
Նոր կառավարութեան մը կազմութիւնը ըստ երեւոյթին պիտի յետաձգուի 
մինչեւ յաջորդ տարեսկիզբ:
Բոլոր տուեալները ցոյց կու տան, որ Լիբանանի նշանակեալ վարչապետ կը 
դիմագրաւէ դժուարութիւններ կազմելու համար նոր կառավարութիւն մը:
Անոր հիմնական դժուարութիւնը Սիւննի նախարարներ նշանակումին մէջն է 
այսօր, որովհետեւ Սիւննի կարեւոր դէմքեր կը մերժեն իր կառավարութեան 
կազմին մէջ ըլլալ: Երկրին քաղաքական միւս կարեւոր ուժերուն մերժումն 
ալ յաւելեալ դժուարութիւն կու տայ ներկայացուցչական կազմ մը ունենալու 
Տիապի աշխատանքին:
Հետաքրքրական սակայն վտանգաւոր զարգացումով մը, Հըզպալլայի 
պլոքի ներկայացուցիչը յայտարարութիւն մը ըրաւ երէկ առանց անուանելու 
ամբաստանելով Սաատ Հարիրին կառավարութեան կազմութիւնը դժուա-
րացնելու յանցանքով:
Այս բոլորը մինչ Տիապի բնակարանին շուրջ կը շարունակուին ցոյցերը 
մերժելով իր նշանակումը:
Հակառակ երկրին նախագահին անցնող օրերու լաւատեսութեան, ըստ 
երեւոյթին կառավարութեան կազմութիւնը աւելի եւս ժամանակի պիտի 
կարօտի եթէ երբեւիցէ յաջողի:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանի եւ 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հետ այցելած է «Եռաբլուր» 
զինուորական պանթէոն: «Ամանորի եւ Սուրբ ծննդեան տօներու նախաշեմին 
այցելած ենք «Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն՝ յարգանքի տուրք 
մատուցելու Հայրենիքի անկախութեան համար իրենց կեանքը զոհաբերած 
հայորդիներու յիշատակին»,- գրած է ան իր ֆեյսպուքեան էջին:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ Ամանորի հանդիսութիւն մը տեղի 
ունեցաւ՝ յատուկ կարիքներով երեխաներու համար։ Ամենայն Հայոց 
Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը այս առթիւ հիւրընկալեց թիւով շուրջ 250 
մանուկներ կամ պատանիներ՝ իրենց ծնողներուն եւ խնամակալներուն հետ։ 
Հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Ընկերային 
ծառայութիւններու գրասենեակի եւ «Հրաչ եւ Սիւզան Թուֆաեան» հայոր-
դեաց տան նախաձեռնութեամբ։ Իսկապէս շատ խանդավառ մթնոլորտ մը 
ստեղծուեցաւ հանդիսութեան ընթացքին, մինչ Վեհափառ Հայրապետը 
բաժնեց երեխաներու ուրախութիւնը։
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Շար. Էջ 08

Շար. Էջ 02

Տիապ Կը Շարունակէ Դիմագրաւել 
Դժուարութիւններ

Կառավարութեան Կազմութիւնը Տակաւին Կ՛ուշանայ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Աւագանին Եռաբլուր Այցելեց 

Ամանորեայ Հանդիսութիւն 
Սուրբ Էջմիածնի Մէջ

Իրանի Դեսպանատան Մշակոյթի 
Պատասխանատուն Անթիլիասի Մայրավանքին 

Մէջ

Շաբաթավերջին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդունեց Իրանի դես-
պանատան մշակոյթի եւ քաղաքական հարցերու պատասխանատու Տոքթ. 
Ապպաս Խամայարը, ընկերակցութեամբ իր երկու խորհրդականներուն:
Հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թեան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան միջեւ շարունակուող 
միջ-կրօնական երկխօսութեան յառաջիկայ ծրագիրներու մասին:
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բան ուղղակի չի կարող լինել, եւ 
բացառւում է Հայաստանի Հանրա-
պետութիւնում այդպիսի որեւէ 
դրսեւորում: Ուղղակի չի կարող 
լինել ի բնէ, եկէք արձանագրենք: Ինչ 
վերաբերում է լրատուամիջոցների եւ 
կառավարութեան յարաբերութիւն-
ներին՝ անկեղծ ասած, լրատուա-
միջոցները բազմաթիւ խնդիրներ են 
ստեղծում կառավարութեան համար, 
բայց վերջնական արդիւնքում, այդ 
թւում՝ թող ներուի ինձ ասել կեղծ 
լուրերի տեսքով, շատ գոհ եմ այդ 
գործընթացից: Ինչո՞ւ, որովհետեւ 
երբեմն այդ լուրերը հնարաւորու-
թիւն են ստեղծում կառավարութեան 
ներկայացուցիչների, իշխանութեան 
ներկայացուցիչների համար՝ խօսել 
հարցերի մասին, որոնք սովորական 
պայմաններում նոյնիսկ խօսելու 
պատեհութիւն չէր լինի»: 
Նիկոլ Փաշինեան ընդգծած է, որ 
իր բոլոր յայտնի եւ անյայտ թերու-
թիւններով եւ բարդութիւններով 
հանդերձ շատ կարեւոր կը համարէ 
այն գործունէութիւնը, որ այսօր 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ կ’իրականացնեն լրատուա-
միջոցները: 

 02

Շար. Էջ 03

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ալեքսէյ 
Լոպանով-Ռոստովսկի

Ալեքսէյ Պորիսովիչ Լոպանով-
Ռոստովսկի (1824, դեկտեմբերի 
30, 1824, Վորոնեժի նահանգ, 
Ռուսական կայսրութիւն - 
օգոստոսի 30, 1896 կամ օգոս-
տոսի 31, 1896, Շեպետովկա, 
Խմելնիցկիի մարզ), ռուս դիւա-
նագէտ, իշխան։
1878-1879  դեսպան՝ Թուրքիոյ 
մէջ, 1879-1882  Անգլիոյ, 1882-
1895  Աւստրո-Հունգարիայի, 
1895ին՝ Գերմանիոյ մէջ։ 1895-
1896 Ռուսաստանի արտաքին 
գործերու նախարար։ 
Ի հակադրութիւն Ալեքսանտր 
Կորչակովի, անոր քաղաքա-
կան հաւատամքն էր՝ եթէ 
Ռուսաստանը պէտք է զիջում-
ներու երթայ իր արեւելեան 
քաղաքականութեան մէջ, 
ապա աւելի լաւ է այդ զիջում-
ները կատարէ ոչ թէ եւրո-
պական երկիրներուն, այլ 
Թուրքիոյ, որպէսզի իր խիստ 
պահանջներով անոր չնետէ 
Անգլիոյ եւ Աւստրո-Հունգարիոյ 
գիրկը։ Արեւմտեան Հայաստա-
նի պարագային, որպէսզի հոն 
«նոր Պուլկարիա» չստեղծուի, 
ան դէմ էր հայկական արմատա-
կան բարեփոխումներուն եւ 
կը խրախուսէր «Հայաստան 
առանց հայերու» ցարական 
քաղաքականութիւնը, որ ազատ 
ձգեց  սուլթան Ապտիւլ Համիտ 
II-ի ձեռքերը՝ իրագործելու 
արեւմտահայերուն 1894-1896 
ջարդերը։
Հաւաքած ու հրատարակած է 
արխիւային նիւթեր: 
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Տօնական Օրերու Առթիւ Փութին Շնորհաւորեց Փաշինեանը

ԶԼՄ-ներու Դէմ Եղած Յարձակումներուն Հետ Իշխանութիւնները 
Կապ Չունին

Ռուսաստանի Դաշնութեան նախա-
գահ Վլատիմիր Փութինը շնոր-
հաւորական ուղերձ յղած է վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեանին՝ գալիք 
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօնե-
րու առիթով: 
Ուղերձին մէջ, մասնաւորապէս, 
ըսուած է. 
«Յարգելի Նիկոլ Վլատիմիրի 
Սրտանց կը շնորհաւորեմ Ձեզ 
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան 
տօներու կապակցութեամբ: Մենք 
բարձր կը գնահատենք Հայաստանի 
հետ յարաբերութիւնները, որոնք 
հիմնուած են բարեկամութեան եւ 
հոգեւոր մտերմութեան դարաւոր 
աւանդոյթներու վրայ: Կ’ակնկալեմ, 
որ յաջորդ տարի մենք կը շարու-
նակենք համատեղ աշխատանքը 
ռուս-հայկական դաշնակցային 
կապերու եւ ամենատարբեր 
ոլորտներում կառուցողական 
համագործակցութեան, ինչպէս 

նաեւ եւրասիական ինտեգրացիոն 
գործընթացներու շրջածիրէն ներս 
փոխգործակցութեան զարգացման 
ուղղութեամբ: Այն, ի հարկէ, կը 
համապատասխանէ մեր եղբայրա-
կան ժողովուրդներու հիմնարար 

շահերուն: Կը մաղթեմ Ձեզի, Ձեր 
ընտանիքին եւ մերձաւորներուն 
քաջառողջութիւն, երջանկութիւն եւ 
յաջողութիւն, իսկ Հայաստանի բոլոր 
քաղաքացիներուն՝ խաղաղութիւն եւ 
բարգաւաճում»:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
գալիք Ամանորի եւ Սուրբ Ծնունդի 
տօներուն ընդառաջ ընդունելու-
թեան հրաւիրած է զանգուածային 
լրատւութեան միջոցներու (ԶԼՄ) 
ներկայացուցիչները, կը յայտնեն 
վարչապետի աշխատակազմէն: 
Վարչապետը շնորհաւորած է ԶԼՄ-
ներու ներկայացուցիչները գալիք 
տօներու առթիւ, մաղթած առող-
ջութիւն, երջանկութիւն եւ յաջո-
ղութիւններ: 
«2018 թուականին տեղի ունեցած 
ոչ բռնի, թաւշեայ, ժողովրդա-
կան յեղափոխութիւնից յետոյ մի 
քանի անգամ առիթ ունեցել եմ 
յայտարարելու, որ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնում մամուլը 
յեղափոխութիւնից յետոյ ազատ 
է առաւել, քան երբեւէ: Ի հարկէ, 
դրանից յետոյ եղել են դէպքեր, 
երբ կասկածի տակ են դրուել այդ 
յայտարարութիւնը եւ պնդումը: Եւ 
դրանից յետոյ այսպիսի մի փորձ 
է ներդրուել Վլատիմիր Կարապե-
տեանի նախաձեռնութեամբ. երբ 
մենք օտարերկրեայ այցերից վերա-
դառնում ենք, վերադարձի ճանա-
պարհին անպայման հրաւիրում 
ենք պատուիրակութեանն ուղեկ-
ցող լրագրողներին, ես միշտ այդ 
խօսակցութիւնն սկսում եմ հարցով՝ 
ես հետաքրքրւում եմ, թէ արդեօք 
լրագրողների եւ լրատուամիջոց-
ների ազատութիւնը Հայաստանի 
Հանրապետութիւնում որեւէ կերպ 
սահմանափակւո՞ւմ է: Ուրախ եմ 
արձանագրել, որ դեռեւս իմ այն 
նախնական յայտարարութեանը 
հակասող տեղեկատւութիւն չեմ 
ստացել», - ըսած է ան՝ միաժամանակ 
արձանագրելով, որ ի հարկէ, կան 
որոշակի խնդիրներ: 
«Շատ է բարձրացւում այն հարցը, 

որ սոցիալական ցանցերում, այսպէս 
ասած, ատելութեան խօսքի զոհ են 
դառնում լրատուամիջոցները եւ 
լրագրողները, ինչը, ի հարկէ, լուրջ 
խնդիր է: Բայց ես ուզում եմ ասել, 
որ այս առումով կառավարութիւնը 
եւ անձամբ ես գտնւում ենք ճշգ-
րիտ նոյն իրավիճակում, ինչ լրա-
տուամիջոցները: Եւ, ի հարկէ, 
համաձայն եմ եւ պատրաստ եմ եւ 
հրաւիրում եմ, որ մենք համատեղ 
զբաղուենք այդ հարցով», - նկատած 
է ան: 
Վարչապետը անդրադարձած 
է նաեւ լրատուամիջոցներու դէմ 
տեղի ունեցող յարձակումներուն 
կամ լրատուամիջոցներու գործու-
նէութիւնը խոչընդոտող դէպքե-
րուն. - «Ցաւօք, նաեւ այդպիսի դէպ-
քեր են արձանագրուել, ընթանում 
է հետաքննութիւն, քննութիւն, 
եւ ես համոզուած եմ, որ բոլոր 
դէպքերը պատշաճ կը քննուեն: 
Կարող եմ ընդամէնը մի բան ասել՝ 
հնչում են կարծիքներ, որ գուցէ 
թէ այդպիսի յարձակումները կամ 
այդպիսի երեւոյթներն ուղղորդւում 
են, առաւել եւս՝ կազմակերպ-
ւում իշխանութիւնների կողմից: 
Ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի 
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ուսեալ եւ զարգացած նոր սերունդ պէտք է պատրաստել. ներկայ սերունդը 
զարգացնել իսկ պատանիները որոնք ապագայի երիտասարդները եւ 
ղեկավարները պիտի ըլլան անոնց հետ Ա. ու Բ.-էն ուղիղ ճամբով սկսիլ. հայ 
երիտասարդին համար հայրենիքը եւ հայութիւնը սրբութիւններու սրբութիւնը 
պէտք է ըլլայ, ան լաւ գիտակից պէտք է ըլլայ որ անոնք անսակարկելի են, հոն 
երբեք զիջում չկայ, հոն միայն վեհութիւն կայ. սակայն այդպէս սերունդ մը 
պատրաստելու համար նիւթական մեծ աղբիւրներու կարիք ունինք, որոնք 
պետութեան կարողութեան սահմաններէն դուրս են, եւ հարկ է որ ազգովին 
աշխոյժ աշխատանք տարուի եւ բոլորը մասնակցին զանոնք ապահովելու 
համար,  ի մասնաւորի հարուստ դասակարգը: Քանի՞ համալսարանական 
հայ ուսանողներ ունինք ներկայիս, որոնք  նպաստ կը ստանան  իրենց բարձր 
ուսումը շարունակելու համար. Ալեքսանդր Մանթաշեանց (Մանթաշով), 
19-րդ դարու վերջերը եւ 20-րդ դարու սկիզբը 200 աշակերտներու ուսման 
ծախսերը կ՚ապահովէր. մենք հիմա 21-րդ դարու մէջ ենք եւ փառք 
Տիրոջ Մանթաշեաններ ունինք: Մենք յաջողեցանք Երեւանի Ամերիկեան 
համալսարանի համար հարիւր բարերարներ (սիւներ) ապահովել, որոնցմէ 
իւրաքանչիւրը տարեկան տասը հազար տոլար պիտի նուիրէ, որ ամէն 
տարի մէկ միլիոն պիտի գումարէ եւ  հինգ տարուայ ընթացքին հինգ միլիոն 
տոլար պիտի ըլլայ օժանդակութեան գումարը, այդպէս նախատեսուած է։ 
Մեզի  համար մեծ յաղթանակ մըն է այս, ուրեմն ինչո՞ւ  նոյնը չենք ըներ 
կրթական միւս բարձրագոյն հաստատութիւններուն համար, սկսեալ Երեւանի 
Պետական համալսարանէն եւ կրթական միւս հաստատութիւններու համար, 
եւ  ինչու չէ արդիական  ժամանակակից նոր հաստատութիւններ կառուցելու 
համար:

***
Ֆինլանտայի մէջ տեղի ունեցած տնտեսական համաժողովի մը ընթացքին, 
երկրի վարչապետուհին իր ելոյթի ընթացքին յիշեց,  թէ  Ֆինլանտայի  
տարեկան եկամուտը  փայտի  եւ թուղթի վաճառքէն աւելի շատ է Սէուտական 
Արաբիոյ նաւթի տարեկան եկամուտէն, եւ բոլորին ուշադրութիւնը գրաւելով, 
ան թիւերով փաստեց, թէ շատ մը տնտեսական եկամուտներու ուրիշ 
միջոցներ ալ կան նաւթէն անդին: Հայաստանը տնտեսական զարգացումի 
խիստ կարիք ունի, արդի գործարաններու, ելեկտրոնային, IT, եւ այլ մարզերու 
մէջ եւ այս բոլորը դրամագլուխի կը կարօտի: Երկիրը այդ կարողութիւնը 
չունի, սակայն  մենք սփիւռք մը ունինք որ հարիւրաւոր նաւթի հանքերու 
համազօր է  եւ  պէտք է փոխադարձ շահերով օգտուիլ այդ կարելիութիւներէն. 
սփիւռքի ներդրումով Հայաստանի մէջ գործարաններ  հիմնուին, հայը գործ 
ճարէ, ճակտի քրտինքով ապրուստը ապահովէ  եւ գործատէրն ալ օգտուի. 
եթէ Synopsys, Credence, VMware եւ շատ մը ուրիշ ընկերութիւններ յաջողած 
են այդ ընելու, վստահ ենք որ բոլորն ալ պիտի կարենան յաջողիլ: Սփիւռք-
Հայրենիք կապերու մասին կը խօսուի, ի՞նչ կապերու մասին է ան. ելոյթներով, 
արտայայտութիւններով, նկարներով եւ թերթերուն մէջ տեղ գտնելով  չէ որ  
Սփիւռք-Հայրենիք կապերը կը զարգանան, իսկական աշխատանք պէտք է 
այդ կապերը ամրապնդելու համար:
Մենք ողորմութիւն չենք ուզեր, այլ փոխադարձ շահեր: Ցեղասպանութենէն 
105 տարիներ ետք, եթէ մեր ազգը ողորմութիւնով պիտի ապրի, վա՛յ է եկեր 
մեր գլխուն։ 
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Սկիզբը Էջ 02

Տեսակէտ Մեր Մարտահրաւէրները

Երբ Հայաստանի վար-
չապետ Նիկոլ Փաշի-
նեան մեր հայրենիքի 

ղեկը ստանձնեց եւ բոլոր 
վարչակարգը փոփոխութեան 
ենթարկեց, մեր արդի պատ-
մութեան մէջ նոր էջ մը 
բացուեցաւ։ Բոլորս ալ կը 
յուսանք, որ միշտ փայլուն 
պիտի ըլլայ ու այդպէս ալ 
մնայ։ Հայ ժողովուրդը, ըլլայ 
հայրենիքի կամ սփիւռքի 
մէջ մեծամասնութեամբ մեծ խանդավառութեամբ եւ ուրախութեամբ 
դիմաւորեց  այդ  հրապարակային բողոքներով եւ խաղաղօրէն տեղի ունե-
ցած յեղափոխութիւնը, որ Թաւշեայ յեղափոխութիւն անունը կրեց։ Թէեւ 
երբեք համաձայն չեմ որեւէ գոյն կամ ածական տալ անոր, որովհետեւ 
Ուքրանիոյ  Նարնջագոյն, Վրաստանի Կարմիր, Ղրղզստանի Կակաչեայ 
եւ Պուրմայի Դեղին յեղափոխութիւնները, նմանապէս Արաբիոյ Գարուն 
կոչուած յեղափոխութիւնները երբեք այդ երկիրներու մէջ յաջողութիւն կամ 
բարգաւաճում չարձանագրեցին, եւ կը թուի թէ օտարներու մատն ալ կար 
անոնց մէջ:
Հայաստանի յեղափոխութիւնը ժողովուրդին արգանդէն ծնունդ առաւ 
անարատութեամբ, թէեւ ակնարկութիւններ կան որ օգնութիւններ ստացած 
են արտերկրէն,  եւ անոնցմէ  արդէն վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան յիշեց թէ 
Ռուսաստանի հայերէն նիւթական օգնութիւն ստացած են, այսուհանդերձ 
հարկ է որ յեղափոխութիւնը  անարատ պահուի ու շարունակուի:
Ներկայիս մենք նոր պետութիւն մը ունինք երիտասարդ ուժերով. թէեւ 
անոնցմէ մաս մը անփորձ է, բայց եւ այնպէս կը յուսանք որ աշխատանքները 
յստակ եւ ուղիղ քայլերով ու յաջողութեամբ պիտի ընթանան, որովհետեւ սխալ 
որոշումները կրնան աւերներ գործել: Պէտք չէ առիթ տալ հին եւ նոր Ճորճ 
Սորոսներուն որեւէ միջոցներով պղծել այս յեղափոխութիւնը, թէեւ անոնցմէ 
մաս մը ներկայիս արմատներ ունին Հայաստանի մէջ. մենք ծախու հայրենիք 
չունինք ոչ ալ ծախու դիրքորոշում։ Ինչ որ ժողովուրդին եւ հայրենիքին 
հարկաւոր է եւ անոր շահին կը նայի, ան պիտի ըլլայ մեր դիրքորոշումը. անոնք 
որ կը ցանկանան հայ ժողովուրդին նեցուկ կանգնիլ եւ օգտակար ըլլալ, թող 
պետութեան խողովակներով աշխատին եւ թափանցիկ կերպով։ Պէտք է վերջ 
տալ գիշերային չղջիկներու, անոնց շարքին ալ հին կառքերու գործակալներու 
աշխատանքներուն, որոնք մութին մէջ կը գործեն. պէտք է արմատախիլ ընել 
այն կողմերը որոնք կը շահագործեն ժողովուրդին տնտեսական վիճակը եւ 
կը ներթափանցին ընդհանրապէս չքաւոր եւ խեղճ խաւերու մէջ, եւ ինչու չէ 
մաս մըն ալ խորամանկ եւ մերօրեայ ազգը դաւաճաններու շարքերուն մէջ:
Ներկայիս քանի մը քաղաքացիներ, երբ կամայ ակամայ, գիտակցաբար կամ 
անգիտակցաբար կը գործակցին օտար կազմակերպութիւններու հետ, մերթ 
մարդու իրաւունքները պաշտպանելու դրօշին տակ, մերթ ազատ խիղճի, 
մերթ ազատ խօսքի, ազատ մամուլի եւ այլ անուններու տակ, արդեօ՞ք անոնք 
տեղեակ են թէ ինչ ուղղութեամբ կ՚երթան. միթէ անգամ մը հարց տուա՞ծ են 
թէ ովքեր են, որ այդ կազմակերպութիւններուն ծախսերը կ՚ապահովեն եւ 
ինչո՞ւ, կամ ո՞ր մայր միութիւններու կը պատկանին եւ անոնց արմատները 
ուրկէ են, ո՞ր երկիրներու կամ  ազգերու կը պատկանին:
Մարդու իրաւունքները պաշտպանելը, ազատ խիղճի, ազատ խօսքի, 
ազատ մամուլի եւ նման հարցերը կիրարկելը մեր բոլորին նպատակն 
է եւ արդէն աշխատանք կը տարուի այդ առումով. սակայն ի՞նչ կարելի 
է ըսել այն աղանդաւորներուն, որոնք 301 թիւէն քրիստոնէութիւնը իբր 
պետական կրօնք ընդունող Հայաստանը կ՚ուզեն քրիստոնեայ դարձնել 
իրենց հասկացողութեամբ. կամ ի՞նչ կարելի է ըսել անոնց, որոնք ցոյցեր կը 
կազմակերպեն միասեռականներու ազատութեան իրաւունքները  պաշտ-
պանելու համար: Ներկայիս երկրի աղքատներու թիւը մէկ միլիոնի մօտ 
է, արդեօ՞ք միասեռականներու իրաւունքները պաշտպանելէ առաջ մենք 
յաջողած ենք մեր չքաւորներուն իրաւունքները պաշտպանել. արդե-
օ՞ք կարողացած ենք մինչեւ հիմա մեր գիւղացիին հացը եւ ապրուստը 
ապահովել, անոր զաւակներուն ուսում եւ կրթութիւն ջամբել, անոր համար 
առողջապահութեան միջոցառումներ ձեռք ձքել. մ՞իթէ մենք կարողացած ենք 
մեր ժողովուրդին բաւարար աշխատանք հայթայթել կամ թէ արտագաղթը 
կասեցնել: Հարկ է նախ մեր այս բոլոր կենսական  հարցերը լուծենք եւ նոյն 
ատեն դուրսէն եկող քանդիչ եւ մեր երկիրը, ազգը ու կրօնքը կործանել ուզող 
մտքերը կասեցնենք. դուրսէն եկած անարդար վճարումներու հոսանքին եւ 
Արեւմուտքէն ներառուած  քանդիչ սկզբունքներուն վերջ տանք, այլապէս 
մեծ վտանգի մէջ պիտի գտնուինք:
Նոր Հայաստան կառուցելու համար, ազգային գիտակցութեամբ  տոգորուած, 

«Այդ քննադատութիւնները մեզ օգնում են, որ մենք լինենք առաւել յղկուած, 
առաւել ճշգրիտ, առաւել արդիւնաւէտ: Այս մէկուկէս տարուայ արդիւնքներով 
ես կարող եմ ասել, որ անձամբ ես էլ զգում եմ այդ դրական ազդեցութիւնը 
հենց իմ գործունէութեան մէջ եւ ուզում եմ շնորհակալութիւն յայտնել ձեզ այդ 
գործունէութեան համար: Բայց նաեւ չեմ ուզում տպաւորութիւն ստացուի, 
թէ ես մտածում եմ, թէ ամէն ինչ պէտք է թողնել հենց այնպէս, ինչպէս կայ, 
որովհետեւ երբ մենք կարեւորում ենք իշխանութեան թափանցիկութիւնը, 
եւ այդ թափանցիկութիւնն ապահովող գործօնը, գործիքը զանգուածային 
լրատուամիջոցներն են, հարց՝ իսկ արդեօք տրամաբանակա՞ն չէ, որ 
հանրութիւնը նոյնկերպ թափանցիկութիւն ակնկալի զանգուածային 
լրատւութեան միջոցներից: Սա, կարծում եմ, նոյնքան օրինական ակնկալիք է, 
որքան կառավարութեան, իշխանութեան, բարձրաստիճան պաշտօնեաների 
թափանցիկութեան ակնկալիքը: Ես նաեւ այս հարցով հրաւիրում եմ 
լրատուամիջոցներին համագործակցութեան եւ լուծումներ փնտռելու ու 
գտնելու», - նկատած է ան, ապա պարտաւորուած, որ 2020 թուականին 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ լրատուամիջոցներու գործունէութեան 
համար պիտի ըլլան շատ աւելի լաւ պայմաններ, եւ 2020 թուականին 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ լրատուամիջոցները պիտի ըլլան 
առաւել ազատ, քան երբեւէ եւ նոյնիսկ՝ քան 2019 եւ 2018 թուականներուն:

ԶԼՄ-ներու Դէմ Եղած Յարձակումներուն Հետ 
Իշխանութիւնները Կապ Չունին
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Լրատուութեան Գործընկեր

Լիբանանահայ Կեանք

Տ. Լեւոն Եւ Տ. Օշին Աբեղաները Ստացան Վարդապետական Աստիճան

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան երիտասարդ միաբան 
հայրերէն Հոգշ. Տ. Լեւոն Աբղ. 
Եղիայեան եւ Հոգշ. Տ. Օշին Աբղ. 
Չուալերթանեան ստացան Վար-
դապետական Մասնաւոր Իշխա-
նութեան չորս աստիճաններ:
Վարդապետական Գաւազանի 
տուուչութեան արարողութիւնը 
տեղի ունեցաւ Կիրակի, 29 Դեկ-
տեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի Մայ-
րավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր Տաճարին մէջ, յընթացս Ս. 
եւ Անմահ Պատարագին՝ հան-
դիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին, ձեռամբ 
Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեանին 
եւ խարտաւիլակութեամբ Հոգշ. Տ. 
Տաճատ Վրդ. Աշըգեանին։ 

Պատարագի ընթացքին, ընծա-
յեալները՝ ձեռնադրիչ սրբազանին 
եւ խարտաւիլակ հայր սուրբին 
առաջնորդութեամբ ուղղուեցան 
ատեան, ուր կատարուեցաւ հաւատ-

քի քննութիւն. ընծայեալները 
նզովեցին բոլոր աղանդաւոր 
հերձուածողները ու անոնց ուսու-
ցումները եւ հաստատեցին իրենց 
հաւատարմութիւնը ուղղափառ 
դաւանանքին ու անոր ջատա-
գով բոլոր հայրապետներու ուսու-
ցումներուն։ Ապա, ձեռնադրիչ սրբա-
զանը անոնց շնորհեց Ս. Գրիգոր 
Տաթեւացիին կողմէ սահմանուած 
Վարդապետութեան մասնաւոր 
իշխանութեան չորս աստիճաննե-
րը եւ յանձնեց Վարդապետական 
գաւազանը:
Տուուչութեան աւարտին, սրբազան 
հայրը յաւուր պատշաճի քարոզեց՝ 
իբրեւ նիւթ ունենալով «Ինչպէ՞ս 
շահարկել դրամը» Քրիստոսի 
պատմած առակը։ Յիշեալ առա-
կին լոյսին տակ սրբազանը խօս-
քը ուղղելով նորընծայ վարդա-
պետներուն՝ յիշեցուց, որ հոգեւո-
րականին կեանքը կը սկսի աշխա-
տանքի եւ ծառայութեան իտէալով 
Ս. Խորանին առջեւ կնքուած ուխ-

տադրութեամբ, որպէսզի Աստուծոյ 
օգնականութեամբ նաեւ հասնի 
մինչեւ գերագոյն զոհողութեան 
ու յաւիտենական կեանք։ Ուստի, 
Վարդապետական աստիճանի տու-
ուչութիւնը ձեր անձերուն ընծայուած 
մասնաւոր պատիւ մը չէ, այլ առիթ 

է վերյիշելու, որ Աստուծոյ հետ ձեր 
հաստատած ուխտադրութիւնը սկիզբ 
առաւ եկեղեցւոյ սուրբ յարկին տակ, 
երբ աշխատանքի եւ ծառայութեան 
իտէալով ծունկի եկաք Ս. Խորա-
նին առջեւ, ըսաւ ան։ Վերջապէս, 
ձեռնադրիչ սրբազանը յորդորեց 
զանոնք՝ ըսելով. «Նախանձախնդիր 
եղէք ձեր նկարագիրին ու կենցա-
ղին հանդէպ ու զանոնք պահեցէք 
հաւատքի պատուանդանին վրայ, 
որպէսզի ձեր կոչումի իրականացման 
համար կարենաք յստակութեամբ 
քալել ձեր ճամբան, միշտ յիշելով, 
որ միայն Աստուծոյ կողմէ տրուած 

հաւատքով կարելի է լեռները տեղա-
շարժի ենթարկել։ Այդ հաւատքի 
տարածումին համար կանչուած 
էք. այս հաւատքը պէտք է ապրիք 
դուք եւ ձեր անձերէն դուրս պէտք 
է տարածէք նաեւ ձեր շրջապատին 
մէջ» եզրափակեց ան։

Նշենք, որ օր մը առաջ՝ Շաբաթ, 
28 Դեկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, 
աբեղաները Նորին Սրբութեան 
նախագահութեամբ եւ միաբան հայ-
րերու ներկայութեամբ, Վեհարանի 
դահլիճին մէջ, պաշտպանեցին իրենց 
աւարտաճառերը։ Հայր Լեւոնին 
աւարտաճառին նիւթն էր «Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսներն 
Ու Կիւլպէնկեանները», իսկ Հայր 
Օշինինը՝ «Բերիոյ Թեմի Քաղա-
քական Ժողովի Նախագահին 
Նամակները Պետրոս Ա. Եւ Խորէն 
Ա. Կաթողիկոսներուն Եւ Կաթողի-
կոսական Տեղապահներուն»։
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Պատիւ Արժանաւորին

Վանաձորի Մէջ Կանգնեցուած է Զօրավար Անդրանիկի Առաջին 
Պրոնզաձոյլ Յուշարձանը

Համաժողովրդական նուիրատ-
ւութիւններով, «Ինտերկապ» 
բարեգործական կեդրոն ՀԿ-ի 
նախաձեռնութեամբ եւ Վանաձո-
րի քաղաքապետարանի աջակ-
ցութեամբ, Վանաձորի մէջ կանգ-
նեցուած է զօրավար Անդրանիկի 
առաջին պրոնզաձոյլ յուշարձանը: 
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.
am-ը։
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ 
Գուգարաց թեմի առաջնորդ 
Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլճե-
ան նշած է, որ հայ հաւատացեալ 
ժողովուրդին համար զօրավարի 
կերպարը կ՝ընկալուի իբրեւ 
քաջութեան, իմաստութեան եւ 
հայրենապաշտութեան խորհրդա-
նիշ: «Ան զօրավար է ողջ էութեամբ, 
որ մշտապէս կը փայլատակէ 
հայոց ազատագրական պայքա-
րի պատմութեան էջերուն մէջ: 

Սերունդներ կրթուած ու ոգեշնչուած 
են անոր յաղթանակներով: Անոր 
ազգային նկարագիրը համախմ-
բած ու նորանոր պայքարներու, 
յաղթանակներու առաջնորդած է 
քաջարի հայորդիները»,- ըսած է 
առաջնորդը:
Անոր խօսքով` հայկական իւրաքան-
չիւր օճախի մէջ տիրոջ` երկնաւոր 
փրկիչի՝ Քրիստոսի պատկերէն 
զատ մշտապէս պահպանուած է 
զօրավարի պատկերը, իբրեւ հայրե-
նեաց փրկիչի, իբրեւ քաջ զօրա-
վարի, իբրեւ հայդուկապետի, քան-
զի անիկա զօրութիւն կը հաղորդէ, 
քանզի անիկա օգնած է եւ պիտի 
օգնէ մեզի, որպէսզի չշեղինք մեր 
ինքնութենէն, որուն հոգեւոր հիմքե-
րը դրած են սուրբ Վարդանանք, 
սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ 
Պարթեւը:
Քանդակի հեղինակ Գեղամ Բէգ-

ջանեան, իր հերթին, խոստովանած 
է, որ երբ իրեն առաջարկած են ձուլել 
արձանը, մեծ ոգեւորութիւն ապրած 
է:
«Անչափ շնորհակալ եմ Նախա-
ձեռնող խումբի բոլոր անդամնե-
րէն վստահութեան համար: 
Անոնք շատ օգնեցին պատմական 
գրականութեամբ, որ օգնեց ինծի 
խորապէս ճանչնալու զօրավարի 
կերպարը: Գաղափարը իրակա-
նացնելու համար շուրջ մէկ տարի 
չարչարուեցայ, որ գոյութիւն ունե-
ցող դասական արձաններէն տար-
բերի, ընկալուի իբրեւ մեծ հայու 
յաղթանակող կերպարն ու գաղա-
փարը: Անդրանիկը հայոց սրբազան 
հողի ու  ժայռերու ծնունդ է: Թուրը 
պատեանէն կէս չափով հանած վիճա-
կը արդէն պատգամ է` ներկայ ու 
գալիք սերունդներուն, որ զօրավարի 
գործը կիսատ չձգեն եւ ազատագրեն 

Լիբանանահայ Կեանք

Լիբանանի Ընկերային Հարցերու Նախարար 
Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան Այցելեց «Զուարթնոց» Կեդրոն

մեր հայրենական տարածքները: 
Շատ ուրախ եմ, որ արձանը լաւ 
ընդունուեցաւ հանրութեան մեծա-
մասնութեան կողմէն, ատիկա կը 
պարտաւորեցնէ եւ կ՝ոգեւորէ զիս՝ 
ստեղծելու նոր գործեր»,-անկեղծօրէն 
նշած է ան:

Լիբանանի ընկերային Հարցերու 
Նախարար Տոքթ. Ռիշար Գույումճե-
ան տօներու նախօրէին այցելու-
թիւն մը տուաւ Լիբանանահայ ընկե-
րային ծառայողներու միութեան 

«Զուարթնոց» կեդրոն:
Ան կեդրոնի զանազան բաժան-
մունքները շրջեցաւ ընկերակցու-
թեամբ կեդրոնի տնօրէնուհի՝ Վարդի 
Օհանեան-Գէորգեանի: 

Իր այցելութեան ընթացքին յարգե-
լի նախարարը մօտէն ծանօթացաւ 
հոն տարուող աշխատանքներուն 
եւ խրախուսեց աշակերտներն ու 
ծնողները, որ նման կեդրոններ պիտի 
շարունակեն մնալ նախարարութեան 
հոգատարութեան տակ:
Իր խօսքին մէջ ան շեշտեց, որ «Զու-

արթնոց» կեդրոնի անդամներուն 
իրաւունքն է հոգատարութիւն ստա-
նալ ու արժանապատիւ կեանք մը 
ունենալ:
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Կոստանդնուպոլսոյ Նորընտիր Պատրիարքի 
Խօսքի Դժուար Լեռնանցքները, Բայց…

Անոնք որոնք կ’ընտրեն չարեաց նուազագոյնը, 
կը ձգտին մոռնալու որ ընտրած են չարիքը:

Հաննահ Արենտ

Վերջապէս հայկական Կոստանդնուպոլիսը յաջողեցաւ ընտրել իր 
Պատրիարքը, որուն անվերապահօրէն յաջողութիւն կարելի է մաղ-
թել, որպէս հովիւ մնացորդացի: Միաժամանակ մաղթել, որ հասկ-

նալի դժուար եւ անբաղձալի պայմաններու մէջ գործող Պատրիարքը իր 
դիւանագիտական ընտրանքներուն մէջ չընէ բաներ եւ չըսէ խօսքեր, որոնք 
հայ ժողովուրդի պատմական եւ ընդհանուր շահերուն եւ ըմբռնումներուն 
դէմ ըլլան:
Պատրիարք Սահակ Մաշալեանի խօսքերը, որոնց արձագանգեցին հայկա-
կան լրատուամիջոցները, ուշադրութեամբ պէտք է կարդալ եւ գնահատել: 
Թուրքիոյ հայերուն դժուարութիւնները եւ հալածանք խնայելու կեցուածքը 
չ’արդարացներ պատմական իրողութիւնները սահմանափակել, անտեսել 
հետեւանքները, եւ մանաւանդ՝ հայ ազգային համապարփակ իրաւունքը: Այս 
մասին մտածեցի, ուզեցի հայրենահանուածի եւ իրաւազրկուածի ժառանգի 
անհանգստութիւնս յայտնել նորընտիր Պատրիարքի խօսքերուն առիթով: 
Թող ինծի չվերագրուի նորընտիր Պատրիարքին գործը դժուարացնելու եւ 
Թուրքիոյ հայերու կեանքը խանգարելու միտում:
Ուշադրութեամբ կարդացի Պատրիարքին խօսքը:
«Իբրեւ Թուրքիոյ հայեր` մեզի ցաւ կը պատճառէ, որ 100 տարի առաջ այս 
հողերուն վրայ տեղի ունեցած ցաւալի դէպքերը այլ երկիրներու խորհր-
դարաններուն մէջ կ’օգտագործուին իբրեւ ռազմավարական, տնտեսական, 
քաղաքական ճնշման միջոց։ …Մենք կ’ուզենք, որ այս հողերուն վրայ տեղի 
ունեցած խնդիրին մասին այս հողերուն վրայ ապրող մարդիկ խօսին»։
«100 տարի առաջ այս հողերուն վրայ տեղի ունեցած ցաւալի դէպքեր»… 
Այսինքն հինցած եւ միայն ցաւալի դէպքեր: Ի՞նչ հասկնալ: Քանի մը հոգիի 
քի՞թը արիւնած են: Ո՛չ ջարդ, ո՛չ տեղահանութիւն, ո՛չ հայրենահանում: Կը 
հասկնամ, որ Պատրիարքը խուսափի նման բառերու գործածութենէն, բայց 
նաեւ չըսէ հարիւր տարի առաջ պատահած ցաւալի դէպքեր, զորս հիմա 
կարելի է անգիտանալ, որպէս անցեալի մանրուք: Ինչ որ փորձած է ընել եւ 
ըսել, դիւանագիտական ճապկում չէ: Չեմ ուզեր որակում տալ:
Իսկ յիշուած «այս հողերը», ուր պատահած են «ցաւալի դէպքեր»ը աշխար-
հագրական եւ պատմական անուն ունէին եւ ունին:
Թէ այդ ցաւալի դէպքերը այլ երկիրներու խորհրդարաններուն մէջ կ’օգ-
տագործուին իբրեւ ռազմավարական, տնտեսական, քաղաքական ճնշման 
միջոց, բացատրութեան կարօտ հաստատում մըն է: Ցեղասպանութեան 
զոհերուն յաջորդները եւ հայրենահանուածներու սերունդները ինչպէ՞ս 
կրնային եւ ո՞ւր կրնան, Պատրիարքին թելադրած ձեւով, այս հողերուն վրայ 
տեղի ունեցած խնդիրին մասին այս հողերուն վրայ այլեւս չապրող մարդիկ 
խօսիլ:
Ցեղասպանութեան զոհերը եւ հայրենահանուածները զրկե՞նք իրենց ցաւին 
եւ կորուստին մասին խօսելու իրաւունքէ:
Պատրիարքը մտահոգուած է, քանի որ «այս նպատակով ասպարէզ բերուած 
’’հայկական թեզը’’ այնպիսի զգացողութիւն կ’առաջացնէ, որ մենք պարզապէս 
կ’օգտագործուինք։ Ասիկա բարոյական չեմ համարեր։ Հարցը քաղաքական 
կողմ ունի։  Անիկա մեկնաբանելու հարցը քաղաքական գործիչներուն գործն 

է։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ»։ Պատրիարքը անուն չի տար հայկական 
թեզին, հայ չեղող ընթերցողը ինքնիրեն հարց պիտի տայ, թէ ի՞նչ է այդ 
հայկական թեզը: Լաւ պիտի ըլլար որ այդ թեզը սահմանուէր, նոյնիսկ եթէ 
նոյնիսկ ապա պիտի քննադատուէր: Թէ պարզապէս օգտագործուած ըլլալու 
զգացողութիւն յառաջացած է, պէտք է այդ օգտագործման ալֆան եւ օմեկան 
ճշդել: Օրինակ, հեռաւոր Ուրուկուայը ի՞նչ շահ ունի մեզ օգտագործելէ, ի՞նչ 
ընելու համար, որո՞ւ դէմ:
Եթէ ճիշդ է, որ Պատրիարքը քաղաքական գործիչ չէ, ինչո՞ւ ան հրապարակ 
կու գայ պատմական ծանրակշիռ իրադարձութիւնները նսեմացնելու եւ 
փոքրացնելու ճապկումով, զանոնք համարելով ցաւալի դէպքեր, այսինքն 
մանրուքներ՝ բաղդատած կարեւորին: Ո՞ր կարեւորին: Ի՞նչ եղած է ծաւալը 
այդ ցաւալի դէպքերուն, ո՞ւր պատահած են անոնք:
Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքութիւնը, իր ստեղծուած օրէն, սոսկ 
ծիսական կեդրոն չէ եղած, եղած է քաղաքական կառոյց, զայն ստեղծած 
Սուլթանին կամքով:
Պատրիարքի խօսքին մէջ պարբերութիւն մը կայ, ուր իրարու հետ չառնչուող 
հարցեր կողք կողքի դրուած են:
Կարդանք՝ հոն եղած միտքերը թուագրելով.
1. Իբրեւ հայ համայնք՝ մենք ընդելուզուած ենք Թուրքիոյ հասարակութեան 
մէջ։
2. Մենք 100 տարի առաջ տեղի ունեցածը յիշելով մոռցանք, մոռնալով կը 
յիշենք։ Ասիկա Պոլսոյ հայ համայնքին ընտրութիւննէ։
3. Մենք ընտրած ենք այստեղ ապրիլը։ Եւ այդ հանգամանքը մեզի Սփիւռքի 
եւ Հայաստանի հայերէն տարբեր կը դարձնէ։
4. Քաղաքական հարցերը, որոնք կը ծաւալին Թուրքիոյ հայ համայնքէն դուրս, 
կամայ թէ ակամայ մեր վրայ ալ ազդեցութիւն կը ձգեն։ Նման հարցերու 
հրահրումը Թուրքիոյ մէջ, կ’աւելցնէ ատելութեան խօսքը։
Ի՞նչ պէտք է հասկնալ «ընդելուզուած»ով. համա՞յնքը ընդելուզուած է, թէ 
ընդելուզուած են անհատները որպէս երկրի քաղաքացի: Որո՞ւ եւ որո՞նց 
համայնքը: Պետութիւնը տարբերութիւն կը դնէ՞ Թուրքիա բնակող հայերուն 
եւ երկրի միւս բնակիչներուն միջեւ, ինչ կը վերաբերի ընկերային, կրօնական, 
քաղաքական եւ համայնքային իրաւունքներու եւ ազատութեանց: Այս 
մասին պէտք է լսել Թուրքիոյ Ազգային Ժողովի անդամ Կարօ Փայլանի 
յայտարարութիւնները, օրինակ, երբ ան կ’ըսէ, որ Հանրապետութեան սկիզբէն 
մինչեւ այսօր ո՛չ մէկ նոր եկեղեցի կամ դպրոց կառուցուած է:
«100 տարի առաջ տեղի ունեցածը» ի՞նչ բան է, ան անուն ունի՞: Ինչպէ՞ս 
ընդելուզուիլ. ինքնապարտադրուած, կամ պարտադրուած, մոռացումո՞վ, երբ 
այդ մոռացումը յիշել օրէնքով նախատեսուած յանցանք է: Այս մոռացումը 
«Պոլսոյ հայ համայնքին ընտրութիւնն է» (՞ ՞), թէ՞ մոռնալու պատադրանք:
Ինքնատիպ միտք է, այն՝ որ հայը տարբեր կը դառնայ ըստ իր աշխարհագրա-
կան ապրած վայրին: Ուրեմն Թուրքիա ապրող հայը «Սփիւռքի եւ Հայաստանի 
հայերէն տարբեր» հայ է… Եթէ այդպէս մտածենք, աշխարհասփիւռ հայերը 
իրարմէ բազմահազար մղոններով հեռու, բազմապատիկ տարբեր են:
Այս պարագային ի՞նչպէս պէտք է սահմանել հայը եւ հայ ազգը, անոնք 
իրականութեան մը կը համապատասխանե՞ն, թէ տիեզերական միգամածի 
կը նմանին:
«Թուրքիոյ հայ համայնքէն դուրս» ծաւալած հարցերու հրահրումը ինչո՞ւ պիտի 
աւելցնէ ատելութեան խօսքը, եթէ անոնք հետամուտ են ճշմարտութեան, 
արդարութեան եւ իրաւունքի վերականգնման: Ընդհակառակն, իբրեւ ընդե-
լուզուած համայնք, նախանձախնդիր պէտք է ըլլալ մարդկային իրաւանց 
պաշտպանութեան եւ անցեալի սխալներու սրբագրութեան, որպէսզի 
ընդելուզուած համայնքի եւ զայն ընդունող համայնքի յարաբերութիւնները 
ըլլան անկեղծ, ազատ, պայծառ միտքով եւ դէմքով:
Ի՞նչ ըսած էր Հրանդ Տինք, ի՞նչ կ’ըսէ Թուրքիոյ Ազգային Ժողովի անդամ 
Կարօ Փայլան:
Ի հարկէ, քաղաքական դժուար եւ անցանկալի պայմաններու մէջ ապրող 
պոլսահայութիւնը եւ դեռ Թուրքիոյ տարածքին ասդին-անդին գոյատեւող 
«մնացորդաց»ը Հայաստանի, Ֆրանսայի, Ամերիկաներու, եւ այլ երկիրներու 
հայերու ազատութիւնը չունին: Բայց այդ չի նշանկեր, որ ան կոչ պէտք է 
ընէ յիշելով մոռնալու եւ մոռնալով յիշելու, այսինքն ընդունելու ստեղծուած 
կացութիւնը որպէս վերջնական… Այն ատեն ինչո՞ւ Պատրիարքութիւն, 
լեզու, եկեղեցի, դպրոց եւ թերթեր պահել, եւ ընդելուզուիլը չհասցնել իր 
տրամաբանական եւ գործնապաշտական եզրայանգումին:
Պատրիարքը կ’ըսէ, որ ինք քաղաքական գործիչ չէ:
Բայց որպէս եկեղեցիի եւ համայնքի գլուխ, պէտք է ունենայ իր չըսելիքը 
գիտնալու իմաստութիւն:
Եւ մանաւանդ չընել այնպէս, որ Սփիւռքի եւ Հայաստանի հայերէն տարբեր 
ըլլլայ հայ ազգային պատմամշակութային փառայեղ անցեալ ունեցող եւ հովի 
ու փոթորիկի դիմացած հայկական Պոլիսը եւ ընդհանրապէս՝ մնացորդացը:
Այս ընել՝ վասն մէկութեան, ո՛չ տարբերութեան, եկեղեցիի եւ ազգի:
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ԷՆ ՈՒՄ ԱՄԱՆՈՐՆ Է

Տօն-տօնածառի լոյսը վառուելու է 
Նորամուտի յոյսը փարուելու է 
Շող-շողացող իմ սիրտը լցուելու է 
Զանգերի հետ զարկս լսուելու է: 

Էն ում Ամանորն է 
Նա հենց իմն ու քոնն է 
Թող լոյսով բոլորն էլ օրը զարդարեն
Էն ում Ամանորն է 
Նա հենց իմն ու քոնն է 
Թող սիրով բոլորն էլ կեանքը զարդարեն: 

Հեյ-հեքիաթի դռները բացուելու են
Երազանքն այտեղ մեզ սպասելու է  
Հայ-Հայաստանի սիրտը փայլելու է 
Ամէն մի հային էլ հասնելու է:

ԱՒԵՏ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

Յակոբ Արշակեան Եւ Զարեհ Սինանեան Ընդունեցին 
«Ներուժ» Ծրագիրի Այս Տարուան Յաղթողները

Սիմֆոնիկ Նուագախումբը Ձայնագրած է Կոմիտասի Բնօրինակ 
Նուագախմբային Ստեղծագործութիւնները
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Հայաստանի բարձր արհեստագիտական 
արդիւնաբերութեան նախարար Յակոբ Արշա-
կեան եւ Հայաստանի Սփիւռքի գործերու գլխա-
ւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեան 25 Դեկ-
տեմբերին ընդունեցին «Ներուժ» Սփիւռքի 
արհեստագիտական «սթարթափ»ներու ծրագի-
րի 2019-ի յաղթողները: Այս մասին կը հաղորդէ 
“Արմենփրես”-ը։
Յակոբ Արշակեան շնորհաւորեց սփիւռքահայ 
յաղթողները եւ կարեւոր նկատեց այս ծրագի-
րը՝ արհեստագիտական մարզին մէջ տաղանդի 
ներհոսքը Հայաստան ուղղորդելու տեսանկիւնէն:
«Հիմնական առաջնահերթութիւնը բարձր տեխ-
նոլոգիաների ոլորտի տաղանդների վերադարձն է, 
որովհետեւ նրանք գալիս են այստեղ, իրենց միտքն 
իրագործում՝ ստեղծելով հարիւրաւոր աշխա-
տատեղեր: Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը մեծ 
յաւելեալ արժէք է ստեղծում, ինչպէս նաեւ մեծ 
ազդեցութիւն է ունենում տնտեսութեան տարբեր 
ճիւղերի զարգացման վրայ՝ ազդելով տարբեր 
մասնագիտութեան տէր մարդկանց ներգաղթի 
վրայ», ընդգծեց Արշակեան։
Զարեհ Սինանեան նշեց, որ «Ներուժ» ծրագիրին 

մասնակցողներուն միջեւ մրցակցութիւնը թէժ 
էր, եւ պէտք էր մեծ ջանք գործադրել՝ յաղթողի 
կոչման արժանանալու համար՝ շեշտելով, որ 
յաղթողները ներկայացուցած էին բարձրորակ 
ծրագիրներ եւ արժանի դարձած այդ յաղթանակին: 
«Այնպէս որ, կը սպասենք ձեզի, որ հայրենադարձ 
ըլլաք եւ Հայաստանի մէջ իրականացնէք ձեր 
ծրագիրները»,- աւելցուց ան։
«Ներուժ» ծրագիրին յաղթողները հարցումներ 
ուղղեցին Յակոբ Արշակեանին եւ Զարեհ Սինա-
նեանին՝ յատկապէս հետաքրքրուելով իրենց 
գործունէութիւնը Հայաստանի մէջ ծանօթաց-
նելու վերաբերող մանրամասնութիւններով: Երի-
տասարդները կիսեցին նաեւ ծրագիրի օրակարգի, 
կառուցուածքի, բանախօսներուն վերաբերող 
կարծիքներ եւ տպաւորութիւններ:
Այս տարուան «Ներուժ» ծրագիրով յաղթեցին 6 
«սթարթափ»ներ՝ գաղափարի մակարդակի վրայ 
գտնուող երեք «ստարթափ»ներն են Marathon, 
eBin, SoFetch, իսկ շուկայ մուտք գործելու պատ-
րաստ առաջինէն երրորդ մրցանակի արժանացած 
«սթարթափ»ները Schedex, Garoon Tech եւ Fact 
industries:

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նուագա-
խումբը` գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր 
խմբավար Սերգէյ Սմբատեանի ղեկավարութե-
ամբ‚ ձայնագրած է Կոմիտասի բնօրինակ երկու 
նուագախմբային ստեղծագործութիւնները` «Յիշո-
ղութիւն» լարային նուագախումբին եւ «Անտառի 
գիշերը» սիմֆոնիկ նուագախումբին համար:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` ձայնագրու-
թիւնները կատարուած են Հանրային ձայնասփիւ-
ռի կայանի ձայնագրման տաղաւարին մէջ: Նշու-
ած ստեղծագործութիւնները պիտի պահուին 
Հանրային ձայնասփիւռի ոսկէ ֆոնտին մէջ:

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նուագախումբի 
այս նախաձեռնութիւնը նուիրուած է Կոմիտասի 
150-ամեայ յոբելեանին:
Ի դէպ‚ Կոմիտասի` նուագախումբի համար գրուած 
բնօրինակ ստեղծագործութիւնները հանրութեանն 
առաջին անգամ ներկայացուցած է Հայաստա-
նի պետական սիմֆոնիկ նուագախումբը՝  այս 
տարուան Դեկտեմբեր 1-ին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածինի մէջ` Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 
150-ամեայ յոբելեանին նուիրուած հանդիսութեան 
ընթացքին:
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ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Երկուշաբթի, 6 Յունուար 2020-ին, Ս. Ծննդեան եւ Աստու-
ածայայտնութեան տօնին առիթով, Հայրապետական հանդիսա-
ւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայ-
րավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։

Պիտի պատարագէ եւ Հայրապետական 
իր պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Ժամերգութիւն՝    ժամը 8:00-ին
Ս. Պատարագ՝   ժամը 10:00-ին
Ջրօրհնէք ՝    ժամը 11:00-ին
Քարոզ՝    ժամը 11:30-ին

Սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարուի Կաթո-
ղիկոսարանի «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբին կողմէ, ղեկավա-
րութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի։

Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները ներկայ 
գտնուելու Ս. Պատարագին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին 
պատգամը եւ հաղորդուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով։

Ծանօթ.- Սուրբ Պատարագէն ետք, Վեհափառ Հայրապետը 
շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունի Վեհարանի դահլիճին 
մէջ, մինչեւ ժամը 1:30, եւ կ.ե. ժամը 4:00-7:00։ Իսկ յաջորդ օր՝ 
Երեքշաբթի առաւօտեան ժամը 10:00-էն յետմիջօրէի ժամը 1:00:

Յայտնենք, որ Երեքշաբթի, 7 Յունուարին, ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱ-
Կին, դարձեալ Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայր 
Տաճարին մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:

                                      ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
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2020 ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԱՋԻՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
 

Նոր տարուան առաջին օրը, չորեքշաբթի, 1 յունուար 
2020, առաւ. ժամը 10.00-ին, Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր 
եկեղեցիներուն մէջ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի

Պուրճ Համուտի Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ 
եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ՝

Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց

   
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը 

մասնակցելու սուրբ պատարագին եւ նոր տարին Աստուծոյ 
գոհութիւն յայտնելով սկսելու

 
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածա-
յայտնութեան տօնին առթիւ երկուշաբթի 6 յունուար 2020-ին, 
սուրբ եւ անմահ պատարագ պիտի մատուցուի Պէյրութի Ս. Նշան 
մայր եկեղեցւոյ մէջ: 

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի հայոց

Ժամերգութիւն                                         առ. ժամը 7.00
Ս. պատարագ                                                         առ. ժամը 9.30
Քարոզ                                                                   առ. ժամը 10.30
Ջրօրհնէք                                                              առ. ժամը 11.30

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը մասնակցելու 
սուրբ պատարագին, վերանորոգուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով 
եւ լսելու առաջնորդ սրբազան հօր պատգամը:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն ուշադրութեան

Այս տարի Սուրբ Ծննդեան նախատօնակը՝ Ճրագալոյցը, կը 
զուգադիպի Կիրակի օր։ Հետեւաբար, Հայ Եկեղեցւոյ աւանդութիւնն 
ու կանոնները նկատի առնելով՝ նոյն օրը Ս. Խորանին վրայ երկու 
անգամ պատարագ չմատուցելու, 5 Յունուար 2020-ի առաւօտուն 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի չմատուցուի, այլ միայն 
ժամերգութիւն տեղի պիտի ունենայ առաւօտեան ժամը 10:00-
ին։ Իսկ նոյն օրը երեկոյեան ժամերգութեան արարողութիւնը 
տեղի պիտի ունենայ ժամը 4:00-ին, իսկ Ճրագալոյցի Ս. եւ Անմահ 
Պատարագը պիտի մատուցուի երեկոյեան ժամը 5։00-ին։

Սկիզբը Էջ 01

Ամանորեայ Հանդիսութիւն 
Սուրբ Էջմիածնի Մէջ

«Այս գեղեցիկ առիթով կ՚ուզեմ իմ 
գնահատանքի խօսքը արտայայտել 
այն ծնողներուն ու խնամակալներուն, 
որոնք սիրով, յանձնառութեամբ, 
զոհաբերութեան ոգիով եւ բարձր 
գիտակցութեամբ ամէն ջանք ի գործ 

կը դնեն, որպէսզի մեր զաւակներուն 
ուրախութիւն պարգեւեն եւ լիարժէք 
կեանքի մասնակից դարձնեն 
զանոնք», ըսաւ Նորին Սրբութիւնը՝ 
կարեւորելով նման կարիքներ 
ունեցող երեխաներու հետ տարուող 
աշխատանքը։
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