
Երէկ առաւօտ Խորհրդարանի Նախագահ Նապիհ Պըրրի յայտարարեց, 
որ իր ներկայացուցած Ամալ կուսակցութեան երեսփոխանական պլոքը 
կառավարութեան մաս պիտի չկազմէ:
Ազգային Ազատ Կուսակցութիւնը նոյնանման որոշում մը կայացուցած է:
Այս իրավիճակը կը դժուարացնէ նշանակեալ Վարչապետ Հասսան Տիապի 
գործը, որ նման պարագայի մը կը կորսնցնէ քաղաքական հիմնական կող-
մերու հովանաւորութիւնը կառավարութիւն մը կազմելու ու անոր կեանքը 
ապահովելու:
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Ամալի եւ Ազգային Ազատ Հոսանքի 
Համաձայնութիւնը Աւելի Եւս Դժուարացուց 

Նշանակեալ Վարչապետին Գործը

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Լիբանան վերստացաւ իրաւունքը ՄԱԿի ընդհանուր ժողովին մէջ քուէարկե-
լու վճարելով իրեն բաժին ինկած անդամավճարը: Այս մասին յայտարարեց, 
ՄԱԿի մէջ Լիբանանի ներկայացուցիչ ՝ Ամալ Մուտալլալի: Ան յայտնեց, որ 
Լիբանան ուշացած էր իր պարտականութիւնը օրին կատարել երկրին մէջ 
տիրող իրավիճակին պատճառով, ուր պանքային համակարգը հանգիստ 
չաշխատիր:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՀՀ Ղեկավարութիւնը Յարգանքի Տուրք 
Մատուցեց Պաքուի Ջարդերուն Զոհ Դարձած 

Հայերու Յիշատակին

Լիբանան Վերջապէս Իր Բաժինը 
Վճարեց ՄԱԿին 

Պաքուի մէջ իրականացած հայերու ջարդի 30-րդ տարելիցին առիթով՝ ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ, 
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան, բարձրաստիճան այլ 
պաշտօնեաներ այցելած են Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր` յարգանքի 
տուրք մատուցելու ոճրագործութեան զոհերու յիշատակին։ Ըստ Armen-
press.am-ի՝ պետական այրերը ծաղկեպսակ դրած են զոհերու յիշատակը 
յաւէրժացնող յուշարձանին։
Յիշեցնենք, որ 30 տարի առաջ՝ 1990 Յունուար 13-19 երկարող ժամա-
նակաշրջանին՝ Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մէջ դաժան սպանդի 
զոհ դարձան եւ բռնի տեղահանուեցան տասնեակ հազարաւոր հայեր:
Հայերու հանդէպ 6 օր դրսեւորուած վայրագութիւններէն ետք՝ շուրջ 250 
հազար հայ բնակիչ ունեցող քաղաքը հայաթափուեցաւ:
Տեղի ունեցած ջարդերը կազմակերպուած էին Ատրպէյճանի ժողովրդական 
ճակատի (ԱԺՃ) կողմէ, իսկ իշխանութիւնները կը հովանաւորէին զանոնք:
Այս առիթով, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
ուղերձ յղած է: «Դէպքերէն 30 տարի անց Ատրպէյճանի մէջ գոյութիւն չունի 
Պաքուի հակահայկական ջարդերու զոհերու հանդէպ որեւէ յարգանք եւ 
կարեկցանք: Այն սակաւաթիւ ձայները, որոնք քաջութիւն ունեցած են նոյնիսկ 
գրական ստեղծագործութիւններու մէջ յիշատակել Պաքուի հայերուն բաժին 
հասած ողբերգութիւնը, գամուած են անարգանքի սիւնին եւ պաշտօնապէս 
հռչակուած դաւաճան»:
Վարչապետին խօսքով` հայատեացութիւնը դարձած է Ատրպէյճանի պետա-
կան քաղաքականութիւնը եւ հաւատամքը:
 «Այս ընթացքին ականատես եղած ենք Արցախի բնակչութեանը բնաջնջելու 
փորձին, մարդասպանութեան համար պատիժ կրող Ռամիլ Սաֆարովին 
ազատ արձակման եւ հերոսացման, 2016-ի Ապրիլին Արցախի սահմանամերձ 
բնակավայրու մէջ տարէց եւ անօգնական մարդոց դաժան խոշտանգման եւ 
սպանութեան»,- աւելցուցած է կառավարութեան ղեկավարը:
 Ան երախտագիտութիւն յայտնած է բոլոր միջազգային կառոյցներուն, որոնք 
արձագանգած են այս իրադարձութիւններուն` զանոնք դատապարտելով ու 
աշխարհին ի ցոյց դնելով:
«Ես ամենայն պատասխանատւութեամբ կը յայտարարեմ` հայերու բնաջնջ-
ման կամ բռնագաղթեցման նոր փորձերու հնարաւորութիւն պիտի չտանք»,- 
իր խօսքը ամփոփած է Փաշինեան:
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Լուիս Քերըլ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Լուիս Քերըլ (անգլերէն՝ 
Lewis Carroll, իսկական 
անունը՝ Չարլզ Լու-
թուիճ Տոճսըն, անգլե-
րէն՝ Charles Lutwidge 
Dodgson, 27 Յունուար 
1832, Տարսպերի - 14 Յու-
նուար 1898, Կիլֆորտ), 
անգլիացի գրող, մաթե-
մատիկոս, փիլիսոփայ եւ 
լուսանկարիչ։
Լուիս Քերըլն իր մասին անգամ մը ըսած է. «Ես 
որոշած էի մաթեմատիկոս դառնալ, սակայն իմ 
երեւակայութիւնը չբաւեց եւ ես դարձայ գրող»։
Ծնած է 1832 թուականի Յունուարի 27-ին 
Անգլիոյ Չեշիր կոմսութեան Տարսպերի 
գիւղին մէջ, հոգեւորականի ընտանիքի մը 
մէջ։ Ունեցած է 7 քոյր եւ 3 եղբայր։ Ուսման մէջ 
առաջին քայլերը ըրած է դեռ տանը, դրսեւո-
րելով իր խելացիութիւնն ու հմտութիւնը։ Ան 
ձախլիկ էր։ Չհաստատուած փաստեր կան, 
ըստ որոնց՝ անոր կ՛արգելէին ձախ ձեռքով գրել, 
ինչին հետեւանքով անոր հոգեբանութիւնը 
խախտուած է եւ անոր մօտ սկսած է նկատուիլ 
կակազութիւն։
12 տարեկան հասակին ընդունուած է Ռիչ-
մոնտէն ոչ հեռու գտնուող մասնաւոր դպրոց մը։ 
Սակայն 1845 թուականին իր կամքին հակա-
ռակ ստիպուած կ՛ըլլայ տեղափոխուիլ ուրիշ 
դպրոց։ 1851 թուականին կը տեղափոխուի 
Օքսֆըրտ եւ կ՛ընդունուի այնտեղի ամենա-
արիսթոքրաթ համալսարաններէն մէկը։ 
Չնայած անոր, որ ընդհանուր առմամբ լաւ 
չէր սորվիր, բայց մաթեմատիկական բարձր 
ունակութիւններու շնորհիւ կը ստանայ պաքա-
լորիոսի կոչում եւ նոյնիսկ կը յաղթէ համալ-
սարանին մէջ կազմակերպուած մաթեմա-
թիքի թելադրութեան մրցոյթին։ Իր կեանքի 
յետագայ 26 տարիներուն ան մաթեմաթիք 
կը դասաւանդէր, ու չնայած իր ստացած 
աշխատավարձին, այնուամենայնիւ ան այդ 
կը համարէր տխուր զբաղմունք մը։
Մահացած է 1898 թուականի յունուարի 14-ին 
Սուրէյ կոմսութեան Կիլֆորտ քաղաքին մէջ։
Գրել սկսած է քոլեճին մէջ սորվելու տարի-
ներուն։ Այդ ժամանակ հիմնականօրէն կը 
գրէր բանաստեղծութիւններ եւ կարճ պատ-
մուածքներ, որ կը տպագրուէին արդէն Լուիս 
Քերըլ կեղծանուամբ։ 1854 թուականէն սկսեալ 
անոր ստեղծագործութիւնները արդեն լոյս կը 
տեսնէին անգլիական հեղինակաւոր «Քոմիք 
թայմզ» (անգլերէն The Comic Times) եւ «Թրէյն» 
(անգլերէն The Train) հանդէսներուն մէջ։
Քերըլի վիպակ-հեքիաթները աչքի կ’իյնա-
յին դրուագներու պատկերաւորութեամբ, 
արտառոց տրամաբանական-լեզուաբանական 
բառախաղով, ուսումնասիրողները ատոնց 
մէջ կը գտնեն բազմաթիւ բնագիտական եւ 
տրամաբանական յայտնագործութիւններու 
կանխագուշակումներ։ Ատոնք թարգմանու-
ած են աշխարհի բազմաթիւ լեզուներով եւ 
անգլիախօս երկիրներու մէջ ամենէն շատ 
մէջբերուող գիրքերն են Աստուածաշունչէն եւ 
Շէյքսփիրէն ետք։
Ալիսայի մասին երկու հեքիաթ-վիպակները 
թարգմանուած են հայերէն Սոնա Սեֆերեանի 
կողմէ՝ հրատարակուելով 1971ին։

Քարպալայի Մէջ Ցուցարարներ Փորձած Են Այրել 
Շիիթ «Պատըր» Կուսակցութեան Կեդրոնատեղին

Թեհրանի Մէջ Կը Պահանջեն Խամէնէյիի 
Հրաժարականը 

Թուրքիոյ Մէջ Ձերբակալուած Է Ասորի Հոգեւորական Մը 

Պախումներ գրանցուած են Իրաքի Քարպալա 
քաղաքին մէջ։ Այս մասին տեղեկութիւնը կը 
հաղորդէ «Արեւելք»ը, վկայակոչելով «Ալ Արապիա» 
կայանը։ 
Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, որ մոլեգնած ցուցարարներ 
յարձակած են Քարպալա քաղաքի «Ալ Պատր» 
կուսակցութեան գլխաւոր կեդրոնին վրայ եւ 
փորձած են հրկիզել կեդրոնը։ 
Ապահովական մարմիններ փորձելով վերահսկել 
ընդհանուր իրավիճակը բախումի մէջ մտած են 
ցուցարարներուն հետ։ Նախնական տուեալներով 
վիրաւորներուն թիւը հասած է տասի։ Այս առաւօտ 
զգուշաւոր հանդարտութիւն կը տիրէ շիիթներու 
համար կարեւոր սրբավայր համարուող Քարպալա 
քաղաքին մէջ։ 
Յիշեցնենք, որ Իրաքի մէջ գործող «Պատըր» 
կուսակցութիւնը շիիթ թեքում ունեցող կուսակ-
ցութիւն է եւ այն հիմնուած է 1982 թուականին 

իրաքցի յայտնի գործիչ Պաքէր Ալ Հաքիմի ճիգերով, 
որ նաեւ կը համարուի Սատտամ Հիւսէյնի վար-
չակարգին դէմ պայքարող գլխաւոր կրօնական 
առաջնորդներէն մին։

Անհանգիստ իրավիճակ է Իրանի մայրաքաղա-
քին մէջ: Մինչ հարիւրաւոր մարդիկ հաւաքուած 
էին Թեհրանի Ամիրքապիր համալսարանի մօտ՝ 
յարգանքի տուրք մատուցելու ուքրանական օդա-
նաւի զոհերու յիշատակին, այդ միջոցառումները 
վերածուեցան բողոքի ցոյցի: 

Ցուցարարները սկսան պահանջել երկրի հոգեւոր 
առաջնորդ Ալի Խամէնէյիի հրաժարականը: 
Բախումներ եղած են ոստիկաններու հետ: Հաւա-
քը ցրելու համար իրաւապահները արցունքաբեր 
կազ կիրառած են: 

Թուրքիոյ Մարտինի նահանգին մէջ ձերբակալուած 
ասորի քահանայ Սեֆեր Պոլիչերին դատարանի 
որոշմամբ կալանաւորուած է։
 Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արեւելք«ը վկայակոչե-
լով հայկական «Ակօս»–ը, թրքական զինուժը 
Մարտինի 3 գիւղերու մէջ իրականացուցած գոր-
ծողութիւններու ժամանակ ձերբակալած է 10 
անձեր, որոնց շարքին Մարտինի ասորական 
Մար Եաքուպ եկեղեցւոյ հոգեւորական Սեֆեր 
Պոլիչերին։ 
Աւելի ուշ ձերբակալուածները տարուած են 
դատարան, ուր անոնցմէ 7–ի նկատմամբ կալա-
նաւորման որոշում կայացուած է։ Ասորի քահա-
նան կը մեղադրուի «Քիւրտիստանի բանուորա-
կան կուսակցութեան» օժանադակելու մէջ:
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Հայրենիքը – (ծառից կախուած զղջում ու մեղք),
զառանցում էր լռութեան մէջ իր անունի,

իսկ մենք նստած երգում էինք երգերը մեր,
երկու պղտոր գետերի մօտ Բաբելոնի:

Եւ մեր երգերն ակունքների մօտ Եփրատի
մի աստուած էր մթութեան մէջ լսում մենակ,

իսկ մի քամի պոկուում կողից Արարատի,
խառնում էր մեր մօրուքները – ծեր ու ճերմակ:

Երգում էինք երգերը մեր – եւ մի լուսին
լեռնաշխարհը թաքցնում էր լոյսի քօղով…

Այդ մեր ձեռքն էր, որ երգի մէջ կառչած յոյսին,
հայրենիքի մեռած դէմքն էր ծածկում հողով:

Հենրիկ Էդոյեան, բանաստեղծ
 
Ամանոր…
Եթէ հայրենասիրական հաւաքի մը ներկայ ըլլայի եւ խօսափող տային, 
խորագրի ամբոխ յուզող բառերով ճառ կը խօսէի: Անոնք որոնք դեռ չեն 
այլասերած, լաւ ապրելու ցանկութեամբ հայրենաթող չեն, անոնք որոնք 
սոսկ ծագումով հայեր չեն դարձած, իրենց հոգիին մէկ անկիւնը կը կրկնեն 
«Հայաստան իմ սէր, Հայաստան իմ ցաւ» տարազը, բան չնշանակող, 
անեկամտեր, եւ միաժամանակ՝ իմաստալից:
Որքա՜ն կը սիրենք սրտի լարերը թրթռացնող խօսքերը, պայմանաւ որ 
չխանգարեն մեր հանգիստը եւ մեր լաւ ապրելու իրաւունքը:
Հայրենաթողներու եւ սոսկ ծագումով հայ դարձածներու խրախճանքային, 
ընտանեկան փառասիրութիւնները եւ անշահ յուշագրութիւնները, երգային 
եւ թատերական շաբաթավերջի հանդէսները ոչ մէկ նպաստ բերած են եւ 
պիտի բերեն հայոց ազգային քաղաքականութեան, նոյնիսկ եթէ այսօր ոչինչի 
համար բեմերու վրայ կը շորորան:
Իրաւունք վերականգնելու համար անհրաժեշտ են ներկայութիւն եւ գին 
վճարելու յանձնառութիւն:
Երազի, երազուած եւ ապրող նոյնիսկ փրկուած բեկոր Հայաստանի 
նկատմամբ, այսօր, իրապէս ի՞նչ քաղաքականութիւն ունի յոգնակի դարձած 
Սփիւռքը, որ չըլլայ հանդիսատեսի գոհունակութիւն, շատախօսութիւն, 
աղմուկ:
Հայաստանի եւ Սփիւռք(ներ)ի լրատուամիջոցներուն հետեւողը կը շուարի, 
եթէ ուզէ հասկնալ թէ ի՞նչ կը պատահի, ո՞վ ճիշդ կը խօսի, ո՞վ կը ստէ: Կը 
զարմացնեն Սփիւռք(ներ)ի իմաստունները, անոնց շարքին հին եւ նոր 
հայրենաթողները, երբ կը ներկայանան որպէս ամենագէտ խորհրդատու, 
դատաւոր, մարգարէ, բան մըն ալ աւելցնելով Հայաստանի մրցակցութիւն-
պառակտուածութեան վրայ: Իսկ մերուածներու Սփիւռքը (այլ բան չըսելու 
համար) տեղական-տեղայնական ըմբռնումներով եւ չափանիշներով խել-
քաբաշխութիւն կ’ընէ, բանգէտի սնապարծութեամբ:
Այդ մեր ձեռքն էր, որ երգի մէջ կառչած յոյսին,
հայրենիքի մեռած դէմքն էր ծածկում հողով:
Հենրիկ Էդոյեան լռակեաց բանաստեղծի խօսքը կոչնակի հնչեղ ձայնն է, որ 
մեզի կ’ըսէ, թէ հայրենիքի մեռած դէմքը հողով ծածկող ձեռքը մենք ենք… 
կարծէք Հռոմի կրկէսի մէջ մինչեւ մահ կռուող նոր օրերու սուսերամար-
տիկներ, gladiateur-ներ ըլլայինք: Բանաստեղծի դէմքը հողածածկ երկրին 
մէջ, օր նոր, ամբաստանութիւն նոր, դատական նոր հարցեր, հին եւ 
նոր: Իշխանութիւն եւ ընդդիմութիւններ (մէկ աւելի, տեսակաւոր) զիրար 
կ’ամբաստանեն: Բոլորին ըսածները, մէկը միւսին դէմ, ենթադրել կու տան, 
որ երկիրը այս անգամ թաւշեայ քաղաքացիական պատերազմի մէջ է, քանի 
որ դեռ կանգուն է խօսքի եւ կարծիքի ազատութիւնը:
Եթէ յանկարծ այդ ազատութիւնն ալ խափանուի…
Հայաստան կ’ապրի գրեթէ քաոսային մթնոլորտ մէջ (թէեւ քաոսին գրեթէ 
կցել պարզ բառային ճապկում է), որուն պատճառները եւ անմիջական 
հետեւանքները շարքային հայն ալ կը տեսնէ: Երկրի փտածութեան դէմ 
սպասուած պայքարին ոչ ոք դէմ էր, բայց ան աւազախրումի մատնուեցաւ 
երբ օրէնքի տառին եւ ոգիին հակադրուող հաշուեյարդար դարձաւ, երբ 
գործադիր իշխանութիւնը ձգտեցաւ եւ կը ձգտի արդարադատական 
իշխանութիւնը նսեմացնել, իւրացնել եւ իրեն ենթարկել, ինչ որ քաղաքական 
քաոսի պատճառ է:
Քաոսը օրէնք չ’ունենար, կ’ունենայ կամայականութիւն:
Պարզ է, հոն ուր պետական կառոյցի երեք իշխանութիւնները չեն պահեր 
իրենց սահմանադրական օրէնքով նախատեսուած անկախութիւնները, 
որոնք զիրար կը հաւասարակշռեն,  ժողովրդավարական համակարգը փուլ 
կու գայ: Ընդհանրապէս՝ պետութիւնը փուլ կու գայ:
Հայաստանի մէջ փտածութեան-կաշառակերութեան դէմ շղթայազերծուած 
պայքարը դարման չեղաւ,- եթէ կ’ուզէք կոռուպցիայի,- որպէսզի ախտը չշա-
րունակուի: Մամուլը տեւաբար կը խօսի նոր իշխանութեան շրջանակներուն 
մէջ այսօր տեղի ունեցող կաշառակերութեան դէպքերու մասին: Ուղղակի 

չարաշահումներէն ետք օրինական-արդարացուող չարաշահումներ:
Օրին խօսած եմ ամբոխահաճութեան (populisme) հետեւանքով կազ-
մաւորուած իշխանութեան մասին, որ յաջողելու համար պարտաւոր էր 
օրինակելի ըլլալ, հպատակէր ամբոխէն անդին գտնուող պետականութեան 
ըմբռնումի, ժողովրդական զանգուածներուն քաղաքական-քաղաքացիա-
կան առողջ նկարագիրը կազմելու համար: Ըսած էի, որ մեծ յոյսերուն կը 
յաջորդեն մեծ յուսախաբութիւններ: Բարեկարգել կը դառնայ խաբկանք, 
երբ tabula rasa կը կատարուի իշխանութեան բոլոր մակարդակներուն կը 
չքացուին իշխանութեան հաւասարակշռութեան եւ արդիւնաւէտութեան 
միտող կառոյցները, երբ գործադիրը արդարադատութիւնը կը չեզոքացնէ, 
խուսափելու համար օրէնքով նախատեսուած հսկողութենէ:
Ամբոխահաճութեան (populisme) ալիքին վրայ իշխանութեան զանազան 
օղակներուն վրայ յայտնուած նոր կամ հին դէմքերու բոլորն ալ կամակատար-
ներ չեն, ոմանց մօտ իրատեսութիւնը եւ ազգային-քաղաքական ըմբռնումները 
անմիջականէն անդին կ’անցնին: Ոմանք արդէն կը հեռանան, կը քննադատեն 
եւ կրնան ստեղծել ընդդիմադրութեան նոր բեւեռ:
Այս խառնակ մթնոլորտին մէջ կը յայտնուին Արցախը եւ Հայաստանի 
իշխանութիւններու վարած քաղաքականութիւնը, եւ շատ ալ յայտնի չէ, թէ 
ո՞ւր պիտի յանգին Արցախի բանակցութիւնները, ինչպիսի զիջումներով, 
որոնք Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի ապագան հարցականներու առջեւ 
կրնան կանգնեցնել:
Բարեկարգումը հաշուեյարդարի մակարդակին եթէ ծանծաղի, ընդառաջ 
կ’երթայ ինքնաքանդումի:
ԺԷ դարու ֆրանսացի դասական Փիէր Քորնէյի «Սիննա» երկին մէջ պատկեր 
մը յաճախ կը յիշեմ, երբ ամբոխային վրիժառութիւն եւ հաշուեյարդար կը 
յայտնուին: Պայքարներէ ետք, Օքթաւիանոս յաղթած էր եւ դարձած Օգոս-
տոս կայսր: Կողմնակից մը կ’ըսէ, թէ ինչո՞ւ իր հակառակորդներուն կը ներէ: 
Պատասխանը. Օքթաւիանոս էի եւ հիմա Օգոստոս եմ: Հաշուեյարդար-
մրցակցութենէ վեր է պետական առաջնորդը: Կամ պէտք է ըլլայ:
Հայկական իրականութեան մէջ ազգի անդամները եւ սերունդները միացնող 
շաղախը, դարեր տեւած ճնշումներու պատճառով արդէն տկարացած էր, այդ 
պատճառով ալ հայը դարձած էր թափառական, ապաստան փնտռած հեռա-
ւոր աշխարհներու մէջ, զիջելով ինքնութիւն, լեզու, մշակոյթ, պատմութիւն 
եւ իրաւունք: Հիմա, հարազատ ղեկավարութիւնը միացնելու եւ զօդելու 
պատմական դերին կոչուած է, առաջին հերթին հայրենիքի փրկուած բեկորին 
վրայ, ապա ինչ որ դեռ մնացած է եւ կը տեւէ ազգէն՝ Սփիւռք կոչուած 
աշխարհագրական տխրութեան մէջ:
Քաղաքական աշխատանքը չի կրնար սահմանափակուիլ անմիջականի 
մէջ եւ հաւկուրութեամբ առաջնորդուիլ: Ան պէտք է առաջադրէ ազգի եւ 
հայրենիքի մէկութեան եւ միացման իրականացումը, անմիջականէն եւ 
ժամանակաւորէն անդին: Այսինքն՝ յաղթահարել եսականը, քէնը, ունենալ 
հեռանկար: Այս պէտք է ըլլար եւ ըլլայ հայ քաղաքական միտքի եւ գործի 
արդիականութիւնը, ցուցականէ եւ վրիժառականէ անդին:
Ինչ որ քանդած են, քանդած ենք, քանդուած է հեռու կամ մօտ անցեալին, 
քաղաքական իրաւ առաջնորդը պարտի վերականգնել եւ միացնել:
Այդ երազը իրականացնելու համար պէտք է ունենալ լսելու առաքինութիւն:
Որպէսզի Յովհաննէս Թումանեան այլեւս չըսէ.
Հիմի բացե՜լ են հանդէս
Երգիչները իմ անտես
Ջա՜ն, հայրենի՛ ծղրիթներ,
Ո՞վ է արդեօք լսում ձեզ։
Նախ լսել եւ ապա լսուիլ: Մանաւանդ մեծնալ եւ ըսել. ես ալ կրնամ սխալ 
ըլլալ, դուն ալ կրնաս իրաւունք ունենալ:
Նորը եւ արդին ex niholo չեն, չեն ջնջեր անցեալը, զայն կը սրբագրեն եւ կը 
շարունակեն յառաջանալ: Այդ իմաստութեամբ վերաբերեցանք խորհրդային 
ժառանգութեան: Ինչո՞ւ այդպէս չենք ըներ վերջին երեսնամեակին համար: 
Եւ չենք մեծնար:
Ախտ է՝ հայրենիքի երեսը հողով ծածկել:
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Սփիւռքահայ Կեանք

Ազատ Արցախ

Պատմամշակութային Արձագանգ

Կայացաւ Նորընտիր Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալեանի 
Անդրանիկ Պատարագը

Վանքը Գիւղը Շուրջօրեայ Ջուր Պիտի Ունենայ

Բիւրակնի Նորիկ Հողաբլուրին Վրայ Կատարուած Պեղումներու Արդիւնքով 
4500-ամեայ Հնութեամբ Կուժեր Յայտնաբերուած Են

Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի 
մայր եկեղեցւոյ մէջ, Յունուար 12-ին, 
կայացաւ նորընտիր պատրիարք 
Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանի 
անդրանիկ պատարագը: Ըստ 1in.
am-ի՝ իր առաջին պատգամով պատ-
րիարքը տուաւ Սուրբ ծննդեան աւե-
տիսը՝ երախտագիտութիւն յայտնելով 
ներկաներուն այս յիշարժան օրը իր 
հետ կիսելու համար:
Հարիւրաւոր հաւատացեալներ ողջու-
նեցին պատրիարքը՝ ստանալով անոր 
հայրական օրհնութիւնը: Պատարագի 
ժամանակ Պոլսոյ Սահակ Երկրորդ 
պատրիարքի անունը առաջին 
անգամ յիշատակուեցաւ Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսի, Մեծի Տան 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսի եւ Երուսաղէ-
մի պատրիարքի անուններուն հետ 
միասին: Նախօրէին, աթոռանիստ 
եկեղեցին կրկին մարդաշատ էր Պոլսոյ 
Հայոց պատրիարքի գահակալման 
արարողութեան առիթով:
Հանդիսութեան ներկայ էին Հայ 
առաքելական եկեղեցւոյ նուի-
րապետական աթոռներու ներ-

կայացուցիչները, կաթոլիկ եւ հայ 
կաթոլիկ համայնքներու առաջ-
նորդները, Յունաց պատրիարքը, 
հրէական համայնքի կրօնա-
պետը, ասորական կաթոլիկ եւ 
ուղղափառ եկեղեցիներու հովուա-
պետերը, Թուրքիոյ ներքին գործոց 
նախարարութեան եւ Պոլսոյ նահան-
գապետարանի ներկայացուցիչներ, 
օտարերկրեայ դիւանագէտներ, 
հիւրեր:
Մաշալեան սրբազանը՝ թափօրի 
ուղեկցութեամբ՝ հանդիսաւոր կերպով 
մտաւ մայր եկեղեցի: Այնուհետեւ տեղի 
ունեցաւ անոր երդման արարողու-
թիւնը եւ ասայի՝ պատրիարքական 
գաւազանի յանձնումը: Գահակալման 
հանդիսութեան ժամանակ կաթողի-
կոսական կոնդակով Սահակ Մաշա-
լեանին շնորհուեցաւ արքեպիս-
կոպոսի աստիճան: Գահակալման 
արարողութենէն ետք՝ տեղի ունեցաւ 
ընդունելութիւն, ներկաները շնոր-
հաւորեցին ու յաջողութիւն մաղթե-
ցին պատրիարքին իր ծառայութեան 
մէջ: Սահակ Երկրորդ պատրիարքը 

ներկաներուն յուշադրամներ բաժնեց:
Յիշեցնենք, որ 12 տարուան սպասու-
մէ ետք՝ Դեկտեմբեր 11-ին, Սահակ 
Մաշալեան հոգեւոր ու աշխարհական 

պատուիրակներով կազմուած Ազգա-
յին պատգամաւորական ժողովին 
կողմէ ընտրուած էր Պոլսոյ Հայոց 
85-րդ պատրիարք:

Վանք գիւղի յարակից տարածքին 
մէջ` Խաչէն գետի մօտ, փորուած է 
արտեզեան նոր ջրհոր 102մ խորու-
թեամբ։ Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ըսած 
է Վանքի համայնքի ղեկավար Անտրէ 
Սարգսեան:
Անոր խօսքով` ջրհորի ջուրը պիտա-
նի է խմելու համար: Ներկայիս 
պետական ամավարկի միջոցներով 
տարածքին մէջ տեղի կ՛ունենան 
շինարարական աշխատանքներ, 
որոնք պիտի աւարտին քանի մը 
օրէն:

«Աշխատանքներու աւարտին նոր 
ջրհորը պիտի գործարկուի, եւ 
համայնքն ամբողջութեամբ  խմելու 
ջուր պիտի ունենայ։ Վանքի մէջ 
ջրամատակարարման արդիակա-
նացուած ցանց կայ, սակայն գիւղը 
ապահովուած չէ ոռոգման ջուրով:
Ներկայիս բնակիչներուն ջուրը կը 
տրամադրուի օրական մէկ ժամով, 
իսկ նոր ջրհորի գործարկումով 
գիւղը պիտի ունենայ շուրջօրեայ 
ջրամատակարարում»,- նշած է 
Սարգսեան:

Խարբերդի (թրք. անուանումը` 
Էլազըղ) թանգարանային վար-
չութեան համակարգմամբ հայկա-
կան Բիւրակնի (թրք. անուանու-
մը` Պինլէօլ) Նորիկ հողաբլուրին 

վրայ կատարուած պեղումներու 
ժամանակ յայտնաբերուած են 4500-
ամեայ հնութեամբ կուժեր: Այդ մասին 
կը հաղորդէ Akunq.net-ը` հիմնուելով 
թրքական «Իհլաս» լրատուական 
գործակալութեան հրապարակած 
տեղեկութեան վրայ:
Աղբիւրին համաձայն` Էլազըղի 
թանգարանի տնօրէն Զիա Քըլըչի 
ղեկավարութեան տակ եւ Ֆըրաթ 
համալսարանի հնագիտութեան 
բաժնի վարիչ, դոկտոր Ապտուլ-
քատիր Օզտեմիրի գիտական 
խորհրդատւութեամբ Պինկէօլի 

Սոլհան գաւառի Մուրատ գիւղին 
մէջ գտնուող Նորիկ հողաբլուրին 
վրայ կատարուած պեղումներու 
արդիւնքով յայտնաբերուած են 
բազմաթիւ գտածոներ, որոնց մէջ 
կան նաեւ 4500-ամեայ հնութեամբ 
կուժեր:
Յիշեցնենք, որ նախապէս Akunq.
net-ի մէջ հրապարակուած լուրին 
համաձայն` Նորիկ հողաբլուրին 
վրայ կատարուած պեղումներու 
շնորհիւ ուրարտական շրջանին 
պատկանող 3.600-ամեայ հնամենի 
բնակավայր յայտնագործուած էր: 

Զիյայ Քըլըչը լրատուամիջոցներուն 
յայտնած էր, որ 158 հնագէտի 
մասնակցութեամբ իրականացուած 
սոյն աշխատանքներու ժամանակ 
մինչ այժմ բազմաթիւ գտածոներ 
յայտնաբերուած են, որոնց շարքին 
յիշատակման արժանի են յատկա-
պէս ուրարտական դարաշրջանի 
գերեզմանոցէ մը գտնուած պրոնզէ 
գօտիները: Վերջիններուս վրայ կան 
ռազմական տեսարաններ:

Թարգմանեց՝ Մելինէ Անումեան
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Թրքական Բարքեր

Ֆրանսայի Մէջ Լոյս Տեսած է Ցեղասպանութեան Վերաբերեալ 
Թաներ Աքչամի Գիրքին Ֆրանսերէն Տարբերակը

Պաքուի Հայերու Ջարդերէն Անցած Է 30 Տարի 

Ֆրանսայի մէջ լոյս տեսած է ԱՄՆ 
Մասաչուսէթց նահանգի Քլարք 
համալսարանի դասախօս, փրոֆէ-
սըր Թաներ Աքչամի՝ «Սպանութեան 
հրամաններ. Թալէաթ փաշայի 
հեռագրերը եւ Հայոց Ցեղասպա-
նութիւն» գիրքին ֆրանսերէն տար-
բերակը։
Այդ առիթով, ըստ Ermenihaber.am-ի, 
պատմաբանը հարցարզոյց տուած 
է ֆրանսական «La monde» պար-
բերականին։
Անոր խօսքով, յաճախ Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ժխտողները կը պնդեն, 
թէ 1915-ին տեղի ունեցածը ապա-
ցուցող փաստաթուղթեր չկան։
«Սպանութեան հրամանները ի չիք կը 
դարձնեն բոլոր այդ պնդումները։ Գիրքը 
կը  պատմէ հայերը սպաննելու ուղիղ 
հրամաններու եղելութեան մասին։ 
Թուրքիոյ մէջ ժխտողականութիւնը 
խոր արմատներ ունի, անգամ 

պետական համակարգի մէջ։ Այս 
առումով այդ ժխտողականութիւնը 
կրնանք համեմատել Հարաւափրի-
կեան Հանրապետութեան նախ-
կին վարչաձեւի խտրական գաղա-
փարախօսութեան հետ։ Ժխտողա-
կանութիւնը հնարաւոր է միայն 
յաղթահարել քաղաքականապէս։ 
Այդ ամէնը պէտք է դիտարկել 
այն մեծ պայքարի ծիրին մէջ, 
որուն նպատակն է Թուրքիոյ մէջ 
հաստատել ժողովրդավարութիւն։ 
Միայն իշխանափոխութիւնը կրնայ 
փոխել Թուրքիոյ պաշտօնական հռե-
տորաբանութիւնը Հայոց Ցեղաս-
պանութեան հարցով։ Իմ եզրակա-
ցութիւնները պիտի օգնեն անոնց, 
որոնք կը պայքարին, որ Թուրքիոյ մէջ 
հաստատուի ժողովրդավարութիւն»,- 
ըսած է Աքչամ։
Մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի Քոնկրէսի 
երկու պալատներուն կողմէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
ընդունած որոշումը՝ Աքչամ ընդգծած 
է.
«Ատիկա պատմական որոշում էր։ 
Անիկա խորհրդանշեց, հին դարաշր-

ջանի աւարտի եւ նոր դարաշրջանի 
մեկնարկի մասին։ Այստեղ ես կը 
տեսնեն ոչ միայն հայ, այլ նաեւ 
թուրք ժողովուրդի բարոյական յաղ-
թանակը»։

Լրատուութեան Գործընկեր

Երեսուն տարի առաջ՝ 1990 
թուականի 13-էն 19 յունուար Ատր-
պէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մէջ 
դաժան սպանդի զոհ դարձան եւ 
բռնի տեղահանուեցան տասնեակ 
հազարաւոր հայեր: 13 Յունուար 
1990-ին Ատրպէյճանի ժողովրդական 
ճակատը՝ երկրի իշխանութիւններու 
հովանաւորութեամբ, կազմակերպեց 
Պաքուի հայ բնակչութեան ջարդերը: 
Նոյն օրը բազմահազարանոց հան-
րահաւաքէն ետք ամբոխը խում-
բերoվ բաժնուած, նախանշուած 
հասցէներով ներխուժեց հայերու 
բնակարանները եւ սկսաւ բռնա-
րարքներ ու դաժան սպանութիւն-
ներ։ 

Ջարդերուն աջակցած են իրաւա-
պահ մարմինները, համայնական 
ծառայութեան տնտեսութեան վար-
չութեան աշխատողները, անգամ 
շտապ օգնութեան բժիշկները։ 
Ջարդերը շարունակուեցան 6 օր։ 
Միայն 19 Յունուարին, երբ վտան-
գուած էր խորհրդային իշխանու-
թիւնը Պաքուի մէջ, Մ. Կորպաչով 
հրամանագիր ստորագրեց Պաքուի 
մէջ արտակարգ դրութիւն մտցնելու 
մասին։ 
Ջարդերէն ետք Պաքուն հայաթափ 
եղաւ. զոհուեցան, տեղահանուեցան 
ու անյայտ կորսուեցան շուրջ 250 
հազար հայեր:
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Նոր յոյսերով, նոր ակնկա-
լութիւններով դարձեալ 
կը դիմաւորենք Նոր 

տարին։ Մարդիկ ինչպէս անցե-
ալ տարիներուն, այս տարի եւս 
ետին կը ձգեն ձեռքբերումներն 
ու կորուստները, բայց նաեւ 
վերաքննելով իրենց գործած 
բարի արարքներն ու սխալնե-
րը։ Առանց թերահաւատութեամբ 
կը բանանք մաքուր, սպիտակ 
էջ մը, որու առաջին տողերը կը 
տրամադրենք մեր ուրուագծած 
նոր հորիզոններուն, ծրագրերուն, 
նոր ուղիներուն, սպասումներուն՝ 
անդորր, խաղաղ, յաջող ու համե-
րաշխ կեանք մը ունենալու ուղղութեամբ… Անշուշտ կարելի է երկարել 
ցանկը, քանի որ այն կը տարբերի անձէ անձ։ 
Եթէ հարց տանք ոեւէ մէկուն, թէ ի՞նչ նշանակութիւն ունի Նոր տարին, բոլորի 
պատասխանը վստահաբար կը տարբերի իրարմէ։ Նոր տարին կը նմանցնեմ 
շոգեկառքի մը. շոգեկառքը կը հասնի մեզ տանելու համար նորանոր հանգ-
րուաններ, որոնք երբեմն մեզ կը մատնեն տխուր զգացումներու եւ երբեմն 
ալ կը պատճառեն ուրախութիւն, հրճուանք։ Կան հանգրուաններ, որոնցմով 
կը պարտաւորուինք հրաժեշտ տալ մեր կեանքի որոշ փուլերուն կարեւոր դեր 
ստանձնած անձերուն, մեր սիրած իրերուն եւ կան հանգրուաններ, որոնք 
մեր գանձանակին կը յաւելեն նորանոր փորձառութիւններ, նոր գիտելիքներ, 
նոր դէմքեր, յիշատակներ... Կարճ խօսքով՝ իւրաքանչիւր հանգրուան մեզի 
կ՚ապացուցանէ թէ՛ շնորհուած գեղեցկութիւնները եւ թէ կեանքի անգութ 
ու դաժան պայմանները։
Ահաւասիկ, տարուայ ամենափայլուն ու, կարելի է ըսել, ամենանշանաւոր 
ժամանակաշրջանը հասաւ։ Նոր տարին առիթ կ՚ընծայէ մեր հարազատ 
բարեկամներուն ու պարագաներուն հետ միանալու՝ մէկտեղուելու, ըստ 
աւանդութեան, գունագեղ խաղալիքներով տօնածառը շտկելու, մեր սիրե-
լիներուն հաղորդագրութիւն եւ կամ զարդարուն քարտեր ուղարկելով 
կիսելու մեր բերկրանքը ու յայտնելու բարեմաղթանքներ։ Այս եզական տօնը 
ունի առանձնայատուկ նշանակութիւն՝ մանաւանդ փոքրիկներու համար. 
ամիսներով, անգնահատելի զգացումներով կը սպասեն ու կ՚երազեն Նոր 
տարուայ օրը՝ որպէսզի համտեսեն համով ուտելիքներ, իրենց ընկերներուն 
ու ընտանիքի անդամներուն հետ համախմբուին, ունենան հաճելի ժամանց 
եւ ստանան նուէրներ։ Անշուշտ բախտաւոր են այն երեխաներ, որոնց կողքին 
են իրենց ծնողները, սակայն պէտք է չանտեսել սա իրողութիւնը, թէ այդ 
բախտը չունեցող բազում երեխաներ գոյութիւն ունին երկիր մոլորակին վրայ։ 
Ես ալ նոյնպէս ամիսներ առաջուընէ կը սկսէի անհամբերութեամբ, թեւա-
տարած սպասել Նոր տարիին։ Միշտ բախտաւոր նկատած եմ ինքզինքս, 
որովհետեւ մաս կը կազմեմ բազմանդամ ընտանիքի մը, որոնցմէ շատերուն 
հետ դեռ կը բնակինք նոյն շէնքի երդիքին տակ։ Իսկ մնացեալն ալ սփռուած 
են աշխարհի չորս կողմերը, անոնցմէ ոմանք երբեմն առիթը կ՚ունենային մեր 
մօտ ներկայ գտնուիլ նոր տարուայ գիշերը։ Մեր տօնածառը զարդարուած 
ու շտկուած կ՚ըլլար ամիս մը առաջուընէ, որովհետեւ հայրս, մայրս, ես եւ 
քոյրս մեծ հաճոյքով, ուրախութեամբ ու տօնական բարձր տրամադրութեամբ 
կը տեղաւորէինք զարդերը եւ խաղալիքները. կարծէք մեր տան նոր շունչ 
մը կու գար։ 30 դեկտեմբերին եւ երբեմն աւելի վաղ կը սկսէր նոր տարուայ 
պատրաստութիւնները։ Մեր տան խոհարարը հայրս էր։ Հայրս ու մայրս 
իրարու օգնելով կ՚եփէին՝ կը պատրաստէին բազմատեսակ համով ճաշեր, 
որոնք կը կախարդէին համտեսողները։ Ճաշասեղանը նոյնիսկ աւելի կը 
հարստանար մեր հիւրասիրած ազգական եւ բարեկամներուն բերած՝ իրենց 
պատրաստած ուտելիքներով, անուշեղէններով, միրգերով… 
Առաւօտուն կանուխ կ՚արթննայինք մեր հոգւոյն խորքերուն մէջ զգալով մեծ 
ուրախութիւն։ Գոյնզգոյն լոյսերով, խաղալիքներով, զարդերով, կաղանդ 
պապիկներով զարդարուած մեր տան ջերմութիւնը նոյնիսկ երեւելի կ՚ըլ-
լար փողոցէն։ Եռուզեռի մթնոլորտին մէջ, ժամեր համրելով նոր տարուայ 
երեկոյեան համար տենդագին աշխատանք կը տանէինք անհրաժեշտ 
ամէն ինչ ընելու եւ անթերիօրէն ընդունելու հիւրերը. ճաշասեղանին կը 
տեղաւորէինք ժամեր առաջ պատրաստուած կերակուրներու պնակները, կը 
հագուէինք մեր ամենագեղեցիկ հագուստները, հեռատեսիլէն կը բանայինք 
Նոր տարուայ առթիւ հաղորդումներ։ Շնորհք մըն էր պարգեւուած՝ տաքուկ 
տանիքի մը տակ, ընտանիքի անդամներով դիմաւորել Նոր տարին։ Տօնական 
սեղաններու շուրջ բաժակ կը բարձրացնէինք ճանապարհելու համար անցեալ 

 06

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Դրուագներ՝ Նոր Տարուայ Յուշերէն

տարուայ բոլոր նեղութիւնները։ Ընթրելէ յետոյ ամէնքս մէկ կը զուարճանայինք 
զանազան խաղերով, միասնաբար կ՚երգէինք, կը փոխանակէինք նուէրներ, 
կը դիտէինք ամանորեայ աւանդութիւն դարձած հրավառութիւնները, յետոյ 
գիրկընդխառնուելով կը շնորհաւորէինք Նոր տարին։ Քանի մը ժամուան 
համար կը մոռնայինք մեր բոլոր խնդիրները։
Ամէն սկիզբ վերջ մը ունի անշուշտ։ Գիշերուայ աւարտին յոգնած, սակայն 
խանդավառուած հոգեվիճակով մեր գլուխը կը դնէինք բարձին։ Քնանալէ 
առաջ հայրս իր ազնիւ յորդորներով մեզ կ՚ոգեշնչէր նորանոր նուաճումներու 
ձերքբերման, մեր կեանքը ուղիղ ճամբու վրայ յառաջացնելու եւ մանաւանդ 
ազգին ու մարդկութեան ծառայող բարեսիրտ, հասկացող, ճշմարտախօս ու 
անաչառ անհատներ ըլլալու համար։ Օրինակելի անձ մըն էր ան, որ բոլոր 
դժուարութիւնները յաղթահարելու համար ուժ կու տար մեզի։ Նա՛մանաւանդ 
տօնական օրերը մեր ուրախութիւնն ու հրճուանքը կը բազմապատկուէր իր 
փայլուն դէմքով՝ իր ամէն ինչով։  Քանի-քանի տարիներ նոյնպէս շարունակեց 
մեր այս ընտանեկան աւանդութիւնը։ 
Տարիներու արագ վազքով աւելի երեւելի դարձած էին ամէն մէկ տարուայ հօրս 
դէմքին թողած յաւելեալ խորշոմները։ Գետի մը նման կը հոսին տարիները 
եւ սա հարցումը կը զբաղեցնէր միտքս.
«Ինչո՞ւ կը ծերանանք»։
Արդեօք ժամանակի նախանձոտ նայուա՞ծքն է, որ մեզ կը ծերացնէ։ Ի՞նչ է 
ժամանակը. ան ջո՞ւր է, որ գետի մը նման արագ կը հոսի, թէ՞ գող մը՝ որ 
չունի շուք կամ հետք։ Չենք կրնար իմաստաւորել ժամանակը, բայց նաեւ 
չենք կրնար անտեսել ժամանակի ընթացքին մեր կորուստները, մեր առջեւ 
դրուած փորձութիւնները։ 
Վախ մը շրջապատած էր հոգիս, զինքը կորսնցնելու վախը, անգամ մը եւս 
իր դէմքը տեսնելու չարժանանալու վախը…
Տարիքով մեծնալ չի նշանակեր միայն ֆիզիքապէս հասուննալ։ Մեր 
կեանքի որոշ փուլերուն կը զուգադիպինք հակասական երեւոյթներու 
եւ փորձութիւններու, որոնցմէ անսասան դուրս գալու ջանալով մարդ 
կ՚անդրադառնայ աշխարհի իրողութիւններուն, կը զօրանայ թէ՛ միտքով, թէ՛ 
հոգեպէս եւ թէ մարմնապէս։ Երեխայ մը նոյնիսկ իյնալով կը սորվի ոտքի 
կանգնիլ, հետզհետէ կը սորվի նաեւ՝ նեղութիւններու դէմ անսասան մնալ։ 
Ահաւասիկ հասաւ տարի մը եւս, որ իր ուղեցոյց խօսքերէն, իր շուրջը 
ճառագայթող խնդումերես դէմքէն, իր ապահով գիրկէն զուրկ մնացած 
եմ։ Հարազատի մը վախճանումը անկասկած հոգեկան տառապանք ու 
անբացատրելի ցաւ կը պատճառէ, սակայն մահը կեանքի անխուսափելի 
ու անբաժանելի մէկ երեսակն է՝ անընդունելի իրողութիւն մը։ Գիտենք, որ 
արմատները թուլացող դարաւոր կաղնիներ պարտաւոր են տապալելու։ Իր 
առողջական վիճակը մտահոգիչ էր, սակայն արտաքինով՝ հուժկու կեցուածք 
ունէր։ Գիշերները գոնէ երազներուս մէջ տեսնելու փափաքով կը քնանամ, 
յիշողութեանս խորքին կը պահեմ անոր դիմագիծը, պատուէրները… 
Ամենահիասքանչ եւ կամ ամենաբազմամարդ տեղեր գտնուինք, կը զգանք 
առանձին եւ չենք կրնար յագեցնել մեր հոգեկան կարիքները, եթէ մեր կողքին 
չունենանք մեր սիրելիները։ Մեր սիրելիներու կորուստը, հեռացումը դառն 
կսկիծ կը պատճառեն անտարակոյս, սակայն անոնց բարի յիշատակը 
յաւերժացնելու համար, միշտ պէտք է ի մտի ունենանք անոնց խրատներն 
ու թելադրանքները, որպէսզի չմոլորինք, յաջողինք մեր կեանքի ուղիին վրայ։ 
Ցաւը չի վերջանար, սակայն ժամանակի թաւալումով կը սորվինք վարժուիլ՝ 
քայլ յարմարցնել կեանքի պայմաններուն։ 
Յամենայնդէպս, անցեալի բոլոր դժբախտութիւնները, դժուարութիւններն 
ու թշուառութիւնները ետին թողլով ոտք կը դնենք Նոր տարուայ շեմէն 
ներս՝ մանաւանդ պէտք եղած կարեւորութիւնը ընծայելով վերանորոգման 
խորհուրդին։ Պէտք է փոխուիլ ոչ միայն արտաքնապէս, այլ՝ ներքնապէս։ 
Նորոգութեան անհրաժեշտութեան անդրադարձողներ անպայման պիտի 
գիտակցին, թէ նորոգութիւնը կ՚արդիւնաւորուի զարգացմամբ։ 
Մեր շուրջիններու հետ յարաբերութիւնները բարելաւելով՝ մեզ վշտաց-
նողներուն ներելով ու նոյնպէս մեր գործած յանցանքի մը համար անվե-
րապահօրէն ներողութիւն խնդրելով, լաւատես ըլլալով ու սրտաբուխ 
ողջագուրուելով կը յառաջանանք այգաբացի մը։ Թոյլ պէտք չէ տանք 
յուսալքութիւններու, խոչընդոտներու, որպէսզի իրենց ծանրութեամբ ցնցեն 
մեր երազները իրականացնելու փափաքն ու եռանդը։
Նոր տարին դարձակէտ մը ըլլայ մեր կեանքը կարգաւորելու, հաւանական 
որեւէ անելէ փրկուելու ու անոնց դիմադրելու, տոկալու ուժը մեր մէջ զգալու, 
վերաթարմանալու, մեր կիսատ թողած գործերուն նորովի սկսելու տարին։ 
Պէտք է ժամանակը չմսխել, այլ՝ արժեւորել ու արդիւնաւորել զայն բեղուն 
գործունէութեան ձգտումով։ 
2019-ին պատահած թէ՛ դրական եւ թէ բացասական դէպքերը արձա-
նագրուեցան պատմութեան էջերուն։ 2020 թուականը թող բոլոր մարդկու-
թեան համար ըլլայ խաղաղութեան, համերաշխութեան, հարցերու լուծման, 
ջանքերու արդիւնաւորման զարթօնք մը։ 
Սրտանց կը շնորհաւորեմ բոլորի Նոր տարին…։
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ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Շար.  յաջորդ  թիւով

ՎԱՀԱԳՆ ՃԻՒԱՆԵԱՆ
(1973)
«Պոպոլի պարտէզը»

14 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Սարքած փառքեր,
Սարքած փառքեր՝
Երջանկութիւն ծիծաղելի,
Կեղծաւորի տուած պարգեւ,
Գանձարաններ փրփուրով լի:
Բախտաւորներ դուք իսկական,
Բախտաւորներ...
Հարկաւոր չեն ձեզ աշխարհում
Ոչ անկեղծ սէր,
Ոչ հրկիզում սրտանց ու խոր,
Ոչ արդար խօսք մի ջերմ ու տաք,
Դուք էք միայն ձեզ հարկաւոր...
Եւ դուք էլ կաք:

Մարօ Մարգարեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Գորգագործուհին

Ընտանիքի ծանր բեռը կիսով չափ թեթեւց-
նե-լու նպատակաւ Գոհարիկ ստիպուած 
թողուց ուսումը։ Ընդամէնը տասնչորս 

տարեկան էր, երբ դպրոցական նստարանէն 
անցաւ գորգագործի չոր աթոռին։
Դեռատի աղջնակը աշխատանքային առաջին 
օրը իրենց յարակից փողոցի վերջաւորութեան 
գտնուող գորգագործարան ներկայացաւ առանց 
տնեցիներուն իմաց տալու։ Անօթի փորով, ցնցո-
տիներով, ծակ կօշիկով ան հատեց գործարանի 
շեմը։ Մայրը կը կարծէր, թէ իր դուստրը դպրոց 
գնաց։ Մինչդեռ ան երկար ժամանակ գործարանի 
ղեկավարը հետապնդելէ վերջ, օրեր առաջ փողոցի 
մէջ պատահական հանդիպելով վերջինիս, ինքն 
իր մէջ համարձակութիւն, ուժ գտաւ մօտենալու 
տնօրէնին։ Մեծահոգի ու բարեկիրթ պարոնը 
ուշադիր մտիկ ըրաւ Գոհարիկը, այնուհետեւ 
հարցուց.
-Գոհարիկ, ինչպէ՞ս պիտի կրնաս համատեղել 
աշխատանքը ուսումիդ հետ։ Չէ՞ որ դուն տակաւին 
դպրոցական ես։
-Պարոն, ես երկար ատենէ ի վեր տարրական 
հնարաւորութիւններու բացակայութեան պատ-
ճառաւ վարժարան չեմ կրնար յաճախել։
Գոհարիկը աշխատանքի անցնելու համար ստի-
պուեցաւ ստելու։ Բաց աստի, ան իր դպրոց 
յաճախելը կը համարէր աւելորդ ժամանակի 
վատնում։ Ան դասերուն մէջ բաւական տկար 
էր, ուսուցիչները ամէն տարի խղճահարութենէն 
դրդուած վերջինս կը փոխադրէին դասարանէ 
դասարան։ Գոհարիկ բնաւ չէր սիրեր կարդալ-
գրել, դաս աշխատիլ։ Մայրն էր, որ կը ստիպէր իր 
դստեր ուսանիլ, ձեռք բերել մասնագիտութիւն։ 
«Տառաճանաչ եմ։ Գիտեմ գրել-կարդալ, ինչպէս 
նաեւ՝ համրել, կը բաւէ։ Իմ ինչի՞ն է պէտք այդ 
թուղթի կտորը, զոր խնամքով պիտի պահեմ մեր 
տան դարաններէն մէկուն մէջ։ Տարին քանի մը 
անգամ ալ հանեմ՝ վրային փոշին առնելու համար», 
ինքնիրեն կը խորհէր Գոհարիկ։ «Աւելի լաւ է ես 
աշխատիմ։ Ընտանիքիս ալ օգնական կ՚ըլլամ», կը 
շարունակէր մտորել ան։
Ի վերջոյ, ան բռնեց իր փափաքներու իրա-
կանացման ուղին։ Ահաւասիկ, կեցած է գորգեր, 
կարպետներ գործող տասնեակ հսկայական 
հաստոցներու դիմաց։ Հիացած կը հետեւի 
գորգագործուհիներու հետաքրքրական աշխա-
տանքին։ Զանազան տարիքի գորգագործ կանայք 
ու աղջիկներ նստած հաստոցներու դիմաց իրենց 
գործը կ՚ընեն։ Մէկը տակաւին նոր սկսած է 

գորգի գործումին, միւսը շու-
տով աւարտին պիտի հասցնէ 
զայն, մէկ ուրիշն ալ կը փոր-
ձէ գտնել հաստոցի պզտիկ 
անսարքութեան պատճա-
ռը։ Աշխատաւորուհիները 
աշխատավայրի մէջ ինքզինք-
նին կը զգային շատ անկաշ-
կանդ։ Իրարու հետ կը զուար-
ճախօսէին, կը խնդային. այս-
պիսի ուրախ մթնոլորտի մէջ 
կը կատարէին իրենց աշխա-
տանքը։
Դեռատի աղջնակը տակաւին 
հաստոցի դիմաց չնստած, 
սիրահարեցաւ իր աշխատան-
քին։ Ամենէն շատ անոր ուշադ-
րութիւնը գրաւեց հայկական 
Վիշապագորգը։ Ան պարզա-
պէս կ՚երազէր իր մատներով 

զայն գործելու մասին։ Առաջին անգամ ինքզինք 
անսահման երջանիկ կը զգար, ուրախութենէն 
կ՚ուզէր պարել, ճչալ, անհամբեր էր, կ՚ուզէր 
անմիջապէս գործի ձեռնարկել։
Տնօրէնը պահ մը խնդրեց աշխատաւորուհինե-
րու ուշադրութիւնը։ Վերջիններուս ներկայա-
ցուց Գոհարիկը։ Ապագայ գործընկերուհիները 
անկեղծ ժպիտով դիմաւորեցին փոքրիկ աղջ-
նակը ու մաղթեցին բարի գալուստ։ Տնօրէնի 
ուղեկցութեամբ հսկայական գործարանի մէջ 
պտոյտ մը կատարելէ վերջ, Գոհարիկ յարմարաւէտ 
տեղաւորուեցաւ ամենահմուտ գորգագործուհիին 
նստարանին։ Այդ վայրկեանէն սկսաւ ուսուցման 
փուլը։ Դեռատի աղջնակը բաւական ընդունակ 
էր, կարճ ժամանակամիջոցի մը ընթացքին ան 
գերազանցապէս սերտեց իր գործը։
Ինչ կը վերաբերի ուսմանը, մայրը քանի մը օր վերջ 
դրացիներէն իմացաւ, թէ աղջիկը կ՚աշխատի։ Փոք-
րիկ ընդհարում մը տեղի ունեցաւ մօր ու դստեր 
միջեւ։ Գոհարիկի մայրը առաւելապէս նեղուեցաւ, 
որ աղջիկը իրմէ թաքցուց ճշմարտութիւնը.
-Ինչո՞ւ ես դրացիներէն պիտի իմանամ քու ո՛ւր 
երթալդ։ Ինչո՞ւ ինծի հետ չանկեղծացար,- վիրաւո-
րուած ու բարկացոտ հայեացքով հարցուց մայրը։
-Ես վստահ էի, որ դուն ինծի աշխատելու հրաման 
չես տար։
-Ճիշդ այդպէս, վաղն իսկ հրաժարէ աշխատանքէդ 
ու վերադարձիր դպրոց։
-Ո՛չ մայրիկ, այլեւս ետդարձի ճամբայ չկայ։ Բաց 
աստի, ես երջանիկ եմ իմ կատարած աշխատանքի 
մէջ։ Գորգագործարանը իմ երկրորդ տունն է։ 
Այնտեղ բոլորը զիս շատ կը սիրեն։ Թոյլ տուր 
շարունակեմ աշխատանքս։
-Անկարելի է, ուսումդ աւարտէ, վերջը դարձեալ 
կ՚աշխատիս։ Միջնակարգի վերջին դասարանն ես։
Մօր յորդորով Գոհարիկ վերադարձաւ վարժարան։ 
Քանի մը ամիս վերջ շրջանաւարտ եղաւ դպրոցէն։
Տաղանդաւոր գորգագործուհի մը ըլլալուն 
պատճառաւ, տնօրէնը սիրով համաձայնեցաւ, 
որպէսզի Գոհարիկ դասերէն վերջ երեք-չորս 
ժամ աշխատի։ Շնորհիւ իր արագաշարժութեան 
ու ջանասիրութեան, պատանուհին թէ՛ դպրոցը 
աւարտեց եւ թէ գործեց երկու մեծ ու մէկ փոքր 
գորգ։ Անոր ժրաջանութեան շնորհիւ ընտանիքը 
ելաւ նիւթական անելանելի վիճակէն։
Ու սա տակաւին սկիզբն էր…

«Ժամանակ»/Պոլիս
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¸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:

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
 «2020 – ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ 

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»

Կիրակի, 19 յունուար 2020, սուրբ պատարագի ընթացքին, 
Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պիտի ընթեր-
ցուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի  «2020 – ՅԱՏՈՒԿ 
ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ» հայրապետական 
պատգամը։

Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ականջալուր 
դառնալու վեհափառ հայրապետի մտածումներուն եւ անդ-
րադառնալու յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիներուն հանդէպ 
բոլորիս ցուցաբերելիք ուշադրութեան եւ հոգածութեան։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ

Լրատուութեան Գործընկեր


