
Աշխատանքային այցով Ճափոն գտնուելու ընթացքին Հայաստանի Հան-
րապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան տիկնոջ` Նունէ Սարգսեանի 
հետ հանդիպած է Ճափոնի փոքրաթիւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն 
հետ:
Նախագահ Սարգսեան նախ հետաքրքրուած է, թէ ինչով կը զբաղին անոնք, 
ապա համառօտ տեղեկացուցած այցի ընթացքին ունեցած հանդիպումներուն 
եւ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն մասին: Ան նշած է, որ 
իրական հետաքրքրութիւն կայ Հայաստանի հանդէպ, եւ շատ իրատեսական 
զրոյցներ ունեցած է, թէ ինչ կրնանք ընել միասին: Նախագահին խօսքով` 
համագործակցութեան ուղղութիւնները շատ յստակ են` նորագոյն արհես-
տագիտութիւններ, արտակարգ իրավիճակներ, առեւտրական գործարքներ, 
սնունդի արտահանում եւ անվտանգութիւն: «Նաեւ իրենցմէ սորվելու 
շատ բան ունինք պետական ծառայութեան ոլորտին մէջ, որովհետեւ այն 
կարգապահութիւնն ու նուիրուածութիւնը, որ այս մարդիկ ունին, իսկապէս, 
հիացմունք կ՛առաջացնէ»,- ընդգծած է նախագահ Սարգսեան:
Այնուհետեւ նախագահ Սարգսեան պատասխանած է համայնքի ներ-
կայացուցիչներու հարցումներուն:
Աշխատանքային այցի ընթացքին Սարգսեան այցելած է նաեւ Ճափոնի 
հնագոյն քաղաքներէն Կամակուրա, դիտած Ամիտա Մեծ Պուտտայի 
հսկայական պրոնզէ արձանը, այցելած Hokoku-ji տաճար, որ յայտնի է իր 
բամբուկէ անտառով, մասնակցած ճափոնական աւանդական թէյախմու-
թեան արարողութեան:
Նախագահ Սարգսեան եւ Նունէ Սարգսեան այցելած են նաեւ ճափոնական 
յայտնի սրբավայրերէն «Ցուրուգաոկա Հաչիմանգու» սինտոյական տաճար, 
որ հիմնադրուած է տասնմէկերորդ դարուն:
Տաճարին մէջ հնչեցած է Հայաստանի ու Ճափոնի բարեկամութեան 
նուիրուած աղօթք:

Յայտնի ռուս լրագրող եւ գրող Վլատիմիր Պոզներ Քալիֆորնիոյ մէջ (ԱՄՆ) 
ելոյթի ընթացքին պատասխանած է ատրպէյճանցի երիտասարդ կնոջ 
դիտարկման՝ Ղարաբաղի հարցով Պոզների «հայանպաստ» դիրքորոշման 
վերաբերեալ: Ըստ SHANTNEWS.am-ի՝ այս մասին յայտնած է rusarminfo.ru-ն:
Արզու Մամետովան՝ դիմելով Պոզներին՝ ըսած է, որ «Ղարաբաղի անկա-
խութիւնը աշխարհը չէ ճանչցած»:

Ժողովրդային ընդվզումի 12րդ օրը յատկանշուեցաւ ժողովուրդին կողմէ 
հաստատակամ մէկ որոշումով, որն է ընդհանուր գործադուլ յայտարարել 
եւ մայրուղիները փակ պահել:
Իշխանութեան որոշումը ճամբաները անպայման բանալու ընդվզած ժողո-
վուրդին համար ազդանշան էր, որ կարելի չէ այդ քարթը ձեռքէ փախցնել, 
որովհետեւ ճամբաներու բացումով եթէ երկրին կեանքը բնականոն ընթացք 
ստանայ ցուցարարներու թիւը զգալիօրէն պիտի նուազի իւրաքանչիւրը իր 
գործին կամ ուսումնառութեան երթալով, բան մը, որ չափազանց պիտի 
տկարացնէ կառավարութեան վրայ ճնշումը:
Այս պատճառով ժողովրդային խումբեր երկրին ամէն տարածքին առաւօ-
տեան շատ կանուխ ժամերէն ճամբաները վերածեցին իրենց ննջարաններն 
ու նստավայրերը վրաններու եւ նստարաններու զետեղումով: Մայրուղինե-
րուն վրայ եղան կէտեր ուր ժողովուրդը իր ինքնաշարժները կանգնեցուց 
ամբողջութեամբ փակելով զանոնք, որպէսզի անհնար ըլլայ բանակին ճամ-
բաները բանալ:
Արդարեւ բանակային ուժեր մեծ դժուարութեան հանդիպեցան իշխանու-
թեան որոշումը գործադրելու: Այսպիսով շաբթուայ առաջին օրը դարձեալ 
սկսաւ ամբողջական անդամալուծութեամբ մինչ արդէն իսկ դպրոցները, 
համալսարաններն ու դրամատուները փակ շարունակեցին մնալ:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հանդիպած է 
Ճափոնի Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչներուն 

Հետ

Ղարաբաղը Կը Պատկանի Հայաստանին. 
Յայտնի Ռուս Լրագրողը Պատասխանած է 

Ատրպէյճանուհիին

Ճամբաները Փակ Պահելու Ու Բանալու 
Ժողովուրդ-Պետութիւն 

Ըմբշամարտ
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունել Է
Շուեյցարիայի Աստուածաշնչային Ընկերութեան 

Ներկայացուցիչներին
Հոկտեմբերի 28-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում ընդունեց Շուեյ-
ցարիայի Աստուածաշնչային 
ընկերութեան գլխաւոր քար-
տուղար էւայ Թոմիի  գլխաւորած 
պատուիրակութեանը` ուղեկցու-
թեամբ Հայաստանի Աստուածա-
շնչային ընկերութեան գլխաւոր 
քարտուղար Գերաշնորհ Տ. Եզնիկ 
արքեպիսկոպոս Պետրոսեանի եւ 
ՀԱԸ ծրագրերի ղեկավար արշա-
ւիր Գաբուճեանի:
Հանդիպմանը Եզնիկ արքե-
պիսկոպոսը Վեհափառ Հայրա-
պետին ներկայացրեց պատու-
իրակութեան Հայաստան այցի 
նպատակները եւ երկու կառոյցնե-
րի միջեւ ձեւաւորուած արդիւնա-
ւէտ համագործակցութիւնը` 
մասնաւորապէս նշելով, որ 
հիւրերն այս օրերին այցելել են 
տարբեր սրբավայրեր, ծանօթացել 
Հայաստանի Աստուածաշնչային 
ընկերութեան ծրագրերին եւ 
առաջիկայ օրերին մասնակցելու 
են «Քայլող Աւետարան» ծրագրին 
եւ ժեստերի լեզուով թարգմա-
նուած Աստուածաշնչի երրորդ 
տեսասկաւառակի շնորհանդէսի 
արարողութեանը:

Այնուհետեւ Նորին Սրբութեանը 
ողջունեց եւ գահակալութեան 
20-ամեակի կապակցութեամբ 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Աքիմ Թամիրով

Ակիմ Թամիրով (անգլ.՝ Akim 
Tamiroff, հայկական անունը՝ 
Թամիրեանց Յովակիմ, հոկ-
տեմբերի 29, 1899, Թիֆլիս, 
Ռուսական կայսրութիւն (ըստ 
որոշ տուեալներու ծնած է 
Պաքում) - սեպտեմբերի 17, 
1972, Փալմ Սփրինկս, Գալի-
ֆորնիա, ԱՄՆ), թատրոնի եւ 
ֆիլմաշխարհի ազգութեամբ 
հայ ամերիկացի դերասան։
Աքիմ Թամիրովը ծնած է 1899ի 
հոկտեմբեր 29ին Թիֆլիս, 
Պաքուի նաւթարդիւնաբերող 
Միքայէլ Թամիրովի եւ 
Մաշա Ամիրեանի որդին է։ 
Դերասանական կրթութիւնը 
ստացած է Մոսկուայի Գեղա-
րուեստական Թատերական 
դպրոցին մէջ։
1922-1924  նոյն թատրոնի 
կազմով հիւրախաղերով շրջա-
գայած է Եւրոպական երկիր-
ներ։ 1923ին կը տեղափոխուիէ 
Ֆրանսա ՝ Փարիզ, ապա 1924ին 
կը հաստատուի ԱՄՆ՝ Նիւ 
Եորք եւ մինչեւ 1928 հանդէս 
եկած է տարբեր թատրոններու 
մէջ։ 1929ին հրաւիրուած  է 
Հոլիուտ, շարունակած է իր 
դերասանական ասպարէզը 
Հոլիուտի մէջ։ Սկիզբը որպէս 
թատրոնի դերասան կը խաղայ 
Մ. Պալիեւի «Չղջիկ» խումբին 
մէջ (Le Chauve-Souris), ապա 
Նիւ Եորքի «կիլտ» թատրոնին 
մէջ։ Ձգելով թատրոնը կը հիմնէ 
բեմական կրիմի սեփական 
ակադեմիան, սակայն ԱՄՆ 
Մեծ Ճգնաժամի տարիներուն 
կը սնանկանայ եւ կորսնցնէ 
ակադեմիան:
Ֆիլմի մէջ ա ռաջին դերը կը  
խաղայ 1932ին, 33 տարեկան 
հասակին «Օ’Քեյ Ամերիկայ» 
ֆիլմին մէջ։ Խաղալով Ռուբէն 
Մամուլեանի «Թագուհի Քրիս-
տինա» ֆիլմին մէջ ճանաչում 
ձեռք կը բերէ: 
1950-1960 Թամիրով կը մեկնի 
Եւրոպա եւ կը նկարահանուի  
տարբեր երկիրներու մէջ: 
Ասպարէզային կեանքի աւար-
տին ԱՄՆ մէջ Թամիրովին 
յաճախ կը հրաւիրեն հեռուս-
տատեսութիւն որպէս հիւր 
տարբեր շոյերու։

շնորհաւորեց նաեւ տիկին Էւայ 
Թոմին՝ երախտագիտութեամբ 
անդրադառնալով Հայաստանի 
Աստուածաշնչային ընկերութեան 
օգտաշատ ծառայութեանը տար-
բեր ծրագրերի միջոցով Սուրբ Գրքի 
տարածման գործում: Տիկին Թոմին 
իր ուրախութիւնն արտայայտեց 
Հայաստանի Աստուածաշնչային 
ընկերութեան հետ ձեւաւորուած 
գործակցութեան առիթով` նշելով, 
որ սա արդէն իր երրորդ այցելութիւնն 
է Հայաստան: 
Այնուհետեւ ներկաներին իր օրհ-
նութիւնը բաշխեց Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը:
Կարեւորելով Աստուածաշնչա-
յին ընկերութիւնների դերն ու 
առաքելութիւնը Աստծոյ խօսքի 
տարածման հարցում՝ Վեհափառ 
Հայրապետը ողջունեց այն սերտ 
գործակցութիւնը, որը ձեւաւորուել 
է Շուեյցարիայի եւ Հայաստանի 
Աստուածաշնչային ընկերութիւննե-
րի միջեւ, որի արդիւնքում իրագոր-
ծուել են բազմաթիւ աստուածա-
հաճոյ նախաձեռնութիւններ: 
Այս առիթով Նորին Սրբութիւնը 
մասնաւորապէս բարձր գնահա-
տեց «Աստուածաշունչը ժեստերի 
լեզուով» եւ Քայլող Աւետարան» 
ծրագրերը, ինչպէս նաեւ  Մայր 
Աթոռի կառոյցների եւ թեմերի հետ 
համագործակցաբար Հայաստանի 
Աստուածաշնչային ընկերութեան 
կողմից կազմակերպուող ուսու-
ցիչների վերապատրաստման դաս-
ընթացները: 

Ի դէմս ներկաների, Վեհափառ Հայ-
րապետն իր գնահատանքը յայտ-
նեց Միացեալ Աստուածաշնչային 
ընկերութիւններին այն աջակ-
ցութեան համար, որ ցուցաբերւում 
է Հայաստանի Աստուածաշնչային 
ընկերութեանը: 

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսը յորդորեց ներկաներին 
շարունակել ընդլայնել համա-
գործակցութիւնը եւ նպաստել 
օգտակար ծրագրերի իրա-
կանացմանը` հաստատելով, որ 
Սուրբ Գրքի եւ աստուածաշնչեան 
պատուիրանների վրայ պէտք է 
խարսխուի իւրաքանչիւր քրիս-
տոնեայի կեանքը, որպէսզի այն 
լինի պտղաբեր եւ խաղաղ:
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ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Զգաստութեան եւ Սթափումի Կանչն է Հնչած

Ներկայ օրերուն, իւրաքանչիւր լիբանանցի, լիբանանեան հողին վրայ 
կամ աշխարհասփիւռ, սրտատրոփ կը հետեւի մեր Հայրենիքին մէջ 
արագօրէն զարգացող իրավիճակին:

Ոմանք կը պահեն իրենց լաւատեսութիւնը յուսալով հիմնական բարե-
փոխումներ երկրին վարչական կառոյցէն եւ տնտեսական անհաւասար 
գոյավիճակէն ներս: Սակայն կան շատեր, որոնք կը զարհուրին այս բողոքի 
շարժումէն բխելիք արդիւնքէն: Աներկբայօրէն կարելի է հաստատել ցաւալի 
այն իրողութիւնը թէ Լիբանանի մէջ, յատկապէս 15 տարուայ քաղաքացիա-
կան կործանարար պատերազմէն ի վեր, պետութեան վերնախաւը երկրին 
տնտեսութիւնը նկատած է իր սեփական եկամուտի աղբիւրը:
Մինչ միջին դասակարգը՝ որեւէ երկրի մը տնտեսութեան ողնասիւնը, 
կը հիւծէր գործազրկութենէ, հանրային ծառայութիւններու թերացումէ, 
առողջապահական մատչելի միջոցներու չգոյութենէ, ջուրի եւ ելեկտ-
րականութեան անկանոն մատակարարումէ, հարուստները աւելի եւս կը 
հարստանային, փտածութիւնը քամիի արագութեամբ կը տարածուէր իրենց 
քլիքներէն ներս: 
Աւելի աղետալի եւ երկրին պատուհաս ներկայացնող երեւոյթը՝ այս ագահ 
ու պետական դասին պատկանող հարուստ անձերը, ոչ մէկ նշանակելի 
ներդրում կը կատարէին երկրին մէջ: Լիբանանը կը կքէր պարտքերու 
տակ (վերջին վիճակագրութիւններու համաձայն, Լիբանան աշխարհի 
երրորդ ամէնէն ծանր պարտք ունեցող երկիրն է) եւ կառավարութիւնը կը 
դիմէր ամէնադիւրին եւ անարդար լուծումին, որն է՝ կրճատել հանրութեան 
ծառայութեան սպասարկութիւնները պիւտճէն, ներդրումներ չկատարել 
կենսական ծառայութիւններէ ներս, չբարելաւել ելեկտրականութեան եւ ջուրի 
սպասարկութեան պահանջները իսկ ամէնասարսափելին՝ նոր տուրքերով 
ծանրաբեռնել հասարակ քաղաքացին:
Յետադարձ ակնարկով մը կարելի է վկայել թէ տնտեսութեան երեք գլխաւոր 
սիւները. զբօսաշրջութիւն, թեթեւ ճարտարարուեստ եւ շինարարութիւն, 
կառավարութեան կողմէ արժանի ուշադրութեան չարժանացան:
Հետեւաբար զարմանալի չէ հարիւր հազարաւոր լիբանանցիներու հանրային 
զայրոյթը: Վերջին տարիներուն, տնտեսական անհաւասարութիւնն ու 
պետական անձնաւորութիւններուն զեղծարարութիւնները քովնտի խօսակ-
ցութեանց առանցքը կը կազմէին: Հոկտեմբերի կիսուն, թարախը պայթեցաւ: 
Ժողովուրդը վերագտաւ իր ձայնը:
Ճիշդ է թէ վարչաձեւին անկումով երկիրը կրնայ ինքզինք անդունդի եզրին 
գտնել եթէ մշակուած եւ ժողովուրդին կողմէ չվաւերացուած ծրագիր մը 
սեղանին վրայ չըլլալ:
Քաղաքական ակնառու դէմքեր, ինչպէս Հըզպալլայի պարագլուխ Նասրալլա 
եւ Տիւրզի համայնքի երկու յայտնի ղեկավարներէն մին՝ Ուալիտ Ժոմպլաթ 
մերժեցին վարչակարգի անկումին պահանջքը: Անոնք առաջիններէն  էին 
նման դիրքորոշումի մը: Սակայն, մերժել վարչակարգի անկումին պահանջքը 
չի  նշանակեր թէ անոնք, յատկապէս Նասրալլան դէմ են ցուցարարներու 
միւս բոլոր պահանջներուն:
Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 26ին ձեր հեռուստատեսիլը իր յայտարարութեան մէջ 
ցնծութեամբ արտայայտուեցաւ վարչապետին կողմէ մշակուած տնտեսական 
բարեկարգումներուն մասին, զանոնք վերագրելով բողոքի շարժումին 
յաղթանակը: Իբրեւ իրատես ղեկավար, ան զգուշացուց երկիրը այն տխուր 
անդրադարձներէն, որոնք կրնան պատահիլ վարչաձեւին տապալումին 
իբրեւ արդիւնք: Միւս կողմէ սակայն արդարամիտ Նասրալլային այն 
ակնարկութիւնը՝ թէ ցուցարարները ֆինանսաւորուած են շրջանային եւ 
միջազգային ուժերը կողմէ, պարզապէս պախարակելի է:
Աւելին, Հըզպալլայի պատկանող սեւազգեստ անդամները երբ քանի մը օրեր 
առաջ Պէյրութի կեդրոնին մէջ համախմբուած ցուցարարներուն դէմ դիմաց 
կեցան (շատերու կարծիքով զանոնք լռեցնելու համար), արդեօ՞ք լիազօրուած 
էին այդ ոտնձգութիւնը կատարելու: Չմոռնալ, որ Հըզպալլան շատ կարգապահ 
կէս զինուորական կազմակերպութիւն մըն է: Այս վտանգաւոր միջադէպէն 
անմիջապէս ետք. Հըզպալլայի ղեկավարը իր շարքերէն պահանջեց քաշուիլ 
ցուցարարներու ներկայութեան վայրերէն:
Մաղթենք, որ երկիրը կը վերստեղծէ ինքզինք, ինչպէս ցուցարարները 
կը պահանջեն՝ անօրէն կերպով հարստութիւն դիզած պետական անձիք 
արդարութեան կը կանչուին (ի միջի այլոց կեդրոնական դրամատան 
նախագահը) թեքնոքրաթ ուժեր ձեռք կ’առնեն երկիրը եւ Լիբանանը վերստին 
կը դառնայ Միջին Արեւելքի փայլող աստղը:

Հակապետական Ցոյց Նիւ Եորքի Մէջ Թիկունք Կանգ-
նելով Լիբանանի Ցոյցերուն 
Հիասթափ ըլլալու հոգեկան պատրաստութեամբ Շաբաթ երեկոյեան, 
Հոկտեմբեր 26ին, ուղղուեցայ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան 
կեդրոնատեղիին դիմացը գտնուող փոքր հրապարակը: Քանի մը օր 

առաջ, Լիբանանցի երիտասարդ 
բարեկամներս զիս հրաւիրած էին 
մասնակցելու Հակա-պետական 
ցոյցի մը:
Յաճախ անցած եմ այդ հրապարա-
կի մայթէն եւ միշտ ալ հանդիպած 
եմ ցուցարարներու, որոնք ողորմելի 
ներկայութեամբ անցորդներուն կը 
ջանան բացատրող իրենց բողոքի 
ցոյցին դրդապատճառները, անգլ-
երէն լեզուի նման բարբառով մը:

Հորիզոնին վրայ արեւը սկսած էր նահանջել եւ աշնանային հաճելի զեփիւռ 
մը կը դիմաւորէր զիս: Անձկագին կը մտածէի. Արդեօք գոնէ երկու տասնեակ 
մը անձեր պիտի գտնե՞մ հոն:
Վերջապէս, գեղեցիկ այս օդին, 
Նիւ Եորքը երիտասարդները հրա-
պուրելու համար ունի բազմապիսի 
տուեալներ:
Վերջ մտահոգ հոգեվիճակիս: 
Ինչ փառահեղ տեսարան: Բազ-
մահարիւր երիտասարդ – երի-
տասարդուհիներ մէկ կողմէ կը 
Ճոճէին Լիբանանի դրօշակը եւ 
միւս կողմէ հակա-կառավարու-
թիւն բարձրաղաղակ լոզունգներ 
կ՛արձակէին բացօթեայ երգահանդէսի մը երեւոյթը տալով հաւաքին:
Անոնցմէ իւրաքանչիւրին դիմագիծը զարդարուած էր վարակիչ ժպի-
տով: Երկարածաւալ Լիբանանեան դրօշակը իր շուրջ համախմբած 
էր ցուցարարները, որոնք «Յեղափոխութիւն-Յեղափոխութիւն» կը 
բացականչէին: Ակնյայտ էր անոնց հոգեկան ցաւը, ի տես Լիբանանի 
տագնապին: Սակայն բոլորն ալ միահամուռ ունէին այն կրանիթեայ հաւատքը 
թէ նոր արշալոյս մը պիտի բացուի: Երիտասարդ բարեկամներէս ոմանք 
բարձրագոյն տիտղոսներու արժանացած ամերիկեան ամէնէն յայտնի 
համալսարաններէ, պահելով իրենց լաւատեսութիւնը՝ դժգոհ էին, որ չեն 
կրնար իրենց յարմար պաշտօններ գտնել Լիբանանի մէջ, աւելցնելով թէ 
միայն ներկայ վարչակարգին փլուզումով ասպարէզը կը բացուի իրենց 
մասնագիտութիւնը կիրառելու Լիբանանի մէջ:

Միտքերու փոխանակումի ընթացքին, Լիբանանեան դրօշին շուրջ համա-
խմբուած ցուցարարներուն շարքերը իր խտանային: Երիտասարդուհի մէջ, 
բարձրախօսը ձեռին հարց կու տար-
Մենք իսլամ ենք - Ո’Չ
Մենք Քրիստոնեայ ենք - Ո’Չ
Մենք Տիւրզի ենք - Ո’Չ
Ապա ցուցարարները միացնելու իրենց ձայնը «Մենք բոլորս Լիբանանցիներ 
ենք» կը յայտարարէին:
Ի՜նչ ոգեւորիչ երեւոյթ:
Անարդար պիտի ըլլայ այս երիտասարդ ցուցարարներուն բողոքի ելոյթը 
քաղաքական որեւէ դրդապատճառներու վերագրել:
Ընել այդ կը նշանակէ երկրին նահանջը յաւիտենականացնել:
Խուռներամ բազմութիւնը բարձր տրամադրութեամբ բողոքի իր ձայնը կը 

միացներ ովկիանոսին միւս կողմը գտնուող իրենց 
քոյրերուն եւ եղբայրներուն հետ: Բողոքի այս ալիքը 
ոչ մէկ սահման կը ճանչնայ:
«Կը պահանջենք վարչաձեւին անկումը» կը գոչէին 
միաբերան, աւելցնելով
«Բոլորը՝ այսինքն բոլորը» հաւանաբար կառա-
վարութենէն հեռացումը ներկայ բոլոր ղեկա-
վարներուն:
Եթէ քիչ մը իտէալիստական կը հնչէ այս բողոքը, 
թող ներուի Լիբանանը անկեղծօրէն սիրող  հայ-
րենասէր ու մաքրասիրտ այս երիտասարդ –երի-
տասարդուհիներուն: 
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Հայկական Տաղաւարը Պատմութեան Մէջ Ամենամեծ` Փեքին Էքսփօ-2019 
Ցուցահանդէսին Ստացած է Ոսկէ Մրցանակը

Սիմոն Մարտիրոսեան Դարձաւ Եւրոպայի Երիտասարդներու Ախոյեան

Այցելութիւն՝ Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեանի Յուշարձանին

Մշակութային Արձագանգ

Մշակութային Արձագանգ

Պատիւ Արժանաւորին

Հայաստան ազգային տաղաւարով 
մասնակցեցաւ Ապրիլ 28-էն 
Հոկտեմբեր 7 Փեքինի մէջ տեղի 
ունեցած Այգեգործական համաշ-
խարհային Փեքին Էքսփօ-2019 
ցուցահանդէսին, ուր 162 օր 

անընդմէջ լայնօրէն եւ բազմա-
կողմանի ներկայացուեցան հայ-
կական այգեգործութիւնը եւ 
գիւղատնտեսութիւնը, գինեգոր-
ծութիւնը, հայկական մշակոյթը 
եւ պատմութիւնը, բազմաթիւ 

անգամներ ցուցադրուեցան Հայաս-
տանի զբօսաշրջային գրաւչու-
թիւնները ներկայացնող տարբեր 
տեսանիւթեր:
Ինչպէս կը յայտնէ ՀՀ Տնտեսու-
թեան նախարարութեան մամլոյ 
վարչութիւնը, ցուցահանդէսի 6 
ամսուան տեւողութեան հայկական 
տաղաւարը այցելուներուն ներ-
կայացուցած է հայկական արտադ-
րութեան, միջազգային շուկա-
ներու մէջ մրցունակ տարբեր 
ապրանքատեսակներ` ներառեալ 
խաղողի եւ նուռի գինիներ, քոնեակ, 
մրգային պահածոներ, տուրմ, տար-
բեր տեսակի հայկական քաղց-
րաւենիքներ, հայկական թարմ 
ծիրան եւ այլազան մրգային չիրեր: 
Միջին հաշուարկով` Հայաստանի 
տաղաւարի այցելուներու քանակը 
կազմած է օրական 25-էն 30 հազար 
մարդ, իսկ այցելութիւններու ամե-
նաբարձր թիւը հասած է Մայիս 2-ին` 

120 հազար մարդ:
Սեպտեմբեր 22-ին, Փեքինի Այգե-
գործական համաշխարհային ցու-
ցահանդէսի ծիրին մէջ հանդիսա-
ւոր կերպով նշուած է Հայաստանի 
Անկախութեան 28-րդ տարեդարձը։ 
Ձեռնարկին ներկայ եղած են 
Չինաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ 
եւ լիազօր դեսպան Սերգէյ Մանա-
սարեան, Փեքին Էքսփօ 2019-
ի Բիւրոյի նախագահի տեղակալ 
Ճաոյ Լեանբան, Չինաստանի մէջ  
դեսպանութիւններու դիւանա-
գէտներ, եւ այլ հիւրեր։
Հոկտեմբեր 9-ին ցուցահանդէսի 
հանդիսաւոր փակման արարո-
ղութեան ժամանակ տեղի ունե-
ցած Փեքինի համաշխարհային 
պարտէզներու մրցանակաբաշ-
խութեան «հայկական տաղա-
ւարը» ստացած է Փեքինի համաշ-
խարհային ցուցահանդէսի ոսկէ 
մրցանակը:

Հայաստանի ծանրամարտի հաւա-
քականի անդամ Սիմոն Մարտի-
րոսեան դարձաւ Եւրոպայի Մ23 
տարեկաններու ախոյեան:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ Պուխարես-
թի մէջ ընթացող Եւրոպայի երի-
տասարդներու առաջնութեան, 
գերծանր քաշային կարգի մէջ, 
Մարտիրոսեան նախ բարձրացուց 
192 քկ: Երկրորդ մօտեցմամբ 
չբարձրացուց 198 քկ, բայց երրորդ 
մօտեցմամբ բարձրացուց 198 քկ, 
որ ցուցանիշ էր: Այս ձեւին մէջ Մար-
տիրոսեանը դարձաւ փոքր ոսկէ 

մետալակիր: Այնուհետեւ, յաջոր-
դաբար, հրեց 231 քկ, 236 քկ, սակայն 
չբարձրացուց 242 քկ: Հրում ձեւին 
մէջ եւս, հայ ծանրորդը արժանացաւ 
ոսկէ մետալի: Երկամարտի 434 քկ 
արդիւնքով Սիմոն Մարտիրոսեան 
դարձաւ Մ23 տարեկաններու Եւրո-
պայի ախոյեան:
Նշենք, որ Սիմոն Մարտիրոսեան 
Ռիօ տէ Ժանէյրոյի 2016 թուականի 
Ողիմպիական խաղերու արծաթէ 
մետալակիր է: Աշխարհի եւ Եւրոպա-
յի կրկնակի ախոյեան է:

զրոյցին ընթացքին «Ազդարար» 
հանդէսի վերահիմնադիր Մարտիկ 
Սարգսեան ըսաւ, որ այսօր «Ազդա-
րար»ի հիմնական սկզբունքը հայա-
պահպանութիւնն է եւ սփիւռքի 
կեանքի լուսաբանումը:
Պատկերասփիւռի լրագրող, բանա-
սիրական գիտութիւններու տոք-
թոր Սերկէյ Երիցեանի համաձայն, 
հայ մամուլի հիմքը, զոր դրած է 
Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեան՝ որպէս 
«Ազդարար»ի խմբագիր, բազմաթիւ 
սկզբունքներով կը պահպանուի մինչ 
օրս:
Յարութիւն Շմաւոնեանի քանդակի 
հեղինակ քանդակագործ, Հայաս-
տանի ժողովրդական նկարիչ Լեւոն 
Թոքմաճեան պատմեց, որ երբ 
աշխատած է արձանին վրայ, ձեռքին 
տակ Շմաւոնեանի ընդամէնը մէկ 

լուսանկար կար: «Լուսանկարին 
մէջ եկեղեցական մարդու կերպար 
էր: Ուսումնասիրելով Շմաւոնեանի 
կեանքն ու գործունէութիւնը՝ փափա-
քեցայ կերտել ընտանիք կորսնցու-
ցած մարդը, որ իր նպատակը դար-
ձուց համայն հայութեան արուեստի, 
մշակոյթի մասին տեղեկութիւններ 
հաղորդելը, կերտել խորհրդաւոր, 
քիչ մը տարօրինակ կերպարով», 
յայտնեց Թոքմաճեան:
Իսկ Մարդու իրաւունքներու պաշտ-
պան Արման Թաթոյեան շնոր-
հաւորական ուղերձ յղած է Հայ 
մամուլի օրուան առիթով: Անոր մէջ 
նշուած է. «Խօսքի եւ լրագրողական 
գործունէութեան ազատութիւնը 
երկրի ժողովրդավարական զար-
գացման հիմնարար բաղադրիչներէն 
մէկն է»: 

«Ազդարար»ի հիմնադիր Յարութիւն 
Շմաւոնեանի յուշարձանին առջեւ: 
Այս մասին կը հաղորդէ «Ժամանակը»
Լրագրողներուն հետ ունեցած 

Հայ մամուլի 225-ամեայ յոբելեանին 
առիթով խումբ մը լրագրողներ եւ 
ուսանողներ ծաղիկներ զետեղեցին 
հայերէն առաջին պարբերականի՝ 
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1. Կառավարութեան Հրաժարականը

Ինչպէ՞ս1

• Վարչապետը կը հրաժարի
• Կառավարութեան կազմը կը կորսնցնէ աւելի քան իր մէկ երրորդը
• Խորհրդարանը անվստահութիւն կը յայտնէ կառավարութեան կազմին

Չկայ Քաղաքական Պարապութիւն2

Կառավարութիւնը պարզապէս կը վերածուի գործերը լուծարող (թասրիֆ աամալ) կառավարութեան: Այսինքն առժամեայ  կառավարութիւն մը, ոչ 
ամբողջական իրաւասութիւններով, որ անցումային շրջանի մը համար պետական կարգ մը գործերը կարգի կը դնէ մինչեւ նոր կառավարութեան մը 
կազմութիւնը ու խորհրդարանի կողմէ անոր վստահութեան շնորհումը:

Ժողովրդային Ճնշում
Կառավարութեան պարտադրել 
սահմանադրական կարգերով 
հրաժարականի:

2. Փրկութեան Կառավարութեան Կազմութիւն

Ինչպէ՞ս
• Խորհրդարանը ինքնաբերաբար կը մտնէ արտահերթ ժողովներու նստաշրջան մինչեւ փրկութեան կառավարութեան մը կազմութիւնը եւ վստահութեան 
քուէ ստացումը: 3
• Վարչապետի անունի շուրջ Խորհրդարանը ստիպողական խորհրդատուութիւն կը կատարէ նախագահին փոխանցելով անոր արդիւնքը: 4
• Նախագահը կը յայտարարէ Վարչապետին անունը եւ իրեն այդ պաշտօնին վրայ կը նշանակէ: 5
• Նախագահն ու Վարչապետը միասնաբար փրկութեան կառավարութեան կազմի հրամանագիրը կը ստորագրեն (փոքր թիւով Նախարարաց Խորհուրդ, 
մասնագէտներով կազմուած, իշխող համակարգէն անկախ անձնաւորութիւններով): 6

Ժողովրդային Ճնշում
Հետապնդելու փրկութեան կառավարութեան դերը
• Արտահերթ Խորհրդարանական ընտրութիւն: 
• Դատական համակարգի անկախութեան օրէնսդրութիւն:
• Կարեւոր քայլերու ձեռնարկում տնտեսութիւնը ամուր պահելու:
• Ընկերային ապահովութեան համակարգի ամրապնդում:
• Կենսոլորտը վնասող ամէն տեսակի գործողութիւններու անմիջական դադրեցում:

3. Արտահերթ Խորհրդարանական Ընտրութիւն Սահմանադրական Ընտրական Օրէնքով Մը 

Ինչպէ՞ս
• Խորհրդարանը իրաւասութիւն կու տայ փրկութեան նախարարաց խորհուրդին մշակելու ընտրական օրէնք մը: 7
• Գործող խորհրդարանը վաւերացնելէ ետք ընտրական օրէնքը հրաժարական կու տայ: 8
• Փրկութեան կառավարութիւնը արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ կը կազմակերպէ:

Ժողովրդային Ճնշում
Կազմակերպելու արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրութիւններ 
արդիական օրէնքի մը հիման վրայ

4. Սահմանադրական Մարմիններու Վերակազմութիւն
• Նոր Խորհրդարանը կ՛ընտրէ իր նախագահը:
• Ի պահանջեալ հարկին կամ հրաժարականի մը պարագային՝ Հանրապետութեան նոր նախագահի ընտրութիւն:
• Կը նշանակուի Վարչապետը ըստ վերոյիշեալ ընթացակարգին:

Վերջապէս՝
Նոր Կառավարութեան վստահութեան քուէ 
նորընտիր խորհրդարանին կողմէ:

Ուրեմն՝
#Վախցնելու_Կարիքը_Չկայ_ Տարբերակը_Կայ

1 Սահմանադրական յօդուած թիւ 69 բաժին 1 
2  Սահմանադրական յօդուած թիւ 64 բաժին 2 
3  Սահմանադրական յօդուած թիւ 69 բաժին 3 
4  Սահմանադրական յօդուած թիւ 53 բաժին 2 
5  Սահմանադրական յօդուած թիւ 53 բաժին 3 
6  Սահմանադրական յօդուած թիւ 53 բաժին 4 
7  Սահմանադրական յօդուած թիւ 53 
8  Սահմանադրական յօդուած թիւ 62 

 05

Սահմանադրական Հանգրուաններ Ժողովուրդին 
Պահանջներուն Գոհացում Տալու
#Վախցնելու_Կարիքը_Չկայ_ Տարբերակը_Կայ

Ընդվզած Ժողովուրդին Պահանջները

Ինչպէ՞ս Տնօրինել Անցումային Շրջանը
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Իբրեւ պատասխան՝ Վլատիմիր Պոզ-
ներ յայտարարած է, որ Լեռնային 
Ղարաբաղը պաշտօնապէս ճանչցուած 
է իբրեւ Հայաստանի տարածք:
Հայաստանի մէջ 2019 Մայիսին տուած 
հարցազրոյցի մը ընթացքին՝ Վլատի-
միր Պոզներ յայտարարած էր, որ 
պիտի փափաքէր այցելել Լեռնային 

Ղարաբաղ՝ իր դիրքորոշումը յայտնելու համար, եւ որ բոլորը, ներառեալ 
ատրպէյճանցիները, հասկնան, որ «անոր սիրտը այս կողմն է, ո՛չ թէ միւս»:

 06

Սկիզբը Էջ 01

Գանձանակը
(Հատուած Հեղինակին «Կարօտ» Հատորէն)

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Կաշեվաճառ Խաչիկին խանութը Պէյն էլ Սուրէյնի մեր Սուրբ Աստու-
ածածին եկեղեցիին դիմացի գրեթէ զուգահեռ փողոցին վրայ էր:
Կիրակի օրերը երբ «շապիկ հագուելու» համար եկեղեցի երթայի, 

խանութը գոց կ’ըլլար, բայց շաբթուան լուր օրերուն Խաչիկը խանութին 
դուռը կանուխէն կը բանար եւ յաճախորդի կը սպասէր:
Այդ ժամերուն եւ երբեմն ալ աւելի վերջ, «Ուտճի խենթ Գրիգորը» Ուտ 
նուագելու գործիքը ձեռքին բռնած, փողոցի ծայրին կ’երեւար: Ան դանդաղ 
քայլերով կը յառաջանար եւ Խաչիկին առջեւի նեղ մայթին վրայ, կամ 
խանութին գրեթէ մուտքին կը հաստատուէր, եւ լայն փորով Ուտը գիրկը 
դրած՝ խռպոտ ձայնով արեւելեան երգեր կ’երգէր: Չեմ գիտեր ո՞վ , ե՞րբ եւ 
ի՞նչ պատճառաւ անունը «խենթ» դրած էր, բայց ան առ հասարակ «Ուտճի 
խենթ Գրիգոր» անունով ճանչցուած էր այն կողմի եւ շուրջի թաղերուն մէջ:
Սակայն Գրիգորը «խենթ» ըլլար կամ ոչ՝ խանութին առջեւ ուտը գրկած միշտ 
կ’երգէր, եւ անոնց մէջ հոգիով սիրածներ ալ ունէր: Երգածները սովորաբար 
մեծ բաներ չէին, ժողովրդական պարզ երգեր էին, բայց սիրածները մասնաւոր 
զգացումով կ’երգէր եւ հակառակ որ տաղանդաւոր նուագող մը չէր, երբեմն 
շուրջինները երգածէն կը յուզուէին, ինքն ալ կը յուզուէր ու երբ աչքերը 
լեցուէին, գլուխը աւելի կը շարժէր եւ Ուտին լարերն ալ աւելի ուժով կը զարնէր:
Չեմ գիտեր ո՛ւր սորված էր Ուտ նուագելը եւ ուրկէ ձեռք ձգած էր իր Ուտի 
գործիքը, բայց ան իր երգածներով կաշեվաճառ Խաչիկը եւ իր յաճախորդները 
գոհ կը ձգէր: Անոնք կը սիրէին «Ուտճի խենթ Գրիգորը» եւ ատեն ատեն, 
պզտիկ խմիչքով կը վարձատրէին իր երգերը:
Գրիգորը ուրախութեամբ կ’ընդունէր տրուածը եւ գլուխը ետ նետելով, մէկ 
ումպով կը պարպէր գաւաթը եւ յետոյ վայրկեան մը մտքին մէջ սիրտի երգ 
մը զատելէ ետք, թաց բերնով կը վերսկսէր տնտնացնել Ուտին լարերը...
Սակայն խանութին Գրիգորը սիրող յաճախորդներուն մէջ, Յովակիմ «տետէս» 
բացառութիւններուն մաս կը կազմէր: Ան տեսակ մը արհամարհանքով 
Գրիգորը թրքերէնով «Չալղըճի Գիրգիոր» կը կոչէր, որովհետեւ առ հասարակ 
երգիչներու կամ նուագածուներու մասին լաւ համարում չունէր: Երբ հարցնէի 
պատճառը չէր պատասխաներ, կամ ալ քիչ անգամներուն երբ պատասխա-
նէր, նուագածուներուն եւ երգիչներուն մասին «ճըվըխ» են կ’ըսէր, այսինքն 
իր թրքախօս լեզուով, լուրջ մարդիկ չեն ըսել կ’ուզէր...:
Ես կը մեղքնայի խեղճ Գրիգորին եւ չէի կրնար հաւանիլ տետէյիս ցուցաբերած 
արհամարհանքին, բայց պզտիկ էի չէի համարձակէր դէմ արտայայտուիլ:
Ասկէ զատ Յովակիմ «Տետէս» իրականութեան մէջ մեծ հայրս չէր, եւ 
հօրաքրոջս ամուսինն էր, բայց ես վարժուած էի զինք «տետէ» կոչել:
Ան Օսմանեան բանակին մէջ զինուորական ծառայութիւն ըրած էր, երկար 
ժամանակ տունէն բացակայած էր, եւ տնեցիները տարիներով իրմէ լուր 
չէին ունեցած: Սակայն օր մը երբ ճակատէն վերադարձին, ան վերջապէս 
յոգնած ու կարօտով տան դոււռը զարկած էր, տնեցիները դրան առջեւ 
կեցած աղտոտ հագուստով, երկար մազերով եւ անխնայ մօրուքով մարդը 
չէին ճանչցած եւ սկիզբը չէին հաւատացած իր խօսքերուն: Կարծած էին թէ 
նեխած հագուստով մարդը մուրացկան մըն է...:
Բայց «տետէս» բարի սիրտ ունէր, չէր սիրեր անցուցած պատերազմի օրերուն 
մասին խօսիլ, եւ ես վստահ էի թէ միայն իր ժամանակներու մտածելակերպին 
եւ ստացած խիստ կրթութեան պատճառաւ էր, որ «Չալղըճի»ներու մասին 
լաւ համարում չունէր:
Ինք արհեստով կօշկակար էր եւ 1940ի երկրորդ կէսերու սկիզբներուն, 
Հայաստան երթալէն մէկ կամ երկու տարի առաջ, բնակած տան մօտիկ 
փողոցի մը անկիւնը կօշկակարի խանութ մը բացաւ: Խանութը պզտիկ էր 
շատ ապրանք չկար մէջը , եւ մայրս երբ դպրոցական արձակուրդի ժամանակ 
, զիս քանի մը օրուայ համար
երբեմն հօրաքրոջս քով ձգէր, ես առտուները տետէյիս հետ «գործի» կ’երթայի:
Բայց պզտիկ խանութին մէջ ես շատ բան չունէի ընելիք եւ ձանձրանալով, 
երկուքը մէկ, ձեղունի բարձրութեան շատ մօտ հասնող պատուհանի 
բացուածքէ մը, երկնքին կապոյտը կը դիտէի եւ կը զարմանայի թէ ինչո՞ւ 
այդ պատուհանը այդքան բարձր դիրքի վրայ բացուած էր:
Քովս տետէս պզտիկ սեղանիկի մը վրայ կօշիկ կը շինէր, իսկ ես ըրածը կը 
դիտէի:
Ան աշխատած ժամանակ շարունակ կը ծխէր, եւ երբեմն ձեռքերը պարապ 
ըլլալու համար, ծխածը առջեւի պզտիկ սեղանի ծայրին կը դնէր, յետոյ դրածն 
ալ յաճախ կը մոռնար եւ վառած սիկարէթը սեղանիկին փայտը կ’այրէր:
Տետէս գլուխը ծունկին վրայ ծռած կ’աշխատէր: Ան կօշիկի կաղապարին 
վրայ նախ երեսի պրկուած կակուղ կաշին կը գամէր, յետոյ քովի դոյլին 
մէջի կակուղցած ներբանի հաստ կաշին հերիւնով կը ծակէր, երեսի բարակ 
կաշիին կը կարէր եւ աշխատած ժամանակ միշտ «Սալլա Սալլա Մենտիլ»ին, 
«Քոնեալը»ին կամ ալ «Աման տոքթոր»ին թրքերէն երգերը կը մռլտար քիթին 
տակէն:

Ձայնը շատ լաւ չէր, բայց ես այդ երգերը հօրաքրոջմէս շատ անգամներ 
լսելով սիրած էի , սորված ալ էի, եւ ընելիք ուրիշ բան չունենալով աթոռակի 
մը վրայ նստած կը հետեւէի իր երգելուն:
Կէսօրուայ մօտ խանութին երկաթէ դուռը վար կը քաշէինք եւ տուն ճաշի 
կ’երթայինք:
Սեղանին վրայ հօրաքոյրս պնակները լեցուցած ժամանակ, տետէս գրպանէն 
մետաղէ մանրուք դրամներ կը հանէր եւ սեղանին վրայ կը դնէր:
Այն օրերուն եգիպտական մանրուք դրամներուն մէջ կէս ղուրուշնոցներ, 
մէջտեղը կլոր ծակով մէկ ղուրուշնոցներ, եւ վեցանկիւն նոսս ֆրանքնոցներ 
կային որ երկու ու կէս ղուրուշի համապատասխան էին: Տետէս կը զատէր 
անոնց մէջէն ծակով մէկ ղուրուշնոցները, ծակէն չուան մը կ’անցնէր եւ 
խանութին մէջ իրեն օգնած ըլլալուս իբրեւ վարձատրութիւն վիզէս կը կախէր:
Օրերու ընթացքին սեղանին վրայ «հարստութիւնս» երթալով կ’աւելնար, եւ 
քալած կամ ծռած ժամանակս դրամները իրար զարնուելով ձայն կը հանէին: 
Ես կ’ուրախանայի եւ երբեմն դրամի ձայները լսելու համար, դիտմամբ աւելի 
յաճախ կը ծռէի...:
Սակայն վիզէս կախուած շատցող դրամներուն հետ օրերն ալ կ’անցնէին, 
եւ երբ վերջապէս տուն դառնալու օրս գար, «հարստութիւնս» մօրս կու 
տայի եւ հպարտութեամբ իրեն տունէն հեռու ապրած օրերուս, եւ տետէյիս 
խանութին մէջ ըրած գործերուս մասին կը պատմէի: Ան կը քակէր վիզէս 
կախուած չուանը եւ դրամները մէկիկ մէկիկ թիթեղէ գանձանակի մը մէջ կը 
նետէր: Ես գանձանակին մէջ ինկող իւրաքանչիւր դրամի հանած ձայնին հետ 
կ’ուրախանայի, եւ կը խորհէի թէ դրամներս եւ հարստութիւնս կ’աւելնային, 
բայց մօրս ուրախ դէմքին նայելով չէի մտածեր, թէ գանձանակին մէջ ան սէր 
ալ կը նետէր, որ անհատնում էր չէր պակսեր, եւ իր սրտին մէջ առանց ձայնի 
շարունակ կը հաւաքուէր, կը շատնար ու միշտ կ’անուշնար...:

Ղարաբաղը Կը Պատկանի Հայաստանին. Յայտնի Ռուս 
Լրագրողը Պատասխանած է Ատրպէյճանուհիին
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սպասաւոր Հայր Նիկոդեմոս Ցուխանաեւը:
Ողջունելով պատուիրակութեան այցը Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածին` Վեհափառ Հայ-
րապետն իր փոխադարձ ողջոյններն ու 
բարեմաղթանքները փոխանցեց Արեւելքի 
Ասորի Եկեղեցու պետին: Երախտագիտութիւն 
արտայայտելով Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու 
հովուապետի եւ Սուրբ Սինոդի կողմից Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման կապակ-
ցութեամբ` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն 
անդրադարձաւ Օսմանեան Թուրքիայում 
20-րդ դարասկզբին հայերի դէմ գործուած 
ոճրագործութեան  դատապարտման կարեւո-
րութեանը` յաւելելով, որ Քոյր Եկեղեցիները եւս 
ճանաչել ու դատապարտել են այն: 
Հանդիպմանը Նորին Սրբութիւնը հաստա-
տեց նաեւ, որ առիթներ ունեցել է այցելելու 
Հայաստանի ասորական տարբեր համայն-
քներ եւ շփուելու համայնքների անդամ-
ների հետ` ընդգծելով, որ վերջիններս պահ-
պանում են իրենց լեզուն եւ մշակութային 
առանձնայատկութիւնները: 

Ապա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հետա-
քրքրուեց Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու պատ-
մութեամբ եւ մերօրեայ առաքելութեամբ, 
Եկեղեցու հովուական իշխանութեան ներքոյ 
գտնուող աշխարհասփիւռ համայնքներով եւ 
տարբեր երկրներում հայկական համայնքների 
հետ ձեւաւորուած կապերով:
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց
Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու Պատուիրակութեանը

Հոկտեմբերի 28-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմի-
ածնում ընդունեց Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու 
պատուիրակութեանը՝ առաջնորդութեամբ 
Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու պատրիարքարա-
նի Միջեկեղեցական յարաբերութիւնների 
գրասենեակի պատասխանատու, Կալի-
ֆորնիայի (ԱՄՆ) Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու 
առաջնորդ եւ Սինոդի քարտուղար եպիսկոպոս 
Մար Աւա Ռոյելի: 

Հանդիպմանը Մայր Աթոռի Միջեկեղեցական 
յարաբերութիւնների բաժնի պատասխանա-
տու Հոգեշնորհ Տ. Շահէ ծայրագոյն վարդապետ 
Անանեանը Նորին Սրբութեանը ներկայացրեց 
հիւրերին: Ապա Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու 
Սինոդի քարտուղար եպիսկոպոս Մար Աւա 
Ռոյելը Վեհափառ Հայրապետին փոխանցեց 
Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու Նորին Սրբութիւն 
Գիվարգիզ Գ Սլիւայ Կաթողիկոս-Պատրիարքի 
ողջոյնները եւ գրութիւնը, որով Կաթողիկոս-
Պատրիարքի եւ Եկեղեցու Սուրբ Սինոդի 
անունից պաշտօնապէս տեղեկացւում է, որ 
Էրբիլում (Իրաք) 2019 թ. մայիսի 13-19-ը Նորին 
Սրբութեան նախագահութեամբ տեղի ունեցած 
Սինոդի ժողովի ժամանակ Արեւելքի Ասորի 
Եկեղեցին պաշտօնապէս ճանաչել է Հայոց 
ցեղասպանութիւնը: Պատուիրակութեան կազ-
մում էին Իրանի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս 
Մար Նասսայ Բենիամինը, Մելբուրնի եւ Նոր 
Զելանդիայի եպիսկոպոս Մար Բենիամին Էյան 
եւ Հայաստանում Արեւելքի Ասորի Եկեղեցու 
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Սարերի Հովին Մեռնեմ
Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ,
Իմ եարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ։
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եա՛ր, աչքին մեռնեմ. 

Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եա՛ր, աչքին մեռնեմ. 

Գետերը ջուր չեն բերում,
Ջուր չեն բերում, ջուր չեն բերում,
Քեզանից լուր չեն բերում։
Լուր չեն բերում։, լուր չեն բերում։
Չլինի՞ սէրդ սառել է,
Քո սէրը, եա՛ր, զուր չեն բերում։ 

Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եար, աչքին մեռնեմ։ 



ºñ»ùß³µÃÇ / 29.10.2019

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

 08

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԾՈՒՄ 

2-3 նոյեմբեր 2019-ին, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ  

Քահանայութեան կարգ պիտի ստանայ՝
Բարշ. Սարգիս սրկ. Մելքոնեան

Պատարագիչ, քարոզիչ եւ ձեռնադրիչ՝ 
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
Շաբաթ, 2 նոյեմբեր, երեկ. ժամը 4.30-ին, կոչման 

արարողութիւն
Կիրակի, 3 նոյեմբեր, առաւ. ժամը 9.30-ին, սուրբ պատարագ

առաւ. ժամը 10.00-ին, ձեռնադրութիւն եւ օծում

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները մասնակցե-
լու հոգեպարար արարողութեանց եւ աղօթակից դառնալու 
ձեռնադրեալին՝ իր աստուածահաճոյ նուիրումին մէջ։

Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Լրատուութեան Գործընկեր

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Սկիզբը Էջ 01

Ճամբաները Փակ Պահելու Ու Բանալու 
Ժողովուրդ-Պետութիւն 

Ըմբշամարտ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Եղանակին աննպաստութիւնը որոշ ժամեր խանգարեց մեծ թիւով ցու-
ցարարներու ներկայութիւնը սակայն երեկոյեան աւելի ուշ ժամերուն 
հրապարակներն ու ճամբաները դարձան լեցուեցան ցուցարարներով, որոնք 
իրենց յայտարարութիւններով անզիջում մնացին իրենց պահանջներուն մէջ:
Իշխանութիւնները ելքեր փնտռելով իրենց աշխատանքին մէջ ունին նաեւ 
ժամանակի խնդրին վրայ գրաւ դնելու տարբերակը, որ անշուշտ ժողովուրդին 
ի նպաստ չէ, սակայն 12րդ օրուայ դրութեամբ երէկ ցուցարար ժողովուրդը 
յոգնութեան լուրջ նշաններ ցոյց չտուաւ:
Այսօրուայ համար աւելի խիստ աշխատանքի նշոյլներ կան իշխանութեան 
կողմէ ճամբաները ամէն գնով բանալու հակառակ այն իրողութեան, որ 
բանակը ի պատիւ իրեն ազնիւ եւ մեղմ կը վարուի ճամբաները փակող 
ժողովուրդին հետ:


