպիսի հայհոյանք չի կրնար ըսել: Դժգոհ տրուած պատիժին 
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Ընկերային Հարցեր
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Մշակութային Արձագանգ

Շուշիի Մէջ Տեղի Ունեցաւ «Հայրենի Հողը Կանչում Է Մեզ» Խորագիրով 
Ասմունքի Փառատօնը

Հայաստանի Ծնողազուրկ Եւ Հաշմանդամ Երեխաներու Օգնութեան 
Հիմնադրամի 19-րդ Թելեթոն

Կիրակի, Սեպտեմբեր 8-ին, ԱՄՆ 
Արեւմտեան շրջանի ժամանակով
երեկոյեան ժամը 5։00-էն 12։00, 
Լոս Անճելըսի հայկական AABC 
եւ High Vision հեռատեսիլի 
կայաններէն տեղի պիտի ունենայ 
մեր հայրենիքի «Ծնողազուրկ 
եւ հաշմանդամ երեխաներու 
օգնութեան հիմնադրամի» 19-րդ 
թելեթոն-դրամահաւաքը:
Նախորդ տարիներուն նման, 
այս տարի եւս Թելեթոնին պիտի 
մասնակցին հայրենի եւ սփիւռքի 
ազգային-հասարակական գոր-
ծիչներ, հոգեւորականներ, մտաւորա-
կաններ, արուեստագէտներ եւ 
այս հիմնադրամի բարերարներէն 
ոմանք:

Մօտ քսան տարիներ առաջ, Լոս 
Անճելըս ապրող խումբ մը հայեր, 
առանց գաղափարական կամ 
յարանուանական խտրութեան, 
գլխաւորութեամբ մեր շատ սիրելի, 
ազգային անխոնջ հրապարակագիր 
եւ հրապարակախօս Յովհաննէս 
(«Քաջ Նազար») Բալայեանի, 
հիմը դրին աստուածահաճոյ եւ 
ազգանուէր այս միութեան, որուն 
գլխաւոր նպատակն է տեղ եւ 
ապաստան հայթայթել հայրենի 
ծնողազուրկ եւ հաշմանդամ 
կարիքաւոր երեխաներուն:
Այս հիմնադրամը քսան տարիէ ի 
վեր բազմաթիւ եւ բազմատեսակ 
ծրագիրներով հասած է այս 
երեխաներուն։ Ամէն տարի 
նուէրներով, Ձմեռ Պապիկի 
ժամանումով կը զուարճացնեն այդ 
պզտիկները եւ անոնց տուները, 
պատսպարանները, խաղադաշտերը 
նորոգած են կամ հիմնովին 
կառուցած:
Այս տարի, ծնողազուրկ եւ 
հաշմանդամ երեխա-ներու 
հիմնադրամի պատասխանա-
տուները որոշած են Սպիտակ 
քաղաքի մարզամշակութային, 
ընկերային եւ ծանրաբարձութեան 

կեդրոնը՝ բոլոր բաժիններով նորո-
գել եւ ամբողջութեամբ զարդա-
րել, որպէսզի քաղաքի փոքրիկներն 
ու պատանիները իրենք զիրենք 
հանգիստ եւ ուրախ զգան:
Այս Թելեթոնին, արդէն իսկ որոշ 
ազգայիններ իրենց նպաստը 
եւ նուէրը հասցուցած են սոյն 
ծրագրին, ուրիշներ ալ մեծագոյն 
ուրախութեամբ խոստացած են 
իրենց լուման հասցնել հայրենանուէր 
այս նպատակին համար:
Սեպտեմբեր 8-ի այդ օրը, մեր 
արուեստագէտներէն ոմանք իրենց 
ելոյթներով եւ կոչերով պիտի դիմեն 
մեր ժողովուրդին, որպէսզի իրենց 
սիրտերուն հետ՝ իրենց քսակներն 
ալ բանան ազգային եւ մարդկային 
վեհ նպատակներ հետապնդող այս 
գործին համար:
Ըսուած է, որ «հայուն ցաւէն միայն 
հայը կը հասկնայ»: Արդարեւ, 
Հայրենիքի կամ Սփիւռքի բոլոր 
ցամաքամասերուն վրայ, հայ 
արիւնակիցներու ցաւին միշտ եւ 
առաջին հերթին հայն է որ հասած է, 
խորապէս հասկնալով անոնց ցաւը: 
Մենք ալ, մեր հայրենաբնակ բազ-
մակարօտ ժողովուրդի ցաւերուն եւ 
կարիքներուն աւելի կը հասկնանք, եւ 

միասնական ու միասիրտ հարկաւոր 
ենք դարման գտնել այդ բոլորին:
Ուրեմն, եկէք բոլորս ձեռք-ձեռքի 
տալով, Աստուծոյ մեզի տուած 
օրհնութիւններէն բաժին հանենք 
հայրենի մեր երեխաներուն, 
սրտբացօրէն մասնակցելով Կիրակի, 
Սեպտեմբեր 8-ի երեկոյեան ժամը 
5։00-էն 12։00 հեռատեսիլի 381 
եւ 384 կայաններէն սփռուելիք 
Թելեթոնին:
Հայաստանի ծնողազուրկ եւ 
հաշմանդամ կարիքաւոր երե-
խաներու ֆոնտի 100-է աւելի կազմին, 
հիմնադրամը միշտ քաջալերող 
ազնիւ հայրենակիցներուն եւ 
մանաւանդ անոր հիմնադիր-
նախագահ Յովհաննէս Բալայեա-
նին շնորհակալութիւն յայտնելով, 
կ՚ըսենք. Ձեր վարձքը կատար:           

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

29 Յուլիս-2 Օգոստոս, Շուշիի 
մէջ տեղի ունեցաւ Ասմունքի 
համահայկական 8-րդ փառատօնը, 
որուն մասնակցեցան 9-18 տարեկան 
130 պատանիներ Արցախէն, Հայաս-
տանէն, Ջաւախքէն, Ռուսիայէն, 
Իրանէն, Լիբանանէն եւ Միացեալ 
Նահանգներէն: Այս մասին կը 
հաղորդէ Yerkir.am-ը։
Փառատօնին հովանաւորն էր 
Հայ կրթական հիմնարկութիւնը՝ 
գլխաւորութեամբ բարերար 

Ալեք Պաղտասարեանի, որուն 
անմիջական ներդրումներով 
Ջաւախքի խումբը կրցաւ մասնակցիլ 
փառատօնին, որ նուիրուած էր 
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 
150-ամեակին եւ կը կրէր «Հայրենի 
հողը կանչում է մեզ» խորագիրը:
Այս տարուան փառատօնին 
Ջաւախքէն կը մասնակցէին 
Ախալցխայի, Ախալքալաքի եւ 
Նինոծմինտայի երիտասարդական 
կրթական-մշակութային կեդրոն-
ներու 10 աշակերտներ, որոնք 
ներկայացուցին Յովհաննէս Թու-
մանեանի, Վահան Տէրեանի, 
Յովհաննէս Շիրազի, Վահագն 
Դաւթեանի եւ այլ բանաստեղծներու 
ստեղծագործութիւններ։
Դատական կազմը փառատօնի 
130 մասնակցողներէն յաղթող 
նկատեց երկու տարիքային ( 9-13 
եւ 14-18 տարեկաններ) խումբերու 
8 մասնակցողներ:
Ջաւախքէն 10 տարեկան Զոյա 
Ղարսլեան արժանացաւ 3րդ 
կարգի վկայականի, բազմաթիւ 
յուշանուէրներու եւ գիրքերու: 
Իսկ միւս մասնակցողները 
արժանացան պատուոյ գիրերու, 
յուշանուէրներու եւ գիրքերու: 

Նուէրներ տրուեցան նաեւ Արցախի 
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան 
նախարարութեան եւ «Գուրգէն 
Մելիքեանի՝ Քաշաթաղի բազ-
մազաւակ ընտանիքների հիմ-
նադրամ»ին կողմէ:
Փառատօնին մասնակցողներուն 
համար կազմակերպուեցան 
շրջապտոյտներ դէպի Արցախի 
պատմամշակութային վայրեր: 
Ջաւախքէն մասնակցողները 
այցելեցին նաեւ Ստեփանակերտի 

«Սօսէ» մանկապարտէզը, ուր 
տնօրէն Նելլի Ղուլեան ներկայացուց 
նորակառոյց մանկապարտէզին 
հիմնադրման պատմութիւնը 
եւ «Հովանաւորներու ծառ»ին 
մանրամասնութիւնները:
Մասնակցողները շրջեցան ման-
կապարտէզի բոլոր բաժիններուն 
մէջ եւ զրուցեցին փոքրիկներուն 
հետ: Անոնք նաեւ այցելեցին 
Ստեփանակերտի նորաբաց 
եկեղեցին:



àõñµ³Ã / 9.8.2019  05

Թրքական Բարքեր

Սփիւռքահայ Կեանք

Հայրենի Տուեալներ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Թուրքերը Անհանգստացած են «Netflix» 
Ընկերութեան Դրուագաշարերէն Մէկուն Մէջ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Նիւթի Արծարծումէն

Իրանի Մէջ Չորս Հայորդիներ Ընտրուած Են 
Թաղային Խորհուրդներու Անդամ

Երեւանի Մէջ Բացումը Կատարուեցաւ Առաջին 
Հեծանիւուղիին

Եռաբլուրի Մէջ Յարգեցին ԱՍԱԼԱ-Ի 
Նահատակներուն Յիշատակը

Ամերիկեան «Netflix» ընկերու-
թեան կողմէ նկարահանուած 
«Ուրիշ կեանք» հեռատեսիլի 
դրուաքաշարերէն մէկուն մէջ 
անդրադարձ եղած է նաեւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան։
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ դրուա-
գաշարի կերպարներէն մէկը կը 
խօսի իր հայկական ծագման մասին 
ու կը պատմէ, որ իր մեծ մայրը 
ցեղասպանութենէն փրկուելու 
համար երեխաներուն հետ անցած 
է անապատներու մէջէն։
Այս դրուագը չէ վրիպած Թուրքիոյ 
Ռատիոյի եւ հեռուստատեսութեան 

Աւարտած են  Թեհրանի թաղային 
խորհուրդներու ընտրութիւնները: 
Թեհրանի թաղային խորհրդի 
անդամ ընտրուած են՝ «Արարատ» 
թաղամասէն, 3 հայ թեկնածուներ՝ 
Արէն Պօղոսեան Հաֆթուանին, 
Դարուին Աւագեանը եւ Ասպետ 
Նազարեանը, եւ Զարքեշէն (Սասուն) 
Ռոմիկ Նազարեանը:
Նշենք, թէ ԹՀԹ Թեմական 
խորհրդի նախաձեռնութեամբ, 
23 Սեպտեմբերին, Ազգային 
առաջնորդարանի դահլիճին 
մէջ  հանդիպում մը  կայացած 
էր  Թեհրանի թեմի առաջնորդ 
Սեպուհ արք. Սարգսեանի,  
Թեմական խորհրդի, եւ Թաղային 
խորհուրդներու հայ անդամներու 
միջեւ:

8 Օգոստոսէն սկսեալ, Երեւան 
քաղաքի Հին Երեւանցի եւ Կողբացի 
փողոցներու երթեւեկելի հատուածին  
սահմանուած ու է առանձնացած 
հեծանիւային արահետ։ Այս մասին 
կը յայտնէ ոստիկանութեան 
լրատուական ծառայութիւնը։
Ըստ Ճանապարհային ոստի-
կանութեան, 8 օգոստոսէն սկսեալ 
Կողբացի- Թումանեան խաչմերուկէն 

Եռաբլուրի մէջ տեղի ունեցաւ 
խնկարկում՝ ԱՍԱԼԱ-ի նահա-
տակներու յիշատակման 
օրուայ առթիւ։ Հայաստանի 
ազատագրութեան հայ գաղտնի 
բանակի անդամները, ինչպէս նաեւ  
այժմեան իրենց աջակիցները,  
յարգանքի տուրք մատուցեցին  
ՀԱՀԳԲ-ի եղբայրական գերեզմանին 
քով:
ԱՍԱԼԱ-ի մարտիկ, «Վան» 
գործողութեան հրամանատար՝ 
Վազգէն Սիսլեան, լրագողներու 
հետ զրոյցի ժամանակ նշած է, 
որ յիշատակի յարգման օրը 
պատահական չէ ընտրուած։ Ան 
պատմած է, որ 37 տարի առաջ` 7 
օգոստոս, 1982ին,  ազատագրական 
պայքարի կազմակերպութեան՝ 
ՀԱՀԳԲ-ի «Խրիմեան Հայրիկ» 
մահապարտներու ջոկատը, 
գլխաւորութեամբ` Զոհրապ 
Սարգիսեանի, իրականացուցած 
է «Կարին» գործողութիւնը՝ 
գրաւելով Անգարայի «Էսենպողա» 

բարձրագոյն խորհուրդի(RTնK) 
ուշադրութենէն, որ մեղադրած 
է ամերիկեան ընկերութիւնը՝ 
բացայայտ կերպով Հայոց Ցեղաս-
պանութեան եղելութիւնը քարոզելու 
մէջ։
Թուրքիոյ Ռատիոյի եւ հեռուստա-
տեսութեան բարձրագոյն խոր-
հուրդին վրդովեցուցած է 
այն հանգամանքը, որ իրենց 
բարձրացուցած խնդիրին վերա-
բերեալ «Netflix» ընկերութիւնը 
մինչեւ այժմ որեւէ պարզաբանում եւ 
բացատրութիւն չէ ներկայացուցած։

Հանդիպման ընթացքին Թաղային 
խորհուրդներու անդամները զեկուցած 
էին  իրենց աշխատանքներու, 
իրաւասութիւններու եւ 
քաղաքապետարանի հետ 
իրենց յարաբերութիւններու 
մանրամասնութիւններու մասին։ 
Անոնք  նաեւ  շեշտած էին ազգային 
մարմիններու համագործակցութեան 
անհրաժեշտութիւնը, նման 
ընտրութիւններուն մասնակցութեան 
կապակցութեամբ: 
Ապա թեմի  Առաջնորդ  Տ. Սեպուհ 
արք. Սարգիսեանը խօսած 
էր  խորհուրդներու  դերերուն, 
աշխատանքներու,ինչպէս նաեւ  
նման  յաճախակի հանդիպումներ 
կազմակերպելու կարեւորութեան 
մասին:

մինչեւ Երեւանցի-Տէրեան 
խաչմերուկ կը սահմանուի կարմիր 
գոյն գծանշմամբ հեծանիւային 
առանձնացած արահետ:
Նշուած փողոցներու երթեւեկելի 
մասի հեծանիւային արահետի 
կողմերու ամբողջ երկայնքին պիտի 
արգիլուի փոխադրամիջոցներու  
կանգառը:

միջազգային օդակայանը:
«Այնտեղ բախում եղաւ թուրք 
զինուորներու հետ, որու  հետեւանքով  
Լեւոն Էքմեքճեանը ծանր 
վիրաւորուեցաւ, ապա մահուան 
դատապարտուեցաւ,  իսկ խումբի 
ղեկավարը՝ Զոհրապ Սարգիսեանը՝ 
տեղւոյն վրայ զոհուեցաւ: Ճիշդ այդ 
պատճառով ալ այսօր ամէն տարի, 
կ’այցելենք Եռաբլուր եւ կը յարգենք 
անոնց յիշատակը»,- նշած է Վազգէն 
Սիսլեան:
Ան շարունակած է թէ  այսօր 
ԱՍԱԼԱ-ի նման բանակի մը 
անհրաժեշտութիւնը չզգացուիր: 
Գաղտնի բանակը կատարած է իր 
առաքելութիւնը։
«Առաջին հերթին հայերը այդպիսով 
զգացին իրենց հայ ըլլալու 
հանգամանքը եւ վերականգնեցին 
իրենց ինքնութիւնը: Կը կարծեմ, որ 
այս քայլին  համար առաջադրանքն 
իրականացուած ու յաջողած է»,- 
ըսած է Վազգէն Սիսլեանը:

 www.tert.am
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Միակողմանի Զարգացում

Սիրոյ Բանաձեւ

նշանակեր «բարի» ըլլալ, ընդհակառակը՝ չէզոք ըլլալ, անշահ ըլլալ բարիք 
չ՚ենթադրեր, բայց պարագային համեմատ կրնայ նոյնիսկ «չարիք» ստեղծել։ 
Մարդ պէտք է ինքզինք խորհելու չափ ուրիշներն ալ խորհի, հոգայ եւ օգնէ։
Այս իմաստով գիտութիւն, բարոյականութիւն եւ մարմնական առողջութիւն 
պէտք է ներդաշնակուին՝ զիրար ամբողջացնեն։ Ի՞նչ կարելի է մտածել 
գիտունի մը մասին՝ որ բարոյականէ զուրկ է։ Եւ կամ բարձր բարոյականի 
տէր մէկու մը նկատմամբ՝ որ ամենապարզ գիտելիքներու մասին 
տեղեկութիւն չունի, կեանքի մասին որեւէ գաղափար կամ կարծիք չունի։ 
Բարի կարելի՞ է անուանել այդ մէկը, որ որեւէ օգտակարութիւն չի կրնար 
ունենալ իր շուրջիններուն։ Ուստի ուրիշի մը որեւէ հարցի շուրջ օգնելու, 
նպաստելու համար լոկ բարեսիրտ ըլլալ, բարիք կամենալ չի բաւեր, խնդրոյ 
առարկայ հարցին շուրջ պէ՛տք է որոշ գիտութիւն, չափաւոր տեղեկութիւն 
ունենալ։ Անշուշտ մէկու մը օգնելու համար, պարագային համեմատ 
պէտք է նաեւ մարմնական, ֆիզիքական բաւարարութիւն ալ ունենալ, զոր 
օրինակ, կոյրը կոյրին չի՛ կրնար առաջնորդել…։ Ուրեմն մարմին, միտք 
եւ հոգի, այս երեք արժէքները ներդաշնակել «կատարեալ մարդ» ըլլալու 
համար անհրաժեշտ է։ Հոս դարձեալ յիշենք այն յայտնի խօսքը որ կ՚ըսէ. 
«Երիտասարդներ կամենային, տարեցներ կարենային»։ Կարենալ չի բաւեր, 
պէտք է նաեւ կարենա՛լ՝ մարմնական ուժ եւ հոգեկան տրամադրութիւն 
ունենալ։ Փոխադարձաբար, կարողութիւն ունենալ ալ չի բաւեր, պէտք է 
կամենալ, տրամադրութիւն, փափաք ունենալ։ Այսինքն մարմնական ուժը, 
մտային պատրաստակամութիւնը եւ հոգեկան տրամադրութիւնը պէտք է 
համընթաց ըլլան։
Այս խորհրդածութիւններէն կը հետեւի թէ՝ քրիստոնեայ ըլլալ կը նշանակէ 
«հաւասարակշռեալ եւ ուժերը ներդաշնակուած կեանք ունենալ», եւ ըստ 
այնմ ապրիլ։ Մարդ միւս ապրողներէ՝ անբան անասուն կենդանիներէ կը 
զատուի իր բանականութեամբ, իր իմացականութեամբ եւ իմաստութեա՛մբ։ 
Մանաւանդ իմաստութիւն՝ որ կը նշանակէ Աստուծոյ ճանաչումը ունենալ, 
իմաստութիւն ունենալ, իմաստութեամբ վարուիլ մարդս իր սկզբնական 
կոչումին հաւատարիմ կը դարձնէ։
Մարդ իր իմաստութեամբ պէտք է մշտապէս զարգանայ։ Գիտութիւնը 
պէտք է ամրապնդուի իմաստութեամբ, որպէսզի ամբողջ ըլլայ եւ արժէք 
ներկայացնէ։ Ուստի մարդ աստուածային շնորհքով լեցուած էակ մըն է։ 
Աստուած մարդը ստեղծեց «իր իսկ պատկերով եւ իր նմանութեամբ», 
այսինքն օժտեց զայն բազմադիմի կարողութիւններով, յատկութիւններով, 
որոնք պէտք է մշակուին, ամէն մէկը իր պահանջած չափով, որպէսզի 
այդ «պատկեր»ը եւ այդ «նմանութիւն»ը չեղծուի, այլ՝ պահպանուի իր 
հարազատութեամբ այնպէս՝ ի՛նչպէս տրուած է իրեն։
Առանց իմաստութեան իմացականութիւն, առանց բարոյականութեան 
գիտութիւն անպայման թերի կողմ մը պիտի ունենան։ Արդի 
քաղաքակրթութիւնը, յարգելի բացառութիւններով, ընդհանրապէս կը 
քաջալերէ միակողմանի զարգացումը, մարդուս արժէքը կը տեսնէ միա՛յն 
գիտութեան, նիւթական ստեղծագործութիւններու մէջ՝ շահելու, դիզելու, 
վայելելու կարողութիւններու մէջ… եւ կ՚անտեսէ հոգին, եւ կը սխալի՛…։
 

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Աստուածային սէրն ապրելիս հոգեւոր վերելք ես ունենում։ Աստուածային 
սիրոյ դրսեւորում է միշտ պատրաստակամ լինել դիմացինի հանդէպ բարին 
գործել, նոյնիսկ փորձել կատարել անհնարին թուացողը՝ առանց տրտնջալու 
եւ փոխադարձը պահանջելու, հաւատարիմ և սիրով մնալ այն ամենի մէջ, 
ինչ ունես, ինչ գործ անում ես։ Սէրը գոհանալը և ուրախանալն է»։
Արտակ սարկաւագ Տիպան. «Երբ ասում ենք սէր, հասկանում ենք 
Քրիստոսի օրինակը` անձնազոհութիւն, ուրիշին բարիք գործել առանց 
երկմտելու ու յետին միտք ունենալու, սիրել դիմացինին, ինչպէս քո անձը: 
Չէզոք անձ չլինել, այլ զոհուել յանուն սիրելի էակի ու անվերապահօրեն  
հոգիդ տալ յանուն ազգի ու Եկեղեցու»:
Անահիտ Կօշկարեան. «Սէրն ինքնազոհաբերում  է, երբ հոգիդ հանում ու  
նուիրում ես  այն մարդուն, ում սիրում ես, իսկ յետոյ հոգուդ տեղը լցնում 
այդ մարդով»։
Նարեկ Շամամեան. «Սէրը հոգու ներդաշնակութիւն է, հանգստութեան 
զգացում, որը սահմաններ չունի»:

Մարդկային կեանքի մէջ «միակողմանի աճում»ը բարիք չէ, այլ մանա-
ւանդ չարի՛ք է։ Ոմանք մտքով կը զարգանան բայց իմաստութեամբ, 
որ է ողջամիտ ըլլալ, եւ թէ՛ «Աստուծոյ վախ»ը ունենալ իր մէջ, չեն 

զարգանար եւ «մանուկ» կը մնան այդ տեսակէտէն։ Կան նաեւ ոմանք որ 
դրամով կը հարստանան բայց «հոգիով աղքատ» կը մնան։ Արդարեւ, յաճախ 
կը կրկնենք, մարդ էակը մարմինով, միտքով եւ հոգիով ամբո՛ղջ մը կը կազմէ 
եւ այնքան կատարեալ կ՚ըլլայ՝ ո՛րքան կրնայ ներդաշնակել մարմնաւորը, 
մտայինը եւ հոգեւորը իր մէջ։
Մարդ, զոր օրինակ, կրնայ մշտապէս շատ զարգացած ըլլալ, բայց երբ 
բարոյապէս չէ հասունցած նոյն չափով, կարելի չ՚ըլլար արդիւնաւոր գործել, 
քանի որ միշտ մէկ կողմը թերի կը մնայ։ Մէկը կրնայ շատ ճարպիկ ըլլալ, 
բայց հաստատ նկարագրի տէր չըլլալ։ Այդպիսի պարագաներուն մարդ 
կատարեալ վստահութիւն չի ներշնչեր իր շուրջիններուն եւ կրնայ ստահակ 
մը միայն ըլլալ։
Միւս կողմէ, այն որ միայն իր հոգւոյն փրկութիւնը կը փնտռէ, միայն 
բարոյական արժէքներու կարեւորութիւն կ՚ընծայէ, առանց որեւէ 
պարտականութեան եւ պատասխանատուութեան զգացումի կամ 
գիտակցութեան հանդէպ սխալական ընկերներուն, բարեկամներուն, 
քրիստոնէական «անձնասիրութեան տիպար» մը կը հանդիսանայ, որ 
նողկալի է թէ՛ մարդոց, թէ՛ Աստուծոյ։ Արդարեւ մարդ ստեղծուած եւ կոչուած 
է իրար օգնութեան, եւ այս իմաստով անաշխատ ըլլալ, չէզոք ըլլալ երբեք չի 

Մարդն անընդհատ հարցումների ու փնտռտուքների մէջ է, թէ ի՞նչ է 
սէրը, կամ ո՞րն է սէրը: Մարդը միշտ սիրոյ կարիք ունի, իսկ սիրոյ 
միակ կարիքն արտայայտուելն է: Այն կեանքի շարժիչ ուժերից է: 

Սէրն արարչագործութիւնն է:
 Սէրը համամարդկային է, սակայն իւրաքանչիւրն ունի սիրոյ իր բանաձեւն 
ու բաղադրատոմսը: Բանաձեւում ենք, թէ ինչ է սէրը:
 Տէր Եսայի քահանայ Արթենեան. «Սէրը հոգեվիճակ է, որն արտայայտում 
է մարդու անհատականութիւնը: Սէրը ծնւում է ազատութեան մէջ: Միայն 
ազատ մարդը կարող է դիմացինին ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա կայ»:
 Նորա Յարութիւնեան.  «Սէրն ամենից առաջ ԱՍՏՈՒԱԾ է, Ումից բխում 
է մնացած ամեն ինչ։ Սէրը կեանքի կարեւորագոյն ապրումն է, որը լցնում 
է հոգիդ ուրախութեամբ, քաղցրութեամբ և ջերմութեամբ։ Այն ուզում ես 
տալ բոլորին՝ բնութեանը, մարդկանց, այն գործին, որը կատարում ես։ 

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ 
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
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Դու...Երկու Տառ...
Դու - երկու տառ, դու, հասարակ մի 
դերանուն:
Եւ ընդամէնն քո այդ երկու հատիկ 
տառով՝
Այս բովանդակ աշխարհին ես ինձ 
տէր անում:

Դու՝ երկու տառ և ես յանկարծ
Երջանկութեան համն եմ զգում իմ 
բերանում,
Անջատումին ըմբերանում
ՈՒ թերանում եմ կատարել
Հրամանը տառապանքի:

Դու՝ երկու տառ, և ես, անգին,
Ինձանից ինքս վերանում,
Փոշիացած հերոսների
ՈՒ ծնուելիք հանճարների
Դասակին եմ ընկերանում:

Դու՝ երկու տառ ու երբ յանկարծ
Թողնում ես ինձ ու հեռանում,
Լքուած տան պէս ճեղք եմ տալիս,
Ծեփս թափում, անտերանում
ՈՒ կսկիծը, ցեցի նման,
Բոյն է դնում իմ սիւնի մէջ,
Ձեղունի մէջ
Ու գերանում:

Դու՝ երկու տառ,
Դու՝ հասարակ
Մի դերանուն...

Պարոյր Սեւակ
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

9 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ԱՐՄԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ
(1988)
«Դիմանկար եւ ձեռք»

Սիրոյ Բանաձեւ

Համացանցի Վրայ

«Ֆեյքերու» Խնդիրը

Ֆեյքերու խնդիրը (խօսքը ընկերային 
համացանցի վրայ կեղծ էջերով ու 
անուններով հանդէս եկողներուն մասին 
է, եւ ոչ միայն - «Խմբ.») ամենևին ալ նոր 
չէ, իր ֆէյսպուքի էջին վրայ գրառած է  
Հայաստանի Գրականութեան և արուեստի 
թանգարանի տնօրէն՝ Կարօ Վարդանեանը: 
«Այդ երևոյթին անդրադարձել է դեռևս 
Յովհաննէս Թումանեանը՝ 1911 թուականին» 
կը գրէ Վարդանեան: Ահաւասիկ.
«Ոչ մի բարոյական օրէնք չկայ, որ մի մարդ 
խօսի, գործ տեսնի միաժամանակ մի քանի 
կեղծ անուններով, մի անունը մի բան գրի, 
միւսը նրան վկայ գայ, երրորդն էլ հաստատի, 
իբրև թէ երեք մարդ են մէջտեղը: Մի անունով 
հայհոյի, զրպարտի, միւս անունով կանգնի 
իբրև բանից անտեղեակ ու անմեղ մէկը: 
Մարդ մի երես պէտք է ունենայ ու մի անուն, 
մանաւանդ նա, որ առաջ է անցնում խօսելու 
հասարակական ծանր խնդիրների մասին, 
անհատների ու հոսանքների դէմ:

Այո՛, հասկանում եմ կեղծ անունը, երբ մարդ 
մի լաւ բան է անում կամ գրում ու ծածկում 
է իր անունը: Նա փախչում է փառքից ու 
պատուից: Բայց երբ մէկը յարձակւում է սրա-
նրա դէմ, զրպարտում, հայհոյում, կասկածների 
տակ գցում ու թաքնւում կեղծ անունների 
տակ, նա փախչում է պատասխանից ու 
պատժից: Երբ բարի գործ անողի, հերոսի 
անունն են հարցնում, նա իրաւունք ունի 
նեղանալու և խօսելու բարոյական օրէնքից, 
բայց երբ զրպարտչի, հայհոյիչի ու նման 
մի վատի օձիքը բռնած ժամանակ նա էլ է 
համարձակւում աղմուկ հանել ու դիմել նոյն 
բարոյական օրէնքներին ու էթիկային, և դեռ 
ուզում է դրանցով վախեցնել իրեն բռնողին, 
այդ ես չեմ հասկանում, և ոչ ոք էլ չի կարող 
ինձ հասկացնել, թէ հանդուրժելի է:
Դո՛ւրս եկէք արևի տակ»:
Յովհ. Թումանեան, «Երկերի ժողովածու» 
1969, հատոր 4, էջ130-131
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Տեր Եփրեմ  քահանայ Յարութիւնեան. 
«Քրիստոնէական սէրը սեփական ես-ի 
յուղարկաւորութիւնն է և միւսներին անմնացորդ 
ծառայելը, անշահախնդիր նուիրուելը, քո 
անձնական ես-ին համընդհանուրի մէջ յարութիւն 
տալը»:
 Անի Աւետիսեան. «Իրական, մաքուր ու մեղքերից 
հեռու սէրը քրիստոնէական հաւատի հիմքն է։ 
Ուղղակի պէտք է հասկանալ, որ սէրը միայն 
զգացմունք չէ»:
Սերինէ  Աղաբեկեան. «Սէրն ուրիշի համար 
բարին փնտռելն է»:

Աննա Ապոյեան. «Սէրը  զոհաբերութիւն է: 
Աստուած զոհեց Իր Միածին Որդուն՝ յանուն  
մարդու: Նա, ով սիրում է, պէտք է պատրաստ 
լինի զոհաբերութեան»:
Տէր Նշան քահանայ Ալավերդեան. «Սէրը 
սկիզբն է, տալն ու  արարելը: Սէրը սիրելով է 
պէտք արտայայտել, այլապէս այն կը մնայ որպէս 
գաղափար»:
Ի վերջոյ, սէրը մարդկային ամենահասարակ  
վերաբերմունքն է՝ հասարակ ժպիտ, կարեկցանք, 
բարեկամութիւն անծանօթ մարդուն:    Աստուած 
սէր է,  կեանքը՝ սիրով լի յարատեւութիւն:   
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ                                           ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆ

                                                                                                            

ԽԱՐՈՒԿԱՀԱՆԴԷՍ
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ

ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆ  ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆԻ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ 
ՀԵԸ-Ի ՓՈՂԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ԵՒ ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆԻ 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ԲՈԼՈՐ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒՆ

ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ  ՇԱԲԱԹ, 10 ՕԳՈՍՏՈՍ, 2019, ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ 
ԺԱՄԸ  6-ԻՆ, ՀԱՄԱՆԱՅԻ ՄԱՐ ՇԵՐՊԷԼԻ ՍՐԲԱՏԵՂԻԻՆ ՄՕՏ 

ԳՏՆՈՒՈՂ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻՆ ՄԷՋ
                                                                                                 

ՀՐԱՒԷՐ

ՅԳ. Ծնողները  Շաբաթ կէսօրէ ետք,  ժամը  4-էն սկսեալ կրնան 
այցելել բանակավայր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լրատուութեան Գործընկեր

Հայ կաթողիկէ Պէյրութի թեմի օգնական եպիսկոպոս
Արհիապատիւ Տ. Գէորգ եպս. Ասատուրեանի մօր`

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՏԻՐԱՄԱՅՐ 
ԺԱՔԼԻՆ ԶԱՈՒՐ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆի

Հոգւոյն հանգստեան սուրբ եւ անմահ պատարագ 
պիտի մատուցուի եւ հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի կիրակի, 11 օգոստոս 2019-ին, 

առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Հայ կաթողիկէ Սուրբ 
Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա:

Յաւարտ հոգեհանգստեան պաշտօնին, արհիապատիւ 
Գէորգ եպս. Ասատուրեան ցաւակցութիւնները պիտի 

ընդունի Ս. Խաչ տիկնանց միութեան սրահին մէջ, 
մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 2:00:

Հոգեհանգիստ


