“ Ν Ο Ρ Α Σ Χ Α Ρ ” Α Ρ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι ΚΟ Ε Ν Τ Υ Π Ο

ԶԱ Տարի, թիւ 8(2322) , Երկուշաբթի, 19 Փետրուար, 2018 (ΚΩΔ. 3379) 61ο ’Ετος, αρ.φύλλου 8(2322), Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, 2018

Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Նուիրուած Յուշատօն

Վազգէն
Ա.
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի, Օրհնութեան խորհրդաւոր ձայներն են, որ մեղմ անոյշ կը
հնչեն մեր յուշերու աշխարհէն:
Օրհնութեան կանչեր են՝ որոնք մեր
ժողովուրդը կ՛օրհնեն եւ կը փառաբանեն լռութեամբ, առլցուն հայրապետական՝
հայրական
գթասրտութեամբ եւ գորովով, կարծես մեզ կը
դիտէ վեհը հեռուէն, մեր վրայ սեւեռած
իր սրբալոյս աչքերովը եւ պայծառ՝
սրբացած դէմքով:
Յիշատակի յարգանքի՝ մեծարանքի
եւ փառաբանութեան՝ Յուշատօն մըն
էր, հովանաւորութեամբ՝ Յունահայոց
Թեմական Խորհուրդի եւ կազմաՅունահայոց Թեմի
կերպութեամբ Յունաստանի ՌամկաԱռաջնորդական տեղապահ
վար Ազատական Կուսակցութեան
Տ. Խորէն վրդ. Առաքելեան
նախաձեռնութեամբ:
Յուշատօնը իրենց ներկայութեամբ
պատուած էին, Յունահայոց Թեմական
Թեմի՝ Առաջնորդական տեղապահ՝
Հայր Խորէն վրդ. Առաքելեան:
Սոյն
Յուշատօնին
իր
մասնակցութիւը
բերելու
համար,
յատկապէս հրաւիրուած էր, Պելճիգայի
Հայոց՝ Հայրապետական պատուիրակի
փոխանորդ՝ Հոգեշնորհ Հայր Զատիկ
վրդ. Աւետիքեան, որ տարիներ
շարունակ գաւազանակակիրը եղած է՝
Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոցի:
Նմանապէս ներկայ էին Կաթողիկէ
եկեղեցւոյ հոգեւոր Առաջնորդ՝ Գեր.
Յովսէփ Պէզազեան, Յունաստանի Հայ
Աւետարականներու Հոգեւոր ԱռաջՀոգեշնորհ Հայր Զատիկ
նորդ՝ Վերապատուելի Վիգէն Չոլագեան,
վրդ. Աւետիքեան
Յունահայոց Թեմի փոխ ատենապետ
Մերուժան Հարթենեան, Արարատ
Մ.Մ.Միութեան վարչական անդամներ,
Արարատի
Տիկնանց
Օժանդակ
Յանձնախումբ, Ազնուափայլ տիկիններ
Յունաստանի Էջմիածնասէր Տիկնանց
Յանձնախումբի անդամներ եւ յարգելի
հաւատացեալ ներկաներ:
Յուշատօնի բացումը կատարեց ընկ.
Յակոբ Ճէլալեան, որ բարի գալուստի
խօսքերէն յետոյ, երկու յուշեր պատմեց
երջանկայիշատակ՝
Վազգէն
Ա.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ ընտրութեան առաջին շրջանէն:
Վազգէն Ա. Մայր Աթոռի յետ
պատերազմեան տագնապը մեղմացընելու մտածողութեամբ, որոշեց դէպի
Եւրոպայ շրջագայութիւն նախաձեռնել:
Ռ.Ա.Կ-ի ատենապետ
Նախ հանգրուանեց Վատիկան, ուր
ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան
օրեր համբերատար սպասումէ յետոյ,
հանդիպեցաւ՝ Պիոս Ժ.Ա. Քահանայապետին, որ ծանօթ էր իր խիստ
նկարագրով:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն
Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
կոնդակը Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան եւ մայիսեան
հերոսամարտերի 100-ամեակի առիթով

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԾԱՌԱՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՄԲՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ ԿԱՄՕՔՆ ԱԶԳԻՍ
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏ ԵՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՄԱԶԳԱԿԱՆ ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ
ԱԹՈՌՈՅ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ
ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍՐԲՈՅ ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ
ԷՋՄԻԱԾՆԻ
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

«Եւ այս է յաղթութիւնն՝ որ յաղթէ աշխարհի, հաւատքն մեր»
(Ա Յովհ. Ե 4):

Գոհութիւն եւ փառք ենք մատուցում Աստծուն, որ Հայաստանում
եւ Արցախում վերականգնուած պետականութեամբ եւ ի սփիւռս
աշխարհի ազգային կեանքի ձեռքբերումներով է մեր ժողովուրդը
դիմաւորում 100-ամեակը Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան
եւ մայիսեան հերոսամարտերի: Նշանակալի այս իրադարձութիւնների մէկդարեայ յոբելեանի առիթով Հայրապետական Մեր
խօսքն ենք ուղղում սիրեցեալ մեր ժողովրդին՝ բարձրաձայնելով
առաքելաւանդ պատգամը. «Եւ այս է յաղթութիւնը, որ յաղթում է
աշխարհին՝ մեր հաւատքը»:
Մէկ դար առաջ մեր ժողովուրդը յայտնուել էր կեանքի եւ մահուան
սահմանագծին: Օսմանեան Թուրքիան՝ օգտուելով Առաջին
համաշխարհային պատերազմի խառնաշփոթ իրավիճակից,
իրագործում էր ցեղասպանութեան իր հայաջինջ ծրագիրը:
Արեւմտեան
Հայաստանը
եւ
հայկական
բնակավայրերը
Թուրքիայում աւերակուել ու հայաթափուել էին, թուրքական
զօրքերը ներխուժել էին նաեւ Արեւելեան Հայաստան՝ սպառնալով
մեր ժողովրդի գոյութեանը:
Այդ օրհասական պահին յոյսն առ Աստուած՝ միահամուռ կամքով
մեր ժողովուրդը
Սարդարապատում, Ապարանում եւ
Ղարաքիլիսայում ճակատ կազմեց թշնամու դէմ: Համախմբուելու
խրախոյս ու քաջալերութիւն դարձաւ Գեւորգ Ե Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի կոչը՝ ժողովրդի սրտում առաջ բերելով յաղթանակելու
ոգի եւ փակելով խուճապի ու նահանջի ուղին: Ետեւում մեր
հայրենիքի փոքրիկ մի մասունքն էր, ետեւում Քրիստոսահաստատ
Սուրբ Էջմիածինն էր՝ մեր հաւատքի օրրանն ու ինքնութեան
պատուարը: Հայոց Հայրապետը մերժեց հեռանալ Սուրբ Էջմիածնից
եւ քաջաշունչ պատգամով մարտի կոչեց ժողովրդին՝ ասելով. «Ես
միշտ էլ հաւատացել եմ իմ ժողովրդի ոգուն: Ես գիտեմ նրա անցած
ճանապարհի դառնութիւնները: Ես համոզուած եմ նաեւ, որ ազգն իմ
հայոց անարգ թշնամուն դեռ չի ասել իր վերջին խօսքը: Եւ խoսքն այդ
պիտի լինի յաղթական»:
Մէկ ամբողջութիւն, մէկ կամք ու հոգի դարձած մեր ժողովուրդը
ոտքի կանգնեց փրկելու հայրենիքը, իր կեանքը, իր սրբութիւնները,
պաշտպանելու հայրենի հողում ազատ ապրելու իր իրաւունքը:
Սրբոց Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց օրինակով Աւարայրի ոգին
բոցավառուեց մայիսեան մարտերում: Յաղթանակը ձեռք բերուեց
արիութեան ու հերոսութեան շնորհիւ հայկական փոքրաթիւ
զօրամիաւորումների ու զօրահրամանատարների եւ նրանց շարքերը
լրացրած
հոգեւորականների
ու
աշխարհազօրայինների:
Թուրքական զօրքերի առաջխաղացումը կանգնեցուեց եւ ետ մղուեց:
Շարունակութիւնը էջ 2
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Փետրուար 13-ին, Արցախեան շարժման 30-ամեակին
նուիրուած` Ստեփանակերտի մէջ կազմակերպուած է
տօնական երթ եւ հանրահաւաք

Ըստ Artsakhpress.am-ի` երթի մասնակիցները պաստառներով,
դրօշներով, կոչերով, «միացում» վանկարկելով մայրաքաղաքի
կեդրոնական փողոցներէն շարժած են դէպի Ստեփանակերտի
Վերածնունդի հրապարակ, ուր կայացած է Ղարաբաղեան շարժման
30-ամեակին նուիրուած տօնական ձեռնարկ:
Հանրահաւաքին օրհնութեան խօսք յղած է Հայ Առաքելական
եկեղեցուոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս
Մարտիրոսեան:
Ձեռնարկին ընթացքին ցուցադրուած են Ղարաբաղեան շարժման
մասին պատմող փաստավաւերագրական ֆիլմեր:
Հանրահաւաքին՝ Արցախեան շարժման 30-րդ տարեդարձին
առիթով՝ շնորհաւորական ելոյթով հանդէս եկած է Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան` ըսելով, որ 1988
թուականը բեկումնային եղած է հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ:
«Երեք տասնամեակ առաջ, այս օրերուն, համայն հայութիւնը
համախմբուեցաւ, դարձաւ մէկ բռունցք` ողջ աշխարհին
ազդարարելով սեփական բնօրրանին մէջ ազատ ու անվտանգ
ապրելու համար մաքառելու իր պատրաստակամութեան մասին:
Համաժողովրդական
այս
պոռթկումը
մարտահրաւէր
էր
բռնատիրութեան,
հալածանքներու,
մարդու
իրաւունքներու
խախտումներու, բոլոր այն արհաւիրքներուն, որոնց մէջէն անցած է
մեր ժողովուրդը իր բազմադարեայ պատմութեան ընթացքին: Եւ այս
շարժման պսակը դարձաւ հայոց անկախ պետականութեան
վերականգնումը: Այս գոյապայքարին մէջ, դժբախտաբար, մենք
ունեցանք
նաեւ
անդառնալի
կորուստներ:
Հայրենիքի
պաշտպանութեան սուրբ գործին իրենց կեանքը նուիրաբերած են մեր
ժողովուրդի լաւագոյն զաւակները: Անոնք զոհ չեն, անոնք
մարտիրոսուած հերոսներ են, որոնք անմահացան եւ կը շարունակեն
իրականացնել հայրենիքի պաշտպանի իրենց սուրբ առաքելութիւնը`
ոգեշնչելով եւ պարտաւորեցնելով` անմնացորդ ծառայելու
հայրենիքին, աշխատելու ի փառս անոր զարգացման ու զօրացման:
Այս բոլոր տարիներուն ընթացքին մենք մշտապէս զգացած ենք Մայր
Հայաստանի յատուկ հոգատարութիւնը Արցախի նկատմամբ:
Անհնարին է պատկերացնել մեր ձեռքբերումներն ու յաղթանակները
առանց ՀՀ գործուն եւ անմիջական մասնակցութեան: Այսօր ալ միասին
կը լուծենք մեծ ու պատասխանատու խնդիրներ: Բոլորս
հաստատակամ ենք եւ պիտի ընենք հնարաւորը, որպէսզի վաղուան
օրը ըլլայ յուսալի, մեր հայրենիքը` աւելի հզօր ու բարեկեցիկ:
Հակառակորդը միշտ պէտք է գիտնայ, որ մեզի հետ ուժի լեզուով
խօսիլը դատապարտուած է ձախողման: Մեր ժողովուրդը, մեր
բանակը եւ ողջ հայութիւնը որեւէ պահու արժանի հակահարուած
պիտի տայ մեր ազատութեան ու անվտանգութեան սպառնացող
իւրաքանչիւր ոտնձգութեան»,- նշած է Նախագահը:
Ղարաբաղեան
շարժման
առաջամարտիկներէն
Համլէէ
Գրիգորեան, իր ելոյթին մէջ նշած է, որ Ղարաբաղեան շարժման
30-ամեակը համահայկական փառապանծ տօն է: «Վերյիշենք անոնց,
որոնք 20-րդ դարուն հայկական հիմնահարցը անթեղուած չեն ձգած եւ
քայլ առ քայլ մօտեցուցած են մեր հինաւուրց երկրամասի
անկախութեան: Փաստ է, որ մեր հանրապետութիւնը դեռ ճանչցուած
չէ, բայց փաստ է նաեւ, որ միջազգային ո՛չ մէկ ատեանի մէջ՝ առայսօր՝
չեն կասկածած մեր հանրապետութեան օրինականութեան:
Շարունակութիւնը էջ 6
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Աւերումից ու կոտորածից փրկուեց Արեւելեան Հայաստանը, եւ
հինգ եւ կէս դարերի երկարատեւ դադարից յետոյ
վերականգնուեց հայկական պետականութիւնը: Եղեռնահար մեր
ժողովուրդը վկայեց վեր յառնելու իր զօրութիւնը, իր հոգու
կենսունակութիւնը եւ ուժը հաւատքի՝ նեղութիւնների, ցաւ ու
տառապանքի մէջ յաղթանակ կերտելով: Առ Աստուած հաւատքի,
հայրենասիրութեան ու նուիրումի հերոսական ոգին միաւորեց ու
պաշտպանեց մեր ժողովրդին, որ գերագոյն ճիգով հայոց
պետականութեան հովանու ներքոյ հայրենիքում ու սփիւռքում
բարձրացրեց իր կեանքը եւ քայլեց վերելքի ուղիով:
Այսօր, սիրելի ժողովուրդ հայոց, 100-ամեայ յոբելեանը հրաւէր
է մեզ նուիրուած մնալու ազգային զարթօնքի մեր իղձերին,
հրաւէր՝ մեր հայրենի պետականութիւնը ամուր պահելու եւ
հայրենիքով համախմբուած մնալու: Նշանակալի այս յոբելեանը
նաեւ մի նոր հանգրուան է հաւատաւոր ոգով ու նուիրեալ
գործերով շէնացնելու, զօրացնելու մեր երկիրն ու ազգային
կեանքը, շարունակելու հետեւողական ջանքերը յանուն Արցախի
հիմնախնդրի կարգաւորման, մեր բանակի հզօրացման, որպէսզի
խաղաղութիւնը անվրդով լինի մեր հայրենեաց սահմաններում:
100-ամեայ յոբելեանը պատգամն է բերում համազգային
միասնութեան, հայրենիք-սփիւռք կապերի արդիւնաւորման, մեր
Եկեղեցու
անդաստանում
եւս
միասնականութեան
վերահաստատման:
Սիրեցեալ հաւատաւոր ժողովուրդ Մեր, իւրաքանչիւրս մեր
ծառայութեան մէջ, մեր կեանքի ընթացքներում միշտ
առաջնորդուելով քրիստոնէական մեր հաւատքին, ազգին ու
հայրենիքին զինուորագրութեան գիտակցութեամբ՝ պիտի
կարողանանք զերծ մնալ կորուստներից եւ քայլենք յաղթանակից
յաղթանակ: Պետականութիւնը ազգի կազմակերպման հիմքն է,
առաջընթացի ուղի, իր արժէքներով ապրելու, իր հոգեւոր
ներուժը դրսեւորելու յենարան, իր ձգտումները իրագործելու եւ
իրաւունքները
պաշտպանելու
պատուար
ու
ազգի
յարատեւութեան
գրաւական:
Չմոռանանք
մեր
կրած
զոհողութիւններն ու տառապանքները եւ միմեանց աջակից՝
կառուցենք բարօրութեամբ եւ խնդութեամբ լեցուն վաղուայ մեր
օրը: Յիշենք մեր Եկեղեցուն ու հայրենիքին իրենց կեանքը
նուիրած մեր հայրերին եւ հաւատքի ու հայրենեաց սիրոյ մէջ
ինքներս մեզ գերազանցենք, որպէսզի այսօր նոյնպէս մեր
ազգային եւ հայրենական կեանքի առջեւ ծառացած
դժուարութիւններին ու խնդիրներին տրուող մեր վճիռները եւ մեր
երկրի խաղաղութեանը սպառնացող վտանգներին տրուող մեր
պատասխանները լինեն յաղթական: Անվարան մեր հաւատքն ու
հայրենեաց սէրը թող մեզ առաջնորդեն իրականութիւն
դարձնելու Արարատի փեշերին միասնական մեր հայրենիքի եւ
մեր Սուրբ Եկեղեցու ու ազգային զարթօնքի տեսիլքները: «Եւ այս
է յաղթութիւնը, որ յաղթում է…, մեր հաւատքը»:
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնից՝ համայն հայութեան նուիրական
սրբօրրանից Հայրապետական Մեր պատգամն ենք բերում
սիրեցեալ մեր ժողովրդին, մեր Եկեղեցու թեմական,
համայնքային մարմիններին, ազգային, գիտական, կրթական,
մշակութային կառոյցներին՝ զանազան միջոցառումներով
տօնախմբելու
յոբելեանական
տարեդարձը՝
դարձնելով
հայրենասիրութեան ոգու, քաղաքացիական գիտակցութեան ու
պարտքի արթնութեան, ազգի ու Եկեղեցու միասնականութեան
ուժ ու զօրութիւն, նորոգութիւն հաւատքի եւ քաջալերութիւն
հայրենաշէն ու ազգաշէն գործերի:
Աղօթում ենք, որ Քրիստոս մեր Տէրը պահպանի մեր ժողովրդին
մաքուր հաւատքով եւ օրհնի ազգիս ջանքերը ի սէր մեր
նուիրական հայրենիքի զօրացման, մեր Սուրբ Եկեղեցու
պայծառութեան եւ մեր բարօր, լուսաւոր ու երջանիկ գալիքի: Թող
Բարձրեալի օրհնութեան եւ շնորհների ներքոյ մեր երկիրը եւ
ժողովուրդը, աշխարհը համայն ապրեն խաղաղութեան մէջ՝
այսօր եւ միշտ. ամէն:
Օրհնութեամբ՝
ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Տուաւ Կոնդակս յ 8-ն Յունուարի,
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Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Նուիրուած Յուշատօն

Կաթողիկէ եւ
Երկու կրօնապետերու ողջագուրումով,
խորհրդային աշխարհի պատկանող աթոռակալի մը միջեւ, սառը
հալեցաւ
ու
աշխարհ
իմացաւ,
համայնավար
այդ
բազմազգեան
աշխարհին մէջ գոյութիւն ունեցող
Հայաստանի մասին:
Վազգէն
Ա.
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոս, ապա ուղեւորուեցաւ դէպի
Վենետիկ,
ուր
ընդունուեցաւ
Մխիթարեան Միաբաններէն եւ 26
Մարտ 1956-ին ի պատիւ Նորին
Սրբութեան՝
հանդիսութիւն
մը
կազմակերպուած էր, որուն ընթացքին՝
Վեհափառ Հայրապետը ոգեշունչ քարոզ
մը արտասանած է:
Վեհափառ Հայրապետը յաջորդաբար
այցելած է նաեւ Ս. Ղազար, ուր
նմանապէս
կրօնաշունչ
ու
ազգասիրական քարոզ մը արտասանած
է:
Ընկ. Զաւէն Գրիգորեան
Ընկ. Ճէլալեան յիշատակեց որ,
Վեհափառ Հայրապետի ելոյթներուն ներկայ գտնուած են ի շարս այլ
անձնաւորութիւններու, Հ.Ս. Ուլուհոճեան Աբբահայրը եւ Վենետիկի
Պատրիարք Ճ. Ռոննքալի՝ որ յետագային Ճովաննի 23րդ Հռոմի Պապը
դարձաւ:
Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս՝ 21
Ապրիլ 1968-ին Վիէննայի Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցին օծելով,
բարձրաղաղակ առաջին անգամ ըլլալով, անդրադարձած է,
Ղարաբաղի հայութեան տառապանքին մասին, ազերի իշխանութեան
օրերուն:
Ընկ. Յ. Ճէլալեան իր խօսքը եզրափակեց ըսելով «Վեհափառը
վերահաստատեց հայ
ժողովուրդի անսխալ
այդ համոզումը, թէ
Մայր Աթոռի վեհափառները ստանձնած
են «Հայոց Թագաւորի»
մակդիրը հայրենիքի
դժուարին եւ ասպատակուած օրերու ընթացքին, եւ աւարտեց
իր խօսքը ըսելով,
« ե րջ ա նկ ա յ իշ ա տա կ
Վազգէն Ա. ոչ միայն
շինարար՝ վերականգնող, բարեկարգիչ՝ Սրբազնագոյն կրօնապետ մը եղաւ, այլ
արժանաւոր ազգային հերոս Ազգապետ մը»:
Յունարէն լեզուով՝ բարի գալստեան խօսքը արտասանեց,
կուսակցութեան ատենապետ՝ իրաւաբան ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան, որ
ներկաներուն ուշադրութեան յանձնեց, Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի
կատարած՝
պատմական
խիստ
կարեւոր
գործունէութեան մասին, որ իր կարգին ամպիոն հրաւիրեց
Յունահայոց Թեմի Առաջնորդական տեղապահ՝ Հայր Խորէն վրդ.
Առաքելեանը, որ իր գոհունակութիւնը յայտնեց, այս կրօնաբարոյական ձեռնարկին, ուր կը տօնախմբուի յիշատակը Մեծագործ
Հայրապետ, Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, իր իմաստուն
գործունէութեամբ եւ սրբացած վարքով, կրցաւ ծաղկեցնել եւ
Հայաստանեայց Առաքելական Ուղղափառ եկեղեցիին, հանգամանք
եւ պատկառանք շնորհել:
Յուշատօնին օրուան նիւթին կարեւորութեան եւ Վազգէն Ա.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, քահանայական կուսակրօն
ձեռնադրման մասին՝ մանրամասնօրէն, անդրադարձաւ՝ ընկ. Զաւէն
Գրիգորեան, որուն խօսքը կը հրատարակենք առանձին յաջորդիւ:
Յայտագրի գեղարուեստական բաժինը կը կազմէր, Վազգէն Ա.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կեանքին նուիրուած ժապաւէնի
ցուցադրութեամբ, որ պատրաստուած է փաստագրական
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տուեալներու վրայ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Շողակաթ»
հաստատութեան կողմէ:
Յուշատօնը՝ որ նուիրուած էր՝ Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսին, օրուան նիւթը եւ խորհուրդը աւելի փաստագրական
եւ աւելի առարկայական դարձնելու նպատակաւ, սոյն ձեռնարկին
յատկապէս հրաւիրուած էր՝ Պելճիքայի
հայոց եկեղեցւոյ Հայրապետական
պատուիրակի փոխանորդ Հ. Զատիկ
վրդ. Աւետիքեան, որ տարիներ
շարունակ
Վեհափառի
գաւազանակակիրը եւ սանը եղած է,
որպէսզի
ականատեսի՝
կենդանի
յուշերով եւ օրինակներով ներկայացնէ
Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոցը:
Հայր
Սուրբը
անդրադարձաւ՝
Վեհափառ
Հայրապետի
անձնաւորութեան, որպէս Կաթողիկոս՝
իր առաքելատիպ յատկանիշներուն, իր
մարդկային
նկարագրին,
գործունէութեան եւ իր ձգած կտակին
մասին:
Վազգէն
Ա.
Ամենայն
Հայոց
Ընկ. Յակոբ Ճէլալեան
Կաթողիկոս դժուարին ժամանակներուն
Մայր Աթոռի պաշտօնը ստանձնեց եւ իր Հայրապետութեան առաջին
տարիէն հարցեր ստեղծուեցան որոնք կը շարունակուին մինչեւ

Ձախէն աջ՝ Վերապատուելի Վիգէն Չոլագեան, Գեր. Յովսէփ Պէզազեան,
Հոգեշնորհ Հայր Զատիկ վրդ. Աւետիքեան, Առաջնորդական տեղապահ
Տ. Խորէն վրդ. Առաքելեան

այսօր՝ արտաքին խաւարի ոյժերուն պատճառաւ:
Վեհը այդ բոլոր դժուարութիւնները դիմագրաւեց՝ Հայրական խոր
համբերութեամբ եւ իմաստութեամբ՝ նախանձախնդիր մնալով
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ «Միասնական ոգիին» եւ միշտ
ապաւինելով հաւատքին՝ յոյսին՝ արթնամտութեան եւ աւետարանի
ոգիին, որպէս իմաստուն առաջնորդ:
Վեհին մէջ մնայուն
հետեւողական արժէքներ էին՝ հայ ժողովուրդի ազգային շահերուն եւ
եկեղեցական միասնականութեան հարցերը եւ իր շրջահայեաց եւ
հեռատես
տեսլապաշտութեամբ,
կրցաւ
Հայաստանեայց
Առաքելական Ուղղափառ եկեղեցւոյ վեհապետութեան ընդհանուր
կառոյցը ամուր հիմերու վրայ կանգնել:
Հայր Զատիկը, այս բոլոր Վեհին մօտ ամբարուած առաքինազարդ
յատկանիշները ներկաներուն հաղորդեց իր յուշերուն մէջէն:
Նմանապէս ան յիշեց՝ թէ երկրաշարժի օրերուն թէ ինչպէս վշտահար
էր եւ անկախութեան հռչակումով որքան գոհունակ:
Հայր Սուրբը ունկնդիրներուն պատմեց նաեւ Ոսկեզարդ խաչին եւ
Ադամանդակուռ հայերէն տառերու ոսկիէ պատրաստուած
պատմութիւնը, երբ Արծրուն Ջրբաշեան ամբողջական ոսկին նուիրեց
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի եւ Վազգէն Ա. Կաթողիկոս «Հայուն խաչը եւ
հայերէն տառերը» քանդակեց ոսկիով եւ գոհարներով, վեր առնելով
Խաչին եւ հայերէն տառերուն իմաստը՝ հայ ժողովուրդի համար:
Յուշատօնը վերջ գտաւ երբ բոլոր հոգեւոր հայրերը բեմ
հրաւիրուեցան, կատարելով աղօթասացութիւնը եւ Պահպանիչը:

«Նոր Աշխարհ»
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Մանկագիր Նունէ Սարգիսեան...
Նաեւ
Նկարիչը

Ա սատ ու ր Կ իւ զե լ եա ն

Նունէ
Սարգիսեան
ծ նա ծ է Ե րե ւ ա ն։ Հ ա մա լսարանական
ուսում ը
ս տ ացա ծ է Եր ե ւա նի Պե տ ա կա ն
հա մ ալս ա ր ա նի
Ռ ոմ ա նա -գեր մ ա նակ ա ն բա ժնի ն մէ ջ ։
Ա ն ամ ու ս նա ցա ծ է գի տնական,
ՀՀ
երբեմնի
վարչապետ,
Մ իացեալ
Թ ագա ւ ո րո ւթ ե ա ն ա յ ժմո ւ
դեսպան եւ ՀՀ նախագահական
թեկնածու,
Տոք թ.
Ա րմ էն Սա ր գիս ե ա նի հ ետ ։
Դեռ
համալսարանական
ուսանող՝
Ն.
Սարգիսեանի
հէքիաթները տպագրուած են
ս ո վ ետ ա հա յ մա նկա կ ան ա մ սա գի ր եր ո ւ մ էջ ։ Ա ն ծ անօ թ ա նո ւն
մը
դարձաւ
միջազգային
գրական շրջանակներէն ներս
որպէս մանկագիր, երբ անոր
հէքիաթները
հրատ արակո ւ ե ց ա ն բա ց ի հ ա յ ե ր ե ն է ՝ նա ե ւ
ա նգլե ր էն, ռ ո ւ սե ր էն ե ւ ո ւկ րա նե ր էն լե զո ւ ներ ո վ։
Ժ ա մա նա կի ն հ ա նգա մա նօր էն
անդրադարձած
եմ
Նունէ
Ս ա րգի ս ե ա նին ո ր պէ ս գր ող , ե ւ
գրախօսած՝
անոր
գիրքերը,
բ ա յց ի նչ կ ը վ ե ր աբ եր ի " Նո ւնէ Ս ար գի ս եա ն նկա ր իչ ի ն" ,
ա նկ եղ ծ ը լլա լո ւ հա մ ար ը ս ե մ, ո ր զ ա րմ անք ով կ ա րդ ա ցի
E v e r a r d R e a d ( Է վ ե ր ա ր տ Ռ ի տ ) պ ա տ կ ե ր ա ս ր ա հ է ն ի նծ ի
ղ ր կո ւա ծ հր ա ւի ր ա տո մս ը, ո րո վ կ ը հ րա ւ իր ո ւէ ի Նո ւնէ
Ս ար գի ս եա նի նկա ր ներ ո ւ ցո ւցա հ ա նդէ ս ի բա ցո ւն ին, 3 0
Յ ո ւնո ւ ա ր, 2 0 18 -ի ն։
Գ ե ղա նկ ա րի չ Է դ մա ն Այ վ ա զե ա նէն ի մա ցա ծ է ի տա ր ինե ր
առաջ, որ Ա րուեստի Արքայական Ակադեմիային մէջ
Ն ունէն դասախօ սութիւն մը տուած էր Հայաստանի
նկարիչներու
մասին,
ա ր ժ ա նա ն ա լ ո վ
մ ասնագէտ
ունկնդիրներու՝ որոնց կարգին նաեւ՝ իր հիացումին։
Մ ինչ ե ւ հ ի մա կը յի շե մ Այ վ ազ ե ա նին խօ սք եր ը . " Ես մի նչ
այդ, նման մասնագիտական լուրջ ու չափ ազանց
հ ե տա ք ր ք ր ա կ ա ն դ ա ս ա խօ ս ո ւ թ ի ւ ն չ է ի լ ս ե լ Հ ա յ ա ս տա նի
նկ ա րի չ նե րի մ աս ի ն" ։
Այ վ ազ ե ա նի խօ սք եր ը զա ր մա նք չ է ին պ ա տճ առ ա ծ ի նծ ի,
ք ա նի տե ղե ա կ էի Նո ւ նէի կ ե նսա գր ո ւթ ե ա ն ե ւ գիտ էի ո ր ա ն
արուեստերու՝
յատկապէս
նկարչական
արուեստի
պ ա տմ ու թ եա ն մ ա սնա գէ տ է ր եւ Լո նտ ոնի Հ ա մա լս ար ա նի
Կ ո լտս մի թ ս Ք ո լեճ ի Ար ու ե ս տա գիտ ու թ եա ն բա ժի նէն ո ւնէ ր
Մ ա քի ստ րո ս Ար ու ես տ ից կ ոչ ո ւմ ը ( MA ) ։ Զ ա ր մա նա լին ա յ ն
է ր , որ ց այ դ տ եղ ե ա կ չէ ի ո ր Նո ւ նէ Սա ր գի սե ա նը է նաե ւ …
նկ ա րի չ ։
Ար դ , հ ա ճե լի ա նա կնկ ա լ մ ը ե ղա ւ ի նծ ի հ ա մա ր Յ ու նո ւա ր
3 0 ի գի շե րը ծ ա նօթ ա նա լ Ն ու նէ Սա ր գի սե ա նի նկա ր նե րո ւ ն
ե ւ ո ղջ ո ւնե լ զա յ ն նա ե ւ. ..ո րպ է ս նկ ար ի չ։
Ց ու ցա դ րո ւա ծ է ին Նո ւ նէի գրե թ է ա մբ ող ջ ու թ եա մ բ սե ւ ո ւ
սպիտակ
ութ
ստեղծագործութիւնները.
"գրեթէ
ա մ բո ղջ ո ւթ ե ամ բ" ըս ի , ո րո վ հե տե ւ նկ ա րնե ր էն ո մա ց վ րա յ
կ ա ր կա ր մր ա ւո ւն գո յնի թ ե թ եւ հո ւ պ մը ։
Առ ա ջ ին հ այ ա ցքէ ն ի ս կ Ն ու նէի վ ե րա ցա կ ան ( abst ra ct )
նկարները զիս տպաւորեցին իրենց
պարզութեամբ,
անկեղծութեամբ
յագեցած
գիծերու
եւ
ձեւերու
նր բո ւ թե ա մբ ։ Ի դ էպ է նշ ել, ո ր Ն ու նէի նկա ր նե րը ու նի ն
ինքնատիպ ոճ։ Անոնք ոչ միայն զերծ են ուրիշ
նկ ա րի չ նե րո ւ ա զդ ե ցու թ ենէ ն, ա յլ նա ե ւ ս տե ղծ ա գո ր ծ ու ա ծ
չեն այս կամ այն նկարչական դպրոցին պատ կանելու
ճ իգէ ն թ ե լա դր ո ւա ծ ։ Հ ե ղի նկ ին ա նկե ղծ ու ա նկ ա շկա նդ

Կը Բացուի «Արարող Ձեռքեր» Նախագիծի
Առաջին Ցուցահանդէսը

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի
բարձր տնօրինութեամբ 2018 թ. հռչակուած է
Երիտասարդութեան տարի: Այս
առիթով
Մայր
Աթոռ
Սուրբ
Էջմիածինի թանգարանները 2018 թ.
ողջ ընթացքին պիտի իրականացնեն
«Արարող
ձեռքեր»
խորագիրով
ցուցահանդէսային
նախագիծը: Այս մասին կը հաղորդեն
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի
Տեղեկատուական համակարգէն:
Նախաձեռնութեան նպատակն է
աջակցիլ Հայաստանի եւ Սփիւռքի
երիտասարդ
արուեստագէտներուն` հանրութեան առջեւ հանդէս գալու, ներկայացնելու իրենց
ստեղծագործութիւնները, մտորումները եւ գալիքի իրենց
տեսլականը:
Ցուցահանդէսները պիտի ընդգրկեն կերպարուեստի բոլոր
ճիւղերը (գեղանկար, քանդակ, լուսանկար եւ այլն):
Նախագիծի ծիրէն ներս առաջին ցուցահանդէսի բացումը տեղի
ունցաւ փետրուար 11-ին, ժամը` 15:00-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինի մէջ (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի առաջին յարկի
սրահ):
Ցուցահանդէսին
կը
ներկայացուին
Միքայէլ
Յարութիւնեանի եւ Սարգիս Բաբայեանի ստեղծագործութիւնները:

ա պ ր ու մնե ր էն ծ նա ծ ո ւթ նկ ա րնե ր ն
ա լ գծ ո ւ ա ծ ե ն մ ե լ ա ն ո վ , ձ ե ռ ք ո վ
պ ա տա ս տո ւ ա ծ հ նդ կա կ ա ն թո ւ ղթ ի
վ ր ա յ։
Հեղինակը
ցուցադրուած
նկարներէն մէկը կոչած է "Թ էյ
Քենտինսք իի
հետ"
(Tea
with
Kendinsky)։ Թելադրուած Նկարի
խո րա գի րէ ն, դ ժո ւա ր չէ գու շկ ել ո ր
Նունէ
Սարգիսեան
ոչ
միայն
բարձր կը գնահատէ ռուսական
մեծ
վարպետներէն
մէկուն
արուեստը, այլ նաեւ կը բաժնէ
նկարչութեան նկատմամբ անոր
ունեցած
փիլիսո-փայութիւնը։
Քե նտի նս քի ի բա զ մա թ իւ ը նդ հա նր ա ցո ւմնե ր էն մէ ջբ եր ե նք
միայն երկուքը, որոնք որոշ չափ ով, իմ կարծիք ով,
նկարչական արուեստ ի հանդէպ Նունէ Սարգիսեանի
մօտ եցո ւ մը .
1 . ” Նկա ր ի չը ո' չ մի ան ի ր տ ես ո ղ ու թ իւ նը , այ լ նա եւ իր
հո գի ն պ է տք է զա ր գա ցնէ "։
2.
”Արուեստի
մէջ
պ էտ ք Է գոյ ո ւթ ի ւն չ ո ւնի ,
քանի
որ
արուեստը
կաշկանդում
չի
ճա նչ նար ։ "
Ց ուցած ան դէսին
նուիրուած յայտագրին
մէ ջ Ն. Սա ր գի սե ա ն ա ր ւեստի նկատմամբ իր
ունեցած
փիլիսոփայութեան կը բնութագրէ հետեւեալ բառ եր ո վ.
"Ստեղծագործելը
ինծի
երջանկութիւն
եւ
գոհ ո ւնա կ ո ւթ ի ւն կ ու տա յ ։. ..Անո ւ նս պ ա ր ու ր ա ձեւ ( sp i ral)
կը
ստորագրեմ
[որ]
կը
խորհրդանշէ
յաւիտե նա կա նո ւթ ի ւնը . Թէ ե ւ կե ա նքը յա ւ իտ ե նակ ա ն է, բ այ ց
մենք եկած ենք այս աշխարհ բան մը ընելու՝
ս տե ղծա գո ր ծու թ եա ն մը ծնո ւնդ տ ալ ու հ ա մա ր ”։
Տ ա ր ի ներ առ ա ջ Նու նէ Ս ա րգի ս ե անի ն մա ղ թե ցի ն որ ա նոր
յա ջ ո ղո ւ թի ւ ններ որ պ էս գրո ղ , այ ս օր նո յ ն մ աղ թ ա նքնե րը
կը հ ա ս ցէա գր ե մ ի ր են ՝ ո ր պ էս ն կա ր իչ ։
Լ ո նտո ն, 3 Փետ րո ւ ա ր, 2 0 18
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ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ-ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Փետրուար 11-ին,
Երևանի մէջ, Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան կեդրոնական գրասենեակին
մէջ
տեղի
ունեցաւ Հայաստանի
նախագահ
Սերժ
Սարգսեանի
կողմէ
նախագահի թեկնածու
առաջադրուած Արմեն
Սարգսեանի հանդիպումը ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան
անդամներուն և ՌԱԿ
Գերագոյն խորհուրդի
նախագահ Վարդան
Նազիրեանի հետ:
ՌԱԿ
Կեդրոնական վարչութեան
ատենապետ Յակոբ
Աւետիքեան ներկայացնելով
Արմեն
Սարգսեանը նշեց, որ վերջինիս թեկնա-ծութեան առաջադրումը
պետութեան համար այդ կարևորագոյն պաշտօնին ոգևորող է
կուսակցութեան համար, քանի որ լաւ ծանօթ ըլլալով Արմեն
Սարգսեանի գործունէութեան թէ՛ Հայաստանի և թէ՛ Սփիւռքի մէջ,
կ՛ակնկալեն նոր քաղաքական մշակոյթի ձևաւորում և զարգացման
նոր իրողութիւն Հայաստանի համար:
Արմեն Սարգսեան նշեց, որ նախ կ՛ուզէ լսել կուսակցութեան
ակնկալիքներն ու մօտեցումները ինչպէս իր առաջադրման, այնպէս
ալ Հայաստանի ներքին եւ համահայկական խնդիրներու
վերաբերեալ, ապա ներկայացնել իր տեսլականը: ՙԵկած եմ ձեզ
լսելու՚, ըսաւ ան, յիշելով անկախութեան առաջին տարիներու իր
այցելութիւնները ՙԱզգ՚ի խմբագրութիւն, երբ միտքը զբաղած էր
համակարգչային ծրագրերու համար հայկական տառատեսակներ
ստեղծելու գաղափարով:
ՌԱԿի
ներկայացուցիչները,
անդրադառնալով
իրենց
մօտեցումներուն համահայկական հիմնախնդիրներու վերաբերեալ,
կը խօսէին Հայաստանէն ներս օրէնքի գերակայութեան, ներքին
մթնոլորտը փոխելու, Սփիււռքի հետ յարաբերութիւնները նորովի
կառուցելու, Սփիւռքի ցանցային կառոյցները արդիւնաւէտ եւ ի
նպաստ համահայական խնդիրներու լուծման գործածելու
անհրաժեշտութենէն: Առանձնակի արձագանգուեցաւ գիտութեան
ու կրթութեան
զարգացման նպաստելու, զանգուածային
լրատուամիջոցներու անկախութեան նպաստելու նոր քաղաքական մշակոյթ ձևաւորելու անհրաժեշտութիւնը:
Արմեն Սարգսեան մէկ առ մէկ անդրադարձաւ բարձրացուող
հարցերուն` բովանդակալից և խորքային պատասխան տալով
անոնց, ներկայացնելով նաեւ իր մօտեցումներն ու տեսլականը:
Ան անդրադարձաւ հարցերուն, որոնք կը վերաբերէին
Հայաստանը աշխարհին մէջ ընթացող գործընթացներուն` բարձր
արհեստագիտութեան, կրթութեան ու գիտութիւնը խթանելուն,
Հայաստանի հիանալի մարդկային ներոյժն օգտագործելով`
Հայաստանի տեղը միջազգային ընդհանուր զարգացման մեջ
ապահովելուն եւ
Հայաստանի համար աւելի լայն շուկայ
ապահովելուն:
Արմեն Սարգսեանէն լաւատեսութիւն կը
փոխանցուէր`
Հայաստանի մէջ փոփոխութիւններ կատարելու իր ունեցած
վստահութեան առումով: Նախագահի պաշտօնի հանդէպ երկու
մօտեցում առանձնացուց` կառավարման եւ առաջնորդման:
Առաջինը գործադիր խնդիր է, որուն համար կայ կառավարութիւն:
Մինչդեռ նախագահի պաշտօնը ստանձնելու պարագային ան
կþուզէր վերցնել առաջնորդողի դերը` դէպի փոփոխութիւններ,
կրթական բարձր մակարդակով եւ աշխարհի տարածքին
ընդունուած կանոններով երկիրը տանելով նոր գործելակերպի:
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Արցախի Կարգավիճակի եւ Անվտանգութեան
Հարցերով Փոխզիջումներ Չեն Կրնար Ըլլալ

Արցախի Հանրապետութեան պետական նախարար Արայիկ
Յարութիւնեան «Եւրասիա տէյլի» (eadaily.com) լրատուամիջոցի
կայքին մէջ հրատարակուած
«Արմինֆօ» լրատուական
գործակալութեան տուած հարցազրոյցի մը ընթացքին նշած է, թէ կը
կարծէ, որ յառաջիկայ տասնամեակներուն, հաշուի առնելով
ստեղծուած իրավիճակը, ղարաբաղեան հակամարտութեան
կարգաւորման պէտք չէ սպասել, քանի որ կողմերու դիրքորոշումները
չափազանց հեռու են իրարմէ։
Ան չէ բացառած, որ իրավիճակի երկարատեւ պահպանումը կրնայ
յանգեցնել
հակամարտութեան
գօտիին
մէջ
ռազմական
գործողութիւններու վերսկսման: «Բայց ստեղծուած իրավիճակին մէջ
պատերազմէն խուսափելու համար մենք պէտք է միշտ պատրաստ
ըլլանք անոնց»,- ընդգծած է ան: Պատասխանելով այն հարցին, թէ
արդեօք Ստեփանակերտը պատրա՛ստ է զիջումներու խնդիրը
լուծելու համար` պետական նախարարը նշած է. «Զիջումներու մասին
խօսելու համար մենք պէտք է սկիզբը նստինք բանակցութիւններու
սեղանին շուրջ, իսկ յետոյ միայն որոշենք երթա՞լ փոխզիջումներու, թէ
ոչ, եւ եթէ երթանք` ապա ի՞նչպէս: Ամէն պարագայի միանշանակ է
այն, որ Արցախի կարգավիճակի եւ անվտանգութեան հարցերուն մէջ
փոխզիջումներ չեն կրնար ըլլալ, մնացած բոլոր հարցերը այդ
բանաձեւի ածանցեալներն են»:
Մեկնաբանելով միջազգային հարթակներու վրայ Արցախի
ճանաչման ուղղուած գործընթաց սկսելու վերաբերեալ օրերս
Արցախի
խորհրդարանին
մէջ
Հայաստանի
խորհրդարանականներուն ուղղուած կոչին` Յարութիւնեան նշած է, որ ատիկա
չի խանգարեր եւ հնարաւոր է, որ նոյնիսկ աջակցի խնդիրի լուծման:
«Շատ լաւ պիտի ըլլայ, եթէ միջազգային հատուածները ճանչնան
Արցախը, բայց կարելի չէ ըսել, որ ատիկա մեր հիմնական եւ
վերջնական նպատակն է»,- ընդգծած է ան: Անդրադառնալով Արցախը
ճանչնալու եւ այդպիսով վերջինիս միջազգային ճանաչման համար
ուղի հարթելու վերաբերեալ Հայաստանի իշխանութիւններուն
ուղղուած կոչին` պետական նախարարը նշած է. «Իսկ ի՞նչ պիտի տայ
ատիկա մեզի: Հայաստանի կողմէ
Արցախի ճանաչման
անհրաժեշտութիւն չկայ: Մենք արդէն շատոնց մէկ երկիր ենք»:

Թուրք Ոստիկանները Եկեղեցւոյ Դռներուն Մօտ
Ձերբակալած Են Պոլսահայ Գրողը` Աթեշեան
Սրբազանը Պոյքոթելուն Համար

Պոլսոյ Ֆերիքէօյ շրջանի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ պոլսահայ
մը պոյքոթած է Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի փոխանորդ
վերանշանակուած Արամ արք. Աթեշեանի եկեղեցական քարոզը`
չարտօնելով, որ զայն սկսի:
«Ակօս» կը հաղորդէ, որ Աթեշեան արքեպիսկոպոսը քարոզը
կրցած է շարունակել միայն թրքական ոստիկանութեան
միջամտութենէն ետք:
Պոլսաբնակ սասունցի գրող Պեսսէ Քապաք Աթեշեանի քարոզին
սկսելուն պէս իր բողոքը արտայայտած է եկեղեցւոյ մէջ ոտքի
կանգնելով եւ բարձր աղօթելով: Աթեշեան պահանջած է դուրս հանել
Քապաքը` քարոզը սկսելու համար:
Եկեղեցւոյ դռներուն մօտ Պեսսէ Քապաքը թուրք ոստիկաններու
կողմէ նստեցուած է ինքնաշարժ եւ տարուած ոստիկանատուն: Անոր
փոխանցումով` թուրք ոստիկանները սպասցուցած են զինք մինչեւ
Աթեշեանի քարոզին աւարտը եւ զինք ազատ արձակած` ըսելով.
«Մեր հիւրն էք»:
Պոլսահայ գրողը նախապէս եւս պոյքոթած էր Աթեշեանը Պոլսոյ
Սամաթիա թաղամասի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ` անոր քարոզին
ժամանակ բարձրացնելով Աւետարանը` այսպիսով Աթեշեանին կոչ
ուղղելով գործելու քրիստոնեայի վայել կերպով:
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Ռուբէն Լեպոյեանի Յիշատակին

Օրեր առաջ՝ մեզմէ առ յաւէտ բաժնուեցաւ, բոլորին սիրելի եւ
յարգելի Ռուբէն Լեպոյեանը:
Կուռ հաւատարիմ հաւատացեալ մը, որ Աստուծոյ երկիւղը
իր հոգիին մէջ գործեց՝ աղօթեց եւ ապրեցաւ, միշտ
հաւատարիմ մնալով, իր ինքնութեան՝ իր հայրենիքին՝ իր
հողին՝ իր եկեղեցիին՝ ինչպէս նաեւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին:
Ռուբէն Լեպոյեան եղած է՝ անխոնջ աշխատասէր՝ ջանասէր՝
ընտանասէր՝ եկեղեցասէր եւ Աստուածապաշտ հաւատացեալ
մը, միշտ մասնակցութիւնը բերելով, մեր գաղութային
ձեռնարկներուն եւ հպարտանալով հայրենքի նուաճումներով
եւ
Մայր
Աթոռ
Ս.
Էջմիածնի
վերածաղկումի
յառաջդիմութիւններով:
Ամէն անգամ որ հանդիպեցանք իրարու, իր զրոյցը կը
դառնար եկեղեցւոյ կամ հայրենիքի նուաճումներուն մասին:
Ազգային գիծ մը, որ իր մէջ աճած եւ ուռճացած է՝ իր հօր
Յովսէփ Լեպոյեանի շունչին տակ:
Հաւատաւոր անձ մը՝ որ տարիներ շարունակ ծառայած էր
նուիրումով՝ Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածնայ եկեղեցւոյ
հոգաբարձութեան մէջ:
Ռուբէն եւ Փարիզ Լեպոյեանները բախտաւորուած են, երկու
արժանաւոր՝
պատուական
զաւակներով՝
Յովսէփ
եւ
Տալիտայով, որոնք հայկական ազգային դաստիարակութեամբ
պատրաստուած են՝ աւարտելով Մելգոնեան հաստատութիւնը
եւ տեղական համալսարանները:
Անոնք կը շարունակեն հետեւիլ, իրենց հօրը եւ մեծ հօրը
ազնուական՝ հաւատարիմ եւ ուղղափառ ուղիին, ըլլայ իրենց
անձնական աշխատանքի վարքով եւ կամ ազգային,
եկեղեցական ապրելակերպով:
Ռուբէն Լեպոյեանը միշտ պիտի յիշենք, իր մարդկային՝
ազգային՝ եկեղեցական մաքուր պարկեշտ՝ աշխատասէր եւ
հաւատացեալի ուշագրաւ նկարագրի յատկանիշներով:
Շարունակուած էջ 2-էն

«Նոր Աշխարհ»

Փետրուար 13-ին, Արցախեան շարժման 30-ամեակին
Մենք` Արցախեան ազատամարտի տարէց վկաներս, կը
հպարտանանք 1980-90-ական թուականներու սերունդով եւ կը
յորդորենք երիտասարդները, որ մեր յաջողութիւններուն
կրկնապատկողը ըլլան, քանզի երկար ճանապարհ ունինք անցնելու՝
Արցախը Մայր Հայաստանին վերամիաւորելու սուրբ գործին մէջ եւ
իրականացնելու 30 տարի առաջ հայ ժողովուրդի սրտէն ծնած` «մէկ
ազգ, մէկ հայրենիք ու մէկ պետութիւն» կարգախօսը»,- ըսած է Հ.
Գրիգորեան:
Ղարաբաղեան շարժման աքթիւիստ, Արցախի հերոս Ժաննա
Գալստեան, վերյիշելով 1988 թուականի հանրահաւաքը, ըսած է. «Այն
ժամանակ մենք ճնշուած էինք: 1988-ին մեզանմէ իւրաքանչիւրը
հրապարակ ելած է պարզ նպատակով մը` շրջելու հայոց
պատմութեան վերջին 100-ամեակի շեղած անիւը: Դուրս եկած է
գիտակցելով, որ ինքը հզօր կայսրութեան պատժիչ մեքենայի
անիւներուն տակ կրնար մնալ: Իսկ այսօր, բարեբախտաբար, մեզի կը
պաշտպանէ հայոց հզօր բանակը: Այսօր մենք հաւաքուած ենք
այստեղ ո՛չ միայն յարգանքի տուրք մատուցելու Ղարաբաղեան
շարժման առաջամարտիկներուն, այլեւ ազդարարելու պայքարի նոր
փուլ, որ կը կոչուի զարգացման փուլ: 30 տարի անց՝ մենք պէտք է
1988-ի դասերը քաղենք, իսկ մեր ամենամեծ դասը ՀայաստանԱրցախ-Սփիւռք եռամիասնութիւնն է, իսկ երկրորդ դասը`
հետեւողական ըլլալը եւ երրորդը` յոյսերս մի՛այն մեր վրայ դնելը.
այդժամ յաղթանակները անխուսափելի պիտի ըլլան: Մենք կը
տեսնենք, որ մեր թշնամին ոչինչով կը փոխէ իր գործելակերպը,
ձեռագիրը եւ նոյնը մնացած է առայսօր: Կեցցէ՛ հայ ժողուուրդը,
հայոց բանակը եւ այն ժողովուրդը, որ պիտի ապրի ազատ, անկախ եւ
միացեալ Հայաստանի մէջ»:
Ձեռնարկին ընթացքին, տեսակապի միջոցով՝ ղարաբաղեան
շարժման 30-ամեակին առիթով՝ իրենց շնորհաւորական ուղերձները
յղած են նաեւ Հայաստանի, Ռուսիոյ, Ֆրանսայի, Մեծ Բրիտանիոյ,
ԱՄՆ-ի, Եւրոխորհրդարանի քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչներն ու մշակութային յայտնի գործիչներ:
Աւարտին հնչած են ազգային երգեր, պարեղանակներ`
Վերածնունդի
հրապարակը
վերածելով
ազգային
մեծ
տօնախմբութեան հարթակի: Հանրահաւաքին ներկայ եղած են ԱՀ
երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասեանը, ԱՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ
Ղուլեանը, ԱՀ պետնախարար Արայիկ Յարութիւնեանը, ԱԺ
պատգամաւորներ, Արցախեան շարժման առաջամարտիկներ եւ
անոնց գործը այսօր շարունակող երիտասարդներ եւ հիւրեր:

Հ. Բ. Ը. Մ.

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐ. ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՀՐԱՒԷՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

Յանձնաժողովիս
Վարչութիւնը,
նկատի
ունենալով
Միութեան Ծրագրի ու Կանոնագրի 17, 18, 19 եւ 20 յօդուածները,
այսու կը հրաւիրէ իր բոլոր իրաւասու անդամ-անդամուհիները,
ներկայ գտնուելու տարեկան
Ընդհանուր Անդամական
Ժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ, Կիրակի 4 Մարտ 2018ի,
առաւօտեան ժամը 10ին, Հ. Բ. Ը. Միութեան «Ա. Գալփաքեան»
վարժարանի «Հրանդ եւ Լուիզ Ֆէնէրճեան» հանդիսասրահին
մէջ, Նաֆփլիու փողոց, թիւ 11, Փալէօ Ֆալիրօ, հեռ. 210-9825685:
Մեծամասնութիւն չգոյանալու պարագային, Ընդհանուր
Անդամական
Ժողովը
պիտի
յետաձգուի,
որպէսզի
վերջնականօրէն գումարուի յաջորդող Կիրակի 11 Մարտ 2018,
նոյն ժամուն, նոյն վայրը եւ նոյն օրակարգով:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Ներկայացում ու վաւերացում 2017 տարեշրջանի
տեղեկագրին:
2. Ներկայացում 2017 տարեշրջանի նիւթական
հաշուետուութեան:
3. Զեկոյց Հաշուեքննիչ Յանձնախումբի կողմէ:
4. Վաւերացում 2017 տարեշրջանի նիւթական
հաշուետուութեան:
5. Ներկայացում ու վաւերացում 2018 տարեշրջանի
նախահաշիւին:
6. Ոչ Հայ աշակերտներու յաճախում՝ Հ. Բ. Ը. Մ.
«Ա. Գալփաքեան» վարժարանին:
7. Փոխարինել Հ. Բ. Ը. Մ. «Ա. Գալփաքեան» վարժարանի
երկու դպրոցական ինքնաշարժները:
8. Զանազան այլ հարցեր:
9. Հաշուեքննիչ Յանձնախումբի ընտրութիւն:
10.Վարչութեան ընտրութիւն:
Ի դիմաց
Հ. Բ. Ը. Միութեան Յունաստանի Կեդր. Յանձնաժողովի
Ատենադպիր
Ատենապետ
Մ. ԲՕՆԻՐՈՒ
ԴՈԿՏ. Հ. ՄԱՐՈՒՔԵԱՆ

Ծանօթ.-

1) Ըստ Միութեան Ծրագրի ու Կանոնագրի 19րդ յօդուածին,
Վարչութեան եւ Հաշուեքննիչ Յանձնախումբի թեկնածուները
պէտք է կատարած ըլլան իրենց տնտեսական պարտաւորութիւնները
եւ
գրաւոր
ներկայացնել
իրենց
թեկնածութիւնը, մինչեւ Շաբաթ 3 Մարտ 2018, կէսօրուայ ժամը
12ին, Միութեան գրասենեակը (Նաֆփլիու փողոց, թիւ 11, Փալէօ
Ֆալիրօ):
2) Այն անդամ – անդամուհիները որ նախորդ տարիներու
տնտեսական պարտաւորութիւնները չեն կատարած եւ կը
փափաքին ներկայ գտնուելու Ընդհանուր Անդամական
Ժողովին, կրնան կատարել իրենց պարտաւորութիւնները ըստ
Միութեան Ծրագրի ու Կանոնագրի 6րդ յօդուածին, մինչեւ
Ընդհանուր Անդամական Ժռղովին վերջը, եթէ ոչ ինքնազօր՝
պիտի չնկատուին Միութեան անդամ – անդամուհի:
Աթէնք, 30 Յունուար 2018
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ՄԻՋԻՆՔ

Արարատ Մ.Մ.Միութեան
Տիկնանց
Մարմինը
կը
կազմակերպէ աւանդական
Միջինք-երեկոն,

Երկուշաբթի`
12 Մարտ, 2018
երեկոյեան
ժամը 6.30-ին

Արարատի
"Անանիա
եւ
Վարդուհի Խաչատուրեան"
սրահին մէջ:
Ներկաները պիտի համտեսեն
Պահքի
ճաշեր,
պատրաստուած մեր տիկիններուն դալար ձեռքերով:

Արեւագալի եւ Խաղաղականի Ժամերգութիւններ

Այսու կը ծանուցանենք թէ Արեւագալի եւ Խաղաղականի արարողութիւնները տեղի պիտի
ունենան ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը 7-ին Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ:
Առաջին խաղականի ժամերգութիւնը տեղի պիտի ունենայ`

Ուրբաթ, 23 Փետրուար, 2018, երեկոյեան ժամը 7-ին:

Հոգաբարձութիւն Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ

Պազար – վաճառք

Արարատ Մ.Մ.Միութիւնը
սիրով կը հրաւիրէ հայ հասարակութիւնը, առտնին–տնային
ուտեստեղէններու պահածոներու՝ մաքրութեան և այլ տնային իրերու բացառիկ պազարին։
Դուք ձեր այցելութեամբ , մատչելի գիներով ու զեղչով գնումներ կրնաք կատարել քան շուկայի
հանրա-խանութներու ընդհանուր հասարակաց գիներէն։
Պազար–վաճառքին պիտի գտնէք հանրախանութային ուտեստեղէններու, տունի մաքրութեան
հեղուկներ և փոշիներ և զանազան այլ իրեր։

Վաճառքը տեղի կ'ունենայ Կիրակի 18 Մարտ 2018-ին առաւօտեան ժամը 10:00-էն մինչև
երեկոյան 6:00: Հ.Բ.Ը.Մ.-Արարատ կեդրոնի ՙԱնանիա եւ Վարդուհի Խաչատուրեան՚ սրահէն
ներս:
ԱՐԱՐԱՏ Մ.Մ.Միութեան Վարչութիւն

Αγαπητοί μας αναγνώστες,
Όσο περνάει ο καιρός τόσο πλησιάζουμε
στα play-off, όπου η ομάδα μπαίνει στην
τελική ευθεία. Το καλό της φετινής σεζόν
είναι ότι η ομάδα έχει πάρει θετικά αποτελέσματα και είναι σε καλή θέση βαθμολογικά. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αναρτήσουμε την βαθμολογία
από τον πίνακα βαθμολογίας.
Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα έπαιξε εξαιρετικά
(αν και είχε αρκετές απουσίες παικτών λόγο
τραυματισμού) και πήρε τους θετικούς βαθμούς που
έπρεπε για να οδηγηθεί στην πρωτιά.
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής.A.G.B.U. «Massis» - Boka 12-3
A.G.B.U. «Massis» - Μάγοι 9-4
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πορεία
της ομάδας, είμαστε πάντα στην διάθεσή σας!

Նուիրատուութիւն

Մայտա Պալթայեանի յիշատակին՝
տիկ. Լուսի Պարտիզպանեան 150 եւրո կը
նուիրէ Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ:

Բարի Ապաքինում

Վերջերս իմացանք թէ պրն. Միհրան Այազ
վիրաբուժական գործողութեան ենթարկուած է:
Շուտափոյթ եւ բարի ապաքինում կը մաղթենք
պրն. Այազին:

ø³ç³É»ñ»ó¿ù
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Երեկոն պիտի ճոխանայ
գեղարուեստական յայտագրով:

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Սեփականութիւն
ԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան
Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի
Տնօրէն`
Ընկ. Սարգիս Խաչատուրեան
Արտօնատէր Փաստաբան`
ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան

“ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ”
Αρμένικη Εβδομαδιαία
Εφημερίδα
Ιδιοκτησία “ΑΡΑΡΑΤ”
Φιλολογικό Αθλητικό Σωματείο
Διευθυντής
Σαρκίς Χατσατουριάν
Εκδότης Ιάκωβος Φετζιάν Δικηγόρος

Σηστού 33 - TK 18450 - Νίκαια
Τηλ: 210-4926085
“NOR ASHKHAR”
Armenian Cultural Social Weekly
33 Sistou Str.
GR 18450 NIKEA GREECE
Tel-Fax: 00+30+210-4926085

Բացի խմբագրականներէն,
յօդուածագիրներու տեսակէտներն ու գաղափարները անպայմանօրէն չեն արտայայտեր թերթին ուղեգիծը:
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ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ

Արարատ Մ.Մ.Միութեան “Ծիածան” թատերախումբը
կը ներկայացնէ

Յակոբ Պարոնեանի
“Երկու Տիրոջ Մէկ Ծառան”
կատակերգութիւնը յունարէն լեզուով,

Բեմադրութեամբ` Հայկ Գասարճեանի:

Կը մասնակցին՝
Գրիգոր Չափարեան,
Սօթիրիս Սեմերճեան,
Հէրման Մէնէնտեան,
Սօնա Կալստեան,
Արման Մէնէնտեան,
Անասթասիս Բանանուտաքիս,
Եօրղիա Մաքրիտի

Շաբաթ 24 եւ Կիրակի 25 Փետրուար 2018-ին
երեկոյեան ժամը 8.00-ին.
Δημαρχείο Ρέντη
Αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλλης
οδός Μπιχάκη 8

Փոքր Հայաստանը Բազում Տաղանդներ Տուած
Է Աշխարհին. «Կուլտուրա» Հեռուստա-ալիք

Ռուսական «Կուլտուրա»
հեռուստա-ալիքի «Ոտքով»
հաղորդաշարը
պատրաստած է Երեւանի մասին`
ներկայացնելով
քաղաքի
պատմութիւնը,
ճարտարապետութիւնը, յուշարձանները, թանգարաններն ու
տաղանդները:
«Փոքր Հայաստանը բազում
տաղանդներ տուած է աշխարհին: Մեզի յայտնի են հայ նկարիչները,
դերասաններն ու երաժիշտները: Մոսկուայի մէջ կ’աշխատէր
ճարտարապետ Հալաբեան, առաջնորդներուն կը նկարէր
Նալբանդեան, մարդոց կ’ուրախացնէր ծաղրածու Ենգիբարովը, ֆիլմ
կը նկարահանէր Քէօսայեան: Երաժշտութիւն կը գրէին
Բաբաջանեանն ու Խաչատուրեանը, իսկ վերջինիս յուշարձանի
հեղինակը Ֆրանգուլեանն է»,-այսպէս կը սկսի իր պատմութիւնը
ծրագիրի հեղինակ եւ հաղորդավար Միխայիլ Ժեպրակը: Ան
կ’աւելցնէ նաեւ, որ «Մեծ հայերը» թեմայով շրջագայութիւն կարելի է
իրականացնել ոչ միայն Մոսկուայի, այլ նաեւ Փարիզի, Թիֆլիսի եւ
Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ:
Զբօսնելով Երեւանի փողոցներով` հեռուստահաղորդավարը կը
պատմէ Երեւանը նախագծած Ալեքսանդր Թամանեանի մասին, կը
շրջի Կասկադի մէջ եւ Հանրապետութեան հրապարակը, քաղաքի
միւս տեսարժան վայրերը:
«Ոտքով… Ստեղծագործական Երեւան» թողարկման մէջ Ժեպրակ
առանձին կը պատմէ նաեւ Մարտիրոս Սարեանի եւ Սերգէյ
Փարաջանովի տուն-թանգարաններու մասին, իսկ հաղորդաշարի
յաջորդ թողարկման մէջ, որ պիտի հեռարձակուի «Ռոսիա
Կուլտուրա» հեռուստաալիքով փետրուար 18-ին, ան պիտի
անդրադառնայ նաեւ քրիստոնեայ Հայաստանին, կը գրէ
panarmenian.net-ը:

Թուրքիոյ Մէջ Վանի Թագաւորութան
Պատմութեան Նուիրուած
Թանգարան Պիտի Բացուի

2018 Ապրիլ 10-ին, Վան քաղաքին մէջ պիտի բացուի թանգարան,
ուր պիտի ներկայացուին Վանի թագաւորութեան (Ուրարտու)
պատմութեան նուիրուած գտածոներ եւ բացառիկ նմուշներ:
Ըստ թրքական «Demokrathaber» լրատուական կայքի՝ Վանի
նահանգապետ
եւ
համանուն
քաղաքի
քաղաքապետի
պաշտօնակատար Մուրաթ Զորլուօղլուն յայտնած է, որ թանգարանի
բացումը շատոնց նախատեսուած էր, սակայն որոշ խնդիրներու
պատճառով կը յետաձգուէր:
Թանգարանի շինարարութիւնը, որ դեռ կը շարունակուի,
ֆինանսաւորուած է Թուրքիոյ մշակոյթի նախարարութեան կողմէ
(10մլն թրքական լիրա, որ համարժէք է 263 622.23 տոլարի):
Բացման արարողութեան պիտի հրաւիրուին Թուրքիոյ մշակոյթի
եւ զբօսաշրջութեան նախարար Նուման Քուրթուլմուշը:
Թանգարանին
համար
երկար
ժամանակ
նմուշներ
հաւաքագրուած են շրջակայ տարածքներէն: 2013-ի դրութեամբ՝
նմուշներուն թիւը կը հասնէր 87 հազարի:
Կ՝ակնկալուի, որ անիկա պիտի հանդիսանայ Թուրքիոյ ամենամեծ
թանգարաններէն մէկը: Թանգարանը ունի 54.000 մ² տարածք, կը գրէ
Ermenihaber.am-ը:

