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ՊԱՏԳԱՄ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ս. Ծննդեան Պատգամը

«Քրիստոս Իր Սուրբ Ծնունդով Ուղենշեց
Միմեանց Ու Աստծոյ Հետ Միաւորուած Մնալու
Մեր Ճանապարհը». Գարեգին Բ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
«Երբ ժամանակը լրումին
հասաւ, Աստուած ուղարկեց
Իր Որդուն,
... որպէսզի մենք
որդեգրութիւն ընդունենք»
(Գաղ. Դ. 4-5):

Մեծ թիւով միջազգային, թէ տեղական լրատուամիջոցներու լրագրողներու
ընդառաջ Ռէնօ-Նիսան ինքնաշարժներու ընկերութեան նախկին նախագահ՝
ծագումով լիբանանցի Քարլոս Ղոսըն, Պէյրութի մէջ երէկ մամլոյ ասուլիս
տուաւ:
Ան իր ելոյթով ինչպէս նաեւ լրագրողներուն հարցերուն պատասխանելով
բացատրութիւններ տուաւ Ճափոնի մէջ ձերբակալման, բանտարկութեան,
դատավարութիւններուն եւ ապա տնային կալանքէն փախուստի դիմելուն
մասին:
Ան իր խօսքին մէջ ծանր արտայայտուեցաւ Ճափոնի դատական համակարգին
մասին եւ մերժեց ու հերքեց դրամական իւրացումներու ամբողջ թղթածրարը,
որուն հիման վրայ ինք կը դատուէր, զանոնք նկատելով, որպէս յերիւրանքներ:

Պըրրի Կոչ Ուղղեց Բոլոր Կողմերը Ներառող
Կառավարութիւն Մը Կազմելու

Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի կոչ ուղղեց, բոլոր
կողմերը ներառող կառավարութիւն մը կազմել:
Պըրրիի այս կոչը ետ մղեց շուտալուտ կառավարութեան մը կազմութեան
բոլոր յոյսերը մինչ Նախագահ Աուն եւ նշանակեալ Վարչապետ Տիապ գրեթէ
համաձայնութիւն մը գոյացուցած ըլլալու ճամբուն վրան էին:
Ըստ երեւոյթին նոր կառավարութեան կազմութիւնը հանգրուան մը եւս
պիտի ուշանայ առիթը տալու նոր բանակցութիւններու:

Սիրելի հաւատաւոր, բարեպաշտ ժողովուրդ,
Առ Աստուած փառաբանութիւնը Մեր սրտում՝ ողջունում ենք ձեզ
Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան կենսաբեր աւետիսով. «Քրիստոս ծնաւ եւ
յայտնեցաւ»: Փրկչի Սուրբ Ծննդեան տօնը քրիստոնեայ ողջ աշխարհին
խնդութիւն ու բերկրանք է բերում: Այսօր մեր սրտերում ու հոգիներում
այդ ուրախութիւնն է թեւածում, որով համախմբուել ենք օրհնաբանելու
մանուկ Յիսուսի Սուրբ Ծնունդը, նորոգուելու Քրիստոսի պարգեւած
կենարար շնորհներով:
«Երբ ժամանակը լրումին հասաւ, Աստուած ուղարկեց Իր Որդուն,
... որպէսզի մենք որդեգրութիւն ընդունենք»,- ասում է առաքեալը:
Մարդկային մտքի համար դժուար ընկալելի է, թէ ինչպէս կարող
է անսահման Աստուած սահմանաւորուել, Արարիչն Աստուած
արարուած մարդու կերպարանք առնել: Մեր պատմահայր Սուրբ
Մովսէս Խորենացին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան այս հրաշազարդ
իրողութիւնը իր գեղեցկահիւս շարականում կոչում է «Խորհուրդ մեծ
եւ սքանչելի»: «Երկնքի ու երկրի համար անպարփակելին,- ասում է
նա,- խանձարուրով պատուեց... եւ սուրբ այրի մէջ բազմեց»: Սուրբ
Ծննդեան սքանչելախորհուրդ այս իրողութիւնը, արդարեւ, հաւատքով
է ըմբռնելի, ինչպէս հաւատքով են տեսանելի Աստուծոյ բարերար
խնամքն ու գործերը, եւ զգալի՝ Տիրոջ կենարար ներկայութիւնն ու
ներգործութիւնը: Այսօր մենք հաւատքով հովիւների հետ ականջալուր
ենք հրեշտակների աւետաբեր օրհներգութեանը: Արեւելքից ժամանած
մոգերի հետ հաւատքով տեսնում ենք քարայրում ապաստան գտած
Սուրբ Ընտանիքին եւ խոնարհուում նորածին Յիսուսի առջեւ, Ով եկաւ,
ինչպէս եւ առաքեալն է վկայում, որպէսզի մենք որդեգրութիւն ընդունենք:
Քրիստոսի Ծնունդը շնորհ է արժեւորելու մարդկային կեանքը, դարձնելու
նոր սկիզբ, նոր ճանապարհ դէպի աստուածճանաչողութիւն, դէպի
Աստծուն որդեգրութիւն: Քրիստոսի Ծնունդը անզուգական սիրոյ,
անսահման մարդասիրութեան վկայութիւն է: Սէր, որը զոհաբերուող
է, ամբողջանուէր, որով Մեծազօր Աստուած Իր բարձրութիւնից
խոնարհուեց, Տէր լինելով՝ ծառայի կերպարանք առաւ, որպէսզի
մարդկային կեանքը առաջնորդի փրկութեան, երկնքի արքայութեան,
որպէսզի մաքրագործուեն ու վեհանան մարդկանց զգացումներն ու
մտածումները, արդար ու բարի լինեն գործերը: Եկեղեցու սուրբ հայրերից
Յովհան Ոսկեբերանը ուսուցանում է, որ Աստծուն որդեգրութիւնը
մարդու նորոգութիւնն է: Ներքին վերափոխման, հոգեւոր վերածննդի
այդ շնորհն ու զօրութիւնն է բերում Փրկիչ մեր Տէրը: Քրիստոսով հալչում
են մեղքերը, փարատւում են յուսահատութիւնները, վախը դառնում
է քաջալերութիւն, թշնամանքը՝ եղբայրսիրութիւն, բանսարկութիւնն
ու զրպարտութիւնը՝ ուղղամտութիւն ու ճշմարտախօսութիւն, եւ
դժուարութիւնների ու վշտերի մէջ ծագում է Սուրբ Ծննդեան լոյսը՝
բերելով նոր աշխարհի, նոր կեանքի յոյսն ու տեսլականը:
Շար. Էջ 07
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Հոգեւոր Պետը
Այս երեկոյեան՝ Չորեքշաբթի, 8
Յունուար 2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Ամենապատիւ եւ
Գերերջանիկ Գրիգոր Պետրոս Ի.
Հոգեւոր Տէրը:
Հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ
անդրադառնալու
Լիբանանի եւ շրջանէն ներս
տիրող ընդհանուր կացութեան,
ինչպէս նաեւ Հայաստան-Սփիւռք
յարաբերութեան: Երկու հոգեւոր պետեր կարեւորութեամբ
շեշտեցին մեր ժողովուրդին
ներքին միասնականութեան
ամրապնդման հրամայականը:
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Հայրապետական Սուրբ Պատարագ
Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիին Մէջ
Յունուարի 6-ին մեր Տիրոջ՝ Յիսուս
Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ
Աստուածյայտնութեան տօնին
առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Սուրբ
Պատարագ մատուցեց Երեւանի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր
եկեղեցիին մէջ:
Սուրբ Պատարագի արարողութեան
ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան իր տիկնոջ՝ Աննա
Յակոբեանի հետ, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանը, Սահմանադրական դատարանի
նախագահ Հրայր Թովմասեանը,
պետական անձնաւորութիւններ,
ինչպէս նաեւ Գերագոյն հոգեւոր
խորհուրդի անդամներ, Հայ Եկեղեցուոյ բարերարներ, Հայաստանի մէջ հաւատարմագրուած
օտարերկրեայ դիւանագիտական
առաքելութիւններու ղեկավարներ,
կրթական, գիտական եւ մշակութային
հաստատութիւններու
ներկայացուցիչներ, Հայաստանի

տարբեր մարզերէն ժամանած ուխտաւորներ:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբաններէն կազմուած խաչվառազարդ թափօրը «Խորհուրդ խորին»
շարականի երգեցողութեան ներքոյ
հայրապետական իր օրհնութիւնը
հաւատաւոր ժողովրդին բաշխող
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Սուրբ
Տրդատի մատուռէն առաջնորդեց
դէպի խորան: Սուրբ Պատարագին
որպէս առընթերականեր կը սպասաւորէին Մայր Աթոռի լուսարարապետ Գերշ. Տ. Յովնան
եպիսկոպոս Յակոբեանն ու Մայր
Աթոռի Վարչատնտեսական բաժնի
տնօրէն Գերշ. Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս
Պապայեանը։
Սուրբ Պատարագի ընթացքին
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ»
հրեշտակաբարբառ աւետիսով
ողջունեց աշխարհասփիւռ հայութեանը եւ տօնին առիթով յղեց իր
պատգամը:
Ս. Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ Ջրօրհնէք, որուն ընթացքին

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
խաչով եւ Սրբալոյս Միւռոնով
օրհնեց ջուրը: Խաչի այս տարուայ
կնքահայրն էր Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի բարերար, Միլանի
(Իտալիա) հայ եկեղեցական վարչութեան ատենապետ Սարօ Խու-

տաւերտեանը:
Ջրօրհնէքի արարողութեան աւարտին Վեհափառ Հայրապետը դարձեալ իր օրհնութիւնն ու Սուրբ
Ծննդեան կենսարար աւետիսը
փոխանցեց ներկայ հաւատաւոր
ժողովուրդին:

Ս. Ծնունդը Արցախի Մէջ

Նախագահ Բակօ Սահակեանը Յունուար 6-ին երկրի բարձրաստիճան
ղեկավարութեան հետ միասին
Ստեփանակերտի Աստուածամօր

Սուրբ Հովանի Մայր տաճարին մէջ
մասնակցած է Սուրբ Ծննդեան տօնի
առիթով մատուցուած սուրբ պատարագին:
Նշենք, որ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան
5 Յունուարին գլխաւորած էր աշխատանքային խորհրդակցութիւն՝
Հանրապետութեան օրէնսդիր եւ
գործադիր մարմիններու ներկայացուցիչներուն մասնակցութեամբ։
Քննարկուած են երկրի ներքին եւ
արտաքին քաղաքականութեան վերաբերող շարք մը հարցեր:

Երկրի ղեկավարը կարեւոր նկատած է տօնական օրերուն հանրապետութեան բնականոն կեանքի
ապահովումը՝ հաստատելով, որ
սահմաններուն վրայ իրավիճակը
ամբողջական վերահսկողութեան
տակ է, եւ պաշտպանութեան բանակը լիովին կը կատարէ իր առաքելութիւնը։
Անդրադառնալով Մերձաւոր Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն՝ Բակօ Սահակեան
ընդգծած է, որ պաշտօնական Ստեփանակերտը շահագրգռուած է

տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան ու կայունութեան պահպանմամբ եւ բոլոր վիճելի հարցերը
խաղաղ ուղիով հանգուցալուծելու։
Նախագահը համապատասխան
յանձնարարականներ տուած է
շահագրգիռ մարմիններու ղեկավարներուն՝ քննարկուած հարցերու
պատշաճ լուծման ուղղութեամբ:
Վերոյիշեալ խորհրդակցութեան մասնակցած են Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան, պետական
նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան
եւ պաշտօնատար այլ անձինք:
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Նշխար Մը Մեծն Թէքէեանի Ոչ-Բանաստեղծական Միտքէն

Ցաւին Պատճառն Ու Դարմանը1

Տարին՝ 1915: Ամիսը՝ Պատմութիւնը՝ բոլորիս ծանօթ հերոսական
մուսալեռցիներու Փոր Սայիտ ցամաքահանումին, վրաններու տակ
հաստատումին եւ իրենց հանդէպ եգիպտահայ անուշադրութեանանտեսումին-անհոգութեան մասին է:
Արեւի խմբագիր Վահան Թէքէեան կը պայթի իտես հայութեան
սպանութեան եւ նոյնքան կը բզկտուի իտես բուռ մը հայ մուսալեռցիներուն եւ Կովկաս ապաստանած արեւմտահայ գաղթականներուն հանդէպ եգիպտահայոց անտարբերութեան:
Այս երեւոյթին մասին Թէքէեան, սակայն, որ արդէն միքանի
տասնամեակէ իվեր մօտէն կ’առնչուէր պոլսահայ, արեւմտահայ
- ընդհանրապէս - հայ իրականութեան ներքին եւ արտաքին
ճակատագրին, ուրիշ վերլուծութիւն կը կատարէ:
Եթէ այսօր, մեզի համար քիչ թէ շատ ‘սովորական պատմութիւն’
դարձած է այս անտարբերութեան ախտը, մանաւանդ՝ 1915էն ետք
105 տարիներու փորձին դիմաց, անսովոր է ախտին ծնունդին
մասին Թէքէեանի կատարած խորաթափանց վերլուծութիւնը, որ
կրնայ շահագրգիռ միտքեր մտածելու մղել:
Թէքէեանի այս խմբագրականը – երեք շարունակելի – լոյս տեսած
է Արեւի 8, 11 եւ 15 Հոկտեմբեր 1915ի թիւերուն մէջ:
Եւ քանի որ իմաստուն է երբեմն հին մեծերը կարդալ, երկու
մտաւորական բարեկամներ լծուած են Արեւի մէջ Թէքէեանի
ստորագրած խմբագրականներու հաւաքածոն պատրաստելհրատարակելու երախտաշատ աշխատանքին եւ գրեթէ հասցուցած են աւարտին:
Իրենք է որ մեզի յղեցին այս խմբագրականը: Թէքէեանը այստեղ
բանաստեղծութիւններու իշխանը չէ, այլ՝ ուրիշ մեծ իշխան մը:
Խմբ.
Ա.
Յիսունօրեայ պատերազմէ մը պատուով դուրս ելած մեր կիլիկեցի ռազմիկներն ու իրենց ընտանիքները դեռ նոր հասեր էին Փոր-Սայիտ՝ երբ այս
սիւնակներուն մէջ մեր գրած առաջին յօդուածով վստահութիւն մը եւ
երկիւղ մը յայտնեցինք միանգամայն. վստահութիւ՛ն՝ թէ եգիպտաբնակ
հայ ժողովուրդը անոնց հանդէպ լիովին պիտի կատարէ իր եղբայրական
պարտականութիւնը, եւ երկիւ՛ղ՝ թէ այդ պատճառաւ նոյն եգիպտահայ
ժողովուրդը պիտի մոռնայ իր պարտքը հանդէպ իր միւս հարիւր-հազարաւոր
եղբայրներուն եւ քոյրերուն, այն անօթիներուն, մերկերուն եւ հիւանդներուն
որոնք Կովկաս քշուած են կամ որոնք տակաւին Թուրքիոյ սահմաններուն
մէջ՝ կը քաշկռտեն իրենց ողբալի գոյութիւնը:
Հիմա կրնանք ըսել թէ մեր յայտնած վստահութիւնը մեծ մասամբ ի դերեւ
ելած է, մինչ ի փոխարէն՝ լիուլի իրականացած է մեր երկիւղը: Փոր-Սայիտի
գաղթականները դեռ զրկուած կը մնան իրենց տարրական պէտքերէն եւ
այս պատճառաւ՝ հիւանդները կը շատնան իրենց մէջ. միւս կողմէ՝ ոչինչ
եղած է, բացարձակապէս ոչինչ, այս երեք շաբթուան միջոցին, անդին մեր
փախստականներու մեծագոյն զանգուածին Եգիպտոսէն կարեւոր օգնութիւն
մը հասցնելու տեսակէտով...: Քանի որ մարգարէութիւննիս կիսկատար պիտի
ըլլար՝ որքա՜ն աւելի պիտի նախընտրէինք որ մեր գուշակութեան առաջի՛ն
մասը հաստատուէր ու երկրո՛րդն հերքուէր՝ փոխանակ առաջինն հերքուելու
ու երկրորդն հաստատուելու...:
Բայց խնդիրը մեր ճիշտ կամ սխալ գուշակութիւններուն վրայ չէ...: Իրողութիւն մը կայ մէջտեղը որ սա՛ է.- Ազգը այսօր իր գոյութեան ամէնամեծ
տագնապը կ’անցընէ. անոր մէկ մասը, բովանդակ Թուրքիոյ մէջ, փճացած
է՝ նախ ամբողջովին նիւթապէս, յետոյ մեծամասնաբար ֆիզիքապէս ալ.
վերապրողները ապրեցնել պէտք է, եւ պիտի ապրեցնեն անո՛նք՝ որ ուղղակի
հարուածուած չեն ո՛չ նիւթապէս եւ ո՛չ ֆիզիքապէս, այսինքն Կովկասի
եւ արտասահմանի հայերը. ասոնք, սակայն, ծանրօրէն կը թերանան
իրենց պարտականութեան մէջ, չեն ըներ ոչ կէսը, ոչ քառորդը, ոչ իսկ մէկտասներորդը անհրաժեշտ զոհողութեան, կը թողուն որ հիւանդները մեռնին
եւ առողջները հիւանդանան, եւ չէզոքաբար իրենք ալ կ’ընեն ա՛յն ինչ որ
թուրքը կ’ընէ ներգործապէս.- բնաջնջել հայութիւնը...:
Ասիկա քստմնելի է, այնքան եւ աւելի գուցէ քստմնելի որքան թուրք ոճիրը:
Այսուհանդերձ՝ պէտք է նախ հաստատել թէ այսպէս է, յետոյ անոր պատճառը
ճանչնալ, եւ յետոյ դարմանին մտածել:
Իրողութիւնն արդէն ինքզինքը կը հաստատէ ամէնուս աչքին, ամէնէն
քարսիրտն անգամ հարկադրելով որ խոստովանի անոր ճշմարտութիւնը:
Մենք կ’անցնինք - հետեւաբար – պատճառին եւ դարմանին մասին միայն

խօսելու:
Պատճառը ա՛յն է, ըստ մեզ, ինչ որ
Մշակի աշխատակից մը առաջին
անգամ յայտնած էր եւ մենք անոր
յօդուածը արտատպելէ ետք մեր կողմէ ալ անդրադարձած էինք անոր
վրայ. այսինքն՝ ոգեւորութեան
պակասը, ազգային հաւաքական,
ընդհանուր ոգեւորութեան մը բացակայութիւնը...:
Ժամանակաւ, դեռ ասկէ մինչեւ քսան
տարի առաջ, ազգը մէկ մաարդու պէս
կ’ոգեւորուէր՝ ըլլա՛յ ուրախութեամբ,
ըլլա՛յ տխրութեամբ: Սով մը կամ
հրդեհ մը, ժողովրդային կարեկցութեան, օգնութեան ընդհանուր շարժում մը յառաջ կը բերէր. նոյնպէս՝
Հայաստանի ապագային մասին ամէնադոյզն նպաստաւոր լուրը բերնէ
բերան կը տարածուէր եւ ժողովուրդը
յոյսով ու ուրախութեամբ կ’ոգեւորէր: Հիմա, կրնաս մէկ կողմէ ծանուցանել թէ
Հայաստանը ինքնօրէն պիտի ըլլայ, կրնաս ամիս մը ետքը յայտնել թէ ազգէն
հարիւր-հազարներ կորսուած են ու մնացեալը կորսուելու վտանգին տակ է,
ո՛չ առաջին լուրը հրճուանքի, ո՛չ ալ երկրորդը ցաւի խենդութեամբը մարդիկ
կը թռցնէ տեղերնէն, երկուքն ալ նախ թերահաւատութեամբ կ’ընդունուին եւ
մինչեւ որ բացարձակ պարզ ըլլայ թէ ճշմարիտ են՝ արդէն մտքերը վարժուած
են անոնց եւ բնա՛ւ որեւէ արտասովոր շարժում առաջ չեն բերեր:
Իսկ ասո՞ր պատճառը: Մեր յուսախաբութիւնները բաւական չեն ամէն բան
բացատրելու: Կա՛յ ուրիշ գլխաւոր եւ զօրաւոր պատճառ մը՝ որ սա՛ է:
Առաջ, կրնայ ըսուիլ ասկէ մինչեւ քսան տարի առաջ, ազգը առաւել կամ
նուազ մէկ տեսակ կը զգար, մէկ տեսակ կը մտածէր ինքզինքին, իր
ներկային եւ ապագային մասին: Ամբողջ հայութիւնը, պզտիկէն բռնէ
մինչեւ մեծը, աղքատէն մինչեւ հարուստը, նոյն ազգային իտէալը ունէր:
Յեղափոխութիւնը եկաւ թանձրացեալ ձեւ մը տալ այդ իտէալին, ու հակառակ
ազգին դարաւոր սովորութենէն այնքան բուռն շեղում մը ըլլալուն՝ նորէն
չքանդեց միութիւնը ազգին որ այդ միջոցին յեղափոխական դարձաւ իր
ստուար մեծամասնութեամբը, եթէ ոչ պաշտօնապէս՝ գէթ մտքով ու սրտով,
իր երիտասարդներովն ու չափահասներովը, եկեղեցականներովն ու աշխարհականներովը:
Այդ միութիւնն ա՛յն օրը քանդուեցաւ, եւ ազգն ա՛յն օրը ինքզինք կորսնցուց
ճշմարտապէս՝ երբ առաջին յեղափոխական կուսակցութեան յաջորդեց
երկրորդը, յետոյ առաջինն ինքն իր մէջ պառակտեցաւ – կարծեմ քիչ մըն ալ
երկրորդին ջանքովը – ու ծնունդ տուաւ երրորդի մը, եւ երրորդն ալ չորրորդի
մը...: Այդ բաժանումներուն, այդ կռիւներուն եւ իւրաքանչիւրին անջատօրէն
ունեցած գործունէութեան անմիջական վնասները յայտնի են ու մեր վերջին
քսան տարուան ազգային պատմութիւնը կը կազմեն: Անոնց հեռաւոր եւ աւելի
մեծ վնասը եղաւ ազգին ընդհանուր ոգեւորութեան կարողութիւնն սպանել՝
սպանելէ ետք անոր մէջ մէկ եւ նոյն, եւ մանաւանդ զուտ ազգային ոգին՝
նախ արդէն իրենց զատ-զատ գոյութեամբը, երկրորդ՝ իրենց ծրագրային
օտարոտի վարդապետութիւններովը, եւ երրորդ՝ իրար ամբաստանելու ու
վարկաբեկելու իրենց կատարելապէս յաջողած ճիգերովը...:
Ատենօք, մինչեւ 1901-1902 թուականը, կուսակցութեանց առանձին գոյութեան վնասն ու ամօթը ազգը կը զգար տակաւին եւ կը զգային իրենք
կուսակցութիւններն ալ, որոնք սուտ կամ իրաւ, միութեան համար պարբերաբար բանակցութիւններ կը կատարէին եւ պատրաստակամութիւննին
կը յայտնէին միշտ: Անկէ իվեր հաւատք մը եղաւ այլեւս՝ թէ միութիւնը
անկարելի է, կրնայ շատ-շատ համերաշխութիւն գոյանալ եւ թէ
համերաշխութիւնն ալ արդէն կը գոյանայ ինքնին, պէտք եղած պարագային,
վտանգի մը պահուն, հոն ուր որ պէտք ըլլայ անոր...:
Այն օրն ուր կուսակցութիւնները իրենց համար հաւատք ըրին այս վարկածը
եւ ազգն ալ համակերպեցաւ անոր, ա՛յն օրը եթէ չմեռաւ՝ բայց հաշմուեցաւ,
կռնծեցաւ ու չորցաւ հայուն հոգին: Ազգային հաւաքական ոգեւորութիւն մը
անկարելի դարձաւ այն ատենէն իվեր: Այսօր այն տեղերը միայն ինքզինքնին
աւելի ընդունակ կը ցուցնեն ոգեւորութեան՝ ուր կուսակցութիւններ չկան:
Կրնանք փաստել ասիկա:
Ահա՛ պատճառը, անկեղծօրէն: Եթէ աղէկ չբացատրեցինք զայն՝ իւրաքանչիւր
ընթերցող կրնայ իր հաշուոյն մտածելով ամբողջացնել այս բացատրութիւնը:
Գալով դարմանին՝ պիտի աշխատինք զայն գտնել յաջորդով:
Շար. Էջ 06

1 Եռամաս այս խմբագրականը, լոյս տեսած Արեւի 8, 11 եւ 15 Հոկտեմբեր 1915ի թիւերուն մէջ, այստեղ միացած կը հրատարակենք զանոնք:

04

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 09.01.2020

Լիբանանահայ Կեանք

Սուրբ Ծնունդը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

«Աստուծոյ Որդւոյն Ծնունդը Արդարութեան Էջքն Է Երկիր Որպէս
Աստուածատուր Պարգեւ Ու Առաքելութիւն»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Երկուշաբթի, 6 Յունուար 2020ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ հանդիսաւորապէս նշուեցան Քրիստոսի Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօները։ Այս
առիթով, Ս. եւ Անմահ Պատարագ
մատուցեց եւ իր հայրապետական
պատգամը փոխանցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոս, իսկ Պատարագին երգեցողութիւնը կատարեց
Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի»
երգչախումբը՝ ղեկավարութեամբ
Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեանի։

«Աստուծոյ Որդւոյն ծնունդը արդարութեան էջքն է երկիր որպէս
աստուածատուր պարգեւ ու առաքելութիւն». այսպէս բնորոշեց Արամ
Ա. Կաթողիկոս Աստուծոյ Որդւոյն
մարդեղացումը Բեթղեհէմի մէջ։ Ան
ըսաւ. «Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած մարդը, որուն պարտաւորութիւն
տրուած էր արդարութեամբ ինքզինք
եւ Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած տիեզերքը կառավարելու, հեռացած էր
իր Աստուածատուր առաքելութենէն
եւ իր շահը ու փառքը նկատած էր
իր կեանքին իմաստն ու նպատակը։
Անարդարութիւնը աղբիւր է չարիքի
ու մեղքի։ Աստուծոյ կողմէ որպէս
դրախտ ստեղծուած ու որպէս դրախտ
պահպանուելու կոչուած աշխարհը
մարդուն կողմէ վերածուած էր դժոխքի։ Ահա թէ ինչու Աստուծոյ Որդին,
պատմութեան մէկ վճռադրոշմ հանգրուանին իջաւ երկիր, որովհետեւ,
ինչպէս կ՚ըսէ Աւետարանը, Աստուած
այնքան սիրեց մարդը, որ նոյնիսկ
իր Միածին Որդին ղրկեց աշխարհ,
որպէսզի մարդը առաջնորդէ դէպի
արդարութիւն»։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը

յիշեցուց, թէ «արդարութիւնը
հիմքն է խաղաղութեան, մղիչ
ոյժը՝ յառաջդիմութեան, հիմնաքարը՝ համերաշխութեան։ Ուր
որ արդարութիւն չկայ, հոն կը
տիրէ քաոս ու քանդում։ Ուր որ
բարոյական չարիքներ կը տիրապետեն հոն արդարութիւնը կը
նահանջէ»։ Նորին Սրբութիւնը ընդհանուր ակնարկ մը նետելով ներկայ աշխարհին վրայ՝ ըսաւ, թէ «ներկայ մարդկութիւնը դիմագրաւող
տագնապներուն հիմնապատճառը արդարութեան բացակայութիւնն է։ Երբ պետութիւններ, կազմակերպութիւններ ու անձեր կը ծրագրեն ու կը գործեն մեկնելով իրենց
շահերէն, անտեսելով արդարութիւնը,
միայն չարիք կը սփռեն ու պատճառ կը
դառնան աղքատութեան, բռնութեան
ու պատերազմներու, ինչպէս նաեւ՝
կենսոլորտային լուրջ տագնապներու»։
Նորին Սրբութիւնը իր պատգամի
վերջին բաժինին մէջ անդրադարձաւ
Լիբանանի այժմու կացութեան։ Ան
ըսաւ. «Վերջին ամիսներուն ինչ որ
պարզուեցաւ Լիբանանի փողոցներուն
վրայ ժողովուրդին պոռթկումով,
փաստօրէն հաւաքական կեցուածք
մըն էր անարդարութեան դէմ։ Անարդարութիւնը, նաեւ Լիբանանի մէջ
տարբեր դիմակներով ու կերպերով
ներկայութիւն դարձած էր։ Ընկերային
անհաւասարութիւնը, ժողովուրդին
քրտինքով շահուած գումարներու
մսխումը պետական կառոյցներու
ու պատասխանատուներու կողմէ,
երկրի կառավարման վարչաձեւէն
ներս յառաջացած անհաւասար
եւ անարդար մօտեցումներն ու
որոշումները եւ նմանօրինակ այլ
երեւոյթներ, բոլորն ալ ի հեճուկս
ժողովուրդին արժանապատուութեան
ու շահերուն, կարելի չէր հանդուրժել։
Ահա թէ ինչու մենք ժողովուրդին
հետ եղանք, որովհետեւ եկեղեցին
արդարութեան հետ է. ժողովուրդի
իրաւունքներու պաշտպանն է. այսպէս
եղաւ Քրիստոս եւ այսպէս պէտք է
ըլլայ Քրիստոսի առաքելութիւնը
շարունակելու կոչուած եկեղեցին»։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը

աւելցուց. «Չի բաւեր միայն անարդարութիւնը դատապարտել, անհրաժեշտ է նաեւ արդարութեան
համար պայքարիլ։ Ա՛յս կը սպասենք
Լիբանանի պատասխանատուներէն։
Հետեւաբար, առաջին հերթին անհրաժեշտ է շուտով կառավարութեան մը կազմութիւնը, որ վստահութիւն ներշնչէ ժողովուրդին։
Արդարեւ, երբ վստահութիւն չկայ
պետութեան նկատմամբ, կարելի

ծումներու, նոր գործելակերպի։ Մենք
իրաւունք չունինք լուսանցքի վրայ
պահել մեր երիտասարդ, զարգացած
ու այսօրուան աշխարհի հարցերուն
ու տագնապներուն ծանօթ երիտասարդութիւնը։ Արդ, Մեր սպասումն է, որ Լիբանանը վերանորոգուի ու հզօրանայ՝ ժողովուրդին
վստահութիւն ներշնչող նոր դէմքերով
ու բարեկարգչական նոր ծրագիրներու
իրագործումով»։

չէ երկիրը առաջնորդել դէպի
զարգացում ու յառաջդիմութիւն։
Երկրորդ, ժողովուրդը այլեւս չ’ընդունիր ուրիշին շահերուն զոհը
դառնալ։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ
է Լիբանանը առաւելագոյն չափով
հեռու պահել ուրիշներու հարցերէն
ու շահերէն։ Երրորդ, Լիբանանի
քաղաքական կեանքը կարիքը ունի
նոր դէմքերու, այլ խօսքով՝ նոր մտա-

Նշենք, որ Ս. Ծննդեան պատարագին
ներկայ էին Լիբանանի մօտ Հայաստանի դեսպանը, երեսփոխաններ,
նախարարներ, պետական պաշտօնական անձնաւորութիւններ եւ մեծ
թիւով հաւատացեալներ:
Պատարագի աւարտին, Վեհափառ
Հայրապետը Վեհարանի դահլիճին
մէջ ընդունեց Ս. Ծննդեան շնորհաւորութիւններ։
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Լիբանանահայ Կեանք

Ս. Ծննդեան Տօնը Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ Մէջ

«Ծննդեան Աւետիսը Այսօր Մեզմէ Իւրաքանչիւրին Համար Յոյսի,
Վստահութեան Եւ Սիրտերու Նորոգութեան Առիթ Է» Հաստատեց Անանիա
Ծ. Վրդ. Գուճանեան
Մկրտիչ Քհնյ. Քէշիշեան Շնորհուեցաւ
«Աւագութեան» Տիտղոս

Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, երկուշաբթի 6 յունուար 2020-ին, Ս. Նշան
մայր եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ հանդիսաւոր Ս. եւ անմահ
պատարագ, նաեւ տեղի ունեցաւ
ջրօրհնէք։ Պատարագը մատուցեց
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան։

Պատարագի ընթացքին Անանիա
ծ. վարդ. Գուճանեան ընթերցեց
Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ
արքեպիսկոպոսի, Օրհնութեան
գիրերը ուղղուած Ս. Նշան մայր
եկեղեցւոյ Տիկնանց յանձնախումբին, որուն մէջ սրբազանը բարձր կը
գնահատէ Տիկնանց յանձնախումբին նուիրեալ ծառայութիւնը։ Հայր
սուրբը ընթերցեց նաեւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի
սրբատառ կոնդակը ուղղուած Ս.
Նշան մայր եկեղեցւոյ հովիւ Մկրտիչ քհնյ. Քէշիշեանի, որուն մէջ
վեհափառը ընդառաջելով Նարեկ
արքեպիսկոպոսի խնդրանքին,
«Աւագութեան» տիտղոս կը շնորհէ
քահանայ հօր։
Մկրտիչ ա. քհնյ. Քէշիշեան շնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ,
որ 19 տարիներէ ի վեր կը ծառայէ
Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ, նաեւ
շնորհակալական խօսք ուղղեց
վեհափառ հայրապետին եւ առաջնորդ սրբազանին յայտնելով, որ
սոյն տիտղոսին արժանանալով ինք
կը վերանորոգէ իր ուխտը հնազանդութեամբ ծառայելու եկեղեցւոյ
եւ ժողովուրդին։
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան իր
քարոզին սկիզբը Նարեկ արքեպիսկոպոսի եւ Ազգային իշխանութեան անունով ողջունեց հաւատացեալ ժողովուրդը աւետելով
Քրիստոսի ծննդեան բարի աւետիսը շեշտելով, որ Յիսուս մանուկի
ծնունդը այսօր մեզմէ իւրաքանչիւրին շատ աւելի պէտք է քան նախապէս։ «Յիսուս մանուկի ծնունդը եւ
ծննդեան աւետիսը այսօր մեզմէ
իւրաքանչիւրին համար յոյսի, վստահութեան եւ մանաւանդ ապագայի
յոյսի եւ յատկապէս սիրտերու

նորոգութեան առիթ է» հաստատեց
հայր սուրբը աւելցնելով, որ մեզմէ իւրաքանչիւրին համար Յիսուս
մանուկի ներկայութիւնը որպէս լոյս,
այն առաջնորդող ազդակն է, որուն
հետ մենք այսօր պէտք է քալենք
մեր ճամբան, լուսաւորենք մեր
ճանապարհը եւ նայինք դէպի այդ
լուսաւոր միակ լոյսին՝ Քրիստոսին։
Հայր սուրբը նկատել տուաւ, որ այսօր
Քրիստոս տակաւին իր լոյսը կը սփռէ
մեր վրայ որպէս քրիստոնեաներ
եւ հաւատացեալներ շեշտելով, որ
Քրիստոս որպէս լոյս աշխարհ եկաւ,
որպէսզի լուսաւորէ մարդոց միտքերն
ու հոգիները, խաւարած միտքերն ու
սիրտերը լոյսով ողողէ եւ ինք որպէս
լոյս ապրեցաւ, գործեց, լուսաւորեց
եւ այդ սրբութեան, անկեղծութեան,
հաւատքի եւ հեզութեան լոյսը
սփռեց իր զաւակներուն եւ հետեւորդներուն վրայ։ «Այսօր ներկայ պայմաններուն մէջ, երկրի
քաղաքական եւ տնտեսական
վիճակներուն նայելով, արդեօ՞ք
տակաւին Յիսուս մանուկը մեզմէ
իւրաքանչիւրին միտքին, հոգիին,
սիրտին, մտածողութեան առարկան
է։ Արդեօք Յիսուս մանուկը որքանո՞վ ներկայ է մեր կեանքի առօրեային մէջ, որքանո՞վ դերակատար է
մեր կեանքին եւ ապրելակերպին։

Արդեօք կը յիշե՞նք կամ զինք եւ կը
զգանք իր ներկայութիւնը» հարց
տուաւ Անանիա ծ. վարդ. Գուճանեան աւելցնելով, որ Յիսուս
ծնաւ որպէս Աստուած, սակայն ան
տխրութեան, սուգի, հիւանդութեան, դժուարութեան Աստուած չէ
եւ պէտք չէ փնտռենք զինք միայն
երբ դժուարութեան, աղքատութեան,
պատերազմի մէջ ենք։ Յիսուս ծնաւ
որպէսզի ուրախութիւն սփռէ մարդոց։ Որպէս լոյս այդ ուրախութիւնը
սփռեց մարդոց վրայ, որպէսզի անոնց
սիրտերն ու հոգիները լուսաւորուին,
պայծառակերպուին։ Ան ծնաւ, որ
դառնայ մեզմէ իւրաքանչիւրին տէրն
ու իշխանը, կեանքի ճանապարհը եւ
կեանքը։ «Յաւիտենականութիւնը
եւ մնայունը միայն Քրիստոսի
ներկայութիւնն է մեր կեանքին

մէջ։ Պաշտօնները, հարստութիւնը, դրամը, փառքը այս աշխարհին
կը պատկանին։ Չպայքարինք այդ
բոլորը ձեռք ձգելու համար, այլ՝
պայքարինք աշխարհի միակ հարստութիւնը ապահովելու համար որն
է Քրիստոս։ Մեր կեանքը ապրինք
Աստուծոյ հաճելի ըլլալու համար։
Չդառնանք մարդահաճոյ։ Մարդիկը
ժամանակաւոր են։ Աստուած կու
տայ իւրաքանչիւրին շնորհքը, ունեցուածքը եւ մենք պէտք է ապրինք
միայն Աստուծոյ հաճելի ըլլալու
համար» շեշտեց Անանիա ծ. վրդ.
Գուճանեան եւ եզրափակելով իր
խօսքը ըսաւ, որ Յիսուսի ծնունդը
մեզմէ իւրաքանչիւրին համար
պիտի ըլլայ փրկութեան աւետիս.
այս աւետիսը, որ մեզմէ իւրաքանչիւրին համար պիտի ըլլայ սիրոյ
խորհրդանիշ. այն սէրը, որ մեզի

պիտի առաջնորդէ դէպի միասնականութիւն, հաւատք, յոյս, վստահութիւն այն Յիսուսին հանդէպ՝ որ
մեզմէ իւրաքանչիւրին համար իր
աշխարհ գալով, իր խաչելութեամբ
մեզի նոր կեանք պիտի տայ։
Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ ջրօրհնէք։
Այնուհետեւ Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան եւ Ազգային վարչութիւնը
շնորհաւորութիւններ ընդունեցին
Պէյրութի Ազգային առաջնորդարանի
դահլիճին մէջ՝ մինչեւ յետմիջօրէի
ժամը 2։00։
Շնորհաւորողներու շարքին էին
լիբանանեան համայնքներու եւ
կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներ, ներկայ եւ նախկին նախարարներ եւ երեսփոխաններ, կառոյցներու ներկայացուցիչներ։
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Ցաւին Պատճառն Ու Դարմանը
Սկիզբը Էջ 03

Բ.
Ո՛չ. վերապահութիւններու եւ բառերը ծամծմելու ատենը չէ ա՛լ...: Կ’ըսեմ
թէ անցեալին մէջ մեզի համար աղէտալի եղաւ մէկէ աւելի յեղափոխական
կուսակցութիւններու գոյութիւնը: Կ’աւելցնեմ թէ, այսօր, այս ժամուս, ատիկա
ամէնամեծ ամօթ մը եւ ոճիր մըն է: Ու կ’եզրակացնեմ յայտարարելով՝ թէ
միակ հատուցումը եւ մեծագոյն օգուտը զոր մեր կուսակցութիւնները կրնան
դեռ այսօր ընել այս ազգին՝ իրարու հետ իրենց ամբողջական միութեամբը,
իրենց անվերապահ ձուլումովն է...:
Ասիկա իմ անձնական խորունկ համոզումս է՝ որ ամիսներէ իվեր, ու թերեւս
շատ աւելի հինէն, ծնած է ու կը հասուննայ մտքիս մէջ: Զայն հիմա թուղթին
վրայ դրած պահուս՝ կարծես կենդանի էակ մէն է որ կը շարժի ու կը պոռայ...:
Կուսակցական մըն է որ այս յայտարարութիւնը կ’ընէ, առանց իր կուսակցական ընկերներէն ո՛չ մէկուն ոչ հաղորդած, ոչ հաւանութիւնը առած ըլլալու:
Գուցէ դժուար չէր անոնցմէ մէկքանին կամ շատերը համոզել, բայց ի՜նչ օգուտ,
ի՜նչ օգուտ նոյնիսկ ամբողջ կուսակցութիւն մը այդ գաղափարին բերելով՝
եթէ միաժամանակ ուրիշ կուսակցութիւններ եւս նոյն փափաքով անոր
ընդառաջ չելլան: Արդէն երբե՛ք կուսակցութիւն մը առանձին պիտի չառնէր
այդ քայլը՝ որ նպատակին համար եւ իրեն համար վնասակար պիտի ըլլար:
Այս աղաղաղկը կ’ուղղուի, հետեւաբար, բոլո՛ր կուսակցականներուն,
հնչակեանին ու դաշնակցականին, վերակազմեալին ու ռամկավարին, որոնց
մէջ անկարելի է որ այս զգացումը բաժնողներ չգտնուին եւ որոնցմէ միայն մէյ
մէկ հոգիի այս մտքով արտայայտուիլը կրնայ աւելի գործ տեսնել քան ամբողջ
կուսակցութեան մը սոյն գաղափարին յարումը եւ պատրաստակամութիւնը
զայն գործադրելու...:
Պիտի ըսուի թէ քսան տարուան փորձառութիւնը ցոյց չտուա՞ւ որ անկարելի
է ատիկա...: Պիտի պատասխանեմ.- այսօրը կը նմանի՞ քսան տարի, տասը
տարի, մէկ տարի կամ նոյնիսկ մէկ ամիս առաջուան օրին: Այսօրը ի՞նչ օր
է, գիտէ՞ք, եղբայրնե՛ր: Մեր ազգը սպաննել կ’ուզեն կոր եւ սպանելու վրայ
են այտեղ: Խօսք չկա՛յ, չափազանցութիւն չէ՛, պատկեր մը չէ՛ ասիկա...:
Միայն թէ, ազգ մը մարդու մը պէս չըլլալուն եւ միակ գլուխ մը չունենալուն՝
չեն կրնար մէկ անգամէն զայն սպանել, որքան ալ դահիճները բազմաթիւ
եւ զէնքերն ու միջոցները շատ ըլլան:Գլուխնե՜ր, գլուխնե՜ր պէտք է փրկենք
մենք ալ, կրցածնուս չափ շատ՝ ինչպէս թշնամին կրցածին չափ շատ կտրել
կ’ուզէ կոր: Մե՛ղք են, խե՛ղճ են, մեր եղբայրնե՜րն են անոնք, մեր ազգին
մնացորդնե՜րն են զորս դահիճը ուզեց բայց չկրցաւ դեռ սպանել ու կա՛մ կը
մնան կէս-մեռած, անօթի եւ մերկ՝ այն դժոխաշունչ զնտանին մէջ որ Թուրքիան է, կա՛մ փախեր են դահիճին սուրէն եւ նոյնքան անօթի ու մերկ՝ բայց գոնէ
դահիճին ձեռքէն ազատած ըլլալու վստահութեամբը՝ եկեր ինկեր են ազատ
տեղեր, յուսալով որ իրենց ազգին անվնաս, ապահով, աղէտէն չզարնուած,
երջանի՜կ մասը պիտի օգնէ իրենց, պիտի թող չտա՜յ որ ապահովութեան
մէջ ալ իրենք սպանուին՝ ինչպէս անդին սպանդանոցին մէջ...: Մե՜ղք են...
եւ մե՛ղք է մանաւանդ ազգը, եղբայրնե՛ր, ազգը զոր անոնք եւ անոնց ու մեր
ամէնքիս հայրերն ու պապերը, մայրերն ու մամերը, դարերու եւ դարերու
մէջէն բերեր հասցուցեր են մեզի, եւ զոր փրկելը, թէպէտ կոտորակուած,
մեր ձեռքն է, հաւատացէ՛ք, ազգին մնացորդ խաղաղ հատուածներուն մեր
ներշնչելիք ոգիէն, անոնց մէջ մեր ստեղծելիք ոգեւորութենէն, անոնց մեր
ընել տալիք զոհողութենէն է կախուած...: Կը տեսնէ՞ք սակայն թէ իր ստուար
մեծամասնութեամբը ի՞նչ վիճակի մէջ է, ի՞նչ դիրք է բռնած մեր խաղաղ եւ
ապահով ժողովուրդը որ Կովկաս է ու արտասահման, որ կրնար շատ բան
ընել ու չ’ըներ, որմէ կը գանգատինք ամէնքս, կը գանգատին իրենք չընողներն
ալ...: Զոհողութիւն կ’ուզենք իրմէ, զոհողութիւ՛ն դրամի եւ զոհողութիւ՛ն
աշխատութեան, եւ մե՛նք որ կը պահանջենք զայն իրմէ՝ չենք զոհեր աւելի
պզտիկ բան մը, մեր կուսակցական եսերն ու պիտակները...: Միանալ, ձեռք
ձեռքի, սիրտ սրտի տալ կը յորդորենք անոր, եւ մենք կը շարունակենք իրարմէ
հեռու փախչիլ, իրար ատել եւ իրար հարուածել նոյնիսկ: «Աղէտը մեծ է, հրդեհը
տուներնիս պատեր է, եկէք օգնեցէք որ զայն մարենք»՝ կ’ըսենք անոր, ու
ամէն մէկերնիս այս կոչը անոր ուղղած ատեն իսկ, կը կռուինք իրարու հետ՝
այսպէսով շուարումի, թերահաւատութեան եւ յուսահատութեան մատնելով
զայն եւ թողլով որ անդին տունը այրի ու հատնի՜...: Հարուստներէն միայն
կը գանգատինք, որոնց ըրած զրկանքն աւելի զգալի է՝ ընելիք օգուտնին
աւելի շօշափելի ըլլալուն համար: Բայց չէ՛, տեսէ՛ք, ամբողջ ժողովուրդն է
որ իր ստուար զանգուածներովը բարոյալքուեր է եւ ինչպէս որ հարուստն
իր դրամը՝ ինքն ալ իր աշխատութիւնը չի տար, ո՛չ այստեղ ինքնաբերաբար
Կարմիր Խաչերուն կը ներկայանայ երթալու մեր հիւանդ գաղթականները
դարմանելու համար, ո՛չ այնտեղ՝ Կովկաս՝ գիւղերու մէջ ցրուած հազարաւոր
փախստականներուն հոգ կը տանի առանց ռոճիկի, ընդհակառակը ռոճիկ
կը պահանջէ ու ճոխ ռոճիկ, թէպէտ ինքզինք մտաւորական կը կոչէ...:
Ի՜նչ ցաւ է այս, կոտորածի ցաւին չափ խորունկ ցաւ...: Ըսէ՛ք, ինչպէս եղաւ
որ չգիտցանք եւ չենք գիտեր տակաւին՝ թէ մինչ մրցումը քիչ ու շատ գործելու
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եռանդ մը կը ստեղծէր մեր շարքերուն մէջ, մենէ դուրս սակայն ազգին
ահագին մասին մէջ մեր այդ մրցումներն ու անոնց բոլոր անխուսափելի
հետեւանքներն ընդհակառակը կը մեռցնէին եռանդը, կը մեռցնէին սէրն ու
հաւատքը ազգին հանդէպ...: Երէկ բարեկամ մը, Սուտանէն, հարուստները
զոհողութեան մղելու միջոց մը գտած ըլլալ կը կարծէր՝ ըսելով. «Համոզեցէք
փոխանակ անարգելու»: Ի՞նչպէս համոզել, ինչո՞վ համոզել...: Երէկ, օգտակար
ըլլալու բովանդակ բարի կամքն ունեցող, սրտցաւ կարող առաջնորդ մը՝
անհուն ճիգ թափեց, նոր ձեւ եւ նոր միջոց ստեղծեց իր թեմին ժողովուրդը
աւելի մարդկային եւ աւելի հայկական զգացումներու բերելու համար. ի՞նչ
եղաւ արդիւնքը, ի՞նչ կը յուսաք որ ըլլայ...:
Միա՛կ միջոցը, յոյսը զոր կրնանք ունենալ՝ մեր միութեամբը ժողովրդին
միութեան օրինակ ըլլալուն եւ զայն ոգեւորելուն մէջն է: Կը հրաժարի՞ս,
եղբա՛յր, դու՛ն հնչակեան, դու՛ն դաշնակցական, դու՛ն ռամկավար ըլլալէ՝
յիշեցնելու համար թէ միայն հայ ես, ցաւատանջ ու ցաւի դարման տանելու
կոչուած հայ մը: Չե՞ս կրնար. երթա՛ս-բարով ուրեմն, եւ թո՛ղ երթա՜յ-բարով այն
ազգն ալ որ քեզի պէս զաւակներ է ծներ ...: Թո՛ղ աշխարհի արհամարհանքն
ու նողկանքը, եւ մահացող միլիոնաւոր եղբայրներուդ ու քոյրերուդ արիւնն
ու անէծքը քու սերունդիդ վրայ ըլլան...:
Գ.
«Պէ՛տք է եւ անհրաժեշտ է», կ’ըսեն ոմանք. ուրիշներ՝«Անհրաժեշտ բայց
անկարելի է» կ’ըսեն ցաւելով. մինչ ոմանք ալ, կուսակցականնե՛ր՝ որոնց
ձեռնհասութիւնն ամէն տարակոյսէ վեր է՝ արգահատանքով կը նային վրադ,
առայժմ ներքնապէս կը խնդան միայն, սպասելով որ վաղը զարնեն գլխուդ
երբ տեսնեն որ իրօք գործը լուրջի ես առեր եւ նպատակդ լրագրի յօդուած
մը գրել չէ եղեր միայն...:
Արդ, ես կ’ըսեմ ահա՛՝ թէ իրօք լուրջի, եւ չափազանց լուրջի առած եմ մեր բոլոր
կուսակցութիւններուն միութեան, անոնց ամէնուն մէկ մարմին կազմելուն
խնդիրը՝ որմէ կը սպասեմ ներկայիս հնարաւոր ամէնամեծ օգուտը այս հազար
անգամ դժբախտ բայց դեռ չմեռած, դեռ ապրելու կարող ազգին համար, այդ
օգուտը նկատելով ամէնէն առաջ ներքի՛ն օգուտ մը, ազգին իր բարոյականը
շտկելու, իր ուժերուն մնացորդն ամփոփելու, իր ոգեւորութիւնն ու հաւատքը
վերագտնելու եւ այս ժամանակին պահանջած մեծագոյն զոհողութիւններուն
յօժար ու ընդունակ հանդիսանալու գերագո՜յն օգուտը...:
Ուրեմն, առաջիններուն, անո՛նց որ կ’ընդունին անվերապահօրէն թէ «պէտք
է ու անհրաժեշտ է», կ’ըսեմ.
- Աշխատեցէ՛ք, աշխատի՛նք միասին: Խօսեցէ՛ք, պնդեցէ՛ք, ստիպեցէ՛ք:
Ինքզինքնիդ նկատեցէք առաքեալները ամէնասուրբ գործի մը եւ մի՛
թողուք մէկը մինչեւ որ պէտքին համոզուելէ ետք՝ կարելիութեանն ալ
չհամոզուի: Ըսէ՛ք ինքզինքնուդ թէ պիտի չանցընէք օր մը առանց գոնէ
մէկ հոգի ձեզի հաւատակից դարձնելու: Ըսէ՛ք ինքզինքնուդ եւ ըսէք ձեր
հանդիպած հայերուն, թէ ասիկա միա՛կ միջոցն է փրկութեան, որմէ կրնան
ծնիլ, որուն կրնան հետեւիլ բոլոր միւս միջոցները: Ըսէ՛ք թէ մեծ պատճառ
մը չկայ զայն արգիլող՝ այլ կան շատ մը պզտիկ պատճառներ, որոնք պիտի
տապալին իյնան Ձեր ուժգին մղումին առջեւ: Ըսէ՛ք թէ դուք՝ չէզոքնե՛ր, դուք՝
ժողովու՛րդ, ամէն իրաւունք ունիք այս պահանջքը ա՛յս միջոցիս դնելու յանուն
երկրի տառապող հայութեան: Եւ վերջապէս ըսէ՛ք թէ իրենց բազմաթիւ
սխալներէն ետք՝ որոնցմէ ոմանք ոճիրէ աւելի ծանր են՝ ասիկա նուազագոյն
պարտականութիւնն է կուսակցութեանց, առանց որուն պիտի չհանդուրժէք
այլեւս որ ձեր մէջը երեւնան եւ ձեզի խօսին ձեր պարտականութիւններուն
վրայ՝ երբ իրենք իրենցը չեն կատարեր...:
Իսկ անոնց որոնք կը յայտնեն թէ «Պէտք է բայց անիրականանալի է»
պահանջուած միութիւնը, անոնց ալ կը պատասխանեմ.
- Եթէ «պէտք» է ազգին համար՝ ինչպէ՞ս կրնաք «անիրականանալի» բառով
մէկդի քաշուիլ ու թողուլ որ չլրացուի այդ պէտքը: Արդեօք մեր կարողութեան
սահմաններէն, մեր միջոցներէն դու՞րս բան մըն է ան: Եթէ, ընդհակառակը,
մեր ձեռքն է ու մենք չենք ըներ, ի՜նչ ահագին ամօթ մեզի համար, որմէ ամէն
հայ պէտք է կարմրի՝ փոխանակ անհոգ անտարբեր մէկ կողմ կենալու..:
Բայց ինչու՞ չըլլայ...: Տեսէ՛ք, շատ մը տեղերու հայ բնակչութիւնը, իր կեանքը
փրկելու եւ զայն ապագային նորէն հայ ազգին ընծայելու համար, յանձն
կ’առնէ կոր թրքութեա՜ն միանալ, եւ մենք, թէպէտ ամօթահար՝ բայց գոհ
կ՛ըլլանք կոր որ ազատե՜ր են անոնք, որովհետեւ տեղեր կան ուր ատիկա ալ
օգուտ չունի...: Ատկէ աւելի դժուա՞ր է միթէ միանալ հայ կուսակցութեան մը
համար ուրիշ հայ կուսակցութիւններու հետ, ինչ որ ուրիշ բան չէ վերջապէս
մեր իրականութեան համար՝ բայց եթէ գիւղի մը մէջ ժամանակի ընթացքին
զանազան վէճերու հետեւանքով տնկուած մէկ քանի տարբեր մատուռներու
ի մի ձուլումը, իրենց քահանաներովն ու տիրացուներովն ու ժողովուրդովը
միասին, մանաւանդ ա՛յն ժողովուրդով որ այդ մատուռներէն ոչ մէկը կը
յաճախէր եւ վաղը խանդավառուած թերեւս լեցնէ մեր նոր եկեղեցին...: Ու
մի՛ ըսէք թէ մինչեւ հիմա իրականացած չըլլալը՝ անիրականանալի, անկարելի
ըլլալը կ’ապացու-ցանէ: Որչա՜փ բաներ կան որ եղած չէին մինչեւ հիմա եւ
կ’ըլլան կոր այսօր: Մեծ ազգերուն վրայ նայեցէ՛ք, որոնք մեզի չափ գէշ վիճակի
մէջ չըլլալով հանդերձ, իրենց «սրբազան միութիւնը» կնքելէ ետք՝ ամէն օր նոր
ու ծանրագոյն զոհողութիւննե-րու յանձնառու կ’ըլլան յօժարակամ, մի՛միայն
դիմադրել կարենալու, ինքզինքնին պաշտպանե-լու, իրենց ազատութիւնը
գնելու համար:
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ՊԱՏԳԱՄ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ս. Ծննդեան Պատգամը

«Քրիստոս Իր Սուրբ Ծնունդով Ուղենշեց Միմեանց Ու Աստծոյ
Հետ Միաւորուած Մնալու Մեր Ճանապարհը». Գարեգին Բ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Սկիզբը Էջ 01
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ
Ծննդեան այս հոգենորոգ օրը Մենք ցաւ ի
սիրտ պիտի անդրադառնանք նաեւ, որ
ժամանակակից կեանքի բազմահոս, հակասական զարգացումներում, աշխարհիկացման,
համահարթեցման հոսանքներում, մրցակցութեան անհոգի վազքերում, հաղորդակցութեան նոր հնարաւորութիւնների ահռելի
տարածքներում յաճախ կորսուում է Քրիստոսի
Ծննդեան պատգամը: Քարոզուում են իրական արժէքների վտանգաւոր նմանակումներ՝
պարպուած աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան ճշմարիտ գաղափարներից եւ
կառուցուած ազատութեան ու իրաւունքների
սխալ ընկալումների ու մեկնաբանութիւնների
վրայ: Կանգնած ժամանակների այս նոր
իրողութիւնների ու փոփոխութիւնների յանդիման՝ մենք ամուր պիտի մնանք ի Քրիստոս մեր հաւատքի մէջ, վերարժեւորելով
մեր անցեալը, ընտրելով նորոգութիւնն ու
որդեգրութիւնը: Հաւատաւոր մեր ժողովրդի
ներկայութիւնը եկեղեցիներում աղօթական ու
նուիրական զգացումներով, հոգեւոր խոնարհումը Մանուկ Յիսուսի սնարի առջեւ՝ մեր
համընդհանուր պատասխանն է Քրիստոսով
ապրելու, Քրիստոսով նորոգուելու, Քրիստոսով
յարատեւելու աստուածային կանչին: Մենք՝
իբրեւ քրիստոնեայ ժողովուրդ, Քրիստոսի
Ծննդեան շնորհառատ այս օրը վերստին
ամրապնդուում ենք հաստատակամութեամբ, որ
առաւել վճռական պիտի լինենք քրիստոնէական
մեր ինքնութեան վկայութեան մէջ, ազգային մեր
կեանքը կառուցենք սիրոյ, համերաշխութեան
հիմերի վրայ, միաբանուած լինենք մեր հոգեւոր
արժէքներով, մեր հաւատքով, մեր սրբազան
հայրենիքի, մեր Սուրբ Եկեղեցու շուրջ: Քրիստոս
Իր Սուրբ Ծնունդով ուղենշեց միմեանց ու
Աստուծոյ հետ միաւորուած մնալու մեր
ճանապարհը: Ընթանանք այդ ճանապարհով՝
նորոգ բարեզարդելով մեր կեանքը, կեանքը մեր
հայրենիքի եւ մեր ժողովրդի:
Այս մաղթանքով եւ Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան
աւետիսով ողջունում ենք Առաքելական մեր
Սուրբ Եկեղեցու Նուիրապետական Աթոռ-

ների Գահակալներին` Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ
Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանին,
Կոստանդնուպոլսի Հայոց նորընտիր Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ եպիսկոպոս
Մաշալեանին, մեր Սուրբ Եկեղեցու ուխտապահ
ողջ հոգեւոր դասին: Ի Քրիստոս եղբայրական
սիրով Մեր ողջոյնն ենք յղում քոյր Եկեղեցիների
հոգեւոր Պետերին եւ հաւատաւոր իրենց հօտին:
Հայրապետական օրհնութեամբ ողջունում եւ
Մեր բարեմաղթանքներն ենք բերում Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Տիար
Արմէն Սարգսեանին եւ Սրբազան Պատարագի
արարողութեանը ներկայ Վարչապետ Տիար
Նիկոլ Փաշինեանին՝ իր մեծազնիւ տիկնոջ հետ:
Ողջոյն ենք յղում Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Տիար Բակօ Սահակեանին
եւ հայոց պետական աւագանուն, Հայաստանում հաւատարմագրուած դիւանագիտական
առաքելութիւնների ներկայացուցիչներին:
Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու սէրն
ենք բերում ի սփիւռս աշխարհի համայն մեր
ժողովրդին:
Սուրբ Ծննդեան շնորհառատ այս օրը, սիրելի
հաւատաւոր զաւակներ Մեր, միասնաբար աղօթենք մեր Փրկչին Սուրբ Ներսէս Շնորհալի
Հայրապետի խօսքերով. «Նորոգող հնութեանց,
նորոգեայ եւ զիս, նորոգ զարդարեայ»: Հայցենք
միասնաբար, որ նորոգութեան երկնային պարգեւները բարեփոխեն աշխարհը համայն,
բարօրութեամբ շէնանայ ժողովուրդների ու
պետութիւնների կեանքը, եւ Աստծոյ Սուրբ
Աջի պահպանութիւնը միշտ հովանի լինի մեր
հայրենիքին, հայրենեաց մեր հերոս պաշտպաններին, Մերձաւոր Արեւելքում եւ այլուր
դժուարութիւնների դիմագրաուող մեր քոյրերին
ու եղբայրներին, աշխարհասփիւռ մեր ողջ
ժողովրդին: Թող Փրկչի կենսանորոգ շնորհներով
ու երկնառաք բարիքներով զարդարուած լինեն
ամենքիդ կեանքն ու ընտանեկան յարկերը, եւ
հանապազ ձեզ հետ՝ Աստուծոյ պահպանութիւնն ու օրհնութիւնները:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ,
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԵՐԿՈՒ ՈՒՐՈՒԱԿԱՆ
Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք,— ես ու դու
Ես էլ դու եմ՝ ես չըկամ…
Չըկան օրերն ահարկու,
Չըկայ ժամ ու ժամանակ,
Ուրուական ենք մենք երկու
Միշտ իրար հետ, միշտ մենակ…
Մոռացել ենք անցեալում
Տրտունջ, թախիծ ու խաւար. —
Մի ուրիշ լոյս է ցոլում
Մեղմ ու անուշ մեզ համար…
Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք — ես ու դու,
Ես էլ դու եմ՝ ես չըկամ…

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Նշխար Մը Մեծն Թէքէեանի Ոչ-Բանաստեղծական Միտքէն

Ցաւին Պատճառն Ու Դարմանը

Շար. Էջ 06-էն
Վա՜յ մեզի՝ եթէ հարիւրապատիկ աւելի մեծ վտանգի
մը դէմ գտնուելով հանդերձ՝ կարելի չենք նկատեր
զոհողութիւնը...ի՞նչ բանի.- բառի մը, անունի մը,
պիտակի մը...:
Բայց անկարելին՝ ատիկա չընելն է. անկարելին՝
այնչափ ծռած միտք մը ու այնչափ չորցած սիրտ մը
ունենալն է՝ որ տակաւին այսօր, այս պահուս, այդ
միտքը չկարենա՜յ ըմբռնելու այդ սիրտը, չկարենա՜յ
զգալ թէ ազգը, ոգեսպառ ու արիւնլուայ, ապրիլ
կարենալու համար իր ողջ զաւակներէն կը սպասէ
արտասովոր բաներու, գերագոյն միջոցներու,
ամէ՛ն միջոցներու: Եթէ շատ քիչ յոյս, ամէնաչնչին
յոյս մըն ալ ունենայինք որ մեր ուժերուն միութենէն
կրնայ օգուտ մը ծնիլ, այդ քիչ մը յոյսին համար
պէտք էր փութայինք զայն կատարելու, ինչպէս
սիրական ծանր հիւանդի մը համար մարդ
կ’ընէ ամէն ինչ, ամէնէն հազուագիւտ դեղն ալ
կ’աշխատի ճարել ու հասցնել անոր...: Անկարելի՞.

բայց կարելին ա՞յն է միթէ՝ որ աւեր ու ամայի
Հայաստանի մէջ, վաղը չորս կուսակցութիւն՝
արտասահմանէն ներս մտած իրենց չորսական
անդամներովը դէմ դիմաց գան եւ աւերակներու
տիրապետութիւնը ուզեն խլել իրարու ձեռքէ...:
Մեր հին Արտաւազդ թագաւորը, իր գէշ համբաւին
հակառակ, չհանդուրժեց այդ գաղափարին, եւ
ըսաւ՝ հօրը գերեզմանին վրայ ինկած զոհերը
տեսնելով.
- Դուն կ’երթաս եւ ինծի կը թողուս որ աւերակներու՞ վրայ թագաւորեմ...
Մինչդեռ մեր կուսակցութիւնները, իրենց խե՜ղճ
մօրը՝ հոգեվարք Հայաստանին, մէյ մէկ կից ալ
իրենք պիտի տային որպէսզի շուտ մեռնի, եւ
պիտի ըսէի՜ն.
- Կը մեռնիս կոր, մեռի՛ր. մենք քու ոսկորնե՛րդ ալ
կրնանք իբրեւ զէնք գործածել եւ իրարու գլխուն
զարնել...:
Այս չէ՞ որ պիտի նշանակէր ձեր «Անկարելին»...:

ՌԱՖԱՅԷԼ ՄԵԿԱԼ
(1983)
«Յովազներն իմ ծաղկած այգում»
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Իրանի Մէջ 176 Մարդ Տեղափոխող Օդանաւ Մը
Կործանուած է

Տօնական Օրերուն Արցախի մէջ Լոյս Աշխարհ
Եկած է 46 Փոքրիկ
2020ի Յունուար 1-7 Արցախի
Հանրապետութեան մէջ արձանագրուած է 46 ծնունդ՝ 27 տղայ եւ 19
աղջիկ:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի,
ըսած է ԱՀ առողջապահութեան
նախարարութեան «Մօր եւ մանկան
առողջութեան պահպանման կեդրոն» ՓԲԸ գործադիր տնօրէն Վարդգէս Օսիփովը՝ նշելով, որ 2019-ի նոյն
ժամանակահատուածին Արցախի
մէջ գրանցուած էր 39 երեխայ:
Անոր խօսքով՝ 2020 Յունուար 1-7
Ստեփանակերտի ծննդատան մէջ

Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի
օդակայանին մօտակայքը կործանուած է 176 մարդ տեղափոխող
«Ուքրանիոյ միջազգային թռիչքուղիներ» ընկերութեան ուղեւորափոխադրող Boeing-737 օդանաւը:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին
յայտնած է Fars գործակալութիւնը:

IRNA գործակալութեան տուեալներով՝ օդանաւի բոլոր ուղեւորներն
ու անձնակազմի անդամները զոհուած են:
Վթարին պատճառը եղած է
արհեստագիտական անսարքութիւնը:

արձանագրուած է 39 ծնունդ, որուն
21-ը՝ տղայ, իսկ 18-ը՝ աղջիկ:
ԱՀ առողջապահութեան նախարարութեան վիճակագրականվերլուծական բաժինի վարիչ
Ագապի Հայրունին, իր հերթին,
տեղեկացուցած է, որ նոյն ժամանակահատուածին Մարտակերտի բժշկական հաստատութեան
մէջ արձանագրուած է 4 ծնունդ
(տղայ), Հադրութի, Քարվաճառի եւ
Քաշաթաղի բժշկական միաւորումներուն մէջ ալ մէկական աղջիկ:

Հայաստան Կողմնակից Է Մերձաւոր Արեւելքի
Մէջ Իրադրութեան Խաղաղ Միջոցներով
Լիցքաթափման

Լրատուութեան Գործընկեր

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարութիւնը յայտարարութեամբ մը իր խոր մտահոգութիւնը
յայտնեց վերջին շրջանին Պաղտատի մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն գծով եւ նշեց, որ
Հայաստան հանդէս կու գայ
բացառապէս խաղաղ միջոցներով
իրադրութեան լիցքաթափման դիրքերէն։
Նախարարութիւնը դիտել տուաւ,
որ այդ իրադարձութիւնները, որոնք
մարդկային զոհեր պատճառեցին,
կրնան սպառնալ տարածաշրջանային խաղաղութեան եւ ապակայունացնել իրավիճակը Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ ու անկէ դուրս, ուստի
Հայաստանի դիրքորոշումն է
խաղաղ միջոցներով լուծել հարցերը։
«Հայաստանը պիտի շարունակէ
սերտօրէն համագործակցիլ իր
բոլոր գործընկերներուն հետ՝ ի շահ
տարածաշրջանային կայունութեան
եւ անվտանգութեան»,- նշուեցաւ
յայտարարութեան մէջ:
5 Յունուարին, իրանեան կողմին
նախաձեռնութեամբ, Հայաստանի
եւ Իրանի արտաքին գործոց
նախարարներ Զոհրապ Մնացականեան եւ Ժաուատ Զարիֆ ունեցան հեռաձայնային զրոյց մը։ Այս
մասին յայտնեցին Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարու-
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թեան լրատուութեան եւ հանրային
դիւանագիտութեան վարչութենէն։
Նախարարները քննարկեցին վերջին օրերուն Պաղտատի մէջ տեղի
ունեցած իրադարձութիւններն
ու անոնց լոյսին տակ Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ ստեղծուած իրավիճակը: Մնացականեան Հայաստանի կառավարութեան անունով
ցաւակցութիւն յայտնեց Իրանի
կառավարութեան եւ ժողովուրդին՝
Իրանի բարձրաստիճան պաշտօնեային մահուան առիթով: Ան
կարեւոր նկատեց հետագայ լարուածութեան կանխումը եւ խաղաղ
միջոցներով իրադրութեան լիցքաթափումը:
Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարը ընդգծեց Հայաստանի
պատրաստակամութիւնը՝ շարունակելու սերտ համագործութիւնը
իր բոլոր գործընկերներուն հետ,
տարածաշրջանային կայունութեան
եւ անվտանգութեան ուղղութեամբ:
Մինչ այդ, Հայաստանի արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան 3 Յունուարին խորհրդակցութեան հրաւիրեց Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ հաւատարմագրուած
Հայաստանի դեսպանները՝ շրջանին
մէջ ծաւալող իրադարձութիւններու
լոյսին տակ։
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