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Եզրափակիչ Ուղղումներ Կը Կատարուին Նոր 
Կառավարութեան Պաշտօնէութեան Ցանկին

Նիկոլ Փաշինեան Ընտանիքին 
Հետ Ներկայ Գտնուած Է Գլխաւոր 
Տօնածառի Լոյսերը Վառելու 
Արարողութեան  

Արցախի Բանակը Պիտի Համալրուի 
Ժամանակակից Զինատեսակներով. 
Բակօ Սահակեան

«Spiegel»ի Լրագրողը Եօթը Տարի Յօրինուած Յօդուածներ Հրապարակած 
Է. Աղմկալից Բացայայտում

Հայրենի Èáõñ»ñ
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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:

Նոր կառավարութեան անդամակցութեան ցան-
կը եզրափակիչ ուղղումներէ կ'անցնի, մինչ կառա-
վարութեան կազմաւորումը կը հասնի իր աւարտին: 

«Լիբանանի մէջ կառավարութեան կազմաւո-
րումը առհասարակ ժամանակի կը կարօտի, որով-
հետեւ բոլոր քաղաքական կուսակցութիւնները եւ 
կողմերը պէտք է արդար ներկայացուցչութիւն ձեռք 
ձգեն այդտեղ»,- նախագահական տեղեկատուական 
գրասենեակը մէջբերած է նախագահ Միշէլ Աունի 
խօսքը Պաապտայի պալատին մէջ այցելուներուն 
հետ հանդիպումին:  

Կառավարութիւնը Պիտի Փորձէ Նուա-
զեցնել Ելեկտրականութեան Յատկացու-
ցած Գումարը 600 Մլն Տոլարով. Հարիրի

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի 
երէկ Պէյրութի մէջ առեւտրական խորհրդաժողովի 
մը ընթացքին յայտնեց, որ Լիբանանի կառավա-
րութիւնը պիտի փորձէ 2019 թուականին նուազեցնել 
ելեկտրականութեան յատկացուցած գումարը 600 
մլն տոլարով:

Գերմանիոյ մէջ աղմկալից բացայայտում իրա-
կանացուած է հռչակաւոր «Spiegel» պարբերականի 
յօդուածագիր Քլաաս Ռելոթիուսի (Claas Relotius) 
մասին, որ կը մեղադրուի կեղծ տեղեկութիւն 
տրամադրելու մէջ։ Հրապարակումը տարածում 
գտած է գերմանական մամուլին մէջ, ներառեալ՝ 
«Deutschlandfunk», «Bild», «Tagesspiegel» եւ այլն։ 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, վկայակոչելով 
«ԹԱՍՍ»ը, 33ամեայ Ռելոթիուսը արդէն խոստո-
վանած է իր կեղծարարութիւնները եւ այլեւս պիտի 
չաշխատի պարբերականի համար։

«Պէտք է հնարաւորինս նուազեցնենք ելեկտրա-
կանութեան յատկացուցած մեր գումարը»,- «Reuters» 
գործակալութիւնը մէջբերած է Հարիրիի խօսքը 
Համաշխարհային առեւտրական գագաթնաժողովի 
ժամանակ, որ հիմնականօրէն կը միտի երկրին մէջ 
լիբանանեան սփիւռքէն ներդրումներու ներգրաւ-
ւածութեան բարձրացման:

Նշենք, որ կառավարութիւնը ամէն տարի 1.5–2 

միլիառ տոլար կը տրամադրէ ելեկտրականութեան 
ոլորտին, ինչը կը կազմէ պիւտճէի (4.5 միլիառ 
տոլար) տարեկան պակասորդի 40 տոկոսը:  

Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է Հանրապետու-
թեան գլխաւոր տօնածառի լոյսերը վառելու հան-
դիսաւոր արարողութիւնը: Միջոցառումին ներկայ 
գտնուած է նաեւ վարչապետի պաշտօնակատար 
Նիկոլ Փաշինեան ընտանիքի անդամներուն՝ 
տիկնոջ՝ Աննա Յակոբեանի եւ դուստրերուն հետ:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարու-
թեան աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան Հինգշաբթի, 20 Դեկտեմբերին մաս-
նակցեցաւ 2019ի պետական պիւտճէի նախագիծի 
հաստատման նուիրուած Ազգային ժողովի 
նիստին:

Խորհրդարնանին մէջ նախագահը ելոյթ ունե-
ցաւ՝ կանգ առնելով պիւտճէի նախագիծի կարգ մը 
ուղղութիւններուն վրայ:

Միայն Շփիկելի համար Ռելոթիուսը գրած է 
աւելի քան 50 կեղծ յօդուած` ամբողջ աշխարհի 
մասին։ Ինչպէս պարբերականը կը նշէ, իր մրցա-
նակակիր յօդուածներուն մեծ մասը ձեռնածութիւն 
է` վայրերը, մէջբերումները, նոյնիսկ մարդիկ:

Քլաաս Ռելոթիուսը՝ որպէս ազատ լրագրող, 
աշխատած է նաեւ այլ լրատուամիջոցներու համար, 
ինչպէս, օրինակ, «Financial Times Deutschland», 
«SZ-Magazin», «Zeit»ի առցանց տարբերակ եւ այլն։ 
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Հարցազրոյց

«Ազգային Ժողովի 105 Պատգամաւորը 132ի Բարձրացնող Կողմը Ի՞նչ 
Խնայողութեան Մասին Կը Խօսի». Սեւակ Յակոբեան 

Ստորեւ յապաւումներով կը ներկայացնենք 
քանատական «Նորանոր» կայքի «Սփիւռքի նա-
խարարութեան կրճատումը նոր իշխանութիւն-
ներու վրէ՞ժն է նախկիններէն, թէ՞ արդարացուած 
քայլ» նիւթով հարցազրոյցը: 

«Սփիւռքահայերը դէ՞մ են, թէ՞ կողմ» թեմայով 
երէկ կատարած հարցազրոյցին ընդառաջած է 
«Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիրը, որ կայքին 
լրագրողուհի՝ Ազատուհի Արզումանեանին հար-
ցադրումներուն պատասխանած է հետեւեալ 
կերպով.

ՆՈՐԱՆՈՐ. Ինչպէ՞ս կը գնահատէք նախարա-
րութեան այս տարիներու աշխատանքը, ի՞նչ իրա-
վիճակ կը ստեղծուի փակման հետեւանքով ու ի՞նչ 
քայլեր պէտք է կատարէ իշխանութիւնը Հայաս-
տան-սփիւռք կապը աւելի արդիւնաւէտ դարձնելու 
համար:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.
Մուտք
Հիմնուելով հայկական, մանաւանդ աւանդա-

կան Սփիւռքի՝ սեփական պետութիւն չունենալու 
բարդոյթին վրայ՝ իմ համեստ կարծիքով՝ Սփիւռքի 
նախարարութեան աշխատանքի արդիւնաբերու-
թեան քննարկումէն անդին եւ վեր (ուր ամէն 
պարագայի տարբեր եւ նոյնիսկ հակասական 
կարծիքներ կրնան հնչել) Սփիւռքի նախարարի մը 
կերպարը նախ եւ առաջ ու անոր հետ սփիւռքա-
հայու կապը «պետութիւն-քաղաքացի» հոգեբա-
նական  մերձեցում ստեղծած էր հայրենիքի հետ 
եւ հայրենիքն ու պետութիւնը աւելի շօշափելի եւ 
սրտամօտիկ դարձուցած: Աւելին ըսեմ, սփիւռքա-
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Լեւոն Գարեգին Սիւնի 

Լեւոն Գարեգին Սիւնի (մօտաւորապէս 1880, 
Սեբաստիա, Սեբաստիոյ նահանգ- 22 Դեկտեմբեր 
1915 (կամ 1916, Կարին), հայ բժիշկ։

Ծնած է մօտաւորապէս 1880 թուականին Սե-
բաստիա քաղաքը, անուանի բժիշկ Գարեգին 

Սիւնիի (Հէքիմեան, 1851 - 1939) ընտանիքէն 
ներս, ըստ այլ աղբիւրներու՝ առեւտրականի ըն-
տանիքի մէջ։ 1900 - 1905 թուականին աւարտած 
է Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի բժշկական 
բաժինը։ 1914 թուականէն Սեբաստիա քաղաքին 
հայկական ազգային հիւանդանոցին (հիմնա-
դըրուած է 1889 թուականին) եւ կառավարական 
հիւանդանոցին մէջ աշխատած է որպէս բժիշկ 
(վիրաբոյժ):

1914 թուականին Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ զօրակոչուած է Օսման-
եան բանակ եւ որպէս զինուորական բժիշկ ծա-
ռայած է 10-րդ զօրաբաժինի հիւանդանոցին մէջ։ 
1915 թուականի Դեկտեմբեր 22ին մահացած է 
ժանտախտէ, ըստ այլ աղբիւրներու՝ 1916 թուա-
կանին սպաննուած է Կարնոյ ռազմաճակատին 
վրայ:

հայը «նախարարի» հանդէպ ունի իր ուրոյն ակնա-
ծանքը, որ նոյնպէս արդարացի բարդոյթի մը ար-
դիւնքն է անշուշտ ու այդ կերպարին հետ անձնա-պէս 
շփուիլը տուեալ անհատին եսը կը շոյէր:

Կայ այլ հոգեբանական ազդակ մը եւս: Հա-
կառակ ենթադրութիւններու՝ ամէն սփիւռքահայ 
չէ, որ անպայման հայրենիք այցելած է: Շատերուն 
համար ալ Հայաստան-հայրենիքը վերացական 
գաղափար մըն է: Սփիւռքի նախարարի անձը 
նման անձերուն համար վերջին 10 տարիներուն 
ծառայած է նաեւ որպէս խորհրդանիշ: Չկայ 
վերացական գաղափար մը, որ առանց շօշափելի 
խորհրդանիշի երկար ազդեցութիւն ունենայ 
անհատին վրայ: Պարապ տեղ չէ, որ կրօնականէն 
մինչեւ գաղափարական որեւէ կազմակերպութիւն 
խորհրդանիշներով է, որ կը գոյատեւէ իր հե-
տեւորդներուն գիտակցութեան եւ ենթագիտակ-
ցութեան մէջ: Երբ խորդանիշը վերցնենք, գաղա-
փարը կը տուժէ: 

Պիւտճէական Կրճատո՞ւմ
Հայաստանի նոր իշխանութեան՝ նախարարու-

թիւններ կրճատելու, որոնց կարգին նաեւ Սփիւռքի 
նախարարութիւնը փակելու  որոշումին, որուն 
որպէս հիմնական պատճառ կը տրուի պիւտճէա-
կան կրճատում, իմ մօտ կը յառաջացնէ կարգ մը 
հարցադրումներ:

Ազգային ժողովի 105 պատգամաւորը 132ի 
բարձրացնող կողմը ի՞նչ խնայողութեան մասին կը 
խօսի: 

Այլ տեսանկիւնէ, եթէ Ազգային ժողովի պատ-
գամաւորներու թիւը ինչ-որ չափով եւ յարաբե-
րականօրէն  առնչուած է երկրի մը բնակչութեան 
կամ ընտրողներու թիւին հետ, ապա նախարար-
ներու պարագային նոյնը չէ: 

Գալով կրճատումի գաղափարին՝ այդ ընդհան-
րապէս կը կատարուի աւելորդը, նուազ պիտանին 
կամ անպէտքը դուրս ձգելով: Ո՞վ եւ ինչպէ՞ս կրնայ 
արդարացնել, որ իր բնակչութեան քառապատիկը 
սփիւռք ունեցող պետութեան մը սփիւռքի նախա-
րարութիւնը փակուելու ենթակայ ըլլայ...: Կամ 
Գեղարդն ու արուեստի հսկայական ժառանգութիւն 
ունեցող երկրի մը մէջ մշակոյթի նախարարութիւնը 
պիւտճէի վրայ բեռ համարելու փորձութիւնը 
ունեցողները չեմ գիտեր՝ ի՛նչ կարելի է կոչել...:

Ճիշդ Սահմանում 
Իսկ եթէ գործելաոճի կամ գործելադաշտի մը 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ոսկան Քէշիշեանի մահուան առաջին տարե-
լիցին առթիւ, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 
կատարուի Սրբ. Նշան Մայր Եկեղեցիի մէջ, 
Կիրակի 23 Դեկտեմբեր 2018ին, յաւարտ Ս. 
Պատարագի:

մասին է խնդիրը, ապա պէտք է սահմանել Սփիւռ-
քի կամ որեւէ նախարարութեան աշխատանքային 
դաշտը, ինչ որ կրնայ ոմանց չափանիշով 
արդիւնաբերութեան հասնիլ եւ ոչ թէ փակել զայն 
(իմ կարծիքովս ու նշած չափանիշներովս Սփիւռքի 
նախարարութիւնը միշտ ալ արդիւնաւէտ էր եւ մեծ 
պէտք՝ իր հիմնադրութեան օրէն):  

Նոր Իշխանութիւններու Վրէ՞ժ
Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ՝ Աստուած 

չընէ, որ Սփիւռքի նախարարութեան փակուելու 
որոշումը որեւէ կապակցութիւն ունենայ զայն 
հիմնողները «պատժելու» գաղափարին հետ, 
որովհետեւ այդ տրամաբանութեամբ օր կու գայ, 
որ տուեալ կողմը կրնայ մտածել նաեւ «պատժել» 
այն կրպակները, որ ատենին որոշ կուսակցութեան 
մը դրօշները կամ այլ խորհրդանիշները ունէին 
իրենց ծախած ապրանքներուն շարքին:

Հայրենադարձութեան Գործակալութիւն
Կը մնայ մտածել, որ եթէ մեր ուժերէն վեր է 

նախարարութեան մը փակուելուն դէմ կենալ, 
ապա արդեօ՞ք կ'արտօնուի մեզի առաջարկել, որ, 
հետեւելով ու օգտուելով մեր նման սփիւռք ունեցող 
երկրի մը օրինակէն, նուազագոյնը գոնէ հաստա-
տել հայրենադարձութեան մեծ գործակալութիւն 
մը պետական հովանաւորութեամբ, որ սկսի 
կարգախօսերէ հեռու,  գործնականօրէն ու ամէն 
մակարդակի վրայ կազմակերպել մեծ մաշտաբի 
հայրենադարձութիւն, որպէսզի օր գայ, ուր սփիւռ-
քը մեծաւ մասամբ հայրենադարձուի եւ հետեւաբար 
իրապէս անիմաստ դառնայ Սփիւռքի նախարա-
րութեան գոյութիւնը:
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ

Արդիւնաբերական Երբեմնի Քաղաք Չարենցաւանը Այսօր 
Գործազուրկներու Եւ Անապահովներու Քաղաք Դարձած Է
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Արցախի Բանակը Պիտի Համալրուի Ժամանակակից Զինատեսակներով. 
Բակօ Սահակեան

¾ç 01

Հրազդան գետի ափին գտնուող Չարենցաւան 
քաղաքը շատերուն յայտնի է իր արդիւնաբերական 
երբեմնի փառքով ու կարեւոր ձեռնարկութիւններով, 
որոնք, չնայած պարապուրդի մատնուած ըլլալնուն, 
այսօր ալ տեղաբնակներու յիշողութեան անբա-
ժանելի մասը կը կազմեն: Չարենցաւանի մէջ 
զբօսնիլը, ի հարկէ, հաճելի է, բայց եթէ շատ ցուրտ 
չըլլայ: Իսկ մեր այցելութեան օրը բաւական ցուրտ 
էր: 

Չարենցաւանցիներէն իւրաքանչիւրի յիշողու-
թեան մէջ դաջուած են նախկին գործարանները, 
աշխատատեղերը, մարդոց զբաղուածութիւնը: 
Անոնք կ'ըսեն՝ քաղաքի երբեմնի փառքի ժամանա-
կահատուածին մայրաքաղաք Երեւանէն կ'երթա-
յին Չարենցաւան աշխատելու, դրամ շահելու: Հի-
մա ամէն ինչ փոխուած է: Չարենցաւանցին կ'երթայ 
Երեւան, բանուորութիւն կ'ընէ, երկու կոպեկ կը 
շահի ու ընտանիք կը պահէ: «Երեւանցիները այս-
տեղ կու գային դրամ շահելու, աշխատավարձերը 
բարձր էր, հիմա չարենցաւանցիները կ'երթան 
Երեւան՝ բան մը աշխատելու»,- կը պատմէ չարեն-
ցաւանցի 75ամեայ Ռազմիկը, որուն երկու որ-
դիները Հայաստանէն դուրս կ'ապրին: 

Քաղաքին մէջ զբօսնելու ժամանակ կը նկատ-
ւէր մռայլ, ապմոտ եղանակը, մարդոց հետ զրոյց-
ներն ալ, ցաւօք, ինչ-որ առումով մռայլ էին: Օրի-
նակ՝ մեզի հետ զրոյցի ժամանակ չարենցաւանցի 
75ամեայ Ռազմիկը կ'ըսէ, որ Չարենցաւանի մէջ 
մարդիկ ընկերային առումով վատ կ'ապրին: Իր 
օրինակով կ'ըսէ, որ թոշակով ապրիլը կարելի չէ, 
որդիները արտերկրէն գումար  կ'ուղարկեն, որ-
պէսզի կարենան ինքը եւ կինը մարդավայել ապ-
րիլ: «Թոշակին եթէ ապաւինինք, թէ՛ կը սառինք, 

թէ՛ շուտ կը մեռնինք»,- կ'ըսէ ան, ապա կ'աւելցնէ, 
որ ձմրան քաղաքին մէջ ցուրտ է, տունը տաքցնելու 
խնդիր կը յառաջանայ, իսկ ստացած թոշակը 
միայն տնային ծախսերու կը բաւէ: «Ամենաքիչը 
30 հազար դրամ կը ծախսենք տնային այս կամ 
այն բանի համար՝ այդ ալ քիչ մը սառելով, խնա-
յողութիւն ընելով»,- կ'ըսէ ան: 

Ան ցաւով կը յիշէ, որ Չարենցաւանը արդիւ-
նաբերական երբեմնի քաղաքէն դարձած է գործա-
զուրկներու եւ անապահովներու քաղաք, երիտա-
սարդները բանակէն գալէ ետք այդտեղ չեն 
ապրիր, կը տեղափոխուին կամ Երեւան կամ 
Ռուսիա՝ արտագնայ աշխատանքի: Արտագնայ 
աշխատանքի մեկնողներու թիւը մեծ է, Ռուսիա 
գացողներն ալ, ցաւօք, չեն վերադառնար: Չարեն-
ցաւանի մէջ առաջնահերթ խնդիր է ճամբաներու 

անբարեկարգ ըլլալը, որմէ քաղաքի բնակիչները 
շատ կը բողոքեն: Մեր տեսախցիկն ալ հաստատեց 
փողոցներու անբարեկարգ ըլլալը: Քաղաքը 
ապրողներու հիմնական զբաղումը առեւտուրն է՝ 
միրգ, բանջարեղէն, գիւղական մթերքներ եւ այլն: 
Բայց այդ ալ իր արդիւնքը չի տար, քանի որ, 
առեւտրականներու խօսքով, առեւտուր ընող չկայ, 
մարդիկ գումար չունին, բերուած ապրանքն ալ 
օրերով կը մնայ: 

Տարօրինակ կերպով, մեր նկարահանման ըն-
թացքին ոչ արեւոտ Չարենցաւանի մէջ հաճելիօրէն 
արեւ դուրս եկաւ՝ զարմացնելով թէ՛ մեզ, թէ չարեն-
ցաւանցի մեր զրուցակիցները: Անոնք ըսին՝ ձեզի 
հետ արեւ բերիք Երեւանէն: Առեւտրական կանայք 
մեզի հետ զրոյցի ժամանակ նշեցին, որ քաղաքը 
մարդիկ կ'ապրին անով, ինչով կը հասցնեն զբա-
ղիլ: Վատատեսական այդ տրամադրութիւններուն 
հետ մէկտեղ չարենցաւանցիները իրենց յոյսը չեն 

կտրեր, կը հաւատան, որ լաւ 
պիտի ըլլայ, աշխատատեղեր պիտի 
ստեղծուին, երիտասարդները պի-
տի չլքեն քաղաքը ու, ամենակա-
րեւորը, միշտ արեւ պիտի ըլլայ 
Չարենցաւանի մէջ: 

«Բիւջէում արտացոլուած են մեր երկրի տըն-
տեսական զարգացման հիմնարար սկզբունքները, 
որոնց բաղադրիչներն են՝ դինամիկ եւ համաչափ 
զարգացող տնտեսութիւնը, ներհայկական տնտե-
սական ինտեգրացիայի (համարկման-Խմբ.) բարձր 
աստիճանի ապահովումը եւ սոցիալական պետու-
թեան կարեւորագոյն ատրիբուտների (յատկա-
նիշներու-Խմբ.) պահպանումը:

Առանձին ուշադրութեան կենտրոնում եղել եւ 
մնում են բանակաշինութեան, անվտանգութեան, 
ինչպէս նաեւ քաղաքացիական պաշտպանութեան 
ոլորտները: Այսուհետ էլ արուելու է հնարաւոր 
ամէն ինչ բանակի մարտունակութեան հետեւո-
ղական բարձրացման, զինուած ուժերը ժամանա-

կակից զինտեխնիկայով համալրման, քաղաքա-
ցիական պաշտպանութեան համակարգի ամրապնդման ու 
արդիականացման, զինծառայողների, վետերան-
ների եւ հաշմանդամների սոցիալական խնդիր-
ների լուծման ուղղութեամբ», ըսաւ նախագահը իր 
ելոյթին մէջ:
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Սփիւռքի Եւ Մշակոյթի Նախարարութեան Աշխատակիցները Գործադուլ 
Յայտարարած Են. Դէմ Են Կառոյցներու Լուծարման

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 18 - 

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի եւ 
մշակոյթի նախարարութիւններու բազմաթիւ աշխա-
տակիցներ Դեկտեմբեր 21էն գործադուլ յայտա-
րարած են եւ կը բողոքեն նախարարութիւններու 
այն ծրագիրին դէմ, որուն համաձայն՝ մշակոյթի 
նախարարութիւնը պէտք է միանայ կրթութեան եւ 
գիտութեան նախարարութեան, իսկ սփիւռքի 
նախարարութիւնը դառնայ վարչութիւն արտաքին 
գործոց նախարարութեան կազմին մէջ: Առաւօտ 
կանուխէն անոնք նախարարութիւններու շէնքին, 
ապա կառավարութեան դիմաց լարուած ու վրդով-
ւած կը պահանջէին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
հետ հանդիպում ունենալ։

Մշակոյթի ու Սփիւռքի նախարարութեան աշխա-
տակիցները որոշում կայացուցած են մինչեւ 
Երկուշաբթի ժամանակ տալ կառավարութեան՝ 
վերանայելու որոշումը։ Իրենց խօսքով՝ պատրաստ 
են ծայրայեղ քայլերու դիմելու, ընդհուպ մինչեւ 
նստացոյց յայտարարելու։ 

Սփիւռքի նախարարութեան աշխատակիցները 
անակնկալի եկած են՝ իմանալով, որ իրենց 

նախարարութիւնը պիտի լուծարուի։ Նշենք, որ 
եթէ վերջինս իրականանայ, 80էն 90 աշխատակից 
կը կորսնցնէ իր աշխատանքը։ ՀՀ սփիւռքի 
նախարարութեան աշխատակազմի Մերձաւոր եւ 
Միջին Արեւելքի հայ համայնքներու հետ կապերու 
վարչութեան պետ Լեւոն Անտոնեանը «Զարթօնք»ի 
հետ զրոյցի ժամանակ նորէն փաստեց այն ինչ 
այսօր ըսած են կառավարութեան շէնքին դիմաց 
տեղի ունեցած բողոքի ցոյցի ժամանակ։ Իր 
խօսքով՝ դեռ կը շարունակեն քաղաքակիրթ 
բողոքի ցոյցը, սակայն ոչինչ կը բացառեն։ 

«Հակառակ անոր որ անցեալին նման խօսակ-
ցութիւններ կային կառավարութեան կառուցուած-
քային փոփոխութիւններուն վերաբերեալ, բայց մի 
քանի օր առաջ Սփիւռքի նախարարութեան «Նե-
րուժ» ծրագիրի ներկայացման ընթացքին վարչա-
պետի հետ ճեպազրոյցի ժամանակ պարզ դարձաւ, 
որ որոշում կայացուած է նախարարութիւնը տանիլ 
լուծարման ճամբով։ Աւելի շատ կը խօսուէր ոչ թէ 
զայն ուրիշ կառոյցի մը մաս դարձնելու, այլ գոր-
ծունէութիւնը դադրեցնելու մասին։ Մենք տեղեակ 
չենք եղած,  որ կարելի է առհասարակ մարդիկ 
մնան առանց աշխատանքի»,- նշեց  Անտոնեանը, 
ապա յաւելեց՝ որեւէ այլընտրանքային տարբերակ 
այս պահուն չկայ։ 

Վարչութեան պետի խօսքով՝ իրենք առիթ ունե-

ցած են խօսելու նախարար Մխիթար Հայրապետ-
եանի հետ, որ յայտնած է, թէ այս թեմայով զրոյց 
ունեցած է վարչապետի հետ։ «Մեր նախարարի 
դիրքորոշումը այս պահուն նախարարութիւնը 
պահելու կողմն է։ Ինքը այդ առումով կը փորձէ 
որեւէ բան ընել՝ որպէս քաղաքական խումբի ան-
դամ։ Սփիւռքի հետ բաւական լուրջ աշխատանքներ 
կան տարուելու։ Մենք փաստացի ունինք 10 
վարչութիւն, բաժիններ, մարդիկ, աշխատակիցներ, 
որոնք տարիներ շարունակ աշխատած են տարբեր 
ուղղութիւններով, տարբեր տարածաշրջաններու 
հետ, սփիւռքահայերու հետ։ Մենք ունինք մեծ 
Սփիւռք՝ 7-10 մլն, որուն հետ ամէնօրեայ աշխա-
տանքը ռազմավարական նշանակութիւն ունի»,- 
իր խօսքին մէջ նշեց նախարարութեան աշխա-
տակիցը։ 

Իրենց հետագայ քայլերուն վերաբերեալ Լեւոն 
Անտոնեանը շեշտեց, որ պիտի փորձեն պայքարը 
դեռ այս կերպ՝ քաղաքավարի շարունակել, անոր 
հետ մէկտեղ «Դէմ եմ Սփիւռքի նախարարութեան 
լուծարման» կարգախօսը տարածել թէ՛ Հայաս-
տանի, թէ՛ Սփիւռքի մէջ. «Պէտք է նշեմ, որ արդէն 
իսկ արձագանգներ կան»: Սփիւռքի ու արտաքին 
գործոց նախարարութեան գործառոյթներու նմա-
նութեան կապակցութեամբ Անտոնեան ըսաւ, որ 
գործառոյթի կրկնութիւն չկայ, քանի որ արտաքին 
գործոց նախարարութիւնը աւելի շատ կը պահէ 
միջպետական յարաբերութիւններու ձեւաչափը եւ 
համայնքներու հետ աշխատանքը շատ բազմա-
շերտ է, ու միայն արտաքին գործոց նախարա-
րութեան համապատասխան աշխատակիցները 

չեն կրնար իրականացնել 
ատիկա։

Յիշեցնենք, որ կա-
ռավարութեան կառուց-
ւածքի վերաձեւաւորմամբ 
ՀՀ նախարարութիւննե-
րու թիւը 17էն կը հասնի 
12ի։ 
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«Աւելի երջանկութիւն է տալը, քան առնելը» 
(ԳՈՐԾՔ. Ի 35)

Մարդ, որ գործեց մարդկութեամբ, խղճով ու 
հաւատքով. տուաւ աւելին, քան ստացաւ: Փրոֆ. 
ընկ. Հրայր Հովիւեան եզակի այն դասախօսներէն 
էր, որ երբեք չզլացաւ փոխանցելու գիտութիւն ու 
կրթութիւն իր աշակերտներուն: Ըլլալով կրթական 
մշակ, ազգային գործիչ՝ յաճախ ան իր նպաստը 
բերաւ ոչ միայն ներլիբանանեան, այլեւ ներհայ-
կական ազգային հասարակական կեանքին մէջ:

Տարիներ շարունակ ընկ. Հրայր եղած էր իրեն  
հարազատ Պէյրութի Վահան Թէքէեան միջն. 
վարժարանին հոգաբաձութեան ատենապետ: 
Անձնուիրաբար ու հոգատարութեամբ փայփայած 
էր վարժարանին բոլոր պէտքերն ու լուծած անոր 
անհամար խնդիրները: 

Երկար տարիներ ընկ. Հրայր դասախօս էր 

NDU համալսարանէն ներս: Ան ընկերասիրութեան 
եւ ուսուցչութեան բարձր ոգիով գիտութիւն սերմա-
նած է իր աշակերտներուն մէջ, որոնք հպարտօրէն 
այսօր կը յիշեն իրենց ուսուցիչն ու դասախօսը:

Անողոք հիւանդութիւնը մեզմէ կանուխ հեռա-
ցուց մեր բոլորին շատ սիրելի փրոֆ. ընկ. Հրայր 
Հովիւեանը: Ան տակաւին շատ տալիք ունէր 
մարդկութեան, գիտութեան եւ կրթութեան: 

«Գործն է անմահ լաւ իմացէք, որ խօսւում է 
դարէ-դար»: (Յովհաննէս Թումանեան)

Ընկ. Հրայրին յիշատակը վառ պահելու համար 
Հինգշաբթի, 29 Նոյեմբեր 2018ի կէսօրին NDU 
համալսարանին մէջ տեղի ունեցաւ պատարագ՝ 
ներկայութեամբ անոր կողակիցին՝ տիկ. Մարալին, 
դուստրերուն եւ հարազատներուն: Նոյն օրը NDU 
համալսարանի Debate clubի նախագահ օրդ. Նա-
թալի Սապեքը եւ անդամները կազմակերպեցին 
«Սրբ. Ծննդեան տօնավաճառ», որմէ գոյացած 
հասոյթով գնեցին ուտեստեղէն եւ զանոնք տրա-
մադրեցին Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարա-
նի տնօրէնութեան, որ առ այդ յանձնէ 7 կարիքաւոր 
ընտանիքներու: 

Նման նախաձեռնութիւն կ'ապացուցէ, որ ընկ. 
Հրայրին ոգին ու շունչը տակաւին կ'ապրի ու պի-
տի շարունակէ ապրիլ իր աշակերտներուն հոգւոյն 
մէջ:

Երկուշաբթի,  11  Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան, 
Պէյրութի  Միջազգային  Մարաթոնի   հիմնադիր  
եւ  նախագահ  Մայ  էլ  Խալիլ  պաշտօնական այցե-
լութիւն մը տուաւ  ՀԲԸՄի Տեմիրճեան  կեդրոն:

Հիւրը  դիմաւորեցին  ՀԲԸՄի  Լիբանանի շրջա-
նակային յանձնաժողովի ատենապետ  Ժերար   
Թիւֆենքճեանը եւ անդամներ, ՀԲԸՄ- ՀԵԸի կեդ-
րոնական վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչ-
եանը  եւ անդամներ,  ՀԵԸի սկաուտական,  երիտասար-
դական, մարզական միաւորներու ներկայացուցիչներ:

ՀԲԸՄի Լիբանանի շրջանի   ծրագիրները  հա-
մակարգող Արին Ղազարեան  փոխանցեց   ՀԲԸՄի  
Լիբանանի   շրջանակային   յանձնաժողովին  խօսքը: 
Ան  բարի գալուստ մաղթեց ազնուափայլ  հիւրին  
եւ ներկաներուն՝ արժեւորելով  մարմնամարզու-
թեան,  ֆիզիքական դաստիարակութեան եւ հա-
ւաքական աշխատանքի սկզբունքներուն  ջերմ  
հաւատացող,    Մայ էլ Խալիլի  անձնաւորութիւնը:

Արին Ղազարեան  նշեց, թէ   ՀԲԸՄ Անդրանիկի 
մեծ  ընտանիքը՝ իբրեւ  գործընկեր, իւրաքանչիւր 
տարի հարիւրէ աւելի  սկաուտական  շարժումի  
անդամ-անդամուհիներով հպարտօրէն եւ աներ-

Յիշատակն արդարոյ օրհնեալ եղիցի:  
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. 

Վարժարանի Լրատուական Գրասենեակ

Ընկ. Փրոֆ. Հրայր Հովիւեան Կ'ապրի Մեր Սրտերուն Մէջ

Պէյրութի Միջազգային Մարաթոնի Հիմնադիր Եւ Նախագահ Մայ Էլ Խալիլ Այցելեց ՀԲԸՄի Տեմիրճեան Կեդրոն

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին մէջ

Լիբանանահայ Կեանք

կիւղ կը մասնակցի  Մարաթոնի  կազմակերպչական 
աշխատանքներուն,  ոչ միայն   իրագործելով որդեգ-
րած   «Ուսում՝ բոլորին»  նպատակը,  այլեւ սկաու-
տական շարժումովը   գործնապէս կը սատարէ  
Մարաթոնին յաջողութեան,  ուր տղաքը,  բացի  
Նահատակաց հրապարակի  կարգապահութեան 
հսկողութենէն, ստանձնած են   Մարաթոնին   21 եւ 
42  քլմ.  տարածութիւններուն անվտանգութեան  
հսկողութիւնը,  իսկ  աղջիկները   մասնակիցներուն 
կը հայթայթեն առաջնային  օգնութիւն, սննդեղէն,  
խնամք՝  մրցավազքը աւարտող մարզիկներուն  եւ 
մետալներու բաշխում՝  մրցանակակիրներուն: 

 ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան ատենապետ  
Վիգէն Չերչեանի խօսքը  փոխանցեց  Արազ Չերչ-
եան-Ալոզեան՝ շեշտելով միութենականներուն  մէջ 
արմատացած   «Միութիւնը զօրութիւն  է»  ՀԲԸՄի  
կարգախօսը,  որուն  հետեւելով  հաւաքական կեան-
քի եւ  հասարակութեան մէջ անոնք կը դրսեւորեն  
իրենց  լաւագոյնը կատարելու  նախանձախնդրու-
թիւն: 

 Օրուան  հիւր  Մայ էլ Խալիլ  շնորհակալութիւն 
յայտնեց  ՀԲԸՄ- ՀԵԸի  ղեկավարութեան եւ   ՀԵԸի 

սկաուտական  շարժումին, Պէյրութի  Միջազգային  
Մարաթոնի   կազմակերպչական աշխատանքնե-
րուն կամաւոր եւ անսակարկ աշխատանքին հա-
մար: Ան յատկապէս  դրուատեց  նուիրումով եւ  
վեհանձնօրէն   ծառայելու,  նախաձեռնելու այն  
ոգին, որ դարձած է  ՀԲԸՄ- ՀԵԸի մեծ ընտանիքին 
հարազատ խորհրդանիշը: Ան  մաղթեց, որ մար-
դիկ  ընկերային եւ ազգային  քաղաքական գետնի 
վրայ  դասեր  քաղեն   ՀԲԸՄ- ՀԵԸի  մարդասիրա-
կան  չափանիշներէն:

Այս  ուրախ առիթով  Մայ էլ  Խալիլ  շնորհակա-
լական   վկայականներ  բաժնեց  Պէյրութի Միջազ-
գային Մարաթոնին մասնակցութիւն բերող  ՀԲԸՄ- 
ՀԵԸ  Անդրանիկ  Անթիլիաս եւ Անդրանիկ Սեւան 
սկաուտական շարժումներու անդամ-անդամուհի-
ներուն, ապա ՀԲԸՄ- ՀԵԸ Անդրանիկ սկաուտա-
կան շարժումին յանձնեց «Երկարաժամկէտ կամաւոր 
գործընկերութեան» ( Long Term Volunteering 
Partnership ) մրցանակը, զոր ՀԲԸՄի  Լիբանանի  
շրջանակային յանձնաժողովի ատենապետ  Ժերար 
Թիւֆենքճեան  ստանալէ  ետք,  յայտարարեց, թէ 
մրցանակը կը պատկանէր անցնող հինգ տարի-
ներուն Պէյրութի  Միջազգային Մարաթոնին յաջո-
ղութեան  սատարող եւ  մասնակցող բոլոր  միաւոր-
ներուն եւ  անհատներուն:

Հպարտառիթ այս  մթնոլորտին մէջ  ՀԵԸ  Անդ-
րանիկ Անթիլիասի եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի 
սկաուտական շարժումներուն խմբապետները 
ՀԵԸի սկաուտական  «Ֆուլար»ը  նուիրեցին  Մայ 
էլ Խալիլին՝ առ ի երախտագիտութիւն անոր  շնոր-
հակալ աշխատանքին եւ այցելութեան: 

ՀԵԸի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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¸³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ï»õ»ó »ñ»ù ûñ »õ ä»ñ-
ÉÇÝÇ ¹³ï³õáñÝ»ñÁ ½³ÛÝ ³½³ï ³ñÓ³Ï»óÇÝ...: 
´³Ûó ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý, Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÑáñÇ½áÝÁ 
ÙÃ³·ÝÇÉ ëÏë³õ, »ñµ Îáëï³Ý¹ÇÝ Ã³·³õáñÁ 
ëïá°ñ ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ùµ Ý³Ñ³ÝçÇ Ññ³Ù³ÝÁ 
Ïáõ ï³ñ ½ûñ³í³ñ ö³÷áõÉ³ëÇÝ Õ»Ï³í³ñáõ-
Ã»³Ùµ ·áñÍáÕ ÛáõÝ³Ï³Ý Û³ÕÃ³Ï³Ý µ³Ý³Ï-
Ý»ñáõÝ, ÙÇÝã ù»Ù³É³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ ×·Ý³Å³ÙÁ 
ÏÁ Ñ³Ùñáõ¿ñª ²Ýù³ñ³ÛÇ Ùûï, ê³ù³ñÇ³ ·»-
ïÇÝ »½»ñùÁ í»ñçÇÝ ³å³õ¿Ý áõÝ»Ý³Éáí: 
Â³·³õáñÁ µ³Ý³ÏÇÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ Çñ 
Ó»éùÁ Ï'³éÝ¿ñ ö³÷áõÉ³ëÁ Û»ïë Ïáã»Éáí£...:

Ú³ÝÏ³ñÍ å³ñï»³É µ³Ý³ÏÁ ¹³ßÝ³ÏÇó-
Ý»ñáõÝ ëïáñ ¹³õ»ñáí áïùÇ Ï³Ý·Ý³Í, 
Ñ³Ï³Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ÏÁ Ý»ïáõ¿ñ »õ Û³ÕÃ³Ï³Ý 
ÛáõÝ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ»ñÁ Ëáõ×³åÇ Ù³ïÝáõ³Í, 
·ÉáõËÁ ÏáñëÝóáõó³Í, ÃÇõñù ÓÇ³õáñÝ»ñáõÝ 
áïù»ñáõÝ ï³Ï ÏÁ ïñáñáõ¿ÇÝ ²Ý·ÉÇáÛ »õ 
üñ³Ýë³ÛÇ ÏáÕÙ¿ Ãáõñù»ñáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í 
ÑëÏ³Û³Í³õ³É ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇÝ å³ï×³éáí: 
ÜáÛÝ ³ï»Ý, üñ³ÝùÉÇÝ äáõÛÇáÝÇ »õ öÇ¿ñ ÈáÃÇÇ 
Ãñù³ë¿ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, üñ³Ýë³Ý ÏÁ 
Éù¿ñ ÎÇÉÇÏÇ³Ý »õ Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñ 
³Ýå³ßïå³Ý ÙÝ³ó³Í, Ëáõ×³å³Ñ³ñ ÎÇÉÇÏ-
Ç³Ý ÏÁ å³ñå¿ÇÝ, Çñ»Ýó ßáõÝãÁ êÇõñÇ³-ÈÇµ³-
Ý³Ý »õ Ù³ë ÙÁÝ ³É üñ³Ýë³ ³éÝ»Éáí...:

àõÇÉëÁÝ»³Ý Íáí¿ Íáí Ð³Û³ëï³ÝÇÝ »ñ³½ÇÝ 
Ù¿Ï Ï¿ïÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÎÇÉÇÏÇ³Ý Ã³÷áõñ 
ÙÝ³ó³Í, ÃÇõñùÇÝ Ó»éùÁ Ï'³ÝóÝ¿ñ ÇëÏ [Ï³ñ× 
Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç] ÛáõÝ³Ï³Ý áõÅ»ñ¿Ý Ëáñï³Ï-
õ³Í Ýá°ÛÝ ³Û¹ ù»Ù³É³Ï³Ý áõÅ»ñÁ Æ½ÙÇñÇ Ù¿ç 
Ñ³°Û, ÛáÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á ÍáíÁ ÏÁ Ã³÷¿ÇÝ 
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ù³ñï³Ý³õ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó...: 
[Æ½ÙÇñÇ ³Õ¿ï¿Ý Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ ³é³ç], 
½ûñ³ó³Í, áïùÇ Ï³Ý·Ý³Í Ãñù³Ï³Ý µ³Ý³Ï-
Ý»ñÁ Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ Ï'áõÕÕ¿ÇÝ ³ñ»õ»É»³Ý ×³-
Ï³ïª ³ÙµáÕç Ð³Û³ëï³ÝÁ ×·Ý³Å³ÙÇ Ù³ï-
Ý»Éáí...:

úñáõ³Ý Ã»ñÃ»ñÁ Ù¿ÏÁ ÙÇõë¿Ý ëñï³×ÙÉÇÏ 
áõ Ù³Ñ³·áõÅ ë»õ Éáõñ»ñáí áÕáÕáõ³Í ¿ÇÝ: 
Ø»°Ýùª áñµ»ñë, Ù»ñ ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ ³éç»õ, 
Ï³ñÍ»ë Ïñ³ÏÇ íñ³Û Ýëï³Í, Ù»ñ Ùï³ë»õ»-
éáõÙÁ áõÕÕ³Í ¿ÇÝù ûñáõ³Ý ï³·Ý³å³ÉÇ 
Éáõñ»ñáõÝ. ÏÉ³Ýáõ³Íª Ï'áõ½¿ÇÝù Ù»°Ýù »õë ÃéÇ¯É 
»õ û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝÇÉ Ï³½Ù³ÉáõÍáõ³Í Ñ³°Û 
µ³Ý³ÏÇÝ... »õ ³Ñ³¯ ë³ñë³÷»ÉÇÝª Î³ñëÁ Çñ 
³Ý³éÇÏ µ»ñ¹áí, 300 ÃÝ¹³ÝûÃÝ»ñáí, ³é³Ýó 
Ïñ³Ïáó ÙÁ, ³é³Ýó ÃÝ¹³ÝûÃ ÙÁ ³ñÓ³Ï»Éáõ 
Çñ 22,000 Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñ ¹³ñÓ³¯Í ½ûñù»ñáí... 
ÁÝÏ»ñ ø»Ù³ÉÇÝ ½ûñù»ñáõÝ ³ÝÓÝ³ïáõñ Ï'ÁÉ-
É³ñ: ²Ûë ·áõÅÁ ûñáõ³Ý µáÉá¯ñ Ñ³Û Ã»ñÃ»ñÁ 
Ï³ñÙÇñ Ù»É³Ýáí ïå³Í ÏÁ ·áõÅ¿ÇÝ Ñ³Ûáõ-
Ã»³Ý, ¹ÅáËùÇ í»ñ³Í»Éáí Ù»ñ ùÇã ³é³çáõ³Ý 
»ñç³ÝÇÏ ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñÁ:

Úáõë³Éùáõ³Í, çÉ³ïáõ³Í »õ ¹³ßáõÝ³Ñ³ñ-
õ³Í ëñï»ñáí, ³ÛÉ»õë ³Ù¿°Ý ÇÝã Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ 
ë»õ ·áÛÝ Ñ³·³Í ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ... Èá½³ÝÇ 
Ù¿ç...: ²é³Ýó ³ÙãÝ³Éáõ, ²Ý·ÉÇáÛ í³ñã³å»ï 
Éáñï øÁñ½ÁÝÁ Ñ³Û å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ýª §¸áõ°ù 
Ë³µáõ»ó³ù¦, Áë»Éáí ¹áõ°éÁ ÏÁ ÷³Ï¿ñ...£ Ð³Û 
»ñÏÇÝùÁ ë»õ ³Ùå»ñá¯í Ïáõï³Ïáõ³Í ¿ñ...: 
ØÇõë ÏáÕÙ¿Ý, ÛáÛÝ µ³Ý³ÏÇÝ Ý³Ñ³Ýçáíª [²ñ»õ-
Ùըï»³Ý öáùñ ²ëÇáÛ] Çñ»°Ýó µáÛÝ»ñÁ í»ñ³-

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ¹³ñÓ³Í Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ëáõ×³å³Ñ³ñ, áÕµ³ÉÇ 
÷³ËáõëïÇ ÏÁ ¹ÇÙ¿ñ ÃÇõñù í³Ûñ³·áõÃ»Ý¿Ý 
³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ...: Ø»ñ çÇÕ»ñÁ Ãáõ°Ý¹ »É³Í 
¿ÇÝ..., Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñá·ÇÝ ë»õ Ñ³·³Í, 
·ÉËÇÝ ×³ñÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ Ùï³Í¿ñ... óÝ¹³Í ¿ÇÝ 
³ÛÝ ÙÇù³ÝÇ ï³ñáõ³Ý »ñ³Ý»ÉÇ »ñ³½³ÛÇÝ 
ûñ»ñáõÝ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ...£

[Ø»ñ] áõëáõóÇãÝ»ñÁ, Çñ»Ýù »õë óÝóáõ³Íª 
³Û¹ ³Ñé»ÉÇ¯ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ¿Ý, ³ÛÉ»õë Ù»ñ Áñ³Í 
³ÝÏ³ñ·áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ãù ·áó»É ëÏë³Ý 
ûñÁëïûñ: îËáõ¯ñ, óÝóÇ°ã Éáõñ»ñáõ¯Ý ß³ñ³ÝÝ»ñÁ 
ÏÁ Ñ³ëÝ¿ÇÝ Çñ³ñ »ï»õ¿: Ø»Ýùª Ñ³Û»ñë, ßáõ³-
ñ³Í »Ýù: ÚáÛÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ ÙÁ Û³ÕÃ³Ï³Ý 
ÏÁ åáé³ÛÇÝ §Ù»Ï³Éû ¾ÉÉ³°ë¦, ³ÝáÝù »õë 
ßáõ³ñ³Í íÇ×³ÏÇ Ù³ïÝáõ³Í ¿ÇÝ, Ù»Í»ñáõÝ 
ï³ñ³Í Ã³ùáõÝ »õ ëïá°ñ Ë³Õ»ñ¿Ýª Ý»ñë¿Ý »õ 
¹áõñë¿Ý ï³ÏÝáõíñ³Û »Õ³Í, Ë»É³·³ñ íÇ×³Ï 
ÙÁ ëï³ó³Í ¿ÇÝ...£

ºñ¿Ïáõ³Ý å³ñï»³°É ÃÇõñùÁ ³Ûëûñ ·ÉáõËÁ 
óó³Í Çñ ÃáõÝ³õáñ Ñ³Û»³óùÁ áÕÕ³Í ¿ñ 
§Íáí¿Íáí Ð³Û³ëï³Ý¦ å³Ñ³ÝçáÕ »õ §Ù»Ï³Éû 
¾ÉÉ³°ë¦ å³Ñ³ÝçáÕ Ë³µáõ³ÍÝ»ñáõÝ, í³ÛñÏ-
»³Ý ³é³ç Ñ³ßáõ»Û³ñ¹³ñÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ½³-
ÝáÝù »õ ³ñ»³Ý Ù¿ç Ë»Õ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÁ, áñáÝù 1915Ç ç³ñ¹»ñ¿Ý ×áÕáåñ³Í, 
Ó³ÛÝ »õ ßáõ¯Ýã áõÝ¿ÇÝ ï³Ï³õÇÝ£

ø»Ù³É³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ»ñÁ øÇ³½ÇÙ ø³ñ³å»-
ùÇñÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³Ùµ, ÙÇ°ßï Çñ ×ÝßÇã 
áõÅ»ñÁ ÏÁ ÕñÏ¿ñ ³ñ»õ»É»³Ý ×³Ï³ï, áõñ 
³ñ¹¿Ý Ñ³Û»ñÁ íñ³óÇÝ»ñáõÝ »õ ³ïñå¿Û×³Ý-
óÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³ßï Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç ã¿ÇÝ 
·ïÝáõ»ñ...£ ´áÉá¯ñ ÏáÕÙ»ñ¿Ý ³ùó³ÝÇ Ù¿ç ³éÝը-
õ³Í, Ûáõë³Ë³¯µ ...Çñ Ù»¯Í ... ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý 
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹ñáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í, Ï»Ý³ó 
»õ Ù³Ñáõ Å³Ù»ñ Ï'³åñ¿ñ Ð³ÛÓ³ëï³ÝÁ£ Ø»Ýù 
»õë, Ýá°ÛÝå¿ë Ù»ñ ëñï»ñ¿Ý ¹³ßáõÝ³Ñ³ñáõ³Í, 
Ï'áõ½¿ÇÝù áñ Ù»½ª µáÉá¯ñ áñµ»ñë, ³ÝËïÇñ 
×³Ï³ï ï³ÝÇÝ, ÃáõñùÇÝ ¹¿Ù Ïéáõ»Éáõ, 
Û³ÕÃ»Éáõ Ï³°Ù Ù»éÝ»Éáõ¯...:

²Û¹ ûñ»ñáõ Ï³óáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Ñ³-
Ù³ñ Ñ³ïáñÝ»ñ å¿ïù »Ý »Õ³Í ¹³õ»ñÝ áõ 
ëïáñÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ ³éÝ»Éáõ, ·³Éáó ë»-
ñáõÝ¹Ý»ñÁ Éáõë³µ³Ý»Éáõ »õ ¹³°ë ï³Éáõ Ñ³-
Ù³ñ, áñå¿ë½Ç ûñÇÝ³Ï ³éÝ»Éáí ³Ýó»³ÉÇ ã³-
ñ³Õ¿ï ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ýª ½·áõß ÁÉÉ³Ý Çñ»Ýó 
ß³ñÅ»Éáõ Ï»ñå»ñáõÝ Ù¿ç...£

1920Ç ³Ù³éÁ, »ñµ Ï'ÇÙ³Ý³Ý áñ Ù»ñ áñ-
µ³ÝáóÇ Ù»Í ¹³ë³ñ³ÝÇ ïÕ³Ý»ñ¿Ý Âáñáë 
ä¿ñå¿ñ»³ÝÁ äáõñë³ÛÇ â»ÝÏÇÉ¿ñ ·ÇõÕÇÝ ·Çõ-
Õ³å»ïÇÝ ïÕ³Ý ¿ (ÙÇ³Ï í»ñ³åñáÕÁ Çñ 
·»ñ¹³ëï³Ý¿Ý), áñµ³Ýáó ·³Éáí ÇñÙ¿ ËÝ¹ñ»-
óÇÝ áñ Çñ Ñûñ ÓÇÃ³åïáõÕÇ ³Ýï³éÝ»ñÁ 
û·ï³·áñÍ»Ý »õ Ëáëï³ó³Ý Çñ»Ý ÇÝÏ³Í 
µ³ÅÇÝÁ µ»ñ»É...: îÕ³Ý ëÇñ³ÛûÅ³ñ ÁÝ¹áõÝ»ó 
»Õ³Í ³é³ç³ñÏÁ »õ ·ñ³õáñ Çñ³õ³ëáõÃÇõÝ 
ïáõ³õ ³Û¹ Ù³ñ¹áóª Ñ³õ³ù»Éáõ ÓÇÃ³åïáõÕ-
Ý»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñÁ ÛáÛÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ 
·ñ³õáõ³Í ¿ÇÝ, ÛáõÝ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý 
»ÝÃ³Ï³Û£ ØÇÝã»õ ³Û¹ ³ï»ÝÝ»ñÁ, Ý³Ë³×³ßÇÝ 
Ù»½Ç Ñ³Ùñ³Ýùáí »ûÃÁ Ï³Ù ÇÝÁ Ñ³ï ÓÇÃ³-
åըïáõÕ ÏÁ ïñáõ¿ñ »õ µ³Å³Ï ÙÁ Ã¿¯Û...: ²ßÝ³Ý 
µ»ñù³Ñ³õ³ùÇÝ, ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ 500 ûëÙ. ÑÝãáõÝ 
áëÏÇ »õ 50 Ù»Í ï³Ï³é (400 ûË³Ýáó) ÓÇÃ³åը-
ïáõÕ µ»ñÇÝª Ç°ñ µ³ÅÇÝÁ: ²é Ç »ñ³Ëï³·Ç-
ïáõÃÇõÝ, Âáñáë ³Û¹ ÛÇëáõÝ ï³Ï³é ÓÇÃ³åը-

ïáõÕÁ Ù»ñ áñµ³ÝáóÇÝ ÝáõÇñ»ó, áñáí ³ÛÉ»õë 
ÓÇÃ³åïáõÕÇÝ Ñ³Ùñ³Ýùáí ïñáõÇÉÁ å³ïÙáõ-
Ã»³Ý ³Ýó³õ, ëÏë³Ý Ù»ñ ³éç»õÁ ³Ù³ÝÝ»ñáí 
É»óáõÝ, Ñ³Ù»Õ »õ Ññ³ß³ÉÇ ÓÇÃ³åïáõÕÝ»ñ 
µ»ñ»É...£ ÆëÏ³å¿ë ÁÝïÇ°ñ, Ñ³Ù»¯Õ ÓÇÃ³åը-
ïáõÕÝ»ñ ¿ÇÝ ÷áË³Ý Ý³ËÏÇÝ áñÃÝáï 
ÓÇÃ³åïáõÕÝ»ñáõÝ£ ÂáñáëÁ ß³ï ³½ÝÇõ 
µ³ñ»Ñá·Ç, ³ÝÝÙ³Ý »õ Ñ»½³Ñ³ÙµáÛñ å³ï³ÝÇ 
ÙÁÝ ¿ñ... ë³ óáÛó Ïáõ ï³ñ Ã¿ª Çñ ÍÝáÕùÁ »Õ³Í 
»Ý ³½Ýáõ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇù ÙÁ... ³Ýßáõßï Çñ»Ýó 
½³õ³ÏÝ ³É ³½Ýáõ³Ï³Ý Ñá·Ç° åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ, 
áñù³Ý ³É ³ñ³µÝ»ñáõ ³Õïáï ÙÃÝáÉáñïÇÝ 
Ù¿ç å³ï³ÝáõÃ»³Ý ãáñë ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ýóáõó³Í 
ÁÉÉ³ñ...: ²ÛëåÇëÇ ëù³Ýã»ÉÇ ÝáõÇñáõÙÝ»ñ 
³ÝÑ³Ù³ñ »Ý »Õ³Í Ù»ñ ïÕ³Ûáó áñµ³ÝáóÇÝ 
Ï»³ÝùÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ£

1921Á Ë¿ñáí-µ³ñáí ³Ýíï³Ý· µáÉáñ»óÇÝù: 
1922 ï³ñÇÝ Ã¿å¿ï É³°õ ëÏë³õ... µ³Ûó Ñ»ïը½-
Ñ»ï¿ »ñÏÝùÇÝ íñ³Û Ùé³°ÛÉ ³Ùå»ñáõ ÑëÏ³Û³-
Í³õ³¯É É»éÝ»ñ Ïáõï³ÏáõÇÉ ëÏë³Ý... ïËáõñ ¿ñ 
å³ïÏ»ñÁ Ã¿° ÛáõÝ³Ï³Ý ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û »õ Ã¿° 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û...: Â¿å¿ï Å³Ù³-
Ý³Ï ÙÁ »õë Ù»ñ áñµ³ÝáóÇÝ ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝù Ï³ÝáÝ³õáñ Ï»ñåáí, µ³Ûóª 
»ñµ 9 ê»åï»Ùµ»ñ 1922ÇÝ ù»Ù³É³Ï³Ý ½ûñù»-
ñÁ Æ½ÙÇñ ÙïÝ»Éáí »õ ÃÇõñù ·ÇõÕ³óÇÝ»ñ¿Ý 
Ï³½Ùáõ³Í ã»Ã¿³Ï³Ý ËáõÙµ»ñáí ÏÁ ëÏëÇÝ 
ç³ñ¹Ý áõ Ïáïáñ³ÍÁ, Ã³É³ÝÝ áõ Ññ¹»ÑÁ »õ... 
ÍáíÁ ÏÁ Ã³÷»Ý µ³½Ù³Ñ³½³ñ ÛáÛÝ »õ Ñ³Û»ñª 
ÍáíÁ Ë³ñëË³Í ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý, ³Ù»ñÇÏ»³Ý, 
ýñ³Ýë³Ï³Ý »õ ×³÷áÝ³Ï³Ý Ù³ñï³Ý³õ»ñáõÝ 
³é³ç, áñá¯Ýù - Ç å³ïÇ¯õ... ÃùÝ»°Ù Çñ»Ýó å³ï-
õÇÝ, Çñ»Ýó Ù»¯Í å»ïáõÃÇõÝ ïÇïÕáëÝ»ñáõÝ... 
- ëýÇÝùëÇ ù³ñ³ó³Í ³ãù»ñáí ¹Çï»óÇ¯Ý ³Û¹ 
³Õ¿ï³ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÁ »õ ÝáÛÝÇëÏ »é³ó³Í 
çáõ¯ñ Ã³÷»óÇÝ... ÉáÕ³Éáí Ù³ñï³Ý³õ»ñáõÝ 
Ñ³ëÝ»Éáí ³½³ïÇÉ áõ½áÕÝ»ñáõÝ íñ³Ý, »õ ÍáíÁ 
Í³ÍÏáõ»ó³õ Ñ³½³ñ³õáñ ¹Ç³ÏÝ»ñáí: ²ÝáÝù 
Ñ³×áÛùáí ¹Çï»Éáí ³Ûë ëñï³×ÙÉÇÏ ï»ë³ñ³-
ñ³ÝÝ»ñÁ, Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ ù³ß»óÇÝ, ÙÇÝã 
³Ý¹ÇÝ ó³Ù³ùÇÝ íñ³Û, ³é³Ýó ·Ã³Éáõ... ëáõñ¿ 
Ï'³ÝóÁÝ¿ÇÝ Ù»Í áõ ÷áùñ, Í»ñ áõ »ñÇï³ë³ñ¹, 
³Ûñ áõ ÏÇÝ ³ÝËïÇñ: ÚáõÝ³Ï³Ý Ý³õ»ñÁ ÇÝã áñ 
Ïñó³Ý ³½³ï»É ³Û¹ Ãßáõ³éÝ»ñ¿Ýª ³Û¹ »Õ³õ 
÷ñÏáõ³Í ÙÝ³óáñ¹³óÁ...:

Ðáë å¿ïù ¿ Ñå³ñïûñ¿Ý å³ÝÍ³óÝ»°Ýù 
ÛÇß³ï³ÏÁ Ñ»ñáë ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóë »ÕáÕ ·Ý¹³å¿ï Âáñ·áÙÇÝ[55], 
áñ Çñ »ñ»ùÑ³ñÇõñ ÓÇ³õáñÝ»ñáõ ·áõÝ¹áíÁ, 
»ñ»ù ûñ»ñ ß³ñáõÝ³°Ï ×³Ù÷³Ý Ïïñ»ó ù»Ù³-
É³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ... Æ½ÙÇñ ÙáõïùÁ Ë³÷³Ý»Éáí 
...»õ ³Û¹å¿ëáí Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ ³ÝÓ»ñáõ 
Ï»³ÝùÁ ÷ñÏ»ó ç³ñ¹¿Ý... ÙÇÝã ³Ý¹ÇÝ, Ûáõ-
Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ Ï³½Ù³ÉáõÍáõ³Í... Ñ³½³ñÝ»-
ñáí ³ÝÓÝ³ïáõñ Ï'ÁÉÉ³ñ ÃÇõñù Ù»ÑÙ¿ï×ÇÏ-
Ý»ñáõÝ...:

...²ÛÉ»õë äáÉÇëÁ Çñ Ï³ñ·ÇÝ... ëáõ·»ñ 
Ñ³·³Í, Å³Ù¿Å³Ù ÏÁ ëå³ë¿ñ Çñ Ï³ñ·ÇÝ 
»ÝÃ³ñÏáõ»Éáõ Æ½ÙÇñÇÝ í³Ë×³ÝÇÝ...:

²é³çÇÝ ³éÃÇõ, ÃÇõñù»ñÁ å³Ñ³Ýç»óÇÝ Ù»°ñ 
áñµ³ÝáóÁ å³ñå»¯É, ÙÇ³°ÛÝ í»ó Å³Ù å³ÛÙ³-
Ý³Å³Ù ï³Éáí...:
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Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութեան Լիբա-
նանի Սանուց Միութեան 
վարչութիւնն ու անդամ-
ները եւ համայն մելգոն-
եանցիները կը գուժեն 
Հաստատութեան նախ-
կին ուսուցչուհի եւ տնօ-
րէնուհի, պատմաբան՝

ԴՈԿՏ. ԱԳԱՊԻ ՆԱՍԻՊԵԱՆ-
ԷՔՄԷՔՃԵԱՆի

մահը, որ պատահած է Ուրբաթ, 21 Դեկ-
տեմբեր 2018-ին, Կիպրոսի մէջ:

Յիշատակը օրհնեալ ըլլայ:

********************************
Կենսագրական Գիծեր
Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեան
Ծնած է Լիմասոլ, Կիպրոս: Նախակրթու-

թիւնը ստացած է Նիկոսիոյ Ազգային Մելիք-
եան-Ուզունեան վարժարանին մէջ, ապա յա-
ճախած է Մելոգնեան Կրթական Հաստատութիւն, 
որուն Վարժապետանոցի բաժինէն շրջանա-
ւարտ եղած է 1947-ին:

Համալսարանական ուսումը ստացած է 
Միացեալ Թագաւորութեան տարբեր համալսարան-
ներէն. «Պսակաւոր Արուեստից» վկայականի 
տիրացած է Լոնտոնի Համալսարանէն, «Մա-
գիստրոս Արուեստից»՝ Կլասքոյի Համալսա-
րանէն: 1982-ին, Օքսֆորտի Համալսարանէն 
տիրացած է Պատմական Գիտութիւններու 
Դոկտորի աստիճանին, պաշտպանելով “Britain 
and the Armenian Question 1915-1923” (Բրիտանիա 
եւ Հայկական Հարցը 1915-1923) թեզը, որ 
ունեցած է երեք հրատարակութիւն՝ 1984-ին եւ 
1985-ին, իսկ հայերէն թարգմանութեամբ՝ 
1994-ին:

1951-էն 1975 (ընդմիջումներով), Մելգոնեան 
Կրթական Հաստատութենէն ներս դասաւան-
դած է աշխարհագրութիւն եւ ընդհանուր ազ-
գաց պատմութիւն դասանիւթերը: 1985-էն 
1988 վարած է Մ. Կ. Հաստատութեան տնօ-
րէնուհիի պաշտօնը:

Տարբեր տարիներ եղած է Ազգային Առաջ-
նորդարանի Աղքատախնամ մարմնին եւ Հ. Բ. 
Ը. Մ.-ի Նիկոսիոյ մասնաճիւղի Տիկնանց վար-
չութեան ատենապետուհին: Վեթերան անդամ 
է Հ. Բ. Ը. Միութեան:

1984-էն 2006, պատմագիտական, կրթա-
կան եւ ընկերային նիւթերով զանազան դա-
սախօսութիւններ տուած է Լոնտոնի, Նի-
կոսիոյ, Երեւանի, Աթէնքի, Հալէպի, Գահիրէի, 
Դամասկոսի, Ռովանիէմի (Ֆինլանտիա), Ժը-
նեւի, Փուաթիէի (Ֆրանսա), Լոս Անճելըսի եւ 
Պէյրութի մէջ:

Կրթական եւ մշակութային գործունէութեան 
համար 1997-ին ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին կողմէ շքադրուած է 
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով, իսկ 2003-
ին, ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կա-
թողիկոսին կողմէ՝ «Ս. Սահակ-Ս. Մեսրոպ» 
շքանշանով:

Մահացած է 21 Դեկտեմբեր 2018-ին, Կիպ-
րոսի մէջ:

Նոր տարուան եւ Ս. ծննդեան զոյգ տօներու 
այցելութեանց ծիրին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
կաթողիկոս, ընկերակցութեամբ միաբան հայրե-
րու, Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018ին այցելեց Ազու-
նիէի ազգային բուժարան, ուր տնօրէնութեան, 
խնամակալութեան, բժշկական կազմին ու պաշ-
տօնէութեան կողմէ սիրալիր ընդունելութենէն ետք, 
ականջալուր դարձաւ մամիկներուն ու պապիկ-
ներուն պատրաստած գեղարուեստական կոկիկ 
յայտագիրին։

Արդարեւ, Նորին Սրբութիւնը իր սրտի խօսքին 
մէջ նշեց, որ այս բուժարանը սովորական բուժա-
րան չէ, այլ ազգայի՛ն է ու կը պատկանի մեր ժողո-
վուրդի բոլոր զաւակներուն, իսկ հոն ցուցաբերուած 
խնամքն ու սէրը այլ բուժարաններու մէջ գտնել 
կարելի չէ։ Խօսելէ ետք ընտանեկան սրբութեան 
ու հայկական դիմագիծին պահպանման մասին, 

հայրապետը գնահատեց հաստատութեան ցուցա-
բերած բծախնդիր հոգատարութիւնը մեր մամիկ-
ներուն ու պապիկներուն նկատմամբ։

Աւարտին, ան իր աղօթքը բարձրացուց առ 
Աստուած, որպէսզի անոնց պարգեւէ առողջութիւն, 
խաղաղութիւն եւ երջանկութիւն։ Ապա Նորին Սըր-
բութիւնը օրհնեց բնակարանն ու անոր բնակիչ-
ները։

Միջազգային Èáõñ»ñ 

«Spiegel»ի Լրագրողը Եօթը Տարի Յօրինուած Յօդուածներ Հրապարակած 
Է. Աղմկալից Բացայայտում
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Իր գործունէութեան ընթացքին պարգեւատրուած է 
մի քանի մրցանակներով, այդ կարգին` 2014 թուա-
կանին «CNN»ի կողմէ հռչակուած է տարուան լրագ-
րող։ Առաջին մրցանակը ստացած է պատերազմի 
պատճառով հայրենիքը լքած սուրիացի գաղթա-
կանի մասին յօդուածի համար, սակայն այս պատ-
մութեան մէջ շատ տեղեկութիւններ կեղծուած են` 
մէջբերումները, վայրերը, դրուագները, անձինք. 
ամէնը կեղծ է։

Ձախողումներու շարքին կը դասուի նաեւ Ատոլֆ 
Հիթլերի օրագրի պաշտօնական շնորհանդէսը, 
որմէ օրեր անց գերմանական «Stern» պարբերա-

կանը յայտարարեց, որ գիրքերը կեղծուած էին։
Շփիկելի խօսքով՝ ոչ բոլոր յօդուածները կեղծը-

ւած են, սակայն արդէն դժուար է յստակ նշել, թէ 
հրապարակուած պատմութիւններու ո՛ր մասը կը 
կազմեն իրական փաստերը։

Ինչպէս կը նշէ գերմանական «Tagesschau» տե-
ղեկատուական կեդրոնը, Շփիկելը հետեւութիւններ 
կ'ընէ այս դէպքէն եւ կը հիմնէ փորձագիտական 
անկախ յանձնաժողով, որ պէտք է հաւանական 
ձեռնածութիւններու մասին ակնարկները քննէ, 
ինչպէս նաեւ հրատարակչութեան մէջ աշխատանքի 
ընթացքը եւ առօրեան բարելաւէ:
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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

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, Զոքաք 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

	

	

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 
(ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 45-ԱՄԵԱԿԻՆ) 

 
ԲԱՐՁ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ  
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
ԿԱՏԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ  
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ  

 «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ  
 

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՄԲ  
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի 

 
 

Տեղի կ՚ունենայ Ուրբաթ, 4 Յունուար 2019-ի երեկոյեան ժամը 8։00-ին, 
Saint Joseph  եկեղեցւոյ մէջ, Monnot։ 

 
ՀՐԱՒԷՐ 

 

Ծանօթ.-  Մասնակցիլ փափաքողներուն համար յատուկ փոխադրակառ-
քեր տրամադրուած են հետեւեալ կեդրոններէն, ուրկէ ժողովուրդը պիտի 
փոխադրուի երեկոյեան ժամը ճիշդ 6։30-ին։ 

ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՌՔԵՐՈՒ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ 

1. Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դիմաց, Նորաշէն, Պուրճ Համուտ։ 
2. Պուրճ Համուտ Հրապարակ։ 

3. Ազգային Ծերանոցին դիմաց, ժողովրդային շէքեր, Պուրճ Համուտ 
4. ՀՅԴ «Է. Ակնունի» ակումբ Ֆանար։ 

5. ՀՅԴ «Շուշի» ակումբ, Ռաուտա։ 

 


