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Տեսանկիւն

Լա Վի Ան Ռոզ
Բարի լոյս սիրելի ընթերցող: Այսօրուայ իմ
սիւնակով կ՛ուզեմ ամփոփ կերպով քեզի
հետ կիսել մեր իրավիճակը այսօր.
Լիբանանի Կաթողիկէ Դպրոցներու Ընդհանուր Քարտուղարութիւնը երէկ հաստատեց, որ այսօր դպրոցական սովորական օր է:
Լիբանանի Կրթութեան Նախարարը երէկ
յայտարարեց, որ Լիբանանի տարածքին գործող կրթական բոլոր հաստատութիւնները այսօր փակ պէտք է մնան,
Լիբանանի տարածքին տակաւին ընթացող
ցոյցերու ծանօթ պատճառներով:
Խորհրդարանի նախագահը, խորհրդարանի այսօրուայ նիստը յետաձգեց
ապահովական պատճառներով:
Հըզպալլայի առաջնորդը կը յայտնէ,
որ մեր երկիրը աւելի ապահով է քան
Ուաշինկթընը...:
Տիրող իրավիճակին պատճառով, դրամատուները երէկ երեկոյեան տակաւին
յստակօրէն չէին կարողացած որոշել, որ
այսօր դրամատուները իրենց դռները
պիտի բանա՞ն, թէ ոչ:
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան
կառավարիչը կը պնդէ, որ լիբանանեան
դրամանիշն ու դրամատնային համակարգը ամուր են:
Միջազգային տնտեսական եւ քաղաքական կողմեր մտահոգ են Լիբանանի կացութեամբ եւ կը զգուշացնեն:
Տակաւին յամենալով վարչապետ նշանակելու գործընթացին մէջ, Լիբանանի
Հանրապետութեան Նախագահը տիրող
վտանգաւոր կացութեան ի տես, հարցազրոյց մը պիտի շնորհէ լիբանանեան
հեռատեսիլի կայաններուն:
Ժողովուրդը տակաւին ցոյցերու հրապարակներուն վրայ է:
Ընդվզող ժողովուրդը իշխանութեան կողմէ
կը մեղադրուի երկրին մէջ տնտեսական
տագնապ ստեղծելու յանցանքով, մինչ
ժողովուրդը յեղափոխութիւն կ՛ընէ միեւնոյն այդ տագնապին պատճառով:
Ժողովուրդը իշխանութեան դէմ է: Իշխանութիւնը՝ ժողովուրդին հետ եմ կ՛ըսէ:
Քաղաքական կողմերը երբ խօսին, այնպէս
կը տպաւորուիս, որ իրենք բոլորն ալ դժգոհ
են պետութենէն, մինչ պետութիւնը՝ իրենք
են:
Իսկական քաոս ուր, ո՛վ որո՞ւ հետ եւ ո՛վ
որուն դէմ ըլլալը հարցական է:
Ո՛չ մէկ բան յայտնի է...: Երկրին վիճակը
անյստակ հեռանկար մը ունի: Մինչ
կ՛ապրինք իրավիճակի մը մէջ, որ իր նմանը
չունի:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Լիբանանեան Դրամատուները Կը Յուսան Որ Սալամէի
Յայտարարութիւնները Դրական Ազդեցութիւն Պիտի Ունենան

Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան Կառավարիչը երէկ մամլոյ ասուլիս մը ունեցաւ,
որուն ընթացքին ան շեշտեց, որ լիբանանեան
դրամատուներու մէջ պահ դրուած գումարները
ապահով են: Նոյնը կը վերաբերի նաեւ լիբանանեան դրամանիշի ապահովութեան:
Ի լուր այս յայտարարութեան, Լիբանանի դարմատուները յոյս յայտնեցին, որ այս մէկը դրական
ազդեցութիւն պիտի ունենայ ժողովուրդին վրայ:
Կառավարիչը նաեւ, դէպի դուրս գումարներ ղրկելու առնչութեամբ կարգ մը սահմանափակումներու
մասին խօսեցաւ՛ բան մը որ դարձեալ ապահով կը
պահէ լիբանանեան դրամանիշը:
Իր կողմէ Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա հեռասփռուած ելոյթ մը ունենալով ըսաւ,

որ դատական համակարգը պէտք է պայքարի փտածութեան դէմ ներառեալ Հըզպալլայի
պատասխանատուներուն եթէ անոնք այս խնդրով
ինչ, որ յանցանքներ գործած են:
Խօսելով նոր կառավարութեան կազմութեան
շուրջ, ան ըսաւ, որ այդ գործը ընթացքի մէջ է:
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի, որ
այսօր խորհրդարանական ժողովի հրաւիրած էր
երեսփոխանները, երէկ յետմիջօրէին յետաձգեց
զայն ապահովական պատճառներով
Նախագահ Աուն այսօր երեկոյեան զրոյց մը պիտի
շնորհէ հեռուստատեսային կայաններուն:
Ժողովուրդը այսօր ալ իր ցոյցերը պիտի շարունակէ:
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Առանց ԼԵռնային Ղարաբաղի Որեւէ Համաձայնութիւն
Հնարաւոր Չէ. Լաւրով

Ռուսիոյ դաշնութեան արտաքին գործոց
նախարար Սերգէյ Լաւրովի կարծիքով, առանց
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին անհնար
կ՛ըլլայ ձեւակերպել որեւէ համաձայնութիւն`
կապուած ԼՂ հակամարտութեան կարգաւորման
բանակցութիւններուն հետ:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին Լաւրով յայտարարեց Երեւանի մէջ Նոյեմբեր 11-ին
տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ,

պատասխանելով բանակցային գործընթացին
մէջ Արցախի ներկայացուած չըլլալուն մասին
հարցումին:
«Աւելի առաջ, երբ դադրած էին ռազմական գործողութիւնները, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցութիւններու մասնակից էր, սակայն ինչ-որ փուլի
ժամանակ Հայաստանի նախկին նախագահներէն
մէկը որոշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը
պիտի ներկայացնէ Երեւանը: Որեւէ պարագային
մենք, որպէս համանախագահներ, կրնանք միայն
աւելցնել, որ գործընթացը ընթացած է ընդհանուր
համաձայնութեամբ: Առանց Լեռնային Ղարաբաղի
ժողովուրդին, անոր բնակչութեան՝ անհնար կ՛ըլլայ
ձեւակերպել որեւէ համաձայնութիւն: Հայաստանը
ուղղակի չի ստորագրեր»,- ըսած է Լաւրով:
Զոհրաբ Մնացականեան նշած է, որ որպէս
Արցախի անվտանգութեան երաշխաւոր` Հայաստանը յանձնառու է ապահովել խաղաղ կարգաւորման այնպիսի միջավայր, որ կը յարգէ
Արցախի ժողովուրդի իրաւունքները, յատկապէս` ինքնորոշման իրաւունքի իրացումը առանց
սահմանափակման եւ հարկադրանքի:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Սերգէյ Լաւրով Այցելած է Հայոց Ցեղասպանութեան Յուշահամալիր
Հայաստան պաշտօնական այցի
ծիրին մէջ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ լաւրով ՀՀ ԱԳ
փոխնախարար Շաւարշ Քոչարեանի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկի տնօրէն
Յարութիւն Մարութեանի ուղեկցութեամբ այցելած է Հայոց Ցեղաս-

ԿԳՄՍ Նախարարի Հրաժարականի
Պահանջով Ուսանողական Շարժումը
Վերսկսաւ Գործողութիւնները
ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցոյցերը կը շարունակուին: ԵՊՀ շարք մը բաժանմունքներու ուսանողներ երէկ վերսկսած են դասադուլը: Այս մասին կը

Արցախի Նախագահը Պրիւքսելի
Մէջ Հանդիպում Ունեցած Է Արամ Ա.
Կաթողիկոսին Հետ

հաղորդէ Yerkir.am-ը։
Նշենք, որ ուսանողները միացած են
ԿԳՄՍ նախարարութեան շէնքին
մօտ բողոքի ցոյց իրականացնող
երիտասարդութեան:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, Նոյեմբեր
9-ին, Պրիւքսելի մէջ հանդիպում
ունեցած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ:
Քննարկուած են հայրենիք-սփիւռք,
եկեղեցի-հասարակութիւն փոխյարաբերութիւններու, Արցախի
ներքին եւ արտաքին քաղա-

Թուրքիոյ Բնակչութեան Հինգէն Մէկը
Հայ Էր, Իսկ Հիմա Նոյնիսկ Մարզադաշտ
Մը Չենք Լեցներ. Փայլան
Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ
ընթացող յառաջիկայ տարուան
ամավարկին վերաբերեալ քննարկումներուն ընթացքին, ըստ հայ
պատգամաւոր Կարօ Փայլանի
գրասենեակէն հաղորդուած տեղեկութիւններուն, Փայլան, որ անդամ
է Ամավարկի եւ ծրագրաւորումի
յանձնախումբին, կատարած է Հայոց
Ցեղասպանութեան միջազգային
ճանաչման նիւթին վերաբերեալ
հետեւեալ յայտարարութիւնը.
«Նախքան 1915-ը, այս հողերուն վրայ
հայեր կը բնակէին եւ իւրաքանչիւր
հինգէն մէկը հայ էր այս երկրին մէջ:
Իսկ հիմա նոյնիսկ մարզադաշտ մը

պանութեան յուշահամալիր:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
Լաւրով ծաղկեպսակ դրած է եւ
յարգանքի տուրք մատուցած
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին, ապա ջրած Յիշողութեան պուրակին մէջ 12 տարի
առաջ իր տնկած եղեւնին:

չենք լեցներ, եթէ բոլորս ի մի հաւաքէք:
Անշո՛ւշտ չշոգիացանք: Պատահեցաւ մեծ աղէտ մը, զոր դժբախտաբար 104 տարիէ ի վեր կը մերժենք՝
ուրացումի քաղաքականութեամբ. կը
մերժենք խօսիլ այս մասին: Տեսէ՛ք,
այլ խորհրդարաններ կը խօսին
այս մասին եւ մենք կ՛ըսենք թէ թող
չխօսին: Նիւթ մը, որ կը վերաբերի
այս տարածաշրջանին, թող խօսուի
այս տարածաշրջանին մէջ: Եթէ կայ
աշխարհի վրայ միակ խորհրդարան
մը, ուր այս նիւթը պէտք է խօսուի,
Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովն է:
Որովհետեւ մենք այս հողերուն
զաւակներն ենք»:

քականութեան վերաբերող շարք
մը հարցեր:
Նախագահ Սահակեան բարձր
գնահատած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան դերը սփիւռքի մէջ
հայապահպանութեան, հայրենիքի
հետ կապերու ամրապնդման եւ
Արցախին միշտ սատարելու գործին
մէջ:
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Կուտինայէն Երուսաղէմ Ու… Հայաստան
Զրուցեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

-Մշտակա՞ն հաստատուած էք Հայաստան:
-Ես ծնած, մեծցած եմ Երուսաղէմ: Ապրած եմ Ֆրանսա, Սպանիա եւ այժմ
Հայաստանի մէջ կը շարունակեմ իմ ուսումս: Ամէն օր աւելի կը համոզուիմ, որ
պէտք է մնամ այստեղ, աւելի ամուր հաստատուիմ: Կը կարծեմ, որ հայերուն
մեծամասնութիւնը պէտք է վերադառնայ հայրենիք, իրենց արուեստը,
արհեստը, մասնագիտութիւնները հոս բերէ, գործերու սկսի, որպէսզի
զարգացնենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը:
-Ինչպիսի՞ պատասխանատուութիւն է ձեզի համար՝ ըլլալ նշանաւոր
Պալեաններու ժառանգորդներէն մին:
-Շատ մեծ պատասխանատուութիւն է կը կարծեմ, որովհետեւ ընդհանրապէս,
ընտանեկան գործերը երկրորդ սերունդէն կ՚անհետանան: Մենք այսօր
կը հասնինք չորրորդ սերունդին: Ի հարկէ, մեր ճանապարհը միշտ բարդ
եղած է, բայց կարողացած ենք յաղթահարել բոլոր դժուարութիւնները: Կը
յուսամ, որ մենք՝ մեր սերունդն ալ՝ ես, եղբայրս, քոյրս, պիտի կարողանանք
այդ դժուարութիւնները յաղթահարել ու շարունակել հարիւր տարուան այս
արուեստն ու արհեստը: Նախ՝ ասիկա պատմութիւն է: Պատմութիւն այն
մասին, որ ինչպէս Կուտինայի քանի մը հայ ընտանիքներ՝ խեցեգործներ,
ատոնց մէջ նաեւ մեր ընտանիքին մեծ հայրը՝ Նշան Պալեանը, Կուտինայի
կոտորածներէն առաջ արդէն Երուսաղէմ տարուած են, որպէսզի հոն
նկարազարդեն եւ այսպէսով փրկուած են: Այդ մէկը 1919 թուականին էր,
եւ ահա այսօր, 100 տարի ետք՝ Նշան անունով անոր թոռը, որ իմ հայրս է եւ
անոր զաւակները, հայրենիքի մէջ կը պատմեն այս պատմութիւնը: Ասիկա,
անշուշտ, պատասխանատուութիւն է եւ հպարտութիւն:
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այր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» սրահին մէջ
բացուած է բացառիկ ցուցահանդէս մը. երեք ամսուան ցուցահանդէսի
համար Երուսաղէմէն Հայաստան բերուած են Երուսաղէմի նշանաւոր
Պալեան ընտանիքի աւանդական գործին նմոյշները՝ սպասք, կենցաղային
իրեր, սալիկներ եւ զարդանախշուած այլ իրեր, ընդհանուր առմամբ՝ հարիւր
ցուցանմոյշ: Ցուցահանդէսը նուիրուած է Պալեան ընտանիքի աւանդական
գործի 100-ամեակին եւ կը կրէ «Կուտինայէն Երուսաղէմ. Յախճապակիի
վարպետութեան 100-ամեայ ճամբորդութիւն» խորագիրը: Հաւաքածոն
ներկայացուած աշխատանքներով, նիւթերով, գրութիւններով ամբողջական
պատկերացում կը փոխանցէ Պալեաններու ժառանգութեան մասին:
Երկար ու դժուար ճանապարհ անցած են Պալեանները. Կուտինա ծնած, հոն
ապրելէ եւ ստեղծագործելէ ետք, դիպուածով մը Երուսաղէմ անցած են, ուր
անմիջական ականատեսը եղած են Մերձաւոր Արեւելքի տագնապներուն,
յեղափոխութիւններուն, այլեւայլ խժդժութիւններու, բայց չեն ընկճուած եւ
յաղթահարելով ճգնաժամները, ահաւասիկ, այսօր Հայաստան հասած են:
Հայաստանի մէջ առաջին անգամ ըլլալով կը ցուցադրուին նաեւ արուեստագիտուհի Մարի Պալեանի գործերը: Ան ֆրանսահայ նկարչուհի մըն էր,
որ ամուսնացած էր Պալեաններու ընտանիքէն Սեդրակ Պալեանի հետ եւ
Երուսաղէմ երթալով տարբեր շունչ մը հաղորդած էր Պալեաններու գործին:
1992 թուականին անոր անհատական ցուցահանդէսը՝ «Մարի Պալեան եւ
Երուսաղէմի հայկական յախճապակին» խորագրով՝ աշխարհի ամենամեծ
թանգարաններէն մէկուն՝ Ուաշինկթընի «Սուիթսընեան» թանգարանին մէջ,
մեծ համբաւ բերած է Պալեան ընտանիքին, որմէ ետք Պալեանները Սպանիոյ
եւ Երուսաղէմի մէջ անհատական ցուցահանդէսներ կազմակերպած են:
80-ականներէն սկսեալ աշխարհը սկսած է ճանչնալ եւ գնահատել Պալեան
ընտանիքի յախճապակին, իբրեւ հայկական յախճապակի: Մարի Պալեան
կեանքէն հեռացած է 2017 թուականին: Անոր գործերը կը պահուին
Երուսաղէմի թանգարանին եւ անհատական հաւաքածոներու մէջ: Այս
ցուցահանդէսը ձեւով մը նաեւ տուրք է Պալեաններու արուեստանոցէն
անցած բոլոր երախտաւորներուն:
Այսօր ընտանեկան գործը կը շարունակեն Մարի Պալեանի որդին՝ Նշան
Պալեանը եւ անոր երեք զաւակները: Զաւակներէն Սեդրակ Պալեան, որ իր
մեծ հօր անունը կը կրէ, հաստատուած է Հայաստան, կ՚ուսանի Ֆրանսական
համալսարանը եւ հպարտութեամբ կը պատմէ իր նշանաւոր նախնիներուն
մասին:
Հպարտութեան ուրիշ առիթ մըն է, որ Կուտինայէն սերած Պալեաններու
ցուցահանդէսը հայրենիքի մէջ, համընկնած է ամենանշանաւոր հայ
կուտինացիին՝ Կոմիտաս Վարդապետի 150-ամեակին:
Սեդրակ Պալեանի հետ ԺԱՄԱՆԱԿ Մայր Աթոռի «Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» մատենադարանի սրահին մէջ ունեցաւ այս հարցազրոյցը:
-Դժուար չէ՞ր այսքան նուրբ աշխատանքներ երկրէ երկիր փոխադրելը:
-Մէկ անգամէն չենք բերած, Հայաստանի մեր այցելութիւններուն ընթացքին
մաս առ մաս հետերնիս բերած ենք: Մեր ընտանիքին մէկ ոտքը, ինչպէս
կ՚ըսեն, այստեղ է այլեւս: Աշտարակ տուն առած ենք, խեցեգործութեան
արուեստանոց բացած ենք: Ես հոս կը բնակիմ եւ դժուարութիւն մը չէ այլեւս
հայրենիքի մէջ ձեռնարկներ կատարելը. մանաւանդ, որ այդ մէկը կ՚ընես
սիրով, հաւատքով:

-Իսկ ո՞րն է հարիւր տարի գոյատեւելու եւ յաջողութեան հասնելու
գաղտնիքը:
-Մենք գոյատեւած ենք, որովհետեւ ընտանիքի աշխատասէր անդամներ
ունեցած ենք, որ միշտ փափաքած են այս գործը շարունակել: Անոնք նաեւ
պարտք ու բեռ ունէին՝ ամէն ինչ ընել, որպէսզի Կուտինայի հայկական
յախճապակիի արուեստը չմեռնի, շարունակուի իբրեւ հայկական արուեստ:
Ատիկա զիրենք ոգեւորած եւ ներշնչած է միշտ:
-Ընտանիքին յաջողութիւններուն մէջ միշտ կը նշուի Մարի Պալեանին՝
քու մեծ մօրդ դերը: Դուն տեսա՞ծ ես, թէ ան ինչպէս կ՚աշխատէր: Այս
մասին ի՞նչ կը պատմես:
-Այո, ամենամեծ պատճառներէն, որ կարողացաւ Պալեան ընտանիքը
յարատեւել, պահել իր գործը եւ իւրայատուկ ըլլալ իր դաշտին մէջ, կը կարծեմ,
որ իմ մեծ մօրս ներդրումն է: 1922 թուականին Պալեան եւ Քարաքաշեան
ընտանիքները հիմնած են հայկական յախճապակիի իրենց աշխատանոցը
Երուսաղէմի մէջ, բայց զայն կոչած են «Պաղեստինեան խեցեղէն» (Palestinian
pottery): Այն ատեն Պաղեստինի իշխանութեան տակ կը բնակէին: 1922-1965
թուականներուն Պալեան ընտանիքը կ՚աշխատէր Քարաքաշեան ընտանիքին
հետ: Քարաքաշեանները գործին գծագրութեան պատասխանատուն էին, իսկ
Պալեանները՝ կաւագործութեան: Իրենց համաձայնութիւնն էր, որ մէկը միւսին
պիտի չմիջամտէ: 1965 թուականին, երբ կը բաժնուին երկու ընտանիքները,
այն ատեն մեծ մայրս կը կարողանայ արուեստը, որ ունէր իր մէջ, փոխանցել
խեցեգործութեան: Այսինքն, խօսելով Մարի Պալեանի գործին մասին, մենք
կը խօսինք յեղափոխութեան մը մասին, որովհետեւ, ըլլալով Ֆրանսայէն
եկած արհեստավարժ նկարչուհի, ան կրցած է շատ-շատ փոփոխութիւններ
կատարել գործին մէջ: Եթէ բաղդատենք Կուտինայի հին գործերը՝ այսօրուան
գործերուն հետ, կը տեսնենք տարբերութիւնը: Իմ մեծ մօրս գործերուն մէջ
շատ աւելի շարժում կայ, կան շատ աւելի մանրամասնութիւններ, որոնց
վրայ ան ուշադրութիւն դարձուցած է: Անոր գործերուն մէջ ծաղիկները կը
պարեն, թռչունները կ՚երգեն, կենդանիները կը խաղան, այսինքն, աւելի
կեանք բերաւ ան այս գործին:
Ես կը յիշեմ, որ մինչեւ իր վերջին օրերը անոր ձեռքը մելան, մատիտ, վրձին
կար: Անդադար կը գծէր: Իննսուն տարեկան էր, բայց երբ կը նստէի իր
կողքը, թուղթ ու մատիտ կ՚առնէր, կը գծէր սալիկներուն վրայ: Արուեստը
իր արիւնին եւ հոգիին մէջն էր: Ան այդ սէրը Պալեաններու աւանդական
գործին մէջ ներդրած է մինչեւ իր կեանքին վերջը:
-Քու մեծ մայրդ, հայրդ նոյնպէս Հայաստան գալու եւ գործը հոս բերելու
փափաք ունէի՞ն:
-Խորհրդային Միութեան ժամանակ դժուար էր, եթէ չըսեմ՝ անկարելի էր այդ
մէկը: Եկած է Մարի Պալեանը, սիրած է հայրենիքը, հայրենիքին հանդէպ
սէրը իրենց մէջ եղած է, բայց անկախութենէն վերջ անոնց ժառանգորդներուն
մէջ ծնաւ այդ փափաքը՝ վերադառնալ եւ կրկին հայկականացնել այս
արուեստը: Գործը Հայաստան բերելով, մենք այստեղի երիտասարդներուն
միայն Կուտինայի խեցեգործութիւնը չէ, որ պիտի փոխանցենք, այլ՝ ամբողջ
պատմութիւն մը պիտի սորվեցնենք. պատմենք, թող գիտնան, ծանօթանան,
իրենք ալ իրենց կարգին տարածեն, պահպանեն:
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Լիբանանահայ Կեանք

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Սկաուտական Տարեշրջանի Բացումը՝
Միասին Կառուցենք Մեր Տունը

Փայլուն եւ Արդիւնաւէտ տարեշրջանը, յիշատակելի խարուկահանդէսով մը փակելէ ետք, Շաբաթ, 9
Նոյեմբեր 2019-ի յետմիջօրէին, ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումը, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան
կեդրոնի շրջափակին մէջ, մեծ թիւով միութենականներու, ծնողներու
եւ բարեկամներու ներկայութեան,
որոնց մէջ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետը եւ
անդամներ, ՀԵԸ-ի տարբեր միաւորներու վարչութիւններ, SDL-ի
եւ AEL-ի ներկայացուցիչներ հանդիսաւորապէս կատարեց նոր
տարեշրջանի բացումը:

Հանդիսութեան նախորդեց սկաուտական խմբակային փոխանցումներու արարողութիւնը:
Սկաուտական խմբակային փոխանցումները աւարտելէ ետք, մեկնարկեց 2019-2020 տարեշրջանի
պաշտօնական բացման արարողութիւնը:
ՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբին գլխաւորութեամբ, Լիբանանի,
Հայաստանի, ՀԵԸ-ի եւ ՀԵԸ-ի
փողերախումբի դրօշները բարձրացուցած դաշտ մուտք գործեցին ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի
սկաուտական
շարժումի խում-

բերը, իրենց խմբապետներուն եւ
փոխխմբապետներուն առաջնորդութեամբ:
Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի,
ՀԵԸ-ի
քայլերգներուն
յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք Արեւ

Սէֆէրեան (Արենուշներու փոխխմբապետուհի) բարի գալուստ
մաղթեց ներկաներուն: ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Մարմինի փոխատենապետուհի քոյր
Մայտա Քիւրեճեան յաջողութիւն
մաղթեց
մասնաճիւղին եւ ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական
շարժումի աշխատանքներուն: AELի քոմիսէր ժեներալ քոյր Փերուզ
Թիւթիւնճեան բացատրեց տարուան
աշխատանքներուն խորհուրդը եւ
ընթացքը:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան

արժեւորելէ ետք ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիասի
գործունէութիւնը,
յայտնեց, թէ պիտի կեդրոնանայ
երկու կէտերու վրայ. «Ի զուր չէ,
որ Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան հեռատես
ղեկավարները ընտրած են Միութիւնը Զօրութիւն է կարգախօսը:
Այո’, որովհետեւ հաւաքական աշխատանքին մէջ պահուած է յաջողութիւններու, յարատեւութեան եւ
ապագային հասնելու գաղտնիքը:
Հաւաքական աշխատանքով եւ
միասնականութեան ոգիով է, որ
պիտի յաղթահարէք ձեր դժուարութիւնները եւ հասնիք ձեր նպատակներուն:
Երկրորդ կէտը որ կը փափաքիմ
շեշտել, ՀԲԸՄ-ը հիմնադրութեան
առաջին պահէն մինչեւ օրս,
ազգային, կրթական, մշակութային,
տնտեսական, մարդասիրական
բազմատեսակ գործունէութիւն կը
ծաւալէ ոչ միայն Սփիւռքի մէջ այլեւ՝
Հայաստանի եւ Արցախի: ՀԲԸՄ-ը,
ինչպէս ՀԵԸ-ը մնայուն ներկայութիւն դարձած են հայ ազգային
կեանքին մէջ:
Մենք այս Մեծ Միութեան երիտասարդական բաժնի ժառանգորդներս, լաւապէս պարտինք
իւրացնել
ՀԲԸՄ-ի
ազգային
առողջ գաղափարախօսութիւնը:
Ձեր սկաուտական հաւաքներուն,
բանակումներուն եւ ակումբային
միջոցառումներուն ընթացքին, ձեր
սկաուտական յայտագիրներուն
կողքին ծանրացէք Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան
նուաճումներուն
վրայ, ծանօթացէք անոնց ազգային,
հայրենական ծառայութիւններուն,
կազմակերպչական գործունէութիւններուն, որպէսզի նորահաս
սերունդը դաստիարակուի եւ զինուի մեր անմահ հիմնադիրներուն
գաղափարախօսութեամբ». Իր
խօսքը աւարտելով ողջոյնի ջերմ

խօսքեր ուղղեց ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիաս մասնաճիւղի Գործադիր Մարմինի ատենապետին եւ
անդամներուն, ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիաս Սկաուտական Շարժումի ընդհանուր խմբապետին եւ
խմբապետական կազմի բոլոր
անդամներուն,
թիթեռներուն,
արծուիկներուն,
գայլիկներուն,
սկաուտներուն, արենուշներուն,
քառավելներուն, երէցներուն, սկաուտական ծնողական վարչութեան
անդամներուն, ինչպէս նաեւ բոլոր
միութենականներուն:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումի ընդհանուր
խմբապետ եղբայր Եղիկ Աւետիքեան յայտնեց. «Այս տարի
քանի մը քայլ առջեւ երթալով,
մեր աշխատանքներուն թիրախը
պիտի ըլլայ՝ միասնաբար, մէկ
տանիքի տակ, աւելի գեղեցկացնել,
կազմակերպել մեր տունը: ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիաս այս տարուան աշխատանքներուն բնաբանը
ընտրած է «Միասին կառուցենք մեր
տունը»: Այս կարգախօսը պիտի ըլլայ
բոլորիս ուղեցոյցը, բոլոր անդամանդամուհիները ակումբը պիտի
զգան իրենց հարազատ տունը՝
քոյրերու եւ եղբայրներու անմիջական հոգատարութեան տակ:
Սիրելի ծնողներ ձեր հարազատ
տունն է այս ակումբը: Ծնողք,
զաւակ, միութիւն եւ ակումբ մէկ
ամբողջականութիւն եւ հաւաքականութիւն կը կազմենք միասին:
Իմ եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի
խմբապետական կազմին անունով՝
Մենք Պատրաստ ենք Ծառայելու
Մեր Լաւագոյնը». ըսաւ ան:
SDL-ի Լեռնալիբանանի թիւ 2
գօտիի քոմիսէր Ռամզի Ռէյէս
փոխանցեց SDL-ի խօսքը: Երէցական փոխխմբապետ Սեւակ
Հաճեքեան արաբերէնով փոխանցեց մասնաճիւղին խօսքը:
Շար. Էջ 05
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Լիբանանահայ Կեանք

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Սկաուտական Տարեշրջանի Բացումը՝
Միասին Կառուցենք Մեր Տունը
Սկիզբը Էջ 04
Ապա տեղի ունեցան խմբապետական փոխանցումները.
Եղբայր Վիգէն Չերչեան, եղբայր
Գրիգոր Քէշիշեան, AEL-ի ժեներալ
քոմիսէր Փերուզ Թիւթիւնճեան,
SDL-ի քոմիսէրներ Զիատ Շաքեր
եւ Ռամզի Ռէյէս, քոյր Մայտա
Քիւրեճեան եւ քոյր Թալին Ինքնատիոսեան հրաւիրուեցան ընդունելու փոխանցումները։
Ընդհանուր Փոխխմբապետութեան
պաշտօնը ստանձնեց եղբայր Սերժ
Գոճապապեանը:
Ընդհանուր Փոխխմբապետութեան
եւ ընդհանուր խումբի հաշուապահութեան պաշտօնը ստանձնեց քոյր
Լէա Ինքնատոսեանը։
Եղբայր Մանուէլ Տաքէսեան ստանձնեց սկաուտական խումբի խմբա-

պետութեան պաշտօնը։
Արենուշական խումբի խմբապետութեան պաշտօնը ստանձնեց քոյր
Կասիա Պօյաճեանը։
Գայլիկական խումբի աքելլայի պաշտօնը ստանձնեց քոյր Գարինա
Թոքաճեանը։
Արծուիկական խումբի խմբապետութեան պաշտօնը ստանձնեց քոյր
Հերա Մազլումեանը։
Փոխխմբապետական փոխանցումներ.
Կարպիս Սերչեան՝ երէցական փոխխմբապետ:
Քոյր Լիանա Մելգոնեան՝ քառավելներու փոխխմբապետուհի:
Եղբ. Ռաֆֆի Ճերճեան եւ եղբ. Քրիս
Պօյաճեան՝ սկաուտական փոխխմբապետ:
Արենուշական փոխխմբապետ քոյր
Քէյթ Կարապետեան:

Քոյր Մարիպէլ Մուրատեան՝ գայլիկական փոխխմբապետ:
Քոյր Գարին Տիշչէքէնեան՝ արծուիկական փոխխմբապետ:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի 2019
թուականի ամառնային բանակումին իւրաքանչիւր խումբ ունեցաւ իր
տիպար անդամը։ Անոնք տարեկան
մեծ բանակումին ընթացքին ցուցաբերած էին սկաուտական բարձր
ոգի եւ օրինակելի կեցուածք։ Անոնք
հրաւիրուեցան վար առնելու կայմին
վրայ ծածանող դրօշակները:
Հանդիսութեան աւարտին Տէր
Ղեւոնդ քհն. Լոշխաճեան պահպանիչով օրհենց ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիասի սկաուտական նոր
տարեշրջանը:

Ապա ներկաները վայելեցին ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիասի սկաուտական ծնողաց վարչութեան պատրաստած հիւրասիրութիւնը:
Վարձքը կատար բոլոր նուիրեալներուն:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Քաղուաքներ Օտար Մամուլէն

Թուրքիոյ Մէջ Լոյս Տեսնող Հայկական Պարբերականը 112 Տարեկան է.
Independent-ի Անդրադարձը

Սարգիս եւ Միսաք Գոչունեան
եղբայրներուն կողմէ 112 տարի
առաջ՝ դեռ Օսմանեան կայսրութեան
ժամանակ հիմնադրուած հայկական
«Ժամանակ» պարբերականը այսօր

ալ ներկայ Թուրքիոյ մէջ կը շարունակէ հրատարակուիլ հայերէնով:
Բրիտանական Independent պարբերականի թրքական ծառայութիւնը
պարբերականի գլխաւոր խմբագիր

Արա Գոչունեանի հետ զրուցած է
«Ժամանակ»-ի անցած ճանապարհին եւ ներկայ գործունէութեան
մասին, կը հաղորդէ Armenpress.
am-ը։
Գոչունեանը պատմած է, որ պարբերականը 1908-ին՝ հիմնադրուելէն անմիջապէս ետք՝ ունեցած է
15 հազար տպաքանակ, որ այն
տարիներուն կը կազմէր բաւական մեծ թիւ: Թէեւ ներկայիս
պարբերականի
տպաքանակը
ընդամէնը 1000 է, սակայն «Ժամանակ»-ը իր հաւատարիմ ընթերցողներուն հասանելի դարձած է նաեւ
ելեկտրոնային բաժանորդագրման
միջոցով:
«Ժամանակ»-ի գլխաւոր խմբագիրը
նշած է, որ պարբերականի 112-րդ
տարեդարձին իրենց խմբագրութիւն
այցելած էր Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար Սուլէյման Սոյլուն:

«Թուրքիոյ պատմութեան մէջ
առաջին անգամ կառավարութեան
անդամը այցելեց հայերէնով լոյս
տեսնող օրաթերթի խմբագրութիւն:
Ասիկա իսկապէս պատմական
իրադարձութիւն էր»,- պատմած է
Գոչունեան:
Ան նշած է, որ այցելութեան ժամանակ իրենք առիթ ունեցած են խօսելու ինչպէս թերթի խնդիրներուն, այնպէս ալ հայկական համայնքի մասին:
«Այս թերթը միայն Թուրքիոյ մէջ մեր
հայ քաղաքացիներուն ձայնը չէ, մեր
ձայնն ալ է»,- հանդիպման ընթացքին
ըսած է Սոյլուն:
«Մենք այնպիսի թերթ մըն ենք, որ
չի փորձեր հակասութիւններ դնել
մեր քաղաքացիական պարտականութիւններուն եւ մեր ծագումէն
եկող զգայունութիւններուն միջեւ»,Independent-ի հետ զրոյցին ըսած է
Գոչունեանը:
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Կորիւն Վարդապետ Պաղտասարեանի՝
«Երուսաղէմի Հայկական Թաղամասի Գաղտնիքները»
Գիրքը
Դոկտ. ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Ի

ւրաքանչիւր հայերէն լեզուով (որակաւոր) գիրք՝ նոր կանթեղ մըն է
հայ գրականութեան տաճարին մէջ
եւ զայն կ՛ըմբոշխնենք եկեղեցիէն ներս
մխացող խունկին նման...
Կ՛ըսեն թէ որակը քանակին մէջ պէտք
է փնտռել, ճիշդ է, բայց ոչ Երուսաղէմի
պարագային, որովհետեւ քաղաքական
խնդիրներ թէ երկրէն հեռացողներ, ժողովուրդի նօսրացում, բոլորը չեն ազդեր, որ
Երուսաղէմը տայ կարեւոր եւ որակաւոր
գործեր շատ ոլորտներու մէջ...
Սակայն ՀԱՅ ԳԻՐՔն ուրիշ է... Շատ
բան ժամանակին հետ կրնայ անցնիլ,
գիրքն է, որ կը մնայ, գիրը կը մնայ
յիշատակող, վկայ մեր դարերով պահուած ձեռագիրները։
Իսկ Հայ Երուսաղէմը ամբողջովին առեղծուած մըն է... Այո առեղծուած, տարիներ այստեղ ապրիլով դեռ անտեղեակ
կը մնանք պատմութիւն կերտող շատ կարեւոր իրականութիւններու, ամէն
քայլափոխ այստեղ էջ մըն է այդ պատմութենէն։
Ներշնչող է Հայ Երուսաղէմը, ինքնին պատարագ...
Այստեղ մեծնալով ես ապրած եմ Սրբոց Յակոբեանց պատրիարքութեան երեք
գահակալներու ժամանակաշրջաններուն եւ երեքն ալ հայ գրականութեան
նուիրեալներ, Եղիշէ Արք. Տէրտէրեան, Թորգոմ Արք. Մանուկեան, Նուրհան
Արք. Մանուկեան։
Չնայած վերոյիշեալ պատրիարքներու նախորդներն ալ եղած են հայ գիրի
մշակներ, ձգած են մեծ աւանդ։ Պէտք չէ մոռնալ Նորայր Արք. Պողարեան
մեծ բանասէրը եւ մեծ ուսուցիչը։
Այսօր հայ պատրիարքութեան զինուորեալ միաբանութեան մէջ ի յարգանս
բոլորին իրենց վարած պաշտօններուն եւ գործերուն մէջ, կը փայլին քանի մը
երիտասարդ մտաւորական հոգեւորականներ, որոնք իրենց դրոշմը պիտի
ձգեն ոչ միայն Երուսաղէմի պատմութեան՝ այլեւ գրականութեան մէջ իրենց
գործերով, յօդուածներով եւ գրական աշխատանքներով։ Եւ այդ դիւրին
չէ, որովհետեւ սաղիմահայ հոգեւորականը ամէն բանէ առաջ զինուոր է,
բազմազբաղ է եւ ծանրաբեռնուած զանազան պաշտօններով։

Այդ հոգեւորականներն են՝ Ղեւոնդ Վրդ. Յովհաննիսեան իր արդէն տասի
հասնող գիրքերով։ Կորիւն Վրդ. Պաղտասարեան, որուն նոր լոյս տեսած
գիրքին նուիրուած է յօդուածս եւ Ներսեհ Աբղ. Ալոյեան, որ խմբագիրն է
պատրիարքութեան պաշտօնական «Սիոն» ամսագիրին։
Եւ ինչի մասին է Կորիւն Վրդ. Պաղտասարեանի դեռ ամիս մը առաջ միայն
լոյս տեսած գիրքը, որուն ընտրուած անունը անգամ «Երուսաղէմի Հայկական
Թաղամասի Գաղտնիքները» հետաքրքրութիւն կը յառաջացնէ... Այդ ինչ
գաղտնիքներ ունի Երուսաղէմը, որ հեղինակը կ՛ուզէ բացայայտել բոլորիս...
Պէտք է կարդալ ու հասկնալ թէ որքա՜ն շատ են անոնք։ Սակայն գաղտնիք
բառը այստեղ գործածուած է աւելի անտեղեակ մեր մնալուն մասին։
Իսկական խօսող թանգարան մըն է Սրբոց Յակոբեանց Վանքը, որուն
մէջ տարիներ ապրելով, ինչպէս ըսի, անտեղեակ մնացած ենք անոր
հարստութիւններուն։
Հեղինակին բառերով «Այստեղ ներկայացրել եմ Երուսաղէմի հայոց վանքին վերաբերող երկու տասնեակ հետաքրքիր պատմութիւններ, որոնք
ընթերցողին ոչ միայն արժէքաւոր տեղեկութիւններ են հաղորդում Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան եւ Սուրբ Երկրում նրա առաքելութեան
մասին, այլեւ սրբագրում են մի շարք տարածուած սխալ տեղեկութիւններ
ու պատասխանում վանքին առնչուող մի շարք կարեւոր հարցերի»։
Այստեղ նկարագրուած են առաջին տպարանի, աղջկանց վարժարանի,
Եսայի պատրիարքի, Խրիմեան հայրիկի, Հրեշտակապետաց ու Փրկիչ
վանքերու, վանքի պատերուն արձանագրութիւններուն հետ կապուած եւ
այլ մանրամասնութիւններու մասին։
Գիրքը ընդամէնը 100 էջ է, սակայն այս 100 էջին համար կատարուած է
հսկայական ուսումնասիրութիւն եւ գնահատելի աշխատանք։
Լեզուն շատ սահուն եւ հասկնալի է եւ թէեւ վէպ չէ կամ հեքիաթ, բայց այնքան
հետաքրքրական եւ ուսուցանող, որ մէկ շունչով կարելի է կարդալ եւ անգամ
մը եւս վերադառնալ կարճ ժամանակ ետք։
Մանաւանդ սաղիմահայերը պէտք է կարդան այս գիրքը, որպէսզի Երուսաղէմը չմնայ միայն մանկական յիշողութիւն եւ պատանեկան ապրումներ,
այլ ապրիլ հպարտ երուսաղէմցի, որ մեծցած է հնադարեան այս վանքի
կամարներուն ներքոյ եւ հասկնանք թէ ինչու է այդքան ցանկալի բոլորին
Սիոնի բարձունքին բազմած մեր վանքը՝ Հայոց վանքը... Երբեմն օտարներ
աւելին գիտեն քան մենք եւ այս գիրքին արժէքներէն մէկն այն է նաեւ, որ
անդրադառնանք թէ ինչ հարստութեան տէր ենք։
Սոյն գիրքը կարելի է կոչել Սրբոց Յակոբեանց Վանքի հանրագիտարանի
մէկ մասը դեռ, որովհետեւ գիրքին վրայ նշուած է Մաս Ա., ուրեմն դեռ շատ
բացայայտուելիք գաղտնիքներ կան։
Մուտքդ բարի Վարդապետ, այս ծանր աշխատանքին մէջ։

Կուտինայէն Երուսաղէմ Ու… Հայաստան
Սկիզբը Էջ 03
Այս պատմութիւնը ձեւով մը նաեւ վերապրումի եւ արարումի պատմութիւն
է: Կը կարծեմ, որ ամէն մարդ պէտք է գիտնայ, որ հայկական յախճապակի
անունը ծնած է Երուսաղէմի մէջ: Մինչ Երուսաղէմ գալը Կուտինայի
յախճապակի անունով ծանօթ էր, հակառակ որ Կուտինայի մէջ յախճապակիի
գործ ընողներուն եօթանասուն տոկոսը հայեր էին: Իսկ Երուսաղէմի
մէջ զանազան կրօններու, ազգերու մէջ այս գործը ստացաւ հայկական
յախճապակի անուանումը:
-Երբ կ՚ըսեն Պալեանները կապոյտ գոյնի հմայքը տուած են Սուրբ
Քաղաքին, այդ մէկը ի՞նչ կը նշանակէ:
-Պալեանները իրենց գործին մէջ հիմնականօրէն կը գործածեն հողեղէն
գոյներ: Կարմիր եւ ուրիշ տարբեր գոյներ շատ չկան, ամենաշատ գործածուած
գոյնը կապոյտը եղած է՝ եգիպտական նշանաւոր կապոյտ գոյնը: Բոլոր հին
յախճապակիի գոյներուն մէջ այդ կապոյտը շատ յայտնի է, Երուսաղէմի մէջ
երբ քալէք, յախճապակիներու մէջ գործածուած այդ աւազագոյն կապոյտ
գոյնը կը զգաք:
-Ցուցահանդէսին ներկայացուած գործերէն որո՞նք կը նկատէք
հոգեհարազատ եւ արժէքաւոր:
-Բոլորն ալ սիրելի են եւ արժէքաւոր, բայց, ինչպէս ըսի, Մարի Պալեանի
գործերն են շատ սիրելի եւ արուեստի շունչ կրող: Այստեղ ցուցադրուած են

երկու բացառիկ գործեր, որոնք Կուտինայի մէջ պատրաստուած են: Մենք
Կուտինայէն շատ գործեր չունինք դժբախտաբար, բայց այս երկուքը, որ իմ
մեծ հօրս հօր ձեռակերտն է 1916 թուականին, շատ արժէքաւոր են ո՛չ միայն
մեր ընտանիքին, այլ՝ հայ արուեստին համար: Ատոնք ան 1916 թուականին
պատրաստած է իր կնոջ, իբրեւ նշանտուքի նուէրներ, անոնց վրան գրուած
է՝ «Թագուհի Պախճապանեանին»: Մէկը տափակ գաւաթ մըն է, գաւաթները
այն ատեն տափակ կը շինէին, որպէսզի կիները կրնային իրենց գրպանները
դնել, իսկ միւսը՝ զարդատուփ մը: Շատ բարակ կտորով սարքուած են, ինչ
որ շատ դժուար է խեցեգործութեան մէջ նման բարակ կտորով աշխատիլը:
Նշան Պալեանը հոն՝ Կուտինայի մէջ նշանուած է, եւ յետագային այդ գործերը
ընտանիքը Երուսաղէմ բերած է:
-Սրահին մէջ կը հնչէ Կոմիտասին երաժշտութիւնը: Այս համադրութիւնը ի՞նչ զգացողութիւններ կ՚առաջացնէ:
-Ինչպէս ծանօթ է՝ Կոմիտասը եղած է Կուտինայի հայութեան ամենայայտնի
դէմքերէն: Կը կարծեմ, որ շատ աղուոր անակնկալ մըն է, որ այս տարի նաեւ
անոր 150-ամեակն է: Այս երաժշտութիւնը ոչ միայն դիտելու ժամանակ
հրաշալի զգացողութիւններ կը հաղորդէ, այլ նաեւ կը յիշեցնէ, որ 150-ամեակն
է Կոմիտասին եւ 100-ամեակը՝ Երուսաղէմի հայկական յախճապակիին:
Այնպէս որ այս ցուցահանդէսը, ձեւով մը նաեւ պատմական է. նոյն օրերուն,
երբ հայաշխարհի մէջ, նաեւ հոս՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, կը նշուի
մեծ հայուն 150-ամեակը, մենք նոյն օրերուն ցուցահանդէսը բացած ենք:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Հրանդ Տինքի Դատը 1915-ի Պէս
Մեծ Վէրք Մըն է
ԱՆԻ ԶԷՅԹՈՒՆՑԵԱՆ

Ակօսի այսօրուան գրասենեակը դժբախտաբար
Հրանդ Տինքի աշխատած գրասենեակը չէ, այնտեղ
հիմա վերածուած է թանգարանի: Զրուցակիցս`
Ակօս թերթի ներկայի տնօրէն Եդուարդ Տանիձիկեանն է: Ան Հանրային Ռատիօ-ին յայտնեց
նոր լուրը, որ Հրանդ Տինքի գրասենեակը այսօր
վերածուած է թանգարանի և կը կոչուի «23,5
Ապրիլ»՝ համաձայն 2004 թուականին Հրանդի
գրած այդ նշանաւոր յօդուածին. «23 Ապրիլը
Թուրքիոյ Ազգային ժողովի հիմնադրութեան օրն
է, իսկ 24 Ապրիլը Հայոց Ցեղասպանութեան օրն
է. Հրանդ այդ 2 օրերը կապելով իր յօդուածը
անուանած էր «23,5 Ապրիլ»:
Ակօսի վիճակը զգալ ուզողներ այնտեղ կ՛այցելեն,
այնտեղ պահպանուած են հին Ակօսէն էջեր,
արխիւիներ: Իսկ այստեղ Անարատ Յղութեան
դպրոցն էր. աշակերտ չունենալու պատճառով
սոյն նախակրթարանը փակուեցաւ: «Ակօսի
գործունէութիւնը աւելի ծաւալուն դառնալուն
համար մենք փոխադրուեցանք այս շէնքը,
սակայն նոյն ձևով կը շարունակենք Հրանդ Տինքի
աշխատանքները»:
2004-2007 ամբողջ ծանրութիւնը սպառնալիքները

քաշեց Հրանդ Տինք: Կարծես թէ հայ մը կ՛ուզէին
սպաննել, ատիկա եղաւ Հրանդ Տինքը: Մենք մեծ
զոհ մը տուինք, ասոր ծանրութիւնը մեծ եղաւ, այդ
ծանրութիւնը մեր մէջ է շարունակ:
2 տարի կ՛ընէ Հրանդ Տինքի դատը և դեռ կը
շարունակուի…
«Երբեմն կը պատահին սպառնալիքներ, բայց
վերջին չորս տարիներուն հանդարտ է վիճակը:
Առաջին անգամ դատի մը մէջ այսքան պաշտօնեաներ կը դատուին: Ամբաստանեալներ շատ
եղան, բայց կառավարութեան մէջ ո՞վ հրաման
տուաւ սպաննութեան այդ է խնդիրը: Ամբողջ մեր
ջանքը այս ուղղութեամբ կը տանինք: Մեր գործը
նաև այդ դատին հետևիլն է: Մեզի համար 1915-ի
պէս մեծ վէրք մըն է ատիկա:
«Ակօս-ը լրագիր մըն է, ինչպէս բոլոր անկախ
լրագիրները մենք ալ ունինք դժուարոութիւններ, բայց մեզի համար կարևոր է այս գործը
շարունակելը: Պոլսոյ մէջ հայութեան թիւը
50-60 հազար է, մենք կը հրատարակենք 3000
տպաքանակ:
«1996-ին Հրանդ կ՛ուզէր յարաբերութիւն մշակել,
հայ-թուրք թշնամութիւնը վերացնել, հետևաբար
թերթի 16 էջը թրքերէն և 4 էջն ալ արևմտահայերէն
ըրաւ: Հրանդ կ՛ուզէր ծանօթացնել հայ ժողովուրդի
մշակոյթը, ծանօթացնել մեր պատմութիւնը”:
Եդուարդ Տանձիկեան կը հաւատայ, որ մեր լեզուն
երբէք չի մեռնիր, բայց պէտք է աւելի կենսունակ
դառնայ: Արևմտահայերէնի կեդրոնները երեքն
էին՝ Պոլիս, Պէյրութ և Հալէպ: Դժբախտաբար
այս գաղութները ցրուեցան անոնցմէ մաս մը
Հայաստան եկաւ: Նախկին հայահոծ գաղութները չկան այսօր, ինչպէս Հալէպը, բայց այնտեղի հայերը հիմա Հայաստանի մէջ են և
ահա արևմտահայերէնը Հայաստանի մէջ կը
լսուի: Պէտք է որ այդ լեզուն լսուի, գործածուի
ամենօրեայ դրութեամբ, մեր երիտասարդներն ալ
անոր յոյժ կարիքը ունին այսօր: Ան յորդորեց, որ
Հանրային հեռատեսիլը 2-3 տաղավար յատկացնէ
Արևմտահայերէնին, օրուան կեանքի մէջ հայերէն
պէտք է լսենք, դիտենք ամենօրեայ դրութեամբ։
Ռատիօ Լուր

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Դու կգաս
Դու կգաս ու կրկին հեքիաթով կդիւթես,
Լուսերես կը ցրես մառախուղն իմ հոգու,
Ոսկեշող հայեացքով եւ քնքուշ խօսքերով,
որ գիտես միայն դու։
Կը փարուես մեղմօրէն, կը փռես, կը վառես
անթառամ
Կուսական աշխարհիդ ծաղիկներն անծանօթ,
Կը նստենք իրար մօտ, եւ հեռու կը լինի
առօրեան միաձայն ու աղօտ։
Սեւ թախիծն՝ իմ սրտից, մութ խոհերն՝ իմ
հոգուց կը գնան
Լոյսիդ դէմ կը ցրուեն ստուերները մռայլ,
Տառապանքը քեզ հետ՝ քաղցր յուշ, եւ խօսքերը՝ խորհուրդ կը դառնան, կը հագնեն
ուրիշ փայլ։
Մթագին գիշերում, աշխարհում մթամած,
խաւարում,
Կը վառենք չմեռնող, չմարող կրակը մեր
հոգու,
Մեր ողջոյնը սիրով կը նետենք եւ՛ մարդկանց,
եւ՛ երկրին, եւ՛ հեռուն ես ու դուն։
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ
Իմ շատ սիրելի ընկերներ, ովքեր ինձ անձամբ
ճանաչում են կամ գոնէ հասցրել են հասկանալ
իմ հայեացքները։
Ձեզ եմ դիմում որպէս երկրի ապագայով
մտահոգ շարքային քաղաքացի։ Արայիկ
Յարութիւնեանի նման ապազգային անձը, ով՝
. Հեգնում է ուսուցչի լեզուի իմացութիւնը,
. Ստորագնահատում հայոց լեզուն, պատմութիւնն ու եկեղեցու պատմութիւնը,
. Ստացած ռուսերէնի կրթութեամբ արդարացնում իր անգրագիտութիւնը,
. Ձեր վճարած հարկերով ֆինանսաւորում
ոմն մէկի սեռափոխման մասին ֆիլմը,
փողոցներում «արուեստ» անուան տակ
ներկայացուող խայտառակութիւնը,
. Քարոզում անցենզուրա մշակոյթը
ՉԻ կարող պաշտօնավարել։
ԱՐԱԶ ԳԱՅՄԱԳԱՄԵԱՆ
Յապաւումներով

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
(1935)
«Մերկ կին»
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Սուրիական Բանակը Թրքական
Բանակէն Ազատագրեց Ում Շահիֆա
Գիւղը

Սուրիական բանակը թրքական
բանակէն ու անոր հաւատարիմ
զինեալ խմբաւորումներէն ազատագրած է Ըմ Շահիֆա գիւղը: Այս
մասին կը հաղորդէ սուրիական
պետական ՍԱՆԱ լրատու գործակալութիւնը։
Աղբիւրին համաձայն՝ սուրիական
բանակը կը հետապնդէ թրքական
բանակի եւ անոր հետեւորդ զինեալներուն մնացորդները, որոնք
կը փախչին դէպի Ռաս Ուլ Այնի
գիւղական շրջանին մէջ գտնուող
Մահմուտիէ գիւղին ուղղութեամբ:
Սուրիական բանակը Հասաքէի մէջ

Ահաբեկիչներ Գամիշլիի Հայ Կաթողիկէ
Համայնքի Ժողովրդապետն ու Հայրը
Սպաննեցին

եւս ծանր ու միջին տարողութեամբ
զէնքերով բուռն բախումներ ունեցած է թրքական բանակին ու անոր
ենթակայ զինեալ խմբաւորումներու
զինեալներուն հետ, այդ բախումներուն հետեւանքով ալ Ըմ Շահիֆա
գիւղը ազատագրուած է:
Յիշեցնենք, որ Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը
Նոյեմբեր 8-ին հաղորդած էր, որ
ռուսական ուժերը Գամիշլի քաղաքի
արեւելքը հսկողութիւն կատարելու
սկսած են, իսկ Ամերիկան յայտարարած էր, որ կը սկսի հեռանալ
Արաբ Բունարէն:

Հայ Կաթողիկէ Համայնքէն կը
տեղեկացնեն, թէ երէկ առաւօտուն,
Գամիշլիի հայ կաթողիկէ համայնքի
ժողովրդապետ Տէր Յովսէփ Քհնյ.
Պետոյեան եւ իր հայրը Հաննա
Պետոյեան, Տէր Զօրի հայ կաթողիկէ համայնքի եկեղեցւոյ վիճակը
ստուգելու համար, երբ անձնական
ինքնաշարժով կը մեկնէին Տէր
Զօր, ահաբեկիչներ յարձակելով

յատկապէս կրակ բացած են ինքնաշարժին վրայ: Այս մասին կը
տեղեկացնէ “Գանձասար”ը:
Հայ Կաթողիկէ Համայնքի ժողովրդապետին հայրը տեղւոյն վրայ
նահատակուած է, իսկ ժողովրդապետը՝ վայրկեաններ անց:
Անոնց ընկերակցող Հասիչէի եկեղեցւոյ սարկաւագ Ֆատի Սանօ
վիրաւորուած է:

¸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
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