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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Նահատակաց Հրապարակին Վրայ Հարիւրաւոր
Մարդիկ Ս. Ծննդեան Ընթրիքի Մասնակցեցան
ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻ ՊԱՏԳԱՄ
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքին Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց

Հարիւրաւոր մարդիկ Ս. Ծննդեան ընթրիքի սեղան կիսեցին երէկ Պէյրութի
Նահատակաց Հրապարակին վրայ: Այս նախաձեռնութիւնը կը նպատակադրէր օգտակար ըլլալ անոնց, որոնք կարիքը ունին:
Նահատակաց Հրապարակին վրայ սեղանները կարգի դրուած էին այնտեղ
հաստատուած տօնածառին շուրջ:
Ընթրիքը առիթ մըն էր Լիբանանի չորս կողմէն մարդիկ իրար մօտ բերել
առանց համայնքային տարբերութեան ինչ, որ ժողովրդային յեղափոխութեան
հիմնական նպատակներէն է:
Այս բանը մինչ Լիբանանի տարբեր շրջաններուն մէջ բողոքի ցոյցերը կը
շարունակուին նշանակեալ վարչապետին դէմ: Ճամբաներ կը փակուին
անդամալուծելու երկիրը: Երէկ հիմնական փակումը հարաւի մայրուղին էր,
որ ահագին դժուարութիւն պատճառեց դէպի հարաւ ուղղուող մարդկանց:
Մինչ իր նշանակման դէմ բողոքները կը շարունակուին, նշանակեալ
վարչապետը կը պնդէ, որ իր առաքելութիւնը պիտի շարունակէ եւ մտադիր
է 2 հոգինոց կառավարութեան կազմ մը գոյացնել շատ շուտով:
Իր կողմէն Լիբանանի «Յառաջդիմական-Դեմոկրատական» կուսակցութեան
առաջնորդ Ուալիտ Ժոմպլաթ երէկ ուշագրաւ յայտարարութիւններ կատարած
է կապուած երկրի ընդհանուր վիճակին։
Շար. Էջ 08
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ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարք
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Ս. Ծննդեան տօնին առիթով հայրապետական Սուրբ Պատարագ պիտի
մատուցանէ եւ քարոզէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ-Ս. Եղիա աթոռանիստ
եկեղեցւոյ մէջ, Տեպպաս հրապարակ, Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր
2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին:
Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները
պիտի ընդունի եկեղեցւոյ մէջ: Այնուհետեւ շնորհաւորութիւնները պիտի
շարունակէ ընդունիլ Պատրիարքարա-նին մէջ, Աշրաֆիէ`
Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր, ժամը 16:00-19:00
Հինգշաբթի, 26 Դեկտեմբեր, ժամը 10:00-13:00 եւ 16:00-19:00
ԴԻՒԱՆ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ

«Հրեշտակը ըսաւ հովիւներուն.
Մի՛ վախնաք, ահա մեծ ուրախութիւն մը կ՚աւետեմ ձեզի.
Փրկի՛չ մը ծնաւ այսօր ձեզի»
(Ղկ 2, 11)
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,
Համայն քրիստոնեայ աշխարհը կը հռչակէ այսօր մեծագոյն եղելութիւնը որ տեղի ունեցած է աստուածային արարչագործութենէն
ետք, երբ հրեշտակները հռչակեցին թէ աշխարհ եկած է աշխարհի
Փրկիչը, Բեթղեհէմ կոչուած անծանօթ գիւղի մը մէջ, մինչ բուռ մը
հովիւներ, գիշերանց, հեռու աշխարհի թոհուբոհէն, կը պահպանէին
իրենց ոչխարները։ Բոլորովին անտեղեակ էին անշուշտ այդ համեստ
ու անգէտ մարդիկը, թէ իրենք առաջին վկաները պիտի ըլլային
եղելութեան մը, որ մարդկութեան ճակատագիրն ու դիմագիծը
հիմնովին պիտի յեղաշրջէր։ Աստուած այս կերպ ընտրած էր՝ իմացնելու
համար մարդկութեան, թէ իր ստեղծած առաջին մարդուն գործած
մեղքն ու անոր արժանացած պատիժը ջնջելու համար, այլ կերպ չկար,
եթէ ոչ իր Միածին Որդին ղրկել աշխարհ, որպէսզի իր վրան առնելով
Ադամին եւ ամբողջ մարդկութեան մեղքերը, մարդանար եւ կամաւոր
կերպով զոհէր ինքզինքը իբրեւ ողջակէզ, թողլով որ խաչ հանեն զինքը
ա՛յն մարդիկը զորս փրկելու համար եկած էր։
Աստուածային առաջին արարչական արարքէն ետք, մարդկութիւնը
իր գոյութեան երկրորդ հանգրուանը սկսաւ ապրիլ այդ պահուն.
փրկութեան ճամբան է որ կը բացուէր իր առջեւ, որովհետեւ իր վրայէն
կը թօթափուէր աստուածային անէծքն ու դատապարտութիւնը, որու
արժանացած էր իր նախահայրը։ Բարի լուրն էր այդ՝ զոր մարգարէներն
ու նահապետները հռչակած էին դարերով, յորդորելով ժողովուրդը որ
աղօթքով եւ ապաշխարութեամբ աղերսեն Տէրը, որ օր առաջ առաքէ
իր խոստացած Մեսիան, աշխարհի Փրկիչը։
Եւ այսօր, աստուածային ողորմութեան ու մարդասիրութեան այդ
արարքն է որ կը յիշատակենք, մինչ ցնծութեամբ կը տօնախմբենք
Քրիստոսի աշխարհ գալը։ Այո՛, ան ճշմա՛րտապէս աշխարհ եկաւ
ու մարդացաւ՝ մէկ նպատակ միայն ունենալով. անկեալ մարդը
վերականգնել ու փրկել։ Անըմբռնելի է իմաստն ու տարողութիւնը
այս խորհուրդին՝ զոր Մարդեղութիւն կը կոչենք։ Ինչպէ՞ս կրնանք
ըմբռնել որ մարդը, որ ստեղծուած էր յաւէտ երջանիկ ըլլալու համար,
ինքզինքը կը դատապարտէր՝ անտեսելով իր Արարչին պատուէրը։
Իր Տիրոջ հանդէպ գործուած այս ծանր յանցանքը՝ աստուածային
միջամտութեամբ միայն կրնար սրբուիլ։ Հարկաւոր էր ուստի բացառիկ
միջամտութիւն մը, բառնալու համար աստուածային անէծքը։ Ո՛չ մի
արարած կարող էր այդպիսի փրկարար արարք մը կատարել։ Այդ
բացառիկ միջամտողը ի՛ր իսկ, Աստուծոյ Որդի՛ն եղաւ, որ յօժարեցաւ իջնել աշխարհ, ստանձնելով մարդկային բնութիւնը, անոր
բոլոր տկարութիւններով, մեղմելու համար Տիրոջ արդար ցասումը։
Այսպէսով է որ իրագործուեցաւ Փրկագործութեան խորհուրդը. Սուրբ
Երրորդութեան երկրորդ անձը դարձաւ Գառն Աստուծոյ, անմե՛ղ
ողջակէզը խաչին վրայ զոհուեցաւ մեր սիրոյն համար։
Շար. Էջ 02
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻ ՊԱՏԳԱՄ
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքին Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Սկիզբը Էջ 01
Ա՛յս էր փրկագինը, որ պէտք էր վճարուիլ փոխան մեղապարտ մարդկութեան ազատագրումին։ Ինչպէս կ՚ըսէ Պօղոս առաքեալ. «Ինք,
որ Աստուծոյ կերպարանքով էր, յափշտակութիւն չհամարեց
հաւասար ըլլալ Աստուծոյ։ Բայց ինքզինքը ունայնացուց, ծառայի
աստիճան առնելով, մարդոց նման դառնալով եւ մարդու տեսքով
յայտնուելով։ Խոնարհեցուց ինքզինքը, հնազանդ դառնալով մինչեւ
մահ եւ մինչեւ մահը՝ խաչին» (Փիլ 2, 8)։
Ան ըսած էր նախապէս՝ թէ սիրոյ գերագոյն ապացոյցը՝ իր կեանքը տալն
է իր սիրած անձին համար։ Ուստի, ինքը որ ծայր աստիճան սիրած էր
մարդկութիւնը, ուզեց գագաթնակէտին հասցնել իր սէրը, մեռնելով ի
սէր մարդկութեան։ Յովհաննէս, այդ սիրոյ առաքեալը, որ մինչեւ խաչին
ոտքը ընկերացաւ իր Տիրոջ, անմիջական վկան եղաւ այդ անհաւասարելի
սիրոյն, յիշելով Յիսուսի վերջին օրերը. «Ան, գիտնալով որ հասած էր
ժամը, ուր աշխարհէն պիտի փոխադրուէր դէպի Հայրը, սիրեց
իրենները որ աշխարհի մէջ էին, ի սպառ սիրեց զանոնք» (Յովհ.
13, 1)։
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,
Աւելի քան երկու հազար տարի անցաւ այն օրէն ուր Աստուած, գթալով
իր ստեղծած մեղաւոր մարդուն, շնորհեց ամենամեծ պարգեւը, որ կարելի
է երեւակայել. ի՛ր իսկ Միածին Որդին։ Զայն աշխարհ ղրկեց՝ որպէսզի
մարդը, որ անհնազանդ գտնուած էր իրեն հանդէպ, կարենար ընդունիլ
անոր ներումն ու վերստանալ իր կորսնցուցած երջանկութիւնը։
Կարելի՞ է ըսել, թէ որքանո՞վ մարդկութիւնը գնահատեց եւ օգտագործեց
այսպիսի անգին պարգեւ մը։ Այսօրուան մարդուն մեծագոյն ցանկութիւնն է՝ օգտուիլ որքան կարելի է՝ աշխարհին ընձեռած անցաւոր
բարիքներէն, որ գոհացում կու տան իր նիւթական, զգայական
կարիքներուն, անտեսելով այն բարիքները, որոնց շնորհիւ կրնայ
ապահովել իր հոգեկան, անանց երջանկութիւնը։
Այդ անգնահատելի բարիքներուն մեծագոյնն է խաղաղութիւնը, որուն
բացակայութենէն կը տառապի ներկայ մարդկութիւնը, եւ որուն
խոստումը հռչակեցին հրեշտակները Քրիստոսի մսուրին վրայ. «Փա՛ռք
ի բարձունս Աստուծոյ եւ յերկիր խաղաղութիւն» (Ղկ. 2, 14)։ Ափսո՛ս,
որքա՛ն հեռու է իրականանալէ այսօր խաղաղութիւնը աշխարհի վրայ.
կը տեսնենք ատելութիւնը մարդոց, ժողովուրդներու, ազգերու ու
պետութիւններու միջեւ, որոնք ոգի ի բռին կը պայքարին իրարու դէմ,
ջանալով իրարմէ խլել հարստութիւն, կամ ափ մը հող, ի գին հարիւրաւոր, հազարաւոր կեանքերու կորուստին։ Արեւելք ու Արեւմուտք,
անխտիր, դարձած են բեմ՝ համատարած ու անվերջ խռովութիւններու,
որոնցմէ զերծ մնացած չեն մեզ շրջապատող երկիրները, յատկապէս
Միջին Արեւելքի տարածքին վրայ։ Մեզ կը մտահոգեն այս օրերուն
արդար ցասումն ու պոռթկումը անիրաւուած, անապահովութեան
մատնուած ժողովուրդին, մանաւանդ երիտասարդութեան, որոնք
ճարահատ, կը մղուին յեղափոխութեան դիմելու կամ երկիրը լքելու։
Կրնա՞նք անտարբեր մնալ անոնց բարկութեան դիմաց, յուսալով որ օր
առաջ այս երկրին տիրակալները զգաստանան, հրաժարին իրենց փառքի
ու յափշտակութեան մոլուցքէն եւ մտահոգուին իրենց ժողովուրդին
տառապանքով։
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,
Ահա Քրիստոսի Ծնունդը, որ անգամ մը եւս մեր մէջ կ՚արթնցնէ
խանդը՝ զարթնելու, մեր բոլոր կարողութիւնները ի գործ դնելու, նպաստելու համար այս թանկագին, աստուածապարգեւ խաղաղութեան
հաստատումին համայն աշխարհի վրայ։ Ի հարկէ, մեր մտքերն ու իղձերը
այս պահուս կ՚երթան յատուկ կերպով մեր բոլոր սիրելի ազգակիցներուն,
Մայր Հայրենիքի, Արցախի ու Սփիւռքի տարածքին վրայ, որպէսզի
խաղաղութեան հետ միասին, իրագործուին ու զարգանան կատարեալ
համերաշխութիւնն ու բարօրութիւնը։
Այս բարիքները պարգեւներն են նորածին Փրկչին, որուն դիմելու եւ
աղերսելու առիթն ունինք այս օրերուն։ Պիտի ստանանք զանոնք՝ այն
պայմանաւ որ մեր յոյսը չկորսնցնենք երբեք մարդացեալ Աստուծոյ
ողորմութեան եւ բարեսրտութեան վրայ։ Մտաբերենք մարգարէական
խոստումը, զոր կը հռչակենք յատկապէս այս օրերուս. «Փրկիչ մը
ծնաւ ձեզի, Որդի մը տրուեցաւ ձեզի»։ Խաղաղութեան իշխանը
մէկ անգամ չի ծնաւ։ Կը ծնի ամէն անգամ որ քրիստոնեայ աշխարհը
կը վերարծարծէ իր յոյսն ու վստահութիւնը՝ թէ Ան մեզի հետ է միշտ.
Էմանուէլն է ան որ երբեք բացակայ չէ մեր մէջէն։
«Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի։ Ի՛մ խաղաղութիւնս կու տամ
ձեզի»։
Ա՛յս է Ծնունդի անանցանելի խոստումը։
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
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Առաջնորդ Սրբազան Հայրը
Հանդիպեցաւ Երկու Ազգային
Վարժարաններու Տնօրէնութիւններուն Եւ
Խնամակալութիւններուն Հետ
Երկուշաբթի 23 դեկտեմբեր 2019ին, Ազգային առաջնորդարանին
մէջ, Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս յաջորդաբար ընդունեց
Ազգային Միացեալ վարժարանի
եւ Ազգային Եղիշէ Մանուկեան
Քոլէճի տնօրէնութիւններն ու խնամակալութիւնները։
Աշխատանքային հանդիպումին
ներկայ գտնուեցան Ազգային վարչութեան եւ Ուսումնական խորհուրդի ներկայացուցիչներ։
Հանդիպումը առիթ եղաւ, որ

ներկաներ քննարկեն մեր վարժարաններուն կրթական-ուսումնական կեանքն ու տնտեսական
վիճակը։
Հանդիպման աւարտին առաջնորդ
սրբազան հայրը իր գնահատանքը յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք
հայեցի դաստիարակութեան նուիրական առաքելութեան լծուած
են եւ մանաւանդ Լիբանանի մէջ
տիրող աննպաստ պայմաններուն
մէջ իսկ նախանձախնդրութեամբ
կը սատարեն հայ նոր սերունդի
հայակերտումի ճիգերուն։
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Օսմանեան Շրջանին Մէջ 2.5 Միլիոն Էինք, Հիմա`
40 Հազար. Մաշալեան Կրկին Յիշեցուցած է
Երկխօսութեան Մասին

Պոլսոյ հայոց նորընտիր պատրիարք,
եպիսկոպոս Սահակ Մաշալեան
այս անգամ հարցազրոյց տուած է
թրքական A Haber–ին:
Կրկին անդրադառնալով ԱՄՆ
Ծերակոյտին կողմէ ընդունուած
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող
բանաձեւին, պատրիարք Մաշալեան
նշած է, որ 1915–ի ողբերգութիւնը
չվերապրած որեւէ հայ ընտանիք
չկայ: «1915–ը հայերու մէջ ծննդաբանականօրէն կը փոխանցուի
սերունդէ սերունդ: Օսմանեան
շրջանին 2–2.5 միլիոն էինք, հիմա`

40–60 հազար: Վերջին հարիւր
տարուան մէջ այս հողերուն վրայ
հայերու թիւը խիստ նուազեցաւ:
Մենք 1915–ի ողբերգական դէպքերէն ետք որոշեցինք մնալ»,–NEWS.
am-ի փոխանցմամբ, նշած է ան:
Մաշալեան կրկին շեշտած է, որ
եթէ թուրքերը եւ հայերը իրարու
հետ չխօսին 1915–ի մասին, միւս
երկիրները ատիկա պիտի դարձնեն իրենց քաղաքական, տնտեսական գործիքը Թուրքիոյ հետ սեղան
նստելու համար:
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Սուրիական Բանակը Կը Յառաջանայ Իտլիպի
Հարաւային Շրջանին Մէջ
ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ սուրիական
բանակը յառաջացաւ Իտլիպի
հարաւային շրջանին մէջ, ազատագրելով Հարաքի, Քրաթի, Թահթայա, Պըրճ, Թալ Հոմսի եւ Մաարէթ
Նոհմանի արեւելեան գիւղերը։

Նախօրօք, սուրիական բանակը
ազատագրած էր Իտլիպի հարաւարեւելեան Ըմ Թինէ, Հըրան եւ Քաթրա գիւղերը, եւ ոչնչացուցած զինեալ
ահաբեկչական խմբաւորումներուն
թաքստոցները։
Շրջանային Լուրերուն շար. Էջ 08

03

ºñ»ùß³µÃÇ / 24.12.2019

Նշանակեալ Վարչապետ
Հասսան Տիապի Առաքելութիւնը, Եւ
ԼիբանանցիներուՍ Դժուարին Քայլը
										
Ա. Տ.

Ե

րէկ՝ Երկուշաբթի, նշանակեալ
վարչապետ Հասսան Տիապի
առաջին Երկուշաբթին էր:
Լիբանանցիք ակնդէտ կը սպասեն
իր ստանձնած յառաջադրանքին զարգացումներուն:
Լիբանանի այս օրերու քաղաքական
պատկերը կը բաժնուի երեք մեծ
բեւեռի.1) Հըզպոլլա-Ամալ-Ազգային Ազատ
Հոսանք եւն.
2) Մուսթաքպալ Հոսանք-Լիբանանեան Ուժեր եւն.
3) Բարեկարգումի Ըմբոստ Շարժում
(ԲԸՇ):
Բեւեռներէն առաջին երկուքը գրեթէ
որոշակիօրէն լաւապէս գիտէ իր
ուզածը: Երրորդ բեւեռը՝ Բարեկարգումի Շարժումը կը հանդիսանայ
գլխաւոր ‘մեղաւոր’ը, որ մերժելով լիբանանեան ծաւալող տնտեսաընկերային ու քաղաքական տագնապը պարտկելու ընթացքը, չմեղսակցեցաւ
վերոյիշեալներուն այլ պայթեցուց այդ պալարը:
ԲԸՇը շատ արագ ծաւալեցաւ ու հող գտաւ ժողովրդային բոլոր խաւերուն
մէջ, որովհետեւ ընդվզումի երեւոյթը ամբիոն տուաւ դառնացած իւրաքանչիւր
լիբանանցիի՝ բարձրաձայնելու իր որեւէ տեսակի անգոհունակութիւնը,
դժգոհութիւնը: ԲԸՇը դարձաւ ընդվզումի լայն ալիքին խօսափող ու միջոց:
Թերեւս Բարեկարգումի այս շարժումին մասնակիցները ընդհանրական երկու
բան ունէին.- ա) ասանկ չի շարունակուիր, բ) ուստի պէտք է բարեփոխելբարեկարգել: Անոնք ընդհանրական երրորդ կէտ մըն ալ ունէին. ըստ իրենց՝
կացութեան յանցաւորները իրենք չէին, այլ ուրիշները...:
Այս ընդհանրական երեք յատկանիշերուն կողքին ԲԸՇի հետեւորդները կը
տարբերէին իրենց պահանջներուն զանազանութեամբ: Եւ ըստ դէտերու,
ատոր համար էր որ անոր առաջնորդները կտրուկ սահմանումներ չտուին
իրենց պահանջարկներուն:
Սակայն այսօր, երբ Շարժումէն շուրջ 65 օրեր անցած են ու առաջին եւ
երկրորդ բեւեռներու ուժերը կրցած են յառաջացնել իրենց աշխարհագրականօրակարգային ուժերը՝ ԲԸՇի կողքին (եւ ի վնաս), ‘մաքրակրօն’ ԲԸՇը
տկարացած դիրքերէ կը ներկայանայ Տիապին:
Այլ խօսքով, այսօր ԲԸՇը առաւել քան երբեւէ ունի խաթարուած կողմեր:
Դէտեր կը մատնանշեն Սաատնէյլի, Թարիք Ժտիտիի, Նապաթիէի, Ժալ
էլ Տիպի, Թրիփոլիի ‘փողոցները’՝ հաստատելու համար թէ ԲԸՇը չունի
այլեւս ո՛չ իր նախկին կուռ շարքերը, ո՛չ ալ իր համատարածութիւնը, իսկ
հաւատարիմները՝ ցաւալիօրէն նուազած են:
Նոյնիսկ ոմանք աւելի յառաջ երթալով կը խօսին մաքրակրօն ԲԸՇին՝
‘լիբանանեան երազ’ին մայրամուտին մասին՝ ի տես ‘փողոց’ին նորագոյն
պառակտումներուն:

Տիապի առաքելութիւնը
Վերը նշեցինք Լիբանանի այսօրեայ
երեք բեւեռները:
Ժամանցուած ըլլալով զուտ քաղաքական ուժերէ բաղկացած կառավարութեան մը կազմութեան հնարաւորութիւնը, դէտեր Տիապի համար
կը տեսնեն երկու տեսակի կառավարութիւն.Ա) Կա՛մ վերոյիշեալ երեք բեւեռներէն
կազմուելիք կառավարութիւն:
Բ) Կա՛մ վերոյիշեալ երեք բեւեռներէն երկուքով կազմուելիք կառավարութիւն:
Սակայն Տիապի առջեւ ցցուող գլխաւոր խոչընդոտը երկուք է.1) Ի՞նչ են նոր կառավարութեան գործունէութեան օրակարգը, առաջնահերթութիւնները:
2) ‘Փողոց’ը պիտի ընդունի՞ զայն...: Այս պարագային պէտք է վերյիշեցնել թէ
վերը նշուած առաջին երկու բեւեռները իրենց ‘փողոց’ը կազմելէ զատ կրնան
թափանցած ըլլալ նաեւ ‘մաքրակրօն’ ԲԸՇին մէջ, եւ հետեւաբար ‘փողոց’ը
կրնայ շարժիլ վերոյիշեալ երեք բեւեռներէն որեւէ մէկուն ջանքերով, ուստի
եւ տապալել Տիապի ջանքերը:
Իդէպ, դէտեր կը պնդեն, թէ Տիապի փորձը կրնայ տապալիլ ոչ միայն
քաղաքական դրդապատճառներով, այլեւ նոյնինքն Ըմբոստութեան Շարժումին կայծ տուող փտած կառավարման համակարգին դէմ հաշուեյարդարի
պատճառներով:
Օրինակով մը բացատրենք այս երեւոյթը. արդեօ՞ք երեք մեծ համայնքներէն
որեւէ մէկը պիտի ընդունի որ իր շարքերէն մին հաշուետուութեան կանչուի...
(եկէք աւելի չբանանք Ալի Պապայի պարկին բերանը...):
Ամփոփելու համար՝ Տիապի առաքելութիւնը կը դիմագրաւէ քաղաքական,
իշխանութեան բաժանումի, բարեկարգումի օրակարգի ...եւ դեռ հազարումէկ
խութեր: Ասոնց դժուարագոյնը, սակայն նոյնինքն լիբանանցին է, որ բոլոր
միւս լիբանանցիները փտած կը տեսնէ, բացի... իրմէ:
Ընդունինք սակայն որ բոլոր լիբանանցիներս ալ տարբեր չափերով փտած
ենք. մեզմէ ո՞վ իր եկամուտները չի նսեմացներ, ո՞վ ինքնաշարժին մեքանիքը
ատենին կը վճարէ, ո՞վ ուասթայի չի դիմեր, ո՞վ շուտ հասնելու համար
արգիլեալ կամ հակուղի ճամփաներ չ’առներ...:
Լուծում
Տիապի ոչ միայն ձեռքին կրակէ գնդակ դրուած է, այլ նաեւ կրակէ շապիկ
հագած է ան: Եւ ոչ միայն իր տաղանդաւոր ճիգերը պէտք են, այլեւ բոլոր
լիբանանցիներուն գործակցութիւնը: Այդ գործակցութիւնը զիջում կը
նշանակէ:
Տեսնես լիբանանցին պատրա՞ստ է զիջելու, թէ՞ կը կարծէ որ առանց իր
զիջումին լիբանանցիներուն նաւը կը փրկուի...:

Ամբողջութիւնը
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Հ

ակադրութիւններ տեսնելու մարդ արարածի ընդհանրութեան մէջ
այնքան է տարածուած որ ամէնուր զայն ելակէտի հետ է փոխարինուած.
Սեւի դէմ՝ճերմակը, գիշերուան դէմ՝ ցերեկը բարութեան դէմ՝ չարիքը,
մահուան դէմ՝ ծնունդը. Մինչդեռ զիրար պայմանաւորող երեւոյթներ,
գործառնութիւններ, իրողութիւններ են. Մէկ խօսքով՝ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ:
«Ե՛ւ դաշտ է արեւանիստ ե՛ւ խաւարով յղի մի անտառ»:
Այս իրականութեան մէջ կը ծնինք, կ՛աճինք, կը դաստիարակուինք, սակայն
ամէն մէկ անհատ ըլլալով ուրոյն էակ, տրուածներէն կ՛ընդունի եւ կ՛իրագործէ միայն ա՛յն ինչ իր խառնուածքին յարիր է. Այսպէս նոյն դասարանի
աշակերտներէն կ՛ունենանք ե՛ւ առաջնակարգ ե՛ւ նուազ յաջողներ, մինչեւ իսկ
... դասարանը լքողներ որոնք գուցէ ա՛յլ մարզի մէջ, պիտի ըլլան առաջնակարգ,
կեանքի բովին մէջ:
Հետաքրքրական օրինակ մը կարդացի .- «մենք ինքնաշարժի գործարան
չենք ուր (ըսենք) հինգ միլիոն ինքնաշարժ նոյն մակնիշով կ՛արտադրուի».
այսինքն՝ մենք տարբեր ենք եւ ամէն մէկս ուրոյն անհատ: Ինչն է որ կը պակսի

մեզի, պարզապէս համայնակողմ ըլլալն է որով պիտի կարենանք տեսնել
ամբողջութիւնը եւ ըսել բնութեան՝ ա՛յս է որ կայ ու մենք՝ որպէս արդիւնք՝
ենթակայ հսկայ դրուածքի մը, ընդունիլ զայն ինչպէս որ կայ: Ան ան է Դուն
դուն ես Ես ես եմ...որոնցմէ՝ ՄԵՆՔ:
Անցեալով վկայուած ու փորձարկուած բանականութեան պտուղները
գործնականին մէջ կ՛ըլլան անիրագործելի նոյնի՛սկ զանոնք յղացողներուն
ու բարոյագէտներու կողմէ որոնք գրութեամբ, բեմերէ եւ ընկերային թէ
եկեղեցական, կ՛արտայայտուին, կը յորդորեն, կը խրախուսեն եւ սակայն
գործնականին մէջ պղպջակի նման կ՛անէանան երբ իրողական դաշտ իջնեն.
եւ.- ահա կնճիռը որ պէտք է հարթուի, որուն համար դարերը բաւական
չեղան. Փաստ՝ ինչ որ հասած է մեզի անցեալէն հեռաւոր թէ մօտաւոր, եւ
այսօրերն ալ պիտի միանան երէկին, ըլլալով անցեալի մէկ շարունակութիւնը,
ուր սրտցաւ քաղաքացի մը պիտի կրկնէ նոյն միտքերը վերասլաց, տարբեր
լեզուներով, օրինակներով ու դարձուածքներով եւ...աւարտելու համար
կ՛ոգեկոչեմ Գեղամ Սեւանի գիրքերէն մէկուն խորագիրը.- «ՍԵՒ ԾՈՎԸ
ՆՈՅՆՆ Է ՄԻՇՏ»: Հուսկ՝ պէտք է լողալ սորվիլ. Եթէ ցամաք է, չսողալ.այլ՝
պայքարիլ ու դիմանալ .- «ԱՊՐԻԼԸ ՅԱՂԹԵԼ Է» այս մէկն ալ Նահատակ
Մտաւորական Բանաստեղծ, Գրող Ռուբէն Սեւակէն է:
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Աւելի Քան 2.2 Միլիոն Տոլար Գոյացաւ
Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Ձեռնարկին

Հայ-ամերիկեան թանգարանի վարչութեան անդամները
Կիրակի, Դեկտեմբեր 8-ին, Պեւըրլի
Հիլզի «Հիլթըն» պանդոկի սրահին մէջ
կայացած Հայ-ամերիկեան թանգարան եւ մշակութային կեդրոնին տարեկան 2-րդ ձեռնարկին ընթացքին
կարելի եղաւ աւելի քան 2,2 միլիոն
տոլար գոյացնել։
Հարիւրաւոր համակիրներ, համայնքային ղեկավարներ եւ պետական
պաշտօնատարներ ներկայ էին ձեռնարկին, տօնելու ցարդ արձանագրուած իրագործումները եւ գործնականապէս զօրակցելու պատմական նշանակութիւն ունեցող այս
ծրագիրին, մինչ յառաջիկայ տարի
ակնկալուող թանգարանի հիմնարկէքին պատրաստութիւնները կը վերջնականացուին։
Ձեռնարկին դրօշակի արարողութիւնը կատարեցին ՀՄԸՄ-ի սկաուտները, իսկ քայլերգները կատարուեցան
ՀԲԸՄ-ի երգչախումբին կողմէ, առաջնորդութեամբ խմբավար Գայիանէ
Բաղդասարեանի։
Բացման աղօթքը միասնաբար կատարեցին թանգարանի հոգաբարձական կազմի համաատենապետներ՝ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայց.
Առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմտեան
թեմի առաջնորդ Յովնան Արք.
Տէրտէրեան, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու Հայց. Առաքելական
եկեղեցւոյ (Տանն Կիլիկիոյ) Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ Արք.
Մարտիրոսեան, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Կաթողիկէ առաջնորդ
Միքայէլ Եպս. Մուրատեան եւ
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական միութեան հոգեւոր
հովիւ Վեր. Պերճ Ճամպազեան:
Ապա, ցուցադրուեցաւ «Ֆոքս 11»
կայանի հաղորդավար Արաքսիա
Կարապետեանի մասնակցութեամբ
տեսանիւթ մը, որ տպաւորիչ կերպով
ներկայացուց Հայ-ամերիկեան թանգարանի առաքելութիւնը։

Լորա ՄըքՔենզի

Հանդիսավարութիւնը ստանձնած էր
մրցանակակիր հաղորդավար Լորա
ՄըքՔենզին, որ բարի գալուստ մաղթեց սրահը ամբողջութեամբ լեցուցած
մասնակիցներուն։

Շանթ Սահակեան
Թանգարանին գործադիր վարիչ
Շանթ Սահակեան արտայայտուեցաւ թանգարանի ծրագիրին կարեւորութեան մասին, շեշտելով, որ անիկա պիտի նպաստէ հայոց պատմութիւնը եւ մշակոյթը պահպանելու եւ
անոնց բարգաւաճումը ապահովելու
ջանքերուն, հանդիսանալով նուէր մը
յաջորդող սերունդներուն։

Պերճ Կարապետեան
Իր կարգին, թանգարանի գործադիր
մարմինի ատենապետ Պերճ Կարապետեան շնորհակալութիւն յայտնեց ծրագիրին առաջին իսկ օրէն
զօրակցող նուիրատուներուն, կամաւորներուն եւ յատկապէս թանգարանի «Հիմնադիրներու շրջանակ»ի
անդամներուն, հիմնադիր բարերարներուն եւ «Ժառանգութեան խորհուրդ»ին։ Ան նաեւ յայտարարեց, թէ
նուիրահաւաքին 100,000 տոլարով
կը մասնակցի Քրիս Պօղոսեանը,
եւ 250,000-ական տոլարով՝ տէր
եւ տիկին Վարանդ եւ Ժանէթ
Պարսումեանները եւ տէր եւ տիկին
Պետրոս եւ Աննա Օրունճաքճիէլները։
Ընթրիքին ընթացքին, ներկաները
վայելեցին Կրեկ Հօշարեանի եւ

«Արմինըն փափս»ի կատարումները։
Ապա, Քալիֆորնիոյ նահանգային
Ծերակոյտի անդամ Էնթընի Փորթանթինօ իր ելոյթին մէջ ողջունեց
այն իրողութիւնը, որ նահանգապետ
Կեւըն Նիւսըմ նահանգին 20192020 ամավարկին մէջ հաստատեց
թանգարանին 5 միլիոն տոլար յատկացնելու որոշումը։
Իր կարգին, քոնկրեսական Էտըմ
Շիֆ դրուատեց թանգարանի ծրագիրը, շեշտելով, որ անիկա պիտի
հանդիսանայ այն վայրը, ուր տարբեր ազգերու եւ կրօնքներու ներկայացուցիչները առիթը պիտի ունենան ծանօթանալու ամերիկահայ
համայնքին ունեցած յատկանշական
ներդրումներուն։
Հայաստանի
կառավարութեան
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեան
իր ելոյթին մէջ նշեց, որ մօտէն
ծանօթ է թանգարանի ծրագիրին
անցած ճամբուն եւ եղած է անոր
մասնակիցներէն մէկը: «Այսօր
Ամերիկայի հայ համայնքն աւելի
քան երբեւէ մօտ է թանգարանի
ստեղծմանը, թանգարան, որն ամերիկեան հանրութեանը կը ներկայացնի Միացեալ Նահանգներում
հայերի պատմութիւնը, հայ համայնքի հսկայական ներդրումը երկրի
կեանքում, մշակոյթի, գիտութեան
եւ այլ բնագաւառներում: Այսօր հայ
ժողովուրդն իր անբաժանելի երկու
բաղկացուցիչ մասերով առաջ է
շարժւում աւելի վստահօրէն, քան
երբեւէ մեր ժամանակակից պատմութեան ընթացքում: Ունենալ հզօր
Հայաստան նշանակում է ունենալ
հզօր Սփիւռք», ընդգծած է Սինանեան,
աւելցնելով. «Թանգարանը ոչ միայն
հայոց պատմութեան մատուցման
մէկ հարթակ է, այլ նաեւ կրթական կենտրոն, որը կարեւոր դեր է
կատարելու հայապահպանման գործում»:
Այնուհետեւ սկսան մեծարումները:
Քաղաքական եւ իրաւական մարզերէն ներս իր յատկանշական իրագործումներուն եւ Կլենտէյլ քաղաքին հետ թանգարանի տարեկան

միայն մէկ տոլարի վարձակալութեան համաձայնագիրին պատրաստութեան մէջ իր դերակատարութեան համար մեծարուեցաւ յայտնի
իրաւագէտ Քենեթ Լ. Խաչիկեանը:
Մրցանակը յանձնեցին թանգարանի
հոգաբարձական կազմի անդամներէն՝ Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեան
(Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
ընկերակցութիւն) եւ Գաբրիէլ Մոլոյեան («Նոր Սերունդ» մշակութային
միութիւն), ինչպէս նաեւ Լոս Անճելըսի
մօտ Հայաստանի հիւպատոս Դոկտ.
Արմէն Բայբուրդեան:
Ամերիկահայութեան ցուցաբերած իր
նեցուկին եւ Լոս Անճելըս գաւառի
իշխանութիւններէն թանգարանին
համար 1 միլիոն տոլարի աջակցութիւն ապահովելուն համար, մեծարուեցաւ Լոս Անճելըս գաւառի վերահսկիչներու խորհուրդի անդամ Քեթրին
Պարկըր։ Մրցանակը յանձնուեցաւ
թանգարանի հոգաբարձութեան
անդամ Արշօ Աւագեանին (Հայ
Օգնութեան Միութեան Միացեալ
Նահանգներու Արեւմտեան շրջան)
եւ հոգաբարձութեան ներկայացուցիչ Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեանի («Նոր
Օր» հիմնարկութիւն), ինչպէս նաեւ
ծերակուտական Փորթանթինոյի կողմէ:
Իբրեւ Միացեալ Նահանգներու
ծովուժի նախկին քարտուղար եւ
պաշտպանութեան փոխնախարար
սպասարկած ամերիկահայ Փօլ Ինկնէյշըս, որ գործուն մասնակցութիւն
բերած է նաեւ թանգարանի դրամահաւաքի նախաձեռնութեանց,
յաջորդ մեծարեալն էր։
Մրցանակը յանձնեցին՝ հոգաբարձութեան անդամներ՝ Թալին
Եագուպեան (Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան
շրջան) եւ Աւետիք Իզմիրլեան (Հայ
մշակութային հիմնարկութիւն), ինչպէս
նաեւ Կլենտէյլի քաղաքապետ Արա
Նաճարեան, որ քաղաքին կողմէ նաեւ
յատուկ յուշատախտակ մը յանձնեց
ծովուժի նախկին քարտուղարին:
Շար. Էջ 05

Ձախէն՝ Արշօ Աւագեան, Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան, Քեթրին Պարկըր
Եւ Էնթընի Փորթանթինօ
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Սփիւռքահայ Կեանք

Աւելի Քան 2.2 Միլիոն Տոլար Գոյացաւ
Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Ձեռնարկին
Սկիզբը Էջ 04
Նշենք, որ Հայ-ամերիկեան թանգարանի վարչութեան մաս կը
կազմեն շրջանի հետեւեալ կազմակերպութիւնները եւ հաստա-

Զարեհ Սինանեան

տութիւնները՝ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ կաթողիկէ առաջնորդարան, Հայ մշակութային հիմնարկութիւն, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ աւետարանական միութիւն, Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան Միացեալ
Նահանգներու Արեւմտեան շրջան,
Ամերիկայի Հայ աւետարանչական
ընկերակցութիւն, Հայ Օգնութեան
Միութեան Միացեալ Նահանգներու
Արեւմտեան շրջան, «Նոր Օր»
հիմնարկութիւն, «Նոր Սերունդ»
մշակութային միութիւն, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայց. առաքելական
եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմի առաջնորդարան եւ Ամերիկայի Միացեալ

Ձախէն՝ Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեան, Գաբրիէլ Մոլոյեան, Քենեթ
Լ. Խաչիկեան եւ Դոկտ. Արմէն Բայբուրդեան

Ձախէն՝ Թալին Եագուպեան, Աւետիք Իզմիրլեան, Փօլ Ինկնէյշըս
Եւ Արա Նաճարեան

Նահանգներու Հայց. առաքելական
եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմի առաջնորդարան:
Հայ-ամերիկեան թանգարանի եւ
մշակոյթի կեդրոնին մասին յաւելեալ
տեղեկութիւններու համար՝ այցելել
www.AAMGala.org կայքը կամ դիմել
(818) 644-2073 թիւին:

Էտըմ Շիֆ

Հայրենի Նուաճումներ

Ծանրորդ Տաթեւ Յակոբեան
Դարձած է Աշխարհի Բաժակի
Խաղարկութեան Յաղթող

Հայաստանի ծանրամարտի հաւաքականի անդամները յաջող մեկնարկած են աշխարհի բաժակի
խաղարկութիւնը:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ Քաթարի
մէջ մեկնարկած աշխարհի բաժակի
խաղարկութեան հերթական փուլին
Հայաստանի կանանց խումբի անդամ
Տաթեւ Յակոբեան (87 քկ) պոկում

վարժութեան ժամանակ գլխավերեւը պահեց 105 քկ, իսկ հրումի
ժամանակ` 127 քկ: Երկամարտի 232
քկ արդիւնքով՝ Յակոբեանը դարձաւ
ոսկէ մետալակիր:
Հայաստանի այլ ներկայացուցիչ մը՝
Իզապէլա Եայլեանը 59 քկ կշիռքի
երկամարտի 201 քկ արդիւնքով
6-րդն է:

Հայ Բռնցքամարտիկները Միջազգային
Մրցաշարի Ժամանակ Նուաճած են 7
Ոսկի եւ 2 Արծաթ Մետալ
Դեկտեմբեր 16-21 ՌԴ Պեատիգորսկի
մէջ կայացած բռնցքամարտի երիտասարդական միջազգային մրցաշարին հիանալի հանդէս եկած է
Հայաստանի հաւաքականը: Հայ
բռնցքամարտիկները նուաճած են
9 մետալ՝ 7 ոսկի, 2 արծաթ: Այս
մասին կը յայտնէ Հայաստանի բռնցքամարտի դաշնութիւնը:
Մրցաշարի յաղթող դարձած են 49 քկ
քաշային Ռուտոլֆ Գարբոյեանը, 60 քկ
քաշային Արթուր Սահակեանը, 56 քկ
քաշային Ռուսլան Ասլիկեանը, 64 քկ
քաշային Գուրգէն Կակոյեանը, 69 քկ
քաշային Արմէն Մանուկեանը, 75 քկ
քաշային Էրիկ Աբէլեանն ու գերծանր

քաշային Տիգրան Գէորգեանը:
2-րդ տեղը գրաւած են 49 քկ քաշային
Հենրիկ Սահակեանն ու գերծանր
քաշային Մկրտիչ Մանուկեանը:
Հայ բռնցքամարտիկներուն տրուած
են նաեւ անհատական մրցանակներ: Մրցաշարի լաւագոյն բռնցքամարտիկ ճանչցուած է Գուրգէն
Կակոյեանը: Ռուսլան Ասլիկեանին
մրցանակ շնորհուած է լաւագոյն
սրաք ցուցադրելու համար: Հայ
բռնցքամարտիկները հանդէս կու
գային երիտասարդական հաւաքականի աւագ մարզիչ Կարէն Աղամալեանի ու մարզիչ Գարիկ Պաղտասարեանի գլխաւորութեամբ:
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Շնորհակալութեան Երկու Խօսք
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Ա

յս տարի հայ ազգին կաղանդչէքը կանուխ եկաւ: 12 Դեկտեմբեր
2019 թուականը, հայ ազգի, Միացեալ Նահանգներու եւ միջազգային
պատմութեան մէջ արձանագրելով որպէս արդարութեան հաւաստիք:
Հոգ չէ, թէ այդ եղաւ բարոյական յաղթանակ, սակայն այն դարձաւ մեծագոյն
հիմնաքարը հայ ժողովուրդի իրաւունքներու արդարադատութեան եւ
պահանջատիրութեան պայքարին որպէս վարձատրութիւն:
Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տունը, 29 Հոկտեմբեր 2019ին, թիւ H.S.296 (Non Binding) բանաձեւը, իր 116-րդ նիստին, վաւերացուց
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը: Բանաձեւը ներկայացուած էր
քոնկրէսական Էտըմ Շիֆի հեղինակութեամբ, որուն մասնակից էին հայամէտ
եւ արդարադատ բազմաթիւ քոնկրէսականներ, ծերակուտականներ եւ
պետական գրասենեակներու ներկայացուցիչներ, ինչպէս՝ Ֆրէնք Փալոն,
Ճուտի Չու, Պապ Մէնէնտեզ, Թէտ Քրուզ եւ ուրիշներ:
Բանաձեւին ընդունման յաջորդական քայլն էր զայն հասցնել Միացեալ
Նահանգներու Ծերակոյտ, որուն վաւերացումը այնտեղ, շիրմաքարը պիտի
դառնար թրքական ուրացման եւ ժխտողական կեցուածքին:
Ծերակուտականներ Պապ Մէնէնտէզ եւ Թէտ Քրուզ եղան թիւ 150 բանաձեւին, դարձեալ Non Binding, Stand Alone բանաձեւին ջահակիրները
դէպի ծերակոյտ, ուր յաջորդական երեք անգամ մերժուելէ ետք, այսօր,
12 Դեկտեմբեր 2019-ի առաւօտեան, Անոնք յաջողեցան իրականացնել
համայն հայ ժողովուրդի մը հարիւրամեայ երազը, Ծերակոյտին բացարձակ
հաւանութեամբ ընդունելով Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւը:
Սառնասիրտ դիւանագէտի մը ներկայացումը կը սպասէի հեռատեսիլի
կայանէն, այնպէս ինչպէս պատահած է միշտ, այլ բազմազան առիթներով:
Սակայն ծերակուտական Մէնէնտէզի յուզումի պահը իսկապէս որ խորին
յարգանքի զգացումով ընկալուեցաւ հայ ժողովուրդին կողմէ, յուզելով ո՛չ
միայն զիս, այլ նաեւ հայ ազգը: «Մարդկային ողբերգութեան անտեսումը

մեզի համար չէ. որպէս ժողովուրդ, մենք այդ չենք ներկայացներ, մենք աւելի
լաւ ենք եւ այդ պէտք է արտացոլայ մեր արտաքին քաղաքականութեան
մէջ», ըսաւ ան: Պարագան նոյնն էր նաեւ Էտըմ Շիֆին հետ, ուր կ՚ըսէր,
«իսկապէս կը հիանամ հայ ժողովուրդին յամառ գոյատեւման եւ իր արդար
դատի յարատեւ հետապնդման աշխատանքներուն վրայ»:
Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն յաջորդող դարուն, հայ ժողովուրդը
ապրած է տառապանքներով, վերականգնումի մաքառումներով, հալածանքներով, յուսախաբութիւններով, անարդարութիւններու շարաններով,
յարատեւ պայքարով եւ պահանջքներու հետապնդումներով: Այսօր, կարծէք
այդ բոլորը կը փարատէին մեր սրտերէն, միտքերէն, մեր առաջ բանալու
համար նոր վերելքի ուղի մը, այս անգամ՝ ո՛չ առանձին տանելու մեր պայքարը
դէպի արդարութեան կիրարկում, այլ մեր կողքին ունենալով աշխարհի
հզօր տէրութիւններ, որոնց շարքին վստահօրէն պիտի միանան բազում
այլ տէրութիւններ եւս, պարտադրելու համար թուրքը, որպէսզի ընդունի
իր նախահայրերուն կատարած անիրաւութիւնը եւ հատուցում տայ հայ
ժողովուրդին:
Շատեր հաւանաբար առարկեն, թէ Ամերիկան մի քանի առիթներով ճանչցած
է Հայոց Ցեղասպանութիւնը, նաեւ այլ երկիրներ: «Յետոյ ի՞նչ»: Ճանաչումը
որեւէ օգուտ կրնա՞յ բերել հայ ժողովուրդի իրաւունքներու հատուցման
աշխատանքներուն: Պատասխանը արդէն ինքնին կը կայանայ այն նոր ուղիին
մէջ որ բացուած է հայ ժողովուրդին դիմաց եւ կը կոչուի «պահանջատիրական
աշխատանքներ», մեր թիկունքին ունենալով համայն աշխարհի ճանաչման
նեցուկը, զայն գործածելու համար մեր յաջորդական պայքարի փուլին մէջ:
Շատ յաճախ ոգեւորուած ենք յաղթանակներով: Ըլլան անոնք պատերազմական, գիտական, ուսումնական կամ այլ: Այս յաղթանակը սակայն, թող
ըլլայ յատկանշական այն առումով, ուր՝ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ եւ ո՛չ հատուածական
աշխատանքով կարենանք շարունակել մեր պայքարի յաջորդ փուլը,
պահանջատիրութեան աշխատանքները, մինչեւ իրականացում:
Շնորհակալութիւն նաեւ բոլոր հայ կազմակերպութիւններուն, որոնք անխոնջ
աշխատանք տարին այս օրուան վարձատրութեան հասնելու համար:

«Կուրութիւն»
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ
«Կուրութիւն»ը փորթուգալցի յայտնի ու աշխարհահռչակ թարգմանիչ ու գրող
Ժոզէ Սարամակոյի նշանաւոր վէպերէն մին է։ 1998 թուականին Սարամակօ
արժանացաւ Գրականութեան Նոպէլեան մրցանակին եւ պարգեւատրման
ժամանակ կոմիտէի կողմէ արտասանուած էր հեղինակի գլուխգործոց
ստեղծագործութիւններու շարքին վերոյիշեալ գիրքին անունը։
Ժոզէ Սարամակօ ծնած է 1922 թուականին, Փորթուգալի մէջ։ Չքաւոր
ընտանիքի մը զաւակն էր ան եւ նիւթական դժուարութեան պատճառով
պարտաւորուած է կիսատ թողուլ իր միջնակարգի կրթութիւնը։ Դեռ վաղ
տարիքէն սկսած է աշխատանքի ու զանազան ասպարէզներէ ներս կեանքի
մէջ դիմաւորուած նեղութիւններուն տոկալ սորված է։ Ինքնուս եղած է
Սարամակօ եւ իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան ուսումնասիրած է օտար
լեզուներ եւ ընթերցած է համաշխարհային գրականութեան եւ փիլիսոփայական վիթխարի գործեր։ Ան կը համարուի մոգական իրապաշտութեան
ներկայացուցիչներէն մին։ Հեղինակի առաջին գիրքը՝ «Մեղքի հողը»
անուանեալ վէպը հրատարակուած է 1947 թուականին։ Երկար տարիներ
անց, 1977 թուականին հրատարակուած է իր երկրորդ գիրքը՝ «Դասագիրք՝
գեղանկարչութեան եւ գեղագրութեան»ը։ Սարամակոն միւս գրողներէ
առանձնացնող յատկանիշներէն մին սա է, թէ ան բացի կէտէ եւ ստորակէտէ,
որեւէ կէտադրութեան նշան չէ գործածած իր ստեղծագործութիւններուն
մէջ։ Իր աշխատանքային փորձառութիւններու եւ ժողովրդական հարցերու
հմտութեան շնորհիւ, գրի առած է շարք մը վէպեր, որոնց մէջ լուսաբանած
ու քննադատած է ընկերվարական խնդիրներն ու կառավարման թերութիւնները։ Արդարեւ, Սարամակօ իր ստեղծագործութիւններուն մէջ անդրադարձած է ո՛չ միայն ժողովրդական ու քաղաքական խնդիրներու, այլեւ՝ կրօնական
հարցերու եւ այլ կարեւոր նիւթերու։ 1991-ին լոյս տեսած է Սարամակոյի
«Աւետարան ըստ Յիսուսի» անունով վէպը, որու պարունակութեան
պատճառով ենթարկուած է եկեղեցական բանադրանքի։ 1995-ին հրատարակուած է իր կոթողային գործերու շարքին ամենանշանաւորը համարուող «Կուրութիւն»ը, որու մէջ հեղինակը կ՚անդրադառնայ եսակեդրոն
վերաբերմունքին ու նիւթապաշտութեան հետեւանքներուն եւ մարդոց
բարոյական արժէքներու նկատմամբ անտարբերութեան։
Սարամակոյի միւս գործերուն նման, «Կուրութիւն»ը եւս կը պարունակէ
երկարաշունչ նախադասութիւններ եւ կէտադրման նշաններու նուազագոյն
գործածումը։ Գիրքին մէջ հերոսները նշուած են նկարագրական կոչումներով.

օրինակ՝ «բժիշկի կողակիցը»,
«ինքնաշարժի գողը», «առաջին
կոյր մարդը»։ Նշեալ գիրքին մէջ
նաեւ որեւէ մանրամասնութիւն չէ
հաղորդուած հերոսներու տեղակայման մասին։
Անանուն երկրի, անանուն քաղաքի
մը մէջ մարդ մը ինքնաշարժին
մէջ կը սպասէ լուսանշանորդի
կանաչ դառնալը եւ յանկարծակի
կը կուրանայ։ Կը տեսնէ ոչ թէ մթութիւն, այլ՝ ծովածաւալ սպիտակ պարապութիւն։ Գիրքը կը կեդրոնանայ բժիշկի կողակցին, իր ամուսնոյն եւ
հիւանդ մի քանի հոգիէ բաղկացեալ եօթ կերպարի, որոնք պատահաբար
կը ծանօթանան իրարու հետ։ Ամբողջ աշխարհին համաճարակի նման
կը տարածուի կուրութիւնը, որուն կը յաջորդէ հասարակական անկում։
Կոյրեր կը դարմանուին յատուկ խնամքի տակ։ Աներեւակայելի ու աղէտալի
վիճակ մը կը ստանայ աշխարհ եւ մարդոց բուն նպատակը կը դառնայ
ողջ մնալ։ Կեղծաւորութիւնը կը փոխարինէ ճշմարտութիւնները եւ մարդ
արարածը կորսնցուցած է յարգանքը իր նմաններուն հանդէպ։ Տեսողութեան
կարողութեան տէր միակ անձը՝ բժիշկին կողակիցը կ՚աջակցի քանի
մը հիւանդներու եւ անոնց կեանքի պայքարը տեսանելի կը դարձնէ,
մարդկութեան անգթութեան ու դաժանութեան դէմ։ Մարդիկ կը ջանան
ինքզինքնին վերագտնել թէ՛ հոգեպէս եւ թէ բարոյապէս։
Սարամակօ իր այս խորաթափանց գործին մէջ կարծէք կը բացագանչէ, թէ
ինչպէ՛ս կը կուրանայ մարդոց խիղճն ու հոգին իրենց սեփական կարիքները
դիմագրաւելու նպատակով։ Ան նաեւ կը թելադրէ ըլլալ քաղաքակիրթ
ու անշահախնդիր անհատներ։ Պէտք է զիրար սիրել, սիրելով ապրիլ,
տեսնել զգալով եւ հասկնալ մենք մեզ, քանի որ մարդիկ կ՚արտայայտուին
ոչ միայն արտաքին տեսքով, այլ՝ ճանաչման ու շփման ընթացքին իրենց
վերաբերմունքով։ Կը սորվեցնէ տեսնել ոչ միայն աչքերով, այլ սրտով,
հոգեպէս։ Հեղինակը իր այս գործին մասին սապէս արտայայտուած է. «Ես
կը կարծեմ, մենք չենք կուրանար, այլ՝ եղած ու մնացած ենք կոյր։ Դարձած
ենք կոյրերու, որոնք կը նային, բայց չեն տեսներ»։
Սարամակոյի վերոյիշեալ գիրքի նիւթի հիման վրայ 2008 թուականին
նկարահանուեցաւ նոյն անունով շարժանկար մը, որու մէջ գլխաւոր դերերը
ստանձնած էին՝ Ճիւլիանա Մուր եւ Մարք Ռուֆալօ։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Սուրիահայ Օրագիր

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Տէրունի, Սրբոց Պատկերներու Եւ
Խորհրդանոցներու Օծում Գամիշլիի Մէջ
Շաբաթ, 21 Դեկտեմբերի երեկոյեան ժամը 5:00ին, Գամիշլիի Սուրբ Յակոբ եկեցեցւոյ մէջ տեղի
ունեցաւ խորհրդանոցի ու սրբապատկերնե-րու
օծում, ձեռամբ եւ նախագահութեամբ Բերիոյ
Հայոց Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ.
Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեանի։ Օծման աղօթքէն ետք, սրբազան հայրը «Ամէն Ալէլուիա»
երգեցողութեամբ Սուրբ Միւռոնով օծեց նոր
խորհրդանոցները, ինչպէս նաեւ Տիար Ռուբէն
Ալեքսանեանի կողմէն նուիրուած խաչքարը։

Հայկական ոճով նկարուած Ս. Աստուածածնայ
պատկերը նուիրեց Գերպ. Տ. Անդրանիկ Ծ.Վրդ.
Այվազեան, իսկ տիրահայր Զօհրապ Սարգիսեան,
տիրամայր Լուսվարդ Սարգիսեան, ինչպէս նաեւ
Բարշ. Յակոբ Սրկ. Պարսումեան նուիրեցին երկու
խորհրդանոցներ։
Սրբազան հայրը գնահատեց նուիրատուներուն նախաձեռնութիւնը, վստահեցնելով, որ
Աստուած վարձահատոյց պիտի ըլլայ անոնց
Աստուածահաճոյ գործին։

Օ ՔԱՄԻ, ՔԱՄԻ
Լուսնի աղօտ արտացոլումն աչքերիդ մէջ,
աչքերիդ մէջ,
Դէմքիդ ժպիտը յուսահատ, յուսահատ ու
վերջ յուսահատ ու վերջ:
Ես այսօր թողնում եմ քեզ իմ սերն ու
հեռանում,
Իմ սրտին այսօր մի նոր վէրք է աւելանում,
Ու իմ սերը պոկուած ճիւղի, պոկուած ճիւղի,
ճիւղի նման
Օրօրւում է աշնան քամուց, աշնան քամուց,
աշնան քամուց:
Օ քամի, քամի պոկիր իմ սերն առանց ցաւի,
Յետոյ համբուրիր պլոկուած կեղեւը ծառի,
Թող վէրքը ցաւ չպատճառի, ծառին թող
ցաւ չպատճառի:
Ախ գոնէ լաց եղիր, թէ թէկուզ ձայն անիր,
Բայց այդպէս մի նայիր, բայց այդպէս մի
նայիր,
Ախ գոնէ լաց եղիր, մէ թէկուզ ձայն հանիր,
Բայց այդպէս մի նայիր, բայց այդպէս մի
նայիր:
Աստղերը չռել են աչքերը ու նայում են
ապշած մեր վրայ,
Մի սպանէք, մի սպանէք ձեր սէրը,
Դուք երկրորդը էլ չէք ունենայ:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

24

2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ

Մեր Ուժը Հակառակորդի Համար Աւելի Մահաբեր
Պիտի Ըլլայ. Տօնոյեանը Ամփոփած է 2019-ի
ՊՆ Աշխատանքը

ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ
Տօնոյեան 2020-ի գլխաւոր ձեռքբերումներէն
կը համարէ նոր սպառազինութիւններն ու
սնուն-դի կազմակերպման նոր համակարգը։
Այս մասին ան յայտնած է ՀՀ կառավարութեան
Facebook-ի էջին վրայ հրապարակուած տեսանիւթով, որ նուիրուած է 2019-ի ամփոփման
եւ ՀՀ ՊՆ եկող տարուան յաւակնոտ ծրա-

գիրներուն։
Տօնոյեանի խօսքով՝ անցնող տարին նշանաւոր դարձած է նորագոյն սպառազինութիւններու եւ զինուորական սարքերու ձեռքբերումով։
«Մեր զինուած ուժերը օրէ օր պիտի հզօրանան, մեր ուժը պիտի ըլլայ հակառակորդի
համար աւելի մահաբեր»,- իր խօսքը աւարտած է ՀՀ պաշտպանութեան նախարարը։

ՍԵՐԺ ՇԱՐԹ
(Սարգիս Յարութիւնեան)
(1927 – 2011)
«Փոքրիկ Հովիւը»
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Տօն Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագի

Սուրբ Պատարագ, Սարկաւագներու
Տօն, Սարկաւագներու Ձեռնադրութիւն
Եւ Ս. Ստեփանոսի Մասունքով
Ջրօրհնէք
Չորեքշաբթի, 25 դեկտեմբեր 2019, տօնն է Ս. Ստեփանոս
նախասարկաւագին, ինչպէս նաեւ Հայ եկեղեցւոյ
սարկաւագներուն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Տօնական օրերու առթիւ, խաչաձեւումներէ խուսափելու
համար, երեքշաբթի գիշերներու ս. պատարագի մատուցումը
պիտի դադրեցնենք 24 եւ 31 դեկտեմբեր 2019-ին եւ 7 յունուար
2020-ին։
Ս. պատարագի մատուցումը պիտի վերսկսինք
երեքշաբթի գիշեր, 14 յունուար 2020-ին, ժամը 7.00–8.00,
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Դամասկոսի Վրայ Եղած Գրոհը Պատճառած Է
Տասնեակ Զոհեր
Նախորդ օր Դամասկոսի վրայ եղած
գրոհին հետեւանքով գրանցուած են
զոհեր։ Այս մասին տեղեկութիւնը
կը հաղորդէ «Ալ Մարսատ» կայքը,
նշելով նաեւ, որ զոհերուն մէջ կան
սուրիացիներ եւ օտարերկացիներ։
Յարձակումին գլխաւորը թիրախը
եղած է Դամասկոսի «Աքրապա»
միջազգային օդակայանի շրջակայքի շրջանին վրայ եւ ըստ կարգ մը

աղբիւրներու, գրոհին հետեւանքով
զոհուածներուն թիւը հասած է 16-ի,
սակայն այս տեղեկութիւնը պաշտօնական չէ եւ մինչեւ այս պահը չէ
հաստատուած։

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Նահատակաց Հրապարակին Վրայ Հարիւրաւոր
Մարդիկ Ս. Ծննդեան Ընթրիքի Մասնակցեցան
Սկիզբը Էջ 01
Ժոմպլաթ նկատել տուած է, որ եթէ
իրավիճակը այսպէս շարունակուի,
ապա Լիբանանի տնտեսութիւնը
ամբողջապէս պիտի փլուզուի։
Ժոպլաթ մասնաւորապէս ըսած
է «Լեռնալիբանանը եւ ամբողջ
Լիբանանը սովի կրնայ մատնուիլ»,
նշելով նաեւ, որ այսօր առկայ տագնապը կրնայ երկար տեւել։ Ան նաեւ
մտավախութիւններ յայտնած է

ապահովական խլրտումներէ նաեւ
կոչ ըրած է իր համակիրներուն եւ
մասնաւորապէս լեռնալիբանանի
ժողովուրդին ցորեն եւ ընդեղէն
ցանել ապահով կերպով անցընելու
համար այս դժուարին օրերը։ Ան
աւարտին նշած է, որ ներկայ փուլի
ամենակարեւոր զէնքը ինքնաբաւ
դառնալն է նկատել տալով, որ յառաջիկայ շրջանին շատ կարեւոր է ունենալ դեղատեսակներու պահանջները բաւարարող պահեստ մը։
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Այս օրհնեալ առթիւ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի տնօրինումով, առաջին անգամ ըլլալով Անթիլիասի կաթողիկոսարանէն թեմ պիտի բերուի Ս. Ստեփանոսի մասունքը` մեր
հաւատացեալներուն հոգեւոր մխիթարութեան համար, սուրբ
պատարագի ընթացքին, Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ,
որուն պիտի մասնակցին թեմիս քահանայից դասը, սարկաւագներն ու կիսասարկաւագները
Եկեղեցական արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ,
ձեռնադրութիւնը եւ ջրօրհնէքը կատարէ ու իր պատգամը
փոխանցէ՝
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
Պիտի պատարագէ`
Արժ. Տ. Սարգիս աւ. քհն. Սարգիսեան
Խարտաւիլակութիւնը պիտի կատարէ`
Արժ. Տ. Ղեւոնդ քհն. Լոշխաճեան
Սարկաւագ պիտի ձեռնադրուին թեմիս եկեղեցիներուն մէջ
ծառայող տասնհինգ կիսասարկաւագներ` Արա Օհանեան,
Զաւէն Տաւուտեան, Հրակ Քալաճեան, Յակոբ Սարեան, Յակոբ
Քէլէշեան, Յակոբ Քէշիշեան, Յարութիւն Չորպաճեան, Յարութիւն
Իզմիրլեան, Շահէ Քէշիշեան, Պօղոս Տօնիկեան, Սարգիս Մալաքեան, Սարգիս Պագալեան, Սեւակ Կիւվլէքճեան, Վարդան
Աւետիքեան եւ Ֆիլիփ Ժինեան
Սկիզբ ժամերգութեան			
Ս. պատարագ				
Ձեռնադրութիւն
Պատգամ					
Ջրօրհնէք					

առաւ. ժամը 7.30
առաւ. ժամը 9.30
առաւ. ժամը 10.00
առաւ. ժամը 11.00
առաւ. ժամը 11.30

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ստանալու
Ս. Ստեփանոսի օրհնութիւնը եւ աղօթակից դառնալու մեր
սարկաւագներուն ու կիսասարկաւագներուն:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

¸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:
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