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Շնորհաւոր Ամանոր Եւ
Սուրբ Ծնունդ

«Զարթօնք» կը շնորհաւորէ իր բոլոր ընթեր-
ցողները, բարեկամներն ու համայն հայու-
թիւնը` Ամանորի ու Սուրբ ծննդեան տօներուն 
առիթով: 
Թող 2019 թուականը առողջութեան, խաղա-
ղութեան ու նորանոր յաջողութիւններու 
տարի ըլլայ բոլորիս:

Խմբագրական 
Հաշուեյարդար

Ի՞նչ Ըրինք, Ի՞նչ Չկրցանք Ընել, Ի՞նչ Պիտի Ընենք

Հիմնուելով պատասխանատու հաշուետուութեան մեր սկզբունքին վրայ՝ 
Ամանորի սեմին դարձեալ հաշուեյարդար մը կ'ուզենք ընել «Զարթօնք»-ի 
նախորդ տարուան գործունէութեանց՝ արձանագրելով, թէ ո՛ւր յաջողեցանք, 
ո՛ւր ձախողեցանք եւ ի՛նչ կը ծրագրենք յաջողցնել այս տարի:

Ինչպէս ամէն աշխատանքի պարագային, նախորդ տարուան ընթացքին 
մեր աշխատանքներուն համար, ըստ մեր ժողովուրդի «բարի» սովորութեան, 
երբեմն գնահատուեցանք եւ յաճախ ալ քննադատուեցանք: Գնահատա-
կաններուն համար, ինչպէս միշտ, երախտապարտ ենք եւ կը վստահեցնենք, 
որ այդ մէկը մեզ քաջալերեց աւելի յանձնառու ըլլալու եւ մեր լաւագոյնը տալու 
մեր ընթերցողներուն: Տեղին եւ շինիչ քննադատութիւններէն փորձեցինք սոր-
վիլ, իսկ «երդուեալ քննադատողներուն» համար ալ աղօթեցինք, որ Աստուած 
աւելիով տայ իրենց այն ինչ, որ կը ցանկան մեզի համար...: 

Ինչպէս տարիներու մեր որդեգրած սկզբունքն է, մեր տեսանկիւնէն գնա-
հատեցինք ու պատուեցինք արժանաւորը եւ փորձեցինք մարդկային կարելիու-
թեան սահմաններուն մէջ անաչառ կերպով, երբեմն ալ անխնայ քննադատել 
այն ինչ, որ յոռի տեսանք եւ վնասակար:

Տարեսկիզբին եզրափակեցինք տարի մը առաջ ընթացք առած «Զար-
թօնք»-ի 80ամեակի ձեռնարկները՝ եզրափակիչ կարեւոր հանդիսութեամբ մը 
Պէյրութի մէջ: Այս առիթով հրատարակեցինք «Զարթօնք» 80ամեակի մեր 
բացառիկը:

Ինչպէս նախորդող տարին, անցեալ տարի եւս շարունակեցինք մեր թերթի 
արտադրութեան մէկ մասը իրագործել Հայաստանի մէջ, արհեստագիտութեան 
բարիքներէն օգտուելով՝ այս բանը տնօրինեցինք շատ յաճախ Պէյրութի, մերթ 
ալ Երեւանի մեր խմբագրատուներէն: Այս ծիրէն ներս մեր թերթի բովան-
դակութեան մէջ ընդգրկեցինք ««Զարթօնք» հայրենիքի մէջ» եւ «Երազէ՛... 
Իրագործէ... Ներդրողներ հայրենիքի մէջ» ընդհանուր վերնագրով երկու 
կարեւոր շարքեր, որ ունեցաւ իր տեսերիզի տարբերակը նաեւ: Արհեստագի-
տութեան հետ միշտ քայլ պահելու համար այս առիթով եւ ապա ընդհանրապէս 
մեր թերթի բովանդակութեան մէջ ընդգրկեցինք QR գաղտնագիրը, որպէսզի 
տպագիրը նաեւ որպէս միջոց ծառայէ այդտեղէն ուղղուելու ելեկտրոնային 
տարբերակին: 

Մկրտիչ Մսըրլեանի անուան ««Զարթօնք»-ի բեղուն գրչի մրցանակ»-ի 
երկրորդ տուչութեան համար  արժանի գտանք Արցախի մեր աշխատակից Նո-
րայր Յովսէփեանը: 

Գործուղումներ ունեցանք Իրաք, Հայաստան, Նիւ Ճըրզի եւ Լոս Անճելըս, 
ուր լրագրական աշխատանքի կողքին մասնակից եղանք ձեռնարկներու եւ 
ունեցանք պաշտօնական հանդիպումներ թերթիս ծանօթ եւ անծանօթ անձնա-
ւորութիւններու հետ՝ լաւագոյնս ներկայացնելով մեր թերթը տեղւոյն համայնք-
ներուն եւ անոնց ներկայացուցիչներուն: 

Լոս Անճելըսի մեր պաշտօնակից «Նոր Օր»-ի հետ միասին հրատարակեցինք  
իւրայատուկ բացառիկ միացեալ թիւ մը: 

Հրատարակեցինք ապրիլեան մեր յաւելուածը, որ իր բովանդակութեամբ եւ 
խորհուրդով իւրայատուկ էր: Ան կը պարունակէր խմբագրական մը եւ 
հետզհետէ փոքրացող Հայաստանի 30 քարտէս «Ո՞ւր էինք, ո՞ւր հասանք եւ 
դեռ ո՞ւր պիտի հասնինք» խորագրով:

Մասնակցեցանք ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան հովանաւորութեամբ 
գումարուող լրագրողներու համահայկական 9-րդ համահայկական համաժո-
ղովին:

Այցելեցինք Արցախի առաջնագիծեր՝ դիրքերու վրայ գիշերներ լուսցնող 
մեր քաջարի զինուորներուն առօրեային ծանօթանալու համար:

 «Խմբագրատանս մէջ» սիւնակով շարունակեցինք ընդունիլ  սիրելի հիւրեր՝ 
անոնց հետ ունեցած մեր շահեկան զրոյցը դնելով մեր ընթերցողներուն 

«Սիրելի բարեպաշտ ժողո-
վուրդ ի Հայաստան, Արցախ 
եւ ի Սփիւռս,

Ամանորի բերկրալի առի-
թով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-
միածնից ողջունում եւ հայ-
րապետական մեր սէրն ու 

օրհնութիւնն ենք բերում ամէնքիդ: Ջերմ զգացումներով մեր բարեմաղթանք-
ներն ենք յղում այս պահին ծառայութեան վայրում իրենց պարտականու-
թիւններն իրականացնողներին, հայրենեաց սահմանները անառիկ պահող 
մեր բանակի սպաներին ու զինուորներին, եկեղեցիներում աղօթքի համա-
խըմբուածներին, տօնական սեղանների շուրջ հաւաքուած մեր բոլոր զաւակ-
ներին:

Կը գտնուինք Նոր Տար-
ւան սեմին։

 Մեր կեանքին մէջ նոր 
տարին հանգրուան մըն է՝ 
ինքնահայեցողութեան ու 
ինքնաքննութեան ճամբով 
մեր անձին հետ ըլլալու։ 
Մեր անձին հետ ըլլալ, կը 
նշանակէ անցնող օրերուն 
մեր ապրած կեանքը ու 
մեր կատարած գործը 

քննել ու արժեւորել։ Վստահ ենք, որ մեզմէ իւրաքանչիւրը իրագործումներ 
կատարեց, յաջողութիւններ ունեցաւ, բարիքներ գործեց. միաժամանակ, 
որպէս անկատար արարածներ, թերացումներ ունեցաւ, սխալներ գործեց։ 
Այդ բոլորի մասին հարկ է մտածել՝ սխալը չկրկնելու յանձնառութեամբ։ 
Աստուած, մեր երկնաւոր հայրը ներող է, ինչպէս ներեց Անառակ որդիին։ 
Նոր տարուան սեմին, Աստուծոյ դիմաց կոչուած ենք վերահաստատելու մեր 
հաւատքը ու ուխտը՝ քալելու Աստուծոյ ցոյց տուած ճանապարհէն, մեր 
կեանքը բարի գործերով հարստացնելով։

«Արդարեւ, դուք գիտէք թէ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս ի՜նչ 
շնորհք ըրաւ մեզի. ինք որ հարուստն էր՝ աղքատացաւ ձեզի 

համար, որպէսզի իր աղքատանալովը դուք հարստանաք»
(Բ. Կր 8.9)

Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան,
Հին տարին աւարտելէ ետք, երբ նոր տարին կը դիմաւորենք անհատաբար եւ 

ազգովին, ամենաբարի Աստուծոյ օրհնութիւններուն հեղումը խնդրելով ձեր 
բոլորին վրայ, կ՚ըսենք.- «Նո՜ր տարի. . . գալուստդ ըլլայ բարի»։
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Հայաստանի Զարգացումը Եւ Հզօրութիւնը Ազգային Մեր 
Իղձերու Իրագործման Առանցքն Է. 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Ուղերձը Ամանորի Առիթով

Դառնանք Աստուծոյ Ու Մեր Նմանին 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Հայրական Խօսքը՝ 

Նոր Տարուան Առիթով

Առաջնորդական Պատգամ 
Ամանորի, Ս. Ծնունդի Եւ 
Աստուածայայտնութեան Առթիւ
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Հայաստանը Իրապէս Կրնայ Դառնալ 
Երկրագունդի Ամենապայծառ Կէտերէն Մէկը. 

ՀՀ Նախագահի Շնորհաւորական Ուղերձը

2019 Թուականը Պէտք Է Դառնայ Անհատական 
Ջանքի Յաղթանակի Տարի.

 Նիկոլ Փաշինեանի Շնորհաւորական Ուղերձը 
Ամանորի Եւ Սուրբ Ծննդեան Տօներուն Առթիւ 

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի շնորհաւորական 
ուղերձը Ամանորի եւ Սուրբ ծննդեան տօներուն առթիւ. 

«Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետութեան հպարտ 
քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետութեան հպարտ քաղաքացիներ, 
Սփիւռքի հպարտ հայութիւն, ահա եւ անցաւ 2018 թուականը: Սա մի տարի 
էր, որ մնալու է համաշխարհային եւ հայ ժողովրդի պատմութեան մէջ, 
իւրաքանչիւր հայի յիշողութեան մէջ՝ որպէս ժողովրդի իշխանութեան 
հաստատման, քաղաքացիական արժանապատուութեան, լաւատեսութեան 
ու պետականութեան յաղթանակի տարի:

2018-ը մի տարի էր, երբ հայաստանաբնակ թէ սփիւռքահայ, մեծ ու 
մանուկ, կին թէ տղամարդ, գիւղաբնակ թէ քաղաքաբնակ՝ միաւորուեցին մէկ 
ընդհանուր նպատակի շուրջ եւ կերտեցին մէկ ընդհանուր յաղթանակ, որն ի 
վերջոյ դարձաւ ազգային միասնութեան մի բացառիկ նուաճում:

2018-2019 թուականների այս սահմանագծին ուզում եմ ձեւակերպել, 
ուրեմն, այն խնդիրը, որ դրուած է մեր առաջ. 2019 թուականը դարձնել 
նոյնքան սիրելի ու հարազատ, նոյնքան յիշարժան եւ յաղթառատ, որքան 
եղաւ 2018 թուականը:

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Ամանորի 
եւ Սուրբ ծննդեան տօներուն առթիւ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ուղերձին մէջ ըսուած է.
«Հայաստանի Հանրապետութեան յարգելի՛ քաղաքացիներ,
Աշխարհասփիւռ սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Պատմութիւն դարձող 2018 թուականը մեծ փոփոխութիւնների, փորձու-

թիւնների, սպասումների եւ յոյսերի տարի էր: 
Մենք ականատես եղանք մեր ժողովրդի լաւագոյն յատկանիշների՝ 

միասնականութեան, համախմբուածութեան, բարձր բարոյական եւ քաղա-
քացիական ոգու դրսեւորումների:

Շուտով ունենալու ենք նոր խորհրդարան եւ նոր կառավարութիւն:
Նրանց գործունէութեան յաջողութիւնը մեծապէս կախուած է լինելու 

Հայաստանի քաղաքացուց: Քաղաքացու աջակցութիւնից եւ հասարակական, 
քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կեանքին նրա ակտիւ մասնակ-
ցութիւնից:

Հայաստանը իրօք կարո՛ղ է դառնալ երկրագնդի ամենապայծառ կէտերից 
մէկը նորարարական գաղափարների կիրառման, մշակոյթի, գիտութեան, 
տնտեսութեան եւ այլ ոլորտներում:
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Խմբագրական 
Հաշուեյարդար

Ի՞նչ Ըրինք, Ի՞նչ Չկրցանք Ընել, Ի՞նչ Պիտի Ընենք
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տրամադրութեան տակ:
Յաջորդական երկրորդ տարին ըլլալով շարունակեցինք «Արցախը նախորդ 

շաբաթ» շաբաթօրեայ էջը՝  Արցախի մեր աշխատակիցին գրիչով մեր ընթերցող-
ներուն ներկայացնելով Արցախի մէջ կատարուած իրադարձութիւնները:

«Երեւանը նախորդ շաբաթ» շաբաթասկիզբի սիւնակով մեր ընթերցողներուն 
շարունակեցինք ներկայացնել մշակութային յուշատետր մը տուեալ շաբթուան 
երեւանեան ձեռնարկներու: 

Հրատարակեցինք Հայաստանի անկախութեան նուիրուած մեր բացառիկը:
Շարունակեցինք «Արմենփրէս»-ի հետ յատուկ գործակցութիւնը եւ այս ծիրէն 

ներս Երեւանի մէջ մասնակցեցանք վերջինիս կազմակերպած միջազգային 
լրատուական համաժողովին:  

«ՌԱԿ մամուլ»-ի եւ ելեկտրոնային ցրւումի միջոցաւ «Զարթօնք»-ի ելեկ-
տըրոնային տարբերակը օրն ի բուն հասցուցինք աշխարհի տարածքին շուրջ 13 
500 հասցէներու: Այս բանին զուգահեռ կայքէջի եւ ընկերային համացանցի վրայ 
մեր ընթերցողներու թիւը մշտական աճ շարունակեց արձանագրել:

Հիմնեցինք «Զարթօնք մատենաշար»-ը եւ հրատարակեցինք անոր անդրանիկ 
գիրքը: Այս ծիրէն ներս, համաձայնութեան մը եկանք Ծիծեռնակաբերդի Հայոց 
ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօրէնութեան հետ, որ նախ որպէս 

թերթօն, ապա որպէս գիրք հրատարակենք թանգարանին մէջ պահ դրուած 
յուշագրական ձեռագիրերը:

Հայաստանի Ազգային գրադարանի հետ շարունակեցինք մեր շինիչ գոր-
ծակցութիւնը:  

Շարունակեցինք ազնիւ գործակցութիւնը լիբանանահայ միւս օրաթերթերուն 
հետ: 

Չկրցանք տպագիրի մեր բաժանորդներուն թիւը մեծցնել հասկնալի պատ-
ճառներով: Չկրցանք հետեւողականօրէն շարունակել «Զարթօնք սփոր» մեր 
տպագիր շաբաթօրեան պիւտճէական պատճառներով՝ զայն փոխարինելով 
շաբաթօրեայ երկու էջերով: Նոյն պատճառով չկրցանք շարունակել մեր սկսած 
մանկապատանեկան  «Արեւիկ» յաւելուածի հրատարակութիւնը: Ասոնց փոխա-
րէն փորձ մը կատարեցինք սկսելու «Զարթօնք»-ի գրական «Շիրակ» պարբե-
րական յաւելուածը, որ, յոյսով ենք,  պիտի շարունակուի այս տարուան ընթացքին:

2019-ին պիտի շարունակենք այն ինչ որ սկսած ենք՝ փորձելով զանոնք 
մարդկային հնարաւորութիւններու եւ նիւթական պայմաններու մեր կարելիութեան 
սահմաններուն մէջ կատարելագործել: Ինչպէս միշտ, պիտի շարունակենք նորա-
րարութիւններով հանդէս գալ՝ աւելի հարստացնելու մեր թերթին բովան-
դակութիւնը՝ յաւելեալ արժէք մը  փորձելով տալ անոր գոյութեան: 
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Կառավարութեան Կազմաւորման Շուրջ Բանակցութիւնները 
Վերսկսան Հարիրիի Եւ Պասիլի Հանդիպումով

Չորեքշաբթի վարչապետի պաշտօնակատար 
Սաատ Հարիրի առանց ժամանակ վատնելու 
ուղղակի վերսկսաւ գործարկել կառավարութեան 
կազմաւորման մէջ առկայ փակուղիի վերացման 
ուղղութեամբ աշխատանքները՝ Նոր տարուան 
երկրորդ օրը հանդիպում մը ունենալով արտաքին 
գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան 
Պասիլի հետ:

«Բազմաթիւ ուղիներ կան այս խնդիրին շուրջ 
յարմարագոյն լուծումի յանգելու համար,- լրագրող-
ներուն հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ Պասիլ եւ 
աւելցուց:- Կասկած չկայ, որ մենք պիտի ներդնենք 
առաւելագոյնը՝ կառավարութեան կազմաւորման 
յամեցող գործընթացը վերջակէտի հասցնելու 
համար»:

Այս թեմայի լոյսին տակ Հըզպալլա յոյս յայտ-
նեց, որ յառաջիկայ կառավարութեան կազմաւո-
րումը բաւականին մօտալուտ է: Այս մասին հա-
ղորդեց կուսակցութեան քաղաքական խորհուրդի 
փոխնախագահ Մահմուտ Քոմաթին:

«Կամքը առկայ է իրագործելու կառավարութեան 
կազմաւորումը»,- Հըզպալլայի ամանորեայ շնոր-
հաւորանքները յղելու նպատակով մարոնի հա-
մայնքի պատրիարք Պշարա Ռայի հետ հանդի-
պումէն ետք ըսաւ Քոմաթի:

Քոմաթի նաեւ դիտել տուաւ, որ կառավարու-
թեան կազմաւորումը խիստ հրամայական է 
դիմակայելու իսրայէլեան սպառնալիքները եւ 
երկրի օր ըստ օրէ վատթարացող կենսապայման-
ները: 

Ժամանակաւորապէս Գործող Կառա-
վարութիւնը Պէտք Է Հաստատէ Ընթա-
ցիկ Տարուան Պետական Պիւտճէն. Պըրրի 

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
հանդէս եկաւ առաջարկելով, որ ժամանակաւորա-
պէս գործող կառավարութիւնը անյապաղ հաստա-
տէ ընթացիկ տարուան պետական պիւտճէն՝ 
փոխանակ սպասելու նոր նախարարաց խորհուր-

դի կազմաւորման: Այս մասին լրագրողներուն 
ըսաւ երեսփոխան Ալի Պազի Պըրրիի Այն Ալ Թի-
նէի նստավայրին մէջ, խորհրդարանի նախագահի 
եւ օրէնսդիրներու շաբթական դրութեամբ հան-
դիպումէն ետք:

«Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
խօսեցաւ 2019 թուականի պետական պիւտճէն 
վաւերացնելու նպատակով ժամանակաւորապէս 
գործող կառավարութեան հանդիպումի հաւանա-
կանութեան մասին»,- աւելցուց երեսփոխան Ալի 
Պազի:  

Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպանը Հանդիպում 
Ունեցաւ Երկրի Պաշտպանութեան Նախա-
րարի Պաշտօնակատար Եաքուպ Սարաֆի 
Հետ

Յունուար 2-ին Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վ. 
Աթաբեկեանը հանդիպում ունեցաւ երկրի պաշտ-
պանութեան նախարարի պաշտօնակատար Եա-
քուպ Սարաֆի հետ։ 

Հանգամանալից անդրադարձ կատարուեցաւ 
պաշտպանութեան ոլորտին մէջ երկկողմ եւ բազ-
մակողմ ձեւաչափերով գործակցութեան ընթացիկ 
իրավիճակին եւ հեռանկարներուն։ Երկու երկիր-
ներուն մէջ կառավարութիւններու վերջնական ձե-
ւաւորման ընդառաջ որոշուեցաւ ստեղծել ժամա-
նակաւոր յանձնախումբ՝ ՀՀ կառավարութեան եւ 
Լիբանանի կառավարութեան միջեւ ռազմական 
բնագաւառին մէջ գործակցութեան մասին համա-
ձայնագիրը աշխատանքային կարգով ամբողջա-
կանացնելու եւ հետեւողականօրէն կեանքի կոչելու 
նպատակով։

Լիբանանի պաշտպանութեան նախարարը 
յաջողութիւններ մաղթեց ՀՀ նորանշանակ դես-
պանին իր դիւանագիտական առաքելութեան մէջ՝ 
խոստանալով համակողմանի աջակցութիւն հայ-
լիբանանեան բարեկամական յարաբերութիւննե-
րուն նոր որակ հաղորդելու համար։

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան Դեկտեմբեր 30-ին այցելած է Հայաստանի 
ազգային հերոս, սպարապետ Վազգէն Սար-
գըսեանի ընտանիքին: Նախագահը ծաղիկներ 
խոնարհած է Վազգէն Սարգսեանի մօր՝ Կրեթա 
Սարգսեանի շիրիմին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը 
տեղեկացնեն, որ այնուհետեւ ընտանեկան ջերմ 
միջավայրի մէջ ան անմիջական զրոյց ունեցած է 
Վազգէն Սարգսեանի հօր՝ Զաւէն Սարգսեանի եւ 
եղբայրներուն՝ Արմէն եւ Արամ Սարգսեաններուն 
հետ, ընտանիքի բոլոր անդամները շնորհաւորած 
է գալիք տօներուն առթիւ:

Արցախի պաշտպանութեան բանակի զինուո-
րական անձնակազմի Ամանորն ու Սուրբ ծնունդը 
շնորհաւորելու նպատակով Արցախ ժամանած ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանը 
ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրամանատար Կարէն Աբրահամեանի 
ուղեկցութեամբ Դեկտեմբեր 31-ին եղած է ՊԲ 
շարք մը զօրամասերու մշտական տեղակայումի 
վայրերը եւ առաջնային գիծին վրայ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարա-
րութեան մամլոյ ծառայութենէն կը տեղեկացնեն, 
որ նախքան անձնակազմի հետ հանդիպիլը, 
հայկական երկու Հանրապետութիւններու ռազմա-
կան գերատեսչութիւններու ղեկավարները մաս-
նակցած են Արցախի հարաւային սահմանահատ-

Նախագահը Այցելած Է Վազգէն 
Սարգսեանի Ընտանիքին

Հայրենի Èáõñ»ñ

Արցախի Ու Հայաստանի Պաշտ-
պանութեան Նախարարները 
Եղած Են Առաջնագիծի Վրայ, 
Մասնակցած Են «Սահմանապահ 
Խաչքարի» Բացումին
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Արցախի Ու Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարները Եղած Են Առաջնագիծի 
Վրայ, Մասնակցած Են «Սահմանապահ Խաչքարի» Բացումին

Եկած Եմ Ըսելու, Որ Դուք Մոռցուած Չէք. Նախագահը Այցելած Է Մանկատուն, 
Բարեգործական Ճաշարան, Հիւրընկալուած Է Բազմազաւակ Ընտանիքի Մէջ

Արցախի Նախագահը Արա Պապլոյեանը 
Պարգեւատրած Է «Մեսրոպ Մաշտոց» 
Շքանշանով

ւածին մէջ տեղի ունեցած «Սահմանապահ 
խաչքարի» բացումին հանդիսաւոր արարողու-
թեան, այնուհետեւ եղան մարտական յենակէտերու 
վրայ:

Դիրքապահ անձնակազմի հետ ունեցած շփում-
ներուն ընթացքին պաշտպանութեան նախարար-
ներն ու անոնց ուղեկցող բարձրաստիճան զին-
ւորական եւ քաղաքացիական պաշտօնեանները 
ջերմօրէն շնորհաւորած են մարտական հերթա-

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան  աշխատանքային այցով եղած է Արա-
րատի մարզ: 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ նախագահը մարզ այցելութիւն սկսած 
է Նոր Խարբերդի մանկատունէն, ուր տօնական 
միջոցառում կազմակերպուած էր սաներուն 
համար: Նախագահը զրուցած է երեխաներուն 
հետ, շնորհաւորած է գալիք տօներուն կապակ-
ցութեամբ՝ նշելով, թէ ուրախ է, որ նախատօնական 
օրը կ'անցընէ իրենց հետ: «Շատ ուրախ եմ, որ 
այսօր ձեզ հետ եմ: Մաղթում եմ, որ ձեր ամենամեծ 
հոգսը լինի ինքներդ ձեզ կատարելագործելը: Որ 
ամէն օր նոր բան սովորէք՝ նոր երգ, նոր ոտա-
նաւոր: Որ իրար օգնէք, որովհետեւ դուք բոլորդ մի 
մեծ ընտանիք էք: Մենք բոլորս մի մեծ ընտանիք 
ենք: Նախագահն էլ է ձեր մեծ ընտանիքի մի 
մասը, քանի որ այդ մեծ ընտանիքը կոչուում է 
Հայաստան: Ուզում եմ, որ իմանաք, որ ես ձեր 
մասին շատ եմ մտածում: Ձեր պարտականութիւնն 
է լինել առողջ, երջանիկ, խելօք եւ ուրախ: Մեր 
հայրենիքում մենք ունենք ձեզնից իւրաքանչիւրի 

պահութիւն կրող զինծառայողներու Նոր տարին 
եւ յանձնած են ամանորեայ նուէրներ, միաժա-
մանակ հետաքրքրուած են առկայ մարտավարա-
կան իրավիճակով:

Շրջայցի ընթացքին նախարարները եղած են 
նաեւ ՊԲ կեդրոնական ենթակայութեան շարք մը 
զօրամասեր, այդ կարգին՝ Ստեփանակերտի կեդ-
րոնական զինուորական հիւանդանոց, ուր հան-
դիպած են բուժումի մէջ գտնուող զինուորներուն 
եւ անոնց մաղթած արագ եւ լիարժէք ապաքինում:

կարիքը: Ձեզնից իւրաքանչիւրը, եթէ ինքն իրեն 
կատարելագործի, կարող է ներդրում բերել, օգնել 
մեր երկրին»,- ըսած է նախագահ Սարգսեան:

Ան այնուհետեւ դիտած է սաներու տօնական 
ներկայացումը, ապա Ձմեռ պապի հետ երեխանե-
րուն անձամբ յանձնած է նուէրներ: Մանկատան 
տնօրէն Յարութիւն Բալասանեանի ուղեկցութեամբ 
նախագահ Սարգսեան շրջայց կատարած է ման-
կատան տարածքին, եղած է վերականգնողական 
բաժինը, մարզասրահ, համակարգչային սենեակ, 
զրուցած է աշխատակիցներուն հետ, հետաքրքըր-
ւած է երեխաներուն ուսուցանուող ծրագիրներով: 
Համակարգչային սենեակը համալրուած է մէկ նոր 
համակարգիչով, զոր սաները նուէր ստացած են 
նախագահէն:

Նախագահ Սարգսեան այնուհետեւ այցելած է 
Մասիս քաղաքին մէջ գործող Հայկական Կարմիր 
խաչի ընկերութեան բարեգործական ճաշարան: 
Հայկական Կարմիր խաչի նախաձեռնութեամբ եւ 
Զուիցերական Կարմիր խաչի աջակցութեամբ 
2017 թուականին հիմնադրուած ճաշարանին մէջ 
մշտապէս սնունդ կը ստանան մինակ տարեցներ 
եւ անապահով ընտանիքներ: Ճաշարանի գործու-
նէութեան կ'աջակցին նաեւ տեղական ու տարած-
քային կառավարման մարմինները, ինչպէս նաեւ 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան Յունուար 2-ին ընդունած է Հայաս-
տանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նա-
խագահ Արա Պապլոյեանը։ 

Ինչպէս կը հաղորդէ«Արմէնփրես»-ը, ՀՀ ԱԺ 
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու 
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ առանձնա-
զըրոյցէն ետք հանդիպումը շարունակուած է 
ընդլայնուած կազմով։

Բակօ Սահակեանը երախտագիտուգիւն յայտ-
նած է Արա Պապլոյեանին՝ իր պաշտօնավարման 
ժամանակաշրջանին 

Արցախին յատուկ ուշադրութիւն դարձնելուն, 
հայկական երկու Հանրապետութիւններուն միջեւ 
կապերը ամրապնդելուն համար՝ իրեն մաղթելով 
յաջողութիւններ ու ամենայն բարիք:

Նախագահը Արցախի Հանրապետութեան մա-
տուցած ծառայութիւններուն համար Արա Պապ-
լոյեանը պարգեւատրած է «Մեսրոպ Մաշտոց» 
շքանշանով։

Հանդիպումին ներկայ էին Ազգային ժողովի 
նախագահ Աշոտ Ղուլեանը, նախարար Կրիկորի 
Մարտիրոսեանը, պաշտօնատար այլ անձինք:
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Ալթունեան Արշակ 

Ալթունեան Արշակ (3 Յունուար 1850 - 
անյայտ), հայ արձակագիր:

Ծնած է Կ. Պոլիս։ Յաճախած է Պէզճեան 
վարժարանը: Իբրեւ գանձապահ ծառայած է հայ 
փաշաներուն։ 1870-ական թուականներուն ճամ-

բորդած է Մոլտովա, Հունկարիա եւ Լեհաստան ու 
ծանօթացած տեղի հայոց կենցաղին։ 1895-ին 
իբրեւ վտարանդի կը թողու Թրքահայաստանը եւ 
կ'անցնի Եգիպտոս։

Ունեցած է գրական վաստակ։ Գրած է.
«Տեղագրութիւն հայոց գաղթականութեան 

որք ի Մոլտօ Վալաքիա, Հունկարիա եւ ի Լեհաս-
տան» (Փոքշան, 1877)

«Սիրոյ զոհը», Կ. Պոլիս
«Աղքատին պատիւը» (երեք մասով, Գահիրէ 

1903)

տարբեր ընկերութիւններ եւ անհատ բարերարներ:
Նախագահ Սարգսեան հանդիպած է ճաշարա-

նի այցելուներուն, զրուցած է անոնց հետ, շնորհա-
ւորած է գալիք տօներուն կապակցութեամբ: «Նոր 
տարին տօն է բոլորի համար. թէ՛ նրանց համար, 
ովքեր յաջողել են եւ բարեկեցիկ են ապրում, թէ՛ 
նրանց համար, ովքեր այս պահին դժուարութիւններ 
ունեն: Ես եկել եմ այստեղ ձեզ հետ ձեր հացը 
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Հայաստանի Զարգացումը Եւ Հզօրութիւնը Ազգային Մեր 
Իղձերու Իրագործման Առանցքն Է. 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Ուղերձը Ամանորի Առիթով

Դառնանք Աստուծոյ Ու Մեր Նմանին 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Հայրական Խօսքը՝ 

Նոր Տարուան Առիթով

Առաջնորդական Պատգամ 
Ամանորի, Ս. Ծնունդի Եւ Աստուածայայտնութեան Առթիւ
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Նոր տարուայ սեմին գոհութիւն ենք յայտնում Աստծուն, որ անցնող 2018 
թուականին խաղաղ պահեց մեր հայրենիքը եւ աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդին, 
օրհնեց բարիքով, արդար վաստակով եւ ձեռքբերումներով՝ ազգային ու եկե-
ղեցական կեանքում: Գոհութիւն ենք առ Աստուած բարձրացնում նաեւ, որ մեր 
ժողովրդի ազգասէր ոգու եւ ողջամտութեան շնորհիւ խաղաղ ընթացք ունեցան 
քաղաքական զարգացումները մեր երկրում, եւ մենք այսօր 2019 թուականը 
դիմաւորում ենք դրական տեղաշարժերի սպասումներով:

Ամէն նոր տարի նոր սկիզբ է, որը լի է նորի ակնկալութեամբ, աւելի լաւի ու 
կատարեալի ձգտումով: Նոր տարուայ հետ կապում ենք այն ամէնը, ինչը 
կուզենայինք բարեփոխել, կարգաւորել եւ շուտով տեսնել մեր նպատակների 
իրականացումը: Բարեփոխումների պահանջը եւ քաղաքացիական նախանձա-
խընդրութիւնը, որ առկայ են այսօր մեր կեանքում, անկասկած, բարի արդիւնքներ  
պիտի բերեն, առաւել խնամք, առաւել ջանք ու ձգտում՝ ամրապնդելու հիմերը 
իրաւական պետութեան, արդար, օրինահարգ հասարակութեան, շէնացնելու 
մեր երկիրը եւ համայն ազգային կեանքը: Սա է մեր ուղին, որը հաստատուն 
պիտի պահենք՝ միշտ յիշելով, որ Հայաստանի զարգացումը եւ հզօրութիւնը 
ազգային մեր իղձերի իրագործման առանցքն է եւ պայմանը Արցախի 
ապահովութեան եւ Սփիւռքի կենսունակութեան:

Սիրելիներ, այս պահին, երբ բարի սպասումների հետ մեր մտահայեացքը 
ուղղուած է գալիքին, մեր ծրագրերին ու անելիքներին, հայրական յորդորով 
փոխանցում ենք ձեզ մեր Տիրոջ կենարար պատգամը. «Այս եմ պատուիրում 
ձեզ, որ սիրէք միմեանց» (Յովհ. ԺԵ. 17): Մեր կեանքը իմաստաւորուում է 
տէրունապատուէր սիրոյ առկայութեամբ: Որտեղ սէրն է, այնտեղ հաւատն է 
զօրանում, այնտեղ յոյսն է առատանում, համերաշխութիւնը արդարութեամբ ու 
բարի գործերով պտղաբերում: «Սէրը երբեք չի անհետանում» (Ա Կորնթ. ԺԳ 
8),- ասում է առաքեալը: Այո՛, այն թթխմորի նման աճում է, դառնում կորով, 
անդուլ ջանք, յանձնառութիւն, որոնցով պիտի ապահովուի մեր կեանքի 
վերընթացը:

Այս մտորումներով եւ հոգու ուրախութեամբ պատգամում ենք մեր բարեպաշտ 
ժողովրդին՝ սիրով ու լաւատեսութեամբ, միմեանց աջակից շարունակել ապրել 
ու գործել եւ նուիրեալ ջանքեր ներդնել ի զօրացում հայրենի մեր երկրի եւ 
հոգեւոր ու ազգային մեր կեանքի:

Մաղթում ենք խաղաղութիւն աշխարհին, խաղաղութիւն՝ մեր հայրենիքին, 
անսասանութիւն՝ մեր պետականութեանը, շնորհառատ օրհնութիւն՝ աշխարհաս-
փիւռ ազգիս հայոց եւ բոլոր ժողովուրդներին: Թող 2019 թուականը ուրախութիւն 
բերի մեր ընտանիքներին եւ առաջընթաց ու ձեռքբերումներ՝ մեր կեանքին:

Շնորհաւոր Նոր տարի»:

Այս տարուան մեր նշանաբանը թող ըլլայ՝ «Ամէն օր բարիք 
մը պիտի ընեմ»։ Այս բարեգործութիւնը չշեփորենք, այլ 
կատարենք ու անցնինք, որովհետեւ անոր հատուցումը 

Աստուծմէ պիտի ստանանք։ Այսպիսո՛վ միայն նոր տարին բարեբեր կ՚ըլլայ 
բոլորիս համար, եւ մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն կեանքը բարեփոխած մեր 
կատարած բարիքը անուշաբոյր խունկի նման երկինք կը հասնի։

Մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտ-
նութեան առթիւ, անգամ մը եւս խոնարհաբար փոխադարձ այցելութիւն կու 
տանք Բեթղեհէմի անշուք մսուրին մէջ ծնած մանկացեալ Աստուածորդիին, քաջ 
գիտնալով որ նախ Ինք մեզի այցի եկաւ՝ Իր երկնային փառքէն մեր մեղաւոր 
աշխարհը իջնելով, երբ «կամաւորաբար ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց՝ 
ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ առնելով» (Փլպ 2.7)։

Մեր պատգամին առաջնորդող մտածումը հանդիսացող Կորնթոսի 
հաւատացեալներուն ուղղուած վերեւի տողերը այսօր մեզի եւս կը հասցէագրուին, 
երբ Քրիստոսի մեզի ըրած շնորհքը եւ Իր աղքատանալն ու մեր հարստանալը 
իրարու կը զօդուին, որպէսզի լուսարձակի տակ բերենք Աստուծոյ եւ մեր 
յարաբերութեան այն եզակի երեսը, որ փրկութեան եւ յաւիտենական կեանքի 
աւետիսը կը փոխանցէ մեզի։

Մեր առօրեայ հեւքին մէջ, յաճախ չենք անդրադառնար, թէ մեր կեանքը 
օրօրոցէն գերեզման եւ աւելի ալ անդին աստուածատուր շնորհներու շղթայ մըն 
է, որ մեզ երկրէն երկինք եւ անցաւորէն անանց կ՚օղակէ։ Այս շնորհներուն մէջ 
մասնայատուկ տեղ կը գրաւէ Աստուծոյ Որդիին մարդանալը եւ Ինքզինք տալը 

Նոր Տարին Աստուծոյ դառնալու առիթ է ու միաժամանակ՝ մեր նմանին։ Եկէք 
պահ մը մտածե՛նք թէ՝

Այսօր մեր ազգային կեանքէն ներս որքա՜ն կարիքաւոր ընտանիքներ կան, 
որոնց կը պակսի նոյնիսկ ամէնօրեայ հացը. մտածե՛նք իրենց մասին։

Այսօր մեր կեանքին մէջ որքա՜ն ուսումնատենչ աշակերտներ կան, որոնք 
նիւթական պատճառներով չեն կրնար իրենց ուսումը շարունակել. մտածե՛նք 
իրենց մասին։

Այսօր, մեր ընտանիքներէն, մեր շրջապատէն ներս հիւանդներ կան, որոնք 
կարիքը ունին բժշկական խնամքի. մտածե՛նք իրենց մասին։

Այսօր, ինչևինչ պատճառներով բանտերու խուցերուն մէջ տառապող 
հայորդիներ կան. մտածե՛նք իրենց մասին։

Այսօր, Արցախի ու Հայաստանի ճակատներուն վրայ գիշեր ու ցերեկ ձիւնին 
ու բուքին մեր հայրենիքը պաշտպանող զաւակներ ունինք. մտածե՛նք անոնց 
մասին։

Եկէ՛ք սիրելի հայորդիներ, մտածենք Հայաստանի ու Արցախի մասին, որոնք 
կարօտը ունին իւրաքանչիւր հայու զօրակցութեան. Հայաստանի ու Արցախի 
հզօրացումը իւրաքանչիւր հայու ու ամբողջ հայութեան հզօրացումն է։

Սիրելի՛ զաւակներ հայ ժողովուրդի,
Ոչ միայն մտածենք նման վիճակներու մէջ գտնուող մեր հայրերուն ու 

մայրերուն, քոյրերուն ու եղբայրներուն մասին, այլ նաեւ ու մանաւանդ սիրոյ ու 
օգնութեան ձեռք երկարենք անոնց։ Չմոռնանք Քրիստոսի պատուէրը՝ 
"որովհետեւ իմ այս փոքր եղբայրներէս մէկուն ըրիք, ինծի ըրած եղաք" (Մատթ. 
25, 40)  Ա՛յս է քրիստոնեայ ըլլալու ճշմարիտ ճամբան։  Չմոռնանք որ մենք, ուր 
որ ալ գտնուինք, ինչ պայմաններու մէջ ալ ապրինք նոյն ազգին զաւակներն ենք։ 
Մեր միասնականութիւնը եկէք գործնապէս արտայայտենք իրարու օգնելով, 
զիրար սիրելով։

Բացուող նոր տարուան սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Անթիլիասի մայրավանքէն կ'օրհնենք մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները եւ 
կ'աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ իր երկնային բարիքնրով պայծառացնեէ 
իւրաքանչիւր հայու եւ ամբողջ հայութեան կեանքը։ Կ'աղօթենք առ Բարձրեալն 
Աստուած, որ հեռու պահէ մեր ազգն ու հայրենիքը ամէն տեսակ չարիքէ։ Թող 
Նոր Տարին իւրաքանիւր հայու ու ողջ հայութեան կեանքին մէջ նորանոր 
իրագործումներով լեցուն տարի մը ըլլայ։

 Հայրական ջերմ սիրով։
 1 Յունուար 2019

Անթիլիաս

որպէս աստուածային գերագոյն սիրոյ արտայայտութիւն՝ Իր պատկերով 
ստեղծուած մարդը Իրե՛ն վերադարձնելու համար։ Այսօր մենք կը հրաւիրուինք 
շնորհաբեր Աստուածորդին մեր հոգիներուն մէջ հիւրընկալելու եւ Ս. Ծնունդի 
զեղուն ուրախութեամբ կենդանի վկաները դառնալու Անոր ծննդեան եւ 
յայտնութեան բարի լուրին։

Քրիստոս այսօր մեզի համար կ՚աղքատանայ, որպէսզի մենք մեր աղքատու-
թեան մէջ Իրմով հարստանանք։ «Քրիստոնեայ» անունը կրել կը նշանակէ 
Քրիստոսի պատկանիլ։ Մեր պարագային, այս պատկանելիութիւնը կը 
դրսեւորուի հայկական ինքնութեամբ եւ մեզ կը դարձնէ «հա՛յ քրիստոնեայ», երբ 
մեր մէջ կրօն եւ ազգութիւն կ՚ընդելուզուին անքակտելի միացումով եւ մեզ 
աստուածաբաշխ վաւերական սիրոյ աշակերտութեան կը կոչեն՝ մեր անձնական 
եւ հաւաքական աղքատութիւնը թէ՛ Քրիստոսով եւ թէ՛ մեր հոգեմտաւոր ախոյ-
եաններով ու արժէքներով հարստացնելով։ Այս հարստութիւնը անկողոպտելի է, 
որովհետեւ Աստուծոյ առատաձեռնութեան ապացոյցն է, երբ Իր Որդին որպէս 
ընծայ մեզի կու տայ Ան՝ մեր մեղքերու քաւութեան համար։

Աստուածաշնչական աւանդութեան մը համաձայն, մարդ որքա՜ն ալ աղքատ 
ըլլայ, պարտաւոր է իրմէ աւելի աղքատ անձ մը գտնել եւ անոր նուէր մը տալ։ 
Ամենահարուստ Յիսուս այսօր մեզմէ ամենէ՛ն աղքատը կ՚ըլլայ, որպէսզի մեզ Իր 
հարստացուցիչ օրինակով ներշնչէ Աստուծոյ զաւակները դառնալու առանձ-
նաշնորհման պարգեւով, որուն ի պատասխան Առաքեալին հետ կը կրկնենք.- 
«Չքաւորութիւն ալ ճանչցայ, առատութիւն ալ տեսայ։ Վարժուեցայ ամէն տեսակի 
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Հայաստանը Իրապէս Կրնայ Դառնալ 
Երկրագունդի Ամենապայծառ Կէտերէն Մէկը. 

ՀՀ Նախագահի Շնորհաւորական Ուղերձը

2019 Թուականը Պէտք Է Դառնայ Անհատական 
Ջանքի Յաղթանակի Տարի.

 Նիկոլ Փաշինեանի Շնորհաւորական Ուղերձը 
Ամանորի Եւ Սուրբ Ծննդեան Տօներուն Առթիւ ¾ç 03

¾ç 03
Սակայն այդ ուղին հեշտ չի լինելու:
Կը լինեն նաեւ դժուարութիւններ, յաճախ պայմանաւորուած մեզնից 

անկախ գործօններով, այդ թուում՝ աշխարհաքաղաքական իրողութիւններով:
Եւ ես բոլորիս մաղթում եմ սթափութիւն, կազմակերպուածութիւն, առողջ 

դատողութիւն, պատասխանատուութիւն եւ հանդուրժողականութիւն:
Սրանք են յաջողութեան հասնելու բանալիները:
Հայաստանի ու Արցախի անվտանգութիւնը եւ ինքնիշխանութիւնը, Արցա-

խի հիմնահարցի արդարացի լուծումը շարունակելու են գերակայ լինել մեր 
կեանքում:

Մենք ապրում ենք այն խորին գիտակցումով, որ, անկախ մեր ծննդեան 
վայրից, ունենք մէկ հայրենիք:

Այդ հայրենիքը մենք պէտք է ծաղկեցնենք համատեղ ուժերով՝ Հայաս-
տանի, Արցախի ու Սփիւռքի միասնական ջանքերով:

Մենք պէտք է հոգ տանենք ազգային ինքնութեան հիմնասիւների՝ մեր 
մշակոյթի, կրթութեան, հոգեւոր եւ ընտանեկան արժէքների մասին:

Այս գործում առանցքային դեր է կատարում մեր սուրբ եկեղեցին:
Պէտք է աւելի հոգատար լինենք մեր պատմական եւ ազգային ժառան-

գութեան, մեր բնութեան, գիւղի, քաղաքի եւ ընդհանրապէս մեր երկրի 
նկատմամբ:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այս պահին հոգով եւ մտքով բոլորիդ հետ եմ, բոլորիդ կողքին՝ սահմանում 

կանգնած զինուորի եւ սպայի, շտապ օգնութեան մեքենայում եւ հիւան-
դանոցում հերթապահող բժշկի, ծառայութիւն իրականացնող ոստիկանի, 
հրշէջի, հացթուխի եւ թաքսու վարորդի, գիւղացու եւ բանուորի, գիտնականի, 
արուեստագէտի եւ միւսների:

Յատկապէս մտահոգուած եմ դժուար ապրող ընտանիքների համար:
Նրա՛նց, որ դեռ տուն չունեն, նրա՛նց, որ ապրում են սահմանամերձ 

բնակավայրերում:
Մտահոգ եմ վիրաւորների, հիւանդների համար:
Մաղթում եմ հոգսերի թեթեւացում:
Թող գալիք տարում ձեզնից իւրաքանչիւրի առջեւ բացուեն յաջողութեան 

դռները:
Թո՛ղ Հայաստանի իւրաքանչիւր քաղաքացի զգայ փոփոխութիւնների 

դրական շունչը:
Մեզ բոլորիս պէտք է առաջնորդի հետեւեալ նշանաբանը. «Կարողացել 

են ուրիշները՝ կարող ենք նաեւ մենք, չի կարողացել ոչ ոք աշխարհում՝ մենք 
կը լինենք առաջինը»: 

Մեր հայրենիքին մաղթում եմ խաղաղութիւն, մեր ընտանիքներին՝ 
առողջութիւն, յաջողութիւն, բարեկեցութիւն ու երջանկութիւն, մանուկներին՝ 
ծիծաղ ու խինդ, տարեցներին՝ արժանապատիւ հանգիստ:

Թող գալիք տարում ձեզնից իւրաքանչիւրը, ձեր հարազատները, ըն-
տանիքները, Հայաստանի իւրաքանչիւր քաղաքացի, աշխարհի իւրաքանչիւր 
հայ կարողանայ երազել եւ իրականացնել իր երազանքները:

Շնորհաւոր Նոր տարի»:

Եւ հարկ եմ համարում արձանագրել, որ անցնող տարին ոչ թէ մեր 
յաղթանակների գագաթն էր, այլ ընդամէնը ստորոտը, ոչ թէ մեր երթի 
եզրագիծն էր, այլ ընդամէնը մեկնարկը:

2019 թուականին մենք պէտք է նուաճենք նոր բարձունքներ, արձանագրենք 
նոր յաջողութիւններ եւ առաջին հերթին մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական 
կեանքում:

2019 թուականի մեր հիմնական խնդիրը տնտեսական յեղափոխութիւնն 
է, նրա արդիւնքներն աւելի ու աւելի տեսանելի դարձնելը: Բայց եկող տարին 
նոյնպէս մեր յաղթանակների գագաթնակէտը չի լինելու, ոչ թէ այն 
պատճառով, որ մեր թռիչքը ցածր է լինելու, այլ այն պատճառով, որ մեր 
ազգային եւ պետական յաւակնութիւնները լինելու են բարձր, աւելի բարձր, 
աւելի ու աւելի բարձր:

Սրանում է Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թաւշեայ, ժողովրդական 
յեղափոխութեան առանցքային իմաստը: Երբ ժողովուրդը հաւատում է իր 
միասնութեան ուժին, իր անցեալի եւ ապագայի ուժին: Մենք հաւատում ենք 
մեր ամէն քաղաքացու ստեղծարար տաղանդին եւ 2019 թուականը պիտի 
դառնայ հենց ստեղծարար տաղանդի յաղթանակի տարի, երբ ամէն անհատ, 
Հայաստանի Հանրապետութեան ամէն քաղաքացի, Հայաստան ներգաղթած 
ամէն մի հայ իրեն տեսնում է ոչ թէ սպառողի, այլ արարողի դերում, ոչ թէ 
հետեւորդի, այլ առաջնորդի դերում, ոչ թէ հարկ թաքցնողի, այլ հարկ 
վճարողի դերում, ոչ թէ գործազուրկի, այլ աշխատողի դերում, ոչ թէ աղքատի, 
այլ աղքատութեանը յաղթողի, աղքատութեան հետ չհաշտուողի, աղքատու-
թիւնը ստեղծարար մտքով, արդար աշխատանքով յաղթահարողի դերում:

2019 թուականը պէտք է դառնայ անհատական ջանքի յաղթանակի տարի, 
մտքի ու աշխատանքի համադրման տարի: Եւ ուրեմն, ամանորեայ այս 
օրերին մեր տրամադրութիւնը պէտք է նոր ուժով ու եռանդով լիցքաւորի 
բոլորիս, նոր լաւատեսութեամբ եւ սիրով համակի մեր հայրենիքն ու 
ժողովրդին:

Սիրելի հայրենակիցներ,
Ամանորեայ այս երեկոյին ուզում եմ առանձնայատուկ ողջոյններ յղել 

առաջնագծում եւ սահմանին կանգնած մեր բոլոր զինուորներին, սպաներին, 
գեներալներին, ովքեր աչալուրջ հսկում են մեր ամանորեայ անդորրը:

Ողջունում եմ Հայաստանի ոստիկանութեան, ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան, արտակարգ իրավիճակների, արդարադատութեան նախա-
րարութեան այն ծառայողներին, ովքեր ամանորեայ այս րոպէներին իրենց 
ծառայական պարտականութիւններն են կատարում՝ ապահովելով մեր 
ժողովրդի անվտանգութիւնը:

Ողջունում եմ մեր այն բուժաշխատողներին, էներգետիկայի, հեռահա-
ղորդակցութեան, տրանսպորտի ոլորտի այն աշխատողներին, եւ ընդհան-
րապէս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Ամանորը դիմաւորում են աշխատանքային 
պարտականութիւնները կատարելիս:

Եւ ի վերջոյ ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր քա-
ղաքացիներին, մեր բոլոր հայրենակիցներին՝ Հայաստանում, Արցախում եւ 
սփիւռքում:

Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհուում եմ բոլորիդ 
առաջ:

Ժպտացէք իրար, սիրելի՛ հայրենակիցներ, որովհետեւ Նոր տարին ահա 
եկաւ:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ ծնունդ:
Եւ ուրեմն կեցցէ՛ ազատութիւնը, կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 

կեցցե՛նք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ 
երջանիկ Հայաստանում:

Առաջնորդական Պատգամ 
Ամանորի, Ս. Ծնունդի Եւ 
Աստուածայայտնութեան Առթիւ
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կացութիւններու եւ պայմաններու. թէ՛ կուշտ ըլլալու եւ թէ՛ անօթի մնալու, թէ՛ 
առատութեան եւ թէ՛ չքաւորութեան։ Ամէն ինչ կրնամ տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի, 
որ զիս զօրացուց» (Փլպ 4.12-13)։

*   *   *
Նոր տարուան եւ Ս. Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան տօներուն առթիւ, 

որդիական ակնածանօք կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսը եւ կը մաղթենք մշտադալար հայրապետութիւն։

Կը շնորհաւորենք Հայ Եկեղեցւոյ սրբազան անդաստանին մէջ ծառայող մեր 
բոլոր միաբանակից ու հոգեւոր եղբայրները, եւ իրենց կը մաղթենք անդուլ 
սպասաւորութիւն։

Կը շնորհաւորենք Լիբանանի Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական 

Եկեղեցիներու հոգեւոր դասն ու հաւատացեալները, մեր քահանայից դասը, 
Ազգային Իշխանութեան եւ մեր ծուխերու մարմինները, լիբանանահայութեան 
կեանքէն ներս գործող կառոյցները ու մեր ժողովուրդի զաւակները, եւ բոլորիդ 
կը մաղթենք օրհնեալ ու շնորհաձիր ամանոր, Ս. Ծնունդ ու Աստուածայայտնութիւն։

Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

1 Յունուար 2019
Պէյրութ – Լիբանան
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Յառաջիկայ Հայութիւն
Խելահասութեան Ժամանակը

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Մեծ Աշխարհի Խնդիրներէն Մեր Անկիւնի 
Խնդրիրներուն

Նոր տարեմուտի այս օրերուն մինչ տնտեսական, 
մարդկային, քաղաքական, բարոյական, ազգային 
այլազան եւ հակադիր խնդիրներ կը հանգուցեն մեր 
միտքերը, յառաջիկայ ամբողջ տարուան ընթացքին 
Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւնները 
պիտի մնան բարդ ու բարդոյթաւոր այս կեանքին 
մեր գլխաւոր մտասեւեռումներէն:

Ասիկա բնական է, որովհետեւ իր ենթազգայա-
կանին ու բնազանցականին մէջ անապահով զգա-
ցող հայը պիտի շարունակէ վերատեսութեան են-
թարկել ապահովութեան խարիսխներու իր որոնումը: 
Եւ եթէ նոյնիսկ չուզէ հաստատուիլ Հայաստանի 
Հանրապետութիւն՝ պիտի շարունակէ անոր մէջ 
տեսնել իր ապահովական երաշխիքը:

Ահա թէ ինչու մարդկութիւնը մտահոգող երկրա-
գունդի բազում խնդիրներէն, հայերը առաւելաբար 
կը շահագրգռէ հայկական աշխարհը, յառաջիկայ 
հայութիւնը, մանաւանդ՝ անցնող տարուան հայաս-
տանեան քաղաքական խոշոր իրադարձութիւններէն 
ետք, որոնք յղի են հակադիր ուղղութիւններով 
յառաջանալու ամէն առիթներով:

Երեսնամեակ, Խորհրդահայ Տարիներ Եւ 
1880-1920 Ժամանակահատուած

Մարդու կեանքին մէջ քիչ չէ երեք տասնամեակ 
ապրիլը, մանաւանդ երբ այդ երեք տասնամեակ-
ներուն շուրջ կէսը գիտակցական հանգրուանի 
կեանք կ'ենթադրէ: Ծնողք ընդհարապէս զաւակնե-
րուն, կամ իրենցմէ կրտսեր սերունդի ակնարկելով 
երբ պիտի նշեն թէ անոնք կարողունակ դարձած են, 
կը հաւաստեն՝ «խելահաս է արդէն»: Այո, խելահաս, 
այսինքն՝ գիտակցական այնպիսի տարիք, որմէ 
կ'ակնկալուի կեանքին ու դիմագրաւելի խնդիրներուն 
լուրջ ու համապատասխան եւ դրապէս արդիւնաւորող 
լուծումներու տէր անձ:

Հայութեան յետսովետական հանգրուանը շուտով 
երեսուն տարեկան կ'ըլլայ:

Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր պետակա-
նութեամբ, հոգեւոր թէ աշխարհիկ ղեկավարութեամբ, 
մտաւորականութեամբ ու ժողովուրդով - իբրեւ 

իրենց ազգային երկրին գերիշխանութիւնը երաշ-
խաւորող քաղաքացիներ - շուտով պիտի դառնան 
երեսուն տարեկան:

Հայրենաբնակ ժողովուրդին այս նոր պարտա-
կանութիւն-իրաւունք զուգադրական յանձնառու-
թեան մէկ տարբերակը կը վերաբերի Սփիւռքին, 
այսինքն՝ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետու-
թեանց, ինչպէս նաեւ պապենական Հայաստանի 
սահմաններէն դուրս գտնուող բոլոր այն անձերուն 
որոնք հայ կը զգան:

Արդեօ՞ք երեսուն տարին բաւարար ժամանակ չէ 
մարդը խելահասութեան տարիքին մէջ զետեղելու: 
Աշխարհատարած հայութիւնը իր բոլոր խաւերով, 
աշխարհագրական թէ մարդկային ու ազգային իր 
դերակատարութեան բոլոր խմբաւորումներով 
շուտով երեսուն տարեկան պիտի դառնայ: Եթէ այդ 
երեսուն տարիներուն աւելցնենք 1870-1990ի համաշ-
խարհային դէպքերուն հայկական բաժինի իրադար-
ձութեանց նոյնիսկ մակերեսային ծանօթութիւնը, 
ապա կասկածէ դուրս է որ այսօր հայութիւնը թեւա-
կոխած պէ՛տք է ըլլայ իր «խելահասութեան» տարիքը:

Հայկական Մերօրեայ Օրակարգեր
Յստակ են հայութեան մերօրեայ օրակարգերը: 

Անոնք սահմանագծուեցան (կամ վերաձեւաւորուե-
ցան) վերջին երեսնամեակի հայկական զարգացում-
ներուն լոյսին տակ: Անոնցմէ հինգին այստեղ պիտի 
անդրադառնանք: Այդ հինգը միակը չեն, եւ անոնց 
տուած մեր նկարագրութիւնը սպառիչ չէ, մանաւանդ 
որ պիտի չբանանք փակագիծերը ու պիտի յարգենք 
բացառութիւնները.-

1) Տնտեսութեան օրակարգ.- Յստակ է որ 
անցնող մէկուկէս տասնամեակին Հայաստանի 
Հանրապետութենէն վտանգալից արտահոսք եղաւ: 
Որոշ է նաեւ, որ այդ արտահոսքին տեսակարար 
կշիռը՝ երկրին տնտեսական տագնապն է: Ամէն ինչ 
պէտք է ընել, որ Հայաստան ունենայ ազատ եւ 
առողջ տնտեսութիւն: Հանրապետութեան վարչա-
պետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի մեծա-
գոյն մարտահրաւէրը՝ տնտեսութեան կենսաւորումն 
է: Մարդիկ, կրնան պահ մը ոգեւորուիլ կաշառակե-
րութեան դէմ տարուած արշաւով, քանի որ ներքուստ 
այն համոզումը ունին որ «աղանդաւորուած» տնտե-
սութիւնը կաշառակերներէն մաքրելէ ետք, տնտե-
սութիւնը ինքնաբերաբար աճ ու վերելք պիտի 
արձանագրէ ու նոր աշխատատեղեր պիտի յառա-
ջանան: Ո՛չ, մերօրեայ աշխարհի տնտեսութիւնը 
այդպէս չի բանիր: Պետութիւնը պարտի դիմել օտար, 
ուրիշ պետութիւններու տնտեսական վերածնունդի 
փորձին: Լուրջ, գիտական հետազօտութիւններով 
համապատասխան ծրագրեր պարտին մշակուիլ 
եւ ըստ այդմ, քայլ առ քայլ ու թափով վերածնել 
տնտեսութիւնը:

2) Հայկական Հարց.- Հայկական Դատը, Հար-
ցը, Խնդիրը արցախեան ազատամարտի շրջանին 
«վերաշարադրուեցաւ»: Մերօրեայ սահմանումը հո-
ղահաւաք ու հայահաւաք, թերեւս շատ շատերը 
կ'ուրախացնէ ու կը բաւարարէ: Սակայն խօսքէն 
գործի պէտք է անցնիլ հոս եւս: Ճանաչման, թէ 
ժխտողականութեան դէմ օրօրներն ու քայլերգերը 
չեն հրապուրեր նոր սերունդի յատկանշական 
զանգուած մը: Պարզ է, անմար պէտք է պահել 
պահանջատիրութիւնը: Բայց, հո՛ս ալ պարտինք 
դիմել ուրիշ ազգերու եւ դատերու լուծման փորձին, 
եւ յառաջացնել - կրկնելով տնտեսութեան մասին 
կատարած վերի ակնարկութիւնս - լուրջ, գիտական 
հետազօտութիւններով համապատասխան ծրագ-

րեր մշակել: 
Զարմանալի ենք. անցնող հարիւրամեակին մեր 

մեծագոյն հարցը յայտարարած ենք Հայկական 
Հարցը, որ մարդկային ըլլալու կողքին նաեւ քաղա-
քական է: Սակայն անցնող ամբողջ հարիւրամեակին 
չենք ձգտած, չենք յաջողած մարդկային նիւթերու եւ 
քաղաքական ասպարէզներու բաւարար մասնա-
գէտներ ու դերակատարներ յառաջացնել:

3) Վերածնունդ, վերարտադրութիւն.- Եթէ 
սփիւռքեան համայնապատկերը դիտենք, կրնանք 
առանց երկմտանքի պնդել, թէ տեղահանութեան եւ 
Եղեռնին հետեւանքով հարիւր հազարաւոր հայեր 
թարմացուցին սպառման մօտեցած նախաեղեռնեան 
հայագաղութները: Կար ժամանակ, երբ Լիբանանի 
քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով Արեւ-
մուտք արտագաղթած լիբանահայութեան վերագըր-
ւեցաւ կարգ մը հայագաղութներու զարթօնքը: Այսօր 
նման բանի մը թերեւս կարելի է նմանցնել յետան-
կախական արտագաղթը, շեշտակի վերապահում-
ներով:

Յամենայնդէպս, պատկերն այն է, որ մեր գա-
ղութները պէտքն ունին, կարիքն ունին վերակենսա-
ւորման, վերածնունդի: Սփիւռքի հայօճախները 
բաւարար թարմութեամբ չեն վերարտադրեր, չեն 
վերանորոգեր իրենք զիրենք: Մենք այս ընթացքով 
ականատես պիտի դառնանք տխուր աւարտներու:

Հոս էական կը դառնայ առաջնորդութեան առա-
քելութիւնը: Կարեւոր տարբերութիւն կայ գործերը 
վարելու եւ գործերը ղեկավարել-առաջնորդելու 
միջեւ: Երկրորդ տեսակի մարդոց ժամանակն է 
հիմա: Տեսիլքի տէր հաւատաւոր առաջնորդները 
փրկարար գործ կրնան տանիլ այսօր:

4) Աշխարհափոխութիւն, հին յանկերգ եւ 
մտաւորականութիւն.- Ժողովուրդի մը կենդանի, 
ապրող ոգին իր մտաւորականութեան մէջ է: Ա՛ն է որ 
պիտի գիտնայ ժամանակին պահանջքը եւ ըստ այնմ 
վերահրամցնէ տուեալ ժողովուրդին անցեալի 
ժառանգը, այդ աւանդին տալով քաթալիսթի գոր-
ծառոյթ:

Վերյիշենք պահ մը համաշխարհայնացման հան-
րահռչակման առաջին տարիներն ու այսօր: Որքա՛ն 
տարբեր է աշխարհը այսօր՝ երբ բաղդատենք 2010ի, 
2000ի եւ 1990ի աշխարհներուն հետ: Հայ մտա-
ւորականութիւնը դատապարտելու լուրջ պաշար կայ 
ամէնուրեք՝ իր թերացումներուն համար: Անոնք 
տակաւին չկրցան – պիտի ըսեմ բաւարար չջանացին 
– հոգեփոխել հայը: Բաւարար չտագնապեցան հայ 
երիտասարդութեան աւելի քան 60%ը գոյացնող այն 
զանգուածին համար, որ աշխարհափոխութեան 
հետ քայլ պահելով հայկականին մէջ բաւարար 
չգտաւ ժամանակակիցը: Եւ այդ 60%ին մեկնումը 
հիմնական պատճառ է մեր հոգեփոխութեան բա-
ցակայութեան, մեր վերածնունդ-վերարտադրութեան 
անբաւարարութեան...:

5) Նոր ժամանակներ, նոր հրապոյրներ.- 
Տարօրինակ չէ բնաւ որ մարդիկ լաւին, գեղեցիկին, 
հրապուրիչին, առինքնողին կը թեքին, կ'ուղղուին: 
Եթէ հայութիւնը շարունակէ հայկական տարածքը 
վանողական, անհրապոյր նկատել ապա յստակ է թէ 
ու՛ր կրնանք ուղղուիլ:

Խելահասութեան ժամանակն է: Սասունցի 
Դաւիթներ պէտք են որոնք բերդպարեր հիւսեն, եւ 
ժողովուրդ՝ որ ոչ թէ վստահի Սասունցի Դաւիթնե-
րուն, այլ մասնակցի՛ գործքի քան թէ խօսքի յանձ-
նառութեամբ:

Խելահասութեան ժամանակն է, այլապէս պայ-
ծառ յառաջիկայ չի մնար հայութեան:



Տեսակէտ
Հայկազունիք (Արորդիք) Եւ Ամանոր

(Վերադարձէ՛ք Ակունքներ)

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Մեր Արեգակէն 149,8 միլիոն քիլոմեթր հեռա-
ւորութեան վրայ գտնուող Երկիր մոլորակը, աներե-
ւակայելի արագութեամբ՝ 934 միլիոն քիլոմեթր 
շրջապտոյտով մը լրիւ պտոյտ կատարած կ'ըլլայ 
Արեգակին շուրջ, բոլորած ըլլալով տարի մը՝ 365,25 
օր տեւողութեամբ. այսպիսով՝ Յունուար 1-ին սկիզբ 
տալով նոր տարուան՝ Ամանորին:

Յունուար 1-ը՝ որպէս տարուայ սկիզբ, սահման-
ւած է Ք. Ա. 46 թուականին, Հռոմի կայսր Յուլիոս 
Կեսարին կողմէ (նոյն թուին Յուլիոս Կեսար ճշդում 
կատարելով Եգիպտական oրացոյցին մէջ, հիմքը 
դրած է հին հռոմէական Յուլեան տոմարին): Այդ 
օրը նուիրուած էր հին հռոմէական դիցարանի ընտ-
րութեան, մուտք ու ելքի, դռներու եւ բոլոր սկիզբներու 
աստուած՝ Յանուսին եւ վերջինիս անունով ալ ամիսը 
կոչուած է Յունուար: Ան պատկերուած էր երկերե-
սանի:

1582 թուականի Փետրուար  24-ին լատիներէն 
լեզուով լոյս տեսած է Յուլեան տոմարի բարեփոխման 
մասին՝ «Inter Gravissimas» («Ամէնէն Կարեւորը») 
Գրիգորիս ԺԳ. պապի (1572-1585) պապական կոն-
դակը, որով հաստատուած է նոր տոմար եւ պապի 
անունով ալ կոչուած է Գրիգորեան օրացոյց { Յուլ-
եան տոմարի բարեփոխման առաջարկն ու նախ-
նական ջանասիրութիւնները կատարած է իտալա-
ցի թուաբան, աստղագէտ, բժիշկ, ժամանակագիր 
եւ փիլիսոփայ՝ Ալոյսիուս Լիլիուսը (մօտ. 1510 - 
1576): Լիլիուսի մահէն ետք այդ գործը շարունակած 
է գերմանացի թուաբան եւ աստղագէտ Քրիս-
տափոր Գլաւիուսը (1534 - 1612) }:

Ըստ նոր տոմարի՝ Գրիգորեան օրացոյցի տար-
ւայ առաջին օրը նոյնպէս կը համարուէր Յունուար 
1-ը (Ներկայիս Երկիր մոլորակի երկիրներու մեծ 
մասը, ինչպէս նաեւ Հայաստանը այս օրը կը տօնէ 
Նոր տարին կամ Ամանորը): Որոշ երկիրներ Ամա-
նորը կը տօնեն ըստ Լուսնային օրացոյցի: Չնայած 
որ Գրիգորիս ԺԳ. պապի (1572-1585) կարգադրու-
թեամբ նաեւ հայերէնի թարգմանուած էր Գրիգորեան 
տոմարը, սակայն մենք՝ հայերս, հայոց ժամանակի 
հաշուարկը շարունակած ենք կատարել աւանդական 
շարժական տոմարով: Նոյնիսկ ԺԸ. դարուն Սիմէոն 
Ա. Երեւանցի (1710 – 1780, Ամենայն հայոց կաթողի-
կոս՝ 1763 թուականի Ապրիլ 20-էն) կաթողիկոսի 
կատարած տոմարագիտական բարեփոխումները 

չեն կրցած կասեցնել մեր աւանդական շարժական 
տոմարի օգտագործումը եւ ան յարատեւած է մինչեւ 
20-րդ դար: Ի վերջոյ, 1920 թուականին Հայաստանը 
պաշտօնապէս ընդունած է Գրիգորեան տոմարը, 
իսկ Հայ եկեղեցին՝ 1923 թուականին: 

Հայոց հնագոյն տոմարի սկզբնաւորման եւ 
կատարուած փոփոխութեանց մասին շատ կցկտուր 
տեղեկութիւններ ունինք: Ըստ հայ յայտնի բնագէտ-
ճարտարագէտ Պարիս Հերունիի (1933-2008) են-
թադրութեան՝ հայոց հնագոյն օրացոյցը (արեգակ-
նային օրացոյցը) հաստատուած է Ք.Ա. 23-րդ 
հազարամեակի վերջին՝ Վահագն աստուծոյ ծնուն-
դով, մօտաւորապէս Ք.Ա. 22946 թուականի Արեգ 
1-ին (այժմու՝ Մարտ 21-ին). հետեւեալ հաշուարկով՝ 
2492 (Հայկ նահապետի յաղթանակի թուականն է 
բռնակալ Բէլի դէմ) + 14 հայկական շրջան, այսինքն՝ 
2492 + 14 x 1461 = 22946 տարի: Ուրեմն, մեր նախ-
նիք՝ արորդիք, շատ վաղ անցեալին ամէնէն աւան-
դական Նոր տարին՝ Ամանորը տօնած են Մարտ 21-
ին` գարնանային գիշերահաւասարի օրը, որ նաեւ 
բնութեան զարթօնքի խորհրդանիշն էր: Այդ տօնը 
նաեւ կը կոչուէր Ծաղկըմուտ՝ վկայակոչելով գարնան 
գալուստը: 

մեր հայատառ ձեռագիր մատեաններուն մէջ 
պահպանուած նիւթերուն համաձայն՝ hայոց տոմարի 
սկիզբը սերտօրէն կապուած էր Հայկ Նահապետի՝ 

Բէլի դէմ տարած յաղթանակին, որ, ըստ Հայր 
Ղեւոնդ Ալիշանի (1820 - 1901) ուսումնասիրութեանց 
տուեալներուն, տեղի ունեցած է Ք.Ա. 2492 թուականի 
Օգոստոս 11-ին, որ կը համարուի Հայոց Բուն Թուա-
կանը:  Հայոց հին տոմարի՝ Նաւասարդ ամսուն 
առաջին օրը (անշարժ տոմարով կը համապատաս-
խանէ Օգոստոս 11-ին, այսինքն՝ Հայկի յաղթանա-
կի պահը: Հայոց հին տոմարի ամիսներն են՝ Նա-
ւասարդ, Հոռի, Սահմի, Տրէ, Քաղոց, Արաց, Մեհեկան, 
Արեգ, Ահեկան, Մարերի, Մարգաց, Հրոտից եւ 
Աւելեաց) մեր նախնիք Ամանորի տօնահանդէսները 
կը տօնէին երկրի բոլոր դասակարգերու ներկայա-
ցուցիչներու բազմամարդ «համաշխարհական» մաս-
նակցութեամբ եւ հայոց աստուածներու հովանաւո-
րութեամբ (հին հայոց պատկերացմամբ՝ հայոց 
աստուածները Նաւասարդեան տօնախմբութեանց 
օրերուն Եփրատ եւ Արածանի գետերուն մէջ 
լոգանք առնելէ ետք, կը բարձրանային ձիւնածածկ 
լեռանց կատարները եւ կը հովանաւորէին տօնա-
հանդէսները)՝ զոհաբերումներու, փոխադարձ նուի-
րատուութիւններու, խրախճանքներու, երաժշտութեանց, 
երգերու, պարերու, թատերախաղերու, ռազմախա-
ղերու, մրցոյթներու, որսորդական զուարճանքներու, 
գուշակութիւններու ... ուղեկցութեամբ եւ ի յիշատակ 
Արամազդ եւ Անահիտ աստուածներուն, զորս շատ 
պատկերաւոր ձեւով յաւերժացուած է Գողթան եր-
գիչներու կողմէ՝ Արտաշէս արքայի սոյն բաղձանքով.

Ո՜  տայր ինձ զծուխ ծխանի
Եւ զաոաւօտն Նաւասարդի,
Զվազելն եղանց եւ զվազելն եղջերուաց.
Մեք փող հարուաք եւ թմբկի հարկանէաք,
Որպէս օրէնն է  թագաւորաց:
Իսկ միջնադարու աստուածաբան, մեկնիչ, մա-

տենագիր, մանկավարժ, պատմագիր եւ տոմարա-
գէտ Վանական վարդապետ (1181 - 1251) Նաւասարդ-
եան տօներու մասին գրած է հետեւեալը. «Փող 
հարէք ի գլուխս ամսու, յաւուր Նաւասարդի տարե-
կանաց մերոց» ։ Սակայն մեր օրերուն Ամանորեայ 
բազում սեպհական սովորոյթներ այլեւայլ պատճառ-
ներով մոռացութեան մատնուած են եւ փոխառուած 
են համաշխարհային ու օտար ծիսակարգերով, 
ինչպէս բազում սովորոյթներ...:  

Այսպիսով՝ Վիշապաքաղ Վահագնի քաջակորով 
ոգիով եւ Հայկեան ազատաբաղձ նետի սլացքով կու 
գամ շնորհաւորելու Ձեր Նոր տարին եւ Սուրբ ծնուն-
դը՝ մաղթելով վերադարձ դէպի հայրենիք՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ:

Յանուսի արձանը, Վատիկանի թանգարան

Գրիգորիս ԺԳ պապի (1572-1585) պապական կոնդակի՝ 
«Inter Gravissimas» («Ամէնէն Կարեւորը»)-ի առաջին էջը

Վահագնի Արձանը (1968), քանդակագործ՝
Կառլէն Նուրիջանեան

Պարիս Հերունիի Գիտցող-ստուերաչափը՝ արեգակնային 
ժամացոյցն ու տոմարը
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Սուրբ Ծնունդը Հայաստանի Մէջ Եւ Հայաստանէն Դուրս

ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ 

Աշխարհի մէջ քրիստոնէութեան տարածումէն 
ետք Սուրբ ծնունդը կը նշուէր միայն Յունուար 6-ին, 
բայց կաթոլիկ եկեղեցին զայն կը նշէ Դեկտեմբեր 
25-ին: Քրիստոնէութեան ընդունումէն ետք ալ հռո- 
մէացիները կը շարունակէին տօնել որոշ հեթանո-
սական տօներ: Դեկտեմբեր 25-ին հռոմէացիները 
կը նշէին արեւի պաշտամունքին նուիրուած տօնը: 
Այսպիսով հեթանոսական աւանդոյթները խափանե-
լու համար 336 թուականին հռոմէական եկեղեցին 
Դեկտեմբեր 25-ը նշանակեց որպէս Քրիստոսի 
Ծննդեան օր: Հետագային Ասորիքի եւ գրեթէ 
ամբողջ Արեւելքի մէջ Քրիստոսի Ծննդեան տօնի 
օրը փոխադրուեցաւ Դեկտեմբեր 25-ին, իսկ Յուն-
ւար 6-ը մնաց որպէս Տիրոջ Աստուածայայտնութեան 
եւ Մկրտութեան օր։ Հնագոյն աւանդութեան եւ 
աւետարանական հաշուարկներուն հաւատարիմ 
մնացած է միայն Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին՝ 
Քրիստոսի Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան 
տօները Յունուար 6-ին նշելով:

Ինչպէս ամբողջ աշխարհի, այնպէս ալ Հայաս-
տանի եւ Սփիւռքի մէջ կան կաթողիկէ հայեր, որոնք 
այնուամենայնիւ չառանձնանալով Տիեզերական 
եկեղեցւոյ դաւանանքէն Սուրբ ծնունդը կը նշեն 
Դեկտեմբեր 25-ին:

Ինչպէ՞ս Հայաստանի Եւ Աշխարհի Կա-
թոլիկները Կը Նշեն Սուրբ Ծնունդը

Իռլանտացի տիկին Աննան, որ արդէն չորս տաս-
նամեակէ Հայաստան կ'ապրի իր հայ ամուսինին 
հետ, կը պատմէ, որ Սուրբ ծնունդի կարեւոր 
առանձնայատկութիւններէն մէկը սեղանին դրուած 
ուտելիքներն են: «Սուրբ ծննդեան աւանդոյթ է 
ձկնամթերքով եօթը տեսակ ուտեստներ պատրաս-
տելը, նաեւ Սուրբ ծննդեան աւանդական աղանդերը, 
որը կը պատրաստեն խնձորով կամ հատապտուղ-
ներով»: Տիկին Աննան կը յաւելէ, որ տունը կը նշեն 
նաեւ առաքելական եկեղեցւոյ ոչ միայն Սուրբ 
ծնունդը, այլեւ բոլոր տաղաւար տօները:

«Ես պարտաւոր եմ յարգելու աւանդոյթները եւ 
տօները այն երկրին, ուր կ'ապրիմ: Մեր տունը 
հիւրեր կ'ըլլան թէ՛ Դեկտեմբեր քսանհինգին եւ թէ 
Յունուար վեցին, որեւէ վատ բան չկայ երկու 
եկեղեցիներու տօները նշելու մէջ»,- կ'եզրափակէ 
տիկին Աննան:

Կաթողիկէ աշխարհի սրտին՝ Վատիկանի մօտ 
ապրող իտալացի քսանամեայ Մանարօ Վիչենզօն 
կը պատմէ, որ Իտալիոյ մէջ մեծ նշանակութիւն կու 
տան Սուրբ ծննդեան մսուրքին եւ տօնական ծառին: 
«Մեր երկրին մէջ կը կարեւորենք Սուրբ ծննդեան 
մսուրքը, որ դատարկ կը մնայ մինչեւ Դեկտեմբեր 
քսանչորս, միայն սուրբ պատարագէն ետք այնտեղ 
կը դնենք մանուկ Յիսուսը»: 

Վիչենզօն կը պատմէ, որ Իտալիոյ մէջ յատուկ 
աւանդոյթ կայ, որուն ժամանակ բանեթոն կը 
պատրաստեն: Վերջինս Սուրբ ծննդեան հաց է, որ 
կը պատրաստուի կիսաքաղցր խմորէ, ընդեղէնէ եւ 
չոր հատապտուղներէ: «Բանեթոնը մեր տունը կ'ու-
տեն ընթրիքէն ետք: Անիկա կը խորհրդանշէ միաս-
նականութիւնը եւ սէրը»:

Մեծամասնութեամբ Կաթողիկէ բնակչութիւն ունե-
ցող երկիրներէն ամէնէն կրօնական աւանդոյթներով 
հարուստ երկիրը կը համարուի Լեհաստանը:

Ղազարեաններու ընտանիքը կ'ապրի Լեհաս-
տան: Ընտանիքի մէկ մասը առաքելադաւան է, մէկ 
մասը՝ կաթողիկէ: Յովիկ Ղազարեանը կ'ըսէ, որ 
կարեւորը հաւատքն է, մնացածը ծիսական տարբե-
րութիւններ են: Լեհաստանի մէջ Սուրբ ծննդեան 
գլխաւոր ճաշը պորչն է: Ճաշը կը պարունակէ սունկի 
կամ կաղամբի բելմեններ, անոր վրայ կը լեցնեն 
բազուկի ջուր: Ան կը խորհրդանշէ Քրիստոսի թափ-
ւած արիւնը, իսկ բելմեններու խմորը՝ մարմինը: 

Սուրբ Ծննդեան ընթրիքի ժամանակ ոչ ոք կրնայ 
լքել ճաշի սեղանը մինչեւ կերակուրը չաւարտի: «Երբ 

սկսի ճաշը ու բոլորը սեղանի մօտ են, կարեւոր չէ, թէ 
ի՛նչ մոռցած ես խոհանոցը, կամ ինչ կը վառուի 
կազօճախին վրայ, պէտք է սպասես մինչեւ ճաշը 
աւարտի»: Յովիկը հետաքրքրական աւանդոյթներու 
շարքին առանձնացուց նշխարքի բաժանումը ընտա-
նիքին մէջ, որուն ժամանակ իրար կը փոխանցեն 
ուղղանկիւնաձեւ կամ քառակուսի նշխարք եւ 
փոխանցելու ընթացքին իրար բարեմաղթանքներ 
կը յղեն:

Իսկ թէ ինչպէ՞ս կը նշեն առաքելական եկեղեցւոյ 
Սուրբ ծնունդը, կը պատասխանէ Ղազարեաններու 
լեհ հարսը՝ Քաթաժինա Ղազարեանը՝ այն ալ հա-
յերէնով:

Բրինձով, չամիչով փիլաւ կ'եփեմ, ձուկ կը խաշեմ, 
բանջարեղէն կը տապկեմ, իսկ հայկական գինի՜ն, 
ըմմմ, սեղանէն անպակաս է:

Ի վերջոյ, Դեկտեմբեր քսանհինգ, Յունուար վեց, 
թէ եօթը... կարեւորը հաւատքն է, ոչ թէ բառերը: Այն 
հաւատքը, որ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդին 
Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին՝ այսինքն 
էութենէ Հօր... Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յեր-
րորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին 
մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ 

Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

¾ç 11ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 3.1.2019 



¾ç 12ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 3.1.2019 ¾ç 10ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 3.1.2019 

ՌԱԿ «Շուշան Վարդենի» ակումբի տիկինները 
եւ օրիորդները գեղեցիկ աւանդութիւն մը կը պա-
հեն, որ Նոր տարուան առիթով կազմակերպուած 
Կաղանդ Պապայի ձեռնարկն է: 

Արդարեւ, Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018-ի 
առաւօտեան ժամը 10:00-էն սկսեալ, Թէքէեան 
կեդրոնի «Հրաչեայ Սեդրակեան» սրահ սկսան 
ժամանել փոքրիկներ՝ իրենց ծնողներուն եւ մեծ 
մայրերուն կամ մեծ հայրերուն ձեռքէն բռնած: Ի՜նչ 
գեղեցիկ տեսարան էր տեսնել այդ պտլիկները 
ուրախ ու զուարթ տրամադրութեամբ: Ներկայ էին 
նաեւ ՌԱԿի պետական նախկին երեսփոխան՝ 
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի ատենապետ 
ընկ. Յակոբ Գասարճեան եւ անդամներ, ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամներ 
եւ բարեկամներ:

Նոր տարուան նուիրուած այս ձեռնարկին բաց-
ման խօսքը կատարեց «Շուշան Վարդենի» ակում-
բի ատենապետուհի ընկ.հի Մակի Մարկոսեան: 
Ան բարի գալուստ մաղթեց բոլորին եւ յոյս յայտ-
նեց, որ 2019-ն ըլլայ մաղթանքներու իրականաց-
ման տարի: 

Ան իր խօսքով զուգահեռ մը ստեղծեց հայկա-
կան Նաւասարդի եւ մեր Նոր Տարիին միջեւ ներ-
կաներուն յիշեցնելով, որ  Նաւասարդեան օրերը 
հայերը կը տօնէին առանձին շուքով, որ կը հա-
մարուէր ամենահանդիսաւոր եւ ուրախալի տօնը:

«Հայկական բոլոր ընտանիքներուն մէջ Նաւա-
սարդը կը դիմաւորէին մեծ խրախճանքով։ Այդ 
օրը իւրայատուկ կերակուրներ եւ ուտելիք կը 
պատրաստէին։ Ճոխ սեղան կը բանային եւ 
ընտանիքի բոլոր անդամները ուրախութեամբ կը 

ՌԱԿի Լուրեր
Ամանոր... Նոր Տարի... Նոր Յոյսեր... Նոր Երազներ
ՌԱԿ «Շուշան Վարդենի» Ակումբի Նոր Տարուան Աւանդական Ձեռնարկը

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ 
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

դիմաւորէին Նաւասարդը:
Կար նաեւ տոպրակ կախելու սովորութիւնը։ 

Երդիկներէն կը կախէին գոյնզգոյն գուլպաներ, 
այն ակնկալութեամբ, որ անոնց մէջ Նոր տարուան 
նուէրներ կը յայտնուին» ըսաւ ընկ.հի Մարկոսեան։

Շարունակելով իր խօսքը, ՌԱԿ Շուշան վարդեի 
ակումբի ատենապետուհին հաստատեց, որ Նա-
ւասարդեան օրերը կը կրէին փաստօրէն ազգային–
ժողովրդական բնոյթ։ Կ'իշխէին զուարճութիւնը, 
տօնահանդէսները, երգն ու պարը։ Նաւասարդեան 
տօնի առթիւ հաւաքուած բազմութիւնը իրեն հետ 
կը բերէր նաեւ տարուան պտուղներու առաջին 
բերքը։ Այդ ժամանակ կը կատարուէին մեծահան-
դէս արարողութիւններ, տեղի կ'ունենային ձիար-
շաւներ, եղջերուներու վազք եւ հազարաւոր աղաւ-
նիներ կը թռցնէին։

«Երբ չորրորդ դարու սկիզբը Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ Մեծ Հայքի մէջ տարածեց քրիստոնէութիւնը, 
հեթանոսական տօներէն շատերը փոխարինուե-
ցան քրիստոնէականով։ Ժողովրդական բազմա-
թիւ տօներ պահպանուեցան, անոնց որոշ չափով 

տրուեցաւ նոր բովանդակութիւն, եւ ահաւասիկ 
այդ է, որ միասնաբար կը տօնենք այսօր՝ այստեղ» 
եզրափակեց ընկ.հի Մարկոսեան:։

Ապա ընկ.հի Մարկոսեան փոքրիկներէն խընդ-
րեց մասնակցիլ պատրաստուած ծրագրին ու բա-
րի վայելում մաղթեց բոլորին: 

Կաղանդ Պապուկի խումբը գեղեցիկ ծրագիր 
մը պատրաստած էր փոքրիկներուն համար: Բոլո-
րը ուրախ էին եւ խանդավառութիւնը չափ ու սահ-
ման չունէր: Վերջապէս հասաւ Կաղանդ Պապան, 
որ հեռու տեղէ կու գար ու, հակառակ յոգնած ըլ-
լալուն, ջանք չխնայեց փոքրիկները ուրախ պահե-
լու համար իր հաճոյախօսութեամբ եւ կատակ-
ներով: Ան բաժնեց իր նուէրները՝ բոլոր 
փոքրիկներուն դէմքերուն ժպիտ գծելու համար:

Պէտք է ուրախութեամբ արձանագրել, որ 
«Շուշան Վարդենի» ակումբի վարչականները ջանք 
չէին խնայած, որ ձեռնարկը հաճոյք պարգեւէր 
բոլոր մասնակցողներուն: 

Շնորհակալութեան մասնաւոր խօսք «Լիպպիս» 
ընկերութեան՝ իրենց կատարած նուէրին համար:  

Վարձքը կատար բոլոր կազմակերպիչներուն, 
մասնակցողներուն եւ նուիրատուներուն:

Մազլումեան Հաստատութիւն՝ Ոսկէ խաչքար: 
Տէր Եւ տիկ. Կարապետ Պապահէքեան

500,000 լ.ո.
Տէր եւ տիկ. Յակոբ Գասարճեան

200,000 լ.ո.
Տիկ. Անի Լաչինեան Մակարեան

200,000 լ.ո.
Տոքթ. եւ տիկ. Աւետիս Տագէսեան

200,000 լ.ո.
Մայրերու նուէրը Մի Ոմն

ՕՐՈՒԱՅ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՆԵՐԸ
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Տարեվերջի եւ տարեմուտի այս օրերուն, անցը-
նող տարին ճամբու պիտի դնենք մեր արձանագ-
րած  ձեռքբերումներով, ինչպէս նաեւ գալիք տա-
րին պիտի դիմաւորենք աւելի լաւ ակնկալիքներով՝ 
կրկնապատկելով մեր ջանքերն ու կարողութիւն-
ները աւելի լաւ ապագայի մը համար:

Ամանորի եւ Ս. ծննդեան տօներուն առթիւ Ա.էն 
6րդ դասարաններու աշակերտները Պուրճ Համու-
տի քաղաքապետարանի հրաւէրով ներկայ գտնուե-
ցան «Fantastic World Show»ի կազմակերպած գե-
ղարուեստական յայտագիրին, որ տեղի ունեցաւ 
Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2018ին Միշէլ Մըրի 
մարզահամալիրի սրահին  մէջ: Իսկ  Հինգշաբթի, 
20 Դեկտեմբեր 2018ին վարժարանիս Յակոբ 

Պարսամեան սրահին մէջ անոնք ըմբոշխնեցին 
«Samaritans» կրօնադաստիարակչական կազմա-
կերպութեան  ներկայացուցած՝  Յիսուսի ծնունդը 
խորհրդանշող  թատերախաղը: Նոյն օրը «Smile 
In A Box» բարեսիրական կազմակերպութեան ան-
դամները, ընկերակցութեամբ ընկ. Արա Թերզեա-
նի, մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի դասա-
րանները շրջելով նուէրներ բաժնեցին բոլորին:

Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018ի  առաւօտուն, աշա-
կերտները ուղղուեցան Սրբոց Վարդանանց եկե-
ղեցի, ուր տէր Օշին քահանայ Գէորգեան աշա-
կերտներուն յղեց Ս. ծննդեան պատգամը, որմէ 
ետք անոնք  հաղորդուեցան Յիսուսի արեամբ ու 

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
«Ամանորը Եւ Սուրբ Ծնունդը»

մարմնով: Դպրոց վերադառնալէ ետք Ա.էն 4րդ 
դասարաններու աշակերտները ուղղուեցան Mc 
Donald’s, ուր տեղի ունեցաւ Կաղանդի նուիրուած 
յատուկ աշակերտական խրախճանք, հրամցուեցաւ 
ճաշ «Ժպիտ» կազմակերպութեան կողմէ: Իսկ 
նախ. Ե.էն միջն Գ. դասարաններու աշակերտները 
հաճելի ժամեր անցուցին City Centerէն ներս՝ դի-
տելով «The Grinch» ֆիլմը, ապա ճաշելով Mc Donald’sի 
մէջ, դարձեալ շնորհիւ «Ժպիտ» կազմակերպութեան  
նիւթաբարոյական օժանդակութեան:

Իսկ մանկապատէզի Կաղանդի տօնակատարու-
թիւնը ունէր տարբեր բնոյթ: Փոքրիկները իրենց 
ուսուցչուհիներուն ընկերակցութեամբ ուղղուեցան 
դէպի Santa’s Factory In-Action 2018 «The First 
Noel», Պէյթ Միսք շրջանը գտնուող Parkը, ուր մաս-
նակցեցան Կաղանդի յատուկ ծրագրին: Անոնք 
Կաղանդ պապուկի առաջնորդութեամբ ծանօթա-
ցան անոր տան ներքին մասերուն, միասին ձեռա-
յին պատրաստեցին, երգեցին Կաղանդի տաղեր, 
նամակ գրեցին Կաղանդ պապուկին, նաեւ 
դիտեցին Կաղանդը խորհրդանշող տեսերիզ մը: 

Ծրագրի աւարտին հրամցուեցաւ ճաշ՝ ազգային 
բարերարի նիւթաբարոյական օժանդակութեամբ: 
Դպրոց վերադարձին բաժնուեցան նուէրներ 
Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանի կողմէ: 
Փոքրիկները իրենց հետ տարին նաեւ նախօրօք 
պատրաստուած ձեռայիններ: Նոյն օրը, վարժա-
րանիս ծնողաց յանձնախումբին կողմէ բաժնուե-
ցան նուէրներ մանկապարտէզի, նախակրթարանի 
եւ միջնակարգի բոլոր աշակերտներուն անխտիր: 
Վարձքը կատար բոլորին: 

Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք ձեզ Ամանորի եւ 
Սբ. ծննդեան տօներուն առթիւ՝ մաղթելով, որ 2019 
թուականը ըլլայ խաղաղութեան եւ յառաջընթացի 
տարի մը բոլորիս համար:

Վահան Թէքէեան Վարժարանի         
Լրատուական Գրասենեակ
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Դեկտեմբեր 3-4 բարեգործական ծրագիրով 
Արցախի Հանրապետութիւն էր ապրիլեան քառօր-
եայ պատերազմի հերոս սպայ Արմենակ Ուրֆան-
եանի մայրը՝ Համեստ Ներսիսեանը։ Որդիին անունով 
ստեղծուած «Արմենակ Ուրֆանեան» բարեգործա-
կան հիմնադրամին ջանքերով եւ պաշտպանական 
գերատեսչութիւններու թոյլտուութեամբ՝ Արցախի 
Ասկերանի շրջանի մարտական դիրքին վրայ 
տեղադրուած է 2016 թուականի Օգոստոս 2ին 
ընկերներուն կեանքը փրկելու ժամանակ ականի 
պայթումէն զոհուած շարքային Գէորգ Յարութիւն-
եանի յուշաքարը։ Հերոս Գէորգ Յարութիւնեանը 
յետմահու պարգեւատրուած է ՀՀ եւ ԼՂՀ նախա-
գահներու կողմէ «Արիութեան համար» մետալնե-
րով, նաեւ պարգեւատրուած է ապրիլեան պատե-
րազմին աշխուժօրէն մասնակցելու համար։ 

Գէորգը զոհուելէ ետք մայրը՝ տիկին Անահիտը, 
տեղեկացած է, թէ որդի պիտի ունենայ՝ փոքրիկ 
Գէորգ, որ պիտի շարունակէ եղբօր կիսատ ձգած 
գործերն ու պիտի ապրեցնէ ծնողները։ Փոքրիկ 
Գէորգը առաջին անգամ դիրքի վրայ էր իր եղբօրը 
կողքին։ Մայրը յուզումը չէր կրնար զսպել, տեւա-
բար յուշաքարին մօտ կը զրուցէր որդիին հետ։ 
Յուշաքարի բացումին ներկայ էին Ասկերանի 
զօրամասի հրամանատարական կազմը, զինուո-
րականներ, արցախեան ազատամարտի մասնա-
կիցներ։ 

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 20 -
Ապրիլեան Քառօրեայ Պատերազմի Հերոս Սպայ Արմենակ Ուրֆանեանի Մայրը 
Խնդրանքով Կը Դիմէ Աշխարհասփիւռ Հայութեան

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Տօնական օրերուն չկայ աւելի վեհ գաղափար քան 
յիշել Հայ զինուորը, առանց որուն զոհողութեան չկայ 
ո՛չ հայրենիք, ո՛չ ազգ, ո՛չ ալ արժանապատուութիւն: 

Այս առիթով հետեւեալ ազնիւ նախաձեռնութեան 
մասին կը տեղեկացնենք մեր սիրելի ընթերցողներուն:

«Խմբ.»

Յուշաքարի բացումին արարողութեան հետ 
մէկտեղ, «Արմենակ Ուրֆանեան» բարեգործական 
հիմնադրամը, ի դէմս Համեստ Ներսիսեանի ու 
բազմաթիւ հայ ընտանիքներու, որոնք մշտապէս 
բանակի ու զինուորի կողքին են, չէին մոռցած 
նիւթական օգնութիւն ուղարկել։ Քաղցրաւենիք, 
հագուստ, առաջին անհրաժեշտութեան պարագա-
ներ, սարքաւորումներ... Այդ փոքրիկ օգնութիւնը 
յառաջիկային կրնայ աւելի մեծնալ, եթէ նուիրա-
տուները իրենց փոքրիկ լուման ներդնեն հիմնադ-
րամի զարգացման ու յառաջընթացի գործին մէջ։

Համեստ Ներսիսեանը մեզի հետ զրոյցի 
ժամանակ յոյս յայտնեց, որ մարդիկ, տեսնելով իր 
աշխատանքը, բանակին հասցուած օգնութիւնը, 
իրենց լուման ալ կը ներդնեն այդ բարի գործին 
մէջ, քանի որ զինուորի մը համար չափազանց 
կարեւոր է զգալ հասարակութեան ուշադրութիւնը, 
իսկ իրեն համար աւելի կարեւոր է, քանի որ կը 
շարունակէ իր որդիին՝ սպայ Ուրֆանեանի գործը։ 
Մայրը, արցունքները աչքերուն, կը պատմէ, որ 
որդին երբեք չէ գանգատած ծառայութենէն, իր 
ստացած աշխատավարձը հարկ եղած պարագա-
յին տրամադրած է զինուորներուն, ամէն հարցով 
աջակցած ու օգնած է անոնց։ 

Տիկին Համեստը զինուորներուն հետ զրոյցի 
ժամանակ խորհուրդ տուաւ լսել սպաներուն, 
ուշադիր ըլլալ դիրքերուն վրայ, անվտանգութեան 
կանոնները պահպանել, քանի որ իւրաքանչիւր 

զինուորի կեանքը թանկ ու անգնահատելի է, հայ 
մայրերը կը սպասեն իրենց որդիներուն ողջ եւ 
առողջ վերադարձին։ Զօրամասի ղեկավարութիւնն 
ալ կարեւորեց նման միջոցառումներու դերը բա-
նակ-հասարակութիւն կապի ծիրէն ներս։ Զինուոր-
ներուն եւ առաջնագիծը պահող սպաներուն հա-
մար չափազանց կարեւոր է գիտնալ, որ թիկունքը 
չէ մոռցած զիրենք եւ որ թիկունք-առաջնագիծ 
կապը կը գործէ անխափան։ 

Ասկերանի զօրամասին մէջ ու մարտական 
դիրքերուն վրայ առաքելութիւնը աւարտելէ ետք, 
նախաձեռնութեան անդամները եւ նկարահանող 
խումբերը արդէն երեկոյեան մութ ու դժուարան-

¾ç 15
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 20 -
Ապրիլեան Քառօրեայ Պատերազմի Հերոս Սպայ Արմենակ Ուրֆանեանի Մայրը 
Խնդրանքով Կը Դիմէ Աշխարհասփիւռ Հայութեան
¾ç 12

ցանելի ճամբայէն ուղեւորուեցան Թալիշ՝ նոյն 
նպատակով։ Թալիշի զօրամասին մէջ ալ զին-
ւորներուն յանձնեցին քաղցրաւենիքով ու զինուոր-
ներուն համար անհրաժեշտ պարագաներով լի 
տուփերը։ Այդտեղ ալ մեծ սիրով ու ոգեւորութեամբ 
ընդունեցին նախաձեռնութեան անդամները, զրու-
ցեցին ու նոյն ջերմութեամբ ալ ճամբեցին՝ 
դարձեալ տեսնելու յոյսով։ 

Արցախի մէջ տիկին Համեստը հիւրընկալուեցաւ 
նաեւ յարկին տակ այն արցախցի զինուորականի 
ընտանիքին, որ երկու ամիս առաջ որդի ունեցած 
է եւ անունը ի պատիւ Արմենակ Ուրֆանեանի 
դրած է Արմէն։ Մայրը անթաքոյց յուզումով գրկած 
էր փոքրիկ Արմէնը: Ան կը նայէր ու կը նայէր 
անթարթ աչքերով, կը յիշէր իր որդին մանկութեան 
ժամանակ, կը պատմէր հետաքրքրական դէպքեր 
հերոս սպայի կեանքէն։ Սա անգամ մը եւս կը 
փաստէ, որ հերոսները չեն մեռնիր, անոնք յաւերժ 
են, քանի կը յիշուին ու կը գնահատուին։

«Արմենակ Ուրֆանեան» բարեգործական հիմ-
նադրամը ստեղծուեցաւ տիկին Համեստի կողմէ, 
եւ հիմնական առաքելութիւնը բանակի ու սպայի 
կողքին ըլլալն է, բարոյական ու նիւթական աջակ-
ցութիւն ցուցաբերելը։ 

Հիմնադրամի նպատակներն են՝ բարոյապէս եւ 
նիւթապէս օժանդակել հասարակականօրէն անա-
պահով զինծառայողներու, ինչպէս նաեւ զոհուած 
զինծառայողներու եւ Արցախեան գոյամարտին 
զոհուած ազատամարտիկներու ընտանիքներու 
անդամներուն, նպաստել զինծառայողներու եւ 
անոնց ընտանիքներու անդամներուն իրաւունք-
ներու պաշտպանութեան բարձրացման, անոնց 
ընկերային եւ այլ խնդիրներու լուծման, ներդնել 
նոր արհեստագիտութիւններ, համակարգեր՝ ու-
սումնական, պաշտպանական, տեղափոխման 
գործունէութիւնը ՀՀ սահմանային հատուածներու, 
զինուորական համակարգի, ուսումնական եւ 
գիտական կեդրոններու մէջ աւելի արդիւնաւէտ 
կազմակերպելու համար, աջակցիլ հայոց բանակի 
հզօրացման եւ ռազմահայրենասիրական դաս-
տիարակութեան ուղղուած ծրագիրներուն։ 

Կը նախատեսուի նաեւ հիմնել Արմենակ Ուր-
ֆանեանի անունով հայ ազգային բոլոր ժամանակ-
ներու ազատագրական պայքարի ազգապատմա-
գիտական թանգարան եւ ի սփիւռս աշխարհէն 
հաւաքագրել պատումները, վկայութիւնները, 
լուսանկարները, ստեղծել հինի ու նորի ազգային 
պատմագիտական շտեմարան։ Հիմնադրամը ան-
ձամբ կ'իրականացնէ ձեռնարկատիրական գոր-
ծունէութիւն հետեւեալ ուղղութիւններով՝ հրատա-
րակչական տպագրական, տեղեկատուական նիւթերու 
վերարտադրում, գիրքերու, տեղեկագիրքերու եւ 
հասցէագիրքերու, ամսագիրներու եւ պարբերա-

կաններու հրատարակութիւն, շարժապատկերի եւ 
տեսաֆիլմերու, հեռուստատեսային ծրագիրներու 
արտադրութիւն, տարածում, շարժապատկերի ֆիլ-
մերու ցուցադրում, հեռուստածրագիրներու կազ-
մում եւ հեռարձակում, իրաւաբանական գործու-
նէութիւն։ 

Արմենակ Ուրֆանեանի մայրը կը դիմէ աշխար-
հասփիւռ հայութեան՝ հիմնադրամին աջակցելու 
եւ օգնելու, ինչպէս նաեւ հայրենանուէր գործի 
իրականացման նպաստելու խնդրանքով: 

Հիմնադրամին ֆինանսական նուիրատուու-
թիւններ կրնաք կատարել հետեւեալ հաշուեհա-
մարներով, իսկ Համեստ Ներսիսեանի հետ կապ 
հաստատել՝ (374) 91 788155 հեռախօսահամարով։ 

19300 69130500100 - Հայկական դրամ/ AMD
 19300 69130500101 - ԱՄՆ տոլար / USD 
19300 69130500104 - Եուրօ / EUR 
19300 69130500158 - Ռուսական ռուպլի / RUB
foundation.armenak.urfanyan@gmail.com
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2018 թուականը բնութագրելու համար, Ճա-
փոնը որպէս տարուան նշան ընտրեց աղէտի 
չինական խորհրդապատկերը: Այդքան դաժան էր 
տարին ճափոնցիներուն համար. մահացու ողո-
ղումներ, երկրաշարժ, որոտամրրիկներ, հողասա-
հանքներ: Իրավիճակը շատ տարբեր չէր աշխարհի 
զանազան շրջաններուն մէջ, ուր հազարաւոր զո-
հեր ինկան թէ՛բնական, թէ՛ մարդ արարածի պատ-
ճառած աղէտներուն հետեւանքով, թէեւ, բարե-
բախտաբար, չկար բնական աղէտ մը, որ առանձին 
պատճառէր տասնեակ հազարաւոր զոհեր:

Երկրաշարժ եւ ցունամի Ինտոնեզիոյ մէջ

Ինտոնեզիան անծանօթ չէ երկրաշարժերու եւ 
անոնց պատճառած ցունամիներու հետեւանքնե-
րուն: Երկիրը մասնաւորապէս եւ հնդկական ովկ-
իանոսի շրջանը ընդհանրապէս տակաւին ամբող-
ջութեամբ չեն վերականգնած 2004-ի ահաւոր 
ցունամիի վնասները: 

Ինտոնեզիացիները տարին եզրափակեցին 
աւերիչ ցունամիով մը, որ պատճառեց աւելի քան 
450 զոհ: Դեկտեմբերի վերջին օրերուն աշխատան-
քը տակաւին կը շարունակուէր գտնելու համար 
տասնեակներով անյայտ կորսուած անձերը: Ցու-
նամիին պատճառը հրաբուխի ժայթքումն էր: Աղէ-
տը նաեւ վիրաւորեց 1500 անձեր եւ անապաստան 

2018-ի Գլխաւոր Աղէտներ Եւ Արկածներ

«Զարթօնք» 2019ի Բացառիկին մէջ ամփոփած 
էինք նախորդող տարուան լիբանանեան, հայրենի եւ 
միջազգային լուրերը ինչպէս նաեւ տարուան դէպքերն 
ու կորուստները: Տեղի սահմանափակութեան պատ-
ճառով այնտեղէն դուրս մնացած էր 2018 տարուայ 
ընթացքին պատահած գլխաւոր աղէտներուն ու ար-
կածներուն ամփոփումը, որոնց կ՛անդրադառնանք 
Նոր Տարուայ յատուկ այս առաջին թիւով: Միշտ 
յուսալով, որ 2019ն կ՛ըլլայ նուազ աղէտաբեր տարի 
մը, ձեր տրամադրութեան տակ կը դնենք հետեւեալ 
հակիրճ ակնարկը:

«Խմբ.»

ձգեց 16 հազար քաղաքայիններ Ժաւան եւ Սու-
մաթրա շրջաններու ծովեզերքին:

28 Սեպտեմբեր 2018-ին 7.5 ուժգնութեամբ 
երկրաշարժ մը ցնցեց Ինտոնեզիոյ Սուլավեսի 
կղզին՝ հիմնայատակ կործանելով քաղաքներ եւ 
գիւղեր: Երկրաշարժին յաջորդած ցունամին հա-
սաւ 6 մեթրի եւ բարդացուց փրկարարական աշ-
խատանքները: Աւելի քան 330 հազար անձեր 
մնացին անապաստան, իսկ զոհերուն թիւը հատեց 
2750-ի սահմանը:

Շուրջ երկու ամիս առաջ, 6.9 ուժգնութեամբ 
երկրաշարժ մը ցնցած էր նոյն երկրի Լոմպոք քա-
ղաքը եւ մօտակայ զբօսաշրջային Պալին՝ պատ-
ճառելով շուրջ 500 զոհ: 2018-ին աշխարհի մէջ 
եղան 4 աստիճանը հատող շուրջ 13500 երկրա-
շարժներ՝ անցեալ տարուան 12860-ին հետ հա-
մեմատած: Միայն մէկ երկրաշարժ հատեց 8 աս-
տիճանի սահմանը:

Հրաբխային Ժայթքում Կուաթեմալայի 
մէջ

Յունիսին Ֆուեկօ հրաբուխը ժայթքեցաւ Կուա-
թեմալայի մէջ: Ան կը համարուի երկրի ամէնէն 
աշխոյժ հրաբուխներէն մէկը: 45 տարի նման 
ահաւոր ժայթքում չտեսած կուաթեմալացիները 
կորսնցուցին 400 համաքաղաքայիններ, մինչ 
հարիւրաւոր ուրիշներ կը մնան անյայտ կորսուած: 
Ամիսներ ետք, տեղական եւ միջազգային փրկա-
րարական խումբերը տակաւին կը փորձէին օգնել 
տուժած բնակչութեան:

Ողողումներու շարք

  Ճափոնը գերարդիական եւ արհեստագիտական 
երկիր ըլլալով՝ բաւարար պաշտպանուած կը թուի 
ըլլալ բնական աղէտներէն, որոնք յաճախ կը հա-
րուածեն Խաղաղական ովկիանոսի «կրակի օղա-

կին» վրայ գտնուող այս կղզիներու երկիրը: Այսու-
հանդերձ, աւելի քան 220 ճափոնցիներ մահացան 
Յուլիսին տեղի ունեցած ողողումներուն հետեւան-
քով: Գետեր յորդեցան եւ քաղաքներ վերածուեցան 
լիճերու:

Ճափոնի տնտեսութիւնը շատ տուժեց ողողում-
ներէն, սակայն մարդկային կորուստներու առու-
մով կացութիւնը աւելի ծանր էր Հնդկաստանի հա-
րաւային Քերական նահանգին մէջ: Այնտեղ 
զոհուեցան աւելի քան 350 անձեր՝ շատեր ողողում-
ներուն յաջորդած հողահոսանքներուն պատճա-
ռով: Իշխանութիւններուն համաձայն՝ այս Հընդ-
կաստանի պատմութեան ծանրագոյն ողողումն էր 
վերջին հարիւրամեակի ընթացքին:

Ողողումներու ականատեսը դարձաւ նաեւ Նի-
ճերիան, ուր կէս միլիոն քաղաքայիններ հեռացան 
իրենց բնակարաններէն: Ընդհանուր առմամբ, 13 
հազար տուներ կործանեցան երկրի 36 նահանգ-
ներու մէկ երրորդին մէջ տեղի ունեցած աղէտին 
պատճառով:

Հիւսիսային Քորէայի բոլոր անցուդարձերը չեն 
հաղորդուիր: Այսուհանդերձ, Կարմիր խաչի մի-
ջազգային կազմակերպութիւնը յայտարարեց, որ 
Սեպտեմբերին տեղի ունեցած ողողումներուն հե-
տեւանքով եղած են 151 զոհեր, կործանուած են 
800 բնակարաններ:

Անհակակշռելի հրդեհներ

Բոլոր հրդեհները կարելի չէ դասել որպէս բնա-
կան աղէտներ: Հետաքննութիւնները ցոյց տուած 
են, թէ մարդկային սխալներու հետեւանքով եւս 
բռնկած կամ առնուազն անհակակշռելի դարձած 
են բազմաթիւ մեծ հրդեհներ:

Յուլիսին, եւրոպական սաստիկ տօթի օրերուն, 
Յունաստանի մայրաքաղաքի մօտակայ Աթիքա 
շրջանը ականատես դարձաւ սաստիկ հրդեհներու, 
որոնք պատճառեցին աւելի քան 125 զոհեր, նիւ-
թական ծանր վնասներու կողքին: Զոհերուն մէկ 
մասը ինկաւ բոցերուն պատճառով, ուրիշներ 
խեղդուեցան, երբ փորձեցին փախուստ տալ դէպի 
Միջերկրական ծովու ջուրերը: Քաղաքացիական 
պաշտպանութեան հարցերու փոխնախարար Նի-
գոս Թոսքաս յայտարարեց, որ բոցերը շատ հա-
ւանաբար արդիւնք են հրձիգութեան: Աւելի քան 
15 անջատ հրդեհներ եղան երեք հատուածներու 
մէջ, որոնք կը համարուին զբօսաշրջային վայրեր: 
Նմանօրինակ աւերիչ հրդեհ վերջին անգամ տեղի 
ունեցած էր 2007 թուականին, եւ քաղաքայիններ 
կը բողոքեն, որ պատկան մարմինները անհրա-
ժեշտ դասերը տակաւին չեն քաղած:
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2018-ի Գլխաւոր Աղէտներ Եւ Արկածներ

Ամիսներ ետք, ամերիկեան Գալիֆորնիա 
նահանգին մէջ հրդեհներ բռնկեցան եւ շուրջ 18 օր 
շարունակ աւեր գործեցին՝ 8-էն 25 Նոյեմբեր: 
Բոցերը նախ բարձրացան երեք անջատ վայրերու 
մէջ՝ աւերելով Paradise կամ Դրախտ աւանը, որուն 
բոլոր 27 հազար բնակիչները ստիպուեցան հեռա-
նալու իրենց բնակարաններէն: Շուրջ 930 հազար 
քառակուսի քիլոմեթր տարածք ազդուեցաւ 
բոցերէն: Զոհուեցան 91 անձեր:

Որոտամրրիկներու եղանակ

2018-ին չեղան 2005-ի Քաթրինա որոտամրրի-
կին նման սաստիկ ծանր որոտամրրիկներ, 
սակայն փոթորիկներու եղանակէն ազդուեցան թէ՛ 
Միացեալ Նահանգներու հարաւարեւելեան նա-
հանգները, թէ՛ Չինաստանը, Ֆիլիփինն ու մօտա-
կայ կղզիները: Ամերիկեան Հիւսիսային եւ Հարա-
ւային Գարոլայնա նահանգներուն մէջ 13 
Սեպտեմբերին սկսաւ Ֆլորենս որոտամրրիկը, որ 
շուրջ մէկ շաբթուան ընթացքին ողողեց ամբողջ 
թաղամասեր՝ պատճառելով շուրջ 50 զոհեր:

Իսկ Մանկութ թայֆունը տեղի ունեցաւ հարա-
ւարեւելեան Ասիոյ մէջ, ուր քամիի արագութիւնը 
հասաւ մէկ ժամուան մէջ աւելի քան 170 քիլոմեթրի:

Ponte Morandi-ի փլուզում

14 Օգոստոսին Իտալիոյ Ճենոա քաղաքի Ponte 
Morandi կամուրջը մասամբ փլուզուեցաւ տեղատա-
րափ անձրեւի ընթացքին՝ պաճառելով 43 զոհ: 
Կամուրջը կը համարուի Իտալիայէն Ֆրանսա 
կարեւոր անցքերէն մէկը՝ կառուցուած 1967 թուա-
կանին: Մասնագէտներու համաձայն՝ արկածի 
պատճառը կարգ մը շինարարական թուլութիւն-
ներու առկայութիւնն էր եւ տարիներու անհոգու-
թիւնը:

Օդանաւային արկածներ

2018 տարին տխրահռչակ էր օդանաւային ար-
կածներու առումով: Ծանրագոյնը տեղի ունեցաւ 11 
Ապրիլին, երբ Ալճերիոյ ռազմաօդային ուժերուն 
պատկանող IL-76 տիպի փոխադրատար օդանաւը 
ջախջախուեցաւ Պուֆարիք քաղաքի օդակայանէն 
թռիչք առնելէ քանի մը վայրկեան ետք: Արկածին 
հետեւանքով զոհուեցան բոլոր 257 ուղեւորները՝ 
ներառեալ 176 զինուորականներ, ոմանք ընտանե-
կան պարագաներու հետ: Օդանաւը արտադրուած 
էր 1994 թուականին: Այս կը համարուի Ալճերիոյ 
մէջ պատահած օդային ծանրագոյն աղէտը:

29 Հոկտեմբերին Lion Air ընկերութեան 610 
թռիչքը ջախջախուեցաւ թռիչք առնելէ 13 վայրկ-
եան ետք Ինտոնեզիոյ Ճաւա ծովուն մէջ: Boeing 
737 MAX օդանաւին մէջ զոհուեցան 189 անձեր՝ 
ներառեալ 181 ուղեւորներ: Նախնական հետաքըն-
նութիւնը ցոյց տուաւ, որ օդանաւը օր մը առաջ 
ենթարկուած էր շարժիչի մեքանիք խանգարում-
ներու:

Մոսկուայի միջազգային օդակայանէն թռիչք 
առած Saratov Airlines-ի An-148 օդանաւը ջախջախ-
ւեցաւ 11 Փետրուարին Օրսք ուղղուելու ատեն: Իսկ 
Global Air օդնաւային ընկերութեան Boeing 737 

օդանաւի ջախջախումը Գուպայի մէջ պատճառեց 
112 զոհ: Միայն մէկ ուղեւոր փրկուեցաւ ծանր վէր-
քերով: 19 ուղեւորներ փրկուեցան Bangla Airlines 
ընկերութեան Bombardier տիպի օդանաւի ջախ-
ջախումէն, որ պատահեցաւ 12 Մարտին: 52 ուղե-
ւորներ եւ անձնակազմի անդամներ զոհուեցան 
Պենկլատեշի մայրաքաղաք Տաքայէն Հնդկաստան 
ուղղուող այս օդանաւին մէջ: Իրանի Aseman 
Airlines օդանաւային ընկերութեան պատկանող 
ATR 72 տիպի օդանաւը արկածի ենթարկուեցաւ 
Թեհրանէն Եասուճ կատարած ուղեւորութեան 
ընթացքին: Օդանաւին բեկորները գտնուեցան 
Ասֆահանի Սեմիրոմ քաղաքին մօտ: Արկածին 
հետեւանքով զոհուեցան 60 ուղեւորներ եւ անձ-
նակազմի 6 անդամներ:

Գետանաւի խորտակում

Սեպտեմբերի աւարտին, գետանաւ մը խոր-
տակուեցաւ Ափրիկէի հարաւային Վիքթորիա լիճի 
Թանզանիոյ պատկանող հատուածին մէջ: Փրկա-
րար ծառայութիւնները յաջողեցան փրկել բազմա-
թիւ ուղեւորներ, սակայն 224 անձեր մահացան: 
Նախնական հետաքննութիւնը ցոյց տուաւ, որ 
գետանաւը չափազանց խճողուած էր, ուստի ընկե-
րութեան շարք մը տնօրինող պատասխանատուներ 
ձերբակալուեցան:

Ebola-ի նոր տարածում

Գրեթէ իւրաքանչիւր տարի համաճարակ մը կը 
ցնցէ աշխարհը: 2018-ին ebola-ն դարձեալ տարա-
ծուեցաւ Գոնկոյի Ժողովրդավարական Հանրապե-
տութեան Քիվու շրջանին մէջ, ուր տակաւին կը 
շարունակուին զինուորական գործողութիւնները՝ 
դժուարացնելով բժշկական խումբերուն աշխա-
տանքները: Միջազգային կազմակերպութիւններու 
համաձայն՝ ընդհանուր առմամբ 306 անձեր 
մահացած են Օգոստոսին:
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«Զարթօնք»եան Հանդիպումներ
«Զարթօնք»ի Նախատօնական Հաւաք

Տօնական օրերու նախօրէին «Զարթօնք» գե-
ղեցիկ գաղափարը ունեցաւ նախատօնական հա-
ւաքի մը կոչը ուղղելու իր գրչակից խմբագիրներուն, 
հրապարակագիրներուն, գրողներուն եւ լրագրող-
ներուն ընկերային եւ մտերմիկ մթնոլորտի մէջ 

միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւո-
րելու «Զարթօնք»ի անցնող տարուայ իրագործում-

ները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին, եւ 
իրար փոխանցելու  բարեմաղթութիւնները գալիք 
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն առիթ-
ներով։

Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Թէքէեան Կեդրոնի 
մէջ Շաբաթ 22 Դեկտեմբերին: Հաւաքը առիթ մըն 
էր նաեւ ներկաներուն եւ իրենց միջոցաւ հան-
րութեան ներկայացնելու «Զարթօնք»ի նոր լոյս 
տեսած Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:

«Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յա-
կոբեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք, որուն 

ընթացքին անի միջի այլոց  նաեւ ծանօթացուց 
տպարանէն նոր հասած ամանորեայ բացառիկը, 
ներկաներէն շատեր իրենց ազնիւ գնահատական-
ներով եւ տեղին առաջարկութիւններով հանդէս 
եկան: Հաճելի զուգադիպութեամբ մը, ներկանե-
րուն մէջ կը գտնուէր Լոս Անճելըսի պաշտօնակից՝ 
«Նոր Օր»ի գլխաւոր խմբագիր Հրաչ Սեփեթճեանը, 
որ նոյն օրը Պէյրութ հասած էր: 

Աւարտին տեղի ունեցաւ կոկիկ հիւրասիրութիւն, 
որուն ընթացքին ներկաները տակաւին երկար քննար-
կեցին ու խօսեցան իրենց սիրելի թերթին մասին:

Հայրենի Èáõñ»ñ
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Եկած Եմ Ըսելու, Որ Դուք Մոռցուած Չէք. Նախագահը Այցելած Է Մանկատուն, Բարեգործական Ճաշարան, Հիւրընկալուած 
Է Բազմազաւակ Ընտանիքի Մէջ
կիսելու, ձեզ ասելու, որ ո՛չ դուք, ո՛չ էլ այստեղ 
գտնուող երեխաները մոռացուած չեն: Ձեզ բոլորիդ 
ուզում եմ շնորհաւորել գալիք տօների առթիւ: 
Շնորհաւորել, յուսալ ու հաւատալ, որ մեր երկիրն 
աւելի լաւ է լինելու, որ բոլոր երեխաները լաւ 
ապագայ են ունենալու, եւ դրա համար բոլորս 
ձեռք ձեռքի տուած պիտի աշխատենք: Երբեք 
յոյսը չկորցնէք: Եկել եմ ձեզ ասելու, որ դժուար 
օրերից յետոյ կեանք կայ: Հաւատացէք, որ 2019 
թուականն աւելի լաւն է լինելու, իսկ 2020 

թուականը՝ էլ աւելի լաւը»,- ըսած է նախագահը:
Ան շնորհակալութիւն յայտնած է Հայկական 

Կարմիր խաչի ընկերութեան եւ անոր նախագահին՝ 
Մխիթար Մնացականեանին՝ բարեգործական 
ծրագիրի իրականացման համար եւ խոստացած է 
հնարաւորինս աջակցիլ կարիքաւոր ընտանիքնե-
րու երեխաներուն: Նախագահի անունով նաեւ 
ամանորեայ նուէրներ յանձնուած են ճաշարանի 
շահառուներուն:

Նախագահ Սարգսեանի յաջորդ կանգառը 

Սուրէնաւան համայնքն էր: Այստեղ ան այցելած է 
Յովսէփեաններու բազմազաւակ ընտանիքին: 
Ընտանիքը ունի ութ անչափահաս երեխայ, 
որոնցմէ աւագը 12 տարեկան է, կրտսերը՝ մէկ: 
Նախագահը ներկայ գտնուած է Յովսէփեաններու 
զաւակներէն աւագի՝ 12ամեայ Միշայի ծննդեան 
օրուան արարողութեան, շնորհաւորած է ընտա-
նիքը գալիք տօներուն կապակցութեամբ: Ոչ միայն 
յոբելեարը, այլեւ ընտանիքի բոլոր փոքրիկները 
նուէրներ ստացած են նախագահէն, ընտանիքին 
նաեւ կենցաղային ապրանքներ յանձնուած են:

Արա Թէրզեան

Հրաչ Սեփեթճեան Նազօ Ճէրէճեան Վարդան Թաշճեան Վիգէն Թոսունեան

Արամ Սեփեթճեան Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան Զաւէն Ղարիպեան Կարօ Աբրահամեան
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Ամէն ինչ մի օր աւարտուում է. աւարտուում է 
տարին, ամիսը, օրը, ժամերն ու վայրկեաններն են 
աւարտուում, աւարտուում են չկայացած յարաբերու-
թիւնները, չստացուած ընկերութիւնը, կեղծ բարեկա-
մութիւնը, անսէր սէրերն են աւարտուում... երկրային 
կեա՛նքն է աւարտուում. 

մնում է յաւերժական, աստուածային սէրը, հայրե-
նի՛քն է մնում, հո՛ղը, երկինքը, լուսինն ու աստղերը եւ 
կենսատու արեւը...Ա՛րեւ եմ մաղթում այս տիրոյթի իմ 
բոլոր ընկերներին:

ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ
* * *

Այսօր Սփիւռքը եւ Մշա-
կոյթը (ասել է թէ՝ նախա-
րարութիւնների աշխատա-
կիցները) միասին պայքարում 
են, որպէսզի ապացուցեն 
իրենց կարեւորութիւնը, 
թուում է` ապացուցելու ոչինչ 
էլ չկայ, ամէն ինչ անգամ 
անզէն աչքով է տեսանելի 

ու հասկանալի: Բայց, իրականութիւնն այլ բան է 
ասում: Ու ի՞նչ է ստացուում, մեր պետութեանը մշակոյթ 
եւ սփիւռք պէտք չե՞ն...

Մշակոյթ, որը մեր երկրի իրական դէմքն է, 
այցեքարտը: Մշակոյթ, որի շնորհիւ դարեր շարունակ 
պետականութիւն չունենալով անգամ մնացել ենք ազգ 
ու աշխարհին ներկայացել, զարմացրել մեր մշակոյթով:

Այդքան կա՞րճ է մեր յիշողութիւնը: Մի՞թէ վերջերս 
ազգովի չէինք ուրախանում, հպարտանում Նիւ Եորքի 
Մեթրոփոլիթէն թանգարանում մեր հազարամեայ 
անկրկնելի մշակոյթը ներկայացնող ցուցադրութեամբ: 
Հիմա ի՞նչ է, աշխարհին ուզում ենք ներկայանալ որպէս 
մշակոյթ չունեցող ա՞զգ:

Ընդամէնն օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշին-
եանը յայտարարեց, որ արդէն քանդել են Հայաստանի 
եւ Սփիւռքի միջեւ սահմանը: Մի՞թէ այդ սահմանը 
քանդել են Սփիւռքի նախարարութեան փակումով, մի 
կառոյց, որը տարիներ շարունակ փորձել է կամրջել 
Հայաստանն ու Սփիւռքը, եւ, այո´, քանդելով տա-
րատեսակ սահմաններ:

Այսօր քան երբեւէ ամենայարմար պահն է քանդելու 
ո´չ միայն Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ սահմանը, 
այլեւ իրագործելու ուժեղ Հայաստան, ուժեղ Սփիւռք 
տեսլականը:

Ուժեղ Հայաստան ստեղծելու համար հայ մարդուն 
շատ բան պէտք չէ. հնարաւորութիւններ կամ այդ 
հնարաւորութիւնները ստեղծելու պայմաններ, ու նա 
կը կառուցի ուժե´ղ Հայաստան: Կը կառուցի ո´չ թէ 
միայնակ, այլ Սփիւռքի հետ ձեռք-ձեռքի բռնած: Եւ այդ 
ժամանակ արդէն պէտք չի լինի Սփիւռքում ապրողին 
յորդորել, խնդրել գա´լ Հայաստան ու մասնակցութիւն 
ունենալ իր հայրենիքի զարգացմանն ու հզօրացմանը:

Հայաստանի կողքին կանգնելու համար մեզ ուժեղ 
Սփիւռք է հարկաւոր: Այստեղ է, որ մեր երկիրը՝ որպէս 
պետութիւն, պէտք է Սփիւռքի, իւրաքանչիւր սփիւռքա-
հայի կողքին կանգնի: Այսուհետ ո՞վ է պատասխանատու 
ու յանձնառու լինելու Սփիւռքում փակուող դպրոցների, 
հայկական ինքնութիւնից հեռացող անհատների, խառ-

նամուսնութիւնների ահագնացող տեմպերի, արեւմը-
տահայերէնի ու ընդհանրապէս՝ հայերենի կորստի, 
երազային հայրենիքով ապրող երիտասարդին իր 
իրական հայրենիքին կապելու համար, ո՞վ, ո՞ր կառոյցը: 
Ո՞վ է Սփիւռքի ձայնը, մարտահրաւէրները լսելու, ու-
սումնասիրելու ու այդ ամէնը լուծելու ուղիներ փնտռե-
լու... Ո՞վ է պատերազմական իրավիճակում յայտնուած 
մեր հայրենակիցներին ասելու՝ հայրենիքը, Հայաստան 
պետութիւնը Ձեր կողքին է, ո՞վ...

Որեւէ որոշում իրականութիւն դարձնելու համար, 
ինքներս մեզ նախ եւ առաջ հարցեր պէտք է ուղղենք: 
Անգամ մէկ հարցի պատասխանը չունենալու դէպքում, 
մեր որոշումը չպէտք է իրականութիւն դարձնել: Յատ-
կապէս, երբ այդ որոշումը կարող է բեկումնային ու 
ճակատագրական լինել...

Ի՞նչ է, մեզ մշակոյթ եւ սփիւռք պէտք չե՞ն...
ԼՈՒՍԻՆԷ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

* * *
Երբեմն անհրաժեշտ է պաշտպանել տօնածառը...

Ահա՛ ինչպէս... 

* * *
Յարգելի բարեկամներ,
Արդէն իսկ լոյս տեսած են լիբանանահայ երեք 

օրաթերթերու՝ «Ազդակ»-ի, «Զարթօնք»-ի եւ «Արա-
րատ»-ի նոր տարուան բացառիկները:

Այս նախաձեռնութիւնը եզակի երեւոյթ է մեր հայ 
իրականութեան մէջ եւ յատուկ շեշտադրում ունի ու 
նկարագիր տուող հանգամանք է լիբանանահայ գա-
ղութի պարագային:

Բացառիկներու պատրաստութիւնը, իրենց արծար-
ծած այժմէական թեմաներով, Հայաստանի, Արցախի, 
Հայ դատի, Սփիւռքի, լիբանանեան քաղաքական 

կեանքի ու այլ անդրադարձներով, միաժամանա՛կ 
նաեւ կը կազմեն վաւերական արխիւ մը լիբանանահայ 
գաղութի բազմագաւառ գործունէութեան եւ կը դառ-
նան պատրաստի նիւթ վաղուան համար՝ պատմա-
գէտին, ուսումնասիրողին, հետազօտողին եւ առհա-
սարակ գալիք սերունդներուն: 

Հակառակ հայ մամուլի դիմագրաւած բազմաթիւ 
մարտահրաւէրներուն՝ արդարօրէն կը հպարտանանք 
ի տես այն երեւոյթին, որ լիբանանահայ գաղութը այս 
բնագաւառին մէջ նաեւ կը շարունակէ իր երթը 
հաստատ քայլերով ու վճռակամութեամբ:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. իր հայրապետական կոնդա-
կով 2019-ը հռչակեց հայ մամուլի տարի: Հայ մամուլի 
տարին գործնապէս կենսաւորելու համար համեստօրէն 
հետեւեալ առաջարկ- մտածումները կը դնեմ մեր 
բոլորին ուշադրութեան դիմաց:

1-Խիստ օգտակար կը գտնեմ, որ Կիլիկիոյ կաթողի-
կոսութիւնը հաստատէ լրագրութեան համալսարա-
նական ուսման ու մասնագիտացման ֆոնտ մը, որ-
պէսզի կարելի ըլլայ քաջալերել նորահաս սերունդը 
այս բնագաւառին մէջ նաեւ մասնագիտանալու:

2- Հաստատել կաթողիկոսութեան ճամբով լաւա-
գոյն յօդուածագիրի մրցանք մը՝ համալսարանական 
ուսանողներու համար, որոնք 2019 տարուան ընթաց-
քին հետեւողականօրէն կը գործակցին լիբանանահայ 
մամուլին հետ եւ յօդուածներով, ուսումնասիրութիւն-
ներով ու ակնարկներով կը բերեն իրենց նպաստը հայ 
մամուլին:

3-Կազմակերպել լիբանանահայ մամուլին նուիր-
ւած յատուկ հանդիսութիւն մը եւ պարգեւատրել այս 
բնագաւառին մէջ ծառայած հանգուցեալ եւ տակաւին 
ներկայ ու գործող բոլոր խմբագիրները ու մամուլի 
աշխատակիցները:

4- «Հայկազեան» համալսարանը ձեռնարկէ լիբա-
նանահայ մամուլի ուսումնասիրական հատորի մը 
պատրաստութեան աշխատանքին:

5-2019 տարեշրջանին հայկական վարժարաններու 
մէջ երկրորդական կարգերուն համար շաբաթական 
մէկ դասապահ յատկացնել հայ մամուլին եւ հրաւիրել 
երիտասարդ ու վաստակաշատ խմբագիրներ, յօդուա-
ծագիրներ եւ մտաւորականներ ու դասապահի ըն-
թացքին արծարծել հայ մամուլի առնչուած թեմաներ:

6-Լիբանանահայ երեք օրաթերթերու նախաձեռ-
նութեամբ պատրաստել բացառիկ մը, ուր տեղ գտնեն 
հայ մամուլի դերակատարութիւնը շեշտադրող, անոր 
ներկայ առաքելութիւնը վերարժեւորող, ժամանակա-
կից մարտահրաւէրները քննարկող ու անոնց համար 
լուծումներ առաջադրող թեմաներով յօդուածներ եւ 
ուսումնասիրութիւններ: 

7- Մտածել մեր մամուլը օտարախօս հայ զանգուա-
ծին հասցնելու կարելիութեանց մասին, որպէսզի այդ 
զանգուածը նաեւ առնչակից դառնայ հայ կեանքին ու 
մեր հաւաքական աշխատանքներուն: 

Վստահաբար, սեմինարներն ու խորհրդաժողով-
ները պիտի դառնան նաեւ 
առիթ հայ մամուլի դերակա-
տարութեան շեշտադրումին, 
սակայն նշուած կէտերով 
կը խորհիմ, որ կը յաջողինք 
գործնապէս նաեւ արժե-
ւորած ըլլալ հայ մամուլը իր 
անցած ուղիով ու ստանձ-
նած խիստ կարեւոր առա-
քելութեամբ:

Բարի տարի կը մաղթեմ 
հայ մամուլի բոլոր սպա-
սաւորներուն:

ՅԱԿՈԲ ՀԱՒԱԹԵԱՆ
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Նոր Հրատարակութիւն
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 

ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն 
հայոց կաթողիկոսի օրհնութեամբ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատա-
րակչական բաժինը վերահրատա-
րակել է Ս. Գրիգոր Նարեկացու «Մատ-
եան ողբերգութեան» երկի` Միսաք 
Ա. Մ. Գոչունեանի (Քասիմ) կողմից 
կատարուած աշխարհաբար թարգ-
մանութիւնը: Այն առաջին անգամ 
հրատարակուել է Կոստանդնուպոլ-
սում 1902 թուականին եւ Նարեկի 
աշխարհաբար առաջին արձակ ամ-
բողջական թարգմանութիւնն է: 

Սոյն երկրորդ վերանայուած հրա-
տարակութիւնը նուիրուած է Պոլսի 
«Ժամանակ» օրաթերթի հիմնադըրմ-
ան 110-ամեակին: 

Գիրքը հրատարակութեան են պատրաստել փրոֆէսոր Հրաչիկ Միր-
զոյեանը եւ Մայր Աթոռի հրատարակչական բաժնի տնօրէն Արժանապատիւ 
Տ. Արարատ քահանայ Պօղոսեանը:

Գիրքը հրատարակուել է մեկենասութեամբ «Սարգիս Գաբրիէլեան» 
հիմնադրամի:  

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ  

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
Սուրբ Ծննդեան տօնին առիթով Կիրակի, 6 Յունուար 2019-ին, 
Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Նարեկ Արքե -
պիսկոպոսն ու  Ազգային Վարչութիւնը շնորհաւորութիւններ  
պիտի ընդունին. 

- Պէյրութի Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, Ս. Պատարագէն 
անմիջապէս ետք, մինչեւ յետմիջօրէի ժամը 2:00: 

- Պուրճ Համուտի Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-
Եռագոյն» սրահին մէջ, յետմիջօրէի ժամը 3:00-էն մինչեւ 
երեկոյեան ժամը 6:00: 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ  
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«Associated Press» լրատուական գործակալու-
թեան լուսանկարիչները որսացած են տարուան 
խոշորագոյն իրադարձութիւններու քատրերը: Գոր-
ծակալութիւնը լուսանկարներու շարք մը ներկա-
յացուցած է, ուր տեղ գտած են Գալիֆորնիոյ 
անտառային հրդեհները, դէպի Միացեալ Նա-
հանգներ շարժող ներգաղթեալներու «քարաւանը», 
Փարքլանտի դպրոցի հրաձգութիւնը, Սուրիոյ 
քաղաքացիական պատերազմը եւ շարք մը այլ 
իրադարձութիւններ, որոնք տեղի ունեցած են 
2018 տարուայ ընթացքին:: 

Ստորեւ, մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք 
անոնցմէ ամենաուշագրաւ 25 լուսանկարները. 

1. Կեդրոնական Ամերիկայէն ներգաղթեալ-
ներու «քարաւանը» ճանապարհ ինկած է դէպի 
Միացեալ Նահանգներ

2. «Քարաւան»-ի անդամները կը փորձեն 
հատել Մեքսիքոյի ու ԱՄՆ-ի սահմանը 

3. 14 Փետրուարին ԱՄՆ Ֆլորիտա նահանգի 
Փարքլանտ քաղաքի դպրոցներէն մէկուն մէջ  
նախկին աշակերտներէն մէկը կրակ բացած է 
մարդոց ուղղութեամբ՝ սպանելով 14 աշակերտ 
եւ դպրոցի աշխատակազմի 3 անդամ

4. Այդ ողբերգութենէն ետք «Քայլարշաւ 
յանուն մեր կեանքերուն» ցոյցի մասնակիցները 
կ'ուղեւորուին Սպիտակ տուն՝ պահանջելով 
զէնքի նկատմամբ վերահսկողութիւն 

5. Նախագահ Թրամփ ընդունած է քայլար-
շաւի մասնակից աշակերտները 

6. ԱՄՆ կը հրթիռակոծէ Դամասկոսը

7. Սուրիացի զինուորը կը տեսանկարէ Սուր-
իոյ գիտական հետազօտութիւններու կեդրոնի 
աւերակները

8. Սէուտական Արաբիոյ թագաժառանգ ար-
քայազնը կը սեղմէ սպանուած լրագրող Ժամալ 
Խաշոքժիի որդիին ձեռքը: Լրագրողի սպանու-
թեան մէջ կը կասկածին արքայազնէն:

9. Եմէնցի փոքրիկը հիւանդանոցին մէջ 

10. Մեծն Բրիտանիոյ արքայազն Ուիլիըմը եւ 
անոր կինը՝ Քեյթը, նորածին Լուին գրկած 
կ'ողջունեն հանրութիւնը
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11. Մեծն Բրիտանիոյ արքայազն Հարին 
ամուսնացաւ  Սասեքսի ապագայ դքսուհի՝ Մե-
կան Մարքլի հետ

12. Գալիֆորնիոյ մէջ մոլեգնած են նահանգի 
պատմութեան մէջ ամենաաւերիչ անտառային 
հրդեհները

13. Փարըտայզ քաղաքը՝ մոխրացած 

14. Պրազիլի մէջ այրած է Ռիօ տը Ժեներոյի 
ազգային թանգարանը

 15. ԱՄՆ Նիւ Ճըրզիի Սփրինկ Լեյք թաղա-
մասին մէջ խոշոր ջրհեղեղ է

16. Յայտնի երգչուհի Արեփա Ֆրանքլինի 
մահը

17. Ֆիլիփիններու մէջ Մայոն հրաբուխը լաւա 
կ'արտանետէ

18. ԱՄՆ նախկին նախագահ Ճորճ Պուշ 
աւագը ժամանած է կնոջ՝ Պարպարա Պուշի 
յուղարկաւորութեան

19. Կուաթեմալայի մէջ Ֆուեկօ հրաբուխի 
ժայթքումէն հարիւրաւոր մադիկ զոհուած են

20. Հրաբուխի զոհերէն մէկուն՝ մոխիրի տակ 
մնացած դին 

21. Մեքսիքոյի մէջ մոլեգնած է «Մայքլ» փո-
թորիկը 

22. Պաղեստինցիները Կազզայի հատուածին 
բողոքի ցոյցի ժամանակ քարեր կը նետեն 
իսրայէլցի զինուորներու ուղղութեամբ

23. Աշխարհի առաջնորդները մասնակցած 
են Ֆրանսայի մէջ Առաջին աշխարհամարտի 
աւարտի 100-ամեակին նուիրուած տօնակատա-
րութիւններուն

24. Հելսինկիի մէջ ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ 
Թրամփ եւ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փու-
թին իրար ձեռք սեղմած են

25. Տարուան պատմական հանդիպումը. 
Սինկափորի մէջ 12 Յունիսին հանդիպած են 
Միացեալ Նահանգներու ու Հիւսիսային Քորէայի 
առաջնորդները
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