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Լիբանանի Տնտեսական Տագնապը Մշտական
Օրակարգ
Պետական Պիւտճէի Հարց

Նախարարաց Խորհուրդը երէկ շարունակեց քննարկել պետութեան 2020ի
պիւտճէի նախագիծը, որ պէտք է ներկայացնէ խորհրդարան առ ի
վաւերացում: Կառավարութեան ժողովը գլխաւորեց վարչապետ Սաատ
Հարիրի: Ժողովը գումարուեցաւ վարչապետարանին մէջ:
Յիշեցնենք, որ կառավարութեան նախորդ ժողովի աւարտին,
տեղեկատուութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ յայտարարած էր, որ
կառավարութիւնը կը նախատեսէ պիւտճէի քննարկումներու աւարտը մինչեւ
22 Հոկտեմբեր:

Աուն եւ Պըրրի Կ՛աճապարեն

Կոչ Կ՛ուղղենք Միջազգային
Ընտանիքին Անմիջապէս
Միջամտելու Սուրիոյ Մէջ,
Որպէսզի Շրջանի Բնակչութիւնը
Չենթարկուի Հայ Ժողովուրդի
Ճակատագրին
Անգամ մը եւս ցեղասպան թուրքը իր բնազդին հաւատարիմ կը փորձէ
ճզմել ազատ ապրիլ ընտրած ժողովուրդներու կամքը: Անգամ մը եւս
ան իրեն չպատկանող հողեր բռնագրաւելու փորձ կ՛ընէ այս անգամ ալ
«ապահովական գօտի» ստեղծելու պատրուակով:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային
Վարչութիւնը խստիւ կը դատապարտէ թրքական բանակի յարձակումը սուրիական հողերուն վրայ: Ցեղասպանութենէն մազապուրծ
հայ ժողովուրդի բեկորները հիւրընկալած ու ապաստան տուած
արաբական հող հանդիսացող պատմական շրջաններ ու անոնց անմեղ
բնակչութիւնը ծանրօրէն կը ռմբակոծուին արիւնարբու բանակի մը
կողմէ, իբր թէ արմատախիլ ընելու ահաբեկչութիւնը, մինչ Թուրքիան
առաջին կարգի ահաբեկիչ պետութիւնը ինքն է ու խնամակալը այն
ահաբեկիչներուն, որոնք սուրիացի ասպնջական ժողովուրդին իր
երկրին մէջ բարեփոխումներու ձգտող անմեղ շարժումը վերածեցին
արիւնալի ու անվերջ պատերազմի:
Մենք մեր ձայնը կը միացնենք բոլոր այն կողմերուն, որոնք կը դատապարտեն թրքական զինուորական այս միջամտութիւնը, որուն ի վերջոյ
զոհ կ՛երթան մեծ թիւով անմեղ քաղաքացիներ, որոնց շարքին նաեւ
պատերազմական շրջաններու բնակիչ հայորդիներ, ինչպէս նաեւ
պատճառ կը դառնան հազարաւորներու բռնագաղթին:
Այս առիթով կոչ կ՛ուղղենք միջազգային ընտանիքին անմիջապէս
եւ կտրուկ կերպով միջամտելու, որպէսզի շրջանի բնակչութիւնը
չենթարկուի այն ճակատագրին, որ աւելի քան դար մը առաջ բաժին
ինկաւ Հայ ժողովուրդին նոյն այդ միջազգային ընտանիքին լռութեան
մեղսակցութեամբ:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Միւս կողմէ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի այցելութիւն մը տուաւ
Պաապտայի նախագահական պալատ տեսակցութիւն մը ունենալու
նախագահ Միշէլ Աունին հետ: Տեսակցութեան ընթացքին արծարծուեցաւ
Լիբանանի տնտեսական տագնապի լուրջ հարցը:
Երկրին նախագահն ու խորհրդարանի նախագահը համաձայնեցան երկրին
տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդը ժողովի հրաւիրել եթէ մինչեւ յաջորդ
շաբաթ 2020ի պետական
պիւտճէն պատրաստ չըլլայ:

Փուռերու Տէրերը Կը Սպառնան
Այլ զարգացումով մը երէկ
Լիբանանի հաց արտադրող
փուռերու տէրերու համախմբումը սպառնաց գործադուլի դիմել եթէ ամերիկեան
տոլարի հետ կապուած փուռերուն խնդիրը:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մօտէն Կը
Հետեւի Սուրիոյ Հիւսիսային Շրջանը Թուրքիոյ
Կողմէ Կատարուած Ներխուժումին Ունեցած
Հետեւանքներուն Հայ Համայնքի Կեանքէն Ներս
Վերջին օրերուն լրատուական միջազգային միջոցները կեդրոնացած են Սուրիոյ
հիւսիսային շրջանէն ներս թրքական բանակային միաւորներու յառաջխաղացքին
եւ անոր յառաջացուցած մարդկային ու ֆիզիքական վնասներուն վրայ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը մնայուն կապի մէջ է Ճէզիրէի
հայոց առաջնորդական փոխանորդ Հոգշ. Տ. Լեւոն Աբղ. Եղիաեանին հետ:
Հայր սուրբը մանրամասն կերպով տեղեակ կը պահէ Վեհափառ Հայրապետը
զանազան շրջաններէն ներս տեղի ունեցող զարգացումներուն մասին:
Գամիշլիի հայահոծ շրջանին անմիջական վտանգ չի սպառնար, իսկ թրքական
ներխուժումին անմիջականօրէն ենթակայ դարձած գիւղերը կը պարզեն
հետեւեալ պատկերը.- Թէլ Ապյատ 15 ընտանիք, Րաս Ուլ-Էյն 2 ընտանիք,
Տէրիք 60 ընտանիք եւ Հասիչէ 70 ընտանիք:
Շար. Էջ 02
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
Իր Խորը Մտահոգութիւնն Է Յայտնել Սիրիայում
Ծաւալուող Ռազմական Գործողութիւնների Առիթով
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
իր խորը մտահոգութիւնն է
արտայայտել Սիրիայում տեղի
ունեցող վերջին զարգացումների
կապակցութեամբ:
«Վերջին ժամերին տագնապալի
լուրեր ենք ստանում Սիրիայի
Արաբական Հանրապետութեան
հիւսիս-արեւելքում Թուրքիայի
կողմից իրականացուող ռազմական ներխուժման վերաբերեալ։
Համայն հայութեան հոգեւոր
կենտրոն Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնից միջազգային հան-

րութեան ուշադրութիւնն ենք
հրաւիրում Թուրքիայի կողմից
միջազգային կարգի ու օրէնքի դէմ
գործողութիւնների վրայ` ակնկալելով հրատապ ու գործնական քայլեր`
յետագայ արիւնահեղութիւնը կանխելու համար:
Փոքրամասնութիւնների` այդ թւում
սիրիահայ մեր զաւակների դէմ
վերջիններիս ազգային ինքնութեան պատճառով Թուրքիայի
կողմից յարձակումների վտանգը
արթնացնում է նոյն պետութեան
կողմից 1915-23թթ. իրագործուած
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին
յուշերը եւ պէտք է խստագոյն դատապարտութեան արժանանայ միջազ-

գային հանրութեան կողմից։
Կիսելով ցաւն ու տառապանքը
պատերազմի արհաւիրքը ապրող
Սիրիայի բարեկամ ժողովրդի, մեր
եղբայրների եւ քոյրերի` աղօթք
ենք բարձրացնում առ Աստուած
Սիրիայում եւ ողջ Մերձաւոր
Արեւելքում
խաղաղութեան
շուտափոյթ վերահաստատման
համար: Կատարուածը չունի որեւէ
արդարացում:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը
պի-տի շարունակի իր զօրակցութիւնը բերել Սիրիայի ժողովրդին եւ մեր ազգի զաւակներին», ասուած է Վեհափառ Հայրապետի
խօսքում:
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Հայաստան Կը Դատապարտէ Թուրքիոյ Ներխուժումը
Սուրիոյ Հանրապետութիւն. Նիկոլ Փաշինեան

Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը
դատապարտէ Թուրքոյ զինուած
ուժերու ներխուժումը Սուրիոյ
Հանրապետութիւն: Ըստ «Արմենփրես»-ի՝ Հոկտեմբեր 10-ին ՀՀ

կառավարութեան նիստի ընթացքին
ըսած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Երէկ Թուրքիոյ զինուած ուժերը
ներխուժած են Սուրիոյ Արաբական
Հանրապետութիւն:
Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարութիւնը արդէն հանդէս եկած է համապատասխան յայտարարութեամբ, եւ
ես կ՛ուզեմ եւս մէկ անգամ ընդգծել,
որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը
կը դատապարտէ ներխուժման այդ
գործողութիւնը, եւ մենք մտահոգուած ենք իրավիճակով, որովհետեւ
ըստ մեր մեզի` այդ գործողութիւնը
աւելի պիտի խորացնէ Սուրիոյ մէջ

ՀՀ ԱԳՆ Յայտարարութիւնը Սուրիոյ ՀիւսիսԱրեւելեան Շրջաններուն Մէջ Թուրքիոյ Կողմէ
Իրականացուող Ռազմական Ներխուժման
Վերաբերեալ

Հայաստան
կը
դատապարտէ
Սուրիոյ հիւսիս-արեւելեան շրջաններուն մէջ Թուրքիոյ կողմէ իրականացուող ռազմական ներխուժումը,
որ կը յանգեցնէ տարածաշրջանային անվտանգութեան յետագայ
վատթարացման, քաղաքացիական
բնակչութեան կորուստներու, տեղահանուածներու մեծ հոսքի եւ ի վերջոյ
մարդասիրական նոր ճգնաժամի:
Յատկապէս մտահոգիչ իրավիճակ
կը ստեղծուի ազգային եւ կրօնական
փոքրամասնութիւններու համար:

Այս ռազմական ներխուժումը կը
ստեղծէ նաեւ ինքնութեան հիմքով
մարդու իրաւունքներու ծանր եւ
զանգուածային
խախտումներու
անմիջական վտանգ:
Հայաստան կոչ կ՛ընէ միջազգային
գործնական ջանքեր գործադրելու
այս ռազմական ներխուժումը դադրեցնելու, զանգուածային վայրագութիւնները կանխելու եւ Թուրքիոյ
սահմանակից Սուրիոյ բնակչութիւնը
պաշտպանելու ուղղութեամբ:
Հայաստան կ՛աջակցի Սուրիոյ միասնութեան եւ ինքնիշխանութեան եւ
կոչ կ՛ընէ զերծ մնալու Սուրիոյ եւ
անոր ժողովուրդին դէմ ռազմական
ոտնձգութիւններէն: Հայաստանը
պիտի շարունակէ տեղւոյն վրայ
մարդասիրական օգնութիւն ցուցաբերել բարեկամ Սուրիոյ ժողովուրդին:

հաստատուած
մարդասիրական
ճգնաժամը, եւ մենք կոչ կ՛ընենք
միջազգային հանրութեան` գործնական միջոցներ ձեռնարկելու այդ
ապօրինի գործողութիւնը դադրեցնելու եւ Թուրքիոյ սահմանի երկայնքով Սուրիոյ քաղաքացիներուն,
ներառեալ ազգային փոքրամասնութիւններուն, իրաւունքները պաշտպանելու համար»,- ըսած է Փաշինեան:
Վարչապետը նշած է, որ Հայաստանի
Հանրապետութիւնը պիտի շարունակէ Սուրիոյ մէջ իրականացնել իր
մարդասիրական առաքելութիւնը:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Տմիդրի Ազարիայի
Շիկանեան
Տմիդրի Ազարիայի Շիկանեան
(հոկտեմբեր 11, 1901, Պաքու
- 1986, Յունիսի 1, Երեւան),
պալէի հայ խորհրդային արթիսթ,
բեմադրիչ։ ՀԽՍՀ արուեստի
վաստակաւոր գործիչ (1950)։
1920ին Թիֆլիսի մէջ աւարտած
է Մ. Ի. Պերինիի պալէի դպրոցը,
1938ին Թիֆլիսի երաժշտանոցը: 1921-1936 եղած է Թիֆլիսի
օփերայի եւ պալէի թատրոնի
մենապարող, 1936էն բեմադրիչ, 1941էն՝ Երեւանի օփերայի եւ պալէի թատրոնի
բեմադրիչ։ Ղեկավարած է է
Դելիբի «Կոպելիա», Ասաֆեւի
«Պախչիսարայի շատրուանը», Պալանչիվաձեի «Լեռների սիրտը» Խաչատրեանի
«Երջանկութիւն», «Կայանէ»,
ըստ Սպենդիարեանի երաժշտութեան՝
«Խանդութ»,
Կլականովի «Ռայմոնտա»,
Չայքովսկիի «Կարապի լիճը»,
Մինկուսի «Տոն Քիխոտ»,
Կլիերի «Պղնձէ հեծեալը»
եւ այլ պալեներ։ 1971էն կը
դասաւանդէ Երեւանի №2
երաժշտական ուսումնարանին մէջ։ Պարգեւատրուած է
«Պատուոյ նշան» շքանշանով։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մօտէն Կը
Հետեւի Սուրիոյ Հիւսիսային Շրջանը Թուրքիոյ
Կողմէ Կատարուած Ներխուժումին Ունեցած
Հետեւանքներուն Հայ Համայնքի Կեանքէն Ներս
Սկիզբը Էջ 01
Նկատի ունենալով ստեղծուած
կացութեան զգայուն հանգամանքը
եւ շրջանէն ներս հայութեան
փոքրաթիւ ներկայութիւնը եւ
զանազան խմբաւորումներով շրջապատուած ըլլալը, անհրաժեշտ է,
որ հայ լրատուական միջոցները,
ինչպէս նաեւ անհատական, հեռու
մնան իրողութիւններ ու թիւեր մատնանշելէ եւ մեկնաբանութիւններ
կատարելէ: Այս հանգրուանին շրջանի

մեր ժողովուրդին ապահովութիւնը,
ինչպէս նաեւ առաւելագոյն չափով
անոնց աջակցութիւնը կը նկատենք
հրամայական:
Յայտնենք, որ Նորին Սրբութիւնը
որոշ գումար մը դրած է Հայր սուրբին եւ Գամիշլիի թաղականութեան
տրամադրութեան տակ, որպէսզի
վերոյիշեալ շրջաններուն մէջ գտնուող
կամ հեռացած նիւթական կարիք
ունեցող ընտանիքներուն անհրաժեշտ
օժանդակութիւնը կատարուի

Լրատուութեան Գործընկեր
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Իմանալ, Ճանչնալ Եւ Գործադրել
ԽՈՐԷՆ ԱՐՔ. ՏՈՂՐԱՄԱՃԵԱՆ
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Կիպրոսի Թեմին
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Տ

արուան ընթացքին երկու գլխաւոր առիթներով է, որ կ’ոգեկոչուի
անմեռ յիշատակը այն խումբ մը աստուածարեալ ու հայրենապաշտ
հոգիներուն, որոնք մեր աստուածատուր տառերուն հնարիչներն ու
Աստուածաշունչի թարգմանութեան երախտաւոր հեղինակները հանդիսացան: Նախ` Յուլիսին (ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ՝
ՍԱՀԱԿԱՅ ԵՒ ՄԵՍՐՈՊԱՅ), որ բաղդատաբար լուռ կ’անցնի, եւ ապա`
Հոկտեմբերին, որ զուգադիպելով դպրոցական վերամուտին` կը վերածուի
հայ գիրին եւ գրականութեան, մշակոյթին եւ պատմութեան, հայ դպրոցին
ու դպրութեան ձօնուած համազգային տօնի մը:
Հայ ժողովուրդը եկեղեցական տօնացոյցին համաձայն Թարգմանչաց տօնը
միշտ կը յիշատակէ Հոկտեմբեր ամսուան երկրորդ Շաբաթ օրը՝ (ՍՐԲՈՑ
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ՝ Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի
քերթողահօրն, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ
Ներսիսի Կլայեցւոյն):
Թարգմանչաց տօնակատարելը հայ ժողովուրդին համար համազօր է
հայ գիրերու գիւտի նշումին հետ։ Այնքան կրօնական ու հոգեւոր էութիւն
ստացած է գիրերու գիւտը՝ իբրեւ Աստուծոյ կողմէ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին
պարգեւուած տեսիլք, շնորհուած այբուբեն, որ մեր ազգը ոչ միայն սրբացուցած է գիւտարար Մեսրոպ Մաշտոցը, այլ նաեւ` հայոց տառերը։ Դժուար կարելի
է գտնել որեւէ ժողովուրդ, որ իր տառերուն կը մօտենայ երկիւղածութեամբ
եւ սրբութիւններու շարքին կը դասէ Աստուածատուր այդ պարգեւը։
Պատմական այդ ժամանակաշրջաններուն գիրով եւ գրականութեամբ
զբաղողները եկեղեցականները եղած են։ Եւ պատահական չէ, որ մեր
եկեղեցական դասն էր, Մեսրոպի եւ Սահակ Պարթեւի աշակերտները,
որոնք առաջին հերթին սորվեցան տառերը եւ հայացուցին ամբողջ հոգեւոր
գրականութիւնը։ Հետեւեցաւ հայ ժողովուրդի պատմութիւնը։ Մեր ազգային
արժէքները, մեր սրբութիւնները տարածելու, ժողովրդականացնելու եւ
այդ բոլորով նաեւ անկախութիւն եւ գերիշխանութիւն պահպանելու
քաղաքականութիւնը վարեցին մեր օրուան պետական ու հոգեւոր այրերն
ու հայրերը։
Մշակութային այս յեղափոխութիւնը չէր իրականանար, եթէ թագաւորութիւն
եւ եկեղեցի միասին չծրագրէին այդ բոլորը։ Թագաւորութիւն եւ կաթողիկոսութիւն միասին գիտակցեցան թէ ի՞նչ վտանգ կը սպառնար մեր ազգին
ու մեր երկրին։ Մեսրոպ Մաշտոցի միջոցով Աստուած ընձեռեց մեզի այն
գործիքը, որուն միջոցով մենք պիտի փրկուէինք օտարացումէ, ձուլումէ,
ազգային ինքնութիւն կորսնցնելէ։ Մեր գիրերը ուրեմն կրօնական սրբութեան
առընթեր, մեր լինելութեան երաշխիքը հանդիսացան։ Ու ծաւալեցաւ ամբողջ
գրականութիւն մը, որ նախ թարգմանչական բաժինով հրապարակը լեցուց։
Քաղաքակրթութիւն մը ամբողջ հայերէնով հայացաւ եւ իր դրոշմը ձգեց մեր
ժողովուրդի մշակոյթին, գիրին, գրականութեան եւ արուեստին վրայ։
Թարգմանչաց տօնը նաեւ իր մէջ ոչ միայն կը խտացնէ հայ գիրերու
գիւտը, թարգմանական աշխատանքները, այլեւ՝ հայկական դպրոցներու հիմնադրութիւնը, հայ մշակոյթի եւ ազգային ինքնուրոյն
գաղափարախօսութեան ծնունդը: Թարգմանչացը հայկական մշակոյթի
ընդհանուր տօնն է: Գիրերու գիւտի, հայերէնի թարգմանութիւններու,
հայերէն ստեղծագործութիւններու, հայ դպրոցներու ընդհանուր տօնն է:
«ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ»։
Ահաւասիկ այն առաջին նախադասութիւնը, որ թարգմանչաց սերունդը
հրամցուց ժողովուրդին։ Ճանչնալ իմաստութիւնն ու խրատը եւ իմանալ,
հասկնալ հանճարներուն փոխանցածը։ Ամբողջ իմաստասիրութիւն մը

կ’ամփոփէ այս նախադասութիւնը։ Ճանչնալու համար պէտք է մտածել,
աշխատիլ, սորվիլ, փորձառութիւն ձեռք ձգել։ Իմաստութեան հաղորդակից
դառնալու համար անհրաժեշտ է ուրեմն ճանաչողականութիւնը, կեանքի իմաստը, որ այդ օրերու հոգեւոր ըմբռնումով Քրիստոնէական կենսափիլիսոփայութիւնն է: Քրիստոնեայ մարդու վարքին ու կանոնին մասին
տեղեակ ըլլալը, իբրեւ Քրիստոնեայ ապրիլը։ Խրատները Աստուծոյ խրատներն
են առաջին հերթին, պատուիրանները, մաքրակենցաղ վարք ունենալու
համար սուրբ գրային պեղումներու ճամբով ստանալիք կեանքի աւիշը։
Այդ բոլորը իմանալուն առընթեր պէտք է իմանալ հանճարներուն փոխանցածները։ Հանճարները Քրիստոսի առաքեալներն են առաջին հերթին,
Քրիստոնէութիւնը տարածողները։ Իսկ գիրերու գիւտին հետ անմիջականօրէն առնչուած հանճարը, Աստուածատուր կարողութիւնները, տեսիլք
ունենալու Աստուածընծայ շնորհը, այս պարագային կը պատկանի մեծ
հանճարին` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, որ հայերէն ամէն մէկ հնչիւնը օժտեց
համապատասխան տառով եւ փրկեց հայ մշակոյթն ու գրականութիւնը։
Հանճարները ի վերուստ օժտուած կ’ըլլան։ Անոնք պատգամ եւ ուղերձ ունին
հաւաքականութիւններուն փոխանցելու։ Հայ ժողովուրդին Աստուած շնորհած
է հանճարներ, որոնք փրկած են ժողովուրդը տարբեր տագնապներու պահուն։
Թարգմանչաց սերունդը հայացնելով մշակոյթն ու քաղաքակրթութիւնը,
հաւատարիմ գտնուեցաւ մեծ հանճարին՝ Մաշտոցին առաքելութեան,
Իրագործելով Սուրբ Մեսրոպի նպատակը։ Անոնք ճանչցան իմաստութիւնն
ու լսեցին խրատները եւ նաեւ իմացան մեծ Հանճարին փոխանցածը։
Այսօր մենք կարողութիւնը ունի՞նք ճանչնալու իմաստութիւնը, լսելու եւ
գործադրելու Աստուծոյ խրատները եւ հետեւելու հանճարին թողած աւանդին։
Կրնա՞նք ըմբռնել կարեւորութիւնը թագաւորութիւն - կաթողիկոսութիւն
գործակցութեամբ կատարուած նուաճումներուն եւ այդ մօտեցումը վերագործադրելու, միասին ծրագրելու ու մանաւանդ միասին ձեռք-ձեռքի
տուած՝ ՄԻԱՑԱԾ աշխատելու... Հայրենական օճախներէ հեռու, օտար
երկինքներու տակ ապրող Հայաստանեայց եկեղեցւոյ զաւակներս աւելի
քան երբեք ա՛յս օրերուն կը գիտակցի՞նք մեծութեան եւ կարեւորութեան մեր
թարգմանիչ հայրերուն մեզի կտակած աւանդին: Կը գիտակցի՞նք, թէ գահ ու
մական, բերդ ու պալատ, ամբարտաւանութիւն, եսասիրութիւն ու գոռոզութիւն, հարստութիւն, պերճանք, հեշտ ու հանգստաւէտ կեանք անցեալի՝
բոլորը ոչնչացան, մեր հայրերու մեզի կտակած լեզուն, սրբութիւններն ու
աւանդութիւնները, մշակոյթն ու դպրութիւնը, արուեստի գործերն ու սրբազան
կոթողները անմահացան:

Թարգմանչաց տօնը նշելը ամէնէն առաջ այս հարցականները կը դնէ մեր
առջեւ խորհրդածելու, քննարկելու բայց մանաւանդ սիրով ու հաւատքով
աշխատելու. անդուլ եւ անդադար աշխատելու, անոնց նման նոր Ոսկեդար
ստեղծելու համար Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, մեր հայրենիքին, մեր հայկական սփիւռքին եւ յատկապէս մեր ազգին համար։ Այդ բոլորին ընդառաջ
երթալու համար մենք պէ՛տք է ճանչնանք իմաստութիւնը, լսենք խրատները
եւ գործադրենք Մեծ Հանճարին փոխանցած պատգամները:
Թարգմանչաց տօնը վառ պահելու համար պարտաւոր ենք մեր սրբութիւններն
ու աւանդութիւնները պահելու: Թարգմանչաց տօնը վառ պահելու լաւագոյն
ու ամէնէն կարեւոր միջոցներէն մին՝ հայերէն լեզուն պահպանելն է: Լեզուի
մոռացումը, անտարբերութիւնը եւ հայ մշակոյթի աւանդութիւններէն ու
սրբութիւններէն հրաժարումը ճակատագրական պիտի դառնան յատկապէս
սփիւռքահայութեան համար... Վա՜յ մեզի, եթէ Մենք ու յատկապէս մեր
զաւակները կրօնական-հայեցի դաստիարակութենէ կտրուինք եւ զրկելով
զանոնք խզենք ու բեկանենք Մեր ու անոնց կապը Թարգմանիչ Հայրերուն
մեզի կտակած հոգեկան ու մշակութային ժառանգութենէն:
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Պատիւ Արժանաւորին

«Սա Հսկայական Պատիւ է, Զոր Պիտի Ուրախացնէր Մայրիկս».
Փիոթրովսքին` Երեւանի Պատուաւոր Քաղաքացի

Հոկտեմբեր 8-ին Երեւանի քաղաքապետի առաջարկով աւագա-

նին միաձայն քուէարկութեամբ
ընդունեց
ՀՀ ժողովրդական

արտիստ Երուանդ Մանարեանին
Երեւանի պատուաւոր քաղաքացիի
կոչում շնորհել: Աւագանիի յաջորդ
որոշումով Երեւանի պատուաւոր
քաղաքացիի կոչման արժանացել
նաեւ «Էրմիթաժ» թանգարանի
գլխաւոր տնօրէն, ակադեմիկոս
Միխայիլ Փիոթրովսքին:
Ս. Փեթերզպուրկի Էրմիթաժի
տնօրէն Միխայիլ Փիոթրովսքին
արձագանգած է իրեն Երեւանի
պատուաւոր քաղաքացիի կոչում
շնորհելու որոշումին:
«Ես զգացուած եմ, երջանիկ եւ
շոյուած: Սա հսկայական պատիւ
է, զոր պիտի ուրախացնէր մայրիկս, հայրիկս ու բոլոր այն հրաշալի երեւանցիները, որոնց հետ

կեանքիս ընթացքին երջանկութիւն ունեցած են շփուելու, բոլոր
Ջանփոլատեաններուն ու Տէր Պօղոսովներուն եւ բոլոր մնացածներուն:
Ես կը սիրեմ Կարմիր Բլուրի ու
Էրեբունիի Երեւանը, Ալեքսանդր
Թամանեանի
ու
Մարտիրոս
Սարեանի Երեւանը եւ շատ կը
սիրեմ Երեւանը, որ արդէն չկայ`
Հին Բաղնիքի մօտի փողոցները, ուր
մեր տունն էր եւ ուր այսօր յուշատախտակ կայ ի պատիւ Պորիս
Պորիսովիչ Փիոթրովսքիի, որուն «հայ
ժողովուրդի փեսայ» անուանած են:
Շնորհակալ եմ բոլորին` իմ եւ հանգուցեալ մայրիկիս` Հռիփսիմէ Ջանփոլատեանի անունէն», – գրած է
Միխայիլ Փիոթրովսքին:

Հայրենի Տնտեսութիւն

Ալեքսիս Օհանեան Կ՛ուզէ Հայաստանի Մէջ Ներդրումներ Կատարելու
Եղանակներ Գտնել
Ամերիկահայ գործարար, Reddit
կայքի եւ Initialized Capital-ի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանեան
«WCIT-2019» տեղեկատուական
արհեստագիտութեան համաշխարհային համաժողովին արտասանած իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ
այս մարզին մէջ Հայաստանի ներուժը օրէ օր կ՛աճի, եւ որ Հայաստանի
մէջ կան լաւ արհեստագիտական
ձեռներէցներ, մեծ ընկերութիւններ։ Ան ուրախութիւն յայտնեց, որ
նման կարեւոր համաժողով մը կը
գումարուի Հայաստանի մէջ։ Այս
մասին կը հաղորդէ “Արմէնփրես”-ը։
Օհանեան կարեւոր նկատեց Հայաստանի դպրոցներուն մէջ ճատրակի

ուսուցումը՝ նկատել տալով, որ
անիկա աշակերտներուն միտքը կը
զարգացնէ ծրագրաւորումը շուտ
ընկալելու։ «Եթէ կը փափաքինք
զարգացնել Հայաստանի տնտեսութիւնը, մենք պէտք է զարգացնենք
արհեստագիտական կրթութիւնը, որ
ամէն ինչի հիմքն է», ըսաւ ան։
Ալեքսիս Օհանեան դիտել տուաւ,
որ Հայաստանի մէջ կ՛ուզէ գտնել
ներդրումներ կատարելու եղանակներ։ Ըստ անոր՝ 2010ին, երբ
առաջին անգամն եկած է Հայաստան, համացանց ունենալու
համար անհրաժեշտ էր USB, զոր
պէտք էր անընդհատ լիցքաւորել,
իսկ այժմ արդէն գրեթէ ամբողջ

Հայաստանի մէջ համացանցի
մատչելի հասանելիութիւն ունին,
ինչ որ իր հերթին հասանելիութիւն
կու տայ աշխարհի լաւագոյն գաղափարներուն:
«Կը կարծեմ, թէ ասիկա շատ լաւ
ժամանակ է Հայաստանի համար,
որ ունի շատ բարդ դրացիներ,
շրջափակուած է, չունի բնական
պաշարներ, բայց որ այս անգամ
ունի հիանալի կարելիութիւն, քանի
որ մարդկային տաղանդը, որ միշտ ալ
առկայ եղած է այս երկրին մէջ, առիթ
կու տայ բարգաւաճելու ու դառնալու մասնիկ այս համաշխարհային
ուղեղին՝ համացանցի ու ծրագրակազմի միջոցով», ըսաւ Ալեքսիս

Օհանեան ու խորհուրդ տուաւ երիտասարդներուն՝ ներգրաւուելու
ծրագրաւորման մէջ:

Սփիւռքահայ Կեանք

«Զուլալ» Երրեակը Համերգով Մը Հանդէս Եկաւ Ի Նպաստ Կեդրոնական Վարժարանի
Շիշլիի
քաղաքապետութեան
ենթակայ «Ճեմիլ Ճանտաշ-Քենթ»
մշակոյթի կեդրոնին մէջ երէկ երեկոյեան տեղի ունեցաւ «Զուլալ»
երրեակի համերգը։ Հարկ է նշել,
որ «Զուլալ» երրեակը այս օրերուն
քաղաքս եկած է՝ մասնակցելու
համար Կոմիտաս Վարդապետի
ծննդեան 150-ամեակին ձօնուած
յոբելենական համերգին։ Օգտուելով
առիթէն «Զուլալ» երէկ երեկոյեան
մասնաւոր համերգով մըն ալ հանդէս
եկաւ՝ ի նպաստ Կեդրոնական վարժարանի։
2002
թուականին
հիմնուած
աքափելլա այս երրեակը կը բաղկանայ՝ Երազ Մարգարեանէ, Թենի
Աբէլեանէ եւ Անայիս Թեքե-լեանէ։
Ամբողջ հայաշխարհի մէջ լայն
ժողովրդականութիւն կը վայելէ
«Զուլալ» երրեակը, որու Իսթան-

պուլի այցելութիւնը հաճոյքի մը
վերածուած է նաեւ մեր համայնքի
երաժշտասէրներուն համար։
Երէկուան համերգին ժամանակ
«Զուլալ»ի երգացանկին մաս կազմեցին հայկական ժողովրդական
կամ դասական երաժշտութեան
շարք մը յայտնի գործերը։ Երրեակի
անդամուհիները այնքան բարձր
կատարողական վարպետութեամբ
այդ գործերը մեկնաբանեցին, որ
ունկնդիրներուն վրայ գործեցին
խոր տպաւորութիւն։ Ներկաները
որոտընդոստ ծափահարութիւններով ողջունեցին «Զուլալ»ը։
Երեկոյթի աւարտին երրեակի անդամներուն առ ի երախտագիտութիւն շնորհակալագրեր
յանձնուեցան՝ ձեռամբ Կեդրոնականի մատաղօրհնութեան կարգադիր
յանձնախումբի ատենապետ Հայկ

Ասլանեանի, վարժարանի տնօրէնուհի Սիլվա Գույումճեանի եւ
հայերէնի ուսուցչուհիներէն Նաթա-

լի Պաղտատի։
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05

àõñµ³Ã / 11.10.2019

Մշակութային Արձագանգ

Կարօ Քիւրքմանէն Հսկայածաւալ Նոր Գիրք Մը

Ընկերատնտեսական նիւթերու
պատմութեան յայտնի պրպտող
Կարօ Քիւրքման վերջերս հրատարակած է նոր գիրք մը, որ
ձօնուած է Օսմանեան շրջանի
արքունի ոսկերիչներուն։ «Osmanlı
Saray Kuyumcuları 1853-1871» հաստափոր այս հատորը լոյս տեսած
է «Korpus» հրատարակչութենէն։

Իսկապէս կոթողային աշխատանք
մըն է այս մէկը, որ կեդրոնացած
է սուլթան Ապտիւլմեճիտի եւ
սուլթան Ապտիւլազիզի շրջաններուն «Darpane-i Amire Kuyumcu
Odası»ի արտադրական արձանագրութիւններուն վրայ։ Գիրքը լոյս
տեսած է մեր համայնքի համակրելի
բարերարուհիներէն Այտա Այվազի
զօրակցութեամբ։ Կարօ Քիւրքմանի
հեղինակած գիրքին խմբագիրը եղած
է Մեսուտ Կէօք։
Գիրքի յառաջաբանին մէջ հեղինակը յիշեցուցած է, որ այս գործը
տասնեակ տարիներու ուսումնասիրութիւններու պտուղն է։ Կարօ
Քիւրքման այսպէսով պատմութեան
նկատմամբ պարտքը հատուցելու
նպատակը հետապնդած է։ Ան այս
ուսումնասիրութիւնները զանազան
առումներով ուղեցոյց մը կը նկատէ։
Հեղինակը յառաջաբանին մէջ առ
ի շնորհակալութիւն թուարկած է
երկար անունացանկ մը։ Այդ շարքին
մաս կը կազմեն Կրօնական ժողովի
ատենապետ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան,
Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան,
Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան եւ
Մխիթարեան միաբանութենէն Հայր
Եղիա Ծ. Վրդ. Քիլաղպեան։

Կարօ Քիւրքմանի այս հաստափոր
հատորը կ՚ընդգրկէ բազմաթիւ
ցուցակներ եւ ճոխ տեսողական
առարկաներ։ Տուեալ ժամանակաշրջանին պալատին հետ
համագործակցած հայ վարպետներու զմայլելի արտադրանքը այս
գիրքին մէջ ցոլացած է բոլոր
առանձնայատկութիւններով։ Այդ
ամբողջին մաս կը կազմեն ոսկիէ
կամ արծաթէ զանազան մետայլներ, դրամներ, զէնքեր, սուրեր,
բազմաբնոյթ իրեր, գրիչներ, երբեմն
ալ թաւիշի կամ այլ նիւթերու վրայ
բանուածքներ։
Կարօ Քիւրքման իսկապէս մեծ գործ
մը տեսած է այս գիրքը հրատարակելով։ Հայ արհեստաւորներու կողմէ
Օսմանեան շրջանին կատարուած
արտադրանքի նշանակութիւնը կը
ցոլացնէ այս գիրքը։ Այդ արտադրանքը միայն տնտեսական կամ
առեւտրային նշանակութիւն չունի։
Այստեղ խօսքը կը վերաբերի ամբողջ
մշակոյթի մը, արտադրական
դպրոցի մը, սերունդէ սերունդ
փոխանցուած վարպետութեան,
խստապահանջ որակի եւ անկրկնելի
ճաշակի մը։ Այդ ամբողջը տարբեր
ժամանակներու մէջ ունեցած են

գերազանց դրսեւորումներ։ Գիրքը
յատկանշական է նաեւ այն առումով,
որ վերոյիշեալ բոլոր հանգամանքները բարձր գնահատանքի արժանի
դարձած են Օսմանեան արքունիքին
կողմէ եւ պալատին համար կատարուած ըլլալու հանգամանքը,
անշուշտ, բազմապատկած է հայ
արհեստաւորներու տաղանդին ու
արտադրանքին արժէքը։
Կարօ Քիւրքման առաջին անգամ
չէ, որ գիրք մը կը հրատարակէ։
Իր նախորդ գիրքերն ալ կը ներկայացնէին բարձր արժէք եւ մերօրեայ սերունդներուն համար
դարձած են այնպիսի աղբիւրներ,
որոնք կը պայմանաւորեն այս
աշխարհագրութեան հաւաքական
յիշողութիւնը։ Կարօ Քիւրքմանի
ներկայ գիրքն ալ անտարակոյս
նման ազդեցութիւն մը պիտի
գործէ եւ ժամանակի ընթացքին
բոլոր հետաքրքիրները ա՛լ աւելի
լաւ պիտի ըմբռնեն իր խորաթափանց ուսումնասիրութեան
նշանակութիւնը։
Այս առթիւ ջերմօրէն կը շնորհաւորենք հեղինակը՝ այս կոթողային
գործը կեանքի կոչած ըլլալուն համար։
«Ժամանակ»/Պոլիս

System of a Down -ը 2020-ի Յունիսին Համերգով Պիտի Ունենայ Հայաստանի Մէջ
Աշխարհահռչակ System of a Down
ռոք խումբը 2020-ի Յունիսին համերգ
պիտիի ունենայ Հայաստանի մէջ:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` այս
մասին Հոկտեմբեր 9-ին Երեւանի մէջ
ընթացող WCIT-2019-ի ծիրէն ներս
կազմակերպուած մամուլի ասուլիսի ընթացքին յայտնեց խումբի
մենակատար Սերժ Թանքեան:

«Մենք այժմ համերգային շրջագայութիւն
կ՛իրականացնենք
Եւրոպայի մէջ: Յաջորդ տարուան
Յունիսին կը պատրաստուինք գալ
Հայաստան»,- ըսաւ Թանքեան:
Երաժիշտը չնշեց` համերգը փակ
պիտի ըլլայ, թէ բացօթեայ:
Աշխարհահռչակ System of a down
ռոք խումբը Երեւանի Հանրապետու-

թեան Հրապարակին վրայ
անվճար համերգով տուած
էր 2015-ի Ապրիլ 23-ին`
Հայոց Ցեղասպանութեան
իրազեկման նուիրուած
«Արթնցուցէք հոգիները»
(Wake Up the Souls)
խորագիրով:

Հայրենի Տնտեսութիւն

«Հայաստանի Հողեր»
Սփիւռքահայ յայտնի գործարար ու
բարերար Էտուարտօ Էռնէքեան
այս օրերուն կ՚այցելէ Հայաստան։
Երէկ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան Էտուարտօ Էռնէքեանի
հետ այցելեց «Հայաստանի հողեր»
փակ բաժնետիրական ընկերութեան
տնտեսութիւնը։ Հարկ է նշել, որ
Էտուարտօ Էռնէքեանին պատկանող
արտերը կը գտնուին Արմաւիրի
մարզի Բաղրամեան շրջանի
Արեւաշատ գիւղին մէջ։ «Թիէռաս
տէ Արմենիա» կ՚անուանուին
նաեւ Էտուարտօ Էռնէքեանի
պատկանող արտերը, ուր Նիկոլ
Փաշինեան եւ յայտնի գործարարը
կատարեցին շրջայց մը։ Անոնք մասնաւորապէս տեսան այգիները եւ
գինեգործարանը։ Շրջայցի ընթացքին վարչապետին ներկայացուեցան
այգիներու մշակման եւ ոռոգման
փորձագիտութիւնները, խաղողի
վերամշակման, գինիի արտադ-

րութեան գործընթացները։ Նիկոլ
Փաշինեան ծանօթացաւ նաեւ բերքահաւաքի ընթացքին, հանդիպեցաւ բերքահաւաքով զբաղած
աշխատակիցներուն, զրուցեց անոնց
հետ։
Այս շրջայցէն վերջ Նիկոլ Փաշինեան
եւ Էտուարտօ Էռնէքեան ունեցան
առանձնազրոյց մը, որու ընթացքին
կարծիքներ փոխանակեցին Հայաստանի յառաջընթացի, տնտեսական զարգացման, ներդրումային
ծրագրերու իրականացման եւ այլ
շարք մը հարցերու շուրջ։ Վարչապետը նշեց, որ տպաւորուած է
«Հայաստանի հողեր» տնտեսութեան
կազմակերպուածութիւնով եւ բարձր գնահատած է արժանթինահայ
գործարարի ներդրումը Հայաստանի
տնտեսութեան զարգացման, հայկական գինեգործութեան մէջ փորձագիտութեան եւ որակական նոր
չափանիշներ, նոր մշակոյթ ստեղծելու

ուղղութեամբ։
Հարկ է նշել, որ «Հայաստանի
հողեր» տնտեսութեան ծիրէն ներս
կը մշակուին շուրջ 400 հեքթար այգիներ։ Այնտեղ հասցուած խաղողը
ըստ էութեան կ՚օգտագործուի
գինիի արտադրութեան համար։
Ոռոգումը ամբողջութեամբ կ՚իրականացուի կաթիլային համակարգով, թրաքթէօրները եւ միւս
սարքաւորումները յագեցած են
ժամանակակից փորձագիտութիւնով։ Հիմնական եւ ժամանակաւոր
աշխատակիցներու թիւը կը կազմէ
350։ Այգիներէն ներս կը մշակուի 32
տեսակ խաղող, հիմնականին մէջ
միջազգային տեսակներ, կան նաեւ
տեղական տեսակներ։ Արտադրանքի
կէսը կը սպառի Հայաստանի մէջ,
իսկ միւս կէսը կ՚արտահանուի դէպի
Ռուսաստան, եւրոպական երկիրներ, Հիւսիսային եւ Հարաւային
Ամերիկա, Աւստրալիա, Չինաստան։

Այս տարի ընկերութիւնը կը ծրագրէ
արտահանման ծաւալը հասցնել
մինչեւ 700 հազար շիշ գինիի։
Այս տնտեսութեան ընդհանուր
հողատարածքը կը կազմէ 2301
հեքթար։ Այս շրջանակներէն ներս
կը նախատեսուի իրականացնել զարգացման ծրագրեր՝ արտադրու-թեան
ծաւալի աճին զուգահեռ։
Հարկ է նշել, որ Էտուարտօ Էռնէքեան նուաճած է Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային հերոսի
կոչումը։
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Քիմ Քարտաշեան Կախարդեց Հայաստանը
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
Այս օրերուն Հայաստանը հեքիաթի մէջ է։ Հայութիւնը կը ցնծայ։
Ինչո՞ւ չըլլայ։ Պատճառը ակնբախ է, քանզի իր հօրենական տուն այցի եկած
է հայու անունը աշխարհին ամենէն շատ ճանաչելի դարձնող, հայութեան
ցաւն ու վիշտը աշխարհի տիրակալներու ուշադրութեան ներկայացնող՝
Քիմ Քարտաշեան։
Յիրաւի, աշխարհահռչակ հայուհի, գեղեցկուհի Քիմը կախարդած է
Հայաստանը։ Ներկայիս հայոց աշխարհը, հայ ժողովուրդը կ՚ապրի իր
ամենաերանելի ու երջանիկ օրերը։ Ինչպէ՞ս սկիզբ առաւ այս կախարդանքը։
Օրեր առաջ, ընկերային ցանցերու վրայ 250 միլիոն հետեւորդ ունեցող Քիմ
Քարտաշեան կատարեց գրառում մը, թէ յառաջիկային կը պատրաստուի
այցելել Հայաստան։ Աս գրառմամբ համաշխարհային աստղը կարծես
կախարդանքի փոշի ցանեց Հայաստանի վրայ։ Գրառումը կարդացողները
սկսան սրտատրոփ սպասել հոկտեմբերի 6-9 թուականներու միջեւ
Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք Տեղեկատուական փորձագիտութիւններու
համաշխարհային համաժողովին («WCIT-2019»), ուր հրաւիրուած է Քիմ,
որպէս պատուաւոր բանախօս։
Ահաւասիկ, եկան շատ սպասուած օրերը։ Մարդիկ ինն ժամ Զուարթնոց
օդակայանին մէջ սպասեցին, որպէսզի դիմաւորեն իրենց կուռքը։ Սակայն
Քար-տաշեանի օդանաւը 16 ժամուայ յոգնեցուցիչ թռիչքէ մը վերջ վայրէջք
կատարեց Կիւմրիի օդակայանը, ինչեւէ…
Քիմ Քարտաշեան իր չորս զաւակներուն ու աւագ քրոջ՝ Քորթնիի ու անոր
երեք զաւակներուն հետ այլեւս Հայաստան է։ Սա կը նշանակէ, թէ Հայաստան
աշխարհը քանի մը օր կ՚ապրի, կը շնչէ Քիմով։ Մարդիկ հաճելիօրէն չունին
քուն ու դադար։ Աշխարհահռչակ մեծութեան հետ կը քնանան ու կ՚արթննան…
Քիմի իջեւանած պանդոկի սենեակի լոյսերը չմարած տուն չեն վերադառնար,
այն յոյսով, թէ գուցէ գէթ անգամ մը Քիմը պատուհանէն կրնայ դուրս նայիլ,
կամ կրնայ յանկարծ որոշել՝ երեկոյան ճեմել երեւանեան փողոցներուն մէջ։
Այսպէսով, բոլորը կը հետեւին համաշխարհային աստղի իւրաքանչիւր քայլին,
թէ ան ե՞րբ արթնցաւ, ո՞ւր գնաց, ո՞ր ճաշարանի մէջ ճաշեց, ի՞նչ համտեսեց
եւ այլն։ Քիմ Քարտաշեանի երկրպագուներն ու սիրահարները թողած են
իրենց բանն ու գործը, բոլոր հոգերն ու նոյնիսկ հանապազօրեայ հացի
խնդիրը, կը զբաղին անով։ Հայաստանի մէջ կարծես կեցած է ժամանակը,
երկրագունդը չի դառնար, միայն Քարտաշեանն է, որ կը դառնայ եւ իր շուրջը
սփռելով ժպիտներ եւ ուրախութիւն։ Մարդիկ նոյնիսկ չեն անօթենար, անոնք
յագեցած են երջանկութեամբ։ Երբեւէ կարելի չէ Հայաստանի մէջ տեսնել
այսքան երջանկութիւն ու խանդաղատանք։ Երկիրը պարզապէս կը ցնծայ…
Քիմը այստեղ է, ուրեմն տօն է, քէֆ-ուրախութիւն մարդոց սրտերուն ու
հոգիներուն մէջ։
Ինչպէս վերը նշեցի, ոմանք օր ու գիշեր դարձած են Քարտաշեանի ստուերը։
Համաշխարհային մամուլը, առաջատար լրատուամիջոցները այս օրերուն
կը խօսին Քարտաշեանի եւ Հայաստանի մասին։ Չքնաղագեղ, համեստ
ու շլացուցիչ արտաքին տուեալներով հայուհի-գեղեցկուհին աշխարհի
ուշադրութիւնը սեւեռած է Հայաստանի վրայ։ Քանզի Քարտաշեան ինքը՝
աշխարհի կեդրոնին է, ուր որ դնէ ոտքը, այնտեղը կը լուսաւորէ։
Իսկ Հայաստանի սահմաններէն դուրս գտնուող հայութիւնը՝ ինծի պէս,
հեռուէն, համացանցի միջոցաւ, աւելի ճիշդ՝ դիմատետրէն կը հետեւի
Քարտաշեանի ու իր գեղեցիկ հայկական աւանդական ընտանիքի ամէն մէկ

քայլին։ Այո՛, այո, ճիշդ կարդացիք, վրիպում մը չկայ՝ գեղեցիկ հայկական
աւանդական ընտանիք։
Յամենայնդէպս, ինծի համար այդպէս է, քանզի սա հանրածանօթ ընտանիքը
իր մէջ կը կրէ հայկական նահապետական ընտանիքներու համայնապատկերը.
Քարտաշեան ընտանիքի բոլոր անդամները անքակտելի կապով մը կապուած
են իրարու։ Նուիրեալ բազմազաւակ մայր՝ Քիմի համար առաջնային է իր
ընտանեկան երջանկութիւնը, իր երեխաներու պայծառ ապագան։ Մայր,
որ կը ջանայ իր զաւակները կապել Հայաստանի հետ։ Եւ ամենակարեւորը՝
Քիմ Քարտաշեան իր բոլոր զաւակները՝ հայաստանցիներու պէս, պարզ ու
հասարակ, առանց աւելորդ ճոխութեան մկրտեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
մէջ։ Միայն աւագ դստրիկն է, որ մկրտուեցաւ Երուսաղէմի հայկական
եկեղեցւոյ մէջ։
Օրինակները կարելի է բազմացնել, սա պահուն այսքանը կրցայ մտաբերել։
Եթէ անկեղծ ըլլամ, ունիմ քիչ մը աճապարանք… Կ՚ուզեմ վայրկեան մը առաջ
աւարտին հասցնել իմ այսօրուան գրութիւնը, շտապել բանալ դիմատետրս
ու տեսնել, թէ Քիմէն ի՛նչ նորութիւն կայ, այսօր ի՛նչ ըրաւ եւ ո՛ւր գնաց…
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԵՄ-ն Թուրքիոյ Կոչ Կ՛ընէ Դադրեցնելու Ռազմական Գործողութիւնները Սուրիոյ Մէջ
Եւրոպական Միութիւնը Անգարային կոչ կ՛ընէ դադրեցնելու ռազմական
գործողութիւնները Սուրիոյ հիւսիս-արեւելեան շրջաններուն մէջ: Այս մասին
կը հաղորդէ «Թերթ»-ը՝ վկայակոչելով Եւրոմիութեան դիւանագիտութեան
ղեկավար Ֆետերիքա Մոկերինիին:
«Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքը Թուրքիոյ ռազմական գործողութիւններու պատճառով ԵՄ-ն կը հաստատէ, որ սուրիական հակամարտութեան կայուն
լուծումի կարելի չէ հասնիլ ռազմական ճանապարհով: ԵՄ-ն կոչ կ՛ընէ Թուրքիոյ
դադրեցնելու միակողմանի ռազմական գործողութիւնները»,- Մոկերինիի
խօսքերը կը մէջբերէ «Եզվեսթիա» գործակալութիւնը:
Մոկերինին նշած է նաեւ, որ ԵՄ-ն օգնութիւն չի ցուցաբերեր կայունացման
կամ այն շրջաններու զարգացման հարցով, ուր տեղի բնակչութեան
իրաւունքները կ՛անտեսուին:
Յիշեցնենք, որ նախապէս սուրիացի քիւրտերու եւ «Իսլամական պետութեան» դէմ ռազմական գործողութիւն սկսելու մասին յայտարարած էր երկրի
նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը:
Թուրքիոյ ԱԳ նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու, իր հերթին, յայտարարած էր,
որ «Խաղաղութեան աղբիւր» անուանումը ստացած գործողութիւնը սկսելէն

առաջ թրքական կողմը տեղեակ պահած է Սուրիոյ կառավարութեան` նոր
անդրսահմանային գործողութեան մեկնարկին մասին:
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Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Թրքական Օդուժը Իրաք-Սուրիա Սահմանին Վրայ
Ոչնչացուցած Է Երկու Կամուրջ

Սուրիոյ եւ Իրաքի սահմանին վրայ թրքական
օդուժի յարձակումին պատճառով երկու կամուրջ
ոչնչացուած է: Այս մասին կը հաղորդէ «Քորրե-

սփոնտընթ»-ը` յղում կատարելով «Մայատին»
արբանեակային պատկերասփիւռի կայանին:
Սուրիոյ ժողովրդավարական ուժերուն կողմէ
վերահսկուող Սամալքա հսկիչ անցակէտին դէմ
օդային հարուածները Հասաքա նահանգի հիւսիս
արեւելեան շրջանին մէջ երկու կամուրջներ
քանդած են:
Զոհերու եւ վիրաւորներու մասին տեղեկութիւններ
չկան: Կը հաղորդուի, որ թրքական օդուժը օրուան
ընթացքին տարածքին վերեւ քանի մը անգամ
թռիչքներ կատարած է եւ միայն երեկոյեան
յարձակում գործած:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Կոչ Կ՛ընենք Սուրիոյ Մէջ Պահպանելու Առաւելագոյն
Զսպուածութիւն. ՄԱԿ-ի Գլխաւոր Քարտուղար

Լուացարարուհին
Կոտորածի տարին այրի մընաց ան:
Հասարակաց փոսերուն
Մէջ ամուսինն իր կը հանգչի… կը նիրհէ
Տունն իր փոքրիկը սիրուն:
Օտար յարկի տակ, ձիւն ձըմռով, դեռ կանուխ,
Ճրագին մըխոտ լոյսին տակ,
Ան կը լըւայ, տաշտին առջեւ, կը լըւայ`
Սոթտած թեւերն ըսպիտակ:
Դեռ մանկամարդ է եւ աղուոր. դեռ իր սեւ
Վարշամակին տակ ունի
Կըրքոտ աչքեր զինուած սուգին, ժոյժին դէմ,
Պատերազմող մը գաղտնի:
Սըրտին մէջ բորբ յաղթահարել չէ կըրցած
Մայրութիւնն իր կուսութեան.
Մարդը սիրո՛յ կը հրաւիրէ, տղան` կաթի
Իր մատղաշ ծոցը բուրեան:
Բայց կը լըւա՜յ: Յանուն պատառ մը հացի
Յանուն միակ իր որդւոյն
Ապագային` ան կը դաւէ հասակին
Վարդերու թարմ հեստութիւնն:...
ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

11
ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ Կութիերես
մտահոգուած է Սուրիոյ հիւսիս-արեւելեան շրջանին մէջ, ուր Թուրքիան ռազմական գործողութիւն
կ՛իրականացնէ, տիրող իրավիճակով, կը յայտնէ
Associated Press-ը` ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի
պաշտօնական ներկայացուցիչի տեղակալ Ֆարհան Հաքի խօսքերուն յղումով:
«ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը խորապէս մտահոգուած է Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքը տեղի ունեցող վերջին իրադարձութիւններով: Բոլոր ռազմական գործողութիւնները պէտք է իրականացուին ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան եւ միջազգային մարդասիրական իրաւունքի օրէնքներուն

համապատասխան, պէտք է ապահովել քաղաքացիներու եւ քաղաքացիական ենթակառուցուածքներու անվտանգութիւնը»,- պարզաբանած է ան ու աւելցուցած, որ ՄԱԿ-ի գլխաւոր
քարտուղարը կ՛ընդգծէ` Սուրիոյ հակամարտութիւնը ռազմական լուծում չունի, եւ իւրաքանչիւր
որոշումի պարագային պէտք է պահպանուին
Սուրիոյ ինքնիշխանութիւնն ու տարածքային
ամբողջականութիւնը:
Նշենք, որ Հոկտեմբեր 9-ին Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարած է Սուրիոյ
մէջ «Խաղաղութեան ակունք» ռազմական գործողութեան մասին:

2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՉԱՐ
(1899 – 1979)
Բանաստեղծը
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Սուրբ Պատարագ Եւ Հոգեհանգիստ
Կիրակնօրեայ Դպրոցներու Վերամուտի Առիթով
Ուրախութեամբ կը յայտնենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, թէ
Լիբանանի հայոց առաջնորդ` Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի
օրհնութեամբ, կիրակնօրեայ դպրոցներու վերամուտին առիթով`
կիրակի, 13 հոկտեմբեր 2019-ին, Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ
մէջ պիտի մատուցուի սուրբ եւ անմահ պատարագ, եւ ապա
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի թեմիս կիրակնօրեայ
դպրոցներուն մէջ ծառայած եւ ի Տէր հանգչած բոլոր սպասաւորներուն համար։
Սուրբ պատարագին պիտի մասնակցին կիրակնօրեայ դպրոցներու
տեսչական եւ ուսուցչական կազմերը։
Այս առիթով կը հրաւիրենք մեր ժողովորդի զաւակները ներկայ
գտնուելու հոգեպարար արարողութեան եւ աղօթակից դառնալու
կիրակնօրեայ դպրոցներու յաջողութեան։
Աշակերտական վերամուտ՝ կիրակի, 20 հոկտեմբեր 2019։
		

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ
Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - Ա. Յարկ
Մասնակցութիւն՝ $10

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
98 Ամեակ

82 Ամեակ
• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019
• Հրապարակային Հանդիսութիւն
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

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

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019
• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

