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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արցախի Ընտրողներու Ընդհանուր Թիւը
103 Հազար 506 Քաղաքացի Է
ԱՀ Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը հրապարակած է Արցախի
Հանրապետութեան ընտրողներու ընդհանուր թիւը:
ԿԸՀ մամլոյ ծառայութեան փոխանցմամբ՝ համաձայն ընթացիկ տարուան
23 յունուարին Արցախի Հանրապետութեան ոստիկանութեան կողմէ
Արցախի Հանրապետութեան կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին տրամադրած տեղեկութեանց՝ Արցախի
Հանրապետութեան ընտրողներու ընդհանուր թիւը կը կազմէ 103 հազար
506: Ընտրողներու թիւը Ստեփանակերտ քաղաքի մէջ կը կազմէ 39 հազար
218, Ասկերանի շրջանին` 11 հազար 832, Հադրութի շրջանին` 8617, Մարտակերտի շրջանին` 13 հազար 92, Մարտունիի շրջանին`17 հազար 398,
Շահումեանի շրջանին` 2136, Շուշիի շրջանին` 3930, Քաշաթաղի շրջանին`
7283:

Պէյրութի հարաւային արուարձան Ժնահ շրջանի մէջ վայրագ բախումներ
տեղի ունեցաւ երէկ ցուցարարներու եւ Ամալ Շարժումի համակիրներուն
միջեւ երբ խաղաղ ցուցարարներ յեղափոխութեան 100րդ օրը իրենց ցոյցի
վայրը ընտրած էին «Հարաւի Խորհուրդ»ի շէնքին առջեւ:
Տեղական լրատուամիջոցներու աչքին առջեւ ցուցարարները հալածուեցան
նախապէս այնտեղ պատրաստ վիճակի մէջ գտնուող Ամալի Շարժումը
կարգ մը համակիրներու կողմէ, որոնք վայրագ միջոցի դիմելով հարուածներ հասցուցին անզէն ցուցարարներուն, որոնք հոն էին իրենց կարծիքը
արտայայտելու:
Կը հաղորդուի, որ ապահովական ուժերը ուշ տեղ հասան պաշտպանելու
լուրջ թիրախի վերածուած ցուցարարները, որոնք շատ նեղ եւ վտանգաւոր
կացութեան մատնուած էին:

Լիբանանի Ծովեզերեայ Շրջանները Զգացին
Երկրաշարժ Մը

Արցախի Մէջ 2 Զինծառայող Վիրաւորուած է
Յունուար 24-ին` մօտ ժամը 06:55-ին,
Պաշտպանութեան բանակի հիւսիսային ուղղութեամբ տեղակայուած
զօրամասերէն մէկուն մէջ միջադէպի
հետեւանքով հրազէնի գնդակէ վիրաւորուած են ՊԲ զինծառայողներ ՀենրիՀայկ Սիմոնի Զաքարեանը (ծնած 2001ին) եւ Արմէն Ջոնիկի Մեսրոպեանը
(ծնած 2000-ին):
Վիրաւորուած զինծառայող Հենրի-Հայկ
Սիմոնի Զաքարեանը վիրահատուած
է, անոր վիճակը ծանր է, բայց կայուն, կը հաղորդէ ՊՆ մամուլի խօսնակ
Արծրուն Յովհաննիսեանը:
«Շարքային Հենրի-Հայկ Սիմոնի Զաքարեանի վիրահատութիւնը աւարտեցաւ: Անոր վիճակը ծանր է, բայց կայուն: Մեր բժիշկները հրաշագործ են
ուղղակի: Եթէ վիրաւորը կը հասնի մինչեւ գործողութիւն, ապա գրեթէ միշտ
կը փրկեն մեր հրաշագործները»,- գրած է Յովհաննիսեան:
Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն:

Հայոց Բանակի Օրուան Առթիւ.
4 Հանգստեան Օրեր Հայաստանի Մէջ

Երէկ երեկոյեան Լիբանանի մանաւանդ ծովեզերեայ շրջանները Հիւսիսէն
մինչեւ Պէյրութ զգալի դարձաւ երկրաշարժ մը: Լիբանանի մէջ նիւթական
կամ այլ վնասներու մասին տեղեկութիւն չկայ: Երկրաշարժը զգացուած է
Թուրքիոյ, Սուրիոյ, Իրանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի մէջ եւս:
Նշենք, որ երկրաշարժի կեդրոնը Արեւելեան Թուրքիան է (Արեւմտեան
Հայաստան): Մալաթիոյ եւ Տիգրանակերտի միջեւ ինկող շրջանը: Անոր
ուժգնութիւնը իր կիզակէտին եղած է 6.9 ռիխթըր աստիճան: Երկրաշարժի
կեդրոնի շրջաններուն մէջ ըստ նախնական տուեալներու մինչեւ թերթիս
մամուլի յանձնուելու պահը արձանագրուած են 14 զոհեր եւ շուրջ 200
վիրաւորներ:

Հայաստանի մէջ ՀՀ զինուած ուժերու կազմաւորման տօնի առիթով չորս հանգստեան օր պիտի
ըլլայ: Երկուշաբթի՝ 27 Յունուարի
աշխատանքային օրը պիտի տեղափոխուի 1 Փետրուար՝ շաբաթ օր:
Այդ մասին որոշումն ընդունուեցաւ կառավարութեան նիստին:
Այսպիսով չորս հանգստեան
օրերն են՝ Յունուար 25, 26, 27
եւ 28: Փոխվարչապետ Տիգրան
Աւինեանը նշած է, որ որոշման ընդունումը պայմանաւորուած է Հայաստանի
Հանրապետութեան տօներու կապակցութեամբ քաղաքացիներու հանգիստը
կազմակերպելու, ինչպէս նաեւ Բանակի օրուան` 28 Յունուարին, նախորդող
օրը միջոցառումներուն պատշաճ պատրաստուելու անհրաժեշտութեամբ:
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Ազգային Առաջնորդարանի Ուսումնական Խորհուրդ

Համալսարաններու Արեւելումի Հանդիպում

Կազմակերպութեամբ Ազգային
իշխանութեան ուսումնական խորհուրդին, հինգշաբթի 23 յունուար
2020-ին, կէսօրէ ետք ժամը 3։005։00, Ազգային առաջնորդարանի
«Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
համալսարաններու արեւելում՝
մասնակցութեամբ Պէյրութի
ամերիկեան, Լիբանանի ամերիկեան, Պալամանտ, Պէյրութի արաբական, Սեն Ժոզէֆ, Սաժէս, Ս.
Հոգի, «Էն. Տի. Եու.», «Էյ. Եու. Էս.
Թի.», Հայկազեան եւ Անտոնեան
համալսարաններուն։ Արեւելումի
հանդիպումին ներկայ գտնուեցան Ազգային վարժարաններու
Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ. դասարաններու
աշակերտները, որոնք հերթաբար
հասան սրահ։

Սրահին մէջ իւրաքանչիւր սեղանի
ետին տեղ գրաւած էր համալսարան մը, որ ցուցադրած էր իր
համալսարանի վերաբերող գրքոյկներ, թերթիկներ եւ պրակներ։ Աշակերտները ուղղուեցան իրենց նախասիրած եւ զիրենք հետաքրքրող
համալսարանի սեղանին մօտ, ուր

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Սարգիս Չիլինկիրեան

Սարգիս Չիլինկիրեան

այդ համալսարանի ներկայացուցիչը
իրենց փոխանցեց տեղեկութիւններ, տուաւ ցուցմունքներ, ինչպէս նաեւ իրենց ներկայացնելիք
թղթածրարին, արձանագրութեան
եւ անոր ժամկէտին վերաբերող
մանրամասնութիւններ։ Աշակերտները ծանօթացան նաեւ համալսարաններու ընդունման պայման-

ներուն, դիմումնագիրներ ներկայացնելու պայմանաժամերուն, կըրթանպաստներուն, իւրաքանչիւր
համալսարանէն ներս դասաւանդուող մասնագիտութիւններուն։

Իւրաքանչիւր համալսարանի
ներկայացուցիչ աշակերտներուն
տրամադրեց նաեւ իր համալսարանի քարոզչական թերթիկը,
մասնագիտութիւններու տեւողութիւնը, սակերը եւ զեղչերու պայմանները։

(25 Յունուար 1884/1885,
Պանտրմա (Պանտերմա)- 1916,
Կոշհիսար), հայ բժիշկ։
Ծնած է 1884/1885 թուականի Յունուար 25-ին, Մարմարա ծովու ասիական ափի՝
Պանտրմա (Պանտերմա) քաղաքին մէջ, հայ առաքելական
ընտանիքէ ներս։ 1899 թուականին, աւարտած է ծննդավայրի թաղային վարժարանը։
1899-1902 թուականներուն
ուսանած է ամերիկացի միսիոներներու Պրուսայի նահանգի Նիկոմիդիոյ գաւառակի,
Պարտիզակ աւանի՝ Բիւթանիոյ
բարձրագոյն վարժարանին մէջ։
1902-1906 թուականներուն
ուսանած է Պէյրութի ամերիկեան
համալսարանի
բժշկական բաժինէն ներս։
1908-1909 թուականներուն
վիրաբուժութեան եւ մանկաբարձութեան մէջ կատարելագործուելու
նպատակով յաջորդաբար եղած է
Փարիզի եւ Լոնտոնի բժշկական խոշորագոյն հաստատութիւններուն
մէջ։1909
թուականին, վերադառնալով
Կ. Պոլիս, որպէս վիրաբոյժ եւ
մանկաբարձ աշխատած է։ 1914
թուականի դրութեամբ եղած է
անուանի եւ յարգուած բժիշկ՝ Կ.
Պոլսոյ բազմազգ բնակչութեան
շրջանակէն ներս։
Գրական-ստեղծագործական
աշխատանքներով աշխատակցած է «Մանզումէի էֆքեար»-ին եւ փրոֆեսոր Յակոբոս
Ճէճիզեանի հրատարակած
«Բիւրակն»-ին, իսկ «Բժիշկ»-ի
հրատարակումէն
սկսած՝ եղած է անոր կանոնաւոր աշխատակիցը։ Գրած
է ընկերային եւ առողջապահական բնոյթի յօդուածներ,
որոնք ընթերցողները մեծ
հետաքրքրութեամբ
կարդացած են։ Կոշհիսարի թաղապետական բժիշկ աշխատած է։
Մահացած է 1916 թուականին,
Կոշհիսարի մէջ, ժանտախտէ՝
31 տարեկան հասակին։ Այլ
տուեալով՝ սպաննուած է Տէր
Զօրի ճամբուն վրայ։
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Հանճարները Եւ Սէրը

Պարոյր Սեւակ Եւ Սուլամիթա
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Չ

Եւ Նորէն Պարոյր... Եւ Կրկին Սեւակ...
Եւ Դարձեալ Սէր Ու Յաւերժութիւն...

բարձրաձայնուած սէր... Թաքուն սէր...
Մեծութիւնները, հանճարները պէտք է անպայման ունենան այդ
«թաքուն»ը՝ իրենց մուսան, իրենց թեւեր պարգեւողն ու սիրտի թրթիռ
ներշնչողը, որպէսզի երկնեն իրենց գլուխգործոցները:
Սակայն, ինչո՞ւ՝ թաքուն..., որովհետեւ որքան խոր ու անկեղծ, որքան մաքուր
ու իրական է «սէր» կոչուած զգացումը, այնքան այդ սէրը իր սիրտին մէջ
կրողը չի ուզեր հանրութեան առջեւ բարձրաձայնել իր սիրելի էակին անունը...
Այսօր պիտի խօսինք բոլորիս անչափ սիրելի բանաստեղծ, 20-րդ դարու Բ.
կէսի հայ գրականութեան մէջ իր փիլիսոփայական, սիրային, նորարարականմարդագիտական ստեղծագործութիւններով զանազանուող Պարոյր Սեւակի
թաքուն ու մեծ սիրոյ մասին՝ իր ծննդեան տարեդարձին առիթով:
Սեւակի բոլոր փաստաթուղթերու եւ քանի մը նշումներու մէջ իբրեւ ծննդեան
օր նշուած է 26 Յունուարը: «... Իմ պապերի ... երկյարկանի տնից մնացել
էր ... գետնափոր նկուղը: Այնտեղ եմ ծնուել ես 1924 թ. Յունուարի 26-ին»,իր ինքնակենսագրականին մէջ գրած է ան: Իսկ «Սայեաթ-Նովան Եւ
Միջնադարեան Տաղերգութիւնը»՝ իր ամենավերջին, անաւարտ ձեռագիրի՝
1971թ. Յունուար 24-ի նշումին քով, Սեւակը աւելցուցած է՝ «ծննդեանս օրը»:
* * *
Երբ Պարոյր Սեւակը ընթերցողներու ուշադրութեան ներկայացուց իր
«Երգ Երգոց» (1957-1960, Մոսկուա) պոէմը, շատեր համոզուած էին,
թէ բանաստեղծը՝ տպաւորուած եւ ոգեշնչուած Սողոմոն թագաւորի եւ
գեղեցկուհի Սուլամիթի սիրոյ պատմութենէն, երկնած է այդ գլուխգործոցը՝
անյոյս փնտռելով իր Սուլամիթին.
...Ես քեզ սիրում եմ քո նախապապի՝ Սողոմոնի՛ պէս,
Գիտե՛մ, որ չկա՜ս, Ու չե՜մ գտնի քեզ՝ որքա՛ն էլ փնտռեմ:
Եւ միայն իր կեանքին վարագոյրը գոցուելէ՝ իր եղեռնական մահէն տարիներ
անց, նամակներու շնորհիւ պիտի բացայայտուէր որ պոէմի Սուլամիթան
իրականին գոյութիւն ունեցած է, եւ ունի... Եւ որուն՝ «Օ Սո՛ւլ...Սուլամի՛...Օ
Սուլամի՜թա. Քո բիբլիական անունն եմ սիրում, Սիրում եմ, այն էլ բիբլիակա՛ն
սիրով...» կը դիմէր Սեւակը, եւ որ ան եղած է ՄԵՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ իրական
սէրն ու ոգեշնչման աղբիւրը...
Գարունն այս անգամ ձմռանը եկաւ, Այն էլ հիւսիսում.
Ես բոլորովի՜ն չէի սպասում, Ձմեռն այս վկայ:
Քեզ չըփնտռեցի՛, չըորոնեցի՛ Եւ... գտայ յանկա՜րծ,
Ինչպէս դու մի օր անունդ ես գտել, Օ Սուլամի՜թա:
Բանաստեղծը չէր ուզած հանրութեան սեփականութիւնը դարձնել իր իրական
սիրոյ պատմութիւնը: Սակայն, անոր երկնած գլուխգործոցներէն՝ «Երգ
Երգոց», «Նահանջ Երգով» պոէմները, «Նոյն Հասցէով» բանաստեղծական
շարքը իրենց հասցէատէրն ու նախատիպը ունէին:
Այո՛, ներկայիս քանի մը սերունդներու, եւ դեռեւս՝ վստահաբար, գալիք
սերունդներու սիրելի բանաստեղծը, մեր նրբամիտ, բուռն ու փոթորկոտ, զգացումներով-մտքերով հարուստ ու թարմ, անմիջական ու անկեղծ եւ բոլորիս
սիրտէն խօսող, իւրաքանչիւրիս անձնականը դարձած Սեւակը ունեցաւ իր
Սուլամիթան... Իր թաքուն, մեծ, անփոխարինելի եւ անդաւաճան ՍԷՐԸ, որուն

նուիրուած եւ սիրահարուած մնաց մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը...
Սուլամիթան (տարիքով բաւական փոքր բանաստեղծէն եւ անփորձ աղջնակ
մը, սակայն անչափ՝ խելացի)՝ Սեւակի ուշացումով ժամանած սէրն էր, որ
անոր հոգւոյն ու սիրտին մէջ իր մնայուն տեղը գրաւելով եւ զայն երբեք չլքելու
տիրական իրաւունքով մուտք գործեց տաղանդաւոր բանաստեղծին կեանքէն
ներս ու անոր պարգեւեց բանաստեղծական հրաշալի ներշնչանքներ...: Անոր
պիտի ձօնէր բանաստեղծը իր հետեւեալ զգայուն տողերը՝
Դու իմ վերջի՜նը՝ թիւրիմացաբար, Եւ իմ միա՜կը՝ ճակատագրով....
Եւ համարձակօրէն պիտի ըսէր՝ «Ես չեմ ամաչում իմ սիրոյ համար»...
Այսօր այդ թաքուն սիրոյն՝ հրէուհի Սուլամիթա Ֆրիտպէրկ Ռուտնիգին
պարտական ենք մենք՝ Սեւակի սիրային քնարերգութեան կէսէն աւելի
գլուխգործոցները ունենալու եւ վայելելու համար, որոնք մեր հանճարը
երկնած է անոր հանդէպ տածած անսահման սիրոյ զգացումէն տոգորուած:
Կարդալով Սեւակին ուղղուած Սուլամիթայի նամակները, կը տեսնենք որ
անոր խորիմաստ ու գեղեցիկ միտքերէն, նախադասութիւններէն շատերը,
յաճախ Սեւակը որդեգրած եւ բանաստեղծութեան վերածած է:
Հրեայ իմաստուն Սողոմոն թագաւորը Սուլամիթային հանդիպեցաւ Երուսաղէմի, իսկ Սեւակը իր Սուլային՝ Մոսկուայի մէջ: Պարոյրի ու Սուլամիթայի
առաջին հանդիպումը տեղի ունեցաւ Մ. Կորքիի Անուան Գրականութեան
ինստիտուտի մէջ (2-ն ալ հոն կ’ուսանէին, 1950-ականներու կէսերուն)՝
այլազգի ուսանողներու համար կազմակերպուած հաւաքի ժամանակ:
Ապա անոնք կրկին հանդիպեցան իրենց ընդհանուր ընկերներէն մէկու
տարեդարձին ժամանակ... եւ սկիզբ առաւ մեծ ու անդաւաճան սէրը...
Սեւա-կը՝ Սուլամիթայի առաջին սէրն էր, մինչդեռ բանաստեղծն արդէն
ամուսնացած էր եւ զաւակներ ունէր:
Նշենք որ, Սուլամիթան Սեւակի օգնութեամբ սորված էր հայերէն այբուբէնը
եւ որոշ նամակներ անոր հայերէնով գրած է:
Սեւակը փաղաքշօրէն իր սիրոյն կ’անուանէր՝ «Սուլա», «Բալիկ Սուլա»,
«Սուլկա», իսկ Սուլամիթան Սեւակին՝ «Սատանի Ճուտ»:
Ազգութեամբ հրեայ, բայց Լիթուանիա ապրած ու մեծցած Սուլամիթան այսօր
Իսրայէլ կ’ապրի եւ բաւական ճանչցուած դէմք մըն է հոն. երկու զաւակ ունի,
տղային անունը Ռաֆայէլ է: Տարիներ առաջ ան այցելեց Սեւակի շիրիմին՝ իր
հետ բերելով եւ գերեզմանին վրայ շաղ տալով իր հայրենիքի հողէն: Սակայն
երբ ոեւէ մէկը կը փորձէ թափանցել Սուլամիթայի հոգւոյն խորխորատները
եւ նորէն թերթատել անոնց մեծ սիրավէպին էջերը, վերջինս՝ հմտօրէն
քօղարկելով իր անձնական նուրբ զգացումները, կը պատասխանէ.«Այդ
աղջիկը վաղուց չկայ: Ես արդէն ուրիշ մարդ եմ, որ երբեւէ ճանչցած է անոնց
երկուքին՝ Պարոյրին եւ Սուլային: Ես քընքշութեամբ կը յիշեմ անոնց: Այդ
սիրոյ մէջ նաեւ ուրիշներ կը ջերմանային»:
Սեւակի եւ Սուլամիթայի թաքուն սէրը՝ անոնց խորաթափանց հոգիներու
սրբութիւնը, այսօր նամակ-նշխարներու տեսքով հանրութեան փոխանցուած
է:
Նորից չեն սիրում, սիրո՜ւմ են՝ կրկի՜ն....
Այո՛, Սիրելի Պարոյր Սեւակ, Մեր Մշտահունչ Անլռելի Զանգակատուն,
Մենք Կը Սիրենք Եւ Կը Յիշենք Քեզ՝ Նորէն, Կրկին, Դարձեալ Եւ
Յաւերժ...
Հապաւումներով ձեր ուշադրութեան կը ներկայացնեմ Սեւակի եւ Սուլամիթայի քանի մը նամակներէն՝ որոշ հատուածներ:

Սեւակ – Սուլամիթա

* * *

---19.1.1959, Երեւան
…Իմ մխիթարանք: Բոլոր բառերն անհետացել են... Մի բան է միայն
պարզ. ես սիրում եմ քեզ… Ես էլ քեզ նման, անընդհատ ու ամէնուր
քեզ հետ եմ, իմ Ուրախութիւն:
Ինձ համար հիմա կրկնակի ծանր է: Մխիթարիր ու օգնիր հեռուից:
Ես նրանցից եմ, ովքեր պարտքի տակ չեն մնում:… Գրկիր ինձ՝
անհանգստացածին, յոգնածին, կիսահիւանդին, որն այնուհանդերձ
քոնն է եւ զգում է քո բոյրը:
Պ.
---24. 6. 1959, Մոսկուա
Խնդութիւն ու ցաւ: Ի՞նչ գրել: Դեռ ուշքի չեմ եկել: Վաղուց ~ վաղուց
~ վաղուց… (չեմ յիշում, թէ երբուանից) ինձ համար այսքան ծանր չի
եղել… Ինչպէ՞ս ես քեզ կորցրեցի: Չէ՞ որ կողքիս էիր: Կարողանայի
շուտ վարժուել քո բացակայութեանը… Մինչեւ ցաւ քոնն եմ...
Պ.
Շար. Էջ 06
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ

Գնահատելի Նախաձեռնութիւն Մը

21 Յունուար 2020-ին, Վահան
Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանի մանկապարտէզի եւ առաջին
շրջանի դասարանները այցելեցին
«Smile In a Box» բարեսիրական
կազմակերպութեան անդամները,
ընկերակցութեամբ՝ ՌԱԿ-ի աշխոյժ
անդամ Ընկ. Արա Թերզեանի: Սոյն
կազմակերպութեան նպատակն է
ցնծութիւն սփռել մեր անմեղունակ
փոքրիկներուն սրտերուն մէջ ու
ժպիտ գծագրել անոնց գեղեցիկ

դիմագիծերուն վրայ, նամանաւանդ
այս օրերուն, երբ լիբանանցիները կ’ապրին ճգնաժամային օրեր:
Մեր աշակերտները անհամբեր
կը սպասէին այցելուներուն, որոնք
առատաբաշխ ձեռքերով մտան
իւրաքանչիւր դասարանէ ներս,
ուրախ մթնոլորտ մը ստեղծելով եւ
աշակերտին մօտ հետաքրքրութիւն
յառաջացնելով, թէ ի՛նչ կրնար ըլլալ
իր սեփական տուփին պարունակութիւնը:

Վարձքը կատար այս շնորհալի
կազմակերպութեան բոլոր անդամներուն: Կը մաղթենք, որ Աստուած
ոյժ եւ կորով պարգեւէ իրենց,
որպէսզի յարատեւեն իրենց վսեմ

առաքելութեան մէջ:
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Հայաստան ԱՊՀ Երկիրներու Մէջ Ամէնէն Տարածուած Հեղինակային
Շրջագայութիւններու Լաւագոյն Հնգեակին Մէջ
TourStar զբօսաշրջութեան ընկերութիւնը պատրաստած է ԱՊՀ-ի
ամէնէն տարածուած ուղղութիւններու եւ երթուղիներու վարկանշային ցանկը՝ ռուս զբօսաշրջիկներու
հեղինակային շրջագայութիւններուն
համար, կը հաղորդէ “Փանորամա”-ն:
Երեւանը, Սեւանը եւ Ջերմուկը
Հայաստանի մէջ, Ալմաթին, Ալմաթիի
մարզը եւ Պուրապայն ու Աքտաուն
Ղազախստանի մէջ, Մինսկը, Մինսկի մարզը եւ Վիթեպսքը Պելոռուսի

մէջ, Պաքուն, Շեքին ու Կապալան
Ատրպէյճանի մէջ, Պուխարան ու
Սամարկանտը Իւզպեքիստանի մէջ
ներառուած են ամէնէն աւելի տարածուած ուղղութիւններուն կարգին՝
ԱՊՀ երկիրներուն մէջ՝ հեղինակային
շրջագայութիւններու համար:
Վարկանիշը կազմուած է հեղինակային շրջագայութիւններու
պահաջքի եւ հանգիստի առաջարկներու շուկայի վերլուծութեան հիման
վրայ:

Մշակութային Արձագանգ

Տիգրան Մանսուրեան Հանդիպած է Բռնոյի Հայ Համայնքին Հետ.
«Ռեքւիեմ»-ը Հնչեց Չեխիոյ Մէջ
Յունուար 22-ին չեխական Բռնօ
քաղաքի ֆիլհարմոնիայի սրահներէն
մէկուն մէջ տեղի ունեցաւ մեծանուն
հայ երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանի
հանդիպումը տեղի հայութեան հետ,
կը հաղորդէ «Օրեր» թերթի կայքը։
Հանդիպումը կազմակերպած էր
Չեխիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան
Աշոտ Յովակիմեան:
Մաէսթրօ Մանսուրեան ներկաներուն պատմած է իր կեանքի ու
ստեղծագործական ուղիին` մասնաւորապէս Գերմանիոյ մէջ ունեցած
յաջողութիւններուն եւ ձայնագրութիւններուն մասին, պատասխանած
է ներկաներու հարցումներուն:
Այնուհետեւ դեսպան Յովակիմեան
ներկայացուցած է չեխահայ շնորհալի երիտասարդ երաժիշտներուն:

Վերջաւորութեան ներկաներու
խնդրանքով Մանսուրեան նուագած է
«Կտոր մը երկինք» ֆիլմին համար իր
գրած երաժշտութենէն հատուած մը,
նուիրած է իր գիրքերէն: Համերգին
կազմակերպիչները ներկայացուցած
են «Պախ եւ Մանսուրեան» ծրագիրը:
Իսկ երեկոյեան եւ յաջորդ օրը Բռնոյի
ֆիլհարմոնիկի կատարումով հնչած
է Մանսուրեանի «Ռեքվիեմ»-ը,
որուն ներկայ եղած են Հայաստանի դեսպան Աշոտ Յովակիմեանը,
չեխական մշակոյթի գործիչներ,
հայ համայնքի ներկայացուցիչներ:
Յաջորդ համերգը տեղի ունենած է
յաջորդ օրը երեկոյեան:
Լուսանկարը`
Յակոբ Խոճայեանի
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Կեսարիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցին
Գրադարանի Վերածուեցաւ

Հայրենի Նուաճումներ

Սիմոն Մարտիրոսեան Կը Հաւակնի
2019 Թուականի Աշխարհի Լաւագոյն
Ծանրորդի Կոչումին. Քուէարկենք
Ծանրամարտի միջազգային ֆետերասիոնը 2019 թուականի լաւագոյն
ծանրորդը եւ ծանրորդուհին որոշելու
համար պաշտօնական կայքին մէջ
քուէարկութիւն կ՛իրականացնէ:
Յաւակնորդներուն մէջ է նաեւ
Հայաստանի հաւաքականի ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսեան, որ

Կեսարիոյ քաղաքապետարանին
նախաձեռնած վերանորոգութեան
աշխատանքներէն ետք, Կեսարիոյ Ս.
Աստուածածին հայկական եկեղեցին
իբրեւ գրադարան վերաբացուեցաւ
Յունուար 15-ին։
Յիշեցնենք, որ 1800-ականներուն կառուցուած եկեղեցին Հայոց
Ցեղասպանութենէն ետք ծառայած
էր իբրեւ ոստիկանական բաժին եւ

2019-ին դարձած է Եւրոպայի ու
աշխարհի ախոյեան: Վերջերս ալ
յայտնի դարձած է, որ 22-ամեայ
հայ ծանրորդին «Ռիօ-2016»-ի
ողիմպիական արծաթը կը փոխարինուի ոսկիով:
Քուէարկութիւնը պիտի աւարտի
Փետրուար 10-ին:

մարզասրահ:
Նախապէս եկեղեցին իրենց յանձնելու խնդրանքով իշխանութեանց
դիմած էր Կեսարիոյ բողոքական
համայնքը, հոն իրենց կրօնական
արարողութիւնները կատարելու
համար, նկատի ունենալով, որ
համայնքը աղօթատեղի չունի:
Սակայն, այդ դիմումը մերժուած էր:

Սփիւռքահայ Կեանք

Փայլան «Սանասարեան Տան» Հարցով Դիմեց Թուրքիոյ
Մշակոյթի Նախարարին
Հակառակ 2018-ին ապահովուած
դատական նպաստաւոր որոշումին՝
Պոլսոյ հայկական «Սանասարեան
տան» («Սանասարեան խան»)
սեփականութեան իրաւունքը հայութեան վերադարձնելու գծով, 2019ին Թուրքիոյ վճռաբեկ դատարանը
որոշած էր շէնքը «նուիրել» Թուրքիոյ Հիմնադրամներու գլխաւոր
վարչութեան:
Ermenihaber.am-ը կը կը հաղորդէ,
թէ վերջերս թրքական մամուլին մէջ
շրջանառուող լուրերուն համաձայն՝

հայկական պատմական այդ կառոյցը շուտով պիտի շահագործուի
իբրեւ 5 աստղանի պանդոկ: Կը
նշուի, որ շէնքին վերականգն-ման
համար յայտարարուած մրցոյթը
շահած կազմակերպութիւնը շէնքը
35 տարիով օգտագործելու իրաւունք
ստացած է։
Այս հարցին անդրադառնալով, Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Կարօ
Փայլան խորհրդարանին միջոցաւ

հարցումներ յղեց Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարար
Մեհմետ Նուրի Էրսոյին, յստակացումներ պահանջելով։
Փայլան նշեց, որ «Սանասարեան
տուն»ը վարձակալութեան յանձնելը կը վիրաւորէ հանրային
խիղճը եւ կ՛անտեսէ դատական
գործընթացները:
Ստորեւ՝ Փայլանի հարցումները.
1. Որովհետեւ տակաւին չէ աւարտած «Սանասարեան տան» կարգավիճակին վերաբերեալ դատական
գործընթացը, ի՞նչ կարծիք ունիք
զայն 35 տարիով վարձակալութեան
յանձնելու որոշումին մասին:
2. Կարիքաւոր հայ աշակերտներու ուսման համար կառուցուած
եւ հայ համայնքին պատկանող
գոյք մը պետութեան կողմէ վարձակալութեան յանձնելը չի՞ վիրաւորեր հանրութեան խիղճը:
3. Կարեւոր մշակութային կառոյց
հանդիսացող այս շէնքը ինչո՞ւ չի

վերանորոգուիր պետութեան կողմէ:
4. Արդեօք «Սանասարեան տուն»ը,
իր կառուցման նպատակի տրամաբանութենէն ելլելով՝ պէտք չէ՞
վերադարձուի հայկական համայնքին:
Յիշեցնենք, որ «Սանասարեան
տուն»ը կառուցուած է 1881-ին,
կարինցի հայ վաճառական եւ
բարերար Մկրտիչ Սանսարեանի
կողմէ, նպատակ ունենալով Կարին
գտնուող նոյնանուն դպրոցին
համար եկամուտ ապահովել: Շէնքին
կառավարման իրաւունքը յանձնուած
է «Սանասարեան» հիմնարկին, իսկ
հիմնարկին ղեկավարութիւնը՝ Պոլսոյ
Հայոց պատրիարքին: Անգարա շէնքը բռնագրաւեց 1930-ականներու
երկրորդ կիսուն եւ սկսաւ զայն
օգտագործել իբրեւ ոստիկանութեան շէնք, իսկ այնուհետեւ հոն
հաստատուեցաւ տնտեսական
դատարանը:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Հանճարները Եւ Սէրը

Պարոյր Սեւակ Եւ Սուլամիթա
Սկիզբը Էջ 03
---Աղաչում եմ,մի եղիր այդպէս հարազատ: Եղիր ընդամէնը կին, ու ես
կը կարողանամ մոռանալ քեզ: Եղիր մարդ, ու ես այդքան չեմ կարօտի
քեզ...
Անձրեւը դադարեց: Իսկ դու ինչու՞ ես շարունակւում: Չեմ ու-զու-մ:
Հասկանում՞ ես: Լսում՞ ես: Չեմ ու-զու-մ: Էլ չեմ կարող... Միշտ քո Ծուռ:
Յ.Գ.- Լաց լինել եմ ուզում: Կը հարբեմ...
Պ.Սեւակ, 20.04.1960, Երեւան
---Լսո՞ւմ ես...Ձայնում եմ քեզ.Սիրելիս, հարազա՜տս, իմ Մեծ սէր: Իմ
ուրախութիւն եւ իմ ցաւ: Ամէն րոպէի իմ յիշողութիւն: Էութիւն իմ եւ
իմ գոյութիւն: Իմ կին եւ դստրիկ իմ: Իմ բարեկամ եւ իմ թշնամի: Լսո՞ւմ
ես ինձ: Այս համատարած ցաւի մէջ ես ամէն դէպքում երջանիկ եմ,
որովհետեւ սիրել եմ եւ սիրելու եմ քեզ: ...Հիմա ես արտասւում եմ: ...
Ու ես չեմ ամաչում այն բանի համար, որ լալիս եմ:
Սուլա ջան, բալիկս, ինչ քնքշանքով կը շոյէի քեզ, եթէ քո թանկագին
գլուխը մօտիկ լինէր: Կը սիրէի հիմա միայն մատներով՝ առանց բառերի,
առանց գրկախառնութեան, առանց համբոյրների: Պարզապէս կը
շոյէի իմ թռչնակին, իմ աղջնակին....:
28.11.1960, Չանախչի.
---Երեւան, 3.5.1961
Ես համատարած վէրք եմ: Եւ սրանք բառեր չեն, այլ փաստ: Ես
ամբողջութեամբ ճիչ եմ. “Սուլաաաա”: Ես անդիմադրելի լաց եմ:
Իմ հոգում թախիծ է: Դէ օգնիր ինձ, ախր ես քո հարազատն եմ: Ես
չգիտեմ, թէ ինչ կը լինի ինձ հետ, եթէ այսպէս շարունակուի: Ինձ
համար այնպէս ծանր է, որ ուզում, ամբողջ սրտով միայն մի բան եմ
ուզում. մեռնել:… Դու ինքդ էլ չգիտես, թէ որքան թանկ ես ինձ համար,
թէ որքան եմ սիրում ես քեզ:
Ինչո՞ւ եկար: Պէտք չէր…Եւ լալիս եմ...Աստուած մի արասցէ, որ քեզ
համար էլ այսքան անմարդկային տխուր լինի: ...Այդպէս չի կարելի.նստել ծառուղում եւ օրը ցերեկով լաց լինել: Ինչո՞ւ դու կողքս չես,
որպէսզի ինձ նայես թախծոտ-թախծոտ:
---17.7.1961, Սոչի:
Իմ երէկուայ ուրախութիւն: Իմ մշտական ցաւ, Ս-ու-լ-ա: Ի՞նչ գրեմ քեզ:
Որտեղի՞ց բառեր գտնեմ: Գնացքն ընթանում է եւ տանում է մարդկանց,
նրանց թւում մի դիակ` այն միակ տարբերութեամբ, որ նա` այդ դիակը,
դեռ ընդունակ է տառապել այդպէս անմարդկայնօրէն…
Ես այնպիսի զգացողութիւն ունեմ, կարծես իմ մարմինը չի գտել
սեփական կաղապարը: Իմ ամբողջ կաղապարը քո կաղապարի
դրոշմն է, իմ ոտքերը ոչ թէ ինձ, այլ քեզ են տանում…Ազատիր ինձ
այս սարսափելի զգացողութիւնից …Չգիտեմ դու ինչպէս, բայց ես
վերջնականապէս հասկացայ, որ դու իմ կէսն ես: Կեանքն ինձ երկու
կէս է արել: Ու ես ...չեմ կարողանում ապրել առանց իմ կէսի:...Աչքերս
դարձել են անշարժ, ինպէս դիակինը: Նրանք նայում են մի կէտի: Այդ
կէտը դու ես: Եւ հորիզոնն ես դու: Բայց ախր ես հէնց դա չունեմ.- չկայ
հորիզոնը: Այն վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսւում է քո ձայնը, քո
ժպիտը, քո «սիրում եմ քեզ»-ը… Գնացքը ուժեղ ցնցում է, եւ ձեռքս
դողում է: Ու դրանից ես ինձ լավ եմ զգում. ինչ-որ հաւասարակշռութիւն
է ստացւում իմ ներքին մշտական դողի ու արտաքինի միջեւ: Իսկ
այդպէս ախր կարելի է խենթանալ:
...Եթէ դու հիմա ինձ տեսնէիր, կը գուրգուրէիր քնքուշ-քնքուշ,
քանզի դէմքիս սառել է ցաւի ճիչը. «Սուլա, Սու-լա, Ս-ու-լ-ա»: ...
Շնորհակալութիւն քեզ, իմ Կին, իմ յաւերժ Հարսնացու: Իսկ առայժմ…
շնչում եմ քո մազերի բոյրը…:
---Իմ վերջին սէր: ...Ես սիրում եմ քեզ Մեծ սիրով: Եթէ դու Այն ես, ում
անուանում եմ Ինքը, ապա իմ սիրոյ համար ոչինչ չի նշանակում, թէ
դու ում կը սիրես,... ում հետ եւ ինչպէս կ’ամուսնանաս, քանի երեխայ
կ’ունենաս եւ այլն: Միայն թէ մնա՛ այն, ում ես սիրեցի եւ սիրում եմ,
...ես քեզ հետ եմ լինելու, թէկուզ հեռուից, թէկուզ անջատուած: Դու
գիտես, որ մեզ վիճակուած չէ ապրել միասին: ...Ահա այս դիլեման (յուն.երկսայրաբանութիւն, երկընտրանք-Շ.Մ.) է հէնց մեր ճակատագիրը:
Ընդունիր նրան` այդ ճակատագրին ու ապրիր այդպէս` դժուարին,
բայց լուսաւոր, սարսափելի, բայց հարուստ, խեղճ, բայց նախանձելի
կեանքով:

... Քանզի երկու երնէկ միաժամանակ չի լինում` կա՛մ միասին, կա՛մ
Մեծ սէր` բաժանման մէջ… Բոլոր դէպքերում, չնայած այս ամէնին,
ես երջանիկ եմ, քանի որ ունեմ ամենամեծը, ամենակարեւորն ինձ
համար` Սէր: Ես պատրաստ եմ ցանկացած տառապանքի, միայն թէ
չլինի մի բան` հիասթափութիւն: Եթէ հարկ է, խաբիր ինձ, միայն թէ
մի արա այնպէս, որ ես կորցնեմ քեզ` հիասթափուեմ…
---...Հէնց նոր ստացայ հեռագիրդ: Անհանգիստ եմ քեզ համար: Թող նա
չտանջի քեզ, թող չհամարձակուի,թէ չէ ես նրան կը սպանեմ:Թող նա
շատ սիրի քեզ, շ-ա-տ, թէ չէ... Ինքս էլ չգիտեմ:…Սուլաաա: Ես սիրում
եմ քեզ, սիրում եմ խելագարի պէս, գազանի նման, ինչպէս հիւանդ:
...Եւ լալիս եմ: Եւ լալիս եմ: ...Սիրելիս: Սիրելիս: Սիրելիս: …Դու ինձ
շատ ես պէտք: Մի կորչիր: Ես միշտ քոնն եմ լինելու…:
Յ.Գ.- Այս նամակը, որ Սևակը գրած է Սուլամիթային, վերջինս այդ
ընթացքին արդէն ուրիշ մէկուն հետ եղած է, բայց անոնք շարունակած
են հանդիպիլ եւ սիրել միմեանց:

Սուլամիթա -Սեւակ
---ՍԻՐԵԼԻՍ,
Ես սիրում, սիրում եմ քեզ
… Ես քեզ համբուրում
եմ… Ես ուժ չունեմ եւ
այն չափազանց շատ է…
...Ես գնում են անձրեւի
տակ, որովհետեւ շնչել եմ
ուզում…
Համբուրում եմ քեզ ամէնեւին ոչ քնքուշ… Ի՞նչ
իմաստ ունի քնքուշ: Դրանից անգամ ձեռքերը չեն
տաքանա՛…
---23.6.1959թ.
Իմ լուսաւոր, լուսաւոր-լուսաւոր հեքիաթ, իմ սիրտ, բարի գիշեր,- լաւ
երազներ, իմ հարազատ կրակ, հանգստացիր իմ անկշտութիւնից։ ...
… Իսկ դու չե՞ս նկատել, թէ որ ոտքից ես սկսում քայլել, աջի՞ց։ Բայց
ախր նա առանց այդ էլ ուժեղ ճկւում է։ Ճանապարհը սկսիր ձախից,
սիրտն աւելի ճիշտ կ’ուղեկցի… Ախ, ուր չի տանի սիրտը…
Սուլամիթա
---Թանկագին իմ Սատանի Ճուտ. Բոլորն աշխատանքից գնացել են,
եւ լուռ գրում եմ քեզ...
Արդեօք ե՞րբ եմ քեզ տեսնելու: Ձմեռ եւ ամառ, գարուն եւ աշուն ...
Իսկ որտե՞ղ է տարուայ հինգերորդ եղանակը: Շատ կարեւորը, մեր
եղանակը... Մենք յուզմունքից թաքցնում ենք ձեռքներս, անյարմարութիւնից՝ ոտներս, ինչո՞ւ մարդիկ երբեք չեն թաքցնում դէմքերը...
միայն յուզմունքից՝ եւ այն էլ մի րոպէով...
Շատ ցաւալի է... Ցաւալի է, որ քեզ ներկայացրել են մրցանակի...
Նրանք, ովքեր կը կարդան գիրքը, կ’ասեն՝ ոչինչ, բա՜յց... Իսկ ովքեր կը
կարողանան կարդալ եւ հասկանալ «քեզաւարի», նրանց մրցանակներ
չեն շնորհում:
...Գիրքդ չեմ կարողանում ձեռք բերել, մեզ մօտ խանութներում այն
չի եղել, իսկ բազայի մի քանի օրինակները թռցրել են, այնպէս որ
սպասում եմ քո «հաւատարմութեանը»:
...Վերջերս քիչ մնաց խելքս թռցնէի... Դա, երբ դու ինձ հետ խօսում էիր
սթուտիայից, քո՝ բոլորին անհասկանալի լեզուով, այն հազարաւոր
առաւօտներից մէկն էր, երբ ես միացնում եմ ռատիօն եւ,... այնուամենայնիւ, լինում են հեքիաթներ...
Իսկ ես լսում ու լալիս էի. յետոյ իմ աշխատակիցներն ասացին՝
բանաստեղծութիւնից չեն լալիս ... Ո՞վ գիտի, ինչից են լալիս: Լաց են
լինում արցունքներից – ահա այն, ահա՜ այն ձայնը, իսկ ռատիօն գրկե՞լ...
Քո եւս մի Նոր Տարին շնորհաւոր, իմ առաջին ու վերջին...
Քո՝ Ս.
Դեկտեմբեր 20, 1962
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Մեր Կորուստներէն

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Ծառայասէր Գլխագիր Մարդը՝ Արամ Արթինեան
Քառասունքին Առիթով
ՎԻԳԷՆ Կ. ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Կեանքէն ինծի ի՞նչ
մնաց, ինչ որ տուի՛ ուրիշին,
տարօրինակ ա՛յդ միայն»:
Վահան Թէքէեան

Ք

առասուն օրեր առաջ, դժբախտութիւնը
ունեցանք կորսնցնելու հայորդի մը, ծառայասէր եւ ազգին նուիրուած մարդ մը՝ Արամ
Արթինեանը:
Արամ Արթինեան իր կեանքի ընթացքին միշտ
նուիրուած էր իր ազգին: Ան յաճախ օգտակար
կը հանդիսանար լիբանանահայ պատանիներու
եւ ամէն առիթով նուիրատուութիւն կը կատարէր
հայկական ակումբներու:
Ստանձնեց պատասխանատու պաշտօններ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան մէջ:
Ամդամակցելով Պէյրութի «Զարթօնք» ակումբին,

գործունեայ անդամ էր եւ միշտ կը քաջալերէր
մտաւորական գործունէութիւնը: Քաջ գիտէր որ
առանց մտաւորական զարգացումի եւ առանց
երկխօսութեան չկայ վերելք եւ զարգացում մեր
ազգին համար: Այս պատճառով անդամակցած
էր Ռ.Ա.Կ.-ին, որու երկխօսութեան եւ ռամկավարութեան արժէքներուն կը հաւատար: Լուրջ
աշխատող մըն էր, առանց արտայայտուելու:
Դրամատուներու մէջ բարձր պաշտօններ վարեց
ու միշտ փորձեց օգտակար ըլլալ իր ազգի զաւակներուն: Երբ իր աշխատած դրամատունը յարմար
նկատեց որ ինք երթար Հայաստանի մէջ իր
մասնաճիւղը վարելու, մեկնեցաւ առանց վայրկեան մը մտածելու: Իր միակ նպատակը հայրենիքի
տնտեսութեան օգտակար ըլլալն էր: Անոր համար
ալ կրեց տառապանք: Վերադարձաւ Լիբանան
եւ լծուեցաւ դարձեալ ազգի ծառայութեան, ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամակցութեան միջոցով: Միշտ փնտռուած անձն էր եւ
իր կարծիքները կը յարգուէին: Աչքերու ուրախ
արտայայտութեան ետին կար թախիծ մը: Դիմացաւ կեանքի բոլոր դժուար պայմաններուն:
Արամ Արթինեան միշտ կը սպասէր հայրենիքի
վերելքին ու պայծառացումին: Այն հայրենիքին,
որու տեսիլքով ապրած ու ծառայած էր իր ազգին,
Կուսակցութեան միջոցով:
Մեծն Վահան Թէքէեանի խօսքերը որքան կը
վերաբերին մեր սիրելի ընկերոջ: Իրապէս մեր
ժողովուրդին իր տուածը մեզի մնաց յիշատակ
իրմէ: Ան մեզի ձգեց ուխտ մը, շարունակելու իր
կէս ձգած գործը:
Անոր վաստակն ու ներդրումը վկայ՝ ընկ. Արթինեան քիչ մը ամէ՛ն տեղ եւ ամէ՛ն պահ պիտի յիշուի:
Արժանի հանգիստ իր յոգնաբեկ աճիւններուն:
Յարգանքով կը խոնարհինք իր յիշատակին առջեւ:
Յիշատակը պայծառ եւ անթառամ:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ըստ Իրանի Պաղտատի Վրայ Յարձակումը
Կատարուած Է Քուէյթի Զօրակայանէն Թռչող Սարքերէ

ԱՄՆ-ի զինուած ուժերը Իսլամական յեղափոխութեան պահապաններու ջոկատի Ալ Քուտս
յատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Քասէմ
Սուլայմանին վերացնելու համար օգտագործած
են անօդաչուներ, որոնք օդ բարձրացած են Քուէյթի ռազմակայանէն: Այդ մասին յայտարարած Է
Իրանի օդատիեզերական ուժերու հրամանատար
զօրավար Ամիր Ալի Հաճիզատէն, ինչպէս կը
տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»-ը: «Սուլայմանին
սպանելու համար ամերիկացիները կիրառած
են ամբողջ շարք մը գործառոյթներ: Անոնք

տարածաշրջանին մէջ օդ բարձրացուցած են
MQ-9 անօդաչուներ, եւ անոնց մեծ մասը թռած Է
«Քուէյթի «Ալի ալ Սալիամ» կայանէն»:
Զօրավարի խօսքով՝ «իրանական զինուած ուժերը
զարմացած Էին, քանի որ օդ բարձրացած էին մեծ
թիւով օդանաւեր՝ ծանր սպառազինութեամբ, եւ
Թեհրանը չէր հասկանար՝ ինչ նպատակներ կը
հետապնդեն անոնք»: «Գործողութեան ներգրաւած էր առնուազն չորս ռազմակայան»,- աւելցուցած Է ան, կը հաղորդէ ԹԱՍՍ գործակալութիւնը:

Հատուած «Երգ Երգոց» Պոէմէն
...Ա՜խ, երանի՜ թէ
Իմ տառապանքը բռնագըրաւեն
Եւ անմիջապէս հանեն աճուրդի՝
Ցանկացա՜ծ գնով:
Եւ ո՜ւր էր յանկարծ ձերբակալէին
Ու տային դատի
Կարօտ յորջորջուած այս յանցապարտին:
Իսկ այս յուշե՜րը,
Որ կենդանի են կենդանի մարդուց,
Ինչո՞ւ չեն կարող
Յանկարծ ենթարկուել աւտոաղէտի...
Իմ Սո՛ւլ...
Սուլամի՛...
Իմ Սուլամի՜թա.
Առանց քեզ ապրելն այնքան է հիմա
Անհասկանալի ու տարօրինակ,
Որքան սառոյցի կամ ձիւնի վրայ
Վառուող խարոյկը:
Ու ես ապրում եմ՝
Այդպէ՛ս վառուելով:
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

25

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԱՍԱՏՈՒՐ
(1943)
«Կերպար՝ թռչող օպճէքթի հետ»
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ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ
Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին
100 ամեակը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց
եկեղեցիներուն մէջ տեղի պիտի ունենան
Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգըստեան պաշտօններ,Կիրակի 26 Յունուար 2020-ին,Մարաշցի հին եւ նոր ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:
Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ, ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ
եկեղեցական արարողութիւններուն, յարգելու համար
խնկելի յիշատակը մեր ննջեցեալներուն:
Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի
ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի
ժամը 10:00
Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ յարգելու մեր նահատակներուն
յիշատակը:
Լիբանանի Մարաշի Հայրենակցական
Միութեան Վարչութիւն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Լուլու (Խայեան) Ֆերմանեանի մահուան
քսաներորդ տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի
Կիրակի, 26 Յունուար, 2020-ին, Ս. Պետրոս Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ,
17231 Sherman Way, Van Nuys, յաւարտ
Ս. Պատարագի։
Հանգուցեալին յիշատակը յարգողներէն կը խնդրուի ներկայ
գտնուիլ։
Սգակիրներ՝
Տէր և Տիկին Արա Ֆերմանեան
Վիգէն Գույումճեան

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ընկ. Արամ Արթինեանի մահուան քառասունքին առիթով,
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Ս. Յարութիւն եկեղեցուոյ մէջ, Խալիլ Պատաուի, Կիրակի 26
Յունուար 2020ին, յաւարտ Ս. Պատարագի:

¸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

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակով
Հռչակուեց Պալթեան Երկրների
Հայոց Թեմը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի՝ Յունուարի 24-ի Հայրապետական սրբատառ կոնդակով
Լաթուիայի, Լիթուայի եւ Էսթոնիայի Հանրապետութիւնների հայկական
եկեղեցական համայնքների՝ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի հայոց
թեմից առանձնացումով ստեղծուեց Պալթեան երկրների հայոց թեմը:
Նորաստեղծ թեմի առաջնորդ նշանակուեց Գերաշնորհ Տ. Վարդան
եպիսկոպոս Նաւասարդեանը:
Հայրապետական կոնդակում մասնաւորապէս ասուած է.
«ՔՐԻՍՏՈՍԱՒԱՆԴ ՍԻՐՈՅ ՈՂՋՈՅՆ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ,
ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՅՈՑ
ՍՐԲՈՅ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՅ ԵՒ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ,
ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ,
ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ,
ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՑ, ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՒ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵՒ ՊԱՇՏՕՆԷԻՑ ԵՒ ՍԻՐԵՑԵԱԼ
ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ ՀԱՅՈՑ
Գոհութիւն ենք յայտնում Ամենակալն Աստծուն, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին իր
դարաւոր առաքելութեան արդիւնաւորմամբ այսօր նոր ձեռքբերումներով
է զարդարում իր սպասաւորութիւնը հաւատաւոր մեր ժողովրդին ի
հայրենիս և ի սփիւռս՝ առաջնորդելով իր զաւակներին փրկութեան
Տէրունաշնորհ ճանապարհով:
Ուրախութիւն է Հայրապետիս համար, որ աշխարհի տարբեր երկրներում
հաստատուած մեր համայնքներում հիմնադրուում են նաև նոր ծուխեր,
որոնք նպաստում են հոգևոր-եկեղեցական կեանքի զօրացմանն ու
առաջընթացին: Գոհունակութեամբ ենք անդրադառնում, որ Պալթեան
երկրների հայկական ծուխերն ու համայնքները տարիներ շարունակ
եղել են Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմի հոգևոր խնամքի
ու հոգածութեան ներքոյ, և շնորհիւ թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսեանի ներդրած գովելի ջանքերի՝
բարեզարդուել է տեղի հայութեան հոգևոր-եկեղեցական կեանքը։
Հայրապետական այսու Կոնդակով գոհունակ սրտով Լաթուիայի,
Լիթուայի և Էսթոնիայի Հանրապետութեանց հայկական եկեղեցական
համայնքների միաւորումով հաստատում ենք Պալթեան երկրների հայոց
թեմը՝ առաջնորդանիստ կենտրոն ունենալով Ռիգա քաղաքը: Պալթեան
երկրների հայոց թեմի առաջնորդի պաշտօնում ծառայութեան ենք կոչում
Գերաշնորհ Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նաւասարդեանին։ Հայրաբար յորդորում ենք Տիրախնամ թեմի հաւատաւոր Մեր զաւակներին, որ ըստ
ամենայնի սիրով աջակից լինեն Թեմակալ Առաջնորդին` ի շինութիւն
և ի պայծառութիւն նորաստեղծ թեմի: Վստահ ենք, որ միասնական
իրագործումներով, նոր յաջողութիւններով, եկեղեցականաց և նրանց
լծակից Մեր եկեղեցանուէր հայորդեաց եռանդուն գործունէութեամբ
պիտի բարգաւաճի նորահաստատ թեմը, զօրանայ հոգևոր խնամքը Մեր
սիրելի զաւակների և պայծառանայ նրանց ազգային ու եկեղեցական
կեանքը:
Թեմի հաստատման այս ուրախ առիթով շնորհաւորում և Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ենք բերում թեմի հոգևոր դասին, եկեղեցական
վարչութեանց բարեջան անդամներին և բարեպաշտ հաւատացեալներին:
Աղoթում ենք առ Ամենակալն Աստուած, որ միշտ շէն ու բարօր պահի
Պալթեան երկրների Հայոց թեմը և յաւէտ պայծառ ու անսասան՝
Հայաստանեայց Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին:
«Շնո՛րհք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ սէրն Աստուծոյ ընդ ձեզ
ամենեսին»:
Օրհնութեամբ`
ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
Տուաւ Կոնդակս ի 24-ն Յունուարի
յամի Տեառն 2020 և ի թուին հայոց ՌՆԿԹ
ի Մայրավանս Սրբոյ Էջմիածնի
ընդ համարաւ 1001»:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

