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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Ո՞վ Բացաւ «Դժոխքի Դռները» Լիբանանի Վրայ,
Եւ Ի՞նչ Գին Պիտի Վճարէ Լիբանանցին
Կարծէք առկայ դժոխային իրավիճակը չէր
բաւեր, դժոխքի նոր դռներ բացուեցան
Լիբանանի վրայ երբ հրդեհներ բռնկեցան
մէկէ աւելի վայրերու մէջ, որոնք կլանեցին
հսկայական տարածքներ՝ հարաւէն
հիւսիս՝ անցնելով Պեքաայի, Մեթնի եւ
Քսրուանի մէջէն:
Հրշէջ միաւորները եւ քաղաքացիական
պաշտպանութեան անդամները արձագանգեցին կոչին՝ գիշեր ու ցերեկ իրար
խառնելով փորձեցին վերահսկել հրդեհները, որոնց թիւը հասաւ 93 հրդեհի
ըստ կենսոլորտի նախարարութեան առաջին զեկոյցին:
Մինչեւ այս պահը յստակ տեղեկութիւն չկայ անոնց սկզբնապատճառին
մասին, սակայն մեծաթիւ եւ զանազան շրջաններու մէջ միատեղ յառաջացած հրդեհները տրամաբանականօրէն մարդկային ոճրային գործօնի
առկայութիւնը կը յուշեն:
Հրդեհներուն, որպէս արդիւնք լայնատարած անտառներ մոխրացան, որոնք
կենսական էին Լիբանանի կենսոլորտին համար, մինչ անոնց վերամշակումը
տարիներ պիտի տեւէ: Ցաւալին նաեւ այն է, որ շատ մը անտառներ հրշէջ
միաւորներու մեքենաներուն մուտքին համար յարմար ճամբաներ չունին,
բան մը, որ աւելի եւս կը դանդաղեցնէ աշխատանքները:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Սուրէն Պապիկեան Նշանակուեցաւ
Պաշտպանութեան Նախարար
Արշակ Կարապետեան ազատուած է պաշտպանութեան
նախարարի պաշտօնէն, այդ
պաշտօնին նշանակուած է
Սուրէն Պապիկեանը: Այս մասին
կը տեղեկանենք ՀՀ նախագահի
հրամանագրերէն:
Հրամանագրերը՝ ստորեւ.
«Հիմք ընդունելով վարչապետի
առաջարկութիւնը՝ համաձայն
Սահմանադրութեան 131-րդ
յօդուածի, ինչպէս նաեւ «Կառավարութեան կառուցուածքի եւ գործունէութեան մասին» օրէնքի 5-րդ յօդուածի 1-ին մասի. Արշակ Կարապետեանին
ազատել պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնից»:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկութիւնը` համաձայն
Սահմանադրութեան 131-րդ յօդուածի, ինչպէս նաեւ «Կառավարութեան
կառուցուածքի եւ գործունէութեան մասին» օրէնքի 5-րդ յօդուածի 1-ին
մասի. Սուրէն Պապիկեանին նշանակել պաշտպանութեան նախարար»:
Նշենք, որ ՀՀ նախագահի մէկկ այլ հրամանագրով՝ Սուրէն Պապիկեանը
ազատուած է ՀՀ փոխվարչապետի պաշտօնէն:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկութիւնը՝ համաձայն Սահմանադրութեան 131-րդ յօդուածի, ինչպէս նաեւ «Կառավարութեան
կառուցուածքի եւ գործունէութեան մասին» օրէնքի 5-րդ յօդուածի 1-ին
մասի. Սուրէն Պապիկեանին ազատել փոխվարչապետի պաշտօնից», ըսուած
է հրամանագրին մէջ:
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Անձնական Ազատութիւնը Պէտք Է Համադրուի
Հանրային Պատասխանատուութեան Հետ
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը, քննարկելով Հայաստանում համավարակային իրավիճակը, խորը մտահոգութեամբ եւ ցաւով արձանագրեց
վարակուածութեան ցուցանիշների եւ դրանով պայմանաւորուած
մահացութեան թուերի աճը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը վերահաստատեց Մայր Աթոռ Սուրբ
էջմիածնի դիրքորոշումն առ այն, որ քորոնավիրուսի դէմ պատուաստումը
հոգեւոր վտանգ չի ներկայացնում: Կարեւորուեց, որ համավարակի
ներկայ պայմաններում անձնական ազատութիւնը խստօրէն համադրուի
հանրային պատասխանատուութեան հետ` չվտանգելու համար սեփական
եւ այլոց կեանքերը:
Բարձր գնահատանքով անդրադարձ կատարուեց բժիշկների եւ բուժաշխատողների` մարդկային կեանքեր փրկելու նուիրեալ ծառայութեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն անհրաժեշտ համարեց նաեւ, որ
առողջապահութեան ոլորտի պատկան մարմինները միջոցներ ձեռնարկեն
պատուաստման օգտակարութեան եւ հետեւանքների վերաբերեալ
հակասական տեղեկութիւնների տարածումը կանխելու ուղղութեամբ`
համավարակի դէմ պայքարի արդիւնաւէտութիւնը բարձրացնելու համար:
Ժողովի կողմից վերստին կոչ ուղղուեց` պահպանել կանխարգելիչ բոլոր
միջոցները համավարակի յաղթահարման համար:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Օրհնութեամբ Ազգային Բարերար Տէր Եւ Տիկին
Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան Կը Շարունակէ Իր
Աջակցութիւնը Լիբանանի Հայութեան
Ինչպէս նախապէս հաղորդած
էինք Լիբանանի մէջ ստեղծուած
ընկերային-տնտեսական դժուար
պայմաններու լոյսին տակ եւ
հայորդիներուն առողջապահական կարիքներուն օգտակար
ըլլալու նախանձախնդրութենէն մղուած, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետ
խորհրդակցաբար ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանիին
տակ, տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան պիտի հոգան լիբանանահայ կարիքաւոր ազգայիններու հիւանդանոցային եւ ախտաճանաչման քննութիւններու առնչուած ծախսերը:
Գոհունակութեամբ կ’ուզենք արձանագրել, որ աշխատանքի առաջին
հանգրուանը՝ 1 յուլիս-1 հոկտեմբեր 2021, աւարտած է եւ ֆոնտը հոգացած է 529 պարագայի առողջապահութեան վերաբերող ծախսերը թէ՛
ախտաճանաչման,թէ՛ բժշկական տարբեր տեսակի քննութիւններու եւ
թէ հիւանդանոցային բուժման։
Աշխատանքի երկրորդ հանգրուանին համար նկատի առնուած է 15
Նոյեմբեր- 31 Մարտ 2022։
Շար. Էջ 02
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Աւարտուեց Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը
Նոյեմբերի 8-13-ը, նախագահութեամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովն
ընդլայնուած կազմով:
Ժողովի նիստերը վարեցին Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական
պատուիրակ եւ Վատիկանում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչ
Գերաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը եւ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի դիւանապետ Գերաշնորհ Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեանը:
Ժողովին հրաւիրուած էր մասնակցելու Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան նախագահ Պերճ Սեդրակեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն անդրադարձաւ արցախեան պատերազմի
հետեւանքներին եւ դրանց յաղթահարման ուղղութեամբ իրականացուող
աշխատանքներին: Այս առումով Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամեանը ներկայացրեց Արցախում տիրող
իրավիճակը եւ առկայ մարտահրաւէրները` ի մասնաւորի կարեւորելով
հոգեւոր, հոգեբանական եւ հումանիտար աջակցութեանն ուղղուած
ծրագրերի իրականացումը: Առաջնորդ Սրբազանը կարեւորեց նաեւ
Հայաստանից դէպի Արցախ պարբերաբար ուխտագնացութիւնների
կազմակերպումը: Վրթանես Սրբազանը անդրադարձաւ Արցախի թեմում
սպասաւորող քահանաների սոցիալական եւ հովուական ծառայութեանը,
ընդգծելով այդ առաքելութեան կարեւորութիւնն ի նպաստ Արցախի մեր
ժողովրդի հոգեւոր կեանքի զօրացման:
Ժողովին քննութեան առնուեցին նաեւ Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեան
եւ ամրակայման աշխատանքները, որոնց վերաբերեալ տեղեկութիւններ
փոխանցեց Մայր Աթոռի վանական խորհրդի ատենապետ եւ լուսարարապետ Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը: Գերագոյն հոգեւոր
խորհրդի անդամները ծանօթացան նաեւ տաճարի նորոգութեան
ժամանակ ի յայտ եկած խնդիրներին: Տեղեկացուեց, որ, նկատի ունենալով
վերականգնման եւ բարեկարգման աշխատանքների ընդհանուր ծաւալը
եւ առաջացած նոր խնդիրները, Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեան
աշխատանքները հնարաւոր կը լինի աւարտին հասցնել 2022 թուականին:
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Մոսկուայի եւ Համայն
Ռուսիոյ Կիրիլ ԱՅ Պատրիարքի եւ Կովկասի մահմեդականների վարչութեան
նախագահ շէյխ-ուլ-իսլամ Ալլահշուքիւր Փաշայ Զադէի հետ հոկտեմբերի
13-ին Մոսկուայում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպմանն անդրադարձաւ
Գերաշնորհ Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը` ընդգծելով, որ
հոգեւոր առաջնորդների եռակողմ հանդիպումները կարեւոր ձեւաչափ են
արցախեան հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման եւ յետպատերազմեան
շրջանում առաջացած մարտահրաւէրները յաղթահարելու գործում:
Սրբազան Հայրն անդրադարձ կատարեց եռակողմ հանդիպման ընթացքում
Վէահափառ Հայարապետի կողմից բարձրացուած խնդիրներին եւ
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Օրհնութեամբ Ազգային Բարերար Տէր Եւ Տիկին
Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան Կը Շարունակէ...
Սկիզբը Էջ 01
Ֆոնտը պիտի հոգայ միայն ծանր հիւանդութիւններ ունեցողներու
բուժման հիւանդանոցային ծախսերը։ Դիմումները պիտի կատարուին
ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակը, Պուրճ Համուտի «Արին» շէնք, 3-րդ յարկ, ամէն
երկուշաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը առաւօտեան ժամը 9:00-էն
սկսեալ մինչեւ 13:00:
Անցնող տարիներուն ընթացքին տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան
զանազան կերպերով օգտակար հանդիսացան լիբանանահայ կարիքաւոր
ընտանիքներուն: Վեհափառ հայրապետը անգամ մը եւս բարձրօրէն
կը գնահատէ եւ հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունէ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հաւատարիմ բարերարներէն ազգային
բարերար տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեանի ազգանուէր ու
հոգածու վերաբերումը, յատկապէս լիբանանահայութեան նկատմամբ:

կարեւորեց Նորին Սրբութեան ներդրած ջանքերը` ուղղուած ռազմագէիների վերադաձին, Արցախի անվտանգութեանը, մշակութային
կառոյցների ու սրբավայրերի պահպանութեանը:
Ժողովի օրակարգում ընդգրուած էր նաեւ յետպատերազմեան եւ
համաճարակային պայմաններում եկեղեցու առաքելութեան իրագործմանն
ուղղուած ծրագրերը: Թեմայի շուրջ զեկոյցնէր ներկայացրեցին Արեւելեան
Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ, Վատիկանում Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս
Պարսամեանը, Տաւուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բագրատ
եպիսկոպոս Գալստանեանը, ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Դանիէլ եպիսկոպոս Ֆընտըգեանը: Ժողովականները,
քննութեան առնելով յետպատերազմեան եւ համաճարակային իրավիճակում առկայ մարտահրաւէրները, մասնաւորաբար կարեւորեցին
սոցիալական ու կրթական ծրագրերի զօրացումը եւ մատաղ սերնդի հոգեւոր
դաստիարակութիւնը: Թելադրուեց, որ այս ուղղութեամբ իրականացուող
ծրագրերն էլ աւելի ընդգրկուն պէտք է դարձնել եւ թեմերի ու եկեղեցական
համայքների կողմից յատուկ ուշադրութեան արժանացնել:
Քննարկուեցին նաեւ Եկեղեցու կանոնական ու հովուական կեանքին,
կարգապահական ու իրաւական հարցերին, կրթական ու սոցիալական
ծրագրերին եւ Եկեղեցու առաքելութեան արդիւնաւորմանն առնչուող
հարցեր:
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ՀՀ Բանակի 4 Մարտական Դիրքեր Յայտնուած
Են Շրջափակման Մէջ
Սոյն թուականի Նոյեմբեր 14-ին ժամը 13.00-ի սահմաններուն հայ-ատրպէյճանական սահմանագիծի արեւելեան
տեղամասերէն մէկուն մէջ Ատրպէյճանի զինուած ուժերու ստորաբաժանումները զրահամեքենայի աջակցութեամբ ներխուժած են Հայաստանի Հանրապետութեան
ինքնիշխան տարածք: Այս մասին յայտարարութիւն
տարածած է Հայաստանի Անվտանգութեան խորհուրդը:
Յայտարարութեան մէջ նաեւ կ’ըսուի.
«Ատրպէյճանական ԶՈւ գործողութիւնների հետեւանքով
Հայաստանի ԶՈւ չորս մարտական դիրքեր յայտնուել էին շրջափակման մեջ:
ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժած ատրպէյճանական զինտեխնիկան եւ
զօրքը բանակցութիւնների արդիւնքում դուրս են եկել ՀՀ տարածքից, ՀՀ
ԶՈւ ստորաբաժանումները դուրս են բերուել վերոնշեալ չորս մարտական
դիրքերից: Այնուամենայնիւ՝ նշուած հատուածում շարունակում են
ծաւալուած մնալ դեռեւս ս/թ Մայիսին ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժած
ատրպէյճանական զինծառայողներ:
Շար. Էջ 03
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Օրերի հետ

Հայկական Երուսաղէմ.
Խնդիրը Աւելի Մեծ Է, Քան «Կովերու Պարտէզի» Պարագան

ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ

Հ

ոկտեմբերի 27-ին Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան
12 անդամների ստորագրութեամբ հրապարակուած յայտարարութիւնը, հայերէն եւ անգլերէն, անամպ երկնքում ճայթած ամպրոպի
տպաւորութիւն թողեց §գործից¦ հասկացող հանրութեան վրայ Հայաստանում
ու մանաւանդ Սփիւռքում, թէեւ բոլորովին անյարիր է անամպ կոչել հայոց
երկնակամարը այս օրերին։ Հայերէն յայտարարութեան մէջ միաբաններն
իրենց անհամաձայնութիւնն էին յայտնում 2021 յուլիսի 8-ին Հայոց
պատրիարքութեան §Կովերու պարտէզ¦ անուանումով յայտնի տարածքը
7 աստղանի հիւրանոց կառուցելու համար 99 տարով աւստրալացի մի
գործարարի վարձակալութեան տալու պայմանագրի կնքման դէմ, որը
ստորագրել են պատրիարք Նուրհան արք. Մանուկեանը, լուսարարապետ
Սեւան արք. Ղարիբեանը եւ Պատրիարքարանի կալուածոց տեսուչ Պարետ
վարդապետ Երէցեանը։ Հակականոնադրական հռչակելով պայմանագիրը,
միաբաններն այդ յայտարարութեամբ պահանջում էին հետս կոչել
ստորագրութիւնները եւ առ ոչինչ համարել պայմանագիրը, քանի որ այն
չէր քննարկուել ու չէր վաւերացուել Յակոբեանց միաբանութեան Տնօրէն
ժողովի կողմից, ինչպէս պահանջում է կանոնադրութեան 67-րդ յօդուածը
կարճաժամկէտ եւ յատկապէս երկարաժամկէտ վարձակալութեան դէպքերում։ Մինչդեռ նոյն յայտարարութեան անգլերէն տարբերակը, որն ըստ էութեան առաւելապէս ուղղուած է միջազգային հանրութեանը, մասնաւորաբար
Յորդանանի թագաւորին, Պաղեստինեան ինքնավարութեան նախագահին,
Հայաստանի կառավարութեանը եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին, պահանջում
է պայմանագիրն ստորագրած երեք հոգեւորականների հրաժարականը,
նոյնիսկ մատնացոյց անելով նրանցից երկուսի հեռանալու վայրը՝ Ամերիկա...
Յայտարարութիւնների հրապարակումից ահա անցել է մէկ շաբաթ, սակայն
պաշտօնական մարմիններից դեռեւս չկայ որեւէ արձագանք, չհաշուած
պաղեստինեան կողմից մի տարտամ յայտարարութեան։ Ակնկալուածից շատ
աւելի թոյլ, փաստի արձանագրումից աւելին չեղաւ նաեւ հայկական մամուլի
արձագանգը, հակառակ այն կոչին, որով 12 միաբանները ակնկալում էին
իրենց նախաձեռնութեանը համաժողովրդային աջակցութիւն։ Սփիւռքահայ
մամուլը եղաւ զգուշաւոր, իսկ հայաստանեան մամուլը, որն այս օրերին
գերզբաղուած է բոլորիս ծանօթ ու հրատապ այլ հարցերով, գոհացաւ զոյգ
յայտարարութիւնների հրապարակմամբ եւ ասպարէզը թողեց ֆեյսպուքեան
քյալլագոզներին, որոնք առիթը բաց չթողեցին յարձակուելու Ամենայն հայոց
հայրապետի վրայ, անտեսելով փաստական այն իրողութիւնը, որ Մայր
աթոռը Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան նկատմամբ ունի ընդամէնը
հոգեւոր գերակայութիւն եւ ո՛չ վարչական կամ քաղաքական։ Առաջիկայ
օրերին սպասւում է ռամկավար մամուլի համակարգուած ու միասնական
խօսքը, որը կը հրապարակենք անյապաղ։

Մինչ այդ հարկ ենք համարում յատկապէս
մեր հայրենի ընթերցողներին բացատրել,
որ Հայկական Երուսաղէմում ու նրա
շուրջը ստեղծուած տագնապը շատ աւելի
խորքային պատճառներ ունի եւ շատ
ցաւոտ հետեւանքներ կարող է ունենալ,
քան ինչ-որ կալուածքի, այս պարագայում՝
§Կովերու պարտէզի¦ վարձակալութեան,
իրականումՙ մեզ համար դրա ընդմիշտ
կորստի հարցը։
Սովորական հայ մարդը կարող է առարկել, ծանրածանր այս օրերին, թէ
մենք չենք կարողանում մեր անմիջական հայրենի հողը պաշտպանել, էլ ո՛ւր
մնաց հեռու Երուսաղէմինը ապահովենք։ Սխա՛լ մօտեցում։ Նախՙ §Կովերու
պարտէզը¦ դժբախտաբար առաջին դէպքը չէ եւ միգուցէ վերջինը չլինի։
Անցնող տասնամեակներին ու դրանից էլ առաջ, նմանօրինակ գործարքներ
շատ են եղել եւ ոչ միայն Երուսաղէմի քաղաքապետարանի, հրէական
տարբեր կազմակերպութիւնների եւ անհատների գցած խայծերով եւ
մեր որոշ հոգեւորականների ընչաքաղցութեան կամ անհեռատեսութեան
պատճառով։ Հայապատկան շատ կալուածներ ենք կորցրել ոչ միայն Սուրբ
քաղաքում, այլեւ հարակիցՙ Համբարձման լեռան եւ այլ վայրերում, ոչ միայն
յօգուտ հրէաների, այլեւ մահմետական արաբների։
Երկրորդՙ ամենաուղիղ կապ կայ Սուրբ վայրերում մեր երկհազարամեայ
իրաւունքները պահել-պաշտպանելու եւ Հայաստանի, ներառեալ Արցախը,
սահմանները ապահովելու կարողականութեան միջեւ։ Երուսաղէմը
աշխարհաքաղաքական հակամարտութիւնների եւ քաղաքական տուրեւառի
ամենաթէժ հանգոյցներից մէկն է երկրագնդի վրայ։ Այդ հանգոյցում ուժեղ
ներկայութիւն ունենալը, ազգային, հոգեւոր եւ մշակութային իրաւունքներ
պաշտպանելը մեր կարեւորագոյն եւ հազուագիւտ լծակներից մէկը կարող
էր լինել, որի գիտակցումը, ինչպէս տեսնում ենք, բացակայում է առաջին
հերթին հայոց պատրիարքութեան մօտ։ Վերջինին թւում է,- նկատի ունեմ
ոչ միայն Նուրհան պատրիարքը,- թէ ինքը տէրն է 1600 տարի հայոց
թագաւորների, իշխանների, հոգեւորականների, հասարակ ուխտաւորների
նուիրատուութիւններով գոյացած կալուածների, գանձերի, ինչքերի ու
մանաւանդ իրաւունքների։ Այնինչ պատրիարքութիւնը եւ բոլոր միաբանները,
ներառեալ բողոքաւոր հոգեւորականները, պէտք է գիտակցեն, որ իրենք
ընդամէնը խնամակալ-պահակն են (custodian) այդ բոլորի, որի համար պէտք
է հաշուետու լինեն հոգեւոր վերին իշխանութեանը, ազգին ու պետութեան։
Պատրիարքն ու Սրբոց Յակոբեանց ողջ միաբանութիւնը պէտք է դուրս գան
հաշտուողականութեան տեսակէտից իրենց ձեռնտու ինքնամէկուսացումից։
Թափանցիկ ու կանխատեսելի դարձնեն իրենց գործունութիւնը, որը միակ
ճանապարհն է վստահութեան դրամագլուխ ունենալու։
«Ազգ»
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Լուրերը, թէ ՀՀ ԶՈւ վերադաս հրամանատարութեան կամ քաղաքական
իշխանութեան կողմից դիմադրութիւն ցոյց չտալու հրաման է արձակուել՝
իրականութեանը չեն համապատասխանում: Հայաստանի Հանրապետութեան Անվտանգութեան խորհուրդը համապատասխան մարմիններին
յանձնարարել է իրականացնել միջադէպի պատշաճ քննութիւն:
Անվտանգութեան խորհուրդը Ռուսաստանի Դաշնութեան, Հաւաքական
անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան եւ միջազգային
հանրութեան ուշադրութիւնն է հրաւիրում Ատրպէյճանի զինուած ուժերի
շարունակական ակրեսիվ գործողութիւնների վրայ եւ ընդգծում, որ
այդ գործողութիւններն ուղղուած են Հայաստանի Հանրապետութեան
ինքնիշխանութեան, տարածքային ամբողջականութեան եւ տարածաշրջանային անվտանգութեան ու կայունութեան դէմ, ինչպէս նաեւ
հակասում են 2020 թուականի Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ յայտարարութեան
դրոյթներին:
Հայաստանի Հանրապետութեան Անվտանգութեան խորհուրդը արտայայտում է իշխանութիւնների եւ ժողովրդի վճռականութիւնը հայրենիքի
ինքնիշխանութիւնը, տարածքային ամբողջականութիւնը եւ անկախութիւնը

պաշտպանելու գործում:
Անդրադառնալով Գորիս-Կապան եւ Կապան-Ճակատեն ավտոճանապարհների՝ Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ գտնուող հատուածներին,
հարկ ենք համարում ընդգծել, որ դրանք դեռեւս ԽՍՀՄ տարիների՝
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի սահմաններին վերաբերուող ուղղակի
իրաւական նշանակութիւն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքում չեն գտնւում: Հայաստանի
Հանրապետութեան կառավարութիւնը միջոցներ է ձեռնարկել Սիւնիքի
մարզում այլընտրանքային ճանապարհների նոր ցանցի ստեղծման
ուղղութեամբ եւ այդ աշխատանքներն առաջիկայում աւարտին կը հասցուեն:
Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետութեան որեւէ
բնակավայր կենսապահովման ճանապարհից զրկուած չէ:
Հայաստանի Հանրապետութեան Անվտանգութեան խորհուրդը շարունակում
է ընդգծել հայ-ատրպէյճանական սահմանային իրավիճակի խաղաղ
հանգուցալուծման անհրաժեշտութիւնը, այն է՝ Խորհրդային Հայաստանի
եւ Խորհրդային Ատրպէյճանի տէ իւրէ հաստատուած սահմանագծից
զօրքերի հայելային ետքաշում եւ միջազգային հովանու ներքոյ սահմանների
դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկ:
Նաեւ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահութեանը կոչ ենք անում ակտիվացնել
ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ եւ համապարփակ կարգաւորման ուղղութեամբ:
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանին Նուէրը Վահան Թէքէեան Վարժարանի Աշակերտներուն
Աշխարհի մէջ ծայր առած Քորոնա
անողոք ժահրի պատճառած
համաճարակն ու տնտեսական
ծանր ճգնաժամը անդամահատեց
արժանավայել ու մարդավայել
կեանքի բոլոր հանգրուանները:
Առաւել եւս Լիբանանի համար
Պէյրութի աղէտաբեր պայթումը

ահագնային երեւոյթ ստեղծեց ուր
վնասի երթարկուեցան բազմատեսակ հասարակական ու կրթական
կառոյցներ, որոնց անմասն չմնաց
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն.
Վարժարանը: Անոր առողջ ու
եռանդոտ ուսումնական կեանքը
անցաւ առցանց դասաւանդման
դրութեան, որպէսզի վարժարանը
հանգրուան
առ
հանգրուան
վերանորոգուի ու շարունակէ իր
կրթական բեղուն գործունէութիւնը:
Երկու տարուան հարկադրաբար
բացակայութենէ ետք, Վահան
Թէքէեան վարժարանը կը բանայ
իր լայն դռները ուսումնատենչ
աշակերտութեան առջեւ, որոնք
խուռներամ փութացին իրենց
տեղերը գտնել վերանորոգուած
դասարաններու գրասեղաններուն
ետեւ ստանալու համար ուսում եւ
կրթութիւն: Արտադասարանային
ձեռնարկներն ալ իրենց հերթին,
երկար բացակայութենէ ետք
վերսկսան վարժարանիս Յ. Պարսամեան հանդիսասրահէն ներս:
Հետեւաբար, վարժարանս այցելութիւն տուող բարեկամներու եւ

հիւրերու բարեբաստիկ առիթներով,
Երեքշաբթի, 9 Նոյեմբեր 2021-ին
վարժարանս այցելեց սփիւռքահայ
մտաւորական, հրապարակագիր,
հայ մամուլի բարեկամ, նախագահ՝
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճէան: Անոր
այցելութեան
նպատակն
էր
սրտաբուխ նուէրով մը ուրախացնել հայ մանուկները: Անոր
կարծիքով, լաւագոյն նուէրը
պէտք է ըլլայ Աստուածաշունչը:
Իր նախաձեռնութեամբ ու Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի
Ընկերութեան հովանաւորութեամբ
վերջերս լոյս ընծայուած է «Մանուկին
Բացատրական Աստուածաշունչը»

հատորը, որ մանուկներու եւ
պատանիներու համար մատչելի
ոճով, պատկերազարդ հրատարակութիւն մըն է հայ պատանին աւելի
դիւրահաղորդ դարձնելու համար
Աստուածաշունչին:
Յարգելի հիւրը մանրամասն
բացատրութիւն տալէ ետք գիրքին
մասին, ունեցաւ նաեւ փոխադարձ
հարցերով ու պատասխաններով
սրտամօտիկ եւ աշխոյժ զրոյց
վարժարանիս նախ. Բ-էն Միջն. Ա.
դասարանի աշակերտներուն հետ:
Կը յայտնենք մեր սրտագին շնորհակալութիւնները սոյն այցելութեան ու
թանկարժէք նուէրին համար:

Լիբանանահայ Կեանք

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան Սկաուտական Եղանակի Հանդիսաւոր Բացում
Շաբաթ, 6 Նոյեմբեր
2021-ին,
ՀԲԸՄ-ի Համայնքային կեդրոնի
Նազարեան շէնքի շրջափակին
մէջ տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւան սկաուտական
շարժումին նոր տարեշրջանի բացումը: Բացման հանդիսութիւնը կը
զուգադիպէր ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ
Սեւան սկաուտական շարժումի
հիմնադրութեան 60-ամեակին:
Հանդիսութեան ներկայ գտնուեցան
արժանապատիւ տէր Ղեւոնդ
քահանայ Լոշխաճեան, ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան եւ անդամներ, Էքլերէոզ
տիւ Լիպանի
ընդհանուր քոմիսէր Փերուզ
Թիւթիւնճեան, քոմիսէր
Քալին

Առաքելեան, Սքութ Տիւ Լիպանի
ներկայացուցիչ՝ Քրիսթինա Քարամ,
ՀԵԸ
Անդրանիկ
Անթիլիասի
Գործադիր Մարմինի անդամներ,
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի
Գործադիր Մարմինի ատենապետ
տոքթ. Վարուժան Մարկոսեան եւ
անդամներ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ
Սեւանի
ծնողաց եւ մայրերու
վարչութեանց անդամներ, ՀԵԸ-ի
զանազան վարչութիւններու անդամանդամուհիներ, միութենականներ
եւ ծնողներ:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան
սկաուտական շարժումը, ՀԲԸՄՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբի
գլխաւորութեամբ,
Լիբանանի,
Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի

դրօշներով, տողանցելով մուտք
գործեց ՀԲԸՄ- ի Համայնքային
կեդրոնի Նազարեան շէնքի շրջափակը: Սկաուտական իւրաքանչիւր
խմբակ գրաւեց իր դիրքը:
Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի
եւ ՀԵԸ-ի քայլերգներու յոտնկայս
ունկնդրութենէն ետք, յանուն ՀԲԸՄՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի Քոյր Սերլի
Քէօշկերեան՝ (հայերէն), եղբայր
Աւետիս Յակոբեան (արաբերէն)
բարի գալուստ մաղթեցին ներկաներուն:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան Գործադիր Մարմինի խօսքը արտասանեց
տոքթ. Վարուժան Մարկոսեանը:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ Վիգէն Չերչեան

փոխանցեց Միութեան խօսքը:
Ան յաջորդաբար թուեց անցնող
ամսիներուն ֆութպոլի, պասքեթպոլի, փինկ փոնկի եւ այլ մարզերու
մէջ վերջին շրջանի ՀԵԸ-ի արձանագրած նուաճումները եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւանին, սկաուտական նոր տարեշրջանի սեմին,
ինչպէս նաեւ Նազարեանի շէնքի
գերարդիական
պայմաններով
վերանորոգուած երկու յարկերուն
մէջ իրենց գործունէութիւնը շարունակելու առիթով: Յատուկ շնորհակալութիւն յայտնելով Նազարեանին
ընտանիքին՝ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի վերելքին
իրենց
անսակարկ նուիրումին
համար:
Շար. Էջ 08
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Լիբանանահայ Դպրոց

340 Աշակերտներ Նուէր Ստացան «Մանուկներու Բացատրական Աստուածաշունչ»ը.

Աստուածաշունչի Ընկերութեան Միջին Արեւելեան Երկիրներու Ներկայացուցիչ
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան Այցելեց Մեսրոպեան Վարժարան

10 Նոյեմբերին Հայ կաթողիկէ
Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը հիւրընկալեց Աստուածաշունչի
Ընկերութեան Միջին Արեւելեան
երկիրներու ներկայացուցիչ դոկտ.
Հրայր Ճէպէճեանը, որ այս առիթով Մեսրոպեանի 7-12 տարիքի
340 աշակերտներուն նուիրեց
Ընկերութեան կողմէ վերջերս
հրատարակուած «Մանուկներու
Բացատրական Աստուածաշունչ»ը՝
հայերէն:

Դոկտ. Ճէպէճեան ընդունուեցաւ
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն
Կրէկուար Գալուստի եւ հոգեւոր
տեսուչ Արժանապատիւ Տէր
Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեանի կողմէ, որոնց հետ կայացած
հանդիպումին
քննարկուեցան
հայ մանուկներու քրիստոնէական
դաստիարակութեան եւ այդ շրջանակին մէջ Աստուածաշունչի
տարածման վերաբերող հարցեր:

Յարգարժան հիւրը շրջայց մը
կատարեց Մեսրոպեանի տարբեր
բաժանմունքներ եւ ծանօթացաւ
վարժարանի կրթական աշխատանքներուն եւ ծրագիրներուն,
մեծապէս գնահատելով տնօրէնութեան եւ ուսուցչական կազմին
յաջողութիւնը՝ Մեսրոպեանը որպէս
բարձրամակարդակ հաստատութիւն
մը պահպանելուն ուղղութեամբ:

Բացատրական
Աստուածաշունչ»ը, վեր բերելով անոր շարք
մը առանձնայատկութիւնները՝
Աստուծոյ խօսքը առաւել պարզութեամբ եւ յստակութեամբ հասկնալու
վերաբերեալ:

Ան աշակերտներուն անձամբ
ներկայացուց
«Մանուկներու

Աստուածաշունչի Ընկերութեան
Արաբական Ծոցի տարածաշրջանի
ընդհանուր քարտուղար դոկտ. Հրայր
Ճէպէճեան վաստակաշատ գրող է ու
հրապարակագիր եւ միջազգային ու
համահայկական մակարդակի վրայ

տասնամեակներէ ի վեր աշխոյժ եւ
պատասխանատու գործունէութիւն
կը ծաւալէ ի խնդիր Աստուածաշունչի տարածման: Աստուածաշունչի
Ընկերութիւնը ինքը միջազգային մեծ
կազմակերպութիւն է, որ կը գործէ
աւելի քան 200 երկիրներու մէջ:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Տեւելու Համար՝ Ազգային-Քաղաքական եւ ՄշակութայինԼեզուական Վերականգնում
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Մեր երկիրը աւերակների երկիր է, աւերուած մի Հայրենիք, որ մենք
այսօր կամենում ենք կենդանացնել, որին կամենում ենք նոր կեանքի
կոչել: Մեր Հոգեւոր Հայրենիքը նոյնպէս աւերուած մի երկիր է եւ այդ
աւեր ու անաւարտ շէնքը կանգնեցնելու համար որպիսի՜ ջերմ սէր,
որպիսի՜ անձնուիրութիւն, որպիսի՜ բուռն ոգեւորութիւն է հարկաւոր:
Վահան Տէրեան (1885-1920)

Դ

ար մը առաջ ըսուած իրատեսական խօսք՝ այդ օրերու
կացութիւնը բնորոշող: Նաեւ՝
գոյատեւման ազգային ռազմավարութիւն սահմանող:
Եթէ Վահան Տէրեան այսօր մեզի հետ
ըլլար, միթէ՞ տարբեր բան պիտի ըսէր:
Եթէ պահ մը անբովանդակ պառակտում դարձած մեր տարակարծութիւնները փակագիծի մէջ դնենք,- եթէ
այդ առաքինութիւնը, հռոմէական virtusը, ունինք,- եւ աշակերտենք Վահան
Տէրեանի, ինչե՜ր կրնան փոխուիլ մեր կեանքին մէջ, Հայաստան եւ գերաճող
Սփիւռք(ներ):
Այն ատեն կը մտածենք. ի՛նչ պէտք չէ ընել, ի՛նչ պէտք է ընել:
Մաս առ մաս պէտք է լսել Վահան Տէրեանի խօսքը, փակագիծեր բանալ,
շարունակել միտքը, ուղի ճշդել եւ մանաւանդ՝ յանձնառու ըլլալ: Հասկնալ
ըսուածը. «Մեր երկիրը աւերակների երկիր է, աւերուած մի Հայրենիք, որ
մենք այսօր կամենում ենք կենդանացնել, որին կամենում ենք նոր կեանքի
կոչել»: Եթէ Վահան Տէրեան այսօր ապրէր, պիտի աւելցնէր՝ «աւերուող
երկիր»: Երկիր՝ զոր կ՛աւերեն, կ՛աւերենք:
«Աւերակներու երկիրը» կրնայ վերաբերիլ հայկական հին եկեղեցիներուն,
տաճարներուն, ամրոցներուն, վանքերուն: Հպարտութիւն ունեցող եւ
գիտակից ժողովուրդները մասունքի պէս կը պահեն իրենց աւերակները,
կը պաշտպանեն, կը վերականգնեն: Տէր կ՛ըլլան:
«Աւերակներու Հայրենիքը» ժողովուրդի բնավայրն է, ապրելու եւ գոյատեւելու
տարածքը, որուն տէր եղած են նախնիները: Եթէ այդ տարածքը աւերակ
ըլլայ եւ մնայ, հոն կեանք եւ շարունակութիւն չեն ըլլար, շարունակութիւն
չենք ըլլար: Այս խորիմաստ գիտակցութեամբ է, որ Վահան Տէրեան կ՛ըսէ,
«…որին (Հայրենիքը, Յ.Պ.) մենք այսօր կամենում ենք կենդանացնել, որին
կամենում ենք նոր կեանքի կոչել»:
Մեր ժողովուրդը, Առաջին Հանրապետութեան շրջանին, նաեւ՝ Խորհրդային
Միութեան, հակառակ պատերազմի, բիւր զոհերու, աքսորի, բանտի,
սպանութիւններու, Հայրենիք պահեց, ուզեց զայն կենդանացնել:
Վերանկախացման երեսուն տարիներուն «կամենում ենք կենդանացնել»ը
չկենսագործուեցաւ, «լաւ ապրելու իրաւունք»ի, եսի արշաւը եղաւ
չարաշահում, կողոպուտ, դիրքապաշտութիւն եւ արտագաղթ: Պէտք է
կրկնել, որ երեսուն տարիներ Հայրենիք կենդանացնելու իսկական կամքը
բացակայեցաւ, դիրքեր հետապնդուեցան:
44-օրեայ պատերազմի պարտութեան յառաջացուցած բեկումը դեռ չէ
յաղթահարուած, կը յաղթահարուի՞, ինչպէ՞ս, որպէսզի գործի վերածենք
Վահան Տէրեանի ցանկութիւնը, «կամենում ենք կենդանացնել»ը: Ինչպէ՞ս:
Ի՞նչ կ՛ընենք այսօր: Կեղծ արդիականացման պերճանք հետապնդեցինք,
Հայաստանը չդարձուցինք բնակուած երկիր, գոհացանք գրեթէ միաքաղաք
Երեւան երկրով: Չունեցանք աւերակ երկիրը բնակեցումով հայու հայրենիք
ստեղծելու կամք: Երեւանի ծայրամասերը, նաեւ մօտի եւ հեռուի քաղաքները
եւ գիւղերը չզարգացան, չունեցան կեանքի լաւ պայմաններ, կարծէք
դատապարտուած ըլլային կայարանի սպասման սրահ ըլլալու:
Եթէ Երեւանի հազարաւոր մանհաթանեան երկնաքերներու կէսը տարածուէր
Հայաստանի շրջաններուն վրայ, ան կ՛ըլլար բնակուած «կենդանացուած»
հայրենիք:
Հայրենիքի կենդանութեան առաջին երաշխաւորը հայրենատէր եւ
ներկայ բնակող ժողովուրդն է: Ոչ դուրսէն դիտող «հայրենասէր»ը, որ
բախտաւոր պարագային զբօսաշրջիկ է, ոչ լաւ ապրելու իրաւունքի երազով
ապրող ճամպրուկը կապած արտագաղթելու պատրաստ-պատրաստուող
Հայաստանի բնակիչը:

Ճիշդ է, որ բաղդատելին պէտք է բաղդատել: Բաղդատութեամբ մտածել
ուղիներ կը բանայ: Պատերազմ տեսած Պելճիքայի (Բելգիա) տարածքը,
չնչին տարբերութեամբ Հայաստանի հաւասար է, բայց ունի աւելի քան 11
միլիոն բնակիչ: Ի՞նչ պէտք է ընել եւ չենք ըներ, չենք ըրած, որ Հայաստանի
տէր բնակչութիւնը ըլլայ տասը միլիոն, Երեւանէն դուրս գտնուող հեռու
եւ մօտ քաղաքներն ու գիւղերը բնակուին եւ ծաղկին: Այս ընելու համար
անհրաժեշտ էր նպատակասլաց կազմակերպութիւն, որ ուղիղ ճանապարհն
է Վահան Տէրեանի աւերակ Հայրենիքը կենդանացնելու կամքի:
Առանց վերլուծական մշուշի մէջ յամեցող ինքնախաբէական ճառերու, պէտք
է ըսենք, թէ ունի՞նք, թէ՞ ոչ այդ կամքը, եթէ չունինք ո՞վ է պատասխանատու,
եւ ինչպէ՞ս զայն ստեղծել: Ապահովաբար ո՛չ մանր փառասիրութիւններ
հետապնդելով եւ կուսակցութիւնները բազմապատկելով, այլ՝ իրապէս
վերանորոգուելով, որպէս տեսիլք եւ որպէս կամք, որ չըլլան բառերով ուռած
փուչիկ:
Կենդանացման կամք՝ զոր այսօ՛ր պէտք է ունենալ, զայն հիմնելով ոչ թէ
ամբոխահաճական աճպարարութիւններու, այլ իրական արժէքներու եւ
կարողութիւններու վրայ: Միշտ՝ ներսը եւ դուրսը:
Վահան Տէրեան մեզի ժամանակակից իրաւ եւ կեղծ վերականգնումի
ասպետներէն աւելի իմաստուն քաղաքական միտք արտայայտած է, դար
մը առաջ, որ այսօր ալ այժմէական է: Այնքա՜ն դիպուկ եւ ճշմարիտ է Վահան
Տէրեանի խօսքը, զոր նոյնութեամբ կարելի է կրկնել Հայաստան եւ հոն՝ ուր
հայ եւ հայեր կան. «Մեր Հոգեւոր Հայրենիքը նոյնպէս աւերուած մի երկիր
է եւ այդ աւեր ու անաւարտ շէնքը կանգնեցնելու համար որպիսի՜ ջերմ սէր,
որպիսի՜ անձնուիրութիւն, որպիսի՜ բուռն ոգեւորութիւն է հարկաւոր»: Կրկնել,
թարգմանել, տարածել, ի պէտս ընդարմացածներու, նահանջածներու եւ
այլացած բանգէտներու:
Այն տարածքը, զոր հայրենիք կը կոչենք, կ՛ըլլայ խոպան, եթէ հոն չկայ, հոն
չ՛ապրիր Հոգեւոր Հայրենիքը: Նոյնը ըսել հաւաքականութիւններու համար,
որոնք եթէ չունին Հոգեւոր Հայրենիք, կ՛ըլլան անդիմագիծ եւ անինքնութիւն
արտադրող-սպառող ամբոխ: Հարիւր տարի առաջ ահազանգ հնչեցուցած է
Վահան Տէրեան: Այսօր աւելի քան երէկ ահազանգ պէտք է հնչեցնել, քանի որ
առանց հայրերու հողին վրայ կեանքի, Հոգեւոր Հայրենիքը դատապարտուած
է խամրելու, չքանալու:
Երէկ եւ այսօր, նոյնիսկ հայրերու հողին վրայ, Հոգեւոր Հայրենիքը ենթակայ
է բազմաբնոյթ նախայարձակումներու, անոնց թիրախները ժառանգուած
արժէքներ, բարքեր, աւանդութիւններ, ընկերային կառոյցներ եւ լեզու են:
Ներսը՝ երէկ՝ ռուսացում, այսօր՝ ամերիկայացում, համագումար՝
ապազգայնացում: Դուրսը՝ այնքա՜ն բազմաթիւ են օտարացումները, զորս պէտք
է տեսնել եւ ճիշդ գնահատել, առանց դեռ տոկացող փոքրամասնութիւններու
առթած խաբկանքին, առանց գինովնալու հայանունէ մը մեզի բաժին չեղող
հռչակով:
Տարրական ողջախոհութիւնը կը յուշէ, որ ազգը ինքնուրոյնութիւն է, կը
կանգնի ընտանիքի, աւանդութիւններու, հասարակաց ըմբռնումներու,
յիշողութիւններու եւ արժէքներու վրայ, որպէսզի ապահովուի
շարունակութիւնը: Ներսը, բայց մանաւանդ դուրսը, հայկական համարուած
զանգուածներու ո՞ր տոկոսը իրապէս շարունակութիւն է այսօր, ի՞նչ են
խոստումները վաղուան համար:
Հոգեւոր Հայրենիքը մշակոյթն է. պատմութիւն, լեզու, գրականութիւն, կրօն՝
իր աւանդութիւններով, արուեստներ:
Վահան Տէրեան հարիւր տարի առաջ ըսած էր, որ «Մեր Հոգեւոր Հայրենիքը
նոյնպէս աւերուած մի երկիր է»… Ի՞նչ կրնանք ըսել այսօր: Առաջին
հերթին լեզուն հետզհետէ կը դադրի ներազգային հաղորդակցութեան եւ
հաղորդութեան միջոց ըլլալէ, շատերու համար արդէն դադրած է, հայերէն
գիրը, գիրքը եւ թերթը խորթացած են հայ մարդոց եւ ընտանիքներու
մեծամասնութեան համար:
Եթէ միջոց ըլլար վիճակագրութիւն մը կազմելու, գիտնալու համար թէ 3+10
միլիոնի ո՞ր տոկոսի կեանքի եւ մշակոյթի լեզուն է հայերէնը, արեւելահայերէնը
եւ արեւմտահայերէնը, կը հասկնայինք, թէ ո՞ւր կը գտնուէինք: 3+10 միլիոնի
դպրոցական տարիքի սերունդի ո՞ր տոկոսը հայերէն կը խօսի եւ կը սորվի:
3+10 միլիոն հայերու ո՞ր տոկոսը տարին գէթ մէկ հայերէն գիրք կը կարդայ
եւ կը գնէ…
Թիւերու լեզուն ամբոխավարական-ամբոխահաճական խաղ չի գիտեր: Ճիշդ
մտածելու համար թիւերու լեզուն պէտք է լսել:
Ինչ կը վերաբերի լեզուին, ոչ ոքի համար գաղտնիք է, որ Սփիւռքի 10 միլիոնին
համար ան ամէն օր քիչ մը աւելի նուազ հաղորդակցական եւ կեանքի լեզու է:
Շար. Էջ 07
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Տեւելու Համար՝ Ազգային-Քաղաքական...
Սկիզբը Էջ 06
Հայաստան դեռ պատկառելի տոկոս կը կազմէ
ռուսախօսութիւնը, որուն վրայ այսօր գումարուած
է համաշխարհայնացումը կրող ամերիկերէնը:
Դուրսը հայերէնը փոքրամասնութեան մը լեզուն
է, իսկ ներսը ան աղճատուող լեզու է, գրաւոր
եւ բանաւոր խօսքի մէջ անարգել տուն-տեղ
եղած հազարաւոր օտար բառերով: Կը բաւէ
հետեւիլ մամուլին, հեռատեսիլին եւ քաղաքական
գործիչներու խօսածին եւ գրածին:
Վահան Տէրեան կ՛ըսէ, որ «անձնուիրութիւն»
պէտք է Հոգեւոր Հայրենիքը փրկելու համար: Եթէ
էջ մրոտողները եւ հայրենիք փրկելու համար բեմ
բարձրացողները «անձնուիրաբար» հայերէնի
բառարան մը ունենային իրենց սեղանին վրայ
կամ գրպանը, Հոգեւոր Հայրենիքի աւերուած եւ

անաւարտ շէնքը կը կառուցուէր:
Այս ընելու համար, ներսը եւ դուրսը, հաւատաւոր
առաջնորդներ պէտք են: Անոնց թիւը այնքա՜ն
աննշան է, որ հեղեղող աւերին դէմ թումբ չեն:
Դեռ պէտք է հաւատալ ժողովուրդի առողջ
բնական ողջախոհութեան, որ ան կը կատարէ
Հայրենիքի եւ Հոգեւոր Հայրենիքի կենդանացման
եւ վերականգնման ճշմարիտ ոգեկան յեղափոխութիւնը, վար կ՛առնէ դիմակները, հարազատութիւն կը վերանուաճէ, վերջ կու տայ ամէն
կարգի դաւաճանութիւններու, ուրացումներու,
նահանջներու: Եւ կը հետեւի չարաշահումներէ,
կեղծիքէ եւ եսերէ բուժուած յայտնատեսներուն:
Ինչպէս օր մը ըսած էր Աւետիս Ահարոնեան, «դեռ
կայ հրաշքը»… Որուն համար մեր հոգիները եւ
աչքերը պէտք է բանանք, լսենք եւ տեսնենք…

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Արցունք չկայ հերոսներուն համար, այլ կայ
միայն հպարտանք, կայ միայն ցնծութիւն:
Հ. Տասնապետեան

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

«Կովերու Պարտէզ» Անունը Արդէն Ինքնին
Շատ Բան Կը Պատմէ
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանի
«Կովերու Պարտէզ» կոչուած հողամասին
վարձակալութեան հարցին յարուցած
աղմուկը տակաւին կը շարունակուի, որուն
վերջին «հերոսը», տեղւոյն կուսակցական
մարմնի մը պատասխանատուներէն է,
որուն շրջապատը տեսերիզ մը տարածած
է, ուր ինք ամբոխավարական ճար մը կը
խօսի սակաւաթիւ ներկաներուն առջեւ:
Մինչ տակաւին մեզի հասանելի չէ, անոր
վարձակալութեան պայմանագրին իսկական բովանդակութիւնը, նամակ մը ստացանք մեր թերթին բարեկամէ մը, զորս կը
հրատարակենք որոշ յապաւումներով:
Խմբ.
«Կովերու Պարտէզ» կոչուած հողամասին
վրայ, ստորագրեալս,
«Ալեքս Եւ Մարի
Մանուկեան» շէնքին մէջ, առանձին երեք
տարի գիշերապահութիւն ըրած եմ որպէսզի
ոտնձգութիւններ տեղի չ'ունենան: Հսկայ շէնքին
մէջ ես առանձին բնակած եմ:շ Շէնքը երեք տարի
դատարկ էր, խօսքս, 70-ական թուականներուն
մասին է: (Մեծ գաղտնիք մըն ալ կը պարունակէ),
այդ հողամասը հինգ մատներուս նման գիտեմ:
Հետեւաբար մերօրեայ անհամութիւններուն
դրդապատճառը լաւ գիտեմ, որուն մասին առ
այժմ հետեւեալը կ՛ըսեմ.
Նախ նշեմ, որ տարածուած վերջին
տեսերիզին հերոսին տունը Երուսաղէմի
պատրիարքութիւնը
ձեռքէն առած էր
անցեալին, իր կողմէ անօրինական կերպով
վերավարձակալելուն պատճառով, մինչ իր
պատկանած կուսակցութեան պատմութիւնը
լեցուն է Հայ ժողովուրդին միակ պաշտպանը
ներկայանալու առասպելով ու սաղիմահայ
կեանքը միահեծան տնօրինելու նկրտումներով
( նոյնն են նկրտումները ոչ միայն նշեալ համայնքին մէջ – խմբ.)
Երկրորդ, նշուած հողատարածքը ճանաչուած
է «Կովերու Պարտէզ» անունով: Միայն անունը
արդէն ինքնին շատ բան կը պատմէ: Այս
հողատարածքը, դարերով լքուած վիճակի մէջ
կը գտնուէր, նախկին միաբանները, ՀԲԸՄ-ի
նախագահ՝ Ալեքս Մանուկեանին յաջողեցան
համոզել որ այդ տարածքին մէկ մասին վրայ
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նոր ճեմարանի մը կառուցումը հովանաւորէ:
Այդպէս ալ եղաւ:
Լքուած հողամասին մնացեալ մասը շարունակեց
մնալ լքուած:
Նշեալ սոյն լքուած հողամասը վարձու տալով,
Երուսաղէմի միաբանութիւնը, տարեկան
մեծ գումարներ կրնայ ապահովել ի օգուտ
մնացած կալուածներու վերանորոգման եւ
միաբանութեան փոքր կամ մեծ ծախսերը
հոգալու համար, անկախ այդ բանէն թէ ո՞վ է
վարձքը վճառողը. Հրեայ, Արաբ, Թուրք եւայլն:
Ըստ պետական օրէնքին, բոլոր հայկական
կալուածներուն եւ հողամասերուն տէրն ու
տիրականը, Երուսաղէմի միաբանութիւնն է:
Ըստ Երուսաղէմի Միաբանութեան Օրէնսգրքին,
Երուսաղէմի Միաբանութեան, երեք անձերէ
բաղկացած բարձրագոյն տնօրէնութիւնը,
1) Պատրիարքը, 2) Լուսարարապետը եւ 3)
Կալուածոց տեսուչը, իրաւասու է, վարձու
տալ միաբանութեան պատկանող բոլոր
կալուածները, հողամասերը եւայլն 25 տարուայ
ժամկէտով, առանց մնացած պատասխանատու
մարմիններէն արտօնութիւն խնդրելու:
Ուրեմն, այս պարագային, երեք անձերէ
բաղկացած բարձրագոյն տնօրէնութեան սխալն
այն է որ, 25 տարուայ փոխարէն, «Կովերուն
Պարտէզի» դարերով լքուած հողամասը, 99
տարուայ ժամկէտով վարձու տուէր է կամ պիտի
տայ:
Եզրակացութիւն:
------------------------Եթէ, երեք անձերէ բաղկացած միաբանութեան
տնօրէնութիւնը, հողամասը 25 տարիով վարձու
տուած ըլլար կամ մտադիր է տալու, ըստ
միաբանութեան օրէնքին կ'ըլլայ օրինական մինչ
99 տարիով վարձու տալը քննարկելի է:
Խորհին Յարգանքներով,
Սաղիմահայ Բարեկամ Մը
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան Սկաուտական Եղանակի Հանդիսաւոր Բացում
Սկիզբը Էջ 04
AEL-ի քոմիսէր Քալին Առաքելեան
փոխանցեց eclaireuses du Liban-ին
խօսքը: Քոմիսէր Քրիսթինա Քարամ՝
SDL- Scout du Liban-ի խօսքը:

Խօսքերուն յաջորդեց բանակումի
տիպարներուն
եւ
տարուան
տիպար սկաուտներուն մրցանակաբաշխութիւնը:
ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան գնահա-

տանքով յիշատակեց սկաուտական
կեանքէն ակամայ հեռացած «շեֆթէն» Զենա Քարամի, «շէֆ» Սերժ
Գարաճեանի եւ «շեֆթէն»Նարին
Սերայտարեանի անունները, յաջողութիւն մաղթելով անոնց ապագայ
աշխատանքներուն:
Հասած էր խմբապետական փոխանցումներուն պահը: Քոյր Լէա Քոզեան՝
գայլիկական խմբապետուհի, քոյր
Սերլի Քէօշկերեան գայլիկական
փոխխմբապետուհի: Արենուշներու փոխխմբապետուհիներ՝ քոյր
Դալար Թօսունեան, քոյր Սերլի
Գարաճեան: Սկաուտներու խմբապետ՝ եղբայր Կարօ Թաշճեան,
փոխխմբապետ՝ եղբայր Սերուժ
Մարկոսեան: Քառավելներու խմբապետուհի՝ քոյր Փասքալ Գասպարեան, փոխխմբապետուհի քոյր
Քլէոփաթրա Սերլի Գալայճեան:

Երէցական խմբապետ եղբայր Կարօ
Քոթահլեան, փոխմբապետ եղբայր
Փիթըր Հելվաճեան:
Յաջորդաբար տեղի ունեցան
խմբակային
փոխանցումները.
երեք թիթեռներ փոխանցուեցան
արծուիկներուն, երկու թիթեռներ՝
գայլիկներուն: Հինգ արծուիկներ՝
արենուշներուն: Երեք արենուշներ՝
քառավելներուն: Վեց գայլիկներ՝
սկաուտներուն: Երեք սկաուտներ՝
երէցներուն:
Խմբապետական փոխանցումներուն

աւարտին ցուցադրուեցաւ անցնող
երկու տարիներու ՀԵԸ Անդրանիկ
Սեւանի գործունէութիւնը նկարագրող տեսաերիզ մը: Ապա տեղի
ունեցան խումբերու փոխանցումները, ուր իւրաքանչիւրը
ստացաւ իր «պեճ»ը»
Բացման արարողութիւնը աւարտեցաւ արժանապատիւ տէր Ղեւոնդ
Լոշխաճեանի պահպանիչով, որմէ
ետք ներկաները վայելեցին Ծնողաց
վարչութեան պատրաստած հիւրասիրութիւնը::

Նոր Հրատարակութիւններ

Անթիլիասի Մայրավանքի Տպարանէն
Լոյս Տեսաւ Պերճուհի Աւետեանի
«Մատնահետքեր»ը

Հ.Բ.Ը.Մ. - ԼԻԲԱՆԱՆ
Տիկնանց Մասսնաճիւղերու Համախմբում

Հայկական Աւանդական Պազար
ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ՝
Ուրբաթ 10 եւ Շաբաթ 11 Դեկտեմբեր 2021
ՀԲԸՄիութեան Տեմիրճեան Կեդրոն.
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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, Ï'³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Գէորգ Մելիտինեցի
Գրական Մրցանակի թիւ 103-րդ
հրատարակութեան կ՚արժանանայ
Պերճուհի Աւետեանի «Մատնահետքեր»ը։
Հատորը կ՚ամփոփէ Աւետեանին
փորձութիւնները, ապրումներն ու
ներաշխարհը՝ Սուրիոյ պատերազմին
ընթացքին եւ անկէ ետք։ Օրագիրի
ոճով ներկայացուած սոյն հատորը
ընթերցողը դէմ յանդիման կը դնէ
աղէտներու հետեւանքով բխած
մարդկութիւնը, ինչպէս նաեւ՝
հայութիւնը յուզող հարցերու հետ.գոյապայքար, ինքնութիւն, տուն
հասկացողութիւն եւ այլն։
Գիրքը ունի չորս հիմնական
բաժիններ՝
Պատերազմական
Մթնոլորտ, Հրապարակագրական,
Գեղարուեստական եւ Երգիծական,
որոնք շուրջ 250 էջերու վրայ կը
տարածուին։
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