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ՊԱՏԳԱՄ
Առաջնորդական Պատգամ
2019–2020 Կրթական Տարեշրջանի
Վերամուտին Առթիւ
Սիրելի՛ լիբանանահայ ուսանողներ,
Վերամուտ է դարձեալ, եւ ահաւասիկ հայ վարժարանը ձեր ներկայութեամբ
կը վերստանայ իր հարազատ իմաստն ու կը վերագտնէ իր ջերմ մթնոլորտը։
Հայրական սիրով կ՛ողջունեմ ձեզ եւ ձեր հոգե-մտաւոր խնամքին լծուած ձեր
ծնողները, տնօրէնները, ուսուցիչները, խնամակալներն ու բարերարները։
Գիտցէք, որ մեր բոլորին մասնաւոր գուրգուրանքին արժանի էք դուք,
որովհետեւ հայ ինքնութեան միջնաբերդը հանդիսացող հայ դպրոցին
աշակերտներն էք։ Հայ վարժարանն է միայն, որ ամբողջապէս եւ վաւերականօրէն ձեզի կը փոխանցէ հա՛յ քրիստոնէական արժէքները, ձեր մէջ կը
կերտէ իրա՛ւ հայ մարդը եւ ձեզ կը պատրաստէ վաղուան հայ կեանքի
պատասխանատո՛ւ ղեկավարութեան` ուսման հետ հայադրոշմ դաստիարակութիւն եւ նկարագիր շնորհելով ձեզի։
Դուք այսօր այս խորհուրդին լրիւ իմացումը չունիք տակաւին, սակայն հայ
դպրոցին կշռոյթ տուող Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի գլխաւորած Ս. Թարգմանիչ
վարդապետներուն նուիրուած շարականիը զայն որպէս «Աստուծոյ իմաստութիւնը զարդարող» ընթացք կը հռչակէ, որով միայն կարելի է «հովուել
Աստուծոյ հայ հօտը»։
Պատահականութեան արդիւնք չէ, որ մեր եկեղեցական օրացոյցը Ս.
Թարգմանիչ վարդապետներու տօնը կը մասնաւորէ որպէս ազգային եւ
եկեղեցական տօն։ Տօն, որ տարին մէկ անգամ կը նշուի օրացոյցին մէջ, բայց
ամէն օր կը տօնախմբուի` երբ հայ ընտանիք, դպրոց, եկեղեցի, մշակոյթ եւ
հայրենիք մէկ ամբողջութիւն կը դառնան ու ձեզմով հայ լեզուն եւ հայ գիրը
կը ծաղկեցնեն մեր համահայկական կեանքին մէջ։
***
Սիրելի՛ ծնողներ,
Կը հաստատենք, որ ձեր վստահութեամբ ու նեցուկով հայ դպրոցը կը
պահպանուի եւ նոր սերունդին հոգեւոր-ազգային դաստիարակութիւն կը
մատակարարուի։ Երբեք մի՛ կասկածիք, որ հայ վարժարանին մէջ հայ
աշակերտները նուազ գիտութիւն կը ստանան այլ վարժարաններէ։ Ընդհակառակը, մեր վարժարաններուն մէջ բարձրորակ ուսման կողքին, մեր
աշակերտները համապարփակ գիտութեամբ կը լեցուին եւ կը սորվին
հայօրէն պահպանել մեր ազգին անկորնչելի ժառանգութիւնը։
Բոլորս ալ կը գիտակցինք, որ վերջին տարիներուն նիւթական տագնապը
առաւել մտահոգիչ դարձած է։ Կը յուսանք, որ յառաջիկայ տարեշրջանին եւս
ամբողջական գործակցութեամբ հաւաքաբար կը դիմագրաւենք ընկերայինտնտեսական դժուարութիւնները` հայ դպրոցին նկատմամբ մեր նիւթական
եւ բարոյական պարտաւորութիւնները մշտապէս առաջնահերթ դասելով։
***

Լիբանանի մէջ անհետացած է Սուրիոյ նախագահին կողակիցին՝
Ասմաա Ալ Ասատի հարազատ հօրեղբօր որդին։
Այս մասին տեղեկութիւնը տուած է ռուսական RT
ծառայութիւնը։
Աղբիւրը, որ յղում կատարած է լիբանանեան աղբիւրներու, նոյնպէս կը
նշէ, որ Մուրհաֆ Ալ Ախրաս անհետացած է լիբանանեան Պեքքա
շրջանին մէջ։
Իր կարգին պէյրութեան VDL կայանը կը հաղորդէ, որ անծանօթներ
զանգած են սուրիացի գործարարի կնոջ եւ անոր ազատութեան համար
փրկագին պահանջած են։
Չնայած այս տեղեկութիւնը տակաւին չէ հաստատուած, սակայն
Լիբանանի ապահովական մարմիններ հետախուզական գործընթաց
սկսած են գտնելու համար Ախրասը։

Սիրելի՛ կրթական պատասխանատուներ եւ աշակերտներ,
2019–2020 կրթական տարին պիտի յատկանշուի հետեւեալ նախաձեռնութիւններով, որոնց դուք եւս հրաւիրուած էք բերելու ձեր գործուն
մասնակցութիւնը.Առաջին, հայ մամուլի տարի։ Մեր հոգեւոր հայրը` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
կաթողիկոս 2019 տարին հայրապետական գիրով հռչակած է «հայ մամուլի
տարի»։ Կոչ կ՛ուղղենք վարժարաններու տնօրէններուն անսալու վեհափառ
հայրապետի հրահանգին եւ համապատասխան ձեռնարկներով աշակերտութեան դպրոցական կեանքին մէջ լուսարձակի տակ բերելու հայ
մամուլին ազգային եւ ընկերային եզակի դերակատարութիւնը։
Երկրորդ, 2020 տարուան ընթացքին պիտի տօնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակն ու Արամ Ա.
վեհափառ հայրապետի կաթողիկոսական գահակալութեան 25-ամեակ-ը։
Շար. Էջ 02
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Առաջնորդական Պատգամ 2019–2020 Կրթական Տարեշրջանի
Վերամուտին Առթիւ
Սկիզբը Էջ 01
Դպրեվանքը այն հայ կրթարանն է,
ուր, նախակրթարանը աւարտելէ
ետք, հայ աշակերտը կ՛երթայ եւ
կ՛ուսանի հայ հոգեւորական եւ հայ
ազգի կրթական-հասարակական
ծառայութեան նուիրուած մշակ
դառնալու համար։ Դպրեվանեցիները կու գան մեր ժողովուրդէն եւ հայ
քրիստոնեայ գիտակից մարդ եղած
կը վերադառնան մեր ժողովուրդին`
անոր ծով կարիքները գոհացնելու
ուխտով։ Մեր բոլոր եկեղեցականներն ու մեր մշակոյթին սպասաւորութեան
լծուած
անձերուն
մեծամասնութիւնը դպրեվանքէն
անցած են։ Այսօր Արամ Ա. կաթողիկոս դպրեվանքի մեծագոյն ընծան
է մեր ազգին` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան խնամքին յանձ-

նուած հայ եկեղեցւոյ բանաւոր
հօտի հովուապետութեան բարձրագոյն պատասխանատըւութեամբ
ծանրաբեռն։ Մանաւանդ նկատի
ունենալով,
որ
դպրեվանքը
Պիքֆայա–Լիբանան կը գտնուի,
լիբանանահայութիւնը
առաւե՛լ
պարտաւոր է գուրգուրալու դպրեվանքին վրայ` իր զաւակները դպրեվանք ղրկելով։ Կոչ կ՛ուղղենք մեր
ծնողներուն եւ տնօրէններուն
յատուկ ճիգ թափելու, որպէսզի
աւելի՛ մեծ թիւով հայ աշակերտներ
դպրեվանքի ճամբով մեր ժողովուրդի ծառայութեան քաղցր լուծը
ստանձնեն։
Այս առթիւ, նաեւ կը փափաքինք
ընդգծել, թէ հայ եկեղեցի-հայ վարժարան հոգեւոր-ազգային կապը
աւելի ամրապնդելու հեռանկարով,
առաւել
յաճախականութեամբ

աշակերտական սուրբ պատարագ
պիտի մատուցենք ազգային վարժարաններուն մէջ, որպէսզի, մենք
եւս Ս. Թարգմանիչ վարդապետներուն նման «քաղցրահունչ
երգով զԱստուած օրհնենք»։ Պատրաստ ենք նո՛յնը ընելու մեր բոլոր
հայ վարժարաններէն ներս, երբ այս
գծով առաջարկ ներկայացուի մեզի։
Կ՛աղօթենք, որ 2020 տարուան
աւարտին հայ վարժարանը ձեր
արձանագրած յաջողութիւններով
առա՛տ հունձք դնէ հայ ժողովուրդի
հաւաքական սեղանին վրայ` յուրախութիւն բոլորիս։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Սամուէլ Ճոնսըն

Օրհնութեամբ`
Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
17 սեպտեմբեր 2019
Պէյրութ–Լիբանան
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ՀՀ Վարչապետը Աշխատանքային Այցով Պիտի Մեկնի
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ

Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան,
Սեպտեմբեր 21-ին, աշխատանքային այցով պիտի մեկնի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ:
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Նիկոլ Փաշինեանի
այցը ԱՄՆ պիտի սկսի Լոս
Անճելըսէն. Կիրակի՝ Սեպտեմբեր
22-ին, վարչապետը պիտի մասնակցի Լոս Անճելըսի կեդրոնը

գտնուող Կրանտ Փարք վայրին մէջ
նախատեսուած հանրահաւաքին,
ուր հանդէս պիտի գայ ելոյթով: Նիկոլ
Փաշինեան նաեւ հանդիպումներ
պիտի ունենայ Քալիֆորնիոյ եւ
Լոս Անճելըսի ղեկավարութեան,
ԱՄՆ արեւելեան ափի հայ համայնքի հոգեւոր եւ աշխարհիկ
կառոյցներու
ղեկավարներուն
եւ հայկական լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ:
Կը նախատեսուի գործարար
համաժողով, որուն պիտի մասնակցին տեղի գործարար շրջանակներու

Քոչարեանի Փաստաբաններու Միջնորդութիւնը
Մերժուեցաւ
Դատարանը որոշում կայացուց
մերժել ՀՀ երկրորդ նախագահ
Ռոպերթ Քոչարեանի նկատմամբ
խափանման միջոց կալանքը
վերացնելու եւ քրէական հետապնդումը դադրեցնելու վերաբերեալ
պաշտպաններուն միջնորդութիւնը:
Ռ. Քոչարեան պիտի շարունակէ մնալ
կալանքի տակ:

ներկայացուցիչներ:
Լոս Անճելըսէն վարչապետը պիտի
այցելէ Սան Հոզէ՝ Սիլիքոնեան
հովիտ, ուր պիտի հանդիպի
բարձր ճարտարագիտութիւններու
ոլորտի ընկերութիւններու ներկայացուցիչներու, ինչպէս նաեւ հայ
մասնագէտներու հետ:
Այնուհետեւ, վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան, Նիւ Եորքի մէջ պիտի
մասնակցի ՄԱԿԻի Ընդհանուր
Ժողովին 74-րդ նստաշրջանի
աշխատանքներուն եւ հանդէս
պիտի գայ ելոյթով: Կը նախատեսուի
Հայաստանի վարչապետին հանդիպումը ՄԱԿ Գլխաւոր քարտուղար
Անթոնիօ Կուտերեշի հետ, տեղի
պիտի ունենան նաեւ շարք մը
երկկողմ հանդիպումներ տարբեր
երկիրներու գործընկերներու հետ:
Նիւ Եորքի մէջ, Նիկոլ Փաշինեան
պիտի հանդիպի տեղի հայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն հետ, պիտի
այցելէ Թաւշեայ յեղափոխութեան
նուիրուած
ցուցահանդէս
եւ
Քոլումպիայի համալսարան:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ԱՄՆ
այցին ծիրէն ներս կը նախատեսուի
համագործակցութեան
մասին
յուշագրերու ստորագրում:

Սամուէլ Ճոնսըն (անգլ.՝ Samuel
Johnson, սեպտեմբերի 18, 1709,
Լիչֆիլտ,
Սթաֆորտշայըր,
Անգլիա, Մեծն Բրիտանիա դեկտեմբերի 13, 1784, Լոնդոն,
Մեծ Բրիտանիա), արձակագիր,
բառարանագիր,
գրական
քննադատ։
Գրած է «Ռասսելաս հապեշական իշխանը» (1759) վէպը,
«Իրինա» ողբերգութիւնը (1749),
«Մարդկային ցանկութիւններու ունայնութիւնը» (1749)
սատիրան, «Անգլիայի առաւել
նշանաւոր բանաստեղծներու
կենսագրականները» (17791781) եւ այլն։
Ժամանակին այնքան մեծ
համբաւ ունեցած է, որ անոր
անունով կոչած են ամբողջ
«դարաշրջան» մը։ Ան հրաժարած է դասականութեան
գեղագիտական սկզբունքներէն
հաստատելով լուսաւորական
իրապաշտութեան հիմքերը:
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Խտրական Վերաբերմունք Փտածութեան, Թալանին ու Թալանճիներուն Հանդէպ
Կամ՝
Երկու Չափ Երկու Կշիռ
Փաշինեանի Աւելի Քան Չորս Ժամ Տեւած Ասուլիսի Արդիւնքները

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան սեպտեմբեր 16-ին Լոռու մարզկեդրոնի՝
Վանաձորի մէջ հանդիպեց լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներու հետ։
Ասուլիսի սկիզբը վարչապետը մօտ մէկ ու կէս ժամ ներկայացուց 100 փաստեր
«նոր Հայաստան»ի մասին, որոնց մէջ դժբախտաբար, կային զաւեշտալի
կէտեր, որոնք կը նկատուէին, որպէս ձեռքբերում։ Անդրադառնալով 100
փաստին՝ արդար ըլլալու համար ներկայացնենք մի քանի փոփոխութիւն,
որ իսկապէս տեղի ունեցած է «նոր Հայաստանին մէջ։
Պաշտպանութեան ոլորտին ուղղուած ծախսերը 2019-ին աւելցեր են
շուրջ 26 տոկոսով՝ կազմելով 313.2 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարուայ 247.8
մլրդ դրամի դիմաց։ ՀՀ կառավարութիւնը 2.1 մլրդ յաւելեալ միջոցներ
տրամադրեր է զինուորներու մարտական հերթապահութեան պայմանները
բարելաւելու, անոնց շարքին՝ մարտական դիրքերը խմելու հոսող ջուրով
ապահովելու համար։ Մինչեւ տարեվերջ մարտական դիրքերու 30-50 տոկոսը
կ՛ապահովուին խմելու ջուրով։ 2019 Յունիս-Օգոստոս մօտ հինգ տոկոսով
աւելացած է սպառազինութեան ու ռազմական արհեստագիտութեան՝
ներառեալ խոցման միջոցներու քանակը։ Շփման գիծի հինգ ուղղութիւններուն վրայ բարելաւուած է Հայոց Բանակի դիրքը։ Առաջնագիծին վրայ շուրջ
10 տոկոսով աւելացած են ժամանակակից տեսադիտարկման սարքերու
քանակը։
ՀՀ նոր կառավարութեան ձեռքբերումներէն է զօրամասերուն մէջ զինուորներու սնունդի կազմակերպման նոր համակարգը, որ տարիներ շարունակ
գործած է փտածութեան յատակագիծով։ Այս նոր համակարգով զինուորներուն սնունդի կազմակերպումը կ՛իրականացնեն 6 մասնաւոր ընկերութիւններ։ 2019ի սեպտեմբերի դրութեամբ՝ նոր համակարգի անցած զօրամասերու
թիւը կը կազմէ 16: 2020ի երրորդ եռամսեակին ՀՀ բոլոր զօրամասերուն
մէջ կը գործէ նոր համակարգը (նշուածը արդիական աշխատելաձեւ ըլլալով
հանդերձ, ըստ մեզի կարելի է կիրառել խաղաղ երկիրներու մէջ միայն
եւ ոչ անպայման պատերազմական իրավիճակի մէջ գտնուող բանակի
մը պարագային: Ճակատներու ապահովութեան տրամաթիք ժխտական
զարգացումի մը պարագային, սեփական ընկերութիւն մը իր մեքենաներուն
եւ պաշտօնեաներուն ապահովութեան նկատառումներով կրնայ շատ թէժ
օր մը կամ օրեր որոշէ չմօտենալ վտանգաւոր գօտի նոյնիսկ յանձն առնելով
պայմանագրին մէջ ճշդուած տոյժը։ Այս պարագային ի՞նչ կ՛ըլլայ կռուող
զինուորին վիճակը...: Այս իրավիճակին մէջ լաւագոյնը հաշուապահական
խիստ հսկողութեամբ մը բանակային logisticsի ենթաբաժանումի մը վստահիլ
առաքելութիւնը, որ պատերազմական իրավիճակէ չազդուիր զինուորին
սնունդը տեղ հասցնելու համար – Խմբ.):
Կառավարութեան որոշմամբ 2019 թուականի Յունիսի 1էն բարձրացաւ
Հայոց բանակի զինծառայողներու ամսական վարձատրութիւնը։ Պատկերը
հետեւեալն է.
• Գունդի հրամանատար - 22 հազար դրամով կամ 4.6 տոկոս:
• Գունդի հրամանատարի տեղակալ- 51 հազար դրամով: կամ 12.7 տոկոս:

• Գումարտակի հրամանատար- 88 հազար դրամով կամ 23 տոկոս:
• Վաշտի հրամանատար- 97 հազար դրամով կամ 32.6 տոկոս:
• Դասակի հրամանատար- 72 հազար դրամով կամ 26.2 տոկոս:
• Աւագ ենթասպայ- 38 հազար դրամով կամ 18 տոկոս:
• Շարքային պայմանագրային- 23 հազար դրամով կամ 13.7 տոկոս::
• Սերժանտ պայմանագրային (դասընթացք անցած)- 49 հազար դրամով
կամ 22 տոկոս:
Պաշտպանութեան ոլորտին մէջ ի թիւս այս փոփոխութիւններուն, 1000-2000
դրամով բարձրացած է նաեւ ժամկէտային զինծառայողներուն տրամադրուող
նիւթական ապահովութիւնը։ Կառավարութեան կողմէն ընդունուած է
որոշում, որով սպայական եւ աւագ ենթասպայական զինծառայողներուն
հնարաւորութիւն կը տրուի յաջորդ տարուընէ սկսեալ օգտուիլ հիփոթեքային
(բնակարանային) վարկերէն արտոնեալ պայմաններով։ Ըստ օրէնքին՝
զինծառայողները հնարաւորութիւն կ՛ունենան առաջնային շուկայէն բնակարան ձեռք բերել փաստացի զերօ տոկոսադրոյքով (տոկոսադրոյքը 7
տոկոս է, որմէ չորս տոկոսը պիտի փոխհատուցուի շահառուի եկամտային հարկի վերադարձի հաշուին, երեք տոկոսը՝ պետական պիւտճէէն):
Իսկ երկրորդային շուկայէն բնակարան հնարաւորութիւն ունին ձեռք
բերել 9 տոկոս տոկոսադրոյքով, որու 3 տոկոսի վճարման համար պիտի
օգնէ (subsidize) կառավարութiւնը։ Երկու պարագային ալ բնակարանի
կանխավճարի 10 տոկոսը պիտի վճարուի պետական պիւտճէէն։ Որոշումը
շատ դրական է գործադրուելու պարագային, քանի որ շատ զինծառայողներ
հնարաւորութիւն կ՛ունենան լուծել իրենց բնակարանի հարցը, որ տարիներ
շարունակ բարձրաձայնուած է։ Կառավարութիւնը նոյն ոլորտին մէջ եւս
մէկ դրական փոփոխութիւն կատարած է, որուն համաձայն մարտական
հերթապահութեան ժամանակահատուածը զինծառայութեան փորձի շրջանին (stage) կը հաշուարկուի կրկնակի չափով։ Հայաստանի կառավարութիւնը
շուրջ 2.9 մլրդ դրամ յատկացուցած է Արցախին՝ Պաշտպանութեան
բանակի զինթոշակառուներու բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։
Ի դէպ՝ Կառավարութեան այս որոշումէն ետք, Փաշինեանի խօսքով,
Ստեփանակերտի մէջ բնակարաններու գիները կտրուկ բարձրացած են։
Նշենք եւս մէկ կարեւոր որոշում, զորս ներկայացուց կառավարութեան
ղեկավարը։ Կառավարութեան որոշմամբ՝ աջակցութիւն կը ցուցաբերուի
2008ի մարտի մէկի իրադարձութիւններու ժամանակ տուժած անձերուն։
Որպէս աջակցութեան ձեւ սահմանուած է դրամական օգնութիւնը՝ 30, 15
եւ 5 մլն դրամի չափով։

Մօտ 4 եւ աւելի ժամ տեւած ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինեան նաեւ
պատասխանեց լրագրողներուն՝ որոնց շարքին «Զարթօնք»ին տարաբնոյթ
հարցերուն՝ երթեւեկային փոխադրութեան խնդիրներէն մինչեւ երկրի
կարեւորագոյն խնդիրները։ Յեղափոխութեան ղեկավարը իր խօսքին մէջ
բազմիցս յայտարարեց, որ Հայաստան այսօր փողի խնդիր չունի, այսինքն
ոեւէ ծրագիր կրնան կեանքի կոչել։ Եւ ըստ իրեն այս փտածութեան դէմ
պայքարի արդիւնքն է:
Շար. Էջ 07
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Լիբանանահայ Դպրոց

Ուսուցչական Ա. Ընդհանուր Ժողով

Մեսրոպեան Վարժարանին Մէջ Ազդանշանը Տրուեցաւ
81-րդ Կրթական Տարեշրջանին

2019-ի Սեպտեմբերի 13-ին Հայ
կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն
վարժարանի ուսուցչական-տեսչական անձնակազմը գումարեց իր
առաջին՝ վերամուտի ընդհանուր
ժողովը, վարժարանի “Ֆարաճեան”
հանդիսասրահի մէջ:

Ժողովը բացուեցաւ Մեսրոպեանի
հոգեւոր տեսուչ Արժ. Տէր Ռաֆֆի
քահանայ Յովհաննէսեանի խորհրդածութիւններով: Տէր Ռաֆֆի
քահանայ յատկապէս անդրադարձաւ
ներողամտութեան կարեւորութեան`
միջանձնային յարաբերութիւննե-րուն
եւ համագործակցական աշխատանքին մէջ, ինչպիսին է ուսուցչական գործը: Ան դիտել տուաւ, որ
քէնն ու անձնակեդրոն մօտեցումը
մեծագոյն խոչընդոտներն են անձի
հոգեւոր զարգացումին, կ’արգելակեն
մարդու ներուժի արդիւնաւէտ
իրագործումը եւ վատ օրինակ կը
հանդիսանան շրջապատին համար,
ինչ որ առաւել կը շեշտէ անոնցմէ
հեռու մնալու ուսուցիչներուն
պարտաւորութիւնը: Ան թելադրեց,
որ ուսուցիչները լայնասրտօրէն
մօտենան իրարու, աշակերտներուն եւ ծնողներուն, ի խնդիր դաստիարակչական առաքելութեան
յաջողութեան:
Ապա խօսք առին Մեսրոպեանի տարբեր բաժանմունքներուն պատասխանատուները, որոնք նախ ամփոփ
զեկուցումներ
ներկայացուցին
անցած տարուայ աշխատանքներուն,
իրագործումներուն եւ խնդիրներուն
մասին ու ապա ներկայացուցին նոր
տարեշրջանի ծրագիրները:

Խօսք առաւ կրթական հարցերու
տնօրէնի խորհրդական դոկտ. Քոլեթ
Աուն, որ ուսուցիչներուն ներկայացուց դասերու պատրաստութեան,
դասաժամերու կազմակերպման,
աշակերտներու գնահատականներու նշանակումին, քննութիւններու դրութեան եւ ուսուցչական
գործին վերաբերող ընդհանուր
ուղեցոյց մը, շեշտելով անոր
կարեւորութիւնը դպրոցին մէջ
ընթացող կրթական բարեփոխութիւններուն համար:
Ներկաները դիտեցին տեսերիզ
մը, որուն մէջ ներկայացուեցան
անցած` 80-ամեակի յոբելենական
տարուան գլխաւոր ձեռնարկները,
աշակերտական գործունէութիւնն
ու կրթական իրագործումները,
որոնց գագաթնակէտը կազմեց Label
CELF-ի ձեռքբերումը Մեսրոպեանի
կողմէ:
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն
Կրէկուար Գալուստ իր զեկոյցի
առաջին մասով ընդհանուր գնահատականը կատարեց 2018-2019
տարեշրջանի գործունէութեան,
դիտել տալով, որ վարժարանը
պետական քննութիւններուն եւ մասնաւորապէս Բ. պաքալորէային եւ
թեքնիք ճիւղերուն մէջ արձանագ-

րեց գերազանց արդիւնքներ: Ընդհանուր հաշուով քննութիւններուն
ներկայացան բարձրագոյն եւ
արուեստից
վարժարաններու
115 աշակերտներ, որոնցմէ 106-ը
յաջողեցան (համեմատութիւնը`
92.17 առ հարիւր):
Պարոն Գալուստ գոհունակութիւն
արտայայտեց Մեսրոպեանի մէջ
անցած տարի սկսած կրթական
բարեփոխումներու եռամեայ ծրագրի ընթացքին եւ արդիւնքներուն
համար. այդպէս` մանկապարտէզին
մէջ
անգլերէնի
ուսուցման
մեկնարկը եղաւ բարեյաջող,
“Կենցաղավարութիւն եւ Բարի
Վարք” դասանիւթը ներմուծուեցաւ
հեզասահօրէն, նախակրթարանին
մէջ տնային պարտականութիւններու գրեթէ ի սպառ եւ քննութիւններու լիակատար վերացումը
տուին սպասուած արդիւնքները,
արհեստագիտական նիւթերու եւ
“ռոպոթիքս”ի ուսուցումին շնորհիւ
Մեսրոպեանի աշակերտները գերազանց արդիւնքներ արձանագրեցին դպրոցական մրցումներուն:
Տնօրէնը յայտնեց, որ պիտի
շարունակուի գործակցութիւնը
համալսարաններու եւ միջազգային
կազմակերպութիւններու հետ`
ուսուցիչներու վերապատրաստման, աշակերտներու զարգացման
եւ ծնողներու խորհրդատուութեան
մարզերուն մէջ: Պիտի շարունակեն
գործել դպրոցական օրուան աւարտէն ետք ուսուցման ծրագիրները,
շաբաթօրեայ խմբակները, արեւե-

լումի եւ ընկերային-հոգեբանական
խորհրդատուութեան
գրասենեակները, նոր թափ պիտի
հաղորդուի հայեցի կրթութեան
ծրագիրներուն, համակարգչային
գիտութիւններու ուսուցումին:
Եզրափակիչ խօսքով հանդէս
եկաւ
Պատրիարքապատկան
վարժարաններու
Վարչական
խորհուրդի նախագահի տեղակալ Գերպծ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ.
Մուրատեան: Ան դիտել տուաւ,
որ Մեսրոպեանը միշտ բարձր
նշաձողեր հաստատած է իր
գործունէութեան
համար
եւ
արձանագրած է համապատասխան արդիւնքներ, արժանանալով
լայն գնահատանքի` պատկան
մարմիններուն եւ հանրութեան
կողմէ: Գերապայծառը շեշտեց,
որ կրթական յաջողութիւններուն
կողքին անհրաժեշտ է, որ հոգեւոր
եւ բարոյական կրթութիւնը նոյնպէս
մնան իրենց արժանի բարձրութեան
վրայ, որովհետեւ յաջողութեան
ամենակարեւոր վկայականը այն է,
որ մարդ կը ներկայացնէ Աստուծոյ
առջեւ` կեանքին մէջ իրագործուած
հաւատքով եւ կատարած բարի
գործերով:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Աթլեթիքօ Մատրիտի Առաջին Պարտութիւնը

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 4-րդ հանգրուանին, առաջատար
«Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ
Սոսիետատ»ի դէմ եւ կրեց իր առաջին պարտութիւնը։ Նորվեկիացի Էօտըկաարտ
եւ Նաչօ Մոնրէալ նշանակեցին «Սոսիետատ»ի կոլերը։ Իսկ 8-րդ դիրքը գրաւող
«Պարսելոնա»ն իր դաշտին վրայ յաղթեց 10-րդ դիրքը գրաւող «Վալենսիա»ին
եւ 7 կէտով բարձրացաւ 4-րդ դիրք։ 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ն իր դաշտէն
դուրս միակ կոլով յաղթեց 7-րդ դիրքը գրաւող «Տեփորթիվօ Ալավէս»ին եւ
10 կէտով գրաւեց առաջատարի դիրքը։ Ստորեւ տեսնել այս հանգրուանին
արձանագրուած արդիւնքները.
- Մայորքա - Աթլեթիք Պիլպաօ 0-0, - Լեկանէս - Վիյարէալ 0-3
- Ռէալ Մատրիտ - Լեւանթէ 3-2
կոլեր.Պենզեմա 25, 31, Քազեմիրօ 40 - Պորխա Մայորալ 49, Մելերօ 75
- Ռէալ Սոսիետատ - Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-0
- Պարսելոնա - Վալենսիա 5-2, կոլեր.Ֆաթի 2, Տէ Եոնկ 7, Փիքէ 51, Սուարէզ
61,82 - Կամեյրօ 27, Կոմէզ 90+2
- Տեփ.Ալավէս - Սեւիյա 0-1, կոլ.Խոան Խորտան 37
- Ռէալ Վայատոլիտ - Օսասունա 1-1, - Ռէալ Պեթիս - Խեթաֆէ 1-1
Դաս.1)Սեւիյա 10 կէտ 5-1, 2)Աթլեթիքօ Մատրիտ 9 կէտ 5-4, 3)Ռէալ Մատրիտ
8 կէտ 9-6, 5)Պարսելոնա 7 կէտ 12-7։

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Սիթիի առաջին Պարտութիւնը

Շաբաթավերջին տեղի ունեցած Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 5-րդ
հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումն էր «Մանչեսթըր Եունայթըտ»
- «Լեյսթըր Սիթի» մրցումը։ 8-րդ դիրքը գրաւող «Եունայթըտ» իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Լեյթըր Սիթի»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ
Ռեշֆըրտի 8-րդ վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով։ Իսկ 2-րդ
դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Սիթի»ն կրեց անակնկալ պարտութիւն մը 19-րդ
դիրքը գրաւող նորեկ «Նորիչ Սիթի»ի դաշտին վրայ։ Թէեւ տիրապետող կազմն
էր «Սիթի»ն, սակայն ՄաքՆիլ, Քանթուէլ եւ Փուքքի նշանակեցին «դեղին
դեղձանիկ»ներուն կոլերը, իսկ Ակուերօ եւ Ռոտրի Հերնանտէզ «Սիթի»ի կոլերը։
Այս մէկը Յունուար ամիսէն ի վեր «Սիթի»ի առաջին պարտութիւնն էր։ Ստորեւ
տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Լիվըրփուլ - Նիւքեսըլ Եուն.3-1
- Մանչեսթըր Եուն.- Լեյսթըր Սիթի 1-0
- Թոթընհէմ Հոցփըր - Քրիսթըլ Փալաս 4-0
- Վուլվըրհըմփթըն Ուոնտ. - Չելսի 2-5
- Նորիչ Սիթի - Մանչեսթըր Սիթի 3-2
- Ուաթֆըրտ - Արսենալ 2-2
Դաս.1)Լիվըրփուլ 15 կէտ 15-4, 2)Մանչեսթըր Սիթի 10 կէտ 16-6, 3)Թոթընհէմ
8 կէտ 11-6, 4)Մանչեսթըր Եուն.8 կէտ 8-4, 6)Չելսի 8 կէտ 11-11։

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Մխիթարեանի Յաջող Սկիզբը

3-րդ հանգրուանի մրցումները յատկանշուեցան Հայաստանի հաւաքականի
կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարեանի իր նոր «Ռոմա» խումբին հետ
կատարած առաջին մրցումով։ Այս մրցումին, 15-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Սասուոլօ»ի դէմ եւ յաղթեց 4-2
հաշիւով ու 5 կէտով բարձրացաւ 8-րդ դիրք։ «Ռոմա»ի կոլերը նշանակեցին՝
Քրիսթանթէ 12-րդ վայրկեանին, Ճեքօ 19-րդ վայրկեանին, Մխիթարեան
22-րդ վայրկեանին եւ Քլոյվըրթ 33-րդ վայրկեանին։ Փելլեկրինի կատարեց 3
փոխանցում, մէկը՝ Մխիթարեանին, իսկ մէկ փոխանցում կատարեց Քոլարով։
Պերարտի նշանակեց «Սասուոլօ»ի երկու կոլերը երկրորդ կիսախաղին։ Ստորեւ
տեսնել այս հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքները.
- Ֆիորենթինա - Եուվենթիւս 0-0, - Նափոլի - Սամփտորիա 2-0
- Ինթէր Միլան - Ուտինեզէ 1-0
- Ճենովա - Աթալանթա 1-2, - ՍՓԱԼ Ֆերրարա - Լացիօ Ռոմա 2-1
- Ռոմա - Սասուոլօ 4-2, - Հելաս Վերոնա - Միլան 0-1
Դաս.1)Ինթէր Միլան 9 կէտ 7-1, 2)Պոլոնիա 7 կէտ 6-4, 3)Եուվենթիւս 7 կէտ
5-3, 8)Ռոմա 5 կէտ 8-6։

Ճատրակ
Աշխարհի Բաժակ

Արոնեան Դէպի Երրորդ Հանգրուան

Ռուսիոյ Խանդի-Մանսիսկ քաղաքին մէջ սկսան ճատրակի Աշխարհի բաժակի
մրցումները 128 վարպետներու մասնակցութեամբ։ Այս մրցումները տեղի
կÿունենան երկու մրցումի արդիւնքով յաղթանակ տանելու դրութեամբ։
Պարտուողը դուրս կը մնայ։ 1/32-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- Լեւոն Արոնեան - Պարհամ Մաքսուտլու (Իրան) 1-0 եւ 0.5-0.5
- Սերկէյ Մովսիսեան - Տինկ Լիրէն (Չին.) 0.5-0.5, 0.5-0.5 եւ 0.5-1.5
Լեւոն Արոնեան անցաւ յաջորդ հանգրուան, իսկ Սերկէյ Մովսիսեան հաւասարելով դասական ճատրակի մրցումին, զիջեցաւ արագ ճատրակի մրցումին եւ դուրս
մնաց մրցաշարքէն։ Արման Փաշիկեան եւ Ռոպերթ Յովհաննիսեան զիջեցան
1/64-րդ հանգրուանին եւ դուրս մնացին մրցաշարքէն։
Իսկ 1/16-րդ հանգրուանի առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ
արդիւնքը.
- Մաքսիմ Մաթլաքով (Ռուս.) - Լեւոն Արոնեան 0.5-0.5
Թենիս
Տէյվիս Բաժակ
Լիբանան Զիջեցաւ Իւզպէքիստանին
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան թենիսի տղոց խմբային Տէյվիս բաժակի
երեք գօտիներու առաջին դասակարգի մրցումները, որոշելու համար այն
հաւաքականները որոնք փլէյ օֆ պիտի խաղան Աշխարհի խմբակի խումբերուն
դէմ։ Ասիոյ մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
Լիբանան - Իւզպէքիստան 2-3
Լիբանանի կազմէն Պենճամին Հասան տարաւ երկու յաղթանակ, իսկ Հատի
Հարպ կրեց երկու պարտութիւն եւ Պենճամին Հասան - Ճիովանի Սըմահա
զոյգը նաեւ պարտուեցաւ։

Ըմբշամարտ
Աշխարհի Ախոյեանութիւն

Ալեքսանեան Շահեցաւ Արծաթէ Մետալ

Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 3-րդ հանգրուանի մրցումներուն, 2-րդ
դիրքը գրաւող «Եուվենթիւս» մրցեցաւ իր դաշտէն դուրս եւ առանց կոլերու
հաւասարեցաւ 16-րդ դիր-քը գրաւող «Ֆիորենթինա»ի հետ։ Իսկ առաջատար
«Ինթէր Միլան» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Ուտինեզէ»ի դէմ
եւ յաղթեց Սենսիի 14-րդ վայրկեա-նին նշանակած կոլով, Կոտինի փոխանցումով։
35-րդ վայրկեանին հիւրերու արժանթինցի մարզիկ Տէ Փոլ վտարուած էր դաշտէն։

Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր Սուլթանի մէջ շարունակուեցան ըմբշամարտի Աշխարհի ախոյեանութեան մրցումները։ Հայաստանի հաւաքականը
արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքները.
- Յունահռոմէական ոճի 60 քկ. դասակարգի 1/16-րդ աւարտականին, Գէորգ
Ղարիպեան զիջեցաւ ղազախ ըմբիշի մը 0-7 հաշիւով։
- Յունահռոմէական ոճի 63 քկ. դասակարգի պրոնզէ մետալի մրցումին, Սլավիկ
Գալստեան յաղթեց իրանցի ըմբիշի մը 7-4 հաշիւով եւ շահեցաւ պրոնզէ մետալը։
- Յունահռոմէական ոճի 72 քկ. դասակարգի 1/4-րդ աւարտականին, Մալխաս
Ամոյեան զիջեցաւ ռուս ըմբիշի մը 0-4 հաշիւով։
- Յունահռոմէական ոճի 77 քկ. դասակարգի 1/16-րդ աւարտականին, Կարապետ
Չալեան յաղթեց ճաբոնցի ըմբիշի մը 4-2 հաշիւով։ Կիսաւարտականին,
Կարապետ Չալեան զիջեցաւ շուէտացի ըմբիշի մը 2-5 հաշիւով։ Ան պիտի
պայքարի պրոնզէ մետալի համար։
- Յունահռոմէական ոճի 97 քկ. դասակարգի կիսաւարտականին, Արթուր
Ալեքսանեան յաղթեց վրացի ըմբիշի մը եւ հասաւ աւարտական հանգրուան։
Դժբախտաբար Ալեքսանեան կողոսկրի վնասուածք տացաւ եւ չմրցեցաւ
աւարտական մրցումին ու բաւարարուեցաւ արծաթէ մետալով։
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Լուսինէ Զաքարեանի Տուն-Թանգարանը Ունի Իր Այցելուները
Ընդունելու Իւրայատուկ Եղանակ
ԼԻՒՍԻ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ

Յ

ունիս 1-ին Երեւանի մէջ բացումը կատարուեցաւ 1937 թուականի
ա՛յդ օրը ծնունդ առած՝ հայ հոգեւոր երգերու անզուգական կատարող,
սոփրանօ Լուսինէ Զաքարեանի տուն-թանգարանին: Եւ որպէս
նորաբաց թանգարան, անցած Օգոստոս ամսուն Հայաստան կատարած
այցելութեանս ընթացքին այդ վայրը կը գտնուէր իմ այցելելիք վայրերու
ցանկին մէջ:
Լուսինէ Զաքարեանի մասին գաղափար ունիմ, թէեւ, ճիշդը ըսելու համար,
զինք յաճախ լսելու սովորութիւնը չունիմ, տրուած ըլլալով, որ ինք մեկնաբանած է հոգեւոր երգեր ու շարականներ, այսինքն՝ ժողովրդական երգերու չի
նմանիր իր հրամցուցած արուեստը, զոր աւելի յաճախ կ’ունկնդրենք մեր
առօրեային ընթացքին:
Թանգարանը, ըլլալով Զաքարեանի տունը, ուր բնակած է ան իր ամուսնոյն՝
Խորէն Պալեանի հետ, կահաւորուած է ճիշդ այնպէս՝ ինչպէս նախապէս եղած
է: Արդէն հազիւ մուտք կը գործես հոն, ինքզինքդ կը զգաս տան պէս հարազատ
վայրի մը մէջ, ուր Լուսինէի նկարներն են, հագուստները, կահոյքն ու սպասքը:
Ոչ-ընդարձակ տունը արդէն շուտով քեզ կը համակէ իր ջերմութեամբ: Եւ
ահա իր ժպիտով այցելուները կը դիմաւորէ թանգարանի տնօրէնուհին՝
մաթեմատիկական լեզուաբանութեան մասնագէտ, գիտամանկավարժական
եւ գեղարուեստական գործունէութիւն ծաւալած, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ տարած, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի պիոէթիքսի ամբիոնի հայաստանեան մասնաճիւղի վարիչ Տիկ. Սուսաննա Դաւթեանը:
Տիկ. Դաւթեանը, որ եղած է նաեւ դաշնակահար եւ երկար տարիներ
ընկերակցած է Լուսինէին, լաւագոյնս ներկայացուց հրեշտակաձայն երգչուհիին կեանքը: Ան այնքան ոգեւորութեամբ պատմեց Զաքարեանի կեանքի
դրուագներէն, որ չէինք ուզեր աւարտէ պատմութիւնը: Ան խօսեցաւ նաեւ
թանգարանը աւելի գրաւիչ դարձնելու իր ծրագրին մասին: Հաճելի եւ
հաղորդական էր Տիկ. Սուսաննային ոճը, կարծես վաղուց ճանչցած ըլլայինք
զինք: Եւ որպէսզի անջնջելի դրոշմ մը թողու մեր մէջ, ան ի գործ դրաւ
թանգարանի այցելուները ընդունելու իր իւրայատուկ ձեւը. դաշնամուրի
վրայ Շարլ Ազնաւուրի երգերէն մին նուագելով ու ինք երգելով նախ մեր
բազկերակը շօշափելէ ետք, սկիզբ առաւ հայկական երգերու շարան մը, որ
նուագի, երգեցողութեան ու պարի աննկարագրելի զուարթութեամբ, խինդ

ու ծիծաղով թնդացուց ամբողջ թանգարանը:
Ինչպէս այցելուներու տետրակին մէջ օրին մեծ ուրախութեամբ գրառում
կատարած էի, նոյնն ալ այստեղ կը կրկնեմ՝ որեւէ վայրկեան մտքովս չէի
անցուցած, որ Լուսինէ Զաքարեանի տուն-թանգարան այցելութիւնը այդքան
գեղեցիկ եւ անջնջելի յուշեր պիտի շնորհէր ինծի:
Ես վստահ եմ, որ սփիւռքահայ նորահաս սերունդը, դժբախտաբար, քիչ բան
գիտէ Լուսինէ Զաքարեանի մասին. ուրեմն, շատ կարեւոր է, որ դպրոցներուն
մէջ երաժշտութեան դասապահերուն աշակերտներուն լիարժէք փոխանցուի
նաեւ մեծ աւանդ ունեցող մեր բոլոր արուեստագէտներուն մասին, ընդ որում
Լուսինէ Զաքարեանը, որուն անունը առնչուած է մեր հոգեւոր երաժշտութեան
հետ, եւ որուն համար Վազգէն Ա. կաթողիկոս ըսած է, որ երբ Լուսինէն
շարականները կ’երգէ, հրեշտակները կ’իջնեն Մայր Աթոռ ու կը փառաբանեն
զԱստուած: Իսկ Պարոյր Սեւակ ըսած է՝ Լուսինէն ոչ թէ կ’երգէ, այլ՝ կ’աղօթէ:
Ի վերջոյ, աւելի մօտէն ծանօթանալու համար երգչուհիին կեանքին ու
արուեստին, Երեւան այցելուները անպայմանօրէն առիթը պէտք չէ փախցնեն
հանդիպելու Զաքարեանի տուն-թանգարան, որ այցելուները հիւրընկալելու իր
իւրայատուկ եղանակը ունի, տնօրէնութեամբ Տիկ. Սուսաննա Դաւթեանին,
որ, վստահ եմ, միայն պիտի աւելի փայլեցնէ Լուսինէ Զաքարեանի արդէն
շողացող աստղը:

«Քու Կամքդ Ըլլայ…»
ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Գ

ոնէ օրը երկու անգամ՝ առաւօտ եւ երեկոյ երբ կ՚արտասանենք «Հայր
մեր»ը՝ Տէրունական աղօթքը, կը կրկնենք եւ կ՚ըսենք. «Եղիցին կամք
քո…», այսինքն՝ «Քու կամքդ ըլլայ…»։
Այսպէս կ՚աղօթենք, բայց արդեօք որքա՞ն հաւատարիմ կը գտնուինք այն
խօսքին, երբ կ՚ըսենք, «Եղիցին կամք քո…»։ Ըսելով հանդերձ, ընդհանրապէս
չենք անդրադառնար խօսքին իսկական իմաստին, քանի որ միշտ կ՚ուզենք,
որ միա՛յն մեր փափաքածը կատարուի, այսինքն միա՛յն մեր կամքը ըլլայ…։
Եւ ահաւասիկ աղօթելու կիզակէտը, աղօթելու եւ Աստուծմէ բան մը ուզելու
էական մասը, այս «կամք»ի կատարման վրայ է, թէ որո՞ւն կամքը պիտի
կատարուի. Աստուծոյ կա՞մքը, թէ մարդուն։ Պահ մը խորհինք, եթէ մարդուն
կամքը պիտի կատարուի, ուրեմն ի՛նչ պէտք կայ աղօթելու։ Թող մարդ իր
կարողութեամբ եւ կարելիութիւններով կատարէ իր «կամք»ը։
Բայց մարդ գիտէ, որ իր կարողութիւններով եւ կարելիութիւններով չի

կրնար իրականացնել իր ամէն ուզածը, չի կրնար կատարել իր կամքը։ Եւ
ուրեմն մարդ պահանջքը ունի աղօթելու, եւ երբ մարդ կ՚աղօթէ եւ գիտէ, թէ
իր կամքը կարելի չէ իրականացնել իր կարողութիւններով, ապա ուրեմն
պէտք է ընդունի «Աստուծոյ կամք»ը՝ որ իրական է, ճշմարիտ է, բարի
է եւ այն է՝ ի՛նչ որ պէտք է ըլլայ։ Այս պատճառով, ահաւասիկ, մարդ երբ
կ՚աղօթէ, գիտակցաբար պէտք է աղօթէ, իր աղօթքին խօսքերը հասկնալով
եւ հաւատարիմ մնալով իր խօսքերուն, եւ ո՛չ թէ կոյրզկուրայն, չըսելու համար
«թութակաբար» կամ «մեքենայօրէն»։ Կոյր հետեւողութեամբ խօսքեր կրկնել
որքա՞ն կը համապատասխանէ «աղօթք»ի գաղափարին, քանի որ երբ
աղօթքը խօսակցութիւն է, եւ աղօթողը իր ըսածներուն իմաստը չի գիտեր,
խօսքերուն իմաստին չի թափանցեր, ինչպէ՞ս հասկնալի եւ ընդունելի պիտի
ըլլան այդ խօսքերը։
Եւ երբ կ՚աղօթէ մարդ եւ կ՚ըսէ «Եղիցին կամք քո…», պէտք չէ՞ որ հաւատարիմ
ըլլայ իր ըսածին եւ չի յամառի՝ որ անպայման իր կամքը կատարուի։ Աստուած
արդէն կու տայ այն՝ ի՛նչ որ բարի է, պատշաճ է մարդուն։ Մարդ կրնայ որեւէ
բան ուզել, բայց չի նախատեսել անոր հետեւանքները, թէ բարի՞ է կամ ոչ։
Բայց Աստուած գիտէ՛, թէ ո՛րը բարի է եւ ո՛րը չար, քանի որ Ան ամենատես
է եւ անժամանա՛կ իր տեսողութիւնը։
Այս պատճառով, աղօթքին «Եղիցին կամք քո…» խօսքը, ընդհանրապէս,
հաւատացեալներու կարծիքով ամենադժուար խօսքն է, անվերապահօրէն
ընդունելու համար, քանի որ կ՚ենթադրուի թէ կը հակասէ ան մարդուն «ազատ
կամք»ին, անհատական ազատութեան սահմանափակում մը բերելով։
Ոմանք ալ «ճնշում» մը կը նկատեն զայն կամքի վրայ կատարուած։ Բայց
անոնք երբեք չեն դադրիր աղօթելէ. կը շարունակեն աղօթել եւ ըսել. «Եղիցին
կամք քո…»։ Ինչո՞ւ քանի որ պահանջք մըն է աղօթելը մարդուս համար, եւ
համակերպի կամ ո՛չ, սա ճշմարտութիւն մըն է, թէ ի վերջոյ Աստուծոյ կա՛մքն
է, որ պիտի կատարուի։
Արդարեւ, մարդ սխալական է բայց Աստուած՝ անվիճելիօրէն անսխալակա՛ն։
Նաեւ, մարդ անկատար է, թերութիւններ եւ տկարութիւններ ունի, բայց
Աստուած՝ կատարեալ, անթերի եւ բացարձակ կերպով զօրաւո՛ր։ Ուրեմն
շատ բնական եւ բանական է որ մարդ հպատակի, համակերպի Աստուծոյ
կամքին եւ ո՛չ թէ պնդէ, յամառի որ իր կամքը կատարուի։
Շար. Էջ 07
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Խտրական Վերաբերմունք Փտածութեան,
Թալանին ու Թալանճիներուն Հանդէպ
Կամ՝
Երկու Չափ Երկու Կշիռ

Փաշինեանի Աւելի Քան Չորս Ժամ Տեւած Ասուլիսի Արդիւնքները
Սկիզբը Էջ 03
Քանի որ ասուլիսը կազմակերպուած էր երբեմնի արդիւնաբերական կեդրոն՝ Վանաձորի մէջ,
հնարաւոր չէր չբարձրացնել Վանաձորի քիմիական
գործարանի, Երեւանի Նայիրիտ գործարանի եւ
միւս գործարաններու հարցերը, որոնք այսօր կամ
փակ են կամ կ՛աշխատին փոքր տարողութեամբ։
Փաշինեանի խօսքով՝ Հայաստանի քիմիական արդիւնաբերութեան մեծ ապագայ կը սպասէ, քանի որ
արդեն ունինք քիմիագէտներ, որոնք շատ լաւ կը
հասկանան, օրինակ, թթուային ուրդումէն, սակայն,
այդ մեծ ապագան ինչպէ՞ս կը տեսնէ Փաշինեանը,
եթէ այսօր որեւէ՝ քայլ չառնուիր քիմիական երբեմնի հսկայ Նայիրիտ գործարանի վերաթողարկման
ուղղութեամբ։ Պատգամաւոր եղած ժամանակ
Փաշինեան բազմիցս հանդիպումներ ունեցած էր
բողոքող նայիրիտցիներու հետ, սակայն մշտապէս
ըսած էր, թէ լծակներ չունի որեւէ բան ընելու,
գործարանից թալանուածը վերադարձնելու ու
մեղաւորներուն պատժելու համար։ Այսօր ան
պատգամաւոր չէ, վարչապետ է, լծակներ ունի,
սակայն սայլը տեղէն չի շարժիր տակաւին։
Մեր թերթի հարցին, թէ ինչո՞ւ փտածութեան
պայքարի ծիրէն ներս չեն զբաղիր նաեւ Նայիրիտ
գործարանի հարցով եւ ինչո՞ւ չեն բացայայտէր
թալանն ու փտածութիւնը, Կառավարութեան
ղեկավարը տուաւ անյստակ պատասխաններ.
«Ես Կառավարութեան ներկայացուցիչներուն
յանձնարարէր եմ, որպէսզի շփուին գործարանի համակարգող խումբի անդամներուն հետ
եւ երբ խնդիրը կը լրջանայ ու կ՛ապացուցուի
առաջարկներու լրջութիւնը, այդ ժամանակ ես ինքս

ալ պատրաստ եմ միանալու այդ քննարկումներուն։
Մինչեւ օրս նման ազդակ մենք չունենք», դիմելով
իր օգնականին՝ իր ըսածը հաստատել ուզեց
Փաշինեան, ապա շարունակեց. «Գիտէ՞ք խնդիրը
որն է։ Մինչեւ օրս այնքան լսած եմ, որ կ՛ըսեն՝ մի
հատ մարդ կայ 6 մլրդ դոլարի ներդրում է անում
Հայաստանում, մի անգամ պէտք է հանդիպի։
Հասկանում էք, բոլորին յայտարարութիւնները եթէ
համապատասխանէին իրականութեան մենք լրիւ
ուրիշ իրավիճակ կ՛ունենայինք։ Մենք տասնեակ
այսպիսի դէպքերի հետ ենք առնչւում։ Ես ասել եմ՝
Էկոնոմիկայի նախարարը դրանով զբաղուել է ու
ես ասել եմ՝ երբ կը տեսնէք առաջարկը հիմնաւոր
է ու լուրջ, ինձ կ՛ասէք ես կը միանամ»։
Հարցի միւս հատուածը, թէ ինչո՞ւ գործարանին
մէջ կատարուած թալանը, որուն մասին մամուլը
տարի-ներ շարունակ բարձրաձայնած է ու անուններ հնչեցուցած, չի բացայայտուիր, Փաշինեանը
տուաւ շատ զաւեշտալի պատասխան. «Այսօր
մէկ քննիչը միջին հաշուով 50-60 քրէական գործ
է քննում։ Պատկերացնո՞ւմ էք դա։ Քննիչների
մի մասն էլ գործը քննում է չուզելով։ Ահա եւ ձեր
հարցի պատասխանը»։ Դիտարկմանը, այսինքն քննիչներու չուզելը պատճա՞ռ է, որ նման
կարեւորագոյն գործ չբացայայտուի, Փաշինեանը
կարճ պատասխանեց՝ «ոչ, պատճառ չէ, ամէն
ինչ որոշակի ժամանակ է տանում եւ միշտ չէ, որ
հրապարակային յայտարարութիւն պարզւում է, որ
հենց այդպէս էլ կան»։ Փաշինեանի պատասխանին
գնահատական տալը այս պարագային անիմաստ
կը համարենք, քանի որ նման լուրջ ու ծանրակշիռ
հարցին, այդ մակարդակի պատասխան հնչեցնելը
իրական խնդրէն խուսափելու միջոց էր։

Այս խորհրդածութեամբ, «Եղիցին կամք քո…»
ըսելը ո՛չ միայն բանական, նաեւ ամենաճշգրիտ
եւ ստոյգ, եւ նաեւ ամենահաճելի՛ բաղձանքն է։
Աղօթքի ատեն բաւական է ամենայն վստահութեամբ, անշեղ հաւատքով, խանդավառութեամբ եւ անկեղծութեամբ եւ անպայմա՛ն սիրով
խնդրել որ կատարուի Անոր կամքը։ Ահաւասիկ
այն ատեն աղօթքը կը հասնի իր նպատակին՝
աղօթողին ներշնչելով կատարեալ վստահութիւն, ուրախութիւն եւ ներքին խաղաղութիւն։
Եւ մանաւա՛նդ այն «ներքին խաղաղութիւն»ը,
որ Աստուծոյ կամքը խնդրելով անհո՜ւն վստահութիւն մը պիտի ներշնչէ աղօթողին, քանի որ
պիտի գիտնայ, թէ ամենաբարին եւ ամենալաւը
պիտի տրուի իրեն՝ իր խոնարհ խնդրանքներուն փոխարէն։ Արդարեւ, Յիսուս ո՛չ միայն
իր խօսքերով, այլ իր օրինակով պատուիրեց
հնազանդիլ եւ ընդունիլ Հօր Աստուծոյ կամքը։ Ան
հնազանդեցաւ Հօրը կամքին երբ ըսաւ. «Հա՛յր, եթէ
ուզես՝ այս բաժակը հեռացո՛ւր ինձմէ. բայց ո՛չ թէ իմ
կամքս, այլ Քո՛ւ կամքդ թող ըլլայ» (ՂՈՒԿ. ԻԲ 42)։
Ուստի հաւատացեալներու համար բաւարար
պատճառ մըն է Յիսուսի այս խօսքը, թէ. «ո՛չ
թէ իմ կամքս, այլ Քո՛ւ կամքդ թող ըլլայ»։ Երբ
Յիսուս, Հօր միածինը կ՚ըսէ, թէ «Հօր կամքը
ըլլայ», այլեւս մենք ոչ մէկ տարակոյս ունենալու
ենք խնդրելու Աստուծոյ կամքը։ Եւ ինչո՞ւ մենք ալ
չկարենանք ըսել նաեւ մե՛ր Հօր, թէ «ո՛չ թէ մեր,
այլ Քո՛ւ կամքդ թող կատարուի…», Անոր՝ որ մեզ

Հայոց Աշխարհ, Հայոց Երկիր, Հայոց Հող
Հայո՜ց աշխարհ, հայո´ց երկիր, հայո´ց հող,
Լայն աշխարհում քո գրկի մէ՜ջ ապրեմ թող:
Դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնաւանդ,
Աշտարակներդ՝ Արագած ու Արարատ:
Թող ես լինեմ աշտարակիդ աղաւնին,
Շուքդ մնայ իմ ապաւեն հովանին:
Ո´ւր էլ թռչեմ, ինչ աշխա՜րհ էլ թափառեմ,
Նորից ե´տ գամ, քո տանիքու՜մ ծուարեմ:
Ու թէ մեռնեմ, քո գրկի մէ´ջ մեռնեմ թող,
Հայո՜ց աշխարհ, հայո´ց երկիր, հայո՜ց հող:
Սիլվա Կապուտիկեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

18

2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

«Քու Կամքդ Ըլլայ…»
Սկիզբը Էջ 06

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

կեանքի է կոչած, որո՛ւ ձեռքերէն ենք ստացած
ամէն ինչ, որո՛ւ որ կը վստահինք մեր ամէն ինչը՝
կեանքը, մեր Նախախնամին, մեր Հօր եւ դեռ պիտի
ստանանք եւ վստահինք ա՜յնքան ատեն որ կեա՛նք
կը վայելենք այս աշխարհի վրայ…։
«Ժամանակ»/Պոլիս

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԹՄՄ
Երիտասարդական
Նուագախումբ
(The Youth Band)
Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 2019

ԷՏԿԱՐ ՇԱՀԻՆ
(1874 – 1947)
«Շուկայ Փարիզում»
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«Խաչեր Գալուստեան» Մանկավարժական
Կազմաւորումի Կեդրոն Անթիլիաս Մայրավանք,
հեռ. 04/410001
1. Պետական քննութիւններ.
Այս տարի պետական BT-ի եւ TS-ի քննութիւններուն
ներ-կայացած են 7 թեկնածու եւ յաջողած են բոլորը՝
ապահովելով պատուաբեր արդիւնքներ։
BT-ի քննութեան յաջողած են.
Թալին Անսուրեան, Սինթիա Թոմպուլեան, Լոռի
Քերպապեան։
TS-ի քննութեան յաջողած են.
Սեւան Չոպանեան, Թամար Չափարեան, Ալիս Պեզճեան,
Թալին Փափիրեան։
2. Արձանագրութիւն.
2019-2020 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի
կ’ունե-նան Սեպտեմբեր 25-ին
եւ 27-ին, ժամ 4.00 - 6.00։
3. Դասաւանդութիւնները կը սկսին Ուրբաթ, 4
Հոկտեմբեր 2019-ին։
4. Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ 2019-2020
տարե-շրջանին պիտի ունենանք յատուկ դասընթացքներ
պետական LT բաժինին։ Մանրամասնութեան համար
կապուիլ «Խաչեր Գալուստեան» Կեդրոնի գրասենեակը,
վերոյիշեալ թիւին։
5. Մանկավարժական Կեդրոնը երկու տարիէ ի վեր
կը գոր-ծակցի Կաթողիկոսարանի Հայագիտական
Կեդրոնին հետ։ Մանրամասնութիւններու համար դիմել
քարտուղարութեան։
Տնօրէնութիւն

«Հայ Մամուլի Տարի»-Ի Նշման Առթիւ Հրաւէր
Լիբանանահայ Տպագիր Մամուլին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի 2019-ը «Հայ մամուլի
տարի» հռչակող հայրապետական կոչին ընդառաջելով,
Լիբանանի հայոց առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսի օրհնութեամբ, ուրբաթ, 29 նոյեմբեր
2019-ի երեկ. ժամը 7.30-ին, Ազգային առաջնորդարանի
«Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» սրահին մէջ, տեղի պիտի
ունենայ լիբանանահայ տպագիր մամուլին նուիրուած
կլոր սեղանի քննարկում։ Մանրամասնութիւնները օրին
պիտի հաղորդենք։
վրայ, լիբանանահայ տպագիր մամուլի բոլոր միաւորներուն
տեղ պիտի յատկացնենք` իրենց յարմար տեսած թիւերը
հանրութեան ցոյց տալու համար։ Կը խնդրենք, որ
լիբանանահայ տպագիր մամուլի այն միաւորները որոնք
կը փափաքին մասնակցիլ այս նախաձեռնութեան,
յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կապ պահեն
Ազգային առաջնորդարանի դիւանապետ Պրն. Րաֆֆի
Տէմիրճեանին հետ (հեռախօս 01-258300 կամ 70-258301,
ե-նամակ info@armprelacylb.org) եւ ամենէն ուշը մինչեւ 9
նոյեմբեր 2019-ը մեզի տրամադրեն իրենց միաւորներուն
թիւերը։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Իսրայէլի Մէջ Կայացան Ընտրութիւններ
Երէկ առաւօտեան Իսրայէլի մէջ
բացուած են ընտրական տեղամասերը եւ տեղի կ’ունենան երկրի
պատմութեան մէջ Քնեսեթի առաջին
կրկնակի ընտրութիւնները։ Ապրիլին
կայացած ընտրութիւններէն ետք
Իսրայէլի վարչապետ Բենիամին Նաթանիահուն չկարողացաւ
ապահովել խորհրդարանական
մեծամասնութեան աջակցութիւնը
(120 տեղերէն 61-ը), ինչը յանգեցուց
Քնեսեթի լուծարման: Այս մասին կը
գրէ «Քոմէրսանթ»-ը։
Ընտրութիւններու արդիւնքներով
պիտի որոշուի 22-րդ խորհրդարանի
կազմը, որմէ ետք պէտք է ձեւաւորուի

կառավարական դաշինք եւ ընտրուի
վարչապետը: Իշխող «Լիքուտ»
կուսակցութեան գլխաւոր մրցակիցը «Քահոլ-Լաւան» ընդդիմադիր
դաշինքն է՝ Իսրայէլի դրօշի գոյներով
«Կապոյտ եւ սպիտակ» դաշինքը։
Ընդհանուր առմամբ, Իսրայէլի
մէջ բացուած է շուրջ 10,5 հազար
ընտրատեղամաս: Մեծ քաղաքներուն
մէջ ընտրատեղամասերը կ’աշխատին
մինչեւ 22:00-ը, փոքր քաղաքներու
մէջ, հիւանդանոցներու եւ բանտերու
մէջ կը փակուին 20:00-ին: Իսրայէլի
իշխանութիւնները կ’ակնկալեն, որ
աւելի քան 6,3 միլիոն մարդ պիտի
քուէարկէ ընտրութիւններուն։
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μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
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