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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան
Կառավարիչը Կ՛ապահովցնէ

«Մեր դրամատուները սնանկութեան պիտի չերթան» հաստատեց Լիբանանի
Կեդրոնական Դրամատան կառավարիչ Ռիատ Սալամէ: Իր հաստատումով
Լիբանանի բոլոր դրամատուները կանգուն են եւ պիտի մնան։
Սալամէ, որ հարցազրոյց մը տուած է այս նիւթով, նշած է, որ Լիբանանի
մէջ տագնապի սկիզբէն շատ խօսուեցաւ այն մասին, որ դրամատուները
վտանգուած են, սակայն իրենք որպէս Կեդրոնական Դրամատուն ամէն
ճիգ ի գործ դրած են՝ պահպանելու համար դրամատուները։ Սալամէ նաեւ
նշեց, որ հակառակ անոր, որ երկիրը դժուար վիճակէ մը կ՚անցնի, իրենք կը
վստահեցնեն, որ բոլոր դրամատուները այս դժուար փուլը պիտի անցընեն
եւ կանգուն պիտի մնան։
Ըստ Սալամէյի խօսքին, դրամատուներու կանգուն մնալը չափազանց կարեւոր
է, որովհետեւ ան միակ երաշխիքն է ապահովելու մեծ թիւով լիբանանցիներու
երկար տարիներու ընթացքին հաւաքած գումարներն ու աւանդները։
Յիշեցնենք, որ հակառակ անոր, որ ամերիկեան մէկ տոլարին պաշտօնական
գինը հաստատուած է 1515 լիբանանեան ոսկի, շուկայի մէջ ան կը
շրջանառուի շուրջ 2200 գինով:
Իր կողմէն Լիբանանի Ֆինանսներու նախարարը կոչ ուղղեց Դրամատուներու
Միութեան, իրենց մօտ պահ դրուած գումարներուն տոկոսները նուազեցնելու:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
ՀՀ Վարչապետը Ալմաթիի Մէջ Եւրասիական
Միջկառավարական Խորհուրդի Նիստին
Կը Մասնակցի

Ալմաթիի մէջ սկիզբ առած է Եւրասիական միջկառավարական խորհուրդի
նիստը, որուն մասնակցելու նպատակով Ղազախստան մեկնած է նաեւ ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Ռուսական պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէ նորանշանակ վարչապետ
Միխայիլ Միշուսթինը: Ներկայ են Եւրասիական տնտեսական միութեան
անդամ-պետութիւններու վարչապետները:

Մինսկի Խմբակի Համանախագահներուն
Յայտարարութիւնը՝ Հայաստանի Եւ
Ատրպէյճանի Նախարարներուն
Հանդիպումին Մասին

Ձմեռնային Թաց Կլիմայ Մը Կը Սպասուի
Շաբաթավերջին Համար

Լիբանան կը պատրաստուի դիմաւորելու ձմեռնային փոթորկոտ
կլիմայ մը այս շաբաթավերջին: Այս մասին կը տեղեկացնէ Պէյրութի
Ռաֆիք Հարիրի Միջազգային օդակայանի օդերեւութաբանութեան
բաժանմունքը:

ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համանախագահները միացեալ յայտարարութիւն
մը հրապարակեցին՝ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարներուն ունեցած հանդիպումին մասին։ Անիկա հրապարակուեցաւ
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտօնական կայքին
վրայ։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համանախագահները վերահաստատեցին տագնապին խաղաղ լուծման ուղղութեամբ կողմերուն աջակցելու եւ լուծման
գործընթացին հաւատարմութեան ու գաղտնապահութեան սկզբունքին
հանդէպ իրենց ամբողջական յանձնառութիւնը:
Շար. Էջ 02
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Միջ-Եկեղեցական Միջազգային Համագումար Անթիլիասի Մէջ

«Միջ-Եկեղեցական Շարժումը Կարիքը Ունի Նոր Տեսլականի»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ուրբաթ, 31 Յունուար 2020ին, Անթիլիասի Մայրավան-քին
մէջ բացումը կատարուեցաւ
միջազգային միջ-եկեղեցական
համագումարին,
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետին եւ
մասնակցութեամբ 30 աստուածաբաններու ու միջ-եկեղեցական
շարժումի փորձագէտներու՝ Հարաւային Քորիայէն, Ինտոնեզիայէն,
Հնդկաստանէն, Յորդանանէն,
Գենիայէն, Կանայէն, Պուրունտիէն,
Ռուսիայէն, Զուիցերիայէն, Վատիկանէն, Շուէտէն, Ֆինլանտայէն,
Գանատայէն, Միացեալ Նահանգներէն եւ Լիբանանէն:
Վեհափառ Հայրապետը, որ
նախաձեռնողն է համագումարին,
պաշտօնական բացումը կատարելով յիշեց, թէ «միջ-եկեղեցական
շարժումը կը գտնուի լուրջ մարտահրաւէրներու դիմաց աշխարհի
մը մէջ, որ արմատական ու
մնայուն փոփոխութեան մէջ է:
Հետեւաբար, պահելով հանդերձ
իր հիմնական ուղղութիւնը
ու նպատակը՝ անհրաժեշտ է,
որ միջ-եկեղեցական շարժումը կարենայ քայլ պահել յարափոփոխ պայմաններուն եւ առաջնահերթութիւններուն
հետ՝
առնչուած ներկայ ընկերութեան
ու յատկապէս եկեղեցիներու
կեանքին եւ առաքելութեան»:
Ապա Վեհափառ Հայրապետը ներկայացուց օրակարգի հարցերը,
համագումարի աշխատանքներուն
ընթացքն ու հանգրուանները եւ իր
սպասումը համագումարէն:
Ընտրուեցան երկու համա-ատենապետներ եւ համագումարին
յայտարարութիւնը խմբագրելու
կոչուած յանձնախումբ մը:
Համագումարին առաջին դասախօսութիւնը տուաւ Վեհափառ
Հայրապետը:
Շուրջ ժամ մը տեւող դասախօսութեան ընթացքին Վեհափառ
Հայրապետը ընդհանուր գիծերով
նախ պարզեց միջ-եկեղեցական
շարժումին ներկայ կացութիւնը՝
դրական ու բացասական երեսներով, յառաջացած տագնապներով եւ երեւան եկող նոր
երեւոյթներով: Նորին Սրբութիւնը
իր դասախօսութիւնը բաժնեց չորս
մարզերու:
Առաջին բնագաւառէն ներս
Վեհափառը իր խօսքը կեդրոնացուց եկեղեցւոյ առաքելութեան՝
շեշտելով, թէ ան «անհրաժեշտ է
որ դուրս գայ ծէսի, դաւանանքի ու
վարչակազմակերպչական կեանքի նեղ սահմաններէն ու դառնայ
ժողովուրդի եկեղեցին: Եկեղեցին
ճշմարտօրէն ինքզինք կ’ըլլայ՝

ժողովուրդով ու ժողովուրդին համար:
Այսօր եկեղեցին լուրջ տագնապներու
դիմաց է: Խրամատը հաւատալուն
եւ պատկանելուն սկսած է դառնալ աւելի խոր: Հաւատացեալները
սկսած են հեռանալ եկեղեցիէն:
Արեւմտեան երկիրներուն մէջ հսկայ
տաճարներ սկսած են վերածուիլ
թանգարաններու ու ճաշարաններու:
Զարմանալի է, բայց իրաւ. եկեղեցին
կը տկարանայ, իսկ Քրիստոնէութիւնը
կը զօրանայ ...: Հո՛ս է տագնապը.
եկեղեցւոյ ինքնակղզիացումը աւելի
պիտի շեշտուի, եթէ ան չկարենայ
իր պատերէն դուրս գալ եւ իր
շուրջ համախմբել ժողովուրդը: Այս
երեւոյթը իր լուրջ հետեւանքները
ունի միջ-եկեղեցական շարժումին»,
ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը:
Դասախօսութեան երկրորդ բաժնին
մէջ Վեհափառ Հայրապետը անդրադարձաւ
միջ-եկեղեցական
շարժումը իր կառոյցներէն դուրս
բերելու եւ դէպի ժողովուրդ
ուղղելու հրամայականին: «Միջեկեղեցական շարժումը վերջին
տասնամեակներուն առաւելաբար
շեշտը դրաւ կազմակերպչական
հարցերուն ու ծրագիրներուն
եւ շատ բան կորսնցուց շարժում
ըլլալու բնոյթէն եւ իբրեւ հետեւանք
համաշխարհայնացումի՝ տարբեր
նկարագիր ու ուղղութիւն սկսած
է առնել: Ինչպէս եկեղեցւոյ առաջնահերթութիւնները
փոխուած
են, նաեւ սկսած են փոխուիլ միջեկեղեցական շարժումին առաջնահերթութիւնները: Եկեղեցիներ կը
նախընտրեն իրարու հետ գործակցիլ
ո՛չ թէ կառոյցներուն շուրջ, այլ՝
կառոյցներէն դուրս եւ քննել այնպիսի
հարցեր, որոնք անմիջականօրէն
աղերս ունին ներկայ ընկերութեան
տագնապներուն հետ: Եկեղեցիընկերութիւն յարաբերութիւնը կարեւոր տեղ կը գրաւէ եկեղեցիներու
կեանքին մէջ: Հետեւաբար, միջեկեղեցական շարժումը կոչուած է
վերատեսութեան երթարկելու իր
օրակարգը ու գործելակերպը»,
յիշեցուց Նորին Սրբութիւնը:

Իր դասախօսութեան երրորդ
բաժնին մէջ Վեհափառ Հայրապետը խօսեցաւ միջ-եկեղեցական շարժումին երկու
տարածքներուն մասին՝ շարժում
եւ համախմբում: Պատմական
ակնարկ մը կատարելով յիշեցուց, թէ «միջ-եկեղեցական
շարժումը եկեղեցիներու խորհուրդներ ու համախմբումներ
յառաջացուցած էր՝ եկեղեցւոյ
միութիւնը ունենալով որպէս
նպատակ: Ներկայ աշխարհի
պայմանները եկեղեցիները մղած
են առաւելաբար շրջանային ու
տեղական մակարդակներու
վրայ գործակցական ոչ-մնայուն
մարմիններ յառաջացնելու եւ
ոչ թէ մնայուն խորհուրդներ
կամ կառոյցներ: Այս մօտեցման
դրդապատճառները թէ՛ տնտեսական, թէ՛ քաղաքական եւ թէ
գործնական են»: Վեհափառ
Հայրապետը ըսաւ, որ «շարժում
մը շարունակուելու համար
կարիքը ունի կառոյցի, այլապէս՝
ժամանակի ընթացքին կրնայ
իր առաքելութիւնը կորսնցնել
ինչպէս նաեւ իր ազդեցութիւնը:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է
կառոյցի մէջ չպարփակել միջեկեղեցական շարժումին նպատակը», թելադրեց Վեհափառ
Հայրապետը:
Դասախօսութեան
վերջին
բաժնին մէջ Վեհափառ Հայրապետը զանազան մօտեցումներով պարզեց համայնական նոր տեսլականի մը իր
պատկերացումը: «Միջ-եկեղեցական շարժումը չի կրնար հեռու
մնալ ներկայ ժամանակներու
փոփոխութիւններէն ու տագնապներէն: Այլեւս դաւանական
ու աստուածաբանական հարցերը
չեն կրնար առաջնահերթ տեղ
գրաւել թէ՛ եկեղեցիներու եւ թէ
միջ-եկեղեցական շարժումի
կեանքէն ներս: Եկեղեցիներու
միութիւնը հեռաւոր նպատակ է:
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Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Բաբգէն Առաքելեան
Բաբգէն Առաքելեան (1 Փետրուար
1912, Մրգաշատ, Արմաւիրի
մարզ — 16 Օգոստոս 2004, Երեւան), պատմաբան, հնագէտ,
պատմական գիտութիւնների
դոկտոր, փրոֆէսոր, Հայաստանի
Գիտութիւններու Ակադեմիոյ
ակադեմիկոս։
Բաբգէն Առաքելեանը ծնած է
1912-ին Արմաւիրի Մրգաշատ
գիւղին մէջ։ 1938-ին աւարտած
է Երեւանի Պետական Համալսարանի Պատմութեան բաժինը,
1940-ին՝ ԽՍՀՄ Գիտութիւններու
Ակադեմիոյ Հայկական Մասնաճիւղի (Արմֆան) Պատմութեան
Ինստիտուտի ասպիրանտուրան։ 1941-ին պաշտպանած
է հայ միջնադարեան պատկերաքանդակներուն նուիրւած թեկնածուական ատենախօսութիւնը։
1942-ին
զօրակոչուած է բանակ եւ
մինչեւ 1945-ը մասնակցած է
Բ. Աշխարհամարտի ընթացքին
մղուած մարտերին։ Զօրացուելէն
յետոյ վերադառնալով Երեւան՝
զբաղուած է Հայաստանի պատմութեան եւ հնագիտութեան,
միջնադարեան քաղաքների եւ
արհեստների, հայ հին մշակոյթի
եւ արուեստի գիտական ուսումնասիրութիւնով։ 1949-էն վարած
է Հայաստանի Գիտութիւններու
Ակադեմիայի Պատմութեան Ինստիտուտի Հնագիտութեան եւ
Վիմագրութեան Բաժինը։
Առաքելեանը երկար տարիներ
ղեկավարած է Գառնիի, Արմաւիրի,
հին Արտաշատի հնագիտական
պեղումների աշխատանքները։
Նա գիտութեան տաղանդաւոր
կազմակերպիչ էր։ Նրա այդ
յատկանիշը յատկապէս վառ
դրսեւորուեցաւ 1959-էն սկսեալ,
երբ ստանձնեց Հայաստանի
Գիտութիւնների Ակադեմիայի իր
իսկ հիմնադրած Հնագիտութեան
Եւ Ազգագրութեան Ինստիտուտի
տնօրէնի պաշտօնը։ Իր ջանքերով
այդ Ինստիտուտը վերածուեցաւ
գիտական հեղինակաւոր կենտրոնի՝ ձեռք բերելով նաեւ միջազգային ճանաչում։ 1957-ին իրեն
շնորհուած է փրոֆէսօրի կոչում։
1964-ին Առաքելեանը պաշտպանած է ատենախօսութիւն՝
«Քաղաքները Եւ Արհեստները
Հայաստանում IX-XIII Դարերում»
թեմայով եւ արժանացած է պատմական գիտութիւններու դոկտորի
աստիճանի։
1982-1990 Բաբգէն Առաքելեանը ղեկավարած է Հայաստանի Գիտութիւնների Ակադեմիայի Պատմութեան եւ Տնտեսագիտութեան Բաժանմունքի
աշխատանքները՝ լիուլի դրսեւորելով գիտութեան հմուտ կազմակերպչի իր կարողութիւնները։
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Արաբկիրը Հալէպի Մէջ

Հայկական Դասագիրքեր
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

ԶԱՒԷՆ ԽԱՆՃԵԱՆ

Թ

Հ

այրենակցական միութիւնները ողնածուծն էին տարագիր եւ հայրենազուրկ հայութեան: Կորսնցուցած ըլլալով նիւթականն ու շօշափելին, փրկուածները բերին իրենց միտքը, յիշողութիւնն ու փորձառութիւնը, հայրենական բարքերն ու փառքերը, արհեստն ու արուեստը:
Կարողացան ոտնակոխել կորուստին ցաւն ու տառապանքը եւ ստեղծեցին ու
երկնեցին, երգեցին ու պարեցին յանուն պատմութեան, յանուն կորսուածին եւ
յանուն յոյսին ու լուսաւոր ապագային: Ու տակաւ փիւնիկի նման վերածնան
Սասունն ու Վասպուրականը, Խարբերդն ու Ուրֆան, Մարաշն ու Զէյթունը,
Վանն ու Արաբկիրը իրենց կենցաղով, բարբառով, խոհանոցով, երգով ու
պարով: Վերապրողները՝ համեստ միջոցներով եւ կարողութիւններով,
համառօտ կերպով գրի առին բանաւոր պատմութիւնը, սեւագրեցին կորսուած
հայրենիքի պատկերը եւ դրոշմեցին զանոնք նոր սերունդին էութեան մէջ:
Դաշտագնացութիւններով, պարտիզագնացութիւններով, ոչ փարթամ
ճաշկերոյթներով, դասախօսութիւններով եւ ընտանեկան հաւաքոյթներով,
հայրենակցական միութիւնները դարձան հայապահպանման պատուանդանը, որու հաստատուն հիմերուն վրայ կեանք առին աւելի լուրջ եւ
կազմակերպուած մշակութային, մարզական եւ այլ ազգային կառոյցներ:
Կար ժամանակ երբ հայրս կեդրոնն էր Արաբկիրի Հայրենակցական
Միութեան կեանքին: Իսկ Կայարանը՝ անոր ընկերային ծառայութիւններու
դաշտը: 1953ին, երբ հայրս վերադարձաւ իր հայրենադարձութեան
առաջին ուխտագնացութենէն, մեր տունը մեղուափեթակի վերածուած էր:
Ամիսներ շարունակ կարօտախտէ տառապող հայրենակիցներ կ՛այցելէին
մեզ, խապրիկ մը առնելու համար ծննդավայրէն, պահ մը ապրելու անոր
շօշափելի իրականութիւնը եւ կամ համտեսելու հօրս բեռցրած Արաբկիրի
չոր թութը, պաստեղը, չիրն ու
ռոճիկը: Այս պարագային,
ուխտագնացութիւնը
եւ
անոր ընծայած տօնախմբումի առիթը սահմանափակւած չէր Մեքքա այցելողներու իսլամական պարտաւորութեան եւ վերադարձի
թաղային տօնական լուսաւորումով: Այդ օրերուն, Հալէպի մէջ, արաբկիրցի հայրենակիցներու հոգիները
լուսաւորուած էին, հազիւ
քառորդ դար առաջ կորսուած
հայրենիքի հետ, հօրս միջոցաւ, իրենց ունեցած շօշափելի
ժամադրութեան պատճառած
անգերադասելի հրճուանքին
շնորհիւ:
(«Հալէպ Առաջին Կայարան.
Մանկութիւն Ունեցող Տղու
Մը Յուշերը» գիրքէն)

ոռս կը հարցնէր ինչպէ՞ս պատասխանել այն հարցումին, ուր այսպէս
հարցադրուած էր ուսուցիչին կողմէ. «Սարոյեան ինչո՞ւ հայերէն գրել
չկրցաւ սորվիլ»: Պատասխանը շատ յստակ է մեր սերունդին համար:
Սակայն դժբախտաբար եւ ցաւալի է պարագան, երբ թոռանս նման նոր
սերունդի ծնողներ, իրենք արդէն ողորմելի վիճակի մէջ են, երբ հարց կը
ծագի հայերէն լեզուով գրել-կարդալու մէջ: Ուստի՝ այդ մատղաշ սերունդը,
որ կը պայքարի եւ կը տենչայ հայերէն սորվելու, ստիպուած՝ կը դիմէ մեծ
ծնողներուն, եթէ անոնք կարենան օգնութեան փութալ:
Ներկայիս, շարք մը ծնողներ, կը գանգատին վարժարաններու հայերէն
դասընթացքներու խստապահանջութեան, դժուարութեան եւ անհասանելիութեան կամ՝ անհրաժեշտութեան համար: Նկարագրումը ուղղուած
է Գալիֆորնիոյ մեծամասն շրջաններուն:
Կը գանգատին թէ՝ «սա գիրքերը շատ դժուար են, աւելի բարձր դասարաններու համար պէտք է ըլլան անոնք»:
Կը թերթատեմ նշուած այդ գիրքերը: Կը զարմանամ թէ՝ արդեօք Լիբանանի
կամ Սուրիոյ հայ վարժարաններու երկրորդ կամ երրորդ դասարանի
մակարդակի՞ ալ հաւասար չէ այստեղի 8-րդ կամ 9-րդ դասարանի հայեցի
ուսումը: Ուրեմն՝ շատ հաւանաբար այո՛:
Կ՝ըսեն թէ՝ դասագիրքերու հայերէնի մակարդակը պէտք է հեշտանայ, դիւրին
ըլլայ, որպէսզի աշակերտը դիւրաւ ըմբռնէ եւ հասկնայ հայերէն լեզուն: Բայց
մինչեւ ո՞ւր, մինչեւ ո՞ւր:
Հայերէնի դասագիրքերը այստեղ, արդէն հասած են իրենց տարրագոյն
մակարդակին, հազիւ հազ հայերէն մը սորվեցնելու աստիճանի: Եթէ ոչ՛
համարեա ամբողջ համայնքը այսօր, գրեթէ մեծամասնութիւնը խելակորոյս վիճակով, հեւ ի հեւ, կը հալածէ այն անիծեալ ստեպղինը, առանց
անդրադառնալու դէպի ո՞ւր, դէպի ո՞ւր: Չմոռնալով նաեւ մեր ճաշկերոյթները,
պարահանդէսները, հարսանիքները եւ մնացեալը ձեր դատողութեան
յանձնելով, որոնք «անհրաժեշտ» սխրագործումներ են մեր հայեցիութեան
պահպանման համար:
Հապա մնաց որ հայերէն լեզուի՞ ետեւէն պիտի իյնային:
Սփիւռքը այսօր կը տառապի, կը տքնի հայ լեզուի ուսուցիչի մը որոնման
հարցով: Հայկական վարժարանները միշտ պարէնաւորուած են միջինարեւելեան կամ հայրենի ուսուցիչներու հոյլով մը: Բնաւ տեսա՞ծ էք
հայերէնի ուսուցիչ մը, որ աւարտած է Միացեալ Նահանգներու որեւէ մէկ
հայագիտական վարժարանը (եթէ գոյութիւն ունին անշուշտ): Ուստի՝
այն ուսուցիչը, որ կը ջանայ հայերէնի պճեղ մը լեզու սորվեցնել տեղւոյն
վարժարաններու աշակերտներուն, շատ հաւանաբար պիտի հանդիպի
մեծ դժուարութիւններու, քննադատութիւններու եւ յուսախաբութիւններու:
Ինչպէ՞ս ընել ուրեմն: Հայերէն լեզուի մակարդա՞կը նուազեցնել նոր դասագիրքերով, հաճոյալի դառնալու համար ծնողներուն եւ ուրախացնելու
համար անոնց զաւակները, որոնք շատ հաւանաբար աւելի ժամանակ պիտի
ունենան սպառելու այդ այ փէտերուն, հեռախօսներուն եւ այլ զանազան
համակարգչային սարքերուն վրայ: Կամ՝ պահել հայեցիութեան դարերու
ընդմէջէն մեզի հասած պատգամը, հայ մնալու եւ հայեցի դաստիարակութիւն
ստանալու, անկախ շրջապատի հրապուրիչ գեղգեղանքներէն, որոնք
պատուհաս պիտի դառնան հայ ժողովուրդի նորահաս սերունդին համար:
Պահե՛նք այն ինչ որ ունինք: Այն հայեր՛էն լեզուի դասընթացքը, որուն համար
կը գանգատինք, մեր ազգի պահպանման միակ ապաստանարանն է, ուր ի
պահանջեալ հարկին, խոյս կու տանք այնտեղ, զիրար ողջունելու եւ երկու
բառ հայերէն խօսելու համար...իրար հետ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Հայրենի Տուեալներ

Հայաստանի Փրկարարական Սարքերը Կը Համալրուին
Շիրակի, Լոռիի եւ Սիւնիքի մարզերուն մէջ փրկարարական սարքերը
բաւական բարձր մակարդակի
են։ Լրագրողներու հետ ունեցած
զրոյցի մը ընթացքին այս մասին
յայտնեց Հայաստանի արտակարգ
իրավիճակներու նախարար Ֆելիքս
Ցոլակեան:
“Արմենփրես”-ի փոխանցմամբ՝ ան
տեղեկացուց, որ Ճափոնի կառավարութեան կողմէ Հայաստանին
22 հրշէջ փրկարարական ինքնաշարժներ տրամադրուած են, ինչ որ
բաւական բարձրացուցած է մարզերու թեքնիք յագեցուածութիւնը, բայց
այդ չի նշանակեր, որ մարզերը բոլորովին ամէն ինչով օժտուած են։
Հրշէջ ինքնաշարժներու յանձնման արարողութեան՝ նախարար
Ցոլակեանի կողքին ներկայ էին
Հայաստանի մօտ Ճափոնի դեսպան
Ճուն Եամատան եւ այլ բարձրաստիճան պաշտօնատարներ։
Ֆելիքս Ցոլակեան շնորհակալութիւն
յայտնեց Ճափոնի կառավարութեան՝
նպատակային եւ անշահախնդիր
աջակցութեան համար: «Ամիսներ անց կը լրանայ հայ-ճապոնական
յարաբերութիւնների
հաստատման 28-րդ տարին,
սակայն հայ եւ ճապոնացի

ժողովրդների
բարեկամական
կապերը դիւանագիտական յարաբերութիւններով չեն միայն պայմանաւորուած եւ բնաւ միայն
դրանցով չեն սահմանափակւում:
«Հայ-ճապոնական երկարամեայ եւ
իւրատեսակ համագործակցութեան
եւս մէկ վկայագիրը կը հանդիսանայ Ճափոնի միջազգային համագործակցութեան գործակալութեան
կողմէ հակահրդեհային սարքաւորումներու բարելաւման ծրագրի
ծիրէն ներս Հայաստանին Արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան փրկարար ծառայութեան Շիրակի, Լոռիի եւ
Սիւնիքի մարզի փրկարարական
ստորաբաժանումներուն սարքերու
վերազինման համար տրամադրուած
շուրջ 1 միլիառ 540 միլիոն իենի
օգնութիւնը»,- ընդգծեց Ցոլակեան:
Ճուն Եամատա նշեց, որ իրեն
համար մեծ հաճոյք է մասնակցիլ
հակահրդեհային սարքերու բարելաւման ծրագիրին մաս կազմող
22 հրշէջ ինքնաշարժներու յանձնման արարողութեան: «Ճափոնի
դրամաշնորհին մասին պայմանագիրը Հայաստանի կառավարութեան հետ կնքուած է 6
Սեպտեմբեր 2017-ին եւ նպատակ

ունի Շիրակի, Լոռիի եւ Սիւնիքի
մարզերուն փրկարարական ստորաբաժանումներուն թեքնիք յագեցուածութեան»,- յայտնեց Եամատա:
Խօսելով այլ ծրագիրներու մասին՝
նախարար Ցոլակեան ըսաւ, որ կը
նախատեսուի 26 ռուսական սարքեր
ստանալ, որ մեծապէս պիտի նպաստէ կացութեան բարելաւման։
Ըստ անոր՝ յաջորդ ծրագիրները
վերաբերին միւս մարզերուն։ «Մեզի
պէտք է 50-է աւելի մեթրանոց
աւտոսանդուղքներ, որովհետեւ

բարձրայարկ շէնքեր ունենք…
Կառավարութեան մէջ կը նախապատրաստենք մրցոյթ եւ ատոր
արդիւնքներով ձեռք պիտի բերենք
երկար մեքենայ-սանդուղտներ:
Բացի ատկէ, պէտք են տեխնիկական միջոցներ մարդոց տարհանելու համար: Ներկայիս տարհանման
միջոցներ չունինք, զուտ կը մնայ
փրկարարներու մասնագիտական
բարձր որակներուն ապաւինիլ»,եզրափակեց Ցոլակեան:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ախալքալաքի Արդարադատութեան Տան Մէջ Կ՛արգիլուի Հայերէն Խօսիլը
Ախալքալաքի բնակիչներուն Արդարադատութեան տան աշխատակիցները թոյլ չեն տար շփուիլ իրենց
եւ աշխատակիցներու համար
հասկանալի հայերէն լեզուով, եւ
թիւրըմբռնումներու պատճառով
մարդիկ յաճախ ստիպուած կ՛ըլլան
քանի մը անգամ փաստաթուղթեր ներկայացնել, որպէսզի յայտը լիարժէք ըլլայ: Մինչդեռ ատիկա ժամանակի ու ֆինանսներու
կորուստ է:
Բողոքող քաղաքացիները դիմած
են Jnews.ge կայքին` ըսելով, որ
Արդարադատութեան տունը այն
վայրն է, ուր իւրաքանչիւր մարդ
մօտ 450 պետական եւ մասնաւոր
բնոյթի ծառայութիւններ ստանալու
իրաւունք ունի: Ախալքալաքի մէջ
ատոնք միշտ չէ, որ հասանելի են`
լեզուական խոչընդոտներու պատճառով:
Jnews.ge-ի լրագրողի հարցումին,
թէ ինչո՞ւ հայ աշխատակցուհին
անհրաժեշտ տեղեկութիւնները չի
ներկայացներ հայ յաճախորդին
երկուքին համար ալ հասկանալի
հայերէն լեզուով, ան պատասխանած
է, որ ներքին կանոնները իրեն թոյլ
չեն տար տեղեկատուութիւնը ներկայացնել հայերէնով:
Ախալքալաքի շրջան բնակչութեան

մեծամասնութիւնը հայեր են, որոնք,
յատկապէս աւագ սերունդը լաւ չի
տիրապետեր վրացերէնին եւ ատիկա
խնդիրներ կ՛առաջացնէ եւ կը յանգեցնէ վէճերու ու թիւրըմբռնման:
«Ես կը հասկնամ վրացերէն, բայց`
վատ: Քանի մը անգամ հայեր սպասարկած են ինծի: Մէկուն հարցրեցի` ինչո՞ւ հայերէն չի խօսիր,
ոչինչ պատասխանեց: Այստեղ
հիմնականօրէն հայեր կ՛ապրին:
Տղամարդիկ խոպան կ՛երթան,
փաստաթուղթեր ձեւակերպելը
կը մնայ կանանց վրայ, որոնք ո՛չ
վրացերէն գիտեն, ո՛չ ռուսերէն:
Իսկ անոնք պէտք է ե՛ւ վրացերէն
իմանան, ե՛ւ ռուսերէն, ե՛ւ հայերէն: Սա պետական հիմնարկ է, եւ
անոնք պարտաւոր են բնակչութեան
բացատրել, այլ ոչ թէ փաստի առջեւ
կանգնեցնել: Եթէ զիրար հասկնան,
քանի մը անգամ այստեղ-այնտեղ
երթալու կարիք չըլլար»,- կայքին
ըսած է Դիլիսկա գիւղէն բնակչուհի
մը:
Jnews.ge կայքի բազմաթիւ պաշտօնական, գրաւոր եւ բանաւոր հարցումներու արդիւնքով Վրաստանի Արդարադատութեան տունը յայտնած է,
որ գործավարութիւնը Վրաստանի
բոլոր պետական հիմնարկներուն մէջ
կ՛իրականացուի վրացերէն լեզուով:

Սակայն բողոքողները չեն նշեր, թէ
կը դժգոհին, որ փաստաթուղթերը
վրացերէնով կը պահանջեն, այդ
առումով խնդիր չկայ, քանի որ
Արդարադատութեան տան կից
թարգմանիչներ
կ՛աշխատին:
Բողոքը աշխատակիցներու ու
յաճախորդներու շփումներուն կը
վերաբերի: Բայց այդ առնչութեամբ
կայքին տրուած պատասխանին
մէջ խօսք չկայ, միայն կը նշուի.
«Առանձնայատուկ կը ցանկանք նշել,
որ Արդարադատութեան տունը կը
յարգէ բոլոր մարդոց մշակութային
ինքնութիւնը, ինչպէսեւ ազգային
փոքրամասնութիւն ներկայացնող
իւրաքանչիւր անձի լեզուական ու

էթնիկ ինքնութիւնը: Մենք կը ձգտինք
աջակցիլ բոլոր շահագրգիռ անձերուն,
որոնք չեն տիրապետեր պետական լեզուին Արդարադատութեան
տան ծառայութիւններէն օգտուելու
համար: Սակայն աջակցութիւնը
չենթադրեր օրէնքի պահանջներու
անտեսում: Արդարադատութեան
տունը որեւէ քաղաքացիի ծառայութիւն մատուցելէ չէ հրաժարած
պետական լեզուի չիմացութեան
պատճառով, եթէ հաշուի առնուած
են ընդհանուր վարչական օրէնսգիրքի պահանջները: Ուշագրաւ է, որ
օգտուողները յստակ կ՛ընկալեն
օրէնքի այդ պահանջքը, ինչ որ
կ՛ողջունենք»:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Փոքր Փոխադրակառք Մը Նուիրուեցաւ Մեդովկա Գիւղի Աշակերտներուն

Վերջին չորս տարիներուն, Համահայկական ուսանողական միութեան (All-ASA) ջանքերով, շրջանաւարտներու յատուկ Եռագոյն ծոպերու
վաճառքի հասոյթով տրամադրուող
աջակցութեանց շարքին նորագոյնը
հանդիսացաւ Հայաստանի սահմանային Մեդովկա գիւղի դպրոցին
փոքր փոխադրակառքի մը ապահովումը:
«Ասպարէզ»-ի տեղեկութիւններով՝
ինքնաշարժը գնուած է յատկապէս
Մեդովկայէն մօտաւորապէս 5 քլմ.
հեռու գտնուող Քրուկլայա Շիշքա
գիւղէն աշակերտներուն համար,
որոնց ցարդ պարտադրուած էին
ամէն օր քալելով դպրոց յաճախել։
Ծրագիրը սկիզբ առած էր 2016ին, իբրեւ Հայաստանի գիւղական
շրջաններուն մէջ մեղուաբուծութեան ջանքերուն աջակցող «Մէկ
Հայաստան» կազմակերպութեան
նախաձեռնութեանց մէկ մասնիկը,
իսկ յաջորդող տարիներուն կարելի
եղաւ ծրագիրը ընդարձակել եւ

ծոպերու արտադրութիւնը իրականացնել Դիլիջանի մէջ, տեղական
ուժերով, իսկ վաճառքին հասոյթը
տրամադրուեցաւ Ստեփանաւանի
կից գտնուող սահմանային Մեդովկա գիւղին շարք մը ծրագիրներու,
ներառեալ՝ զբօսայգիի մը շուրջ
ցանկապատ մը կառուցելու եւ
զբօսայգիին մէկ մասը ֆութպոլի
մրցումներու յարմարցնելու, ֆութպոլի գնդակներ եւ մարզական
իրեր գնելու՝ քաջալերելով գիւղին
մէջ աղջիկներու յատուկ ֆութպոլի
խումբի մը կազմութեան: Կարելի
եղաւ նաեւ գիւղին վարժարանի
փակ մարզասրահին համար նոր
պատուհաններ զետեղել եւ նորոգութեան այլ աշխատանքներ իրականացնել, աշակերտներու ծնողներուն աջակցութեամբ:
Այս աշխատանքը իրականացնելու ջանքերուն մեծապէս նպաստած էր Համահայկական ուսանողական միութեան Հայրենի
նախաձեռնութիւններու յանձնա-

խումբը, որուն անդամներէն մէկն է
Խաչիկ Չուխաճեան, որ երկու տարի
դասաւանդած էր Մեդովկայի մէջ:
Համահայկական ուսանողական
միութեան նախկին ատենապետ
եւ միութեան ներկայի գլխաւոր
խորհրդական Հռիփսիմէ Բիազեան,
այցելելով Մեդովկա եւ յաւելեալ
աջակցութեանց կարելիութեանց
շուրջ խորհրդակցութիւններ ունենալով գիւղի վարժարանի տնօրէնուհի Սուզանա Աւդալեանի եւ
ուսուցիչներու հետ՝ հասած էր այն
եզրակացութեան, որ այս հանգրուանին փոխադրակառքին գնումը կենսական էր:
Բիազեան նաեւ խորհրդակցութիւններ ունեցաւ գիւղին մէջ
ուսուցչութեան պարտականութիւնը
ստանձնած Միսաք Մարտիրոսեանի
հետ։

Վերջին չորս տարիներու ծրագիրներուն ստեղծած խանդավառութենէն մեկնած, այս տարի եւս նման
ծոպեր պիտի ծախուին:
Ծոպերէն իւրաքանչիւրին արժէքը
20 տոլար է:
Ծոպեր ապսպրելու համար՝ այցելել
www.all-asa.org կայքը:
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝
դիմել executives@all-asa.org հասցէին:

Հռիփսիմէ Բիազեան եւ Սուզանա Աւդալեան վարժարանի
անձնակազմի անդամներուն հետ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Սպանական Օնթինիէնդ Քաղաքի Քաղ. Խորհուրդը Ճանչցաւ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Սպանական Օնթինիէնդ քաղաքի
քաղ. Խորհուրդը Յունուար 31-ին
ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը։
Akhaltskha.net-ի տեղեկութիւններով՝ Քաղաքային խորհուրդի 3
կուսակցութիւններէն երկուքը (Լա
Վալ էնս ունէյս եւ Քոմփրոմիս,
ընդհանուր թիւով՝ 19) կողմ, իսկ
Ժողովրդական կուսակցութիւնը
(2 ձայն) ձեռնպահ քուէարկած
են Արարատ Հայկական միութեան ներկայացուցած միջնորդագիրը՝ դատապարտելով Օսմանեան կայսրութեան կողմէն իրականացուած աննախադէպ յանցանքը մարդկութեան դէմ եւ ներկայ
Թուրքիոյ իշխանութիւններուն
ժխտողական քաղաքականութիւնը։
Միջնորդագիրը կարդացած է

իշխող կուսակցութեան խօսնակ
Քէթի Ուշինան (Katty Ushina)՝
նշելով Օնթինիէնդի կողմէ ցեղասպանութիւնը ճանչնալու կարեւորութիւնը։ Օնթինիէնդի իշխանութիւնը կոչ ըրած է Թուրքիոյ եւ,
մասնաւորապէս, Սպանիոյ իշխանութիւններուն՝ ճանչնալու Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ կանոնաւորելու յարաբերութիւնները Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ։
Նիստին ներկայ եղած են Արարատ Հայկական միութեան ներկայացուցիչները՝ նախագահ Արարատ
Ղուկասեանի եւ Օնթինիէնդի մէջ
միութեան ներկայացուցիչ Լիլիթ
Մալխասեանի գլխաւորութեամբ։
Վերջինս, որ ներկայացուցած էր
միջնորդագիրը, հանդէս եկած է

շնորհակալական խօսքով՝ բարձր
գնահատելով տեղական իշխանութիւններուն շարունակական աջակցութիւնը քաղաքի հայ համայնքին։
Արարատ Ղուկասեան իր խօսքին
մէջ նշած է, որ այսօր պատմական
օր է ո՛չ միայն հայ ժողովուրդի եւ
սպանահայութեան, այլ նաեւ՝

Օնթինիէնդ քաղաքի համար, որ
ամբողջացուց 3 տասնեակէ աւելի
քաղաքներու շարքը, որոնք ճանչցած
են 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնը։
Յիշեցնենք, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցած են նաեւ Սպանիոյ
5 այլ նահանգներ։
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Պարտադրուած (ինքնա)Թափառումներուն
Վերջ Կը Տրուի՞
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Անանցեալ մարդ մը նոյնքան աւելի թշուառ է
որքան անապագայ մարդ մը:
Էլի Վեզէլ, Խաղաղութեան Նոպէլեան դափնեկիր

Ե

րբեմն, անմիջականէն հեռանալով, անհատ եւ հաւաքականութիւն,
քաջութեամբ պէտք է քննեն կացութիւնները, որոնց ցանցին մէջ կը
գտնուին, զոր ընտրած կ’ըլլան կամ անոնք իրենց պարտադրուած
կ’ըլլան:
Առանց կացութիւններու ըմբռնումին, անհատ եւ հաւաքականութիւն կը
դատապարտուին բուսական կեանքի. ծնիլ, ապրիլ, արտադրել, սպառել եւ
սպառիլ, առանց անհանգստացնող հարցումներու դիմաց կանգնելու:
Սպառողական, պատկերի եւ անսանձ հաղորդակցական քաղաքակրթութիւնը ժամանակակից մարդը կը հեռացնէ, հեռացուցած է ինքնաճանաչումէ,
որ եկած է եւ կայ՝ ընդհանուր բնորոշումով՝ մշակութային ժառանգութեամբ:
Մշակոյթը ընդհանուր պարագրկումն է մտածման, բնութենէն տարբերութեան
նուաճում, որ յատուկ է մարդուն: Ան միաժամանակ աճած է մարդուն հետ,
բնութեան կարգին մէջ, դարձած է մարդու իւրայատկութեան(ներուն)
ստորոգելին:
Եւ յառաջացած են տարբերութիւններ, զորս անգիտանալ կամ ջնջել տիեզերքի
մէջ մարդու եւ անոր միտքի արկածախնդրութեան դէմ չարիք է, արժէքային
համակարգի խախտում, անգիտացումը նոյնինքն մարդու Բնութեան:
Քայլ մըն ալ անդին երթալով, կ’իյնանք բնազանցական, աստուածաբանական
եւ կրօնական բացատրութիւններու մէջ, այլապէս կարեւոր մարդկային
կացութիւնը հասկնալու համար, որ իր զանազանութիւններով, տարբեր
խնդիր է:
Հայ ժողովուրդը, ինչպէս ուրիշ ժողովուրդներ, պատմութեան ընթացքին
իւրայատուկ ինքնութիւն կերտած են: Հայու ինքնութիւնը դաջուած է
իր երկրին մէջ, ոչ միայն այսօրուան Հայաստանը եւ Արցախը, այլ նաեւ
բռնագրաւուած Հայաստանը: Այդ ինքնութիւնը լայն առումով մշակոյթ
է,- լեզու, գիր, գրականութիւն, երգ-երաժշտութիւն (հարազատը եւ ոչ
կապկումները), արուեստներ, ճարտարապետութիւն:
Դժխեմ պատմութիւնը ըրած է այնպէս, որ հայ ժողովուրդէն հատուածներ,
որոնք գաղթական եղած են, օտար աշխարհներ իրենց հետ տարած այդ
ինքնութիւն-մշակոյթը, որպէս տոկալու եւ տեւելու յենարան: Բայց ոչ ոք
այնքան միամիտ պէտք է ըլլայ խորհելու, որ մարդոց հետ գաղթական
եղած ինքնութիւն-մշակոյթը եւ զայն կրող հաւաքականութիւնները կրնան
ինքնուրոյնութեամբ յաւերժանալ: Անոնք կը նմանին ջերմանոցի մէջ պահուող
բոյսերու եւ ծաղիկներու: Գաղթականութեան բազմերանգ աշխարհները,
հայուն համար, իր ինքնութեամբ կարենալ տեւելու համար ժամանակաւոր
կայաններ են, այլանալէ առաջ:
Այս գիտակցութիւնը ազգային ճշմարիտ գաղափարախօսութեան նախադրեալն է: Իսկ գաղափարախօսութիւն մը, երբ չ’առաջնորդեր գործի, չի
դառնար praxis, ճպուռի երգ է, դատապարտուած է անվաղորդայն ըլլալու:
Խօսինք աւելի պարզ: Գաղթականութեան բազմերանգ աշխարհները,
զորս սովորաբար կը կոչենք սփիւռք(ներ), ազգի լինելութեան գիծին վրայ,

գոյութենական ի՞նչ բանի խոստում են: Սփիւռք կացութիւնը միթէ՞ չէ դատապարտուած ազգային չըլլալու, հակառակ ազգայինի հաւատարմութեամբ
գործողներու, որոնց շարքերը կը նօսրանան, պիտի նօսրանան տարածուող
թափառումներու ճամբաներուն վրայ, կորսնցնելով սեփական մշակոյթը եւ
իւրացնելով շրջապատի մշակոյթը եւ անով ինքնահաստատում փնտռելով,
որ շարունակութիւն պիտի չըլլայ:
Աւելի պարզ. սփիւռքեան կացութեան մէջ գոյապահպանումը միայն ժամանակաւոր կրնայ ըլլալ: Այս ողջմիտ հասկացողութիւն է, որ կը վերաբերի
ոչ թէ անհատներուն, այլ՝ ազգի հատուած ըլլալու յաւակնութիւն ունեցող
հաւաքականութիւններուն: Այս հաստատումէն մեկնելով, Հայաստանի
եւ սփիւռք(ներ)ի իրաւ ղեկավարութիւնները ապագայատես որոշումներ
կայացնելու եւ նախաձեռնութիւններ ունենալու գիտակցութիւն եւ պարտականութիւն պէտք է ունենան:
Այսօր ղեկավարութիւնները կանգնած են, իրենք զիրենք կանգնած պէտք
է զգան, երրեակ ենթամասերով մէկ հարցի դիմաց. տիրութիւն ընել հայու
համրանքին՝ կարենալ տիրութիւն ընելու համար հայկական ինքնութեան
եւ հայրենիքին:
Այս հարցի լուծումը կարելի չէ գտնել ո՛չ զգացական ճառով, ո՛չ ժամանակավրէպ ներազգային քաղաքական-գաղափարաբանական կաղապար
շատախօսութիւններով:
Առաջին հերթին պէտք է յայտարարել, որ մերօրեայ արտագաղթը աղէտ
է, առանց ծանծաղելու արդարացման եւ ինքնարդարացման ճապկումներու մէջ, ընդունելով, որ արտաքին անբարեացակամ ուժեր պատճառ չեն
աղէտին: Այս ընելու համար հայկական տնտեսական եւ մտաւորական
ներուժը անխափան եւ նպատակասլաց կերպով պէտք է գործէ, չգոհանալով
քարոզչական մանրուքներով, առանց մխրճուելու զգացական հայրենակցական տխրութիւններու մէջ: Հայաստանի իշխանութիւնները զանազան բնոյթի
պերճանքներէ հրաժարելով, օրինակալիութեամբ, պէտք է կարենան հայ
մարդուն իր հողին վրայ եւ հայրենիքին մէջ ապրելու հնարաւորութիւններ
ստեղծել:
Համրանքի եւ հայրենիքի գոյապահպանական երկրորդ անշրջանցելի
հրամայականը հայրենադարձութիւնն է, զոր հարկ է կազմակերպել: Հայրենադարձութիւնը հաւաքական քաղաքական յանձնառութիւն է, ոչ նպաստամատոյց, ոչ բարեսիրութիւն, եւ ոչ ալ զգացումներ հովահարող զբօսաշրջութիւն (տուրիզմ): Քաջութիւն կ’ունենա՞ն հայկական պետութիւնը եւ
ներսի ու դուրսի կազմակերպութիւնները (միութիւններ, կուսակցութիւններ,
եկեղեցի) յայտարարելու, որ յամի այսինչ կամ այնինչ թուին, քանի անձի եւ
ընտանիքի հայրենադարձութիւնը ապահովեցին:
Կը հասնի՞նք ըստ թիւերու եւ ոչ ըստ ճառերու դատելու եւ գնահատելու
իմաստութեան:
Արտագաղթի կասեցում եւ հայրենադարձութիւն իսկական ազգային հեռանըկարային քաղաքականութիւն են, որուն համար համազգային զօրաշադժ պէտք
է. պետական միջոցներ, անհատներու եւ կազմակերպութիւններու միջոցներու ներդրում, եւ մտաւորականութեան կողմէ տարուող լուսաբանական,
քաղաքական եւ գաղափարախօսական պայքար: Անոնք մեծ բացականերն են:
Տրամաբանութիւնը պարզ պէտք է ըլլայ բոլորին համար եւ ամէն տեղ.
ժամանակի գիծին վրայ հայ մարդը եւ հայ կեանքը պիտի շարունակուին
միայն հայրենիքի մէջ, որ մնացեալը միայն ժամանակաւոր է: Բայց կարծէք
մեր աչքերը եւ ականջները փակած ենք այս պարզ ճշմարտութիւնը չտեսնելու
եւ չլսելու համար:
Կայ նաեւ գոյապահպանական այլ հիմնահարց, որ մշակոյթով եւ ինքնութեամբ
տեւելու կը վերաբերի, որուն համար ենթահող չեն արտագաղթը եւ
սփիւռք(ներ)ը: Ազգի եւ հայրենիքի տիրութիւն ընելու եւ գոյապահպանական
իրաւ քաղաքականութեան համար հարազատութիւն պէտք է, որ հեռուէն
դիտողի յուզում չէ:
Այդ քաղաքական հարազատութեան զուգահեռ կենսական է անխաթար
եւ անխառն մշակոյթը, որպէս պատմութիւն, լեզու, գիր-գրականութիւն, որ
ոչ թանգարանային է եւ ոչ ալ շաբաթավերջի հաճոյք-զբաղում, որ չէ նաեւ
այլ երկինքներու տակ եղածը չտեսներու ծափահարած եւ հիացած երգերաժշտութեան խայտառակ կապկումը:
Սեփական ինքնութեան եւ դիմագիծի կամայ-ակամայ զեղծումը պիտի
շարունակուի քանի կ’ընդունինք պարտադրուած եւ ինքնապարտադրուած
մոլորակային թափառումները:
Դեռ կարելի է՞ մշակել եւ գործադրել արմատաւորման (enracinement)
գաղափարախօսութիւն մը, ներսի եւ դուրսի համար միաժամանակ, որպէսզի
օր մը հայութեան համար չըսուի մեռած ազգ, եւ ազգային լեզուն ալ, միշտ
ներսը եւ դուրսը, խառնուելով չայլասերի, դառնայ մեռեալ լեզու: Մեզ յուզող
վերանկախացած Հայաստանի մէջ ամէն օր օտարուող եւ անհարազատացող
խօսուող-գրուող լեզուին պէս, զոր հասկնալու համար քանի մը ուրիշ լեզուներ
ալ պէտք է գիտնալ:
Շար. Էջ 07
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Պարտադրուած (ինքնա)Թափառումներուն
Վերջ Կը Տրուի՞

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Կեանքի Եւ Մարդու Մասին

Սկիզբը Էջ 06
Վարդապետականօրէն կը խօսուի աշխարհի
մասին, միութիւն բազմազանութեան մէջ տարազը
գործածելով:
Իսկ բազմազանութեան մէջ ինքնուրոյն ըլլալու
համար հարազատութիւնը հարկ է անխարդախ
պահել:
Հարցում. այսօր, զանգուածներու մակարդակին, ինչպէ՞ս անխարդախ կը պահուի հարազատութիւնը, Հայաստան եւ սփիւռքներ: Ի՞նչ
կ’ընենք որ ան պահուի: Ինչպէ՞ս պիտի պահուի
մեր համրանքը, որպէսզի ան չըլլայ ծագումով
հայերու յիշատակի ալպոմ:

Եւ ինչպէ՞ս զանգուածները պիտի ապրին եւ
գործեն ոչ որպէս բարեսէր զբօսաշրջիկներ, այլ՝
որպէս իսկական հայրենատէրեր:
Այս հարցերը լրատուութիւն չեն, լսուող եւ մոռցըւող, կամ շաբաթավերջի հանդէս-խրախճանք:
Ազգին եւ անհատներու ազգին հետ ունեցածչունեցած սերտակցութեան հարց կայ, մրցակցութենէ եւ հակամարտութենէ տարբեր որակ եւ
հորիզոն կ’ենթադրէ:
Կ’ենթադրէ նաեւ, էսթէպլիշմընթային հրավառութիւններէ վեր եւ անդին, շարունակութիւն
եղող ազգային հարազատութեամբ ղեկավար եւ
ղեկավարում:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Միջ-Եկեղեցական Միջազգային Համագումար Անթիլիասի Մէջ

«Միջ-Եկեղեցական Շարժումը Կարիքը Ունի Նոր Տեսլականի»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոս

Սկիզբը Էջ 02
Անհրաժեշտ է որ եկեղեցիներ գործակ-ցին
հաւաքական արժէքներու ու ճշմարտութիւններու շուրջ համախմբուելով ի խնդիր արդարութեան, մարդկային իրաւունքներու, խաղաղ
գոյակցութեան ու համերաշխութեան: Այս
ծիրէն ներս գործակցութիւնը կրօններուն ու
ընկերութեան կառոյցներուն հետ հրամայական
է», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը: Եզրակացնելով իր խօսքը յիշեցուց, որ «ներկայ աշխարհը
կը մերժէ որեւէ ձեւի ինքնակղզիացում: Պէտք
է միասին ըլլանք, գործակցինք ու պայքարինք ընկերութիւնը քանդող չարիքներուն դէմ՝
համախմբուելով համայնական տեսլականի մը
շուրջ»:

1. Մէկը չի հասկանայ` ինչպէս են բուրում
վարդերը, միւսը դառը բոյսերից մեղր կը քամի:
Մէկին մի մանրուք տաս, ամբողջ կեանքում կը
յիշի, մէկին էլ կեանքդ նուիրես, չի էլ հասկանայ:
2. Որքան ցածրոգի է մարդը, այնքան բարձր է
քիթը ցցում: Նա քթով ձգտում է հասնել նրան,
ինչին հոգին չի հասել:
3. Ում կեանքն է հարուածում, նա շատ բաների
կը հասնի: Աղի վրայից կերած մեղրն աւելի
քաղցր է: Ով լաց է եղել, նա անկեղծ է ծիծաղում: Ով մահացել է, գիտի, որ ապրում է:
4. Նոյն պատուհանից երկուսը նայում էին:
Մէկը տեսաւ անձրեւ ու կեղտ, միւսը` կանաչ
սաղարթ, գարուն ու կապոյտ երկինք:
5. Մենք ուրախութեան եւ տխրութեան աղբիւր
ենք: Մարդն ասես բազմանկիւն կեանքի հայելի
լինի. նա եւ՛ ոչնչութիւն է, եւ՛ անչափ հզօր:
6. Որքան յաճախ ենք կեանքում սխալուելով՝ կորցնում մեզ համար թանկ մարդկանց,
ջանալով օտարներին հաճոյանալ` հեռանում
ենք մերձաւորներից, մեծարում ենք նրանց, որ
մեզ չարժեն, իսկ ամենահաւատարիմներին`
դաւաճանում: Ով մեզ սիրում է, նեղացնում
ենք եւ ներողութիւն ակնկալում:
7. Մի’ նախանձիր նրան, ով հարուստ է եւ
ուժեղ, արեւածագին միշտ յաջորդում է մայրամուտը:
8. Կեանքի հետ, որն ասես մէկ ակնթարթ լինի,
վարուիր՝ ասես այն վարձակալ ած լինի:
ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄ

Վեհափառ Հայրապետին դասախօսութենէն
ետք յաջորդող նիստերուն հակիրճ զեկոյցներ
ներկայացուցին գլխաւոր եկեղեցիներու եւ
շրջանային խորհուրդներու ներկայացուցիչները:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Մինսկի Խմբակի Համանախագահներուն Յայտարարութիւնը՝
Հայաստանի Եւ Ատրպէյճանի Նախարարներուն
Հանդիպումին Մասին
Սկիզբը Էջ 01
«28-30 Յունուարին, Ժընեւի մէջ տեղի ունեցաւ
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբակի համանախագահներ
Իկոր Փոփով (Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթի
(Ֆրանսա) եւ Էնտրիւ Շոֆըր (Միացեալ
Նահանգներ) առանձին եւ միացեալ ձեւաչափով
հանդիպումներ՝ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեանի եւ
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար
Մամետեարովի հետ։
Հանդիպումներուն մասնակցեցաւ նաեւ ԵԱՀԿ-ի
գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ
Անճէյ Գասպրչիք։
«Եռօրեայ արդիւնաւէտ քննարկումներուն
ընթացքին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համանախագահները եւ արտաքին գործոց նախարարները քննարկեցին օրակարգային հետեւեալ հարցերը. 2019-ին ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու եւ քննարկուած առաջարկներու իրականացումը եւ ժողովուրդները

խաղաղութեան նախապատրաստելու ուղղութեամբ հնարաւոր յաջորդ քայլերը, ապագայ
կարգաւորման հիմք հանդիսացող սկզբունքները եւ տարրերը, կարգաւորման գործընթացի
յառաջմղման վերաբերող ժամանակացոյցը եւ
օրակարգը:
«ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբի համանախագահները
վերահաստատեցին հակամարտութեան խաղաղ
լուծման ուղղութեամբ կողմերուն աջակցելու եւ
կարգաւորման գործընթացին հաւատարմութեան
ու գաղտնապահութեան սկզբունքին հանդէպ
իրենց ամբողջական յանձնառութիւնը: Անոնք
շեշտեցին արդար եւ մնայուն խաղաղութեան
ձեռքբերման համար ստեղծագործ մօտեցման
եւ փոխզիջման ոգիի անհրաժեշտութիւնը»,- կը
նշուի յայտարարութեան մէջ։
Արտաքին գործոց նախարարները համաձայնեցան դարձեալ հանդիպում ունենալ մօտիկ ապագային՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու հովանիին տակ։

ՆԻՔՈԼԱՅ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ
(1918 – 2018)
«Լուացք»
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ԿՈՉ
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Մարտական Դիրքերու Մէջ Տեղադրուած
Տեսադիտարկման Համակարգերու Թիւը Աճած է 59%
Հայաստանի Հանրապետութեան
զինուած ուժերու մարտական դիրքերու մէջ տեղադրուած տեսադիտարկման համակարգերու թիւը
2018-ի Մայիս 8-էն ետք աճած է 59
տոկոսով: Այս մասին «Ֆեյսպուք»-ի
իր էջին մէջ գրած է ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան:
«Արդիւնաբերական ելեկտրական
հոսանք ունեցող մարտական դիրքերու թիւը` 70 տոկոսով:
Արեւային ելեկտրականութիւն ունեցող մարտական դիրքերու թիւը` 38
տոկոսով:

Խմելու հոսող ջուր ունեցող մարտական դիրքերի թիւը` 194 տոկոսով»,- գրած է ան:

Փորթանթինօ Քալիֆորնիոյ Նահանգապետին Յանձնեց
ՀՀ Վարչապետին Հրաւէրը

ԱՄՆ Քալիֆորնիա նահանգի ծերակուտական Էնթընի Փորթանթինօ
Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Կէվին
Նիւսըմին յանձնեց ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի հրաւէր-նամակը։ Նամակը Քալիֆորնիոյ նահանգապետը կը հրաւիրէ Հայաստան
այցելելու: Այս մասին կը հաղորդեն
Փորթանթինոյի գրասենեակէն:

Սեպտեմբերին, երբ Նիկոլ Փաշինեան եւ Կէվին Նիւսըմ հանդիպում
ունեցած էին Նիւ Եորքի մէջ, Հայաստանի եւ Քարիֆորնիոյ միջեւ
ստորագրուած էր առեւտրային
պատմական յուշագիր մը:
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս Արմէն
Պայպուրտեան նշած էր, որ Ծերակուտական Էնթընի Փորթանթինօ
սերտ կապեր ունի ե՛ւ Երեւանի, ե՛ւ
Սաքրամենթոյի մէջ, ուստի խնդրած
էր, որ անձամբ փոխանցէ Նիկոլ
Փաշինեանի հրաւէրը նահանգապետին:
«Հայաստանն ու Քալիֆորնիան ունին
շատ նմանութիւններ, եւ մենք պէտք
է ամէն ինչ ընենք, որպէսզի մեծցնենք
այս կապը։ Նահանգապետը դրական կապեր ունի Հայ-ամերիկեան
համայնքին հետ։ Զգացուած եմ, որ
հիւպատոսը ինծի տուաւ հրաւէրը
փոխանցելու պարտականութիւնը»,նշած է Փորթանթինօ։
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Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն
Այս տարեշրջանին եւս նոր և նախկին սաներու համար
արձանագրութիւնները կ’ըսկսին Փետրուար 1-էն մինչեւ
Փետրուար 13, առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ
ետք ժամը 2, ամէն Երեքշաբթի, Հինգշաբթի և Շաբաթ
օրերը:
Կարեւոր:
1-Դիմողները պարտին իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2-Վերոյիշեալ թուականէն ետք դիմումնագիրները պիտի
մերժուին:
Վարչութիւն
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«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 անդամալուծուած 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:
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