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Նոր Տարուայ առիթով «Զարթօնք»
պիտի ունենայ երկօրեայ արձակուրդ:
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Հինգշաբթի, 3 Յունուար 2018ին:
Շնորհաւոր Նոր Տարի:
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Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանանեան Բանակը Կը Զգուշացնէ. Ձեռնպահ Մնալ
Ամանորեայ Տօնին Առիթով Ցնծութեան Հրավառութենէ

Լիբանանեան բանակը երէկ զգուշացուց քաղաքացիները, որ ձեռնպահ մնան ամանորեայ
տօնին առիթով ցնծութեան հրավառութենէ եւ վերահաստատեց, որ այս տօնական շրջանին խիստ
քայլերու պիտի դիմէ երկրի տարածքին ապահովութիւնը պահպանելու համար:
«Բանակի զանազան ստորաբաժանումներ այս
տօնական շրջանին երկրի ապահովութեան պահպանման ուղղութեամբ ծրագրած են խիստ քայլերու դիմել»,- ըսուած է բանակի յայտարարութեան
մէջ՝ շեշտելով, որ իրաւական միջոցներու պիտի
ձեռնարկեն այն անձերուն դէմ, որոնք օդը կրակոց
կ'արձակեն ամանորեայ տօնը նշելու նպատակով:

Ժաաժաա Կոչ Կ'ուղղէ Աունին Եւ Հարիրիին՝ Խորհրդարան Ուղարկելու Նոր
Կառավարութեան Կազմաւորման Հրամանագիրը
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա կոչ ուղղեց նախագահ
Միշէլ Աունին եւ վարչապետի պաշտօնակատար
Սաատ Հարիրիին՝ բեկումնային յառաջընթաց արձանագրելու նոր կառավարութեան կազմաւորման

մէջ եւ վերջինիս մասին հրամանագիր մը ստորագրելու եւ զայն ուղարկելու խորհրդարան՝ ի
հեճուկս անլոյծ խնդիրներու:

Շաբաթ երեկոյեան Մաարապի մէջ ընթրիքի
ժամանակ Ժաաժաա ըսաւ, որ նախագահ Միշէլ
Աուն եւ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ
Հարիրի պէտք է վերջ տան կառավարութեան
կազմաւորման մէջ առկայ փակուղիին եւ ստորագրեն նախարարաց խորհուրդի նոր պաշտօնէութեան
մասին հրամանագիր մը, որ իրենք անձնապէս
յարմար կը նկատեն՝ հակառակ կուսակցութիւններու հակասական պահանջներուն: Այս մասին
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ֆրանսայի Մէջ Պենզինի Թանկացումին Դէմ Բողոքի Ցոյցի 10
Մասնակից Ձերբակալուած Է
Ֆրանսայի հիւսիսը «դեղին բաճկոններու»
բողոքի ցոյցի շուրջ 10 մասնակից ձերբակալուած
է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, այս մասին
կը յայտնէ «ՌԻԱ Նովոսթի»ն:
Ֆրանսայի մէջ պենզինի թանկացումներուն
դէմ «դեղին բաճկոններու» բողոքի լայնամաշտաբ
ցոյցեր տեղի կ'ունենան Նոյեմբերէն: Ցոյցերը կ'ուղեկցուին անկարգութիւններով եւ ցուցարարներու
ու իրաւապահներու բախումներով:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Այս ընթացքին անոնց մասնակցած է աւելի
քան 100 հազար մարդ:
¾ç 02

Ինչպէս 2018ն, Այնպէս Ալ 2019ն
Պիտի Ըլլայ Յաղթանակներու Տարի,
Բայց Անոնք Պէտք Է Ըլլան Շատ Աւելի
Մեծ Եւ Ռազմավարական.
Նիկոլ Փաշինեան

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, ՀՀ
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Պապլոյեանի
հետ մասնակցած է Ամանորի եւ Սուրբ ծննդեան
տօներուն կապակցութեամբ պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներուն համար կազմակերպուած ընդունելութեան:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն, իր խօսքին մէջ Նիկոլ
Փաշինեան մասնաւորապէս նշած է.
« Համոզուած եմ, որ ինչպէս 2018 թուականը,
այնպէս էլ 2019-ը լինելու է յաղթանակների տարի,
բայց դրանք պէտք է լինեն շատ աւելի մեծ, շատ
աւելի ընդգրկուն եւ շատ աւելի ռազմավարական
յաղթանակներ: Շնորհաւորում եմ բոլորիդ ընտանիքների Նոր տարին, բոլոր գերատեսչութիւնների աշխատողների Նոր տարին եւ մաղթում
եմ մեզ յաջողութիւններ՝ աշխատանքում ու անձնական կեանքում»:

Թող 2019ն Դառնայ Դէպի Ապագայ
Գացող Մեր Մտայղացումները Կեանքի
Կոչելու Տարի. ՀՀ ԱԺ Նախագահի Շնորհաւորական Ուղերձը
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արա
Պապլոյեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է
Ամանորի եւ Սուրբ ծննդեան տօներուն առթիւ։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ ԱԺ
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ուղերձին մէջ
նշուած է.
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Շնորհաւորում եմ Ամանորի եւ Սուրբ ծննդեան

¾ç 02

¾ç 02
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Հայրենի Èáõñ»ñ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Շնորհաւորական Այցելութիւն Հայ Կաթողիկէ Գրիգոր–Պետրոս Ի.
Թող 2019ն Դառնայ Դէպի Ապագայ Կաթողիկոս-Պատրիարքին
¾ç 01

Գացող Մեր Մտայղացումները Կեանքի
Կոչելու Տարի. ՀՀ ԱԺ Նախագահի
Շնորհաւորական Ուղերձը

տօների առթիւ, մաղթում ամենայն լաւն ու բարին:
Աւարտուող 2018 թուականին մենք մտանք
քաղաքական ու հասարակական կեանքի վերափոխումների նոր փուլ: Ունեցանք ե՛ւ լաւ, ե՛ւ դժուարին օրեր: Ու թող 2019 թուականը դառնայ դէպի
ապագան գնացող մեր մտայղացումները կեանքի
կոչելու տարի:
Բնականաբար, առաջին հերթին շնորհաւորում
եմ մեր զինուորներին, հրամանատարներին, Ամանորը սահմանամերձ բնակավայրերում դիմաւորող
մեր հայրենակիցներին, ովքեր պաշտպանում են
այս երազած ու յաղթական խաղաղութիւնը:
Տօնական այս օրը ցանկանում եմ, որ ամանորեայ եղեւնիները զարդարող շղթաները նաեւ
լուսաւորեն ժողովրդավարական պետութիւն ու
քաղաքացիական հասարակութիւն ստեղծելու մեր
ընտրած ճանապարհը:
Կրկին շնորհաւորելով Ամանորի եւ Սուրբ
ծննդեան տօների առթիւ՝ մաղթում եմ, որ սկսուող
2019 թուականը դառնայ առողջութեան, բարեկեցութեան, հայոց պետականութեան հետագայ ամրապնդման, տնտեսութեան, մշակոյթի, գիտութեան
ու կրթութեան զարգացման եւ մեր երազանքների
իրականացման հերթական տարին»:

Կաթողիկէ համայնքի Սուրբ ծննդեան տօնին
առիթով Ուրբաթ, 28 Դեկտեմբեր 2018-ի յետմիջօրէին, ՀԵԸ-ի կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, ատենապետ Վիգէն Չերչեանի գլխաւորութեամբ, շնորհաւորական

այցելութիւն մը տուաւ Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ
հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ տէր ԳրիգորՊետրոս Ի. կաթողիկոս-պատրիարքին, կաթողիկէ
պատրիարքարանին մէջ:

Միջազգային Èáõñ»ñ
¾ç 01

Պելառուսը Ռուսիոյ Կազմին Մէջ Ներառելու Որեւէ Ծրագիր Գոյութիւն Չունի.
Փեսքովը Պատասխանած Է Լուքաշենքոյին
Պելառուսը Ռուսիոյ կազմին մէջ ընդգրկելու
որեւէ ծրագիր գոյութիւն չունի: Իսկ երկու
երկիրներու ներգրաւուածութեան փուլերը պարզ
գրուած են Միութենական պայմանագիրին մէջ:
«Արմէնփրես»ի փոխանցմամբ, ինչպէս կը հաղորդէ «Ինթերֆաքս»ը, այս մասին յայտնած է Ռուսիոյ նախագահի մամուլի խօսնակ Տմիթրի Փեսքովը։
«Այստեղ պէտք է յիշել 1999 թուականի
փաստաթուղթը, որուն հիման վրայ Ռուսիան եւ
Պելառուսը դարձան Միութենական պետութիւն»,ըսած է Փեսքովը:
Պելառուսի նախագահ Ալեքսանտր Լուքաշենքօն Դեկտեմբեր 14ին կարծիք յայտնած էր, որ
«խոր ներգրաւուածութեան» անուան տակ Մոսկուան կը ցանկայ Պելառուսը ներառել Ռուսիոյ
կազմին մէջ:

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Գէորգ Արշակեան
Գէորգ Արշակեան (28 Փետրուար 1928,
Արմաւիր, Ռուսիոյ ԽԴԸՀ – 31 Դեկտեմբեր 2002,
Երեւան), հայ գրող։
Ծնած է 1928ին Արմաւիր։ Դեռ մանուկ
հասակին կը տեղափոխուի Հայաստան։ Երկու
տարի կը սորվի Լենինականի թիւ 3 միջնակարգ
դպրոցին մէջ։ Յետոյ կը փոխադրուի Երեւան, ուր
կը ստանայ միջնակարգ ուսում։ Կը սկսի
աշխատիլ 13 տարեկանէն։ Միջնակարգ կրթութիւնը ստանալէն ետք, խորհրդային բանակին
մէջ կը ծառայէ մինչեւ 1951: 1951էն սկսեալ
կ'աշխատի բնագիտութեան հիմնարկի Արագածի

գիտաշխատանոցին մէջ, իսկ 1963ին՝ վարչամշակութային պատասխանատու պաշտօններու
մէջ։ 1963ին որպէս խմբագիր կ'աշխատի հեռուստատեսութեան եւ ռատիօ-հաղորդումներու պետական կոմիտէին մէջ։ 1966-78ին կը դառնայ
«Սովետական գրող» (մինչեւ 1976ի կէսերը
«Հայաստան») հրատարակչութեան գլխաւոր
խմբագիրի տեղակալ, իսկ 1979-81ին՝ «Սովետական գրող» հրատարակչութեան մանկապատանեկան գրականութեան խմբագրութեան գլխաւոր
խմբագիր։ 1983ի Դեկտեմբերէն կը դառնայ
Երեւանի Աւետիք Իսահակեանի անուան տունթանգարանի տնօրէն։
1969ին հրատարակած է վէպ ու վիպակներ
«Թրաշուշաններ» («Սեւ եւ սպիտակ կարապներ»)
«Դաղձի բոյր», «Գնացքներ»: Ունի նաեւ թարգմանութիւններ։
Մահացած է 2002ին Երեւան:
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«Հպարտ» Բանաստեղծը…
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
«Ես բանաստեղծ չեմ, որպէսզի կարենամ
գրախօսական մը գրել քու նոր հրատարակած
երկու գիրքերուդ համար»:
Խաչիկ Տէտէեանին հետ ունիմ տարիներու
վրայ երկարող բարեկամութիւն, որ անցած է
անհատական բարեկամութենէ` հասնելով ընտանեկան ջերմ յարաբերութիւններու եւ հանդիպումներու: Իր երկու նոր հրատարակած բանաստեղծութիւններու հատորները` «Երազէն անդին»,
որոնք լոյս տեսած են Երեւան, ինծի եւ ընտանիքիս
մակագրեց ու նուիրեց: Ինչ խօսք, մեծ ուրախութիւն
եւ հպարտութիւն էր ինծի համար տեսնել իմ
բանաստեղծ բարեկամիս նոր իրագործումը:

Նկատի ունենալով, որ մեր հանդիպումներուն մէջ
բացակայ չեն նաեւ կատակ-դիպուկները՝ չուշացաւ
իմ խօսքս. «Ես բանաստեղծ չեմ… Գրախօսական
չեմ կրնար գրել»: Չուշացաւ Խաչիկին արագ եւ
նոյնքան
կատակ-սրամիտ
պատասխանը.
«Գործէն փախչելու լաւ պատճառաբանութիւն»:
Ճիշդ էր Խաչիկ Տէտէեանը: Ես պէտք էր յիշէի,
թէ աշակերտական տարիներուս որքա՛ն հայ
բանաստեղծներու քերթուածները գոց կը սորվէի
եւ ատենամարզանքի պահերուն կը մասնակցէի
մրցոյթներու: Հայ բանաստեղծութիւնը միշտ ալ
ինծի հետ «քալած» է տարիներու ընթացքին:
Խաչիկին հետ մեր զրոյցներուն մէջ նաեւ
անպակաս չեն ազգային-հայրենական ու եկեղեցական-միութենական եւ գաղութային հարցերը,
որոնց մէջէն անպայմանօրէն դուրս պիտի ելլէին
հոգեներաշխարհային
մտահոգութիւններ
եւ
տագնապներ, որոնցմէ մէկը` «Ես յոռետես անձ
եմ», որ քանիցս ըսած է Խաչիկ:
Իր երկու նոր հրատարակած բանաստեղծութիւններու հատորները կարդալով` ըմբոշխնեցի
իմ բանաստեղծ բարեկամիս մէկ կողմէ «ներաշխարհ»-ը, միւս կողմէ ալ` այն բոլոր «յոռետես»
վիճակները, որոնք կը տագնապեցնեն զինք…
Ճիշդ է, որ այս «յոռետեսական» հարցերը երբեմն
կը քննարկենք իրարու հետ, բայց տարբեր զգացի,
երբ կարդացի զանոնք իր բանաստեղծութիւններուն
մէջ: Հոն տեսայ իմ բանաստեղծ բարեկամս իր
«ամբողջութեան» մէջ:
Փրոֆ. Երուանդ Տէր Խաչատուրեանը, որ
հայրենի ու հայկական ընդհանրական իրականու-

Յենարան

Մեր կարգին, կու գանք շնորհաւորելու «Հպարտ»
բանաստեղծը այս զոյգ հատորներու հրատարակութեան առիթով, որոնք ձօնուած են մեզի համար ալ
սիրելի եւ սրտամօտիկ անձերու:
Երկհատորեակը կ՛ընդգրկէ Տէտէեանի բանաստեղծական երեք ժողովածոները եւ գիրքերէ դուրս
մնացած իր շարք մը բանաստեղծութիւնները։
«Խմբ.»
թեան մէջ ունի իր արժանի դիրքը եւ վաստակը`
որպէս մտաւորական-գրող եւ արուեստաբան,
խմբագրած եւ կազմած է Խաչիկին հատորները:
Ան յառաջաբանին մէջ կ'ըսէ. « Խաչիկ Տէտէեանը
բազմաթեմա բանաստեղծ է եւ անսովոր բազմաթեմա»:

Այս «անսովոր բազմաթեմա»-ն էր, որ ապրեցայ
եւ ընկալեցի Խաչիկին երկու հատոր նոր քերթըւածներու հաւաքածոյին մէջ: Տեսայ նաեւ, թէ
ինչպէ՛ս Խաչիկ Տէտէեանը «յոռետես» անձբանաստեղծն է: Բայց իրարու հետ շաղկապուած
իր բոլոր բանաստեղծութիւններուն մէջ տեսայ
«յոռետեսութիւն»-ը, որ, սակայն, կեցած ու անշարժ
չէր, այլ քալող, եւ, ինչպէս Երուանդ Տէր Խաչատուրեանը որակած էր, «շարունակուող» բանաստեղծբանաստեղծութիւն մըն է: Ան միշտ ամուր կանգնած է, բայց նաեւ պայքարած ու պոռթկացած է,
եւ, Երուանդ Տէր Խաչատուրեանին նկարագրականով, «սփիւռքահայ հոգեբանական եւ հոգեկան
ներկայ վիճակներու, որոնք այլ են», իմա հեռու
մարդկային-ազգային արժէքի խորքային գիտակցութենէ: Խաչիկ Տէտէեանը իր յոռետեսութիւնը
զարգացուցած է, իմա՛ «շարունակած», որպէսզի
ինք հասնի, բայց նաեւ հասցնէ հայը, ազգը,
հայրենիքն ու, տակաւին, մարդկութիւնը այս
արժէքի գիտակցութեան:
Բանաստեղծութիւններու այս երկու հատորներուն մէջէն սկսայ քակել մէկ-մէկ «բազմաթեմա»
նիւթերը եւ տեսնել, թէ ինչպէ՛ս Խաչիկը իւրաքանչիւր յոռետեսական տագնապները շարունակած է հասցնել արժէքի կեանքին, որ պէտք է
շարունակուի:
Իսկ Խաչիկ Տէտէեանի աշխարհը մարդն է իր
«սիրոյն» մէջ, «վիշտին», «բնութեան», «մահուան»,
«անորոշութեան», «կեանքին», «պարզութեան» ու
այս բոլորը` իր «հոգիի թռիչքին» մէջ ու մէջէն:
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Կեանքի ճամբորդութիւնը ունի իր անխուսափելի ելեւէջները: Հինէն մարդու գլխաւոր նիւթերէն
եղած է նոյնինքն մարդը: Ո՞վ է, ի՞նչ է եւ այլն:
Առնենք «Մարդը ընկերային արարած մըն է»
(Սոկրատ) խօսքը: Այդ պատճառաւ իսկ կազմուած
են խմբակցութիւններ իրենց մանրամասնութիւններով ու ճիւղաւորումներով: Հաւաքական կեանքը
միայն մարդու չի վերաբերիր ի հարկէ: Ընդհանրապէս կենդանական աշխարհը հաւաքականութեամբ կ'ապրի, սակայն ինչ ալ ըլլան, որքան ալ
մօտիկ ըլլան այդ հաւաքականութեան անդամները,
օր մը, տեղ մը, պահ մը մարդ պիտի զգայ առանձին, քանի որ ամէն ոք ունի իր յատկութիւններն ու
երազները: Մէկ խօսքով՝ ներաշխարհը, որ կը
տարբերի ուրիշներէ, եթէ նոյնիսկ ան ըլլայ արիւնակից, մօտիկ պարագայ, ինչպէս՝ հայր, մայր,
քոյր, եղբայր եւ այլն:
Կուաթամա Սիտհարթա, իր հարցումներուն
պատասխամ չգտնելով, առանձնացաւ՝ անտառ
երթալով վեցամեայ խոկումներէ ետք գտաւ ի՛ր
ճամբան, ուսուց եւ եղաւ միլլիոններու ապաւէնը
իբրեւ կրօն կամ փիլիսոփայութիւն:
Յիսուս առիթով մը ըսաւ. «Ես մինակ չեմ,
Հայրը ինծի հետ է», իսկ Գեթսեմանէի պարտէզին
մէջ մնաց մինակ ու խաչին վրայ աղաղակեց. «Քու
ափերուդ մէջ կ'աւանդեմ իմ հոգիս»:
Նարեկացի իր «Մատեան ողբերգութեան»
ԾԱ-ի մէջ առանձնութեան կը մատնուի ու հարցումի
ծածկոցով կը փնտռէ որո՞ւ երթալ: Հուսկ, «Որո՞ւ
պաղատիմ. Երկրաւոր գահերու իշխաններո՞ւն,
որոնց հետ կ'անցնի նաեւ բարութիւնը, կամ
հարազատ եղբօ՞ր մը, որ իր անձին անդորրութիւնը
փնտռելու պէտք ունի, կամ երկրաւոր հօ՞րս, որուն
տարիքին հետ խնամքն ալ պակսած են, կամ զիս
երկնող մօ՞ր արդեօք, որուն կեանքին վերջացումով
դադրած են նաեւ գութն ու գորովը, կամ աշխարհի
թագաւորութիւններո՞ւն արդեօք, որոնք միշտ մարդ
սպաննելու արուեստը կը մշակեն, քան թէ զայն
ապրեցնելու: Ո՛չ, երբեք: Այլ միայն Քեզի պիտի
պաղատիմ, բարերար եւ երկինքի մէջ օրհնեալ
Աստուած»:
Առանձնութեան զգացողութիւնը կը շեշտուի
մանաւանդ յուսախաբութիւններու, հիւանդութիւններու ընթացքին, ինչպէս նաեւ տօնական օրերուն:
«Ոչ ոք ըսաւ հէք տղայ, արդեօք ինչու՞ կը մխայ»
(Պ.Դուրեան):
ՄՈՒՍԱՅԻՆ նուիրած իր քերթուածով Չարենց
կ'ըսէ. «Մաքուր իմ սէր, միակ իմ զէն,...Ամէն վայրկեան ու ակնթարթ Դո՛ւ ես միայն ինձ հետ կիսել Թէ՛
վիշտ, թէ՛ վէրք, թէ՛ երգ, թէ՛ վարդ,- Մաքուր իմ
սէր:... Ինչպէս երգչին – քնքուշ քնար, Զօրավարին
– անկոր սուսեր,- Իմ զէ՛ն, իմ սո՛ւր, իմ հո՛ւր անմար,Անհուն իմ սէր...
Մարդ առանձին կը ծնի ու կ'ուղղուի դէպի
առանձնութիւն (Պրահմանական):
Մարդ ԻՆՔ պիտի ըլլայ իր փրկիչ յենարանը,
բաւարարութիւնը:

¾ç 04

ºñÏáõß³µÃÇ / 31.12.2018

Լիբանանահայ Կեանք
Ամանորեան Տօնակատարութիւններ Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութենէն Ներս
Ա.Ընկերային Բարգաւաճման Ծրագրին
Հետեւող Տիկիններու Տօնակատարութիւն

Հինգշաբթի, 20 Դեկտեմբեր 2018-ին Հաուըրտ
Գարակէօզեան հաստատութեան Ընկերային Բարգաւաճման ծրագրին հետեւող անդամներու ամանորեան տօնակատարութեան օրն էր։ 350 հայ
տիկիններ, որոնք շաբաթական դրութեամբ կը
հետեւին հաստատութեան կազմակերպած դասախօսական շարքերուն, հաւաքուած էին Ազգային
առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-եռագոյն»
սրահ՝ միասնաբար տօնելու ամանորեան եւ Ս.
ծննդեան տօնը։

Տօնակատարութեան ներկայ էին նաեւ Ազգային առաջնորդարանի ներկայացուցիչ հայր Անանիա ծ.վրդ. Գուճանեան եւ դիւանապետ Ռաֆֆի
Տէմիրճեան։

Յայտագիրը սկսաւ ծրագրի պատասխանատու
Քրիստին Սարգիսեանի բացման խօսքով։ Ան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ անդրադարձաւ, որ այս հաւաքը խմբակներու՝ 19 տարիներու
վրայ երկարող ծրագիրի մը արդիւնքն է. ներկաներուն մեծ մասը վերջին տարիներուն միացած է
խումբին, ուրիշներ 19 տարի միասնաբար բաժնեկից դարձած են իրենց ուրախ թէ տխուր ժամերուն
որպէս մէկ ընտանիքի անդամներ։ Ան շեշտեց, որ
մինչ ներկաներէն մաս մը որպէս գաղթականներ
հասած են Լիբանան՝ փախուստ տալով Սուրիոյ
պատերազմէն. բոլորս ալ որպէս մարդ արարածներ
ժամանակի գաղթականներ ենք եւ պէտք չէ կառչինք ներկային, այլ այն արժէքներուն, զորս մեր
նախահայրերը փայփայած են որպէս սրբութիւններ
եւ փոխանցած են մեզի։

Բացման խօսքէն ետք բեմ բարձրացան փոքրիկներ Մարիա-Ճեսիքա Հաշոլեան եւ Հրակ Մամիկոնեան, որոնք հերթաբար Ս. ծննդեան նուիրւած երգերով եւ ասմունքներով փոխանցեցին օրուան
խորհուրդը։ Ապա հայր Անանիա Գուճանեան գնահատեց ներկաները, որոնք որպէս մէկ մեծ ընտանիքի անդամներ շաբաթական դրութեամբ կը
հաւաքուին եւ կը մասնակցին հաստատութեան
ծրագիրներուն: Ան քաջալերեց, որ անոնք իրենց
կեանքի դրական դէպքերուն վրայ կեդրոնանան
եւ յառին բարիին եւ գեղեցիկին՝ անտեսելով
անցնող տարիներու ժխտական երեւոյթները։ Ան
բոլորին մաղթեց առողջութիւն եւ յարատեւ վերելք։
Մթնոլորտը ճոխացուց Գարակէօզեան հաստատութեան հարազատ բարեկամ Արարատ Ահարոնեանը, որ իր երգերով ուրախութիւն ներշնչեց բոլորին։
Կաղանդ Պապուկին այցելութենէն ետք յայտագիրը վերջ գտաւ Արին Մարգարեանի «Խորհուրդ
մեծ» եւ «Այսօր տօն է Սուրբ ծննդեան» գեղեցիկ
շարականներով։

տարան յաճախող 70 աշակերտներ իրենց ուսուցիչներուն ներկայութեամբ։
Տեղի ունեցաւ ամանորեան կոկիկ յայտագիր,
խաղեր եւ աւարտին այցելեց կաղանդ պապուկը եւ
բաժնեց նուէրներ։
Յայտագիրը վերջ գտաւ հաւաքական ճաշով
տրամադրուած «ԺՊԻՏ» բարեսիրական հաստատութեան տիկիններու կողմէ։
***
3. Հինգշաբթի, 27 Դեկտեմբեր 2018-ին Հայ
աւետարանական Շամլեան Թաթիկեան երկրդ.
վարժարանի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Գարակէօզեան հաստատութեան Ընկերային Բարգաւաճման ծրագրին հետեւող տիկիններու փոքրիկներուն ամանորեան հաւաքը։
Հաւաքին ներկայ էին 150 փոքրիկներ։
Երգերու, ասմունքներու եւ խաղերու աւարտին
Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանի կազմակերպութեամբ 50 Կաղանդ պապուկներ այցելեցին եւ
տօնական երգերով ու պարերով ուրախացուցին
մանուկները։
Ապա աշակերտները ունեցան հաւաքական
ճաշ տրամադրուած «ԺՊԻՏ» բարեսիրական հաստատութեան տիկիններու կողմէ։

Բ. Աշակերտական Տօնակատարութիւններ

1. «Թաուլէ» ճաշարանի տնօրէնութեան հրաւէրով՝ Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ին Ընկերային
Բարգաւաճման ծրագրի հետեւող տիկիններու 150
փոքրիկները հրաւիրուեցան «Թաուլէ» ճաշարանը
եւ ունեցան իրենց ամանորեան ճաշը։
2. Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018-ին Հայ աւետարանական Շամլեան Թաթիկեան երկրդ. վարժարանի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Գարակէօզեան
հաստատութեան սերտարանի ծրագրի աշակերտներուն ամանորեան հաւաքը։
Հաւաքին իրենց մասնակցութիւնը բերին սեր-

Յայտագիրը վերջ գտաւ Գարակէօզեան հաստատութեան Կաղանդ պապուկի այցելութեամբ,
որ բաժնեց նուէրները։
Գ.Չորեքշաբթի, 19 Դեկտեմբեր 2019-ին «Դրական կարգապահութիւն-ծնողավարութիւն» ծրագրի դասընթացքին հետեւող 22 մայրերը եւս ունեցան իրենց ամանորեան տօնակատարութիւնը։

¾ç 05

ºñÏáõß³µÃÇ / 31.12.2018

Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանը Ամբողջ Մէկ Շաբաթ Շնչեց Ու Ապրեցաւ Սուրբ Ծննդեան Խորհուրդներով
Սուրբ տօներուն նախորդած շաբթուան ընթացքին, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն
վարժարանի մեծ ընտանիքը` աշակերտներով,
ուսուցիչներով եւ ծնողներով, մասնակիցը դարձաւ
երկար շարք մը ձեռնարկներու, որոնք յագեցած
էին ուրախութեան, յոյսի, սիրոյ եւ հաւատքի
ապրումներով, զորս Մեծ Աւետիսը կը պարգեւէ
բոլոր ճշմարիտ քրիստոնեաներուն:

ձայնեցին աշակերտներ եւ ուսուցիչներ: Կատարւեցաւ գոհաբանական աղօթք` Մեսրոպեան
վարժարանի հիմնադրութան 80ամեակին առիթով: Մինչ այս, նախորդած շաբթուան ընթացքին
տեղի ունեցած էին աշակերտներու խոստովանանքն
ու մկրտութեան խոստումի վերահաստատման
արարողութիւնը:

Մանկամսուրի եւ մանկապարտէզի մեր փոքրիկներուն համար այդ շաբաթը ժամանակը եղաւ
Սուրբ ծննդեան թեմաներով աշխատանքներ կատարելու, երգեր սորվելու, գիտելիքներ ձեռք բերելու եւ անշուշտ Կաղանդ պապայի այցով եւ
բերած նուէրներով ուրախանալու: Այս տարի եւս
օրինակելի բծախնդրութեամբ պատրաստուած էր
մանկապարտէզի «Կենդանի մսուրը», որուն ներկայ եղան մեծաթիւ ծնողներ` իրենց քաջալերանքով
նաեւ ամրապնդելու համար հաւատքը մեր փոքրիկներուն մէջ:

Սուրբ ծննդեան պատարագը յատկանշուեցաւ
մանաւանդ աշակերտներու մասնակցութեամբ. անիկա տեղի ունեցաւ ծայրէ-ծայր լեցուն Սուրբ Փրկիչ
եկեղեցւոյ մէջ, ուր տեղի սղութեան հարկադրանքով
բարձր դասարաններու աշակերտները իրենց գիրկերը առին կրտսեր դպրոցականները: Պատարագիչ քահանան` Արժ. տէր Ռաֆֆի Յովհաննէսեանը,
ստեղծեց աղօթքի եւ խորհրդածութեան միասնացած մթնոլորտ, ուր իրենց ապրումները բարձրա-

Յաջորդաբար երկրորդ տարին ըլլալով, եւ
հակառակ տեղացող անձրեւին, կատարուեցաւ
Յիսուս Մանուկի Մսուր փոխադրութեան արարողութիւնը: Տէր Ռաֆֆիի առաջնորդութեամբ եւ ընկերակցութեամբ Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ ժողովըրդապետութեան ծառայող վարդապետ հայր
Ղազար Պետրոսեանի, թափօրը ուղղուեցաւ դէպի
Մեսրոպեանի շրջափակի կեդրոնը գտնուող տօնածառը, անոր տակ պատրաստուած Մսուրին մէջ
զետեղելու համար խորհրդանիշը մարդացած Աստըւծոյ: Արարողութեան առիթով Սուրբ ծննդեան
ուղերձներ արտասանեցին ուսուցիչներ, հնչեցին
հոգեւոր երգեր` վարժարանի «Ծիծեռնակ» երգչախումբին կողմէ՝ խմբավարութեամբ պարոն
Մանուէլ Քէշիշեանի:

Կաղանդ պապայի այցելութեան, այդ առիթով
աւանդական հաւաքոյթին եւ նուէրներու բաշխման
զուգահեռ, տեղի ունեցաւ ուտելիքներու եւ խաղերու պազար, որուն յաջողութեան համար իրենց
ջանքերը միացուցին ծնողներն ու աշակերտները:
Այս բոլորին նախորդած էին աշակերտներու շարք
մը արտադպրոցական տօնական պտոյտներ եւ
այցելութիւններ` կրկէս եւ թատրոն:
Սուրբ ծնունդի տօնի նախապատրաստական

աշխատանքներուն անմասն չմնացին նաեւ ծնողները: Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ կայացաւ Մեսրոպեանի ծնողական հանդիպում մը, որուն ընթացքին տէր Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան
դասախօսեց Սուրբ ծննդեան խորհուրդին եւ իմաստին մասին` հիմնուելով սուրբ գրային վկայութիւններուն վրայ:

Ուսուցիչները ի մի եկան դարձեալ աւանդական
դարձած հոգեւոր զարգացման հաւաքին, որ
կայացաւ հարաւի Ժուն գիւղի յոյն կաթողիկէ Սուրբ
Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք անոնք տնօրէնութեան կողմէ հրաւիրուեցան տօնական ագապին:

Տօներու նախօրեակին Մեսրոպեանի մէջ կայացած հոգեւոր բնոյթի բոլոր ձեռնարկները ղեկավարեց վարժարանի հոգեւոր տեսուչ Արժ. տէր
Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան՝ գործակցութեամբ հայր Ղազար Պետրոսեանի, հայր Խաչիկ
Գույումճեանի, կրօնի դասատու տիկին Սալբի
Քէշիշեանի, բաժիններու պատասխանատուներուն
եւ ուսուցիչներու: Տօնական ձեռնարկներու կազմակերպման իր աշխոյժ մասնակցութիւնը բերին
ծնողական եւ աշակերտական խորհուրդները: Ի
վերջոյ, Մեսրոպեանի տնօրէնութեան՝ տօնական
միջավայրի եւ մթնոլորտի ստեղծման ջանքերն ու
տրամադրած միջոցները կատարելապէս արդարացուցին իրենք զիրենք` վարժարանի ընտանիքի
մեծ թէ փոքր բոլոր անդամներուն հաղորդելով
Սուրբ ծննդեան խորհուրդը ներկայացնող ուրախութեան, յոյսի, սիրոյ եւ հաւատքի լիարժէք ապրումներ:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Æñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³×áÛùÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í
³ñï³Ï³ñ·, å»ñ×ûñ¿Ý ½³ñ¹³ñáõ³Í ³Ûë å³É³ïÁ Í³é»ñáõ, Í³ÕÇÏÝ»ñáõ, ³ñÓ³ÝÝ»ñáõ,
·»Õ³ï»ëÇÉ ³ÙåÑáí³ÝÇÝ»ñáõ, í³ñ¿Ýï¿Ý»ñáõ
Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñáí å×Ýáõ³Í, ³Ù¿Ý ÏáÕÙ ½·ÉËÇã
·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ... Ù³ñ¹ å³ïÙ»Éáí ãÇ ÏñÝ³ñ
ÝÏ³ñ³·ñ»É, ÙÇ³ÛÝ å¿ïù ¿ ³Ûó»É»É »õ ¹Çï»¯É,
¹Çï»¯É ãÏßï³Ý³Éáõ ³ëïÇ×³Ý...: ´ÝáõÃ»³Ý
Ññ³ßùÝ»ñÁ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇïùÁ Ï»ñï³Í »Ý
å³É³ïÁª µÉáõñÇÝ ·³·³Ã¿Ý ÙÇÝã»õ Íáí³÷,
Í³éáõÕÇÝ»ñáí µ³óáõ³Í ×³Ù÷³Ý»ñ ³ç áõ
Ó³Ëª Ññ³ß³Ï»ñï ³ñÓ³ÝÝ»ñ, ²ùÇÉÉ¿ëÇÝ í»ó
Ù»Ãñ µ³ñÓñáõÃ»³Ùµ åÕÝÓ»³Û ³ñÓ³ÝÁ ÝÇ½³ÏÁ óó³Í... ³Ý¹ÇÝª ²õëïñÇáÛ ¾ÉÇ½³å¿Ã
Ã³·áõÑÇÇÝ ³ñÓ³ÝÁ áëÏ»å³ï Ù³ñÙ³ñ¿
³ÙåÑáí³ÝÇáí, ·Ùµ¿ÃÇÝ íñ³Û ÑëÏ³Û ³ñÍÇõ
ÙÁª áëÏ»å³ï ¹³÷Ý»åë³Ï ÙÁ ÏïáõóáíÁ í³ñÇ Ã³·áõÑÇÇÝ Ù³ïáõó³Ý»Éáõ íÇ×³Ïáí...:
ä³É³ïÇÝ ÏéÝ³ÏÁ »ÕáÕ í³ñ¿Ýï¿Ý ÑÇÝ ÛáõÝ³Ï³Ý ¹Çõó³½ÝáõÃ»³Ý Ñ³ÛñÁ »ÕáÕ ÐáÙ»ñáëÇÝ,
êáÏñ³ïÇÝ, ²ñÇëïáï¿ÉÇÝ, äÕ³ïáÝÇÝ, êáÕáÝÇÝ »õ ÙÇõë ÑÇÝ ÛáÛÝ Ñ³Ý×³ñÝ»ñáõÝ Ù³ñÙ³ñ»³Û
ÏÇë³Ý¹ñÇÝ»ñÁ ¹³ñÓ»³É Ù³ñÙ³ñ¿ å³ïáõ³Ý¹³ÝÝ»ñáõ íñ³Û ß³ñáõ³Í, ï³ëÁ Ùáõë³Ý»ñáõÝ
Ù³ñÙ³ñ¿ ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, µÝ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃ»³Ùµ,
Ã³Ý·³ñ³Ý¿ ÙÁ ³õ»ÉÇ ·ÉáõË·áñÍáóÝ»ñáõÝ
Ñ³õ³ù³ï»ÕÇ ÁÉÉ³ñ Ï³ñÍ¿ù: øÇã ³Ý¹ÇÝª
Í³ÕÏ³ëï³ÝÇÝ Ï»¹ñáÝÁ, ¹Çõó³½Ý ²ùÇÉÉ¿ëÁ
Ý»ï³Ñ³ñª áïù¿Ý, Ý»ïÁ ¹áõñë ù³ß»Éáõ
ã³ñã³ñ³Ýùáí ÏÁ ï³é³åÇ: øáíÇ Í³ÕÏ³ÝáóÇÝ
Ù¿ç Í³ÕÇÏÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Í ½áÛ· ÙÁ Ù»ñÏ
¹ÇóÝ áõ ¹ÇóáõÑÇÝ ë¿¯ñÁ Ï'ÁÙµáßËÝ»Ý ùÇã ÙÁ
³õ»ÉÇ Ñ»Ã³Ýáë³µ³ñ: ºñµ å³É³ïÇÝ ¹éÝ¿Ý
Ý»ñë ¹Çï»Éáõ ÁÉÉ³ëª ³ãùÇ¹ ³éç»õ îñáí³¹³ÛÇ
å³ï»ñ³½Ù¿Ý ÑëÏ³Û áñÙÝ³ÝÏ³ñ ÙÁ ÏÁ å³ñ½µըõÇ, áõñ Ð»ÏïáñÁ áïù¿Ý ãáõ³Ýáí ²ùÇÉÉ¿ëÇÝ
Ï³éùÇÝ Ï³åáõ³Í ÏÁ ù³ßÏñïáõÇ... Çñ³Ï³Ý
Ï³ñÍ»Éáíª ÏÁ Ï³ñ»ÏóÇë ³Û¹ Ñ»ñáëÇÝ ï³Ýç³ÝùÇÝ£
ºÃ¿ å³É³ï¿Ý Ý»ñë ÙïÝ»ë Ë»É³·³ñ»Éáõ
³ëïÇ×³Ý ÏÁ ßßÙÇë ½»ï»Õáõ³Í áëÏ»³Û áñÃ³ïáõÝÏÇÝ áñ µáÉáñ å³ï»ñÁ ï³ñ³Íáõ³Í ¿
Çñ ×ÇõÕ»ñáí, ï»ñ»õÝ»ñáí »õ áÕÏáÛ½Ý»ñáí,
µáÉáñÝ ³É Óá¯ÛÉ áëÏÇ¿ »Ý... ·ÉáõË·áñÍáó ÝÏ³ñÝ»ñÁ, ÝÝç³ñ³ÝÁª áëÏÇ¿ Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñáí,
÷»ïñ³ÉÇó ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñáí, ¹³ñÓ»³É ÝÏ³ñÝ»ñ,
í³ñÁª µ³ÕÝÇùÁ, Ù³ïáõéÁ, ³ßË³ïáõÃ»³Ý
ë»Ý»³ÏÁ »õ ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý ëñ³ÑÁ, í»ñÁ »ñÏáõ
ë»Ý»³ÏÝ»ñ Ã³·³õáñ-Ã³·áõÑÇÇÝ Ñ³Ù³ñ,
»ñÏáõ ë»Ý»³ÏÝ»ñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, Ù¿çï»ÕÇ Ëáßáñ ëñ³ÑÁª ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ýó Ñ³Ù³ñ...:
ÎÁ ëÏëÇë ÁÙµáëï³Ý³É ³Ûëù³Ý ³Ñé»ÉÇ »õ
³Ýë³ÑÙ³Ý Ñ³ñëïáõÃ»³Ý »õ ·³ÝÓ»ñáõÝ Ç
ï»ë, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ³ÙµáÕç ÙÇÉÇ³ñÝ»ñáõ Ñ³ëÝáÕ áëÏÇÝ Ë»¯Õ× ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ ùñïÇÝùÝ
áõ ³ñÇõÝÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ç ÷³¯éë ³ÝËÇ°Õ×,
á×ñ³·á°ñÍ, ó»Õ³ëå³Ý ø³Û½¿ñÇ ÙÁ...:
àñµ»ñë »Ï³Í »Ýù µÝ³Ï»Éáõ Çñ ÃÇÏÝ³å³ÑÝ»ñáõÝ Û³ïÏ³óáõ³Í ß¿Ýù»ñáõÝ Ù¿ç »õ
Ñá°ë áõÃÁ ³ÙÇëÝ»ñ åÇïÇ ïáõ³ÛïÇÝù, åÇïÇ
ï³é³åÇÝù Ï¿ë ³ÝûÃÇ, ÙÇ°ßï ÷áÕáó Ý»ïáõ»Éáõ í³Ëáíª Ññ»³°Û ïÝûñ¿ÝáõÑÇ ÙÇë Ð»ñÇë
Áëáõ³Í ³ÝËÇÕ× áõ Ñ³Û³ï»³ó ù³ÍÇÝ Ó»éùÇÝ

ï³Ï, ³Ýáñ Ï³ÙùÇÝ »ÝÃ³Ï³Û:
²é³çÇÝ ûñÁ, »ñµ ³éïáõÝ Ï³ÝáõË Ï'³ñÃըÝÝ³Ýù, Ù»ñ »ñ»ëÝ»ñÁ Éáõ³Éáõ Ñ³Ù³ñ çáõ¯ñ ãáõÝÇÝù, ù³ÝÇ áñ ÏÕ½ÇÝ Çñ »¹»Ù³Ï³Ý ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý Ñ³Ï³é³Ï, çáõñÇ ß³¯ï ùÇã å³ß³ñ
áõÝÇ, ÇëÏ å³É³ïÁ Çñ áõÝ»ó³Í çñ³Ùµ³ñÝ»ñáí
ãÇ ÏñÝ³ñ ·áÑ³óáõÙ ï³É ãáñëÑ³½³ñ áñµ»ñáõÝ
áñáí çáõñÁ Ï³ÃÇÉ ³é Ï³ÃÇÉ, ËÝ³ÛáÕáõÃ»³Ùµ
å¿ïù ¿ ·áñÍ³Í»É£ Ü³Ë³×³°ß ãáõÝÇÝù, ù³ÝÇ
áñ Ù»½Ç áõï»ÉÇù µ»ñ»ÉÇù Ý³õÁ ¹»é ã¿ Ñ³ë³Í,
ã»Ýù ·Çï»ñ Ã¿ »°ñµ åÇïÇ Ñ³ëÝÇ...:
àñù³¯Ý ß³µ³ÃÝ»ñ Ï³Ù ³ÙÇëÝ»ñ ³Ýó,
»ñµ»ÙÝ Ï¿ëûñáõ³Ý ×³°ß ãáõÝÇÝù, ÇëÏ ÇñÇÏáõ³Ýª
Ë³ß³Í ÉáÕÉ³³ë Ïáõ ï³Ý ³é³Ýó Ñ³óÇ,
áÙ³Ýù Ï'áõï»Ý »õ áÙ³Ýù ³É »°ï ÏÁ ù³ßáõÇÝ,
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñ ãáõÝÇÝù, Ù»ñ å³Ã³ÝÇ³Ý ù³ñ»ñáõÝ íñ³Û ÷é³Í ÏÁ å³éÏÇÝù... ³Ûë ³É ïáõ³Ûï³Ýù ÙÁÝ ¿, ÉáÛë ãáõÝÇÝù, ·Çß»ñ ¹áõñë »ÉÉ»Éáõ
³ï»Ý ù³ÝÇ ÙÁ Ñá·ÇÇ íñ³Ý ÏáËÏñï»Éáí
å¿ïù ¿ »ÉÉ»ë, ³ÕÙáõ¯Ï, ³Õ³Õ³¯Ï, Çñ³ñ³ÝóáõÙ,
ù³ÝÇ áñ ÷áùñ ë»Ý»³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç, ù³é³ëáõÝ »õ
ÑÇÝ· Ñá·Ç å³éÏ³Í »Ýù, ÃËÙáõ³Í íÇ×³Ïáí:
Ø»ñ Ï»³ÝùÁ å³É³ïÇÝ å»ñ×³ÝùÇÝ Ñ»ï
Ëáïáñ ÏÁ Ñ³Ù»Ù³ïÇ... µ³Ûó Ï³ñ»õáñÁ...
Ãñù³Ï³Ý »³Ã³Õ³Ý¿Ý ³½³ï³Í »Ýù£ ÐáÝ »Ý,
Ù»½Ç Ñ»ï, öñáý. ê³ñ·Çë Ê³ã³ïñ»³Ý, Â¿á¹ÇÏ, ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²ëå»ï, ²ñß³Ï ²ÉåûÛ³×»³Ý,
ì³Ñ³Ý ¶áõÛáõÙ×»³Ý, ²ÝïáÝ»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ,
äñ. Ú³Ïáµ»³Ý »õ ÑáÛÉÁ Ù»°ñ ·ñ³·¿ïÝ»ñáõÝ:
ÜáÛÝå¿ë Ù»½Ç Ñ»ï ÷³Ëã»Éáí Ù»ñ ùáíÁ ³å³ëï³Ý³Í »Ý ðáå»ñÃ øáÉ¿×Ç Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÁ...
Ï»³ÝùÁ Ã¿° ï³é³å³ÉÇó, Ã¿° ³É Ñ³×áÛ³ÉÇó ÏÁ
ù³É¿:
øáñýáõÝ, ³Û¹ ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ ÏÕ½ÇÝ, Çñ Ù¿ç
³å³ëï³Ý ïáõ³Í ¿ ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñÝ»ñáõª Ñ³Û áñµ»ñáõ, Ñ³°Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
»õ ÝáÛÝù³Ý ³É ÛáÛÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáõ, áñáÝó
µáÉáñÝ ³É Ý»¯Õ Ï³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í, ï³é³å³ÉÇó Ï»³Ýù ÙÁ Ï'³åñÇÝ: àÙ³Ýù ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ Çñ»Ýó ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÏÁ ·ñ»Ý,
áñå¿ë½Ç ÑáÝ ³ÝáÝó ÙÇ³Ý³Éáí ³åñáõëïÇ
Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³Ýù ×³ñ»Ý, áÙ³Ýù ³É áÕÕ³ÏÇ
áÕáñÙáõÃÇõÝ ÏÁ ËÝ¹ñ»¯Ý: Þáõ³ñ³Í íÇ×³Ï ÙÁ,
áñáõÝ ÙÇ³Ï ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝÁ Æ½ÙÇñÇÝ µ³ËïÇÝ, ×³Ï³ï³·ñÇÝ ã»ÝÃ³ñÏáõ³Í ÁÉÉ³ÉÝ áõ
³åñÇÉÝ ¿£
úñ»ñÁ Ï'³ÝóÝÇÝ µ³Ûó Ù»ñ ·áÛù»ñÁ ã»Ý
Ñ³ëÝÇñ: ÜÇñ ÆëÃÇ Ý»Ý·³ÙÇï å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ
Ù»ñ ÑáÛ³Ï³å ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
ÍáíÁ Ã³÷³Í »Ý, áñå¿ë½Ç Ñ³Û»ñ¿Ý ãÏ³ñ¹³Ýù...:
ÜáÛÝå¿ëª Ù»ñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ ÍáíÁ Ã³÷³Í »Ý
ã³ñ³ÙïáõÃ»³Ùµ...: â³°ñ ¿ Ù»ñ ïÝûñ¿ÝáõÑÇÝ.
Ù»ñ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ³ÝÏ³ñáÕ »Ý ³½¹»Éáõ ³Ýáñ
íñ³Û: ²ÝáÝù ³É Ù»½Ç Ñ»ï Ý»ñùÝ³å¿ë ÏÁ ï³é³åÇÝ: ²ÝáÝù å³ñ³å ã»Ý ÝëïÇñ, ³ÝÙÇç³å¿ë ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ Ï³½Ù³Í, ³ÛÉ³½³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ý ÏÁ ëÏëÇÝ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃ»³Ýª
·áÝ¿ Ù»ñ Ùïù»ñáõÝ Ù¿ç Ù»ñ áõÝ»ó³Í Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
å³ß³ñÁ ïå³õáñáõ³Í å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ä»ïáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç ÏÁ ßÝáñÑ¿ Ù¿°Ï ÍáõÝÏÁ
÷³Ûï»³Û, Ï³Õ áõëáõóÇã ÙÁ, áñ ÛáõÝ³ñ¿Ý
[ëáñí»óÝ¿]: ÚáõÝ³ñ¿Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ³Ý·É»ñ¿Ýáí ÏÁ
½áõ³ñ×³Ý³Ýù. ãáõÝÇÝù ·Çñù»ñ, áã ³É ï»ïñ³ÏÝ»ñ, ÙÇ ÙÇ³ÛÝ ·ñ³ï³Ëï³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Ûª
Ï³õÇ×áí ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù Ù»ñ ¹³ë»ñÁ: Â¿á¹ÇÏÁª
³Û¹ ³½Ýáõ³Ï³Ý Ñ³ÛñÁ, Ù»½ ÏÁ Ëñ³Ëáõë¿ »õ

ÙÇßï ³Ý»Ï¹áïÝ»ñáí Ñ³Ù»Ùáõ³Í ÏÁ Ï³ï³ñ¿
¹³ë»ñÁ »õ ÝáÛÝ ³ï»Ý Ýáñ Ýáñ µ³é»ñ »õ
·³õ³éÇ µ³é»ñ ÏÁ Ïáñ½¿ Ù»ñ µ»ñ³ÝÝ»ñ¿Ý:
Ø»ñ µáÉá¯ñ áõëáõóÇãÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ï³ñ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý Ñ³Ù»Ù³ïûñ¿Ý
Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
úñ»ñÁ ÏÁ ë³ÑÇÝ, ß³µ³ÃÝ»ñÁ Çñ³ñ ÏÁ Û³çáñ¹»Ý »õ Ù»Ýù ï³Ï³õÇÝ ³ÝûÃáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÏÁ
å³Ûù³ñÇÝù, Ã¿»õ ÑÇÙ³ áõÝÇÝ ù ³ñ¹¿Ý Ï¿ë-Ï¿ë
Ñ³ó»ñª Çõñ³ù³ÝãÇõñ ×³ßÇ Ñ³Ù³ñ£ Ø»Ýù
ä»ïñáë ¸áõñ»³ÝÇÝ 'îñïáõÝçù'Á Ó»õ³÷áË³Íª
§¾¯Ñ ÙÝ³ù µ³ñá¯í... äáÉÇë »õ øáõÉ»ÉÇ¯... ú¯Ñ ÏÁ
¹áÕ¹áç»Ýù, ÑÇõ³¯Ý¹ »Ýù ÑÇõ³¯Ý¹... Ñ³ó ïáõ¿ù
Ù»°½... ·¿Ã ·³õ³Ã ÙÁ Ï³Ã...¦ »õÝ. ÏÁ ëÏëÇÝù
³ñï³ë³Ý»É...: ²Ûë µáÕáùÁ Ñ³ë³õ Ù»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝûñ¿Ý ØÁëÃñ ÜÇÉ»ÝïÇÝ ³Ï³ÝçÁ, áñ
µ³ñÇ, ³½Ýáõ³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ. ³Ý
½·³Éáí Ù»ñ ó³õ³ï³Ýç íÇ×³ÏÁ Ññ³Ù³Û»ó
µ³ñ»÷áË»É Ù»ñ áõï»ÉÇùÝ»ñáõÝ áñ³ÏÝ áõ
ù³Ý³ÏÁ£
äÇïÇ å³ïÙ»Ù ¹¿åù ÙÁ ³Û¹ ûñ»ñ¿Ý...£
Èë»óÇ áñ ù³Õ³ùÁ, áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñ »Ï³Í »Ý: ö³Ëëï³Ï³Ý ·³óÇ
ù³Õ³ù »õ ³Û¹ ù³é³ÏáõëÇ, Ù³½áí É»óáõ³Í
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñ¿Ý ½áÛ· ÙÁ ÃéóáõóÇ µ»ñÇ, »õ
áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ ïÕ³ùÝ»ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ ¶³É³Û×»³ÝÁ ß³ï ÏÁ Ñ³½³ñ, ³ñïûÝ»óÇ
áñ áïùÇë ÏáÕÙÁ Ç°Ýù »õë µ³ÅÝ¿ ÇÙ ³ÝÏáÕÇÝë,
³é³Ýó ·ÇïÝ³Éáõ áñ ÇÝù ï³ÏÁ ÏÁ ÙÇ½¿
»Õ»ñ...: ²Û¹ ûñ»ñáõÝ Ù»½Ç ÇñÇÏáõ³Ý ×³ß Ï¿ëË³ß³Í ÉáÕÉ³ë Ïáõ ï³ÛÇÝ ³é³Ýó Ñ³óÇ: ²Ûë
ïÕ³Ý ÉáÕÉ³ëÇÝ íñ³Û Û³ñÓ³Ï»Éáí ëÏë³õ
É³÷»É: ÀëÇ Çñ»Ýª §ÙÇ° áõï»ñ ³Û¹ù³Ý ß³¯ï
í»ñçÁ ÏÁ ÑÇõ³Ý¹³Ý³ë¦, µ³Ûó ÙïÇÏ ãÁñ³õ »õ
Ï»ñ³õ ÏáõßïáõÏáõé£ ºë ³É ³Ýï³Ý»ÉÇ ·ÉËÇë
ó³õ¿Ý µ»ñ³Ýë µ³ó ÏÁ ùÝ³Ý³ÛÇ... Ï¿ë ·Çß»ñÇÝ,
³Ûë ïÕ³Ý ëï³ÙáùëÇ Ë³Ý·³ñáõÙ áõÝ»Ý³Éáíª
³ÝÏ³ñáÕ ¹áõñë í³½»Éáõ, áïùÇ Ï³Ý·Ý³Í
ëÏë³õ ÷ëË»É áõÕÕ³ÏÇ Ç°Ù »ñ»ëÇë »õ µ³ó
µ»ñ³ÝÇë Ù¿ç... ³Û¹ ÃÃáõ³Í, Ãá°ÛÝ ÷ëËáõÝùÁ...
ãËÝ³Û»Éáí Ý³»õ ùáíë å³éÏ³ÍÝ»ñÝ ³É, áñáÝù
áïùÇ ó³ïÏ»Éáí áõ½»óÇÝ ½ÇÝù ÉÇÝãÇ »ÝÃ³ñÏ»É,
µ³Ûó ³ñ·ÇÉ»óÇ Áë»Éáíª §ÑÇõ³Ý¹ ¿... Ó·»ó¿ù áñ
¹áõñë »ÉÉ¿...¦: ºë ³É ¹áõñë Ý»ïáõ»ó³Û, áñå¿ë½Ç ³½³ïÇÙ ³Û¹ ³Ýï³Ý»ÉÇ ³ÕïáïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý...: ºñµ ³éïáõÝ, ³ÝÏáÕÇÝë Ù³ùñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ¹áõñë Ñ³Ý»óÇª ÝáÛÝ ³ï»Ý ÝßÙ³ñ»óÇ
áñ ³Û¹ ïÕ³Ý ï³ÏÁ ÏÁ ÙÇ½¿ »Õ»ñ. ÇÝù ÇÝÓÙ¿
áõ°ß Ï'»ÉÉ¿ñ, ³ÝÏáÕÇÝÇÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ íñ³Û
å³éÏ»Éáí Çñ Û³Ýó³ÝùÁ ÏÁ Í³ÍÏ¿ »Õ»ñ: Æñ»Ý
³½¹³ñ³ñ»óÇ áñ ³Ù¿Ý ³éïáõ Çñ Ù³ëÁ »ÕáÕ
³ÝÏáÕÇÝÁ ³ñ»õÁ Ñ³Ý»Éáí ãáñóÝ»É¿Ý »ïù
·Çß»ñÁ íñ³Ý å³éÏÇ£
²Û¹ ûñ»ñáõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ¿Ý
¹¿åù ÙÁ »õë åÇïÇ å³ïÙ»Ù£
Ø»Ýù í»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ïÝûñ¿ÝáõÑÇÇÝ
¹ÇÙ»Éáí ËÝ¹ñ³·Çñ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝù, Ã¿
Ù»Ýù µáÕáù³Ï³Ý »Ýù »õ ÐÇÝ·ß³µÃÇ ûñ»ñÁ,
ù³Õ³ùÁ å³ßï³ÙáõÝù ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ, Ï¿ëûñ¿Ý
»ïù, Ï'áõ½»Ýù Ù»Ýù »õë Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³É »Ã¿
³ñïûÝ³·Çñ ï³Û£ Ø¿ç»ñÝÇë ÙÇ³ÛÝ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ ³ÝáõÝáí ïÕ³Ý µáÕáù³Ï³Ý ¿ñ ê»õ Ìáíáõ
³÷»ñ¿Ý ÆõÝÇ¿ Áëáõ³Í ·ÇõÕ³ù³Õ³ù¿Ý£
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«Հպարտ» Բանաստեղծը…
¾ç 03
Մարդուն մասին է, որ կը խօսի եւ կը յայտնէ, թէ
«ո՛ւր կ'երթայ…» եւ «կը խարխափէ անյոյս ճակատագրով մը»: Տակաւին ան «կ'որոնէ իմաստը այս
բոլոր անդուլ վազքին» եւ կը տեսնէ աշխարհ մը`
«կերպարանափոխուած եւ անիծուած»: Այս
բոլորին մէջէն ան կ'ուզէ կորսուիլ. «Կորսուիլ կ'ուզեմ հորիզոնի անհունին մէջ»: Բայց այս «անյոյս
ճակատագրին» ան կու տայ ընթացք, եւ իր «կորսըւելու փափաք»-ն ալ կը դառնայ նպատակասլաց:
Ան կը փնտռէ «նոր հաւատք ու երազ ներշնչող»
իրականութիւնները` թափ տալով իր հոգիի թռիչքին: «Պիտի ուզէի որոտալ, ժայթքիլ, դուրս գալ
նոր երազի մը ուղիով»: Եւ այս նոր երազին մէջ
պէտք է տեսնել յոռետես բանաստեղծին շարունակւող սլացքը` հասնելու եւ ձգտելու համար արժէքին
«ճշմարտութեանը», որ «աղջամուղջին մէջ կորսըւած» է: «Ճշմարտութիւնը» բանաստեղծը կը
գտնէ հաւատքին մէջ: «Տո՛ւր ինծի իմաստութիւն,
տէ՛ր»: Այս այն «իմաստութիւնն» է, որ «խաւար իր
կեանքին համար դառնայ ջահը անմար»: Ան
կ'ուզէ քալել այս «ջահին» ուղղութեամբ, որպէսզի
կարենայ ըմբռնել Տիրոջ «խորհուրդները խորհըրդաւոր»:
Խաչիկ Տէտէեանը հայն է, սփիւռքահայը եւ
Հայաստան հայրենիքը սիրող, բայց եւ որուն
«ապագան զինք կը յուզէ»: Ան կը տեսնէ իր
ժողովուրդին «նահանջը` կամաւոր եւ այլասերող»:
Ան այս իրականութիւնը վերածած է «վիշտի»: «Իմ
ցեղի կորուստն է դանդաղ… կ'երթանք կորստեան
ուղիներէ… Կը զոհաբերուին սրբութիւններ, արժէքներ, հայրենիք, ազգ, լեզու, անցեալ, կը նուազի
յոյսը, կ'աղաւաղուի դիմագիծը մարդուն սրբակենցաղ, որ տեսակ է հազուագիւտ: Ո՞ւր է ան` այդ
տեսակը կորսուած»: Ան այս բոլորը կ'որակէ որպէս «տագնապն է ան հայուն ներկային, հայրենիքէն դուրս նահանջող հայուն»:
Ան կ'ակնարկէ հայուն մեծ երազի ճամբու
իտէալին եւ տեսիլքներուն, որոնք «զիջեցանք
զանոնք տեղայնական մտայնութեամբ»: Խաչիկ
Տէտէեանին համար «հայութիւն, հայրենիք ամէն
բանէ վեր» են: Իր յոռետեսութիւնը այն է, որ հայը
միաբան չէ: Ան կը ձգտի միաբանութեան: Հոս
դարձեալ ակնյայտ է շարժող յոռետեսութիւնը, եւ
ան կ'ըսէ. «Մէկը ամբողջին ու ամբողջը մէկին
կարգախօսով, հաւաքական գործին հաւատացած»: Խաչիկը իր հայրենասիրութեան թռիչքսլացքը կը հասցնէ «ուրիշ» մը ըլլալու գիտակցութեան. «Ահա այն ատեն միայն հաւատացի, որ
մերն իրաւամբ ուրիշ է… որ Հայաստան աշխարհ
կոչուած այս դրախտը իրաւամբ հրաշք մըն է
հողեղէն…»: Բայց Խաչիկին սլացքը տակաւին
վեր է. «Պիտի հասկնանք ուշ կամ կանուխ,
անպայման, թէ հայրենիքն է միայն փրկութեան
լաստը վերջին»: Ան կը վստահեցնէ` մեկնելով իր
սփիւռքահայու փորձէն, որ «օտար ամայի ճամբէքի
վրայ չկայ խաղաղութիւն»:
Խաչիկ Տէտէեանը պահանջատէր բանաստեղծ
է իր ժողովուրդի ահաւոր ցեղասպանութեան
փորձառութեան մէջ. «Սպաննեցիր մարմինը, բայց
չբեկանեցիր անոր կամքը: Լսէ՛, հայը կը բախէ
դուռդ հիմա` ուժգնօրէն, արեան մուրհակները
ձեռքին, արդար վրէժխնդրութեամբ. յարութեան
ղօղանջները կը հնչեն ծագէ-ծագ, յարութեան
շունչով զօրացած»:
Խաչիկ Տէտէեանը կը հաւատայ եւ ամուր
կառչած է մայրենիին. «Հայուն դժուար երթին դուն
աղաղակող օրագրութիւն»: Բոլոր «փոթորկոտ ու

փոխուող» օրերուն մէջէն ան կը հաստատէ չփոխւող իրականութիւնը, որ «կը մնան փորագրուած
երեսունվեց տառեր հրաշագործ` որպէս անջնջելի,
նուիրական սխրանք իւրայատուկ»:
Կայ նաեւ Խաչիկ Տէտէեան «տեսիլքի» բանաստեղծը: Հոս դարձեալ իր յոռետեսութիւնը կը շարժի: «Կը տեսնեմ երկիր ազատ ու արդար, պետութիւն, ժողովուրդ ձեռք-ձեռքի տուած, կը
կերտեն նոր, ազատ հայրենիք, նոր սխրանք,
ուժեղ ապագայ»:
Խաչիկ Տէտէեանը կը հաւատայ նաեւ իր
ծննդավայր Լիբանանին. «Չէ՞ որ իմ հայրենիքն է
նաեւ ան, այդ որդեգիր ծնողքս հարազատ»: Բայց
նաեւ կ'ափսոսայ Լիբանանին վիճակուած սեւ
ճակատագրին, որ ան ապրած է ամէն հարազատութեամբ. «Մնացիր եւ միայնակ ճակատագրին
դէմ…»: Ան կը գիտակցի մեծերուն բոլոր խաղերուն.
«Կ'օգտագործեն քեզ մեծերը այս աշխարհի»:
Խաչիկ Տէտէեանը կը տեսնէ, թէ ինչպէ՛ս «երկիրն
այս, նահանջի ու կորստեան ուղին է բռնած», եւ
այդ պատերազմի արհաւիրքին մէջ ան կը գծէ
«ատելութեան դիմագիծը», «նախանձը անհանդուրժող», «անարգ ոճիր»-ը եւ այդ բոլորը կը
սեղմէ իր մէջ` որպէս «քաոս իմ ներսիդիս»:
Բայց Խաչիկ Տէտէեան յոռետեսը կրնայ տեսնել
«նոր Լիբանան»: Լիբանանը, «որ կը ցցէ գլուխը
յաղթական` մահաքունէն զարթնած»:
Խաչիկ Տէտէեանին յոռետեսութիւնը իրաւամբ
շարժող է, որովհետեւ ան գիտէ դէմ կենալ ներկայ
օրերու ընթացքին, որ «այլ» է: Բայց ինք հոն չէ,
քանի գիտէ թիավարել «անտարբերութեան» մէջէն, որ «ախտ» է եւ «կը սուրայ մոլագար»: Խաչիկ
Տէտէեանը «անցեալի տխուր յուշերը վանած» է ու,
տակաւին, «ամօթի ու պարտութեան բարդոյթէն
ձերբազատած», ան կը նայի «վաղուան օրուան
յաղթութեան` հպարտութեամբ գօտեպնդուած»:
Այս յաղթութեան հպարտութիւնն է, որ Խաչիկ
Տէտէեանը դարձուցած է «հպարտ» բանաստեղծ…
Հպարտը երբեք գերակայութեան համար չէ:
Ինչպէս որ ինք կ'ըսէ` «աժան ու սին ինքնապարծութեամբ»: Այլ հպարտութիւն մըն է, որ Խաչիկ
Տէտէեան յոռետես բանաստեղծը վերածած է շարժող եւ շարժուն: Շարժուն` կեանքի մէջ արժէքին
տենչալով եւ հասնելու ձգտումով: Ահա թէ ինչո՛ւ իր
բանաստեղծութիւնը «շարունակուող» է, քանի
արժէքի կեանքի ձգտումը երբեք պէտք չէ կենայ:
Իսկ արժէ՞քը… Ան հպարտ է «հայ ծնած ըլլալով», հպարտ է «հայու արիւն կրելով»: Այս հպար-

ԳՈՅԺ

Ոչ եւս է
Յովհաննէս Փիլիկեան
(1942-2018)

Լոնտոնի մէջ իր մահկանացուն կնքած է բեմադրիչ, թատերագէտ,
թարգմանիչ, բանաստեղծ
եւ լեզուաբան փրոֆ. Յովհաննէս Փիլիկեանը։
1963ին կ'աւարտէ
Պէյրութի Ամերիկեան
համալսարանը (AUB),
ապա կը մեկնի Լոնտոն՝
ուսումը շարունակելու,
ուր կը մասնագիտանայ
թատերական արուեստին մէջ։
Բեմադրած է բազմաթիւ գործեր, յատկապէս
յունական դասական ողբերգութիւններ, ինչպէս՝
Սոֆոկլէսի «Էտիպ Արքայ»ն, Ռասինիի«Ֆետրա»ն,
Շէյքսփիրի «Լիր Արքայ»ն, Շիլլերի «Աւազակներ»ը,
Էսքիլէսի «Ագամեմնօ»ն եւ մօտ 40 այլ փիեսներ։
1985ին Հայաստանի մշակոյթի նախարարութեան կողմէ կը ստանայ «Պետրոս Ադամեան»
մրցանակը։
2011ին լոյս կը տեսնէ Փիլիկեանի վերջին գիրքը՝ «A Study of the Origins of the HAI the First
People»ը։
2012ին Երեւանի մէջ լոյս կը տեսնէ «The Sea
Scene on my Mother's Day» պոէմը, որ թարգմանուած
է 19 լեզուներու։
Աստուած հոգին լուսաւորէ։
տութիւնը իր մէջ կերտած է «հաւատք» մը, որ միշտ
«վառ» է, կենդանի, ապրող եւ շարժող: Տակաւին,
կեանքի նկատմամբ «համոզմունքով» մը, որ իր
անձը եւ ապրած օրերը վերածած են «ջերմութեան»:
Այս «համոզմունքը» եւ «ջերմութիւնը» Խաչիկ
Տէտէեան հպարտ բանաստեղծը եւ մեզ բոլորս կը
տանին յոռետեսութենէն դէպի արժէքի կեանքը
տեսնելու եւ կերտելու մարտահրաւէրին:
Շնորհակալութի՛ւն, Խաչիկ Տէտէեան, այս
արժէքին ու ինքնութեան գիտակցութեան համար:
Քեզի, մեզի եւ մեր բոլորին:
Խաչիկ Տէտէեան հպարտ բանաստեղծը, որ կը
խթանէ մեզ բոլորս, որ մենք հպարտ հայեր ենք…
Հպարտ բանաստեղծը: Ան, որ յոռետես
իրավիճակները կը շարժէ հասնելու եւ հասցնելու
համար մեզ բոլորս արժէքի գիտակցութեան:
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ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ

2019 ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
Նոր տարուան առաջին օրը, Երեքշաբթի, 1 Յունուար 2019-ին,
առաւօտեան ժամը 10.00-ին, Լիբանանի Հայոց Թեմի բոլոր
եկեղեցիներուն մէջ պիտի մատուցուի Սուրբ Պատարագ։
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,
եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոս։
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը
մասնակցելու սուրբ պատարագին եւ նոր տարին սկսելու
Աստուծոյ գոհութիւն յայտնելով։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Սիրելի՛ հայորդիներ,
Կը յորդորենք ձեզ, որ 31 Դեկտեմբեր 2018-ի կէս
գիշերին, երբ 1 Յունուար 2019-ով սկսող նոր տարին պիտի
դիմաւորէք, ձեր խրախճանքին կարճ դադար մը տաք եւ
հաւաքաբար այս աղօթքով Աստուծոյ գոհութիւն յայտնէք
անցեալ տարուան համար ու նոր ակնկալիքներով բացուիք գալիք տարւան.Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ Ամէն։ Հայր մեր, որ յերկինս ես,
սո՜ւրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո որպէս
յերկինս՝ եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր, եւ թող մեզ
զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի՛
տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն։ Զի քո՛ է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։
Հօրը իմաստութիւնը` Յիսուս, իմաստութիւն տուր ինծի, որ բարի բաներ
խորհիմ, խօսիմ եւ գործեմ քու առջեւդ` ամէն ժամ. չար մտածումներէ,
խօսքերէ եւ գործերէ փրկէ զիս, եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի`
բազմամեղիս։ Ամէն։
Շնորհաւոր ամանոր բոլորիդ։
Աղօթարար՝
Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց
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