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Աուն Կը Շեշտէ Լիբանանի՝ ՄԱԿի Անվտանգութեան 
Խորհուրդի 1701 Բանաձեւի Յանձնառութիւնը՝ 
Հակառակ Իսրայէլի Յարադէպ Խախտումներուն

Անգարայի Մէջ Ճեպընթացի Վթարի Հետեւանքով Մահացածներու 
Թիւը Հասած Է 9ի

Շրջանային Èáõñ»ñ

Բակօ Սահակեան Հանդիպում Ունեցած է 
Նիկոլ Փաշինեանի Հետ

Նիկոլ Փաշինեան Ուղենշած է 
Կառավարութեան Ընելիքները՝ 
Ներդրումներու Խրախուսում, Բանակի 
Զարգացում, Աղքատութեան Կրճատում

Հայրենի Èáõñ»ñ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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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:

Նախագահ Միշէլ Աուն երէկ շեշտեց Լիբանանի՝ 
ՄԱԿի անվտանգութեան խորհուրդի 1701 բանա-
ձեւի յանձնառութիւնը՝ հակառակ Իսրայէլի կողմէ 
համաձայնագիրի յարադէպ խախտումներուն:

«Իսրայէլ կը շարունակէ խախտել Լիբանանի 
ինքնիշխանութիւնը՝ 150 խախտում արձանագրելով 
ամսական դրութեամբ»,- նախագահական յայտա-
րարութեան մէջ կը մէջբերուի Աունի խօսքը Լի-
բանանի մէջ ՄԱԿի յատուկ համակարգողի պաշ-
տօնակատար Փերնիլ Տահլեր Քարտելի հետ 
հանդիպումին: 

Հարիրի Յոյսով Է, Որ Նոր Կառավարութիւնը 
Պիտի Կազմաւորուի Նախքան Տարեվերջը

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի երէկ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ յոյս յայտ-
նեց, որ նոր կառավարութիւնը ամենայն հաւանա-
կանութեամբ պիտի կազմաւորուի նախքան 
տարեվերջը:

Իսկոյն յիշեցնենք, որ առջի օր Middle East 

Airlines եւ Rolls Royce ընկերութիւնները ստորագ-
րեցին 300 մլն տոլարի պայմանագիր, ինչը ցարդ 
մեծագոյնը կը համարուի Լիբանանի եւ Միացեալ 
Թագաւորութեան միջեւ:

Գաղթականները Զոհեր Են Եւ Ոչ Թէ Յան-
ցագործներ. Պու Աասի

 Լիբանանի մէջ գաղթականները պէտք է 
համարել զոհեր եւ ոչ թէ յանցագործներ: Այս 
մասին ըսաւ ընկերային հարցերու նախարար 
Փիեռ Պու Աասի, թէեւ զգուշացուց, որ Լիբանան ի 
վիճակի չէ տանելու գաղթականներու բեռը:

«Գոյապահպանումի վտանգ կայ, սա հաստատ 
է, եւ Լիբանանի վիճակը աղէտալի կը դառնայ, 
եթէ գաղթականները շարունակեն մնալ»,- Միջին 
Արեւելքի մէջ քրիստոնեաներու եւ փոքրամասնու-
թիւններու պաշտպանութեան նուիրուած սեմինա-
րին, որ տեղի ունեցաւ Փարիզի մէջ, ըսաւ Պու Աա-
սի՝ ըստ ազգային լրատուական գործակալութեան 
հրապարակումին:

Թուրքիոյ մայրաքաղաքին մէջ ճեպընթաց 
գնացքի վթարի հետեւանքով մահացածներու թիւը 
հասած է 9ի: Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն թրքական լրատուամի-
ջոցները:

Գնացքի ուղեւորներէն 47ն տարբեր աստիճանի 
վնասուածքներով կը գտնուին բժշկական հսկո-
ղութեան ներքոյ:

Վթարի գործով ձերբակալուած է «Թուրքիոյ 
երկաթուղիներ»ի 3 աշխատակից:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան, Դեկտեմբեր 13-ին, Երեւանի մէջ  հան-
դիպում ունեցած է Հայաստանի Հանրապետութեան 
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եանի հետ:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխա-
տակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչու-
թենէն փոխանցուած տեղեկութիւններով՝ հանդի-
պումին ընթացքին քննարկուած են հայկական 
երկու հանրապետութիւններու ներքին եւ արտա-
քին քաղաքականութեան, անվտանգութեան, Արցախի 
Հանրապետութեան եւ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան 2019 թուականի պետական պիւտճէներու 
ձեւաւորման վերաբերող շարք մը հարցեր:

Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան 
հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան:

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ 
նախքան օրակարգային հարցերու քննարկումը 
Նիկոլ Փաշինեան անդրադարձած է խորհրդա-
րանական ընտրութիւններու արդիւնքներուն եւ 
նշած . «Դեկտեմբեր 9-ին տեղի ունեցած խորհրդա-
րանական արտահերթ ընտրութիւններէն ետք՝ 
մեր կառավարութեան առաջին նիստն է, եւ ուրախ 
եմ արձանագրելու, որ ընտրութիւններուն արդիւնք-
ներով մեր կառավարութիւնը Հայաստանի Հան-
րապետութեան քաղաքացիներէն ստացած է 
համոզիչ վստահութեան քուէ, որ կը  նշանակէ, որ 
մեր ընելիքները դեռ մեր դիմացն են, որ կը 
նշանակէ, որ մենք առնուազն որոշ բաներ հասցու-
ցած ենք ընել, որ Հայաստանի քաղաքացիներուն 
հիմք տուած է մեր գործունէութիւնը շարունակելու 
իրաւագիր տալու»:

Դեկտեմբերի 13ին Անգարայէն Քոնիա ուղեւոր-
ւող ճեպընթաց գնացքը բախած էր շոգեկառքին, 
որմէ ետք երեք կառքերը դուրս եկած են երկա-
թագիծէն:
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Նիկոլ Փաշինեան Ուղենշած է Կառավարութեան Ընելիքները՝ Ներդրումներու Խրախուսում, 
Բանակի Զարգացում, Աղքատութեան Կրճատում

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

 Տիգրան Լեւոնեան 

Տիգրան Լեւոնեան (14 Դեկտեմբեր 1936, 
Պէյրութ - 25 Յունիս 2004, Երեւան), հայ օփերայի 
երգիչ, բեմադրիչ, դերասան։

Ծնած է 1936ի Դեկտեմբեր 14ին Պէյրութ: 
1946ին ծնողներուն հետ տեղափոխուած է Հա-
յաստան: 1958ին աւարտած է Երեւանի գեղար-
ւեստա-թատերական հիմնարկը 1977ին: Երգե-
ցողական արուեստի իր ուսուցանողը եղած է իր 
ապագայ կինը՝ Գոհար Գասպարեանը:

1962ին եղած է Երեւանի օփերայի եւ պալէի 
ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներգիչ, 
1970-77-ին՝ միաժամանակ բեմադրիչ, 1977էն՝ 
գլխաւոր բեմադրիչ, 1991-99՝ գեղարուեստական 
ղեկավար: Եղած է Երեւանի Կոմիտասի անուան 
պետական երաժշտանոցի փրոֆէսոր: 1984ին 
արժանացած է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի 
կոչումին: Մահացած է Երեւան 2004 թուականին:

Վարչապետի պաշտօնակատարը ուղենշած է 
կառավարութեան յառաջիկայ շրջանի քանի մը 
կարեւոր ընելիք. «Առաջինը տնտեսական յեղափո-
խութեան ծիրէն ներս ներդրումներու խրախուսումն 
է, եւ պէտք է արձանագրել, որ Հայաստանի 
նկատմամբ ներդրումային մեծ հետաքրքրութիւն 
կայ, եւ այդ հետաքրքրութիւնը յառաջիկային պի-
տի շարունակէ աճիլ: Ես կ՝ուզեմ Հայաստանի 
Հանրապետութեան բոլոր պետական պաշտօնեա-
ներու ուշադրութիւնը հրաւիրել այս հարցին վրայ, 
եւ իմ ուղիղ յանձնարարականն է՝ ստեղծել բոլոր 
պայմանները եւ չստեղծել որեւէ խոչընդոտ ոեւէ 
ներդրողի համար: Յոյս ունիմ, որ որեւէ ազդակ 
չեմ ստանար ոեւէ պաշտօնեայի մասին, որ որեւէ 
ներդրումային նախագիծի առջեւ խոչընդոտներ 
կը  յարուցուին եւ այլն: Ի հարկէ, մեր նախընտրա-
կան ծրագիրին կարեւորագոյն դրոյթներէն է, որ 
մենք պէտք է ներդրումներու եւ ընդհանրապէս 
տնտեսական գործունէութեան համար անհրա-
ժեշտ բիւրոկրատական քաշքշուկներու՝ օրէնսդ-
րութեամբ նախատեսուած հիմնարկը վերացնենք 
եւ հնարաւորինս պարզեցնենք ընթացակարգերը, 
որպէսզի նաեւ այդ առումով տէ իւրէ որեւէ 
արհեստական խոչընդոտ չըլլայ: Հետեւաբար, 
յառաջիկայ ընելիքը ներդրումներու խթանումն է, 
եւ  պէտք է շատ արագ ատոր համար բարենպաստ 
միջավայր եւ պայմաններ ստեղծել:

Երկրորդ կարեւորագոյն ընելիքը ռազմաարդիւ-
նաբերական համալիրի զարգացումն է: Մենք 
պէտք է ի վիճակի ըլլանք էական զարգացում ապա-
հովելու ռազմարդիւնաբերական համալիրին մէջ, 
եւ այս խնդիրին լուծումը ես կը կապեմ Հայաստանը 
գիտարուեստական երկիր դարձնելու մեր տես-
լականին, ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ ճարտա-
րագիտական եւ գիտարուեստական միտքը 
զարգացնելու հրամայականին հետ, որ, ի հարկէ, 
յառաջիկայ ամենակարեւոր ընելիքներէն է:

Յաջորդ առանցքային խնդիրը զինուած 
ուժերու մարտունակութեան բարձրացման հարցն 
է: Ասոր մասին մենք խօսած ենք նաեւ նախընտրա-
կան շրջանին, եւ ըսած եմ, որ յառաջիկայ 5 տար-
ւան ընթացքին մենք պէտք է ի վիճակի ըլլանք 
զինուած ուժերու զարգացման նպատակին համար 
ներդնելու շուրջ 2.5 միլիառ տոլար: Այդ միջոցները 
գտնելու ուղղութեամբ մենք պէտք է լրջագոյն 
աշխատանք տանինք: Խօսքը յաւելեալ միջոցներու 
մասին է, որոնց մէկ մասը պէտք է ուղղուած ըլլայ 
նաեւ զինծառայողներու հասարակական վիճակի 
բարելաւման»:

Յաջորդ կարեւոր ուղղութիւնը, ըստ Նիկոլ 
Փաշինեանի, պիտի ըլլայ կրթութեան ոլորտը, 
բարձրագոյն կրթական համակարգը որակական 
նոր մակարդակի բերելը: «Խօսած ենք բարձրա-
գոյն կրթութեան ոլորտի համախմբման անհրա-
ժեշտութեան մասին: Կը կարծեմ, որ մեծ անհա-
ւասարակշռութիւն յառաջացած է համալսարանական 
համակարգի եւ գերատեսչական համակարգի 
միջեւ, եւ մենք պէտք է նոյնականացնենք եւ ունե-
նանք միասնական համալսարանական համա-
կարգ, որ յստակ խնդիրներ լուծէ»,- նշած է վար-
չապետի պաշտօնակատարը:

Նիկոլ Փաշինեան միւս կարեւոր խնդիրը 
համարած է առողջապահութեան ոլորտէն ներս 
լրջագոյն բարեփոխումներու իրականացումը, որուն 
նպատակը հանրութեան լայն շերտերու համար 
ծառայութիւններու հասանելիութեան ապահովումն 

է: «Կարեւոր կը համարենք նաեւ պետական կա-
ռավարման համակարգի արդիականացման եւ 
արդիւնաւէտութեան բարձրացման խնդիրը, որ 
նոյնպէս նախընտրական շրջանին եւ ընդհանրա-
պէս բազմիցս քննարկած ենք: Իբրեւ այս բոլորի 
հանգուցալուծում կամ գագաթնակէտ՝ պէտք է 
ընկալենք քաղաքացիներու հասարակական վի-
ճակի եւ բարեկեցութեան մակարդակի էական 
փոփոխութիւններուն արձանագրումը: Մեր խնդիրն է 
Հայաստանի մէջ ծայրայեղ աղքատութիւնը 
վերացնելը եւ աղքատութիւնը էականօրէն նուա-
զեցնելը: Ունինք քաղաքացիներուն իրաւագիրը եւ 
այս խնդիրները պէտք է կարենանք լուծել առաջին 
հերթին աշխատանքի խրախուսումով եւ աշխա-
տանքի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղ-
ծելու ճանապարհով»,- ըսած է կառավարութեան 
ղեկավարի պաշտօնակատարը:
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ՍԵՒԱԴԱ ՍԱՖԱՐԵԱՆ

Հայրենադարձներ
Գիւմրիի Մէջ Հաստատուելու Առաջին Կայծը Եղբօրս «Լռելեայն» 

Ուղերձն Էր. Լիբանանահայ Զարեհ Եահնիեան

Մեր զրուցակիցը Լիբանանէն հայրենադարձ 
Զարեհ Եահնիեանն է, որ հայրենադարձուած է 2003 
թուականին եւ կը բնակի Գիւմրիի մէջ: Ան կը փորձէ 
իր աշխատանքով եւ հայրենասիրութեամբ լուծումներ 
գտնել  շարք մը խնդիրներու համար: Անոր կարծիքով 
Գիւմրին արժանի է ամէն մէկ հայու հոգատարութեան:

– Կը խնդրէի` ներկայացնել հայրենադարձման 
Ձեր պատմութիւնը:

– Հայրենադարձման իմ  պատմութիւնս սկսած 
է նախքան լոյս աշխարհ գալս եւ շարունակուած 
ծնունդէս յետոյ: Չնայած ծնած եմ Լիբանանի մէջ 
եւ այդ երկրի քաղաքացիութիւնն ունիմ`այդ փաս-
տը ինծի չտուաւ Հայրենիք հասկացողութիւնը:

Մանկութիւնս, պատանեկութիւնս եւ երիտա-
սարդութիւնս ապրելով Լիբանանի մէջ`սրտիս 
բաբախիւնը միշտ եղած է իմ Հայրենիքիս մէջ`իր 
երկու հատուածներով. ես փայփայած եմ ունենալ 
միացեալ Հայաստանի գաղափարը: Իմ պարագաս 
անուանել որպէս հայրենադարձութիւն`այդքան ալ 
համաձայն չեմ, այն աւելի շատ իմ սրտիս եւ 
փափաքիս միացումն է իրականութեան, եւ ինչպէս 
մեծն բանաստեղծ Ուիլեամ Սարոյեան կ՛ըսէ. «Ես 
չեմ ծնած Հայաստանի մէջ, սակայն Հայաստանն   
իմ մէջ ծնած է»:

-Եր՞բ  հայրենադարձուած էք եւ ինչո՞ւ:
-Ամէն  հայու նպատակը Հայաստանի մէջ ապ-

րիլն է, սակայն ատոր համար հարկաւոր են կայ-
ծեր` կեանքի տարբեր փուլերուն: Իմ կեանքիս 
առաջին կայծը եղաւ 1983 թուականին, երբ եղ-
բայրս յանուն Մեծ եւ Միացեալ Հայաստանի ստեղծ-
ման գաղափարին` զոհեց իր թանկագինը` կեան-
քը`լռելեայն ուղերձ ուղարկելով ինծի, որ հանգիստ 
կեանք կ՛ունենամ միայն Մայր հայրենիքի մէջ: 
Երկրորդ կայծը Խորհրդային կարգերու փլուզումն 
էր, եւ Հայաստանի մէկ հատուածի վերանկախա-
ցումը: Բայց վերջնական քայլն ըրի այն ժամանակ, 
երբ ծանօթացայ հայաստանաբնակ  աղջկայ մը 
հետ: 2003 թուականի  ապրիլի 25-ին առաջին 
անգամ ոտք դրի իմ երազած Հայրենիք եւ որոշեցի 
կեանքս հաստատել պապերուս ապրած հայրենի 
հողին վրայ:

-Ինչո՞վ  զբաղուած էիք Լիբանանի մէջ մինչ հայ-
րենադարձուիլը:

-Լիբանանի 15-ամեայ քաղաքացիական պատե-
րազմն անհնար դարձուց, որ ես  աշխատիմ իմ 
մասնագիտութեամբ: Շուրջ 9 տարի աշխատած 
եմ որպէս ճարտարապետ: 1988 թուականէն 
մինչեւ Հայաստան վերադառնալս` աշխատած եմ 
համակարգչային ոլորտին մէջ:

-Ինչու՞ ընտրեցիք Գիւմրին` որպէս մշտական 
բնակութեան քաղաք:

-Հաստատուելով Հայաստանի մէջ` կազմեցի 

սեփական ընտանիքս` ամուսնանալով գիւմրեցի 
ընկերուհիիս հետ: Սկզբնական շրջանին կը 
բնակէի կնոջս եւ անոր ծնողներուն հետ: Երեւանին 
մօտ գտնուելու համար որոշեցի բնակարան գնել 
Աշտարակ քաղաքին մէջ, սակայն ապրելով 
Գիւմրիի մէջ` հասկցայ, որ այդ քաղաքը, թէկուզ 
կիսափլատակ, անտեսուած եւ անմարդաբնակ, 
ինծի աւելի հոգեհարազատ դարձաւ իր մշակոյթով, 
բարբառով եւ կենցաղով, քան նոյնիսկ մայրա-
քաղաք Երեւանը: Այդ շրջանէն սկսած, վերջնակա-
նապէս որոշեցի ապրիլ Գիւմրիի մէջ: Կը ցանկայի 
տեղեկացնել իմ բոլոր ընկերներուս եւ սփիւռքա-
հայութեան, որ Գիւմրին պատմական քաղաք է եւ 
արժանի է մեր բոլորի հոգատարութեան: Ամէն  
հայ արժանի է ապրելու Գիւմրիի նման հայաշունչ 
քաղաքի մէջ եւ պէտք չէ Հայաստանը հասկնալ 
միայն մայրաքաղաք Երեւանով:

-Արդեօք հե՞շտ է հայրենադարձի համար արագ 
յարմարիլ այլ միջավայրի:

-Այս հարցը միշտ ես ինծի կու տամ. արդեօ՞ք 
պիտի կրնամ յարմարիլ գիւմրեցիներու կամ, 
առհասարակ, Հայաստանի բնակչութեան իրակա-
նութեան` նկատի ունենալով այն փաստը, որ Հայ-
րենիքս շուրջ 70 տարի եղած է Խորհրդային Միու-
թեան բարքերուն եւ կենցաղին մէջ: Հետաքրքիրն 
այն է, որ ես ինծի համար դեռ չունիմ Ձեր հարցին 
պատասխանը: Ուղղակի  բան մը կ’ըսեմ. ես շուրջ 
38 տարի ապրած եմ Լիբանանի մէջ եւ չեմ  յար-
մարած արաբ ազգաբնակչութեան իրականու-
թեան, իսկ հիմա արդեօ՞ք կը կարենամ ամբող-
ջապէս ընդելուզուիլ հայ հասարակութեան` կը 
դժուարանամ ըսել: Չեմ կրնար չնշել սկզբնական 
շրջանի դժուարութիւններուն մասին, օրինակ` 
ռուսերէն  շարք մը բառերու օգտագործումը, ամուս-
նութիւններու ու յուղարկաւորութիւններու արարո-
ղութիւններու կարգը չափազանց խորթ կը թուէին, 
սակայն Հայրենիքի մէջ ապրիլը վեր էր ամէն ինչէ: 
Եթէ կայ կամք, նամանաւանդ շրջապատիդ փոխ-
զիջումներու առկայութեան պարագային, կրնաս 
ամէն դժուարութիւն ալ յաղթահարել:

-Ին՞չ կ՛աշխատիք Գիւմրիի մէջ, եւ կա՞ն այլ հայ-
րենադարձներ Ձեր շրջապատին մէջ:

-2006 թուականին ստեղծեցի «Նշոյլ» անուամբ 
հասարակական կազմակերպութիւն, որպէսզի լոյ-
սի  նշոյլ մը միշտ վառ մնայ: Ամերիկաբնակ բարե-
րարի մը օգնութեամբ ստեղծուեցաւ «Ովսաննա 
Մսրլեան» դպրոցը` ի պատիւ բարերարին մօրը: 

Ստանձնեցի թէ՛ հասարակական կազմակերպու-
թեան ղեկավարութիւնը, թէ՛ դպրոցի տնօրինու-
թիւնը: Ես կը դասաւանդէի համակարգչային գի-
տելիքներ, եւ  ուսուցիչ մը կար, որ կը դասաւանդէր 
անգլերէն: Դպրոցի հիմնադրման եւ ստեղծման 
նպատակը երեխաներուն Հայրենիքի, հայրենասի-
րութեան, եկեղեցւոյ պատմութեան մասին տեղե-
կացնելն էր: Մեր տուած գիտելիքները կը ծառա-
յէին որպէս հիմք` այդ երեխաներու ապագային 
համար: Դպրոցական ծրագիրը կը տեւէր  3 ամիս, 
եւ վերջին 3 տարիներուն ընթացքին ունեցած ենք 
մօտ 700 աշակերտ: Ցաւօք, նիւթական սղութեան 
պատճառով չկրցանք շարունակել ուսումնական 
ծրագիրը: Ատկէ ետք  յաջորդ կանգառը «Տիրա-
մայր» դպրոցն էր, որ հիմնադրուած է քոյր Արուս-
եակ Սաճոնեանի կողմէ եւ յայտնի է որպէս 
արհեստաւորական դպրոց, կը ծաւալէր մեծ գոր-
ծունէութիւն: Ես ստանձնեցի այդ դպրոցի ղեկա-
վարութիւնը` դասաւանդելով նաեւ համակարգ-
չային գիտելիքներ:

Մինչեւ 2013 թուական Գիւմրիի մէջ չկային մեծ 
թիւով հայրենադարձներ, սակայն հիմա ալ մեծ 
թիւ չեն կազմեր. մօտաւորապէս  քանի մը 
տասնեակ ընտանիք:

-Ինչպիսի՞ զգացողութիւն ունեցաք, երբ հաս-
տատուեցաք  Գիւմրիի մէջ:

– Հայաստան եւ Գիւմրի հաստատուելու զգա-
ցողութիւնս ես  կրնամ մեկնաբանել հետեւեալ 
կերպ. սփիւռքի մէջ մենք անօթներու (թաղար) մէջ 
ցանուած ծառեր ենք , եւ որքան ալ մեծ ըլլան այդ 
անօթները, միեւնոյնն է, մենք սենեակային պայ-
մաններու մէջ  կ՛ապրինք: Գիւմրիի մէջ ես դուրս 
եկայ այդ անօթէն եւ մխրճուեցայ հողին մէջ, 
մնացի նոյն ծառը, նոյն պտուղը, արդէն հողի մէջ, 
ուր արմատներս կրնան աւելի ու աւելի խորանալ, 
որ չէր ըլլար անօթներու պարագային:

«Հայերն այսօր»
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 15 - 
«Հայրենիքի Մէջ Կը Նախատեսենք Երեք Լայնածաւալ Ծրագիր Իրականացնել…»
Հարցազրոյց Մշակոյթի Ու Արուեստի Ոլորտին Մէջ Աշխատող՝ Մարիքա Փարսատանելիին Հետ

ՔՐԻՍԹԻՆԱ  ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք»ը կը շարունակէ « «Զարթօնք»ը 
հայրենիքի մէջ» խորագիրը կրող հարցազրոյցներու 
եւ յօդուածներու շարքը: Այս անգամ  անդրադարձ 
կատարած ենք ազգութեամբ հայ, բայց ամբողջ 
կեանքին ընթացքին հայրենիքէն դուրս ապրած ու 
ստեղծագործած, մշակոյթի ու արուեստի ոլորտին 
մէջ աւելի քան 12 տարուան արտադրողական աշխա-
տանքի փորձ ունեցող Մարիքա Փարսատանելիին: 

Մարիքան ծնած է Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆ-
լիս, ապա 5 տարեկանին ծնողներուն հետ տեղա-
փոխուած է Ռուսիա՝ Ս. Փեթերսպուրկ, ուր սորված ու 
կրթութիւն ստացած է: Ս. Փեթերսպուրկի մէջ ալ 2006 
թուականին  հիմնած է արտադրողական կեդրոն, որ 
կը զբաղի մշակութային ու արուեստի բնագաւառին 
մէջ տարբեր միջոցառումներու, ծրագիրներու իրակա-
նացմամբ ու անոնց տարածմամբ ամբողջ աշխարհի 
մէջ: 

Հայաստանի մէջ կը նախատեսուի կեանքի կոչել 
երեք լայնածաւալ ծրագիր, որոնցմէ մէկուն համաձայն 
կը նախատեսուի Երեւան քաղաքին մէջ կառուցել 
թանգարան-մշակութային կեդրոն՝ Educational historical 
cultural multimedia centre, ուր թէ տեղաբնակները, 
թէ զբօսաշրջիկները հնարաւորութիւն կ'ունենան ծա-
նօթանալու հայ ժողովուրդի պատմութեան՝ հնագոյն 
օրերէն մինչեւ մեր օրերը: 

Նախատեսուող միւս ծրագիրներուն, անոնց ստեղծ-
ման ճանապարհին յառաջացած դժուարութիւններուն 
մասին աւելի մանրամասն խօսած ենք հարցազրոյցի 
ընթացքին: 

- Մարիքա, խնդրեմ, մանրամասնութիւններ կրնա՞ք 
ներկայացնել Ձեր ծրագիրներուն մասին, զորս կը 
պատրաստուիք իրագործելու հայրենիքի մէջ: 

-Ես արտադրիչ եմ եւ կը զբաղիմ մշակոյթի եւ 
արուեստի ոլորտին մէջ լայնամաշտաբ ծրագիր-
ներու կազմակերպմամբ: Վերջին երեք տարուան 
ընթացքին կ'աշխատիմ մեծ ծրագիրի վրայ, որը 

կ'ենթադրէ Երեւան քաղաքին մէջ կառուցել թան-
գարան-մշակութային կեդրոն՝ Educational historical 
cultural multimedia centre: Ան կ'ըլլայ աշխարհի 
մէջ առաջին թանգարանը, որ բազմամետիայի 
տեսքով կը ներկայացնէ Հայաստանի պատմու-
թիւնը՝ հին օրերէն մինչեւ մեր օրերը: Այս նախա-
գիծը թոյլ կու տայ ինչպէս տեղացիներուն, այնպէս 
ալ զբօսաշրջիկներուն ծանօթանալու հայ ժողո-
վուրդի պատմութեան: Այս գաղափարէն ետք մէկ 
ծրագիր եւս որոշեցինք իրականացնել, որ նախոր-
դին հետ սերտօրէն կապուած է: Կը նախատեսենք 
ստեղծել շարժական պատկերներու ֆիլմ, որ կը 
ներկայացնէ Հայաստանի հնագոյն պատմութիւնը: 
Շարժական պատկերներու ֆիլմը պիտի ըլլայ 
անգլերէն լեզուով, ինչ որ կարելի կ'ըլլայ ցուցադրել 
Հայաստանի դպրոցներէն ներս, ինչպէս նաեւ 
Սփիւռքի եւ բոլոր այն երկիրներուն մէջ, ուր 
հայկական համայնքը աշխոյժ է: 

- Այս ծրագիրներու իրականացման ճանապարհին 
ի՞նչ դժուարութիւններու հանդիպած էք: 

- Ինչպէս բոլոր մեծ ծրագիրներու պարագային, 
մեր պարագային եւս ֆինանսաւորման խնդիրն է, 
սակայն ատիկա դժուարութիւն չեմ համարեր:  
Ֆինանսաւորում գտնելը մեծապէս կախուած է այն 
հանգամանքէն, թէ մեր գաղափարը որքանով 
հասանելի է հասարակութեան համար, եւ մենք 
մեր առջեւ դրուած նպատակը որքանով կ'իրակա-
նացնենք: Ծրագիրը, որուն վրայ կ'աշխատինք 
երկարաժամկէտ է եւ արդիական կ'ըլլայ անգամ 
երկու հարիւր տարի անց: 

- Եթէ գաղտնիք չէ, ֆինանսաւորումը որո՞ւ կողմէ 
կ'իրականացուի կամ ի՞նչ կազմակերպութեան: Արդեօք 
պետական աջակցութիւն կը ստանա՞ք այստեղ Հա-
յաստանի մէջ: Ի՞նչպէս կ'արձագանգէ կառավա-
րութիւնը ձեր մտադրութիւններուն:

- Ի հարկէ գաղտնիք չէ: Քանի որ մենք 
առեւտրական կազմակերպութիւն չենք համար-
ւիր, ապա կը գործակցինք տարբեր կազմակեր-
պութիւններու, անհատներու, Սփիւռքի ներկայացու-
ցիչներու, ինչու չէ նաեւ կառավարական շրջանակներու 
հետ, քանի որ սա ազգային գաղափարական 
ծրագիր է եւ մենք բաց ենք որեւէ գործակցութեան 
համար: «I am Armenia» մշակութային multimedia 
կեդրոնը պիտի ըլլայ Երեւանի մէջ, սակայն պիտի 
չսահմանափակուինք միայն Հայաստանով, մեր 
քարտէսը պիտի ընդգրկէ նաեւ Սփիւռքը, աշխար-
հի հայաշատ համայնքները:  Ինչ կը վերաբերի 
մուլտիպլիկացիոն անիմացիոն ֆիլմին, որը 
անգլերէն լեզուով պիտի ըլլայ, կը թարգմանուի 

նաեւ ֆրանսերէն, սպաներէն եւ, ամենակարեւորը, 
հայերէն լեզուով եւ կը ցուցադրուի կրկին հայաշատ 
համայնքներուն մէջ: 

- Նախքան հարցազրոյցը սկսիլը, Դուք նշեցիք 
երեք կարեւոր ու մեծ ծրագիրի մասին: Ո՞րն է երրորդ 
ծրագիրը:

- Մենք ունինք մէկ նախագիծ եւս, որ կը կոչուի 
Global international digital forum:  Հայաստանի մէջ 
կը նկատենք, որ աճած է հետաքրքրութիւնը նորա-
րարական տեղեկատուական արհեստագիտու-
թեան նկատմամբ եւ մենք որոշեցինք ստեղծել 
համաշխարհային լայն ժողով, որուն շնորհիւ կը 
կարողանանք միջազգային կազմակերպութիւննե-
րու ուշադրութեան հրաւիրել այս հարցին շուրջ, կը 
կարողանանք հաւաքել մարդիկ, որոնք կը զբաղին 
նորարար արհեստագիտութիւնով: Սա կը 
նախատեսենք իրականացնել ոչ միայն Երեւանի, 
այլեւ Ղարաբաղի եւ մարզերու մէջ, օրինակ 
Դիլիճանի մէջ կայ միջազգային դպրոց, Կիւմրիի 
մէջ՝ «Թումօ» կայ: Նպաստաւոր պայմաններ շատ 
կան: Այդ շրջանակը մենք ընդլայնելու միտում 
ունինք, որ հնարաւորութիւն կու տայ մարզերուն 
համաչափ զարգանալու: Վստահաբար կրնամ 
նշել, որ մենք այս ասպարէզին մէջ յաջողութիւն կը 
գրանցենք, մեր նախաձեռնութիւնները յաջողու-
թեամբ կը պսակուին, որովհետեւ մենք ջանք ու 
եռանդ չենք խնայեր այս ծրագիրներու յաջող 
իրականացման համար:

-Շնորհակալ եմ...
Մարիքա Փարսատանելիի արտադրողական կեդ-

րոնի իրականացուցած ծրագիրներուն մասին կարելի 
է ծանօթանալ նաեւ պաշտօնական կայքի վրայ՝  
https://www.marikaparsadanelli.com
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Աղէտալի Երկրաշարժին 30մեակի Ոգեկոչում

7 Դեկտեմբեր 1988 –ին, ՀՀ հիւսիսային շրջան-
ներուն մէջ տեղի ունեցաւ աւերիչ երկրաշարժ մը, 
որ հետագային անուանուեցաւ Սպիտակի երկրա-
շարժ, որուն հետեւանքով զանգուածային վնասնե-
րու եւ փլուզումներու ենթարկուեցան հազարաւոր 
շինութիւններ, ինչպէս նաեւ՝ տասնեակ հազարա-
ւոր մարդիկ նահատակուեցան: Մեծ վնաս հասաւ 
նաեւ ճարտարապետական, պատմական եւ արուես-
տի յուշարձաններուն: Աղէտալի երկրաշարժին 
երեսնամեակին առիթով 7 Դեկտեմբեր 2018 -ին, 
վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ ոգեկոչում՝ ներկայութեամբ օրուան 
հիւր բանախօս՝ Տիար Համբիկ Մարտիրոսեանի եւ 
ծնողներու:

Յայտագիրը սկսաւ քայլերգներու յոտնկայս 
ունկնդրութեամբ, որմէ ետք վարժարանիս Հայ Գրա-
կանութեան եւ Հայոց Պատմութեան դասատու՝ 
Պարոն Աւետիս Տիպան իր բացման խօսքին մէջ 
անդրադարձաւ բանաստեղծ Արամայիս Սահակ-
եանի հետեւեալ խօսքին. « Այս ինչ պատահեցաւ 
հայոց աշխարհին, ողբերգութիւն է համաշխար-
հային: Բուռ մը ազգ էինք, դարձանք կէս բուռ, իսկ 
այդ կէս բուռը դարձաւ լուռ արտասուք»: Սոյն 
խօսքով բնորոշուեցաւ Հայաշխարհի 20-րդ դարու 
ամէնէն ահռելի երկրաշարժը՝ Սպիտակի երկրա-
շարժը, որուն ուժգնութիւնը տարածուեցաւ շրջանի 
քաղաքներուն ՝ Գիւմրի, Վանաձոր, Ստեփանաւան, 
հասնելով նոյնիսկ քաղաքամայր Երեւան: Ան իր 
խօսքը շարունակելով ըսաւ, թէ այս երկրաշարժը 
գլխիվար դարձուց մարդոց կեանքը, երկիրը, 
ապագան եւ այնպիսի սարսափելի վէրք մը ձգեց, 
որ հաւանաբար կը սպիանայ սերունդներ յետոյ: 
Վերջապէս ան իր խօսքը եզրափակեց ըսելով, թէ 
այսօր համայն հայութիւնը քաջասրտութեամբ ու 
գոյատեւելու ջանասիրութեամբ, չնայելով բոլոր 
այդ կորուստներուն ու ցաւերուն, պիտի շարունակէ 
ապրիլ ու ապրեցնել, աշխարհին սփռելով Աստու-
ծոյ շնորհած մշտավառ ջահը յանուն խաղաղու-
թեան ու յաւերժութեան:

Ապա բեմահարթակ բարձրանալով Միջն. Բ. 
դասարանէն Մոսիկ Տէօլտիւրեան եւ Նախ. Զ. 
դասարանէն Մանուէլ Պորանեան ներկայացան 
սքանչելի երկլեզու զուգերգով մը՝ «Հայաստանին» 
եւ “ Pour toi Armenie”, վառ պահելով Շարլ Ազնա-
ւուրի անթառամ յիշատակը: Հոս տեղին է յիշել, թէ 
երկրաշարժին լուրը Հայաստանի վրայ սեւեռեց 
համայն մարդկութեան ուշադրութիւնը: Մայր հայ-
րենիքին լայն աջակցութիւն ձեռք մեկնեց նաեւ 
սփիւռքահայութիւնը, որ համախմբուեցաւ եւ 
ստեղծեց «ՍՕՍ Արմենիա», «Ազնաւուրը Հայաս-
տանին» եւ այլ տասնեակ կազմակերպութիւններ, 
որոնք նիւթական եւ բարոյական մեծ օգնութիւն 
ցոյց տուին հայրենաբնակ իրենց եղբայրներուն եւ 
քոյրերուն: Յայտագիրը շարունակուեցաւ «Սպի-
տակի երկրաշարժի Զոհերի» խմբային արտասա-
նութեամբ, Նախ. Դ. եւ Նախ. Ե. դասարաններու 
խումբ մը աշակերտներու կատարողութեամբ: 

Ներկաներուն յուզումը իր գագաթնակէտին հա-
սաւ, երբ Նախ. Գ. դասարանը ՝ ներկայացաւ « Հայ 
ազգը նման է վերածնուած Փիւնիկի» թատերա-
խաղով , որուն ընդմէջէն ներկայացուցին երկրա-
շարժին իրադարձութիւնները, ինչպէս նաեւ՝ Նախ. 
Գ. դասարանի աշակերտ Պերճ Գոմպէճեանի մեծ 
մօր նահատակութիւնը՝ սոյն երկրաշարժին, եւ հայ 
ազգի վերականգնումը: Ապա Միջն. Ա. եւ 
Բ.,Նախ.Ե. եւ Զ. դասարաններու աշակերտները 
ներկայացան Տիար Համբիկ Մարտիրոսեանի « 
Իմ Սիրուն Հայրենիք» բանաստեղծութեամբ: Տեղի 
ունեցաւ նաեւ տեսերիզի ցուցադրութիւն: Վերջա-
պէս Պարոն Աւետիս Տիպան ներկայացուց օրուան 
բանախօս՝ Պրն. Համբիկ Մարտիրոսեանի կեն-
սագրականը, անդրադառնալով, թէ ան եղած է 
բանաստեղծ, արձակագիր, հրապարագիր ու 
խմբագիր (նեկայիս գլխաւոր խմբագիրն է ՀԲԸՄ-ի 
«Խօսնակ» պաշտօնաթերթի), որ աշխատակցած 
է լիբանանահայ «Զարթօնք», «Ազդակ» եւ «Արա-
րատ» օրաթերթերուն, ինչպէս նաեւ՝ «Նայիրի» 
շաբաթաթերթին ու սփիւռքահայ մամուլին: Ան 
անդամ եղած է Հայաստանի Գրողներու Միութեան 
եւ Հայաստանի Ժուռնալիստներու Միութեան: 
Պարգեւատրուած է Հայաստանի Գրողներու Միու-

թենէն, ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարէն, ՀՀ 
վարչապետէն եւ ՀՀ նախագահին կողմէ՝ «Մովսէս 
Խորենացի» շքանշանով:

Բանախօսը իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ, թէ 
իրեն համար շատ դժուար է խօսիլ երկրաշարժի 
մասին: Երեսուն տարիներ առաջ երբ Հայաստանի 
մէջ ամէն մարդ կը սպասէր դիմաւորելու Նոր 
Տարին, պատահեցաւ անսպասելին: Քառասուն 
երկվայրկեանի մէջ փուլ եկաւ Հայաշխարհը: 
Ապա, ան մանրամասնօրէն խօսելէ ետք երկրա-
շարժի իրադարձութիւններուն մասին , ըսաւ թէ 
անկէ քաղելիք ուսանելի դասը այն է, թէ հարկաւոր 
է ուշադրութիւն դարձնել շէնքերու շինարարութեան 
եւ հակաերկրաշարժային միջոցներու օգտագործ-
ման: Ան իր խօսքը շարունակեց ըսելով, որ մեր 
ժողովուրդը, որ տեսած է եղեռնը, Սարդարապատի 
ճակատամարտը, Արցախեան պատերազմը եւ 
աղէտալի երկրաշարժը, ապացուցած է որ մեր 
հաւաքական աշխատանքին մէջ է մեր ուժը: 
Բանախօսը իր խօսքը եզրափակեց, ըսելով, թէ 
ուրախ է որ կ'ոգեկոչենք երկրաշարժին յիշատակը 
եւ այն ժողովուրդը, որ գիտէ յարգել իր մեռելները, 
արժանի է ապրելու:

Վերջապէս վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկ. 
Կալինա Նաճարեան բեմահարթակ հրաւիրեց 
Տիար Համբիկ Մարտիրոսեանը, որ սիրայօժար 
ընդառաջած էր վարժարանիս հրաւէրին եւ 
յուշանուէրով մը պատուեց զայն: Իր հազարամեայ 
պատմութեան ընթացքին, հայ ժողովուրդը դիմա-
կայած է բազմաթիւ փորձութիւններ, յաղթահարած 
է բազմաթիւ արգելքներ եւ անցած է շատ արհա-
ւիրքներու մէջէն: Ան ապացուցած է, թէ ի զօրու է 
կրկին խոյանալու եւ երկինքին մէջ թեւածելու 
ինչպէս վերածնուած Փիւնիկ մը:
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ø³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÏ»³Ý ÏÁ ëå³ë¿ »õ ÏÁ åáé³Ûª 
§á±í Ï³Û Í³éÇÝ íñ³Û...¦: Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ï'³ñÓ³-
Ý³Ý³Û, µ³Ûó äñ. Êáëñáí ÇÝù »õë ×³ñåÇ°Ïª ÏÁ 
Ù³·ÉóÇ Í³éÇÝ íñ³Û »õ ³Ï³Ýç¿Ý µéÝ³Í í³ñ 
ÏÁ ù³ß¿ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÁ, áã Ã¿ ëÇñ»Éáõ... ³ÛÉ 
÷³é³õáñ ï»ë³Ï¿Ý ï÷áóÇ »õ ³å³ª ûñÇÝ³-
Ï»ÉÇ, ËÇëï å³ïÇÅÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÁ 
Ù»ñ ¹åñáóÇÝ »ï»õÇ Ù³ëÁ ·ïÝáõáÕ 180 
å¿ïù³ñ³ÝÝ»ñÁ ³ÙµáÕç ß³µ³Ã ÙÁ ½µûë³ÝùÇ 
å³Ñ»ñáõÝ åÇïÇ Ù³ùñ¿ñ »õ Éáõ³ñ...: ´³Ûóª 
Ù»ñ Ñ»ñáëÇÝ Ñá·Á ã¿ñ, ÇÝù ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ Çñ 
ß³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

¸³ë³ñ³Ýá¯í ³ÙµáÕç µ³ñÇ åïáõÕÝ»ñ 
¿ÇÝù. Û³×³Ë ÏÁ å³ï³Ñ¿ñ áñ ¹³ë³ñ³Ýáí 
³Ù¿Ýùë ÙÇ³ëÇÝ å³ïÅáõ¿ÇÝù: ä³ïÇÅÝ»ñáõÝ 
½ûñ³õáñ³·áÛÝÁ Ï'ÁÉÉ³ñ Ñ³ó¿Ý »õ Ï»ñ³Ïáõñ¿Ý 
½ñÏ»ÉÁ: ºñµ ³°Û¹ å³ïÇÅÇÝ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ÁÉ-
É³ÛÇ¯Ýù Ù»ñ ëï³ÙáùëÇÝ ·áÑ³óáõÙ Ïáõ ï³-
ÛÇÝù... ³õ³½³ÏáõÃ»³Ùµ, áñÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ 
Ñ»ï»õ»³É Ó»õáí.- Ù»ñ Ñ³óÁ äáÉë¿Ý Ïáõ ·³ñ 
³é³·³ëï³Ý³õáí: ²Ýßáõßï Ñ³½³ñ ÑÇÝ·Ñ³-
ñÇõñ Ñá·ÇÇÝ Ñ³óÁ ùÇã ù³Ý³ÏáõÃÇõÝ ã¿ñ: 
Ü³õáõÝ Ù¿ç ¹Ç½áõ³Í Ñ³ó»ñáõ å³ñÏ»ñÁ Ù»°Ýù 
ÏÁ ÷áË³¹ñ¿ÇÝù Ù³é³ÝÁ, áñ ß¿ÝùÇÝ Í³Ûñ³-
Ù³ëÝ ¿ñ: Ð³óÁ ÷áË³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ 
¹³ë³ñ³ÝÇÝ ³éç»õ¿Ý å¿ïù ¿ñ ³ÝóÝ¿ÇÝ... ÇëÏ 
Ù»Ýùª Ñá·¿³é Ññ»ßï³ÏÝ»ñáõ å¿ë, Ï»ó³Í 
¹é³Ý ³é³ç, Ñ³ó ÷áË³¹ñáÕ ïÕáõ ÙÁ ÏéÝ³Ï¿Ý 
ÏÁ ÃéóÝ¿ÇÝù å³ñÏÁ áñÁ ¹³ë³ñ³Ý Ùï³Í 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÇëÏ ÏÁ µ³ÅÝáõ¿ñ ³Ù¿Ýáõë, µ³óÇ 
å³ñ³å å³ñÏ¿Ý áñáõÝ å¿ïù ãáõÝ¿ÇÝù µ³Å-
Ý»Éáõ, ³ÛÉª áõñÇß ïÕáõ ÙÁ Ñ»ï Ù³é³Ý ÏÁ 
ÕñÏ¿ÇÝù ½³ÛÝ: ²ÛÝ ïÕ³Ý áñ Ù»ñ ÏáÕáåáõïÇÝ 
½áÑ ·³ó³Í ¿ñª ëïÇåáõ³Í ¿ñ Éé»É... Ñ³Ï³é³Ï 
å³ñ³·³ÛÇÝ ÙÇ°ßï ï÷áóÇ Ï'³ñÅ³Ý³Ý³ñ, 
áñå¿ë Ù³ïÝÇã ì³ë³°Ï, ¹³õ³×³Ý...: Ð³½áõ³-
¹¿å ¿ñ áñ, áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ Û³Ý¹·Ý¿ñ Ù³ïÝ»É: Àë»Ù 
áñ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ Éáõñ Ï'áõÝ»Ý³ñ, µ³Ûó 
ãï»ëÝ»Éáõ ÏÁ ½³ñÝ¿ñ, áñå¿ë½Ç ³ÝûÃÇ ãÙÝ³Ýù...: 
ÜÙ³Ý å³ïÇÅÇ ³ï»Ý »ñµ»ù ã¿ÇÝù ½³Ûñ³Ý³ñ 
³°ÛÝ ïÕáõÝ áñ å³ï×³é »Õ³Í ¿ñ Ù»ñ ³Ù¿Ýáõë 
å³ïÅáõ»ÉáõÝ. ½³ÛÝ ÏÁ ÝÏ³ï¿ÇÝù ûñáõ³Ý 
Ñ»ñáëÁ... ß³ï ³Ý·³Ù ³É áõñ³Ë Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝù ³Û¹-
åÇëÇ µ³ËïÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í ÁÉÉ³ÉÝáõë Ñ³Ù³ñ:

Þ³ï ³Ý·³Ù Ù»ñ ·Çß»ñ³ÛÇÝ µ³ñÓÇ å³ï»-
ñ³½ÙÝ»ñáõÝ ÏÁ ÷ßñáõ¿ÇÝ Ù»ñ »É»Ïïñ³Ï³Ý 
É³Ùµ»ñÁ: ºõ áñáíÑ»ï»õ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ ÷áË³ñÇÝ»É 
½³ÝáÝù, ß³ï ¹Çõñ³õ ×³Ù÷³Ý ·ï³Í ¿ÇÝù... 
»ñµ í»ñçÇÝ ÏáãÝ³ÏÁ ÑÝã¿ñ, ùÇã ÙÁÝ ³É ëå³ë»É¿ 
Û»ïáÛ, ùë³Ý Ï³Ù ùë³Ý»õÑÇÝ· Ñá·Ç Ï'»ÉÉ¿ÇÝù, 
Ó»éù»ñÝÇë í»ñ µ³ñÓñ³óáõó³Í ÏÁ åÉÉáõ¿ÇÝù 
Ù»ñ ëåÇï³Ï ë³õ³ÝÝ»ñáõÝ »õ »ñÏ³ñ³Ñ³ë³Ï 
áõñáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ï»ñå³ñ³Ýù ³é³Í, Çñ³ñ 
»ï»õ¿, ³ÝÓ³ÛÝ, ³ÝßßáõÏ, ³é³Ýó ¹áÛ½Ý ß³ñ-
ÅáõÙÇ, áõÕÕ³ÓÇ· Ï»ñåáí ù³É»Éáí Ùáõïù ÏÁ 
·áñÍ¿ÇÝù Ù»½Ù¿ ³õ»ÉÇ ó³Í »ÕáÕ ¹³ë³ñ³Ý-
Ý»ñáõÝ ÝÝç³ñ³ÝÁ, ëáëÏáõÙ Ï'³éÃ¿ÇÝù ³Û¹ 
ïÕ³Ûáó, áñáÝù Ï³ñÍ»Éáí Ã¿ Ù»Ýù ÇëÏ³å¿ë 
áõñáõ³Ï³ÝÝ»ñ »Ýù í³Ë¿Ý ëÙù³Í... ·ÉáõËÝÇÝ 
Í³ÍÏáóÝ»ñáõÝ ï³Ï ÏÁ å³Ñ¿ÇÝ, ÇëÏ Ù»Ýù 
³éÇÃÁ û·ï³·áñÍ»Éáí, ³ÝÙÇç³å¿ë µáõñ· 
Ï³½Ù»Éáí, û¹¿Ý Ï³Ëáõ³Í É³Ùµ»ñÁ ù³Ï»Éáí, 
Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ Çñ³·áñÍ³Íª Ýáñ¿Ý ³ÝßßáõÏ ÏÁ 
ãáõ¿ÇÝù Ù»ñ ÝÝç³ñ³ÝÁ...: Æñ»Ýó Ïáïñ³Í 
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ É³Ùµ»ñáõÝ áñå¿ë Ñ³ïáõóáõÙª Ë»Õ×»ñÁ Ù»ñ 
÷áË³ñ¿Ý ÏÁ å³ïÅáõ¿ÇÝ...: Þ³¯ï áõß, »ñµ 
Çñ³½»Ï »Õ³Ý Ù»ñ ß³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ýó... Çñ»Ýù 
»õë ÷áñÓ»óÇÝ Ýá°ÛÝ Ë³Õ»ñÁ Ù»ñ ·ÉËÇÝ Ë³-
Õ³É... µ³Ûó Ù»Ýùª ß³ï ³õ»ÉÇ ã³°ñ ëï³Ñ³ÏÝ»ñ, 
³Ù¿Ý Ù¿Ïë ³Û¹ Ë»Õ×»ñ¿Ý Ù¿Û Ù¿Ï Ñ³ï Ó»ñ-
µ³Ï³É»Éáí, ëÏë³Ýù ï³Ýç»É ½³ÝáÝù...: Ê»Õ-
×»ñÁ É³Éáí í»ñ³¹³ñÓ³Ý Çñ»Ýó ÝÝç³ñ³ÝÁ, 
Ù¿Û ÙÁÝ ³É ãÏñÏÝ»Éáõ å³ÛÙ³Ý³õ...:

Þ³ï ã³ñ »Õ³Í »Ù, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý 
ß³ï ëÇñáõ³Í ¿Ç µáÉáñ áõëáõóÇãÝ»ñ¿ë ³ÝËը-
ïÇñ: ºñµ Ù»¯Í Ñ³Û³ë¿ñ ½áõÇó»ñÇ³óÇ äñ. 
øñ³ýÃ äáÝ³ñÁ Çñ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ 
µáÉáñ áñµ³ÝáóÝ»ñ¿Ý í»ó³Ï³Ý Û³é³ç³¹¿Ù 
³ß³Ï»ñïÝ»ñ áõ½³Í ¿ñ (»ñ»ù ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ¿ 
»ñÏáõù³Ï³Ý ³ß³Ï»ñï), áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù 
¼áõÇó»ñÇ³ Ñ³ëï³ï³Í Ð³Û³ëï³Ý ³ÝáõÝ 
í³ñÅ³ñ³Ý-å³ïëå³ñ³ÝÁ áõë³ÝÇÝ »õ ¹³éÝ³Ý 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û »ñ»õ»ÉÇ ³ÝÓÇÝù[43], 
Ù»ñ áõëáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíÁ ÏÁ ·áõÙ³ñáõÇ Ç µ³-
ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý ïÝûñ¿ÝÇÝ, ÷áË³Ýáñ¹áõÃ»³Ùµ 
Çñ ù³ñïáõÕ³ñ äñ. ´Çñ¿Ý»³ÝÇÝ áñ ß³ï Éáõñç 
»õ Ë»É³óÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ, Ù»½Ç ³Ý·É»ñ¿Ý 
ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹¿ñ »õ ½Çë ³É ã³÷³½³Ýó ÏÁ 
ëÇñ¿ñ...:

ºñµ ÅáÕáíÁ Ï'³ÝóÝÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝ-
Ý»ñÁ áñáß»Éáõ, ³é³çÇÝ ³éÃÇõ ÇÙ ³ÝáõÝëª èá-
å»ñÃ ºë³Û»³Ý Ï'³ñï³ë³Ý»Ý. ÇÝù »õë 
³é³ç³ñÏÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ÇÙ É³õ³·áÛÝ 
Ã»ÏÝ³Íáõ ÁÉÉ³Éë, Ï'³é³ñÏ¿ Ã¿ª »ë Ð³É¿å ù»éÇ 
áõÝÇÙ »õ ³Ý Ç å³Ñ³Ýç»É Ñ³ñÏÇÝ ÏñÝ³Û ½Çë 
Ï³ñ¹³óÝ»É... Ã»ñ áõ ¹¿Ù Ï³ñÍÇùÝ»ñ¿Ý »ïù ÇÙ 
³ÝáõÝë ÏÁ çÝç»¯Ý, ï»Õë Ù»ñ ¹³ë³ñ³Ý¿Ý 
¶³ñ»·ÇÝ ÂÇõý¿ÝÏ×»³ÝÁ, ÝáÛÝå¿ë »õ ÇÙ ß³ï 
ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñáçë ì³Ññ³Ù ¼³ù³ñ»³ÝÇÝ 
³ÝáõÝÁ ÏÁ ¹Ý»Ý...: Ú»ï³·³ÛÇÝ ì³Ññ³ÙÁ 
»Õ³õ ³ï³ÙÝ³µáõÅ, ÇëÏ ¶³ñ»·ÇÝÁ »ñÏáõ 
ï³ñÇ áõë³Ý»É¿ Û»ïáÛ Éù»ó ¹åñáóÁ »õ äñ³½ÇÉ 
Ãñ³Ùáõ¿Û ùß»Éáõ ëÏë³õ...:

ÄáÕáíÇÝ Ù³ëÇÝ ÇÝÍÇ å³ïÙ»ó Ù»ñ ß³ï 
Û³ñ·»ÉÇ áõëáõÙÝ³å»ïÁ äñ. ¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ: 
ºñµ ÅáÕáí¿Ý »ÉÉ»É¿Ý »ïù ÙÇç³Ýóù¿Ý ³Ýó³Í 
ÙÇçáóÇÝ ÇÝÍÇ Ñ³Ý¹Çå»ó³õª ïËáõñ Ï»ñåáí 
·ÉáõËÁ ûñûñ»ó Ç Ýß³Ý ó³õ³ÏóáõÃ»³Ý »õ 
³é³Ýó µ³é ÙÁ ³ñï³ë³Ý»Éáõ, ù³ÝÇ ÙÁ ù³ÛÉ 
Ñ»é³Ý³É¿Ý »ïù, »°ï Ý³Û»Éáí ¹³ñÓ»³É ·ÉáõËÁ 
ûñûñ»ó áõ ù³ÝÇ ÙÁ ù³ÛÉ »õë ³éÝ»É¿ Û»ïáÛ 
¹³ñÓ»³É »°ï Ý³Û»Éáí ÇÝÍÇ Ýß³Ý Áñ³õ áñ 
Ùûï»Ý³Ù Çñ»Ý: ²Ý Ûáõ½áõ³Í ³Ûëå¿ë Ëûë»ó³õ. 
§ïÕ³°ë, ³Ûëûñ Ù»Ýù ³é³Ýó ùáõ ·ÇïáõÃ»³Ý¹, 
ùáõ ³å³·³¹ Ëáñï³Ï»óÇÝù...¦ »õ ¹¿åùÁ 
å³ïÙ»É¿Ý Û»ïáÛ Áë³õ. §»ë Ï³ñ»ÉÇë ÁñÇ, µ³Ûóª 
Ï'»ñ»õÇ µ³Ëï ãáõÝÇë »Õ»ñ...¦ áõ ³ñóáõÝùÝ 
³ãù»ñáõÝ Ñ»é³ó³õ...: ²Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ß³ï 
ã³½¹»ó ÇÝÍÇ. »ë Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ³Ý·³Ù ãïáõÇ 
»Õ³ÍÇÝ... µ³Ûó Û»ï³·³ÛÇÝ, »ñµ ¹¿åù»ñÁ 
ï³ñµ»ñ ÁÝÃ³óù ëï³ó³Ý, ³ÛÝ ³ï»Ý ½·³óÇ 
Ã¿ Ç¯Ýã Ù»Í Ñ³ñáõ³Í Çç³Í ¿ñ ÇÙ ³å³·³ÛÇë, 
»õ ³Ý¹³ñÙ³Ý»ÉÇûñ¿Ý Ëáó»ó ëÇñïë: ºÃ¿ 
¼áõÇó»ñÇ³ ·³ó³Í ÁÉÉ³ÛÇª Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃ»³Ý 
ÇÝÍÇ° ë³ÑÙ³Ý³Í Ù»¯Í ÷áñÓ³Ýù¿Ý ³½³ï³Í 
åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇ »õ Ï»³Ýùë ï³ñµ»°ñ ÑáõÝÇ Ù¿ç 
Ùï³Í åÇïÇ ÁÉÉ³ñ...:

Ð³½Çõ ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ ³Ýó ³Ûë ¹¿åù¿Ý, 
[ï»ëÝ»Éáí] Ù»ñ ß¿ÝùÇÝ ³é³ç Ë³ñëË³Í ÷áùñ 
Ý³õ ÙÁ, áñ Ù»½Ç å³ß³ñª Ñ³ó áõ å³ÝÇñ µ»ñ³Í 

¿ñ, áõ½»óÇ í³Û»É»É Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í Ñ³½áõ³-
·Çõï ³éÇÃ ÙÁ: [ºõ] áñáíÑ»ï»õ áñµ³ÝáóÇÝ 
Ñ³½³ñ ãáñëÑ³ñÇõñ ÛÇëáõÝ ïÕáó Ù¿ç ÉáÕ³Éáõ 
³é³çÝáõÃÇõÝÁ ÇÝÍÇ ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ñ, Çñ³õáõÝùÁ 
ÇÝÍÇ Ï'ÇÛÝ³ñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù µ³ñÓñ¿Ý 
Ý»ïáõ»Éáõ, áõëïÇª Ï³åÇÏÇ ÙÁ ³ñ³·áõÃ»³Ùµ 
Ï³ÛÙÇÝ ·áõÃÁ Ë³ã³Ó»õáÕ ·»ñ³ÝÇÝ íñ³Û Ù³·ըÉ-
ó»Éáí, Ùûï ï³ëÝ»õÑÇÝ· Ù»Ãñ µ³ñÓñáõÃ»Ý¿Ý 
¹¿åÇ ìáë÷áñÇÝ ³Ý¹áõÝ¹Á ·ÉËÇí³°ñ Ý»ïáõ»-
ó³Û... Ñ³ßáõ»Éáí Ã¿ ÑáÝ ËáñáõÝÏ ³Ý¹áõÝ¹ ÙÁÝ 
¿ñ: ́ ³Ûó ã³°ñ µ³Ëï¿ë, çáõñÇÝ ï³Ï Í³ÍÏáõ³Í, 
Ñ³½Çõ »ñÏáõ Ù»Ãñ ËáñáõÃ»³Ý íñ³Û ·ïÝáõáÕ 
óÇ°ó Å³ÛéÇ ÙÁ ³Ñé»ÉÇ¯ áõÅ·ÝáõÃ»³Ùµ µ³Ë»-
ó³Û, áñÁ ë³ñë»ó áõÕ»Õë áõ ¿áõÃÇõÝë...: Ð³½Çõ 
ÇÝù½ÇÝùë çáõñÇÝ »ñ»ëÁ Ñ³Ý»óÇ Ó»éù ÁÝ»Éáí 
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë áñ û·ÝáõÃ»³¯Ý Ñ³ëÝÇÝ: ÚÇñ³õÇ, 
Ñ³ñÇõñÝ»ñ Ý»ïáõ»ó³Ý Ù»ñ ïÕáóÙ¿Ý »õ ½Çë 
¹áõ°ñë ù³ß»óÇÝ çáõñ¿¹Ý: ²Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ ÇÝÍÇ 
Ñ³Ù³ñ Û³õÇï»Ý³Ï³¯Ý ó³õÇ ¹áõé µ³Ý³Éáí, 
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ »Õ³õ Ï»³ÝùÇë ÁÝÃ³óùÇÝ. µá-
ÉáñáíÇÝ ½Çë ³ÛÉ³Ï»ñå»ó: àõ±ñ ÙÝ³ó ÙÇÉÇáÝ-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç »½³ÏÇ°, Ñ³½Çõ Ù¿°Ï [Ñ³ï] ·ïÝáõáÕ, 
³ñï³Ï³ñ· ÛÇßáÕáõÃ»³Ý ï¿ñ èáå»°ñÃÁ, áñ 
ÑÇ³óáõÙ ÏÁ å³ï×³é¿ñ ½ÇÝù ×³ÝãóáÕÝ»ñáõÝ 
(ÇëÏ³å¿ë, ß³ï ³Ý·³Ù Ñ³ÏÁÝ¹¹¿Ù íÇ×³µ³-
ÝáõÃ»³Ùµ ·ñ³õÇ Ïáõ ·³ÛÇÝ Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ... »ë 
·ÇñùÁ ÙÇ³°ÛÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Ï³ñ¹³Éáí ÏñÝ³ÛÇ 
³é³Ýó Ï¿ïÇ å³Ï³ëÇ ·áó ³ñï³ë³Ý»É: 
²ÝáÝù ÏÁ ÷áñÓ¿ÇÝ ½Çë. Û³ÝÏ³ñÍª §èáå»ñÃ, 
ïÕ³ë ³Ûë ·ÇñùÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Ï³ñ¹³Éáí Ïըñ-
Ý³±ë ³ñï³ë³Ý»É¦, Áë»Éáí Ýáñ ·Çñù ÙÁ Ï'»ñ-
Ï³ñ¿ÇÝ ÇÝÍÇ: êÇñ³ÛûÅ³ñ Ï'ÁÝ¹áõÝ¿Ç »õ 
ÝáÛÝÇëÏ [³é³Ýó] Ï¿ï ÙÁ ÷³ËóÝ»Éáõ Ï'³ñ-
ï³ë³Ý¿Ç áñ»õ¿ ³ï»Ý, ³åß»óÝ»Éáí ¹ÇÙ³óÇÝ-
Ý»ñë:

´³Ûó ³õ³¯Õ, ³õ»ñ³Ï ÙÁÝ ¿ñ ¹³ñÓ»ñ ³Û¹ 
Ñ³½áõ³·Çõ°ï áõÕ»Õë, Ëáñï³Ïáõ³Íª Ñ³ñáõ³-
ÍÇÝ ë³ëïÏáõÃ»Ý¿Ý: Â¿å¿ï ¹áõñë¿Ý µ³ËáõÙÇ 
áñ»õ¿ Ñ»ïù óáÛó ã¿ñ ï³ñ áñ Ï³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³ñ 
¹»Õ»É, ¹³ñÙ³Ý»É... µ³Ûó ·ÉËÇ ³Ñé»ÉÇ¯ ó³õ ÙÁ, 
Ë»ÝÃ³óÝá¯Õ ó³õ ÙÁ, Ï³ñÍ»ë áõÕ»Õë »õ ³ãù»ñë 
¹áõñë åÇïÇ ó³ÛïÇÝ ·³ÝÏ¿ë, ÉáÛëÁ ÏÁ Ë³õ³-
ñ¿ñ ë³ëïÇÏ ó³õ¿ë, ³ãù»ñë ã¿ÇÝ ï»ëÝ»ñ: 
¶ÉáõËë å³ï»ñáõÝ ½³ñÝ»Éáí Ï'áõ½¿Ç ·³ÝÏë 
÷ßñ»É áñ Ï³ñ»Ý³Ù Ù³Ñáõ³Ùµ ³½³ïÇÉ ³Û¹ 
ë³ñë³÷»ÉÇ ó³õ¿Ý: ò³õÁ ...ï³ë-ï³ëÝ»ñÏáõ 
Å³Ù ß³ñáõÝ³°Ï ÏÁ ã³ñã³ñ¿ñ ½Çë. ³õ»ÉÇ í³°-
ïÁª ÛÇßáÕáõÃÇõÝë µáÉáñáíÇÝ ÏáñëÝóáõó³Í, 
µÃ³ó³Í áõÕ»Õ ÙÁÝ ¿Ç. ëáõ°ñ, ³ñï³Ï³°ñ· ÛÇ-
ßáÕáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³óª ³ñï³Ï³ñ· Ùáé³óÏáï 
³åáõß ÙÁ [¹³ñÓ»ñ ¿Ç]: ²Ûë ³Ý¹³ñÙ³Ý»ÉÇ ³¯ËïÁ 
ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ½Çë åÇïÇ ï³Ýç¿ñ áõ 
Ñ³ñáõ³Í¿¯ñ ¿áõÃÇõÝë, ³å³·³¯ë µáÉáñáíÇÝ 
÷áË³Ï»ñå¿ñ, ½ñÏ»Éáí ½Çë ÷³ÛÉáõ¯Ý ³å³-
·³Û¿ ÙÁ »õ Ï³Ù á°í ·Çï¿ª Ñ³Ý×³ñ»Õ Û³ÛïÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ é³ÑíÇñ³Û ¹³éÝ³Éáõ å³ï»ÑáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿: ò³°õÁ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ñ. »ë áÕç³Ï¿½Ý ¿Ç 
ïÕ³Û³Ï³Ý Ë»ÝÃ Ñ³×áÛùÇÝ:

ì³éíñáõÝ áõ ß¿ÝßáÕ µÝ³õáñáõÃÇõÝë ÷áË-
õ»ó³õ ïËáõñ »õ Ùï³ÍÏáï, Ù»Ý³Ï»³ó ï³é³-
åáÕÇ ÙÁ, ³õ»ÉÇÝª ×·Ý³õáñÇ ÙÁ ³åñ»É³Ï»ñåÇÝ, 
ù³ÝÇ áñ ë³ëïÇÏ ó³õÁ »õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý Ùá-
é³óÏáïáõÃÇõÝÁ ï»õ³µ³ñ, ³Ý¹³¹³ñ ½Ç°ë ÏÁ 
Ñ³ñáõ³Í¿ÇÝ:
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Յայտնի Մտաւորական Յակոբ Ալթունեան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի «Ս. Ներսէս Շնորհալի»
Շքանշանով Պարգեւատրուեցաւ Թորոնթոյի Մէջ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԴԵՐՁԱԿԵԱՆ

Ս. երրորդութիւն Հայաստանեայց առաքելական 
եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 90ամեակի տարե-
դարձը կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական 
հանդիսութիւններով ու մեծ ոգեւորութեամբ  
տօնախմբուեցաւ Թորոնթոյի մէջ։

Կիրակի օրուան ս. պատարագը մատուցանեց 
գանատահայոց թեմի առաջնորդ Գերշ.  տ. Աբգար 
Ս. եպս. Յովակիմեան, որ լրիւ հանդերձաւորուած 
էր՝ իրեն առընթերակայ ունենալով թեմի փոխա-
ռաջնորդ եւ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. տ. Զա-
րեհ Ա. քհնյ. Զարգարեանը։ Ս. սեղանին սպասար-
կեցին նախկին պոլսահայ Բրշ. սարկաւագներ 
Գրիգոր սրկ. Թոզաքեան, Կարպիս սրկ. Չիչէքեան, 
Ռոյ սրկ. Քիւչիւքաթէշ, Նուրհան սրկ. Իփէքեան, 
ինչպէս նաեւ Տարիուս սրկ.Կիւմիւշճեան։  Երգե-
ցողութիւնները խիստ տպաւորիչ կերպով կատար-
ւեցան երկսեռ դպրաց դասին կողմէ՝ խմբավա-
րութեամբ Շահէ Ալթունեանի, երգեհոնահարութեամբ 
Սօնա Արթինեանի։ Հաւատացեալներ վերացած 
հոգեկան վայելքով հետեւեցան մեր սքանչելի 
երգեցողութիւններուն։       

Յընթացս ս. պատարագի «ուրախ լեր» շարա-
կանի երգեցողութեամբ տէր հայրը սրբատառ 
կոնդակով դէպի ս. խորան բարձրացաւ ու Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի   սրբա-
տառ կոնդակը կարդաց։ Վեհափառ հայրապետը 
իր կոնդակին մէջ յատկապէս կը շեշտէր՝

«Գանատահայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. տ. 
Աբգար եպս. Յովակիմեանի միջոցաւ տեղեկա-
ցանք Ձեր ազգային կեանքի արդիւնաշատ վաս-
տակի մասին։ Ձեր ազգանուէր ծառայութիւնը 
սկսած էք Ձեր ծննդավայր Պէյրութէն՝ ծաւալուն 
գործունէութիւն ունենալով Պէյրութի Կիրակնօրեայ 
վարժարաններուն, Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան եւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան առաքելութեան  արդիւնաւորման 
համար։ Վազգէն Ա. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի 
գահակալութեան տարիներուն դրսեւորեր էք Ձեր 
աննահանջ սէրն ու որդիական հաւատարմութիւնը 

Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանի ստորին 
պալատին մէջ Պահպանողական կուսակցութեան 
պատգամաւորները ձայներու մեծամասնութեամբ 
վստահութիւն յայտնեցին Թերեզա Մեյին, կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը:

Թերեզա Մեյի՝ կուսակցութեան առաջնորդ 
մնալու օգտին քուէարկած է 200 պատգամաւոր, 
դէմ՝ 117: Քուէարկութիւնը եղած է գաղտնի:

Այսպիսով, Մեյը կը մնայ պահպանողականներու 
կուսակցութեան առաջնորդը եւ կը պահպանէ 
վարչապետի պաշտօնը: Այժմ մէկ տարուան 
ընթացքին ոչ ոք կրնայ վերստին Մեյին՝ որպէս 
կուսակցութեան առաջնորդի անվստահութիւն յայտ-
նելու քուէարկութիւն նախաձեռնել: «Ես շնորհակալ 

հանդէպ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի՝ բազմաթիւ 
գործեր եւ նախաձեռնութիւններ իրականացնելով։ 
Գանատայի մէջ եւս ազգային ու հոգեւոր կեանքի 
առաւել կազմակերպութեան եւ բարօրութեան 
սատարեցիք իսկական բարի օրինակ մը ըլլալով 
նոր սերունդին»:

Այնուհետեւ առաջնորդ Աբգար սրբազանը Յա-
կոբ Ալթունեանը պարգեւատրեց «Ս. ՆԵՐՍԷՍ 
ՇՆՈՐՀԱԼԻ» պատուոյ բարձր շքանշանով ու 
յանձնեց իրեն սրբատառ կոնդակը։

«Նոր Մարմարա»

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Թերեզա Մեյը Կը Մնայ Մեծն Բրիտանիոյ Վարչապետ, Բայց Կը Խոստանայ Աւելի Ուշ Հեռանալ

եմ պաշտպանութեան համար, սակայն զգալի 
թիւով գործընկերներ քուէարկեցին իմ դէմս»,- 
յայտարարած է Մեյը քուէարկութենէն ետք՝ 
յաւելելով, որ մտադիր է շարունակել աշխատանքը:

Իրենց առաջնորդին նկատմամբ վստահութեան 
հարցի շուրջը պահպանողականներու քուէարկու-
թենէն քիչ առաջ Թերեզա Մեյը ըսած է, որ վար-
չապետի պաշտօնէն կը հեռանայ նախքան ընդ-
հանուր ընտրութիւնները, որոնք նշանակուած են 
2022 թուականին: Քաղաքական գործիչները եւ 
դիտորդները տարբեր գնահատականեր տուած 
են ձայներու այժմեան բաշխումին: BBCի քաղաքա-
կանութեան բաժնի խմբագիր Լորա Քունսպերկի 
կարծիքով՝ այդ արդիւնքները, մինեւնոյնն է, վնաս 

կը հասցնեն Մեյի հեղինակութեան. Խորհրդա-
րանին մէջ իր գործընկերներուն 37 տոկոսը կը 
կարծէ, որ ան պէտք է հեռանայ առաջնորդի պաշ-
տօնէն:

Խորհրդարանական Ճեյքոպ Ռիզ Մոկը, որ 
եղած է պատգամաւորներու քուէարկութիւնը նա-
խաձեռնողներու շարքին, յայտարարած է, որ Մեյի 
ստացած քուէներուն քանակը սարսափելի ար-
դիւնք է, եւ իրեն պաշտօնաթող ըլլալու կոչ ըրած է: 
Սկովտիայի գործոց նախարար Տեւիտ Մանտելը 
համոզիչ համարած է Մեյի յաղթանակը, իսկ առա-
ջին նախարար Նիքոլա Սթերճենը յայտարարած 
է, որ քուէարկութեան արդիւնքը սաստիկ հարուած 
հասցուց Մեյի հեղինակութեան:

Ընդդիմադիր Լեյպորիստական կուսակցու-
թեան առաջնորդ Ճերեմի Քորպինը նշած է, որ 
Brexitի շուրջ պայմանաւորուածութեան հետ կապ-
ւած իրադրութիւնը չէ փոխուած, իսկ Մեյին հարկ 
կ'ըլլայ վերստին Համայնքներու պալատի քուէար-
կութեան դնել իր ահաւոր, ինչպէս ինքը արտա-
յայտուած է, պայմանագիրը Եւրամիութեան հետ:

«Թերեզա Մեյը արդէն չունի խորհրդարանի 
պատգամաւորներու մեծամասնութեան աջակցու-
թիւնը, իր կառավարութեան շարքերուն մէջ քաոս 
կը տիրէ, եւ ան ի վիճակի չէ այնպիսի համաձայ-
նութեան հասնելու Brexitի շուրջ, որ կը համա-
պատասխանէր ամբողջ երկրի շահերուն»,- ըսած 
է Քորպինը:
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ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ   ԿԸ  ՎԵՐՍԿՍԻ  ԻՐ  

ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ
   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան  

փայլուն  ելոյթներէն ետք, մօտ  օրէն, պարուսոյց եւ  գեղարուես-
տական  ղեկավար  տիկին  Անի  Կոստանեանի   գլխաւորութեամբ պիտի  վերսկսի  
նոր   տարեշրջանի  փորձերուն:

Փորձերը  տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
  Պարախումբը  կ'ընդունի  վեց  տարեկանէն սկսեալ  դիմորդներ: Բոլոր անոնք, 

որոնք կը   փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի  «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան  
համար կրնան դիմել  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ,  հեռ՝ 04- 523043/44   կամ  
պարախումբի վարչութեան:

ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի  Վարչութիւն

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»

ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ 
ՄԾԲՆԱՑԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

ԵՒ
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾԱՌԻ ԵՒ ՄՍՈՒՐԻ 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒՄ

  Հանդիսապետութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

Կազմակերպութեամբ
ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ

Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 5.00-ին, Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ Սուրբ Յակոբ 
Մծբնացի Հայրապետին նուիրուած Նախատօնակ, որուն աւարտին պիտի 
կատարուի հանդիսաւոր անդաստան Ս. Յակոբ Մծբնացի եւ Ս. Նիկողայոս 
Սքանչելագործ Հայրապետներու Աջերով:

Ժամը 6.00-էն սկսեալ, Կաթողիկոսարանի շրջափակին մէջ, տեղի 
պիտի ունենայ Նոր Տարուան տօնախմբութիւն, ծառի եւ մսուրի Լուսաւորում։

Նախաձեռնութիւնը պիտի ընդգրկէ երգ, նուագ, «Կաղանդ Պապա» ու 
նուէրներ։

Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդի բոլոր զաւակները, ստանալու 
Սուրբ Հայրապետներուն օրհնութիւնը, գօտեպնդուելու անոնց հաւատքով 
եւ միասնաբար հաճելի եւ ուրախ պահեր ունենալու:

Նշենք, թէ Սուրբ Հայրերուն Մասունքները Մայր Տաճարին մէջ պիտի 
մնան մինչեւ երեկոյեան ժամը 8.30։


