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Հարիրի Կը Սպասէ Աունի՝ Կառավարութեան 
Կազմաւորման Միտուած Նոր Նախաձեռնութեան 
Արդիւնքները

Սթրասպուրկի Մէջ Սուգ Յայտարարուած Է Սուրբծննդեան 
Տօնավաճառին Տեղի Ունեցած Հրաձգութենէն Ետք. «DNA»
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«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

ՌԱԿ Կը Շնորհաւորէ Ու Կ'ողջունէ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 

Նախագահն Ու Անոր Միջոցաւ 
Հայրենի Ժողովուրդը  Ազգային 

Ժողովի Ընտրութիւններուն Առիթով

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծայարգ Տիար Արմէն Սարգսեան
Նախագահ Հայաստանի Հանրապետութեան
Երեւան
Վսեմաշուք Պրն. Նախագահ,
Անցնող Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր 2018ն իր անկախութենէն ի վեր մեր 

հայրենիքի ընտրած ժողովրդավարական ուղիին վրայ յատկանշական օր 
մըն էր: Հայ ժողովուրդը այդ օր ընտրեց իր 7րդ գումարման Ազգային 
ժողովը, այս անգամ նոր սահմանադրութեամբ, որ մեծ պատասխա-
նատուութիւն դրած է խորհրդարանին վրայ:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան համար կարեւոր իրադար-
ձութիւն է երկրին մէջ ժողովրդավարական եւ ազատական սկզբունքներու 
գործադրութիւնը ու անոր յաղթանակը: Ազատ կամքով եւ նուազագոյն 
խախտումներով կայացած Ազգային ժողովի ընտրութիւնը արդէն իսկ 
ցուցանիշ է, որ հայրենի ժողովուրդը բարեյաջող ճանապարհ կտրած է 
մարդկային քաղաքակրթութեան պատմութեան ուղիին վրայ:

Լիբանանի Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս Ալեէմեզեան Այցելեց Թէքէեան 
Կեդրոն Եւ Հանդիպում Ունեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանակի եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան 

Պատասխանատուներուն Հետ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Երէկ՝ 12 Դեկտեմբեր 2018ին, Լիբանանի թեմի առաջնորդ գերշ. տ. Նա-
րեկ արքեպիսկոպոս Ալեէմէզեան այցելեց Թէքէեան կեդրոն եւ հանդիպում 
ունեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
պատասխանատու ներկայացուցիչներուն հետ: Առաջնորդ սրբազան հօր 
կ՛ընկերակցէր արժանապատիւ Տէր Շնորհք քահանայ Արթինեան: 

Հանդիպման ներկայ էին  Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնա-
դիրներու Մարմնի վարչութեան ատենապետ՝ ՌԱԿի պետական նախկին 
երեսփոխան ընկ. Յակոբ Գասարճեան եւ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութեան համաատենապետ ընկ. տոքթ. Աւետիս Տագէսեան ու գոր-
ծակից ընկերներ:
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Երէկ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Լոնտոնի մէջ 
Լիբանան-Միացեալ Թագաւորութիւն առեւտուրի եւ ներդրումային ժողովի 
ծիրէն ներս լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին յայտնեց, որ ան կը սպասէ 
նախագահ Միշէլ Աունի՝ կառավարութեան կազմաւորման իրագործման 
միտուած նոր նախաձեռնութեան արդիւնքները:

«Նախագահ Միշէլ Աուն կանոնաւորապէս կը հետեւի նոր նախաձեռ-
նութեան գործընթացին, ինչը Լիբանանի ժողովուրդը մեծապէս կը գնահատէ: 
Յոյսով եմ, որ ներդրուած ջանքերը լաւ արդիւնք մը կու տան,- ըսաւ Հարիրի:- 
Այս առումով դրական մթնոլորտ զգացի այսօր եւ, ի հեճուկս խոչընդոտներուն, 
մենք պիտի շարունակենք դրական մնալ՝ ի շահ երկրին»:   

Կառավարութեան Կազմաւորման Լուծումը Տակաւին Կը 
Յամենայ. Հըզպալլայամէտ Սիւննի Երեսփոխաններ

 Հըզպալլայի զօրակցութիւնը վայելող 6 սիւննի երեսփոխանները 
նախագահ Միշէլ Աունի հետ հանդիպումէ ետք «պաղ ջուր թափեցին» 
կառավարութեան կազմաւորման մէջ առկայ փակուղիի վերացման եւ այդ 
առումով նկատառելի յառաջընթացի հաւանականութեան կապակցութեամբ 
ընդհանուր լաւատեսութեան վրայ:

Սիւննի երեսփոխաններէն մէկը՝ Ուալիտ Սուքքարիէն, հեռուստատեսային 
յայտարարութեամբ մը յայտնեց, որ կառավարութեան կազմաւորման խնդրի 
լուծումը տակաւին կը յամենայ, որովհետեւ վարչապետի պաշտօնակատար 
Սաատ Հարիրի մտադիր չէ իր դիրքորոշումը փոխել իրենց ներկայա-
ցուցչութեան խնդրի առնչութեամբ: 

Սթրասպուրկի քաղաքագլուխ Ռոլան Ռիսը սգոյ օր յայտարարած է 
քաղաքին մէջ, երբ 29ամեայ տղամարդը հրաձգութիւն սարքած է քաղաքի 
կեդրոնի Սուրբծննդեան տօնավաճառին: Դեկտեմբեր 12ին այս մասին յայտ-
նած է «DNA» լրատուական գործակալութիւնը, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը: 
Գործակալութեան տուեալներով՝ Սուրբծննդեան տօնավաճառը Դեկտեմբեր 
12ին տեղի չունեցաւ: Նաեւ քաղաքապետարանի որոշմամբ՝ չեղեալ յայտա-
րարուած են թատրոններու բոլոր ներկայացումները: Հրազէնով զինուած 
տղամարդը Դեկտեմբեր 11ի երեկոյեան հրաձգութիւն սարքած է Սթրաս-

Ձախէն՝ ընկերներ Սեդրակ Քիւրէճեան, Յակոբ Գասարճեան, Սրբազան Առաջնորդը, ընկերներ՝
տոքթ. Աւետիս Տաքեսեան, Վիգէն Թոսունեան եւ արժանապատիւ Տէր Շնորհք քահանայ
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Եզնիկ քհնյ. Տէր 
Յակոբեան 

Եզնիկ քհնյ. Տէր Յակոբեան (1885, Չոմախլու - 13 
Դեկտեմբեր 1974, Պէյրութ), հայ քահանայ։

Աւազանի անունով՝ Կարապետ: Ծնած է Ջոմախլու 
1885ին։ Նախակրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի 
Ս. Աստուածածին վանքին մէջ, որուն ուսման ընթաց-
քը աւարտելէ ետք ինքզինք նուիրած է կրթական 
կեանքի։

Ան սրտի պարտք համարած է ծառայել իր վար-
ժարանին։ Քանի մը տարի պաշտօնավարելէ ետք 
նոյն դպրոցին մէջ, նշանակուած է տնօրէն, զոր 
վարած է ձեռնհասօրէն։ Իսկ ժամանակ մը ետք 
ծննդավայրի եկեղեցւոյ համար դպրապետ նշանակ-
ւած է։

Իր վանական կրթութիւնն ու ուսումը արժեւորած 
է մեծապէս օգտակար դառնալով դպրոցին ու եկե-
ղեցւոյ։

Տարիներ ետք, երբ Կարապետի նիւթական վի-
ճակը բարելաւուած է, պատրաստուած է ամուս-
նութեան։

Ան ընտրած է իր կեանքի ընկերը, պսակուած է 
ծննդավայրին մէջ 1908ին եւ ունեցած է եօթը զաւակ:

1915ին, երբ բռնկած է Ա. աշխարհամարտը, 

Կարապետ զինուորագրուած է ու բանակին ծառայած 
չորս տարի։

1922ին ընտանեօք հաստատուած է Պէյրութ եւ 
մինչեւ 1935 թուական պաշտօնավարած է Ճիւնիի 
մէջ։ Ան իր եկեղեցական գիտելիքներով մեծապէս 
օգտակար դարձած է տեղւոյն հայ գաղութին։

Նախ նշանակուած է եկեղեցւոյ թաղական եւ 
ապա դպրոցին հոգաբարձուն։ Իր փորձառութեամբ 
կազմակերպած ու վերաշխուժացուցած է տեղւոյն 
հայ համայնքին կեանքը։

1970ական թուականներուն Լիբանանի հայոց 
թեմի առաջնորդը յարմար նկատած է, որ ան քա-
հանայագործէ Պէյրութի մէջ այնքան ատեն, որքան 
իր առողջութիւնը կը ներէ։ Հազիւ չորս տարի ծառա-
յած է, սակայն հիւանդութեան պատճառով անկարելի 
եղած է քահանայագործել։

Վախճանած է 13 Դեկտեմբեր 1974ին Պէյրութ։
Թաղման կարգն ու վերջին օծումը տեղի ունեցած 

են Լիբանանի առաջնորդին ձեռամբ, Պէյրութի 
հայոց եկեղեցւոյ մէջ:

Մարմինը ամփոփուած է Պէյրութի հայոց ազգ. 
գերեզմանատունը

ՌԱԿ Կը Շնորհաւորէ Ու Կ'ողջունէ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 

Նախագահն Ու Անոր Միջոցաւ 
Հայրենի Ժողովուրդը  Ազգային 

Ժողովի Ընտրութիւններուն Առիթով
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Ժողովուրդի կողմէ ընտրուած իւրաքանչիւր պետական հաստատութիւն 
ունի իր պարտաւորութիւնները զինք ընտրած քաղաքացիին նկատմամբ: 
Հայ ժողովուրդի արդար ակնկալութիւնն է այս պարագային, որ խոր-
հըրդարան մուտք գործած իւրաքանչիւր ուժ ու անկէ բխող կառավարութիւն 
պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ ի դերեւ չհանէ զինք 
ընտրող քաղաքացիին արդար ակնկալութիւնները, որոնք են. 

1. Ներքին ճակատի վրայ ունենալ ընկերային արդարութեան վրայ 
հիմնուած հայրենիք՝ տնտեսապէս զարգացած, քաղաքական ու 
ապահովական գետնի վրայ  ամուր եւ մարդկային իրաւունքներու մարզին 
մէջ բազմակարծութեան հանդէպ հանդուրժողական: 

2. Արտաքին ճակատի վրայ դիւանագիտական լաւագոյն յարաբերու-
թիւններու  մէջ ըլլալ հայ ժողովուրդի բարեկամ շրջանային եւ միջազգային 
գլխաւոր ուժի կեդրոն երկիրներու հետ, Արցախի Հանրապետութեան 
անկախութեան եւ ճանաչողութեան ապահովում, հայ ժողովուրդի դատի 
արդար լուծումին հետապնդման՝ հիմնուած ցեղասպանութեան ճանաչումի 
եւ հատուցումի արդար սկզբունքին վրայ:

Աշխարհասփիւռ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը այս առումով 
եւ ինչպէս միշտ յանձնառու է զօրավիգ կանգնիլ հայրենի պետականութեան՝ 
իր ունեցած լծակներն ու կարողութիւնները անոր տրամադրութեան տակ 
դնելով:

Վսեմաշուք Պրն. Նախագահ,
Ձեր միջոցաւ կը շնորհաւորենք հայրենի մեր ազգակիցները եւ ժողո-

վըրդավարական ընտրութիւններու ջատագով ու մասնակից բոլոր կողմերը 
ընդհանրապէս, ինչպէս նաեւ ընտրութիւններուն յաջողութիւն արձանագ-
րելով՝ Ազգային ժողով մուտք գործողները մասնաւորաբար՝ բոլորին 
մաղթելով շինիչ գործակցութիւն ու բարեյաջող երթ՝ յօգուտ մեր հայրենիքի 
մշտական վերելքին:

Այսօր այս առիթով եւ յառաջիկայ տօնական օրերուն ընդառաջ ձեզի 
անձնապէս, ինչպէս նաեւ մեր ժողովուրդին ու հայրենիքին կը մաղթենք 
ամենայն բարիք:

Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
  
Սեւակ Յակոբեան    Սերխիօ Նահապետեան
      Ատենադպիր                  Ատենապետ

Լիբանանի Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս Ալեէմեզեան Այցելեց Թէքէեան 
Կեդրոն Եւ Հանդիպում Ունեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանակի եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան 

Պատասխանատուներուն Հետ
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Հանդիպումին սկիզբը ընկ. Գասարճեան եւ ընկ. Տագէսեան բարի 
գալուստ մաղթեցին սրբազան հօր եւ յաջողութիւն մաղթեցին անոր 
եկեղեցաշէն գործունէութեան ու պատրաստակամութիւն յայտնեցին ամէն 
ձեւով օժանդակելու իրեն իր կատարելիք առաքելութեան մէջ: 

Սրբազայն Ալեէմեզեան ներկայացուց իր կատարած գործը ընդհանուր 
գիծերու մէջ: Ան յայտնեց, որ իր գործին կորիզը կը կազմեն երիտասարդները, 
որոնց հետ սկսած է աշխատիլ նոր ոճով՝ զանոնք մօտեցնելու համար 
եկեղեցիին եւ ազգին: Ամէն Երեքշաբթի երեկոյեան ժամը 7:30ին Ազգային 
առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան» սրահին մէջ տեղի կ'ունենայ 
երիտասարդները յուզող հարցերու շուրջ քննարկում:  Նաեւ անդրադարձաւ 
Հայ եկեղեցւոյ ծուխերու կարեւորութեան ու նշեց, որ նոր մօտեցում 
կ'ունենայ անոնց հանդէպ՝ կատարելով այցելութիւններ՝ ժողովուրդը 
մօտեցնելով եկեղեցիին: 

Զրուցակիցները անդրադարձան նաեւ Լիբանանի տնտեսական ծանր 
վիճակին եւ անոր պատճառով տեղի ունեցող մեծ թիւով արտագաղթին:

Հանդիպումի աւարտին, Թէքէեան Մշակութային Միութեան եւ ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անունով արեւշատութիւն մաղթուեցաւ 
սրբազան հօր ու յաջողութիւն իր եկեղեցաշէն ու ժողովրդանուէր առա-
քելութեան:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց աշխատակից

Օտար Բարքեր

Պուպրիկը՝ Որպէս Հա՞րս...

Այս դէպքը վերջերս տակաւին պատահած է 
Ճափոնի մէջ։ Արդարեւ, 35 տարեկան Աքիհիքօ 
Քոնտօ Նոյեմբեր 4-ին ամուսնացած է պուպրիկի 
մը հետ (տես նկարը) եւ ամուսնութեան այդ 
խրախճանքին ծախսած է 18,000 տոլար։

Ծախսալից եւ արտակարգ այդ խրախճանքին 
ներկայ գտնուած են 40 հրաւիրեալներ, ի բացա-
կայութիւն փեսային ընտանիքի անդամներուն։ 
Այս երեւոյթը հասկնալի է, որովհետեւ անոնք 
անտրամաբանական գտած են իրենց որդւոյն՝ 
պուպրիկի մը հետ ամուսնանալու գաղափարը եւ 
մերժած են ներկայ գտնուիլ պսակադրութեան 
արարողութեան։

Աքիհիքօ, որ միջնակարգ վարժարանի մը մէջ 
ուսուցչութիւն կ'ընէ, համացանցի վրայ տեսած է 
նկարին մէջ երեւցող ապակեայ փեղկերով տուփի 
մը մէջ պարփակուած 16 տարեկան աղջկայ մը 
ուուագիծը (siluette), որ կ'երգէ։ Ան անմիջապէս 
սիրահարուած է անոր եւ անոր յար եւ նման 
պուպրիկ մը ապսպրելով՝ ամուսնացած է հետը...

Տարօրինակօրէն Աքիհիքօ պուպրիկը անուա-
նած է Հաթցունէ Միքու եւ հարցազրոյցի մը ըն-
թացքին դիտել տուած է, որ ան երբեք չէ դաւա-
ճանած անոր։ Այսինքն՝ ան ոչ ուրիշը սիրած է եւ ոչ 
ալ ուրիշին հետ սեռային յարաբերութեան մէջ 
մտած։

Աքիհիքօ նշած է նաեւ, որ աւանդական ուրա-
խութիւնը կը կայանայ մարդու մը եւ կնկայ մը 
ամուսնութեան մէջ, որոնք ընտանիք կը կազմեն 
եւ միասին կ'ապրին։ Սակայն աւելցուցած է ան, որ 
այդ երեւոյթը իրեն սրտին չի խօսիր։ Ինչո՞ւ, որով-
ետեւ ուրախութեան հասկացողութիւնը կը տար-
բերի անձէ անձ, ինչպէս որ ամերիկեան ասաց-
ւածքը արդարացիօրէն կ'ըսէ՝ «To each, his own»:

Աքիհիքոյի մօտիկ բարեկամներէն ոմանք խեն-
թութեան համազօր նկատած են անոր՝ պուպրիկի 
մը հետ ամուսնանալու որոշումն ու գործադրու-
թիւնը, սակայն վերապահ գտնուած են իրենց 
կարծիքին նկատմամբ։

Մարդասպանութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .

Այս քստմնելի ոճիրը նոր պատահած է Գոլո-
րատօ նահանգի Ֆրետըրիք քաղաքին մէջ, որ 
Տենվըրէն 28 մղոն անդին է։ 

Արդարեւ, 33 տարեկան Քրիս Ուաթս ոստիկա-
նութեան իմաց տուած է, որ իր 34 տարեկան յղի 
կինը՝ Շէնըն, եւ երկու աղջիկները՝ 4 տարեկան 
Պելլան ու 3 տարեկան Սելեսթը (տես նկարը), 
իրենց բնակարանէն անյայտացած են...

Քրիս, «կոկորդիլոսի արցունք» թափելով, 
աղա-չած է ոստիկանութեան, որ անպայման 
հետքը գտնեն իր ընտանիքի անդամներուն։ Բայց 
ինչո՞ւ «կոկորդիլոսի արցունք» կոչեցի մարդուն 
պաղա-տանքը, հիմա թոյլ տուէք, որ բացատրեմ։

Ուրեմն յետոստիկանական մանրակրկիտ հար-
ցաքննութեանց, ի յայտ եկած է, որ Քրիս ինքը 
խեղդամահ ըրած է թէ՛ իր յղի կինը եւ թէ՛ ալ իր 
երկու անչափահաս անմեղ զաւակները։ Ան ի վեր-
ջոյ խոստովանած է իր ոճիրը։ Ան ոչ միայն անոնց 
կեանքին վերջ տուած է, այլեւ անոնց մարմինները 
թաղած է մօտակայ դաշտի մը մէջ։

Կրնա՞ք երեւակայել, որ հայր մը սպաննէ իր 
զաւակները եւ ամենայն պաղարիւնութեամբ պա-
հանջէ ոստիկանութենէն, որ յայտնաբերեն մար-
դասպանը։ Ըստ ինծի՝ այս մարդ չէ, այլ մարդա-
կերպ գազան։ Բայց գիտէ՞ք՝ ինչո՞ւ գործած է այս 
ստորին ոճիրը: Որովհետեւ սիրահար մը ունի 
եղեր։ Ա՛ռ քեզի պատճառաբանութիւն:

Եղբայր, մարդ Աստուծոյ, ամուսնալուծուիր եւ 
ապա սիրահարիդ հետ ամուսնացիր, ի՜նչ դժուա-
րութիւն կայ այս գործին մէջ։ Բայց չմոռնանք, որ 
ամուսնալուծումը բաւականին ծանր պիտի ճնշէ իր 
վրան, քանի պէտք է թէ կնոջ վճարէ (alimony) եւ 
թէ ալ զաւակներուն (child support)...

Է՜հ բարեկամ, հիմա որ ցկեանս բանտար-
կութեան դատապարտուիս, ի՞նչ պիտի ընէ սիրա-
հարդ։ Ան շատ-շատ մի քանի անգամ պիտի այցելէ 
քեզի բանտին մէջ եւ յետոյ իր գլխուն ճարին պիտի 
նայի, չէ՞։ Հայկական ասացուածքը կ'ըսէ. «Տան 
հաշիւը շուկային չի յարմարիր»: 
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Սթրասպուրկի Մէջ Սուգ Յայտարարուած Է Սուրբծննդեան Տօնավաճառին Տեղի Ունեցած Հրաձգութենէն Ետք. «DNA»
պուրկի կեդրոնի Սուրբծննդեան տօնավաճառին: 
Վերջին տուեալներով՝ յարձակումի զոհ դարձած է 
երեք մարդ, 12 հոգի վիրաւորուած է: Ոստիկա-
նութիւնը առայժմ չէ յաջողած բռնել հրաձիգը: 
Միաժամանակ «Le Progres» հրատարակութիւնը 
յայտնած է, որ հրաձգութիւնը տեղի ունեցած է 
քաղաքի երեք կէտերու վրայ: «BFMTV» հեռուս-
տաալիքի տուեալներով՝ Ֆրանսայի իշխանութիւն-
ները տեղի ունեցածը կը դիտեն որպէս ահաբեկ-
չական գործողութիւն: Կասկածեալը ծագումով 
Սթրասպուրկէն 29ամեայ տղամարդ է՝ Շերիֆ Շ. 
անունով:

Ոստիկանութեան տեղեկութեան համաձայն՝ 
աւելի կանուխ ան ձերբակալումի ենթակայ էր 
սպանութեան հետ առնչութեան կասկածանքով: 
«France Info» ռատիօկայանը յայտնած է, որ 
կասկածեալը գողցած է թաքսի մեքենայ մը, որով 
փախած է պատահարի վայրէն: Թաքսիի վարորդը 
չէ տուժած, սակայն ան յայտնած է, որ յանցագործը 
վիրաւոր եղած է: AFPի տուեալներով՝ կասկածեալը 
վիրաւորուած է զինուորականներու հետ փոխ-
հըրաձգութեան ժամանակ: Ոստիկանական գոր-
ծողութեան կապակցութեամբ քաղաքին մէջ 
դադրած է փոխադրամիջոցներու երթեւեկութիւնը:

Ֆրանսայի ՆԳ նախարարութիւնը կոչ ըրած է 

բնակիչներուն՝ դուրս չգալու իրենց տուներէն եւ 
հետեւելու իշխանութեան յանձնարարականներուն: 
Լրատուամիջոցներու տուեալներով՝ Գերմանիոյ 
հետ Ֆրանսայի սահմանին հզօրացուած են սահ-
մանային հսկողութեան միջոցները: Անվտանգու-
թեան նկատառումներով ոստիկանութիւնը փա-
կած է քաղաքի բոլոր հարաւային երթուղիները: 
Սթրասպուրկի մէջ իրադրութեան կարգաւորման 
ուղղուած ջանքերու համակարգման համար Ֆրան-
սայի վարչապետ Էտուար Ֆիլիփը գլխաւորած է 
միջգերատեսչական ճգնաժամային խումբը: Ֆրան-
սայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը ժամանած է 
Սթրասպուրկ, ուր շտապ խորհրդակցութիւն ունե-

ցած է: Իրեն հետ միասին քաղաք ժամանած է 
ներքին գործոց նախարար Քրիսթոֆ Քասթաները: 
Քասթաները յայտարարած է, որ յարձակողի 
որոնման կը մասնակցին 350 ոստիկաններ, 
դատական ոստիկանութեան 100 աշխատակիցներ, 
«Սանթինել» հակաահաբեկչական գործողութեան 
զինուորներ, Ֆրանսայի այլ ոստիկանական ստո-
րաբաժանումներ: Ֆրանսայի նախագահը ցաւակ-
ցութիւն յայտնած է մահացածներու հարազատներուն 
ու մերձաւորներուն: «Ազգը իր համերաշխութիւնը 
կը յայտնէ Սթրասպուրկին, տուժածներուն ու մա-
հացածներու ընտանիքներուն»,- գրած է Մաքրոն 
Twitterի վրայ, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»ը:
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ
Հաճելի Եւ Ուսանելի Պտոյտ մը

ԿԱՐՕ ԿԻՐԻԹԼԵԱՆ
10րդ դասարան

Երեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր 2018ին 5րդէն 12րդ 
դասարաններու բոլոր աշակերտները հաճելի եւ 
ուսանելի պտոյտի մը մասնակցեցան լիբանանեան 
Մայրենիներու Արգելանոցի մէջ (  ) եւ 
միջազգային հռչակ ու ճանչցուած բանաստեղծ ու 
փիլիսոփայ Ժպրան Խալիլ Ժպրանի թանգարանը:

Առաւօտուն, հասանք դպրոց եւ բարձրացանք 
դպրոցական «պաս»երը:  Բոլոր աշակերտները 
եկած էին իրենց լաւագոյն ու գունաւոր զգեստնե-
րով:  Ճամբան չափազանց երկար էր, բայց ոչ 
ձանձրացուցիչ:  Մենք՝ 10րդ դասարանի տղաքս, 
11րդ դասարանի աշակերտներուն հետ երգեցինք 
ժողովրդական երգեր՝ «Գետաշէն», «Մայրենի 
լեզուն», «Արդեօ՞ք ովքեր են» եւ այլ անգլերէն ու 
արաբերէն երգեր:  Տղաքը նոյնիսկ շուրջպարի 
սկսան:  Երկու ու կէս ժամ ետք հասանք արգելա-
նոցը, ուր մեզ դիմաւորեց հոյակապ տեսարան մը:  
Մայրենիներու «Էրզ» ծառերը փոքրիկ աշակերտ-
ներու նման շարուած էին կողք-կողքի ու արեւը կը 
շողշողար անոնց վրայ՝ բոլորին պարգեւելով 
ուրախութեան եւ ջերմութեան զգացումներ:

«Պաս»էն իջնելէ ետք յառաջացանք այցելունե-
րու համար կառուցուած յատուկ ուղիներէն:  Ի՜նչ 
հաճելի էր քալել այդ բարձր ու վեհ ծառերու կող-
քէն, որոնք կը խորհրդանշեն մեր ծննդավայրի՝ 
Լիբանանի ուժն ու հմայքը:  Այդ ծառերը կը կառչին 
հողին եւ ամուր կը մնան՝ հակառակ բոլոր կացու-
թիւններուն ու  դժուարութիւններուն:  Երբ կ'երթե-
ւեկէի ծառէ-ծառ, մտածեցի մեր երկրին պատմու-
թեան մասին եւ թէ ինչպէս Լիբանանը, Հայաստանի 
նման, դեռ կը գոյատեւէ ու կը զարգանայ այսքան 
դարեր ետք՝ զանազան պետութիւններու լուծին 

ենթարկուելէ ետք: Ներշնչուեցայ հայրենասիրա-
կան ոգիով եւ անդրադարձայ, թէ մենք՝ իբրեւ նոր 
սերունդ, պէտք չէ գանգատինք պզտիկ դժուարու-
թիւններէ կամ մեր դասերէն, այլ պէտք է միշտ մեր 
լաւագոյնը ընենք եւ ձգտինք մեր իտէալին ու փոր-
ձենք պահել ու պահպանել մեր հայրենիքը:  Կ'ը-
սեն. «Գլուխդ միշտ բարձր պահէ, բայց ոտքերդ՝ 
գետին», եւ այս օրինակը լաւ ձեւով թարգմանուած 
տեսայ մեր սիրելի մայրիներուն մէջ, որոնք վեհ ու 

կանգուն կը մնան, բայց միշտ իրենց արմատները 
խրած գետինը՝ համեստ, բայց ամուր:  Բաւական 
քալելէ ետք մայրենիներուն միջեւ եւ մի քանի 
խմբանկար լուսանկարուելէ ետք, ուղղուեցանք 

Ժպրան Խալիլ Ժպրանի տունը, որ իր արուեստա-
գէտ եւ արուեստասէր ընկերներուն կողմէ վերած-
ւած էր թանգարանի՝ ընդգրկելու ամերիկացի-
լիբանանցի գրագէտ-գծագրիչի նկարած պատկերներէն 
ու գրութիւններէն նմոյշներ:  Թանգարանը հսկայ 
էր, կը բաղկանար զանազան յարկերէ ու սենեակ-
ներէ:  Հոն դիտեցինք Ժպրանի գունագեղ պատ-
կերները ու փորձեցինք հասկնալ անոնց իմաստը, 
ինչպէս նաեւ թարգմանել արուեստագէտին հոգե-
կան վիճակն ու մտորումները:  Ան ունէր խոր միտ-
քեր սիրոյ ու ամուսնութեան մասին, թէ երկու սիրա-
հարներ պէտք չէ միանային մէկ սրտի ու հոգիի, 
այլ պէտք  էր իւրաքանչիւրը պահէր իր անհատա-
կանութիւնը, եւ թէ անոնց սիրոյ նպատակը երկու 
հոգիներուն աճումն էր՝ միատեղ յիշատակներ 
ստեղծելով:  Կային նաեւ տարօրինակ նկարներ, 
որոնք չկրցանք թարգմանել, անոնք կը պատ-
կանէին Ժպրանի հարուստ երեւակայութեան:  Վե-
րադարձին, ճաշեցինք մօտակայ գիւղի մը մէջ եւ 
մի քանի ժամ ետք հասանք մեր սիրելի վար-
ժարանը:  

Այս պտոյտը ինծի համար բացառիկ առիթ մըն 
էր հանգստանալու՝ դադար մը առնելու դասերէն 
եւ ներշնչուելու մեր սիրելի Լիբանանի բնութենէն, 
ուր վայելեցինք գեղեցիկ տեսարաններ ու շնչեցինք 
մաքուր օդ՝ կարծես դրախտի մէջ օր մը անցընելով 
եւ յատկապէս ծանօթանալու մեծ գրագէտին մտա-
ւորական ժառանգութեան:
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ
Պերճաշուք Նշում՝ «Ֆրանքոֆոնիայի Շաբաթ»ուան Առթիւ Ութ Աշակերտներ՝ Վկայականակիր

30 Նոյեմբեր 2018ին մեր աշակերտութիւնը 
յիշարժան եւ հպարտաբեր ատենամարզանքի 
պահ մը վայելեց, երբ ֆրանքոֆոնիայի շաբթուան 
առթիւ գեղեցիկ ու պատշաճ գեղարուեստական 
յայտագիր մը ներկայացուեցաւ, իսկ 11րդ դասա-
րանի ութ աշակերտներ արժանացան ֆրանսական 
DELF քննութեան մեծ մակարդակի վկայական-
ներու:

Հանդիսութեան ներկայ էին ՀԲԸՄի կրթական 
յանձնախումբի ատենապետուհի տիկ. Արտա 
Եանըքեանը, անդամ տիկ. Սինթիա Մենտիլեանը, 
Լիբանանի մէջ ֆրանսական մշակութային կեդրո-
նի տնօրէնուհի տիկ. Քամիլ Լեկալը եւ այդ ծրա-
գիրներու համակարգող տիկ. Քամիլա Քաաքուրը:

Լիբանանեան ու ֆրանսական քայլերգերու 
ունկնդրութենէն ետք, Մարիան Փափազեան եւ 
Կարին Պաղսարեան, յաջորդաբար ֆրանսերէն ու 
հայերէն լեզուներով բացումը կատարեցին՝ ող-
ջունելով հիւրերը եւ ոգեկոչելով նորոգ հանգուցեալ 
աշխարհահռչակ տաղանդաւոր երգիչ Շառլ Ազնա-
ւուրի յիշատակը:

Ձեռնարկը սկսաւ Ծաղիկ դասարանի աշա-
կերտներուն երգով, որոնք չորս ֆրանսերէն երգե-
րով հմայեցին ներկաները:

Ֆրանքոֆոնիայի մասին պատկերազարդ ու 
բացատրական խօսքերով հանդէս եկան Արաքս 
Էլմայեան եւ Մարիան Փափազեան ֆրանսերէն 
լեզուով՝ ներկայացնելով տեսարժան վայրերը, 
կոթողները, յուշարձանները, պատմավայրերը եւ 
խորհրդապատկերները, որոնք Ֆրանսայի հա-
րըստութիւններն են՝ միաժամանակ յիշեցնելով, 
որ ֆրանքոֆոնիայի վերջին վեհաժողովը տեղի 
ունեցաւ Երեւանի մէջ:

Հանդիսաւոր պահը եկած էր վկայականներու 
տուչութեան, որուն համար բեմ հրաւիրուեցան 
յարգարժան հիւրերը եւ պրն. տնօրէնը՝ հանդի-
սապէս զանոնք յանձնելու յաջողած աշակերտնե-
րուն:

Վկայականակիրներն էին.
- Արաքս Էլմայեան -Զոհրապ Աբրահամեան
- Մարիան Փափազեան - Տեսիլ Մսըրլեան
- Սելա Մարգարեան  - Վաչէ Չըլտըրեան
- Լոռի Փոլաճեան - Կարին Պաղսարեան
Յանուն իր դասընկերներուն՝ Վաչէ Չըլտըրեան 

ֆրանսերէն լեզուով իր շնորհակալութիւնը յայտ-
նեց ֆրանսական մշակութային կեդրոնին եւ անոր 
պատասխանատուներուն:

Սրտի ու շնորհաւորանքի խօսքով հանդէս եկաւ 
տիկ. Քամիլ Լեկալի, որ գնահատեց մասնակից 
աշակերտներուն աշխատասիրութիւնը եւ յաջողու-
թիւնը:

8րդ դասարանի աշակերտները ֆրանսերէնով 
երգեցին «On écrit sur les murs», որ իր համահունչ 
արտայայտութեամբ տպաւորիչ էր:

Համբիկ Մարտիրոսեան եւ Նարեկ Կարապետ-
եան յաջորդաբար, դաշնակի նուագակցութեամբ 
ուսուցիչ պրն. Ռաֆֆի Տէր Առաքելեանի, «սաքսո-
ֆոն»ի վրայ նուագեցին Շառլ Ազնաւուրի «La 
Bôhème»ը եւ «Սէրս գաղտնի թող մնայ»ն, որոնք 
հոգեցունց զգացումներ պարգեւեցին:

Խանդավառութիւնը եւ ոգեւորութիւնը հասած 

էին իրենց գագաթնակէտին, վայելելու այս հոյա-
կապ առիթէն ստեղծուած պահերը եւ մանաւանդ 
շնորհաւորելու վկայականներու արժանացած 
աշակերտներու արձանագրած յաջողութիւնները:

Յանուն վարժարանին ու տնօրէնութեան՝ խօսք 
արտասանեց ֆրանսերէնի ուսուցչուհի տիկ. Աննա 
Արթին, որ կարեւորելէ ետք այս միջոցառումի կա-
յացման օգտաւէտութիւնը, շնորհակալութիւն յայտ-
նեց կազմակերպիչ կողմին եւ ջերմ շնորհաւորու-
թիւնք՝ յաջողած աշակերտութեան:

Յիշեցնենք, որ Մարիա Փափազեան իր խմբա-
կին մէջ ստացած է բարձրագոյն նիշը՝ 100ի վրայ 
100 արդիւնքով:

*
*   *

Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք մեր աշակերտները 
այս պատուաբեր յաջողութեան առիթով:
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²Û¹ ù³éáñ¹ Å³Ùáõ ÙÇçáóÁ, áñ ·áõó¿ ÇÙ 
×³Ï³ï³·ñÇë íñ³Û í×é³Ï³Ý ¹»ñ åÇïÇ áõÝ»-
Ý³ñ, ÇÝÍÇ Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý ã³÷ »ñÏ³¯ñ 
»ñ»õó³õ...: ºë ÇÝÍÇ Ï'»ñ»õ³Ï³Û¿Ç íéÝïáõ³¯Í... 
÷áÕáóÁ Ý»ïáõ³Í, ³é³Ýó ¹áÛ½Ý Ý»óáõÏÇ, 
³Ýå³ßïå³Ýª ³Û¹ äáÉëáÛ Ñ³½³ñ³ï»ë³Ï ³Ùµá-
Ë³ÉÇó ÍáíáõÝ Ù¿ç, Ñ³½³ñáõÙ¿Ï íï³Ý·Ý»ñáí 
áõ ÷áñÓ³ÝùÝ»ñáí É»óáõÝ, áõñ á°ã Ã¿ ³Ýû·Ý³-
Ï³Ý Ë»Õ×áõÏ ÙÁ, ³ÛÉª ½ûñ³õáñ å³ßïå³Ý 
áõÝ»óáÕ, Ï³Ù É³õ ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ ½³õ³ÏÁ ß³ï 
¹Çõñ³õ ÏñÝ³ñ ÁÝÏÕÙÇÉ, ³Û¹ ïÇÕÙÇÝ, ×³ÑÇ×ÇÝ 
Ù¿ç Ë»Õ¹áõÇ¯É... áõ°ñ ÙÝ³óª ÇÝÍÇ å¿ë ³ÝÍ³ÝûÃ 
áñµáõÏ ÙÁ, Ãßáõ³é, áÕáñÙ»ÉÇ...: ä³Ñ ÙÁ ÏÁ 
Ùï³µ»ñ¿Ç ïÝûñ¿ÝÇÝ ßñÃÝ»ñáõÝ íñ³Û »ñ»õó³Í 
¹á°Û½Ý ÅåÇïÁ...` ÷ñÏ³ñ³ñ ëå»Õ³ÝÇ ÇÝÍÇ..., 
áñ ·áõó¿  ³½³ï¿ñ ½Çë ³Û¹ Ë³Ûï³é³Ï 
¹ñáõÃ»Ý¿Ý, [»õ í»ñ³¹³ñÓÝ¿ñ] Ýáñ¿°Ý ÇÙÇÝÝ»-
ñáõë ùáíÁ, ß³¯ï ³õ»ÉÇ Éñç³ó³Í... ³Ù¿°ÝáõÝ 
Ñ³Ý¹¿å ³½Ýáõ³Ï³Ý »õ ·Ãáï »õ ã³ñáõÃ»³Ý 
½·»ëïÁ Éù³Í... ëáõñµÇ ÙÁ ½·»ëïÁ Ñ³·³Í 
íÇ×³Ïáí...: ´³Ûóª Ýá°ÛÝ ³ï»Ý ÏÁ ½·³ÛÇ áñ 
Û³Ýó³Ýùë ß³°ï Ù»Í ¿ñ »õ å³ïÇÅë ³Ñé»ÉÇ 
åÇïÇ ÁÉÉ³ñ. í×ÇéÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÇÝ ÏÁ ëå³ë¿Ç...  
ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿ë µ³ÅÝáõ³Í [ÁÉÉ³Éáõ] å³ïÏ»ñÁ 
¹³°ñÓ»³É ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ ...ï³ñ³·ñáõÃ»³Ý 
³ï»Ý ÷áÕáóÝ»ñÁ å³éÏáÕ ë³° É³ÏáïÇÝ... 
áñ... »ñµ»ÙÝ »°ë ¿Ç... ¹³ñÓ»³É Ýá°ÛÝ íÇ×³ÏÁ 
åÇïÇ íÇ×³Ïáõ¿ñ ÇÝÍÇ. Ñ³ïáõóáõÙª ã³ñáõ-
Ã»³Ýë Ñ³Ù³ñ...:

ì»ñç³å¿ë ÑÝã»¯ó ÏáãÝ³ÏÁ. ³Ýáñ Çõñ³-
ù³ÝãÇõñ Ñ³ñáõ³ÍÁ áõ°Å·Ýûñ¿Ý Ñ³ñáõ³Í»ó 
Ñá·Çë »õ »ëª ïñïáõ¯Ù-ïËáõ¯ñ, ¹áõñë Ý»ïáõ»-
ó³Û ¹³ë³ñ³Ý¿Ý... ÁÝÏ»ñÝ»ñë ·Ãáï Ý³Ûáõ³Í-
ùáí ½Ç°ë ÏÁ ¹Çï¿ÇÝ... »ëª Ý»ï³Ñ³ñ, áõÕÕ³-
Ñ³Û»³ó ¹¿åÇ ïÝûñ¿ÝÇÝ ûýÇëÁ... Ï³Ù³ó ÙÁ 
¹áõéÁ Í»Í»óÇ Ù³ïÝ»ñáíë... Ý»ñë¿Ý Ë³Õ³Õ »õ 
Éáõñç Ó³ÛÝ ÙÁª §Ùï¿°ù¦, Áë³õ Ù»ÕÙûñ¿Ý... áñ 
ÛáÛëÇ ÝßáÛÉ ÙÁ ³ñÃÝóáõó Ñá·Ç¿ë Ý»ñë...: ¸áõéÁ 
µ³óÇ »õ Ý»ñë ÙïÝ»Éáí áõ½»óÇ Ó»éùÁ Ñ³Ùµáõ-
ñ»Éª ï»ë³Ï ÙÁ ÃáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»Éáõ Ó»õ ÙÁ 
÷Ýïé»Éáí: ²½ÝÇõ Í»ñáõÝÇÝ ·ÉáõËÁ í»ñ µ³ñÓ-
ñ³óÝ»Éáí, ÝÏ³ï»ó ½Ç°ë »õ ÛÇß»ó ÇñáÕáõÃÇõÝÁ... 
»õ ¹³éÝ³Éáí ÇÝÍÇ°ª §·Çï»±ë Û³Ýó³Ýù¹ áñù³Ý 
Ù»¯Í »õ å³ïÇÅ¹ ³É ³Ñé»ÉÇ¯... µ³Ûó... µ³¯Ûó...¦:

ºñµ ³Û¹ µ³ÛóÁ µ»ñÝ¿Ý »É³õ... ÇÙ ëñïÇë 
íñ³Û Ïáõï³Ïáõ³Í É»éÝ»ñáõÝ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ µá-
ÉáñáíÇÝ ãù³ó³õ... ù³ÝÇ áñ ÷ñÏáõÃ»³Ý ÉáÛë 
ÙÁ, ÛáÛë ÙÁ Ï³ñ ³°Û¹ µ³ÛóÇÝ »ï»õÁ...:

- ´³Ûó »ñµª ÏÁ ï»ëÝ»Ù áñ ¹áõÝ ß³ï É³õ 
³ñáõ»ëï³·¿ï ÏñÝ³ë ÁÉÉ³É, ù³ÝÇ áñ Ù³ï-
Ý»ñ¹ áõÝÇÝ ³Û¹ ï³Õ³Ý¹Á, »Ã¿ ã³ñáõÃ»³Ý 
÷áË³ñ¿Ý µ³ñÇÇ, É³õÇ ·áñÍ³Í»ë Ë»Éù¹ áõ 
Ïáñáí¹ª ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³å³·³ÛÇÝ, Ù»ñ ³½-
·ÇÝ ³Ýáõ³ÝÇ ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÏñÝ³ë 
ÁÉÉ³É, å³ïÇõ µ»ñ»Éáí ³½·Ç¹ »õ ³ÝÓÇ¹: Ø»Õù 
ã¿±ñ áñ Ó»ñ Ñ³ó¿Ý Ïïñ»Éáí ³Û¹ ÃáõñùÇÝ ÑÇÝ· 
áëÏÇ í×³ñ»óÇ, áñå¿ë½Ç ³ÕÙáõÏ ãÛ³ñáõó³Ý¿ 
»õ »ñÃ³Û ³ãùÇë ³éç»õ¿Ý: Øï³Í»ó¿ù ½³õ³Ïë, 
Ã¿ Ó»°ñ ·áñÍ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³ÝùÁ áõ±ñ ÏñÝ³Û 
Ñ³ëÝÇÉ »õ Áëï ³ÛÝÙ Ë»Éûù »Õ¿ù »õ Ù»½Ç ³É ÙÇ° 
Ûá·Ý»óÝ¿ù...: ²Ûë ³Ý·³Ù ù»½Ç åÇïÇ Ý»ñ»Ù... 
»Ã¿ Ëáëï³Ý³ë áñ Û»ï³Ûëáõ ß³¯ï µ³ñÇ 
åÇïÇ ÁÉÉ³ë...: ´³Ûó Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝª 
³é³Ýó ËÕ×³Ñ³ñ»Éáõ ¹áõñë åÇïÇ íéÝï»Ù 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Þ³ñ. 46

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ù»½,- Áë³õ:- àõñ»ÙÝ ÏÁ Ëáëï³Ý³±ë µ³ñÇ 
ÁÉÉ³É:

²é³ç³Ý³Éáí, Çñ µ³ñÇ ³çÁ ³éÇ »õ Ñ³Ù-
µáõñ»Éáí ½³ÛÝ ÁëÇª §ÏÁ Ëáëï³Ý³Ù ïÝûñ¿Ý 
Ñ³¯Ûñ...¦: î»ë³Û áñ ³½ÝÇõ Í»ñáõÝÇÇÝ ³ãù»ñ¿Ý 
³ñóáõÝù ÏÁ Ï³Ã¿ñ...: Àë³õ ÇÝÍÇ Ã¿ ³Û¹ ½¿ÝùÁ 
åÇïÇ Ïáïñ¿, µ³Ûó Ø»ÍÝ îÇ·ñ³ÝÇÝ ù³Ý¹³ÏÁ 
Çñ»Ý åÇïÇ å³Ñ¿ áñå¿ë ÛÇß³ï³¯Ï...:

àõñ³Ë ëñïáí µ³ñ»õ»Éáí ½ÇÝù, ¹áõñë Ý»ï-
õ»ó³Û ÙÇç³ÝóùÁ, áõñ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ¹³ë³ñ³Ýáí 
å³ïÇÅÇë »ÉùÇÝ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ... »õ »ñµª ËÝ¹áõ-
Ý»ñ»ë ½Çë ï»ë³Ý... ³Ù¿ÝùÁ Ù¿Ï Ñáõéé³¯ ÙÁ 
Ó·»óÇÝ »õ áõë³Ùµ³ñÓ ¹³ë³ñ³Ý Ñ³ëóáõóÇÝ 
áñå¿ë Ñ»ñáë ÙÁ Ï³Ë³Õ³Ý¿Ý ³½³ïáõ³Í...: 
ä³ïÙ»óÇ ³ÝáÝó Ù»ñ µ³ñ»Ñá·Ç, ³½Ýáõ³ëÇñï 
ïÝûñ¿ÝÇÝ áñáßáõÙÁ »õ Ý»ñ»ÉÁ: îÕ³ùÁ ÙÇ³-
µ»ñ³Ý Ç å³ïÇõ Ù»ñ ïÝûñ¿ÝÇÝ, ¹³ë³ñ³ÝÁ 
û¹Á Ñ³Ý»Éáõ ³ëïÇ×³Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ·áé³óÇÝ 
»ñ»ù ³Ý·³Ù Ñáõéé³¯, Ñáõéé³¯, Ñáõéé³¯...

âÙáéÝ³Ù ã³ñáõÃÇõÝ ÙÁ »õë, ½áñ »ñµ»ù Ùïù¿ë 
ã'»ÉÉ»ñ... ÇÝãå¿ë ÛÇß»óÇ Ù»Ýù 28 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ¿ 
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ÇÝù, »ñµ ×³ßÇ Ï³Ù ³ÕûÃùÇ Ñ³-
Ù³ñ å³ïñ³ëïáõ¿ÇÝù, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹³ë³-
ñ³Ý »ñÏß³ñù, ùáí¿ ùáí ÏÁ Ï»Ý³ñ...: ²Û¹ ûñ»-
ñáõÝ Ó»éùë, Éáõ³óùÇ ×Ý×áõÕáõÏ (áõÝ»ÉÇ) ÙÁ 
³Ýó³Í ¿ñ. »ë - Ç ÍÝ¿ ã³°ñ - ³Û¹ ×Ý×áõÕáõÏÇÝ 
µ»ñ³ÝÝ»ñÁ Ù¿Û Ù¿Ï ·Ý¹³ë»ÕÇ Í³Ûñ»ñ ·³Ù»Éáí 
ë³ñë³÷»ÉÇ ½¿Ýù ÙÁ ßÇÝ³Íª ½³ÛÝ ÷áñÓ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ áõ½»óÇ ³éÇÃÁ û·ï³·áñÍ»É Ù»ñ »ñÏ-
ß³ñù Ï»ó³Í å³ÑáõÝ: ÆÙ ³éç»õë ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ 
ÇÝÍÇ ³ÛÝù³Ý ëÇñ»ÉÇ Ï³ñÝ»óÇ ì³Ññ³Ù 
¼³ù³ñ»³ÝÁ. Ù»Ýù Ù¿Ï½Ù¿Ïáõ ³ÛÝù³Ý ëÇñáí 
Ï³åáõ³Í ¿ÇÝù áñ ÏÁ Ï³ñÍ¿ÇÝ Ã¿ Ù»Ýù 
Ñ³ñ³½³ï »Õµ³ÛñÝ»ñ »Ýù: ºõ »°ë ³Û¹ ×Ý×ÕáõÏÁ 
·ñå³Ý¿ë Ñ³Ý»Éáí, Ù»ñ ì³Ññ³ÙÇÝ ³ç ³Ï³Ý-
çÇÝ µÉÃ³ÏÇÝ Ñ»ÍóáõóÇ: îÕ³Ý ×Çã ÙÁ ³ñÓ³-
Ï»Éáí ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É ·áñÍÇùÁ ù³ß»ó, µ³Ûó 
³Ï³ÝçÁ »ñÏáõùÇ ×»Õùáõ»Éáí ³ñÇõÝÁ ó³Ûï»É 
ëÏë³õ...: ÆÙ ã³ñ µ³Ëï¿ë, ÷áËïÝûñ¿Ý äñ. 
æáõÉÑ³Ï»³ÝÁ áñ ÇÙ ß³ñÅáõÙÝ»ñë ÏÁ ¹Çï¿ 
»Õ»ñ... ÍáÍñ³ÏÇë ë³ñë³÷»ÉÇ ³åï³Ïáí ÙÁ 
½Çë ·»ïÇÝ ï³å³É»ó...: ì³Ññ³ÙÁ ï³ñÇÝ ÑÇ-
õ³Ý¹³Ýáó... ÇëÏ ½Çë ³É å³ïÅ³ñ³Ý... å³ïÇÅë 
ß³ï Í³Ýñ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ... µ³Ûó ì³Ññ³ÙÇÝ 
³½ÝÇõ Ñá·ÇÝ ½Çë ³½³ï»ó. ½·³Éáí áñ ÇÝÍÇ 
ë³ëïÇÏ åÇïÇ å³ïÅ»Ý, ¹³ñÙ³Ý³ïáõÝ¿Ý 
áõÕÕ³ÏÇ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝ ¹ÇÙ»Éáí, Áë³õª 
§èáå»ñÃÇÝ Áñ³ÍÁ å³ñ½ Ï³ï³Ï ÙÁÝ ¿ñ, »Ã¿ 
»ë ãù³ß¿Çª ³Ï³Ýçë ã¿ñ ×Õáõ»ñ... áõñ»ÙÝ »ë »õ 
ÇÝù Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù, ù³ÝÇ áñ ÝáÛÝ-
ù³Ý »ë ³É Û³Ýó³õáñ »Ù¦: úÓÇùÝÇë ³½³ï»-
óÇÝù...: àõñÇß ³Ý·³Ù ÙÁ, »ñµ µ³ÏÇÝ Ù¿ç 
ýáõÃåáÉ ÏÁ Ë³Õ³ÛÇÝù... - »ëª Ã¿å¿ï ÙÇç³Ñ³-
ë³Ï, ½ûñ³õáñ Ï³½ÙÇë, áõÅ»Õ ÍáõÝÏ»ñáõë 
Ñ³Ù³ñ ÙÇ°ßï Û³é³ç³å³Ñ ÏÁ Ë³Õ³ÛÇ - áïùÇ 
Ó³Ëáñ¹ ·Ý¹³ÏÇ Ñ³ñáõ³Íáí ÙÁ ·»ïÇÝ ï³-
å³É»óÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ë Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý Ï³ñ-
Ý»óÇ ¶áõñ·¿Ý ¾Ññ³Ù×»³ÝÁ áñáõÝ ß³ï ÏÁ 
ëÇñ¿Ç ³ÝÏ»ÕÍ µÝ³õáñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ý 
Ñ³ñáõ³ÍÇÝ áõÅ·ÝáõÃ»Ý¿Ý ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³Íª 
ÏéÝ³ÏÇÝ íñ³Û ·»ïÇÝ ï³å³É»ó³õ ³Ýßáõ¯Ýã... 
ÙÇÝãª ³Ù¿Ýùë ³Ù¿Ý ÏáÕÙ»ñ¿Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ë-
Ý»Éáí, ëÏë³Ýù Ù³ë³Å ÁÝ»É »õ ßáõÝã ï³É. 
³Ý¹³¹³ñ Ù³ñÓáõÙÁ »õ ßÝã³ïáõáõÃÇõÝÁ Å³-
Ù¯»ñ ï»õ»óÇÝ... ÙÇÝã»õ áñ ³ãù»ñÁ µ³ó³õ: 
ÎáõñÍùÇÝ ½³ñÏÁ »õ µ³½Ï»ñ³ÏÇÝ ½³ñÏ»ñÁ 

ëÏë³Ý ³ßË³ïÇÉ ÙÇÝã»õ Ù»ñ µÅßÏ³å»ïÝ áõ 
µ³ñÇ ïÝûñ¿Ý îáùÃ. î¿ñ êï»÷³Ý»³ÝÁ Ñ³ë³Ý 
»õ ½ÇÝù ÑÇõ³Ý¹³Ýáó ÷áË³¹ñ»óÇÝ: ø³ÝÇ ÙÁ 
ûñ»ñ Ñ³Ý·Çëï ÁÝ»Éáíª µáÉáñáíÇÝ ³éáÕç³ó³Í 
áïùÇ »É³õ... ºñµ ¶áõñ·¿ÝÁ ³ãù»ñÁ µ³ó³õ... 
Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ ë³ÑÙ³Ý ãáõÝ¿ñ ë³ÑÙ³Ý 
ãáõÝ¿ñ Û³ñáõó»³É ¶áõñ·¿ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ. Ç¯Ýã áñ 
áõÝ¿ÇÝùª ·Çñù, ß³åÇÏ, ·ÉË³ñÏ ëÏë³Ýù, 
»ñÏÇÝù Ý»ï»É: ºñÏáõ Ù»Í µÅÇßÏÝ»ñÁ ß³¯ï 
·áí»óÇÝ Ù»ñ ù³çáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñ³Í Ù³ñ-
ÓáõÙÝ áõ ßÝã³ïáõáõÃÇõÝÁ: ºë áñ ³Ýáñ Ù³Ñ-
õ³Ý å³ï×³é åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇ (³ÝÏ³ëÏ³Í ³é³°Ýó 
ÇÙ Ï³ÙùÇë), ³Û¹ ³ÝßáõÝã ñáå¿Ý»ñáõÝ ·»ïÇÝÁ 
³Ýáñ ï³ñ³Íáõ³Í íÇ×³ÏÁ ï»ëÝ»Éáíª ·»ñ»½-
Ù³Ý »ñÃ³Éáõ ³ëïÇ×³Ý Ûáõ½áõ³Í ¿Ç, ÇëÏ »ñµ 
³Ýáñ ³ãù»ñÁ µ³Ý³Éá¯í, ßáõÝã ³éÝ»ÉÁ ÝÏ³ï»-
óÇ, »ë ³É ³Ýáñ Ñ»ï Ù³Ñ¿Ý ¹¿åÇ Ï»³Ýù í»ñ³-
¹³ñÓ³Û »õ »ñ¹áõÙ ÁñÇ ³ÝÏÇó Û»ïáÛ µÝ³°õ 
ýáõÃåáÉ ãË³Õ³É: ºõ ËáëïáõÙë å³Ñ»óÇ 
ÙÇÝã»õ í»ñçÁ...:

ºÃ¿ Ãáõ»Éáõ ÁÉÉ³Ù ³ëáñ ÝÙ³Ý ¹¿åù»ñáõÝ 
ß³ñ³ÝÁª Ñ³ïáñÝ»ñ å¿ïù åÇïÇ ÁÉÉ³Ý... áñáí 
½³Ýó Ï'³éÝ»Ù Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ýó Ù¿ç ÙïÝ»É, 
ÙÇ³ÛÝ Ã¿ Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ ïÕ³Ûáó Ù³ëÇÝ 
ù³ÝÇ ÙÁ ³Ý»Ï¹áïÝ»ñ åÇïÇ ÛÇß»Ù... »õ ³å³ 
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ù å³ïÙáõÃÇõÝë:

ÆÝãå¿ë Ý³Ë³å¿ë Ãáõ³Í ¿Çª Ýß³Ý³õáñ ¿ñ 
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Çñ ×³ñåÇÏ ·áÕÇ »õ 
³õ³½³ÏÇ Ñéã³Ïáí. Ù»Ýù ½ÇÝù ùÉ³ÛÙåÁñ ÏÁ 
Ïáã¿ÇÝùª ³Ý·É»ñ¿Ý Ù³·ÉóáÕ [ÇÙ³ëïáí]: ä³ï-
×³éÁª ûñ ÙÁ ß³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û µéÝáõ³Í 
ÁÉÉ³ÉÝ ¿ñ. ³Û¹ ¹¿åùÇÝ Ñ³Ù³ñ ³É Ýá°ÛÝ ³ÝáõÝáí 
Ñéã³Ï³õáñ ¹³ñÓ³õ:

Ø»ñ ß¿ÝùÇÝ ßñç³å³ïÁ ß³ï ·»Õ»óÇÏ 
å³ñï¿½ ÙÁ Ï³ñ, áñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ Í³ÕÏ³Ýáó 
¿ñ ß³ï ÙÁ åïÕ³ïáõ Í³é»ñáí ½³ñ¹³ñáõ³Í... 
²ÛÉ»õ³ÛÉ åïáõÕÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ, ÑëÏ³Û Ýáñ³ß-
Ë³ñÑÇ Í³é ÙÁ Ï³ñ åïáõÕÝ»ñáí µ»éÝ³õáñ, 
¹ÇïáÕÇÝ ³ËáñÅ³ÏÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ñ: ²Ýßáõßï Ù»ñ 
Ð³Ùµ³ñÓáõÙÝ ³É µ³ó³éáõÃÇõÝ ã¿ñ Ï³½Ù»ñ... 
É³°õ ³ËáñÅ³ÏÇ ï¿ñ ³ÝÓ»ñ¿Ý, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ 
ß³¯ï ÏÁ ëÇñ¿ »Õ»ñ ³Û¹ åïáõÕÁ, »õ Û³×³Ë 
³éÇÃÁ û·ï³·áñÍ»Éáí Çñ ³ËáñÅ³ÏÇÝ ·áÑ³-
óáõÙ Ïáõ ï³Û »Õ»ñ... »ñµ ïÕ³ùÁ Ï¿ëûñáõ³Ý 
½µûë³Ýù¿Ý »ïù ¹³ë³ñ³Ý áõÕÕáõÇ¯Ý... Ð³Ù-
µ³ñÓáõÙÝ ³É Í³¯é Ï'áõÕÕáõÇ »õ Ï³Ù³óáõÏ ÙÁ 
Ù³·Éó»Éáí, ËÇï ï»ñ»õÝ»ñáõÝ Ù¿ç Çñ Ã³ùëïáóÁ 
Ï'³å³ëï³ÝÇ »õ ·áñÍÇ ³ÝóÝ»Éáí, áñù³Ý áñ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³éÇÃÁ Ï'û·ï³·áñÍ¿ ëï³ÙáùëÁ É³õ 
É»óÝ»Éáí, Ïáõï»ñÝ ³É í³ñÁ Ý»ï»Éáí...: Ø»ñ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇã äñ. ÊáëñáíÁ, áñ Ïñ³Ñ³Í ¿ 
Ð³Ùµ³ñÓáõÙÇÝ ³ñ³ñùÁ, Ï'áñáß¿ Û³Ýó³ÝùÇ 
íñ³Û µéÝ»É ½ÇÝù. Ý³Ë³å¿ë Ï'»ñÃ³Û å³ñï¿½ 
»õ Ýáñ³ßË³ñÑÇ Í³éÇÝ Ùûï ë³Õ³ñÃ³ËÇï 
Í³éÇ ÙÁ ï»ñ»õÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ å³ÑáõÁïÇ, Çñ 
å³ßïûÝÁ áõñÇß áõëáõóÇãÇÇ ÙÁ Û³ÝÓÝ»Éáí: 
²ñ¹ª Ù»ñ µ³ñÇ åïáõÕÁ, ÏáãÝ³ÏÇ ³é³çÇÝ 
½³ñÏÇÝ Ñ»ï, ÏÁ ëåñ¹Ç å³ñï¿½ »õ Çñ 
ëáíáñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏÁ Ù³·ÉóÇ Í³éÁ... 
ÏÁ ëÏëÇ¯ ×³ß³Ï»É Ù»Í ³ËáñÅ³Ïáí...: ØÇÝã 
Ç°Ýù áõï»Éáí ½µ³Õ³Í ¿, ÑëÏÇãÁ ³ÝßßáõÏ Ïáõ 
·³Û Ýáñ³ßË³ñÑÇÝ Í³éÇÝ ï³Ï áõ ÏÁ ëÏëÇ 
¹Çï»¯É í»ñÁ ÷³é³õáñ µ³½Ù³Í... å³ñï¿½ÇÝ 
ïÇñáç Ñ³Ý·Çëï ëñïáí ×³ß³Ï»ÉÁ...:
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Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիան Կը Պատրաստուի Յառաջիկայ Օրերուն Սուրիոյ Մէջ 
Նոր Ռազմական Գործողութիւններ Իրականացնել

ՎՐԻՊԱԿ
Հանգուցեալ Աբրահամ Պօղոս Վանլեանի մահազդի ընտանեկան պարագաներու ցանկէն վրիպած է Տէր եւ 
Տիկ. Պօղոս եւ Քրիսթին Վանլեան եւ զաւակներու Ճուլեըն, Ալեսեօ եւ Լուքայի անունները:
Կ՛ապաւինինք մեր ընթերցողներուն եւ հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն հասկացողութեան:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Մասնակցութիւնը Միջին Արեւելքի 
Վերաբերեալ Փարիզի Համագումարին 

Երեքշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2018ին Փարիզի 
մէջ տեղի ունեցաւ Ֆրանսական «Արեւելքի վտան-
գըւած քրիստոնեաներու համակարգում»ին (ՔՐԷՏՕ) 
կողմէ կազմակերպուած «Վերջ տալ Արեւելքի 
քրիստոնեաներուն եւ փոքրամասնութիւններուն 
դէմ կիրարկուած խտրութեան» խորագրեալ մի-
ջազգային խորհրդաժողովը, որուն մասնակցեցան 
Միջին Արեւելքի քրիստոնէական եկեղեցիներու 
ներկայացուցիչներ, իսլամ կրօնականներ, ինչպէս 
նաեւ ֆրանսացի պետական ներկայացուցիչներ ու 
դիւանագէտներ: Խորհրդաժողովին հիմնական 
նպատակն էր նեցուկ կանգնիլ Միջին Արեւելքի 
քրիստոնեաներուն: 

Սոյն խորհրդաժողովին, յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոսին, իր մասնակցութիւնը բե-
րաւ Քուէյթի եւ Շրջակայից հայոց թեմի առաջնորդ 
Գերշ. տ. Մասիս եպս. Զօպուեանը: 

Սրբազան հայրը իր արտասանած խօսքին մէջ 
նախ փոխանցեց վեհափառ հայրապետին ողջոյն-
ներն ու գնահատական խօսքը խորհրդաժողովի 
նախաձեռնութեան առնչութեամբ: Ապա ըսաւ, որ 
կ՚ապրինք այնպիսի ժամանակաշրջանի մը մէջ, 
ուր ծայրայեղականութիւնն ու անհանդուրժողա-
կանութիւնը կը պառակտեն իսլամ-քրիստոնեայ 
գոյակցութիւնը, մինչդեռ Միջին Արեւելքը միշտ 
եղած է տարբեր կրօններու, քաղաքակրթութիւն-
ներու ու մշակոյթներու օրրանը, ուր քրիստոնեայ 
եւ իսլամ կրօնները դարեր շարունակ միասին 
ապրած են: Սրբազանը կարեւորեց Միջին Արե-
ւելքի ժողովուրդներուն խաղաղութեամբ ապրելու 
անհրաժեշտութիւնը, ուր իւրաքանչիւր կրօնքի 
պատկանող համայնք կը պահէ իր հաւատքն ու 
աւանդութիւնները, ինչպէս նաեւ յոյս յայտնեց, որ 
պատերազմներու պատճառով ստիպողաբար 
իրենց երկիրներէն հեռացած գաղթականները 
շուտով կը վերադառնան իրենց հայրենիքը՝ երաշ-
խիքը ունենալով արժանավայել ու ապահով կեան-
քի մը: 

Իր օրակարգը աւարտելէ ետք, խորհրդաժողովը 
հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ մը, որուն մէջ կը 
նշուի, թէ բոլոր մասնակիցները դէմ են Միջին 
Արեւելքի իսլամ-քրիստոնեայ գոյակցութիւնը խա-
թարող ամէն տեսակի փորձերու եւ քրիստոնեայ-
իսլամ համերաշխութեան եւ համագործակցութեան 
պահպանումն ու ամրապնդումը կը դիտեն որպէս 
տարածաշրջանի բարօր ապագայի կարեւորագոյն 
երաշխիքներէն մէկը: 

Յայտնենք, որ յիշեալ համագումարին կազմա-
կերպիչները այցելած էին Նորին Սրբութեան եւ 
ստացած անոր թելադրանքները համագումարի 
կազմակերպութեան ու կատարելիք յայտարարու-
թեան գծով։

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 
յայտնած է, որ երկրի զինուած ուժերը կը պատ-
րաստուին յառաջիկայ օրերուն նոր ռազմական 
գործողութիւններ իրականացնել Սուրիոյ տա-
րածքին: Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»ը, կը յայտնէ թրքական «NTV» հեռուս-
տաալիքը:

Ռազմական գործողութիւնները կը ծրագրուի 
իրականացնել Եփրատ գետի Արեւելեան ափին 
տեղակայուած քրտական ուժերուն դէմ:

«Եփրատի արեւելքը ահաբեկչական խմբաւո-
րումներէ մաքրելու ուղղուած ռազմական գործո-
ղութիւններ պիտի իրականացնենք:  Չնայած այն 
հանգամանքին, որ ԱՄՆը խոստացած էր Թուրք-
իոյ, որ պիտի չօժանդակէ Սուրիոյ քրտերուն (PYD/
YPG), չէ կատարած իր խոստումը: Պարզ է, որ 
ԱՄՆը դիտակէտեր հիմնած է ոչ թէ Թուրքիոյ ահա-
բեկիչներէն պաշտպանելու համար, այլ հակառա-

Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ վիճաբանութիւն 
տեղի ունեցած է իշխող «Արդարութիւն եւ զարգա-
ցում» կուսակցութեան (ԱԶԿ) եւ ընդդիմադիր «Լաւ» 
կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն միջեւ: Այս 
մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը 
յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:

կը»,- նախագահական պալատին մէջ ելոյթի ժա-
մանակ ըսած է Էրտողան:

Էրտողան միեւնոյն ժամանակ նշած է, որ 
թրքական ԶՈՒի թիրախը պիտի ըլլան ոչ թէ ամե-
րիկացի զինուորները, այլ քիւրտերը:

Թուրքիոյ Խորհրդարանին Մէջ Պատգամաւորներուն Միջեւ 
Վիճաբանութիւն Տեղի Ունեցած Է 

Վիճաբանութեան մասնակցած են նաեւ ընդ-
դիմադիր քրտամէտ Ժողովուրդներու դեմոկրա-
տական եւ Ժողովրդահանրապետական կուսակ-
ցութիւններու մի քանի ներկայացուցիչները:

Վիճաբանութեան պատճառը եղած է ԱԶԿ 
խորհրդարանական խմբակցութեան ղեկավար 
Մեհմեդ Մուշի ընդդիմութեան ուղղուած մեղադ-
րանքը: Մուշը ընդդիմադիրները մեղադրած է 
Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական հռչակուած Քիւր-
տիստանի աշխատաւորական կուսակցութեան (ՔԱԿ) 
oժանդակելու մէջ:

Մուշը մեղադրանքները, մասնաւորապէս, ուղ-
ղած է «Լաւ» կուսակցութեան նախագահ Մերալ 
Աքշեներին եւ Ժողովրդահանրապետական կու-
սակցութեան նախագահ Քեմալ Քըլըչտարօղլուին:

Վիճաբանութեան ժամանակ կողմերը քաշքշած 
են իրար, եւ խորհրդարանի նախագահը ստիպ-
ւած եղած է դադրեցնելու նիստը:

Վիճաբանութիւնը շարունակուած է նաեւ 
ժամեր անց վերսկսած նիստի ժամանակ:
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾԱՌԻ 
ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՄՍՈՒՐԻ 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒՄ
Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 5.00-ին, Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ Ս. Յակոբ Մծբնացի 
հայրապետին նուիրուած նախատօնակ, որմէ ետք տեղի պիտի ունենայ 
Նոր Տարուան տօնախմբութիւն, ծառի եւ մսուրի լուսաւորում։

Այս առիթով, դէպի Մայրավանք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին երթե-
ւեկը դիւրացնելու նպատակով, ժամը 4։00-էն սկսեալ, մասնաւոր փոխադ-
րակառքեր տրամադրելի պիտի ըլլան հետեւեալ վայրերուն մէջ.

• Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դիմաց
• Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ դիմաց
• Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ դիմաց
• Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ դիմաց
• Ֆանար` ակումբին առջեւ
• Ռաուտա (Էհլան)
• Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ կից
• Զալքա ակումբին կից
• Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցի
• Հաճըն եւ Ռմէյլ` նախկին Փուռ Փատովային կից։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
 «Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
 «Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ 

տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը 
6:00ին, միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւորելու «Զարթօնք»ի 
անցնող տարուայ իրագործումները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին, 
եւ իրար փոխանցելու մեր բարեմաղթութիւնները գալիք Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօներուն առիթով։

Պիտի հանդիպինք Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա յարկ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Հաւաքը առիթ մը պիտի հանդիսանայ նաեւ ձեզի հրամցնելու «Զար-

թօնք»ի Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:
 Հաւաքի աւարտին տեղի պիտի ունենայ նաեւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի մաղթանքներ ձեզի եւ ձեր սիրելիներուն:

 «ԶԱՐԹՕՆՔ»

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան 
եւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի 
անդամ՝ մեզմէ յաւէտ բաժնուած 
ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան 
քառասունքին առիթով, հոգե-
հանգստեան պաշտօն պիտի կա-
տարուի՝ ՇԱԲԱԹ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 
2018ի յետմիջօրէի ժամը 1:00ին, 
Ս. Նշան մայր եկեղեցուոյ մէջ, Զո-
քաք Պլաթ, Պէյրութ:
Հրաւիրուած էք այդ օր միասնաբար կողքին ըլլալու մեր հան-
գուցեալ ընկերոջ տիկնոջ եւ դուստրերուն, ինչպէս նաեւ ըն-
տանեկան պարագաներուն ու հարազատներուն:
Ներկայս ընդունիլ, որպէս անձնական հրաւէր:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Զարմանքով եւ ցաւով իմացայ Հրայր Հովիւեանի մահուան 
մասին: Ընդունեցէ՛ք, խնդրեմ, իմ ցաւակցութիւններս եւ յայտ-
նեցէ՛ք նաեւ իր ընտանիքի անդամներուն: Ան լաւ հայ էր, 
ընդգծուած կուսակցական-հասարակական գործիչ: Իրեն վըս-
տահուած ազգային բնագաւառին մէջ կը ցուցաբերէր մեծ 
պատասխանատուութիւն եւ գործը կը կատարէր ամենայն սիրով:
Ափսոս, հազար ափսոս, որ այլեւս Հովիւեանը չի զարդարեր 
Պէյրութի ազգային, հետաքրքրական կեանքը:

Հրանուշ Յակոբեան 

Իսրայէլի Եւ Ռուսիոյ Պաշտօնատարները Քննարկեցին 
Հըզպալլայի Փորած Ներքնուղիներու Կապակցութեամբ 
Ընթացող Գործողութիւնները

Մոսկուայի մէջ Իսրայէլի ռազմական պատուիրակութիւնը Ռուսիոյ պաշտ-
պանութեան պաշտօնատարներուն ներկայացուց վերջերս Հըզպալլայի 
փորած ներքնուղիները անցափակելու ուղղութեամբ ընթացող գործողու-
թիւնները, ինչպէս նաեւ քննարկեց Միջին Արեւելքի մէջ երկու երկիրներու 
ռազմական ազդեցութիւնը ուժեղացնելու հարցը:

Ըստ զինուորականութեան հրապարակած յայտարարութեան՝ իսրայէլցի 
սպաները ռուս պաշտօնատարներու ուշադրութեան յանձնեցին, որ յառաջ 
մղած են դէպի Իսրայէլ տանող ներքնուղիներու բացայայտման ու խափանման 
ուղղուած գործողութիւնները: Անոնք նաեւ քննարկեցին հիւսիսային շրջանին 
մէջ երկու երկիրներու ռազմուժի ընդհարումներէ զերծ համակարգի 
բարելաւումը:


