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Տեսանկիւն

Երբ Իշխանութիւն մը Կոյր է եւ Խուլ

Երէկ առաւօտեան, իշխանութիւնը ներկայացնող նախարարի մը, որ
նաեւ նախագահն է իր կուսակցութեան, իր կուսակիցներուն դիմաց
արտասանած հրապարակային խօսքը եկաւ փաստելու, որ ան եւ
իշխանութիւնը ներկայացնող իր խումբը, տակաւին հասկացած
չեն, որ ինչ որ բան փոխուած է ժողովուրդին վերաբերմունքին
մէջ, ուր վերջին 18 օրերուն փոփոխութեան հովեր կը փչեն, որուն
հետ կարելի չէ վարուիլ դասական քաղաքականութեան ձեւերով:
Նախկին տեսութիւններն ու փորձերը արժէք չունին այս պահուն:
Իշխանութեան կողմէ ճկունութիւն պէտք է շրջանցելու ճգնաժամը,
մինչ ճկունութիւնը նաեւ կը պահանջէ լայնախոհութիւն եւ անշուշտ
զիջումներ:
Վարչապետի հրաժարականէն ի վեր, իշխող խումբին սահմանադրական գործընթացին մէջ մտնելու դանդաղութիւնը
(նախագահին կողմէ երեսփոխաններու հետ խորհրդակցութիւններ եւ անոր հիման վրայ վարչապետի նշանակում, հասնելու
համար նոր կառավարութեան մը կազմութեան) ցոյց կու տայ
իշխանութեան անատակութիւնը ըմբռնելու՝ գետնի վրայ կատարուած փոփոխութիւնը: Իշխանութիւնը, կամ գոնէ անոր կարեւոր
պարագլուխները, ըստ երեւոյթին տակաւին չեն հասկցած, որ
ժողովրդային այս շարժումը չի նմանիր նախորդներուն եւ կարելի
չէ այս ալ շրջանցելով վերադառնալ նախկին կարգավիճակին եւ
շարունակել կատարել «առեւտուրը ըստ սովորութեան» (Business
like usual):
Ժողովուրդին մօտ վախի պատը ինկած է: Ժողովուրդը շատ բան
չունի կորսնցնելիք այսքան ընկճուածութենէ եւ թշուառութենէ
ետք: Հետեւաբար որոշած է մինչեւ ծայրը երթալ: Իշխանութիւնը
այս պարզ իրողութիւնը, որքան շուտ հասկնայ, այնքան աւելի լաւ
է բոլորին համար:
Իշխանութիւնը պէտք է հասկնայ, որ այլեւս կարելի չէ ժողովուրդը
խաբել եւ աշխատիլ քաղաքական խաղին հին օրէնքներով: Փողոցը
յստակօրէն կ՛եռայ մինչ, ըստ երեւոյթին, իշխանութիւնը իր քայլերը
առնելու համար տակաւին, կարկանդակը իրար մէջ բաժնելու, հին
պազարով զբաղած է:
Երէկ յետմիջօրէին, վերանորոգուած բողոքի մեծաթիւ ցոյցերը յստակ
հակազդեցութիւնն էին կարգ մը անհեռատես եւ իրականութենէ
կտրուած հրապարակային ելոյթներուն, որուն ակնարկեցի վերեւը:
Ժողովրդային ընդվզումը, որ վերածուած էր ըմբոստութեան այլեւս
յստակօրէն թեւակոխած է յեղափոխութեան հանգրուանը, որուն
զարգացումները անհակակշռելի կրնան ըլլալ:
Յետայսու, ի՞նչ ալ պատահի գետնի վրայ, անոր ամբողջական
պատասխանատուութիւնը պիտի իյնայ իշխանութեան վրայ:
Իւրաքանչիւր արեան կաթիլը (Աստուած չընէ եթէ հոսի) կոյր եւ
խուլ ձեւացող իշխանութեան մեղքը պիտի համարուի անպայման:
Ժամանակն է հասկնալու, որ փոփոխութեան քամին ուժգին կը փչէ,
որուն անտեսումը, զայն անտեսողին համար, ինքնասպանութիւն
կրնայ ըլլալ:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Աուն Խօսք Առաւ Ազգային Ազատ Հոսանքի
Հաւաքին Ընթացքին

Կենդանի հեռասփռումի միջոցաւ նախագահ Միշէլ Աուն երէկ խօսք մը
արտասանեց իրեն զօրակցութիւն յայտնող Ազգային Ազատ հոսանքի կազմակերպած հաւաքին մասնակիցներուն առջեւ:
Աունի խօսքը խանդավառութեամբ ընկալուեցաւ այնտեղ Պաապտայի
ապարանքի մայրուղիին վրայ հաւաքուած ժողովուրդին կողմէ: Աուն
յաղթանակի նշանով յայտնուեցաւ եւ բարեփոխումներու հետ կապուած
իր խօսքերը կրկնեց, հաստատելով, որ ինք բոլորին կողքին է եւ այլ
հրապարակներու վրայ ընդվզում յայտնող ժողովուրդին պահանջները իր
ալ պահանջներն են:
Աունին խօսքին յաջորդեց Ազգային Ազատ Հոսանք կուսակցութեան
նախագահ Ժըպրան Պասիլի խօսքը, որուն բովանդակութիւնը այնքան ալ
տարբեր չէր ընդվզումի շարժումին սկիզբը իր յայտարարածներէն, որուն
մէջ ան շեշտեց, որ ինք միշտ բարեփոխումներու ծրագիրներու քաջալերողը
եղած է, սակայն եղած են կողմեր, որոնք իրեն խանգարած են:

Կիրակնօրեայ «Ճնշումի Հաւաք»

Երէկ երեկոյեան մեծ տարողութեամբ հաւաքներ տեղի ունեցան, վերջին
18 օրերու հաւաքավայր հանդիսացած երկրին բոլոր տարածքներուն վրայ
գտնուող հրապարակներուն վրայ:
Հաւաքներուն զուգահեռ կատարուեցան գլխաւոր մայրուղիներու փակում,
որպէս բողոք իշխանութեան դանդաղ քայլերուն ժողովուրդին պահանջները
կատարելու ճամբուն վրայ:
Այս հաւաքները յատկանշուեցան յետագայ քայլերու ծանրակշիռ որոշումներով,
որն է երկիրը ամբողջութեամբ անդամալուծել մինչեւ այն ատեն, որ
իշխանութիւնը ժամանակ կը կորսնցնէ նոր կառավարութիւն կազմելու
գործընթացին մէջ:
Անցնող շաբաթներուն փակուած ու վերջին օրերուն միայն բացուած բոլոր
ճամբաները դարձեալ փակուեցան, հակառակ Լիբանանեան բանակի
ճիգերուն անոնք բաց պահելու: Բանակը բռնի միջոցներու չդիմեց իր կամքը
պարտադրելու:
Շար. Էջ 08
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Հայրապետական Մաղթանք
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Գահակալութեան 20-րդ
Տարեդարձին Առիթով

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Հաղորդագրութիւն Մայր Աթոռի

Ելիզաւետայ Պիգովայ

Նոյեմբերի 3-ին Մայր Աթոռ
Սուրբ
Էջմի-ածնում
նշուեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի օծման եւ
գահակալութեան 20-րդ տարեդարձը: Սուրբ Գայիանէ վանքում
մատուցուած Սուրբ Պատարագի
արարողութեանը ներկայ էր Մայր
Աթոռի միաբանութիւնը, հայաստանեան թեմերի առաջնորդնե-րը,
առաջնորդական տեղապահները,
Մայր Աթոռի բարերարներ, ՀԵՀԵՄ
Ատենապետաց ժողովի մասնակիցները ու բազում ուխտաւոր հայորդիներ:
Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէն
Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս
Բաբայեանը:

Իր քարոզում անդրադառնալով օրուայ խորհրդին՝ Մուշեղ Սրբազանն ի
մասնաւորի խօսեց մարդ արարածի
հանդէպ Աստծոյ առատապարգեւ
սիրոյ եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով
ողորմութեան եւ բոլոր շնորհներ
բաշխման մասին:
«Մեր հայազն պատմութիւնն էլ վկայութիւնն է, որ Աստուած ընտրեց մեր
ազգին, առատօրէն շնորհներ տուեց,
որպէսզի լինենք սուրբ եւ անարատ։
Աստուած Իր սիրո՛վ մեզ ընդունեց որպէս Իր որդեգիրներ: Մենք
էլ Նրա հանդէպ դարերի մեր
հաւատարմութեամբ հաւատքը
դարձրեցինք մաշկի գոյն, լսեցինք
եւ կեանքի կոչեցինք իւրաքանչիւր
խօսք, ապրեցինք եւ հաւատարիմ
մնացինք բոլոր պատուիրանններին:

Մեզ ոչինչ չշեղեց Աստծուց ուղենշուած մեր ճանապարհից, եւ մեզ
չպիտի սասանեն մեր հայրերի
ուղղափառ հաւատքից ո՛չ հուր, ո՛չ
սուր, եւ ո՛չ էլ որեւէ արհաւիրք:
Եւ հաւատում ենք, որ Արածանիի
մկրտութեան եւ դրոշմի սրբազան
խորհուրդներով հայերս արժանացանք Աստծոյ բոլոր շնորհներին,
որն աստուածային պարգեւն է՝
տրուած մեզ՝ իմացական արարածներիս, մեր յաւիտենական փրկութեան համար։ Իսկ փրկութիւնը
Քրիստոսով է, կեանքը Քրիստոս է,
որ մարմին առաւ մեզանից իւրաքանչիւրի փրկութեան համար:
Ամէնքս շնորհ ստացանք Տիրոջից,
շնորհ սերմանուեց մեր հոգիների
մէջ եւ աստուածապարգեւ կեանքի
ընթացքին մեզանից է կախուած՝ կը
չորանայ արդեօք, թէ կը պտղաբերի»,
- ասաց Մուշեղ եպիսկոպոսը:
Պատարագիչ Սրբազանը հաստատեց նաեւ, որ առաքելահաստատ
Հայոց Եկեղեցին մշտապէս հաւատաւոր հայ ժողովրդի կողքին է եղել
հոգեփրկչական իր առաքելութեամբ՝
կերտելով փառահեղ պատմութիւն,
ստեղծելով աստուածախօս մշակոյթ, կրթելով հայրենասէր սերունդ
եւ աշխարհին ներկայացրել քրիստոնեայ հային:
Եկեղեցին խրատել, յորդորել եւ
ուսուցանել է Աւետարանի ճշմարտութիւնները, որպէս հոգատար
մայր՝ խնամել եւ ոչինչ չի խնայել իր
զաւակի փրկութեան համար:
Մուշեղ եպիսկոպոսը փաստեց,
որ այսօր էլ շարունակւում է
Եկեղեցու ազգապահպան ու
հայրենակերտ առաքելութիւնը եւ
երկու տասնամեակ է, ինչ կրկին
բարգաւաճում ու առաջընթաց են
ապրում Հայոց Եկեղեցու հոգեւոր
կրթական հաստատութիւնները,
գործողների կողքին կառուցւում
են նորերը եւ նոր աստիճանի է
բարձրանում հոգեւոր եւ հայեցի
կրթութեան մակարդակը:
Այնուհետեւ
անդրադառնալով
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
օծման եւ գահակալութեան 20-րդ
տարեդարձին՝ Մուշեղ Սրբազանն ընդգծեց. «Սրբազան հիմնադիրներից՝ Սուրբ Թադէոս եւ
Բարդուղիմէոս առաքեալներից ու
երկրորդ լուսաւորիչ Սուրբ Գրիգոր-

Ելիզաւետայ
Իւանովնայ
Պիգովայ (նոյեմբերի 4, 1913,,
Վլատիմիրի նահանգ, Ռուսական կայսրութիւն - մարտի
8, 1989, Մոսկուա, ԽՍՀՄ),
խորհրդային շախմատիստուհի,
աշխարհի երրորդ ախոյանուհի
(1953 - 1956, 1958 - 1962), սփորթի վաստակաւոր վարպետ
(1953), միջազգային վարպետ
(1953), կանանց քրոսմասթըր
(1976), տնտեսագէտ-ծրագրող,
լրագրող։
Հայրենական մեծ պատերազմի
տարիներուն հանդէս եկած է
մոսկովեան հիւանդանոցներուն
մէջ իր դասախօսութիւններով:

ից սկսեալ, Մայր Աթոռը նոյնացուել
է իր գահակալների հետ: Ամենայն
Հայոց կաթողիկոսները կերտել են
տուեալ ժամանակի եկեղեցական
դարաշրջանն իրենց իւրայատուկ
վաստակով եւ գործունէութեամբ:
Տարբեր չէ պարագան նաեւ մեր
օրերում, երբ արդէն երկու տասնամեակ Աստծուց մեզ հովուելու է
կոչուած ազգընտիր Հայրապետը
Հայոց՝ յանձին Գարեգին Երկրորդ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, ով
գահակալութեան այս քսան բեղուն
տարիներին մշտապէս հաւատարիմ
մնաց իր ուխտին եւ իր տեսիլքին,
որի բարեբեր արդիւնքները տեսնում
ենք այսօր։
Շար. Էջ 07
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Արդի Հայ Տաղաչափութիւն

Ալպերթ Գրքաշարեան

Պատրաստեց՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Արեւաշող համբիւրներովն իր
անհուն:
Մթնեց երկինքն... Ճամբիդ
կանգնեց մարդը չար,
Եւ մոռացած երկինք, երկիր ու
Աստուած,
Կտրեց կեանքիդ քնքուշ լարը
լուսափառ:
Սակայն, ասա՛, ով դու ոճիր՝ չար ու
նենգ,
Երբ զգացիր համն արեան քո
քիմքին
Գիտցա՞ր, արդեօք, չարերն ինչո՛ւ
երգ չունեն:
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Ա

լպերթ Գրքաշարեան ծնած է
Պէյրութ, 1928 թուականին:
Նախնական կրթութիւնը ստացած է Սահակեան Վարժարանին
մէջ: Հայրենիք ներգաղթելէ վերջ,
ընդունուած եւ աւարտած է Երեւանի
Գեղարուեստա-թատերական Ինստիտուտի դերասանական բաժինը:
Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան
թատրոնէն ներս քանի մը դերեր
կատարելէ յետոյ, ան գործի անցած է
«Հեռուստառատիօպետկոմ»-ին մէջ՝
աշխատելով 30 տարի անդադար:
Ան ստեղծագործել սկսած է դեռեւս պատանեկան տարիներէն:
Գրքաշարեանի գործերը բարձր
գնահատած է Վարպետը՝ Աւետիք
Իսահակեանը:

անցած օրերուն հանդէպ: Միաժամանակ ան կը փառաբանէ
Հայրենիքի բարերարներն ու ազգային
հերոսները, (Ալեք Մանուկեան, Քըրք
Գրքորեան, Սարգիս Սողանալեան),
քերթուածներ կը ձօնէ հայ նշանաւոր բանաստեղծներու (Սիամանթօ,
Միսաք Մեծարենց, Դանիէլ Վարուժան):
Չնայած արդիապաշտ աշխարհը
անտարբերութեան եւ անզգայնութեան համաճարակով վարակուած է, Գրքաշարեան տակաւին
մնացած է որպէս պարզ, զգայուն եւ
անկեղծ քնարերգակ մը՝ գովերգելով
մարդկային զուլալ զգացումները,
բարութիւնը, յուզմունքները եւ
ապրումները:
Գրքաշարեանի ստեղծագործութիւնները ամփոփուած են գրքոյկի մը մէջ՝
«Փոքրիկ Էջեր», որ տպագրւած է
1998 թուականին, Երեւան:
Ներկայիս Ալպերթ Գրքաշարեան կը
բնակի ԱՄՆ-ի Հոլիվուտ քաղաքը:
Բանաստեղծը՝ գրական վաստակաշատ գործունէութեան համար
արժանացած է ԱՄՆ-ի Հայ Գրողներու Միութեան Պատուոգիրին:
ԿՈՄԻՏԱՍԻՆ

Ալպերթ Գրքաշարեանի բանաստեղծութիւնները՝ հայրենիքի, Հայոց
Լեզուի, բնութեան, հարազատներու,
մարդու եւ մարդկայնութեան գովերգումն են, որոնք կը բացայայտեն
իր հոգւոյն խռովքն ու տագնապը,
իր սիրած եւ տառապած սրտի
ելեւէջները, իր անսահման կարօտը՝
Հայրենիքին, հարազատներուն եւ

Նախ՝ եղէգն, յետոյ՝ սրինգ ու ջութակ,
Եղաւ վտիտ շիւը ծաղկած քո
կեանքի:
Եւ վառ հոգուդ ակունքներից, զերթ
վտակ
Հոսեց վճիտ, ջինջ աղբիւրը հայ
երգի:
Եւ դեռ եղար հանդ ու դաշտի մէջ
վարած,
Եւ դեռ եղար հանդ ու դաշտի մէջ
վարած,
Քրտնած մաճկալ,սրտումդ
արցունքն «Անտուն»ու,
Եւ շրթերիդ՝ սուրբ մեղեդին
մայրական,

Երկնի անհաս կապոյտներից
Մեր շրթերին ամրացուած
Մի այլ հրաշք ես կախարդիչ
Նման սարին մեր Արագած,
Ով իմ լեզու, բարձրունք անհաս:
Քո ծննդեան օրն իսկ անշուշտ
Աստուած ինքը պիտի ասէր
Խօսքն առաջին. «Մայր իմ անուշ»,
Կամ «հայրենիք, զաւակ ու սէր»,
Իմ հայ լեզու Մասիսն ի վեր:
Ուր քո պայծառ գագաթներին
Հասել ենք մենք կառուցելով
Գառնի, Գեղարդ, շքեղ Անին,
Եւ Երեւանը հոգեթով,
Մեր հայ լեզու՝ բազուկ հզօր:
Եւ դարերի հոլովներում՝
Թշնամու բիրտ ճակատներին
Եղել ես միշտ շանթ ու շաչիւն
Ու յաղթական թուրկայծակին,
Իմ հայ լեզու, իմ հայ արիւն:
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ
Այս մի ծառն էլ ե՛ս եմ տնկել,
Հայրենի՛ք իմ, քեզ համար
Ու նրա մէջ լուռ ամփոփել
Հոգուս երգերը վարար:
Որ նա լինի սիրոյ խոստում
Քեզ հետ յաւերժ ապրելու
Եւ մայրական քո ջերմ գրկում
Ազատ, անհոգ ծաղկելու:
Եւ, երբ մի օր արդեն հանգի
Կրծքիս տակ սէրդ առկայծող,
Վառուած ճրագն իմ կեանքի
Շեմիդ վրայ լուսաշող:
Այնժամ հոգիս՝ նորից զարթնած
Իմ հայրենի ջերմ սիրով,
Ողջույն կը տայ այգին ծագած
Սոխակների դայլայլով:
Եւ սրտերի հետ ծիծաղկուն
Հոգիս նորից առնացած՝
Պիտի երգէ միշտ աննկուն
Սէրդ՝ սրտիս մէջ անանց:
ԵՐԵԿՈՅ
Միսաք Մեծարենցին
Հորիզոնէն հեռուն հրդեհ մ’է կար
ծես...

Անդորրին մէջ լուռ ժամերը
կ’անցնին,
Զոր կու գան բուրել, սիւքեր
թաւշակէզ,
Երբ կ’իջնէ յուշիկ քօղը երկինքին:
Տե՛ս, կ’իջնէ ահա քօղը երկինքին
Գոյներ, երանգներ կը դառնան
տարտամ,
Ինչ քա՜ղցր է պահն այս, եւ որքա՜ն
հեշտին,
Կարծես չեմ ապրիր, կարծես ես
չկամ:
Ու կ’իջնէ, կ’իջնէ՛ քօղը երկինքին,
Սիւքերով օծուն, շաղերով հակինթ,
Բոյրեր բազմերանգ յուշիկ կը ծնին,
Որ կու գան պատել յուշերս
ընդմիշտ:
Օ՜հ, եկէ՛ք ինծի, իմ հին անուրջներ:
Դուք՝ սէր օրերի վարդեր բուրաւէտ,
Կ’ուզեմ գեթ մեյմ ալ ծծել բոյրը ձեր,
Ու մեռնիլ, նոյնիսկ ձեր գրկանքին
հետ:
Եւ կ’իջնէ, կ’իջնէ երեկոն օծուն՝
Բոյրերով թաւիշ, սիւքերով անէ
Տե՛ս, սիրուս կ’ըլլայ հարսանիքը
հեռուն,
Որ գիշերուան մէջ ալ պիտի տեւէ:
ՄԵՆՔ ԱՅՍ ՕՐՆ ԵՆՔ
Մենք այս օրն ենք,
Լուսապայծառ առաւօտը
Մեր գալիքի դիմաց խնդուն
Ու մարմնացած երգն արեւոտ
Հոգիների մէջ աննկուն:
Մենք այս օրն ենք,
Մեր լուսաշող ապագայի
Ճամբի վրայ այս զրնգուն
Շարուող մէն մի տաշած քարի
Սրտում դրած խօսքն ենք կանգուն:
Մենք այս օրն ենք,
Մեր նաիրեան հին քնարի
Որոնք նոյնպէս պիտի լինեն
Նոր լարերին քաղցրահնչիւն
Դրած մեր հայ սիրտն ու հոգին
Նոր կառուցման երգ ենք բազում:
Մենք այս օրն ենք,
Այս օրը մեծ, նուիրական
Միլիոնների հետ նոյնացած,
Որ մօր գրկում նինջը մանկան
Լինի խաղաղ մի այգաբաց:
Այս օրն ենք մենք,
Եւ աչքերի մէջ մեր հրեղէն
Դեռ չբացուած հորիզոններ,
Նոր թռիչքներ երկինքն ի վեր:

Լրատուութեան
Գործընկեր
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Իր Օրհնութիւնը Փոխանցեց
Կիրակնօրեայ Վարժարանի Մանուկներուն
Կիրակի, 3 Նոյեմբեր 2019-ին,
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ
մատուցուած Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագէն ետք, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոս Վեհարանի դահլիճին
մէջ ընդունեց Մայրավանքի Կիրակնօրեայ վարժարանի խումբ մը աշակերտներ, ուսուցչական կազմը եւ
ծնողները։
Այս առիթով, Կիրակնօրեայ վար-

ժարանի մանուկները կոկին յայտագիրով մը հանդէս եկան Նորին
Սրբութեան դիմաց՝ շարականի երգեցողութեամբ եւ անմեղ հոգիէ ու
սիրտէ սաղմոսներու ու աղօթքներու
առ երկնաւոր Հայր վերառաքումով։
Ի տես այս հոգեպարար երեւոյթին,
Նորին Սրբութիւնը իր հոգեկան
ուրախութիւնը յայտնեց ուսուցիչներուն եւ ծնողներուն, որոնք

ամենայն բծախնդրութեամբ եւ
նախանձախնդրութեամբ լծուած
են մատղաշ սերունդին կրօնական
ու հայեցի դաստիարակութեան
սրբազան առաքելութեան։ Ան
նաեւ դիտել տուաւ, որ այսօրուան
համաշխարհայնացած աշխարհը
լեցուն է բազմաթիւ ու բազմապիսի
մարտահրաւէրներով, որոնցմէ հարկ
է պահպանել ու պաշտպանել մեր

զաւակները՝ անոնց փոխանցելով
մեր հոգեմտաւոր ու բարոյական
արժէքները։
Աւարտին, Հայրապետը իր հայրական օրհնութիւնը փոխանցեց
մանուկներուն, ուսուցիչներուն եւ
ծնողներուն՝ մաղթելով, որ Աստուած
պարգեւէ օրհնութիւններով լեցուն
տարեշրջան մը։

Քահանայական Ձեռնադրութիւն Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Մէջ

Շաբաթ՝ 2 եւ կիրակի՝ 3 նոյեմբերին,
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ
քահանայական կարգ ստացաւ Սարգիս սրկ. Մելքոնեան։
Արդարեւ, շաբաթ կէսօրէ ետք
ժամը 4։30-ին եկեեղցւոյ մէջ տեղի
ունեցաւ կոչման արարողութիւն,
իսկ կիրակի առաւօտեան ս.
պատարագի ընթացքին տեղի
ունեցաւ ձեռնադրութիւնը եւ
օծումը։ Պատարագը մատուցեց եւ
ձեռնադրութիւնը կատարեց Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ
արքեպիսկոպոս։
Իր քարոզին մէջ առաջնորդը նկա-

տել տուաւ, որ իւրաքանչիւր քահանայական օծում առիթ եւ հրաւէր է,
որ եկեղեցին, հաւատացեալներու
շումբը իր հոգեկան ուրախութեամբ
իր երախտագիտութիւնը յայտնէ
Աստուծոյ, որ բնաւ իր եկեղեցին
չի զրկեր առատաբուխ շնորհներէ
աւելցնելով, որ իւրաքանչիւր անձ
շնորհք մը, ձիրք մը, կարողութիւն
մը ունի եւ երբ զանոնք եկեղեցւոյ
սպասաւորութեան կը ծառայեցնենք,
թէ մենք կը մեծնանք եւ թէ մեր
եկեղեցին կը պայծառանայ։ «Ահաւասիկ հայ երիտասարդ մը իր
ազատ կամքով եւ ամբողջանուէր

ընտրութեամբ եկաւ եւ Աստուծոյ
խորանին առջեւ ծնկաչոք ուխտեց
դաշնալ անձնդիր հովիւ մեր եկեղեցւոյ բանաւոր հօտին» ըսաւ սրբազանը աղօթելով, որ Աստուած իր
ընծայեալը անսայթաք պահէ իր
կոչումին մէջ եւ ընդմիշտ, որովհետեւ
աշխարհը իր ամէն տեսակ երեւելի
եւ աներեւոյթ փորձութիւններով
կրնայ հմայել, խաբել եւ շեղեցնել մեզ
հետեւաբար աղօթքի խորութեամբ
մենք հաստատ պիտի մնանք մեր
կոչումին եւ առաքելութեան մէջ։
Սրբազանը յայտնեց, որ քահանան
Աստուծոյ եւ միաժամանակ եկեղեցւոյ ծառան է եւ ինք պիտի խնամէ Աստուծոյ ժողովուրդը եւ անոնց
հետ զԱստուած գովաբանէ։ Նարեկ
արքեպիսկոպոս խօսքը ուղղելով
նորօծ քահանայ հօր ըսաւ. «Այս
օրը օրհնեալ օր է քու կեանքիդ
մէջ։ Մենք աղօթեցինք, որ դուք
որպէս առաքեալներու աթոռակից
եւ եկեղեցւոյ ծառայ գիտակցաբար
ձեր ծառայութիւնը բերէք մեր ժողովուրդին, որ ձեզի կը վստահուի
Աստուծոյ անունով։ Ինչ որ ալ ըլլան
կեանքիդ դժուարութիւնները կամ
յաջողութիւնները ճշմարտութիւնն
է, որ հոն իրական ներկայութիւն
պէտք է դառնայ։ Հայ հոգեւորականը
ճշմարտութեան սպասաւորն է
Քրիստոսի կենդանի օրինակին
ընդմէջէն։ Կ՛աղօթեմ եւ կը մաղ-

թեմ, որ ձեր ծառայութիւնը երիտասարդ տարիքէն մինչեւ խոր
ծերութիւն երկարաձգուի»։ Սրբազանը յայտնեց, որ հովիւ եւ հօտ
միասնաբար այս աշխարհի վրայ եւ
յաւիտենական կեանքի մէջ Աստուծոյ թագաւորութեան ժառանգորդը ըլլալու կոչուած են եւ քահանայ հայրը առաջնորդն է այս ուխտագնացութեան։
Շար. Էջ 05
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Քահանայական Ձեռնադրութիւն Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Մէջ
Սկիզբը Էջ 04
Շարունակելով իր խօսքը սրբազանը բացատրեց, որ իւրաքանչիւր
քահանայական ձեռնադրութեան
ընթացքին ձեռնադրիչ սրբազանը
նոր անուն կու տայ ձեռնադրուող
ընծայեալին, որովհետեւ ան կը
դառնայ նոր արարած, նոր մարդ,
նոր կեանքի՝ հոգեւոր կեանքի
սկզբնաւորութեան առաջին քայլերը առնելով սուրբ խորանէն եւ
յայտնեց, որ Սարգիս սրկ. Մելքոնեան
կոչուեցաւ Խորէն քհնյ., որ նոր
կեանքով, նոր առաքելութեամբ,
նոր զոհողութեամբ ինքզինք պիտի
արժեւորէ որպէս Աստուծոյ ծառան,
իր ծառայութիւնը իրագործելով մեր
ժողովուրդի ընդմէջէն։ Սրբազան
հայրը նկատել տուաւ, որ Խորէն

անունը պատահական ընտրութիւն
մը չէր աւելցնելով, որ շատեր կը
յիշեն Լիբանանի թեմի առաջնորդ
Խորէն արք. եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Խորէն Ա. շինարար կաթողիկոսը,
որ Լիբանանի թեմի եւ Կիլիկիոյ
աթոռի փառքը հանդիսացաւ։ Սրբազանը յայտնեց, որ այս անունը տալ
քահանայ հօր կը նշանակէ առաւել
պարտաւորութիւն դնել անոր ուսերուն վրայ, որպէսզի այդ անունին
տէրը եւ ծառան հանդիսանայ մեր
ժողովուրդի ծառայական կեանքին
մէջ։
Եզրափակելով իր խօսքը առաջնորդը իր գնահատանքը եւ գոհունակութիւնը յայտնեց Խորէն քհնյ.
Մելքոնեանի ձեռնադրութեան կնքահօր՝ Կարօ եւ Ռիթա Սալխանեան
ամոլին, որոնք մեր եկեղեցւոյ աւան-

դութեան համաձայն յանձն առին
կնքահայրութիւնը անգամ մը եւս
հաստատելով, թէ մեր ժողովուրդը
իր քահանային, իր եկեղեցւոյ եւ իր

արժէքներուն հանդէպ պատրաստ է
իր ամբողջական մասնակցութիւնը
բերելու, որպէսզի մեր եկեղեցին եւ
մեր բոլոր կառոյցները պայծառ մնան։

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Հեռուստամարաթոն 2019. «Ես Իմ Անուշ Հայաստանի.
Կենարար Ջուր եւ Արեւ Համայնքներուն»

Այս տարուան «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
հեռուստամարաթոնը տեղի պիտի
ունենայ Նոյեմբեր 28-ին, ժամը`
22:00–ին եւ առաջին անգամ պիտի
հեռարձակուի Հայաստանէն, հանրային հեռուստատեսութեան ուղիղ

եթերով:
«Հայփոստ»-ը կը շարունակէ օժանդակել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, հեռուստամարաթոնի ծիրէն ներս մուտքագրուած
դրամական նուիրատուութիւնները
հաւաքագրելու գործին:

Հիմնադրամի գործադիր տնօրէն
Հայկակ Արշամեան կը նշէ. «Հիմնադրամը շատ կարեւոր կը նկատէ Հայփոստի հետ համագործակցութիւնը: Իր աւելի քան 900 բաժանմունքներով եւ յենակէտերով ողջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
տարածքին` ան յուսալի կամուրջ
կը ստեղծէ հիմնադրամին եւ քաղաքացիներու միջեւ»:
Հեռուստամարաթոնին ընդառաջ,
մինչեւ այս տարուան աւարտը,
բոլոր նամակատուներու բաժանմունքներու աշխատողները ՀՀ
քաղաքացիներէն պիտի ընդունին
որեւէ չափի նուիրատուութիւն:
Նամակատնային դրամահաւաքի
արդիւնքով հաւաքագրուած գումարները պիտի ուղղուին Հայաստանի
եւ Արցախի մէջ իրականացուող
ծրագիրներուն, որոնք միտուած են
ապահովելու հայկական համայնքներու կայուն եւ համաչափ զարգացումը:
Այս տարուայ հեռուստամարաթոնի
առանցքային թեմաներն են խմելու ջուրը եւ արեւային ելեկտրա-

կանութիւնը` «Ես իմ անուշ Հայաստանի. կենարար ջուր եւ արեւ
համայնքներուն» կարգախօսով:
Թէեւ Հայաստանը հարուստ է
ջրային պաշարներով, բայց շատ
համայնքներ տակաւին խմելու
ջուր չունին։ Որակեալ եւ բաւարար
քանակով ջրամատակարարում
ունենալու կարեւորութիւնը առաւել
քան կենսական է: Վստահ ենք, որ
միասնական ջանքերով կրնանք
լուծել այս խնդիրը:
«Հիմնադրամը վերջին երկու
տարիներուն առանձնայատուկ
ուշադրութիւն կը դարձնէ նաեւ
վերականգնուող ուժանիւթի ծրագիրերու իրականացման, որուն
արդիւնքով հանրային շէնքերը
ապահովուած պիտի ըլլան անվճար
ջեռուցմամբ եւ ելեկտարակութեամբ:
Վերականգնուող ուժանիւթի ծրագիրներու շնորհիւ հնարաւորութիւն
կը ստեղծուի խնայուած գումարները ուղղել համայնքային կայուն եւ
համաչափ զարգամցման», — կը նշէ
Արշամեան

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Երկու Երիտասարդ Միաբաններ Իրենց Ծառայութեան Աւարտին Կը
Վերադառնան Մայրավանք

Օրհնութեամբ Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան երիտասարդ միաբաններէն
Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեան եւ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան
իրենց ուսման եւ ծառայական առաքելութեան աւարտին վերադարձան
Անթիլիասի Մայրավանք։ Վեհափառ Հայրապետին տնօրինումով Տաճատ
Վրդ.ը նշանակուեցաւ Դպրեվանքի հսկիչ, իսկ Պարոյր Վրդ.ը՝ «Կիլիկիա»
թանգարանի տեսուչ եւ Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներուն Միութեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) հոգեւոր խորհրդատու։
Յիշենք, որ վերոյիշեալ հայր սուրբերը Սան Ֆրանսիսքոյի եւ Ֆրեզնոյի
(Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ) մէջ փոխարինեցին Հոգշ. Տ. Սմբատ
Վրդ. Սապունճեանն ու Հոգշ. Տ. Աշոտ Աբղ. Խաչատուրեանը։
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Երկու Իրադարձութիւններ
ԱՐՄԱՆ ՊԱՂՏՈՅԵԱՆ

Յ

ատկապէս Արեւմտեան Ամերիկայի մեր համայնքին համար մերթ յոյզի
եւ տխրութեան, մերթ ցնծութեան ու յաղթանակի սուր ելեւէջներով
յատկանշուող շաբաթ մը եղան անցնող օրերը: Շաբաթը սկսանք
ՀԲԸՄի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան երկրորդական վարժարանը յառաջիկայ
տարի փակելու որոշումին ցնցիչ ու սրտաճմլիկ լուրով: Երկուշաբթի օր,
ականատեսը եղանք դպրոցի աշակերտութեան, ծնողներուն, ուսուցչական
կազմին, շրջանաւարտներուն եւ այլ հայրենակիցներու դպրոցի շրջափակին
մէջ կատարած բողոքի ցոյցի յուզական պատկերին:
Եւ յանկարծ, համայնքը համակած յուսախաբութեան եւ անոր առթող
յուսալքութեան հոգեվիճակէն դուրս գալով՝ հաւաքաբար ցնծութեան
եւ յաղթանակի պահեր ապրեցաւ, երբ յա-ջորդ օրը՝ 29 Հոկտեմբերին,
Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տունը ձայներու գերակշիռ
մեծամասնութեամբ ընդունեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող թիւ 296
բանաձեւը:
Ժամանակագրական առումով, անշուշտ որ զուգադիպութիւն էր այս երկու
իրադարձութիւններուն համընկնումը մէկ օրուան կարճ ժամանակամիջոցին
մէջ:

Աւելի կարեւորը, սակայն, այս զուգադիպութեան բարացուցական խորհուրդն
է, զոր հարկադրաբար, պահի դրդումով, վերյիշեցնելու կարիքը կը զգանք
այսօր:
Այս առիթը թերեւս լաւագոյնն է ուշադրութեան յանձնելու, որ թիւ 296
բանաձեւին նմանութեամբ եւ կշիռով քաղաքական իրագործումներ
կարելի պիտի չըլլային իրականացնել, եթէ չունենայինք նաեւ մեր կրթական
հաստատութիւնները, մեր հայկական վարժարանները, այս համայնքին մէջ:
Սփիւռքի մէջ դպրոց կառուցելու մեր ազգային-քաղաքական ռազմավարութեան
առաջադրանքն է նաեւ հասցնել սերունդներ, որոնք իրենց ներոյժը պիտի
բերեն մեր ժողովուրդի ազգային իրաւունքներուն վերատիրանալու եւ անոր
հանդէպ գործուած պատմական չարիքի արդարահատուցումը պահանջելու
մեր համազգային պայքարին մէջ: Ահա՛ այդ վարժարաններէն դուրս եկած
սերունդի ճիգերուն եւ անխոնջ աշխատանքին արգասիքն է նաեւ թիւ 296
բանաձեւի քաղաքականօրէն հայանպաստ իրագործումը: Օր մը, նման
յաղթանակներ ձեռք բերելու արդար ակնկալութեամբ, այլեւ երազով է որ
սփիւռքեան այս համայնքի հիմնադիր սերունդները մարդկային վիթխարի
զոհողութիւններով եւ նիւթական անչափելի յատկացումներով կառուցեցին
նաեւ մեր վարժարանները:
Այս բոլորին մէջ, ամէնէն տխուր երեւոյթը այն է, որ վարժարանը փակելու
որոշումը տուողներուն մօտ այսօր կը թուի կորսուած ըլլալ այդ տեսլականը:

Վիպականութեան Ծաղկումը
ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Վ

իպականութիւնը՝ «romantisme» ծաղկեցաւ տասնիններորդ դարուն
Ֆրանսայի մէջ՝ որպէս հետեւանք Ֆրանսական յեղափոխութեան
յառաջ բերած մեծ յեղաշրջումներուն։
Քնարերգութեան խոր ազդեցութիւնը եւ զգացումը կը տիրապետէին, եւ
այս պատճառաւ գրագէտները եղած էին ճշմարտութենէ աւելի՝ սիրոյ,
յոյսի, ատելութեան եւ բաղձանքի գերիները։ Այսպիսի պարագաներուն
տակ, վիպական՝ «romantique» վիպասաններ՝ «romancier» կեանքը կը
ներկայացնէին ա՛յնպէս, ինչպէս որ իրենք կը փափաքէին որ եղած ըլլար։
Վիպականները ուրեմն, ունէին կայտառ գրիչ մը եւ առինքնող նիւթեր, բայց
ներկայացուած դէպքերը մտացածին, զարմանահրաշ (fantastique) էին եւ
երեւակայական։
Իրապաշտութիւնը՝ «réalisme» ձեռք առաւ վերլուծման մեթոտը, եղանակը
եւ փնտռեց մարդկային գործերուն դրդապատճառները, եւ ո՛չ թէ անոնց
մերկ զգացումները։ Մարդկային արարքներու դրդապատճառները
փնտռելու փափաքը եւ կիրարկուած ջանքերը իրապաշտ դպրոցին մէջ
ներմուծեցին ո՛չ միայն վերլուծման մեթոտը, այլ նաեւ սկեպտիկներու,
սկեպտիկութեան՝ «sceptique», «scepticisme» (=վարդապետութիւն այն
փիլիսոփաներու՝ որ ամէն բանի վրայ կը տարակուսին ըսելով թէ մարդը
անկարող է ճշմարտութիւնը ճանչնալու յաջողիլ) բնազդ մը, եւ պատճառ
եղան ընդհանուր թերահաւատութեան մը ծաւալման։ Թերահաւատ էին
մարդկային յառաջդիմութիւններուն հանդէպ, եւ այս կերպով 19-րդ դարու
երկրորդ կէսէն վերջ, իրապաշտ յաջող վիպագիրները շատ պաղարիւն
կերպով նկարագրեցին ոճիրներու եւ մոլութիւններու կենդանի պատկերներ։
Իրապաշտ դպրոցին վերլուծողական մտայնութեան մղում տուող եղաւ
Սթենտալ, եւ սկեպտիկութեան բնազդը ներմուծող գլխաւոր գրողը եղաւ
Մերիմէ։ Բայց մեծագոյն իրապաշտներէն մին նկատուեցաւ նշանաւոր Օնորէ
տէ Պալզագ (1799-1850), որ Ֆրանսայի կարողագոյն վիպագիրներէն մին կը
համարուի եւ հեղինակն է 100-ի մօտ գեղեցիկ վէպերու։ Պալզագ իր կուռ
գրիչով նկարագրեց պուրժուա (=bourgeois=քաղքենի) եւ ժողովրդական
դասակարգերուն իրական բարքերը եւ տուաւ գեղեցիկ նմոյշներ մարդկային
դասակարգերուն եսապաշտ՝ «egoiste», եսամոլ ձգտումներուն եւ անոնց
ստորին բնազդին։ Իր շրջանին վիպագիրները դարձան յոյժ առինքնող եւ
շատ հետաքրքրական։ Եւրոպական ազգերու համար ֆրանսացի Պալզագի
վէպերը ամէնուրեք գնահատուեցան, եւ ան եղաւ իր դարուն փնտռուած
վիպագիրը։ Շատ մը ազգեր հետզհետէ թարգմանեցին Պալզագը։
Իրապաշտ դպրոցն ալ ունեցաւ իր յեղաշրջումը։
Երբ վիպականութիւնը հասաւ անըմբռնելի ծայրայեղութեան մը, իրապաշտ
վիպագիրներ բնականօրէն դարձան տիրապետող, եւ արտադրեցին դրական
նիւթեր։
Գրական սեռերը՝ մանաւանդ վէպը եւ թատրոնը ենթարկուեցան ընդհանուր
վերանորոգման։
Ինչ որ գրականութեան մէջ ծանօթ էր իբր «Իրապաշտութիւն»՝ կոչուեցաւ

«Բնապաշտութիւն», «Naturalisme»։ Վիպականութենէն (romantisme) դէպի
Բնապաշտութիւն տանող այս առանցքը ձեւակերպուեցաւ Կիւսթավ Ֆլօպէրի
գրիչով։ Ֆլօպէր ջանաց սահման դնել երեւակայութեան, եւ բնութիւնը եւ
բնական դէպքերը պատկերացուց իրենց ինքնայատուկ դրոշմով, եւ ջանաց
ընթերցողին յուզում եւ կարեկցութիւն ազդել իրերու ընթացքէն բխող
ուղիղ միջոցներով՝ փոխանակ վիպագրողին արուեստագիտական գրիչին
ազդեցութեամբ հետաքրքրութիւն ստեղծելու։
Բնապաշտ դպրոցին հետեւողներուն յենակէտը եղաւ որդեգրել այն գաղափարը, թէ վէպը պէտք չէր ըլլար վիպագրին երեւակայութեան մէկ խաղը,
այլ պէտք էր ըլլար մարդկային հոգիին եւ կեանքին պատկերին՝ մէկ իրական
եւ փնտռուած հայելին։
Կիւսթավ Ֆլօպէրի (Gustave Flaubert, 1821-1880) յեղաշրջուած գրիչին
յաջորդեց «արմատական Բնապաշտութեան» նոր ուղին, որուն հիմնադիրը
համարուեցաւ նշանաւոր Էմիլ Զոլան (1840-1902), իտալացի մենեքագէտի
մը որդին, որուն գիրքերը տարապայման կերպով առատ ծախուեցան
իրերայաջորդ նորանոր հրատարակութիւններով։
Էմիլ Զոլա նոր հիմ մը դրաւ իր վիպագրութեան։
Զոլա ընդունեց իրապաշտ արուեստին կարեւոր եղանակները, բայց
վիպագրութեան գլխաւոր հիմ նկատեց բարոյական եւ փիլիսոփայական
այնպիսի նոր վարդապետութիւն մը, որ պիտի յենուր գիտութեան վրայ։
Այս կերպով Էմիլ Զոլա իր վիպագրութեան նոր վարդապետութիւնը
բանաձեւեց Կիւսթավ Ֆլօպէրի, Թէնի (Hippolyte Adolph Taine, 1828-1893),
եւ հոգեբան գրողներու բացարձակ ազդեցութեան տակ։ Թէն (Taine)
ֆրանսացի պատմագէտ եւ միանգամայն գրական քննադատ մըն էր, որ
գրեց ֆրանսական եւ անգլիական գրականութեան եւ պատմութեան շուրջ
ուշագրաւ հատորներ։
Էմիլ Զոլա իր գծած ուղղութեամբ ջանաց մարդկային զգացումները եւ կիրքերը
եւ բոլոր մոլութիւնները պարզաբանել միայն բնախօսական (բնախօսութիւն=physiologie) պայմաններուն, միջավայրին, կլիմային եւ ժառանգականութեանծինային ազդեցութիւններու շնորհիւ, եւ գտաւ ակնկալուածէն եւ պէտք
եղածէն աւելի՛ յաջողութիւն։
19-րդ դարու հարուստ գրականութեան արձակի լայն բաժնին բեղմնաւորութիւնը՝ որուն կեդրոնաձիգ յենակէտը եղած էր վէպը, տարուէ տարի
նոր յեղաշրջումներու ենթարկուեցաւ այդ դարու ամբողջ ընթացքին, եւ այս
կերպով Էմիլ Զոլայի Բնապաշտական դպրոցը ծնունդ տուաւ հռչակաւոր նոր
բնապաշտ վիպագիրներու, որոնց գերագոյն ներկայացուցիչը հանդիսացաւ
Կի տը Մոբասան (1850-1893), ֆրանսացի նշանաւոր նորավիպագիրը, որ
անբաժան բարեկամն էր Կիւսթավ Ֆլօպէրի, Էմիլ Զոլայի, եւ Ալֆոնզ Տոթէի
(1840-1897)։ Այս վերջինը երգիծաբան էր եւ վիպագրող, եւ իր բոլոր գործերը
իսկոյն թարգմանուեցան անգլերէնի։ Բնապաշտական վերանորոգուած
դպրոցը, Զոլայէ եւ Մոբասանէ զատ ունեցաւ երկու ուրիշ վարպետներ,
որոնցմէ մին էր վերոյիշեալ Ալֆոնզ Տոթէն եւ միւսներն էին Կոնքուռ
եղբայրները…։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Հայրապետական Մաղթանք
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Գահակալութեան 20-րդ
Տարեդարձին Առիթով
Հաղորդագրութիւն Մայր Աթոռի

Սկիզբը Էջ 02

Դէպի Օտարութիւն
Երկա՜ր ու երկա՜ր գծերն երկաթէ
Գնում են հեռու մի օտարութիւն.
Դաշտերն է խանձում տօթը ծանրաթև,
Ճնշող մորմոք կայ այս մթնոլորտում։
Դիմացս կիզող չոր ճանապարհն է
Անյայտ ձեռքերով քաշում ու տանում.
Գնում եմ դէպի նոր հորիզոններ
Խոհերս թողած մեծ կայարանում։
Յիշում եմ դէմքեր ինձ ճամփայ գցող,
Սիրող, հարազատ ու գորովալ.
Թախիծ ու ժպիտ ողողւած լացով
Ու մօրս դէմքը քաղցր ու սիրելի։
Ու սրտամրմուռ յուշերն մի առ մի
Յորդում են անզուսպ, յետոյ վարանում.
Ու յիշում եմ մեր բաժանման ժամին
Մօրս արցունքը մեծ կայարանում։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

Ներկայ ժամանակներում եկեղեցական կեանքը
ձեւաւորւում, ուղղութիւն եւ առաջնորդութիւն է
ստանում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Սրբազնագոյն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովուապետութեան ներքոյ, եւ մենք այսօր տօնում ենք
մեր սիրելի Հայրապետի գահակալութեան 20-րդ
տարեդարձը:
Վեհափառ Տէր, փառք ենք տալիս Աստծուն, որ
Դուք ընտրեալ յաջորդը Լուսաւորչի, արժանաւոր շարունակողը եղաք երջանկայիշատակ մեր
հայրապետների առաքելութեան: Անցնող 20
տարուայ ընթացքում մենք տեսնում ենք, թէ
ինչպէս Ձեր իմաստութեամբ, տեսլականով ու
անձանձրոյթ աշխատանքով իրականանում են
այն բոլոր սքանչելի ծրագրերը, որոնց շնորհիւ
քրիստոնէացած հայ ոգին աւելի է տոգորում հայոց
ինքնութիւնը եւ պահպանւում հայ ժողովրդի
կեանքից ներս»:
Սրբազան Հայրը, ներկայ ժողովրդի եւ Մայր Աթոռի
միաբանութեան անունից շնորհաւորելով եւ
շնորհակալութիւն յայտնելով Նորին Սրբութեանն
անցնող 20 տարուայ ընթացքին արձանագրուած
բազում իրագործումների համար, մաղթեց, որ Տէրն
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ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ամուր եւ զօրաւոր պահի Նորին Սրբութեանը՝ նոյն
ոգով շարունակելու առաջնորդել Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, քարոզելու «զԲանն
Աստուծոյ»:
Հաւարտ Ս. Պատարագի, Արեւմտեան Եւրոպայի
Հայրապետական պատուիրակ եւ Վատիկանում
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ
Գերաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանի հանդիսապետութեամբ, կատարուեց
Հայրապետական մաղթանք:
Արարողութեան ընթացքում հոգեւոր դասը եւ
ներկայ ժողովուրդն աղօթք բարձրացրեցին
առ Աստուած Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
անսասանութեան ու շէնացման եւ Սուրբ
Լուսաւորչի Աթոռի 132-րդ գահակալ Գարեգին
Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կենաց
արեւշատութեան եւ արդիւնաշատ հովուապետութեան համար:

ԱՇՈՏ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ
(1947 – 2003)
«Անցեալի ասպետները»
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ
ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ

ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2019
Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով
(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ
Մասնակցութիւն՝ 10$

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Արիւնոտ Շաբաթավերջ Պաղտատի Մէջ

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան
Առիթով
(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Շաբաթավերջին Պաղտատի մէջ
տակաւին ընթացող բողոքի ցոյցերուն ընթացքին ինկան շատ շուրջ
100 զոհեր:
Անկարգութիւններու վերածուած
ցոյցերը հակակշռելու համար, ոստիկանութիւնը ցուցարարներուն դէմ
ուժ բանեցուցած է:
Նշենք, որ անցեալ ամիս նոյնպէս
անկարգութիւններու պատճառով
ոստիկանութեան միջամտութիւնը
արժած էր 250 անձերու կեանքը:
Վիրաւորներուն թիւը անցած էր
5000:
Յիշեցնենք, որ 1 Հոկտեմբեր 2019էն

ի վեր Իրաքի շարք մը քաղաքներու
մէջ ընթացք առած են հակակառավարական ցոյցեր: Ցուցարարներուն պահանջները վատ կենսապայմաններուն կը վերաբերին:
Ժողովուրդը նաեւ ընդվզած երկրին
մէջ տիրող փտածութենէն: Խաղաղ
հաւաքներով սկսած ցոյցերը սակայն
շուտով վերածուեցան անկարգութիւններու, որ հակառակ կառավարութեան ներկայացուցած բարենորոգումներու
խոստումներուն,
տակաւին կը շարունակուին արիւնոտ տեսք ստացած:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Կիրակնօրեայ «Ճնշումի Հաւաք»
Սկիզբը Էջ 01
Այսօր դարձեալ դպրոցներու մեծ մասը
փակ պիտի մնայ: Դրամատուներու
պարագային ալ անոնց տնօրէնութիւնը ազատ ձգուեցաւ ըստ
շրջանի ապահովութեան իր մասնաճիւղը բանալու կամ փակ պահելու
որոշումին մէջ:
Դարձեալ դժուար շաբաթ մը
ընթացք կ՛առնէ, որուն ընթացքին
կ՛ակնկալուի, որ նախագահը արագ

կերպով խորհրդակցութիւններ
կատարէ նշանակելու վարչապետը,
որպէսզի կազմուի կառավարութիւնը, որ ըստ ժողովուրդին պէտք է
անկախ ըլլլայ եւ քաղաքական ճնշումներէ հեռու արհեստավարժներէ
կազմուած խումբ մը ըլլայ, որ
անցումային շրջանով մը տնտեսական բարեկարգումներ յաջողեցնէ ու նախապատրաստէ երեսփոխանական կանխահաս ընտրութիւններ:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

