
Թուրքիոյ ռազմավարութեան մէջ 
ոչինչ փոխուած է, որովհետեւ հարաւ-
կովկասեան պատերազմը միակը չէր, որ 
կապուած էր Թուրքիոյ հետ: Այս մասին 
ըսած է ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան։
Յիշեցնելով Լիպիոյ, Իրաքի, Սուրիոյ, 
Լիբանանի մէջ Թուրքիոյ ներկայութեան, 
Միջերկրականի մէջ ծովու խնդիրներու, 
ներգաղթեալներու մեծ թիւի մասին, 
որոնք Անգարան կը պահէ Եւրոպական 
Միւոթեան սահմաններուն մօտ, ան նշած է, որ Եւրոպան փաստացի Թուրքիոյ 
գերին է։  
«Եթէ այդ հազարաւոր փախստականները մուտք գործեն Եւրոպա, ապա 
Եւրոպայի կայունութեան մասին խօսելը շատ դժուար պիտի ըլլայ», ըսած 
է Սարգսեան։
Այն հարցին, թէ արդեօք Թուրքիան իրաւունք ունի՞ նեղանալու. տասնեակ 
տարիներ զայն Եւրոպական Միութեան մէջ չեն ընդունած, ՀՀ նախագահը 
ըսած է. «Համաձայն չեմ, քանի որ նեղանալու համար պէտք է վստահ լինել, 
որ ճիշդ առաջարկ ես արել: Եւրոպական Միութիւն մտնելն ամուսնութեան 
կամ ընտանիք մտնելու պէս է: Սակայն Թուրքիան պատրա՞ստ էր մուտք 
գործել այդ ընտանիք: Մեզ հետ պատերազմը Թուրքիայի ընդհանուր 
քաղաքականութեան շարունակութիւն էր՝ իրագործելով տարածաշրջանում 
աւելի ազդեցիկ դառնալու ցանկութիւնը: Ուզենք, թէ չուզենք՝ Թուրքիան 
Հարաւային Կովկասում աւելի ազդեցիկ է դարձել: Տնտեսական առումով 
Թուրքիան շատ ազդեցիկ է Վրաստանում: Այսօր Թուրքիան մեծ թափով 
մուտք է գործել Ատրպէյճան: 
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Հայաստանին Վերաբերող Բոլոր Որոշումները 
Թուրքիան Ազրպէյճանի Հետ Միասին 

Պիտի Ընդունի. Չաւուշօղլու

Շատ Կարեւոր Է, Որ Սահմանները 
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«Հայաստան» Դաշինքը Կը Յայտարարէ Թէ Դէմ 
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Մինչ տեղեկատուութեան նախարարի 
անցեալի հարցազրոյցին վերջերս սփռու-
մին ու անոր հակա-Սէուտական Արաբիա 
բովանդակութեան յառաջացուցած քաղա-
քական հակադարձութիւնը աւելի եւս 
կը բորբոքի Լիբանանը դնելով դիւանա-
գիտական լուրջ տագնապի մը դէմ 
յանդիման, վառելանիւթի սղութիւնը կը 

մաշեցնէ քաղաքացին, որոնց շարքերէն ցուցարարներ երէկ փակեցին Պէյրութի 
շնչափող՝  Ռինկի կամուրջը բողոքելով նաեւ եկամուտի անբաւարարութեան 
մասին: 
Ամէն բան ցոյց կու տայ, որ Լիբանանի ճգնաժամը աւելի եւս սրելու ընթացքին 
մէջ է:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն թրքական 
«CNNTurk»-ի ուղիղ եթերով անդրադարձած է Հայաստանի հետ յարա-
բերութիւններու կարգաւորման հարցին: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով milliyet.com.tr-ը։
«Այս հարցերուն մէջ (Հայաստանի վերաբերեալ) Ազրպէյճանի հետ միասին 
կը խորհրդակցինք: Հայաստանէն ալ շատ դրական ուղերձներ կու գան: Մենք 
ըսած ենք, որ նոյն կերպով պիտի պատասխանենք այն դրական քայլերուն, 
որոնք Հայաստանը պիտի ընէ»,- մասնաւորապէս նշած է ան:
Չաւուշօղլուի խօսքով՝ Թուրքիան Ազրպէյճանի հետ կը քննարկէ, թէ միասին 
ինչ քայլեր կրնան ընել:
Թուրքիոյ ԱԳ նախարարը, կրկնելով, թէ «Հայաստանը որեւէ դրական 
արձագանգ չէ տուած Ազրպէյճանի խաղաղութեան պայմանագիր կնքելու 
կոչին», ընդգծած է, որ Թուրքիան իր բոլոր որոշումները պիտի ընդունի 
Ազրպէյճանի հետ միասին:

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, որ Ազրպէյճան մեկնած 
էր Վարանդայի (Ֆիզուլի) մէջ օդակայանի բացման արարողութեան 
մասնակցելու նպատակով, խօսած է հայ-թրքական յարաբերութիւններու 
կարգաւորման մասին` դարձեալ նախապայման ներկայացնելով:
Վկայակոչելով թրքական «Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը՝ Armenpress.
am կը յայտնէ, որ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ մամլոյ 
ասուլիսի ընթացքին Էրտողան ըսած է. «Ազրպէյճանի նկատմամբ անկեղծ 
կամք դրսեւորելու պայմաններուն մէջ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ 
յարաբերութիւններու կարգաւորման հարցին մէջ այլեւս որեւէ խոչընդոտ 
պիտի չըլլայ: 

«Հայաստան» դաշինքի վերջին յայտարարու-
թեան մէջ նշուած է. «Երէկ կառավարութեան 
հետ հարցուպատասխանի ժամանակ, հերթա-
կան անգամ խուսափելով հարցերիւն յստակ 
պատասխանելէ, մոլորեցնելով հասարակութիւնը, 
վարչապետի պաշտօնը զբաղեցնող անձը փորձ կատարեց տպաւորու-
թիւն ձեւաւորել, թէ «Հայաստան» դաշինքը պատրաստ է իր հետ փակ 
քննարկումներու եւ զրոյցներու: Այս մասին ըսուած է «Հայաստան» դաշինքի 
ֆէյսպուքեան էջով կատարուած յայտարարութեան մէջ:
««Հայաստան» դաշինքը յայտարարում է, որ ՀՀ ինքնիշխանութիւնն ու 
անվտանգութիւնը սպառնալիքի տակ դրած, Արցախի զգալի մասը դաւա-
դիր պատերազմում թշնամուն յանձնած, թշնամիներին՝ կառուցողական, 
իսկ սեփական հայրենակիցներին՝ շինծու գործերով կալանաւորումների 
հրահանգներ տուած, սեւերի ու սպիտակների բաժանած անձնաւորութեան 
հետ չի կարող լինել որեւէ փակ քննարկում՝ որեւէ ֆորմաթով:
Ի վերջոյ, ցանկանան, թէ՝ ոչ, պէտք է հաշուետու լինեն հանրութեան առջեւ: 
Եւս մէկ անգամ վերահաստատում ենք, որ մենք մէկ սանթիմեթր անգամ 
չենք հրաժարուել այս ազգակործան իշխանութիւններին հեռացնելու 
մեր նպատակից եւ միայն այդ օրակարգով կարող է լինել քննարկում 
վարչապետի պաշտօնը ժամանակաւորապէս զբաղեցնողի հետ», ըսուած 
է յայտարարութեան մէջ»:
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ՀԱՀԽ-ի Գործադիր Յանձնախումբի 
Ժողովը Ֆրէզնոյի Մէջ՝ 

Հոկտեմբեր 21-22, 2021-ին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայ Աւետարանական Համաշխար-
հային Խորհուրդի (ՀԱՀԽ)-ի Գործա-
դիր Յանձնախումբին տարեկան 
ժողովը գումարուեցաւ Հոկտեմբեր 
21-22, 2021-ին Ֆրէզնոյի Հայ 
Պանդխտաց Ժողովական 
Եկեղեցւոյ Ընկերային սրահին մէջ: 
Գործադիր Յանձնախումբի ժողո-
վին կը մասնակցէին անձամբ 
եւ առցանցով ՀԱՀԽ-ի հինգ 
Եկեղեցական Միութիւններուն, 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան եւ Փիլիպոսեան 
Հիմնարկութեան ներկայացու-
ցիչները: 
Ժողովը քննեց օրակարգի վրայ 
գտնուող կէտերը եւ համապա-
տասխան որոշումներ կայացուց 
եկեղեցական Միութիւններուն, 
ինչպէս նաեւ Հայաստանի, Արցախի 
եւ Սփիւռքի հայութիւնը  յուզող 
ընդհանրական հարցերուն  գծով:
Ընթացիկ տարուան, 2021 ի, 
ընթացքին Հայց. Աւետարանական 
Եկեղեցին կը տօնէ իր 175-ամեայ 
տարեդարձը: ՀԱՀԽ-ը սրտի 
անհուն գոհունակութեամբ եւ առ 
Աստուած երախտագիտութեան 
խոր զգացումներով կը նշէ Հայց. 
Աւետարանական Եկեղեցիի 
հիմնադրութեան 175-ամեակը:
Գործադիր Յանձնախումբը հոգե-
կան անխառն զգացումներով 
արձանագրեց այն բոլոր յոբե-
լենական միջոցառումները որ տեղի 
ունեցան 2021 տարեշրջանին, եւ 
ուրիշ տօնակատարութիւններ, 
որոնք պիտի շարունակուին մինչեւ 
տարեվերջ: Պսակաւոր ժահրի 
պատճառով Հայաստանի մէջ տեղի 
ունենալիք հանդիսութիւնները, 
յետաձգուեցան 2022-ի Յունիս 25 
էն մինչեւ Յուլիս 5: Աղօթող ենք որ 
այս ծրագիրները անարգել ի գործ 
կը դրուին յառաջիկայ տարուան 
ընթացքին:
Գործադիր Յանձնախումբը 
ուրախութեամբ արձանագրեց 
հրատարակութիւնը Հայց. Աւետա-
րանական Եկեղեցւոյ 175-ամեակի 
առթիւ պատրաստուած Յուշա-
մատեանին,  որ լոյս տեսաւ  Երեւան, 
Մայիս 2021-ին: Իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնեց զայն 
աշխատասիրող խմբագիր՝ Վեր. 
Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեանին, 
կազմակերպութիւններու կողմէ 
նշանակուած աշխատասիրողնե-
րուն եւ անոր հրատարակութեան 
նպաստող անհատներուն:  Գիրք-

երը արդէն բաժնուած են ՀԱՀԽ-ի 
անդամ Միութիւններուն եւ կազմա-
կերպութիւններուն:
Ժողովը նաեւ գոհունակութեամբ 
ողջունեց Յուշամատեանի Անգլե-
րէն թարգմանութեան ծրագիրը 
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանական Միութեան կողմէ 
յառաջիկայ տարուան ընթացքին:
Երջանիկ զուգադիպութեամբ, 
այս տարեշրջանին Հայաստան 
եւ Արցախ կը տօնեն իրենց 
անկախութեան 30-ամեակը: Այս 
բարեբաստիկ առիթով ժողովը 
իր շնորհաւորութեանց կողքին, 
կը յայտնէ իր ամբողջական եւ 
անվերապահ զօրակցութիւնը մեր 
զոյգ Հանրապետութիւններուն եւ 
լիովին զօրավիգ կը կանգնի անոնց: 
վերանորոգելով իր յանձնառու-
թիւնը ազատ, անկախ, ժողովրդա-
վար եւ բարգաւաճող Հայրենիքի 
տեսլականին:
ՀԱՀԽ-ը կը խոնարհի Արցա-
խեան պատերազմի ընթացքին 
նահատակուած հերոսներու 
յիշատակին առջեւ: Կը դատա-
պարտէ Ատրպէյճանը հայ գերիները 
ազատ արձակելու դժկամակու-
թեան համար:
Կը դատապարտէ Ատրպէյճանը, 
որ Արցախի դէմ 44-օրեայ 
պատերազմէն յետոյ տակաւին կը 
շարունակէ իր սպառնալիքները՝ 
անհեթեթ պահանջքներ ներկա-
յացնելով եւ բացայայտ քայլեր 
առնելով Հայաստանի եւ Արցախի 
Հանրապետութիւններու գերիշխա-
նութեան եւ տարածքային 
ամբողջականութեան դէմ:
Ինչ կը վերաբերի Միջին Արեւե-
լեան հայկական գաղութներուն, 
Գործադիր Յանձնախումբը վերա-
հասու եղաւ եւ խորհրդակցութեան 
նիւթ ըրաւ այդ շրջանի քաղաքական 
բարդ կացութիւնն ու դիմագրաւած 
տնտեսական սուր տագնապը: 
Յանձնախումբի անդամները 
մասնաւոր խորհրդակցութեան 
նիւթ ըրին Լիբանանահայութեան 
տնտեսական մտահոգիչ իրա-
վիճակը: Յանձնախումբը մեծա-
պէս գնահատեց Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան միջոցով կատարուած 
նիւթական իշխանական աջակցու-
թիւնը: Նկատի ունենալով ներկայ 
ահազանգային տնտեսական 
կարիքը, որոշեց յաւելեալ ջանքե-
րով օգնութեան ձեռք մեկնել 

Ամերիկեան Բարքեր
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Կիւսթաւ Ե.

Կիւսթաւ Ե. (շուէտ.՝ Gustaf V, 
Օսքար Կիւսթաւ Ատոլֆ, 16 Յունիս 
1858 - 29 Հոկտեմբեր 1950), Շուէտ 
թագաւոր Օսքար Բ. եւ Նորվեկիոյ 
Թագուհի Սոֆիա Նասսաւցիին 
աւագ որդին է: 1907 թուականին 
թագաւոր եղած է եւ շարունակած՝ 
մինչեւ իր մահը:
Շուէտ կառավարութեան հետ 
ուղղակի ըլլալով զբաղած վերջին 
թագաւորը եղած է: 1916 թուակա-
նին կառավարութեան հետ ռազմա-
յին պաշտպանութեան պիւտճէի 
մասին տարաձայնութիւններ 
ապրած է:
Թագաւորը չափաւոր մէկն էր, 
ժողովրդական շարժումներու 
եւ թէ գործառուներու ամսա-
կաններու սահմաններու մասին 
օժանդակութիւն ցոյց կու տար: 
Թագաւորը, նոյնաժամանակ 
ըլլալով, գլխաւոր հրամանատար 
եղող վերջին Շուէտ թագաւորն է 
(1907-1939):
Առաջին Համաշխարհային Պատե-
րազմի միջոցին Գերմանիոյ աւելի 
մօտ եղած է: Գերմանական 
ծագում ունեցող թագաւորին 
կինը, թագաւորին Առաջին 
Համաշխարհային Պատերազմի 
միջոցին ցուցաբերած քաղաքա-
կանութեամբ ազդեցիկ եղած է: 
18 Դեկտեմբեր 1904-ին Սկանտի-
նաւեան թագաւորի հետ միանալու 
համար ժողով մը գումարած են: 
Թագաւորը Սկանտինաւիայի հետ 
դաշնակից ըլլալ եւ Գերմանիոյ 
քով պատերազմի մտնել կ’ուզէր, 
բայց նոյնաժամանակ ալ 
ուշադրութիւնները վրան գրաւել 
չէր ուզեր: Նախարար Հանսոնը կը 

խորհէր, որ եթէ կառավարութիւնը 
Գերմանիոյ պահանջքերը մերժէր, 
թագաւորը կառավարութեան 
հրաժարութեան մասին շատ մեծ 
ճնշում մը պիտի ընէր (Գերմա-
նիան հիւսիսային Ֆինլանտիայի 
եւ Նորվեկիայի հողերու վրայ եղող 
ռազմական բազաներու նման 
բազաներ կը պահանջէր): 1947-
ին այս գիտելիքին ճշդութիւնը 
քննարկուեցաւ: Նախարար 
Հանսոնի յայտարարութեան համե-
մատ թագաւորը Գերմանիոյ հետ 
կարելիութիւն ունեցող որեւէ 
պայքարէ հեռու մնալ կը փափաքէր: 
Էրնսդ Վիկտորս, Կիւսթաւ Ե. եւ 
Իշխան Կիւսթաւը Շուէտի մէջ 
դաշնակիցներու (Գերմանիոյ) 
համար զինուոր եւ ռազմային 
կառք պարունակելը առաջարկե-
ցին Շուէտ կառավարութեան, 
բայց Շուէտ կառավարութիւնը 
այս առաջարկութիւնը մերժեց, 
որովհետեւ Գերմանիոյ երեսէն 
առնուելիք կարելի պատիժները 
գուշակած էին:
Կուսթաւ Ե. 29 Հոկտեմբեր 1950-
ին վախճանած է եւ իր տեղը 
մեծ մանչը Կուսթաւ Զ. Ատոլֆ-ը 
անցած է:

Լիբանանահայ մեր եղբայրներուն 
եւ քոյրերուն:
Ժողովը ՀԱՀԽ-ի անունով կոչ կ’ընէ 
Հայ Աւետարանական համայնքին 
մասնաւորապէս, եւ հայ հասա-
րակութեան ընդհանրապէս, 
համախմբուելու եւ միասնական 
ջանքերով սատարելու Հայաստանի, 
Արցախի եւ Սփիւռքի հզօրացման 
ծրագիրներուն: 
 

Վեր. Դոկտ. ՎԱՀԱՆ Յ. 
ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ

Գործադիր Տնօրէն՝ 
Հայ Աւետարանական 

Համաշխարհային Խորհուրդի

Շատ Կարեւոր Է, Որ 
Սահմանները 

Յստակացուին...

Շատ կարեւոր է, որ սահմանները 
յստակացուին եւ փոխադարձա-
բար ճանչցուին: Այս ըմբռնումը կը 
կազմէ բարի դրացիական յարա-
բերութիւններուն հիմը»:
Թուրքիոյ ղեկավարը նաեւ 
աւելցուցած է, որ իրենք պիտի 
շարունակեն աջակցիլ «եղբայրական 
Ազրպէյճանին»:
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ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Տարբերութիւնը ձեւին ու միջոցներուն մէջն է միայն. էութեանը մէջ՝ ոչ 
մէկ տարբերութիւն կայ.- մենք ալ, միւս բոլոր կռուող ազգերուն պէս, 
կռիւ է որ կը մղենք հիմա - եւ ինչպէս անո՛նք - պայքարին այս է՛ն տաք ու 

վտանգաւոր շրջանին, փոխանակ մտածելու թէ պատուաւոր խաղաղութիւն 
մը կրնայ զիրենք տակաւին փրկել մեծամեծ կորուստներէ՝ ընդհակառակը 
մէկ բան ունին՝ դիմանալ, այնպէս ալ մենք, մեր ամէնածանր կորուստներուն 
մէջէն եւ վաղուան աւելի ծանր կորուստներու հաւանականութիւնն ալ աչքի 
առջեւ բերելով, կ'ըսենք՝ պիտի դիմանանք:
Պիտի դիմանանք, ո՛չ բոլորովին այն իմաստով որով անոնք կը հասկնան այս 
բառը, տեղի չտալու եւ կանխահաս հաշտութիւն մը չկնքելու իմաստով - զոր 
ուզէինք ալ՝ կնքող պիտի չգտնուէր արդէն մեզի հետ - այլ բառին ամբողջ 
մնացեալ իմաստովը՝ որ է չյուսահատիլ եւ անվերջ անընդհատ պատրաստել 
ու կազմակերպել մեր կռիւի միջոցները, ըսել ինքնիրեննիս թէ պիտի կռուինք 
այնպէ՛ս ինչպէս մահը աչքն առած, բայց իր մահովը գոնէ իր սերունդին, 
սերունդէն ո՛վ որ ալ մնայ՝ անո՛ր ազատութիւնը ապահովել որոշած մէկը:
Այս որոշումը այնքա՛ն զօրաւոր եւ այնքա՛ն ընդհանուր պիտի ըլլայ մեր 
մէջ - ինչպէս է միւս բոլոր պատերազմիկ ազգերուն մէջ - որ ամէնքնիս, ինչ 
տարիքի, սեռի եւ վիճակի ալ պատկանինք, ի՛նչ զբաղումի մէջ ալ գտնուինք 
այս պահուս, նո՛յն չափով պատրաստ պիտի ըլլանք մենէ պահանջուելիք 
գերագոյն զոհողութիւններուն, երիտասարդները ինքզինքնին լիովին եւ 
կանխաւ պատրաստած արիւնի զոհողութեան ալ՝ չնայելով ներկայիս իրենց 
թերեւս մատուցած ուրիշ ծառայութիւններուն. չափահասները, կիներն ու 
ծերերն անգամ՝ հնարաւոր ամէնամեծ բաժինն ստանձնելով աշխատութեան 
մէջ եւ առնուազն չվնասելով ազգին ամէնէն շատ պէտք ունեցած բանին՝ իր 
բարոյական կորովին, ընդհակառակն իրենց բոլոր միջոցներովը, խօսքով ու 
գործով վառ պահելով եւ միշտ վերարծարծելով անոր ոգեւորութիւնը:
Իսկ - պէտք կը զգանք ճշտելու - մասնաւորապէս ա՛յն անձը որուն ոտքը-
ձեռքը կը բռնէ՝ ինչպէս կ'ըսուի, եւ որ իր վրայ առած է հրապարակաւ ու 
շատերու այս քարոզը կարդալ, անիկա պարտական է առաջիններէ՛ն ըլլալու 
այս գերագոյն զոհողութեան պատրաստ, թէ՛ ինքզինքին հետ համաձայն, եւ 
իր խղճին առջեւ հանգիստ մնալու եւ թէ՛ իր խօսքին ո՛րեւէ կշիռ մը կարենալ 
տալու համար..:
Պէտք չկայ մեծ-մեծ բառեր գործածելու, ո՛չ ալ ինքզինքնիս միւս պատերազմիկ 
ազգերուն հետ բաղդատելու անպատճառ՝ ամրացնելու համար մեր մէջ 
այն համոզումը, թէ իրօք մենք այսօր պատերազմի մէջ ենք, եւ այնպէ՛ս 
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Ստորեւ կը ներկայացնենք բանաստեղծութեան իշխան՝ մեծ 
խմբագրապետ Վահան Թէքէեանի գրիչով ստորագրուած 
խմբագրականը Եգիպտոսի «Արեւ»ի 15 Յուլիս 1915 թիւին մէջ: Մեր 
կողմէ վերատպուած այս նիւթը  անհաւատալիօրէն ժամանակակից 
է եւ կ՛արտայայտէ մեր Հայրենիքին ու ժողովուրդին դիմակալած  
այսօրուայ իրավիճակը եւ զայն դիմադրելու հրամայականը: 
Անուղղակի կոչ մըն է ան, ինչպէս Հայրենի պետութեան ու 
ժողովուրդին, նաեւ սփիւռքահայութեան: Բարոյական յոյժ կարեւոր 
կոչ մը, որ լսելի պէտք է դառնայ բոլորէն: ԲՈԼՈՐԷՆ:
«Դիմացէ՛ք». սա դարաւոր կոչն ու հրամանն է Վարդանանաց 
հերոսներուն, Հայրենիքը ազատ պահելու ու հայօրէն ապրելու 
գոյապայքարին մէջ անձնուէր դեր ստանցնած քաջորդիներուն, 
Դաւիթ Բէկին ու Մխիթար սպարապետին,  Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերուն, Զօրավար Անդրանիկին, Սարդարապատի մարտիկնե-
րուն, Արցախի գոյամարտը մղած  հերոսներուն, եւ Եռաբլուրին 
վրայ հանգչող հոգեհարազատ մեր քաջերուն: 
ԴԻՄԱՑԷ՛Ք թուրքին նորօրեայ ճնշումներուն, միջազգային ընտա-
նիքի անտարբերութեան, ներքին թէ արտաքին թշնամիներուն, 
յաճախ հայանուն էակներու ազգադաւ դաւադրութեանց եւ մեր 
ժողովուրդին յուսահատ նաեւ մոլորեալ վիճակին: 
Ազգային Արժանապատութեան Ճգնաժամի մէջ ենք մենք այսօր: 
Պատերազմ է այսօր: Գոյութենական պատերազմ: Այսօր, «...
իրապէս, ճշմարտապէս ու կատարելապէս պատերազմի մէջ ենք 
մենք..». ինչպէս կը շեշտէ մեծ խմբագրապետը:
Պիտի դիմանա՞նք: ԱՅՈ, անպայման:

«Խմբ.»

պէտք է շարժինք ու գործենք՝ 
ինչպէս կը գործեն, կը շարժին 
ու կը վարուին ճակատ-ճակատի 
թշնամիի մը հետ պատերազմող 
ազգերը:
Ուզենք թէ ոչ, պատերազմի 
մէջ ենք եւ մեզի համար ետ 
դառնալ չկայ այլեւս..: Երբ 
առաջին անգամ, ասկէ քանի մը 
ամիս առաջ, մեր պատուական 
բարեկամը՝ վեր. Ճեճիզեան, ա՛յս 
բառերով ա՛յս յայտարարութիւնն 
ըրաւ հրապարակային բեմէ մը, 
թերեւս դեռ այն ատենուան 
համար ներելի էր պզտիկ մը 
ժպտիլ, որովհետեւ դեռ չէինք 
գիտեր այն ատեն ինչ որ լսեցինք 
եւ ինչ որ պատահեցաւ անկէ 
իվեր: Հիմա, սակայն, ձեւի եւ 
միջոցներու տարբերութեամբ մը, 
պատերազմի մէջ ենք, այո՛, մենք ալ: Ու գլխաւոր, ահե՛ղ տարբերութիւնը մեր 
եւ ուրիշ պատերազմիկներու միջեւ սա՛ է - աւա՛ղ - որ մենք պատերազմին 
պէտք ունեցած բարոյական ու նիւթական ո՛չ մէկ պատրաստութիւնը 
կատարած ենք ու կը կատարենք դեռ, հազի՜ւ դեռ կը համոզուինք անոր 
անհրաժեշտութեանը եւ շատերս համոզուած ալ չենք տակաւին՝ թէ ատիկա 
միմիայն ամէնքիս միութեամբը կրնանք կատարել, կացութեան քիչ ու շատ 
համապատասխան եղանակաւ մը:
Պատերազմի մէջ ենք, որովհետեւ չէինք կրնար չըլլալ, որովհետեւ՝ միշտ 
կանգներ ենք - խաչակիրներու ատենէն իվեր - այն քրիստոնէին կողքին որ 
ոտք կը կոխէր մեր երկիրը՝ Անհաւատին դէմ կռուելու համար. որովհետեւ 
քրիստոնեան այս անգամ Անհաւատին ձեռքէն մեզ ազատել խոստանալով կու 
գար արդէն. որովհետեւ, վերջապէս, եթէ մենք չուզէինք ա՛լ՝ մեր երեքհարիւր 
հազարներն ու մեր քսան-հազարները պիտի մշտէին հողին տակէն հողին վրայ 
գտնուողները եւ պիտի հասցնէին ալ իրենց աղաղակը անոնց որ կ'ապրին 
Արարատին միւս կողմը, Արարատի՛ն որ միշտ եղեր է հոգեհաղորդ անթէլ 
հեռագրի ամէնազօր կայան մը կարծես, իր բարձր ու սուր գագաթին ծայրէն 
մինչեւ հեռաւոր Ամերիկաներն իր խօսակիր լայն հոսանքներն անսխալ ու 
ապահով հասցնող..:
Արդ, Արարատին ու Տաւրոսի՛ն ալ կատարէն, կու գան ու կու գան ատենէ մը 
իվեր ելեկտրահոսանքներն ու կը զարնեն անընդհատ մեր սիրտերուն՝ որոնք 
իրենց դողին - մերթ յոյսի, մերթ վախի եւ մերթ վշտի դողին - տրոփներովը 
կ'ընդունին ու կ'արձանագրեն անոնցմէ եկող ազդարարութիւնը..: Իբրեւ թէ 
հեռուն, տեղ մը, ովկիանոսին վրայ, Թիթանիք մը գտնուէր ընկղմելու մօտ՝ որ 
իր օգնութեան կոչը հասուցած ըլլար այդ երկու մեծ կայաններուն եւ անոնք 
ալ մեզի ղրկէին զայն: Ու մենք թէպէտ լսած ըլլայինք անոր այդ կոչը, բայց 
իբրեւ պատասխան, լուր ղրկէինք անոր. «Դիմացի՛ր, Թիթանիք, ձեռքերնիս 
քիչ մը գործ, մէջերնիս քիչ մը վէճ ունինք, երբ վերջացնենք՝ կու գանք..»:
Ու խեղճ նաւը կը դիմանայ կոր, բայց նաեւ կը սպասէ կոր մեզի..:
Ըսելու պէտք չկայ, բայց ըսե՛նք անգամ մըն ալ՝ թէ օտար պատերազմիկ 
ազգերը կեդրոնական իշխանութիւն մը ունէին, որ կանխաւ պատրաստեր 
էր իրենց դիմադրութեան միջոցները, եւ հակառակ ատոր, նորէն, երբ 
ազգերը կռուի մտան, անոնք սկսան ոգի ի բռին աշխատիլ, միանալ իրարու 
հետ ու իրարու միացնել բոլոր ուժերը, ձեռքերնին մխրճել ազգին բոլոր 
կենսաղբիւրներուն մէջ ու հոնկէ առնել, լիաբուռն առնել իրենց պէտք 
ունեցածը՝ որ նոյնքան լիաբուռն կ'ընծայուի իրենց արդէն:
Ասիկա օրինակն է, ո՛չ մէկ՝ այլ բազմապատիկ, զոր ունինք մեր աչքին առջեւ 
եւ որ սակայն չի՛ բաւեր կարծես մեր պարտքը մեզի յուշածելու, այն միակ 
պատճառաւ անշուշտ որ ամէնքս չենք գիտեր տակաւին, չենք զգացած ու չե՜նք 
համոզուած՝ թէ իրապէս, ճշմարտապէս ու կատարելապէս պատերազմի 
մէջ ենք մենք ալ:
Թշնամին, որուն վրայ անհունապէս շատ են մեր ապրելու բարոյական իրա-
ւունքները, թշնամի՛ն կը զարնէ մեզի հիմա այնչափ աւելի դիւրութեամբ 
որչափ անգամ մը եւս անպատրաստ կը գտնէ զմեզ: Երկրի ժողովուրդը, որ 
ենթակայ է անոր հարուածին եւ որ մօտ ըլլալով իր մեռելներուն՝ ականջ կը 
դնէ ու կը լսէ անոնց գերագոյն հրամանը՝ «Դիմացէ՛ք», կը դիմանայ հարկաւ, 
կը դիմանայ որքան որ կրնայ, բայց եւ նոյն պահուն, եւ իր հուսկ գերագոյն 
ոգորումին միջոցին զոր յանուն մեզ ալ կը մղէ, կարծես մեր կողմը կը դառնայ 
եւ անձկախառն յոյսի անսահման ձեռքով մը՝ կ'ըսէ մեզ.
- Պիտի դիմանա՞ք.. իմ դիմադրութեանս:
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էֆենտիին քեռայրը՝ Արմենակը, զիս քովը կանչեց, հարցուց թէ կրնա՞մ իր 
ձին աշխատցնել: 
- Ի՞նչ գործ պիտի ընեմ,- ըսի: 
- Չորս օր փայտ պիտի բեռցնես լեռներէն, իմ փուռը բերես, Շաբաթ օր 
Տերէ Պաղչայէն երեք-չորս անգամ՝ նայած յաճախորդներու, մարդիկ պիտի 
բերես Սովուք Օլուք, Կիրակի հանգիստ կ’ընես, Երկուշաբթի մարդոց ետ 
Տերէ Պաղչա կ’իջեցնես: Այս է գործդ:
- Ի՞նչու պիտի չընեմ, կ’ընեմ,- ըսի,- ի՞նչ պիտի տաս ամսական:
- Տասներկու մեճիտիէ կու տամ,- ըսաւ:
- Տասնհինգ եթէ տաս՝ կ’աշխատիմ,- ըսի: Համաձայն եղաւ, սկսայ գործի: 
Չորս ամիս աշխատեցայ: Ամառը վերջացաւ իմ գործս ալ վերջացաւ: 
Փռապան Արմենակը ինծմէ գոհ մնաց չորս մեճիտիէ աւելի տուաւ:

1923 Հոկտեմբերին Իսկենտէրուն Ֆաթմային հանդիպեցայ
Հոկտեմբեր մէկին վերադարձանք Իսկենտէրուն, մտանք մեր թիթեղաշէն 
պալատը: Այդ ամիս չաշխատեցայ: Օր մը շուկային մէջ կը պտտէի 
Ֆաթմային հանդիպեցայ: Ֆաթման շուկայ եկեր է որ իր համար գնումներ 
ընէ: Մօտեցայ բարեւեցի ըսի՝ «ի՞նչ է խէր ըլլայ Ֆաթմա, ի՞նչ կ’ընես հոս, 
մինակ կը պտտիս»: Ըսաւ՝ «եկայ քիչ մը ապրանք պիտի գնեմ Պենոն»: 
Իրեն հարցուցի՝ «Հուրշուտին հետ հաշտուեցա՞ր»:
- Ես կեանքիս մէջ չեմ հաշտուիր անոր հետ:
- Քեզի ետ ըրա՞ւ:
- Ո՛չ, ինքը երկրորդ կին մը առաւ, ինծի ալ ետ չ’ըներ,- ըսաւ:
- Ֆաթմա ես ալ ամուսնացայ, եկուր մեզի երթանք, կինս տես,- ըսի, առի 
զինք տարի իմ թիթեղեայ տունս:
Զարուհիս տեսաւ, ըսաւ՝ «մաշալլահ դեռ ճահիլ պզտիկ աղջիկ է եղեր, 
շնորհաւոր ըլլայ, Պենոն»:
- Ֆաթմա, Զարուհին տասներեք տարեկան էր ամուսնացանք, հիմա 
տասնվեց տարեկան է արդէն,- ըսի: Նստանք, սկսանք անցեալէն խօսիլ: 
Քոյրս եկաւ, հաբուրուեցան ուրախացան, Զարուհին թապուլէ մը 
պատրաստեց կերանք, վերջը զինք ետ շուկայ տարի, ինչ որ պէտք էր 
գնեց, խան գացինք ջորին դուրս բերաւ՝ «Աստուած քեզի հետ» ըսի, 
«Ալլահա ըսմալատըք» ըսաւ գնաց:
1923 Նոյեմբեր քսանն էր Զարուհիիս զօրաւոր դող եկաւ, քսանչորս ժամու 
մէջ առաւ-տարաւ: Դաժան, անողորմելի ու անսպասելի իմ Զարուհիիս 
մահուան այսպիսի խօսքերով լացի ու լացի, վերջը առին ձեռքերէս տարին 
թաղեցին, վրան հողը թափեցին, գլուխին փայտէ խաչ մը դրին, ինծմէ 
զատեցին, տուն վերադարձան: Ես մնացի տունը մինակ, շատ լացի, լալով 
դարման չունեցայ վերջն ալ չգտայ: Օր մը դուրս ելայ քիչ մը պտտելու: 
Տեսայ կիներ հաւաքուած իրարու հետ կը զրուցեն, մէկը կ’ըսէ՝ «մեղք եղաւ 
Պենոնին, դեռ ճահէլ հասակին կինը կորսնցուց», ուրիշ մը կ’ըսէ՝ «Պենոնը 
դեռ քսան տարեկան է, նորէն կ’ամուսնանայ, մեղք եղաւ Զարուհիին», 
ուրիշ մը տարբեր բաներ կ’ըսէր... անցայ-գացի Պետոյին սրճարանը մտայ, 
այնտեղ ալ էրիկ մարդիկ ամէն մէկը բան մը կ’ըսէր: Դրացիս՝ Պետրոսը զիս 
տեսաւ, ելաւ ձեռքէս բռնեց աթոռի նստեցուց՝ «Պետօ, Պենոնին սուրճ մը 
բեր» ըսաւ: Պետօն սուրճը բերաւ, սիկարէթ ալ հրամցուց: Ես մինչեւ այդ 
օր սիկարէթ չէի ծխած:

 04

Շար. Էջ 05

Եղեռնի Հետքերով - 16

Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը 
Չոք Մերճուման-Չորք Մարզպան

Ես խօսքս վերջացուցի, մուլլա Իպրահիմը ըսաւ՝
- Այո, ճիշտ ես Պենոն, Ահմէտ էֆենտին սխալ գտնուեր է, քու խօսքդ սխալ 
հասկցեր է, ներողամիտ եղիր, մենք երբեք քու գէշութիւնդ չենք ուզեր, դուն 
մեզի մէկական գաւաթ թան տուր քու ձեռքովդ խմենք,- ըսաւ:
- Թանը տաք է,- ըսի:
- Վնաս չունի, դուն տուր մենք խմենք,- ըսաւ: Մէկական գաւաթ թան 
լեցուցի խմեցին, հանեց մէկ մեճիտիէ տուաւ, նորէն՝- չեմ առներ,- ըսի, 
Պեպէքը նորէն դրամը գրպանս դրաւ: Ահմէտ էֆենտին դարձաւ ինծի՝
- Հիմա այլեւս հաշտուեցանք Պենոն, այլեւս չես հայհոյեր մեզի, այդպէս չէ՞,- 
ըսաւ:
- Ամէն խօսք իր պատասխանը ունի,- ըսի իրեն: Չելեպի փաշան մէջ մտաւ, 
ըսաւ՝
- Պենոն, սա թանը նորոգէ նորէն խմենք:
- Մնաք բարով,- ըսի, տուն գացի դարձեալ թանը լեցուցի դոյլի մէջ եկայ 
շուկայ: Շուկային մէջ դիմացս փաշան ելաւ, ըսաւ՝
- Պենոն, քեզի սպասեցինք ինչու՞ չեկար, հիմա լեցուր նայիմ մէկական 
գաւաթ իմ կողմէս:- Լեցուցի գաւաթները, խմեցին փաշան հանեց մէկ 
մեճիտիէ տուաւ ու գացին: Ես մտածեցի, ըսի՝ «հայհոյելը լա՛ւ բան է եղեր»:
Այդ ամառ լաւ աշխատեցայ, գործս ա՛լ աւելի լաւ եղաւ, կաթ-թան- մածուն 
ծախելով օրական մէկ քիլօ կարագ իւղ կ’ունենայինք։ Վրանի տեղ 
թիթեղեայ տուն մը շինեցի, ձմռան անձրեւ գալուն՝ թիթեղի ձայնը կարծես 
երաժշտութիւն ըլլար, հաճելի ձայներ կու գային, մանաւանդ՝ պառկելու 
ատեն անձրեւի խշրտոցի տակ:
Ամառը վերջացաւ, աշուն եկաւ, թան ծախելը վերջացաւ, կաթ բերողները 
գացին Համայի կողմերը: Հոկտեմբերին ոչ մէկ գործ կրցայ ընել, հանգիստ 
ըրի, Նոյեմբերին գացի քեսապցի Հչերին խանութը, իրեն ամէն օր Համայէն 
եզի մածուն կը բերէին - հարիւրյիսուն քիւլէկ ամէն մէկ քիւլէկը տասը քիլօ 
կը կշռէր - ան ալ թաղերու խանութներուն կը բաժնէր: Քեսապցի Հչերին 
ըսի՝ «ինծի մածուն տուր ծախեմ թաղերու մէջ»:
- Շատ լաւ Պենոն,- ըսաւ, մէկ քիւլէկ առ տար, ծախէ, նորէն եկուր տար,- 
ըսաւ: Մէկ քիւլէկը առի գացի, տունը կաթսայի մէջ պարպեցի, լաւ մը 
խառնեցի ոչխարի մածունի նման եղաւ, դոյլի մէջ պարպեցի ելայ թաղերու 
մէջ ոչխարի մածուն պոռալով ծախեցի վերջացաւ, պարապ քիւլէկը տարի 
լեցունկ մը առի, ա՛ն ալ ծախեցի վերջացաւ: Հչեր աղան ըսաւ՝
- Պենոն ուրիշներ օրական մէկ քիւլէկ կրնան ծախել:
- Ես շատ յաճախորդ ունիմ Հչեր աղա,- ըսի: Ամբողջ ձմեռ ասանկ 
շարունակեցի, մինչեւ 1923 Ապրիլը մածուն ծախեցի։ Քենիս՝ սովուքօլուքցի 
հիւանդանոցի սեփականատէր Այվազեան Ժոզէֆ էֆենտիին օթէլը 
կ’աշխատէր: Քենիիս ամուսինը մեռած էր 1915ի գաղթին, մէկ հատ աղջիկ 
զաւակ ունէր: Երբ ես Տէօրթ Եոլի մէջ բանտարկուեցայ իր աղջիկը իմ 
քոյրերուս եւ եղբայրներուս հետ միասին որբանոց դրեր էին, հիմա 
պզտիկները Պէյրութ, Ճիպէյլի որբանոցն էին:

1923 Սովուք Օլուք
Քենիս ինծի ըսաւ՝
- Քեռայր, այս ամառ Սովուք Օլուք եկուր, քեզի համար յարմար գործ մը կը 
գտնենք կ’աշխատիս, միաժամանակ՝ օդափոխութիւն ալ ըրած կ’ըլլաս:
- Շատ լաւ կ’ըլլայ,- ըսի քենիիս: Մայիս մէկին ելանք-գացինք, հոն յարմար 
տեղ մը սենեակ մը շինեցինք, կողմերը եղէգներով, վրան ալ վրանով 
ծածկեցինք, եղաւ ամառանոց:
Սովուք Օլուքը բարձր դիրք ունէր, ջուրը սառնորակ, օդը մաքուր, 
պարտէզներով այգիներով հարուտ էր, Միջերկրական ծովը կը դիտուէր, 
սովուքօլուքցիները ամռան չորս ամիսները իրենց տուները վարձու կու 
տային: Այվազեան Ժոցէֆ էֆենտիին հիւրանոցը Հալէպէն, Իսկենտէրունէն, 
Տէօրթ Եոլէն օդափոխութեան կու գային: Տէօրթ Եոլէն Իսկենտէրուն 
երեսուն քիլօմեթր էր: Իսկենտէրունէն դէպի Սովուք Օլուք ինքնաշարժի 
ճամփայ չկար, ինքնաշարժները մինչեւ Տերէ Պաղչա կը հասնէին, անկէ 
Սովուք Օլուք մէկ քիլօմեթր էր՝ ձիերով կը բարձրանային իրենց տուները 
կամ հիւանդանոց կոչուած վայրը: Սովուքօլուքցիները ամէն առաւօտ 
շուկայ կը բերէին ամէն տեսակի պտուղներ, տարբեր ուտելիքներ...: 
Իսկենտէրունէն ամէն Շաբաթ մարդիկ կու գային, իրենց արձակուրդը հոն 
կ’անցընէին, Երկուշաբթի ետ իրենց գործին կ’երթային, չորս ամիս 
օդափոխութիւն կ’ընէին այս գեղեցիկ վայրին մէջ: Այվազեան Ժոզէֆ 

Ձախին՝ Պենոն Վասիլեան
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գիտեր - մինչ անթեքլի սերժանը ոչ մէկ զինուորի կ’արտօնէ որ քարտ 
ունենայ...:
Ուրիշ գումարտակէ մը մեր տէօրթեոլցի զինուոր Պոյաճեանը Քրըք Խան 
կ’երթար ապրանքներ կը բերէր ու կը ծախէր զինուորներուն ու լաւ 
կ’օգտուէր: Իրմէ երկու տրցակ խաղաթուղթ գնեցի: Մեր սերժանը տեսաւ, 
մօտեցաւ՝ «այդ քարտերը ինծի տուր» ըսաւ: Ըսի «ինչու՞ քեզի պիտի տամ, 
չեմ տար: Մենք մեր քարտերով կը խաղանք»: Իմ մասին խօսեր են իրեն թէ 
ես ով եմ, ինքը անթէքլի ֆելլահներէն էր, ինծի ըսաւ՝ «Պենոն, քու քարտերդ 
նոր են, ես ալ այսօր աժիւտանին հետ պիտի խաղամ, մէկը տուր վաղը ետ 
կը վերադարձնեմ քեզի»: 
- Եթէ այդպէս է՝ առ, բայց վաղը առաւօտ ետ կու տաս,- ըսի: 
Յաջորդ առաւօտ քարտերը ետ տուաւ: Քարտերը առի, տեսայ՝ վրան տեղ-
տեղ նշաններ ըրեր էր, բարկացայ քարտերը պատռեցի գետին նետեցի: 
Յանկարծ խելքի եկայ, քարտերը հաւաքեցի, մէկ-մէկ շարեցի, մէկնոցէն 
մինչեւ վերջ լաւ մը զննեցի, մեծ չինարի ծառ մը կար քովնտի աղբիւրով մը, 
հոն գացի նստայ, լաւ մը սորվեցայ՝ ինչպէս նշաններ ըրած են, ես ալ իմ 
քովս մնացած երկրորդ քարտը հակառակ ձեւով նշաններ ըրի ու ես ինծի 
փորձեր ըրի, լաւ մը սորվեցայ, երեկոյեան Ռուբէնը կանչեցի, ըսի՝ 
- Եկուր միասին քարտ խաղանք:
- Խաղանք,- ըսաւ, գիշերը եկաւ, մոմ վառեցինք սկսանք խաղալ: Ռուբէնէն 
երեք սուրիական ոսկին շահեցայ:
Ռուբէնը ուղղակի կ’երթայ սերճանին մօտ, կ’ըսէ՝ «Պենոնին հետ քարտ 
խաղցայ երեք սուրիական ոսկի շահեցաւ. քարտերու վրայ նշաններ կան, ես 
լաւ չեմ տեսներ, տեսնեմ անգամ՝ չեմ կրնար հասկնալ, մէկնոց կարծելով 
երկուքնոց կ’ելլէ, հինգնոց կարծածս վեցնոց կ’ելլէ, մէր քարտերուն չի նմա-
նիր: Իմ ըրածս նշանները շատ փոքր, բայց աչքերս շատ լաւ կը տեսնէին»:
Առաւօտ սերճանը զիս իր քով կանչեց:
- Պենոն, քու քովդ քարտ կայ եղեր, ինծի տուր նայիմ ի՞նչ քարտ է: 
- Սերճան, դուն եթէ սերճան ես, ես ալ Պենոն եմ: Ասկէ ետք ես ուրիշներուն 
հետ քարտ խաղամ՝ դուն ինծի պիտի չխառնուիս, ես ալ ձեզի չեմ 
խառնուիր: Եթէ ինծի խառնուիս՝ քու գործերդ կը խանգարեմ: Ձեզի հետ 
մէկը թուղթ չի խաղար: Ես ազատ կը խաղամ: Ահաւասիկ իմ քարտերը, սա 
հինգնոց է սա տասնոց է ա՛ռ:- Լաւ մը նայեցաւ, բայց բան չհասկցաւ:
- Ռուբէնն ալ ասոր հակառակը ըրեր է,- ըսաւ:
Սերճանը եւ Ռուբէնը ինծի ըսին՝
- Պենոն, քանի դուն հասկցեր ես, ասկէ վերջ միասին ըլլանք:
- Կ’ըլլամ ձեզի հետ, պայմանով որ դուք ինծմէ երեք ամսական դրամս 
առած էք խարդախութեամբ՝ ետ դարձուցէք յիսուն սուրիական ոսկին թէ 
ոչ՝ ո՛չ դուք ինծի խառնուեցէք, ո՛չ ալ ես ձեզի:
Նայեցան՝ ըլլալիք չկայ, վերջաւորութեան յիսուն ոսկին ետ տուին։ Ես ալ 
եղայ իրենց հետ ընկեր, սկսայ խաղալ զինուորներուն հետ: Ոչ մէկը ինծմէ 
բան կը կասկածի: Ես ամէնուն կը շահէի: Սերճանին ըսի՝
- Այս մեր գունդի ընկերներուն դրամները չառնենք, մեղք են: Վաղը 
աստեղէն ուրիշ տեղ կը տանին մեզի, հոն մեզի հետ կ’աշխատին:
- Պենոնը ճիշտ կ’ըսէ,- ըսաւ Ռուբէնը սերճանին:
Օր մը մեր դիրքին վրայ կեցած էինք, մեր դիմացը՝ հեռուն մարդ մը տեսայ 
արտը կը ջրէր: Բաւական յառաջ գացի, մօտեցայ տեսնեմ՝ իմ աղային 
հաճը Ալիին սպասաւոր Հուրշուտն է:
- Հուրշուտ,- ձայն տուի, դարձաւ ինծի նայեցաւ, անմիջապէս ճանչցաւ: 
- Ծօ Թոֆիկ, դու՞ն ես, ի՞նչ է զինուո՞ր եղար:
- Այո, Հուրշուտ, կինս մեռաւ, ես ալ զինուոր եղայ,- ըսի: Իրեն հարցուցի՝- 
աղան հո՞ս է:
- Այո, հոս է, Մէյրիշը եւ Ֆաթման ալ հոս են:
- Շատ բարեւներ տար իմ կողմէս:
- Գլխուս վրայ, Թոֆիք,- ըսաւ: Յետոյ, Հուրշուտը,- կեցի՛ր Պենոն, հոս ձուկ 
մը կայ, ա՛ռ քեզի տամ կերէք,- ըսաւ: Խոտերուն մէջէն հանեց երկու օքա 
մեծ ձուկ մը:
Ձուկը առի տարի ֆրանսացի աժուտանին տուի: Աժուտանը ուրախացաւ, 
երեկոյեան նստանք կերանք, խմիչք ալ բերին՝ ես չխմեցի: Աժուտանը 
հարցուց՝ «ուրկէ բերիր այս թարմ ձուկը»:
- Մեր դիմացի կողմը վազող ջուր կայ հոն շատ ձուկեր կան:
Յաջորդ առտու ելանք, տեսայ դիմացէն ձիաւոր աղջիկ մը, քովն ալ մարդ 
մը քաշելով կու գան մեր կողմը: Քիչ մը աւելի մօտեցան՝ ճանչցայ՝ «աս 
Ֆաթման է մտածեցի»: Եկան-հասան մեր բարձունքին ստորոտը:
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Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը...

Երէկ այս ժամերուն կը խօսէիր քաղցր լեզուով
Չէիր թոշմած վարդագոյն այտերը քու
Ի՞նչ եղաւ քեզի. աչքերդ յանկարծ
Արթնցիր, ես քու տարտին մատաղ արթնցիր 
Ինչպէ՞ս ես քեզի սեւ հողին յանձնեմ
Ինչու՞ նեղացար ինծմէ հետս չես խօսիր
Փակեցիր աչքերդ ու չես արթննար 
Սա իմ վիճակիս դուն չես մեղքանար 
Արթնցիր Զարուհիս ի՜նչ կ’ըլլաս արթնցիր
Ինչպէ՞ս ես քեզի սեւ հողին յանձնեմ
Բժիշկներ չկրցան դարման քեզ գտնել
Սիրելիս, սիրտիս մէջ բացիր անդարման մէկ վէրք 
Ինչպէ՞ս ես քեզի գետինը դնեմ
Արթնցիր իմ նազելի Զարուհիս արթնցիր 
Ինչպէ՞ս ես քեզի սեւ հողին յանձնեմ
Երեք տարիներ ապրեցանք լաւ օրեր չտեսանք
Հիւանդ պառկելով բժիշկը ոչ մէկ տուաւ քեզ
Ուրախ օրեր չտեսանք Աստուած ետ առաւ ինծմէ
Արթնցիր ես քու տարտին մատաղ արթնցիր 
Ինչպէ՞ս ես քեզի սեւ հողին յանձնեմ

Սիկարէթը առի, անգամ մը քաշեցի՝ սիկարէթը կէս եղաւ, բերնիս մէջի 
ծուխը սրճարանը լեցուց: Դրացի Պետրոսը ըսաւ՝
- Պենոն, վիշտ մի՛ ըներ, գացողը ետ չի գար, բայց գացողին տեղը ուրիշ 
մէկը կու գայ:
- Գացողին տեղը չի բռներ:
- Կու գայ, կու գայ գացողին մոռցնել ալ կու տայ,- ըսաւ,- երբեք հոգ մի՛ 
ըներ, դուն աշխատասէր, սիրուած տղայ ես, ո՛ր աղջիկը որ ուզես քեզի ոչ 
չեն ըսեր:
Զարուհիին մահէն ութ օր ետք քոյրս եկաւ, ըսաւ՝ 
- Պենոն, թաղի կիները քեզի համար յարմար աղջիկի կը նային:
 - Քոյրս, ես պիտի երթամ զինուորագրուիմ, որ իմ Զարուհիս մոռնամ: 
Ֆրանսացիները սկսեր էին հայերէն զինուոր արձանագրել, ազատ կամքով 
- եւ ամսական կու տային: Ես՝ չեմ ամուսնանար, կ’երթամ ֆրանսական 
զինուոր կ’ըլլամ, մտածեցի: Այն ժամանակ ֆրանսացիները միայն 
տէօրթեոլցի եւ հասանպէյցիներէն կը զինուորագրէին: Ասոր մէջ պատճառ 
եւ գաղտնիք կար. թուրքերը թրքական Հաճլար գիւղին վրայով դէպի Քրըք 
Խան յարձակումներ կ’ընէին ֆրանսացիներուն դէմ, որ Քրըք Խանը 
գրաւեն: Ծանր կռիւներ կը մղուէին:

1924, ֆրանսական զինուոր արձանագրուեցայ
1924 Փետրուար տասն էր, ֆրանսական զինուոր արձանագրուեցայ, երկու 
տարուան համար ստորագրութիւն տուի: Չորսհարիւր նոր արձանագրուած 
զինուորներ էինք, ամբողջական քամփանիա մը եղանք: Տասնհինգ օր 
զինավարժութիւն ըրինք, Ապրիլ տասնհինգին մեզ ուղարկեցին Քրըք 
Խան: Այնտեղ մնացինք տասը օր: Քրըք Խանի շրջակայ թուրքերը իմացեր 
են որ մենք հայերս եկեր ենք. ֆրանսացիները լուր ըրեր են թէ չորսհարիւր 
տէօրթեոլցիներ եւ հասանպէյցիներ հասեր են Քրըք Խան եւ պիտի քալեն 
Հաճլարի դիրքերուն վրայ: Տասը օր ետք մեզ տարին Հաճլարի դիրքերուն 
դիմացը: Տեղաւորուեցանք: Դիմացի կողմէն ոչ մէկ հրացանի զարկ 
լսեցինք: Թուրքերը երբ լսեր են՝ եկող զինուորները տէօրթեոլցիներ են, 
ճակատը պարպեր գացեր են: Այնտեղ մնացինք երեք ամիս, կերանք-
խմեցինք, գիշեր-ցերեկ իրարու հետ բախտախաղ խաղցանք - ես խաղալ 
չէի գիտեր սկսայ խաղալ: Ամէն տասնհինգ օրը անգամ մը չորս սուրիական 
թղթոսկի կու տային: Պուքլու Քայա կոչուած բարձունք մը կար: Տեմերիքի 
մէջ մենք տասնհինգ զինուոր, մէկ անթաքիացի սերժան, մէկ ֆրանսացի 
աժիւտան էինք այդ դիրքին վրայ: «Տեմերիքի մէջ Ֆաթմային հայրը ցորենի 
դաշտեր ունէր, մեր դիրքին կողմերը:
Այս դիրքին վրայ տէօրթեոլցի Մալաթճալեան Ռուբէնը՝ «հին խումարճի» 
թղթախաղացող էր: Ռուբէնը եւ անթէքլի սերճանը1 իրարու հետ 
համաձայներ են, ընկերներ եղեր են, բոլոր զինուորներուն ամսականները 
կը շահին: Ռուբէնը քարտերուն վրայ նշաններ ըրած է եղեր - մէկը չի 

1  Սերճան/sergeant.- զինուրական աստիճան:
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ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Զարեհ Սինանեանի ԽօսքըՕտար Բարքեր

Դժուարամարսութիւնը

Ցաւակցութեան մը Արտասովոր Արտայայտութիւնը . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Աւստրալիոյ Կույրա քաղաքէն, որ կը 
գտնուի մայրաքաղաք Գամպարայէն 270 մղոն՝ այսինքն 430 քիլոմեթր, 
հեռաւորութեան վրայ։
Առաջ որ մեր բուն նիւթին անցնիլս, կ՛ուզեմ ձեզի ներկայացնել հայերէն 
լեզուի առաւելութիւնները։ Մենք կը գործածենք մօրաքոյր եւ հօրաքոյր, 
սակայն անգլերէն լեզուին մէջ՝ այդ երկուքը բնորոշող մէկ բառ կայ միայն, 
aunt. Նմանապէս՝ մենք կը գործածենք մօրեղբայր եւ հօրեղբայր, մինչդեռ 
անգլերէնի մէջ կայ միայն uncle-ը։
Ուրեմն երբ պատմութեան մը մէջ aunt բառը կարդանք, չենք գիտեր թէ 
մօրաքոյրի մասին է խօսքը՝ թէ հօրաքոյրի . . . Ինչ որ է, հիմա վերադառնանք 
մեր բուն պատմութեան։

Պէն Ճէքսըն անունով մէկը կ՛ապրի Աւստրալիոյ 
Կույրա քաղաքը, իսկ իր aunt-ը (հօրաքոյրը 
կամ մօրաքոյրը) կ՛ապրի Աւստրալիոյ 
մայրաքաղաք Գամպարայի մէջ։ Վերջերս, 
Պէն Ճէքսընի aunt-ը կը վախճանի։ Պէն 
կ՛ուզէ Գամպարա երթալ եւ իր ազգականին 
թաղման արարողութեան ներկայ գտնուիլ, 
սակայն պսակաձեւ ժահրի համաճարակին 
պատճառաւ՝ ճամբաները գոց են։

Ուստի Պէն՝ որ ասպարէզով ոչխարներու հովիւ է,  հեռուէն կը յայտնէ իր 
ցաւակցութիւնը։ Իսկ ի՞նչ է Պէնի ցաւակցութիւն արտայայտելու միջոցը։ 
Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։
Ուշի-ուշով դիտեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք սիրտի մը գծագրու-
թիւնը, սակայն այդ սիրտը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ ոչխարներու գեղեցիկ 
խմբաւորում մը . . . Հետաքրքրական է գիտնալ թէ ինչպէ՞ս Պէն խօսք 
հասկցուցեր է այդ անբան անասուններուն, որ իրենց տեղերէն չժարժին՝ 
մինչեւ անոնց նկարուիլը!
Կամենալը՝ կարենալ է, կ՛ըսէ հայկական ասացուածքը, եւ ահա այդ 
ասացուածքին գեղեցիկ մէկ արտայայտութիւնը եղած է, իր ոչխարներով 
սիրտ մը գծագրելը՝ արօտավայրի խոտերուն վրայ։ Մենք ալ կ՛ըսենք վարձքդ 
կատար՝ սիրելի Պէն  եւ Աստուած թող հանգուցեալի հոգին լուսաւորէ!  

Լուսնային Ծա՞ռ (Moon Tree) . . .
Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ Գալիֆորնիոյ մայրաքաղաք Սաքրամենթոյէն։ 
Այդ քաղաքի մայր զբօսայգիին մէջ (Capital Park) գոյութիւն ունի 120 ոտք 
(36.58 մեթր) բարձրութեամբ եւ 40 ոտք (12.19 մեթր)  տարածութեամբ 
(canopy) ծառ մը, որ կը կոչուի Լուսնային ծառ։ Բայց ինչո՞ւ Լուսնային, հիմա 
թոյլ տուէք որ բացատրեմ։ 

Ուրեմն՝ եթէ կը յիշէք, 2 Փետրուար 
1971-ին, Աբօլօ 14 աստղանաւը՝ Ալըն 
Շէփըրտի գլխաւորութեամբ, թռիչք 
առաւ  դէպի անջրպետ եւ էջք կատարեց 
Լուսնի վրայ։ 
Վերոյիշեալ աստղանաւը իր հետը 
տարած է 400-500 հունտեր՝ զանազան 
ծառերու, ներառեալ Redwood, Douglas 
Fir (եղեւնի) եւ Sycamore (մոլաթզենի)։ 
Աստղանաւի երկիր վերադարձին՝ այդ 
հունտերէն Redwood ծառի հունտը 
ցանած են Սաքրամենթոյի մայր 
զբօսայգիին մէջ՝ 1976 թուականին, եւ 

ահա քեզի «Լուսնային Ծառ» . . .
Կցուած յուշատախտակը (տես նկարը) կը հաստատէ թէ այդ ծառի հունտը 
Լուսին գացած է 1971 թուականին, իսկ երկրորդ նկարը ցոյց կու տայ 
«Լուսնային Ծառը», որ հասակ նետած 
է զբօսայգիի թանգարանին մօտ։
Այսքանը շատ բարի, բայց ես կ՛ուզեմ 
գիտնալ թէ գիտնականները ի՞նչ 
կարծիք կ՛արտայայտեն այս անվաւեր 
յորջորջումին նկատմամբ։ Ծառի մը 
հունտը Լուսին երթալ-գալով՝ «Լուսնային 
Ծառ» կ՛ըլլա՞յ, շատ կը կասկածիմ։
Արդեօ՞ք այս ալ զբօսաշրջիկու-
թիւնը զարկ տալու  հնարք մըն 
է, կանխամտածուած պետական 
պատկան մարմիններուն կողմէ։ Եթէ 
այդպէս է, երբեք չեմ զարմանար եւ 
յաջողութիւն կը մաղթեմ։ Սակայն 
միւս կողմէ կը խղճամ այն անմեղ 
մարդոց վրայ, որոնք կ՛ընդունին ինչ որ 
մատուցուի իրենց, առանց հարցականի 
տակ դնելու հրամցուած պատմութեան 
վաւերականութիւնը։  

Մարդու կազմը բնականաբար կը մարսէ բոլոր 
այն սնունդները, որոնց սովոր է։ Իսկ օտար 
կամ խորթ սնունդները, կամ թթուած, նեխած, 

լխկածները դժուարամարս են եւ կը յառաջացնեն 
զանազան բարդութիւններ։
Նոյնն է երեւոյթը ընկերային կեանքի մէջ։ Այդ 
բնագաւառն ալ ունի իր կանոնները, որոնց հակա-
սող ամէն ինչ անմարսելի կը դառնայ հասարակու-
թեան համար։
Բայց երբ այդ հասարակութիւնը տարիներու փորձ 
մը կուտակած է անմարսելին եւս իւրացնելու խնդրին 
մէջ, յատուկենտ կը լսուի առարկութիւններ։ «Մենք 
այս բանին արժանի չենք» է այդ առարկութեան 
կաղապարուած նախադասութիւնը։
Թուրքիոյ հետզհետէ փտած քաղաքական օրակարգի մասին խօսելու պահուն, 
վերջերս աւելի յաճախակի կը լսենք «Թուրքիան այս բանին արժանի չէ» 
առարկութիւնը։ Դժուարամարսութեան ընդվզումն է այս։ Պատուաւոր է ու 
յարգելի։ Բայց նոյնքան անիմաստ, յատկապէս «Եթէ ոչ ենթական, հապա 
ո՞վ արժանի է» հարցումին դիմաց։
Ինչպէս անհատները, հաւաքականութիւններն ալ ունին խաբուելու հաւանա-
կանութիւն։ Ուստի ինչպէս անհատները, նոյնպէս հաւաքականութիւններն 
ալ պարտին հատուցել խաբուած ըլլալու մեղքը։ Մատնանշելով սխալ 
ընտրութեան հետեւանքը, «մենք այս բանին արժանի չէինք» ըսելը իմաստ մը 

չունի։ Եղածը եղած է արդէն եւ հիմա պիտի առերեսուինք հետեւանքին հետ։
Յիշենք Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքական վերջին ընտրութիւնները։ 
Թրքահայ համայնքը, շնորհիւ 1863-ի սահմանադրութեան տիրացած է 
իր հոգեւոր առաջնորդը ժաղովուրդի ձայներով ընտրելու իրաւունքին։ 
Եկեղեցական կեանքի մէջ եզակի երեւոյթ մըն է այս։ Աշխարհի բոլոր եկե-
ղեցիները իրենց առաջնորդը կ՚ընտրեն եպիսկոպոսաց ձայներով։ Յանուն 
ժողովրդավարութեան, շատ կարեւոր ձեռքբերում մըն է այս, որ կարելի 
եղած է բուռն պայքարի մը հետեւանքով։ Բայց իբրեւ համայնք որքանո՞վ 
կարողացանք այդ ձեռքբերումը պահպանել։ Որպէս հասարակութիւն մեծ 
անփութութեամբ հետեւեցանք իրերայաջորդ սխալներու։ Չար միտք մը իր 
կամքը պարտադրեց ամբողջ համայնքի մը վրայ։
Եթէ ներառեալ պատրիարքութեան զոյգ թեկնածուները, բոլորս նկատեցինք 
ու խոստովանեցանք գործադրուած անօրէնութիւնը եւ գիտակցաբար, 
հեշտօրէն համակերպեցանք, ինչպէ՞ս կարելի է ապաւինիլ «Պոլսահայութիւնը 
այս կատարուածին արժանի չէր» ինքնախաբէութեան։
Խնդիրը ալաւելի սիրտ ցաւեցնող է Հայաստանի համար։ Հոն եւս ամբողջ 
պետութեան մը երեսուն տարուայ սխալ կողմնորոշումը հատուցուեցաւ 
բազմահազար երիտասարդ կեանքերով։ Առանց այդ հետեւանքին պատճառ 
հանդիսացող սխալնրը պարզելու, ափսոսանքով «Հայ ազգը արժանի չէր այս 
պարտութեան» ըսելը ի՞նչ նշանակութիւն կրնայ ունենալ։
Չար միտքը եւ անոր պարտադրած չար կամքը ամենուրէք է։ Ուրեմն 
պարտաւոր ենք բոլոր ժամանակներուն եւ բոլոր գետիններու վրայ զգոյշ 
մնալու եւ յանուն արդարութեան կամք դրսեւորելու։
Իսկ եթէ պիտի լռենք չարին դիմաց «Գէշ մարդ ըլլալ չեմ ուզեր» ըսելով, գիտցէք 
թէ արժանի ենք բոլոր չար հետեւանքներուն։ Նոյնիսկ այդ հանգրուանին ալ 
խղճի ճղճիմ ջիղի մը պատճառով տառապինք դժուարամարսութենէ, ումպ 
մը հանքային ջուր կը յանձնարարեմ, նախընտրաբար սարը եւ «Բջնի», 
«Ջերմուկ» կամ «Գըզըլայ»։

«Ակօս»
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Անանուն

Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է,
ըսէ՛, մասուր ու կանանչէ
ցանկապատին շուքին նստած
վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է:
Ըսպիտակ, կաթ ու մազտաքէ
բուրող ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է.
ըսէ՛, քի՛չ մը գէթ չե՞ս դողար,
հովիկն անուշ երբոր փըչէ…:
Հըպա՜րտ ծաղիկ, անունն ի՞նչ է
պարիկին, որ անցաւ քովէդ,
հեզուկ ու սև սաթի վէտվէտ
ցայտք մը ձըգած իր քամակէն:
Գիտե՜ս, ծաղի՜կ, անունն ի՞նչ է
դողին՝ զոր քեզ տուաւ հովիկ,
ու ձայնին՝ որ զիս կը կանչէ…:

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

Զարեհ Սինանեանի ԽօսքըՍլաք

292021
ՀՈԿîºՄԲºՐ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Սփիւռքի գործերի յանձնակատար Զարեհ 
Սինանեանը խօսել է Հայաստան-Սփիւռք 
կապերի նոր ձեւի՝ դրուածքի մասին, առանց 

անդրադառնալու բովանդակութեանը։
Աշխարհում ամեն տեղ ընդունուած ու տրամա-
բանական ձեւն է՝ նախ ճշտես անելիքներդ, 
յետոյ իմանաս դա իրականացնելու 
մարդուժը, ապա նոր կազմակերպական 
դրուածք ստեղծես՝ ըստ պահանջների։ Բայց 
Հայաստանում, ես կասէի՝ հայ ժողովրդի մօտ 
ամենուր, պատահում է հակառակը,- Առաջ 
դրուածքն են ճշտում, յետոյ անելիքը խցկում են 
դրա մէջ... Կամ՝ այս դէպքում... Յստակ է անելիքը՝ 
այդ դրուածքը ստեղծողների համար, բայց քանի որ 
դա էլ ենթակայ չէ թափանցիկ աշխատելու ոճին ու 
խոստումներին, ապա յարմար են իմանում միայն 
խօսել կազմակերպական դրուածքի մասին՝ առանց 
նշելու սպասելիքներն ու անելիքները... Հանճարեղ 
ազգ ենք դարձել, չէ՞։ Սկսում ենք վերջից...
Եւ խօսեց Զարեհ Սինանեանը, եւ իր հանճարեղ 
առաջարկն է անում՝ այդ դրուածքի մասին... Լսենք 
իրեն. կարճ տեսանիւթ է։

***
Հիմա ասեմ իմ խօսքը այդ դրուածքի մասին՝ 
իհարկէ, չիմանալով բովանդակութիւնը։
Հայաստանի վարչապետը սփիւռքեան բոլոր 
համայնքներում մարդ է նշանակելու, որի պարտա-
կանութիւնն է Սփիւռքի հարցերի յանձնակատարի 
ենթակայութեամբ, աշխատանք տանի սփիւռքի 
տուեալ համայնքում։ Այսինքն՝ Հայաստանը 
պետական մակարդակով միջամտում է 
Սփիւռքի ներքին հարցերին՝ Սփիւռքի բոլոր 
համայնքներում։ Ու, շատ բնական է, յատկա-
պէս Միջին Արեւելքի համայնքներում, դա կը 
համարուի ուղիղ միջամտութիւն՝ իրենց երկրի 
ներքին գործերում... Կարելի է տալ նաեւ այլ 
բացատրութիւններ... (կայ նաեւ ՀՀ տեղւոյն 
դեսպանատուներու հետ աշխատանքային 
դաշտի խաչաձեւումի հարցը, ՀՀ քաղաքացիի 
եւ ծագումով Հայ սակայն ոչ քաղաքացիի հարցը, 
որուն վրայ ո՛չ մէկ իրաւասութիւն ունի Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը, եւայլն - խմբ.)։
Իմ կարծիքով, Սփիւռք-Հայաստան կապերը 
ՊԻՏԻ հաստատուեն անելիքների եւ տարբեր 
ոլորտներում սպասելիքների հիման վրայ, ու դա 
անպայման չի նշանակում Հայաստանի պետական 
ներկայացուցչութիւնը Սփիւռքում։ Պետական 
ներկայացուցչութիւնը գուցէ ամենավատ 
տարբերակն է։ Լրիւ ուրիշ հարթակներում էին 
Սփիւռքի նախարարութեան աշխատանքային 
բնագաւառները, որը, իհարկէ, չէր բաւարարում 
շատերին, եւ մինչեւ հիմա հարցումն անպա-

տասխան է՝ թէ ինչո՞ւ կազմալուծեցին այդ 
նախարարութիւնը, որ կարող էր այս տարիների 
ընթացքում բարեկարգուել՝ թէ՛ բովանդակութեան, 
թէ՛ կազմակերպական կառոյցի իմաստով։
Ու նորից համոզւում եմ, որ հիւանդ հայը պիտի 
բուժուի՝ ձերբազատուելու համար դարերի խորքից 
իրեն ժառանգ հասած ազգային-նկարագրային 
հիւանդ մօտեցումներից ու ընկալումներից։
30 տարի Հայաստանը անկախ է, կամ "անկախ" 
է, բայց ամբողջատիրական բնաւորութիւնը դեռ 
տիրական է հայի մօտ։ Հայը հիմա էլ մտածում է 
սովետի ժամանակների նման...
Կառավարական բուրգը չի աշխատում, ու մենք 
յաճախ ականատես ենք լինում, որ վարչապետ 
կոչուած նիկոլը շրջանցում է շատ կառոյցներ, 
նոյնիսկ թռնում է Արտգործ նախարարութեան 
գլխից եւ անձամբ որոշում երկրի համար յոյժ 
կարեւոր նշանակութիւն ունեցող հարցերը...
Եւ ո՞վ ասաց Հայաստանը ազատ ու անկախ է։ 
Ազատութիւնն ու անկախութիւնը սկսում 
է նախ մարդու հոգուց եւ մտքից, յետոյ նոր 
կառավարման ձեւ ստանում... Ինչպէս ասացի,- 
Հայութեան մօտ այդ գործընթացը հակառակ է... 
Նախ ձեւն ենք սարքում, Սահմանադրութիւն ենք 
գրում, յետոյ մտքերն ու անելիքները, որ պիտի 
համապատասխան լինեն հայ հասարակութեան 
ընկալումների հետ, զօրով ուզում ենք խցկել այդ 
կառոյցները։ Այդպէս չի լինում։
Չեմ ուզում ծաւալուն անդրադառնամ այն մասին, 
որ այստեղ մեղքի իր մեծ բաժինն ունի Սփիւռքի 
հին հատուածը։ Տարիներ գրում եմ, որ Սփիւռքի 
հին հատուածը ամեն օր նահանջում է, մաշուած 
են նրանց կառոյցները, սպառուած են հոգով 
ու մտքով, նրանք ուրիշներին ու յատկապէս 
երիտասարդներին աշխատելու առիթ չեն տալիս, 
ու հետեւանքը լինում է այն, որ այդ պարապ 
տեղը, այդ բացը լցնում են ուրիշներ։ Նրանք 
կազմակերպւում էին, հզօր էին կազմակերպւում, 
ու հիմա մէկ-մէկ երեւան են գալիս, ու նկատելի է, 
որ նրանցից շատերը ունեն Հայաստանի պետա-
կան հովանաւորութիւնը՝ ամեն կերպ։ Փող են 
լցրել տարբեր համայնքներում... Սփիւռքի հին 
հատուածը յոյս չունենայ, որ իրենց կը 
ներառեն ՈՐԵՒԷ նոր դրուածքում... 
Այսքան։
Լսենք Սինանեանին։
 

Հասկանալի է նման պատերազմից յետոյ թուրքա-
կան զինուած ուժերի ազդեցութիւնը ատրպէյճանա-
կան զինուած ուժերի վրայ, նա մեծ ազդեցութիւն 
է ունեցել Ատրպէյճանի ինքնիշխանութեան 
վրայ, ազդեցութիւն ունի Ատրպէյճանի տնտե-
սութեան, համապատասխանաբար՝ լոգիստի-
կայի, տրանսպորտային միջոցների՝ ներառեալ 
նաւթատարների վրայ, որոնք գնում են Պաքուից 

Թիֆլիս, Ճէյհան: Թուրքիան ռազմաքաղաքա-
կան առումով դարձել է աւելի ազդեցիկ: 
Միւս կողմից, թուրքական տնտեսութիւնն 
աշխարհում ամենալաւերից չէ: Ինչպէս յայտնի 
է, շատ ներդրումային ընկերութիւններ դուրս 
են գալիս Թուրքիայից: Տնտեսական անկումը 
փոխհատուցւում է մեծ ակտիվութեամբ: Սակայն 
դա Թուրքիայի նախագահի ընտրութիւնն է», ըսած 
է ան։
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Արմէն Սարգսեան. Թուրքիան Աւելի Ազդեցիկ Դարձած Է
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պատրաստութեան դարբնոցը ըլլալուն զուգահեռ, Մեսրոպեանը նաեւ ծնի 
քահանայական կոչումներ, որոնց այնքան պէտք ունի Հայ եկեղեցին եւ հայ 
ժողովուրդը՝ ամբողջ աշխարհի տարածքին։

 Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի
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Լիբանանահայ Դպրոց
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رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Մեսրոպեանի Անձնակազմը Շնորհաւորաակն 
Այցելութիւն Մը Կատարեց Տէր Ռաֆայէլ 
Պետրոս Իա. Կաթողիկոս Պատրիարքին

27 Հոկտմեբեր 2021-ին, Հայ կաթողիկէ 
տեսչական եւ ուսուցչական կազմերը 
ներկայացնող պատուիրակութիւնը, 
գլխաւորութեամբ վարժարանի տնօրէն 
պարոն Կրէկուար Գալուստի եւ ընկե-
րակցութեամբ հոգեւոր տեսուչ Արժ.Տէր 
Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեանի, 
այցելեց Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց 
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր 

Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ. կաթողիկոս պատրիարքին եւ զայն շնորհաւորեց 
այդ պաշտօնին ընտրութեան առիթով։
Այցելութեան առիթով, պարոն Կրէկուար Գալուստ հայ կաթողիկէ 
եկեղեցւոյ նորընտիր պետը իրազեկեց Մեսրոպեան վարժարանի ընթացիկ 
տարեշրջանի աշխատանքներուն եւ իրավիճակին մասին, վստահեցնելով, 
որ վարժարանը հաւատարմօրէն կը շարունակէ իր հիմնադիր հայրերուն 
բացած ուղին՝ հայ սերունդներու քրիստոնէական, հայեցի եւ համամարդկային 
դաստիարակութեան ուղղութեամբ։
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը բարձրօրէն գնահատեց Մեսրոպեանի 
անձնակազմին նուիրական եւ բոլորանուէր աշխատանքը, յատկապէս այն 
դժուարին պայմաններուն մէջ, որոնցմէ կ՛անցնի Լիբանանը ներկայիս։ Ան 
յոյս յայտնեց, որ տարբեր ասպարէզներու մէջ փայլուն մասնագէտներու 

Label-ը շնորհուեցաւ Մեսրոպեան 
վարժարանին, մենք արդէն որոշեցինք 
ջանք ու եռանդ չխնայել ձեռք բերելու 
համար FrancEducation Label-ը, ըսաւ 
պարոն Գալուստ։ Ատիկա հնարաւոր 
դարձաւ առաջին հերթին այն 
կարեւորութեան շնորհիւ, որ մենք 
կու տանք FrancEducation Label-ին՝ 
հաշուի առնելով անոր կենսական 
դերը մեր աշակերտներու լեզուական 
մակարդակի բարձրացման գործին 
մէջ, դիտել տուաւ ան: Այս ամէնը 
ձեռք բերուեցաւ ի հեճուկս այն բազում դժուարութիւններուն եւ ծանրագոյն 
տագնապներուն որոնցմէ կ՛անցնի Լիբանանը,  քանի որ մենք կը հաւատանք 
մեր կրթական առաքելութեան՝ մեր սիրելի երկրին մէջ եւ քանի որ կը ցանկանք 
զայն շարունակել՝ վասն մեր աշակերտներու յառաջդիմութեան, եզրափակեց 
Մեսրոպեանի տնօրէնը։

LabelFranceducation-ը պաշտօնական 
միջազգային հաւատարմագրում (accréd-
itation) է, որ դիմորդ դպրոցներուն կը 
շնորհուի Ֆրանսական կառավարութեան 
կողմէ, Արտասահմանի մէջ ֆրանսական 
կրթութեան գործակալութեան միջոցով։
Հաւատարմագրման համար, դպրոցները 
պէտք է համապատասխանեն շարք 
մը խիստ չափանիշներու. օրինակ՝ 
ուսուցիչները պէտք է ունենան բարձր 
որակաւորում, դպրոցը պէտք է ունենայ 

զարգացման ուժեղ ծրագիր եւ յանձնառութիւն՝ որակեալ կրթութեան 
նկատմամբ։ Անիկա պէտք է մասնակցի ֆրանսերէնի պաշտօնական 
քննութիւններու եւ պէտք է ապահովէ այնպիսի միջավայր, որ հետաքրքրու-
թիւն կը ներշնչէ ֆրանսական մշակոյթին նկատմամբ:
Ներկայիս, Լիբանանի մէջ 30 դպրոցներ ունին Label FrancEducation 
հաւատարմագիր, ամբողջ աշխարհի մէջ՝ 523. Մեսրոպեանը միակ հայկական 
դպրոցն է՝ անոնց շարքին։ 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի

Պատմական Իրագործում.
Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանին 

Շնորհուեցաւ Label Franceducation
2021 թուականի 27 Հոկ-
տեմբերը պատմական օրուայ 
մը նշանակութեամբ պիտի 
արձանագրուի աւելի քան 
ութսունամեայ Հայ կաթողիկէ 
Մեսրոպեան բարձրագոյն 
վարժարանի կրթական իրա-
գործումներու տարեգրութեան 
մէջ. այդ օր, եւ առ ի պսակումն 
բազմաթիւ տարիներ տեւած 
յամառ ու հետեւողական աշխատանքի, Մեսրոպեան վարժարանը 
Ֆրանսական պետական պատկան մարմիններէն ստացաւ Label 
Franceducation միջազգային հաւատարմագրումը (accréditation), որ կը 
համարուի որակի կնիք մը՝ ֆրանսերէնի դպրոցական ուսուցման մարզին 
մէջ, համաշխարհային մակարդակի վրայ։

Հաւատարմագիրի յանձնման պաշտօ-
նական արարողութիւնը, գլխա-
ւորութեամբ Ֆրանսայի դեսպան 
տիկին Անն Կրիյոյի,  տեղի ունեցաւ 
Պէյրութի Ֆրանսական դեսպանատան՝ 
Résidence des Pins-ի մէջ։ Ներկայ էին 
Արտասահմանի մէջ ֆրանսական 
կրթութեան գործակալութեան եւ 
Ֆրանսական իսնթիթութի ներկայա-
ցուցիչները, Լիբանանի կրթական 
նախարարութեան ընդհանուր տնօրէն 

Ֆատի Եարաք եւ հաւատարմագիրին արժանացած լիբանանեան 10 
դպրոցներու տնօրէնները։
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ հաւատարմագիրի 
ստանձման յաջորդած իր խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց այս 
գործընթացին առնչակից բոլոր կողմերուն, առանց որոնց հաւաքական ճիգին 
դժուար պիտի ըլլար հասնիլ այս իրագործումին։ Երկու տարի առաջ, երբ CELF 

ՀՈԳºՀԱՆԳԻՍî

Արամ Սեփեթճեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 31 Հոկտեմբեր 2021ին, Անթիլիասի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, յաւարտ սուրբ եւ անմահ 
պատարագի։


