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Կառավարութիւնը Պիտի Կազմաւորուի Յառաջիկայ
Օրերուն. Ժպրան Պասիլ

Տեղի Ունեցաւ ՄԱԿի Անվտանգութեան
Խորհուրդի Նիստը Հըզպալլայի Փորած
Ներքնուղիներու Հարցի Քննարկման
Համար
Երէկ տեղի ունեցաւ ՄԱԿի անվտանգութեան
խորհուրդի նիստը՝ քննարկելու Հըզպալլայի կողմէ
փորուած ներքնուղիներու հարցը՝ երկու երկիր-

ներուն միջեւ ծայր առած լարուած իրադրութեան
կիզակէտին:
ՄԱԿի ընդհանուր քարտուղարի խաղաղապահ
առաքելութեան ներկայացուցիչ Ժան Փիեռ Լաքրուա
ըսաւ, որ ներքնուղիներու հետազօտութիւնը բարդ
խնդիր է՝ աւելցնելով, որ ներքնուղիներու ապօրինաբար փորուած ըլլալու հանգամանքը ուղղակի
կը խախտէ ՄԱԿի անվտանգութեան խորհուրդի
1701 բանաձեւը:
Յայտնենք, որ երէկ աւելի կանուխ, Իսրայէլի
վարչապետ Պենիամին Նաթանիահու կոչ ըրաւ
ՄԱԿի անվտանգութեան խորհուրդին, որ դատապարտէ Հըզպալլան՝ վերջինիս ծաւալած յարձակողական գործողութիւններուն համար, զայն
ճանչնայ որպէս ահաբեկչական կազմակերպութիւն
եւ պատժամիջոցներ կիրարկէ անոր դէմ՝ ապօրինաբար փորած ներքնուղիներուն համար:
Յայտնենք, որ Հըզպալլան այս խնդրով որեւէ
յայտարարութեամբ կամ մեկնաբանութեամբ հանդէս չէ եկած տակաւին:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիան Կը Համալրէ Սուրիոյ Հետ Սահմանին Գտնուող
Զօրամիաւորումները
Թուրքիան Սուրիոյ մէջ նոր գործողութիւններ
սկսելու վերաբերեալ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի յայտարարութենէն ետք սկսած է
համալրել եւ ամրապնդել Սուրիոյ հետ սահմանին
գտնուող զօրամիաւորումները: Այս մասին, ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնէ թրքական
«Անատոլու» լրատուական գործակալութիւնը:
Տեղեկութեան համաձայն՝ զրահամեքենաներն
ու ռազմական սարքերը հասած են թուրքսուրիական սահմանի Կազիանթէպ նահանգ,
ուրկէ պիտի տեղաշարժին դէպի Հաթայի նահանգ:
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Չորեքշաբթի քաղաքական նկատառելի յառաջընթաց արձանագրուեցաւ, մինչ կառավարութեան
կազմաւորման գործընթացը գրեթէ մօտեցաւ իր
աւարտին:
«Մնացեալ մանրամասնութիւններուն համար
անհրաժեշտ է միայն մի քանի օր: Հետեւաբար,
կառավարութիւնը հաստատապէս պիտի կազմաւորուի նախքան Ամանորը»,- ըսաւ արտաքին
գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան
Պասիլ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ
Հարիրիի հետ հանդիպումէն ետք:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Մեծ է Հաւանականութիւնը,
որ Սփիւռքի Նախարարութիւն
Չունենանք. Նիկոլ Փաշինեան

Բաւական մեծ է հաւանականութիւնը, որ նոր
կառավարութեան կառուցուածքին մէջ Սփիւռքի
նախարարութիւն չունենանք: Այս մասին, ըստ
Yerkir.am-ի, երիտասարդ ձեռներէցներու հետ
հանդիպման ժամանակ յայտարարած է վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան՝ անդրադառնալով այն հարցին, թէ արդեօ՞ք հաւաստի է
լուրը, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը պիտի փակուի։
«Մենք հիմա քննարկումներու փուլի մէջ ենք։
Մեր ամենակարեւոր խնդիրը պետական կառավարման համակարգին մէջ կառավարման առաւել
արդիւնաւէտ մակարդակի հասնիլն է, ներառեալ`
Սփիւռքի հետ յարաբերութիւններու մէջ։ Այո՛, կայ
այդպիսի հաւանականութիւն, եւ բաւական մեծ է
այդ հաւանականութիւնը, որ նոր կառավարութեան
կառուցուածքին մէջ Սփիւռքի նախարարութիւն
չենք ունենար, բայց ատիկա չի նշանակեր, որ
մենք այլ կառոյցներու միջոցով այդ կապերը
արդիւնաւէտ չենք դարձներ»,- յայտարարած է ան:
Փաշինեանի խօսքով՝ ամենակարեւոր էական
խնդիրը այն է, որ, ըստ էութեան, Սփիւռքի հետ
յարաբերութիւններու բաղադրիչ ունին բոլոր
նախարարութիւնները` առանց բացառութեան։
«Ասիկա էական խնդիր է, որ մենք պէտք է լուծենք։
Կայ այդ խնդիրը լուծելու քանի մը տարբերակ,
որոնց վրայ մենք կ՝աշխատինք»,- շեշտած է ան:

Ատրպէյճանի Կողմէ Բանակային
Ստորաբաժանումները
Ետ Քաշելու Առնչութեամբ
Եզրակացութիւններ Ընելը
Կանուխ է. Դաւիթ Բաբայեան
Ատրպէյճանի կողմէ Հայաստանի հետ սահմանէն բանակային ստորաբաժանումներու ետքաշման առնչութեամբ որեւէ եզրակացութիւն ընելը
կանուխ է։
Այս մասին, ըստ News.am–ի, յայտարարած է
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 2019 Տարին Կը Հռչակէ ՀՀ Դեսպանը Պաշտօնապէս Իր
Հաւատարմագիրերը Յանձնեց
Հայ Մամուլի Տարի
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ՀայրապետաԼիբանանի Իշխանութեան
կան յատուկ պատգամով 2019 տարին կը հռչակէ
«ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։
Արդարեւ, 2003-էն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի
մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ
աղերս ունեցող երեւոյթի մը կամ արժէքի մը
նուիրելու Վեհափառ Հայրապետին որոշումը մեր
ժողովուրդին մօտ լայն արձագանգ գտաւ. ան
առիթ հանդիսացաւ տուեալ տարուան նիւթին
մասին խօսելու, գրելու, քննարկումներ կատարելու,
եւ զանազան այլ միջոցներով զայն մեր անձնական
թէ համայնական կեանքի լուսարձակին տակ
բերելու։
Նկատի ունենալով հայ մամուլին առանցքային
դերը մեր ազգային կեանքէն ներս, վստահ ենք, որ
նո՛յն լրջութեամբ եւ զանազան նախաձեռնութիւններու ճամբով վերարժեւորումի պիտի ենթարկըւի հայ մամուլին դերը ու մանաւանդ՝ դիմագրաւած մարտահրաւէրները։ Վեհափառ Հայրապետին
«2019-ը Հայ Մամուլի Տարի» հռչակման պատգամը
պիտի ընթերցուի եկեղեցիներէն ներս, 2019-ի
Յունուարի կէսերուն, եւ բնականաբար, լոյս պիտի
տեսնէ հայ մամուլի մէջ։
Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ հայ մամուլին նուիրուած հա-

մահայկական համագումար մը տեղի պիտի ունենայ 2019 Ապրիլին Անթիլիասի Մայրավանքէն
ներս։

Դեկտեմբեր 19ին՝ Պէյրութ ժամանելու յաջորդ
օրը, Լիբանանի մէջ ՀՀ նորանշանակ դեսպան
Վահագն Աթաբեկեանը պաշտօնապէս իր հաւատարմագիրերը յանձնեց Լիբանանի իշխանութեան:
Բարի գալուստ եւ յաջողութիւններ մաղթելով
դեսպան Աթաբեկեանին` իր բարձր առաքելութեան
մէջ, արտաքին գերատեսչութեան ներկայացուցիչները բացառիկ նկատեցին դեսպանի ժամանելուն պէս` նոյն օրուան ընթացքին հաւատարմագիրերու յանձնումը ԱԳ նախարար Ժպրան
Պասիլին եւ Լիբանանի նախագահ զօր. Միշէլ
Աունին:
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Ատրպէյճանի Կողմէ Բանակային Ստորաբաժանումները Ետ Քաշելու Առնչութեամբ Եզրակացութիւններ
Ընելը Կանուխ է. Դաւիթ Բաբայեան
Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Դաւիթ
Բաբայեան։ Նախապէս յայտնի դարձած էր, որ
Ատրպէյճանը Հայաստանի հետ սահմանի երկու
հատուածներուն վրայ՝ Ղազախ եւ Աղստաֆ,
զինուորական ստորաբաժանումները պիտի փոխարինէ սահմանապահներով։
«Ի հարկէ, իտէալական պիտի ըլլար զինուորական ստորաբաժանումներու ետքաշումը Հայաստանի հետ սահմանի եւ Արցախի հետ սատմանագիծին ամբողջ երկայնքով։ Սակայն ատիկա
երեւակայութեան ոլորտէն է։ Պէտք է նաեւ հետեւիլ,
թէ ուր պիտի տեղափոխուին այդ ստորաբաժա-

նումները։ Ատիկա շատ բան պիտի ըսէ։ Դեռ
կանուխ է եզրակացութիւններ ընելը։
Արցախը հակամարտութեան 30 տարուան
փորձ ունի Ատրպէյճան պետութեան հետ, ոչ թէ
ատրպէյճանցի ժողովուրդի, քանի որ ժողովուրդը
ինքն ալ դարձած է իշխող վերնախաւին պատանդը։
Ուստի, չկորսնցնելով զգօնութիւնը, պէտք է հետեւիլ տեղաշարժերուն եւ համապատասխան
եզրայանգումներ կատարել ու քայլեր ձեռնարկել»,նշած է Բաբայեան։
Նշենք, որ շարք մը փորձագէտներու կարծիքով՝
որքան ալ խաղաղասէր քայլ թուի, սակայն Ատըրպէյճանի բանակային ստորաբաժանումները ետ

քաշուած են՝ յետագային Արցախի հետ սահման
տեղափոխելու համար։

Արմէն Սարգսեան Մեկնած Է Կարճատեւ Արձակուրդի
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան մեկնած է կարճատեւ արձակուրդի:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի
հասարակայնութեան
հետ
կապերու վարչութենէն:
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Տիգրան Փոթուգեան

Տիգրան Փոթուգեան (կամ՝ Փոթուկեան,
հաւանաբար 1883, Սեբաստիա - 20 Դեկտեմբեր
1915), հայ բժիշկ։
Ծնած է ամենայն հաւանականութեամբ 1883
թուականին Սեբաստիա։ 1908 թուականին
աւարտած է Պէյրութի Սեն Ժոզեֆ ֆրանսական
համալսարանի բժշկական բաժինը։
1915 թուականի Դեկտեմբեր 20ին, կարգ մը
վարկածներու համաձայն, սպաննուած է 32
տարեկան հասակին, իսկ այլ վարկածներու
համաձայն՝ մահացած է ժանտախտէ։
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Կաղանդէն Առաջ…
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Կաղանդի եռուզեռ կայ Հայաստանի մէջ: Հանրախանութները սովորականէն աւելի ծանրաբեռնըւած են ուտելիքներով, Կաղանդին առընչուող
իրերով: Խանութներուն մէջ շարժելու տեղ չկայ՝
ամէն տեղ դրուած են զովացուցիչներու, ալքոլի,
չիր ու չամիչի, տուրմերու արկղեր: Մարդիկ կան,
որոնք պարզապէս արկղերով կը գնեն այդ ամէնը
եւ տուն կը տանին: Խանութներուն մէջ նկատելի է
նաեւ թուղթէ երկար ցուցակներով շրջիլը մարդոց,
որոնք իրենց սայլակները կը լեցնեն Կաղանդի
սեղանին համար անհրաժեշտ ամէն ինչով… Տօնին տակաւին շաբաթներ կան, բայց պատրաստութիւնը սկսած է. մանաւանդ Կաղանդի այս անկուշտ
առեւտուրը մտածումներու կը մղէ, թէ արդեօք կա՞յ
աշխարհի վրայ ուրիշ երկիր մը, ուր այսքան
անյագօրէն կը գնեն ուտելիք եւ կը լեցնեն տօնական սեղանները: Թերեւս Խորհրդային Միութեան նախկին երկիրներուն մէջ այս մէկը աւանդոյթ եղած է՝ չափէ աւելի ծանրաբեռնել սեղանները,
հետեւաբար նաեւ ստամոքսները, ցոյց տալով, որ
երկիրը, ուր կը բնակին, առատ է եւ բարեբեր:
Անցեալ կաղանդներէն մէկուն ընթացքին
տեսակապով Գերմանիա բնակող ծանօթի մը հետ
կը խօսէինք: Նախանձելի էր քիչ մըն ալ Կաղանդ
դիմաւորելու անոնց կենսակերպը՝ սեղանին քանի
մը ողկոյզ խաղող դրուած էր, փրփրուն գինի եւ
կարծեմ՝ նաեւ քիչ մը անուշեղէն: Թերեւս շատերուն
չափազանց քիչ կը թուի այս ամէնը, բայց դեկտեմբերի սկիզբէն տեսնելով հայ տանտիկիններու
տանջալից օրերը, կ՚երազես, որ մեր կիներն ալ օր
մը վայելեն թեթեւ սեղան դնելու հաճոյքը եւ
իրապէս զգան տօնին խորհուրդը:
Նոր տարին աւանդաբար եղած է ընտանեկան
տօն եւ շատ տարիներ առաջ հայերը դժուարութեամբ կը պատկերացնէին, թէ ինչպէս կարելի է
տունէն դուրս տեղ մը դիմաւորել մտերմիկ ու
սպասուած այս տօնը: Բայց ժամանակները կը
փոխուին եւ որքան փութաջանօրէն շատեր կը
պատրաստուին տուներուն մէջ դիմաւորել տօնը,
քիչ չէ նաեւ թիւը անոնց, որոնք կը նախընտրեն ոչ
միայն տունէն դուրս, այլ նաեւ՝ երկիրէն դուրս
երթալ: Թերեւս նաեւ շատակերութեան, անվերջ
հիւրասիրութիւններու, յոգնութիւններու շքերթէն
խուսափելու ձեւ մըն է այս մէկը, որ վերջին տարիներուն աւելի շատ տարածում կը ստանայ:
Տօնական օրերու ձանձրոյթը կը յառաջանայ
մանաւանդ ճոխ սեղաններու եւ անվերջ կերուխումերու պատճառաւ, եւ թերեւս ողջունելի են այն
ընտանիքները, որոնք հնարաւորինս խոյս կու
տան այդ ամէն ինչէն:
Կան ընտանիքներ, որոնք ճաշարաններու մէջ
կը նշեն, բազմաթիւ են նաեւ Հայաստանի հանգըստեան վայրերուն մէջ Կաղանդը դիմաւորողները, իսկ վերջին տարիներուն մեծ հակում կայ
նաեւ Հայաստանէն դուրս գալու եւ օտար երկիրներու մէջ դիմաւորելու Ամանորը:
Առաջին երկիրը, ուր հայերը կը նախընտրեն
երթալ Կաղանդին՝ դրացի Վրաստանն է: Հոս ոչ
միայն Կաղանդին, այլեւ ամառնային արձակուրդին, Զատիկին կը սիրեն հանգստանալ հայաստանցիները: Նախ այն պատճառով, որ Վրաստանը մօտ է, հայաստանցիները կրնան մուտք գործել
առանց անցագրի եւ որ ամենակարեւորն է՝ Վրաստանի մէջ գիները աւելի մատչելի են: Ուստի, անկախ տարուան եղանակէն, Վրաստանի հանդէպ
հայաստանցիներուն մօտ մշտական հետաքրքրու-

թիւն մը կայ։ Այդ երկիրը այցելողները կը նախընտրեն սեփական ինքնաշարժներով երթալ եւ
վերադարձին ալ անպայման գնումներով ծանրաբեռնուած կ՚ըլլան: Վրաստանէն կը բերեն ամէն
ինչ՝ ուտելիք, տնտեսական ապրանքներ, հագուստ,
ինքնաշարժ, ինքնաշարժի մասեր:
Տօնական օրերուն առթիւ զբօսաշրջային ընկերութիւնները կ՚առաջարկեն ընտանեկան ամբողջական ծրարներ, որոնց եօթ օրուան արժէքը պըզտիկ ընտանիքի մը համար մօտաւորապէս
500-600 ամերիկեան տոլար է: Այս մէկը, բնականաբար, շատ քիչ է այն գումարէն, որ ընտանիք
մը Հայաստանի մէջ կը ծախսէ տօնական օրերուն,
ուստի Վրաստան գացողներուն թիւը օրէ օր կը
բազմանայ:
Վրաստանի եղանակային պայմանները մօտ
են Հայաստանի եղանակային պայմաններուն, եւ
այն մարդիկը, որոնք քիչ մը տարբեր, աւելի տաք
եղանակ կը նախընտրեն ձմրան ցուրտ օրերուն,
կ՚ընտրեն Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները,
մանաւանդ Տուպայի մէջ Ամանորը դիմաւորելու
մեծ ձգտում կայ: Այս երկրին անցագիրը ստանալը
Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներուն համար շատ դիւրին է եւ վերջին տարիներուն
բազմաթիւ ընտանիքներ ալ կ՚ուղեւորուին դէպի
Տուպայի՝ տաք արեւուն տակ Կաղանդը դիմաւորելու։
Ժամանակակից ճարտարապետութիւնը, ժամանցի բազում վայրերը, տարաշխարհիկ սնունդը,
գնումներուն բազմազանութիւնը կը գրաւեն շատշատերը: Ոչ միայն հայաստանցիներով, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները Նոր տարուան
օրերուն լեցուն է զբօսաշրջիկներով: Յունուարին
արեւայրուք ստանալու համար մարդիկ հազարաւոր քիլոմեթրեր կը կտրեն, տաք ծովուն մէջ
լողալու, աւազները վայելելու հաճոյքը մանաւանդ
Կաղանդի օրերուն աննախադէպ բան մը կը թուի
անոնց, որոնք յունուարին վարժուած են մշուշոտ
եղանակներու, ձիւն ու սառնամանիքի:
Աշխարհի ամենաարագ զարգացող երկիրներէն
մէկը՝ Էմիրութիւնները, հակասութիւններու տրամադրութիւն կը ստեղծէ զբօսաշրջիկներուն համար: Տաք ծովէն ետք զբօսաշրջիկները կրնան
նաեւ արհեստական ձիւնի վրայ դահուկներ քշել
կամ ձմեռնային այլ վայելքներ ունենալ SKI
DUBAI-ի մէջ: Տանիքին տակ գտնուող աշխարհի
ամենամեծ դահուկամարզական համալիրը ամբողջ
տարին պատուած է ձիւն ու սառոյցով: Ուրիշ
տպաւորիչ երեւոյթ մըն է Տուպայի ամանորեայ
հրավառութիւնը, որ քանի մը տարի առաջ արձանագրուեցաւ «Կինէս»ի ցուցանիշներու գիրքին
մէջ, որպէս աշխարհի ամենածաւալուն ու երկարատեւ հրավառութիւն: Այսօր տակաւին այդ ցուցանիշը գերազանցուած չէ, եւ այդ կրակային
շքերթը դիտելու համար մարդոց թիւը տարուէ
տարի կ՚աւելնայ: Զանազան կէտերէ արձակուող
հրավառութիւնը հեքեաթային տրամադրութիւն կը
ստեղծէ դիտողներուն համար:
Եօթնօրեայ հանգիստը Տուպայի մէջ Կաղանդի
օրերուն երկու մեծահասակի եւ երկու պզտիկի
համար կ՚արժէ շուրջ 1500 ամերիկեան տոլար, որ
հայաստանեան զբօսաշրջային ընկերութիւններուն
առաջարկած միջին գինն է։ Բայց մեկնողներ կան
նաեւ Վրաստանի վրայով Տուպայի, ուրկէ աւելի
նպաստաւոր է, նաեւ Թիֆլիսը քանի մը ժամով
վայելելու հնարաւորութիւն կայ: Տուպայը եւ Թիֆլիսը հայաստանցիներու քննարկումներու նիւթն
են Կաղանդէն շաբաթներ առաջ: Հայաստանի մէջ

վերջին շրջանին դանդաղօրէն ձեւաւորուող միջին
խաւը մանաւանդ, երկրին մէջ չի մնար տօնական
օրերուն՝ Թիֆլիս, Տուպայ եւ այլ քաղաքներ կը
սկսին հոլովուիլ Կաղանդէն ամիսներ առաջ…
Յաջորդ վայրը, ուր հայաստանցիները կը
նախընտրեն անցընել Կաղանդը՝ Սրիլանքան է.
ասիկա նախընտրելի երկիր մըն է գործարարներու,
նորապսակներու եւ զանազան խաւերու համար:
Կաղանդէն առաջ Սրիլանքայի մէջ տօնը դիմաւորելու յայտարարութիւնները ամէն տեղ կը
տարածուին, յայտարարութեան կցուած՝ գայթակըղեցուցիչ նկարներ, տարաշխարհիկ կենդանիներու եւ խիստ կանաչ բնութեան հետ: Սրիլանքայի
մէջ նոյնպէս մարդիկը կը քաշէ տաք եղանակը,
ովկիանոսը, եւ ի տարբերութիւն Տուպայի, ուր
տեղացիները Ամանորին հանդէպ առանձնապէս
մեծ խանդավառութիւն չունին իրենց ընտանեկան
սովորոյթներուն մէջ, իսկ Սրիլանքայէ ներս կան
Նոր տարուան հետ առընչուող հինաւուրց աւանդոյթներ, զորս տեղացիները պահպանած են եւ կը
ցուցադրեն օտարներուն:
Առհասարակ, արեւադարձային Սրիլանքայի
մէջ Ամանորը երկու անգամ կը տօնեն: Եւրոպական
աւանդոյթներուն հետեւելով՝ կը տօնեն նախ
դեկտեմբերի 31-ի գիշերը: Տօնակատարութեան
կ՚ուղեկցին լողափնեայ երեկոյթներ, հրավառութիւններ ու պարեր: Տօնին գլխաւոր ճաշատեսակը
ծովախեցգետինն է եւ թարմ խեցգետին ճաշակելու
համար ծովամթերքի սիրահարները կ՚ուղեւորուին
Սրիլանքա, ուր Կաղանդին առատօրէն կը մատուցուի:
Ասկէ զատ, տեղաբնակներուն համար Նոր
տարին կու գայ գարնան՝ ապրիլին, որպէս կանոն
այդ ամսուան 13-ին կամ 14-ին: Ապրիլը կը
համընկնի բրինձի բերքահաւաքին, թարմ պտուղներուն, մանաւանդ՝ մանկոյին: Սրիլանքացիներուն
համար այս տօնը ծաղկունք եւ լիութիւն կը
խորհրդանշէ եւ նոր կեանքի սկիզբ: Սովորաբար
իրենց Կաղանդին ալ զբօսաշրջիկներով լեցուն
կ՚ըլլայ երկիրը:
Թէ՛ եւրոպական Նոր տարուան, թէ՛ տեղական
տօներուն միշտ արշաւներ կան դէպի այդ երկրի
բիւրեղեայ ջրվէժները, սէյլանական թէյի տնկարանները, ապշեցուցիչ բնութեան վայրերը: Ըլլալով ասիական երկիր, Սրիլանքայի մէջ ժամանակակից եւրոպական քաղաքակրթութեան բոլոր
պայմանները ստեղծուած են, իսկ ատիկա զբօսաշրջիկներ գրաւելու պայմաններէն է: Հայաստանէն այս երկիր այցելութիւնը Կաղանդի օրերուն,
գրեթէ նոյն արժէքը ունին, ինչ որ է Տուպայ
այցելութիւնները:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԹՄՄի Լուրեր
Եգիպտոս

Ալեքսանտր Սարուխանի «Յուշեր» Գիրքին Շնորհանդէսը Կոկանեան Սրահէն Ներս
ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԵՐՃԵԱՆ
Հայ հռչակաւոր ծաղրանկարիչ Ալեքսանտր
Սարուխանի ծննդեան 120ամեակին առթիւ հրատարակուած «Յուշեր» գիրքին շնորհանդէսը կայացաւ Շաբաթ, 2018-ի Դեկտեմբեր 8-ին Կոկանեան սրահէն ներս, Հելիոփոլիս, Գահիրէ։

Կոկանեան սրահի մշակութային յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած այս միջոցառումին
ներկայ էին Եգիպտոսի հայոց թեմի առաջնորդ
Գերշ. տ. Աշոտ Ս. եպսկ. Մնացականեան, հոգեշընորհ տ. Դերենիկ աբեղայ Սահակեան, արժանապատիւ տէր Յակոբ քհնյ. Յակոբեան, Գահիրէի
թեմական ժողովի ատենապետ տիար Նուպար
Սիմոնեան, Գահիրէի քաղաքական ժողովի ատենապետ տիար Վահէ Բլատեան, ՌԱԿ Եգիպտոսի
շրջանային վարչութեան
ատենապետ տիար Հրայր
Ճղալեան, Կոկանեան
սրահի վարչութեան ատենապետ տոքթ. Գէորգ
Երզնկացեան, ինչպէս
նաեւ ազգային իշխանութեան անդամներ,
տարբեր շրջանակներու եւ միութիւններու
վարչութեանց ատենապետներ, անդամներ,
մամլոյ ներկայացուցիչներ եւ բազմաթիւ մշակութասէր համակիրներ։
Սրահին ամբողջովին լեցուն աթոռներէն վերջ,
յաճախ դատարկ մնացած այդ հատուածն ալ խճողւած էր յատկապէս յոտնկայս երիտասարդութեամբ...
Հոծ այս բազմութեան մէջ յուզումով կ'ուզենք
առանձնացնել Սարուխանի միակ դստեր՝ տիկ.
Սեդա Սարուխանի եւ յարգարժան ամուսնոյն՝
տիար Կարապետ Ներետեանին, թոռնուհիներուն՝
տիկ. Սօսի Ներետեան-Յակոբեանին ու տիկ. Սիլվա Ներետեան-Բլատեանին հաճելի ներկայութիւնը։
Տիկ. Արփի Խաչերեանի՝ Սարուխանի կենսագրականը եւ բազմապիսի հարուստ գործունէութիւնը
ներկայացնող հակիրճ եւ բովանդակալից բացման
խօսքէն ետք «Կոկանեան սրահի երիտասարդութեան կատարմամբ ներկայացուեցան երկու
հատուած Ալ. Սարուխանի «Մենք հայերէն չենք
գիտեր» զաւեշտէն։
Ինչքա՜ն հպարտ պիտի ըլլար Սարուխանը, եթէ
հրաշքով մը կարենար ականատես ըլլալ երկա՜ր
տարիներ առաջ, արդէն երկու անգամ բեմադրուած
հանրածանօթ այս զաւեշտին, սերունդնե՜՜ր վերջ
կայացած այսօրուան՝ երրորդ եւ չափազանց

երիտասարդ ներկայացման...
Երանի՜....
Մօտ 50 տարի առաջ հրատարակուած, բայց
անվիճելիօրէն այժմէական եւ ժամանակահունչ
այս զաւեշտին ներկայացուած երկու տեսարանները, երեկոյին առաւել հաճելի բաժինն էին...
Բնականաբար, տեսարաններուն համեմատ
պատրաստուած կոկիկ եւ գունաւոր բեմը, բեմին
վրայի եռուն երիտասարդները եւ մանուկները,
սիրով ընկալողի մը աչքէն չփախող՝ սիրով կատարուած անոնց խաղարկութիւնը, Սարուխանին
ստեղծած կերպարներուն բաւակա՜ն իրաւացի
մարմնացումը... բաներ, որոնք խորապէս տպաւորած էին թատերական ոեւէ գործունէութեան ծարաւ եգիպտահայ հանդիսատեսը...

Այս երիտասարդներուն միայն սէրը չէ՛, մեր
կարծիքով, որ խրախուսելի է եւ յուսադրող, այլ
նաեւ...
Վերջին ամսուան ընթացքին յաճախ կրկնուող
զաւեշտի փորձերէն մէկուն աւարտին, կարգը
հասած էր յաջորդ փորձին օրը որոշելու «դժուար»
խնդիրին...
Այնտեղ էինք մենք այդ պահուն եւ անձամբ
լսեցինք այդ անորոշութեան ու շփոթին մէջ երիտասարդներէն մէկուն անկեղծ ափսոսանքը.
«Երէկ բոլորս հոս էինք, կրնայինք փորձ ընել...»:
Աւելին, բոլորը համաձայն էին այս ըսուածին...
Ինչքան ալ շարադրէինք, ապրուած այս անմիջական պահէն բացի, ըստ մեզի, ուրիշ ոչի՛նչ
այսքան իրաւացի եւ ճշգրիտ պիտի նկարագրէր
այս երիտասարդներուն թափը, եռանդը, իրենց
վստահուած պարտականութեան գիտակցութիւնը,
պատասխանատուութեան յանձնառութիւնը եւ այդ
տարիքին շատ չպատահող լուրջ մօտեցումը:

Ա՛յս է իրաւամբ խրախուսելին եւ յուսադրողը։
Գնահատանքի մեր ջերմագին խօսքը, զաւեշտին մասնակցող անխտիր բոլոր երիտասարդներուն եւ ի հարկէ անոնց ծնողներուն:
Այս բարձր գիտակցութեամբ ու զոհողութեամբ
կը պատրաստուի վստահելի սերունդը ապագային:
Մշակութային յանձնախումբը շնորհակալութիւն
յայտնեց երիտասարդ այս խումբը քաջալերող եւ
անոնց բեմական առաջին ելոյթը ղեկավարող,
Հալէպի հանրածանօթ «Ադամեան» թատերախումբի տարիներու փորձառու դերասանուհի օր. Երան
Զէյթունցեանին։

Զաւեշտէն ետք, մարդիկ հետաքրքրութեամբ
ունկնդրեցին Ալ. Սարուխանի այնքա՜ն հազուագիւտ
եւ մեծարժէք ժամանակակիցներ՝ տիկ. Մարօ Սագայեան-Նշանեանին, տիար Կարպիս Եազըճեանին, տիկ. Նուարդ Աւագեանին եւ տիար Պերճ
Թուլումպաճեանին հարազատօրէն պատմած,
նոյնքան արժէքաւոր յուշերուն...
Բեմին վրայ տեղադրուած մեծածաւալ պաստառին վրայ ցուցադրուող Սարուխանին որոշակի
եւ ընտրեալ գործերը մեկնաբանեց արուեստագէտ
պրն. Հրանդ Քէշիշեան, որ յատկապէս շեշտեց
Սարուխանի ո՛չ միայն քաղաքական, այլեւ բազմաբնոյթ գործեր ունեցող ծաղրանկարիչ ըլլալը։
Այո՛, Սարուխանի պարզ եւ չափազանց սրամիտ
գործերուն մէջ քաղաքականի կողքին կայ նաեւ
ընկերայինը, գեղարուեստականը, ազգայինը,
ժողովրդականը եւ կենցաղայինը:
Պրն. Քէշիշեան ընդգծեց նաեւ Սարուխանին
վերաբերող մէկ ուրիշ անհերքելի յատկութիւն մը՝
կանխատեսութիւնը։
Յիրաւի, ինչպէ՞ս չզարմանալ, որ հանճարեղ

¾ç 05

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 20.12.2018

¾ç 05

ԹՄՄի Լուրեր
Եգիպտոս

Ալեքսանտր Սարուխանի «Յուշեր» Գիրքին Շնորհանդէսը Կոկանեան Սրահէն Ներս
¾ç 04
ծաղրանկարիչին մօտ կէս դար առաջ գծած ծաղրանկարները այսօր պարզապէս կատարուած
իրողութիւններ են:
Սարուխանի «Յուշեր», երկու մասերէ՝ «Ինչպէ՞ս
Եգիպտոս եկայ եւ ինչպէ՞ս երգիծանկարիչ եղայ»
բաղկացած գիրքը ներկայացուց անոր հրատարակման երկարատեւ աշխատանքը սիրով տանող
Սարուխանի թոռնուհին՝ տիկ. Սիլվա ՆերետեանԲլատեան։
Տիկ. Բլատեան բացայայտեց, որ Սարուխանին
այս յուշերը որպէս թերթօն առաջին անգամ լոյս
տեսած են «Արեւ» թերթին մէջ 1975 եւ 1982 թուականներուն, այնուհետեւ շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց սիրայօժար օգտակար դարձող բոլոր
հարազատ մարդկանց եւ յատկապէս Հայ ազգային
հիմնադրամին եւ պատուարժան ՌԱԿ Եգիպտոսի
շրջանային վարչութեան, որոնց նիւթական եւ
բարոյական օժանադակութեան շնորհիւ կարելի
եղաւ այս գիրքը հրատարակել
«Կարդալով դուք ալ պիտի տեսնէք, որ կեանքի
տարբեր ուղիներուն առջեւ Սարուխան միշտ
ընտրած է իր իսկական կոչումը, իր աստուածաշնորհ տաղանդը, իր միակ եւ անփոխարինելի
սէրը՝ իր արուեստը»,- նշեց տիկ. Բլատեան։ ։
(խօսքին ամբողջութիւնը կը հրատարակենք

առանձին – Խմբ.):
Իսկապէս Սարուխանի «Յուշերը» ընթերցելով
յայտնաբերեցինք մենք անոր մէջի իսկական,
մաքուր եւ ինքնատիպ արուեստագէտը՝
«Թելադրութիւններ
«կ'ընդունէի»
զանոնք
թունազերծելէ ետք միայն։ Թունազերծելու այս
մոլութիւնս շատ սուղի նստած է վրաս...»:
Միանգամայն ուրիշ տեսակի յայտնաբերում մը՝
«Քիչ մը ամէն բան մոռնալու համար, գիշերը
գացած էի Հայ գեղարուեստասիրաց միութիւն,
փինկ-փոնկ խաղալու վրայ էի երբ...»:
Մանկահոգի, պարզ անմիջականութիւն մը։
Երկար է մեր ընելիք մէջբերումներու շարքը,
եթէ հնարաւոր ըլլար...
Գիրքը աւելի հանդիսատեսին ծանօթացնելու
միտումով, անորմէ ոչ երկար, բայց շատ հետաքըրքրական հատուած մը ներկայացուեցաւ տիկ.
Լալա
Շամամեան-Նիկոլեանի
հեզասահ,
պատկերաւոր եւ տպաւորիչ ընթերցանութեամբ։
«Յուշեր» գիրքին գինեձօնը կատարուեցաւ
սրբազան հօր, Սարուխանի ընտանիքին, Գահիրէի
թեմական եւ քաղաքական ժողովներու ատենապետներուն, Կոկանեան սրահի վարչութեան
ատենապետին եւ պրն. Հրանդ Քէշիշեանին կողմէ։
Գինեձօնին յաջորդող պատշաճ հիւրասիրութեան ընթացքին Սարուխանի ընտանիքի անդամ-

ները «Յուշեր» գիրքը սիրով նուիրեցին ներկաներուն եւ ընդունեցին անոնց ջերմ շնորհաւորանքները:
Շնորհանդէսի մեր անդրադարձին վերջաւորութեան դիտմամբ ուզեցինք առանձնապէս նշել, որ
տիկին Սեդա Սարուխանը գեղեցիկ ծաղկեփունջ
մը ստացաւ Կոկանեան սրահի մշակութային
յանձնախումբին կողմէ:
Գեղեցկութեան եւ ազնուութեան մարդկային
անգերազանցելի տիպար, սիրասուն տիկին Սեդա:
Մեր հոգիին եւ միտքին անթառամ ծաղիկները՝
ձեզի:
Այո՛, անմահ է Սարուխանը իր ծիծաղաշարժ եւ
իմաստալից գործերով:
Բայց անմահ է նաեւ ձեզմո՛վ, ձեր զաւակներո՛վ
եւ թոռներո՛վ:
Սարուխանին մասին ձեր ունեցած անվե՜րջ
յուշերով:
Եւ այսուհետ, անշուշտ որ հայ մեծ ծաղրանկարիչ
Ալեքսանտր Սարուխան անմահ է իր «Յուշեր»-ով:
Վերջապէս, շեշտելով պիտի նշենք, որ տարինե՜ր առաջ առաջին անգամ «ԱՐԵՒ»-ի մէջ որպէս
թերթօն լոյս տեսած Սարուխանի յուշերը այսօր՝
մօտ յիսուն տարի ետք, գիրքի մը վերածուած այդ
«Յուշեր»ի շնորհանդէսը, դարձեալ «ԱՐԵՒ»-ի մէջ
է որ կը նշուի:
ՀՊԱՐՏ ԵՆՔ ԿՐԿՆԱԿԻ:

«Սարուխան Պարզօրէն Հաստատած է Ինչ Որ Հիմա Այս Օրերուն Կը Կրկնուի.
«Հետեւէ՛ Կիրքիդ» (follow your passion». Սիլվա Ներետեան-Բլատեան
Խօսք Արտասանուած Ալեքսանտր Սարուխանի «Յուշեր» Գիրքին Շնորհանդէսին

Սիրելի բարեկամներ,
Ե՛ւ ուրախալի, ե՛ւ յուզումնալից է ինծի համար
այս պատմական պահը։
Պատմակա՛ն է, քանի որ, վերջապէ՛ս, երկա՜ր
տարիներ ետք լոյս տեսան մեծ հօրս՝ Ալեքսանտր
Սարուխանի յուշերը:
Երկա՜ր աշխատանքի արդիւնք է այս փոքրիկ
գիրքը։
Պէտք է նշեմ, թէ տիար Հրանդ Քէշիշեանն էր,
որ մտայղացաւ Սարուխանի անձամբ գրած, 1975

եւ 1982 թուականներուն «Արեւ»ի մէջ թերթօնի
ձեւով լոյս տեսած յուշերը գիրքի վերածել։
Պրն. Հրանդին յայտնած այս կարծիքը, փաստօրէն, տարիներ շարունակ մնաց որպէս միտք,
մինչե՜ւ շնորհակալութեամբ ստացանք «Զարթօնք»
թերթի խմբագիր տիար Սեւակ Յակոբեանի գիրքը
սիրայօժար խմբագրելու եւ առհասարակ այս հարցով մեզի օգտակար դառնալու ազնիւ առաջարկը,
որուն յետոյ սիրով միացաւ նաեւ Հայկազեան համալսարանի Հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը։
Բայց անոնց կողքին եղան նաեւ մեզի սիրո՛վ
օգնող, օժանդակո՛ղ եւ ա՛յս ծրագիրը իրագործելու
համար աշխատող, գիրքին աւարտին կցուած մեր
«Շնորհակալիք»-ին մէջ յիշուած եւ նաեւ չյիշուած
հարազատ բարեկամներ, որոնց նոյնպէս շնորհակալ ենք անխտիր։
Անշուշտ, մեր սրտագին շնորհակալութեան
խօսքը պիտի յայտնենք Հայ ազգային հիմնադրամին եւ յարգարժան Ռամկավար ազատական կուսակցութեան Եգիպտոսի շրջանային վարչութեան,
որոնք նիւթական եւ բարոյական ոչ մէկ ջանք
խնայեցին այս գիրքի արժանավայել հրատարակութեան համար։
«Յուշեր» գիրքը Սարուխանին բնորոշ մտերմիկ
ոճով գրուած շատ հոգեհարազատ գիրք է։
Համոզուած եմ, որ մէ՛կ շունչով եւ մեծ հաճոյքով
պիտի ընթերցէք այս երկու մասէ բաղկացած
յուշերը՝ «Ինչպէս Եգիպտոս եկայ» եւ «ինչպէս

երգիծանկարիչ եղայ»:
Կարդալով դո՛ւք ալ պիտի հաստատէք անգամ
մը եւս, թէ ինչքա՛ն այժմէական են Սարուխանին
գաղափարները, պիտի տեսնէք, թէ
ինչքա՜ն
երկար տառապած է ան իր իսկական կոչումին՝
արուեստին հասնելու համար։
Ան մի՛շտ ընտրած է իր իսկակա՛ն կոչումը՝ իր
աստուածաշնորհ տաղանդը, իր միա՛կ եւ անփոխարինելի՛ սէրը՝ իր արուեստը։
Սարուխան պարզօրէն հաստատած է ինչ որ
հիմա այս օրերուն կը կրկնուի. «Հետեւէ՛ կիրքիդ»
(follow your passion):
Ան կ'ըսէ.
«Տաղանդը լաւ բան է, բայց կիրարկուած ճիւղին
հանդէպ կիրքը աւելի լաւ է։ Կարելի է ըսել, թէ լաւ
է նուազ տաղանդ ունենալ, բայց սէր ու կիրք
ունենալ գործին հանդէպ, քան մեծ տաղանդ
ունենալ բայց չսիրել իր ճիւղը»:
«Ազատ ասպարէզի մարդ եմ։ Ճի՛շդ է, մեծ հարըստութեան չտիրացայ, բայց իմ աչքին՝ ազատութիւնս հազարներու արժէք ունի»:
Սարուխանի կեանքին նպատակն էր ժպիտ
բաշխել շուրջիններուն:
Վերջապէս շնորհակալական խօսք ունիմ նաեւ
Կոկանեան սրահի վարչութեան, ատենապետին
եւ մշակութային յանձնախումբին այսօրուան
հանդիսութեան կազմակերպութեան համար:
Եւ ձեզի, սիրելի բարեկամներ, ձեր ներկայութեամբ մեզ պատուեցիք:
Շնորհակալութիւն:
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(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Î³ñ·Á Ïáõ ·³Û É»½áõÝ»ñáõÝ... Ãñù»ñ¿Ý
Ï'³éÝ¿±ùª á°ã, ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ï'³éÝ¿±ùª á°ã, ÙÇ³ÛÝ
ùÇã ÙÁ ³Ý·É»ñ¿Ý... »õ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³É Ù»ñ
ùÝÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëÏëÇ: ê³Ï³ÛÝ ¶ñÇ·áñÁ áñ»õ¿
Ñ³ñóáõÙÇ á°ã ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿, áã ³É ·ÉáõËÁ
í»°ñ ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ¿...:
- ÀÝÏ»ñ¹ ãÇ± ·Çï»ñ »õ Ï³Ù áõëÙ³Ý ãÇ±
Ñ»ï»õÇñ,- ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ äñ. ¶³ñ»·ÇÝÁ:
- ÆÝã áñ »°ë ·Çï»Ù, ÝáÛÝÁ ÇÝù ³É É³°õ ·Çï¿...
µ³Ûó ÇÝù½ÇÝù ûï³ñ ½·³Éáí Ï'³ÙãÝ³Û,Ï'Áë»Ù:
- îÕ³ë, ³°Ûë ïáõÝÁ Ó»°ñ ïáõÝÝ ¿, ¹áõù ³É
Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÝ ¿ù... áõñ³Ë »ÕÇ°ñ, ÙÇ° ³ÙãÝ³ñ,ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ¿ äñ. îÝûñ¿ÝÁ: ´³Ûó û·áõï
ãáõÝÇ. ¶ñÇ·áñÁ Ï³ëÏ³ñÙÇñ Ïïñ³Í, ·ÉáõËÁ
í»ñ ãÇ µ³ñÓñ³óÝ»ñ...:
- àõñ»ÙÝ ùÇã ÙÁÝ ³É »ñ·»¯Ýù, áõñ³Ë³Ý³Ýù,
½áõ³ñ×³Ý³Ýù... µ³Ûó ë³ ³É Áë»Ù äñ. ¶³ñ»·ÇÝ, áñ Ù»ñ áñµ ïÕ³ùÁ Ù»ñ ïÕ³ùÝ»ñ¿Ý ß³ï
³õ»ÉÇ áõßÇÙ »õ ³õ»ÉÇ É³°õ áõëáõÙ ÏÁ ëï³Ý³Ý:
²Û¹ Ù³ëÇÝ »ë ß³¯ï áõñ³Ë³ó³Û:
...êÏë³Ýù »ñ·»É, »õ ÇÙ Ïáßï Ó³ÛÝë ³É
Çñ»Ýó Ó³ÛÝ»ñáõÝ Ë³éÝ»Éáí û¹Á ÃÝ¹³óÝ»É...
äñ. ïÝûñ¿ÝÁ ·½ñáóÇÝ Ù¿ç¿Ý ³ïñ×³Ý³Ï ÙÁ
Ñ³Ý»Éáí ÇÝÍÇ »ñÏ³ñ»óª §ÏñÝ³±ë ½¿Ýù
å³ñå»É¦ Áë»Éáí: ºë, áõñ³Ë ïñ³Ù³¹ñáõ³Í,
³éÝ»Éáí ³ïñ×³Ý³ÏÁ ëÏë³Û ¹¿åÇ ìáë÷áñÇÝ
»ñÏÇÝùÁ ³ñÓ³Ï»É í»ó ·Ý¹³Ï Çñ³ñ »ï»õ¿:
ì»ñç³å¿ë ¶ñÇ·áñÝ ³É »ñÏáõ ·Ý¹³Ï ³ñÓ³Ï»ó
... ³ñ¹¿Ý Ï¿ë ·Çß»ñ ¿ñ, å¿ïù ¿ñ ùÝ³Ý³É, áñ
Û³çáñ¹ ûñÁ ³ßË³ï³ÝùÇ í³½»Ýù »õ Ù»ñ
Ï³ñ»ÉÇÝ ÁÝ»Ýùª ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ¹ñ³Ù ³Ùµ³ñ»Éáõ
»õ Ù»ñ ·³ÝÓ³Ý³ÏÝ»ñÁ É»óáõÝ áñµ³Ýáó
Ñ³ëóÝ»Éáõ:
î³ÝïÇÏÇÝÁ Ù»½ ³é³çÝáñ¹»ó í»ñÝ³Û³ñÏÁ
ÝÝç³ë»Ý»³Ï ÙÁ, áõñ »ñÏáõ ³ñù³Û³Ï³Ý ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñ å³ïñ³ëïáõ³Í Ù»½Ç ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ:
Ø»½Ç óáÛó ï³Éáí µ³ÕÝÇùÝ áõ »É»Ïïñ³Ï³Ý
ÉáÛëÇÝ Ïá×³ÏÝ»ñÁª §·Çß»ñ µ³ñÇ, ù³Õóñ ùáõÝ¦,
Áë»Éáí í³ñ Çç³õ: ºë ëÏë³Û å³Ë³ñ³Ï»É
ÁÝÏ»ñë Ï³Ù³ó Ó³ÛÝáí, Ã¿` §Ù³ñ¹ÇÏ ß³ï
³ÝÏ»ÕÍ »õ ß³¯ï ëÇñáí Ù»½ ÏÁ ÑÇõñ³ëÇñ»Ý,
ÇÝãáõ »ñ»ë¹ Ï³Ë ÏÁ å³Ñ»ë¦:
- èáå»ñÃ, »Õµ³Ûñ, ã»Ù ÏñÝ³ñ, í³ñÅáõ³Í
ã»Ù, Ç°Ù Ó»éùë ã¿,- Áë³õ¶ñÇ·áñÁ: ºë ï»ë³Û áñ
Ý»ñùÝ³å¿ë ß³ï ÏÁ Ûáõ½áõÇ, áñáß»óÇ áñ í³ÕÁ,
»Ï»Õ»óÇÇÝ µ³ÏÁ Ù»ñ íñ³ÝÝ»ñÁ ¹³éÝ³Ýù:
²éïáõÝ »É³Ýù »õ ë»Õ³ÝÁ Ýëï³Ýùª Ã¿Û, Ï³Ã,
å³ÝÇñ, Ñ³õÏÇÃ, ÓÇÃ³åïáõÕ (áñáõÝ ÝÙ³ÝÁ
Ï»³ÝùÇë Ù¿ç »ñµ»°ù ãï»ë³Ûª ×Çßï ÁÝÏáÛ½Ç
ã³÷, Ù¿çÁ ß³ï Ù³Ýñ ÏáñÇ½áí, Ñ³Ù»Õ) Ý³Ë³×³ß»Éáõ: ²ñï³Ï³ñ· Ñ³Ù»Õ Ý³Ë³×³ß¿Ý
»ïù, Ù³ëÝ³õáñ »õ ëñï³Ýó ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ïÝ»Éáí ÁëÇ áñ åÇïÇ ãí»ñ³¹³éÝ³Ýù
§ù³ÝÇ áñ ÁÝÏ»ñë ã³÷³½³Ýó Ï'³½¹áõÇ... Ó»ñ
³ñï³Ï³ñ· ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»Ý¿Ý, áñáí ëïÇåõ³Í »Ù áñå¿ë ï³ëÝ³å»ï Çñ»Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
ÙÝ³É íñ³ÝÇÝ ï³Ï...¦:
²ÝáÝó ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ »õ ³Õ³ã³ÝùÇÝª ÏñÏÇÝ
»õ ÏñÏÇÝ Ù»ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»É¿
Û»ïáÛ, ÁëÇ Ã¿ Ù»ÏÝ»É¿ ³é³ç, ÙÝ³ù µ³ñáíÇ Ïáõ
·³Ýù: ²Û¹å¿ë µ³ÅÝáõ»ó³Ýù Ù»ñ å³ïáõ³Ï³Ý
ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñ¿Ý ...: î³ÝïÇÏÝáç ³ãù»ñ¿Ý ³ñóáõÝ-

ùÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñ ÏÁ óáÉ³ÛÇÝ: Ð³ë³Ýù »Ï»Õ»óÇ,
áõñ Ù»ñ ÙÇõë ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ï»ÕÇ ËÙµ³å»ï
»Õµûñ »õ ï³ëÁ ûñÇáñ¹Ý»ñáõ Ñ»ï Ù»½ ÏÁ
ëå³ë¿ÇÝ:
Î³ñ·³¹ñ»óÇÝù áñ Ù¿Ï Ù³Ýã »õ Ù¿Ï ³ÕçÇÏ
[ÙÇ³ëÇÝ ßñçÇÝ]. ùáù³ñÃÇÝ ïáõ÷Á ïÕáõÝ
Ó»éùÁ, ÇëÏ ¹ñ³ÙÇÝ ·³ÝÓÁ ³ÕçÏ³Ýó ïñáõ»Éáí,
×³Ù÷³Û ÇÝÏ³Ýù ³ßË³ï³ÝùÇ, áñÁ »ñ»ù ûñ
åÇïÇ ï»õ¿ñ: Ø»Ýù Ù»ñ Ï³ñ»ÉÇÝ ÁñÇÝùª ³éÇÃÁ
ÉÇáõÉÇ û·ï³·áñÍ»Éáí ß³ï ³õ»ÉÇ ¹ñ³Ù Ñ³õ³ù»Éáõ...: ÆÝÍÇ [µ³ÅÇÝ] ÇÝÏ³õ ëÏ³áõï³å»ïÇÝ
ùáÛñÁª ÝÇÑ³ñ³Ï³½Ù, Ýñµ³Ù³ñÙÇÝ ûñÇáñ¹ ÙÁ:
Ø»½Ç å¿ë ÃñÍáõ³Í Ï³½Ù ãáõÝ»Ý³ÉáõÝª
§å³ñáÝ, ËÝ¹ñ»Ù Ï³Ù³¯ó ù³É¿, ÙÇ° í³½»ñ¦
Áë»Éáí, ùñïÇÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ë»Õ¹áõ³Í ·áõó¿°
Ý»ñë¿Ý ½Çë Ï'³ÝÇÍ¿ñ...: ´³Ûó »ë ³Û¹ Ù³ÝñÙáõÝñ ïñïáõÝçùÝ»ñáõÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ïáõáÕ
ã¿Ç...: ØÇÝã»õ Å³ÙÁ »ñÏáõ í³½»óÇÝù í³½í½»óÇÝù. Ñ³ëÝáÕÇÝ ÏáõñÍùÇÝ ÷³ÏóáõóÇª §ûñÇáñ¹,
¹ñ³ÙÁ ·³ÝÓ¿¦ Áë»Éáí... áñ»õ¿ ³ÝÓª Ñ³Û, ÛáÛÝ,
ÃÇõñù, ÏÇÝ Ï³Ù ³Ûñ, ×³°Ý× ã÷³ËóáõóÇ Ó»éù¿ë,
ûñÇáñ¹ÇÝ ³É û·Ý»Éáí...:
Ä³ÙÁ »ñÏáõùÇÝ Ñ³ë³Ýù Çñ»Ýó ïáõÝÁ, áõñ
Ï¿ëûñáõ³Ý ×³ßÇÝ ë»Õ³ÝÁ ¹ñ³Í Ù»½ ÏÁ
ëå³ë¿ÇÝ: ê»Õ³Ý Ýëï³Ýù »õ äáÉëáÛ Ýß³Ý³õáñ
Ï»ñ³ÏáõñÁª ÙÇïÇ³ ïáÉÙ³ëÇ, áñ Ï»³ÝùÇë Ù¿ç
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù åÇïÇ áõï¿Ç...: î³Ýï¿ñÁ
³ÕûÃ»ó »õ ¹³éÝ³Éáí ÇÝÍÇª §Ññ³ÙÙ¿° å³ñáÝ¦,
Áë³õ: ´³Ûó »ë Çñ»Ý Ã¿ª Ù»Í»ñÁ ÏÁ ëÏëÇÝ Ý³Ë³å¿ë... áñå¿ë½Ç ï»ëÝ»Ù Ã¿ ÇÝãå¿°ë Ï'³éÝ»Ý »õ ÇÝãå¿°ë ÏÁ ×³ß³Ï»Ý: ºñµ ³ÝáÝù ëÏë³Ý
³Û¹ ïáÉÙ³Ý»ñÁ »ñÏáõùÇ µ³ÅÝ»Éáí áñå¿ë
¹·³É ·áñÍ³Í»Éáí µ»ñ³ÝÝÇÝ å³ñå»É... »ë ³É
ÝáÛÝÁ ÁñÇ Ñ»ï»õ»Éáí Çñ»Ýó ÁÝÃ³óùÇÝ: ´³Ûó
ÇëÏ³å¿ë ß³¯ï Ñ³Ù»Õ Ï»ñ³Ïáõñ ÙÁÝ ¿ñ:
²Ý·³Ù ÙÁÝ ³É »ñµ»ù ³éÇÃÁ ãáõÝ»ó³Û ³Û¹
Ï»ñ³Ïáõñ¿Ý áõï»Éáõ: Ö³ß¿Ý Û»ïáÛª åïáõÕ »õ
ëáõñ×, Ï³ÃáÛáí ÙÇ³ëÇÝ:
úñÇáñ¹ÇÝ ¹Åáõ³ñ³Ï³Ù, µ³Ûó Ñ³Ù³Ï»ñåáÕ
ÁÝÃ³óùáí ×³Ù÷³Û »É³Ýù Ù»ñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ: ØÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ ·³ÝÓ³ïáõ÷Á
µ»ñÝ¿ µ»ñ³Ý É»óáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝª Ñ»é³Ó³ÛÝ
µ³óÇÝ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý Ã¿ª §Ù»½Ç ·³ÝÓ³Ý³Ï
»õ ùáù³ñÃ ÕñÏ»ó¿ù ³éïáõ³Ý Ñ³Ù³ñ¦: îÝûñ¿ÝÁª áõñ³Ë³ó³Í, Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ó ËÙµ³å»ïÇÝ áñ ïÕ³ùÁ ÷áË³Ý³Ï »ñ»ù ûñáõ³Ýª Ù¿Ï
ß³µ³Ã ÑáÝ ÙÝ³Ý: Ø»Ýù »ñ»ù ûñ»ñ ³Ý¹³¹³ñ
³ßË³ï»Éáí, ³é³õ»É³·áÛÝ ¹ñ³ÙÁª 2735 áëÏÇ,
Ñ³õ³ù³Í ÁÉÉ³Éáí ³é³çÝáõÃÇõÝÁ ß³Ñ»ó³Ýù:
´³Ûó Ï'áõ½»Ù ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³×»ÉÇ ³Ý»Ï¹áïÝ»ñ
å³ïÙ»É.- ÃÇõñù ïÇÏÝáç, Ñ³ÝÁÙÇ ÙÁ ÏáõñÍùÁ
ùáù³ñÃ ÷³Ïóáõó³Í ³ï»Ýë Ï'»ñ»õÇ ·Ý¹³ë»ÕÇÝ Í³ÛñÁ ÙÇëÇÝ ¹å³Í ÁÉÉ³Éáõ ¿ñ áñ Ñ³ÝÁÙÁª §³¯Û »³õ³'ß ¿õÉ³Ã, Ï¿ûùëÇõÙÇ ï»ÉïÇÝ¦ (³Û
Ï³Ù³ó ½³õ³Ï, Ïáõ°ñÍùë Í³Ï»óÇñ), Áë»Éáí
Ñ³Ý»ó 5 áëÏÇÝáó ÙÁ ¹ñ³õ...:
Âñ³Ùí³ÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÇÝ ³éç»õ ï»ë³Û Ù³ñ¹
ÙÁ. Ñ³ñÇõñÇÝª Ñ³ñÇõñ Ñ³°Û ÁÉÉ³Éáõ ¿ñ: ÎáõñÍùÇÝ ùáù³ñÃÁ ÷³ÏóáõóÇª §ûñÇáñ¹, Ñ³ëÇ°ñ¦,
ÁëÇ:
- îÕ³°ë, ³Ûë Ç±Ýã µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¿,- Áë³õ:
- Ð³ÛñÇÏ, ³Ûë áñµ ëÏ³áõïÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ¿,
Ñ³·áõëï åÇïÇ ³éÝáõÇ, ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ Ï'³ßË³ïÇÝù,- ÁëÇ: ¶ñå³Ý¿Ý Ñ³Ý»ó ÑÇÝ· áëÏÇÝáó
ÙÁ Ó·»ó ·³ÝÓ³Ý³ÏÇÝ,- Ñ³ï ÙÁÝ ³É ³°Ûë

ÏáÕÙÁ ÷³Ïóáõñ,- Áë³õ »õ ³å³ Ñ³ï ÙÁ »õëª
»ñ»ù ùáù³ñÃ ³é³õ áõ ï³ëÝ»õÑÇÝ· áëÏÇ
í×³ñ»ó: ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Û³ÕÃ³Ï³ÝÁ ³Ý »Õ³õ:
ØÇÝã³Û¹, Ñ³Û Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñáõÝ ·»ñ³å³ÛÍ³éÁ
Ï³éù Ñ»Í³Í Ï'»ñÃ³ñ. Ï³éùÁ Ï»óÝ»Éáí íñ³Ý
ó³ïÏ»óÇ »õ ùáù³ñÃ ÙÁ ÷³ÏóáõóÇ »õ
ëï³ó³Ýù Ï¿¯ë Õáõñáõß:
²Û¹ »ñ»ù ûñ»ñÁ ß³ï É³õ ³ßË³ï»ó³Ýù »õ
É³°õ ¹ñ³Ù Ñ³õ³ù»óÇÝù, ÇëÏ ÙÝ³ó»³É ãáñë
ûñ»ñÁ É³õ åïáÛïÝ»ñ ÁñÇÝù Ã¿»õ »ë »õ ¶ñÇ·áñÁ íñ³ÝÇÝ ï³ÏÁ å³éÏ»ó³Ýù: ÆñÇÏáõÝ Ã¿
³éïáõª Ï³Ã-ÓÇÃ³åïáõÕ, ÇëÏ Ï¿ëûñÝ»ñÁ
½³Ý³½³Ý ïáõÝ»ñ ×³ß»Éáí, ÎÇñ³ÏÇ ³éïáõÝ
·³óÇÝù äñ. ïÝûñ¿ÝÇÝ ïáõÝÁª Ññ³Å»ßï ³éÝ»Éáõ: Þ³ï áõñ³Ë³ó³Ý Ù»½ í»ñëïÇÝ ï»ëÝ»Éáí.
Ã¿Û áõ ³Ýáõß»Õ¿Ý Ññ³ÙóáõóÇÝ: ºñµ ¹áõñë
Ï'»ÉÉ¿ÇÝù Ù¿Û Ù¿Ï Ý³Ù³ÏÇ å³Ñ³ñ³Ý »ñÏ³ñ»óÇÝ Ù»½Ç, Ã»É³¹ñ»Éáí áñ áñµ³Ýáó Ñ³ëÝ»É¿Ý
»ïùÁ µ³Ý³Ýù: ²ÝáÝó Ù¿ç ÑÇÝ·³Ï³Ý áëÏÇ
Ý»ñ÷³Ïáõ³Í ¿ñ, µ³Ûó ¹Åµ³Ëï³µ³ñ Ñ³ëó¿Ý
ã»ñ ·ñáõ³Í, áñ ·áÝ¿ Ý³Ù³Ïáí ÙÁ Ù»ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ¿ÇÝù Çñ»Ýóª Ù»½Ç ßÝáñÑáõ³Í
ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý, Ù³Ý³õ³Ý¹ ³Û¹ ÑÇÝ·³Ï³Ý
áëÏÇÇÝ Ñ³Ù³ñ, áñ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý
³ñÅ¿ù ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñª ÃáõÕÃ, Ù³ïÇï,
ï»ïñ³Ï »õ ·Çñù ·Ý»Éáõ: Â¿å¿ï Ùûñ»Õµ³Ûñë
³ï»Ý-³ï»Ý ¹ñ³Ù ÏÁ ×³Ù÷¿ñ ÇÝÍÇ, µ³Ûó »ë
³Û¹ ¹ñ³Ù¿Ý ÙÇßï µ³ÅÇÝ ÏÁ Ñ³Ý¿Ç ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë, áÙ³Ýóª Çñ»°Ýó ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÕñÏáõ»ÉÇù ÷áëïÇ Ñ³Ù³ñ, áõñÇßÝ»ñáõÝª ÃáõÕÃ, ï»ïñ³Ï »õÝ.: [²Û¹ ·áõÙ³ñÁ] ²ñ³ùë ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇë
ï»ïñ³ÏÝ»ñ ·Ý»Éáõ »õë ÏÁ Í³é³Û¿ñ...:
ØÇßï ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ åÇïÇ ÙÝ³Û äáÉëáÛ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ëñïµ³ó »õ ½áÑ³µ»ñáÕ á·ÇÝ Ù»½Çª
áñµ»ñáõë Ñ³Ý¹¿å:
1921Ç ³Ùé³Ý Ù»ñ áñµ³ÝáóÇÝª ¶áõÉ»ÉÇÇ
²½·³ÛÇÝ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý àñµ³ÝáóÇÝ Ù¿ç, ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý ÙÇç-áñµ³Ýáó³ÛÇÝ áÕÇÙåÇ³Ï³Ý
Ë³Õ»ñÝ áõ ÙñóáõÙÝ»ñÁ... äáÉëáÛ µ³½Ù³Ñ³½³ñ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, ûñáõ³Ý
Ã³·áõÑÇ áõÝ»Ý³Éáí îÇÏ. Ú³Ïáµ»³ÝÁ: Þ³¯ï
ëù³Ýã»ÉÇ »õ ³ñï³Ï³ñ· Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ùµ
³Ýó³Ý Ë³Õ»ñÁ »õ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ã³÷³½³Ýó
·áÑ ÙÝ³óÇÝ: º½³ÏÇ ¿ñ Ý³Ë, áñ ³Û¹ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý, ÙÇç-áñµ³Ýáó³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ÏÁ
Ï³ï³ñáõ¿ÇÝ... ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõÝ áñçÁ »ÕáÕ
¶áõÉ»ÉÇÇ úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý³Ù»Í
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ëå³ÛÇó ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç, áõñ Ï³Û³ó³Í ¿ñ ÃÇõñù å»ïáõÃ»³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
·áñÍ»Éáõ áñáßáõÙÁ: æ³ñ¹áõ³Í ³½·Ç ÙÇ³ÛÝ
äáÉëáÛ Ù¿çÇ (µ³óÇ ä¿ÛñáõÃ¿Ý, Ð³É¿å¿Ý, ²ï³Ý³Û¿Ý »õ ³ÛÉ Ï»¹ñáÝÝ»ñ¿) 40,000 áñµ»ñáõÝ
µ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ÁÝïñ»ÉÇÝ ÕñÏ³Í ¿ÇÝ
×³Ï³ï»Éáõ ÁÝ¹¹¿Ù Ù¿Ï½Ù¿Ï: ²ÝáÝù ÏáõñÍù»ñÁ
áõé³Í, ×³Ï³ïÝ»ñÁ µ³ñÓñ, Ñå³ñï »õ ×Ïáõ°Ý
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ ÏÁ ËÉ¿ÇÝ á°ã ÙÇ³ÛÝ Ù¿ÏÁ ÙÇõë¿Ý,
³ÛÉ»õ äáÉëáÛ ÙÇç³½·³ÛÇÝ é»ùáñÝ»ñÁ[49] ÏÁ
óÝ¹»óÝ¿ÇÝ »õ ½³Ý³½³Ý Ï³ñ·Ç ßù³Ýß³ÝÝ»ñáõ
Ï'³ñÅ³Ý³Ý³ÛÇÝ áñáïÁÝ¹áëï Í³÷»ñáõ ï³ñ³÷ÇÝ ï³Ï, »õ ³ëÇÏ³ª å³ïÙáõÃÇõÝÁ å¿°ïù
¿ Ýß¿... ù³ÝÇ áñ ³Ý·³°Ù »ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»Ý¿Ý
¹áõñë »ÕáÕ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ Ï³ï³ñõ³ÍÁ:
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Վեհափառ Հայրապետը Նոր Տարուան Եւ Ս. Ծննդեան Առիթներով Մասնակցութեամբ Ազգային Վարժարաններու
Աշակերտներուն Համալսարաններու ԱրեւԿ'այցելէ Պուրճ Համուտի Ազգային Ծերանոցի Տարեցներուն
ելումի Հանդիպում

Նոր տարուան եւ Ս. ծննդեան տօներուն առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս Չորեքշաբթի, 19 Դեկտեմբեր 2018ին, ընկերակցութեամբ
միաբան հայրերու, այցելեց Պուրճ Համուտի
Ազգային ծերանոց։ Նորին Սրբութիւնը թափօրով
եւ «Խորհուրդ Մեծ» շարականի երգեցողութեամբ
մուտք գործեց ծերանոց, ուր դիմաւորուեցաւ
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ Գերպ. տ.
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանի, ծերանոցի տնօրէն
պատուելի Սեպուհ Թերզեանի, Ազգային ծերանոց
խնամակալութեան ու տիկնաց յանձնախումբին
կողմէ։ Ապա միաբան հայրերն ու մամիկներըպապիկները միասնաբար երգեցին Ս. ծնունդի
նուիրուած շարականներ, հոգեւոր եւ փունջ մը
ազգային երգեր։ Այցելութեան ընթացքին Նորին
Սրբութիւնը զրուցեց ծերունիներուն հետ ու
աւարտին տուաւ իր հայրապետական պատգամը:

Արամ Ա. կաթողիկոս իր պատգամին մէջ
յիշեցուց, որ Պուրճ Համուտի Ազգային ծերանոցը
ազգի՛ն տունն է, իսկ հոն ծառայողներու կողմէ
ցուցաբերուած խնամքը ընտանեկան սէր է, որ
երբեք սովորական խնամքի սահմաններու մէջ
չ՚իյնար։ Հայրապետը ընդգծեց, որ ազգ ըլլալ կը
նշանակէ ընտանիք ըլլալ, իսկ Հայ եկեղեցւոյ
համար ընտանիքը սրբութիւն է։ Այս ծիրին մէջ ան
գօտեպնդեց ծերունիներուն չդադրիլ օրինակ
հանդիսանալէ հայ նոր երիտասարդ ընտանիք-

ներուն, որպէսզի շարունակուի ընտանեկան,
բարոյական ու հոգեւոր արժէքներու փոխանցումը
սերունդներու ընդմէջէն։ Իր խօսքի աւարտին, Ան
կոչ ուղղեց նաեւ ազգի զաւակներուն, որ այս գիտակցութեամբ մօտենան մեր ազգային բոլոր
հաստատութիւններուն ու վերյիշեցուց, որ Ազգային ծերանոցին հոգերը ազգը ի՛նք պարտի հոգալ:
Ապա, Նորին Սրբութիւնը բարձր գնահատեց
պատուելին, խնամակալութիւնը, տիկնաց միութիւնը, բուժքոյրերը, բժիշկները, ծերանոցի բարերարներն ու բարեկամները, որոնց աշխատանքին
արդիւնքով կարելի կ՚ըլլայ ապահովել ծերանոցին
շարունակականութիւնը:
Հայրապետը իր խօսքը փակեց՝ ըսելով. «Նոր
տարուան սեմին պիտի դիմաւորենք Քրիսոտոսը,
որ մեր փրկութեան համար աշխարհ եկաւ։ Ուրախութեամբ եւ հոգեւոր ցնծութեամբ դիմաւորենք
Աստուծոյ Միածին Որդին, որպէսզի Ան մնայուն
ներկայութիւն դառնայ մեր կեանքին մէջ եւ
երջանկութիւն, առողջութիւն եւ երկար կեանք
շնորհէ մեզի»:

Կազմակերպութեամբ Ազգային իշխանութեան
Ուսումնական խորհուրդին, երէկ 19 Դեկտեմբեր
2018-ին առաւօտեան ժամը 9։30-11։00 Ազգային
առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ համալսարաններու
արեւելում՝ մասնակցութեամբ Պէյրութի Ամերիկեան, Լիբանանի Ամերիկեան, Հայկազեան, Ս.
Ժոզէֆ, Ս. Հոգի (Holy Spirit university of Kaslik –
USEK) Նոթր Տամ, Պալամանտ, Պէյրութ-Արապ,
Անթոնին, Լա Սաժէս, Միջին Արեւելք, Լիբանանի
Ֆրանսական համալսարաններուն եւ Սպայից
վարժարանին։ Արեւելումին ներկայ գտնուեցան
Ազգային Եղիշէ Մանուկեան, Ազգային Միացեալ
եւ Ազգային Յառաջ-Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժարաններու ԺԱ. եւ ԺԲ. դասարաններու աւելի
քան 100 աշակերտներ։
Սրահին մէջ իւրաքանչիւր համալսարանի
յատկացուած էր սեղան մը, որուն վրայ տեղադըրւած էին այդ համալսարանի վերաբերող գրքոյկներ եւ թերթիկներ։ Աշակերտները ուղղուեցան
իրենց նախասիրած եւ զիրենք հետաքրքրող համալսարանի սեղանին մօտ՝ ստանալու համար
տեղեկութիւններ եւ ցուցումներ, ինչպէս նաեւ
իրենց ներկայացնելիք թղթածրարին, արձանագրութեան եւ անոր ժամկէտին վերաբերեալ
մանրամասնութիւնները։
Համալսարաններու ներկայացուցիչները ծանօթացուցին իրենց համալսարանները, դասաւանդըւող մասնագիտութիւնները, ինչպէս նաեւ փոխանցեցին համապատասխան վկայականներու
մասին տեղեկութիւններ ներկայացող աշակերտներուն եւ տրամադրեցին իրենց համալսարաններու
քարոզչական թերթիկները։
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«ՊԱՏԿԵՐ» Մշակոյթի Տուն-Օճախը
ձեզ կը հրաւիրէ
ՅՈՎՍԷՓ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ
ստեղծագործութեան

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
Բացում՝ Հինգշաբթի, 20 Դեկտեմբեր 2018-ին՝ երեկոյեան
ժամը 19:30-ին: Ցուցահանդէսին ժամերը՝ ամէն օր 11:0019:30, «Պատկեր», «Տէր Մելքոնեան» փողոց, Ա. յարկ:
ՀՐԱՒԷՐ

ê. êîºö²Üàê Ü²Ê²ìÎ²ÚÆ
îúÜ²ÊØ´àôØ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը այս
տարի եւս հանդիսաւոր կերպով պիտի նշէ Ս. Ստեփանոս
Նախավկայ Սարկաւագին տօնը։
Այս առիթով Կիրակի, 23 Դեկտեմբեր 2018-ին, Անթիլիասի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Ս. եւ Անմահ Պատարագ
պիտի մատուցէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան։
Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները
տօնակից դառնալու Դպրեվանքի Սարկաւագաց դասուն։
Տեսչութիւն Դպրեվանքի

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

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

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
եւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի
անդամ՝ մեզմէ յաւէտ բաժնուած
ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան
քառասունքին առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝ ՇԱԲԱԹ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
2018ի յետմիջօրէի ժամը 1:00ին,
Ս. Նշան մայր եկեղեցուոյ մէջ, Զոքաք Պլաթ, Պէյրութ:
Հրաւիրուած էք այդ օր միասնաբար կողքին ըլլալու մեր հանգուցեալ ընկերոջ տիկնոջ եւ դուստրերուն, ինչպէս նաեւ ընտանեկան պարագաներուն ու հարազատներուն:
Ներկայս ընդունիլ, որպէս անձնական հրաւէր:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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