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Լիբանանցի Կանայք Կը Պայքարին Պահելու 
Իրենց Ընտանիքները

Ազրպէյճանական Իշխանութիւններու 
Յանցաւոր Վարքագիծը Կը Շարունակէ 

Հետապնդել Նոյն Հայատեաց ու Ցեղասպան 
Նպատակները. ԱՀ ՄԻՊ
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Լիբանանի տնտեսական դառն պայմաննե-
րուն հետեւանքով, երբ արդէն ընտանիքի հօր 
աշխատավարձքը անբաւարար դարձած է 
լիբանանցի կանայք ստիպուած եղած են աւելի 
մեծ ներուժով նետուիլ կեանքի ասպարէզ։
Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք» վկայակոչելով 
արաբական «Սքայ Նիուզ» կայքի մէկ լուրը:
Ըստ աղբիւրին, լիբանանցի կիներէն շատեր, 
որոնք տնտեսական այս տագնապէն առաջ, 

բաւարարուած էին իրենց ամուսիններու աշխատավարձքով, այսօր ստիպուած 
են աշխատելու, որովհետեւ լիբանանեան արժոյթի անկումի հետեւանքով, 
անոնց ընտանիքները յայտնուած են աղքատութեան ու սովի եզրին:
«Աշխատանքը ամօթ չէ, կարեւորը ապրինք» կրկնելով, լիբանանցի կիներ, 
պատրաստակամութիւն յայտնած են մտնել իրենց համար անսովոր նոր 
ասպարէզներ՝ ուտեստներ պատրաստել զանազան առիթներու ու հաւա-
քոյթներու համար, այլոց բնակարանները, որպէս մաքրուհի ծառայել, կամ 
հիւրասիրութիւն մատուցել մեծ խանութներու բացման արարողութեանց։
Աղբիւրը զրուցած է այս տեսակի աշխատանքներ սկսած քանի մը կանանց 
հետ: Օրինակի համար Լիբանանցի Սուհա կ’աշխատի որպէս մաքրուհի։ Ան 
երեսուն տարեկան է ու մայր՝ երկու զաւակներու. «ամուսինս ճաշարանի մը 
մէջ կ’աշխատի, աշխատավարձքը չի բաւեր զաւակներուս կերակուրին ու 
ուսման: Դեռ չըսեմ տան վարձքը ու ելեկտրածին շարժիչի ծախսը եւ դեղերը: 
Ես երբեք չէի պատկերացներ, որ տունէն դուրս եւ մանաւանդ այս տեսակի 
գործով պիտի զբաղէի, բայց հիմա արդէն ընտելացայ»:
Իր հերթին, 40 տարեկան «Ըմ Թարէք»ը (այդ անունով ներկայացած է 
կայքին) ուտեստներ սկսած է պատրաստել իր տան մէջ ու առաքել զանոնք 
յաճախորդներու: Ան անկարող է խանութ մը վարձել, եւ իր տան հիւրասենեակը 
վերածած է խոհանոցի: Ան ունի ուսանող յաճախորդներ, որոնց օրական ճաշը 
ինք կը հայթայթէ: «Ես միշտ համեղ ուտեստներ կը պատրաստէի, բայց չէի 
մտածած, որ գործի վերածեմ այդ հմտութիւնս»: 
Միւս կողմէ երիտասարդուհի Լարան՝ փակելով իր վարսավիրանոցը, այժմ 
տունէ տուն այցելելով, գործիքներով լեցուն պայուսակը շալակին, կը վարէ 
նոյն աշխատանքը:
Յիսունի մօտ «Ըմ Պասսամ», սեփական ինքնաշարժը թաքսիի վերածելով, 
աշակերտներ կը փոխադրէ դպրոցէն տուն ու հակառակը: «Չորս զաւակ 
ունիմ, բեռը ծանր է, եւ օր ըստ օրէ կ’աւելնայ»:

Արցախի Հանրապետութեան մարդու իրա-
ւունքներու պաշտպան Գեղամ Ստեփա-
նեան անդրադարձած է Թաղավարդ եւ 
Կարմիր Շուկա համայնքներու ուղղութեամբ 
Ազրպէյճանի յանցաւոր վարքագիծին.
«Յուլիս 28-ին՝ ժամը 11:45-ի սահմաններուն, 
ազրպէյճանական կողմը կրակոցներ արձա-
կած է Արցախի Հանրապետութեան Մար-
տունի շրջանի Թաղավարդ եւ Կարմիր Շուկա 
համայնքներուն ուղղութեամբ։
Կրակոցները տեւած են շուրջ 20 վայրկեան, որուն հետեւանքով փամ-
փուշտները թափած են համայնքներու բնակելի հատուածներուն մէջ։ Այս 
պահուն ձեռք բերուած տեղեկութիւններուն համաձայն՝ խոցուած է Կարմիր 
Շուկա համայնքի բնակիչներէն մէկուն պատկանող տան պատուհանը, նոյն 
տան բակին մէջ յայտնաբերուած է հրաձգային զինատեսակի 8 փամփուշտ։ 
Քաղաքացիական բնակչութեան մէջ տուժածներ չկան։
Ազրպէյճանական կողմի յարձակողական վարքագիծը նպատակ ունի 
խաթարելու բնականոն կեանքը Արցախի համայնքներուն մէջ եւ ահա-
բեկելու քաղաքացիական բնակչութիւնը։ Այս վարքագիծը կը ցուցադրէ, 
որ ազրպէյճանական ղեկավարութիւնը կը շարունակէ վարել Արցախի 
ժողովուրդին նկատմամբ ատելութեան, հոգեբանական ու ֆիզիքական 
բռնութեան կիրառման, Արցախի ցեղական զտման քաղաքականութիւն։
Արցախի ժողովուրդի իրաւունքներու դիտաւորեալ խախտումներու յան-
գեցնող գործողութիւններուն նոյնիսկ կարճատեւ դադարները եւ կեղծ 
խաղաղասիրութեան դրսեւորումները Ազրպէյճանի կողմէ ներկայացուող 
բեմադրութեան վարուելագիտական (tactical) մաս են եւ միջազգային 
հանրութիւնը մոլորեցնելու նպատակադրուած ու շինծու վարքագիծ։ 
Միջնորդներու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու, ինչպէս նաեւ 
Արցախի մէջ տեղակայուած խաղաղապահներու համար առաւել քան 
յստակ պէտք է ըլլան ազրպէյճանական կողմի իրական նպատակներն ու 
ձգտումները, եւ ըստ այդմ միջազգային հանրութեան աչքին փոշի փչելու 
ազրպէյճանական ցանկացած գործողութիւն պէտք է ստանայ իրական 
գնահատական եւ հակազդեցութիւն։

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Արձանագրութիւնները կը վերսկսին Սեպտեմբեր 6-ին 
Երկուշաբթիէն Ուրբաթ կ.ա. Ժամը 9:00 – 12:00

Ազգային Հայաշունչ Դաստիարակութիւն
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Հրանդ Շահինեան

Հրանդ Համազասպի Շահինեան 
(30 Յուլիս 1923, Գիւլագարակ, 
Բորչալուի գաւառ, Վրաստանի 
Սոցիալիստական Խորհրդային 
Հանրապետութիւն, Անդրկովկա-
սի ԽՖՍՀ, Խորհրդային Ընկեր-
վարական Հանրապետութիւն-
ներու Միութիւն - 29 Մայիս 
1996, Երեւան, Հայաստան), հայ 
խորհրդային մարմնամարզիկ, 
ԽՍՀՄ մարզանքի մէջ վաստա-
կաւոր վարպետ (1951), ՀԽՍՀ 
վաստակաւոր մարզիչ (1961), 

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԽՍՀ մարմնակրթութեան եւ 
մարմնամարզումի վաստակաւոր 
գործիչ (1966)։ ԽՍՀՄ եօթնակի 
յաղթական, բացարձակ ախոյեան, 
աշխարհի կրկնակի ոսկէ դափնե-
կիր, Ողիմպիական խաղերու 
(Հելսինքի 1952) կրկնակի մետալա-
կիր եւ կրկնակի արծաթէ մետալա-
կիր:

ԳàÚԺ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Եգիպտոսի Շրջա-
նային Վարչութեան ու «Արեւ»ի շրջանակի անունով խորագին 
մեր վիշտը կը յայտնենք Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի անժամա-

նակ մահուան տխուր առթիւ։ 
Անմխիթար ցաւ մը հանգուցեալի ընտանիքին եւ անփոխարինելի 

կորուստ մը ՀԲԸՄ Գահիրէի շրջանակին եւ առհասարակ` եգիպտա-
հայ գաղութին համար։
Վստահ ենք որ Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի բազմազան, երկարատեւ, 
նուիրեալ ու շահաւէտ աշխատանքի արդիւնքներուն շարունակութիւնը, 
անոր ձգած անմոռանալի հետքն ու բարի յիշատակը վառ պիտի մնան ու 
որպէս փայլուն օրինակ պիտի ծառայեն մեր գաղութի երիտասարդութեան 
ու գալիք սերունդին համար։ 
Սրտագին մեր ցաւակցութիւնը կը յայտնենք ՀԲԸՄ Գահիրէի շրջանակին, 
Տոքթ. Ճիզմէճեանի ընտանիքին, մօր, տիկնոջ, զաւակներուն, հարա-
զատներուն եւ ընտանեկան բոլոր պարագաներուն։ 
Երկնային արքայութիւն, լոյս եւ խաղաղութիւն Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի 
հոգւոյն։ 

ՌԱԿ Եգիպտոսի Շրջանային Վարչութիւն եւ «Արեւ»ի շրջանակ

ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Բարեւ Հայրենիքէն:
ԶԱՐԹՕՆՔ-ի 16 Յուլիս 2022-ի թիւին մէջ Վահան Թէքէեան Մայր Վարժարանիս 
այս տարուան հունձքին լրատուութիւնը կարդալով եւ լուսանկարները 
տեսնելով, ուրախութիւն ապրեցայ: 
Տարիներու գահավէժ անկումէ ետք, զգալի, յուսադրիչ յառաջընթաց մը կը 
նշմարուի: Վստահաբար, մեծ ճիգ թափուած է այս արդիւնքին հասնելու համար: 
Յաջողութիւն եւ կորով տնօրէնութեան, ուսուցչական կազմին եւ հոգա-
բարձութեան՝ իրենց արձանագրած այս դրական շրջադարձը բազմապատկելու 
գալիք տարիներուն: ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

Երեւան

Ազրպէյճանական իշխանութիւննե-
րու յանցաւոր վարքագիծը ինչպէս 
նախապէս, այնպէս ալ այսօր որեւէ 

փոփոխութեան չէ ենթարկուած ու 
կը շարունակէ հետապնդել նոյն 
հայատեաց ու ցեղասպան նպա-
տակները»:

Ազրպէյճանական Իշխանութիւններու...

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

CNN-ը Հայաստանը Ներառած է Աշխարհի 
Լաւագոյն Արշաւային Ուղղութիւններուն Մէջ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ամերիկեան հեղինակաւոր CNN-ը 
իր ճանապարհորդական շարքին 
ծիրէն ներս առանձնացուցած է 
աշխարհի լաւագոյն արշաւային 
ուղղութիւններէն՝ արահետներէն 
23-ը՝ ներառելով նաեւ Հայաստանը:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ Հայաստա-
նին վերաբերող հատուածը վեր-
նագրուած է՝ «Հայաստանը եւ 
Մետաքսի ճանապարհը»:
Ընդգծուած է, որ Հայաստանի մէջ են 
Եւրոպայի լաւագոյն արահետներէն 
քանի մը հատը:

«Հայաստանն ու Մետաքսի ճանա-
պարհը» 11-օրեայ ճանապար-
հորդութիւնը կ՝անցնի լաւագոյն 
երթուղիներով՝ միացնելով 
UNESCO-ի պահպանութեան տակ 
գտնուող Սանահին եւ Հաղպատ 
վանքերը, անցնելով կրաքարային 
լեռնագագաթներով եւ սաղարթա-
խիտ անտառներով՝ Գեղամայ վայրի 
լեռներուն մէջ՝ քայլարշաւի, եւ երկրի 
ամենաբարձր լեռը՝ Արագածի գագաթը 
բարձրանալու հնարաւորութեամբ»,- 
նշուած է յօդուածին մէջ։

Եգիպտոս Խզած Է Ուքրանիայէն 240 Հազար Թոն 
Ցորենի Գնման Պայմանագրերը

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Եգիպտոս խզած է Ուքրանիայէն 2021 
թուականի դեկտեմբերին գնուած 
240 հազար թոն ցորենի գնման 
պայմանագրերը։ Այս մասին յայտնած 
է Reuters գործակալութիւնը՝ յղում 
ընելով իր աղբիւրներուն։
Կը հաղորդուի, որ Եգիպտոսի 
ապրանքներու մատակարարման 
գլխաւոր վարչութիւնը (GASC) 
մատակարարող Nibulon եւ Inerco 
ընկերութիւնները «ազատած» է 

պայմանագրային պարտաւորու-
թիւններէն։
Գործակալութեան տուեալներով՝ 
Եգիպտոսի իշխանութիւնները 
հացահատիկը գնած են նախորդ 
տարուայ Դեկտեմբերին՝ մէկ 
թոնի դիմաց վճարելով 346-360 
տոլար, սակայն Ուքրանիոյ մէջ 
ստեղծուած իրավիճակի պատճա-
ռով ամրագրուած պատուէրը չէ 
մատակարարուած։
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Ամերիկեան Բարքեր

Ռուս-Ուքրանական Պատերազմի Հետքերով
Ռուսիոյ Ենթադրեալ Քաղաքական եւ Տնտեսական Կղզիացումը 

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ռուսական Դաշնակցու-
թեան վեթերան Արտա-
քին Գործոց Նախարար՝ 

Սերկեյ Լաւրով աշխատանքային 
այցելութեամբ շաբաթ Յուլիս 23ին 
Եգիպտոս ժամանեց: Ափրիկեան 
ցամաքամասին կատարելիք շարք 
մը այցելութիւններուն առաջ 
հանգրուանն էր այս:
Կիրակի, Յուլիս 24ի առաւօտեան՝ 
Լաւրով ջերմ ընդունելութեան 
արժանացաւ Եգիպտոսի նախա-
գահ՝ Ապտել Ֆաթթահ Սիսիի 
կողմէ, նախագահական շքեղ 
պալատին մէջ, որուն հետ ունեցաւ խորհրդակցութիւններուն: Աւելի ուշ 
ռուս նախարարը խօսակցութիւններ ունեցաւ եգիպտացի իր պաշտօնակից՝ 
Սամէհ Շուքրիին հետ, որուն յաջորդեց հանդիպում մը Արաբական Լիկայի 
ընդհանուր քարտուղար Ահմետ Ղեյթի հետ:
Լաւրով - Շուքրի խօսակցութեանց աւարտին տեղի ունեցած մամլոյ 
ասուլիսի մը ընթացքին, երկու կողմերը հաստատեցին Ուքրանական 
հրատապ տագնապին քաղաքական եւ դիւանագիտական կարգաւորման 
յոյժ անհրաժեշտութիւնը: Միացեալ մամլոյ ասուլիսի ընթացքին Ռուսիոյ 
Արտաքին գործոց նախարարը ռուս-ոուքրանական բանակցութիւններուն 
փլուզումը վերագրեց Քիեւի իշխանութեան: Ռուս նախարարը հետեւեալ 
յատկանշական յայտարարութիւնը կատարեց. «Մենք որեւէ նախապաշարում 
չունինք Ուքրանիոյ հետ լայն ծիրէ ներս բանակցութիւններ ձեռնարկելու: 
Սակայն բանակցութեանց վերսկսումը միայն մեզմէ կախեալ չէ»: Ռուս 
դիւանագիտութեան պետը եզրակացուց իր յայտարարութիւնը հետեւեալ 
խօսքերով. «Ուքրանական իշ խանութինները, նախագահէն սկսեալ մինչեւ 
իր անհամար խորհրդականները, շարունակաբար կը կրկնեն միեւնոյն 
յանկերգը թէ բանակցութիւններ տեղի պիտի չունենան մինչեւ, որ Ուքրանիան 
պարտութեան մատնէ Ռուսիան»:
Նախարար Լաւրով նաեւ հրաւիրուած էր ելոյթ մը ունենալու Արաբական 
Լիկայի հերթական նստաշրջանին, Գահիրէի իր կեդրոնատեղիին մէջ: Իր 
ելոյթին մէջ ան անգամ մը եւ վերահաստատեց Քրեմլինի այն հաստատ 
համոզումը, որ Արեւմուտքը ինք հարկադրեց Ռուսիոյ զինուորական 
գործողութիւններ շղթայազերծելու Ուքրանիոյ դէմ, որովհետեւ միեւնոյն 
արեւմուտքը արհամարհեց Մոսկուայի անվտանգութեան մտահոգու-
թիւնները՝ շարունակաբար ընդլայնելով ՆԱԹՕ-ն, ներգրաւելով Ռուսիոյ 
սահմանակից նոր երկիրներ:
Լաւրով յայտարարեց, թէ 2023ին Ռուս-Ափրիկեան գագաթի երկրորդ ժողով 
մը ծրագրուած է արդէն: Առաջինը տեղի ունեցած էր Սոչիի մէջ, 2019 
թուականին:
Ռուսիոյ Արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտօնական կայքէջը 
Լաւրովի Ափրիկէ այցելութեան վաղորդայնին մանրամասն վերլուծականով 
մը աշխարհի ուտելիքի տագնապը Ռուսիոյ վերագրումը Արեւմուտքի կողմէ, 
կը բացատրէ այս պլոքին ձախորդ քաղաքականութիւնը Ռուսիոյ անունին 
կապելը:
Ափրիկեան չորս տարածուն եւ ազդեցիկ օրաթերթեր այս յօդուածը իր 
ամբողջութեան մէջ արտատպած են:
Եգիպտոս, նախագահ Սիսիի առաջնորդութեամբ հմուտ եւ խելացի, 
հաւասարակշռեալ եւ մեղմ քաղաքականութիւն մը կը վարէ: Գահիրէ սերտ 
յարաբերութիւններ ունի Արեւմուտքի հետ եւ նոյնքան մօտիկ կապեր 
ունի նաեւ Քրեմլինի հետ, յատկապէս տնտեսական եւ զինուորական 
բնագաւառներէն ներս: Իշխանութեան տիրանալու իր առաջին օրէն 
Նախագահ Սիսիի առաջնահերթ մտահոգութիւնը եղած է եւ կը շարունակէ 
մնալ կը մնայ զօրացնել երկրին տնտեսութիւնը, որպէսզի կարելի ըլլայ 
կերակրել 100 միլիոնի հասնող իր երկրին բնակչութիւնը: Եգիպտոս ցորենի 
իր ներածումներուն մեծ մասը Ռուսիայէն եւ Ուքրանիայէն կը կատարէ: 

Նախագահ Սիսի ձեռնպահ մնացած է շրջանային արկածախնդրութիւններէ 
եւ զօրացուցած է իր կապերը Արաբական Ծոցի երկիրներուն հետ: Արդարեւ 
Սէուտական Արաբիան եւ յատկապէս Արաբական Միացեալ էմիրութիւնը 
բազմամիլիոն տոլարի ներդրումներ կատարած են Եգիպտոսի մէջ: Թէեւ 
Գահիրէն կը շարունակէ համակերպիլ Ուաշինկթընի թելադրութեանց, 
ինչպէս վերջերս դէմ քուէարկեց Սուրիան Արաբական Լիկայէն ներս առնելու 
բանաձեւին:
Եգիպտոսի կատարած իր այցելութենէն անմիջապէս ետք, նախարար 
Լաւրովր պիտի անցնի Եթովպիա, Ուկանտա եւ Քոնկոյի Դեմոկրատական 
Հանրապետութիւն: 
Կ՛արժէ հոս ընդգծել թէ Եգիպտոսի նման, Ափրիկեան ոչ մէկ երկիր, հակառակ 
Արեւմուտքի իղձերուն եւ պնդումներուն, դատապարտած է Մոսկուան 
Ուքրանիոյ դէմ ձեռնարկած զինուորական լայնածաւալ գործողութիւններուն 
առնչութեամբ: Հետաքրքրական է եւ մեծապէս ուսանելի մատնանշել, թէ 
քանի մը օրեր առաջ Հարաւային Ափրիկէի գլխաւորութեամբ գումարուած 
բարձրաստիճան ժողովի մը ընթացքին, Ուքրանիոյ նախագահ Զելինսքի 
բազմաթիւ դիմումներ կատարած էր հեռահաս ելոյթ ունենալու, սակայն 
մերժուած է:
Ինչպէս ընդհանրապէս արեւմտեան մամուլը եւ յատկապէս ամերիկեան 
լրատուական գործակալութիւնները կը հաստատեն, Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու նախագահ Ճօ Պայտընի առաջին պաշտօնական այցելութիւնը 
Սէուտական Արաբիա, իբրեւ նախագահ անփառունակ արդիւնք մը ունեցաւ:
Համաձայն Սպիտակ Տան պաշտօնական մէկ բանբերին, Ամերիկայի 
նախագահը արդիւնաւէտ խօսակցութիւններ ունեցած էր գահաժառանգ 
իշխան Մուհամմէտ Պըն Սալմանի հետ, որ փաստօրէն միահեծան առաջ-
նորդն է Սէուտական Արաբիոյ: Երբ պահ մը ի մտի ունենանք, թէ նախագահ 
Պայտընի այցելութեան գլխաւոր դրդապատճառն էր համոզել, հարկադրել 
կամ ճնշում բանեցնել գահաժառանգ իշխանին վրայ երկրին քարիւղի 
արտադրութիւնը բարձրացնել, ապա բոլոր այդ փորձերը ապարդիւն 
մնացին: Պըն Սալման քաղաքավարութեամբ մերժեց՝ պատրուակելով թէ 
իբրեւ առաջատար անդամներէն մէկ ՕՓԵՔ-ի, ինք՝ ինքնագլուխ նման քայլ 
մը պիտի չուզէ առնել:
Նախագահ Պայտընի Ռիատ այցելութենէն հազիւ շաբաթ մը ետք, Ռուսիոյ 
Դաշնակցութեան նախագահ Վլատիմիր Փութին հեռաձայնային երկար 
խօսակցութիւն մը ունեցած է Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ իշխանին 
հետ: Քաղաքական այս երկու ականաւոր գործիչները անհատական գետնի 
վրայ ունին սիրալիր յարաբերութիւններ:
Նոյնպէս անցեալ շաբաթ, Ռուս նախագահը երկօրեայ պաշտօնական 
այցելութեամբ Թեհրան մեկնեցաւ, ուր խորհրդակցութիւններ ունեցաւ թուրք 
եւ պարսիկ իր պաշտօնակիցներուն մէջ: Անոնց խորհրդակցական ժողովի 
աւարտին հրապարակուած միացեալ հաղորդագրութեան մը մէջ, շեշտուած 
է թէ Ուքրանական տագնապին լուծման միակ միջոցը՝ քաղաքական ուղին 
է. բանակցութիւններ՝ երկու հակամարտ կողմերուն միջեւ:
Տնտեսական գետնի վրայ, արեւմուտքի մռայլ նախատեսութիւնները ռուսիոյ 
տնտեսութեան տկարացման եւ հաւանական անկումին մասին, կը թուին թէ 
ներկայ իրականութեան հետ չեն համապատասխաներ: Վեց հանգրուաններէ 
բաղկացած տնտեսական պատժամիջոցները թէեւ դանդաղեցուցած են 
Ռուսիոյ տնտեսական աճը, այսուհանդերձ, ու ուժանիւթի արտածման թափը 
մնացած է նոյնը, փոխանակ արեւմուտքի՝ դէպի արեւելք ուղղութեամբ: 
Չինաստան եւ Հնդկաստան մեծ քանակութեամբ քարի աղ, բնական գազ 
եւ ածուխ զեղչեալ գինով կը ներածեն Ռուսիայէն: Այս արտածումները 
Ռուսիոյ գանձարկղին օրական մէկ ու կէս միլիառ տոլար կ՛ապահովեն: 
Մինչ Եւրոպան, անձնագին կը սպասէ Քրեմլին յաջորդ հակադարձութեան, 
թէ Ռուսիա պիտի դադարեցնէ՞ յատկապէս բնական գազի իր արտածումը 
դէպի Եւրոպա: Գերմանիա իր բնական գազի սպառման 40 առ հարիւրը 
կ՛ապահովէ Ռուսիայէն: Տնտեսագէտներ կը նախատեսեն Գերմանիոյ 
տնտեսութեան համար դժուար օրեր, եթէ Ռուսիան գոցէ բնական գազի 
դէպի Գերմանիա հոսող ծորակը: Բազմաթիւ մեծ տարողութեամբ ծանր ու 
թեթեւ ճարտարարուեստական գործարաններ հարկադրուած պիտի ըլլան 
մեծ տարողութեամբ կրճատել իրենց արտադրութիւնները մինչ շատ աւելի 
մեծ թիւով գործարաններ պարտադրուած պիտի ըլլան ժամանակաւորապէս 
փակելու իրենց դռները:
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շարժանկար արտադրողները 
Էրտողանը կը ներկայացնեն իբրեւ 
բռնապետ, ինչպէս նաեւ եթէ նկա-
րահանումներուն մէջ ներգրաւուած 
են LGBTIQ+ համայնքի անդամներ։
Վերջին տարիներուն Թուրքիոյ 
Ռատիոյի եւ հեռուստատեսութեան 
բարձրագոյն խորհուրդը (RTÜK) 
թուային հարթակներուն կոչ կ՝ընէ 
արտօնագրեր ստանալու համար 

դիմել եւ Թուրքիոյ մէջ գրասենեակներ 
բանալ, հակառակ պարագային կը 
սպառնայ, որ վերջիններուս դէմ 
պատժամիջոցներ պիտի կիրառէ։ 
Թուային հարթակները, ներառեալ 
Netflix-ը եւ MUBI-ն, արձագանգած 
են այդ կոչին, հանրութեան լայն 
շրջանակները, սակայն, ատիկա 
կը համարեն գրաքննութեան 
դրսեւորում։

 04

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Ճանաչել Զիմաստութիւն Եւ Զխրատ

Մշակութային Արձագանգ

Հայոց Ցեղասպանութեան Թեմայով 
«Disney+» Հարթակը Ի՞նչ Զգուշացուցած է 

Իր Թարգմանիչները
Շուրջ 130 միլիոն օգտատէր ունե-
ցող ամերիկեան «Disney+» թուա-
յին հարթակի ղեկավարութիւնը 
նախազգուշական նամակ ուղարկած 
է ենթագրերու թարգմանիչներու 
ելեկտրոնային հասցէներուն: 
Նամակին մէջ ներառուած են շարք 
մը նախազգուշացումներ՝ կապուած 
քաղաքական գործընթացներու հետ։ 
Անոնք մասնաւորապէս կ՝առնչուին 
Հայոց Ցեղապանութեան, իսլամի 
թեմաներուն, քրտական հարցին ու 
կիպրական խնդիրին։ Այս մասին 

կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ 
վկայակոչելով gazeteduvar.com-ը։
Ընկերութիւնը թարգմանիչներէն 
պահանջած է Disney+-ի Թուրքիոյ 
պատասխանատուները անպայման 
տեղեակ պահել, եթէ տեսնեն, որ 
շարժանկար արտադրողները 
անդրադարձած են վերոյիշեալ 
թեմաներուն։
Թարգմանիչներէն նաեւ պահան-
ջուած է ընկերութեան ղեկավար 
կազմը տեղեակ պահել, եթէ 
պարզուի, որ ֆիլմերուն մէջ 

Աստուածաշնչեան հետեւեալ 
խօսքը առաջինն է թարգմանուել 
հայերէն՝ Մեսրոպ Մաշտոցի կող-
մից հայ գրերի գիւտից ու բացերը 
լրացնելուց յետոյ.-

«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ 
զխրատ, իմանալ զբանս 

հանճարոյ»
Այս խօսքը յաճախ լսել ու կարդացել 
ենք մենք։ Աստուածաշնչեան այս 
խօսքին կարելի է երկար անդրա-
դառնալ, եւ դա առանձին 
քննարկման հետաքրքիր եւ 
կարեւոր նիւթ է։
Ինձ մօտ միշտ հարց է եղել՝ թէ ինչ 
իմաստ ու նշանակութիւն ունի 
«խրատ»ը այս նախադասութեան 
մէջ։ Արդեօք դա մերօրեայ հասկա-
ցութեամբ խրատ/խրատել, յոր-
դո՞րն է։ Չէի կարողանում եզրա-
կացնել, քանի որ խրատ բառն 
բերուել է «իմաստութիւն» բառից 
յետոյ, եւ իմ կարծիքով իմաստու-
թիւնն ու մերօրեայ հասկացու-
թեամբ խրատը համարժէք բառեր 
չեն։ Ու եզրակացրի, որ աստուա-
ծաշնչեան «խրատ»ը պիտի 
ունենայ ուրիշ մեկնութիւն, ուրիշ 
իմաստ։
Ստեփան Մալխասեանցի Հայերէն 
Բացատրական Բառարանում 
խրատը բացատրուած է՝ խոր-
հուրդ, յորդոր, պատուէր, հրա-
հանգ, իմաստալից խօսք առածի 
ձեւով, դառն փորձով ձեռք բերուած 
հմտութիւն, զգուշաւորութիւն, 
օրէնք եւ կարգաւորութիւն։
Աստուածաշնչի անգլերէն բազմա-
թիւ տարբեր թարգմանութիւննե-
րում խրատը թարգմանուած 
է կարգաւորութիւն (instruction).

For gaining wisdom and instruc-
tion; (NIV)
For learning about wisdom and 
instruction (NRSVACE)
To know wisdom 
and instruction (NKJV), եւ այլն։
Այդուհանդերձ աստուածաշնչեան 
բացատրական որոշ թարգմանու-
թիւններում կարելի է տեսնել 
հետեւեալները,-
Written down so we’ll know how to 
live well and right, (The Message)
They teach wisdom and self-con-
trol. They give understanding. (ICB)
Here are proverbs that will help you 
recognize wisdom and good 
advice (YLT), եւ այլն։
Անգլերէն թարգմանութիւններով՝ 
աստուածաշնչեան համարում 
նշուածը, աւելի մօտ է օրէնք ու 
կարգ-կանոն իմաստին։

*   *   *
Ոսկեդարում, Աստուածաշնչի հայե-
րէն թարգմանութիւնը յայտնի է 
որպէս «Թագուհի թարգման-
չաց»։ Նկատի ունենալով, որ 
Ոսկեդարի մեր թարգմանիչ 
հսկաները առաւելաբար յունա-
դաւան էին, իսկ ոմանք Քաղկե-
դոնական, ենթադրում եմ, որ 
Աստուածաշնչի հայերէն թարգմա-
նութիւնը լատինական օրինակից 
պիտի լինի։ Գուցէ պիտի բացառել 
ասորերէնից թարգմանութիւնը։ 
Աստուածաշնչի հայերէն թարգմա-
նութիւնը աշխարհում առաջին-
ներից կարելի է համարել։
Ես չգիտեմ Աստուածաշնչի անգլե-
րէն թարգմանութիւնները երբ եւ 
ինչ աղբիւրից են կատարուել։ Մի 
բան պարզ է,- Հաւանաբար կան 
բառեր, որոնց հոմանիշը չի կարելի 
գտնել ուրիշ լեզուներում։ Թէ 

անգլերէնում ինչ հոմանիշ կարելի է 
գտնել աստուածաշնչեան խրատ 
բառի համար, դա մնում է լեզուա-
բաններին ու մասնագէտներին։ 
Բայց, նախ գանք ու պարզենք՝ թէ 
ո՞րն է այդ բառի իմաստը հէնց 
հայերէնում։

*   *   *
Կարդացել եմ իրանցի մեծանուն 
պոետ, դիւցազներգու Ֆերդուսիի 
հանրայայտ «Շահնամէ»ն։ Ֆերդու-
սիի սիրած ու գովերգած բառը 
պարսկերէն (խերադ) բառն է։ 
Բաւական է յիշենք, որ Ֆերդուսին 
Շահնամէն սկսում է Աստծու 
անունով. այն Աստծոյ, որ 
արարչութեան եւ խերադի/ խրատի 
Աստուածն է:
Նպատակս Շահնամէի մեկնաբա-
նութիւնը չէ։ Միայն յիշենք, որ 
Շահնամէի նախաբանից՝ առաջին 
բաժնից, անմիջապէս յետոյ, 
Ֆերդուսին մի ամբողջ բաժին ունի 
յատկացուած խերադ –ին, եւ 
գովերգում է խերադ/ խրատը։
Վաղուց եզրակացրել եմ, որ 
աստուածաշնչեան խրատը չի 
կարող ունենալ յորդոր, խորհուրդ 
իմաստը. դա աւելին է քան մերօ-
րեայ հասկացութեամբ խրատելը։ 
Ու նկատի ունենալով, որ հայերն ու 
պարսիկները նոյն ցեղից են, ու 
նկատի ունենալով, որ երկու 
լեզուներում բազմաթիւ բառեր ու 
բայեր ունեն նոյն արմատը (աւելի 
քան 2000 բառ), իմ կարծիքն եմ 
ձեւաւորել, որ աստուածաշնչեան 
խրատը, Ֆերդուսիի սիրած ու 
յաճախ նշած խերատ -ն է, որի 
հոմանիշը հաւանաբար չկայ 
անգլերէնում։
Գուցէ պիտի հարցականի տակ 
տանել Աստուածաշնչի այդ խօսքի 
անգլերէն թարգմանութիւնը, եւ 
հիմք ընդունել «Թագուհի 
թարգմանչաց»ը՝ հայերէնը։

Վերջում՝ մի կարեւոր յիշեցում.-
Սասանեանների ժամանակներից 
մեզ են հասել բազմաթիւ գրու-
թիւններ, որոնք հեղինակել են 
Սասանեան թագաւորները, մոգերն 
ու մոգպետները եւ ուրիշ երեւելի-
ներ։ Նրանք իրենց յորդորն ու 
խորհուրդն են փոխանցում 
սերունդներին։ Այդ գրութիւնները՝ 
մերօրեայ հասկացութեամբ խրատ-
ները, վերնագրուել են պարսկերէն ا 
(ասւում է անդարզ), եւ ոչ թէ խրատ/ 
խերադ-ով։
Հետեւաբար եզրակացնենք, 
նշուած դարերում հայերէնում ու 
պարսկերէնում խրատ/ խերադ/–ը 
ունեցել է նոյն իմաստն ու 
նշանակութիւնը։ Նորից կարդանք 
աստուածաշնչեան այդ խօսքը, ու 
կը տեսնենք իմաստութիւնից անմի-
ջապէս յետոյ բերուած խրատը՝ 
հնդ-եւրոպական լեզուների խրատ/ 
խերադ/–ը, իմաստութեան հետ 
հոմանիշ է, երկու բառերը 
համարժէք են, եւ այդտեղ խրատը 
չի ունեցել մերօրեայ հասկացու-
թեամբ՝ հայերէն խրատ/ խրատել 
նշանակութիւնը։
Մեր կեանքում ուղենիշ դարձնենք 
իմաստութիւնն ու նրա համարժէք 
խրատը, ճանաչենք դա, եւ իմա-
նանք հանճարների խօսքը։
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Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին 175 Տարեկան Է

Հայոց Լեզուի Համշէնեան Բարբառը եւ 
Արեւմտահայերէնը՝ Մէկ Տեսահոլովակի Մէջ

Թուրքիոյ մէջ գործող «Քալան միւզիք» 
ձայնագրման անկախ ընկերութիւնը 

Յուլիս 19-ին հրապարակած է նոր 
տեսահոլովակ, ուր, առաջին անգամ, 
մէկտեղուած են արեւմտահայերէնը 
եւ հայոց լեզուի համշէնեան բարբա-
ռը։ Այս մասին կը հաղորդէ Akunq.
net-ը՝ հիմնուելով «Քալան միւզիք» 
ընկերութեան Facebook-ի էջին վրայ 
հրապարակուած տեղեկութեան 
վրայ։
Աղբիւրին համաձայն՝ «Լոյսի հատիկ» 
երգը կը կատարեն պոլսահայ յայտնի 
երգչուհի Սիպիլը եւ համշէնահայ 
Այշէնուր Քոլիվարը։

Թրքերէնէ թարգմանեց՝ 
Մելինէ Անումեան

Յուլիս 1-ին Արամ Խաչատուրեանի 
անուան համերգասրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ «Ամուր Պահենք Մեր 
Հաւատքը» խորագրով յոբելենա-
կան հանդիսութիւն` նուիրուած 
Հայ աւետարանական եկեղեցիի 
175-ամեակին:
Հանդիսութեան ներկայ էին` 
Հայաստանի եւ Արցախի պետական 
եւ հոգեւոր այրեր, Հայաստանի մէջ 
հաւատարմագրուած դեսպաններ, 
միջազգային, հայաստանեան եւ 
արցախեան կազմակերպութիւննե-
րու ներկայացուցիչներ, հիւրեր` 
մարզերէն, արտերկրէն, լրագրողներ:
Այստեղ էին` Ամերիկայի Հայ 
աւետարանչական ընկերակցու-
թեան գործադիր տնօրէն Զաւէն 
Խանճեանը, նախագահ Նազարէթ 
Տարաքճեանը, Հայ աւետարանական 
համաշխարհային խորհուրդի եւ 
Ֆրանսայի Հայ աւետարանական 
եկեղեցիներու միութեան նախագահ 
վեր. Հովել Միքայէլեանը, Հայ 
աւետարանական եկեղեցիներու 
միութիւններու նախագահներ, վեր. 
Ռընէ Լեւոնեանը, Կալվին Սաղրեանը, 
վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանը, 
Ալպերթ Փայտեանը:
Հանդիսութեան սկիզբը Ամերի-
կայի Հայ աւետարանչական 
ընկերակցութեան Հայաստանի 
մասնաճիւղի մամուլի քարտուղար 
Անդրանիկ Մարտոյեանը ողջու-
նեց ներկաները եւ առաջարկեց մէկ 
վայրկեան լռութեամբ յարգել 44-օրեայ 
պատերազմին զոհուածներու 
յիշատակը:
Ապա բեմ հրաւիրեց Ամերիկայի Հայ 
աւետարանչական ընկերակցութեան 
գործադիր տնօրէն Զաւէն Խան-
ճեանը: Շնորհաւորելով ներկաները 
յոբելեանի առիթով` ան շեշտեց. «…
Ոգեկոչելով Հայ աւետարանական 
եկեղեցիի 175-ամեակը` փառք կու 
տանք Աստուծոյ այն լուսաւորումին 
համար, զոր Եկեղեցին բերաւ հայ 
ժողովուրդին` ծնունդ առնելով անոր 
պատմական հայրենիքի ծոցին մէջ, 
անցնելով Միջին Արեւելք, ապա 
աշխարհածաւալ հայկական սփիւռք 
եւ վերջապէս` վերադարձ մոխիրէն 
յառնած նորանկախ հայրենիք…»:
Այնուհետեւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի արտաքին յարաբերու-
թիւններու եւ արարողակարգի բաժնի 
տնօրէն Նաթան արք.  Յովհաննէսեան 
կարդաց Ամենայն Հայոց կաթողիկոս 
Գարեգին Երկրորդի շնորհաւորական 
խօսքը, ուր մասնաւորապէս 
ըսուած էր. «…Գոհունակութեամբ 
ենք անդրադառնում, որ Հայ 
աւետարանական եկեղեցիի 
նոր ղեկավարութեան հետ 
ներկայիս ձեւաւորուել են բարի 

յարաբերութիւններ, որոնք 
արդիւնաւորւում են գործակցային 
սերտ շփումներով: 
Այսօր պարտք ունենք մեր ժողովրդի 
զաւակներին, յատկապէս մեր 
երկրի համար առկայ ծանր 
պայմաններում` անկախ իրենց 
դաւանական տարբերութիւններից, 
քաջալերել եւ խրախուսել ամենայն 
նուիրումով ներդրում բերելու` 
հայրենիքը դժուարին իրավիճակից 
դուրս հանելու, նեղութիւնները 
յաղթահարելու եւ միասնաբար 
մեր ապահով ու լուսաւոր գալիքը 
կերտելու համար»:
Ներկաները դիտեցին նաեւ Հայ 
աւետարանական համաշխարհային 
խորհուրդի անդամներուն շնորհա-
ւորական ուղերձները:
Հանդիսավար Անդրանիկ Մար-
տոյեան կարդաց հատուած` 
Պոլսոյ Սահակ Բ. պատրիարքի 
շնորհաւորական նամակէն:
Ելոյթներէն ետք տեղի ունեցաւ 
համերգ, որուն մասնակցեցան` 
Հայաստանի պետական սենեկային 
նուագախումբը (գեղ. ղեկավար` 
Վահան Մարտիրոսեան), Երեւանի 
պետական սենեկային երգչա-
խումբը (գեղ. ղեկավար ու գլխա-
վոր խմբավար` Քրիստինա Ոսկա-
նեան), Երեւանի Կոմիտասի 
անուան պետական երաժշտանո-
ցի` Ղազարոս Սարեանի անուան 
օփերային սթիւտիոյի «Կոմիտաս» 
երգչախումբը (խմբավար` Գայեանէ 
Սահակեան): Երգացանկը աւելի 
քան յագեցած էր ու յաւուր պատ-
շաճի: Հնչեցին Կոմիտասի, Առնօ 
Բաբաջանեանի, Արմէն Սմբատեանի 
ստեղծագործութիւններէն, հոգեւոր 
երգեր: Երաժշտախումբերու 
ելոյթները կը ղեկավարէր խմբա-
վար, գործիքաւորող դոկտ. Վարդան 
Ակոբեանը` Լիբանանէն: Հանդի-
սութիւնը աւարտեցաւ Արմենակ 
Միսիրեանի «Աղօթք Տէրունական»-
ով եւ Հայ աւետարանական 
համաշխարհային խորհրդի նախա-
գահ վեր. Հովել Միքայէլեանի 
օրհնութեան աղօթքով:
Հանդիսութեան սկիզբը եւ 
աւարտին հիւրերուն բաժնուեցան 
Յոբելինական Հանդիսութեան 
Յուշամատեանը եւ Հայ աւետարա-
նականներուն վերաբերող գիրքեր:
Հանդիսութեան ժամանակ ցու-
ցադրուեցաւ Հայ աւետարանական 
եկեղեցիի մասին պատմող եռամաս 
ժապաւէնը, ուր ներկայացուած 
էր կազմակերպութեան հոգեւոր, 
կրթամշակութային ուղղուածութիւնն 
ու բարեսիրական առաքելութիւնը: 
Ներկաներու ուշադրութիւնը 
հրաւիրուեցաւ մասնաւորապէս 

այն փաստին վրայ, որ Ա. 
Համաշխարհային պատերազմէն 
առաջ Օսմանեան կայսրութեան 
մէջ, Արեւմտեան Հայաստանի մէջ 
եւ Կիլիկիոյ մէջ գործած են 137 
կազմակերպուած աւետարանական 
եկեղեցիներ, եղած է 82 ձեռնադրեալ 
հովիւ, 97 քարոզիչ, եկեղեցիի 14 
հազար հաղորդական անդամ, 
270 կիրակնօրեայ դպրոց, 7 քոլեճ, 
46 բարձրագոյն վարժարան, 3 
աստուածաբանական ճեմարան:
Ցեղասպանութենէն փրկուած 14-15 
հազար հայ աւետարանականներ 
գաղթեր են Եւրոպա, Ամերիկա, 
Մերձաւոր Արեւելքի երկիրներ, ուր 
եւ հիմներ են հայ աւետարանական 
եկեղեցիներ ու աւետարանական 
միութիւններ եւ շարունակեր են 
ազգանպաստ ծառայութիւնը 
հայոց հոգեւոր, կրթամշակութա-
յին եւ հասարակական կեանքի 
այլ ոլորտներու մէջ: Անցած 175 
տարիներուն աւետարանականները 
աշխարհի տարբեր անկիւններու 
մէջ հիմներ են կրթական հաստա-
տութիւններ, հրատարակեր բազմա-
թիւ պարբերականներ, ծաւալեր 
բարեսիրական ծառայութիւններ: 
Յուլիսի 1, 1994-ին Հայաստանեայց 
աւետարանական եկեղեցին ՀՀ-ի 
մէջ պաշտօնապէս գործելու 
իրաւունք ստացաւ եւ ձեռք բերաւ 
իրաւաբանական անձի կարգա-
վիճակ:
Այսօր Հայաստանեայց աւետարա-
նական եկեղեցին Հայաստանի 
մէջ ունի 11 հոգիներէ բաղկացած 
հոգեւոր խորհուրդ, որ կը ղեկավարէ 
եկեղեցիի ընդհանուր ծառայութիւն-
ները: Հայաստանի եւ Արցախի մէջ 
կայ 23 եկեղեցի, 14 ձեռնադրեալ 
հոգեւոր հովիւ, 9 արտօնեալ քարոզիչ 

եւ հովիւի 5 օգնական:
Ի դէպ, այս օրերուն Հայ աւե-
տարանական համաշխարհային 
խորհուրդը, Հայ աւետարանական 
եկեղեցին, Ամերիկայի Հայ աւե-
տարանչական ընկերակցութիւնը 
բազմաթիւ շնորհաւորական 
նամակներ ստացան աշխարհի, 
Հայաստանի, Արցախի պետական 
եւ հոգեւոր կառոյցներու, կազմա-
կերպութիւններու, կուսակցու-
թիւններու ներկայացուցիչներէ, 
որոնք իրենց բարեմաղթանքները կը 
յղեն Հայ աւետ. եկեղեցիի 175-ամեայ 
հայանպաստ գործունէութեան 
առիթով եւ յոյս կը յայտնեն, որ 
այսուհետեւ ալ իր վաստակով ու 
փորձառութեամբ հարստացած 
Հայ աւետարանական եկեղեցին կը 
շարունակէ ծառայել հայ ժողովուրդի 
հոգեւոր վերածնունդի սուրբ գործին:

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆ
Ամերիկայի Հայ 

աւետարանչական 
ընկերակցութեան Հայաստանի 

մասնաճիւղի մամուլի բաժինի 
քարտուղար

Արեւելահայերէնէ 
արեւմտահայերէնի վերածեց

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
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դաստիարակութիւնը ջամբելու համար հայը հիմնեց եկեղեցի, դպրոց, մամուլ, 
նաեւ` ազգային, կուսակցական ու բարեսիրական կազմակերպութիւններ: 
Այս բոլորը իրենց կարողականութիւնները մէկտեղեցին, որպէսզի հայուն 
ջամբեն դաստիարակութիւն եւ սորվեցնեն, որ սփիւռքահայը պիտի ապրի 
իր երկու ինքնութիւններով եւ անոնց հաւասարակշռութեամբ, եւ կարելի չէ 
սակարկել ու զիջիլ հայկականը` տեղականին դիմաց:
Հայը, որ կը մեծնայ եւ կ՛ապրի սփիւռքեան իրականութեան մէջ, եթէ մէկ կողմէ 
պիտի գիտակցի, սորվի եւ կոփուի իր հայկական, ազգային եւ քրիստոնէական 
ինքնութեամբ, նոյնքան նաեւ` տեղական իր պատկանելիութեամբ: Եթէ 
Ցեղասպանութենէն ետք հայը ամփոփեց իր կեանքը ինքն իր մէջ, բայց այդ 
մէկը այլեւս կարելի չէ եւ առողջ չէ: Հայը պիտի ապրի ու ընդունի իր տեղական 
ինքնութիւնը եւ համընկնի անոր հետ: Այս ունի իր դրական անդրադարձը 
եւ ներդրումը, եթէ լաւապէս հաւասարակշռուի եւ ազգային ու մտաւոր 
դրամագլուխի վերածուի:
Այս սփիւռքեան եւ սփիւռքահայ հայկական-տեղական դրամագլուխները 
ունին իրենց ազգային ու համահայկական օգտակարութիւնները, եթէ 
լաւապէս ներմուծուին մարդկային եւ մտաւոր ներուժով: Տարբեր երկիրներու 
մէջ ծնած եւ դաստիարակուած հայը իրեն հետ կը բերէ այդ երկրին փորձն 
ու գիտելիքը: Եթէ այս բոլոր փորձերը իրարու գումարենք, կ՛ունենանք 
համահայկական դրամագլուխ մը` միջազգային տարբեր երանգներով, 
փորձառութիւններով եւ կարողութիւններով: Այս, եթէ լաւապէս համադրուի, 
կրնայ նոյնքան իր ներդրումը ունենալ հայրենիքի հիմնահարցերուն եւ անոնց 
կարգաւորումին մէջ:
Ժամանակը եւ պայմանները սկսած են ցոյց տալ, որ սփիւռքը անցողակի 
չէ, եւ ա՛լ պէտք է նկատել զայն որպէս մնայուն ներկայութիւն: Պիտի 
փորձենք տեսնել եւ գործել, թէ ինչպէ՛ս այս մնայուն կարգավիճակ ունեցող 
իրականութիւնը պիտի վերածենք ամուր, տոկուն եւ համահայկական մեծ 
մարդուժ-ներուժի: Այս պիտի նշանակէ, որ արժէ հոգալ եւ զարգացնել 
սփիւռքը: Ինչպէս Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը իր «Սփիւռքի տարի»-ի 
հռչակակագիրին մէջ կը յստակացնէ. «Հզօր Հայաստան-հզօր սփիւռք»: 
Սփիւռքի վերակազմակերպումը, աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել` ուժեղացումը, 
կրնայ ընթանալ երկու փուլերով:
Առաջինը` ներքին, ուր իւրաքանչիւր գաղութ կը ձեւաւորէ եւ կ՛աշխուժացնէ 
իր ընթացքը` զարկ տալով կրօնական, ազգային, մշակութային, եւ պահանջա-
տիրութեան դաստիարակութեան: Նոր ժամանակները կը պահանջեն նոր 
մտայղացումներ, մօտեցումներ եւ կեցուածքներ: Առկայ են նաեւ ներկայ 
օրերու այլ պարագաները: Հայեր, որոնք հայերէն կը խօսին կամ ոչ: Անոնք, 
որոնք լման հայեր են իրենց ծնողական արմատներով, եւ անոնք, որոնց 
մէկ ծնողը հայ է: Այս բոլոր իրականութիւնները կարելի չէ անտեսել եւ 
ստորադասել:
Երկրորդ փուլը պիտի ըլլայ համասփիւռքեան եւ հայաստանեան-արցախեան 
իրականութիւններուն մէջէն: Սփիւռքեան իրականութիւնները նոյնանման 
չեն: Հայ ենք, բայց ունինք տարբերութիւններ: Գործնական տուեալներէ 
մեկնելով` համահայկական սփիւռքեան կազմակերպչական խորհուրդ-
կարգավիճակ ստեղծելը բաւական դժուար գործընթաց մըն է: Ասոր 
կողքին անհրաժեշտ է, որ մտածուի համահայկական-հայաստանեան 
համադրողական միջոցառումի մը ստեղծման մասին, որ կարենայ համադրել 
համասփիւռքեան տուեալներն ու կարողականութիւնները եւ կամրջել զանոնք 
հայրենիքի իրականութեան հետ:
Հոս ունինք փորձը եւ փորձառութիւնը:
Խորհրդային համակարգի ժամանակ կար սփիւռքահայութեան հետ մշա-
կութային կապի կոմիտէն, որ իր օրերուն լաւ գործունէութիւն ունեցաւ 
Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւններու ամրապնդման մէջ: Անկախութե-
նէն ետք ստեղծուեցաւ սփիւռքի նախարարութիւնը, որ իր տասնամեայ 
գործունէութեան մէջէն ցոյց տուաւ, որ իրագործելիք շատ բան կայ: 
Հայաստան-սփիւռք համաժողովները մէկ լաւ ազդանշանները տուին այդ 
ուղղութեամբ: Սփիւռքի նախարարութեան գործունէութիւնը ցոյց տուաւ, 
որ կար հնարաւորութիւնը, տրամադրութիւնը եւ խանդավառութիւնը` ի 
մի հաւաքելու հայկական մարդուժը: Անհրաժեշտ է, որ հայրենի պետա-
կանութիւնը համոզուի ու վերստեղծէ սփիւռքի նախարարութիւնը եւ 
սփիւռքահայ իրականութիւններու հետ կազմակերպէ աշխատանքային 
կառոյց` համադրելու համար գաղութներու կարողականութիւնը մէկ կողմէ, 
բայց նաեւ` առնչելու զանոնք հայրենիքին հետ:
Հայաստան, Արցախ եւ սփիւռք ապրելու կարողականութիւնը եւ յենարանը 
մեր «փափուկ ուժին» մէջ է: Իսկ փափուկ ուժին հիմքը հայուն մշակութային 
հսկայական ժառանգն է եւ իր մտաւոր ու ազգային տարբեր ոլորտներու մէջ 
իր մասնագիտական մարդուժը: 
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Սփիւռքը` Մնայո՞ւն, Թէ Անցողակի Ներկայութիւն

Հայկական սփիւռքը, գէթ` դասա-
կանը, Ցեղասպանութեան 
հետեւանք է: Այդ պարտադրուած 

իրականութիւն մըն է, երբ ազգովին 
տեղահան եղանք մեր պապենա-
կան հողէն եւ կազմեցինք փոքրիկ 
հայաստաններ: Դասական սփիւռքին վրայ եկան աւելնալու Հայաստանէն 
դուրս ելլող հայորդիները` վերջին երեսուն տարիներուն: Այս բոլորէն առաջ 
կարգ մը երկիրներու մէջ կային նաեւ հայկական գաղութներ, որոնք արմատ 
նետած են միջին դարերէն սկսեալ, եւ որոնց մէկ կարեւոր մասը ներկայիս 
ձուլուած է տեղացի ժողովուրդներուն հետ: Պարսկահայ գաղութը կը կազմէ 
յիշատակելի բացառութիւն մը, որ մինչեւ այսօր պահած է հայկական ամուր 
պատուանդան: Հայաստանը, միջազգային դիտարկումներէ մեկնելով, 
կը դասուի այն քիչ երկիրներու շարքին, որոնց սփիւռքի մէջ ապրող 
քաղաքացիներու թիւը շատ աւելի մեծ է, քան` հայրենիքին մէջ:
Հայկական սփիւռքի գլխաւոր մտահոգութիւնը, եթէ մէկ կողմէ իւրաքանչիւր 
անհատի եւ ընտանիքի բարեկեցիկ կեանք մը ապահովելն է, նոյնքան նաեւ 
հաւաքական իմաստով ազգային եւ մշակութային ինքնութեան պահպանումն 
է, ինչպէս որ յաճախ կը բնութագրուի որպէս ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄ: Հայա-
պահպանումը ունեցած է եւ, երեւի, պիտի ունենայ իր տարբեր դրսեւորումնե-
րը` մեկնելով իւրաքանչիւր գաղութի պայմաններէն եւ անոր պարունակէն:
Նախ արժէ խօսիլ հայկական սփիւռքի կազմութեան եւ նկարագիրին մասին:
Եթէ սփիւռքը հայկական է եւ մէկ ամբողջութիւն, բայց կան նաեւ տարբե-
րութիւններ: Կարելի չէ ըսել, որ հայկական սփիւռքները աշխարհի տարածքին 
նոյնանման են: Եթէ մեզ բոլորս միացնող օղակը հայոց լեզուն է, անկախ 
թէ որքան մայրենի լեզուն պահպանուած է եւ կը գործածուի իւրաքանչիւր 
գաղութին մէջ, բայց նաեւ կան ազգային մշակոյթը, քրիստոնէական ժառանգը 
եւ պատմական աւանդը: Ասոր կողքին կան զուգահեռ ընթացող իւրաքանչիւր 
երկրի դրոշմած նկարագիրը եւ մշակոյթը: Ահա թէ ինչո՛ւ պիտի ըսենք, որ 
լիբանանահայ ենք եւ ոչ անպայմանօրէն կը նմանինք ֆրանսահայուն, 
պրազիլահայուն ու տակաւին: Իւրաքանչիւր երկրի մէջ ծնած հայ նաեւ 
կը ստանայ այդ երկրին մշակոյթը եւ կենցաղը: Հայկականին վրայ կու գայ 
աւելնալու իւրաքանչիւր երկրի նկարագիրը: Այս իրականութիւնը կը նմանի 
«երկսայրի սուրի», որ կրնայ իր վնասները գործել, բայց նոյնքան նաեւ` 
օգտակարութիւններ ունենալ, եթէ լաւապէս համադրուի եւ դրոշմուի:
Հիմնական կը մնայ այն, թէ սփիւռքեան պայմաններուն մէջ որքա՞ն կարելի 
եղած է հաւասարակշռութիւն ստեղծել հայկական եւ սփիւռքի մէջ ստեղծուած 
նկարագիրներուն միջեւ: Ո՞րքան հայկականը եւ տեղականը կրցած ենք 
կամրջել իրարու, որպէսզի ունենանք հաւասարակշռուած սփիւռք-հայ` 
իմա սփիւռքահայ: Եթէ այս հաւասարակշռութեան գործօնը կրցած ենք 
յաջողցնել պատմութեան ընթացքին, գէթ` որոշ համեմատութեամբ, բայց 
պէտք է նայիլ ներկայ օրերուն եւ ապագային` տեսնելու, թէ որքա՞ն պիտի 
կարենանք ընել այդ մէկը:
Հայկական սփիւռքը կը տարբերի այլ ազգերու սփիւռքներէն, որովհետեւ 
հայը ունի պահանջատիրութեան իրողականութիւնը: Հայը իրաւազրկուած 
ժողովուրդ է, եւ սփիւռքը մինչեւ այսօր կը տքնի, որպէսզի տիրանայ իր արդար 
իրաւունքին: Այս ընելու համար անհրաժեշտ է, որ սփիւռքահայը պահէ իր 
ազգային ու մշակութային ինքնագիտակցութիւնը եւ հաւասարակշռէ իր 
հայկական ու տեղական ինքնութիւնները: Դժուար առաքելութիւն մը, բայց` ոչ 
անկարելի: Անհրաժեշտ է որոնել նոր միջոցներ` մեկնելով կեանքի ստեղծած 
աշխարհաքաղաքական, տնտեսական եւ կենցաղային նոր իրավիճակներէն 
եւ տեղեկատուութեան շնորհած մեծ նուաճումներէն:
Կայ միացնող օղակ մը, այսպէս ըսած, «հին» թէ «նոր» օրերու եւ անոնց 
հայապահպանումի գործընթացին մէջ: Այս ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ եւ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ գործօնն է եւ` անոր անփոխարինելի դերը մեր 
ինքնութեան ու պատմութեան շարունակականութեան մէջ:
Քաղաքացիական եւ ազգային դաստիարակութիւնը պիտի կերտէ մեր 
կեանքերը իր մշակութային, քրիստոնէական եւ պահանջատիրութեան 
ինքնութիւններով: Այս դաստիարակութիւնը նոյնքան անհրաժեշտ գրաւական 
է` կերտելու մեր հայրենիքը եւ ապահովելու անոր անվտանգութիւնը: 
Այս դաստիարակութիւնը հայուն համար համապարփակ գործընթաց է: 
Հայրենասիրութիւնը, ազգասիրութիւնը, մշակութային աւանդը, քրիստո-
նէական կեանքի դաստիարակութիւնը եւ անոր իմաստը հայը կը պահեն 
ու կը զօրացնեն: Սփիւռքեան պայմաններու մէջ պատմութեան փորձը ցոյց 
տուած է, որ դաստիարակութիւնը եղած է մեր գոյատեւման հիմքը: Այս նոյն 
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Կաշառակեր Դատաւորը,
Անաչառ Դատ՝
Չ՜Ի Տեսներ։

Հողի Մէջ Որոմ Ցանողը, 
Բարգաւաճ Արտ՝
Չ՜Ի Տեսներ։ 

Ամէն Արարք Կ՝ունենայ 
Լաւ Եւ Կամ Ալ Վատ
Հետեւանք,

Դրամապաշտ Նիւթամոլը,
Հոգեկան Գանձ՝
Չ՜Ի Տեսներ:

ԵԶՆԻԿ ԲԱԼԻԿ

ÎñÏ ԵñÏ Եñù Չñù ÐÝգ Ոõñբ Շբթ 

Վերջերս լրատուները մի շա՜տ հետաքրքիր 
լուր հաղորդեցին։ Երեւանի քաղա-
քապետարանում յայտնի է դարձել 

մօտ 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ, եւ 
իրաւապահ մարմինները զբաղւում են այս 
հարցով։ Դա վերաբերում է 2018-2022 թուա-
կաններին. դա վերաբերում է «յեղափոխա-
կաններին»։ Իհարկէ, լուրը վերջում ասւում է, որ 
քննելու են նաեւ նախկինների գործունէութիւնը, 
եւ այդ գումարը նախկիններին չի վերաբերում։  
Մանրամասն լուրը՝ ստորեւ։
Սա էլ մի ուրիշ փաստ նիկոլստանից ու 
ներկայից։ ՔՊ-ն կամ ներքին հաշիւներ է 
մաքրում, կամ՝ նիկոլստանում օղակը սեղմւում է 
նիկոլի ու ՔՊ-ի շուրջ։ Ամեն դէպքում, այն 
մարդիկ, որ մինչեւ հիմա տենդագին գովերգում 
էին «նորերին», որ այնքան էլ նոր չեն, այսօր 
ոչինչ չեն կիսել իրենց ֆէյսպուքեան էջով... Դէ, 
հասկանալի է։
Իհարկէ, նրանք լաւ են անում քննադատում են 
նախկինների սխալները։ Այստեղ հիմա երկու 
հարց է ծագում,-
ա- Ո՞րն է այդ նախկին կոչուածի ու «նորի» 
տարբերութիւնը, երբ համարեա ամեն օր 
կարդում ենք այս եւ նման լուրեր։ Կասէ՞ք։
բ- Երկրորդը,- Խնդրում եմ ոչ-ոք թող չասի՝ 
նախկինում բան չի կատարուել. դա սուտ կը 
լինի։ Դուք համեմատէք այն Հայաստանը, 
որտեղ զրոյից բանակ ստեղծուեց՝ իր բոլոր 
թերութիւններով հանդերձ, ու եղածն էլ 
կործանեց ՔՊ-ն։ Նաեւ, չեմ կարծում, որ դուք 
չէք յիշում Երեւանի վիճակը 1998 թուականին, 
եւ այն Երեւանը, որ 2018 թուականին 
փոխանցուեց ՔՊ-ին։ Ի՞նչ մեծ նուաճումներ են 
կատարուել «նորերի» ժամանակ, որ այնքան էլ 
նոր չեն։ Կասէ՞ք։
“Նուաճումնե՞ր”, այո՛, շատ կան։ Հայրե-
նազրկումը, արտագաղթի մեծ թափը, համալսա-
րաններում հարիւրաւոր թափուր տեղերը, 
մշակութային աղէտը, “Թումօ”-ում Մեսրոպ 
Մաշտոցի գոյութիւնը հարցականի տակ 
տանելը... Բաւակա՞ն է, թէ՞ շարունակեմ։

*     *     *
Մարդկային եւ հայոց պատմութեան 
յիշարժան թուականները ուսումնասիրե-
լիս, աշխարհաքաղաքական հետաքրքիր 
երեւոյթ եմ նկատել: Մինչեւ Թուրքմանչայի 
պայմանագիրը եւ Արեւելեան Հայաստանի 
կցումը Ռուսաստանին, հայ կեանքը աշխոյժ էր 
արտասահմանում... Չխօսենք Օսմանական 
Կայսրութեան տիրապետութեան ներքոյ հայու.
թեան վիճակի մասին, քանի որ նման հնա-
րաւորութիւններ սահմանափակ են եղել՝ 
բռնաճնշումների պատճառով։
Իրանում/ Պարսկաստանում աշխոյժ է եղել հայ 
կեանքը։ Հայ համայնքները մեծ նուաճումներ են 
ունեցել եւրոպական քաղաքներում,- Ամես-
դերտամ, Վենետիկ, Լեհաստանի տարբեր 
քաղաքներում եւ այլուր։ Հայ համայնքները մեծ 
նուաճումներ է ունեցել Հնդկաստանում, Ռու-
սաստանում եւ այլուր։ Բայց, կարեւորութեամբ 

ընդգծենք, որ Արեւելահայաստանում համա-
րեա չենք տեսնում նմանատիպ զարգա-
ցումներ եւ առաջադիմութիւն, բացի հոգեւոր-
եկեղեցական կեանքից, եւ այն էլ՝ իր սահմանա-
փակումներով։ Միաժամանակ, եւ զուգահե-
ռաբար, հոգեւոր կեանքում մեծ ներկայութիւն է 
եղել պահպանողական կղերականութիւնը՝ ինչը 
խոչընդոտել է հոգեւոր վերելքին։ Չեմ ուզում 
խորանալ այդ հարցերի մէջ. իմ նպատակն ուրիշ է։
Յովհաննէս Լազարեանի ջանքերով, 1828 
թուականից սկսած մեծ ներգաղթ է տեղի 
ունենում դէպի Արեւելահայաստան։ Մադրասի 
խմբակը/ մտաւորականութիւնը այդ 
թուականից մօտ 80 տարի առաջ յայտա-
րարել էր իրենց առաջին նպատա-
կը,- ՀԱՅԱՀԱՒԱՔ. հայութեան գաղթը դէպի 
Հայաստան։ Ըստ Մադրասի խմբակի՝ այդ 
ժամանակ հայութեան 2/3-ը ապրում էր 
Հայաստանից դուրս։
Հայահաւաքը սկսեց իրականութիւն դառ-
նալ 19-րդ դարից սկսած։ Արաքս գետի հիւսիս 
տեղափոխուեց Պարսկաստանի հայութիւնը, ու 
նոյն քանակով իրանցիներ եւ ազերիներ 
Արեւելահայաստանից անցան Պարսկաստան։ 
Հայութիւնը սկսեց հաւաքական կեանք ունենալ 
ու քայլ առ քայլ կազմակերպեց կրթական, 
մշակութային ու տնտեսական իր կեանքը։ Ոչ ոք 
չի կարող ուրանալ այս իրականութիւնը։ Եւ 
ասեմ,- 19-րդ դարուայ վերջում, Համիտեան 
ջարդերից մազապուրծ փախած ու Արեւելա-
հայաստան հաստատուած հայերի թուա-
քանակով, միայն 19-րդ դարի վերջում հայու-
թիւնը Արեւելահայաստանի բնակչութեան 55 
տոկոսը կազմեց... Այս իրականութիւնը նկատի 
չեն ունենում բոլոր կոյր ռուսատեացները։
Ասեմ,- Ինձ համար ոչինչ կատարեալ չէ. ամեն 
ինչ համեմատական է։ Բայց ոչ ոք չի կարող 
կասկածի տակ տանել այն, որ Ռուսական 
Կայսրութեան քաղաքականութեան շնորհիւ 
ՎԵՐՍՏԵՂԾՈՒԵՑ Արեւելա-հայաստանը...  
Իհարկէ, հենց ռուսական շահերի նկա-
տառումով, որից մեծապէս օգտուեց հայու-
թիւնը, խելացի հայութիւնը...
(Նախքան 1828 թուական, հայութիւնը ինչ-որ 
առումով համախումբ կեանք ունէր Արցախում՝ 
Պարսկաստանի քաղաքականութեան շնորհիւ. 
նկատի ունեմ Խամսայի մելիքութիւնները։ 
Համախումբ կեանք կար մասամբ նաեւ 
Սիւնիքում։ /Դաւիթ Բեկ, Մխիթար սպարապետ 
եւ այլն/)։
Խորհրդային Հայաստանը մօտ 3/5 միլիոն 
բնակչութիւն ունէր, որի 90 տոկոսը հայեր 
էին։ 

ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

Նիկոլստանից Մի Ուրիշ Լուր
Սլաք
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ՀԲԸՄ- ՀՄԸՄ Նուպար Գահիրէի ընտանիքը 
սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ հաւատաւոր 
միութենական, ազգային-հասարակական 
գործիչ, տոքթ. Վիգէն Ճիզմեճեանի անժա-

մանակ մահը:
Հանգուցեալը ծնած է Գահիրէ, 1961-ին: Յաճախած 

է ՀԲԸՄ-ի Նուպարեան վարժարանը: Իբրեւ ատամնաբոյժ, 1984-ին 
վկայուած է Գահիրէի Քասր էլ Էյնիի համալսարանէն: 
Միութենական, ազգային բազմաթիւ պաշ-
տօններու կողքին,զանազան պարտա-
կանութիւններ ստանձնած է ՖԻՖԱ-ի 
ընտանիքին մէջ: Շրջան մը եղած է Ափրիկէի 
ֆութպոլի Ֆետերասիոնին պաշտօնական 
խօսնակը: 1994-2006՝ ՖԻՖԱ-ի Մոնտիալի 
խաղերու կազմակերպիչ յանձնախումբի 
անդամ, ՖԻՖԱ-ի մամլոյ յանձնակատար, 
Եգիպտոսի ֆութպոլի ֆետերասիոնի 
անդամ: 
Տոքթ. Վիգէն Ճիզմեճեան պիտի մնայ 
նուիրեալ միութենականի տիպար: 
Ան եղած է ՀՄԸՄ Նուպար Գահիրէի 
սկաուտական շարժումի խմբապետ: Ատենապետ՝ ՀՄԸՄ Նուպար 
Գահիրէի, Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան անդամ: 
Անոր վստահուած էր միութենական եւ ազգային պատասխանատու 
պաշտօններ: Երկար տարիներ եղած է www.agbuegypt.com եւ www.
arminmedia.com լրատուական կայքերուն խմբագիրը: Մինչեւ օրս, 
ձեռնհասօրէն կը վարէր ՀԲԸՄ Եգիպտոսի փոխատենապետի եւ ՀԲԸՄ 
Գահիրէի ատենապետի պարտականութիւնները: 
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:

Պէյրութ, 28 Յուլիս 2022
Յարգարժան վշտակից անդամներ ՀԲԸՄ-ի 
Գահիրէի Շրջանակային վարչութեան եւ համայն 
սգակիրներ,

Խոր ցաւով իմացանք Հայկական Բարեգործա-
կան Ընդհանուր Միութեան Գահիրէի ատենապետ, 

հասարակական գործիչ, հրապարակախօս, մտաւորական տոքթ. Վիգէն 
Ճիզմեճեանի անժամանակ, յանկարծակի եւ անողոք մահը:
Դառնօրէն կը սգանք, որովհետեւ այնքա՜ն շուտ հեռացաւ, այնքա՜ն շատ 
բան տակաւին կրնար կատարել, որովհետեւ տակաւին շատ երազանքներ 
եւ տեսիլքներ մնացին անաւարտ: 
Մեր բոլորին համար անմոռանալի պիտի մնայ անոր անսպառ եռանդը, 
միշտ կենսախինդ կերպարը, խանդավառ ջերմութիւնը, շրջապատին 
հանդէպ անոր սիրալիր վերաբերմունքը: 
Հիմա այս խորհրդաւոր պահուն կրնանք անվարան հաստատում մը 
կատարել՝ անգնահատելի պիտի մնայ տոքթ. Վիգէն Ճիզմեճեանի 
ներդրումը ՀԲԸՄ-ի ընտանիքին եւ յատկապէ’ս ՀԲԸՄ-ի Եգիպտոսի 
պատմութեան մէջ:
Յանուն Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան Կեդրոնական Վարչու-
թեան կը ցաւակցինք Եգիպտոսի շրջանի մեր բոլոր միութենականներուն, 
հանգուցեալին տիկնոջ՝ Ալինին, անոր երկու դուստրերուն եւ համայն 
ՀՄԸՄ-Նուպարականներուն: 
Ի խորոց սրտէ կ’աղօթենք սիրելի տոքթ. Վիգէն Ճիզմեճեանի հոգու 
խաղաղութեան ու փրկութեան համար: 
Խորին ափսոսանքով մեր գլուխները կը խոնարհենք անոր արդար եւ 
երախտաշատ վաստակին առջեւ:
Տոքթ. Վիգէն Ճիզմեճեանի յիշատակը վառ պիտի մնայ բոլոր ՀԲԸՄ-
ականներու եւ ՀՄԸՄ- Նուպարականներու սրտին մէջ: 
Աստուած խաղաղութիւն պարգեւէ անոր հոգւոյն: 

   ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւն 
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Հայուն պատմութեան շարունակականութիւնը պիտի ապահովուի, 
եթէ կարենանք այս փափուկ ուժը լաւապէս պահել եւ ներմուծել մեր 
համահայկական ազգային կեանքին մէջ: Այս փափուկ ուժը լաւապէս 
կը կազմակերպուի, երբ առկայ է համահայկական օրակարգը եւ անոր 
գործընթացը:
Սփիւռքը` մնայո՞ւն, թէ՞ անցողակի իրականութիւն: Ի՛նչ որ ալ ըլլայ պարա-
գան, կայ մէկ կարեւոր առաքելութիւն` հայկական-սփիւռքեան կեանքի 
վերակազմակերպումը եւ վերաշխուժացումը: Հայուն գոյութիւնը իր 
ազգային կեանքին շարունակականութիւնը ապահովելուն մէջ է: Իսկ այդ 
ընելու համար պիտի հաւատանք, որ սփիւռքը պիտի պահենք եւ պիտի 
վերակազմակերպենք` քաջ գիտնալով տարբերութիւնները, որոնք առկայ են 
իւրաքանչիւր գաղութի մէջ: Բայց նոյնքան նաեւ պիտի համոզուինք, որ այս 
տարբերութիւնները եթէ լաւապէս համադրուին, կրնան վերածուիլ ուժի մը, 
որ կրնայ ամրապնդել մեր ընդհանրական կեանքերը: Արժէ, որ հայրենիքն 
ալ տեսնէ, թէ իր ուժը սփիւռքին ուժեղացումին մէջ է:
Սփիւռքը` մշտակա՞ն, թէ՞ անցողակի իրականութիւն: Ինչ եւ ինչպէս որ ալ 
ըլլան պարագաները եւ պայմանները, պիտի հաւատանք հայուն կեանքը 
ապրելու գրաւականին: Իսկ ապրելու համար անհրաժեշտ է քաղաքացիական 
եւ ազգային դաստիարակութիւնը: Սփիւռք-հայ կեանքի դաստիարակութիւնը 
հայը պիտի վերածէ զօրաւոր սփիւռքահայու: Հայուն այս սփիւռքահայ 
կեանքը պիտի ապահովէ նոյնինքն իր պատմութեան շարունակականու-
թեան գործընթացը:
 

Սփիւռքը` Մնայո՞ւն, Թէ Անցողակի 
Ներկայութիւն

Ո՞վ կարող էր երեւակայել, որ մի օր կը վերածնուէր Հայաստանը, ու 
հայութիւնը համախումբ եւ կազմակերպուած կեանք կունենար... Իր բոլոր 
սխալներով ու թերիներով հանդերձ։ Ո՞վ կարող էր երեւակայել, որ 
հայութիւնը այդքան արագ ոտքի կը կանգնէր։ Ո՞վ։

*     *     *
Մի ուրիշ անչափ կարեւոր դիտողութիւն,-
Այն սփիւռքահայերը, որ ծնուել ու ապրել են Հայաստանից դուրս, նրանք, 
որ հիմա հաստատուել են Հայաստանում կամ միշտ Հայաստան են 
այցելում, Հայաստանը համեմատում են իրենց ապրած ու տեսած 
երկրների հետ։ Նրանք ուսանել են ուրիշ միջավայրերում, եղել են, տեսել 
են ու ապրել են ուրիշ մշակոյթով ու արժեչափերով միջավայրերում։  
Նրանք Հայաստանը համեմատում են ոչ թէ Հայաստանի անցեալի 
հետ, այլ իրենց եղած միջավայրերի հետ՝ ինչը լրիւ սխալ է։
Ես ՄԻՇՏ ինձ համեմատում եմ ինձ հետ անցեալում։ Ես չունեմ 
ուրիշների հնարաւորութիւններն ու կարելիութիւնները, հետեւա-
բար՝ ինչո՞ւ ես ինձ պիտի համեմատեմ ուրիշի հետ։ Դա սխալ է։ Ես 
ինձ համեմատում եմ իմ անցեալի հետ, ու եթէ միշտ առաջադիմութիւն եմ 
նկատում, ապա դա գնահատում եմ։
Այստեղ չեմ ուզում անտեսել մշակոյթների փոխազդեցութիւն-
ները, իրարից սովորելու, սխալները ժամանակի ընթացքում ուղղելու 
կարեւորութիւնը։ Իմ խօսքը վերաբերում է սփիւռքահայերի այն  
ՍԽԱԼ ՄՕՏԵՑՄԱՆԸ, որ Հայաստանը նախ չեն համեմատում նրա 
անցեալի հետ... Ու, շատ պարզ է, նրանց եզրակացութիւնները սխալ են 
լինելու մեծ հաշուով։
Հայաստանը չունի Հաշուարկայինի հարեւանների պէս հարեւան-
ներ... Ինչո՞ւ պիտի Հայաստանը համեմատել ասենք Շուէյցարիայի հետ... 
Այս նիւթի մասին կարելի է շատ գրել։
Վերանայենք մեզ։ Հաշուի նստենք անցեալ ու ներկայ իրականու-
թիւնների հետ, որպէսզի ճիշտ եզրակացնենք։ Նկատի ունենանք, որ 
աշխարհում ամեն ինչ համեմատական է։ Մտածենք ի՞նչ կորցրինք եւ ի՞նչ 
ձեռք բերեցինք անկախութեան 30 տարիներում։ Ու... Կարծում եմ... 
Վերանայելու շատ բան կունենանք մենք։

Նիկոլստանից Մի Ուրիշ Լուր
Սլաք


