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Նախագահ Աուն Այսօր Կը Գլխաւորէ
Ֆինանսական Ժողով մը Պաապտայի Մէջ

ՀՅԴի եւ ՌԱԿի Ներկայացուցիչներու
Հանդիպում

Նախագահ Միշէլ Աուն այսօր կը գլխաւորէ բարձրագոյն մակարդակի
տնտեսական ժողով մը, որ պիտի քննարկէ Լիբանանի ներկայ ֆինանսական խնդիրները: Այս մասին յայտարարեց նախագահական գրասենեակը:
Ժողովին ներկայ պիտի ըլլան Ֆինանսներու, տնտեսութեան եւ այլ առնչուած
նախարարներ ինչպէս նաեւ Կեդրոնական Դրամատան Կառավարիչ՝ Ռիատ
Սալամէն:
Լիբանան կը դիմագրաւէ տնտեսական եւ ֆինանսական լուրջ մարտահրաւէրներ , որուն ընթացքին դրամանիշը արժեզրկուած է շուկայի վրայ,
բան մը, որ ժխտական ձեւով կ՛ազդէ գիներուն վրայ, մանաւանդ ներածուած
ապրանքներու պարագային:

ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէի եւ Հայկական Երեսփոխանական
պլոքի ներկայացուցիչ Յակոբ Բագրատունի եւ Ռամկավար Ազատական
կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան Ատենապետ ընկ.
Սեւակ Յակոբեան հանդիպում մը ունեցան երէկ «Շաղզոյեան» Կեդրոնին մէջ։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ քննարկելու վերջին ժամանակաշրջանին
Լիբանանի մէջ կատարուող անցուդարձերը, շեշտելով ժողովրդային
պահանջներու արդարացիութիւնը եւ արագօրէն ծանրացող խնդիրներուն
լուծում գտնելու անհրաժեշտութիւնը։
Արծարծուեցաւ նաեւ Լիբանանի հայութեան տագնապները ու ներկայ
հանգրուանին մեր ժողովուրդի միասնութիւնը պահպանելու հրամայականը։

Վառելանիւթի Կայարանները Բաց
Գործադուլ Յայտարարեցին

Բակօ Սահակեան Այցելեց Շարք Մը
Զօրամասեր

Լիբանանի տարածքին գործող վառելանիւթի կայարանները իրենց սենտիքայի
որոշումովը երէկ, բաց գործադուլ յայտարարեցին բողոքելով լիբանանեան
դրամանիշով գանձելու եւ տոլարով վճարելու իրենց պարտաւորութիւնը,
բան մը, որ իրենց մեծ վնասներու կ՛ենթարկէ:
Այս յայտարարութենէն անմիջապէս ետք ինքնաշարժներու երկար շարասիւներ
յայտնուեցան կայարաններու առջեւ ապահովելու համար վառելանիւթ:
Այլ ներածողներու սենտիքաներ եւս սպառնացին նոյնանման քայլերու դիմել:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 27 նոյեմբերին
այցելեց հանրապետութեան կեդրոնական եւ արեւելեան հատուածներուն մէջ
գտնուող շարք մը զօրամասեր` տեղւոյն վրայ ծանօթանալու զինուորներու
ծառայութեան ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն յայտնեցին, որ նախագահին կ՛ընկերակցէին պաշտպանութեան նախարար Կարէն Աբրահամեան եւ պաշտօնատար այլ անձեր:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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«Զարթօնքեան Հանդիպումներ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԸՆԴՎԶՈՒՄԸ. Պատճառներ,
Ներկայ Իրավիճակ, Հեռանկարներ
«Զարթօնք» օրաթերթի ծրագրած
պարբերական հանդիպումներով լուսաբանական երեկոները ընթացք
առին երէկ Թէքէեան Կեդրոնի մէջ:
Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն
Քննարկումներու Ա. Հանդիպման
մեր նիւթը եղաւ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԸՆԴՎԶՈՒՄԸ.
Պատճառներ, Ներկայ Իրավիճակ,
Հեռանկարներ:
Այս Ա. հանդիպման հիմնական հիւրը
հանդիսացաւ Հայկազեան Համալսարանի նախագահ Վեր. Դոկտ. Փոլ
Հայտոսթեանը:
Հանդիպման մանրամասնութիւններուն պիտի անդրադառնանք
յաջորդիւ:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Ուիլեամ Դապմեն
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Արցախի Խորհրդարանը Շուրջ 1 Միլիոն 400 Հազար Դրամ
Հանգանակած է Հեռուստամարաթոն-2019-ին

Արցախի Խորհրդարանը շուրջ
1 միլիոն 400 հազար դրամ հանգանակած է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին կողմէ

կազմակերպուող
ամենամեայ
հեռուստամարաթօնին:
Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ այս մասին
այսօր կայացած Խորհրդարանի

Էջմիածնի Տաճար Պիտի Բերուի
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը
Հայաստանեայց
Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին հայոց առաջին
լուսաւորիչներ Ս. Թադէոս եւ Ս.
Բարդուղիմէոս առաքեալներու տօնը
այս տարի պիտի տօնախմբէ Նոյեմբեր 30-ին։ Այս մասին կը տեղեկացնէ մայր Աթոռի տեղեկատուական
համակարգը:
Առաքեալներու տօնը՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակով՝ 2015-ին հռչակուած է Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր:
Տօնին առիթով՝ Մայր Աթոռի Սուրբ

Յովհաննէս Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան մատուռ-մկրտարանին մէջ
պիտի մատուցուի Ս. Պատարագ,
որուն ընթացքին տաճար պիտի
բերուի Սուրբ համաքրիստոնէական
սրբութիւնը` Սուրբ Գեղարդը:
Մայր Աթոռը բարեպաշտ ժողովուրդը կը հրաւիրէ այցելելու Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածին եւ ստանալու հրաշագործ Սուրբ Գեղարդէն բաշխուող
օրհնութիւնը:
Ս. Պատարագի սկիզբը` ժամը 10:30ին:

լիագումար նիստին ըսած է ԱՀ
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ
Ղուլեան:
Խորհրդարանի ղեկավարին խօսքով՝ այսօր կայանալիք ազգային նուիրատւութեան հերթական հեռուստամարաթօնին Երեւանի եւ Լոս
Անճելըսի մէջ պիտի մասնակցին
Հանրապետութեան Նախագահ
Բակօ Սահակեան, Արցախի թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս
Մարտիրոսեան եւ ԱՀ կրթութեան,
գիտութեան ու մարմնակրթութեան
նախարար Նարինէ Աղաբալեան:
«Կոչ կ՝ընեմ մեր բոլոր հայրենակիցներուն աշխուժօրէն մասնակցելու հեռուստամարաթօնին, քանի
որ համազգային շարք մը ծրագիրներու իրականացումը կախուած է
այսօրուան հանգանակութենէն:
Յոյսով եմ՝ ականատեսը պիտի
ըլլանք դրական արդիւնքներու»,նշած է Ա. Ղուլեան:

Ուիլեամ Դապմեն (անգլ.՝
William Vacanarat Shadrach
Tubman, Նոյեմբերի 29, 1895,
Հարպեր (Լիպերիա), Լիպերիա
- Յուլիսի 23 1971, Մոնրովիա),
Լիպերիայի պետական եւ
քաղաքական գործիչ։ 19441971՝ Լիպերիայի նախագահ
եւ կառավարութեան ղեկավար։
1944ին հռչակած է, ազգային
միասնականացման եւ ամբողջացման քաղաքականութիւն,
որուն նպատակն էր բնիկներուն
եւ ԱՄՆ-էն ներգաղթածներուն
սերունդների մերձեցումը, բնիկներու ներգրաւումը երկրի
տնտեսական եւ քաղաքական
կեանքի մէջ։ Օտարերկրեայ
դրամագլուխի ներգրաւման
քաղաքականութեան կողմնակից էր։
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Ս. Թադէոս Եւ Ս. Բարթուղիմէոս
Առաջին Լուսաւորիչներ
ՊՕՂՈՍ ՎՐԴ. ԹԻՆՔՃԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պատմութեան ու աւանդութեան ժառանգին
համաձայն, Քրիստոսի երկինք Համբարձումէն առաջ, Յարուցեալ Փրկիչը
Իր աշակերտները առաքեց՝ աւետարանելու Աստուծոյ փրկագործական
ծրագիրը բոլոր ազգերուն անխտիր, մկրտելու զանոնք Ս. Երրորդութեան
անունով, որպէսզի հաւատացողը դարձի գայ ու փրկուի (Մտ 28:18-20, Մր
16:14-18, Ղկ 24:36-49, Յհ 20:19-23): Հայ ազգը բախտաւորութիւնը ունեցաւ
ընդունելու այցը երկու առաքեալներու, որոնք Հայաստանի մէջ հիմը դրին
Քրիստոնէութեան եւ իրենց արեամբ ջրտուքը կատարեցին ցանուած
սերմերուն:
Սակայն որքան ալ որ ծանօթ են մեզի անունները զոյգ առաքեալներուն,
կարգ մը մանրամասնութիւններ կ’օգնեն աւելի յստակ հասկնալու անոնց
դերակատարութիւնը:
Ս. Թադէոս Առաքեալ
Նոր Կտակարանին մէջ Ղուկաս
Աւետարանիչին կողմէ Թադէոս
կոչուած է Յուդա Յակոբեան (Ղկ
6:16, Գրծ 1:13), նոյն անուանումը
տուած է իրեն նաեւ Յովհաննէս
Առաքեալ, երբ շեշտակիօրէն յստակեցուցած է «Յուդան, ոչ Իսկարիոտացին» ձեւով (Յհ 14:22):
Մարկոսի աւետարանին մէջ անոր
անունը պարզապէս յիշուած է
որպէս Թադէոս (Մր 3:18): Միայն
Մատթէոս Աւետարանիչն է, որ մանրամասնութեամբ կը յիշէ անունի փոփոխութիւնը՝ «...Ղեբէոս, որ Թադէոս
կոչուեցաւ» (Մտ 10:3): Նոր Կտակարանին մէջ անոր անունը կը յայտնուի
Θαδδαῖος Յունարէն ձեւով, որ կը նշանակէ մեծասիրտ եւ քաջ:
Թադէոս Առաքեալ Քրիստոսի պատուէրին հնազանդելով, Հրէաստանէն
կ’ուղղուի դէպի Եդեսիա, որուն թագաւորը՝ Աբգար, հիւանդ էր եւ Քրիստոսի
հրաշագործ բժշկութիւններուն մասին լսելով ու հաւատալով փափաքած
էր բժշկուիլ: Ան նոյնիսկ նամակ ղրկած էր, որպէսզի Քրիստոս Եդեսիա
երթար զինք բժշկելու: Թադէոս Առաքեալի ձեռքով թագաւորը կը բժշկուի
եւ կը մկրտուի, նաեւ կը մկրտուին նախարարներ եւ այլ մարդիկ: Թադէոս
Առաքեալ այնուհետեւ իր մեկնումէն առաջ կը ձեռնադրէ Ադդէ անունով
եպիսկոպոս մը, նաեւ կը կարգէ քրիստոնէութեան քարոզիչ քահանաներ
եւ եկեղեցւոյ սպասաւորներ, որպէսզի իր բացակայութեան շարունակուի
աւետարանչութեան աշխատանքը:
Եդեսիոյ մէջ իր աշխատանքը գոհացուցիչ համարելով, Թադէոս Առաքեալ
առանց ժամանակ վատնելու կ’անցնի Հայաստան, ուր կը քարոզէ Աւետարանը եւ դարձի կը բերէ կռապաշտներ: Իր քաջ նկարագրով ան նոյնիսկ
իշխաններու կը քարոզէր, յաջողելով դարձի բերել զանոնք: Ապա, կ’ուղղուի
Շավարշաւանի Արտազ գաւառը, ուր կը գտնուէր Սանատրուկ (Եդեսիոյ
Աբգար Թագաւորին քեռորդին) Թագաւորի պալատը: Այնտեղ Քրիստոսի
խօսքերը քարոզելով ան դարձի կը բերէ ու կը մկրտէ շատեր, որոնց շարքին
նաեւ Սանատրուկ արքային դուստրը՝ Սանդուխտ կոյսը: Պատմութիւնը
ծանօթ է, թէ ինչպէս Սանատրուկ Թագաւոր ամէն ճիգ կ’ընէ իր աղջկան
համոզելու կամ պարտադրելու, որ ուրանայ քրիստոնէութիւնը, ու ի վերջոյ,
ճարահատ Սանատրուկ արքան սպաննել կու տայ իր դուստրը:
Սանատրուկ Թագաւորին հրամանով երբ Սանդուխտ կոյսը կը նահատակուի, (դառնալով հաւանաբար առաջին իգական սեռի Հայ Քրիստոնեայ մարտիրոսուհին) Թագաւորը իր բարկութիւնը կը դարձնէ Թադէոս
առաքեալին ուղղութեամբ, որ հալածանքներէն ճողոպրած ըլլալով կը
մխիթարէր բանտարկեալները եւ հազարաւոր մարդիկ դարձի կը բերէր այդ
ժամանակամիջոցին: Ի վերջոյ Թադէոս առաքեալ եւս կը ձերբակալուի եւ կը
բանտարկուի: Սանատրուկ նախ գազաններու առջեւ կը նետէ առաքեալը
ապա հնոցի մը մէջ, սակայն երբ երկուքէն ալ անվնաս դուրս կու գայ, սրամահ
ընել կը հրահանգէ եւ այդպիսով կը սպաննէ առաքեալը, 66 թուականին:
Առաքեալին մահուան ժամանակ, ժայռը կը բացուի եւ Սուրբին մարմինը իր
մէջ կը պահէ: Այդ ժայռին վրայ հետագային կը կառուցուի Ս. Թադէի վանքը:
Սուրբին նահատակութեան օրը 3500 հայեր դարձի կու գան:
Ս. Բարթուղիմէոս Առաքեալ
Ս. Թադէոսի ընկերակից եւ տօնի անուանակիցը՝ Ս. Բարթուղիմէոս, չորս
Աւետարաններուն մէջ կը յիշուի իր անունով (Մտ 10:3, Մր 3:18, Ղկ 6:14,

Գրծ 1:13): Սակայն առաքեալին բուն
անունն է Նաթանայէլ, որ Եբրայերէնի
մէջ կը նշանակէ «Աստուածատուր»:
Ան Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր,
եւ աւանդութիւն մը կայ որ կ’ըսէ, թէ
Նաթանայէլի՛ն հարսանիքն էր որուն
Աստուածամայրը եւ Յիսուս ներկայ էին
(Յհ 2:1-12): Բարթուղիմէոս Առաքեալ միակն է, որուն մասին Քրիստոս
վկայութիւն տալով կը դիմաւորէ ըսելով. «Ահաւասիկ ճշմարիտ Իսրայէլացի մը, որուն մէջ նենգութիւն չկայ»
(Յհ 1:47): Բարթուղիմէոս Առաքեալ
նաեւ գրականութեան մէջ ծանօթ է
որպէս «նախադաւան առաքեալ»,
որովհետեւ առաջինն էր, որ Քրիստոսի
Աստուածութիւնը յայտարարեց (Յհ
1:49):
Բարթուղիմէոս Առաքեալի քարոզչութիւնը կը սկսի Պարթեւական քաղաքներուն մէջ, հասնելով մինչեւ Պարսկաստանի սահմանները, աւելի ուշ նաեւ
կը հասնի մինչեւ Հնդկաստանի սահմանները:
Բարթուղիմէոս Առաքեալ Ասորիներուն քարոզելէ ետք կ’անցնի Հայաստանի
Սիւնեաց շրջանի Գողթն գաւառը, ուր ըստ Ստեփանոս Օրբէլեան պատմիչին
Տեառնընդառաջ անունով եկեղեցի մը կը կառուցէ, որմէ ետք Արտաշատ
կ’երթայ: Աւանդութիւնը կ’ըսէ, թէ Թադէոս եւ Բարթուղիմէոս առաքեալներ Արտաշատի բլուրին վրայ իրար կը հանդիպին, որմէ ետք Թադէոս
Արտազ կ’ուղղուի, իսկ Բարթուղիմէոս՝ Աղբակ: Բարթուղիմէոս Առաքեալ
քրիստոնէութիւնը կը քարոզէ եւ կը յաջողի Սանատրուկ Թագաւորին
քոյրը՝ Ոգուհին դարձի բերել, որ այնուհետեւ կը նախընտրէ արքունական
պալատի ապականութենէն հեռու, քրիստոնէավայել մաքուր կեանք ապրիլ:
Կը պատմուի, թէ Սանատրուկ Տերենտիոս անունով հազարապետը կը ղրկէ,
որպէսզի նորադարձներուն պարտադրէ կռապաշտութեան վերադառնալ:
Հազարապետը ինք եւս Քրիստոսի լոյսով լուսաւորուելով քրիստոնեայ կը
դառնայ:
Բարթուղիմէոս Առաքեալի նահատակութեան պարագային, թագաւորը
ատեան բերել կու տայ զինք, ուր հարցաքննութիւններէ եւ բռնի միջոցներու
դիմելէ ետք երբ կը տեսնէ, թէ անիմաստ են քրիստոնէութիւնը քարոզելէ
հրաժարեցնելու իր աշխատանքները, բազմաթիւ չարչարանքներու ենթարկել
կու տայ, որոնց շարքին կ’ըսուի թէ նաեւ մորթազերծ կ’ըլլայ առաքեալը:
Նահատակութեան սեմին, Բարթուղիմէոս Առաքեալ ձեռքերը երկինք
բարձրացուցած կ’աղօթէ: Աղօթքի ընթացքին, հողը կը շարժի եւ լուսեղէն
կամար մը կու գայ հանգչելու իր վրայ, եւ առաքեալը կ’աւանդէ իր հոգին ու նոյն
պահուն անուշ հոտ մը կը բուրէ: Նահատակութեան օրը 2000 հայեր դարձի
կու գան, իսկ Ոգուհի արքայաքոյրը եւ հազարապետը եւս կը նահատակուին
իր հետ: Որոտումի ու երկրաշարժի ժամանակ բազմաթիւ կոյրեր, խուլեր եւ
համրեր կը բշժկուին եւ կը սկսին փառաբանել զԱստուած:
Քարոզութեան արդիւնք
Ս. Թադէոսի եւ Ս. Բարթուղիմէոսի Հայաստան գալով լուսաւորութեան
նոր հանգրուան մը սկսաւ, որ իրենց նահատակութենէն ետք թէկուզ
գաղտնի, սակայն նոյն հաւատքով շարունակուեցաւ իրենց յաջորդներուն
կողմէ (առաքեալներուն յաջորդ եպիսկոպոսներու ցանկով կարելի է տեսնել առաքելական յաջորդականութիւնը մինչեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Հայրապետ): Անոնք նաեւ Հայաստան աշխարհ բերին երկու մասունքներ. Ս.
Թադէոս առաքեալ իր հետ բերած էր Քրիստոսի կողը խոցած գեղարդը, իսկ
Ս. Բարթուղիմէոս՝ Աստուածամօր պատկերը (Աստուածամօր վերափոխման
պահուն բացակայ ըլլալուն պատճառով Յովհաննէս առաքեալին կողմէ իրեն
տրուած):
Ս. Թադէոսի եւ Ս. Բարթուղիմէոսի արեամբ Աւետարանը քարոզուեցաւ
եւ տարածուեցաւ Հայաստանի մէջ: Անոնք հաւատքի սերմերը ցանելով
չբաւարարուեցան, այլ մարտիրոսութեամբ պսակեցին իրենց առաքելութիւնը
եւ իրենց արեամբ ողողեցին քրիստոէութեան նոր ենթահողը՝ Հայաստանը:
Ահա թէ ինչու, երբ «առաքելակա՞ն թէ լուսաւորչակա՞ն» հարց տրուի մեզմէ
իւրաքանչիւրին, պատմութեան եւ արմատներու մասին գիտնալով պէտք է
Հայ Եկեղեցւոյ պաշտպանները հանդիսանանք մեր առաջին լուսաւորիչ զոյգ
առաքեալներուն, որպէսզի անոնց ամրակուռ հաւատքը եւ Քրիստոսադաւան
քաջ սիրտը ժառանգելով պահենք մեր ինքնութիւնը եւ կրօնը:
ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ
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Կոմիտաս Վարդապետի Ծննդեան 150 Ամեակին Նուիրուած
Փառաւոր Համերգ՝ Թորոնթոյի Մէջ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԴԵՐՁԱԿԵԱՆ
Երաժշտութեան մեծ հանճար
Կոմիտասի ծննդեան 150 ամեակին
առիթով Թորոնթոյի մէջ սարքուեցաւ բարձրամակարդակ համերգ
մը, որ անտարակոյս Հայաստանէ
դուրս արտասահմանի մէջ կազմակերպուած յոբելենական ամէնէն փայլուն ձեռնարկներէն մին էր։
Համերգը ամբողջութեամբ նուիրուած էր Կոմիտասի ստեղծագործութիւններուն։
Այս համերգին ամենայատկանշական կողմն այն էր, որ կատարուեցաւ ութսուն է աւելի ոչ - հայ արուեստագէտներու կողմէ, որոնք բարձրամակարդակ համերգ մը սարքեցին
եւ ոչ թէ միայն ծանօթացուցին, այլ իր
երաժշ-տութեան ընդ մէջէն կենդանացուցին անմահն Կոմիտասը։ Այսպէս՝ հայերու կողքին օտարներ եւս
վայելեցին երեկոն եւ ծանօթացան
Կոմիտասի անձին եւ իր բացառիկ
ստեղծագործութիւններուն։
Համերգը սարքուեցաւ 25 Հոկտեմբեր 2019 Ուրբաթ երեկոյ Թորոնթոյի
«Թէլաս» կատարողական եւ ուսուցման կեդրոնի, ամենալաւագոյն
համերգասրահներէն մին հանդիսացող Koerner Hall ի մէջ,
Կազմակերպութեամբ
«Royal
Conservatory of Music» եւ «Amici»
սենեկային նուագախումբերու,
գործակցութեամբ եւ հովանաւորութեամբ՝ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան,
Կատարողական Արուեստներու
Գանատահայ Ընկերակցութեան
ու Համազգային Հայ Կրթական եւ
Մշակութային Միութեան։
Սրահին մէջ առաջին կարգերու վրայ
տեղ գրաւած էին Գանատայի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան՝
Անահիտ Յարութիւնեան, հիւպա-

տոս Արա Մկրտիչեան, Հ.Հ.
Թորոնթոյի պատուակալ հիւպատոս Վարուժան Լափոյեան, Գանատայի հայոց թեմի Առաջնորդ
Գերշ. Տ. Բաբգէն Արք. Չալեան,
հոգեւոր հայրեր, հանրածանօթ
շարժանկարի բեմադրիչ Ատոմ
Էկոյեան եւ դերասանուհի Արսինէ
Խանճեան, քաղաքիս մէջ գործող
քաղաքական կուսակցութիւններու, եկեղեցիներու, միութիւններու,
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ համերգասրահը ամբողջութեամբ լեցունող
հայ եւ օտար երաժշտասէրներու
խուռներամ բազմութիւն մը։
Համերգին եւ յայտագրին մտայղացողը, ինչպէս նաեւ Կոմիտասի
երաժշտութեան գրեթէ բոլոր մշակումները կատարուած էին տաղանդաւոր դաշնակահար եւ յօրինող
Սերուժ Գրաճեանի կողմէ։
Ընտրուած երգերը կը ներկայացնէին
Կոմիտասի սէրը հանդէպ գիւղի
կեանքին եւ բնութեան նաեւ հարսանեկան ուրախալի երգեր եւ
պարեր, ինչպէս նաեւ յօրինումներ,
որոնք նուիրուած էին երախաներուն։
Յայտագիրը կը սկսաւ Կոմիտասեան պատարագի կարգ մը շարականներով, բոլորովին օտարներէ
կազմուած «Elmer Iseler Singers»
երգչախումբի մեկնաբանութեամբ։
Այս խումբը Գանատայի լաւագոյն
երգչախումբներէն մին է, որ
զանազան առիթներով հայկական
ձեռնարկներուն հայերէն երգերով
յաջողութեամբ իր մասնակցութիւնը
բերած է։
Կոմիտաս իր ապրած շրջանին,
ֆրանսացի յայտնի երաժշտագէտ
եւ յօրինող claude Debussy ի հետ
առանձնայատուկ կապ մը ունեցած
է։ Claude Debussy ի վերջին գործը, ինչպէս նաեւ տեղահանութեան
ժամանակ Կոմիտասի վերջին ստեղ-

ծագործութիւնը եղած են մանուկներու համար աղօթքներ։
Գեղարուեստական ղեկավար՝ Lydia
Adams ի մականին տակ «Elmer
Iseler Singers» երկսեռ երգչախումբի կողմէ մեկնաբանուեցաւ Կոմիտասի պատարագէն հետեւեալ
շարականները։ «Առաւօտ լուսաբեր
», «Սուրբ սուրբ» եւ « գոհանամք»։
Երգերուն մեծամասնութեամբ իր
մասնակցութիւնը բերաւ Գանատացի օփերայի նշանաւոր երգիչ՝ պարիթոն « ժունօ » մրցանակի դափնեկիր Russell Braun։ Երգչախումբը
Կոմիտասի երկու պարերով հանդէս
եկաւ, Երեւանէն պար մը « Երանկի
» եւ Վաղարշապատէն պար մը «
Շուշիքի » կտորներով։
Այս պարերուն իրենց մասնակցութիւնը բերին Համազգայինի
«Էրեբունի» պարախումբի, գեղարուեստական ղեկավար Նելլի
Կարապետեանի աշակերտները,
պարմանուհիներ Վանի Եագուպեան, Մարիա Մանուկեան, Լանա Տէր
Պետրոսեան եւ Մեղեդի Կոստանեան։
Այնուհետեւ հանդէս եկաւ յայտնի
«Amici» սենեկային նուագախումբը,
մասնակցութեամբ գլարինէթ Joaquin
Valdepenas, ջութակ Mark Fewer,
մեծ ջութակ ( viola ) Barry Shiffman,
թաւջութակ David Hetherington եւ
դաշնակահար Սերուժ Գրաճեան
որ երգերուն կարգաւորումը կատարած էր եւ որ ուղղութիւն տուած էր
երաժիշտներուն։
Յաջորդաբար ժողովրդական երգերով հանդէս եկաւ պարիթոն Russell
Braun, որ «Amici» նուագախումբի մասնակցութեամբ երգեց «քելէքելէ», «Ծիրանի ծառ» եւ «Գարուն
ա» երգերը։ Ապա նաեւ Տիգրան
Մանսուրեանի «Qui tollis peccata
mundi»ն, որ այս երգը 1915ի տխուր
օրերու ոգեկոչումն էր։
Տաղանդաւոր օփերայի երգչուհի
Լին Իշնար իր բացառիկ ձայնով ու
անսայթաք մեկնաբանութիւններով

հանդէս եկաւ, դաշնակի ընկերակցութեամբ Սերուժ Գրաճեանի։ Ան
գեղեցկօրէն մեկնաբանեց «Տլէ
Եաման» կտորը։ Յաջորդեց Սերուժ
Գրաճեանի «From love song to
lament – Սիրոյ երգէն մինչեւ ողբ»
եւ Կոմիտասի «Անտունի», մեներգութեամբ Russell Braun ի։
Նուագախումբի կողմէ մեկնաբանուեցան Claude Debussy էն երկու
կտորներ «Petite pièce, for clarinet
and piano, L. 120 – եւ «Noël des
enfants qui n’ont plus de maison
–( Տուն չունեցող երախաներու
ծննդեան տօնը )։ Այս երգին իրենց
երգեցողութեամբ մասնակցութիւն
բերին Գանատայի մանկական օփերայի ընկերութեան երախաներու
երգչախումբը,
երաժշտական
տնօրէն եւ խմբավար Teri Dunn ի
մականին ներգեւ։
Դարձեալ նուագախումբի եւ մանկական երգչախումբի մասնակցութեամբ Կոմիտասի «Մանուկներու Հայր Մեր»ը եւ «Հով առէք»
կտորները մեկնաբանուեցան։ Այս
վերջին երգին մէջ 1910 ին ձայնագրուած Կոմիտասի ձայնով երգեցողութիւնը ունկնդրեցինք եւ այս
երգով յայտագրին առաջին մասը
աւարտին հասաւ։
Միջնարարէն ետք յայտագրի երկրորդ մասը սկսաւ սայլի երգ «Ել ել»
եւ «Սարերի վրով» կտորներով։
Կրկին բեմ բարձրացաւ սոփրանօ
Լին Իշնար, այս անգամ իր հոյակապ ձայնով եւ բացառիկ կերպով մեկնաբանեց «Չեմ կրնայ
խաղալ», «Քելեր ցոլեր» եւ «Կռունկ»
ժողովրդական երգերը, որոնք մեծ
տպաւորութիւն գործեցին հանդիսատեսներու վրայ արժանացան որոտընդոստ ծափահարութիւններու։
Մասնակցութեամբ «Amici» սենեկային նուագախումբի եւ Գանատայի
Շար. Էջ 05
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Կոմիտաս Վարդապետի Ծննդեան 150 Ամեակին Նուիրուած
Փառաւոր Համերգ՝ Թորոնթոյի Մէջ
Սկիզբը Էջ 04
մանկական օփերայի ընկերութեան
երախաներու երգչախումբի կողմէ
մեկնաբանուեցան «Անձրեւն եկաւ»,
«Ջան գառնուկ» եւ «Կաքաւիկ»
երգերը։
Ապա հանդէս եկաւ պարիթոն Russell Braun։ Ան իր գեղեցիկ ձայնով
նուագախումբի եւ երգչախումբի
մասնակցութեամբ մեկնաբանեց
«Չինար ես», «Ա՜խ Մարալ ջան»,
«Շողեր ջան» կտորները։
Կոմիտասի Հարսանեկան 5 երգերը «Սարէն կու գայ», «Էրւում եմ»,
«Եար ջան արի», «Էսօր Ուրբաթ» եւ
«Առնեմ երթամ» մեկնաբանուեցան
երգչախումբին կողմէ։
Որպէս վերջին կտոր խմբային

երգուեցաւ «Հոյ նազան» կտորը,
մասնակցութեամբ սոփրանօ Լին
Իշնարի, պարիթոն Russell Braun
ի, նուագախումբի, երգչախումբի եւ
«Էրեբունի» պարախումբի
պարմանուհիներու, որոնք ջերմօրէն
գնահատուեցան ներկաներու կողմէ։
Կոմիտասի երգերու հրաշալի մեկնաբան ու երեկոյի կազմակերպիչ,
տաղանդաւոր
դաշնակահար
Սերուժ Գրաճեան իր սրտի խօսքը
արտասանեց հետեւեալ կերպով`
«Սիրելիներ նախ ամենամեծ շնորհակալութիւն ձեզմէ ամէն մէկուն
որ այսօր ներկայ գտնուեցաք
Գանատահայութեան եւ Թորոնթոհայութեան համար պատմական
այս իրադարձութեան։ Կոմիտասի
երաժշտութիւնը, Կոմիտասի երգե-

րը ընդհանրապէս եղած են մեր
ցաւի, տառապանքի, մեր արցունքի,
թախիծի, ցասումի եւ մեր կորուստի եւ խորհուրդանիշները, բայց
այսպիսի ատեններ Կոմիտասը,
երաժշտութիւնը, երգերը կը դառնան նաեւ մեր միասնականութեան
եւ մեր սիրոյ եւ վերազարթնումի
եւ վերապրումի, չարագործութան
դէմ ստեղծագործական կեանքով
յաղթելու մեր ժողովուրդի բացառիկ կարողութեան խորհրդանիշ։
Ճիշդ է այդ չարագործութիւնը
կարողացաւ Կոմիտասի հանճարը, տաղանդը լռեցնել, կարողացաւ իր հոգին եւ միտքը սպաննել, մտքի թռիչքը կասեցնել, բայց
կոմիտասեան երգերու, կոմիտասեան երաժշտութեան անլռելի զանգակատունը յաւերժ
պիտի ղօղանջէ եւ որեւէ մէկ ոյժ
չի կարողանար կասեցնել այս
երթը դէպի յաւերժութիւն։ Մեզի
պարզապէս կը մնայ տէր կանգնիլ
այս ժառանգութեան։ Սիրենք եւ
նոյնքան կարեւոր է սիրցնել նաեւ
օտարներուն այս ժառանքութիւնը
եւ այս մշակոյթը արժեւորել նաեւ
օտարներու միջոցով։ Այս փառաւոր
բեմը վկայ է որ հայ մշակոյթը, հայ
երաժշտութիւնը հաւատացէք թերեւս փոքր բայց կարեւոր տեղը
ունի համաշխարհային մշակոյթներու գանձարանին մէջ։ Կոմիտաս
վարդապետի ամբողջ կեանքը
եղաւ նուիրում առ Հայաստան եւ
հայութիւն։ Իր ներշնչումը եղան
հայութիւնը եւ Հայաստանը։ Այս
վերջին երգը կը կոչուի «Հայաստան

երկիր դրախտավայր։» Գրաճեանի
այս խօսքերը ջերմ գնահատանքի
արժանացան։
Որպէս պիսի կտոր երեկոյթին
մասնակցող բոլոր արուեստագէտները բեմի վրայ հաւագուեցան ու
բացառիկ կերպով մեկնաբանեցին
«Հայաստան» կտորը որ մեծ ոգեւորութիւն ստեղծեց սրահին մէջ,
յոտնկայս բուռն ծափողջոյններու
արժանանալով։
Թորոնթոյի
երաժշտասէրները
այս եզակի ձեռնարկով հնարաւորութիւնն ունեցան տօնախմբելու
ազգային երգահան, յօրինող մեծն
Կոմիտաս Վարդապետի յիշատակին
նուիրուած այս բացառիկ համերգը
որ անմոռանալի ու անջնջելի պիտի
մնայ բոլորին սրտերուն մէջ։
Համերգը կենդանի ըլլալով սփռուեցաւ համացանցի վրայ բովանդակ
աշխարհին։
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Կիլիկիոյ Ինքնապաշտպանական Մարտերու Հարիւրամեայ Տարելիցին
Նուիրուած Գիտաժողովի Հրաւէր
«Հայոց Ցեղասպանութիւն թանգարան-հիմնարկ» հիմնադրամը
կազմակերպած է «Պայքար հայկական Կիլիկիոյ համար. Կիլիկիան եւ կիլիկիահայութիւնը
Ա. Աշխարհամարտի աւարտէն
ետք (1918-1921)» խորագիրով
գիտաժողով մը, որ տեղի պիտի
ունենայ 16-17 Ապրիլ 2020-ին:
Գիտաժողովը կը նուիրուի Հայոց
Ցեղասպանութեան տարիներուն
Կիլիկիոյ ինքնապաշտպանական
մարտերու հարիւրամեայ տարելիցին:
Գիտաժողովին ներկայացուելիք
զեկուցումները պէտք է վերաբերին
(սակայն չսահմանափակուին) հետեւեալ թեմաներուն.
– Կիլիկիահայութիւնն Ա. Աշխարհամարտի նախօրեակին եւ պատերազմի ընթացքին,
– Կիլիկիոյ ժողովրդագրութիւնը, կիլիկիահայութեան թիւը Ա. Աշխար-

համարտէն առաջ եւ ետք,
– Դէպի Կիլիկիա հայերու հայրենադարձութեան գործընթացը 19181919 թուականներուն,
– Կիլիկիոյ կարգավիճակի շուրջ
դիւանագիտական գործընթացները 1918-1921 թուականներուն
(Վերսայի գագաթնաժողով, Հայ
ազգային պատուիրակութեան գործունէութիւն, հայ-ֆրանսական,
թուրք-ֆրանսական բանակցութիւններ եւ այլն),
– Կիլիկիոյ մէջ հայերու ինքնակազմակերպումը. հայկական ինքնավարութիւն հաստատելու փորձը 1920
թուականին,
– Կիլիկիահայութեան ինքնապաշտպանական մարտերը (Մարաշ,
Հաճըն, Այնթապ, Զէյթուն եւ այլն).
Կիլիկիոյ մէջ Հայկական լեգէոնի
գործունէութիւնը,
– Կիլիկիոյ մէջ ֆրանսական

վարչութեան գործունէութիւնը.
կիլիկիահայութիւն-ֆրանսական
վարչութիւն փոխյարաբերութիւնները,
- Կիլիկիահայութեան ընկերայինտնտեսական, կրթական եւ մշակութային կեանքը 1919-1921 թուականներուն:
Գիտաժողովը բաց է հետազօտողներու լայն շրջանակի համար:
Գիտաժողովի դիմումները պէտք է
ներկայացնել մինչեւ 2020 Յունուար
31: Ընտրուած մասնակիցներու
վերաբերեալ տեղեկատւութիւնը
պիտի հրապարակուի 2020 Փետրուարի սկիզբը: Ներկայացուող
դիմումները պէտք է ընդգրկեն
ամփոփում` 200-250 բառ, եւ հեղինակի համառօտ գիտական ինքնակենսագրութիւնը (CV):
Դիմումները պէտք է ուղարկուին
կազմակերպչական յանձնաժողովին

հետեւեալ ել. հասցէով` cilicia100@
gmail.com:
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերէնը եւ անգլերէնը:
Գիտաժողովի մասնակցութիւն անվճար է:
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Հայկական Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

սարկուի անոնց բոլոր ծանօթներուն թէ անծանօթներուն, չէ՞ք խորհիր։
Դժբախտաբար նոյն յանկերգը կը շարունակուի, քառասունքի հոգեհանգստեան պաշտօնի կատարման արարողութենէն ետք ալ . . .

Հոգեճա՞շ Թէ Կերուխում . . .

Ծննդեան Տարեդարձներու Աղաւաղում . . .

Դարձեալ վերյիշումներով պիտի երթամ դէպի Սուրիոյ հայահոծ Հալէպ
քաղաքը, որու ընկերային կեանքի սովորութիւնները վերաքաղ ընելով
պիտի բաղդատեմ զանոնք՝ այժմու Լոս Անճելըսահայ ընկերային կեանքի
սովորութեանց, որոնք դժբախտաբար չափազանցեալ ձեւ եւ նկարագիր
առած են։
Տուներէ հեռու երբ մէկը մահանար հոն, թաղումէն ետք կը հաւաքուէին
հանգուցեալի տունը եւ սուրճով մը հիւրասիրուելէ ետք՝ իրենց ցաւակցութիւնները կը յայտնէին մահացողի հարազատներուն եւ կը մեկնէին տուն։
Պարզ եւ համեստ սովորութիւն մըն էր այդ։
Բայց ոմանք՝ որոնք նիւթապէս բարեկեցիկ էին, գառնուկ մը կը մորթէին եւ
եփելէ ետք՝ որպէս մատաղ կը տանէին զայն ազգային Ծերանոց, հանգուցեալի
յիշատակի օրհնութեան համար։ Այս ալ ընդունելի եւ օգտաշատ սովորութիւն
մըն էր։
Իսկ հոս, պատկերը բոլորովին յեղաշրջուած է։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Եկեղեցական կարգէն եւ թաղման արարողութենէն ետք՝ անպայմանօրէն
տեղի կ՛ունենայ հոգեճաշ, գեղազարդ ճաշարանի մը մէջ։
Հոն՝ ախորժաբեր ուտեստեղէններով եւ համադամ ճաշերով զարդարուած
սեղաններու շուրջ կը հաւաքուին 200-է աւելի «սգաւոր»ներ, որոնց համար
աւելի կարեւոր է կերակուրին որակն ու քանակը, քան հանգուցեալի
հարազատներուն հոգեկան կամ առողջական իրավիճակը! Հիմա եկուր եւ
դիմացիր . . .
Արդեօք աւելի յարմար չէ՞ ճաշարանին տրուած գումարները՝ բարեսիրական
հաստատութեան մը նուիրելը, որոնց թիւը բաւական շատ է մեր գաղութին
մէջ։ Աւելին՝ ինչո՞ւ հսկայական գումարներ տրամադրել ծաղկեպսակներու,
երբ այդ ալ կրնայ նպատակադրուիլ ազգային մեր բազմաթիւ կարիքաւոր
կազմակերպութիւններուն։
Եղածը առաջնահերթութեան հարց է լոկ։ Թերեւս հանգուցեալի հարազատներուն եսն է որ պիտի փառաբանուի, երբ ճաշարանի մը մէջ ճաշ սպա-

Շատ կը ներէք, բայց նորէն պիտի վերադառնամ Հալէպ եւ դարձեալ պիտի
ներկայացնեմ ձեզի բաղդատական մը, սակայն այս անգամ տարեդարձներու
տօնակատարութեանց հարցով։
Ուրեմն, հոն տարեդարձներու տօնակատարութիւնները տեղի կ՛ունենային փոքրիկ երեխաներու համար։ Անոնք կ՛ըլլային պարզ եւ ընտանիքի
անմիջական պարագաներու ներկայութեամբ, ընտանեկան յարկին տակ։
Եղած-չեղածը կարկանդակ մըն էր, երեխային տարիքը բնութագրող մոմերով
զարդարուած եւ վերջ . . .
Իսկ հոս, ոչ միայն երեխաներուն համար կը տօնուի ծննդեան տարեդարձը,
այլ մեծահասակներու համար ալ եւ այդ՝ շքեղ ճաշարաններու մէջ։ Եղբայր,
ի՞նչ պէտք կայ մարդու մը 80-ամեակը տօնախմբելու եւ կամ ծերուկ մեծ մօր
90-ամեակը տօնախմբելու։
Զարմանալի չէ՞, երբ մարդիկ իրենց տարիքը յայտնաբերելու դժուարութիւն
կ՛ունենային Միջին Արեւելեան երկիրներուն մէջ, իսկ հոս՝ ոչ թէ միայն
հպարտութեամբ կը բացայայտեն իրենց տարիքը, այլեւ հանդիսութեամբ
կը տօնախմբեն այդ տարեդարձը՝ հոծ բազմութեան մը ներկայութեան եւ
շքեղ ճաշարաններու մէջ։
Չեմ գիտէր ինչո՞ւ տեղի ունեցաւ այս յեղաշրջումը։ Հաւանաբար մէկը սկսաւ եւ
անմիջապէս ուրիշներ ոչ թէ միայն սկսան կապկել եղածը՝ այլեւ գերազանցել
զայն, աւելի փարթամ եւ ճոխ տօնակատարութիւններով։
Անշուշտ երբ հրաւիրուիս տարեդարձի տօնակատարութեան մը, յարկ է որ
պատշաճ նուէրով մը ներկայանաս։ Հոս սակայն նուէրի ընտրութիւնը կ՛ըլլայ
դժուար եւ յաճախ անյարմար նուէր մը կ՛ընտրես, որովհետեւ անտեղեակ
ես ենթակային նախընտրութեանց . . .
Ահաւասիկ իմ լուծումս՝ վերոյիշեալ դժուար կացութեան մը մատնուելու անելէն
դուրս գալու։ Ենթական պէտք է նուէրի փոխարէն՝ նիւթական օժանդակութիւն մը խնդրէ, տրամադրելի հայկական բարեսիրական կազմակերպութեան
մը եւ վերջ։

Երջանկութիւնը Սրբութիւն Է
ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
Երջանկութիւնը սրբութի՛ւն է։ Սրբութիւնը միա՛կ ուղին է, որ կ՚առաջնորդէ
այդ նպատակին. մարդուս սրտին բոլոր փափաքները, ուրիշ բան չեն ըներ
եթէ ոչ հեռացնել զինք այն ճամբայէն, որու ծայրը երջանկութիւնն է։ Ուրեմն
կը հետեւի՝ թէ երջանկութիւնը չափաւորութեան մէջ է, ինչ որ կը նշանակէ՝
զսպել եւ հակակշռել կիրքերը, սրտի փափաքները խղճի մաղով մաղելով
զանազանել բարին եւ չարը, օգտակարը եւ վնասակարը, սուրբը եւ պիղծը։
Յիսուս կ՚ուզէ մարդուս երջանկութիւնը, եւ կ՚ուզէ, որ զայն գտնէ մարդը
հոն՝ ո՛ւր է իրապէս եւ միակ ուղիով որ հոն կ՚առաջնորդէ։ Եւ եթէ հոն է նաեւ
մարդուս փափաքը, կամքը կը նոյնանայ Իր փափաքին, Իր կամքին հետ եւ
այս «միութիւն»ը հիմնուած աստուածային իրականութեան վրայ՝ իսկապէ՛ս
յաւիտենական է։
Արդարեւ, ճշմարիտ եւ անկեղծ բարեկամութիւնն ալ երջանկութի՛ւն է։
Այս իմաստով, բարեկամութիւնը չի կայանար միայն երկու կամքերու
«միութեան» մէջ, այլ բարեացակամութեան մը մէջ, որ պէտք է թագաւորէ
երկու բարեկամներու միջեւ։ Բարեկամը ուրիշ «Ես» մըն է։ Բարեկամի մը
բարեացակամութիւնը, որ կ՚ենթադրէ անկեղծութիւն, պարզ եւ արդար
բարեսիրութիւն մը չէ, այլ՝ հասնող եւ գորովոտ սէր մը։ Իսկական բարեկամ մը
յաճախ մեզմէ գերազանց է եւ իր շրջահայեցութիւնը զինք երբեմն չափազանց
պահանջկոտ կ՚ընծայէ իր բարեկամութեան եւ յարաբերութեան մէջ։
Այսպէս չէ մեր աստուածային Բարեկամը՝ Յիսուս Քրիստոս։ Արդարեւ
վեհանձն է Ան եւ զգայուն մեր վիշտերուն եւ ցաւերուն հանդէպ. կը ճանչնայ,
գիտէ մեր հիւանդութիւնները եւ անոնց օգնութեան կը հասնի կարեկից
գորովոտ սրտի մը բոլոր գորովով։ Մենք գիտենք, թէ Իր ձեռքերուն մէ՛ջն են
եւ թէ մեր բոլոր կեանքը Իրմէ կանոնաւորուած է։
Մեր աստուածային Բարեկամը եթէ մեզ պատժէ, պատճառը Իր սէ՛րն է։ Մեզ
չի պատժեր Իր հաճոյքին համար, այլ պարզապէս, որովհետեւ վիշտը մեզի
կարեւոր է եւ օգտակա՛ր։ Եթէ կարեւոր չդատէր՝ պիտի խնայէր մեզ։
Բոլոր ցաւերը, վիշտերը՝ որոնք անօգուտ, անշահ կերպով կը կրենք, մեր կողմէ
կու գան եւ մենք մեզի կը պարտադրենք։ Աստուած երբ մեզ հարուածէ, կը
ցաւի։ Արդարեւ, Ան «չի կրնար» մեզ պաշտպանել մեր անձին դէմ, առանց
մեր ազատութիւնը վերցնելու, առանց մեր մարդկութիւնը նուաստացնելու
եւ մեզ վերածելու ինքնագործ վիճակի մը։ Այս կը նշանակէ՝ որ Աստուած
հաւատարիմ է իր Խօսքին, իր տուածին, կոչումին մարդուն՝ անոր «ազատ

կամք»ին։
Բայց այն դասը որ պէտք է առնենք ցաւի եւ վշտակրութեան դպրոցէն, մեզ չի՛
պարտադրեր եթէ ոչ մեր կարիքներուն համեմատաբար, մեր պահանջներուն
համեմատութեամբ։ Եթէ փորձը չնչին ըլլար, մեզ պիտի չսրբացնէր եւ
պիտի չփրկէր, բայց փորձը երբեք աւելի բարձր պիտի չըլլար մեր հոգւոյն
կատարելութեան պահանջածէն։
Գիտենք նաեւ որ Աստուած կը փափաքի մեր բարիքը եւ թէ Իր
Նախախնամութիւնը, հոգածութիւնը եւ շնորհքը երբեք պիտի չպակսին
մեզմէ կեանքի պայքարին եւ յաւիտենական փրկութեան համար։
Ուստի «յանցաւո՛ր» է մարդ, որ Իրմէ կը պահանջէ Իր սիրոյն տեսանելի
նշանները, նախ քան ամբողջովին Իրեն յանձնուիլը։ Երբ Իր սէրը շօշափելի
կերպով տեսանելի ըլլար, այլեւս մարդուն վստահութիւնը ան-նըպատակ
եւ առանց արժանիքի պիտի ըլլար։ Իսկ երբ ցաւի, վշտի եւ անձկութեան,
նեղութիւններու ժամը հասած է եւ մարդկային ամէն յենարան մարդս լքած,
այն ատեն ահա՛ կը հնչէ «վստահութեան զանգ»ը։
Իսկական, անկեղծ բարեկամութեան մէջ կը գտնուի փոխադարձ
ծառայութիւններու շարք մը. ո՛չ վարձկան ծառայութիւններ, ո՛չ կեղծ եւ
կարծեցեալ ծառայութիւններ, համրուած եւ եսասէր, պարզ հաշիւներու վրայ
հիմնուած, այլ՝ վեհանձն ծառայութիւններ, անսակարկ նուիրականութիւններ՝
մատուցուած ուրախութեամբ եւ երախտագիտութեամբ, որ իսկական
երջանկութեան ճշմարիտ ակնաղբի՛ւրը, սկզբնապատճառն է։ Ուստի
երջանկութիւն չէ այն՝ որ ուրիշին երջանկութեան վրայ չէ հաստատուած եւ
ուրիշին երջանկութենէն չի ծնիր եւ ուրիշին երջանկութեան չի՛ մասնակցիր։
Յիսուս կ՚ըսէ. «Ես չեկայ ծառայութիւն ընդունելու, այլ՝ ծառայելո՛ւ»։ Ան
առաջուց ճանչցաւ ի՛նչ որ պիտի ընէր մեզի հետ եւ մեզմո՛վ։
Արդարեւ, հասարակութեան մը մէջ, հաւաքակութիւնը կազմող անձերէն
եթէ նոյնիսկ մէկ հոգի երջանիկ չէ՝ դժբախտ է, ապա ուրեմն բոլոր
հաւաքականութիւնը դժբա՛խտ է, երջանիկ չէ՛, քանի որ երջանկութիւնը
միայն անհատական հոգեվիճակ մը չէ, այլ՝ հասարակաց հոգեվիճակ մը։
Եւ եթէ մէկը ուրիշի մը քով ինքզինք երջանիկ կը զգայ եւ կը տեսնէ, որ
այն ուրիշը դժբախտ է, այլապէս ան ինքզինք կը խաբէ, երջանիկ կը զգայ
ինքզինք, բայց իր հոգւոյն խորը ան դժբախտ է։
Այո, սիրելի՜ ընթերցող բարեկամներ, այս պատճառով՝ երջանկութիւնը
սրբութի՛ւն է…։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

«Հայ-թրքական Բարեկամութեան»
Արձանի Հեղինակը Թուրքիոյ Մէջ Դատը
Շահած է

Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանը քննած
է թուրք քանդակագործ Մեհմեթ Աքսոյի դիմումը՝
իր ստեղծագործելու ազատութիւնը ոտնահարելու եւ իր ստեղծագործութեան հասցէին
վիրաւորական արտայայտութիւններ հնչեցնելու
մասին։ Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝
վկայակոչելով Diken.com.tr-ը։
Յիշեցնենք, որ 2011-ին, վարչապետի պաշտօնը
զբաղցնող Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը հրահանգած էր կազմաքանդել Աքսոյի հեղինակած
մարդկայնութիւն եւ հաշտութիւն խորհրդանշող

արձանը: Կարսի մէջ տեղադրուած այդ արձանը
կը կրէ «Հայ-թրքական բարեկամութեան» արձան
անունը, բայց Էրտողանի կողմէ անիկա ստացած
էր «այլանդակ կառոյց» բնորոշումը:
Եւ ահա քանդակագործի բողոքի դիմումը վարոյթ
ընդունելէ 5 տարի անց՝ Սահմանադրական
դատարանը արձանի կազմաքանդումը որակած
է իբրեւ խօսքի եւ ստեղծագործելու ազատութեան
ոտնահարում՝ եւ թուրք քանդակագործին 20.000
թրքական լիրա (3500 տոլար) փոխհատուցում
վճարելու մասին որոշում կայացուցած:

Սարերուն մէջ կը կոծկոծի այգուն` կոչնակը
վանքին,
եղնիկները մըթնշաղին դէպի գետափ կը
դիմեն.
աղջիկ մըն է կարծես հովը` գինով մուրտի
բուրումեն`
որ ջուրերուն վրայ կը դառնայ սարսուռի
պարն հեշտագին:
Վանքի քովի արահետեն կարաւանները
կ’անցնի՜ն,
բոժոժներուն երգը լալով գիշերին մէջ
տրտմօրէն.
մինչ կը սպասեմ ջինջ լույսերուն` որոնք
ծագիլ կը համեն.
ու կը լըսեմ շշուկներն` որ կը հծծեն մէջը
ցանկին:
Կիրճին խորը, ժայռին ծոցն է գիւղանկարը
փռուած,
տարտամօրէն, հսկայական, արծիւի մը
ձեւերով,
մագիլները խորասուզած խորշերու մէջ
մըթամած:
Արբշիռ բոյրեն` զոր կը բերէ ինծի առտուն
անխըռով,
ես կ’երազեմ ծառերուն տակ ու կը սպասեմ
խոլաբար,
լոյս պարիկին` որ իղձերըս պըսակելու պիտի
գար:
ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

Համացանցի Վրայ

Բրիտանական Վերլուծական Հիմնարկի
Բարգաւաճման Ցանկին Մէջ Հայաստան
Բարելաւած Է Իր Դիրքը

Բրիտանական վերլուծական հիմնարկի
2019 թուականի Legatum Prosperity Index-ի
բարգաւաճման ցուցակին մէջ Հայաստանը
շրջանցած է յետխորհրդային բոլոր պետութիւնները՝ բացի պալթեան երկիրներէն եւ
Վրաստանէն։ Այս մասին «Ֆէյսպուք»ի իր էջին
վրայ գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան:
«Հայաստանը զբաղեցուցած է 61-րդ տեղը՝
նախորդ տարուան համեմատ բարելաւելով
իր դիրքը 27 կէտով: Տարածաշրջանի երկիրներէն Վրաստանը 53-րդն, Ռուսիան՝ 74, Թուր-

Այգերգ

քիան՝ 91, Ատրպէյճանը՝ 92, Իրանը՝ 119: Վարկանիշի հեղինակները երկիրները կը համեմատեն ինը չափանիշներով՝ տնտեսական
զարգացման մակարդակը, գործարարութեան
միջավայրը, պետական կառավարման արդիւնաւէտութիւնը, կրթութեան մակարդակը,
առողջապահութիւնը, անվտանգութիւնը եւ
անձնական ազատութիւնը, ինչպէս նաեւ
ընկերային ներուժի եւ շրջակայ միջավայրի
զարգացման չափանիշները», ֆէյսպուքի մէջ
յայտնած է Նիկոլ Փաշինեան:
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Նոր Հրատարակութիւն – Երաժշտական Երկերու Ժողովածու

Հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Անթիլիասի Մայրավանքի տպարանէն լոյս տեսաւ երգահան,
խմբավար եւ ուսուցիչ Բարսեղ
Կանաչեանին «Երաժշտական
Երկերու Ժողովածու»ն՝ երկու
հատորով։ Աշխատութեան խմբագիրներն են երգահաւաք եւ երաժշտաբան Պետրոս Յովսէփ Ալա-

հայտոյեան եւ երաժշտական
խմբագիր ու համակարգչային
նօթագրող Դոկտ. Ծովիկ ՄկրեանՄարգարեան։
Աշխատութիւնը կը պարունակէ
7 մեներգներ, 11 խմբերգներ, 19
մանկապատանեկան երգեր, 23
խմբերգներ եւ դաշնամուրային
կտորներ, բարբառային բառարան եւ մատենագիտութիւն։

Լրատուութեան Գործընկեր
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