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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանան Առաջին Տեղատարափ Անձրեւին
Ընկղմեցաւ Ջուրերուն Տակ

Երկուշաբթի օրուայ տեղատարափ անձրեւը անդամալուծեց Լիբանանը
երբ անոր գրեթէ բոլոր շրջանները անձրեւի ջուրով կազմուած գետերու
հոսանքին ենթակայ մնացին: Մայրուղիներ փակուեցան եւ անտանելի
խճողում մը ստեղծուեցաւ:
Ժողովուրդը իշխանութիւնը մեղադրեց կոյուղիներու անբաւարարութեան
այս քրոնիք խնդիրը տարիներէ ի վեր անլոյծ պահելուն համար:
Մինչ այդ յեղափոխութիւնը թեւակոխեց իր 54րդ օրը, որուն ընթացքին
քաղաքացիներ դարձեալ փորձեցին փակել դէպի Պէյրութ առաջնորդող
հիմնական կամուրջ՝ Ռինկը որպէս բողոք ամէն բան իր զէրօ հանգրուանին
վերադառնալուն համար երբ երեսփոխանական խորհրդակցութիւնները
յետաձգուեցան ի չգոյէ վարչապետի շուրջ համաձայնութեան մը մինչ
ժողովուրդը կը մերժէ ոեւէ կառավարութիւն որ կազմուած պիտի չըլլայ
արհեստավարժ եւ անկախ անձնաւորութիւններով:
Ի տես այս իրավիճակին, միջազգային
ընտանիքը Չորեքշաբթի օր ժողով մը
պիտի գումարէ Փարիզի մէջ Լիբանանին օգնութիւն հասցնելու մտահոգութեամբ մինչ ան կոչ կ՛ուղղէ
Լիբանանի քաղաքական կողմերուն
շուտափոյթ կերպով կառավարութիւն
մը կազմելու՝ փրկելու համար երկիրը
աւելի մեծ անկումէ:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը
Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիր Այցելեց

Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի ու արժանապատւութեան եւ
այդ յանցագործութեան կանխարգելման միջազգային օրուան առիթով՝
Հայաստանի բաձրագոյն ղեկավարութիւնը, Դեկտեմբեր 9-ին, այցելեց
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան, ՀՀ
ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան, ՀՀ արտաքին գործոց
նախարար Զոհրապ Մնացականեան ծաղիկներ խոնարհեցին 1915 թուականի Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ զոհերու յիշատակը յաւերժացնող
անմար կրակին մօտ:
Նշենք, որ 2015 Սեպտեմբեր 11-ին, ՄԱԿ-ի գլխաւոր ասամպլէայի 69-րդ
նստաշրջանին ընթացքին միաձայն ընդունուած է Հայաստանի կողմէ
ներկայացուած 69/323 բանաձեւը, որմով հռչակուած է ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակի եւ արժանապատւութեան ու այդ յանցագործութեան
կանխարգելման միջազգային օր: Նախաձեռնութիւնը կը բխի ս.թ. Մարտ
27-ին Ժընեւի մէջ ՄԱԿ-ի մարդու իրաւունքներու խորհուրդի 28-րդ նստաշրջանին ցեղասպանութեան կանխարգելման վերաբերեալ Հայաստանի
կողմէ ներկայացուած եւ միաձայն ընդունուած բանաձեւին դրոյթներէն:
Սոյն բանաձեւերը կ՝ընդգծեն ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակման
անհրաժեշտութիւնը, որ կարեւոր դերակատարութիւն ունի կանխարգելման
գործին մէջ։ Ցեղասպանութեան յանցագործութեան կանխարգելման եւ
պատիժի մասին ՄԱԿ-ի համաձայնագիրը ընդունուած է 1948 Դեկտեմբեր
9-ին։ Յիշեալ բանաձեւերը եւ միջազգային օրուան բարձրաստիճան ձեռնարկները կու գան լրացնելու Հայաստանի շարունակական ջանքերը`
խթանելու ու համախմբելու ցեղասպանութեան ոճիրի դէմ ուղղուած
միջազգային գործողութիւնները:

Պոլսոյ Պատրիարք Դառնալու Աւելի Մեծ
Հնարաւորութիւն Ունի Սահակ Մաշալեանը
Դեկտեմբերի 8-ին Պոլսոյ հայ համայնքը պատրիարք կ՝ընտրէր: Թէեւ
պաշտօնապէս Պոլսոյ հայոց պատրիարքին անունը յայտնի պիտի դառնայ
Դեկտեմբեր 11-ին իրականացուելիք ընտրութեան օրը, բայց արդէն Նախաձեռնակ մարմնի կողմէն նախնական արդիւնքներու հրապարակումէն ետք
պարզ է, թէ ով ունի յաղթելու աւելի մեծ հնարաւորութիւն։ Այս մասին կը
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը։
Շար. Էջ 02
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Խմբագրատանս Մէջ

Զօր. Նարեկ
Աբրահամեանին
Հետ

Հաճելի էր խմբագրատանս մէջ
ընդունիլ լիբանանեան բանակի
նախկին զօրավար Նարեկ Աբրահամեանը:
Հանդիպումը առիթ մըն էր միասնաբար քննարկելու Լիբանանի
ներկայ կացութիւնը, որոշ հորիզոններ ստեղծելով անցեալի դէպքերու եւ ներկայի հետ:
Զօր. Աբրահամեան դրուատիքով
խօսեցաւ Լիբանանի ժողովրդային յեղափոխութեան մասին, զայն
նկատելով ապագայ աւելի լաւ
Լիբանանի յոյսը:
Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան նաեւ Հայ ժողովուրդը
յուզող հարցեր:
«Խմբ.»
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Պոլսոյ Պատրիարք Դառնալու Աւելի
Մեծ Հնարաւորութիւն Ունի
Սահակ Մաշալեանը
Սկիզբը Էջ 01
Պոլսոյ հայոց պատրիարքի ընտրութիւնը երկաստիճան է: Նախ
կ՝ընտրուին
պատուիրակներ՝
հոգեւորական դասէն եւ համայնքի
անդամներէն: Հոգեւորական պատուիրակները, որոնք 17 են, ընտրուած
են Դեկտեմբեր 7-ին՝ ընդհանուր
կրօնական ժողովին կողմէ, իսկ
համայնքի պատուիրակները՝ 103
հոգի, ընտրուած են Դեկտեմբեր 8-ին:
Ըստ նախաձեռնակ մարմնի ներկայացուցած տուեալներուն՝ Դեկտեմբեր 8-ին յաղթած են նարնջագոյնները՝ պատրիարքի տեղապահ Սահակ եպս. Մաշալեանի
կողմնակիցները:
Վերջինները
ստացած են 9008 ձայն, իսկ
մանուշակագոյնները՝ Արամ արք.
Աթեշեանի կողմնակիցները, 3529
քուէ: Այս նախնական արդիւնքներէն մեկնած՝ Դեկտեմբեր 11-ին
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Թուրքիան Գործարկած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը Ժխտող Կայք
Թուրքիոյ նախագահի աշխատակազմը Հայոց Ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչման դէմ պայքարի համար գործարկած է 1915.
gov.tr կայքը: Անգլալեզու կայքին մէջ
տեղ գտած են թրքական պաշտօնական քարոզչութեան սուտ ու անհիմ
պնդումները` 20-րդ դարու սկիզբը
օսմանեան իշխանութիւններու արիւնարբու գործողութիւններուն վերաբերեալ, կը հաղորդէ «Երկիր»-ը:
Կայքի առաջին էջին վրայ տեղ գտած
է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի խօսքերը. «Այսօրուայ
աշխարհի մէջ պատմութենէն
թշնամութիւն ստեղծելը ու նոր
վէճեր յառաջացնելը չի կրնար
ընդունելի ըլլալ եւ չի բխիր մեր
համատեղ ապագայի կառուցման
տեսլականէն»:
Կայքին մէջ կան շարք մը նիւթ-

եր, փաստաթուղթեր, որոնք բնագիրէն կտրուած են եւ նպատակ ունին ցուցադրելու, որ
իբր հայերը ըմբոստացած են,
կոտորած են թուրքերը, իսկ
հայերու «արտաքսում»ը միակ
լուծումն էր: Էրտողանի` Հայոց
Ցեղասպանութեան դէմ յայտարարութիւնները, նաեւ ՀՀ երկրորդ
նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանին
ուղղուած նամակը տեղ գտած են
կայքին մէջ։
Կայքին մէջ նաեւ կայ բաժին մը՝
յանուն Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման
1970-80-ականներու հայկական
կազմակերպութիւններու գործողութիւններուն վերաբերեալ, իսկ այդ
բաժինը վերնագրուած է «Armenian
terror» (Հայկական ահաբեկչութիւն):

կայանալիք պատրիարքի ընտրութեան Մաշալեանին աջակից
պատուիրակներուն թիւը պիտի
ըլլայ 89, իսկ Աթեշեանը ներկայացնող պատուիրակներունը՝ 12,
եւս մէկ հոգի ընտրուած է իբրեւ
անկախ պատուիրակ: Պէտք է նշել,
որ 753 քուէ անվաւեր եղած է եւ
376 հոգի դատարկ ծրար նետած
է քուէատուփին մէջ՝ այդ կերպով
հաւանաբար բողոք արտայայտուած է պետութեան կողմէ կիրառուած
սահմանափակումներուն դէմ:
Ըստ ներկայացուած տուեալներուն՝
ընտրութեան մասնակցած է 13,704
ընտրող:
Ձայներու այս մեծ տարբերերութիւնը
կը խօսի այն մասին, որ Դեկտեմբեր
11-ին անակնկալներ չեն ըլլար եւ
նախնական տուեալներով ընտրուելու
ամենամեծ հնարաւորութիւնը ունի
Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեանը:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Արմենակ Յակոբի
Սալմասլեան
Արմենակ Յակոբի Սալմասլեան
(1888, դեկտեմբերի 10, Միխալըճ, Պուրսա վիլայեթ - 1971,
Յունուարի 7, Փարիզ), հայ
մատենագէտ։ Իրաւաբանական գիտութիւններու դոկտոր
(1922)։
Նախնական կրթութիւնը ստացած է Կոստանդնուպոլսի
Պէրպէրեան վարժարանին
(1900-1906), ապա ուսանած
է Ամերիկյան Ռոպերթ քոլեճին մէջ (1906-1911)։ 1911ին
մեկնած է Փարիզ, սորուած
է իրաւաբանական համալսարանին մէջ (1911-1914)։
1940–1947 եղած է Փարիզի
ազգային մատենադարանի
արեւելեան լեզուներու բաժնի վարիչը, 1951էն՝ Նուպարեան մատենադարանի
տնօրէնը։ Հայագիտական
յօդուածներով թղթակցած է
«Բիւզանդիոն», «Երեւան»,
«Աշխարհ», «Բազմավէպ»
եւ այլ պարբերականներու։
1946ին լոյս տեսած է Սալմասլեանի «Հայկական մատենագիտութիւն» աշխատութիւնը, որ լրացուած եւ
ճշգրտուած
տարբերակը
հրատարակուած է Երեւանի
մէջ, 1969ին։ Ան կը ներառէ
հայագիտութեան բոլոր բնագաւառներուն մէջ օտար լեզուներով մինչեւ 1965 լոյս տեսած
հետազօտութիւններ։ 1968ին
Սալմասլեան արժանացած է
Երեւանի Մատենադարանի
«Մեսրոպ Մաշտոց» յուշամետալին։
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100-Տարուայ Բացակայութիւն Փիէր-Օկիւսթ Ռենուարի
Պատրաստեց՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
1841թ. 25 Փետրուարին, Ֆրանսայի
Լիմոժ քաղաքը բնակող աղքատ
դերասան Լէոնարտի եւ դերձակուհի
Մարգարիտայի ընտանիքին մէջ կը
ծնի 6-րդ զաւակը՝ Փիէր-Օկիւսթ
Ռենուարը, որ յետագային պիտի
դառնար հռչակաւոր գեղանկարիչ,
կրաֆիք եւ տպաւորապաշտութեան
հիմնադիրներէն մէկը:
Չնայած Ռենուարի ծնողները
հարուստ չէին, սակայն ամէն կերպ
կը ջանային ապահովել իրենց 7
երեխաներուն պահանջները:
Օկիւսթ շատ չարաճճի երեխայ մըն
էր եւ շատ կը բարկացնէր ծնողքին.
կը սիրէր առանց թոյլտուութեան
վերցնել հայրիկի մատիտները եւ
առանց մայրիկին հարցնելու՝ նկարել
տան պատերուն վրայ: Իսկ ծնողքը՝
չափէն շատ սիրելով փոքրիկը, ոչինչ
Ինքնանկար (1910)
կ’արգիլէր անոր:
1844թ. Ռենուարներու ընտանիքը Փարիզ կը հաստատուի, ուր փոքրիկ Փիէրը
կը սկսի երգել Սուրբ Էսթաշի մեծ տաճարի եկեղեցական երգչախումբին
մէջ: Երգչախումբի հիմնադիր-խմբավար, երաժշտահան Շարլ Կունօն,
լսելով փոքրիկի ձայնը, մեծ ապագայ կը գուշակէ անոր՝ երաժշտութեան
բնագաւառէն ներս եւ ծնողներուն կը համոզէ տղային երաժշտական դպրոց
տանիլ: Սակայն փոքրիկը, որ հետաքրքրուած չէր երաժշտութեամբ, կը
հրաժարի երաժշտական դպրոցէն…
13-ամեայ Փիէրին սորվելու կը տանին Լեւի եղբայրներու ճենապակեայ իրեր
արտադրող գործարանը, ուր ան նկարել կը սորվի՝ շատ լաւ նկարազարդելով
եւ ձեւաւորելով սպասք, վարագոյրներ, հովահարներ՝ միաժամանակ
յաճախելով գեղանկարչութեան դպրոց: Ան մեծ հաճոյք կը ստանայ իր գործէն.
սակայն 1858թ. գործարանը կը սնանկանայ եւ Օկիւսթ ձեռնունայն մնալով
կը սկսի նկարազարդել սրճարաններու պատերը եւ հովանոցներ: 1860-ին,
ան Լուվրի մէջ կ’աշխատի իբրեւ պատճենահան՝ կրկնօրինակելով յայտնի
նկարիչներու աշխատանքները, որը մեծ ազդեցութիւն կը ձգէ Օկիւսթի
յետագայ աշխատանքներու վրայ:
1862թ. ան կ’ընդունուի Փարիզի Գեղարուեստի դպրոց, ուր կը մտերմանայ
Գլոտ Մոնէի եւ Ալֆրէտ Սիսլէյին հետ: Հոս անոր կը դասաւանդէ Մարք
Կապրիէլ Շարլ Կլէյրը. ակադեմիական կրթութեան մեթոդներու հետեւորդ
մը, որ կ’ըսէր, թէ գեղանկարչութիւնը պէտք է իրական կեանքը ներկայացնէ
եւ նկարներու մէջ պէտք է գերակայեն մռայլ երանգները: Ան իր սաներն ալ
այդ սկզբունքներով կը կրթէր: Փիէրը, սակայն, աւելի փոփոխութիւններու
եւ նորարարութիւններու հակամէտ էր:
Ռենուարի առաջին յաջողած աշխատանքը, որ բարձր կը գնահատուի, իր սիրելի
«Լիզը Հովանոցով» (1867թ.) դիմանկարն
էր (Լիզը Ռենուարի սիրուհին էր, որուն
ամուսնութիւնը եւ իրմէ հեռանալը խոր
վշտի մէջ ձգած էր նկարիչին): Օկիւսթի
վաղ շրջանի կտաւներու մէջ նկատելի է Կիւսթաւ Գուրպէի եւ Էտուարդ
Մանէի ազդեցութիւնը՝ լուսաօդային
փոփոխական գեղեցկութիւնը, մասնաւորապես մարդկային կերպարներու բազմազանութիւնը: Անոր յետագայ կտաւներու գոյները թափանցիկ ու պայծառ կը
դառնան:
Ֆրանսացի գրող, գրաքննադատ, լրագրող
Օգթաւ Միրպօն Ռենուարի մասին ըսած է.
«Ան կերպարուեստի մէջ միակն է, որ ոչ
մէկ տխուր նկար ստեղծած է»:
1880-ական թուականներուն Ռենուարը
կը ճամփորդէ Իտալիա, Սպանիա (ուր կը
ծանօթանայ Վելազքէզի եւ Կոյայի աշխատանքներուն), Ալժիր եւ ուրիշ երկիրներ։ Հոլանտայի մէջ ան կ’ուսումնասիրէ Վէրմեերի եւ Ռեմպրանտի նկարները: Յետագային, Ռաֆայէլի
ազդեցութեամբ, ան կը փոխէ նկարելու եղանակը՝ գծանկարը աւելի ճշգրիտ
դարձնելով, ուրուագծերը՝ պարզ եւ ծաւալները՝ մշակուած:

Ի տարբերութիւն շարք մը տպաւորապաշտ գեղանկարիչներու՝ Ռենուարին
առաւել կը հետաքրքրէ մարդու անհատականութիւնը եւ անոր անկաշկանդ
կապը բնութեան հետ: Ան ճշգրտօրէն կ’արտայայտէ բնորդի տրամադրութեան
նրբերանգները, կը բացայայտէ փարիզեցի կանանց իւրայատուկ ու անկրկնելի
հմայքը:
Ռենուարը չէր կրնար անտարբեր մնալ կանացի գեղեցկութեան հանդէպ եւ
շատ կը սիրէր կանանց: Կանայք եւս կը սիրէին անոր. մուսաները մէկը միւսին
ետեւէն կը փոխարինէին միմեանց: Շատեր վստահ էին, թէ ան բնաւ պիտի
չամուսնանայ, քանի որ անոր կեանքի ամենամեծ սէրը նկարչութիւնն էր:
Գեղանկարչի մուսաներէն՝ դերասանուհի Ժաննա Սամարին կ’ըսէր. «Ամէն
անգամ կտաւի վրայ աշխատելու ընթացքին, Ռէնուարը կ’ամուսնանայ այն
կնոջ հետ, որուն կը պատկերէ»:

Շուտով Փիէր կը հանդիպի իր ապագայ կնոջը՝ իրմէ 20 տարի փոքր
դերասանուհի Ալինա Շարիկոյին, որ իր տան դիմացը գտնուող տիկին Քամիլի
մթերային խանութը կ’աշխատէր: Ալինան շատ լսած էր հռչակաւոր նկարիչի
մասին եւ կը հիանար անորով: Ան շատ հեռու էր նկարչութենէ, սակայն
ամէն կերպ կը փորձէր լաւ եւ հասկցող կին ըլլալ. համեղ կերակուրներ կը
պատրաստէր ամուսնոյն համար, կը հետեւէր տան կարգուկանոնին եւ սիրով
կը հիւրընկալէր իր սիրելի վարպետի ընկերներուն: Ռենուարն ու Ալինան
իրենց առջինեկի՝ Ժանի ծնունդէն 5 տարի յետոյ միայն պաշտօնապէս
կ’ամուսնանան: Աւելի ուշ կը ծնին Քլոտն ու Փիէրը:
Օկիւսթը իւրովի կը սիրէր կնոջը: Կնոջ հանդէպ տածած նուրբ ու քնքոյշ
զգացմունքները արգելք չէին հանդիսանար իր բնորդուհիներուն հետ
սիրավէպեր ունենալուն: Տիկին Ռենուարը սիրուհիներու կողմէն ոչ մէկ
վտանգ կը զգար, միայն կը վիրաւորուէր ամուսնոյն վերաբերմունքէն, բայց
որոշած էր չհեռանալ անկէ՝ քանի որ անոր հանդէպ ունեցած սէրը զօրեղ էր:
1897թ. նկարիչը առողջական լուրջ խնդիրներ կ’ունենայ. նոյն ատեն կը կոտրի
ձեռքը: Երթալէն անոր վիճակը աւելի անմխիթար կ’ըլլայ, սակայն նկարիչը
կը շարունակէ նկարել… Շուտով Ռենուարը յօդացաւով տառապելով՝ կը
գամուի անդամալոյծի սայլակին: Զօրաւոր ցաւերէն տառապող նկարիչը,
սակայն, ձեռքէն չի ձգեր վրձինը. որդին՝ Քլոտը կ’օգնէ վրձինը ձեռքերու մէջ
բռնել եւ նկարել: Իսկ երբ անոր մատները վերջնականապէս կը թուլնան,
իր խնդրանքով մատիտը կը կապեն ձեռքին, եւ ան կը շարունակէ նկարել:
Կ’ըսուի թէ, իր մերձաւոր ընկերը՝ հանճարեղ Անրի Մաթիսը, որ ամէն օր
կ’այցելէր իրեն, օր մը կը հարցնէ. «Օկոսթին, ինչո՞ւ նկարելը չես ձգեր, այնքա՜ն
կը տառապիս ցաւէն»: Իսկ վերջինս կը պատասխանէ. «Ցաւն անցողիկ է,
մինչդեռ գեղեցկութիւնը յաւերժ է»:
«Ես երջանիկ մարդ եմ, քանզի այժմ նկարելէ զատ, այլ բան ընելու
ընդունակ չեմ»,- կը կատակէ ան:
Իր վերջին կտաւներու մէջ Ռենուարը
կը պատկերէ երեխաներ, երիտասարդ
աղջիկներ եւ այլաբանական կերպարներ,որոնք իր համար երիտասարդութեան,
գեղեցկութեան եւ ուժի խորհրդանիշներ
էին:
Ա. Աշխարհամարտի ժամանակ՝ 1915 թ.
Յուլիսին, նկարիչի առողջական վիճակը
ա՛լ աւելի կը վատթարանայ. որդիները
հայրենիքի առջեւ իրենց պարտքը
կատարելու կ’երթան: Ալինան՝ անչափ
մտահոգուելով անոնց ճակատագրով,
յանկարծամահ կ’ըլլայ:
Շար. Էջ 06
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Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներ									

Բ. Հանդիպում

Լիբանանի Տնտեսութիւնը Դէպի Ո՞ւր...
Կլոր Սեղան «Զարթօնք»ի Յարկին Տակ

«Զարթօնք»ի կազմակերպած պարբերական հանդիպումներու երկրորդը` այս անգամ, «Լիբանանի
Տնտեսութիւնը Դէպի Ո՞ւր. Դրամատնային Համակարգի եւ ՏնտեսաՖինանսական Պայմաններու Ներկայ
Իրավիճակը» խորագրով
տեղի
ունեցաւ Հինգշաբթի, 5 Դեկտեմբեր
2019ի երեկոյեան, Թէքէեան Կեդրոնի
մէջ, Ա. յարկ:

Բացման խօսքով, «Զարթօնք»ի
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան բարի գալուստ մաղթեց
ներկաներուն, ընդգծեց, որ սոյն
հանդիպումը Այժմէական Հարցերու
Բազմաձայն Քննարկումներու շարքին երկրորդն է: Ան աւելցուց, որ
«Զարթօնք»ի յարկին տակ ամեն
Հինգշաբթի օր կազմակերպուող այս
հանդիպումները կը նպատակադրեն
Լիբանանի ներկայ կացութեամբ եւ
լիբանանահայութեամբ մտահոգ, ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի
դիմագրաւած մարտահրաւէրները
եւ ազգային մեր մտահոգութիւններն ու յոյզերը ապրող ազգայիններով կլոր սեղան մը յառաջացնել, ուր միտքեր փոխանակուին,

կարծիքներ լուսաբանուին եւ
կարելի համապատկեր մը գոյացուի՝ նուազեցնելու համար բոլորիս խարխափումներն ու անորոշութիւնները:
Ապա խօսք առաւ Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան, որ «հաւաքաբար
մտածելու աշխատանոց մը»
նկատեց սոյն հաւաքները: Ապա
ան ներկայացուց օրուայ հիւրը՝

Ալեն Պալեանը, որ Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան նախկին
փոխ-կառավարիչն էր:
Իր օգտաշատ խօսքին մէջ, Պրն
Պալեան նախ անդրադարձաւ Լիբանանի պետութեան եկամուտին
մասին նշելով, որ 2017ին ան եղած
է 10.78 միլիառ տոլար: 2018ին ան
նուազած է եւ դարձած է 9.98 միլիառ տոլար: Միւս կողմէն աւելցած է
պետութեան ծախսը 2017ի 14.08էն
2018ին՝ 15.28 միլիառ տոլարի:
Այս բարձրացումին հիմնական
պատճառը ըստ Պրն. Պալեանին
պետական ամսականներու վրայ
եկած յաւելումներէն են շնորհուած
աստիճաններու հետ կապուած:
Ինչ կը վերաբերի պետական պարտ-

քին, որ շուրջ 85 միլիառ տոլար է,
Պրն. Պալեան հաստատեց, որ անոր
տարեկան տոկոսները կը կազմեն
5 միլիառ տոլար, որուն չգոյութեան
պարագային պետական պիւտճէն
բացի մէջ չմնար: Այլ վերնագրով,
Պրն Պալեան նշեց, որ պետական
մարզի ամսավճարները կը կազմեն
պետական եկամուտին 36 տոկոսը,
ինչ որ բաւական բարձր թիւ է:
Սակայն աւելի վտանգաւոր է ելեկտրականութեան վրայ ծախսուող գումարը, որ կը կազմէ պիւտճէին 11
տոկոսը:
Ըստ Պրն. Պալեանին Լիբանանի
տարեկան ներածումը կը կազմէ
23 միլիառ տոլար արժողութեամբ
ապրանք մինչ կ՛արտածէ ընդամէնը
2.5 միլիառ տոլար արժողութեամբ
արտադրութիւն:
Պրն. Պալեան հաստատեց, որ
Լիբանան զբօսաշրջութենէն կը
սատանայ տարեկան 8 միլիառ
տոլար իսկ արտերկրի մէջ բնակող
լիբանանցիներ 7.5 – 8 միլիառ տոլար
կը ղրկեն երկիր:
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան նախկին փոխ-կառավարիչը
յստակացուց,
որ
Լիբանանի
պետական պարտքին կարեւոր
մէկ բաժինը ներքին պարտք է:
Այսինքն պետութիւնը պարտք
վերցուցած է տեղական պանքերէն:
Ըստ Պրն. Պալեանին լիբանանեան
դրամատուներուն մէջ պահ դրուած գումարը կը հասնի 120 միլիառ
տոլարի մինչ դրամատուները ըստ

օրինի 40 միլիառ տոլար պահ
դրած են Լիբանանի Կեդրոնական
Դրամատան մէջ:
Հետաքրքրական զեկոյց մըն էր
Պրն. Ալեն Պալեանի զեկոյցը, որուն
ընկերացաւ պատին վրայ ցո-ցադրուած թուային տախտակները:
Զեկոյցէն ետք Դոկտ. Տագէսեան
առիթը տուաւ ներկաներուն իրենց
հարցերը տալու օրուայ հիւրին, որ
մեծ համբերութեամբ պատասխանեց
բոլորին մտահոգութիւններուն:

Հաւաքի աւարտին, Յակոբեան
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր
ներկաներուն, ի մասնաւորի
Պրն. Ալեն Պալեանին, որ սիրով
ընդառաջած էր իր հրաւէրին:
Ան ներկաներուն յայտնեց, որ
«Զարթօնք»ի հանդիպումները կը
շարունակուին ամեն Հինգշաբթի նոր
թեմայով եւ անոր մասնագէտ հիւրով:
Շուրջ 90 վայրկեան տեւած այս
հանդիպումէն ներկաները մեկնեցան, լաւ տրամադրութիւններով
ազդուած Պրն. Պալեանի Լիբանանի
տնտեսութեան ապագային վերաբերող ոչ այնքան յոռետես ներկայացումէն:
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250 Վարչականներու Մասնակցութեամբ՝
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Գումարեց Տարեկան Ընդհանուր Վարչական Ժողովը

Հակառակ երկիրը հարուածող
քաղաքական, տնտեսական-ընկերային փոթորիկին, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ
–ի Կեդրոնական Վարչութեան
հովանաւորութեամբ, Կիրակի, 8
դեկտեմբեր 2019-ի առաւօտեան,
ՀԵԸ-ի 38 վարչութիւններ ներկայացնող աւելի քան երկու հարիւր
յիսուն վարչականներու մասնակցութեամբ, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄՀԵԸ-ի տարեկան վարչական ընդհանուր ժողովը:
Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի
եւ ՀԵԸ-ի քայլերգներուն յոտն-

կայս կատարումէն ետք, ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան բարի
գալուստ մաղթեց ներկաներուն,
դիտել տալով, որ Լիբանանի
զարգացումները անհաճոյ անակնկալներու եւ ստիպողականութիւններու առջեւ դրած են ժողովուրդին բոլոր խաւերը: Այսուհանդերձ, ՀԲԸՄ- ՀԵԸ –ի ընտանիքը յանձնառու կը մնայ իր ազգային պարտաւորութիւններուն եւ
հաւաքական աշխատանքով պիտի
յաղթահարէ լիբանանահայութեան
առջեւ ցցուող այս նոր մարտա-

հրաւէրը: Այս առիթով, ան ընդգծեց, թէ ժողովին առանցքային
օրակարգերէն մէկը պիտի ըլլայ
երկրին դիմագրաւած տնտեսական դժուարութիւնները եւ լիբանանահայութեան օժանդակելու
կարելիութիւնները:
Վիգէն Չերչեան շնորհակալութեան յատուկ խօսք ուղղեց ՀԲԸՄ-ի
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին եւ անոր ատենապետ
տիար Ժերար Թիւֆենքճեանին`
ՀԵԸ-ի միջոցառումներուն մնայուն
կերպով նեցուկ կենալու անմնացորդ
պատրաստակամութեան: Ան, շնորհակալութեան խօսք յղեց նաեւ
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
անդամներուն եւ ՀԵԸ-ի գրասենեակին:

Քիւրեճեանը:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ Վիգէն Չերչեան լուսարձակի տակ առաւ նախորդ
տարուան ընդհանուր վարչական
ժողովէն բխած որոշումները: Յուրախութիւն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընտանիքին, Կեդրոնական Վարչութիւնը
իրագործած էր ժողովէն բխած
առաջադրութիւնները:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 38 վարչութիւններ
հերթաբար ներկայացուցին անցնող
տարուան իրենց գործունէութեան
տեղեկագիրը: Մեծ պաստառի վրայ
գրաւոր ելոյթներուն կ’ընկերակցէին վարչութեանց գործունէութիւնը
խտացնող տեաերիզներ:
Դադարէն եւ յիշատակի խմբանկարէն ետք, վարչական ժողովի

ՀԵԸ-ի մամլոյ եւ տեղեկատուական
գրասենեակի պատասխանատու
Ահարոն Շխրտըմեան ընթերցեց
նախորդ տարուան ընդհանուր
վարչական ժողովին ատենագրութիւնը:
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ տնօրէնուհի Արին Ղազարեան ընթերցեց
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային
Յանձնաժողովի ատենապետ Ժերար
Թիւֆենքճեանի սրտի խօսքը:
Ժողովը յատուկ յուշանուէրով
պատուեց աշխատանքի բերումով
Մ. Նահանգներ մեկնող Մայտա

երկրորդ բաժինով, քննարկուեցան մասնաճիւղերուն յառաջիկայ տարուան ծրագիրները:
Առաջարկութիւնները արձանագրուեցան, հետագայի համար, առ ի
քննարկում:
Ընդհանուր վարչական ժողովը
եզրափակուեցաւ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետին՝
հաւաքական ճիգերով աշխատանքը շարունակելու բարեմաղթութիւններով:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Ամանորի Տօնավաճառը Պիտի Բացուի Դեկտեմբեր 21-ին,
Երեւանի 2750-ամեակի Այգիին Մէջ
Սուրբծննդեան տօնավաճառը՝
Christmas market-ը, այս տարի
Հիւսիսային պողոտայի փոխարէն
պիտի գործէ Երեւանի 2750-ամեակի
այգիին մէջ :
Քաղաքապետարանէն կը պարզաբանեն, որ նախապէս կրպակները
վարձակալուած են առանց մրցոյթի
եւ առանց համայնքի նկատմամբ
որեւէ պարտաւորութեան: Այս
տարի առաջին անգամ տնակկրպակները վարձակալութեամբ

պիտի տրամադրուին աճուրդով:
«Ձեւաչափի փոփոխութիւնը մեզի
համար կարեւոր սկզբունք էր, քանի
որ տօնավաճառը չէր կրնար միայն
վաճառքի վայր ըլլալ: Անիկա պէտք
է մաս կազմեր մեր ընդհանուր
ձեռնարկներուն եւ ունենար մշակութային բաղադրիչ: Գրեթէ ամէն
օր այս տարածքին մէջ տեղի պիտի
ունենան հետաքրքիր երաժշտութիւն, հայկական խոհանոցի համտեսի հնարաւորութիւն: Կը կարծեմ,

քաղաքապետարանի այս ձեւաչափով տօնավաճառի կազմակերպումը
նաեւ խրախուսելի է, որովհետեւ
կը պահպանուի հաւասարութեան
սկզբունքը: Աճուրդին կրնան մասնակցիլ բոլոր ցանկացողները: Իսկ
Հիւսիսային պողոտային վրայ պիտի
ըլլայ եղեւնիներու ցուցադրութիւն»,կ՛ըսէ Երեւանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբեան:
2750-ամեայ այգիին մէջ` շատրուաններու երկու ուղղութեամբ երկա-

րող ճեմուղիներուն վրայ, պիտի
տեղակայուին տօնավաճառի 40
տնակ-կրպակները: Տօնավաճառը
պիտի գործէ Դեկտեմբեր 20-էն
Յունուար 13: Պիտի վաճառուին
Ամանորի եւ սուրբ ծննդեան թեմայով
յուշանուէրներ, քաղցրեղէն, ըմպելիք:
Հանրապետութեան հրապարակի
«Հեքիաթային քաղաք»-ի դռները
պիտի բացուին Դեկտեմբեր 21-ին`
գլխաւոր տօնածառի լոյսերը վառելու
հետ միասին:
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Հաճելի
Զուարճախօսութիւններ
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ե

րբ դպրոցական էի, մայրս ամէն առտու դժուարութեամբ զիս կ՚արթնցնէր։ Տաքուկ անկողինէն բաժնուիլը ինծի համար տանջագին բան մըն
էր։ Գրեթէ ամէն օր, կը փորձէի պատրուակ մը գտնել՝ դպրոց չերթալու
համար. «Մայրիկ, ինքզինքս լաւ չեմ զգար… Փորիկս կը ցաւի… Դուրսը շատ
ձիւն կայ, կը վախնամ իյնալէ…», եւ այլն, եւ այլն…
Ի պատասխան իմ բոլոր գանգատներուն, մայրս կը պատասխանէր
Յովհաննէս Թումանեանի հետեւեալ բանաստեղծական տողերով.
Ձմեռուայ բուքին,
Սառնամանիքին,
Դպրոցի ճամբան,
Դժուար է, երկար՝
Շատերի համար…
Այսօր մեծագոյն սիրով ու քնքշութեամբ կը յիշեմ դպրոցական երանելի օրերս։
Մասնաւորապէս կը վերյիշեմ բոլորիս քաջածանօթ դպրոցական կատակներ,
որոնք ունակ են միայն ժպիտ պարգեւելու, բարձրացնելու մեր կեանքի որակը,
չէ՞ որ ծիծաղը օգտակար է առողջութեան ու կ՚երկարէ մարդուն կեանքը։
Ահաւասիկ անոնցմէ քանի մը հատ.
***
Ուսուցչուհին կ՚ըսէ.
-Երեխաներ, այսօր մենք բայեր պիտի խոնարհենք: Ես կը խօսիմ, դուն կը
խօսիս, ան կը խօսի, մենք կը խօսինք, դուք կը խօսիք, անոնք կը խօսին:
Վարդանիկ, կը հաճի՞ս կրկնել:
-Բոլորը կը խօսին…
***
Մայրիկը կը հարցնէ Սարգիսին.
-Սարգիս, ո՞ւր է քու դպրոցական օրագիրը:
-Դասընկերոջս՝ Արամին տուի։ Թող քիչ մը վախցնէ ծնողքը։
***
Վարդանիկը կը գրէ շարադրութիւն մը, որուն խորագիրն է՝ «Իմ հայրիկը»։
«Իմ հայրիկը աշխարհի ամենաուժեղ ու ամենահամարձակ հայրիկն է: Ան
կրնայ լողալով կտրել ու անցնիլ հսկայական գետը՝ լի կոկորդիլոսներով։
Կրնայ բարձրանալ ամենաբարձր լեռը ու մերկ ձեռքերով կռուիլ առիւծի
կամ արջու հետ: Իսկ սովորաբար ան կը լուայ պնակներ, գուլպաներ ու կը
թափէ մեր տան աղբը»։
***
Ուսուցչուհին կը պատուիրէ աշակերտին.
-Վաղը մեծ հայրիկդ թող գայ դպրոց։
-Թերեւս դուք ուզեցիք ըսել՝ հայրի՞կս:
-Ոչ, մեծ հայրիկդ: Ես կ՚ուզեմ իրեն ցոյց տալ, թէ ինչ սխալներ կ՚ընէ իր տղան
քու փոխարէն տնային պարտականութիւններդ կատարելու ընթացքին։
***
Առաջին դասարանի աշակերտ մը կը տանին դպրոց։ Ան ամբողջ ուժով կը
դիմադրէ ու կը պոռայ.
-Տասներկու տարի՜… Անմե՜ղ տեղը… Ինչո՞ւ…
***
-Ապրի՛ս տղաս,- կը գովէ հայրը որդւոյն,- ինչպէ՞ս կրցար 10 ստանալ
կենդանաբանութենէն:
-Ինծի հարցուցին, թէ քանի՞ ոտք ունի ջայլամը: Ես ալ պատասխանեցի՝ երեք:
-Վայրկեան մը, բայց ջայլամը ունի երկու ոտք:
-Ճիշդ է, սակայն միւս բոլոր աշակերտները պատասխանեցին՝ չորս:
***
Առաջին բոյժօգնութեան դասաժամուն, ուսուցիչը կը հարցնէ աշակերտին.
-Ի՞նչ կ՚ընես, եթէ քու փոքրիկ եղբայրը կլլէ դրան բանալին:
-Պատուհանէն տուն կը մտնեմ:
***
-Զաւակս,- բարկացած կ՚ըսէ հայրը,- ինչո՞ւ դուն բոլոր առարկաներէն կը
ստանաս երկու, բացի աշխարհագրութենէն:
-Որովհետեւ, պարզապէս աշխարհագրութենէն ինծի տակաւին դաս չհարցուցին։
«Ժամանակ»/Պոլիս

Լրատուութեան Գործընկեր

100-Տարուայ
Բացակայութիւն
Փիէր-Օկիւսթ Ռենուարի
Սկիզբը Էջ 03
Չդիմանալով իր անփոխարինելի ընկերոջմէ եւ հաւատարիմ կնոջմէ բաժնուելու իրողութեան՝ Ռենուար վերջնականապէս ուժասպառ կ’ըլլայ...
Հռչակաւոր նկարիչը կը մահանայ 1919ի Դեկտեմբեր 3-ին (78 տարեկան),
թոքատապէն, Գակէնս-Սուր-Մերի մէջ:
Ան թաղուած է Էսուա քաղաքը:
Իր կեանքի ընթացքին Ռենուարը խնդալով միշտ կ’ըսէր, թէ նկարելու մասին ինք
ոչինչ գիտէ: Մահուընէ քանի մը ժամ
առաջ ան կը խնդրէ վրձին եւ ներկեր
տալ իրեն, եւ աւարտին կը հասցնէ իր
վերջին աշխատանքը՝ «Նաթիւրմորտ»ը
(իր համար հաւաքած ծաղկեփունջէն),
մինչեւ վերջին շունչը մնալով արեւի
լոյսի եւ մարդկային երջանկութեան
անխռովելի երկրպագուն: Անոր վերջին
խօսքերը կ’ըլլան. «Կարծես ես ինչ-որ
բան կը սկսիմ հասկնալ այս մասին»...
Իր լաւագոյն գործերէն են՝ «Ժաննա Սամարի»ի եւ «Վիքթոր Շոքէ»ի
դիմանկարները,
«Երկնագոյն
Ժապաւէնով Օրիորդ Կրիմպէլը»,

«Հովանոցներ», «Հովահարով
Աղջիկը», «Պարը Բուժիւալի
Մէջ».....
«Հովանոցներ» կտաւը (18811886թթ.) կը համարուի Ռենուարի
ամենայայտնի գործերէն մէկը՝
չնայած կտաւին մէջ գոյութիւն
ունեցող տարբերութիւններուն:
Այս կտաւը ան նկարած է քանի մը
տարի շարունակ՝ այն շրջանին,
երբ իր նկարչական ձեռագրին
մէջ արմատական փոփոխութիւններ տեղի կ’ունենային: Նկարի
մէջ աջին գտնուող կանանց
հագուստները 1881-82թթ. իտալական նորաձեւութեանը կը
համապատասխանեն, իսկ ձախին գտնուողներունը՝ 1886-ի նորաձեւութեանը:
Ռենուարը կերտած է նաեւ քանդակներ («Վեներա», «Մայրութիւն», «Մեծ Լուացարարուհին»...),
որոնք կ’առանձնանան կերպարուեստի ձեւերու հզօրութեամբ եւ ուրուագծերու ներդաշնակութեամբ:
Նկարիչը արժանացած է Ֆրանսայի
Պատուոյ Լէգէոնի շքանշանին:
Ռենուարի ստեղծագործելու տարբեր ժամանակահատուածները տարբեր անուններով
կոչուած են. սկըզբնական շրջանը կը կոչուի
«Ինկէսի Շրջան», երբ նկարիչն ինքզինքը «թթու» կ’անուանէր: 90-ականներու
սկիզբը անոր արուեստին մէջ նոր փոփոխութիւններ տեղի կ’ունենան: Գեղատեսիլ ձեւով կը յայտնուին գորշ գոյներ,
ինչի պատճառով այս շրջանը կը կոչուի
«մարգարիտ»:
Վերջին շրջանը կը կոչուի «կարմիր». ոչ մէկ
թաքնուած իմաստ ունի՝ պարզապէս այդ
շրջանին նկարիչը նախապատուութիւնը
Կապրիէլը Կարմիր
կու տար տաք կարմիր եւ վարդագոյն
Վերնաշապիկով (1910)
երանգներուն:
Այսօր Ռենուարի գործերը կը զարդարեն
Եւրոպայի ամենայայտնի պատկերասրահները:
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Վասն Արցախի Կենաց Մահու
Գոյութեան
ԺԻՐԱՅՐ ԱՆԱԼԵԱՆ

Սոյն գրութիւնը ստացանք 87ամեայ
մեր ընթերցողէն՝ հրատարակութեան
խնդրանքով: Յարգելով իր տարիքն ու
փափաքը, տեղ կու տանք անոր:
«Խմբ.»

Մ

ինչեւ Ռուսաստանի Սովետականացումը
Արցախը ամբողջութեամբ Հայ բնակչութեամբ հայկական հող եղած է: Իր
պատմութեան ընթացքին ան մերթ եղած է
անկախ շնորհիւ իր ազատատենչ ժողովուրդին
եւ մերթ եղած է կիսանկախ՝ Պարսկաստանի
ապա Ռուսիոյ տիրապետութեան տակ: Ռուսիոյ
սովետականացումով Արցախն ալ սովետականացաւ եւ ապա Ստալինի ապօրէն եւ անօրէն որոշումով Արցախը կցուեցաւ նորաբոյս
Խորհրդային Ազրպէյճանի Հանրապետութեան:
Ազրպէյճանցիները մուտք գործեցին Արցախ եւ
«Եղբայրացան Հայաստան Ազրպէյճան»...:
Երբ Սովետական Միութիւնը լուծարուեցաւ,

այսինքն՝ «Հայրը» մեռաւ մեր «եղբայրները»
Սումկայիթի մէջ Հայեր ջարդեցին: Փոխվրէժէն
վախնալով Արցախի մէջ բնակող Ազերիները
փախան եւ գացին հաստատուելու Ազրպէյճան:
Նոյնը ըրին Ազրպէյճանի տարածքին բնակող
հայերը եւ եկան հաստատուելու Հայաստանի եւ
Արցախի մէջ:
ՀՀ Վարչապետին կողմէ առաջարկուած բանաձեւը, ըստ որուն հակամարտութեան լուծումը
պէտք է ընդունելի ըլլայ Հայաստանին՝ Արցախի
եւ Ազրպէյճանի ժողովուրդներու համար ինծի
համար անհասկնալի է:
Ինծի համար Ազրպէյճանցի ժողովուրդ գոյութիւն
չունի: Անոնք եկուորներէն են այդ տարածքին մէջ
մինչ Արցախի մէջ հայկական գոյութիւնը դարերու
պատմութիւն ունի:
Պետականօրէն Ազրպէյճանը իրաւունք մը չունի
Արցախի նկատմամբ բացի Ստալինի կամայական
կցումէն:
Ազրպէյճանի կողմէ անհիմն պահանջ է այն ինչ,
որ կ՛ուզէ հայերէն խլել: Հետեւաբար Հայերը եթէ
ընդունին Արցախի հարցով բանակցիլ Ազրպէյճանի հետ ազգային մեծագոյն սխալը գործած
կ’ըլլան Արցախի հաշւոյն:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Իմ ծաղիկներս ես բաշխեցի ուրիշներուն և
իմ գարնան կողովը պարապ է։
Արծաթ չստացայ ես իմ ծաղիկներուս
փոխարէն, այնպէ՜ս տուի ես բոլորին, իմ
գարնան կարմիր վարդերը...
Ես հազիւ կը դողդոջեմ անոնց թարմութեան
յիշատակով։ Ձեռքս կը նետեմ կողովիս,
անիկա լեցուն էր գարնան ծաղիկներով,
որո՞ւ տուի ես զանոնք, ո՞վ տարաւ և ի՞նչ
նուիրեց փոխարէն։
Իմ գարնան կողովը պարապ է, ի՞նչ ես դէմս
կանգնած լալագին և ո՞վ ես դու…
Ծաղիկ չտուի քեզ, ես բոլորին բաշխեցի իմ
գարնան ծաղիկները։
Իմ գարնան կողովին մէջ միայն անցած
աղուորութիւններու դողդոջուն բերկրանքը
կա…
Ես ծաղիկ չունիմ…
ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

Համացանցի Վրայ

Ընտրուած Անձը Իմ Պատրիարքը
Պիտի Չհամարեմ. Կարօ Փայլան
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2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան Պոլսոյ մէջ ընթացող պատրիարքի ընտրութեան վերաբերեալ ըրած է ուշագրաւ յայտարարութիւն։
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ Twitter-ի իր էջին
վրայ Փայլան գրած է, որ պիտի չմասնակցի
ընտրութեան եւ պիտի չքուրէարկէ ոեւէ մէկուն։ Փայլան նշած է.
«Ընտրուած անձը իմ պատրիարքը պիտի
չհամարեմ։ Պատմութեան սեւ էջերուն մէջ
պիտի գրուին մեր պատուին հետ խաղացող
պետական ծառայողներու եւ անոնց հետ
համագործակցող հոգեւորականներու անուն-

ները»։
Նշենք, որ համայնքին մէջ դժգոհութիւն
յառաջացուցած է այն փաստը, որ Թուրքիոյ
ներքին գործոց նախարարութեան կողմէ
պատրաստուած Պատրիարքի կանոնադրութեան մէջ սահմանուած էր, որ պատրիարքի թեկնածու կրնան ըլլալ միայն Պոլսոյ
պատրիարքական աթոռին ենթակայ եպիսկոպոսները։ Այս սահմանափակման իբրեւ
արդիւնք՝ ընտրութեան մասնակցելու իրաւունք ունեցող թեկնածուներուն քանակը խիստ
սահմանափակուեցաւ։

ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՉԱՐ
(1899 – 1979)
«Նաթիւրմոր, հարմոնիա»
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ԿՈՉ

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԴԱՌՆԱՆՔ
ԵՒ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՂՕԹԵՆՔ
Երեքշաբթի, 10 դեկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան ժամը 6.00-ին,
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Լիբանանի հայ
երեք համայնքապետերու գլխաւորութեամբ եւ հայ առաքելական,
կաթողիկէ եւ աւետարանական հոգեւորականներու ու հաւատացեալներու մասնակցութեամբ, Լիբանանի խաղաղութեան
համար հաւաքական աղօթք պիտի կատարուի։
Կը հրաւիրենք լիբանանահայութիւնը միասնաբար աղօթելու
Լիբանանի խաղաղութեան համար։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ
2019-2020 Տարեշրջանի

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական
ծանր խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ
անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

«Զարթօնք»ի նուիրահաւաքի կոչին արդէն իսկ ընդառաջած են շարք մը բարեկամներ եւ ընթերցողներ, որոնց
մասին պիտի յայտարարենք պարբերաբար.
Պրն. Վարդան Թաշճեան (Նիքոսիա - Կիպրոս) 200 Եւրօ
Պրն. Սեպուհ Պաղտոյեան (Վիեննա - Աւստրիա) 65 Եւրօ
Դոկտ. Արա Սանճեան (Միջիկըն - ԱՄՆ)
40 Ամ.Տոլար
Օրդ. Լիւսի Տէօքմէճեան (Պէյրութ, Լիբանան) 50,000 լ.ո.

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
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 Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Սիրելի Հայրենակիցներ, 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի
արձանագրութիւնը տեղի կ’ունենայ Դեկտեմբեր ամսուան
ընթացքին ամէն Երեքշաբթի օրերը կէսօրէ ետք ժամը 6:00-էն
8:00, միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ Տորայի շրջան:
Ծանօթ՝ կը խնդրենք մեր Հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած
թուականը:
Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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