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Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութեան
Կուսակիցները Բողոքի Ցոյց Մը Կատարեցին

Վրաստանի Վարչապետը Հայաստան
Պիտի Այցելէ

Հարիւրաւոր բողոքարարներ Երկուշաբթի յետմիջօրէին Պէյրութի Քոլայի
կամուրջէն ընթացք առնելով ուղղուեցան դէպի Պէյրութի Կեդրոնական
շրջանի Նահատակաց Հրապարակ:
Ցուցարարները բողոքեցին երկրին տնտեսական կացութեան ինչպէս նաեւ
ազատութիւններու դէմ կիրարկուած միջոցներուն:
Ցոյցը կազմակերպած էր Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութեան
երիտասարդական թեւը: Շուտով ցոյցին միացան նախկին եւ ներկայ
երեսփոխաններ ինչպէս նաեւ Կրթութեան նախարար Աքրամ Շըհայյէպը եւ
Ճարտարարուեստի նախարար Ուաէլ Ապու Ֆաուրը, որ կրակոտ ճառ մը
արտասանեց սլաքները ուղղելով նախագահին ու անոր խումբին:
Կարգ մը երիտասարդներ Լիբանանեան դրօշով ծածկուած դագաղ մը
շալկած էին : Անոնք կոչ ուղղեցին քաղաքական գործիչներուն անմիջապէս
դուրս գալու իրենց պաշտօններէն:

Վրաստանի վարչապետ Կէորկի Կախարիան պաշտօնական այցով Հայաստան
պիտի այցելէ այսօր:
Կախարիան, որ իր վարչապետի պաշտօնը ստանցնած էր 8 սեպտեմբերին,
սկսած է իր տարածաշրջային այցերը Ազրպէյճանէն: Ան Երեւանէն ետք պիտի
երթայ Թուրքիա:
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Սուրիոյ Մէջ Թրքական Օդուժի
Հրթիռակոծումէն 3 Լրագրող Զոհուած է

Կիպրական Երկու Օդանաւեր Պիտի Օգնեն
Առաջքը Առնելու Շուֆի Հրդեհին

Կիպրոս Երկու հրշէջ օդանաւեր պիտի տրամադրէ Լիբանանեան կողմին
պայքարելու համար անտառային հրդեհներուն դէմ:
Աւելի քան 100 հրշէջներ եւ 20 քաղաքային պաշտպանութեան կեդրոններ
գործեցին պայքարելու Շուֆի մէջ ընթացք առած հրդեհին, որ աւերներ
գործեց կանաչ անտառները վերածելով մոխիրի:

Արտասահմանցի երեք լրագրողներ զոհուած են՝ սուրիական Ռաս ուլ Այն
քաղաքի մօտէն անցնող ինքնաշարժներու ուղղութեամբ թրքական ռազմական
օդանաւերու իրականացուցած յարձակման հետեւանքով: Այս մասին կը յայտնէ
ТАСС գործակալութիւնը` յղում ընելով Al Mayadeen հեռուստաալիքին:
Աղբիւրին տուեալներով` ընդհանուր առմամբ, թրքական օդուժի յարձակման
հետեւանքով աւելի քան 11 քաղաքացի զոհուած է: Բժիշկներու տուեալներով`
զոհերու թիւը կրնայ աճիլ, քանի որ ռմբակոծման ժամանակ շուրջ 100 մարդ
վիրաւորուած է:
Օդային հարուածներու թիրախ դարձած ինքնաշարժները Գամիշլիէն կ՛ուղէին
Ռաս ուլ Այն` լուսաբանելու ռազմական բախումներու վայրին մէջ տիրող
իրավիճակը: Ուղեւորներու շարքին էին արտասահմանեան լրատուամիջոցները
ներկայացնող լրագրողներ եւ տեղի լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներ:
Շրջանային Լուրերուն շար. Էջ 02
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Հայրապետական Սուրբ Պատարագ
Ժնեւի Սուրբ Յակոբ եկեղեցու 50-ամեակի առիթով

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Խոսէ Գառերա

Հոկտեմբերի 12-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը ժամանեց Ժնեւ:
Օդանաւակայանում Վեհափառ
Հայրապետին
դիմաւորեցին
Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ եւ
Վատիկանում Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ
Գերաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը, Զուիցերիոյ Համադաշնութիւնում
Հայաստանի Հանրապետութեան
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Անդրանիկ Յովհաննիսեանը,
Զուիցերիոյ Հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Հոգեշնորհ
Տ. Գուսան վարդապետ Ալճանեանը եւ Ժնեւի Սուրբ Յակոբ եկեղեցու վարչութեան ատենապետ
Վիգէն Վարձպետը:
Նոյն օրը Գարեգին Երկրորդ Հայրապետը պատուիրակութեան
ուղեկցութեամբ ներկայ գտնուեց
Կարմիր Խաչի եւ Ժնեւեան Կարմիր

Խաչի ջանքերով կազմակերպուած
Զուիցերիոյ Կարմիր Խաչի 2019
թ. բարեգործական հանդէսին: Այս
տարի «Պայծառացրէք մեր տարեցների կեանքը» նշանաբանի
ներքոյ անցկացուած հանդէսի
ընթացքում հաւաքագրուած միջոցները նպատակաուղղուելու են
նաեւ Հայաստանում կարիքաւոր
տարեցների եւ հաշմանդամութիւն
ունեցող անձանց խնամքին:

Հոկտեմբերի 13-ին Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսը
Սուրբ
Պատարագ մատուցեց Ժնեւի

Սուրբ Յակոբ հայկական եկեղեցում` ազդարարելով եկեղեցու կառուցման 50-ամեակին
նուիրուած միջոցառումների
մեկնարկը եւ իր բարձր ներկայութեամբ խանդավառութիւն
հաղորդելով հայ համայնքին: Այս
առիթով եկեղեցում էին հաւաքուել հայ համայնքի բազում ներկայացուցիչներ:
Շար. Էջ 07
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Խոսէ Միկել Գառերա (սպ.՝ José
Miguel Carrera, հոկտեմբերի 15,
1785, Սանտեակօ, Captaincy
General of Chile, Իսպանական
կայսրութիւն - սեպտեմբերի
4, 1821, Մենտոսա, United
Provinces of the Río de la Plata),
Չիլիի քաղաքական և ռազմական գործիչ։
1806էն ապրած է Սպանիոյ մէջ,
մասնակցած է ֆրանսական
գրաւման դէմի սպանացի ժողովուրդին պայքարին։ 1810ին,
Ամերիկայի մէջ սպանական
գաղութներու անկախութեան
համար մղուող պատերազմի
սկզբին, վերադարձած է
Չիլի։ 1811ին կատարած է
զինուորական յեղաշրջում,
արձակած է Գոնկրեսը, հաստատած է բռնատիրութիւն։
Իրականացուցած է հայրենասիրական ազատագրական
շարժումի դիրքեր ամրապնդող միջոցառումներ (1812ին
հաստատած
է
սահմանադրութիւն,
բացած
է
ազգային հիմնարկ, ազգային գրադարաններ, սկսած
է հրատարակել չիլիական
առաջին՝ «Aurora» թեր-թը)։
Ռանկակուայի մօտ ճակատամարտին (1814) հայրենասէրներու պարտութենէն ետք
Գառերան հեռացած է երկրէն։

Սուրիական Բանակը Վերահսկողութեան Տակ Կ՛առնէ Սուրիոյ Հիւսիսային
Քրտաբնակ Շրջանները
Պաշտօնական Դամասկոսի ու Սուրիոյ քրտական ինքնավարութեան ներկայացուցիչներու միջեւ կնքուած
համաձայնագիրի հիման վրայ՝
քրտաբնակ տարածքները կ՛անցնին
Սուրիոյ կառավարական բանակի
հսկողութեան տակ:
Սուրիական բանակը Մունպեճի մէջ

բարձրացուցած է սուրիական դրօշը։
Անոնք կը շարժին դէպի Րաքքա։
Սուրիական կառավարական ուժերը Գամիշլիի եւ Հասիչէի մէջ SDF-ի
(Սուրիոյ ժողովրդական ուժերը,
ուր կը գերակշռեն քիւրտերը)
բոլոր կեդրոնները առած են իրենց
հսկողութեան տակ՝ ողջ նահանգի

մէջ տարածուելու նպատակով։
Սուրիական բանակի տեղաշարժը
արդէն մեկնաբանած են Անգարայի
մէջ:
Էրտողանի խորհրդական Աքթայը
չէ բացառած, որ կրնան բախումներ
տեղի ունենալ սուրիական զօրամիաւորումներու հետ:
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Հայը Հայ Է Հայ Լեզուի Ճանաչողութեամբ Եւ
Հայեցի Դաստիարակութեամբ
Բժիշկ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Ա

զգի մը գոյութիւնը եւ ինքնութիւնը պայմանաւորուած է հողով,
հայրենիքով, պետականութեամբ եւ իր սեփական լեզուով ու մշակոյթով։ Ամէն ազգ իրաւունքը ունի իր իւրայատուկ ինքնութիւնը պահելու:
Իսկ այս իրաւունքը ունի իր փոխադարձ պարտաւորութիւնները։
Ազգի մը հիմքը լեզուն է: Անիկա միակ տարրն է, որ տարբերութիւն կը
դնէ ազգերու միջեւ։ Ամէն ազգ կենդանի է իր լեզուով: Լեզուն կը մաշի
եւ կը մահանայ երբ չգործածուի: Լեզուին մահը ազգին մահն է։ Շատ մը
ազգեր պատմութեան մէջ եկած ու գացած են, անոնք կորսնցուցած են
իրենց ինքնութիւնը եւ դադրած են ազգ ըլլալէ, պարզապէս իրենց լեզուն
չգործածելնուն պատճառաւ։ Մեր մեծ գրագէտներէն Յովհանննէս Թումանեան ըսած է.
«Լեզուն է ամէն մէկ ժողովուրդի ազգային գոյութեան ամենախոշոր փաստը,
ինքնուրոյնութեան ու հանճարի ամէնէն խոշոր դրոշմը, պատմութեան ու
հեռաւոր անցեալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողութիւններու
ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգեբանութիւնը»։
Ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ. կ՛ուզե՞նք հայ մնալ, կ՛ուզե՞նք ապրիլ իբրեւ հայ,
ի՞նչ տեսակ հայ պատրաստել եւ ի՞նչ միջոցներով։ Հարցադրումներ, որոնք
պէտք է լուսաբանուին:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ ապրիլ հայեցի դաստիարակութեամբ եւ խօսիլ հայ
լեզուն։ Հայ ըլլալը պէտք չէ բնորոշել ծիներով, այլ՝ հոգիով եւ միտքով։
«Ծագումով հայ» մտայնութիւնը ընդհանրացած է եւ շատ մը տեղեր կը
հիմնաւորուի: Հայրենասիրութիւնը եւ Հայաստան տրուած այցելութիւնները
առանձնաբար պէտք չէ շփոթել հայ ըլլալուն հետ։ Ասոնք հայ ըլլալու
նախադրեալներուն մաս կը կազմեն։
Հայ ըլլալը Հայաստանի մէջ բնական երեւոյթ է։ Հոն անհատը կը ծնի հայ
հողի վրայ, կը մեծնայ հայ միջավայրի մէջ, կ՛ապրի հայ վարժարանի մէջ,
կը գործէ հայ հաստատութեան մէջ: Հոն պետական լեզուն հայերէն է,
հանրապետութեան նախագահէն մինչեւ ամէնէն պարզ պաշտօնեան կը
խօսին հայերէն, ռատիոժամը եւ հեռատեսիլը հայերէն կը խօսին, ի վերջոյ
ամէն բան հայկականութիւն կը բուրէ, հակառակ որ շատ մը ժխտական
երեւոյթներ անպակաս են:
Նոյնը չէ վիճակը հայ Սփիւռքի մէջ։ Հայը կ՛ապրի հեռու հայրենիքէն, ցիր ու
ցան, տարբեր տարբեր երկիրներու մէջ, բազմացեղ, բազմալեզու, բազմակրօն
եւ բազմամշակութային միջավայրերու մէջ։ Սփիւռքի մէջ հայը ենթակայ
է հսկայական դժուարութիւններու եւ կաշկանդումներու։ Օտարացումի
ճամբան բաց է եւ հեշտ՝ յաճախելով օտար վարժարաններ, սորվելով օտար
լեզուներ, մոռնալով հայ լեզուն, իւրացնելով օտար բարքեր, սովորութիւններ,
կենցաղ, հիմնելով խառն ամուսնութիւններ եւ կազմելով ոչ-ամբողջական
հայ ընտանիքներ։
Հայը ընդհանրապէս կ՛ապրի հայութենէ հեռու, հայկական իրականութենէ
շատ հեռու:
Ուրեմն մտահոգուելո՞ւ ենք հայ Սփիւռքով. այո՛, մտահոգուելու ենք։ Սփիւռքը
առողջ կը մնայ եւ կը գոյատեւէ միայն ու միայն հայեցի դաստիարակութեամբ
եւ հայ լեզուի պահպանումով ու ճշգրիտ գործածութեամբ։
Բայց ի՞նչ է հայեցի դաստիարակութիւնը։
Հայեցի դաստիարակութիւնը հայ անհատին մէջ գիտակից, վաւերական
եւ ամբողջական հայը կազմաւորելու հոգեմտաւոր գործընթացն է: Անիկա
Սփիւռքի օտար եւ օտարացնող պայմաններուն մէջ հայը հայ պահելու եւ
հայ մարդը իրաւացի հայ դարձնելու ճիգերու ամբողջութիւնն է։
Հայեցի դաստիարակութիւնը պէտք է ուղղուի բոլոր հայ անհատներուն,
այսինքն՝ հայ ծնողքին, տարեցին, երիտասարդին, ի մասնաւորի՝ կազմաւորուող նոր սերունդին, ո՛ւր որ ալ գտնուին անոնք։
Անոր կռուանները պէտք է ըլլան հայ ընտանիքը, հայ դպրոցը, հայ եկեղեցին,
հայ կազմակերպութիւնները, միութիւնները եւ կեդրոնները, ինչպէս նաեւ
հայ մամուլը եւ լսատեսողական միջոցները։
Այս բոլորին միջոցով կազմաւորուող նոր սերունդին կ՛ապահովուի հայեցի
մթնոլորտ եւ հայաշունչ դաստիարակութիւն, այսինքն ան կը սորվի հայ
լեզուն եւ կը վարժուի գործածել զայն մաքուր եւ ճշգրիտ:
Ան կը սորվի հայոց պատմութիւնը եւ իրազեկ կը դառնայ հայ ժողովուրդի
սխրագործութիւններուն, յաղթանակներուն եւ պարտութիւններուն:
Ան կը ծանօթանայ մեր մշակութային եւ հոգեմտաւոր հարստութիւններուն:
Ան կը հրահրուի ազգային պատկանելիութեան խոր գիտակցութեամբ եւ
ազգային իրաւունքներու հիմնաւորուած պահանջատիրութեամբ։
Ըսինք՝ պէտք է մտահոգուիլ Հայ Սփիւռքով սակայն տեղին է ըսել, որ
Հայ Սփիւռքը որոշ չափով կազմակերպուած է։ Ամէն գաղութ ունի
իր հոգեմտաւոր կառոյցները՝ դպրոցներ, եկեղեցիներ, քաղաքական,
մշակութային, ընկերային, մարզական կազմակերպութիւններ, միութիւններ

ու հիմնարկներ։ Այս կառոյցները իրենց կարելին ու անկարելին կ՛ընեն
անսահման զոհողութիւններով ու ճիգերով, որպէսզի փոխանցուի հայեցի
դաստիարակութիւնը եւ կատարուի հայ լեզուի ուսուցումը, տարածումը եւ
պահպանումը։
Սփիւռքը ունի որոշ քաղաքական հասունութիւն: Հոն կը գործեն շատ մը
հայկական քաղաքական եւ ակադեմական կազմակերպութիւններ, որոնք
կը հետապնդեն Հայ Դատը եւ հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներն ու
պահանջատիրութիւնը միջազգային բեմերու վրայ։
Սփիւռքի հայութիւնը ընդհանրապէս կ՛ապրի բարօր կեանք մը եւ շատ մը
հայեր հասած են նիւթապէս նախանձելի իրավիճակի։
Այս բոլորին հետ մէկտեղ, հայ լեզուին հանդէպ անտարբերութիւնը օրէ-օր
աւելի զգալի կ՛ըլլայ եւ կը դառնայ հիմնական ու համայնական մտահոգութիւն,
ինչպէս կը մատնանշէ Արամ Ա. կաթողիկոս. «Այո՛, հայ լեզուն կը նահանջէ
ամէն տեղ, տարբեր կերպերով ու ամէն իմաստով։ Կը նահանջէ հայ լեզուն՝
երբ հայ ընտանիքներէն կը հեռանայ Մաշտոցի մեծասքանչը, երբ հայ
դպրոցներու մէջ աշակերտներ օտար լեզու կը խօսին, երբ հայ մամուլի
էջերուն վրայ կ՛աղաւաղուի հայ լեզուն, երբ մեր գմբէթներուն տակ մեր
հայրերուն աղօթքները օտար լեզուով կը հնչեն: Հայ լեզուէն հեռացում կը
նշանակէ հայութենէ հեռացում»։
Թող վեհափառ հայրապետին մտահոգութիւնը դառնայ իւրաքանչիւր հայու
մտահոգութիւնը, որովհետեւ ինչպէս կ՛ըսէ ան. «Հայ լեզուն հայ ինքնութեան
աղբիւրն է, հայ մշակոյթի առանցքը, հայ հաւատքին պահապանը եւ հայ
ազգի գոյութեան երաշխիքը. որպէսզի չնահանջէ հայ լեզուն՝ անիկա միշտ
պէտք է գործածուի, սակայն ճշգրտօրէն առանց աղաւաղումներու, առանց
օտար բառամթերքի եւ լեզուական ոճի»։ Վեհափառը շարունակելով՝ կ՛ըսէ.
«Հայ լեզուն կենդանի կը մնայ միայն ու միայն երբ ամէն օր կը գործածենք
զայն՝ խօսելով, կարդալով, գրելով եւ մտիկ ընելով»։
Հայոց պատմութեան մէջ առաջին եզակի իրադարձութիւնը պատահեցաւ
301ին, երբ Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը հռչակուեցաւ պետական
կրօնք: Հայ ժողովուրդը իւրացուց քրիստոնէութիւնը եւ ապրեցաւ այս
նոր վարդապետութեան հաւատքով ու ըմբռնումներով։ Քրիստոնէութիւնը
շուտով տարածուեցաւ Հայաստանի բոլոր շրջաններուն մէջ՝ շնորհիւ մեծ
թիւով քարոզիչ հաւատացեալներու: Այս մէկը կատարուեցաւ հսկայական
դժուարութիւններով, որովհետեւ հայը չունէր իր ինքնուրոյն գրաւոր լեզուն,
այլ կը գործածէր իր դրացի երկիրներու գրաւոր լեզուները։ Հայը ունէր միայն
բանաւոր լեզու։ Հայ ժողովուրդի բանիմաստ, հեռատես եւ անմահանուն
կրօնական ու աշխարհական անձնաւորութիւնները՝ Մեսրոպ Մաշտոց,
Սահակ Պարթեւ կաթողիկոս եւ Վռամշապուհ թագաւոր գիտցան, որ հայ ազգի
ինքնութեան եւ գոյատեւման հիմնական կռուանը իր սեփական եւ իւրայատուկ լեզուն ունենալն էր։ Երկարատեւ եւ տքնաջան աշխատանքէ ետք, 404ին,
իրականացաւ հայոց պատմութեան մէջ երկրորդ եզակի իրադարձութիւնը՝
հայ գիրերու ստեղծումը։ Մեսրոպ Մաշտոցի գիւտարարութեամբ, հայ ժողովուրդը ժառանգեց հրաշագործ եւ սրբատառ հայ այբուբենը: Հայը սկսաւ
խօսելու Աստուծոյ հետ եւ հասկցաւ քրիստոնէութիւնը իր սեփական գիրերու
լեզուով։ Մեսրոպ Մաշտոցի գիրերով հայ ժողովուրդի խօսակցական լեզուն
դարձաւ գրաւոր լեզու, որ իր պատկառելի տեղը ունեցաւ համայն աշխարհի
լեզուներու կողքին։
Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ենթարկուեցաւ ամէն տեսակի վայրագութիւններու, որոնք գործադրուեցան Հայաստանի դրացի հսկաներուն
կողմէ. կորսնցուցինք հող, պետականութիւն, անկախութիւն եւ մշակութային
ու նիւթական հսկայ հարստութիւն: Մեր թշնամիները փորձեցին խլել նաեւ
մեր լեզուն, սակայն անոնք ձախողեցան եւ հայ լեզուն մնաց հաստատուն,
ինչպէս կ՛ըսէ Պարոյր Սեւակ իր «Մայրենի Լեզու» բանաստեղծութեան մէջ.
«Դաժան դարերի ամէ՛ն մի ժամին
Շատ բան է խլել մեզնից թշնամին։
Շատ բանից է մեզ զրկել թշնամին։
Իր ձեռքով նա մեր ձեռքերն է հատել,
Հատել է ականջ ու ոտնաթաթեր,
Աչքեր է հանել դաշոյնով իր սուր,
Կտրել է նաեւ արմատից լեզուն,
Եւ սակայն… ի զո՛ւր,
Չի՛ հատուել լեզուն»։
Հայ լեզուն դարեր շարունակ գոյատեւեց եւ բնաւ չխաւարեցաւ, այլ եղաւ
լուսեղէն անմար կրակ, շնորհիւ հայ ժողովուրդի խոր գիտակցութեան եւ
համոզումին, որ իր սեփական լեզուին գործածութիւնը եւ պահպանումը իր
ինքնութեան եւ գոյութեան միակ լաստն էր։
Մենք, հայ լեզուով հպարտանալու շատ պատճառներ ունինք: Հայ լեզուն մեր
սեփական լեզուն է: Միայն մենք կը գործածենք զայն: Անիկա համայնական
լեզու մը չէ այլ լեզուներու նման։
Շար. Էջ 07
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Լիբանանահայ Կեանք

Լիբանանի Թեմի Կիրակնօրեայ Դպրոցներու Վերամուտի
Սուրբ Պատարագ Եւ Հոգեհանգիստ

Օրհնութեամբ Լիբանանի հայոց
առաջնորդ գերշ. Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսին, կիրակնօրեայ
դպրոցներու վերամուտին առիթով,
կիրակի, 13 հոկտեմբեր 2019-ին,
Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ
մատուցուեցաւ սուրբ պատարագ, որ
մատուցեց կիրակնօրեայ դպրոցներու վարիչ պատասխանատու արժ.
Տ. Սարգիս աւ. քհն. Սարգիսեան։

Սուրբ պատարագին ներկայ էին
Լիբանանի թեմի կիրակնօրեայ
դպրոցներու վարիչ մարմնի անդամները, տեսչական եւ ուսուցչական
կազմերը, ինչպէս նաեւ տիկնանց
յանձնախումբի անդամները։
Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ
արքեպիսկոպոս փոխանցեց իր հայրական պատգամը՝ «Հո՛ն, ուր երկու
կամ երեք հոգի կը հաւաքուին իմ
անունովս, ես հոն անոնց միջեւ եմ»
բնաբանով։ Սրբազան հայրը փառք

տուաւ Աստուծոյ այս օրուան համար,
եւ ապա գնահատեց կիրակնօրեայ
դպրոցներու օրհնեալ աշխատանքը,
անդրադառնալով երեք կէտերու.
ա.- Քրիստոս մեզի կը յիշեցնէ, թէ
քանի մը անձեր քով-քովի գալով կը
բազմանան որակով եւ ո՛չ թէ թիւով։
բ.- Քրիստոս յստակ կ’ընդգծէ, թէ
քանի մը հոգիներու հաւաքը սովորական հաւաք չէ։ Երբ մենք կը
հաւաքուինք նոյնինքն Քրիստոսի
անունով, Քրիստոս մեզի իրեն կը
բերէ, կը հաւաքէ եւ կը համախմբէ։
Երբ կը հաւաքուինք Քրիստոսի
անունով, Քրիստոս կը զօրացնէ
մեզ եւ Քրիստոսով զօրանալով մենք
հաղորդակցութեան մէջ կը մտնենք
մեր սուրբերուն, նահատակներուն
եւ հերոսներուն հետ։
Գ. Քրիստոս մեզ կ’առաջնորդէ իր
ներկայութեամբ, երբ կ’ըսէ.- «Ես ձեր
միջեւ եմ»։ Քրիստոսի ներկայութիւնը
մեր մէջ մանաւանդ եւ մեր նոր

սերունդի զաւակներուն մէջ, որոնք
կիրակնօրեայ դպրոցներու մէջ կը
ստանան ազգային, հոգեւոր եւ
բարոյական ամբողջական դաստիարակութիւն, կը վստահեցնեն մեզ
որպէս ֆիզիքական եւ հոգեւոր ծնողք,
թէ կիրակնօրեայ դպրոցէն անցնող
հայորդին, որպէս ամբողջական հայ
քրիստոնեայ պիտի ապրի կեանքը եւ
պիտի ստանձնէ իրմէ ակնկալուած
բոլոր պատասխանատուութիւնները`
մեր հաւաքական կեանքին մէջ։
Ապա առաջնորդ սրբազանը շեշտեց, որ եկեղեցւոյ մէջ ծառայող
աշխարհական թէ հոգեւորական
պատասխանատուներու մեծամասնութիւնը կիրակնօրեայ դպրոցին
մաս կազմած է, որ անհատներու
նկարագրին մէջ անջնջելի եւ դրական յատկանիշներ ամրապնդած է։
Եզրակացնելով իր խօսքը Նարեկ
արքեպիսկոպոս ըսաւ.- «Եկեղեցին
Աստուծոյ եւ ազգին տունն է, եւ մեր

տան մէջ գտնուիլը բնական երեւոյթ
մըն է, եւ այդ երեւոյթը կեանքի պէտք
է վերածենք, որպէսզի Քրիստոս
ժողովորդին ամբողջոթիւնը տեսնէ`
որպէս մէկ հայ քրիստոնէական
մարմին եւ մեզի ըսէ.- «Երանի այն
ժողովորդին, որ իբրեւ մէկ ընտանիք
իմ անունովս կը հաւաքուի. ես ձեզի
հետ եմ եւ պիտի առաջնորդեմ երկրաւոր կեանքէն եկնաւոր կեանք`
այսօր, միշտ եւ յաւիտեան»։
Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ հոգեհանգիստ կիրակնօրեայ դպրոցներու մէջ ծառայած եւ

ի Տէր հանգչած բոլոր ննջեցեալներու
հոգիներուն համար։
Ապա եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ
տեղի ունեցաւ աջահամբոյր եւ

«Կարօ Գոնեալեան» սրահին մէջ՝
սիրոյ սեղան, որուն ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր։
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Մշակութային Արձագանգ

Արցախի Մէջ Մեծ Շուքով Նշուեցաւ Բերքի Տօնը
Արցախի գիւղատնտեսութեան
նախարարութեան
նախաձեռնութեամբ` Հոկտեմբեր 13-ին,
Ստեփանակերտի մէջ կազմակերպուած էր բերքի տօն՝ գիւղատնտեսութեան աշխատողի օրուան
նուիրուած:

Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակին վրայ տեղի ունեցած
ցուցահանդէս
տօնավաճառին
մասնակցեցան անհատ գիւղատնտեսներ ու Արցախի ու Հայաստան մէջ գործող կարգ մը արտադրող ընկերութիւններ:
Ցուցահանդէսին օրհնութեան խօսք
ուղղեց հայ առաքելական եկեղեցւոյ
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ
արք. Մարտիրոսեան:
Արցախի նախագահ Բակօ Սահա-

կեան, ազգային ժողովի նախագահ
Աշոտ Ղուլեան,պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան,
պետական այլ այրեր, «Համագործակցութիւն յանուն արդարութեան
եւ խաղաղութեան» խորագիրով
Արցախի բարեկամներու համաժողովի ծիրին մէջ Արցախ այցելող
տարբեր երկիրներու պատուիրակութիւններու ներկայացուցիչներ
շրջեցան տաղաւարներով, ծանօթացան շրջաններու եւ անհատ
ձեռներէցներու կողմէ ներկայացուած
ապրանքներուն, տօնավաճառի
մասնակիցներուն հետ զրուցեցին
անոնց աշխատանքին մէջ ունեցած
խնդիրներուն մասին:
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի
ղեկավար Ստեփան Սարգսեան ըսած
է, որ իրենց շրջանը կը մասնակցի 24
տաղաւարով:
Խօսելով գիւղատնտեսութեան
մասին` Սարգսեան նշած է. «Դաշտավարութեան համար տարին
այնքան ալ բարենպաստ չէր, իսկ
այգեգործութեան, բանջարեղէնի
մշակութեան համար` լաւ: Քաշաթաղի
շրջանին մէջ սկսած են ուշադրութիւն դարձնել մերձարեւադարձային մրգատու այգիներու մշակումին:

Շրջանին մէջ կ՛աճեցնենք պանան,
զէյթուն, կիուի, որոնք փորձանական
փուլի մէջ են»:
Ասկերանի շրջանի վարչակազմի
գիւղբաժնի վարիչ Արւիտ Ղուլեանի խօսքով` իրենց շրջանէն
բերքի տօնին ներկայացած է 36
համայնք. Մասնակիցները նախորդ
տարուան համեմատ աւելի են: «Կը
ներկայացնենք տարբեր ապրանքներ: Թէեւ գիւղատնտեսական տարին
այնքան ալ բարենպաստ չէր շրջանին մէջ, բայց կրցանք ստանալ բաւարար բերք: Նկատելի է, որ այստեղ
մեծ պահանջարկ կայ նուռի, գինիի,
օղիի: Այս տարի մենք փորձած ենք
աւելի շատ ուշադրութիւն դարձնել
մթերքներու որակին: Գիները մատչելի են սպառողներու համար»,աւելցուցած է ան:
Բերքի տօնին ներկայ Ֆրանսայի
Առնուվիլ քաղաքի քաղաքապետ
Փասքալ Տոլի խօսքով` ինք հիացած
է նման նախաձեռնութեան կազմկերպմամբ:
«Վերջերս մենք Մարտունիի Շեխեր
գիւղին հետ համագործակցութեան հռչակագիր ստորագրեցինք:
Ունինք լաւ յարաբերութիւններ եւ
պարբերաբար այցելելով Արցախ
կրնանք օգտուիլ արցախեան բերք ու

բարիքէն: Մեզի համար իւրայատուկ
պահ է բերքի տօնին մասնակցիլը:
Արցախի մէջ ամէն ինչ իւրայատուկ
համ ու հոտ ունի, իսկ Շախերի գինին
պարզապէս անմահական է»,- ըսած
է Տոլ:
Քուեպեքի ազգային ժողովի անդամ
Կի Ուելեթ նշած է, որ իրեն համար
շատ հաճելի է, որ Արցախի մէջ կը
կազմակերպուին նման տօներ,
որուն կրնան մասնակցիլ բոլոր
անոնք, որոնք արտադրանք ունին
ներկայացնելու եւ վաճառելու:

«Այստեղ բոլորը ուրախ են ու
ժպտերես: Արցախի այսօրուան
շուկան շատ աւելի մեծ է, քան այլ
երկիներունը: Ես համտեսած եմ նուռ,
թոնիրի հաց, գինի եւ օղի: Ամէն ինչ
հիանալի է», աւելցուցած է Կի Ուելեթ:
Բերքի տօնը կ՛ուղեկցուէր Արցախի
երգ ուպարի կատարումներով։

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Հայաստանի Խորհրդարանը Independent-ի Ամենագեղեցիկ Շէնքերու
Տասնեակին Մէջ Չորրորդն է
Բրիտանական յայտնի «Independent»-ը թերթը Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
շէնքը ներառած է ամենագեղեցիկ
խորհրդարաններու տասնեակին մէջ:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` տասնեակը առաջին տեղը կը գրաւէ Հունգարիոյ խորհրդարանը, երկրորդ
տեղի վրայ Ռումանիոյ խորհրդարանն է, երրորդը՝ Թրինիտատ եւ
Թոպագոյինի, չորրորդը՝ Հայաստանի

Հանրապետութեան, հինգերորդը`
Անգոլայինը:
Ամենագեղեցիկ խորհրդարաններու վեցերորդը ԱՄՆ Ծերակոյտի
շէնքը, եօթերորդը` Հնդկաստանի
խորհրդարանը, ութերորդը` Գանատայինը, իններորդը` Սէյշելեան
կղզիներինը: Իսկ լաւագոյն տասնեակը կ՛եզրափակէ Պութանի
Թագաւորութեան խորհրդարանը:
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Յուշերու Շարքէն

Նոր Մարաշէն... Թալապիա
(Տեսարաններ)

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
Շար. նախորդ թիւէն
Բնականաբար, մարդոց համբերութիւնը տեղի տուաւ լուրջ դժգոհութեան
ու բողոքի, որուն վրայ կաթնավաճառը հասկացողական եւ մեղանչողական
հարկադրուեցաւ բեռցուած «մօթօրսիքլէթ»ը լռելեայն հրել մինչեւ Սին էլ
Ֆիլի մայր ճամբան եւ հո՛ն, թաղին անկի՛ւնը ռմբակոծել խաղաղութիւնը,
ճի՛շդ մեր դրացիներէն հանդարտաբարոյ Սարգիս աղային ննջարանի
պատուհանին առջեւ: Մէկ-երկու, մէկ-երկու, օր մըն ալ Սարգիս աղան՝ ա՛լ
ճարահատ, իր զայրոյթը ցմրուր պարպեց տան տանիքէն շպրտուած դոյլ մը
լեցուն ջուրին հետ, ֆըս-ֆըսը սկսած չսկսած... «Էօյլէ օլմազ, պէօյլէ օլո՛ւր»,
«այդպէս չըլլար, այսպէ՛ս կ’ըլլայ»ի օրէնքը առնելով իր ձեռքերուն մէջ, իբրեւ
արմատական լուծում տիրող անհամութեան: Ճիշդ չէր եղածը, բայց անկէ
ետք ա՛լ կաթնավաճառը չտեսանք: Խանութը ձգեց եւ գնաց ուրիշ տեղ: Հո՛ն
ի՞նչ եղաւ... Աստուած գիտէ:
Տարի մը, ճամբաներուն վիրաւոր վիճակը դարմանելու համար Պուրճ
Համուտի քաղաքապետութիւնը ասֆալթի փոխարէն նախընտրեց սիմենթով
սալայատակել ամէնէն բանուկ փողոցները, ներառեալ մեր տան առջեւինը:
Քանի մը օր արգիլուեցաւ ճամբու գործածութիւնը, մինչեւ որ լաւ մը
չորնայ սիմենթը եւ նոր վէրքեր չբուսնին անոր վրայ... Անցորդներուն
համար սակայն մէկ մայթէն դիմացի մայթ անցքը դիւրացնելու համար
լաստանման յատուկ կոճղեր զետեղուեցան իբրեւ կամուրջ, ժամանակաւոր
կերպով, քաղաքապետարանի ոստիկանի մը սուլիչի հսկողութեան տակ:
Երկրորդ օրը, թաղի կատուներէն մին, հլու հնազանդ հետեւելով կանոնին,
կամրջակներէն մէկուն վրայէն դանդաղօրէն քալած պահուն, ոստիկանը
հեռուէն ազդարարական սաստիկ սուլոց մը արձակեց: Խեղճ կենդանին,
շփոթահար, փոխանակ շարունակելու իր ճամբան բնազդական ոստումով մը,
ինքզինք գտաւ թաց սիմենթին վրայ ու փախչելու իր անճարակ փորձին մէջ,
խորունկ ձիւնի մէջէն քալողի մը պէս չորս թաթերուն փակած սիմենթը սկսաւ
թօթուել ու սրսկել չորս դին, մինչեւ որ հեռանայ վտանգէն... Սուլիչը փրկարար
դեր չունեցաւ, ընդհակառակը պատճառ դարձաւ, որ կատուին թաթերը
յիսունէ աւելի փոսիկներ կտակեն ճամբուն, Հոլիվուտի առասպելական
դերասաններուն ափերուն պէս:
Անտանելի էր Նոր Մարաշի եւ ընդհանրապէս Պէյրութի տաքը
ամրան եղանակին: Հեղձուցիչ խոնաւութիւնը, քրտինքը, Նահր գետի
գարշահոտութիւնը անշնչելի կը դարձնէին մթնոլորտը, երբ դեռ չգոյ էին
այսօրուան տեսակաւոր օդախտացուցիչները (air-condition): Մարդիկ մեծով,
պզտիկով կը բարձրանային լեռ, երեք ամիս տեւողութեամբ, դէպի սիրուած
ամառանոցներ, մասնաւորաբար՝ մէկ գիծէն Ալէյ, Պհամտուն, Սոֆար, Շթորա,
Թալապիա, Զահլէ, Այնճար եւ կամ միւս կողմէն՝ Պիքֆայա, Տհուր Շուէյր,
Պոլոնիա, Մրուժ, Մթէյն, Պիսքանթա:
Մեր ընտանիքին համար նախընտրելի գիւղը Թալապիան էր, ուր մեծ հայրս
եւ մեծ մայրս գործի կը լծուէին ձմեռնային մթերքներու պատրաստութեան,
օգտուելով գիւղին ընձեռած դիւրութիւններէն եւ տեղացիներուն ջե՛րմ,
սիրալիր ընդունելութենէն: Խաղողի հիւթով սուճուխ, սամսա, պաստիխ
եւ կամ թարխանա, լոլիկի ջուր, թուրշիի տեսակներ կը պատրաստուէին
յատուկ բծախնդրութեամբ, խիստ համեղ, ընդառաջելու համար Պէյրութէն
նախապէս կատարուած ապսպրանքներու երկար շարքին:
«Զաքարին փոստան» (մարդատարը) կը կատարէր ընտանիքներու դէպի
գիւղ փոխադրութիւնը, յատուկ ժամադրութեամբ ու ժամանակացոյցով,
այնքան որ բռնուած կ’ըլլար մեքենան: Արտագաղթի արարողութեան պէս
տան ապրանքները խոհանոցէն մինչեւ ննջարան, տուփերու եւ փաթթոցներու
մէջ կը բեռցուէին «փոստա»յին տանիքը, ետեւը եւ ներսը, աթոռներուն
վրայ ու երգով, ծիծաղով, ուտելով կը բարձրանայինք լեռ, հաճելի օրերու
ակնկալութիւններով: Հայրս՝ դերձակ, գործի բերումով Պէյրութ կը մնար
եւ մեզի կը միանար Շաբաթ օրերու յետմիջօրէին, Կիրակի երեկոյեան
վերադառնալու պայմանաւ:
Թալապիա՜...
Զուտ մահմետական գիւղ էր, քրիստոնեայ Շթորային եւ Զահլէին մէջտեղը:
Հայ ըլլալով մէկ կամ երկու ընտանիք կ’երթար հոն, հակառակ անոր, որ
գիւղացիները խորունկ յարգանք եւ վստահութիւն կը տածէին մեզի հանդէպ,
գնահատելով ամէն ամառ իրենց գիւղը ընտրած ըլլալու մեր որոշումը: Շատ
ապահով կը զգայինք իրենց մէջ եւ մեծերու քաջալեր վերաբերումին դիմաց
փոքրերս՝ մահմետական-հայ սերտ բարեկամութեամբ կը խաղայինք,
արշաւներ կը կազմակերպէինք, որսի կ’երթայինք եւ զարնուած թռչուններն
ալ հաւասարապէս կը բաժնուէինք մեր միջեւ:
Մեծ հայրս խանութ մըն ալ կը վարձէր Շթորա-Զահլէ մայր ճամբուն վրայ,

նպարավաճառութեամբ լեցնելով իր ժամանակը, մինչեւ որ հասուննային
խաղողները: Իր քովը՝ մսագործ Ահմէտն էր, որ կենդանիները կը մորթէր
խանութին առջեւ եւ արիւնն ալ կը լուար դէպի ճամբայ, բաց հրաւէր ուղղելով
գիւղի ճանճերուն եւ իշամեղուներուն: Օր մըն ալ կէս մորթուած կովը իր
ոտքերուն ամրացած չուանէն պրծաւ եւ խելագարած վիճակով սկսաւ
վազել մայր ճամբուն վրայ, աջ-ձախ, խուճապի մատնելով շարժավարները,
մինչեւ որ կորսնցուցած իր արիւնէն ուժասպառ ծունկի գայ ու վերադառնայ
Ահմէտին դանակին:
Թալապիան նշանաւոր էր իր խաղողով, ոչ շատ հեռու Քսարայի քաղցրահամ
թուզէ, Այնճարի ակին զուլալ ջուրերէ, Թանայիլի խիտ անտառներէ, Շթորայի
խշշացող բարտիներէ եւ Զահլէի դրախտային Ուատիյէն... Աւանդական
սուճուխի պատրաստութեան համար խաղողը կը կոխկրտուէր երկար
սնտուկներուն մէջ, ապա մեծ կաթսաներով անոր հիւթը ժամերով կ’եփուէր,
մինչեւ որ լաւ մը թանձրանար ու իր մէջ ընկալէր շարան-շարան դերձաններու
վրայ անցուած դամասկոսեան ընտիր ընկոյզը, քանի մը անգամներ, աւելի
ուշ լուացքի պէս կախուելու արեւուն տակ, օրեր շարունակ: Իսկ յոգնութեան
ծարաւն ալ կը յագեցուէր պատուհանին առջեւ դրուած կուժին պճլիկ
լեզուակէն օդէն դէպի կոկորդ ջրվիժող սառա՛ծ, համո՛վ ջուրով, այսօրուան
բլաստիք շիշերու ջուրերէն շատ աւելի առողջարար...

Թալապիան 1950-ին, կախուած սուճուխները,
կաթսան եւ մեծ մայրս՝ ձախին
Տէտէս, գիւղէն քանի մը քիլոմեթր վեր, բլուրի լանջին, ամէն ամառ, լայն
տարածութեամբ նոյն այգին կը վարձէր ա՛յս նպատակին համար եւ էշ մըն
ալ՝ իբրեւ փոխադրութեան միջոց դէպի այգի ուղղուող արահետներէն: Շատ
օրեր, ես ու քոյրս իշուն կռնակը, իսկ երկուորեակ եղբայրներս անոր երկու
կողմերէն կախուած սնտուկներուն մէջ այգի կ’երթայինք պտոյտի: Էշը ալ
գոց սորված էր տեղը:
Պէյրութէն այցելուներ կ’ունենայինք յաճախ:
- Գասպար աղա, եկանք խաղողդ ուտելու: Թալապիային խաղողը ուրիշ է:
Կարօտցանք:
- Էշը հո՛ն է, թուզին ծառին կապուած, խանութին առջեւ: Քակեցէ՛ք, թող
քալէ, դուք ալ հետեւեցէք, մինչեւ հոն, ուր որ կը կենայ: Իշտէ անիկա մեր
այգին է, կերէ՛ք որքան որ կ’ուզէք, հետերնիդ ալ առէք: Ես խանութէն չեմ
կրնար հեռանալ:
Չոր զովութիւն մը ունէին Թալապիային գիշերները: Երկինքի յստակութիւնը
վայելել կու տար աստղերը, երբ որոշ օրեր դուրսը կը քնանայինք, մեր աչքերը՝
անսահման երկնակամարին, Արարչի ստեղծագործութեան զմայլանքով,
մինչեւ որ քունը փոխադրէր մեզ երազներու աշխարհ, այսօրուան արդիական
ննջարաններէն աւելի բնական ու հանգիստ: Այո՛, կայի՛ն անկոչ հիւրերու
այցելութիւնները, կարիճ, սարդ, մուկ, մողէզ, օձ եւ միջատներու տեսակներ,
բայց երբ կը յարգէինք անոնց ապրելու իրաւունքը, առանց իրար անցնելու,
անոնք ալ կը ձգէին որ հանգիստ քնանանք...
Խենթ կ’ըլլայինք շոգեկառքին, որ Ռայաքի կեդրոնական կայարանէն կու
գար Սաատնէյլի կայարանը՝ գիւղին հիւսիսը եւ դէպի Տահր էլ Պայտար իր
ճամբուն վրայ կը ճեղքէր Թալապիան, կ’անցնէր մեր տան ետեւէն վախազդու
ֆշշոցով, ահեղ զանգուածով, երկրաշարժային ցնցումով:
Շար. Էջ 07
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Հայրապետական Սուրբ Պատարագ
Ժնեւի Սուրբ Յակոբ եկեղեցու 50-ամեակի առիթով
Սկիզբը Էջ 02
Հայրապետական պատարագը սկսուեց
հանդիսաւոր թափօրով, որի ընթացքում
ժողովուրդն արժանացաւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի հայրական օրհնութեանը: Որպէս
առընթերականեր Վեհափառ Հայրապետին
սպասաւորեցին Խաժակ արքեպիսկոպոսը եւ
Գուսան վարդապետը:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Այդ ո՞վ է ասել՝ նորից են սիրում:
Նորի՛ց չեն սիրում, սիրում են կրկի՜ն...
Պարոյր Սեւակ

Հայը Հայ Է Հայ Լեզուի Ճանաչողութեամբ Եւ
Հայեցի Դաստիարակութեամբ
Սկիզբը Էջ 03
Չմոռնանք որ աշխարհի վրայ հայ ազգը միակն
է, որ կը տօնէ իր սեփական գիրերու ստեղծումին
տարեդարձը եւ միայն հայ ժողովուրդն է, որ իր
գիրերու գիւտարարները հռչակած է սուրբեր՝
Սուրբ Մեսրոպ եւ Սուրբ Սահակ։
Հարկ է, որ գիտնանք եւ սորվինք օտար լեզուներ՝
քայլ պահելու համաշխարհային ամէն տեսակի
շարժումներուն հետ, տեղեակ ըլլալու եւ հետեւելու
գիտութեան արագընթաց նուաճումներուն եւ
միջազգային քաղաքական ու դիւանագիտական
բոլոր իրադարձութիւններուն, պաշտպանելու
համար մեր ազգային իրաւունքները օտար բեմերու
վրայ եւ ապրելու այլ ժողովուրդներու հետ իրար
հասկացողութեամբ եւ համախոհութեամբ:
Սակայն այս բոլորը ընելու համար նախ մենք
բաւարար չափով հայ պէտք է ըլլանք, այսինքն՝
պէտք է ունենաննք բաւարար չափով հայեցի
դաստիարակութիւն եւ պէտք է գիտնանք մեր
մեծասքանչ լեզուն։ Մեր ականջներուն մէջ շարունակ պէտք է հնչէ Երուանդ Շահազիզի խօսքը.
«Շատ լեզուներու իմացութեամբ հպարտանալու

իրաւունք չունի անձ մը, եթէ չի գիտեր իր մայրենի
լեզուն»։
Եթէ որոշած ենք մնալ հայ եւ չձուլուիլ Սփիւռքի
մէջ, ականջ դնենք Յովհաննէս Շիրազի խօսքին.
«Ծովին ձուլուել թէ չես ուզում, հայ Սփիւռք,
Պիտի պաշտես մեր հայ լեզուն մշտակուռք»:
Մենք Սփիւռքի մէջ միայն հայ լեզուով եւ հայեցի
դաստիարակութեամբ պիտի տարբերինք մեր
օտար շրջապատէն։ Սփիւռքի կարգ մը շրջաններու մէջ շատոնց արդէն, որոշ չափով նոյնացած
ենք օտարներուն հետ զանազան բնագաւառներու
մէջ։ «Ծնունդով հայ», «ժառանգականութեամբ
հայ» եւ կամ «ծագումով հայ» ըսելով պէտք չէ
ապրինք, այլ մեր արեան կանչով, համոզումով
եւ գիտակցութեամբ պէտք է ըլլանք իրաւացի եւ
վաւերական հայեր։
Սփիւռքը պէտք է մնայ առողջ՝ իր հայկական
դիմագիծով, իր սեփական լեզուով, հոգեմտաւոր
եւ մշակութային արժէքներով, որպէսզի պահէ իր
ինքնութիւնը, հետապնդէ Հայ Դատն ու ազգային
պահանջատիրութիւնը՝ մեծ ուժականութեամբ
եւ հետեւողականութեամբ եւ սատարէ հայ ազգի
միասնականութեան ու հայրենիքի հզօրացման։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Յուշերու Շարքէն

Նոր Մարաշէն... Թալապիա
(Տեսարաններ)

Սկիզբը Էջ 06
Հեռուէն երբ ծուխը երեւար, մանկական
հետաքրքրութեամբ կը վազէինք մինչեւ երկաթուղագիծ ու ձեռքերը օդին ուրախութեամբ կը
բարեւէինք հանքածուխէն սեւցած վարորդները,
որոնք միշտ ալ երկու կտրուկ սուլոցներով կը
փոխադարձէին մեր հրճուանքը: Մինչեւ վերջին
վակոնին անցքը դեռ կը մնայինք հոն, սեւ,
անախորժ ծուխին մէջ, մինչեւ անոր տարտղնուիլը
գիւղի հովերէն:
Հիմա, շատ, շատ տարիներ անցած՝ այս բոլորէն,
Մ. Իշխանի «Մնաս Բարով Մանկութիւն»ի զգացումներով ամէն անգամ որ կը վերադառնամ այն
վայրերուն, ուր մեր մանկական ոտքերը գետին
շոյեցին Նոր Մարաշէն Թալապիա, կը տեսնեմ
ժամանակին յառաջացուցած փոփոխութիւնը,
ամէնուրեք: Ո՛չ Գասպար աղա, ո՛չ մեր տունը,
ո՛չ բաղնիքները, ո՛չ մայրս ու հայրս, ո՛չ սիմենթ
ճամբան, ո՛չ «Անդր Նահրի հայութեան հոծ լոյս
կեդրոն դպրոց»ս՝ Քառասուն Մանկանցը, ո՛չ Սեդրակ Զաւէն, ո՛չ Զարեհ Զարգուն, ո՛չ Էմմի Օղլու,
ո՛չ «Զաքարին փոստա»ն եւ ոչ ալ՝ շոգեկառքը...:

Ամէնքն ալ կը պատկանին անցեալի քաղցր, պարզ,
անմեղունակ օրերուն, որքան ալ որ հիմա կը
ճօճուինք աւելի բարօր, փարթամ ու ճոխ կեանքի
մը օրօրոցին մէջ:
Ի՞նչ է գինը այդ կեանքին սակայն: Հեւքոտ
վազքը՝ այս անգամ համաշխարհայնացումի
եւ արդիականութեան բեմահարթակին վրայ,
համացանցէն մինչեւ բջիջային, քաղաքական
խաղերէն մինչեւ տնտեսական տագնապներ,
ազգային մտահոգութիւններէն մինչեւ զաւակներու
ապագայ, հացի պայքարէն մինչեւ առողջական
հարցեր, գերարդիական ինքնաշարժներու խառնարան պողոտաներէն մինչեւ օդակայաններու
թոհուբոհ, անբաւարարութեան քմահաճոյքէն
մինչեւ զիրար գերազանցելու մրցակցական կամապաշտութիւն: Երեւոյթներ, որոնք կը կլանեն մեր
առօրեան, տուն տալով այդ անվերջ «stressful»
վազքին, վա՛զք, վա՛զք, վա՛զք, հասնելու համար
ո՞ւր...
Հո՛ն, ուր որ էի՞նք երէկ: Թերեւս:
14 Սեպտեմբեր, 2019
Նիկոսիա

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱԴՈՒԼԵԱՆ
(1960)
«Դիմակահանդէս»
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Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

ԼԹ. (39րդ) հատորի

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

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

Լրատուութեան Գործընկեր

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.

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

