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Տեսանկիւն

Բարեգործութեան եւ Իւրայինին
Զօրակցութեան Մշակոյթը

Բարեգործութիւնն ու իւրայինի զօրակցութիւնը մարդկային պատմութեան մէջ
հինէն եկող եւ մարդկային զանազան
քաղաքակրթութիւններուն ծանօթ երեւոյթ է, որ պաշտօնակարգային եւ հիմնարկային տեսք ստացած է կրօնական
հաւատալիքներու եւ քարոզչութեան
միջոցաւ ինչպէս նաեւ սերունդներու
դաստիարակութեամբ հասնելով, մերօրեայ պետական թէ հասարակական
կառոյցներու առաքելութեան:
Բարեգործութիւնը ընկերային եւ մարդկային զօրակցութեան եւ իրարօգնութեան միջոց մըն է եւ մէկ մասնիկը
մարդկային մշակոյթին՝ կարգ մը հաւաքականութիւններու մօտ յաճախ միւսէն
աւելի, կամ նուազ զարգացած:
Երբ մենք բանաստեղծութիւն կը կարդանք կամ դասական երաժշտութիւն
մտիկ ընելու սովորութիւնը ունինք, այս
բանը մեր հոգիները կ՛ազնուացնէ ու նաեւ
անշուշտ մեր միտքը: Նոյնն է երբ ուրիշին օգտակար կը դառնանք:
Ընկերային ծառայութիւնը իր ֆիզիքական նեցակցութեամբ, թէ բարոյական
զօրակցութեան տարբերակներով նոյնպէս բարեգործութեան մշակոյթ է ինչպէս
իր նմանին նիւթապէս սատարելու ազնիւ
գործը:
Մեր կեանքի շատ մը երեւոյթները կարելի է բնութագրել որպէս մշակոյթ, որ ոչ
միայն ժառանգուած սովորութիւններով
կամ կրօնական, թէ քաղաքացիական
օրէնսդրութեամբ պէտք է զարգանայ,
այլ նաեւ ճիշդ դաստիարակութեամբ, որ
կը սկսի ընտանիքին մէջ ու կը կատարելագործուի դպրոցներուն մէջ:
Դաստիարակենք մեր սերունդները
բարեգործութեան եւ իրար օգնութեան մշակոյթով որովհետեւ այս բանը
երկուստեք շահաւէտ է: Ան գոհունակութիւն կը պատճառէ, ոչ միայն ստացողին այլ նաեւ տրամադրողին:
Բարեգործութեան ու իրարօգնութեան
երեւոյթը անծանօթ մշակոյթ մը չէ մեր
ժողովուրդին համար: Մեր ժողովուրդի
պատմութեան մէջ քիչ չեն օրինակները
բարեգործութեան եւ նեղ օրերու պարագային իրարօգնութեան: Կը մնայ, որ աւելի
եւս զարգացնենք զայն, իրարմով եւ իրար
հետ աւելի եւս անխոցելի, հզօր եւ միակամ
զգալու եւ ըլլալու համար:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Շաբաթավերջը Յատկանշուեցաւ Ցուցարարներու Եւ Ներքին
Ապահովութեան Ուժերուն Միջեւ Բուռն Բախումներով
Թէ Շաբաթ եւ թէ Կիրակի երեկոյեան աննախընթաց բուռն բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարներու եւ ներքին ապահովական ուժերուն միջեւ:
Մինչ ցուցարարները իրենց խաղաղ ցոյցերը
կ՛ընէին, անյայտ անձեր ցուցարարներուն մէջ
մտնելով յարձակումներ գործեցին ներքին ապահովութեան ուժերուն վրայ, որոնք բուռն կերպով

հակադարձեցին արցունքաբեր կազերու ռումբեր
արձակելով ցուցարարներուն ուղղութեամբ:
Պէյրութի նահատակաց եւ Ռիատ Սոլհի հրապարակը, ինչպէս նաեւ Ռինկի եւ Սայֆիի մայրուղիները «պատերազմական դաշտ» յիշեցնող
տեսք մը ստացան:
Նմանօրինակ բախումները իրենց տարողութեամբ եւ անծանօթ մասնակիցներով վտանգաւոր
կացութիւն մը ստեղծած է, որուն առաջքը առնելը
առաջնահերթութիւնը պէտք է ըլլայ պետութեան:
Նշենք, որ ցուցարարներուն պատկանող վրան
մը դարձեալ այրուեցաւ Նահատակաց հրապարակին վրայ: Բախումներուն մաս կազմեցին
խորհրդարանի պաշտպանութեան զինուորական
ջոկատը ինչպէս նաեւ կողմնակի փողոցներէ
հրապարակ հասած խռովութիւն ստեղծող կասկածելի երիտասարդներ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի Տնօրէնը
Կիրակի, 15 Դեկտեմբեր 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց «Հայաստան»
Համահայկական Հիմնադրամի տնօրէն Հայկակ
Արշամեանը։ Հանդիպումին նաեւ ներկայ էր
Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպան Վահագն Աթաբէկեան։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ ընդհանուր անդրադարձ կատարելու Համահայկական Հիմնադրամին
աշխատանքներուն եւ յառաջիկայ ծրագիրներուն։
Յայտնենք, որ դեսպան Աթաբէկեան եւ Հիմնադրամի տնօրէն Արշամեան նաեւ ներկայ գտնուեցան
առաւօտեան Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցուած Ս.
եւ Անմահ Պատարագին։

Հանդիպում Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի
Գործադիր Տնօրէնին Հետ

Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Վահագն Աթաբէկեանի հրաւէրով ՀՀ
դեսպանատան մէջ հանդիպում կայացաւ աշխատանքային այցելութեամբ Լիբանան գտնուող
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գոր-

ծադիր տնօրէն Հայկակ Արշամեանի եւ հայկական
ամենօրեայ լրատուամիջոցներու տնօրէններուն
հետ։ Հանդիպման ներկայ էր ՀՀ դեսպանութեան
գ. քարտուղար Դաւիթ Ալլավերտեան։
Դեսպան Աթաբէկեան պարզեց գործադիր
տնօրէնին Լիբանան այցելութեան նպատակը,
Լիբանանի ճգնաժամին հետեւանքով ստեղծուած տնտեսական ծանր կացութեան մէջ լիբանանահայ կրթական մարզին Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի որոշած նիւթական
աջակցութիւնը, եւ անդրադարձաւ լիբանանահայ
լրատուամիջոցներու կատարած աշխատանքին
կարեւորութեան։
Շար. Էջ 02

02

ºñÏáõß³µÃÇ / 16.12.2019

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» Համահայկական Հիմնադրամի
Զօրակցութիւնը Լիբանանահայ Վարժարաններուն
Շաբաթ, 14 դեկտեմբեր 2019,
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս, կողքին ունենալով Լիբանանի թեմի քարոզիչ Հոգշ. Տ.
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանը
եւ Ազգային վարչութեան Կրօնական ժողովի ատենապետ Արժ. Տ.
Սարգիս աւ. քհն. Սարգիսեանն ու
Քաղաքական ժողովի ատենապետ
տիար Րաֆֆի Սիսլեանը, Ազգային
առաջնորդարանին մէջ ընդունեց
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի Գործադիր տնօրէն
տիար Հայկակ Արշամեանը, որուն
կ՛ընկերանային «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
Լիբանանի մարմնի ատենապետ պրն. Սարգիս Արմէնեան եւ
փոխ-ատենապետ պրն. Գրիգոր
Թէրզեան, ներկայութեամբ Լիբանանի մէջ Հայաստանի հանրապետութեան դեսպան տիար
Վահագն Աթաբէկեանի։
Տիար Հայկակ Արշամեան Երեւանէն Պէյրութ ժամանած էր առաջնորդ սրբազան հօր փոխանցելու
«Հայաստան» համահայկական

Ստեփան Աղաճանեան

հիմնադրամի Լիբանանահայ վարժարաններուն տրամադրած հարիւր
հազար ամերիկեան տոլարը եւ
Արցախի պետութեան նուիրած
յիսուն հազար ամերիկեան տոլարը։
Նարեկ արքեպիսկոպոս շնորհակալական խօսքերով ողջունեց այս
նախաձեռնութիւնը եւ ըսաւ.- «Այս
հանգրուանին, երբ Լիբանանի
ընկերա-տնտեսական տագնապին

պատճառաւ լիբանանահայութիւնը
կը դիմագրաւէ տնտեսական ծանր
պայմաններ, Ձեր զօրակցութիւնը կ՛երաշխաւորէ հայ դպրոցին
հայեցի դաստիարակութեան
եւ հայապահպանման նուիրական առաքելութեան անընդմէջ
շարունակականութիւնը։ Ձեր
մեզի փոխանցած հարիւր յիսուն
հազար ամերիկեան տոլարը
Ազգային
առաջնորդարանս
պիտի բաժնէ լիբանանահայ 18
վարժարաններուն` 5020 աշակերտի կրթաթոշակէն ի դէմս
իւրաքանչիւր աշակերտի ըստ
կարիքի զեղչելու համապատասխան գումար մը։ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին այս զօրակցութիւնը կը
նկատենք շօշափելի արտայայտութիւն Հայաստան-Սփիւռք
միասնականութեան եւ գործակցութեան, որուն համար կը յայտնենք մեր հայորդիներուն երախտագիտութիւնը»։
		
ԴԻՒԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Հանդիպում Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի
Գործադիր Տնօրէնին Հետ
Սկիզբը Էջ 01
Դեսպան Աթաբէկեան պարզեց
գործադիր տնօրէնին Լիբանան
այցելութեան նպատակը, Լիբանանի ճգնաժամին հետեւանքով
ստեղծուած տնտեսական ծանր
կացութեան մէջ լիբանանահայ
կրթական մարզին Հայաստան
Համահայկական հիմնադրամի
որոշած նիւթական աջակցութիւնը,
եւ անդրադարձաւ լիբանանահայ
լրատուամիջոցներու կատարած

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

աշխատանքին կարեւորութեան։
Հայաստան հիմնադրամի գործունէութեան մասին գործադիր տնօրէն
Հայկակ Արշամեանի տեղեկատուական եւ վերլուծական զեկուցումը կը վերաբերէր վերջին
շրջանի աշխատանքներուն, հանգանակութեան նորարար եղանակներուն, Հիմնադրամի մշակած
ռազմավարութեան եւ հետագայ
ծրագիրներուն։
Ապա օրաթերթերու եւ ռատիոներու
տնօրէնները ողջունեցին ճգնաժա-

մին մէջ յայտնուած լիբանանահայ
կրթական համակարգին Հայաստան հիմնադրամին կողմէ կատարուած աջակցութիւնը, որմէ ետք
քննարկումը կեդրոնացաւ համահայկական այս կարեւորագոյն
կառոյցի ցանցային աշխատանքի
ծաւալման եւ մանաւանդ սփիւռքահայ տեղեկատուական հաստատութիւններուն կողմէ այդ բոլորի մասին լուսաբանման աշխատանքներուն թափ տալու եղանակներուն վրայ։

Ստեփան Մելիքսեթի Աղաճանեան (դեկտեմբերի 16, 1863,
Շուշի - դեկտեմբերի 13, 1940,
Երեւան), հայ դասական գեղանկարիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական
նկարիչ։
Աղաճանեան ծնած է դերձակի ընտանիքի մէջ։ Կրթութիւնը
ստացած է Շուշիի թեմական
դպրոցին (1872-1881) եւ ռուսական ռէալական ուսումնարանին մէջ (1881-1884)։
1884ին կը մեկնի
Պաքու,
1886ին՝ Ֆրանսիա։
Հիմնաւոր նկարչական կրթութիւնը ստացած է 1886-1890
Մարսէյի նկարչական սթիւտիոյին մէջ, ապա Փարիզի
Ժյուլիանի ակադեմիային մէջ
1897-1900:
1900ին կը վերադառնայ Շուշի,
1902-1904 կ՛աշխատի Պաքուի
մէջ, ապա տեղափոխուած է
Տոնի Ռոստով, ուր մինչեւ 1921
ստեղծագործած եւ նկարչութիւն դասաւանդած է հանրակրթական դպրոցներու ու
Պետական նկարչական սթիւտիոյին մէջ։
Ստեփան Աղաճանեան 1921ին
կը վերադառնայ Հայաստան։
1922-1929 կը պաշտօնավարէ գեղարուեստա-արդիւնաբերական հիմնարկին (այժմ՝
Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի
պետական գոլէճ) իբրեւ գեղանկարչութեան
դասատու։
1938ին կ՛արժանանայ ՀԽՍՀ
ժողովրդական նկարիչ կոչման,
1939ին կը պարգեւատրուի
Աշխատանքային կարմիր դրօշի
շքանշանով։ Կը մահանայ 1940
դեկտեմբերի 13-ին։
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Տեսակէտ

Այս Պոռթկումին Գլխաւոր Թիրախը՝
Փտած Համակա՞րգն Է, Թէ՝ Հըզպալլան

Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հիմնուելով ազատ խօսքի եւ բազմակարծութեան մեր դաւանանքին
վրայ, տեղ կու տանք յարգելի Մեթրին հետեւեալ յօդուածին, ոչ
անպայմանօրէն բաժնելով այնտեղ նշուած կարգ մը տեսակէտերը:
«Խմբ.»

Ն

երկայ գրութեան նախորդած
գրութիւնը («Թայֆէականութիւնը Կ՚արտօնէ՞ Յաջողեցնել՝ Յեղափոխութիւն») հապճեպ
ու խտացեալ ներածական մըն էր
միայն՝ շարունակուող այս աննախընթացօրէն Լիբանանի ամբողջ
աշխարհագրական տարածքի բնակչութիւնը զօրաշարժի ենթարկած
զանգուածեղ պոռթկումին մասին,
որուն տուն տուող պատճառը՝ Լիբանա-նի թայֆէա-բուրժուական,
վայրի դրամատիրական ու նոր-ազատական համակարգին վերջին
երեք տասնամեակներու տեւողութեան տարածած հարիրիական
փտածութեան ու Թա՚էֆի Համաձայնութեամբ երկիրը սուէտական
գաղութի վերածումին ու սիւննիական մենատիրութեան հաստատումին
հետեւանքով ստեղծուած տնտեսական, ելեւմտական, քաղաքական եւ
ընկերային աննախադէպ ճգնաժամն էր։ Այս պոռթկումը 17 Հոկտեմբերին
տարերայնօրէն սկսած էր մայրաքաղաքի կեդրոնական Ռիատ Սոլհի
հրապարակէն՝ խելակորոյս, անղեկավար եւ խաղաղասէր ամբոխի
մը կողմէ, սովորական՝ ոչ զանգուածային տարողութեամբ, ինչպէս
բազմիցս տեղի ունեցած էր անցեալ տարիներուն, ժողովուրդին թայֆէական
բաժանուածութեան պատճառով։ Սակայն, երկու շաբաթներ առաջ,
նոյն հրապարակին վրայ, Կոմկուսի առաջնորդութեամբ կայացած էր
վիթխարի, խաղաղ եւ կարգապահ (բայց քաղաքական ու ընկերատնտեսական հակահամակարգային յստակ ու ճշդորոշ կարգախօսներով
ու պաստառներով) ցոյց մը եւ նստացոյց մը, որուն չհետեւեցան զանգուածները՝ Լիբանանի ամբողջ տարածքին վրայ, ըստ իրենց սովորութեան։ Սակայն,
տարերային պոռթկումէն միայն երեք օրեր ետք, արդէն իսկ պոռթկումը
սկսաւ ղեկավարուիլ ԱՄՆ-ի դես-պանատունէն դուրս հաստատուած
մութ «գործողութեանց սենեակ»է մը, դեսպանատան զինուորական
կցորդին կողմէ… եւ՝ յեղակարծօրէն, պոռթկումը տարածուեցաւ կայծակնային, արտասովոր արագութեամբ՝ Լիբանանի ամբողջ տարածքին վրայ, հիւսիսէն հարաւ եւ արեւելքէն արեւմուտք, բոլորովին նոր
կարգախօսներով՝ հանրապետութեան նախագահին, անոր կուսակցութեան
եւ անոր դաշնակից Հըզպալլայի դէմ, որոնք ոչ մէկ պատասխանատւութիւն
ունեցած են ստեղծուած ճգնաժամին մէջ…։ Սկզբնական պոռթկումին
հակահարիրիական ուղղութիւնը փոխուեցաւ հակահըզպալլայի… եւ
ամերիկեան իմփերիալիզմի բանբերները իրարու յաջորդեցին գալով Պէյրութ,
եւ վերջինը՝ հռչակաւոր տխրահռչակ Ֆիլթմէնը, որ սպառնաց պետական
պատասխանատուներուն՝ եթէ դուք չկռուիք Հըզպալլայի դէմ, ապա երկիրը
պիտի հասցնենք անիշխանական անկայունութեան… եւ առանց մեր
արտօնութեան պիտի չկարողանաք օգտուիլ Լիբանանի ծովային
նաֆթէն։ Այս խօսքերը վերամբարձ ոճով բարբառող Լիբանանի թշնամին
կրնա՞յ անկեղծ եւ հոգեմտային առողջութիւն ունեցած ըլլալ, երբ երէկի
Աշխարհի ոստիկանապետը եղող իր պետութիւնը եւ ատոր հովանաւորած
սիոնական տարատնկեալ պետութիւնը այսօր՝ չեն համարձակիր «կռուելու
Հըզպալլայի դէմ»… եւ պատրանքը կ՚ունենան ուրիշի ձեռքերով իրենց
շագանակը հանել կրակէն…։ Ֆիլթմէն նաեւ ախմախօրէն սպառնաց,
թէ՝ պիտի դադրեցնեն Լիբանանեան Բանակին ԱՄՆ-ի օգնութիւնները…
ակա-մայ խոստովանելով, որ բանակին այդ «օգնութիւն» կոչուածը
կաշառք մըն էր՝ որ կռուէր Հըզպալլայի դէմ…։ Յայտնօրէն, սնանկացող
իմփերիալիզմը շուարած է։
Ուրեմն, այսօր՝ համաշխարհային յետադիմութիւնը, ամերիկեան իմփերիալիզմի ղեկավարութեամբ, եւ սիոնական Իսրայէլի, փանթուրքական
Թուրքիոյ եւ Սէուտական Արաբիոյ գլխաւորութեամբ՝ Արաբական Ծոցի
երկիրներու մասնակցութեամբ, պատերազմ հռչակած է Լիբանանի դէմ,
ինչպէս երէկ (2011-ին) պատերազմ հռչակած էր Սուրիոյ դէմ… Լիբանանը
նկատելով՝ Իրան-Սուրիա անհնազանդ առանցքին անբաժանելի անդամը,
քանի որ նախագահ Աուն եւ իր փեսան՝ Ժըպրան Պասիլ, ոչ միայն Հըզպալլայի
դաշնակիցն են, այլեւ՝ Սուրիոյ բարեկամը…։

Այո՛, սպառնալիքը ծանրակշիռ է, եւ արձակուած՝ ՖԻԼԹՄԷՆի ուռուցիկ
ոճով։ Սակայն, սպառնացողը այսօր՝ այն չէ, ինչ որ երէկ էր… իսկ ԻրանՍուրիա-Լիբանան առանցքը կ՚երկարի մինչեւ Ռուսաստան եւ Չինաստան,
որոնք՝ բարեբախտաբար, կը ներկայացնեն Արեւելքը, որ յառաջընթացի
մէջ է, մինչդեռ սպառնացող ԱՄՆ-ը կը ներկայացնէ իմփերիալիստ
Արեւմուտքը, որ նահանջի մէջ է, ինչ որ կրկնակ բարեբախտութիւն է։
«Արեւելքը հիմի՝ հին Արեւելքը չի՛», պիտի ըսէր Ազատ Վշտունին այսօր,
որ երէկ՝ 70 տարիներ առաջ, Չինական Յեղափոխութեան վաղորդայնին,
ըսած էր. «Չինը հիմի՝ հին Չինը չի…»։ Եւ Ֆիլթմէնի «ուռուցիկ ոճը»
այսօր՝ սնամէջ է, «պայթուցիկ չէ»… այլ՝ «թռուցիկ» (ինչպէս պիտի ըսէր
այսօր՝ Յովհաննէս Աղպաշեանը (Խիկար)… ոճերը դիպուկ մեկնաբանող
երգիծագիրը։
•••
Սկզբնական տարերային պոռթկումը՝ երբ յաջողեցաւ տապալել
այս երկրի թայֆէա-բուրժուական համակարգի կառավարութիւնը, եթէ
յաջողի Կոմկուսի ալ աջակցութեամբ մաքրագործել իր շարքերը
ներթափանցած օտարամուտ վարձկան տարրերէն, եւ այս անգամ
ստեղծել՝ գլուխ ունեցող ըմբոստութիւն մը, որ պիտի կարողանայ
պարտադրել օրէնսդրական լիազօրութիւններով օժտուած փոխանցումի
կառավարութիւն մը, որ կարողանայ իրականացնել սկզբնական տարերային պոռթկումին հետապնդած հիմնական չնենգափոխուած նպատակը
(որ է՝ արմատապէս փոխել հին թայֆէա-բուրժուական համակարգը),
այդ փոխանցման կառավարութեան առաջնահերթ քայլերը պիտի ըլլան
հետեւեալները.
Ա. ՕՐԷՆՍԴՐԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
1 - 1990-ական թուականներէն մինչեւ այսօր պետական բոլոր պաշտօնատարներու համար վերացնելու դրամատնային գաղտնիութեան օրէնքը
պահանջող օրէնք, որպէսզի՝ թափանցիկ քննութեամբ ճշդուին անոնց
հարստութեան աղբիւրները։
2 - Օրէնսդրական հրամանագրով առկախել նախարարներու եւ երեսփոխաններու պաշտօնատարական անձեռնմխելիութիւնը։
3 - Օրէնսդրական հրամանագրով բարեփոխել Հաշուեքննիչ Դիւանի օրէնքը՝
ասոր որոշումը կամ կարծիքը պարտադիր դարձնելով կառավարութեան։
4 - Փտածութեան եւ ապօրինի կերպով հարստացման թղթածրարները
փոխանցել ատակութիւն եւ մաքուր վարք ունեցող դատաւորներուն։
5 - 2015 թուականէն մինչեւ այսօր այն բանտարկեալները, որոնք բանտարկուած են այս համակարգին փոփոխութիւնը պահանջող ցոյցերուն մասնակցած
ըլլալնուն համար։ Ազատ արձակել՝ փակելով անոնց թղթածրարները եւ
պատժել ոստիկանները, որոնք բիրտ ուժ գործածած են ցուցարարներուն
վրայ։
6 - Պատժել Ապահովութեան Ուժերու այն տարրերը, որոնք չարչարած են
ձերբակալեալներ կամ բանտարկեալ եւ կամ օգնած են դատապարտեալներու
բանտէն փախուստին։
Բ. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
1 - Դրամատուներէն վերստանալ այն բոլոր գումարներն ու շահերը, որոնց
տիրացած են Կեդրոնական Դրամատան տնօրէնին կատարած ելեւմտական
կարգադրութիւններէն։
2 - Վերստանալ այն բոլոր գումարները, որոնք թալանուած են Պետական
Գանձէն…։
3 - Երեք տարիներ շարունակ՝ դրամատուներու շահերէն տոկոս մը փոխանցել
Պետական Գանձին։
4 - Վերջնականօրէն դադրեցնել վճարումը այն տոկոսներուն, որոնք
դրուած են դրամատուներուն կողմէ, Պետական Պարտքին վրայ, զոր
Պետութիւնը առած է դրամատուներէն… իբրեւ փոխառութիւն, եւ ոչ
թէ իբրեւ տուրք…։ Պետութիւնը իր պարտքերով գոյատեւելու ախտին
պատճառով, դրամատուներէն փոխ առած էր 85 միլիառ տոլար… եւ ամէն
տարի լիբանանեան դրամատուներուն կը վճարէր իբր տոկոս՝ 6 միլիառ
տոլար։
5 - Պետական Ընդհանուր Պարտքին արտաքին պարտքերու գումարը
վերատեսութեան ենթարկել, իսկ դրամատուներէն առնուած պարտքերը՝
նուազեցնել, թիւ 4-ին մէջ յիշուած տոկոսներուն ջնջումին հետ միատեղ…։
(Այս երկու պարտքերուն տարեկան տոկոսները ներկայիս հասած են
տարեկան շուրջ 3 միլիառ տոլարի… շարունակաբար աւելցնելով
Պետութեան Արտաքին Պարտքին գումարը)։
6 - Դրամատուներու մօտ պահ դրուած մէկ միլիոնէն վեր եղող գումարներուն
վրայ հաստատել 20%-է աւելի տոկոսով տուրքեր, որպէսզի կարելի ըլլայ, գէթ
մասամբ, վճարել Պետական Ընդհանուր Պարտքին վրայ դրուած տոկոսները։
Շար. Էջ 06
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Շնորհալի» Երգչախումբը
Կոմիտասը Վերապրեցուց Ներկաներու Հոծ Բազմութեան Ներկայութեան
Ուրբաթ, 13 Դեկտեմբերի երեկոյեան
ժամը 8:00-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսի հովանաւորութեամբ,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Շնորհալի» երգչախումբը, Պուրճ Համուտի Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, նշեց
Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան
150-ամեակը։
Ղեկավարութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն
Վրդ. Նաճարեանի, աւելի քան 50
անդամներէ բաղկացած երգչախումբը եւ անոր ընկերակցող
նուագախումբը, որ կ՚ընդգրկէր
ջութակ, քանոն, տուտուկ, դհոլ եւ
դաշնակ, հրամցուցին մեր հանճարեղ եւ անկրկնելի Կոմիտաս
Վարդապետին
ազգագրական
աշխատանքին շնորհիւ մեզի հասած
հայ մշակոյթի հարստութենէն փունջ
մը։
Նորին Սրբութեան Հայրապետական
թափօրով եկեղեցի մուտքէն ետք,
ելոյթը սկիզբ առաւ «Տէրունական
Աղօթք»ով, որուն յաջորդեց բացման
խօսքի արտասանութիւն։ Հոգշ. Տ.
Անդրանիկ Աբղ. Քիւրիւմեան նշեց,
որ թէեւ Հայոց Ցեղասպանութեան
հետեւանքով Կոմիտաս Վարդապետի երաժշտական երթը ողբերգական ընդմիջում մը ապրեցաւ ու
«սրինգը կոտրեցաւ», սակայն երգը
վերապրեցաւ։ «Շնորհալի» երգչախումբը եկաւ վերապրեցնելու կոմիտասեան աւանդութիւնները. անոր
առաքելութիւնը կը շարունակէ

մնալ հայ երգը կոմիտասեան շեշտով ու շունչով տարածել նոր
սերունդներու հոգիներուն մէջ ու
աւելիով մօտեցնել զանոնք հայ երգին
ու երաժշտութեան:
Ապա, եկեղեցւոյ փակեալ խորանին առջեւ կանգնած երգչախումբը մէջ հնչեցուց «Սուրբ, Սուրբ»ը,
«Միայն Սուրբ»ը եւ «Ամէն Հայր
Սուրբ»ը, Յովիկ Թաֆրանեանի
մեներգութեամբ «Յայս յարկ»ը,
«Տէր
Ողորմեա՛»ն
եւ
«Տլէ
Եաման»ը, «Քրիստոս ի մէջ» եւ
«Քրիստոս
պատարագեալ»ը,
որոնց քառաձայն կատարումները
բաւարար էին ստեղծելու փոքրիկ
պաշտամունքային արարողութիւն
մը, որ կարծես եկեղեցւոյ մէջ
բերաւ նաեւ Կոմիտասի ոգեղէն
ներկայութիւնը։ Այնուհետեւ Շողիկ
Թորոսեան կատարեց «Անտունի»ն
ու, «Մի Գեղեցիկ Պարզ Գիշէր էր»էն
ետք, մեր ամէնէն յուզիչ երգերէն
մին՝ «Կռունկ»ը, որ մարմնաւորումն
է մեր հայրենի հողին կարօտին։
Երգուեցան նաեւ «Ել, Ել», «Առաւօտ
Լուսաբեր», Կարինէ Անդրանիկեանի մենակատարողութեամբ «Չինար
ես»ը, եւ ժողովրդականութիւն վայելող ոգեշունչ երգեր՝ «Հաբրբան»,
«Հայրենեաց Սիրով», «Շոշեր
Ջան», «Ոհ Ինչ Քաղցր Բան», «Զար
Զընգը», «Էսօր Ուրբաթ է» ու «Ջուր
Կու Գայ Վերին Սարէն»։ Նշենք,
որ հանդիսատեսը վայելեց նաեւ
«Շուշիկի» դաշնակի բաժինը։

Համերգի աւարտին Վեհափառ
Հայրապետը փոխանցեց իր Հայրապետական պատգամը։ Ան
ըսաւ, որ անմահանուն Կոմիտաս
Վարդապետ
երկինքէն
լսելով իր դաշնաւորումներուն
եւ յօրինումներուն գեղեցիկ ու
հարազատ կատարումը պիտի
գնահատէր այս երեկոն, որուն
ընթացքին «Շնորհալի»ն դարձաւ
աւելի շնորհալի։ Աստուածաշունչը
կ՚ըսէ, որ հողէն կու գանք եւ հող պիտի
դառնանք, սակայն գերեզմանէն
վեր կը մնան անոնք, որոնք իրենց
կեանքը հարստացուցած են արժէքներով, նշեց ան ու աւելցուց, որ
Կոմիտաս պարզ հոգեւորական մըն
էր. սակայն, հաւատքով ու հաւատարմութեամբ կենսագործեց իր
կոչումը երաժշտական մարզէն
ներս։ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ,
թէ մեր երաժշտութիւնը՝ հոգեւոր
թէ ազգային, արտացոլումն է մեր
ժողովուրդին ներքին ձգտումներուն, տագնապներուն, ինչպէս նաեւ
տագնապէն բարձրացող յարութեան

հաւատքին. այդ ոգին է, որ Կոմիտաս
փոխանցեց նոր սերունդներուն։
Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը իր
բարձր գնահատանքը յայտնեց երգչախումբին եւ նուագախումբին,
որոնց
հմտութեան
շնորհիւ
վերակենդանացաւ Կոմիտասը,
եւ վերջապէս՝ ղեկավար հայր
սուրբին, որ հակառակ ղեկավարման մասնագիտական ուսում
չունենալուն, հետեւողական աշխատանքով կը յաջողցնէ նման հսկայ
գործ։
Արդարեւ,
յատնաշականօրէն
Հայրապետը լանջախաչ կրելու
իրաւունքը պարգեւեց խմբավար
հայր սուրբին, ինչպէս նաեւ Տեղեկատուական Բաժանմունքի վարիչ
Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. Բանճանճեանին, առ ի գնահատանք իրենց
տարած աշխատանքին։
Ելոյթը փակուեցաւ «Կիլիկիա» քայլերգով, որմէ ետք Առաջնորդարանի
«Երջօ Սամուէլեան - Եռագոյն»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն եւ հիւրասիրութիւն։

Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ Անուանակոչութիւն
«Ս. Յակոբ եկեղեցին, որ Հայ եկեղեցւոյ անքակտելի օղակներէն մին է,
հոգեւոր եւ ազգային արժէքներու կապուածութեամբ կը շարունակէ
իր առաքելութիւնը եւ պիտի շարունակէ նոր ուժականութեամբ» ըսաւ
սրբազան հայրը
14-15 դեկտեմբերին Էշրէֆիէի Ս.
Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ հանդիսաւոր
կերպով միաժամանակ նշուեցան
Ս. Յակոբ Մծբնացի հայրապետի
տօնը եւ եկեղեցւոյս կառուցման ու
օծման 65-ամեակի ընդառաջումը,

անուանակոչութեան տօնը եւ
«Բարերարներու օր»-ը։
Շաբաթ 14 դեկտեմբերի առաւօտեան
ժամը 9։00-ին կատարուեցաւ
աղօրհնէք, որուն յաջորդեց ոչխարներու զենում, ապա ժամը 10։00-

ին եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ
մատաղի ծագման իմաստի մասին
դասախօսութիւն, իսկ երեկոյեան
ժամը 7։00-ին ժամերգութիւն։
Կիրակի 15 դեկտեմբերին հանդիսապետութեամբ Լիբանանի հայոց
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսին մատուցուեցաւ
ս. պատարագ։
Սրբազան հայրը իր քարոզին
բնաբանը ունենալով Յովհաննու

աւետարանի Ժ. գլուխին մէջ գրուած
Քրիստոսի հետեւեալ խօսքը՝ «Ես
եկայ, որպէսզի կեանք ունենան եւ
լեցուն կեանք ունենան», նկատել
տուաւ, որ չորս առնչակից, օրհնեալ
եւ աստուածահաճոյ առիթներ
համախմբած են մեզ, որպէսզի
անգամ մը եւս միասնաբար մտածենք, թէ ինչ կը նշանակէ լեցո՛ւն
կեանք ունենալ։
Շար. Էջ 05
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Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ Անուանակոչութիւն
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Այդ առիթներն են՝ Ս. Յակոբ Մծբնացի հայրապետին տօնը, Ս. Յակոբ
եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնն
ու մատաղի օրհնութիւնը, Ս.
Յակոբ եկեղեցւոյ հիմնադրութեան եւ օծման 65-ամեակի նախապատրաստութիւնը եւ Ս. Յակոբ
եկեղեցւոյ «Բարերարներու օր»-ը։
Սրբազանը ըսաւ, որ երբ այս չորս
առիթները լուսարձակի տակ բերենք
եւ հարց տանք, թէ ինչպէ՞ս ասոնք
իրարու կ՛ընդելուզուին, այն ատեն
գտած կ՛ըլլանք պատասխանը այն
լեցո՛ւն կեանքին, որուն Քրիստոս
կ՛ակնարկէ եւ պիտի ըմբռնենք
այս խօսքին ճշմարտութիւնը՝ երբ
նայինք մեր հայ քրիստոնէական
կեանքին
եւ փորձենք զայն
վերլուծել մեր հաւաքական մասնակցութեամբ։ Սրբազանը յայտնեց, որ մեր մարդկային կեանքը
յարաբերութիւններու
ընթացք
մըն է եւ այդ յարաբերութիւններու
ցանցով է, որ մարդ իր կեանքը
կ՛իրագործէ այս աշխարհի վրայ եւ
իր բարեկամութեամբ, կապերով,
գործերով կը դառնայ սիրելի,
ընտրուած անձ մը կամ հակառակը։
Աստուած իր գերագոյն սիրով
ստեղծեց մեզ. իր պատկերով եւ
նմանութեամբ արարեց մեզ եւ
աստուածային սիրոյն մշտական
դրոշմը դրաւ իր մեզի` մարդոցս գալով։
Աստուած եկաւ մարդոց մէջ բնակելու
համար։ Շարունակելով իր խօսքը
սրբազանը բացատրեց, թէ Աստուած
իր գալով, մեզի կեանք պարգեւելով,
մեզ իր փառքին մասնակից կը
դարձնէ, որպէսզի դառնանք կենդանի
եւ բանական արարածներ եւ ապրինք
կեանքը աստուածասիրութեամբ եւ
մարդասիրութեամբ։ Լիբանանի մէջ
յամեցող տագնապալի իրավիճակին
ակնարկելով` սրբազանը ըսաւ, թէ
մարդկային կեանքի ամենէն սուր
տագնապը նոյնինքն մարդուն մէջ
մարդկայնութեան աղարտումն
է եւ այսօր ո՛չ միայն Լիբանանի
մէջ այլ ամբողջ աշխարհի մէջ
մարդը կորսնցուցած է իր կեանքի
նպատակը, որ ուրիշ բան չէ
եթէ ոչ աստուածսիրութիւն եւ
մարդասիրութիւն։
Սրբազանը
ըսաւ, որ կեանքը ժամանակաւոր
հանգրուան մըն է, բայց լեցո՛ւն

կեանքն է որ կեանքը իրաւօրէն
վայելող մարդուն իմաստ կու տայ
աւելցնելով, որ լեցուն կեանքը
եկեղեցւոյ մէջ արտայայտութիւն
կը գտնէ, որպէս առաքելութիւն
եւ եկեղեցւոյ առաքելութեամբ
Աստուծոյ առաքելութիւնն է որ
կ՛իրագործուի այս աշխարհին
մէջ եւ մեր փուճ կեանքը կը լեցնէ
աստուածային ներկայութեամբ եւ
անթառամ արժէքներով։ Լեցո՛ւն
կեանքը փրկութեան կեանքն
է եւ եկեղեցին մեր բոլորին
մասնակցութեամբ կը դառնայ
այդ լեցո՛ւն կեանքին վաւերական
պարունակը։ Անդրադառնալով Ս.
Յակոբ հայրապետին, սրբազանը
հաստատեց, որ ան սուրբ դարձաւ
լեցո՛ւն կեանք ապրելով։ «Եկեղեցւոյ
անուանակոչութիւն տօնել կը
նշանակէ հաւաքաբար վերանորոգել
մեր ուխտը, որ մենք լեցո՛ւն կեանքի
աշակերտներ ենք։ Այն ինչ որ կը
կատարենք, որպէս բարոյական կամ
նիւթական մասնակցութիւն լեցո՛ւն
կեանքի գանձանակին մէջ դրուած
մեր լուման է եւ այդ լումաներով
լեցո՛ւն կեանքը իմաստ կը ստանայ
երբ մենք մեր ունեցածէն, մեր
կարողութիւններէն, մեր շնորհքներէն
արդար բաժին կը հանենք մեր
եկեղեցւոյ, մեր դպրոցին, մեր
ակումբին, մեր հայրենիքին եւ մեր
պահանջատիրութեան. այլ խօսքով`
մեր հայկական ինքնութեան»
հաստատեց սրբազանը աւելցնելով,
որ 65 տարի առաջ հաւատք եւ
տեսիլք ունեցող հայորդիներ
գլխաւորութեամբ այդ օրերու
առաջնորդ Խորէն արքեպիսկոպոսի
կառուցեցին Ս. Յակոբ եկեղեցին,
որպէս Աստուծոյ եւ ազգին տունը
եւ 65 տարիէ ի վեր այս եկեղեցին,
որպէս վկայութեան խորան կը
ծառայէ մեր ժողովուրդին։ «Այսօր,
65 տարիներու հեռաւորութենէն մենք
եկեղեցւոյ առաքելութիւնն է, որ կը
գնահատենք եւ ոչ թէ այս քարեղէն
կառոյցը։ Հազարաւոր վանքեր եւ
եկեղեցիներ կորսնցուցինք, բայց
անոնց տեղ նորերը կառուցեցինք
հաւատալով, որ մեր կորսնցուցած
եւ վերատիրանալիք ու կառուցած
եկեղեցիներուն, վանքերուն, դպրոցներուն, մշակութային կեդրոններուն
ընդմէջէն մենք մեր հոգին, սիրտը
եւ միտքը կառուցեցինք։ Ինչ արժէք
ունին քարեղէն կառոյցները եթէ հոն
չի բաբախեր հայուն սիրտը, թռիչք
չառներ հայուն միտքը, չաղօթեր
հայու հոգին» շեշտեց սրբազանը։
Անդրառնալով «Բարերարներու օր»ուան, սրբազանը գնահատեց բոլոր
անոնք, որոնք անցեալին, այսօր եւ
ապագային բարիք գործելու հայ
քրիստոնէական սկզբունքէն մեկնած
իրենց մասնակցութիւնը բերած են,
կը բերեն եւ պիտի բերեն եկեղեցւոյ
պայծառութեան համար։ Սրբազանը նաեւ իր բարձր գնահատանքը

յայտնեց եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքին
ընդգծելով, որ հակառակ շրջանի մէջ
հայութեան թիւի զգալի նուազումին,
Ս. Յակոբ եկեղեցին, որ Հայ եկեղեցւոյ անքակտելի օղակներէն մին է,
հոգեւոր եւ ազգային արժէքներու
կապուածութեամբ կը շարունակէ իր
առաքելութիւնը եւ պիտի շարունակէ
նոր ուժականութեամբ։

Իր քարոզի աւարտին սրբազանը
անդրադարձաւ անցնող շաբթուան
ընթացքին պատահած պատմական
դէպքին, երբ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու Ծերակոյտը միաձայնութեամբ ճանչցաւ Հայկական
ցեղասպանութիւնը։ Սրբազանը
շեշտեց, որ աշխարհի մեծերը,
քաղաքագէտները, պետութիւնները
հարկ է պատմութիւնը ճշմարտօրէն
եւ արդարօրէն տեսնեն եւ ըստ
այնմ որոշում առնեն աւելցնելով,
որ արդէն ուշացած են մեր
նահատակներուն յիշատակին եւ
մեր պահանջատիրութեան սրբազան պայքարին հանդէպ, սակայն
ուշացած սրբագրութիւնը անգամ
մենք կ՛ընդունինք եւ կը պահանջենք
Թուրքիայէն, որ գիտակցութիւնը
ունենայ իր պատմութեան ամէնէն
դառն, ամէնէն սեւ էջին հետ հաշիւի
նստելու եւ Հայոց ցեղասպանութիւնը
որպէս արդարութիւն ճանչնալու,
ընդունելու եւ ըստ այնմ հատուցելու
հայ ժողովուրդին։ «Մեր պատմութէնէն եւ մեր ներկայէն գիտենք, որ
երբ աղօթք եւ կեանքի վկայութիւն,
հաւատք եւ պայքար միասնաբար
մեր կեանքին մէջ մեզ կը զօրացնեն
եւ կը մղեն, այն ատեն մենք միշտ
յաղթական դուրս կու գանք» շեշտեց
սրբազանը եւ եզրափակելով իր
խօսքը կոչ ուղղեց բոլորին լեցո՛ւն
կեանք ունենալու, որպէսզի զայն
հաւաքաբար վայելենք երկինքի
թագաւորութեան մէջ։
Պատարագի աւարտին կատա-

րուեցաւ մատաղօրհնէք։
Այնուհետեւ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ
«Տիրան Պապիկեան» սրահին մէջ
տրուեցաւ սիրոյ սեղան։ Եկեղեցւոյ
Թաղական խորհուրդին անունով
Յակոբ Ալլըքեան բարի գալուստ
մաղթելէ վերջ ներկաներուն նկատել
տուաւ, որ բաւական դժուար որոշում
մըն էր որ առնուեցաւ եկեղեցւոյ
ընտանիքին կողմէ կազմակերպելու
սոյն տօնախմբութիւնը, Լիբանանի քաղաքական, տնտեսական եւ
ընկերային այս դժուարին օրերուն
եւ շնորհակալութիւն յայտնեց սրբազան հօր՝ իր հովանաւորութիւնը
շնորհելուն համար, իսկ բոլորին՝
իրենց ներկայութեան համար։ Ալլըքեան նաեւ շնորհակալական խօսք
ուղղեց եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքին
իրենց անսակարկ նուիրումին եւ
ծառայութեան համար։
Եկեղեցւոյ հովիւ Արժ. Տ. Մեսրոպ աւ.
քհն. Քէրքէզեան շնորհակալական
խօսք ուղղեց եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքին, որ միասնաբար եւ ձեռք ձեռքի
տուած միշտ պատրաստ է ծառայելու
եկեղեցւոյ պայծառութեան համար։
Սրբազան հայրը բարձր գնահատեց
եկեղեցւոյ ընտանիքը, որ Լիբանանի
ներկայ աննպաստ պայմաններուն
մէջ յանձն առաւ նշելու եկեղեցւոյ
անուանակոչութեան տօնը աւելցնելով, որ երբ հաւաքաբար կամքով,
տեսիլքով եւ յանձնառութեամբ բան
մը ընենք` կը յաջողինք։ Սրբազանը նկատել տուաւ, որ մեր
մասնակցութիւնն է, որ կ՛երաշխաւորէ մեր յաջողութիւնը եւ
գոյատեւութիւնը աւելցնելով, որ
իւրաքանչիւր անուանակոչութեան տօն մեր մասնակցութեամբ կը
ծաղկեցնենք։ Եզրափակելով իր խօսքը սրբազանը մաղթեց, որ մինչեւ
2020 եկեղեցւոյ 65-ամեակի առիթով կատարուելիք արժանավայել
տօնախմբութիւնը, բոլորս մտածենք,
գործենք եւ մասնակցինք 65-ամեակը տօնելու հաւաքաբար, Աստուծոյ
փառքին, մեր նախորդներուն յիշատակին անմահութեան եւ մեր հաւաքական յաջողութեան համար։
Գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր` կատարողութեամբ
եկեղեցւոյ դպրաց դասին, նաեւ
մասնակցութեամբ Սեդօ եւ Շաքէ
Պաղտասարեան ամոլին։

06

ºñÏáõß³µÃÇ / 16.12.2019

Տեսակէտ

Այս Պոռթկումին Գլխաւոր Թիրախը՝
Փտած Համակա՞րգն Է, Թէ՝ Հըզպալլան
Սկիզբը Էջ 03
7 - Դադրեցնել՝ վերացնել կենսական նիւթերու մենաշնորհները երկրին
մէջ։ Եւ՝ առաջին հերթին, պետութիւնը ի՛նք ստանձնէ ցորենի, ուժանիւթերու
եւ դեղորայքի ներածման մենաշնորհը…։
8 - Հաստատել եկամուտի տուրքերու յառաջադէմ դրութիւնը, որպէսզի
կարելի ըլլայ իրականացնել՝ երկրի հարստութեան եւ եկամուտներու
արդար վերաբաշխումը, նուազեցնելու համար գերհարուստներու
եւ գերաղքատներու միջեւ գոյութիւն ունեցող անդունդին խորութիւնը։
(Ներկայիս բնակչութեան միայն 1%-ը խլած է երկրի հարստութեան 50%-ը,
իսկ բնակչութեան մնացեալ 99%-ին կը մնայ հարստութեան 50%-ը։
9 - Ջնջել՝ վերացնել ներկայիս գործող բոլոր տեսակի «սնտուկ»ները,
որոնք չեն նպաստեր ժողովուրդի կարիքներուն, այլ՝ կուլ կ՚երթան հարուստ
տզրուկներուն, եւ ատոնց փոխարէն՝ հաստատել ծրագրաւորումի եւ
բնակեցումի նախարարութիւններ, որոնք պիտի մշակեն բնակեցումի
համապարփակ ծրագիր մը, կառուցելու՝ համեստ խաւերուն մատչելի
գիներով բնակարաններ, եւ հաստատելու վարձակալական արդիական
եւ ընկերային արդարութեան վրայ հիմնուած օրէնք մը, քաղաքացիներուն ապահովելու համար արժանավայել բնակարաններ, յարգելով երկրի
Սահմանադրութիւնը, որ կ՚երաշխաւորէ մարդոց բնակարանի իրաւունքը
եւս… եւ պիտի գծեն երկրին պակսող արդիւնաբերութեան եւ հողագործութեան զարգացման ծրագրեր։
10 - Միայն մէկ տարուայ ժամանակամիջոցին, մշակել՝ երկրի ենթակառոյցը
բարեկարգելու համապարփակ ծրագիր մը, գէթ մասնակիօրէն լուծել
ելեկտրականութեան թնճուկը, Լիբանանի բոլոր մուհաֆազաներուն վրայ
տարածուող հանրային փոխադրութեան արդիական ցանց մը հաստատել,
համապարփակ ու առողջապահական լուծում մը գտնել աղբերու մարզի
թնճուկին, եւ՝ արտակարգ առաջնահերթութիւն տալ կենսոլորտի մաքուր
պահպանումին։
11 - Տնտեսական ու ելեւմտական (ֆինանսական) մարզերուն մէջ որդեգրել
նոր մօտեցումներ՝ առաջնահերթութիւնը տալով արդիւնաբեր մարզերուն, որոնք աշխատատեղեր կը ստեղծեն ու կը նուազեցնեն գործազրկութեան
ներկայի բարձր տոկոսը, որ հետեւանքն է՝ ոչ-արդիւնաբեր տնտեսակարգին։
12 - Երկրի տնտեսութիւնը զօրացնելու համար, եթէ հարկ է որդեգրել՝
սոցիալիստական տնտեսութեան միջոցառումներ, չվարանիլ ու որդեգրել
զանոնք, պահպանելով հանդերձ «Ազատ Տնտեսաձեւ»ը (կապիտալիզմը),
քանի որ կապիտալիստական տնտեսաձեւ ունեցող գերզարգացած
ու գերհզօր պետութիւններն անգամ՝ 20-րդ դարու 70-ականներէն ի
վեր, կ՚օգտագործեն սոցիալիստական տնտեսութեան միջոցառումները՝
յաղթահարելու համար իրենց տնտեսութեան ճգնաժամը, սակայն
այդ միջոցառումները «մկրտելով» տարբեր անուններով…։ ԱՄՆ-ի մէջ
կը գործածեն Pentagon Systerm անունը, իսկ միւս կապիտալիստական
տնտեսաձեւի պետութիւններուն մէջ կը գործածեն Capital Control անունը…
որպէսզի չխոստովանին, թէ՝ կապիտալիզմը ճգնաժամի մէջ է, իսկ սոցիալիզմը՝ բարգաւաճումի…։
Գ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
1 - Գործադրել գաղութարար Ֆրանսայի Բարձր Կոմիսարին, 1923 թուին,
երկրին պարտադրած Սահմանադրութեան Յօդ. 22-րդի եւ Յօդ. 95-րդի
տրամադրութիւնները, որոնք մօտ մէկ դար առաջ կը պահանջէին
աստիճանաբար ջնջել քաղաքական թայֆէականութիւնը Լիբանանի մէջ։ Մինչդեռ, Լիբանանի թայֆէա-բուրժուական դասակարգը
աւելի յետադիմական ըլլալով քան ֆրանսական գաղութարարները,
աստիճանաբար աւելի խոր խրեց քաղաքական թայֆէականութիւնը
իր համակարգի պետական կառոյցին մէջ։ Ուրեմն, փոխանցման
կառավարութիւնը պարտի գործադրել այդ երկու յօդուածները։ Նախ՝
կազմելով այն Ազգային Յանձնաժողովը, որ պիտի մշակէ՝ քաղաքական
թայֆէականութիւնը ջնջելու ծրագիրը։ Ապա՝ օրէնսդրական հրամանագրով
հրատարակէ ընտրական նոր ոչ-թայֆէական օրէնքը, այլ՝ քաղաքային,
Լիբանանը ամբողջ մէկ ընտրաշրջան նկատելով, համամասնական
դրութեամբ եւ քուէարկելու իրաւունք տալով 18 տարիքին հասած քաղաքացիներուն՝ լիբանանցի քաղաքացիներուն վերադարձնելու համար իրենց
իրաւահաւասարութիւնը, որ դեմոկրատիայի առաջին պայմանն է, վերջ
դնելով «Համախոհական Դեմոկրատիա»յի ՄԵԾ ՍՈՒՏԻՆ։ Այսպիսի
ընտրական օրէնքով, լիբանանցիները պիտի դառնան իրաւահաւասար
քաղաքացիներ, որոնք առաջին ու գերիվեր հպատակութիւնը կ՚ըլլայ
լիբանանեան (ոչ կրօնական-յարանուանական), եւ՝ կը միաւորուին երկրի
ժողովուրդը եւ պետութիւնը, կազմելով հայրենիք մը, որ բոլորինն է։

2 - Ընտրական այս նոր օրէնքին հիման վրայ կ՚ընտրուի երեսփոխանական
ժողով, եւ ապա՝ այս խորհրդարանը կ՚ընտրէ երկրին նախագահը։ Իսկ
համայնքները շահագրգռող մասնայատուկ հարցերու համար կ՚ընտրուի
խորհուրդ մը կամ ծերակոյտ մը՝ անոնց մէկական ներկայացուցիչներով, հայկական յարանուանութիւնները միաւորելով մէկ ազգային փոքրամասնական համայնքի մէջ։
3 - Նոր խորհրդարանը նաեւ կ՚որդեգրէ փոխանցման կառավարութեան
առաջարկած «Անձնական Իրաւանց Քաղաքային Օրէնք»ի նախագիծը։
Այս օրէնքը պիտի փոխարինէ բոլոր 18 համայնքներու կրօնական կանոնները,
եւ՝ բնականաբար, պիտի ըլլայ աւելի ժամանակակից եւ արդար, քան՝ բոլոր
համայնքներուն կրօնական կանոնները անխտիր։ Քանի որ, ասոնց կանոնները հնաբոյր ու ժամանցուած են, իսկ կրօնական դատաստանական
խորհուրդներու դատաւորները՝ մեծամասնութեամբ, արհեստավարժ չեն։
Անձնական իրաւանց քաղաքային այս օրէնքը, ընտրական նոր օրէնքին նման,
պիտի միաւորէ լիբանանցիներու իրաւունքները՝ միաւորելով ժողովուրդը
եւ պետութիւնը…։ Ներկայի դրութեամբ, կրօնական կանոնները ոչ
միայն այլազան են, այլեւ՝ Լիբանանի քաղաքային ամուսնութիւններու
պարագաներուն, ստիպուած են գործադրելու ընտանեկան այլազան օտար
օրէնքներ (այսինքն՝ իւրաքանչիւր քաղաքային ամուսնութեան պարագային,
լիբանանեան քաղաքային դատարանները հարկադրուած են կիրարկելու
այդ ամուսնութիւնը կնքող պետութեան օրէնքը… համաձայն այն
իրաւական կանոնին, թէ՝ ամուսնութիւնը կնքող օրէնքը միայն իրաւասու
է զայդ լուծելու…)։
4 - Այս փոխանցման կառավարութիւնը նաեւ պարտի մշակել երկրի անվտանգութեան պաշտպանութեան յստակ ու ճշդորոշուած հայեցակարգ եւ
ստրատեգիա, միաժամանակ դիմորոշելով՝ երկրին սպառնացող թշնամի եւ
երկրին բարեկամ պետութիւնները, առանց քօղածածկելու երկու բացորոշ
թշնամի պետութիւնները՝ Սիոնական Իսրայէլն ու Փանթուրքական եւ Նորօսմանական Թուրքիան, եւ առանց մոռնալու՝ չորս բարեկամ եւ յուսալի
պետութիւնները (դրկից Սուրիան, Փանթուրքիզմի, Նոր-օսմանիզմի
եւ Սիոնիզմի դէմ կանգնող Իրանը, Փութինեան Ռուսաստանը եւ
Ժողովրդային Կարմիր Չինաստանը), որոնք բազմիցս արտայայտած
են իրենց պատրաստակամութիւնը՝ փոխադարձ շահերու հիման վրայ
գործակցելու Լիբանանի հետ…։ Լիբանանի անկախութեան տօնին
առիթով, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նախագահները կրկին անգամ
Հանրապետութեան նախագահը շնորհաւորեցին եւ անոր վերյիշեցուցին
իրենց երկիրներուն պատրաստակամութիւնը՝ այս ճգնաժամային օրերուն
բարեկամաբար գործակցելու Լիբանանի հետ…։
5 - Վերեւ յիշուած չորս պետութիւններու առանցքին, ներկայիս, արդէն
de facto եւ մասնակիօրէն, Լիբանան մաս կը կազմէ՝ իր բանակով,
Հըզպալլայով, նախագահով, խորհրդարանի եւ կառավարութեան մեծակշիռ
թեւով եւ ժողովուրդի մեծամասնութեամբ։ Հետեւաբար, անցումային նոր
կառավարութիւնը, առաջին հերթին, պարտի վերականգնել՝ Սուրիոյ հետ
բնականօրէն բարեկամական, եղբայրական յարաբերութիւնները, որպէսզի
Լիբանան դառնայ լիարիւն եւ de juré անդամը այս առանցքին, օգտուելու
համար յառաջընթացող առանցքին բարիքներէն…, վերջ տալով այն հին
խաբկանքին թէ՝ Արեւմուտքը (որ նահանջի մէջ է) եւ իրեն մանկլաւիկ
Արաբական Ծոցի թագաւորներն ու էմիրները կ՚ուզեն անկեղծօրէն օգնել
նոր Լիբանանին (այսինքն՝ Լիբանանի Գ. Հանրապետութեան)։ Քանի որ
ասոնք ստեղծեցին, Թա՚էֆի Համաձայնութեամբ, Սէուտա-Հարիրիական
Բ. Հանրապետութիւնը, որ քանդեց Լիբանանի տնտեսութիւնը։ Ասոնք
են, որ շեղեցնել կը ջանան սկզբնական պոռթկումը իր նպատակէն (որ
է՝ տապալումը Բ. Հանրապետութեան համակարգին)։ Ասոնք, հիմա՝
հարիւրաւոր միլիոն տոլար կը թափեն Լիբանանի մէջ, պահպանելու համար
հին համակարգը, խափանելով՝ պոռթկումին վերածումը ըմբոստութեան եւ յեղափոխութեան։ Ուրեմն, ասոնք հակա-յեղափոխականներ են,
եւ կ՚ուզեն ամէն գնով պահպանել հին համակարգը, որ իրենց շահերը կը
պաշտպանէր, ի վնաս՝ Լիբանանի շահերուն, անկախութեան եւ ազգային
գերիշխանութեան։ Այս հակա-յեղափոխականները կ՚ուզեն պահպանել
Բ. Հանրապետութիւնը, առանց Նախագահին եւ Հըզպալլային, որոնք
չհնազանդեցան իրենց։ Ուրեմն, այսօր՝ բոլոր այն ցուցարարները, որոնք
մոռացութեան կու տան որ Լիբանանի ներկայի տնտեսական ու ելեւմտական
ճգնաժամը 30 տարիներ առաջ ստեղծուած Սէուտա-հարիրիական Բ.
Հանրապետութեան համակարգին հետեւանքովն է, եւ նենգամտաբար
ճգնաժամին պատասխանատու կը նկատեն Նախագահն ու Հըզպալլան,
գիտակցաբար՝ վարձկանները, եւ անգիտակցաբար՝ հիսթերիային զոհերը
(մոլորեալները), կը պաշտպանեն Բ. Հանրապետութեան համակարգը…
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Հովուական Վերադասաւորումներ
Լիբանանի Հայոց Թեմին Մէջ
Առ ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին կը յայտնենք, թէ Լիբանանի հայոց
թեմի Կրօնական ժողովի առաջարկով եւ
առաջնորդ սրբազան հօր` գերաշնորհ Տ.
Նարեկ արքեպիսկոպոսի որոշումով, վերջերս
հետեւեալ հովուական վերադասաւորումները
կատարուեցան.Ա.- Արժ. Տ. Դանիէլ քհն. Մանճիկեան մօտ
օրէն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ պիտի
մեկնի` ծառայելու համար Արեւելեան շրջանի
թեմին մէջ։
Բ.- Արժ. Տ. Օշին աւ. քհն. Գէորգեան Նորաշէնի
Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ
նշանակուեցաւ։
Գ.- Արժ. Տ. Ներսէս քհն. Պասիլեան Նոր Սիսի
Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ նշանակուեցաւ։
Դ.- Արժ. Տ. Յակոբ քհն. Պզտիկեան եւ Արժ.
Տ. Խորէն քհն. Մելքոնեան Նոր Ատանայի

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ
նշանակուեցան։
Ե.- Արժ. Տ. Առաքել քհն. Տըմտըմ-եան Ռաուտայի Ս. Ներսէս Շնոր-հալի մատուռի հոգեւոր հովիւ
նշանակուեցաւ։
Առաւել, Արժ. Տ. Սեւակ աւ. քհն. Վասիլեան
հանգստեան կոչուեցաւ։
Աստուածահաճոյ եւ եկեղեցանուէր առաքելութեան կը մաղթենք մեր քահանայ հայրերուն, քաջ գիտնալով` որ իրենց հովուական
սպասաւորութիւնը պիտի ծաւալեն ականջալուր դառնալով Պօղոս առաքեալի յորդորին.«Երախտապարտ եմ մեր Տիրոջ` Քրիստոս
Յիսուսի, որ զօրացուց զիս եւ արժանի համարեց իրեն սպասաւոր կարգելու» (Առաջին
նամակ Տիմոթէոսին 1.12)։
15 դեկտեմբեր 2019
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ՆՐԱՆ
Ես ուզում եմ, որ ինձ նման
Էլ չըսիրեր մէկը քեզ,
Բայց ասէին միաբերան,
Թէ դու, իրաւ, հրեշտակ ես։
Ես ուզում եմ, որ քո անմեղ
Սիրտը թնդար ինձ համար,
Եւ յաւիտեան վառուեր այնտեղ
Միայն իմ սերը բոցավառ։
Ես ուզում եմ, որ օրն ի բուն
Ապշած նայեմ աչքերիդ,
Ինձ մոռացած, կորչեմ անհուն
Խորութեան մէջ հայեացքիդ։
Իսկ եթէ մահն այն ժամի մէջ
Ինձ մօտենար, օ՜, սեր իմ,
Ես կ4ուզէի քո սիրատենչ
Կուրծքդ լիներ ինձ շիրիմ։
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Արցախա-Ատրպէյճանական Հակամարտ Զօրքերու
Շփման Գօտիին Հակառակորդը Խախտած Է
Հրադադարի Պահպանման Ռեժիմը
Դեկտեմբեր 8-էն 14-ը ինկած ժամանակահատուածին արցախա-ատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին հակառակորդը
խախտած է հրադադարի պահպանման ռեժիմը
շուրջ 140 անգամ` տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէ հայ դիրքապահներու

ուղղութեամբ արձակելով աւելի քան 1500 կրակոց:
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը լիակատար վերահսկողութիւն կը պահպանեն առաջնագիծին եւ կը
շարունակեն վստահօրէն իրականացնել իրենց
առջեւ դրուած մարտական խնդիրը:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Տեսակէտ

Այս Պոռթկումին Գլխաւոր Թիրախը՝
Փտած Համակա՞րգն Է, Թէ՝ Հըզպալլան
Շար. Էջ 06-էն
Ի շահ՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի, Սիոնիզմի,
Փանթուրքիզմի եւ Սէուտասիոնական Արաբական Ծոցի նաֆթային փեթրօ-տոլարային երկիրներու թագաւորներուն եւ էմիրներուն, որոնք
նստած՝ արաբական նաֆթի հորերուն վրայ,
միւս արաբները կը զրկեն իրենց բաժին ինկած
իրաւունքէն…։ Մինչդեռ, Հիւկօ Չաւէզ, Վենեզուելլայի նաֆթը նկատեց Լատին Ամերիկայի բոլոր
երկիրներուն համայնական իրաւունքը, եւ անոնց
մատակարարեց նաֆթը՝ աժանագոյն գիներով…
քանի որ սոցիալիստական արեւելում ունէր։
Սա՚ատ Հարիրին ինք թիւ մէկ պատճառն է նոր
անցումային կառավարութեան կազմումին, որուն
ջանադիր է Հանրապետութեան նախագահը, որ
բազմիցս հրաւիրեց Պոռթկումի ցուցարարները
երկխօսութեան, բայց միշտ մերժուեցաւ կոյր
մերժումով, քանի որ ասոնց մեծամասնութիւնը
փաստօրէն կը հետեւի ԱՄՆ-ի դեսպանատան
զինուորական կցորդին, Սամիր Ժա՚աժա՚այի,
Ուալիտ Ժոմպլաթի, Փաղանգաւորներու, նոյնինքն Սա՚ատ Հարիրիի եւ Սէուտական Արաբիոյ
դեսպանին հրահանգներուն։ Ասոնք կ՚ուզեն պահպանել Բ. Հանրապետութեան համակարգը, եւ

Սա՚ատ Հարիրին թէ կը մերժէ նախագահին հետ
խորհրդակցաբար կազմել նոր կառավարութիւն
եւ թէ կը մերժէ ուրիշ սիւննիթի մը նշանակումը
այս պաշտօնին համար…։ Ինչ որ կը նշանակէ,
որ Լիբանանի թշնամիներու ճակատը կազմող վերոյիշեալները կ՚ուզեն տապալել երկրի
պետական կառոյցը ամբողջութեամբ, ներառեալ՝ Նախագահին եւ Հըզպալլային, որ կը
ստեղծէ պետական կառոյցի պարապ մը
(«քուլ-լուն եա՚նի քուլլուն» կարգախօսով),
եւ կամ ալ՝ ընդունիլ Սա՚ատ Հարիրիի պահանջը
զուտ թեքնոքրաթ կառավարութեան մը (իր
վարչապետութեամբ), հեռացնելով Նախագահն ու
անոր կուսակցութիւնը Հըզպալլայի հետ միասին…։
Այսինքն՝ Բ. Հանրապետութեան վարչապետը ինք
որոշէ այդ թեքնոքրաթ կոչուած կառավարութեան կազմին նախարարները, որոնց անուանացանկը պատրաստուած է արդէն ԱՄՆ-ի դեսպանատան զինուորական կցորդին «գործողութեան
սենեակ»ին կողմէ… եւ այդ ապօրինի ծնունդ
կառավարութիւնը զինուորական արտաքին
միջամտութիւն խնդրէ կռուելու համար Հըզպալլայի դէմ՝ քանդելով Լիբանանը ստուգապէս։
Հետեւաբար, այս սադայէլական պատերազմը
կրնայ երկար տեւել, սակայն չի կրնար պսակուիլ
Լիբանանի թշնամիներուն յաղթանակով։

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
(1948 – 2010)
«Դրիսդանի եւ Իզոլթայի սիրավէպը»
գիրքի նկարազարդումներէն
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ԳՈՅԺ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՆ ՈՒ
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ ՏՕՆԸ

Կը գուժէ իր նախկին անդամներէն՝

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը այս
տարի եւս հանդիսաւոր կերպով պիտի նշէ Ս. Ստեփանոս
Նախավկայ Սարկաւագին տօնը, Կիրակի 22 Դեկտեմբեր
2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
մէջ նախագահութեամբ՝

ԱՐԱՄ ՅԱԿՈԲ ԱՐԹԻՆԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 15 Դեկտեմբեր 2019ին:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսին

ԳՈՅԺ

Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցէ եւ յաւուր
պատշաճի քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 15 Դեկտեմբեր 2019ին:

Պատարագի աւարտին գեղարուեստական յայտագիր պիտի
ներկայացուի Դպրեվանքի Սարկաւագներուն կողմէ Կաթողիկոսարանի Վեհարանէն ներս: Սիրով կը հրաւիրենք ժողովուրդի բոլոր զաւակները տօնակից դառնալու Դպրեվանքի
Սարկաւագաց դասուն։
Դպրեվանքը կը շնորհաւորէ Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորութեան
նուիրուած բոլոր Սարկաւագներուն տօնը:

ՄԱՀԱԶԴ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Պէյրութի «Զարթօնք» Ակումբը
Կը գուժէ իր անդամներէն՝

ԱՐԱՄ ՅԱԿՈԲ ԱՐԹԻՆԵԱՆի

Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Սօսի Արթինեան
Տիար Սահակ Արթինեան
Տէր եւ Տիկ. Արմէն Արթինեան
Եւ համայն Արթինեան, Աւետիսեան, Աւետիքեան եւ Սալեմէ
ընտանիքներ սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց եղբօր եւ
հարազատին՝
ԱՐԱՄ ՅԱԿՈԲ ԱՐԹԻՆԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 15 Դեկտեմբեր 2019ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի,
Երկուշաբթի 16 Դեկտեմբեր 2019ի կ.ե. ժամը 3:30ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցուոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին
մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
• Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին նախքան եւ յետ
յուղարկաւորութեան, Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան
7:00: Ինչպէս նաեւ Երեքշաբթի 17 Դեկտեմբերին նոյն վայրին
մէջ՝ նոյն ժամերուն ընթացքին:

Պրն. Շահան Գանտահարեան- Ազդակ
Տիկ. Անի Եփրեմեան- Արարատ
Պրն. Սեւակ Յակոբեան- Զարթօնք
Սիրելի գործակիցներ,
Բարեւներ։
Մեր սիրելի Լիբանանի իրադարձութիւնները իրենց ժխտական
ազդեցութիւնը կ՚ունենան երկրին ընկերային ու տնտեսական
իրավիճակին վրայ։ Իրականութիւն մը, որ բոլորս կ՚ապրինք։
Գաղութը, ներառեալ մամուլը, նաեւ կ՚ապրի իր տնտեսական
ճգնաժամը։
Մամուլի նկատմամբ ունիմ յատուկ հետաքրքրութիւն եւ նաեւ
գործակցութիւն ձեր բոլորին հետ։ Եւ ընդառաջելով ձեր կոչին՝
որ իւրաքանչիւրդ ձեր պարունակին մէջէն փոխանցեցիք, կը
փափաքիմ այս փոքր նուէրը ընել ձեզի, իւրաքանչիւրիդ, որպէս
իմ համեստ մասնակցութիւնը։
Ազդակին
75,000 լ.ո.
Արարատին 75,000 լ.ո.
Զարթօնքին 75,000 լ.ո.
Կը մաղթեմ ուժ եւ կորով ձեր բոլորին եւ աղօթենք ու մաղթենք.
որ մեր երկիրը շուտով վերագտնէ իր խաղաղութիւնը։
Սիրով՝
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

