Յատուկ Թիւ
ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ
Արխիւի ծածկագիր

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ZARTONK DAILY NEWSPAPER

àõñµ³Ã / 03.01.2020

83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 79 (22«72)

zartonkadl@gmail.com

Խմբագրական

+961 1 444225 +961 81 306 447

Հաշուեյարդար

Ի՞նչ Ըրինք, Ի՞նչ Չկրցանք Ընել, Ի՞նչ Պիտի Ընենք
Պատասխանատու հաշուետուութեան մեր սկզբունքին վրայ հիմնուելով, դարձեալ մեր ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ կը դնենք
անցնող տարուայ «Զարթօնք»-ի գործունէութեանց հաշուեյարդարը:
Սոյն հաշուետուութեամբ պատմութեան համար ու անոր առջեւ
կ՛արձանագրենք ու կը խոստովանինք թէ ու՛ր յաջողեցանք, ու՛ր
ձախողեցանք եւ ի՛նչ կը ծրագրենք յաջողեցնել այս տարի:
Ամէն աշխատող կառոյցի մը նման մեր առօրեայ գործունէութեան
ընթացքին կարգ մը յաջողութիւններ ձեռք ձգեցինք, որուն համար
հպարտ ենք եւ ուրախ մեր բարեկամներուն գնահատանքով: Ունեցանք նաեւ սայթաքումներ եւ բացթողումներ, որոնց համար քննադատուեցանք: Շինիչ քննադատութիւններէն շարունակեցինք սորվիլ,
որուն համար շնորհակալութիւնը կը յայտնենք զայն անաչառ կերպով
կատարողներուն: Ինքնահաստատման խնդիրներով եւ բան մը ըսելու
սիրոյն երդուեալ «քննադատներուն» ո՛չ անպայմանօրէն բարեմիտ
խօսքերուն ու արարքներուն, որպէս պատասխան մեծահոգութեամբ շարունակեցինք ժպտալ ու յառաջացանք՝ կեդրոնանալով մեր
հաւատացած գործին վրայ: Որպէս բարեպաշտ քրիստոնեաներ,
խնդրեցինք Աստուծմէ, որ այս վերջիններուն իրենց սրտին համեմատ
տայ...:
Անցեալ տարեսկիզբին յարմար տեսանք մեր թերթին չափը եւ ո՛չ ծաւալը
փոքրացնել, յարմարուելու համար ժամանակակից ընթերցողներու
պահանջին: Տպագիրի նոր բաժանորդներ ներգրաւելու համար
մտայղացանք «Զարթօնք»ի բաժանորդի յատուկ անդամաքարտ մը,
որուն միջոցաւ մեր բաժանորդը կարելիութիւնը պիտի ունենար այլ
արտադրութիւններէ ալ օգտուելու: Լիբանանի ծանօթ պայմանները
առիթը չտուին լաւագոյնս օգտուելու այս նորարարութենէն: Այս տարի
աւելի եւս պիտի զարգացնենք այս փոխադարձ շահաւէտ գաղափարին
գործնականացումը:
Ինչպէս տարիներէ ի վեր կ՛ընենք, մեր տեսանկիւնի ամփոփ սիւնակով
գնահատեցինք ու պատուեցինք արժանաւորը եւ փորձեցինք մարդկային
կարելիութեան սահմաններուն մէջ անաչառ կերպով երբեմն ալ անխնայ
քննադատել այն ինչ, որ պէտք էր վրան մեր լուսարձակները բանալ:
Մեր թերթին էջերէն լաւագոյնս դրսեւորեցինք ու արժեւորեցինք Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հռչակած
«Հայ Մամուլի Տարին»:
Որպէս համակարգող մարմնի անդամ, մասնակցեցանք Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ հովանաւորութեան տակ Անթիլիասի մէջ գումարուած
Լրագրողներու Համահայկական Համագումարին:
Տարուան ընթացքին բարեփոխեցինք մեր թերթին էջադրումի տեսքը
աւելի եւս ժամանակակից բնոյթ տալու համար անոր: Անցեալ տարի
Հայաստանի մեր խմբագրատան վստահեցանք նախատպարանային
մեր վերջին աշխատանքն ալ՝ թերթին էջադրումն ու ձեւաւորումը, մեր
կարգին պիւտճէական խնայողութիւն ապահովելով իսկ հայրենիքի
մեր արհեստավարժ երիտասարդներուն աշխատանք ապահովելով,
մինչ շարունակուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի մեր թղթակիցներուն
եւ աշխատակիցներուն աշխատանքը՝ յատուկ հարցազրոյցներով,
սիւնակագրութեամբ եւ ելեկտրոնային ցրւումի եւ կայքի թարմացումի
իրենց աշխատանքներով:
Անցեալ տարի հրատարակեցինք երկու բացառիկ եւ մէկ յատուկ թիւ:
Շարունակեցինք QR գաղտնագիրը զետեղել մեր տպագիրին մէջ, զայն
որպէս հարթակ ծառայեցնելով ուղղուելու ելեկտրոնային աշխարհ:
Անցեալ տարի «Զարթօնք»ի խմբագրութիւնը Իտալիոյ Եւրո-միջերկրականեան համագործակցութեան խորհուրդին կողմէ պարգեւատրուեցաւ «Մարզանի» լրագրութեան եւ գրականութեան «Ստեղծագործ միտք» միջազգային մրցանակով հայկական սփիւռքի մէջ
ազատ ու յանդուգն սակայն պատասխանատու խօսքի, անաչառ
լրատուութեան եւ Հայ ժողովուրդի անժամանցելի դատին մեծապէս
նպաստած ռահվիրայ օրաթերթի մը յանձնառու առաքելութեան դրօշը
բարձր պահած ըլլալուն համար:
Շար. Էջ 05
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ՊԱՏԳԱՄ
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք Եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Ուղերձը Ամանորի Առիթով

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ ի հայրենիս եւ ի սփիւռս,
Ամանորի տօնական այս երեկոյ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից
հայրական սիրով Մեր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքներն ենք բերում
ամէնքիդ:
Ամանորը ժամանակի իւրօրինակ սահմանագիծ է հնի եւ նորի, անցեալի
եւ ապագայի միջեւ եւ առիթ՝ գնահատելու անցած ուղին, արարուած
լաւն ու բարին, թոյլ տրուած սխալները, որովհետեւ դրանց անկեղծ
ու շիտակ գնահատականն է պայմանաւորում այն տեսլականն ու
ակնկալութիւնները, որոնցով մուտք ենք գործում 2020 թուական:
Շար. Էջ 02

ՊԱՏԳԱՄ
Առաջնորդական Պատգամ
Ամանորի, Ս. Ծնունդի Եւ
Աստուածայայտնութեան Առթիւ
«Յաւիտենական Աստուածը երկրի վրայ երեւցաւ եւ մարդոց հետ
շրջեցաւ, որպէսզի մեզ կենդանացնէ» (Ս. ծնունդի սրբասացութիւն)
Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան,
Նոր տարիէն մի քանի օր ետք, երբ դէմ յանդիման պիտի գտնուինք
մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին, եկէք անդրադառնանք, որ անժամանակն
Աստուած մեզ ժամանակին մէջ եւ ժամանակէն անդին առաջնորդելով`
յաւիտենական կեանքի վայելումին կը հրաւիրէ։
Շար. Էջ 02

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք Եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Ուղերձը Ամանորի Առիթով

Առաջնորդական Պատգամ
Ամանորի, Ս. Ծնունդի Եւ
Աստուածայայտնութեան Առթիւ

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

Անցնող 2019 թուականը պետական կեանքի վերակազմակերպման, նոր
ծրագրերի, իրագործումների ժամանակ եղաւ: Հայրենական, ազգային
եւ հոգեւոր մեր անդաստանում ունեցանք յաջողութիւններ: Դրական
իրագործումների կողքին տակաւին առկայ են հրատապ լուծման
կարօտ խնդիրներ եւ նոր մարտահրաւէրներ, որոնք պահանջում են
մեր ողջ ժողովրդի համատեղ ջանքն ու աշխատանքը: Իւրաքանչիւրիս
ծառայանուիրումի ոգին, պատասխանատուութիւնն ու դաւանած
արժէքներն են, որ պիտի իրական դարձնեն հզօր հայրենիքի, պայծառ
ապագայի մեր տեսիլքները:
Նոր տարին նոր սկիզբ է մեր կեանքը նորոգելու եւ առաջընթացի ուղիներում հաստատուն պահելու: Մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր
ապրած իւրաքանչիւր օրուայ համար: Պատասխանատու ենք Աստծոյ,
մեր պատմութեան, մեր նախնեաց եւ սերունդների առջեւ: Հայրապետիս
յորդորն ու պատգամն է, սիրելիներ, որ այս գիտակցութեամբ անենք
առաւելագոյնը Հայաստանն ու Արցախը հզօրացնելու, մեր կեանքը
խռովող երեւոյթները փարատելու, ամրապնդելու համերաշխութեան
ոգին մեր հասարակութեան մէջ եւ միասնականութիւնը ազգային մեր
կեանքում: 2020 թուականը հայրենաշինութեան եւ ազգային կեանքի
պայծառացման տարի դարձնենք միմեանց հանդէպ սիրով, բարու մէջ
մեր նախանձախնդրութեամբ եւ միշտ ապաւինելով Աստծուն, քանզի
ինչպէս սաղմոսերգուն է ասում,- «Տէրը մօտ է բոլոր նրանց, ովքեր
կանչում են Իրեն, բոլոր նրանց, ովքեր կանչում են Իրեն ճշմարտապէս»
(144:18):
Ամանորի այս յուսառատ պահին Մեր ջերմ բարեմաղթանքներն
ենք բերում ամէնքիդ՝ պաշտօնեայ, գործարար, մտաւորական,
արուեստագէտ, հողի մշակ ու աշխատաւոր, բոլոր բոլորիդ, ում
ջանքերի, հաւատքի, նուիրումի շնորհիւ զօրանում են կամքն ու
վճռականութիւնը կերտելու մեր հայրենիքի ու ժողովրդի անկասելի
առաջընթացը: Հայրապետիս սէրն ու բարձր գնահատանքը՝ Հայոց
բանակի իւրաքանչիւր քաջարի զինուորին: Մեր աղօթքն ու օրհնութիւնը՝ նոր տարին ծառայութեան մէջ դիմաւորողներին եւ այս պահին
ընտանեկան օջախից հեռու գտնուողներին: Աղօթենք միասնաբար
Մերձաւոր Արեւելքում դժուարութիւններ դիմագրաւող մեր ժողովրդի
զաւակների, նաեւ նեղութեան մէջ գտնուողների, հոգով եւ մարմնով
տկարների համար:
Մեր աղօթքը բարձրացնենք աշխարհի խաղաղութեան համար՝ հայցելով, որ Բարին Աստուած Իր Սուրբ Աջի ներքոյ պահպանի մեր
հայրենիքը, մեր ժողովրդին ի սփիւռս աշխարհի եւ արդիւնաւորի
Հայաստանի եւ Արցախի մեր իշխանութիւնների ջանքերը դարերով
փայփայած անկախ պետականութեան զօրացման ճանապարհին:
Թող Փրկիչ մեր Տիրոջ սէրն ու առատ շնորհները միշտ ձեզ հետ լինեն,
հովանի՝ ձեր կեանքին եւ ձեր ընտանիքներին:
Շնորհաւոր նոր տարի:
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ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սբ. Ծննդեան Տօնին առթիւ, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան Նախագահն ու
Կեդրոնական Մարմինը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունին
Երկուշաբթի, 6 Յունուար, 2020, կէսօրուան ժամը 12.00-էն
մինչեւ կ.ե. ժամը 2.00, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիի
ընդունելութեանց դահլիճին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:
					
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան
					
Կեդրոնական Մարմին
							
ԴԻՒԱՆ

Տարին նո՛ր կը մնայ եւ մեզ նորոգութեան շարունակական թաւալումին
մէջ կը պահէ, երբ մեր բովանդակ կեանքը կը դառնայ Աստուծոյ
հաւատարմութեամբ եւ մարդոց մտերմութեամբ շրջագայութիւն մը`
երկրաւոր կեանքէն դէպի երկնաւոր կեանք ոլորապտոյտին մէջ։
Աստուած մարմնացաւ, որպէսզի մարդոց մէջ շրջի եւ մեզ կենդանի
կեանքով լեցնէ` այս աշխարհի մէջ աստուածակեդրոն կեանքի նախաճաշակը տալով մեզի եւ յաւիտենական կեանքի մշտական վայելքէն
չզրկուելու հրաւէրը ուղղելով բոլորիս։
Աստուածորդին յաւիտենական Աստուածը բերաւ մեզի. Ի՛նք, յաւիտենական Աստուածը, մերկացաւ Իր անստուեր փառքէն, երկինքէն
երկիր իջաւ մեզի համար, մեր հետ ապրեցաւ եւ մեզ յաւիտենապէս
Ի՛ր հետ մնալու քաղցրութեան հաղորդ դարձուց` մեզ ժամանակը
անդրանցող յաւիտենականութեան արժանի դարձնելով։
Քրիստոս պսակեց աստուածային փրկագործութեան ծրագիրը եւ
եկեղեցւոյ ճամբով կը շարունակէ վերահսկել մեզմէ իւրաքանչիւրին
փրկութեան վրայ։ Մենք, Քրիստոսի անունը կրող հայ քրիստոնեաներս,
պարտաւոր ենք մեր փրկութեան պատասխանատւութիւնը ապրիլ եւ
Քրիստոսի հետ ըլլալու մեր ուխտին մէջ հաստատ մնալ։
Յաւիտենական Աստուած յաւիտենականութեան բնակիչ դառնալու
ճամբան ցոյց տուաւ մեզի։ Մարդոց եղբայրը դարձած Աստուած Իր
ամբողջ ստեղծագործութեան խնամատարութիւնը վստահեցաւ մեզի
եւ յորդորեց սիրոյ շաղկապով ապրիլ իրարու հետ։ Կենդանարար
Աստուած մեր երկրաւոր կեանքը իմաստաւորել եւ երկնաւոր կեանքի
անսպառ ուրախութենէն չզրկուիլ սորվեցուց մեզի։
Քրիստոսով երկինքէն երկիր նետուած աստուածակերտ կամուրջը
ահաւասիկ այսօր անգամ մը եւս մեզ ճշմարիտ կեանքի աղբիւրին`
Աստուծոյ կ՛առաջնորդէ, որպէսզի յաւիտենական կեանքը մշտապէս
ճաշակենք։
Ս. Ծնունդի առաւօտուն, երբ սուրբ պատարագին մասնակցելու համար
եկեղեցի գանք, մեր հոգիի աչքերը բանանք եւ սկիհին վերաբերումին
ատեն խորապէս գիտակցինք, թէ փառաւոր Թագաւորը եւ ամենակալ
Տէրը`Քրիստոս մեզի համար կու գայ Տիրոջ անունով եւ վերստին
պիտի գայ, մեզի անսպառ կենդանութիւն պարգեւելու համար`
մանաւանդ նաեւ հաստատելով, որ Իր երկրորդ գալստեան ատեն
յաւիտենական փառքին ժառանգորդները պիտի դառնանք, որովհետեւ
Իրեն հետեւեցանք։
Տօնական այս օրերուն, մեր ուրախութիւնը անխառն չէ` ի տես
Լիբանանի մէջ տիրող մտահոգիչ իրավիճակին։ Դժբախտաբար,
ժողովրդային ցասումը տակաւին արմատական բարւոք լուծման
չառաջնորդեց Լիբանանը։ Մեր բոլորին սպասումն է, որ պետութիւն
եւ ժողովուրդ առաւե՛լ նախանձախնդրութեամբ յարմարագոյն ու
շուտափոյթ լուծումը գտնեն լիբանանեան տագնապին եւ ընկերային
արդարութեան վրայ խարսխուած խաղաղ ու բնականոն կեանք
պարգեւեն բոլորիս։
Շարունակե՛նք աղօթել եւ գործել նորակերտ Լիբանանին համար։
Նոր տարուան եւ Ս. Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան տօներուն
առթիւ, որդիական ակնածանօք կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան 25-ամեակը եւ
քաջառողջութիւն ու մշտադալար հայրապետութիւն կը մաղթենք։
Կը շնորհաւորենք Հայ Եկեղեցւոյ սրբազան անդաստանին մէջ ծառայող
մեր բոլոր միաբանակից ու հոգեւոր եղբայրները, եւ կորով կը մաղթենք
իրենց անձնդիր սպասաւորութեան կենսագործման համար։
Կը շնորհաւորենք Լիբանանի Հայ կաթողիկէ եւ Հայ աւետարանական
եկեղեցիներու հոգեւոր դասն ու հաւատացեալները, մեր քահանայից դասը, Ազգային իշխանութեան եւ մեր ծուխերու մարմինները,
լիբանանահայութեան կեանքէն ներս գործող կառոյցները ու մեր
ժողովուրդի զաւակները, եւ բոլո-րիդ կը մաղթենք օրհնեալ ու կենսալից
ամանոր, Ս. Ծնունդ ու Աստուածայայտնութիւն։
Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
1 յունուար 2020
Պէյրութ – Լիբանան
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Ես Իմ Հէքիաթս Կ՛ուզեմ...
ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ
Շուտով, շուտով, շուտով Նոր Տարի է...
Եւ ամէն տարի անկրկնելի հէքիաթ...
Արդե՞օք...
Ամիս մը ու աւելի պատրաստութիւններ...
Նոր Տարի է շուտով։ Նոր Տարի, նոր
հագուստ, նոր խաղալիք, չիր ու չամիչ...
Այսպէս էր մեր մանկութեան Նոր Տարին...
Հէքիաթը մեր մանկութեան...
Եւ իմ հէքիաթս այսօր բաւարար չէ Նոր
Տարին նորացնելու...
Ես անսահման տխուր եմ...
Այնքան տխուր, որ սիրտս պիտի պայթի
այս խոշոր աշխարհին նեղութենէն...
Այնքան տխուր, որ այս ճոխութիւններուն
մէջ անօթի եմ...
Այնքա՛ն տխուր, քանզի չեմ գիտեր, թէ
Նոր Տարին ինչ նորութիւն պիտի բերէ...
Ո՞ւր է իմ հէքիաթս, որուն հաւատալով սրբութեամբ պահած եմ...
Մեր մանուկ օրերուն հեռուստացոյցը դեռ այսքան ճոխ չէր, երկու կամ երեք
կայան ունէինք և Յորդանանի կայանը ամէն Դեկտեմբեր 24 ի կը ցուցնէր
«Լուցկի ծախող աղջիկը» ին հէքիաթը... Եւ ես ամէն տարի կու լայի այդ
աղջկան համար... Ան իմ Նոր Տարուան հէքիաթի ամենատխուր մասն էր...
Մինչև մայրս ելք մը գտաւ, ան հէքիաթային սուտ մը յօրինեց, որ լուցկի
ծախող աղջիկը չի մեռնիր, պարզապէս երազին մէջ կը բարձրանայ իր մօր
քով, Նոր Տարիին ետ կու գայ, որ յաջորդ տարին դարձեալ լուցկի ծախէ և
չէ՞ որ Ծննդեան Հրաշքը կրնայ փոխել հէքիաթը...
Շատ համոզիչ չէր, սակայն կը հաւատայի, որովհետև կ՛ուզէի հաւատալ...
Եւ անհամբեր կը սպասէի...
Նոր Տարուան սեղանին մոմերը ես կը վառէի մի՛շտ և հրեշտակէ փոքրիկ
մոմակալին մոմը նուիրած էի լուցկի ծախող աղջկան, իրեն համար կը վառէի,
իսկ լուցկին Կաղանդի Ծառին վրայ կը զետեղէի...։
Հէքիաթս կը շարունակուէր, որովհետև մահը չ՛ըմբռնող փոքրիկ ուղեղիս
մէջ Լուցկի ծախող աղջիկը երբեք չէր մահանար...
Ես նաև կը հաւատամ տակաւին, որ Կաղանդ Պապան Հայաստանէն կու
գայ, այո՛, միայն ՀայաստանէՆ։ Ան ծերուկ է և շատ զօրաւոր, որովհետև
ԲԱՐԻ է... Եւ ան ալ չի մեռնիր...։
Հիմա փոխուեր է հէքիաթը... Հիմա շատ բան փոխուեր է։ Կրնանք ամէն օր
նոր հագուստ և նոր խաղալիք ունենալ, հիմա լուցկիով չենք վառեր մոմերը
Նոր Տարուան սեղանին և ընդհանրապէս... Հիմա յատուկ հրահաններ կան,
իսկ Նոր Տարուան համար Կաղանդ Պապայի նկարով հրահաններ։
Ես տխուր եմ...
Հիմա հեռուստացոյցով Լուցկի ծախող աղջիկն ալ չկայ... Արդեօ՞ք վերջին
անգամ երբ տեսայ՝ ալ չդարձաւ... Ոչ, ոչ, հէքիաթը այլ աւարտ ունեցաւ,
որովհետև կը հաւատամ Ծննդեան Հրաշքին...
Բայց ես շատ տխուր եմ... Տխուր եմ որովհետև ՀԷՔԻԱԹԸ ԴԱՐՁԵՐ Է
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ... Ո րովհետև հիմա այնքան շա՜տ են լուցկի ծախող
աղջիկները։
Ես արդէն չեմ ուզեր հաւատալ, որ Կաղանդ Պապան Հայաստանէն կու գայ,
եթէ այդպէս է՝ ան չի՞ տեսներ, թէ որքան փոքրիկներ զինք կը սպասեն, ինչո՞ւ
անոնց չ՛այցելէր...
Արդէն շատո՜նց հեռուստացոյցէն Լուցկի ծախող աղջկան չեմ տեսներ,
բայց հիմա դիմատետրը կայ և ես ամէն օր լուցկի ծախող երեխաներու կը
հանդիպիմ... Ա՜խ, չէ՜, անոնցմէ ոմանք լուցկի ալ չունին տաքնալու համար,
իսկ երբ լուցկի չկայ վառելու, ուրեմն երազ ալ չունին...
Ինչո՞ւ շատցան լուցկի ծախող փոքրիկները հայրենիքիս մէջ... Իսկ անոնք՝
որոնք լուցկի ալ չունին՝ ինչպէս պիտի տեսնեն Հանրապետութեան Հրապարակի ծառն ու Նոր Տարուան զարդարանքները...
Ո՛չ, ո՛չ Կաղանդ Պապա, առաջինը չունևոր երեխաներուն այցելէ, խաղալիքներ, նոր զգեստներ, չիր ու չամիչին հետ չմոռնաս անպայման լուցկի մըն
ալ դնելու տոպրակներուն մէջ, որ պէտք եղած ժամանակ վառեն որ իրենց
երազն ալ վառ մնայ...
Կաղանդ Պապա, եթէ ինծի նուէր չհասնի, հաւատա՛ ես չեմ տխրիր, ես լուցկի
ունիմ, իմ հէքիաթս կը շարունակուի...
Բայց կ՛աղաչեմ Քեզի, մինչև չ՛այցելես ու չուրախացնես Քու կարիքդ ունեցող,
Քեզի սպասող փոքրիկները՝ չ՛այցելես ինծի...
Ես կը վառեմ իմ լուցկիս... Կը տեսնեմ Քեզի... Որովհետև հէքիաթս պէտք
է շարունակուի...
ԱՅՍ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՍ ՉԵՄ ՈՒԶԵՐ...
ԵՍ ԻՄ ՀԷՔԻԱԹՍ Կ՛ՈՒԶԵՄ...։

Տարին Նոր
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
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արիները կը թաւալին ու ամէն
տարի մարդու թուաքանակը
աճ կ՛ապրի: Աշխարհի բազմատեսակ, բազմաբնոյթ, բազմագոյն ազգերու, ժողովուրդներու,
կրօններու, գաղափարներու հոսքը
կը տարուբերի հնագոյնի, հինի,
եւ նորի միջեւ ու այդ տարբերութիւնները զանազան առիթներով
տեղի կու տան պատերազմներու,
նոր գաղափարներու, նոր մտածելակերպերու: Մարդու իմացականութեան դաշտին մէջ միշտ ալ
մարդն է, իր ապրած երկրի մոլորակը՝ հսկայ Տիեզերքի մէջ անոր
տեղն ու դերը, զանոնք հասկնալու,
վերլուծելու եւ ի պահանջել հարկին
բարեփոխելու յարմարեցնելու իր
նպատակներուն, երազներուն կարելիութեան առաւելագոյն չափով:
Հինէն մարդ որոնած է անմահութեան գաղտնիքին տիրանալու, կենսամակարդակը բարելաւելու, մտածողութեան ծիրը ընդարձակելու կամ
խորացնելու: Ուստի, ունեցած ենք փիլիսոփաներ, աստղագէտներ, բանաստեղծներ ու թաքնագէտներ որոնք դարերու երթին իրենց ներդրումը
ունեցած են մարդու ապրելակերպին, կենսամակարդակին վրայ: Գիտութեան
յառաջացումով քարեդարերը մնացին անցեալին ու հասանք գեր արդիական
գործիքներու որով աշխարհը դարձած է ափի մը չափ գործիքի բեմ,
արհեստագիտական զարգացման իբր արդիւնք: Ունեցած ենք նաեւ
հանճարներ մտքի, ճշմարտութեան հետամուտ փիլիսոփաներ Արեւելքէն
Լաօ Ձէ մը, Քանկ Ֆու Ցէ մը, շարքը կ՛երկարի, կը շարունակուի Պուտտա
մը, Զրադաշտ, Մովսէս մը, ապա՝ Յիսուս եւ... Մուհամմէտ մը, իբրեւ հինգ
մեծ կրօններու հիմնադիրներ: Կրօնը ոչ միայն աղօթել, այլ մարդկային
վարուելակերպի մեծ ուսուցման հետամուտ է, ներառելով ընկերային ու
քաղաքագիտութեան զանազան մարզեր: Ի՜նչ մարդկայնական է «Ըրէ այն
ինչ կ՛ուզես որ մարդիկ քեզի ընեն» Քանկ Ֆու Ցէ-ի մէկ խօսքը որ Յիսուս
ալ յորդորած է ըսելով «Մի ըներ ա՛յն ինչ չես ուզեր որ քեզի ընեն»: Ի՞նչ է
այս երկուքին տարբերութիւնը. իսկ եթէ ՄԻԱՅՆ ԱՅՍ ԿԵՐՊՈՎ ՄԱՐԴԻԿ
ԱՊՐԷԻՆ ալ ո՛չ մէկ ընկերվարական կամ այսպէս կոչուած համայնավարական
վարչաձեւի մը ծնունդը անհեթեթ պիտի ըլլար: Սակայն գլխաւոր հարցը
մարդու մարդ կառոյցին մէջ կը կայանայ, ըլլալով կենդանական աշխարհի
մէկ մասը, օժտուած ըլլալով նաեւ բանականութեամբ, զայն կը գործածէ իր
ներքին ու մասնաւոր սեփականութեան օգտին՝ անսանձ կիրքով: «Ուրկէ՞
են պատերազմները, եւ կռիւները ձեր մէջ. Չէ՞ որ ցանկութիւններէն՝ որոնք
ձեր անդամներուն մէջ կը պատերազմին»: (Յակոբու Դ:1,2): Իսկ կարելի՞ է
ցանկութեան սահմանափակել. Իբրեւ ապրող եւ շնչող կենդանի, բնազդներու
անձնատուր, անկարելի է, ինչպէս ծառը իր բնական պայմաններու մէջ չկրնար
չպտղաբերիլ: Ինչպէս արեւն ու լուսինը, Տիեզերական ամբողջ համակարգը իր
օրէնքն ու օրինաչափութիւնը ունի իբրեւ բնութիւն, կենդանական աշխարհն
ալ որուն մէջ մարդը ունի իրը անխափան: ՅԱՌԱՋԽԱՂԱՑ ԵՒ ՅԵՏԸՆԹԱՑ:
Մղիչ՝ «արեւներու նոր տեմբ կու տան եւ նոր ուղի», ինչպէս նաեւ կասեցուցիչ՝
«Օ, սիրտ իմ, դու լուռ ես եւ երգդ տխուր է, բոլոր յոյսերս ջարդել ես հիմա»:
(Ե.Չարենց):
ՏԱՐԻՆ... ՏԱՐԻ ՆՈՐ, ՄԱՐԴԸ ՀԻՆ:
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ:
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Խոհեր՝ Նոր Տարուայ Սեմին
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ա

յս առթիւ յարմար կը դատեմ
մէջբերում մը կատարել Միացեալ Նահանգներու 16-րդ
նախագահ Աբրահամ Լինքընի (186165) նշանաւոր խօսքերէն. “You can fool
all of the people some of the time and
some of the people all of the time, but
you cannot fool all the people all the
time”։ Թարգմանաբար՝ «Դուն կրնաս
խաբել բոլոր մարդիկը ժամանակ մը
եւ մարդոց մէկ մասը՝ բոլոր ժամանակ, սակայն չես կրնար խաբել բոլոր
մարդիկը բոլոր ժամանակ»։
Այս խօսքը ի զօրու կը դառնայ այսօր, երբ դիտենք աշխարհի բոլոր կողմերը
բնակող ժողովուրդներու դժգոհութիւնը իրենց իրավիճակէն ու անոր հետ
առընթեր բարձրացող բողոքի ցոյցերը, հանդէպ իրենց կարավառութեանց։
Եկէք նկատի առնենք Չիլիի բնակչութեան բողոքի ցոյցերը, որովհետեւ իրենց
կառավարութիւնը որոշած է բարձրացնել հանրային երթեւեկի սակերը։ Երբ
ժողովուրդը անգործ է եւ կամ դոյզն ամսականով մը կը ջանայ իր ընտանիքին
ապրուստը ապահովել՝ սակերու որեւէ բարձրացում կրնայ խախտել ծայրըծայրին հազիւ բերող աշխատողի մը կարգի դրած դրութիւնը։
Հարաւային Ամերիկայի երկիրներէն Վենեզուելլայի ժողովուրդն ալ դժգոհ
է իր կառավարութեան վարած քաղաքականութենէն։ Բողոքի մեծածաւալ
ցոյցերը՝ սղաճի, անգործութեան եւ ուտեստեղէնի ու դեղօրայքի պակասի
դէմ ապարդիւն մնալով, անոնք ստիպուած արտագաղթելով ապաստան
գտան դրացի Քոլոմպիայի մէջ։
Հիմա երեւակայական թռիչքով մը կտրենք Խաղաղական ովկիանոսը եւ կանգ
առնենք Մեծն Բրիտանիոյ վրայ։ Հոն ալ պիտի տեսնէք ժողովրդային բողոքի
բարձրաձայն ցոյցեր՝ հանդէպ Brexit-ի։ Թէեւ հանրային քուէարկութեամբ՝
Բրիտանացիներու մեծամասնութիւնը համաձայն գտնուած էր որ Բրիտանիան
բաժնուի Եւրոպական միութենէն, սակայն կարծես վերջին պահուն անոնք
փոխած են իրենց միտքը եւ կ՚ուզեն տակաւին մաս կազմել այդ Միութեան։
Եւրոպական ցամաքամասէն՝ Սպանիոյ երկրորդ մեծագոյն քաղաքի՝
Պարսելոնայի բնակչութիւնն ալ բողոքի ցոյցերով հրապարակ իջած է եւ կը
պահանջէ բաժանում Սպանիայէն։ Անոնք յառաջ կը մղեն իրենց երբեմնի
երազի՝ Քաթալոնիայի ստեղծումը։ Անջատողական այդ շարժումի գլխաւոր
դերակատարները նոյնիսկ դատապարտուելով՝ դատական իշխանութեանց
յանձնուեցան...
Ասիական ցամաքամասէն նկատի առէք Հոնկ Քոնկի բնակչութեան
բողոքի ցոյցերը հանդէպ Չինաստանի կառավարութեան։ Մենք գիտենք
որ Բրիտանական կառավարութեան 99 տարուան հոգատարութեան տակ
գտնուող Հոնկ Քոնկը, 1997-ին յանձնուեցաւ Չինաստանին։ Սակայն ըստ
համաձայնութեան՝ Հոնկ Քոնկը պէտք էր ինքնավար (one country, two
systems) մնար 50 տարի, այսինքն մինչեւ 2047 թուականը։ Բայց երբ այդ
համաձայնութիւնը խախտուեցաւ՝ ժողովուրդը սաստիկ կերպով բողոքեց։
Իսկ Միջին Արեւելեան երկիրներէն ո՞ր մէկը հանդարտ է եւ կեանքը բնականոն
կերպով կ՚ընթանայ հոն... Իրաքի մէջ՝ օր չկայ որ բախումներ չկատարուին
ժողովուրդի եւ պետական ուժերու միջեւ, որոնց որպէս հետեւանք՝
հարիւրաւոր մարդիկ զոհ կ՚երթան եղած զինեալ ընդհարումներուն։
Գալով Լիբանանին, ժողովրդական բուռն ցոյցերը պատճառ դարձան
որ կառավարութիւնը տապալի։ Անոնք կը բողոքէին յատկապէս
կաշառակերութեան դէմ, որ անիշխանութեան դատապարտած էր
երկիրը։ Ֆորպսի 2019-ի միլիառատէրերու ցանկին մէջ տեղ գտած են 20
լիբանանցիներ, որոնք բնակութիւն հաստատած են աշխարհի չորս կողմերը։
Իսկ Լիբանանի մէջ ապրողներէն կարելի է յիշել Նաճիպ Միքաթին (2,5
միլիար), Իսամ Ֆարէսը (2,3 միլիար) եւ Պահաա Հարիրին (2,1 միլիար)։
Անդին՝ լիբանանցիներու մեծամասնութիւնը աղքատ է եւ անգործ...
Վերջապէս, չմոռնանք մեր նորանկախ երկիրը՝ Հայաստանը։ Թաւշեայ
յեղափոխութենէն ետք՝ յարաբերաբար կառավարութեան դէմ ըմբոստութիւնը
նուազած է, սակայն տակաւին կան խմբաւորումներ որոնք հաւկիթին մէջէն
մազ կը փնտռեն։ Օրինակ՝ Կրթութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի
դէմ, պահանջելով անոր հրաժարականը...
Միթէ կացութիւնը նոյնը չէ՞ Միացեալ Նահանգներու մէջ, ուր ժողովուրդը
դժգոհ է Թրամփէն եւ օրէնսդիր մարմինը կը ջանայ հեռացնել զինք իր
պաշտօնէն։
Որպէս եզրակացութիւն, պէտք է ըսել որ կառավարութիւն մը որքան ալ
ռամկավարական սկզբունքներով ղեկավարուի, միշտ ալ պիտի ըլլան
դժգոհներ։ Մեկնաբանելով Լինքընի վերոյիշեալ խօսքը, դժուար է գոհացնել
ժողովուրդի մը բոլոր պահանջքները եւ վերջ։

Յովհաննէս Շիրազի Ամանորեայ Ուղերձը

Ա

յս տօնը, որ Նոր տարուայ դուռն է
բացում, ողջունելու համար հարկաւոր է
բիւր հազարաւոր բերան ունենալ: Համամարդկային է Ամանորը, երբ աշխարհի բոլոր
անկիւններում` խրճիթից մինչեւ պալատները,
պալատներից մինչեւ խրճիթները, լցւում են բաժակները գինով եւ... յոյսերով: Եւ ինձ թւում է, աշխարհի
դաշտերն ու լեռները ծածկող այժմեան ձեան տակ
բոլոր ազգ ու ցեղերի իղձերն ու յոյսերը քնած, դեռ
սերմի մէջ` վաղուայ ծաղիկների են նման: Եւ երբ այս Նոր տարուայ ձիւնը
գալիք գարնան արեւով հալուի, եւ երբ ձեան վերջին թագը մնայ Մասիսի
գլխին, պաղ ձիւների տակից ելնող ծաղիկների նման պիտի կեանք առնեն
ամբողջ մարդկութեան յոյսերն ու իղձերը, որոնք, ծաղիկների փոխուած,
պիտի քաղցր բուրմունքով լցնեն աշխարհը:
Այս մտքից ակունք առած` շնորհաւորում եմ իմ հայոց եւ աշխարհի բոլոր
ազգերի Նոր տարին: Եթէ այժմ ձեռքիս տակ լինէին իմ հայոց երկու աչքերի
պէս նրա երկու ծովակները, ես, խղճիս հրամանով, գինու կը փոխէի նրանց
ջրերը եւ կը լցնէի բոլոր ազգերի բաժակները, ինչպէս ծովակներիցս մէկն է
այժմ լոյսով ու յոյսով լցւում: Ուրեմն Սեւանի բիւրեղեայ լոյսի բաժակով Յոյսի
կենացն եմ խմում այսօր. թող ամեն մի ազգի բաժակ` իմ հայոց սփիւռքի
բաժակի նման լցուի:
Նոր տարուայ յոյսերը նման են Նոր տարուայ տօնածառին, որոնք այս գիշեր
լուսազարդւում են աշխարհի բոլոր տանիքների տակ: Ուզում եմ հազար
սրտով ցանկանալ, որ այդ յոյսերը Նոր տարուայ տօնածառի նման մի երկու
օր լոյս տալով` դուրս չնետուեն կմախքացած:
Շնորհաւոր ամենքին:
(Աղբիւր՝ Յովհաննէս Շիրազի Յուշատուն-թանգարանի
ֆէյսբուքեան էջ)
(Թուականը նշուած չէ)

Խմբագրական

Հաշուեյարդար

Ի՞նչ Ըրինք, Ի՞նչ Չկրցանք Ընել, Ի՞նչ Պիտի Ընենք
Սկիզբը Էջ 01
«Խմբագրատանս Մէջ» սիւնակով շարունակեցինք ընդունիլ սիրելի
հիւրեր՝ անոնց հետ ունեցած մեր շահեկան զրոյցը դնելով մեր
ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ:
Տարուան վերջին եռամսեակին Լիբանանի մէջ պատահած ծանօթ
դէպքերուն պատճառով չկրցանք հանգամանօրէն նշել «Զարթօնք»ի
նախատեսուած 82-ամեակը: Նոյնպէս յետաձգեցինք արդէն իսկ
մամուլի տակ եղող «Զարթօնք» մատենաշարի երկու գիրքերու
հրատարակութիւնները: Ստեղծուած տնտեսական տագնապը եւ
անկէ բխող դժուարութիւնները նաեւ պատճառ եղան «Զարթօնք»ի
հեռախօսային application-ի սկսուած աշխատանքներուն աւարտը ու
անոր լոյս ընծայումի յետաձգման:
«ՌԱԿ Մամուլ»-ի եւ ելեկտրոնային ցրւումի միջոցաւ «Զարթօնք»-ի
ելեկտրոնային տարբերակը օրն ի բուն անխափան հասցուցինք
աշխարհի տարածքին շուրջ 13 500 հասցէներու: Այս բանին զուգահեռ
կայքէջի եւ ընկերային համացանցի վրայ մեր ընթերցողներու թիւը
յարաճուն աճ շարունակեց արձանագրել:
Հայաստանի Ազգային Գրադարանի հետ շարունակեցինք մեր շինիչ
գործակցութիւնը, որուն փոխ տնօրէնը հիւրընկալեցինք մեր յարկին
տակ որպէս զեկուցաբերը շահաւէտ դասախօսութեան մը:
Շարունակեցինք ազնիւ գործակցութիւնը լիբանանահայ միւս օրաթերթերուն հետ:
Չկրցանք հետեւողականօրէն շարունակել «Զարթօնք Սփոր» մեր
տպագիր շաբաթօրեան պիւտճէական պատճառներով: Փոխարէնը
մենք զարգացուցինք մեր կայքի անգլերէնի բաժինը օրական թարմացումներով: Նոյն պատճառով՝ չկրցանք վերականգնել մեր սկսած
Մանկապատանեկան «Արեւիկ» յաւելուածի հրատարակութիւնը
շարունակել: Ասոնց փոխարէն փորձ մը կատարեցինք սկսելու Զարթօնքի գրական «Շիրակ» պարբերական յաւելուածը, որ յոյսով ենք,
թէ պիտի շարունակուի այս տարուան ընթացքին եւս:
Լրատուական մեր հիմնական գործընկերը շարունակեց մնալ «Արմէնփրես»-ը:
Վերջին երեք ամիսներու լիբանանեան տագնապի օրերուն յաջողեցանք շաբաթական դրութեամբ հանդիպումներու շարք մը իրագործել «Զարթօնք»ի յարկին տակ «Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներ» ընդհանուր խորագրին տակ, որ մեծ ժողովրդականութիւն գտաւ:
2020-ին պիտի շարունակենք այն ինչ, որ կ՛ընենք՝ փորձելով մարդկային
հնարաւորութիւններու եւ նիւթական պայմաններու մեր կարելիութեան
սահմաններուն մէջ մենք մեզ մի՛շտ գերազանցել:
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Մտորումներ 2020 Տարուան Սեմին
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ա

նտարակոյս կը գտնուինք հայ ժողովուրդի ժամանակակից պատմութեան հանգրուանի մը առջեւ, արժեւորելու մեր ժողովուրդի
միասնական պահանջատիրական պայքարը։
Այլընտրանք չկայ այլեւս, հայութիւնը իր գոյամարտը միացեալ ուժերով պիտի
յառաջ տանի ու պահանջէ իր ամբողջական յաղթանակը եւ կամ՝ պիտի
հրաժարի իբր ինքնուրոյն ազգ արեւին տակ գոյութիւն ունենալէ։
Այսօր, վերանկախացած Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որ միշտ պէտք
է մնայ իրաւատէրը Հայ Դատին, ժամանակն է, որ ձգտի ու գործակցի,
միասնաբար աշխատելու հայութեան «Մեծ երազի» ճամբուն վրայ
իրանանացնելու Հայ Դատի հետապնդման ու ռազմավարական նոր
մտածելակերպը ու գործելակերպը հեռանկարային պատրաստութեամբ։
Հայ ժողովուրդի ջախջախիչ մեծամասնութիւնը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի տարածքէն դուրս կ՚ապրի. ան կը ներկայացնէ
մեծ ներուժ ո՛չ միայն տնտեսական առումով, այլ՝ բարոյական քան նիւթական
առումով։
Հայ ժողովուրդը իր հաւաքական ու մանաւանդ հայրենի պետական ընդվզումն
ու կամքը արտայայտեց Հայոց Ցեղասպանութեան դարադարձին, որոնք
կրցան միջազգային համայնքի ուշադրութիւնը գրաւել ու հայ ժողովուրդի
անժամանցելի դատին նկատմամբ համակրանք ստեղծել։
Հայոց Ցեղասպանութեան դարադարձի կիզակէտը դարձաւ Հայ Դատի արդար
պահանջատիրութիւնը։ Բնականաբար Ցեղասպանութեան ճանաչումը
պէտք է շարունակուի վերանորոգ վճռակամութեամբ, ու ժամանակն է որ
մեր ազգային դատի հետապնդման աշխատանքներուն մէջ դրուի շեշտը՝
Ցեղասպանութեան հատուցման վրայ անտարակոյս, որուն հասցէն ու
թիրախը պէտք է դառնայ ցեղասպանը ու այդ շրջագիծէն ներս մասնակից
դարձնելով միջազգային համայնքը։
Միացեալ Նահանգներու տարածքին Հայոց Ցեղասպանութեան յիսուներորդ
տարելիցէն ետք թափուած աշխատանքները նահանգային մակարդակով
ու մանաւանդ Ցեղասպանութեան դարադարձէն ետք, պաշտօնական
նահանգային որոշումով 49 նահանգներ հայ ժողովուրդին դէմ գործադրուած
Ցեղասպանութիւնը ճանչցան որպէս ոճիր մարդկութեան դէմ, միանալով
ՄԱԿ-ի անդամ 31 երկիրներուն, որոնց առաջինը դարձաւ Ուրուկուէյը 1965-ին։
Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան օրակարգի վրայ
դրուած Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ բանաձեւը, բազմիցս անգամ
կարելի չեղաւ վաւերացման արժանացնել, բայց մնայուն ու ամբողջական
յաջողութեամբ պատմական յաղթանակ արձանագրեց 2019 Հոկտեմբերին, երբ Ներկայացուցիչներու տան 296-րդ բանաձեւը վաւերացուեցաւ
ստանալով 405 քուէ, որպէս ջախջախիչ մեծամասնութիւն։ Իսկ 2019
Դեկտեմբեր 12-ը պէտք է նկատել 21-րդ դարու հայ ժողովուրդի արդար
դատի պահանջատիրութեան համար կարեւոր թուական մը, Միացեալ
Նահանգներու ծերակոյտը ամբողջութեամբ իր 100 անդամներով վաւերացուց
150-րդ բանաձեւը Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ, ճանչցնելով
եղածը որպէս ոճիր մարդկութեան դէմ, միանալով 1916-ի նոյն կառոյցի
առած որոշման Օսմանեան կայսրութեան դէմ, Միացեալ Նահանգներու
28-րդ նախագահ Ուուտրօ Ուիլսընի օրերուն։
2020 թուականը հայ ժողովուրդի ժամանակակից պատմութեան մէջ
սովորական թուական մը պէտք չէ դառնայ։ Այդ թուականը պէտք է արժեւորուի այնպիսի նախաձեռնութիւններով ու մանաւանդ իրագործումներով,
որոնք ո՛չ միայն մնայուն հետք կը ձգեն մեր հաւաքական կեանքէն ներս, այլ
նաեւ նոր մղում կու տան մեր ժողովուրդի պահանջատիրական պայքարին։
Հայ ժողովուրդի պահանջատիրական պայքարը հանգրուանային եւ
ուսումնասիրուած կերպով պէտք է փոխադրուի նաեւ Թուրքիա։

Ցեղասպանութեան հետեւանքով ազգապատկան եւ եկեղեցապատկան
կալուածները, ինչպէս նաեւ անհատական կալուածներու եւ ինչքերու
ցանկագրումը պէտք է կատարուի համահայկական չափանիշով ու մասնագիտական մօտեցումով։
2020 թուականը դարադարձը կը հանդիսանայ պահանջատիրական պայքարի։
20-րդ դարու հայ ժողովուրդի ազատագրական պայքարի ամենափայլուն
էջերէն մէկը կը հանդիսանայ Չորք Մարզպանի երրորդ ապստամբութիւնը՝
Յուլիս 22-23 օրերուն (1920), որուն յաջորդեց Կիլիկիոյ միօրեայ անկախութիւնը Օգոստոս 4-5 (1920), գլխաւորութեամբ հայ ժողովուրդի անզուգական
հերոս՝ Միհրան Տամատեանի։ Աւելին, նոյն տարուայ Օգոստոս 10-ին
Սեւրի մէջ ստորագրուեցաւ պատմական դաշնագիր մը, որուն հիման վրայ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ուիլսընը առաջադրեց որպէս իրաւարար
վճիռ Հայաստանի Հանրապետութեան կցուելիք Արեւմտահայաստանի 4
նահանգները։
Այսօր, 100 տարի ետք, վերապրող ու պահանջատէր սերունդին պարտքն է ու
պարտականութիւնը անմիջապէս ձեռնարկել մօտիկ անցեալին մաս կազմող
մեզի վիճակուած պապենական հողին վերադարձը իր իրաւատիրոջ։ 21-րդ
դարու այս կարեւոր հանգրուանին հայ ժողովուրդը պէտք է ներկայանայ
միաձայն, մէկ կեցուածքով ու մէկ պահանջատիրութեամբ, հանդիսանալով
մեր հզօրութեան աղբիւրը որպէս տեսլական ու յանձնառութիւն մեր
պահանջատիրութեան։ Անհրաժեշտ է կարեւորել համահայկական նկարագիրն ու տարողութիւնը, լուսարձակի տակ բերելով Հայաստանի եւ սփիւռքի ընդհանրական երեւոյթները շեշտելով, ինչպէս նաեւ ներդաշնակելով ու
համադրելով՝ հզօրացնելու համար որպէս մէկ ամբողջական համակարգ։
Այլ խօսքով, որպէս իրաւատէրը ու պահանջատէրը մեր արդար դատին, մեր
պահանջքը պէտք է միասնաբար լսելի դարձնենք միջազգային համայնքին,
որուն համար անհրաժեշտ են շիտակ ու անաղմուկ օգտագործել արդիական
տեղեկատուական ու հաղորդակցական բոլոր ազդու միջոցները։
Ժամանակն է գիտակցելու մեր հաւաքական պարտաւորութեանց։
Ստեղծագործ ժողովուրդի մը արդար դատին ու հատուցման պահանջատիրութիւնը, պէտք է գիտնանք վառ պահել դարադարձային այս կարեւոր
հանգրուանին, քանի այդ ժողովուրդը գիտցաւ գոյատեւել, ունենալ անկախ
պետականութիւն, ու հիմա ալ պիտի շարունակէ մնալ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐԸ
իրեն վիճակուած իրաւունքներուն, մինչեւ իրականացումը հայ ժողովուրդի
«Մեծ երազին»։
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Բուժարանիս խնամակալութիւնը եւ տնօրէնութիւնը, տօնական
այս օրերուս, բուժարանէն ներս ապաստան գտած մամիկներն
ու պապիկները ուրախացնելու համար, զանազան ձեռնարկներ
կը կազմակերպեն:
Տրուած ըլլալով, որ կարգ մը ապաստանեալներու պարագաները,
երթեւեկի դժուարութեանց պատճառաւ, չեն կրնար այցելել իրենց
հարազատները, խնամակալութիւնն ու տնօրէնութիւնը որոշեցին
յատուկ կարգադրութիւն մը ընել, հետեւեալ ձեւով:
Երեքշաբթի, 7 Յունուար, 2020, ապաստանեալներու պարագաներու տրամադրութեան տակ պիտի դնէ իր երկու մինի
պասերը: Փափաքող ենթակաները ճամբայ պիտի ելլեն կէսօրէ
առաջ ժամը 10:00-ին ապա Պէյրութ վերադառնան կէսօրէ վերջ
ժամը 1:30-ին: Երթ ու դարձը անվճար:
Մեկնում՝ Պուրճ Համուտ, Վարդանանց եկեղեցիին առջեւէն,
առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
Խնամակալութիւն եւ Տնօրէնութիւն
Հայ Ազգային Բուժարանի
Ծանօթ: Անհրաժեշտ է տեղեակ պահել մինչեւ Շաբաթ 4 Յունուար
2020: Տեղերը ապահովելու համար կը խնդրուի հեռաձայնել
Պէյրութի գրասենեակ 01-248851, whatts up 81-287735, ԲուժարանԱզունիէ 05-220406 եւ 05-220405 ext: 106 կամ 104:
Հակառակ պարագային եթէ ճամբան գոց ըլլայ ձիւնի պատճառաւ,
այս ծանուցումը չեղեալ կ’ըլլայ:
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Ամանորեան Մտորումներ
ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Ա

մանորի սեմին կը գտնուինք եւ անթիւ-անհամար հարցեր կը խուժեն
դէպի մեր ՄԻՏՔը:
Մեր աշխարհը յղի է բազմապիսի անակնկալներով, որոնք ծնունդ պիտի
տան մեզի ծանօթ եւ անծանօթ անհաշիւ եղելութեանց: Մենք՝ իբրեւ մարդ
արարած, ենթակայ ենք երբեմն թէ՛ բնութեան պատահական քմայքներուն
ու «պատիժ»ներուն եւ թէ՛ մարդ արարածներու մտածուած «անմարդկային»
վերաբերմունքներուն:
Ամէն տարեվերջին, մեր հոգիի աչքերը կը յառենք Յոյսի եւ Լոյսի Ամանորին,
որուն զուգահեռ կ՚ընթանան քրիստոնեայ աշխարհի մարդկութեան Հաւատոյ
հանգանակը եղող Աստուածայայտնութեան զոյգ տօնախմբութիւնները:
Արդարեւ, 2019-2020-ի Աստուածայայտնութեան եւ Ամանորի սեմին,
տօնական օրերու Յոյսի եւ Լոյսի ճառագագայթումներով, Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտը 12 Դեկտեմբեր 2019-ին պաշտօնապէս
ընդունեց ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆը եւ յայտնեց արար աշխարհին 1915-1923
թուականներուն յատենի Օսմանեան պետութեան կողմէ արեւմտահայ
ժողովուրդին Ցեղասպանութեան ենթարկուած ըլլալու անքաւելի արարքն
ու իր բնօրրանէն բռնագաղթի հետեւանքով կատարուած՝ հարիւրամեայ
տարագիր սփիւռքահայութեան պարտադիր գոյավիճակը:
Ահաւասիկ, միջազգային դիւանագիտութեան գործադրած խաղի կանոններուն հետեւութիւնները,– երբեմնի մեր տառապալից համակերպումները,
սպասումները, ակնկալութիւնները,– որոնց կը յաջորդեն այսօր՝ մերօրեայ
ոգեւորութիւններն ու յուսավառ հայեացքները:
Ամէն տարեվերջին, մենք զմեզ հաշուետու կը համարենք ներկայանալ պատմութեան դատաստանին՝ բարոյապէս տէր կանգնելու մեր իրաւունքներուն
ու կատարելու նաեւ մեր անաւարտ պարտաւորութիւնները: Ա՛յս եղաւ մեր
հայրերէն ժառանգուած դաստիարակութիւնը, զոր աւելիով՝ փոխանցեցինք
մեր յետնորդ սերունդներուն: Մինչ կողմն արեւելեան հայոց աշխարհի՝
ունեցանք հայրենի հող ու ժողովուրդ, արտերկրի անծայրածիր սփիւռքին
տուինք «մշակութային հայրենիք» անունը կրող հսկայածաւալ տարածք
մը: Կէս միլիոն տարագիր հայութեան թուաքանակը տասնապատկուեցաւ:
Կանգնեցինք Հաւատքի խորաններ, դպրոց ու մամուլ, ստեղծեցինք գիր
ու գրականութիւն, արուեստ ու մշակոյթ, մասնակից եղանք մարդկային
միտքին ստեղծագործական սլացքին եւ անոր հանճարեղ գիւտերուն, միշտ
այն բաղձանքով, որ ԲԱՐԻի եւ ՃՇՄԱՐԻՏի յաղթերգութիւնն ըլլայ իբրեւ
մշտարթուն խիղճ համամարդկային տեսիլքներու, բանականութեան եւ
ապրումներու:
Այլապէս, որո՞ւ համար պիտի ղօղանջեն ամանորի տօնական զանգերը:
Հայ ժողովուրդին վերջին հարիւրամեակը ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի, տուաւ մարդկութեան կենդանի օրինակը վերածնունդի ու վերապրումի:
Այսպէս ճանչցան մեզ՝ մեր հիւրընկալ երկիրներն ու ժողովուրդները, ու
մենք արժանացանք իրենց գնահատանքին: Վերջին իրաւական փաստը
եկաւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու պետական աւագանիէն: Արժան
եւ արդար որոշում:
Մեր ազգային ու մարդկային նկարագիրին մաս կը կազմէ նաեւ անկէ
անբաժան ու համատեղ զարգացող մեր ազգին հոգեմտաւոր Հաւատոյ
հանգանակը:
Իւրաքանչիւր Ամանորին՝ կ՚ըլլանք ականջալուր Աստուածայայտնութեան
տօնի զանգերու ղօղանջին, որ կ՚աւետէ մեզիԱստուածայայտնութեան մեծ
եւ սքանչելի այն խորհուրդը, որ երկու հազարամեակ ամբողջ եղաւ լուսատու
փարոս ու յարացոյց՝մարդկային բազում ազգերու մօտ ամրապնդելու
բարոյագիտական սկզբունքներու նոյնութիւն մը, իսկ անոնց մասնաւորներուն
մօտ յառաջացուց հոգեկան եւ իմացական այնպիսի վիճակ մը, որուն
կատարելագործումը ինքնին ապացոյցն էր Աստուածայայտնութեան խորհուրդին:
Ասկէ թերեւս, որ ամէն ազգ իր մէջ ունեցաւ ընտրեալներ, որոնց հոգին եղաւ
բնակավայրը աստուածամերձ խորհուրդներու, եւ անոնց բանաւոր ու գրաւոր
խօսքը, մինչեւ այսօր կը ղեկավարէ մեր առաջնորդներուն գործընթացը:
Իրօք, տարբեր է հմայքը, տեղն ու դերը Եկեղեցիին, երբ իւրաքանչիւր
նոր տարեմուտին, Անմահ Բանին մարդեղինացումը կ՚օրհներգէ ան իր
կամարներուն ներքեւ, Աստուածորդւոյն թաղումին կը հակադրէ հրաշափառ
Յարութեան խորհուրդը՝ որքա’ն իր կրօնական իմաստով, նոյնքան եւ՝
համազգային եւ համամարդկային: Մեր ազգին պատմութիւնը վկայ՝ իր
հաւատոյ հանգանակը վերածած է իր ցեղին պատմագիրքին, նոյնացնելով
եկեղեցին՝ Ազգային մեր իտէալներուն հետ: Կարծէք՝ մեր ժողովուրդի
պատմութեան մէջ է, որ աւելի լաւ կը հնչէ Սուրբգրային այն խօսքը, թէ՝
...«Բանը մարմին եղեւ, եւ բնակեաց ի մեզ»:
Ապացոյց՝ աւելի քան 1700-ամեայ Եկեղեցին Հայկական:

Ահաւասիկ, այս մտածումներով կ’ողջունենք Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան
միախորհուրդ զոյգ տօնախմբութիւնները:
Ամանորը՝ իբրեւ խորհրդանիշ մեր երկրաւոր ու բանաւոր կեանքի ամէնամեայ
շարունակականութեան, իսկ Ս. Ծնունդը՝ մեր գոյատեւումին մշտատեւ
պահպանութեամբը մեր ազգային բարոյական ու հոգեւոր ժառանգութեան:

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ
ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Երկուշաբթի, 6 Յունուար 2020-ին, Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առիթով, Հայրապետական հանդիսաւոր
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։
Պիտի պատարագէ եւ Հայրապետական
իր պատգամը փոխանցէ՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Ժամերգութիւն՝ 			
Ս. Պատարագ՝			
Ջրօրհնէք ՝				
Քարոզ՝				

ժամը 8:00-ին
ժամը 10:00-ին
ժամը 11:00-ին
ժամը 11:30-ին

Սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարուի Կաթողիկոսարանի «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ 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 ՅԻՇԱՏԱԿին, դարձեալ Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայր
Տաճարին մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
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 10:00ին։ 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։

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Լրատուութեան Գործընկեր
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Երէցներուն Նախաձեռնութեամբ
Նպաստաբաշխում Հայ Ընտանիքներուն
Լիբանանի ընկերային- տնտեսական
մտահոգիչ զարգացումները անելային
կացութեան մատնած են համեստ
օրապահիկով ապրող ընտանիքները:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը Հայ Ընտանիքին օգնութեան ձեռք մեկնելու մարդասիրական
զանազան նախաձեռնութիւններու
սկսած է այս ուղղութեամբ:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս
սկաուտական շարժումի երէցները,
շարունակելով Նոր Տարուան եւ
Սուրբ Ծննդեան օրերուն կարեկից ընտանիքներուն օժանդակելու
իրենց բարի աւանդութիւնը, այս
տարեվերջին, շատ աւելի հետեւողական աշխատանքով՝ Հայ ընտանիքին երեսին վրայ ժպիտ գծելու
եւ ուրախութիւն յառաջացնելու
վճռակամութեամբ, հարուածային
եւ լայնածաւալ հանգանակութիւն մը

կազմակերպեցին:
Երեքշաբթի, 31 Դեկտեմբեր 2019ին, բազմաթիւ ընտանիքներ, կոկիկ
սնտուկներու
մէջ զետեղուած,
առաջնային օժանդակութիւն նկատուող զանազան իրեր ստացան ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիասի երէցներէն:
Այս առիթով, ՀԵԸ ԱՆդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումը իր
երախտագիտութիւնը կը յայտնէ
բոլոր անհատներուն, հաստատութիւններուն, որոնք անսալով կամաւոր իրենց կոչին մասնակցեցան մարդասիրական այս
առաքելութեան:
Ուրախացնենք եւ ուրախանանք....
ԱՊՐԻ’Ք ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐժՈՒՄԻ
ԵՐԷՑՆԵՐ:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանէն Օժանդակութիւն Լիբանանահայ
Կարիքաւոր Ընտանիքներուն
Անսալով լիբանանահայ կարիքաւոր ընտանիքներուն օժանդակելու
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան կոչին, ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան
սկաուտական շարժումը իր բոլոր
խումբերով նպաստահաւաք մը
կազմակերպեց, լիբանանահայ տագնապահար հատուածներուն օգնութեան ձեռք մեկնելու նպատակով:
Սնտուկներու մէջ ծրարուած օժանդակութիւնը կ’ընգրկէր ուտեստեղէն, առաջնայնութիւն ներկայացնող տեսակաւոր իրեր:
Նպաստները հաւաքելէ ետք, յաջորդական հինգ օրերու ընթացքին, ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւանի արենուշները,
սկաուտները, երէցները քառավելները եւ խմբապետական կազմը
միասնաբար, Պուրճ Համուտի,

Խալիլ Պատաուի եւ Այն Մըրէյսիի
հայ ընտանիքներուն
բաժնեցին
պատրաստուած սնտուկները: ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւանի նախաձեռնած
օժանդակութիւնը ունէր իր կարգախօսը՝ Ձեռք մեկնել Հայ Ընտանիքին, այսինքն՝ ծանր այս օրերուն,
օգնել հայ ընտանիքին:
Վստահաբար, օժանդակութեան
իւրաքանչիւր կաթիլը պիտի մեղմացնէ լիբանանահայ ընտանիքներուն
դիմագրաւած դժուարութիւնները:
Նպաստահաւաքը տակաւին կը
շարունակուի:
ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ՍԵՒԱՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐժՈՒՄԻՆ:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

«Տաֆա» Նախաձեռնութեան Մարդասիրական Օգնութիւնը
Մարդասիրական կեցուածքն ու
իրարօգնութիւնը անծանօթ երեւոյթ
մը չէ լիբանանեան հասարակութեան
մէջ, մինչ քաղաքացիական պատասխանատուութիւնը աւելի եւս կը
զարգանայ ժամանակին հետ:
Այս ծիրէն ներս «Տաֆա» նախաձեռնութիւնը առաջին տարին չէ, որ
ձմեռնամուտին կը փորձէ հասնիլ
իր մարդ եղբայրակիցներուն, որոնք
ձմրան ցուրտ կամ դժուար օրերուն
մարդկային «ջերմութեան» կարիքը
ունին:
Այս տարի «Տաֆա» նախաձեռնութեան պարէններէն 45 բաժին
Պուրճ Համուտի Վահան Թէքէեան
Վարժարանին միջոցաւ իսկ 35
բաժին ալ ՌԱԿ Պայքար ակումբին
միջոցաւ հասաւ մեր կարիքաւոր

հայրենակիցներուն, գոնէ մասամբ
մը թեթեւցնելու անոնց տնտեսական
հոգերը:
Տրամադրուած նպաստը բաժնելու
աշխատանքին վերահսկողութիւնը
յանձնուեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան գանձապահ ընկ.
Սեդրակ Քիւրէճեանին, որ ինչպէս
միշտ, այս անգամ եւս բծախնդիր եւ
արդար կերպով ու ձեռներէցութեամբ
կատարեց իրեն վստահուած առաքելութիւնը:
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Հաուըրտ Գարակէօզեան
Հաստատութիւն
Ես վստահ չեմ, թէ դրախտը ինչպիսին կ՝ըլլայ, բայց գիտեմ, որ
երբ մեռնինք, եւ ժամանակը գայ, եւ Աստուած մեզ դատէ, Ան
պիտի ՉՀԱՐՑՆԷ« Քանի՞ լաւ բան ըրած էք ձեր կեանքի ընթացքին:
Փոխարէնը պիտի հարցնէ. Որքա՞ն ՍԷՐ դրած էք ձեր ըրածին մէջ:
Մայր Թերեզա
101 տարիներ առաջ Ապրիլ 21-ին, Նիւ Եորքի մէջ Միհրան եւ Զապէլ
Գարակէօզեաններ կորսնցուցին իրենց 14-ամեայ զաւակը՝ Հաուըրտը։ Որպէս
որդեկորոյս ծնողք, հակառակ անոր որ ամէն պատճառ ունէին անիծելու իրենց
բախտը, որ խաւարեցաւ Հաուըրտի մահով, սակայն անոնք չթողուցին որ
խաւարը պատէ իրենց ամբողջ կեանքը, այլ լեցուած հաւատքով եւ Աստուծոյ
զօրութեամբ, կրցան վառել Գարակէօզեան հաստատութեան ջահը ։
101 տարիներ ետք, Յուլիս 5-ին, Լիբանանի մէջ Գարակէօզեան
հաստատութեան կառոյցին մուտքին Լիբանանահայ համայնքի երեք հոգեւոր
պետերու, Գարակէօզեան հաստատութեան կեդրոնական եւ տեղական
վարչութեան ներկայացուցիչներու, ինչպէս նաեւ գաղութի ղեկավարութեան
ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ Հաուըրտ Գարակէօզեանի կիսանդրիի
բացման արարողութիւնը։
Այսօր Հաստատութիւնը արդէն իսկ 98 տարեկան է, եւ որովհետեւ հիմերը
հաստատուած են սիրոյ սկզբունքներու վրայ, ուռճացաւ եւ կաղնիացած
հասակով իր ծառայողական թեւերը ընդարձակեց եւ հասաւ ամէնուրեք՝
լսելով մանուկին ճիչը, պատանիին կանչը , հայ մօր հառաչը եւ ծերունիին
աղօթքը։
Ինչպէս ամէն տարի, 2019 թուականը եւս եղաւ մարտահրաւէրներով
լեցուն տարի մը, սակայն հետեւելով մեր հիմնադիրներուն ոգիին ու
քայլերուն, կրցանք մարտահրաւէրները վերածել օրհնութիւններու, եւ
դժուարութիւնները՝ ծրագիրներու որոնց լաւագոյն թարգմանը հանդիսացաւ
«Փարոս» ծրագիրը։
Այս ծրագրին հիմնական նպատակն է բժշկական խնամք հայթայթել տարեց
հայրերու եւ մայրերու, որոնք անկարող են իրենց տուներէն շարժելու։ Եւ
շնորհիւ «Փարոս»ի կազմին, որ կը բաղկանայ բժիշկէ, հիւանդապահուհիէ,
ֆիզիօթերաբիստէ եւ ընկերային ծառայողէ, մէկ տարուայ ընթացքին
այցելեցին 154 տարեցներու տուներ, կատարեցին բժշկական քննութիւն,
արեան քննութիւն, ֆիզիօթերաբի եւ հայթայթեցին դեղորայք եւ բժշկական
սարքեր ինչպիսին՝ անթացուպ, անվասայլակ (wheel chair), ջուրէ կամ օդէ
անկողին...։
Այս նոր նուաճումի կողքին բեղուն գործունէութիւններ կատարուեցան նաեւ
այլ մարզերու մէջ, այսպէս.1.- հաստատութեան բժշկական բաժինը իր մասնագիտական տարբեր
բաժանմունքներուն մէջ իւրաքանչիւր օր ընդունեց 150-էն 200 հիւանդներ։
2019-ին մեր գործող բժշկական կազմին վրայ աւելցուցինք նաեւ հոգեբուժ,
մորթի մասնագէտ, ֆիզիօթերաբիստ,մանուկներու նյարդաբան (pediatric neurologist), աչք, քիթ, կոկորդի մասնագէտ( Այստեղ նշենք նաեւ, որ
20 պարագաներու, որոնք լսելու դժուարութիւն ունէին տրամադրեցինք
լսողական սարք)։
2.-Իւրաքանչիւր ամիս աւելի քան 1500 մանուկներ ստացան հիմնական
պատուաստումներ։
3.-2018 դեկտեմբերին ներկայութեամբ թեմիս առաջնորդ գերշ. Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսին տեղի ունեցաւ Ֆանարի «Լէյլաւան» դարմանատան

վերաբացումը։ Դարմանատունը իւրաքանչիւր ամիս ընդունեց 80
պարագաներ։ Դարմանատունէն ներս կը գործեն բժիշկ մը, հիւանդապահուհի
եւ ընկերային ծառայող։ Բժշկական խնամքի կողքին անոնք այցելեցին նաեւ
շրջանին մէջ գտնուող այն ծերունիներուն տուները, որոնք անկարող են
շարժելու։
4.-Դպրոցական առողջապահական քննութիւներ կատարեցինք (ընդհանուր
մարմնի, աչքի եւ ատամներու)եւ դասախօսական շարքեր կազմակերպեցինք
15 հայկական եւ 3 տեղական (յատկացուած սուրիացի եւ իրաքցի
գաղթականներու) վարժարաններու մէջ։
5.-Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունքը իւրաքանչիւր ամիս աւելի քան
500 պարագաներու մատուցեց բժշկական, դեղորայքի, հիւանդանոցային,
ուստեստեղէնի օգնութիւն, 800 հայ աշակերտներու դպրոցական գիրքի
օգնութիւն, եւ աւելին` լսեց իւրաքանչիւրին տառապանքը, ցաւը, սրտի
կսկիծը եւ տուաւ հարկ եղած ցուցմունքը, խրատը եւ լուծումը։
6.-Շնորհիւ “Գործի Հայթայթման” գրասենեակի մատուցած ծառայութիւններուն,
մէկ տարուայ ընթացքին 76 հայ անձեր գործ ապահովեցին։
7.-Ուսումնական Յատուկ Կարիքներ ունեցող Մանկավարժական կեդրոնի
կազմը կը բաղկանայ 21 հայ մասնագէտներէ ( 5 speech and language Therapist,
4 Psychomotor Therapist, 8 Psychotherapist եւ 4 Special Educators) եւ երկու
ընկերային ծառայողներէ։ 2019 տարեշրջանին կեդրոնը 235 աշակերտներուն
մատուցեց մանկավարժական մասնագիտական ծառայութիւն, ծնողներուն
համար կազմակերպեց «Դրական Դաստիարակութեան» վերաբերող
դասախօսական ասուլիսներ, երեք հայակական վարժարաններու
ուսուցչական կազմերու տուաւ «Դրական Դաստիարակութեան» եւ
«Նեռարական Կրթութեան մարզումներ։
8.- Հոգեկան Առողջութեան բաժանմունքը հոգեբանական աջակցութիւն
ցուցաբերեց 92 չափահասներու 733 նստաշրջանով, որոնք կեանքի այլազան
դժուարութիւններէ կ՝անցնէին։ Այս ծրագիրը իր մէջ նեռարեց նաեւ խմբային
եւ անհատական հիմունքներով ցուցմունքներ՝ հոգեկան առողջութեան,
հոգեվերապատրաստման միջամտութեան խորհրդատուութեան եւ
հոգեբանական աշխատանքներ ։
Հոգեբուժական խնամք և միջամտութիւն ցուցաբերեց 93 հիւանդի ՝ 249
այցով։
9.-Ընկերային Բարգաւաճման ծրագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին
300 հայ տիկիններ, որոնք շաբաթական դրութեամբ (երեքշաբթի օրերը
յատկացուած սուրիահայ տիկիններու, հինգշաբթի՝ լիբանանահայ, իսկ
ուրբաթ` տարեց մայրերու եւ քոյրերու) կանոնաւոր կերպով մասնակցեցան
ժողովներու, լսեցին բժշկական, ընկերային, տնտեսական, մշակութային,
մանկավարժական, հոգեբանական եւ կրօնական դասախօսութիւններ եւ
կազմակերպեցին բարեսիրական աշխատանքներ։
10.-Աւելի քան 98 հայ տիկիններ մասնակցեցան մասնագիտական
դասընթացքներու եւ փորձեցին կատարելագործել իրենց գիտութիւնը։
այդ առարկաներն էին՝ անգլերէն, ֆրանսերէն եւ արաբերէն լեզուներու,
վարսայարդարման, դիմայարդարման, եւ տուրմի պատրաստութեան
դասընթացքներ։
Շար. Էջ 13
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Տեղեկագիր 2019

Հաուըրտ Գարակէօզեան
Հաստատութիւն
Սկիզբը Էջ 12
11.-80 հայ աշակերտներ կանոնաւոր դրութեամբ ամէն օր, յետ դպրոցական
ժամու, հետեւեցան Սերտարանի ծրագրին եւ այնտեղ մասնագիտացած
ուսուցիչներու հսկողութեամբ սերտեցին իրենց առօրեայ դպրոցական
դասերը։
12.-Ամրան շրջանին եօթ շաբթուայ դրութեամբ 280 հայ աշակերտներ
28 առաջնորդներու հսկողութեամբ հետեւեցան «Ամառնային Դպրոց»ի
ծրագրին։
13.-եւ վերջապէս դեկտեմբեր 2017-ին գործակցաբար UN-ի աւարտեցինք
եւ բացումը կատարեցինք մեր շէնքի առաջին յարկի շինարարական

աշխատանքներուն։
Այս եւ աւելին...։ Արդարեւ, ծառայական դաշտի մէջ մէկ դարի վրայ
տարածուած գործունէութեամբ, յաջորդական խնամակալ մարմինները եւ
տնօրէնները հետեւողական ծրագրումով եւ յանձնարարութեամբ ոչ միայն
արդարացուցին բարերարներու տեսլականը, այլ նորանոր բաժանմունքներու
հարստացումով Գարակէօզեան հաստատութիւնը դարձաւ բարեսիրական
հիմնարկէ մը աւելի, մեր ժողովուրդին ամէնօրեայ ցաւերուն եւ կարիքներուն
հետ տագնապող բայց միշտ յոյսի եւ կեանքի նոր արիւն սրսկող առողջ
սիրտ մը։
Ժանին Դանիէլեան-Մարգարեան
Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութիւն
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Նոր Տարուայ Առիթով

Մանկական Բանաստեղծութիւններ

Շնորհակալութիւն Ձմեռ
Պապիկին
Վաղ առաւօտեան
Երբ որ արթնացայ,
Տօնածառի տակ
Մի կապոց տեսայ,
Ձմեռ պապիկն էր
Ինձ համար բերել,
Ու իմ Նոր տարին
Շնորհաւորել:
Այնպէ՜ս եմ ուզում
Ձմեռ պապիկին
Ասել բարձրաձայն.
– Շնորհակալութի՛ւն…
Բայց հեռախօսի
Համարն եմ փնտրում,
Գրքում չեմ գտնում:
ՍՈՒՐԷՆ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ

Եղեւնի

Գունատ աշուն է, էլ չկայ թռչուն,
Քամու թեւերին տերեւն է թռչում:
Միայն եղեւնին, այնտեղ, խոր
հովտում
Կանաչ է հագել, աշնան դէմ
ժպտում:
ԽՆԿՕ ԱՊԵՐ

***

***

Ձմեռ Պապի

Եղեւնի Ենք Բերել Տուն
Եղեւնի ենք բերել տուն
Ու դարձրել տօնածառ,
Կախել լամպեր գոյնզգոյն,
Ջերմ գոյներով ու պայծառ:
Ձմեռ պապին հիւր կը գայ՝
Նուէրների պարկն ուսին,
Խաղալիքներ մեզ կը տայ՝
Ինձ, Արային ու Սօսին:
ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԲԱՋԱՆԵԱՆ
***

Ո՞Վ Է Ներկում Ձիւնը
Հայկը հարցով անորոշ
Դիմեց պապին իր գիտակ.-Այդ ինչո՞ւ է ամպը գորշ,
Ձիւնը այդքան սպիտակ:
Ինքն էլ խորհեց ու մտքում
Գտաւ լուծումն այս շիտակ.-Ձմեռ պապն է երկնքում
Ձիւնը ներկում սպիտակ:
ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԲԱՋԱՆԵԱՆ

Արի՜, արի՜
Ձմեռ պապի,
Սպիտա՛կ հագի,
Սպիտա՛կ կապի։
Դաշտ ու անտառ,
Գետ ու գետակ,
Այս ամենը
Ա՛ռ թեւիդ տակ։
Սարում, ձորում
Սուլի՛ր, երգի՛ր,
Հեքիաթ ասա
Հետաքրքիր։
Գցիր կամուրջ,
Փռիր կարպետ,

Այ անուրագ,
Անձեռ վարպետ։
ԽՆԿՕ ԱՊԵՐ
***

Նկարիչ
Օյ, օյ, օյ, բուք-բորան
Եկաւ ծածկեց պատուհան։
Նկարիչ է, նկարիչ,
Ոչ ձեռք ունի, ոչ գրիչ,
Ոչ ներկ ունի եւ ոչ տուփ,
Նկարում է ծառ ու թուփ.
Ծաղկենկար է անում,
Ապակու վրայ նկարում։
Այ, էդպէս է բուք-բորան,
Կուզե՞ս տեսնել դու նրան։
Թէ տղայ ես, դուրս գնայ,
Քիթդ այնտեղ կը մնայ։
ԽՆԿՕ ԱՊԵՐ

Երկար եմ քեզ սպասել,
Մի տարի չես երեւում,
Անհամբեր եմ ես դարձել,
Որքան տօնն է մօտենում:
Ես արդէն գրագէտ եմ,
Նամակ կարող եմ գրել,
Պապիկ, քեզ որտեղ գտնեմ,
Ասեմ ինչ բերես նուէր:
Բարձիս տակ եմ ես դրել
Նամակը իմ քեզ գրած,
Գիտեմ, քնած կը լինեմ,
Երբ գիշերով մօտս գաս:
ՅԱՍՄԻԿ ԱՋԱՄԵԱՆ
***

***

Հիւրը
Կրկին այս մեր դահլիճում
Զուարթ երգեր են հնչում,
Ու եղեւնին անտառից
Հիւր է եկել բոլորիս։
Նա դարձել է տօնածառ՝
Փայլփլուն ու լուսավառ,
Եւ կանգնել է շիփ-շիտակ
Իր գոյնզգոյն զարդի տակ։
Շուտով կը գայ ծեր պապին՝
Խաղալիքներ շալակին
Եւ ժպիտը իր դէմքին՝
Նուէր կը տայ ամենքին։
ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ
***
Ձմեռ պապ, տես, չուշանաս,
Նոր տարին է մօտենում,
Քնով չանցնես, մոռանաս,
Թէ ես որտեղ եմ մնում:

Նոր տարի, Նոր Տարի
Թէ կարող ես, շուտ արի,
Դու բարի-գալդ բարի,
Արի ինձ ճանապարհի:
Ես հին –դու նոր Ամանոր,
Դու ցանկալին բոլորի,
Ասեմ քեզ շնորհաւոր`
Տարի լինես տօների:
ՅԱՍՄԻԿ ԱՋԱՄԵԱՆ
***

Նոր Տարի
Եկել, նստել է սարին
Մեր սիրելի Նոր տարին։
Այս գիշեր նա եկաւ տուն,
Բերեց երգ ու խնդութիւն։
Բերեց սիրուն տօնածառ,
Վրան՝ լոյսերը պայծառ,
Խաղալիքներ գեղեցիկ,
Դեղձանիկներ երգեցիկ։
Բադ, եղջերու եւ կարապ
Ու ծառի տակ՝ Ձմեռ պապ։
Բարո՛վ եկար, Նո՛ր տարի,
Բեր խաղաղ կեանք ու բարի։
ԳԵՂԱՄ ՍԱՐԵԱՆ
Հաւաքեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
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2020 Տարեթիւին Զուգադիպող

Հայ Գրական-Մշակութային Կեանքի Երախտաւորներու
Ծննդեան Յոբելեաններ

Սոյն ցանկը կը պարունակէ Հայ գրական-մշակութային կեանքի այն
երախտաւորներու անուանացանկը, որոնց ծննդեան յոբելենական
տարին է 2020 տարին։ Ան կազմուած է զայն պատրաստող մեր
աշխատակիցին նախասիրութիւններուն համաձայն՝ իրեն հասու
աղբիւրներուն դիմելով:
Հաւակնութիւնը չունինք անշուշտ ամբողջական ցանկ մը ներկայացնելու հոս: Ամբողջական ցանկ մը շատ ծաւալուն կրնայ ըլլալ
օրաթերթի մը սահմանափակ էջերուն համար։ Հետեւաբար կը
խրատենք ընդհանրապէս օգտակար բան չարտադրող՝ երդուեալ
քննադատներուն, չաճապարեն մէջը պակասաւոր անուններ
գտնելու: Փոխարէնը՝ իրենք օրին անդրադարձ ունենան այդ
երախտաւորներու կեանքին ու գործունէութեան մասին, կամ
գործնականապէս սատարեն անոր յոբելեանի յիշատակութեան
հրապարակային ձեռնարկի մը ազնիւ եւ օգտաշատ գործին:
Յոյս ունինք, որ ներկայացուածը կ՛օգնէ հայրենի եւ սփիւռքահայ
գործիչներուն, միութիւններուն ու համապատասխան կառոյցներուն, ծրագրելու այս տարուայ իրենց գրական, մշակութային
եւ այլ ձեռնարկները:
«Խմբ.»

1610-ամեակ
- ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, Պատմահայր
920-ամեակ
- ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (հոգեւորական, աստուածաբան, բանաստեղծ, փիլիսոփայ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
900-ամեակ
- ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑԻ, հայկական դասական բժշկութեան հիմնադիր, (11201200)
- ՄԽԻԹԱՐ ԳՕՇ, առակագիր, օրէնսդիր, (1120-1213)
275-ամեակ
- ՅԱԿՈԲ ՇԱՀԱՄԻՐԵԱՆ, իրաւագէտ, առեւտրական, հայկական առաջին
Սահմանադրութեան հեղինակ, (1745-1774)
250-ամեակ
- ՆԵՐՍԷՍ Ե. ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, (1770-1857)
200-ամեակ
- ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿ (Մկրտիչ Խրիմեան), Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս,
(1820-1907)
- ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ (Քերովբէ Ալիշանեան), պատմաբան, բանասէր, (18201901)
- ԻՒԱՆ (ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ) ԼԱԶԱՐԵՒ, ռուսական բանակի հայազգի ռազմական
գործիչ, (1820-1879)
- ՄԿՐՏԻՉ ԱՂԱԹՕՆ, խմբագիր, Վանի փոխքաղաքապետ, (1820-1890)
- ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆ, մանկավարժ, գրող
- ԳԱՐԵԳԻՆ ՍՐՈՒԱՆՁՏՐԵԱՆ, բանասէր, բանահաւաք, ազգագրագէտ,
հասարակական գործիչ
- ՍՄԲԱՏ ՇԱՀԱԶԻԶ, բանաստեղծ, հրապարակախօս
- ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԾՐՈՒՆԻ, հրապարակախօս, «Մշակ» թերթի խմբագիր
195-ամեակ
- ԳԱԲՐԻԷԼ ՍՈՒՆԴՈՒԿԵԱՆ, դատերագիր
190-ամեակ
- ՌԱՓԱՅԷԼ ՊԱՏԿԱՆԵԱՆ, գրող, մտաւորական
185-ամեակ
- Րաֆֆի (Յակոբ Մելիք Յակոբեան), գրող, հասարակական գործիչ
175-ամեակ
- ՄԱՏԹԷՈՍ Բ. ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ (Սիմէոն Իզմիրլեան), Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս (1845-1910)
- ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԾՐՈՒՆԻ, «Մշակ» թերթի հիմնադիր-խմբագիր, (1845-1892)
- ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՐԻԱՔԵԱՆ, բանասէր, արեւելագէտ, (1845-1919)
160-ամեակ
- ԼԷՕ (ԱՌԱՔԵԼ ԲԱԲԱԽԱՆԵԱՆ), պատմաբան, գրող, հրատարակած է
«Մուրճ» թերթը
155-ամեակ
- ՓԱՆՈՍ ԹԵՐԼԵՄԵԶԵԱՆ, նկարիչ
150-ամեակ
- ԱՐՄԵՆԱԿ ԵԿԱՐԵԱՆ, Արմենական կուսակցութեան ղեկավար, շարաւիղ,
(1870-1925)
- ՄԱՐԻԱՄ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ (Մարիա Թումանովնա, Դոլուխանեան), մշակութա-

յին գործիչ, բարերար, (1870-1947)
- ՍԱՐԳԻՍ ՍՈՒԻՆ (Սիւնկիւլեան), բժիշկ, երեսփոխան, Ատանայի առաջին
որբանոցի հիմնադիր, Մեծ եղեռնի զոհերէն, (1870-1915)
- ԽՆԿՕ ԱՊԵՐ (ԱԹԱԲԵԿ ԽՆԿՈՅԵԱՆ) մանկագիր, մանկավարժ, (18701935)
- ԵՐՈՒԽԱՆ (ԵՐՈՒԱՆԴ ՍՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ), գրող, մանկավարժ, ծննդեան
(1870-1915)
145-ամեակ
- ԻՆՏՐԱ (ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔԵԱՆ), բանաստեղծ
- ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, բանաստեղծ, հասարակական գործիչ
140-ամեակ
-ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ, նկարիչ, (1880-1972)
135-ամեակ
- ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ, բանաստեղծ
- ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ, գրող
- ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ (ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ), բժիշկ, գրող, բանաստեղծ
130-ամեակ
- ՄԻՀՐԱՆ ԹՈՒՄԱՃԱՆ, երաժիշտ-ազգագրագէտ, (1890-1973)
125-ամեակ
- ՀՐԱՉԵԱՅ ՆԵՐՍԻՍԵԱՆ, դերասան, (1895-1961)
- ՄԱՅՔԸԼ ԱՌԼԷՆ (ՏԻԳՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ), անգլիագիր գրող, (1895-1956)
- ԳՐԻԳՈՐ-ՊԵՏՐՈՍ ԺԵ. ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցւոյ հայազգի
գործիչ, քարտինալ, Հայ Կաթողիկէ Պատրիարք, (1895-1971)
- ԴԱՆԻԷԼ ԴԶՆՈՒՆԻ (ՈՒԶՈՒՆԲԱՋԱՂԵԱՆ), հայ ֆիլմարուեստի հիմնադիրներէն, (1895-1967)
- ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ, կրթական գործիչ, (1895-1984)
- ՀԱՄԱՍՏԵՂ (ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԿԵԿԵՆԵԱՆ), արձակագիր, բանաստեղծ,
հասարակական գործիչ,
120-ամեակ
- ԱՐԻՍ ՇԱՔԼԵԱՆ, «Եփրատ» թերթի խմբագիր, (1900-1959)
- ՆԱԻՐԻ ԶԱՐԵԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ), գրող
- ԲԻՒԶԱՆԴ ԵՂԻԱՅԵԱՆ, գրող, պատմաբան, մանկավարժ
115-ամեակ
- ՎԱԽԹԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ, արձակագիր
110-ամեակ
- ԲԱՐՈՒՆԱԿ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ, ՌԱԿ-ի ղեկավարներէն, ԹՄՄ-ի հիմնադիրներէն,
(1910-1991)
- ՀՐԱՉԵԱՅ ՔՈՉԱՐ, գրող
- ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑ (ՏՕՆՈՅԵԱՆ), գրող, բանասէր
105-ամեակ
- ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ (ՕՆՆԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ), բանաստեղծ
- ՄԱՐՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, բանաստեղծուհի
100-ամեակ
- ԺԱՆՍԵՄ (Յովհաննէս Սեմերճեան), ֆրանսահայ նկարիչ, (1920-2013)
- ԱՆՐԻ ՎԵՐՆՈՅ (ԱՇՈՏ ՄԱԼԱՔԵԱՆ), ֆրանսահայ բեմադրիչ, գրող, (19202002)
- ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ, լեզուաբան, մանկարժ, (1920-2014)
- ԷՄՄԱ ԾԱՏՈՒՐԵԱՆ, խմբավար, մանկավարժ, (1920-1996)
- ԱՐՄԷՆ ՏԱՏՈՒՐ (Տատուրեան), գրող, թարգմանիչ, (1920-2008)
- ԳԷՈՐԳ ՋԱՀՈՒԿԵԱՆ, լեզուաբան, (1920-2005)
- ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, երգահան, մանկավարժ, (1920-2012)
- ՂԱԶԱՐՈՍ (ԼԱԶՐ) ՍԱՐԵԱՆ, երգահան, մանկավարժ
- ԱԼԵՆՈՒՇ ՏԷՐԵԱՆ, Իրանի առաջին կին ֆիզիկոսը, աստղաֆիզիկոս,
(1920-2011)
95-ամեակ
- ԳԱՌՆԻԿ ԱՂԴԱՐԵԱՆ, բանաստեղծ, հասարակական գործիչ
90-ամեակ
- ՄՀԵՐ (ՖՐՈՒՆԶԻԿ) ՄԿՐՏՉԵԱՆ, դերասան, (1930-1993)
- ԷԴԳԱՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, երգահան, (1930-1998)
- ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆ, երգահան, խմբավար, (1930-2014)
- ԽՈՐԷՆ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ, դերասան, բեմադրիչ, (1930-2004)
85-ամեակ
- ԶՕՐԻ ԲԱԼԱՅԵԱՆ, գրող, լրագրող, քաղաքական գործիչ
- ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԷՈՍԵԱՆ, գրող, արձակագիր
75-ամեակ
- ՍԱՄՈՒԷԼ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ, գրականագէտ
- Հ. ՏԱՃԱՏ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ, հոգեւոր եւ կրթական գործիչ
- ՍԵՒԴԱ ՍԵՒԱՆ (ՖՐԱՆՍՈՒՀԻ ՊԱՀՉԷՃԵԱՆ), պուլկարագիր գրող,
հասարակական-քաղաքական գործիչ (1945-2009)
- ՌՈՒԲԷՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆՑ, շարժանկարներու բեմադրիչ, (1945-2017)
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Մեր Նախնիները Ինչպէս Էին Դիմաւորում Նոր Տարին
Հաւաքեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
Բարձր Հայքում ճերմակ ցորենի հաց էին թխում, կէսը ուտում էին հին
տարում, միւս կէսը՝ Նոր տարում, կարծես խնդրելով հայոց աստուածներին,
որ Նոր տարին հին տարուայ պէս հացառատ լինի։
Աղձնիքում Նոր տարուայ ուտելիքներով ծանրաբեռնուած սեղանի վրայ մի
քանի բուռ հացահատիկով փոքր բլուր էին պատրաստում եւ ասում.
- Հիմա Անահիտ աստուածուհին կը գայ, կը շնորհաւորի Նոր տարին, մի
պատառ հաց կը վերցնի ու գալիք տարում ցորենի բլուրներով կը վարձատրի
մեր արդար աշխատանքը։
Տարուբերանում Նոր տարուայ սահմանագլխին թոնիր էին վառում եւ թարմ
լաւաշի բոյրով լցնում տունը։
Վասպուրականում Նոր տարուայ նախօրեակին գինու բոլոր կարասների
ու տիկերի բերանները փակում էին, կարծելով, թէ հայոց Ամանորի պատանի
աստուածը կարող է գինի խմել, հարբել ու մոլորուել։ Բայց, նկատի առնելով,
որ Ամանորը երկար ճամբայ է անցել եւ կարող է քաղցած լինի, նրա համար
կարասների եւ տիկերի բերաններին մէկական կտոր թարմ հաց էին դնում։
Ծոփքում ցորենը աղանձ էին անում, մի մասը ուտում էին, մի մասը լցնում
գետը կամ առուն՝ նուիրելով անձրեւի աստծուն՝ գալիք տարին ցորենաբեր
լինելու համար։

Պարսկահայքում Նոր տարուայ հացի խմորը շաղում էին Կապուտան լճի
ջրով, յուսալով, որ Նոր տարում երաշտ չլինի։ Պարսկահայերն ասում էին, թէ
երաշտի տարիներին Կապուտանը փոթորկում է, նրա ցայտքերը թռչում են
երկինք, ապա անձրեւ դառնալով, թափւում շոգից տոչորուած արտերի վրայ։
Սիւնիքում Նոր տարուայ շեմին իրարից խռոված մարդիկ պէտք է ուտէին
հացի նոյն կտորից, այլապէս Աստուած բերքառատ չէր անի նրանց արտերը։
Արցախում ցորեն էին խաշում, լցնում մեծ ամանի մէջ եւ դնում սեղանին։
Խաշուելուց հատիկները ուռչում էին եւ սովորականից երկու անգամ
մեծանում։ Արցախցին դրանով յիշեցնում էր աստուածներին, որ հաճելի կը
լինի, եթէ Նոր տարում ցորենի հատիկները այդքան խոշոր լինեն։
Փայտակարանում Նոր տարուց մի քանի ժամ առաջ տան եղած գարին
տանում էին գոմ կամ մի այնպիսի գաղտնի անկիւնում էին պահում, որ
Ամանորի աստծու աչքին չերեւայ, չասի, թէ ունէք եւ Նոր տարին ցորենաբեր
չանի։
Ուտիքում տան շեմին կախում էին մի կտոր հաց, ցանկանալով ասել, որ
ամեն մարդ կարող է հիւրասիրուել եւ մի կտոր հաց ուտել։
Գուգարքում Ամանորը դիմաւորում էին բոլոր ջրաղացները աշխատեցնելով։
Արարատում համոզուած էին, որ Նոր տարին ձիւնափայլ լաւաշի խուրձերը
ուսին իջնում է Մասիսի կատարից եւ հաց բաշխում նրա աշխատաւորներին,
յետոյ մնացածը տալիս հարուստ ծոյլերին եւ ծոյլ աղքատներին։

Կորճայքում տան գլխաւորը չորեքթաթ շրջում էի սենեակի մէջ եւ Նոր
տարուայ համար թխած լաւաշից կտորներ էր տալիս տան անդամներին։
Դրանով կարծես ասել էր ուզում, որ Նոր տարուն աստուածները հացը կը
տան նրան, ով մէջքը ծռած կաշխատի օրնիբուն։

Հայկական Տպագիր
Օրացոյցներու
Անուանումները

աղբիւր՝ Հայկ Խաչատրեանի
Նոր տարի
«Հազարամեակների սահմանագլխին» օրացոյցից

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ երկուշաբթի, 6 յունուար 2020-ին,
սուրբ եւ անմահ պատարագ պիտի մատուցուի Պէյրութի Ս. Նշան
մայր եկեղեցւոյ մէջ:
Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ

-

Պարզատումար
Տումար
Տօնացուցակ
Եղանակ
Տարենիշ
Էֆիմերտէ
Կաղանդք
Կաղանդիկոն
Տօնամակ
Հանապազոդրեան
Տարեցոյց
Յուշատետր
Ալմանակ
Կաղանդացոյց
Տօնապատճառ
Տօնանամակ
Տարեգիրք
Տարեգլուխ
Օրացոյց

1854-1866 Կ. Պոլսոյ մէջ լոյս տեսած հայատառ թուրքերէն
օրացոյց-տարեցոյցը կոչուած է «Գազամիա», 1886-1887
լոյս տեսած օրացոյցը՝ «Ընտիր հայկական»։

Հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան
Քարոզիչ Լիբանանի հայոց թեմի
Ժամերգութիւն
Ս. պատարագ
Քարոզ
Ջրօրհնէք

		

առ. ժամը 7.00
առ. ժամը 9.30
առ. ժամը 10.30
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

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Սուրբ Ծննդեան տօնին առիթով, երկուշաբթի, 6 յունուար 2020ին, Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ.
վրդ. Գուճանեան եւ Ազգային Վարչութիւնը շնորհաւորութիւններ
պիտի ընդունին Պէյրութի Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, Ս.
Պատարագէն անմիջապէս ետք, մինչեւ յետմիջօրէի ժամը 2:00:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Ամանորեան Կաղանդչէքներ
Պետական մարմնի պաշտօնեաներուն,
Մայրենի լեզուի մաքրախօսութիւն։

ԵԶՆԻԿ ԲԱԼԱՅԵԱՆ

Երկու հազար եւ քսան թիւ տարուան,
Խաղաղակամար գօտին ծիածան։
Կաղանդ պապային բարեգութ հոգի,
Որպէսզի անտես չառնէ ոչ ոքի։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին,
Եղծ աղանդները գլխատող կացին։
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին,
Բանալիները Սսոյ Սուրբ Վանքին։
Պատրիարքական զոյգ Աթոռներուն,
Վերարթնացումի հոգեկան ցնցում։
Հայ Եկեղեցւոյ հոգեւոր դասուն,
Հաւատք, Յոյս եւ Սէր քարոզող
լեզուն։
Հռոմի Պապին սպիտակածամ,
Պագշոտ կղերներն պատժող խարազան։
Հայոց Նախագահ Ա. Սարգսեանին,
Յուսաբաշխ խօսք-այց ՝միշտ ժպիտ
դէմքին։
Հայոց վարչապետ Ն. Փաշինեանին,
Վերջ՝ ՍԵՒ-ՍՊԻՏԱԿ բաժանարար
խաղին։

Հայոց բանակին հայրենապաշտպան,
Ռազմական սարքեր գերարդիական։
Հայրենաբնակ մեր ժողովուրդին ,
յուսավառ աստղը լուսեղ գալիքին։
Սփիւքատարած մեր ժողովուրդին,
Միջգաղութային լիազօր մարմին։
Լիբանանի եւ Սուրիոյ հայութեան,
Սատար նիւթական եւ բարոյական։
Մայրաքաղաքին մեր գեղաքանդակ,
Իւր պանդուխտ որդւոց տուն կանչող
զանգակ։
Հայաստանի հարս լիճին Սեւանայ,
Ջրառատ գետեր մինչեւ ծով դառնայ։
Յաւերժի քանդակ լերան Արարատ,
Վերադարձ գիրկը տիրոջ հարազատ։
Սակարկութեան նիւթ դարձած
Արցախին,
Վերջնական կցում Մայր Հայաստանին։
Ամուսնալուծուած հայ ուղղագրութեան,
Վերամուսնութիւն խաչով Մեսրոպեան։

Հայրենի երկրի գրողներուն մունջ,
Ստեղծագործման նոր աւիշ եւ շունչ։
Գրագէտներուն արտասահմանի,
Պատուոյ տիտղոսը «Սրբազան
խենթ»ի։
Ուսուցիչներուն լեզուին Մաշտոցեան,
Ուխտագնացում դէպի Օշական։
Հայ կուսակցութեանց մեր աւանդական,
Վերականգնումի նոր Աւետարան։
Հայաստանածին մեր կուսակցութեանց,
Ընծայաբերում՝ վասն հայրենեաց։
Հայ դպրոցներուն սփիւռքատարած,
Անսպառելի դրամական գանձ։
Բարեգործական միութիւններուն,
Միլիոնապարփակ կտակներ բազում։
Հիմնադրամին համահայկական,
Մշտահոս աղբիւր մամոնայական։
Բարերարներուն մեր առատատուր,
Ազգի շրթներով Երախտահամբոյր։
Արտերկրի յաջող գործատէրներուն ,
Հայ հողի վրայ գործի ձեռնարկում։
Յանձնախումբերուն հայկական
դատի,

Անընկճելի կամք պահանջատէրի։
Միութիւններուն մշակութային,
Հինգերորդ դարու թարգմանչաց
ոգին։
Միութիւններուն մարմնամարզական,
Փառապանձ խաղեր Նաւասարդական։
Ճատրակի վարպետ տղոց մեր արի,
Ոսկեղէն թագեր աշխարհակալի։
Բոլոր հայատառ լրագիրներուն,
Բաժանորդներ եւ ընթերցող բազում։
Բոլոր հայազգի լրագրողներուն,
Ճշմարտախորհուրդ լրատուութիւն։
Միացեալ Ազգի կազմակերպութեան,
Արդար վճիռներ արձակող ատեան։
Իսկ այս տողերը կարդացողներուն,
Շրթնէ անբաժան Մեսրոպեան
լեզուն,
Այլասերման դէմ հայաբորբ արիւն,
Էջմիածնալոյս հաւատքի պրկում,
Հայրենասէրի հոգի աննկուն,
Հայապայքարի վահաններ տոկուն,
Աւանդապահի ոգի մշտարթուն,
Մտքի ու մարմնի քաջառողջութիւն,
Սրտի ու Հոգւոյ հաճոյքներ զեղուն,
Բարի գործերու արդիւնաւորում,
Եւ երջանկաբեր տարի մը բեղուն։

Օ՛Ն, Ոտքի Կանգնեցէ՛ք (Եալլա Ուաֆու)
ԿՐԷԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Վ

երջերս լիբանանցի հռչակաւոր երգչուհի Հիպա
Թաուաժի նոր երգով մը
հանդէս եկաւ, որուն խօսքին հեղինակն է՝ Ղատի Ռահպանի, երաժշտութիւնը հիմնուած է Carol of
the Bells աշխարհահռչակ երգին
երաժշտութեան վրայ, որուն վերադասաւորումը ըրած է Ուսամա Ռահպանին: (վարը գտնել երգին վիտէոյին QR ծածկագիրը):
Այո կրօնական, սակայն նաեւ յեղափոխաշունչ երգ մը արդարեւ, որ
ունկնդրողին պայքարի կը մղէ եւ
համահունչ է ներկայի մեր ապրած
իրավիճակին հետ:
Ներշնչուելով այս երգէն եւ Ս.
Ծննդեան վերանորոգման մթնոլորտէն եկէք բոլորս.
Ոտքի կանգնինք. ժամանակն է Լիբանանի մէջ փոփոխութիւն բերելու:
Ոտքի կանգնինք. ժամանակն է
փտածութեան դէմ պայքարելու:
Ոտքի կանգնինք. ժամանակն է մեր
մարդկային եւ քաղաքացիական
իրաւունքները վերականգնելու:

Ոտքի կանգնինք. ժամանակն է նոր
եւ անկախ կառավարութիւն մը
ունենալու:
Ոտքի կանգնինք. ժամանակն է կանխահաս խորհրդարանական ընտրութիւններու:
Ոտքի կանգնինք. Ժամանակն է
մեզմէ գողցուած իրաւունքներուն
վերատիրանալու:
Ոտքի կանգնինք. Ժամանակն է
վերածնելու ինչպէս Քրիստոս ծնաւ:
Ոտքի կանգնինք. Քրիստոսի Ծննդեան ժամանակը կ՛ապրինք:
Ոտքի կանգնինք եւ ուրախ ըլլանք
հակառակ ամէն անհեթեթութեանց
եւ դժուարին օրերու:
Ոտքի կանգնինք. վառենք մեր մոմերը ու Աստծու աղօթենք:
Դիմաւորենք մեծ յեղափոխական,
նոյն ժամանակ խաղաղութեան
իշխան Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը:
Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ
Ծնունդ բոլորիս:
Լիբանանն ալ պիտի վերածնի ինչպէս Քրիստոս Ծնաւ Հալլելուա:
Բնագիրը՝ անգլերէն
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Երգի Մը Պատմութիւնը -37Սանդա Քլաուզ Իզ Քամինկ Թու Թաուն (Santa Claus Is
Coming To Town) Կաղանդ Պապան Քաղաք Կու գայ
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Սանդա Քլաուզ Իզ Քամինկ Թու Թաուն» երգը
պատմութեան մէջ մտած է իբրեւ Սուրբ ծննդեան այն առաջին երգը, որ հոգեւոր երգ չէր
սակայն մեծագոյն հռչակ ձեռք բերաւ։
2014ին ASCAP-ի հաշուարկներով ան ծննդեան
տօնի եղանակին ամենէն յաճախ կատարուող
երգն էր։ Ան նոյնիսկ գերազանցած է White
Christmas եւ The Christmas Song երկու նշանաւոր երգերուն առասպելական յաջողութիւնը:
Հետաքրքրականը այն է, որ երգին յօրինման
պահուն ոչ մէկ երգիչ չէ ուզած կատարել զայն,
սակայն առաջին թողարկումէն ետք, անոր յաջողութիւնը ցնցեց երաժշտական աշխարհը։
«Սանդա Քլաուզ Իզ Քամինկ Թու Թաուն» երգի
բնագրին հեղինակն է ծանօթ բանաստեղծերգահան Հեյւըն Կիլեսփին։ Երգը գրուած է
1934ին ։ Այդ ժամանակ ան արդէն ծանօթ երգահան էր, որ քանի մը հանրածանօթ հիթ հեղինակած էր։ «Ես երգը գրեցի իմ հրատարակիչ
ընկերներէն մէկուն խնդրանքով եւ յորդորով։ Ան
ինծի ըսաւ, որ իմ բառապաշարը հասկանալի է
մանուկներուն համար»,- կը պատմէ Կիլեսփին։
Այդ հրատարակիչը Էտկար Պիթնըրն էր Նիւ
Եորքէն։
Կիլեսփին կը պատմէ, որ երգին բնագիրը գրելու
պահուն, ան որոշեց հիմնուիլ իր մանկութեան
զգացացումներուն եւ յիշողութիւններուն վրայ։
Ան կը պատմէ ,-«Կը յիշեմ, անգամ մը տուն
եկայ ու մօրս հարցուցի, թէ արդեօ՞ք Սանդան
պատահաբար եկած է, գիտնալով հանդերձ, որ
տակաւին մէկ շաբաթ կայ մինչեւ Սուրբ Ծնունդը։
Մայրս ինծի պատասխանեց,- «Լսէ՛ փոքրիկ
երիտասարդ, երբ Սանդան գայ, ես իրեն պիտի
պատմեմ, որ դուն ականջներդ լաւ չես լուար»։
Իմ մէջ սա այնպիսի մեծ տպաւորութիւն ձգած
էր, որ երբ յիշեցի այս դէպքը, տողերը իրենք
իրենց ձեւաւորուեցան.
«Դուն լաւ է, որ զգոյշ ըլլաս,
Դուն լաւ է, որ չլաս,

Դուն լաւ է, որ շրթներդ դժգոհ չուռեցնես,
Ըսեմ, քեզի ինչո՞ւ համար՝
Սանդա Քլաուզը քաղաք կու գայ...
Ամբողջ բնագիրը ան գրած է 15 վայրկեանի մէջ,
մեթրոյով տուն վերադառնալու պահուն, նամակի
ծրարին հակառակ երեսին վրայ։
Նոյնքան արագ ալ գրուած է երաժշտութիւնը,
որուն հեղինակն է Ֆրետ Քութսը։ Երբ երգը
հասած է հրատարակիչին՝ Էտկար Պիթներին,
անոր թուացած է, որ երգը չափազանց պարզունակ է։ Սակայն հաշուի առնելով այն
հանգամանքը, որ ան մանկական երգէ մը
մեծ ակնկալիքներ չուներ, ընդունած է երգը
հրապարակել։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Արեւելեան կողմն աշխարհի
Խաղաղութի՜ւն թող ըլլայ…
Ո՛չ արիւններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մէջ ակօսին.
Ու երբ հնչէ կոչնակն ամեն գիւղակի՝
Օրհներգութի՜ւն թող ըլլայ:
Արեւմտեան կողմն աշխարհի
Բերրիութի՜ւն թող ըլլայ…
Ամեն աստղէ ցօղ կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլէ ոսկի.
Եւ ոչխարներն երբ սարին վրայ արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլայ:
Հիւսիսային կողմն աշխարհի
Առատութիւն թող ըլլայ…
Ոսկի ծովուն մէջ ցորեանին
Յաւէտ լողայ թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացուի՝
Բերկրութի՜ւն թող ըլլայ:
Հարաւային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլայ…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգութի՜ւն թող ըլլայ։
ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
Ամենադժուար քայլը երգիչ գտնելը եղած է։ Ոչ մէկ
կատարող ուզած է երգել այս երգը ։ Վերջապէս
գտնուած է երգիչ մը, որ ձայնագրած է զայն։ Այդ
երգիչը Ֆրետի Քանթըրն էր, որ տեղի տուած է
իր կնոջ խնդրանքին, որ դժուարութեամբ համոզած անոր կատարել երգը:
Երգը առաջին անգամ հնչած է ռատիոեթերէն՝
Սուրբ Ծննդեան հաղորդման ժամանակ։ Եթերէն
ետք երգի նոթաները վաճառուած են տասնեակ
հազարներով, եւ մինչեւ տօներուն աւարտը
վաճառքի թիւը կազմած է մօտ կէս միլիոն
օրինակ։
«Սանդա Քլաուզ Իզ Քամինկ Թու Թաուն» երգը
կը համարուի Ծննդեան տօներուն անպայման
կատարուող երգերէն մէկը եւ ընդհանուր առմամբ
զայն երգած են աւելի քան 200 երգիչ եւ խումբ։ Ան
հնչած է նաեւ բազմաթիւ ֆիլմերու մէջ, որոնցմէ ամենայայտնիներէն նշեմ «Տան մէջ Մինակ»
(Home Alone) մանկական ամենասիրուած ֆիլմը։
...Ան նուէրներու ցուցակ կը կազմէ,
Կը ստուգէ կրկնակի անգամ,
Ան պիտի գիտնայ,
Ո՞վ է չարաճճին եւ ո՞վ է խելոքը
Սանտա Քլաուզը քաղաք կու գայ....
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծնունդի Լաւագոյն
Մաղթանքներով

«Զարթօնք»ի Բարեկամ Մը

ԶԱՔԱՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
(1924 – 2017)
«Տօնածառ»
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زارتونك

àõñµ³Ã / 03.01.2020

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

رئيــــــــس التحريــــــر :سيفاك اكوبيان
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