
Լիբանանի տարածքին բնականոն կեանքի վերադարձի շարք մը փորձեր 
ձախողութեամբ պսակուեցան:  Երէկ երեկոյեան ուշ ժամերուն ցուցարարները 
դարձեալ փողոց իջան իրենց բողոքը արտայայտելու երբ անդրադարձան, որ 
իշխանութիւնը սահմանադրական կարգ մը քայլերու վերաբերեալ դանդաղ 
շարժելու տրամադրութիւն ցոյց կուտայ:
Մինչ ակնկալութիւն կար, որ նախագահ Աուն վարչապետին հրաժարականէն 
անմիջապէս ետք պիտի սկսի սահմանադրական խորհրդակցութիւններու, 
այս մասին գործնական քայլ մը չառնուեցաւ: Ընդհակառակը, յայտարարուե-
ցաւ, որ նախագահը այսօր երեկոյեան խօսքով մը հանդէս պիտի գայ:
Այս դանդաղութիւնը ժողովուրդին մտահոգեց եւ անոնք, թերահաւատ 
իշխանութեան դրական աշխատանքին հանդէպ, իրենց ճնշումը դարձեալ 
սկսան պահանջելով, որ վարչապետի նշանակումը ըլլայ ոչ նուազ քան 48 
ժամէն:
Նշենք, որ երէկ ցերեկուայ ժամերուն փակ ճամբաներուն մեծ մասը 
ամբողջութեամբ բացուած էր իսկ դպրոցները իրենց դռները բանալու 
յայտարարութիւն տարածած էին, հիմնուելով կրթութեան նախարարին 
դպրոցները բանալու յայտարարութեան վրայ:
Գիշերը՛ կրթութեան նախարարը իր որոշումը վերատեսութեան ենթարկելով, 
իւրաքանչիւր տնօրէնի իրաւասութիւն տուաւ, որ իր շրջանի կացութեան 
հիման վրայ յարմարը կիրառէ:
Եւրոպական Միութեան Լիբանանի պատուիրակութիւնը կոչ ըրաւ նոր 
կառավարութեան մը անյապաղ կազմութիւնը իրականցնել: Հրաժարած 
վարչապետ Սաատ Հարիրի կոչ ըրաւ իր կողմնակիցներուն հանդարտ մնալ: 
Յեղափոխութիւնը կը շարունակուի ճնշելու իշխանութեան վրայ, որ յանկարծ 
հանգիստ զգալով չփորձէ երկիրը իր նախկին օրերուն նման կառավարէ:

Լիբանանի Տարածքին Իրավիճակը 
Դարձեալ Սրեցաւ 
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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 08  
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Կը պատմուի թէ, Գերմանիոյ 
Կայսրն ու իր կողակիցը կ՛այցե-
լէն Պէյրութ: Ամբողջ քաղաքը 
տեղւոյն Ուալիին (կառավարիչ) 
առաջնորդութեամբ զիրենք 
դիմաւորելու դուրս կու գայ 
տօնական մթնոլորտի մէջ: 
Քաղաքին մէջ շրջագայելու 
ընթացքին Կայսրին կողակիցը 
ճերմակ շատ սիրուն էշ մը կը 

տեսնէ, եւ ամուսինին կը յայտնէ, որ կ՛ուզէ այդ էշը իրենց հետ 
Գերմանիա տանիլ: Այս փափաքը կ՛իմացնեն Ուալիին, որ ամէն 
ջանք կ՛ընէ գտնելու այդ ճերմակ իշուն տէրը, որ գիւղացի մը կ՛ելլէ:
Ուալին գիւղացիէն կը խնդրէ, որ էշը իրեն տայ, որպէսզի կարելի 
ըլլայ նուիրել Կայսրուհիին: Գիւղացին կտրականապէս կը մերժէ: 
Ուալին բարձր գումար կ՛առաջարկէ: Գիւղացին դարձեալ կը 
մերժէ ու կ՛ըսէ. «Վսեմաշուք Ուալի, էշը չեմ տար, սակայն 6 հատ 
ազնուածին արաբական նժոյգ ունիմ, որոնք սիրով կը նուիրեմ 
Կայսրուհիին»: Ուալին շփոթած, պատճառը կը հարցնէ գիւղացիին 
յամառութեան: Գիւղացին կը պատասխանէ. «Եթէ մնեք այդ էշը 
նուիրենք Կայսրուհիին, անոնք իրենց հետ զայն Գերմանիա պիտի 
տանին: Աշխարհի ամբողջ թերթերը այդ իշուն մասին պիտի գրեն 
եւ յայտնի պիտի դառնայ, որ Կայսրն ու Կայսրուհին զայն իրենց 
հետ Պէյրութէն տարած են: Շատեր պիտի մտածեն, որ Պէյութի 
մէջ էշէն բացի բան չէ՞ հաւնած կայսրուհին: Ուրիշներ պիտի 
ծաղրեն մեզի»: «Ճիշդ այս պատճառով է, որ չեմ ուզէր էշս տալ» 
կ՛եզրակացնէ գիւղացին:
Ուալին ստիպուած գիւղացիին պատասխանը կը տանի Կայսրին 
ու իր կողակիցին: Կայսրը չափազանց կը հաւնի գիւղացիին 
.պատասխանը ու չորս կողմիններուն դառնալով կ՛ըսէ. «Լաւ 
լսեցէ՛ք: Մարդիկ կան, որոնք իրենց երկրին վարկին վրայ կը 
վախնան ու չեն ուզէր զայն իշու մի արժէքին հաւասարեցնել: 
Մինչ կան «էշեր», որոնք իրենց երկիրն ու անոր ժողովուրդը 
ընդամէնը քանի մը արծաթի կը ծախէն»...:
Բարի օր սիրելի ընթերցող: Քեզի հետ կիսածս այսօր, ընդամէնը 
անմեղ դրուագ մըն է: Եթէ յանկարծ քաղաքականացնես, մեղաւո-
րը ես չեմ:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Գերմանիոյ Կայսրը, 
Լիբանանցի Գիւղացին ու Էշը

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
Twitter-ի իր էջին միջոցով ողջու-
նած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման վերաբերեալ ԱՄՆ Ներ-
կայացուցիչներու պալատի պատ-
մական քուէարկութիւնը։
«Կ՝ողջունեմ Հայոց Ցեղաս-
պանութեան ճանաչման վերա-
բերեալ ԱՄՆ Քոնկրէսի Ներկայա-
ցուցիչներու պալատի պատմական 
քուէարկութիւնը։ Բանաձեւը հզօր 
քայլ է պատմական արդարութեան 

ՀՀ Վարչապետը Ողջունած է 
ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Պալատին Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչումը

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ու ճշմարտութեան ուղղութեամբ, որ նաեւ մխիթարանք կը հաղորդէ 
Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուածներու ժառանգներուն։ Ընդունեցէք 
իմ սրտանց շնորհաւորանքներն ու հիացմունքը ուղղուած ամերիկահա-
յերու սերունդներուն, որոնց անձնազոհ քաղաքական ու հասարակա-
կան գործունէութիւնն ու հաստատակամութիւնն էին այս պատմական 
քուէարկութեան շարժիչ ուժն ու ոգեւորութիւնը։ Այլեւս երբեք»,- նշած է 
վարչապետ Փաշինեան։
Նշենք, որ ԱՄՆ Քոնկրէսի Ներկայացուցիչներու պալատը, Հոկտեմբեր 
29-ին կայացած քուէարկութեան իբրեւ արդիւնք, ձայներու մեծա-
մասնութեամբ ընդունեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանա-
ձեւը։ Քուէարկութեան մասնակցած քոնկրէսականներէն կողմ քուէ-
արկեց 405-ը, դէմ՝ 11-ը։
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Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը Ողջունած է ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու Պալատին Որոշումը

Թուրքիոյ Նախագահականէն Նոյնպէս Արձագանգած են ԱՄՆ-ի Մէջ 
Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւի Ընդունման

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ, 
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, ընթա-
ցող Գերագոյն հոգեւոր խոր-
հուրդի ժողովին, Հոկտեմբեր 
30-ին, անդրադարձ եղած է 
Հոկտեմբեր 29-ին Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու Ներ-

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Անթոնիօ Գանովա 

Անթոնիօ Գանովա (իտալ.՝ 
Antonio Canova, նոյեմբերի 1, 
1757, Պոսանէօ - հոկտեմբերի 
13, 1822, Վենետիկ), իտալացի 
նկարիչ եւ քանդակագործ: 
նէօ-դասականութեան ներկա-
յացուցիչ։ Հիմնականին մէջ 
աշխատած է Վենետիկի եւ 
Հռոմի մէջ։ 
Կանուխ շրջանի իր գործերուն 
մէջ հետեւած է Պարոգգոյի 
արուեստի աւանդոյթներունն։ 
Յետագային ընթացած է հնա-
ոճ քանդակագործութեան 
ձեւերը նմանակելու ուղիով, 
ժամանակակիցներու կողմէ 
կոչուած է «նոր Ֆիտիաս»։ 
Ուսումնասիրողներէն շատե-
րը անոր կը համարեն նէօ-
դասականութեան շրջանի 
մեծագոյն քանդակագործը: 
Անոնք կ՛ընդգծեն, որ  Գանո-
վան յաջողած է խուսափիլ 
պարոգգոյին բնորոշ մելոտրա-
մաթիզմի եւ նէռ-դասակա-
նութեան յատուկ պաղ արհես-
տականութենէն:
Ստեղծած է տպաւորիչ տապա-
նաքարեր (Գլեմէնդ 8-ի տապա-
նաքարը, 1792, Սբ. Պետրոսի 
տաճար, Հռոմ), դիցաբանական 
հերոսներու արձաններ («Ամու-
րը եւ Փսիքէն», 1973, Լուվր, 
Փարիզ), իտէալականացուած 
դիմաքանդակներ («Փոլինայ 
Պորկեզէն՝ Վեներայի տես-
քով», 1805-1807, Պորկեզէ 
պատկերասրահ, Հռոմ)։
Գանովայի ստեղծագործութիւնը 
հիմք հանդիսացած է 19-րդ դարու 
եւրոպական ակադեմական 
քանդակագործութեան համար։

կայացուցիչներու պալատին կող-
մէ Հայոց Ցեղասպանութեան 
առնչութեամբ բանաձեւի ընդունման 
փաստին: Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-
ին կը յայտնեն Մայր Աթոռի տեղե-
կատուական համակարգէն:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը՝ ողջու-
նելով բանաձեւին ընդունումը՝ զայն 
դիտարկած է իբրեւ կարեւոր քայլ հայ 
ժողովուրդի նկատմամբ պատմա-
կան արդարութիւնը վերականգնելու 
եւ ցեղասպանութեան մեր սուրբ 
նահատակներու խնկելի յիշատակը 
յարգելու ծիրէն ներս:
Այս առնչութեամբ՝ ԳՀԽ անդամնե-
րը նաեւ իրենց գնահատանքը 
արտայայտած են բոլոր այն 
կազմակերպութիւններուն ու 
անհատներուն, որոնց անխոնջ 

ջանքերուն շնորհիւ հնարաւոր 
դարձաւ Հայոց Մեծ Եղեռնի 
միջազգային ճանաչման ու դատա-
պարտման խնդիրին գծով հասնիլ 
կարեւոր այս հանգրուանին:
Արտայայտելով Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ 
աշխարհասփիւռ հայ ժողովուր-
դի երախտագէտ զգացումները` 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը յոյս 
յայտնած է, որ Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու իշխանութիւննե-
րը եւ բարեսէր ժողովուրդը նոյն 
արդարամտութեամբ պիտի 
շարունակեն ջանքեր ներդնել` 
յանուն Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման եւ աշխարհի մէջ նման 
ոճրագործութիւններու կան-
խարգիլման:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Նախագահութեամբ Ազգ. 
Կեդրոնական Վարչութիւնը Կ՚ողջունէ Հայոց Ցեղասպանութեան 

Բանաձեւին Որդեգրումը Ներկայացուցիչներու Տան Կողմէ
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ 
Վեհափառ Հայրապետին նախա-
գահութեամբ գումարուող Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Ազգ. Կեդրոնական Վարչութիւնը՝ 
իր Կրօնական ու Քաղաքական 
Ժողովներով ջերմօրէն կ՚ողջունէ 
Միացեալ Նահանգներու Ներ-
կայացուցիչներու Տան կողմէ 
Հայոց Ցեղասպանութեան բանա-
ձեւի որդեգրումը։
Արդարեւ, սա վճռական քայլ մըն 
է ու յատկանշական իրագործում 
մը՝ հայ ժողովուրդի բռնաբարուած 
իրաւունքներուն հետապնդման 
ճանապարհին վրայ։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութիւնը հայ դատի պայքարի 
յառաջապահ դիրքերու վրայ եղած 
է միշտ՝ զօրակից մեր ժողովուր-
դի իրաւունքներու հետապնդման 

աշխատանքներուն։ Այս առիթով, 
մեր բարձր գնահատանքը կը յայտ-
նենք հայ դատի մարմիններուն, ինչ-
պէս նաեւ Միացեալ Նահանգներու 
Ներկայացուցիչներու Տան, որ իր 
այս քայլով գործնապէս արտայայ-

տեց իր նախանձախնդրութիւնը 
մարդկային իրաւունքներուն նկա-
տմամբ։

ԱԶԳ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Թուրքիոյ նախագահի աշխա-
տակազմի հանրային կապերու 
բաժինի ղեկավար Ֆահրետտին 
Ալթուն արձագանգած է ԱՄՆ 
Քոնկրէսի ստորին պալատի՝ Ներ-
կայացուցիչներու պալատին կողմէ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
բանաձեւի ընդունման: Այս մասին, 
ըստ Ermenihaber.am-ի, Ալթուն գրած 
է Twitter-ի իր պաշտօնական էջին 
վրայ:
Ալթուն նշած է, որ Հայոց Ցեղաս-

պանութիւնը ճանչցող բանաձեւ-
ին ընդունումը խորապէս մտահո-
գիչ է բոլոր անոնց համար, որոնք 
կ՝արժեւորեն ԱՄՆ-Թուրքիա 
յարաբերութիւնները: Ըստ 
անոր՝ անոնք որոնք կողմ քուէ-
արկած են այդ բանաձեւին, 
պատասխանատու պիտի ըլլան 
անհանգիստ տարածաշրջանի մէջ 
ռազմավարական տեսանկիւնէ իրա-
վիճակի վատթարացման համար:
Ֆահրետտին Ալթուն մասնաւորա-

պէս ըսած է.
«Նախագահ Էրտողանը հայ համայն-
քին իր ցաւակցութիւնն ու վշտակ-
ցութիւնը յայտնած էր: Ան միեւ-
նոյն ժամանակ նշած էր, որ կ՝ուզէ 
պատմութեան յանձնաժողով հիմնել, 
որ պիտի ուսումնասիրէ առաջին 
համաշխարհային պատերազմին 
դէպքերը: Անընդունելի է, որ յանուն 
քաղաքական նպատակներու պատ-
մութիւնը քաղաքականացուի: Մեր 
հայ քոյրերուն եւ եղբայրներուն 

կոչ կ՝ընենք իրենց պատմութիւնը 
ներքաղաքական հաշիւներու գործիք 
չդարձնելու: Հարիւրաւոր տարիներ 
մենք միասին կ՝ապրինք այս տարա-
ծաշրջանին մէջ: Պատմութիւնը 
մեզի սորվեցուցած է, որ արտաքին 
ուժերու միջամտութիւնները բաւա-
կանաչափ ցաւ պատճառած են 
տարածաշրջանին, իսկ ատիկա ոչ 
մէկ լաւ բան կը բերէ մեր յարա-
բերութիւններուն»:
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ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

«Մեծ Եղբայրը»

Տարօրինակ զուգադիպութեամբ մը, ստորեւ նշուած երկու պատմու-
թիւններն ալ՝ թէեւ տարբեր երկիրներէ եկած, առնչութիւն ունին 
օդանաւի հետ։ Խնդրեմ հետեւեցէք։

Օդանաւի Տարօրինակ Ճամբորդը . . .
Այս դէպքը պատահած է ամերիկայի մէջ։ Ապրէա Հէնսլի կը ճամբորդէր 
Շիքակոյէն դէպի Նէպրասքա նահանգի Օմահա քաղաքը։ Մինչեւ հոս՝ 
տարօրինակ ոչ մէկ դէպք։ Սակայն եկուր տես որ Տիկին Հէնսլիի հետ կը 
ճամբորդէր նաեւ իր ընկերակից փոքր հասակի ձի մը (miniature horse), Flirty 
(տես նկարը) անունով։

Flirty` եօթը տարեկան ծառայողական 
ձի (service horse) մըն է, որ 2017-էն 
ի վեր կ՛ընկերակցի Տիկին Հէնսլիի՝ 
զգուշացնելու անոր առողջապահա-
կան կարիքներուն եւ օժանդակելու 
անոր, երբ ան հարկադրուի քալել։ 
Անոնք կ՛երթային այցելելու Տիկին Հէն-
սլիի մօրաքոյրը։
Հիմա ինծի համար հարցականը 
հետեւեալն է։ Մենք գիտենք որ ծառա-
յողական շուներ կան որոնք կ՛օգնեն 
իրենց հոգածութեան յանգուած մարդ-

կանց։ Անոնք դաստիարակուած են այդ պարտականութեան համար եւ պէտք 
է ըսել որ շատ լաւ գործ կը տեսնեն։
Ինչո՞ւ չ՛օգտուիլ մարզուած շուներու ծառայութենէ եւ նախընտրել փոքր 
ձի մը՝ այդ նոյն պարտականութեան համար։ Միտքս կու գայ ամերիկեան 
ասացուածք մը որ կ՛ըսէ, « To each, his own.”
Իսկ ամենահետաքրքրական երեւոյթը հետեւեալն է։ Ի՞նչ պիտի ընէ այդ 
ձին՝ երբ իր միզելը գայ։ Մենք գիտենք որ շուները մարզուած կ՛ըլլան այդ 
ուղղութեամբ եւ կրնան ինքզինքնին զսպել ժամեր շարունակ։ Բայց ձիե՞րը, 
չեմ գիտեր . . .
Հոս պէտք է աւելցնեմ որ Տիկին Հէնսլի առանձին չէ որ ընտանի ձի մը ունի 
իրեն ընկերացող։ Արդարեւ՝ հեռատեսիլի նշանաւոր աստղերէն Քելի Գուագօն 
(The Big Bang Theory) ալ ունի ընտանի ձի մը, որուն համար ան կ՛ըսէ թէ իր 
«հոգեհատոր»ն (soul mate) է։     

Վարտալապօնպա . . .
Այս դէպքը պատահած է Միացեալ Թագաւորութեան (United Kingdom), 
այսինքն Բրիտանիոյ մէջ։ Գիտենք որ Միացեալ Թագաւորութիւնը կը 
բաղկանայ չորս երկիրներէ՝ Անգլիա, Սկովտիա, Ուէյլս եւ Հիւսիսային 
Իռլանտա։
Ուրեմն երգիչ մը՝ Ճէյմս Մըքէլվըր անունով, կը ճամբորդէր Լոնտոնէն Սկովտի-
ոյ Կլասքոյ քաղաքը։ Հետը առած պայուսակին համար Easy Jet ընկերութիւնը 
իրմէ պահանջած է 45 բաունտ։ Ճէյմս՝ որպէսզի չվճառէ պայուսակին գինը, 
մէջի բոլոր հագուստները վրան հագած է եւ պայուսակը մէկ կողմ նետած։
Իսկ ի՞նչ է վրան հագածը՝ վեց շապիկ, երեք ճինս տեսակի տաբատ, չորս 
մարզական հագուստ (jumpers), երկու վազքի տաբատ (jogging bottoms), եւ 
երկու բաճկոն . . . (Կցուած նկարը կը բացատրէ ամէն ինչ։)
Հոս փակագիծ մը բանալով պէտք է բացատրեմ թէ ինչո՞ւ այս յօդուածին 
վերնագիրը «Վարտալապօնպա» կոչեցի։ Յիշեցի «Վարտալապօնպա» 
կամ «Դդումի Վաճառականը», որը մէկ արարնոց զաւեշտ մըն է եւ որուն 
հեղինակն է Անայիս Եալտըզճեանը։ 
Վերոյիշեալ զաւեշտին հերոսն է՝ ինչպէս կռահեցիք, դդումի վաճառական մը 
որ գիւղէն Պոլիս կու գայ առեւտուր ընե-
լու։ Ան երբ պանդոկ կ՛երթայ՝ կը՛սկսի 
հանուիլ եւ մեր դէպքին երգիչին նման 
ան հագած էր մի քանի տաբատներ, 
շապիկներ , բաճկոններ եւ անշուշտ 
հաստ վերարկու մը . . .
Վերադառնալով մեր պատմութեան, 
մեր երգիչին մարմնի տաքութիւնը 
այնքան կը բարձրանայ որ ան ուշա-
կորոյս կ՛ըլլայ եւ կ՛իյնայ։ Օդանաւի 
սպասարկուները զինք անմիջապէս կը 
փոխադրեն օդանաւի յետսամասը եւ 
կ՛օգնեն որ ան հանէ բոլոր «աւելորդ» 
հագուստները։ Այսպէսով՝ ան կը վերա-
գտնէ իր առողջութիւնը։
Կրնա՞ք երեւակայել թէ մարդիկ 
ի՜նչ խոտոր միջոցներու կը դիմեն՝ 
որպէսզի դրամ խնայեն։ Ըստ ինծի, 
այդ խնայողութիւնը պէտք չէ ըլլայ ի 
գին առողջութեան վատթարացման, 
չէ՞ք խորհիր!      

1949 թուականին հրատարակուեցաւ Ճորճ Օրուէլի «1984» անուն վէպը, 
որու հիմնական մասը գրի առնուած էր 1948-ին։ Կան վարկածներ, որոնք կը 
հաստատեն, թէ հեղինակը իր այս նշանաւոր ստեղծագործութիւնը անուանած 
է վէպի ստեղծման տարեթիւի՝ 1948-ի վերջին երկու թիւերը տեղափոխելով։
Վէպին մէջ նկարագրուած է արեւմտեան վարչակարգը 1984 թուականին, 
երբ ամբողջատիրական համակարգի մը դէմ ելլելը անհատները կործանման 
կը տանէր։ Վէպին ներքին գաղտնագիրերը խոր շեշտեր եւ ակնարկներ 
կը պարունակեն, այս պատճառով հասկնալի էին վէպի տպագրութեան 
ու վաճառքի արգիլումը։ Օրուէլի այս հանրայայտ գիրքը Խորհրդային 
Միութեան տարածքէն ներս լոյս տեսաւ 1988-էն յետոյ։ Այս հանգամանքը 
շատ բնական էր, քանի որ գիրքը կը զգուշացնէ բռնատիրական (dictatorship) 
ու ամբողջատիրական (totalitarism) վարչակարգերու դէմ։
Վէպին գլխաւոր հերոսը՝ Մեծ եղբայրը (անգլերէն՝ Big Brother) Ովկիանոսիա 
պետութեան եւ «Ինկսոք» (ingsoc) կուսակցութեան ղեկավարն է։ «Մեծ 
եղբայր» եզրոյթը կիրառուած է բնորոշելու ամբողջութիւնը բոլոր կաճառներու 
եւ կառոյցներու, որոնք ոտնձգութիւն կը կատարեն մարդու հիմնարար 
իրաւունքներու, ազատութիւններու եւ անոր անձնական կեանքի նկատմամբ։ 
«Մեծ եղբայր»ը նկարագրուած է՝ որպէս սեւ պեխերով այր-մարդ մը, որ 
մօտաւորապէս 45 տարեկան է։ Ան ունի կոշտ, սակայն միեւնոյն ժամանակ 
գրաւիչ դէմք։ Գիրքին մէջ «Մեծ եղբայր» դէմքը ցուցադրուած է Լոնտո-
նի տարածքէն ներս կախուած բազմաթիւ ցուցապաստառներու վրայ։ 
Իւրաքանչիւր հրապարակի պատերէն կը նայի նոյն դէմքը։ Աչքերը կը հետեւին 
ամէնուն։ «Մեծ աղբայրը քեզի կը հետեւի» կը գրէ պաստառներու վրայ։ 
Հեռուստահաղորդումներուն ան հանդէս կու գայ որպէս Ովկիանոսիայի 
անսխալական ղեկավար։ Իր իսկական գոյութեան մասին ոչ ոք վստահ 
է։ Մեծ եղբայրը 50-ական թուականներուն Մեծն Բրիտանիոյ մէջ տեղի 
ունեցած յեղափոխութեան առաջնորդներէն մէկը եղած է։ Մեծ եղբօր 

միահեծան իշխանութեան հաստատու-
մը սկսած էր 1960 թուականին, այդ 
ժամանակ ալ սկսած է յեղափոխութեան 
անմիջականօրէն մասնակցած կուսակ-
ցական ղեկավարներու ջարդը։ 1970-ական 
թուականներու սկիզբին Մեծ եղբայրը 
կը դառնայ Ովկիանոսիայի միանձնեայ 
առաջնորդը։
Վէպի հարատարակութենէն յետոյ 
«Մեծ եղբայր» անուանումը յատուկ 
դարձաւ այնպիսի պետութիւններու 
ու կազմակերպութիւններու համար, 
որոնք կը փորձեն ամբողջական 
վերահոկողութիւն հաստատել իրենց 
ենթականերու կամ ազգաբնակչութեան 
վրայ։ Օրուէլ, իր կեանքի ողջ տեւողութեան 
փորձած է մարդիկը  գիտակից դարձնել 
բռնատիրական ու ամբողջատիրական 
համակարգերու մասին։ Վէպը կը ստիպէ 
մարդիկ անցեալի, ներկայի ու ապագայի ճշմարտութիւններու մասին մտածել։
Հեռատես հեղինակ Ճորճ Օրուէլ տարիներ առաջ նկարագրած է այնպիսի 
համակարգ մը, որ իր կառավարութեան եւ հսկողութեան տակ կը պահէ 
մարդոց ապրելակերպն ու գաղափարները՝ միտքը։ Ան նաեւ լոյս կը սփռէ 
ո՛չ միայն անցեալի, այլ՝ ապագայի եւ ներկայի։
Նկատի ունենալով մեր առօրեայ ապրելակերպը. բջիջային հեռաձայններն 
ու այլ փորձագիտական միջոցները՝ մեծ տեղ կը գրաւեն մեր կեանքէն ներս։ 
Շատ քիչ է անոնց թիւը, որոնք ընկերային ցանցերէն մէկուն անդամ չըլլան։ 
Սակայն այս սարքաւորումները իսկապէս վստահելի՞ են։ Համացանցի որոշ 
կողմերու, մակարդակներու վրայ կը խախտուի մարդոց առանձնութեան 
իրաւունքը. միթէ անոնք ալ «մեծ եղբայր»ներ չե՞ն։
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Հայերը Հայերէն Լեզուի Մասին

Օտարները Հայերէն Լեզուի Մասին

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ
«Օգտուինք եւրոպական լեզու-
ներու նորարար ու թարմ արտա-
յայտութիւններէն, բայց չմոռնանք 
գրաբարային յուռթի շտեմարաննե-
րէն օգտուիլ մանաւանդ։ Ինչո՞ւ մեր 
հացը գետին նետենք ու մուրացիկ 
ուրիշի ետեւէն վազենք»։

ՍԻՐԱՆՈՅՇ
(անուանի դերասանուհի)
«Մեր մայրենի լեզուն ազգային պար-
տէզի վարդն է. առանց նրա մենք 
չունենք հրապոյր։ Առանց մայրենի 
լեզուի մենք մեռած ենք»։

ՆԱՐ-ԴՈՍ
«Հայոց լեզուն, որքան աւելի 
եմ զբաղւում նրանով, ինձ թւում 
է ճոխութեան հրաշք եւ ոսկու 
հանք. որքան մշակում ես՝ այնքան 
զտւում է եւ շողշողում. որքան 
գոյներ ունի եւ արտայայտչական 
հնարաւորութիւններ...»։

ՍԵՐՕ ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ
«Բարբառը գանձ է, նրանից է 
իսկական գրականութիւնը քաղում 
լեզուական շատ գոյներ, ստանում 
զգալի համ ու հոտ։ Բարբառում 
պահպանուած են մեր դասական 
լեզուի՝ գրաբարի շատ գանձեր»։

ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
«...Այս տօնը ոչ թէ գիրին, գրա-
կանութեան տօնն է, այլ մեր ազգա-
յին գիտակցութեան, գոյութեան 
պահպանման տօնն է։ Ո՞ւր էր 
գաղտնիքը, որ հին դարերու մէջ 

մեզի հետ ապրող ազգեր մեծ մասով 
այսօր անհետացած են եւ մենք կը 
պահենք մեր գոյութիւնը։ Գաղտնիքը 
մեր լեզուի մէջն է»։

ԼԷՕ (Առաքել Բաբախանեան)
«Արիւն-աւերանքի դարեր եկան ու 
գնացին, գահեր հիմնուեցան, գահեր 
խորտակուեցին, ազգաբնակչու-
թիւնը սպառուելու չափ ջնջուեց, 
ստրկութեան ամենադաժան լծեր 
կրեց իր վզին։ Բայց խաւարի ու 
անէծքների մէջ չէին մարում կեն-
դանութեան կրակները։ Դրանք 
ամեն ժամանակ, ամեն տեղ միեւնոյն 
կերպարանքն ունէին՝ Մեսրոպեան 
գիրը։
Մեսրոպը իր կատարած գործով 
ամենամեծն է մեր պատմական 
հերոսների մէջ։ Մեր հազարամեայ 
անցեալի այն երկար ճամբուն, որուն 
վրայ փռուած են մեր անհուն տառա-
պանքները, ո՛չ բանակներ ունէինք 
մեր պահպանութեան համար, ո՛չ ուժ, 
ո՛չ հնարաւորութիւն, ո՛չ ալ արտաքին 
օգնութիւն, այլ մէկ հատիկ բան 
միայն՝ Մեսրոպեան գիրը»։

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ (Ղազարեան)
«Երեւականութիւնն ու պատկե-
րացումը նման լինելով՝ նոյնը չեն։ 
Երեւակայում են նաեւ մանուկները, 
մինչդեռ պատկերացնել կարող է 
միայն հասուն մարդը։ Մաշտոցը 
եկաւ դառնալու մեր պատկերացումը. 
պատկերացումը մեր իսկ գոյութեան, 
մեր իսկութեան։
Այդ նա էր, դարձեալ ու վերստին 
նա, որ մեզ ծանօթացրեց մեզ, 

տուեց ինքնաճանաչում։ Առանց 
այդ ինքնաճանաչման եւ ինքնա-
վստահութեան, առանց այդ յոյսի եւ 
հաւատի, առանց այդ նոր զէնքի, որ 
կոչւում էր գրիչ, չէր կարող լինէր ո՜չ 
Աւարայրը, ո՛չ էլ Քաղկեդոնը։ Ահա 
թէ ինչու Մեսրոպն է մեր մեծագոյն 
եւ անբաղդատելի քաղաքագէտը։
...Մեսրոպը, անտարակոյս, հան-
ճարեղ լեզուաբան էր, անմրցակից 
հետախոյզ հնչիւնական այն բարդ 
համակարգի, որ ունի եւ ունեցել է 
մեր լեզուն»։

ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ
«Հայ ժողովրդի մշակութային 
ժառանգութեան գանձարանում 
ամենամեծ եւ ամենաթանկագին 
հրաշալիքը հայոց լեզուն է։ Նա 
ծառայում է մեզ այսօր նոյն յաջո-
ղութեամբ, ինչպէս ծառայում էր 
երկու հազար տարի սրանից առաջ։
Մեր հանրապետութեան ժամանա-
կաշրջանում նա ոչ միայն դարձաւ 
պետական լեզու, այլեւ սկսուեց 
կիրառուել բազմաթիւ գիտու-
թիւնների բնագաւառում։ Եւ ահա 
այսօր մենք համոզւում ենք, որ իր 
ներքին խիստ տրամաբանական 
կառուցուածքի շնորհիւ նա կարող 
է գնահատուել որպէս գիտական 
լեզու, հեշտութեամբ եւ հակիրճ ձեւով 
արտայայտելով ժամանակակից 
գիտութեան ամենաբարդ գաղա-
փարները։
Ես լի եմ հաւատով, որ հայոց լեզուի 
կիրառութիւնը գիտութեան մէջ 
դարեր անընդհատ կը պսակուի 
նորանոր յաջողութիւններով»։

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ
«Լեզուն ազգի հոգին է. կենդանի է 
այն հոգին, կենդանի է այն ազգը, 
կենսունակ է առաջինը, ուրեմն կեն-
սունակ է երկրորդը»։

ԳՐԻԳՈՐ ԶՕՀՐԱՊ
«Ժողովուրդն է միայն, որ կը դարբնէ 
լեզուն կեանքի ամենօրեայ սալին 
վրայ... եւ գրական մարդիկ կը հպա-
տակին ժողովուրդի լեզուին եւ ոչ թէ 
կը տիրեն անոր»։

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ
«Մայրենի լեզուի բառերը մենք զգում 
ենք, ապրում, իսկ օտար լեզուինը՝ 
հասկանում, սովորում, յիշում»։

ԵՂԻՇԷ
«Յունարենէը մեղմ է, հռոմէական 
լեզուն՝ հզօր, հոներէնը՝ ահաբեկող, 
ասորերէնը՝ աղերսական, պարս-
կերէնը՝ պերճ, ալաներէնը՝ գեղեց-
կազարդ, գոթերէնը՝ հեգնական, 
եգիպտերէնը՝ տափակախօս ու 
խաւարաձայն, հնդկերէնը՝ ճռուո-
ղական, հայերէնը՝ քաղցր, որ 
միաժամանակ կարող է միւս բոլոր 
լեզուների յատկութիւններն ամփոփել 
իւր մէջ»։

ՍՕՍ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
«Ոչ թէ սիրում՝ սիրահարուած եմ 
հայոց հինաւուրց լեզուին, ժամերով 
բառարանների մէջ եմ խոթում քիթս 
ու հրճւում, զմայլւում։ Այս աշխար-
հում նախանձում եմ միայն նրանց, 
ովքեր ինձնից լաւ գիտեն իմ լեզուն»։

Մշակութային Պարտէզ
«Մշակոյթն Է, Որ Կը Մնայ, Երբ Մնացած Ամէն Ինչը Մոռցուի»

ՎԻԿՏՈՐ ՀԻՒԿՕ
(ֆրանսացի հռչակաւոր գրող)
«Ձեր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ, բայց 
սիրում եմ այն։ Դրա մէջ Արեւելքն եմ 
զգում, դարերն եմ նշմարում այնտեղ, 
տեսնում եմ անցեալի խորհրդաւոր 
նշոյլի շողարձակումը։ Ինձ համար 

պարծանք է հայերէն թարգմանուե-
լը»։

ՃՈՐՃ ՊԱՅՐԸՆ
(անգլիացի բանաստեղծ)
«Իբրեւ հաճելի ժամանց՝ ամեն օր 
հայերէն եմ սովորում հայկական 

վանքում։ Պարզուեց, որ միտքս 
պայծառացնելու համար ինձ 
հարկաւոր է մի տաժանակիր 
աշխատանք։ Սա ամենադժուարին 
աշխատանքն է, որ ես կարողացայ 
գտնել այստեղ (Վենետիկ) իբրեւ 
ժամանց՝ միտքս տանջահար ընելու 

եւ կենտրոնանալու համար։ Ինչեւէ, 
սա մի հարուստ լեզու է, եւ լիովին 
փոխյատուցւում են սովորողի 
չարչարանքները։ Հայոց լեզուն 
հարուստ լեզու է, եւ արժէ, որ մարդ 
տանջուի այն սովորելու համար։

***
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Մշակութային Պարտէզ
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Ես ջանք եմ թափում եւ կը շարու-
նակեմ այն ուսումնասիրել...»։

ԱՆԹՈՒԱՆ ՄԷՅԷ
(ֆրանսացի նշանաւոր լեզուաբան)
«Ոճի տեսակէտից հնդեւրոպական 
ոչ մէկ լեզու չի գերազանցեր հայե-
րէնը, նոյնիսկ չի հաւասարիր անոր։ 
Հայերէնը ոչ թէ կը հաւասարի եւրո-

պական լեզուներու, այլ կը գերա-
զանցէ զանոնց»։

ԱՆԱՏՈԼ ՖՐԱՆՍ
(ֆրանսիացի նշանաւոր գրող)
«Հայերէնը գարնան վարդի պէս 
գեղեցիկ է եւ հրապուրիչ. շատ կը 
սիրեմ հայերէնը»։

ՎԱԼԵՐԻ ՊՐԻՒՍՈՎ

(ռուս մեծանուն գրող)
«Հայերէնը լեզուներու անծանօթ 
գեղուհին է»։

ԷՏՄԸՆՏ ՇՈՒՑ
(հունգարացի արեւելագէտ)
«Հայ լեզուն ունի քառասուն հազար 
գրանցուած արմատ բառ, մինչդեռ 
շատ մը լեզուներու մէջ տաս հազարը 
չ՛անցնիր»։

ԺԱՆ ՓԻԷՌ ՄԱՀԷ
(ֆրանսացի հայագէտ)
«Հայերէնը իր ճոխութեամբ, ճկու-
նութեամբ, իմաստաբանական 
հազարերանգ առումներով փայ-
լատակեր է Գրիգոր Նարեկացիի 
«Մատեան Ողբերգութեան» պոէմի 
մէջ. պոէմ, որ նման է փիլիսոփայա-
կան խորհրդածութիւններու փառա-
հեղ տաճարի մը»։

Տաղ Հայերէն Լեզուին

Քեզ, հա՛յ լեզու, կը սիրեմ մրգաստա-
նի մը նման,
Մեր անցեալին թանձրախիտ ստու-
երներուն մէջ՝ կարծես
Մէյ մը պտուղ՝ քու բոլոր բառերդ 
ինծի կ՛երեւան,
Որոնց մէջ ես կը քալեմ ու կը քաղեմ 
զանոնք ես...

Մրգաստանի մը նման կը սիրեմ քեզ, 
հա՛յ լեզու,
Մեր հայրենի պալատէն, պարտէզ-
ներէն մնացորդ՝
Դալարագեղ դուն պուրա՛կ, որ դիմա-
ցար դարերու
Ու կը մնաս առոյգ, հին աւիշովդ 
կենսայորդ...

Ծառերուն մէջ հովանուտ կ՛երթամ 
խինդով մ՛անսահման,
Արմատներուդ, ճիւղերուդ վրայ նայե-
լով հիացիկ,
Զարմանալով թէ ինչպէ՞ս դուն մնա-
ցիր՝ երբ սաստիկ
Քամին քու շուրջդ փչեց եւ տապալեց 
ամէն բան...

Մէյ մէկ պտուղ գոյնզգոյն՝ ամբողջ 
բառե՛րդ ահա,
Հիւթե՛ղ բառերդ՝ զոր որքա՛ն հասուն-
ցուցին արեւներ,
Բառե՛րդ որոնք այս պահուս շըրթան-
ցըս վրայ եմ բռներ,
Բառե՛րդ որ քիմքըս կ՛օծեն եւ կ՛սփո-
փե՛ն սիրտս հիմա...։

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Տաղ Առ Հայերէն

Ի՜նչ բառերով քեզ հռչակեմ, ի՜նչպէս 
երգեմ սէրդ հայերէ՛ն,
Տարաբընակ սերունդներու մշտ-
հիւրընկալ ե՛րդ հայերէն,
Աւազին մէջ ջուր կենդանի, թաքուն 
պարտէզ ծաղկածաւալ,
Ճերմակ շուշան, կարմիր հարսնուկ, 
դափնեվարդի թե՜րթ հայերէն։

Դուն կը կանգնիս, որպէս բարձունք, 

ձիւներու տակ յաւերժական,
Որպէս վկան մեր անցեալին, մեր 
մեծութեան, իմաստութեան,
Դիցաբնակ, մշտասօսափ, սօսեաց 
անտառ նուիրական,
Երկնակարկառ պարիսպներով 
հազարամեայ բե՛րդ հայերէն...։

Մեհեաններէն մեր հինաւուրց բոց-
կլտացող կրակ ես դուն,
Մեր վանքերուն լուսանցոյցէն պլպ-
լացող ճրա՛գ ես դուն,
Մեր գիշերին մէջ արձակուած լուսա-
թռիչ սլա՛ք ես դուն,
Բոցերուն բով, ծիրանի ծով, արեգա-
կի շե՛րտ հայերէն...։

Ու դուն կ՛անցնիս երբեմն լուռ, որպէս 
աղբիւր հեզակարկաչ,
Կ՛ըլլաս աղօթք ու շարական, կ՛ըլլաս 
մրմունջ, կըլլաս հառաչ,
Բայց եւ գրո՜հ կ՛ըլլաս դուն մերթ ու 
գահավէժ կ՛երթաս յառաջ,
Որպէս ամբոխ, որպէս բանակ, 
որպէս ջրվէ՜ժ մեծաշառաչ։

Որոտընդո՛ստ կռուի շեփոր, յաղ-
թանակի ե՛րթ հայերէն...։

ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՀԱԿԵԱՆ

Հայերէն

Մատները ձեր թող շարեն հայերէ՜ն,
Ձեռքերը ձեր հայերէ՜ն թող հիւսեն։

Աչքերը ձեր թող նային հայերէն,
Երգերը ձեր հայերէ՛ն դայլայլեն։

Շրթերը ձեր հայերէ՛ն թող բուրեն,
Էջերը ձեր թող ծաղկին հայերէ՜ն։

Բառերը ձեր թող փայլին հայերէ՜ն,
Խօսքերը ձեր հայերէ՛ն խոխոջեն։

Սիրտերը ձեր քնարեն հայերէ՛ն,
Միտքերը ձեր հայերէ՛ն ճաճանչեն։

Սէրերը ձեր հայերէ՛ն համբուրեն,
Որ կեանքը ձեր դուք ապրիք Հայերէ՜ն։

ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

 «Այբ, Բեն, Գիմ, Դա»

«Այբ, Բեն, Գիմ, Դա».
Տղա՛ս, կարդա՛.
Անով մեծցիր, անո՛վ ապրէ,
Զայն լա՛ւ հնչէ.
Հնչէ՛ հպարտ՝
Բերնովդ վարդ։

Թող միշտ ապրի
Անունը վեհ մեծ Մաշտոցի,
Որ ստեղծեց մեր հայատառ
Սուրբ գիրերը արեւավառ...
«Այբ, Բեն, Գիմ, Դա».
Տղա՛ս, կարդա՛.
Անով դուն քեզ խրոխտ զգա,
Ուր որ ըլլաս միշտ դուն ջանա՛
Յաւերժ յիշել մեր Այբ-Բենը։

Դարերուն հետ
Քալեց յաւէտ.
Եկաւ ինծի,
Ինձմէ՝ քեզի՜...
Աղբիւրի պէս կարկաչելով
Կը հոսի միշտ տարածուելով։
«Այբ, Բեն, Գիմ, Դա»,
Տղա՛ս, կարդա՛
Եւ կարդացուր հայոց լեզուն
Քեզ յաջորդող սերունդներուն,
Որ մայր լեզուն մեր պանծալի
Մշտադալար յաւերժ ապրի...

ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՐԵԱՆ

Դար Մեսրոպեան

Դա՜ր Մեսրոպեան,
Կ՛ողջունէ քեզ մէկը, որուն համար 
բիւրեղ
Քու աղբիւրիդ ծարաւն անշէջ յաւի-
տեան
Ցեղիս մտքէն ծաղկած պարտէզ մըն 
ես շքեղ.
Ո՛չ մէկ աշուն ըրած է քեզ խոր-
շակահար.
Դուն ոսկեհունչ տաւիղ մըն ես երգիս 
համար։

Դա՜ր Մեսրոպեան,
Քեզմէ բխած լոյսովն է, որ վառ է 
հիմա
Ճրագը պլպլուն հսկումներուս գիշե-

րական։
Քեզմէ ցաթած շողո՛վն է, որ ճամբուս 
վրայ
Խաղաղաւէտ հանգրուաններ կը 
գտնեմ ես,
Եւ ցնծութեան բաց սեղաններ մեծա-
հանդէս։

Դա՜ր Մեսրոպեան,
Իմ անյագուրդ շրթներուս դէմ հրա-
տոչոր
Բաժակն ահա՛, որ առլեցուն է յաւի-
տեան։
Ուղեւորին համար այգին ես մեղ-
րածոր.
Ուր ան պիտի քամէ ընդմիշտ, ազա-
տօրէն,
Արդար գինին աստուածընծայ ողկո-
յզներէն։

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ (Արսէն 
Շամլեան)

Այբուբեն Հայոց

Այբուբե՜ն Հայոց, գիրե՜ր սրբաշէն,
Երեսունեւութ զինուրնե՛ր հզօր,
Դուք մեր բանակն էք անսպառազէն,
  Անյա՛ղթ, փառաւո՛ր։

Կռուե՛ր էք անխոնջ՝ դարեր շարու-
նակ,
Հեգներ էք ամէն վտանգ ահալի,
Ու միշտ աննահանջ շահեր յաղ-
թանակ,
      Առա՜նց մէկ զոհի։

Դուք մեր գանձն էք ճոխ, անկո-
ղոպտելի՜,
Դուք շո՛ւնչ էք, ոգի՛ ու կեանք մը 
անահ,
Չի կրնար ոչ մէկ ոսոխ ահռելի
  Պատճառել ձեզ մահ։

Այբուբե՛ն Հայոց, գիրե՛ր սրբաշէն,
Երեսունեւութ զինուորներ հզօր,
Դուք մեր բանակն էք անսպառազէն,
  Անյա՛ղթ, փառաւո՛ր։

ՕՆՆԻԿ ՓԱՆԻԿԵԱՆ

            Այս Էջը Պատրաստեց՝ 
             ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

***
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Հարցազրոյցը Վարեց՝   ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 

Շար. Էջ 07

«Գնդերէցը Զօրքի Հոգեւոր Հայրն Է» «Գնդերէցը Զօրքի Հոգեւոր Հայրն Է»

Յակոբ սարկաւագ Մալխասեան լեկենտար «Եղնիկներ» զօրամասի գնդերէց: 
2008 թուականին ընդունուել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի  Գէորգեան  
հոգեւոր  ճեմարան: 2012 թուականին ձեռնադրուել է սարկաւագ: 2014 
թուականին, աւարտելով ուսումը, հոգեւոր ծառահմայութիւնն անցկացրել 
է  Էջմիածնի  հայորդեաց տանը: 2017 թուականից ծառայում է Արցախի 
Հանրապետութեան «Եղնիկներ» զօրամասում՝ որպէս գնդերէց:
Յակոբ սարկաւագ Մալխասեանը  2019 թուականին  ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարի կողմից  պարգեւատրուել է ՀՀ զինուած ուժերի «Դրաստա-
մատ Կանաեան» մետալով:
Դեռ մանկուց սիրել է լինել եկեղեցում, բայց կրօնի խորհրդաւորութիւնն ու 
զօրեղութիւնն ընկալել է   Մայր Աթոռում: Զօրամասը  Յակոբ սարկաւագի 
համար համայնք է, զօրքը՝ իր խնամակալութեանը  յանձնուած բանաւոր հօտ:
 
-Ինչպէ՞ս   սկսուեց   Ձեր   հոգեւորի  ուղին:                                                                               
-Հոգեւոր կեանքը մարդու մօտ 
սկսում է ձեւաւորուել այն պահից, 
երբ արդէն գիտակցում ենք Աստ-
ծոյ ներկայութիւնը մեր կեանքում,  
հաւատում ենք նրա կենսարար 
խօսքերին, դաստիարակւում ենք 
նրա պատգամներով: Սա բնական 
է, չէ՞ որ մենք ստեղծուեցինք նրա 
պատկերով եւ նմանութեամբ: 
Որպէս հոգեւորական՝ իմ ուղին 
սկսուել է Գէորգեան հոգեւոր 
ճեմարանում: Արդէն ուսանելու 
առաջին օրերից դու գիտակցում 
ես, որ քո պարտաւորութիւններն աւելի մեծ են,  դու պէտք է օրինակելի 
լինես, տարբերուես, քո ճանապարհն այլ է, ու երբ այս հանգամանքների 
մէջ հաստատակամ ես լինում՝ հաւատարիմ մնալով Յիսուս Քրիստոսի 
պատգամներին, հետեւաբար՝ սկսում ես ապրել քրիստոնէական 
սկզբունքներով եւ ձեւաւորել հոգեւորի  քո ուղին:

-Ինչո՞ւ  հենց  ԳՀՃ -ում  որոշեցիք  սովորել։ Արդեօ՞ք  Աստծուն 
ծառայելու  համար  հոգեւոր կրթութիւնը  պարտադիր է։                                                                                                                              
-ԳՀՃ-ում յայտնուելս ու սովորելս, կարող եմ ասել,  որ աստուածային 
նախախնամութիւն էր, քանզի հանգամանքներն այնպէս դասաւորեցին, 
որ հոգեւոր կեանքից ոչ շատ տեղեակ 16-17 ամեայ պատանին ընդունուեց 
եւ ուսումնառութիւն ստացաւ հայոց հոգեւոր կեդրոն՝ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում: Անկեղծ լինելով պիտի ասեմ, որ Աստծուն եւ նրա ժողովրդին 
ծառայութեան կարեւորութիւնը հասկացել եմ մեր հոգեւոր «դարբնոցում»,  
եւ հիմա էլ կարծում եմ,  որ հոգեւոր կրթութիւնը միանշանակ կարեւոր է, 
բայց դրանից կարեւոր է նաեւ Տիրոջ կողմից կոչուած լինելուն արժանանալը, 
որը միանշանակ Աստծոյ՝ մեզ տրուած կարեւորագոյն շնորհներից է:

-Դժուարութիւններ  առաջացա՞ն  աշխարհիկ  կեանքն  ինչ-որ  չափով  
թողնելիս։                       
 Կեանքի  իւրաքանչիւր բնագաւառում մարդ առերեսւում է դժուարութիւնների 
ու խնդիրների. Յատկապէս՝ ապրելաձեւի, առօրեայի փոփոխութիւնների 

պարագային, սակայն խնդիրը միայն կենցաղային փոփոխութիւնները 
չեն: Ամենամեծ դժուարութիւնը խաղաղութիւն գտնելն էր այն իմաստով,  
որ արդեօ՞ք այս է իմ ուղին, արդեօ՞ք  կը կարողանամ յաջողել ուսանելու 
այս դժուարին, բայց բազմարդիւնք նաւարկութեան ժամանակ: Եւ այո՛, 
ամենամեծ դժուարութիւնը կը համարուի յաղթահարուած, եթէ հոգեւոր 
իմաստով ներդաշնակութիւն կրես անձիցդ ներս ու հաշտ լինես ինքդ քեզ 
հետ: Հետեւաբար՝  Աստծոյ անտեսանելի,  բայց իմանալի զօրութեամբ 
յաղթահարւում են ամեն տեսակ խնդիրներ, աշխարհային հոգսեր ու 
դժուարութիւններ:

-Կը յիշէ՞ք   ամենահետաքրքրական դէպքերից մէկը  ուսանելու տար-
իներին:                      
-Առհասարակ, կեանքիս լաւագոյն տարիներից 6-ը անցել են ճեմարանում, 
ամեն օրը նոր բացայայտում էր: Բայց կ՛ուզենամ առանձնայատուկ յիշել 
ամենատպաւորուած եւ հետաքրքիր դէպքերից մէկը.   առաջին անգամ, 
անմիջական մասնակցութիւն Մայր Աթոռում տեղի ունեցող Միւռոնօրհնէքի 
արարողութեանը: Աննկարագրելի հոգեւոր եւ մշակութային բաւականութիւն: 
Ամեն ինչ նոր էր ինձ համար, ամեն ինչ անչափ հետաքրքիր ու խորհրդաւոր: 
Առաջին լսարանի սան, հետաքրքրասէր ու պրպտող: Գտնւում ես մի իրա-
դարձութեան անմիջապէս կիզակէտում, որը տեղի է ունենում 7 տարին մէկ 
անգամ: Ծիսակարգեր, հեղինակաւոր հոգեւոր հայրեր, իրադարձութիւններ, 
ամեն ինչ նոր էր ու շատ հետաքրքիր, տպաւորուած եմ ցայսօր:

-Լինել երիտասարդ  եւ լինել եկեղեցում, ի՞նչ   մարտահրաւէրներ  են  
առաջանում:                      
-Երբ փոքր մասնիկն ես դռնում մի մեծ կառոյցի,  գիտակցաբար պիտի 
ընդունես քո առջեւ ծառացած խնդիրներն եւ ըմբռնումով մօտենաս բոլոր 
մարտահրաւէրներին՝ անկախ վերջիններիս բնոյթից: Աւետարանը մեզ՝ 
քրիստոնեաներիս, սովորեցնում է խնդիրներից չփախչել,  այլ սիրով եւ 
համբերատարութեամբ լուծել դրանք, քանի որ Աստուած մարդուն չի 
տալիս որեւէ փորձութիւն, եթէ մարդն ի վիճակի չէ յաղթահարել այն: 
Մարտահրաւէրը հետեւեալն է՝ հոգեւորականի կեանքում նիւթականացած 
եւ հոգեւոր արժէքներից բաւականին հեռացած այս աշխարհում մեր Սուրբ 
Եկեղեցու խօսքը տարածել մարդկանց սրտերում, Աստծոյ Աւետարանի լոյսը 
հասցնել մարդկանց հոգիներին՝ չյուսահատուելով եւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս 
Քրիստոսի օրինակը միշտ մեր առջեւ ունենալով: Երբ լծւում ես սրբազան այդ 
ծառայութեանը, այն էլ երիտասարդ տարիքում, կամայ թէ ակամայ բախւում 
ես տարատեսակ իրողութիւնների, նախ՝ փորձառութեան սակաւութիւնն, 
ապա՝ դրանից բխող հետագայ այլ խնդիրներ: Բայց մենք պարտաւոր ենք 
հաւատքի զօրութեամբ,  խաչի 
ուժով եւ Տիրոջ «ձեռքը բռնած» 
շարունակել մեր առաքելութիւնն  
այնքան ժամանակ, մինչեւ 
Աստուած յաջողութեամբ պսա-
կի մեր ամեն տեսակ ջանք՝ ի 
փառս մեր Մայր Եկեղեցու եւ 
ի փառս մեր Տէր Յիսուս քրիս-
տոսի: 

-Ի՞նչ   զգացողութիւններ  ունի  հոգեւորականը  զինուորների 
կողքին:  Արդեօ՞ք հոգեւոր ծառայութիւնը չի կրկնապատկւում:                                                                                     
- Հոգեւոր բերկրանք է, երբ գիտակցում ես քո առաքուած, ասել է թէ առաքեալ 
լինելու հանգամանքը: Դու գնդերէց ես, զօրամասը քո համայնք է, զօրքը՝ քո 
խնամակալութեան յանձնուած բանաւոր հօտը: Պիտի առաջնորդես ու «վայրի 
գազաններից»՝ հոգեւոր իմաստով չարի ամեն տեսակ յարձակումներից 
պաշտպանես նրան, որ նա էլ իր հերթին ազգի սահմանները պաշտպանի 
ֆիզիկական «գազաններից»: 
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«Ընթացք»

31 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հացդ կը գողնան... 
Յետոյ անկէ փշրանքներ կու տան 
քեզի...
Յետոյ կը հրամայեն, որ շնորհակալ 
ըլլաս իրենց առատաձեռնութեան 
համար...
Ինչ ըսել իրենց անամօթութեան:

Ղասսան Քանաֆանի

«Գնդերէցը Զօրքի Հոգեւոր Հայրն Է»

-Ինչպէ՞ս    են  ընդունում   զինուորներն   իրենց  
կողքին  հոգեւորականին:                                      
-Բանակում ծառայութիւն մատուցող հոգեւո-
րականն ամեն մի զինուորի իւրայատուկ մօտեցում 
է ցուցաբերում.  որոշների համար դառնում է 
աւագ ընկեր,  որոշների համար՝ վստահելի զրու-
ցակից,  ոմանց համար՝ խնդիրների լուծման 
միջոց,  սակայն բոլորի համար մի ընդհանրութիւն 
կա. գնդերէցը զօրքի հոգեւոր հայրն է:  Եթէ 
զինուորի գիտակցութեանը հասցրել ես վերոյիշեալ 
ճշմարտութիւնը եւ ձեր մէջ՝ որպէս կամուրջ կայ 
փոխադարձ յարգանք ու վստահութիւն, ապա դու 
միշտ սպասուած եւ ընդունուած ես նրա կողմից: 

-Ո՞րն է Ձեր կոչումը:                                                                                                                        
- Աստուածաշնչեան  ճշմարտութեան համաձայն՝  
բոլոր մարդիկ նոյնն են Աստծոյ առաջ, բայց 
տարբեր՝ իրենց կոչումներով: Իւրաքանչիւրս 
ունենք մեր պարտականութիւններն ու առա-
քելութիւնը, եւ ամէնքիս տրուած են համա-
պատասխան շնորհներ: Նրան, ում Աստծոյ կող-
մից շատ է տրուած եւ վստահուած, շատ էլ 
պիտի պահանջուի, հետեւաբար՝ այդ հարցում 
պիտի լինենք Աստծոյ հաւատարիմ եւ արդար 
մշակներ, որպէսզի փոթորիկներով լի այս կեանքի 
ովկիանոսում իմաստութեամբ առաջնորդենք 
նրա ժողովրդին դէպի խաղաղ նաւահանգիստ: 
Այս է իմ կոչումը, ծառայելով մեր Սուրբ եկեղեցու 
զաւակներին՝ ծառայել Աստծուն: 

-Եկեղեցին  Ձեզ  համար ...                                                                                                                                
- «Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգ-

ւոյս» կարդում ենք Վահան Թէքէեանի տողե-
րում: Կարծում եմ՝ այս միտքը կատարեալ ձեւա-
կերպումն է մարդու եւ եկեղեցու միութեան եւ 
ներդաշնակութեան: Քրիստոնեան հոգեւոր իմաս-
տով իսկապէս ծնւում է եկեղեցում,  նրա Սուրբ 
Աւազանից՝ Մկրտութեամբ, հետեւապէս՝ կոչւում է 
նաեւ Մայր Եկեղեցի, եւ  այս իմաստով վստահ եմ՝ 
մայր է մեր Սուրբ Եկեղեցին այժմ եւ յաւիտեան:
 
-Եկեղեցուց  դուրս ...                                                                                                                              
-Հոգեւորականի որակական բնոյթը կամ հոգեւո-
րական լինելու կարգավիճակը չի փոխւում, երբ 
նա ֆիզիկական իմաստով եկեղեցուց դուրս է, այլ 
կերպ ասած՝ հոգեւորականի համար «եկեղեցուց 
դուրս» գաղափար չկայ, նա միշտ ներսում է, 
քանի որ Եկեղեցին է նրա ներսում: Նա ապրում 
է ընտանեկան եւ սոցիալական նոյն կեանքով եւ 
սկզբունքներով, ինչով առաջնորդւում է «եկե-
ղեցուց  ներս»,  չկայ մի սահմանագիծ, որը ցոյց 
կտայ, թէ եկեղեցուց ներս այսպէս պիտի լինես, 
եկեղեցուց դուրս այլ կերպ: Իհարկէ, եկեղեցում 
վարքագծի, պահուածքի եւ գործողութիւնների 
վերաբերեալ կան պարզ դրոյթներ, որոնք նոյն են 
թէ՛ հոգեւորականների, թէ՛բոլոր հաւատացեալնե-
րի համար:  Յստակեցնելով պիտի ասեմ, որ ես, 
որպէս հոգեւորական, որակական եւ կենսական 
առումով նոյն եմ ամենուրեք՝  եւ՛ ընտանիքում, եւ՛ 
եկեղեցում, եւ՛ հասարակութեան մէջ:
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Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան անդրադարձած է ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատին 
կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու բանաձեւին ընդունման: 
ՀՀ ԱԳ նախարարը Twitter-ի իր էջով շնորհակալութիւն կը յայտնէ ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու պալատին՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու 
համար:
«Արդարութիւնն ու ճշմարտութիւնը համախմբուեցան պատմական HR 
Res 296 բանաձեւի մէջ։ Ասիկա յարգանքի տուրք է Հայոց Ցեղասպանու-
թեան զոհերու յիշատակին: Խորին շնորհակալութիւն կողմ 405 ձայներուն 
համար: Եւս մէկ հնարաւորութիւն ՝ աշխատիլ ամբողջ աշխարհի մէջ 
զանգուածային վայրագութիւնները կանխելու ուղղութեամբ»,- գրած է 
Զոհրապ Մնացականեան:

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատ-
ին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման մասին բանաձեւին ընդու-
նումը պատմական ու շատ կարեւոր 
քայլ է: Armenpress.am-ի հետ զրոյցին 
ընթացքին՝ ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտու-
թեան ուսումնարանի տնօրէն Ռուբէն 
Սաֆրաստեան նշած է, որ այս քայլը 
կրնայ շղթայական ազդեցութիւն ունե-
նալ միւս պետութիւններու պարա-

գային: Ան համոզուած է, որ այլ պետութիւններ եւս պիտի սկսին քննարկել 
Հայոց Ցեղասպանութեան հարցը իրենց խորհրդարաններուն մէջ: Գաղտնիք 
չէ, որ ԱՄՆ-ն մեծ ազդեցութիւն ունի աշխարհի մէջ:
«Այստեղ կարեւոր հանգամանքը այն է, որ ԱՄՆ նախագահը չմիջամտեց, 
չփորձեց գործընթացը կասեցնել: Մինչեւ հիմա կը տեսնէինք, որ նման 
դէպքեր եղած են: Ասիկա կը նշանակէ, որ ամերիկեան քաղաքական 
դասը եկած է համաձայնութեան այս հարցին շուրջ: Սկիզբէն գիտէինք, որ 
հանրապետականները դէմ էին, որ հարցը օրակարգ մտնէ, յետոյ չկրցան 
կանգնեցնել, այնուհետեւ անոնք ալ կողմ քուէարկեցին»,- ըսած է Ռուբէն 
Սաֆրաստեան:
Ինչի՞ հետ կապուած՝ այս փուլին ԱՄՆ իշխանութիւնը Հայոց Ցեղասպանու-
թեան ճանաչման հարցը բերաւ օրակարգ, աւելին՝ եղաւ քաղաքական 
համաձայնութիւն,  հարցին ի պատասխան, Ռուբէն Սաֆրաստեան նշած է, 
որ խնդիրը ակնյայտ դժգոհութիւնն է Թուրքիոյ վարած քաղաքականութեան 
նկատմամբ:
«Ամերիկեան քաղաքական դասին մօտ կայ մեծ հիասթափութիւն Թուրքի-
ոյ քաղաքականութեան նկատմամբ՝ կապուած մերձաւորարեւելեան զար-
գացումներուն հետ: Թուրքիոյ գործողութիւնները կը դիտարկուին իբրեւ 
դաւաճանութիւն դաշնակցային յարաբերութիւններուն մէջ: Կը կարծեմ, որ 
այդ պատճառով ԱՄՆ քաղաքական դասին մօտ ցանկութիւն առաջացած 
է պատժել Թուրքիան, եւ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը դարձած է 
այդ պատժամիջոցներէն մէկը»,- ըսած է  Ռուբէն Սաֆրաստեան:

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

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

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

 Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն արձագանգած 
է ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչներու պալատի՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
պատմական բանաձեւին ընդունման: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով Timeturk-ը։
Չաւուշողլուն Twitter-ի իր էջին մասնաւորապէս գրած է.
«Խաղաղութեան ակունք գործողութեամբ ձախողեցանք մեծ խաղը։ Անոնք, 
որոնց նախագիծերը չիրականացան, հայեացքները յառեցին դարակնե-
րու մէջ դրուած հինցած նախագիծերուն։ Անոնք, որոնք կը կարծեն, որ 
այս ճանապարհով մեզմէ վրէժ կը լուծեն, կը սխալին։ Պատմութիւնը 
քաղաքականութեան գործիք դարձնողներու այս ամօթալի որոշումը մեր 
կառավարութեան եւ ժողովուրդի աչքերուն մէջ առ ոչինչ է»։

Չաւուշօղլուի Արձագանգը 
Ներկայացուցիչներու Պալատին Կողմէ 

Ցեղասպանութեան Ընդունման Վերաբերեալ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Արդարութիւնն ու Ճշմարտութիւնը 
Համախմբուեցան Պատմական Բանաձեւի Մէջ. 

Զոհրապ Մնացականեան

 ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Պալատին Կողմէ 
Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչումը Կրնայ 

Շղթայական Ազդեցութիւն Ունենալ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ


