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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Շար. Էջ 08

«Աւրորա» ամենամեայ մրցանակի չորրորդ դափնեկիր ճանչցուեցաւ «Օդային 
կամուրջ Իրաք» (LuftbrückeIrak) կազմակերպութեան համահիմնադիր եւ 
ղեկավար Միրզա Տինային: Մարդասիրական մղումներէ դրդուած` Տինայի, 
յաղթահարելով դիւանակալային  եւ ճանապարհային բազմաթիւ խոչընդոտ-
ներ, Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ տեղի ունեցող բազմաթիւ հակամարտութիւններու 
ընթացքին կրցած է օգնել  ծանր կացութեան մէջ մատունած եզիտիներու: 
Միրզան 2019-ին «Աւրորա» մրցանակի դափնեկիր հռչակուեցաւ «Աւրորա» 
համաժողովի ծիրին մէ, Հոկտեմբեր 19-ին, Երեւանի մէջ տեղի ունեցած 
հանդիսաւոր արարողութեան ընթացքին:
Միրզա Տինայի պիտի ստանայ 1,000,000 տոլարի պարգեւ, որով ան 
հնարաւորութիւն պիտի ունենայ շարունակելու մարդասիրութեան 
շղթան` աջակցութիւն ցուցաբերելով ժամանակին իրեն ոգեշնչած կազ-
մակերպութիւններուն: Ան ընտրած է երեք կազմակերպութիւն, որոնք 
բժշկական օգնութիւն եւ վերականգնողական ծառայութիւններ կը տրամադ-
րեն «Իսլամական պետութեան» կողմէ ահաբեկչութենէն տուժածներուն: 
Այդ կազմակերպութիւններն են.
LuftbrückeIrak Irak կազմակերպութիւն («Oդային կամուրջ Իրաք»)
«Սիտ» հիմանդրամ (SEED Foundation)
«Շայ» հիմնադրամ (ShaiFund):
«Աւրորա» մրցանակը կը տրուի Հայոց Ցեղասպանութիւնը վերապրողներու 
անունէն` ի երախտագիտութիւն զանոնք փրկողներուն:

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ առաւօտ մասնակցելէ ետք 
Պաապտայի նախագահական Պալատին մէջ գումարուած կառավարութեան 
ժողովին յայտարարութեամբ մը հանդէս եկաւ իր խօսքը ուղղելով երկրին 
գրեթէ  ամբողջ տարածքին հրապարակները գրաւած ցուցարարներուն: 
Հարիրի յայտնեց, որ կառավարութիւնը աւարտած է 2020ի պետական 
պիւտճէի նախագիծի քննարկումները յաջողելով պիւտճէական բացը գրեթէ 
զէրոյի հասցնելով:
Հարիրի 20 կէտերէ բաղկացած տնտեսական բարեփոխումներու վաւե-
րացուած ծրագիր մըն ալ ներկայացուց հանրութեան, որուն մէջ ուշագրաւ 
էին պետական նախկին եւ ներկայ գործիչներուն ամսավճառներու 50 
տոկոս նուազեցում, թալանուած գումարներ պիւտճէ վերադարձնելու շուրջ 
օրէնքի հաստատում, ինչպէս նաեւ պետական կարգ մը հաստատումներու 
աստիճանային սեփականաշնորհում, ելեկտրականութեան հարցին լուծում, 
Hariri also added that there was an agreement that եւայլն:
Վարչապետը իր խօսքը ուղղելով ցուցարարներուն բողոքի ցոյցր կատարելը 
իրենց արդար իրաւունքն է եւ ցուցարարներուն կը վերաբերի այլեւս զայն 
շարունակելու կամ աւարտելու որոշումը:

«Աւրորա» համաժողովի մասնակից-
ները, այցելած են Ծիծեռնակաբերդ 
եւ յարգանքի տուրք մատուցած 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակին: Այս մասին կը տեղեկա-
նանք «Աւրորա»-ի ֆէյսպուքեան էջէն:
«Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 
յուշահամալիր եւ թանգարան-հիմ-
նարկ այցի ընթացքին «Աւրորա» 
համաժողովի մասնակիցները յար-

գանքի տուրք մատուցանեցին Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատա-
կին: «էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամի եւ «Աւրորա» մարդասիրական 
նախաձեռնութեան համատեղ ջանքերով իրականացուեցաւ «Յիշատակի 
ծառատունկ»,-ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:

«Աւրորա» Ամենամեայ Մրցանակի Չորրորդ 
Դափնեկիր Ճանչցուեցաւ Միրզա Տինային

Լիբանանի Նախարարաց Խորհուրդը 
Համաձայնութիւն Տուաւ Շարք Մը Տնտեսական 

Բարեկարգումներու. Հարիրի Իր խօսքը 
Ուղղեց Ցուցարարներուն

«Աւրորա»-ի Մասնակիցները Այցելեցին 
Ծիծեռնակաբերդ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ֆերենց Լիսդ

«Nouvelles d’Arménie»-ի Վրայ Յարձակում

Մնացին Երկուքով

ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼԻ ԱՐԱՐՔ

«Օրեր» պարբերաթերթը, վկա-
յակոչելով Ֆրանսայի մէջ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան դես-
պանատան յայտարարութիւ-
նը, կը հաղորդէ, թէ Փարիզի 
մէջ յարձակում կատարուած է 
«Նուվել Տ՛Արմենի» հայկական 
պարբերականի գրասենեակին 
վրայ:
Հայաստանի Հանրապետութեան 
դիւանագիտական ներկայացուց-
չութիւնը դատապարտած է խօս-
քի ազատութեան նկատմամբ 
ոտնձգութիւնը:
«Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի 
դեսպանութիւնը խստօրէն կը 
դատապարտէ «Նուվել Տ՛Ար-
մենի»-ի գրասենեակին վրայ 
այս յարձակումը: Ասիկա լուրջ 
ոտնձգութիւն է խօսքի ազա-
տութեան եւ հանրապետական 
արժէքներուն նկատմամբ», նշու-
ած է դեսպանատան տարածած 
յայտարարութեան մէջ:  Մինչ այդ, 
«Նուվել Տ՛Արմենի»-ն «Թուիթըր»-ի 
վրայ լուսանկար հրապարակած է, 
ուր ներկայացուցած է գործուած 
աւերը:

Հայկական ամսագիրը թուիթըրեան 
էջով յարձակումը կը կապեն գլխաւոր 
խմբագիր Արա Թորանեանի` Փարի-
զի մէջ տեղի ունեցող հակաթրքա-
կան շարժումներուն մասնակցելու եւ 
Սուրիոյ քիւրտերուն աջակցութիւն 
յայտնելու հետ:
Նշենք, որ խմբագրութեան վրայ 
յարձակումը տեղի ունեցած է 
19-20 հոկտեմբերի գիշերը: Յար-

ձակողները, խմբագրութեան 
տեղեկութիւններով` գրաւած 
են 3 համակարգիչ եւ 1  լուսան-
կարչական խցիկ, որոնց մէջ 
եղած են խմբագրական գաղտնիք 
պարունակող տեղեկութիւններ, 
ինչպէս նաեւ ամսագիրի յառա-
ջիկայ թիւերու լրագրողական նիւ-
թեր:

Ֆերենց Լիսդ (հունգ.՝ Liszt 
Ferenc, գերմ.՝ Franz Liszt, 
հոկտեմբերի 22, 1811, Ռայտինկ, 
Oberpullendorf District, 
Պուրկենլանտ, Աւստրիա- 
Յուլիսի 31, 1886, Պայրոյթ, 
Պաւարիա, Գերմանական 
կայսրութիւն), Գոմպոզիդոր, 
դաշնակահար, երաժշտական 
եւ հասարակական գործիչ 
Ֆերենց Լիսդը լուրջ ներդրում 
ունի համաշխարհային երաժշ-
տարուեստի զարգացման, 
հունգարական եւ այլ ազգային 
գոմպոզիդորական դպրոցներու 
ստեղծման մէջ, դաշնամուրա-
յին արուեստին մէջ հիմնադրած 
է նոր ուղղութիւն։
Մեծ ազդեցութիւն ձգած է 
ժամանակակից երաժիշտնե-
րու երաժշտութեան վրայ։ 
Որպէս երգահան Լիսդը 
Նոր գերմանական դպրոցի 
(“Neudeutsche Schule”) 
նշանաւոր ներկայացուցիչ 
է։ Ան ձգած է հարուստ և 
բազմազան երաժշտական 
ժառանգութիւն՝ հիմնականին 
մէջ ստեղծագործութիւններ 
դաշնամուրի և նուագախումբի 
համար։ 

Ինչպէս կը տեղեկանանք Պոլսոյ 
մեր պաշտօնակից «Ժամանակ»էն, 
Պոլսոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի 
ընտրութեան գործընթացը կը 
շարունակուի՝ պետութեան կողմէ 
ուղարկուած կանոնադրութեամբ 
նախատեսուած ժամանակացոյ-
ցով։ Այժմու դրութեամբ արդէն 
յայտնի դարձած են վերջնական 
թեկնածուները։ Այսպէս, երէկուան 
դրութեամբ պատրիարքական 
անխուսափելի երկու թեկնածուները 
դարձան՝ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան 
եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան։ 
Արդարեւ, գերմանահայոց նախ-
կին թեմակալ առաջնորդ Տ. 

Գարեգին Արք. Պեքճեան երէկ պաշ-
տօնական նամակ մը ուղարկեց 
Պատրիարքարան եւ յստակեցուց 
իր թեկնածութեան հանգամանքը։ 
Այսպէս, նորին սրբազնութիւնը թեկ-
նածու պիտի չըլլայ յառաջիկայ պատ-
րիարքական ընտրութեան համար։
Ինչպէս ծանօթ է, տեղապահ Տ. 
Սահակ Եպսկ. Մաշալեան միջոց 
մը առաջ պաշտօնական նամակներ 
ուղարկած էր այն սրբազաններուն, 
որոնք կը բաւարարեն՝ պետութեան 
կողմէ ուղարկուած կանոնադրութե-
ան մէջ նախատեսուած պայմանները։ 
Քաղաքիս երկու սրբազաններուն 
առընթեր այդ պայմանները կը 

բաւարարէր նաեւ Տ. Գարեգին Արք. 
Պեքճեան։ Տեղապահ սրբազան 
հօր նամակին մէջ հոկտեմբերի 
21-ը վերջնաժամկէտ սահմանուած 
էր՝ թեկնածութեան պարագայի 
յստակեցման համար։ Ուստի, այդ 
ժամկէտէն օր մը առաջ՝ երէկ, Տ. 
Գարեգին Արք. Պեքճեան ուղարկեց 
իր պատասխանը Պատրիարքարան։ 
Նորին սրբազնութեան՝ Տ. Սահակ 
Եպսկ. Մաշալեանին հասցէագրուած 
նամակին մէջ նշուած է հետեւալը.
«Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ 
ինծի ուղղեալ Ձեր 9 հոկտեմբեր 
2019 թուակիր նամակի համար, 
որով կ՚ուզէք գիտնալ, թէ արդեօք 
պատրիարքական թեկնածու պիտի 
ներկայանա՞մ, կամ ոչ։
«Ներկայ պայմաններու ներքոյ, 
երբ խախտուած են շուրջ տասն 
սրբազան եպիսկոպոսներու իրա-
ւունքները եւ ջնջուած են անոնց 
թեկնածու ներկայանալու հնա-
րաւորութիւնները, ես յարմար 
կը նկատեմ առ ի զօրակցութիւն 
անոնց նոյնպէս թեկնածու չներ-
կայանալ։ Ուղեցոյցի սահմա-
նափակումը՝ ապագայի համար 
Պատրիարքարանին վտանգ կը 
ներկայացնէ։
«Կոչ եւ խնդրանք կ՚ուղղեմ միւս երկու 
հնարաւոր թեկնածուներուն՝ յանուն 
հաւասարութեան եւ արդարութեան 
նոյնպէս թեկնածութիւն չներկա-
յացնել»։
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Ի Յուշ Վաստակաշատ Նկարիչ
Ռիշար Ժերանեանի

ԳՐԻԳՈՐ ՔԷՕՍԷԵԱՆ 

Հոկտեմբեր 10-ին իր մահկանացուն 
կնքած է 98-ամեայ Ֆրանսահայ վաս-
տակաւոր եւ հանրաճանաչ գեղան-
կարիչ Ռիշար Ժերանեան։ Ծնած է 
Սեբաստիա։ Իր ընտանիքը Ֆրանսա 
հաստատուած է 30-ականներուն։ 
Յաճախած է եւ աւարտած Մարսէյի 
եւ Փարիզի նկարչական անուանի 
դպրոցներ։ Առաջին անձնական 
ցուցահանդէսը սարքած է 1953-ին։ 
Իր գործերը մաս կը կազմեն Ֆրան-
սական, Հայկական, Ռուսական թան-
գարաններու։ Պարգեւատրուած է 
բազմաթիւ շքանշաններով։  Ստորեւ 
կը հրատարակենք հանգուցեալ 
տաղանդաւոր արուեստագէտին բազ-
մերես գործերուն վերջին Ալպոմին հրա-
տարակութեան առթիւ Գրիգոր Քէօ-
սէեանի գրութիւնը, որ մաս կազմած 
է հեղինակին «Պրիսմակի Գոյները» 
հատորին։ 
 
Ռիշար Ժերանեանի վաթսունամեայ վաստակը խտացնող այս ալպո-
մը1 մեր առջեւ կը գծէ բեղուն արուեստագէտի մը գործը, իր շահեկան 
արուեստին տարբեր երեսներով։127 վերարտադրութիւններով բաղկացած  
հատորը ցուցահահանդէս մըն է, որ արժանաւորապէս կը ներկայացնէ 
նկարիչին արուեստի ուղին, մեր երախտագիտութեան արժանի դարձնելով 
Սեբաստիա ծնած ֆրանսահայ ժամանակակից երիցագոյն այս նկարիչը, 
որ տասնամեակներէ ի վեր հանրածանօթ դէմք մըն է հայկական 
իրականութեան մէջ, Սփիւռքի թէ Հայաստանի, եւ անոնցմէ անդին՝ արուեստի 
տարբեր շրջանակներու մօտ, Ֆրանսայի թէ օտար երկիրներու մէջ ցարդ 
կազմակերպուած անձնական քառասնեակ մը ցուցահանդէսներով։
Ռիշար  (Խաչատուր) Ժերանեանի արուեստէն առաջին տպաւորութիւնը իր 
իրապաշտութիւնը կը կազմէ, լաւ է ըսել՝ իրականութիւնը որպէս մեկնակէտ 
ունեցող իր հայեացքը։ Իր բնանկարները, որոնք ճանաչելի են իրենց 
հասցէներով, 
կը դառնան ի՛րը, սեփակա՛նը, շնորհիւ տեսնելու, վերլուծելու եւ զգալու 
ինքնուրոյնութեան, որուն խորթ չէ անտարազելի գերիրապաշտութիւն 
մը, ի հարկին՝ խորանարդապաշտական յղումներ։ Իրեն կ՛օժանդակէ 
երանգապնակը, ուր իր նախընրտած լազուարդը, դեղնդեղը, կանանչի 
տարբերակները իրարու կը յաջորդեն շերտաւոր կամ ծաւալուն փոխան-
ցումներով։ Բոլոր պարագաներուն ալ՝  իր բնանկարները օժտուած կ՛ըլլան 
կենդանի գրաւչութեամբ։
Ժերանեանի տեսողական դաշտը բաց է ժպտուն բնութեան եւ զուարթ գոյնե-
րու առջեւ։ Դրապաշտ կեցուածք թէ՞ բնանկարիչի յատուկ առաքինութիւն մըն 
է այս տիրական գիծը իր մէջ։ Յամենայն դէպս իր զգալի քնարականութիւնը 
զինք չի դարձներ մտամոլոր կամ անկաշկանդօրէն յորդուն։ Ան սանձուած է 
յօրինողական չըսելու համար կազմակերպչական մտահոգութիւններով, ինչ որ 
գործերը կ՛օժանդակէ գիտակից չափաւորութեամբ մը։ Այս տեսանկիւնէ ան կը 
դառնայ վստահելիին արուեստագէտը, իր գործերուն յստակ յօրինուածքով թէ 
մտածումով։ Առողջ եւ հաւասարակշիռ այս գործերը, այսուհանդերձ, յաջողած 
են դառնալ թրթռուն եւ զգայուն ստեղծագործութիւններ։ Այս եղանակով է 
որ ան նկարած է տեսարաններ Ֆրանսայէն, Լիբանանէն, Հայաստանէն։
Աչքառու են իր իրանկարները, որոնք իրեն կարելիութիւն կ՛ընձերեն փոքր 
միջոցներու մէջ աւելի զօրութեամբ խտացնելու իր արուեստին նրբութիւն-
ները, հաւասար յաջողութամբ։ Ալպոմին շուրջ 16 իրանկարները առանձնա-
պէս գրաւիչ են առանց  երբեք իրարու նմանելու։ «Կապոտ Պնակ»ի իրանկարը 
եւ «Նարինջներրւ իրանկարը» կրնան պատկերել նոյն կլոր սեղանը, տնային 
ներքնամասի նոյն խորքով, սակայն անբաղդատելի տարբերութեամբ, ոչ  
միայն որպէս երանգաւորում, այլ՝ կառոյց, զգայնութիւն եւ մթնոլորտ։
Ռիշար Ժերանեան կ՛այլափոխուի երբ կ՛աշխատի գիծերով։ Աշխատանքի 
նոր միջոցները կը պայմանաւորեն այլապէս ազատ թեւաբախումներ՝ 
առաջնորդելով իւրօրինակ ինքնատպութեան մը, առանց ուրիշներու հետ 
բաղդատական եզրերու։ Չինական սեւ կամ գունաւոր մելանով իր գծային 

 

գործերը կը յայտնեն նորոգուող նկարիչ մը, զօրեղ արհեստագէտ մը, որ 
գիծերու կատարեալ տիրապետումով կարելիութիւն կ՛ունենայ նիւթին 
համապատասխան ձեւաւորումներ ստեղծելու։ Ուղղաձիգ, խաչաձեւող, 
ջրվիժող գիծեր որոնք կը սուրան ամէն կողմերէ, իրենց հատման կէտերուն 
հիւսելով փնտռուած պատկերը։ Այդ նոյն ոճի-ոճաւորումներու գիծերով կը 
ստեղծուին բնանկար, կառոյցներ, տաճար, մերկեր, կամ կը պատկերուին 
մտայղացքներ, որոնք կրնան առաջնպրդել վերացական պատկերներու։ 
Այս վերջին իրականութիւնը մասնաւորաբար կ՝աղերսուի նկարիչին, որ 
կլանուած է երաժշտութեամբ։ Ֆրանսացի Նորդասական նկարիչ Էնկր 
(1780-1867) բացայայտ է այս մասին երբ կ՛ըսէ. «Եթէ կարենայի ձեզ բոորդ 
երաժիշտ դարձնել, պիտի շահէիք իբրեւ նկարիչ։ Բնութեան մէջ ամէն ինչ 
ներդաշնակ է… Պէտք է գիտնաք երգել մատիտով կամ վրձինով, որքան՝ 
ձայնով։ Ձեւերու ճշդութիւնը նման է ձայներու ճշդութեան»։ Ժերանեան 
երաժշտութիւնը տեսանելի կը դարձնէ որպէս ձեւ կամ միջոցին մէջ 
ծաւալող կազմ։ Եթէ Պեթհովէնի «Լուսնիլոյս»ը բանաստեղծին հնչեակ մը 
կը ներշնչէ, Ժերանեանի մօտ կը յառաջացնէ լուսնային սկաւառակներ, 
ակօսուած՝ խռովայոյզ մութ շեղփերով։ Այսպէս , իրենց կարգին կը տեսնուին 
Չայքովսքիի  «Իտալական Գաբրիչիօ»ն, Տէպիւսիի «Ծով»ը, Խաչատուրեանի 
«Մասքարատ»ը, Կոմիտասի «Պատարագ»ը, ինչպէս նաեւ Պախ, Ալպինոնի 
եւ ուրիշներ։ Վերացական ձայնայինը կը ներկայանայ խորհրդանիշերով եւ 
համապատասխան ծաւալներով, կարելի դարձնելով «Յիսուսի մուտքը Անի» 
քաղաք։ Իսկ երբ ուզէ մնալ «իրապաշտ»՝ մեզի կը ներկայացնէ հիանալի 
իրագործում մը, պատկերելով երկինքը երկրին կապող գոյնի եւ գիծի 
համանուագ մը, որ կը կոչուի «Հոնֆլէօրի նաւահանգիստը»։ Աւելցնենք թէ 
այս նկարիչը սիրահար մըն է հայրենի բնութեան եւ վանքերուն- «Տաթեւ», 
«Հաղբատ», «Աղթամար», «Նորավանք», եւ այլն։
Գեղանկարիչ Ռիշար Ժերանեանի տաղանդը մեզ կը մօտեցնէ բնութեան 
կամ բնութիւնը՝ մեզի, փոխանցելով անոր ջերմութիւնը։ Գործերը ուժեղ են 
իրենց կայունութեամբ ու գրաւիչ՝ իրենց հաղորդականութեամբ խուսափելով 
արուեստական միջոցներէ, զարմացնող չափազանցութիւններէ։ Մարդկայինը 
յարգող եւ սակայն մարդը այլուր առաջնորդող հարազատ արուեստագէտ մը։

1. Richard JERANIAN, 60 ans de peinture évolutive, 2006, Arts Contemporains, 2006։ Հատորը հրատարակուած է Գալուստ Կիւլպէնկեան 
Հիմնարկութեան օժանդակութեամբ։ 
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Մի Քիչ Ուշ, Բայց Ո՛չ Ուշացած
Համօ Սահեանի ծննդեան 105-ամեակի առիթով

2019 թուականի Ապրիլի 14-ին, 
հայ մեծանուն բանաստեղծ Համօ 
Սահեանի ծննդեան 105-ամեակն էր:
Սիրելի ընթերցող, ի՞նչ ես կարծում. 
հարկ կա՞յ ծաւալուն գրախօսակա-
նով անդրադառնալ Համօ Սահեանի 
գրական վաստակին ու մեծ հռչակին: 
Կարծում եմ դա անհրաժեշտ չէ: 
Բայց, տարին յոբելենական է, ու 
անպայման պիտի յիշել Սահեանին:
Խօսքը տանք հէնց իրեն՝ Սահեանին, 
որպէսզի հէնց ինքը ներկայացնի 
իրեն: Ուրեմն, թակենք նրա դուռը 
ու լսենք նրան...
«Որ ժամին ձեր սիրտը կուզի՝
Իմ դուռը բաց է:
Մի նայէք, որ պատուհանիս
Լոյսը հանգած է:
Քուն ու արթուն մի հարցրէք,
Ներս եկէք, տուն է:
Մինչեւ անգամ յոյսն էլ քնի՝
Հոգսը արթուն է»:

Եւ, որպէս սկիզբ՝ անմիջապէս ասում 
է.-
«Թէ հնար լինէր աշխարհ գալ նորից,
Կուզէի ծնուել նոյն հօր ու մօրից»:

Սահեանը գոհ է իր ապրած կեանքից 
ու միջավայրից. գոհ է իր բնօրրանից 
ու հայրենի աշխարհից.-
«Այս ձորերում ամեն ինչից
Օրօրոցի հոտ է գալիս,
Պապենական սուրբ օջախի
Ծուխ ու բոցի հոտ է գալիս,
Արմատի հոտ, բողբոջի հոտ
Ու խեժի հետ տոհմածառի,
Վարող-ցանող հօր ձեռքերի
Ու մօր ծոցի հոտ է գալիս»:

Նա սիրում է հայրենի աշխարհն ու 
բնութիւնը.-
«Երդիկն ի վար երկնքի խաղ, Առա-
ւօտ,
Լոյսի հոտ է, մօր ծոցի հոտ, Հացի 
հոտ:
Զարթնած հովիտ, թրջուած հովեր, 
Բոբիկ ոտ:
Ցօղի հոտ է, ծիծաղի հոտ, շողի 
հոտ...»:

Սահեանը ջերմութեամբ է յիշում 

իր մօրը, ու երբ կորցնում է նրան, 
կարօտում է նոյնիսկ իր մօր դաս-
տիարակող ապտակները։ Եւ ինքն 
իրեն հարց է տալիս.-

Ինչ անեմ մայրիկ

Մայրիկ ինձ յաճախ
Ապտակում էիր
Սխալիս համար,
Եւ սաստում էիր,
Որ լաց չլինեմ:
Բայց ցաւած տեղս
Համբուրում էիր
Եւ իմ փոխարէն
Ինձանից թաքուն
Լաց էիր լինում:
Ախ, վերջին անգամ,
Չեմ իմանում ո՞ր
Սխալիս համար
Ինձ ապտակեցիր
Կորուստով քո մեծ...
Էլ սաստող չեղաւ,
Որ լաց չլինեմ,
Եւ ցաւած տեղս
Համբուրող չեղաւ,
Եւ իմ փոխարէն
Իմ ցաւն զգացող
Ու լացող չեղաւ:
Ի՜նչ անեմ մայրիկ:

Իսկ կեանքը շարունակւում է, 
կեանքը պիտի շարունակուի։ Ու, 
երիտասարդ Սահեանի սիրտը 
դողում է հայ աղջկայ սիրուց... Նա 
ասում է.-

Ջաղացպանի աղջկան

Հրաշք լինէր, կրկնուէր
Այն հրաշքը իրական,
Առուն ստուերս տանէր
Ջաղացպանի աղջկան:

Գար խափանէր, խաթարէր
Իմ ջաղացը մանկական,
Նրա հետ սիրտս տանէր
Ջաղացպանի աղջկան:

Պահէր, գրկի մէջ պահէր
Կարմիր աստղերը ձկան,
Կարմիր արեւս տանէր
Ջաղացպանի աղջկան:

Ա՜խ, ձէն ու ձուն չհանէր
Իմ ցաւերի լուռ վկան,
Այրող ցաւերս տանէր
Ջաղացպանի աղջկան:

Ինչ ասէի, կատարէր,
Առնէր սէրս գեղջկական,
Մի անգամ եւս տանէր
Ջաղացպանի աղջկան:

Հրաշք լինէր կրկնուէր
Այս հրաշքը իրական:

Սահեանը շարունակում է սիրել ու 

Մշակութային Արձագանգ

տենչալ։ Ու գրում է այս տողերը.-
«Դու չլինէիր այդքան անթերի,
Ես չլինէի այսքան աւերակ...
Դու չուշանայիր, ես չշտապէի,
Եւ աշխարհ գայինք միաժամանակ:
Եւ այն ժամանակ թող հանդիպէինք,
Եւ ի՜նչ կը լինէր, տե՛ս, այն ժամա-
նակ...»:

Բայց Սահեանը իմանում է խոր, 
ազնիւ ու մեծ սիրոյ հանդէպ 
իր թուլութիւնը։ Եւ ասում է՝ «չի 
կարողանում հեռանալ»...

Չեմ կարողանում

Կայ մի թուլութիւն,
Որն ինձանից վանել
Չեմ կարողանում:
Քո չարութեան դէմ
Բարութիւն չանել
Չեմ կարողանում:
Քեզ դեռ չգրուած
Երգիս տողիս պէս
Անգիր եմ արել...
Անգիր են արել,
Բայց արտասանել
Չեմ կարողանում:

Ես քեզ մոռանալ,
Քեզնից հեռանալ
Չեմ կարողանում:
Ինձ ինձնից խլել,
Ինձնից վերանալ
Չեմ կարողանում:

Սպիտակել եմ
Հոգսերի ձեռից,

Տարիքի բեռից...
Սպիտակել եմ,
Սակայն ծերանալ
Չեմ կարողանում:

Իսկ կեանքը՝ դաժան ու իրական 
կեանքը, երբեմն յոգնեցրել է մեծ 
պոետին։ Նա գանգատ ունի ինքը՝ 
իր դէմ.-
 
Յոգնել եմ արդէն հանդարտ հոսելուց,
Իմ մտքերի հետ մթնում խօսելուց,
Սեթեւեթ խօսքից, սեթեւեթ սիրուց
Յոգնել եմ արդէն:

Յոգնել եմ թաքուն ալեկոծուելուց,
Առ ու ծախի մէջ այսքան փորձուելուց,
Կշտամբանքներով ռմբակոծուելուց
Յոգնել եմ արդէն:

Յոգնել եմ արդէն զուր թափառելուց,
Սուտ կուռքերի դէմ մոմեր վառելուց,
Ամէն պարողի ծափահարելուց
Յոգնել եմ արդէն:

Յոգնել եմ արդէն հովից թեքուելուց,
Հոգուս մէջ հոգուս ցաւը հեգնելուց,
Ինքս իմ ստուերից ահաբեկուելուց
Յոգնել եմ արդէն:

Յոգնել եմ յոգնած մարդկանց 
օգնելուց,
Կրկնուած երգերն անվերջ կրկնելուց,
Յոգնել եմ նաեւ այսքան յոգնելուց,
Յոգնել եմ արդէն:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Հայաստանի Մէջ YMCA-ի 
Մարդասիրական Գործունէութեան 

Նուիրուած Ցուցահանդէս

Արիաւանի Մէջ 12 Նոր 
Բնակարաններ Կը Կառուցուին

Մի Քիչ Ուշ, Բայց Ո՛չ Ուշացած
Համօ Սահեանի ծննդեան 105-ամեակի առիթով

Մշակութային Արձագանգ

Բայց նա չի վհատում: Փորձում է 
հասկանալ կեանքի օրէնքը՝ ՄԵԾՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻ օրէնքը, ըստ որի՝ 
եթէ համընթաց չեղար ժամանակի 
հետ, կը հնանաս, կը կործանուես 
անպայման: Այս իրականութիւնը 
լաւապէս գիտակցելով, Համօ 
Սահեանը գրում է «Տար ինձ, ժամա-
նակ» իր խորիմաստ ու գեղեցիկ 
բանաստեղծութիւնը.-

Տար ինձ, ժամանակ

Առ քո թեւերին, տար ինձ, ժամանակ,
Ես ետ մնալուց շատ եմ վախենում:
Յուշերից որքան հեռու եմ կենում,
Մէկ է, կապում են թեւերս նրանք:

Ակնթարթի մէջ դու կուլ ես տալիս
Այնպիսի մի նոր յաւիտենութիւն,
Որ խօսքս հազիւ հասած բերանիս,
Դառնում է արդէն խորին հնութիւն:

Դուրս հանիր ինձ այս մթին կիրճերից,
Որ քեզ հասկանամ եւ ինձ ճանաչեմ:
Փրկիր ինձ այս խուլ ախ ու ճիչերից,
Տուր ինձ քո հոգին, որ ես շառաչեմ:

Տուր ինձ քո հոգին, որ ես շառաչեմ,
Որ ես դադարեմ հանդարտ հոսելուց,
Ինձնից խօսելուց քեզնից չամաչեմ,
Ինձնից չամաչեմ քեզնից խօսելուց:

Տուր ինձ քո հոգին, քո միտքը ներ-
հուն,
Առ ինձ հանճարեղ քո տարերքի մէջ,
Որ չմոլորուեմ քո ոլորտներում
Ու իմ հոգու բարդ տիեզերքի մէջ:

Պարզեցրու, զտիր խոհերն իմ խառ-
նակ,
Առ քո թեւերին, տար ինձ, ժամանակ:

Բայց արդեօք բաւակա՞ն է միայն 
քայլ պահել ժամանակի հետ: 
Սահեանի պատասխանն է՝ Ո’Չ: 
Նա եզրակացնում է, որ մարդն 
ունի առաքելութիւն՝ մարդկային 
ու նուիրական վեհ առաքելութիւն՝ 
մարդու նկատմամբ: Եւ ստեղծւում 
է այս հիանալի բանաստեղծութիւ-
նը: Դա բանաստեղծի պատգամն է 
բոլորին.-

Հողից սովորեմ՝ գոհացնել մարդուն,
Հովից սովորեմ՝ զովացնել մարդուն,
Ծովից սովորեմ՝ խորացնել մարդուն,
Հասկից սովորեմ՝ զօրացնել նրան:
Ամպից սովորեմ՝ յոյս տալ մարդուն,
Խոտից սովորեմ՝ խոնարհուել նրան,
Խոփից սովորեմ՝ խոնարհել նրան:
Վազից սովորեմ՝ լիացնել մարդուն:
Օդից սովորեմ՝ առաքուել ձրի,
Ծաղկից սովորեմ՝ հիացնել մարդուն:
Հոգսից սովորեմ՝ մարդուն չլքել,
Յոյսից սովորեմ՝ հասնել նեղ օրուան,
Փորձանքի պահին որոնել նրան
Եւ վհատութեան մրուրից փրկել:
Կամքից սովորեմ՝ բարձրացնել մար-
դուն,
Խղճից սովորեմ՝ վեհացնել նրան՝
Սիրուց սովորեմ՝ վերածնել նրան...
Լոյսից սովորեմ՝ արթնացնել մար-
դուն:

Համօ Սահեանին գերազանցապէս 
յուզում է նաեւ հայրենիքը, հայու-
թիւնն ու հայկականութիւնը: Նրա ո՞ր 
բանաստեղծութիւնը նշեմ: Դժուար 
ընտրութիւն է: Բաւարարուենք միայն 
մէկով, որ իր սրտի խօսքն է բոլոր 
հայերին՝ ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս 
աշխարհի.-

Նայիրեան դալար բարդի

Նազում ես ու շորորում զմրուխտեայ 

քո շորերում,
Շուք արած ճամփի վրայ մանկու-
թեան կանաչ արտի,
Քո կանչը զնգում է զիլ իմ սրտի խոր 
ձորերում,
Իմ հեռո՜ւ, հեռո՜ւ Նայիրեան դալար 
բարդի:

Ա՜խ, ասես խարոյկ լինես՝ բռնկուած 
կանաչ բոցով,
Ես հեռուից քեզ եմ գգւում կարօտով 
կրակ սրտի.
Լցնում ես դաշտերն ամէն հարազատ 
քո խշշոցով,
Իմ հեռո՜ւ, հեռո՜ւ Նայիրեան դալար 
բարդի:

Իմ արտոյտ - մանուկն ահա խաղում 
է քո շուաքում,
Քո փառքին երգ է շրշում շրթերով 
կոկոն վարդի,
Զով արա նրա կեանքին, հօր նման 

գգուիր այնքան,
Իմ հեռո՜ւ, հեռո՜ւ Նայիրեան դալար 
բարդի:

Ես երգիչ հրի, սրի, շահ չունեմ քո 
սիրուց զատ,
Քեզ նման կանաչ կեանքով ձեր 
համար ելած մարտի,
Կը մեռնեմ, միայն թէ դու դարերում 
ազատ խշշաս,
Իմ հեռո՜ւ, հեռո՜ւ Նայիրեան դալար 
բարդի:

Վերջում, մենք էլ միանանք Համօ 
Սահեանին ու կրկնենք նրա խօսքն 
ու մաղթանքը,- Որ դարեր ազատ 
խշշայ Նայիրեան դալար բարդին, 
ու դառնայ (ու կը դառնայ) ոչ-միայն 
մաղթանք ու ցանկութիւն, այլ յաւերժ 
իրականութիւն:
Յարգա՛նք մեծ պոետի մեծ վաս-
տակին ու անմար յիշատակին:

Հայ Ազգային հիմնարկին (ANI) 
եւ Ամերիկայի Հայկական համա-
գումարին համագործակցութե-
ամբ՝ Քալիֆորնիոյ համալսարանի 
Նորթրիճի մասնաճիւղին մէջ գոր-

ծող Հայագիտական ծրագիրը եւ 
համալսարանին Հայ ուսանողական 
միութիւնը պիտի իրականցնեն 1918-
1920 տարիներուն, Հայաստանի մէջ 
Երիտասարդ Քրիստոնեաներու 
տղամարդոց միութեան (YMCA) 
կողմէ իրականացուած մարդաս-
իրական գործունէութեան նուի-
րուած ցուցահանդէս մը։
Ցուցահանդէսը տեղի պիտի ունե-
նայ Շաբաթ, 26 Հոկտեմբերին, կ.ե. 
ժամը 3-5, համալսարանին «Ուեսթ» 
ցուցադրասրահին մէջ։

Քաշաթաղի շրջանի Արիաւան 
(Աղաւնոյ համայնք) գիւղին մէջ 
ընթացքի մէջ է «ԱՐԻ» ներդրու-
մային հիմնադրամի և Արցախի 
կառավարութեան միջև կնքուած 
պայմանագրով 12 նոր բնակելի 

տուներու շինարարութիւնը:
Այս մասին «Արցախփրես»-ի 
թղթակիցին յայտնած է Արցա-
խի քաղաքաշինութեան նախա-
րարութեան շինարարութեան 
վարչութեան գլխաւոր մասնագէտ 
Լևոն Հարոյեանը:
Քաշաթաղի վերաբնակեցման եւ 
Արցախի գիւղատնտեսութեան 
զարգացման նպատակով, 2009-
ին խումբ մը հայ գործարարներ 
հիմնադրեցին «Արցախ Ռուց 
Ինվեսթմընթ» (ԱՌԻ) – Artsakh Roots 
Investment (ARI)  ընկերութիւնը:
Գիւղը ունի մօտ 200 բնակիչ, դպրոցի 
աշակերտութեան թիւը՝ 30։
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Թրամփի Խորհրդականները 
Առաջարկեցին Թուրքիոյ Սպառնալ՝ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Ճանաչումով

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ռուսական գրականութիւնը ունի աշխարհահռչակ գրականական 
բազմաթիւ հրաշալիքներ, որոնք իրենց բովանդակութեամբ յաճախ 
կը պատմեն ժողովրդական հարցերն ու իրողութիւնները։ Այս շարքին 

ռուս յայտնի գրող Իվան Կոնչարովի 1859 թուականին հեղինակած «Օպլոմով» 
հատորը առանձնացած է իր պարունակութեամբ։
«Օպլոմով» Իվան Կոնչարովի վէպն է, որ կը համարուի հեղինակի ամե-
նայայտնի ու նշանաւոր ստեղծագործութիւնը։ Կոնչարով իր առաջին վէպի՝ 
«Սովորական պատմութիւն մը»ի հրատարակութենէն անմիջապէս վերջ 
մտադրած է գրի առնել «Օպլոմով»ը։ Սոյն հարտորը հրատարակութենէն 
քիչ ժամանակ անց լայն արձագանգ ստեղծած է բովանդակ Ռուսական 
կայսրութեան մէջ։ Վէպը քննադատուած ու ուսումնասիրուած է բազում 
գրականագէտներու կողմէ։ «Օպլոմով» երկրի սահմաններէն դուրս ալ լայն 
տարածում գտած է։ Արեւմտեան երկիրներու ժողովուրդներուն կողմէ դժուար 
եղած է ըմբռնել «Օպլոմով»ի պատմութիւնը, որովհետեւ գիրքի ցոլացուցած 
մարդկային կերպարը ոչ մէկ տեսանկիւնէ ծանօթ էր անոնց համար։ 
Ռուսական կայսրութիւնը այդ ժամանակ կը պատրաստուէր յեղափոխութեան 
մը եւ այս պատճառով ժողովուրդի առօրեայ կեանքը, ապրելակերպը, 
սովորութիւնները եւ մշակոյթը մեծ մասամբ ենթարկուած են փոփոխութեան։ 
Կոնչարովն ալ «Օպլոմով»ի միջոցաւ անդրադարձած է այս իրադարձութեան 
եւ բաղդատական մը ըրած է իր ու արեւմտեան երկիրներու ժողովուրդներու 
միջեւ։ Արեւմտեան երկիրներ միջնադարէ սկսեալ սովորութիւն դարձուցած 
էին անդադար աշխատութիւնը եւ միջին դասակարգը պայքարներ մղած էր 
այս բարքի մնայուն դառնալուն համար։ Որքան որ ալ բազմաթիւ ոլորտներու 
մէջ ազդեցութիւն գործած ըլլայ այս արմատական փոփոխութիւնը, դիւրին 
չէ եղած ազատիլ անոր յառաջացուցած անտարբեր զգացողութենէն։ 
«Օպլոմով» յառաջ քշած է մարդկային բնաւորութեան տեսակի մը հոմանիշ։ 
Գիրքին մէջ զգուշութեամբ ներկայացուած է կալուածատէր Իլիա Իլիչ 

Օպլոմովի կեանքի համայնապատկերը։ Ան նստակեաց, ծոյլ, ոչ-աշխոյժ 
ապրելակերպ ունեցող անձ մըն է եւ բազմոցին վրայ ժամերով կը պառկի ոչինչ 
ընելով, բացի երազելէ։ Իր մարմնաւորած նկարագիրը հետզհետէ դարձաւ 
«օպլոմովութիւն», որ կը խորհրդանշէ գիտակցաբար ծուլութեան պարագան։ 
Ան կը նշանակէ ոչ թէ թմրութեան, այլ արթնութեան, գիտակցութեան եւ 
հեռատեսութեան երեւոյթ. այսինքն՝ յետագային իրականանալիք հաւանական 
արգելքները գուշակել եւ ճամբու մը վրայ քայլ առնելու եւ յառաջանալու 
կամքը չունենալ։ 
Իլիա Իլիչ Օպլոմով ներկայացուած է նաեւ մարդոց ներաշխարհի երեսակնե-
րէն մի քանին ցոլացնող կերպար մը։ Օպլոմով՝ նոյնպէս Տոն Քիշոթի, Համլեթի 
եւ բազում դասական ու արդիական գրական հերոսներու, հայելի կը փռնէ 
մարդկային բնաւորութեան մէկ տեսակին։ Միշտ խորհող, եռանդուն, սակայն 
նպատակը իրականացնելու համար ոչինչ ընող անձնաւորութիւն մըն է 
ան։ Ունի բազմաթիւ ծրագիրներ, որոնք երբեք կեանքի պիտի չկոչուին։ 
Ծովածաւալ խորհուրդներու մէջ կը խեղդուի ան եւ չի կրնար յստակ 
գաղափար մը յայտնել որեւէ նիւթի մասին։ Ան իր երազներու մէջ կը կորսուի 
եւ չ՚անդրադառնար ժամանակի թաւալման։ Այս մասին հակիրճ խօսքերով 
արտայայտուած է նաեւ ռուս յայտնի քաղաքական գործիչ եւ Խորհրդային 
Միութեան ղեկավար Լենինը. «Օպլոմովութիւնը կը շարունակէ իր գոյութիւնը 
պահել երկրի բազում ոլորտներու մէջ՝ ներառեալ խորհրդարանը։ Ան մեծ 
ազդեցութիւն գործած է երկրին վրայ եւ դժուար պիտի ըլլայ ձերբազատիլ 
անկէ: Մեր երկիրը տեսած է երեք յեղափոխութիւն, սակայն օպլոմովներ 
պահեցին իրենց առկայութինը։ Եթէ քննարկելու ըլլանք մեր աշխատանքներն 
ու անոնց ընթացքը, պիտի տեսնենք, թէ Օպլոմովը մեր մէջն է»։
Այժմէական ամենավտանգաւոր ու ամենաազդեցիկ հարցերէն մին կը նկատուի 
«օպլոմովութիւն»ը։ Ան նաեւ կը դասուի հոգեբանական հիւանդութիւններու 
շարքին։ Մեր ժամանակակից օպլոմովները կրնանք ըսել, որ անհոգ, 
անշահագրգիռ, նաեւ շահախնդիր են։ Այս անտարբեր վերաբերմունքը 
կրնայ կապուած ըլլալ իրենց բարոյական զարգացման եւ կամ նիւթական 
հարստութեան՝ ունեւորութեան։ Անոնք վարժուած են իրենց փափաքածին 
դիւրութեամբ հասնիլ եւ կամ տէրը դառնալ, այս պատճառով չեն կրնար 
ըմբռնել իրենց պարտականութիւններն ու պատասխանատուութիւնները։ 
Անհամար նիւթերու մասին անդադար կը գանգատին, սակայն չեն կրնար 
առաջարկ ներկայացնել խնդրի մը լուծման համար։ 
Խորհինք աւազան մը։ Եթէ աւազանի համակարգը չի կրնար ջուր ճարել 
աղբիւրէ մը, ծորակներէն ջուր չի հոսիր, ապա աւազանը կը մնայ պարապ։ 
Մարդիկ ալ նոյնպէս առա՛նց աշխատանքի եւ առանց սորվելու, չեն կրնար 
լեցնել գիտութեան աւազանը եւ կը մնան սին ու անօգուտ։

Ո՞վ Է Կոնչարով

Իվան Ալեքսանտրովիչ Կոնչարով ծնած է 6 յունիս 1812 թուականին 
Ռուսական կայսրութեան Ուլիանովսկ քաղաքին մէջ։ Ուսումը ստացած է 
Մոսկուայի Պետական համալսարանի բանասիրական բաժնին մէջ։ 1852-
1854 թուականներուն «Բալլատա» ռազմանաւով ճանապարհորդութիւն-
ներ կատարած է բազմաթիւ երկիրներ եւ այս մասին 1858 թուականին 
հրատարակած է «Բալլատա առագաստանաւը» ակնարկաշարը։ Հեղինակի 
առաջին վէպն է «Սովորական պատմութիւն մը»ն, որ լոյս տեսած է 
1857 թուականին «Սովրեմեննիք» թերթին մէջ։ 1859 թուականին ալ 
հրատարակուած է «Օպլոմով»ը, որուն շնորհիւ Կոնչարով ընդունուած 
է՝ որպէս քննադատական իրապաշտութեան (critical realism) ականաւոր 
ներկայացուցիչներէն մին։

«Ժամանակ»/Պոլիս

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի խորհրդականները 
անոր առաջարկեցին քանի մը տարբերակներ, որպէսզի ամերիկեան 
զօրքերը Սուրիայէն հեռացնելու Թրամփի մտադրութիւնը իրականացուի 
առանց արտօնելու Թուրքիոյ, որ ներխուժէ Սուրիա: Այս մասին կը հաղորդէ 
“Արմենփրես”։
Ազգային ապահովութեան խորհուրդի անանուն մնալ փափաքող պաշ-
տօնատար մը «Նիուզուիք» թերթին յայտնեց, որ առաջարկներէն մէկը եղած 
է Թուրքիոյ սպառնալ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումով:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգնեու 50 նահանգներէն 49ը, բացառութեամբ 
Միսիսիփիի, արդէն իսկ կը ճանչնան Հայոց Ցեղասպանութեան պատմական 
իրողութիւնը:

Միջազգային Լուրեր
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Կենսական որոշում-- ԱյսուհետեւՀայաստանի Բարձրագոյն Ուսումնական Հիմ-
նարկներուն մէջ Հայոց Լեզու, Հայ Գրականութիւն եւ Հայոց Պատմութիւն նիւթերուն 
ուսուցումը  պարտաւորիչ պիտի չըլլայ:
Ն. Վսեմ. Վարչապետն  ու իր գիտուն նախարարները իրաւունք ունին: Այդ հին նիւթերը 
անցեալով կ՚ապականեն (կը կոռուպցե ՞ն) կեանքի նոր ուղիներ որոնող թարմ 
ուղեղները:  Նոր Հայաստանը պէտք է ազատօրէն  թռչի Թումոյի թեւերով եւ թաւշեայ 
դեւերու թուրերով: Հասկացէք, ժողովուրդ ջան:
Քանի մը տարի առաջ այցելաբար Նիւ Ճրզի կը գտնուէր Կեդրոնական Եւրոպայի 
հայրապետական պատուիրակ Մեսրոպ Արք. Գրիգորեանը: Ձեռնարկի մը դադարին 
իրեն հարցուցի որ քանի՞ հայ աշակերտ կը հետեւէին Վիեննայի համալսարանի 
հայագիտական դասընթացքին: “Ո՛չ մէկ”, պատասխանեց վաստակաւոր դասախօսը, 
“հայերը հայերէն գիտեն, հայերէն սորվելու պէտք չունին...”
Արդեօ ՞ք հայրենի յառաջդիմասէր կառավարութեան ականջը հասած է լուսահոգի 
սրբազանին ծանր հեգնանքը եւ զայն պատգամ ընդունած: 

ՀԱՅԿԵՆՑ
Նիւ Ճըրզի

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Համացանցի Վրայ

Գամիշլիէն՝ Բժշկհ. Մարի Մելքոնեանի մտո-
րումները
Ճէզիրէի տագնապալի իրավիճակը, անկա-
յուն ու վտանգաւոր իրադարձութիւնները, 
ազգային դպրոցներուն մութ ապագան 
եւ հայերուն շարունակուող գաղթը՝ դէպի 
համեմատաբար աւելի ապահով շրջաններ, 
հարց կուտան ինծի, թէ ո’րն է արդեօք ներ-
կայիս հիմնականը եւ կարեւորագոյնը՝ իրա-
րու սխալները մատնանշելով քմծիծաղիլ եւ 
սխալողը նուաստացնելով «բարձրանա՞լ», կամ 
սրբագրելով սխալը եւ միասին բարձրանալ …
Մեր շրջապատին մէջ կան շատեր, որոնք կը 
փորձեն պղտոր ջուրին մէջ ձուկ որսալ. անոնք 
խոշորացոյցը բռնած, տան մէջ հանգիստ 
նստած, սխալներ կը փնտռեն, այս կամ 
այն յօդուածին կամ թղթակցութեան մէջ, 
նպատակը սրբագրե՞լ է …
Իրենք զիրենք դատաւոր նշանակող եւ իրենց 
դիմատետրի հետեւորդներն ալ զուարճաց-
նող հանդիսատեսները, որոնք կարծես թէ 
իրավիճակէն  բոլորովին անտեղեակ են, 
հետաքրքրուած են միայն, (ռումբը)պէտք է 
ռ -ով գրուի, ոչ թէ ր-ով եւ ըսելով, որ նման 
ոճրագործութիւն ընողը պէտք է ռմբակո-
ծուի, իր մեկնաբանութեան կցելով ծիծաղող 
դէմքեր…
Գամիշլիէն -Տէրիք երկարող մօտաւորապէս 
երկու ժամուայ ճամբան, այս օրերուն շատ 
վտանգաւոր կը նկատուի. այս մէկը գիտնալով 
հանդերձ, Ճէզիրէի հայոց առաջնորդական 
փոխանորդն ու անոր ընկերակցող պատուի-
րակութիւնը որոշեցին այցի երթալ Տէրիք՝ մօտ-
էն հետեւելու տեղի հայութեան իրավիճակին…. 

Այս նիւթը արդեօք կրնայ ազնիւ հայու մը 
համար ծիծաղի առարկայ դառնալ …շարա-
դրական կամ ուղղագրական սխաներու 
պատճառով…. Տղաքը, որոնք ընկերակցեցան 
պատուիրակութեան, իրենց կեանքը վտանգի 
ենթարկելով արդեօք քմծիծաղի՞ արժանի 
էին…. ոչ մէկ ուղղագրական սխալ կրնայ 
համազօր ըլլալ այս նախաձեռնութեան վսե-
մութեան եւ տղոց զոհողութեան …..
Սրբագրենք, բայց պարկեշտօրէն, նախ սրբա-
գրենք մեր հոգիները, առանց նսեմացնելու 
արծարծուած նիւթը ….. Գամիշլիէն Տէրիք 
գացողները հերոսներ են, իսկ սխալ սրբա-
գրողները…….. մեծ տարբերութիւն կայ… դուք 
որո՞ւն  (0 ) նշանակած էք, մեր հոգն  ալ չէ այդ 
ոչնչութիւնը,  որովհետեւ Տէրիքի հայութիւնը 
մեզի արդէն 10 դրած էր՝ չնկատելով նոյնիսկ 
ձեր սրբագրութիւնները ….
Եթէ ձեր մտահոգութիւնը հայերէնի անա-
ղարտութիւնն է, գրեցէք մեզի եւ մենք կ’ուղ-
ղենք, ծաղրի առարկայ դարձնելէն առաջ 
ալ գիտակցեցէք, որ մենք մասնագէտներ 
չենք, կ’ընենք այն ինչ կրնանք ընել, կամաւոր 
կերպով եւ մեր ընտանիքին ու զաւակներուն 
քիչ ժամանակ տրամադրելու գնով։
Սրբագրենք, այո’, բայց նախ սրբագրենք մեր 
մտածելակերպը՝ սիրելով սրբագրենք։
Սխալը սրբագրելը գիտութիւն է, իսկ սխալողը 
ազնուաբար ուղղելը վեհանձնութիւն:
Մեր թշնամին հիմա Թուրքն է, իրեն համար 
(ռումբը), ինչպէս կը գրուի կարեւոր չէ, կարեւո-
րը մարդ սպաննէ … բայց դժբախտաբար 
ոմանց համար մարդու մահն անգամ կարեւոր 
չէ, կարեւորը (սպաննել) բառը ճիշդ հոլովելն:

Ոչինչ Չի Փոխուի

Իմ մահով ոչինչ չի փոխուի կեանքում,
Ու չի պակասի աշխարհում ոչինչ,-
Մի լոյս կմարի հինգերորդ հարկում,
Կմթնեն մի պահ աչքերը քո ջինջ։

Բայց հաւքերն էլի հարաւ կչուեն,
Մանուկներն էլի կխաղան բակում,
Կանաչներն էլի ցօղով կթրջուեն,
Ծաղիկներն էլի կշնչեն մարգում։

Կվառուի լոյսը հինգերորդ յարկում,
Կժպտան նորից աչքերը քո ջինջ,
Իմ մահով ոչինչ չի փոխուի կեանքում,
Եւ չի պակասի աշխարհում ոչինչ։

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Սրբագրենք….Դեռ ուշ չէ
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Իրերայաջորդ սերունդներու հայեցի դաստիարակութիւն, բարոյական 
արժէքներ եւ կրթութիւն ջամբելու ազգային վարժարաններու առա-
քելութեան 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՝ ներկայացնե-
լու անհրաժեշտ տուեալները եւ ամբողջացնելու դիմումնագրերը։
Վստահ ենք, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտի վերահաս-
տատումը խորապէս պիտի գնահատուի ազգային վարժարաններու 
ծնողներուն կողմէ:

«ՍԵՊՈՒՀ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

98ամեակ

82ամեակ

• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019

• Հրապարակային Հանդիսութիւն 
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019

• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի Կիրակին, Եկե-
ղեցւոյս Անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները, 
որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթա-
կան նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել Թաղականութեան 
քարտուղարութեան հետ:
Հեռ.01-981102/3 ամէն օր 8:30-1:00:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Սկիզբը Էջ 01

Հայկազեան
Հայագիտական

Հանդէսի
ԼԹ. (39րդ) հատորի

 Շնորհանդէս

Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

Լրատուութեան Գործընկեր

Լիբանանի Նախարարաց Խորհուրդը 
Համաձայնութիւն Տուաւ Շարք Մը Տնտեսական 

Բարեկարգումներու. Հարիրի Իր խօսքը 
Ուղղեց Ցուցարարներուն

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

«Ես կը հասկնամ, որ մեր ներկայացուցած բարեփոխումները կրնան 
չբաւարարել ձեզ , սակայն անոնք նուազագոյնը կը բաւարարեն իմ երկամեայ 
պահանջները զորս միշտ ներկայացուցած եմ կառավարութեան» ըսաւ 
ան: Ան աւելցուց, որ ոչ, ոք կրնայ սպառնալ ցուցարարներուն եւ անոնց 
ապահովութիւնը իր անձնական պատասխանատուութիւնն է:
Ցուցարարները չբաւարարուեցան վարչապետին յայտարարութեամբ չվս-
տահելով անոր ներկայացուցած բարեփոխումներու ծրագրին:
Կառավարութեան ժողովի աւարտէն ու անկէ բխած յայտարարութենէն ետք 
ժողովրդային ցոյցերը աւելի եւս մեծ տարողութիւն ստացան պահանջելով 
կառավարութեան անյապաղ հրաժարականը: Ըստ ցուցարարներուն նշեալ 
բարեփոխումները շատ ուշացան: 
Ցոյցերը կը շարունակուին: Այսօր դպրոցները դարձեալ փակ կը մնան ինչպէս 
նաեւ դրամատուներն ու մեծ հաստատութիւնները: Մինչ ժողովուրդը կը 
շարունակէ լեցուն պահել հրապարակները տօնական մթնոլորտ ստեղծելով 
այնտեղ ու հաստատակամ մնալով իրենց պահանջին վրայ:


