
Հըզպալլայի   «Սարայա»   ջոկատի  
նախկին   պատասխանատուներէն 
մին սպաննուած  գտնուած է իր  տան 
մէջ։
Այս մասին  լուրը  հաղորդեց «Սքայ 
նիւզ  արապիք»  կայանը։
Աղբիւրը նաեւ հաղորդեց, որ   
սպաննուածը  կը կոչուի  Ալի Հաթում։ 

Աւելի ուշ   լիբանանեան   աղբիւրներ պատահածը   որակեցին «մութ 
պայմաններու տակ եղած  սպանութիւն»  նշելով, որ,  Հաթում     սպաննուած   
գտնուած է   Պէյրութի  հարաւային  արուարձանի Պըրժ  ալ պարաժնէ   
շրջանի  իր բնակարանին  մէջ եւ անոր  դիակին վրայ եղած են կրակոցի   
հետքեր։
 Յիշեցնենք,  որ  վերջին  երկու շաբաթներուն    «Հըզպալլա»  առաւելագոյն 
միջոցներ  կը կիրարէ  ապահովելու համար  կուսակցութեան  բարձրագոյն  
ղեկավարութեան  անվտանգութիւնը։
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ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ելոյթ պիտի ունենայ Միաւորուած 
ազգերու կազմակերպութեան Գլխաւոր համաժողովի 74-րդ նստաշրջանին:
«Արմէնբրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին 6 սեպտեմբերին տեղի ունեցած 
մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտնած է ՀՀ արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեանը, անդրադառնալով վարչապետի ԱՄՆ կատարելիք 
այցին:
«ՀՀ վարչապետը պիտի ըլլայ Քալիֆորնիա նահանգ, եւ այնտեղ ունի 
օրակարգ: Պիտի ըլլայ Նիւ Եորք եւ մասնակցի ՄԱԿ-ի գլխաւոր համաժողովի 
74-րդ նստաշրջանի բացման: Մենք շատ հետեւողականօրէն կ’օգտագործենք 
ՄԱԿ-ի կարեւոր հարթակը բարձր ղեկավարութեան մակարդակով մեր 
արտաքին քաղաքականութեան օրակարգը առաջ տանելու համար: 
Վարչապետը ելոյթ պիտի ունենայ նստաշրջանի ժամանակ: Պիտի ըլլան 
երկկողմ հանդիպումներ, տարբեր այլ միջոցառումներ եւ ելոյթներ»,- ըսած 
է Մնացականեանը:

Ամուլսարի Հանքի Շահագործումը Արգիլելու Որեւէ 
Իրաւական Հիմք Չկայ. Փաշինեան
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Հըզպալլա Վար Առած Է Իսրայէլեան 
Անօդաչու Նոր Սարք Մը

Հըզպալլայի Նախկին Պատասխանատու Մը 
Սպաննուած Գտնուած Է Պէյրութի Մէջ

Հըզպալլա     յայտարարեց, որ երէկ լուցող   գիշեր  վար  առած  են իսրա-
յէլեան անօդաչու  սարք մը։  
 Աղբիւրը նշեց,  որ դէպքը  տեղի   ունեցած է    լիբանանի հարաւը գտնուող  
Ռամիյա գիւղին վերեւ։ Հըզպալլայի  աղբիւրներ նաեւ   հաղորդեցին,  որ   
անօդաչու սարքը  փոխանցուած է  կազմակերպութեան   համապատասխան  
մարմիններուն   քննութիւն  
կատարելու համար։
 Իր   կարգին  Իսրայէլի  Պաշտպանութեան  նախարարութիւնը  նշեց,  որ    
անօդաչու սարքին   վար  առնուիլը «մեծ  բան մը չէ», հաւաստելով, որ  
սարքը կը գտնուէր   սովորական  աշխատանքի  մէջ եւ անոր մէջ      
գաղտնի մակարդակի  տեղեկութիւններ չկան։

Մամլոյ Արձակուրդ 
Աշուրայի ոգեկոչման օրուան առիթով, եւ հիմնուելով մամլոյ 
սենտիքային որոշումին վրայ, «Զարթօնք« պիտի ունենայ միօրեայ 
արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ, Հինգշաբթի 12 Սեպտեմբեր 
2019ին:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան  
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը երէկ՝ 
Երկուշաբթի 9 Սեպտեմբեր 2019ի երեկոյեան 
կայացած իր հերթական  ժողովին, որուն մաս-
նակցեցան նաեւ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանա-
կի ակումբներու ատենապետներ, քննարկեց 
Լիբանանի քաղաքական եւ տնտեսական 
կացութեան վերջին տուեալները:
Ժողովին քննարկուեցան նաեւ ներ-
կուսակցական օրակարգեր ինչպէս նաեւ 
յառաջիկայ եղանակի գործունէութիւնները:

Քաղաքական աշխոյժ գործունէութեան աւելի եւս զարկ տալուն  
զուգահեռ, որոշուեցաւ ակումբներու եւ յատուկ կազմուած 
յանձնախումբերու միջոցաւ յառաջիկայ Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր 
ամիսներուն ընթացքին կայացնել պատշաճ միջոցառումներու շարք մը, 
ինչ կը վերաբերի Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի աւելի եւս 
զարգացման ու վերելքին ինչպէս նաեւ «Զարթօնք» օրաթերթի 82րդ 
եւ ՌԱԿի հիմնադրութեան 98րդ ամեակներու նշումին:
Նշեալ միջոցառումներուն մանրամասնութիւնները շուտով պիտի 
հրապարակուին:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Աւետիք Ղուրպանեան

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ներկայ Գտնուեցաւ Ձեռագիրներու 
Պահպանման Նուիրուած Հանդիպումին

Շաբաթ, 7 Սեպտեմբեր 2019-
ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան Դպրեվանքի 
սրահին մէջ, Վեհափառ Հայրա-
պետին ներկայութեամբ, իւրա-
յատուկ հաւաք մը տեղի ունե-
ցաւ նուիրուած ձեռագիրներու 
պահպանման կարեւորութեան 
ու կարելիութեան: Ներկայ էին 
միաբան հայրեր, Դպրեվանքի 
սարկաւագներ, թանգարանի 
յանձնախումբի անդամներ 
եւ օտար հիւրեր: Հաւաքին 
յաջորդաբար խօսք առին 
Անթիլիասի մայրավանքէն 

ներս նոյն աշխատանքին լծուած 
գերմանացի մասնագէտները: 
Անոնք ներկաներուն պարզեցին 
ձեռագիրները պահպանելու ազդու 
միջոցները ու միաժամանակ 
Կաթողոկոսարանէն ներս իրենց 
կատարած աշխատանքը:
Յայտնենք, որ այս յոյժ կարե-
ւոր ծրագիրը կը վայելէ Գեր-
մանիոյ կառավարութեան հովա-
նաւորութիւնը՝ «Աշխարհի Մշա-
կութային Ժառանգութեան Պահ-
պանումը» ծրագիրին ծիրէն ներս 
եւ կը կրէ «Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Սիսի Կաթո-

ղիկոսարանէն փրկուած 
գանձերու պահպանում. 
հնատիպերու պահպանում եւ 
վերանորոգութիւն» վերնագիրը: 
Ծրագիրը նախաձեռնուած է 
համագործակցութեամբ Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան, Գերմանիոյ 
մէջ «Հայկական Մշակոյթի 
Պահպանութեան Ընկերութեան» 
եւ «Շթութկարթի Արուեստի 
եւ Ձեւագծումի Ակադեմիոյ 
Պահպանութեան Գիտութեան 
Հիմնարկ»ին:
Նորին Սրբութիւնը անգլերէն 
լեզուով կատարած իր փակման 
խօսքին մէջ, գնահատելէ ետք 
կատարուած լուրջ ու մաս-
նագիտական աշխատանքը, 
անդրադարձաւ ձեռագիրներու 
կարեւորութեան հայ մշակոյթի 
անդաստանէն ներս: Ան ըսաւ. 
«Անցեալին մեր պապերը իրենց 
արեան գնով պաշտպանեցին մեր 
ձեռագիրները. այսօր մե՛նք պէտք 
է պահպանենք զանոնք գիտական 
միջոցներով»: Ապա, ան իր ջերմ 
գնահատանքը յայտնեց յիշեալ 
ծրագիրին նպաստող պետական 
ու մասնագիտական կառոյցնե-
րուն եւ մասնագէտներուն:
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Արցախի ՏԻՄ Ընտրութիւններուն Մասնակցած է 67 Հազար 326 Ընտրող

Թուրքիա Եւ Միացեալ Նահանգներ Համատեղ Հերթապահութիւն 
Պիտի Իրականացնեն
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Տարածքային ընտրական յանձնա-
ժողովներու տուած տուեալներուն 
համաձայն` Սեպտեմբեր 8-ի ժամը 
20.00-ի դրութեամբ ընտրու-

Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն սկսած են  
համատեղ ցամաքային հերթա-
պահութիւն իրականացնել Սուրիոյ 
հիւսիսարեւելեան շրջանին՝ Եփրատ 
գետի մօտակայքը նախատեսուած 
անվտանգութեան գօտիին մէջ: Այս 
մասին ТАСС գործակալութեան 
փոխանցմամբ յայտնած է Թուրքիոյ 
ազգային պաշտպանութեան 
նախարար Հուսուլի Աքարը:
Նախարարի խօսքով՝ օդային 
վերահսկողութիւնը նոյնպէս հնա-

թիւններուն մասնակցած է 67326 
ընտրող:
Այս մասին՝ ըստ «Արցախփրես»-ի՝ 
ըսած է ԱՀ Կեդրոնական ընտրական 
յանձնաժողովի նախագահին փոխա-
րինող Եղիշէ Արզումանեան:
«Մասնակիցներու թիւը ըստ 
ընտրական տեղամասերու հետե-
ւեալն է` Ստեփանակերտի մէջ` 
21 հազար 643 ընտրող կամ 
ընտրողներու 55.5 տոկոսը, 
Ասկերանի մէջ` 9011 ընտրող 
կամ ընտրողներու 76.7 տոկոսը, 
Հադրութի մէջ` 5967 ընտրող 
կամ ընտրողներու 69.5 տոկոսը, 

րաւորութիւն կու տայ հսկել Սուրիոյ 
հիւսիս-արեւելեան շրջանին մէջ 
տիրող իրավիճակը:
Հինգշաբթի Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեճէպ Թայէպ Էրտողանը 
կրկին յայտարարած է մինչեւ 
սեպտեմբերի աւարտը Սուրիոյ 
մէջ անվտանգութեան գօտիներ 
ստեղծելու մտադրութեան մասին:
31 Օգոստոսին Էրտողանը յայտա-
րարած էր, որ երկրի Զինուժը քանի 
մը շաբաթէն կրնայ ինքնուրոյն 

Մարտունիի մէջ` 12 հազար 600 
ընտրող կամ ընտրողներու 72.5 
տոկոսը, Մարտակերտի մէջ` 9241 
ընտրող կամ ընտրողներու 70.9 
տոկոսը, Շահումեանի մէջ` 1512 
ընտրող կամ ընտրողներու 71.6 
տոկոսը, Շուշիի մէջ` 2306 ընտրող 
կամ ընտրողներու 58.8 տոկոսը, 
Քաշաթաղի մէջ` 5046 ընտրող 
կամ ընտրողներու 69.6 տոկոսը»,- 
մանրամասնած է Արզումանեան:
Ան նշած է, որ մինչեւ ժամը 20:00 
գրաւոր ձեւով որեւէ դիմում-բողոք 
ԿԸՀ-ն չէ ստացած: Այժմ կ՛ընթանան 
քուէները հաշուելու գործընթացը:
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անցնիլ անվտանգութեան 
գօտիներ սահմանելու մասին 
գործողութիւններու ծրագրի 
իրականացման:

Աւետիք Ղուրպանեան 
(սեպտեմբերի 10, 1899 
- դեկտեմբերի 7, 1938),  
բանաստեղծ, թարգմանիչ, 
ԽՍՀՄ գրողներու միութեան 
անդամ 1934-էն։
Ծնած է Ախալքալաք։ Ուսանած  
է Թիֆլիսի Ներսիսեան 
վարժարանին մէջ։ 1922-ին 
եղած  է Վրաստանի գրող-
ներու միութեան անդամ։ 
Մայակովսկայի առաջին 
հայ թարգմանիչն է։ 1926-ին  
Ռուսթաւելու անուան թատե-
րասրահին մէջ, բեմադրած է  
«Արմեանսկի պազար» գործը։ 
1933-ին Ա. Ղուրպանեան 
կը տեղափոխուի Երեւան 
եւ կ՛աշխատի Հայաստանի 
մշակոյթի եւ պատմութեան ու 
գրականութեան հիմնարկին 
մէջ, որպէս գիտաշխատող։
Ան ուսումնասիրած է Նահապետ 
Քուչակի, Ֆրիկի, Գրիգորիս 
Աղթամարցիի, Սայաթ-Նովայի 
գործերը եւ մենագրութիւններ 
գրած է անոնց մասին։ Զբաղած 
է նաեւ Խաչատուր Աբովեանի 
ժառանգութեամբ։ Մահացած է 
1938-ին։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԹՄՄ 
Երիտասարդական 

Նուագախումբ
(The Youth Band)

Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 
2019

Լրատուութեան Գործընկեր
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Քաղաքական Ակնարկ

Ապագայի Լուրջ Խնդիրները Հարթելու 
Ճամբուն Վրայ  

Սասնայ Ծռերը Անհրաժեշտութի՞ւն Են
Նիկոլ Փաշինեանը Ինչո՞ւ 

Հանդիպած Է Սասնայ Ծռերուն Հետ

«Ո՞նց Ես…»

Վերջերս ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինան Կառավարութեան 
շէնքին մէջ հանդիպեցաւ  Սասնայ Ծռեր՚ կուսակցութեան 
վարչութեան անդամներուն՝  Ժիրայր Սէֆիլեանին եւ Գարեգին 

Չուգասզեանին հետ: Հանդիպման մասին տեղեկատուութիւնը 
տարածուեցաւ կայծակնային արագութեամբ եւ հասարակութեան 
մօտ ընդունուեցաւ ոչ նոյն տրամադրութեամբ: Փաշինեան հանդիպած 
է  կուսակցութեան մը ներկայացուցիչներուն հետ, որոնք 2016-
ին, շատերուն կարծիքով, ահաբեկչական արարք գործած են 
Ոստիկանութեան ՊՊԾ գունդին դէմ՝ պատճառ դառնալով երեք 
ոստիկանի սպանութեան: 
Անշուշտ, այս հանդիպումը այս օրերուն նաեւ կրնայ ունեցած 
ըլլալ քաղաքական ինչ, որ խորք, որն է Սասնայ Ծռերով ստեղծել 
իշխանութեան դէմ ծայրայեղական ընդդիմութիւն, որ ի վերջոյ եւ 
համաձայնաբար կ՛ընէ այն ինչ, որ կը թելադրէ իշխանական օղակը: 
Քաղաքագէտներու պնդումով, 70 տոկոս ձայն ունեցող քաղաքական 
ուժը 1.5 տոկոս ձայն ստացած ուժի հետ համագործակցութիւն 
ստեղծելու պարագային ունենալու է զուտ մէկ նպատակ՝ 
վերահսկողութեան տակ պահել եւ ծայրայեղական ընդդիմութեան 
դերը վստահիլ այդ խումբին: Ի դէպ՝ Ժիրայր Սէֆիլեան վարչապետին 
հետ հանդիպումէն ետք լրատուամիջոցներուն տուած հարցազրոյցին 
ընթացքին յայտարարեց, որ,  նախկին ուժերը կը պատրաստուին 
վրէժխնդրութեան եւ իրենք եկած են Փաշինեանին այդ մասին 
նախազգուշացնելու:
 «Մենք ինչ, որ վտանգներ տեսնենք, այդ մասին կ՛իրազեկենք եւ պիտի 
շարունակենք իրազեկել: Յոյսով ենք՝ ապագային այս ուղղութեամբ 
աւելի յաճախակի կ՛ըլլայ շփումը»,- ըսաւ Սէֆիլեան՝ ակնարկելով, որ 
յառաջիկային աւելի աշխոյժ քննարկումներ ու շփումներ կրնան ըլլալ 
իշխանութեան հետ: 
Կայ նաեւ այլ պարագայ, որ Փաշինեան նման ծայրայեղական 
խումբի մը հետ բանակցութեամբ կրնայ ըլլալ, որոշ նամակ մը ուզեց 
հասցնել նախկին իշխանութեան պատասխանատուներուն, այս 
միջոցով հասկցնելու անոնց, որ ոեւէ վրէժխնդրական գործելաձեւի 
հաւանականութեան դիմաց ինք նաեւ ունի զայն «սանձող»,  
ոչ-խաղաղասէր անցեալ ունեցող դաշնակից ուժ մը...:
Այնուամենայնիւ  յառաջիկայ օրերուն Փաշինեանի իշխանութեան դէմ 
կան քաղաքական լուրջ խնդիրներ՝ Սահմանադրական Դատարան, 
Ռոպերթ Քոչարեանի դատական գործ, Ամուլսարի հարց, արտաքին 
քաղաքական որոշ խնդիրներ, որոնք կրնան թէ՛ թուլցնել եւ՛ թէ 
զօրացնել իշխանութիւնը, իսկ այդ  ճամբուն վրայ Սասնայ ծռերը 
անհրաժեշտութիւն կրնան ըլլալ Փաշինեանի համար: Եւ ինչպէս 
ծանօթ ասացուածքը կը յուշէ. «քաղաքականութիւնը կարելիին 
արուեստն է»...: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

-Աս թռչուն է, աս ծառ, տերեւ, արեւ, ամպ, երկինք, կապոյտ...
Զամբիւղը ձեռքը բռնած կը պտտի ուսուցիչը տասնեակ մը կազմող 
պատանիները գլխաւորելով. բացօթեայ դաս մըն է տեղի ունեցածը: Կը 
հաւաքուին բառերը, իւրաքանչիւրը թուղթի մը կտորի վրայ գրուած ու 
ծալուած՝ ծաղիկի մը փերթին պէս կը նետուին զամբիւղին մէջ:
Ծաղկաքաղը աւարտին հասցնելու համար, ուսուցիչին ընկերակցութեամբ, 
խոտերուն վրայ շրջանակ կը կազմեն օտարախօս հայ պատանիները:
Մարմնի անդամներուն, բնութեան տարրերուն, գոյներուն, միջատներուն, 
իրերուն անունները վերաքաղ կ՚ըլլան ու համապատասխան լեզուով կը 
թարգմանուին: Տառաճանաչումը նոր աւարտած պատանիները կը սկսին 
բառեր արտասանել, հեգել, հնչիւններ քով-քովի բերել, ապա սկիզբ կ՚առնէ 
օրուան համար նախատեսուած խաղը:
Զամբիւղը հերթականօրէն կը բազմի նստողներուն գիրկը, իւրաքանչիւրը 
կը բռնէ իրեն բախտ ինկած ծալուած թուղթ մը՝ բառ մը ու նոյն 
հերթականութեամբ, պահ մը ետք, նախադասութիւն մը կը կազմէ կամ կը 
փորձէ կազմել տուեալ բառով:
Յովակ յամառօրէն կ՚ընդդիմանայ, ինքնիրեն կ՚ընդվզի, դէմքին անտեղի 
ժպիտը կը մատնէ իր ժխտականութիւնը.
-Թռչունը կը թռնի:
Կը սկսի Ատիս առաջին նախադասութիւնը հնչեցնելով եւ այս 
նախադասութեամբ կը փոխանցէ տան մէջ օգտագործուած բառ մը. Ատիս 
այն պատանիներէն է, որուն ընտանիքը տակաւին հայերէն կը խօսի:
Յովակ իր ձեռքի թուղթի կտորը կը ճզմէ, մեծ բռունցքին մէջ գրեթէ ոչինչ 
կ՚երեւի:
-Երկինքը կապոյտ է:
Կը շարունակէ Վարդան:
«Ծաղիկը դեղին է», «Օդը տաք է», «Ծառը շատ աղուոր է»...:
Խաղը կը շարունակուի ու կը քալէ մէկիկ-մէկիկ այցելելով պատանիներուն, 
որոնք իրենց ձեռքի բառին կը նային, կը հաղորդակցին տառերուն հետ, 
մտովի կը հնչեն ու բառակապակցութիւններ կը ստեղծեն. չգիտցողները 
արաբերէն ու քրտերէնով կը հարցնեն իրենց կողքինին, շշուկներով կը 
թարգմանուին բառերը, կը կազմուին նախադասութիւնները արագօրէն. 
կարգը չհասած պատրաստ ըլլալուն փափաքը երեւելի է պատանիներուն 
աչուկներուն մէջ ու կը փայլին աչքերը իւրաքանչիւր «ապրի՛ս»է ետք ու 
ձեռքերը կ՚երկարին զամբիւղէն նոր փերթեր վերցնելու:
Կարգը Յովակին շատ մօտ է, երկու նախադասութիւն միայն իրեն հասնելու: 
Ան տակաւին բառը ճզմած, իր որոշումին կառչած կը դիտէ շուրջը, բայց 
կը լսէ նախադասութիւնները, ներքին կանչով մը կը հետեւի անցուդարձին, 
չարն ու բարին կ՚ընդվզին իր մէջ, բառին հետ կամքն է որ կը ճզմուի. 
«Ճամբարը շատ հաճելի է» կը լսուի ընկերոջ նախադասութիւնը ու լուռ 
ակնթարթ մը Յովակէն առաջ եւ՝
-Ո՞նց ես.
Կը լսուի Յովակին բարձր ձայնը վերջապէս, որ օրերէ ի վեր, դասապահերուն 
իր լռութեամբ կը մասնակցէր միայն. հնչիւնները թռան ի վերջոյ անոր 
բերնէն, գտան նեղ անցք մը լռութիւնը ճեղքելու, բանալու պատուհան մը, 
նեղլիկ անցք մը հաղորդակցութեան, անցք մը որ ջանքերու գործադրումով 
գոյացաւ ու թերեւս ընդլայնի ու դառնայ դուռ, դարպաս անփեղկ, ուրկէ 
զգալի ըլլան մուտք գործող հնչիւններուն հարազատութիւնը:
-Կեցցե՛ս...
Կ՚ըսէ արեւմտահայերէնի ուսուցիչը, հակառակ անոր որ արտասանուածը 
արեւելահայերէն է. ի՞նչ փոյթ, մանուկին առաջին թոթովանքն է էականը, 
այս պարագային՝ տասնվեցամեայ պատանիին առաջին հաղորդակցութիւնը 
իր մայրենիին, սրբագրութիւնը կրնայ գալիքին տեղի ունենալ:
Յովակը ուսուցիչին «Կեցցէ՛»ն չհասկ-նալով լուռ հարցականով մը կը նայի 
յանցաւորի պէս, կարծելով որ սխալ արտասանած է, ու՝
-«Կեցցե՛ս» կը նշանակէ՝ «Շա՛տ ապրիս», Յովա՛կ,- խանդավառութեամբ 
կը քաջալերէ ուսուցիչը:

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Հայագիտութեան Հիմնախնդիրները՝ Գանձասարի Մէջ

Հայաստանի Պատմութեան Թանգարանը 100 Տարեկան է

Շար. Էջ 05

Գանձասարի Մատենադարանին 
մէջ կայացած է «Հայոց Արեւելից 
կողմանք` Արցախ, Ուտիք, պատ-
մութիւն եւ մշակոյթ» հայագիտա-
կան միջազգային գիտաժողովը, 
որուն բացի հայկական երկու 
հանրապետութիւնները ներկա-
յացնող  գիտնականներէն մասնակ-
ցած են մօտ երկու տասնեակ 
գիտնականներ եւրոպական գիտա-
կան կեդրոնական: Անոնցմէ ոմանք 
նաեւ բանախօսներու շարքին 
են: Միջազգային գիտաժողովին 
բացման մասնակցած է  Արցախի 
նախագահը:

Գանձասարի բարձունքին 
հրաւիրուած հայագիտական 
միջազգային գիտաժողովին 
հաւաքուած են հայագիտու-

թեան ներկայացուցիչները՝ ոչ 
միայն հայկական երկու հանրա-
պետութիւններէն, այլ նաեւ արտա-
սահմանեան ծանօթ գիտական 
կեդրոններէն: Անոնց աշխատանքը 
կը կարեւորէ Արցախի նախագահը. 
Գիտականօրէն հիմնաւորուած 
ճշմարտութիւնը պատմութիւնը 
կեղծողներու դէմ ամենալաւ զէնքը 
կը համարէ: «Այս բանը կարեւոր է 
յատկապէս այսօր, երբ կան երկիրներ 
եւ ուժեր, որոնք կը ցուցաբերեն 
քաղաքականացուած մօտեցում 
պատմական փաստերու նկատմամբ, 
փորձ ընելով վերաշարադրել 

պատմութիւնը եւ զայն ներկայացնել 
նեղ շահադիտական տեսանկիւնէն, 
աղաւաղուած»,- գիտաժողովի բաց-
ման արարողութեան ժամանակ իր 
խօսքին մէջ ընդգծած է Արցախի 
նախագահ Բակօ Սահակեանը:
«Հայոց Արեւելից կողմանք» խորագ-
րով գումարուած գիտաժողո-
վէն գիտական ակնկալիքներ 
ձեւակերպողը Վահան Տէր-
Ղեւոնդեանն էր: Ան պէտք է 
գիտականօրէն պատասխան տայ 
պատմութեան կեղծարարներուն: 
Թեման Ալեքսան Յակոբեանը կը 
զարգացնէ. Ատրպէյճանը աղուա-

նական մշակոյթի հետ կապ 
չունի. Աղուաններու իրական 
յաջորդները այսօր Ազրպէյճանի 
մէջ կ՛ապրին՝ որպէս ազգային 
փոքրամասնութիւններ: Եւ 
ճնշումներու կ՛ենթարկուին: 
«Աղուանները եւ աղուաններու 
յետնորդները մեր բնական դաշ-
նակիցներն են:  Մէկ քրիստոնեայ 
ուդիները եւ 10-էն աւելի մահ-
մետական ժողովուրդներ՝ լեզգիա-
կան լեզուախումբի լեզուներով 
խօսող: Ի դէպ, որոնք այսօր կը 
պայքարին, թէ՛ իրենց ինքնութեան 
համար, եւ թէ, ինչ-որ տեղ, 
նաեւ անկախութեան համար»,- 
յիշեցուցած է պատմական գիտու-
թիւններու դոկտոր Ալեքսան 
Յակոբեանը:
Գիտաժողովին նաեւ արտա-
սահմանեան ճանչցուած կեդրոն-
ներու ներկայացուցիչներ մասնակ-
ցած են, ինչպէս՝ Զուիցերիայէն, 
Իտալիայէն, Գերմանիայէն, Մեծ 

Բրիտանիայէն: Թէօ Վան Լինդտը 
Օքսֆորտի համալսարանէն 
է: «Ինծի համար շատ կարեւոր 
է, որ մենք այսօր հաւաքուած 
ենք այստեղ՝ Արցախի մէջ, որ 
այստեղ ուսումնասիրութիւններ 
կը կատարուին եւ արդիւնքը կը 
ներկայացնենք բոլորին՝ Արցախին, 
Հայաստանին եւ համաշխարհային 
լսողներուն, որոնք կ՛ուզեն լսել»,- 
պատրաստակամութիւնը չի պահեր 
պրոֆեսոր Թէօ Վան Լինդտը:

Գանձասարի գիտաժողովը կազմա-
կերպած է Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
Մատենադարանի եւ հայագիտա-
կան ուսումնասիրութիւններու 
միջազգային ընկերակցութեան 
նախաձեռնութեամբ: Աջակցած 
են Արցախի կառավարութիւնը, 
ՀՀ գիտութեան կոմիտէն,  Փիւնիկ 
հիմնադրամը, Մատենադարան 
Գանձասար գիտամշակութային 
կեդրոնը:

Ստեփանակերտ

ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Հայաստանի պատմութեան թան-
գարանը կը նշէ հիմնադրութեան 
100-ամեակը:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` 
Հայաստանի առաջին հանրա-
պետութեան խորհրդարանի 
որոշումով` 1919-ի Սեպտեմբեր 
9-ին ստեղծուեցաւ Հայաստանի 
պատմութեան թանգարանը, որ 
արդէն մէկ դարէի վեր այցելունե-
րուն կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդի 
պատմութեան եւ մշակոյթի արժէք-
ները:
Թանգարանի յոբելեանին նուի-
րուած ձեռնարկները սկիզբ 
առին գիտաժողովի հանդիսաւոր 
նիստով, որուն մասնակցեցան արտ-

երկրի յայտնի թանգարաններու 
ներկայացուցիչներ:
«Շատ դժուար է գերագնահատել 
Պատմութեան թանգարանի նշա-
նակութիւնը անցած 100 տարի-
ներու ընթացքին: Պատմութեան 
թանգարանը յիշողութիւն կրող այն 
հաստատութիւնն է, որուն դերը 
շատ մեծ է մեր պետութեան, նաեւ 
պետութեան կայացման մէջ»,- 
ըսած է թանգարանի տնօրէն 
Գրիգոր Գրիգորեան` աւելցնելով, 
որ յառաջիկային Հայաստանի 
Պատմութեան թանգարանը այցե-
լուներուն պիտի ներկայանայ նոր 
ցուցահանդէսներով:
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Հայաստանի Պատմութեան Թանգարանը 100 Տարեկան է

Ուխտագնացութիւն Դէպի Ս. Խաչ եկեղեցի, Աղթամար

Սուրիահայ Օրագիր

Հաշուապահութեան Դասնընթացք՝ Սուրիահայ Երիտասարդներու Համար. Հաղորդագրութիւն
ներու մասին տեղեկանք(ՄՈԳ)
–Համալսարանի աւարտական 
վկայականի պատճէն` միջուկով 
(եթէ առկայ է)
Փաստաթուղթերը անհրաժեշտ է 
ներկայացնել «Հալէպ» ՀԿ, հասցէ` 
Հիւսիսային պողոտայ 11 (մուտքը 
Աբովեան փողոցէն), -1 յարկ:
հեռ. 098/ 096 54 53 61
Տեղերը սահմանափակ են:

որոնք կ՛ուսանին հաշուապահութիւն 
մասնագիտութեամբ կամ յարակից 
ոլորտներու մէջ, ինչպէս նաեւ այն 
անձիք, որոնք կը ցանկան ձեռք 
բերել նոր մասնագիտութիւն` 
աշխատանքի ընդունուելու համար:
Արձանագրուելու համար անհրա-
ժեշտ փաստաթուղթեր`
– Անձնագրի պատճէն
–Համալսարանի գնահատական-

«Հալէպ» հայրենակցական 
բարեսիրական հասարակական 
կազմակերպութիւնը «Սուրիահայ 
երիտասարդներու պայծառ 
ապագայ» ծրագրի ծիրէն ներս 
կ՛իրականացնէ Հաշուապահական 
հաշուառման/ՀԾ դասընթացի 
ուսուցում:
Դասընթացքին կրնան դիմել 17-35 
տարեկան այն երիտասարդները, 

«Սուրիահայ երիտասարդներու 
պայծառ ապագայ» ծրագիրը 
կ՛իրականացուի է ԵՀԽ (Եկեղեցի-
ներու Համաշխարհային Խորհուրդ) 
հայաստանեան Կլոր սեղան 
հիմնադրամի ֆինանսաւորմամբ` 
«Հալէպ» հասարակական կազմա-
կերպութեան հետ համագոր-
ծակցութեամբ: 

Ռուսիոյ պատմութեան թանգարա-
նի փոխտնօրէն Անտրէ Եանքովսկին 
նշած է, որ նման հաստատութեան 
համար 100 տարին պատկառելի 
թիւ է, սակայն Հայաստանի նման 
հին երկրի համար շատ երիտասարդ 
տարիք է:
«Եթէ խօսքը մարդու կեանքի 
մասին է, ապա 100 տարին շատ է, 
սակայն Հայաստանի համար այս 
տարեթիւը բացարձակ զարմանալի 
չէ: Պետական կառոյցին համար 
սա պատկառելի տարիք է, բայց 

Սկիզբը Էջ 04 Հայաստանի նման հին երկրի 
համար սա ակնթարթ է, նոյնիսկ 
երիտասարդութիւն»,- նշած է ան:
Հայաստանի պատմութեան 
թանգարանի յոբելեանը տեսա-
կապով շնորհաւորեցած է նաեւ Ս. 
Փեթերզպուրկի Էրմիթաժ թանգա-
րանի տնօրէն Միխայիլ Փիոթրովս-
քին, որ ընդգծած է թանգարաններու 
միջեւ բարեկամական եւ գործ-
ընկերային սերտ կապը եւ զայն 
խորացնելու կարեւորութիւնը:
Հայաստանի պատմութեան 
թանգարանի հիմնադրութեան 
100-ամեակին նուիրուած գիտա-

ժողովի հանդիսաւոր նիստին 
մասնակցեցան Պետական, Էրմի-
թաժի, Լուվրի, Մեթրոփոլիթէն 
արուեստի թանգարանի, Ռու-
սիոյ պատմութեան թանգա-
րանի, Առլի հնութիւններու 
թանգարանի, Ռոսֆոթօ թան-
գ ա ր ա ն - ց ո ւ ց ա հ ա ն դ է ս ա յ ի ն 
կեդրոնի ներկայացուցիչները, 
պատմաբաններ, հնագէտներ, 
թանգարանագէտներ եւ արուես-
տաբաններ Ֆրանսայէն, Իտալիայէն, 
Ռուսիայէն եւ հայաստանեան 
տարբեր հաստատութիւններէ: 
Նիստի ընթացքին թանգարանի 

խորհրդանիշն է սիրոյ, ամէն 
տեսակ անձնազոհողութեան, 
նուիրագործումի անձուրացումի: 
Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս 
տակաւին չէր խաչուած երբ խաչը 
այս իմաստով գործածեց որպէս 
նշան՝ անձնական զոհողութեան 
եւ նաեւ անձնական փրկութեան 
միեւնոյն ատեն:
«Եթէ մէկը ուզէ ինծի հետեւիլ՝ թող 
ուրանայ իր անձը, առնէ իր խաչը եւ 
ետեւէս գայ: Որովհետեւ ո՛վ որ ուզէ 
իր կեանքը փրկել՝ պիտի կորսնցնէ 
զայն եւ ո՛վ որ ինծի համար կորսնցնէ 
իր կեանքը՝ պիտի գտնէ զա՛յն» 
(Մատթ.10: 38)
Մեր աչքերը երբեք չի նայիր 
Քրիստոսի Սուրբ Խաչին առանց 
տեսնելու Խաչեալի փառայեղ 
Յարութիւնը: Մեր հայրերը խաչ-
քարերու արուեստով խաչը վերածած 
են կենաց նշանին: Հոն մահուան 
սարափազդու գործիքը կորսնցու-
ցած է այլեւս իր տխրութիւնը եւ 
լուսադէմ կը կանգնի բոլոր տառա-
պեալներու առջեւ իբր Կենաց 
Ծառ, ուրկէ՞ կը հայցենք շնորհք եւ 
օրհնութիւն:
Սիրելի ուխտաւոր եւ հաւատացեալ 
ժողովուրդ մեր, դուն ալ կեանքի 
դժուարութիւններդ եւ խնդիրներդ 
ցաւերդ եւ հիւանդութիւններդ խաչի 
վերածէ եւ շալկելով քու ուսերուդ 
վրայ բարձրացուր զայն: Իմացիր որ 
Երկնաւոր Հայրդ կը դիտէ եւ յարմար 
ժամանակին ծաղիկի եւ պտուղի 
պիտի վերածէ քու խաչդ ալ, ինչպէս 
խաչքարերը մեր:
Խաչը խորհրդանշանն է սիրոյ, 
խորհրդանիշն է նաեւ եսակեդրոն 

ճանաչելի դարձնելու գործին մէջ 
մեծ աւանդ ունեցած անձերու եւ 
թանգարանի վաստակաշատ 
աշխատակիցներուն յանձնուեցան 
յոբելենական յուշամետալներ:

կենսավիճակէ մը դէպի Աստու-
ծակեդրոն կենսավիճակի մը 
անցքին, ուր այլեւս Աստուծոյ 
կամքը կ՛իրականանայ մարդկային 
հաճոյքէն եւ անհատական շահերէն 
գերադասուելով:
Սիրելի հաւատացեալ եղբայրներ 
եւ քոյրեր, Քրիստոսի Սուրբ Խաչին 
ձօնուած այս Եկեղեցիին մէջ եկէ՛ք 
միասնաբար աղօթենք, որպէսզի 
բարձրեալն Աստուած մեզի եւ 
ամբողջ աշխարհը Քրիստոսի 
խաչէն ճառաքայթող սքանչելի 
լոյսով թո՛ղ լուսաւորէ՛, փոխէ՛ եւ 
պայծառակերպէ՛:
Պատերազմները՝ խաղաղութեան, 
խաւարը” լուսաւորութեան թո՛ղ 
վերածէ՛: Մեր ընտանեկան յարկե-
րէն ներս սէր եւ խաղաղութիւն 
շնորհէ: Եւ Սուրբ Խաչի պահպանող 
զօրութիւնը անպակաս ըլլայ մեր 
բոլորիս վրայէն:
Փառք Սուրբ խաչիդ Ալէլուիա: 
Զօրութիւն սուրբ խաչի քո Քրիս-
տոս որ կանգնեցիր ի փրկութիւն 
աշխարհի.սա պահեսցէ զմեզ 
յամենայն փորձութենէ:
Թող այսօր, մեր սրտի ջերմեռանդ 
աղօթքները նուիրական այս 
տաճարէն լսելի ըլլայ քեզ, ո՛վ 
Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: 
Ընդունէ՛ մեր ուխտը, նորոգէ եւ 
զօրացուր մեզ բոլորս մեր կոչման 
եւ պարտաւորութեանց մէջ եւ 
արժանի ըրէ մեր սուրբ հայրերու 
հետ փառաւորելու Քեզ, ընդ Հօրդ եւ 
ընդ Սուրբ Հոգւոյդ: Այժմ եւ միշտ եւ 
յաւիտեանս յաւիտենից, Ամէն:
Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռի 
Տեղապահ՝  Սահակ Եպս.Մաշալեան

Անուամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 
Սրբոյ Ամէն 
«Փայտ կենաց որ փոխանակ 
մահացու պտղոյն զՔրիստոս 
պտղաբերեցիր պարսպեալ պահեա 
զուխտս հաւատացելոց»
Ողորմեայ շարկ. Խաչվերացի 
գոհութիւն եւ փառք կը մատուցա-
նենք բարձրեալին Աստուծոյ 
որ արժանացուց մեզ անգամ մը 
եւս պաշտամունք կատարելու 
Աղթամարի այս հոյակապ տաճարին 
մէջ: Շաբաթ մը առաջ է որ կը տօնենք 
Խաչվերացի Տաղաւարը որպէսզի 
պանծացնենք նաեւ Եկեղեցւոյ 
անունը, որ խորհուրդանշական մեծ 
արժէք ունի Քրիստոնէական մեր լոյս 
հաւատքին համար:
Կորսուածը վերագտնել միշտ 
հրճուանք կը պատճառէ մարդու 
սրտին. ինչպէս տուն ետ դարձած 

Անառակ Որդիին մասին հայրը 
կ՛արտայայտուէր արձունքաթա-
թախ աչքերով:
«Այս իմ որդիս կորսուած էր 
գտնուեցաւ, մեռած էր՝ յարութիւն 
առաւ»:
Աղթամարի այս գողտրիկ տաճարին 
համար միեւնոյն է մեր զգացում-
ները: Փառք կուտանք Աստուծոյ որ 
այս շնորհքը ըրաւ մեզի կրկին եւ այս 
Սուրբ Տաճարը եւ իր զաւակները 
ողջագուրուեցան անգամ մը եւս այս 
տարի ալ:
Խաչը ամէն սերունդի կողմէ 
յաճախ վերագտնուելու է խորա-
գոյն իմաստներով եւ փառա-
ւորուելով բարձրացուելու՝ մարդ-
կութեան վերեւ: Սուրբ Խաչը, 
Քրիստոնէութեան այս վսեմագոյն 
նշանը ունի նաեւ տիեզերական 
իմաստ մը: Ան ամէնէն խորունկ 
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Կեանքի մասին շատ խօսուած է: Կեանքի մասին շատ գրուած է: 
Կեանքը մարդկային մեր իրականութեան մեծագոյն խորհուրդներէն 
մէկն է, որու մէջ ինչքան ալ խորասուզուինք, տակաւին եւ տակաւին 

խորասուզուելու տեղ ունինք, որովհետեւ անվերջանալի ու անհասանելի 
խորութիւն մըն է կեանքը: Անվերջանալի ու անհասանելի՝ երբ մեր 
մարդկային տրամաբանութեամբ միայն կը փորձենք հասկնալ զայն, մինչ 
հոգեւոր ակնոցով երբ նայինք կեանքին, արդարեւ յստակ ու պարզ է թէ ի՛նչ 
է կեանքը եւ ո՛վ է կեանքը:
Արդարեւ քրիստոնէութեան Հիմնադիրն ու Պարագլուխ Տէր Յիսուս, Իր 
սիրելի բարեկամին՝ Ղազարոսին յարութիւն տալու դրուագին մէջ այսպէս 
կ՚արտայայտուի. «Ե՛ս եմ յարութիւնը եւ կեանքը: Ան որ Ինծի կը 
հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ Ինծի 
կը հաւատայ՝ երբեք պիտի չմեռնի» (Յհ 11.25-26): Ուրիշ առիթով 
մը աստուածային հեղինակութեամբ այսպէս կը յայտարարէր. «Ե՛ս եմ 
ճամբան, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը: Միայն Ինձմով կարելի է Հօրս 
երթալ» (Յհ 14.6): Տէր Յիսուսի այս խօսքերէն յստակ կը դառնայ, թէ 
քրիստոնէութեան դիտանկիւնէն կեանքը Քրիստոս Ի՛նքն իսկ է եւ կեանքը 
որպէս կեանք ապրելու համար մարդ արարածը կարիքն ունի Քրիստոսի 
ներկայութեան, առանց Որուն կեանքը կը դադրի կեանք ըլլալէ ու կը 
վերածուի ժամանակաւոր անիմաստ ու աննպատակ ժամանակամիջոցի մը:
Աւելի չեմ ուզել խորանալ, որովհետեւ ինչպէս վերը նշեցի, կեանքի մասին 
շատ խօսուած ու գրուած է: Այս խօսուածներէն ու գրուածներէն սակայն, 
ամենէն մեծ ազդեցութիւնը ունեցած է վրաս Մայր Թերեզայի հետեւեալ 
խօսքերը: Խօսքեր, որոնք Մայր Թերեզայի շրթներէն ելած լոկ բառեր չեն, 
այլ՝ ապրուա՛ծ իրականութիւններ են: Այս յօդուածով այդ խօսքերուն մասին 
պիտի անդրադառնամ.
«Կեանքը հնարաւորութիւն է, օգտագործէ՛։
Կեանքը գեղեցկութիւն է, հիացի՛ր։
Կեանքը երանութիւն է, ճաշակէ՛։
Կեանքը երազ է, իրագործէ՛։
Կեանքը մարտահրաւէր է, դիմագրաւէ՛։
Կեանքը պարտականութիւն է, կատարէ՛։
Կեանքը խաղ է, խաղա՛։
Կեանք թանկագին է, գուրգուրա՛։
Կեանքը հարստութիւն է, պահէ՛։
Կեանքը սէր է, վայելէ՛։
Կեանքը խորհուրդ է, հասկցի՛ր։
Կեանքը խոստում է, յարգէ՛։
Կեանքը վիշտ է, յաղթահարէ՛։
Կեանքը երգ է, երգէ՛։
Կեանքը պայքար է, ընդունէ՛։
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Մտորումներ՝ Կեանքի Մասին
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ Կեանքը ողբերգութիւն է, սրտապնդէ՛։

Կեանքը արկածախնդրութիւն է, յանդգնէ՛։
Կեանքը կեա՛նք է, ապրէ՛։
Կեանքը շա՜տ թանկագին է, մ՛ի կործաներ»:
Առնենք առանձին-առանձին:
- «Կեանքը հնարաւորութիւն է, օգտագործէ՛»:
Մեզմէ ո՞վ իր ամէնօրեայ անձնական խորհրդածութիւններու ընթացքին այս 
ուղղութեամբ կը մտածէ, թէ կեանքը հնարաւորութիւն մըն է, որ ձրիաբար՝ 
առանց փոխարէնի տրուած է մեզի եւ զայն պէտք է օգտագործենք: Ինչպիսի՞ 
հնարաւորութիւն մըն է սակայն: Հնարաւորութիւն մըն է, որ ներկայ մեր 
այս կեանքը գրաւականը դարձնենք մեր գալիք՝ յաւիտենական կեանքին, եւ 
այս հնարաւորութիւնը կորսնցնելու պարագային մենք մեզ դատապարտած 
կ՚ըլլանք յաւիտենական տանջանքին: Հետեւաբար, մեզի տրուած այս կեա՛նք 
հնարաւորութիւնը պէտք է լաւագոյնս օգտագործենք, հասնելու համար այս 
հնարաւորութիւնը մեզի ընծայած Յաւիտենականին:
- «Կեանքը գեղեցկութիւն է, հիացի՛ր»:
Մեզմէ ո՞վ աշխարհի ցանկացած մէկ վայրին մէջ ականատեսը դառնալով 
արեւածագին կամ մայրամուտին չէ հիացած: Մեզմէ ո՞վ առաւօտեան լսելով 
թռչուններուն դայլայլը չէ հիացած: Մեզմէ ո՞վ ականատես չէ եղած ծովերու 
ալիքներու ամեհի հարուածներուն ծովեզերքի ժայռերուն եւ չէ հիացած 
բնութեան յառաջացուցած այդ գեղեցիկ տեսարաններով: Եւ տակաւին 
շարքը կարելի է երկարել ու երկարել: Կը մնայ մեզի սակայն չբաւարարուիլ 
միայն այս գեղեցկութիւնները տեսնելով, այլեւ հիանալ անոնցմով ու 
շնորհակալութիւն յայտնել այդ գեղեցկութիւնը Պարգեւողին, որովհետեւ 
նոյնիսկ ամպերը՝ «պատմեն զփառս Աստուծոյ»:
- «Կեանքը երանութիւն է, ճաշակէ՛»:
Պահ մը ուշադրութեամբ ուսումնասիրենք մեզ շրջապատող անշունչ 
տիեզերքը եւ անոր մէջ գոյութիւն ունեցող բոլոր արարածները: Կա՞յ մէկը 
արդեօք, որ մարդուն ունեցած պատիւը ունի. բնականաբար ո՛չ: Հետեւաբար 
այս երանութիւնը որ ձրիաբար պարգեւուած է մեզի Մարդասէրին կողմէ, 
պէտք է ճաշակենք, տեսնելու համար թէ «ինչքան քաղցր է Տէրը»:
- «Կեանքը երազ է, իրագործէ՛»:
Իւրաքանչիւր գիշեր երբ կը քնանանք, իրականութեան մէջ երազի մէջ 
կը մտնենք: Առաւօտեան սակայն, երբ մեր աչքերը կը բանանք՝ նոր օրի 
մը սկսելու համար այդ երազը կը դադրի ու առիթը կու գայ մեր առջեւ, որ 
գործենք, թմբիրը իրականութիւն վերածենք եւ մենք մեզ իրագործենք որպէս 
պատկերն ու նմանութիւնը Արարիչին:
- «Կեանքը մարտահրաւէր է, դիմագրաւէ՛»:
Բոլորս ալ գիտենք, որ ժամանակաւորապէս գոյութիւն ունինք այս 
անցաւոր աշխարհին մէջ եւ այս աշխարհը պարզապէս հանգրուան մըն 
է, անցնելու կամ հասնելու համար յաւիտենական հանգրուանին: Սակայն, 
այս հանգրուանը իր էութեան մէջ մարտահրաւէր մըն է, որ կարիքն ունի 
լուրջ աշխատանքի ու պայքարի՝ կարենալ դիմագրաւելու համար զայն: Եթէ 
թոյլ ու անկամ գտնուինք, կեանք մարտահրաւէրը կը ճզմէ ու կ՚անցնի մեզ, 
սակայն երբ կը դիմագրաւենք, կը տոկանք, այն մեզ կը վերածէ կոփուած 
քարի մը, որ ո՛չ մէկ մարտահրաւէր կրնայ ընկճել, որովհետեւ մեր քարը 
իրեն հիմք ունի Անսասանելին:
- «Կեանքը պարտականութիւն է, կատարէ՛»:
«Երեսիդ քրտինքովը ուտես քու հացդ» (Ծն 3.19), աստուածային 
թելադրութիւնը մարդոց բոլոր սերունդներուն անխտիր՝ երեսի՝ ճակատի 
քրտինքով ուտել հացը: Տակաւին՝ «աճեցէ՛ք ու շատցէ՛ք ու երկիրը 
լեցուցէք եւ անոր տիրեցէք ու ծովու ձուկերուն ու երկինքի 
թռչուններուն եւ երկրի վրայ սողացող բոլոր կենդանիներուն իշխեցէք» 
(Ծն 1.28), այստեղ տիրելն ու իշխելը մարդկային չոր տրամաբանութեամբ 
պէտք չէ հասկնալ, այլ՝ տիրելն ու իշխելը պէտք է ըմբռնել որպէս ծառայութիւն, 
ինչ որ կը պահանջէ պարտականութեան կատարում: Հետեւաբար, մարդը 
պարտականութիւն ունի կատարելու իր կեանքով, որ հիմնականին մէջ իր 
ճակատի քրտինքով իր հացը վաստակիլն է եւ իրեն յանձնուած տիեզերքին 
տէր, պաշտպան ու ծառան ըլլալն է:
- «Կեանքը խաղ է, խաղա՛»:
Շատերու համար կրնայ զարմանալի թուիլ այս արտայայտութիւնը, սակայն 
երբ ուշադրութեամբ փորձենք հասկնալ այս բառերուն ետեւ թաքնուած 
իմաստը, պիտի համաձայնինք այս արտայայտութեան, որով խորքին մէջ այս 
կեանքը խաղ մըն է, խաղ մը, որ միտուած է մեր հոգեբարոյական ներաշխարհը 
զգօն ու առողջ պահելու, զարգացնելու, աճեցնելու, հասունցնելու՝ հասնելու, 
ճաշակելու եւ վայելելու համար այս խաղին աւարտը:
- «Կեանքը թանկագին է, գուրգուրա՛»:
Պէտք է գուրգուրանք մեզի շնորուած կեանքին, որովհետեւ՝ «Աստուա՛ծ 
է մեր կեանքին Ճարտարապետը: Բայց մենք պէտք է կարողանանք 
որմնադիր ըլլալ, ատաղձագործ ըլլալ եւ Ճարտարապետին կամքին 
համաձայն աշխատիլ» (Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս): 
Հետեւաբար, որպէսզի կարողանանք լաւապէս գուրգուրալ ու խնամք 
տանիլ այս թանկագին կեանքին, պէտք է վարպետ ու հմուտ որմնադիրներ 
ու ատաղձագործներ ըլլանք:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Պատահաբար 

Միշտ էլ սիրածին պատահաբար են 
պատահում կեանքում
Ու հրաժեշտ են տալիս սիրածին 
անհրաժեշտաբար...
Թէ կ՛ուզես ՝ լռի՛ր,
Թէ կ՛ուզես՝ ոռնայ,
Թէ կ՛ուզես՝ ծամիր սեփական լեզուդ,
Թէ կ՛ուզես՝ խցիր բերանդ բարձով,
Թէ կ՛ուզես՝ ոտքով հարուածէ բարձին.
Հաւատացեալ ես՝ հայհոյիր աստծուն,
Հաւատացեալ չես՝ աստծուն հաւատա,
Թէ կ՛ուզես՝ ուզիր է՛լ չուզել-իզուր,
Թէ կ՛ուզես՝ ուզիր է՛լ չապրել- իզուր...
Ու եթէ կ՛ուզես, ապրելն այս է հենց,
Եւ սէրն իսկական հենց այս է որ կա.
- Պատահաբար են պատահում կեանքում,
Անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս...

Պարոյր Սեւակ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Մտորումներ՝ Կեանքի Մասին

- «Կեանքը հարստութիւն է, պահէ՛»:
Մեզմէ շատեր այս արտայայտութիւնը կրնան 
նիւթական կերպով հասկնալ... Բայց իրականին 
մէջ նիւթական հասկացողութեան հետ ո՛չ մէկ 
առընչութիւն ունի: Որովհետեւ եթէ կեանքը 
նիւթական հարստութիւն ըլլար միայն, անոր 
ընթացքին ցաւն ու վիշտը, հիւնադութիւնն ու 
մահը տեղ պիտի չունենային: Այստեղ՝ «կեանքը 
հարստութիւն է» ըսելով պէտք է ըմբռնենք, որ 
կեանքը՝ առողջութիւն է, զոր պարտաւոր ենք 
պահել, այլապէս ցանկացած նիւթական հարս-
տութիւններ չեն կրնար օգտակար դառնալ մեզի:
- «Կեանքը սէր է, վայելէ՛»:
Եւ ի՜նչ քաղցր ու անուշ սէր:
«Սիրէ՛ քու Տէր Աստուածդ»: «Սիրէ՛ քու 
ընկերդ քու անձիդ պէս»: Տէրունաւանդ 
գերագոյն երու պատուէրներ, որոնք կը բացատրեն 
սիրոյ ճշմարտացիութիւնը: Կեանքը որպէս 
«թանկագին» իրողութիւն, կը գունազարդուի եւ 
կը գեղեցկանայ սիրով, սիրով եւ սիրով: Այդ սէրը 
նախ եւ առաջ ուղղուած պէտք է ըլլայ Անսահման 
Սէրին եւ երկրորդ՝ Անոր ստեղծած մարդուն, 
որ Իր պատկերն ու նմանութիւնը կը կրէ: Երբ 
մարդ յաջողի այս երկու սէրերը իրագործել, անոր 
համար կեանքը այլեւս կը դառնայ վայելք մը, որու 
հանդարտ ալիքներուն վրայով մարդ կրնայ հասնիլ 
Սիրոյ Նաւապետին:
- «Կեանքը խորհուրդ է, հասկցի՛ր»:
«Կեանքը գաղտնիք է, եղբայրներ, որ անկա-
րող ենք լուծել. սակայն կրնանք վերլուծել։ 
Ան վիշտերու եւ ուրախութիւններու պատկե-
րացոյց է, որոնք փոփոխակի զիրար կը 
յաջորդեն՝ երբեմն մեր հոգին ալեկոծելով, 
երբեմն ալ հանգիստ տալով անոր» (Գէորգ 
Չէօրեքճեան Կաթողիկոս): Արդարեւ, կեանքը 
փորձ մըն է հասկնալու համար անոր խորհուրդը, 
փորձել ըմբռնելու համար անոր ինչութիւնը, 
իսկ հասկնալու եւ ըմբռնելու համար կարիքն 
ունինք մեր խիղճի զգօնութեան, որ գրաւականն 
է կեանքի խորհուրդն ու գաղտնիքը հասկնալու 
ու ըմբռնելու:
- «Կեանքը խոստում է, յարգէ՛»:
Կեանքը խոստում է անով, որ կանգ, գոյութիւն 
ունինք նպատակի մը համար, այլ խօսքով՝ 
պատահականութեան մը առիթը չենք, 
պատահականօրէն գոյացած արարածներ 
չենք, այլ՝ սիրոյ պտուղներ ենք, գոյացած ենք 
գերագոյն եւ յաւիտենական նպատակի մը համար: 
Հասնելու համար այդ գերագոյն եւ յաւիտենական 
նպատակին, պէտք է խոստում տանք, ուխտ 
կատարենք այդ ուղղութեամբ, եւ խոստանալէ ու 
ուխտելէ ետք, ամէն կերպ աշխատինք, որպէսզի 
յարգենք ու կատարենք մեր տուած խոստումն ու 
կատարած ուխտը:
- «Կեանքը վիշտ է, յաղթահարէ՛»:
Մեզմէ որո՞ւն դժբախտութիւններ կամ 
հիւնադութիւններ չեն հանդիպած: Ինչպէ՞ս 
դիմակայած ենք անոնց: Կանքո՞վ, յոյսո՞վ, 
հաւատքո՞վ, թէ՞ յուսահատութեամբ ու վախով: 
Եթէ մեզի հանդիպած դժբախտութիւններուն, 
դժուարութիւններուն, նեղութիւններուն ու 
հիւնադութիւններուն կամքով, հաւատքով ու 
յոյսով դիմակայած ենք, անպայմանօրէն որ 
յաղթանակած դուրս եկած ենք:
Տակաւին. «Միամտութիւն է կեանքը նկատել 
հանդարտօրէն հոսող խաղաղ գետ մը. 
ձանձրացուցիչ պիտի ըլլար ան: Գոյութիւն 
ունին դժուարութիւններ, արգելքներ եւ 
դժուարալոյծ խնդիրներ, եւ քանի մարդ 
արարածներ ենք, կրնանք սխալիլ, իյնալ, 
մեղանչել: Բայց խնդիրը զանցե՛լն է այս 
անկատարութեան եւ անկումի վիճակը, 
որովհետեւ վերականգնելու հնարաւորութիւն 
ունինք ամէն վայրկեան» (Գարեգին Ա. Ամենայն 
Հայոց Հայրապետ):

Ի վերջոյ, չմոռնանք մեր Տիրոջ քաջալերական 
խօսքը, որ կ՚ըսէ. «Աշխարհի վրայ նեղութիւն 
պիտի ունենաք, բայց քաջալերուեցէ՛ք, որով-
հետեւ Ես յաղթեցի աշխարհին» (Յհ 16.33):
- «Կեանքը երգ է, երգէ՛»:
Ով որ ներքնապէս յաջողած է խաղաղութեան 
հասնիլ, այդպիսին հասկցած է կեանքին երգը 
եւ զայն վերածած է իր քայլերգին, որով ինքզինք 
կը քաջալերէ մնայուն կերպով: Կ՚ուզե՞ս երգել 
կեանքի երգը, հետեւաբար խաղաղեցուր հոգիդ, 
խաղաղեցուր միտքդ, խաղաղեցուր սիրտդ, եւ 
ահա կեանքի երգը արդէն քու շրթներուդ վրայ է:
- «Կեանքը պայքար է, ընդունէ՛»:
Եթէ կեանքին նայինք որպէս պայքարի դաշտ 
մը իսկ մենք՝ պայքարողներ, կը նշանակէ, թէ 
մեր կեանքին համար ունինք նպատակ մը, որու 
իրականացման կամ որուն հասնելու համար մեր 
մէջի աւիշը միշտ թարմ կը մնայ: Երբ դադրինք մեր 
նպատակը հետապնդելէ, կը դադրինք ապրելէ, 
որովհետեւ՝ «կեանքը ամէն բանէ առաջ 
նպատակ է եւ նպատակին ձգտող յոյս է ու 
հաւատք։ Հոն ուր կը պակսի նպատակը, հոն 
ուր կը պակսի կեանքի հաւատքն ու յոյսը՝ հոն 
միայն մեռելութիւն է որ կը տիրէ» (Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեան):
- «Կեանքը ողբերգութիւն է, սրտապնդուէ՛»:
Այո՛, կեանքը ողբերգութիւն է: Ողբերգութիւն է 
կորսուտներու եւ ձախորդութիւններու հսկայ 
շարանով, որ յաճախ մարդ արարածը կ՚ունենայ: 
Սակայն, ինչպէս առածը կ՚ըսէ՝ «մահը իր 
ճամբով, կեանքը իր ճամբով»: Եւ կամ Աշուղ 
Ջիվանիի բառերով՝ «ձախորդ օրերը ձմրան 
նման կու գան ու կ՚երթան, վհատելու չէ, վերջ 
կ՚ունենան, կու գան ու կ՚երթան»: Լաւն ու 
վատը, ցաւն ու վիշտը մարդուն ընկերակիցներն 
են, կարեւորը չվհատող սիրտն է, կարեւորը 
տարբեր պարագաներու մէջ ինքզինք սրտապնդել 
գիտնալն է:
Ի վերջոյ, գաղտնիքը ողբերգութիւնները յաղթա-
հարելուն՝ մխիթարութիւն գտնելն է Մխիթարիչէն:
- «Կեանքը արկածախնդրութիւն է, յանդգնէ՛»:
Կեանքը խորքին մէջ արկածախնդրութիւն մըն 
է: Արկածախնդրութիւն մը, որուն կրնան միայն 
յանդուգները դիմակայել ու պայքարիլ անոր դէմ: 
Արկածախանդրութիւն մը, ուր տկարներն ու 
յուսաբեկները տեղ չունին: Արկածախնդրութիւն 
մը, ուր վախկոտներն ու թուլակամները իրաւունք 
չունին ըլլալու: Իսկ այդ արկածախնդրութիւնը 
արիաբար ու յանդգնութեամբ ընդունողները, 
աւարտին պիտի ստանան կեանքի պսակը՝ 
կեանքի Պսակէն:
- «Կեանքը կեա՛նք է, ապրէ՛»:
Կեանքը հասկցողին ու կեանքը ըմբռնողին 
համար կեանքը կեանք է, որ կ՚արժեւորուի այդ 
կեանքը ապրելով: Շատեր «կեանքը ապրելով» 
կը հասկնան նիւթական ճոխութիւններն ու 
գնայուն վայելքները, մինչ իրականին մէջ կեանքը 
ապրիլ կը նշանակէ կեանքին արժէքը գիտնալ, 
հասկնալ ի՛նչի մէջ է կեանքին կեանքութիւնը 
եւ այդ կեանքութիւնը ըմբռնելով ու հասկնալով 
ապրիլ, «ապրելով ապրիլ կեանքը»:
- «Կեանքը շա՜տ թանկագին է, մ՛ի կործաներ»:
Կեանքը շա՜տ թանկագին է, այո՛, որովհետեւ 
«կեանքը մարդուն կողմէ չէ ստեղծուած, 
հետեւաբար անոր սեփականութիւնը չէ: 
Կեանքը Աստուծոյ պարգեւն է, եւ մենք 
Անոր առջեւ պէտք է հաշուետու ըլլանք այն 
բանին համար, թէ ինչպէս կը տնօրինենք այդ 
պարգեւը»: Եթէ մեզի ընծայուած այդ պարգեւը 
կործանենք, այդպիսով մենք մեզ է, որ կոր-
ծանած կ՚ըլլանք: Ու աշխարհի վրայ չկայ առողջ 
տրամաբանութիւն ունեցող անձ մը, որ ուզէ ինքն 
իր ձեռքով ինքզինք կործանումի հասցնէ:
«Կեանքը հնարաւորութիւն է, օգտագործէ՛»:

2 սեպտեմբեր 2019, Վաղարշապատ 
«Ժամանակ»/Պոլիս
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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:

Հայկական hաստատութիւն մը կարիքը ունի Քար-
տուղարուհիի մը: Թեկնածուները պարտին ամբողջացնել 
հետեւեալ պայմաննները.

• Հայերէն, Անգլերէն եւ Արաբերէն լեզուներու տիրապետում 
• Հայերէն եւ Անգլերէն գրաշարութեան իմացութիւն 
• Գրասենեակային աշխատանքներու հմտութիւն 

Հետաքրքրուողները կրնան դիմումներ ներկայացնել 
հետեւեալ հասցէին՝ kachecho@hotmail.com:

Քարտուղարուհի Կ՛ուզուի

Îàâ

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Նախկին Սաներուն եւ Բարեկամներուն

Օգտուելով արհեստագիտութեան պարգեւած բարիքներէն, ստեղծած 
ենք ֆէյսպուքի խումբ մը՝

Vahan Tekeyan School’s Alumni and Friends
Ընկերային համացանցի այս խումբին նպատակն է ի մի բերել աշխար-
հասփիւռ բոլոր թէքէեանցիները:
Առ այս, կոչ կ՛ուղղենք առնչուած բոլոր մեր սիրելիներուն անյապաղ 
անդամակցիլ նշեալ խումբին, իրար հետ բաժնեկցելու նկարներ, 
դրուաքներ, եւ լաւ յիշատակներ:

Աշխարհասփիւռ Թէքէեանցիներու Համախմբում

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

Արտակարգ Դէպք Երեւան- Մոսկուա Թռիչք 
Կատարելու Պատրաստուող Օդանաւուն Վրայ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

«Սիպիր» ընկերութեան Երեւան-
Մոսկուա թիւ 908 չուերթի 
ուղեւորներուն օդանաւ նստեցնելու 
ժամանակ ուղեւորներէն մէկը 
յայտարարած է, որ իր  մօտ   մէջ 
ռումբ կայ, սակայն որեւէ պահանջ 
չէ ներկայացուցած:
Ահազանգ ստանալէն յետոյ՝ 
անվտանգութեան ծառայութեան 
աշխատողներու կողմէն ուղեւորը 
մեկուսացուած է, օդանաւին մէջ 
գտնուող անոր ձեռքի ապրանքները 
վերցուած են հսկողութեան տակ, 
կատարուած է օդանաւին մէջ 

գտնուող ուղեւորներու իջեցում 
եւ ուղեւորներու, անոնց ձեռքի 
ապրանքներու, ուղեբեռներու, 
բեռի եւ օդանաւի ամբողջական 
զննում։  Զննման ընթացքին 
օդանաւով փոխադրման համար 
արգիլուած առարկաներ, իրեր, 
նիւթեր եւ սարքաւորումներ չեն 
յայտնաբերուած։
Ուղեւորը յանձնուած է «Զուարթ-
նոց» օդակայանի ոստիկանութեան 
գծային բաժին, կը կատարուի 
քննութիւն:


