
Արցախի Հանրապետութեան իշխա-
նութիւններուն հետ ձեռք բերուած 
համաձայնութեամբ, Հոկտեմբեր 23-ին, 
ԵԱՀԿ առաքելութիւնը հրադադարի ծրագ-
րային դիտարկում իրականացուցած է 
Արցախի եւ Ատրպէյճանի սահմանագի-
ծին վրայ՝ Արցախի Մարտունիի շրջանի 
Բերդաշեն գիւղէն դէպի հիւսիս-արեւելք 
ինկած հատուածին:
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարարութեան փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ Արցախի Հանրա-
պետութեան պաշտպանութեան բանակի 
դիրքերէն դիտարկումը իրականացուցած 
են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնա-
կան ներկայացուցիչի (ԳՆԱՆ) դաշտային 
օգնականներ Կենատիէ Փեդրիգան (Մոլ-
տովա) եւ Միխայիլ Օլարուն (Մոլտովա):
Սահմանի հակառակ կողմէն դիտարկումը 
իրականացուցած են ԵԱՀԿ ԳՆԱՆ դաշ-
տային օգնական Օկնեն Եովիչը (Պոսնիա եւ Հերցեկովինա) եւ անձնական օգնական Սայմոն Թիլըրը (Մեծ Բրիտա-
նիա):
Դիտարկումը անցած է ըստ նախատեսուած ժամանակացոյցի:
Դիտարկման առաքելութեան արցախեան կողմէն ուղեկցած են Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 
նախարարութեան եւ պաշտպանութեան նախարարութեան ներկայացուցիչները:
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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Երէկ գիշեր մեր այսօրուայ 
թիւը պատրաստելու առընթեր 
նստած էի ընկերոջս հետ, 
որուն հետ ասկէ անկէ կը 
զրուցէինք:
Յիշեցինք Ֆութպոլի աշխար-
հահռչակ թագաւոր Փելէն: 
Փելէն խաղադաշտերէն հեռա-
ցաւ երբ իր համբաւին ու 
հռչակին գագաթնակէտին 
վրայ կը գտնուէր: 
Պատկերացուցինք, որ եթէ 
այնպէս պատահեր, որ Փելէն 
յամառէր տակաւին խաղալ, 
բնականաբար օր պիտի գար 
ուր կորսնցուցած ըլլալով 
բնութեան իր երիտասարդ 
մարմնին շնորհած կարո-
ղութիւնները պիտի չկա-
րենար խաղադաշտին ու 
գնդակին տիրապետել, իր 
երկրպագուներու թիւը բնա-
կանաբար պիտի նուազէր 
ինչու չէ ան հեգնանքի ալ 
առարկայ պիտի դառնար: 
Սակայն ան գիտցաւ ճիշդ 
ժամանակին հրաժարիլ, որո-
շում  մը որ այլ մարզիկներ 
օրին չառին:  Փելէն ժողո-
վուրդին յիշողութեան մէջ 
մնաց ու տակաւին կը մնայ 
իր լաւագոյն «նկարով» ու 
կատարումներով: Ան միշտ 
պիտի մնայ «թագաւոր»:
Իմ առօրեային վերաբերող 
անմեղ զրոյցի մը բովան-
դակութիւնն է, որ քեզ հետ 
կը բաժնեմ սիրելի ընթեր-
ցող: Յանկարծ չքաղաքա-
կանեցնես...:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Լիբանանցի ժողովուրդին ուղղած իր խօս-
քին մէջ նախագահ Միշէլ Աուն ըսաւ, որ ինք 
պատրաստ է »շինիչ երկխօսութիւն» ընելու 
ցուցարարներուն ներկայացուցիչներուն 
հետ:
Ան իր խօսքին մէջ շարք մը բարեփոխումնե-
րու ծրագիրներ առաջարկեց, որոնք նորու-
թիւններ չէին ցուցարարներուն համար:
Աուն իր խօսքին մէջ որոշ նշոյլ մը տուաւ 
կառավարական փոփոխութեան մասին, որ 
ողջունուեցաւ Վարչապետին կողմէ սակայն 
յեղափոխականներուն վստահութեան 
պակասը պատճառ հանդիսացաւ, որ 
Նախագահի խօսքերը իրենց ազդեցութիւնը 
չգտնեն ժողովուրդին մօտ: 
Ազգային Ազատ Հոսանքի հետեւորդներ 
նախագահին ի նպաստ ցոյց մը փորձեցին 
կազմակերպել Ատլիէյի մօտ, որ սակայն մեծ 
բնոյթ չստացաւ:

Լիբանանի ամբողջ տարածքին կատարուող յեղափոխութիւնը այսօր կը թեւակոխէ երկրորդ շաբաթը:
Յեղափոխականները վճռակամ են շարունակելու իրենց ցոյցերը մինչեւ իրենց նշած նպատակակէտին հասնիլը:
Աունի խօսքէն ետք եւ հակառակ աննպաստ կլիմային ցոյցերը նոյն տարողութեամբ շարունակուեցան: 
Արձանագրուեցան ապահովական միջադէպեր սակայն ժողովուրդը յամառեցաւ մնալ հրապարակներու վրայ 
շարունակելով պետութեան դէմ արձակուած իրենց լոզունգները:
Այսօր եւս դպրոցները, դրամատուներն ու մեծ հաստատութիւնները փակ կը մնան: 

Նիկոլ Փաշինեան Մոսկուայի Մէջ Եւրասիական Միջկառավարական 
Խորհուրդի Նիստին Պիտի Մասնակցի

Աուն Ըսաւ Որ Ինք Պատրաստ Է Բողոքարարներուն Հետ Բանակցելու
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Լիբանանեան Èáõñ»ñՏեսանկիւն

Ճիշդ 
Ժամանակին 
Հրաժարիլը 
Արժանիք Է
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Փարիզի Մէջ Յարձակում՝ Հայկական 
Սամուէլ Մուրատեան Վարժարանին Դէմ

ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼԻ ԱՐԱՐՔ

Փարիզի հիւսիսը գտնուող Սամ-
ուէլ Մուրատեան հայկական վար-
ժարանին դէմ յարձակում գոր-
ծուած է:
«Թուիթըր» ընկերային ցանցի իր 
էջին վրայ այս մասին գրած է 
Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի հան-
րապետութեան արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան Յասմիկ Տոլ-
մաճեան` դատապարտելով այդ 
արարքը:
«Լրջօրէն մտահոգուած ենք 
Սեւրի հայկական Մուրա-
տեան վարժարանին դէմ իրա-
կանացուող վանտալիզմի 
կրկնուող դրսեւորումներով: 
Այս գործողութիւնները պէտք 
չէ անպատիժ մնան», – գրած է 
Տոլմաճեան:
Հոկտեմբեր 20-ին Փարիզի մէջ 
հայկական դեսպանատունը 
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ճեֆրի Չոսեր 

Ճեֆրի Չոսեր (անգլ.՝ Geoffrey 
Chaucer, 1343, Լոնտոն, Անգ-
լիական թագաւորութիւն - 
հոկտեմբերի 25, 1400, Լոնտոն, 
Անգլիական թագաւորութիւն), 
անգլիացի բանաստեղծ։
Մասնակցած է 1337-1453  
հարիւրամեայ պատերազմին: 
Կատարած է դիւանագիտա-
կան յանձնարարութիւններ 
Ֆրանսայի եւ Իտալիոյ մէջ։ 
Վարած է վարչական պաշ-
տօններ։ «Անգլիական բանաս-
տեղծութեան հայր» (Ճ. Տրայ-
տըն) Չոսերը, հակառակ ընդու-
նուած լատիներէնի, գրած է 
անգլերէնով։ 
Ստեղծագործութեան առաջին 
փուլին  Չոսերը կրած է 
ֆրանսական ասպետական 
գրականութեան ազդեցու-
թիւնը («Դքսուհիի գիրքը», 
1369)։ Իտալիա կատարած 
ուղեւորութենէն ետք ինկած է 
երկրորդ փուլ («իտալական», 
մօտ 1380-1386) գրած է 
«Թռչուններու բարլամանը», 
«Դրոիլուս եւ Քրիզեիտ» 
բանաստեղծութիւններու 
գիրքերը, «Հմայիչ կանանց 
առասպելը» պատմուածք-
ներու ժողովածուն եւ այլն։ 
Համաանգլիական գրական 
լեզուով առաջին յուշար-
ձաններէն  են 1380ի վերջե-
րուն սկսած եւ անաւարտ 
մնացած «Քենթրպերեան 
պատմուածքներ» բանաս-
տեղծութիւններու եւ պատ-
մուածքներու ժողովածուն, 
որ կը յատկանշուի  Չոսերի 
ստեղծագործութեան երրորդ 
փուլը («անգլիական»)։ Այս 
գիրքը, որ կ՛ամփոփէ քսանէ 
աւելի չափածոյ պատմուածք, 
կը ներկայացնէ իր ժամանակի 
Անգլիան:

հաղորդած էր նաեւ, որ յարձակում 
գործուած է ֆրանսահայ «Նուվել 

տ՛Արմենի» պարբերաթերթի գրա-
սենեակին դէմ:

Գուգարաց Թեմի Առաջնորդը Իրենց Թեկնածութիւնը Ետ Քաշելու 
Կոչ Ըրաւ Պոլսոյ Պատրիրաքի Պաշտօնի Թեկնածուներուն

Եւրոխորհրդարանին Մէջ Իտալացի Պատգամաւորը Ցուցադրաբար 
Գետին Նետած է Թրքական Տուրմի Տուփը

Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ 
արք. Չուլճեան Արամ արք. Աթէ-
շեանին եւ Սահակ եպս. Մաշա-
լեանին ուղղուած նամակով մը յայ-
տարարեց, որ ինք պատրաստ է իր 
թեկնածութիւնը չներկայացնելու, 
որպէսզի Թուրքիոյ իշխանութիւն-
ները սրբագրեն Թուրքիայէն դուրս 
ապրող եպիսկոպոսներուն թեկնա-
ծութիւնը արգիլող յօդուածը՝ ընտ-

րական կանոնադրութեան մէջ։ Այս 
մասին կը հաղորդէ “Մարմարա”-ն։
Ըստ Սեպուհ սրբազանին՝ Անգա-
րա թեկնածուներու թիւը սահ-
մանափակած է յատկապէս դէմ 
դնելու համար իր ընտրութեան։ 
Այս իրողութենէն մեկնելով՝ Սեպուհ 
սրբազան կը հրաժարի թեկնա-
ծութենէն եւ Արամ ու Սահակ 
սրբազաններէն կը խնդրէ, որ 

դարձեալ դիմեն Թուրքիոյ իշխա-
նութիւններուն եւ խնդրեն, որ ջնջուի 
կանոնագրութեան այդ յօդուածը։
Սեպուհ սրբազանը այս առաջարկին 
կողքին ներկայ կացութեան մասին 
քննարկումներ կ՛ընէ եւ դիտել 
կու տայ, որ նման արհեստական 
սահմափակումներով կատարուած 
ընտրութեան մէջ յաղթող կողմը չի 
կրնար ազգընտիր կամ արժանընտիր 
նկատուիլ, ուրեմն Արամ ու Սահակ 
սրբազանները պէտք է ո՛չ թէ խօս-
քով, այլ գործով ցոյց տան, որ կը 
պաշտպանեն իրենց միւս հոգեւոր 
եղբայրներուն իրաւունքները եւ 
դարձեալ դիմեն Թուրքիոյ իշխա-
նութիւններուն կամ իրենք եւս 
քաշուին ընտրութիւններէն։ Նշենք, 
որ Գերմանիոյ Հայոց թեմի նախ-
կին առաջնորդ Գարեգին արք. 
Պէքչեան եւս ետ քաշած էր իր 
թեկնածութիւնը, քնադատելով 
Անգարայի միջամտութիւնը։

ժամանակ դատապարտած է Սուրի-
ոյ հիւսիս-արեւելքի մէջ թրքական 
զինուժի «Խաղաղութեան աղբիւր» 
ռազմական գործողութիւնը:
Այս մասին կը յայտնէ ermenihaber.
am կայքը:
Իտալացի պատգամաւորը իր 
աղմկայարոյց ելոյթի ընթացքին ի 
պատասխան Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ 
ռազմական գործողութեա` թուրք 
պատգամաւորներուն նուիրած 
տուրմի տուփը ցուցադրաբար 

գետին նետած է` միաժամանակ իր 
գործընկերներուն կոչ ընելով նոյնը 
ընելու իրենց բաժանուած տուրմի 
տուփերուն:
«Ես «ոչ» կ՛ըսեմ այդպիսի Թուրքիոյ»,- 
ըսած է պատգամաւորը:
Չիոքան նշած է, որ թրքական զին-
ուժը կրակ բացած է քաղաքացիա-
կան բնակչութեան ուղղութեամբ եւ 
աւելցուցած, որ մարդասպաններուն 
ու ահաբեկիչներուն աջակցողներէն 
նուէր չեն ընդունիր:

Իտալիոյ խորհրդարանի աջա-
կողմեան կուսակցութեան պատ-
գամաւոր Անճելօ Չիոքան Եւրո-
խորհրդարանի (ԵԽ) արտահերթ 
նիստի տեղի ունեցած ելոյթի 
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Պատգամաւոր-Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
Ցինիզմի ու Արժանապատուութեան 

Նեղ Անցքին Մէջ

Հայաստանի Բարձրագոյն Կրթական 
Հաստատութիւններէն Ներս 

Հայերէնի Ուսուցումը 
Իր Պարտադիր Վիճակէն 

Դադրեցնելու Հարցին Մասին
Ի Պատասխան՝ Կրթութեան Նախարար 

Արայիկ Յարութիւնեանի Յայտարարութեան
Պաշտօնանկութիւններու եւ հրաժարականներու կողքին բուռն 
քննարկման առարկայ դարձած է յեղափոխական վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի գաղտնի յանձնարարականը, որուն որպէս հետեւանք  
նախարարներու, փոխնախարարներու, նախարարութիւններու, 
գլխաւոր քարտուղարներու եւ մարզպետներու աշխատավարձերը 
էականօրէն բարձրացած են: Յանձնարարականը տրուած է անցեալ 
Յուլիսին։ Մամուլը ամիսներ առաջ այդ մասին հրապարակեց, սակայն 
տեղեկութիւնը օդէն կախուած մնաց: Այսօր սակայն անոր իրական 
ըլլալու հանգամանքը արդէն պաշտօնապէս հաստատուած է: 
Նախարարներու 793 հազար 680 դրամ աշխատավարձը վարչապետի 
գաղտնի յանձնարարականով կրկնապատկուած է եւ դարձած է 1.5 
միլիոն դրամ։ Փոխնախարարներու աշխատավարձը 562 հազար 
160 դրամ էր, որը դարձած է 1 միլիոն 60 հազար դրամ։ Գլխաւոր 
քարտուղարներու աշխատավարձը 595 հազար 260 հազար դրամէն 
դարձած է 870 հազար դրամ, իսկ մարզպետներու 900 հազար դրամ: 
Տարիներ առաջ, պատգամաւոր Նիկոլ Փաշինեան այս երեւոյթը 
կ՛որակէր որպէս ցինիզմ: 2013 թուականին նախկին իշխանութիւններու 
օրօք Ազգային Ժողով  ներկայացուած նախագիծը, որ կը վերաբերէր 
պետական պաշտօն զբաղեցնող անձանց վարձատրութիւնը բարձ-
րանալուն, հանդիպեցաւ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինեանի կոշտ քննա-
դատութեան:  
«Քաղաքական ընտրանին որոշել է բարձրացնել ինքն իր աշխատավար-
ձը: Ի՞նչ է սա, եթէ ոչ ցինիզմ աղքատութեան ու յուսահատութեան: 
Ինչո՞ւ պէտք է բարձրանայ, ասենք, Սերժ Սարգսեանի աշխատավարձը: 
2008 թուականին մարտի 1-ին Երեւանը թանկերով գրաւելո՞ւն համար, 
թէ Եւրոպաներում եւ Ռուսաստաններում Հայաստանը ծաղրի առար-
կայ դարձնելու համար: Ինչո՞ւ պիտի բարձրանայ Տիգրան Սարգսեանի, 
մշակոյթի եւ քաղաքաշինութեան նախարարների, դատախազների 
ու ոստիկանների աշխատավարձերը: Նրա համար, որ 
իրենք լուռ հետեւե՞լ են, թէ ինչպէս է մեծահարուստը 
(oligarch) քարուքանդ անում մշակոյթը:  Ինչո՞ւ պիտի 
բարձրանայ ԱԺ պատգամաւորների ու գործող ղեկավար 
կազմի աշխատավարձը»,- ԱԺ ամպիոնէն իրեն յատուկ 
ոճով կը յայտարարէր Նիկոլ Փաշինեան (Տես տեսանիւթ 1): 

Եւ ահա վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, կրկնապատկելով իր Կառա-
վարութեան նախարարներու աշխատավարձերը, այն ալ գաղտ-
նի կարգով, նոյն ԱԺ ամպիոնէն, ցինիզմ չորակեց աղքատութեան 
բարձր մակարդակ ունեցող երկրի մը մէջ միլիոնաւոր դրամներ 
աշխատավարձ շռայլելը: Ընդհակառակը, վարչապետ Փաշինեանի 
կարծիքով  նախարարները պէտք է արժանապատիւ 
աշխատավարձ ստանան: «Պարգեւատրումային աղմուկի 
ժամանակ ես այս ամպիոնից պաշտպանել եմ այդ 
դիրքորոշումը, որ պաշտօնեաները (պետական - խմբ.)  
պէտք է ստանան արժանապատիւ աշխատավարձ»,- 
յայտարարեց է վարչապետը (Տես տեսանիւթ 2): 

Ու բնաւ կապ չունի, որ սահմանին կանգնած սպան կը ստանայ է, 
օրինակ, 200 հազար դրամ աշխատավարձ, այն ալ որոշակի բարձ-
րացումէն ետք, բայց կը կատարեն աւելի կարեւոր ու ազգանուէր 
(կեանքի գնով -խմբ.) գործ, քան, օրինակ, աշխատասենեակներուն  
փափուկ աթոռներուն վրայ նստող նախարարները: Եւ բնաւ կարեւոր 
չէ, որ Հայաստանի մէջ ուսուցիչները կը ստանան անհամեմատ ցած, 
նոյնիսկ ծիծաղելի աշխատավարձ: Այս  բանը արժանապատի՞ւ  է...: 
Մեր նպատակը  նախարարներու կարեւոր առաքելութիւնը նսեմացնելը 
չէ, քաւ լիցի, այսուամենայնիւ, հետեւութիւնները կը ձգենք  ընթերցողին: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ 

Քաղաքական Ակնարկ

Աշխարհահռչակ աստղաֆիզիքոս Վիքթոր Համբարձումեանի «Կտակը»

«Ինձ յաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ 
տիրապետել հայոց լեզուին: Ամէն մէկը պէտք է իր պարտքը համարի 
ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրագէտ լինի հայերէնից՝ անկախ այն 
բանից, թէ քանի տոկոս է նրա մէջ հայկական արիւնը: Այդ տոկոսը ոչինչ 
չի նշանակում: Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թէ արիւն, այլ 
գաղափարներ եւ գաղափարների մէջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց 
լեզուն է: Այդ կապակցութեամբ իւրաքանչիւր սերունդ պարտաւոր է 
սովորեցնել յաջորդին հայոց լեզու: Գիտցէք, որ իմ կեանքի ամենամեծ 
երջանկութիւնը եղել է ու կը մնայ, քանի ապրում եմ, հայոց լեզուին 
տիրապետելը: Ցանկանում եմ երջանկութիւն բոլորիդ»:
Վ. Համբարձումեան

Երբ թշնամին չի յաջողիր դուրսէն հարուածել, կը դիմէ դաւադրութեան: Կը 
կաշառէ այնպիսի պաշտօններու վրայ գտնուողները, որոնց միջոցաւ հասանե-
լի կ’ըլլայ առաջադրուած գերագոյն նպատակ մը: Այս պատեհապաշտօրէն 
ծրագրուած ու գործադրութեան փուլ հասած ռազմավարները, մանա-
ւանդ՝ անհեռատես քաղաքականութիւն վարող կառավարարական պաշ-
տօնատարներու համար, «իմաստուն փրկիչներ»ու դիմակ հագած կը 
կաշառեն նոյնիսկ իրենց իսկ մայրերը իրենց նպատակին հասնելու համար: 
Կը կաշառեն միլիառներու հասնող աներեւակայելի գումարներով, կարենալ 
տիրելու համար համաշխարհայնացմամբ բոլորը հաւասարեցնող այս 
անմշակոյթ, անգոյն ու անհրապոյր աշխարհին:
Եւ այս կ’ընեն ոչ միայն գումարներով, այլ՝ «յառաջդիմական այնպիսի 
եղծուած գաղափարախօսութեամբ, իմա՛ իբրեւ թէ մօտեռնիզացման համար 
ճամբայ ելած, որեւէ նորակազմ կամ «ջարդ ու աւեր տեսած երկրի» այս 
կամ այն տկարութիւնը, դժուարութիւնները սրբագրողի դերով, աշխարհի 
տնտեսութիւնը իրենց ափերուն մէջ պահածներու օտար բանակով, որոնք 
միջոցներուն մէջ տարբերութիւն չեն դրած ու պիտի չի դնեն երբէք, որպէսզի 
հասնին իրե՛նց առաջադրած նպատակին, եւ ոչ իրենց յայտարարածին:
Այս պարագային՝ Կարէն Սիմոնեանի խօսքերով, «Ազգային լեզուի եւ 
Ուղղագրութեան նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն է այն եզակի 
նախապայմանը, որ կարող է բացայայտել պետական իշխանութեան 
ճշմարիտ նուիրուածութիւնը Ազգային գերագոյն Շահին կամ՝ հակառակը՝ 
կարող է մերկացնել օտարի հետ եւ օտարի շահերին ծառայելու նրա 
պատրաստակամութիւնը:» (տե՛ս Կարէն Ա. Սիմոնեան, «Կրմլի յոյժ գաղտնի 
փաստաթղթերից մի քանիսը», Երեւան, «Նախիջեւան հրատ. 2003): 
Այսօրուան Կրթութեան նախարարի առած «քայլը» համազօր չի՞ հնչեր այս 
նոյն ռազմավարութեան, որուն կրողն է ինքը, պարոն Արայիկ Յարութիւնե-
անը, իր սովետականութեան պատկանողի օրերէն ի վեր, այսինքն՝ ազգի մը 
մշակութային ողնահարին՝ մայրենի լեզուին ոչնչացումը իր հոգեխառնութեան 
մէջ ձուլած, հոն, անոր հանդէպ անտարբերութիւն մշակած ազգակործան 
այս քայլով:

տեսանիւթ 1                               

            տեսանիւթ 2

Լրատուութեան Գործընկեր
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Հայկական Ucraft Սկսաւ Գործակցիլ Google-ի Հետ

«Կովկասի Զարդ». Irish Examiner-ը՝ Հայաստանի Զբօսաշրջային 
Գրաւչութեան Մասին

Իւրաքանչիւր Նահատակի Յիշատակին՝ Մէկ Սօսենի

Արհեստագիտութեան Ճամբով

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Հայկական տեղեկատուական արհե-
ստագիտութեան ոլորտի յառա-
ջատարներէն Ucraft-ը սկսած է գոր-

Արցախի մէջ յառաջիկայ տարուան 
Ապրիլ 2-լն պիտի սկսին սօսիներու 
պուրակի հիմնադրութեան աշխա-
տանքներ, ուր անուանական ծառեր 
պիտի տնկուին՝ ի յիշատակ արցա-
խեան ազատամարտին եւ անոր պաշ-
տպանութեան սուրբ գործին իրենց 
կեանքը նուիրաբերած մարտիկնե-
րուն:
Այս մասին յայտարարեց Արցախի 
նախկին վարչապետ եւ պետական 
նախարար, Ազատ հայրենիք կուսակ-
ցութեան ղեկավար Արայիկ Յարու-
թիւնեան Քաշաթաղի շրջանի Դիսմայ-
րի համայնքի տարածքին մէջ գտնուող, 
Կովկասի մէջ միակը նկատուող սօսիի 
պուրակին մէջ կազմակերպուած 
նախաձեռնութեան ընթացքին:
Նման նախաձեռնութեան համար 
ընտրուած վայրին մասին խօսելով՝ 
Յարութիւնեան ըսաւ. «Աւանդազրոյցի 

ծակցիլ Google-ի հետ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ “ՓանԱրմինիըն”։
Գործակցութեան իբրեւ արդիւնք 

համաձայն՝ այդ պուրակը հիմնուած է 
Աւարայրի մէջ զոհուած հայորդիներու 
յիշատակին: Չեմ գիտեր՝ առասպելը 
որքանով կը համապատասխանէ 
իրականութեան, բայց, կը կարծեմ, 
կարեւորը ատոր խորհուրդն է, որ 
հազար հինգ հարիւր տարի մեր 
ժողովուրդը փոխանցած է սերունդէ 
սերունդ…»։
Անոր համաձայն՝ ընտրուած է ծառ 
տնկելով յաւերժացնել նահատակնե-
րուն յիշատակը, որովհետեւ քարաշէն 
ոչ մէկ կառոյց կրնայ այնքան երկար 
կեանք ունենալ, որքան սօսենին 
կամ, ինչպէս Արցախի մէջ կը կոչեն, 
տնջրին, որ նաեւ վերարտադրուելու 
յատկութիւն ունի:
«Իւրաքանչիւր զոհուած ազատա-
մարտիկի ու զինուորի յիշատակին 
անուանական տունկը պիտի կատարէ 
իր ընտանիքի ներկայացուցիչը: Իսկ 

Ucraft-ի «Ուայթ լէյպըլ» լուծու-
մը հասանելի դարձած է Google 
Marketplace-ի օգտատէրերուն 
համար՝ կարելիութիւն տալով անոնց 
ունենալ կայքէջներու իրենց գոր-
ծարարութիւնը՝ սեփական մակ-
նիշով։
Այս կարելիութենէն օգտուելու 
առիթ ունին շարք մը յառաջատար 
ընկերութիւններ, որոնց կարգին՝ 
Mail.ru Group-ը, պուլկարական 
մեծագոյն ընկերութիւններէն Super-
hosting-ը, հայաստանեան մեծա-
գոյն տեղեկատուական արհես-
տագիտութեան ընկերութիւններէն 
SoftConstruct-ը եւ այլն։
Առաջարկուող փաթեթները 
նախատեսուած են ազատ ժամով 
աշխատողներուն, ինչպէս նաեւ 
ձեւագիտական, առեւտրական եւ 

Պարբերականը նշած է, որ Հայաս-
տան առաջին երկիրն է, որ ընդունած 
է քրիստոնէութիւնը՝ դիտել տալով, 
որ Հայաստանի մէջ կան բազմաթիւ 
հիասքանչ վանքեր եւ եկեղեցիներ: 
Թերթը առանձնացուցած է Գեղարդն 
ու Նորավանքը:
Պարբերականը անդրադարձած 
է Սեւանայ լիճին եւ այլ ազգային 
վայրերու:
Հայաստան այցելելու պարագային 
պարբերականը առաջարկած է նաեւ 
այցելել Տաթեւի վանական համալիր 
եւ օգտուիլ աշխարհի ամէնէն երկար 
ճոպանուղիէն:
Խօսելով Երեւանի մասին՝ Irish 

հարազատներ չունեցողներուն եւ մեր 
հողին համար զոհուած այլազգիներու 
յիշատակը պիտի յաւերժացնենք բոլորս 
միասին՝ անոնց փոխարէն այդ ծառերը 
տնկելով:

ծրագրաւորման ծառայութիւններ 
իրականացնող ընկերութիւններուն 
համար։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրը 
կարելիութիւն կու տայ ստեղծել 
համապատասխան թիւով կայքեր, 
նախագծել եւ վերավաճառել զանոնք 
սեփական մակնիշին տակ՝ ամսա-
կան 99 տոլարէն սկսեալ։
Առաջարկէն օգտուելու համար 
անհրաժեշտ է մուտք գործել 
Google Marketplace, ընտրել համա-
պատասխան փաթեթը, բաժանոր-
դագրուիլ՝ ստեղծելով սեփական 
ծրագիր եւ վերջ։
Առաջարկուող ծառայութիւններու, 
փաթեթներու եւ գիներուն մասին 
կարելի է աւելի մանրամասն տեղե-
կութիւն ստանալ Ucraft-ի պաշ-
տօնական կայքէն։

«Նախնիներու օրինակով վերագ-
նահատենք մե՛ր արժէքները եւ 
փոխանցե՛նք մեր սերունդներուն…»,- 
նշեց Յարութիւնեան:

Examiner-ը նշած է, որ քաղաքի ճար-
տարապետութիւնը տպաւորիչ է: 
«Աշխոյժ, պատմական մայրաքաղաք, 
որ հպարտօրէն կը կրէ եւրասիական 
ժառանգութիւնը: Հայաստանի մայ-
րաքաղաքը հարուստ է այնպիսի 
ճարտարապետութեամբ, որ արժանի 
է տեղ գտնելու զբօսաշրջային ուղե-
ցոյցներուն մէջ»,- նշուած է գրու-
թեան մէջ:
Irish Examiner-ը շեշտած է, որ 
Երեւանը հարուստ է բազմաթիւ 
ճաշարաններով ու սրճարաններով, 
ուր կարելի է հրաշալի ժամանակ 
անցընել:

ներկայացուցած է Հայաստա-
նի զբօսաշրջային գրաւչութիւնը: 
Պարբերականը Հայաստանը բնու-
թագրած է իբրեւ «Կովկասի զարդ», 
կը հաղորդէ “Արմենփրես”-ը:

Ryan-air իրլանտական ճամբոր-
դական ընկերութեան Հայաստա-
նի ճամբորդական շուկայ մուտք 
գործելուն առիթով իրլանտական 
Irish Examiner պարբերականը 
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Լոյս Տեսաւ «The 
Ten Roots Of 

Artsakh Problem» 
Հատորը

Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքը Պոլսոյ Մէջ

«Կրթութիւն Բոլորի Համար» Միջազգային Ցանցի Համաժողովը՝ Երեւանի Մէջ

Մշակութային Արձագանգ

Սփիւռքահայ Կեանք

Վերջերս Լոս Անճելըսի մէջ լոյս տեսաւ 
գրող, հրապարակախօս եւ առաւել 
քան 40 գիրքերու հեղինակ Բակուր 
Կարապետեանի «The Ten Roots of 
Artsakh Problem» անգլերէն գիրքը, 
որուն մէջ հեղինակը հանգամանօրէն 
եւ պատմական ճշմարտութիւննե-
րը վեր հանելով կը ներկայաց-
նէ Արցախի հիմնահարցին 10 
արմատները: «Շուշի» հիմնադրամի 
հրատարակած հատորը կարելի է 
գնել «Սարդարապատ» կամ «Ապրիլ» 
գրախանութներէն:

Հայրը երկար ժամանակէ ի վեր 
հետամուտ է Երուսաղէմի Հայոց 
Պատրիարքութեան՝ Թուրքիոյ 
մէջ գտնուող երբեմնի կալու-
ածներու սեփականութեան իրա-
ւունքի վերաձեռքբերման աշխա-
տանքներուն։ Ներկայ այցելութիւնն 
ալ տեղի կ՚ունենայ նոյն ծիրին մէջ։ Ան 
կը տեսակցի փաստաբաններու հետ, 

Հոկտեմբեր 21-ին Երեւանի 
մէջ սկիզբ առաւ «Կրթութիւն 
Բոլորի Համար» (Teach For All) 
միջազգային ցանցի ամենամեայ 
համաժողովը: Այս տարուան համա-
ժողովի կազմակերպողներն են 
«Դասաւանդի՛ր, Հայաստան» (Teach 
For Armenia) կրթական հիմնադրամը 
եւ «Կրթութիւն Բոլորի Համար» 
միջազգային ցանցը։ Համաժողովին 
կը մասնակցին աշխարհի 75 երկրէ 
եկած մօտ 450 ներկայացուցիչ: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Թորոնթոհայ”-ը։
Երեւանեան եռօրեայ համաժողո-
վի մասնակիցները պիտի քննար-
կեն՝  ինչպէ՞ս նախապատրաստել 
երեխաները` մարտահրաւէր 
նետելու առկայ իրավիճակին եւ 
վերաձեւաւորելու մեր յարափո-
փոխ աշխարհը` գիտելիքի եւ փորձի 
շնորհիւ:
Համաժողովի բացման խօսքին 
մէջ «Կրթութիւն Բոլորի Համար» 
միջազգային ցանցի գործադիր տնօ-
րէն եւ համահիմնադիր Ուենտի Քոփ 
(Wendy Kopp), ողջունելով ներկա-
ները, նշեց, որ ներկայ կեանքին մէջ 
առկայ են ընկերա-տնտեսական եւ 
քաղաքական բազմաթիւ խրթին 
մարտահրաւէրներ, որոնք կը պահ-
անջեն համաշխարհային հաւա-
քական լուծումներ:

«Մենք այդ ամէնէն եզրակացուցինք, 
որ այսօրուան աշակերտները պէտք 
է մեծնան որպէս առաջնորդ եւ 
ունենան որոշակի մտածելակերպ 
ու հմտութիւններ: Փոփոխուող 
տնտեսութեան մէջ անոնք պէտք է 
կարենան լուծել խնդիրները, որոնք 
օրէ օր աւելի կը բարդանան եւ կեր-
տեն աւելի պայծառ ապագայ», նշեց 
Քոփ:
«Շատ երկիրներ այսօր ճգնաժամի 
մէջ են, որովհետեւ մենք չենք չգիտեր` 
ինչպիսին պէտք է ըլլայ կրթութիւնը, 
որ երեխային տայ այն, ինչ անոր 
անհրաժեշտ է, որ կարեւոր է աւելի 
հասուն տարիքին ազատ, անկախ 
ըլլալու, ներուժը ամբողջութե-
ամբ բացայայտելու համար: Չեմ 
կրնար ըսել, որ այստեղ ներկայ 
գտնուողներէն ոեւէ մէկը գիտէ այդ 
հարցումին յստակ պատասխանը, 
բայց մենք ունինք Հայաստանի եւ այլ 
երկիրներու հետաքրքրական փոր-
ձը, պատմութիւնները, ծրագիրները: 
Այս հարցերը պէտք չէ քննարկու-
ին միայն նախարարութիւններու 
ու գրասենեակներու մէջ, այլեւ 
մեր համայնքներուն մէջ: Սովորա-
բար կը մտածենք, որ մենք պէտք 
է համայնքներուն սորվեցնենք, 
մինչ-դեռ շատ կարեւոր է սորվիլ 
հա-մայնքներէն», «Մետիամաքս»ի 

հարցումին պատասխանելով ըսաւ 
«Դասաւանդի՛ր, Հայաստան»ի հիմ-
նադիր եւ ղեկավար Լարիսա Յով-
հաննիսեան:
Բացման արարողութեան ներկայ 
եղաւ նաեւ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան, որ գործնական հար-
ցազրոյց մը տուաւ Լոռի մարզի 
Ստեփանաւան քաղաքէն համա-
ժողովի մասնակից 11-րդ դասարա-
նի աշակերտ Էդիկ Նազարեանին: 
Հարցուպատասխանի ընթացքին 
վարչապետը խօսեցաւ իր ծնն-
դավայրին` Տաւուշի մարզի Իջեւան 
քաղաքին մասին, անդրադարձաւ 
իր ստացած կրթութեան եւ ընդգծեց 
կրթութեան կարեւորութիւնը, որպէս 
շարունակական գործընթաց:
«Ինծի համար կրթութիւնը շարու-
նակական գործընթաց է, եւ այդ 
է պատճառը, որ հիմա մենք կը 
քննարկենք մեր երկրի ռազմա-
վարական տեսլականը: Այնտեղ կէտ 
մը ունինք եւ յոյս ունինք ատիկա 
մեր երկրի համար իրականութիւն 
դարձնել։ Ատիկա կը ձեւակերպենք 
հետեւեալ ձեւով` կրթութիւնը դարձնել 
ազգային ապրելակերպ Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ: Մարդու 
կրթութիւնը պէտք է շարունակուի 
ողջ կեանքի ընթացքին: Ես նաեւ 
այսպիսի կարգախօս առաջարկած 

եմ, որ մեզմէ իւրաքանչիւրին կրթա-
կան, զարգացման մակարդակը ամէն 
յաջորդ օր թէկուզ քիչ մը աւելի բարձր 
պէտք է ըլլայ, քան նախորդ օրը», 
նշեց վարչապետը:
Համաժողովին կը մասնակցի 
նաեւ «Լաւագոյն Ուսուցիչ» մրցա-
նակաբաշխութեան այս տարուան 
դափնեկիր Փիթըր Թապիչին (Peter 
Tabichi)` իր աշակերտուհիին 
հետ: Քէնիայի Նաքուրու քաղաքի 
դպրոցներէն մէկուն մէջ գիտութիւն 
դասաւանդող Թապիչին ըսաւ, որ 
ուսուցիչին համար ամենակարեւո-
րը աշակերտին կարողութիւններուն 
հաւատալն է ու անոր հետ սերտօրէն 
համագործակցիլը:
Նշենք, որ «Դասաւանդի՛ր, Հայաս-
տան» ծրագիրը, որ «Կրթու-
թիւն Բոլորի Համար» ցանցի 50 
անդամներէն մէկն է, աշխատանք 
կը տանի Հայաստանի 7 մարզու եւ 
Արցախի մէջ։ Ան  գործունէութեան 
5 տարիներու ընթացքին իր ուսու-
ցիչ-առաջնորդներու օգնութեամբ 
կը փորձէ կրթական հաւասար 
հնարաւորութիւններ ապահովել 
Հայաստանի հեռաւոր համայնքներու 
երեխաներուն համար: Համաժողովի 
մասնակիցները պիտի այցելեն նաեւ 
Հայաստանի 30 գիւղեր։

որոնք Սրբոց Յակոբեանց վանքի 
իրաւունքները կը հետապնդեն 
Թուրքիոյ մէջ։ Քննարկումներու 
այժմու փուլը հետաքրքրական 
է, որովհետեւ վերջերս դատա-
կան իշխանութիւնները վճիռներ 
արձակած են Երուսաղէմի Հայոց 
Պատրիարքութեան վերաբերեալ 
գործերուն շուրջ։

Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք 
Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան այս 
օրերուն կ՚այցելէ Պոլիս։ Այս մասին 
կը տեղեկացնէ «Ժամանակ»ը:
Նորին Ամենապատուութեան կ՚ըն-
կերանայ Սուրբ Աթոռի Կալու-
ածոց գրասենեակի ղեկավար Տ. 
Պարէտ Ծ. Վրդ. Երէցեան։ Ինչպէս 
ծանօթ է, Ամեն. Ս. Պատրիարք 
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Հայաստանի Բարձրագոյն Կրթական Հաստատութիւններէն Ներս 
Հայերէնի Ուսուցումը 

Իր Պարտադիր Վիճակէն Դադրեցնելու Հարցին Մասին
Ի Պատասխան՝ Կրթութեան Նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի Յայտարարութեան

Հայաստանի առօրեայ լեզուին մէջ լողացող «Մօտեռնիզացում» ըսուածը ոչ 
այլ ինչ է, քան՝ գետնին հաւասարեցումը, չէզոքացումը ոչ միայն մեր, այլեւ՝ 
այնպիսի հարուստ մշակոյթներու, որոնց յարատեւումը կը սարսափեցնէ 
«մօտեռնիզացիայի» ջահակիրներու փաղանգը, որ օր մը չէ օր մը կրնայ 
աշխարհին պարզել այդ քարոզուածին ախտ մը ըլլալը, մերկացնելով անոնց 
ոչնչութիւնն ու աշխարհատիրակալութիւնը իբրեւ թիրախ ընտրողներուն 
իսկական դէմքերն ու ախորժակները::
Դժբաղդաբար, մեր «նոր քայլ արած» իշխանաւորները գաղափար ունի՞ն 
արդեօք 104 տարեկան Սփիւռքի պատմութեան, 600 տարուան ստրկութեան 
մէջ ողնահար պահող արեւմտահայութեան մասին. թէ՝ ի՞նչ կը նշանակէ 
նախընտրել, ե՛ւ լեզու, ե՛ւ կրօնք, հայու արժանապատուութիւն պահպանելու 
համար քաշքռտուիլ անապատի աւազներուն մէջ՝ ներբան պատռելով, քան՝ 
հաւատափոխ ըլլալ, ձեր լեզուով ասած՝ կաշի փրկելու համար:
Ոչ ոք կ’ակնկալէ, որ անկախութեան 27 տարիներու ընթացքին երեք 
ոճրագործ նախագահներու եւ իրենց մանկլաւիկներուն կողմէ կողոպտու-
ելէ, անարգուելէ ետք, ձեր՝ իսկապէս զարթնեցնող, շնորհաւորելի «նոր 
քայլ»երէն ետք, կարենայիք ամէն բան մէկ տարուան ընթացքին հասցնել 
հոն՝բոլորին համար ցանկալի «ամենայն փրկիչ» ապահովութեան, եւ այս՝ 
ամէն ծիրէ ներս: Սակայն վստահ էինք, որ դուք, ձեր որեւէ կեցուածքով, 
չէիք կրնար դաւաճանել լեզուին՝ մեր լեզուի բարգաւաճման, զարգացման 
ու զայն մաքրամաքուր գործածութեամբ մեր հպարտութեան աղբիւրը 
դարձնող միջոցառումներով «քայլ» պահելով աշխարհի որեւէ զարգացած 
ժողովուրդի հետ: Այս կարելի կրնայ ըլլալ միմիայն խորացուած բարձրագոյն 
մակարդակի ուսումնասիրութիւններով, գրականագիտական խորացուած 
ուսումնասիրութիւններով. Ինչ որ կարելի չէ ապահովել երկրոդականի 
աւարտական դասարանի 16-17 պատանիներու լեզուի եւ գրականութեան 
ջնջին պաշարով: Մեր լեզուաբաններն ու գրականագէտները ա՛յս է, 
որ կ’երաշխաւորեն, իրենց բծախնդիր մօտեցումով լեզուն ու մշակոյթը 
կը մաքրեն, եւ առ տակաւ, կը սպասենք, որ զտուին ու բիւրեղանան 
սովետախառն արտայայտձեւերը, հեռատեսիլէն, մամուլէն, թղթակիցներու 
հայերէնէն, այնպէս՝ ինչպէս յաջողեցան ընել Վրաստանի մէջ…:
Լեզուն պահելու մեր մաքառումը նոր չէ. ցեղասպանութենէն առաջ՝մեր 
արեւմտահայ գաւառներուն մէջ, եւ անկէ ետք՝ սփիւռքի տարածքին մինչեւ 
այսօր: Շատ դիւրին է ձեզի համար, պարոն Յարութիւնեան, բեմերէն քարոզել 
մեզի հայ ազգի «ինքնուրոյն տեսակին» մասին, Քալիֆորնիա թէ այլուր, երբ 
դուք, մեր երկրին մէջ, բազմած՝ ձեր նախարարի հանգիստ աթոռին, մէկ 
գրիչի հարուածով ահա կը յաւակնիք աւերել այն՝ ինչ Թուրքը չյաջողեցաւ 
ընել արդէն 104 առաւել 600 տարիէ ի վեր:
Ա՞յս է ձեր առած «աւետաբեր ՔԱՅԼԸ», ձեր հրապուրիչ ՆԵՐԳԱՂԹի 
կանչն ու հրաւէրը, ուղղուած՝ սփիւռքի երիտասարդ սերունդին, որուն 
համար Հայաստանի մէջ մասնագիտանալու գլխաւորագոյն պատճառը 
մասնագիտութեան մը կողքին, հայերէնի եւ մեր պատմութեան տիրանա-
լու ցանկութիւնն է, եւ վերջապէ՜ս, դառնալը՝ Հայաստանաբնակ ու 
Հայաստանակերտ, ու Հայաստանա-ամէն ինչ, մասնակցիլ քայլ առ քայլ 
հայրենիքի կառուցման՝ հայերէնո՛վ միայն: Մենք յոգներ ենք հայերէնը 
փնտռելէն մեր տուներէն դուրս, ու արդէն նաեւ՝ տուներէն ներս: Սփիւռքահայ 
ուսանողները ստուար թիւ են այսօր համալսարաններուն մէջ: Հարցուցա՞ծ 
էք երբեւէ իրենց, թէ հայերէնը որեւէ ձեւով կը խոչնդոտէ՞ իրենց ընտրած 
մասնագիտութեանց ըմբռնումն ու տիրապետումը անոր: Ուրեմն մենք՝ 
սփիւռքահայերս, չի կա՞նք ձեր առած «քայլ»-երու ծրագրումներուն մէջ…: 
Ահաւասիկ թէ ինչ արդիւնք կը սպասուի ձեր այս անհեթեթ որոշումով. դուք 
ոչ միայն լեզուի եւ գրականութեան պարտադիր կոչուած դասերն է որ կը 
ջնջէք, այլեւ՝ ինչ որ շա՜տ աւելի կարեւոր հետեւանքներու տանող բան. կը 
ջնջէք մասնաւորաբար՝ ՀԱՒԱ՛ՏՔԸ՝ հայերէնին հանդէպ, նոր սերունդին 
փոխանցուած համոզո՛ւմը, որ մեր լեզուն հայ ազգի փրկիչն է, եւ որ դուք 
ահա կը խողխողէք զայն…: Կը զիջիք լեզո՞ւն, որ Թուրքին հող ու հայրենիք 
տալու համազօր է…:
Վստահ եմ, ձեզի անծանօթ պէտք չէ ըլլայ մաքառում բառը, ինչ կը վերաբերի 
մեր արժէքներուն, եւ այս՝ 1970-ականներուն սկսած: Շատ հաւանաբար 
միմիայն լսած ըլլալու էք այդ մասին, առանց ապրած ըլլալու եւ թերեւս՝ 
բանտարկուելու, Սիպիր ղրկուելու մղձաւանջը՝ 1965-ին, Ցեղասպանութեան 
յիսնամեակի այդ լուսաւոր առաւօտուն եւ անոր յաջորդող օրերուն ու 
տարիներուն: Մաքառիլ, հայրենի հողին ու լեզուին վերջնականապէս 
տիրանալու համար: Յիշե՞նք մայրենիին հանդէպ անդաւաճան անուններ, 
Սիլվա Կապուտիկեան, Զօրի Բալայեան, Պարոյր Սեւակ, Գէորգ Էմին ու Համօ 
Սահեան, Վարդգէս Պետրոսեան առանց մոռնալու Ռաֆայէլ Իշխանեանը, որ 
ամէն վտանգ ու սպառնալիք աչքն առած, պայքարեցաւ առանց տեղի տալու 

խրատներուն, եւ զգուշացումներուն, եւ ամբողջ բանակ մը հեղինակաւոր ու 
վաստակաշատ գիտնականներ, թուաբանագէտներ, հայե՛ր, որոնց ազգային 
արժեհամակարգին շնորհիւ շահուածն է, որ մենք կը վայելենք այսօր…:
Իսկ մենք, սփիւռքի տարածքին, կը վերցնէինք ու ցայսօր կը վերցնենք 
աւելի՛, շատ աւելի ծանր բաժինը այդ պայքարին: Դուք հայրենի հողին վրայ 
էք, ուր հայերէնը կ’ապրի, կը շնչէ ու կը ներշնչէ, իսկ մենք՝ զրկուած ըլլալով 
անկէ, մեր մայրենին է, որ դարձուցած ենք հող ու հայրենիք, ստեղծելով 
մամուլ ու դպրոցներ, զորս պահելն ու անոնց գոյատեւելը երաշխաւորելը 
այլ մղձաւանջներ կը ստեղծէ օր ու գիշեր…:
Հաւատացինք, ու դեռ կը հաւատանք, թէ օր մը հայրենի մասնագէտներն 
ու մանկավարժները պիտի օգնութեան հասնին հետզհետէ անգտանելի 
դարձած մանկավարժ ուսուցիչներու եւ գիտնականներու հայթայթման…: 
Նախարարութեանդ անտարբերութիւնը մե՛ր պէտքերուն հանդէպ, աւելի քան 
աննախատեսելի էր…: Հոն ոչինչ կայ մեզի համար, ու մենք կրկին առանձին ենք 
մեր կարողականութեանց հետ: Իսկ մեր կողմէ ձեզի տրամադրուած նիւթական 
հոսքին համար դուք մեզի կը շռայլէք կեղծիք միայն, առաւել եւս, կեղծաւոր կը 
թուին նաեւ ձեր ամէն տեսակի հայապահպանական, հայրենասիրական ու 
ազգանուիրման մասին ձեր բարբաջանքները Հայաստանի՛ նոյնպէ՛ս եւ հայ 
գաղութներու մէջ՝ ձեր այցելութեանց ընթացքին: Որովհետեւ այդ Հաւատքի 
աւազանին մէջ կնքուած մեր ե՛ւ Գրաւոր Լեզուն, ե՛ւ ուղղագրութիւնը գլխաւոր 
միջոցներն են, որ մեզ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆԱՊԷՍ ձերբազատելու են «Չարիքի» առ 
տակաւ շարունակուող կայսրութեան ապազգայնացուցած մեր անցեալէն: 
Իսկ այդ ԼԵԶՈԻԻ իմացութիւնն ու իւրացումը կ’երաշխաւորուին միմիայն 
համալսարանական բուհերուն մէջ, շնորհիւ մեր սքանչելի գրականագէտ-
գրող-բանաստեղծ դաստիարակներու:
Ինչպէ՞ս յուսադրուիլ, ինչպէ՞ս հաւատալ, որ մենք կրթութեան եւ գիտու-
թիւններու նախարարութիւն ունինք, որուն միակ նպատակը իբրեւ թէ 
«դիւրացնել» է երկրին մասնագիտական, ձեր լեզուով՝ «թեքնոլոճիական» 
մակարդակը, որուն արդիւնքով ի՜նչ-ինչ ներդրումներ կ’ակնկալէք ի շահ՝ 
Հայրենիքի՞ն…:
Ի դէպ, հոս տեղին է յուշել, որ ֆրանսախօս Քէպէք նահանգը իր թիւ 101 
օրէնքով պարտադիր կը դարձնէ ֆրանսերէնի գործածութիւնը ամենուրէք: 
Քանատայի պաշտօնական լեզուները հաւասար իրաւունքներով ֆրանսերէնն 
ու անգլերէնն են, բայց որովհետեւ Քէպէքը նահանգ է, եւ ֆրանսախօս 
փոքրամասնութիւն Քանատայի մէջ, շրջապատուած ըլլալով ամէն վայր-
կեան իր լեզուին սպառնացող անգլերէնով, մասնաւոր օրէնքներով պար-
տադիր կը դարձնէ անոր գործածութիւնը պաշտօնական թէ սովորական 
գործարքներու մէջ. (աշխատանքի մը դիմող անձ մը պարտաւոր է նախ՝ 
ֆրանսերէն գիտնալ): Մոնրէալը ունի 2 ֆրանսախօս եւ 2 անգլիախօս 
համալասրաններ, որոնց գիտական մակարդակը միջազգային համբաւ կը 
վայելէ: Այս համալսարաններու բոլոր դասաւանդած նիւթերը կը կատարուին 
ֆրանսերէնով: Անգլերէնով հրատարակուած որեւէ մասնագիտութեան 
վերաբերող գիրքեր, պարբերաթերթերն ու ամսագրերը կը թարգմանուին 
ֆրանսերէնի: Ոչ ֆրանսախօս դասախօսները կը խօսին ֆրանսերէն 
թարգմանիչ գործիքներու օժանդակութեամբ: Ուրեմն, ֆրանսերէնի պար-
տադրութիւնը նաեւ քաղաքական որոշում է, ինքնութիւնը պահելու եւ 
հիւսիսային այս անգլիախօս տարածքին մէջ չձուլուելու ռազմավարութիւն է: 
Հայաստանի թարգմանիչներու յարատեւ աշխատանք հայթայթած կ’ըլլաք, իսկ 
Հայաստանի լեզուաբանական կաճառին՝ մեր ճկուն հայերէնը հարստացնելու 
աշխատանք, նորագոյն ճարտարարուեստի բառակազմութեան համար: 
Կը մնայ մէկ բան. Հաւատա՛լ եւ համոզել բոլորը, որ մենք այսպէ՛ս երկիր կը 
կառուցենք:
Մենք քաջ գիտենք, թէ Նոր Հայաստանը, ինչպէս որ դուք կը սիրէք զայն կոչել, 
տակաւին պատրաստ չէ իր ուժերով սփիւռք պահելու: Մենք՝ սփիւռքահայերս 
պատրաստ ենք նո՛յն անխախտելի հաւատքով, եղունգներո՛վ ու ակռանե-
րո՛վ եթէ պէտք է, պահպանել մեր ազգային ինքնութիւնն ու գոյութիւնը, 
ապաւինելով միմիայն մեր արդէն սրբացուած ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻՆ, 
որուն դասական ուղղագրութիւնը ձեզ կը խանգարէ, կը շփոթեցնէ իբրեւ 
թէ դժուարահասանելի գիտութիւն, որուն ետին կը նախընտրէք անտեսել 
ամենակարեւո՛րը, որ կրթական նախարարութիւնդ պարտաւոր էր կատարել 
մեր անկախութեան առաջին իսկ օրէն, 1991-ին, Հայաստանը ազատ անկախ 
յայտարարելու օրն իսկ, որպէս Հայաստան-սփիւռք միացնող ուժ, զոր կը 
շարունակէք յամառօրէն «որերորդ կարգի դասել», ձեր ուղղագրութեամբ 
մեզ մեկուսացնել, մեզ ձեզմէ հեռացնել, այսինքն՝ միանալ ա՛յն խարդախ ու 
աղուէսադրոշմ քաղաքականութեան, որուն միակ նպատակը հայութիւնը 
աղճատել իսկ էր, հայը կտրելն էր իր միւս՝ սփիւռքի մէջ տարտղնուածներու 
արմատներէն: 

«Հորիզոն»
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԱՍԵԱՆ
(1926 – 2009)
«Լուվրի մէջ»

25 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Լսո՞ւմ էք ինձ: 
Բաւակա՜ ն է,
Հանեցէ՛ք ձեր դիմակները:
Հանեցէ՛ք,
Որ քամու ձեռքով
Ձեզ կարօտած օդն ապտակի
Ձեր իսկական դէմքը տխեղծ,

Հանեցէ՛ք ձեր դիմակները,
Որ գեթ մի քիչ դիւրին շնչե՜լ կարողանաք...

Հանեցէ՛ք ձեր դիմակները,
Որ գեթ մի քիչ դիւրին շնչե՜լ կարողանաք...
 
Ինքնե՜րդ ասէք.
Բաւական չէ՞
Դուք ձեզանից ձեզ գողանաք
Եւ տեղն ուրիշ մեկին դնէք ձեր փոխանակ:

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

Համացանցի Վրայ

Օրուայ Լուսանկարը

ներու դէմ: Նման վանտալութիւնը Սինանեանը 
համարած է անընդունելի: 

Սփիւռքի Յանձնակատարը Ֆրանսայէն Կը Պահանջէ 
Ապահովել Հայկական Հաստատութիւններուն Մէջ 

Անվտանգութիւնը

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար 
Զարեհ Սինանեան Ֆրանսայի իշխանութիւններէն 
կը պահանջէ յաւուր պատշաճի անվտանգութիւն 
ապահովել ֆրանսահայ կրթական եւ մշակութա-
յին հաստատութիւններուն համար։ Այս մասին ան 
գրած է Facebook-ի իր էջին՝ անդրադառնալով 
Սեւրի Մխիթարեան միաբանութեան Սամուէլ-
Մուրատեան վարժարանի վրայ յարձակման դէպ-
քին:
«Զրուցեցի Վարդապետ Յարութիւն Պզտիկեանի 
(Մխիթարեան միաբանութեան անդամ) հետ։ 
Փարիզի Սամուէլ-Մուրատեան վարժարանին 
հասցուած վնասը շատ աւելի մեծ է քան կարելի 
էր պատկերացնել»,- գրած է Սինանեան:
Ան նկատած է, որ ատիկա արդէն երկրորդ նման 
յարձակումն է հայկական մշակութային կեդրոն-
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Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
Անդամական Ընդհանուր Ժողով

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Անդամական ընդհանուր 
ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին 
կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին միութեան ակումբին «Ներսէս 
Պէրպէրեան» սրահին մէջ:
Օրակարգ՝
- Երկամսեայ նիւթաբարոյական Գործունէութեան Ներկայա-
ցում
- Նոր վարչութեան ընտրութիւն
Ծանօթ: Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի 
նկատուի ժամը 10:30-ին:

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

ԱՂՕԹՔ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

Կիրակի, 27 հոկտեմբեր 2019, առաւօտեան ժամը 10.30-
ին, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ 
պատարագի ընթացքին, իր պատգամը պիտի փոխանցէ 
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս, առաջնորդ Լիբանանի 
հայոց, եւ «Տէր ողորմեա»-ի ատեն աղօթք պիտի կատարուի 
Լիբանանի խաղաղութեան համար։
Ապա, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – 
Եռագոյն» սրահին մէջ, սուրճի հիւրասիրութիւն տեղի պիտի 
ունենայ։
Կը հրաւիրենք լիբանանահայութիւնը մասնակցելու սուրբ 
պատարագին, լսելու սրբազան հօր պատգամը եւ աղօթելու 
Լիբանանի խաղաղութեան համար։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ   

ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Այսու կը յայտնենք թէ Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական 
միութեան վարչութիւնը սկսած է ընդունելու ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ 
հայրենակիցներուն 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի 
դիմումները:
Կը խնդրուի հայրենակիցներէն անձամբ ներկայանալ վար-
չութեանս գրասենեակը ամէն Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի կամ 
Ուրբաթ օրերը կ.ե.ժամը 3:00 էն 7:00: Ընդունման վերջին 
պայմանաժամն է Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019-ին, որմէ ետք 
ներկայացուած դիմումները պիտի մերժուին:
Բարի վերամուտ բոլորին:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

¸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:

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
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Թիֆլիսի Մէջ Համաժողով

Հայաստանի փոխ-վարչապետ 
Տիգրան Աւինեան երէկ Թիֆլիսի 
մէջ մասնակցեցաւ «Մետաքսի 
ճանապարհ» համաժողովին։ 
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, 
համաժողովի բացման արարո-
ղութիւնը սկսաւ Վրաստանի վար-
չապետի ելոյթով։ Աւելի վերջ տեղի 
ունեցաւ բարձրաստիճան քննարկում 
մը, որու ատենախօսներու շարք-
ին էին՝ բացի Տիգրան Աւինեա-
նէն, Վրաստանի փոխ-վարչապետ 
Մայա Ցքիթիշվիլի, Էօզպեքիստա-
նի փոխ-վարչապետ Էլիոր Կանիեւ, 
Չինաստանի կառավարութեան 
Եւրոասիոյ գծով յատուկ բանագնաց 
Լի Քուէյ եւ Ասիական դրամատան 
փոխ-նախագահ Շիքսին Չեն։
Թիֆլիսի կեցութեան ընթացքին 

Տիգրան Աւինեան հանդիպում մըն ալ 
ունեցաւ Վրաստանի խորհրդարանի 
նախագահ Արչիլ Թալաքուածէի հետ։
Հանդիպման ներկայ գտնուեցան 
նաեւ Վրաստանի խորհրդարա-
նի հայազգի պատգամաւորներ 
Ռուսլան Պօղոսեան եւ Սամուէլ 
Մանուկեան։ Տիգրան Աւինեան 
ներկայացուց Հայաստանի տնտե-
սական գերակայութիւնները եւ 
կառավարման համակարգի բարե-
փոխումները։ Քննարկուեցան նաեւ 
տարածքաշրջանային խոշոր տըն-
տեսական ծրագրերուն վերաբերե-
ալ հարցեր։ Զրուցակիցները կարե-
ւորեցին վիրահայ համայնքին 
դերակատարութիւնը երկկողմանի 
յարաբերութիւններու առաւել 
զարգացման ուղղութեամբ։


