ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
Ս. Ծննդեան Տօնին եւ Օր Մեռելոցի առիթներով «Զարթօնք» պիտի ունենայ երկօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ Չորեք-
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زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 92(22«393)

շաբթի 9 Յունուար 2019ին:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Գործադուլ Յանուն Երկրի Տնտեսական Ու
Ընկերային Տագնապներէն Դուրս Բերելուն

Նախաձեռնութեամբ Լիբանանի աշխատաւորներու համադաշնակցութեան, Լիբանանի աշխատաւորները երէկ գործադուլ մը կայացուցին:
Երէկուայ բողոքը ուղղուած էր երկրի քաղաքական վերնախաւին ուր
բողոքարարները պահանջեցին արագօրէն նոր կառավարութեան կազմութիւնը յաջողցնել:
Իր կարգին աշխատաւորներու համադաշնակցութեան պատասխանատու
Պշարա Ասմար յայտնեցէ, որ իրենք յարմար նկատած են գործադուլը կայացնել բողոքի ցոյցերէ հեռու, հաշուի առնելով, որ բողոքի որեւէ ձեւի
արտայայտութիւն կրնայ վնասներ պատճառել երկրին:
Յիշեցնենք, որ այս բողոքի գործադուլին կը մասնակցեցան քաղաքացիական հասարակութեան կուսակցութիւններ եւ յատկապէս «Հըզպ Սապաա»
կուսակցութիւնը:
Աւելի կանուխ «Հըզպ Սապաա»ն իր հետեւորդներէն եւ քաղաքացիներէն
պահանջած էր երէկ 4 Յունուար 2019ին մնան իրենց տուները եւ այդպիսով
իրենց բողոքի արտայայտութիւնը լսելի դարձնեն, յանուն երկրի տնտեսական
ու ընկերային տագնապներէն դուրս բերելուն:
Նոյն ծիրէն ներս Ռաֆիք Հարիրիի անուան Պէյրութի Միջազգային
օդակայանը երէկ մէկ ժամով առկախեց իր գործունէութիւնը:

¾ç 05

Հայրենի Èáõñ»ñ

Նորընտիր Ազգային Ժողովի Առաջին Նիստը Կը
Կայանայ Յունուար 14-ին

Նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին
նիստը կը կայանայ 2019 թուականի
Յունուար 14-ին՝ ժամը 10:00-ին: «Արմէնփըրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին ՀՀ
կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի արտահերթ նիստի ժամանակ ըսաւ
ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչեանը:
«Ղեկավարուելով ՀՀ ընտրական
օրէնսգիրքի Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական օրէնքի 100-րդ յօդուածի առաջին մասով,
ինչպէս նաեւ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետութեան
սահմանադրական օրէնքի 32-րդ յօդուածի երկրորդ մասով, համաձայն
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Քրիստոս՝ Լո՛յսը Աշխարհին
Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ
Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.«Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի ով որ ինծի
հաւատայ խաւարի մէջ չմնայ» (Յհ 12.46)։
Աստուած ո´չ միայն ստեղծիչն է լոյսին, այլեւ լո´յս է իր էութեամբ ու
յայտնութեամբ։ Արդ, լոյսի ներկայութիւնը Աստուծոյ ներկայութիւնն է. լոյսի
բացակայութիւնը՝ Աստուծոյ բացակայութիւնը։ Այս խոր գիտակցութենէն
մղուած Հին Կտակարանի մարգարէները աղերսեցին Աստուծոյ՝ ըսելով՝ Տէր,
ղրկէ քու լոյսդ, որպէսզի առաջնորդէ մեզ կեանքի խաւար ճամբաներուն մէջ
(Սղ 43.3)։ Սակայն, խաւարին դիմաց, աշխարհի ճշմարի´տ լոյսին
հաւատարիմ ըլլալու կոչուած մարդը հեռու պահեց զԱստուած՝ մեղքով,
ատելութեամբ ու չարով լեցուն իր կեանքէն։
Եւ ահա օր մը, աշխարհի խաւարին մէջ Բեթղեհէմէն հնչեց ձայնը Աստուծոյ
Որդւոյն՝ «ե´ս եմ լոյսը աշխարհին» (Յհ 8.12)։ Երկնային լոյսը իջած էր
երկիր։ Լոյսի մարդեղացումը ինքնանպատակ չէր. անոր նպատակը խաւարի
մէջ կորսուած մարդուն պայծառակերպումն էր. մարդու պատճառով խաւարի
վերածուած տիեզերքին վերալուսաւորումն էր՝ երկնային կենսատու լոյսով։
Աշխարհին որպէս լոյս յայտնուած Աստուծոյ Որդին, երկնային լոյսը
առատօրէն բաշխեց մարդոց՝ կոյրերուն աչքերը բանալով, համրերուն լեզու
տալով, մեռելներուն կեանք պարգեւելով, մարդը ազատագրելով խաւարի
տիրապետութենէն ու իր առջեւ բանալով յաւիտենական կեանք առաջնորդող
լուսեղէն ճամբան։ Աստուծոյ մարդեղացած լոյսը՝ Քրիստոս, վստահեցուց
մարդը ըսելով՝ «Ով որ ինծի կը հետեւի խաւարի մէջ պիտի չքալէ, այլ պիտի
ունենայ այն լոյսը, որ կեանքի´ն կ'առաջնորդէ» (Յհ 8.12)։
Ահա´ դարերէն եկող ու դարերուն գացող պատգամը Քրիստոսին։
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Փառքը՝ Աստուծոյ, Խաղաղութիւն Եւ
Հաճութիւն՝ Մեր Ընելիքը

«Երկնքի բարձրութեան մէջ Աստուծոյ փառք,
երկրի վրայ խաղաղութիւն, մարդոց մէջ հաճութիւն:»
Ղուկ. 2. 14
Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդեան գիշերուան լռութեան մէջ՝ դաշտին մէջ
եղող հովիւները հրեշտակներու «երգը» լսեցին եւ լեցուեցան յոյսով: Անոնք մինչեւ
Բեթլեհէմ գացին՝ ստուգելու, թէ արդեօք իրա՞ւ է առաջին հրեշտակին՝ իրենց հաղորդած աւետիսը: Գացին եւ գտա՛ն աւետիսին ստոյգ ըլլալը, իսկ հրեշտակներու բազմութեան երգի՞ն ստուգութիւնը...
Մարդոց միջեւ իրականանալիք հաճութիւնը եւ երկրի վրայ խաղաղութիւնը մինչեւ
այսօր կը վրիպին մարդկութեան հասողութենէն: Մարդուն ժամանակները տակաւին
լեցուն են պայքարներով եւ ալեկոծութիւններով: Մարդ արարածը փառքը Աստուծոյ
տալու փոխարէն՝ կը փորձէ ինքզինք փառաւորել իր շուրջինները նուաստացնելով,
մօտիկները եւ հեռաւորները կեղեքելով, իր նմանները անարգելով, իրմէ տկար
եղողները անտեսելով եւ բոլորը խաբել ջանալով: Ան կը ստեղծէ անխաղաղ եւ տհաճ
վիճակներ, որոնց մէջ այդ անտեսուած ու խաբուած մարդիկ կ'աշխատին, կը պայքարին, որպէսզի ձերբազատուին այդ «մարդէն»: Կարծես իրական չըլլար հրեշտակներուն երգը:
Տէր Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան ընկերացող այդ հրեշտակային երգը յայտարարութի՞ւն էր, թէ մաղթանք մարդոց տրուած, ըստ երեւոյթի՝ յստակ չէ մարդոց: Յայտարարութիւն ըլլալու պարագային՝ ինչո՞ւ չ'իրականանար. մաղթանք ըլլալու պարագային՝ ի՞նչ հաւաստիք ունինք: Սուրբ ծննդեան տօնէն անդին կարծէք ոչ կը յիշուին
«խաղաղութիւն» եւ «հաճութիւն» վիճակները, ոչ ալ անոնց իրականանալուն համար
յոյս մը կայ: Կան միայն խօսքեր եւ փորձերու ժողովներ: Ուրեմն յոյս կը տեսնուի
միայն պայքարելուն մէջ. պայքար, որ ծանր կը կշռէ մեր վրայ. պայքար, որ շատ սուղ
կ'արժէ մարդոց:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Փառքը՝ Աստուծոյ, Խաղաղութիւն Եւ
Հաճութիւն՝ Մեր Ընելիքը

Քրիստոս՝ Լո՛յսը Աշխարհին
¾ç 01
Աշխարհին բոլոր լոյսերը մոլորեցուցիչ են ու ապականիչ։ Քրիստոս ի´նքն է ճշմարիտ լոյսը աշխարհին։ Լոյսը
հոմանիշ է կեանքի, բարութեան, յաղթանակի, յաւերժու-թեան, սիրոյ,
փրկութեան. իսկ խաւարը՝ չարի, ատելութեան, մեղքի ու մահ-ւան։ Արդ,
Քրիստոսի հետեւիլ կը նշանակէ՝ խաւարէն քալել դէպի լոյս, չարէն՝ դէպի
բարին, մեղքէն՝ դէպի փրկութիւն, մահէն՝ դէպի կեանք։ Քրիստոսի հետեւիլ
կը նշանակէ՝ դառնալ լոյսի առաքեալ, մեր շրջապատը լոյս-մտածումներով ու
լոյս-գործերով պայծառակերպելով։
Պետրոս Առաքեալ, Քրիստոսի հետեւելու ուխտը կատարած առաջին
դարու քրիստոնեաներուն կը յիշեցնէ՝ ըսելով՝ Աստուած Քրիստոսով մեզ
«խաւարէն իր սքանչելի լոյսին կանչեց» (Ա.Պտ 2.9). հետեւաբար, այս
գիտակցութեամբ հարկ է ապրիլ մեր կեանքը։
Պօղոս Առաքեալ, յիշելէ յետոյ թէ ինք աստուածային լոյսին հալածիչը
եղած էր. եւ վկայելէ յետոյ թէ Քրիստոս իրեն սրբազան պարտաւորութիւն մը
տուած էր մարդը խաւարէն դէպի լոյս առաջնորդելու (Գրծք 26.18), կը
զգուշացնէ քրիստոնեաները ըսելով՝ «խաւարի գործերէն հեռանանք եւ
լոյսի զէնքերը մեր վրայ առնենք» (Հռ 13.12)։
Բեթղեհէմը աստուածային լոյսին յաւերժահոս աղբիւրն է՝ յաւիտեանս
յաւիտենից։ Առանց Բեթղեհէմէն ճառագայթող լոյսին խաւա´ր է մարդկային
կեանքը։ Բեթղեհէմի ներկայութիւնը ապրիլ կը նշանակէ՝ լոյսի մէջ ապրիլ եւ
դառնալ «լոյսի որդիներ»։ Բեթղեհէմի խորհուրդով լեցուիլ կը նշանակէ՝
«լոյսի զէնքերով» պաշտպանուիլ խաւարին դէմ։
Այս գիտակից հաւատքով մեր ժողովուրդը բացուեցաւ Բեթղեհէմի լոյսին.
այս լոյսով շաղախեց իր կեանքը ու թրծեց իր կեանքին սրբազան արժէքներն
ու խորհրդանիշերը. այս լոյսին համար ստեղծագործեց, վկայեց, պայքարեցաւ
ու նահատակուեցաւ։
Աստուածայայտնութիւնը երկնային լոյսին յայտնութեան տօնն է։ Հետեւաբար, ան յիշեցում մըն է աստուածային լոյսին երկիր էջքին. հրաւէր մը՝
դառնալու Բեթղեհէմի յաւերժափայլ լոյսին, եւ կոչ մը՝ լեցուելու այդ լոյսին
պայծառակերպիչ զօրութեամբ։
Արդ, սիրելի ժողովուրդ հայոց, եկէ´ք ընդառաջենք Բեթղեհէմէն եկող
աստուածային հրաւէրին։ Լո´յս դառնանք մեր կեանքով ու գործով հոն, ուր
խաւար կը տիրէ. լոյսի վկա´ն դառնանք հոն, ուր լոյսի ծարաւը կայ. լոյսի
առաքեալը դառնանք հոն, ուր խաւարը լուսագեղ պատմուճաններով կը
մոլորեցնէ մեր ազգին զաւակները։
Մեր կեանքին ճշմարիտ լոյսը Բեթղեհէմի մէջ ծնած Յիսուս Մանուկն է։
Դառնանք իրեն, մօտենանք իրեն, որպէսզի մեր կեանքին բոլոր օրերը իր
լոյսով լեցուին։ Մեր կեանքի խաւար ճամբաները, խաւար մտածումները ու
գործերը լուսաւորողը Աստուծոյ մարդեղացեալ Որդին է. հետեւի´նք իրեն։
Չմոռնանք Առաքեալին յորդորը՝ «զգոյ´շ, չըլլայ թէ քու մէջդ եղող լոյսը
խաւարի®» (Ղկ 11.35), որովհետեւ «ան որ խաւարին մէջ կը քալէ´ չի
գիտեր թէ ուր կ'երթայ» (Յհ 12.35)։
Մեր կեանքի ճամբան՝ Բեթղեհէմի երկնային լոյսով լուսաւորուած ճամբան
է։ Քալենք ա´յս ճամբէն՝ հաւատքով զօրացած, սիրով լեցուած ու յոյսով
գօտեպնդուած։ Ահա այն ատեն միայն կրնանք ըսել՝ Սաղմոսին բառերով,
«Տէրը իմ լոյսս է, ես ո´չ մէկէն չեմ վախնար» (27.1)։
* * *
Աստուածայայտնութեան խորհուրդով լեցուն այս օրերուն, հայրապետա-
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Ամէն տեսակ պայքար կը տեսնենք ամէն տեղ. պայքար եւ
ցոյցեր՝ ապրելակերպի մակարդակներու բարելաւման համար,
պայքար եւ վէճեր՝ քաղաքական շահերու ապահովման համար, պայքար՝
կաշառակերութեան դէմ, պայքար՝ արդարութեան ի խնդիր, պայքար՝ իշխանութեան
փտածութեան դէմ... մարդիկ իրենց յոյսը կը տեսնեն պայքարելուն մէջ, մինչ յստակ
չէ թէ ինչ պիտի փոխուի որպէս արդիւնքը այդ պայքարին: Իրապէս պիտի փոխուի՞
մարդկութեան վիճակը, թէ՝ պարզապէս պիտի փոխարինուին անխաղաղ եւ անհաճոյ
վիճակ պատճառողները ուրիշներով: Իշխանութիւնը չարաշահող մէկուն փոխարէն
ուրիշ չարաշահող մը իշխանութեան գալով՝ պիտի փոխուի՞ կացութիւնը: Տեսէք թէ
քանիներ կը տուժեն պայքարներուն մէջ եւ պայքարներուն պատճառաւ՝ ֆիզիքապէս
ըլլայ այդ, թէ բարոյապէս: Եթէ ատիկա իրական փոփոխութիւն մը բերէր մարդկութեան
վիճակին՝ ապա պիտի արժէր պայքարիլ: Իսկ քանի՞ պարագայի մէջ պայքարը բերած
է իսկական, էական փոփոխութիւն... Մեր պայքարին մէջ՝ երբ եսասէր կ'ըլլանք եւ
այդպէս կ'աշխատինք յոյս ներշնչել մենք մեզի եւ ուրիշին, այդ յոյսը խաբկանք կ'ըլլայ:
Կացութիւնները կը փոխուին մի՛այն երբ հրեշտակներուն երգը կ'ընդունինք որպէս
յանձնարարութիւն՝ Աստուծմէ մեզի տրուած. ոչ պարզ յայտարարութիւն, ոչ ալ
հրեշտակային մաղթանք: Ամէն բանէ առաջ փառքը Աստուծոյ տալու կեցուածք
ունենալու ենք, որպէսզի հրեշտակներու երգին մնացեալ մասով համոզուինք եւ ան
իրական դառնայ նախ մեզի համար եւ ապա մեր շուրջիններուն: Խաղաղութիւն եւ
հաճութիւն տարածելը մարդուն տրուած աստուածային պատուէր է, որ իրական
պատասխանատուութիւնն է մարդուն: Մենք ենք, որ, Աստուծոյ հնազանդելով, մեր
անձերը եւ մեր շրջապատը խաղաղ եւ հաճելի պիտի ընենք եւ Խաղաղութեան
Իշխանին ծննդեան տօնը մեր արդար բաժինը պիտի ըլլայ:
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ
Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան
Նախագահ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան
Յունուար 2019
կան օրհնութեամբ կ'ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան վսեմաշուք
նախագահ տիար Արմէն Սարգսեանը, վսեմաշուք վարչապետ տիար Նիկոլ
Փաշինեանը եւ Արցախի Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ տիար
Բակօ Սահակեանը՝ մաղթելով իրենց արդիւնաշատ հայրենանուէր
ծառայութիւն։
Եղբայրական ջերմ սիրով կ'ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն
հայոց կաթողիկոսը՝ հայցելով Ամենաբարին Աստուծմէ, որ իրեն շնորհէ
եկեղեցաշէն իրագործումներով լեցուն գահակալութիւն։ Քրիստոնէական
սիրով կ'ողջունենք Երուսաղէմի հայոց պատրիարք Ամենապատիւ տ.
Նուրհան արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքական
տեղապահ Գերաշնորհ տ. Արամ արք. Աթէշեանը՝ մաղթելով իրենց
աստուածահաճոյ գործերով լեցուն ծառայութիւն։
Հայրական սիրով եւ հայրապետական օրհնութեամբ կ'ողջունենք Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու թեմակալ առաջնորդները,
հոգեւորական դասը, ազգային իշխանութիւններն ու յարակից մարմինները,
ինչպէս նաեւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդի զաւակները՝ հայցելով Աստուծմէ,
որ Բեթղեհէմէն ճառագայթող լոյսով լուսազարդուի իրենց կեանքն ու գործը։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Անթիլիաս, Լիբանան
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Մարտին (Մարտիրոս)
Մազմանեան
Մարտին (Մարտիրոս) Մազմանեան (24
Դեկտեմբեր (Յունուար 5) 1899 (1900), Թիֆլիս- 8
Մայիս 1987, Երեւան), հայ խորհրդային երաժշտահան, խմբավար, մանկավարժ, երաժշտականհասարակական գործիչ։ ՀԽՍՀ ժողովրդական
արտիստ (1965):
1921 թուականին աւարտած է Թիֆլիսի Ներսիսեան դպրոցը։ 1922-1924 թուականներուն սորված է Մոսկուայի (խմբավարութիւն), 1926-1930
թուականներուն՝ Թիֆլիսի (ստեղծագործութիւն,

դասատու՝ Սարգիս Պարխուտարեան) երաժշտանոցներուն մէջ։ 1930 թուականին աւարտած է
Երեւանի պետական երաժշտանոցը։ 1950-1954
թուականներուն եղած է «Հայֆիլհարմոնիա»-յի
տնօրէն եւ գեղարուեստական ղեկավար, 19541962 թուականներուն` Ռոմանոս Մելիքեանի անուան
ուսումնարանի տնօրէն: 1961-1977 թուականներուն
Երեւանի պետական երաժշտանոցին մէջ դասաւանդած է խմբավարութիւն։ Եղած է Հայաստանի
երաժշտական ընկերութեան հիմնադիրներէն եւ
ընկերութեան նախագահի տեղակալը։ ՀՀ
քաղաքներու, Թիֆլիսի, Մոսկուայի մէջ հիմնած եւ
ղեկավարած է երգչախումբեր։ Գրած է «Ճուտիկ»
մանկական օփերան, սիմֆոնիկ («Մամէ եւ Աշէ»,
«Յաղթանակի պոէմ»), կամերային գործիքային
երկեր, խմբերգեր, երգեր, ստեղծագործութիւններ
մանուկներու համար:
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Տեսակէտ

Ո՛չ «Ստրկավարձութեան»

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ
«Բանուորներ բոլոր երկիրներու միացէ՛ք» կարգախօսով առաջնորդուող Խորհրդային հասարակարգը իր թիւր տնտեսական քաղաքականութեամբ
զարմանալիօրէն կրցած էր եօթանասունամեայ
անկրկնելի փորձառութեամբ ըստ կարելւոյն իւր
կայսրութեան տարածքին վրայ չքացնել թեթեւ եւ
բաւականաչափ նաեւ միջին արդիւնաբերութեան
ոլորտները՝ իրեն հետ «մահուան» դատապարտելով
այդ ոլորտներուն ծառայող աշխատուժի ուժականութիւնն ու ունակութիւնը: Նոյնքան անարդիւնաւէտ դարձած էր նաեւ ծանր արդիւնաբերութեան
ոլորտը: Փաստօրէն, տեսականօրէն բանուորական
ներուժի վրայ յենած քաղաքա-տնտեսական համակարգը գործնականօրէն վերածուած էր անաշխատուժ հասարակութեան, ուր ազգային պատկանելիութեան
ու
պատասխանատուութեան
զգացումները համահաւասար էին կաշառակերութեան, կողոպուտին, ծուլութեան, անտարբերութեան ու անշահախնդրութեան: Մէկ խօսքով՝
ստեղծուած էր անաշխատուժ, անդասակարգ
հասարակութիւն:
Խորհրդային անծայրածիր հասարակաբանտի
փլուզումէն ետք, Հայաստանի նորաստեղծ Հանրապետութենէն ներս սունկի պէս բուսած սակաւապետերն ու աւազակապետերը ոչ միայն անտեսեցին հայ ազգին դժուարին, սակայն յաղթական
ու յուսազեղ պայքարի ընթացքն ու նուաճումները
յանուն «անկախութեան» եւ Արցախի ազատագըրման, այլեւ արտաքին եւ ներքին ուժերու
շահերու զուգաւորմամբ ստեղծուած հասարակարգերուն պատշաճեցնելով համապատասխան օրէնքներ, թալանելով ժառանգուած աշխատավայրերը
եւ շահագործելով ու իւրացնելով երկրի բնական
հարստութիւնը, աւելի քայքայեցին Հանրապետութեան առանց այն ալ սակաւացած աշխատուժի
վերազարթնող կենսունակութիւնը եւ արտագաղթի
դժոխային դռներ բացին անոնց առջեւ, լուրջ վտանգի առջեւ դնելով երկրի տնտեսական զարգացման
ընթացքը, ազգագրական պատկերն ու պետութեան խարիսխները...:
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րով՝ իշխանութիւնը ժողովուրդին վերադարձնելու
կարգախօսով, ժայթքեցաւ թաւշեայ յեղափոխութիւնը, իր որակով առաջինն ու աննմանը երկիր
մոլորակին վրայ, ուր հայ մարդը համայն մարդկութեան ցոյց տուաւ իր հնամենի քաղաքակրթութեան
պայծառ պատկերը:
Կատարուած թաւշեայ յեղափոխութիւնը դոյզն
անգամ չշարժեց խամրող «հայկական» սփիւռքի
կողմնացոյցի սլաքը եւ հայրենի մագնիսն անգամ
մը եւս մնաց անձգող: Իսկ հայրենի ազգաբնակչութիւնն ու նոր Հայաստանի տեսլականը դրուեցաւ
ներքին ու արտաքին դժուար մարտահրաւէրներու
առջեւ:
Իբր թէ երկրին տնտեսական նոր լիցք ներարկելու հեռանկարով, սկսած էին եւ առ այսօր կը
շարունակուին հողեր վաճառուիլ այլազգաց եւ այլ
քաղաքացիներու (պէտք է լուրջ վերատեսութեան
ենթարկել ՀՀ-եան հողի մասին օրէնքները):
Նոյնիսկ արտագաղթած հայորդաց աշխատուժի
բացը լրացնելու մտադրութեամբ, այլազգաց եւ
օտար քաղաքացիներու «ստրկավարձութեան» ներհոսք մը սկիզբ առած էր անդադրում վերաճումներով՝ նոյնիսկ զանոնք համալրելով Հայաստանի
Հանրապետութիւնը տակաւին չընդունած Փաքիստանի այլակրօն քաղաքացիներով՝ առանց հաշուի
առնելու գործազուրկ հայ քաղաքացիին աշխա-

վրայ, պայման չէ, որ ի վնաս մեր ազգային գոյընթացին գոհացնենք համաշխարհային ժամանակակից «ստրկավաճառքի» շուկան, վտանգի տակ
դնելով մեր դարաւոր ժառանգականութիւնը...:
Եթէ միտուած ապազգայնացման քաղաքականութիւն կը տիրէ մոլորակիս վրայ, պայման չէ, որ
մենք ալ աշխարհայնացման քօղի տակ նոր
Հայաստանը պատուաստենք նոր մարդոցմով՝
դաւաճան ժամանակի ակնթարթին յանձնելով մեր
դարաւոր փորձը եւ քաղաքակրթութեամբ պսակած
թաւշեայ յեղափոխութիւնը:
Քիչ մը յաւելեալ սիրոյ, հաւատքի, առաւել
ինքնավստահութեամբ ու ձեռներէցութեամբ, հանդուրժողականութեամբ ու ջանասիրութեամբ կը
թեւակոխենք ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ...
եւ առանց օտարոտի ձեռքերու ու ճաշակներու
ներդրմամբ աներկբայօրէն կրնանք լուրջ եղաշըրջական ընթացք տալ մեզի վայել տնտեսութեան...: Ժամանակն է միայն ու միայն մեր համազգային ուժերուն ապաւինելով զարկ տանք մեր
ազգային տնտեսութեան ու մեր ծաղկուն հայրենիքը հպարտօրէն յանձնենք մեր ժառանգորդներուն:

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:
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Երկրի բռնատիրական իշխող մթնոլորտի
առկայութիւնը, տնտեսական անկումը, ուռճացող
արտագաղթի կասեցումը (միայն Սերժ Սարգսեանի նախագահութեան տասնամեակին Հայաստանէն արտագաղթած եւ չէ վերադարձած 373 հազար
քաղաքացի), գործազրկութեան աներեւակայելի
աճը, աղքատութեան, երկրի անվտանգութեան
սպառնացող վտանգը եւ պետութեան վերահաս
անկումը կանխելու մտադրութեամբ, երկրի երիտասարդ տարրի ներուժի ու համազգային ջանքե-

տանքային իրաւունքի առաջնայնութիւնը, ինչպէս
նաեւ ընթացիկ հայրենիք վերադարձող հայորդաց
դրութիւնը:
Սիրելիներ, համաշխարհային համամարդկային
տեղաշարժերն ու այլասերման ընթացքը եւ եւրոպական երկիրներու վերոյիշեալ համապատասխան
ձախող փորձերը պայման չէ, որ նմանակենք, երբ
ան կը գործէ ի վնաս համազգային ու պետական
շահերուն: Եթէ համաշխարհային «ստրկավարձման» ընդունուած կարգ մը կը գործէ մոլորակիս

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:
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Մշակութային Արձագանգ
Աբովեան, Բուզանդի, Կողբացի Եւ Արամի Փողոցները Հանրային
Շահ Պիտի Ճանչցուին. «Հին Երեւան»-ը Պիտի Իրականացուի
Երեւանի Աբովեան, Փաւստոս Բուզանդի, Եզնիկ
Կողբացի եւ Արամի փողոցներուն մէջ պարփակւած տարածքը պիտի ճանչցուի հանրային գերակայ շահ. այստեղ հնարաւոր պիտի ըլլայ վերականգնել «Հին Երեւան» պատմաճարտարապետական
միջավայրը: Համապատասխան որոշումի նախագիծը, ըստ PanArmenian.net-ի, ընդգրկուած է
գործադիրի Դեկտեմբեր 27-ի նիստի օրակարգին։
Կը նշուի, որ տարածքը ներկայիս կառուցապատուած է հին եւ խարխուլ, տարերայնօրէն տեղակայուած բնակելի տուներով եւ շինութիւններով,
որոնք չեն համապատասխաներ հակահրդեհային,
քաղաքաշինական չափանիշներուն եւ կրնան
արտակարգ իրավիճակներու պատճառ դառնալ:
Տարածքի անմիջական հարեւանութեամբ գտնըւող տարածքներուն համար նախագծուած եւ մասնակիօրէն իրականացուած են համաքաղաքային
ենթակառուցուածքներու անբաժանելի մասը կազմող հանգոյցներ, մասնակիօրէն կառուցապատւած է գլխաւոր պողոտան:
Նախագիծը հնարաւորութիւն կը ստեղծէ քանդըւած պատմութեան եւ մշակոյթի յուշարձաններու
տեղափոխման եղանակով տարածքին մէջ վերըստեղծել քաղաքաշինական գեղագիտական միջա-

վայր: Թաղամասը վերակառուցելու նպատակը՝
պատմական կառուցապատուած տարածքներու
կիրառական-գեղագիտական բարելաւումն է,
կանոնաւոր կառուցապատումով արգելանոցային
գօտիի սահմանումը եւ ներգրաւումը քաղաքի
կենսագործունէութեան մէջ:
Պատմական կառոյցներու հիմնական ֆոնտին
մէջ 19-րդ դարու եւ 20-րդ դարասկիզբի շինութիւններն են:
ՀՀ կառավարութեան 2017 թուականի որոշումով նշուած տարածքի ձեռքբերող կը հանդիսանայ
«Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲ ընկերութիւնը:

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն
Հայաստանի Հանրապետութեան Մէջ Զբօսաշրջիկներուն Թիւը
Այս Տարի Աճած Է 8.8 Տոկոսով

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Եգիպտացի Երգիչը Լոնտոնի
Կեդրոնական Հրապարակին Վրայ
Կատարած Է «Նազանի» Երգը

Եգիպտացի երգիչ Համզա Նեմիրան Լոնտոնի
Թրաֆալգարեան հրապարակին վրայ երգած է
Սայաթ Նովայի «Նազանի» երգը:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` «Alaraby TV» արաբական հեռուստաալիքով, որ կը հեռարձակուի
Լոնտոնէն, ան ունի սեփական «Remix» հաղորդումը, ուր ան կը ներկայացնէ շարք մը արաբական
երկիրներու տարբեր ժողովրդային երգացանկերէ
ընտրուած երգերու կարեւորութիւնը:
Սակայն այս անգամ ան փոփոխուած տարբերակով կ'երգէ հայկական երգ:
Տեսանիւթին մէջ Նեմիրան կը ճանապարհորդ
է երկրին մէջ եւ կը պատմէ իր ամենատարածուած
երգին մասին:
Համզան Ֆէյսպուքի մէջ հրապարակած է
Թրաֆալգարեան հրապարակին վրայ իր կատարումով «Նազանի» երգը, որ վերնագրած է՝ «Հայկական ժողովրդական բանահիւսութեան «Նազանի»-ն remix տարբերակով»:

Ազգ-Բանակ
Չորս Եղբայր, Չորսն Ալ`
Զինուորական Համազգեստով

ՀՀ անցման կէտերով Հայաստան ներգնայ
զբօսաշրջային այցելութիւններուն թիւը 2018 Յունւար-Սեպտեմբեր ամիսներուն աճած է 8.8
տոկոսով:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ լրագրողներու հետ
հանդիպումին ամփոփելով տարին այս մասին
ըսած է ՀՀ տնեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան զբօսաշրջութեան կոմիտէի նախագահ Հռիփսիմէ Գրիգորեան:
«Եթէ 2017-ին Հայաստան այցելած է 1 միլիոն
172 հազար 402 մարդ, 2018 թուականին՝ այցելուներուն թիւը կազմած է 1 միլիոն 275 հազար 209:
Զբօսաշրջիկներէն 525 հազար 423-ը Հայաստան

այցելած է Ռուսիոյ Դաշնութենէն»,- ըսած է ան:
Հռիփսիմէ Գրիգորեանի խօսքով` զբօսաշրջիկներու
այցելութիւններու
երկրորդ
տեղը
Վրաստանն է, ուրկէ Հայաստան ժամանած է 233
հազար 125 այցելու: Երրորդ տեղը Իրանն է` 132
հազար 839 այցելուով, չորրորդ տեղը ԱՄՆ-ն` 46
հազար 138 այցելուով եւ հինգերորդ տեղը`
Ուքրանիան է` 24 հազար 308 այցելուով:
«2018 թուականի Յունուար-Սեպտեմբեր ամիսներուն կտրուկ աճ ապահոված երկիրները Հընդկաստանը, Չինաստանն ու Ղազախիստանն են`
համապատասխանաբար 131, 107 եւ 83 տոկոս»,աւելցուցած է ան:

Ոսկեվազցի Շմաւոնեան չորս եղբայրներն ալ
կը ծառայեն, անոնցմէ երկուքը` Արցախի մէջ: Տան
փոքրերը մեծ եղաբայրներուն օրինակին պիտի
չհետեւին` ժամկէտային ծառայութենէն ետք բանակի մէջ պիտի չմնան:
Զինուորական կեանքը սիրելը գաղթական
տատիկը սորվեցուցած է: Վերջին տարիներուն
հազուադէպ միասին կ'ըլլան:
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Մշակութային
Արձագանգ
Ֆրեզնոյի Հայութեան Պատմութեան
Նուիրուած Մնայուն Ցուցահանդէս

Ֆրեզնոյի հայութեան պատմութեան նուիրուած
մնայուն ցուցահանդէս մը բացուած է Ֆրեզնօ Գաւառի Պատմութեան թանգարանին մէջ, ուր լուսարձակի տակ կ'առնուին յատկապէս Ֆրեզնոյի
առաջին հայերուն ներդրումները եւ իրագործումները Սան Ուաքին հովիտի տնտեսական ու կրօնական կեանքին եւ հողագործութեան պատմութեան մէջ։
Ցուցահանդէսը իրականացած է շնորհիւ Գալիֆորնիոյ Նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի
մասնաճիւղի շրջանաւարտներ Ճեֆրի եւ Ճէյսըն
Ահրոնեաններու ջանքերուն եւ փրոֆ. Պարլօ Տէր
Մկրտիչեանի, Ռիչըրտ Ահարոնեանի ու Ռիչըրտ
Յակոբեանի ցուցաբերած աջակցութեան։
Ցուցահանդէսին մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար հեռաձայնել (559) 650-3247 թիւին։

Գիտութեան
Ճամբով
Հայկական Արտադրութեան
Առաջին Շարժական Գրադարանը
Պիտի Գործէ Շիրակի Մարզին Մէջ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01

Կառավարութեան Կազմաւորումը Կը
Յամենայ Քաղաքական Տարաձայնութիւններու Պատճառով. Աուն

Քաղաքական տարաձայնութիւնները կ'արգելակեն նոր կառավարութեան կազմաւորումը: Այս
մասին երէկ ըսաւ նախագահ Միշէլ Աուն, մինչ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ
առկայ փակուղին թեւակոխեց ութերորդ ամիսը:
Դատական պատուիրակութեան մը հետ Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ հանդիպումին Աուն բոլոր քաղաքական կողմերուն կոչ ուղղեց
յանձնառու ըլլալու եւ խթանելու կառավարութեան
կազմաւորման գործընթացը:
«Մենք յաջողած ենք պատերազմներու ընթացքին պահպանել երկրի անվտանգութիւնը, հետեւաբար ճիշդ չէ կորսնցնել այն ինչ որ ձեռք բերած
ենք ներքին «պաղ պատերազմներու» ժամանակ»,ըսաւ Աուն:

Աշխատավարձի Օրէնքը Կարելի Չէ
Գործարկել Իր Այժմեան Ձեւով. Ռաաի

Մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռայի
երէկ կաթոլիկ դպրոցներու յատուկ կոմիտէի հետ
հանդիպումին յայտնեց, որ աշխատավարձի մասին օրէնքը կարելի չէ գործարկել վերջինիս այժըմեան ձեւով եւ յատկապէս առանց պետական միջամտութեան:
«Յոյսով ենք, որ աշխատավարձի օրէնքին կապակցութեամբ յարմարագոյն լուծումի պիտի յան-

գինք ու այնուհետեւ զայն ներկայացնենք խորհըրդարանին»,- տեղական լրատուամիջոցները
մէջբերած են Ռայիի խօսքը: Պատրիարքը պետութեան կոչ ուղղեց նաեւ օրէնքի գործարկումը իրականացնելու գործին մէջ պատասխանատուութիւն
ստանձնելու:
Նշենք, որ Ռայի կ'ակնարկէ թիւ 46 օրէնքին՝
հաստատուած խորհրդարանին կողմէ 2017-ի ամրան, որ կը միտի աշխատավարձի բարձրացում
շնորհել պետական դպրոցներու ուսուցիչներուն:

Երկրի Տնտեսութեան Մասին Երկար
Սպասուած Զեկոյցը Հրապարակուեցաւ

Տնտեսութեան նախարարութիւնը Չորեքշաբթի
հրապարակեց մանրատնտեսութեան վերաբերեալ
երկար սպասուած զեկոյցը, ինչը անցեալ տարի
Լիբանանի կառավարութեան յանձնարարուեցաւ
McKinsey խորհրդատուական ձեռնարկութեան
կողմէ:
1200 էջնոց զեկոյցը, որուն ծախսերը կազմեցին
1.3 մլն տոլար, կ'ընդգրկէ երկրի տնտեսութեան
իւրաքանչիւր ոլորտի մանրակրկիտ վերլուծում եւ
կէտ առ կէտ կը բացատրէ տնտեսութեան երկարաժամկէտ ծրագիրը՝ զանազանակերպելու եւ
արդիականացնելու Լիբանանի արտադրական
ոլորտները:
Լիբանանի տարածքին ակներեւ են յարաճուն
մտավախութիւնները տնտեսական ճգնաժամին
կապակցութեամբ, մանաւանդ որ երկիրը կը շարունակէ մնալ առանց կառավարութեան, 2018-ի
Մայիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններէն ի վեր:
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Նորընտիր Ազգային Ժողովի Առաջին Նիստը Կը Կայանայ Յունուար 14-ին
որուն՝ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութեան
պարագային առաջին նստաշրջանը կը գումարուի
նորընտիր Ազգային ժողովի կազմաւորումէն ետք
երկրորդ Երկուշաբթի օրը՝ ժամը 10:00-ին, Ազգային ժողովի 2018 թուականի Դեկտեմբեր 9-ի
արտահերթ ընտրութիւններով ընտուած նորընտիր
ԱԺ առաջին նստաշրջանի օր կը յայտարարուի
2019 թուականի Յունուար 14-ի Երկուշաբթի օրը՝
ժամը 10:00»,- ըսաւ Մուկուչեանը:

«Իմ քայլը» դաշինքը, Ազգային ժողովի Դեկտեմբեր 9-ին կայացած արտահերթ ընտրութիւններու արդիւնքներուն համաձայն, կը ստանայ
պատգամաւորական 88 աթոռ, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը՝ 26, իսկ «Լուսաւոր
Հայաստան» կուսակցութիւնը՝ 18 աթոռ: «Իմ քայլը»-ի չորս աթոռը կը ստանայ Հայաստանի եզիտի,
ռուս, ասորի եւ քիւրտ ազգային փոքրամասնութիւններու 1-ական ներկայացուցիչ:

Դատախազութիւնը Նարեկ Սարգսեանի Արտայանձնումին Համար Անհրաժեշտ
Փաստաթուղթերը Ուղարկած Է Չեխիա

Հայկական արտադրութեան առաջին շարժական գրադարանը Շիրակի մարզային գրադարանինն է: Այս մասին կը տեղեկանանք ՀՀ կառավարութեան Ֆէյսպուքի էջէն, ուր տեղադրուած է
նաեւ հայկական շարժական գրադարանի մասին
տեսանիւթը:
«Գրապաս»-ը պիտի շրջի մարզի բոլոր համայնքներով, անիկա միայն գրադարան չէ, ունի
նաեւ կինօթատրոն, ագուսթիկ համակարգ, WI-FI
ցրիչ:
Ծրագիրը իրականացուած է աւելի քան 90
հազար տոլարով` մշակոյթի նախարարութեան,
Չինաստանի դեսպանատան եւ «Ա.Ա. Թրաքս»
ընկերութեան գործակցութեան շնորհիւ:

Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգըսեանի եղբօրորդիին՝ Նարեկ Սարգսեանի արտայանձնումին համար անհրաժեշտ փաստաթուղթերը գլխաւոր դատախազութենէն ուղարկուած են
Չեխիոյ Հանրապետութեան իրաւապահ մարմիններուն:
Այս մասին ըսաւ ՀՀ գլխաւոր դատախազութեան
հանրային կապերու բաժնի պետ Արեւիկ Խաչատըրեանը:
«Դեկտեմբեր 28-ին յանձնումի համար անհրաժեշտ փաստաթուղթերը գլխաւոր դատախազութենէն ուղարկուած են Չեխիոյ Հանրապետութեան
իրաւապահ մարմիններուն»,- նշեց Խաչատրեանը:
Յանձնումի մասին, եւրոպական համաձայնագիրին համաձայն, այլ երկրի պահանջով ձերբակալուած անձը նախնական կալանքի տակ կրնայ
մնալ առաւելագոյնը 40 օր, եւ եթէ այս պարագային
Հայաստանը արտայանձնումի դիմում չներկայացնէ, Պրահայի
իշխանութիւնը կրնայ զինք

ազատ արձակել։ Արտայանձնումի ժամկէտը կը
լրանայ Յունուարի կէսին։
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
²é³õûï Ë³Õ³Õ³Í ¿ñ »õ Ù»Ýù Ù»ñ Ã³ó
Ñ³·áõëïÝ»ñÁ ãáñóáõóÇÝù »õ Ù»ñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõÝ ¹³ñÓ³Ýù...£
êÏë³Ý Ñ»ï½Ñ»ï¿ áñµ»ñë ÚáõÝ³ëï³ÝÇ
ãáñë ÏáÕÙ»ñÁ ÕñÏ»Éáí ÍË³ËáïÇ ³ñï»ñáõÝ
Ù¿ç ³ßË³ïóÝ»É Ç ËÝ¹Çñ ó³Ù³ù Ñ³óÇ: ²é³çÇÝ Ï³ñ³õ³ÝÁ Ù»ÏÝ³Í ¿ñ 1923 ö»ïñáõ³ñ
15ÇÝ: ²ëÇÏ³ ÜÇñ ÆëÃÇ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý É³õ³·á¯ÛÝ Å»ëïÁ »Õ³õ£ Ø»ñ ÛáÛÝ Ï³Õ áõëáõóÇãÁ
Áë³õ Ã¿ Ù»½Ç ÛáõÝ³ñ¿Ý »ñ· ÙÁ åÇïÇ ëáñí»óÝ¿.
Ù»Ýù µ³é»ñÁ Ñ³Û»ñ¿Ý ï³é»ñáí ·ñ»óÇÝùª §ú¯
Ù³ÛÇáë Ù³ë ¿ýÃ³¯ëÇÝ ¿ýÃ³¯ëÇÝ ¿Ùåñáë
íÇÙ³ Ã³ÑÇ... Ý³ ÃáÝ ÷ñáÛÇ ÷³ÝïÇùáÙ¿¯Ý...
÷»ï³ëÇïÇÝ ¿ýÃáÛÇ...¦ (Ø³ÛÇëÁ »Ï³õ, Ç±Ýã
Ï»ó»ñ ¿ù ÓÏÝáñëÝ»¯ñ, ·ÇõÕ³óÇÝ»ñ áïùÇ° »É¿ù,
áïùÇ° »É¿ù »õÝ...)£ Ø»ñ Ï³Õ áõëáõóÇãÁ Ù»½Ç
Áë³õ Ã¿ í³ÕÁ Ø³ÛÇë Ù¿Ï ¿ »õ åïáÛïÇ åÇïÇ
»ñÃ³Ýù, É³°õ áõñ³Ë Å³Ù³Ý³Ï åÇïÇ ³ÝóÁÝ»Ýù: ºõ Çñ³õ, ³é³õûï»³Ý Ý³Ë³×³ß¿Ý »ïù
µáÉá¯ñ áñµ»ñë, ¹³ë³ñ³Ý ³é ¹³ë³ñ³Ý
×³Ù÷³Û »É³Ýù Ù»ñ Ï³½¹áÛñÇ ·ÇõÕ¿Ý, Çñ³ñÙ¿
ß³ï ùÇã Ñ»é³õáñáõÃ»³Ùµ. Ù»ñ ÛáÛÝ áõëáõóÇãÁ
Íáó¿Ý Ï³ñÙÇñ É³Ã»ñáõ ÏïáñÝ»ñ Ñ³Ý»Éáí
³Ù¿Ýáõë ³É µ³ÅÝ»ó: Ø»åÝù ·³õ³½³ÝÝ»ñáõÝ
·ÉáõËÁ ³Ýóáõó³Íª ï³ï³Ý»Éáí ëÏë³Ýù §ú
Ø³ÛÇáë¦Á »ñ·»É µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ£
Ø»Ýù ³Ýßáõßï ³Ýï»Õ»³Ï ¿ÇÝù Ã¿ Ù»ñ Ï³Õ
áõëáõóÇãÁ Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñ ¿ »Õ»ñ »õ ß³ï ³Ý·³Ù
µ³Ýï»ñÁ Ý»ïáõ³¯Í, »õ ÍáõÝÏÝ ³É ³Ýáñ
å³ï×³éáí íñ³Û ïáõ³Í...£ â»Ýù ·Çï»ñ ÉáõñÁ
áõñÏ¿ áõñ »õ ÇÝãå¿±ëª ù³Õ³ùÇ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý
ÏÁ Ñ³ëÝÇ... »õ ³Ñ³¯ ÓÇ³õáñ áëïÇÏ³ÝÝ»ñáõ
çáÏ³ï ÙÁ Ñ³ëÝ»Éáí Ù»ñ Ó»éù»ñ¿Ý ÅáÕí»óÇÝ
³Û¹ Ï³ñÙÇñ É³Ã»ñÁ, ÏáËÏñï»óÇÝ ¹ñûß³ÏÝ»ñÁ
»õ áõëáõóÇãÝ ³É ·»ïÇÝ å³éÏ»óÝ»Éáí Ã¿°
Í»Í»óÇÝ, Ã¿° ³É ÏáËÏñï»óÇÝ Ñ³ ÏáËÏñï»óÇÝ,
³å³ Ù»é»ÉÇ å¿ë ÓÇáõ ÙÁ íñ³Û Ï³å³Í ù³Õ³ù
ï³ñÇÝ: ²°ÛÝ »ñÃ³ÉÁ »Õ³õ. Ù¿Û ÙÁÝ ³É ãï»ë³Ýù
Ù»ñ Ï³°Õ áõëáõóÇãÁ£
¼áõÇó»ñÇáÛ øñ³ýÃ äáÝ³ñ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
ûñÇáñ¹Ý»ñ¿Ý áÙÝ ÙÇë Ø»ñÇ Ø¿ÛÉýÁñï »ñµ øáñýáõÇ
³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ áñµ³ÝáóÁ áñå¿ë áõëáõóãáõÑÇ ÏÁ
Ù»ÏÝÇ ÇÙ É³õ³·áÛÝ ÁÝÏ»ñëª ì³Ññ³Ù ¼³ù³ñ»³ÝÁ, áñ ÑáÝ Ï'áõë³Ý¿ñ, ³Ýáñ ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ¿
áñ ³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ ÁÝÏ»ñáçëª èáå¿ñÃ ºë³Û»³ÝÇÝ Ñ»ï ï»ëÝáõÇ£ ØÇë Ø»ñÇÝ »ñµ øáñýáõ
»Ï³õ, ½Çë ÷Ýïé»ó »õ ïÝûñ¿ÝáõÑÇÇÝ Ñ»ï
ï»ëÝáõ»Éáí ³ñïûÝáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»ó Ñ»ïë
Ëûë»Éáõ£ Þ³¯ï Ë»É³óÇ ï³ñ»ó ûñÇáñ¹ ÙÁÝ ¿ñ:
Ø»ñ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ µ³õ³Ï³Ý »ñÏ³ñ ï»õ»ó,
³Ý ÇÝÍÇ Ã»É³¹ñ»ó áñ ÏÕ½ÇÇÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ
Èáñï Ø¿ÛÁñ½ ü³ÝïÇ ³ÕçÏ³Ýó áñµ³ÝáóÁ
»ñÃ³Ù ½ÇÝù ï»ëÝ»Éáõ: ºë ù³ÝÇ ÙÁ ß³µ³Ã
»ïù, ÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ·³óÇª Çñ»Ý
ß³¯ï Ù»Í Ñ³×áÛù å³ï×³é»óÇ, Û»ïáÛª ù³ÝÇ
ÙÁ ³Ý·³Ù »õë ÏñÏÝ»óÇ ÇÙ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñëª
Çñ ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£ ØÇÝã ³Û¹ ýñ³Ýë³Ï³Ý ÑÇõå³ïáëÁ áñµ³Ýáó ·³Éáí ½Çë ÏÁ
÷Ýïé¿ Ù»ñ ïÝûñ¿ÝáõÑÇ¿Ý, Áë»Éáí Ã¿ ½Çë
Ð³É¿å åÇïÇ ÕñÏ¿, ù³ÝÇ áñ Ùûñ»Õµ³Ûñë ¹ñ³Ù
ÕñÏ³Í ¿: ÐÇõå³ïáëÁ ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ áñ ßáõïáí
÷³ë÷áñÃ Ñ³Ý»Ù: ²Ý ½Çë »õë ï»ëÝ»Éáí Áë³õ
Ã¿ Ð³É¿åÇ ýñ³Ýë³Ï³Ý ´³ñÓñ øáÙÇë¿ñáõÃ»-

Ý¿Ý Ññ³Ù³Ûáõ³Í ¿ áñ ½Çë ³ÝÓ³Ùµ ÇÝù Ð³É¿å
×³Ù÷¿ »õ ¹³ñÓ»³É Ã»ùÉ³¹ñ»Éáí, áñ ßáõïáí
÷³ë÷áñÃ Ñ³Ý»ÝÙ áñ ×³Ù÷³Û »ÉÉ»Ù:
ÐÇõå³ïáëÇÝ Ù»ÏÝ»É¿Ý »ïù, Ù»ñ ß³Ýáñ¹Ç
ïÝûñ¿ÝáõÑÇÝ ½Çë Ï³Ýã»É ï³Éáí Áë³õ. §¹áõÝ
»ñÏáõ ûñ¿Ý ·³óáÕ Ï³ñ³õ³ÝÇÝ Ñ»ï êÇñ³
ÏÕ½ÇÝ åÇïÇ »ñÃ³ë, »õ áã Ã¿ª Ð³É¿å, ù³ÝÇ áñ
¹áõÝ ýñ³Ýë³Ï³Ý ùáÝëÇõÉÇÝ Ñ»ï ·áñÍ ÏÁ
ï»ëÝ»ë: ÆÙ Ññ³Ù³Ýë ³°Ûë ¿¦:
- ØÇë Ð»ñÇë, ÙÇ° Ï³ñÍ»ñ áñ »ë ùáõ Ññ³Ù³ÝÇ¹ »ÝÃ³Ï³Û »Ù... »ë ÇÙ Ùûñ»Õµûñë ùáíÁ åÇïÇ »ñÃ³Ù »õ áã Ã¿ êÇñ³ª ÍË³ËáïÇ ³ñï»ñáõÝ
Ù¿ç ³ßË³ï»Éáõ,- ÁëÇ Çñ»Ý:
- Þáõ°ï ¹áõñë »ÉÇ°ñ Ù»ñ áñµ³Ýáó¿Ý »õ áõ°ñ
Ï'áõ½»ë Ñá°Ý ·Ý³,- Áë³õ ÇÝÍÇ, »õ ¹éÝ³å³ÝÁ
Ï³Ýã»Éáí, Áë³õ,- ë³ ïÕáõÝ ûÓÇù¿Ý µéÝ»Éáí
¹áõ°ñë Ý»ï¿:
- úÓÇùë µéÝ»Éáí ½Çë ¹áõñë Ý»ï»Éáõ »ñµ»ù
å¿ïù ãáõÝÇë,- ÁëÇ Çñ»Ý:- ºë Ï³ÙáíÇÝ Ï'»ñÃ³Ù,
»õ áõÕÕ³ÏÇ ØÁëïÁñ ÜÇÉ»ÝïÇÝ ÏÁ å³ïÙ»Ù
Çñ³Ï³ÝÃÇõÝÁ: ²å³ å³Ûáõë³Ïë ³é³Í ¹áõñë
»É³Û: ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë ³ãù»ñ¿Ý ³ñóáõÝùÝ»ñ ÏÁ
Ñáë¿ÇÝ: ø³Õ³ù Ñ³ëÝ»Éáí »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ ×ß·ñïûñ¿Ý å³ïÙ»óÇ ØÁëïÁñ ÜÇÉ»ÝïÇÝ:
- îÕ³°ë, »ñµ ³½·³Ï³Ý¹ ù»½Ç ³½³ï»É
Ï'áõ½¿, Ù»Ýù áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÛûÅ³ñÇÝù:
¸áõÝ Ù»ñ ½³õ³ÏÝ »ë, Ñáë ÏÁ ÙÝ³ë Ù»ñ Ùûï, »õ
ÇÙ ùáí¿ë ×³Ù÷³Û Ï'»ÉÉ»ë...:- ä³ïáõÇñ»ó áñ
ÇÝÍÇ ³ÝÏáÕÇÝ å³ïñ³ëï»Ý, »õ »ë ÑáÝ ÙÝ³óÇ
Ù¿Ï ³ÙÇëÇ ã³÷ áõ ëÏë³Û ÷³ë÷áñÇë Ñ³Ù³ñ
³ßË³ïÇÉ: ø³ÝÇ áñ É»½áõ ã»Ù ·Çï»ñª ß³ï
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ ù³ß»óÇ, ÙÇÝã»õ áñ ÷³ë÷áñë
Éñ³óáõóÇ »õ ÑÇõå³ïáëÇÝ ¹ÇÙ»Éáí óáÛó ïáõÇ:
²Ý ùÝÝ»ó »õ Áë³õ. §»ñÏáõ ûñ »ïù ùáíë »Ïáõñ,
áñ Áë»Ù ù»½Ç Ã¿ »ñµ ×³Ù÷³Û åÇïÇ »ÉÉ»ë¦£
²é Ç ù³Õ³ù³í³ñáõÃÇõÝ ÙÇë Ø»ñÇÇÝ §ÙÝ³ù
µ³ñáí¦Ç ·³óÇ...: ²½ÝÇõ ûñÇáñ¹Á »ñµ ÇÙ³ó³õ
Ã¿ Ð³É¿å Ùûñ»Õµûñë ùáí åÇïÇ »ñÃ³Ùª ëÏë³õ
É³É, Áë³õ. §èáå»ñÃ, »ë ï³ñÇùë ³é»ñ »Ù áõ
ß³¯ï ³É Ñ³ñáõëï »Ù, ÙÇïùë ¹ñÇ áñ ù»½
áñ¹»·ñ»Ù »õ ¼áõÇó»ñÇ³ ï³ÝÇÙ, ÑáÝ Ï³ñ¹³óըÝ»Ù, ù³ÝÇ áñ ß³ï áõßÇÙ »õ Ë»É³óÇ ·ï³Û
ù»½: ì³Ññ³ÙÁ Çñ³õáõÝù áõÝÇ »Õ»ñ ù»½Ç
ëÇñ»ÉáõÝ: ø»½ ß³ï ·áí»ó »õ »ë ³É ù»½Ç Ñ»ï
Ëûë»Éáí É³°õ Ñ³ëÏó³Û ÇÝãåÇëÇ Ù¿ÏÝ »ë, »Ã¿
Ï'áõ½»ë ÇÙ áñ¹»·Çñë ÁÉÉ³É, ù»½Ç ßáõïáí
¼áõÇó»ñÇ³ ÏÁ ï³ÝÇÙ »õ ÑáÝ å³ßïûÝ³å¿ë
å»ïáõÃ»³Ý ùáí áñ¹»·ñ»Éáí µáÉá¯ñ Ñ³ñëïáõÃÇõÝë ù»½Ç ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ù:
- ´³Ûó ÙÇë Ø»ñÇ,- ÁëÇ ÷³ë÷áñë »É³Í ¿ »õ
ùáÝëÇõÉÁ Áë³õ Ã¿ »ñÏáõ ûñ¿Ý Ý³õ åÇïÇ ÝëïÇÙ,
»õ Ùûñ»Õµ³Ûñë ½Çë ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ ëå³ë¿:
ºñ³ÝÇ¯ Ý³Ë³å¿ë Áë³Í ÁÉÉ³ÛÇñ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ ÁÝÃ³óù Ï'³éÝ¿ñ ³Ûë
³é³ç³ñÏ¹: ²é ³ÛÅÙ ÙÝ³ù µ³ñáí,- Áë»Éáí
ÇñÙ¿ Ññ³Å»ßï ³éÇ: Ü³ ÇÙ Ñ³ëó¿ë ³éÝ»Éáí
Çñ Ûáõß³ï»ïñÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñ»ó...£ ´³ÅÝըõ»Éáí »ï áñµ³Ýáó »Ï³Û »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë å³ïÙ»óÇ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ, ÁëÇÝ Ã¿ Áñ³Í¹ Ë»ÝÃáõÃÇõÝ
¿, §µ³ËïÁ áïù¹ »Ï³Í ¿ »õ ¹áõ°Ý ÏéÝ³Ï ÏÁ
¹³ñÓÝ»ë... µ³ËïÇ¹¦:
ºñÏñáñ¹ ûñÁ ùáÝëÇõÉÇÝ ùáí ·³óÇ, Áë³õª
§³Ñ³ Ý³õáõÝ ïáÙë³ÏÁ: ºë í³ÕÁ Å³ÙÁ
ï³ëÝÇÝ Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï åÇïÇ ÁÉÉ³Ù »õ ù»½Ç
»ñÃ³ë µ³ñáí åÇïÇ Áë»Ù, ùáõ Ý³õ ÝëïÇÉ¹
³ãù»ñáíë åÇïÇ ï»ëÝ»Ù, ù³ÝÇ áñ Ð³É¿å¿Ý

³Û¹å¿ë Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í ¿ ÇÝÍÇ...¦: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí µ³ÅÝáõ»ó³Û ÇñÙ¿£
²éïáõÝ Ï³ÝáõË Ý³Ë³×³ß¿Ý »ïù, Ý»ñÏ³Û³ó³Û ÙÁëïÁñ ÜÇÉ»ÝïÇÝ »õ ÁëÇ Ã¿ ß³ï
ßÝáñÑ³Ï³É »Ù Çñ ³½ÝÇõ í»ñ³µ»ñÙáõÝù¿Ý »õ
Ã¿ »Ï³Í »Ù Çñ»Ý ÙÝ³ù µ³ñáí Áë»Éáõ...: ²ãù»ñÁ
É»óáõ»ó³Ý µ³ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ »õ Áë³õ.
§å¿ïù ¿ áñ áõï»ÉÇù å³ß³ñ ³éÝ»ë Ñ»ï¹¦, »õ
ÃáõÕÃÇ ÙÁ íñ³Û ·ñ»ó Ã¿ ³Ûë ïÕáõÝ »ñÏáõ
ïñáõÇÝ Ýáñ å³Ã³ÝÇ³, »ñÏáõ ½áÛ· Ýáñ
×»ñÙ³Ï»Õ¿Ý, »ñÏáõ ½áÛ· ·áõÉå³Û, Ù¿Ï ï³µ³ï
»õ Ù¿Ï íñ³ÛÇ ß³åÇÏ, 12 Ñ³ó, 2 ùÇÉû ÓÇÃ³åըïáõÕ, Ù¿Ï ùÇÉû ù³ßÏ³õ³É å³ÝÇñ, í»ó
ïáõ÷ Ý»ëÉ¿ Ï³Ã »õ í»ó Ñ³ï ÉÇÙáÝ: ÂáõÕÃÁ
ÇÝÍÇ »ñÏ³ñ»Éáíª §ï³ñ Ù³ñ³Ý³å»ïáõÑÇ
îÇÏ. Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ »õ ëï³óÇñ ³Ûë µáÉáñÁ¦:
¶³óÇ Ù³é³Ý³å»ïáõÑÇÇÝ »õ ÃáõÕÃÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇ: ²Ý µáÉáñÁ Ï¿ëÇ Çç»óÝ»Éáíª §·Ý³°,
Ù³é³Ý¿Ý ³°é¦, Áë³õ: ´³Ûó »ñµ Ù³é³Ý ³ßË³ïáÕ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ÝÏ³ï»óÇÝ ³Ýáñ Áñ³Í ·¿ßáõÃÇõÝÁ,
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª
»é³å³ïÏ»óÇÝ
·ñáõ³ÍÝ»ñÁ, ÑëÏ³Û å³ñÏ ÙÁ É»óÝ»Éáí ³Ù¿Ý
ÇÝãáí »õ ÇÝÍÇ Ñ»ï ×³Ù÷³Û »É³Ý ½Çë ×³Ù÷»Éáõ: ÖÇßï Å³ÙÁ 10ÇÝ ùáÝëÇõÉÁ »Ï³õ, ½Çë
Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï ï»ëÝ»Éáí Áë³õ. §ë³ Ñ»éáõÝ
Ï»óáÕ Lloid Triestino Ý³õÁ ÏÁ ï»ëÝ»±ë, ³Û¹
Ý³õáí åÇïÇ Ù»ÏÝÇë: ²°é ë³ ïáÙë³Ï¹ »õ
Ý³õ³Ïáí ÙÁ ÑáÝ Ñ³ëÇñ »õ í»ñ »ÉÇñ... µ³ñÇ
×³Ý³å³ñÑ¦: ºë Ù³ÏáÛÏ ÙÁ í³ñÓ»óÇ... ÁÝÏ»ñÝ»ñë Ù³ÏáÛÏ³í³ñÇÝ 5 ïñ³ËÙÇ í×³ñ»óÇÝ »õ
»ë Ñ³Ùµáõñáõ»Éáí µáÉáñÇÝ Ñ»ï Ù³ÏáÛÏ Ùï³Û:
Ð³½Çõ »ñÏáõ Ñ³ñÇõñ Ù»Ãñ Ñ»é³ó³Íª Ý³õÁ
ëÏë³õ ß³ñÅÇÉ, ÙÇÝã Ù³ÏáÛÏ³í³ñÁ ÃÇ»ñÁ
Ó·»Éáí ÇÝÓÙ¿ ¹ñ³Ù å³Ñ³Ýç»ó: ºë ½³Ûñ³ó³Í
Ù³ÏáÛÏÇÝ Ù¿ç áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáí ëÏë³Û åáé³Éª
§÷áÉÇë ÷áÉÇë...¦: Ø³ñ¹Á ë³ñë³÷³Í ï»ë³õ
áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñë Ó»éùáí Ýß³Ý Ïáõ ï³Ýª ßáõïáí
ÃÇ»ñÁ Ó»éù ³é³Í ³ñ³· ³ñ³· ùß»É ëÏë³õ »õ
Ý³õáõÝ ùáí Ñ³ëÝ»Éáí ³ëïÇ×³ÝÇÝ ùáíÁ
Ï»óáõó: ÀëÇ Çñ»Ýª §ï¿° ß³ÉÏ¿°, í»°ñ Ñ³Ý¿¦:
ì³ËÝ³Éáí áñ ·ÉËáõÝ ÷áñÓ³Ýù ÙÁ ÏÁ µ»ñ»Ùª
å³ñÏÁ ß³ÉÏ³Í í»ñ »É³õ: ºë ³É å³Ûáõë³Ïë
³é³Í í»ñ µ³ñÓñ³ó³Û: Ø³ñ¹Á Ó»éùÁ µ³ó³Íª
§å³ËßÇß¦ Áë³õ: ÀëÇª §·Ý³°, ù³ÝÇ ÷áÉÇëÇÝ
ã»Ù Û³ÝÓÝ³Í ù»½Ç...¦£
ì³ñÇ Û³ñÏÁ É³õ ï»Õ ÙÁ ÁÝïñ»óÇ, å³ñÏÁ
»õ å³Ûáõë³ÏÁ ÑáÝ ï»Õ³õáñ»óÇ, ³å³ í»ñ
µ³ñÓñ³ó³Û, ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ã³ßÏÇÝ³Ï ß³ñÅ»óÇ
»õ ³ÝáÝù »ï ¹³ñÓ³Ý, »ë ³É Ùï³Í»óÇª
ÙÇ·áõó¿ ³éÛ³õ¿ï ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝù Çñ³ñÙ¿: ºõ
Çñ³õ, 1923¿Ý Çí»ñ ³ÝáÝóÙ¿ á°ã Ù¿ÏÁ ï»ë³Û, áã
³É Éáõé áõÝ»ó³Û ³ÝáÝó Ù³ëÇÝ...£
Ü³õÁ ×³Ù÷³Û »É³õ Ï¿ëûñ¿ »ïù Å³ÙÁ
»ñ»ùÇÝ, [Ù»ÏÝ»É¿Ý] ù³éáñ¹ Å³Ù ³é³ç Ý³õ
Ñ³ë³õ ÜÇñ ÆëÃ ðÇÉÇýÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïáõÇñ³ÏÁª ï³ñ»ó ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ, ï»ëÝ»Éáí ½Çëª
Ñ³·áõëï¿ë ×³Ýãó³õ áñ áñµ»ñ¿Ý »Ù, Ñ³ñóáõó
ÇÝÍÇª §³Ý·É»ñ¿Ý ·Çï»±ë¦: ÀëÇª §ùÇã ÙÁ ·Çï»Ù¦:
- àõñ»ÙÝ »Ïáõ°ñ ë»Ý»³Ïë, ÙÇ³ëÇÝ ÝëïÇÝù
»õ ËûëÇÝù ÙÇ³ëÇÝ,- Áë»Éáí, ½Çë Çñ ³é³çÇÝ
Ï³ñ·Ç ë»Ý»³ÏÁ ï³ñ³õ, Ã¿Û »õ Ï³Ãû ³åըëåըñ»ó »õ Ýëï³Ýù, ëÏë³Ýù ËûëÇÉ, Ã¿ª áõ°ñ
Ï'»ñÃ³ë, áñáõ°Ý ùáíÁ Ï'»ñÃ³ë... ³ñ¹»û°ù Ï³ñáÕ ¿ ù»½Ç å³Ñ»É »õÝ. »õÝ.:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Շրջանային Èáõñ»ñ

«Որոշ Ժամանակ Մը Դժբախտաբար Ասատ Պիտի Շարունակէ Մնալ
Իշխանութեան Վրայ». Մեծն Բրիտանիոյ Արտաքին Գործոց Նախարար
մասին՝ նշելով, որ վերջինս այսօրուան դրութեամբ
կը համարուի այն գլխաւոր երկիրը, որ պէտք է
ամրացնէ խաղաղութիւնը Սուրիոյ մէջ:

Սուրբ Ծննդեան Տօն
Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ Մէջ
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Ծննդեան
Տօնին առթիւ Կիրակի 6 Յունուար 2019-ին,
հանդիսաւոր Ս. Եւ անմահ պատարագ պիտի
մատուցուի Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ:
Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝
Մեծն Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարար
Ճերըմի Հանթ երէկ հարցազրոյց մը տուած է
«SkyNews» կայանին:
Հանթ, որ մսնաւորպէս խօսած է Սուրիոյ
վերջին զարգացումներուն մասին, նշած է, որ
«դժբախտաբար Պաշշար Ասատ որոշ ժամանակ
մը պիտի շարունակէ մնալ իշխանութեան վրայ»:
Անգլիոյ դիւանագիտութեան պետը նաեւ ըսած
է, որ իրենց կարծիքը անփոփոխ է՝ աւելցնելով, որ
Ասատ կը շարունակէ մնալ թիւ մէկ պատուարը՝
Սուրիոյ մէջ քաղաքական լուծումներու փուլը
մտնելու առընթեր:
Ան նաեւ կարեւոր խօսք հնչեցուցած է Ռուսիոյ

ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Մխիթարեան Միաբանութեան Լիբանանի
եւ Միջին Արեւելքի մեծաւոր գեյարգելի
Հայր Մեսրոպ Ծ. Վրդ. Սիւլահեանի մօր
մահուան առիթով, գերյարգելի վարդապետը
ցաւակցութիւններ պիտի ընդունի Երեքշաբթի՝
8 եւ Չորեքշաբթի՝ 9 Յունուար 2019-ին, յետմիջօրէի ժամը 4:00-էն մինչեւ 6:00, Ռաուտայի
Մխիթարեան Վարժարանի սրահին մէջ, 2-րդ
յարկ:
Միեւնոյն ժամանակ, մեծաւոր հայրը պիտի
ընդունի նաեւ բարեմաղթութիւններ
Նոր Տարուան եւ Աստուածայայտնութեան
զոյգ տօներուն առիթով:
Մխիթարեան Միաբանութեան
Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի Մեծաւոր
Գեր. Հ. Մեսրոպ Ծ. Վրդ. Սիւլահեան

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

Սկիզբ ժամերգութեան
ժամը
Պատարագ			ժամը
Քարոզ			ժամը
Ջրօրհնէք			ժամը

7:00-ին
9:30-ին
10:30-ին
11:30-ին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու Սուրբ պատարագին վերանորոգուելու Սուրբ Ծննդեան խորհուրդով եւ լսելու Առաջնորդ Սրբազան Հօր
պատգամը:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սբ. Ծննդեան Տօնին առթիւ, Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան Նախագահն ու Կեդրոնական
Մարմինը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունին
Կիրակի, 6 Յունուար, 2019, կէսօրուան ժամը
12.00-էն մինչեւ կ.ե. ժամը 2.00, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիի ընդունելութեանց
դահլիճին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան
Կեդրոնական Մարմին
ԴԻՒԱՆ
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2019-ի Ս. Ծնունդի Տնօրհնէք
Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին` կը յայտնենեք, թէ
2019-ի Ս. Ծնունդի տնօրհնէքը պիտի կատարուի հետեւեալ տեղաբաշխումով.1. Տ. ԽԱՉԻԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՄԻՍԻՍԵԱՆ.- Նագգաշ, Տպպայա, Տպպայա Զուք Խարապ, Ժունիէ, Պալունէ եւ Մազրաէթ Եաշուհ
2. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՀԷՃԻՆԵԱՆ.- Հաճըն, Պրումմանա,
Պաապտաթ, Մանսուրիէ, Հըրշթապէթ, Պէյթ Մէրի, Պսալիմ, Պընէիա, Մզհեր-Պսալիմ, Ռապուէ Յունական Պատրիարքարանի շրջան
եւ Աթշանէ
3. Տ. ՍԵՒԱԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՎԱՍԻԼԵԱՆ.- Էհլանի ժողովրդային
տուներ, վարի Ռաուտա, Տըքուէնի, Սիսուիթ, Սէբթիէ եւ Հանքաշ
Մար Եուսէֆ
4. Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՒ. ՔՀՆ. ՔԷՐՔԷԶԵԱՆ.- Յունական հիւանդանոցի շրջան եւ հանրային պարտէզ, Ժահթաուի, Զօրանոց, Ճերմակ
տուներ, Գարանթինա, Ճըմմէյզէ եւ Մար Մխայէլ
5. Տ. ՎԱՐԴԱՆ ՔՀՆ. ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ.- Հայաշէն, ՇահրուրիՖասսուհ, Սիուֆի, Էշրէֆիէ Սասին-Աջինակ, Սոտէքօ-Ռըզք Հիւանդանոց, Ֆըրն Շըպպէք, Սիրիանիներու թաղ, Հազմիէ, Կիլիկիա եւ
Փոլիկարպոս 1
6. Տ. ՅԱԿՈԲ ՔՀՆ. ՊԶՏԻԿԵԱՆ.- Սին էլ Ֆիլ, Քաղաքապետարանի ժողովրդային բնակարաններ, Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ
շրջան եւ Արագած
7. Տ. ՄԿՐՏԻՉ ՔՀՆ. ՔԷՇԻՇԵԱՆ.- Պէյրութ, Պատարօ, Այն էլ
Ռըմէնի, Հարաւին արուարձան, Հատէթ, Պաապտա-ԺամհուրՔահալէ, Ուատի Շահրուր-Գֆար Շիմա, Սայտա Մաղտուշի, Այն
Ընուպ-Պէյթ էլ Տին, Զալքայի ծովեզերեայ շրջան եւ Նահր էլ Մօթ
8. Տ. ՍԱՐԳԻՍ ՔՀՆ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ.- Անթիլիաս, Մզհեր, Ռապուէ եւ Ռապիէ, Մթայլէպ Պայատա եւ Էլիսար
9. Տ. ՇՆՈՐՀՔ ՔՀՆ. ՏԷՐ ԱՐԹԻՆԵԱՆ.- Գետաշէն, Արագածի
Ազգային Խորհուրդի շէնքեր, Մարաշ եւ Արաքս
10. Տ. ՍԻՄԷՈՆ ՔՀՆ. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ.- Զալքա, Պըննէյա-Ժէլ էլ
Տիպ եւ Պիաութ
11. Տ. ՌՈՒԲԷՆ ՔՀՆ. ՄԻՍԻՍԵԱՆ.- Զահլէ, Ժալալա, Ապլահ եւ
Ռայաք
12. Տ. ՂԵՒՈՆԴ ՔՀՆ. ԼՕՇԽԱՃԵԱՆ.- Խալիլ Պատաուի, Քուպէյէթ, «Սէփէթ Տուրմազ», Անթիլիաս, Աուքար, Պէյթ Շաար
13. Տ. ՄԻՒՌՈՆ ՔՀՆ. ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ.- Այնճար
14. Տ. ՄԻՔԱՅԷԼ ՔՀՆ. ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ.- Ֆանարի ազգային
բնակարաններ, Ռումիէ, Սապթիէ, Ժտէյտի, Վերի Ֆանար եւ
Պաուշրիէ
15. Տ. ԱՌԱՔԵԼ ՔՀՆ. ՏՄՏՄԵԱՆ.- Ժտէյտի եւ Ամանոս-Իտալական թաղ
16. Տ. ԴԱՆԻԷԼ ՔՀՆ. ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ.- Արմինիա փողոց,
Փոլիկարպոս 2, Տորա, Նորաշէն, Հարպոյեան շէնքեր, Միմոզա եւ
Քաղաքապետարանի ժողովրդային բնակարաններ
17. Տ. ՍԱՄՈՒԷԼ ՔՀՆ. ԱՃԷՄԵԱՆ.- Թրիփոլի, Էնֆէ, Շըքքա,
Պաթրուն, Ժիպէյլ, Զղարթա եւ Մըզիարա
Ծանօթ.- Յաւելեալ մանրամասնութիւններու եւ մտահոգութիւններու համար հաճեցէք կապուիլ Ազգ. Առաջնորդարանի 70-258301
թիւին։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Կիրակի, 6 Յունուար 201 9-ին, Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
տօնին առիթով, Հայրապետական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ
պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մ այր
Տաճարին մէջ։

Պիտի պատարագէ եւ Հայրապետական
իր պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Ժամերգութիւն՝
Ս. Պատարագ՝
Ջրօրհնէք ՝
Քարոզ՝

ժամը 8:00-ին
ժամը 10:00-ին
ժամը 11:00-ին
ժամը 11:30-ին

Սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարուի Կ աթողիկոսարանի
«ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ.
Նաճարեանի։
Սիրով կը հրաւի րենք մեր ժողովուրդի զաւակները ներկայ գտնուե լու Ս. Պատարա գին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին պ ատգամը եւ հա ղորդուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով։

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
Ծանօթ.- Սուրբ Պատարագէն ետք, Վեհափառ Հայրապետը շնորհաւորու թիւններ պիտի ընդունի Վեհարանի դահլիճին մէջ, մինչեւ ժամը 1:30, եւ կ.ե.
ժամը 4 :00-7:00։ Իսկ յաջորդ օր՝ Երկուշաբթի առաւօտեան ժամը 1 0:00-էն
յետմիջօրէի ժամ ը 1:00:
Յայտնենք, որ Երկուշաբթի, 7 Յունուարին, ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿին,
դարձեալ Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայր Տաճարին մէջ,
առաւօտեան ժամը 10 :00-ին:

¸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 ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

