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Ժոմպլաթ Կ'արձագանգէ Սիւննի Երեսփոխաններուն

Ընկերվար-յառաջդիմական կուսակցութեան առաջնորդ Ուալիտ Ժոմպլաթ Հինգշաբթի ի պատասխան
սիւննի երեսփոխաններու ներկայացուցչական
առաջարկին, որ, ըստ իրեն, պատճառ հանդիսացաւ
կառավարութեան կազմաւորման յետաձգումին,
ըսաւ. «Կեդրոնական դրամատան զեկոյցը սարսափելի է: Արդեօք սիւննի երեսփոխանները տեսա՞ն
այդ զեկոյցը»,- ըսաւ Ժոմպլաթ:
Կեդրոնական դրամատան զեկոյցին մէջ Լիբանանը կը դասուի տնտեսապէս ամենավատ երկիրներու շարքին՝ մեխ համարելով բիւրակրատութիւնը, օրէնքներու անհամապատասխան գործելաձեւը
եւ անարդիւնաւէտ ընթակարգերը:

Պասիլ Կ'առաջադրէ Խորհրդարանական Ընտրութիւններուն Արտասահմանի
Լիբանանցիներու Ներկայացուցչութիւնը
Խթանող Օրինագիծեր

Հարիրի Անձնական Այցով Մեկնեցաւ
Ֆրանսա

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Հինգշաբթի անձնական այցով մեկնեցաւ Ֆրանսա: Այս մասին կը հաղորդեն Հարիրիի տեղեկատուական գրասենեակէն:
Այնուամենայնիւ, յայտարարութեան մէջ ստոյգ
չի նշուիր վարչապետի պաշտօնակատարի կեցութեան տեւողութիւնը եւ այցի հետապնդած
նպատակները:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ Հինգշաբթի նախարարութեան
կեդրոնատեղիին մէջ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ
առաջադրեց շարք մը օրինագիծեր, որոնք միտուած
են խորհրդարանական ընտրութիւններուն արտասահմանի լիբանանցիներու ներկայացուցչութեան
բարձրացման:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ռիշար Գույումճեանի
Նախարարաց Խորհուրդի
Անդամակցութեան
Առաջադրումը Մեր
Քաղաքական Դաշինքին
Թագադրումն Է
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային նորընտիր Վարչութիւնը իր կեդրոնատեղիին մէջ գումարած
առաջին
ժողովին
ընթացքին
քննարկեց
լիբանանեան թէ հայկական քաղաքական բեմին
վերաբերող կարգ մը հարցեր, որոնց մէջ լայն
տեղ գրաւեց Լիբանանի Նախարարց Խորհուրդի
կազմութեան հարցը:
Այս առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային
նորընտիր վարչութիւնը հաստատեց, որ ինք
յանձնառու է հաւատարիմ մնալու զինք նախորդած վարչութեան Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան հետ կնքած քաղաքական դաշինքին,
որ կնքուած էր երեսփոխանական ընտրութիւններու նախօրէին:
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային նորընտիր վարչութիւնը այս առիթով լիբանանեան մամուլին
հաղորդագրութիւն մը ցրուեց, որուն մէջ յայտնեց, թէ ինք հաստատ կը մնայ իր քաղաքական
դաշինքին վրայ, որուն որպէս թագադրում
Տոքթ. Ռիշար Գույումճեանի անունը առաջադըրուած ու որդեգրուած է անդամակցելու մօտերս կազմուելիք նախարարաց խորհուրդին:
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
ՌԱԿ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
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Վեցերորդ Գումարման Ազգային Ժողովը Պիտի
Արձակուի. Նիկոլ Փաշինեանը Երկրորդ Անգամ
Ըլլալով Չընտրուեցաւ Վարչապետ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Մէջ 250 Քկ Պայթուցիկով Բեռնուած Մեքենայ
Յայտնաբերուած Է
Թուրքիոյ ոստիկանութիւնը Մարտին քաղաքին
մէջ պայթուցիկ նիւթերով բեռնուած մեքենայ յայտնաբերած է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
այս մասին կը յայտնէ թրքական «Հուրիեթ» պարբերականը:
Ոստիկանութենէն կը յայտնեն, որ մեքենային
մէջ եղած են 250 քկ պայթուցիկ նիւթեր, որոնք
նախատեսուած են 32 առանձին յարձակումներու
ժամանակ: Մեքենային մէջ գտնուող 5 մարդ
ձերբակալուած է:
Իրաւապահ մարմինները հետաքննութիւն սկը-

սած են հաւանական յանցակիցները բացայայտելու
ուղղութեամբ:

Ազգային ժողովը երկրորդ փուլով դարձեալ
Նիկոլ Փաշինեանը չընտրեց վարչապետի պաշտօնին, ինչպէս կը նախատեսուէր. այսպիսով, Սահ-
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Վեցերորդ Գումարման Ազգային Ժողովը Պիտի
Արձակուի. Նիկոլ Փաշինեանը Երկրորդ Անգամ
Ըլլալով Չընտրուեցաւ Վարչապետ

¾ç 02

Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Վարժարանի 80ամեակին Առիթով
Գոհաբանական Սուրբ Պատարագ Եւ Տօնակատարութիւն

մանադրութեան համաձայն՝ իրաւունքի ուժող Վեցերորդ գումարման Ազգային ժողովը պիտի
արձակուի:
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ` վարչապետի ընտրութեան համար գումարուած յատուկ նիստին
«Ելք» խմբակցութեան կողմէ վարչապետի թեկնածու առաջադրուած Նիկոլ Փաշինեանը չստացաւ
ընտրուելու համար բաւարար ձայներ: Իր թեկնածութեան կողմ եւ դէմ չքուէարկեց ոեւէ պատգամաւոր, ձեռնպահ քուէարկեց 13 պատգամաւոր:
Վարչապետի ընտրութեան համար անհրաժեշտ
էր 53 կողմ ձայն:
Անկախ Հայաստանի պատմութեան մէջ
առաջին անգամն է, որ Ազգային ժողովը պիտի
արձակուի սահմանուած ժամկէտէն շուտ:

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը
Անդրադարձ Կատարեց
Համասեռամոլութեան Երեւոյթին

Նոյեմբեր 1ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ
ընթացող Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի ժողովը
անդրադարձ կատարեց վերջին օրերուն հանրութիւնը յուզող` Հայաստանի մէջ համասեռամոլներու
ժողովի կազմակերպման նախաձեռնութեան:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատուական
համակարգէն կը տեղեկացնեն, որ Գերագոյն
հոգեւոր խորհուրդի անդամները մտահոգութիւն
յայտնեցին ոչ ցանկալի զարգացումներու հաւանականութեան վերաբերեալ` ընդգծելով, որ համասեռամոլութեան վարքագիծի գովազդումը կը
սպառնայ ազգային եւ հոգեւոր արժէքներուն:

Երէկ 1 Նոյեմբեր 2018ի երեկոյեան Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ Եկեղեցւոյ մէջ Նախագահութեամբ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս-Պատրիարքի նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Գոհաբանական Սուրբ
Պատարագ նուիրուած Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Վարժարանի 80ամեակին:
Ներկայ էին բարձրաստիճան կղերականներ
եւ պետական, կուսակցական ու միութենական
ներկայացուցիչներ ինչպէս նաեւ մեծ թիւով ՄեսՔննարկումներու ընթացքին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը խնդիրին վերաբերեալ ներկայացուց իր դիտարկումները` մասնաւորապէս
նշելով. «Վերջին օրերին խորը մտահոգութեամբ
տեղեկացանք համասեռամոլների կողմից Հայաստանում նախաձեռնուող ֆորումի լուրերի մասին,
որն առաջացրել է մեր ժողովրդի մեծ վրդովմունքը:
Մեր Քրիստոսասէր ժողովուրդը դարեր ի վեր
կրողն է աստուածօրհնեալ ընտանիքի նուիրական
գաղափարի եւ պահպանողը ընտանիքի սրբագործըւած արժէքի: Աստուածահաստատ ընտանիքի
սրբազան խորհրդով է շարունակուում կեանքի
գոյութիւնը, կեանքի հրաշագործութիւնը: Աստուած
պատուիրաններ ու բարոյականութեան նորմեր է
սահմանել արարչաստեղծ մարդու համար: Այսօր,
սակայն, փորձ է արուում բարոյական շեղումները
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Ալխազեան Յակոբ
Ալխազեան Յակոբ (1 Յունուար 1826 – 2
Նոյեմբեր 1896, Փեթերսպուրկ), հայ զինուորական։
Ծնած է 1826 թուականին։ Ուսումը ստացած է
Թիֆլիսի Զինուորական վարժարանին մէջ եւ զինւորական ծառայութեան մտած։ 1863 թուականին
մասնակցելով Լեհական ապստամբութեան դէմ
մղուած գործողութիւններուն՝ աչքի ինկած է քաջութիւններով եւ սկսած է աստիճանաբար յառաջընթաց

րոպեանականներ:
Ս. եւ անմահ Պատարագի աւարտին, զորս
մատուցեց Գերպծ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան, տեղի ունեցաւ պատշաճ տօնակատարութիւն
մը մասնակցութեամբ Մեսրոպեան Վարժարանի
երգախումբին ու երաժշտական քառեակին,
որուն ընթացքին խօսք առին վարժարանի
տնօրէն՝ Պրն. Կրէկուար Գալուստն ու Պատրիարքական Փոխանորդ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան: Աւարտին տեղի ունեցան պարգեւատրումներ: Մանրամասնութիւնները յաջորդիւ:
եւ դրանց բացայայտ քարոզչութիւնը ներկայացնել
իբրեւ մարդու իրաւունքներ եւ ազատութիւններ:
Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցին համասեռամոլութեան
երևույթի նկատմամբ իր դիրքորոշումն արտայայտել
է՝ անընդունելի հռչակելով այդ կենցաղակերպը
իբրեւ մարդկային բնութեան խեղում, բայց երբեք
չդադարելով հովուական խնամք ցուցաբերել եւ կոչ
անել այդ մեղքի մէջ յայտնուած անձանց՝ սրբագրելու իրենց ընթացքը:
Խստօրէն մերժելի են եւ դատապարտելի ԼԳԲՏ
ներկայացուցիչների կողմից հասարակութեան մէջ
հրահրումներ առաջացնելու քայլերը եւ համասեռամոլութեան երեւոյթի որեւէ հանրայնացում ու դրա
գովազդում, որը գայթակղութիւն է մեր աճող
սերնդի համար եւ սպառնալիք՝ մեր ազգի յարատեւութեանը»:

¾ç 08
արձանագրել, իսկ 1874 թուականին Կովկասի 19րդ
զօրաբաժինի հրամանատար նշանակուած է։ 1877
թուականին, նախ՝ Քութայիսի եւ ապա Սուխումի
զօրաբաժինի հրամանատար եղած է, իսկ 1877-78
ռուս-տաճկական պատերազմի ժամանակ մեծ
քաջութիւններ ցուցաբերած է եւ միեւնոյն ժամանակ
Աբխազ, Ուբուխ, Շափաղ եւ այլ լեռնականներու մէջ
մղած գործողութիւններուն գլխաւոր կարգադրիչ
զօրապետի պաշտօն կատարած է։
1885 թուականին ռուսական 3րդ զօրաբանակի
հրամանատար անուանուած է Ռուսիոյ արեւմտեան
սահմաններուն վրայ։ 1894 թուականին հրաժարելով
պաշտօնէն, նշանակուած է Փեթերսպուրկի արքունական զինուորական խորհուրդի անդամ: Այդ
պաշտօնին մնացած է մինչեւ իր մահը՝ 1896
թուական, Փեթերսպուրկի մէջ։ Մարմինը բերուած է
Թիֆլիս եւ թաղուած է Վանք-մայր եկեղեցւոյ բակը:
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¾ç 03

Նշանաւոր Հռետորը Եւ Հայրը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Նոյեմբերի 1-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը
տօնեց Ս. Յովհան Ոսկեբերանի յիշատակի օրը: Ս.
Յովհան Ոսկեբերանի յիշատակը տարին երկու
անգամ կը տօնուի. նախ՝ Տասներկու վարդապետներուն հետ՝ Խաչվերացի Զ. կիրակիին յաջորդող
շաբաթ օրը, ապա առանձին՝ Խաչվերացի Է.
կիրակիին յաջորդող հինգշաբթի օրը:
Ս. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը եկեղեցւոյ
ամենանշանաւոր ու շնորհալի հայրերէն է: Ծնած է
347-ին՝ Անտիոք: Եղած է Պոլսոյ պատրիարք (398404): Անտիոքի Մելետիոս հայրապետը (ազգութեամբ հայ) նախ՝ Յովհան Ոսկեբերանը, ապա
անոր ծնողքը քրիստոնեայ մկրտած է: Մելետիոսի
հսկողութեամբ Յովհան Ոսկեբերան ուսանած է
Անտիոքի նոր մկրտուածներու դպրոցին մէջ: Քրիստոնէութեան դասերուն զուգընթաց ան ժամանակի
նշանաւոր ճառասացներուն եւ իմաստասէրներուն
քով հետեւած է փիլիսոփայութեան եւ արտաքին
գիտութեանց դասընթացքներուն, այնուհետեւ
Աթէնքի մէջ փիլիսոփայութեան ուսումնասիրութիւնը
շարունակած է Անթոմիոս փիլիսոփային քով:
Տասնութ տարեկանին եռանդով ու հետեւողական
կերպով սկսած է զբաղիլ Սուրբ Գիրքի եւ աստուածաբանութեան ուսումնասիրութեամբ, ապա Անտիոքի մօտակայ լեռներու՝ քարայրի մը մէջ, երկու
տարի անձնատուր եղած է ճգնաւորական խստակեացութեան: 381 թուականին Յովհան Ոսկեբերանը
ձեռնադրուած է սարկաւագ, 386 թուականին՝ քահանայ եւ կարգուած՝ Անտիոքի գլխաւոր եկեղեցւոյ
քարոզիչ: Յովհան Ոսկեբերանի քարոզները ակնառու են հռետորական բարձր արուեստով, հոգեբանական նուրբ թափանցումներով: Իր հոգեւոր քարոզներուն եւ պերճախօսութեան համար կոչուած է
«Ոսկի բերան»՝ Ոսկեբերան:
Յովհան Ոսկեբերանը ծաւալած է նաեւ աղքատախնամ գործունէութիւն: Անտիոքի եկեղեցւոյ
մէջ, անոր հոգածութեամբ, ամէն օր կերակրուած
են շուրջ երեք հազար որբեր, այրիներ, բանտարկեալներ: Իր կամքին հակառակ ընտրուած է Կ.
Պոլսոյ պատրիարք: Թէեւ ատիկա տեղի ունեցած է
իր կամքին հակառակ, սակայն ան եռանդով ու
նախանձախնդրութեամբ լծուած է քրիստոնէական
կենցաղէն հեռացած եւ անբարոյ ու վէճերով լի
կեանքով ապրող մայրաքաղաքի բնակչութեան
բարքերուն ուղղման գործին: Իր հայրապետութեան
տարիներուն Յովհան դարձի բերած է բազմաթիւ
մոլորեալներ եւ աղանդաւորներ: Իբրեւ անաչառ
հովիւ եւ Քրիստոսի նախանձախնդիր զինուոր՝ ան
անարժան հոգեւորականները կը փոխարինէր
արժանաւորներով:
Եկեղեցւոյ այս նշանաւոր հայրը իրեն բնորոշ
ուղղամիտ համարձակութեամբ դատապարտած է
հասարակութիւնը, մանաւանդ՝ արքունիքի յոռի
բարքերը: Ամէն տեսակ անբարոյականութիւն կըշտամբող Ոսկեբերանը իր վրայ հրաւիրած է Եւտոքսիա կայսրուհիին զայրոյթը: Սուրբ Հայրապետին
դէմ դուրս կու գայ նաեւ Աղեքսանդրիոյ Թէոփիլոս
պատրիարքը, որ կը ջանար Կ. Պոլսոյ պատրիարք
դառնալ: Յովհան Ոսկեբերանին դէմ կազմուած է
հակառակորդներու զօրեղ խումբ մը, որ ստոր
միջոցներով անուանարկած է զայն ու տապալած:
403 թուականին Քաղկեդոնի մօտ Կաղնեաց
ժողովը աթոռազրկած է Յովհան Ոսկեբերանը,
աքսորած Բիւթանիա (Կ. Պոլսոյ մօտ): Մէկ օր անց,
ժողովուրդին պահանջքով, հովուապետը վերադարձած է Կ. Պոլիս եւ շարունակած նոյն խստու-

թեամբ քննադատել արքունական զեխութիւնները:
Հակառակ ժողովուրդին համակրանքին եւ Արեւմըտեան եկեղեցւոյ պաշտպանութեան՝ Արկադիոս
կայսրն ու Եւտոքսիա կայսրուհին կրկին զայն
աքսորելու հրաման կ՚արձակեն: Ան կ՚աքսորուի
Փոքր Հայքի Կոկիսոն քաղաքը. «առեալ տարան
յանապատն Հայոց», ուր մնացած է երեք տարի:
Այդ ընթացքին, ուխտաւորներու անընդմէջ կարգ
մը գոյացած է Անտիոքէն դէպի Կոկիսոնի հայոց
եկեղեցին: Տեսնելով Յովհան Ոսկեբերանի աճող
հեղինակութիւնը, թշնամիները խնդրած են Արկադիոս կայսրէն, որ զայն աքսորէ մերձսեւծովեան
Պիտիոս անմարդաբնակ վայրը: Յովհան Ոսկեբերան ենթարկուած է ծանր տաժանակրութեան.
ցուրտ ձմրան, ճանապարհին մեծ մասը անցած է
հետիոտն եւ Պոնտոսի Կոմանա քաղաքին քով,
աքսորավայր չհասած, վախճանած է 438 թուականին: Յովհան Ոսկեբերանի մարմինը մեծ հանդիսաւորութեամբ տարած եւ ամփոփած են Կ.
Պոլսոյ Ս. Առաքելոց եկեղեցւոյ մէջ:
Այսօր, իր մահէն դարեր ետք, տակաւին հետաքրքրութիւն կը յառաջացնէ իր կեանքը եւ մանաւանդ՝
ձգած մատենագիտական հարուստ ժառանգութիւնը,
որ եղած է մեկնութիւններ, դաւանաբանական եւ
հակաճառական գրուածքներ, ճառեր, քարոզներ,
ներբողներ, թուղթեր եւ այլն: Այդ ժառանգութիւնը
կարեւոր դեր կատարած է քրիստոնէական միտքի
պատմութեան մէջ:
Յովհան Ոսկեբերանի երկերը իրենց բովանդակութեամբ ու ձեւով միջնադարուն եղած են հռետորական խօսքի ու ոճի, եկեղեցական պերճախօս
ճառասացութեան դասական չափօրինակներ:
Անոր անունով մեզի հասած են Հին եւ Նոր կտակարաններու քարոզ-մեկնութիւնները: Մեկնած է
(386-388) Ծննդոցի 1-28 գլուխները, սաղմոսները,
ուր անդրադարձած է առաքինութեան եւ մոլորութեան հարցերուն, ճշմարիտ աղօթքի կարեւորութեան, եկեղեցիներուն մէջ սաղմոսերգութեան
կարգին, քահանայական պաշտօնի վեհութեան եւ
այլ նիւթերու: Սաղմոսներու քարոզ-մեկնութիւններուն մէջ կան նաեւ արիոսականութեան (որ
քրիստոնէական հերետիկոսական ուսմունք էր
4-րդ դարուն), հակաճառութիւններ, մանիքէութեան
(որ կրկին կրօնափիլիսոփայական շեղած ուսմունք
մըն էր), Պօղոս Սամոսատցիի մոլորութիւններուն
դէմ մեկնութիւններ: Հին կտակարանէն ան մեկնած
է նաեւ Եսայիի, Երեմիայի, Դանիէլի մարգարէութիւնները, Առակներուն եւ Յոբին գիրքերը, Ա.
Թագաւորութենէն որոշ հատուածներ:
Նոր կտակարանէն Յովհան Ոսկեբերան մեկնած է բոլոր չորս Աւետարանները: Մեզի հասած են
միայն հատուածներ Մատթէոսի (390) եւ Յովհաննէսի (391) աւետարաններէն: Մատթէոսի աւետարանը մեկնելով ան մերժած է մանիքէական աղանդաւորներու այն սխալ կարծիքը, թէ Հին եւ Նոր
կտակարանները խորապէս կը տարբերին իրարմէ,
ցոյց տուած է, որ Հին եւ Նոր կտակարաններուն
Աստուածը նոյն օրէնսդիրն է: Մատթէոսի աւետարանի մեկնութեան կ՚ուղեկցի միւս աւետարաններէն
համապատասխան մասերու համադրական բացատրութիւնը: Իւրաքանչիւր համարի բացատրութեան կը հետեւի յորդորակը: Յովհան Ոսկեբերանը
ընդհանրապէս կարեւորութիւն տուած է Սուրբ
Գիրքի ուսումնասիրման անհրաժեշտութեան: Անոր
մեկնողական վաստակին մեծագոյն մասը նուիրւած է Պօղոս առաքեալի կեանքին, գործունէութեան
եւ թուղթերուն մեկնութեան: Պօղոս առաքեալի «Առ
Հռովմայեցիս» թուղթին երեսուներկու ճառ-մեկնութիւնները կը նկատուին անոր նոյն թուղթին վրայ

գրուած հայրաբանական մեկնութիւններուն ամենանշանաւոր եւ ամենագեղեցիկ գործը, իսկ քսաներեքերորդ ճառը՝ քրիստոնէական քաղաքական
մտածողութեան ամենակուռ եւ փայլուն գրուածքը:
Մասնագէտներ նկատած են, որ Յովհան Ոսկեբերանի մեկնութիւնները շարադրուած են Անտիոքի
աստուածաբանական դպրոցին յատուկ եղանակով
եւ ընդհանրապէս առանձնակի են իրենց պատմաբանասիրական, լեզուաքերականական ուրոյն
յատկանիշներով:
Հին կտակարանային մեկնութիւններուն մէջ
Յովհան Ոսկեբերան Աստուածաշունչի յունարէն
«Եօթանասնից» թարգմանութիւնը յաճախ համեմատած է այլ թարգմանութիւններու հետ, բացայայտած է մեկնաբանուող համարին իմաստային
նրբերանգները: Պատմաբանասիրական մեկնաբանութեան այս եղանակը ան կիրառած է նաեւ
Նոր կտակարանը բացատրելու միջոցին:
Առհասարակ, Յովհան Ոսկեբերանին կը վերագըրուին բազում ճառեր, սակայն պարզ դարձած է,
որ այդ վերագրուողներէն ոչ-բոլորն է, որ անոր
գրիչին կը պատկանին: Ան դաւանական եւ հակաճառական բնոյթի ճառաշարք մը գրած է «Յաղագս
անճառելի բնութեանն Աստուծոյ» նիւթով, ուր
պաշտպանած է Աստուծոյ անճառելի, անըմբռնելի
եւ անիմանալի բնութիւնը՝ ընդդէմ աղանդաւորներու
բնապաշտական հակումներուն:
Նշանաւոր են իր քահանայական ծառայութեան
վերաբերող ճառերը: Բարոյախօսական ճառերուն
մէջ ան կը գովաբանէ ու կը բարձրացնէ ողորմածասիրութեան քրիստոնէական առաքինութիւնը՝
«Լաւ է տալն, քան զառնուլն» առաքելական սկզբունքով եւ ատոր համար ալ զայն կոչած են նաեւ «Սուրբ
Յովհաննէս Ողորմած»: Ճարտասանական արուեստի ընտիր նմոյշ է Անտիոքի ժողովուրդին ուղղած
«Յաղագս անդրիանդաց» ճառը: Գրած է նաեւ
ներբողներ՝ նուիրուած Հին կտակարանի մեծ սուրբերուն, Անտիոքի եկեղեցւոյ նշանաւոր հայրապետներուն:
Յովհան Ոսկեբերանի կեանքը եւ մատենագրական վաստակը, կարգ մը կողմերով, կապուած է
հայ իրականութեան հետ: Անոր երկերուն մեծ մասը
թարգմանած են հայ վարդապետները՝ հինգերորդ
դարուն՝ Գիրերու գիւտէն եւ Աստուածաշունչի թարգմանութենէն անմիջապէս ետք: Թարգմանութիւններուն լեզուն եւ ոճը կը նկատուին դասական՝
իրենց յստակութեամբ, ճշգրտութեամբ ու գեղեցկութեամբ: Անոր գործերը հայերէնի թարգմանուած են
իր կենդանութեան ընթացքին:
Այսօր, Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանի հին ձեռագրերու բաժինէն ներս կը պահուին
անոր երկերուն ամբողջական կամ հատուածական
բազում ձեռագիր թարգմանութիւնները: Առաջին
տպագիր երկը՝ «Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին՝
ըստ Յովհաննու» (1717), բաղկացած է ութսունեօթ
ճառէ եւ յորդորակներէ, իւրաքանչիւր ճառ կը
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 5 Այնպիսի Պատկերներ Ստացած Եմ, Որ Ինծի Համար Ալ Զարմանալի Էին...
Ներսէս Պիծակեանի Տարբեր Տարիներու Աշխատանքներուն Անհատական Առաջին Ցուցահանդէսը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Այսօր կը հրատարակենք «Զարթօնք» Հայրենիքի մէջ մեր նոր շարքին 5րդը: Ինչպէս
յայտարարած ենք, սոյն շարքով մենք մեր ընթերցողներուն կը հրամցնենք Հայրենիքին
առնչուող իրադարձութիւններ եւ հարցազրոյցներ:
Երեւանի մէջ այս շաբաթ տեղի ունեցան երկու յատկանշական ձեռնարկներ, որոնց մասին
կ՛անդրադառնայ մեր աշխատակիցը այս էջերուն մէջ:
Մեր տպագիրը ժամանակակից պայմաններու հետ յարմարցնելու ջանքով, մեր այս շարքին կ՛ընկերանայ նաեւ տուեալ նիւթին
վերաբերող տեսանիւթը, որ, մեր առցանց
հրատարակութեան զուգահեռ, մեր տպագիրի
ընթերցողին տրամադրութեան տակ կը դնենք
կողքին զետեղուած QR ծածկագրին միջոցաւ:
§ÊÙµ.¦
Հոկտեմբեր 30ին Երեւանի Թէքէեան կեդրոնին
մէջ տեղի ունեցաւ եգիպտահայ արուեստագէտ
Ներսէս Պիծակեանի տարբեր տարիներու աշխատանքներուն անհատական առաջին ցուցահանդէսը: Ներսէս Պիծակեանը ծնած է Եգիպտոսի մայրաքաղաք Գահիրէի մէջ, ապա տարիներ անց
տեղափոխուած են Երեւան: Ստեղծագործել սկսած
է կանուխ տարիքէն:

Յիսուն տարուան ընթացքին արուեստագէտը
առաջին անգամ որոշում կայացուցած է անհատական ցուցահանդէս կազմակերպել ու բոլոր աշխատանքները ներկայացնել մէկ վայրի մէջ՝ Թէքէեան
կեդրոնին մէջ եւ կեդրոնի հովանաւորութեամբ:
Ցուցահանդէսը կ'ընդգրկէ հեղինակի տարբեր
ժամանակներու քանդակի, գծանկարչութեան, կպչարւեստի գործերու, գեղազարդային եւ կիրառական
արուեստի նրբաճաշակ աշխատանքները:

Հեղինակի համար կարեւոր նշանակութիւն ունին կպչարուեստի գործերը՝ կատարուած իւրայատուկ խնամքով, բնական նիւթերով, բոյսերով,
ծաղիկներով, ծառերու կեղեւներով, չոր միրգերով,
հայկական լաւաշով եւ այլն: Ինքը՝ հեղինակը, կը
նշէ, որ այս աշխատանքները, որոնք կատարուած
են բնական բաղադրիչներով, երբեք չեն թոռմիր,
յատուկ նիւթերով մշակած է, ամէն բաղադրիչի
վրայ բաւական երկար ժամանակ ծախսել:

Ցուցահանդէսի բացումին ներկայ հիւրերը իսկապէս տպաւորուած էին արուեստագէտի աշխատանքներով, այդքան նրբաճաշակ, իմաստալից ու
կեանքով լեցուն ցուցահանդէսի շատոնց ներկայ
չէին գտնուած, կ'ըսէին հիւրերը:
Ներսէս Պիծակեանն ալ իր հերթին ջանասիրաբար կը նկարագրէր բոլոր աշխատանքները
անհատապէս, թէ ի՛նչ կը խորհրդանշեն, քանի
տարուան պատմութիւն ունին, ինչ նիւթերէ ստեղծըւած են եւ այլն: Ներկաները ժամեր շարունակ
կ'ուսումնասիրէին քանդակները, գծանկարչութիւնները, գեղազարդային ու կիրառական արուեստի,
յիրաւի, գլուխգործոցները:

Հեղինակի համար իր աշխատանքներէն իւրաքանչիւրը ունի առանձին նշանակութիւն, բայց չէր
վարաներ հիւրերուն պատմել մի քանի աշխատանքներու մասին աւելի մանրամասն: Օրինակ՝ «Խորհըրդաւոր ընթրիքը» աշխատանքը կատարուած է
հայկական ոճով, արեւադարձային բոյսերով,
աշակերտները Քրիստոսի հետ ձուկ կ'ուտեն ու
գինի կը խմեն, սեղանին իսկական լաւաշ դրուած է,
իսկ առաքեալներէն Յուդային հեղինակը սեւ շրջանակով պատկերած է: Աշխատանքին մէջ արհեստական ոչինչ կայ, ամէն ինչ կատարուած է բնական
բաղադրիչներով, նոյն այդտեղ կը կայանայ եգիպտահայ արուեստագէտի
արուեստի գործերուն
առանձնայատկութիւնը:
«Արեւմտեան Հայաստան» աշխատանքին մէջ
Վանայ ծովը հեղինակը ցամքած պատկերած է: Կը

բացատրէ՝ քանի որ մերը չէ, եթէ մերը ըլլար...
«Բայց զարթօնք կայ, ծաղիկներ կան, յոյս կայ, որ
օր մը կրնայ մերը ըլլալ»,- կ'ըսէ Ներսէս Պիծակեանը:
Հայկական մանրանկարչութեան մէջ Սուրբ
Գիրքի էջերը տարբեր ձեւերով նկարուած են:
Ներսէս Պիծակեանի նոյն այդ աշխատանքը ըրած
է նորովի՝ իր երեւակայութեան թռիչքով, բնական
բոյսերով, ծաղիկներու թերթիկներով, որոնք յատուկ չխամրող փայլ ունին: Ինչքան ալ որ զարմանալի է, այս ցուցահանդէսին նեկայացուած էին
հեղինակի յիսուն տարուան աշխատանքները:
Արուեստագէտը իր աշխատանքները սկսած է
խեցեգործութենէն, որմէ ետք անցած է գծանկարչութեան, կպչարուեստի, որոնց մեծ մասը ըրած է
բոյսերէ, սերմերէ, կեղեւներէ, փշերէ: «Զարթօնք»ի
հետ զրոյցի ժամանակ հեղինակը կ'ըսէ՝ կեղեւներէն
այնպիսի պատկերներ ստացած է, որ նոյնիսկ իրեն
համար զարմանալի եղած է, կ'ըսէ՝ կարծես Աստուծոյ ձեռքը օգնած է: Այնպէս ոչինչ կը յաջողի:

«Մարդիկ կան, որոնք տարիներով կը փորձեն,
սակայն չի յաջողիր, բայց իմ աշխատանքներս կը
մնան 100-150 տարի ու չեն թօշնիր: Ես ըսած եմ՝
ծաղիկները կը թօշնին, բայց իմ ծաղիկներս չեն
թօշնիր, այսպէս կը մնան: Նոյնիսկ թիթեռնիկներ
կան աշխատանքներուն մէջ»,- կը պնդէ հեղինակը:
Ցուցասրահին մէջ ներկայացուած աշխատանքներուն մէկ մասը նկարիչներու միութեան մէջ կամ
այլ ցուցահանդէսներու ներկայացուած են տարբեր
տարիներու ընթացքին, բայց որպէս անհատական,
ամբողջական ցուցահանդէս սա առաջինն է: Այս
զարմանահրաշ ու ինքնատիպ աշխատանքներու
ցուցահանդէսը երեւանցիներուն եւ մայրաքաղաքի հիւրերուն համար բաց կ'ըլլայ
մինչեւ Նոյեմբեր 17ը, Թէքէեան կեդրոնի ցուցասրահին
մէջ: Հասցէ՝ Խանճեան 50:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 5 «Հայկ Նագգաշեան Գրական Գնահատանքի Հիմնադրամ»

Հայկ Նագգաշեանի Ընտանիքը Այս Քայլով Յաւերժացուց Հանգուցեալ Գրողի Գրական Ներկայութիւնը
Ստեղծագործութեան Անդաստանին Մէջ...
Սփիւռքահայ արձակագիր եւ հասարակական
գործիչ Հայկ Նագգաշեանի ընտանիքը հիմնած է
«Հայկ Նագգաշեան գրական գնահատանք» հիմնադրամը, որուն նպատակն է արժեւորել թէ՛ հայրենի, թէ՛ սփիւռքահայ գրողներու հայերէն գրականգեղարուեստական երկերը:

Հոկտեմբեր 31ին «Հայկ Նագգաշեան գրական
գնահատանք» հիմնադրամը եւ Խաչատուր Աբովեանի անուան պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփիւռք» Գիտաուսումնական կեդրոնը կազմակերպած էին հիմնադամի անդրանիկ
մրցոյթի արդիւնքներու ամփոփումը: Միջոցառումին
ներկայ էին արձակագիր Հայկ Նագգաշեանի
որդին՝ Շահէ Նագգաշեանը, Գրողներու միութեան
վարչութեան քարտուղար Պետրոս Դեմիրճեանը,
ՀՀ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆէսոր Աելիտա Դոլուխանեանը, Մանկավարական համալսարանի ուսանողներ, որոնք
մասնակցած են մրցոյթին, դասախօսներ եւ այլք:
Միջոցառումը կազմակերպուած էր «Սփիւռք»
գիտաուսումնական կեդրոնի նախագահ Սուրէն
Դանիէլեանի կողմէ:
Մրցոյթին յաղթող մասնակիցը ընտրուած է
նախապէս կազմուած գնահատող մարմինի կողմէ,
որ ստացած ստեղծագործութիւններէն ընտրութիւն
կատարած է: Մինչ յաղթող ստեղծագործողի անունը յայտարարելը, բացման խօսքով հանդէս եկաւ
Սուրէն Դանիէլեանը, որ կարեւորեց նման մրցանակներու շնորհումը, երիտասարդ գրողներու բացայայտումը եւ արժեւորումը: Գրողներու միութեան
վարչութեան քարտուղար Պետրոս Դեմիրճեանի
խօս-քով՝ երիտասարդ ստեղծագործողներուն
մրցանակներով խրախուսելը ողջունելի համարեց:
Ան իր խօսքին մէջ նշեց, որ բաւական դժուար է
գրեթէ նոյն ստեղծագործութիւններուն կամ ստեղծագործողներուն միջեւ ընտրութիւն կատարելը,
քանի որ բոլորին մէջ ալ առանձնայատուկ կայծ
կայ, հետաքրքրական բան կայ:
«Մենք բոլորս փայլուն գիտենք Հայկ Նագգաշեանը, իր առաջին գիրքը արժանացաւ Հայկաշէն
Ուզունեան մրցանակին, որմէ ետք ան 9 տարուան
մէջ 9 գիրք գրեց: Սա ցոյց կու տայ, թէ մրցանակը
ի՛նչ կարեւոր է ստեղծագործողի կեանքին մէջ:
Ատիկա նոյնիսկ համեմատուեցաւ Այվազովսքիի
իններորդ ալիքին հետ: Կը շնորհաւորեմ ու կ'ողջունեմ հիմնադրամի ու մրցանակաբաշխութեան
հիմնումը: Իսկ ապագայ մրցանակակիրներուն կը
մաղթեմ ստեղծագործական բեղուն աշխատանք»,ներկաներուն դիմելով ըսաւ Պետրոս Դեմիրճեանը:

Միջոցառումի առաջին մասով նախ յարգանքի
տուրք մատուցուեցաւ Հայկ Նագգաշեանի յիշատակին: Սուրէն Դանիէլեանը յիշեց, թէ ի՛նչպէս վարած
է Հայկ Նագգաշեանի ծննդեան 70ամեակի միջոցառումը՝ Գրողներու միութեան դահլիճին մէջ,
յուշերը կապուած այդ օրուան հետ շատ են: «Ան
մեզի համար կենդանի ներկայութիւն է, եւ իր կինը
այս քայլով յաւերժացուց անոր գրական ներկայութիւնը ստեղծագործութեան անդաստանին մէջ»,ըսաւ Սուրէն Դանիէլեանը, որմէ ետք համալսարանի
ուսանողները ներկայացուցն գրողի կեանքը, աշխատանքային գործունէութիւնը, անցած ստեղծագործական ուղին, պատմուածքներէն փոքրիկ հատուածներ, ինչպէս նաեւ իրեն նուիրուած երգեր:

Յուզիչ ու գեղեցիկ միջոցառումի երկրորդ մասով Սուրէն Դանիէլեանը յայտարարեց անդրանիկ
մրցանակաբաշխութեան առաջին յաղթողի անունը՝ երիտասարդ բանաստեղծ Անի Ամսէեան: Անին
ծնած է Երեւան, սակայն մանկութիւնը անցած է
Շիրակի մարզի Պեմզաշէն գիւղը: Իր առաջին գիրքը, որուն համար արժանացած է այդ մրցանակին,
«Ճանապարհ դէպի լռութիւն» անունը ունի: Անին
շատ յուզուած էր, չէր սպասեր նման անակնկալի:
Մրցանակը յանձնեց Հայկ Նագգաշեանի որդին՝
Շահէ Նագգաշեանը, իսկ կինը՝ Սօսի Նագգաշեանը
Մոնրէալէն ուղերձ յղած էր, ինչը ներկաներուն
փոխանցեց Շահէ Նագգաշեանի կինը:

Երիտասարդ ստեղծագործող Անի Ամսէեանի
գիրքը, ինչպէս կը ներկայացնէին վերջինիս համալսարանի դասընկերները, զգացումներու, ապրումներու ամբողջութիւնն է: Հեղինակը ոգեշնչուած է
իր հայրենի գիւղէն, առանց որուն դժուար կ'ըլլար
պատկերացնել գիրքի բովանդակութիւնը:
Մրցանակի յանձնումէն ետք արձակագիր Հայկ
Նագգաշեանի որդին՝ Շահէ Նագգաշեան, իր
խօսքին մէջ մէկ դրուագ պատմեց իր հօր կեանքէն,
երբ վերջինս կ'աշխատէր Լիբանանի «Զարթօնք»

օրաթերթի մէջ: Բանաստեղծի գիրքին համար, որ
տպուած էր Հայաստանի մէջ 1982 թուականին,
գրավարձ նախատեսուած էր այսօրուան գումարով
մօտ երեք հազար տոլար:

«Հայրս պէտք է ստորագրէր այդ փաստաթուղթը,
որպէսզի գումարը ստանար: Ան ապշած կ'ըսէ՝ չէ,
չեմ ընդունիր այդպիսի բան, քանի որ այդ գումարը
եկած է Երեւանի պիւտճէէն: Յետոյ ժամանակ
կ'անցնի, Վարդգէս Պերոսեանը կամ Սաղաթել
Յարութիւնեանը իրենց կ'ըսեն՝ լսէ՛ Հայկ, այդ մէկը
Հայաստանի պիւտճէէն չի գար, այլ Մոսկուայի,
այնպէս որ եթէ դուն չվերցնես, ուրիշ մէկը անուշ
կ'ընէ: Հայրս կը համաձայնի, բայց կ'ըսէ՝ մէկ
պայմանով՝ եթէ ես այդ գումաը պէտք է ստանամ,
ուրեմն իմ ընտանիքիս հետ պէտք է գամ Հայաստան
ու այդ գումարը ծախսեմ Հայաստանի մէջ իմ գրող
ընկերներուս հետ: «Զարթօնք»ի մէջ այդ մասին
շատ գրած է: Ես փոքր երեխայ էի այդ ժամանակ,
բայց շատ լաւ կը յիշեմ անցուցած հրաշալի օրերը:
Առաջին այցելութիւնս եղաւ իմ հայրենասիրութեան
հիմնաքարս»,- պատմեց Հայկ Նագգաշեանի որդին: Ի դէպ, Հայկ Նագգաշեանը, ի թիւս այլ աշխատանքերու, աշխատած է «Զարթօնք» օրաթերթի
մէջ որպէս գլխաւոր խմբագիրի օգնական:
Միջոցառումը ընդհանուր առմամբ անցաւ
բաւական ջերմ ու մտերմիկ մթնոլորտի մէջ, բոլոր
ներկաները հետաքրքրական պատմութիւններ ու
դրուագներ կը յիշէին ու կը պատմէին Հայկ Նագգաշեանի կեանքէն, իսկ ուսանողները իրենց հերթին
կը ներկայացնէին արձակագիրի լաւագոյն գործերէն
հատուածներ՝ անգամ մը
եւս հաստատելով, որ Հայկ
Նագգաշեանի գրական ժառանգութիւնը անգին է:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
ÀëÇª ÙÇõëÁ ÇñÇÏáõ¯ÝÁ áõï»Ù, ...µ³Ûó í³ÛñÏ»³Ý ÙÁ ³Ýóª ³Û¹ ³ÝÇñ³õ Ñ³¯óÁ ëÏë³õ ÍáóÇë
Ù¿ç Ë³Õ³É »õ »ë ã¹ÇÙ³ó³Û...»ñÏñáñ¹Ý ³É
áÉáñ»óÇ, »õ ³å³ª »ññáñ¹Á »õë: ÆñÇÏáõ³Ý
Ùûï, ÷áõéÇÝ Ùûï»Ý³Éáí »ñÏáõ Ñ³ó »õë ·Ý»óÇ
... Û³çáñ¹ ûñÁ áãÇÝã ÙÝ³ó³Í ¿ñ ³Û¹ ¹ñ³Ù¿Ý...:
´³Ûó, ³åñ»Éáõ »õ ïáÏ³Éáõ áõÅ ÙÁ ßÝáñÑáõ³Í
¿ñ ÇÝÍÇ...:
àõñÇß ³Ý·³Ù ÙÁÝ ³É, »ñµ º÷ñ³ï¿Ý çáõñ
µ»ñ»Éáõ ·³ó³Í ¿Ç, ï»ë³Û ³Ñ³·ÇÝ ÷áßÇÇ
³Ùå ÙÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ Ùûï»Ý³ñ ¹¿åÇ Ù»ñ
ÏáÕÙÁ... ·áõß³Ï»óÇ Ã¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ ·áõÝ¹ ÙÁÝ ¿ »ÏáÕÁ... ÏáõÅÁ É»óáõóÇ, ßáõïáí
ù³Õ³ù ¹³ñÓ³Û, »õ Çñû°ùª »ÏáÕÝ»ñÁ ùÇõñï
½ÇÝáõáñÝ»ñ
§Ð³ÙÇïÇ¿
³É³ÛÁ¦
Áëáõ³Í
·³½³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, »ñ»ù Ñ³½³ñ Ñá·Ç, áïÇó
·ÉáõË ½ÇÝáõ³Í ÷³Ù÷áõßïÝ»ñáí, ëáõñ»ñáí »õ
½¿Ýù»ñáí, êáõ¿½Ç ù³Ý³É¿Ý ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ
Íáí Ã³÷»Éáõ Ï'»ñÃ³ÛÇÝ...: ÆÝã»õ¿, Ù³ñ¹ÇÏ
³ñ»õáõÝ ï³Ï ³Ûñ³Í, ùñïÇÝùÝ»ñáí Ãñçáõ³Í...
Í³ñ³õ »õ ³ÝûÃÇ... ëÏë³Ý çáõñ å³Ñ³Ýç»É,
Çñ³ñ »ï»õ¿ ·³õ³Ãë å³ñå»Éáí, ÙÇ»õÝáÛÝ
³ï»Ýª ù»å³å »õ Ñ³°ó Ï'³åëåñ¿ÇÝ ÷áõé¿Ý...:
Ø»Í»ñÝÇÝ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí Áë³õ. §Éû°, ·Ý³°
Ýáñ¿Ý çáõ¯ñ µ»°ñ, áñ å³ËßÇß¹ ï³Ù ù»½Ç...¦:
ºë í³½»óÇ º÷ñ³ï, ÏáõÅë É»óÝ»Éáí Ñ³ë³Û
ÑáÝ »ñµª ³ÝáÝù ù»å³åÁ Ï»ñ³Í åÝ³ÏÝ»ñáõÝ
Ù¿ç Ñ³°ó, ÙÇë »õ áëÏáñ [Ó·³Í ¿ÇÝ], áñáÝù
³ÝÙÇç³å¿ë ïáåñ³ÏÇë ï»Õ³õáñ»óÇ áõ
Ù»Í³õáñÇÝ ¹³éÝ³Éáí ÁëÇ. §³Õ³ áõ½³Í¹ çáõñÁ µ»ñÇ¦: Ò»éùÁ ·ñå³ÝÁ ÏáË»ó »õ ³÷áíÁ
ÇÝã áñ Ù³Ýñáõù ¹ñ³Ù Ï³ñª §Éû, ³°É¦ (Íû ³°é),
Áë»Éáí ³÷Çë Ù¿ç É»óáõó:
ºë Ï»³ÝùÇë ³Ù¿Ý³»ñç³ÝÇÏ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ù ³°Û¹ ûñÁ: ´³¯Ûó, ³÷ëá¯ë
áñ ÍÝáÕù¿ë á°ã Ù¿ÏÁ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ...:
²Û¹ ß³µ³Ã ³ëáÝù Ï»ñ³Û, ùÇã ÙÁ ÍáõÝÏ»ñáõë
áõÅ »Ï³õ, ½·³óÇ áñ ëÝáõÝ¹Ý ¿ áñ ÛÇñ³õÇ
Ù³ñ¹áõë Ï»³Ýù Ïáõ ï³Û...: ´³Ûó ë³° ³É Áë»Ù,
áñ »½³ÏÇ »Ý ³ÛëåÇëÇ ñáå¿Ý»ñÁ...:
Ð³½Çõ »ñÏáõ ß³µ³Ã ³Ýó ³Ûë ³Ýóù¿Ý...
³ñ³µ å³ñïÇ½å³Ý ²ÉÇ ü³ñ³ëÇÝ ùáí ·³óÇ
áñå¿ë ·»ñÇ, ûñ³Ï³Ý ÅáõÙ ÙÁ Ñ³óÇ Ñ³Ù³ñ:
²ñ¹¿Ý Ñ»ï»õ³ÝùÁ å³ïÙ»óÇ Ý³Ë³å¿¯ë...:
ÆÝÍÇ ÏÁ ÙÝ³ñ ³ÛÉ»õë í³ÛñÏ»³Ý ³é³ç
÷³ËãÇÉ ³Û¹ ¹ÅáËù¿Ý, ·áõó¿ ß³°ï ³õ»ÉÇ¯
í³ïÃ³ñ³·áÛÝÁ [¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ]...
µ³Ûó ³Ýå³ÛÙ³Ý ÷³ËãÇÉ...: ´³Ûó, »ñµ º÷ñ³ïÝ ¿ áñ ÏÁ ÛÇß»Ùª å¿ïù ¿ å³ïÙ»Ù... ³ÛÝ
½³ñÑáõñ»ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÁ, ½áñë ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù
áñ Ï'»ñÃ³ÛÇ ÏáõÅë É»óÝ»Éáõ ³Û¹ Íáí³Í³õ³É
³Ù»ÑÇ ·»ï¿Ý, áñ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ßË³ñÑ¿Ý
¹¿åÇ ³ñ³µ³Ï³Ý ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ Ñáë¿ñ
áéá·»Éáí ³Û¹ ãáñ ³Ù³ÛáõÃÇõÝÁ »õ Ï»³Ýù ÏÁ
µ³ßË¿ñ Íá°ÛÉ ³ñ³µÇÝ, ³é³Ýó Ûá·Ý»Éáõ,
³é³Ýó Ñ»ñÏ»Éáõ Çñ ó³ÝùÁ ó³Ý»É »õ Ù¿ÏÇÝ
ÛÇëáõÝ, ÝáÛÝÇëÏ Ñ³ñÇõñ³å³ïÇÏ ëï³Ý³É...:
²Û¹ Ù»ñ ³ßË³ñÑÇÝ ½áÛ· Ù»Í ·»ï»ñÁª º÷ñ³ï
»õ îÇ·ñÇë Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù»é»É³Ã³ÕÝ»ñÝ ¿Ç¯Ý...
ºñµ ÏÁ ¹Çï»ë Ù³Ï»ñ»ëÁª ³Ñ³¯ Çñ³ñ »ï»õ¿Ý
³Ý¹³¹³ñ, ï³ëÝ³Ï³Ý Ñá·Ç Çñ³ñáõ Ã»õ»ñÁ
Ï³åáõ³Í, ³Ý·ÉáõË »õ áõé³Í ¹Ç³ÏÝ»ñáõ¯
ëáëÏ³ï»ëÇÉ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ³ÝóùÁ, áñáÝó
í»ñçÁ ãÏ³°Û, ù³ÝÇ áñ ³ÝÇñ³õ Ãáõñù»ñÁ ´³ÉáõÇ

Ï³ÙáõñçÇÝ íñ³Û Ï»ó³Í, Ó»éù»ñÝÇÝ Ï³óÇÝ »õ
Ãáõ°ñ, ³Û¹ ÑÇ³Ý³ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ
³ÙµáÕçáíÇÝ Ù»ñÏ³óÝ»É¿ »ïù, ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ
Ñ³ñáõ³Í»Ý, ³Ýç³ï»Éáí ·ÉáõËÁ Çñ³Ý¿Ý »õ
»ñµ ï³ëÝ»³ÏÇÝ ·ÉáõËÝ»ñÁ Ãé³Í »Ýª Ù¿Ï
³Ý·³Ù¿Ý ÏÁ Ññ»Ý ¹¿åÇ ·»ïÁ, áñå¿ë½Ç ¹¿åÇ
î¿ñ ¼ûñ »ñÃ³Éáí, óáÛó ï³Ý ³ÛÝï»ÕÇ ³Ýûñ¿ÝÝ»ñáõÝª Ã¿ Çñ»Ýó »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ³Ý·áñÍ ã»Ý
ÙÝ³ñ »õ ³õ»ÉÇáí ß³ñáõÝ³Ï, ³Ý¹³¹³ñ Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñáõÝ ó»ÕÁ áãÝã³óÝ»Éáõ
³ñß³õÇÝ ÉÍáõ³Í »Ý... ³Ý½¿Ý, ³Ýå³ßïå³Ý,
µ³ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ¿Ý ½ñÏ»Éáí, µáõ°Ý Çñ»Ý
å³å»ñáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý Ù³ùñ»Éáí ½³ÝáÝù
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ùµ...: àí áñ ï»ë³Í ¿ ³Ûë
³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ³ñùÁ ³°Ý ÙÇ³ÛÝ ÏñÝ³Û
Ñ³ëÏÝ³É Ã¿ Ç°Ýã ¿ñ Ñ³Ûáó Ñ³Ù³ñ ·áñÍ³¹ñáõ³Í
á×ÇñÝ»ñáõÝ á×ÇñÁ:
àõñ»ÙÝ ÷³Ï»Ýù ³Û¹ ¿çÝ ³É, ·³Ýù Ù»ñ
÷³ËáõëïÇÝ:
ÆÝãå¿ë í»ñÁ ÛÇß»óÇª ØÇë³°ÏÁ, Ð³°ÛÏÁ »õ »°ë
áñ ³Ù¿Ý³Ïñïë»ñÝ ¿Ç... ·³óÇÝù ×³Ù÷áõ ßÇÝáõÃ»³Ý íñ³Û ³ßË³ïáÕ Ñ³°Û ·áñÍ³õáñÝ»ñáõÝ
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ »õ áñå¿ë µ³Ýáõáñ ³ñÓ³Ý³·ըñáõ»Éáí - ÃÇõ»ñáí Ù¿ÛÙ¿Ï ÃáõÕÃÇ ÏïáñÇ íñ³Û
- ·³óÇÝù º÷ñ³ïÇÝ »½»ñùÁ, áñå¿ë½Ç ÙÇõë
³÷Á ³ÝóÝÇÝù: ºõ Çñûù, ßáõïáí É³ëïÇÝ Ù¿ç
Ùï³Ýù »õ ëÏë³Ýù, ¹¿å Ñáë³ÝùÝ Çí³ñ Ý³õ³ñÏ»É: ²ñ¹¿Ý ÝáÛÝ ñáå¿ÇÝ Ù»¯Í ßáõÝã ÙÁ ù³ß»óÇ,
½·³Éáí áñ, ³Û¹ ·³½³Ý ³Õ³ÛÇÝ Ó»éù¿Ý í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë ËáÛë Ïáõ ï³Ù... µ³Ûóª ³Ýï»Õ»³Ï
¿Ç... ·³ÉÇù ³å³·³ÛÇÝ... Ù³ëÇÝ...:
¶³óÇÝù Ë³éÝáõ»ó³Ýù ·áñÍ³õáñÝ»ñáõÝ »õ
ëÏë³Ýù ½³ÙµÇõÕÝ»ñáí ÑáÕ áõ ËÇ× Ïñ»É: ê³°
³É Áë»Ù, áñ ³½³ïáõÃ»³Ý ëÇñá¯ÛÝ Ù»Í Ù³ñ¹áó
³ßË³ï³ÝùÇÝ ÏñÏÇÝÁ ëÏë³Ýù ³ßË³ïÇÉ: ºñµ
ÇñÇÏáõÝ »Õ³õ... ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ Çñ ÃÕÃÇÏÁ ³é³Í
Ï'»ñÃ³ñ ÃáÝÇñÁ, Ù¿Û Ù¿Ï Ñ³°ó ëï³Ý³Éáõ,
ûñáõ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ ÷áË³ñÅ¿ùÁ... ´³Ûó
Ù»ñ ã³°ñ µ³Ëï¿Ý, ÙÇÝã»õ Ù»°ñ Ñ³ëÝÇÉÁ Ñ³óÁ
³ñ¹¿Ý ãù³ó³Í ¿ñ: øãÇÏ ÙÁ Ëáï Ñ³õ³ù»óÇÝù,
Éáõ³óÇÝù »õ Ï»ñ³Ýù »õ å³éÏ»ó³Ýù ·»ïÇÝÁ
³Û¹ ³éÅ³Ù»³Û Ï³Û³ÝÇÝ, Ûá·Ý³Í å³ñï³ë³Í:
Ú³çáñ¹ ³éïáõÝ, Ý³Ëáñ¹ ³éïáõ³Ý å¿ë, ã³ñ³ã³ñ ³ßË³ï»ó³Ýù: Ü³Ëáñ¹ ûñáõ³Ý µ³ËïÇÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ó»éÝáõÝ³ÛÝ ÙÝ³óÇÝù:
ºññáñ¹ ûñÁ, ëÏë³Ýù ³ßË³ïÇÉ, µ³Ûó ÝáÛÝ
³ï»Ý Ýáñ Íñ³·Çñ»ñ å³ïñ³ëï»Éáí, ëÏë³Ýù
Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó Ù³ñ¹áóÙ¿Ý Ð³É¿åÇÝ ×³Ù÷áõÝ
áõÕÕáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ñ³õ³ù»É,
áñå¿ë½Ç ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ù»°ñ ÷³ËáõëïÇ Íñ³·ÇñÁ
Çñ³·áñÍ»Ýù... »õ ¹³ñÓ»³É Ñ³ó¿Ý Ó»éÝáõÝ³¯ÛÝ
[ãí»ñ³¹³éÝ³Ýù]:
[ö³Ëáõëï ¹¿åÇ Ð³É¿å]
²ÛÉ»õë Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ñ ³Û¹ ï»Õ¿Ý »õë Ù»ñ
ûÓÇùÁ ³½³ï»É: ä³éÏ»ó³Ýù Ý³Ëáñ¹ ûñáõ³Ý
å¿ë, ³ÝÓ³ÛÝ ³ÝßßáõÏ, ÙÇÝã»õ Ï¿ë ·Çß»ñ, å³éÏ³Í µ³Ûó ³ñÃáõÝ, »õ ØÇë³ÏÇÝ ÑñÙßïáõÏÇÝ
íñ³Û, Ù¿ÏÇÏ-Ù¿ÏÇÏ, ·»ïÝ¿Ý ëáÕ³Éáí, Ï³Ù³ó
Ï³Ù³ó Ñ»é³ó³Ýù Ï³Û³Ý¿Ý »õ ³å³ áïùÇ
Ï³Ý·Ý»Éáí ëÏë³Ýù ù³É»É ¹¿åÇ ³ÛÝ áõÕÕáõÃÇõÝÁ ½áñ ó»ñ»ÏÁ óáõóáõó³Í ¿ÇÝ Ù»½Ç: ´³õ³Ï³Ý »ñÏ³ñ ù³É»É¿ Û»ïáÛ, Ù»ñ ÙÇç³Ï ÁÝÏ»ñÁª
Ð³ÛÏÁ, ½Õã³Éáí Çñ ÷³ËáõëïÇÝª áõ½»ó »ï
¹³éÝ³É, µ³Ûó ØÇë³ÏÁ »õ »ë ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³Ýù,
ù³ÝÇ áñ »ï ¹³éÝ³ÉáíÁ Ù»½ åÇïÇ Ù³ïÝ¿ñ...
áõ Ù»ñ Ù³Ñáõ³Ý å³ï×³é åÇïÇ ÁÉÉ³ñ...:

ì»ñç³å¿ë Ù»½Ç Ñ»ï»õ»ó³õ:
²éïáõ³Ý ³ñß³ÉáÛëÇÝ, ×³Ù÷¿Ý Ñ»éáõ ÷áëÇ
ÙÁ Ù¿ç å³éÏ»ó³Ýù, Ëáïáí Í³ÍÏáõ»Éáí »õ
Ïáñ»ÏÇ ãáñó³Í ó³Ë»ñáí Ù»ñ ³ÝûÃáõÃÇõÝÁ
³ÝóáõóÇÝù: ò»ñ»ÏÁ ³Ûëå¿ë ³ÝóáõóÇÝù, ·Çß»ñÁ ¹³ñÓ»³É ×³Ù÷³Û »ÉÉ»Éáí ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝù
Ù»ñ ×³Ù÷³Ý: ²Ûë ï³Å³Ý»ÉÇ¯ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝÁª... ÇëÏ³Ï³Ý Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ, ½³ñÑáõñ»ÉÇ
¿ñ: ØÇ°ßï çáõñ¿Ý Ù³ñ¹áóÙ¿Ý áõ ßáõÝ»ñ¿Ý Ñ»éáõ... ¹¿åÇ¯ ... Ù³Ñ...¹¿åÇ¯ ï³Ýç³Ýù... ÏÁ
Ù»ÏÝ¿ÇÝù Éé»É»³ÛÝ:
Ø»ñ Ù¿ç ÙÇ³°ÛÝ Ð³ÛÏÝ ¿ñ áñ áïùÇÝ Ùáõ×³Ï
(»Ù¿ÝÇ) áõÝ¿ñ »õ ·ÉËÇÝ ³É ùáÉá½ (ùÇõÉ³Ñ), ÇëÏ
ØÇë³ÏÝ áõ »ë ½ñÏáõ³Í ¿ÇÝù ³Û¹ ¿³Ï³Ý
µ³ñÇùÝ»ñ¿Ý... áïù»ñÝÇë ×»Õùñïáõ³Í, ×³Ãáï³Í, ·ÉáõËÝÇë ³ñ»õÇÝ Ññ³ÉÇó ³ÛñáÕ ßáÕ»ñ¿Ý
¹³ßáõÝ³Ñ³ñáõ³Í, Í³ñ³õÝ áõ ³ÝûÃáõÃÇõÝÝ
³É ³Ýáñ ÙÇ³ó³Í... ³°É »ñ»õ³Ï³Û¿ Ù»°ñ ïáõ³Ûï³ÝùÁ...: Ø¿Ï, »ñÏáõ, »ñ»ù, ãáñë ûñ»ñ »õ ³ëáÝó
íñ³Û Ñ³ë³õ ³Ñé»ÉÇ ³ãùÇ ó³õ ÙÁ ÇÝÍÇ¯...
³ãù»ñë ÷³Ïáõ»ó³¯Ý... Ë»ÝÃ³óÝáÕ ³°Û¹
ó³¯õÁ... á°ã ¹»Õ, á°ã ¹³ñÙ³Ý, »õ á°ã ³É Ñ³Ý·Ç°ëï,
ÙÇ³ÛÝ »õ ÙÇ³ÛÝ ³Ûë ã³ñã³ñ³ÝùÇÝ Ñ»ï»õ³°Ýùª
Ù³Ñ ÏÁ ÷Ýïé»Ù »õ ³ñ¹¿Ý Ð³ÛÏÝ ³É, ³Û¹
³ÝËÇ¯Õ× ïÕ³Ý, Ï'áõ½¿ ½Çë ³Û¹ ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï
×³Ù÷³Ý Ó·»¯É... µ³Ûó ØÇë³ÏÁ, ³Û¹ ³½Ýáõ³Ï³¯Ý ØÇë³ÏÁ, ³Ù¿Ý ã³ñã³ñ³Ýù Û³ÝÓÝ ³éÝ»Éáí, ½Çë ãÇ Éù»ñ áñ ³Ý³å³ïÇÝ ·³½³ÝÝ»ñáõÝ
Ï»ñ ¹³éÝ³Ù:
Æ°ñ ³÷ÇÝ Ù¿ç ÙÇ½»Éáí, ³Û¹ Ù¿½áí ÏÁ Éáõ³ñ
³ãù»ñë »õ... Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ññ³ß³ÉÇ°
µáõÅÇã ¹»ÕÁ »Õ³õ, »õ »ë ù³ÝÇ ÙÁ ûñ¿Ý ÃûÃ³÷»óÇ ³Û¹ ëáëÏ³ÉÇ ³ãùÇ ó³õÁ: àõÃÁ, ÇÝÁ,
ï³ëÁ, ï³ëÝ»õÙ¿Ï, ï³ëÝ»õ»ñÏáõ, ï³ëÝ»õ»ñ»ù, ï³ëÝ »õ ãáñë ûñ»ñÁ ³Ýó³¯Ý... ÝáÛÝ Ù»ÃáïÁª ·Çß»ñÁ ù³É»É, ó»ñ»ÏÁ å³ÑáõÁïÇÉ, µ³Ûó
³Ñé»ÉÇ¯... ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É Í³ñ³¯õÁ... ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ï³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»É ëÏë³õ Ù»½Ç...
åÇïÇ ...Ù»éÝÇÝù... ÷³Ëáõëï ãÏ³°Û... í×éáõ³Í
¿, Ù³ÑÁ Ù»ñ ·ÉËÇÝ ÏÁ ë³õ³éÝÇ... ³ÝáÕáñÙ³µ³ñ... ³ÛÉ»õë ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ïáÏ³°É Í³ñ³õÇÝ... ³ñ¹¿Ý Ù»ñ É»½áõÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý ÏåãÇÉ
Ù»ñ ùÇÙù»ñáõÝ »õ Ù»ñ ³ãù»ñÁ ¹¿åÇ° ¹áõñë
Ï'ÇÛÝ³Ý... åÇïÇ Ù»éÝÇ°Ýù, åÇïÇ Ù»éÝÇÝù
µ³Ûó ï³Ï³õÇÝ, ã»Ýù áõ½»ñ µ³ÅÝáõÇÉ Ï»³Ýù¿Ý:
àñáß»óÇÝù ó»ñ»Ïáí ù³É»É »õ çáõñ ÙÁ ·ïÝ»Éáí ËÙ»É ...»õ ³å³ª Ù»éÝÇ¯É...: êÏë³Ýù ó»ñ»Ïõ³Û ³ñß³õ³ÝùÇÝ... ×Ç°ßï Ï¿ëûñ ¿ñ, ³ñ»õÁ Ù»ñ
·³ÝÏ»ñÁ ÏÁ ß³ÝÃ³Ñ³ñ¿ñ »°õë Ñ³ñáõ³Í»Éáí
Ù»½... »ñµ Ñ»éáõ¿Ý ÝßÙ³ñ»óÇÝù ·Ùµ¿Ã³Ó»õ
ÑÇõÕ³ÏÝ»ñ »õ ×³Ù÷áõÝ íñ³Ý ³É çñÑáñ ÙÁ,
¹áÛÉ»ñÁ íñ³Ý Ï³Ëáõ³Í, µ³Ûóª á°ã Ù³ñ¹, á°ã
Ù³ñ¹³ë³Ýù: Ð³ë³Ýù ³Û¹ Ï»Ý³ó ³ÏáõÝùÁ,
çáõñÁ í»°ñ ù³ß»óÇÝù ...µ³Ûó ³õ³¯Õ... ßáõÝ»ñÁ
ëÏë³Ý Ñ³ã»¯É... Ù»Ýù ¹»é Ï³ÃÇÉ ÙÁ çáõñ Ù»ñ
ßñÃÝ»ñáõÝ ãÙûï»óáõó³Íª »ë Áë»Ù Ñ³ñÇõñ,
¹áõ°Ý Áë¿ »ñÏáõ Ñ³ñÇõñ, Ù»Í »õ ÷áùñ ³ñ³µÝ»ñ,
áÙ³Ýù µÇñ»ñáí, áÙ³Ýùª Ï³óÇÝ, ëáõñ, »ñÏ³Ã,
µ³Ñ áõ ÷ñÇã í»ñóáõó³Íª §¿ñÙ¿Ý¦ ÁëáÕÁ Ù»ñ
íñ³Ý Ñ³ëÝ»Éáí, ëÏë³Ý ³ÝËÝ³Û Ù»½Ç
Ñ³ñáõ³Í»¯É... Ç±Ýã Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ, ²ëïáõ³Í ÇÙ,
³Û¹ù³°Ý ³É ³Ý·ÃáõÃÇõÝ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ »ñ»õ³Ï³Û»É... ³Û¹ å³ÑáõÝ, Ù¿ÏÁ Ó³Ë ³Ï³ÝçÇë
µÉÃ³ÏÁ ×»Õù»ó Ù³Ë³Ãáí:
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¾ç 07

Նշանաւոր Հռետորը Եւ Հայրը
¾ç 03
նկատուի «աստուածախօս» գիրք մը: Տպագրուած
են Սուրբ Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչին նուիրուած «Ներբող եանք…»ը (1734), զորս Յովհան Ոսկեբերան
գրած է աքսորավայրին մէջ, Կոկիոսի հայութեան
խնդրանքով եւ արտասանած է բազմութեան առջեւ:
Տպագրուած գործերուն մէջ իր ուրոյն տեղը ունի
«Հատընտիր գիրք եւ ճառք եւ ներբողեանքը» (հ.
1-2, 1818):
Յովհան Ոսկեբերանի մատենագրական վաստակի հայերէն թարգմանուած եւ տպագրուած
գործերուն մէջ կարեւոր տեղ կը գրաւեն նաեւ Մատթէոսի աւետարանի («Յաւետարանագիրն Մատթէոս», գիրք 1, 2, 1826) եւ Պօղոս առաքեալի թուղթերուն («Մեկնութիւն Թղթոցն Պաւղոսի», հ. 1, 2,
1862) մեկնութիւններու վենետիկեան հրատարակութիւնները: Միջազգային բանասիրութեան համար յոյժ կարեւոր է Եսայիի մարգարէութեան մեկնութեան (յունարէն բնագրին մեծ մասը կորսուած
է) հայերէնի թարգմանությունը (հրատարակուած
1880-ին): Միայն հայերէնով պահպանուած են նաեւ
Եզեկիէլի, Ամբակումի մարգարէութիւններուն, Մարկոսի, Ղուկասի աւետարաններուն, Կաթողիկէ
թուղթերուն հատ-ւածական մեկնութիւնները, բազմաթիւ ճառեր: Մեզի հասած է Հայոց Կաթողիկոս
Գրիգոր Բ. Վկայասէրի թարգմանութեամբ Յովհան
Ոսկեբերանի վարքը, որ տպագրուած է 1751
թուականին Վենետիկի մէջ՝ «Պատմութիւն վարուց»
խորագրով: Յովհան Ոսկեբերանի երկերուն հայերէն թարգմանութիւնները լայնօրէն գործածուած են
հայ մեկնողական (Անանիա Սանահնեցիի, Սարգիս
Կունդի, Գէորգ Սկեւռացիի, Վարդան Արեւելցիի
խմբագիր մեկնութիւններ) դաւանաբանական գրականութեան մէջ:
Մօտ տասը տարի առաջ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնէն լոյս տեսած է Յովհան Ոսկեբերանի հայերէն մեկնութիւններու եւ հայերէնի թարգմանութիւններու քննական բնագրերը՝ Երեւանի Մատենադարանին
եւ
Վիեննայի
Մխիթարեան
մատենադարանի ձեռագրերուն համաձայն:
Ս. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետի Թարգմանութիւններէն
«Խոհեմ Եղիր Եւ Ընտրէ Չափաւոր Կեանքը»
Հարստութիւնը անշնորհակալ փախստական է,
անհաշտ մարդասպան, ժայռ՝ ամէն կողմէ զառիթափ, ստորջրեայ քար, անընդմէջ ալեկոծուող ծով,
մշտապէս հողմակոծուող անթիւ քամիներով, բռնապետ՝ կառավարող ծանրութեամբ եւ խստութեամբ,
ամէն տեսակի բարբարոսէ աւելի դաժան տիրակալ,
անհաշտ թշնամի, անխիղճ հակառակորդ՝ իր
թշնամութիւնը երբեք չդադրեցնող անոնց հանդէպ,
ովքեր կը տիրեն իրեն: Սակայն այսպէս չէ
աղքատութիւնը, այլ հակառակն է:
Անիկա անվտանգ կայան մըն է, խաղաղ նաւահանգիստ, մշտական հանգստութիւն, ուրախութիւն՝ զերծ վտանգներէ, մաքուր հաճոյք, անխռով
եւ անվրդով կեանք, անընկճելի բարենպաստութիւն,
խոհեմութեան մայր, բազում սխալ արարքներ
սանձահարող, տանջանքներու դիմակայութիւն,
խոնարհամտութեան արմատ:
Ինչո՞ւ համար խնդրել, փախչիլ աղքատութենէ եւ
վազել այն բանին ետեւէն, որ թշնամական է,
մահացու է ու ամէն տեսակ գազանէ աւելի կատաղի:
Այսպէս է արծաթսիրութիւնը, այսպէս է փողին
հանդէպ մոլեգին կիրքը: Ինչո՞ւ համար միշտ մօտդ
կը պահես քու մշտական թշնամիդ: Ինչո՞ւ կը
զայրացնես գազանը, որ պէտք է սանձահարել եւ
հնազանդեցնել:

Իսկ ինչպէ՞ս անիկա կարող է դառնալ ձեռնասուն:
Ինչպէ՞ս այս գազանը կարող է դադրիլ գազան
ըլլալէ: Ես կարող եմ փոխել զայն, եթէ դուք ցանկաք,
քանզի այս է խօսքին ուժը: Ինչպէ՞ս ան կը փոխէ իր
գազանութիւնը, ասոր համար պէտք է գիտնալ, թէ
ինչպէ՛ս ան կը դառնայ կատաղի: Ինչպէ՛ս առիւծը,
վագրը եւ արջը, փակուած եւ բանտարկուած
ըլլալով, ու ըլլալով մթութեան մէջ՝ կը դառնան
կատաղի եւ սաստիկ կը չարանան, այսպէս ալ
հարստութիւնը, եթէ զայն կը գոցես ու կը թաղես,
կը դառնայ առիւծէն աւելի վայրագ եւ ամէն օր վախ
կը յառաջացնէ, ու եթէ դուն զայն դուրս կը հանես
խաւարէն եւ կը ցանես աղքատներուն մէջ, այս
գազանը կը դառնայ ոչխար, դաւաճանը՝ պաշտպան, ստորջրեայ քարը՝ նաւահանգիստ, նաւաբեկութիւնը՝ խաղաղութիւն:
Նոյնը կարելի է տեսնել նաեւ նաւերուն
պարագային, երբ բեռը չափէն աւելի ծանր կ՚ըլլայ,
այն ատեն նաւը կը խորտակի, իսկ եթէ իր չափով
է, ապա ան կ՚ընթանայ քամիին համընթաց: Նոյնը
կ՚ըլլայ նաեւ մեր տուներուն մէջ, երբ դուն
հարստութիւնը կարիքներէդ աւելի կը հաւաքես,
այն ժամանակ քամիին փոքր ճնշումն ալ, այսինքն՝
իրավիճակներու յանկարծահաս հանգամանքներն
ալ, կարող են խորտակել մեր նաւը:
Իսկ եթէ հաւաքես այնքան, որքան բաւարար է
քու կարիքներուդ համար, այն ժամանակ, եթէ
ուժեղ փոթորիկ ալ ըլլայ, դուն անխափան կը
հասնիս նաւահանգիստդ: Մտածէ եւ ընտրէ
չափաւոր կեանքը:
«Աղօթքի Պահուն Կեդրոնացիր»
Ակունքին ջուրերը այդքան ծաղկուն չեն
դարձներ այգին, ինչպէս արցունքին ակունքը, որ
կ՚ոռոգէ աղօթքին ծառը. ան կը հասցնէ մեծագոյն
բարձրութեան եւ աղօթողը կը կեցնէ Աստուծոյ
առջեւ:
Ճիշդ ատկէ կախեալ է մեր ձայնին տեղ հասնիլը:
Յիրաւի, ան, որուն մարմինը այն ժամանակ, երբ
մեկնուած է գետնին եւ բերանը անիմաստօրէն կը
բարբառէ, հոգին կը թափառի ամէնուր՝ տան,
հրապարակներուն մէջ, ան կրնա՞յ ըսել, որ Աստուծոյ
կ՚աղօթէ:
Աստուծոյ կ՚աղօթէ ան, որուն հոգին կատարելապէս կեդրոնացած է եւ ոչ մէկ ընդհանուր բան
ունի երկրին հետ, այլ վերաբնակած է երկնքի մէջ
եւ հոգիէն արտաքսած է մարդկային որեւէ դիտաւորութիւն: Աղօթողը պէտք է աղօթէ այնպէս, որ-

պէսզի կեդրոնանալով եւ լարելով միտքը՝ տրտում
հոգիով կանչէ զԱստուած՝ չբազմապատկելով բառերը եւ համառօտելով աղօթքը, այլ քիչ եւ պարզ
բառերով աղօթէ, որովհետեւ ոչ թէ բառերուն շատութենէն, այլ հոգիի զգաստութենէն կախեալ է
աղօթքին տեղ հասնիլը:
«ՏՈ՛ՒՐ ԿԱՐԻՔԱՒՈՐԻՆ»
Ինչո՞ւ դուն՝ հարուստդ, ի զուր նեղութիւն կը քաշես քու պահեստներուդ մէջ պահ տալով աղքատներուն ունեցուածքը: Ինչո՞ւ կը դժգոհիս եւ երբ
անոնք քեզմէ կը խնդրեն, կարծես թէ սեփականութիւնդ կը կորսնցնես: Անոնք կը խնդրեն
Աստուծոյ պատկանողը եւ ոչ թէ քուկդ, կը փափաքին այն, ինչ որ յանուն անոնց քեզի վստահուած է
եւ ոչ թէ քեզի հետ ծնած: Տո՛ւր այն, ինչ որ ստացած
ես եւ գործածումէն շահոյթ կորզէ, քեզի բաւական է
եւ այն, որ դուն տուող նշանակուած ես եւ ոչ՝
ստացող: Ինչո՞ւ քու գանձերդ հողին մէջ պահ կու
տաս: Տո՛ւր, կ՚ըսէ իմ ձեռքս: Մի՞թէ հողին Տէրը քեզի
պակաս արժանաւոր կը թուի, քան՝ հողը:
Կ՚ըսես՝ տուած եմ: Սակայն հարկ է, որ երբեք
չդադրիս ատիկա ընելէ. միայն այն ժամանակ դուն
արդարացում կ՚ունենաս, երբ ոչինչի տէր կ՚ըլլաս,
երբ ոչինչ կ՚ունենաս, իսկ հիմա, քանի դեռ որեւէ
բան ունիս, ապա թերեւս տալու ըլլաս հազարաւոր
մարդոց, բայց տակաւին կը մնան ուրիշ ցանկացողներ, դուն ոչ մէկ արդարացում ունիս:
Ուրեմն, թող ո՛չ հարուստը մեծարուի այն բանով,
որ շատ կու տայ, եւ ո՛չ ալ աղքատը վհատի, որ կարծես թէ քիչ կու տայ, որովհետեւ վերջինը յաճախ
շատ կու տայ առաջինէն:
Շատը եւ քիչը կ՚որոշուի ոչ թէ ողորմութեան
չափով, այլ ողորմողին ունեցուածքին չափով:
Կերակրելով հացկատակները եւ շողոքորթները՝
դուն այնպէս մը կը հրճուիս, կարծես թէ ինչպիսի՜
աղբիւրներ կը մսխես, իսկ երբ աղքատ մէկը կը
տեսնես, իսկոյն կը պատուիս աղքատ դառնալու
սարսափով:
Տո՛ւր կարիքաւորին եւ մի՛ տար պարողին, որպէսզի քու տուած դրամին հետ չփճացնես նաեւ
անոր հոգին, որովհետեւ դուն անոր կործանման
յանցաւորն ես քու անտեղի շռայլութեանդ պատճառով: Չէ՞ որ, եթէ պարողները գիտնային, որ իրենց
արհեստը անշահաւէտ է, վաղուց կը դադրէին
ատով զբաղելէ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Կառավարութիւնը Մօտ 170 Մլն Դրամ Կը Յատկացնէ
Համայնքներուն Մէջ Ներդրումներ Իրականացնելու
Նպատակով
Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան հերթական նիստը, որ վարած
է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն,
որ ՀՀ համայնքներուն 2018ի պետական պիւտճէով արդէն իսկ նախատեսուած
դրամանպաստներէն բացի այլ դրամանպաստներ տրամադրելու նպատակով
կառավարութեան պահուստային ֆոնտէն 167 մլն 954 հազար դրամ կը
յատկացուի Արագածոտնի, Արարատի, Արմաւիրի, Լոռիի, Գեղարքունիքի,
Վայոց ձորի եւ Շիրակի մարզպետարաններուն: Հիմնաւորումին համաձայն՝
2018ի առաջին 9 ամսուան ընթացքին ՀՀ համայնքներու ներկայացուցած 230
ծրագրային յայտերէն դրամանպաստներ ստանալու համար հաւանութեան
արժանացած է 173-ը: Նշուած ծրագիրներէն մէկ մասին համար կայացած են
ծրագիրներու իրականացման մրցութային գործընթացները: Ծրագրային
յայտերը հիմնականօրէն ուղղուած են համայնքներուն մէջ ներդրումներու,
մասնաւորապէս փողոցներու, այգիներու, պուրակներու, խաղահրապարակներու բարեկարգումին, համայնքային շէնքերու, մշակութային տուներու, մանկապարտէզներու, հանդիսութիւններու սրահներու կառուցման ու նորոգման,
խմելու, կոյուղիի, ոռոգման ջրագիծերու կառուցման ու նորոգման: Ծրագիրներու ընդհանուր արժէքը կը կազմէ 631 մլն դրամ եւ մրցոյթներու արդիւնքներուն
մէջ անիկա կազմած է 419.5 մլն դրամ, որմէ ՀՀ պետական պիւտճէի
համաֆինանսաւորման մասը կը կազմէ 167 մլն 954 հազար դրամ:
Մէկ այլ որոշմամբ ալ աջակցութիւն կը ցուցաբերուի Լոռիի մարզի Թումանեան համայնքի Քարինջ բնակավայրի՝ կարկտահարութենէ եւ տեղատարափ
անձրեւէ տուժած բնակիչներուն, կը վերանորոգուի դպրոցի տանիքը: Ըստ
հիմնաւորումին՝ ընթացիկ տարուան Սեպտեմբեր 10ին տեղատարափ անձրեւէ
եւ կարկտահարութենէ վնասուած են Քարինջ բնակավայրի 117 բնակիչներու
տուներուն տանիքները, զգալի վնաս հասցուած է Քարինջի միջնակարգ
դպրոցի շէնքին: Այդ նպատակով կառավարութեան պահուստային ֆոնտէն
Լոռիի մարզպետարանին կը յատկացուի 24,764.0 հազ. դրամ:

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակգութիւն
Այս տարեշրջանին նոր եւ նախկին սաներու համար արձանագրութիւնները կ'ըսկսին Հոկտեմբեր 16-էն մինչեւ Նոյեմբեր 17,
առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ ետքը ժամը 2, ամէն
Երեքշաբթի, Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերը:
Կարեւոր:
1) Դիմողները պարտաւոր են իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2) Վերոյիշեալ թուականէն ետք դիմումնագիրը պիտի
մերժուին:
Վարչութիւն
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