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Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 2 Սեպտեմբերին 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է Արցախի Հանրապետութեան օրուան առթիւ:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի մամլոյ 
վարչութիւնը, ուղերձին մէջ մասնաւորապէս ըսուած է.

Նախագահ Բակօ Սահակեանը 2 Սեպտեմբերին մասնակցած է Արցախի 
Հանրապետութեան հռչակման 28-րդ տարեդարձին նուիրված տօնական 
միջոցառումներուն: Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի նախագահականի 
պաշտօնական  կայքը:
Նախագահ Սահակեան այցելած է Ստեփանակերտի յուշահամալիր, 
ծաղկեպսակ եւ ծաղիկներ դրած է Արցախի անկախութեան եւ ազատութեան 
համար զոհուած ազատամարտիկներու, ինչպէս նաեւ  Ազգային ժողովի 
առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչեանի շիրիմներուն:
Միջոցառումներուն  մասնակցած են ԱՀ երկրորդ Նախագահ Արկադի 
Ղուկասեան, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ 
Արարատ Միրզոյեան, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Արցախի թեմի 
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, ԱՀ ԱԺ նախագահ 
Աշոտ Ղուլեանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանը, Արցախի եւ 
Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, ներկայացուցիչներ սփիւռքէն 
եւ հիւրեր արտերկրէն:

Այսօր Ալ Մենք Համատեղ Ջանքերով Կը Հարթենք 
28 Տարի Առաջ Ընտրած Մեր Ուղին. 

Բակօ Սահակեան

Ստեփանակերտի Մէջ Հանդիսաւորապէս Կը Նշուի 
Արցախի Անկախութեան 28-րդ Տարեդարձը
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Լիբանան «Տնտեսական Շտապի Իրավիճակ» 
Կը Յայտարարէ

Ժըպրան Պասիլ «Ազգային Ազատ Հոսանք»ի 
Նախագահ Ընտրուեցաւ

Հըզպալլայի Յարձակումը «Նոր Հանգրուանի»  
Մը Սկիզբն է. Յայտարարեց Նասրալլա

Լիբանանի բարձրաստիճան պատասխանատուներ Երկուշաբթի 
յայտարարեցին «Տնտեսական Շտապի Իրավիճակ» փորձ մը ընելով 
առաջքը առնելու այն տնտեսական տագնապին, որուն նշոյլները ամէն օր 
աւելի յստակ կը դառնան երկրին մէջ: 
Անոնք նաեւ համաձայնեցան ջանք չխնայել լիբանանեան թղթոսկիին 
արժէքը կայուն պահել: Անոնք ամերիկեան տոլարի արժէքին դիմաց 
լիբանանեան թղթոսկիին արժէքը հաստատեցին, որ անշարժ մնայ 1507 
լ.ո. սահմանին վրայ:
Այս յայտարարութիւնը կատարուեցաւ Վարչապետ Սաատ Հարիրիի 
բերնով,  նշեալ ժողովին 4 ժամեայ նիստին աւարտին: Նշենք, որ ժողովը 
գլխաւորեց Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն:
Ժողովականները որոշեցին անխախտ մնալ ընդդէմ ամէն մարտահրաւէրի:

 Երկրորդ  անգամն  ըլլալով    
Ժըպրան Պասիլ   «Ազգային  ազատ 
հոսանք»ի նախագահ ընտրուե-
ցաւ։ Պասիլ  ընտրուած է միա-
ձայնութեամբ։
Յիշեցնենք, որ  Լիբանանի    խորհր-
դարանին մէջ  «Ազգային  ազատ 
հոսանք»ը  կը համարուի  ամենա-
մեծ    քաղաքական  պլոքը  եւ անոր     
անդամ   երեսփոխաններուն թիւն 
է 32: 

Հըզպալլայի պատասխան-յարձակումը 
իսրայէլեան զինուորական զրահապատի 
մը վրայ Լիբանան – Իսրայէլ սահմանին 
վրայ «նոր հանգրուան»ի մը սկիզբն է 
ըսաւ Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան 
Նասրալլա:
Մենք այլեւս «կարմիր գիծեր» չունինք 
ըսաւ ան երէկ գիշեր իր խօսքին մէջ: 
Նասրալլայի խօսքով իրագործուած յարձակումը նամակ մըն էր յղուած 
իսրայէլին, որուն կը զգուշացնէր Լիբանանի դէմ ոեւէ թշնամական 
արարքի ձեռնարկելու: Ան աւելցուց, որ իսրայէլի սահմաններուն վրայ 
գտնուող զինուորներուն կեանքն ու ապահովութիւնը լրջօրէն հարցական 
է յետայսու եթէ իսրայէլ զինուորական գործողութիւններու դիմէ:

Շար. Էջ 06
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Իւան Տուրգենեւ

Իւան Սերգեյի Տուրգենեւ 
(նոյեմբեր 9, 1818, Օրեօլ, 
Օրեօլի նահանգ, Ռուսական 
կայսրութիւն - սեպտեմբերի 3, 
1883, Բուժիւալ, Ֆրանսա), ռուս 
իրապաշտ գրող, բանաստեղծ, 
հրապարակախօս, թատե-
րագիր, թարգմանիչ։ Ռուս 
գրականութեան դասական-
ներէն է, Պետերսպուրկի 
գիտութիւններու կայսերական 
ակադեմիայի ռուսերէնի գծով 
թղթակից անդամ, Օքսֆորտի 
համալսարանի պատուաւոր 
դոկտոր (1879)։ Հեղինակ է 
վէպերի, վիպակների եւ 
պատմուածքների։
Տուրգենեւի ստեղծած գեղա-
րուեստական համակարգը 
ազդեցութիւն ձգած է 19-րդ 
դարու երկրորդ կէսի ոչ 
միայն ռուս, այլեւ՝ արեւմ-
տաեւրոպական վէպի բանաս-
տեղծական արուեստի վրայ։ 
Իւան Տուրգենեւ առաջինը ռուս 
գրականութեան մէջ սկսաւ 
ուսումնասիրել «նոր մարդու»՝ 
վաթսունականի անձը, անոր 
բարոյական յատկանիշները եւ 
հոգեբանական առանձնայատ-
կութիւնները: Անոր շնորհիւ 
ռուսերէն լեզուին մէջ սկսաւ 
լայնօրէն կիրառուիլ  «նիհիլիստ» 
եզրը: Ան ռուս գրականութեան 
եւ թատերագրութեան քարոզիչն 
էր Արեւմուտքին մէջ։
Իւան Տուրգենեւի ստեղծագոր-
ծութեան ուսումնասիրութիւնը 
Ռուսիոյ հանրակրթական 
դպրոցական ծրագիրներուն 
պարտադիր մասը կազմած է։

«Արցախի Հանրապետութեան Օրը՝ Հայուն Ամուր Հաւատքին, 
Աննկուն Կամքին Եւ Անստուեր Տեսլականին Օրն Է»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Այսօր Վերստին Բացւում Են Դռները Հայ Գրի Եւ Դպրութեան 
Ազգային Դարբնոցների.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի Ուղերձը Ուսումնական Տարեմուտի Առթիւ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոս Կը Շնորհաւորէ 
Արցախի Հանրապետութեան 
Նախագահը Տիար Բակօ 
Սահակեանը Եւ Արցախի 
Ժողովուրդը՝ Արցախի 
Հանրապետութեան Օրուան 
Առիթով

Ստորեւ Նորին Սրբութեան 
նամակը.-
Մեծայարգ
Տիար Բակօ Սահակեան
Նախագահ
Արցախի Հանրապետութեան
Ստեփանակերտ
Մեծայարգ եւ Սիրելի Պարոն 
Նախագահ,
Հայրապետական օրհնութեամբ 
եւ անհուն ուրախութեամբ 
կ՚ողջունենք Արցախի Հանրա-

Հայաստանի 2019-2020  ուս-
ումնական  տարեշրջանի   վերա-
մուտին  առթիւ  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  
Գարեգին Բ.ն  Ամենայն  Հայոց 
Կաթողիկոս    ուղղած է   ուղերձ 
մը, որ  կը ներկայացնենք   ստորեւ՝
Գիտելիքի, գրի եւ դպրութեան 
օրուայ առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնից Հայրապետական 
Մեր օրհնութիւնն ու բարեմաղ-
թանքներն ենք բերում 
կրթութեան ոլորտի բոլոր 
պատասխանատուներին, մանկա-
վարժներին ու դասախօսներին, 
աշակերտներին եւ ուսանող-
ներին:
Այսօր վերստին բացւում են 
դռները հայրենի ուսումնական 
հաստատութիւնների, բացւում 
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պետութեան Օրը՝ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Անթիլիասի Մայրավանքէն։
Արդարեւ, Արցախի Հանրապե-

են դռները հայ գրի եւ դպրութեան 
ազգային դարբնոցների:
Մեր ժողովուրդը բոլոր ժամա-
նակներում առանձնայատուկ կարե-
ւորութիւն է ընծայել գիտելիքին ու 
դպրութեանը՝ Աստուածապարգեւ 
հայոց այբուբենի իւրաքանչիւր տառը 
դիտարկելով հայոց ինքնութեան 
պահպանութեան կոչուած զինուոր եւ 
դպրոցը՝ որպէս ազգի յարատեւման 
անխորտակելի ամրոց:
Կրթութեան ոլորտի սիրելի մշակներ, 
երախտարժան առաքելութիւն էք 
դուք իրականացնում մեր երկրի 
կեանքում՝ գիտելիքի հանդէպ ձեր 
հոգու սէրն ու նուիրումը փոխանցելով 
ձեր սաներին ամուր եւ անհոգնաբեկ 
ջանքերով ծաղկուն պահելով մեր 
կրթօջախները: Այս նուիրական 

տութեան Օրը ո՛չ միայն Արցախի 
ժողովուրդին, այլ իւրաքանչիւր 
հայուն եւ ողջ հայութեան օրն է՝ 
յաղթանակի օրը։

օրը ուժ եւ եռանդ ենք մաղթում 
ձեզ`սահակ-մեսրոպեան ոգով եւ 
ներշնչումով շարունակելու բարի 
ներդրում բերել կրթութեան եւ 
դաստիարակութեան ասպա-
րէզում:  
Սիրելի աշակերտներ եւ ուսա-
նողներ, մեր ժողովուրդը մեծ 
սպասումներ ունի ձեզանից: 
Մեր յորդորն ենք բերում ձեզ, 
որ քաջեռանդ ու հետեւողական 
լինէք ուսման մէջ՝ ձեր միտքն 
ու հոգին բացելով իմացութեան 
լոյսի առջեւ, որպէսզի հասակ 
առնէք իբրեւ հաւատաւոր, 
լուսաւոր անձեր` զօրաւոր` ձեր 
հոգով, ամուր` ձեր գիտելիքներով 
եւ նախանձախնդիր` հայոց 
աշխարհի ապահով ու երջանիկ 
յարագնայ ընթացքի կերտման 
սրբազան առաքելութեան մէջ:
«Տէրն է տալիս իմաստութիւնը, եւ 
Նրանից են բխում գիտութիւնն ու 
հանճարը» (Առակ. Բ 6), - ասում 
է Սուրբ Գիրքը: Աղօթում ենք, որ 
Բարին Աստուած առատապէս 
օրհնի ու շնորհազարդի ձեզ՝ 
ընթանալու աստուածահաճոյ 
ճանապարհներով եւ ձեզ փոխան-
ցուած գիտելիքը ծառայեցնելու ի 
բարին:
Թող Բարձրեալի հովանու 
ներքոյ նոր ուսումնական 
տարին արգասաւորուի նորա-
նոր ձեռքբերումներով ի պայ-
ծառութիւն մեր հայրենիքի եւ ի 
զօրացումն հայոց կեանքի:
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բանաստեղծը իր ընկերական շրջապատին հոգին էր: 
Ան ընկերներուն հետ «բանաստեղծութիւններու արտադրամաս» (քաղաքին 
մէջ այդ անունով գիտցուած էր գրասենեակը) բացած էր կեանքի զանազան 
դէպքերու համար՝ սէր, հարսանիք, դաւաճանութիւն, բաժանում, թաղում... 
Ընկերները պատւէրներ կ’ընդունէին, իսկ Կէօթէն կը ստեղծագործէր ատոնց 
համար: 
Կէօթէի ստեղծագործութիւններուն հիմքը անձնական երջանկութիւնն ու 
ողբերգութիւնները եղած են:
Քսաներեք տարեկանին Կէօթէն սիրահարեցաւ Քրիսթիանէ Վուլբիուսին, 
որ դարձաւ «Երիտասարդ Վէրթերի Տառապանքները» հերթական 
գլուխգործոցի մուսան: Այդ ծաղկավաճառ կնոջը հետ (որ քաղաքին յայտնի 
էր որպէս թեթեւաբարոյ կին մը), Կէօթէն 17 տարի ապրեցաւ՝ առանց 
ամուսնութեան: Քրիսթիանէն սիրով հոգ կը տանէր Կէօթէին եւ միշտ 
անոր քովն էր. բարեգթօրէն կը կատարէր անոր բոլոր ցանկութիւնները, 
ուրախութեամբ կը լեցնէր անոր կեանքը, կը ստիպէր ժպտիլ նոյնիսկ 
ամենասարսափելի տխուր պահերուն: Համատեղ կեանքի 18-րդ տարուան 
Կէօթէն վերջապէս ամուսնացաւ Քրիսթիանէի հետ, սակայն կարճ ժամանակ 
անց կինը հի-ւանդացաւ, իսկ բանաստեղծը անգթօրէն լքեց անոր՝ 
յայտարարելով, թէ չի կրնար հանդուրժել հիւանդի մը ներկայութիւնը իրեն 
քով, եւ որ ինք չի կրնար հոգ տանիլ անոր... 
Մինչ Քրիսթիանէն բացարձակ միայնութեան մէջ կեանքէն կը հեռանար, 
Կէօթէն արդէն նոր հիացմունքի տիպար մը գտած էր՝ Տիկին Ֆօն Շթէյն:
Ահաւասիկ Կէօթէի նամակներէն մէկը (յապաւումներով)՝ ուղղուած իր նոր 
մուսային.
«Քու սէրդ կարծես առաւօտեան եւ երէկոյեան աստղ ըլլայ, որ արեւէն յետոյ 
կու գայ եւ այլեւս չ’երթար: Եւ ես Աստուածներուն կը խնդրեմ, որպէսզի 
անոնք չլռեն եւ չանհետանան իմ ճանապարհէն... Մնա՛ հետս, դուն միակ 
բնական քարն ես զարդատուփիս մէջ»:
Բանաստեղծին յաջորդ սէրը՝ Պէթինա 
ֆօն Արնիմն էր (գերմանացի գրող եւ 
Կէօթէի ամենաջերմ երկրպագուն), որ 
խորամանկօրէն ծպտուեցաւ այր մարդու 
կերպարանքին տակ, որպէսզի իրագործէր 
Կէօթէին հանդիպելու իր բաղձանքը: 
Հանդիպումէն վերջ ծայր առաւ երկուքին 
սիրավէպը, որ Պէթինան նկարագրած 
է «Նամակագրութիւն Կէօթէի Հետ» 
ստեղծագործութեան մէջ: 
Կէօթէի սիրային արկածներու բարձրակէտը 
եղաւ 17-ամեայ Ուլրիքէ ֆօն Լեւեցովը, որուն 
72-ամեայ բանաստեղծը ծանօթացաւ 1821-
ի ամրանը՝ Պոհէմիայի (Չեխիա) հանքային 
ջուրեր այցելած ժամանակ, ուր դեռատի 
աղջիկը կը հանգստանար մօրը հետ։ Անոնք հանդիպեցան նաեւ 1822-
ի Յուլիսին՝ նոյն ամառանոցին մէջ, իսկ երրորդ անգամ 74-ամեայ 
բանաստեղծը հանդիպեցաւ արդէն 19-ամեայ Ուլրիքէին 1823-ի Օգոստոսին՝ 
Գարլսպատի (Մարիենպատ) ամառանոցին մէջ, ուր անոր արտասովոր սէրը 
իր գագաթնակէտին հասաւ եւ նոյնքան ալ հոգեցունց վախճան ունեցաւ...
Կէօթէն իր մանկամարդ մուսային բազմաթիւ բանաստեղծութիւններ ձօնած 
է, որոնցմէ յիշատակութեան արժանի են «Էոլեան Տաւիղ» եւ «Էլեկիա» 
սիրային բուռն զգացումի ժայթքումներով ողողուած գործերը:
Ինչպէս բոլոր հռչակաւոր անձիք, այնպէս ալ Կէօթէն զերծ չէ եղած 
տարօրինակութիւններ ունենալէ: Յայտնի է որ ան կ’ատէր շուներու 
հաջոցը, սխտորի հոտը եւ ակնոցաւոր մարդոց։ Ան կ’աշխատէր միայն գոց 
տարածքներու մէջ, ուր պէտք չէ թարմ օդ ըլլար, քանի որ սարսափելիօրէն 
կը վախնար միջանցիկ հովերէն։ Եւ, հաւանաբար, տեղին եղած է այդ 
վախը՝ կանխազգացումը, քանի որ պաղառութիւնը իր մահւան պատճառ 
հանդիսացած է: Կէօթէն վախճանած է 22 Մարտ, 1832-ին:
Ըստ աւանդութեան՝ «Լո՜յս, աւելի՜ լոյս» (գերմաներէն՝ Mehr Licht!) 
արտայայտութիւնը հնչած է մահուան մահիճին մէջ գտնուող Կէօթէի 
շուրթերէն: Սակայն իր կենսագիրին վկայութեամբ, ան վերջին պահուն 
հետեւեալ խօսքերը արտաբերած է. «Փեղկերը բացէ՛ք որ շատ լոյս թափանցէ 
սենեակ»...

Կէօթէի Գեղեցիկ Միտքերէն
-Հաւատա՛ կեանքին։ Կեանքը քեզ բոլոր իմաստուններէն ու բոլոր գիրքերէն 
աւելի լաւ կը սորվեցնէ:
-Ինչ որ ուշադրութիւն չի գրաւէր՝ մեռած է:
-Ով իր մասին մեծ կարծիք չունի, ան աւելի լաւն է, քան ինքը կը կարծէ:
-Մարդուն յատուկ է վատաբանել այն, ինչին անընդունակ է ինքը:
-Օտար երկիրը հայրենիք չի դառնար։
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Գերմանացի նշանաւոր քնարերգակ, բանաստեղծ, վիպասան, 
դրամատուրգ, ինքնակենսագիր, ասացուածքներու հեղինակ, 
գրականագէտ, Աստուածաբան, փիլիսոփայ, իրաւաբան, դիւանագէտ, 

փաստաբան, քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ, թատերագէտ, 
երաժշտահան, երաժշտական քննադատ, մշակութային քըննադատ, նկարիչ, 
գրադարանավար, բուսաբան, կենդանաբան, բնագէտ, հանքաբան...
Եոհան Վոլֆկանկ Ֆօն Կէօթէն ծնած է  28 
Օգոստոս, 1749-ին, Գերմանիոյ Հեսսէն 
նահանգի Մայնի Ֆրանկֆուրտ քաղաքը, 
հարուստ ազնուական ընտանիքի յարկին տակ: 
Անոր մեծ հայրը քաղաքապետ եղած է, իսկ 
հայրը՝ կայսերական բարձր պաշտօնեայ, որ 
իրաւաբանական դոկտորի աստիճան ունէր (ան 
կը հետաքրքրուէր արուեստով եւ ժամանակի 
առաջաւոր գաղափարներով):
Պատանի Եոհանի կրթութեամբ եւ 
դաստիարակութեամբ զբաղած է հայրը. ան իր 
տուն հրաւիրած է տեղի առաջաւոր, գիտուն 
մանկավարժներ՝ որդւոյն անթերի կրթութիւնը 
ապահովելու համար: Կէօթէն օժտուած էր 
արտակարգ ընդունակութիւններով. տակաւին պատանի հասակին 
արդէն քանի մը լեզուներու կը տիրապետէր, լաւ գիտէր գրականութեան 
պատմութիւն, փիլիսոփայութիւն, լրջօրէն կը զբաղէր բնագիտութեան 
ուսումնասիրութեամբ: 
Կէօթէն ուսանած է Լայբցիկի եւ Սթրասպուրկի համալսարաններու մէջ։
Ան ստեղծագործած է վաղ տարիքէն։ Կէօթէի ստեղծագործութիւններու 
մէջ առանձնայատուկ տեղ կը գրաւէ համաշխարհային գրականութեան 
գլուխգործոցներէն համարուող «Ֆաուսթ» ողբերգութիւնը, որու վրայ ան 
աշխատած է աւելի քան 60 տարի։
Մարդկութիւնը անյիշելի ժամանակներէն կ’երազէր այն մարդուն մասին, որ 
կը կարենար հասկնալ եւ իրեն ենթարկել բնութեան գաղտնիքները։ 16-րդ 
դարու առաջին կիսուն Գերմանիոյ մէջ տարածուած էր թափառաշրջիկ 
բժիշկ եւ գուշակ դոկտոր Ֆաուսթի մասին լեգենդը, որ իբր արեամբ 
կնքուած պայմանագիրով իր հոգին Սադայէլին ծախած էր: Կէօթէն նոյնպէս 
հետաքրքրուած ըլլալով Ֆաուսթի կերպարով, իր ողբերգութեան գլխաւոր 
հերոսը ըրած է անոր։ 
Ֆաուսթն իր կեանքը կը նուիրէ գիտութեանը, գործունէութեան շատ 
ոլորտներ կը փորձէ եւ, անցնելով կեանքի բոլոր վայելքներու միջով, 
զառամեալ տարիքին այն իմաստնութեան կը յանգի, թէ մարդուն միակ 
երջանկութիւնը ազատութեան համար պայքարելու ձգտումն է, իսկ 
նպատակը՝ ստեղծարար աշխատանքը։
Կէօթէի նշանաւոր գործերէն են՝ «Փրոմէթեւս», «Իփիկենիան Տաւրիսի Մէջ», 
«Թորքւաթօ Թասսօ», «Էկմոնթ» դրամաները, «Վիլհէլմ Մայսթեր» երկհատոր 
(«Ուսման Տարիներ» եւ «Թափառումի Տարիներ») փիլիսոփայական վէպը, 
«Հռոմէական Էլեկիաներ», «Իտալական Ուղեւորութիւն», «Հերման Եւ 
Տորոթէեայ», «Արեւմտաարեւելեան Դիւան» եւ այլ երկեր: Ան ստեղծագործած 
է նաեւ մանուկներու համար՝ «Ռայնեքէ Աղուէսը»: Կազմաբանական 
հետազօտութիւններէն յայտնի է անոր «Փորձ Բոյսի Ձեւափոխութեան 
Վերաբերեալ» աշխատութիւնը։ 
Կէօթէն գրեթէ 1600 բանաստեղծութիւն գրած է։ 
1830-ին՝ դեռեւս հեղինակի ողջութեան օրօք, անոր գործերէն առաջին 
անգամ հայերէն թարգմանած է Խաչատուր Աբովեանը՝ «Անտառի 
Արքան» բանաստեղծութիւնը։ Յովհաննէս Թումանեանը թարգմանած 
է «Լերանց Շարքերը» եւ «Վարդը» բանաստեղծութիւնը. վերջինիս 
համար գեղեցիկ երաժշտութիւն գրած է Ռոմանոս Մելիքեանը։ Կէօթէի 
ստեղծագործութիւններէն հայերէն թարգմանած են նաեւ Յովհաննէս 
Յովհաննիսեանը («Դաշտի Վարդը», «Ձկնորս»), Յակոբ Յակոբեանը 
(«Պայրոնին», «Մի Անգամ»):
25-ամեայ Կէօթէն հռչակ ձեռք 
բերած է  «Երիտասարդ Վէրթերի 
Տառապանքները» վէպով, որ գրած 
է նամականիի ձեւով։ Վէպի գլխաւոր 
հերոսը՝ Վէրթեր, իր ընտանեկան 
երջանկութիւնը կ’որոնէ, սակայն, 
դժբախտ սիրոյ պատճառով 
յուսախաբ ըլլալով՝ անձնասպան 
կ’ըլլայ:
Մարդոց հետ դիւրութեամբ շփուող, 
հանդուրժող եւ խաղաղասէր 

Պատրաստեց՝ 
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
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Ազատ Արցախ

Թրքական Բարքեր

Այսօր Սովետական Ատրպէյճանէն 
Արցախի Անկախութեան Հռչակման 

Օրն Է. Վարչապետ Փաշինեան

Սկիզբ Կ՛առնէ «Անկախութեան 
Մարաթոն»-ը

Սահմանադրական Դատարանը Մերժած 
Է Հրանդ Տինքի Փաստաբաններու Հայցը

Ստեփանակերտի Վերածնունդի 
Հրապարակին Վրայ Կազմակերպուած է 

Ռազմական Սարքերու եւ 
Սպառազինութեան Ցուցահանդէս

Թուրքիոյ Սահմանադրական 
դատարանը մերժած է Հրանդ 
Տինքի սպանութեան գործով որոշ 
պետական պաշտօնեաներու 
դէմ մեղադրանքները հանելու 
դատարանի որոշման դէմ Տինքի 
փաստաբաններու հայցը։
Ինչպէս կը տեղեկացնէ Պոլսոյ 
հայկական «Ակօս»–ը, Տինքի 
փաստաբանները դեռ 2016–ին դիմած 
էին Սահմանադրական դատարան՝ 
Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով 
պետական պաշտօնեաներ Էրկիւն 

Կիւնկէօրի, Ուելի Քիւչուքի եւ 
Քեմալ Քերինչսիզի նկատմամբ  
մեղադրանքները դատարանի կողմէ 
հանելու դէմ:
Սահմանադրական դատարանն ալ 
մերժած է Տինքի փաստաբաններու 
հայցը՝ շեշտելով, թէ դատական 
գործընթացը դեռ կը շարունակուի։
Տինքի փաստաբանները մտադիր 
են հայցը տեղափոխել Մարդու 
իրաւունքներու եւրոպական 
դատարան։

Այսօր Սովետական Ատրպէյճանէն 
Արցախի անկախութեան հռչակման 
օրն է: Այս մասին ֆէյսպուքեան իր 
էջին երէկ գրած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանը:

 «Յաղթանակած» համահայկական 
երիտասարդական նախաձեռ-
նութիւնը, կարեւոր համարելով 
հայկական երկու պետութիւններու 
անկախութիւնը եւ անոնց հիմք 
դարձած յաղթանակները, Սեպ-
տեմբեր 1-ի երեկոյեան մեկնարկեց 
«Անկախութեան մարաթոն»-ը` 
միաւորելով Արցախի եւ Հայաստանի 
Հանրապետութիւններու 28-ամեակ-
ները:
Մարաթոնի սկիզբ առաւ 
Սեպտեմբեր 1-ին Ստեփանակերտի 
Եղբայրական գերեզմանատան մէջ 
մոմավառութեան արարողութեամբ, 
որմէ ետք Մարաթոնի մասնակիցները 
պիտի անցնին Արցախի եւ Հայաս-
տանի 30 քաղաքներով` որպէս 
միասնութեան եւ համատեղ փառա-
հեղ յաղթանակի ուղի:
Մարաթոնը պիտի անցնի Ստեփա-
նակերտ, Հադրութ, Մարտակերտ, 
Շուշի, Բերձոր, Գորիս, Կապան, 
Քաջարան, Մեղրի, Տաթեւ, Սիսիան, 
Վայք, Եղեգնաձոր, Մարտունի, 
Գաւառ, Հրազդան, Դիլիջան, Իջեւան, 
Նոյեմբերեան, Այրում, Ալաւերդի, 

Սեպտեմբեր 2-ին, Ստեփանակերտի 
Վերածնունդի հրապարակին վրայ 
կազմակերպուած է ռազմական 
սարքերու եւ սպառազինութեան 
ցուցահանդէս:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ցուցահան-
դէսին Նախագահ Բակօ Սահա-
կեանը պաշտպանութեան նախա-
րար Կարէն Աբրահամեանի եւ 
պաշտօնատար այլ անձերու 
ուղեկցութեամբ շրջած է տաղա-
ւարները ու ծանօթացած ներկա-
յացուած արտադրանքին եւ 
սեփական արտադրութեան նոր 
զէնքերու նմուշներուն:
ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրամանատար 
Կարէն Աբրահամեան ըսած է, 
որ ցուցադրութեան նպատակն է 
հանրութեան ներկայացնել զինուած 
ուժերուն մէջ առկայ նոր նմուշները 
եւ խթանել տեղական արտադրանքը:

«Փառք Արցախի հերոսական 
ժողովուրդին: Փառք միասնական 
եւ յաղթանակած հայ ժողովուրդին»,- 
գրած է վարչապետը:

Վանաձոր, Սպիտակ, Գիւմրի, 
Արթիկ, Ապարան, Աշտարակ, Սար-
դարապատ, Էջմիածին, Երեւան 
քաղաքներով: Սեպտեմբեր 20-ին 
Հայաստանի մայրաքաղաք Երեւանի 
մէջ Մարաթոնի մասնակիցները 
եւ բոլոր ցանկացողները պիտի 
իրականացնեն երթ` դէպի Եռաբլուր 
փառքի պանթէոն` միասին 
դիմաւորելու ՀՀ անկախութեան 
նախօրեակը:
Բոլոր քաղաքներու մէջ «Անկա-
խութեան մարաթոն»-ի մասնա-
կիցները հանդիպումներ 
պիտի ունենան տեղի ազատա-
մարտիկներու հետ, պիտի ներկա-
յացնեն նախաձեռնութիւնն ու 
պիտի կազմակերպեն հանդի-
պումներ իւրաքանչիւր քաղաքի 
երիտասարդներու հետ` տարածելով 
«Յաղթանակած» նախաձեռ-
նութեան գաղափարը:
Մարաթոնի յաջորդող օրերու 
օրակարգին եւ յաւելեալ տեղե-
կութիւններու մասին իմանալու 
համար կրնաք հետեւիլ նախա-
ձեռնութեան ֆէյսպուքեան էջին:

«Սեփական արտադրութեան նոր 
զինանմուշները պիտի յագեցնեն 
առաջնագիծը եւ պիտի բարձրացնեն 
զօրքի կենսունակութիւնը: Սպա-
ռազինութեան որոշ տեսակներ 
արդէն փորձարկուած են, որոշներն 
ալ դեռ փորձարկման մէջ են: Մեր 
սպաներն ու զինուորները գոհ են այն 
տեսակներէն, որոնք գործնականօրէն 
կը կիրառուին: Վստահ ենք, որ 
յառաջիկային մեր բանակը պիտի 
համալրուի արդիականացուած 
սպառազինութեամբ եւ նոր 
զէնքերով»,- մանրամասնած է  
Աբրահամեան:
Վերածնունդի հրապարակին 
վրայ բացուած է նաեւ դաշտային 
խոհանոց` համերկրացիներուն եւ 
հիւրերուն հնարաւորութիւն տալով 
համտեսելու  զինուորական ճաշ:
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Մշակութային Արձագանգ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն Հայրենի Տուեալներ

Թրքական Բարքեր

Նոր Հրատարակութիւններ

Երեւանի Մեթրոյի Բոլոր Կայարաններուն 
Մէջ Կը Հնչեն Տիգրան Մանսուրեանի 

Ստեղծագործութիւնները

Հայրենի Վերամուտ. Մէկ Տունէն 
Եօթը Աշակերտ 

«Մանսուրեան-80» յոբելեանա-
կան ձեռնարկներու ծիրէն 
ներս Սեպտեմբեր 1-13 Կարէն 
Դէմիրճեանի անուան Երեւանի 
մեթրոյի բոլոր կայարաններուն 
մէջ պիտի հնչեն ՀՀ ժողովրդական 
արտիստ, երաժշտահան Տիգ-

Արարատի մարզի Այգաւան գիւղի 
բնակիչ Մարտիկ Մելքոնեանը այս 
տարի 7 դպրոցական ճանապար-
հած է դպրոց: NEWS.am-ի հետ 
զրոյցի ժամանակ բազմազաւակ 
հայրը պատմած է, որ դպրոցին 
մէջ նոյնիսկ կատակած են` ըսելով, 
որ եթէ իր երեխաները չյաճախեն, 
դպրոցը կը փակուի:
«Շատ ուրախ էի առաւօտեան, 
որ 7 երեխայ իմ տունէն դպրոց 
պիտի յաճախեն: Ճիշդ է, դժուար 
է, բայց կարողացանք բոլորին 

Պատրաստեց՝ 
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

Արսէնեան Մարիա, «Հայոց 
տաճարային ճարտարապետու-
թիւնը Ուքրաինայի տարածքին», 
Քիեւ, 2019 (ռուսերէն):
– Բարխուդարեանց Մակար եպս., 
«Արցախ», Ստեփանակերտ, 
2019 (վերահրատարակութիւն 
երկրագիտական նոյնանուն 
հատորին):
– Գատեան-Կոփիկեան Սիւզըն, 
«Հայկական առածներ եւ ասա-
ցուածքներ», նկարներու հեղինակ՝ 
Սիւզըն Քոլիեր Պոլթ, Միչիկընի 
պետական համալսարանի հրա-
տարակչութիւն, Ա. Մ. Ն., 1 
մայիս 2019, 223 էջ (19 x 22,9 
սմ.) (Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ 
տարբեր շրջաններէ Ա. Մ. Ն., 
մասնաւորաբար Միչիկընի նահանգի 
Տիթրոյթ քաղաքի մերձակայ Տելրէյ 
բնակավայրը գաղթած հայոցմէ 
տասնամեակներու ընթացքին 
հաւաքուած բանահիւսական 
նիւթեր, գունաւոր գծանկարներ) 
(անգլերէն):
– Եունանեսեան Իսաք, «Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգները եւ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը», «Նաշրէ 
մոարեֆ» հրատարակչութիւն, 
Թեհրան, 275 էջ (Եէյլի համալ-
սարանի փրոֆեսոր Ճի. Ուին-
թըրի համանուն գիրքէն հրա-
պարակումներու ընտրանիի թարգ-
մանութիւնը Ի. Եունանեսեանի 
աշխատասիրութեամբ, նաեւ՝ 
Եունանեսեանի հեղինակած երկու 
յօդուած) (պարսկերէն):
– Թումանեան Յովհաննէս, 
«Թմկաբերդի առումը», հայե-րէնէ 
թարգմանեց Գալինա Իզապէլլա 
Ֆիօլա, «Անտարես» հրա-
տարակչութիւն, Երեւան, 2019, 32 
էջ (հայերէն եւ լեհերէն): Լոյս տեսած 
է Լեհաստանի մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպանութեան 
հովանաւորութեամբ:
– (Խմբագրական խորհուրդ), 
«Երեւանի պետական համալսարան 
– 100. Կենսագրական հանրա-
գիտարան», երկրորդ, լրամշա-
կուած հրատարակութիւն, Երեւա-
նի պետական համալսարանի 
հրատարակչութիւն, Երեւան, 
2019, 750 էջ (17,2 x 24,6 սմ.) 
(Ե. Պ. Հ.ի դասախօսներու, 
գիտաշխատողներու եւ Արցա-
խեան գոյամարտին զոհուած 

ուսանողներու կենսագրութիւններ՝ 
լուսանկարներով, օգտագործուած 
յապաւումներու ցանկ):
– Հարպոյեան Կարպիս, «Խճանկար 
Հայկական ցեղասպանութեան», 
յառաջաբանը՝ Սարգիս Մահսերէ-
ճեանի, Մոնթրէալ, 2019, 500 էջէ 
աւելի (Մեծ Եղեռնի զանազան 
ծալքերուն մասին, ականատեսներու 
վկայութիւններ, բազմաթիւ լուսան-
կարներ): Հատորը լոյս տեսած է 
Սոնա Մէյվալեան-Կիւրիւնեանի 
մեկենասութեամբ:
– Սմբատեան Գրիշա, «Սիւնիք 
– Պատմութիւն եւ յիշողութիւն», 
«Սիւնիք – Վայոց Ձորի հոգեւոր 
եւ պատմամշակութային ժառան-
գութիւն» մատենաշարի 6-րդ գիրք, 
խմբագիր՝ Հրանոյշ Խառատեան, 
«Անտարես» հրատարակչութիւն, 
Երեւան, 2019, 744 էջ (17,5 x 24,7 
սմ.) (խմբագիրի եւ հեղինակի 
ներածական գրութիւններ, 
այսօրուայ Սիւնիքի մարզի 
պատմութեան առնչուած բազ-
մաթիւ յուշագրութիւններ, փաս-
տաթուղթեր ու այլ նիւթեր, 
բազմաթիւ լուսանկարներ, հեղի-
նակի յիշատակարանը, անձնա-
նուններու եւ տեղանուններու 

ցանկեր): «Գրքի հրատարակութիւնը 
հովանաւորել են Արմէն Յովհաննէսի 
Ղուկասեանը, Էդուարդ Վաղինակի 
Մուսայէլեանը»: Հեղինակը գիրքը 
նուիրած է իր վաղամեռիկ կնոջ՝ 
«Լաուրայի լուսաւոր յիշատակին»:
– «Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու 
պատմութեան – Գիրք Ի. – Ս. Էջմիա-
ծինը եւ հայոց գրերի գիւտի 1500 
ու տպագրութեան 400 ամեակների 
տօնակատարութիւնը 1912-1913 
թթ. – Փաստաթղթերի ժողովածու», 
կազմող՝ Գոհար Աւագեան, խմբագիր՝ 
Ամատունի Վիրապեան, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածինի եւ Հայաստանի 
Ազգային արխիւի համատեղ 
հրատարակութիւն, Ս. Էջմիածինի 
տպարան, Վաղարշապատ, 2019 
(փաստաթուղթերու ժողովածու 
ըստ Հայաստանի Ազգային արխիւի 
նիւթերուն, անձնանուններու, 
տեղանուններու եւ հրապարակուած 
փաստաթուղթերու ցանկեր): 
«Հրատարակւում է երաշխաւո-
րութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի Հրատարակչական 
խորհրդի եւ Հայաստանի Ազգային 
արխիւի Գիտական խորհրդի 
որոշմամբ»:

րան Մանսուրեանի ստեղծագոր-
ծութիւնները:
Այս մասին կը յայտնէ «Կարէն 
Դէմիրճեանի անուան Երեւանի 
մետրոփպոլիտէն» ընկերութեան 
մամուլի խօսնակ Տաթեւիկ 
Խաչատրեանը:

համար ալ անհրաժեշտ իրերը գնել 
ու երեխաները ուղարկել դպրոց»,- 
ըսած է ան:
Ան նշած է, որ երեխաներուն դպրոց 
ուղարկելու համար իրենց աջակցած 
են. «Եւ մարզպետարանէն օգնեցին, 
եւ համայանքապետարանը օգնեց, 
եւ տարբեր կազմակերպութիւններէ 
աջակցեցան: Մէկ խօսքով, բոլորէն 
շատ գոհ եմ ու շնորհակալ»:
Նշենք, որ բազմազաւակ ծնողները 
ունին 15 երեխայ:
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Ատիսը Չի Մեռնիր, Ատիսը Յաւերժ Է

1960-ական թուականներուն, երբ լիբանանահայ Ատիս Հարմանտեանը 
մուտք կը գործէր սփիւռքահայ երգարուեստի աշխարհ, գիտէ՞ր արդեօք, 
որ պիտի գայ օր մը, երբ պիտի ունենար անթիւ-անհամար երկրպագուներ: 
Գիտէ՞ր արդեօք, որ պիտի գայ օր մը, երբ պիտի դառնար իր երգերը 
անդադար կրկնող, անոնցմով սէր ապրող ու կարօտ արտայայտող ոչ միայն 
նորելուկ սիրահարներու, այլ նաեւ ամէն տարիքի կիներու կուռքը, շատ 
անգամներ տղամարդոց նախանձը անգամ գրգռելով:    
Թերեւս 50 տարի առաջ Ատիս չէր գուշակած, թէ իր աստղը որքա՛ն փայլուն 
պիտի ըլլայ սփիւռքահայ երգարուեստի երկնակամարին վրայ, բայց վստահ 
եմ, որ կարճ ժամանակի մէջ հասկցաւ, որ ինք դարձաւ իր ասպարէզին մէջ 
արքայ մը, 
- երբ տեսաւ իր «Ծաղիկներ, Ծաղիկներ»ուն անթառամութիւնը, 
- երբ «Գիշեր է, Գիշեր»ը դարձաւ շատերու սիրոյ խոստովանանքը,
- երբ իրմով «Նորից Գարուն Եկաւ» շատ մը սրտերու մէջ,
- երբ ամէն անգամ, որ «Բարտիները Խշշացին»... իրար նայեցան ջահել 
աղջիկն ու տղան,
- երբ իր «Կարօտ» երգով շատեր տուն կանչեցին իրենց եարը՝ տեսքին, 
խօսքերուն ու ձայնին կարօտելով,
- երբ աշուղ դարձաւ սեւ-սեւ աչերին,
- երբ տղամարդիկ աղերսեցին իրենց եարին՝ «արեւուն տակ մի կենար... 
նայուածքէս մի հեռանար... ցաւդ ալ առնեմ սիրուն եար»,
- երբ սեւ աչերը սիրեցին, հակառակ «Սեւ աչերէն շատ վախեցիր» երգին,
- երբ շատերուն համբերութիւն ներշնչեց «Քո ցաւը իմ ցաւն է, քո լացը իմ 
լացն է» շշնջալով,
- երբ սիրուն աղջիկներուն դուռը թակեցին «թաշկինակս ներս մնաց» 
պատճառաբանելով,
- երբ դռներու առջեւէն «Մտամոլոր» անցնողներուն ականատես դարձաւ,
- երբ կոտրուած սրտեր արտասուելով փսփսացին «գնա՛, գնա՛, էլ չեմ լալու, 
իմ սիրտն էլ քեզ չեմ տալու»,
-  երբ «Նունէ, արի ինձ սիրէ» եւ «Լուսի, եկուր ինձ աղուորս» կանչին 
ընդառաջողներ եղան,
- երբ համարձակօրէն ըսաւ «Մի ամաչիր, սիրելն ամօթ չի»,
- երբ Երեւանը անգամ դարձաւ իր վարդագոյն գեղեցկուհին, 
- երբ Լիբանանին վստահեցուց, որ «ինչքան էլ երկինքդ ամպոտի, քո 
հանգամանքը երբեք դու չես կորցնի»: 
Ատիսը 50  տարի երգեց սէրը, կարօտը, հայրենիքը, հայրենասիրութիւնը: 
Ո՞ր սփիւռքահայը չէ լսած Ատիսին անուան ու արուեստին մասին. մարդիկ 
եթէ անոր սիրահարած չեն, ապա անպայման անոր երգերը սիրողն 

Սկիզբը Էջ 03
Սկիզբը Էջ 01

«Լո՜յս, Աւելի՜ Լոյս». Եոհան Կէօթէ
(Ծննդեան 270-Ամեակ)

-Երախտամոռութիւնը թուլութեան ծնունդ է։ Մեծահոգի մարդիկ երբեք 
երախտամոռ չեն ըլլար։
-Առաջին եւ վերջին պահանջը հանճարէն՝ ճշմարտութիւնն է։
-Չկայ այնպիսի յիմարութիւն, որ հնարաւոր չըլլայ ուղղել խելքին շնորհիւ, 
եւ չկայ այնպիսի իմաստնութիւն, որ հնարաւոր չըլլայ աւրել յիմարութեան 
միջոցով։ 
-Ես ստեղծուած չեմ այս աշխարհին համար, ուր բաւական է ոտքդ տունէն 
դուրս դնես եւ կ’իյնաս աղբին մէջ:
-Գողերէն աւելի վտանգաւոր տխմարներն են, որոնք մեզմէ կը խլեն մեր 
ժամանակն ու տրամադրութիւնը:
-Հոգին դժբախտութիւնը կրնայ թաքցնել, սակայն գաղտնի երջանկութեանը 
ան չի կրնար դիմանալ:
- Երկու վիճող մարդոցմէ առաւել մեղավորը ան է, որ խելացի է:
- Վարքը՝ հայելի մըն է, որու մէջ ամէն մէկը իր պատկերը կը ցուցադրէ:
-Ոչինչ կորսուած է, քանի դեռ կորսուած չէ ամէն ինչ:
-Հոն, ուր յիմարութիւնը օրինակելի է, հոն խելացիութիւնը խենթութիւն մըն է:
- Արդեօ՞ք սէրը որեւէ ընդհանուր բան ունի խելքին հետ:
- Սարսափելի է ան, ով արդէն կորսնցնելու բան մը չունի:
-Ոչ ոք կրնայ դատել ուրիշները, քանի դեռ չէ սորված դատել իր անձնական 
արարքները:
-Ցանկացած վիճակ գեղեցիկ է, եթէ այն բնական է:
-Գեղեցկութիւնն ամէնուր սաստիկ ցանկալի հիւր մըն է:

ԼԻՒՍԻ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ    

են, ունկնդրողն ու գնահատողն են: Ան հեռացաւ այս աշխարհէն, բայց 
երգարուեստի անդաստանին մէջ իր թողած աւելի քան 400 կտորներով ան 
արդէն շատո՜նց յաւերժացած է աշխարհատարած հայերու սրտերուն մէջ: 
Հայեր, որոնք «Ծաղիկներս ո՞ւմ նուիրեմ» իր հարցումին, այսօր վարդը, 
յասմիկը, շուշանն ու մեխակը իրեն պիտի նուիրեն ու զանոնք պիտի զետեղեն 
իր շիրիմին, որպէսզի ըլլան անոր մշտական ընկերակիցները: 
Սիրելի վարպետ, դուն ջահելներու հոգիներուն մէջ սէր վառեցիր, 
ջահելութիւնը երգեցիր «մի գնա՛, ապրել եմ ուզում, սիրել եմ ուզում» ըսելով 
ու քմծիծաղով անոր ըսիր՝ «ո՞ւր ես գնում, զուր ես գնում» եւ այդ պատճառով 
ալ միշտ ջահել մնացիր ու եղար ամէնուրեք սէր սփռող երգիչը: Այսօր աչքերդ 
կը փակես այս աշխարհէն ու թէեւ «էս հողից եմ ես ծնուել, թող էս հողում ես 
քնեմ» երգեցիր, բայց դուն այսօր կը ննջես ոչ միայն հայրենիքէդ, այլ նաեւ 
ծննդավայրէդ ալ հեռու: Բայց ինչպէս շատ մը համերգներդ կ’աւարտէիր 
հանդիպումի նոր յոյս ներշնչելով՝ «Դու սպասիր ես կը գամ» երգով, մենք 
պիտի սպասենք քեզի, եւ վստահ ենք, որ միշտ «պիտի գաս» եւ երգես սէրը 
մեր:
Յիշատակդ անթառամ պիտի մնայ, մեծն Ատիս, որովհետեւ դուն չես մեռնիր, 
դուն յաւերժ ես:

Այսօր Ալ Մենք Համատեղ Ջանքերով Կը 
Հարթենք 28 Տարի Առաջ Ընտրած Մեր Ուղին. 

Բակօ Սահակեան
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«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Արցախի իշխանութիւններուն եւ անձամբ իմ անունէն ի սրտէ կը 
շնորհաւորեմ  ձեզ Արցախի Հանրապետութեան օրուան` մեր կարեւորագոյն 
պետական տօնին առթիւ:
1991 թուականի 2 Սեպտեմբերին մեր ժողովուրդը իրականութիւն դարձուց 
իր բազմամեայ նուիրական երազանքը` ինքնուրոյն տնօրինել սեփական 
ճակատագիրը, ապրիլ ազատ ու անկախ հայրենիքին մէջ` պահելով ու 
փայփայելով ազգային արժէքներն ու աւանդոյթները, հաւատքն ու լեզուն: 
Այդ մէկը  դժուար, բայց եւ պատուաբեր ճանապարհ էր, որ մենք անցանք 
մայր Հայաստանի ու սփիւռքի մեր քոյրերու ու եղբայրներու հետ ձեռք ձեռքի` 
միասին յաղթահարելով բոլոր դժուարութիւններն ու փորձութիւնները, 
միասին կերտելով մեծ յաղթանակներ:
Եւ այսօր ալ մենք համատեղ ջանքերով կը հարթենք 28 տարի առաջ ընտրած 
մեր ուղին` պաշտպանելով ու զարգացնելով Արցախի Հանրապետութիւնը, 
հետեւողականօրէն ու շարունակաբար ամրապնդելով մեր անկախ ու 
ժողովրդավարական պետութիւնը, ամուր հիմք դնելով սերունդներու յուսալի 
ապագային համար:
Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,
Անգամ մը եւս կը շնորհաւորեմ բոլորս յիշարժան տօնին առթիւ եւ կը մաղթեմ 
խաղաղութիւն, քաջառողջութիւն ու մեծագոյն յաջողութիւններ` ի փառս 
մեր հայրենիքի բարգաւաճման ու ժողովուրդի բարօրութեան»:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Այլ Աչեր Կան Իմ Սրտում

Ինձ մի տանջիր հենց այնպես
Հայացքով քո հմայիչ,
Խորությամբ քո աչերի
Ինձ մի տանջիր, մի գերիր:

Այլ աչեր կան իմ սրտում
Գիշերների նման սև,
Գիշերների նման մութ
Այլ աչեր կան իմ սրտում:

Ջինջ լազուրում աչերիդ
Մի տենչա ինձ փայփայել,
Մի փորձիր քո թևերով
Ինձ կաշկանդել, ինձ գերել:

Այլ աչեր կան իմ սրտում 
Գիշերների նման սև, 
Գիշերների նման մութ 
Այլ աչեր կան իմ սրտում:

Յուրի Սահակեան

Ցաւակցական

Գիտական Աշխարհի Մեծ Կորուստը

«Արցախի Հանրապետութեան Օրը՝ 
Հայուն Ամուր Հաւատքին, Աննկուն Կամքին Եւ Անստուեր 

Տեսլականին Օրն Է»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
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Արցախի Հանրապետութեան Օրը հայուն 
ամուր հաւատքին, աննկուն կամքին, աննուաճ 
ոգիին եւ անստուեր տեսլականին օրն է։
Արցախի Հանրապետութեան Օրը, իր հայրենի 
դարաւոր հողին վրայ, իր հերոսներուն ու 
սուրբերուն արիւնով շաղախուած նուիրա-
կան հողին վրայ ազատօրէն ապրելու ու 
ստեղծագործելու հայ մարդուն օրն է։
Արցախի հայութիւնը հայոց արի բանակին 
արեան վկայութեամբ ցոյց տուաւ աշխարհին, 
թէ որքան ալ դառն ըլլան աշխարհաքաղաքա-
կան պայմանները, հայը միշտ կը մնայ 
հաւատարիմ իր անցեալի պատմութեան, 
ներկայի պայքարին ու ապագայի տեսլականին։
Արցախը, հայոց քաջ բանակի խիզախ 
մարտնչումներով եւ իր ժողովուրդին արի 
կեցուածքով, 28 տարիներ առաջ ըսաւ եւ 
միշտ պիտի ըսէ՝ մեր հաւատքէն ու մեր 
վճռակամութենէն ո՛չ ոք կրնայ մեզ խախտել, 
ինչպէս ըսին 451 թուականին Վարդանանք ու 
Ղեւոնդեանք։
Այսօր ուրախութեան օր է։ Այսօր նաե՛ւ 
մեր միասնականութեան ամրացման օր է։ 
Միասնականութիւնը աղբիւր է ու միաժամա-
նակ երաշխիք ու ապաւէն՝ հզօր հայութեան, 

Տատրեանի հարազատներուն
Զօրեան հիմնարկի ղեկավարութեան
Խոր ափսոսանք ապրեցանք լսելով մեծանուն 
հայու, տաղանդաշատ գիտնականի, եզակի  
ցեղասպանագէտներէն մէկուն Տատրեանի 
մահուան լուրը: Անոր կորուստը մեծ ցաւ է ոչ 
միայն հարազատներուն, բարեկամներուն, 
Զօրեանականներուն, այլ ողջ հայ ժողովուրդի, 
գիտական աշխարհի համար:  Բոլորս կը սգանք 
եւ կը ցաւակցինք իրարու:
Իւրաքանչիւր հայ ակնածանքով, 
հպարտութեամբ կ’արտաբերէ տաղանդաւոր 
ու հռչակաւոր իր հայրենակիցի անունը, ան մեր  
դատի խօսափողն էր՝ ուղղուած միջազգային 
հանրութեան, Թուրքիային:
Տատրեանը իր ամբողջ գիտակցական կեանքը 
նուիրեց ցեղասպանութիւններու  եւ յատկապէս 
հայոց ցեղասպանութեան պատճառներու 
հետազօտման խնդիրին:
Անոր բեղուն գրիչին կը պատկանին 
բազում գիրքեր, գիտական յօդուածներ, 
միջազգային ամենատարբեր համաժողովներու 
զեկուցումներ: Ան կրթած եւ պատրաստած 

հզօր Հայաստանի, հզօր Արցախի ու հզօր 
Սփիւռքի։
Մեր ժողովուրդի կեանքին հետ ինքզինք 
նոյնացուցած եւ յանուն արդարութեան ու 
անկախութեան պայքարած ու նահատակուած 
Հայ Եկեղեցին միշտ կը մնայ մեր ժողովուր-
դին ու հայրենիքին կողքին՝ զօրակից մեր 
պետութեան ամրացման, հայոց բանակի 
հզօրացման ու մեր ժողովուրդի արդար 
իրաւունքներու իրականացման։
Այս հաւատքով ու յանձնառութեամբ, Հայրական 
օրհնութեամբ կ՚ողջունենք Արցախի մեր 
ժողովուրդի սիրելի զաւակները՝ պետական 
իշխանութեամբ եւ համայնքային բոլոր 
կառոյցներով։
Կ՚աղօթենք առ բարձրեալն Աստուած, որ Իր 
երկնային հովանիին ներքեւ Արցախը պահէ 
խաղաղ ու ապահով՝ հեռու ամէն տեսակ 
վտանգներէ եւ զայն առաջնորդէ դէպի առաւել 
հզօրացում ու ծաղկում։

Աղօթարար՝
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
ԱՆԹԻԼԻԱՍ
2 Սեպտեմբեր 2019

է բազմաթիւ ցեղասպանագէտներ, առանց 
որոնց  այսօր  անհնար է պատկերացնել 
ցեղասպանագիտութեան  զարգացումը:
Մեր ժողովուրդը  հզօր է իր ներուժով, իր 
տաղանդաւոր հայորդիներով ու մրցունակ 
երիտասարդութեամբ:
Նախնեաց եւ կենդանի լեկենտներու, յատկապէս 
իրենց հայրենակից¬ներու օրի¬նակ¬ները 
յաճախ վարակիչ կը դառնան իրենց համար 
ու զիրենք կը մղեն լաւ գործեր կատարելու 
եւ կը շարունակեն հպարտ հայ մնալ նաեւ 
Տատրեանի  օրինակով:
Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին 
նախապատրաստուելու ժամանակ Հայաստանն 
ու Սփիւռքը  հազարաւոր ձեռնարկներ 
իրականացուցին եւ   ինծի բախտ վիճակուեցաւ  
տարբեր համաժողովներու, քննարկումներու 
ժամանակ մօտէն ծանօթանալու  մեր Մեծ 
հայրենակիցին, լսել զինք, ըմբոշխնել անոր վեհ 
ներկայութիւնը: Պարզ, մարդկային, առեւեւոյթ 
խաղաղ այս անձնաւորութեան մէջ կարծես 
խտացած, առնականացած էր հայ ժողովուրդի 
ցաւն ու պահանջատիրութիւնը: Անոր անունն 
ու գործը յաւէրժ կը մնայ հայոց պատմութեան 
մէջ, անոր կերպարը դաս եւ օրինակ է մեր 
երիտասարդութեան համար:
Ափսոս, հազար ափսոս, որ այեւս մեզ հետ չէ  
հայ դատի հզօր պաշտպանը, սակայն նոյնիսկ 
մահէն ետք ան իր ձգած ահռելի  գիտական 
ժառանգութեամբ  պիտի շարունակէ  հայոց 
ցեղասպանութեան համար պայքարը:

Ցաւով՝
ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 02

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 
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ՕԹՈՊԻՒՍԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ  ՀԲԸՄ-Ի  ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ  ԿԵԴՐՈՆԷՆ

ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ 
40-ՐԴ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ - ՓԱՌԱՏՕՆ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի կազմակերպած 
տարեկան գիրքի ցուցահանդէսին բացումը տեղի պիտի  
ունենայ Հինգշաբթի‚ 31 Հոկտեմբեր 2019-ին‚ ժամը 5։30-ին‚ 
երեկոյեան ժամերգութենէն ետք‚ Անթիլիասի Մայրավանքի 
շրջափակին մէջ‚ եւ պիտի տեւէ մինչեւ 3 Նոյեմբեր‚ առաւօտեան 
ժամը 9։00-էն երեկոյեան ժամը 9։00։ 
Այս առիթով‚ ամէն երեկոյ տեղի պիտի ունենայ գեղա-
րուեստական յայտագիր, Հայկական  մշակութային միու-
թիւններու մասնակցութեամբ։

Գրատան Տեսչութիւն

Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Նատա Նահապետեան 
Տիար Գրիգոր Նահապետեան եւ տիկին Թալին Եսայեան 
Նահապետեան 
Տիար Արամ Կարէն Նահապետեան 
Օրդ. Սապին Նահապետեան
Տիկին Ալիս Խաշխաշեան Հայդայեան եւ զաւակունք 
Եւ համայն Նահապետեան, Խաշխաշեան, Հայդապեան եւ 
Եսայեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն սրտի դառն 
կսկիծով՝ իրենց մօր, աներմօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին 

ԱՆԺԷԼ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ-ի
(Ծնեալ Խաշխաշեան)

  Մահը՝ որ պատահեցաւ Կիրակի, 1 Սեպտեմբեր 2019-ին:
• Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Չորեքշաբթի, 4 Սեպտեմբեր 2019-ին, կէսօրուայ ժամը 12:00-
ին, Սուրբ Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ, Զոքաք Ըլ Պլաթ։ Ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրըն Շըպպէքի 
ազգային գերեզմանատունը։
• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։ 
• Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին Չորեքշաբթի, 4 եւ 
Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբերին, կ.ա. ժամը 11:00-էն մինչեւ 
երեկոյեան ժամը 6:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ։

Սփիւռքահայ Կորուստներ

Մահացած Է Ատիս Հարմանտեանը
կանացուն կնքած է 1 սեպտեմբերին՝  
քաղցկեղի դէմ 15 տարի պայքարելէ 
ետք:
Լիբանանահայ երգիչը կը բնակէր 
ԱՄՆ եւ կը համարուէր հայ փոփ 
երգերու ռահվիրան: Հայկական 
էստրադային երաժշտութիւնը 
սկսած է Հարմանտեանի երգերով, 
անոր  երգերու ոճը յետագային 
տարածուած են նաեւ Հայաստանի 
մէջ: Թողարկած է 30-է աւելի 
ալպոմներ։
Ատիս Հարմանտեանը մահացած 
է 74 տարեկանին՝ ԱՄՆ Սանթա 
Մոնիքա հիւանդանոցին մէջ: 

Սփիւռքահայ հանրայայտ  երգ-
իչ Ատիս Հարմանտեանի հարա-
զատները յայտնած են երգիչի 
մահուան մասին: Աստղը մահ-


