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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հայկական Սուրբ Ծնունդին Նուիրուած
Հեռատեսիլի Ոչ Առարկայական
Ծրագրի Մը Մասին
Երէկ երեկոյեան Լիբանանեան MTV կայանը Լիբանանի հայերուն
նուիրուած ծրագիր մը ներկայացուց Հայկական Սուրբ Ծնունդին
առիթով:
Անդրադարձին համար շնորհակալ ըլլալով հանդերձ չենք կրնար լուռ
մնալ անոր պատրաստութեան ոչ-առարկայական եղանակին մասին:
Մասնակիցներուն մեծամասնութիւնը (բացի անոր կրօնական, Հայկազեան Համալսարանին եւ միութիւններուն նուիրուած շատ կարճ
բաժինէն) որոնցմէ ոմանք, ըստ յայտարարուածին, մասնակից էին
նաեւ անոր նախապատրաստութեան, կը պատկանէին Լիբանանահայ
կուսակցութեան մը, որ առիթը գտած էր իր անձնական փրոփականտը
ընել: Բնականաբար կը հասկնանք այն պարագան, որ իւրաքանչիւրին
իրաւունքն է ինքզինք ծանուցել երբ առիթը տրուի, բայց ինչ կը վերաբերի
մեզի, կրնանք վստահեցնել, որ նոյնը պիտի չընէինք մանաւանդ Սուրբ
Ծննդեան առիթով պատրաստուած ծրագրի մը ընդմէջէն:
Ի շարս կարգ մը հատուածապաշտ ելոյթներու, որուն ընթացքին
լիբանանահայ մամուլն ալ ներկայացուեցաւ մէկ եւ միագոյն օրինակով, միեւնոյն ծրագրին մէջ Պուրճ Համուտի քաղաքապետը գնաց
այն աստիճանին, որ ինքզինքին իրաւունք տուաւ յայտարարելու, որ
Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմին, իր պատկանած կուսակցութիւնն է, որ իմաստուն որոշումը առաւ դրական չէզոքութեան
քաղաքականութիւն որդեգրել, մինչ պատմական իրականութիւնը այն
է, որ հայկական երեք կուսակցութիւններու միացեալ մարմինն էր, որ
այդ որոշումը առաւ եւ գործադրեց:
Ինչ կը վերաբերի ծրագրին մակարդակին, նամանաւանդ անոր գեղարուեստական բաժնին, ներկայացուեցաւ անկապ երգերու շարք մը,
Ս. Ծնունդի առիթով հազիւ ներկայացնելով ծննդեան ոգիով երգ մը
միայն: Այս փաստը երեւի լաւագոյնս կը ներկայացնէ պատրաստութեան
մասնակից կողմին գեղարուեստական մակարդակը եւ ոչ ամբողջ
Լիբանանահայութեանը անշուշտ:
Կը մնայ շեշտել, որ սոյն յայտարարութեան նման արդար յստակացման
կեցուածքները չեն, որ լիբանանահայութեան միասնականութեան
վնաս կրնան հասցնել, այլ անոր առիթ տուող հատուածապաշտութեան
երեւոյթն է, որ կրնայ նման անբաղձալի բանի մը առիթը տալ, եթէ այս
մասին բոլորս այլեւս չսթափինք եւ չանդրադառնանք:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
«Սուլայմանիի Վրէժը Պիտի Լուծենք Եւ
Ամերիկացիք Պիտի Վտարուին Այս Շրջանէն»
Հասան Նասրալլա
Պէյրութի մէջ հեռասփռուած խօսք մը արտասանելով Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա դիտել տուաւ, որ Իրանցի զօր. Գասէմ Սուլայմանիի
սպանութեան դէպքը սովորական եղելութիւն մը չէ, եւ այդ սպանութեան
վրէժը լուծելու կոչուած է, ոչ միայն Իրանը այլ «Դիմադրութեան ճակատ»ի
բոլոր թեւերը։
Նասրալլա, որ բաւական երկար մեկնաբանութիւն մը կատարեց ամերիկայի
արտաքին քաղաքականութեան նշեց, որ ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ
այս քայլին գնաց, որպէսզի կարողանայ իր ընդհանուր պատկերը բարեփոխել
իր վերընտրութեան համար աշխատանքներուն ծիրէն ներս։
Շար. Էջ 08
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Ս. Ծննդեան Հայրապետական Պատգամը

Աստուծոյ Որդւոյն Ծնունդը՝
Հրաւէր Փրկութեան
Եբրայեցւոց ուղղած իր երկրորդ նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ նորադարձ
քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով՝ “չըլլայ որ փրկութեան ճամբէն
հեռանաք” (2, 1)։ Անհրաժեշտ է արթնութեան ու զգաստութեան հրաւիրող
Առաքեալին այս կոչը լուսարձակի տակ բերել ա՛յս օրերուն մանաւանդ,
երբ կը պատրաստուինք հոգեւոր ցնծութեամբ դիմաւորելու աշխարհի
Փրկչին ծնունդը։ Եկէք նախ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք վերոնշեալ
երեք բառերուն վրայ.1. Փրկութիւն.- Աստուածաշունչի իւրաքանչիւր էջին ու նոյնիսկ նախադասութեան մէջ փրկութիւնը, որպէս Աստուծոյ պարգեւը մարդուն,
տիրական ներկայութիւն է։ Փրկութիւնը նպատակն իսկ է Աստուծոյ
յայտնութեան։ Իր անձին ու գործին ճամբով Աստուած ինքզինք յայտնեց՝
մարդուն եւ ողջ ստեղծագործութեան փրկութեան համար։ Աստուծոյ
Որդւոյն մարդեղացումը Աստուծոյ փրկագործական յայտնութեան պսակումն է։ Քրիստոսով՝ աստուածային փրկագործական յայտնութիւնը
դարձաւ փրկագործական առաքելութիւն։ Փրկութիւնը մարդուն եւ
մարդուն կողմէ ապականուած ստեղծագործութեան վերստեղծումն է եւ
ազատագրումը՝ մեղքի կալանքէն ու չարի տիրապետութենէն։
2. Ճամբայ.- Առաքեալը փրկութիւնը կը բնութագրէ որպէս ճամբայ։
Արդարեւ, Քրիստոս մեզ Աստուծոյ հետ հաշտեցուց (Բ. Կորնթ. 5. 18), եւ իր
խաչով ու յարութեամբ մեր առջեւ բացաւ դէպի փրկութիւն առաջնորդող
ճամբան։ Արդ, փրկութիւնը աստուածային միջամտութեամբ իրագործուած
եւ մարդուն տրուած երկնային շնորհք մըն է։ Ան Քրիստոսով իրագործուած
դէպք մըն է ու միաժամանակ ընթացք մը՝ եկեղեցւոյ վկայութեամբ
շարունակուող։ Փրկութեան երկնային շնորհքին անդրադառնալ կ’ենթադրէ Քրիստոսի հաւատալ ու Քրիստոսի հաւատալ, կը նշանակէ
քրիստոսակեդրոն կեանք ապրիլ։ Չմոռնանք Քրիստոսի խօսքը, թէ ով
որ ինծի կը հաւատայ թող ետեւէս գայ՝ խաչին խորհուրդն ու պատգամը
ապրելով իր կեանքին մէջ (Մատթ. 16. 24)։
3. Հեռանալ.- Քրիստոսի հետեւիլը, այլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքին մէջ
երկնայինը ապրիլը դիւրին չէ։ Աստուծոյ Որդին զանազան առակներու
ճամբով յիշեցուց իր հետեւորդներուն, թէ փրկութեան շնորհքին արժանանալու համար էական է մեր կեանքին մէջ գործնապէս արտայայտել
հաւատք ու հաւատարմութիւն, սէր ու ծառայութիւն։ Ահա թէ ինչու
Առաքեալը զգուշութեան կոչ կ’ուղղէ նորադարձ քրիստոնեաներուն,
զանոնք հրաւիրելով ամուր պահելու իրենց հաւատարմութիւնը Քրիստոսի
աշխարհ բերած ուսուցումներուն ու ճշմարտութիւններուն։
Ա՛յս է նաեւ սրբազան պարտաւորութիւնը եկեղեցւոյ՝ առաքեալներուն
կողմէ փոխանցուած։ Եկեղեցին կոչուած է.- ցոյց տալ փրկութեան ճամբան իր կեանքով ու ծառայութեամբ, խօսքով
ու գործով.
- օգնել քրիստոնեայ մարդուն ապաշխարութեան ճամբով բացուելու
փրկութեան երկնային շնորհքին.
- դէպի փրկութիւն առաջնորդել Քրիստոսի հետեւելու ուխտը կատարած
մարդը.
- յիշեցնել, որ Քրիստոս ի՛նքն է մարդու փրկութեան միակ ապաւէնը։
Սիրելի՛ հայորդիներ,
Աստուծոյ հրեշտակները Քրիստոսի ծնունդը աւետեցին որպէս ծնունդը
համայն մարդկութեան Փրկչին։
Շար. Էջ 02

Մամլոյ Արձակուրդ
Ս. Ծնունդի տօնին եւ Օր Մեռելոցին առիթով «Զարթօնք» լոյս պիտի
չտեսնէ Երեքշաբթի 7 եւ Չորեքշաբթի 8 Յունուար 2020ին:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Հինգշաբթի, 9 Յունուար
2020ին:
Շար.
Էջ 02
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ՊԱՏԳԱՄ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի
Ս. Ծննդեան Հայրապետական Պատգամը

Աստուծոյ Որդւոյն Ծնունդը՝ Հրաւէր Փրկութեան
Սկիզբը Էջ 01

Քրիստոս ճշմարիտ ու միակ փրկիչն է աշխարհին։ Ան մարդացաւ ու մարդուն
հետ նոյնացաւ, որպէսզի իր աստուածաստեղծ պատկերը եղծած մարդուն
մէջ վերականգնէ Աստուծոյ ներկայութիւնը, որպէսզի իր աստուածատուր
կոչումէն շեղած մարդը վերադարձնէ իր հարազատ կոչումին, որպէսզի իր
Երկնաւոր Հօրմէն հեռացած մարդը մօտեցնէ Աստուծոյ. այլ խօսքով, որպէսզի
մարդը առաջնորդէ դէպի փրկութիւն։
Աստուածաշնչական այս ճշմարտութիւնը ամուր հիմքն է քրիստոնէական
հաւատքին։ Քրիստոսի աշակերտները աշխարհին այսպէ՛ս ներկայացուցին
Քրիստոսը՝ իր ծնունդով ու առաքելութեամբ։ Ուստի, այս հայեցակէտով
հարկ է մօտենալ Նոր Կտակարանին։ Այսպէս հարկ է ըմբռնել նաեւ եկեղեցւոյ առաքելութիւնը։
Ներկայ աշխարհը լեցուն է այնպիսի երեւոյթներով. որոնք մարդը կը հեռացնեն
Բեթղեհէմով բացուած փրկութեան ճամբէն։
Ներկայ աշխարհը տիրապետուած է այնպիսի ժխորով, որ թոյլ չի տար լսել
Փրկիչին ծնունդը աւետող հրեշտակներուն ձայնը։
Ներկայ աշխարհը մարդուն առջեւ բացած է դէպի փառք ու դիրք, դրամ ու
հաճոյք առաջնորդող այնպիսի ճամբաներ, որոնք խաւարով պատած են
փրկութեան տանող ճամբան։
Չմոռնանք, որ փրկութեան ճամբան՝ Բեթղեհէմով աշխարհին առջեւ բացուած
ճամբան է։ Հարկ է քալել այս ճամբէն։
Չմոռնանք, որ փրկութեան ճամբան ապաշխարութիւնն է, ո՛չ թէ սոսկ
խօսքով, այլ ինչպէս կը յորդորէ Ղուկաս Աւետարանիչ, “գործով ցոյց տուէք
թէ ապաշխարած էք” (3. 8)։
Չմոռնանք, որ փրկութիւնը սիրով շաղախուած ու ծառայութեամբ լեցուած
ճամբան է։ Հարկ է ուղղուիլ դէպի ա՛յս ճամբան։
Չմոռնանք, որ փրկութիւնը հաւատքով զսպանակուած ու հաւատքը գործի
վերածելու յանձնառութեամբ ապրուած կեանքն է։ Հարկ է ապրի՛լ այս կեանքը,

սպասելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։
Ահա այն ատեն միայն արժանի կը դառնանք Աստուծոյ փրկութեան շնորհքին,
որովհետեւ փրկութիւնը ո՛չ մեր արժանիքին եւ ոչ ալ մեր ճիգին ու գործին
արդիւնքն է, այլ Աստուծոյ պարգեւն է (Եփես. 1. 8-9)։ Արդ, այնպէս պէտք է
ապրինք մեր կեանքը, որ արժանի դառնանք Աստուծոյ երկնային պարգեւին
ու փրկութեան շնորհքին։ Մեր կեանքի բոլոր պայմաններուն մէջ միշտ լսենք
Առաքեալին յորդորը.- Չըլլայ որ փրկութեան ճամբէն հեռանաք։
***
Աստուածայայտնութեան խորհուրդով լեցուն այս օրերուն, Հայրապետական
օրհնութեամբ կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք
Նախագահ Տիար Արմէն Սարգսեանը, Վսեմաշուք Վարչապետ Տիար Նիկոլ
Փաշինեանը եւ Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Տիար
Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց նորանոր իրագործումներով հարուստ
հայրենանուէր ծառայութիւն։
Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը, ինչպէս նաեւ՝ Երուսաղէմի հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ
Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեանը հայցելով Ամենաբարին Աստուծմէ, որ իրենց
շնորհէ աստուածահաճոյ գործերով լեցուն երկար գահակալութիւն։
Հայրական սիրով եւ հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունենք Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու թեմակալ առաջնորդները,
հոգեւորական դասը, ազգային իշխանութիւններն ու յարակից մարմինները,
եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը, հայցելով Աստուծմէ, որ Բեթղեհէմէն
ճառագայթող լոյսով պայծառակերպէ իրենց կեանքը։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
6 Յունուար, 2020
Անթիլիաս, Լիբանան
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Սուրբ Ծննդեան Եւ
Աստուածայայտնութեան Տօնին Առիթով
Պատարագ Եւ Ջրօրհնէք

Այսօր առաւօտեան ժամը 10:30-ին,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագ պիտի մատուցէ Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր

եկեղեցւոյ մէջ:
Սուրբ Պատարագի աւարտին պիտի
կատարուի Ջրօրհնէքի կարգ, որմէ
ետք օրհնուած ջուրը պիտի բաշխուի
հաւատացեալներուն:

Վարչապետ Փաշինեան Անդրադարձաւ Եւ
Դատապարտեց Ազրպէյճանի Կողմէ
Տարածուող Սուտ Տեղեկատւութիւնը

ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
ֆէյսպուքեան իր էջին վրայ անդրադարձած է ազրպէյճանական
կայքերու տարածած ապատեղեկատւութեան:
«1.Հայալեզու կեղծ (ֆեյք) էջը կեղծ
լուր կը տարածէ, թէ ես ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփը շնորհաւորած եմ հակաիրանական «յաջող»
գործողութիւն կազմակերպելու
համար:
2. Այս լուրը արագ կը յայտնուի ազրպէյճանական մամուլի մէջ եւ կը

դառնայ օրուայ թրենտ:
3. Ազրպէյճանական մամուլէն լուրը
կը յայտնուի իրանական մամուլի
մէջ եւ կը դառնայ որոշ ուժերու
հակահայկական ներշնչանքի աղբիւր:
Սա այն դէպքն է, երբ խօսքի կեղծ
«ազատութիւնը»
սպառնալիք
ստեղծած է մեր ազգային անվտանգութեան համար: Լուրի հեղինակները եւ անոնց շարժառիթները
պէտք է պարզուին»:
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Զարմանալի Տօնածառ

թէ Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծնունդի եղանակ է, ուրեմն անպայման
տունին մէջ պէտք է ներկայ ըլլայ տօնածառը: Բայց պարտադի՞ր է որ
այդ ծառէն կախուած ըլլան գեղեցիկ, գոյնզգոյն խաղալիքներ:
Կը պարզուի որ՝ ո՛չ....
Պարզապէս այն պատճառով, որ Կաղանդն ու Սուրբ Ծնունդը աւանդոյթներով
լի տօներ են, չի նշանակեր, թէ ձեր տօնական ծառերն ու զարդերը պէտք
է աւանդական, սովորական կամ ձանձրալի ըլլան: Մարդիկ ամէնուր նոր
ստեղծագործական եւ զուարճալի եղանակներ կը գտնեն՝ տօնածառեր
տեղադրելու համար:
Վստահ ենք որ ձեր տօնածառէն կախուած զարդարանքները մկրատներ,
դանակներ, փամփուշտներ, եղունգ կրտելիքներ կամ ծխախոտեր չեն
պարունակեր:
Իսկ, ահա, Լիթուայի մայրաքաղաք Վիլնիւսի օդակայանը ցուցադրած է իր
այլընտրանքային տօնական ծառը՝ ամբողջովին զարդարուած ուղեւորներէն
առգրաւուած իրերով: 1,5 մեթր բարձրութիւն ունեցող ծառը պատրաստելու
համար պահանջուած է երկու շաբաթ: Սակայն այս տեսակ տօնական ծառ
ցուցադրելը բոլորովին զարմացնելու կամ նորարարութեան համար չէ, այլ՝
դաստիարակչական:

«Մեր նպատակը ուղեւորներուն կրթական հաղորդագրութիւն ուղարկելն
է՝ օդային երթուղիներու անվտանգութեան կարեւորութեան վերաբերեալ:
Ուղեւորներուն արգիլուած է ձեռքի ուղեբեռին մէջ ունենալ դանակներ,
մկրատներ, կրակայրիչներ (հրահանններ), շեղբեր եւ ցանկացած այլ
վտանգաւոր իրեր: Այնպէս որ, եթէ չէք ցանկանար ձեր անձնական իրերը
կախուած տեսնել յաջորդ տարուան մեր տօնածառէն, ապա աւելի ուշադիր
տեղեկացէք եւ իրագործեցէք ուղեբեռի կանոնները՝ նախքան ձեր յաջորդ
թռիչքի համար իրերը փաթեթաւորելը»,- ըսած է Վիլնիւսի օդակայանի
խօսնակը:
Շ. Մ.

Հոգիներուն Տօնածառը
ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԷՐՃԵԱՆ

Մ

եր տօնածառին լոյս տուող լամբերուն մէկ մասը փճացաւ։
Ուզեմ, չուզեմ, տօնածառին նայած պահուս, հոն՝ այդ մութ բաժինն
է որ սկսաւ աչքիս զարնել։
Այդպէս է, միշտ։
«Շինենք»,- ըսաւ տղաս։
«Չարժէր»,- ըսի, «կաղանդը վերջացաւ արդէն»:
«Չարժէր ի՞նչ ըսել է»,- ըսաւ։
Պատասխան ունէի։ Գիտէի ի՛նչ ըսել է «չարժել», բայց լռեցի։
«Ետեւ դարձնենք այդ մասը»,- չյանձնուեցաւ տղաս։
«Դարձնենք»,- ըսի։
Դարձուցինք։
«Եղաւ»,- ըսաւ տղաս եւ տեսայ ես, թէ ինչպէ՛ս այդ տօնածառին շուրջը
դառնալով-դառնալով, իրօք եղած էր «ըլլալիքը»...
Չտեսաւ ան, կրցա՛ւ չտեսնել այդ մութ բաժինը ծառին եւ այդպէս չե՞ն արդեօք
մանուկները եւ անոնց տեսածները՝ ընտրովի...
Չկրցայ ես այդ ետեւ դարձած մութ բաժինը չտեսնել.
Մանուկ չեմ այլեւս...
Ինչպէ՞ս չտեսնեմ, երբ կը հաւատամ որ մեր մէջ օրորուող մութերուն բողոքն
են, տօնածառերուն վրայ մեր կախած այդ փայլու՜ն լամբերը...
Ինչքա՜ն մութեր վառեցի/ վառեցինք բոլորս Նոր Տարուան շեմին, մեր շտկած
լուսաւոր ծառերով՝ յուսալի...
Ինչքան իղձեր՝ յետաձգուած
Ինչքան երազներ՝ չկատարուած
Ինչքան բացականեր՝ սպասուած
Ինչքան կարօտներ՝ չյագեցած
Ինչքան մանուկներ՝ չմեծցած

Կաղանդեան Ապրումներ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ո

՛վ ալ ըլլաս, ինչ վիճակի մէջ ալ ըլլաս,
անպայման կրնաս քեզի ընկերակից
մը գտնել. աշխարհ լի է նմանօրինակ
ճակատագրակիցներով. Ի հարկէ վերջին
եւ ծայրայեղ ապրումներու պարագային
կը մնաս առանձին՝ ներաշխարհիդ հետ
ու գուցէ դիմես Ինտրային կամ՝ աւելի
հին, խոր, հոգեւոր եւ հանճար մեր Նարեկացիին ու յիշել նաեւ «Նարեկացի, Քուչակի պէս լուսապսակ ճակատ չկայ»
(Ե.Չ.) « Սրտի խօսքեր»էն խօսք՝ «Աստուծոյ հետ» ու առանձնութիւնդ պահ
մը կը միանայ ներանձնականիդ, ներքին խորքիդ ու յուշի պէս թել մը կը կապէ
քեզ գրութեան մը .-«Քոյրը խնդաց, բարեկամը ծիծաղեց. Օտար մարդիկ
հայհոյեցին ու անցան, միայն պոռնիկը մշուշում համբուրեց եւ խելագարը
բարեւեց կիսաձայն» (Ե.Չ):
Կաղանդեան այս օրերուն խայտաբղէտ պատկերներ շուրջպար կը դառնան
ու ինքնաբուխ քաղուածք մը կը պարուրէ հոգիս որ կը յիշեցնէ ամէնէն
սիրած մէկ գրութիւններէս մին՝ Կաղանդի առիթով: « Երբ հաւատացի, սուտ
ելար աշխարհ»: Ուրեմն անփորձ պատանին որ ի՜նչ երազներով տարի մը
ետք պիտի աւարտէր երկրորդական վարժարանը՝ դուռը Համալսարանի,
քաղաքական պատճառով մնաց դպրոցէն դուրս. Բայց ամէն դուռ չէ որ կը
գոցուի անպայման. Վերջապէս հայրենիք ունինք որ իր դռները նոր բացած էր
Սփիւռքահայ ուսանողներու, սակայն ինծի «բախտ» չվիճակուեցաւ ու շնորհիւ
հօրս փոխադրակառքերուն, շրջան մը իբրեւ «օգնական» աշխատեցայ ՏօրաՆահր գիծին վրայ ու ահա Կաղանդի առաւօտուն, տակաւին հազիւ արթնցած,
գործի վրայ էի...պահ մը նստեցայ ու .- «Այսօրը եկաւ ու պատմեց կորսուած
օրերու մասին, Մոռցուած օրերու երթին քանդուած յոյսերու մասին,» ապա՝
մի քանի տուն, ու վերջացնելով՝ «Զգացի աշխարհը անծիր, Արեւը ինկած էր
ուսիս. Գարուն մը որ նոր էր ու ծիլ, կը բերէր ծաղիկներ կուրծքիս:»
Ի՜նչ հաւատք եւ յոյս...մինչ դասընկերներէս ոմանք Պէյրութի, ոմանք ալ
Երեւանի համալսարաններու մէջ «գլուխ կը յոգնեցնէին», յետագային
դառնալու համար տիտղոսակիրներ եւ տնտեսապէս ուռճացած անհատներ:
Անցեր են տասնեակ տարիներ. Օ՜, տարիք ինչեր ըրիր, վառեցիր արտ
ու անտառ, մարեցիր արեւներ վառ. Բացուեցան ապա իմ դէմ նոր սէրեր
անակնկալ, թաքնուած՝ խորհուրդի մէջ Տիեզրի՛ն ամենակալ: Օ՜, տարիք,
ինչեր ըրիր, Մէկ առիր, տուիր հազար:
Ե՛ւ խինդ, եւ Ցաւ:

Ինչքան բոյրեր՝ չմոռցուած
Ինչքան արցունքներ՝ զսպուած
Ինչքան օրհնութիւններ՝ պակսած
Ինչքան ձեռքեր՝ չհամբուրուած
Ինչքան ուսեր՝ ծանրացած
Անուններ՝ չտրուած
Գիրկեր՝ պաղած
Վէրքեր՝ չսպիացած
Նկարներ՝ վերցուած
Զղջումներ՝ չարտասանուած
Խունկեր՝ չծխուած
Երկինքներ՝ հեռացած
Ականջներ՝ խլացած
Երգեր՝ չերգուած
Հոգիներ՝ շղթայուած
Ու սիրտեր՝ փակուած...
Ո՞ր Կաղանդն ու Կաղանդ Պապան պիտի կարենան տալ աս բոլորը, որ
իսկութեան մէջ, բոլորին մէկ մասն ալ չեն...
Մարդու հոգին անյատակ, ցաւերը՝ անվերջ...
Այո՛, չեմ հաւատար այլեւս ես ո՛չ Կաղանդի հեքիաթին, ո՛չ ալ լոյսերուն
գունաւոր...
Չեմ հաւատար, բայց անհաւատ չե՛մ, քանի որ կը հաւատամ որ ամէն տարի՝
Կաղանդին, աս բոլորը չեն անցնիր, այլ մեր աչքերուն դիմաց ամիս մը
վառող-մարող այդ լոյսերով, կը վարժուինք, աւելի՛, քի՜չ մըն ալ կը վարժուինք,
ուժ եւ կորով կը հայցենք աս բոլորին հետ շարունակելու, այս բոլորին
հետ հաշտուելու, մերուելու, նոյնանալու, անցեալ տարուընէ աւելի՛ շատ
մարդանալու եւ աւելի մարդացած ապրելու...
Անոր համար... չնեղացայ ես տօնածառին այդ մութ հատուածէն, ինծի,
քեզի՝ մեզի նմանող, մութն ու լոյսը մարդաբար համատեղող, տարիէ-տարի
մարդացող մեր հոգիներէն...
Աւելի՛ շատ մարդկութիւն բոլորիս հոգիներուն....
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Պանծալի Հարիւրամեակ
Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա.
ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ոսկեդարեան ուղիով
Ինչպէս որ մեր նախնիք որպէս
պատասխան հրաշալի Ոսկեդարը
կերտեցին 428 թուի Արշակունեաց
թագաւորութեան անկման դժբախտ
առիթով, հայորդիք մեր շատ մօտաւոր
անցեալին 1920 թուին, նորաստեղծ
Հանրապետութեան անկման օրերուն ռահվիրաները հանդիսացան Համալսարանի բացման եւ
յաջորդող տասնամեակներու հայ
մատենագրութեան ու մասնագիտական ճիւղերու կատարեալ
վերազարթօնքին։ Նոր Տարուան
սեմին երախտագիտութեամբ կը
յիշատակեմ այն հոյլ մը Էջմիածնի
Հոգեւոր Ճեմարանի ուսեալ եւ ընտրեալ շրջանաւարտները, որոնք
քաղաքական ամենադժուարին
պայմաններու տակ խիզախօրէն
իրենց առաջին պարտքը համարեցին
հիմնել Երեւանի Պետական համալսարանը ուղիղ հարիւր տարիներ
առաջ։
Յիրաւի, դար մը առաջ Համալսարանի
բացման մեծագոյն բարիքը այն եղաւ
որ մինչեւ Խորհրդային կարգերու
հաստատուիլը հայ ուսանողութիւնը ստիպուած էր Ռուսաստան,
Գերմանիա, եւ Արեւմտեան Եւրոպա
մեկնիլ համալսարանական ուսմանց հետեւելու համար։ 1920 թուին
առիթը կը ներկայանար որ անոնք
Հայրենիքի մէջ հիմնէին ու յետագայ
սերունդին կտակէին բարձրագոյն
եւ մասնագիտական ուսման կեդրոնը՝ մայրենի լեզուով, հայկական
վաւերական եւ ակադեմական
դրութեամբ՝ սերունդներու յաջորդականութեամբ, թէ՛ հայրենիքի եւ
թէ՛ արտասահմանի հայութեան
համար։
Հիմնադրութիւնը
Երբ 1920 Նոյեմբեր 29-ին Հայաստան մաս կազմեց Խորհրդային
Ռուսաս-տանի իշխանութեան որպէս
Հայաստանի Բ. Հանրապետութիւն,
ամիս մը ետք, Դեկտեմբերին հիմը
դրուեցաւ Երեւանի Պետական
Համալսարանին, որ դարձաւ

Երեւանի Պետական Համալսարանը
Հայաստանի բարձրագոյն ուսման
հաստատութիւնը։ Իսկ 1921 թուի
Յունուար 23-ին, Համալսարանի
հին ու պատկառելի շէնքին պետական բացումը կատարուեցաւ Ս.
Էջմիածնի Գէորգեան հոգեւոր
ճեմարանի երեւելի հայագէտ շրջանաւարտներու հաւաքական աջակցութեամբ եւ գլխաւորութեամբ
Համալսարանի առաջին տնօրէն
Յակոբ Մանանդեանի։ Համալսարանի ներկայ շէնքը կառուցուեցաւ
աւելի ուշ, երբ արդէն հազարաւոր
ուսանողներ պիտի դիմէին բարձրագոյն ուսման։
Այդ փաղանգը կազմեցին Մանուկ
Աբեղեան, Ստեփան Մալխասեան, Գարեգին Եպս. Յովսէփեան,
Հրաչեայ Աճառեան, Առաքել
Բաբախանեան (Լէօ), Արսէն Տէրտէրեան, Պ. Քալանթարեան եւ Մ.
Թումանեան, որոնք հանդիսացան
հարազատ յաջորդները ՍահակՄեսրոպեան առաջին դպրոցի
Սուրբ Թարգմանիչներուն։ Իրենց
բոլորանուէր աշխատանքին որպէս
բարձր գնահատանք 1925 թուին
բոլորը միասին պետութեան կողմէ
արժանացան փրոֆեսորի կոչման,
որոնք մասնագիտական ուսմանց
հետեւած էին արդէն եւրոպական
յայտնի համալսարաններէն ներս,
եւ այժմ պատրաստ էին Երեւանի
Պետական Համալսարանը ընծայելու
մեր ազգին։
Պատմագէտ Փրոֆ. Յակոբ
Մանանդեան
Ակադեմիկոս Յակոբ Մանանդեան
որ իր նախկին տարիներու բեղմնաւոր պատրաստութեան եւ
հեղինակութեան տարիներէն ետք
1920 թուին Երեւան կը հաստատուէր, Խորհրդային Հայաստանի
պետութեան յաջորդ տարուան
Յունուար 7-ի հրամանագրով Երեւանի Պետական Համալսարանի
Տնօրէն կը նշանակուէր, մնայուն
կերպով վարելով նաեւ հայ ժողովուրդի պատմութեան կաճառի
վարիչի եւ դասախօսի պաշտօնները։
Սկիզբէն Յ. Մանանդեան Ամենայն
Հայոց Տ.Տ. Մկրտիչ Ա. Խրիմեան
Կաթողիկոսի կողմէ 1900-1905
թուականներուն հայրենիք եւ Ս.
Էջմիածին կը հրաւիրուէր որպէս
դասախօս Գէորգեան ճեմարանին
իր տարեկից երախտաւորներուն
Հրաչեայ Աճառեանի, Մանուկ
Աբեղեանի եւ Ստեփան Մալխասեանի հետ միասին։ Ան կը վարէր
նաեւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի «Արարատ» ամսագրի փոխխմբագրի
պաշտօնը՝ խմբագիր Գարեգին Վրդ.
Յովսէփեանի կողքին՝ հետագային մեր օրերուն Տ.Տ. Գարեգին Ա.
Կաթողիկոսը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
(1867-1952)։
Կանուխէն Մանանդեան Աճառեանի

հետ միասին հրատարակած էր
«Հայոց նոր վկաներ» գիրքը Մայր
Աթոռի ձեռագիր մատեաններու
ընդմէջէն, 15 տարի մեծ վաստակ
ձգելով Մայր Աթոռէն ներս, հրատարակելով նաեւ «Մեկնութիւն
ստորոգութեանց Արիստոտէլի»
աշխատութիւնը։ Մանանդեան
հեղինակած է շարք մը բարձրագոյն մակարդակի հայագիտական
եւ աղբիւրագիտական գիրքեր՝
«Յունաբան դպրոցը եւ նրա զարգացման շրջանները», «Կշիռները եւ չափերը հնագոյն հայ
աղբիւրներում», «Ֆէոտալիզմը հին
Հայաստանում», եւ բոլորին պսակը
եղող «Քննական տեսութիւն հայ
ժողովրդի պատմութեան» չորս
հատորները։
Համալսարանի ուսման առարկաները, ուսանողութիւնը
Երեւանի Պետական Համալսարանի
հաստատման առաջին տարին
ճարտարագիտական, մանկավարժական եւ շինարարական
բաժինները սկզբնական առարկաները եղան, որոնց վրայ հետզհետէ աւելցան պատմագիտական
եւ գիւղատնտեսական ճիւղերը։
1922 թուի Մարտ ամսուն՝ բժշկագիտութեան ճիւղը աւելցաւ եւ նոյն
տարին բացուեցան Համալսարանի
տպարանը, գիտական աշխատանոցները, գրականութեան ու արուեստի գրադարաններ։ Միեւնոյն
ատեն Համալսարանի առաջին
հրատարակութիւնները սկսան լոյս
տեսնել։
Ուսանողներու թիւը զգալիօրէն
կ՚աւելնար 255-էն 1160-ի, եւ 1925
թուականին թիւը հասած էր 1,300ի։ Առաջին շրջանաւարտները
հասան տարի մը ետք՝ թիւով 37
աւարտականներ։ Առաջին հնգամեակին ուսանողութեան թիւը

արդէն 3,500-ի կը հասնէր, երբ
1927-ին Պետական համալսարանը
դոկտորական աստիճանի թեկնածուներու պատրաստութեան կաճառը կը հաստատէր։ Աւելի կանուխ,
1923-ին, Երեւանի Պետական
երաժշտանոցին բացումը կը
կատարուէր որ իսկոյն Կոմիտաս
վարդապետի անուամբ կոչուեցաւ։
Երեւակայեցէք այս բոլորը համայնավար կաշկանդիչ առաջին տարիներուն, որոնց ընդմէջէն վերոյիշեալ
ուսեալ եւ ուսումնատենչ Գէորգեան ճեմարանի ընտրանին հրաշալի
կերպով միակամ «հսկեցին» ու
հայագիտութիւնը անաղարտ պահեցին Համալսարանէն ներս։
Համալսարանի առաջին շրջանի
աւարտականներէն աւելի քան
1,500 մասնագէտներ հասան,
որոնց կարգին 435 մանկավարժ,
296 բժիշկ, 130 ճարտարագէտ, 324
գիւղատնտես, 93 անասնաբոյժ, 252
տնտեսագէտ եւ 11 արուեստագէտ
շրջանաւարտներ։ Անոնց կողքին
առաջին հնգամեակին Պետական
համալսարանը հազարաւոր դասախօսներ եւ ուսուցիչներ ընծայեց
հայրենիքին, ինչպէս նաեւ տարբեր
մասնագէտներ՝ քիմիագէտներ, թուաբանագէտներ, իրաւաբաններ եւ
աշխարհագրագէտներ։
Պետական ակադեմիան
Համալսարանը իսկոյն դարձաւ նաեւ
գիտական հետազօտութիւններու
կեդրոն, ստեղծելով Պետական ակադեմիան, ուսումնասիրութիւններ
կատարելով յիշեալ բնագաւառներուն մէջ, հրատարակելով զանոնք
եւ սփռելով Խորհրդային Միութեան
միւս հանրապետութիւններէն ներս
որպէս ակադեմական, գիտական, ու
մտաւորական ատաղձ։
Շար. Էջ 05
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Պանծալի Հարիւրամեակ

Երեւանի Պետական Համալսարանը

Սկիզբը Էջ 04

սահմանի խոպան դաշտերը։

Առաջին երկու տասնամեակներուն
Համալսարանը հազարէ աւելի գիրք
եւ գիտական հանդէսներ հրատա-րակած է, ինչպէս «Բանբեր
Երեւանի համալսարանի», «Գիտական տեղեկագիր», «Երիտասարդ
գիտաշխատող», եւ «Երեւանի
համալսարան» պարբերաթերթերը։
Հայերու կողքին արտասահմանէն հայ եւ նոյնիսկ օտարազգի
ուսանողներ ակնառու թիւ մը կը
կազմէին Երեւանի Պետական
համալսարանէն ներս։ Սփիւռքէն
գացող հայ ուսանողներ դարձան
բժիշկներ,
ճարտարագէտներ,
երաժշտագէտներ, եւ ուսուցիչներ,
ու վերադառնալով ոռոգեցին արտա-

Երկու Հսկայ Հայագէտներ՝
Գարեգին Ա. Կաթողիկոս եւ Յ.
Մանանդեան
Դպրեվանքի Ընծայարանի Ա. կարգի
ուսանող էի, երբ դասի պահուն
մատենագրութեան մեր ուսուցիչը՝
Սիմոն Սիմոնեան տեղեկացուց
դարասկիզբի ներհուն բանասէր
եւ պատմագէտ Համալսարանի
առաջին տնօրէն Փրոֆ. Յակոբ
Մանանդեանի մահը 79 տարիքին,
պատահած Երեւանի մէջ, 1952
Փետրուարին։ Սիմոնեանէն մնայուն կերպով կը լսէինք նոյն անունը
յարատեւ իր լիաբուռն թաւ ձայնով
եւ շեշտով, բայց այս վերջին
անգամ ցաւով եւ ափսոսանքով,

միշտ յիշեցնելով մեզի անպայման
կարդալ յայտնի պատմագէտ փրոֆեսորին «Քննական տեսութիւն
հայ ժողովուրդի պատմութեան»
չորս հատորեակը որպէս հայ
դասական մատենագիրներու պատմագրական ամենէն ճիշդ եւ լրիւ
քննարկումը։ Անկասկած իմ յետագայ
աշխատանքներուն մէջ հիմնական
տեղ ունեցան Մանանդեանի սոյն
հատորները։
Չորս ամիս ետք Յունիսին Անթիլիասի Հայրապետական իր բնակարանին մէջ կը վախճանէր հայագիտութեան հսկայ մը եւս՝ յանձին Երանաշնորհ Տ.Տ. Գարեգին Ա. Յովսէփեանց
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին։ Երկուքն
ալ, ինչպէս յիշեցի, եղան հիմնադիր
գիտնականները Երեւանի Պետական

համալսարանին։ Երկուքին մահը
ծանր կը ճնշէր մեր ուսուցչին՝ Սիմոն
Սիմոնեանի վրայ, որ հանգուցեալ
Հայրապետին կողմէ իրեն որպէս
գիտական աշխատակից կարգած
էր 1946 թուականէն ի վեր երբ
Հայրապետը պիտի հրատարակէր
իր մեծածաւալ «Յիշատակարանք
ձեռագրաց» հատորը։ Ուսանողներս
անուղղակիօրէն մտաւոր կապ մը կը
հաստատէինք Երեւանի Պետական
համալսարանին հետ իմանալով
երկու հայագէտ հիմնադիրներու
վախճանումի մասին, յատկապէս
Երանաշնորհ Տ.Տ. Գարեգին Ա. Յովսէփեանց Կաթողիկոսին, որուն հայրական հովանիին տակ ստացանք
մեր կրօնական դաստիարակութիւնը։

Լիբանանահայ Կեանք

Սուրբ Ծննդեան Ճրագալոյցի Պատարագ Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
Կիրակի, 5 Յունուար 2020-ի
երեկոյեան, նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ մատուցուեցաւ
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի
ծննդեան Ճրագալոյցի Ս. եւ Անմահ
Պատարագը։
Պատարագի աւարտին, լուսարարապետ Սրբազան Հայրը Ս. Խորանէն
վար բերաւ Քրիստոսի լոյսը խորհրդանշող մոմը եւ յանձնեց Նորին
Սրբութեան։ Հայրապետը, իր կար-

գին, բաշխեց հաւատացեալներուն,
որոնք իրենց տուները տարին,
որպէսզի լուսաւորուին Քրիստոսի
ճշմարիտ լոյսով։
Ապա, Հայրապետական թափօրը
ուղղուեցաւ Վեհարան, ուր տեղի
ունեցաւ տնօրհնէքի արարողութիւն։
Յայտնենք, որ Պատարագէն առաջ,
Վեհափառ Հայրապետին այցելեցին
Մայրավանքի Կիրակնօրեայի աշակերտները եւ աւետեցին Քրիստոսի ծնունդը՝ շարականներու երգեցողութեամբ։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Կոստանդնուպոլսոյ Նորընտիր Պատրիարքի Խօսքի
Դժուար Լեռնանցքները, Բայց…
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Վ

Անոնք որոնք կ’ընտրեն չարեաց նուազագոյնը,
կը ձգտին մոռնալու որ ընտրած են չարիքը:
Հաննահ Արենտ

երջապէս հայկական Կոստանդնուպոլիսը յաջողեցաւ ընտրել իր
Պատրիարքը, որուն անվերապահօրէն յաջողութիւն կարելի է
մաղթել, որպէս հովիւ մնացորդացի: Միաժամանակ մաղթել, որ
հասկնալի դժուար եւ անբաղձալի պայմաններու մէջ գործող Պատրիարքը իր
դիւանագիտական ընտրանքներուն մէջ չընէ բաներ եւ չըսէ խօսքեր, որոնք
հայ ժողովուրդի պատմական եւ ընդհանուր շահերուն եւ ըմբռնումներուն
դէմ ըլլան:
Պատրիարք Սահակ Մաշալեանի խօսքերը, որոնց արձագանգեցին հայկական լրատուամիջոցները, ուշադրութեամբ պէտք է կարդալ եւ գնահատել:
Թուրքիոյ հայերուն դժուարութիւնները եւ հալածանք խնայելու կեցուածքը
չ’արդարացներ պատմական իրողութիւնները սահմանափակել, անտեսել
հետեւանքները, եւ մանաւանդ՝ հայ ազգային համապարփակ իրաւունքը: Այս
մասին մտածեցի, ուզեցի հայրենահանուածի եւ իրաւազրկուածի ժառանգի
անհանգստութիւնս յայտնել նորընտիր Պատրիարքի խօսքերուն առիթով:
Թող ինծի չվերագրուի նորընտիր Պատրիարքին գործը դժուարացնելու եւ
Թուրքիոյ հայերու կեանքը խանգարելու միտում:
Ուշադրութեամբ կարդացի Պատրիարքին խօսքը:
«Իբրեւ Թուրքիոյ հայեր` մեզի ցաւ կը պատճառէ, որ 100 տարի առաջ
այս հողերուն վրայ տեղի ունեցած ցաւալի դէպքերը այլ երկիրներու
խորհրդարաններուն մէջ կ’օգտագործուին իբրեւ ռազմավարական,
տնտեսական, քաղաքական ճնշման միջոց։ …Մենք կ’ուզենք, որ այս
հողերուն վրայ տեղի ունեցած խնդիրին մասին այս հողերուն վրայ ապրող
մարդիկ խօսին»։
«100 տարի առաջ այս հողերուն վրայ տեղի ունեցած ցաւալի դէպքեր»…
Այսինքն հինցած եւ միայն ցաւալի դէպքեր: Ի՞նչ հասկնալ: Քանի մը հոգիի
քի՞թը արիւնած են: Ո՛չ ջարդ, ո՛չ տեղահանութիւն, ո՛չ հայրենահանում: Կը
հասկնամ, որ Պատրիարքը խուսափի նման բառերու գործածութենէն, բայց
նաեւ չըսէ հարիւր տարի առաջ պատահած ցաւալի դէպքեր, զորս հիմա
կարելի է անգիտանալ, որպէս անցեալի մանրուք: Ինչ որ փորձած է ընել եւ
ըսել, դիւանագիտական ճապկում չէ: Չեմ ուզեր որակում տալ:
Իսկ յիշուած «այս հողերը», ուր պատահած են «ցաւալի դէպքեր»ը աշխարհագրական եւ պատմական անուն ունէին եւ ունին:
Թէ այդ ցաւալի դէպքերը այլ երկիրներու խորհրդարաններուն մէջ կ’օգտագործուին իբրեւ ռազմավարական, տնտեսական, քաղաքական ճնշման միջոց,
բացատրութեան կարօտ հաստատում մըն է: Ցեղասպանութեան զոհերուն
յաջորդները եւ հայրենահանուածներու սերունդները ինչպէ՞ս կրնային եւ ո՞ւր
կրնան, Պատրիարքին թելադրած ձեւով, այս հողերուն վրայ տեղի ունեցած
խնդիրին մասին այս հողերուն վրայ այլեւս չապրող մարդիկ խօսիլ:
Ցեղասպանութեան զոհերը եւ հայրենահանուածները զրկե՞նք իրենց ցաւին
եւ կորուստին մասին խօսելու իրաւունքէ:
Պատրիարքը մտահոգուած է, քանի որ «այս նպատակով ասպարէզ բերուած
’’հայկական թէզը’’ այնպիսի զգացողութիւն կ’առաջացնէ, որ մենք պարզապէս
կ’օգտագործուինք։ Ասիկա բարոյական չեմ համարեր։ Հարցը քաղաքական
կողմ ունի։ Անիկա մեկնաբանելու հարցը քաղաքական գործիչներուն գործն

է։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ»։ Պատրիարքը անուն չի տար հայկական
թէզին, հայ չեղող ընթերցողը ինքնիրեն հարց պիտի տայ, թէ ի՞նչ է այդ
հայկական թէզը: Լաւ պիտի ըլլար որ այդ թէզը սահմանուէր, նոյնիսկ եթէ
նոյնիսկ ապա պիտի քննադատուէր: Թէ պարզապէս օգտագործուած ըլլալու
զգացողութիւն յառաջացած է, պէտք է այդ օգտագործման ալֆան եւ օմեկան
ճշդել: Օրինակ, հեռաւոր Ուրուկուայը ի՞նչ շահ ունի մեզ օգտագործելէ, ի՞նչ
ընելու համար, որո՞ւ դէմ:
Եթէ ճիշդ է, որ Պատրիարքը քաղաքական գործիչ չէ, ինչո՞ւ ան հրապարակ
կու գայ պատմական ծանրակշիռ իրադարձութիւնները նսեմացնելու եւ
փոքրացնելու ճապկումով, զանոնք համարելով ցաւալի դէպքեր, այսինքն
մանրուքներ՝ բաղդատած կարեւորին: Ո՞ր կարեւորին: Ի՞նչ եղած է ծաւալը
այդ ցաւալի դէպքերուն, ո՞ւր պատահած են անոնք:
Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքութիւնը, իր ստեղծուած օրէն, սոսկ
ծիսական կեդրոն չէ եղած, եղած է քաղաքական կառոյց, զայն ստեղծած
Սուլթանին կամքով:
Պատրիարքի խօսքին մէջ պարբերութիւն մը կայ, ուր իրարու հետ չառնչուող
հարցեր կողք կողքի դրուած են:
Կարդանք՝ հոն եղած միտքերը թուագրելով.
1. Իբրեւ հայ համայնք՝ մենք ընդելուզուած ենք Թուրքիոյ հասարակութեան
մէջ։
2. Մենք 100 տարի առաջ տեղի ունեցածը յիշելով մոռցանք, մոռնալով կը
յիշենք։ Ասիկա Պոլսոյ հայ համայնքին ընտրութիւնն է։
3. Մենք ընտրած ենք այստեղ ապրիլը։ Եւ այդ հանգամանքը մեզի Սփիւռքի
եւ Հայաստանի հայերէն տարբեր կը դարձնէ։
4. Քաղաքական հարցերը, որոնք կը ծաւալին Թուրքիոյ հայ համայնքէն դուրս,
կամայ թէ ակամայ մեր վրայ ալ ազդեցութիւն կը ձգեն։ Նման հարցերու
հրահրումը Թուրքիոյ մէջ, կ’աւելցնէ ատելութեան խօսքը։
Ի՞նչ պէտք է հասկնալ «ընդելուզուած»ով. համա՞յնքը ընդելուզուած է, թէ
ընդելուզուած են անհատները որպէս երկրի քաղաքացի: Որո՞ւ եւ որո՞նց
համայնքը: Պետութիւնը տարբերութիւն կը դնէ՞ Թուրքիա բնակող հայերուն
եւ երկրի միւս բնակիչներուն միջեւ, ինչ կը վերաբերի ընկերային, կրօնական,
քաղաքական եւ համայնքային իրաւունքներու եւ ազատութեանց: Այս
մասին պէտք է լսել Թուրքիոյ Ազգային Ժողովի անդամ Կարօ Փայլանի յայտարարութիւնները, օրինակ, երբ ան կ’ըսէ, որ Հանրապետութեան սկիզբէն
մինչեւ այսօր ո՛չ մէկ նոր եկեղեցի կամ դպրոց կառուցուած է:
«100 տարի առաջ տեղի ունեցածը» ի՞նչ բան է, ան անուն ունի՞: Ինչպէ՞ս
ընդելուզուիլ. ինքնապարտադրուած, կամ պարտադրուած, մոռացումո՞վ, երբ
այդ մոռացումը յիշել օրէնքով նախատեսուած յանցանք է: Այս մոռացումը
«Պոլսոյ հայ համայնքին ընտրութիւնն է» ( ՞ ՞), թէ՞ մոռնալու պարտադրանք:
Ինքնատիպ միտք է, այն՝ որ հայը տարբեր կը դառնայ ըստ իր աշխարհագրական ապրած վայրին: Ուրեմն Թուրքիա ապրող հայը «Սփիւռքի եւ Հայաստանի
հայերէն տարբեր» հայ է… Եթէ այդպէս մտածենք, աշխարհասփիւռ հայերը
իրարմէ բազմահազար մղոններով հեռու, բազմապատիկ տարբեր են:
Այս պարագային ի՞նչպէս պէտք է սահմանել հայը եւ հայ ազգը, անոնք
իրականութեան մը կը համապատասխանե՞ն, թէ տիեզերական միգամածի
կը նմանին:
«Թուրքիոյ հայ համայնքէն դուրս» ծաւալած հարցերու հրահրումը ինչո՞ւ պիտի
աւելցնէ ատելութեան խօսքը, եթէ անոնք հետամուտ են ճշմարտութեան,
արդարութեան եւ իրաւունքի վերականգնման: Ընդհակառակն, իբրեւ ընդելուզուած համայնք, նախանձախնդիր պէտք է ըլլալ մարդկային իրաւանց
պաշտպանութեան եւ անցեալի սխալներու սրբագրութեան, որպէսզի ընդելուզուած համայնքի եւ զայն ընդունող համայնքի յարաբերութիւնները ըլլան
անկեղծ, ազատ, պայծառ միտքով եւ դէմքով:
Ի՞նչ ըսած էր Հրանդ Տինք, ի՞նչ կ’ըսէ Թուրքիոյ Ազգային Ժողովի անդամ
Կարօ Փայլան:
Ի հարկէ, քաղաքական դժուար եւ անցանկալի պայմաններու մէջ ապրող
պոլսահայութիւնը եւ դեռ Թուրքիոյ տարածքին ասդին-անդին գոյատեւող
«մնացորդաց»ը Հայաստանի, Ֆրանսայի, Ամերիկաներու, եւ այլ երկիրներու
հայերու ազատութիւնը չունին: Բայց այդ չի նշանակեր, որ ան կոչ պէտք է
ընէ յիշելով մոռնալու եւ մոռնալով յիշելու, այսինքն ընդունելու ստեղծուած
կացութիւնը որպէս վերջնական… Այն ատեն ինչո՞ւ Պատրիարքութիւն,
լեզու, եկեղեցի, դպրոց եւ թերթեր պահել, եւ ընդելուզուիլը չհասցնել իր
տրամաբանական եւ գործնապաշտական եզրայանգումին:
Պատրիարքը կ’ըսէ, որ ինք քաղաքական գործիչ չէ:
Բայց որպէս եկեղեցիի եւ համայնքի գլուխ, պէտք է ունենայ իր չըսելիքը
գիտնալու իմաստութիւն:
Եւ մանաւանդ չընել այնպէս, որ Սփիւռքի եւ Հայաստանի հայերէն տարբեր
ըլլլայ հայ ազգային պատմամշակութային փառահեղ անցեալ ունեցող եւ հովի
ու փոթորիկի դիմացած հայկական Պոլիսը եւ ընդհանրապէս՝ մնացորդացը:
Այս ընել՝ վասն մէկութեան, ո՛չ տարբերութեան, եկեղեցիի եւ ազգի:
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Երգի Մը Պատմութիւնը -38Պլու Քրիսթմըս- Էլվիս Փրեսլի
( Blue Christmas- Elvis Presley )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Աշխարհի վրայ չկայ երգիչ մը, որ իր իր երգացանկին վրայ չունենայ Սուրբ Ծննդեան կամ
Ամանորի մասին երգ մը, բայց Էլվիս Փրեսլին
այն քիչ երգիչներէն է, որ ամբողջ ալպոմ մը
ունի նուիրուած բոլորին համար ամենասիրելի տօներուն։ Նշեալ ալպոմին գլխաւոր երգը
դարձաւ Պլու Քրիսթմըս երգը, որ ձայնագրուած
է 1957ին։
Ժողովուրդը սիրեց այս երգին Էլվիսեան կատարումը: Երգը առաջին անգամ կատարուած էր
1948ին եւ մինչեւ Էլվիսը, զայն երգած էին տարբեր
երգիչներ։ Երգին հեղինակներն են բանաստեղծերգահան Ճեյ Ճոնսընը եւ երգայարդար (composer) Պիլլի Հեյսը։ Երգին միտքը ծագած է Հեյսի
մօտ, երբ 1948ի մէկ առաւօտուն, ան գնացքով
կը մեկնէր աշխատանքի։ Անոր ձեռքին կար
օրաթերթ մը, որ ողողուած էր Սուրբ Ծնունդի
մասին յօդուածներով եւ գովազդներով։ Ան
անմիջապէս մի քանի սեւագիր ըրաւ։ Երգի
ամբողջական բնագիրը պատրաստ եղաւ քանի
մը օր ետք: Ան զայն ցոյց տուաւ իր երգայարդար
ընկերոջը՝ Պիլլի Հեյսին։ Հետագայ աշխատանքը
ընթացաւ համատեղ։
40ականներու վերջը Միացեալ Նահանգներու
մէջ արագ թափով կը զարգանար Պլուզ
ոճը։ Blue անգլերէն բառը կ՛օգտագործուէր
տխուր, ընկճուած հոգեվիճակ արտայայտելու
համար։ Իսկ եթէ բառացի թարգմանութեամբ

Պլու Քրիսթմըսը թարգմանաբար կը նշանակէ
«Կապոյտ Սուրբ Ծնունդ», ուրեմն ան ունի
«Տխուր Սուրբ Ծնունդ» իմաստը եւ կը պատմէ
տխուր եւ ընկճուած հոգեվիճակով երիտասարդի
մը մասին, որ ծննդեան լուսաւոր տօները կ՛անցնէ
իրեն սիրելի աղջիկէն հեռու: Աղջիկ մը, որ իր
հետ չի կիսէր իր զգացումները։
Երգը աւարտելէ ետք, հեղինակները զայն
ուղարկեցին Նիւ Եորք՝ իրենց արտադրողին։
Սկզբնական շրջանին երգը ոչ մէկ երգիչ չէր
ուզեր կատարել: Աւելի ուշ մէկ անգամէն զայն
ձայնագրեցին քանի մը երգիչ՝ Տոյ Օտելլը,
Հիւկօ Ուինթըրհալթերը, Էռնեսդ Թապը եւ Ռաս
Մորկընը ։ Երգիչներէն իւրաքանչիւրը երգը
կատարեց իրեն յատուկ ոճով։ Ժողովուրդին
ուշադրութիւնը գրաւեց Էռնեսդ Թապի՝ քաունթրի
ոճի կատարումը։ 50-ականներու կիսուն շատ
երգիչներ Պլու Քրիսթմըսը ընդգրկեցին իրենց
համերգային երգացանկին մէջ։
Էլվիսը շատ կը հաւնէր Թապի ստեղծագործութիւնները: Հետեւաբար այս երգին
ընտրութիւնը շատ տրամաբանական էր։ Ան
որոշած էր երգը կատարել Թապի պէս՝ դասական
քաունթրի ոճով, սակայն անոր արտադրողը՝
Սթիւ Շոուլզը կը պնդէր, որ ան պէտք է ներկայացուի աւելի նոր, ժամանակակից մեկնաբանութեամբ, ինչ որ Էլվիսի սրտով չէր։
Բարկացած Փրեսլին որոշեց իր կամքին հակառակ տարբերակով երգ չարձանագրել: Այս
բանին համար ան կրցաւ համոզել իր օգնական
երգչուհիները (backvocalists) Միլլի Քըրքհեմին եւ Տը Ճորտընեյրիսին ձայնագրութեան
ժամանակ երգը երգել անլուրջ ու այնքան
տարօրինակ կերպով, որ Շոուլզը զայն լսելէ
ետք ընդհանրապէս հրաժարի ձայնագրուած
երգը տարածել։ Աղջիկները այդպէս ալ ըրին։
Եթէ լսենք ձայնագրութիւնը, Էլվիսին ձայնակցող
աղջիկներու ձայնը աւելի ինչ-որ տարօրինակ
կենդանիի կամ խաղալիքի նման է։ Ամբողջ
ձայնագրման ընթացքին անոնք պարզապէս
խենթութիւն կ՛ընէին։ Սակայն ձայնագրութենէն ետք Սթիւը այնքան հաւնեցաւ անոնց
«այլընտրանքային» կատարումը, որ զայն ճիշդ
այդպէս ալ պահեց ու թողարկեց «Էլվիսի Սուրբ
Ծննդեան Ալոպմ»-ին մէջ, 15 Հոկտեմբեր 1957ին։
Երգի միայնակ (single) տարբերակը, յայտնի
չէ ինչո՞ւ, թողարկուեցաւ 1964ին միայն, իսկ
2019ին Պլու Քրիսթմըս երգը մտաւ Billboard Hot
100 հիթշքերթին մէջ եւ զբաղեցուց 40րդ տեղը։
Էլվիսիէն ետք երգը վերաերգեցին բազմաթիւ
երգիչներ եւ այսօր արդէն ոչ ոք չի յիշեր անոր
առաջին՝ մինչեւ էլվիսը, կատարողներուն։
2008ին Մարթինա Մաքպրայթը ի տարբերութիւն
միւս երգիչներուն, ոչ թէ պարզապէս վերաերգեց
զայն, այլ երգը ձայնագրեց Էլվիսի հետ զուգերգի տեսքով։ Տեսահոլովակն ալ հոլոկրաֆիք
մոնթաժի արդիւնքով ունեցաւ այնպիսի տեսք,
կարծես անոնք իրական բեմի վրա զուգերգ կը
կատարէին։
Ինպէս միշտ նշած ենք, լաւ երգերը ժամանակավրէպութեան թուական չունին։ Պլու
Քրիսթմըսը եւս չունի նման ժամկէտ։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԳԵՏԱԿԻ ՎՐԱՅ
Գետակի վրայ
Թեքուել է ուռին.
Ու նայում է լուռ
Վազող ջրերին։... Երազ-աշխարհում
Ամէն բան յաւէտ
Գալիս է, գնում
Ու ցնդում անհետ։
Եւ գլուխը կախ՝
Նա լաց է լինում.Ջրերը ուրախ՝
Գալիս են, գնում...
ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

06

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՍԵԴՐԱԿ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ
(1884 – 1942)
«Ձմեռ»
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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«Սուլայմանիի Վրէժը Պիտի Լուծենք Եւ
Ամերիկացիք Պիտի Վտարուին Այս Շրջանէն»
Հասան Նասրալլա

2020-Ի Ս. ԾՆՈՒՆԴԻ ՏՆՕՐՀՆԷՔ
Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին` կը յայտնենեք, թէ 2020-ի
Ս. Ծնունդի տնօրհնէքը պիտի կատարուի հետեւեալ տեղաբաշխումով.-

Սկիզբը Էջ 01
Ան նաեւ նշեց, որ անցնող տարիներուն Թրամփի արտաքին քաղաքականութիւնը
ամբողջական
ձախողութեան ընդհանուր հանրագումար մըն է, նշելով որ Ամերիկա մեծ կորուստներ եւ անկումներ
ունեցաւ Իրաքի, Սուրիոյ, Եմէնի եւ
Աֆղանիստանի մէջ: Հետեւաբար
Պաղտատի մէջ կատարուած գրոհին
հիմնական նպատակն էր բարելաւել Թրամփի դիրքերը յառաջիկային
տեղի ունենալիք նախագահական
ընտրութիւնէն առաջ։
Նասրալլա իր խօսքը ԱՄՆ Արտաքին
գործոց նախարար Փոմփէոյին ուղղելով մասնաւորապէս ըսաւ «Դուն
վաղը պիտի նկատես, թէ Իրանցի
ժողովուրդը ինչ մեծ յարգանքով
վերջին հրաժեշտ պիտի տայ իր
հզօր զօրավարին, հետեւաբար այդ
առումով ձեր բոլոր նկատառումները
անհիմն են ու ստապատիր»։
Հըզպալլայի առաջնորդը վերյիշեցուց, որ իրենք անպայման պիտի

լուծեն զօր. Սուլայմանիի վրէժը.
Ան այդ առումով ըսաւ «Անպայման
պիտի լուծենք զօր. Սուլայմանիի
սպանութեան վրէժը եւ այսօր այդ
վրէժի գլխաւոր կէտն ու հիմնական
նպատակը ամերիկեան ուժերու
մեր շրջաններէն Իրաքէն ու մեր
շրջաններէն վտարումն է» ըսաւ
Նասրալլա յաւելելով, որ «Երբ ամերիկացի սպաներու եւ զինուորներու դագաղները սկսին իրենց
երկիրը վերադառնալ, Թրամփ պիտի
գիտակցի, թէ կորսնցուց ամբողջ
շրջանն ու իր վերընտրութիւնը»։
Այս բոլորը մինչ լիբանանեան քաղաքական բեմին վրայ շաբաթավերջին աւելի եւս հաստատուեցաւ
կառավարութեան մը կազմութեան
հաւանականութիւնը, որ ըստ կարգ
մը աղբիւրներու, կը սպասուի յառաջիկայ Երեքշաբթի օր եթէ նոր իրադարձութիւններ զայն չխոչընդոտեն:
Այս ծիրէն ներս երէկ Լիբանանի շատ
մը շրջաններու մէջ ցոյցեր տեղի
ունեցան մերժելով հանրանշանակ
վարչապետը:

1. Տ. ԽԱՉԻԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՄԻՍԻՍԵԱՆ.- Անթիլիաս Նագգաշ, Ռապիէ
Նագգաշ, Մթայլէպ, Պէյթ-էլ-Գիգօ, Մազրաաթ Եաշուու, ՊիքՖայա,
Տպպայէ, Զուք Խարապ, Ատոնիս, Ճիւնի` մինչեւ Ֆիտար, Պալունէ, Ժիիթա
2. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՀԷՃԻՆԵԱՆ.- Հաճըն, Հրշթապէթ, Պրումանա,
Պաապտաթ, Մանսուրիէ, Պէյթ Մէրի, Պսալիմ, Պընէիա, Ռապուէ`
Յունական պատրիարքարանի շրջան, Աուքար, Պէյթ Շաար, Տիք-էլՄըհտի` մինչեւ Շանվիլ դպրոցի մայր մուտք
3. Տ. ԱՌԱՔԵԼ ՔՀՆ. ՏՄՏՄԵԱՆ.Էհլանի ժողովրդային տուներ, Մխիթարեան վարի Ռաուտա, Տըքուէնի,
Սիսուիթ, Սէբթիէ
4. Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՒ. ՔՀՆ. ՔԷՐՔԷԶԵԱՆ.Յունական հիւանդանոցի շրջան եւ հանրային պարտէզ, Ժահթաուի,
Զօրանոց, Ճերմակ տուներ, Գարանթինա, Ճըմմէյզէ Մար Մխայիլ
5. Տ. ՎԱՐԴԱՆ ՔՀՆ. ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ.- Հայաշէն, Շահրուրի-Ֆասսուհ,
Սիուֆի, Էշրէֆիէ-Սասին-Աջինակ, Սոտիքօ-Ռըզք հիւանդանոց, Ֆըրնէլ-Շըպպէք Սիրիանիներու թաղ, Հազմիէ, Կիլիկիա, Ս. Վարդանանց
եկեղեցւոյ ծխական շրջան
6. Տ. ՆԵՐՍԷՍ ՔՀՆ. ՊԱՍԻԼԵԱՆ.- Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ ծխական շրջան,
Արագած, Մեսեքին
7. Տ. ՄԿՐՏԻՉ ՔՀՆ. ՔԷՇԻՇԵԱՆ.- Պէյրութ, Պատարօ, Այն-էլ-Ռըմէնի,
Տահիէ, Հատաթ, Պաապտա-Ժամհուր-Քահալէ, Ուատի Շահրուր-Գաֆար
Շիմա, Սայտա, Մաղտուշի, Այն Ընուպ-Պէյթ-էլ-Տին, Ամանոսի շրջան`
արձանէն Տորա երկարող մասը մինչեւ Ֆալաֆէլ Արաքս եւ շրջակայք
8. Տ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՒ. ՔՀՆ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ.- Անթիլիաս, Մզհեր 1, Ռապուէ,
Պայատա, Էլիսար
9. Տ. ՇՆՈՐՀՔ ՔՀՆ. ՏԷՐ ԱՐԹԻՆԵԱՆ.- Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ
ծխական շրջան (Արաքս 1)
10. Տ. ՍԻՄԷՈՆ ՔՀՆ. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ.- Զալքա, Պըննէյա-Ժէլ-էլ-Տիպ,
Պիաութ
11. Տ. ՌՈՒԲԷՆ ՔՀՆ. ՄԻՍԻՍԵԱՆ.- Զահլէ, Ժալալա, Ապլահ, Ռայաք, Ս.
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ ծխական շրջան (Արաքս 2), Փոլիկարպոս
12. Տ. ՂԵՒՈՆԴ ՔՀՆ. ԼՕՇԽԱՃԵԱՆ.- Խալիլ Պատաուի, Քուպայաթ,
Սէփէթ Տուրմազ, Մզհեր 2 (Աղբալեան ակումբի վերի շրջան), ՄզհերՊսալիմ հիւանդանոցի շրջան
13. Տ. ՄԻՒՌՈՆ ՔՀՆ. ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ.- Այնճար
14. Տ. ՄԻՔԱՅԷԼ ՔՀՆ. ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ.- Ֆանարի ազգային բնակարաններ,
վերի Ֆանար, Ժտէյտի 1, Ռումիէ, Սապթիէ, Պաուշրիէ
15. Տ. ՅԱԿՈԲ ՔՀՆ. ՊԶՏԻԿԵԱՆ.- Ժտէյտի 2, Նահր-էլ-Մոթ, Հանքաշ,Մար
Եուսէֆ հիւանդանոց, Մասաքէն, Սըն-էլ-Ֆիլ
16. Տ. ԽՈՐԷՆ ՔՀՆ. ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ.- Ապու Արթին կայարանէն երկարող
գիծ` մինչեւ Ազգային Միացեալ վարժարանի աջ կողմը, Ամանոս-Իդալեան
թաղ
17. Տ. ՍԱՄՈՒԷԼ ՔՀՆ. ԱՃԷՄԵԱՆ.- Թրիփոլի, Էնֆէ, Շըքքա, Պաթրուն,
Ճիպէյլ, Զղարթա, Մըզիարա
Ծանօթ.- Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք կապուիլ
Ազգ. Առաջնորդարանի 70-258301 թիւին։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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