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Աուն եւ Տիապ Քննարկեցին
Կառավարութեան Կազմութիւնը

Արցախը Տարին Կը Փակէ 9.1 Տոկոս
Տնտեսական Աճով

Լիբանանի նշանակեալ վարչապետ Հասսան Տիապ Ուրբաթ օր այցելեց
հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունին: Այս հանդիպումը երկրորդն
է այս շաբաթ, որուն մասին հանրութիւնը տեղեկացուած է:
Ըստ հաղորդուածին, Տիապ կ՛աշխատի փոքր թիւ ունեցող կառավարութիւն
մը կազմել, որ բաղկացած ըլլայ անկախ մասնագէտներէ որոնք քաղաքական
կուսակցութիւններու անդամ չեն:
Ըստ աղբիւրներու երկրին երկու պատասխանատուները քննարկեցին
գլխաւոր նախարարութիւններու պարագան ինչպէս նաեւ կարգ մը
նախարարութիւններ միացնելու մասին, որովհետեւ Տիապի նախընտրութիւնը 18 հոգինոց կազմ է:
Տիապի նախընտրութիւնը չի համընկնիր իր Շիա գործընկերներուն նպատակին հետ, որոնք կը նախընտրեն աւելի մեծ թիւով կառավարութիւն մը,
որ կ՛ընդգրկէ քաղաքական գործիչներ:

Արցախի Հանրապետութեան պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան, Դեկտեմբեր 27-ին, հանդիպած է զանգուածային լրատւութեան միջոցներու ներակայացուցիչներու հետ՝ ամփոփելու 2019 թուականի գործունէութեան տարին: Այս մասին յայտնեցին Արցախի Հանրապետութեան պետական
նախարարի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան
հետ կապերու բաժինէն:
Անդրադառնալով անցնող տարուան տնտեսական հիմնական ցուցանիշներուն, պետական նախարարը նշած է, որ տարին կ՝եզրափակուի
9.1% տնտեսական աճով՝ ապահովելով շուրջ 341 միլիառ դրամ ՀՆԱ, որ 1
շունչի հաշուով կը կազմէ աւելի քան 4828 ԱՄՆ տոլար: Ան ընդգծած է, թէ
բնակչութեան կենսամակարդակը բնորոշող այս ցուցանիշով երկիրը կը
գտնուի տարածաշրջանի երկիրներու հետ գրեթէ նոյն մակարդակի վրայ:
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ՍՈՒ 30 ՍՄ Օդանաւերու Առաջին Խմբաքանակը
Հայաստան Հասաւ

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:
Շար. Էջ 08

Սու 30 ՍՄ բազմագործառոյթ, գերժամանակակից զինուորական օդանաւերու
առաջին խմբաքանակը արդէն Հայաստան է:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
Գիւմրիի մէջ մասնակցած է օդանաւերու դիմաւորման արարողութեան:
«Ֆէեյսպուք»-ի ուղիղ եթերով վարչապետը ցուցադրեց օդանաւերու վայրէջքը,
որուն նախորդեց անոնց ցուցադրական թռիչքը:
Տեսանիւթին մէջ կ՛երեւի, որ Գիւմրիի մէջ վայրէջք կը կատարէ 3 օդանաւ,
սակայն նախապէս ՀՀ պաշտպանութեան նախարարը յայտնած էր, որ
Հայաստանը կը պատրաստուի ձեռք բերել 1 օդանաւային ջոկատ (12) Սու
30 ՍՄ օդանաւ:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Հայաստանի Բանակը Կը Շարունակէ Սպառազինութիւն Ձեռք Բերել
2019 թուականի ամփոփիչ մամլոյ
ասուլիսին ընթացքին Հայաստանի
զինուած ուժերու ընդհանուր հրամանատար զօր. Արտակ Դաւթեան
յայտնեց, որ Հայաստանի զինուած
ուժերը վերջին ամիսներուն ընթացքին մեծ աշխատանք կատարած
են յենակէտերու ամրապնդման,
ուղիներու ցանցերը ընդարձակելու
ու զարգացման ուղղութեամբ, ինչ
որ կարելիութիւն կու տայ կրճատել
ժամանակը զօրքերու տեղաշարժին
համար:
«Կարգ մը վայրերու մէջ կատարուած տեղաշարժերուն բերումով իրականացան յենակէտերու առաւել
արդիւնաւէտ դարձնելու քայլերը,
որոնց շնորհիւ որոշակի յենակէտերու զինուորական ծառայողներ
ծառայութիւն կը կատարեն մէկ
կէտէ` աւելի մեծ ուժերով», յայտնեց
Դաւթեան:
Ան տեղեկացուց, որ Նախիջեւանի
ուղղութեամբ Հայաստանի զինուած ուժերը նախորդ տարի ունեցան
սպառազինութեան, ռազմական
համակարգի որոշ նմուշներու յաւելում: «Ասիկա մեզի կ՛արտօնէ ըսել,
որ այս ուղղութեամբ մարտական
յենակէտերու համակարգին մէջ
մենք նահանջ չենք ունեցած, ունեցած ենք որոշ բարելաւում, որ մարտավարական բնոյթ կը կրէ», յայտնեց հրամանատարը:
Ան աւելցուց, որ, թէեւ Ազրպէյճան
մեծ ջանքեր կը թափէ Թուրքիոյ
հետ, որպէսզի ուժեղացնէ Նախիջեւանի համազօրային բանակը, բայց եւ այնպէս հայկական
կողմը համապատասխան միջոցառումներու կը ձեռնարկէ` թոյլ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Արսէն Յովհաննիսեան

չտալու հակառակորդին Նախիջեւանի կողմէ ունենալու սպառազինութեան գերակայութիւն:
Զօր. Արտակ Դաւթեան յայտնեց, որ
Հայաստանի զինուած ուժերը պիտի
շարունակեն սպառազինութիւն
ձեռք բերել ռուսական «ՕՐՍԻՍ»
զինագործական ընկերութենէն:
«Սպառազինութեան մատակարարումներուն առնչուած կայ աւելի
քան 80 համաձայնագիր, որոնց
մէկ մասը երկարաժամկէտ է: Ընդհանուր հրամանատարութեան
ծրագիրներուն մէջ փոփոխութիւններ չկան, եւ յաջորդ տարի
եւս նախատեսուած են գնումներ «ՕՐՍԻՍ»-էն: Գնուած սպառազինութիւնը մեր մօտն է: Մնացած հարցերը իմ լիազօրութիւններէս դուրս են», նշեց Դաւթեան եւ
աւելցուց, որ պայմանագիրներուն
հիմնական մասը կնքուած է իշխանափոխութենէն ետք:
Խօսելով
սպառազինութեան
մատակարարման մասին` բանա-

կի հրամանատարը շեշտեց, որ
կործանիչներու մատակարարումներու մասին պայմանագիրը
կնքուած է իշխանափոխութենէն ետք: Անդրադառնալով ՏՈՐ
հակաօդային պաշտպանութեան
զենիթահրթիռային
համալիրի
ձեռք բերման` Դաւթեան շեշտեց,
որ ատիկա ե՛ւ նախկին, ե՛ւ նոր
իշխանութիւններու աշխատանքին
արդիւնք է` աւելցնելով, որ որոշումը
կար, սակայն սառեցուած էր:
Անդրադառնալով «Էս-400»-ներու
գնման կարելիութիւններուն` զօր.
Արտակ Դաւթեան ըսաւ, որ ներկայիս
այդ հարցը չի քննարկուիր տակաւին:
«Հեռահար սպառազինութեան այլ
տեսակներու գնման վերաբերող
որոշ քայլերու նախաձեռնուած է,
բայց համաձայնագիրներ առայժմ
չեն կնքուած: Կը նախատեսենք,
որ 2022-23 թուականներուն սպառազինութիւնը կը հասնի Հայաստան», տեղեկացուց զօրավարը:

Արսէն Աբրահամի Յովհաննիսեան (1908, դեկտեմբերի 28 1945, ապրիլի 15), բանաստեղծ,
լրագրող, ԽՍՀՄ գրողների միութեան անդամ 1940էն ի վեր:
Ծնած է Քանաքեռ աւանի (այժմ՝
Երեւանի շրջագիծին մէջ)։ 19251927 եղած է շրջանային պիոներ-հրահանգիչ։ 1927ին մեկնած է Տոնի Ռոսդով եւ ընդունուած է տեղուոյն մանկավարժական ուսումնարանը: Աւարտելէն ետք ուսուցչութիւն
ըրած է Հիւսիսային Կովկասի
հայաբնակ վայրերուն մէջ։
1938-1941 աշխատած է
Գրասնոտարի մէջ, նախ
որպէս դպրոցի տնօրէն,
ապա՝ շրջսովետի գործկոմի
նախագահ։ 1941-1945 մասնակցած է Հայրենական մեծ
պատերազմին, զոհուած է
1945 թվականի ապրիլի 15-ին
Ֆրանկֆուրտի մօտ։
Պարգեւատրուած է Հայրենական պատերազմի առաջին եւ
երկրորդ աստիճանի, Կարմիր
դրօշի շքանշանով։

Յունուար 1-էն 10 Տոկոսով Պիտի Բարձրանան Ամէն Տեսակի Կենսաթոշակները
1 Յունուար 2020-էն սկսեալ,
Հայաստանի մէջ ամէն տեսակի
կենսաթոշակները պիտի բարձրանան միջինը 10 տոկոսով: Այդ
մասին կառավարութեան նիստին
ըսաւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Զարուհի Բաթոյեան
նշեց, որ, կառավարութեան ծրագիրին համաձայն, պարբերաբար
պիտի բարձրացուին պետական
կենսաթոշակներու չափերը՝ ապահովելով միջին կենսաթոշակի յառաջանցիկ աճ գնաճի նկատմամբ:
Պետական կենսաթոշակի պարբերաբար յաւելումը Հայաստանի 20202022 թուականներու միջնաժամկէտ
ծախսային ծրագիրով սահմանուած
է ընկերային ոլորտի ծախսային
գերակայութիւն:
«Մենք արդէն յայտարարած ենք, որ
2020-էն միջինը 10 տոկոսով պիտի
բարձրացնենք կենսաթոշակները:
Ուստի, այսօրուան նախագիծով
կ՛առաջարկենք հետեւեալ փոփո-

խութիւնները. հիմնական կենսաթոշակի չափը, նեռարեալ՝ զինուորական կենսաթոշակի չափը
հաշուարկելու համար 16 հազար
դրամի փոխարէն սահմանել 18
հազար դրամ, առաջին 10 տարուան աշխատանքային ստաժի մէկ
տարուան արժէքը 800 դրամի
փոխարէն սահմանել 950 դրամ:
Զինուորական
ծառայութեան
մէկ տարուան արժէքը 1500 դրամի փոխարէն սահմանել 1600
դրամ, պարտադիր զինուորական
ծառայութեան շարքային կազմի
զինծառայողի հաշմանդամութեան զինուորական կենսաթոշակի
չափերը առաջին խմբի դէպքում
36 հազար դրամի փոխարէն սահմանել 40 հազար դրամ, երկրորդ
խմբի դէպքում՝ 26 հազար դրամի
փոխարէն՝ 30 հազար դրամ, եւ
երրորդ խմբի դէպքում 25,500 դրամի փոխարէն սահմանել 27 հազար
դրամ», ըսաւ նախարարը։
Պարտադիր ժամկէտային զինու-

որական ծառայութեան շարքային
կազմի մահացած կամ զոհուած
զինուորի ընտանիքի կերակրող
կորսնցնելու պարագային զինուորական թոշակի չափը 25,500 դրամի փոխարէն կը դառնայ 27 հազար

դրամ: Իսկ երկկողմանի ծնողազուրկ
երեխայի պարագային թոշակի չափը
կ՛ըլլայ 90 հազար դրամ՝ այսօրուան 80 հազար դրամի փոխարէն:
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Տեսակէտ

Բարձրաձայն Մտածումներ՝
Վարպետաց Միտքերու Շուրջ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Մ

եր այն մտածումները, զորս
օգտակար նկատեցինք ընթերցողներուն, պիտի բարձրաձայնենք այս գրութեամբ, որուն իբր
նախաճաշակ, կը ներկայացնենք նախ՝
կարգ մը մասնակի միտքեր, ապա՝
անդրադառնալու համար հիմնական
մեր գաղափարներուն՝ առանձին
ենթախորագրերու տակ։
• ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ ըսած է. «Ան, որ
առանձնութենէն երջանիկ է, կամ՝
գազան է, կամ՝ Աստուած»։ Այսինքն,
կամ՝ մարդակեր է կամ մարդասէր։
Աստուած մարդասէր է։ Իսկ կան նաեւ՝
մարդակեր գազան մարդիկ։ Բայց, կան նաեւ՝ մտաւորական տքնաջան,
ստեղծագործ աշխատանքի «գազա՜ն» մարդիկ, որոնք կը ճգնին մարդոց
համար, որովհետեւ՝ մարդասէր են, մարդոց համար աշխատելու տրամադրած
են իրենց կեանքը։ Ուրեմն, ասոնք իրենց ժամանակը տրամադրելով մարդոց՝
միտքով եւ հոգիով մարդոց հետ են, միայն ֆիզիքապէս առանձնութեան մէջ
են. ուրեմն՝ երջանիկ են «գազանօրէն» ու «գազանաչափ», ոչ՝ գազանաբար։
• ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ ըսած է նաեւ. «Ամբողջութիւն մը աւելի մեծ է քան մասերուն
գումարը»։ Որովհետեւ՝ մասերու թուական գումարը քանակ մըն է, ոչ՝ որակ…։
Ամբողջութիւնը որակ մըն է, որ աւելի կարեւոր է քան քանակը։ Տարագիր
Արեւմտահայութեան ամբողջութիւնը համահայկականութիւնն է, որ աւելի
կարեւոր է քան անոնց թիւին գումարը։ Համահայկականացած Արեւմտահայ բեկորները կը վերածուին որակական ուժի, որ կրնայ ազատագրել
Արեւմտահայաստանը…։ Բեկորները իրարու վրայ կուտակուելով միայն
կրնան համահայկականանալ՝ նոր որակ ստեղծել, եւ ոչ թէ՝ իրարմէ հեռու եւ
անջատ մնալով։ Այս վերջին պարագային է, որ կը մնան քանակի թիւ մը, չեն
կրնար վերածուիլ որակի։ Ասիկա՝ դիալեկտիկայի կանոններէն է, որ կ՚ըսէ՝
քանակական կուտակումները կը յանգին որակական փոփոխութեան։ Երբ
ջուրի կորիզներու (H20} վրայ կուտակուին 2 ջերմաստիճանները, ատոնք
աստիճանաբար՝ հաստատուն վիճակի (սառոյց) որակէն կը բարձրանան
հեղուկ վիճակի որակի, հուսկ՝ կազային վիճակի որակին…։
• • ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ տակաւին ըսած է. «Ամէնուն բարեկամը ոչ մէկուն բարեկամն
է…»։ Որովհետեւ՝ Արեւմտահայութեան բարեկամութիւնը ամէնուն (թէ
բարեկամներուն եւ թէ թշնամիներուն) ոչ իսկ Հայութեան բարեկամ ըլլալ է։
Ժամանակը հասա՞ծ է արդեօք, որ Արեւմտահայութիւնը գիտնայ զատորոշել
իր բարեկամները եւ թշնամիները, որպէսզի՝ այլեւս չմնայ խաբուիլ սիրող
ժողովուրդ…, ինչպէս կ՚ըսէր ռամկավար Ստեփան Տեփոյեան ղեկավարը։
• Այն տրամաբանութեամբ, որ Լենինը, Մարքսը կամ Մաօ Ցէ Թունկը իրաւունք
կու տայ բռնակալ նկատելու, իրաւունք կու տայ նաեւ՝ բռնակալ նկատելու
Այնշթայնը՝ բնագիտութեան մարզին մէջ, Մենտէլէեւը՝ քիմիագիտութեան
եւ Սիկմունտ Ֆրէօյտը՝ հոգեախտաբանութեան մարզերուն մէջ։ Սակայն,
արդարացուած հեղինակութիւնը բռնակալութիւն չէ. շահուած իրաւունք է,
որուն առջեւ հարկ է խոնարհիլ, ինչպէս աշակերտը պարտի խոնարհիլ իր
ուսուցիչին առջեւ, եւ հետեւակ զինուորը՝ իր հրամանատարին։
• ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ գրած է. Որ ժամին ձեր սիրտը ուզի՝ Իմ դուռը բաց է։ Մի՛
նայիք որ պատուհանիս Լոյսը յանգած է։ Քուն ու արթուն մի՛ հարցնիք Ներս
մտնէք, տուն է։ Մինչեւ անգամ յոյսն էլ քնի՝ Հոգսը արթուն է։ Ասիկա՝ իր
առաքելութեան գիտակից եւ միշտ ծառայելու պատրաստ մարդու խօսք է։
• • Մեծ բարենորոգիչ ՖՐԱՆՉԻՍԿՈՍ Ա. ՊԱՊԸ պահանջեց ժողովրդարաններու դուռին դրուած «ընդունելութեան ժամեր» ցուցատախտակը վերցնել,
որովհետեւ՝ ժողովուրդին ծառայելու կոչուած հոգեւոր հովիւներու դուռը
միշտ բաց պէտք է մնայ անոր առջեւ…։
• ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ նաեւ գրած է. Քո կանչը զնգում է իմ սիրտի Խոր ձորերում,
Քո նման կանաչ կեանքով Քո համար ելած մարտի Կը մեռնեմ, միայն թէ դու
Դարերում ազատ խշշաս, Իմ հեռո՜ւ, հեռո՜ւ՝ Նայիրեան դալար բարդի։ Մեր
հաստատ համոզումով, հայրենասէր Համօ Սահեան այս խօսքը ուղղած է
ցարդ բռնագրաւեալ մնացած Արեւմտեան Հայաստանին՝ Արարատին…։
• • ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ գրած է. «Դերասանութիւնը գեղեցիկ է՝
բեմի վրայ, ուր խաղում են… բայց գարշելի է կեանքի մէջ, ուր ապրում
են»։ Մեր ուսուցիչներէն՝ բանաստեղծ Զարեհ Մելքոնեան, տեսնելով
Տարագիր Արեւմտահայութեան Սփիւռքի անկազմակերպ վիճակը,

գրած է. «Մենք տարագիր սփիւռքահայու դեր կը խաղանք…»։ Ինչ որ
գարշելի է, երբ դար մը վերջ անգամ, չենք իրականացուցած Տարագիր
Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսը (ՏԱՀՔ)։ Որովհետեւ՝
եթէ ՏԱՐԱԳԻՐ սփիւռքահայու ապրումն ու գիտակցութիւնը ունեցած
ըլլայինք, մեր դերաԿԱՏԱՐութիւնը կազմած պիտի ըլլար ՏԱՀՔ-ը։ Բայց մենք
այդ դերը չկատարեցինք, այլ՝ խաղցանք… քանի որ չունէինք ՏԱՐԱԳԻՐի
գիտակցութիւնը, այլեւս… ՏԱՐԱԲՆԱԿ դարձեր էինք։
Ա. ՄԱՄՈՒԼԻ ԹԱՅՖԷՆ ԵՒ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀԸ 1910 թուին, Յովհաննէս Թումանեան մատնանշած է՝ այդ օրերուն, մեր մէջ ալ տարածուած թայֆէականութեան ախտը, մամուլի մարզին մէջ։ Ան գանգատելով գրած է. «Մեր մամուլը։
Տասնեակ տարիներով ու անհամար դէպքերով փորձուած է, էլ հայհոյանք, էլ
զրպարտութիւն, էլ ափաշկարա սուտ, էլ չարախօսութիւն, կեղծաւորութիւն։
Նեղ թայֆէականութիւն։ Հօ ոչ մի գիւղում գուցէ էնքան անվայել կերպարանք
չի առել, որքան մեր մամուլի մէջ։ Մի յայտնի հրապարակախօս պատմում է,
թէ պարզ խօսում էին մեր խմբագրատանը , թէ էս կամ էն գրողին ինչքան
էլ լաւ գրուածք հրատարակի, միշտ պէտք է զարկել, ծաղրել կամ լռել։ Մի
խօսքով՝ ամէն կերպ աշխատել սպանել, միայն նրա համար որ, սա մեզ հետ
չի, մեր թայֆէիցը չի։ Էդպէս էլ մտէք ազգային հասարակական գործիչների
մէջ։ Մէկը միւսի հռչակն ու յաջողութիւնը տանել չի կարողանում, քանի որ
իր թայֆէիցը չի»։
«Մեր մամուլը։ Տասնեակ տարիներով ու անհամար դէպքերով փորձուած է,
էլ հայհոյանք, էլ զրպարտութիւն, էլ ափաշկարա սուտ, էլ չարախօսութիւն,
կեղծաւորութիւն։ Նեղ թայֆէականութիւն։ Հօ ոչ մի գիւղում գուցէ էնքան
անվայել կերպարանք չի առել, որքան մեր մամուլի մէջ։ Մի յայտնի հրապարակախօս պատմում է, թէ պարզ խօսում էին մեր խմբագրատանը ,
թէ էս կամ էն գրողին ինչքան էլ լաւ գրուածք հրատարակի, միշտ պէտք է
զարկել, ծաղրել կամ լռել։ Մի խօսքով՝ ամէն կերպ աշխատել սպանել, միայն
նրա համար որ, սա մեզ հետ չի, մեր թայֆէիցը չի։ Էդպէս էլ մտէք ազգային
հասարակական գործիչների մէջ։ Մէկը միւսի հռչակն ու յաջողութիւնը տանել
չի կարողանում, քանի որ իր թայֆէիցը չի»։
Յովհաննէս Թումանեան կ՚ըսէ. «Անցեալի պատմութիւնը մի լուսատու
լապտեր է, որ օգնում է՝ որ ճանապարհին անմոլոր գնանք…»։ Եւ քանի որ
թայֆէացումը ներքին փչացում՝ «ներսից է լինելու հաստատ փրկութիւնը,
որովհետեւ ներսից ենք փչացել»…։ Եւ արդէն վճռորոշ պատճառը միայն
ներքինն է, արտաքինը՝ չի կրնար մեզ ներսէն փչացնել, եթէ ներքինը
չարտօնէ…։
Հաւանաբար, ասիկա հայ նախարարատուներու աւատատիրական պատմական տրոհումին ախտն է, որ հայկական կեդրոնական պետական
կեանքի բացակայութեան, իր գլուխը կը ցցէ նաեւ՝ պետականազուրկ եւ
կեդրոնազուրկ Սփիւռքին մէջ…, երրորդ հազարամեակին մէջ անգամ, ուր
աւատատիրական թայֆէին եկած միացած է գերզարգացած կապիտալիզմին
(այսինքն՝ իմփերիալիզմին) մոնոփոլը՝ մենաշնորհը (նախնական յառաջադէմ
կապիտալիզմը դէմ էր մոնոփոլին, բայց իր անկումի նախօրեակը ապրող
իմփերիալիզմը հիմնուած է մոնոփոլի վրայ. այսինքն՝ յետադէմ կապիտալիզմը
կրնայ գոյատեւել միմիայն մոնոփոլով…)։
Ուրեմն, այսօր, սփիւռքահայ մամուլին մէջ կան թէ թայֆէն եւ թէ մենաշնորհը…։ Օրինակ.
Կայ թերթ, որ չի հրատարակեր գրութիւն մը, որ յատուկ չէ գրուած նախ՝
իր համար…։ Կայ նաեւ թերթ, որ «ինչքան ալ լաւ գրուածք» ըլլայ, չի
հրատարակեր գրութիւն մը, որ նախապէս լոյս տեսած է ուրիշ թերթի մէջ, եթէ
նոյնիսկ զայդ գրողը յատուկ չէ ղրկած այդ ուրիշ թերթին, որուն խմբագիրը
զայդ կարդացած է իր թերթի e-mail-ին վրայ (ուրեմն՝ ղրկուած բոլոր թերթերու
e-mail-ներուն, բայց ինք հասկնալով եւ ըմբռնելով այդ գրութեան կարեւոր
ըլլալը, հրատարակած է իր թերթին մէջ, առանց սրդողելու թէ ինչու ատոր
հեղինակը յատուկ իրեն չէ առաքած)։ Իսկ հեղինակը, մերժելով գրութեան
մը շուկայի ապրանքի մենաշնորհի վերածումը, արդարադատ որոշումով՝ իր
գրութիւնները կը ղրկէ անխտիր բոլոր հայկական թերթերու e-mail-ներուն,
եւ արդէն վճռականօրէն եւ հետեւողականօրէն մերժած է թերթի մը բազմիցս
կրկնած փափաքը՝ մենաշնորհը ունենալու հեղինակի գրութիւններուն…։
Հեղինակը՝ այդ թայֆէի եւ մենաշնորհի հանդէպ յարգանք ցուցաբերելու քայլը
չայպանող եւ ատկէ չխպնող խմբագրութեան կը վերյիշեցնէ՝ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ
(դրամ կամ մենաշնորհ) նպատակը բարոյական չէ, ԸԼԼԱԼՈՒ նպատակն է
բարոյականը՝ Մարդ ըլլալու։ Յիսուս անգամ, իր Լերան Քարոզին մէջ ըսաւ.
«Քանզի ինչ կ՚արժէ մարդ, երբ աշխարհը ունենայ, բայց կորսնցնէ իր անձը…»։
Յովհաննէս Թումանեան կ՚ըսէ. «Ոչ մի պաշտօն կամ կոչում չկայ, որ հաւասար
լինի եւ կարելի լինի համեմատել՝ մարդ կոչումին հետ»։ – «Տեսնել ու նկատել,
միեւնոյն բանը չի, ինչպէս որ կարդալ ու հասկանալը միեւնոյնը չի, ինչպէս
որ լսելը եւ ըմբռնելը, միեւնոյնը չի...»։
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Լիբանանահայ Կեանք

Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագի Տօնին Առիթով

Սարկաւագական Ձեռնադրութիւն Եւ
Ս. Ստեփանոսի Մասունքով Ջրօրհնէք

Չորեքշաբթի, 25 դեկտեմբերին Ս.
Ստեփանոս նախասարկաւագի,
ինչպէս նաեւ հայ եկեղեցւոյ սարկաւագներուն տօնին առիթով հանդիսապետութեամբ Լիբանանի
հայոց առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Նարեկ արքեպիսկոպոսի, մասնակցութեամբ թեմի քահանայից
դասուն, սարկաւագներուն եւ
կիսասարկաւագներուն, Ռըմէյլի Ս.
Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ ս. պատարագ, որ մատուցեց
Ժունիէի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ
հովիւներէն արժն. Տ. Սարգիս քհնյ.
Սարգիսեան։ Այս առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի
տնօրինումով, առաջին անգամ ըլլալով Անթիլիասի կաթողիկոսարանէն թեմ բերուեցաւ Ս. Ստեփանոսի
մասունքը։ Պատարագի ընթացքին
սրբազան հօր ձեռամբ սարկաւագ ձեռնադրուեցան թեմի եկեղեցիներուն
մէջ ծառայող 15 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
Կիւվլեքճեան, Վարդան Աւետիքեան, Ֆիլիփ Ժինեան։ Խարտաւիլակութիւնը կատարեց Ռըմէյլի Ս.
Յարութիւն եկեղեցւոյ հովիւ Ղեւոնդ
քհնյ. Լոշխաճեան։

Սրբազան հայրը իր քարոզին մէջ
նկատել տուաւ, որ Աստուած իր

եկեղեցին շարունակաբար բազմաթիւ շնորհքներով կը լեցնէ
աւելցնելով, որ եթէ կան անձեր,
որոնք մարդկային տկարութեամբ կը
մտածեն, թէ եկեղեցին պարպուած է,
իր առաքելութեան մէջ թերացած է, իր
անցեալի փառքը չվայելեր, չարաչար
կը սխալին։ Սրբազանը ըսաւ, որ
անոնք այսօր ներկայ պէտք է ըլլային
եւ իրենց աչքերով, մանաւանդ հոգիի
աչքերով տեսնէին, թէ Քրիստոսի
խորհրդական մարմինը, եկեղեցին, հաւատացեալներու խումբը,
այսօր Աստուծոյ շնորհքով եւ Ս.
հոգիի հեղումով կ՛աւելնայ, կ՛աճի
եւ կը ծաղկի 15 երիտասարդներու
սարկաւագական ձեռնադրութեամբ։
Նարեկ
արքեպիսկոպոս
իր
քարոզին բնաբանը ունենալով
ըսաւ. «Ձեր կողմէ վկայուած եօթը
հոգի ընտրեցէք, որոնք Ս. հոգիով
եւ իմաստութեամբ լեցուն ըլլան։
Զանոնք այս անհրաժեշտ գործին
համար կարգենք»։ Սրբազան հայրը
բացատրեց, թէ ձեռնադրութեան
ընթացքին միայն ականատես
չեղանք, այլ՝ ուշադրութեամբ հետեւեցանք աղօթքներուն եւ արժանի տեսանք զիրենք։ Լիբանանի

հայոց առաջնորդը յայտնեց, որ
ընդհանրապէս երբ խօսինք մեր
եկեղեցւոյ մասին արդարօրէն
կ՛ըսենք, որ մեր եկեղեցին ամէնէն
ժողովրդավար եկեղեցին է եւ
այդ ժողովրդավարութիւնը միայն
ժողովական կեանքին չի վերաբերիր,
այլ՝ մեր բոլոր հաւատացեալներուն,
որոնք իրենց աղօթքով, ծառայութեամբ եւ ժողովական կեանքի
մասնակցութեամբ եկեղեցի ըլլալը
կ՛ապրին ամէն օր։ «Չի բաւեր միայն
ժողովրդավարութեամբ հպարտանալ, գոհանալ։ Ժողովրդավարութիւնը կը պահանջէ, որ մենք
եկեղեցւոյ ծառայութեան լծուած
ըլլանք եւ եկեղեցւոյ ճշմարիտ
ծառայութիւնը կը սկսի հաւատքի
կեանքով, սրբութեան կեանքով,
հայ քրիստոնէական արժէքները
ապրելով եւ փոխանցելովե շեշտեց
սրբազանը աւելցնելով, որ որպէս
հայ հաւատացեալ, ինչ որ ենք
շնորհազարդ Ս. հոգիին կը պարտինք
եւ միշտ պէտք է յիշենք Ս. հոգիին
առատաբուխ
պարգեւներուն
շարունակական հեղումը մեր մէջ,
որոնք մեզ աստուածատուր իմաստութեամբ կը լեցնեն եկեղեցւոյ
շինութեան համար»։

Սրբազանը նշեց, որ Ս. հոգին
իմաստութիւն կը պարգեւէ բոլոր
անոնց, որոնք խոնարհաբար կը
խնդրեն իր շնորհքները։ Շարունակելով իր խօսքը սրբազանը
ըսաւ, որ սարկաւագութիւնը ամէն
բանէ առաջ եւ ամէն բանէ վեր
սպասաւորութիւն է Ս. սեղանին՝
Ս. պատարագի ընթացքին եւ
ապա Ս. պատարագին խորհուրդը
տանիլ հաւատացեալներուն եւ զայն
բանալ անոնց ամէնօրեայ կեանքին մէջ աղօթքով եւ վկայութեամբ։ Սրբազանը այս օրհնեալ եւ
շնորհալից առիթով շնորհաւորեց
նորընծայ սարկաւագները, որոնք
կը միանան Լիբանանի հայոց թեմի
սարկաւագական դասին եւ հաւատք
յայտնեց, որ անոնք ուրարները որպէս
խորհրդանիշ պիտի կրեն հաւատքով
եւ նուիրումով։
Սրբազանը ըսաւ, որ կը գտնուինք 2019
տարուան աւարտին եւ իւրաքանչիւր օր, մասնաւորաբար իւրաքանչիւր տարեվերջ հաշուետուութեան
հանգրուան է. Հաշուետուութիւն

Աստուծոյ, մեր նմաններուն եւ մեր
անձերուն։ «Այս սկզբունքէն մեկնած
փառք կու տամ Աստուծոյ, որ ամէն
կիրակի եւ տօնական առիթներով
15 եկեղեցւոյ եւ մատուռի մէջ
աղօթակից եմ 25 հոգեւորականի,
7 քահանայացուի, 80 սարկաւագի,
300 դպիր-դպրուհիի եւ Ս. սեղանի
սպասարկողի, 600 կիրակնօրեայ
դպրոցներու աշակերտի, թաղական խորհուրդի, տիկնանց յանձնախումբի, աղքատախնամ մարմինի անդամներու եւ շուրջ 2000
հաւատացեալի։ Ընդհանուր թիւ
շուրջ 3000 հայորդիի» հաստատեց
սրբազանը եւ այս թուարկումը
կապելով օրուան խորհուրդին հաստատեց, որ մենք եւս Ս. հոգիով
եւ իմաստութեամբ լեցուն ենք
եւ ծառայական առաքելութիւն
կը ծաւալենք եւ այդ պատճառով
Աստուած բազմապատկած է
մեր թիւը, որովհետեւ մեր բոլորին մասնակցութեամբ հայ քրիստոնէական հաւատքը պահպանելու եւ ծաղկեցնելու կոչումը
ունինք։ Անդրադառնալով այն
հազարաւոր հայորդիներուն, որոնք
ներկայ չեն գտնուիր եկեղեցական
արարողութիւններուն, սրբազանը
կոչ ուղղեց անոնց, որ յունուար
2020-էն սկսեալ Աստուծոյ տան մէջ
գտնուին եւ մաղթեց, որ այս ըլլայ մեր
հաւաքական որոշումը՝ 2020 տարին
վերածելու համար պապենական
հայ քրիստոնէական տարիի։
Սրբազանը իր քարոզի աւարտին
կոչ ուղղեց բոլորին շնորհակալութիւն
յայտնելու Աստուծոյ, որ Ս. հոգիով
եւ իմաստութեամբ լեցուն կեանք կը
պարգեւէ մեզի, որպէսզի մենք եւս
այդ կեանքը լեցնենք Աստուածահաճոյ եւ ազգօգուտ իրագործումներով։
Այնուհետեւ առաջին անգամ ըլլալով կատարուեցաւ ջրօրհնէք Ս.
Ստեփանոսի մասունքով։ Ս. պատարագը աւարտեցաւ «Կիլիկիա» մաղթերգով։
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Մշակութային Արձագանգ

Կոմիտասին Նուիրուած Համերգներ Կտանսքի Մէջ
Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ
Պալթեան ծովի վրայ Լեհաստանի
հիւսիսը գտնուող Կտանսք (Gdańsk)
քաղաքը լեհական արդիւնաբերութեան կարեւորագոյն կեդրոններէն
մէկն է ու մեծագոյն նաւահանգիստը,
1980-ականներուն Կտանսքը եղաւ
լեհական «Համերաշխութիւն» շարժման ծննդավայրը որ, հիմնական
ու որոշիչ դեր ունեցաւ ոչ միայն
Լեհաստանի մէջ համայնավար
իշխանութեան վերջ տալու գործին
մէջ այլ, քաղաքական դիմադրութեան առաջին կայծը հանդիսացաւ
տապալելու Արեւելեան Եւրոպայի
համագործակցութեան դաշինքը,
քանդելու Պերլինի պատը եւ Խորհրդային Միութեան քայքայումն ու
կազմալուծումը: Պէտք է յիշել որ
Լեհաստանի Քրաքով եւ Էլպլոնկ
քաղաքներէն վերջ, երրորդ խաչքարը տեղադրուած է Կտանսքի մէջ Ս.
Պօղոս Պետրոս կաթողիկէ եկեղեցւոյ կից 7 Հոկտեմբեր 2009 թուին։
Հայաստանէն բերուած հայկական
խաչքարի օծումը կատարուած է Տէր
Սերովբէ վրդ. Իսահակեանի ձեռամբ,
նոյն թուականին սոյն եկեղեցւոյ կից
տեղի ունեցած է նաեւ Հայկական
նրբանցքի բացումը:
Բնականաբար լեհահայութիւնը
անմասն պիտի չմնար մեր
տիտաններէն մեծն Կոմիտասի
եւ Հ. Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակներու առիթով նախաձեռնութիւններ կազմակերպելէ,
մանաւանդ երբ այս յոբելեանները ընդգրկուած են ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
օրացոյցին մէջ իբրեւ 2018-2019
թուի մեծատաղանդ ու հռչակաւոր
մարդոց յոբելեաններ։
Նոյն նպատակով, հայ երաժշտութեան Արարատի՝ Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակի նուիրուած զոյգ
համերգներ կազմակերպուեցան
Կտանսքի մէջ՝ առաջինը տեղի
ունեցաւ հինգշաբթի 12 դեկտեմբերին իսկ երկրորդը ուրբաթ 13
դեկտեմբեր 2019 թուին, Կտանսքի
հայ միութեան եւ լեհաստանի հայ
դատի յանձնախումբի համագործակցութեամբ եւ տեղական մշակութային միութիւններու մասնակցութեամբ։ Առաջին համերգը տեղի

ունեցաւ Կտանսքի 16 րդ դարու
պատմական քաղաքապետարանի
մեծ դահլիճին մէջ, ուր ներկայիս
կը գտնուի Համապալթեան մշակութային կեդրոնատեղին։ Համերգին ներկայ էին տեղական ինքնակառավարման մարմիններու,
փոքրամասնութիւններու ներկայացուցիչներ, հայ մշակոյթով հետաքրքրուած լեհ բարեկամներ, հայորդիներ: Վերոյիշեալ մշակութային
կեդրոնատեղիի տնօրէնին բացման
խօսքէն ու համերգի երաժիշտներու
կողմէ մատուցուած զոյգ ազգային
քայլերգներէն ետք ներկաներու
հոծ բազմութիւնը առիթը ունեցաւ
վայելելու հայ դասական, հոգեւոր
եւ ժողովրդական երաժշտութեան
հոգեզմայլ համերգը։ Կոմիտասի
մեծութեան խորհուրդն ու հանճարը հայերէն ու լեհերէն լեզուներով
տպագրուած բացիկներու ընդմէջէն փոխանցուեցաւ ներկաներուն: Կոմիտասի տպաւորիչ ստեղծագործութիւններու
կողքին,
համերգի հարուստ յայտագիրը կը
պարունակեր նաեւ հայերէն թէ լեհերէն նոր տարուայ եւ Ս. Ծնունդի
նուիրուած ճոխ երգացանկ մը։ Այս
համերգին իր թովիչ ձայնով մեներգեց յատուկ հրաւէրով Լեհաստան
ժամանած հալէպահայ ու Հալէպի
Ազգ. Կիւլպենկեան վարժարանի
երաժշտութեան անցեալի ուսուցիչ, ներկայիս Երեւան ապրող
մեներգիչ՝ Արամ Ճապաղջուրեանը
որ դասական երգեցողութեան
իր բարձրագոյն երաժշտական
կրթութիւնը ստացած է Հալէպի Բ.
Կանաչեան եւ Ա. Խաչատուրեան
երաժշտական դպրոցներէն։ Նոյնպէս քանոններով, երաժշտական
հմայիչ մասնակցութիւն ունեցաւ
Experimental duo երաժշտական
խումբը, Երեւանի Կոմիտասի
անուան պետական երաժշտանոցի
ուսանողուհիներ՝ Լիլիթ Գէորգեանի եւ Սուսաննա Մանասէրեանի
կատարողութեամբ։ Վիոլայի եւ
կիթարի զմայլիչ նուագով մասնակցեցաւ GOARM նուագախումբը,
որ կազմուած է Հալէպի Ազգ. Կիւլպենկեան վարժարանի եւ Հալէպի Բ.
Կանաչեան երաժշտանոցի նախկին
հալէպահայեր՝ Գէւորգ եւ Արամ Սայեղ
եղբայրներու կողմէ, որ ներկայիս

կ՝ապրին Լեհաստանի Վրօցլավ
քաղաքին մէջ: Ներկաները վայելեցին շնորհալի արուեստագէտներու
կողմէ հրամցուած մէկ ժամէ աւելի երկարող երաժշտական յայտագիրը։ Ինքնուրոյն փայլք ու
հմայք ունեցող Կոմիտասի եւ ընդհանրապէս հայ երաժշտութիւնը
ճախրեց Կտանսքի դարաւոր շքեղ
դահլիճի կամարներուն ներքեւ
իր անզուգական ջերմութեամբ
հայացնելով երաժշտական երեկոն,
զմայլելով նոյնպէս լեհ ներկաներուն հոգիները։ Համերգի աւարտին
օրուայ փակման ու մանաւանդ
Կտանսքցիներուն ուղղուած շնորհակալութեան խօսքը ու ամանորեան բարեմաղթութիւնները
փոխանցեց Կտանսքի հայ միութեան
ատենապետ՝ Գագիկ Պարսամեանը: Հայ միութիւնը հիմնուած է 13
օգոստոս 2017 թուականին, լեհահայ
սփիւռքի կազմաւորման 650-ամեակի
տարին ու Կտանսքի ամենագեղեցիկ
փողոցներէն մէկուն` Մարիացքայի
34/36 ի վրայ ունի իր կեդրոնատեղին։
Պարսամեան հանրածանօթ է նաեւ
իբրեւ արուեստագէտ ու գեղանկարիչ որ, Լեհաստանի, Հայաստանի եւ Եւրոպայի տարբեր երկիրներու մէջ ունեցած է իր զանազան
անհատական թէ խմբային ցուցահանդէսները, կազմակերպած է
հայ եւ լեհ նկարիչներու արուեստի միջազգային փառատօններ։
Լեհաստանի հանրապետութեան
նախագահ Անտժէյ Տուտայի կողմէ սեպտեմբեր 2017 թուին պարգեւատրուած է Լեհաստանի «Վերածնունդ Ասպետական Խաչ» շքանշանով։
Նշենք, որ սոյն համերգի աւարտին
Կտանսք քաղաքի քաղաքապետի կողմէ քաղաքապետի ներկայացուցիչը Գ. Պարսամեանը պարգեւատրեց յատուկ պատուոգրով,
անոր մշակոյթի բնագաւառին մէջ

35-ամեայ ստեղծագործական վաստակին ու գործունէութեան համար։
Իսկ երկրորդ համերգը տեղի ունեցաւ ուրբաթ երեկոյեան 13 դեկտեմբեր 2019 թուին, Կտանսքի
հնագիտական հնադարեան թանգարանի սրահին մէջ, ուր հայ արուեստագէտները իրենց հիանալի
երաժշտական կատարումով անգամ
մը եւս հոծ ներկայութիւնը հմայեցին
Կոմիտասեան ու հայ երաժշտութեան առինքնող ու քաղցրահնչիւն
ընդլայնուած երգացանկով։ Երկրորդ համերգի աւարտին օրհնութեան ու գնահատանքի խօսքով
համերգը եզրափակեց հիւրաբար
պատարագ մատուցելու համար
Կտանսք գտնուող Տէր Տարօն վրդ.
Ղուլիկեանը։ Պարտք է նշել որ զոյգ
համերգներու աւարտին ներկաները
հիւրասիրուեցան հայկական նուռի
քաղցրահամ գինիով։
Ներկայիս սփիւռքի մէջ ընդհանրապէս եւ մասնաւորապէս Եւրոպայի
զանազան հայկական գաղութներու՝
փոքր, նոր կազմաւորող թէ նոյնիսկ իբրեւ ինքնավար համարուող
համայնքներու համար, հայկական
ինքնութիւն պահելը ու մանաւանդ հայ
մշակոյթը ծանօթացնելն ու տարածելը հրամայականը բարոյական
պարտաւորեցնող մարտահրաւէրներ են՝ կազմակերպչական, երիտասարդ մարդուժի, ընկերային ու
մանաւանդ նիւթական կաշկանդող ու սահմանափակող պարտադրանքներով։ Նման բարձրորակ
համերգներ կամ մեր հայ մշակոյթի
նուիրուած նախաձեռնութիւններ
կազմակերպելը ինքնին գօտեպնդիչ
ու խիստ քաջալերական է, կարելի է
նոյնիսկ նուիրական եւ օրինակելի
համարել, ուստի նեցուկ կանգնինք
ու քաջալերող ըլլանք հայ տաղանդաւոր նոր սերունդին մեր անսահման
օժանդակութեամբ։
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Բարձրաձայն Մտածումներ՝
Վարպետաց Միտքերու Շուրջ

Սկիզբը Էջ 03
Եպիկիրոս ըսած է. «Մեր ունեցուածքը (մենաշնորհը) չէ մեր հարստութիւնը,
այլ՝ մեր վայելածը (ուսանելի գրութիւնը)»։
Եւ վերջապէս, Համօ Սահեան մաղթած է.
Ինձնից խօելուց՝ քեզնից չամաչեմ,
Ինձնից չամաչեմ՝ քեզնից խօսելուց։
Այսինքն, իմ մասին խօսած ատենս այնքան վերէն չխօսիմ, որ քեզ արհամարհած եմ, եւ ես ինձմէ չամչնամ, որ քեզ թերագնահատած եմ…։
Բ. ՈՒՐ ԿԱՅ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՒ ՕՏԱՐԻ ԼՈՒԾ, ՀՈՆ ԿԱՅ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ
ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
Նիկոլ Փաշինեանի «թաւշեայ» յեղաշրջումը եւ Լիբանանի ներկայի
տարերային պոռթկումը՝ անգլուխ եւ անծրագիր յեղափոխութիւն չեն,
որովհետեւ՝ կիսամիջոցներով յեղափոխութիւն չի կրնար իրականանալ։
Քանի որ արմատակալած հասարակարգին տիրող դասակարգը՝ սիրայօժար
յարգանքով չի խոնարհիր, անձնատուր չըլլար արմատականօրէն տարբեր
դասակարգին, որ սակարկութիւն չընդունիր…։
Յեղափոխութիւնը դարակազմիկ եղելութիւն է, սովորական դէպք չէ, այլ՝
հասարակարգային արմատական փոփոխութիւն՝ իր ներքնակառոյցով եւ
վերնակառոյցով:
Յեղափոխութիւնը, ուրեմն, պոռթկում չէ, տաք գլուխներու տարերային
ըմբոստութիւն չէ, արկածախնդրական կարճ շունչով ու պատեհապաշտական
ապստամբութիւն չէ, ոչ ալ՝ դաւադիր պետական յեղաշրջում, կամ՝ հասարակարգին մէջ՝ միջ-գլանային, միեւնոյն դասակարգին տարբեր թեւերուն
միջեւ իշխանափոխութիւն, կամ՝ ներդասակարգային հերթափոխութիւն,
որ կրնայ իրականանալ երեսփոխանական ընտրութեանց ճամբով՝
խորհրդարանի աթոռներու թիւին մեծամասնութիւնը շահելով։ Այլ՝ միմիայն
նախկին հասարակարգին ռազմական տապալումով, եւ անոր տիրող
դասակարգին ռազմական ուժին ջախջախումով եւ նոր դասակարգին
ռազմական ամբողջական յաղթանակով եւ անոր կողմէ երկրի ամբողջ
իշխանութեան գրաւումով…։
Եւ ասիկա կրնայ պատահիլ՝ միմիայն այն ժամանակ, երբ հասունցած են յեղափոխութեան բոլոր ենթակայական եւ առարկայական նախապայմանները,
եւ յեղափոխութիւնը դարձած է՝ ուրեմն, պատմական անհրաժեշտութիւն։
Իսկ ենթակայական պայմանները հասունցած կ՚ըլլան, երբ կենսունակ
ու գործօն ժողովուրդին ջախջախիչ մեծամասնութիւնը համոզուած ըլլայ
պատմական անհրաժեշտութեան, եւ առարկայական նախապայմանները
հասունցած կ՚ըլլան՝ երբ յեղափոխական դասակարգը ատակ դարձած
ըլլայ՝ ոչ միայն երկրի ամբողջ 7 իշխանութիւնը գրաւելու, այլեւ՝ նոր
հասարակարգի հիմերը հաստատելու եւ կերտելու նոր հասարակարգը։
Այս բոլոր նախապայմաններու հասունացումէն առաջ, յեղափոխութիւնը
չի կրնար յաղթանակ ունենալ…։ Առանց պատմական անհրաժեշտութեան
հասունացումին սպասելու համբերատարութեան երկարատեւ շունչին,
յեղափոխութեան փորձը, արկածախնդրական, կամապաշտական ու պատեհապաշտական շտապողութիւն է, եւ փորձը կը վիժի ու կը ձախողի…։
«Կամենալը՝ կարենալ է» ասացուածքը բացարձակ իրականութիւն է միայն
բնազանցական մտածելակերպ ունեցողներուն համար։ Դիալեկտիկական
մտածելակերպ ունեցողները կ՚ըսեն. «Այո, կարենալու համար, նախ կամենալ
պէտք է, բայց՝ կամենալը առանձին տակաւին բաւարար երաշխիք մը չէ
կարենալու համար, եթէ՝ պահանջուած միւս նախապայմանները գոյութիւն
չունին։ Ասիկա՝ Շոփէնհաուերի բնազանցական կամապաշտութեան (volontarisme) պտուղն է, որ հիմքն է բոլոր տեսակի արկածախնդրութիւններու
(ներառեալ՝ Փետրուար 18-ի)։ Յեղափոխութիւնը կամայական խաղ չէ, այլ
ունի պարտադիր եւ խիստ օրինաչափութիւն։ Ան գիտութիւն է՝ ամէն բանէ
առաջ եւ ամէն բանէ վեր։
Գ. ՌԱԿ-Ի ԳԱՂԱՓԱՐԸ Բացի Հայ Կոմկուսի եւ Արմենական Կուսակցութեան
գաղափարախօսութենէն, հայկական միւս կուսակցութիւնները չունին յստակ,
վճիտ ու մասնաւորաբար յարակցական (coherent) գաղափարախօսութեան
յատկանիշերը։ Ընդհանուր առմամբ, էկլեկտիկ են՝ հաւաքաբանական, եւ
զուրկ չեն ներքին հակասութիւններէ։ Սխալ է այն կարծիքը, թէ կան զուտ
հայկական կուսակցութիւններ, եւ՝ ապազգային կուսակցութիւն մը։ Ամէն
քաղաքական կուսակցութիւն ծրագիր ունի ե՛ւ ազգային առաջադրանքներ ե՛ւ ընկերային-հասարակական առաջադրանքներ։ Այս վերջինները՝
բոլոր կուսակցութիւններուն մօտ, տիեզերական են, միջազգայնական ու
համամարդկային։ Ազգի մը մէջ՝ չի կրնար ապազգային կուսակցութիւն
գոյութիւն ունենալ։ Հայ Կոմկուսը բոլորէն աւելի համամարդկայնական
առաջադրանքներ ունի, եւ բոլորէն աւելի՝ ազգային, քանի որ անոր 8
աշխարհայեացքը բացուած է համայն մարդկութեան. անոր ազգային
«ակնոց»ը կարճատես չէ, այլ՝ հեռատես…։ Մինչդեռ ազգայնական շեփորուած

կուսակցութիւն մը կը գործածէ ազգային «ակնոց» մը, որ կարճատես է.
ազգը բանտարկած է նեղ խոզակի մը մէջ, պաշտամունքի կուռքի վերածելով
ազգը, նսեմացնելով ազգը՝ զայն բանտելով կուռքի մը նեղ կաղապարին մէջ։
Ազգապաշտութիւնը ներհակ է՝ ազգասիրութեան։ Ազգը արժանի է Սիրոյ, ոչ՝
Պաշտամունքի։ Հելվեդիուս ըսած է. «Հոն՝ ուր պաշտամունք կայ, բացակայ
է բարոյականը»… որովհետեւ՝ կռապաշտութիւնը գիտակցութիւն եւ սէր
չենթադրեր, այլ՝ կոյր հաւատք եւ երկիւղ…։ Իսկ ազգը՝ ապրող եւ զարգացող
եւ անկապաղապարելի գոյութիւն մըն է։ Զայն կուռքի մը մէջ կաղապարելը,
կամ՝ կուսակցութեան մը մենաշնորհին վերածելը՝ ոչ միայն հակազգային
արարք է, այլեւ՝ հակաբարոյական… եսասիրական ու մենատիրական։
ՌԱԿ-ի բաղկացուցիչ երեք կուսակցութիւններու ծրագրերէն կը կատարենք
հետեւեալ երեք մէջբերումները.
1 – ԱՐՄԵՆԱԿԱՆԻ 1905 ԹՈՒԻ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿՆԷՆ «Ընկերային Սոցիալիստական Յեղափոխութիւնը՝ մեր իրականութեան հետ կապ ունեցող
հեռաւոր գաղափարն է, որուն պիտի ձգտինք ապագային, երբ սկսի
աշխատանքի եւ քափիթալի պայքարը մեր մէջ։ Մինչ այդ, մեր իրականութեան
կարի հրամայական պահանջի առջեւ, հայ ժողովուրդը պարտաւորուած է
փարիլ՝ ինքնապաշտպանութեան»։ (Այս Շրջաբերականը հրատարակուած
է 1905 թուի ռուսական վիժած յեղափոխութեան փորձի վաղորդայնին)։
2 – ՀԱՅ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ-ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԷՆ
(31 Հոկտեմբեր 1908)
«Տաճկաստանի մէջ, կուսակցութիւնը պիտի ջանայ աստիճանաբար
ձեռք բերել այն ամէն բարենորոգումները, որ կը նպաստեն աշխատաւոր
դասակարգին եւ գիւղացիութեան նիւթական վիճակին բարւոքմանը՝ առանց
սակայն դժուարացնելու դրամագլուխի մուտքը եւ արդիւնագործութեան
(ճարտարարուեստի) զարգացումը… (քանի որ) Օսմանեան երկիրներու
տնտեսական զարգացման արդի վիճակը հեռու է ընկերվարական սկզբունքներու կիրառութեան կռուան ընծայելէ…»։
3 – ՎԵՐԱԿԱԶՄԵԱԼ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԷՆ (Պոսթոն, 1916) «Մեր կուսակցութիւնը չի դաւանիր թէ ինքնին վնասակար
վարդապետութիւն է ընկերվարութիւնը, բայց նոյն ատեն մենք համոզուած
ենք թէ քաղաքակրթութեան նախնական աստիճաններուն վրայ գտնուող
ժողովուրդի մը մէջ – ինչպէս է մեր ազգը՝ ստուար մեծամասնութեամբ
(Օսմանեան բռնատիրութեան եւ գաղթաշխարհի մէջ) – գործող կուսակցութեան մը ԱՒԱԳ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ պէտք է ըլլայ՝ զբաղիլ զուտ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՅՈՒԹԵԱՆ ու բարօրութեան յարակից խնդիրներով…»։
(Տես՝ Ա. Անդրէասեան, «Մեր Գաղափարն Ու Գործը», Ֆրեզնօ, 1952, «ՆՈՐ
ՕՐ» բացառիկ, Ֆրեզնօ, 1981 – ՌԱԿ-ի 60-ամեակին առիթով, եւ՝ Դոկտ. Վաչէ
Ղազարեան, «ՌԱԿ Ծրագրեր, Կանոնագրեր Եւ Վաւերագրեր», Պէյրութ,
1988)։ ՌԱԿ-ի բաղկացուցիչներու գաղափարական երեք օղակներուն
ամենաթոյլը, հակասականը եւ անյարակցականը, երկրորդն է։ Ամենաթոյլը՝
աշխատաւորութեան եւ գիւղացիութեան նիւթական վիճակի բարւոքումի
մասին խօսքն է, ուրկէ կը բացակային յիշուած երկու դասակարգերու
իրաւունքները… եւ ուր կար միայն՝ անոնց նիւթական վիճակին բարւոքումի
պահանջը…։ Հակասականը՝ Սահմանադրական-Ռամկավարն է, քանի որ
միապետականը միայն կը կարօտի սահմանադրական սահմանափակումի,
եւ ոչ թէ՝ ռամկավարը…։ Իսկ անյարակցականը այն է, որ ան կը խօսի
Տաճկաստանի մասին, եւ ոչ թէ՝ բռնագրաւեալ Արեւմտահայաստանի մասին,
որ Արեւմտահայութեան հայրենիքն է… Տաճկաստանը հայոց հայրենիքը չէ,
իսկ բարենորոգումները ունին քաղաքական ու վարչական բովանդակութիւն,
որոնք կը վերաբերին Հայկական Նահանգներուն միայն։ Յայտնօրէն, այս
կուսակցութեան ղեկավարները՝ մեծապէս ուղեղալուացուած են Երիտթուրքերու քարոզած Օսմանեան Հայրենիքի սնամէջ քարոզէն եւ անոր
շրթնային սուտ «Արդարութեան, Հաւասարութեան ու Եղբայրակցութեան»
կարգախօսներէն, եւ Օսմանեան իրաւահաւասար քաղաքացիութեան
առասպելէն, որոնք ստեղծած էին կէօպէլսեան սուտ քարոզչութեան այնպիսի
մթնոլորտ մը, որուն մշուշին մէջ՝ Երիտթուրքերը նոյնիսկ համարձակեցան
ՀՅԴ-էն պահանջել փոխել իր անունը ՕՅԴ-ի (Օսմանեան Յեղափոխական
Դաշնակցութեան)։
Երրորդ կուսակցութեան գաղափարական օղակը անձնատուր կ՚ըլլայ
բռնագրաւման կատարուած փաստին եւ կը գոհանայ լոկ ազգային գոյութեան
բարօրութեամբ՝ բռնագրաւիչ իշխանութեան լուծին ներքեւ…։
Միմիայն առաջին՝ Արմենական Կուսակցութեան գաղափարական օղակն
է, որ յարակցական է եւ ազատագրական, թէ՛ ազգային եւ թէ ընկերայինհասարակական ազատագրութեան առումներով։
Լաւ պիտի ըլլար, որ այս երեքին միաձուլումի անունը ըլլար՝ Արմենական
Ազատագրական Կուսակցութիւն (ԱԱԿ), կամ գէթ՝ Ռամկավար Ազատագրական Կուսակցութիւն (ՌԱԿ), փոխանակ Ազատականին։
Շար. Էջ 07
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Բարձրաձայն Մտածումներ՝
Վարպետաց Միտքերու Շուրջ
Շար. Էջ 06-էն
Լաւ պիտի ըլլար, որ այս երեքին միաձուլումի
անունը ըլլար՝ Արմենական Ազատագրական
Կուսակցութիւն (ԱԱԿ), կամ գէթ՝ Ռամկավար
Ազատագրական Կուսակցութիւն (ՌԱԿ), փոխանակ Ազատականին։
Քանի որ, Ազատականը շփոթեցնող է եւ
կրնայ մեկնաբանուիլ նաեւ՝ որպէս բուրժուաազատական, կամ՝ նոր-ազատական, որոնք բնաւ
կապ չունին ռամիկ ժողովուրդին հետ, ռամկավարութեան հետ…։ Այս է պատճառը, որ Սովետ
Հայաստանի ինքնալուծարումէն ետք, «ԱՋ» ռամկավարներ (Փանոս Թիթիզեանի ղումաշէն… որ
Գարեգին Բ. Սարգիսեանի հետ միասին՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի ումպրելլան (umbrella) կը նախընտրէին սովետահայ Ոսկեդարին)
փութացին նոյնանալու վայրի դրամատիրութեան
հասած իմփերիալիզմի եւ համաշխահայնացումի
նորազատականութեան հետ… ուրանալով Սովետ
Հայաստանը եւ զինակցելով Գ. Հանրապետութեան օլիգարխիկ համակարգին հետ, որ վայրի
դրամատիրական է, զոր Նիկոլ Փաշինեանի «թաւշեայ» յեղաշրջումը չկրցաւ վերածել Դ. Հանրապետութեան՝ ժողովրդահայրենասիրական
համակարգով։
• Գաղափարական հարցերու մէջ, դիմորոշիչ
հարց մըն է այն, թէ շահագործող դասակարգին
յարողները կը մերժեն դասակարգերու գոյութիւնը,
իսկ անոր դէմ եղողները՝ միշտ կը յիշեն դասակարգերու գոյութիւնը։ Աշխարհահռչակ լեզուագէտ,
հակասիոնական հրեայ փրոֆ. ՆՈԱՄ ՉՈՄՍՔԻ
կ՚ըսէ. «ԱՄՆ-ի մէջ, վայրի դրամատիրութեան
երկրին հազիւ թէ դասակարգ բառը գործածած
ըլլաս, բոլոր ունկնդիրներդ մեռած գետին կ՚իյնան…
կարծելով թէ արդէն՝ մարքսեան ներխուժում մը կայ
երկրին վրայ։ Հոս արգիլուած է դասակարգ բառը
գործածել, լայն ազատութիւններու երկրին մէջ…»։
Իսկ ԹՈՆԻ ՊԼԷՌ կը շեշտէ, թէ ԱՄՆ-ի մէջ կրնաս
յայտնել որ կրօնասէր ես, բայց Լոնտոնի մէջ՝ չես
համարձակիր…։ Եթէ ես Լոնտոնի մէջ ըսեմ թէ՝
Ճորճ Պուշի նման, եւ ալ ամէն օր Աւետարան
կը կարդամ, ունկնդիրներս անմիջապէս զիս կը
շալկեն եւ մտային հիւանդութեանց բուժարան
կը տանին։ Ասոր պատճառը այն է, որ ԱՄՆ-ի
բնակչութեան երեք քառորդը կրօնասէր են…։
Այսինքն՝ կոյր հաւատացեալներ։
Դ. ԵՊԻԿԻՒՐՈՍ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾ Էմմանուէլ Գանթի
(Kant) իդէապաշտ (Idealism) դպրոցի նախկին
հետեւորդը՝ Եպիկիւրոս, վերջնականապէս յարած
է մատերիապաշտութեան (Materialism) փիլի-

սոփայութեան հին ԴԷՄՈԿՐԻՏՈՍի դպրոցին
եւ հիմնած իր «պարտէզ»ը, ուր կ՚ուսուցանէր
չսարսափիլ մահէն եւ գոհանալ անհրաժեշտ
չափը միայն (optimum) ունենալով, հեռու մնալով՝
առաւելագոյնը (maximum) պահանջելէ, եւ՝ նուազագոյնը (minimum) ընդունելէ…։
Եպիկիւրոս, Աստուծոյ կապակցութեամբ, կատարած է հետեւեալ բազմերես հարցադրումը.
«Եթէ Աստուած կարող է խափանելու Չարը, բայց
չուզեր… ուրեմն Ան չարակամ է կրնա՞նք ըսել։ Ո՛չ,
քանի որ ատիկա նման չէ Աստուծոյ էութեան։ Եթէ
կ՚ուզէ խափանել Չարը, բայց չի կրնար… ուրեմն
կրնանք ըսել թէ Ան անզօր է։ Դարձեալ ո՛չ, քանի
որ անզօրութիւնը համապատասխան չէ Աստուծոյ
նկարագրին։ Եթէ ոչ կ՚ուզէ եւ ոչ ալ կարող է, ուրեմն
Աստուած չէ։ Իսկ եթէ թէ՛ կ՚ուզէ եւ թէ կարող է,– որ
միայն Աստուծոյ կը վայելէ,– ուրեմն ուրկէ՞ ծնած է
Չարը. մարդոցմէ՞…։ Եթէ այդպէս է, ուրեմն ինչո՞ւ
չի վտարեր Չարերը աշխարհէն…»։
Մեր պատասխանը հետեւեալն է.
Մարդու Որդի Նազովրեցի Յիսուս՝ մտրակով
Աստուծոյ Տաճարէն դուրս վտարեց լումայափոխներն ու վաճառականները, որովհետեւ
յեղափոխական էր, եւ ամէն բանի համար չէր
ապաւիներ Աստուծոյ միջամտութեան։ Եւ
Աստուած գոհ էր, եւ կը փափաքէր որ մարդիկ
ապաւինողականութեան հիւանդութենէն չվարակուէին, յեղափոխական ըլլային Յիսուսի
նման եւ իրենք Չարերը վտարէին աշխարհէն…։
Նոյնինքն Եպիկիւրոս ըսած է. «Ան բանը, որ դուն
կրնաս ընել, զայդ մի խնդրեր Աստուծմէ»։
Սովետ Հայաստանի Ոսկեդարի օրերուն, ունէինք
աշխարհահռչակ Բիւրականի Աստղադիտարան,
եւ աշխարհահռչակ աստղաբնագէտ Ակադեմիկոս
Վիքթոր Համբարձումեան, որ նաեւ նախագահն
էր Աստղագէտներու Միջազգային Միութեան։
Այս մեծ գիտնականը, կ՚երեւի թէ, սովետի օրով,
աստղերուն հետ անգամ կը խօսէր հայերէն
լեզուով։ Եւ ուրեմն, մեզի կտակած է հետեւեալը.
«Ինձ յաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռերիս
կտակում եմ՝ տիրապետել Հայոց Լեզուին։ Հայոց
Լեզուն ինձ համար ամենաթանկն է։ Գիտցէք՝ որ
իմ կեանքի ամենամեծ երջանկութիւնը եղել է ու
կը մնայ՝ քանի ապրում եմ, Հայոց Լեզուին իմ
տիրապետելուց…»։
Հայերէնին տիրապետելու շօշափելի նպատակն
է՝ ինքնութեան պահպանումը։ Ինքնութեան
պահպանումին շօշափելի նպատակը՝ միայն ու
միայն, Արեւմտահայաստանի Ազատագրումը
կրնայ ըլլալ…։

ԿՌՈՒՆԿ
Կռո’ւնկ, ուստի՞ կուգաս, ծառայ եմ ձայնիդ,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհէն խապրիկ մը
չունի՞ս,
Մի’ վազէր, երամիդ շուտով կը հասնիս,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհէն խապրիկ մը
չունի՞ս:
Թողել եմ ու եկել մըլքերս ու այգիս,
Քանի որ ա՜խ կ՛անեմ, կը քաղուի հոգիս,
Կռո’ւնկ, պահ մի կացիր, ձայնիկդ ի հոգիս,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհէն խապրիկ մը
չունի՞ս:
Աշունն է մօտեցել, գնալու ես թետպիր,
Երամ ես ժողովել հազարներ ու բիւր,
Ինձ պատասխան չտուիր, ելար գնացիր,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհէն գնա’, հեռացի’ր:
ԿՈՄԻՏԱՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Յունուար 1-էն 10 Տոկոսով Պիտի Բարձրանան Ամէն Տեսակի
Կենսաթոշակները
Սկիզբը Էջ 02
Նուազագոյն կենսաթոշակի չափը այսօրուան
25,500 դրամի փոխարէն պիտի ըլլայ 27 հազար
դրամ:
Ելեւմուտքի նախարար Ատոմ Ջանջուղազեան
ըսաւ, որ բացի անկէ, որ յաջորդ տարուան պետական պիւտճէով թոշակներու եւ նպաստներու
բարձրացման համար յատկացումներ եղած են,

տակաւին 3-4 միլիոն դրամի յաւելեալ կարիք կը
ծագի:
Զարուհի Բաթոյեան պարզաբանեց, որ ֆինանսաւորման յաւելեալ կարիք կը ծագի նաեւ այն
պատճառով, որ 2019-ի Յունուարէն Դեկտեմբեր
ժամանակաշրջանին, նպաստառուներուն թիւը
աւելցած է շուրջ 5900-ով:

ԱՐՄԷՆՈՒՀԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
(1952)
«Գոգօ Շանէլ»
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Օսմանեան Շրջանին Մէջ 2.5 Միլիոն Էինք,
Հիմա` 40 Հազար. Մաշալեան Կրկին
Յիշեցուցած է Երկխօսութեան Մասին
Սկիզբը Էջ 01
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:

Թրքական Թերթը Թիրախ Կը Դարձնէ Պոլսոյ
«Արաս» Հրատարակչութիւնը

Թուրքիան 17 Միլիոն Տոլար Դրամաշնորհ Կը
Յատկացնէ Վրաստանի Պաշտպանութեան
Նախարարութեան
Թուրքիան ռազմական գործակցութեան համաձայնագիրով 17 միլիոն
տոլար դրամաշնորհ կը յատկացնէ
Վրաստանի պաշտպանութեան
նախարարութեան, կը հաղորդէ
«Արմէնփրէս»-ը։
Վրաստանի եւ Թուրքիոյ կառավարութիւններու միջեւ ռազմական գործակցութեան մասին
համաձայնագիրը, որուն մէջ կը
յատկացուին միջոցները, ստորագրուած է Անգարայի եւ Վրաստանի պաշտպանութեան նախարար Իրաքլի Ղարիբաշուիլիի եւ
Թուրքիոյ անոր պաշտօնակից
Հուլուսի Աքարի միջեւ տեղի ունեցող
բանակցութիւններէն ետք:

Հանդիպումին Ղարիբաշուիլին
շնորհակալութիւն յայտնած է
Աքարին Վրաստանի տարածքային
ամբողջականութիւնն ու ինքնիշխանութիւնը պաշտպանելու համար,
ինչպէս նաեւ յայտնած է Թուրքիոյ դերը ՆԱԹՕ-ին Վրաստանի
ներգրաւման գործընթացին մէջ:
Բանակցութիւններուն մէջ քննարկուած են պաշտպանութեան ոլորտին մէջ վրաց-թուրքական գործակցութեան խորացման ուղիները,
ինչպէս նաեւ Ատրպէյճանի մասնակցութեամբ գործակցութիւնը
եռաչափ ձեւաչափով, յիշուած է
հաղորդագրութեան մէջ, հաղորդած
է «Գրուզիա Online»-ը:

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ երկուշաբթի 6 յունուար 2020-ին,
սուրբ եւ անմահ պատարագ պիտի մատուցուի Պէյրութի Ս. Նշան
մայր եկեղեցւոյ մէջ:
Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
Թրքական իշխանամէտ «Աքշամ»
թերթի վերլուծաբան Էմին Փազարճը թիրախ դարձուցած է Պոլսոյ
հայկական «Արաս» հրատարակչատունը եւ մայրաքաղաք
Անգարայի Չանքայա շրջանի
քաղաքապետարանը: Այս մասին
կը հաղորդէ “Էրմէնիհապեր”-ը։
Պատճառը՝ «Արաս»-ի եւ գլխաւոր
ընդդիմադիր Հանրապետական
ժողովրդային կուսակցութեան
հակակշիռին տակ գտնուող Չանքայայի քաղաքապետարանի ղեկավարութեան համագործակցութեամբ տեղի ունեցած գիրքերու
ցուցահանդէսն է, ուր ցուցադրուած
են նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին գիրքեր:
Փազարճը գրած է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան «պնդումներն ու սուտերը» Անգարայի համար լուրջ
գլխացաւ դարձած են, եւ այս գծով
արտաքին բոլոր դերակատարները, ներառեալ Թուրքիոյ դաշնակիցը

համարուող Միացեալ Նահանգները,
կը յարձակին Թուրքիոյ վրայ:
Ապա, հեղինակը, մատնացոյց ընելով Չանքայայի քաղաքապետարանի իրականացուցած գիրքերու
ցուցահանդէսը, գրած է, որ ընդդիմադիր կուսակցութիւնը նման
արարքներով երկրին կը հարուածէ
թիկունքէն:
Հեղինակը գրած է, որ ցուցահանդէսին ժամանակ կը հրամցնեն
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ
Արեւմուտքի «սուտերը», որոնց դէմ
Անգարա տարիներ շարունակ կը
պայքարի:
«Այնտեղ ցուցադրուած, ներկայացուած ու վաճառուած են գիրքեր
«Արաս» հրատարակչութենէն, որ
հայկական կազմակերպութիւն է:
Անոնց մէջ կան 158 թրքերէն եւ
60 հայերէն գիրքեր»,- գրած է
Ցեղասպանութիւնը ժխտող հեղինակը։

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Ժամերգութիւն
Ս. պատարագ
Քարոզ
Ջրօրհնէք

		

առ. ժամը 7.00
առ. ժամը 9.30
առ. ժամը 10.30
առ. ժամը 11.30

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը մասնակցելու
սուրբ պատարագին, վերանորոգուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով
եւ լսելու առաջնորդ սրբազան հօր պատգամը:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

2020 ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԱՋԻՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
Նոր տարուան առաջին օրը, չորեքշաբթի, 1 յունուար
2020, առաւ. ժամը 10.00-ին, Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր
եկեղեցիներուն մէջ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի
Պուրճ Համուտի Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ
եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ՝

Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց

			
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը
մասնակցելու սուրբ պատարագին եւ նոր տարին Աստուծոյ
գոհութիւն յայտնելով սկսելու
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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