
Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը հեռախօսազրոյց 
ունեցած է ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթընի Պլինքընի հետ՝ վերջինիս 
նախաձեռնութեամբ:
Ամերիկեան կողմը շնորհաւորած է Նիկոլ Փաշինեանը ընտրութիւններուն 
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութեան յաղթանակի առթիւ` 
ընդգծելով ՀՀ կառավարութեան կողմէ վերջին տարիներուն ձեռնարկած 
հետեւողական քայլերը՝ Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումներու 
ապահովման գործին: Այս ծիրէն ներս, ԱՄՆ պետական քարտուղարը 
բարձր գնահատած է Նիկոլ Փաշինեանի գործադրած ջանքերը՝ երկրին մէջ 
նախընտրական շրջանին ստեղծուած լարուածութիւնը խաղաղ ճանապարհով 
հանգուցալուծելու եւ ընդդիմութեան հետ քաղաքակիրթ յարաբերութիւններ 
կառուցելու ուղղութեամբ:
Էնթոնի Պլինքընը շեշտած է ՀՀ կառավարութեան կողմէ իրականացուող 
բարեփոխումներու օրակարգի կարեւորութիւնը, մասնաւորապէս, փտա-
ծութեան դէմ պայքարի ու արդարադատութեան ոլորտի մէջ եւ աւելցուցած, 
որ ԱՄՆ պատրաստակամ է շարունակել օժանդակութիւնը այս ուղղութեամբ:
Միաժամանակ ան նշած է, որ երկու երկիրներու միջեւ գործընկերութիւնը 
խարսխուած է ժողովրդավարական արժէքներու վրայ:
Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը շնորհակալութիւն 
յայտնած է ժողովրդավարական բարեփոխումներու ուղղութեամբ Հայաստա-
նի ձեռքբերումները գնահատելու համար: 
Ան բարձր գնահատած է ԱՄՆ շարունակական աջակցութիւնը՝ Հայաստա-
նի մէջ ժողովրդավարական հիմնարկներու, օրէնքի գերակայութեան 
ամրապնդման, ինչպէս նաեւ Երեւանի մէջ ոստիկանութեան պարեկային 
ծառայութեան գործունէութեան մեկնարկի ուղղութեամբ: Նիկոլ Փաշինեանը 
նշած է, որ Պարեկային ծառայութիւնը հետագային պիտի ընդլայնուի 
ողջ երկրին մէջ եւ յոյս յայտնած է, որ ամերիկեան օժանդակութիւնը 
հնարաւորութիւն կու տայ ամբողջացնելու այդ գործընթացը: 

Լիբանանի նշանակեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ բարձրանալով 
Պաապտայի նախագահական պալատ նախագահ Աունին ներկայացուց 24  
նախարարներէ բաղկանալիք կառավարութեան ցանկ մը։
Հարիրի, որ նախագահին հետ հանդիպում ունենալէ ետք լրագրողներուն 
խօսեցաւ  նշեց, որ մինչեւ վաղը (այսօր) կէսօր պիտի սպասէ նախագահական 
պալատի արձագանգին։
Ան  նաեւ  ըսաւ,  որ  կազմուելու պարագային իր   առաջնորդած   
կառավարութիւնը  մեծ յոյսեր ունի երկիրը տագնապէն դուրս բերելու 
համար,  շեշտելով նաեւ, որ   կառավարութեան ցուցակը կազմուած է 
հիմնուելով  Ֆրանսական ու նաեւ խորհրդարանի նախագահ Նէպիհ Պըրրի  
նախաձեռնութեանց  վրայ։
Ըստ «Արեւելք»-ի Լիբանանի համար վճռորոշ օրեր են այն իմաստով, 
որ եթէ նախագահ Աուն ընդառաջ չերթայ  եւ չընդունի Հարիրիի կողմէ 
ներկայացուած ցուցակը, ապա չի բացառուիր, որ վերջինս ներկայացնէ 
իր հրաժարականը։
 Կան խօսակցութիւններ, որ վարչապետ Հարիրիի հրաժարականը  այդքան 
ալ ողբերգական պիտի չըլլայ , այն իմաստով, որ արեւմտեան ուժեր վերջին 
շաբաթմներուն Լիբանանի հարցով կարեւոր քննարկումներ ունեցան ու 
կարծես այդ առումով ալ կան պատրաստի այլընտրանքներ։
Միւս կողմէ ելեւմտական աղբիւրներ կը հաղորդեն, որ եթէ Հարիրի 
հրաժարական տայ, ապա չի բացառուիր, որ ամերիկեան տոլարին սակը նոր 
մրցանիշ մը գրանցէ, եւ հասնի նոյնիսկ  20 հազարի, պատճառ դառնալով, 
առանց անոր ալ բարդ վիճակի յաւելեալ ծանրացման։ 
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Հարիրի Ներկայացուց 24 Անուններէ 
Բաղկացած Կառավարութեան Կազմի 

Նոր Ցանկ Մը

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Շուշիի Մէջ Տեղի Ունեցած Կրակոցին 
Վերաբերեալ Պարազաբանում. Հայկական 

Կողմը Չէ Կրակած

Փաշինեան-Պլինքըն Հեռախօսազրոյց Տեղի 
Ունեցաւ. Գերիներու Հարցը Առանցքային

Ատրպէյճանի պաշտպանութեան 
նախարարութեան տարածած 
հաղորդագրութիւնը առ այն, 
թէ իբր 13 յուլիսին, ժամը 21:34-
21:45-ի սահմաններուն ՊԲ ստո-
րաբաժանումները գնդացիրներով 
եւ ինքնաձիգերով կրակ բացած են 
Շուշիի մատոյցները տեղակայուած 
ատրպէյճանական դիրքերու 
ուղղութեամբ, իրականութեան չի 
համապատասխաներ:
«ՊԲ առաջապահ ստորաբաժանումները, հաւատարիմ մնալով ձեռք բերուած 
պայմանաւորուածութիւններին, շարունակում են հետեւել հրադադարի 
ռեժիմի պահպանմանը եւ չեն դիմում իրավիճակն ապակայունացնող 
գործողութիւնների»,– ըսուած է ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութեան տարածած 
հաղորդագրութեամբ։ 
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օրերը ըլլան Տիրոջմով պայծա-
ռակերպուած եւ մեր մեղքերը 
Տիրոջ ներողամտութեան ջուրով 
սրսկուած:

 02

Քրիստոսի Պայծառակերպութեան Տօնը Նշուեցաւ Անթիլիասի 
Մայրավանքին Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Կիրակի, 11 Յուլիս 2021-
ի առաւօտուն, Անթիլիասի 
Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, 
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, 
տօնախմբուեցաւ մեր Տիրոջ եւ 
Փրկիչին Յիսուս Քրիստոսի եւ հայ 
եկեղեցւոյ հինգ տաղաւարներէն 
երրորդը՝ Պայծառակերպութեան 
կամ Այլակերպութեան Ս. Տօնը:

Պայծառակերպութեան տօնին Ս. 
Պատարագ մատուցեց եւ յաւուր 
պատշաճի քարոզեց Գերշ. Տ. 
Շահան Արք. Սարգիսեան: 
Սրբազանը քարոզի մեկնակէտ 
ունէր Պօղոս առաքեալի եփեսա-
ցիներուն ուղղուած նամակին 

5-րդ գլխուն 14-րդ համարը: Ան 
յատուկ կերպով անդրադարձաւ 
այլակերպութեան խորհուրդին՝ 
արթննալ մեղքի ու խաւարի 
աշխարհէն եւ Քրիստոսի լոյսով լու-
սաւորուիլ, պայծառակերպուիլ, նոր 
մարդ դառնալ եւ Իրմէ ճառագայթող 
երկնային լոյսը տարածել երկրի վրայ: 
Այս տօնը հայկական աւանդութեան 
մէջ «Վարդավառ» կը կոչուի, 
որովհետեւ Տիրոջ լոյսը կ̕անձրեւէ 
մեր հոգիներուն, կեանքին ու 
հայրենիքին վրայ՝ մաքրելով մեզ մեր 
մեղքերէն եւ լուալով մեր հոգիներն 
ու մտքերը, որպէսզի նորոգուինք եւ 
լուսաւորուինք ազգովին: Սովորաբար 
մեր ժողովուրդի զաւակները ջուր 
կը սրսկեն իրարու վրայ եւ լաւա-
գոյն բարեմաղթութիւններ կ̕ըսեն 

իրարու: Օրհնաբաշխ Վարդավառ 
կը մաղթենք մեր հայրենիքին ու 
ազգի զաւակներուն, եզրափակեց 
իր քարոզը սրբազան հայրը։
Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ կարեւոր 
են եկեղեցական տաղաւարներու 
ու ընդհանրապէս բոլոր տօներու 
նշումն ու պահպանումը, որոնց 
յիշատակումով կ՚ուղղուինք եկե-
ղեցի եւ Տիրոջ առջեւ կանգնելով 
կը վերանորոգենք մեր հաւատքի 
ուխտը:
Թող մեր եկեղեցւոյ ու ազգին 
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Ամերիկեան Բարքեր
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7 Յուլիս 2021ին նահատակու-
թեան 100ամեակն էր Հայկազեան 
Համալսարանի անուանակիրին՝ 
վեր. փրոֆ. Արմենակ Հայկա-
զեանի (Հաճըն, 22 Սեպտ. 

1870--Խարբերդ, 7 Յուլիս 1921):
New York Timesի կողմէ «Մերձաւոր 
Արեւելքի ամէնէն ականաւոր 
հայ մանկավարժը» նկատուած 
Արմենակ Հայկազեան ասպարէ-
զով նաեւ աստուածաբան էր, 
մանկավարժ, գիտնական, 
լեզուա-բան եւ երաժիշտ: Ան 
1889ին՝ 19 տարեկանին կը 
ստանայ Պսա-կաւոր Արուեստից 

Հայկազեան Համալսարանը Կը Յիշատակէ Իր Անուանակիրին՝ 
Արմենակ Հայկազեանի Նահատակութեան Հարիւրամեակը

աստիճանը Այնթապի «Կեդրոնական 
Թուրքիոյ Գոլէճ»էն, իսկ 1898ին՝ 28 
տարեկանին, Եէյլ Համալսարանէն 
կը ստանայ դոկտորականը:
Իր յիշատակը նշուեցաւ հետեւեալ 
ձեռնարկներով.-
- Կոմիտասի «Հով արէք» երգի 
կատարում ու սփռում (մենակատար 
սոփրանօ Լիաննա Միքայէլեան, 
կիթարի ընկերակցութիւն՝ Մկրտիչ 
Միքայէլեան): Կատարումին տեսե-
րիզը զետեղուեցաւ Համալսարանի 
պաշտօնական կայքէջերուն վրայ.
- Արմենակ Հայկազեանի երախտա-
շատ կենսագործունէութեան պատու-
մը եւ ժառանգը ներկայացուե-

ցաւ լիբանանեան նուրսաթ 
հեռուստակայանին կողմէ.
- Ծաղիկներու զետեղման արա-
րողութիւն եւ վայրկեան մը լռու-
թեամբ յարգանք անոր յիշատակին՝ 
Համալսարանի բակին մէջ.
- Յատկանշական յուշահանդէս 
մը Հայոց Ցեղասպանութեան 
Ծիծեռնակաբերդի Թանգարան 
Ինստիտուտի սրահին մէջ, ուր 
հիմնարկին տնօրէն Յարութիւն 
Մարութեանի բացման խօսքէն 

ետք Համալսարանի նախագահ 
վեր. դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
ներկայացուց կեանքն ու 
իրագործումները, աքսորն 
ու մահը վեր. դոկտ. Արմենակ 
Հայկազեանի: Հանդիսութիւնը 
աւարտեցաւ Ցեղասպանութեան 
յուշարձանին առջեւ ծաղիկներու 
զետեղումով եւ երգելով այն 
հոգեւոր երգը, զոր նահատակը 
երգած էր իր մահուան սնարին 
մէջ:
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Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՅՈՎԱԿԻՄ ՎՐԴ. ԲԱՆՃԱՐՃԵԱՆ

Տեսայ, Լսեցի, Վկայեցի...

Գիտէի Վեհափառ Հայրապետին նկատմամբ Վատիկանի ունեցած 
մեծ համարումին մասին։ Այս մասին լսած էի շարք մը ականատեսի 
վկայութիւններ։ Այս անգամ իբրեւ ուղեկից Վեհափառին կրնամ 

անվարան նոյնը հաստատել՝ տեսայ, վկայեցի եւ կ՚ուզեմ իմ վկայութիւնս 
նաեւ սեփականութիւնը դարձնել ուրիշներու։
Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս Լիբանանի հոգեւոր պետերը ուղղուեցան Վատիկան։ Սա 
ո՛չ պարագայական եւ ոչ ալ սովորական երեւոյթ մըն էր։ Վատիկանի մէջ 
Պապին մասնակցութեամբ եւ վատիկանեան իշխանութեան բարձրաստիճան 
քարտինալներու ներկայութեամբ հանդիպումներ կազմակերպելը եզակի 
երեւոյթ մըն է։ Հետեւաբար, կ՚արժէ անդրադառնալ, թէ ինչպէ՞ս հոգեւոր 
պետերը ուղղակի Պապին կողմէ հրաւիրուեցան Լիբանանի տագնապին 
շուրջ խորհրդակցութիւն ունենալու։
Պատմութեան համար հարկ է հաստատել, թէ վերոյիշեալ ժողովին ետին 
կը գտնուէր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը։ Արդարեւ, ի տես 
ժողովուրդին հետզհետէ խորացող տագնապին եւ Լիբանանի քաղաքական 
վերին պատասխանատուներու լռութեան կամ անկարողութեան, Վեհափառը 
ի՛ր անձնական նախաձեռնութեամբ որոշեց դիմել Վատիկանի աջակցութեան։
Նկատի ունենալով Վատիկանի, որպէս եկեղեցի ու պետութիւն, 
պատմական յարաբերութիւնը Լիբանանի հետ, ինչպէս նաեւ իր բարոյական 
հեղինակութիւնը միջազգային համայնքէն ներս, Վեհափառ Հայրապետը 
համոզուած էր, որ Լիբանանի պատմութեան այս ճակատագրական օրերուն 
Վատիկանը կրնար կարեւոր դեր ունենալ՝ Լիբանանի վերականգնումի 
աշխատանքներուն մէջ։
Այս համոզումէն մեկնելով Հայրապետը նամակ մը յղեց Նորին Սրբութիւն 
Ֆրանսիս Պապին՝ յստակօրէն պարզելով Լիբանանի կացութիւնը եւ այս գծով 
շեշտելով Վատիկանի զօրակցութեան հրամայականը։ Կարճ ժամանակ յետոյ, 
Պապին կողմէ քրիստոնեայ հոգեւոր պետերը հրաւէր ստացան հանդիպում 
ունենալու Վատիկանի մէջ, Յուլիս 1-ին։
Արամ Ա. Կաթողիկոս յաճախ կը յիշեցնէ, թէ Անթիլիասը կը հաւատայ 
գործին ու ծառայութեան՝ հեռու մնալով քարոզչական լուսարձակներէ։ Այս 
պարագային եւս, Վեհափառը ո՛չ ոքի արտայայտուեցաւ իր նախաձեռնութեան 
մասին։ Յիշեալ նախաձեռնութեան հրապարակումը եկաւ թէ՛ կաթողիկէ 
եկեղեցւոյ հոգեւոր պետերէն եւ թէ Վատիկանէն՝ ողջունելով այս յոյժ կարեւոր 
քայլը։
Շարունակեմ։ Վատիկանի մէջ տեղի ունենալիք հանդիպման 
կազմակերպական աշխատանքներուն առաջին իսկ հանգրուանին Ֆրանսիս 
Պապը փափաքեցաւ, որ առաջին նիստին Վեհափառ Հայրապետը ըլլայ 
բանախօսը՝ «Ընկերային-քաղաքական ներկայ տագնապը Լիբանանէն 
ներս եւ զայն դիմագրաւելու ազդու միջոցները» նիւթին շուրջ։ Նկատի 
ունենալով յիշեալ նիւթին զգայուն բնոյթը, յատկապէս համայնքային 
դրութիւն ունեցող Լիբանանի մէջ, իր պատրաստած դասախօսութեան 
մասին Վեհափառ Հայրապետը ուզեց իմանալ լիբանանցի չորս տարբեր 
փորձագէտներու տեսակէտները։ Բոլորն ալ համաձայն եղան Վեհափառին 
մօտեցումներուն եւ լուծումներու գծով արտայայտած տեսակէտներուն։
Ուղղուեցանք Վատիկան մարոնիթ Րաաի Պատրիարքին եւ Վեհափառ 
Հայրապետին համար տրամադրուած յատուկ օդանաւով։ Թռիչքի պահուն 
երկու հոգեւոր պետերուն մօտ նստած ըլլալով հետեւեցայ, թէ ինչպէ՞ս 
Պատրիարքը զանազան հարցերու գծով կ՚ուզէր իմանալ Վեհափառ 
Հայրապետին տեսակէտը։ Միջանկեալ նաեւ յայտնեմ, որ Րաաի Պատրիարքը, 
Վատիկան մեկնելէ առաջ շուրջ երկու շաբաթներ, յաճախ իմ միջոցաւս, 
հեռաձայնային կապեր հաստատեց Վեհափառին հետ եւ ուզեց իմանալ 
անոր առաջարկները, նկատի ունենալով որ ժողովի երկրորդ նիստին ան 
պիտի խօսէր եկեղեցւոյ դերակատարութեան մասին։
Հասանք Վատիկան։ Օդակայանէն սկսեալ եւ ամբողջ ժողովի տեւողութեան 
Վեհափառին շուրջ ըլլալով՝ տեսայ, լսեցի եւ վկայեցի, թէ ի՜նչ բարձր 
յարգանքով կը մօտենային Վեհափառին եւ մտերմիկ զրոյց կ՚ունենային 
անոր հետ Վատիկանի պատասխանատուները։ Տեսայ, լսեցի ու վկայեցի, թէ 
ինչպէս զանազան առիթներով Վեհափառը եւ Պապը զրոյցներ կ՚ունենային՝ 
դադարի ժամանակ, ճաշի պահուն եւ ամէ՛ն առիթի։
Եւ երբ վերադարձի ճամբուն վրայ առիթը ներկայացաւ՝ Վեհափառը յայտնեց, 
թէ առանձին զրոյցներու ընթացքին խնդրած է Պապէն,
- որ անձնապէս միջամտէ Ազրպէյճանի մօտ գտնուող հայ գերիներու 
շուտափոյթ վերադարձին, ինչպէս նաեւ Արցախի հարցին արդար լուծում 
տալու աշխատանքին՝ իր բարոյական հեղինակութիւնը ի գործ դնելով 

միջազգային համայնքէն ներս։
- թէ ինչպէս կարելի է ամերիկացիներն ու ֆրանսացիները մղել օգտակար 
հանդիսանալու Լիբանանի ներկայ տագնապի լուծման առաջնորդող 
միջոցներուն։
- թէ ինչպէս Վատիկանը կրնայ թելադրել Լիբանանի քաղաքական 
պատասխանատուներուն՝ շուտափոյթ կառավարութիւն մը կազմելու, 
որպէսզի բարելաւուի ժողովուրդին ընկերային-տնտեսական դժուար 
պայմանները։
Ժողովին, որ տեղի ունեցաւ դռնփակ, Վեհափառին տուած դասախօսութիւնը, 
ներկաներուն իսկ վկայութեամբ, մեծ ընդունելութիւն գտած է բոլորին կողմէ, 
ինչպէս նաեւ ժողովի ընթացքին Վեհափառին արտայայտած տեսակէտները, 
ներկայացուցած պատկերացումները, եւ վերջին նիստին հինգ կէտերէ 
բաղկացած իր եզրափակիչ ուղեգիծը, եւ վերջապէս Վատիկանի հանդիպումը 
գործընթացքի վերածելու իր առաջարկը։
Դադարներու եւ զրոյցներու ընթացքին ժողովականներուն եւ Վատիկանի 
պատասխանատուներուն այնքա՛ն դրական արտայայտութիւնները 
Վեհափառին մասին, ինչպէս նաեւ Վատիկանի մօտ Լիբանանի դեսպանին 
եւ այլ պատասխանատուներուն, պարզապէս կարելի չէ մոռնալ։
Վերոյիշեալ հակիրճ նշումները յստակօրէն ցոյց կու տան Վատիկանի 
ունեցած մեծ յարգանքն ու վստահութիւնը Վեհափառ Հայրապետին 
նկատմամբ, ինչպէս նաեւ Լիբանանի քրիստոնեայ հոգեւոր պետերուն 
յատուկ ակնկալութիւնը մեր Հայրապետէն։
Վատիկանի մէջ տեղի ունեցած քրիստոնեայ հոգեւոր պետերուն ժողովը 
կարեւոր իրագործում մըն էր, եւ անոր յաջողութեան մէջ առանցքային էր 
դերը Վեհափառ Հայրապետին՝ բոլորին վկայութեամբ։
Այս բոլորը տեսայ, լսեցի ու վկայեցի։

Անթիլիաս
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Վարչապետի պաշտօնակատար 
Նիկոլ Փաշինեանի որոշմամբ, 
Արմէն Գրիգորեանն ազատուած է 
Անվտանգութեան խորհուրդի քարտու-
ղարի պաշտօնէն։ Մէկ այլ որոշմամբ, 
Գրիգորեանը նշանակուած է Արտաքին 
գործոց նախարարի առաջին տեղակալ:
Որոշումներու մէջ ըսուած է. «Ղեկա-

վարուելով «Անվտանգութեան խորհուրդի կազմաւորման եւ գործունէութեան 
մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 7-րդ յօդուածի 1-ին մասով`
Արմէն Գրիգորեանին ազատել Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղարի 
պաշտօնից»։
«Ղեկավարուելով «Հանրային ծառայութեան մասին» Հայաստանի 
Հանրապետութեան օրէնքի 9-րդ յօդուածի 1-ին մասով՝
Արմէն Գրիգորյանին նշանակել արտաքին գործերի նախարարի առաջին 
տեղակալ»։

Արմէն Գրիգորեան Նշանակուած Է Արտաքին 
Գործոց Նախարարի Առաջին Տեղակալ
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«Մեկնութիւն Պատարագի Աղօթքներուն» 
Հատորը Լոյս Տեսաւ

Արեւմտահայերէնը Նորարար Թեքնաբանութեան Կիզակէտին

Հայաստանի Մէջ Լոյս Տեսած Է Հրանդ Տինքի 
Յիշատակին Նուիրուած Ժողովածուն

Մշակութային Արձագանգ

Հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի 
Մայրավանքի տպարանէն լոյս տեսաւ 
Խոսրով եպիսկոպոս Անձեւացիի 
«Մեկնութիւն Պատարագի 
Աղօթքներուն» գիրքը, զոր 
աշխարհաբարի վերածած է հոգելոյս 
Տ. Զարեհ Արք. Ազնաւորեան։ Այս 
հրատարակութիւնը կը պատկանի 
Կաթողիկոսարանի Քրիստոնէական 
Դաստիարակութեան Բաժանմունքին 
եւ խմբագրուած է Գերշ. Տ. Շահան 
Արք. Սարգիսեանի կողմէ։
Ս. Պատարագի աղօթքներուն փրկչա-
կան զօրութիւնը ներկայացնելու 
կողքին, այս գործը կը պարունակէ 
ներածական մը մեկնիչին՝ Խոսրով 
եպիսկոպոսին, թարգմանիչին՝ 
Զարեհ արքեպիսկոպոսին, ինչպէս 
նաեւ աշխատասիրութեան վիճակին 
ու մեթոտաբանութեան մասին։ 
Հատորը նաեւ կ՚ընդգրկէ Զարեհ 
սրբազանին անձնական նօթերէն 
քաղուած որոշ տեղեկութիւններ, 
Աստուածաշնչական մէջբերումներ, 
անձնանուններու ու տեղանուններու 

Երեւանի մէջ, «Անտարես» հրատա-
րակչութիւնը հրատարակած է 
պոլսահայ մտաւորական Հրանդ 
Տինքի մասին պատմող ժողովածուն՝ 
«Մեր ներսի հայը (1915-2015)»  
խորագիրով։ Այս մասին կը 
տեղեկանանք Ermenihaber.am-էն։
Գիրքի թրքերէն տարբերակը 
կազմած է Եիղիթ Պեները։ Հայոց 
Ցեղասպանութեան մէկդարեայ 
տարելիցին առիթով կազմուած այս 
ժողովածուն կ՝ընդգրկէ Թուրքիոյ 
մէջ ճանչցուած 35 մտաւորականի 
գործեր, որոնց հեղինակները ոչ 
միայն կ՝ընդունին Եղեռնի փաստը, 
այլեւ կը փորձեն գտնել իրենց 
«ներսի հայը» ամենատարբեր 
ժանրերու միջոցով՝ կարճ արձակէն 
մինչեւ բանաստեղծութիւն, 
հրապարակախօսութենէն մինչեւ 
յուշագրութիւն:
Գիրքը իր գաղափարով եւ 
ընդգրկումով բացառիկ է, կազմուած 
է յայտնի գրող եւ թարգմանիչ Եիղիթ 
Պեների նախաձեռնութեամբ եւ 
հրատարակուած Թուրքիոյ խոշո-
րագոյն հրատարակչութիւններէն 

եւ օգտագործուած աղբիւրներու 
ցանկեր։
140 էջերու վրայ տարածուած յիշեալ 
գործը մատչելի ոճ ու լեզու ունի 
եւ ընթեռնելի է Ս. Պատարագը 
խորապէս ընկալել փափաքող 
երիտասարդ թէ երէց ընթերցողներու 
համար։

մէկուն՝ «Ճան»-ի կողմէ:
Հայերէն հրատարակութեան 
նախաձեռնող՝ Արմէն (Օհանեան) 
Հայաստանցի։ Խմբագիրներ` 
Զաւէն Պոյաճեան, Արմէն 
Օհանեան։ Թարգմանիչներ՝ Նարինէ 
Թադեւոսեան, Արփի Աթաբեկեան, 
Անի Սարուխանեան, Արտակ 
Շաքարեան, Վարդուհի Պալեան, 
Տաթեւիկ Սարգսեան, Սաթենիկ 
Պետրոսեան։ Համաթարգմանիչներ` 
Գայանէ Այվազեան, Նարեկ 
Սեֆերեան։

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկու-
թեան Հայկական Բաժանմունքը 
ուրախ է յայտարարելու որ 
Արեւմտահայերէնի Ծառադարանը 
(Treebank) թողարկուեցաւ 15 Մայիս 
2021-ին եւ այժմ առկայ է Universal 
Dependencies Consortium-ին մէջ։
Ծառադարանները անհրաժեշտ 
գործիքներ են լեզուի մը կենսու-
նակութիւնը ապահովելու 
համար. անոնք կ’երաշխաւորեն 
որ լեզուաբանական եւ թեքնա-
բանական գիտութիւններու 
ոլորտներուն մէջ լեզուն քայլ 
պահէ արդի զարգացումներուն 
հետ։ Ծառադարաններու շնորհիւ, 
համակարգչային ծրագիրներ կը 
«մարզուին» որպէսզի ճանչնան 
նախադասութեան մը քերականական 
եւ լեզուական տարբեր տարրերը. 
այսինքն՝ ծրագիրը կը ճանչնայ 
բայը, գոյականը, առոգանութեան եւ 
կէտադրութեան նշանները եւ աւելին։ 
Ծառադարանները քերականական 
մանրամասն ծանօթագրութիւններով 
օժտուած նախադասութիւններու 
շտեմարաններ են: Անոնց շնորհիւ 
յեղափոխութիւն մը տեղի ունեցաւ 
իննսունական թուականներուն 
միջազգային Բնական Լեզուի 
Մշակում-ի ոլորտին մէջ։
Ծառադարանները կենսական 
դեր կը խաղան լեզուաբանական 

ժամանակակից մշակումի համա-
կարգերու մէջ. օրինակ՝ համա-
կարգչային մեքենայական թարգմա-
նութիւններ, իմաստաբանական 
վերլուծիչներ, լեզուին բաղադրիչ 
մասնիկներու ծանօթագրութիւններ 
եւ այլն: Բաժանմունքի տնօրէն 
Ռազմիկ Փանոսեան կը բացատրէ՝ 
«որպէսզի լեզու մը ուղղագրութիւն 
եւ քերականութիւն սրբագրելու 
գործիքներ ունենայ, կամ մեքե-
նայական թարգմանութեան 
հնարաւորութիւնը իրականացնէ, 
այդ լեզուն պէտք է Ծառադարան 
մը ունենայ։ Ուրախ ենք որ 
Հիմնարկութիւնը կենսական 
դեր խաղաց այս ժամանակակից 
գործիքը ի սպաս դնելու անոնց 
որոնք կը փափաքին լեզուի եւ 
արհեստագիտութեան ոլորտին մէջ 
աշխատիլ»։
Universal Dependencies ծրագիր մըն 
է որ տարբեր լեզուներու համար 
միջ-լեզուական հասարակաց 
Ծառադարաններ կը մշակէ, 
որուն այժմ մաս կը կազմեն 
թէ՛ արեւելահայերէնը, եւ թէ՛ 
արեւմտահայերէնը։ Այս ծրագիրը 
այլազան լեզուներու հասարակաց 
շարահիւսութիւնները կը ճանչնայ 
եւ կը ծանօթագրէ, արտօնելով նաեւ 
լեզուական իւրայատկութիւններու 
ծանօթագրութիւնները։

Այս նոր Ծառադարանը մշակած 
է ArmTDP խումբը, համաղեկա-
վարութեամբ՝ Մարատ Եաւրու-
մեանին (Երեւանի Պետական 
Համալսարան) եւ Հրանդ 
Խաչատրեանին («ԵրեւանԷՆ 
YerevaNN» հետազօտական 
կեդրոն), եւ հիմնուած է «Հայերէնի 
շարահիւսական ծառերու UD 
դարան»-ի արեւմտահայերէնի 
բաժինին վրայ։ Արեւմտահայերէնի 
Ծառադարանը կ՚աւելնայ 114 
տարբեր լեզուներով 202 ծառա-
դարաններուն շարքին։ Ծառա-
դարանը ամբողջութեամբ նոր 
պատրաստուած է, եւ ուրեմն 
Բնական Լեզուի Մշակում-ի 
ոլորտին մէջ արեւմտահայերէնի 
համար ստեղծուող որեւէ գործիքի 
հիմքը կրնայ հանդիսանալ։ 2021-
ի աւարտին, պիտի թողարկուի 
Ծառադարանին թարմացուած եւ 
ընդլայնուած տարբերակը։
Արեւմտահայերէնի Ծառադարանը 
այժմ կը պարունակէ 1780 նախ-
ադասութիւն եւ 7.5 միլիոն բառ. 
հիմնուած է 50 հեղինակներու 
110 գործերուն վրայ, գրուած 
1895-էն 2010-ի միջեւ: Զանա-
զան գրական աշխատութիւններ 
ընդգրկուած են՝ վիպագրութիւն, 
նամակագրութիւն, ճամփորդական 
օրագրութիւն, քաղաքական եւ 

գրական դասախօսութիւններ 
ու ճառեր, յուշագրութիւն եւ 
աւելին։ Ան կ՚օգտուի Հայաստանի 
Ամերիկեան համալսարանի Հայ 
մատենագրութեան թուանշային 
գրադարանի շտեմարանէն։
Արեւմտահայերէնի Ծառադարանը, 
եւ իր շնորհիւ մշակուած բոլոր 
Բնական Լեզուի Մշակում-ի գործիք-
ները անհրաժեշտ են որպէսզի լեզուն 
օժտուի նորարար միջոցներով, 
եւ քայլ պահէ թեքնաբանական 
առաջընթացի արդի մակարդակին 
հետ։
Այս ծրագիրին եւ այլ նախա-
ձեռնութիւններու մասին յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար այցելել 
այս կայքէջը https://gulbenki-
an.pt/armenian-communities եւ 
անդամագրուիլ մեր լրատուին։
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Սկիզբը Էջ 01

«Ժամանակ»/Պոլիս

Մշակութային Արձագանգ

Պատուաստուած Մարդիկ Կրնան 
Նպաստել Քորոնա Ժահրի Նոր 

Շտամներու Ստեղծման

Ե՞րբ Եւ Որքան Պաղպաղակ Ուտել

Առողջապահական

Պատուաստումէն հրաժարող 
մարդիկ կը վտանգեն ոչ միայն իրենց 
առողջութիւնը, այլեւ կը դառնան 
«նոր շտամներու արտադրութեան 
գործարաններ»։ Այսպիսի կարծիք 
յայտնած է Վանտերպիլթի համալսա-
րանի Բժշկական կեդրոնի վարակիչ 
հիւանդութիւններու բաժանմունքի 
փրոֆեսոր, տոքթոր Ուիլիամ 
Շաֆներ։
Անոր խօսքով՝ ներկայիս մարդկային 
օրկանիզմը քորոնա ժահրի նոր 
տարբերակներու տարածման 
միակ աղբիւրն է։ Եւ որքան շատ 
ըլլան չպատուաստուած մարդիկը, 
այնքան աւելի մեծ կ՛ըլլան ժահրի 
տարածման, փոփոխութեան եւ 
աւելի վտանգաւոր յատկանիշներու 
ձեռքբերման կարելիութիւնները։
Որոշ փոփոխութիւններ, անշուշտ, 

Ե՞րբ ճիշդ է պաղպաղակ ուտելը՝ 
առողջ մնալու եւ աւելորդ կշիռք 
չհաւաքելու համար: Այս մասին իր 
կարծիքը յայտնած է սննդաբան 
Թամարա Փրունցեւա:
Մասնագէտին խօսքով՝ կարեւոր 
են պաղպաղակ ուտելու ժամը եւ 
չափաբաժինը: Բնական կշիռք 
ունեցող մարդը կրնայ մէկ փոքր 
պնակ պաղպաղակ ուտել որպէս 
երկրորդ նախաճաշ, յատկապէս 
տաք եղանակին: Այնուամենայնիւ, 
գիշերային ժամերուն չի յանձնա-
րարուիր պաղպաղակ ուտել (նոյնիսկ 
եթէ ցած քալորի կը պարունակէ):
Թամարա Փրունցեւա կը յանձնարարէ 
շաբաթական ուտել ոչ աւելի, քան 200 
կրամ պաղպաղակ: Չափաբաժինի 
յաւելումը կրնայ յանգեցնել ԼՕՌ 
փաթոլոճիներու զարգացման:
Մասնագէտին խօսքով՝ որովհետեւ 
պաղպաղակը բարձր քալորի 
պարունակող աղանդեր է՝ շաքարի 

ոչ մէկ ձեւով կ՛ազդեն ժահրին վրայ 
կամ ընդհանրապէս չեն տկարացներ 
զայն։ Սակայն, երբեմն պատահական 
«միւթէյշըն»-ը կրնայ աւելի շատ 
մարդոց վարակելու ունակութիւն 
ունենալ։
«Եթէ փոխուած տարբերակը 
բաւական յաջող ըլլայ, անիկա 
կը դառնայ ժահրի նոր տեսակ, 
բայց պէտք է վերարտադրուի, եւ 
նման կարելիութիւն անոր կրնայ 
տալ չպատուաստուած մարդը», 
բացատրած է փրոֆեսորը։

եւ ճարպի մեծ պարունակութեամբ, 
չի յանձնարարուիր շաքարախտով, 
աւելորդ կշիռքով եւ աղեստամոքսա-
յին թրաքթի հիւանդութիւններ 
ունեցող մարդոց:
Պաղպաղակ ընտրելու պարագային՝ 
սննդաբանը կը յանձնարարէ նախա-
պատւութիւնը տալ բաղադրութեան 
մէջ աւելի քիչ բաղադրիչներ ունեցող 
ուտելիքներուն:
«Պէտք չէ զգուշանալ պաղպաղակի 
բաղադրութեան մէջ «E» պիտա-
կաւորումով յաւելումներէն: Յաւե-
լումները կ՛օգտագործեն, որպէսզի 
ուտելիքը աւելի երկար պահպանուի, 
իսկ «E» յաւելումները հիմնականին 
մէջ բնական ծագում ունին»,- նշած 
է սննդաբանը:
Աղանդերներու անվնաս տարբերակը 
մասնագէտը կը նկատէ «սորպեթ»-
ները, որոնք բաղկացած են միրգերէն 
եւ հատապտուղներէն:

15 Յունիս 2021-էն սկսեալ առցանց 
դրութեամբ հայ հանրութեան կը 
ներկայանայ «Տարբերակ 21» 
հանդէսը (www.darperag21.net):
Հանդէսը կը հետապնդէ հայ 
հրապարակագրութիւնը, գրակա-
նութիւնը, լրագրութիւնը եւ 
գիտական միտքը զարգացնելու 
նպատակը` նորարար շունչով եւ 
տարբեր երկիրներէ գրողներու, 
հրապարակագիրներու, արուեստա-
գէտներու ու տարբեր ոլորտնե-
րու մասնագէտներու համա-
գործակցութեամբ:
Հանդէսին գլխաւոր եւ գերիշխող 
լեզուն արեւմտահայերէնն է` մեր 
մայրենիին վտանգուած ճիւղը, որուն 
գործածութիւնը յաճախ կը յայտնուի 
արտայայտութեան տագնապի մէջ` 
ի դիմաց ժամանակակից մարդուն 

միտքը յուզող արդի խնդիրներուն. 
երեւոյթ մը, որ զայն հեռու կը պահէ 
երիտասարդներէն եւ տարբեր 
ուղղութիւններով զարգանալու 
կարելիութենէն:
Ինչո՞ւ հանդէսը անուանուած է 
«Տարբերակ 21»: Խմբագրութեան 
համար կայ հիմնական հեռանկար 
հայկական ընդհանրապէս դասա-
կանացած լրատուական (տպագիր թէ 
առցանց) միջոցներէն «տարբերելու» 
եւ «21-րդ» դարու շունչով արտա-
յայտուելու առաջադրանք:
Առ այդ, հանդէսը կ՛առաջադրէ`
1) Յառաջ մղել հայ հրապա-
րակախօսութիւնն ու լրագրութիւնը, 
կարծիքի բազմազանութեան 
ապահովման եւ քննական միտքի 
քաջալերման  յատկանիշներով:
2) Դառնալ հայ կեանքին եւ ժամա-

նակակից աշխարհին վերաբերող 
տեսական, հասարակական 
եւ մշակութային խնդիրներու 
քննարկման եւ բանավէճի միջավայր` 
հեղինակներու եւ ընթերցողներու 
մասնակցութեամբ:
3) Նպաստել հայերէն գրական 
ստեղծագործութեան` միաժամանակ 
կարեւոր տեղ տալով այլալեզու 
գրական երկերու հայացման:
4) Զարկ տալ հին թէ ժամանակակից 
հայ պատմութեան եւ հասարակա-
կան, մշակութային ու կրթական 
կեանքի ուսումնասիրութեան` 
մօտեցումներու բազմազանութեան 
յատկանիշներով:
«Տարբերակ 21»-ը կը հրատա-
րակուի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
հիմնարկութեան Հայկական 
համայնքներու բաժանմունքի նիւթա-

կան աջակցութեամբ:
Իբրեւ ազատ արտայայտութեան 
բեմ, «Տարբերակ 21» հանդէսը 
պատրաստ է ընդունելու հրապա-
րակագրական, լրագրական, 
գ ր ա կ ա ն - գ ե ղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա ն 
ու գիտական գրութիւններ եւ 
յօդուածներ` պատուեգինով 
վարձատրելու դրութեամբ: 
Հանդէսին մէջ կը հրապարակուին 
նաեւ գեղարուեստական թէ 
տարբեր նիւթերու վերաբերեալ 
լսատեսողական գործեր: Այդ 
բոլորը կարելի է ներկայացնել 
խմբագրութեան editor@darperag21.
net հասցէին:

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ
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Փաշինեան-Պլինքըն Հեռախօսազրոյց Տեղի 
Ունեցաւ. Գերիներու Հարցը Առանցքային

Վարչապետի պաշտօնակատարը 
բարձր գնահատած է Պետական 
քարտուղարի տեղակալ Ֆիլ Ռիքըրի՝ 
մէկ ամիս առաջ Ատրպէյճա-
նէն հայ գերիներու վերադարձի 
գործին մէջ ներդրած ջանքերը: 
Որպէս տարածաշրջանին մէջ 
կայունութեան հաստատման 
առանցքային նշանակութեան 

խնդիրներ՝ կարեւորուած են 
գերիներու վերադարձի եւ Հայաստա-
նի ինքնիշխան տարածքէն 
ատրպէյճանական զինուած ուժերու 
դուրս բերման հարցերը:
Պետական քարտուղարը հաւաս-
տիացուցած է, որ ԱՄՆ պիտի շարու-
նակէ ջանքեր գործադրել բոլոր 
գերիներու վերադարձը ապահովելու 
համար: Անդրադառնալով Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտութեան 
թեմային, պետական քարտուղարը 
յոյժ կարեւորած է ԵԱՀԿ Մինսքի 
խումբի համանախագահներու 
գործունէութեան վերականգնումը՝ 
ընդգծելով խաղաղ գործընթացի 
յստակ օրակարգի մշակման անհրա-
ժեշտութիւնը, որ հնարաւորութիւն 
կու տայ գտնելու հակամարտութեան 
կայուն եւ երկարաժամկէտ լուծում:
Այս շրջագիծէն ներս Նիկոլ Փաշի-
նեանը եւս շեշտած է, որ հակա-
մարտութիւնը կարգաւորուած չէ 

եւ կը պահանջէ համապարփակ 
լուծում, որուն հնարաւոր է հասնիլ 
բացառապէս Մինսքի խումբի 
համանախագահութեան շրջածի-
րէն ներս:
Ամերիկեան կողմը նշած է, որ 
համաձայն է վարչապետի պաշտօ-
նակատարի այն դիտարկման, որ 
«սթաթուս քո»ն չի կրնար կայուն 
ըլլալ եւ ՄԽ համանախագահութեան 
համար անհրաժեշտ է յստակ օրա-
կարգ, որ կը նպաստէ բանակցու-
թիւններու յաջողութեան:
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հասնիլ: Այսօր, երբ աշխարհն ամբողջ համաշխարհայնացումի հզօր 
ալիքին տակ կ՚ապրի, մենք պէտք է մեր մէջ ուժ գտնենք մենք մեզ 
պաշտպանելու համար, որպէսզի մեր սերունդները որպէս հայ կարենան 
իրենց գոյութիւնը պահպանել ու շարունակել: Ներկայացման ընթացքին 
մարմնի անդամներէն մէկը այսպէս կ՚արտայայտուէր. «Ի՞նչ տարբե-
րութիւն մարդ եկեղեցում է աղօթում, թէ մզկիթում, կամ էլ 
Պուտտայի գերեզմանի վրայ», ահաւասիկ մեր յետագայ գոյութեան 
կարեւորագոյն հարցադրումներէն մէկը… ո՞ւր կ՚ուզենք շարունակել 
աղօթել, իսկ աղօթքի մէջ կը կայանայ իւրաքանչիւր ժողովուրդի կամ ազգի 
պատմութիւնը, ամբողջ գոյութենական ընթացքը: Պատասխանը կը մնայ 
մեզմէ իւրաքանչիւրին, իսկ պատասխանի գործադրութիւնը մեզմէ 
իւրաքանչիւրին կատարած ու կատարելիք գործին…

ՄԱՉԱՆԵՆՑ ՏՈՒՆ
(ՄԱՉԱՆԵՆՑ ԹՈՒՐԻԶՄ ԵՒ ԱՐԹ)

Մաչանենց թուրիզմ եւ արթի 
հիմնադիրն է Հայ Միասնութեան 
Խաչի (ՀՄԽ - հիմնադրուած 1987-
ին) բարեգործական, մշակու-
թային, հասարակական կազմա-
կերպութեան հիմնադիր-նախա-
գահ Գրիգոր Մաչանենց Բաբա-
խանեանը: Մաչանենց թուրիզմ եւ 
արթը ընկերային նախաձեռնու-
թիւն մըն է, որու նպատակն է 
ապահովել ՀՄԽ-ի ինքնաբաւու-
թիւնը:
Մաչանենց անունին ծագումը 
Խոյի բարբառի մաչ-պաչ արմա-
տէն կու գայ, որ թարգմանաբար համբոյր կը նշանակէ:
Մաչանենց թուրիզմ եւ արթը կը գործէ Վաղարշապատ քաղաքին մէջ, 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինին հարեւանութեամբ, Շահումեան փողոց թիւ 
26 հասցէին վրայ: Փողոցը նաեւ «Ուխտաւորի ճանապարհ» կը կոչուի, 
որովհետեւ սկիզբ կ՚առնէ Մայր Տաճարէն ու կ՚երկարի դէպի Խոր Վիրապ: 
Տեղացիները փողոցին կու տան նաեւ «բալենիներու փողոց» անուա-
նումը, նկատի ունենալով փողոցի երկու մայթերուն վրայ տնկուած 
բալենիները, որոնք տեղացիներուն համար երջանկութեան խորհրդանիշ են:
Մաչանենց թուրիզմ եւ արթ ձեռնարկութեան շնորհիւ ՀՄԽ-ի 
կազմակերպութենէն ներս բացուած են երկու մշակութային օճախներ՝ 
արուեստաց դպրոց եւ մանկական պատկերասրահ: Նոյն տարածքին մէջ 
նաեւ կը գործեն Ազգային խոհանոցի դպրոցը, Թատրոն-սթուտիա եւ իր 
նմանը չունեցող «Ինովացիոն էթնիք մարզային կեդրոն»ը, ուր 
մօտաւորապէս 250 սաներ կը սորվին, որոնց մէջ նաեւ հաշմանդամութիւն 
ունեցող, ծնողազուրկ եւ ընկերային անապահով ընտանիքներու 
երեխաներ: Այս բոլորի կողքին կը գործեն նաեւ արուսետագէտ եւ 
ձեռնարկութեան հիմնադիր-նախագահ՝ Գրիգոր Մաչանենցի, գեղանկարիչ 
Ընծայի եւ «Մաչանենց» միջազգային արուեստի պատկերասրահները, 
յուշանուէրներու սրահ, աշխարհի միակ «համաշխարհային պոետներու 
գինետուն»ն ու «սիրտի ձայներ»ու թանգարանը:
Մաչանենց թուրիզմ եւ արթ ընկերութիւնը կը կազմակերպէ նաեւ 
հիւրընկալութիւններ, վարպետութեան դասեր զբօսաշրջիկներուն համար: 
Տարածքին մէջ նաեւ կան հիւրատուն, ուր հիւրերը իրենց անմոռանալի 
հանգիստը կրնան անցընել՝ թեմաթիք սենեակներէն որեւէ մէկը ընտրելով, 
ինչպէս նաեւ տեսնել հայկական կենցաղավարումի բազմաթիւ իրեր 
հնագիտական եւ ազգագրական թանգարաններէն ներս: Այդ թանգա-
րաններն են «Մաչանենց հնագիտական թանգարանը» եւ «խեցե-
գործութեան թանգարանը», ուր 5 հազար տարուան պատմութիւն 
ունեցող հայկական խեցեգործութեան նմոյշներու պատճէններ 
ներկայացուած են:
Ընկերութենէն ներս կարելի է նաեւ համտեսել հայկական աւանդական 
խոհանոցի բազմազան ճաշատեսակներ ու կերակուրներ, մասնակցիլ 
վարպետութեան դասերուն՝ տոլմայի, լաւաշի, աւանդական գաթայի, 
հալուայի, երշիկի եւ պանիրի: Տակաւին, այցելուները կրնան սորվիլ 
հայկական աւանդական կերակուրներու պատրաստութեան եղանակնե-
րը, ականատես ըլլալ գինիի պատրաստութեան եւ լաւաշ թխելու 
արարողութեան: Շար. Էջ 08

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Սարիբեկ»-ը (Քաղաքական Ֆարս)

Յետպատերազմեան շրջանին ինչպէս շատեր, ես ալ տակաւին 
ներքին ապրումներուս եւ տուայտանքներուս գերին դարձած եմ եւ 
դեռ ուժը չեմ գտած բնական ընթացքին վերադառնալու (չնայած 

դժուար այլեւս 9 նոյեմբերէն առաջուան վիճակին վերադառնամ կամ գոնէ 
մօտենամ): Նոյն ապրումները ունեցած եմ եւ տակաւին կը շարունակեմ 
կրել 2012 սեպտեմբերի առաջին օրերերէն ի վեր… Ճիշդ է, որ կ՚ըսուի՝ 
«կեանքը կը շարունակուի», այդպէս ալ է, բայց կեանքի շարունա-
կութիւնը իր նոր դէմքն ու պայմանները կը թելադրէ ինծի, քեզի, մեզմէ 
շատերուն, եւ շատ յաճախ ակամայ…
Այսպէս, երբ հերթական անգամ մօտ երկու շաբաթ առաջ աւագ զաւակս 
քոլէճ տարի Էջմիածին քաղաքի Մաչանենց Արքայական նախակրթարան, 
այնտեղ, զաւակիս մանկավարժին հետ՝ հրաշալի անձնաւորութիւն մը 
որպէս մարդ եւ մասնագէտ մանկավարժ, մէկ երկու բառ փոխանակեցինք 
երկրի ընդհանուր վիճակէն, եւ ան՝ ընկեր Սուսանան (Հայաստանի մէջ 
սովետական ժամանակներէն մնացած սովորութեամբ, մանկավարժնե-
րուն, ուսուցիչներուն, համալսարանի դասախօսներուն ընդհանրապէս 
այսպէս կը դիմեն) տեղեկացուց, թէ մօտակայ օրերուն Մաչանենց Տան 
թատրոնէն ներս կազմակերպութեան հիմնադիր նախագահին՝ պրն. 
Գրիգոր Մաչանենց Բաբախանեանին հեղինակած «Սարիբեկ» վերնագրով 
ստեղծագործութեան թատերական ներկայացումը պիտի կատարուի: 
Պայմանաւորուեցանք, որ երբ օրը յստականայ իմացնէ… Այդպէս ալ 
եղաւ…
Ուրբաթ, 25 յունիս 2021-ի երեկոյեան կարենալ մէկ կողմ դնել 
տուայտանքներս ու ներքին յուզումնական աշխարհս, տիկնոջս եւ 
ընկերոջս հետ ներկայ գտնուեցանք «Սարիբեկ»ի ներկայացումին: 
Սարիբեկի պատմութիւնը հետեւեալն է. ան դեռ չծնած երեխայ մըն է, 
որուն հայրը մինչեւ իր լոյս աշխարհ գալը ինչ բանի մասին ըսէք կը մտածէ 
ու կը մտածէ՝ ինչպէս բոլոր երեխաներուն հայրերը: Հեղինակը այդ 
մտածումներուն մարմին տուած է մարդ արարածին կազմախօսութեամբ, 
այսինքն՝ մարմինի անդամներով: Մարդու կազմախօսութեան ընդհանուր 
վիճակը պատկերացնելով շատ տպաւորիչ կերպով զայն կապած է մեր 
ներկային, յատկապէս քաղաքական դաշտին, եւ մարդու մարմինի 
իւրաքանչիւր անդամի միջոցով, հեղինակը կարծէք ներկայացուցած ըլլայ 
այս կամ այն հայը, որ այս կամ այն կուսակցութեան, այս կամ այն 
շարժումին, այս կամ այն հոսանքին ենթակայ է: Իրականութիւն մը, որ մեզ 
բաժան-բաժան դարձուցած է: Ներկայացումն ալ ճիշդ այդ պատկերն էր, 
որ տուաւ հանդիսատեսին:
Ներկայացման բեմադրիչն էր Գրիշա Մոնյեանը, իսկ ներկայացումը 
խաղացողները խումբ մը երիտասարդներ, որոնք այնքան հրաշալի կերպով 
կը կատարէին իրենց վստահուած դերերը, որ հանդիսատեսին համար 
յստակ կը դառնար, որ խաղացողները ո՛չ թէ լոկ դեր մըն է, որ կը կատարեն, 
այլ՝ իրականութեան մէջ կ՚ապրին այդ պահը, իրենց արտասանած ամէն 
մէկ խօսքին, նախադասութեան, արտայայտութեան մէջ կեանք դնելով: 
Ներկայացումի սկիզբէն մինչեւ աւարտը մէկ ամբողջութիւն մըն էր, որ 
միտքերու եւ գաղափարներու կազմախօսական բեմականութեամբ, 
հանդիսատեսին մտածել կու տային մեր այսօրուան ցաւալի իրակա-
նութիւնը, որու մէջ յայտնուած ենք ազգովին:
Շուրջ մէկ ժամ տեւող ներկայացումին, որուն մասնակցած էի՝ ինչպէս 
վերը նշած էի մէկ կողմ դնելով անձնական ապրումներս, առաջին հերթին 
եկաւ ա՛լ աւելի խորացնելու ներքին հոգեվիճակս, բայց միւս կողմէ ալ այդ 
երիտասարդներու ներկայացման ձեւը, որակը, կեանքով լեցուն խաղը 
մտածելու տեղիք տուին, որ ազգովի պէտք է դուրս գանք մեր ներքին 
տուայտանքներէն, մեր մէջքը ուղղենք եւ քաջութիւնն ու համարձակու-
թիւնը գտնենք մեր մէջ վերագտնելու հայու տեսակը, ճանչնանք մենք մեզ, 
հասկնանք մենք մեզ, սերտելով ճանչնանք մեր անցեալը, որպէսզի 
կարենանք մեր ներկան արժեւորել եւ դէպի ապագայ գացող մեր ազգի 
պատմութեան կամուրջը երկարացնենք:
Ճիշդ է, դժուար ժամանակներ կ՚ապրինք, սակայն իրաւունք չունինք 
յուսահատելու, իրաւունք չունինք մեր պայքարի դրօշակը վար դնելու, 
հակառակ այն բոլոր ազդակներուն եւ այլանդակութիւններուն, որոնցմով 
աշխատանք ու փորձ կը կատարուի մեր տեսակը վերացնելու համար:
Այսօր մենք աւելի քան երբեք կարիքն ունինք ճանչնալու մենք մեզ, 
հասկնալու, թէ մենք, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ո՛վ ենք եւ ո՞ւր կ՚ուզենք 
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Մահերգ նահատակաց
Անոնց համար, որ ինկան
Ըզմեզ ազատ ուզելով՝
Սրտերը մեր քովէ քով
Կ՚ըլլան այսօր մէկ խորան։
Անոնց հոգւոյն պաշտամունք
Մեր մէն մի խոհն է հիմա,
Դէպի անոնց կ՚ամբառնայ
Մեր յոյսն ու սէրն իբրեւ խունկ
Եւ մեր ցաւի սըկիհէն
Անոնց մարմինն ու արիւնն
Իբր անսահման սրբութիւն
Մենք կ՚ընդունինք սրբօրէն։

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
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Մշակութային Արձագանգ

Հայաստանի Ու Սփիւռքի Խնդիրներով Մտահոգ 
Հրապարակագիրը

«Զարթօնք», «Արեւ», «Պայքար», «The Armenian 
Mirror-Spectator», «Նոր օր», «Ապագայ», «Ազգ» 
եւ այլ պարբերականների պատմութիւնը, երբեմն 
էլ սկզբնաւորումը անխզելիօրէն կապուած է 
նշանաւոր հրապարակագիր եւ ազգային-
հասարակական գործիչ Երուանդ Ազատեանի 
անուան հետ, որ պատնէշի վրայ է անցեալ դարի 
60-ականներից սկսեալ:
Ու դժուար է գտնել հայ ընթերցող Հայաստանում 
թէ արտերկրում, որը կարդացած չլինի նրա 
հազարաւոր յօդուածներից գեթ մէկը, չասելու 
համար՝ շատերը: Տարբեր տարիներին 
«Ազատեան» ստորագրութեամբ հրապարակուած 
յօդուածների մի մասը՝ գրական-հասարակական, 
պատմաքաղաքական եւ այլն, ամփոփուել են 5 
հատորներում՝ «Կեանք եւ երազ Հայաստան» 
(1964), «Գրական գեղարուեստական սեւեռումներ» 
(1988), «Portraits and Profiles» (1995), «History on 
the Move» (1999), «Դիտումներ եւ դատումներ» 
(2006), «Ժամանակի եւ ժամանակակիցներու 
հետ» (2018), «Էջեր կորուսեալ եւ անկորուստ» 
(2019):

Ուշագրաւ է այն, որ տասնամեակների հետ 
դոյզն-ինչ չի մարում Երուանդ Ազատեանի 
գրելու սէրը, աւելին՝ կիրքը: Օրերս լոյս տեսած 
նոր գրքի՝ «Ազգային-քաղաքական յորձանուտի 
մէջ» (գիրք Ա), Առաջաբանում «Ազգ»ի գլխաւոր 
խմբագիր Յակոբ Աւետիքեանն այդ երեւոյթը 
պայմանաւորում է «ընթերցողի հետ հերթական 
ժամադրութեան սպասողի անհամբերութեամբ»:
Նշեալ հատորի շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ 
Երեւանի «Թէքէեան» կենտրոնում՝ 
մասնակցութեամբ ԱՄՆ-ից ժամանած հեղինակի 
եւ մտաւորականութեան ներկայացուցիչների: 
Նորատիպ գրքի կազմող-խմբագիր Երուանդ 
Տէր-Խաչատրեանը , բացելով միջոցառումը, 
անկեղծացաւ նշելով, որ դժուարութիւն է ունեցել 
յօդուածների ընտրութեան հարցում: Բանն այն է, 
որ «Պայքար» շաբաթաթերթի վերջին տարիների 
ազատեանական 180 խմբագրականներից հարկ 
էր ընտրել կէսը՝ իրարայաջորդ զոյգ հատորների 
համար:
Ով ծանօթ է Երուանդ Ազատեանի ազգային-

քաղաքական յօդուածներին, կարող է վկայել, որ 
դրանք աչքի են ընկնում լաւատեղեակութեամբ, 
վերլուծական նախանձելի կարողութեամբ եւ 
փաստերն ու իրողութիւնները համադրելու եւ 
անաչառ ներկայացնելու վարպետութեամբ: Այդ 
եւ Ազատեան հրապարակագրի անձի ու գրչի 
արդիւնք հանդիսացող նրա հսկայ ժառանգութեան 
այլ բարեմասնութիւնների մասին հանգամանալի 
խօսեց Յակոբ Ավետիքեանը ՝ ի մասնաւորի 
ընդգծելով հեղինակի «սերն ու հաւատարմութիւնը 
լրագրողի, հրապարակագրի կոչումին: Աւելի քան 
60 տարի նա բնաւ, երբեք եւ ոչ մի անգամ չլքեց իր 
կոչումը, որի հետ յաւիտենական կենակցութեան 
մէջ է՝ որպէս սիրուհի ունենալով գրականութիւնը»:
Իրօք, այդ երկուսի գիրկընդխառնութեան 
մէջ պիտի նախ եւ առաջ տեսնել Ազատեան 
գրող-լրագրողի ստեղծագործութեան 
գրավարութիւնն ու ձգողութեան ուժը: Անձամբ 
ես, չլինելով «քաղաքական», իսկ աւելի ճիշտ՝ 
«քաղաքականացուած» մարդ, մեծ հաճոյքով եմ 
ընթերցում Ազատեանի նաեւ սուր քաղաքական 
յօդուածներն ու վերլուծութիւնները, որովհետեւ 
դրանք մատուցւում են գրական շնչով ու պատշաճ 
լեզուիմացութեամբ: Այսօր սակաւ են նրանք, 
ովքեր հաւասարապէս կարող են իրենց մտքերը 
շարադրել հայերէն ու անգլերէն: Չմոռանամ նշել, 
որ օտարալեզու շատ գրութիւններ «Ազգ»ում 
արեւելահայերէնով լոյս են տեսնում Յակոբ 
Ծուլիկեանի հիանալի թարգմանութեամբ եւ 
նշանաւոր երգիծանկարիչ Սուքիաս Թորոսեանի 
(Toto) անկրկնելի ստեղծագործութիւններով, որոնց 
մի մասն էլ զետեղուել է նորընծայ ժողովածուում: 
Միջոցառման ժամանակ Ազատեանի 
արեւմտահայերէն վերլուծութիւններից մէկն 
ընթերցեց Քնարիկ Աբրահամեանը :
Թերթում ես նոր լոյս տեսած գիրքը, որի 
պարունակեալ յօդուածների մի մասն արդեն 
ծանօթ է հաւատարիմ ընթերցողին, եւ պարզում, 
որ դրանք արծարծում են բազմաթիւ ու բազմազան 
թեմաներ՝ հայ-ամերիկեան, հայ-թուրքական, 
ռուս-թուրքական յարաբերութիւններ, Լեռնային 
Ղարաբաղի խնդիր, Ապրիլեան քառօրեայ 
պատերազմ, Հայրենադարձութիւն եւ այլն, եւ 
այլն: Զարմանալ կարելի է, թէ ինչպէս է մեր 
հայրենակիցը, ապրելով դրսում, այդչափ 
տեղեկացուած է մեր ներսի խնդիրներից, որոնք 
նա քննում է համահայկական հարթութեան 
վրայ՝ զուգադրելով ու բաղդատելով հայ սփիւռքի 
հարցերի հետ:
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Յիշատակի այս ձեռնարկները 
արձագանգուեցան տեղական 
լիբանանեան, հայկական եւ 
արբանեակային զանգուածային 
հաղորդակցամիջոցներէն, եւ 
լայն լրատուութիւն կատարուե-
ցաւ զանազան երկիրներու 
համայնքային եւ եկեղեցական 
միջավայրերուն մէջ:
Վեր. Արմենակ Հայկազեան ձերբա-
կալուած էր 22 Մայիս 1921ին 
քեմալական ուժերու կողմէ: 
Աքսորի ընթացքին ան վարա-
կուած էր բծաւոր տենդով (թայֆըս) 
եւ դարմանումի դիտումնաւոր 
ուշացումի պատճառով մահացած 
7 Յուլիս 1921ին:
Տարիներ ետք՝ 1955ին, յարգելու 
համար յիշատակը ուշագրաւ 
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Հայկազեան Համալսարանը Կը Յիշատակէ 
Իր Անուանակիրին՝ Արմենակ Հայկազեանի 

Նահատակութեան Հարիւրամեակը

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½բáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
բ³½Ù³Ï³ñÍáõթ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³բ³ñ՚ 
թ»ñթÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í գñáõթÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙբ³գñáõթ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³գ³ÛÇÝ, Ï'³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³գÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝթ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³Ùïáõթ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Հրապարակուեցաւ

Նոր կայքէջը 

Այցելեցէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
www.zartonkdaily.net
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«Սարիբեկ»-ը (Քաղաքական Ֆարս)

Ընկերութենէն ներս նաեւ երե-
խաներուն կը դասաւանդուի 
կաւագործութիւն, նկարչութիւն, 
կարպետագործութիւն, գորգա-
գործութիւն, բատիկա, թատրոն, 
դհոլ, երգ ու պար ու տարազի 
պատրաստութիւն: Իսկ վերջին 
երեք տարիներուն կը գործէ նաեւ 
Մաչանենց Արքայական 
նախակրթարանը, ուր դպրոց 
մուտք գործելու կը պատրաստուին 
3-6 տարեկան երեխաներ:
Նոյն տարածքին մէջ կը գործէ նաեւ 
«Մաչանենց» թատրոնը, որ 
հիմնադրուած է 1989 թուականին: 
1989-1991 թուականներուն 

թատրոնը նաեւ մանկական 
թատերախումբ ունեցած է: 
Արմաւիր մարզի միակ թատրոնը կը 
գործէ աւելի քան հարիւր տարուան 
հնութիւն ունեցող շէնքի մէջ: 
Դահլիճը նախատեսուած է եօթա-
նասուն անձի համար:
Մաչանենց տան մասին տեղեկու-
թիւնները քաղած ենք ընկերութեան 
կայքէն եւ դիմատետրի էջերէն, 
որոնց լինքերը ստորեւ կը 
տեղադրենք:
https://www.mta.am/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
MachanentsTheatre/about/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
machanentshouse/about/
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Լինելով ՀԲԸՄ ցկեանս նախա-
գահ Ալեք Մանուկեանի գրա-
սենեակի 37 տարիների տնօրէնը՝ 
Երուանդ Ազատեանը ծավալել է 
նաեւ բարեգործական տպաւորիչ 
գործունութիւն, որի առանձին 
դրուագների իր ելոյթում անդրա-
դարձաւ գրականագէտ, Չարենցի 
անուան Գրականութեան եւ 
արուեստի թանգարանի նախկին 
տնօրէն Հենրիկ Բախչինեանը : 
Իր յուշերն ու տպաւորութիւնները 
ներկայացրեց նաեւ պատմաբան, 
փրոֆեսոր Սուրէն Սարգսեանը :
Յաւարտ շնորհանդէսի ելոյթ 
ունեցաւ ինքը՝ Երուանդ Ազա-
տեանը, շնորհակալութիւն 

յայտնելով Հայաստանի Թէքէեան 
մշակութային միութեան նախագահ 
Ռուբէն Միրզախանեանին, միւս 
աշխատակիցներին եւ բոլորին, 
ովքեր մասնակիցն են եղել իր 
այս աշխատասիրութեան նախա-
պատրաստութեանն ու ծնունդին: 
Ներկաներս միաժամանակ տեղե-
կացանք, որ գրքի 2-րդ հատորը 
լոյս կը տեսնի աշնանը՝ առաջիկայ 
Հոկտեմբերին:
Աւելացնենք, որ ներկայացուող 
միջոցառմանը քնարական շունչ 
հաղորդեց «Նայիրեան» վոկալ 
համոյթն իր կոմիտասեան շատ 
հարազատ, շատ իւրայատուկ 
կատարումներով:
 

«Ազգ»

 

Մշակութային Արձագանգ

Հայաստանի Ու Սփիւռքի Խնդիրներով 
Մտահոգ Հրապարակագիրը

Սկիզբը Էջ 02 այս Մեծ Մարդուն, իր աղջկան՝ 
Մէյրիին եւ փեսային՝ Աւագ 
(Սթիւըն) Մեհակեանի կատարած 
նուիրատուութեամբ եւ գործօն 
օժանդակութեամբ Ստեփան 
Փիլիպպոսեանի, Պէյրութի 
մէջ կը հիմնուի Հայկազեան 
Համալսարանը՝ Մերձաւոր 
Արեւելքի Հայ Աւետարանական 
Եկեղեցիներու Միութեան 
(ՄԱՀԱԵՄ) եւ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցու-
թեան (AMAA) կողմէ:
Նահատակ վեր. դոկտ. Արմենակ 
Հայկազեանի մասին յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար այցե-
լել՝ http://www.haigazian.edu.lb/
about-haigazian/our-history-heri-
tage/ կայքէջը:

Հայկազեան Համալսարան


