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Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄ
Անակնկալ եւ շատ վտանգաւոր զարգացումով մը, Պէյրութի կեդ-
րոնը, ուշ գիշերին խաղաղ ցուցարարներուն վրայ յարձակում 
գործուեցաւ քարերով զինուած երիտասարդներու կողմէ, որոնք 
հըզպալլան գովաբանող կոչեր արձակեցին: 
Բանակը եւ ներքին ապահովական ուժերը իրենց կարելին 
կ՛ընեն երկու կողմերը իրարմէ բաժնելու, սակայն իրավիճակը 
աւելի եւս վտանգաւոր կը դառնայ փողոցը փողոցի դէմ հանելու 
փորձով, որուն հետեւանքները աննախատեսելի կրնան ըլլալ 
եթէ շուտափոյթ միջամտութիւն մը չըլլայ:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը տիկնոջ՝ Աննա Յակոբեանի հետ «Արամ 
Խաչատրեան» համերգասրահին մէջ ներկայ գտնուած է ՀՀ ժողովրդական 
արուեստագէտ, երգահան Ռոպերթ Ամիրխանեանի 80-ամեակին նուիրուած 
«Այստեղ Հայաստանն է» խորագիրը կրող յոբելեանական համերգին։ Այս 
մասին կը յայտնեն ՀՀ վարչապետի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնու-
թեան հետ կապերու վարչութենէն: 
Համերգին մասնակցած են Արցախի պետական ճազ նուագախումբը, 
Արցախի պետական երգչախումբը, ՀՀ Զինուած ուժերու երգչախումբը, 
Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անուան երաժշտական ուսումնարանին 
կից վարժարանի «Ծիածան» մանկական երգչախումբի մենակատարները: 
Ներկայացուած են Ռոպերթ Ամիրխանեանի «Ժպտա», «Այնպէս ուզում 
եմ», «Կարմիր ծաղիկ մը գարունի», «Քեզ հետ, իմ սէր», «Պատրաստել ենք 
մենք Նոր տարուայ հանդէս», «Երազի իմ երկիր», «Հայի աչքեր», «Պույպույ 
մկնիկ» եւ այլ սիրուած ստեղծագործութիւններ: 
Բոլոր ստեղծագործութիւնները Ռոպերթ Ամիրխանեանի նոր երանգաւոր-
մամբ ճազ նուագախմբի եւ երգչախումբի համար հնչած են առաջին 
անգամ։ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
միջնորդութեամբ՝ ՀՀ ժողովրդական արուեստագէտ, երգահան Ռոպերթ 
Ամիրխանեանը երաժշտարուեստի բնագաւառին մէջ ներդրած աւանդի, 
հայ երգարուեստի զարգացման գործին ունեցած մեծ վաստակի համար 
պարգեւատրուած է «Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւններու համար» 
1-ին աստիճանի շքանշանով։ Վարչապետը Ռոպերթ Ամիրխանեանին 
յանձնած է պետական պարգեւը եւ եւս մէկ անգամ շնորհաւորած 80- ամեայ 
յոբելեանի առթիւ:

Իտալիոյ կառավարութիւնը աջակցութիւն պիտի ցուցաբերէ Վենետիկի 
մէջ ջրհեղեղէն տուժած շարք մը կառոյցներու վերականգնման գործին: Այդ 
կառոյցներու  ցանկին մէջ է նաեւ Սուրբ Ղազար կղզին:

Փաշինեան Պարգեւատրեց 
Ռոպէրթ Ամիրխանեանը 

Իտալիոյ Կառավարութիւնը Պիտի 
Աջակցի Սուրբ Ղազար Կղզիին Մէջ 

Ջրհեղեղէն Կրած Կորուստները 
Վերականգնելուն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Շար. Էջ 02

Յեղափոխականները Դարձեալ Փողոց Իջան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Մինչ նախագահի մօտիկ աղբիւրներ կը հաղորդէին, որ նախագահը կը 
պատրաստուի այս շաբթուայ ընթացքին կատարել երեսփոխանական 
խորհրդակցութիւններու իր հանդիպումները, հարիւրաւոր ցուցարարներ 
դարձեալ փողոց իջան երէկ գիշեր փակելով Պէյրութի տասնեակ կարեւոր 
ճանապարհներ։ 
Ցուցարարները յայտարարեցին, որ այսօր ՝ երկուշաբթի բողոքի եւ համ-
ընդհանուր գործադուլ օր պիտի ըլլայ։ Նշենք, որ գործադուլին մասին աւելի 
կանուխ յայտարարած էին Սայտա եւ Թրիփոլի քաղաքներու ցուցարարները 
նշելով, որ իրենք այս քայլին կ՚երթան, որովհետեւ երկրին մէջ վերջին շուրջ 
քառասուն օրեայ բողոքի ալիքէն ետք ոչինչ փոխուած է իշխանութեան 
վերաբերմունքին մէջ։ «Արեւելք» կը վկայակոչէ  «Ալ Արապիա» կայանը որ 
յղում կատարելով Լիբանանի պետական լրատուական գործակալութեան 
յայտարարած է, որ այսօր երկուշաբթի Լիբանանի ամբողջ տարածքով 
գործող բոլոր վարժարանները փակ պիտի պահեն իրենց դռները։ Կը 
սպասուի, որ այսօր առաւօտ կանուխ մեծ թիւով ցուցարարներ հաւաքուին 
մասնաւորապէս Պէյրութ տանող ճանապարհներուն վրայ փորձելով փակել 
այդ ճանապարհները։ 

Նշենք, որ Լիբանանի անկախութեան 
տօնին առիթով երկիրը ապրեցաւ 
աննախադէպ ցոյցերու տեսարաններ 
երբ ժողովուրդը ինքը կազմակերպեց 
անկախութեան յատուկ աւանդական 
տողանցքները: Յատկանշական քայլով 
մը, ժողովուրդը մէկ օրուայ ընթացքին 
վերանորոգեց իր խորհրդանիշը նկա-
տուող բռունցքը, նոր մը եւ աւելի ամուր 
սարքուածը զետեղելով նախկինին 
տեղ, որ հրոյ ճարակ դարձած էր 
անծանօթներու կողմէ:
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Սկիզբը Էջ 01

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Աւագում Պետրովիչ

Աւագում Պետրովիչ կամ Աւա-
գում Պետրով  (նոյեմբերի 
25, 1620 – ապրիլի 14, 1682), 
աւագերէց, ռուսական հնածի-
սութեան հիմնադիր, գրող։ 
Պայքարած է պատրիարք 
Նիկոնի եկեղեցական վերա-
նորոգումներու դէմ։ Հալածուած 
է եւ աքսորուած։ Գրած է բազ-
մաթիւ զրոյցներ, քարոզներ, 
աստուածաբանական երկեր։ 
Յայտնի է անոր  «Աւագերէց 
Աւագումի վարքը...» (1672-
1675)՝ առաջին ինքնակեն-
սագրական երկը ռուս գրակա-
նութեան մէջ։ 
Խարոյկ է բարձրացուել 1682ի 
ապրիլի 14-ին:

Իտալիոյ Կառավարութիւնը Պիտի Աջակցի Սուրբ Ղազար 
Կղզիին Մէջ Ջրհեղեղէն Կրած Կորուստները Վերականգնելուն

Հռոմի Մէջ Հանդիպում

Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին 
Իտալիոյ մէջ լրագրողներու հետ 
զրոյցին ընթացքին նշած է Իտալիոյ 
մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դես-
պան Վիքթորիա Պաղտասարեան:
«Սուրբ Ղազար կղզիին ջրհեղե-
ղէն կրած վնասներուն մասին, այս 
պահուն, դժուար է յստակ թիւեր նշել, 
սակայն ըսեմ, որ երկու օր առաջ 
Իտալիոյ խորհրդարանը ընդունած 
է օրէնք, ըստ որուն՝ սահմանուած 
է այն կառոյցներու եւ շէնքերու 
ցանկը, որոնց վերականգնման պիտի 
աջակցի Իտալիոյ կառավարու-
թիւնը: Այդ ցանկին մէջ է նաեւ Սուրբ 
Ղազարը»,- ըսած է Վիքթորիա Պաղ-
տասարեան:
Նշենք, որ օրեր առաջ, Վենետիկի մէջ 
պատահած էր վերջին 50 տարիներու 

Դէպի Հռոմ պաշտօնական այցե-
լութեան ծիրէն ներս Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հիւր-
ընկալուած է Իտալիոյ վարչապետ 
Ճիւզեփփէ Քոնթէի կողմէ։ Այս 
մասին կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը: 

ամենաուժեղ ջրհեղեղը, որուն 
հետեւանքները մեծ են, տուժած են 

բազմաթիւ տուներ, շինութիւններ, 
կառոյցներ:

Քիճի պալատին մէջ տեղի ունե-
ցաւ երկու վարչապետներու հան-
դիպումը։ Իտալիոյ վարչապետը իր 
պաշտօնական նստավայրին մէջ 
զինուորական արարողութիւնով 
դիմաւորեց հայ պաշտօնակիցը։ 

Պաշտօնական աղբիւրներու 
հաղորդումներով, Նիկոլ Փաշի-
նեան եւ Ճիւզեփփէ Քոնթէ նախ 
ունեցան առանձնազրոյց մը, որմէ 
վերջ գլխաւորեցին պատուիրա-
կութիւններու բանակցութիւնները։ 
Վարչապետները սարքեցին նաեւ 
համատեղ մամլոյ ասուլիս մը։ 
Փաշինեան եւ Քոնթէ քննարկեցին 
երկկողմանի եւ բազմակողմանի 
համագործակցութեան օրակարգի 
հարցերու լայն շրջանակ մը։ Վար-
չապետները ծաւալուն ձեւով 
անդրադարձան միջազգային անվ-
տանգութեան արդի հարցերուն, 
Սուրիոյ մէջ ստեղծուած իրավի-
ճակին։ Փաշինեան ներկայացուց 
Երեւանի կողմէ իրականացուած 
մարդասիրական առաքելութիւնը։ 
Կողմերը համադրեցին իրենց 
դիրքորոշումները Սուրիայէ ներս 
կայունութեան վերականգնման 
հարցին մէջ։ Վարչապետները 
անդրադարձան տարածքաշրջա-
նային անվտանգութեան այլ հար-
ցերու՝ կարծիքներ փոխանակելով 
Եւրոմիութիւն-Իրան եւ Հայաստան-
Իրան յարաբերութիւններուն շուրջ։ 
Անոնք կանգ առին նաեւ Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան կար-
գաւորման վրայ։ Վարչապետները 

կարեւորեցին ՄԱԿ-ի Մարդու 
իրաւանց խորհուրդէն ներս համա-
գործակցութիւնը։ Փաշինեան պաշ-
տօնական այցելութիւնով Հայաս-
տան հրաւիրեց իր իտալացի պաշ-
տօնակիցը։
Համատեղ մամլոյ ասուլիսի 
ընթացքին ալ Նիկոլ Փաշինեան 
ընդգծեց, որ Ճիւզեփփէ Քոնթէի 
հետ ունեցած են բովանդակալից 
եւ արդիւնաւէտ բանակցութիւններ։ 
«Գործընկերոջս ներկայացուցի 
ղարաբաղեան հակամարտութեան 
կարգաւորման ներկայ վիճակը՝ 
վերահաստատելով Հայաստանի 
պատրաստակամութիւնը շարու-
նակելու համար աշխատանքը 
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համա-
նախագահներուն միջնորդութե-
ամբ հակամարտութեան խաղաղ 
կարգաւորման ուղղութեամբ։ Այս 
առումով արժեւորեցինք իրա-
րու համար զգայուն հարցերու 
պարագային հաւասարակշռուած 
դիրքորոշումներու եւ մօտեցում-
ներու պահպանման կարեւորու-
թիւնը», ըսաւ Նիկոլ Փաշինեան 
զանգուածային լրատուութեան 
միջոցներու ներկայացուցիչներուն 
առջեւ։
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից

ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԵՐՃԵԱՆ

ԽորքըՍօս Սարգսեան. 90-Ամեակ

Ժողովուրդի ջախջախիչ մեծամասնութիւնը ընթացքին կը հետեւի. Այս 
շատ բնական երեւոյթ է երբ բնութեամբ մարդիկ մտածելու հակամէտ 
չեն «Մարդիկ կը նախընտրեն մեռնիլ քան մտածել» եւ սակայն կայ 

ու միշտ ալ եղած են բացառութիւններ անոնցմէ ամէն մէկը կարծես կ՛ուզէ 
առանձինն բեռը իր ուսերուն վրայ տանիլ. Ա՛յդ կ՛ընէ իր առաքելութիւնը, 
կեանքի ուղին նայած պէտքերուն իր խորազգացութեան ու մտածողութեան: 
Վերջին հաշուով ներքին ուժականութիւն մը անձը կը մղէ պրպտելու, 
խորհրդածելու, հասնելու համար եզրակացութեան մը որով գոհունակութիւն 
պիտի ստանայ եւ իմաստաւորէ իր կեանքն ու շրջապատին ալ բաժին տալու 
առաքելութեամբ : 
Ինչ որ հասած է մեզի հազարաւոր տարիներէ, հին Արեւելքէն, Լաօ Ցէ մը, Քանկ 
ֆու Ցէ մը, եւ ուրիշներ, Հնդկաստանէն՝ Պրահմանականութեան խորքէն՝ 
Կուաթամա Սիտհարդա մը (Պուտտհա), Պարսկաստան ունի Զրադաշտը, 
Միջին Արեւելք, Եգիպտոս, Հրէութենէն՝ Աստուածաշունչը,Արաբական 
անապատէն՝ Մոհամմատ  եւ Արեւմուտք՝ Յունաստան իր հանճարներով, 
փիլիսոփայութեան կամ կրօնի միջոցաւ  մարդութիւնը քայլ մը դէպի առաջ, 
լիցքաւորելու նպատակաւ եւ սակայն բարձր միտքերը արծիւներու նման 
հասու չեն ըլլար ու չեն կրնար ըլլալ դժբախտաբար իսկ ընկալուածն ալ կը 
մնայ կամ թերի կամ թիւրիմացութեան ենթակայ. Հուսկ՝ ժողովուրդը կ՛ապրի 
իր առօրեայով հետամուտ՝ «զհաց մեր հանապազորդ»ով (Հաց՝ այսինքն 
առօրեայ պէտքերը ամբողջութեան մէջ ի հարկէ ): Կեանք մը՝ որ արդէն 
հարուածուած է բազմատեսակ «անհրաժեշտութիւն»ներէ  ուր ունենալու 
կիրքերը կը հրահրուին ի գին տնտեսական եռքի, մրցակցութեան առիթ տալով 
արհեստագիտական միջոցներու զարգացման հնարքներու որոնք թէեւ կը սկսին 
իբրեւ ցանկալի իրականութիւն, ժամանակի ընթացքին անհրաժեշտութեան 
կը վերածուին որոնց միջին  դասակարգի հասարակութեան համար արդէն 
տառապանք է, ալ ու՞ր մնաց ժամ ժամանակ ուր մարդ պէտք է ինքզինք 
կարենայ բարելաւել հոգեմտային մարզի մէջ. Հուսկ՝ ապրելակերպի. 
Պօղոս Առաքեալի բառերով՝«մտքի նորոգութեամբ նորոգուիլ»ը բան մը 
որ ժողովուրդի առաջնորդներէն կամ մտաւորականութենէն կը սպասուի  
իբրեւ ուսուցիչ կամ պետական բարձրաստիճան գործիչ, որոնք սակայն 
իրենց մարդկային տկարութեամբ կը տարուին նոյն հոսանքներէ ինչ որ 
կը գայթակղեցնէ հասարակ ժողովուրդը,որուն ուրիշ բան չի մնար եթէ ոչ՝ 
հաւատք ընծայել  առաջնորդ ըսուածներուն, ու կը պոռթկայ: 
Դարերու  Պատմութիւնն ալ այդ է. ՊԱՅՔԱՐ, ինչպէս կեանքը ինքնին:Դարերէ 
ի վեր կայ պայքարը ու կը շարունակուի քանզի անզօր է հասնելու բուն 
թիրախին:Դարերու բարեփոխումները շատ չնչին մէկ մասնիկն իսկ չեն 
պահանջուածին:
Անձնապէս բարեփոխումներու հաւատք չունիմ նկատի ունենալով  ԽՈՐ-
ՔԱՅԻՆԸ քանի որ ան կախեալ է ԿԵՆերէն.Բնութեան ներգործութեամբ 
ըլլալիք երեւոյթ: 

«Ես հելէ ճահել վախտս ուխտ էի 
ըրէ որ քառսուն աղբուր շինեմ, 
յետոյ մեռնիմ... Ճշմարիտ է, քառ-
սուներորդը սարքեցի պրծայ, 
էսպէս էլ իմ աղբուրը ցամքաւ... 
Ամա մարդու մէջ մի բանըմ կայ, 
որ իրան հետ չպիտի մեռնի, 
կ՚ուզէք հոգի ըսէք էտոր, կ՚ուզէք 
անուն, կ՚ուզէք գործ...»։
Եթէ ձեզի համար հոգեհարա-
զատ են Վարպետ Մկրտիչին 
այս խօսքերը, եթէ դուք մի՛շտ, 
ուր եւ երբ ալ հանդիպիք 
«Հեղնար աղբիւր» շարժա-
պատկերին, նորէ՛ն ու անգամ 
մը եւս կ՚ըմբոշխնէք անիկա, 
ուրեմն դուք անպայմանօրէն 
ծանօթ էք Լոռուայ աշխարհի 
հանճարեղ վարպետին, նուի-
րեալ մտաւորականին, հայրե-
նիքի տագնապներով մտահոգ, 
հասանելի ու սրտցաւ քաղա-

քացիին, իր մասնագիտական սահմաններէն դո՜ւրս ելած, աւելի քան 
արուեստագէտին, մոխիրներէն յառնող Նահապետին ու անվրէպ մարտիկ՝ 
Ձորի Միրոյին, դերասանութիւն չընող դերասանին, որ ինչ որ խաղաց, երբե՛ք 
օտարի հագուստ չհագուեցաւ, որուն ներկայացուցածը հայերէ՛ն խօսք էր, 
հայու հայեացք ու ճակատագիր էր... Ուստի եւ պատահական չէ՛ որ ան հայ 
ժողովուրդին կողմէն արժանաբար կոչուեցաւ «Հայ Կինոյի Նահապետ»։
Լսած է՞ք, ինչպիսի՜ քնքշութեամբ Սօս Սարգսեանը նկարագրած է իր 
ծննդավայրը՝ Ստեփանաւանը։
«Որ ասում են Ստեփանաւան, սիրտս փափկում է։ Ես կ՚ուզէի էնտեղ 
վերադառնալ, անտառապահ լինել, ջրի ափին մի տնակ ունենալ եւ ապրել 
բնութեան մէջ եւ ոչ թէ՝ հետ»։
Ինչպէս յաճախ պատմած է վարպետը, Սարգսեաններու տան պատուհանէն 
կ՚երեւար բլուրներուն ետեւ թաքնուած ու լուսնի շողով լուսաւորուած 
թափանցիկ երկինքը, որուն վրայ նրբօրէն կը գծագրուէին երկարաձիգ ու 
հպա՜րտ սօսիներու մութ ստուերները... Թերեւս ալ ատոր համար հայրը 
որդիին կանչած է «.Սօսի՜կ»...
Կարելի չէ չնկատել որ իր բոլոր զրոյցներուն ու յուշերուն մէջ միշտ, մի՛շտ 
ներկայ է վարպետին հայրը՝ Արտաշէսը եւ անոր օրինակելի տիպարին թողած 
անջնջելի, վառ ազդեցութիւնը...
Օրինակ, յաճախ յիշած է ան իր ապրած պատերազմի տարիներուն շունչը, 
բայց այդ դառն մտորումներուն մէջ նաեւ խառնած է այս դրուագը.
«Հայրս ինձ մի վերարկու առաւ։ Զարմանալի բան էր, մինչեւ հիմա էլ այդ 
վերարկուի հոտը զգում եմ... Հագնուեցի, երեկոյեան դուրս եկայ որ ինձ 
տեսնեն։ Ցաւօք, մեր դասարանի ոչ մի աղջիկ դրսում չկար ու ինձ չտեսան, 
բայց ես մինչեւ ո՜ւշ երեկոյ փողոցներով ման եկայ...»։
Բայց... ստեփանաւանցի Սօսիկը ինչպէ՞ս դարձաւ «Նահապետ»...
Պատանի Սօսը արդէն անուն առած էր իր դպրոցական փոքրիկ դերերով եւ 
բնական էր որ ան պիտի հրաւիրուէր Ստեփանաւանի թատրոն...
Շնորհալի երիտասարդը առանց երկմտելու արձագանգած էր այդ գրաւիչ 
ու շահաւէտ հրաւէրին, քանի որ այդ ծանր տարիներուն թատրոնը անոր 
համար նաեւ՝ կտոր մը հաց էր...
«Ստեփանաւանի մէջ շատ շուտ աստղ դարձայ ես»,- յիշած է Վարպետը եւ 
պատմած՝ թէ ինչպէս իսկակա՛ն թատրոնի դռները բացուած են իր դիմաց.
«Երազումս, միջահասակ, թուխ, չինական անձրեւանոցով մի մարդ մօտեցաւ 
ինձ ու ասաց որ շուտով գալու է Ստեփանաւանի թատրոն եւ ինձ տանելու 
է Երեւան»։ Այդպէս ալ եղած է. մէկ շաբաթ անց, Ստեփանաւան եկած է 
Թատերական արուեստի վարչութեան պետը եւ տաղանդաւոր երիտասարդը 
իր հետ տարած է Երեւան՝ Պատանի հանդիսատեսի թատրոն...
Անհաւատալի չէ՞, կարծէք շարժապատկերի հատուած մը ըլլայ...
Սօսին խստապահանջ դասատուներու առաջարկով թատերական բարձ-
րագոյն կրթութիւն ստանալէն ետք, անոր առջեւ այլեւս բացուած են թատրոնի 
բոլոր-բոլոր փակ դռները. սկսած է մէկը միւսին յաջորդող թատերական 
փայլու՜ն դերերու շարքը եւ դեռ աւելին, գայթակղիչ հրաւէր մըն ալ ստացած է 
Մոսկուայի հանրայայտ թատրոնի մը մէջ աշխատելու համար, բայց... «Ինչո՞ւ 
պիտի գնամ ռուսական թատրոնում խաղամ....»։



ºñÏáõß³µÃÇ / 25.11.2019  04

Հռոմի Մէջ Ամենայն Հայոց 
Բանաստեղծ Յովհաննէս 

Թումանեանի Արձանը Պիտի 
Տեղադրուի

Կոմիտասի Յուշարձանը 
Տեղադրուեցաւ Պոլսոյ 

Պատրիարքարանին Առջեւ

Հայաստան Ընտրուած է 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Կրթութեան Բիւրոյի 

Խորհուրդի եւ Գլխաւոր 
Համաժողովի Իրաւական Կոմիտէի 

Անդամ

Կէտիկփաշայի Եկեղեցին 
Հատուցում Ստացաւ Իր Երբեմնի 
Առգրաւուած Տարածքին Համար

Հայաստանն ու Իտալիան պիտի 
խորացնեն համագործակցութիւնը 
մշակութային ոլորտէն ներս:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին 
լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին 
նշած է Իտալիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ 
եւ լիազօր դեսպան Վիքթորիա Պաղ-
տասարեան: Ան տեղեկացուցած 
է, որ յառաջիկային Հռոմի մէջ 
պիտի տեղադրուի մեծանուն գրող 
Յովհաննէս Թումանեանի արձանը:
«ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի՝ 
Իտալիա պաշտօնական այցին 

Հայ մեծ երգահան, երգիչ, երաժշ-
տագէտ, բանահաւաք, Կոմիտաս 
վարդապետի 150-ամեակին առի-
թով Նոյեմբեր 23-ին ժամը 16:00-ին 
Կ.Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքարանի 
բակին բացուեցաւ անոր յուշարձա-
նը, կը տեղեկացնէ Պոլսոյ Հայոց 
Պատրիարքարանի «Facebook»-ի 
էջը։
Յուշաձանը իրականութիւն դարձած 

 ՀՀ ԱԳՆ-էն կը յայտնեն, որ Փարիզի 
մէջ տեղի ունեցող ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
Գլխաւոր համաժողովի 40-րդ 
նստաշրջանի ծիրէն ներս Նոյեմբեր 
21-ին Հայաստան ընտրուած է 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կրթութեան միջազ-
գային բիւրոյի խորհուրդի (2019-2023 
ժամանակահատուածի համար) եւ 
Գլխաւոր համաժողովի իրաւական 
կոմիտէի անդամ (41-րդ նստաշրջանի 
համար):
Կրթութեան միջազգային բիւրոն 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի առաջին կարգի հիմ-
նարկ է, որ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի անդամ 

Կէտիկփաշայի Սուրբ Յովհաննէս 
եկեղեցին երկարատեւ դատական 
պայքարէ ետք յաջողեցաւ փաս-
տել իր իրաւունքը եւ տիրացաւ 
անցեալին յափշտակուած կար-
եւոր կալուածի մը վրայ իր իրա-
ւունքները հաստատելու։
17 Նոյեմբեր, Կիրակի, եկեղեցւոյ 
մէջ մատուցուած Ս. Պատարագի 
աւարտին այս մասին առաջին յայ-
տարարութիւնը ըրաւ Պատրիար-
քական տեղապահ Սահակ Եպսկ. 
Մաշալեան։ Սրբազանը աւետեց, թէ 
եկեղեցին յաջողած է վերահաստա-
տել իր սեփականութիւնը, որուն 
համար հատուցում պիտի ստանայ 
Պոլսոյ քաղաքապետարանէն։ Այս 
մասին բացատրութիւններ տուաւ 
Թաղական խորհուրդի ատենապետ 
Յարութիւն Շանլը։ Շանլը նախ ուրա-
խութիւն յայտնեց արդարութեան 
կայացած ըլլալուն համար եւ ապա 
նշեց, թէ ցարդ 130 աշակերտներ, 
որ կրթաթոշակ կը ստանային, այժմ 

ընթացքին անդրադարձ եղած է 
նաեւ մշակութային համագոր-
ծակցութեան: Այս ոլորտէն ներս 
նոյնպէս առանձնացուցած ենք 
համագործակցութեան զարգացման 
հնարաւորութիւնները: Առաջարկ 
եղած է Միլանի մէջ Կոմիտասի 
արձանը տեղադրելու մասին եւ այդ 
ուղղութեամբ պէտք է աշխատինք: 
Տեղեկացնեմ, որ կը  նախատեսուի 
Յովհաննէս Թումանեանի արձանի 
բացումը Հռոմի մէջ»,- ըսած է Վիք-
թորիա Պաղտասարեան:

է տաղանդաւոր քանդակագործ 
Էրոլ Սարաֆեանի անշահախնդիր 
աշխատանքին ու Սարգիս Կիւլեքեչի 
բարերարութեան:
Պատրիարքարանը համայնքային 
ու թաղային մարմիններուն ու 
մշակութասէր հասարակութիւնը 
հրաւիրած էր մասնակցելու այս 
նախաձեռնութեան:

բոլոր պետութիւններուն կը տրա-
մադրէ կրթութեան ոլորտի մէջ 
մասնագիտական աջակցութիւն եւ 
փորձաքննութիւն:
Իրաւական կոմիտէն պատաս-
խանատու է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կանո-
նադրութեան եւ այլ հիմնարար 
իրաւական օրէնքին մէջ առաջար-
կուող փոփոխութիւնները մեկնա-
բանելու եւ Գլխաւոր համաժողովի 
փաստաթուղթերու վերաբերեալ 
մասնագիտական կարծիքի ներկա-
յացնելու համար:

անոնց թիւը բարձրացած է 140-ի։ 
Նմանապէս բարձրացած են նաեւ 
թոշակները։
«Քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի 
հետ համաձայնած ենք, թէ եկե-
ղեցին այդ հատուցումը ստանայ 
բաժիններով, քանի որ ամբողջական 
գումարը, որ կը հասնի 8 միլիոն ԹԼ.-ի 
դժուարութիւն պիտի յառաջացնէ 
նաեւ քաղաքապետարանին»։
Սիրոյ սեղանին ներկայ գտնուեցան 
նաեւ Մաշալեան սրբազանի համա-
կիրները։

Լուսանկար Իշխան Էրտինչ
«Ակօս»

Մշակութային Արձագանգ

Սփիւռքահայ Կեանք
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Հայրենի Տնտեսութիւն

Ներդրումներու Երկիր որպէս ելմտական կեդրոն։ «Հայաս-
տանի դրամատնային հատուածը 
այն սակաւաթիւներէն է, որ կը ներ-
կայացնէ միջազգային դրամատ-
նային ոլորտը։ Մեր երկրին մէջ ունինք 
մեծ եւրոպական դրամատուներ, 
տարածքաշրջանային, ռուսական 
այլ դրամատուներ։ Եւ դրամատնա-
յին համակարգը մեր մօտ շատ 
կայուն է։ Հայաստան փոքր երկիր 
մըն է, բայց հարուստ է բնական 
պաշարներով՝ պղինձով, ոսկիով, 
գիւղատնտեսական ներուժով։ 
Ան հարուստ է նաեւ ջուրով։ 
Բնութիւնը կ՚արտադրէ շուրջ 8 
միլիառ խորանարդ մեթր ջուր։ 
Հայաստանը կ՚օգտագործէ միայն 
1 միլիառ խորանարդ մեթրը։ Մենք 
կրնանք մեր պաշարները բաժնել 
մեր հարեւաններուն հետ։ Սա փոքր, 
սակայն հարուստ երկիր մըն է, չունի 
նաւթ կամ կազ, սակայն ունի այլ 
հարստութիւններ։ Հայաստանը 
հարուստ է մարդկային պաշար-
ներով։ Եւ վերջապէս Հայաստան 

կեդրոնացած է ապագայի վրայ, 
այս իսկ պատճառով մեր բնական 
պաշարներու վրայ հիմնուած 
արդիւնաբերութեան առընթեր 
մենք կը կեդրոնանանք նոր փոր-
ձագիտութիւններու, արհեստա-
կան բանականութեան, մաթեմա-
թիկական ձեւաւորման, մեծ տեղե-
կատուական կառավարման վրայ», 
ըսաւ Արմէն Սարգսեան։
Հայաստանի փոխ-վարչապետ Տիգ-
րան Աւինեանն ալ մասնակցու-
թիւն բերաւ Լոնտոնի այս գագա-
թաժողովին, որու ընթացքին Արմէն 
Սարգսեան վերահաստատեց 2021 
թուականին Վերակառուցման եւ 
զարգացման եւրոպական դրամա-
տան տարեկան ժողովը հիւր-
ընկալելու Երեւանի առաջարկը։ 
Հայաստանի նախագահ Արմէն 
Սարգսեան Լոնտոնի մէջ ունեցաւ 
նաեւ երկկողմանի հանդիպումներ 
գագաթաժողովի շարք մը մասնա-
կիցներու հետ։

Սումա Չաքրապարտի եւ Եւրո-
յանձնաժողովի Հարեւանութեան 
քաղաքականութեան եւ ընդլայն-
ման բանակցութիւններու գծով 
յանձնակատար Եոհաննէս Հան։ 
«Խթանելով աճը. հնարաւորու-
թիւններ ներդրողներու համար» 
խորագրեալ լիագումար քննարկ-
ման ժամանակ Արմէն Սարգսեան 
հանդէս եկաւ ելոյթով մը։ Միւս 
մասնակիցներն էին Ուքրայնոյ, 
Սպիտակ Ռուսիոյ, Ատրպէյճանի, 
Մոլտովայի վարչապետներն ու 
Վրաստանի փոխ-վարչապետը։
Իր ելոյթին մէջ Արմէն Սարգսեան կոչ 
ուղղեց, որպէսզի ներդրողներ երթան 
Հայաստան։ «Հայաստանի մէջ 
ներդրումներ ընելով՝ իւրաքանչիւր 
ներդրող կը գտնէ իր գործընկերը», 
ըսաւ ան եւ աւելցուց, որ բոլորը 
կրնան իրենց գումարները վստահիլ 
Հայաստանին՝ որպէս պետութիւն եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Լոնտոնի մէջ մասնակցած է Վերա-
կառուցման եւ զարգացման  եւրո-
պական դրամատան՝ Եւրոմիու-
թեան Արեւելեան գործընկերու-
թեան առաջին ներդրումային 
գագաթաժողովին։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
ԵՄ-ի Արեւելեան գործընկերութեան 
նախաձեռնութեամբ 10-ամեայ 
յոբելեանի շրջանակին մէջ կազմա-
կերպուած այս գագաթաժողովը 
միտուած էր ներդրողներու կողմէ 
աւելի մեծ ուշադրութիւն ապահովել 
Արեւելեան Եւրոպայի եւ Հարաւային 
Կովկասի տարածքաշրջաններուն 
վրայ։
Գագաթաժողովի սկիզբին ողջոյ-
նի խօսքերով հանդէս եկան 
Վերակառուցման եւ զարգացման 
եւրոպական դրամատան նախագահ 
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109 Տարեկանին Մահացած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը Վերապրած 
Գոյնա Մարկոսեանը

Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւի Թրքերէն Թարգմանութիւնը՝ 
ANIի Կայքին Վրայ

Մահացած է Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը վերապրած, մազա-
պուրծ եղած եւ Հայաստանի մէջ 
ապրող փոքրաթիւ մարդոցմէ եւս 
մէկը: 109 տարեկանին կեանքէն 
հեռացած է Գոյնա Մարկոսեանը: Ան 
ծնունդով Կարսէն էր, ընտանիքին 
հետ Արեւելեան Հայաստան տեղա-
փոխուած էր 1915 թուականին։ Այս 
մասին կը հաղորդէ «Շանթ Նիուզ»-ը։
Կենդանութեան օրօք ծեր կինը 
պատմած էր, որ 1915-ին ընտանիքը 

ուրանալու արշաւին, որուն վերջին 
օրինակը եկաւ Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեչեփ Թայիփ Էրտողանին կողմէ, 
Սպիտակ տան ամպիոնէն։
Ներկայիս, կայքին վրայ աշխարհի 
տարածքէն աւելի քան 60 միջազգա-
յին բանաձեւեր եւ օրէնքներ կարելի է 
ընթերցել թրքերէնով՝ տրամադրելով 
հիմնաւոր ապացոյց Հայոց Ցեղաս-
պանութեան, նպաստելով անոր 
մասին համաշխարհային իրա-
զեկութեան։
Ցեղասպանութիւնը ճանչցած 29 
երկիրներու որոշումին կողքին, 
ANI-ի թրքալեզու կայքը ունի նաեւ 
նոր բաժիններ Ցեղասպանութեան 
մասին պետութիւններու ղեկավար-
ներու եւ խորհրդարաններու 
դիրքորոշումներու եւ նախագա-
հական յայտարարութիւններու, 
ինչպէս նաեւ Ցեղասպանութեան 
վերաբերեալ հանրային խնդրա-
գիրներու, միջազգային կազմակեր-

որոշած է լքել ծննդավայրը՝ կոտո-
րածէն խուսափելու համար: Մակո-
յկով անցած են Ախուրեան գետն ու 
գաղթածլ Արեւելեան Հայաստան: 
Իրենց խումբի անդամներուն մէկ 
մասը խեղդուած է Ախուրեանի ջու-
րերուն մէջ:
Յետոյ Գոյնա Նազարէթեան- Մար-
կոսեան այլ երեխաներու հետ յայտ-
նուած է Գիւմրիի որբանոցը: Անկէ 
ետք ամուսնացած է ու ապրած 
Արագածոտնի Թաթուլ գիւղին մէջ:

պութիւններու եւ պաշտօնական այլ 
յայտարարութիւններու համար։
Ցեղասպանութեան հանրագիտա-
րանէն մէջբերումներ եւս այժմ հասա-
նելի են թրքերէնով, ինչպէս նաեւ 
պատմական նորութիւններու մասին 
հաղորդագրութիւններ:
ANI-ի թրքերէն կայքը կը պարունակէ 
նաեւ պատմական լուսանկարներ, 
Հայոց Ցեղասպանութեան ուղին 
պատկերող քարտէսներ եւ այլ 
տեղեկատուական բաժիններ:
Հայկական Ազգային հիմնարկը 
հիմնուած է 1997-ին եւ իբրեւ 
կրթական-բարեգործական կազ-
մակերպութիւն արձանագրուած 
է մայրաքաղաք Ուաշինկթընի 
մէջ (501(c)(3)) եւ նուիրուած է 
Հայոց Ցեղասպանութեան ուսում-
նասիրութեան, հետազօտման եւ 
հաստատման ջանքերուն:

(Թղթակցութիւնը՝ հիմնարկէն)

Ներկայացուցիչներու տան կողմէ 
Հոկտեմբեր 29-ին ընդունուած Հայ-
ոց Ցեղասպանութեան բանաձեւին 
թարգմանութիւնը, դէմ դնելու համար 
Թուրքիոյ իշխանութիւններուն կողմէ 
Ցեղասպանութիւնը շարունակաբար 

Երկու տարի առաջ հաստատուած 
Հայկական Ազգային հիմնարկի 
(ANI) թրքերէնով կայքը շարու-
նակաբար կ՛ընդարձակուի եւ 
անոր մէջ վերջերս զետեղուած է 
նաեւ Միացեալ Նահանգներու 
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Այո՛, թատրոնը ան նուաճեց՝ անմիջապէս, անոր շէյքսփիրեան Ճոն արքան 
աննախադէպ երեւոյթ կը մնայ հայ թատրոնի պատմութեան մէջ, բայց Սօս 
Սարգսեանին դեռ կը սպասէր կինոն...
Ան կերտեց այնպիսի դերեր, որոնք ուղղակիօրէն դարձան դերասանական 
արուեստի անվիճելի գլուխգործոցներ։
Յիրաւի, մեր ժողովուրդի կենսափիլիսոփայութեան, աշխարհայեացքին 
ու բարոյական խառնուածքի հաւաքական յատկանիշներու կենդանի 
մարմնաւորումը չե՞ն արդեօք Նահապետը, Վարպետ Մկրտիչը, Զանպախովը, 
Վարպետ Յակոբը, Գիւղացի Համբոն եւ Ձորի Միրոն...
Ինչպէ՞ս կրնամ մոռնալ ես, եւ վստահ եմ իմ դասարանցիներէս շատեր, որ 
տասներորդ դասարանի մեր հայերէն լեզուի դասատուն՝ լուսահոգի Օր. 
Ազնիւ Արապեանը, մեր դասապահերէն մէկը յատկացուցած էր «Ձորի 
Միրոն» դիտելու... Քանի-քանի արձակներու եւ բանաստեղծութիւններու 
տեղ պիտի գրաւէր, եւ գրաւեց, այս շարժապատկերն ու Սօս Սարգսեանի 
մեծ վարպետութեամբ խաղացած այս հերոսը....
Ի դէպ, ահա ինչ ըսած է ան այս դերին մասին.
«Ամենահեշտը ես խաղացել եմ երեւի իմ ամենակարեւոր դերը՝ Ձորի Միրոն. 
շա՜տ հեշտ եմ խաղացել, ոչ մի տառապանք, ոչ մի փնտռտուք, ինքնիրեն 
ծնուեց իմ մէջ, ապրեց ու այդպէս էլ ներկայացաւ...»։
Սօս Սարգսեանը Սունդուկեանի անուան Ազգային ակադեմիական թատրոնին 
մէջ ստեղծագործեց 37 տարի, ապա 1991-ին, հիմնեց իր թատրոնը՝ 
Համազգայինը։
1998-2005 թուականներուն Երեւանի Թատրոնի եւ կինոյի պետական 
ինստիտուտի վերատեսուչն էր։ Բազմաթիւ պետական բարձրագոյն կոչումներ, 
պարգեւներ ու մրցանակներ նուաճեց ան, որոնք Սօս Սարգսեան լեգենդին 
երբեք չխանգարեցին դառնալ իր ազգի հաւատարիմ զաւակն ու ծառան։
Մեծ վարպետը կը սիրէր երիտասարդները ու կը հաւատար անոնց 
ստեղծագործ կարողութիւններուն. անոնց մէջ կը տեսնէր իր ըրածի 
վերաիմաստաւորումն ու չըրածի իրականացման տեսլականը եւ թերեւս անոր 
համար է որ ան յաջողեցաւ իր աշակերտներուն փոխանցել ո՛չ միայն արուեստի 
իր բարձրորակ իմացութիւնը, այլեւ՝ իր վիթխարի կենսափորձը, իրական սէրն 
ու տառապանքը, իրական ոգեւորութիւններն ու հիասթափութիւնները...

«Խնդիրը այսպէս դրուած է մարդկութեան առաջ, կամ կործանւում է, 
կամ կանգ է առնում եւ ասում՝ սպասէ՛ք. էս մեր Հոմերոսն ի՞նչ եղաւ, 
մեր Թումանեանն ի՞նչ եղաւ, ո՞ւր են գցել Շէյքսփիրը, Կէօթէն, Աւետիք 
Իսահակեանը որտե՞ղ է, Պալզաքը, Թոլսթոյը, Մոցարթը ո՞ւր ենք գցել... Կամ 
պիտի կործանուի կամ պիտի վերադառնան այս բոլորը, քանի որ մարդ չի՛ 
կարող վերջնականապէս անասնանալ, բայց այդ ճանապարհի վրայ է ան 
եւ շատեր մտահոգ ու տագնապած են, թէ ո՞ւր ենք գնում եւ ի՞նչ է դառնալու 
մեր կեանքը...»։
Թերեւս շատեր չեն գիտեր, որ Սօս Սարգսեանը աղաւնիներ կը պահէր։ Այո՛, 
կը պահէր ու կը գուրգուրար, կը կերակրէր ու կը խնամէր զանոնք, հիանալով 
այդ ճերմակ թռչուններուն ճախրանքով...
Փոքրիկ դրուագ մըն է թերեւս, բայց աւելի ճշգրիտ չի՞ կրնար բնութագրել 
այս զարմանալի մարդը, քան անոր մասին գրուած յօդուածներ...
«Մարդ, որ իր ներսում երկինք չունի, ան ի՞նչ գիտի՝ աղունիկն ի՞նչ է». դուք ալ 
յիշեցի՞ք այս անմոռանալի երկտողը մեծ Վարպետին «Ճերմակ անուրջներ» 
շարժապատկերէն....
Ինչքա՜ն լաւ է որ այսօր, մեր բազմազան լրատուական միջոցներով առիթը 
ունինք մենք, եւ վաղը՝ ուրիշներ, որեւէ ատեն կարենալ դիտելու Վարպետին 
թանկարժէք ներկայացումներն ու շարժապատկերները, լսել անոր «Մարոն», 
«Լոռեցի Սաքոն», «Ինձ Բացակայ չդնէ՛ք»ին պէս սքանչելի կատարումները...
Սօս Սարգսեանի գործընկերները, յետմահու՝ 2013-ին, անոր սեղանին վրայ 
գտած են իր վերջին գրառումներն ու ճերմակ թուղթի մը վրայ գծանկար մը, 
որ կարծես ինքն է...
Ի՞նչ կամեցած էր ըսել այդ ինքնանկարով...
Այս հարցումին պատասխանը, ցաւօք իր հետ տարաւ մեծ վարպետը, մեզի 
ձգելով իր անփոխարինելի բացակայութիւնն ու նաեւ՝ յաւե՜րժ ներկայութիւնը։
Որպէս վերջաբան, Սօս Սարգսեանին ծանօթները քաջ գիտեն, որ անոր 
համար հայ երգը ազգային միասնութեան առանձնայատուկ ոգեղէն աղբիւր 
էր, բայց այս առումով ալ մտահոգ էր ան. «Մի երգ չունենք որի բառերը 
բոլորս իմանանք. մի երկու բառ գիտենք սկզբից, մի երկու բառ էլ վերջից... 
Եթէ գայ այն օրը, երբ մենք՝ հայերս ձեռք-ձեռքի բռնած մե՛ր երգը երգենք, 
մեզ այլեւս ո՛չ ոք չի՛ յաղթի»։
Կու գա՞յ այդ օրը, Նահապետ...
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Խաղաղութեան Պահպանում

Մարդկային կեանքին յարգանքը եւ աճումը՝ խաղաղութիւն կը պահան-
ջեն։ Խաղաղութիւնը, արդարեւ, կարելի չէ ձեռք ձգել առանց անհատնե-
րու նիւթական, հոգեկան եւ մտային արժէքներուն պահպանումին, 

առանց մարդկային էակներուն իրարու միջեւ ազատ հաղորդակցութեան, 
առանց անձերու եւ ժողովուրդներու արժանապատուութեան յարգանքին 
եւ առանց մարդասիրական արարքներու յարատեւ եւ անկեղծօրէն գոր-
ծադրութեան։ Մարդկային կեանքը արտաքնապէս «խաղաղ» ըլլալու համար 
անհրաժեշտ են այս բոլորը։ Խաղաղութիւնը, այս իմաստով երջանիկ կեանքի 
մը նախապայմա՛նն է։
Բայց կայ նաեւ «ներքին խաղաղութիւն»ը՝ որ կը նշանակէ հաւասարակշռու-
ած, չափաւորուած, ներդաշնակուած «ներաշխարհ» մը, կամ ըսենք. մարդուս 
արտաքին աշխարհին եւ ներքին աշխարհին, տարբեր խօսքով՝ «արտաքին 
մարդ»ուն եւ «ներքին մարդ»ուն համաձայնութիւնը, ներդաշնակութիւնը՝ 
որ ընդհանրապէս կ՚արտայայտուի անկեղծութեամբ։ Ուրեմն «ներս»ը եւ 
«դուրս»ը մէկ մարդը «խաղաղ» մարդ է եւ խաղաղ մարդոցմէ կազմուած 
ժողովուրդ մըն ալ -ընդհանրապէս- խաղաղ ժողովուրդ մըն է։
Այս իմաստով, երկերեսութիւնը, կեղծաւորութիւնը, անորոշութիւնը խաղա-
ղութեան արգելքներ են եւ թշնամիներ՝ խաղաղութեան։
Արդարեւ, երբ մարդուն ներաշխարհը եւ արտաքին աշխարհը, մարդկային 
փոխյարաբերութիւնները համակերպ եւ համընթաց են, այդ մարդը «խաղաղ 
մա՛րդ» է, եւ բնականաբար «խաղաղ մարդոց» կազմած ընկերութիւն մը՝ 
հաւաքականութիւն եւ ժողովուրդ, խաղաղ կ՚ըլլայ։
Թէ ի՞նչ է «խաղաղութիւն» ըսուածը։
«Խաղաղութիւնը կարգ եւ կանոններու անդորրութիւնն է», կ՚ըսէ Սուրբ 
Օգոստինոս Աւրելիոս։
Այս ուղղութեամբ, խաղաղութիւնը արդարութեան գործն է. (ԵՍ. ԼԲ 
17) եւ նաեւ սիրոյ արդի՛ւնքը։ Արդարեւ հոն ո՛ւր սէր կայ, հոն կայ նաեւ 
խաղաղութիւն, հոգեկան հանգստութիւն եւ մտային ստուգութի՛ւն։
Յիսուս Քրիստոս յիշեցնելով «Մի՛ սպաններ» (ՄԱՏԹ. Ե 21) պատուէրը, կը 
մատնանշէ եւ կը պահանջէ «սրտի խաղաղութիւն»ը եւ կը դատապարտէ 
մանաւանդ մահագործ բարկութեան եւ ատելութեան անբարոյականութիւնը։ 

Արդարեւ, բարկութիւնը թէ՛ ներքին խաղաղութիւնը եւ թէ ընկերային 
խաղաղութիւնը խաթարող վատ զգացում մըն է։ Բարկութիւնը կը վնասէ 
նախ ենթական՝ անոր հոգեկան, եւ նաեւ մարմնական առողջութեան, յետոյ 
վնաս կը պատճառէ նաեւ՝ մարդկային-ընկերային յարաբերութիւններուն, 
բարեկամութիւններու, որ թշնամութեան վերածուած ձեւեր կը ստանան։
Թէ ի՞նչ է «բարկութիւն» ըսուածը։
Բարկութիւնը փափաք մըն է՝ վատ զգացում մը վրէժխնդրութեան։ Արդա-
րեւ, ճիշդ եւ չափաւոր բարկութիւնը բնական հակազդեցութիւն մըն է 
անարդար, անիրաւ արարքի մը հանդէպ։ «Վրէժխնդրութիւն բաղձալը 
պատժի արժանացած մարդուն գործած գէշութեան համար, ապօրինի է. 
գովելի է սակայն անոր հատուցում պարտադրել՝ մոլութիւնները սրբագրելու 
եւ արդարութիւնը պահպանելու համար», կ՚ըսէ Սուրբ Թովմաս Աքուինացի։
Իսկ եթէ բարկութիւնը հասնի մինչեւ  մարդասպանութեան կամ ծանրօրէն 
վիրաւորելու ազատակամ եւ կիրքէ մղուած փափաքին, ան ծանրօրէն 
կը հակառակի սիրոյ զգացումին, սիրոյ սկզբունքին եւ մահացու մեղք կը 
նկատուի։ Յիսուս Քրիստոս մեր Տէրը կ՚ըսէ. «Ո՛վ որ բարկանայ իր եղբօր, 
պարտաւոր է. պարտաւոր պիտի ըլլայ դատաստանի» (ՄԱՏԹ. Ե 22)։
Բարկութեան ուրիշ մէկ ձեւն է «ատելութիւն»ը, որ նոյնքան հակառա՛կ է սիրոյ։
Մերձաւորին եւ կամ որեւէ մէկուն ատելութիւնը մեղք մըն է, երբ ան 
ազատակամօրէն անոր չարիքը կը ցանկայ։ Արդէն առանց չարիքի ատելու-
թիւն գոյութիւն չ՚ունենար, քանի որ չարիք եւ ատելութիւն միշտ համընթաց 
զգացումներ են։
«Բայց Ես կ՚ըսեմ ձեզի. սիրեցէ՛ք ձեր թշնամիները, աղօթեցէ՛ք ձեզ հալա-
ծողներուն համար, որպէսզի որդիներ ըլլաք ձեր Հօրը՝ որ երկինքն է…», 
կ՚ըսէ Յիսուս (ՄԱՏԹ. Ե 44-45)։
Սակայն ինքնամոլ, եսապաշտ մէկու մը համար ո՜րքան դժուար է սիրել, 
համակրիլ… իսկ իր թշնամիները սիրել՝ շատերու համար անկարելի, 
աներեւակայելի զգացում մը կը թուի։ Բայց իսկական մեծութիւնը, քաջութիւնը 
ո՛չ թէ դիւրին բաները կատարել, իրականացնել, այլ դժուարը կատարելն է։ 
Միայն ինքնակեդրոն, եսամոլ մարդիկ չեն կրնար սիրել, բայց մարդ ստեղծու-
ած եւ կոչուած է սիրելո՛ւ, իր նմանները՝ առանց խտրութեան, քանի որ 
ամէնուն Արարիչն ալ նո՛յնն է եւ անոնց ստացական յատկութիւնները պէտք 
չէ արգելք հանդիսանան խտրութեան։
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Համացանցի Վրայ

Ներկայ Օրերու Ծանօթ Օրակարգի Հետ Կապուած 
Հայկ Յակոբեան Իր Ֆէյսպուքի Էջին Վրայ Գրած Է.

Աւարտել եմ Եղիշէ Չարենցի անուան միջ-
նակարգ դպրոցը: Առաջին ծանօթութիւնս 
Չարենցի հետ եղաւ մօրս ու ուսուցչուհուս՝ 
Անահիտ Յարութիւնեանի միջոցով: 
Սիրեցի Չարենցին, միշտ նրա բանաս-
տեղծութիւններն աւելի լաւ էի սովորում 
քան հայ գրականութեան միւս հանճարների 
ստեղծագործութիւնները: 1997թ. հռչակու-
եց Չարենցեան տարի. լրանում էր Չարենցի 
100-ամյակը մասնակցեցի շատ միջոցա-
ռումների, բազմաթիւ բեմերից հանդէս եկայ, 
ՉԱՐԵՆՑ արտասանեցի:
Յիշում եմ արտասանում էի «Լուսամփոփի պէս 
աղջիկը» ու «Կ՛ուզեմ հիմի փչի զուռնեն...», իսկ 
աւելի ուշ՝ «Պատահական անցորդին...»:
Այս ամենը ես այդքան լաւ չէի ընկալի ու 
այդքան շատ սէր չէի գտնի այս բանաս-
տեղծութիւններում եթէ չլիներ հայոց լեզուի ու 
հայ գրականութեան միւս ուսուցչուհիս ընկեր 
Յասմիկ Ափրոեանը: 
Ես դարձայ Չարենցասէր ու Չարենցապաշտ: 
Այն ամենն ինչ կապուած է Չարենցի հետ 
մտքումս է ու հոգումս: Չարենցից եմ սիրել 
սովորել, Չարեցից եմ կռուել սովորել, Չարեն-
ցից եմ ինքնամոռաց քէֆ անել սովորել: Նրա 
անունը կրող իւրաքանչիւր բակ, յուշաքար 
ու փողոց այլ են ինձ համար: Իսկ Չարենցի 
կամար, որտեղից Արարատն իմն է դառնում, 
յաճախ եմ այցելում: Վերջին անգամ մօտ երկու 
ամիս առաջ: էլի կը գնամ. ամեն անգամ ինձ 
թւում է, թէ կը հանդիպեմ նրան ու միասին 
կ՛արտասանենք «Էլի գարուն կը գայ, կը 

բացուի վարդը,
Սիրեկանը էլի եարին կը մնայ:
Կփոխուին տարիքը, կփոխուի մարդը,
Բլբուլի երգն էլի՛ սարին կմնա»:
Հայոց լեզուն ու Հայ գրականութիւնը չիմանալը 
պէտք է քրեականացնել ոչ թէ լեզուն վերացնել 
որովհետեւ.
Մեր լեզուն ճկուն է ու բարբարոս,
Առնական է, կոպիտ, բայց միեւնոյն պահին
Պայծառ է նա, որպէս մշտաբորբոք փարոս,
Վառուած հրով անշէջ դարերում հին։ —
Եւ վարպետներ, խոնարհ ու հանճարեղ,
Հղկել են այն դարեր, որպէս մարմար,
Եվ փայլել է նա մերթ, ինչպես բիւրեղ,
Մերթ կոպտացել, ինչպէս լեռնային քար։
Բայց միշտ պահել է նա իր կենդանի ոգին, —
Եւ եթէ մենք այսօր կոտրատում ենք այն մերթ,
Այդ նրանից է, որ ուզում ենք մեր
Նոր խոհերի վրայ ժանգ չչոքի։
Այդ նրանից է, որ այսօրուայ ոգուն
Այլեւս չի կարող լինել պատեան
Ո ՛չ Տէրեանի բարբառը նուագուն,
Ո ՛չ Նարեկի մրմունջը մագաղաթեայ։—
Եւ ո ՛չ անգամ Լոռու պայծառ երգիչ
Թումանեանի բարբառը գեղջկական, —
Բայց նա կգայ — լեզուն այս երկաթեայ բերքի
Եւ խոհերի այս խո՜ր ու երկարակամ…
1937ի նոյեմբերի 17-ին Չարենցը տեղա-
փոխւում է Բանտի հիւանդանոց, որտեղ 
նոյեմբերի 27-ին մահանում է: 
Պէտք չէ թողնել, որ Չարենցը ու միւսները 
երկրորդ անգամ մահանան:

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ԾԱՂԿԱԾ ԲԱԼԵՆԻ

Հարսի նման ճերմակ հագար,
Ծաղկած բալենի,
Կարծես յոյսի ճամբով եկար,
Իմ յոյս բալենի,
Ինձ առ ճերմակ թեւերիդ մէջ,
Իմ քոյր բալենի:
Ախ, ուզում եմ դողալ քեզ պէս,
Հարսնաքօղի տակ,
Ինձ առ ճերմակ թեւերիդ մէջ,
Իմ քոյր բալենի:
Քեզ տեսնելիս լցւում եմ ես
Անուշ մուրազով,
Քեզ տեսնելիս ապրում եմ ես
Բարի երազով:
Դու ինձ հիմա շատ ես նման,
Քո բոյր ու նազով,
Քեզ տեսնելիս լցւում եմ ես
Անուշ մուրազով,
Քեզ տեսնելիս ապրում եմ ես
Բարի երազով:

ԼՈՒՏՎԻԿ ԴՈՒՐԵԱՆ
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Թուրքիան Յայտարարած Է Սուրիոյ Հիւսիսը 
Անվտանգութեան Գօտիի Ստեղծումը

Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Հու-
լուսի Աքար յայտարարած է Սուրիոյ հիւսիսը 
145 քիլոմեթր երկարութեամբ եւ 30 քիլոմեթր 
լայնութեամբ անվտանգութեան գօտիի ստեղծման 
մասին: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» 

լրատու գործակալութիւնը:
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարը յայտնած 
է. «Խաղաղութեան աղբիւր» գործողութեան ծիրին 
մէջ կը շարունակուին արեւելքէն եւ արեւմուտ-
քէն յարձակումները: Անոնց կանխարգիլման 
համար բանակցութիւններ կը վարենք ռուս գործ-
ընկերներու հետ»:
Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու հետ 
ձեռք բերուած համաձայնութեամբ, Անգարան 
դադրեցուց մարտական գործողութիւնները Սու-
րիոյ հիւսիս-արեւելքին մէջ, որպէսզի քիւրտերը 
կարենան հեռացնել իրենց կազմաւորումները:
Բացի ատկէ, կողմերը համաձայնած են Սուրիոյ 
հետ սահմանին վրայ 444 քիլոմեթր երկարութեամբ 
վերահսկուող անվտանգութեան գօտիի ստեղծման 
շուրջ:

Խաղաղութեան Պահպանում
Արդարեւ, խաղաղութիւնը այս սիրոյ պտո՛ւղն է։
Եւ այս իմաստով, երկրաւոր խաղաղութիւնը 
արգասիքը եւ պատկերն է Քրիստոսի խաղա-
ղութեան. «Իշխան՝ մեսիական խաղաղութեան» 
(ԵՍ. Թ 5)։ Իր Խաչին արիւնովը Ան սպաննեց 

«ատելութիւն»ը Իր մարմինին մէջ, հաշտեցուց 
մարդիկը Աստուծոյ հետ, որդին՝ Հօրը հետ։
Յիսուս կը յայտարարէ. «Երանի՜ խաղաղա-
րարներուն» (ՄԱՏԹ. Ե 9)։
Փորձենք հետեւիլ այս պատուէրին, եւ ջանա՛նք 
խաղա՜ղ ապրիլ…։
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ 
ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՏԵՂՒ ՈՒՆԵՑԱՒ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

Չորեքշաբթի, 20 Նոյեմբեր 2019-ին տեղի ունեցաւ Լիբանանի 
Տիգրանակերտի Հայրենակցական Միութեան անդամական 
ընդհանուր ժողովը, Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանի Ֆարաճեան լսարանին մէջ։
Ժողովին, Միութեան ընթացաւարտ վարչութիւնը ներկայացուց 
իր եռամեայ գործունէութեան նիւթաբարոյական տեղեկագիրը, 
որ, յետ քննարկումին, արժանացաւ ժողովականներու դրական 
գնահատականին։
Անդամական ժողովը ընտրեց նոր վարչութիւն՝ երկամեայ 
շրջանի մը համար։ Կատարուեցան յառաջիկայ գործունէութեան 
վերաբերեալ առաջարկներ։
Լիբանանի Տիգրանակերտի Հայրենակցական Միութեան վար-
չութեան նորընտիր անդամներն են՝
Կրէկուար Գալուստ (ատենապետ)
Սոնա Մայպալեան Մելքոնեան (փոխ ատենապետ եւ գանձա-
պահ)
Սեդա Սմսարեան Գարաքըլեան (ատենադպրուհի)
Շանթ Գալայճեան (հաշուապահ)
Սեդա Բագրատունի Գուրույեան  
Ռաֆֆի Իսահակեան
Տիգրան Տօնապետեան
Սարին Յակոբեան
Նայիրա Պաղտասարեան

Պէյրութ, Լիբանան
21 Նոյեմբեր, 2019
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Լրատուութեան Գործընկեր


