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դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Տասնեակ Ցուցարարներ Բողոքեցին Լիբանանի Մէջ
Տիրող Կենսապայմաններու Վատթարացումին Դէմ

Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր
ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
«Ժողովուրդ որ խաւարի մէջ կը քալէր, տեսաւ մեծ լոյս մը. եւ
դուք որ կը քալէք աշխարհի եւ մահուան ստուերին մէջ, լոյս պիտի
ծագի ձեր վրայ»
(Ես. 9,2)

Երէկ տասնեակ ցուցարարներ Պէյրութի Նահատակաց հրապարակէն
ուղղուեցան մայրաքաղաքի նաւահանգիստը՝ բողոքելով երկրին մէջ տիրող
անտանելի կենսապայմաններուն դէմ եւ միաժամանակ կոչ ուղղելով ընկերային արդարութեան:
Ցուցարարները կոչ ուղղեցին բժշկական ապահովագրութեան եւ նոր
կառավարութեան կազմաւորման՝ ի թիւս այլ պահանջներու: Նշենք, որ
Լիբանանի կառավարութեան կազմաւորումը տակաւին կը յամենայ՝ թեւակոխելով փակուղիի եօթներորդ ամիսը՝ զանազան պլոքներու՝ յառաջիկայ
կառավարութեան մէջ ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգելու յամառ պահանջին
պատճառով: Նշենք, որ, ի տես այս վատթար իրավիճակին, փորձագէտներն
ու պաշտօնատարները կը զգուշացնեն երկրի տնտեսութեան ճգնաժամի
հաւանականութենէն:

Կառավարութեան Կազմաւորման Շուրջ Բանակցութիւններու Ընթացքը Չի Շարունակուիր. Պըրրի

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի օրէնսդիրներու հետ ամէնշաբաթեայ հանդիպումին նշեց, որ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին շուրջ բանակցութիւնները չեն շարունակուիր: Այս մասին լրագրողներուն յայտնեց երեսփոխան Ալի Պազի՝ շարք մը երեսփոխաններու եւ
խորհրդարանի նախագահին միջեւ հանդիպումէն ետք:
Ըստ Պազիի՝ Պըրրի հաղորդեց օրէնսդիրներուն, որ առկայ է փակուղի
քաղաքական կողմերուն միջեւ հաղորդակցութեան գործընթացին մէջ:
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Ագարակ Քաղաքին Մէջ 20 Զինծառայող Բնակարան
Ստացած է. Բնակարաններու Յանձնման Արարողութեան
Մասնակցած է Դաւիթ Տօնոյեան

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան մասնակցած է Ագարակ քաղաքին մէջ շահագործման
յանձնուած բնակելի շէնքի բացման արարողութեան։
Այս մասին դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է
ՀՀ ՊՆ մամուլի խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան:
«20 զինծառայող ստացաւ ծառայողական բնակարան։ Կը շնորհաւորենք բոլորը եւ կը մաղթենք,
որ բոլոր զինծառայողները ունենան նման հնարաւորութիւն»,- գրած է Յովհաննիսեան։

Սիրելի եւ հաւատացեալ եղբայրներ եւ քոյրեր,
Եսայի մարգարէին հիազմայլ բացագանչութիւնն է այս, որ կը նախերգէ
անձկութեամբ սպասուած Մեսիային գալուստը: Մարգարէն, այդ գալուստին առնչուած բարիքները եւս կ'աւետէ, որոնց ամէնէն աչքառուն ու թանկարժէքը լոյսն է, որ յանկարծակիօրէն պիտի ծագի խաւարին մէջ եւ պիտի
լուսաւորէ համայն տիեզերքը, եւ այդ պիտի ըլլայ նշանակը Մեսիային
գալուստին:
Մարգարէին տեսիլքին մէջ մութին ու խաւարին հետ նոյնացած կը
տեսնենք մահը: Ըստ անոր, որ ուր չկայ լոյս, հոն չկայ կեանք, որովհետեւ
մութին մէջ մահն է որ կը տիրէ եւ կեանքը կ'անէանայ՝ չթողլով կեանքի
նշոյլն անգամ:
Խաւարը, մահը հետեւանքն են մարդու մեղքին: Աստուածային դատավըճիռն է որ մահը կը մտցնէ արարչութեան մէջ եւ կը լուծուի, երբ Տէրը
ջնջէ իր մահավճիռը: Այդ պիտի իրականանայ, երբ երեւնայ աշխարհի
լոյսը, Քրիստոս, Աստուծոյ Միածինը, իր Հօր իսկ կամքով աշխարհ գալով:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Մեզի Համար Անընդունելի Է Նախքան
Գալիքը Յստակացնելը Ունեցածէն
Հրաժարելու Գործելաոճը

ՌԱԿի Յայտարարութիւնը ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան
Լուծարման Առիթով
Խոր մտահոգութեամբ եւ մօտէն կը հետեւինք Հայաստանի մէջ կարգ
մը նախարարութիւններու կրճատումին, նամանաւանդ Սփիւռքի նախարարութեան լուծարման որոշումին ու անոր շուրջ ընթացք առած թեր ու
դէմ կեցուածքներուն ու անախորժ իրավիճակին:
Մեզի համար անհասկնալի է նման որոշումի մը կանխապէս գիտականօրէն չքննարկուելու պարագան, ուր եթէ մնացեալ նախարարութիւններու պարագային կրնայ տեսականօրէն Հայաստանի կառավարութեան
գիտնալիքը ըլլալ, սակայն Սփիւռքի նախարարութեան պարագային
Հայաստանի պետութիւնը բարոյական գետնի վրայ ունի իր գործընկերը,
որ է Սփիւռքը՝ զինք ներկայացնող բաղկացուցիչ կողմերով:
Մենք՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնս, որպէս սփիւռքահայ
ազգային կուսակցութիւններէն մին՝ նման կարեւոր քննարկման մը, եթէ
պատահած է, մասնակցած չենք եւ կը հաւատանք, որ նոյնն է պարագան
միւս կուսակցութիւններուն:
Մեզի համար անհասկնալի են նման լուրջ եւ զգացական հարցի մը
մասին լրատուական միջոցներու խողովակով տեղեկութիւններ ստանալու
ձեւը, որոնցմէ կը տեղեկանանք մերթ Սփիւռքի նախարարութիւնը ՀՀ
արտաքին գործոց նախարարութեան մէջ բաժնի վերածելու անյստակ
ձեւի մը եւ մերթ ալ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնը այսուհետեւ
փոխվարչապետի գրասենեակէն համակարգուելու մշուշոտ տարբերակին
մասին:
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր
ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
¾ç 01
Մարգարէն կը նկարագրէ մարդուն դժբախտ վիճակը՝ մեղքի գերին դառնալով: Սակայն միաժամանակ անոր յոյսը կ'արծարծէ, մարգարէանալով որ
լոյս մը պիտի ծագի, որ պիտի փարատէ խաւարն ու մահուան ստուերն անգամ:
Սուրբ Հայրերը միահամուռ կը մեկնաբանեն Եսայի մարգարէին այս
նախագուշակութիւնները՝ զանոնք վերագրելով գալիք Մեսիային, աշխարհի Փրկչին՝ Քրիստոսի: Արդարեւ, իր միտքը աւելի պարզաբանելով՝ ան կը
յարէ. «Որդի մը պիտի ծնի մեզի, որդի մը պիտի տրուի մեզի, որու ուսերուն
վրայ իշխանութիւն պիտի դրուի. ան պիտի կոչուի Սքանչելի Խորհրդակից,
Աստուած Հզօր, Իշխան խաղաղութեան, Հայր հանդերձեալ աշխարհին»:
Այլ խօսքով՝ ան պիտի գայ վանելու այս ամէնը, որ պատճառ եղած է
մահուան՝ կեանքի լոյսը վանելով: Ուստի աշխարհի Փրկիչը ամէնէն առաջ
պիտի յայտնուի իբր տէրն ու բաշխողը լոյսին:
Ամէն անգամ որ մենք՝ քրիստոնեաներս, կը տօնենք Յիսուսի Ծնունդը,
շատ բնականօրէն մեր մտքին առջեւ կու գայ ուրախութիւնը, ցնծութիւնը,
որ յատուկ է մանաւանդ մանուկներուն, այսինքն՝ ամէն անոնց, որ մաքուր
են սրտով: Յիսուս երանի պիտի տայ անոնց որ մանուկներու նման կը դառնան,
այդպիսով պայմանաւորելով անոնց մուտքը Աստուծոյ արքայութեան մէջ:
Ուստի մենք ամէնքս՝ մեծ ու փոքր, Աւետարանի մտքով պէտք է մանկանանք այդ օրը, յատկապէս մեր մտքի անմեղութեամբ՝ մտաբերելով զԱստւած իբր Հայր, որու սիրտը լի է ողորմութեամբ եւ սիրով, եւ կը մոռնայ մեր
մարդկային տկարութիւնները ու կրկին կը դասէ մեզ իր զաւակներուն
դասին մէջ:
Այդ ողորմութիւնն ու սէրը Աստուած չյայտնեց նախ իշխաններուն կամ
քահանայապետներուն, պալատներուն եւ տաճարներուն մէջ, այլ հովիւներուն ու աղքատներուն, քարայրի մը մէջ, որ իբր ախոր կը ծառայէր: Ադկից
է որ ծագեցաւ լոյսը որ լուսաւորեց աշխարհը՝ փրկութեան յոյսը բերելով
կորսուած մարդկութեան:
Մեր սուրբ Հայրերը եւս, երբ Քրիստոսի ծնունդը կը գովերգեն, կը
պատկերացնեն զայն Լոյսի խորհրդանիշով: Մեր առաւօտեան աղօթքը կը
սկսինք երգելով՝ «Առաւօտ լուսոյ, արեգակն արդար, առ իս լոյս ծագեա»:
Արեւագալի ժամերգութեամբ կը գովաբանենք զայն ըսելով. «Լոյս, արարիչ
լուսոյ, առաջին Լոյս, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց...»: Երեկոյեան ժամերգութեան ընթացքին՝ դարձեալ կ'աղերսենք զայն այդ տիտղոսով. «Լոյս
զուարթ, սուրբ, անմահ փառքին երկնաւոր Հօր...»:
Յովհաննէս Աւետարանիչ կը պատմէ Յիսուսի բուռն վէճը Փարիսեցիներուն հետ, երբ ան տիրական կերպով կը հռչակէ. «Ե՛ս եմ աշխարհի լո՛յսը.
Ով որ ետեւէս գայ՝ խաւարի մէջ պիտի չքալէ, այլ պիտի ընդունի
յաւիտենական կեանքը»: Այլուր, խստօրէն կը մեղադրէ մարդոց կուրութիւնն
ու չարակամութիւնը, երբ կ'ըսէ. «Լոյսը աշխարհ եկաւ, եւ մարդիկ խաւարը
աւելի սիրեցին քան լոյսը, որովհետեւ իրենց գործերը չար էին: Ով որ չար
կը գործէ, կ'ատէ լոյսը»:
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,
Այսօրուայ աշխարհը շատ չի զանազանուիր նախկինէն: Մութն ու
խաւարը կը տիրեն միշտ աշխարհի վրայ. շատ տեղեր կան ուր ոչ իսկ
լսուած է Քրիստոսի պատգամը կամ իր գալուստին աւետիսը, իբր լոյս ու
փրկիչ աշխարհի: Պատճառը, որովհետեւ մարդիկ կան, որ չեն ուզեր որ
լոյսը գայ եւ յայտնաբերէ իրենց վատ գործերը: Սակաւաթիւ են այն մարդիկը
որ կ'ակնկալեն որ խաւարը անհետանայ վերջնականապէս եւ ծագի լոյսը,
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Արշալոյս Յարութիւն
Պապայեան

միաժամանակ հարց տալով թէ մինչեւ ե՞րբ մարդիկ պիտի փակեն իրենց
աչքերը լոյսին դիմաց, արգելք հանդիսանալով սիրոյ եւ արդարութեան
տիրապետութեան աշխարհի վրայ:
Մարգարէն կը նկարագրէ Մեսիան նաեւ իբր Իշխան խաղաղութեան:
Հրեշտակները որ ծանուցին անոր գալուստը Բեթղեհէմի քարայրին մէջ, այդ
աւետիսը տուին մարդկութեան՝ երգելով. «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ եւ
յերկիր խաղաղութիւն»: Արդեօք այդ աւետիսը կը շարունակէ՞ հնչել տակաւին
մարդոց սրտերուն մէջ, արդեօք շա՞տ են անոնք որ կը բաղձան իսկապէս եւ կը
գործեն, որպէսզի խաղաղութիւնը հաստատուի աշխարհի վրայ:
Երեւոյթները հակառակը ցոյց կու տան դժբախտաբար: Ժողովուրդներ ու
պետութիւններ կը մրցակցին իրարու հետ՝ ամէն գնով մին միւսին վրայ
տիրապետելու համար, բռնութեամբ ու չարաշահութեամբ զիրար գերազանցելով: Եւ այսպէս է որ կը բազմանան ու կ'աճին աղքատները, գաղթականներն
ու այլեւայլ թշուառութիւնները:
Մեր յոյսը, սիրելի քոյրեր ու եղբայրներ, մարդիկը չեն, ոչ ալ կրնան ըլլալ,
որքան ատեն որ անոնք իրենց հայեացքը հեռու կը պահեն Լոյսէն որ մարմնացած է Քրիստոսի մէջ՝ մերժելով անոր սիրոյ եւ խաղաղութեան պատգամը
եւ չհրաժարելով տիրապետելու եւ իրաւազրկելու տենչանքէն: Եւ սակայն չկայ
այլ կերպ ուղղելու ու դարմանելու ողբալի վիճակը որու մատնուած են ներկայիս
այդ երկիրներու տառապող ժողովուրդները:
Սուրբ ծննդեան այս օրհնաբեր օրերէն օգտուելով, պահ մը սեւեռենք մեր
աչքերը մսուրին մէջ մարմնացած Աստուածորդիին, Լոյս Ազգաց եւ Իշխան
խաղաղութեան, եւ աղերսենք զայն որ շարժէ, ցնցէ խիղճերը անոնց որ մարդկութեան ճակատագիրը ձեռք առած, աշխարհի խաղաղութիւնը վտանգի մէջ
կը պահեն, թշուառներու տառապանքը անտեսելով եւ իրենց փառքն ու շահերը
միայն հետապնդելով:
Մեր աղօթքը յատուկ կերպով կը բարձրանայ մեր Հայրենիքին խաղաղութեան ու բարօրութեան համար, մանաւանդ այս օրերուս, ուր նկատելի փոփոխութիւններ տեղի կ'ունենան հոն մեծ յոյսեր յարուցանելով մեր ժողովուրդին
սրտերուն մէջ: Կ'աղօթենք մեր սիրելի Արցախին համար, որպէսզի յարգուի
անոր իրաւունքը ազատ ու անկախ հայրենիք մը կերտելու: Կ'աղօթենք Լիբանանի, Սուրիոյ, Իրաքի եւ Միջին Արեւելքի բոլոր երկիրներուն համար, ուր ի
զուր յոյսեր կ'արծարծուին որ վերջ պիտի գտնեն աղէտաբեր խռովութիւնները:
Կ'աղօթենք վերջապէս համայն աշխարհի խաղաղութեան համար, «զի լռեսցեն
պատերազմունք, դադարեսցին յարձակմունք թշնամեաց, տնկեսցի սէր եւ
արդարութիւն ի յերկրի»:
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,
Հակառակ բոլոր խռովայոյզ երեւոյթներուն՝ մեզի համար ուրախութեան եւ
ցնծութեան օր է Սուրբ ծնունդը, որ խաղաղութեան, սիրոյ եւ վերազարթնումի
հրաւէր կ'ուղղէ մեզի:
Այս համոզումով է որ պիտի մերձենանք սուրբ մսուրին՝ մանկացած սրտով
աղաչելու համար Տէրը որ չլքէ իր ժողովուրդը, որուն համար ան մեզի նման
մարդ եղաւ, մեր մեղքերուն համար չարչարուեցաւ ու մեռաւ՝ մեզի կեանք
պարգեւելու համար ինք եւս վերակենդանացաւ:
Բոլոր սրտով սուրբ եւ օրհնեալ Ծնունդ ու երջանիկ Նոր տարի կը մաղթենք
ձեզի եւ Տիրոջ աստուածային օրհնութիւնները կը հրաւիրենք ձեր ընտանիքներուն, ձեր անձերուն եւ ձեր բարի ձեռնարկներուն վրայ:
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

Արշալոյս Յարութիւն Պապայեան (27 Դեկտեմբեր 1906,
Խդրանց, Սիւնիքի մարզ, Հայաստան, ԽՍՀՄ – 30 Յուլիս
1990, Երեւան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ գրականագէտ,
բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆէսոր (1965),
ՀԽՍՀ գիտութեան վաստակաւոր գործիչ (1967), ԽՍՀՄ
գրողներու միութեան անդամ 1947 թուականէն։
Ծնած է Զանգեզուրի Խդրանց գիւղը։ 1918 թուականին
ընտանիքով տեղափոխուած է Աստրախան, այնտեղէն՝ Պաքու, ուր սորված եւ 1925 թուականին աւարտած է Պաքուի
Յովհաննէս Թումանեանի անուան թիւ 22 հայկական միջնակարգ դպրոցը, 1929 թուականին՝ Երեւանի համալսարանի
պատմագրական բաժինը։ Այնուհետեւ վերադարձած է Պաքու
եւ հայոց լեզու եւ գրականութիւն դասաւանդած է Վ. Ի. Լենինի
անուան հանրակրթական միջնակարգ ուսումնական հաստա-

տութեան մէջ։ 1937-1938 թուականներուն հայ գրականութիւն
դասախօսած է Ազրպէյճանի Վ. Ի. Լենինի անուան մանկավարժական հիմնարկի հայկական բաժնէն ներս, 1938 թուականէն՝ Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի անուան հայկական
մանկավարժական հիմնարկին մէջ։ 1938-1945 թուականներուն եղած է Երեւանի Խ. Աբովեանի մանկավարժական հիմնարկի բանասիրական բաժնի ղեկավարը, 1939-1951 թուականներուն՝ հայ գրականութեան ամպիոնի վարիչը, 1960-1964
թուականներուն՝ հիմնարկի փոխնախագահը։ Դասախօսական աշխատանքին զուգընթաց 1944-1948 թուականներուն
եղած է «Գրական թերթ»ի խմբագիրը։ 1963 թուականին
«Պերճ Պռօշեան» թեմայով ատենախօսութիւն պաշտպանած
եւ ստացած է բանասիրական գիտութիւններու դոկտորի աստիճան։
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«Սփիւռքի Նախարարութիւնը Սփիւռքահայուն Տունն է»
Յատուկ Հարցազրոյց ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան Հիմնադիր Նախարար
Հրանուշ Յակոբեանի Հետ
Զրուցեց՝ ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
ՀՀ Ազգային Ժողովի ընտրութիւններէն յետոյ ՀՀ
կառավարութիւնը վերատեսութեան կ՛ենթարկէ կառավարութեան կառուցուածքը և արդիւնաւէտ կառավարման համակարգը։ 17 նախարարութիւններու փոխարէն կ'առաջարկուի կառավարութեան կազմին մէջ
ունենալ 12 նախարարութիւն։ Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ այս նիւթը քննարկման առարկայ դարձած է
այսօր, յատկապէս Սփիւռքի և Մշակոյթի նախարարութիւններու՝ այլ նախարարութիւններու հետ միաւորելու հիմնախնդիրը։ Այդ կապակցութեամբ ձեզի կը
ներկայացնենք «Զարթօնք»ի հարցազրոյցը
ՀՀ
Սփիւռքի հիմնադիր նախարար Հրանուշ Յակոբեանի
հետ, որուն միջոցաւ ան կը դիմէ ՀՀ վարչապետին
անգամ մը եւս քննարկելու Սփիւռքի նախարարութիւնը
պահպանելու հարցը։
Հ- Տիկին Յակոբեան, վերջին օրերուն մեծ աղմուկ
բարձրացած է Սփիւռքի նախարարութեան փակման
առիթով։ Ին՞չ կ’ըսէք այդ մասին, իբրեւ հիմնադիր
նախարար։
Պ-10 տարի առաջ, երբ Հանրապետութեան նախագահը ինծի առաջարկեց ստանձնել այդ պատասխանատու պաշտօնը եւ ձեռնարկել Սփիւռքի նախարարութեան ստեղծման գործընթացը, ես առաջարկեցի եւ
խնդրեցի շարունակել քննարկումները, որպէսզի ճշգրտըւին նախարարութեան նպատակները, խնդիրները,
գործառոյթները, կառուցուածքը եւ այլն։
2008-ի Ապրիլին ձեւաւորուած կառավարութենէն
ներս այդպէս ալ տեղ չգտաւ Սփիւռքի նախարարութիւնը։
Վերջնական որոշում կայացուեցաւ նախարարութիւնը
բանալ Հոկտեմբեր 1-ին։ Արդէն 3 ամիս անց, մեր
փոքրիկ խումբի հետ մեզի պարզ դարձաւ, որ 17 տարի
ուշացումով կը ստեղծուի այս նախարարութիւնը։
Սփիւռքի հետ աշխատանքներուն մէկ մասը ԱԳՆ-ն
կ’իրականացնէր, մէկ փոքր հատուածը՝ ԿԳՆ-ն, իսկ
բուն աշխատանքները, կապերն ու յարաբերութիւնները
«բարձի թողի» վիճակի մէջ էին։
Հ- Դուք այդ ժամանակ, եթէ չեմ սխալիր, ՀՀ
Ազգային ժողովի պատգամաւոր էիք։
Պ-Այո’, ես 22 տարի խորհրդարանի անդամ էի, ի
դէպ 5 անգամ ընտրուած եմ ժողովուրդի կողմէն՝
մեծամասնական ընտրակարգով, եւ 2003-էն ալ կը
ղեկավարէի Ազգային Ժողովի գիտութեան, կրթութեան,
մշակոյթի եւ երիտասարդութեան հարցերու յանձնաժողովը, հեղինակ էի 100-է աւելի օրէնքներու եւ աշխատած էի սոցիալական ապահովութեան նախարար։ Եւ
անտեղեակներուն ալ ըսեմ, որ ես անգործ չէի, որ ինծի
համար նախարարութիւն ստեղծուէր, այլ անոր ստեղծումը ժամանակի հրամայականն էր։ Կառավարութեան
մէջ եւ Խորհրդարանէն ներս ունեցած իմ փորձս ու
գիտելիքներս հաշուի առնելով էր, որ ինծի առաջարկըւեցաւ ձեռնամուխ ըլլալ այդ նախարարութեան
կայացման։
Հ-Իսկ Սփիւռքը ինչպէ՞ս ընդունեց նախարարութեան ստեղծումը։
Պ-Սփիւռքի մէջ միակարծիք չընդունուեցաւ։ Կը
հնչէին ձայներ, որ նախարարութիւնը կառավարման
մարմին է եւ ի՞նչ է՝ եկած են մեզ կառավարելու։ Կամ մէկ
մասը կը մտածէր, որ անիկա պէտք է գոյատեւէ Սփիւռքի
ֆինանսական միջոցներու հաշւուն։ Կային մարդիկ ալ,
որոնք գուցէ իրաւացիօրէն դէմ էին նախարարութեան
անուանման եւ կ’առաջարկէին Սփիւռքի հետ կապերու
նախարարութիւն եւ այլն։ Մենք յաջողեցանք ոչինչէն,
զերոյական վիճակէն, գործակցելով սփիւռքեան խոշոր

կառոյցներու, կազմակերպութիւններու, անհատներու,
գիտնականներու, հոգեւոր առաջնորդներու, ՀԲԸՄ-ի
ղեկավարութեան հետ, մօտ մէկ տարի մշակել եւ քննարկել, ապա ՀՀ կառավարութեան կողմէն 2009-ի Օգոստոս 20-ին հաստատել Հայրենիք-Սփիւռք գործակցութեան
ռազմավարութիւնը եւ ամրագրել քաղաքականութեան
յստակ սկզբունքները՝
-Աջակցիլ Սփիւռքի մէջ գործող կառոյցներուն,
կազմակերպութիւններուն հայապահպանութեան կարեւոր աշխատանքներու մէջ,
-Պայքարիլ երիտասարդութիւնը օտար ափերու մէջ
հայ պահելու համար։
-Յայտնաբերել Սփիւռքի ներուժը եւ անիկա օգտագործել Հայաստանի տնտեսութեան զարգացման համար։
-Մշակել եւ իրականացնել ծրագիրներ, որոնք կը
խթանեն հայրենադարձութիւնը։
Մենք այդ տքնաջան, պատասխանատու եւ շատ
կարեւոր գործին լծուեցանք նուիրեալ խումբով, եւ կը
կարծեմ, պատւով իրականացուցինք մեր կառոյցի առաքելութիւնը։ Մշակուեցան եւ իրականութիւն դարձան
տարեկան քսանհինգէ աւելի համահայկական ծրագիրներ, հաստատուեցան կապեր հարիւրաւոր երկիրներու
մէջ ապրող մեր հայրենակիցներու, հազարաւոր կազմակերպութիւններու, կառոյցներու եւ գործիչներու հետ։
Համահայկական կազմակերպութիւններու հետ կնքուեցան գործակցութեան յստակ համաձայնագրեր, փոխըմբըռնման յուշագրեր։ ՀՀ Գիտութիւններու ազգային
ակադեմիայի, ԵՊՀ-ի, ‹‹Նորավանք›› գիտակրթական
հիմնադրամի գիտնականներու կողմէն մեր պատուէրով
իրականացուեցան 108 գիտական հետազօտութիւններ՝
նուիրուած Սփիւռքի տարբեր հիմնահարցերուն։ Հայերէն, անգլերէն, ռուսերէն եւ դասական ուղղագրութեամբ
ամէն տարի լոյս ընծայեցինք 600 էջէ աւելի ծաւալով
«Սփիւռք» տարեգիրքը, որ կը ներառէ Սփիւռքի համայնքներու եւ անոնց գործունէութեան մասին բովանդակալից տեղեկատւութիւն՝ դառնալով հայոց նորագոյն
պատմութեան մէկ մաս, հանրագիտական արժէք
ունեցող տպագրութիւն՝ աղբիւրագիտական հսկայածաւալ նիւթով։ Սփիւռքի ճանաչողութեան բացը լրացնելու,
Սփիւռքի հիմնախնդիրները գիտականօրէն ուսումնասիրելու համար նախեւառաջ մասնագէտներ էին հարկաւոր։ Ահա թէ ինչու մեր խնդրանքով եւ առաջարկութեամբ ԵՊՀ-ի մէջ բացուեցաւ Սփիւռքագիտութեան
ամպիոն, ուր պատրաստուած է աւելի քան հարիւր մակիսդրոս սփիւռքագէտներ, իսկ ՀՀ ԳԱԱ-ի հասարակագիտական բոլոր ուսումնարաններու մէջ հիմնադրուեցան
ու ընդլայնուեցան Սփիւռքի բաժինները։
Հ– Տիկին Յակոբեան, նախարարութիւնը մեծ
ուշադրութիւն կը դարձնէր հայ մասնագիտական ներուժի համախմբման ու անոր նպատակային օգտագործման հայրենիքի զարգացման համար, որոնց մէկ
մասին անձամբ մասնակցած եմ, եւ կրնամ վկայել, որ
լրագրողներու համախմբման ձեր ջանքերը ի զուր
չանցան։
Պ– Այո’, Դուք Ճիշտ էք։ Գործունէութեան լաւագոյն
ձեւաչափը դարձաւ համահայկական մասնագիտական
համաժողովներու իրականացումը։ Տաս տարուան
ընթացքին կազմակերպուած է 104 համաժողով, որոնք
հնարաւորութիւն ընձեռած են Հայաստանի եւ Սփիւռքի
մասնագէտներուն շփուիլ իրարու հետ, փոխանցել
յառաջաւոր փորձ, մշակել գիտական ծրագրեր, կեանքի
կոչել մասնագիտական գործընկերութեան նախագիծեր։
Սփիւռքի մասնագէտներէն շատերը դարձան կարեւոր
ծրագրերու ղեկավարներ, գրասենեակներ բացին հայ-

րենիքի մէջ, Հայաստանի գիտնականներ ներգրաւեցին
իրենց գիտական հետազօտութիւններու մէջ, դասընթացներ վարեցին համալսարաններու մէջ, ղեկավարեցին ասպիրանտներ՝ հաղորդակից դառնալով հայրենիքի մէջ ընթացող գիտական աշխատանքներուն։ Այդ
ընթացքին ստեղծուեցան ճարտարապետներու, լրագրողներու, իրաւաբաններու, դրամատէրերու, արուեստագէտներու,
սրտաբաններու եւ այլ մասնագիտական համահայկական ընկերակցութիւններ։ Համաժողովներու եւ
տասնեակ գիտաժողովներու ընթացքին կը քննարկուէին
հայ ինքնութեան պահպանման, հայոց լեզուի երկու
ճիւղերու մերձեցման, արեւմտահայերէնի պահպանման
եւ զարգացման, դասական ուղղագրութեանն անցման,
Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման, իսլամացած եւ ծպտեալ հայերուն, խառնամուսնութիւններուն վերաբերող եւ բազում այլ հիմնախնդիրներ։ –
Հ-Դուք նաեւ շարունակեցիք 1999թ-ին հիմք դրուած
համահայկական խորհրդաժողովներու աւանդոյթը։
Պ-Սփիւռքի մէջ առանձնակի սպասում եւ ոգեւորութիւն կը յառաջացնէին համահայկական համաժողովները (2011, 2014, 2017թթ)։ Թերհաւատներուն հակառակ՝ երթալով կը մեծնար այդ համաժողովներու
մասնակիցներուն թիւը, կ’ընդլայնուէր աշխարհագրութիւնը։ Միայն 2017 թուականին 71 երկրէ 1842 անձ
մասնակցեցաւ այս կարեւոր համահայկական համաժողովին, որ անփոխարինելի հարթակ էր ՀայաստանՍփիւռք կապերը ընդլայնելու, գործակցութեան ծրագրերն ու անոնց արդիւնքները ներկայացնելու,
համահայկական ուժն ու հզօրութիւնը Սփիւռքի ու Հայրենիքի մէջ ի ցոյց դնելու համար։ Համաժողովներու
արդիւնքով կը հաստատուէին ազգային եւ պետական
առաջնահերթութիւնները, որոնք ալ հիմք կը հանդիսանային յետագայ աշխատանքի համար։
2017 թուականի համաժողովը հաստատեց հետեւեալ
ազգային առաջնահերթութիւնները՝
–Հզօր եւ ապահով Հայաստանի կառուցումը,
–Արցախի անկախութեան եւ անվտանգութեան
ապահովումը,
–Սփիւռքի առաւել կազմակերպումը,
–Հայոց լեզուն՝ իբրեւ հայապահպանութեան կռուան
դիտարկելը,
–Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման
համար պայքարը 100 տարի անց,
– Հայ եկեղեցւոյ շուրջ համախմբումը,
–Արտակարգ իրավիճակներու մէջ յայտնուած
հայերու անվտանգութեան ապահովումը եւ այլն։
Եօթ միլիոննոց Սփիւռք ունեցող պետութեան քաղաքականութեան կարեւոր ձեռքբերումներէն էր այդքան
հասունացած երկքաղաքացիութեան ընդունումը՝ ՀՀ
Սահմանադրութեան եւ օրէնսդրութեան փոփոխութեան
արդիւնքով։
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 19 «Սփիւռքի Նախարարութիւնը Ստեղծուած Է Սփիւռքահայերու Պահանջով
Ու Իրենց Համար»
Հարցազրոյց ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան Մերձաւոր Եւ Միջին Արեւելքի Հայ Համայնքներու
Վարչութեան Պետ Լեւոն Անտոնեանի Հետ
Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
«Կառավարութեան կառուցուածքի ու գործունէութեան մասին» ՀՀ օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծին համաձայն՝ կը նախատեսուի մշակոյթի
եւ Սփիւռքի նախարարութիւնները ուրիշ երեք
նախարարութիւններու շարքին լուծարել եւ դարձընել համապատասխան՝ կրթութեան եւ գիտութեան ու արտաքին գործոց նախարարութեան
կազմին մէջ վարչութիւններ։ Աւելի խնդրայարոյց
է Սփիւռքի նախարարութեան լուծարումը, քանի
որ որոշումը կայացնելէ առաջ որեւէ քննարկում
տեղի չէ ունեցած, Սփիւռքի ոչ մէկ կառոյցի ներկայացուցիչի կարծիքը հաշուի առնուած է։ Օրեր
առաջ ալ նախարարութիւններու աշխատակիցներ բողոքի ցոյց իրականացուցին կառավարութեան մօտ ու նամակ յանձնեցին վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանին, որուն մասին ատենին անդրադարձանք։
Այս առնչութեամբ զրուցեցինք ՀՀ սփիւռքի
նախարարութեան Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի
հայ համայնքներու վարչութեան պետ Լեւոն
Անտոնեանի հետ։
- Պարոն Անտոնեան, Ձեր կարծիքը, ի հարկէ,
յայտնի է այս հարցի կապակցութեամբ, կ'ուզեմ
գիտնալ՝ ի՞նչ փոխուած է այս օրերուն ընթացքին,
նախարարութիւնը կ'աշխատի՞, թէ գործադուլ
կ'իրականացնէ:
- Մենք աշխատանքային ռեժիմի մէջ ենք,
ամբողջ օրը աշխատած ենք։ Թէ՛ սուրիահայերու,
թէ՛ հայրենադարձներու կողմէ այցելութիւններ եղած
են։ Միաժամանակ կը փորձենք հասկնալ՝ Սփիւռքի
տարբեր համայնքներու կողմէ ի՛նչ արձագանգներ
կան, իսկ անոնք շատ են։ Մենք աշխատանքի
եկած ենք, կ'աշխատինք, որովհետեւ մենք գործադուլի խնդիր չունինք, որովհետեւ գործադուլ կըրնան ընել այն հիմնարկները, ուր փոփոխութիւններ
կ'իրականացուին: Գործադուլը ամենափափուկ
միջոցը կրնար ըլլալ։ Մեր խնդիրը նաեւ Սփիւռքի
ձայնը հասցնելն է։ Այս օրերու ընթացքին մեծ թիւով սփիւռքահայեր, կառոյցներ անձամբ պարոն
Փաշինեանին կը դիմեն։ Մենք ամբողջը կը հաւաքագրենք ու կ'ակնկալենք, որ աւելի մեծ աշխուժութիւն ըլլայ։ Անոնց որոշումէն կախուած է մեր
ճակատագիրը։ Նոյնիսկ այս օրերուն ընթացքին,
մեզի կը դիմեն քաղաքացիներ տարբեր խնդիրներով, սուրիահայերը՝ իրենց հիմնախնդիրներով։
Ես չեմ կրնար պատկերացնել, որ վաղը, միւս օրը,
եթէ այդ մարդիկը գան, որո՞ւ պիտի դիմեն, ո՞վ
պիտի ըլլայ այն կառոյցը, որ պիտի զբաղի իրենց
հիմնախնդիրներով։
-Նորէն բողոքի ցոյց կը պատրաստուի՞ք
ընելու։
-Մենք քանի որ Ուրբաթ օրը կառավարութեան
յանձնեցինք մեր նամակը, նախ եւ առաջ, կը
սպասենք այդ նամակի պատասխանին։ Կ'ակընկալենք, որ կ'ըլլայ սփիւռքահայերու եւ սուրիահա-

յերու ցոյց, ինչը կրնայ դրական ազդեցութիւն
ունենալ։ Այս նախարարութիւնը ստեղծուած է
սփիւռքահայերու պահանջով ու իրենց համար։
Թէեւ կը շրջանառուի, որ մենք հարկատուներու
գումարներով աշխատավարձ կը ստանանք, բայց
ես պէտք է հաստատեմ, որ այդ շահառուները հայաստանցիները չեն, այլ սփիւռքահայերը։ Շատերը
չեն գիտնար, որ սփիւռքահայերու հետ մեր աշխատանքի շնորհիւ է, որ Հայաստանի մէջ շատ բարեփոխումներ տեղի կ'ունենան, տարբեր ոլորտներու մէջ բաւական լուրջ ներդրումներ կը կատարուին։
-Նախագիծը ստեղծելու ատեն չէ քննարկուած
սփիւռքահայերու, հայրենադարձներու հետ։ Սա
նոյնպէս խնդրայարոյց է։ Ի՞նչ կ'ըսէք այդ առումով։
-Այո, չէ քննարկուած Սփիւռքի հետ։ Նման կառուցուածքային փոփոխութիւն ընելէ առաջ պէտք
էր երկխօսութիւն իրականացնել ու Սփիւռքի կարծիքը հարցնել։ Նախորդ 10 տարիներուն, նախարարութիւնը որեւէ ազդակներ չէ ստացած ու խընդիրներ չէ ունեցած սփիւռքի մեր տարբեր
կառոյցներուն հետ։ Մենք մէկ պատուհանի սկըզբունքով գործող կառոյց ենք, ու մեր միջոցով անոնք
յաջողած են կապ հաստատել միւս գերատեսչութիւններուն հետ։ Խնդիրը այն է, որ առհասարակ
մեր ոլորտային աշխատանքներու ուսումնասիրութեան պակաս կայ, որովհետեւ կ'ենթադրեմ, որ
այս կարճ ժամանակին նոր կառավարութիւնը չէր
կրնար խորքային հասկնալ նախարարութեան
գործառոյթները։ Կայ տեղեկացուածութեան պակաս նախարարութեան աշխատանքի առումով ու
այն փորձառութեան ու պաշարներու, զորս մենք
ունինք։ Նախ յաջողած ենք այս ընթացքին մեր
բոլոր համայնքներուն հետ կապ հաստատել, տեղեկատուական կայան, ցանց ստեղծել, աշխարհի
բոլոր կառոյցներուն հետ աշխատիլ։ Նախորդ
տարիներէն Սփիւռքի նախարարութիւնը ստանձնած է հայապահպանութեան հիմնախնդիրներու
կարգաւորման ուղղուած աշխատանքներու իրականացումը, արտակարգ իրավիճակներու մէջ
յայտնուած մեր հայրենակիցներու հետ աշխատանքները եւ այլն։ Կատարուած է մեծ ծաւալի
աշխատանք, որ չէ ուսումնասիրուած։ Նշեմ, որ
մեր պիւտճէն բաւականին փոքր է՝ տարեկան 2 մլն
տոլար, որուն ծիրին մէջ կը մտնէ ոչ միայն ծրագիրներու իրականացումը, այլեւ աշխատավարձերը։ 90 հոգինոց աշխատուժով, եթէ կարողացած
ենք մեծ կապեր ստեղծել, վստահութիւն ձեւաւորել
ու աշխատիլ 7-10 մլն սփիւռքի հետ, ապա պէտք է
համեմատութիւն մը ընել միւս նախարարութիւններուն հետ ու հասկնալ, որ իրենք աւելի մեծ պիւտճէով կարողացա՞ծ են մեր համաքաղաքացիներուն
կեանքը աւելի լաւը դարձնել թէ ոչ։ Պէտք է հարցին
նայիլ Սփիւռքի մէջ ապրողներու աչքով, անոնց
կարծիքը աւելի կարեւոր է։ Ես ձեզ կը վստահեցնեմ,
որ մենք կը պայքարինք նախ եւ առաջ հիմնարկը
պահպանելու համար՝ ոչ թէ ուղղակի մեր աշխատանքը կորսնցնելու պատճառով։ Մեր հարեւան
պետութիւնները կը փորձեն Սփիւռքի նախարարութիւն ստեղծել, Իսրայէլը ունի Սփիւռքի երկու

նախարարութիւն, մէկ գործակալութիւն ու կը
փորձէ աւելի ընդլայնել այդ գործառոյթները։ Ըստ
էութեան, մենք ալ կը մտածէինք, որ յեղափոխութենէն ետք, հաշուի առնելով դրական միտումը, որ
եղաւ հայրենադարձութեան հետ կապուած՝
դրական կ'ըլլայ, բայց հակառակը եղաւ. մենք կը
դառնանք արտագաղթեալներու նախարարութիւն։
Զերոյէն բան մը ստեղծելը աւելի բարդ պիտի ըլլայ,
եւ մենք ժամանակ պիտի կորսնցնենք անոր վրայ։
- Ինչո՞վ պակաս են Սփիւռքի նախարարութեան
աշխատակիցները միւս նախարարութիւններու
աշխատակցիներէն: Որո՞նք եղած են սխալները։
- Ես իմ եւ վարչութեանս աշխատակիցներուն
օրինակով կրնամ ըսել, որ իւրաքանչիւր աշխատակից պէտք է հասկնայ իր մեղաւորութիւնը,
որմէ ինքը պակաս է մէկ այլ գերատեսչութեան
աշխատակիցէ, որը եղած է չափանիշը, ինչի
հիման վրայ իր աշխատանքը թերի համարուած է:
Մեզ կը համեմատեն սուրճ խմող մարդոց հետ,
ինչը ճիշդ չէ։ Ինչո՞ւ կը պիտակաւորուի։ Այստեղ
մարդիկ կ'աշխատին, որոնք պետական մտածողութիւն ունին, կուսակցական պատկանելութիւն
շատերը չեն ունեցած յեղափոխութենէն առաջ ալ,
յետոյ ալ։ Աւելի ճիշդ կ'ըլլար քննարկումներ տեղի
ունենային ու որոշուէր՝ ի՞նչ ընել, որ աշխատանքը
աւելի արդիւնաւէտ ըլլայ։ Մենք երիտասարդ ենք,
կը մտածենք, որ մեր ճամբան դեռ առջեւն է, բայց
կան կազմեր, որոնք բաւական մեծ ներդրում ունին
ու տարիքով են։ Անոնց մասին ալ պէտք է մտածել։
Ափսոս, հիմնարկը իրապէս հսկայական աշխատանք տարած էր:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Ս. Ծննդեան Տօնահանդէս Սրբոց Հռիփսիմեանց Բարձրագոյն Վարժարանի Մէջ
Դեկտեմբեր ամիսը քրիստոնեայ աշխարհը կը
պատրաստուի դիմաւորելու Սուրբ ծննդեան հրաշափառ խորհուրդը:
9 Դեկտեմբերը կաթողիկէ եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ յատուկ յիշատակութեամբ արձանագրուած
է «ԱՆԱՐԱՏ ՅՂԱՑԵԱԼ ՄՕՐ ՏՈՒՆԸ»:
Անարատ յղութեան հայ քոյրերու միաբանութեան տօնին առիթով վարժարանիս հոգաբարձու
մարմինը նախաձեռնեց տօնախմբել եկեղեցւոյ ս.
խորհուրդները, եւ այսպէս նախակրթարանի վեց
դասարանները պատրաստուեցան լաւագոյն ձեւով
արժեւորելու իրենց ծնողները:

Կիրակի, 9 Դեկտեմբերին՝ երեկոյեան ժամը
6:00ին, վարժարանիս հանդիսասրահը ծնողներու
խուռներամ բազմութեամբ արտասովոր մթնոլորտ
մը ստեղծուած էր. պաշտօնական հիւրերու շարքին
էին գերապատիւ եւ արժանապատիւ հայրեր,
առաքինափայլ եւ առաքինազարդ քոյրեր, վարժարանիս տնօրէնութիւնը, տնօրէն խորհուրդի եւ
ծնողաց վարչութեան անդամները:
Բեմահարթակի վարագոյրը գոց էր. գիտէինք,
որ անոր ետին անակնկալ մը կը սպասէր մեզի.
անհամբեր էինք...

Լիբանանի քայլերգի եւ Հայաստանի օրհներգի
երգեցողութենէն ետք ծափողջոյններով բացուեցաւ բեմահարթակի վարագոյրը: Ան ոչ միայն բարեփոխուած էր, այլեւ իր գեղատեսիլ յարդարանքով
եւ լոյսերու շողշողուն փայլքին ներքեւ ներկաները
փոխադրեց եթերային աշխարհ:
Բեմահարթակի բարեփոխութիւնը կատարուած
էր տնօրէն խորհուրդի եւ ծնողաց վարչութեան
ջանքերով, եւ անոր կատարելագործումը վստահւած էր վարժարանիս ծնողներէն՝ արուեստագէտ
պրն. Ռաֆֆի Ետալեանին, որ իր հսկողութեամբ
կարճ ժամանակի մէջ անկարելին դարձուց կարելի:
Տօնահանդէսի յայտագիրին բացման խօսքով
հանդէս եկան 9րդ դասարանի աշակերտուհիներէն
Լիւսի Եթերեանը, որ իր խօսքին մէջ պատմական
ակնարկ մը կատարեց Անարատ հայ քոյրերու
միաբանութեան ծնունդին: Անոնք աւելի քան 171
տարիներէ ի վեր իրենց առաքելութեամբ կը
նուիրուին հայ սերունդներու դաստիարակութեան:

Ան կարեւորեց նաեւ Սրբոց Հռիփսիմեանց վարժարանի 97 տարիներու ընթացքին հայ քոյրերու
անբասիր հաւատքով ծառայութեան ոգին, ապա
ներկաները հրաւիրեց Ս. ծննդեան կատարողութիւններով ուրախութեամբ պատրաստուելու եւ
դիմաւորելու տօնական յառաջիկայ օրերը:
Մերթ ընդ մերթ կենդանի պատկերներու ներկայացումներով նախակրթարանի առաջինէն
մինչեւ վեցերորդ դասարաններու աշակերտները
բեմ բարձրացան իրենց տօնական զգեստներով
եւ խմբային ու մենակատարութեան ճոխ երգացանկով: Անոնք երգեցին հինգ լեզուներով՝ հայերէն, արաբերէն, ֆրանսերէն, անգլերէն եւ իտալերէն,
ինչ որ մեծ զարմանք պատճառեց ներկաներուն:
Հակառակ անոր որ յայտագիրը հասած էր իր
լրումին, սակայն հանդիսատեսները չէին ուզեր
բաժնուիլ իրենց ապրած ու վայելած ուրախ վայրկեաններէն:
Օրուան հանդիսավայրը բեմ հրաւիրեց վարժարանի տնօրէնուհի քոյր Արմինէ Մակարոսեանը,
որպէսզի իր սրտի խօսքը յայտնէ ու բարեմաղթութիւնները յղէ:
Խօսքը կու տանք ամբողջութեամբ.

«Սիրելի ներկաներ,
Այս գեղեցիկ երեկոն, մինչ մեզ բոլորս եթերային
աշխարհ փոխադրեց, կը մտածեմ, որ նման ապրում մը միմիայն հայ քրիստոնեայ դպրոցը կրնայ
տալ: Այո՛, քաջ համոզուինք, որ միայն հայ քրիստոնեայ դպրոցը կրնայ իրականացնել ասիկա:
Սիրելիներ, աւելի քան մէկ ժամուան հոգեկան
ապրումը կը պարտինք վարժարանիս մեծ անձնակազմին, սկսեալ առաքինազարդ քոյրերէն, ուսուցիչներէն, պատասխանատուներէն, պատկան
գործօն եւ գործակից մարմիններէն, որոնք ժրաջան աշխատեցան եւ ոչինչ խնայեցին լաւագոյնը

տալու համար: Ձեր վարձքը կատար, սիրելինե՛ր,
դո՛ւք հարազատ մշակներ մեր Հռիփսիմեանց
վարժարանին:
Սիրելի՛ ծնողներ, դուք եւս, մանաւանդ մայրեր,
մասնակից դարձաք՝ քաջալեր հանդիսանալով
ձեր զաւակներուն: Իսկ դո՛ւք, մեր նախակրթարանի
փոքրիկ երգիչներ, դերակատարներ, շնորհալի
երաժիշտներ, սքանչելի էք: Ապրի՛ք: Այսպէս միշտ
բարձր պահեցէ՛ք ձեր դպրոցին անունը:
Ջերմօրէն կը գնահատեմ ուսուցիչներուն երկարաշունչ համբերութիւնը, նուիրումը: Բոլորին
սրտագին, ջերմ շնորհակալութիւններ:
Այսօր մենք կը գտնուինք բարեփոխուած բեմահարթակի վրայ՝ լուսագեղ, առինքնող, խօսուն,
ճոխ:

Այս առիթով կ'ուզեմ յիշել մեր սիրելի արուեստագէտ, նախկին հռիփսիմեանցական, ներկայիս
ծնողք պրն. Ռաֆֆի Ետալեանը, որ ոչինչ խնայեց,
քիչ ժամանակի մէջ գիշեր-ցերեկ աշխատեցաւ
այս բեմի կատարելագործման համար: Վարձքդ
կատար, սիրելի՛ Ռաֆֆի, եւ սրտագին շնորհակալութիւն քեզի:
Այսօր Ս. եկեղեցւոյ հետ մենք՝ Անարատ յղութեան հայ քոյրերս, յատուկ կը նշենք Աստուածամօր
անարատ յղութիւնը՝ միաբանութեան պաշտպան
մեր տօնը: Մարիամ՝ առանձնաշնորհեալը կիներու
մէջ, տուաւ մեզի նոյնինքն մարդացեալ Աստուածը՝
Յիսուսը: Մօտ օրերուն պիտի տօնենք Յիսուսի
Սուրբ ծնունդը՝ տարուան ամենագեղեցիկ տօնը,
մանուկներուն տօնը:
Ամբողջ աշխարհին համար թող օրհնեալ ըլլայ
Քրիստոսի ծնունդը եւ պարգեւէ խաղաղութիւն,
սէր, ուրախութիւն, բարգաւաճում մեզի, մեր մայր
հայրենիքին, Լիբանանին, համայն մարդկութեան:
Այժմէն, սիրելինե՛ր,
Բոլորիդ կը մաղթեմ շնորհաբեր Սուրբ ծնունդ
եւ Նոր տարի»:
Տօնահանդէսի աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, ուր ծնողները առիթը ունեցան
մտերմիկ զրոյցներով ջերմացնելու հռիփսիմեանցի
ընտանեկան մթնոլորտը եւ լաւագոյն մաղթանքներով հրաժեշտ տուին իրար:
Կ. Գ.
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¾ç 06

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

«Սփիւռքի Նախարարութիւնը Սփիւռքահայուն Տունն է»
Յատուկ Հարցազրոյց ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան Հիմնադիր Նախարար
Հրանուշ Յակոբեանի Հետ
¾ç 03
Հ– Կ'ուզէի թուարկէք հայապահպանութեան միուած ձեր ծրագրերէն մի քանի հատը։
Պ-Սփիւռքը Հայրենիքին կապելուն, արտերկրի մէջ
ապրող հայ երիտասարդներուն մէջ հայրենասիրութիւն
սերմանելուն միտուած էր «Արի տուն» ծրագիրը, որ
դարձաւ Սփիւռքի ամենասիրելի եւ ընդունուած ծրագիրը։ Անիկա ոչ միայն օգնեց սփիւռքահայ պատանիներուն եւ աղջիկներուն համախմբուիլ հայրենիքի շուրջ,
այլեւ փոխադարձ կապեր ստեղծեց Սփիւռքի տարբեր
համայնքներու ներկայացուցիչներուն, ինչպէս նաեւ
անոնց եւ հայաստանեան հիւրընկալ ընտանիքներուն
միջեւ։ Այս ծրագրին մասնակցած հազարաւոր հայ
երիտասարդները այսօր մեր «դեսպաններն» են
Սփիւռքի մէջ։ Կամ որքան ժամանակ, եռանդ ու աշխատանք ներդրուեցաւ «Իմ Հայաստան» փառատօնները
բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ իրականացընելու, մշակութային կեանքը Սփիւռքի մէջ աշխուժացնելու, սփիւռքեան երգի, պարի, թատերական խումբերու կատարած աշխատանքը հայրենիքի մէջ
ներկայացնելու, Հայաստանի մէջ ստեղծուած մշակոյթին
անոնց հաղորդակից դարձնելու համար։ Մեծ կարեւորութիւն ունէին Երեւանի պետական համալսարանի
մէջ գործող ‹‹Սփիւռքի դպրոց››-ի մէջ սփիւռքահայ ուսուցիչներու վերապատրաստման եւ սփիւռքեան
դպրոցներուն դասագիրքերով ապահովելու ծրագիրները։ Նախարարութիւնը միայն չորս տարուան ընթացքին
հազարէ աւելի հայկական դպրոցներու տրամադրած է
աւելի քան երեք հարիւր հազար կտոր գիրք, ուսումնաօժանդակ նիւթեր։ Կամ՝ Վրաստանի հայկական դպրոցներուն, մշակութային եւ մարմնամարզութեան կեդրոններուն տրամադրուող համակարգիչներէն, մարզական
գոյքէն կ’օգտուէին բազում երիտասարդներ, որոնք
խանդավառութեամբ կը մասնակցէին համատեղ կազմակերպուած տարբեր ձեռնարկներու։ Հայ ինքնութեան
պահպանման ուրոյն դպրոց դարձաւ մեր կողմէն
Պաթումի մէջ հիմնուած ‹‹Ալեքսանդր Մանթաշեանց››
հայ տունը։ Սփիւռքի մէջ՝ Լատինական Ամերիկայի,
Ռուսաստանի Դաշնութեան, Մերձաւոր Արեւելքի, Աւըստըրալիայի եւ այլ տարածաշրջաններու մէջ առանձնայատուկ ջերմութեամբ կ’ընդունէին նախարարութեան
կողմէն գործուղուած ուսուցիչները, դասախօսները,
երգիչներն ու արուեստի գործիչները։ Սփիւռքին առանձնակի լիցք կը հաղորդէին նախարարութեան՝ ‹‹Մերոնք››,
‹‹Սփիւռքի ժամ››, ‹‹Հայ լուր Սփիւռք›› ‹‹Հայ Սփիւռք››
‹‹Այլադաւան հայերու մասին››, ‹‹Հայաստան ներգաղթելու տաս խնդիրները եւ անոնց յաղթահարման ուղիները››, ‹‹Հայկական տոհմածառ››, ‹‹Մեր մեծերը››, ‹‹Մեր
բարերարները›› հեռուստահաղորդաշարերը, հայոց
լեզուի ուսուցողական ծրագրերը, ‹‹Կամուրջ›› եւ այլ
ռատիոհաղորդումներ, ինչպէս նաեւ մեր կարգախօսները՝ ‹‹Հայաստանը համայն հայութեան Հայրենիքն է››,
‹‹Հայ է ան, ով ինքզինք հայ կը զգայ››, ‹‹Սփիւռքահայը
հայրենիքի մէջ պէտք է շահ ստանայ, եկամուտ ունենայ››, ‹‹ճանչնալ, վստահիլ եւ գործակցիլ››, ‹‹Դուն ինչ
ըրած ես Արցախի համար›› եւ այլն։
Հ– Այս օրերուն նախարարութեան փակման դէմ կը
պայքարին նաեւ սուրիահայերը։ Ին՞չ կ’ըսէք այդ մասին։
Պ-2012 թուականին, երբ արդէն կարելի էր արձանագրել, որ նախարարութեան գործունէութեան հիմնական ուղղութիւնները ճշգրտուած են, եւ անհրաժեշտ է
նոր որակ հաղորդել ծրագրերուն եւ ձեռնարկներուն,
հայ ամենակազմակերպուած համայնքներէն մէկուն՝
սուրիական համայնքի գլխուն կախուեցաւ «լինելչլինելու» տամոկլեան սուրը։ Մեր հայրենակիցները 100

տարի անց հարկադրուած էին դարձեալ անտէրունչ
ձգել տուն ու գործատեղ, գործարարութիւն եւ սեփականութիւն՝ իրենց պապերու պէս բռնելով գաղթի
ճամբան։ Միակ յոյսն ու լուսաւոր կէտը այն էր, որ անոնց
մէկ մասը կու գային Հայրենիք։ Իսկ Հայաստանի մէջ
զիրենք ընդունելու, տեղաւորելու, աշխատանքի, կրթութեան, առողջապահութեան եւ այլ հարցերու աջակցութեան, երկրին ու հասարակութեան մէջ ներգրաւելու
ողջ պատասխանատուութիւնը յանձնարարուեցաւ ՀՀ
սփիւռքի նախարարութեան։ Մշակուեցան սուրիահայերու աջակցութեան համալիր ծրագիրներ, գործարկուեցան անոնց խնդիրներու լուծման յստակ կառուցակարգեր,
որոնց օժանդակեցին նաեւ համահայկական կառոյցները։
Սուրիահայերու հետ տարուած աշխատանքը ՄԱԿ-ի
մասնագիտական կառոյցները լաւագոյնս համարեցին
եւ ՄԱԿ-ի Գլխաւոր վեհաժողովի փախստականներու
հարցերով նստաշրջանի բացման արարողութիւնը վերապահուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան ներկայացուցչին։
Հ– Ի՞նչ կ’ըսէք այն մասին, որ որոշ երկրներու մէջ
եւս կը գործեն Սփիւռքի նախարարութիւններ։
Պ-Խոշոր Սփիւռք ունեցող երկրներու մէջ ժամանակի
ընթացքին եւս կը բացուին նախարարութիւններ, գործակալութիւններ, կառոյցներ, որոնք կը զբաղին Սփիւռքի հիմնախնդիրներով, կ’ըլլան դէպքեր նաեւ, որ կը
կրճատուին (Վրաստան, Ֆրանսա)։
Հ-Այս պարագային ի՞նչ կ'ըսէք Հայաստանի մասին։
Պ-Այսօր ժողովուրդը բացարձակ վստահութեան
քուէ տուած է ՀՀ վարչապետին եւ անոր խմբակցութեան,
եւ բնական է, որ վարչապետը ինք պիտի որոշէ երկրի
զարգացման հիմնական առաջնահերթութիւնները։ Օգտըւելով առիթէն՝ կ’ուզեմ դիմել եւ խնդրել վարչապետին
եւս մէկ անգամ քննարկել նախարարութեան պահպանման հնարաւորութիւնը՝ հաշուի առնելով, որ մեր ազգի
2/3-ը կ’ապրի հայրենիքէն դուրս եւ անոնց հետ
աշխատանքի հսկայական փորձ կուտակուած է, կան
սերտ կապեր ու յարաբերութիւններ, որոնք հաստատւած են տարիների ընթացքին փորձ եւ գիտելիքներ
ձեռք բերած, գործին նուիրուած, պատասխանատու եւ
աշխատասէր երիտասարդներէ կազմուած աշխատակազմի միջոցով։
Հ-Չէ՞ք կարծեր, որ Սփիւռքէն հետաքրքրական
արձագանգներ կան։
Պ-Անիկա պատասխանն է բոլոր այն անտեղեակներուն, որոնք կը խօսին Սփիւռքի նախարարութեան
վատ աշխատանքի մասին։ Ուրախ եմ եւ հպարտ, որ
նախարարութիւնը կայացած է, խոր արմատներ դրած
Սփիւռքի մէջ, անոր դերն ու կարեւորութիւնը կը գնահատուի Սփիւռքի մեր խստապահանջ կառոյցներուն
կողմէն։ Անիկա ապացոյցն է նաեւ այն բանի, որ նախարարութիւնը երբեւէ խորհրդանշական բնոյթ չէ
կրած, այլ դարձած է խորհրդանիշ Հայրենիքի եւ
Սփիւռքի կապերու զարգացման եւ ամրապնդման
գործին մէջ։ Միայն պէտք է իմանալ, ճանչնալ Սփիւռքը,
անոր բազմաշերտ, բազմալեզու, բազմակրօն, բազմակարիք էութիւնը, որպէսզի կարողանալ յարաբերութիւններ ձեւաւորել ու գործել անոր հետ։ Եւ մենք մեծ
դժուարութեամբ, քայլ առ քայլ յաջողեցանք նուաճել
Սփիւռքի վստահութիւնը, գնահատել, արժեւորել շատ
անհատներու եւ կառոյցներու ներդրած ջանքերը՝ հայ
ինքնութեան պահպանման, հայոց ցեղասպանութեան
պայքարին անմնացորդ նուիրումի եւ Հայրենիքին
մատուցած ծառայութիւններուն համար։
Կ’ուզեմ դիմել իմ գործընկերներուս, խնդիրով շահագրգիռ սփիւռքահայ բարեկամներուն, յայտնելով

Մեզի Համար Անընդունելի Է
Նախքան Գալիքը Յստակացնելը
Ունեցածէն Հրաժարելու Գործելաոճը
ՌԱԿի Յայտարարութիւնը ՀՀ Սփիւռքի
Նախարարութեան Լուծարման Առիթով
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Մեզի համար անընդունելի է նախքան գալիքը յստակացնելը ունեցածէն հրաժարելու գործելաոճը, այս եւ ընդհանրապէս բոլոր պարագաներուն:
Մենք կը հաւատանք, որ Հայաստանի Գ.
Հանրապետութեան պատմութեան մէջ Հայաստան շատ աւելի զգալի ու շօշափելի ներկայութիւն դարձաւ սփիւռքի առօրեային մէջ 2008
թուականին Սփիւռքի նախարարութեան ստեղծումէն ետք քան անկէ առաջ, երբ ՀՀ արտաքին
գործոց նախարարութեան բաժիններէն մէկը
կը վերաբերէր սփիւռքին: Հետեւաբար աւելի
նպատակայարմար էր լրջօրէն քննարկել, թէ
որո՞նք են Սփիւռքի նախարարութեան բացթողումները ու սրբագրել զանոնք ու ձգտիլ լաւագոյնին, քան լուծարել զայն ի զարմանս եւ ի
ափսոսանք համակ սփիւռքին: Մենք համոզւած ենք, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը առանցքային դեր խաղցած է Հայրենիք-Սփիւռք կամըրջումին մէջ եւ տակաւին պիտի ունենայ մինչեւ
այն ատեն, որ կայ Հայ Սփիւռք մը, որուն բնակիչներուն թիւը նոյնիսկ կը գերազանցէ հայրենաբնակ Հայ ժողովուրդին թիւը:
Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի կառավարութիւնը վերատեսութեան պիտի ենթարկէ
իր որոշումը՝ աւելի եւս ուսումնասիրուած՝ մասնագիտական լուծում մը գտնելով անոր, Սփիւռքին հետ վերաբերելով բարձրագոյն մակարդակի եւ ոչ այլ նախարարութեան մը ստորաբաժնի
միջոցաւ: Մինչ այդ մենք զօրավիգ ենք տուեալ
5 տարբեր նախարարութիւններու աշխատակիցներուն: Մենք նախանձախնդիր ենք, որ
պետական պիւտճէի խնայողութեան արդար
նպատակով յառաջ մղուող այս որոշումով ոչնպատակադրեալ ընկերային անարդարութիւն
մը չպատահի անոնց, որոնք կրնան աշխատազուրկ ըլլալ նամանաւանդ հայրենի ժողովուրդին
դիմագրաւած տնտեսական դժուարութիւններով
լի այս օրերուն մէջ ընդհանրապէս եւ յառաջիկայ
տօներուն ընդառաջ մասնաւորաբար:
Մենք յոյսով ենք, որ մօտակայ տօնական
օրերը այս առնչութեամբ աւելի լաւ լուրերով կը
դիմաւորենք:
Ի ԴԻՄԱՑ՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Սեւակ Յակոբեան
Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր
Ատենապետ
շնորհակալութիւն, որ անոնց օգնութեամբ կառուցած
ենք նախարարութիւնը՝ կեանքիս տաս տարիները նուիրելով այդ կառոյցի կայացման, հեղինակութեան բարձրացման, Հայաստանի Հանրապետութիւնը Սփիւռքի
մէջ պատշաճ ներկայացնելու, Սփիւռքի հիմնախնդիրները հայրենի կառավարութեան ներկայացնելու, նախարարութիւնը սփիւռքահայերու տունը դարձնելու
գործին։ Հասկանալի է, որ իմ սիրտս շատ կը ցաւի
հիւլէ առ հիւլէ տառապանքով կերտուած կառոյցի տարրալուծման համար։
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Հայկազունեաց Անաղարտութիւն
(Վերադարձէ՛ք Ակունքներ)

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ
Հիմնուելով բազմակարծութեան մեր հաւատամքին վրայ՝ տեղ կու տանք սոյն յօդուածին,
որուն հեղինակը, հայկական դիցաբանութեան
վրայ հիմնուած, կ'անդրադառնայ կրօնափիլիսոփայական նիւթի մը՝ իր անձնական դիտանկիւնէն:
«Խմբ.»

Հայ առաքելական եկեղեցին Յիսուս Քրիստոսի
Սուրբ ծննդեան տօնը կը նշէ Յունուար 6-ին, իսկ
կաթողիկէ եկեղեցին՝ Դեկտեմբեր 25-ին: Մինչեւ
չորրորդ դար երկիր մոլորակի բոլոր քրիստոնեաները Սուրբ Ծնունդը կը նշէին Յունուար 6-ին:
Հռոմի Կոստանդիանոս Ա. Մեծ կայսրի (272 – 337,
312 թուականէն կայսր) օրօք եւ մասնաւորապէս
313 թուականի Փետրուարին հրապարակուած՝
Միլանի հրովարտակով, քրիստոնէութիւնը դարձաւ համազօր կրօնք Հռոմէական կայսրութենէն
ներս եւ կասեցուեցան հալածանքները քրիստոնեաներուն նկատմամբ, այնուհանդերձ, հռոմէացիք
շարունակեցին հեթանոսական տօները նշել...:
Յատկապէս Դեկտեմpեր 25-ին մեծ շուքով կը
նշուէր արեւի պաշտամունքին նուիրուած տօնը:
Հեթանոսական աւանդոյթները խափանելու միտումով՝ 336 թուականին Հռոմի եկեղեցին Դեկտեմpեր 25-ը պաշտօնապէս հռչակեց Յիսուս
Քրիստոսի ծննդեան օր {հին հռոմէացւոց եպիսկոպոսաց ցուցակին մէջ (336-354 թ.թ.) կը գտնենք
հետեւեալ գրառումը. «25 Dec.: natus Christus in
Betleem Judeae», այսինքն՝ «Քրիստոս ծնած է
Բեթղեհէմի մէջ Դեկտեմբեր 25-ին»}՝ իսկ Յունուար
6-ը մնաց որպէս Տիրոջ Աստուածայայտնութեան
եւ Մկրտութեան օր: Սոյն տօնական օրը հետագային տարածուեցաւ Ասորիքի եւ ողջ արեւելքի
մէջ. միայն Հայ առաքելական եկեղեցին հաւատարիմ մնալով հնագոյն աւանդոյթներուն եւ աւետարանական հաշուարկներուն՝ առ այսօր Յունուար

6-ին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան եւ Աստւածայայտնութեան տօները, որ Յիսուսի ծննդեան
եւ մկրտութեան յիշատակումն է: Իսկ ռուսական,
երուսաղէմեան, սերպեան, վրացական ուղղափառ
եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ հին արեւելեան, արեւելակաթողիկէ եկեղեցիները, Յուլեան օրացոյցի
համաձայն, Սուրբ ծննդեան տօնը կը նշեն Յունւար 7-ին:
1717 տարիներու ընթացքին (բնականաբար
շատ աւելի առաջ ալ) որպէս առաջին եւ առ այսօր
պահպանուած քրիստոնեայ պետութեան {Եդեսիոյ
թագաւորութեան (Ք.Ա. 132 թ. – Ք.Ե. 216 թ.) Աբգար Թ. թագաւորի օրօք (179-214) եւ մասնաւորապէս 207 թուականին քրիստոնէութիւն ճանչցուած
է պետական կրօնք: 216 թուականին Մարկոս Աուրէլիուս Անթոնինուս Գարագալլա (188-217) կայսը
կործանելով Եդեսիոյ թագաւորութիւնը՝ զայն
դարձուցած է Հռոմէական նահանգ } զաւակներ
այնքան քրիստոնէացանք, որ երբեմն կրօնականհոգեւորը կամայ թէ ակամայ գերադասեցինք ազգային-պետական համաձոյլ ու զուգընթաց կերտըւածքէն... եւ մեր ուղեղներէն ու ենթաուղեղներէն
վանեցինք նախաքրիստոնէականն ու սեպհականը..., որ դարեր շարունակ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ
(Հայկազունիներու արքայատոհմը Հայաստանի
մէջ գոյատեւած է՝ Ք.Ա. 2492 - Ք.Ա. 331 թուականներուն) մարդու հոգեւոր շաղախն էր երկինքի
լուսոյ արարիչի եւ հողի՝ հայրենիքի միջեւ...:
Վերադառնանք դէպի Դեկտեմբեր 25, ՀԱՅՈՑ
ՀԻՆ ԴԻՑԱՐԱՆ եւ մասնաւորապէս կենսատու
լոյսի, մաքրութեան, բարութեան, ճշմարտութեան,
ապա եւ Արեգակի աստուած՝ ՄԻՀՐ (ըստ հայոց
հին հաւատքի՝ Արեգակի սրտին մէջ կ'ապրէին
365 սուրբեր, որոնցմէ իւրաքանչիւրը տարուայ մէկ
օրուայ տէրն էր եւ անոնք կը վկայակոչուէին չարը
խափանելու նպատակաւ...), որ հին աշխարհին
մէջ յայտնի է նաեւ Միթրա եւ Միթրաս անուններով: Միհրի պաշտամունքը ծնունդ առնելով
Հայաստանի մէջ, նախ տարածուեցաւ Հին Արեւելքի երկիրներ, ապա եւ Հին Հռոմ: Քրիստոնէութիւնը
նշուած տարածաշրջաններուն մէջ պաշտօնական

բնոյթ ստանալէն ետք, անհրաժեշտ էր զայն յարմարեցնել տեղւոյն ժողովրդաց սովորոյթներուն եւ
պաշտամունքին, որպէսզի ան աւելի դիւրաւ ընկալուէր: Հարկաւոր էր տարածուած միհրականութեան եւ քրիստոնէութեան, ինչպէս նաեւ Միհրի եւ
Քրիստոսի մերձեցում: Հայերը Միհրի ծնունդը կը
տօնէին Դեկտեմբեր 22-էն 25-ը: Այսօր կաթողիկէ
աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը կը նշէ
Դեկտեմբեր 25-ին: Աւելի ապշեցուցիչ են հետեւեալ
զուգահեռները՝ Միհրը ծնած է քարայրի մէջ Դեկտեմբեր 25-ին, Յիսուսը՝ մսուրի մէջ եւ նոյն օրը:

Միհրը Լուսոյ եւ բարութեան մարմնաւորողն էր՝
Յիսուսը բարութեան: Միհրը ունէր 12 աշակերտ,
Յիսուսը՝ նոյնպէս: Միհրը ճաշակեց վերջին ընթրիքը, Յիսուսը՝ նոյնպէս: Միհրը գարնան յառնեց
երկինք, Յիսուսը՝ նոյնպէս: Միհրի պաշտամունքի
ժամանակ կը կնքուէին, քրիստոնէութեան մէջ՝
նոյնպէս: Մեհեանին մէջ անշէջ կրակ կը վառէր,
եկեղեցւոյ մէջ՝ մոմ: Միհրի հոգեւորականութիւնը
եօթը կարգ ունէր, եկեղեցւոյ հոգեւորականութիւնը՝
նոյնպէս...
Այսպիսով Միհր-Յիսուս զուգահեռներով կու
գամ շնորհաւորելու համայն հայութեան ՆՈՐ
ՏԱՐԻՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ մաղթելով յաւիտեան միասնականութիւն եւ կողմնացոյցի սլաքի
անշեղութիւն՝ ԴԷՊԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Նորանշանակ Դեսպան Պրն. Վահագն Աթաբեկեանի
Անդրանիկ Այցը Առաջնորդարան

¾ç 01

Իսրայէլ Հարաւային Լիբանանի Մէջ Կը Յայտնաբերէ Հըզպալլայի Ապօրինաբար Փորած 5րդ Ներքնուղին

Երէկ երեկոյեան Իսրայէլի բանակը յայտարարեց հարաւային սահմանամերձ Այիթա Շաապ աւանէն Իսրայէլ տանող ներքնուղի յայտնաբերելու
մասին, որ յարձակումի միտումներով ապօրինաբար փորուած է Հըզպալլայի
կողմէ:
Սա կը համարուի հինգերորդ ներքնուղին, զոր վերջերս Իսրայէլը յայտնաբերեց այս ամսուան սկիզբը մեկնարկած այն գործողութենէն ետք, որ
միտուած է յայտնաբերելու եւ անցափակելու Հըզպալլայի փորած ներքնուղիները:

Շրջանային Èáõñ»ñ
Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ դեսպան
պրն. Վահագն Աթաբեկեան Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018-ին այցելեց Ազգային առաջնորդարան, ուր հանդիպում մը ունեցաւ թեմի առաջնորդ Նարեկ
արքեպիսկոպոսին հետ։
Վերջին զարգացումներուն լոյսին տակ, հաւաքին քննարկուեցան Հայաստանն ու Սփիւռքը յուզող շարք մը մտահոգութիւններ։
Իր ստանձնած նոր պատասխանատուութեան առիթով, Առաջնորդ
Սրբազանը յաջողութիւն մաղթեց նորանշանակ դեսպանի եւ մաղթեց
յարատեւ վերելք եւ նորանոր յաջողութիւններ: Պրն. Աթաբեկեան իր կարգին
պատրաստակամութիւն յայտնեց զարգացնելու դեսպանատուն-առաջնորդարան յարաբերութիւնները։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագի Տօն

Նախագահութեամբ Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին, Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018-ին Ս. Քառասնից Մանկանց
եկեղեցւոյ մէջ ժամերգութեամբ եւ սուրբ պատարագով նշուեցաւ Ս.
Ստեփանոս նախասարկաւագի տօնը՝ մասնակցութեամբ հոգեւորականաց
դասին, սարկաւագներուն ու եկեղեցւոյ սպասաւորներուն եւ ներկայութեամբ
հաւատացեալ ժողովուրդին։
Պատարագեց եւ քարոզեց Արժ. տ. Ղեւոնդ քհն. Լոշխաճեան։
Ս. պատարագի աւարտին, հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ
Թեմիս հանգուցեալ սարկաւագներուն համար։
Ապա «Յակոբ եւ Սօսի Չիլինկիրեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ճաշ,
որուն ընթացքին գեղարուեստական յայտագրով հանդէս եկան Թեմիս
սարկաւագներն ու դպրաց դասերը։
Աւարտին, իր սրտի խօսքը արտասանեց առաջնորդ սրբազանը, որ
ընդգծեց ծառայութեան հրամայականը եկեղեցւոյ առաքելութեան ծաղկման
մէջ։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Թրքական Հրասայլերը Անցած Են Սուրիոյ Տարածք

Թրքական հրասայլերը Դեկտեմբեր 25ի երեկոյեան Քիլիս նահանգի
հատուածին մէջ հատած են թուրք-սուրիական սահմանը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնէ թրքական
demokrathaber.orgը:
Տեղեկութեան համաձայն՝ թրքական զինուժը կը տեղաշարժի դէպի
սուրիական Մանպիճ եւ Թել Ռըֆաթ շրջանները, ուր, թրքական իշխանութեան
յայտարարութիւններուն համաձայն, ռազմական նոր գործողութիւններ պիտի
իրականացուին քիւրտ զինեալներու դէմ:
Թուրքիոյ իշխանութիւնը յետաձգած էր գործողութիւնները՝ հիմնաւորելով,
որ չի ցանկար վնասել այդ տարածքներուն վրայ գտնուող ամերիկացի
զինուորներուն: Քանի որ ամերիկեան կողմը յայտարարած է իր զինուորները
դուրս բերելու մասին, Թուրքիան պիտի սկսի իր քայլերը:

«Guardian»ը Էրտողանը Դասած Է
Ամենաանհանդուրժող Ղեկավարներու Շարքին
Բրիտանական «Guardian» պարբերականը «2018 թուականը՝ ինքնակալներու տարի» վերնագիրով
յօդուած հրապարակած է:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»ը, կը յայտնէ թրքական diken.com.trն:
Պարբերականի կողմէ հրապարակուած յօդուածին մէջ երկիրներու ինքնակալ ղեկավարներու
ցանկին մէջ տեղ գտած է նաեւ
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի անունը:
Յօդուածին մէջ Թուրքիոյ նախագահը բնութագրուած է հետեւեալ ձեւով.
«Ուղի հարթեց նախագահական համակարգի հաստատման համար եւ աւելի
մեծ ուժ ստացաւ»:
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