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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Հարիրի Կառավարութիւնը Հեռու Կը Պահէ
Պասիլի Յայտարարութենէն

Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի հաղորդագրութիւն մը հրապարակեց
երէկ, որուն մէջ ան յստակօրէն յայտնեց, որ Պասիլի խօսքը կապ չունի
Լիբանանեան կառավարութեան հետ: Պասիլ Շաբաթ օր գումարուած
արաբական երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու ժողովին
ինքնագլուխ յայտարարած էր, որ Սուրիա պէտք է վերադառնայ Արաբական
Լիկա:
Պասիլ գործուղուած էր Գահիրէ ի պաշտօնէ մասնակից դառնալու վերոյիշեալ ժողովին արտայայտելու Լիբանանի դատապարտումը թրքական
յարձակումին: Պասիլ սակայն օգտագործելով ամպիոնը կոչ ուղղած էր
սուրիան վերադարձնելու Արաբական Լիկա:
Նշենք, որ սուրիոյ անդամակցութիւնը Արաբական Լիկային սառեցուած էր
2011 թուին իր քաղաքացիներուն դէմ վարչակարգին գործած սխալներուն
համար ինչպէս բռնի ուժով ցուցարարներ ցրուելու եւայլն:
Հարիրի անգամ մը եւս եկաւ հաստատելու, որ լիբանանեան կառավարութիւնը ինքզինքը հեռու կը պահէ շրջանային խնդիրներէ եւ պաշտօնական
կեցուածք մը որդեգրած չէ սուրիոյ անդամակցութիւնը վերականգնելու շուրջ
Արաբական Լիքայէն ներս:

Լիբանանաբնակ Քիւրտերը Կը Բողոքեն

Լիբանան կայք հաստատած Քիւրտերը երէկ հաւաքուեցան կեդրոնական
Պէյրութ, Նահատակաց հրապարակ բողոքելու համար թրքական յարձակումին դէմ, որ շղթայազերծած է մեծամասնութեամբ քիւրտերէ բնակուած
քիւրտերուն դէմ:
Այսօրուայ դրութեամբ աղբիւրներ կը նշեն, որ հիւսիսային սուրիոյ մէջ ուր
մարտերը ընթացք առին անցեալ Չորեքշաբթի, զոհուած են 74 Քիւրտ
զինեալներ, 49 թրքամէտ զինեալներ, եւ 30 քաղաքացիներ: Նաեւ սպաննուած են մեծ թիւով թուրք զինուորներ:
A war monitor hՄԱԿ իր կարգին յայտարարեց, որ աւելի քան 130000
բնակիչներ տեղահանուած են:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Անթիլիասի Մայրավանքի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի
Վերանորոգութեանց Աւարտին Տեղի Ունեցաւ
Օրհնութեան Յատուկ Կարգ

Անցնող երկու ամիսներու ընթացքին, Անթիլիասի Մայրավանքի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ տեղի ունեցան
վերանորոգման աշխատանքներ,
բարձր հովանաւորութեամբ Ս.
Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ ազնիւ
բարերարութեամբ Ամերիկայի հիւսիսային արեւմտեան հայոց թեմի
ազգայիններէն Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ
եւ Էլիզապէթ Պոյաճեան ամոլին։
Արդարեւ, վերանորոգման աշխատանքներու աւարտին, Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, միաբան հայրերէ կազմուած Հայրապետական
թափօրը, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետին, շարականներու
երգեցողութեամբ եւ սաղմոսներու ու աղօթքներու արտասանութեամբ
ուղղուեցաւ Մայր Տաճար, ուր տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ օրհնութեան յատուկ
կարգ։ Արարողութեան աւարտին, Նորին Սրբութիւնը «Լուսաւորեա Երուսաղէմ»
շարականի երգեցողութեամբ բարձրացաւ Ս. Խորան եւ վառեց Քրիստոսի լոյսը
խորհրդանշող աշտանակները։
Արարողութեան աւարտին, տեղի ունեցաւ Կիրակմուտքի ժամերգութիւնը։
Յայտնենք, որ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան շուրջ
25 տարիներու ընթացքին երրորդ անգամ ըլլալով Մայր Տաճարը կ՚ենթարկուի ամբողջական վերանորոգման՝ բնականաբար յաճախակի առիթներով
կատարուած բարեզարդման որոշ աշխատանքներու առընթեր։
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Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Ազդարար

1794 թուականի Հոկտեմբեր 14ի այս օրը, Հնդկաստանի Մատրաս
քաղաքին մէջ լոյս տեսաւ անդրանիկ համարը «Ազդարար» անունով
առաջին հայ տպագիր թերթին։
Յատկանշականօրէն եւ հայ ժողովուրդին ազգային-քաղաքական
ճակատագիրը խորհրդանշելով՝ հայկական առաջին տպագիր թերթը
լոյս չտեսաւ հայրենի հողի վրայ։ Հրատարակուեցաւ Հնդկաստանի
հարաւային Մատրաս քաղաքին մէջ, ուր հայ գաղութ գոյութիւն ունէր
եւ ուր Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեան անունով արժանաւոր հովիւ
մը լծուած էր ազգային-հասարակական աշխոյժ գործունէութեան։
Մատրասը վաճառականական եւ մշակութային կեդրոն, նաւահանգիստքաղաք էր՝ միջազգային կարեւորութեամբ։ Հայեր հոն հաստատուած
էին 16րդ դարէն սկսեալ։ 1547ին արդէն, Մատրասի մէջ հիմնուած էր
ու կը գործէր հայկական առաջին եկեղեցին։ Իսկ 1772ին հիմնուած Ս.
Աստուածածին Եկեղեցին կը գործէ մինչեւ մեր օրերը։
1770ականները ազգային-հասարակական ծաղկումի եւ հայ ազատագրական շարժման բուռն խմորումներու շրջան մը եղան Մատրասի
հայութեան կեանքին մէջ։ Հայաստանի անկախացման եւ հայոց
պետականութեան վերականգնման առաջին դրօշակիրներէն Յովսէփ
Էմինի քարոզչութիւնը հասած էր Հնդկաստան եւ վարակած էր Մատրասի
հայ երիտասարդութիւնը, որ այդ տարիներուն հիմնած էր գրականքաղաքական իր շարժումը եւ Եւրոպայի, յատկապէս Ռուսաստանի
օգնութեամբ Հայաստանի անկախութեան հասնելու նպատակը դրած
էր իր առջեւ։

02
Մատրասի հայութեան զարթօնքին մէջ մեծ ներդրում ունեցաւ յատկապէս
հայկական առաջին տպարանի հիմնադրութիւնը, 1772ին, Շահամիր
Շահամիրեանի կողմէ, որ ձեռնարկեց ինչպէս հայ մատենագիրներու,
նոյնպէս եւ ժամանակի հայ հեղինակներու գործերուն տպագրութեան։
Ահա այդ պայմաններուն մէջ Յարութիւն Աւագ Քահանայ Շմաւոնեան
ուղարկուեցաւ Մատրաս, 1785ին, իբրեւ ծխատէր քահանայ ծառայելու
համար հայ գաղութի հոգեւոր կարիքներուն։
Ան ծնած էր Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքին մէջ, 1750ին։
Ծննդավայրին դպրոցը աւարտելէ ետք, միացած էր Ս. Ամենափրկիչ
վանքի միաբանութեան եւ քահանայ ձեռնադրուած 1770ականներու
սկզբնաւորութեան։ Մինչեւ 1777 քահանայական ծառայութիւն կատարած էր Շիրազի մէջ, իսկ այնուհետեւ՝ մինչեւ 1784, մենակեացութեան
դիմած էր, իր ժամանակը ամբողջապէս նուիրելով ինքնազարգացման։
Սորված էր պարսկերէն եւ արաբերէն. հմտացած էր գրականութեան,
աստուածաբանութեան եւ փիլիսոփայութեան մէջ։ Նաեւ՝ արհեստներ
իւրացուցած էր։ Այդ բոլորով զինուած՝ Մատրաս ուղարկուելով իբրեւ
աւագ քահանայ, Տէր Յարութիւն Շմաւոնեան լծուեցաւ ե՛ւ հոգեւորական,
ե՛ւ ազգային-հասարակական, ե՛ւ մշակութային-գաղափարական եռուն
գործունէութեան։
Առաջին իսկ քայլերէն, բառին բուն իմաստով, տէր կանգնեցաւ իր
հօտի հաւաքական կեանքի բոլոր երեսներուն։ Զարկ տուաւ ոչ միայն
եկեղեցական կեանքին, այլեւ իր սորված արհեստները տարածեց իր
շրջապատին մէջ։ Բայց յատկապէս երիտասարդ սերունդին ազգայինազատագրական ապրումներուն եւ ոգեւորութեան թափ տուաւ։ 1789ին
իր հերթին հիմնեց տպարան, որպէսզի հայ հոգեմտաւոր հարստութիւնը
մատչելի դարձնէ թէ՛ Մատրասի հայութեան եւ թէ, հայ վաճառականներու
միջոցաւ, հայ ժողովուրդի ցիրուցան զաւակներուն։
Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանի անունը յաւերժացաւ հայ ժողովուրդի
բազմադարեան պատմութեան մայր տոմարին մէջ 1794ի Հոկտեմբեր
14ին, երբ լոյս ընծայեց հայկական առաջին տպագիր թերթը՝ «Ազդարար»ը, որ մինչեւ 1796ի Մարտը, ամսական պարբերականութեամբ,
հրատարակուեցաւ եւ վարակիչ օրինակ դարձաւ։
«Ազդարար»ի 18 համար լոյս տեսաւ։ Օրինակներ պահպանուած
են ինչպէս Հայաստանի, նոյնպէս եւ Սփիւռքի հայկական բոլոր մեծ
գրադարաններուն մէջ։ Իսկ 1979ին Կիւլպէնկեան Հաստատութիւնը,
յոբելինական երկու հատորներով, «Ազդարար»ի ամբողջական հաւաքածոն արժանացուց վերահրատարակութեան։
Հրապարակագրական եւ խմբագրական մօտեցման, ձեւաւորման ու
բաժիններու առումով՝ «Ազդարար» նախակարապետը եղաւ սփիւռքահայ մամուլի աւանդական պատկերացումին։ Ամսական պարբերականութեան հիման վրայ, «Ազդարար» ամփոփ լրատուութիւնը կատարեց
հնդկահայ եւ, մանաա՛նդ, Մատրասի հայ կեանքի իրադարձութիւններուն։
Կարեւոր բաժին մը տրամադրեց կրօնաբարոյական նիւթերու եւ
հարցերու։ Նաեւ գրական ու պատմական բաժին մը ունեցաւ՝ ինքնուրոյն
թէ թարգմանական նիւթերու հրատարակութեամբ։
«Ազդարար»ը կարեւոր ներդրում ունեցաւ հայ քաղաքական մտքի
զարգացման մէջ՝ հայոց ազգային-ազատագրական շարժման գաղափարական ենթահողը պատրաստելու, ինչպէս եւ այդ ուղղութեամբ
ռուսամէտ արեւելումը հունաւորելու եւ հիմնաւորելու առումներով։
Պարսկական եւ թրքական տիրապետութեան լուծը թօթափելու
գաղափարական դրօշը բարձրացուց՝ շեշտը դնելով քրիստոնեայ
Ռուսաստանի օգնութեան ապաւինելու ուղղութեան վրայ։ Իբրեւ
այդպիսին՝ «Ազդարար» հանդիսացաւ 19րդ դարասկիզբի հայ ազգային
զարթօնքի առաջին ծիծեռնակներէն մէկը։
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Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիները Նոր Ձեւաչափով Համագործակցութեան Մը
Կը Ձգտին Եւրոպայի Մէջ
Հայաստանեայց Առաքելական, Ասորի Ուղղափառ եւ Ղպտի եկեղեցիներու
առաջնորդներ վերջերս հանդիպում մը ունեցան Գերմանիոյ Վորպուրկ քաղաքի Ս. Յակոբ ասորի եկեղեցւոյ վանական համալիրէն ներս։ Ամենայն Հայոց
Հայրապետի, նաեւ Ասորի եւ Ղպտի եկեղեցիներու սրբազան պատրիարքներու օրհնութեամբ տեղի ունեցաւ այս հանդիպումը, որ կազմակերպուեցաւ
նախաձեռնութեամբ՝ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ
եւ Վատիկանի Ս. Աթոռի մօտ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Տ.
Խաժակ Արք. Պարսամեանի նախաձեռնութեամբ։ Այս վերջնոյն առընթեր
Հայ Եկեղեցւոյ անունով ներկայ էր գերմանահայոց Թեմակալ առաջնորդ
Տ. Սերովբէ Եպսկ. Իսախանեան։ Ղպտի եւ Ասորի եկեղեցիներէ ալ երկու

սրբազաններ մասնակցեցան այս հաւաքին։ Հանդիպման հիմնական
նպատակն էր՝ կազմակերպել Եւրոպայէ ներս ծառայող Արեւելեան ուղղափառ
եպիսկոպոսներու ժողով մը։ Կը նախատեսուի, որ այդ ձեւաչափով հաւաքը
տեղի ունենայ նախագահութեամբ յիշեալ եկեղեցիներու հայրապետներուն։
Այսպէսով կը ծրագրուի հաստատել Եւրոպայի Արեւելեան ուղղափառ
եկեղեցիներու եպիսկոպոսներու խորհուրդ մը՝ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու մէջ գործող համանման մարմնի նմանութեամբ։ Այս միացեալ
խորհուրդի նպատակը պիտի ըլլայ եկեղեցւոյ առաքելութեան ի նպաստ
գործակցութիւնը։
Շար. Էջ 03
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Էրտողան Եւ Թուրքիոյ Ներկայ Վիճակը
ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Թ

ուրքիոյ երազկոտ սուլթան Էրտողան տարիներէ ի վեր իր երկրի
քաղաքական դաշտին մէջ միակ հերոսն է. ան իր կուսակցական
ընկերները շուքի տակ առնելով՝ երկրին մենատէրը եւ բռնակալը
եղաւ, ինչպէս նախկին նախագահ Ապտուլլահ Կիւլ, արտաքին գործոց
նախարար ապա վարչապետ Ահմետ Տաւութօղլու, տնտեսութեան նախարար
Ալի Պապաճան եւ շատ մը ուրիշներ. իսկ ներկայիս իր ամենամեծ թշնամի
Ֆեթհուլլահ Կիւլենը, որուն հետ տարիներ համագործակցած է, զայն եւս
չէզոքացուց եւ իր հետեւորդներն ու համակիրները արմատախիլ ըրաւ
պետութեան հաստատութիւններէն ու մասնաւորապէս բանակէն: Ան երկրի
քիւրտ ղեկավարներն ալ ամբաստանեց քիւրտ ապստամբներու հետ կապ
ունենալով, ուստի անոնք բանտերու մէջ դատապարտութեան կը սպասեն:
Ան երկրի մտաւորականներէն եւ լրագրողներէն քանիներ բանտարկեց, իսկ
մամուլը սարսափի մէջ թողուց՝ շարք մը թերթեր արգիլելով կամ պետութեան
հսկողութեան տակ առնելով:
Էրտողան հասաւ իր քաղաքական կատարին եւ կրցաւ իր ընդդիմադիրները
մէկ բռունցքով վար առնել. ներկայիս, սակայն, անոր բռունցքը այդ նոյն ուժը
եւ ազդեցութիւնը չունի ալ. ի՛նքն է որ իր հակառակորդներէն բռունցքներ կը
ստանայ: Անոր դէմ ներքին ամենամեծ հարուածը Պոլսոյ ընտրութիւններն
էին, որուն ընթացքին Ժողովրդական Հանրապետական կուսակցութեան
թեկնածու Աքրամ Իմամօղլուն մեծ յաղթանակ արձանագրեց. պատահածը
Արդարութիւն եւ բարգաւաճ կուսակցութեան համար մեծ հարուած էր.
այդ կորուստը նաեւ մեծ հարուած էր Ալի Պապաճանի եւ իր ընկերներուն
հիմնած կուսակցութեան համար, եւ անոնք ներկայիս նոր կուսակցութիւն
մը հիմնելու կը պատրաստուին:
Էրտողան նոյնիսկ ՆԱԹՕի ամենամեծ եւ ամենահզօր երկրին՝ Միացեալ
Նահանգներուն, կասկածելի գործընկեր կը համարէ. ան կասկած ունի, թէ
Ամերիկա բաժին ունէր Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցած վերջին յեղաշրջումին
մէջ, եւ կը յիշուի, թէ Ռուսիայէն «S-400» հրթիռներու գնումի պատճառը
Էրտողանի վախն է ՆԱԹՕի զինակիցներէն եւ ի մասնաւորի Միացեալ
Նահանգներէն: Էրտողան վստահութիւն չունի ՆԱԹՕի երկիրներուն թէ
ՆԱԹՕի միջուկային հովանոցին հանդէպ, որ իր երկիրը պիտի պաշտպանեն
որեւէ պատերազմի մը ընթացքին. այդ իսկ պատճառով, առաջին անգամն
ըլլալով ան հրապարակաւ յայտնեց իր միջուկային զէնք ունենալու ըղձանքին
մասին:
Էրտողան չկրցաւ իր հովանիին տակ առնել նախկին սովետական ասիական հանրապետութիւնները, որոնք թուրքերուն նոյն ծագումը ունին եւ
մահմետական երկիրներ են: Անոնք չուզեցին ճերմակ արջը սեւ գայլով փոխել:
Արաբական երկիրներն ալ իր հովանիին տակ առնելու ջանքերը ի զուր
եղան: Թուրքերը մեծամասնութեամբ սիւննի իսլամ են, որոնց մօտաւորապէս
ութսուն տոկոսը «հանաֆի» դաւանանքին կը պատկանի, տասը տոկոս մըն
ալ «շաֆիի» դաւանանքին. կան նաեւ ալաուի իսլամներ, որոնք հիմնականին
մէջ քիւրտեր են կամ իսլամացուած հայեր. սակայն երկրին կրօնապետը
սիւննի է եւ պետութիւնը «Իսլամ եղբայրներ» կուսակցութեան ջատագով է,
անոր աջակիցն ու պաշտպանը. բան մը, որ հակառակ է Եգիպտոսի հակաիսլամեղբայրական վարչակարգին եւ Սէուտական Արաբիոյ ուահապի-իսլամ
թագաւորութեան, նմանապէս՝ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններուն:
Սէուտական թագաւորութիւնը Էրտողանի հետ մրցումի մէջ է… երկուքն
ալ կը ջանան ղեկավարել իսլամ աշխարհը, եւ այդ իսկ պատճառով իրարու
դէմ կանգնած են, իրարու հետ թշնամացած: Լիպիոյ պարագային, Թուրքիոյ
ոտքերը արդէն իսկ ցեխի մէջ են: Իրաքի մէջ Պարսկաստանն է որոշումներու
տէրը, այլ ոչ թէ Թուրքիան, իսկ Սուրիան Թուրքիոյ համար մեծ գլխացաւ
մըն է եւ վտանգ, թէեւ ան Սուրիոյ մեծ վնասներ հասցուցած է եւ տակաւին
կը հասցնէ իր որդեգրած ՏԱԷՇին միջոցաւ եւ նոյնիսկ իր օրինաւոր
զօրագունդերով, սակայն քրտական զինեալ խումբերը մղձաւանջ մըն են
իրեն համար: Մէկ խօսքով, Սուտանի յեղաշրջումէն ետք Էրտողանի միակ
բարեկամը Քաթարն է:
Ներկայիս, Թուրքիոյ արտաքին քաղաքականութեան ամենակարեւոր հարցը
Սուրիան է: Այնտեղ Թուրքիան ունի երկու ռազմավարական նպատակներ:
Առաջին՝ կանխել քրտական իշխանութիւն հաստատելու քայլերը Սուրիոյ
հիւսիսային մասերուն վրայ, երկրորդ՝ իր ազդեցութեան եւ ռազմական
հովանիին տակ պահել Սուրիոյ հիւսիսարեւմտեան շրջանը: Այս իղձերը
իրականացնելու համար, Թուրքիան Ամերիկայի եւ Ռուսիոյ օգնութեան
կարիքը ունի, սակայն ամերիկացիները քիւրտերուն հզօր կողմնակիցներն
են, իսկ Ռուսիան իր մեծ ազդեցութիւնը ունի թէ՛ սուրիոյ կառավարութեան
եւ թէ Սուրիոյ հիւսիսարեւմտեան շրջանին մէջ տեղի ունեցող ռազմական
զարգացումներուն վրայ: Ամերիկայի եւ Ռուսիոյ շահերը սակայն լիովին
համատեղելի չեն Սուրիոյ մէջ: Ռուսիան կ՛աշխատի Սուրիոյ հիւսիս
արեւմուտքին մէջ երկրի կառավարութեան վերահսկողութեան լիարժէք
վերականգնումին համար:
Էրտողան Ամերիկայի եւ եւրոպական երկիրներու կողմէ անպատիժ մնաց՝

Ռուսիոյ հետ ռազմական իր նորաստեղծ յարաբերութիւններուն համար,
իսկ Ռուսիա արդէն իսկ զոհ գացած իր զինուորական օդաչուին եւ Թուրքիոյ
մէջ իր սպաննուած դեսպանին վրէժը զէնքի վաճառումով անտեսեց:
Պատմութիւնը կը կրկնուի, բոլորն ալ Թուրքիոյ բարեկամութեան կը ձգտին, եւ
ինչպէս Քեմալ Աթաթիւրք ժամանակին առիթէն օգտուելով արդի Թուրքիան
հիմնեց, Էրտողան եւս, դասը լաւ սերտած ըլլալով՝ նոյնը կ՛ուզէ ընել եւ այլ
երկիրներու հետ մրցակցութեան լարերուն վրայ խաղալով հզօր Թուրքիա
մը կ՛ուզէ կառուցել:
Իսկ երկրին մէջ անգործութիւնն ու սղաճը վերելք կ՛արձանագրեն. այս
տարուան ընթացքին անոնք 15 տոկոսով բարձր եղած են: Արդէն իսկ երկրի
դրամանիշը՝ լերան, արժեզրկումի կ՛ենթարկուի, այնուամենայնիւ Էրտողան
յաջողած է իսլամական կրօնքի զարթօնք մը ստեղծել թուրքերուն մօտ, ի
մասնաւորի մեծ քաղաքներէն դուրս՝ գիւղական շրջաններու մէջ, եւ անոնք
են որ պէտք եղած քուէները կ՛ապահովեն Էրտողանին: Ան մեծ յաջողութեամբ
կրօնքը կ՛օգտագործէ իր քաղաքական շահերուն համար եւ երկրին ղեկը
կրցած է իր ձեռքը պահել տակաւին:
Այս բոլորով հանդերձ, ուշ թէ կանուխ, Էրտողան պիտի՛ տապալի. իր
կուսակցութեան մեծ պառակտումը, Հանրապետական կուսակցութեան
քաղաքական գետին հզօր վերադարձը, Քրտական Բանուորական կուսակցութեան մղած պայքարը, Ֆեթհուլլահ Կիւլենի ազատ մնացած հետեւորդները,
Եւրոպական միութեան հետ իր պաղ յարաբերութիւնները, Ամերիկայի հետ
անվստահութեան քաղաքականութիւնը, Ծոցի մէջ Թուրքիոյ կորսնցուցած
շուկաները, Լիպիոյ ներքին խռովութիւններու մասնակցութեան ծախսերը,
Սուրիոյ տագնապը ու վերջին իրադարձութիւնները եւ վերջապէս ամենամեծ
խնդիրը՝ երկրին տնտեսական վիճակը, Էրտողանը պիտի կործանէն: Երբ
ժողովուրդը սոված ըլլայ, ո՛չ Էրտողան պիտի ճանչնայ, ո՛չ ալ կրօնք, սակայն
կը թուի, թէ Էրտողան դեռ ժամանակ ունի:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիները Նոր
Ձեւաչափով Համագործակցութեան Մը
Կը Ձգտին Եւրոպայի Մէջ
Սկիզբը Էջ 02
Այս խորհուրդը նաեւ կարելիութիւն պիտի ունենայ հայրապետներու
օրհնութեամբ եւ համաձայնութեամբ, ընկերային եւ հովուական հարցերու
շուրջ երկխօսութիւն ստեղծել Եւրոպայի այլ եկեղեցիներուն հետ։
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ

«Թարգմանչաց Տօն»ի Նշում

Սուրբ Թարգմանչաց Տօնը, հայ
ժողովուրդի ազգային եկեղեցական
տօներէն է: Ան կը խորհրդանշէ հայոց
գիրերու գիւտը, Աստուածաշունչի
հայերէն թարգմանութիւնը, թարգմանչաց շարժումն ու հայ դպրութեան սկիզբը:

Թարգմանչաց շարժումը ընթացք
առաւ հայ գիրերու գիւտէն անմիջապէս յետոյ՝ 405 թուականին: Անոր
նպատակն էր հիմնել հայալեզու
դպրոց եւ գրականութիւն ՝ հայալեզու եկեղեցւոյ միջոցով նեցուկ
դառնալ հայոց պետականութեան ու
ժողովուրդի ինքնութեան պահպանման:
Հետեւաբար, Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019-ին, վարժարանիս Յակոբ
Պարսամեան սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ «Թարգմանչաց Տօն»ի

նշումը: Յայտագիրը սկսաւ Լիբանանի, Հայաստանի եւ վարժարանիս քայլերգներու յոտնկայս
ունկնդրութեամբ: Ապա Միջն. Գ.
դասարանէն՝ Գէորգ Գէորգ իր բացման խօսքին մէջ անդրադարձաւ,
թէ Ս. Մեսրոպ Մաշտոց, 405 թուականին ճակատագրական քայլ
առնելով, փառաւորեց մեր քաղցրիկ
ոսկեղնիկը, յունարէնէ եւ ասորերէնէ
թարգմանելով հրաշագործ մատեան՝
Աստուածաշունչը, զայն դարձնելով
Թագուհի Թարգմանութեանց, որուն
միջոցաւ երաշխաւորուեցաւ հայ
ժողովուրդի միասնականութիւնը,
զօրութիւնն ու գոյատեւումը: Ան իր
խօսքը շարունակեց ըսելով, թէ հայ
լեզուն օժտուած է Մեսրոպաշունչ
այբուբենով, որ մօր մը պէս մեզ
փրկած է ու կը փրկէ ձուլումէ եւ
օտարամոլութենէ: Վերջապէս ան իր
խօսքը եզրափակեց ըսելով, թէ մենք
նոր սերունդի զաւակներ, սիրով ու
գուրգուրանքով պիտի աշխատինք
առողջ ու մաքուր պահել մեր լեզուն,
որպէս սուրբ մասունք ու զայն պիտի
փոխանցենք յաջորդ սերունդներուն:
Նախ. Դ. դասարանէն խումբ մը
աշակերտներ ներկայացան «Այն
ազգը, որ գիր ունի մահ չունի»
թատերախաղով: Անոնց միացան
Նախ. Գ. դասարանէն աշակերտներ՝ ներկայացնելով Համբիկ
Մարտիրոսեանի «Հայոց Լեզուն»
բանաստեղծութիւնը, ապացուցելու համար, որ աշխարհի
տարածքին գտնուող հայ ազգը կը
գոյատեւէ, այնքան ատեն որ տէր

կը կանգնի իր ոսկեղնիկին: Ապա
ներկաները ըմբոշխնեցին Նախ. Դ.
դասարանի աշակերտներու կատարողութեամբ՝ Համօ Սահեանի
«Մեր Լեզուն» խմբերգը, որմէ
ետք Գէորգ Էմինի «Մեր Այբուբենը» խմբային արտասանութեամբ
ելոյթ ունեցան նախ, Ե. եւ Զ.
դասարանները, իսկ Խաչիկ Դաշտենցի «Մեսրոպ Մաշտոցին»
խմբերգով Նախ. Բ. դասարանի
աշակերտները առինքնեցին ներկաները իրենց քաղցրահնչիւն
երգեցողութեամբ: Տեղի ունեցաւ
նաեւ տեսերիզի ցուցադրութիւն:
Յայտագիրը իր աւարտին հասաւ
Միջն. Ա. եւ Բ. դասարաններու
կատարողութեամբ «Առածներ
լեզուի մասին» ընթերցուածներով:
Մեր աշակերտները իրենց հիանալի
կատարողութեամբ պանծացուցին
Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր աշակերտներուն յիշատակը:

Վարժարանիս հայ գրականութեան
եւ հայոց պատմութեան դասատու՝
Պրն. Աւետիս Տիպան ներկայացուց
օրուան բանախօս՝ Հոգեշնորհ Տէր
Վիգէն վարդապետ Տալգըլըճեանի
կենսագրականը, ապա զայն բեմահարթակ հրաւիրեց, որպէսզի
փոխանցէ օրուան պատգամը:
Բանախօսը իր խօսքին մէջ
անդրադարձաւ, թէ այս վարժարանին մէջ Վահան Թէքէեանի
ոգիով թրծուած՝ կը շարունակենք
մեր լեզուին պահպանութիւնը:
Աշակերտները ջինջ լեզուով, անմեղութեամբ եւ անարատութեամբ
գեղարուեստական յայտագրով
ներկայացուցին հայ լեզուի կարեւորութիւնը՝ փառաբանելով Թարգմանչաց վարդապետները: Հայր
Սուրբը Թարգմանչաց շարժման
մասին բովանդակալից անդրադարձ
մը կատարելէ ետք ըսաւ, թէ անգլիացի գրագէտ Լորտ Պայրըն ըսած է.«
Եթէ կ’ուզէք աղօթել՝ հայերէն լեզուով
աղօթեցէք, որովհետեւ հայերէնն է
աղօթելու լեզուն»: Հետեւաբար մեր
ազգը իւրայատուկ է իր լեզուով:
Եթէ լեզու չունենայինք հռոմէացիք
եւ պարսիկներ մեզ ձուլումի եւ
կորուստի պիտի մատնէին: Գիր
եւ գրականութիւն ստեղծելը
կարեւոր էր: Մեր լեզուին շնորհիւ
թագաւորութիւններ կազմեցինք

եւ անկախութիւն հռչակեցինք: Ան
իր խօսքը եզրափակեց ըսելով, թէ
հպարտութեամբ պէտք է խօսինք մեր
լեզուն եւ հայերէն լեզուի նկատմամբ
յատուկ նախանձախնդրութիւն
պէտք է ունենանք զգուշանալով

օտարամոլութենէն, այլապէս մեր
ապագան պիտի ըլլայ անէացման մէջ:
Վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկ.
Կալինա Նաճարեան բեմահարթակ
բարձրանալով նախ խորին շնորհակալութիւն յայտնեց օրուան
բանախօսին, ապա բեմ հրաւիրեց
վարժարանիս հոգաբարձութեան
փոխ ատենապետ՝ Տիար Պերճ Արապեանը յուշանուէրով մը պատուելու
յարգարժան հիւրը:
Դարեր շարունակ հայ ազգը
կանգնելով դժուարութիւններու,
պատերազմի ու ոչնչացման եզրին,
իր փրկութեան ճանապարհը գտաւ
բացի զէնքէն՝ հաւատքով, մտքով ու
գրիչով:
Պէյրութի Վահան
Թէքէեան Միջն. վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ
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Լիբանանահայ Կեանք

90-Ամեայ Դպրեվանքին Վերամուտի Բացման Հանդիսութիւնը Տեղի Ունեացաւ
Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց Ոգշնչող Ներկայութեամբ
Իւրաքանչիւր հայ դպրոցի վերամուտ արեւածագ մըն է հայ ազգին
համար, որովհետեւ հայ դպրոցը
աղբիւրն է հայաշունչ կրթութեան
եւ դաստիարակութեան։ Իսկ երբ
վերամուտը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքինն է,
ապա այդ կրկնապատիկ արեւագալ
է, որովհետեւ Դպրեվանք կոչուած
մարդակերտումի բովէն անցնողն
ու անոր տեսիլքէն կայծ մը առնողը տարբեր անձ կը դառնայ, իրաւացիօրէն կը վկայէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետը։
Ցեղասպանութենէն վերապրելէ ետք,
90-րդ տարին ըլլալով, Դպրեվանքը
կը սկսի իր կրթական-ուսումնական
տարեշրջանը Սրբոց Թարգմանչաց
տօնը իբրեւ մեկնակէտ ունենալով։
Արդարեւ, հանդիսապետութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին,
Կիրակի, 12 Հոկտեմբեր 2019ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
մէջ մատուցուեցաւ Ս. եւ Անմահ
Պատարագ՝ ձեռամբ Դպրեվանքի
տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ.
Թինքճեանի, իսկ Պատարագի
երգեցողութիւնը
կատարեց
Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի»
երգչախումբը։
Պատարագիչ Հայր սուրբը իր քարո-

զին մէջ հիմնականօրէն շեշտը
դրաւ Թարգմանչաց սերունդին
կենսական գործին վրայ եւ նշեց,
որ Թարգմանչաց Վարդապետաց
առաքելութիւնը կը շարունակուի
շնորհիւ հայաբոյր տաճարներուն՝
ըլլան անոնք մայր հողին վրայ թէ
անկէ դուրս։
Պատարագի աւարտին, Վեհարանի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ
Դպրեվանքի ուսումնական-կրթական 90-րդ տարեշրջանի բացման
հանդիսութիւնը՝ ներկայութեամբ
միաբան հայրերու, ուսուցիչներու,
Դպրեվանքի բարերարներու ու
բարեկամներու եւ Դպրեվանքի
առաքելութեան հաւատացող հայորդիներու:
Բացման հանդիսութիւնը ընթացք
առաւ Դպրեվանքի քայլերգով՝
կատարողութեամբ Դպրեվանքի
«Արմաշ» երգչախումբին։ Յայտագրին սկիզբը բացման խօսքով
հանդէս եկաւ Բարեշնորհ Ղազար
Սրկ. Քէօշկէրեան։ Ան ըսաւ, որ
կոտորածներէ ազատած եւ օտարութեան մէջ գտնուած հայ ժողովուրդը կարիքը ունէր դարբնոցի
մը, ուր ոչ միայն կրօնական դաստիարակութիւն պիտի ջամբուէր,
այլ նաեւ ազգայինը միատեղ՝ պատրաստելու համար (գլխագիր) Հայ

Մարդը։ Անցնող տարիներուն,
Դպրեվանքը իր առաքելութիւնը
ծաւալեց՝ ազգին ընծայաբերելով
հոգեմտաւոր արժէքներով լիցքաւորուած մարդուժի հսկայ հոսանք մը։
Ասոր յաջորդեց գեղարուեստական պատշաճ յայտագիր, ուր
ընթերցուեցան
Աւետարանէն
հատուածներ, ինչպէս նաեւ «Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ ներկաներուն հրամցուեցաւ փունջ մը
թարգմանչաց վարդապետներուն
նուիրուած երգեր։
Յաջորդիւ, Դպրեվանքի տեսուչ
հայր սուրբը արտասանեց տեսչութեան խօսքը։ Ան ըսաւ, որ
Դպրեվանքի նոր տարեշրջանի
սկիզբը նոր կեանքի մը սկիզբին
համազօր է, որովհետեւ ընտանեկան
մթնոլորտի մէջ դպրեվանեցիներ
կ՚անցընեն ամբողջ տարեշրջան
մը, հետեւաբար պարզ դպրոցի մը
բացումը չէ այս վերամուտը, այլ
տունի եւ հնոցի վերամուտ է։ Այս
առիթով, ան յայտնեց, որ 20192020 տարեշրջանին Դպրեվանքը
պիտի նշէ իր 90-ամեակը զանազան
ձեռնարկներու ընդմէջէն եւ իր խօսքը
եզրափակեց ոյժ եւ կորով մաղթելով
ուսուցչապետ Նորին Սրբութեան
եւ բարի ու յաջող աշխատանք՝

ուսուցչակազմին։
Հուսկ, Հայրապետը ներկաներուն
ուղղեց իր պատգամը։ Նորին
Սրբութիւնը անգամ մը եւս կարեւորութեամբ ընդգծեց, որ Դպրեվանքը ազգակերտ ու մարդակերտ
առաքելութեան լծուած եւ Աստուծոյ
օրհնութեամբ ու մեր պապերուն
շունչով ապրող ու գործող սրբավայր
մըն է։ Ան ըսաւ, որ աստուածային
գիտութեան լոյսով սնանող դպրեվանեցիներ կը պատրաստուին
որպէս հոգեւորականներ, ինչպէս
նաեւ իբրեւ ուսուցիչներ, տնօրէններ
ու մտաւորականներ՝ ծառայելու
մեր ժողովուրդի ծով կարիքներուն։
Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքը
եզրափակեց պարտք դնելով դպրեվանեցիներուն վրայ, որ իրենց
կենցաղով հաղորդիչը դառնան
այս առաքելութեան, եւ կոչումի
գիտակցութեամբ ու համոզումով
ստանձնեն իրենց վստահուած սուրբ
գործը։ Ան իր խօսքը աւարտեց
աղօթք բարձրանելով առ Աստուած,
որ Իր օրհնութիւնը անպակաս ընէ
Դպրեվանքին վրայէն։
Հանդիսութիւնը
վերջ
գտաւ
«Կիլիկիա» քայլերգով, որմէ ետք
ներկաները ստացան Հայրապետին
օրհնութիւնը։

«Եկեղեցին եւ Ընտանիքը 21-րդ Դարուն»

Աստուածապարգեւ Գաղափար

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ
կազմակերպուած «Եկեղեցին եւ
ընտանիքը 21-րդ դարուն. արժէքներ
եւ մարտահրաւէրներ» խորագրեալ
միջազգային համաժողովը հասաւ իր
աւարտին։ Ինչպէս ծանօթ է, Ամենայն
Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկո-

սին կողմէ ներկայ 2019 թուականը
հռչակուած է Ընտանիքի տարի
եւ այս ծիրէն ներս տեղի ունեցած
է վերջին օրերու համաժողովը։
Վեհափառ Հայրապետի բարձր
նախագահութեամբ, համաժողովի
աւարտին Սուրբ Գայիանէի վանքէն ներս կատարուեցաւ համատեղ աղօթքի արարողութիւն՝
ընտանիքներու զօրացման եւ
ընտանեկան սրբազան արժէքներու պահպանման համար։
Արարողութեան ներկայ գտնուեցան քոյր եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ, միջազգային համաժողովի մասնակիցները, Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածին ժամանած
բազմազաւակ ընտանիքներ եւ այլ

բարեպաշտ ուխտաւորներ։ Աղօթքի
աւարտին Նորին Սրբութիւնը
ներկաներուն փոխանցեց իր
հայրապետական պատգամն ու
օրհնութիւնը։ Այս առթիւ Վեհափառ Հայրապետը յիշեցուց, որ
եկեղեցւոյ առաքելութիւնն է քրիստոնէական ընտանիքի զօրացումն
ու ամրապնդումը։ Եկեղեցին է
այն գրաւականն ու հիմքը, որու
վրայ անխախտօրէն կը հիմնուի
քրիստոնէական
ընտանիքի
աստուածապարգեւ գաղափարը։
Նորին Սրբութիւնը ըսաւ.
«Քրիստոնէական ընտանիքը՝ իբրեւ
աստուածահաստատ իրողութիւն,
այսօր արդէն բոլոր քրիստոնեաները
միաւորող կարեւորագոյն հաս-

կացութիւնն է, խորհրդանշական
կերպով՝ Աստուծոյ՝ Երկնաւոր մեր
Հօր համամարդկային ընտանիքի
արտացոլումը մեր կեանքին վրայ
եւ մեր հասարակութեան մէջ։
Այս առումով ան նաեւ բոլորիս
պաշտպանութեան եւ խնամքի
կարիքն ունի՝ իբրեւ հոգեւոր
արժէքներու ու բարոյական սկզբունքներու կերտման դարբնոց, աւետարանական ճշմարտութիւնները կեանքի կոչելու
նուիրական ճանապարհ»։
Միւս կողմէ, Վեհափառ Հայրապետը վեհարանի մէջ հիւրընկալեց
այս միջազգային համաժողովի մասնակիցները։
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Յուշերու Շարքէն

Նոր Մարաշէն... Թալապիա
(Տեսարաններ)

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ

Մ

անկական տարիներուս մտքիս մէջ՝ խեղճուկ տուներու, խանութներու,
նեղ փողոցներու եւ կեդրոնը՝ Ս. Քառասուն Մանկանց տիրական
եկեղեցիով, հարազատ պատկեր եւ օճախ մնացած է Պուրճ Համուտի
Նոր Մարաշ թաղամասը, «Նոր»ը պահելով աւելի ածական քան թէ՝ երեւոյթ,
յետ-եղեռնեան խոնարհ պայմաններու պաճուճապատանքին մէջ:
Նոր Մարա՜շ...
Ինքնին քաղցրահունչ երկու սկզբնաբառերն էին ամէն մէկ կառոյցի,
այդ շրջանի սահմաններուն մէջ, եկեղեցի՛, դպրո՛ց, սրա՛հ, ակո՛ւմբ,
հայրենակցական միութիւն, բարեսիրական հաստատութիւն, դարմանատուն
կամ շուկայ: Փողոցներն անգամ անուն չունէին, այլ միայն՝ «Նոր Մարաշ»
եւ շէնքին թիւը, իբրեւ հասցէ: Տեղացին յատուկ պարծանք եւ ուրախութիւն
կը զգար այդ աղքատութեան մէջ, հայրենական Կիլիկիոյ փարթա՛մ ու
դիւցազնայի՜ն Մարաշի օդը շնչելու այս Նո՛ր Մարաշի ա՛լ ապահով երկնքին
տակ: Ընտանեկան մթնոլորտ մը կը տիրէր ամէնուրեք, եկեղեցիէն ու դպրոցէն
մինչեւ ակումբ, խանութներէն մինչեւ Մեծ ու Փոքր երկու Բաղնիքները,
«Արաքս» սինեմայէն մինչեւ «Գերմանիկ» սրահը, կօշկակարներու «թախթախ»էն մինչեւ թաղէ թաղ կառքի վրայ վաճառորդներու «պատտիխ
պէլէտի» (տեղական ընտիր ձմերուկ) մունետիկեան կանչը, մինչեւ՝ սառը
շատոնց հալած եւ աչքերը փոսացած «թազա սէմէք»ը (թարմ ձուկ), մինչեւ
տակաւին՝ Նահր գետին նեխած ջուրերուն ծննդաբերած խայտաբղէտ ու
խայտառակ մժեղները:
Բնակչութեան մէկ մասը «հին Մարաշցի» էր, շատեր՝ իրարու ազգական,
իսկ եթէ ոչ՝ անպայման ծանօթ կամ բարեկամ: Դուռ-դրացնութեան այժմու
ինքնամփոփ վերաբերումը չկար, այլ կային առանց ժամադրութեան սուրճի
եւ շաղակրատութեան փոխադարձ այցերը, պատուհաններէն ժայթքող
քահ-քահներով, իբրեւ առօրեայ կեանքի թթխմոր: Պատրաստուած ճաշեր
կամ տօնական օրերու ճիտապուր, անուշապուր, գաթայ, կարկանդակ,
ներկուած հաւկիթ, պնակ-պնակ, տունէ տուն, խոհանոցէ խոհանոց կը
փոխանակուէին, սիրայօժարօրէն, ե՛ւս սերտացնելով յարաբերութիւններու
բնականոն աստիճանը:
Պարզութեան մէկ ուրիշ երեսը պարագայականօրէն արմատացած թրքախօսութիւնն էր, հին սերունդին խօսակցական լեզուն, առանց սակայն
հայութիւն վիրաւորելու եւ Եղեռնի զոհերուն յիշատակը արատաւորելու
դիտաւորութեան: Թրքերէնով անէծք ու հայհոյանք անդադար կը տեղար
դարաւոր թշնամիին հասցէին, նոյն ատեն հաւատամքով ու գիտակցութեամբ
դաւանելով հայու ոգին մատղաշ սերունդի ներկայացուցիչներուն մօտ, մինչեւ
որ «թրքերէնով խօսողին հայերէն պատասխանէ» կարգախօսը եւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ու ազգային կազմակերպութիւններու
հաւաքական ջանքերը յաջողեցան վերջակէտ մը դնել անբաղձալի այդ
կացութեան:
***
Միջանկեալ, ասիկա այն թուրքն է, որ անտեսելո՛վ, արհամարհելո՛վ միջազգային ամէն օրէնք կամ իրաւունք, այս օրերուն, Կիպրոսի բարբարոսային իր
ներխուժումէն 45 տարի ետք, բռնագրաւուած յունական Ֆամակուստա
ծովեզերեայ գեղեցիկ, բայց ամայացած, որբացա՛ծ քաղաքը կ’ուզէ անկուշտօրէն իւրացնել, վերաբանալ, վերաբնակեցնել՝ այս անգամ թուրքերով եւ
վերակոչել... Մարա՜շ: Նո՜ր Մարաշ, քիչին գալով կարծես յափշտակած մեր
հի՜ն Մարաշը....
***
Նոր Մարաշի հարազատութիւնը բնորոշող երեւոյթ էր նաեւ յորջորջումներու
շարքը: Կիւքիւր, Սանճաքլը, Պոքսէր Արամ, Էմմը Օղլու, Պէրպէր Միսաք,
Սայաճի Աւետիս... ամէն մէկը՝ հին Մարաշի մէկ բեկորը, վերածնած
ընտանիքով նոր կեանք, նոր հայութիւն կերտելու ասպնջական երկրի մը
գիրկին մէջ:
Ապրիլ 24-ը, Վարդանանցը, Մայիս 28-ը կ’ոգեկոչէր նոյն շունչով, ուխտով
ու ապագայի յոյսերով, փակելով խանութ, գրասենեակ, գործ, գործարան,
դպրոց: Եկեղեցւոյ զանգը լսե՞ց, ամէն զբաղում կը սառէր պահիկ մը,
Աստուածահաճոյ իր խաչը հանելու համար: Հեռուէն քահանան տեսա՞ւ,
չէր անտեսեր, քայլերը չէր փոխեր, այլ կը մօտենար եւ երկիւղածութեամբ
ձեռքը կը պագնէր «Օրհնեցէ՛ք, Տէր Հայր»ով մը: Պարզամիտ մարդիկ,
հնամենի, թերեւս անուս, բայց շատ անգամ ուսեալէ մը աւելի քաղաքավար,
համեստ, խոհեմ, իմաստուն, սրամիտ, լեզուանի՛, ինչ փոյթ թէ բնազդաբար
ու նոպայական՝ հայհոյանքի քանի մը պատառ սպրդէր այդ լեզուէն, նարտի

սեղանին վրայ, չար բախտի մէկ պահուն: Նահապետականութիւն մը կար,
բարի սովորութիւններու անձնատուր: Հարուստը հարուստ էր, աղքատը՝
աղքատ, բայց վարի խաւը ցոյցի կամ բողոքի չէր դիմեր վերի խաւին դէմ,
դասակարգային այս տարբերութեան համար: Փառք կու տար Ամենակալին,
որ արեւը ըմպելու երջանկութիւնը կը վայելէր անիծեալ թուրքին եաթաղանէն
շատ հեռու, ինչ գոյն ալ ցոյց տային ընկերային կեանքի ոլորտները:
Առտու կանուխ, արեւը դեռ չծագած շարժումը ծայր կու տար փողոցներուն
մէջ: Փռապանը, կաթնավաճառը, նպարավաճառը, մսագործը աշխատանքի
կը լծուէին վերանորոգ աշխուժութեամբ առ ի պատրաստութիւն հետզհետէ ներխուժող յաճախորդներու բանակին, մինչ պաշտօնեաներու եւ
բանուորներու խումբը, կէսօրուան ուտելիքը ձեռքին կ’ուղղուէր դէպի
հանրակառքի կայան, ժամ առաջ հասնելու աշխատատեղի, հայու իր
քրտինքը զոհաբերելու ի խնդիր՝ աքսորական ճամբու ճիրաններէն ճողոպրած
ընտանիքի մը բազմապիսի կարիքներու գոհացման: Անձնական ինքնաշարժը
սովորական տեսարան մը չէր այդ նեղ ճամբաներու երկայնքին, եւ մարդկային
կեանքն ալ կ’եռար աւելի մայթերու վրայ քան թէ՝ ասֆալթին:
Մեծ հայրս, Գասպար աղան, անուն մըն ալ իրը՝ «Տաշճը Գասպօր», հակառակ
յառաջացած տարիքին, ոտքը ոտքին վրայ՝ նարկիլէով «վախըթ» (ժամանակ)
անցընողը եւ հանգիստ որոնողը չէր: Ապրուստի հոգով սնանող հայու
տարագիր մըն ալ ինք, միւսներէն առաջ կ’արթննար, կ’իջնէր մեր տան
գետնայարկ «փաչա»յի իր ճաշարանը, փոքր կաթսաներու մէջ մեծ մօրս
օգնութեամբ կը խաշէր միսը, կը համեմէր սխտորի, պղպեղի ու կիտրոնի հետ
եւ տաք պնակի գոլորշիէն տարածուող ախորժաբեր բուրումով սննդարար
այս ուտելիքը կը հրամցնէր անոր սիրահարներուն, ձմրան մանաւանդ, դուրսի
ցուրտին ու անձրեւին ա՛լ աւելի բազմապատկելով զայն դգալելու մարմաջը:
Եթէ երբեք մաղձաճարպի (քոլեսթերոլ) աստիճանն ալ վերելք արձանագրէր
երակներէն ներս, ի՜նչ փոյթ: Շատ առտուներ ինծի ալ կը կերցնէին այս
«ճարպապուր»ը, դպրոց ուղղուելէն առաջ, պնդելով, որ ոսկորներուն «իլիկ»ն
ալ (ծուծ) անպայման կլլեմ, որպէսզի «զօրանամ» դասերէն առաջ:
Առտու մը, պատահեցաւ որ 5 լիբ. ոսկի թղթադրամ մը գտնեմ գետինը,
սեղաններէն մէկուն տակ: Քիչ դրամ չէր այդ օրերուն: Ուրախութիւնս երկար
չտեւեց սակայն:
- «Պա՛խ օղլում, պու փարա սէնին օլամազ, օնուն սահիպի վար, պանա՛ վեր
պախալըմ, էֆֆէրիմ»:
- «Նայէ՛ տղաս, այս դրամը քուկդ չի կրնար ըլլալ, անոր տէրը կայ, ինծի տո՛ւր
նայիմ, ապրի՛ս»:
Ցնծութեանս վրայ քամուած այս քացախը սակայն բարոյական կարեւոր դաս
մը տուած եղաւ ինծի, կանուխ տարիքէն ծանօթանալու մարդկային խղճամիտ
եւ արդար վերաբերումին: Քանի մը օր ետք դրամին տէրը գտնուեցաւ եւ 50
ղրուշով վարձատրեց զիս: Մաքո՛ւր գործ:
Բարի եւ ուղղամիտ մարդ էր մեծ հայրս, հին սերունդի մարաշցիներէն,
պապենական իր տան երազով օրօրուն: Օրուան յոգնութիւնը կը փարատէր,
երբ զիս գտնէր իր գիրկին մէջ:
Չափազանց կը յուզուէր «Մարտիկի Երգ»ը՝ «Թռչէի մտքով տուն»էն, գաւաթ
մը երկու օղիի ազդեցութեան տակ: Ամէն անգամ իր խնդրանքին վրայ,
երբ երգը երգէի իր բոլոր տուներով, 25 ղրուշ մը կը սահեցնէր ափիս մէջ,
յորդառատ արցունքները աչքին: Քանի մը առիթներով չարաշահեցի իր այս
ազնուութիւնը, մանկական անկարգութեամբ եւ երգին առաջին տունին՝
քառորդ ոսկին գրպանելուս պէս կծիկը տուի, մնացեալ տուները թողելով
իր մխիթարական երեւակայութեան:
Նման չարաճճիութիւն մը հարկաւ անկարելի էր երեւակայել նախակրթարանիս՝ Նոր Մարաշի Ս. Քառասուն Մանկանց Վարժարանի կամարներուն
տակ, ուր տնօրէն Սեդրակ Զաւէնի գերմանական «տիսիբլին»ը, բուրվառի
պէս առջեւ ետեւ ճօճուող ձեռքի սրածայր գաւազանով, ազդանշան էր գլխու
գալիքին, դպրոցական ներքին կանոններու խախտումին դիմաց:
«Գողութիւն ըրէ՛ք, բայց մի՛ բռնուիք», կը յայտարարէր երբեմն, բարձրաձայն,
զբօսանքներէն ետք շարքի կեցած հարիւրաւոր աշակերտներուն, դասարան
ուղղուելէ առաջ: «Գողութիւն»ը, հոս, իրեն համար «անկարգութիւն»ն էր, որուն
սահմանումը լաւ կը հասկնար ու կը հասկցնէր դպրոցին կարգապահութիւնը
բարձր պահող հեղինակաւոր, խստապահանջ եւ շուքը ծանր մօտեցումով:
Երբեմն զբօսանքին վազե՛լն անգամ կը նկատուէր արգիլեալ գօտի, փոքրիկի
մը զարնուելու եւ անզգուշաբար զայն գետին տապալելու վտանգը կանխելու
նպատակով: Նեղ կու գար բակը բաղդատած՝ աշակերտութեան թիւին:
Հայերէն լեզուի մեր ուսուցիչն էր Պրն. Լեւոն Ագխաչերեանը, գրական
ծածկանունով՝ Զարեհ Զարգուն: Համակրելի եւ զուարթամիտ մարդ մըն
էր: Կը սիրէի զինք եւ իր դասաւանդած նիւթը: Դասը պահանջելու իր
սովորութիւնն էր պատ հանելու աշակերտը, դասագիրքով եւ կատարելու
սահուն ընթերցումի, բառագիտութեան եւ ուղղագրութեան քննութիւն:
Շար. Էջ 07
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Յուշերու Շարքէն

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Նոր Մարաշէն... Թալապիա
(Տեսարաններ)

Սկիզբը Էջ 06
Շատ կը նեղանար ուղղագրական արտառոց
սխալներէն եւ յաճախ պահի լրջութիւնը շաքարող
կատակով, սա սպառնալիքը կու տար դասարանին:
- Ձեր մէջէն կարծեմ մի քանի հոգի պիտի դնեմ
խոշոր պարկի մը մէջ, բերանը լաւ մը պիտի
կապեմ, ծանր քարով եւ պիտի նետեմ Նահր
գետին մէջ...
Առիթով մը պատին վրայ գրեց նմանաձայն երկու
բառեր, հաջող- յաջող եւ պատ ելած աշակերտին
դառնալով հարցուց:
- Հիմա մէկ մէկ ըսէ՛ նայիմ այս բառերուն իմաստը:
Դասընկերս քիչ մը վարանոտ, ուզեց վստահ
ըլլալ տալիք պատասխանին վրայ եւ յետոյ խիստ
գոհունակ՝
- Առաջի՛նը պարոն, շունը կը հաջէ՛, շունի ձայն...
- Լաւ, միւսը՞...
- Միւսն ալ... մա՛րդը կը «յաջէ», պարոն...
Ահագին խնդուք մը պայթեցաւ դասարանին մէջ,
Պրն. Զարգունն ալ միասին, իր մի քանի ոսկի
ակռաներուն ամբողջական ցուցադրութեամբ:
Վստահաբար բարեկամս «կը յաջողի» պիտի ըսէր,
բայց այդ վայրկեանին, բոլորին աչքին առջեւ լեզուն
դաւաճանած եղաւ իրեն, ինչ որ պատահական է
միշտ:
Իբրեւ աշակերտ պարտաւոր էինք եկեղեցի ներկայանալ ամէն Կիրակի, պատարագին, դպիր
ըլլայինք կամ ոչ: Դպրապետն ալ իր սաստերով ետ
չէր մնար Սեդրակ Զաւէնեանի խստութենէն, եթէ
երբեք համարձակէինք եկեղեցւոյ դասը, խորանին
առջեւ կողմնակի խօսիլ, գետինը նստած ոտնածալ,
մեզի համար երկարապատում եւ անհասկնալի
քարոզի մը պահուն:
Բայց առանց բացառութեան, «ստեպղինն ալ,
գաւազանին կողքին» իր համը կ’արտայայտէր
դրական գործունէութեան ի տես:
Ատենամարզանքներուն, որոնք տեղի կ’ունենային եկեղեցւոյ մէջ, գեղեցիկ արտասանութիւն
մը, մեներգ մը, օրինակելի արարք մը եւ կամ
առաջնակարգ արդիւնքներ դասերու մէջ անպայման կ’արժանանային գովեստի, բարենիշի,
ծափահարութեան: Իբրեւ դպիր, երբ հանգուցեալի
մը դագաղին առջեւէն մոմակալը բարձր բռնած
կը կտրէինք եկեղեցիէն մինչեւ Պուրճ Համուտի
գերեզմանատունը երկարող քանի մը քիլոմեթր
ճամբան, մէկ լիբանանեան ոսկի մըն ալ կը
մտնէր գրպան, բառերէն անդին գործնական
գնահատումով:
Կը պատահէր երբեմն, որ անսպասելի եւ անհաճոյ
զուգադիպութեամբ եկեղեցւոյ թաղը կը զգենուր
հակոտնեայ վիճակ: Խլացուցիչ ճչակներով
հարսանեկան ինքնաշարժներու ժամանումը
աւետող կարաւանը, սպիտակ ժապաւէններով
զարդարուն՝ կը հարկադրուէր կանգ առնել մայր
դարպասին չհասած, սպասելով, որ նոյն պահուն
սեւ ժապաւէններով ուսամբարձ դագաղ մը
տեղաւորուի մեռելակառքին մէջ, լաց ու կոծի
սեւազգեստ սգակիրներու խումբը ետեւէն: Դառն
իրականութի՞ւն, թէ՝ կեանքի անխուսափելի
երեւոյթ:
Եկեղեցիին կից հետաքրքրական կեդրոն մըն
էր Էմմը Օղլույին գրախանութը: Բերնէ բերան
թխմուած գիրքեր, տետրակներ, գրենական գոյքեր, դասագիրքեր, վէպեր, մինչեւ իսկ Շէյքսպիրի
«Օթէլլօ»ն կարելի էր գտնել հոն, այդ դէզերուն
մէջ: Լաւը այն էր, որ գործածուած դասագիրքեր
ետ կ’առնէր յարմար գինով եւ նորոգելէն ու վերա-

կազմելէն ետք, չնչին շահով մը դարձեալ կը
վաճառէր թաղի փոքրիկներուն, տասնամեակներ
առաջ իր նպաստը բերած ըլլալով այսօրուան
վերամշակման (recycling) համատարած ջանքերուն...: Միտքիս մէջէն ելքի վիզա չէ առած երբեք
Էմմը Օղլուին ֆիզիքականը, բարձր իր հասակով
եւ քիթին տակի քառակուսի պէխով, Սեդրակ
Զաւէնինին նման:
Տուները բաղնիք ունէին, սակայն տարբեր էր
Նոր Մարաշի երկու Մեծ ու Փոքր արեւելեան
Բաղնիքներու եզական հաճոյքը: Այրեր եւ կիներ օրուան տարբեր ժամերուն հոն կ’առնէին
իրենց լոգանքը, արբեցուցիչ այդ մթնոլորտին
մէջ, ու աւելի վերջը գորգապատ օթեակներու
բարձերուն վրայ կը ցամքեցնէին իրենց տաք
մարմինը պաս-պաղ «կազոզ» Ժալլուլի մը կլկլացող
պղպջակներուն հետ: Անմեղունակ ու անգիտակից՝ փոքր տարիքիս մօրս հետ կ’երթայի լոգանքի:
Շոգեպատ այդ սենեակներուն մէջ, ձիւնի պէս կը
մաքրուէր մարմինը, «քէսէ»ներու եւ շփոցներու
խարտոցումէն, հոգ չէ թէ քերթուէր ու ցաւէր
կարմրած մորթը: Չարաբաստիկ օր մը սակայն,
մանկական սրբութենէս քիչ մը շեղելով կը թուի
թէ պէտք եղածէն աւելի երկա՜ր ու բերանաբաց
դիտած ըլլամ, դիմացը, ոտքի վրայ գլուխէն վար
թասով ջուր թափող մօրէմերկ մանկամարդուհին:
- Նայէ՛, նայէ՛, նայէ՛, սըւոր նայէ՛, անամօթ, ա՛ռ
քեզի ...
Մօրս յանկարծական շառաչուն ապտակին հետ,
ոչ միայն բերանս գոցուեցաւ, այլեւ գլուխս ալ
ուժգնօրէն ոլորուեցաւ դէպի ուրիշ մերկութիւն՝
բաղնիքին պա՛տը, քիթս դպցնելու չափ, պատիժս
բազմապատկող որոտագոչ հրամանով մը, որուն
արձագանգը պատէ պատ պտոյտ կատարեց
լոգարանի տարածքին:
- Վաղուընէ սկսեալ այլեւս պապայի՛դ հետ կու
գաս... խա՛լաս (վերջացաւ)...
Տարիներ ետք, երբ զուարճանքով կը յիշէինք
այս դէպքը, մայրս հետեւեալ խոստովանութիւնը
կ’ընէր ինծի:
- Առաջին պատիժին ձայն չհանեցիր տղա՛ս, բայց
երկրորդին շատ լացիր... ինչո՞ւ...:
Մեր տան դիմացը կաթնավաճառ մը ունէինք՝
բարի մարդ մը, որ գործին բերումով ամէն առտու
կանուխ, երբ դեռ անոյշ քունի մէջ կ’ըլլային
թաղեցիները, խանութին մետաղեայ փեղկը
վեր կ’առնէր նեղացուցիչ ճռնչիւնով, որքան ալ
որ կը փորձէր զգոյշ ըլլալ: Յետոյ կաթի խոշոր
սաները, ոչ նուազ դղրդիւնով կը զետեղէր գերմանական բանակայինները յիշեցնող եռանիւ «մօթօրսիքլէթ»ին մէջ, փեղկը նորէն կը
թրթռացնէր, այս անգամ դէպի վար, խանութը
գոցելու համար, որմէ ետք կը սկսէր ընդհանուր
լռութիւնը ականահարող բո՛ւն արարողութեան...՝
«մօթօրսիքլէթ»ը աշխատցնելու: Այդ անշնորհք
մեքենան ալ շուտով աշխատէ՞ր գոնէ: Ութը տասը
փորձ կ’ըլլար ֆը՛ս, ֆը՜ս..., կը մարէր, նորէն
ֆը՜ս, ֆը՜ս, ֆը՜ս մինչեւ որ մէկէն ի մէկ բռնկէր ու
հնազանդէր տիրոջ յամառ ճիգերուն: Հոն ալ չէր
վերջանար գործողութիւնը, եւ որպէսզի չմարի,
մարդը այս անգամ եօթը-ութը ահեղ պրու՜մ,
պրու՜մ-ներով կը փորձէր տաքցնել մեքենան, բայց
նոյն ատեն շխրտացնելով դո՛ւռ, պատուհա՛ն,
փե՛ղկ, ինչ որ գտնուէր ձայնի ալիքներու գօտիին
մէջ:
Շար. յաջորդ թիւով

Իմ գիւղը
Իմ գիւղը միշտ իր լայն ու լոյս երկնքով,
Իր արտերի յունութիւնով հանդարտ,
Մանկութիւնով աղբիւրների իր թոթով
Եւ լեռների շրջութիւնով զուարթ,
Ուր որ երթամ՝ կը դառնայ շուրջը մտքիս,
Ծովահայեաց ճամփաների մէջ իրեն
Մերթ բռնում է յոգնած աչքերս ու հոգիս,
Մերթ փչո՜ւմ է երեսիս մի հով իր հովից...
Իր տղոցով գիւղս կաճեր ու կերգեր
Կսարսռա՜ր իր սերերով ծաղկաւէտ,
Կօրհնաձայներ իր ծերերի շուրթի հետ...
Իմ գիւղը, տէր, արդեօք, ինչ զով զեփիւռներ,
Հով արևներ, ծով ստուերներ կտեղայ
Այնտեղ թողած, այնտեղ թաղուա՜ծ սրտիս
վրայ։
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՊԱՊԱՅԵԱՆ – ՔԱՐՊՈՆԷԼ
(1877 – 1971)
«Օրիորդ Պապայեանի Դիմանկարը»
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Իրերայաջորդ սերունդներու հայեցի դաստիարակութիւն, բարոյական
արժէքներ եւ կրթութիւն ջամբելու ազգային վարժարաններու առաքելութեան եւ անփոխարինելի դերակատարութեան խորապէս գիտակից՝
հայ աշակերտին քայլերը ամրապնդելու նպատակով 2002-ին հիմնուած
«Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտը 2019-2020 կրթական
տարեշրջանին նաեւ պիտի շարունակէ իր գործունէութիւնը՝ կրթանպաստ
յատկացնելով ազգային նախակրթարան, միջնակարգ եւ երկրորդական
վարժարան յաճախող աշակերտներու:
Ուրախութեամբ կ’ուզենք յայտնել, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական
ֆոնտէն օգտուիլ փափաքող մեր ծնողներէն կը խնդրուի ներկայանալ
իրենց զաւակին յաճախած ազգային վարժարանի քարտուղարութեան,
երկուշաբթի, 21 հոկտեմբերէն երկուշաբթի, 4 նոյեմբեր 2019՝ ներկայացնելու անհրաժեշտ տուեալները եւ ամբողջացնելու դիմումնագրերը։
Վստահ ենք, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտի վերահաստատումը խորապէս պիտի գնահատուի ազգային վարժարաններու
ծնողներուն կողմէ:
«ՍԵՊՈՒՀ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

ԼԹ. (39րդ) հատորի

Շնորհանդէս
Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,
Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Շաբաթ 19 Հոկտեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ
Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ
Մասնակցութիւն՝ 20,000 լ.ո.

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
98ամեակ

82ամեակ

Լրատուութեան Գործընկեր
• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019
• Հրապարակային Հանդիսութիւն
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019
• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019
• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019
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