
ՀՀ Անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեան, Փետրուար 
27-ին, ընդունած է Հայաստանի մէջ աշխատանքային այցով գտնուող 
Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) 
գլխաւոր քարտուղար Սթանիսլաւ Զասը։ Այս մասին կը յայտնեն ԱԽ 
գրասենեակէն:
Հանդիպման ընթացքին ամփոփուած են կատարուած աշխատանքները, 
մտքեր փոխանակուած անոնց արդիւնքներուն շուրջ։
Քննարկուած են ահաբեկչութեան դէմ համատեղ պայքարի արդիւնա-
ւէտութեան բարձրացման, թմրանիւթերու եւ հոգեմէտ նիւթերու անօրինա-
կան շրջանառութեան դէմ պայքարին վերաբերող հարցեր։
Քարտուղար Գրիգորեան ներկայացուցած է իրավիճակը հայ-ատրպէյճանա-
կան հակամարտ զօրքերու սահմանին վրայ եւ ընդգծած Արցախեան 
հարցի բացառապէս խաղաղ ճանապարհով լուծելու հրամայականը՝ կարե-
ւոր համարելով ՀԱՊԿ դիրքորոշումը ու Հայաստանի հասարակութեան 
սպասելիքներն այդ կառոյցէն։
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Սփիւռքի հարցերով յանձնա-
կատար Պրն. Զարեհ Սինա-
նեան անդրադարձած է հայ-
րենադարձութեան պատաս-
խանելով լրագրողի մը այն հար-
ցին, թէ ինչո՞ւ բարդ ընթացք 
ունի հայրենադարձութեան 
գործընթացը. «Ինչո՞ւ այդքան 
բարդ է, որովհետեւ երկակի 
խնդիր կայ՝ մէկը կապուած 
օրէնքի հետ։ Այն օրէնքները, 
որոնք կը կարգաւորեն այս 
խնդիրը, արհեստականօրէն 
այնքան բարդացուած են, որ 
քաշքշուքի առիթ կու տան։ Իմ կար-ծիքով՝ ատիկա անցեալին 
որոշ չափով միտումնաւոր եղած է, որպէսզի կաշառակերութեան 
հնարաւորութիւններ ստեղծուին։ Այսինքն՝ քաղաքացիութիւն 
ընդունողին որոշ ժամանակ քաշքշելէ ետք անոնք աւելի հակուած 
պիտի ըլլային իրենց ջիղերը խնայելու համար կաշառքի միջոցով 
հարցը արագ լուծել»: Այս մասին երէկ հաղորդեց  Armenpressը: Պրն. 
Սինանեան իր այս յայտարարութիւնը ըրած է կառավարութեան 
նիստէն ետք լրագրողներու հետ զրոյ-ցի մը ընթացքին։
Մեծ ափսոսանքով եւ քիչ մըն ալ զարմանքով կարդացի վերոյիշեա-
լը: Ինծի համար այլեւս լուրջ հարց է, որ մեր հայրենիքի ներկայ 
իշխանութիւնն ու անոր ներկայացուցիչները ե՞րբ պիտի դադ-
րին ամէն առիթով եւ տեղի-անտեղի՝ նախնիները խծբծելէ:  
Այս պահուածքը, ճիշդ է, որ ոմանց կ՛օգնէ ինքնահաստատման 
գործընթացին մէջ, սակայն այն ժամավաճառութիւնը, 
որ երբեմն նոյնիսկ սկսած է թակել մոլեգին մտասեւեռումի 
ախտանիշի (obsessive-compulsive) դռները, որքանո՞վ կը 
նպաստէ պետականաշինութեան եւ դէպի յառաջ ընթացքին...: 
Քաղաքացիութիւն ստանալու գործընթացը միշտ ալ պարզ եւ 
յստակ եղած է բոլորին ինչ կը վերաբերի թղթաբանութեան: 
Կը մնայ, որ ատենին նախագահը իսկ ներկայիս՝ վարչապետը 
ստորագրէ տուեալ անձին քաղաքացիութեան հետ կապուած 
հրամանագիրը եւ անձը կը դառնայ քաղաքացի եթէ քաղաքացի 
դառնալով հայրենադարձութեան հարցը կը լուծուի: Սակայն Պրն. 
Սինանեանէն երեւի կը վրիպի այն փաստը, որ մեր պետութեան 
մօտ հայրենադարձութեան հետ կապուած ռազմավարութիւնն 
ու տեսիլքն է, որ կը պակսի...: Բան մը, որ շատ աւելի անդին է լոկ 
քաղաքացիութիւն ձեռք բերելու պարզ կամ բարդ խնդիրէն:
Ըստ Պրն. Սինանեանին, երկրորդ պատճառը, կապուած է աշխա-
տանքի հետ։ «Մարդիկ վատ կը վերաբերին քաղաքացիներուն, այս 
պարագային՝ քաղաքացիութիւն ստանալու ցանկութիւն ունեցող 
մարդոց»։ Ասիկա, ըստ Պրն. Սինանեանին, գաղտնիք չէ։ «Մեր 
պետական ծառայողները պիւրոքրադներ են, ատիկա գաղտնի՞ք 
է ձեզի համար»,- նշած է ան։ 
Իրականութեան մէջ այս պատասխանն ու անոր հետ կապուած 
տրամաբանութիւնն ալ երեւի իմ մտային համեստ կարողու-
թիւններէս վեր ըլլալուն համար շատ չհասկցայ:
Այլ հարցումի մը, թէ ինչո՞ւ երկու տարուան ընթացքին այդ 
խնդիրները չեն լուծուած, օրէնքներ չեն փոխուած, որ գործընթա-
ցը դիւրանար, Պրն. Սինանեան պատասխանած է. «Ըստ ինծի, 
որովհետեւ պետութեան ուշադրութիւնը եւ միջոցը սեւեռուած 
եղած է աւելի հրատապ համարուող խնդիրներու վրայ»։ 

Տեսանկիւն
Պետականաշինութիւնը Կը Սկսի Հո՛ն ուր Կ՛աւարտի 

Նախկին Իշխանութիւնները Խծբծելը
Կամ՝

Լրջանալու Պահն Է Այլեւս

Նախագահ Աուն Պաշտօնապէս Մեկնարկեց 
Լիբանանի Ծովափին Քարիւղի եւ Կազի 

Պեղումներուն Աշխատանքը
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Նախագահ Միշէլ Աուն Հինգշաբթի օր պաշտօնապէս մեկնարկեց Լիբանանի 
ծովափին քարիւղի եւ բնական կազի պեղումներու աշխատանքը:
Այս միջոցառումը եղաւ նեղ շրջանակի ներկայութեամբ պեղող նաւերէն 
մէկուն վրայ: Նախագահին կողքին ներկայ էին Վարչապետ Հասսան Տիապը 
եւ Լիբանանի Ուժանիւթի նախարար Ռէյմոնտ Ղաժարը:
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Սկիզբը Էջ 01

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Գէորգ Արշակեան 

Գէորգ Արշակեան (28 Փետրուար 
1928, Արմաւիր — 31 Դեկտեմբեր 
2002, Երեւան), գրող։
Ծնած՝ 1928-ին, Արմաւիրի մէջ 
հարաւային Ռուսիա։ Դեռ մանուկ 
հասակին կը տեղափոխուի 
Հայաստան։ Երկու տարի կը սոր-
վի Լենինականի թիւ 3 միջնա-
կարգ դպրոցին մէջ։ Յետոյ կը 
փոխադրուի Երեւան, ուր կը 
ստանայ միջնակարգ ուսում։ Կը 
սկսի աշխատիլ 13 տարեկանէն։ 
Միջնակարգ կրթութիւնը ստանա-
լէն ետք, խորհրդային բանակին 
կը ծառայէ, մինչև 1951։ 1951-էն 
սկսեալ կ՛աշխատի բնագիտու-
թեան հիմնարկին՝ Արագածի 
գիտաշխատանոցին մէջ։ Իսկ 
1963-ին՝ վարչա-մշակութային 
պատասխանատու պաշտօններու 
մէջ։ Ապա կ՛աշխատի ՀԽՍՀ ԳԱ 
ֆիզիքի ուսումնարանի՝ Արագածի 
արշաւախումբին մէջ, ակադեմի-
կոս Ա. Ալիխանեանի փորձարանին 
մէջ։ 1963-ին, որպէս խմբագիր 
կ՛աշխատի հեռուստատեսութեան 
և ռատիո-հաղորդումներու պետա-
կան կոմիտէին մէջ։ 1966-78-ին կը 
դառնայ «Սովետական գրող» (մին-
չև 1976-ի կէսերը «Հայաստան») 
հրատարակչութեան գլխաւոր 
խմբագիրի տեղակալ, իսկ 1979-81-
ին՝ «Սովետական գրող» հրատա-
րակչութեան մանկապատանեկան 
գրականութեան խմբագրութեան 
գլխաւոր խմբագիր։ 1983-ի Դեկտեմ-
բերէն կը դառնայ՝ Երեւանի Աւետիք 
Իսահակեանի անուան տուն-թան-
գարանի տնօրէն։
Մահացած է 2002-ին, Երեւան։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Կը Յայտարարէ Մայր 
Տաճարի Համար Համահայկական Հանգանակութիւն
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կը 
յայտարարէ համազգային հան-
գանակութիւն ի նպաստ Մայր 
Տաճարի հիմնանորոգութեան եւ 
բարեզարդութեան։ Այս մասին 
կը յայտնեն Մայր Աթոռ Ս. Էջմի-
ածինէն:
Սուրբ Էջմիածինի Մայր Տաճա-
րի հրատապ ամրակայման եւ 
հիմնանորոգութեան աշխա-
տանքները սկսած են 2017-ին` 
զերծ պահելու համայն հայութեան 
նուիրական սրբավայրը հնարաւոր 
փլուզման վտանգէ: Մայր Տաճարի 
վերջին ամրակայումը կատար-
ւած է 1950-60-ական թուական-
ներուն եւ կրած է մասնակի բնոյթ: 
Միածնաէջ Տաճարի պահպանման 
եւ ամրացման առումով ասիկա 
վերջին հարիւրամեակներուն 
կատարուող մեծագոյն հիմնա-
նորոգութիւնն է, որ կը պահանջէ 
նաեւ աշխարհի բոլոր ծագերուն 
բնակող մեր ժողովուրդի զաւակ-
ներուն անմիջական մասնակ-

ցութիւնը։
Այս կապակցութեամբ 2019 Յունիս 
23-ին՝ Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի 
տօնին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը սրբա-
տառ կոնդակով համայն հայութեան 
ուղղած է Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորի-
չի «Եկէ՛ք կառուցենք լոյսի Սուրբ 
Խորանը» կոչը։
Մայր Տաճարի նորոգութեան 
համար նուիրաբերուող օգնութիւն-
ները համակարգելու նպատակով 
ստեղծուած են հոգաբարձուներու 
պատուոյ յանձնախումբ եւ գործա-
դիր մարմին: Հաստատուած է նաեւ 
աշխատանքային խումբ` ԱՄՆ 
Հայոց Արեւմտեան թեմի առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տ. Հովնան արք. 
Տէրտէրեանի գլխաւորութեամբ: 
Սփիւռքի տարբեր թեմերու եւ 
համայնքներու մէջ ձեւաւորուած են 
տեղական յանձնախումբեր:
Այսօր հայութեան Սրբութիւն սրբոցը՝ 
Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը, 
կարիք ունի իր իւրաքանչիւր զաւա-

կի օժանդակութեան, որպէսզի 
շարունակէ իր յաւիտենական 
առաքելութիւնը մեր ժողովուրդի 
կեանքին մէջ։
Սրտաբուխ նուիրատւութիւն-
ները կարելի է փոխանցել եւ 
տաճարի հիմնանորոգման աշխա-
տանքներուն վերաբերեալ յաւե-
լեալ տեղեկութիւններ ստանալ 
www.cathedral.am կայքէջին 
միջոցով։

Տեսանկիւն

Պետականաշինութիւնը Կը Սկսի Հո՛ն ուր Կ՛աւարտի 
Նախկին Իշխանութիւնները Խծբծելը

Կամ՝ Լրջանալու Պահն Է Այլեւս

Այս պատասխանը ուրիշ բան չձգէր ինծի բայց հետեւեալը բարձ-
րաձայնել. 
Պրն Սինանեան. յարգելիս, ըստ իմ համեստ գիտակցութեան, 
պետութիւն մը կը բաղկանայ հաստատութիւններէ եւ ոչ թէ 
ժամանակի եւ կարողութիւններու սահմանափակում ունե-
ցող անձէ մը կամ կարգ մը անձերէ: Ինչո՞ւ համար են նախա-
րարութիւններ, յանձնախումբեր եւ այլ հիմնարկներ, եթէ 
ո՛չ իւրաքանչիւրը՝ զբաղելու իրեն վստահուած պատաս-
խանատուութեամբ: Այս պարագային, Սփիւռքի հարցերով 
յանձնակատարի մը գրասենեակին, անոր ենթակայ վարչու-
թիւններուն, բաժիններուն  ու անձնակազմին ուշադրութիւնն ու 
միջոցները հայրենադարձութենէն աւելի հրատապ համարուող 
ուրիշ ի՞նչ խնդիրներու վրայ սեւեռուած պէտք է ըլլան...: 
Աւելին, կ՛արժէ իմանալ, որ աւելի քան մէկ տարիէ պաշտօնա-
վարող պետական օրէնսդիր հաստատութեան՝ ներկայ Ազգա-
յին Ժողովին մէջ քանի՞ օրէնքի ծրագիր քննարկուած է որ կը 
վերաբերի հայրենադարձութեան: Ներկայ կառավարութիւնը 
քանի օրակարգի նիւթ ըրած է այս պարագան...: Ո՞ւր են նախ-
նիները ներկայ կառավարութեան կամ խորհրդարանին մէջ, 
որպէսզի «միտումնաւոր» կերպով խոչընդոտեն...:

Քիչ չեն այն պետութիւնները, որոնց սահմանադրութեանց որոշ 
յօդուածները ընդօրինակուած են այլ՝ կայացած պետութիւննե-
րու սահմանադրութիւններէն: Եթէ հայրենադարձութեան լուրջ 
տեսիլք մը ու ռազմավարութիւն մը չունենալուն պատճառը ժամա-
նակի սահմանափակումն է ու թերեւս անփորձութիւնը, ի՞նչը 
կարգիլէ մեզի օրինակի համար օգտուելու,  տարածաշրջանին 
մէջ գտնուող եւ այս կէտին մէջ յաջողութիւն արձանագրած, այլ 
երկիրներու հայրենադարձութեան վերաբերող օրէնքներէն ու 
սահմանադրական յօդուածներէն:   
Եթէ մենք ժամանակը, միջոցները եւ տրամադրութիւնը 
ունինք անձ մը պաշտօնազրկելու համար ամբողջ երկիրը 
զօրաշարժի ենթարկելով սահմանադրական փոփոխութեան 
նուիրուած հանրաքուէ կազմակերպելու, ինչո՞ւ նոյնը չենք ըներ 
հայրենադարձութեան ռազմավարութիւն մշակելու, օրէնքի 
վերածելու եւ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ անոր գործադրութեան համար, հեռու 
բաժակաճառային կամ բարի կամեցողութեան վրայ հիմնուած 
ելոյթներէ...:
Պրն. Սինանեան եզրափակած է, ըսելով որ վարչապետի յանձ-
նարարականէն ետք գործընթացի արատաւոր բնոյթը պիտի 
ախտորոշեն եւ ատոր հիման վրայ լուծումներ պիտի առաջարկեն, 
նոր համապարփակ ծրագիր պիտի ներկայացնեն, որպէսզի նման 
անհեթեթութիւններ չըլլան...: Այս բանին համար ալ մեզի կը 
մնայ հաստատել, որ մենք պատրաստ ենք գործակցութեան, մեր 
ունեցած ամէն միջոցներով եւ կարելիութիւններով, յօգուտ մեր 
ժողովուրդին ազգային անվտանգութեան եւ անոր անխափան 
վերելքին ու գոյատեւութեան: 

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 01

Քարտուղար Զաս մէկ անգամ եւս 
հաստատած է ՀԱՊԿ դիրքորոշու-
մը առ այն, որ հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման այլընտրանք 
չկայ։
Քարտուղար Զաս ներկայացուցած 
է ՀԱՊԿ ծիրէն ներս ծրագրաւոր-

ւող եւ արդէն իրականացուող շարք 
մը ծրագրեր, ինչպէս՝ հակաահա-
բեկչական եւ զօրավարժութիւններու 
նախապատրաստման։
ԱԽ քարտուղար Արմէն Գրիգորեան 
առաջարկած է նաեւ դիտարկել 
ՀԱՊԿ պաշտօնական կայքի բարե-
լաւման հնարաւորութիւնները՝ կայքի 

կառուցուածքին եւ հրապարակում-
ներուն մէջ ներառելով բոլոր անդամ 
պետութիւններու պաշտօնական 
լեզուները։
Հանդիպման աւարտէն ետք՝ ԱԽ 
քարտուղար Արմէն Գրիգորեանի 
անունով տրուած է պաշտօնական 
ճաշ։

Հակամարտութեան Խաղաղ Կարգաւորման Այլընտրանք Չկայ. 
Սթանիսլաւ Զասը՝ Արցախի Խնդիրին Մասին
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ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հոգեւոր Զօրութիւն Եւ Մարմնական Առողջութիւն

«Շնորհաւոր Բարեկենդան,
Բարով հասնինք Սուրբ Յարութեան».
Երեւանի փողոցներուն մէջ, կիրակի 
օր, խումբ մը երիտասարդներէ այս 
մաղթանքը կը լսէինք. անոնք Արա-
րատեան Հայրապետական թեմի երի-
տասարդական կառոյցի անդամներն 
են, որ ամէն տարի Բարեկենդա-
նին բնորոշ հանդերձանքով կը 
շրջին փողոցներուն մէջ եւ մարդոց 
կ՚աւետեն Մեծ պահքի եւ հայոց 
պահոց աւանդութիւններուն մասին: 
Երիտասարդներուն կը միանան նաեւ 
անցորդները եւ փողոցները շրջելով 
ուրախ ժամանակ կ՚անցընեն:
Բարեկենդանը վերջին տարիներուն 
կը տօնեն նաեւ Հայաստանի տար-
բեր համայնքներուն մէջ: Դիմակա-
ւոր խաղերը, աղմկոտ զբօսանքները, 
խրախճանքները, հիւրասիրութիւնները, առատ սեղանները սովորոյթ 
դարձած են Հայաստանի մէջ: Ժողովուրդը սիրով կը նշէ տօնը՝ գիտնալով, 
որ անիկա դարերու պատմութիւն ունի եւ որ մեր նախնիները նոյնպէս 
գոհունակութեամբ նշած են զայն:
Բարեկենդանի գլխաւոր հերոսը Ուտիս մեծ մայրն ու Պաս մեծ հայրն են, 
որոնց հռչակաւոր վէճը կը տեսնենք Երեւանի փողոցներուն մէջ, ապա 
հաշտուելով կը պտտին, իսկ աւարտին ժողովուրդը հրաժեշտ կու տայ մեծ 
մամային եւ կը փառաբանէ մեծ պապան:
Երիտասարդներէն երկուքը սովորաբար Ուտիս մեծ մօր եւ Պաս մեծ հօր 
հանդերձանքը կը կրեն, իսկ միւսները ձեռքներին կը բռնեն Ուտիսին եւ Պասին 
խրտուիլակները: Բարեկենդանի օրուան աւարտին կը տանին եւ մօտակայ 
բարձունքէ մը վար կը նետեն Ուտիսի կերպարանքով տիկնիկը: Այս մէկը 
նոյնպէս տօնին մաս կը կազմէ, քանի որ Ուտիս մեծ մայրը շերեփը ձեռքին 
ամբողջ օրը ճաշ կ՚եփէ, համեղ ուտելիքներ կը հրամցնէ տունի անդամներուն, 
կը շփացնէ մանաւանդ երեխաները եւ զանոնք շատակեր կը դարձնէ, ուստի 
Բարեկենդանի օրը խորհրդանշական կերպով կ՚ազատին Ուտիսէն՝ ըսելով. 
«Ուտիս մեծ մամա՛, քու ժամանակդ վերջացած է հիմա, Պաս մեծ պապայի 
ժամանակը սկսած է…»: Ուտիս մեծ մօր առատաձեռն կերպարին ժողովուրդը 
հակադրած է խստաբարոյ Պաս մեծ հօր կերպարը, որ իր կանոնաւոր խիստ 
հայեացքով եօթ շաբաթ շարունակ կը հսկէ, որպէսզի տունին մէջ բոլորը 
պահք պահեն եւ զսպուածութիւն ունենան: Անոր կերպարով տիկնիկը, որ 
ուրիշ անուն մըն ալ ունի՝ Ակլատիզ, եօթ շաբաթ կը կախեն տունին մէջ… 
Ակլատիզը նաեւ ինքնատիպ շաբաթացոյց մըն է, որմէ ամէն շաբաթ կը 
պոկեն անոր վրայ զետեղուած եօթ փետուրներէն մէկը, իսկ սոխը, որմէ 
պատրաստուած է գլուխը, Պահքի աւարտին կը մանրեն եւ վերջին օրուան 
ճաշին մէջ կը նետեն:
Բարեկենդանեանի տօնախմբութիւնները ձեւով մը նաեւ կ՚աւետեն գարնան 
գալուստը: Պատահական չէ, որ այս զուարճութիւններուն մէջ բնութեան 
զարթօնքը գոհ դիմաւորելու, մարդիկը բնութեան պէս վերակենդանացնելու, 
թարմացնելու խորհուրդը կայ:
Երիտասարդները նաեւ հայկական բանահիւսական երգեր կ՚երգեն փողոցին 
մէջ.
Ուտիս՝ հոտիս, պաս՝ ատլաս ու խաս,
Շնորհաւոր պաս, թաս ը՚մ ռախի տաս,
Ես խմեմ, դուն խնդաս,
Դուն ա բարով մեր տուն գաս:
 
Մեծ պասն եկաւ, բարով եկաւ,
Յիսուն օրը հետը բերաւ,
Սոխ ու սխտոր կանոն դրաւ,
Փորիս հալը խարապ ըրաւ:
 
Բարով եկար զէյթուն ամի,
Հազար բարի օրհնած լոբի,
Սիվել, կըճան, պոչով ապուր,
Բարի եկաք, հազար բարի:
Ի դէպ, հին հայոց մէջ Բարեկենդանը այնքան սիրուած ու սպասուած տօն 
մը եղած է, որ նոյնիսկ զայն անուանած են «Հայոց ազգի օրեր», քանի որ 
տարուան մէջ այդ օրը մարդիկ իսկական վայելքներու պահեր կ՚ապրէին՝ 

ճոխ ու առատ ուտելիքներով, զուարճահանդէսներով անկաշկանդ կ՚այցելէին 
իրարու եւ անհոգ ժամանակ կ՚անցընէին: Կովու, ոչխարի եւ թռչնեղէնի միսով 
պատրաստուած զանազան ճաշերը անպակաս էին սեղաններուն վրայ, 
իրարու գաթա եւ անուշեղէն կը հիւրասիրէին, քանի որ Պահքի շրջանին 
ատոնցմէ չէին կրնար ուտել եւ Պահքը չսկսած մինչեւ վերջին պատառը 
կ՚ուզէին վայելել:
Յատկանշական է, որ Բարեկենդանի օրը նոյնիսկ չքաւորներն ու աղքատները 
կը վայելէին տօնական սեղանը: Այդ օրը նաեւ կը յիշէին պանդխտութեան մէջ 
գտնուողները ու անոնց համար յատուկ երգեր կ՚երգէին: Մարդիկ կը սիրէին 
Բարեկենդանի խնջոյքը, քանի որ տօնը կը ջնջէր բոլոր սահմանները, բոլորը 
իրարու հետ սեղան կը նստէին:
Տօնակատարութեան աւարտին եկեղեցւոյ սպասաւորը տօնի մասնա-
կիցներուն մանրամասնօրէն կը բացատրէ Պահքին իմաստը, յիշեցնելով, 
որ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Պահքը հաստատած է 
երկու նպատակներով՝ հոգեւոր զօրութիւն եւ մարմնական առողջութիւն: 
Արդէն սկսած է պահեցողութեան շրջանը եւ եկեղեցւոյ հայրերը կը յորդորեն 
այս շրջանին առաւելապէս կեդրոնանալ միտքի, խօսքի ու գործերու 
պահեցողութեան վրայ:
Այս օրերուն յորդորներ կան զսպուածութիւն դրսեւորելու նաեւ համացանցին 
մէջ, քանի որ բոլորս կը տեսնենք, թէ ընկերային ցանցերը ինչպիսի՛ 
ազատութեամբ եւ ամենաթողութեամբ ողողուած են. մարդիկ զիրար 
կը վարկաբեկեն, կը վիրաւորեն, ոչ մէկ սահման դրուած է մարդկային 
միտքին: Վերջին շրջանին հոգեւոր հայրերը, պահեցողութեան օրերուն եւ 
բոլոր առիթներով այս խնդրին յաճախ կ՚անդրադառնան: Համբերութիւնը, 
չափաւորութիւնը եւ մանաւանդ բարեկրթութիւնը փնտռուած յատկանիշներ 
են այսօր համացանցին վրայ: Ահա թէ ինչու դարերէ եկող բարեպաշտական 
խորհուրդը վերագտնելու ուժ եւ կարողութիւն կը մաղթեն ամէն մարդու, եւ 
ատիկա ամենաապահով եւ ճշմարիտ մաղթանքն է այս օրերուս:

Վանայ Մշոշ
Մեծ պահքի շրջանը, որ կը տեւէ 48 օր՝ մինչեւ Սուրբ Յարութիւն, ոմանց 
համար թերեւս անհամ ու անհետաքրքրական ուտելիքներու շրջան մը թուի: 
Բայց, իրականութեան մէջ, անշուշտ այդպէս չէ. ատոր զուգահեռ շատ են 
այն մարդիկը, որ անհամբերութեամբ կը սպասեն պահքի շրջանին՝ վայելելու 
պահքին իւրայատուկ եւ առողջարար ուտելիքները: Ինչպէս ծիսական 
բոլոր շրջաններուն, այս շրջանին եւս ժողովուրդը մտածած, ստեղծած եւ 
դարերով պատրաստած է ուսումնասիրուած ուտելիքներ, որոնք մեր ազգային 
խոհանոցին զարդը կը կազմեն: Մեր նախնիները հոգացած են ամէն ինչի 
մասին, մեզի իբրեւ ժառանգութիւն ձգելով պահքի ուտեստեղէնի հարուստ 
ընտրանի մը:
Մեր ազգային, մշակութային ժառանգութեան մէջ պահեցողութեան այս 
հանգրուանը եւ անոր առթած ապրումները էական նշանակութիւն ունին. 
պատահական չէ, որ պահքի շրջանը մեր ժողովուրդը ժամանակին կոչած է 
իր աւանդական սեղանի երկու սուրբ բաղադրիչներուն անունով՝ «Աղուհացի 
շրջան». այս մէկը նաեւ անոր համար, որ Մեծ պահքի որոշ օրերուն աղ ու 
հաց կը ճաշակէին միայն կամ պահքը կը լուծէին աղ ու հացով:
Յատկանշական աւանդոյթներ վերապահուած է Մեծ պահքի երկուշաբթիին, 
երբ առտու կանուխ կիները կ՚ելլէին, թոնիր կը վառէին եւ տան մէջ եղած 
բոլոր ամաններն ու կաթսաները կը լուային, կը քերէին աղտէն, եօթ անգամ 
մաքուր ջուրով կը ցօղէին, դանակով կը քերթէին նաեւ պատերուն, սիւներուն, 
դռներուն ծուխումուրէն սեւցած հատուածները:
Մեծ պահքի երկուշաբթիին յատուկ էր այցելութիւններու սովորութիւնը, 
իսկ սեղանին վրայ բարակ թուղթի պէս լօշ հացերուն վրայ դրուած կ՚ըլլային 
փահնաքէօշներ, կանեփահատով, սեւագնդիկով թխուած հացեր, կլորակ 
տողիկներ, բուսեղէն, ընդեղէն կերակուրներ, պահքի կոլոլակներ, եղինձներ 
եւ այլն:
Բասէնի, Ղազախի, Շիրակի, Կարսի, Նախիջեւանի մէջ զանազան սովո-
րութիւններ եղած են, բայց բոլորն ալ ունեցած են հասարակաց գիծեր: 
Օրինակ՝ ընդունուած էր եօթ թիւը նկատի ունենալով բան մը պատրաստել, 
ի նշան պահքի եօթ շաբաթներուն: Կիները եօթ անալի բաղարջ կը թխէին, 
եօթ փետուր կը տնկէին պահքը հսկող տիկնիկին վրայ, եօթ քար կը կախէին 
անոր ոտքէն, եղինձին բրինձը կամ ձաւարը եօթ մասի կը բաժնէին՝ ամէն 
շաբաթ մէկ բաժինը եփելու եւ այլն…
Պահքին ամէն մէկ օրը ոչ թէ զրկանք կամ զսպուածութիւն զգալու, այլ 
վայելքի օր եղած է…
Այս օրերուն շատ բաներ, երբ անճաշակ եւ անհամ կը թուին, անցեալին 
վերադառնալը եւ անցեալի սովորոյթները ոգեկոչելը մեծ օրհնութիւն է բոլորիս 
համար: Կը ներկայացնենք Պահքի շրջանի երկու փառաւոր ուտելիք՝ Վանայ 
մշոշն ու Անիի քաղցրաւենին, որ այս օրերուն կարգ մը ճաշարաններ կը 
մատուցեն Երեւանի մէջ:
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Հայաստանը Լոնտոնի Մէջ Պիտի Մասնակցի «AI & Big Data EXPO» 
Ցուցահանդէսին

Սումգայիթի Ոճրագործութիւնը Ատրպէյճանահայութեան 
Ցեղասպանութեան Միայն Մէկ Դրուագն Էր. Արտակ Բեգլարեան

Մահացած է Յուշարձանագէտ Սամուէլ Կարապետեանը

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Ցեղասպանութիւն 100 + 5

Մեր Կորուստները

ՀՀ բարձր արհեստագիտական 
արդիւնաբերութեան նախարարու-
թիւնը կը հրաւիրէ ընկերութիւն-
ները՝ մասնակցելու ս.թ. Մարտ 17-18 
Լոնտոնի մէջ իրականացուելիք «AI 
& Big data EXPO» միջազգային 
ցուցահանդէսին (https://www.ai-ex-
po.net/): Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ բարձր արհեստագիտական 
արդիւնաբերութեան նախարա-
րութենէն:
Պատուիրակութեան կազմին մէջ 
ընդգրկուած ընկերութիւնները 
հեղինակաւոր այս ցուցահանդէսին 
Հայաստանը պիտի ներկայացնեն 
«Armenia» միասնական տաղաւա-
րով։
Հայաստանեան ընկերութիւննե-

Արցախի Հանրապետութեան մարդու 
իրաւունքներու պաշտպան Արտակ 
Բեգլարեան, Փետրուար 27-ին, 
Ասկերան քաղաքի մէջ մասնակ-
ցած է Սումգայիթի ջարդերու 32-րդ 
տարելիցին նուիրուած ձեռնարկին: 
Այս մասին կը յայտնէ ԱՀ Մար-
դու իրաւունքներու պաշտպանի 
աշխատակազմը:
Պաշտպանը իր խօսքին մէջ նշած է, 
որ Սումգայիթի ոճրագործութիւնը 
ատրպէյճանահայութեան հանդէպ 
իրականացուած ցեղասպանութեան 
միայն մէկ դրուագն էր:
«Սումգայիթի մէջ հայութիւնը 
ենթարկուեցաւ դաժան ջարդե-

Մահացած է հայ անուանի յուշար-
ձանագէտ, պատմաբան, բանա-
հաւաք, Հայկական ճարտարա-
պետութիւնը ուսումնասիրող հիմ-
նադրամի (ՀՃՈւՀ) երեւանեան 
գրասենեակի նախագահ Սամուէլ 
Կարապետեանը: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Առաւօտ»-ը։
Սամուէլ Կարապետեան ծնած է 
1961 Յուլիս 30-ին։ Արմատներով 
Արճէշ գաւառի Բերդաղ գիւղէն 
է։ 1978-ին աւարտած է Երեւանի 
Միսաք Մանուշեանի անուան թիւ 
48 դպրոցը։
1975-էն սկսեալ՝ ճամբորդած է Հայ-
կական ԽՍՀ տարածքով բնութիւնը 
ուսումնասիրելու նպատակով, իսկ 
1978-էն սկսեալ կը լուսանկարէր, կը 
չափէր եւ կը նկարագրէր հայկական 
յուշարձանները ամբողջ Պատմա-

րուն հնարաւորութիւն կ՝ընձեռուի 
միասնական տաղաւարի ծիրէն 
ներս ներկայացնելու իրենց 
արտադրանքն ու նորարարական 
լուծումները, ձեռք բերելու նոր գոր-
ծընկերներ, ընդլայնելու իրացման ու 
գործակցութեան շուկաները:
Ցուցահանդէսին մասնակցելու յայտ 
ներկայացուցած եւ ընտրուած ընկե-
րութիւններու ներկայացուցիչներու 
գիշերակացը (3 գիշեր) եւ տաղա-
ւարին մէջ ներկայացուածութիւնը 
պիտի հոգայ ՀՀ բարձր արհեստագի-
տական արդիւնաբերութեան նախա-
րարութիւնը։
Յայտադիմումը եւ մասնակից 
ընկերութիւններու ընտրութեան 
չափորոշիչները ներկայացուած են 

րու, որ ատրպէյճանական իշխա-
նութիւններու պատասխանն 
էր Արցախեան շարժման: Սում-
գայիթէն ետք զանգուածային 
կոտորածներու շղթան շարունա-
կուեցաւ Ատրպէյճանի այլ բնակա-
վայրերու եւ Արցախի մէջ: Քանի 
մը տարուան ընթացքին սպան-
նուեցան հազարաւոր հայեր, 
հարիւրհազարաւորները լքեցին 
իրենց տուները եւ բազմաթիւ 
զրկանքներ կրեցին միայն ցեղական 
պատկանելիութեան պատճառով: Առ 
այսօր իրաւական ու քաղաքական 
պատշաճ գնահատական չէ տրուած 
միջազգային հանրութեան կողմէն, 

AI-EXPO Application Form-ին մէջ։
Յայտադիմումի լրացման վերջ-
նաժամկէտն է Մարտ 1-ը:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 

եւ Արցախի Հանրապետութիւնը 
կը շարունակէ իր յանձնառութիւնը 
ատրպէյճանահայութեան ցեղասպա-
նութեան հատուցման ու կազմա-
կերպիչներուն պատասխանատւու-
թեան ենթարկելու հարցով: Բոլորս 
կը  հասկնանք, որ նոյն վտանգը կը 
պահպանուի տարածաշրջանին մէջ, 
որուոն վառ ապացոյցը Ատրպէյ-
ճանի մէջ տիրող հայատեացութեան 
պետական քաղաքականութիւնն է, 
իսկ նոր յանցագործութիւններու 
կանխման երաշխիքը՝ հայոց ամուր 
պետականութիւնն ու զինուած 
ուժերը»,- ընդգծած է Արտակ Բեգ-
լարեան:

հեռաձայնել 010.59.01.27 թիւին
կամ գրել հետեւեալ ել. փոսթի հաս-
ցէին` info@hti.am։

Պաշտպանը, այնուհետեւ, մասնակ-
ցած է Սումգայիթի հայերու ջար-
դերու զոհերու յիշատակին նուի-
րուած Սուրբ պատարագին:

կան Հայաստանի տարածքով։
Երեք տասնամեակի ընթացքին կը 
հետազօտէր եւ կը ցուցակագրէր 
Պատմական Հայաստանի հայ ճար-
տարապետութեան հազարաւոր 
նմուշներ։
Կարապետեան յայտնի էր իբրեւ 
հարեւան պետութիւններու մէջ 
հայկական յուշարձաններու նկատ-
մամբ վերաբերմունքի քննադատ։ Ան 
կը կարծէր, որ Թուրքիոյ, Ատրպէյ-
ճանի, Վրաստանի իշխանութիւն-
ները նպատակաուղղուած կերպով 
կ՝իրականացնեն հայկական յու-
շարձաններու ոչնչացման քաղա-
քականութիւն։ Իր փաստերը 2007-ին 
ներկայացուցած էր ԱՄՆ քոնկրէսին 
եւ 2008-ին՝ Մարդու իրաւունքներու 
Եւրոպական դատարանին։
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Դասախօսութիւն՝  «Քրիստոնեայ Ներկայութիւնը Արաբական Ծոցի 
Տարածաշրջանի Մէջ» 

Թեհրանի «Տաւիղ» Երգչախումբի Տարեկան Համերգը Նուիրուած Կոմիտաս 
Վարդապետի եւ Յովհաննէս Թումանեանի Ծննդեան 150-ամեակներուն

Մշակութային Արձագանգ

Անգլիոյ Օքսֆորտ համալսարանի 
Արեւելեան Ուսումնասիրութեան 
բաժանմունքի կազմակերպութեամբ՝ 
«Արեւելեան Քրիստոնէութիւնը» 
բնաբան-նիւթի ուսումնասիրու-
թեանը նուիրուած դասախօսա-
կան-հաւաքներու ծիրէն ներս՝եւ 
որ անցեալ ութ տարիներու վրայ 
երկարած ծրագիր-յայտագիրներէն 
մին է նոյն համալսարանին՝ եւ ուր 
կը ներկայացուի եւ կը մէկտեղուի 
գիտական-ակադեմական ուսում-
նասիրութիւններ նոյն նիւթի հետ 
առընչուած։ Եւ այս ծիրէն ներս՝ 
տեղի ունեցաւ «Քրիստոնեայ Ներ-
կայութիւնը Արաբական Ծոցի 
Տարածաշրջանին մէջ» դասա-

Թեհրանի Հայ համալսարանա-
կաններու ընդհանուր միութեան 
«Նիկոլ Աղբալեան» սրահին մէջ, 
Փետրուար 20-ին, կազմակերպուած 
էր միութեան «Տաւիղ» երգչախումբի 
տարեկան համերգը, նուիրուած՝ 
Կոմիտաս Վարդապետի եւ Յով-
հաննէս Թումանեանի ծննդեան 
150-ամեակներուն: Այս մասին կը 
հաղորդէ alikonline.ir-ը։
Իւրայատուկ համերգը իրականա-
ցուցած է միութեան «Տաւիղ» երգ-
չախումբը, ղեկավարութեամբ՝ Արփի 

խօսութիւնը՝ Երեքշաբթի,  25 
Փետրուար 2020-ին համալսարանի 
սրահի մէջ։ Դասախօսն էր՝Դոկտ. 
Հրայր Ճէպէճեան՝ Ընդհանուր Քար-
տուղարը Աստուածաշունչի Ընկե-
րութեան՝ Արաբական Ծոցի երկիր-
ներու։
Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան՝ որ համալ-
սարանի Արեւելեան Ուսումնասի-
րութեան բաժանմունքի դասախօ-
սական կաճառի գործօն անդամ-
ներէն է՝ներկայացուց  օրուան դասա-
խօսը։
 Դոկտ. Ճէպէճեան՝ մօտաւորապէս 
մէկ ժամ տեւողութեամբ՝ ներկա-
յացուց նախ Արաբական Ծոցի 
պատմա-քաղաքական ու ըներա-

Սիմրոջեանի (Նազարեան), ընկե-
րակցութեամբ դաշնակահար Ալին 
Թաշճեանի:
Երկու արարներով իրականացած 
համերգացանկը բաղկացած էր 
հետեւեալ գլուխներէն՝ ժողովրդա-
կան եւ աշուղական, որոնք իրա-
կանացած են երգչախումբի 
արհեստավարժ խմբավարին եւ 
կատարողներուն յաջող ներկայա-
ցումով առաջին բաժինով եւ արժա-
նանալով հանդիսատեսի բուռն 
ծափահարութիւններուն: Երկրորդ 

տնտեսական տուեալները՝ եւ ապա 
քրիստոնեայ եկեղեցիի ու համայնքի 
կազմաւորումը  վաղ Ք.Ե. չորրորդ 
դարերէն սկսեալ՝ եւ հասնելով 
մինչեւ Իսլամական ներխուժումը 
տարածաշրջանէ ներս Ք.Ե. 629 
թուականին։  Ան մատնանշեց թէ 
Քրիս-տոնեայ եկեղեցին Իսլամա-
կան տիրապետութեան ժամանակ՝ 
շրջանին մէջ մնացած է մինչեւ 
իններորդ դար՝ եւ ապա անյայ-
տացած։  Ան տուաւ որոշ պատմա-
կանգիտական տուեալներ ու ապա-
ցոյցներ անյայտացումի համար։ 
Ապա ան մատնանշեց թէ ինչպէս 
Քրիստոնեայ ներկայութիւնը վերըս-
տին մուտք գործած է տարածաշըր-
ջանի մէջ 1497 թուականներուն՝ երբ 
Փորթուքալական հետազօտողներ 
հասած եւ այս երկիրները։ Դոկտ. 

բաժինով հանդիսատեսը ունկնդ-
րած է Կոմիտասի մշակումները եւ 
Յովհաննէս Թումանեանի գրիչին 
պատկանող գործերը: Համերգը ոչ 
միայն երգչախմբային եղած է, այլ 
նաեւ մեներգիչները եւս հանդէս 
եկած են կատարումներով:
Ձեռնարկի բացման խօսքին մէջ 
Փիւնիկ Խուդաբախշեան յետադարձ 
ակնարկ մը կատարած է «Տաւիղ» 
երգչախումբի անցեալին, եւ նշած,- 
«1988 թուականին Հ.Հ.Ը.միութեան 
ժամանակի վարչութիւնը, զգալով 
երգչախումբի պահանջը, հրաւիրեց 
Արփի Սիմրոջեանը, որուն ջանքե-
րով հիմնուեցաւ երկսեռ քառաձայն 
«Տաւիղ» երգչախումբը, շուրջ 40 
անդամ-անդամուհիներով»: Խօս-

Ճէպէճեան ապա վեր առաւ Քրիս-
տոնեայ ներկայութեան ծաւալած 
գործունէութիւնը Անգլիական 
գաղութատիրութեան ժամանակ՝ 
եւ հասնելով մինչեւ Ամերիկացի 
միսիոնարներուն՝ որոնք տասնին-
ներորդ դարերէն սկսեալ մեծ 
նպաստ եւ ներդրում ունեցած են 
այս երկիրներու ընկերային կեանքի 
բարելաւումի՝ ի մասնաւորի՝ կրթա-
կան եւ բժշկական բնագաւառնե-
րուն մէջ։ Ան ապա ընդարձակ 
տեղեկութիւն տուաւ ներկայ օրերու 
Քրիստոնեայ եկեղեցիի վրայով՝ որ 
օտարազգի է՝ մատնանշելով տար-
բեր եկեղեցական-համայնքային 
կառոյցները։
Դասախօսութենէ ետք տեղի ունեցաւ 
հարցերու քննարկում։

քին մէջ նաեւ նշուած է, որ երգ-
չախումբը, որ վերջերս համալրւած 
է երիտասարդներով, միշտ մաս-
նակցած է ազգային-կրօնական ձեռ-
նարկներուն:
Հանդիսատեսը ոչ միայն ունկնդրած 
էր երգչախմբային կատարումները, 
այլ մերթընդմերթ հաղորդակից եղած 
երգացանկը մշակած հայ մեծե-
րուն կենսագրական տուեալներուն 
եւ իւրաքանչիւր երգի մասին 
բացատրութեան, որ լսարանին կը 
փոխանցէր տեղեկութիւններ հայ 
երգի ու երաժշտութեան մասին:
Աւելի քան մէկ ժամ տեւած ելոյթը, 
աւարտին արժանացած է հանդի-
սատեսի բուռն գնահատանքին:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Անել փողոցի նպարավաճառէն եւ միւս գիտցած յոյներէս բացի, շարա 
Ֆարուքի կողմնակի փողոցներուն մէջ, ուրիշ յոյներու պատկանող, եւ շաքար 
ու շոքոլա ծախող միայն երկու TSEPAS խանութներ կային: Զատկուայ օրե-
րուն երբ այն կողմերը գնումի երթայինք, մայրս կը մտնէր հաւկիթէ շոքոլա 
մը կը գնէր, եւ եթէ յետմիջօրէի արեւը դեռ տկարացած չըլլար,
- Քալէ՛, պոյ մը քրոջս երթանք,- կ’ըսէր:
Ես կ’ուրախանայի եւ Տեսփինան տեսնելու յոյսով անմիջապէս կը համաձայ-
նէի:
Բայց մայրս չէր գիտեր համաձայնելուս բուն պատճառը եւ ճամբուն 
երկարելուն իբրեւ վարձատրութիւն, շաքար մը նուէր կու տար ինծի:
Այն օրը չեմ յիշեր ճիշտ որ ամսուն մէջ էինք, բայց կէսօրէն վերջ բակին մէջ 
խաղալով զբաղուած էինք:
Յանկարծ Տեսփինան ծաղկաւոր հագուստով մեր քովէն անցաւ, բայց 
չկեցաւ մեր խաղերը դիտելու: Ան ժպտուն դէմքով միայն Մարիին մօտեցաւ, 
ականջին բաներ մը փսփսաց, եւ հետը քիչ մը խօսակցելէ ետք, կամրջակին 
կողմը դարձաւ ու հեռացաւ:
Իր երթալէն յետոյ անմիջապէս Մարիին քով վազեցինք եւ,
- Մարի, Տեսփինան քեզի ի՞նչ ըսաւ,- հարցուցինք ...
- Ըսաւ որ մօտ ատենէն պիտի նշանուի:
- Նշանուի՞, ե՞րբ, որո՞ւ հետ ,-հարցուցինք:
- Թուականը չըսաւ, որու հետ նշանուիլն ալ չըսաւ, միայն ըսաւ որ տղան յոյն 
է եւ երբոր ճիշտ թուականը որոշուի, ծնողքը դրացիներուն լուր պիտի տայ...:
Մենք Տեսփինայենց դրացի չէինք, մօրաքս էր անոնց դրացին:
Մարիին քով կեցած՝
- Ուրեմն Տեսփինան մեզի պիտի չհրաւիրէ իր հանդէսին,- հետեւցուցի ու 
տխրեցայ...:
Բայց ես շատ կ’ուզէի Տեսփինայի նշանտուքին ներկայ գտնուիլ եւ վստահ 
ըլլալու համար,
- Մարի, Տեսփինան մեզի ալ պիտի հրաւիրէ՞ իր հանդէսին,- հարցուցի:
Ան վայրկեանին չկրցաւ շիտակ պատասխանել, ու ես յոյսի կաթիլներով, 
չեմ յիշեր քանի երկար օրեր սպասեցի, որպէսզի Մարին Տեսփինային հետ 
խօսէր ու յետոյ ալ ինծի բարի լուր հաղորդէր:

***
Գիշերը Տեսփինային տան մէջ լոյսերը վառած էին : Առաջին անգամն 
էր, որ ոտքս Տեսփինային տունէն ներս կը դնէի : Մուտքի դահլիճին մէջ 
ամէն անգամուայ դուրսէն տեսած կլոր սեղանս մէկ կողմ քաշուած էր եւ 
պատերուն տակ շարուած աթոռներուն վրայ ալ հրաւիրեալներ նստած էին 
: Ցերեկուընէ տան մէջ մնացած տաքութիւնը մեղմելու եւ հրաւիրեալներուն 
գիշերը զովացնելու համար, տեղ-տեղ հովահարներ զետեղած էին : Անդին 
հանդէսին համար կանչուած երկու նուագածուներ, Պուզուքիաներու 
լարերը կը թրթռացնէին եւ կը փորձէին ձայները ճշտել: Տունը խճողուած 
էր արդէն: Տեսփինան եւ իր փայլուն մազերով, երկայնահասակ նշանածը, 
խօսակցութիւններու բարձր ձայներուն մէջ, դրան առջեւ նոր եկող հիւրերուն 
ձեռքը կը թօթուէին, կը համբուրուէին եւ հրաւիրեալները կ’ընդունէին:
Ներսը մթնոլորտը ուրախ էր, երկու ճերմակ հագած սպասաւորներ, ափսէնե-
րու մէջ խմիչքներ կը հրամցնէին հրաւիրեալներուն, եւ նուագածուներն ալ 
պուզուքեաներով, յունական երգ եւ երաժշտութիւն տարածած էին տան 
մէջ : Երգերուն մեծամասնութիւնը արեւելեան ազդեցութեամբ յօրինուած 
էին, եւ հին ու ժողովրդական ըլլալով, ներկաները ծափերով ու երգելով կը 
մասնակցէին նուագներուն:
Ատեն մը վերջ գիշերը արդէն զովացած էր, բայց տան մէջ խանդավառ 
մթնոլորտը իր գագաթնակէտին դեռ չէր հասած:
Յանկարծ երկու կամ երեք գլուխնին տաքցած երիտասարդներ ոտքի ելան 
եւ դահլիճին մէջտեղի կլոր սեղանին թափուր մնացած տարածութեան վրայ 
պարել սկսան : Տղաքը թեւերնին բացած, ձեռքերնին ալ իրարու ուսերուն 
դրած, ոտքերնին օդին մէջ կը բարձրացնէին, եւ յետոյ փափուկ ձեւով 
եւ մկանային դիւրաշարժ ճկունութեամբ գետին կը դպցնէին: Քիչ վերջ 
ուրիշներու հետ Տեսփինան եւ նշանածն ալ միացան անոնց, եւ պարը կլոր 
սեղանի գետնին վրայ, անմիջապէս հինգ վեց հոգինոց շուրջպարի նմանեցաւ:
Մթնոլորտը հիմա շիկացած էր եւ տունը աղմուկով, հրաւիրեալներու ձայներով 
եւ պարողներով կենդանացած էր: Յունական «Ուզօն» եւ ամէն տեսակ 
խմիչքներ ջուրի պէս առատ կը հոսէին, եւ գինովցած «պուզուքի»ներու» 
ձայնն ալ երերալով կ’ելլէր լարերէն :
Յանկարծ Տեսփինային շուրջի պարողներու շրջանակը քակուեցաւ, եւ 
պարողները կարծես առաջուընէ համաձայնած ըլլային, քովէն կամաց 
հեռացան եւ Տեսփինան հարթակին վրայ մինակ ձգեցին:
- Պարէ, պարէ՛,-կը պոռային չորս կողմէն եւ կ’ուզէին որ Տեսփինան հարթակին 
վրայ մինակը պարէ:
Տեսփինան վայրկեան մը շուարեցաւ եւ ինչ ընելը չգիտցաւ:
Այդ վայրկեանին պուզուքիներուն լարերը յանկարծ նոր կեանք ստացան եւ 
թափով, Յունաստանի բոլոր «Սաղափօ» զոյգերու սիրոյ երգերը նուագել 
սկսան:

Գոգոն, Տիգգոն եւ Կարօն ...
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Գոգոն՝ Գէորգն էր, Տիգգոն՝ Տիգրանը 
եւ Կարօն ալ ես էի: Մենք երեքս 
պզտիկութեան ընկերներ էինք: 

Յետոյ կային մօրաքրոջս աղջիկը՝ Մարին, 
քոյրը՝ Լուսինը եւ Տեսփինա անունով իրենց 
դրացի յոյն աղջիկը, որոնք սկիզբը մեզի 
հետ կը խաղային:
Տեսփինան մեզմէ աւելի մեծ էր, խաժ աչքեր 
ունէր եւ կեանքը նայուածքին մէջ կապոյտ 
աստղերով կը պսպղար: Ան տասնեօթ կամ 
տասնութ տարեկանի մօտ էր այն ատեն եւ այդ տարիքին հասնելէ յետոյ, 
առաջուայ պէս մեր խաղերուն շատ չէր մասնակցեր: Աւելի յաճախ, տուն 
երթալու ատեն երբ մեր քովէն անցնէր, ճամբուն վրայ պահ մը կը կենար 
եւ կարճ ժամանակ մեր խաղերը դիտելէ յետոյ, կարծես կարօտը առած՝ կը 
հեռանար եւ քայլերը տուն կ’ուղղէր:
Ան նոյն յարկին վրայ մեր խաղավայրին դիմացի կողմը կը բնակէր եւ տուն 
երթալու համար, ամէն անգամ փայտէ նեղ եւ բաւական երկար կամրջակէ 
մը կ’անցնէր: Ես երբեմն մինչեւ տուն հասնիլը, եւ ներս մտնելը, հեռուէն կը 
հետեւէի իր հեռացող քայլերուն:
Արդէն կամրջակին միւս ծայրին գտնուող իրենց տան դուռն ալ միշտ բաց 
կ’ըլլար, մուտքի դահլիճէն ներս կ’երեւէր, ու ես ամէն անգամ երբ հեռուէն 
նայէի, ձեղունէն կլոր սեղանի մը վրայ կախուած, եւ վարի ծայրին ալ հակառակ 
դարձած գլխարկին ամբողջ եզերքը, մետաղէ պզտիկ բոլորակներու մէջ քով 
քովի շարուած գունաւոր ապակիներով, միշտ վառած ջահ մը կը տեսնէի:
Ջահը գեղեցիկ էր եւ գիշեր ցերեկ վառած մնացած լոյսին ետեւ, ապակիներուն 
կապոյտ եւ դեղին գոյները, հեքիաթներու անտառներու խորը ապրող 
թզուկներու շաքարով շինուած տուներուն կը նմանէին ...:
Սակայն Տեսփինան լուր չունէր թզուկներու տուներէն: Ան դանդաղ կ’անցնէր 
մեր քովէն, երբեմն ալ քալած ժամանակ հագուստը մարմնին կը փարուէր 
հովէն, եւ քսած անուշաբոյր հոտը իր քայլերուն ետեւէն կ’երթար...:
Ես սրտի լեզուով կը սպասէի այդ ժամերուն եւ խաղընկերներէս թաքուն, 
կ’ուզէի միայն ի՛մ թոքերուս մէջ պահել այդ բոյրը...:
Սակայն անոնք լաւ ընկերներ էին:
Գոգոն եւ Տիգգոն ինձմէ մօտաւորապէս երկու տարի մեծ էին: Տիգգոն 
եղբայրս էր իսկ Գոգոն մօրաքրոջս Տարպ էլ Կինենայ թաղի տան դրացի 
տիկին Աննային տղան էր: Մենք ամէն անգամ երբ մօրաքիս այցելութեան 
երթայինք, իր տունէն անդին գտնուող մէկ սենեակնոց երկու բնակարաններու 
առջեւի մեծ տարածութեան վրայ, կէսօրէ վերջերը միասին կը խաղայինք:
Այդ ժամերուն, մօրաքս, մայրս եւ Գոգոյին մայրը, իրենց բնակարանին առջեւ 
աթոռներու վրայ նստած, յետմիջօրէի արեւուն տակ կը խօսակցէին եւ մեր 
խաղերը կը դիտէին:
Ճիշտ չեմ յիշեր ինչ էին մեր խաղերը, բայց գիտեմ, որ մայրս յաճախ
- Ուշադրութի՛ւն ըրէք, կամա՛ց վազեցէք,- կը պոռար նստած տեղէն:
Իսկ մենք կը զգուշանայինք գետին իյնալէ, որովհետեւ յատակը սիմենթէ էր 
եւ կրնայինք սկրթուիլ:
Սակայն մենք մանչերս կը սիրէինք վազելով խաղալ: Աղջիկները քիչ կը 
մասնակցէին մեր խաղերուն: Անոնք Տեսփինային աւելի մօտ էին եւ արդէն 
այդ պատճառով ալ, յունարէն «Քալիսփերա», «Քալիմերա», «Էնտաքսէ» եւ 
տօնական օրերու իրարու փոխանակած «Քեթոխրոնօ» բառերն ալ իրմէ 
սորված էին :
Սակայն այս պարզ «բարի լոյս» կամ «բարի կէսօր» նշանակող բառերէն 
զատ, մօրաքրոջս միւս աղջիկը՝ Լուսին, յունարէն քանի մը հայհոյանքներ 
ալ գիտէր, որ գաղտնիէն եւ ցած ձայնով ինծի ալ կը սորվեցնէր:
Բայց Տեսփինային ընտանիքէն զատ, Տարպ էլ Կինենայի եւ մեր բնակած 
համեստ թաղին մէջ, շատ յոյներ չկային: Կամ ալ եթէ կային, ես հազիւ 
տասնմէկ տարեկան տղայ, այն օրերուն անոնց ճիշտ թիւէն գաղափար չունէի: 
Գիտէի միայն, որ մեր տան քով, մեզի դրացի Տիմիթրիները կը բնակէին, 
եւ շարա Ֆարուքի մեծ հայելիներով ՐԱՏՈՒԱՆ սրճարանին ետեւի անել 
փողոցին մէջ ալ, յոյն նպարավաճառ մը կար, որուն ձեղունէն կախուած 
աղօտ լոյսով խանութէն, մայրս կարագ, ճերմակ պանիր եւ ձիթապտուղ կամ 
«Զէյթուն» կը գնէր: Կը յիշեմ, որ ձիթապտուղը մեր տան մէջ «Զէյթուն» էր 
եւ ուրիշ անունով ըսուածները, մեզի համար կարծես նոյնը չէին ըլլար եւ մեր 
գիտցածներուն համը չէին ունենար...:
Խանութը մօրս ըսածին պէս, «չէշիտ չէշիտ» պանիրներով եւ ուտեստեղէն-
ներով լեցուն էր: Բայց ես բոլորէն աւելի կը նախընտրէի կարագը եւ խոշոր 
թիթեղէ տուփերու մէջ եկած «Տուպլ Քրեմ» ճերմակ պանիրը, որ իւղոտ 
կ’ըլլար, բայց առտուները կարագի պէս հացիս վրայ կը քսէի եւ դպրոց երթալէ 
առաջ, նախաճաշիս ատեն թէյով կ’ուտէի:
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Երեք քոյրեր

Անոնք երեք քոյրեր էին
Նըման երեք Շընորհներուն.
Երեքն երեք ուխտեր ըրին
Առջեւն երեք բագիններուն։

Երէցն ըսաւ.- «Դի՛ք կայծակի,
Քե՛զ կը ձօնեմ մազերս ոսկի։»-

Միջնեկն ըսաւ.- «Ըզգա՛ստ Հիմեն,
Քե՛զ կ՚ընծայեմ մատնիս հրեղէն։»-

Կըրտսերն ըսաւ.- «Վաւա՛շ Աստղիկ,
Ա՛ռ իմ կոյսի գօտիս ծաղիկ։»-

Ո՛վ որ մազերն ձօնեց Զեւսի՝
Եօթը ազգի եօթ խոյր կապեց
Գահին վըրայ Արտաշէսի։

Ո՛վ որ մատնին տվավ Հիմենին՝
Յոթը չըքնաղ հերոս ծընավ
Գերահըզոր Հայաստանին։

Ո՛վ կույս գոտին մեչքեն ձըգեց՝
Ան՝ տառապյալ քույրը եղավ,
Եվ շուկային մեչ նուռ ծախեց։

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

Վանայ մշոշը՝ աւանդական խոհանոցի այս հրաշք 
ճաշատեսակը փրկուած է վանեցիներուն շնոր-
հիւ, եւ այսօր վերստին կ՚ոգեկոչուի: Տեսակաւոր 
մշոշներ կան, բայց բոլորին մէջ պարտադիր է 
ոսպը: Հաւանաբար մշոշ բառը յառաջացած է 
մշմոշ՝ (ծիրան) բառին կրճատումէն. դասական 
մշոշին մէջ ոսպին հետ կ՚եփուի ծիրանաչիրը, 
իսկ որոշ շրջաններու մէջ հատիկ լուբիան ալ 
կ՚աւելացուի:
Վանայ մշոշ պատրաստելու համար անհրա-
ժեշտ է թեթեւակի խարկել սոխը, աւելցնել 
ջուրին մէջ նախապէս թրջուած ոսպը: Եփած 
ոսպին անհրաժեշտ է աւելցնել ընկոյզ, չիրեր եւ 
համեմունքներ:
Արագ պատրաստուող այս ուտեստը գրաւիչ է 
նաեւ իր տեսքով եւ ընդունուած է ուտել թէ՛ պաղ, 
թէ՛ տաք:

Անիի Քաղցրաւենի
Անիի քաղցրաւենին նոյնպէս աւանդական խոհա-
նոցէն է եւ հայոց ամենավաղնջական ժամա-
նակներուն կը վերագրուի: Բաղադրատոմսը 
վերականգնած են հայ բանահաւաքները՝ Միացեալ 
Նահանգներու Թրանսիլվանիա նահանգին մէջ 
ապրող հայ ներգաղթեալներէն: Քաղցրաւենին, որ 

մինչ վերջերս անծանօթ էր, այսօր մեծ տարածում 
ունի. պահքի շրջանին կարգ մը սրճարաններ 
կը գովազդէն Անի քաղաքին անունը կրող այս 
քաղցրաւենին:
Ինչպէս մշոշը, այս ալ շատ արագ կը պատրաստուի 
եւ նոյնպէս քիչ բաղադրիչներէ կազմուած է. 
անհրաժեշտ է բողկ, մեղր եւ խարկուած գետնա-
նուշ, իսկ երբեմն գետնանուշը կը փոխարինեն 
ընկոյզով, նուշով, կաղինով կամ պիստակով: Կը 
թուի, թէ անհամատեղելի պիտի ըլլան մեղրն ու 
ընկուզեղէնը բողկին հետ, բայց ով որ մէկ անգամ 
ճաշակած է, չի մոռնար նուրբ համը: Միւս կողմէն, 
սննդագէտները ուշադրութիւն կը դարձնեն այն 
հանգամանքին, որ մեր նախնիները ճիշդ սնած 
են եւ այս քաղցրաւենին ոչ թէ կը ծանրացնէ 
մարսողութիւնը, շատ մը անուշեղէններու պէս, 
այլ կը նպաստէ անոր:
Անհրաժեշտ է կեղուել ճերմակ բողկը, որ կծու 
համով բուսարմատ մըն է, առանց ձէթի քիչ մը 
պէտք է խարկել, ապա աւելցնել մեղրը, սպասել 
որ մեղրին գոյնը քիչ մը մգանայ եւ վրան աւելցնել 
խարկուած գետնանուշը կամ որեւէ ընկուզեղէն: 
Այս ամէնը կը դառնայ կպչուն զանգուած մը. կլոր 
գնդիկներու վերածել եւ մատուցել իբրեւ պահքի 
քաղցրաւենի: 

«Ժամանակ»/Պոլիս

Հոգեւոր Զօրութիւն 
Եւ Մարմնական Առողջութիւն

Տեսփինան լաւ պարել գիտեր: Ան հարթակին 
մէջտեղը կեցած, նազանքով սկսաւ իր պարը եւ 
գիտցաւ կանացի ճկունութեամբ, այն գիշերուայ 
«Չիֆթեթելի»ներու եւ ուրիշ արեւելեան եղա-
նակներու կշռոյթին տակ, իր մսոտ մարմնին 
գրաւչութիւնը, շորորալով եւ ծեքծեքումներով 
հրապուրիչ դարձնել բոլորին...:
- Պռաւօ՜՜ կը պոռային չորս կողմէն ամէն մարդ...:
Սպասաւորները դեռ կը շարունակէին խմիչք 
սպասարկել...:

Ուշ էր արդէն երբ ոտքի ելանք եւ դրան առջեւ 
քունէն գրեթէ գոցուող աչքերովս երբ երկնքի 
լուսնին նայեցայ, կարծեցի թէ ինքն ալ քուն ունէր 
ու իր տկար լոյսով, տուն երթալ եւ հանգստանալ 
կ’ուզէր:
Հեռուէն նշանտուքի երգերուն, խրախճանքի եւ 
գետին նետուած փշրուող պնակներու ձայնը դեռ 
կը լսուէր...:

Հատուած՝ Գոգոն, Տիգգոն եւ Կարօն 
գրութիւնէն

Լիբանանի  մէջ  գրանցուեցաւ Քորոնա ժահրով 
վարակուած  երրորդ պարագան։
Ըստ աղբիւրներու վարակակիրը Իրանի  Իսլա-
մական  Հանրապետութեան քաղաքացի է, որ     
օրեր  առաջ   Թեհրանէն  ժամանած ր Պէյրութ։

Կը նշուի նաեւ, որ հիւանդը  փոխադրուած է  
Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւան-
դանոցը,  որ  վերջերս   յատուկ բաժին մը  յատ-
կացուցած է   Քորոնայով   ախտաճանաչուած  
հիւանդներուն։
 

Լիբանանի Մէջ Գրանցուեցաւ Քորոնայի Երրորդ Պարագայ Մը

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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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:

ՌԱԿ Նիւ Եորք – Նիւ Ճըրզի Արմենական-
Յովսէփեան Ակումբի Վարչութիւնը Կը 

Շնորհաւորէ Ընկ. Դոկտ. Շահէ Նաւասարդ 
Սանենցը

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Նիւ Եորք-Նիւ 
Ճըրզի Արմենական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութիւնը 
սրտանց կը շնորհաւորէ իր վարչութեան անդամ՝ Շահէ 
Նաւասարդ Սանենցը Ռաթկըրզ Համալսարանի (Նիւ Ճըրզի, 
ԱՄՆ) Հաղորդակցութեան եւ Տեղեկութեան Դպրոցի Կաճառէն 
դոկտորական աստիճանով վկայուելուն համար:

Շահէ Նաւասարդ Սանենց, որդին Փառէն (Գազանճեան) 
Սանենցի եւ Նազելի (ծնեալ Փարթամեան) Սանենցի, հիմնուելով 
հարցազրոյցներով եւ այլ միջոցներով ձեռք բերուած տուեալնե-
րու վերլուծումներուն վրայ, իր Երկլեզու Չափահասներու 
Տեղեկութիւն Փնտռելու եւ Գործածելու Վարքը խորագրեալ 
թէզով, ուսումնասիրած է ընդհանրապէս չսերտուած մարզ 
մը. թէ մէկէ աւելի լեզու կամ բարբառ գիտցող անհատներ – 
մարդկութեան կէսը – ինչպէ՞ս կը փոխյարաբերին տեղեկու-
թեանց հետ։

Ընկ. Դոկտ. Սանենց արժանացած է նաեւ մաքիստրոսական 
վկայականին, կրթագիտութեան մէջ, Հարվըրտ Համալսարանէն 
(Մեսեչուսեց, ԱՄՆ) ու ներկայիս կը դասախօսէ Ռաթկըրզ 
Համալսարանէն ներս։ Ան վեթերան անդամ է Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան ու ներկայիս խորհըր-
դական անդամներէն մին է Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութեան Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզի Արմենական-Յովսէփեան Ակում-
բի Վարչութեան։ 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
 Նիւ Եորք - Նիւ Ճըրզիի

Արմենական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութիւն

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ս. եւ Անմահ Պատարագ
Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ

Կիրակի, 1 Մարտ 2020ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի կատարուի.

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝
Տէր Միւռոն Քհնյ. Սարգիսեան

(Հոգեւոր հովիւ Գանատայի Միսիսոկա քաղաքի Ս. 
Վարդան Հայց. Առաք. Եկեղեցուոյ)

Ժամերգութիւն   ժամը 8.00ին
Ս. Պատարագ    ժամը 9:30ին
Քարոզ     ժամը 10:30ին
Սիրով հրաւիրուած է հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուե-
լու այս հոգեպարար արարողութեան եւ հաղորդուելու օրուայ 
խորհուրդով:

Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ
Թաղական Խորհուրդ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Սերոբ Յովսէփ Պապուճեանի մահուան քառասունքին առիթով 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 1 
Մարտ 2020ին, Էշրէֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցուոյ մէջ, յաւարտ 
Ս. Պատարագի:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ՝

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ  

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ   ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՒ ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ`

ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ`

ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԳՈՐԾԻՉ
ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ

Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին, 
աշակերտական  ելոյթ

Շաբաթ, 14  Մարտ  2020,  երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15  Մարտ  2020,  երեկոյեան ժամը 7.00-ին

«Էմիլ Լահուտ»ի անուան  Համագումարներու  Պալատին 
մէջ (Տըպայա): Տոմսերը  ապահովել  ՀԵԸ-ի գրասնեակէն՝  

04-523043/44, 81-374074 եւ ելոյթի  օրերը` կիշէէն:


