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Արտաքին Ուժեր Կը Խոչընդոտեն Կառավարութեան Կազմաւորման Գործընթացը
Հըզպալլայի խորհրդարանական պլոքի առաջնորդ Մուհամմատ Ռաատ Երկուշաբթի անդրադարձաւ Սէուտական Արաբիոյ կողմէ Լիբանանի կառավարութեան
կազմաւորման
գործընթացի
խափանման իրողութեան:
«Կառավարութեան կազմաւորման գործընթացը
խոչընդոտող անձինք նոյն այն անձերն են, որոնք
նախապէս, այսպէս ըսած, «ձերբակալեցին» մեր
վարչապետը»,- Ազգային լրատուական գործակալութիւնը մէջբերած է երեսփոխան Մուհամմատ
Ռաատի խօսքը:

¾ç 08

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Ազրպէյճանի Կապալ Քաղաքին Մէջ Բռնկուած Հրդեհի Հետեւանքով Արաբ
Զբօսաշրջիկ Մահացած Է
Ազրպէյճանի Կապալ քաղաքի կեդրոնը գտնուող
մասնաւոր տուներէն մէկուն մէջ հրդեհ բռնկուած է:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
Հրդեհուած տունը վարձակալուած եղած է մի
քանի արաբ զբօսաշրջիկներու կողմէ:
Հրդեհի հետեւանքով արաբ զբօսաշրջիկներէն
մէկը մահացած է, երկուքը՝ ստացած են տարբեր
աստիճանի այրուածքներ:
Հրդեհը մարելու համար դէպքի վայր ժամանած
են քաղաքի արտակարգ իրավիճակներու կայանի
աշխատակիցները:
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Աուն Յոյս Կը Յայտնէ Ամրապնդելու ԼիբանանեանԳանատական Յարաբերութիւնները

Երկուշաբթի նախագահ Միշէլ Աուն յստակօրէն
ընդգծեց, որ լիբանանեան-գանատական յարաբերութիւնները նոր մակարդակի բարձրացած են արդիւնաւէտ փոխգործակցութեան շնորհիւ:
Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ
պատուրիակութեան մը հետ հանդիպումին նախագահը բարձր գնահատեց Գանատա բնակութիւն
հաստատած լիբանանցիներու խաղացած նշանակալի դերը իրենց հայրենի երկրին հետ կապ հաստատելու գործին մէջ:
«Լիբանանը հետամուտ է ամրապնդելու Գանատայի հետ յարաբերութիւնները բոլոր հարթակներուն
վրայ՝ ընդգծելով, որ Գանատա բնակութիւն հաստատած լիբանանցիները հաւատարիմ են այն
երկրին, որ զիրենք սիրով ընդունած է եւ աշխատանքային հնարաւորութիւններ ընձեռած»,- ըսաւ
Աուն:

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447

Նիկոլ Փաշինեան Կոչ Կ՛ուղղէ
Քաջալերելու Դեկտեմբերին
Արտահերթ Խորհրդարանական
Ընտրութիւններուն Կողմ Եղող
Պատգամաւորները

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան կոչ ուղղած է քաջալերելու այն
պատգամաւորները, որոնք հանդէս կու գան գործող
Ազգային ժողովը լուծարելու եւ Դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ իրականացընելու օգտին: Այս մասին վարչապետը ըսած է
ֆէյսպուքի իր էջի միջոցով։
«Սիրելի հայրենակիցներ. անհրաժեշտ է քաջալերել եւ ոչ թէ մեղադրել այն պատգամաւորները,
որոնք հանդէս կու գան գործող Ազգայի Ժողով լուծարելու եւ Դեկտեմբերին արտահերթ ընտրութիւններ
իրականացնելու օգտին:
“Անոնք, ըստ էութեան, կը կատարեն ձեր պահանջքը: Քաջալերենք բոլոր անոնց, որոնք կ՛ընդունին, որ չկայ աւելի բարձր բան` քան ժողովուրդի
կամքը: Դուխով»՛,- գրած է վարչապետը:
Գործող Ազգային ժողովը լուծարելու եւ Դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ իրականացնելու կողմ հանդէս եկած է Ազգային
ժողովի պատգամաւոր Արման Սահակեանը: «Ազատութիւն» ռատիօկայանին տուած հարցազրոյցի
ընթացքին գործող կառավարութեան ու վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանին աջակցութիւն յայտնած է նաեւ
ՀՀԿ խմբակցութեան պատգամաւոր Գէորգ Կոստանեան

Էդուարդ Շարմազանով
Թուրքիոյ Մէջ Կը Մասնակցի
Եւրասիական Պետութիւններու
Խորհրդարաններու Ղեկավարներու
Միջազգային Համաժողովին
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով Հոկտեմբեր 8-ին աշխատանքային այցով մեկնած է
Անթալիա՝ մասնակցելու Եւրասիական պետութիւն-
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Էդուարդ Շարմազանով
Թուրքիոյ Մէջ Կը Մասնակցի
Եւրասիական Պետութիւններու
Խորհրդարաններու Ղեկավարներու
Միջազգային Համաժողովին

ներու խորհրդարաններու ղեկավարներուն երրորդ
միջազգային համաժողովին:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ՀՀ ԱԺ
փոխնախագահը ելոյթ կ'ունենայ համաժողովին,
ինչպէս նաեւ աշխատանքային հանդիպումներ շարք
մը պետութիւններու խորհրդարաններու ղեկավարներուն հետ:

Ֆրանսախօս Երկիրներու Նախարարական Համաժողովը Իր
Աշխատանքը Սկսաւ Մէկ Վայրկեան Լռութեամբ
Ֆրանսախօս երկիրներու ձեռնարկներուն ծիրէն
ներս մեկնարկած է Նախարարական համաժողովին
նիստը: Ըստ Armenpress.am-ի՝ Հոկտեմբեր 8-ի համաժողովին կը մասնակցին Ֆրանսախօս երկիրներու
անդամ արտաքին գործոց նախարարները:
«Հայաստանը ուրախ է ձեզ հիւրընկալելու համար:
Ասիկա մեծ պատիւ է Հայաստանի համար: Միեւնոյն
ժամանակ մեծ պատասխանատւութիւն, որ Հայաստանը կը վերցնէ իր վրայ»,- նշած է ՀՀ արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան:
Նախարարները իրենց աշխատանքային խորհըրդակցութիւնը սկսած են մէկ վայրկեան լռութեամբ:
«Կը խնդրեմ՝ մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգել
Շառլ Ազնաւուրի յիշատակը՝ մեծ ֆրանսացիի, մեծ
հայու, մեծ քաղաքացիի»,- ըսած է Մնացականեան:
Նախարարական համաժողովը պիտի ընդունի
ՖՆՀ-ի նախորդ նստաշրջանի զեկոյցին նախագիծը,
տեղի պիտի ունենան տարբեր քննարկումներ ու
պիտի կայացուին որոշումներ: Համաժողովը իր
աշխատանքները կ՝իրականացնէ դռնփակ:
Յիշեցնենք, որ Հոկտեմբեր 8-9 Երեւանի մէջ
պիտի իրականացուի ֆրանսախօս երկիրներու միջազգային կազմակերպութեան 35-րդ նախարարական համաժողովը: Հոկտեմբեր 9-ին՝ ազատութեան
հրապարակին վրայ՝ նախատեսուած է ֆրանսախօս
երկիրներու աւանի պաշտօնական բացումը: Ֆրանսախօս երկիրներու աւանին մէջ գագաթնաժողովին

մասնակից երկիրները, ֆրանսախօս երկիրներու
միջազգային կազմակերպութեան գործընկերներն ու
գործակալութիւնները հնարաւորութիւն պիտի ունենան ցուցադրելու իրենց երկիրներու մշակութային եւ
լեզուական ողջ բազմազանութիւնը: Պիտի ներկայացուին արհեստագործական իրեր, մասնակից պետութիւններու զբօսաշրջային հնարաւորութիւնները,
արուեստի, մշակոյթի գործեր, ինչպէս նաեւ ազգային
խոհանոցը: Բացման համար նախատեսուած են
ելոյթներ, երաժշտական կատարումներ, այց ֆրանսախօս երկիրներու աւանի տաղաւարներ

Նոպէլեան Մրցանակի Արժանացած Մուրատ Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչնալու Կոչ Ըրաւ
Հոկտեմբեր 5-ին, Նոպէլեան Խաղաղութեան
մրցանակին արժանացած 25-ամեայ եզիտի Նատիա
Մուրատ սարսափելի փորձութիւններ ապրած է
Իրաքի մէջ իսլամ ծայրայեղական ահաբեկիչներու
մօտ գերի մնալով, սակայն կրցած է անոնց դէմ դնել
եւ դառնալ յայտկապէս կանանց եւ աղջիկներու
պաշտպանութեան պայքարի յառաջամարտիկ:

News.am-ի տեղեկութիւններով՝ Ապրիլ 2016-ին,
Երեւանի մէջ տեղի ունեցած «Ցեղասպանութեան
յանցագործութեան դէմ» համաշխարհային երկրորդ
համաժողովին մասնակցելու ընթացքին, Մուրատ
ըսած էր. «Հայերը լաւ կը հասկնան եզիտիները,
որովհետեւ իրենք եւս նման ցաւեր ապրած են։
Ահաբեկիչները մինչ օրս կը սպաննեն եզիտի
տղամարդիկը եւ գերի կը վերցնեն կիները:
Մօտաւորապէս 10 հազար եզիտիներ գերի դարձան
եւ սպաննուեցան, սակայն մինչ օրս միջազգային
կառոյցները լուրջ քայլերու չեն նախաձեռներ անոնց
փրկութեան համար»։
Մուրատ նաեւ աշխարհին կոչ ըրաւ՝ ճանչնալու
Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
«Կը միանամ հայ ժողովուրդին՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 103-րդ տարելիցին, եւ բոլոր երկիրներուն
կոչ կ՛ընեմ՝ ճանչնալու այդ ցեղասպանութիւնը»,-
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Ճոն Լենըն
Ճոն Լենըն (անգլերէն՝ John Lennon, 9 Հոկտեմբեր
1940 - 8 Դեկտեմբեր 1980), բրիտանացի երգահան,
երգիչ։
Ծնած է 9 Հոկտեմբեր 1940-ին Լիվրփուլ։ Ճոն իր
կրթութիւնը ստացած է Միմի Սմիթ, Ճիւլիայի քրոջը
տունը եւ Միմին Ճոնը համարած է իր իսկական զաւակը։
1952-էն 1957 յաճախած է Կարի Պանք աւագ դպրոցը։
16-ամեայ Ճոնը կը հիմնէ «Քարիմէն» խումբը, ուր կը

«Թուիթըր»ի վրայ գրած է Մուրատ, որ դարձաւ
Նոպէլեան մրցանակի արժանացող առաջին ի

¾ç 03
ծանօթանայ Փոլին։ 1958-ին Ժորժ կը միանայ խումբին
եւ աւելի ուշ խումբին անունը կը դառնայ «Տը Պիթըլզ»։
Անդամներն են՝ Փոլ Մագգարթնի (Paul McCartney),
Ժորժ Հարիսոն (George Harrison), Րինկօ Սդար (Ringo
Star) եւ Ճոն Լենընը (John Lennon): Յաղթահարելով շատ
մը խնդիրներ՝ անոնք աշխարհահռչակ կը դառնան:
1962-էն 1968 ամուսնացած էր Սինթիա Բոուէլի հետ եւ
ունեցած մէկ զաւակ՝ Ժուլիան Լենըն:
Նոյեմբեր 1968-ին Ճոն Լենըն կը թողարկէ «Give
Peace a Chance» մեներգերու ալպոմը, 1969-ի Հոկտեմբերին ան կը հրատարակէ իր 2-րդ մեներգ ձայնասկաւառակը՝ «Cold Turkey», 1970-ին՝ «Instant Karma»-ն՝
3-րդ մեներգ ձայնասկաւառակը: Սեպտեմբեր 1969-ին
Լենըն կը յայտարարէ, որ ինք պիտի բաժնուի «Տը
Պիթլզ» խումբէն։ Նոյն տարին կ'ամուսնանայ Եոքօ
Օնոյի հետ, միասին կ'ապրին մինչեւ 1980 եւ կ'ունենան
1 զաւակ՝ Շան Լենըն:
Կը սպաննուի 8 Դեկտեմբեր 1980-ին Նիւ Եորքի մէջ:

¾ç 03

ºñ»ùß³µÃÇ / 9.10.2018

Նոր Հրատարակութիւն

«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի Ամբողջական
Հրատարակութիւնը. Գէորգ Աճեմեան

Խ. Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ «Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնը 2012 թուականէն հայրենիքի
մէջ ձեռնամուխ եղած է լիբանանահայ նշանաւոր
արձակագիր, քննադատ եւ հրապարակախօս,
«Սփիւռք»-ի նոյնքան նշանաւոր խմբագիր Գէորգ
Աճեմեանի հայագիր ամբողջական ժառանգութեան
լոյսընծայումին: Առաջին երեք հատորներուն մէջ ի
մի բերուած են իր հետագիծ ձգած լաւագոյն արձակ
գործերը՝ պատմուածքներ, վիպակներ եւ վէպեր,
ինչպէս՝ «Անկարելի պատմութիւն», «Օրերէն ետք»,
«Անապահովութեան փողոցներ», «Պիտի չարչարեմ

բառերը» պատմուածքներու ժողովածուները, «Ակամայ ծաղրածուն եւ այլ դերասաններ», «Անորոշութեամբ եւ մասամբ նորին», «Սիրային մեղեդիներ»,
«Ապագայի հետքերով» վիպակները, ինչպէս նաեւ
երկու նշանակալից վէպերը՝ հայրենիքի եւ Սփիւռքի
յարաբերութիւններու բազմածալ քննութեամբ բացւած «Յարդգողի ժառանգորդները» եւ ստալինեան
հալածանքներուն դէմ սփիւռքահայի ընդվզումը
բարձր շունչով մարմնաւորած «Յաւերժական ճանապարհ»-ը, ուր Գ. Աճեմեանը կու տայ «Սիպիրի
սառերուն մէջ» մարդու եւ մարդկայինի արժէքներու
պաշտպանութիւնը՝ գեղարուեստական, կարելի է
ըսել, մահարիական զօրութեամբ։
Բոլորովին վերջերս լոյս տեսան հեղինակի չորրորդ եւ հինգերորդ հատորները՝ համապատասխանաբար «Քննադատական երկեր» եւ «Հրապարակագրական երկեր» խորագիրերով՝ Սուրէն
Դանիէլեանի եւ Քնարիկ Աբրահամեանի յառաջաբանով ու խմբագրութեամբ:
Լիբանանահայ գրագէտի տեսաբանական եզրայանգումները, գրականագիտական վերլուծումներն ու գրախօսականները այսօր շատ ու շատ
հարցադրումներու մէջ կրնան կողմնորոշիչ ըլլալ
հայրենի եւ սփիւռքահայ գրականագէտներու համար. տասնամեակներու հոլովոյթին մէջ կը շարունակեն պահել իրենց արդիականութեան դրոշմը:
Իսկ քաղաքական դատողութիւններն ու վերլուծումները կու գան ամբողջացնելու քաղաքագէտ
Աճեմեանի նուրբ դիտողականութիւնն ու ազգային

խնդիրներու նկատմամբ մտաւորականի խոր
պատասխանատուութիւնը:
Չորրորդ հատորին մէջ տեղ գտած են առանձին
գիրքերով հրատարակուած ուսումնասիրութիւնները՝ «Տեսական-քննադատական փորձեր»-ի Ա. եւ
Բ. հատորները, ապա մամուլէն հանուած գործերը,
որոնք, հաւատարիմ հեղինակային նախընտրութեան, բաժնուած են հետեւեալ խորագիրերուն՝
«Գրադատութիւն», «Հարցազրոյցներ» եւ «Նամակատուփ»:

Նոյն ելագիծով կազմուած է նաեւ հինգերորդ
հատորը: Նախ տեղ գտած են գիրքերը՝ «Միակ
լուծումը», «Պիտի յիշե՞նք երբեւիցէ Արեւմտեան
Հայաստանը», «Քաղաքական իրապաշտութի՞ւն,
թէ անձնատուութեան պատրաստակամութիւն»,
ապա մամուլէն հանուած յօդուածները, որոնք զետեղուած են «Հրապարակագրութիւն» ընդհանուր
խորագիրին տակ: Այստեղ առանձնացուած է
«Սփիւռք» պարբերականի մէջ լոյս տեսած «Խօսք
ճանապարհի» չարենցեան շունչով խորագրուած
շարքը, որ առանձին հրատարակութեամբ լոյս
տեսած է Երեւանի մէջ 1999-ին, հեղինակի մահէն
ետք: Այդ գիրքին կազմողները առանձին պարագաներու, թերեւս մեկնելով գրութեան բովանդակութենէն, խորագիրեր դրած են որոշ նիւթերու:
Բացի այդ՝ նոյն՝ «Խօսք ճանապարհի» խորագիրին
տակ են հաւաքած նաեւ բնաբանական ընդհան-

րութիւն կազմող այլ գրութիւններ եւս: Այս գիրքին
մէջ, սակայն, նախապատուութիւնը տրուած է
թերթօնային տարբերակին:

Հատորներուն կցուած են նաեւ անուանացանկեր,
իսկ խմբագրական ծանօթագրութիւնները բերուած
են տողատակերուն մէջ:
Կազմողները իրենց շնորհակալութիւնը կը
յայտնեն գրողի կնոջ՝ Վերա Աճեմեանին, Սիմոն
Սիմոնեանի որդիին՝ Սասուն Սիմոնեանին, գրագէտ Գէորգ Եազըճեանին նիւթերու ամբողջացման
ճանապարհին ցուցաբերած անգնահատելի օժանդակութեան համար:

«Սփիւռք» գիտաուսումնական
կեդրոնի լրատուութիւն
Աեւմտահայերէնի վերածեց՝ ՅԱՐՈՒԹ
ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից
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ֆրանսական RFI Ձայնասփիւռի Կայանը Քանի Մը Օր Հայերէն
Պիտի Խօսի
«RFI-ը կը խօսի հայերէն». Հոկտեմբեր 7-12
Հայաստանի մէջ իրականացուող Ֆրանսախօս
երկիր-ներու գագաթնաժողովին ծիրէն ներս՝
ֆրանսական RFI ձայնասփիւռի կայանը մինչեւ
գագաթնաժողովի աւարտը կը խօսի հայերէն։ Այս
մասին կը հաղորդէ Panorama.am-ը։
Հայերէն հաղորդումը կը հեռարձակուի 19.10-ին
ու 22.10-ին՝ 15 վայրկեանով, 102.4 յաճախականութեամբ։ Հաղորդման հեղինակն ու վարողն է
RFI-ի հայ լրագրող Ելենա Գաբրիէլեան։
Հայերէն հաղորդման ընթացքին Ելենա Գաբրիէլեան կը ներկայացնէ Երեւանի մէջ Ֆրանսախօս
երկիրներու գագաթնաժողովին վերաբերեալ տեղեկութիւններ, թէ ինչպէս ֆրանսերէն լեզուն,

մշակոյթը կրնան փոխել կեանքը։
Նշենք, որ RFI ձայնասփիւռի կայանը Երեւանի
մէջ կը հեռարձակուի 102.4 FM յաճախականութեամբ
1995-էն ի վեր՝ ֆրանսերէն ու ռուսերէն լեզուներ
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Մշակութային Արձագանգ
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 38-րդ Հատորին Շնորհանդէսը
ՀՈՒՐԻ ԱԹԹԱՐԵԱՆ
Աւելի քան քառորդ դարու ամէնամեայ աւանդութեան վերածուած, Հայկազեան Հայագիտական
Հանդէսի անխափան լոյս ընծայումը աներկբայ
վկայութիւնն է Հայկազեան Համալսարանի ունեցած դերին եւ յանձնառութեան՝ հայ դպրութեան
սատարելու ընդհանուր ճիգերուն:
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսին 38-րդ
հատորին շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ 3 Հոկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 7:00ին, Հայկազեան
համալսարանի հանդիսասրահին մէջ։ Ներկայ էին
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւետարանական եկեղեցիներու միութեան նախագահ վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ.
Փօլ Հայտոսթեան, Լիբանանի մէջ Հայաստանի
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պրն. Սամուէլ
Մկրտչեան եւ համայնքի հետ կապերու կցորդ
դոկտ. Վլատիմիր Պօղոսեան, Լիբանանի հայոց
առաջնորդ Նարեկ արք. Ալէեմէզեանի ներկայացուցիչ տէր Մկրտիչ քահանայ Քէշիշեան, Սուրիոյ
Հայ աւետարանական համայնքապետ վեր. Յ.
Սելիմեան, Հեթում վրդ. Տաղլեան, լիբանանահայ
երեք օրաթերթերու եւ համացանցի լրատուական
սպասարկութեան պատասխանատու խմբագիրներ, կրթական ու մամլոյ մշակներ եւ բարեկամներ։

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Հանդէսի խմբագիր, Հայ Աւետ. գոլէճի տնօրէն դոկտ. Արմէն
Իւրնէշլեան: Բարի գալուստի խօսքերէն ետք, ան
արժեւորեց երջանկայիշատակ հայր Անդրանիկ
ծայրագոյն վարդապետ Կռանեանի 27 տարիներու
ծառայութիւնը Հանդէսին՝ իբրեւ խմբագրապետի։
Իւրնէշլեան ընդգծեց, որ «տարի մը անցաւ արդէն,
եւ աշխատանքները չկաղացին, Հանդէսին որակը
չտուժեց, կազմը համերաշխ գործեց: Կը նշանակէ,
որ վարդապետը իսկապէ՛ս կրցած էր ոչ միայն
գլխաւորել, այլեւ ձեւաւորել աշխատանքային կազմ
մը, որ առանց իրեն, բայց ի՛ր սկզբունքներով շարունակեց աշխատանքը. փաստը՝ այս հատորը»: Ապա
ան ներկայացուց հատորին բովանդակութիւնը՝

նշելով, որ ան կը բաղկանայ 40 յօդուածներէ, հրապարակումներէ, քննարկումներէ ու հաղորդումներէ՝
մանրամասնելով, թէ քանի յօդուած կ'անդրադառնար հայագիտութեան իւրաքանչիւր բնագաւառի:
Անդրադառնալով հեղինակներուն՝ Դոկտ. Իւրնէշըլեան մատնանշեց, որ, ի հեճուկս հայագիտութեան
հանդէպ առկայ պարտուողական կարծիքներու,
Հանդէսին 38-րդ այս հատորին մէջ 40-էն նուազ
տարիքի հեղինակներուն թիւը կը կազմէ 13: Հուսկ,
ան եզրափակեց իր խօսքը՝ հաւաստելով, որ «հակառակ մեզ շրջապատող զանազան ժխտական
երեւոյթներու եւ յուսահատութեան մղող ազդակներու՝ Հանդէսը պիտի շարունակէ իր երթը նոյն
յանձնառութեամբ՝ շնորհիւ համալսարանի ղեկավարութեան նեցուկին ու օժանդակութեան»:
Ապա ելոյթ ունեցաւ Հանդէսի պատասխանատու
խմբագիր դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան: Ան
շեշտեց, որ «հայ իրականութեան եռեւեփող
առօրեային կշռութաւոր դարձած անկայունութեան
մէջ» Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը, լիբանանահայ մամուլը, կիրակնօրեայ պատարագն ու
պաշտամունքը եւ մեր դպրոցները ունին կշռութաւոր
եւ կայուն ներկայութիւն: Ան, նշելով, որ «համաշխարհայնացած մեծ պաստառին դիմաց, մեզմէ
իւրաքանչիւրը՝ իբրեւ անհատ, յաճախ ալ իբրեւ
փոքրաթիւ ազգ, մենք զմեզ փոքրուկ կը զգանք»,
ընդգծեց, որ «չենք անդրադառնար, թէ մեզմէ դուրս
գտնուող այդ մեծ ամբողջութիւնը կազմող համապատկերը ինքնին բաղկացած է փոքրամասնութիւններէ»:

Դոկտ. Տագէսեան շեշտեց, որ Հանդէսը պիտի
շարունակէ քննականօրէն մօտենալ իր առաքելութեան՝ «արժեւորելով իր իւրաքանչիւր նորածինը,
ձգտելով աւելի լաւին ու արդիւնաւէտին, գերազանցելով ինքզինք»:
Եզրափակելով իր խօսքը՝ դոկտ. Տագէսեան
յայտնեց, որ «այսօր շուրջ յիսնամեայ իր երթի հզօր
տարիքին հասած Հանդէսը, կոփուած տասնամեակներու իր արդիւնքով, ջրդեղուած իւրայատուկ
փորձառութեամբ, ներդաշնակուած իր երէց, միջին
ու կրտսեր սերունդներու աշխատակիցներու հե-

տազօտութիւններով, առաւել ամրացած իր նորամուտ խմբագիր տիկ. Սիլվա Փափազեանով, թիկունքաւորուած Հանդէսի ձեռնարկներուն ներկայ
գտնուող գիտակից բարեկամներով, ընդհանրապէս
իր աշխատանոցին մէջ եւ շուրջ ծաւալած հաղորդականութեամբ, առողջ ժողովրդավարութեամբ ու
համախոհական տրամադրութիւններով յառաջացուցած է համանուագ մը, որ իւրայատուկ կոհակներ
կ'արձակէ հայ միջավայրին: Հանդէսը դեռ երկար
տարիներ պիտի շարունակէ հայր Կռանեանին եւ
այս խմբակին ու համալսարանի նախագահութեան
կողմէ խմորուած ու մշակուած իւրօրինակ թարմ
լաւաշ մատուցանել հայութեան եւ գիտութեան»
(Դոկտ. Տագէսեանի խօսքին ամբողջութիւնը պիտի
տանք յաջորդիւ):
Շնորհանդէսին իր սրտի խօսքը փոխանցեց
դեսպան պրն. Սամուէլ Մկրտչեան: Մեծարգոյ դեսպանը, ողջունելով Հանդէսին հրատարակութիւնը,
յայտնեց, թէ հատորը ծանրակշիռ է իր հարուստ
բովանդակութեամբ, որով հնարաւորութիւն կը
յառաջանայ ծանօթանալու հայ ժողովուրդի մշակութային, պատմական, գրական եւ ազգագրական
երեսակներուն: Ան յոյս յայտնեց, որ Սփիւռքի մէջ
իր նմանը չունեցող Հայկազեան Հայագիտական
Հանդէսը «մեզ պիտի ուրախացնէ, լուսաւորէ եւ
մտորումներու առիթ հանդիսանայ դեռ երկար
տարիներ», եւ մաղթեց, որ Հանդէսը շարունակէ իր
առաքելութիւնը նո՛յն ոգիով եւ նո՛յն նուիրումով:
Շնորհանդէսի եզրափակման իր խօսքը փոխանցեց վերապատուելի Հայտոսթեան, որ հանդիսութիւնը բնութագրեց հետեւեալ խօսքերով. «Այսպիսի
հանդիսութեան մէջ դեր չունին հրավառութիւնն ու
արտաքին պերճանքը, բազմութիւններն ու դահլիճներու փայլքը: Հուրի զօրութիւնը գրիչին մէջ է,
պերճանքը՝ մտքի պայծառութեան, բազմութիւնը՝
նիւթերու խորքին զանազանութեան, իսկ փայլքը՝
հոգիի անկեղծութեան եւ անոր տարրական
պարզութեան մէջ»:
Վեր. Հայտոսթեան, բարձր գնահատելով հայագիտական բնագաւառին մէջ գործող մշակները,
ըսաւ. «Հայագիտութեան նուիրական աշխատանքի
լծուած անձեր, նամանաւանդ Սփիւռքի մէջ, յաճախ
կը զգան, թէ արտադրողականութեան կողքին կայ
թանկարժէք բան մը պահելու, պահպանելու եւ
տակաւին տարածելու լուրջ առաքելութիւնը: Ընդհանրապէս նախանձելի չեն այն ասպարէզները,
ուր մշակը պէտք է գործէ վայրընթացի մթնոլորտի
կամ վտանգուածի հոգեբանութեամբ, եւ փոխանակ
մշակութիւն եւ յառաջընթաց կատարելու յամառօրէն
խաղայ կղզիացած կալուածի տնտեսի դերը»: Վեր.
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Կլենտէյլի Մէջ Բացումը Կատարուեցաւ «Արցախ» Փողոցին

Հայկազեան Հայագիտական
Հանդէսի 38-րդ Հատորին
Շնորհանդէսը

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Քաղաքին կեդրոնը գտնուող «Արցախ» պողոտային բացումը կատարուեցաւ Երեքշաբթի օր,
ներկայութեամբ մեծ թիւով հայրենակիցներու,
Կլենտէյլի քաղաքապետարանի անդամներու եւ
Գալիֆորնիոյ խորհրդարանի ներկայացուցիչներու
մասնակցութեամբ։

Քաղաքի համայնքային յարաբերութեանց պատասխանատու Տէն Պէյի ողջոյնի խօսքէն ետք,

բացման խօսքով հանդէս եկաւ քաղաքապետ
Զարեհ Սինանեանը, որ իր խօսքին մէջ յիշեց, թէ
կէս դար առաջ հայեր եկան ու հաստատուեցան
այս քաղաքը՝ նպաստելով անոր զարգացումին ու
աճումին։ Ան յատկանշական համարեց «Արցախ»
անունին տեղադրումը, որովհետեւ Արցախը հայութեան համար կը խորհրդանշէ անկախութիւն եւ
ազատութիւն։ Ապա հրաւիրեց Կլենտէյլի Սբ. Աստւածածին եկեղեցւոյ հովիւ տէր Վազգէն քհնյ.
Աթմաճեանը՝ օրհնութեան աղօթքով կատարելու
բացումը թաղամասին։
Իսկ Գալիֆորնիոյ ծերակոյտի անդամ Էնթընի
Փորթանթինօ, որ վերջերս վերադարձած էր Արցախէն, կիսեց իր բացառիկ տպաւորութիւնները։
Խօսք առին նաեւ ԱՄՆ-ի մէջ Արցախի ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեան, Կլենտէյլի Քաղաքային
խորհուրդի անդամներ Արա Նաճարեան, Փօլա
Տիվայն, Վրէժ Աղաջանեան եւ Վարդան Կարապետեան։
Նշենք, թէ Արցախ փողոցը կը գտնուի Ուիլսըն
եւ Հարվըրտ փողոցներուն միջեւ. նախկին Մէրիլենտ փողոցին մէկ հատուածն է։

Պատիւ Արժանաւորին
ՀՀ Նախագահին Շնորհուեցաւ Համաշխարհային
Պետական Գործիչի Մրցանակը «Կը Հաւատամ, Որ 21-րդ
Դարը Հայաստանի Դարն Է»
Նիւ Եորքի մէջ Հոկտեմբեր 3-ին տեղի ունեցած
է Արեւելք-Արեւմուտք հիմնարկի տարեկան 25-րդ
կալա-մրցանակաբաշխութիւնը, որուն ներկայ
եղած են պետական, հասարակական ու քաղաքական անուանի գործիչներ, դեսպաններ, գործարարներ, ամերիկահայ համայնքի անդամներ:
Միջազգային այս հեղինակաւոր կառոյցը իր
տարեկան մրցանակը աւանդաբար կը շնորհէ այն
անձերուն, որոնք կը յատկանշուին իրենց փայլուն
առաջնորդութեամբ, նորարարութեամբ եւ իբրեւ
փոփոխութեան յառաջամարտիկ գործելու կարողութեամբ:
Հիմնարկի համահիմնադիր, ամերիկացի դիւանագէտ Ճոն Էտուին Մրոզի անուան Համաշխարհային պետական գործիչի մրցանակը այս տարի
շնորհուած է Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանին:
Մրցանակը յանձնելու արարողութեան ժամանակ ողջոյնի խօսքով հանդէս եկած է Արեւելք-

Մշակութային
Արձագանգ

Արեւմուտք հիմնարկի տնօրէններու խորհուրդի
նախագահ Ռոս Փերոթ:
Շնորհակալութիւն յայտնելով պատուոյ մրցանակին համար` Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան իր ելոյթի ընթացքին
ըսած է. «Ինծի համար մեծ պատիւ է այստեղ
ներկայացնել իմ ժողովուրդս եւ պետութիւնս: Ես
իսկապէս ունիմ ապագայի մասին երազանք կամ
տեսլական, որ կը ներառէ նաեւ այն փաստը կամ
իրողութիւնը, որուն մենք կ'առերեսուինք. այն է`
աշխարհը դէպի ո՞ւր կը շարժի»:
«Եթէ 20-րդ դարը բնական պաշարներու եւ,
անկէ մեկնելով, քաղաքական ու այլ ուժերու դարն
էր, ապա 21-րդ դարը ուրիշ բան պիտի ըլլայ:

¾ç 04
Հայտոսթեան 1970-էն ի վեր Հայկազեան Համալըսարանի Հանդէսին իւրայատկութեան ու դերին
անդրադարձ կատարելէ ետք ապագայի ծրագիրներու եւ յանձնառութեանց առումով մատնանշեց
հետեւեալ շարք մը կէտերը.
- Հայագիտութիւնը դիտել որպէս ապագայի
գիտութիւն, զարգացող ու այլ գիտութիւններու հետ
քայլ պահող, եւ այդ բոլորը օգտագործել ամուր
հիմքեր գտնելով:
- Ապահովել սփիւռքահայ երիտասարդ ուսումնասիրողներու ներդրումը:
- Պահպանել գիտական մակարդակը եւ շարունակաբար օգտագործել արդի մեթոտներ՝ լաւագոյնս օգտագործելով թուային աշխարհի հնարաւորութիւնները:
- Զարգացնել հայագիտական հանդէսներու եւ
գիտաշխատողներու եւ հայագիտական կեդրոններու միջեւ գործակցութիւնը:
- Լեզուական թէ քերականական հմտութիւններու
կորուստին զուգահեռ գծել սահմանները ընդունելիին ու անընդունելիին:
- Հայագիտութիւնը չվերածել գաղափարախօսութեան հարթակի:
- Զանազան լեզուներու օգտագործման իրականութեան մէջ չմոռնալ յատուկ կարեւորութիւնը
արեւմտահայերէնին:
Եզրափակելով իր խօսքը՝ վերապատուելի Հայտոսթեան վերարժեւորեց տարի մը առաջ վախճանած երջանկայիշատակ հայր Անդրանիկ ծայրագոյն վարդապետ Կռանեանը, եւ իր ուրախութիւնը
յայտնեց, որ անոր շունչով բեղմնաւորուած խմբագրական կազմի պատասխանատու խմբագիր նշանակուած է Հանդէսի երկար տարիներու պատասխանատու քարտուղար դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը:
Հուսկ, վեր. Հայտոսթեան շնորհակալութեան
խօսք ուղղեց ներկաներուն իրենց քաջալերական
ներկայութեան համար:
Հանդիսութեան աւարտին տեղի ունեցաւ աւանդական կարկանդակի հատում եւ հիւրասիրութիւն:
21-րդ դարը հետազօտութիւններու զարգացման,
նոր արհեստագիտութիւններու դար է: 21-րդ դարը
այն ժամանակաշրջանն է, երբ ամէն բան պիտի
կատարուի եւ ղեկավարուի նոր գաղափարներու,
նոր հետազօտութիւններու միջոցով, անո՛նց կողմէ,
որոնք արագ են, երիտասարդ` անկախ տարիքէն,
եռանդուն: Այս պիտի ըլլայ 21-րդ դարը, քաղաքականութիւնը այլ ձեւով պիտի իրականացուի:
«Ես իսկապէս կը հաւատամ, որ 21-րդ դարը
Հայաստանի դարն է, հետեւաբար, կը կարծեմ, որ
մենք յաղթանակած պիտի ըլլանք: Ուրախ եմ հայ
ազգի մասը ըլլալուս:
«Մենք փոքր երկիր ենք, բայց համաշխարհային
ազգ` 21-րդ դարու ազգ: Շատ չեն այսպիսի ազգերը,
սակայն ես հաւատացած եմ, որ փոքր պետութիւն
ունեցող, բայց համաշխարհային ազգերը, որոնք
ունին համաշխարհային փոխկապակցուածութիւն,
կրնան համախմբուիլ ու կառուցել իրենց երկիրը:
Այս է ապագան»,- ըսած է նախագահ Սարգսեան:

¾ç 06

ºñ»ùß³µÃÇ / 9.10.2018

Հայաստանի Մէջ Ընթացող Կառավարման Յեղափոխական
Եղանակով Պէ՞տք է Մտահոգուի
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ճշմարտութիւնը պէտք է որ ըլլայ մեր բոլոր
գործունէութեան
կեդրոնը, ան պէտք է ըլլայ մեր կեանքի շունչը:
Մահաթմա Կանտի
Քիչ մը պատմութիւն եւ պճեղ մը գիտական
հայեացք՝ Հայաստանի մէջ ընթացող քաղաքական
զարգացումները հասկնալու համար մեղանչում
պէտք չէ համարուի: Հասկնալու փորձը միշտ օգտակար է լուսաւորելու համար թեր եւ դէմ դիրքորոշումները:
Նիկոլ Փաշինեանի ընտրած եւ զանգուածը
խանդավառող կառավարման եղանակը, որ ըստ
յայտարարուածին, կը նշանակէ ժողովուրդով կառավարուիլ, թէեւ այս պարագային պէտք է ճշդում
մը կատարել ժողովուրդին եւ ամբոխին միջեւ: Երբ
հաւաքուած ժողովուրդը կը պատասխանէ կարգախօսներու, զորս քննելու, դատելու, եզրակացնելու
եւ ըստ այնմ կողմնորոշուելու պատեհութիւն, լուսաբանութիւն եւ ժամանակ չէ ունեցած, կը դառնայ
ամբոխ, կամ նկատի կ’առնուի որպէս այդպիսին եւ
կ’առաջնորդուի: Անկէ կը պահանջուի այո կամ ոչ
ըսել, փակելով այլընտրանքներու դռները:
Ոչ ոք ինքնիրեն իրաւունք պէտք է տայ ազատութիւնը ոտնակոխելու, ոտնակոխելու ժողովըրդային աննենգ կամքը՝ զոր կը կոչենք ժողովրդավարութիւն, դեմոկրատիա, démocratie, յունարէն
démos-ը: Բայց յոյները, ժողովրդավարութեան
ստեղծման օրերուն իսկ գիտէին տարբերութիւն մը
դնել démos-ին եւ okhlos-ին միջեւ: Այսօր, զարգացման ընթացքի մէջ եղող ժողովուրդին համար,
ներսը եւ դուրսը, պերճանք պէտք չէ համարուի
խորհիլ démos-ին եւ okhlos-ին մասին: Յոյներուն
համար okhlos-ը ամբոխն էր, որ կը յատկանշուէր
իր նրբութիւններու պակասով, գռեհկութեամբ,
նախնականութեամբ, ինչ կը վերաբերի մտածման,
ծանօթութեան, հետեւաբար նաեւ ընտրանքներուն:
Երբ ժողովրդավարութիւն ըմբռնումի չարաշահումով ամբոխային կառավարման եղանակի մէջ
կ’ընդգրկուինք, կը տարուինք մտածելու եւ ընտրելու
այնպէս, որ կարծէք ամէն բան սեւ է կամ ամէն բան
սպիտակ, չկան ծիածանի երանգները: Կը մոռնանք
ԺԶ դարու ֆրանսացի իմաստասէր Մոնթէնեի
մարդու բնութագրումը, որ ան ալիքաւոր է եւ զանազանեալ է (ondoyant et divers), իսկ ամբոխը, ինչպէս
տարբեր առիթներով դիտել տուած եմ, անմիջական
է, ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած են, որ անոր
ուշիմութիւնը,
դատելու
կարողութիւնը,
երբ
խմբուած է, կը մանկանայ:
Մեր անմիջական փորձառութիւններն անգամ
ցոյց կու տան, օրինակ, որ մարդիկ վաճառատուներու
ապակիները չեն ջարդեր երբ առանձին են, բայց
երբ ամբոխ են, կը գործեն բնազդով, կը ջարդեն:
Ամբոխը հարցումներու կը պատասխանէ այո կամ
ոչ
ըսելով,
քաղաքական
գործիչներ
եւ
ամբոխավարներ գիտեն այս նախնականութիւնը
շահագործել:
Ըսել ժողովուրդով կառավարում նաեւ եզրի
չարաշահում է, քանի որ փողոցը կամ հրապարակի
վրայ հաւաքուած եւ կարգախօս գոռացողները
ամբոխ են, չեն եկած մտածելու, վերլուծելու եւ
ընտրելու: Հետեւաբար, պէտք է գտնուին մարդիկ,
այս պարագային իրաւ ղեկավարներ, անխարդախ
մտաւորականներ, որոնք դէմ դնեն փառատենչիկներու եւ ամբոխավարներու, ցոյց տան ժողովրդավարութեան եւ ամբոխավարութեան տարբերու-

թիւնն ու հակադրութիւնը, démocratie-ին հակադրելով
գռեհկացնող okhlocratie-ին:
Քաղաքական-դիրքապաշտական
տեւաբար
կրկնուող արշաւը նորութիւն չէ: Պէտք չէ զարմանալ(
բայց նաեւ զինաթափ չըլլալ: Չկրկնենք դասական
տարազը, ըստ որուն պատմութիւնը կը կրկնուի,
բայց պատմութեան դասը միշտ օգտակար է նուազ
սխալ գործելու, անմիջականի նուազ գերին ըլլալու:
1584ին, գրեթէ կէս հազարամեակ առաջ, անգլիացի
կրօնական եւ գրող Ճոն Սթոքվուտ խօսած է այս
մասին: Ժողովրդավարութեան նուազուրդէն յառաջացած ամբոխի իշխանութեան-կառավարման
եղանակը okhlocratie-ն կը նկարագրէ որպէս
Պետութիւն մը ուր կոպիտ անձեր ամէն բան
կ’որոշեն ըստ իրենց անհատական շահերուն:
Այսինքն, ըստ իրենց դիրքին, հռչակին եւ շահերուն:
Հին յոյներուն համար okhlosը, ամբոխը, աւելի ցած
է dèmosէն: Նման իշխանութիւն մը կ’այլասերէ
օրէնքը եւ նոյն հունով՝ բարքերը: Հետեւանքնե՞րը…
Ժողովրդավարութիւնը շատ փխրուն վարչաձեւ է
բաղդատած ի վերուստ ստացուած իրաւունքով
իշխող թագաւորներուն, մենատէրերուն, բռնակալներուն: Երբ ժողովրդավարական կարգը կը խանգարուի, կը ստեղծուի քաղաքական իրարանցում,
անհատական պայքարները, բեմադրութիւնները,
զրպարտութիւնները, խծբծանքը կը դառնան ընթացիկ երեւոյթներ, կրկնուող, ամենօրեայ, եւ կը
յառաջանայ բիրտ ուժով մրցակիցը կամ հակառակորդը լռեցնելու-անհետացնելու բազմապատկըւող փորձութիւնը: Քաղաքական կեանքը կը
խաթարուի, հետեւաբար նաեւ՝ կառավարումը,
օրէնքը կը դառնայ ենթակայական մեկնաբանութիւններու առարկայ, կը կորսնցնէ հաւաքականհաւասարութեան իր նկարագիրը: Այդ ընթացքին
մէջ կը կորսուի հաւաքական պատասխանատւութեան, համագործակցութեան եւ համակեցութեան ժամանակի ընթացքին ձեռք բերուած վարժութիւնը: Կը վերադառնանք homo homini lupusի
Հոպզի սահմանած վիճակին:
Ժողովրդավարական կառավարումը կը խաթարուի նաեւ այն պատճառով, որ պատասխանատուութիւն ունեցող անձեր կը մոռնան, որ պաշտօնի
կոչուած են ժողովուրդին կողմէ եւ անոր ծառայելու
համար, որ պաշտօնը հասութաբեր կալուած չէ,

ագարակ չէ, եւ այդ ընելով կը վարկաբեկեն համակարգը եւ իրենք զիրենք, կը խախտի վստահութիւնը եւ անկարելի կը դառնայ կառավարումը:
Այսինքն հնաբոյր եւ ժամանակավրէպ համարուող
բարոյականութիւնը էական է կառավարման
համակարգի հաւասարակշռութեան եւ յաջողութեան համար:
Այս ամբոխայնացման, okhlosի, կացութիւնը
վատթարացած է հաղորդակցական միջոցներու
իրենց նպատակէն շեղած ըլլալու պատճառով,
որոնք երբ կը պատկանին անհատներու, խմբակներու, չունին իրենց կոչման ծառայելու ազատութիւն, բնական է որ ժողովրդավարութիւնը թիրախ
կ’ըլլայ
նախայարձակումներու:
Քաղաքական
առաջնորդներու ընտրական արշաւներու քարոզչութիւնը կախում ունի նիւթական միջոցներէ եւ
ծանուցումի ընկերութիւններու մասնագիտական
մօտեցումներէն, որոնք նոյն յաջողութեամբ կրնան
«ծախել» օճառ, «համպըրկըր», ակնոց, շապիկ,
համակարգիչ, եւ այլազան բաներ, բաներ: Քաղաքական ծրագիրը կը շպարուի եւ ընդունելի կ’ըլլայ:
Տգեղ պիտի ըլլայ թերեւս ըսել, բայց ոչ իրականութենէ հեռու, մետիաները եւ ծանուցումի ընկերութիւնները էշը կրնան ծախել որպէս նժոյգ, քաղաքական վիճարկումը կը դառնայ շաու, show,
զուարճութեան հանդէս, փոխանակ ըլլալու տեսակէտներու փոխանակում եւ լուսաբանում: Երբեմն
դիտել ամբողջ աշխարհը հետաքրքրող ընտրարշաւներու պարզած պատկերը եւ փորձել դատել:
Հաղորդակցական միջոցներու ամբոխայնացումը կ’առաջնորդէ քաղաքականութեան ամբոխայնացման եւ գռեհկացման, փակագիծի մէջ կը
դրուին արժէքները:
Հաւանօրէն պէտք պիտի ըլլայ սպասել, քիչ մը
ամէն տեղ, հեղինակաւոր եւ համադրող գաղափարը
եւ զայն կրող հեղինակութիւնը, charismeը, որ չի
կրնար ծնիլ փոխադարձ վարկաբեկումներու եւ
չարաշահումներու ենթահողի վրայ: Քիչ մը ամէն
տեղ, մեծերու եւ փոքրերու աշխարհներուն մէջ:
Փողոցը եւ մայթերու վրայ: Եւ կառավարումը կը
շնչէ ընտրարշաւներու կշռոյթով:
Իսկ ընտրարշաւները միշտ կը դիմեն ամբոխային տրամադրութիւններ բաւարարելու խոստումներու, վերսկսելով նոյն երգերը:
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Կը Հրաւիրենք Արատաւոր Գործընթացներու Դէմ
Համատեղ Պայքարի
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Մայիսեան յեղափոխութիւնը ժողովուրդին խաղաղ ըմբոստութեան հանած է՝ չկայացած
պետական համակարգի եւ տասնամեակներու
ընթացքին անոր գործած անարդարութիւններու,
անգործութեան ու չարաշահումներու դէմ:
Մենք կ՝ողջունենք խաղաղ յեղափոխութիւնը եւ
կը սատարենք անոր ընթացքին: Խստագոյնս կը
դատապարտենք կաշառակերութիւնը, պաշտօնական դիրքի չարաշահումը, արտօնեալներու անպատժելի գործողութիւնները եւ այլ արատաւոր եւ
պետականաքանդ երեւոյթներ, որոնք կը խարխլեն
ու կը քանդէին մեր պետութեան հիմքերը Անկախութեան ձեռք բերման առաջին օրերէն ի վեր:
Ատոր հետ մէկտեղ, մեզի խիստ կը մտահոգէ
յեղափոխութենէն ետք Հայաստանի մէջ հայկական
աւանդական արժէքներու դէմ կազմակերպուած եւ
հետզհետէ ահագնացող արշաւը, որ առերեւոյթ
կ՝ընթանայ ժողովրդավարական եւ ազատական
մօտեցումներու քօղին տակ:
Հայկական աւանդական ընտանիքը եւ Հայ
Առաքելական Եկեղեցին հայկական աւանդական
հասարակութեան հիմքերն են։ Այդ ազգային
յենասիւներուն շնորհիւ հայ հանրոյթը իր պատմութեան ընթացքին դիմակայած է զանազան հարւածներ, փորձութիւններ ու հալածանքներ:
Հայկական բարոյական արժէքները, որոնք
հիմք կը ծառայեն հայկական աւանդական ընտանիքի եւ եկեղեցւոյ գոյութեան, չեն կրնար հարցականի տակ դրուիլ եւ ոչ ոքի կողմէ՛, յանուն եւ ո՛չ
մէկ օտարամուտ արժէքի կամ օտար շահի:

Սեռական կողմնորոշումը, կրօնական դաւանանքի հարցերը իւրաքանչիւր անհատի անձնական
խնդիրն է: Հայ հասարակութիւնը, հաւատարիմ
մնալով աւանդական ընտանիքի եւ հայկական
եկեղեցւոյ արժէքներուն, կը յարգէ, իսկ պետութիւնը
կը պաշտպանէ փոքրամասնութիւններու իրաւունքները: Սակայն ատիկա չ՝ենթադրեր, որ
փոքրամասնութիւնները կրնան իրենց արժէքներն
ու կամքը պարտադրել հայ հանրութեան:
Հայ հասարակութիւնը կը դիմագրաւէ երեք
մարտահրաւէր, որոնք են` թուրք-ատրպէյճանական
հակահայկական գործընթացը, ժողովրդավարութեան սկզբունքներու վրայ խարսխուած պետականաշինութեան գործընթացը աւարտին հասցնելը եւ
ազգային աւանդական արժէքներու նկատմամբ
սպառնալիքները:
Ատկէ մեկնած` կը յայտարարենք, որ բոլոր
օրինական միջոցներով պիտի պայքարինք Հայ
Առաքելական Եկեղեցւոյ նկատմամբ ոտնձգութիւններուն դէմ։ Մենք նաեւ կ՝արտայայտենք մեր
վճռականութիւնը խոչընդոտելու միասեռականութեան քարոզին միտուած քայլերը։
Կը դիմենք Հայաստանի իշխանութիւններուն՝
պետականութեան հիմքերուն սպառնացող այս
բացասական երեւոյթներուն չօժանդակելու կոչով:
Հասարակութեան
աւանդապաշտ
գործուն
ուժերը կը հրաւիրենք միանալու պետութեան եւ
հասարակութեան հիմքերը խարխլող այս վտանգին
դէմ պայքարին:

Սիրելի Սեւակ, յուզումով կարդացի «Զարթօնք»ի
25 Սեպտեմբեր 2018ի թիւին մէջ «Վերամուտի
Առիթով. Այդ Լուսատու Յարկը, Որուն Մէջ Հասակ Առինք Տարբեր Էր Ուրիշներէն» գրութիւնդ :
Բոլոր ուսուցիչ- ուսուցչուհիները զորս յիշած
էիր մի առ մի տողանցեցին յուշերուս ընդմէջէն
ուր միասին անցուցած էի քսանհինգ տարիներ:
Այո , ուսուցիչ-աշակերտ-ծնողք կապը այնքան
ամուր էր , հարազատ և անքակտելի յուշերով
լի, որ կարելի չէ ջնջել , կարծես բոլորը մէկ
ընտանիք դարձած էին:
Շնորհակալութիւն ջերմ խօսքերուդ համար
որոնք բխած էին ի սրտէ :
Վարձքդ կատար:
ԱՆԱՀԻՏ ՄՈՄՃԵԱՆ-ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
Լոս Անճելըս

****
Կարդացի Հոկտեմբերի 1-ի Զարթօնքի համարը։
«ՌԱԿ 97ամեակը. Մենք Մեր Եւ Բոլորին
Հետ Անկեղծանալու Պահը» խորագրով խըմբագրականի բովանդակութիւնն ու ոճը սիրեցի։
Եւ ասեմ իմ կարծիքս՝ որպէս հեռուից նայող,Դուք գիտէք որ ես շատ էլ չեմ իմանում
Ռամկավար կուսակցութեան պատմութեան
մասին, բայց հէնց այն որ անկեղծանում էք՝
արդէն բաւարար պայման է նախատեսելու, որ
ՌԱԿ-ը դուրս կը գայ ներկայ վիճակից։
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
Լոս Անճելըս

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Մէջ Զանգուածային Թունաւորման Դէպք Տեղի Ունեցած Է
Թուրքիոյ Կազիայնթափ նահանգին մէջ զանգըւածային թունաւորման դէպք տեղի ունեցած է:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
Տեղեկութեան համաձայն՝ թունաւորման պատճառ հանդիսացած է նահանգի մարզահամալիրներէն մէկուն լողաւազանին մէջ առկայ քլորը:
Ընդհանուր առմամբ թունաւորուած է 32 մարդ,
որոնցմէ 6-ի վիճակը ծանր է:

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
Գնահատելով «Զարթօնք»ի բովանդակութիւնը Պրիւքսէլ բնակող մեր ընթերցողներէն՝
Տիկ. Նայիրի Քէշիշեան-Խաչերեան 150 ամերիկեան տոլար կը նուիրէ «Զարթօնք»ին:
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Զահլէի Մէջ Լիբանանեան Ուժերու Պատասխանատուն
Ազատ Արձակուեցաւ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Զահլէի Ֆերզոլ շրջանին մէջ Լիբանանեան ուժերու գրասենեակի ղեկավար
Եուսեֆ Սաաիտ Երկուշաբթի յետմիջօրէին ազատ արձակուցեաւ Զահլէի մէջ
Լիբանանեան ուժերու զօրակիցներուն եւ Ազգային ազատ հոսանք շարժումի
միջեւ տեղի ունեցած վէճի հետեւանքով 24 ժամ ձերբակալումէ ետք:
Լիբանանեան բանակը Կիրակի առաւօտ միջամուխ եղաւ յարմարագոյն
լուծումը գտնելու սոյն վէճին, որ ծայր առաւ ԼՈ-ի կողմէ իր կուսակցութեան
նահատակներուն նուիրուած յուշարձան տեղադրելու փորձէն ետք:

2018-2019 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆ
_______________________
Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւանդութիւնները պիտի վերսկսին 10 Հոկտեմբեր 2018 -ին: Դասընթացքները տեղի
կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ
Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի ժամը 5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ

Հաճնոյ Հերոսամարտի 98ամեակին Առիթով
Մատաղի Աւանդական Պատրաստութիւն
Հաճնոյ հերոսամարտի նահատակներուն նուիրուած աւանդական պատրաստութիւնը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 20
Հոկտեմբեր 2018-ին:
Հետեւաբար, կոչ կ'ուղղենք բոլոր հայրենակիցներուն, որ իրենց
մատաղցու ոչխարը կամ նուիրատուութիւնները փոխանցեն
Հաճնոյ Հայրենակցական միութեան գրասենեակ, Ս. Գէորգ
եկեղեցւոյ խորհրդատունը կամ շրջող հանգանակիչներուն:

ՀԱՃՆՈՅ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

31 Մայիս 2019:
Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդական վարժարանի համապատասխան վկայական :
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ Կաթողիկոսարանիս
Կրթական-Հայագիտական Բաժանմունքի քարտուղարութեան
,
Երկուշաբթի, 1 Հոկտեմբերէն մինչեւ Շաբաթ, 6 Հոկտ եմբեր 2018,
առաւօտեան ժամը 8.30-12.00: Նախորդ տարեշրջանի ուսանողները՝
նմանապէս, վերահաստատելու համար իրենց մասնակցութիւնը:
Ուշացողներ նկատի պիտի չառնուին: Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:
ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն
Այս տարեշրջանին նոր եւ նախկին սաներու համար արձանագրութիւնները կը սկսին Հոկտեմբեր 16-էն եւ կը շարունակ-ւին
մինչեւ Նոյեմբեր 17, առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ ետքը
ժամը 2, ամէն Երեքշաբթի, Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերը:
Կարեւոր

1) Դիմողները պարտաւոր են իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2) Վերոյիշեալ թուականէն ետք ներկայացուող դիմումնագիրները պիտի մերժուին:
Վարչութիւն
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