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«Զարթօնք»եան Հանդիպումներ

Գարեգին Բ. Պոլսոյ Նորընտիր Պատրիարքը 
Հրաւիրած է Էջմիածին

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՏԱԳՆԱՊԸ
Ընկերային Հարցերու Նախարարութեան 

Դերը եւ Գործունէութիւնը

Պասիլ Կը Յայտարարէ. Պիտի Չմասնակցինք 
Հարիրիի Գլխաւորելիք Կառավարութեան 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñԼիբանանեան Èáõñ»ñ

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ. շնորհաւորած է Կոստանդնուպոլսոյ 
Հայոց նորընտիր պատրիարք Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեանը:
Վեհափառ հայրապետը կարեւոր նկատած է, որ երկարատեւ ընդմիջումէ 
ետք Պոլսի Հայոց պատրիարքական Աթոռն օժտուած է նոր գահակալով:

«Զարթօնք» օրաթերթի ծրագրած պարբերական հանդիպումներով լու-
սաբանական երեկոները երրորդ շաբաթը ըլլալով կը շարունակուին Թէքէեան 
Կեդրոնի մէջ:
Արդարեւ երէկ՝ Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2019ի Այժմէական Հարցերու 
Բազմաձայն Քննարկումներու Գ. Հանդիպման մեր նիւթը եղաւ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 
ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՏԱԳՆԱՊԸ Ընկերային Հարցերու Նախարարութեան Դերը 
եւ Գործունէութիւնը:  
Այս Գ. հանդիպման հիմնական հիւրը հանդիսացաւ Լիբանանի Ընկերային 
Հարցերու Նախարար Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան:
Հանդիպման մանրամասնութիւններուն պիտի անդրադառնանք յաջորդիւ:

ԱՄՆ Ծերակոյտը Հաստատեց Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը Դատապարտող Բանաձեւը

Միջազգային Èáõñ»ñ

Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտը քիչ առաջ միաձայն քուէարկութեամբ 
հաստատեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտող` ծերակուտական 
Ռոպերթ Մենենտեսի ներկայացուցած թիւ 150 բանաձեւը: Այս մասին կը 
հաղորդէ Yerkirmedia.am-ը։

Ազգային Ազատ Հոսանք կուսակցութեան ղեկավար Ժըպրան Պասիլ 
յայտարարեց, որ իր հոսանքը պիտի մաս չկազմէ Հարիրիի գլխաւորելիք 
արհեստավարժերով եւ քաղաքական գործիչներով խառն կառավարու-
թեան մը: 
Պասիլի յայտարարութիւնը եկաւ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին, որ ան երէկ 
կազմակերպեց:
Պասիլ յայտնեց, որ նման կառավարութիւն մը ճակատագրուած է ձախողե-
լու: Այս պատճառով իրենք պիտի չմասնակցին:
Մինչ այդ ուսումնասիրութիւն մը հրապարակուեցաւ, որ կը նշէ թէ Լիբա-
նան փտածութեան իմաստով ամենավատն է տարածաշրջանին մէջ: 
6600մասնակիցներու վրայ հիմնուած միջազգային հարցախոյզի մը արդիւնքն 
է այս:
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Սկիզբը Էջ 01

Ճիւնիի Ս. Յարութիւն Եկեղեցի
Ծաղկեայ Փիլոն Կրելու Իշխանութեան Շնորհում
Եկեղեցւոյ Հովիւ Տ. Սիմէոն Քհնյ. Կարապետեանի

Ռաուտայի Ս. Ներսէս Շնորհալի Մատուռ
Տ. Սեւակ Քհնյ. Վասիլեան Ստացաւ
Գնահատանքի «Օրհնութեան Գիր»

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Նախագահութեամբ Լիբանանի 
հայոց առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին, 
կիրակի 8 դեկտեմբեր 2019-ին 
Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ 
մէջ մատուցուեցաւ ս. պատարագ, 
որուն ընթացքին սրբազան հայրը 
ընթերցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսին 
սրբատառ կոնդակը, որով նորին 
սրբութիւնը ծաղկեայ փիլոն կրե-
լու իշխանութիւն կը շնորհէր եկե-
ղեցւոյ հովիւներէն Արժ. Տ. Սիմէոն 
քհն. Կարապետեանի։ 

Նախագահութեամբ Լիբանանի 
թեմի քարոզիչ Հոգշ. Տ. Անանիա 
ծ. վրդ. Գուճանեանի, կիրակի 8 
դեկտեմբեր 2019-ին Ռաուտայի Ս. 
Ներսէս Շնորհալի մատուռին մէջ 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ֆրետիխ Հենրիխ Հիւկօ 
Վինտիշման 

Ֆրետիխ Հենրիխ Հիւկօ Վին-
տիշման (գերմ.՝ Friedrich 
Heinrich Hugo Windisch-
mann, դեկտեմբերի 13, 1811 
- օգոստոսի 23, 1861), գեր-
մանացի նշանաւոր արեւե-
լագէտ (իրանագէտ, հայագէյտ)։
Փիլիսոփա Գարլ Ժոզէֆ Վին-
տիշմանի զաւակն է է։ Պոնի 
մէջ ուսանած  է փիլիսոփայու-
թիւն, դասական լեզուաբանու-
թիւն եւ  աստուածաբանութիւն՝ 
Պոնի եւ Միւնիխի մէջ, հայերէն՝ 
Վենետիկի Մխիթարեաննե-
րու մօտ։ Մեծ ներդրում ունի 
յատկապես հնդիրանական 
հնագիտութեան բնագաւա-
ռին մէջ, ճանչցուած է որպէս 
հայերէնի համեմատական 
ուսումնասիրութեան հիմնա-
դիր (Հ. Բեդերմանի հետ միա-
սին), 1842ին ընտրուած է 
Պաւարիայի գիտութիւններու 
ակադեմիայի անդամ, եղած է 
եկեղեցական իրաւունքի Փրո-
ֆէսյոր (Միւնիխէն)։
 

Միջազգային Լուրերուն շար. Էջ 08  

Առաջնորդ սրբազան հայրը շեշ-
տեց եկեղեցւոյ համար ծառա-
յելու գաղափարը Սիմէոն քհն. 
Կարապետեանի կեանքին եւ 

Արժ. Տ. Սեւակ աւ. քհն. Վասիլեան 
մատուցեց իր հովուական վերջին 
ս. պատարագը։ Լիբանանի հայոց 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոսի տնօրինումով, սոյն 
մատրան հովիւ Սեւակ ա. քհն. Վասի-
լեան հանգստեան կոչուեցաւ։
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան վեր 
առաւ քահանայ հօր արժանիքները, 
եւ գնահատեց անոր երկարամեայ 
ծառայական առաքելութիւնը։ Այնո-
ւհետեւ փոխանցեց Լիբանանի 
հայոց առաջնորդ սրբազան հօր 
կողմէ քահանայ հօր շնորհուած 
«Օրհնութեան գիր»-ը, առ ի գնա-
հատանք անոր անձնուէր ծառա-
յութեան։
Իր քարոզին մէջ Սեւակ աւ. քհն. 
Վասիլեան շնորհակալութեան խօսք 
ուղղեց առաջնորդ սրբազան հօր, 
Անանիա ծ. վրդ. Գու-
ճանեանին եւ Ս. Ներ-
սէս Շնորհալի մատուռի 
Թաղական խորհուրդին 
ու բոլոր միաւորներուն, 
որոնք միշտ իր կող-
քին եղած են եւ պատ-
րաստակամութիւն յայտ-
նեց իր կարողութեան 
սահմաններուն մէջ 
օգտակար հանդիսա-

անոր ծաւալած անձնդիր սպա-
սաւորութեան ընդմէջէն` մաղ-
թելով, որ քահանայ հայրը նոր 
եռանդով շարունակէ իր եկե-
ղեցասէր եւ ազգանուէր առա-
քելութիւնը։
Սիմէոն քհն. Կարապետեան իր 
քարոզին մէջ շնորհակալական 
խօսք ուղղեց վեhափառ հայ-
րապետին, սրբազան հօր եւ 
եկեղեցւոյ Թաղական խորհուր-
դին ծաղկեայ փիլոն ստանալուն 
առիթով եւ խոստացաւ առաւե-
լագոյնս ծառայել իր հօտին։

նալու թեմին։
Ս. պատարագի աւարտին կատա-
րուեցաւ հոգեհանգստեան պաշ-
տօն Սպիտակի երկրաշարժի 
զոհերուն հոգիներուն համար։

ԱՄՆ Ծերակոյտը Հաստատեց 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
Դատապարտող Բանաձեւը

Ծերակուտականներէն ոեւէ մէկը 
վեթօ չդրաւ այս անգամ փաստա-
թուղթի քուէարկութեան վրայ: 
Վերջին ամիսներուն 3 անգամ 
հանրապետական տարբեր ծերա-
կուտականներ` Քեւին Քրամըրը, 
Տէյվիտ Փերտիւն, Լինսի Կրահամը, 
արգելափակած ու չէին ձգած, որ 
բանաձեւը ընդգրկուի Ծերակոյտի 
օրակարգին մէջ:
Հետաքրքրական է, որ 3 ծերակու-
տականներն ալ սկզբունքօրէն դէմ 
չեն արտայայտուած բանաձեւի 
ընդունման, սակայն նշած են, որ 
այժմ ատոր ժամանակը չէ: 
Ի դէպ, մինչ քուէարկութիւնը, գրեթէ 
մէկ ժամ առաջ Քիմ Քարտաշե-
անն ալ իր Instagram-ի էջին, շուրջ 
135 միլիոն հետեւորդներուն կոչ 
ըրած  է զանգահարելու ծերա-
կուտականներու գրասենեակ եւ 
պահանջելու կողմ ըլլալ ներկայա-
ցուած բանաձեւին:
Յիշեցնենք, որ այս բանաձեւէն 
անկախ, գրեթէ նոյն բովանդակու-
թեամբ փաստաթուղթ ընդունած 
էր նաեւ ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու 
Պալատը:
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ՍՄԲԱՏ ՎՐԴ. ՍԱՊՈՒՆՃԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Սկիզբը Էջ 01

Սքանչելագործ Հայրապետն 
Մծբինի Ս. Յակոբ

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
օրացոյցին համաձայն, Ս. 
Յակոբ Մծբնացի Հայրապե-

տին տօնը կը յիշատակենք Դեկ-
տեմբերի կիսուն: Հայկական իրա-
կանութեան մէջ, հանրածանօթ այս 
յիշատակութիւնը երկար տարի-
ներ շարունակ ի մի համախմբած 
է հայութիւնը: Մեզմէ շատեր կը 
կրեն Ս. Մծբնացիին անունը, 
Յակոբոս: Անուն մը, որ Հայ Առա-
քելական Եկեղեցիէն ներս զգա-լի 
ներկայութիւն է: Իսկութեամբ եւ 
էութեամբ հարազատ է մեր եկե-
ղեցւոյ դաւանանքին եւ վարդա-
պետութեան: 
Պարթեւական տոհմէն ծնող Ս. 
Յակոբը, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչին 
հօրաքրոջ որդին էր ըստ Հայոց 
ճառընտիրներուն: Անակ Պարթեւի 
ընտանիքի բնաջնջումէն ետք, Յակոբ եւ Գրիգոր Կեսարիա տարուեցան 
որպէս փախստական եւ այդտեղ Քրիստոնէական հաւատքի բարեպաշտու-
թեամբ ապրեցան:
Ս. Յակոբ իր չափահասութեան տարիքին հասնելով, իր քրոջ հետ կը 
փոխադրուի Պարսկաստան արքունիքին մէջ ապրելու համար: Ան կարճ 
ժամանակէ մը ետք կ’որոշէ առանձնանալ եւ ճգնաւորական կեանք ապրիլ, 
հեռու մնալով մարդոցմէ: Քարայրի մը մէջ աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ 
կը շարունակէ իր կեանքը: 
Երկար ժամանակէ ետք, Ս. Հոգիին առաջնորդութեամբ կ’ուղղուի դէպի 
Մծբին: Մծբինի մօտ վանք մը կար, ուր Մարուգէ ճգնաւոր վանահայրը կը 
բնակէր, ճգնաւորը Աստուծոյ կողմէ մարգարէական շնորհք ստացած էր: 
Երկու սուրբերը կը սկսին իրենց առաքելութիւնը, մեծ համբաւ կ’ունենան, 
եւ անոնց անունը կը տարածուէր ամէնուրէք: Շատ մը կռապաշտներ դարձի 
կու գային, իրենց հրաշալի պատգամները լսելէ ետք:  Կը պատմուի, թէ Ս. 
Յակոբ առաջին հրաշքը կատարած է Սաթիթմայի գետին մօտ, ուր Ասորիները 
հանդիպեցան սուրբին հետ, եւ ծաղրելով առաջարկեցին, որ Սուրբը ջուրին 
վրայէն քալէ: Ս. Յակոբ իր վերարկուն կը փռէ ջուրին վրայ եւ քալելով գետը 
կ’անցնի: Այս եղաւ Սուրբին առաջին հրաշքը: 
Վարք Սրբոցին մէջ կը պատմուի.- «...Ապա ճամբայ ինկաւ՝ գտնելու համար 
Նոյեան տապանը, եւ անկէ մաս մը բերելու Մարուգէ ճգնաւորին: 
Հրեշտակներու առաջնորդութեամբ հասաւ Արարատ գաւառը, բայց 
Աստուծոյ կարգադրութեամբ՝ չկրցաւ բարձրանալ մինչեւ Մասիսի 
կատարը: Ճամբան նիրհեց եւ Աստուծոյ հրեշտակը անոր բերաւ 
տապանէն մաս մը: Երբ արթնցաւ, գոհութիւն յայտնեց Աստուծոյ՝ որ 
զինք այս շնորհքին արժանացուց»: Շատ մը հրաշքներ եւ տեսիլքներ 
ունեցած է Ս. Յակոբ Մծբնացի Հայրապետը:
Ժամանակ մը ետք Մծբինի եպիսկոպոսը կը վախճանի, եւ հոգեւոր դասը 
կը մտահոգուի, թէ ով պիտի յաջորդէ վախճանեալ եպիսկոպոսը: Աստուծոյ 
տեսիլքով Մարուգէ ճգնաւոր կը տեսնէ թէ Ս. Յակոբն է այն արժանի անձը: 
Այդպէս ալ եղաւ, Ս. Յակոբ ընտրուեցաւ Մծբինի Եպիսկոպոս:
Եպիսկոպոս ըլլալէն ետք, հրաշք կատարելու շնորհքը աւելիով զարգացաւ: 
Կը պատմուի, թէ Մծբինի մէջ երկու մեծահարուստ եղբայրներ կային: Մէկը, 
որ Կոստանդիանոսի արքունիքին մէջն էր եւ սիրելի էր կայսրին, ընդունեց 
Քրիստոնէութիւնը եւ մկրտուեցաւ: Իսկ միւս եղբայրը՝ Կերդոն, մնաց իր 
մոլոր հաւատալիքներուն մէջ, ծաղրելով իր եղբայրը: Նոյն ատեն լսեց, թէ 
Ս. Յակոբ առողջացուցած էր 15 ամեայ անդամալոյծ մը: Ուստի, դիմեց Ս. 
Յակոբին, որպէսզի իր փոքրիկն ալ, որ ի ծնէ անդամալոյծ էր՝ բժշկէ:
Ս. Յակոբ ըսաւ. «Մենք կը հաւատանք, թէ ինչ որ հաւատքով խնդրենք, 
պիտի տայ մեզի»:
Ապա, պատրաստեցին աւազան մը եւ Կերդոնի ութամեայ տղան մէջը 
իջեցուցին եւ մկրտեցին՝ յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Մանուկը 
բժշկուեցաւ, եւ սկսաւ քալել: Ասոր վրայ Կերդոն իր ընտանիքով միասին 
մկրտուեցան, եւ սուրբին հռչակը տարածուեցաւ ամէն կողմ:
Պարտինք նաեւ յիշել թէ Ս. Յակոբ Մծբնացի Հայրապետ մասնակցած է 
Նիկիոյ Տիեզերական ժողովին 325 թուականին: Յատկանշական է նաեւ 
յիշել, թէ Ս. Յակոբ իր գրիչով գրուած շատ մը աստուածաբանական եւ 

բարոյախօսական ճառեր եւ յօդուածներ փոխանցած է հաւատացեալ 
ժողովուրդին: Յիշենք նաեւ, որ Ս. Ներսէս Շնորհալին, Ս. Յակոբ Մծբնացի 
Հայրապետին յիշատակին նուիրած է «Յաղթող եւ Ս. Հայրապետ» շարակա-
նը: Ս. Յակոբ իր հոգին Աստուծոյ կը յանձնէ շուրջ 347 թուականին:
Հակիրճ կերպով անդրադառնալէ ետք սուրբին կեանքին, կը տեսնենք անոր 
ունեցած նուիրումը, ծառայական ոգին եւ առաքելութիւնը, որ խարսխուած 
է հոգեւոր արժէքներու վրայ: Սուրբին առաքելութեան շնորհիւ է, որ մինչեւ 
օրս Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը յիշատակէ իր տօնը:
Եթէ կ’ուզենք Ս. Յակոբ Մծբնացի Հայրապետին կեանքէն օրինակներ քաղել, 
ապա պէտք է շեշտենք անոր ունեցած խոնարհութեան, համեստութեան եւ 
ծառայութեան ոգին: Ս. Յակոբ նաեւ կը յիշեցնէ մեզ թէ Աստուծոյ կամքն է 
որ կը կատարուի այս աշխարհին մէջ, անոր կեանքը եւ գործունէութիւնը 
մեծագոյն փաստն է այդ իրողութեան: Ճգնաւորական կեանքի եւ ժողովուրդին 
ծառայելու սէրը զինք մղեցին ապրելու այնպիսի կեանք մը, որ կը պատկերաց-
նէ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր առաքելութիւնը: 
Ս. Յակոբ Քրիստոսի օրինակին հետեւելով, Քրիստոսի հաւատքն է որ 
տարածեց մարդկութեան կեանքերէն ներս: Այսօրուան պատգամը մեզի, այս 
է. Քրիստոսի օրինակին հետեւիլ, եւ Աստուծոյ անունը փառաւորել: Ս. Յակոբ 
իր առաքելութեամբ, իր կեանքով մարմնաւորեց այս բառերը. այսօր մենք ալ 
մեր կարգին հրաւիրուած ենք, մեր կեանքով մարմնաւորելու նոյն բառերը:
Ան իր ունեցած ճգնաւորական կեանքով մեր դիմաց պարզեց աղօթական 
կեանքի կարեւորութիւնը: Ս. Յակոբ աղօթական կեանքի շնորհիւ է որ 
արժանացաւ տեսիլքի շնորհքին: Աղօթքն էր իր ամենաուժեղ զէնքը: Այսօրու-
ան այս տօնին պատգամը աղօթական կեանքի հզօրացման հրամայականն 
է որ կը շեշտէ: 
Հետեւաբար, սիրելի ընթերցողներ, թող Ս. Յակոբի այս տօնը առիթ ըլլայ 
բոլորիս, աղօթքով աւելի հզօրանալու, խոնարհութեան, համեստութեան եւ 
ծառայական ոգիով լիցքաւորուելու:
Շնորհաւոր Ս. Յակոբ Մծբնացի Հայրապետին տօնը, եւ շնորհաւոր Յակոբ 
անունը կրող մեր բոլոր հայորդիներուն:

Գարեգին Բ. Պոլսոյ Նորընտիր 
Պատրիարքը Հրաւիրած է Էջմիածին

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Կը Շնորհաւորէ Կ. Պոլսոյ Հայոց 

Նորընտիր Պատրիարքը

Շնորհաւորագրին մէջ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը գոհունակութեամբ 
յիշած է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեանի` Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի 
տեսչութեան տարիները.
«Շնորհիւ Ձեր հոգեւոր, աստուածաբանական ու դաստիարակչական 
գիտելիքներուն` ունեցանք ճեմարանականներու նոր սերունդ, որոնք 
ծառայասէր ոգիով այսօր կը սպասաւորեն Մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ անդաստա-
նին մէջ:
«Կ՛աղօթենք, որ Ամենակալ Տէրը ուժ ու կարողութիւն պարգեւէ Ձեզի` ամե-
նայն իմաստութեամբ եւ բարձր պատասխանատւութեամբ ստանձնելու Մեր 
Սուրբ Եկեղեցւոյ Նուիրապետական Աթոռի` Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքու-
թեան hոգեւոր առաքելութիւնը` ի պայծառութիւն Մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ ի 
մխիթարութիւն Կ. Պոլսի հաւատացեալ Մեր ժողովուրդի զաւակներուն: Թող 
Տէրը օգնական եւ զօրավիգ ըլլայ Ձեզի` շնորհելով քաջառողջ արեւշատութիւն 
եւ յաջողութիւններ հոգեւոր Ձեր ծառայութեան մէջ»:
Վեհափառ հայրապետը նշած է, որ սիրով կը սպասեն նորընտիր պատրիար-
քին այցին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին:

Կոստանդնուպոլսոյ Պատրիարքութեան Պատգամաւորական Ժողովի 
ատենապետ Տիար Խաչիկ Ճանէլ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին ուղղած իր 11 Դեկտեմբեր 2019 թուակիր նամակով կը 
հաղորդէր Բարձրաշնորհ Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեանի ընտրութիւնը, որպէս 
Պատրիարք Կոստանդնուպոլսոյ: 
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Կարծրատիպեր, Որոնք Թոյլ Չեն Տալիս Կանանց Աշխոյժ Լինել Առեւտրական 
Աշխարհում եւ Քաղաքականութիւնում

Կանանց տնտեսական հնարաւո-
րութիւնների ընդլայնումը երկրի 
զարգացման կարեւոր նախա-
պայման: Նախադասութիւնն, իհարկէ 
շատ յաւակնոտ է: ՄԱԿ-ի կարեւո-
րագոյն ծրագրերից մէկն է, որի 
վերաբերեալ եռօրեայ դասընթաց էր 
կազմակերպուել լրատուամիջոցների 
ներկայացուցիչների համար: 
Աշխարհում կանանց տնտեսական 
հնարաւորութիւնների բարձրացմա-
նը խթանող բազմաթիւ ծրագրեր 
կան: Հայաստանում եւս, սակայն 
այստեղ պատկերը փոքր ինչ այլ 
է: Կանանց տնտեսական ազատու-
թիւնը սահմանափակւում է մի 
շարք պատճառներով: Դասընթացի 
բանախօս, պատմաբան, հետազօ-
տող Ճինա  Սարգիսովան երեք օրու-
այ ընթացքում բազմաթիւ վիճա-
կագրական տուեալներ ներկայաց-
րեց: Ոլորտում երկար տարիների 
աշխատանքի արդիւնքում հասցրել է 
ուսումնասիրել ու վեր հանել կանանց 
տնտեսական կրաւորութեան պատ-
ճառները: 
Մարզերում եւ Երեւանում պատկերը 
տարբեր է: Կանայք առեւտրով կամ 
քաղաքականութեամբ չեն զբաղւում 
տարբեր պատճառներով: Ամուսին-
ները թոյլ չեն տալիս: Երեխաների 
հետ չեն հասցնում: Մարզային բնա-
կավայրերում ընդունուած չէ, որ կինը 
պէտք է առեւտրով զբաղուի: Կինը 
պէտք է նստի տանը, ամուսնուն, 
երեխաներին, ամուսնու ծնողներին 
խնամի: Միւս դէպքում կանայք իրենք 
չեն համարձակւում գործ սկսել: 
Ներքին անվստահութիւն ունեն: 
Կողքից աջակցութիւն չկայ: Դա 
կոչւում է կպչուն յատակի ախտանիշ 
(Sticky floor syndrome):  
Երբ կինը վախենում է տեղից վեր 
կենալ եւ լուրջ քայլեր կատարել: 
Այս պատճառները դասընթացի 
քննարկման ժամանակ տարբեր 
վայրերից հաւաքուած լրագրողները 
եւս մատնանշեցին: Իւրաքանչիւրն 
իր փորձից ելնելով խօսեց խնդրի 
մասին: Այսինքն իրավիճակը շատե-
րին է ծանօթ: Խնդրի լուծման 
ուղիները եւս յայտնի են: Պէտք է 
կանանց խրախուսել: Քաջալերել: 
Պոկել կպչուն յատակից ու ցոյց 
տալ, որ իրենք կարող են երկրի 
տնտեսութեան  հզօրացման գործում 
կարեւոր դերակատարում ունենալ: 
Եռօրեայ դասընթացի նպատակը 
մէկն էրՙ մետիան օգտագործել որպէս 
միջոց այս ամենը թիրախային լսա-
րանին փոխանցելու համար: Այս 
գործում մեծ է լրատուամիջոցնե-
րի դերը, որպէս տեղեկատւութեան 
փոխանցման միջնորդ:  
Բանախօս Ճինա Սարգիսովայի 
խօսքովՙ պետական կառոյցներում, 

քաղաքականութիւնում, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիննե-
րում կանանց ներգրաւուածութիւնը 
բաւարար է: Նախկինում մակարդա-
կը շատ ցածր էր: Սակայն, ղեկավար 
ամենավերին օղակներում մշտապէս 
տղամարդիկ են: 
Կանայք աւելի ցածր օղակներում են 
ներկայացուած: Ցանկացած կազ-
մակերպութիւնում, այսպէս ասած, 
կնիք դնողը տղամարդն է: Ինչո՞ւ: Դեռ 
զարգացած չէ այն միտքը, որ կինը 
եւս կարող է ղեկավարել, որոշում 
կայացնել:
Բաւական է ուսումնասիրել պետա-
կան կառոյցներում, նախարարու-
թիւններում կանանց զբաղեցրած 
պաշտօնները, պարզ կը դառնայ, որ 
որոշում կայացնողի դերում նրանց 
հանդէպ վստահութիւն չկայ, իր խօս-
քում նշեց Ճինա Սարգիսովան:

Հայաստանում այսօր կայ մէկ կին 
նախարար: Վարչութեան պետերը 
հիմնականում տղամարդիկ են: 
Տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում վիճակն աւելի վատ 
է: Ի դեպ` Հայաստանի նորանկախ 
պատմութեան մէջ մէկ կին մարզպետ 
է ունեցել: Այն էլ Շիրակի մարզում: 
Կարծրատիպերով յայտնի ու առատ 
մարզում: Փոխմարզպետեր երբեւէ 
չեն եղել: 
Կանանց ներգրաւուածութիւնը 
քաղաքականութեան մէջ:
Մինչեւ 2021 թուականի Յունու-
արի 1-ը Ազգային ժողովի, Երե-
ւանի, Գիւմրիի եւ Վանաձորի 
աւագանիների ընտրութիւնների 
ժամանակ կուսակցութեան, կուսակ-
ցութիւնների դաշինքի եւ դաշինքում 
ընդգրկուած կուսակցութիւններից 
իւրաքանչիւրի համապետական 
ընտրական ցուցակի առաջին մասում 
1-ին համարից սկսած՝ ցանկացած 
ամբողջ թուով քառեակներում (1-4, 
1-8, 1-12 եւ այդպէս շարունակ` մինչեւ 
ցուցակի աւարտը) իւրաքանչիւր 
սեռի ներկայացուցիչների թիւը 
չպէտք է գերազանցի 75 տոկոսը…», 
- ասւում է ՀՀ ընտրական օրէնսգրքի 

«Անցումային դրոյթներ» բաժնի 144-
րդ յօդուածի 14-րդ կէտում։
Այսինքն կուսակցութիւնների ընտ-
րական ցուցակներում ամեն 4-րդը 
կամ 25 տոկոսը պէտք է կին լինի։ 
Եթէ վերցնենք յեղափոխութիւնից 
յետոյ տեղի ունեցած խորհրդարանա-
կան ընտրութիւնները, ապա պատ-
կերը փոքր-ինչ գովելի է: Խորհր-
դարանական ընտրութիւններում 
առաջադրուած 9-ը քաղաքական 
ուժերի՝ 5 կուսակցութիւնների եւ 4 
դաշինքների, համապետական ցու-
ցակներում 29.5% կին թեկնածու է 
ներկայացուած եղել, տարածքային 
ցուցակներով՝  30.8 %:
Կուսակցութիւնները կարողացել 
են պահպանել օրէնքի պահանջը, 
սակայն պատկերը փոխւում է, երբ 
հարցը վերաբերում է կանանց առա-
ջատար տեղերում ներգրաւելուն։ 
Կին թեկնածուները հիմնականում 
ներկայացուած են եղել ցուցակների 
վերջին տասնեակներում։
Այնուամենայնիւ, այսօր խորհր-
դարանում կանանց ներգրաւու-
ածութիւնը դրական տեղաշարժ է: 
Կանանց ներկայութիւնը, օրինակ 
խորհրդարանում անհրաժեշտ է մի 
քանի պատճառով; Նախ կենտերային 
(gender) հաւասարարութիւն: Յետոյ 
կանայք խնդիրների բարձրաձայն-
ման գործում աւելի զգայուն են: 
Կանանց կողմից վեր են հանւում 
խնդիրներ, որոնք տղամարդկանց 
մտքով անցնել չեն կարող: 
Օրինակ նախակրթարաններում, 
դպրոցներում, այլ ուսումնական 

հաստատութիւններում, որտեղ 
հիմնականում կանայք են, կան 
տղամարդկանց աչքի համար 
անտեսանելի խնդիրներ: Դիցուկ` 
կանանց համար յարմար աշխատ-
ժամեր, յղիութիւնից յետոյ անաշ-
խատունակութեան արձակուրդ, 
պայմաններ, վարձատրութիւն եւ 
այլն: Սրանք խնդիրներ են, որոնց 
ամեն օր կանայք բախւում են: 
Կանայք աշխատանք փնտռելիս 
էլ յայտնւում են անյարմար իրա-
վիճակներում: Գործատուն շատ 
դէպքերում կանանք աշխատանքի 
չի ընդունում այն պատճառով, որ մի 
օր կինը ամուսնանալու է, ֆիզարձա-
կուրդ գնա եւ աշխատավարձ ստա-
նայ: Գործատուները նախընտրում են 
տղամարդկանց, որովհետեւ ժամա-
յին խնդիր չկայ: Ֆիզարձակուրդ 
գնալու խնդիր չկայ: Երեխաներին 
պահելու, մանկապարտէզ, դպրոց 
տանել բերելու խնդիր չկայ եւ նմա-
նատիպ այլ խնդիրներ: 
Դասընթացի երեք օրերի ընթաց-
քում լրագրողները բազմաթիւ 
հարցեր քննարկեցին: Ինչպէս 
կարելի է խթանել կանանց ներգ-
րաւուածութիւնը տնտեսական, 
քաղաքական ոլորտ: Ինչպէս տղա-
մարդկանց մօտ վերացնել այդ 
կարծրատիպերը, թէ կինը միայն 
տան համար է: Մասնակցիները 
եկան այն եզրակացութեան, որ 
կարծրատիպերը կոտրել հարկա-
ւոր չէ: Դրանք պէտք է յաղթահարել: 
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Կարծրատիպեր, Որոնք Թոյլ Չեն Տալիս Կանանց Աշխոյժ Լինել Առեւտրական 
Աշխարհում եւ Քաղաքականութիւնում

Հայաստանի Բնակիչները Գոհ Են Փտածութեան Դէմ Կառավարութեան 
Մղած Պայքարէն եւ Լաւատես՝ Երկրին Ապագային Նկատմամբ

Միջազգային հանրապետական 
հիմնարկի (ՄՀՀ) Հասարակական 
հարցումներու կեդրոնին կողմէ 
Հայաստանի մէջ կատարուած հար-
ցախոյզը ցոյց տուաւ, որ կառա-
վարութեան կողմէ ի գործ դրուած 
փտածութեան դէմ ջանքերը կը 
վայելեն մեծ աջակցութիւն, եւ բնակ-
չութեան մեծամասնութիւնը լաւա-
տես է երկրին ապագային նկատ-
մամբ: Սակայն քաղաքացիները կը 
փափաքին տեսնել յաւելեալ քայլեր՝ 
ընկերային-տնտեսական հարցերու 
լուծման, ինչպէս նաեւ անցումա-
յին արդարադատութեան ոլորտին 
վերաբերող: Աւելի՛ն, 66 տոկոսը այն 
կարծիքին է, որ կառավարութիւնը 
բաւարար քայլերու կը դիմէ՝ 
պայքարելու փտածութեան դէմ 
(արձանագրուած է աճ նախորդ 
հարցման 59 տոկոսէն), իսկ 70 
տոկոսը այն կարծիքին է, որ այդ 
պայքարը արդիւնաւէտ եղած է: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Արմէնփրես»՛-ը։
«Հայաստանի նախկին բարձ-
րաստիճան պաշտօնեաներուն 
դէմ վերջերս ներկայացուած պաշ-
տօնական մեղադրանքները ցոյց 
կու տան, թէ որքա՛ն լուրջ եղած 
է փտածութեան հարցը նախկին 
վարչակարգին ժամանակաշր-
ջանին», ըսաւ Սթիվըն Նիքս՝ 
ՄՀՀ-ի Եւրասիոյ տարածաշրջա-
նի տնօրէնը՝ աւելցնելով. «Ոգեւո-
րիչ է տեսնել, որ հարցախոյզին 
արդիւնքները կ՛արտացոլեն նոր 
կառավարութեան փտածութեան 
դէմ պայքարի ջանքերուն դրական 
ընկալումը»։
Ըստ հարցախոյզին՝ Հայաստանի 
բնակիչներուն 70 տոկոսը լաւատես 
է երկրին ապագային նկատմամբ, 
իսկ 62 տոկոսը կը կարծէ, թէ երկ-
րին զարգացումը կ՛ընթանայ ճիշդ 
ուղիով: Երկրին իշխանութիւննե-
րուն աշխատանքով բաւարարուած 
ըլլալու հանգամանքը կը շարունա-
կէ պահել իր բարձր ցուցանիշը՝ 
մասնակցողներուն 76 տոկոսը դրա-
կան կը գնահատէ վարչապետին 
գրասենեակին աշխատանքը, իսկ 
63 տոկոսը գոհ է Ազգային ժողովին 
աշխատանքէն:
Հակառակ լաւատեսութեան այս 

դրսեւորումներուն՝ կան նաեւ շարք 
մը հանրային մտահոգութիւններ: 
Կը շարունակէ աւելնալ թիւը այն 
քաղաքացիներուն, որոնք մատ-
նանշած են աշխատատեղերու 
ստեղծման (38 տոկոս՝ նախորդ 
հարցման 30 տոկոսին հետ համե-
մատած) եւ ընկերային-տնտե-
սական հարցերը (29 տոկոս՝ 
նախորդ հարցման 18 տոկոսին 
համեմատ)՝ իբրեւ կարեւորագոյն 
առաջնահերթութիւններ, ինչպէս 
նաեւ աւելցած է տոկոսը այն մարդոց, 
որոնք կառավարութեան մեծագոյն 
ձախողութիւնը կը նկատեն վատ 
կառավարումը՝ 27 տոկոս (աճ 5 
տոկոսով):
Սթիվըն Նիքս ըսաւ, որ, թէեւ 
կառավարութիւնը լաւ ցուցանիշ-
ներու հասած է փտածութեան դէմ 
պայքարի բարեփոխումներուն 
առումով, «սակայն մենք կը նկա-
տենք նշաններ, որ բնակչութիւնը 
մտահոգ է ընկերային-տնտեսական 
բնագաւառին մէջ յառաջընթացի 
կշռոյթով»:
Հայաստանի բնակչութիւնը նաեւ 
մեծ հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ 
դատական բարեփոխումներուն եւ 
անցումային արդարադատութեան 
իրականացման հանդէպ: Հարցա-
խոյզին մասնակցողներուն 82 
տոկոսը կը կարծէ, թէ դատական 
բարեփոխումը պէտք է ըլլայ կարեւոր 
առաջնահերթութիւն, իսկ 60 տոկո-
սը կը փափաքի տեսնել այնպիսի 
անցումային արդարադատութեան 
համակարգ, որ կը քննէ նախորդ 
վարչակարգի օրերուն տեղի ունեցած 
իւրաքանչիւր հարց՝ փտածութենէն 
եւ ապօրինի հարստացումէն մինչեւ 
մարդու իրաւունքներու խախտում-
ներ եւ ընտրակեղծիք:
Արժանի է յիշատակել, որ պատ-
մականօրէն հայրիշխանական 
հասարակութիւն հանդիսացող 
Հայաստանի մէջ, բնակիչներուն 
96 տոկոսը այն կարծիքին է, որ 
կանանց հանդէպ բռնութեան 
բոլոր տեսակները պէտք է օրէնքով 
պատժելի ըլլան, իսկ 90 տոկոսը կը 
հաւատայ, որ պետութիւնը պէտք 
է վերացնէ կանանց նկատմամբ 
խտրական օրէնքները եւ գոր-

ծելակերպը:
Հարցախոյզը նաեւ ցոյց տուաւ, 
որ Հայաստանի հասարակութեան 
բացարձակ մեծամասնութիւնը դրա-
կան վերաբերում ունի բանակին 
նկատմամբ։ Մասնակցողներուն 91 
տոկոսը դրական արտայայտուեցաւ 
բանակին նկատմամբ, 8 տոկոսը՝ 
բացասական, 1 տոկոսը նշեց, որ 
պատասխան չունի:
Հայաստանի նախագահի աշխա-
տակազմին աշխատանքը դրական 
կը գնահատէ մասնակցողներուն 82 
տոկոսը, 15 տոկոսը՝ բացասական, 
3 տոկոսը պատասխան չունի:
Հայաստանի վարչապետին աշխա-
տակազմին աշխատանքը դրական 
կը նկատէ մասնակցողներուն 76 
տոկոսը, 22 տոկոսը՝ բացասական է, 
1 տոկոսը պատասխան չունի:
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ 
նկատմամբ դրական վերաբերում 
կը ցուցաբերէ հարցախոյզին մաս-
նակցողներուն 74 տոկոսը, 21 
տոկոսը բացասական մօտեցում 

ունի, 5 տոկոսը պատասխան չունի:
Մարդու իրաւունքներու պաշտպա-
նի աշխատակազմին աշխատանքը 
դրական կը նկատէ 63 տոկոսը, 24 
տոկոսը՝ բացասական, 13 տոկոսը 
պատասխան չունի:
Հարցախոյզին մասնակցողներուն 
մեծ մասը ժխտական կը նկատէ 
դատախազութեան եւ դատա-
րաններուն աշխատանքը: Դատա-
խազութեան աշխատանքը դրա-
կան կը նկատէ անոնց 38 տոկոսը, 
բացասական՝ 55 տոկոսը: Դատա-
րաններուն աշխատանքը դրական 
կը նկատէ 36 տոկոսը՝ բացասական‘ 
57 տոկոսը:
Մասնակցողներուն մեծամասնու-
թիւնը բացասական վերաբերում 
ունի նաեւ քաղաքական կուսակ-
ցութիւններուն նկատմամբ. 42 
տոկոսը քաղաքական կուսակ-
ցութիւններուն նկատմամբ դրա-
կան վերաբերում ունի, 52 տոկոսը՝ 
բացասական:

Պէտք է մշտական աշխատանք 
տանել թիրախային խմբերի հետ: 
Դասընթացի բանախօսի պնդ-
մամբ նման խնդիրները միայն 
Հայաստանին բնորոշ չեն: Ամբողջ 

աշխարհում կա խնդիր կանանց 
աշխուժացման հետ կապուած:  
ՄԱԿ-ի հայաստանեան գրասենե-
ակի ներկայացուցիչները դասըն-
թացի վերջին օրը գործնական 
յանձնարարութիւն տուեցին լրագ-
րողներին: Մշակել ու ներկայաց-

նել մետիա ծրագիր, որը դրական 
ազդեցութիւն կ՛ունենայ վերը 
թուարկած խնդիրների լուծման 
գործընթացում: Երեք օրերի քննար-
կումների արդիւնքում ներկայա-
ցուեցին ծրագրերի նախնա-
կան տարբերակներ: Լաւագոյն 

նախագծերը յետագայում կը 
ֆինանասաւորուեն ՄԱԿ-ի կող-
մից: Դասընթացները բաւական 
արդիւնաւէտ էին լրատուամի-
ջոցներ-ՄԱԿ հետագայ համա-
գործակցութեան համատեքս-
տում: 
 
 

Լրատուութեան Գործընկեր
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Անսահման Տիեզերք՝ Marvel

Արուեստի պատմութեան մէջ մարդիկ գրի առած եւ կամ նկարած են 
երեւակայական աշխարհներ եւ կերպարներ։ Այս երկու հանգաման-
քը տասնամեակներ շարունակ կը համադրուին պատկերազարդ 

գրքոյկներու (comics) մէջ, որոնք թէ՛ արուեստական եւ թէ գրական արժէք 
ունին։ 
Անկասկած եղած են մարդիկ, որոնք իրենց դասագիրքերուն միջեւ թաքցնելով 
կարդացած են պատկերազարդ գրքոյկներ եւ ո՛վ գիտէ որքան յիշատակներ 
գունաւորուած են այս գրքոյկներու մելանով։ 20-րդ դարու սկիզբին ստեղծուած 
գրական այս նոր ձեւը, անշուշտ երկար ժամանակի ընթացքին, ընդունելի 
դարձած է ընթերցասէրներու կողմէ, սակայն այժմ անոնք դարձած են որպէս 
գրական արուեստի սեռ։ 
Պատկերազարդ գրքոյկներ թողարկող ամերիկեան երկու ընկերութիւններէն 
մին է Marvel Comics-ը, որ հիմնադրուեցաւ Մարթին Կուտմընի կողմէ 1939 
թուականին, Նիւ Եորքի մէջ։ Ընկերութիւնը գործել սկսաւ Timely Comics 
անուան տակ, որ տարիներ վերջ վերանուանուեցաւ՝ իբրեւ Marvel։
Գունագեղ գրքոյկներու մէջ պատկերուած կերպարներու մեծամասնութիւ-
նը յօրինուած տիեզերքներու մէջ ապրող, իւրայատուկ կարողութիւններ 
ունեցող գերհերոսներ են, որոնք հնարաւոր ամէն ինչ կ՚ընեն ու կը պայ-
քարին մարդկութեան համար վտանգ ներկայացնող արարածներու կամ 
այլմոլորակային ուժերու դէմ։ Marvel-ի հարուստ գրադարանը կազմուած է 
աւելի քան ութ հազար կերպարներէ։ Marvel Comics-ի աւելի քան եօթանասուն 
տարուայ պատմութեան ընթացքին ստեղծուած են բազմաթիւ հանրաճանաչ 
հերոսներ, որոնցմէ ամենայայտնիներէն են Երկաթէ մարդ, Սարդ մարդ, 
Հալք, Թոր, Սեւ յովազ եւ այլն։ 1993 թուականին հիմնադրուեցաւ Marvel 
Studios շաժանկարներու արտադրութեան ընկերութիւնը, որ տեղակայու-
ած է Գալիֆորնիոյ մէջ։ Marvel Studios-ի երդիքին տակ կ՚արտադրուին 
Marvel-ի տիեզերքի անզուգական կերպարներու մասին շարժանկարներ 
ու հեռուստաշարեր, որոնց իւրաքանչիւրը կը կազմէ շարժանկարային 
տիեզերք մը (Marvel Cinematographic Universe): Վերջինս մօտաւորապէս 17 
միլիառ շահոյթով աշխարհի  ամենահասութաբեր ֆիլմաշարերու կարգին 
կը զբաղեցնէ առաջին տեղը։ Շարժապատկերներուն մէջ կը գտնուին 
շարժանկարները զիրար կամրջող վերայղումներ, որոնք կը համախմբուին մէկ 
տիեզերքի մէջ։ Marvel-ի յայտնի հերոսներու հիման վրայ նկարահանուած միւս 
շարժանկարները նշեալ տիեզերքի մաս չեն կազմեր, քանի որ արտադրուած 
են ուրիշ ընկերութիւններու կողմէ։ Ընկերութիւնը որոշ ժամանակաշրջան-
ներու ընթացքին դիմագրաւած է նիւթական դժուարութիւններ։ 2009-ին 
Walt Disney ընկերութիւնը յայտարարեց, որ իր անսահման երդիքին տակ 
ներգրաւած է Marvel ընկերութիւնը, որու գինը կը կազմէր 4.24 միլիառ 
ամերիկեան տոլար։
Եթէ Marvel-ի մասին խօսելու ըլլանք, անպայման ամէնուն յիշողութեան 
մէջ պիտի ամրանայ Սթեն Լի անունը։ Ան ծնած է 28 դեկտեմբեր 1922-ին։ 
Փոքր տարիքին անոր հետաքրքրութիւնը հակած էր գրելու եւ նկարելու 
վրայ։ Լի դեռ տասնութ տարեկան հասակին դարձաւ Marvel-ի գլխաւոր 
խմբագիրը։ Իր ստեղծագործ երեւակայութեան արդիւնքները տեղ գտած են 
զանազան տարիքէ մարդոց գրադարաններուն մէջ եւ տարիներ շարունակ 
հրատարակած է բազում պատկերազարդ գրքոյկներ, որոնք դեռ եւս ունին 
հազաաւոր երկրպագուներ։ Քառասուն տարեկանին որոշեց հանգստեան 
կոչուիլ, սակայն կողակիցն ու դուստրը խրախուսեցին Լին՝ որպէսզի 
շարունակէ ստեղծագործել իր երազած կերպարները։ Ճէք Քէօրպի եւ Սթիւ 
Տիթքոյի նման յայտնի նկարիչ ու հեղինակներու հետ համագործակցելով 
Լի ստեղծած է եզական հերոսներ, որոնք կարճ ժամանակի ընթացքին 

դարձած են հանրածանօթ գերհերոսներ։ Լի կեանքը նուիրած էր վերոյիշեալ 
ընկերութեան զարգացման ու գոյատեւման ճանապարհին եւ իր կեանքի 
ամբողջ տեւողութեան հետեւած է այս ուղիին։ Ան մեծ ջանքեր գործադ-
րած է անթերիօրէն կատարելու համար անհրաժեշտ ամէն ինչ։ 1961-ին 
հրատարակեց «Հրաշալի քառեակը» (The Fantastic Four), որ լայն արձագանգ 
ստեղծեց աշխարհի չորս կողմերուն։ Լիի այս գործը կ՚առանձնանար 
իր բովանդակութեամբ. անոր մէջ պատկերուած են թէ՛ արտասովոր 
բազմատեսակ հերոսներ եւ թէ քաղաքական ու ժողովրդական շարք մը 
հարցեր։ Լի YouTube-ի վրայ ունի «հերոսներու աշխարհ» անուանեալ 
սեփական ալիք մը, ուր հրատարակուած են Marvel-ի ընտանիքի մասին 
կարեւոր տեսագրութիւններ։ Լի նաեւ հեղինակած է երկու գիրքեր, որոնց 
միջոցաւ իր ընթերցողները տեղեակ պահած է կերպարներու ստեղծման 
ընթացքին մասին։ 
Marvel Comics-է դուրս գալէ յետոյ Սթեն Լի կը ներկայանար ընկերութեան 
շարժանը-կարային տիեզերքի դրուագներուն մէջ՝ որպէս ընկերութեան 
ամենայայտնի դէմքը։ Ան 12 դեկտեմբեր 2018-ին՝ 95 տարեկանին աչքերը 
փակեց կեանքին, խոր սուգի մատնելով իր ազգականները, բարեկամները, 
հետեւորդներն ու համակիրները։ Ան իր մահէն առաջ կ՚աշխատէր նոր 
կերպարի մը ստեղծման համար, որ զայն անուանած էր «Աղտ մարդ»։
Հարկ է նշել, որ որոշ գրականագէտներու հետազօտութիւններուն համաձայն 
երեւան ելած է, թէ պատկերազարդ գրքոյկ ընթերցող երեխաներ միշտ 
սորվելու եռանդ ունեցող, արդար, հաւասար եւ բարի խորհող անհատներ 
կ՚ըլլան։ Անշուշտ բոլոր գիրքերը ունին եզական արժէք նկարագրի մը 
ձեւաւորման համար, սակայն վստահաբար պատկերազարդ գրքոյկները 
անգնահատելի տեղ գրաւած են երեխաներու սրտերուն մէջ։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Վեհափառ Հայրապետը նորընտիր Պատրիարքին յղած իր շնորհաւորական 
նամակին մէջ ըսաւ. «Հոգեկան ցնծութեամբ եւ եղբայրական ջերմ սիրով 
կ՚ողջունենք Ձեզ եւ կը շնորհաւորենք Ձեր ընտրութիւնը: Արդարեւ, Կ. Պոլսոյ 
Պատրիարքական Աթոռը երկար շրջան մը թափուր մնալէ եւ զանազան 
դժուարութիւններ դիմագրաւելէ ետք, ահա այսօր Աստուծոյ օրհնութեամբ 
կ՚ունենայ իր նոր Պատրիարքը, վերանորոգ նուիրումով շարունակելու համար 
Պատրիարքութեան դարաւոր առաքելութիւնը: 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը եւ Մենք անձնապէս եղբայրական 
սերտ յարաբերութիւններ մշակած ենք Ձեր նախորդներուն՝ Երջնկ. Գարեգին 
եւ Մեսրոպ Պատրիարքներուն հետ: Վստահ ենք, որ Ձեր ընտրութեամբ նոր 
ու փայլուն էջ մը պիտի բացուի Պատրիարքութեան կեանքին մէջ եւ մեր երկու 
Նուիրապետական Աթոռներու միջեւ սերտ գործակցութիւնը շարունակուի»:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Կը Շնորհաւորէ Կ. Պոլսոյ Հայոց 

Նորընտիր Պատրիարքը
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«Սիրահարուածներ. Փարիզ»

132019

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Էսօր ուրբաթ է պաս է.
Դէ՜, հէ՜, զը՛նգը, զընգը, դէ՜, հէ՜, ջան,
Սըրտիկ արծաթէ թաս է։
Դէ՜, հէ՜, զը՛նգը, զը՛նգը, դէ՜, հէ՜, ջ՜ան:

Սըրտիկ մալուլ մի մընա—
Աշխարհ մարդու չի՛ մնա։

Աշունն եկաւ ցօղալէն,
Ծառի թըփեր դողալէն.
Սըրտի՛կ, մալուլ մի՛ մընա,—
Աշխարհ մարդու չի՛ մընա։

Կըռունկ կանչեց սարերուն,
Ղարիբ տըղէն երերուն,
Սըրտի՛կ, մալուլ մի՛ մընա,—
Աշխարհ մարդու չի մնա։

Ելել եմ ու ճար չունեմ,
Մեռնելու հընար չունըմ։
Սըրտի՛կ, մալուլ մի՛ մընա,—
Աշխարհ մարդու չի՛ մընա։

Նարեկ Արքեպիսկոպոս Հանդիպեցաւ Հոգեւոր 
Խմբակներու Ներկայացուցիչներուն Հետ 
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Հինգշաբթի, 12 դեկտեմբեր 2019-ին, Ազգային 
առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան - Եռա-
գոյն» սրահին մէջ, Լիբանանի հայոց առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս 
հանդիպում մը ունեցաւ Հայ եկեղեցւոյ հոգե-
ւոր խմբակներու ներկայացուցիչներուն հետ։ 
Մասնկացող խմբակներն էին՝ Հայ առաքելա-
կան եկեղեցասիրաց եղբայրակցութիւնը (Կեդ-
րոն), Հայ եկեղեցասէր հոգեւոր միութիւնը, Հայ 
առաքելական եկեղեցւոյ եղբայրակցութիւնը եւ 
«Լուսաւորչի կանթեղ» համայնքը։

Հանդիպման սկիզբը Արժ. Տ. Ղեւոնդ քհն. 
Լոշխաճեան շնորհակալութեան խօսք ուղղեց 
սրբազան հօր այս հրաւէրին համար եւ ներ-
կայացուց հոգեւոր խմբակներու գործունէ-
ութիւնը։ 
Այս առթիւ Նարեկ արքեպիսկոպոս հաստատեց, 
որ Հայ եկեղեցին հայ ժողովուրդի զաւակներուն 
ամբողջութիւնն է` համախմբուած Քրիստոսի 
անունով եւ Աստուծոյ առաքելութիւնը ապրելու 
եւ տարածելու կոչումով։ Նորին սրբազնութիւնը 
գնահատեց գործող հոգեւոր խմբակներուն 
կապուածութիւնը հայ եկեղեցւոյ, շեշտելով, որ 
գործակցութեամբ եւ համատեղ ճիգերով մեր 
հայ քրիստոնէական հաւատքը կ՛ամրապնդուի 

եւ ազգանուէր աշխատանքները առաւել եւս 
կ՛արդիւնաւորուին։
Առաջնորդ սրբազանը յայտնեց, որ Տէր Ղեւ-
ոնդը հոգեւոր խմբակներու խորհրդատու նշա-
նակած է՝ հարկ եղած համակարգումները 
կատարելու համար։ Նարեկ արքեպիսկոպոս 
նշեց, որ յառաջիկայ շաբաթներուն պիտի 
այցելէ հոգեւոր խմբակներու աղօթավայրերը՝ 
մօտէն ծանօթանալու իւրաքանչիւր խմբակի 
գործունէութեան։ 

Սրբազան հայրը լսեց հոգեւոր խմբակներու 
ներկայացուցիչներու մտահոգութիւններն ու 
առաջարկները, հաստատելով, որ յառաջիկա-
յին նմանօրինակ հանդիպումներ տարբեր 
առիթներով եւս պիտի կրկնուին։
Ներկաները որոշեցին առաջնորդ սրբա-
զան հօր օրհնութեամբ կանոնաւոր յաճա-
խականութեամբ հաւաքական աղօթքի պահեր 
ունենալ եկեղեցիներուն մէջ եւ 2020-ի ամա-
ռը միօրեայ համագումար կազմակերպել` 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. սրբազնագոյն վեհափառ 
հայրապետի հռչակած «Յատուկ խնամքի 
կարօտ հայորդիներու տարի»-ի թեմային շուրջ։
Հանդիպումը փակուեցաւ «Տէրունական 
աղօթք»-ով։



àõñµ³Ã / 13.12.2019

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

 08

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Կիրակի, 15 դեկտեմբեր 2019, առաւ. ժամը 9.30-ին, 
Պուրճ Համուտի 

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ,
 անդրանիկ սուրբ պատարագ 

պիտի մատուցէ եւ քարոզէ 
նորօծ Արժ. Տ. Խորէն քհն. Մելքոնեան

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները աղօթելու 
քահանայ հօր աստուածահաճոյ եւ եկեղեցանուէր 

առաքելութեան համար

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

¸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:

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ

2019-2020 Տարեշրջանի

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
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Հաստատութիւն մը Արեւմտեան Պէյրութի մէջ կարիք 
ունի լիբանանահպատակ դռնապանի մը: Հետաքրք-
րուողներ կրնան հեռաձայնել Երկուշաբթիէն Ուրբաթ 
օրերը ժամը 9-էն 2:

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅԻ ԿԱՐԻՔ

01-349816

Անգարան Հակազդած Է ԱՄՆ-ի Ծերակոյտին 
Կողմէ Հակաթրքական Պատժամիջոցներու 

Նախապատրաստման

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րարութիւնը Դեկտեմբեր 12-ին 
դատապարտած է ԱՄՆ-ի Քոնկրէսի 
Ծերակոյտի օտարերկրեայ գործերու 
կոմիտէին կողմէ հակաթրքական 
պատժամիջոցներու նախապատ-
րաստումը:
«Քոնկրեսի երկու պալատներու եւ 
հակաթրքական շրջանակներու 
կողմէ պաշտպանութիւն գտած 
նախաձեռնութիւնները մեր ազգային 
անվտանգութեան վերաբերող ինք-
նիշխան որոշումները չյարգելու 
հերթական դրսեւորումն են,-ըսուած 
Է նախարարութեան տարածած 
յայտարարութեան մէջ:- Մենք կոչ 
կ՛ընենք ԱՄՆ-ի Քոնկրեսին` գործելու 
ողջամտօրէն եւ կառուցողական 
դիրք բռնելու, որպէսզի չնասուի 
մեր ընդհանուր նպատակները, 
որոնք վերջին շաբաթներուն վերա-
հաստատուած են ամենաբարձր 
մակարդակով»:
ԱՄՆ-ի Քոնկրեսի Ծերակոյտի 
օտարերկրեայ գործերու կոմիտէն 
Դեկտեմբեր 11-ին ընդունեց Թուրքիոյ 
եւ անոր ֆինանսական հատուածի 
դէմ պատժամիջոցներու փաթեթը` 
կապուած Անգարայի կողմէ Սուրիոյ 
հիւսիս-արեւելքին մէջ ռազմական 
գործողութեան իրականացնելուն եւ 

C-400 ռուսական զենիթահրթիռա-
յին համակարգերու գնման հետ: 
Այժմ փաստաթուղթը պիտի ներ-
կայացուի Ծերակոյտի ամբողջ 
կազմի քննարկման, երբ անոր մէջ 
կրնան փոփխութիւններ մտցնել: 
Համանման փաստաթուղթը Հոկտեմ-
բերին ընդունուած է Քոնկրեսի Ներ-
կայացուցիչներու պալատին կողմէ:
Նախաձեռնութիւնը ԱՄՆ-ի նախա-
գահ Տանըլտ Թրամփին կը պար-
տաւորեցնէ սահմանափակում-
ներ կիրառել այն անձերու դէմ, 
որոնք մեղսակից են Սուրիոյ մէջ 
ռազմական գործողութեան, մաս-
նաւորապէս, Թուրքիոյ ազգային 
պաշտպանութեան նախարար Հու-
լուսի Աքարի նկատմամբ: Բացի 
այդ, կը նշուի փաստաթուղթին 
մէջ, ամերիկեան վարչակազմը 
CAATSA օրէնքի ծիրէն ներս պար-
տաւոր Է սահմանափակումներ 
կիրառել Անգարայի կողմէ C-400 
համակարգերու գնելու առիթով:


