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Ջրողողումներու Թիրախ Հանդիսացան Մայրուղիները Եւ
Գաղթակայանները

ՀՀ Դեսպանը Այցելեց Լիբանանի Հարաւը Ծառայութիւնը Իրականացնող Հայկական Զօրախումբի Զինուորներուն

իտալական հրամանատարութեան գործակցութեան ներկայ ընթացքն ու հետագայ ընդլայման
հեռանկարները:

Լիբանանի մէջ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելութեան ղեկավարը առանձնայատուկ գնահատանքով արտայայտուեցաւ ծառայութեան ընթացքին
հայ զինուորներու դրսեւորած բարձր կարգապահութեան եւ մասնագիտական կարողութիւններու
վերաբերեալ:

Հըզպալլա Տակաւին Կը Զօրակցի Հարիրիին՝ Որպէս Հանրապետութեան Վարչապետի

Յունուար 6-ին Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ
եւ լիազօր դեսպան Վահագն Աթաբեկեանը այցելեց Լիբանանի հարաւային Շամա բնակավայրին
մէջ իրենց ծառայութիւնը իրականացնող հայկական զօրախումբի զինուորներուն՝ հայ խաղաղապահները շնորհաւորելու Ամանորի ու Սուրբծննդեան
տօներուն առիթով։
ԵՈԻՆԻՖԻԼ-ի (United Nations Interim Force in
Lebanon) «Արեւտեան հատուած» կեդրոնակայանին
մէջ ՀՀ դեսպանի այցելութեան առիթով կազմակերպուած պաշտօնական արարողութենէն ետք
Վահագն Աթաբեկեանը առանձնազրոյց ունեցաւ
խաղաղապահ առաքելութեան «Արեւմտեան հատւած»-ի հրամանատար Տիոտաթօ Ապակնարայի
հետ: Քննարկուեցան հայ խաղաղապահներու եւ
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«Նորմա» կոչուող փոթորիկը երէկ խառնիճաղանճ մթնոլորտ ստեղծեց մայրուղիներուն վրայ՝
թիրախաւորելով նաեւ տասնեակ գաղթակայաններ: Իսկոյն յայտնենք, որ ջրողողումներուն հետեւանքով կորսուեցաւ սուրիացի աղջիկ մը, իսկ
մօտաւորապէս 50 հոգի վիրաւորուեցաւ:
Շարք մը ուղիներ ստիպուած փակուեցան ջրողողումներուն պատճառով: Վարորդները նոյնպէս
բազմաբղէտ խնդրիներու հանդիպեցան Տպայէի
մայրուղիին վրայ, իսկ Քաղաքացիական պաշտպանութիւնը լաստերու միջոցով աշխատեցաւ
մարդոց դուրս բերել իրենց ինքնաշարժներէն:

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

Հըզպալլա կուսակցութեան առաջնորդ Սայյըտ
Հասան Նասրալլայի քաղաքական գլխաւոր օգնականներէն Հուսէյն Խալիլ «Ալ Ախպար» տեղական
օրաթերթին յայտնեց, թէ կուսակցութիւնը տակաւին համոզուած է, որ Սաատ Հարիրին պէտք է շարունակէ վարչապետի պաշտօնին մնալ այս փուլին:
Նշենք, որ կուսակցութիւնը ամբողջապէս կը
զօրակցի սիւննի անկախ երեսփոխաններու՝ նոր
կառավարութեան մէջ ներկայացուցչութիւն ձեռք
ձգելու պահանջին՝ մերժելով ներկայացնել նոր
նախարարաց խորհուրդին մէջ իր նախարարական
պաշտօնէութեան անունները, մինչեւ պահանջի
ընդառաջումը:
Այնուամենայնիւ, նախագահ Միշէլ Աուն եւ
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի
յայտարարած են, որ սիւննի անկախ երեսփոխանները իրաւասութիւնը չունին ներկայացուցչութիւն
ձեռք ձգելու յառաջիկայ կառավարութեան մէջ,
որովհետեւ անոնք խորհրդարանական պլոքի մը
չեն պատկանիր:

ՀՀ Նորընտիր Ազգային Ժողովի Կին
Պատգամաւորներուն Թիւը 14-ով
Կ'աւելնայ

ՀՀ նորընտիր Ազգային ժողովի կին պատգամաւորներուն թիւը պիտի ըլլայ 32. նախորդ գումարման խորհրդարանին մէջ անոնք 18 էին: Ըստ
Armenpress.am-ի՝ կիները պիտի կազմեն 7-րդ գումարման ԱԺ-ի 132 պատգամաւորներու մօտ 25
տոկոսը:
«Իմ քայլը» դաշինքէն խորհրդարանին մէջ
պիտի ըլլայ 23 կին պատգամաւոր, «Բարգաւաճ
Հայաստան» կուսակցութենէն՝ 5 կին պատգամաւոր, իսկ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութենէն՝ 4։

Ռոպերթ Քոչարեանը Պիտի Չմասնակցի
Յունուար 9-ի Դատական Նիստին

Երեւան քաղաքի ընդհանուր իրաւասութեան
դատարանի Շէնգաւիթի նստավայրին մէջ Յունուար
9-ին կը կայանայ Հայաստանի երկրորդ նախագահ
Ռոպերթ Քոչարեանի գործով դատական նիստը։
«Արմէնփրես»-ի հետ զրոյցի ժամանակ Քոչարեանի
պաշտպաններէն Հայկ Ալումեանը նշեց, որ երկրորդ
նախագահը նիստին պիտի չմասնակցի:
«Ան նպատակայարմար չէ գտած մասնակցիլ
նիստին»,- ըսաւ Ալումեանը:
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Թրամփը Պոլթոնին Այլ Անունով
Կը Դիմէ
ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ անվտանգութեան հարցերով իր խորհրդականին՝ Ճոն Պոլթոնին
կ'անուանէ Մայք: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով «The New York Times»-ը, այդ մասին
վերջինիս փոխանցած են անանուն աղբիւրները:
Կ'ընդգծուի, որ Պոլթոնը, չնայած իր կարգավիճակին, չի համարուիր ԱՄՆ նախագահին մօտ անձանց
շրջանակներէն: «Պոլթոնը եղած է այնպէս, ինչպէս
միւսները, զարմացած է նախագահի՝ Սուրիայէն
ամերիկեան զօրքերը դուրս բերելու որոշումէն: Բացի
այդ՝ երբեմն, գտնուելով իր օգնականներու շրջապատին մէջ, Թրամփը զինք կ'անուանէ Մայք»,- գրած
է թերթը:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Համայն Հայութեանը Յղեց Տիրոջ Ս. Ծննդեան Եւ Աստուածյայտնութեան Աւետիսը

2019 Թուականը Հռչակուեց Ընտանիքի Տարի
Յունուարի 6-ին մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Սուրբծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնի
առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն
պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ
Պատարագ մատուցեց Երեւանի Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր եկեղեցում:

Սուրբ Պատարագի արարողութեանը ներկայ
էին ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ
Փաշինեանը, Սահմանադրական դատարանի
նախագահ Հրայր Թովմասեանը, պետական այրեր, ինչպէս նաեւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբաններ, Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներ,
Հայ Եկեղեցու բարերարներ, Հայաստանում հաւատարմագրուած օտարերկրեայ դիւանագիտական առաքելութիւնների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ, կրթական, գիտական եւ
մշակութային հաստատութիւնների ներկայացուցիչներ, տարբեր համայնքներից ժամանած հարիւրաւոր ուխտաւորներ:
Հայրապետական խաչվառազարդ թափօրը
«Խորհուրդ խորին» շարականի հանդիսաւոր
երգեցողութեան ներքոյ Սուրբ Տրդատի մատուռից
ուղղուեց դէպի ամպհովանու ներքոյ ամփոփուած
հայոց հաւատի հայր Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի մասունքները, որտեղ կատարուած երկրպագութիւնից
յետոյ իր հայրական օրհնութիւնը ժողովրդին բաշխող Ամենայն հայոց կաթողիկոսին առաջնորդեց
դէպի խորան:
Սուրբ Պատարագին որպէս առընթերականեր
սպասաւորում էին Մայր Աթոռի լուսարարապետ
Գերաշնորհ Տ. Յովնան եպիսկոպոս Յակոբեանն
ու Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը։
Արարողութեան ընթացքում Նորին Սրբութիւն
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն հայյոց կաթողիկոսը
«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ» կենդանարար
աւետիսը յղեց համայն հայութեանը եւ տօնի
առիթով փոխանցեց իր պատգամը:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ
ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ
ՄԵՐ ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ՍՈՒՐԲԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ
ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
Փառք հրաշափառ Ծննդեան եւ
Յայտնութեան Քո, Տէր:
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Այսօր ունկնդիր ենք Քրիստոսի Սուրբծննդեան
աւետիսին եւ խնդութեամբ օրհնաբանում ենք
Աստծուն փրկութեան Իր շնորհի համար: Նրան
ենք փառաբանում, ասում է առաքեալը, «ով կարող
է մեզ պահել անբիծ ու անարատ եւ կանգնեցնել
Իր փառքի առաջ անխառն ցնծութեամբ» (Յուդա 24):
Մսուրում ծնուած եւ աշխարհ եկած Մանկան
մասին հրեշտակն աւետում է. «Այսօր Դաւթի
քաղաքում ձեզ համար ծնուեց մի Փրկիչ, որ Օծեալ
Տէրն է» (Ղուկ. Բ 11): Քրիստոս ծնուեց Աստուծոյ
երկիւղով լեցուն, երկնային առաքինութիւններով
զարդարուած Սուրբ Կոյսից: Աստուծոյ Որդին
հասակ առաւ բարեպաշտ ընտանեկան յարկում
Սուրբ Տիրամօր եւ Սուրբ Յովսէփի, ովքեր ամէն
նեղութեան ու հալածանքի համբերեցին, հոգ
տարան Մանուկ Յիսուսին՝ իրենց հաւատաւոր
կեանքով դառնալով Նրա աստուածային առաքելութեան մասնակիցը:
Սուրբծննդեան հրաշազարդ պատկերի մէջ,
սիրելիներ, տեսնում ենք, որ փրկութեան ուղին
սկիզբ առաւ ընտանիքից: Ընտանիքից ծագեց
մարդկանց երկնային արքայութեան ժառանգորդը
դարձնելու լուսեղէն ճանապարհը: Քրիստոսով,
արդարեւ, մենք որդեգիրներն ենք Աստուծոյ:
Քրիստոսով մեզ Հայր է Արարիչն Աստուած, Ով
սիրում է մեզ եւ նորոգում է մեր կեանքը Սուրբծննդեան
յուսառատ ու օրհնաբեր ուրախութեամբ: Փրկչի
Ծննդեան աւետիսը ոռոգում է մեր հոգիները, լիացնում
մեր հոգեւոր ապրումներն ու զգացումները, պարգեւում է ուժ ու զօրութիւն աստուածային կամքի
մէջ մնալու, մեր կեանքում ու գործերում զօրացնելու
խաղաղութեան, արդարութեան, սիրոյ, համերաշ-
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Մանուէլ Շաշիեան
Մանուէլ Շաշիեան (25 Դեկտեմբեր 1775 - 9
Յունուար 1858), հայ բժիշկ։
Ծնած է Պոլիս 25 Դեկտեմբեր 1775-ին։ Մանուկ
հասակէն Իտալիա գացած եւ իր ուսումը ստացած
է Մխիթարեան վարժարանէն ներս, ուր մայրենի
եւ օտար լեզուներու մէջ հմտանալէ զատ գի-

խութեան ուղիները եւ մշտահունչ պահելու առ
Աստուած փառաբանութիւնը. «Փառք հրաշափառ
Ծննդեան եւ Յայտնութեան Քո, Տէր»:
Սուրբծննդեան հոգեպարար զգացումների մէջ,
սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մեր աղօթական
մտքերն ուղղուած են նաեւ աշխարհի մեծ ընտանիքի հաւատակից մեր այն քոյրերն ու եղբայրները,
ովքեր նուիրական այս տօնը դիմաւորում են վշտի
ու նեղութիւնների մէջ: Մեր մտածումներն ուղղուած
են այնտեղ, որտեղ մարդկութեան կեանքը տեւականօրէն ալեկոծում են անարդարութիւնը, գերիշխելու անյագուրդ տենչը, ագահութիւնը, որտեղ
մարդիկ շարունակում են կրել աղքատութեան,
իրաւունքների ոտնահարման, պատերազմների
առաջ բերած աւերներն ու ցաւերը, որտեղ բռնութիւնը բռնութիւն է ծնում, ատելութիւնը՝ ատելութիւն, խաբէութիւնն ու սուտը բազմապատկուում
են նոր կեղծիքներով: Այս չարիքները, լինեն դրանք
միջանձնային յարաբերութիւններում, ընտանիքներում, թէ ազգերի ու պետութիւնների միջեւ, տանում

են դէպի փակուղիներ ու ճգնաժամեր, որոնց յաղթահարման համար շարունակ մեծ ջանք ու ճիգեր
են պահանջուում: Փակուղիների են տանում նաեւ
կեղծ ազատականութեան աստուածամարտ ընթացքները՝ հեռացնելով տէրունապատուէր կեանքից, հոգեւորից, խաթարելով հիմերը առողջ հասարակութեան եւ ամուր ընտանիքի: Քրիստոսի
պարգեւած
փրկութեան
աստուածապատուէր
ուղիներով է, որ մարդկութիւնը պիտի կարողանայ
Երկիր մոլորակի վրայ լինել ու մնալ որպէս մեծ
ընտանիք՝ փոխադարձ սիրով ու օգնութեամբ ամոքելով իր վէրքերը, հոգալով կարիքները, կարգաւորելով այս աշխարհի խնդիրները եւ ծառայելով
«յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն»
հրեշտակաձայն պատգամին, որը հնչեց շնորհաբեր ժամին Քրիստոսի Սուրբծնննդեան:
Մեր պատմութեան օրհնեալ ժամանակաշրջանում մեր ժողովուրդը Քրիստոսով դարձել է հաւատաւոր մէկ ընտանիք՝ լուսաւորուելով Տիրոջ կենա-

¾ç 07
տութեանց մէջ ալ կը հմտանայ ու 1795-ին կ'արձանագրուի Բատուայի բժշկական համալսարանը։
Հինգ տարի աշակերտելով սոյն համալսարանին՝
կ'աւարտէ իր ուսմանց ընթացքը: 25 տարեկանին
արդէն վկայեալ բժիշկ էր։ Քիչ մը ատեն եւս
մնալով Իտալիա՝ 1801-ին կը վերադառնայ Պոլիս։
Գրական շատ մը աշխատութիւններ ունեցած
է, որոնք Ղալաթիոյ մեծ հրդեհին մէջ այրած են։
Մահացած է 1858-ի Յունուար 9-ին՝ 83 տարեկան հասակին եւ թաղուած է Բանկալթիի Ս. Յակոբայ հիւանդանոցի պարտէզը, սակայն հետագային տեղափոխած են իր աճիւնները (յայտնի չէ,
թէ ո՛ւր):
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Արեւմտահայաստանի Դատին Իրաւ Տէր Կանգնողներ Կա՞ն
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Խօսքը կը վերաբերի տիրութեան եւ ոչ այս կամ
այն տօնի առիթով սրահ կամ խրախճանք յուզելու,
որուն համար երգիչներու եւ թմբուկներու սովորական աղմուկը բաւարար է: Երէկի, այսօրուան եւ
գալիք պատմութեան առջեւ կանգնած, շարքային
հայը եւ աւագը պէտք է յստակութեամբ ըսեն, թէ
Արեւմտահայաստանը վերջնականապէս կորսուա՞ծ
է, թէ՞ ոչ:
Սեւրի դաշնագիրը ստորագրած եւ իրենց
խոստումները չյարգած պետութիւնները Արեւմտահայաստանի ժողովուրդը անհայրենիք դառնալու
վիճակին դատապարտած են, սա կամ նա ձեւով
մեղսակից դառնալով Թուրքիոյ գործած չարիքին:
Խօսքը կը վերաբերի Սեւրի դաշնագիրը ստորագրած այդ օրերու դաշնակից պետութիւններուն,
որոնք հայ ժողովուրդի իրաւունքը ճանչցած էին:
Անոնք այսօր ալ կան, կը շարունակեն իրենց պետական քաղաքականութիւնը, որ իրենց պատմութիւնն է, նաեւ իրենց բարոյականը՝ միջազգային
յարաբերութիւններու մակարդակին: Մենք փշրանքներու համար զանոնք կը դարպասէինք եւ կը
դարպասենք` յաճախ նոր քաղքենիի տեղայնական
փառասիրութիւններ բաւարարելու համար:
Այդ օրերու դաշնակից պետութիւնները, անոնց
հետ Թուրքիան եւ Հայաստանը, ստորագրած էին
Սեւրի դաշնագիրը, որուն գործադրութիւնը յանձնւած էր Միացեալ Նահանգներու նախագահի իրաւարարական վճիռին, եւ ան տուած էր իր վճիռը՝
գծելով Հայաստանի սահմանները, որ վաւերացման
կարիք չունէր, քանի որ ստորագրուած դաշնագրի
գործադրութիւնն էր: Այդ վճիռը նոր ժողովներու եւ
բանակցութիւններու կարիք պիտի չունենար: Այս
ըմբռնումով ալ, ստորագրող պետութիւնները եւ
միջազգային համայնքը, պատմութեան եւ քաղաքականութեան հաւատարիմ մնալու համար, այսօր
պէտք է զայն գործադրելու ձեռնարկեն: Ի հարկէ
եթէ այդ պահանջով ներկայացողներ ըլլան:
Երբ փոքրերը չեն յարգեր իրենց պարտաւորութիւնները, կարգի կը հրաւիրուին զանազան ձեւերով, ի հարկին զինու զօրութեամբ: Իրենց ստորագրութիւնը չյարգած-չյարգող պետութիւններուն
նկատմամբ ինչպէ՞ս պէտք է դիրքորոշուի միջազգային համայնքը, ի՞նչ պէտք է ընէ, որպէսզի ինք եւ
այդ դաշնագիրը ստորագրած պետութիւնները
պահեն իրենց բարոյական եւ քաղաքական
յարգելիութեան նկարագիրը: Ի՞նչ պէտք է ընեն
հայ ժողովուրդը եւ անոր պետութիւնը: Զանազան
անուններով համաձայնութիւններու մասին կը
խօսուի եւ կը խօսինք, ինչո՞ւ չեն խօսիր եւ չենք
խօսիր նաեւ մե՛նք, մանաւանդ՝ մենք: Տարին քանի
անգամ, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), կը յիշեցնեն
Սեւրի դաշնագիրը, որ արդարութեան քաղաքական վճիռ է:
Միթէ՞ պիտի սպասենք, որ այդ դաշնագրի
ստորագրութեան 100ամեակին հասնինք, գիտաժողովներ եւ համաժողովներ գումարելու, գիտութիւն եւ բանգիտութիւն ցուցաբերելու համար, երբ
ԽՆԴԻՐը միշտ այժմէական է եւ կը վերաբերի
ժողովուրդի մը լինելութեան, որ հայրենահանուած
է, դարձած անհայրենիք (apatride), որուն զաւակները եւ թոռները միջազգային քաղաքական դաւադրութեան հետեւանքով դատապարտուած են
օտարման (aliénation): Հայ ժողովուրդը, յանուն իր
բռնագրաւուած հայրենիքին, Արեւմտահայաստանի ազատագրութեան եւ իր բազմամիլիոն ան-

հայրենիք սերունդներուն, առանց հաճոյախօսութեան, առանց ցարդ ապարդիւն մնացած եւ
դիւանագիտութիւն համարուած ճապկումներու
մէջ թափահարելու, որպէս իրաւատէր-պահանջատէր պէտք է ներկայանայ բռնագրաւող երկրին
դիմաց, այլ նաեւ իրենց ստորագրութիւնը մարդկային եւ քաղաքական վատութեամբ չյարգած
պետութիւններուն: Այսինքն` անվարան դիմակները վար պէտք է առնուին:
Որպէս կրծօն պահանջուած եւ որպէս կրծօն
նետուած ցեղասպանութեան ճանաչումները ԻՐԱՒՈՒՆՔ ՉԵՆ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏԵՐ:
Եւ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԻ:
Մեր քաղաքական աշխատանքը պէտք է դադրի ցեղասպանութեան ճանաչման վրայ բեւեռելէ:
Ան ցարդ մնաց բարեսիրութեան-մխիթարութեան
ոլորտի մէջ` շարունակելով նպաստամատոյցի եւ
որբանոցային վերաբերումը: Պիտի ուզե՞նք եւ պիտի կարենա՞նք ցեղասպանութեան ճանաչման
արշաւները փոխարինել ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳՐԻ ԵՒ
ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ ՎՃԻՌԻ ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՎ: Առանց այս հիմնախնդրի նպատակասլաց եւ արդար լուծման, ազգի տեսանկիւնէ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՊԻՏԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ,
ինքնախաբէութեան պէտք չէ տանին ոչ մեր
տնտեսական բարօրութիւնը եւ ոչ ալ մեր ստացած
գոյնզգոյն քաղքենիական ապահովութիւն ներշընչող քաղաքացիութիւնները, որոնց ցանկը եթէ
կազմենք, անոր դիմաց կանգնինք, հարց պէտք է
տանք, թէ այսքա՜ն գոյնզգոյն իրաւ-կեղծ պատկանելիութիւններով ինչպիսի՞ հայ ազգ կ’ըլլայ: Ո՞վ
կրնայ հաւատալ, որ այդ երբներանգ քաղաքացիութիւններով, անոնց ուղղակի-անուղղակի պարտադրած ինքնութիւններով, տարտղնուած համայնքները ազգի մը շարունակութիւն կ’ըլլան:
Օտարման այս սպառնական վտանգի գիտակցութեամբ այսօ՛ր պարտաւոր ենք առաջնորդուիլ
եւ ըստ այնմ հրապարակ գալ: Սեւրի դաշնագիրը
ստորագրած պետութիւններէն պիտի պահանջե՞նք,
որ բարոյական կեցուածք ցուցաբերեն եւ յարգեն
իրենք զիրենք: Այդ կը պահանջէ նաեւ, այսօ՛ր,
միջազգային գիտակից քաղաքականութիւնը, ընդդէմ թրքական կայսերապաշտութեան: Հայկական
կացութեան եւ պահանջի քննարկումը, ինչպէս
բաւարարումը, համաշխարհային նոր բարդութիւն-

ները կրնան կանխել: Օսմանեան կայսերական
նուաճողական ընթացքը, որ կանգ առած էր Վիեննայի դռներուն, հիմա կը թափանցէ ամէն տեղ`
նոր տեսակի օսմանեան կայսրութիւն մը ստեղծելու
անթաքոյց միտումով:
Սեւրի դաշնագիրը ստորագրած պետութիւնները, զէնքի վաճառքի շահերը անտեսելով, իրաւունքի եւ արդարութեան քաղաքականութեան ընթացք տալու բարոյական ուժը եւ կշիռը կ’ունենա՞ն:
Իսկ մենք, փշրանքներ կորզող ընկեցիկի հոգեբանութենէն բուժուելով, ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋի
քաղաքականութեամբ հրապարակ պիտի գա՞նք` ի
հարկին անհանգտանալով:
Այսինքն` պարզ պէտք է ըլլայ, որ ցեղասպանութեան
ճանաչման
ենթաքաղաքականութիւնը
(pseudo-politique) պէտք է փոխարինել միջազգային
դաշնագիր Սեւրի տրամադրութիւնները վերակենդանեցնելու եւ գործադրելու քաղաքականութեան
հրամայականով:
Այս կ’ըլլայ հայրենահանուած ժողովուրդի մը եւ
անոր զաւակներուն արժանաւորութեան պայքարը
ընդդէմ նահանջականութեան եւ պարտուողականութեան:
Լաւ պիտի ըլլար, որ Սեւրի տրամադրութիւններու
գործադրութեան պահանջը չսպասէր 100ամեակը,
որ պիտի գայ, ոչ ալ ինքնամխիթարութեան եւ
ինքնաբաւարարման համար գումարուելիք համաժողովները եւ գիտաժողովները:
Սեւրի տրամադրութիւնները դարձնել քաղաքական առանցք, պլատֆորմ, եւ այդ հիման վրայ
բախել դռները, ներկայացնել պահանջները եւ
պայմանաւորել նուազ կարեւոր եւ կարեւոր համագործակցութիւնները:
Մենք մեզ յարգած կ’ըլլանք:
Եթէ օրին ունեցած ըլլայինք եւ այսօր ալ ունենանք անցեալ դարու մեծերէն Շարլ տը Կոլի պայծառ իմաստութիւնը, ոչ ոք մեզ կ’օրօրէր եւ այսօր
կ’օրօրէ իր խօսքերով: Ան ըսած է. «Քանի որ
քաղաքական մարդը երբեք չի հաւատար իր ըսածին, կը զարմանայ երբ իր խօսքին կը հաւատան»:
Մենք կը շարունակենք աւանդութիւնը, Վոլթէրի
Քանտիտին պէս, կը հաւատանք, մենք մեզի ալ կը
պարտադրենք հաւատալ, թերեւս մեր միամտութեամբ կը զարմացնենք:
Հինգ հարիւր օր չանցած, Սեւրի դաշնագիրը
հարիւր տարեկան պիտի ըլլայ:
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
²ëÇáÛ ´³Å³Ï

²õëïñ³ÉÇ³ ¬ Úáñ¹³Ý³Ý 0¬1

²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç ëÏë³Ý ²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ 24 ³ëÇ³Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ ²é³çÇÝ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ£ ²ëÇáÛ ³ËáÛ»³Ý
²õëïñ³ÉÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ å³ñïáõ»ó³õ Úáñ¹³Ý³Ý¿Ý Ñ³Ï³é³Ï Çñ
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý« áñáíÑ»ï»õ ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»É¿Ý »ïù Úáñ¹³Ý³Ý ¹ÇÙ»ó Ïáõé
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ë³Ý·³ñ»ó ²õëïñ³ÉÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ µáÉáñ
Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ÷áñÓ»ñÁ« ÇëÏ êáõñÇ³ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ä³Õ»ëïÇÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ
Ñ»ï£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³Ï¿ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ³é³çÇÝ »ñÏáõ
¹Çñù»ñÁ ·ñ³õ³Í ËáõÙµ»ñÁ »õ ãáñë ³Ù»Ý³É³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ËáõÙµ»ñÁ£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñáõÃÇõÝ ¬ ä³Ññ¿ÛÝ 1¬1
¬ Â³ÛÉ¿Ýï ¬ ÐÝ¹Ï³ëï³Ý 1¬4
´©ËÙµ³Ï© ¬ ²õëïñ³ÉÇ³ ¬ Úáñ¹³Ý³Ý 0¬1« ÏáÉ©²Ý³ë ä³ÝÇ º³ëÇÝ
¬ êáõñÇ³ ¬ ä³Õ»ëïÇÝ 0¬0
¶©ËÙµ³Ï© ¬ âÇÝ³ëï³Ý ¬ øÇñÏÇ½ëï³Ý 2¬1
¬ Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ üÇÉÇ÷ÇÝ 1¬0
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Æñ³Ý ¬ ºÙ¿Ý 5¬0

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇïÇ 6¬ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
18¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ê»õÇÛ³¦ ¬ §²ÃÉ»ÃÇùû
Ø³ïñÇï¦ ÙñóáõÙÁ£ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç ¹¿Ù »õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í
å³Ûù³ñ¿ »ïù ËáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 1¬1 Ñ³ßÇõáí£ ÆëÏ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§è¿³É Ø³ïñÇï¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 15¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É
êáëÇ»ï³ï¦Á »õ Çñ ïÇñ³å»ï³Í ÙñóáõÙÇÝ« ³Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí Ïñ»ó Çñ 6¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ áõ Ý³Ñ³Ýç»ó 5¬ñ¹ ¹Çñù£ 61¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Èáõù³ë ì³ëù¿½ Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ ÄÇñáÝ³ 2¬2« ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ È»Ï³Ý¿ë 1¬0
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 0¬1
¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ ì³É»ÝëÇ³ 2¬1« ¬ Ðáõ»ëù³ ¬ è¿³É ä»ÃÇë 2¬1
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬1« ÏáÉ»ñ©ä¿Ý ºï¿ñ 37 ¬ ÎñÇ½Ù³Ý 45
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï 0¬2
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬2
¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 1¬2« ¬ ¾Ûå³ñ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 40 Ï¿ï 50¬20« 2¬²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 35 Ï¿ï
26¬13« 3¬ê»õÇÛ³ 33 Ï¿ï 31¬18« 5¬è¿³É Ø³ïñÇï 30 Ï¿ï 26¬23£

²Ý·ÉÇáÛ ´³Å³Ï

ÈÇíÁñ÷áõÉ ºõ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ¸áõñë ØÝ³óÇÝ

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ í»ñçÇÝ 64 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ç ËáõÙµ»ñÁ ÙÇ³ó³Ý ³õ»ÉÇ ëïáñÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·»ñ¿Ý

½ïáõ³Í ËáõÙµ»ñáõÝ£ ²ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ï³ñ· ÙÁ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ£ ²Ù»Ý³Ù»Í
³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç
å³ñïáõÃÇõÝÝ
¿ñ
§ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ
àõáÝïÁñÁñ½¦¿Ý« Ý³»õ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦« §üáõÉÑ¿Ù¦ »õ §¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ¦
¹áõñë ÙÝ³óÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Âñ»ÝÙÇñ èáíÁñ½ (¸©¸³ë©) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 0¬7
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ èÇïÇÝÏ (´©¸³ë©) 2¬0
¬ â»ÉëÇ ¬ ÜáÃÇÝÏÑ¿Ù üáñ»ëÃ (´.¸³ë©) 2¬0
¬ äÉ¿ù÷áõÉ (¶©) ¬ ²ñë»Ý³É 0¬3« ¬ üáõÉÑ¿Ù ¬ úÉïÑ¿Ù ²ÃÉ»ÃÇù(¸.) 1¬2
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ èáïÁñÑ¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï (´©¸³ë©) 7¬0
¬ àõáùÇÝÏ (àã ²ñÑ»ëï©) ¬ àõ³ÃýÁñï 0¬2
¬ ÜÇõ÷áñÃ ø³áõÝÃÇ (¸©¸³ë©) ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 2¬1
¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 2¬1
¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ ¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ 1¬3

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇíÁñ÷áõÉ Îñ»ó ²é³çÇÝ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
21¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ«
å³ñïáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í
ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ û·ïáõ»ó³õ ï³Ýï¿ñ ÁÉÉ³Éáõ Çñ
Ñ³Ý·³Ù³Ýù¿Ý »õ µ³ó³õ ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ 40¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²Ïáõ»ñáÛÇ
ÙÇçáóáí »õ ä»ñÝ³ñïû êÇÉí³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ É³õ Ó»õáí ëÏë³õ
»ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÁ »õ èáå»ñÃû üÇñÙÇÝû Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ 64¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« èáåÁñÃëÁÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ê³Ï³ÛÝ ê³Ý¿ 72¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
Ýß³Ý³Ï»ó §êÇÃÇ¦Ç 2¬ñ¹ ÏáÉÁ« êÃÁñÉÇÝÏÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ
³õ³ñï»ó³õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç Ï³ñ»õáñ 2¬1 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ³é³çÇÝ å³ñïáõÃ»³Ùµ£ âáñë Ï¿ï»ñ ÏÁ µ³ÅÝ»Ý ³é³ç³ï³ñ
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦¿Ý£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
²êÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ²©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 13£00 Ö³µáÝ ¬ ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý
Ä³ÙÁ 15£30 Æõ½å¿ùÇëï³Ý ¬ úÙ³Ý
Ä³ÙÁ 18£00 ø³Ã³ñ ¬ ÈÇµ³Ý³Ý
²ðºôØîº²Ü ²êÆàÚ ÎÆÜºðàô ²ÊàÚº²Ü©²©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 15£00 ä³Ññ¿ÛÝ ¬ ä³Õ»ëïÇÝ
Ä³ÙÁ 18£00 ÈÇµ³Ý³Ý ¬ ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ©
êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 20£30 ÄÇñáÝ³ (9) ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2)
Ä³ÙÁ 21£30 Ê»Ã³ý¿ (7) ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï (15)
Ä³ÙÁ 21£30 ìÇÛ³ñ¿³É (18) ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ (8)
Ä³ÙÁ 22£30 è¿³É Ø³ïñÇï (5) ¬ È»Ï³Ý¿ë (16)
²Ü¶ÈÆàÚ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 21£45 Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2) ¬ äÁñÃÁÝ ²ÉåÇÁÝ (¶©¸³ë©)
üð²Üê²ÚÆ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£45 ØáÝ³ùû (19) ¬ è¿Ý (8)
Ä³ÙÁ 22£05 äáñïû (12) ¬ ÈÁ Ð³íñÁ (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 22£05 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1) ¬ Î»ÝÏ³Ý (20)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 02£00 Ø³Û³ÙÇ ÐÇÃ (6) ¬ äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (5)
Ä³ÙÁ 04£00 î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó (1) ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ (8)
Ä³ÙÁ 04£30 ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ê÷Áñ½ (6) ¬ úùÉ³ÑáÙ³ êÇÃÇ Â³ÝïÁñ (3)
Ä³ÙÁ 05£00 ê³ùñ³Ù»ÝÃû øÇÝÏ½ (9) ¬ îÇÃñáÛÃ öÇëÃÁÝ½ (9)
ä²êøºÂäàÈÆ ºàôðàÈÆÎÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 17¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£15 î³ñáõë³ý³ù³ (16) ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ (3)
Ä³ÙÁ 21£00 ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë ²Ã¿Ýù (11) ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (8)
Ä³ÙÁ 21£00 Ø³ùù³åÇ Â² (14) ¬ äáõïáõóÝáëÃ öáïÏáñÇó³ (15)
Ä³ÙÁ 21£45 ²ñÙ³ÝÇ ØÇÉ³Ý (7) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ È³ë³ (6)
ÂºÜÆêÆ êÆîÜÆÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 02£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ö³ïñ³Ï
î¿ Èáñù³ÛÇ Øñó³ß³ñù

Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

êå³ÝÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³õ ×³ïñ³ÏÇ §î¿ Èáñù³¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÁ«
áñáõ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ 22 »ñÏñÇ 146 í³ñå»ïÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ 11 Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñ
»õ 15 ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñå»ïÝ»ñ£ 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù 8 Ï¿ï ß³Ñ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù»Í í³ñå»ï Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ »õ ß³Ñ»ó³õ Ùñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ£
¼áõÇó»ñÇáÛ òÇõñÇË ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³õ ×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ùñó³ß³ñùÁ« áñáõ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ 17 »ñÏñÇ 102 í³ñå»ïÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ 11 Ù»Í
í³ñå»ïÝ»ñ »õ 15 ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñå»ïÝ»ñ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ËáÛ»³Ý Ð³ÛÏ
Ø³ñïÇñáë»³Ý ï³ñ³õ 4 Û³ÕÃ³Ý³Ï »õ 3 Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó áõ 5©5
Ï¿ïáí ·ñ³õ»ó Ùñó³ß³ñùÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ£ ÆëÏ åÉÇó
×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ß³Ñ»ó³õ 8 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 2¬ñ¹
¹ÇñùÁ Ï¿ï»ñáí Ñ³õ³ë³ñ»Éáí ³ËáÛ»³ÝÇÝ Ñ»ï« ½Çç»Éáí ÙÇ³ÛÝ Û³õ»É»³É
óáõó³ÝÇßÝ»ñáí£

ä³ëù»ÃåáÉ
Ú³ÛïÝÇ ºÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ù»Ý³É³õ Ø³ñ½ÇÏÁ ºõ ²Ù»Ý³É³õ
Ø³ñ½ÇãÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ ÁÝïñ³Í ¿ ï³ñáõ³Ý ³Ù»Ý³É³õ
Ù³ñ½ÇÏÁ »õ Ù³ñ½ÇãÁ£ øë³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý Éñ³·ñáÕÝ»ñ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý
ÁÝïñáõÃ»³Ý£ ²Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ ÁÝïñáõ³Í ñ §²ñó³Ë¦ ³ÏáõÙµÇ ²Éå»ñÃ
Â³¹»õáë»³ÝÁ« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ¿ å»É×Çù³Ï³Ý §ØáÝë¦ ³ÏáõÙµÇ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
âñ³µ³ßÁ« ÇëÏ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ¿ §êÃ³ÙåáõÉ ääêÎ¦ ³ÏáõÙµÇ ²Ýïñ¿
ê÷³ÛÃ ØÏñïã»³ÝÁ£
Ø³ñ½ÇãÝ»ñáõ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
»õ å»É×Çù³Ï³Ý §ê÷Çñû¦ ³ÏáõÙµÇ Ù³ñ½Çã ë»ñå ÜÇùß³ ä³íó»õÇãÁ£

¾ç 05

Հայրենի Տուեալներ
Տօնական Օրերուն Արցախի Մէջ Լոյս
Աշխարհ Եկած է 39 Փոքրիկ
2019 Յունուար 1-7 Արցախի Հանրապետութեան մէջ լոյս աշխարհ եկած է 39
փոքրիկ՝ նախորդ տարուան նոյն ժամանակահատուածի 25-ի համեմատ:
Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ ԱՀ գլխաւոր մանկաբարձ-կանացի բժիշկ Մանուշակ
Սարգսեան ըսած է, որ Ստեփանակերտի ծննդատան մէջ, տօնական օրերուն,
արձանագրուած է 28 ծնունդ, որուն 18-ը` աղջիկ, իսկ 10-ը՝ տղայ:
ԱՀ առողջապահութեան նախարարութեան տեղեկութիւններով՝ նոյն ժամանակահատուածին, Մարտակերտի բժշկական հաստատութեան մէջ արձանագրըւած է 6 ծնունդ, որուն 4-ը` աղջիկ, իսկ 2-ը՝ տղայ, Մարտունիի բժշկական
միաւորման մէջ՝ 4 ծնունդ` 3 տղայ, մէկ աղջիկ, իսկ Հադրութի մէջ ծնած է 1 աղջիկ:
Արցախի մէջ ծնած 39 երեխաներէն 24-ը աղջիկ է, իսկ 15-ը՝ տղայ:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Թուրքիոյ Մէջ Առաջին Անգամ Ըլլալով
Հայկական Հեռուստաալիք Պիտի
Հեռարձակուի

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃÇ 7¬ñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »ñÃÇ 9¬ñ¹ »õ í»ñçÇÝ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §èÇ³ïÇ
ä¿ÛñáõÃ¦ÇÝ »õ ³é³ç³ï³ñ §Ð©Ø©À©Ø©¦Ç ÙÇç»õ£ §èÇ³ïÇ¦ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ
»õ ¹³ñÓ³õ ÙÇ³ÝÓÝ»³Û ³é³ç³ï³ñ£ ØÇõë ÏáÕÙ¿« ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
Ù³ñ½ÇÏ ÜÇùáÉá½ òùÇÃÇßíÇÉÇ ÙÇ³ó³õ §ä¿ÛñáõÃ¦ ³ÏáõÙµÇÝ« ÇëÏ úñÉ³Ýïû
ê³Ýã¿½ ÙÇ³ó³õ üÁñ½áÉÇ §²ÃÉ³ë¦ÇÝ£ ºñÏáõ ËáõÙµ»ñÁ Çñ»Ýó Ï³½Ù»ñÁ
½ûñ³óáõóÇÝ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñ¿Ý ³é³ç£²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 90¬77
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©²ÙÇñ ê³áõï 22 Ï¿ï 3 éÇå 2 ÷áË 1 ëÃÇÉ 2 Ãû ¬
àõáÉÃÁñ Ðá× 27 Ï¿ï 2 éÇå 7 ÷áË 4 Ãû
- Ðáõ÷ë ¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷©92¬85
- Þ³ÝíÇÉ - ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 97¬89« - äÇåÉáë ¬ ÐÇùÙ¿ 91¬70
¸³ë³õáñáõÙ©1¬èÇ³ïÇ ä© 7 Û³ÕÃ ¬ 1 å³ñï« 2¬Ð©Ø©À©Ø© 6¬2« 3¬Þ³ÝíÇÉ 6¬2«
4¬ä¿ÛñáõÃ 4¬4£

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è»÷ÃÁñ½ ²ÝÏ³ë»ÉÇ

²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³Ûë ß³µÃáõ³Ý
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« ²ñ»õ»É»³Ý ßñç³ÝÇ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÆÝïÇ³Ý³
ö¿ÛëÁñ½¦ÇÝ£ ÆëÏ §î¿ÝíÁñ Ü³Ï¿ó¦ Ïñ»ó Çñ 12¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ §ÐÇõëÃÁÝ
èáù¿ó¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ î¿ÝíÁñ Ü³Ï¿ó ¬ Þ³ñÉáÃ ÐáñÝ¿ó 123¬110
¬ ê³ùñ³Ù»ÝÃû øÇÝÏ½ ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ 123¬127
¬ ØÇÝ»ëáÃ³ ÂÇÙåÁñíáõÉí½ ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ 108¬86
¬ ²ÃÉ³ÝÃ³ Ðááõùë ¬ Ø³Û³ÙÇ ÐÇÃ 106¬82
¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ ¬ ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ 121¬105
¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó ¬ î¿ÝíÁñ Ü³Ï¿ó 125¬113« Ö¿ÛÙ½ Ð³ñïÁÝª 32 Ï¿ï 5 éÇå 14
÷áË

Հանրապետական Թուրքիոյ պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով
պիտի հեռարձակուի հայկական հեռուստաալիք, որ «Լոյս» թերթի համանուն
կայանն է: Այս մասին, ըստ Ermenihaber.am-ի, կը հաղորդէ Demokrathaber-ը։
«Լոյս TV»-ն առաջին ուղիղ եթերը հեռարձակած է Յունուար 6-ին, Պոլսոյ
Սբ. Վարդանանց եւ Գում Գափու թաղամասի Սբ. Մարիամ եկեղեցիներէն,
երբ Հայ առաքելական Սբ. Եկեղեցին կը տօնէր Քրիստոսի ծնունդը:
«Լոյս TV»-ի եւ «Լոյս» լրատուական խորհուրդի անդամ Յարութիւն Քուրալ
ըսած է, թէ ծննդեան տօնին հետ միասին ծնած է նաեւ «Լոյս TV»-ն:
Հեռուստալիքը պաշտօնապէս պիտի սկսի հեռարձակուիլ մէկ ամսուան
ընթացքին:
Յարութիւն Քուրալի խօսքով` այսուհետեւ հայերէն եւ թրքերէն բարձր
որակի (HD) հեռարձակումներ պիտի ապահովուի:
«Ասիկա հօրս` 35 տարուան լրագրող Արամ Քուրալի նախագիծն էր: Անոր
կարծիքով` հայկական հեռուստաալիքը անհրաժեշտ է հայ համայնքին համար
եւ մենք այս երազը իրագործեցինք»,- նշած է Յարութիւն Քուրալ:
«Լոյս TV»-ն օրուան ընթացքին 3 անգամ հայերէն եւ թրքերէն լուրեր պիտի
թողարկէ ժամը 08:00-ին, 12:00-ին եւ 19:00-ին, որոնց կարելի է հետեւիլ նաեւ
բջիջային հեռախօսներու եւ պլանշէթներու միջոցով:
«Ընդհանուր լուրերէն բացի նաեւ պիտի ըլլան հայ համայնքը հետաքրքրող
լուրեր, ինչպէս նաեւ արուեստի, մշակոյթի, մարմնակրթութեան, առողջա-պահութեան, տնտեսութեան ու քաղաքականութեան վերաբերող հաղորդումներ:
Կը նախատեսուին ուղիղ միացումով բանավէճային ծրագիրներ, ինչպէս հայ
համայնքի համար կարեւոր եւ տօնական օրերուն յատուկ եթերներ»,տեղեկացուցած է Քուրալ:
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Սուրբ Ծննդեան Եւ Աստուածայայտնութեան Տօնը Անթիլիասի «Շնորհալի» Երգչախումբը Լիբանանցի
Երաժշտասէր Հանրութիւնը Հմայեց Ս.
Մայրավանքին Մէջ
Կիրակի, 6 Յունուար 2019-ին Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
զանգերը ղօղանջեցին աւետելով Քրիստոսի Ծննըդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօները։ Այս
առիթով, Ս. եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց եւ իր
հայրապետական պատգամը փոխանցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոս։ Պատարագին ներկայ էին
պետական պաշտօնական անձնաւորութիւններ,
երեսփոխաններ, նախարարներ, Լիբանանի մօտ
Հայաստանի դեսպանը, այս օրերուն ժողովական
աշխատանքներով Անթիլիասի Մայրավանք ժամանած օտար հիւրեր եւ հաւատացեալներու հոծ
բազմութիւն մը։ Ս. Պատարագին երգեցողութիւնը կատարեց Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի»
երգչախումբը՝ ղեկավարութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն
Աբղ. Նաճարեանի։
Իր պատգամին մէջ, Նորին Սրբութիւնը, խօսելով Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան մասին,
մէջբերեց Յակոբոս առաքեալին խօսքը, որ կ՚ըսէ
«մօտեցէ՛ք Աստուծոյ, եւ Աստուած ինք պիտի մօտենայ ձեզի» (4.8)։ Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ,
որ Աստուծոյ Որդւոյն ծնունդը Բեթղեհէմի մէջ
Աստուծոյ մօտեցումն է մարդուն, որովհետեւ մարդը՝ Աստուծոյ զաւակը, հեռացած էր իր երկնաւոր
Հօրմէն։ Բեթղեհէմի ճամբով Աստուած ոչ միայն
մարդուն հետ եղաւ, մարդուն մօտեցաւ, այլ նաեւ
ուզեց, որ մարդը իր կեանքը ապրի Քրիստոսի
ճամբով՝ համաձայն աստուածային ճշմարտութիւններուն ու արժէքներուն։ Հայրապետը ընդգծեց, որ
Բեթղեհէմի մէջ մարդեղացած Աստուծոյ Որդւոյն
առաքելութիւնը մարդուն մէջ վերակերտել է աստւածային պատկերը, որ կորսուած էր մեղքին
պատճառով։ Նոյն առաքեալը կոչ կ՚ուղղէ՝ ըսելով
«դուք ձեզ խոնարհեցուցէ՛ք Տիրոջ առջեւ, եւ ինք
ձեզ պիտի բարձրացնէ» (4.10)։ Նորին Սրբութիւնը
նշեց, որ Բեթղեհէմի պատգամը այսօր մեր բոլորին
կոչ մըն է մօտենալու Բեթղեհէմի մէջ ծնած Աստուծոյ Որդւոյն, խոնարհելու Անոր առջեւ, որպէսզի
Ան դառնայ մեր կեանքին նկարագիրը, իմաստն ու
ուղղութիւն տուող ներկայութիւնը։
Ապա Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ Լիբանանի ներկայ կացութեան։ Ան ողջունեց Լիբանանի
Հանրապետութեան նախագահը, քրիստոնեայ եւ
իսլամ հոգեւոր պետերը եւ լիբանանցի ժողովուրդը։
Ան ըսաւ, որ Լիբանանի իւրայատկութիւնը կը
կայանայ համայնքային գոյակցութեան մէջ, որուն
առանցքը փոխադարձ յարգանքն ու վստահութիւնն
է։ «Ճիշդ է, որ համայնքները տարբերութիւններ

Ծննդեան Համերգով

ունին, սակայն այդ տարբերութիւններէն անդին
համայնքները միացնողը Լիբանանն է, Լիբանանի
ընդհանրական ու գերագոյն շահերն են։ Նոյն եւ
մէկ հայրենիքին պատկանելիութեան նախանձախընդրութեամբ պէտք է ապրին բոլոր լիբանանցիները։ Փոքր երկիր ըլլալով, Լիբանանը ուրիշներու ազդեցութեան ենթակայ է, սակայն, ուրիշներուն
հետ Լիբանանի գործակցութիւնը պէտք չէ վերածւի ենթակայութեան՝ ի վնաս Լիբանանի շահերուն,
անոր զարգացման, յառաջդիմութեան եւ նոյնիսկ
ներքին միութեան», ըսաւ ան։ Շարունակելով իր
խօսքը, Վեհափառ Հայրապետը իր ընդվզումը
յայտնեց ի տես կառավարութեան բացակայութեան.
«Կարելի չէ երեւակայել երկիր մը այս երկրագունդին վրայ, որ վեց ամիսներ շարունակ կառավարութիւն չունենայ։ Կարծէք նախագահ ընտրելու, կառավարութիւն կազմելու կամ խորհրդարան ընտրելու
քաղաքական անկարողութիւնը ու կամքը Լիբանանի մէջ վերածուած է բնական երեւոյթի։ Հայրենիք մը էապէս իր ժողովուրդն է։ Լիբանանի
ժողովուրդը հաւաքական վճռակամութիւնը պէտք
է ունենայ մերժելու նման անբնական երեւոյթ։
Ժողովուրդին շահերը պէտք է վեր մնան անձնական, հատուածական, համայնքային ու ուրիշներու
շահերէն։ Լիբանանցի ժողովուրդը իր իրաւունքներուն ու արժանապատուութեան տէր պէտք է դառնայ եւ չհանդուրժէ նման կացութիւններու կրկնութիւնը», շեշտեց Հայրապետը։ Վերջապէս, Արամ
Ա. Կաթողիկոս կոչ ուղղեց կարելի փութով կազմելու կառավարութիւնը, առաջքը առնելու կառավարութեան մը բացակայութեան ժխտական
հետեւանքներուն։
Եկեղեցական արարողութեանց աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը Վեհարանի դահլիճին մէջ
ընդունեց քաղաքական եւ պետական անձնաւորութիւններուն, ինչպէս նաեւ ներկայ ժողովուրդին
շնորհաւորութիւնները:

Բարձր հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. կաթողիկոսին, Ուրբաթ, 4 Յունուար 2019-ին
Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբը
հանդէս եկաւ Մոնոյի Սեն Ժոզեֆ եկեղեցւոյ մէջ Ս.
Ծննդեան համերգով՝ ձօնուած իր հիմնադրութեան
45-ամեակին։
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի խմբավարութեամբ ուրջ 50 անդամներէ բաղկացած երգչախումբը եկեղեցւոյ մէջ առաջին հերթին հնչեցուց
«Տէրունական աղօթք»-ը՝ Մակար Եկմալեանի
մշակումով, որմէ ետք երգչախումբը ներկայացուց
փունջ մը Ծննդեան շարականներ։ Առ այդ, երգչախումբին դաշնակահար Մարիա ՓալազեանԲարսեղեանին միացաւ ջութակահարներու եւ
թաւջութակահարներու կազմ մը, որ առաւել եւս
հրապուրեց եկեղեցւոյ պատերուն մէջ արձագանգող սքանչելի կատարողութիւնը «Շնորհալի»-ին։
Երգչախումբը Ս. Ծնունդի պատգամը հրամցուց
հոն հաւաքուած հոծ բազմութեան հոգիները պարուրելով հայ եւ միջազգային երգերով։ Սեն Ժոզեֆ
եկեղեցին կարծես վերածուեցաւ մեր հայկական
պատմական եկեղեցիներէն մէկուն, ուր «Խորհուրդ
մեծ», «Սուրբ, Սուրբ», «Քրիստոս Պատարագեալ»
եւ այլ շարականներ հնչեցին եւ Քրիստոսի ծննդեան
աւետիսը փոխանցեցին համայն աշխարհին։
Աւարտին, բեմ բարձրացաւ Նորին Սրբութիւնը,
որ բարձր գնահատեց հայր սուրբին եւ երգչախումբի անդամներու տարած հետեւողական աշխատանքը։ Ան դիտել տուաւ, որ առաւելաբար սիրողական կերպով ընթացող երգչախումբը փաստեց
իր արհեստավարժ եւ բարձրորակ կարողութիւնը՝
շնորհիւ լուրջ եւ յարատեւ աշխատանքի։
Համերգը իր աւարտին հասաւ «Կիլիկիա»
քայլերգը միաբերան երգելով։
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Թուրքիոյ Նախագահը Տապալած Է ԱՄՆ Նախագահի Խորհրդական Պոլթոնի Հետ Հանդիպումը
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը տապալած է ԱՄՆ նախագահի ազգային
անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Ճոն
Պոլթոնի հետ հանդիպումը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնէ թրքական «Հապերլեր»-ը:
Թուրքիոյ նախագահի խօսնակ Իպրահիմ
Քալընի փոխանցմամբ՝ հանդիպումի չեղարկման
պատճառ հանդիսացած է Թուրքիա այցէն առաջ
Իսրայէլի մէջ Պոլթոնի կատարած յայտարարութիւնը:
«ԱՄՆ-ը Սուրիոյ մէջ գտնուող զօրքերը դուրս

պիտի չբերէ, մինչեւ Թուրքիոյ իշխանութիւնը չերաշխաւորէ, որ պիտի չյարձակի Սուրիոյ քիւրտերուն վրայ, եւ որ անոնց անվտանգութիւնը կ'ապահովուի»,- յայտարարած է Պոլթոնը:
Յունուար 8-ին Թուրքիա այցելած է ամերիկացի
բարձրաստիճան պաշտօնեաներէ կազմուած պատւիրակութիւնը: Պատուիրակութեան կազմին մէջ
են ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգութեան
հարցերով խորհրդական Ճոն Պոլթոնը, ԱՄՆ ԶՈւ
գլխաւոր հրամանատարակազմի պետ Ժոզեֆ
Տանտորֆը եւ Սուրիոյ մէջ ԱՄՆ յատուկ ներկայացուցիչ Ճեյմս Ճեֆրին:
ԱՄՆ-Թուրքիա քննարկումներու օրակարգին

են ԱՄՆ զօրքերը Սուրիայէն դուրս բերելու գործընթացը, ԱՄՆ-ի մէջ վտարանդիութեան մէջ գտնուող
թուրք քարոզիչ, կիւլենականներու առաջնորդ
Ֆեթուլլահ Կիւլենի արտայանձնումին, ինչպէս
նաեւ Սուրիոյ քիւրտերու հետ կապուած հարցեր:
Թրքական կողմը պատասխանելով Պոլթոնի
յայտարարութեան նշած էր, որ այդ յայտարարութիւնները անհիմն են, եւ որ Թուրքիոյ բոլոր
գործողութիւնները ուղղուած են Սուրիոյ քիւրտերու
անվտանգութեան ապահովման։
Պոլթոն առանց Էրտողանին հանդիպելու
վերադարձած է ԱՄՆ:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Համայն Հայութեանը Յղեց Տիրոջ Ս. Ծննդեան Եւ Շնորհաւորական Այցելութիւն Արամ
Աստուածյայտնութեան Աւետիսը
Ա. Վեհափառին Եւ Վերապատուելի

2019 Թուականը Հռչակուեց Ընտանիքի Տարի
¾ç 02
րար շնորհներով: Առ Տէրը հաւատարիմ ընթացքը
բարեպաշտ մեր նախնեաց, մենք, որպէս նրանց
հարազատ զաւակները, պիտի շարունակենք պահպանել անսասան հաւատով եւ ապրել ու գործել
առաջընթացի վճռականութեամբ: Այսօր մեր
կեանքի նոր փոփոխութիւններում թեւածում են
յոյսն ու լաւատեսութիւնը՝ նորանոր ձեռքբերումներ
արձանագրելու, յաջողութիւններ ու յաղթանակներ
կերտելու: Միմեանց ապաւինելով ու սատարելով ի
զօրու ենք շէնացնել մեր կեանքը հայրենիքում ու
սփիւռքում, պաշտպանել մեր սահմանները,
ազգային արդար իրաւունքները, հզօրացնել Հայաստան ու Արցախ հայրենի մեր երկիրը: Հայրենիքի արժանաւոր զաւակ դաստիարակելու, պետութեան քաղաքացի կրթելու առաջին հանգրուանը
ընտանիքն է: Ընտանիքում է կերտուում ազգի
ապագան, դրուում հիմերը հզօր պետութեան:
Ընտանիքի գորովաշատ միջավայրում են մանուկ
հոգիներում պտղաբերում Աստուծոյ խօսքի սերմանուած հունդերը, սնուցուում հոգեւոր-բարոյական արժէքները, բարին ընտրելու աներկիւղ ոգին:
Ընտանիքում մատուցուած օրինակով կրթուում են
միմեանց հանդէպ սէրը, վստահութիւնը եւ հոգատարութիւնը: Արդ, նախանձախնդիր մնանք նուիրականութեանն ու ամրութեանը ընտանիքի: Անխաթար պահպանենք աստուածահաստատ ընտանիք
հասկացութիւնը, նրա սրբութիւնը, ազգային
աւանդոյթները, խնամենք ու բարձրացնենք մեր
հոգեւոր ու ազգային կեանքը եւ մնանք մշտապէս
Տիրոջ որդեգրութեան շնորհի մէջ՝ որպէս հաւատաւոր մէկ ընտանիք, որպէս Աստուծոյ սեփական
ժողովուրդ:

Աստուածօրհնեալ ընտանիքի արժէքը եւ
հիմնարար առաքելութիւնը կարեւորելով ազգային,
պետական ու հասարակական մեր կեանքում՝
2019 թուականը հռչակում ենք ընտանիքի տարի:
Յորդորում ենք եկեղեցական և թեմական մեր
կառոյցներին եւ հոգեւոր սպասաւորներին նախաձեռնել ընտանիքներին ուղղուած աջակցութեան
ծրագրեր ու միջոցառումներ, կազմակերպել ուխտագնացութիւններ մայր հայրենիք, Սուրբ Էջմիածին, Տէրունական եւ հայրենական սրբավայրեր՝
զօրանալու հաւատքով, տոգորուելու հայրենեաց
սիրոյ ջերմութեամբ եւ ազգի ու հայրենիքի զաւակը
լինելու նուիրական գիտակցութեամբ:
Սուրբծննդեան բերկրալի աւետիսով եղբայրական Մեր ողջոյնն ենք յղում Առաքելական մեր
Սուրբ Եկեղեցու Նուիրապետական Աթոռների
Գահակալներին` Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս
Մանուկեանին: Աղօթում ենք հիւանդութեան մահ-

ճում գտնուող Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութա..ֆեան Պատրիարքի համար: Փրկչի
շնորհների հայցով Մեր ողջոյնն ենք յղում քոյր
Եկեղեցիների հոգեւոր պետերին: Հայրապետական
օրհնութեամբ ողջունում եւ Մեր բարեմաղթանքներն
ենք բերում Սրբազան Պատարագի արարողութեանը ներկայ Հայաստանի Հանրապետութեան
Վարչապետի պաշտօնակատար տիար Նիկոլ
Փաշինեանին եւ նրա ազնիւ տիկնոջը: Ողջոյն ենք
յղում Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
տիար Արմէն Սարգսեանին, Արցախի Հանրապետութեան նախագահ տիար Բակօ Սահակեանին,
հայոց պետական աւագանուն, Հայաստանում հաւատարմագրուած դիւանագիտական առաքելութիւնների ներկայացուցիչներին: Հայրապետական
Մեր սէրը, օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները՝
մեր Սուրբ Եկեղեցու հոգեւոր դասին եւ համայն
հաւատաւոր Մեր ժողովրդին:

Մկրտիչ Գարակէօզեանին

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, փոխատենապետ Համբար Եսայեանի գլխաւորութեամբ, Կիրակի, 6 Յունուար 2019-ին Նոր տարուան եւ Սուրբ
ծննդեան տօնին առիթով շնորհաւորական այցելութիւն մը տուաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա.
վեհափառ հայրապետին:
Նոյն առիթով, Երեքշաբթի, 8 Յունուար 2019ին ՀԵԸ-ի կեդրոնական վարչութիւնը ներկայացընող պատուիրակութիւն մը այցելեց Միջին
Արեւելքի Հայ աւետարանական եկեղեցիներու միութեան նախագահ վերապատուելի Մկրտիչ Գարակէօզեանին:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սուրբծննդեան հոգենորոգ այս օրը աղօթում
եւ հայցում ենք, որ աշխարհում բազմապատկուեն
երկնային շնորհները, մարդիկ առատութեամբ
պտղաբերեն բարի գործեր, սէր, արդարութիւն,
խաղաղութիւն, գութ ու ողորմածութիւն, որոնք
դիմադարձում են չարիքներին եւ ճանապարհ
հարթում դէպի լուսաւոր գալիքը մարդկութեան:
Աղօթքով առ Աստուած հայցում ենք, որ Իր ամենախնամ հոգածութեան եւ սիրոյ մէջ պահի մեր
ժողովրդին եւ պարգեւի ուժ ու զօրութիւն՝ կերտելու
նոր օրը իր կեանքի եւ մնալու օրհնեալ, նուիրեալ
ընտանիքը Քրիստոսի` հաւատարիմ սրտով միշտ
փառաբանելու. «Փառք հրաշափառ Ծննդեան եւ
Յայտնութեան Քո, Տէր»:

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
Հայոց Կաթողիկոսը խաչով եւ Սրբալոյս Միւռոնով
օրհնեց ջուրը: Օրհնութիւնից յետոյ սուրբ խաչը
փոխանցուեց խաչի այս տարուայ կնքահօրը`
ՀԲԸՄ Կենտրոնական խորհրդի անդամ, ՀԲԸՄՀայաստանի նախագահ Վազգէն Յակոբեանին:

Գոհաբանական այս զգացումով աշխարհասփիւռ հաւատաւոր մեր ժողովրդին ցնծութեամբ
աւետում ենք՝
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ,
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս:
Ս. Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ Ջրօրհնէքի արարողութիւնը: Սուրբգրային ընթերցումներից, ջրօրհնեաց շարականների երգեցողութիւնից եւ աղօթասացութիւնից յետոյ Ամենայն

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը վերստին
իր օրհնութիւնն ու Սուրբծննդեան բարեմաղթանքները փոխանցեց ներկայ բարեպաշտ ժողովըրդին, որից յետոյ օրհնուած ջուրը բաշխուեց
հաւատացեալներին:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

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

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ ՀՀ նախագահի 2018 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 18-ի թիւ 525-Ա
հրամանագիրով ներքոյիշեալ համարներու ստացագիրեր
ունեցողներու ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումները մերժուած են.
21056, 21057, 20864, 19486, 21003, 21002, 20863, 19864, 20974,
19655, 21015, 19863, 20816, 20814, 20769, 20977, 20985, 20986,
20602, 21035, 20784, 20854, 19710, 19510, 19511 (շարունակելի)
Լրացուցիչ մանրամասնութիւններու համար դիմել Լիբանանի մէջ
ՀՀ դեսպանութիւն:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 2018
Հոկտեմբեր 29-ի թիւ 472-Ա հրամանագիրով ներքոյիշեալ
համարներու ստացագիրեր ունեցողներուն շնորհուած է
ՀՀ քաղաքացիութիւն.
19878, 20827, 20872, 20917, 20896, 19967, 19966, 17152, 20722,
20048, 20897, 19720, 20699, 20588, 19688, 19586, 20355, 20743,
20862, 20758, 20895, 18027, 20733, 20802, 20592, 19506, 20902,
20855, 20767, 20811, 20687, 20901, 20867, 20790, 20136, 19709, 19459,
20735, 20905, 19721, 19457, 20777, 20996, 20749, 20945, 20900,
20881, 20883, 20931, 19964, 20875, 20703, 20788, 20583, 19465,
20840, 19713, 20812, 20725, 20702, 20907, 20960, 17440, 20968,
20685, 20683, 20684, 20642, 20640, 20679, 20837, 20721, 20914,
20894, 20585, 20723, 20810, 20909, 20791, 20573, 20856, 20701,
20704, 20717, 19909, 18055, 20019, 18704, 20930, 20741, 20700, 20830,
19330, 20772, 20531, 17165, 19697, 20884, 20555, 20910, 20558, 20557,
20739, 20461, 20869, 20047, 20836, 16348, 20708, 20058, 20756,
20889, 19785, 20066, 20694, 20916, 19452, 20744, 20746, 18954,
20838, 20782, 20709, 17733, 19432, 20082, 20567, 20471, 20794,
20857, 20715, 20059, 19982, 20766, 20936, 20771, 20932, 20988,
19797, 20912, 20745, 20908, 20727, 20643, 19445, 19763, 20826, 20921,
20219, 20831, 20844, 20918, 20678, 20834, 20732, 20843, 19660,
20254, 20923 (շարունակելի)
Լրացուցիչ մանրամասնութիւններու համար դիմել Լիբանանի մէջ
ՀՀ դեսպանութիւն:
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