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Սէուտական Արաբիան Պիտի Դադրեցնէ Լիբանան
Ճանապարհորդութեան Հետ Կապուած Զգուշացումները.
Սէուտական Արաբիոյ Դեսպան

Հըզպալլա Պէտք Է Գործէ ՄԱԿի 1701
Բանաձեւին Համաձայն. Համատէ

Լիբանանեան բանակը պէտք է զէնք օգտագործէ միայն յանուն երկրին, մինչ պետութիւնը
պէտք է շարունակէ իր հսկողութիւնը պահպանել
քաղաքական որոշումներու կայացման ժամանակ՝
համաձայն ՄԱԿի անվտանգութեան խորհուրդի

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Երէկ Լիբանանի մէջ Սէուտական Արաբիոյ
դեսպան Ուալիտ Պուխարի յայտնեց, որ Թագաւորութիւնը պիտի դադրի զգուշացնել իր քաղաքացիները Լիբանան ճանապարհորդութենէ, երբ
ի կատար ածուի Լիբանանի նոր կառավարութեան
կազմաւորումը:
«Թագաւորութեան քաղաքականութիւնը Լիբանանի նկատմամբ հիմնուած է վերջինիս ապահովութեան եւ կայունութեան վրայ»,- ըսաւ Պուխարի,
որ այս ամսուան սկիզբը պաշտօնապէս նշանակւեցաւ Լիբանանի մէջ Սէուտական Արաբիոյ
դեսպան:

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

1701 բանաձեւին: Այս մասին «The Daily Star»ին
յայտնեց կրթութեան նախարարի պաշտօնակատար Մարուան Համատէ:

Հըզպալլայի՝ ՄԱԿի անվտանգութեան խորհուրդի 1701 բանաձեւին հետեւելու եւ ըստ այնմ գործելու ձախողութիւնը, ինչպէս Համատէ, աւելի կանուխ, «Լիբանանի ձայնը» ձայնասփիւռի կայանին
ըսած էր, կը տկարացնէ Լիբանանի դիրքը ՄԱԿի
մէջ:

Փաշինեան Ու Փութին Քննարկեցին
Հայաստանի և Ռուսաստանի Միջև
Երկկողմ Ու Բազմակողմ Ձևաչափով
Համագործակցութեան Օրակարգին
Վերաբերող Հարցեր

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան երէկ Ռուսաստանի Դաշնութիւն աշխատանքային այցի ծիրէն ներս Մոսկուայի մէջ
հանդիպում ունեցաւ ՌԴ նախագահ Վլատիմիր
Փութինի հետ: Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցած են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան և հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն, զրուցակիցները քննարկեր
են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև երկկողմ ու
բազմակողմ ձևաչափով համագործակցութեան
օրակարգին վերաբերող հարցեր:

Զօհրապ Մնացականեան եւ Սերգէյ
Լաւրով Քննարկած են Հայ-ռուսական
Դաշնակցային Յարաբերութիւններու
Օրակարգի Հարցեր

Շրջանային Èáõñ»ñ

Սուրիոյ Հարցով Ռուս-Թրքական Պատուիրակութիւններու Քննարկումները
Տեղի Կ'ունենան Մոսկուայի Մէջ
Թուրքիոյ իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում»
(ԱԶԿ) կուսակցութեան խօսնակ Օմեր Չելիքը
յայտնած է, որ Սուրիոյ հարցով Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ պատուիրակութիւններուն միջեւ քննարկումները տեղի կ'ունենան Մոսկուայի մէջ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
Թուրքիայէն պաշտօնեաներու պատուիրակութիւնը Մոսկուա պիտի մեկնի Դեկտեմբեր 29ին:
Թրքական պատուիրակութեան մէջ պիտի ըլ-

լան երկրի ազգային հետախուզական ծառայութեան ղեկավար Հաքան Ֆիտանը, ՊՆ նախարար
Հուլուսի Աքարը եւ նախագահի խօսնակ Իպրահիմ
Քալընը:
Տեղեկութեան համաձայն՝ հաւանական է, որ
2019 թուականի սկիզբը Սուրիոյ հարցով հանդիպում ունենան նաեւ ՌԴ նախագահ Վլատիմիր
Փութինը եւ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանը:

¾ç 02

Աշխատանքային այցով Մոսկուա գտնուող ՀՀ
արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար
Զոհրապ Մնացականեան, Դեկտեմբեր 27-ին,
հանդիպած է ՌԴ արտաքին գործոց նախարար
Սերգէյ Լաւրովի հետ:
ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեան եւ հանրային դիւանագիտութեան վարչութեան տեղեկութիւններով՝
հանդիպումին ընթացքիմ քննարկուած են Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միջեւ դաշնակցային յարաբերութիւններու օրակարգին վերաբերող հարցեր։

¾ç 02

¾ç 02
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Շրջանային Èáõñ»ñ
¾ç 01

Թուրքիոյ Նախագահականը Կարօ Փայլանը Անձեռնմխելիութենէ
Զրկելու Միջնորդութիւն Ներկայացուցած Է
Թուրքիոյ նախագահականը դարձեալ խորհըրդարանի հայազգի պատգամաւոր Կարօ Փայլանը
անձեռնմխելիութենէ զրկելու միջնորդութիւն ներկայացուցած է:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ թրքական «Հուրիեթ»ը:
Թուրքիոյ նախագահականը, Փայլանէն բացի,
պատգամաւորական անձեռնմխելիութենէ զրկելու
միջնորդութիւն ներկայացուցած է խորհրդարանի
7 այլ պատգամաւորներու համար:
8 պատգամաւորներէն 6ն Թուրքիոյ ընդդիմադիր քրտամէտ «Ժողովուրդներու դեմոկրատական»
կուսակցութենէն են, իսկ 2ը՝ իշխող «Արդարութիւն
եւ զարգացում» եւ երկրի գլխաւոր ընդդիմադիր
«Ժողովրդահանրապետական» կուսակցութիւններէն:
Միջնորդութիւնը ուղարկուած է Թուրքիոյ խոր-

հըրդարանի սահմանադրական եւ արդարադատութեան յանձնաժողով: Վերջինիս հաստատումէն
ետք միջնորդութիւնը կ'ուղարկուի արդարադատութեան նախարարութիւն:

Հայրենի Èáõñ»ñ
¾ç 01

2018-ին Արցախի Տնտեսական Աշխուժութեան Ցուցանիշը Մօտ 12 %-ով Աճած է

Արցախի Հանրապետութեան մէջ 2018 Յունւար-Սեպտեմբերին համախառն ներքին արդիւնքը
(ՀՆԱ) կազմած է 197.6 միլիառ դրամ՝ ապահովելով
12,2% իրական աճ: ՀՆԱ-ի արձանագրած 12,2%
յաւելեալ աճի ընթացքի 6.7 տոկոսային կէտը
ապահոված է արդիւնաբերութիւնը (որուն աւելի
քան 5 տոկոսային կէտը՝ հանքարդիւնաբերութիւնը,
մօտ 1.7 տոկոսային կէտը՝ ուժանիւթը), 4.3 տոկոսային կէտը՝ առեւտուրը եւ ծառայութիւնները: Այս
մասին, իր ամփոփիչ ասուլիսին մէջ, ըսած է Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան:
Անոր խօսքով՝ մինչեւ տարեվերջ կը կանխատեսուի, որ համախառն ներքին արդիւնքի

անուանական ցուցանիշը պիտի կազմէ շուրջ 303
միլիառ դրամ՝ ապահովելով երկնիշ տնտեսական
աճ: «Կ՝ակնկալուի, որ մէկ շունչի հաշուով
համախառն ներքին արդիւնքը 2018-ի համար
պիտի կազմէ շուրջ 4260 ԱՄՆ տոլար՝ 2017 -ի
3845 ԱՄՆ տոլարի դիմաց՝ այդպիսով գրեթէ հաւասարելով Հայաստանի Հանրապետութեան համապատասխան ցուցանիշին: Ընթացիկ տարուան
11 ամիսներուն տնտեսական աշխուժութեան ցուցանիշը 2017-ի համապատասխան ժամանակահատուածին համեմատ աճած է` 11.7%-ով»,- նշած է
ան։
Մարտիրոսեանի խօսքով՝ ձեռնարկուած օրէնսդըրական փոփոխութիւններուն շնորհիւ 2019-էն
սկսեալ աւելի պիտի բարելաւուի գործարար միջավայրը եւ պիտի թեթեւնայ փոքր ու միջին
ձեռնարկատիրութեան հարկային բեռը՝ Ստեփանակերտ քաղաքի մէջ արտօնագրային եւ
հաստատագրուած վճար վճարողներունը՝ 50%ով, իսկ շրջաններուն մէջ՝ 70%-ով։ Այս արտօնութենէն պիտի օգտուին հանրապետութեան հարկատուներու աւելի քան 30%-ը։
«2018-ի ընթացքին արձանագրուած է 1249 նոր
կեդրոն, որոնցմէ գործունէութիւն կը ծաւալէ 716-ը:
Լուծարուած է 75 կեդրոն: Ընդհանուր առմամբ
ԱՀ-ի մէջ հարկատուներուն թիւը կը կազմէ աւելի
քան 5800: Հանրապետութեան մէջ վարձու միջին

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Արսէն Յովհաննիսեան
Արսէն Յովհաննիսեան (28 Դեկտեմբեր 1908
- 15 Ապրիլ 1945), հայ բանաստեղծ, լրագրող,
ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ 1940էն։
Ծնած է Քանաքեռ: 1925-27ին եղած է շրջանային հրահանգիչ։ 1927ին մեկնած է Թոնի Ռոստով եւ ընդունուած է տեղի մանկավարժական

Թուրք Հաքըրները Յարձակում
Գործած Են Յունաստանի ԱԳՆի
Ելեկտրոնային Համակարգի Վրայ

Թուրք հաքերները յարձակում գործած եւ
կոտրած են Յունաստանի ԱԳՆի ելեկտրոնային
նամակագրութեան համակարգը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ թրքական haberler.comը:
Հաքըրների խումբը կոտրած է նաեւ Յունաստանի ազգային ռազմավարութեան կայքը եւ
այնտեղ գրառում կատարած:
«Մենք գիշեր մը կրնանք պատահաբար գալ:
Մեր սահմանները մեր կարմիր գիծերն են: Կը
զգուշացնենք այդ գիծերը անցնողները, կը յիշեցնենք, որ պատմութիւնը կրնայ կրկնուիլ»,կ'ըսուի հաքըրներու կողմէ կատարուած գրառումին մէջ:
Հաքըրները նաեւ նշած են, որ Յունաստանի
դէմ յարձակումները պիտի շարունակուին, եւ որ
իրենց թիրախի տակ վերցուած են շարք մը
յունական լրատուական կառոյցներ:
Թուրք հաքըրների խումբը հանդէս կու գայ
«Cyber-Warrior Akincilar» անունով եւ համակարգչային յարձակումները սկսած է Թուրքիոյ կողմէ
Յունաստանի օդային սահմանը խախտելու առընչութեամբ Յունաստանի ԶՈւ գլխաւոր հրամանատարակազմի պետի կոշտ զգուշացումներէն ետք:
«Եթէ թրքական ուժերը մօտենան մեր
կղզիներուն, մենք կ'ոչնչացնենք զանոնք»,- ըսած
էր Յունաստանի ԶՈւ գլխաւոր հրամանատարակազմի պետը:
ամսական աշխատողներուն թիւը՝ տարուան
սկիզբը՝ կը կազմէր 38,209, որ տարուան ընթացքին աւելցած է 1 200-ով՝ կազմելով 39,407 մարդ»,նշած է ան:

¾ç 08
ուսումնարանը: Աւարտելէ ետք ուսուցչութիւն ըրած
է Հիւսիսային Կովկասի հայաբնակ վայրերու մէջ։
1938-41ին աշխատած է նախ որպէս դպրոցի
տնօրէն, ապա շրջանային սովետի գործադիր կոմիտէի նախագահ։ 1941-45ին մասնակցած է Հայրենական մեծ պատերազմին: Զոհուած է 1945ի
Ապրիլ 15ին Ֆրանքֆուրթի մօտ։ Պարգեւատրուած
է Հայրենական պատերազմի առաջին եւ երկրորդ
աստիճանի Կարմիր դրօշի շքանշանով:
Գործերէն են՝
«Երգ մարտական փորձի» (բանաստեղծութիւններ), «Կարմիր տախտակի վրայ», «Լուսաբացի լիրիկայ», «Մանկութիւն»:
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«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 9 –

Արեւի Անուն Ունեցող Արփի Լիճը Եւ Հայաստանի Գիւղական
Բնակավայրերու Ողջ Հմայքը...

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

րաւոր քիլոմեթր կտրած ու իրենց գիւղը հասած
հիւրերուն համար ոչինչ կը խնայեն:

Սառցակալած ու մառախլապատ ճամբան կը
տանէր դէպի Շիրակի մարզ, իսկ աւելի որոշակի՝
Աշոցքի տարածաշրջան, Հայաստանի ամենացուրտ մարզի բնակավայրերը: Աշոցքը անցեալին
անուանուած է Ղուկասաւան:
Մարզային կեդրոնէն կը գտնուի 35 քիլոմեթր
հեռաւորութեան վրայ: Բնակավայրը ծովի մակերեւոյթէն բարձր է 2006-2039 մեթր: Տարածքի
աշխարհագրութիւնը բարդ է, կլիման՝ ցուրտ լեռնային: Ձմրան ցուրտ է՝ արտայայտուած տեղումներով, ամրան՝ զով՝ դարձեալ արտայայտուած տեղումներով, ամպրոպով: Աշոցք երթալու համար
առաջին պայմանը տաք հագուստ ունենալն է:
Ուտելէ ետք, որոշեցինք շրջիլ գիւղը, տեսնել,
թէ ինչ պատմական հետաքրքրական վայրեր կան:
Առաջինը, որ նկատեցինք, ազրպէյճանական գերեզմանոցն էր, որ առանց վնասուելու պահպանւած էր ու մինչեւ օրս կը պահպանուի գիւղի իշխանութեան կողմէ: Թաւշուտցիները հիմնականօրէն
գաղթած են Արեւմտեան Հայաստանէն, գիւղը
հիմնադրուած է 1924 թուականին, սակայն, ինչպէս
կ'երեւի տարածքէն, անիկա աւելի հին պատմութիւն
կրնայ ունենալ: Գիւղին մէջ հիմնականօրէն կը
զբաղին անասնապահութեամբ եւ հողագործութեամբ:
Աշոցքի տարածաշրջանին մէջ տարուան ընթացքին ամպամած օրերու քանակը հիմնականօրէն Դեկտեմբեր եւ Յունուար ամիսներուն կը
դիտուի: Մէկ օրը, ի հարկէ, բաւարար չէ տարածաշրջանի գիւղերը շրջելու, պատմութեան ծանօթանալու ու դիտարժան տեսաձայնագրութիւն
պատրաստելու համար, քանի որ ամէն գիւղ ունի
իր իւրայատկութիւնն ու հետաքրքրական պատմութիւնը:

Քալելով Թաւշուտ գիւղին մէջ չնկատեցինք, թէ
ինչպէս հասանք յարակից Աղուորիկ համայնքը,
ինչը ոչ պակաս հարուստ մշակոյթ ու պատմութիւն
ունի: 2002 թուականին ՀՀ կառավարութեան
որոշմամբ հաստատուած է գիւղին մէջ պատմութեան եւ մշակոյթի յուշարձաններու ցանկը՝
վաղ միջնադարեան ամրոցը, 19-20րդ դարու
գերեզմանոցներ, 19րդ դարու եկեղեցի, ձիթահան:

Մեր շրջագայութիւնը սկսանք Աշոցք տարածաշրջանի Թաւշուտ գիւղէն, ուր տանող ճամբան
դժուարանցանելի, քարուքանդ եղած: Գիւղի
առաջին տան տանիքէն, որ նկատեցինք այդ քարուքանդ ու ցեխոտ ճամբաներէն ետք, ծուխ կ'ելլէր, տան բնակիչներն ալ վառարանի վրայ
հայկական գիւղական ձեւով գետնախնձոր կը
պատրաստէին: Ինչ խօսք, շատ հաճելի ժամանակ
ներս մտանք տուն՝ ճամբայէն ինչ-որ չափով մսած
ու քաղցած:
Թաւշուտցիները չափէն աւելի հիւրասէր ու
հիւրընկալ մարդիկ են: Աւելին, Երեւանէն հարիւ-

Վաղ միջնադարեան ամրոցը, որ կը գտնուի
սարի բարձունքին, ծածկուած էր ձիւնով, բարձրանալը ի հարկէ անհնար չէր, բայց դիւրին ալ չէր:
Յաղթահարելով բարձունքը՝ տեսարանը հիասքանչ էր: Ամբողջ գիւղը եւ դաշտերը կարծես ոտքերուդ տակ ըլլան, տպաւորութիւնները աննկարագրելի էին: Անգամ անմարդկային ցուրտը մոռացութեան
մատնուած էր գեղեցիկ տեսարանի առջեւ:

Գիւղի հիասքանչ պատկերով զմայլելէ ետք
մուտք գործեցինք Աղուորիկի հիմնական ու միակ
դպրոցը, ուր կը սորվի 24 աշակերտ: Մեր այցի
պահուն աշակերտները անգլերէն կը սորվէին,
բարձր առոգանութեամբ ու անգլերէնին յատուկ
հնչողութեամբ կ'արտասանէին իրենց սորված
իւրաքանչիւր բառը: Դպրոցի տնօրէն Կարէն
Յովհաննիսեանի եւ ուսուցիչներուն հետ զրոյցը
քիչ մը աւելի տխուր էր, քանի որ անոնք մտավախութիւն ունին, որ դպրոցներու օպտիմալացման
(աւելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու քաղաքականութիւն) պարագային իրենց գիւղը կը
զրկուի միակ դպրոցէն, իսկ դպրոցը դեռ շատ
վաղուց եղած է գիւղերը պահող միակ միջոցը:

Ամէն տարի պետական պիւտճէէն 12 մլն դրամ կը
յատկացուի դպրոցի պահպանութեան համար:
Սակայն դպրոցի շէնքը կը սահմանափակուի
ընդամէնը մի քանի դասասենեակներով, ուսուցչանոցով ու սանհանգոյցով: Եթէ դպրոցները օպտիմալացնեն, Աղուորիկ գիւղի երեխաները ստիպւած պէտք է երթան ուրիշ գիւղի դպրոց, ինչը այս
մարզին մէջ անհնար է: Ճամբաները ձմրան
դժուարանցանելի են, փոխադրամիջոց չկայ, որպէսզի երեխաները տեղափոխէ գիւղէ-գիւղ, ընտանիքները չեն կրնար ամէն օր վարձակառքով
իրենց երեխաները ուղեւորել դպրոց:
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ԹՄՄի Լուրեր
ºñ»õ³Ý
«Թէքէեան Կեդրոն» Հիմնադրամը Կ'իրականացնէ «Անվճար Դասագիրքեր
Կարիքաւոր Երեխաներու Համար» Ամէնամեայ Ծրագիրը
եւ Սփիւռքի կազմակերպութիւններու եւ անհատներու տեւական գործակցութիւնն ու օժանդակութիւնը ընկերապէս անապահով ընտանիքներու
երեխաներուն:
Նուիրատուութիւն կրնաք կատարել`
«Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամ
/ՀՀ, Երեւան 0025, Խանճեան 50/
Դրամատուն` «Ամերիապանք» ՓԲԸ
Դրամատնային հաշիւ` 15700 22679770200
(ՀՀ դրամ)
SWIFT / BIC: ARMIAM22

«Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամը խիստ կը
կարեւորէ կրթութիւնը որպէս անհատի զարգացման եւ յաջողութեան հիմնական գրաւական եւ
զայն կը համարէ իւրաքանչիւր քաղաքակիրթ
երկրի առաջնային ոլորտներէն: Սակայն, ցաւօք,
նիւթական խնդիրներու պատճառով շատ երեխաներ զրկուած են նուազագոյն կրթական ծրագիրէն:
2010ին սկսած բարերարներու շնորհիւ «Թէքէեան
կեդրոն» հիմնադրամը կ'իրականացնէ «Անվճար
դասագիրքեր կարիքաւոր երեխաներու համար»
ամէնամեայ ծրագիրը եւ կ'օժանդակէ աւելի անապահով երեխաներուն ստանալ անվճար դասագիրքեր:
Ծրագիրը կ'իրականացուի նուիրատուութիւններու շնորհիւ, որոնք մասնաւորապէս կ'ապա-

հովուին Լոնտոնի Թէքէեան խնամակալ մարմինի
կողմէ Մեծն Բրիտանիոյ եւ այլ երկիրներու մէջ
կազմակերպուած դրամահաւաքներու միջոցով:
2018-2019 ուսումնական տարուան համար
«Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամը 2,060 անվճար
դասագիրք տրամադրած է 182 անապահով
աշակերտի՝ Երեւանէն, Կիւմրիէն, Ստեփանաւանէն, Քարբի գիւղէն եւ Բերձորէն՝ անով իսկ մեղմելով ընտանիքներու նիւթական հոգերը: Իսկ
ծրագիրի իրականացման ինը տարիներուն ընթացքին ընդհանուր առմամբ հիմնադրամը տրամադրած է աւելի քան 21,000 դասագիրք 11,015,000
ՀՀ դրամ արժողութեամբ:
Հիմնադրամը նպատակ ունի ընդլայնելու ծրագիրը, ուստի կը հայցէ եւ կ'ակնկալէ Հայաստանի

«Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամը կը յայտնէ
իր խորին երախտագիտութիւնը բոլոր նուիրատուներուն հայ դպրոցի զարգացման եւ բարգաւաճման
հայրենանուէր գործին աջակցելու համար:

Լիբանանահայ Դպրոց
Մկրտութեան Խոստումի Վերահաստատում
6 Դեկտեմբեր 2018ին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի աշակերտներուն
համար յաջորդաբար երկրորդ տարին ըլլալով
կազմակերպուեցաւ մկրտութեան խորհուրդի վերահաստատման խոստումի արարողութիւն:

Վարժարանի 8րդ դասարանի աշակերտները
այդ օր կատարեցին իրենց մկրտութեան խորհուրդի վերահաստատման խոստումը՝ պատանի տարիքին հաստատելով ըլլալ այն, ինչ որ իրենց մանկահասակ տարիքին, սուրբ մկրտութեան ատեն
կնքահօր բերնով յանձնարարուած էր իրենց որպէս հաւատաւոր քրիստոնեայ:
Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ սուրբ պատարագի ընթացքին, զոր մատոյց Մեսրոպեանի
հոգեւոր վարիչ տէր Ռաֆֆի քհն. Յովհաննէսեան

Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ: Արարողութեան ներկայ եղան վարժարանի տնօրէն պարոն Կրէկուար
Գալուստ, ուսուցիչներ, աշակերտներու ծնողներ,
կնքահայրեր ու կնքամայրեր, հարազատներ:
Տէր Ռաֆֆի իր քարոզին մէջ ըսաւ, որ պատանի
խոստումնաւորները երկրի լոյսն են ու աղը՝ Յիսուս
Քրիստոսի իսկ բնորոշումով, հետեւաբար կոչուած
են քրիստոնէավայել կեանքի մը, որուն նպատակն
է հաւատքով եւ բարի գործերով Փրկիչին լոյսը սփռել
աշխարհի տարածքին: Ան յորդորեց աշակերտներու ծնողները, որ անձնական օրինակով իրենց
զաւակներուն ցոյց տալ Ճշմարտութեան ճամբան
եւ ամէն ջանք թափեն, որ անոնք չխոտորին երբեք:
Աշակերտները իրենց հերթին կատարեցին
անհատական եւ հաւաքական աղօթքներ՝ օրուան

խորհուրդին համաձայն, հուսկ ստորագրութեամբ
վաւերացնելով ճշմարիտ քրիստոնեաներ դառնալու իրենց խոստումը:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն
Վարժարանի
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Կեանքը Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ
Նոր Տարուան Մեծ Խրախճանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Օճախին Մէջ
2018 տարին ալ անցնելու վրայ է: Ալեհեր անցնող տարին սահնակով պիտի սուրայ պատմութեան
բաւիղներուն մէջ եւ մանուկ Նոր տարին զուարթ
ճախրանքով պիտի գայ երկիր՝ իրեն հետ բերելով
խինդ եւ խաղաղութիւն: Ու հիմա մենք զմեզ հարց
տանք, թէ արդեօ՞ք քաջութիւնը ունինք վերարժեւորելու զայն եւ անոր հետ նաեւ մեր անձը… մեր
ինքնութիւնը:
Կը փորձենք վերանայիլ կատարած մեր լաւ
կամ գէշ արարքները, անցնող երեք հարիւր յիսունէ աւելի ապրուած օրերու մէջ տեղ գտած երեւոյթներէն ծնունդ առած խոցելի եւ գնահատելի
կէտերը:
Հաւատա՞լ, թէ՞ չհաւատալ Նոր տարուան բերելիք ու տանելիք բարիքներուն կամ չարիքներուն,
չեմ գիտեր. այդ մէկը ուրիշ հանելուկ մըն է: Դարերու աւանդութիւններէն մնացած, եկած ու մարդկութեան մէջ թափանցած մտայնութիւն մըն է Նոր
տարիին բերած ու տակաւին բերելիքներուն առեղծըւածը:
Համայն մարդկութիւնը, ընդհանուր առմամբ,
ներառեալ` մենք միամտաբար սպասումներ ունինք Նոր տարիէն, մեր ակնկալութիւնները ըլլան
չար կամ բարի, լաւ կամ գէշ: Բայց միեւնոյն ատեն
կը տեսնենք, թէ հին տարիէն Նոր տարին` օրերը
թաւալգլոր կը սահին ու կ'երթան` իրենց հետ բերելով թէ՛ բարիք, թէ չարիք` համայն մարդկութեան:
Սպասենք միշտ բարիին՝ երբեք չընկրկելով ու
չդադրելով երազելէ ու հրաշքներու հաւատալէ:
Այս տօնական մթնոլորտին մէջ Շաբաթ, 15
Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը 9ին, տեղի
ունեցաւ Պէյրութի Վահան Թէքէեան միջնակարգ
վարժարանի կազմակերպած խրախճանքը Նոր
տարուան եւ Ս. ծնունդի զոյգ տօներու առիթներով,
վարժարանիս «Յակոբ Պարսամեան» շքեղ հանդիսասրահին մէջ: Բացման խօսքը արտասանեց
վարժարանիս տնօրէնուհի տիկ. Կալինա Նաճարեանը, ուր բարի գալուստով ողջունեց ներկաները:

ներով պիտի շարունակէ իր հաստատուն երթը,
դաստիարակելով նորանոր սերունդներ, որոնք
պատիւ պիտի բերեն թէ իրենց ընտանիքներուն եւ
թէ ազգին՝ չմոռնալով իրենց ինքնութիւնը, ինչպէս
նաեւ գիտնալով, որ հայութիւնն ու հայկականութիւնը միակ ամրոցներն են, ուր հայը կրնայ ամուր
զգալ ու գոյատեւել: Ան նաեւ ողջունեց ներկաները՝
ԹՄՄ հիմնադիրներու մարմինի ատենադպրուհի
տիկ. Անի Լաչինեանը, ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային
վարչութեան համաատենապետ ընկ. տոքթ.
Աւետիս Տագէսեանն ու անդամները, վարժարանիս
հոգաբարձութեան ատենապետ տոքթ. Յովիկ
Վարդանեանն ու անդամները, վարժարանիս
ծնողաց յանձնախումբի տիկինները, բարերարները, բարեկամները, ծնողները, ուսուցիչներն ու
պաշտօնէութիւնը, որոնց բոլորին զօրակցութեամբ
է որ կը շարունակուի Վահան Թէքէեան վարժարանին հայակերտման նուիրական գործը:
Շնորհակալական ու երախտիքի խօսքեր ուղղւեցան նաեւ Պուրճ Համուտի քաղաքապետ պրն.

Տնօրէնուհին իր խօսքին մէջ առաջին հերթին
ամանորեայ իր բարեմաղթանքները յղեց, ապա
ակնարկ մը նետեց կրթական այս օճախին անցնող
67 տարուան հարուստ պատմութեան վրայ՝
մատնանշելով այն տեսլականը, որ նորանոր վերելքի եւ յարատեւ բարգաւաճ ապագայի ձգտում-

Մարտիկ Պօղոսեանին եւ զանազան հաստատութիւններու տնօրէնութիւններուն, որոնք օժանդակեցին սոյն ձեռնարկին:
Ինչպէս ամէն տարի, այս տարուան կազմակերպուած աւանդական ամանորեայ խրախճանքին հասոյթը եւս պիտի յատկացուի վարժարանիս

ուսումնական ծրագիրի իրագործման եւ դպրոցի
փառաւոր առաքելութեան յաջողութեան, որովհետեւ միայն ու միայն հայ դպրոցն է որ կը ջամբէ

հայեցի կրթութիւն նոր սերունդին:
Երեկոն ճոխացուց հայկական, արաբական եւ
միջազգային երգերով, լիբանանահայ գաղութի
սիրուած երգիչ Մանուկ Մինասեան՝ ընկերակցութեամբ պրն. Սեդօ Պաղտասարեանի ու մասնակցութեամբ «Հայ շեփոր» նուագախումբին, որոնք
ջանք ու եռանդ չխնայեցին մթնոլորտը աւելի ճոխ
ու խանդավառ պահելու:
Երեկոյի ընթացքին տեղի ունեցան սրտաբուխ
նուիրատուութիւններ, ինչպէս նաեւ բաշխուեցան
բազմաթիւ վիճակահանութեան նուէրներ:
Եւ այսպէս, Նոր տարուան առթիւ մեր լաւագոյն
մաղթանքները կ'ուղղենք մեր հարազատներուն,
բարեկամներուն, ընկերներուն եւ վերջապէս` ամբողջ աշխարհին ու մարդկութեան: Ըլլանք ապահով եւ մեր խիղճերը հանգիստ պահենք:
Հուսկ, կը մնայ բոլորին շնորհաւորել Նոր տարւան եւ Սրբ. ծնունդի բարեբաստիկ զոյգ տօներու
առիթով, մաղթելով խաղաղութիւն ու բարիք ամբողջ աշխարհին` առանց մոռնալու անշուշտ մեր
հայրենիքն ու համայն հայութիւնը:
Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
ºñ»õ³Ï³Û»ó¿ù Ç¯Ýã ëñï³Ïáïáñ, Ç¯Ýã ëïáñÝ³ó³Í íÇ×³Ï... µ³Ûó Ù»Ýù ¹³ñÓ»³°É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ÙùÝ áõ ³ßËáõÅÁ Ç ·áñÍ ¹Ý»Éáí, ùáí¿ùáí Ï»ó³Í ßÕÃ³Û Ï³½Ù³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³é³ñÏ³Ûª
³ÝÏáÕÇÝ, áõï»ÉÇù, ïáåñ³ÏÝ»ñ, ¹åñáó³Ï³Ý
åïáÛùÝ»ñ Ï³Ù Ñ³·áõëï»Õ¿Ý Ó»éù¿ Ó»éù
ï³Éáí Ññ³ßù ·áñÍ»óÇÝù: ²Û¹ Ù»Í³ù³Ý³Ï
·áÛù»ñÁ ÷áË³Ý í»ó Å³Ùáõª ·ÉáõË Ñ³Ý»óÇÝù
ãáñë Å³Ù¿Ý å³ñå»É »õ ÷áË³¹ñáõ»ó³Ýù ä¿ÛÉ¿ñå¿ÛÇ æñ³Õ³ÝÇ å³É³ïÁ, áñ Ù»ñ ³ñÑ»ëï³õáñ áñµ»ñáõÝ Û³ïÏ³óáõ³Í ¿ñ: ÐáÝ, ñáå¿³Ï³Ý
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ ï»Õ³õáñáõ»ó³Ýù, ÙÇÝã»õ
ÙÇù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñ »ïùÇ Ýáñ Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝ...:
àñáß ¿ñ áñ ³Û¹ ß¿ÝùÁ »õë åÇïÇ å³Ñ³Ýç¿ÇÝ
ÃÇõñù»ñÁ:
... ä¿ÛÉ¿ñå¿ÛÇ å³É³ï¿Ý ßá·»Ý³õ ÙÁ É»óáõ»ó³Ýù Ù»Ýùª 2000 ïÕ³ùÝ»ñë »õ Ù»ñ Í³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñÁª ·áÛù»ñÁ, ÝáÛÝå¿ë Ù»ñ ³ñÑ»ëï³õáñ
»Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ ·áÛù»ñÁ »õ ÏûßÏ³Ï³ñ³ï³Ý
ë»Õ³ÝÝ»ñÝ áõ ³ÃáéÝ»ñÁ: Ü³õÁ ×³Ù÷³Û »É³õ
ÇñÇÏáõ³Ý Ùûï: ØÃÝ³Éáõ Ùûï ¿ñ ÙÇÝã»õ Ñ³ë³õ
¶áõÙ ¶³÷áõ, áõñ ÷³Ûï³ß¿Ý Ý³õ³Ù³ïáÛó ÙÁ
Ï³ñ, áñáõÝ Ùûï»ó³õ Ý³õÁ: ºñµ Ù»Ýù ëÏë³Ýù
Ý³õÁ å³ñå»É, íñ³Û Ñ³ë³õ ùÇõñï µ»éÝ³ÏÇñÝ»ñáõÝ å»ïÁ »õ ³½¹³ñ³ñ»óª §Ù»°Ýù åÇïÇ
å³ñå»Ýù »õ ¹áõù åÇïÇ í×³ñ¿ù...¦: Ø»ñ
áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ ËÝ¹ñ³ÝùÁª Ã¿ ³ëáÝù áñµ»ñ
»Ý, ¹ñ³Ù ãáõÝÇÝ »õÝ. »õÝ., û·áõï ãÁñ³õ: øÇõñï»ñÁ áõ½»óÇÝ µéÝáõÃ»³Ùµ å³ñå»É »õ ÏéÇõÁ
Í³Ûñ ïáõ³¯õ... Ù»ñ ³ñÑ»ëï³õáñ ïÕ³ùÁ ³é³ç
Ý»ïáõ»ó³Ý: ²ÝáÝùª ·³õ³½³ÝÝ»ñáí, µÇñ»ñáí
½ÇÝáõ³Í, Ù»ñÇÝÝ»ñÁª ³Ý½¿Ý, µ³Ûó ÝáÛÝ ³ï»Ý
ÏûßÏ³Ï³ñ³ÝáóÇÝ ³ÃáéÝ»ñÁ ëÏë³Ý ·áñÍÇ
Í³é³Û»É »õ ùÇõñï»ñáõÝ ·ÉËáõÝ ï»Õ³É Ý³õ¿Ý
¹¿åÇ° ¹áõñë: ²ÝáÝù ³É ÝáÛÝ ³ÃáéÝ»ñÁ ëÏë³Ý
»ï ï»Õ³óÝ»É Ù»ñ ·ÉËÇÝ: ²ÕÙáõÏ, ³Õ³Õ³Ï,
í³ÛÝ³ëáõÝÁ ÇÝÏ³õ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ, ùÇõñï»ñÁ
ëÏë³Ý ³ïñ×³Ý³Ï å³ñå»Éª Ù»½Ç í³ËóÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ØÇÝã ³Û¹ ÉáõñÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ Ù»ñ Ýß³Ý³õáñ ·áõÙ·³÷áõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ññß¿ç ·Ý¹ÇÝ...
Ï³ÛÍ³ÏÇ å¿ë Ñ³ë³Ý »õ ùÇõñï»ñáõÝ íñ³Û Ã³÷õ»ó³Ýª §¹áõù Ù»ñ áñµ»ñÁ Ù»éóÝ»Éáõ »Ï³Í ¿ù
»õÝ.¦ Áë»Éáí: ´»éÝ³ÏÇñÝ»ñáõÝ ³Õ³Ý ï»ëÝ»Éáí áñ Ç íÝ³ë Çñ»Ýó ¹³ñÓ³õ ËÝ¹ÇñÁ, Ù¿Ï
ÏáÕÙ ù³ß»ó Çñ µ»éÝ³ÏÇñÝ»ñÁ: Ø»ñ Ñ»ñáë
Ññß¿çÝ»ñÁ ¹³éÝ³Éáí Ù»½Çª §ïÕ³ùë, ¹áõù
ù³ßáõ»ó¿ù, Ù»Ýù ÏÁ å³ñå»Ýù »õ ÏÁ Ïñ»Ýù,
¹áõù ³ñ¹¿Ý Ûá·Ý³Í ¿ù, ·³ó¿ù Ñ³Ý·Çëï Áñ¿ù¦,
Áë»Éáí Çñ»Ýù Ó»éù ³éÇÝ »õ ãÓ·»óÇÝ áñ áñ»õ¿
Ù¿Ï»ñÝÇë Ó»éù ¹åóÝ»Ýù...: Àë»Ù, áñ Ý³õ³Ù³ïáÛóÁ µ³õ³Ï³Ý Ñ»éáõ ¿ñ »Ï»Õ»óÇ¿Ý: Î¿ë
·Çß¿ñ ã»Õ³Í, ³ÙµáÕç ·áÛù»ñÝ áõ Í³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »Ï»Õ»óõáÛ µ³ÏÁ Ïáõï³Ïáõ³Í ¿ÇÝ, Ù»ñ
å³ÝÍ³ÉÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ Ó»é³Ùµ: Ú³ñ·³Ýùª
³ÝáÝó µ³ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ...:
²½·ÇÝ Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ, ÷áË³¹ñáõ³Í
¿ÇÝù Ñ³Ûáó ¶áõÙ ¶³÷áõÇ å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ
¹ÇÙ³óÁ Ù³¯Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ µ³ÏÁ áõñ ¶³½¿½
²ñÃÇÝ ³ÙÇñ³ÛÇÝ Ó»é³Ùµ »ñ»ù ÑëÏ³Û »Ï»Õ»óÇÝ»ñ ùáí¿ ùáí Ï³éáõóáõ³Í »Ý. ÑáÝ Çñ ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ ³É ÏÁ ·ïÝáõÇ...: ºñÏáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ áõ
ßñç³µ³ÏÁ Ù»½Ç° ïñáõ»ó³Ý: ²ÛÉ»õë ù³É»Éáõ
ï»Õ ã¿ñ ÙÝ³ó»ñ, ù³ÝÇ áñ Ù»½Ç ÙÇ³ó³Ý Ù»ñ

³ñÑ»ëï³õáñ áñµ »Õµ³ÛñÝ»ñÁª ÑÇÝ·Ñ³ñÇõñ
Ñá·Ç, áñáí »Õ³Ýù »ñÏáõÑ³½³ñ áñµ»ñ: ´³Ûó
Ù»ñ É³°õ µ³Ëï¿Ý, Ù»½Çª ï³ëÝ»õí»ó ïÕ³ùÝ»ñáõë... ïñ³Ù³¹ñáõ»ó³õ å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ ãáññáñ¹ Û³ñÏÇÝ ÙÇç³ÝóùÁ, áõñ Ù»ñ
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ ÷é³Íª ÏÁ å³éÏ¿ÇÝù, ÇëÏ
ó»ñ»ÏÝ ³É ë»Ý»³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç É»óáõ³Í ³Ñ³·ÇÝ
·Çñù»ñáõ ÏáÛï¿Ý û·ïáõ»Éáí ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ
Ï³ñ¹³ÛÇÝù:
Ø»ñ ³½·³ÛÇÝ ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ³Ý¹³¹³ñ ·ÉáõËÁ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ ÏÁ ½³ñÝ¿ñ, ù³ÝÇ áñ
ÜÇñ ÆëÃ ðÇÉÇýÁ áñ ÏÁ Ñá·³ñ Ù»ñ ³åñáõëïÁ...
Ï'áõ½¿ñ Ñ³Ù³¯ÛÝ Ñ³Û áñµ»ñÁ ²Ù»ñÇÏ³ ÷áË³¹ñ»É, µ³Ûó »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï, ³Ù¿Ý³ëáõñµ
¼³õ¿Ý å³ïñÇ³ñùÁ Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³ñ áñµ»ñáõÝ
²Ù»ñÇÏ³ ÷áË³¹ñáõ»ÉáõÝ: àõñ»ÙÝ, ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý ½³ï áõñÇß »ñÏÇñ ÙÁ, Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÁª
ÚáõÝ³ëï³ÝÁ, Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ÏÁ ·ïÝ¿ÇÝ... äáÉÇëÁ ûñÁëïûñ¿ ÏÁ å³ñåáõ¿ñ ÛáÛÝ»ñ¿Ý
»õ Ñ³Û»ñ¿Ý, ù³ÝÇ ï³Ï³õÇÝ ù»Ù³É³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ»ñÁ äáÉÇë ã¿ÇÝ Ùï³Í: 1922 ÐáÏï»Ùµ»ñ
³Ùëáõ ³é³çÇÝ ûñ»ñÝ ¿ÇÝ: ²Ù¿Ý áù å³Ûáõë³Ï
ÙÁ Ó»éùÇÝª Ñ³Ý¹Çå³Í Ý³õÁ ÏÁ Ý»ïáõ¿ñ ¹¿åÇª
ÚáõÝ³ëï³Ý, üñ³Ýë³, ²Ù»ñÇÏ³, ø³Ý³ï³,
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³, èáõÙ³ÝÇ³, äáõÉÏ³ñÇ³ª
áõñ áñ ÏñÝ³ÛÇÝ ³å³ëï³Ý ·ïÝ»É...: ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³ñÙÇñ Ê³ãÁ ï³ëÝ»õí»ó ïÕ³ù áõ½³Í
¿ñ áñå¿ë û·Ý³Ï³Ýª µÅßÏ³Ï³Ý ËáõÙµ»ñáõÝ,
áñáÝù ³Û¹ Ãßáõ³é ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ å³ïáõ³ëï¿ÇÝ ÁÝ¹¹¿Ù Ñ³Ù³×³ñ³Ï ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ýó:
Ø»Ýùª ï³ëÝ»õí»ó ïÕ³ùë, áñáÝù å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ í»ñÇ Û³ñÏÁ ÏÁ ÙÝ³ÛÇÝù, Ù»ñ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ, Ù»½Ç íÇ×³Ïáõ»ó³Ý ³Û¹ å³ßïûÝÝ»ñÁ »õ Ù»ñ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ
Ñ³Ýáõ»Éáí, Ù»½Ç ''ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ë÷áñÝ»ñ''
å³ïñ³ëïáõ»ó³Ý: ´³Ûó Ù»ñ ¼³õ¿Ý å³ïñÇ³ñùÁ ¹³ñÓ»³É ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³õ »õ ãÓ·»ó áñ
áñµ»ñÁ Ù³ë»ñáõ µ³ÅÝáõÇÝ, ù³ÝÇ áñ åÇïÇ
Ù»ÏÝ¿ÇÝù... áõñ»¯ÙÝ, ëÏë³Ýù Ù»ñ ·áÛù»ñÁ å³ïñ³ëï»É: ºñµ å³Ûáõë³Ïë µ³óÇ, ï»ë³Û ïáåñ³Ï ÙÁ í³éû¹Á... ÁÝÏ»ñÝ»ñë ³ÝóùÇÝ Û³é³ç³Ù³ëÁ Ýëï³Í ·Çñù ÏÁ Ï³ñ¹³ÛÇÝ...: ºë »ï»õÇ
Ù³ëÁ, ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇÝ íñ³Û ùÇã ÙÁ í³éû¹
É»óáõóÇ »õ Ï³Ù³ó ÙÁ ÉáõóÏÇ ÙÁ ïáõÇ... í³éû¹Á
µáó³í³é»Éáí ÷³¯ý Áñ³õ... ïÕ³ùÁ Ù¿Ï¿ÝÇÙ¿Ï
í»°ñ ó³ïÏ»óÇÝ, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ ù³Ý³ÏÁ ùÇã ¿ñ
ßáõïáí µáóÝ áõ ÍáõËÁ ³ÝÑ»ï³ó³¯Ý... ïÕ³ùÁ
ëÏë³Ý ¹³ñÓ»³É ÁÝÃ»ñóÙ³Ý »õ »°ë ã³ñ³·áñÍë... µáÉáñ ïáåñ³ÏÁ ·»ïÇÝ å³ñå»Éáí,
³é³°Ýó ¹áÛ½Ý ½·áõßáõÃ»³Ý... áñ ³Ûë ÷³Ûï³ß¿Ý ß¿ÝùÁ ÏñÝ³Ù Ññ¹»Ñ»Éª ÉáõóÏÇÝ ïáõÇ... ÑըëÏ³Û µáó ÙÁ »õ ³Ñé»ÉÇ ÍáõË ÙÁ å³ï»ó ß¿ÝùÁ,
ÙÇÝã í³ñÁª å³ïñÇ³ñùÁ »õ ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ÅáÕáí ÏÁ ·áõÙ³ñ»¯Ý...: ´áÉá¯ñÁ Ù¿Ï
í»°ñ í³½»óÇÝ, Ï³ñÍ»Éáí Ã¿ éáõ°Ùµ Ý»ïáõ»ó³õ
ß¿ÝùÇÝ íñ³Û: ºë ã³ñÇùÇë ³½¹»óáõÃÇõÝÝ áõ
³Ýáñ Ñ»ï»õ³ÝùÁ ·Çï³Ïó»Éáí, ³ÝÙÇç³å¿ë
ÊñÇÙ»³Ý Ð³ÛñÇÏÇÝ ë»Ý»³ÏÁ Ùï³Û, ¹áõéÁ
Ý»ñë¿Ý ÏÕå»óÇ: ºñµ Ëáõ×³å³Ñ³ñÝ»ñÁ µ³õ³Ï³Ý ÙÁ ½Ç°ë ÷Ýïé»É¿ Û»ïáÛ »ï í³ñ Çç³Ý,
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¹áõñë »É³Û »õ ÇÙ³ó³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿ë Ã¿ª å³ïñÇ³ñùÁ ³é³Ýó ÑáÕ³Ã³÷»ñáõ
í»°ñ í³½³Í ¿ñ ë³ñë³÷³Í... ½·³óÇ áñ Ù»ñ
·ÉËÇÝ ·³ÉÇù ÙÁ Ï³Û: ºõ Çñûù, Å³Ù ÙÁ Û»ïáÛ
Ù»½ ³ùëáñ»óÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ µ³ÏÁ, ·»ñ»½Ù³Ý³ù³ñ»ñáõÝ íñ³Û£ ÀÝÏ»ñÝ»ñë ëÏë³Ý ½Çë

³Ûå³Ý»Éª §í³ÛñÏ»³Ý ÙÁ Ë»Éûù ã»ë Ï»Ý³ñ...
·áÝ¿ ÑáÝ Ñ³Ý·Çëï ¿ñ Ù»ñ ï»ÕÁ¦, Áë»Éáí£
Ø»½Ç Ýáñ ÏûßÇÏÝ»ñ µ³ÅÝ»óÇÝ, ù³ÝÇ áñ
Ù»Ýù »õë ù³ÝÇ ÙÁ ûñ¿Ý äáÉÇë¿Ý åÇïÇ Ñ»é³Ý³ÛÇÝù:
Èáõñ »Ï³õ áñ ùñáçë áñµ³ÝáóÁ åÇïÇ
÷áË³¹ñáõÇ Æï³ÉÇ³£ Ðñ³Ù³Ý ³éÝ»Éáí ·³óÇ
³ÝáÝó Ýáñ áñµ³ÝáóÁ áñ ß³ï Ñ»éáõ ¿ñ. àõñ»ÙÝ
Ãñ³Ùí³ÛÁ ³éÝ»Éáí ·³óÇ ³ÝáÝó ùáí í»ñçÇÝ
³Ý·³Ù '»ñÃ³ù µ³ñáí'Ç: ÐáÝ Ñ³ëÝ»Éáí Ï¿ëûñõ³Ý ×³ßÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ù³Ûñ³å»ï»ñÁ ½Çë ³É
×³ßÇ Ññ³õÇñ»óÇÝ: ä³ïáõ³Ï³Ý ÉáõµÇ³ »õ µñÇÝÓ¿
÷ÇÉ³õ ¿ñ, ³å³ª åïáõÕ. Ï»ñ³Û£ ´³õ³Ï³Ý ÙÁ
Ýëï»É¿ »õ Ëûë³Ïó»É¿ »ïùÁ Ññ³Å»ßï ³éÇ
µáÉáñ¿Ý »õ ïñïáõÙ-ïËáõñ, ¹áõñë »É³Û Ùï³Í»Éáí Ã¿ª Ç°Ýã åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ù»ñ ³å³·³Ý ³Ûë
³É»ÏáÍ ÍáíáõÝ íñ³Û: Üëï³Û Ãñ³Ùí³ÛÁ »ñµ
³ñ¹¿Ý ³ÝÓñ»õÁ ëÏë³Í ¿ñ Ã»Ã»õûñ¿Ý ÇçÝ»É...
Ñ³½³ñáõÙÇ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ¿ ï³ñáõ³¯Íª Û³ÝÏ³ñÍ ÝÏ³ï»óÇ áñ ¶áõÙ ¶³÷áõÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÁ
³Ýó³Í »Ýù »õ Û³çáñ¹ Ï³Û³ñ³ÝÁ Ï¿ë Å³Ù
Ñ»éáõ ÏÁ ·ïÝáõÇ, áõ »ë ëïÇåáõ³Í åÇïÇ
ÁÉÉ³Ù »ñÏáõ Å³Ù »°ï ù³É»Éáõ: ²é³Ýó Ùï³Í»Éáõ
»õ ³é³Ýó ÷áñÓ³éáõÃ»³Ýª áëïáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»óÇ ¹¿åÇ ¹áõñë »õ ÏûßÇÏÝ»ñë ë³Ñ»ó³Ý, »ñ»ù
³Ý·³Ù ·Éáñ»É¿ »ïù ³ÝÏÇõÝÇ å³ïÇÝ ½³ñÝõ»ó³Û ³Ñé»ÉÇûñ¿Ý, ÇëÏ »ñµ ï»ë³Û áñ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ëáõÉ»¯Ýª áïùÇ »ÉÉ»Éáí Î»ïÇÏ÷³ß³
ºáùáõßÁ Áëáõ³Í ½³éÇí³ñÁ ëÏë³Û í³½»É ³é³Ýó
Ùï³Í»Éáõ íÇ×³ÏÇë Ù³ëÇÝ: ºñµ µ³õ³Ï³Ý ÙÁ
Ñ»é³ó³Û... áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñ¿Ý, Ï»ó³Û, íñ³ë Ý³Û»Éáí ëáëÏ³óÇ. íñ³ë·ÉáõËë ó»Ë»ñáõÝ Ù¿ç Ã³ÃËáõ³Í ¿ñ, »ñÏáõ
ÍáõÝÏ»ñáõë û×³éÇ Ï³÷³ñÇãÝ»ñÁ Ãé³¯Í,
³ñÇõÝÁ ³é³ïûñ¿Ý ÏÁ Ñáë¿ñ...:
àñµ³Ýáó Ñ³ëÝ»Éáí ·³óÇ Ù»ñ ÑÇõ³Ý¹³å³ÑáõÇÇÝ ùáíÁ: Ê»Õ×Á Ù³ùñ»ó í¿ñù»ñë »õ É³õ ÙÁ
¹»Õ»ó, Ï³å»ó »õ Áë³õ... §Ññ³¯ßù ¿ áñ »ñÏáõ
ÍáõÝÏ»ñ¹ ³É ã»Ý Ïáïñ³Í...¦£ Ê¿ñáí µ³ñáí
³Û¹ ÷áñÓ³Ýù¿Ý ³É ³½³ï»ó³Ýù£
äáÉÇë¿Ý ãÑ»é³ó³Í Ï'áõ½»Ù å³ïÙ»É ½áõ³ñ×³ÉÇ ¹¿åù ÙÁ...£ ÎÇñ³ÏÇ ûñ ÙÁ Ññ³Ù³Ý ³éÇÝù
ïÝûñ¿Ý¿Ý, Ã¿ª ùñáçë ï»ëáõÃ»³Ý åÇïÇ »ñÃ³Ù
»õ ãáñë ÁÝÏ»ñ ÙÇ³ëÇÝ »É³Ýù ·³óÇÝù â»ÝÏ¿É
ø¿ûÛ áõ ßá·»Ý³õ ³éÝ»Éáí äáÉëáÛ Ï³ÙáõñçÁ
Çç³Ýù ³å³ª Ãñ³Ùí³Û ³éÝ»Éáí ¶áõÙ ¶³÷áõ
Ñ³ë³Ýù, ÑáÝ ùñáçë ùáí µ³õ³Ï³Ý »ñÏ³ñ ÙÝ³óÇÝù ³ÛÝå¿ë áñ, »ñµ Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï Ñ³ë³Ýù
Å³ÙÁ ãáñëÇ ßá·»Ý³õÁ ÷³Ëóáõó»ñ ¿ÇÝù. »ñÏñáñ¹Á »ñÏáõ Å³Ù »ïùÁ åÇïÇ ·³ñ, ÇëÏ áñµ³ÝáóÇÝ ¹áõéÁ Å³ÙÁ ÑÇÝ·ÇÝ ÏÁ ·áóáõÇ¯, ³É Ù³ñ¹
Ý»ñë ã»Ý ÁÝ¹áõÝÇñ: ²ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ Ý³Û»ó³Ýù,
Ûáõë³Ñ³ï íÇ×³Ï, Ùï³Í»óÇÝù Ù³ÏáÛÏ í³ñÓ»É, áñ ·áÝ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ÙÇçáó ÙÁÝ
¿ñ... îáÉÙ³ ä³Ñã¿ÇÝ ³éç»õ Ù³ÏáÛÏ³í³ñ ÙÁ
·ï³Ýù, ë³Ï³ñÏ»óÇÝù: ²Û¹ å³ÑáõÝ ï³ñÇùáï,
»ñÏ³ñ³Ñ³ë³Ï ³ÝÓ ÙÁ Ùûï»Ý³Éáíª §ÇÝÍÇ° ³É
ä¿ÛÉ¿ñå¿ÛÇ Ï'Çç»óÝ¿±ù¦ Ñ³ñóáõó: Ø³ÏáÛÏ³í³ñÁ ÛûÅ³ñ»ó³õ, å³ÛÙ³Ýáí áñ Ù»Ýù ÃÇ³í³ñ»Ýù: ²Ù¿Ýùë ³É Çç³Ýù: ºë í»ñçÇÝ ÇçÝáÕÝ ¿Ç
»õ ÷áË³Ý³Ï ÇçÝ»Éáõ ³Û¹ Ù¿Ï Ï³Ý·áõÝ
ó³ÍáõÃÇõÝÁ, í»ñ¿Ý ó³ïÏ»óÇ Ù³ÏáÛÏÇÝ íñ³Û,
áñ Çñ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóáõó³Í...
ßñç»ó³õ »õ µáÉá¯ñ Ù¿çÁ ·ïÝáõáÕÝ»ñÁ ÍáíÁ
ÁÝÏÕÙ»ó³Ý:
Þ³ñ. 55
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«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 9 –

Արեւի Անուն Ունեցող Արփի Լիճը Եւ Հայաստանի
Գիւղական Բնակավայրերու Ողջ Հմայքը...

¾ç 03
Կը պարզուի, որ կամ երեխան պէտք չէ յաճախէ
դպրոց, կամ ընտանիքը պէտք է տեղափոխէ
մարզային կեդրոն կամ աւելի մեծ քաղաք, ու գիւղը
որոշ ժամանակ ետք կը պարպուի: Ուսուցիչները
նոյն այդ հեռանկարէն կը վախնան՝ չհաշուած այն
հանգամանքը, որ բոլորը գործազուրկ կը դառնան:
Ուսուցիչները կ'ըսեն, որ պատրաստ են նոյնիսկ
բողոքի ցոյցեր ընել, միայն թէ իրենց դպրոցը
չտեղափոխեն այլ գիւղ:

օրը բաւարար չէ ամէն ինչ տեսնելու ու վայելելու
համար:

Ամրան այս տարածքին զբօսաշրջիկներու հոսքը մեծ է, մշտապէս կը կազմակերպուին միջոցառումներ, փառատօներ: Տեղաբնակները, սակայն,
կ'ըսեն, որ պէտք է աւելի զարգացնել զբօսաշրջութիւնը մարզին մէջ, քանի որ դիտարժան ու պատմական վայրեր այստեղ շատ կան, պէտք է
պահպանել եկեղեցիները, վանքերը, դպրոցները:

Սուրճի սեղանի շուրջ հաճելի, տեղ-տեղ նաեւ
տագնապալից զրոյցէն ետք ուղեւորուեցանք
Արփի լիճ: Լիճ, որ ունի արեւի անուն, բայց եւ
սառոյցի ու սառէ թագուհիին բնորոշ պաղութիւն:
Լիճի տարածքը ծածկուած էր սպիտակով, եղանակը նոյն այդ պահուն +1 աստիճանի էր: Հետաքըրքրական էր, որ լիճի մէկ հատուածը սառած էր
եւ միւս հատուածի ջուրը, թեթեւ քամիէն զարնըւելով, սառած էր ափին, կարծես ցոյց կու տար
զուգահեռ իրականութիւններու գոյութիւնը: Լիճի
մերձակայքը կ'ապրի աւելի քան 100 տեսակի
թռչուն, որոնց մէկ մասը ներառուած է Կարմիր
գիրքի մէջ: Եղանակը իսկապէս ցուրտ էր՝ համեմատած Հայաստանի միւս շրջաններուն հետ, սակայն սա չէր ստիպեր արագ հեռանալու տարածքէն,
քանի որ տեսարանը այնքան չքնաղ էր, որ
առաջին անգամ այցելողին համար նոյնիսկ մէկ

¼²ðÂúÜø
êöàð

Գիւղէն հեռացանք ուրիշ տխրութեան զգացումով
մը, չնայած անոր որ նորէն վերադառնալը բարդ
չէ, այնուամենայնիւ Արփի լիճը եւ յարակից գիւղերը, որոնք սահմանակից են Թուրքիոյ եւ
Վրաստանին, պէտք է գոնէ մէկ անգամ անպայման
տեսնել ու ըլլալ այդտեղ:

Շաբաթ, 15 Դեկտեմբեր 2018-ին, Լիբանանի
փինկ փոնկի ֆետերասիոնը, Էտեպ ու Ռիատա
ակումբին սրահին մէջ, Քըֆարշիմա, ի ներկայութիւն Լիբանանի Ողիմպիական Կոմիտէի ընդհանուր քարտուղար Հասան Ռըսթըմի, Լիբանանի երիտասարդական եւ մարզական հարցերու
նախարարութեան ներկայացուցիչներու, Լիբանանի փինկ փոնկի ֆետերասիոնի նախագահ
Սելիմ Հաժ Նիքոլայի եւ անդամներու, ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն
Չերչեանի եւ փոխատենապետ՝ Համբար Եսայեանի, պաշտօնական հիւրերու, մարզասէրներու,
հանդիսաւորապէս պատուեց նախկին մարզիչ
ՀԵԸ-ական Մարսէլ Պարսումեանը՝ փինկ փոնկի
մարզաձեւին մէջ անոր երկարամեայ ծառայութիւններուն համար: Մարսէլ Պարսումեան միաժամանակ եղած է ՀԵԸ-ի փինկ փոնկի կազմերուն ներկայ մազիչ Սահակ Պիտինեանի մարզիչը:
Այս առիթով Լիբանանի Փինկ փոնկի ֆետերասիոնի նախագահը եւ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան յատուկ
յուշանուէր մը յանձնեցին Մարսէլ Պարսումեանին:
Հանդիսութեան ընթացքին փինկ փոնկի ֆետերասիոնը պատուեց 2018 մարզական տարեշըրջանի Լիբանանի փինկ փոնկի տարբեր
կարգերու մէջ տիտղոս շահող մարզիկները:
ՀԵԸ-ականներ Նինա Մարգարեան՝ 21 տարեկանէն վար Լիբանանի ախոյեանուհի եւ Ռոք
Ատէլ Հաքիմ, Լիբանանի փինկ փոնկի բաժակակիր, ստացան ֆետերսիոնին կողմէ պատրաստըւած վկայականներ: Իսկ ՀԵԸ-ական Աննա Մարգարեան ստացաւ յատուկ հաստատագիր մը:
Ջերմապէս կը շնորհաւորենք տիար Մարսէլ
Պարսումեանը եւ նորանոր յաջողութիւններ կը
մաղթենք մեր մարզիկներուն:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հրայր Հովիւեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի Կիրակի, 30 Դեկտեմբեր
2018ին Արարատեան հայրապետական
թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս
մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի:
Հասցէ՝ Երեւան, Իսրայէլեան փող., թիւ
21 (Կենտրոն վարչ. շրջան)
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Հայրենի Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ազրպէյճանի Մէջ 120է Աւելի Դատաւորներ Հեռացուած
Են Աշխատանքէ

¾ç 02

Հայաստանի Մէջ Կրիփի եւ Սուր Շնչառական
Վարակներու Բարձրացում կը Նկատուի
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ներկայիս կը դիտուի կրիփի եւ սուր
շնչառական վարակներու բարձրացում:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան տեղեկութիւններով՝ համաձայն իրականացուած տարրալուծական հետազօտութիւններու արդիւնքներուն, այսօր, հանրապետութեան մէջ կայ կրիփի Ա տեսակի H1N1 ենթատեսակը: Վերջինս կ՝արձանագրուի նաեւ կրիփի առումով վտանգաւոր
խումբերու մէջ (երեխաներ, յղիներ, քրոնիք հիւանդութիւններով տառապող
անձեր եւ այլն): Հիւանդանոց գտնուող հիւանդներու համաճարակաբանական
հետազօտութիւններուն իբրեւ արդիւնք պարզուած է, որ անոնց հիմնական
պատճառը բժշկական օգնութեան ուշ դիմելն է:
Կրիփը, ըլլալով վարակիչ հիւանդութիւն, կրնայ ընթանալ ինչպէս թեթեւ,
այնպէս ալ ծանր ընթացքով: Հետեւաբար, անգամ թեթեւ հարբուխի
պարագային, անհրաժեշտ է անյապաղ դիմել բժշկական օգնութեան, քանի
որ բժշկական օգնութեան ուշ դիմելու կամ չդիմելու պարագային,
մասնաւորապէս՝ վտանգաւոր խումբերու մէջ՝ կրնան առաջանալ բազմաթիւ
բարդութիւններ՝ թոքաբորբեր, պրոնխիտներ, կրնայ դիտուիլ նաեւ հիմնական
հիւանդութեան սրացում: Կարեւոր համարելով նշուածը, այսօր, Առողջապահութեան նախարարութիւնը կրիփի դէմ կանխարգելիչ պատուաստումներ
կ՝իրականացնէ վտանգաւոր խումբերու համար՝ 6 ամսականէն մինչ 5 տարեկան երեխաներ, յղիներ, մանկատուներու սաներ, ծերանոցի բնակիչներ, 65
տ. եւ բարձր տարիքի ու քրոնիք հիւանդութիւններով տառապող անձեր,
առաջնային բժշկական օղակի բժշկական անձնակազմ:
Հաշուի առնելով վերոգրեալը՝ առողջապահութեան նախարարութիւնը
կրկին կը յորդորէ, եթէ կը պատկանիք վտանգաւոր խումբին, ուստի
անհրաժեշտ է անյապաղ պատուաստուիլ կրիփի դէմ:

Ðð²ä²ð²ÎÆ ìð²Ú ¾

Ազրպէյճանի մէջ դատական համակարգէ հեռացուած է աւելի քան 120
դատաւոր:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
Դատաւորներու հեռացման պատճառներ հանդիսացած են անոնց կողմէ
թոյլ տրուած կոպիտ իրաւախախտումները:
Հեռացման որոշումը կայացուած է Դեկտեմբեր 25ին արդարադատութեան
նախարարութեան մէջ տեղի ունեցած նիստի ժամանակ:

Խմբագրական Ազդ
Բազմավաստակ կրթական մշակ, նուիրեալ մանկավարժ, ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի, լիբանանահայ կրթական ասպարէզի
երկարամեայ անձնդիր անհատականութիւն հանդիսացող հանգուցեալ օրդ.
ԱՆԺԷԼ ՃԱՆՃԱՆԵԱՆի վաստակին անդրադարձող յատուկ յաւելուած մը կը
փափաքի հրատարակել «Զարթօնք»՝ գրաւոր յիշատակ մը ձգելու այս օրինակելի
անձնաւորութան մասին:
Հետեւաբար, կը հրաւիրենք բոլոր անոնք որոնք իբրեւ բարեկամ, լծակից,
աշակերտ, ուսուցիչ կամ պաշտօնակից գործեցին իրեն հետ, որ յուշով, վերլուծական
տողերով, մանրապատումներով թէ նկարագրական տողերով իրենց սրտի գրաւոր
խօսքը ըսեն նոր սերունդի առողջ դաստիարակութեան նախանձախնդիր այս
հայուհիին մասին:
Նկարներով (եթէ կան) հարստացուած նիւթերը մեզի պէտք է հասնին մինչեւ 15
Յունուար 2019: Նիւթերը կարելի է ղրկել zartonkadl@gmail.com:

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի
ցրուիչին կամ խմբագրատուն
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