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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Խնդրայարոյց Նախարարաց
Խորհուրդը Իր Խմբային Լուսանկարը Առաւ
Երկրի ամբողջ տարածքին ցուցարարներուն բողոքները անտեսելով կազմուած միագոյն եւ խնդրայարոյց կառավարութիւնը երէկ առաւօտեան
Պաապտայի նախագահական ապարանքին դիմաց իր խմբային լուսանկարը
առաւ: Այնտեղ նաեւ գումարուեցաւ նորակազմ նախարարաց խորհուրդին
անդրանիկ ժողովը:
Այս բոլորը մինչ ցուցարարները կը պատրաստուէի յետմիջօրէի իրենց
բողոքի ցոյցին:
Արդարեւ, կառավարութեան կազմութենէն ետք Պէյրութի մէջ սկիզբ առած
լայնածաւալ բախումները աւելի եւս մեծ թափով շարունակուեցաւ երէկ
յետմիջօրէին:
Բախումները, որ կը շարունակուեցան մինչեւ ուշ երեկոյեան, կեդրոնացած
էին յատկապէս խորհրդարանի շէնքին Ալ Նըժմէ հրապարակին վրայ։
Ցուցարարներ քարեր եւ իրեր շպրտեցին ապահովական ուժերուն վրայ,
որուն ի պատասխան վերջինները արցունքաբեր կազ եւ ջրամուղներ
օգտագործեցին ցուցարարներուն դէմ։
Շար. Էջ 08
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստան Ընտրուած է UNESCO-ի Կրթութեան
Միջազգային Բիւրոյի Խորհուրդի Ղեկավար
Կոմիտէի Նախագահ

Ժընեւի մէջ, Յունուար 21-ին, UNESCO-ի կրթութեան միջազգային բիւրոյի
խորհուրդի որոշումով՝ Հայաստանը ընտրուած է Խորհուրդի ղեկավար
կոմիտէի նախագահ 2020-2021 թթ. համար: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ
կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան
հասարակայնութեան հետ կապերու եւ տեղեկատւութեան վարչութենէն`
յիշեցնելով, որ 2019 Նոյեմբեր 21-ին Փարիզի մէջ UNESCO-ի Գլխաւոր
խորհրդաժողովի 40-րդ նստաշրջանին ծիրէն ներս՝ Հայաստանը ընտրուած
է UNESCO-ի կրթութեան միջազգային բիւրոյի խորհուրդի (2019-2023թթ.
ժամանակահատուածի համար) եւ Գլխաւոր խորհրդաժողովի իրաւական
կոմիտէի անդամ (41-րդ նստաշրջանի համար):

ՌԱԿի Լուրեր

«Հակառակ Լիբանանի Տխուր Իրավիճակին ՌԱԿի Լիբանանի Շրջանակը Լաւատեսութեամբ
Կը Նայի Ապագային. Վկայ՝ Մեր Այսօրուայ Նորագիրները».
Սեւակ Յակոբեան
Նկատի ունենալով երկրին ներկայ
կացութիւնը, որ բնականաբար իր
խոր ազդեցութիւնը ունի Լիբանանահայութեան վրայ, ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային Վարչութիւնս իր վերջին
ժողովին, որոշած էր շրջանակիս գործունեայ կուսակցական քատրերուն
մասնակցութեամբ, խորհրդակցական
հանդիպում մը կազմակերպել:
Արդարեւ, որոշուած հանդիպումը տեղի ունեցաւ երէկ Չորեքշաբթի, 22
Յունուար 2020ի երեկոյեան ժամը 7:30ին, Թէքէեան Կեդրոնին մէջ հակառակ
նոյն պահուն մեր կերոնին մերձակայ Պէյրութի կեդրոնական շրջանի մէջ
տիրող ապահովական լուրջ իրավիճակին:
Լիբանանի ներկայ ճգնաժամին լոյսին տակ խորհրդակցական այս սեղմ
հանդիպումը առիթ մը էր միասնաբար, բազմախօսութեամբ, որոշ
բիւրեղացումի մը բերել մասնակիցներուն մտածումներն ու ընկալումները
տեղական, շրջանային եւ ազգային քաղաքական թէ ընկերատնտեսական
Շար. Էջ 02
այլեւայլ խնդիրներու շուրջ:
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ՌԱԿի Լուրեր

«Հակառակ Լիբանանի Տխուր Իրավիճակին ՌԱԿի Լիբանանի Շրջանակը
Լաւատեսութեամբ Կը Նայի Ապագային. Վկայ՝ Մեր Այսօրուայ Նորագիրները».
Սեւակ Յակոբեան
Սկիզբը Էջ 01
Մեր սիրելի Լիբանանին դիմագրաւած այս աննախընթաց իրավիճակը
նաեւ կ՛ենթադրէր, որ գաղափարական ընկերներ միասնաբար արծարծեն ու քննարկեն իրենց պատկանած կազմակերպութեան Լիբանանի
կառոյցներուն վերաբերող ներկայ
հրատապ հարցերը: Բան մը, որ
առիթ կրնայ ըլլալ նուազեցնելու
կարգ մը խարխափումներ եւ անորոշութիւններ:
Հանդիպման գլխաւոր զեկուցաբերները եղան ընկերներ Յակոբ
Գասարճեան եւ Սեւակ Յակոբեան:
Ընկեր Գասարճեան հիմնուելով
իր փորձառութեան վրայ, նկարագրականը տուաւ Լիբանանի ներկայ իրավիճակին եւ ներկայ ընկերուհիներուն եւ ընկերներուն տուաւ
կարեւոր ցուցմունքներ ներկայ
դժուար օրերը կարելի եղածին չափ
ապահով եւ անվնաս շրջանցելու
նախ անձնապէս, միեւնոյն ժամանակ միասնաբար տէր կանգնելու
Լիբանանի մեր կուսակցական եւ
միութենական կառոյցներուն եւ
հաստատութիւններուն:
Ընկեր Արա Թերզեան, ի պաշտօնէ, որպէս կալուածոց տնօրէն, տեղեկութիւններ տուաւ
միութենապատկան եւ կուսակցապատկան կալուածներու իրավիճակին մասին: Ընկերուհի
Կալինա Շեմեմեան-Նաճարեան
իր կարգին Վահան Թէքէեանի
Վարժարանի մասին մանրամասնութիւններ փոխանցեց: Այլ
պատասխանատու
ընկերներ
իրենց պատասխանատուութեան

դաշտին վերաբերող զեկոյցները
գրաւոր փոխանցեցին ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
դիւանին: Ներկայ ընկերներ աշխոյժ
կերպով հարցեր դրին միասնաբար
քննարկման:
Ընկեր Սեւակ Յակոբեան իր ելոյթին մէջ ամփոփեց Լիբանանի
քաղաքական իրավիճակը ապա
անդրադարձաւ ներկուսակցական
եւ ազգային այլ կարեւոր կէտերու:
«Հակառակ Լիբանանի տխուր իրավիճակին ՌԱԿի Լիբանանի շրջանակը լաւատեսութեամբ կը նայի
ապագային. վկայ՝ մեր այսօրուայ
նորագիրները» խօսքով ան իր
զեկոյցը աւարտին հասցուց:
Արդարեւ, 15 երիտասարդ նորագիրներ այս հանդիպման առիթով
իրենց կուսակցական երդումը տուին՝
ուխտելով ծառայել Լիբանանին,
Հայաստանին եւ Հայ ժողովուրդին՝ ՌԱԿի միջոցաւ: Երիտասարդ
նորագիրներուն երդումը առաւ
ընկեր Գասարճեան: Աւարտին
նորագիրները ընկեր Յակոբեանէն
ստացան իրենց կուսակցական
անդամաքարտերը:
Հակառակ, որ այս հանդիպման
զուգահեռ անկարգութեան կը տիրէր
փողոցը, որուն ձայները կը հասնէին ժողովասրահ, հանդիպումին
մասնակիցներէն իւրաքանչիւրը
դրական լիցքով եւ այս հաւաքէն
գոյացուցած յարաբերական յստակատեսութեամբ, մեկնեցան Թէքէեան Կեդրոնէն իրենց անմիջական
միջավայրին փոխանցելու իրենց լաւ
տրամադրութիւնները:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Եկատերինա Սագելարոփուլու
Յունաստանի Նախագահ Ընտրուած է
Յունաստանի
խորհրդարանը,
Յունուար 22-ին, երկրի նախագահ
ընտրած է Եկատերինա Սագելարոփուլուն: Այս մասին կը հաղորդէ
TASS լրատու գործակալութիւնը։
63-ամեայ Սագելարոփուլուն առաջին կինն է, որ բարձրագոյն պետական պաշտօնի կը հասնի երկրի
պատմութեան մէջ։
Անոր թեկնածութիւնը ներկայացուցած Յունաստանի վարչապետ
Քիրիաքոս Միցոթագիսը կը վկայէ,
թէ Սագելարոփուլուն բացառիկ

իրաւաբան է միջազգային գործերու գծով, դատական աշխատող`
Գերագոյն դատարանի փայլուն
ասպարէզով, որ դարձած է անոր
առաջին կին նախագահը։
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Արցախի Մէջ Զոհուած է Պայմանագրային Զինծառայող
Արթուր Նալպանտեանը

Արցախի մէջ Յունուար 21-ին`
մօտ ժամը 13:15-ին, ՊԲ հիւսիսային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկու պահպանութեան տեղամասին մէջ
դժբախտ պատահարի հետեւանքով մահացած է պայմանագրային զինծառայող, 1980-ի ծնունդ
Արթուր Մարտունի Նալպանտեանը:
Մահուան հանգամանքները դեռ
պարզ չեն:
Արթուր Նալպանտեան ծնունդով

Լոռիի մարզի Օձուն գիւղէն էր, կը
բնակէր Արցախի Հանրապետութեան Հաթերք գիւղին մէջ:
«15 տարի առաջ տեղափոխուած է
այստեղ, գրանցուած են մեր գիւղին
մէջ: Անոնք կ՛ապրէին այստեղ, տուն
չունին, ուրիշի տունը կը մնան,
նիւթապէս անապահով վիճակի
մէջ են: Տասնհինգ օր առաջ եկած
էին մօտս, պիտի լուծէինք իրենց
սեփականութեան հարցը այս
տարի»,- NEWS.am-ին յայտնած է
Հաթերքի ղեկավար Վարդան Գրիգորեան:
Արթուր Նալբանդեանը ամուսնացած էր, 4 անչափահաս երեխաներու
հայր:
«2 տղայ ունի, 2 աղջիկ: Մեծը 10
տարեկան է, փոքրը` 3»,- յայտնած է
համայնքի ղեկավարը։
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երջերս յաճախակիօրէն կը հանդիպինք տարակարծիք անհատներու, որոնց ունեցած պաշարը երբեմն ալ պատմական անհիմն
հարցադրումներու դուռ կը բանայ՝ հայ ազգային ազատագրական
պայքարի գաղափարախօսութեան ժողովրդական սկզբունքներու ջատագով՝
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հիմքերուն, երբեմն ալ այդ կուսակցութեան կազմաւորման արմատներուն կարեւորագոյնին՝ Արմենական
Կուսակցութեան շուրջ, որ ծնունդ առաւ 1885-ի Օգոստոսին, Վասպուրականի
սրտին՝ Վանի մէջ ու գործեց զանազան շրջանակներէ ներս, կեդրոն
ունենալով Վան քաղաքը։ Կուսակցութեան կանոնագրութեան համաձայն
Վանը կը կոչուէր Ա. Շրջանակ։ Որպէս իրողութիւն անգամ մը եւս կ՚ուզենք
հաստատել որ Արմենական Կուսակցութիւնը եղաւ ու գործեց որպէս հայ
իրականութեան մէջ անդրանիկը քաղաքական հոսանքներուն ու միակը, որ
ծնունդ առաւ հայ ժողովուրդի պատմական հողին՝ Արեւմտահայաստանի
սրտին մէջ, Օսմանեան կայսրութեան դժուար օրերուն, պատրաստելու
համար արեւմտահայութիւնը իր պապենական հողի պահանջատիրութեան։
Թերեւս կարճ տեւեց արմենականներու կազմակերպչական կեանքը,
բայց որպէս հաստատում պէտք է ըսել, որ Արմենական Կուսակցութեան
խորհրդանիշը մնաց «Ազատութիւն կամ մահ» լոզունգը։
Դժբախտաբար հատուածական վարկի
ու շահախնդրութեան մունետիկները
ջանացին ստորագնահատել ու յաճախ
արհամարհել արմենականներու ոյժն
ու դերը, զայն անծրագիր միութեան
մը մակարդակին իջեցնել փորձելով։
Պատմական ճշմարտութիւնը կը
յուշէ մեզի, թէ հայ ազգային վերազարթնումի այդ դաժան շրջանին,
Արմենական ծրագիրը կը յայտարարէր
կուսակցութեան նպատակը՝ բացայայտ ու յստակ զօրութեամբ.
«Արմենական կազմակերպութեանս
նպատակն է յեղափոխութեամբ
հայ ժողովուրդին համար իրաւունք
ձեռք բերել ինքզինք ազատօրէն
Մկրտիչ Խրիմեան
կառավարելու, որով միայն կարող կը
(Խրիմեան Հայրիկ)
լինի իբրեւ մարդ ապրելու միջոցներ
գտնել եւ զանոնք գործադրել ժամանակի պահանջաց համեմատ»։
Նոյնքան ազատական եւ յանդուգն էին նաեւ արմենականներու քաղաքականընկերային ըմբռնումները։ Անոնք գաւառային յետամնաց, պահպանողական
ու նախապաշարումներէ կաշկանդուած մտքերով մարդիկ չէին, ինչպէս
կը փորձեն զանոնք պատկերացնել պատմութեան խեղաթիւրողները։
Աւելի քան 110 տարիներ առաջ, Ռուս Սոցիալ-Դեմոկրատներու 1905ի յեղափոխութեան վաղորդայնին, Արմենական շրջաբերական մը կը
պարզաբանէր կուսակցութեան տեսակէտը այդ մասին.
«Ընկերային, սոցիալիստական յեղափոխութիւնը մեր իրականութեան հետ
կապ ունեցող հեռաւոր գաղափարն է, որուն պէտք է ձգտինք ապագային, երբ որ քաղաքական կարգերու
ու տնտեսական պայմաններու
շնորհիւ առաջ կու գայ մեր մէջ նոր
հասարակութիւն՝ նման եւրոպական
հասարակութեան, այսինքն երբ սկսի
աշխատանքի ու կապիտալի պայքարը
մեր մէջ»։
Արմենականներու 1885-ի հիմնադիր
կազմի անդամ Գրիգոր Աճեմեան (հայրը ականաւոր վիպասան Գուրգէն
Մահարիի) 1907-ի Ընդհանուր Ժողովին
դարձաւ Ա. Շրջանակի գործադիր
վարչութեան վերջին ատենապետը։
Կուսակցութեան գործունէութիւնը
ծաւալած էր զանազան շրջանակներէ
ներս՝ Սալմաստ, Ուրմիա, Բաղէշ,
Թիֆլիս եւ Փլովտիւ (Պուլկարիա)։
Մկրտիչ Փորթուգալեան
Շար. Էջ 06
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արդ իր պէտքին հետամուտ կ՛ըլլայ
քանի որ անոր իրագործուելուն
մէջ կը խորհի գտնել իր հանգիստը
այս խռոված ու վազէ-վազէ աշխարհին
մէջ, ուր ինք ալ իր իսկ ներգործումովը
իմաստաւորած է: Հուսկ՝ բնածինն ու
ստացականը ձեռք ձեռքի կ՛ընթանան
լարելով կեանքը առ այդ: «Գիտութիւնը
լոյս է» կ՛ըսեն, եւ իրաւ է կը կարծուի
թէ վիճելու տեղիք չկայ. Սակայն քանի
որ մարդ մարդէ կը տարբերի, «լոյս»ը
երբեմն կ՛աղօտի, երբեմն կը ժխտուի,
երբեմն կ՛անհետի ըստ դիտողին:
«Առաջին ուիսքին կը թուի ըմբոստացնող,
առաջին ծխամորճը կը վանէ նոյնիսկ
ուժեղ ստամոքսը, առաջին Շեքսբիրեան
հնչեակները կը թուին անիմաստ, առաջին
ֆիւկերը Պախի` ձանձրացուցիչ: Առաջին համբոյրը անմոռանալի» այս
վերջինը գէթ ինծի համար չէ: Մոռցած եմ: Թէեւ ուրախ չեմ այդպէս ըլլալուն,
քանի որ ժխտական բան մը գոյութիւն ունենալու է: Ինչ եւ է: Սակայն
առաջին գինարբուքը՝ անմոռանալի է. Անակնկալը, ընկերակցութիւնը,
վայրը, մթնոլորտը ժամանակը ու տարիքը, համոյթ մը որ կարելի չէ մոռնալ:
Զատկուան արձակուրդային օր էր. երեկոն բաւական մթնած: Առանձին էի
տան մէջ: Յանկարծ պատուհանները, կողմնակի եւ տան մուտքին, ցնցուեցան
արագ հարուածներով: Զարմանքս մեծ եղաւ երբ տեսայ դասընկերներս էին
այցելուները որոնք առանց հարց ու փորձի զիս առին իրենց հպատակութեան
տակ ու «Կ՛երթանք կոր պիտի խմենք» ըսելով ճամբայ ինկանք: Բայց
ու՞ր, ի՞նչ եւ ինչպէ՞ս հարցումիս պատասխանուեցաւ գործնականօրէն.
Հանդիպեցանք առաջին խանութին ու երկու շիշ գինի առին չորս շալիմոյով...
եւ ուղղուեցանք յարաբերաբար անլոյս փողոց տանող ճամբայ, անկէ անցնելու
համար պողոտայ որ այդ տարիներուն արդէն լուսաւորուած չէր: Լուսնի լոյսը
կամ աստղերը կ՛ըլլային ցուցմունք: Երկու կողմերը այսօրուան շէնքերու
փոխարէն կային պարտէզներ: Օդը զով ու հաճելի քնքշանքով կ՛օրհնէր մեր
պտոյտ-գինարբուքը չորս շալիմոյով: Աչքէ հեռու: Այլապէս արձակուրդէն
ետք կրնայինք Պրն. Տնօրէնին սահմանած պատիժին ենթարկուիլ գուցէ եւ
կախակայութեամբ. Ով գիտէ: Դանդաղ կը քալէինք ի հարկէ ոչ մեռելաթաղի
նման այլ՝ արտասանութիւն, երգ, մեզի համեմատ կատակախառն ընթացքով
երբեմն զիրար խաչաձեւելով. Վերջապէս գինիի անվարժ պատանիներ
էինք որ զգալի կ՛ըլլար փոխնիփոխ երգերու եւ արտասանութիւններու
ընտրութեան մէջ երբ արդէն վաղուց շալիմօները օդ կ՛արտահանէին քիչ
ետք թափուելու համար. մինչ երեկոն օծուեցաւ բնութեան մեղմ ու օրօրուող
անձրեւով որ գարնանային բուրմունքով ալ կ՛օծէր երթը մեր տերեւներու
շրշիւնով երաժշտական քաղցրութիւնով մը կը պարուրէր կենդանի մեր
երեկոն ...անմոռաց:
Առաջին գինարբուքը դասընկերական քառեակով:
Որը եղաւ նաեւ վերջինը՝ անմոռացութիւնը շեշտելով:
Իսկ առաջին դասական եղանակը, մէկ այլ դասընկերոջս էի. Ըսաւ, Փոշ,
«Պէտք է սկսիս Շէհրազատով. Ռուս գոմբոզիթոր է եւ հաճելի» սկսանք
ունկնդրել. Ինծի նորութիւն էր: Սիրեցի.Գուցէ եթէ Պախի ֆիւկերը ըլլային
«ձանձրանայի»:
Այսպէս, կեանքի մէջ շատ «Առաջիններ» կան ե՛ւ դրական եւ ժխտական.
Պէտք է դիմագրաւել, եթէ կարելի է, հաւասարազօր ընկալութեամբ:
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Լիբանանահայ Դպրոց

Մեսրոպեանի Մէջ Նշուեցաւ Եկեղեցիներու Միութեան Շաբաթը
Յաջորդաբար չորրորդ տարին
ըլլալով, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
բարձրագոյն վարժարանին մէջ
նշուեցաւ Եկեղեցիներու Միութեան
Շաբաթը, որ կ՛երկարի 18-էն 25
Յունուարի միջեւ:
22 Յունուարին, Մեսրոպեանի
հոգեւոր տեսուչի գրասենեակին
կազմակերպութեամբ Հայ կաթողիկէ Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ
տեղի ունեցաւ աշակերտական
հաւաք, որուն ընթացքին Մեսրոպեանի աշակերտները ծանօթացան հայ եկեղեցւոյ երեք
յարանուանութիւններու ամփոփ
պատմութեան եւ եկեղեցիներու
միութեան գաղափարին:
Հաւաքին խօսք առին Լիբանանի

հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ Հայր Անանիա ծայրագոյն
վարդապետ Գուճանեան, Նոր
Մարաշի Հայ աւետարանական
եկեղեցւոյ հովիւ Վերապատուելի
Ռաֆֆի Մըսըրլեան եւ Հայ կաթողիկէ
Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ հայր Հայր Սեպուհ վարդապետ
Կարապետեան: Հաւաքը վարեց

Մեսորպեանի հոգեւոր տեսուչ Տէր
Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան:
Տէրունական աղօթքէն եւ Մեսրոպեանի կրօնի ուսուցչուհի տիկին
Սալբի Քէշիշեանի բացման խօսքէն ետք, հայ հոգեւորականները
աշակերտներուն բացատրեցին, որ
Եկեղեցին մէկ է՝ տարբեր յարանուանութիւններով
հանդերձ:
Շեշտուեցաւ այն միտքը, որ եկեղեցւոյ մէջ էականը հաւատքն է,
սէրը, աղօթքը, Աստուածաշունչը եւ
ծառայութիւնը, որմով բոլոր քրիստոնեաները կը միանան: Անոնք
դիտել տուին, որ դաւանաբանական
տարբերութիւնները բնաւ չեն կրնար
հաւատացեալները տարանջատել
իրարմէ, քանի որ բոլորին Հայրը
նոյնն է, եւ Անոր են, որ կ՛ուղղուին

բոլորին աղօթքները, խնդրանքներն
ու փառաբանութիւնը: Ապա Մեսրոպեանի աշակերտներ ընթերցեցին հայ դպրոցին, քահանաներուն
եւ եկեղեցիներուն համար դիտաւորութիւններ:
Տէր Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան շնորհակալութիւն յայտնեց
Մեսրոպեանի տնօրէնութեան եւ
հաւաքին մասնակից կողմերուն,
մաղթելով, որ Մեսրոպեանի աշակերտները միշտ ապրին ու մտածեն
միութենական ոգիով:
Հաւաքը փակուեցաւ Եկեղեցիներու Միութեան համար կատարուած
բարեմաղթական աղօթքով:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Պեռլինի Մէջ «Թումօ» Կեդրոն Պիտի Բացուի
Յունուարի 21-ին, Թումօ Երեւանի
եւ KfW դրամատան Պեռլինի կեդրոնին մէջ զուգահեռաբար, տեղի
ունեցաւ Պեռլինի մէջ Թումօ կեդրոնի
հիմնելու վերաբերեալ պայմանագրի
ստորագրման արարողութիւնը:
Կեդրոնը պիտի գործէ Պեռլինի
արեւմտեան հատուածին` պատմական Շառլոթենպուրգ թաղամասին մէջ: Անոր բացումը
նախատեսուած է այս տարուան
Հոկտեմբերին։ Կեդրոնին մէջ անվըճար սորվելու հնարաւորութիւն
պիտի ունենայ 1200 ուսանող:
Արարողութեան
ներկայ
էին
Հայաստանի եւ Գերմանիոյ կառավարութիւններու անդամներ, երկու
երկիրներու մէջ հաւատարմագըր-

ւած դեսպաններ, միջազգային
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ Թումօ
կեդրոնի եւ KfW դրամատան ղեկավարներ:
Թումօ Պեռլինի հիմնադրման ծրագիրը կ՛իրականացուի Թումոյի եւ
KfW գերմանական զարգացման դրամատան համագործակցութեամբ:
Թումօ Պեռլինի ուսանողները
պիտի մասնագիտանան ծրագրի 10
ոլորտներու մէջ. Ծրագրաւորում,
animation, ֆիլմերու ստեղծում, graffic
design, 3D ձեւաւորում, խաղերու
ստեղծում, երաժշտութիւն, նկարչութիւն, լուսանկարչութիւն եւ մարդմեքենայի շինութիւն:
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Սփիւռքահայ Կեանք

Պուխարեստի Մէջ Տինքի Սպանութեան 13-րդ եւ Պաքուի Ջարդերուն
30-րդ Տարելիցներուն Առիթով՝ Հոգեհանգստեան Կարգ
Ռումանիոյ հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Տաթեւ եպս. Յակոբեանի հանդիսապետութեամբ
Յունուար
19-ին, Պուխարեստի Սրբոց Հրեշտակապետաց Մայր Տաճարին մէջ`
«Ակօս” թերթի խմբագիր, Թուրքիոյ
երեւելի մտաւորականերէն մէկուն`
Հրանդ Տինքի հրէշաւոր սպանութեան 13-րդ եւ Պաքուի ջարդերու
30-րդ տարելիցներու առիթով
մատուցուած է սուրբ պատարագ,
յաւարտ որուն տեղի ունեցաւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն`
Հրանդ Տինքի եւ Պաքուի ջարդերուն
զոհ գացած հայերու հոգիներու
խաղաղութեան ու հանգստութեան
համար: Արարողութեան ներկայ
եղած են Ռումանիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սերգէյ
Մինասեան, Ռումանիոյ Հայոց
Միութեան նախագահ Վարուժան
Ոսկանեան, թեմական ու ծխական
խորհուրդներու անդամներ, հայ
համայնքի ներկայացուցիչներ:
Ըստ «Արմէնփրես”-ի՝ այս մասին կը
տեղեկացնէ Ռումանիոյ հայոց թեմի
մամուլի դիւանը:
Տաթեւ Սրբազանը իր քարոզին մէջ
մէկ անգամ եւս ընդգծեց Հրանդ
Տինք մտաւորականի, լրագրողի եւ
մարդու մեծութիւնն ու կատարած
հսկայածաւալ աշխատանքի կարեւորութիւնը` մասնաւորապէս նշելով.
«Ժամանակը ի զօրու չէր ամոքելու
կամ մոռացութեան մատնելու այն
խոր վէրքը, որ պատճառած էր
Հրանդ Տինքի ընտանիքի անդամ-

ներուն, ընկերներուն ու ամբողջ
աշխարհասփիւռ հայութեան: Հրանդ
Տինքի սպանութիւնը բացայայտ
ոտնձգութիւն էր ընդդէմ ազատ
խօսքի,
ժողովրդավարութեան
ու այն գաղափարներուն, որոնց
կրողն էր մեծ մտաւորականը:
Իբրեւ ճշմարտութեան առաջամարտիկ,
անտեսելով
բոլոր
տեսակի սպառնալիքներն ու
ոտնձգութիւնները, Հրանդ Տինքը
բոլոր ամբիոններէն կը պահանջէր
ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը,
չհերքել պատմական իրողութիւնը եւ
մերժողական դիրքորոշմամբ յանցակից չդառնալ երիտթրքական ու
օսմանեան իշխանութիւններուն:
Սակայն, ինչպէս շուրջ 100 տարիներ առաջ, այնպէս ալ այսօր,
ժամանակակից Թուրքիոյ իշխանութիւնները ընտրեցին խնդրի
լուծման այլ ճանապարհ` սպանութեան, ոճրագործութեան եւ
առաջաւոր գաղափարներ կրող
վառ անհատականութիւնը լռեցնելու յանցաւոր ու անմարդկային
ճանապարհը: Սակայն այս քաղաքական ու գաղափարական սպանութիւնը, ի հեճուկս Թուրքիոյ
իշխանութիւններուն, լիովին հակառակ ազդեցութիւն ունեցաւ: Հրանդ
Տինքը ինչպէս Թուրքիոյ, այնպէս ալ
աշխարհի զանազան անկիւններու
մէջ ունեցաւ հարիւր հազարաւոր
գաղափարակիցներ,
որոնք կը
պայքարին աւելի ժողովրդավար ու
քաղաքակիրթ երկիր ունենալու երա-

զին համար»:
Այնուհետեւ Սրբազանը անդրադարձ
կատարեց Պաքուի ջարդերուն.
«Պաքուի մէջ տեղի ունեցած ջարդը, հայ ընտանիքներու հրէշաւոր
սպանութիւններն ու արտաքսումը
յաւերժ պիտի մնայ հայ ժողովուրդի
հաւաքական յիշողութեան մէջ,
իբրեւ ծանրագոյն ոճրագործութիւն
եւ ծրագրուած ցեղասպանութիւն:
...Բայց քանի դեռ մեր հաւաքական
յիշողութեան մէջ չէ մոռցուած
մեր պատմութիւնը, մեր ազգը
պիտի շարունակէ ապրիլ, արարել,
ստեղծագործել` կերտելով աւելի
լուսաւոր ապագայ, բայց երբեք
չմոռնալով անցեալի մութ ու խաւար

էջերը...: Անպատժելիութիւնը ու
միջազգային դատապարտման
բացակայութիւնը ժամանակակից
պայմաններու մէջ կը բերեն նոր
ջարդերու եւ բռնութիւններու, որոնց
ականատեսներն ենք այսօր»:
Հոգեհանգստեան
պաշտօնէն
ետք ծաղկեպսակներ զետեղուեցան եկեղեցւոյ պարտէզին մէջ
կանգնեցուած Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակներուն նուիրուած խաչքարին առջեւ, ուր խօսքով
հանդէս եկաւ նաեւ ՀՀ արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Սերգէյ Մինասեան:
Հոգեհանգստեան արարողութիւններ
տեղի ունեցան նաեւ միւս հայաշատ
ծուխերուն ու քաղաքներուն մէջ:

Մշակութային Արձագանգ

«Առաջին Իրանցին, Որ Աստղ Կը Ստանայ Հոլիվուտի «Փառքի Ճեմուղի»-ին
Վրայ». «Կարտիըն»-ի Անդրադարձը Հայ Երգիչին
Իրանահայ երգիչ Էնդին իր աստղը
պիտի ունենայ Հոլիվուտի «Փառքի
Ճեմուղի»ին վրայ՝ դառնալով առա-

ջին իրանցի արուեստագէտը, որ
կ՛արժանանայ այդ պատիւին, ըստ
“Արմէնփրես»-ի՝ կը գրէ բրիտանա-

կան հեղինակաւոր «Կարտիըն»
թերթը՝ անդրադառնալով երգիչին
իրագործումներուն:
Թերթը կը նշէ, որ Էնդի Մադադեան
22 տարեկանին տեղափոխուած է Լոս
Անճելըս եւ եկամուտ ապահովելու
համար սկսած է կիթառ նուագել
գիշերային ակումբի մը մէջ: Իսկ հիմա,
63 տարեկանին, ան միջազգայնօրէն
ճանչցուած ժողովրդային երգիչ է,
որ պատրաստ է «նոր սկիզբի» մը:
Ան թերթին նկատել կու տայ, թէ
շատերուն համար արտասովոր
կրնայ թուիլ, որ 14 ալպոմներ
արտադրելէ ետք կարելի է խօսիլ նոր
սկիզբի մը մասին, «բայց ինծի համար
այդպէս չէ, որովհետեւ շատ մը ամերիկացիներ տակաւին նոր սկսած
են ծանօթանալու երաժշտութեանս:
Յոյս ունիմ, որ հոլիվուտեան այս
աստղը նոր դռներ կը բանայ»։
Ան ընդունեց, որ ներկայիս շատ

դժուար է ըլլալ իրանցի-ամերիկացի
արուեստագէտ մը՝ աւելցնելով. «Այն,
ինչը ես կը ստեղծեմ, կը ստեղծեմ
իմ ժողովուրդիս՝ իմ ամերիկացի,
իրանցի եւ հայ ժողովուրդներուն
համար»:
Թերթը կը նշէ, որ Մադադեան հասակ
նետած է Իրանի մայրաքաղաքէն
մօտաւորապէս 7000 մղոն հեռաւորութեան վրայ, շրջանի մը մէջ, ուր
մեծ թիւով հայեր կ՛ապրէին։
«Կեանքիս մեծ մասը ապրած եմ Լոս
Անճելըսի մէջ, ուրեմն ես իսկապէս
իրանահայ ամերիկացի եմ եւ կրնամ
ըսել, որ այս է ամերիկեան երազը»,
կ՛եզրակացնէ Էնդին:
Այս տարի «աստղ»երու պիտի
արժանանան նաեւ խումբ մը
աշխարհահռչակ արուեստագէտներ, ներառեալ՝ Էլվիս Քասթելօ, Պիլի
Այտըլ, Մաի Ուութըրզ, Ըլիշա Քիզ եւ
«50 Սենթ»ը:
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Պատմութեան Համար

130ամեակ Արմենական Կուսակցութեան
Սկիզբը Էջ 03
1908-ին Արմենական ականաւոր
գործիչ Սեպուհի սպանութենէն ետք
է որ կուսակցութիւնը աւելի եւս սկսած
էր հետապնդումի առարկայ դառնալ ու
տկարանալ Վանի մէջ։
Նոյն տարուայ 1908-ի Հոկտեմբեր 31-ին,
Աղեքսանդրիոյ մէջ ծնունդ կ՚առնէր
Հայ Սահմանադրական Կուսակցութիւնը, որ ապագային պիտի միաձուլէր Արմենական Կուսակցութիւնն
ու Լոնտոնի մէջ 1898-ին ծնունդ
առած Վերակազմեալ Հնչակեան
Կուսակցութիւնը մէկ անուան տակ։
Վերակազմեալները, գլխաւորութեամբ
Միհրան Տամատեանին, Արփիար
Արփիարեանին, Միհրան Սվազլեանին
ու Վահան Թէքէեանին, կը գործէին
Մկրտիչ Աւետիսեան
որպէս շրջանակ ունենալով Եգիպտոսը, Յունաստանը, Ֆրանսան,
Անգլիան եւ Միացեալ Նահանգները։ Որոշ շրջանակներէ ներս վերակազմեալները սկիզբը մաս չկազմեցին Հայ Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութեան, անոնք գործեցին որպէս Ազգային Ազատական
Կուսակցութիւն մինչեւ 1921 Հոկտեմբեր 1, ու անոնց միացումով գոյութիւն
առաւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը Պոլսոյ Գնալը կղզիին վրայ։
Հոս կ՚արժէ աւելցնել որ Ազգային Ազատական Կուսակցութեան ղեկավարներն
էին Արշակ Չոպանեանն ու Հրաչ Երուանդը։
Վերեւը նշուած պատմական իրողութեանց դժբախտաբար յաջորդեց
մտահոգիչ երեւոյթ մը, որ վտանգաւոր պէտք է նկատել Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան որդեգրած առաքելութեան ու անոր հանգըրւանային յաջողութեանց, որոնք միայն նպատակ ունեցան ծառայելու հայ
ժողովուրդին ու անոր յաւերժական Մեծ Երազի Ճամբու վրայ մարտնչող
հայրենասիրութեան։
Հայաստանի երրորդ հանրապետութեան հռչակումէն ետք՝ 1991-ին,
նախագահ Լ. Տէր Պետրոսեանի իշխանութեան շրջանին, երբ Կտրիճ
Սարդարեանի կողմէ պատրաստուած «Կուսակցութիւններու համար»
օրէնքը որդեգրուեցաւ, յաճախ լսեցինք ու կրկնուեցաւ հայ աւանդական
կուսակցութիւններու վերադարձը Մայր հայրենիք լարուած ձայնապնակը։
Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք
հիմնուած Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը 70 տարի գործեց
Սփիւռքի մէջ որպէս սփիւռքածին
իրողութիւն, բայց պէտք չէ մոռնալ որ
սահմանադրականները Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան շրջանին
գործեցին որպէս Հայաստանի Ռամկավար Կուսակցութիւն (ՀՌԿ)։ Այս
կուսակցութեան շարքերու մէջ էին
բազմահազար վանեցիներ, որոնք
Արմենական իրենց շառաւիղով դարձեր էին այլեւս «ռամկավարներ»։
Հայաստանի Ռամկավար Կուսակցութիւնը
Հանրապետութեան
խորհրդարանէն ներս գործող 80
երեսփոխաններու շարքին ունէր 11
աթոռ։ Իսկ Հայաստանի շրջանային
Արմենակ Եկարեան
վարչութեան ատենապետն էր վանեցի
երախտաւոր ու Վանի նախկին քաղաքապետ Արտակ Դարբինեանը, որ ձերբակալուեցաւ 1920 թուականի
Հոկտեմբերին, Խատիսեանի գլխաւորած իշխանութեան կողմէ, իրեն հետ էր
նաեւ վանեցի ռամկավար Վերապատուելի Արսէն Կէօրկիւզեանը, երկուքն
ալ այդ օրերուն աքսորուեցան Պոլիս։ Մնացին այլ վանեցի ռամկավարներ՝
Ղեւոնդ Խանճեան, Գրիգոր Աճեմեան եւ ուրիշներ, որոնք 1922-ին ողջունեցին
Արտակ Դարբինեանը՝ այս անգամ որպէս պատուիրակ ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան, որ եկած էր հանդիպելու Ալեքսանդր Միասնիկեանին։
Հայրենադարձութեան տարիներուն 1946-1948, սփիւռքահայ Ռամկավար
Ազատականներ պահեցին իրենց ուխտը՝ միշտ ծառայել հայրենիքին։

Տասնամեակներ ետք, Հայաստան ժամանած Ռամկավար
Ազատական ուսանողները, հայրենիքէն ներս գործեցին
հաւատարիմ իրենց ուխտին՝ «Հայրենիքի հետ ու
Հայրենիքի համար» լոզունգի սկզբունքով։ Աւելին, անոնք
կազմեցին Երեւանի ՌԱԿ-ի Արշակ Չոպանեան ակումբը,
որ հպարտութեամբ գործեց հայրենիքի մէջ։ Այլ խօսքով
ՌԱԿ-ը հայրենիքի մէջ էր արդէն ու վերադառնալու պէտք
չունէր։
ՌԱԿ-ի հարազատ շառաւիղը կազմող Արմենականութիւնն ալ իր պատուանդանին վրայ մնաց, երբ ՌԱԿ-ի Արեւմտեան Ամերիկայի
շրջանակէն ներս կուսակցութեան երիտասարդական միաւորը անուանուեցաւ Արմենական Երիտասարդական Շարժում՝ 1982-ին։
Ամրացնելով իր տեղը այդ պատուանդանին վրայ, օրուան ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ողջունելով այդ իրողութիւնը, 1985-ին Արմենական
կազմակերպութեան հիմնադրութեան 100-ամեակին, տարբեր շրջանակներու մէջ ալ կիրարկեց Արմենական Երիտասարդական Շարժումի ծրագիրը։
Վերանկախացած հայրենիքէն ներս Արմենականներու հիմնադրութեան
120 ամեակին առիթով, 2005 թուականին, որպէս հասարակականերիտասարդական կազմակերպութիւն գրանցուեցաւ Արմենական անունը։
Ահա թէ ինչպէս կարելի եղաւ սերունդէ սերունդ վառ պահել Արմենական անունը, որպէս ծնունդը ռամկավարութեան ու անոր անշեղ գաղափարախօսութեան։
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան միաւորման աշխատանքին
մաս կազմեցին նաեւ անոր միաձոյլ ծրագիրը ու ժողովրդավարութիւն
տարածող կանոնագիրը։ Հայրենիքի հետ ու հայրենիքի համար գործող
ժողովրդավարական գաղափարախօսութիւնը միաձոյլ երեւոյթ պէտք է առնէ
ու մնայ որպէս ՌԱԿ՝ իր Արմենական, Վերակազմեալ ու Սահմանադրական
անցեալի շառաւիղներով։
Վերանկախացած հայրենիքէն ներս ու աշխարհացրիւ ՌԱԿ-ի շարքերուն
համար էական է կառչիլ հայ ժողովուրդին գերագոյն շահերուն եւ թոյլ չտալ
որ քայքայիչ արարքներով քանդուի հայ ժողովուրդի ծառայութեան գերագոյն
նպատակը։ Յաւերժական հայրենիքի երազով գործող եւ Հայաստանի
Հանրապետութեան վերելքը ցանկացող քաղաքական ու աւանդական
կազմակերպութեան համար տեղատւութիւն չկայ, մանաւանդ, երբ ընդունինք
որ երկրին որդեգրած երկքաղաքացիութեան օրէնքն ալ կրնայ նպաստել
Հայրենիք-Սփիւռք միաձոյլ ու միանպատակ սրբազան առաքելութեան։

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ
Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին
100 ամեակը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց
եկեղեցիներուն մէջ տեղի պիտի ունենան
Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգըստեան պաշտօններ,Կիրակի 26 Յունուար 2020-ին,Մարաշցի հին եւ նոր ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:
Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ, ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ
եկեղեցական արարողութիւններուն, յարգելու համար
խնկելի յիշատակը մեր ննջեցեալներուն:
Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի
ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի
ժամը 10:00
Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ յարգելու մեր նահատակներուն
յիշատակը:
Լիբանանի Մարաշի Հայրենակցական
Միութեան Վարչութիւն
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Կախարդը

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Չքնաղ Երազ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Դու ինձ համար սիրոյ աղբիւր,
Ես քեզ համար՝ գուցէ ոչինչ։
Դու ինձ համար երազ մաքուր,
Ես քեզ համար՝ գուցէ ոչինչ։

Ա

շխարհի չորս ծագերուն լայն արձագանգ
ստեղծած շարժանկարներու եւ հեռուստաշարերու արտադրութեան ընկերութիւնը՝ Netflix, վերջին տարիներուն կը
թողարկէ աշխարհահռչակ եւ կամ դասական
գիրքերու նիւթերու հիման վրայ նկարահանուած
հեռուստաշարեր, որոնց իւրաքանչիւրը ունին
միջազգային երկրպագուներու մեծ բազմութիւն։ Շարժանկարային արուեստի մէջ մեծ
արժէք ներկայացնող շարժապատկերներն
ու հեռուստաշարերը արժանացած են նաեւ
քննադատներու գնահատանքին։ Հարկ է յիշեցնել, որ ընկերութեան կողմէ արտադրուած շարժանկարներն ու հեռուստաշարերը հասանելի են
միայն սեփական յաճախորդներուն։
Netflix-ի կողմէ արտադրուած ուշագրաւ
հեռուստաշարերու շարքին իր անունը ոսկեայ
տառերով արձանագրել տուած է «Կախարդը», որ թողարկուեցաւ 2019 թուականի
վերջաւորութեան մօտ՝ 20 դեկտեմբերին։
Լեհաստանցի գրող Անճէյ Սափքովսքիի կողմէ
հեղինակուած նոյնանուն վիպաշարի հիման
վրայ նկարահանուած հեռատեսիլային այս
դիպաշարը երեւակայական (ֆանթասթիք) սեռի
սիրահարներուն հետաքրքրութեան արժանացած
է առաջին ցուցադրումէն իսկ։ Գլխաւոր դերերը մարմնաւորուած են Հենրի Քեւիլի (ռիւիացի
Կերըլտ), Անիա Շալոթրայի (Ենեֆէր) եւ Ֆրէյա
Էլընի (Սիրի) կողմէ։
Սափքովսքիի ամենայայտնի ստեղծագործութիւնը
համարուող «Կախարդը»ի մէջ կը լուսաբանուի
Ռիւիացի Կերըլթի պատմութիւնը։ Ան հրէշներ
ոչնչացնող փոխուած ծինատիպով (մութանթ)
մարդ մըն է, որ կը փորձէ գոյատեւել աշխարհի
մը մէջ, ուր պարզաբանուած է, թէ ամենավատ
արարածներն են մարդիկ։ Հեռուստաշարերու
մէջ ընթացող կարգ մը դէպքեր նշանակալիօրէն
կը տարբերին գիրքերու իրադարձութիւններէն,
սակայն թէ՛ գիրքերու եւ թէ հեռուստաշարի մէջ
յաջողութեամբ պատկերուած է միջնադարեան
Եւրոպան։ Հետաքրքրական է, որ Սափքովսքի
հեռուստաշարի համար յօրինած է էլֆերէն
կոչուած յատուկ լեզու մը, որու ստեղծման համար
օգտագործուած են անգլերէն, ֆրանսերէն, վալլիերէն, իրլանտերէն եւ լատիներէն լեզուները։
2017 թուականի մայիսին Netflix-ի ներկայացուցիչներուն կողմէ յայտնուած էր, թէ Անճէյ
Սափքովսքիի վերոյիշեալ վիպաշարի հիման վրայ
արտադրուելիք հեռուստաշարի վրայ արդէն լուրջ
աշխատանքի լծուած են։ 2018 թուականին յայտնի
դարձաւ, թէ «Կախարդը»ի առաջին եթերաշրջանը պիտի կազմուի ութ բաժինէ։ Կեդրոնական
Եւրոպայի գեղեցիկ երկիրներու մէջ տեղի ունեցած
են նկարահանումները, որոնք աւարտին հասած
են 2019 թուականի մայիսի վերջաւորութեան։ Իսկ
նոյեմբերին լոյս տեսած է առաջին ծանօթացման
տեսահոլովակը, որ ունեցաւ մօտաւորապէս 16
միլիոն դիտում։
Ինչպէս ծանօթ է, HBO հեռուստաալիքի «Գահերու խաղը»ի վերջին եթերաշրջանը երկու
տարուան դադարէ մը ետք ցուցադրուած էր
անցեալ տարի, սակայն մանաւանդ վերջին
բաժինը մեծ յուսախաբութիւն պատճառած էր
իր հետեւորդներուն ու դիտողներուն մօտ։ Դիտողները մեծ ակնկալութիւններով, անհամբերութեամբ կը սպասէին վերջին եթերաշրջանին,
սակայն ան չարդարացուց իրենց սպասումները։
Վերջերս յայտարարուեցաւ, թէ «Կախարդը»ի

Հեռուի՜ց՝ ես քեզ գոնէ՛ տեսնեմ, սիրեմ,
Որպէս կեանքիս չքնաղ երազ։
Արեգակին պէտք է հեռուի՜ց նայել,
Կ՛այրի՛, եթէ շատ մօտենաս։
Կեանքում դու միշտ ուրախ մնա,
Եւ միշտ եղիր պայծառ ու ջինջ։
Ամբողջ մի կեանք սիրով կտամ,
Ես քեզ համար՝ գուցէ ոչինչ։
Հեռուի՜ց՝ ես քեզ գոնէ՛ տեսնեմ, սիրեմ,
Որպէս կեանքիս չքնաղ երազ։
Արեգակին պէտք է հեռուի՜ց նայել,
Կ՛այրի՛, եթէ շատ մօտենաս:
Առնո ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

երկրորդ եթերաշրջանի սփռումը կը նախատեսուի
2021 թուականի գարնան։ Շատեր յոյս ունին,
թէ իրենց սպասումները պիտի արդիւնաւորւին, սակայն կան նաեւ մարդիկ՝ որոնք կը
մտահոգուին դարձեալ յուսախաբութիւն ապրելու
մասին։ Դիտողներու մեծ մասը յայտնած են, թէ
հեռուստաշարի գրաւիչ յատկութիւններէն մին
է դէպքերու անկանխատեսելիութիւնը, որ կը
զարմացնէ զանոնք։
2007 թուականին «Կախարդը»ի նիւթի հիման վրայ
ստեղծուեցաւ համակարգչային խաղ մը՝ CD Project
Red ընկերութեան կողմէ։ Խաղը կարճ ժամանակի
ընթացքին փայլուն նուաճում արձանագրեց եւ
լայն ճանաչում գտաւ բազմաթիւ երկիրներու
մէջ։ Ան առաջնակարգ տեղ գրաւեց բոլոր ժամանակներու ամենայաջող խաղերու ցանկին մէջ։
Խաղի երկրորդ բաժինը թողարկուեցաւ 2011
թուականին, իսկ 2015 թուականին՝ երրորդ ու
վերջին բաժինը։ Իւրաքանչիւր խաղի մէջ կը
տեսնենք ռիւիացի Կերըլթի կեանքի դարձակէտը
հանդիսացող շրջաններէ դէպքեր եւ դէմքեր։
Հատորներու մէջ պատմուած վայրեր, յօրինուած
իշխանութիւններ ու կերպարներ աներեւակայելի
եւ անհուն տիեզերք մը կը կազմեն ու այս անզուգական տիեզերքի իւրաքանչիւր մանրամասնութիւնով ողողուած են խաղերը։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

23

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Լրատուութեան
Գործընկեր

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
(1909 – 1977)
«Հռոմի. Դրեւի շատրուանը»
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ԿՈՉ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Հանգուցեալին շատ մօտիկ հարազատ մը «Զարթօնք»ին կը նուիրէ 100,000 լ.ո., Արամ Արթինեանի
մահուան քառասունքին առիթով:

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Հայ Աւետարական Գոլէճի 1965-ի շրջանաւարտ եւ
բարերար տիար Յովիկ Քիւրքճեանի մահուան առթիւ,
ՀԱԳ-ի բովանդակ ընտանիքին անունով ցաւակցութիւն կը յայտնենք տիկին Մարալ Քիւրքճեանին եւ բոլոր
հարազատներուն:
Յիշատակը անթառամ մնայ:
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Լուլու (Խայեան) Ֆերմանեանի մահուան
քսաներորդ տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի
Կիրակի, 26 Յունուար, 2020-ին, Ս. Պետրոս Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ,
17231 Sherman Way, Van Nuys, յաւարտ
Ս. Պատարագի։
Հանգուցեալին յիշատակը յարգողներէն կը խնդրուի ներկայ գտնուիլ։
Սգակիրներ՝
Տէր և Տիկին Արա Ֆերմանեան
Վիգէն Գույումճեան

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ընկ. Արամ Արթինեանի մահուան քառասունքին առիթով,
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Ս. Յարութիւն եկեղեցուոյ մէջ, Խալիլ Պատաուի, Կիրակի 26
Յունուար 2020ին, յաւարտ Ս. Պատարագի:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Խնդրայարոյց Նախարարաց Խորհուրդը
Իր Խմբային Լուսանկարը Առաւ
Սկիզբը Էջ 01
Ցուցարարները քանդած են տասնեակ վաճառատուներ ու այրած
են վարչապետ Հասսան Տիապի
լուսանկարները։ Կը հաղորդուի
նաեւ, որ կարգ մը ցուցարարներ
փորձեցին խորհրդարանի շէնքին
շուրջ քաշուած լարերը կտրել ու
մուտք բանալ դէպի խորհրդարան,
սակայն հանդիպելով ապահովական մարմիններու դիմադրութեան ի

վերջոյ ետ քաշուեցան։ Վիրաւորներ
ինկան երկուստեք:
Երեկոյեան ժամերու հետ իրավիճակը
աւելի քաոսային դարձաւ Պէյրութի
կեդրոնական թաղամասերուն մէջ։
Ցուցարարները կոտրեցին պետականապատկան բջիջային հեռախօսի ծառայութեամբ զբաղող «թաչ»
ընկերութեան պատկանող հաստատութեան ապակիները: Եղան այլ
խուլիկանական գործողութիւններ
եւս:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:
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