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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանան «Ուշքի Գալու» Համար Պէտք
Ունի Սթափեցուցիչ Կոչի. Ռաաի

Երէկ առաւօտեան Լիբանանի առաջատար կուսակցութիւններու քաղաքական գործիչները, գլխաւորութեամբ մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաիի, հանդիպում ունեցան Պքերքէի մէջ՝ նպատակ ունենալով հանգուցալուծել յառաջիկայ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ
8-ամսեայ փակուղին եւ միաժամանակ գործնական միջոցներու ձեռնարկել
երկրի տնտեսական անելանելի կացութիւնը փրկելու համար:
«Յառաջ ընթանալու համար մենք պէտք ունինք սթափեցուցիչ կոչի»,ըսաւ Ռաաի հեռուստատեսային ուղերձի ժամանակ:
«Որպէս մարոնիներ՝ այս հանդիպումը միտուած է Լիբանանին եւ լիբանանցի ժողովուրդին, եւ մենք, կը շեշտեմ, հակուած չենք ոեւէ մէկը դուրս
ձգելու կամ անտեսելու»,- մասնաւորաբար նկատել տուաւ պատրիարքը:

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները 5 Մլն Տոլար Կը Տրամադրէ
Լիբանանի Մէջ Սուրիացի Գաղթականներուն Համար

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները 5 մլն տոլար տրամադրեց Լիբանան բնակութիւն հաստատած սուրիացի գաղթականներուն, մասնաւորաբար
վերջերս իրարայաջորդ փոթորիկներէն, տեղատարափ անձրեւներէն եւ
ջրողողումներէն տուժածներուն այլազան կարիքները ապահովելու համար:
Այս մասին կը հաղորդէ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու պետական
լրատու գործակալութիւնը:
Զեկոյցին մէջ կը նշուի, որ ԱՄԷ-ի Խալիֆա Պըն Զայետ Ալ Նահիան
հաստատութիւնը 18.4 մլն տիրհամ յատկացուցած է՝ Լիբանան բնակութիւն
հաստատուած սուրիացի գաղթականներու մղած պայքարը՝ կենցաղային,
ընկերային, տնտեսական, որոշ չափով թեթեւցնելու միտումով վերջերս ցուցաբերած օժանդակութիւններու ծիրէն ներս:

Աւստրալիոյ Պաշտպանութեան Նախարարը Հանդիպում
Ունեցաւ Աունի Եւ Շարք Մը Այլ Պաշտօնատարներու Հետ

Աւստրալիոյ պաշտպանութեան նախարար Քրիստոֆեր Փայն Պաապտայի
պալատին մէջ հանդիպում ունեցաւ նախագահ Միշէլ Աունի հետ՝ խօսելու
աւստրալա-լիբանանեան յարաբերութիւններուն մասին՝ պաշտօնական այցով Լիբանան ժամանելէ ետք: Այս մասին կը հաղորդեն Լիբանանի նախագահի տեղեկատուական գրասենեակէն:
Այնուհետեւ Փայն հանդիպում ունեցաւ նաեւ խորհրդարանի նախագահ
Նապիհ Պըրրիի, վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի, լիբանանեան բանակի հրամանատար Ժոզեֆ Աունի եւ պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Եաքուպ Սարրաֆի հետ: Այս մասին հաղորդեց
ազգային լրատուական գործակալութիւնը:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ
Նիկոլ Փաշինեան
Վարչապետ Հայաստանի Հանրապետութեան
Երեւան - ՀՀ
Մեծարգոյ Պրն. վարչապետ,
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան կեդրոնական վարչութիւնս իր աշխարհասփիւռ անդամակցութեան անունով կը շնորհաւորէ ձեր՝ որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ նշանակումը:
Հայրենաբնակ հայ ժողովուրդին վստահութեամբ ձեր ձեռք բերած այս
պատուաբեր ու պատասխանատու պաշտօնը միեւնոյն ժամանակ
պարտաւորիչ է ձեր վեր առած նպատակներու իրագործման իմաստով, եւ
մենք յոյսով ենք, որ դուք պիտի կարենաք գործել ըստ մեր ժողովուրդին
ակնկալիքներուն՝ մեր հայրենիքը միշտ աւելի զարգացնելու իրապաշտ
տեսլականով եւ ծրագիրներու իրագործումով:
Որպէս ռամկավար ազատականներ՝ մենք լիայոյս ենք, որ ժողովրդավար եւ ազատական սկզբունքները պիտի գերակշռեն ձեր իշխանութեան
բոլոր գործունէութեանց մէջ, եւ դուք լաւագոյնս պիտի կարենաք ծառայել
մեր հայրենիքին՝ թարգմանը հանդիսանալով սփիւռքաբնակ թէ հայրենաբնակ հայ ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն իղձերուն ու երազներուն:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Սեւակ Յակոբեան				Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր			
Ատենապետ

Հայրենի Èáõñ»ñ

Հայաստանի Արտաքին Քաղաքականութեան Մէջ Որեւէ
Կտրուկ Փոփոխութիւն Պիտի Չըլլայ. Ռուբէն Ռուբինեան
Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին քաղաքականութեան ծիրէն
ներս՝ առանց ժողովուրդի դրական
վերաբերմունքին՝ որեւէ կտրուկ որոշում պիտի չի կայացուի:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ Յունուար
16-ին տեղի ունեցած ԱԺ նիստին այս
մասին ըսած է ՀՀ 7-րդ գումարման
Ազգային ժողովի արտաքին յարաբերութիւններու մշտական յանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբէն Ռուբինեան:
«Մենք ունինք ուժեղ իրաւագիր, բայց մենք պիտի առաջնորդուինք
Հայաստանի շահերով, ժողովուրդի որոշումներով: Ես կը վերահաստատեմ,
որ պէտք է մերժել առանց ժողովուրդի դրական վերաբերմունքին որեւէ
կտրուկ արտաքին քաղաքական որոշում կայացնելու քաղաքականութիւնը»,ըսած է Ռուբինեան:
Ան նաեւ անդրադարձած է արցախեան հիմնախնդիրի շուրջ բանակցութիւններուն:
«Վարչապետը յայտարարած էր, որ Ատրպէյճանի ներկայացուցիչին հետ
կրնայ բանակցիլ Հայաստանի անունով, եւ ան պահած է այս տրամաբանութիւնը: Այն տպաւորութիւնը, որ Երեւանը պիտի հրաժարի Վիեննայի եւ Ս.
Փեթերզպուրկի մէջ ձեռք բերուած համաձայնութիւններէն, թիւր է, անոնք կը
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¾ç 02

Հայրենի Èáõñ»ñ

2018-ին 194 Միլիառ Դրամով Աւելի
Հայաստանի Արտաքին Քաղաքականութեան Մէջ Որեւէ Կտրուկ Փոփոխութիւն Շատ Հարկ Հաւաքուած է
Պիտի Չըլլայ. Ռուբէն Ռուբինեան
¾ç 01

շարունակեն մնալ օրակարգի վրայ: Ատրպէյճանի
հետ բանակցութիւններուն մէջ առաջնային խնդիրը բանակցային ձեւաչափի շարունակականութիւնը
ապահովելն էր: Երբ յեղափոխութեան ժամանակ
մենք կը նշէինք, որ արտաքին քաղաքական
քայլերուն մէջ կտրուկ փոփոխութիւններ պիտի
չըլլան, նաեւ նկատի ունէինք ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի նախագահութեան ձեւաչափը»,- ըսած է
յանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն:

Ռուբինեանի խօսքով՝ Արցախեան հիմնախնդիրին շուրջ բանակցութիւններուն մէջ կարեւոր,
բովանդակային փուլ պիտի չի սկսի:
Նշենք, որ Յունուար 15-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան 7-րդ գումարման ազգային ժողովի
3 խմբակցութիւնները առաջադրեցին մշտական
յանձնաժողովներու նախագահներու թեկնածութիւնները:

Նախարարութեան Փոխարէն Կրնայ Ստեղծուիլ Սփիւռքի Հարցերով
Կոմիտէ Կամ Յատուկ Յանձնակատարի Գրասենեակ

ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան` սփիւռքի հետ
վարուող քաղաքականութեան գործառոյթները
պիտի պահպանուին: Նախարարութեան լուծարումէն ետք սփիւռքի քաղաքականութիւնը հնարաւոր
է մշակէ սփիւռքի հարցերով կոմիտէն կամ յատուկ
յանձնակատարի գրասենեակը:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` այս մասին
Ազգային ժողովին մէջ ըսած է «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր, ՀՀ սփիւռքի նախկին
նախարար Մխիթար Հայրապետեան` պատասխանելով «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան
ղեկավար Էդմոն Մարուքեանի հարցումին:
Էդմոն Մարուքեան նշած է, որ Մխիթար Հայրապետեան սփիւռքի նախարար եղած ժամանակ
միշտ շեշտադրած է նախարարութեան կարեւորութիւնը, իսկ հիմա, երբ ան պատգամաւոր է, կ՛ըսէ,
որ նախարարութիւնը հնարաւոր է փակուի: «Ինչպէ՞ս տալ այդ ուղերձը սփիւռքին, որ վնաս չտայ
Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւններուն»,-նշած
է Մարուքեան:
«Մենք բաւական ազնիւ եղած ենք մեր ընտրողներուն առջեւ: Մինչ ընտրութիւնները Փաշինեան խօսած էր նախարարութիւններու միացման
մասին եւ յստակ նշած նախարարութիւններու
կրճատման հնարաւորութիւնը: Սփիւռքի նախարարութեան կարեւորութեան մասին բազմիցս
խօսած ենք, սակայն հետեւեալ շեշտադրմամբ`
եթէ զայն պիտի պահպանենք, ապա պէտք է

տանք «սուփըր լծակներ»: Լուծարման պարագային
սփիւռքի հետ քաղաքականութեան գործառոյթները, որ ունեցած է նախարարութիւնը, պիտի
պահպանուին: Պիտի ըլլայ սփիւռքի հետ քաղաքականութեան մշակող ու իրականացնող առանձին օրինական կառոյց: Այժմ կը քննարկուի երկու
օրինակ` Սփիւռքի հետ հարցերով կոմիտէի կամ
կառավարութեան կազմին մէջ սփիւռքի հետ
հարցերով յատուկ յանձնակատարի շատ մեծ
գրասենեակ, ուր ներգրաւուած պիտի ըլլան
նախարարութեան լաւագոյն աշխատակիցները»,ըսած է Հայրապետեան:
Ան նշած է, որ սփիւռքի նախարարութիւնը փակելու մասին խօսելով` կառավարութիւնը կը խօսի
նաեւ, թէ ատոր դիմաց ինչ կ՛առաջարկէ:
Անդրադառնալով պատասխանին` Էդմոն Մարուքեան նկատեց, որ եթէ նախարարութիւնը կը
կրճատեն ու կը ստեղծեն կոմիտէ, ատիկա կը
նշանակէ, որ խորհրդարանական վերահսկողութեան տարածքէն դուրս կը բերեն զայն: «Ատոր
համահունչ գերատեսչութիւն կը մնայ, սակայն
մենք չենք կրնար հարցեր տալ ու քաղաքական
իմաստով հաշուետւութիւն պահանջել ոեւէ մէկէ
մը»,- ըսած է ան:
Հայրապետեան նշած է, որ եթէ կոմիտէ ըլլայ,
ապա ան պիտի գործէ ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան ենթակայութեան տակ, հետեւաբար քառօրեայի ամէն Չորեքշաբթի օրը խորհրդարանին մէջ կառավարութեան անդամներու հետ
հարց ու պատասխանի ժամանակ հնարաւորութիւն
պիտի ունենան սփիւռքին վերաբերող հարցերով
դիմել ՀՀ արտաքին գործոց նախարարին:
«Շատ կարեւոր է, որ մենք ապահովենք գործառոյթներու Ժառանգականութիւնը: գործառոյթները պիտի շարունակուին իրականացուիլ, որեւէ
մտահոգութիւն չկայ` ատիկա պիտի իրականացուի
առանձին գերատեսչութեա՞ն, թէ այլ օրինական
մարմնի տեսքով»,-նշած է Հայրապետեան:

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ռաֆայէլ Պօղոս
Նանուշեան
Ռաֆայէլ Պօղոս Նանուշեան (17 Յունուար
1924, Ալաստան, Վրաստան - 29 Փետրուար 1976,
Երեւան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ գծանկարիչ։
1953 թուականին աւարտած է Երեւանի

ՀՀ Կառավարութեան առընթեր պետական
եկամուտներու կոմիտէի նախագահ Դաւիթ Անանեան լրագրողներուն յայտնած է, որ 2018 թուականին պետական պիւտճէ զուտ մուտքերը կազմած են 1.360 թրիլիոն դրամ:
Մինչդեռ 2017 թուականի պիւտճէի մուտքերը
կազմած են 1.141 թրիլիոն դրամ. նախորդ տարւան ցուցանիշը 2017-ի համեմատ աճած է 194 միլիառ դրամով:
Հարկային մարմնի հաւաքագրած գումարները
կազմած են 1.068 թրիլիոն դրամ: Մաքսային մարմինը հաւաքած է 335 միլիառ դրամ կամ 17.5 միլիառ դրամով աւելի գումար, քան 2017 թուականին:
2018 թուականին հարկ վճարողներուն վերադարձուած գումարը կազմած է 97 միլիառ դրամ`
2017-ի 50.9 միլիառ դրամի դիմաց:

ՀՀ Նախագահի Հրամանագիրով
Մհեր Գրիգորեանը Նշանակուած Է
Փոխվարչապետ

ՀՀ նախագահի հրամանագիրով Մհեր Գրիգորեանը նշանակուած է փոխվարչապետ։ «Արմէնփըրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին ըսուած է ՀՀ
նախագահի պաշտօնական կայքին մէջ։
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկութիւնը` համաձայն սահմանադրութեան 150-րդ
յօդուածին՝ Մհեր Գրիգորեանին նշանակել փոխվարչապետ»,- ըսուած է նախագահի հրամանագիրին մէջ:
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գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։
Ռաֆայէլ Նանուշեանի գործերէն կը պահուին
Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ։
Ձեւաւորած է Ռաֆֆիի «Պատմուածքներ»,
Բոլեսլաւ Պրուսի «Փարաւոն» (հայերէն) գիրքերը։
Ստեղծագործութիւններ
Դիմանկարներ`
«Ուսանողի
դիմանկար»,
1970, «Հ. Չոլախեանի դիմանկարը», գծանկարներու թերթեր՝ «Կոմիտաս», 1969, «Վարդան
Մամիկոնեան», «Ամիրսպասալար Զաքարէ», 1969,
«Նամակներ ռազմաճակատին», եռապատկեր՝
«Մի սերնդի պատմութիւն», 1970:
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Շէկ. Հայրենասիրութեան Գոյնը
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

-ºÃ¿ Üáñ³í³ÝùÇ ÏÇñ×Á Ýáõñµ Ù³ï ÙÁÝ ¿,
³Ýáñ í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÝ ¿ ½³ÛÝ ³ÙµáÕç³óը
ÝáÕ Ù³ï³ÝÇÝ, ÇëÏ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ,
áñ êáõñµ ²ë
ïáõ³Í³ÍÇÝ ÏÁ Ïá
ãáõÇ, ³Ûë Ù³
ï³ÝÇÝ ½³ñ¹³ñáÕ ³¹³Ù³Ý¹Á- Ù³ñ¹³Ï»ñï
Ññ³ßù£
- Æ°Ýã ·»Õ»óÇÏ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ ¿, å³ñáÝ£
- ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù, Þ³ÝÃ, µ³Ûó ³ÝÇÏ³ å³
ñáÝÇ¹ ãÇ å³ïÏ³ÝÇñ£ ²Ýáñ ÍÝáõÝ¹ ïáõ³Í å³ï
Ï»ñ³ÉÇó ÙÇïùÁ 10-ñ¹ ¹³ñáõÝ êÇõÝÇùÇ êá÷Ç³
ÇßË³ÝáõÑÇÝ ³ñï³Û³Ûï»ñ ¿ Çñ ßÇÝ³Í ¶Ý¹»
í³ÝùÁ ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Üáñ³í³ÝùÇ ÙáËñ³·áÛÝ »ñÏÝùÇ ï³Ï, å³
ï³ÝÇÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý áõÝÏÝ¹ñ»É ×³ñï³
ñ³å»ï êÇñ³Ý»ëÇ, ù³Ý¹³Ï³·áñÍ ØáÙÇÏÇ »õ
úñå»É»³Ý §³éÇõÍûñ¿Ý ËñáËï¦ ÇßË³ÝÝ»ñáõ
å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²å³, ÑÙ³ÛáõÝ ÏÁ ¹Çï»Ý
Ð³Ûñ ²ëïáõÍáÛ ½³ñ¹³ù³Ý¹³Ï ßÇÏ³Ñ»ñ »õ ßÇ
Ï³Ùûñáõë å³ïÏ»ñÁ áõ ³Ýáñ Ó³Ë ³÷ÇÝ Ù¿ç ÏÁ
ï»ëÝ»Ý ²¹³ÙÇ ³ÝßÝã³ó³Í ·ÉáõËÁ£
ÎÁ í»ñç³Ý³Û Ù³Ýñ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ áõ ÷á
ßÇ³ó³Í ïáõýÇ íñ³Û Ýëï³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
×³Ùµáñ¹³Ï³Ý Íáó³ï»ïñ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ·Í³·
ñ»Ý Çñ»Ýó í»ñçÇÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÆëÏ »ñµ
³ÝÓñ»õÇ ³Ý³ÏÝÏ³É Ï³ÃÇÉÝ»ñ ÏÁ ëÏëÇÝ ÇçÝ»É,
³ÝáÝù ³ñ³· ù³ÛÉ»ñáí Ï՚áõÕÕáõÇÝ ¹¿åÇ í³Ýù³
å³ïÏ³Ý ×³ß³ñ³ÝÁ£ ºñ»Ë³Ý»ñÁ ÙÇ³µ»ñ³Ý
Ï՚³ÕûÃ»Ý. Ö³ß³Ï»ëóáõù Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ…
Ö³ß³ñ³ÝÁ áõÝÇ »ñ»ù å³ï, ãáññáñ¹Á, áñ ÏÁ ¹Ç
ï¿ ËáÛ³óáÕ ßÇÏ³Ï³ñÙÇñ Å³Ûé³å³ï»ñÁ, Í³Û
ñ¿ Í³Ûñ ³å³ÏÇ ¿£ Ö³ß Ù³ïáõóáÕÝ»ñÁ É³ÛÝ ÏÁ
µ³Ý³Ý ³Ýáñ ÷»ÕÏ»ñÁ, …½Ï»ñ³Ïáõñë, áñ å³ï
ñ³ëï»³É ¿… ²Û¹ ËáñÑñ¹³õáñ å³ÑáõÝ Ù¿Ï ³ÛÉ
Ññ³ßù ÏÁ ßáÛ¿ Ù»ñ ³ãù»ñÁ- ÏÇñ×Ç Ñ³Ù³ÛÝ³
å³ïÏ»ñÁ£ òÇó íÇÙ³Å³Ûé»ñáõ íñ³Û ë³ÑáÕ ³Ù
å»ñÁ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý ÉáÛëÇ »õ ëïáõ»ñÇ Ë³Õ»ñ£ ²å
ß³Í ÏÁ ¹Çï»Ýù …Ù»½ Ç î»³éÝ¿£ úñÑÝ»³É ¿ î¿ñ

Ç å³ñ·»õë Çõñ… àõ, ÙïùÇ Ù¿ç ÏÁ Û³
ÍÇ ³Û¹
å³ïÏ»ñÁ ßñç³Ý³ÏáÕ µ³éÁ- ß¿Ï£ …²Ù¿Ý£
Ú³ñ·»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, ÃáÕ Ù»ñ ë÷Çõéù³Ñ³Û
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ í³Û»É»Ý Ñ³Ûñ»ÝÇ ë»Õ³ÝÁ, Ó»éù¿
Ó»éù ³ÝóÝ»Ý É³õ³ßÇ, ÉáµÇÇ, ù³Ù³Í Ù³ÍáõÝÇ
åÝ³ÏÝ»ñÁ áõ ÃáÕ Ë³Ý¹³í³éáõÇÝ ³ÛÝ Ñ³Ù»ñ·Ç
Ù³ëÇÝ, áñ »ñ»ÏáÛ»³Ý ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ºñ»
õ³ÝÇ Þ³éÉ ²½Ý³õáõñ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³Û, Ù»Ýù
³é³ÝÓÝ³Ý³Ýù §ß¿Ï¦ µ³éÇ ç»ñÙ³óÝáÕ å³ï
ÙáõÃ»³Ý Ñ»ï£
§Þ¿Ï¦ µ³éÇ ëïáõ·³µ³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û
³ÝÛëï³Ï£ àõëïÇ, »ñµ ÏÁ µ³ó³Ï³ÛÇ ³Ýáñ ³ñ
Ù³ïÁ Ï³Ù Í³·áõÙÁ, Ï՚³é³ç³ñÏ»Ù ÙïùÇ Ñ»
é³õáñ ÃéÇãù ÙÁ Ï³ï³ñ»É áõ ³ÝÛÇß»ÉÇ Å³
Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç áñáÝ»É ³é³çÇÝ §ß¿Ï¦ Ñ³ÛÁ£
ì³Ñ³·Ý ³ëïáõ³ÍÝ ¿ñ ³ÝÇÏ³, áñ áõÝ¿ñ §Ñáõñ
Ñ»ñ¦, ÙûñáõùÝ ¿ñ §µáó¦ »õ §³ãÏáõÝùÝ ¿ÇÝ ³ñ»
·³ÏáõÝù¦£ Â¿»õ ³Ýáñ ÍÝáõÝ¹ÇÝ ÝáõÇñáõ³Í íÇ
å»ñ·Ç Ù»½Ç Ñ³ë³Í å³ï³éÇÏÇÝ Ù¿ç ÏÁ µ³
ó³Ï³ÛÇ §ß¿Ï¦ µ³éÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ï³ëÏ³Í ãáõÝÇÝù,
Ã¿ Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇÝ ½³ÛÝ û·ï³·áñÍ³Í åÇ
ïÇ ÁÉÉ³ñ »ñÏÇ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Ð³Ûáó ù»ñ
ÃáÕ³Ñûñ Ù¿Ï ³ÛÉ íÇå³ë³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³Ñ³, ÏÁ
·ïÝ»Ýù §ß¿Ï¦Ç ÑÝ³·áÛÝ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ. §Ð»
Í³õ ³ñÇ ³ñù³ÛÝ ²ñï³ß¿ë Ç ë»³õÝ ·»Õ»óÇÏ, »õ
Ñ³Ý»³É ½áëÏ»ûÕ ßÇÏ³÷áÏ å³ñ³ÝÝ…¦£ ²ñï³
ß¿ëÇ »õ ê³Ã»ÝÇÏÇ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ¿ ³ÝÇÏ³, áõñ
Ñ³Ûáó ³ñù³Ý §ßÇÏ³÷áÏ¦ å³ñ³Ýáí ÏÁ áñë³Û
³É³ÝÝ»ñáõ ûñÇáñ¹Á£
Ú³ñ·»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, ³ßË³ñÑÇ µÝ³Ï
ãáõÃ»³Ý Ù¿Ï-»ñÏáõ ïáÏáëÝ ¿ ß¿Ï£
´Ý³ÍÇÝÁ ÝÏ³ïÇ áõÝÇÝù£ Ò»ñ ³ÏÝÏ³É³Í¿Ý
Ýáõ³½, ã¿±£ ÜáÛÝå¿ë §ß¿Ï¦ µ³éÁ »Õ³õ ³ÏÝÏ³Éáõ³-
Í¿Ý Ýáõ³½ åïÕ³µ»ñ£ Ð³½Çõ ùë³Ý µ³é §ß¿Ï¦áí
ëÏëáÕ »õ ùë³Ý µ³éª §ß¿Ï¦áí í»ñç³óáÕ£ ÐÝ³
·áÛÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ §³ïñ³ß¿Ï¦ ÁÝïÇñ ³Í³Ï³ÝÁ£
Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇÝ Ù»½Ç ïáõ»ñ ¿ §³ïñ³ß¿Ï
µáó¦ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
»õ Ñ³Ûáó Ù³Ûñ»ÝÇÝ ÙÇÝã»õ 1909 Ãáõ³Ï³ÝÁ å¿ïù
¿ñ, áñ ëå³ë¿ÇÝ, áñå¿ë½Ç ¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ
·ñÇãÁ ï³ñ ³Ýáñ ³Ù»Ý¿Ý áÕµ³·ÇÝ ·áñÍ³Íáõ
ÃÇõÝÁ. §à¯í ³ïñ³ß¿Ï »ñÏ³Ãáí Ïáõñ³óáõ³Í
Ñ³Ûñ»ÝÇù¦£ ÜáÛÝ ïÕ³Ý, áñáõÝ ïáÕ»ñáõÝ Ù¿ç
§³ëïÕ»ñÁ ß¿Ï Ï՚³ñÍ³ñÍ¿ÇÝ¦, Ù»½Ç å³ñ·»õ»ó
§ßÇÏ³·áÛÝ óáñ»³Ý¦, §ß¿Ï Ñ³ëÏ»ñ¦, §ß¿Ï à·Ç¦,
§Ññ³ß¿Ï Ï³ÛÍ³Ï¦ »õ §Ññ³ß¿Ï ß³ÝÃ»ñ¦ ³ñï³
Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ø»ñ É»½áõÇÝ ·áÛÝ ïáõÇÝ Ý³»õ
³ñ»õ³ß¿Ï »õ µáó³ß¿Ï ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ£ êÇ³Ù³Ý
ÃûÝ ³Ýáñ Ù¿ç ï»ë³õ §Þ¿Ï Ïïáñ ÙÁ »ñÏ³Ã¦, ÇëÏ
ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÁª §ß¿Ï µáõñí³é¦, §ß¿Ï ³Ý³
å³ï¦ »õ §ß¿Ï ³ù
ëáñ¦… ÀÙµáëï µ³Ý³ë
ï»ÕÍÝ»ñáõ ùáí áõÝ»ó³Ýù Ý³»õ ßÇÏÝáï, ß¿ÏÉÇÏ
»õ ßÇÏ»ñ»ë ùÝ³ñ»ñ·³ÏÝ»ñ, ÇÝãå¿ëª ØÇë³ù Ø»
Í³ñ»ÝóÁ£
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÏÁ ÝÏ³ñ³·ñ¿.
§Üáñ Ñ³ñëÇ ÙÁ å¿ë ßÇÏÝáï¦£
§êÇñ»ñ·¦Ç Ù¿ç ïÕ³Ý ßßÝç³ó. §ºñµ ÏÁ Ù»Ï
ÝÇÙ »ë ùáõ ùáí»¹, Ï՚ÁÉÉ³Ù ßÇÏÝáï áõ ÃÁéíéáõÝ¦£
²Ûë í³éíéáõÝ µ³éÁ, Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ, ÏÁ ÷áñÓ¿ñ
Ñ³Ûáõ Ñ»é³õáñ ³Ýó»³ÉÇ Ï»ñåñ³ÝùÁ ÛÇß»óÝ»É
Ñ»ï»õ»³É µ³é»ñáí- ßÇÏ³Ù³½, ßÇÏ³ÙáñÃ, ßÇ
Ï³Ùûñáõë, ßÇÏ³í³ñë, ßÇÏ³Ñ»ñ… ÆëÏ, ³é³õ»É
ÁÝïÇñ ¿ §ßÇÏ³Ï³ñÙÇñ¦ ³Í³Ï³ÝÁ£ È»õáÝ Þ³Ý
ÃÁ ½³ÛÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ï»ë»ñ ¿ ·³Ù ßÇÝáÕÝ»ñáõ
³ñÑ»ëï³ÝáóÇ ÙÁ Ù¿ç. §…Ùáõñ×»ñÁ ÏÁ µ³ñÓñ³ó
Ý»Ý áõ Ï՚Çç»óÝ»Ý, …Û³çáñ¹³µ³ñ ÏÁ Ñ³ñáõ³Í»Ý
ßÇÏ³Ï³ñÙÇñ »ñÏ³ÃÁ ë³ÉÇÝ íñ³Û¦£
§Þ¿Ï¦ ÙÇ³í³ÝÏÁ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý ³Ù»

Ý³Ï³ñÙÇñ ûñ»ñáõÝ Çñ áõë»ñáõÝ íñ³Û ß³ÉÏ»ó
Ù»Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ- ¹³ñÓ³õ ³Õ¿ïÝ»ñáõ Çß
ËáÕ ·áÛÝÁ£ ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ å³ïÙ»ó. §ø³ÝÇ ³Ý
·³Ù ß¿Ï ³Ý³å³ïÇ ûñïáõÝ»ñÁ (µ³Ý³Ï) ë»õ,
Çñ³ñáõ »ï»õ »Ï³¯Ý, ½³ñÏ»óÇÝ Ù»ñ ù³ñí³ÝÝ
³½ÝÇõ, Ð³Ûáó É»éÝ»ñáõÙ, ²ñÝáï É»éÝ»ñáõÙ¦£ ²Û¹
ûñ»ñáõÝ Ññ³ßùáí ÷ñÏáõ³Í »ñÏáõ Ù³ï»³ÝÝ»ñ
Ïáãáõ»ó³Ý §ß¿Ï¦£ Ø¿ÏÁ ê»õ³ÝÇ Ùûï, ì³ñ¹¿ÝÇÏ
·ÇõÕÇ Þ¿Ï ³õ»ï³ñ³ÝÝ ¿, 1507 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ó»
é³·Çñ ÙÁ, ³Û¹ ·ÇõÕÇ Ñá·»õáñ ·³ÝÓÁ£ ºñÏñáñ¹Á
áõÝÇ Çñ á¹Çë³Ï³ÝÁ£ 92³Ù»³Û øÝ³ñÇÏ
¶³Éëï»³ÝÁ ÏÁ ÛÇß¿. §ºë ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ í»ó ï³
ñ»Ï³Ý ¿Ç£ Î³ñëÇó ÷³Ëã»ÉÇë, í³Ë»Ý³Éáí, ÁÝ
ï³ÝÇùÁ Ã³Õ»É ¿ñ Çñ ³õ»ï³ñ³ÝÁ£ ²ÛÝ Ïáã»É »Ý
Þ¿Ï ³õ»ï³ñ³Ý¦£ ÀÝï³ÝÇùÇ ÏÇÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »ñ³
½Ç Ù¿ç ï»ë»ñ ¿ ³õ»ï³ñ³ÝÁ, í»ñ³¹³ñÓ»ñ áõ
·ï»ñ »Ý£ ØÇÝã»õ ³Ûëûñ ÎÇõÙñÇÇ Ù¿ç ³åñáÕ Ï³ñ
ë»óÇÝ»ñÁ Ï՚³ÕûÃ»Ý Þ¿Ï ³õ»ï³ñ³ÝÇÝ »õ û·
ÝáõÃÇõÝ ÏÁ Ñ³Ûó»Ý¦£
ÆëÏ ³ÛÅÙ, Û³ñ·»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ åÇïÇ
ËÝ¹ñ»Ù, áñ Ó»ñ ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç ÉéáõÃÇõÝ ïÇñ¿,
ù³Ý½Ç åÇïÇ Í³ÝûÃ³Ý³ù Ñ³Ûáó Ýáñ å³ï
ÙáõÃ»³Ý ³Ù»Ý¿Ý Ñ»ñáë, ³Ù»Ý¿Ý ³ÝÓÝáõ¿ñ å³
ï³ÝÇ ß¿ÏÇÝ- 19-³Ù»³Û èáµ»ñï ²µ³ç»³ÝÝ ¿
³Ý, áñ ù³éûñ»³Û å³ï»ñ³½ÙÇÝ, Çñ Ùûï ÙÝ³
ó³Í í»ñçÇÝ ÝéÝ³ÏÁ Ó»éùÇÝ, ëå³ë»ó ÙÇÝã»õ áñ
Ù³ñ¹³Ï»ñå µáÉáñ ÃßÝ³ÙÇ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ É³õ ÙÁ
Ùûï»Ý³Ý Çñ»Ý£ ²å³, ³ñÓ³Ï»ó µéÝÏÇãÁ£
âÛ³ÝÓÝáõ»ó³õ£ (²Ýáñ ï³å³Ý³ù³ñÇÝ ³éç»õ ¿,
áñ Ù»ñ Þ³ÝÃÁ ûñ ÙÁ ³é³ç ³ñï³ë³Ý³Í ¿ñ
¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ §²éÏ³ÛÍ Öñ³·¦ ù»ñÃá
õ³ÍÁ)£ ÆëÏ ³ÛÅÙ ³Û¹ ù³çáñ¹áÛÝ ÛÇß³ï³ÏÇÝ,
³ñÅ³Ý³å¿ë, ÏÁ å³ïñ³ëï»Ý ß³ñÅ³ÝÏ³ñ£
²Ýá±õÝÝ ³Û¹ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇÝ- §ÞÇÏ³Ñ»ñ ïÕ³Ý¦…
Æ±Ýã ¿ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý ·áÛÝÁ, »Ã¿ Ñ³ñóÝ¿ù,
³ÛÉ»õë Ï³ëÏ³Í ãÏ³Û- ß¿ÏÁ£ ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÁ ÏÁ
Ó³ÛÝ³ÏóÇ. §î³ù ¿ ë¿ñÁ Ù»ñ ß¿Ï ù³ñ»ñÇ¹ å¿ë¦…
´³Ûó Ï³ÛÇÝ ûñ»ñ, »ñµ µ³éë ëÇñáÛ ç»ñÙ ·áÛÝÝ ¿ñ£
²Ï³Ýç ïáõ¿ù æ³õ³ËùÇ §ÈÇÉÇÏÇÝ¦ å³ñ»ñ·ÇÝ.
§Þ¿Ï ³ÕçÏ³Û ÍáóáõÇÝ Ýáõé ¿… Þ¿Ï Í³Ùáí, Íáí
Í³Ùáí Ù¿Ïáõ×³ñ ³ÕçÇÏ¦£ ²å³, ùÝ³ñ»ñ·³ÏÝ»ñ
»Ï³Ý áõ »ñÏñå³·»óÇÝ ³Ýáñ£ Ø¿ÏÁ ä»ïñáë ¸áõñ»³ÝÝ ¿ñ. §â՚áõÝÇ ÉáõëÇÝÝ í³ñ¹»ñÝ ßÇÏÝáï ³Û
ï»ñáõ¹¦, ÎáÙÇï³ëÁ ²ñ³·³ÍÇ ÷¿ß»ñ¿Ý Ñ³
õ³ù»ó »ñ·Ç å³ï³éÇÏ ÙÁ. §Ø³ÛñÇ°Ï ç³Ý, ù³ñ
Ïïñ»Ù ß¿Ï Û³ñÇ ¹³ñ¹ÇóÁ¦, áõ í»ñç³å¿ë ½³ÛÝ
·áí»ñ·»ó ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÁ. §àõ½áõÙ »Ù »ë ÑÇÙ³
ùá ß¿Ï Ù³½»ñÁ µáó¦£
²ÝÓñ»õÁ ÙÇÝã»õ ºñ»õ³Ý »õ ÙÇÝã»õ ²½Ý³õáõñÇ
Ññ³å³ñ³Ï Ñ»ï»õ»ó³õ Ù»½£
Ðáí³ÝáóÝ»ñáõ ï³Ï å³ßïå³Ýáõ³Í »ñÇ
ï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇ³ó³Ý Ù»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£ àõ,
ÎáÙÇï³ëÇ §¶áõÃ³ÝÁ Ù³ÝÇ-Ù³ÝÇ¦ »ñ·áí ëÏë³õ
¶³ñÇÏ-êáÝ³ ½áÛ·Ç Ñ³Ù»ñ·Á£ ºõ ³Û¹ ·Çß»ñ
§ß¿Ï¦Á ÏñÏÇÝ ¹³ñÓ³õ ëÇñáí ·áÛÝÁ£
§¶áõÃ³ÝÁ Ù³ÝÇ-Ù³ÝÇ, û, ûÛ,
Þ¿Ï ³ÕçÇÏ Ñ³ó ÏÁ ï³ÝÇ, û, ûÛ,
Ø¿Ï Ï՚»ñÃ³Û, Ù¿Ï ÏÁ Ý³ÛÇ, û, ûÛ,
Þ¿Ï ïÕÇ Ë»Éù ÏÁ ï³ÝÇ, û, ûÛ¦£
§²Ïûë¦
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Պատիւ Արժանաւորին
Գոհաբանական Պաշտամունք Առ Աստուած

«Կենաց խօսքը ամուր բռնելով, որպէսզի կարենամ պարծենալ Քրիստոսին օրը, թէ պարապ տեղ
չեմ քալած ու պարապ տեղ չեմ աշխատած» (Փիլ.
2.16)
Հաւատք, նուիրում, խոնարհութիւն, ծառայութիւն` այս բոլորը մէկտեղուած նոյն անձին մէջ
դժուար գտանելի երեւոյթ է։ Աւելին, 42 տարուան
անձնուրաց հովուական ծառայութեան ընթացքին,
Տիրոջ խօսքին անշեղօրէն, անվարան հաւատարիմ
մնալ կ’ենթադրէ տոկուն նկարագիր եւ անխախտ
հաւատք: Այս տողերուն մէջ կարելի է ամփոփել
վեր. Սողոմոն Քիլաղպեանի կեանքի եւ հովուական ուղին:
Ծնած է Քեսապ։ Աւարտած է Պէյրութի աստւածաբանական ճեմարանը, իսկ Հայկազեան
համալսարանէն ստացած է պսակաւոր արուեստից
վկայական պատմութեան ճիւղին մէջ: Ան իր
հովուական ծառայութիւնը սկսած է Քեսապի մէջ`
երեք տարի տեղւոյն եկեղեցիին ծառայելով: 1984ին կը ձեռնադրուի հովիւ եւ 18 տարի կը ծառայէ
Հալէպի Հայ աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցիին, նաեւ
որպէս փոխհամայնքապետ: 1996-ին ընտանեօք
Պէյրութ կը փոխադրուին, ուր մինչեւ հանգստեան
կոչուիլը կը ծառայէ Հայ աւետ. Էշրեֆիէի եկեղեցիին` կողքին ունենալով իրեն սատար կանգնող
երէցկինը՝ տիկ. Եսթերը:
Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեանի 42 տարուան ծառայութեան աւարտին, ՄԱՀԱԵ միութեան կեդրոնական մարմինի հովանաւորութեամբ եւ կազմակերպութեամբ Հայ աւետ. Էշրեֆիէի եկեղեցիի
հոգաբարձութեան, գոհաբանական պաշտամունք
առ Աստուած տեղի ունեցաւ Կիրակի, 13 Յունուար
2019` կ.ե. ժամը 6-ին եկեղեցւոյ մէջ:
Պաշտամունքը առաջնորդեց տիար Ճան
Սաղըրեան, Աստուածաշունչի ընթերցումն ու պատգամը փոխանցեց վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան:
Ան նախ ընթերցեց Աստուածաշունչէն Սաղմոս
92.12-15 համարները եւ իւրաքանչիւր խօսքի վրայ
կեդրոնանալով մեկնաբանեց Սաղմոսերգուին
փառաբանական եւ շնորհակալական խօսքերը
ուղղուած Տիրոջ:
Ան ըսաւ, թէ այս հատուածը միակն է որ գրուած
է հանգիստի օրուան համար, մինչ միւս բոլորը
աշխատանքի մասին են: Հոս շեշտը կը դրուի ամբարիշտին եւ արդարին վրայ: Արդարը արմաւենիի
պէս պիտի ծաղկի, Լիբանանի եղեւինին պէս
պիտի մեծնայ: Սաղմոսերգուն ճիշդ երգը կ'երգէ
ճիշդ ժամանակին եւ կ'ուղղէ ճիշդ հասցէին:
Արդարը պիտի ծաղկի, արմաւենիին նման
դէպի երկինք պիտի սլանայ որպէս յաւիտենական
կեանքի նշան: Պիտի ծաղկի, բայց յատկապէս իր
պտուղները օգտակար պիտի ըլլան եւ ոչ միայն
ծաղիկները: Անապատին մէջ զովութիւն եւ հան-

գիստ պիտի պարգեւեն: Իսկ եղեւիները կամ մայրիները ամուր հիմերու վրայ հաստատուած ապահովութիւն պիտի տան: Արդարները ծերութեան
ատեն ալ պտուղ պիտի տան: Արդարը կը մնայ
միայն Տէրը, որ սէր ու շնորհ կը բաշխէ Իր թագաւորութեան մէջ: Իսկ մենք կը մնանք Անոր խոնարհ
ու տկար ծառաները:
Պատգամաբերը, անդրադառնալով Մատթէոս
12.15-21 համարներուն, մատնանշեց, որ Տէրը կ'ըսէ. «Ահա իմ ծառաս, զոր ընտրեցի, եւ իմ սիրելիս,
որուն հաւնեցաւ իմ անձս»։ Վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան, իր պատգամը եզրափակելով, գնահատեց վեր. Սողոմոնին եւ տիկ. Եսթեր Քիլաղպեաններու կատարած ծառայութիւնը:

ծառայութեան, ժողովուրդի հոգեւոր հոգածութեան,
եկեղեցիի առաջնորդութեան կողքին, վեր. Ս.
Քիլաղպեան ստանձնած է կազմակերպչական եւ
միութենական զանազան պարտականութիւններ:
Ան եղած է կեդրոնական մարմինի ատենապետ,
տարբեր յանձնախումբերու մէջ գործած է հաւատարմութեամբ եւ անշահախնդրօրէն: Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց տիկ. Եսթերին,
որ անսակարկ նուիրումով եւ հաւատքով նեցուկ
եղաւ վեր. Սողոմոնին Տիրոջը եկեղեցիի սահուն
ընթացքը ապահովելու ջանքին մէջ, նաեւ զաւակներուն` Բալիկին եւ Շահանին:
Պաշտամունքի ընթացքին Մինաս Ադամեան եւ
Դալար Հայտոսթեան հոգեւոր երգերով յուզեցին
ներկաները, իսկ եկեղեցիի երգչախումբը, գլխաւորութեամբ տիար Ճան Սաղըրեանի, երգեց օրուան
պատշաճող »Մեծ է հաւատարմութիւնդ» հոգեւոր
երգը:
Հայ աւետ. եկեղեցիի կողմէ եկեղեցիի պրոնզէ
մանրակերտը որպէս յիշատակի նուէր յանձնուեցաւ վեր. Սողոմոն Քիլաղպեանին:
Նուագախումբի անդամներն էին` տիար Կարպիս Տէյիրմենճեան, վեր. Նշան Պագալեան, Կարին Հայտոսթեան, Շահան Քիլաղպեան, Նարեկ
Դաւիթեան, Արէն Տէյիրմենճեան:
Պաշտամունքը աւարտին հասաւ վեր. Մկրտիչ
Գարակէօզեանի առաքելական օրհնութեամբ: Վեր.

Հայ աւետ. Էշրեֆիէի եկեղեցիի ընտանիքին
անունով խօսք առաւ տիար Կարպիս Տէյիրմենճեան, որ դրուատեց վեր. Սողոմոն Քիլաղպեանի
նուիրումը` յիշելով, որ քիչեր իրենց ծառայութեան
աւարտին կը գնահատուին իրենց իսկ ապրած
երկրին մէջ:
Ողջոյնի խօսքը յայտնեց աւետարանական համայքի Լիբանանի խորհրդարանի երեսփոխան
վեր. Էտկար Թրապուլսի. Ան ըսաւ, թէ 21 տարեկանին էր որ այս եկեղեցիէն ներս մեկնարկած է
հովուական ծառայութեան, իսկ այսօր կ'ուզէ խորապէս շնորհաւորել եկեղեցիի ընտանիքը, որ
գիտէ գնահատել երկարամեայ ծառայած իր հովիւը` հետեւելով տասը պատուիրաններէն՝ «Պատուէ
հայրդ ու մայրդ» պատուիրանին: Ապա վերապատւելին աւելցուց` շեշտելով, որ վեր. Սողոմոնին
ցանած հաւատքի սերմերը պտուղ պիտի տան
հիմա եւ միշտ, որովհետեւ Աստուած չի մոռնար
Իր անուանը փառք բերողները:
ՄԱՀԱԵ միութեան նախագահ վեր. Մկրտիչ
Գարակէօզեան շնորհակալութիւն յայտնեց վեր.
Սողոմոն Քիլաղպեանին, տիկ. Եսթերին, զաւակներուն՝ Բալիկին եւ Շահանին տարբեր միջոցներով
իրենց արտայայտած նուիրուածութեան եկեղեցիին եւ Աստուծոյ խօսքին նկատմամբ: Վեր. Մ.
Գարակէօզեան ըսաւ, որ տարիներու հովուական

Սողոմոն Քիլաղպեան եւ տիկ. Եսթեր շնորհաւորանքներ ընդունեցին յիշատակի սրահին մէջ
պատշաճ հիւրասիրութեան կողքին:
Նախօրէին` Շաբաթ, 12 Յունուար 2019` երեկոյեան 8-ին, Մարաշի հայրենակցական միութեան
Գերմանիկ սրահին մէջ հանդիսաւոր ճաշկերոյթի
ընթացքին պատուուեցաւ վեր. Սողոմոն Քիլաղպեանը: Հանդիսութիւնը վարեց տիար Կարպիս
Տէյիրմենճեանը, սրտի խօսքերով ելոյթ ունեցան
Հայ աւետ. Էշրեֆիէի եկեղեցիի մէջ գործող տարբեր օղակներու առաջնորդները, որոնք յիշեցին
Քիլաղպեան ամոլին ունեցած ներդրումը եկեղեցիի
բարեզարդման եւ ժողովուրդի հոգեւոր կեանքի
աճման մէջ: Սուրիոյ Հայ աւետ. համայնքի համայնքապետ վեր. Յարութիւն Սելիմեան շնորհակալութիւն յայտնեց վեր. Քիլաղպեանին յատկապէս
Սուրիոյ մէջ մատուցած իր ծառայութիւններուն
համար:
Օրուան գեղարուեստական բաժինը ճոխացուցին կեդրոնական բարձ. վարժարանի աշակերտները` պարով, ասմունքով, իսկ եկեղեցիին նուագախումբը՝ նուագով եւ երգով:
Բծախնդրօրէն կազմակերպուած ընկերային
հանդիպումը իր աւարտին հասաւ յատուկ կարկանդակի հատումով:
ՄԱՀԱԵ Միութեան Կեդրոնական Մարմին
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Շնորհակալ
Նախաձեռնութիւն

ՀԲԸՄ-ի Երիտասարդ Արհեստավարժներու Ձմեռնային
Հաւաքը՝ Ի Նպաստ Հայաստանի Կանանց Նուիրուած Մոսկուայի Քաղաքային
ՀԲԸՄ-ի Ծրագիրին
Իշխանութիւնը Հայ Կաթողիկէ
Համայնքին Հողատարածք
Տրամադրած է

Նախաձեռնութեամբ Հիւսիսային Քալիֆորնիոյ
ՀԲԸՄ-ի Երիտասարդ արհեստավարժներ կազմակերպութեան (AGBU-YPNC), 15-17 Փետրուարի
շաբաթավերջը, Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ տեղի պիտի ունենայ կազմակերպութեան 19-րդ ձմեռնային
հաւաքը, որուն հասոյթը այս տարի պիտի տրամադրուի Հայաստանի կանանց նուիրուած ՀԲԸՄ-ի
ծրագիրին:
Քաղաքին մէջ իրականանալիք շարք մը հաւա-

քոյթներու եւ պտոյտներու կողքին, այս նախաձեռնութեան արձանագրուողները նաեւ պիտի
մասնակցին հռչակաւոր Սոնոմա հովիտի գինիներ
համտեսելու շրջապտոյտի մը (17 Փետրուարին):
Ձմեռնային հաւաքին մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ դիմել agbusfgala@gmail.com հասցէին ու (415) 295-2259 թիւին կամ այցելել
www.agbusfwintergala.org կայքը:

Մալաթիոյ եւ Խարբերդի Հայերը Նոյնպէս Նշած են
Սուրբ Ծննդեան Տօնը
Հաթայի հայկական եկեղեցւոյ սպասաւոր Աւետիս Թաբաշեան, Կ.Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանէն հոգեւորական Թաթուլ Անոյշեան եւ աւագ
քահանայ Գէորգ Չընարեան Յունուար 10-ին եւ 11ին այցելած են Մալաթիա եւ Խարբերդ, որպէսզի
այնտեղի հայութեան հետ նշեն Յիսուս Քրիստոսի
Սուրբ ծննդեան տօնը: Այդ մասին, ըստ Akunq.
net-ի, կը հաղորդեն թրքական լրատուամիջոցները:
Աղբիւրին համաձայն` հոգեւորականները նախ
ժամանած են Խարբերդ (թրք. անուանումը`
Էլազըղ): Հաթայի հայկական եկեղեցւոյ սպասաւոր
Աւետիս Թաբաշեան մէկ առ մէկ այցելած է այստեղի հայերուն եւ օրհնած անոնց տուները:
Յաջորդ օրը` առաւօտեան ժամերուն, Աւետիս
Թաբաշեան մեկնած է հայկական գերեզմանոց եւ

աղօթած հանգուցեալներու հոգիներու խաղաղութեան համար:
Իսկ Մալաթիոյ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ
մատուցուած պատարագին մասնակցած են նաեւ
Խարբերդէն ժամանած հայերը: Պատարագէն ետք
տեղի ունեցած է ջրօրհնէքի արարողութիւն:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
«Չենք Հրաժարիր, Ախբարիկ» Խորագիրով Սգոյ Ձեռնարկ՝
Նուիրուած Հրանդ Տինքի Սպանութեան 12–րդ Տարելիցին

Պոլսոյ հայկական «Ակօս» շաբաթաթերթի նախկին խմբագիր Հրանդ Տինքի սպանութեան 12–րդ տա-

րելիցին առիթով կրկին սգոյ ձեռնարկ տեղի պիտի
ունենայ «Ակօս» շաբաթաթերթի նախկին խմբագրութեան դիմաց։
Ըստ «Ակօս»-ի տեղեկութիւններուն՝ Հրանդ Տինքի
յիշատակին նուիրուած սգոյ ձեռնարկը տեղի պիտի
ունենայ ժամը 15։00–ին, Օսմանպէյ թաղամասին մէջ,
«Ակօս»-ի նախկին խմբագրութեան դիմաց։
Սգոյ ձեռնարկը պիտի կրէ «Չենք հրաժարիր,
ախբարիկ» խորագիրը։

Մոսկուայի քաղաքային իշխանութիւնը հայ
կաթողիկէ համայնքին հողատարածք տրամադրած է՝ եկեղեցի կառուցելու համար:
Այս մասին կը տեղեկացնեն Հայաստանի,
Վրաստանի, Ռուսիոյ եւ Արեւելեան Եւրոպայի հայ
կաթողիկէ առաջնորդարանէն՝ փաստելով, որ
Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսիոյ եւ Արեւելեան
Եւրոպայի հայ կաթողիկէ առաջնորդ արհ. Տ.
Ռաֆայէլ արքեպիսկոպոս Մինասեանի՝ Յունուար
11-ին Ռուսիա կատարած հովուական այցէն ետք՝
Մոսկուայի քաղաքային իշխանութիւնները հրապարակած են տեղեկատւութիւն, ըստ որուն քաղաքապետարանի
քաղաքաշինական-հողային
հարցերու յանձնաժողովը հաւանութիւն տուած է
հայ կաթողիկէ համայնքին յանձնելու հողատարածք՝ եկեղեցիի կառուցման համար:
Հողատարածքը Մոսկուայի Հարաւային Բուտով
շրջանին մէջ է եւ կը կազմէ 0,7 հա: Յանձնաժողովի
քարտուղար Անասթասիա Փէոդուա ըսած է. «0,7
հա հողատարածքը կը տրամադրուի Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ ժողովրդապետութեան՝ 9 տարի անհատոյց օգտագործման
իրաւունքով՝ եկեղեցւոյ եւ հոգեւոր-մշակութային
կեդրոնի նախագծման եւ կառուցման համար»:
Եկեղեցւոյ ընդհանուր մակերեսը կրնայ կազմել
մինչեւ 1000 քմ, իսկ հոգեւոր կեդրոնը՝ մօտ 850
քմ: Նոր կառուցուելիք եկեղեցին պիտի ըլլայ
Մոսկուայի առաջին հայ կաթողիկէ եկեղեցին ողջ
պատմութեան ընթացքին: Ըստ պաշտօնական
տուեալներուն՝ Մոսկուայի մէջ այժմ կ՝ապրի մօտ
500 հայ կաթոլիկ ընտանիք, իսկ ամբողջ Ռուսիոյ
մէջ՝ հայ կաթոլիկներուն թիւը մօտ 100,000 է:
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Երբ Խոցելի Դառնաս, Մի՛ Մեղադրեր Օտարը

Կրթութիւն Եւ Մշակոյթ
- Մաս Դ –

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ
Երբ ծառի արմատներուն մեծ մասը հողէն
դուրս տարածուի,
հողը կը դժուարանայ սնանել զայն:
Սոյն յօդուածին նպատակը Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան ու մշակոյթի նախարարութեանց գործունէութեան, նուաճումներուն
կամ վերջինիս չքացման անդրադառնալը չէ, այլեւ
լուսաբանումը վերջին քառորդդարեայ կրթական
ու մշակութային կեանքի խոցելի վիճակին:
Խորհրդային հասարակարգի կազմաւորման
առաջին իսկ օրերուն, բնակչութեան համընդհանուր տգիտութիւնը վերացնելու համար, նախ եւ
առաջ զարկ տրուեցաւ դպրոցներու եւ համալսարաններու հիմնադրման, ինչպէս նաեւ նոր խորհըրդային մշակութային կեանքի հաստատման,
աշխուժացման ու զարգացման՝ անշուշտ հիմք
ընդունելով միայն ու միայն խորհրդային ուսուցման
եւ մշակութային սկզբունքները, զորս յայտնի է
«մշակութային յեղափոխութիւն» անուամբ: Խորհըրդային նոր կրթական ու մշակութային կարգեր
հիմնելու ընթացքին նախախորհրդային շրջանի
հարիւրաւոր ու հազարաւոր կրթական ու մշակութային գործիչներ յայտնուեցան բանտախցիկներու ճաղերուն ետեւը կամ ալ սիպիրեան աքսորավայրեր։ Բնականաբար նոյն էր վիճակը նաեւ
խորհրդայնացած Հայաստանի մէջ։ Հայաստան
հրաւիրուած բազում գիտնականներ, կրթական ու
մշակութային, քաղաքական ու ռազմական գործիչներ, գործարարներ ու բարերարներ, յայտարարւելով խորհրդային հասարակարգի դաւաճաններ,
նետուեցան բանտեր կամ սիպիրեան աքսորավայրեր, որոնք այլ եւ այլ միջոցներով կամ անհետացան
եւ կամ սակաւ փրկուածներն անիծեցին իրենց
տածած հաւատքը (սթալինեան սպանդէն այլեւայլ
ձեւերով փրկուած մեզի յայտնի երեւելի հայորդաց
թիւը աւելի քան յիսուն է, ինչպէս՝ Ներսէս Ակինեանը, Հրաչեայ Աճառեանը, Վախթանգ Անանեանը,
Լեռ Կամսարը, Մորուս Հասրաթեանը, Գուրգէն
Մահարին, Երուանդ Քոչարը եւ շատ-շատ ուրիշներ): Հայոց Մեծ եղեռնին հայ մտաւորականութեան
նկատմամբ կիրառուած օսմանեան պատժամիջոցները կրկնուեցան այս անգամ խորհրդայնացած
Հայաստանի մէջ «մեծ զտման» (յայտնի է նաեւ
«մեծ ահաբեկչութիւն» անունով) համախորհրդային
ոճրային քաղաքականութեան շնորհիւ` հնձելով
մեր ազգի ընտրեալներն (Խորհրդային Հայաստանի մէջ բռնաճնշումներու ենթարկուած եւ սպաննըւած երեւելի հայորդիք հետեւեալներն են՝ Ակսէլ
Բակունցը, Աղասի Խանճեանը, Քալանթար Աշխարհբէկը, Արշակ Տօնոյեանը, Հայկ Բժշկեանցը,
Գարեգին Նժդեհը, Եղիշէ Չարենցը, Զապէլ Եսայեանը, Յովհաննէս Հախուերդեանը եւ շատ-շատ
ուրիշներ) ու հազարաւոր հայ քաղաքացիներ
(Խորհրդային Հայաստանի մէջ բռնաճնշումներու
ենթարկուածներուն վիճակագրութիւնը հետեւեալն
է՝ 1921 թուին բռնադատուած է 1400 հոգի: 1921 –
1930 թուականներուն բռնադատուած է 1246 քաղաքացի, որոնցմէ գնդակահարուած է 44-ը: 1930
– 1938 թուականներուն բռնադատուած է 14. 904
քաղաքացի, որոնցմէ գնդակահարուած է 4531-ը:
1939 թուին բռնադատուած է 765 մարդ, որոնցմէ

գնդակահարուած է 10-ն: 1940 – 1953 թուականներուն բռնադատուած է 21.494 քաղաքացի, որոնցմէ
1949 թուին բռնադատուած է 13.272 քաղաքացի:
Այսպիսով, 1920 – 1953 թուականներուն, Խորհըրդային Հայաստանի մէջ ընդհանուր առմամբ
բռնադատուած է մօտաւորապէս 45000 քաղաքացի, որոնցմէ մօտաւորապէս 7000-ը գնդակահարւած է): Սակայն ի դէմս վերոյիշեալ անարդարացի
արարքներուն` ձեւաւորուեցաւ նոր սերունդ մը`
զբաղեցնելու համար խորհրդային նորաստեղծ
կառոյցներու համապատասխան թափուր տեղերը։
Այսպիսով, յառաջացան խորհրդային հասարակարգին ծառայող՝ տնտեսական, գիտական, ռազմական, կրթական ու մշակութային ասպարէզներուն պատշաճ մասնագէտներ։

ներ, լքելով հայրենի հողը եւ ետեւնին ձգելով անոր
ներկան ու ապագան, նախընտեցին իրենց
անձերը փրկել եւ իրենց ապագան փնտռել օտար
ափերու մէջ: Ցաւալիօրէն անգամ մը եւս սկսանք
յիշել յայտնի հայ պատմաբան Լէոյի (Առաքել
Բաբախանեան)` հարիւր տարի առաջ «Անցեալից»
երկրին մէջ տեղ գտած հետեւեալ տողը՝ «...հայ
ժողովուրդի համար ոչ թէ բնակութեան տեղ էր,
այլ գերեզման»:
Այսպիսով, կրթական ողջ համակարգը լուրջ
ցնցումներ արձանագրեց: Արտագաղթը եւ մասնաւորի հնարաւորութիւնները եւ պետութեան
պիւտճէի պակասը պատճառ դարձան բազում
դպրոցներու փակման: Կրթական ու մշակութային
օտար ազդեցութեան ոլորտը պսակուեցաւ օտար

«Ռեսփուպլիքա Արմէնիա» թերթի տարբեր թիւերուն մէջ Հայկական ԽՍՀ քաղաքացիներուն պարբերաբար լոյս տեսած անուանացանկերը,
որոնք 1930 – 1938 թուականներուն ենթարկուած են Սթալինեան բռնաճնշումներուն (Սախարովի կեդրոն, արշիւ)

Խորհրդային միութեան փլուզման նախօրէին
Խորհրդային Հայաստանն ունէր բարձրագոյն կըրթութիւն ձեռք ձգած շուրջ 450 հազար մասնագէտ,
որոնք ի վիճակի էին սպասարկելու աւելի քան 70
միլիոն բնակչութիւն ունեցող երկրի մը: Եթէ
ընդունինք, որ այդ մասնագէտներուն կէսը չէին
արդարացներ իրենցմէ ակնկալուելիք պահանջարկը, այնուամենայնիւ, 200 հազար հայ մասնագէտն անգամ բաւարար էր, որ նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը ապրէր բարգաւաճման
լուրջ ընթացք:
Բայց ի՞նչ կատարուեցաւ:
Խորհրդային վարչակարգի տասնամեակներ
շարունակ պատճառած արհաւիրքները, խորհրդային հասարակագի մնացած քաղաքական ողջ
նստուածքի եղծումը, երկրի քաղաքական անկայուն վիճակը, աղէտալի երկրաշարժի պատճառած
նիւթական ու հոգեբանական մղձաւանջը, արցախեան պատերազմի մարդկային ամէնօրեայ կորուստներն ու սարսափը, մութ ու ցուրտ տարիներու
տառապանքն ու յաճախանքը, տնտեսութեան
քայքայումը կամայ թէ ակամայ լա՜յն դռներ բացին
անբաղձալի արտագաղթին առջեւ։
Համաշխարհային որակի հայ գիտնականներ,
գիւտարարներ, կրթական ու մշակութային գործիչ-

համալսարաններու ծաղկմամբ, որոնք հասարակութեան ամէնէն կենսունակ տարրը՝ երիտասարդութիւնը, ի հաշիւ ազգայինին, կամայ թէ ակամայ
առաջնորդեցին դէպի աշխարհայնացման դաշտ։
Ազգային կրթական հիմնարկներու մէկ մասին
քաղաքականացումը եւ կաշառակերութեան ախտաւորեալ թափանցումը հայ երեխան, պատանին
ու երիտասարդը նետեցին վերացական, կեղծ ու
սահմանափակ հասարակադաշտ` բարդացնելով
կրթութեան գիտական ու ազգային եղաշրջական
ընթացքը եւ դժուարացնելով բարենորոգումներու
հնարաւորութիւնները: Մէկ խօսքով` լրջօրէն խախտըւեցաւ ազգայինի ու աշխարհայնացման յարաբերականութիւնը` նոր ու արդիւնաւէտ մանկավարժական
ու
կրթական
եղաշրջական
համակարգի սակաւութեան պատճառով լուրջ
խոցելի դարձնելով հասարակութեան ձեռք ձգած
ազգային դարաւոր աւանդը...:
Հայաստանի տարբեր քաղաքներն ու քաղաքամայր Երեւանը ազգային երանգներով ու ոգիով
կերտուած քանդակներով, արձաններով ու համալիրներով բացօթեայ թանգարանի վերածած քանդակագործները եւ ճարտարապետները, համաշխարհային ցուցադրասրահներն ու թանգարանները
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Կրթութիւն Եւ
Մշակոյթ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Փարիզի Մէջ Մեկնարկած է Զոհրապ Մնացականեանի Հանդիպումը
ԵԱՀԿ ՄԽ Համանախագահներու եւ Անճէյ Գասպրշիկի Հետ
Փարիզի մէջ, Յունուար 16-ին, մեկնարկած է
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու
եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Գասպրշիկի հետ: Այս մասին կը
տեղեկացնէ ՀՀ ԱԳՆ խօսնակ Աննա Նաղդալեան:
Նախապէս յայտարարուած էր, որ ԵԱՀԿ
Մինսկի խումբի համանախագահներու միջնորդութեամբ եւ մասնակցութեամբ, Յունուար 16-ին,
Փարիզի մէջ պիտի կայանայ նաեւ Զոհրապ Մնացականեանի հանդիպումը Ատրպէյճանի ԱԳ
նախարար Էլմար Մամետեարովի հետ:
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«Early Warning» Նախագիծը Թուրքիան Ներառած Է Զանգուածային
Սպանութիւններու Առումով Բարձր Վտանգ Սպառնացող Երկիրներու
Տասնեակին Մէջ
Կը նշուի, որ նախագիծին վերջին երեք

ԱՄՆ Հոլոքոսթի թանգարանի «Early Warning»
նախագիծը Թուրքիան ներառած է այն երկիրներու
տասնեակին մէջ, ուր բռնութիւններու եւ զանգւածային սպանութիւններու վտանգ կայ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Թուրքիան «Early Warning» նախագիծի՝ 2018-2019 թուականներուն ընթացքին բռնութիւններու եւ զանգըւածային սպանութիւններու բարձր վտանգ
ունեցող երկիրներու ցանկին մէջ 8-րդն է:

տարիներու գնահատականներուն մէջ Թուրքիան
եղած է զանգուածային սպանութիւններու վտանգ
ունեցող 15 երկիրներու ցանկին մէջ:
Կը նշուի նաեւ, որ վարկանիշին մէջ Թուրքիոյ
դիրքը բարձրացած է 2016 թուականին տեղի
ունեցած յեղաշրջումի ձախողած փորձէն ետք:
Երկրին մէջ զանգուածային սպանութիւններու
վտանգի գործօններն են նաեւ մարդոց տեղաշարժի
սահմանափակումները, ոչ ժողովրդավարական
ռեժիմը, բնակչութեան մեծ քանակը, զանգուածային սպանութիւններու պատմութիւնը, քիւրտ
ապստամբներու եւ Թուրքիոյ իշխանութեան միջեւ
շարունակուող զինուած հակամարտութիւնը:
«Early Warning» նախագիծի վարկանիշը կը
գլխաւորէ Քոնկոյի Դեմոկրատական Հանրապետութիւնը, երկրորդ հորիզոնականին վրայ է Աֆղանիստանը, երրորդ հորիզոնականին՝ Եգիպտոսը: Եգիպտոսին կը յաջորդեն Հարաւային
Սուտանը, Փաքիստանը, Եմէնը, Անկոլան:
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Եւրախորհրդարանի Ղեկավարը Մեկնաբանած Է Brexit-ի Շուրջ
Բրիտանական Խորհրդարանի Քուէարկութեան Արդիւնքները
Եւրախորհրդարանի
ղեկավար
Անթոնիօ
Թայանին վատ նորութիւն համարած է Brexit-ի
վերաբերեալ Եւրամիութեան հետ համաձայնագիրի
շուրջ Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանականներուն
քուէարկութեան արդիւնքները, կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը:
«Brexit-ի շուրջ քուէարկութիւնը վատ նորութիւն
է»,- ըսուած է Twitter-ի իր օգտահաշիւին մէջ
զետեղուած հաղորդագրութեան մէջ: Այդտեղ կը
նշուի, որ ԵՄ-ի քաղաքացիները, որոնք կ'ապրին
Մեծն Բրիտանիա, եւ Միացեալ Թագաւորութեան
քաղաքացիները, որոնք կ'ապրին ԵՄ, իրենց
ապագայի երաշխիքներուն կարիքը ունին: Յունւար 15-ի երեկոյեան կայացած վճռական քուէարկութեան ընթացքին բրիտանացի պատգամաւորները մերժած են Brexit-ի պայմաններուն շուրջը
Եւրամիութեան հետ գործարքը: 432 պատգամաւոր
դէմ արտայայտուած է գործարքին, որ անցեալ
տարուան Նոյեմբերին հաւանութեան արժանացած
էր Լոնտոնի եւ Պրիւքսելի կողմէ 1.5 տարուան

- Մաս Դ –
զարդարող ու պայծառացնող գեղանկարիչները,
համաշխարհային բեմերը շէնցնող դասական ու
երաժշտական այլ ոճի երգիչները եւ երաժիշտները,
հանճարեղ բեմադրիչները եւ դերասանները
ինքնըստինքեան փոխարինելու եկան նորերը...:
Այո, ծնունդ առաւ քանդակագործներու եւ գեղանկարիչներու բարձրորակ սերունդ մը, որ համաշխարհային արուեստի շուկայ մուտք գործելու
համար քանդակեց համաշխարհային որակի
արձանիկներ ու արձաններ, գեղանկարեց համաշխարհային որակի գեղանկարներ, սակայն տուրք
տալով ազգայինին (բացառութիւնները յարգելի
են): Այո, ծնունդ առաւ երաժիշտներու, երգահաններու ու երգիչներու նոր սերունդ մը, ինչպէս մոլորակիս վրայ ամէնուր, որ, փոխանակ ժողովուրդին
որակն ու ճաշակը բարձրացնող երաժշտութիւն ու
երգ մատուցանէ, ամէնէն հասարակը, փողոցայինն
ու օտարամուտ ռապիզն ու էսթրատան «մշակելով»`
աւելի որակազուրկ դարձուց իր ունկնդիրները
(բացառութիւնները յարգելի են): Այո, ծնունդ առաւ
բեմադրիչներու ու դերասաններու նոր սերունդ
մը, որ առ այսօր նոյնիսկ ամէնէն անորակ շուկայականէն քայլ մը անդին չգնաց` աւելի խորացնելով
ակնդիրներուն ապազգային ու հասարակական
ախտաւորեալ ու ցաւագար վիճակը, իր անբաղձալի
սերիալներով ու ֆիլմերով (կան բացառութիւններ):
Մէկ խօսքով` յայտնուեցանք մշակութային բաւականաչափ տարածուած անօթ ու ապազգային
մթնոլորտի մը մէջ, ուր շատ դիւրաւ մուտք կը
գործեն օտարամուտ կործանարար տարրեր եւ
լրջօրէն խոցելի կը դարձնեն կուտակուած ազգային
աւանդը:
Երբ խոցելի դառնաս, մի՛ մեղադրեր օտարը...:

ԵԶՐԱՅԱՆԳՈՒՄ

Այսօր մեր ազգին համար գլխաւորն ու առաջնայինը պէտք է ըլլայ տնտեսական յեղափոխութիւնը
եւ զուգընթացաբար բոլոր բնագաւառներու մէջ
ազգայինի պահպանումը: Ան կրնայ իրականանալ
միայն ու միայն համազգային ներուժով: «Քանի ուշ
չէ» շարժենք մեր մէջ անթեղուած մարդկային ու
ազգային ողջ ներուժը եւ ի սպաս դնենք մեր բոլոր
հնարաւորութիւնները, որպէսզի թոյլ չտանք, որ
երկիրը ներսէն փլուզի եւ յետոյ ըստ սովո-րութեան
մեղադրենք օտարը...:

Անժամանցելի Սարուխանը
Այսօր

բանակցութիւններէ ետք: Համաձայնագիրի այդ
նախագիծը, որուն ընդունումը կը պնդէր վարչապետ Թերեզա Մեյը, պաշտպանած է 202 պատգամաւոր: Այսպիսով, գործարքը մերժուած է 230
ձայնի տարբերութեամբ, ինչը դարձած է Մեծն
Բրիտանիոյ վարչապետի ամենախոշոր պարտութիւնը վերջին 95 տարուան ընթացքին, հաղորդած
է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
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Ո՛չ Եւս Է
Ընկ. Փայլակ Ահարոնեան
Մահը պատահեցաւ Երեքշաբթի 15 Յունուար 2019ին
Կլէնտըլ, ԱՄՆ
Յուղարկաւորութեան մանրամասնութիւնները յաջորդիւ

Երեքշաբթի Գիշերուան Երիտասարդական
Աստուածաշունչի Սերտողութիւն
Ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 8.00-8.30, Պուրճ Համուտի
Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն»
Սրահին մէջ, Ազգային Առաջնորդարանի Երիտասարդական
Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ, 18-40 տարեկան
երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման
ընկերային հաւաք, ապա` ժամը 8.30-9.00, Աստուածաշունչի
սերտողութիւն եւ հայ քրիստոնէական կեանքի հաւաքական
քննարկում տեղի պիտի ունենայ

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ

Աստուածաշունչի սերտողութիւնը պիտի կատարէ
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս

Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը
պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին 99-րդ տարելիցը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց եկեղեցիներուն մէջ
տեղի պիտի ունենան Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգստեան
պաշտօններ,Կիրակի 20 Յունուար 2019-ին,Մարաշցի հին եւ նոր
ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:
Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ,ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ եկեղեցական արարողութիւններուն,յարգելու համար խնկելի յիշատակը մեր
ննջեցեալներուն:
Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի
Հայ Աւետարանական եկեղեցի

Առաջին հաւաք եւ սերտողութիւն`
Երեքշաբթի, 22 Յունուար 2019-ին
Կը հրաւիրենք հայ երիտասարդութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ հովանիին
տակ համախմբուելու եւ Աստուծոյ Խօսքով աճելու

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

Յաւարտ Ս.Պատարագի
ժամը 10:00
ժամը 10:00

Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները
հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ
յարգելու մեր նահատակներուն յիշատակը:
Լիբանանի Մարաշի
Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն
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Մոսկուան 2019-ին Յառաջընթաց Կ՛ակնկալէ ԼՂ Հակամարտութեան
Կարգաւորման Գործով. Լաւրով
Ռուսիա այս տարի յառաջընթաց կ՛ակնկալէ ԼՂ հակամարտութեան
կարգաւորման գործով: Այդ մասին, ինչպէս կը տեղեկացնԷ «Արմենփրես»-ը,
Յունուար 16-ին յայտարարած Է ՌԴ արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ Լաւրով`
ելոյթ ունենալով 2018 թուականի արդիւնքներուն նուիրուած մեծ մամուլի ասուլիսի
ժամանակ:
«Այս ամիս կը ծրագրուի Ռուսիայէն, Ֆրանսայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն
համանախագահներու (ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի-խմբ.) հերթական շփումը Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներուն հետ: Այնպէս որ, կը
կարծեմ, այս ուղղութեամբ ալ մենք պիտի կարենանք օժանդակել հակամարտութեան կարգաւորման, որ կը ձգձգուի, բայց որ միանգամայն ենթակայ Է լուծման
Երեւանի ու Պաքուի բարի կամքի առկայութեան եւ միջազգային հանրութեան` ի
դէմս համանախագահներու աջակցութեան պարագային»,-ըսած Է ան:
Յունուար 16-ին Փարիզի մէջ տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարի պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեանի եւ Ատրպէյճանի ԱԳ
նախարար Էլմար Մամետեարովի հանդիպումը` ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահներուն
առաջարկութեամբ եւ մասնակցութեամբ:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
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