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Աուն Կը Սպասէ, Որ Հարիրի Վերադառնայ՝ Քննարկելու 
Կառավարութեան Կազմաւորման Մէջ Վերջին 
Զարգացումները. Ռաաի

Ազրպէյճանը Հայաստանի Հետ Սահմանի Ղազախի Եւ Աղսթեւի 
Հատուածին Մէջ ԶՈՒն Կը Փոխարինէ Սահմանապահներով

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ռուսիա Կ՛ակնկալէ ԼՂ 
Հակամարտութեան Կարգաւորման 
Բանակցութիւններու Վերսկսումը 
Հայաստանի Նոր Կառավարութեան 
Ձեւաւորումէն Ետք

Հայրենի Èáõñ»ñ
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«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Նախագահ Միշէլ Աուն կը սպասէ, որ վարչա-
պետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի վերա-
դառայ Պէյրութ՝ քննարկելու կառավարութեան 
կազմաւորման գործընթացին մէջ վերջին 
զարգացումները: Այս մասին ըսաւ Պշարա Ռաաի 
նախագահ Աունի հետ հանդիպումէն ետք մամլոյ 
հեռարձակուող ասուլիսի ժամանակ:

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի այժմ կը գտնուի Միացեալ Թագաւորութիւն: 
Վերադարձին, Աուն պիտի ներկայացնէ իրեն այս 
շաբթուան ընթացքին քաղաքական շարք մը 
կուսակցութիւններու հետ կառավարութեան կազ-
մաւորման մէջ առկայ փակուղին վերացնելու մի-
տումով ունեցած խորհրդակցութիւններուն արդիւնք-
ները: 

Հարիրի Պիտի Չենթարկուի Հըզպալ-
լայի Կամքին. Մուսթաքպալ Շարժումի 
Պաշտօնատար

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարի-
րի որեւէ կերպ պիտի չփոխէ իր դիրքորոշումը 
Հըզպալլայի եւ սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփո-
խաններու՝ յառաջիկայ կառավարութեան մէջ ներ-

Ազրպէյճանը կը պատրաստուի Հայաստանի 
հետ սահմանի մէկ հատուածին մէջ զինուած 
ուժերու ստորաբաժանումները փոխարինել սահ-
մանապահ ուժերով:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնէ ազրպէյճանական «Թուրան» լրատ-
ւական գործակալութիւնը:

Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հրա-

կայացուցչութիւն ձեռք ձգելու համար գործադրած 
ճնշումներուն ներքոյ: Այս մասին երէկ հրապարակ-
ւած յայտարարութեան մէջ ըսաւ Մուսթաքպալ 
շարժումի գլխաւոր քարտուղար Ահմատ Հարիրի:

«Հարիրիէն կը պահանջուի ենթարկուիլ Հըզ-
պալլայի եւ սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփոխան-
ներու կամքին: Ասիկա պիտի չիրականանայ ո՛չ 
այսօր, ո՛չ վաղը, ո՛չ ալ հարիւր տարի ետք»,- ըսաւ 
Ահմատ Հարիրի՝ վարչապետի պաշտօնակատարի 
զարմիկը, Թրիփոլիի մէջ միջոցառումի ժամանակ:    

Սապաա Կուսակցութիւնը Կը Բողոքէ 
Ընդդէմ Կառավարութեան Կազմաւոր-
ման Յետաձգումին

Սապաա կուսակցութեան տասնեակ զօրակից-
ներ երէկ առաւօտեան ժամը 8ին աշխատանքի, 
ընկերային հարցերու եւ արդիւնաբերութեան նա-
խարարութիւններու կեդրոնատեղիներուն առջեւ, 
կանխելով պաշտօնեաներու մուտքը, բողոքեցին 
ընդդէմ կառավարութեան կազմաւորման յետաձ-
գումին: Բողոքի ցոյցի ժամանակ մէկ ցուցարար 
վիրաւորուեցաւ, երբ ոստիկանութիւնը փորձեց 
ցրել բազմութիւնը:

մանով՝ սահմանապահ ուժերը պիտի տեղակայուին 
Ղազախի եւ Աղսթեւի հատուածին մէջ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Թուրան»ը, այս մասին 
Դեկտեմբեր 14ին յայտարարած է Ազրպէյճանի 
սահմանապահ զօրքերու հրամանատար Էլչին 
Կուլիեւը:

Կուլիեւը այս որոշումը բացատրած է սահմանա-
պահներու պատրաստուածութեան բարձր մակարդակով:

Ռուսիա կ՛ակնկալէ, որ Հայաստանի մէջ կա-
յացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրու-
թիւններու արդիւնքներով կառավարութեան ձեւա-
ւորումէն ետք Հայաստանն ու Ատրպէյճանը 
վերսկսին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտու-
թեան կարգաւորման բանակցութիւնները: Ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, վկայակոչելով 
ԹԱՍՍ-ը, այս մասին Պաքուի մէջ սկիզբ առած 
Սեւծովեան տնտեսական համագործակցութեան 
արտաքին գործոց նախարարներու խորհուրդի 
նիստի ընթացքին ըսած է ՌԴ ԱԳ նախարար 
Սերգէյ Լաւրով:

«Երեկ ես շարունակական եւ մանրամասն 
զրոյց ունեցած եմ Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ 
Ալիեւի հետ: Մենք զգացած ենք բանակցութիւնները 
վերսկսելու եւ կառուցողական  հանգուցալուծում 
գտնելու անոր անկեղծ տրամադրուածութիւնը: 
Ռուսիան որպէս Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
մտերիմ գործընկեր  եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահ երկիր`  պիտի ընէ ամէն ինչ 
փոխզիջման հասնելու  անհրաժեշտ պայմաններ 
ստեղծելու համար»,- ըսած է Լաւրով:

Լաւրով յիշեցուցած է, որ նախապէս տեղի 
ունեցած են շփումներ երկու երկիրներու ղեկա-
վարներու եւ արտաքին գերատեսչութիւններու ղե-
կավարներու միջեւ, սակայն անոնք կայացած են 
մինչեւ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած ընտրու-
թիւնները: «Հիմա, երբ այդ փուլը արդէն անցեալի 
մէջ է, կը սպասուի կառավարութեան ձեւաւորումը, 
որմէ ետք, ես կը կարծեմ, հայկական կողմը պատ-
րաստ պիտի ըլլայ ատրպէյճանցիներու, ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահներուն հետ 
վերսկսելու բանակցային գործընթացը»,- աւելցու-
ցած է ՌԴ ԱԳ նախարարը:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հանդիպում Ունեցաւ ՀՀ 
Վարչապետի Պաշտօնակատարի Հետ
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Վիգէն Խեչումեան 

Վիգէն Խեչումեան (15 Դեկտեմբեր 1916, Երե-
ւան, Ռուսական կայսրութիւն – 17 Ապրիլ 1975, 
Երեւան, հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ արձա-
կագիր, ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ 
1940 թուականէն։

Ծնած է Երեւան։ 1940 թուականին աւարտած է 
Երեւանի պետական համալսարանի պատմու-
թեան բաժինը։ 1938-1940 թուականներուն աշխա-
տած է Երեւանի Մատենադարանը։ 1940-1943 
թուականներուն ծառայած է խորհրդային բանա-

կին մէջ, մասնակցած է Հայրենական մեծ պա-
տերազմին։ 1943-1956 թուականներուն եղած է 
Մատենադարանի ձեռագրատան վարիչը։ Հետա-
գային եղած է «Սովետական գրակա-նութիւն» 
ամսագիրի խմբագրի տեղակալ։ Իր առաջին 
պատմուածքը տպագրուած է 1939 թուականին։ 
Ռուսերէն լոյս տեսած է Խեչումեանի «Գիրք պան-
դխտութեան»ը (Մոսկուա, 1958):

Մահացած է Երեւան: 
Խեչումեանի երկերու շարքին կը պատկանին 

«Չատու խանի պարտութիւնը», «Զուարթնոց», 
«Ծաղկողի որդին», «Մեզ մօտ հարաւում», «Գիրք 
պանդխտութեան (պատմուածքներ)», «Գոյներ եւ 
երանգներ» (ակնարկներ), «Շիկացած աւազի 
վրայ» եւ այլ գործեր: 

Դեկտեմբերի 14ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. 
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթո-
ղիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում 
ունեցաւ ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար տիար 
Նիկոլ Փաշինեանի հետ:

Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վարչապետի 
պաշտօնակատարին բերեց իր շնորհաւորանքները 
Դեկտեմբերի 9ի ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրութիւն-
ների կազմակերպման առիթով, ինչպէս նաեւ 
ընտրութիւնների արդիւնքում պրն. Փաշինեանի 
գլխաւորած «Իմ քայլը» դաշինքի արձանագրած 
յաջողութիւնների առնչութեամբ: Նորին Սրբու-
թիւնն ընդգծեց, որ ընտրութիւններին մասնակցած 
ՀՀ քաղաքացիների մեծամասնութիւնը վստահու-
թիւն յայտնեց վարչապետի պաշտօնակատարին 
եւ «Իմ քայլը» դաշինքին` իր խաղաղ, ապահով եւ 
բարօր կեանքի կերտման յոյսերով եւ ակնկալիքով:

Երկրի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրների 
յաղթահարման գործում Ամենայն հայոց կաթողի-
կոսն ընդգծեց անհրաժեշտութիւնը հասարակու-
թեան մէջ, ազգային աշխարհասփիւռ կեանքում 
միասնութեան, համերաշխութեան եւ ներողամտու-
թեան ոգու, փոխադարձ յարգանքի եւ հանդուրժո-
ղականութեան մթնոլորտի զօրացման եւ ազգային 
ներուժի համախմբման ի շահ հայրենիքի եւ 
դարաւոր ազգային իղձերի ու երազանքների 
իրականացման: Վեհափառ հայրապետն ասաց, 
որ այս ճանապարհին Հայոց եկեղեցին` հաւատա-
րիմ իր առաքելութեանը, պիտի շարունակի իր 
ուժերի ներածին չափով եւ ողջ հնարաւորութիւն-
ներով ջանքեր գործադրել յանուն անկախ հայոց 
պետականութեան եւ ազգային միաբանութեան 
ամրապնդման: 

Իր հերթին պրն. Նիկոլ Փաշինեանը շնորհա-
կալութիւն յայտնեց Ամենայն հայոց հայրապետին 

ջերմ խօսքերի եւ բարեմաղթանքների համար` 
շատ կարեւոր նկատելով այցելութիւնները հայոց 
հոգեւոր կենտրոն` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին:

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարն արձա-
նագրեց, որ երկիրը թեւակոխել է կարեւոր մի փուլ, 
երբ առիթ է ընձեռուել վերաիմաստաւորելու հայոց 
պատմութեան շատ էջեր: «Յոյս ունեմ, որ այն ինչ 
այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում՝ պէտք է 
դառնայ մի իւրօրինակ ապացոյցն այն բանի, որ 
մենք մեր պատմութեան ընթացքում մեր ունեցած 
սխալներից եւ ընդհանրապէս մեր դժբախտու-
թիւններից, անյաջողութիւններից եւ յաղթանակնե-
րից կարողացել ենք մի ընդհանրական եւ կենա-
րար դաս քաղել, որը պէտք է կարողանանք 
ծառայեցնել մեր ժողովրդի, մեր երկրի՝ Հայաստա-
նի Հանրապետութեան, Արցախի Հանրապետու-
թեան բարօրութեանը եւ ընդհանրապէս մեր 
ժողովրդի իրաւունքների պաշտպանութեանը»,- 
ասաց վարչապետի պաշտօնակատարը: Պրն. 
Նիկոլ Փաշինեանն անդրադարձ կատարեց նաեւ 
արժէքներին եւ դրանց փոփոխման անհրաժեշ-
տութեանը` ընդգծելով այս շրջափուլում սեփական 
եւ այլոց իրաւունքների, ազատութիւնների նկատ-
մամբ յարգանքի կարեւորութիւնը:

Զրոյցի ընթացքում խօսուեց հայրենական եւ 
ազգային կեանքի զանազան խնդիրների եւ հայ-
րենիքում ու Սփիւռքում եկեղեցու առաքելութեան 
մասին:

Վերջում Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մաղթեց 
ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարին Աստծոյ 
զօրակցութիւնն ազգօգուտ եւ հայրենաշէն ծրագ-
րերի իրագործման ճանապարհին:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան ստորագրած է հրամանագիր, որու 
համաձայն` զօրավար Լեւոն Մնացականեան հե-
ռացուած է Արցախի Հանրապետութեան պաշտ-
պանութեան նախարար–պաշտպանութեան բա-
նակի հրամանատարի պաշտօնէն:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ Արցախի Հանրապետու-
թեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուու-
թեան գլխաւոր վարչութիւնը, նախագահ Սահակ-
եանի ստորագրած մէկ այլ հրամանագիրով` 
զօրավար Կարէն Աբրահամեան նշանակուած է 
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 
նախարար–պաշտպանութեան բանակի հրամա-
նատար` ազատուելով Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան բանակի N 19916 զօրամասի 
հրամանատարի առաջին տեղակալ-շտապի պետի 
պաշտօնէն:

Արցախի նախագահի հրամանագիրով` գնդա-
պետ Ջալալ Յարութիւնեան նշանակուած է Արցա-
խի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանա-
կի N 19916 զօրամասի հրամանատարի առաջին 
տեղակալ-շտապի պետ` ազատուելով Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի 
N 42009 զօրամասի հրամանատարի պաշտօնէն:

ԱՀ նախագահ Բակօ Սահակեանի հրամանա-
գիրով` Լեւոն Մնացականեան նշանակուած է 
Արցախի Հանրապետութեան արտակարգ իրավի-
ճակներու պետական ծառայութեան տնօրէն:

Նախագահի հրամանագիրին մէջ կ՛ըսուի. 
«Նախագահի հաստատած կառավարութեան 
որոշումով` Կարէն Սարգսեան հեռացուած է Ար-
ցախի Հանրապետութեան արտակարգ իրավի-
ճակներու պետական ծառայութեան տնօրէնի 
պաշտօնէն”:

Պաշտօնանկութիւններ եւ 
Նոր Նշանակումներ Արցախի 
Կառավարութեան Մէջ
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Բակօ Սահակեան Պաշտպանութեան Բանակի Հրամանատարական Կազմին Ներկայացուցած 
Պաշտպանութեան Նորանշանակ Նախարարը

Նիկոլ Փաշինեան Ցաւակցական Հեռագիր Յղած Է Էմանուէլ Մաքրոնին Սթրասպուրկի Ահաբեկչութեան 
Զոհերուն Կապակցութեամբ

¾ç 02

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Սփիւռքի Նախարարութեան Գործընթացը, Բայց Նաեւ` 
Շարունակականութիւնը

Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւններու կազ-
մակերպչական օղակը, սկսելով իմ պատանեկան-
երիտասարդական տարիներէն, կու գար երկրորդ 
հանրապետութենէն, որ այդ օրերուն կը կոչուէր 
Սփիւռքահայութեան հետ մշակութային կապի 
կոմիտէ: Երրորդ հանրապետութեան հետ ստեղ-
ծուեցաւ սփիւռքի նախարարութիւնը. այս իմաս-
տով բաւական ճամբայ կտրած ենք Հայաստան-
սփիւռք յարաբերութիւններու գործընթացին մէջ 
մէկ կողմէ կազմակերպչական կառոյցի եւ ցանցի 
յատակագիծով, բայց նաեւ` յայտագիրներու մշակ-
ման եւ զարգացումներու առումով: Հայկական 
սփիւռքը, ինչ խօսք, ունի իւրայատուկ դրուածք` 
մեկնելով պատմական այն իրողական վիճակէն, 
թէ մեծ համեմատութեամբ հետեւանք էր Ցեղաս-
պանութեան եւ տեղահանումի: Ասիկա հայկական 
սփիւռքին կու տայ իւրայատուկ կարգավիճակ, 
բայց նաեւ` նոյնքան իւրայատուկ մարտահրաւէր:

Երրորդ հանրապետութենէն ետք Հայաստան-
սփիւռք յարաբերութիւնները զգալի եւ շեշտակի 
կերպով զարգացան ու աճեցան: Հայաստան` որ-
պէս անկախ պետականութիւն եւ երկիր,  դարձաւ 
աշխարհասփիւռ հայութեան կիզակէտը: Անցնող 
աւելի քան քսանեօթը երկար տարիները եղան 
ուսանելի, բայց նաեւ` հայրենիք եւ սփիւռք զիրար 
հասկնալու, միասին գործելու, երկիրը շէնցնելու եւ 
զարգացնելու մեծ պատեհութիւն եւ ներդրում: 
Այսօր Հայաստան-սփիւռք կը գտնուինք այնպիսի 
կարգավիճակի մը մէջ, երբ զիրար շատ աւելի լաւ 
հասկցած եւ իրարու հետ շատ աւելի լաւ 
մէկտեղուած ենք: Այս զարգացումին մէջ սփիւռքի 

նախարարութիւնը եղաւ շատ կարեւոր կառոյց մը 
եւ աշխատանքային բնագաւառ, որ կամրջեց 
աշխարհով մէկ տարածուած հայութիւնը իր տար-
բեր շերտերով` Հայաստանի հետ եւ անպայման-
օրէն` փոխադարձ յարաբերութեամբ: Ու տակաւին, 
ան հանդիսացաւ սփիւռքը ինք իրեն հետ եւ 
իրարու հետ միացնող կռուան:

Հոսկէ մեկնելով` կան շարունակականութեան 
գործընթացը եւ հարցադրումները, որոնք կը 
շրջագային ներկայ օրերուն: Պէ՞տք է շարունակել 
սփիւռքի նախարարութիւնը: Եթէ այո՛, ինչպէ՞ս եւ 
ի՞նչ տարողութեամբ: Եւ եթէ ոչ, բայց ինչո՞ւ:

Ներկայ օրերը ունին իրենց շատ մը մար-
տահրաւէր-հիմնահարցերը մէկ կողմէ սփիւռքահայ 
իրականութեան համար, բայց նաեւ` հայաստան-
եան իրավիճակէն մեկնելով եւ երեւի թաւշեայ 
յեղափոխութենէ ետք աւելի մեծ ակնկալութիւն-
ներո՞վ: Եթէ հայկական սփիւռքը շատ «գունաւոր» 
է եւ տարբեր շերտերով, որուն վրայ պիտի աւելցնել 
Հայաստանէն արտագաղթած հայորդիներ, որոնք 
սփիւռքեան իրականութեան վրայ աւելցուցին նոր 
«երանգներ»: Ու հայկական այս մեծ «պարունակին» 
մէջ կայ այլ երեւոյթ մը, որ մինչեւ այսօր սփիւռքը 
տակաւին չէ վերածուած,  այսպէս ըսած, կազմա-
կերպչական-ընդհանրական կառոյցի մը, որ 
կրնար ծառայել որպէս համասփիւռքեան համադ-
րողական օղակ: Բայց նաեւ առկայ է, եւ երեւի` 
ներկայ օրերուն մէջ շեշտուած ձեւով, Հայաստան 
երկրի եւ հայրենի պետականութեան ներշնչած 
ազգային-քաղաքական ինքնութիւնը` սփիւռքահա-
յուն համար եւ ի մասնաւորի` երիտասարդ հայուն, 
որ հասակ կ՛առնէ շատ մը գաղութներու մէջ, եւ ուր 
ան-անոնք կը գտնեն-վերագտնեն իրենց հայկա-

կան աւանդը եւ ինքնութեան գիտակցութիւնը` 
հայրենի հողին մէջ եւ անոր միջոցով: Կարկինը 
աւելի լայն բանալով` այսօր շատ աւելիով օրա-
կարգի վրայ է հայրենադարձութիւնը անցեալի 
ներգաղթի հիմքով, բայց` տարբեր տարողութիւն-
ներով, ընտրանքներով եւ միջոցառումներով:

Հայկական ընդհանրական այս իրավիճակ-
ներուն մէջէն է, որ պիտի տեսնենք անհրաժեշտու-
թիւնը` շարունակելու սփիւռքի նախարարութիւնը 
եւ անոր աշխատանքային գործընթացը` գէթ աւել-
ցընելով եւ  կամ վերանորոգելով անոր աշխատան-
քային ռազմավարութիւնը: Եթէ մեր համահայկական 
եռանկիւնը կը կազմէ Հայաստան-Արցախ-սփիւռք, 
բայց անհրաժեշտ է, որ նոյն  այս եռանկիւնը եւ 
անոր յարաբերութիւն-աշխատանքային գործըն-
թացը ուժեղացնել: Ասոր մէջ, անկասկած, սփիւռքի 
նախարարութիւնը ունեցած է եւ պէտք է շարունակէ 
պահել իր կարեւոր մասնակցութիւնը եւ ինքնուրոյն 
դրուածքը` հայրենի պետական վարչամեքենային 
մէջ: 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան Դեկտեմբեր 14-ին այցելած է Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարա-
րութիւն: Ինչպէս կը տեղեկացնէ Արցախի Հանրա-
պետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղե-
կատուութեան գլխաւոր վարչութիւնը, նախագահը 
Պաշտպանութեան բանակի բարձրագոյն հրա-
մանատարական կազմին ներկայացուցած է 
պաշտպանութեան նախարար – պաշտպանութեան 
բանակի հրամանատար նշանակուած զօրավար 
Կարէն Աբրահամեանը եւ Արցախի Հանրա-
պետութեան պաշտպանութեան բանակի N 19916 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան ցաւակցական 
հեռագիր յղած է Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնին՝ Սթրասպուրկի մէջ 
տեղի ունեցած ահաբեկչութեան զոհերուն կապակ-
ցութեամբ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ վարչա-
պետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 

զօրամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ-
շտապի պետ նշանակուած գնդապետ Ջալալ 
Յարութիւնեանը:

Նախագահը բարձր գնահատած է Կարէն Աբ-
րահամեանի եւ գնդապետ Ջալալ Յարութիւնեանի 
մասնագիտական ու մարդկային որակները, 
անցած ուղին, համոզում յայտնելով, որ անոնք 
պատշաճ մակարդակով պիտի իրականացնեն 
իրենց պարտականութիւնները, եւ մաղթած յաջո-
ղութիւններ ծառայութեան մէջ:

Սահակեան երախտագիտութիւն յայտնած է 
նախկին պաշտպանութեան նախարար-պաշտպա-

հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ հեռագիրին մէջ, մասնաւո-
րապէս, ըսուած է.  «Խորը վշտով տեղեկացայ Սթ-
րասպուրկի Սուրբ ծննդեան շուկայի հրաձգութեան՝ 
ահաբեկչական ակտի մասին, որը հարուածեց 
Ֆրանսիային` պատճառելով զոհեր եւ վիրաւորներ: 
Խորին եւ անկեղծ ցաւակցութիւն եմ յայտնում Ձեզ, 
Ֆրանսիայի ժողովրդին եւ զոհուածների ընտանիք-
ներին՝ մաղթելով տոկունութիւն եւ համբերութիւն: 

նութեան բանակի հրամանատար Լեւոն Մնացա-
կանեանին զինուած ուժերուն մէջ երկարամեայ 
ծառայութեան համար, ընդգծելով անոր մեծ 
աւանդը բանակաշինութեան, Պաշտպանութեան 
բանակի կայացման ու զարգացման գործին մէջ, 
եւ վստահութիւն յայտնած, որ նոր պաշտօնին մէջ 
Լեւոն Մնացականեան պիտի շարունակէ նոյն 
նուիրուածութեամբ ծառայել հայրենիքին:

Հանդիպումին ներկայ եղած են հայկական 
երկու հանրապետութիւններու զինուած ուժերու 
համագործակցութեան եւ գործողութիւններու 
համադրման ծրագրի ծիրէն ներս Արցախ գտնուող 
ՀՀ ԶՈՒ գլխաւոր շտապի պետ Արտակ Դաւթեանը, 
պաշտօնատար այլ անձիք:

Այս դժուար պահին Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը 
կանգնած է բարեկամ Ֆրանսիայի կողքին»:
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Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Երազէ՛, Իրագործէ՛… Ներդրողներ Հայրենիքի Մէջ » - 3 - 
«Եթէ Այս Հիւրանոցը Երեւանի Կամ Սինկափորի Մէջ Ըլլար, Կրնար Հզօր Պիզնես 
Ըլլալ, Բայց Մենք Նախընտրեցինք Շուշին»
Հարցազրոյց «Շուշի Կրանտ Հոթել» Հիւրանոցի Սեփականատէրերէն՝ Կարօ Քեպապճեանի Հետ

«Զարթօնք» կը շարունակէ պարբերաբար իր 
ընթերցողի դատին յանձնել «Երազէ, իրագործէ, ներդ-
րումներ հայրենիքի մէջ» խորագրով հարցազրոյցներու 
շարքը, ուր կը ներկայացնենք Հայաստանի եւ 
Արցախի մէջ սփիւռքահայերու, հայրենադարձներու, 
արտասահմանեան ներդրողներու գործունէութիւնը: 
Մէկ բառով՝ ներդրումները հայրենիքի մէջ: Այս 
անգամ անդրադարձ կատարած ենք Արցախի մէջ 
2011 թուականին կառուցուած, միջազգային չափանիշ-
ներուն համապատասխան, շքեղ եւ ինքնատիպ 
«Շուշի Կրանտ Հոթել»ի պատմութեան: 

Հիւրանոցը կառուցուած է Արցախի գողտրիկ 
անկիւնը՝ անտառներով շրջապատուած գեղեցիկ ու 
մառախլապատ Շուշիի մէջ: Ի սկզբանէ հիւրանոցի 
կառուցման նպատակը եղած է Շուշին զբօսաշրջային 
քաղաք դարձնելը, խթանել քաղաքին մէջ ներդրում-
ները եւ ստեղծել աշխատատեղեր: Մերձաւոր Արեւել-
քի մէջ Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցիչ 
Կարօ Քեպապճեանը, որ իր գործարար ընկերներուն 
հետ կառուցած է հիւրանոցը, կը նշէ, որ այսքան 
ժամանակ որպէս առեւտրական շահ չեն ունեցած: 
Եթէ հիւրանոցը Երեւանի կամ Սինկափորի մէջ ըլլար, 
ան կրնար հզօր ու եկամտաբեր պիզնես ըլլալ, կ'ըսէ 
Քեպապճեան:

Հիւրանոցին մէջ կ'աշխատին հիմնականօրէն 
Շուշի քաղաքի բնակիչները, բայց եղանակէն կախ-
ւած անոնց թիւը կրնայ աւելնալ կամ պակսիլ: Հիւրա-
նոցը ունի 50 սենեակ, իւրաքանչիւրը ինքնատիպ ու 
ոճային գեղեցիկ լուծումներով ստեղծուած յատուկ 
ամենաքմահաճ զբօսաշրջիկներու համար: 

Կը ներկայացնենք Կարօ Քեպապճեանի հետ մեր 
հարցազրոյցը, ուր աւելի մանրամասն ներկայացուած 
է հիւրանոցի ստեղծման պատմութիւնը, ներդրումային 
ծրագիրները եւ ապագայ ընելիքները:

- Պարոն Քեպապճեան, մինչ Արցախի մէջ ներդ-
րումներու մասին խօսիլը, կը փափաքէի անդրադառ-
նալ Ձեր կենսագրութեան: Ձեր արմատները ուրկէ՞ են, 
Ձեր նախնիները ինչո՞վ զբաղած են: 

- Մենք Կիլիկիոյ ազնուական տոհմէ մըն ենք: 
Մեծ հայրս իշխանական տոհմէ է: Հետաքրքրական 
պատմութիւն ունի նաեւ «Քեպապճեան» ազգա-
նունը: Մեր գերդաստանը կը կրէր լոյսի զաւակներ՝ 
Լուսինեան եւ Մեծաձեռքեան ազգանունները: 
Մեր տոհմին մէջ եղած են զինուորականներ եւ 

հոգեւորականներ: Բայց դժբախտաբար մեր 
ամբողջ գերդաստանը ջարդուած է: Ես ազգական 
չունիմ: Ծնած եմ Լիբանան, այնտեղ ուսում 
ստացած ու որոշած եմ կեանքս նուիրել Հայ 
դատին: Ինծի համար ամենակարեւորը Հայ դատն 
է, ցեղասպանութեան ճանաչումը, Հայաստանի 
անկախութիւնը: Ես կը մտածէի, թէ ի՛նչպէս կրնամ 
օգնել Հայ դատին, որ պայքարով պէտք է ըլլար: 
Ես ընտրեցի մարտարուեստը եւ որոշեցի մեծ 
վարպետ դառնալ: Ուսանեցայ չինական ամենա-
բարձր հաստատութիւններուն մէջ: 1974 թուակա-
նին դարձայ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ազատ ոճի 
մարտարուեստի ախոյեան եւ հիմնեցի Հայ սեւ 
գօտիներու ակադեմիան: Սկսայ Լիբանանէն, 
գացի Յունաստան, յունական բանակը մարզեցի, 
այնտեղէն Ֆրանսա, Ամերիկա, Գանատայ եւ այլն: 
Մօտաւոր 50 հազար հետեւորդ ունեցայ աշխարհի 
մէջ: 90ական թուականներուն ես եկայ Հայաստան, 
այստեղ ալ հիմնեցի կազմակերպութիւնը եւ բա-
ւական մասնակիցներ ունեցանք: Վերջաւորութիւնը 
եղաւ Արցախը, ուր ուղարկեցինք մեր մարզիչները: 
Առաջին ջոկատները, որոնք Հայաստանէն եկան 
Ղարաբաղ կռուելու, ես զիրենք մարզեցի ու այսօր 
հարիւրաւոր տղաներ իրենց ներուժը կը դնեն ի 
նպաստ Արցախի: Այնուհետեւ ես Արցախի մէջ 
հիմնեցի ուշուի ֆետերասիոնը, որ հազարաւոր 
սաներ ունի: Աշխարհի ախոյեաններ ունինք 
արցախցի: Ի դէպ, նշեմ, որ մարզումները կը 
կատարուին ձրի, ազգասիրական նպատակով: 
Հայը պէտք է ըլլայ առողջ մարմնով, արթուն 
մտքով ու ազնիւ հոգիով: 

- Պարոն Քեպապճեան, ոչ մէկուն համար գաղտ-
նիք է, որ Արցախի զարգացումը նախ եւ առաջ կախ-
ւած է ներդրումներէն, հետեւաբար պէտք է զարկ տալ 
եւ ուշադրութիւնը կեդրոնացնել տնտեսութեան վրայ: 
Խօսինք  «Շուշի Կրանտ Հոթել»ի մասին: Ե՞րբ կա-
ռուցուած է հիւրանոցը եւ ինչո՞ւ որոշեցիք Շուշի քա-
ղաքին մէջ ներդրում կատարել: 

- Պէտք է ըսեմ, որ դիւրին չէ եղած: Այսօր 
Երեւանէն քար մը բերելը կամ ինչ-որ բան սարքելը 
արդէն խնդիր է: Ո՜ւր մնաց քանդուած Շուշիի մէջ 
այս հսկայ հիւրանոցը սարքելը: 25 հազար քա-

ռակուսի մեթրի վրայ կառուցուած է, 50 սենեակ 
կայ հիւրանոցին մէջ: Ես շինարար չեմ, աւելի շատ 
զինուորական եմ, բայց կամք ունեցայ ու այստեղ 
հիմնեցի միջազգային մակարդակի հիւրանոց եւ 
տեղեկատուական կեդրոն: Երեք տարի տեւեց 
ամէն ինչ, շատ չարչարուեցանք, մանաւանդ 
հիւրանոցի կառուցումը: Երեւանի մէջ կառուցելը 
դիւրին է, բայց Արցախի մէջ դժուար է: Ամբողջ 
ապրանքը Չինաստանէն բերուած է: Դուք պատ-
կերացուցէ՛ք սահմանային անցակէտերուն վրայ, 
թէ ի՛նչ դժուարութիւններ եղած են: Մէկ խօսքով՝ 
չարչարանք էր, ձիւն, ձմեռ, ճամբաներու խնդիր: 
Բայց, փառք Աստուծոյ, ես եւ ընկերներս յաջողե-
ցանք ու, ինչպէս կը տեսնէք, Շուշիի մէջ ունինք 
միջազգային չափանիշներուն համապատասխան 
հիւրանոց: Ես ինչո՞ւ ըրի ասիկա: Ես ոչ միլիառատէր 
եմ, ոչ ալ հիւրանոցի պիզնեսով կը զբաղիմ: 
Ընկերներս կ'ըսէին, որ Շուշիի մէջ կարելի չէ 
կառուցել, դրամ դնել, կ'ըսէին՝ այդ դրամը 
Երեւանի մէջ դիր, դրամ շահինք: Բայց ես ըսի՝ ոչ, 
սա ամէն մարդու համար չէ: Ես Շուշիի մէջ 
Լիբանանէն զոհուած տղաք ունիմ, անոնց համար 
բան մը պէտք է ընեմ: 

- Հիւրանոցը տարեկան քանի՞ զբօսաշրջիկ կ'ըն-
դունի: Ի՞նչպէս է հիւրանոցային պիզնեսը Շուշիի մէջ: 

- Մենք մինչեւ հիմա ոչ մէկ կոպեկ շահ ունեցած 
ենք: Մարդիկ կու գան-կ'աշխատին այստեղ, գու-
մար կը ստանան, գործ կու տանք. սա ամենամեծ 
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«Եթէ Այս Հիւրանոցը Երեւանի Կամ Սինկափորի Մէջ Ըլլար, Կրնար Հզօր Պիզնես 
Ըլլալ, Բայց Մենք Նախընտրեցինք Շուշին»
Հարցազրոյց «Շուշի Կրանտ Հոթել» Հիւրանոցի Սեփականատէրերէն՝ Կարօ Քեպապճեանի Հետ

գոհունակութիւնն է: Պիզնեսը պէտք չէ նայինք 
միայն իբրեւ զուտ պիզնես, այլ մարդկային արժէք-
ներն ալ պէտք է հաշուի առնենք: Մենք Շուշին 
պէտք է դարձնենք մշակոյթի քաղաք, պէտք է նոր 
կեդրոններ կառուցենք, համալսարաններ, հիւրա-
նոցներ, պէտք է զարգացնենք զբօսաշրջութիւնը: 
Որքան շատ ըլլան շինարարութիւնները, որքան 
շատ աշխատանքի տեղ բացուի, այնքան աւելի 
վստահ կ'ըլլանք Արցախի ապագայով: Մարդիկ 
չեն ձգեր ու չեն երթար: Պէտք է ամէն ղարաբաղցի 
ունենայ իր գործը, ինչ որ պէտք է ըլլայ նոր 
կեդրոններ բանալով:

- Հիւրանոցին մէջ հիմնականօրէն Շուշիէ՞ն կ'աշ-
խատին:

- Այո, Շուշիէն են: Մենք սկզբնական շրջանին 
արտասահմանէն ալ մասնագէտներ բերինք, 
սորվեցուցինք, բայց մեր նպատակն էր, որ Շուշիի 
բնակիչները աշխատին: Նայած եղանակին՝ անոնց 
թիւը կրնայ աւելնալ: Որքան շատ զբօսաշրջիկներ 
ունենանք, այնքան շատ մարդիկ կ'ընդունինք 
աշխատանքի: 

- Աշխատավարձը ինչքա՞ն է, եթէ գաղտնիք չէ: 
- Բան մը ըսեմ: Ես ալ ձեր նման այստեղ զբօ-

սաշրջիկ եմ, հիւր եմ: Կու գամ այստեղ իմ պետա-
կան գործերս կ'ընեմ ու կ'երթամ: Այդ պատճառով 
չեմ գիտեր: Միայն գիտեմ, որ ինձմէ դրամ կ'ուզեն, 
լոյսի դրամ, ջուրի դրամ եւ այլն: Բայց ըսեմ, որ 
այստեղ դժուար է հիւրանոց պահելը, մանաւանդ 
հիմա, երբ հիւրեր չունինք: Ծախսերը, հարկերը 
սուղ են: Պէտք է տաքցնել հիւրանոցը, նորոգել: 
Եթէ այս հիւրանոցը Երեւանի կամ Սինկափորի 
մէջ ըլլար, մեծ պիզնես կ'ըլլար, բայց Շուշիի մէջ 
նոյնը չէ: Բայց կը կրկնեմ՝ այն հոգեկան հանգստու-
թիւնը, որ կը ստանանք այստեղ, անտառներու, 
մաքուր օդի մէջ, անփոխարինելի է: Մարդու առողջ 
ապրելակերպը շատ աւելի կարեւոր է: Հիմա սա 
չենք կրնար համարել որպէս շահաւէտ պիզնես: 
Եթէ շահ ըլլայ, ամէն մարդ ալ կու գայ, հիւրանոց 
կը բանայ: Ահաւասիկ տարբերութիւնը Կարօ 
Քեպապճեանի ու միւսներուն միջեւ: Մենք սա 

ըրինք՝ գիտակցելով, որ շահ պիտի չունենանք, 
մենք սա ըրինք մեր նահատակներուն համար, մեր 
պատիւին համար: 

- Արցախի մէջ ներդրումային դաշտը ի՞նչպէս կը 
գնահատէք: 

- Ըսեմ, որ Ղարաբաղի մէջ մեծ պայմաններ 
կան միլիոններ շահելու: Օրինակ՝ ոչխարաբուծու-
թիւնը: Ժամանակին այստեղ հազարաւոր գլուխ 
եղջերուներ կը պահէին: Հիմա աշխարհը անոր 
կարիքը ունի: Հիմա եթէ մէկը մի քանի միլիոն 
ներդրում ընէ այդ ոլորտին մէջ, կրկնակին կը 
շահի: Մէկ միլիոն ներդնես, մէկ միլիոն կը շահիս: 
Կրնաս այծի պանիր արտահանել Ֆրանսա, որ 
այդտեղ շատ յարգի է: Արցախի մէջ գործարարը 
կրնար մեծ գումարներ շահիլ: 

- Իսկ այստեղ պետութեան կողմէ տրուող  
աջակցութիւնը ի՞նչպէս է: Ձեզի սկզբնական շրջանին 

աջակցութիւն ցուցաբերուա՞ծ է:
- Այստեղ տարբեր ոլորտներու մէջ արտօնու-

թիւններ տրուած են, հարկերը ցած են: Այստեղ 
շատ ոլորտներ կան հսկայ գումարներ շահելու, 
բայց պէտք է բրոֆեսիոնալ ըլլաս, գաս եւ քու 
ձեռքովդ ընես: Ամէն մարդ չի կրնար իր գործը 
ձգել ու գալ այստեղ: Այստեղ մեզի նման խենթերը 
կու գան միայն, որ Ղարաբաղի գիժ են: Քիչ մը 
պէտք է քաջ ըլլաս, արկածախնդիր ըլլաս ու, 
վստահ եղիր, կը շահիս: Աշխարհը դէպի կենսո-
լորտային զբօսաշրջութիւն, ուտելիքի մաքրութիւն: 
Մարդիկ իրենց առողջութեան կը նային: Եթէ 
զարգացնես առողջ զբօսաշրջութիւնը, մեծ գու-
մարներ կը վաստակի թէ ներդրողը, թէ ժողո-
վուրդը: Մեզի անշուշտ սկզբնական շրջանին 
եղած է աջակցութիւն: Եթէ այս հիւրանոցը ուրիշ 
տեղ ըլլար, մենք հազար դժուարութիւն կ'ունենա-
յինք: Բայց այստեղ մեզի ամենաբարձր մակարդա-
կով օգնութիւն եղած է, թէ վարչապետը, թէ նախա-
րարները մեզի աջակցած են, որ գործընթացը 
դիւրին ըլլայ: Ոեւէ գործարար, եթէ կ'ուզէ գալ ու 
պիզնես ընել, իրեն այստեղ բարձր մակարդակով 
աջակցութիւն կը ցուցաբերեն: Ես ամէն օր 
տարբեր ծրագիրներ ունիմ, առեւտրական նպա-
տակներ, յառաջիկային ալ միլիոններու ներդրում-

ներ կ'ընեն: Ամէն ինչ 
կ'ընեմ, կը բերեմ, կ'ըսեմ՝ 
անվճար մնացէ՛ք իմ հիւ-
րանոցս, ես իմ մեքենա-
յովս ձեզի կ'ուղեկցիմ, 
միայն թէ Արցախի մէջ 
դրամ դրէք: Արցախի մէջ 
պէտք է ներդրումներու 
ծաւալը մեծցնել: 
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ºñµ ¹³ëÇ å³ÑáõÝ áõëáõóÇãÁ Ñ³ñóÝ¿ñ ÇÝÍÇª 
ù³ÝÇ ÙÁ µ³é Áë»É¿ Û»ïáÛ ÏÁ ÙáéÝ³ÛÇ ÙÝ³ó-
»³ÉÁ, »õ Ù¿Ï¿Ý ½·³ëï³Ý³Éáí ÇÙ »Õ»ÉáõÃ»³Ý 
ÇëÏáõÃ»³Ýª ÏÁ ëÏë¿Ç É³Éáõ, Ûáõ½áõÙ¿ë áõ 
½³ÛñáÛÃ¿ë Ù³Ñ ÏÁ ÷Ýïé¿Ç: Ø»ñ µÅßÏ³å»ïÁª 
ß³ï Ë»É³óÇ, ·ÇïÝ³Ï³°Ý, ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý 
Ù³ñ¹³ë¿ñ Ñá·ÇÇ ï¿ñ ³ÝÓ, ù³ÝÇ¯óë Ñ³ñóáõ-
ó³Í ¿Ç Ã¿ ³ñ¹»ûù Ï»³ÝùÇë ï»õáÕáõÃ»³Ý 
³Ûëå¿ë åÇïÇ ï³é³å¿Ç¯...: ØÇßï ÇÝÍÇ ÏÁ 
Ûáñ¹áñ¿ñ. §ïÕ³°ë, áõñ³°Ë »ÕÇñ, ÙÇ°ßï Ë³Õ³, 
ËÝ¹³°, ÙÇ° Ùï³µ»ñ»ñ ó³õ¹ áõ Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ 
»ïù, ³Ýå³ÛÙ³Ý µáÉáñáíÇÝ åÇïÇ ³ÝóÝÇ...¦: 
´³Ûó ³ÝÇÍ»³É ó³õÁ ûñÁëïûñ¿ ³°É ³õ»ÉÇ ÏÁ 
ë³ëïÏ³Ý³ñ. Ûáõë³Ñ³ï ûñ ÙÁ Ýáñ¿Ý µÅßÏÇÝ 
¹ÇÙ»óÇ, å³Õ³ï»Éáí áñ ½Çë ³½³ï¿ ³Ûë 
ï³é³å³Ýù¿Ýª Ïïáñ ÙÁ ÃáÛÝ ï³Éáí ÇÝÍÇ, 
ù³ÝÇ áñ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³Í ¿ñ ó³õë: ́ ³ñ»Ñá-
·Ç µÅÇßÏÁ ÇÝÍÇ Áë³õ. §»ë ³É ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³¯Ûñ 
»Ù »õ ½³õ³ÏÝ»ñ áõÝÇÙ... ¹áõ°Ý ³É ÇÙ ½³õ³Ïë 
»ë, Ï³ñ»ÉÇ± ¿ áñ Ñ³¯Ûñ ÙÁ Çñ ½³õ³ÏÁ Ç°ñ Ó»é-
ùáí ëå³Ý¿. Ñ³õ³ï³° ÇÝÍÇ, å³ïáõáÛ Ëûëùª 
áñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ »ïù, µáÉáñáíÇÝ åÇïÇ 
µáõÅáõÇë »õ »Ã¿ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ ÁÉÉ³Û û¹³÷á-
ËáõÃÇõÝ ÁÝ»ëª ³Ýáñ ßÝáñÑÇõ Ñ³ñÇõñ¿ Ñ³ñÇõñ 
åÇïÇ Ï³½¹áõñáõÇë¦£

ºë Ëñ³Ëáõëáõ³Í ³Ýáñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý Ëñ³ï-
Ý»ñ¿Ý »õ í×é³Ï³Ý Ëûëù¿Ý, ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ÛáÛëÇ 
ÝßáÛÉ ÙÁ ³õ»Éó³õ Ù¿çë: ´ÅÇßÏÇÝ ÷ñÏ³ñ³ñ 
³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ù»¯Í »Õ³õ Û»ï³·³ÛÇÝ ÇÙ 
íñ³ë...: î³ñÇÝ»ñ »ïù Ù³ë³Ùµ, Ï³Ù³ó-Ï³-
Ù³ó µÅßÏáõ»ó³Û, µ³Ûó ³ñï³Ï³ñ· ÛÇßáÕáõ-
ÃÇõÝë ãÝãÇÝ Ù³ëáí ÙÇ³ÛÝ í»ñëï³ó³Û: Æ 
÷áË³ñ¿Ý ³Û¹ ó³õÇÝ Ã»Ã»õÝ³ÉáõÝª Ñáï³éáõ-
ÃÇõÝë µáÉáñáíÇÝ ÏáñëÝóáõóÇ, »õ »ñµ ³Û¹ 
¹¿åù¿Ý »ñÏáõ ï³ñÇ Û»ïáÛ ëïÇåáõ³Í »Õ³Ýù 
äáÉÇëÁ Éù»É »õ ÚáõÝ³ëï³Ý øáñýáõ ÏÕ½ÇÝ 
³å³ëï³ÝÇÉ 1922ÇÝ í»ñç»ñÁª Øáõëï³ý³ 
ø»Ù³ÉÇ äáÉÇëÁ ·ñ³õ»ÉáõÝ ÉáõñÁ ï³ñ³Íáõ³Í 
ÁÉÉ³ÉáõÝ:

1920 ú·áëïáë 10ÇÝ ê»õñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ 
ÏÁ ÏÝùáõ¿ñ: ́ áÉáñ ³½·»ñáõÝ Ï³ñ·ÇÝ ÃÇõñù»ñÁ 
»õë ÏÁ ëïáñ³·ñ¿ÇÝ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁª 
×³ÝãÝ³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ, ³½³ï 
å»ïáõÃÇõÝ ÁÉÉ³ÉÁ: äáÉÇëÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ Ð³-
Û³ëï³Ý ¿ñ, µ³Ûó Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 
¹³õ»ñáõÝ áõ Ë³ñ¹³õ³ÝùÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí, 
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÙÃÝáÉáñïÁ ë»õ ³Ùå»ñáí ÙÃ³·ÝÇÉ 
»õ ÑáñÇ½áÝÁ Ë³õ³ñÇÉ [ëÏë³õ]...

´³Ûó Ù»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù... 
Û»ï³·³ÛÇÝ Ï'³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù:

Ðñ³ß³ÉÇ ¿ñ Ù»ñ ¶áõÉ»ÉÇÇ ÙÇç³í³ÛñÁ£ 
²Ýßáõßï ïÕ³Û³Ï³Ý ÷áùñ ã³ñ³×Ç×ÇáõÃÇõÝÝ»ñ 
ÏÁ å³ï³Ñ¿ÇÝ Û³×³°Ë, µ³Ûó ³ÝáÝù Ù³Ï»ñ»-
ë³ÛÇÝ ¿ÇÝ, ã³ñ Ñá·ÇÝ »ñµ»°ù ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ 
Ù»ñ Ù¿ç: úñÇÝ³Ï ÙÁ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ µÇõ-
ñ»Õ»³Û íë»Ù Ñá·ÇÇÝª å³ïÙ»Ù Ñ»ï»õ»³ÉÁ.-

1921ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ 
ï³å³É³Í ¿ñ »õ Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï-
õ³Í, Ù»ñ Çï¿³ÉÁ Ï³½ÙáÕ »õ Ù»ñ Ùï³ë»õ»éÙ³Ý 
ÙÇ³°Ï ³ÕµÇõñÁ »ÕáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ³Ñ³¯ 
ë³ñë³÷»ÉÇ ëáíÇ Ù³ïÝáõ³Í... Ñ³ñÇõñ Ñ³-
½³ñÝ»ñ ³ÝûÃÇ ëáí³Ù³Ñ ÏÁ Ù»éÝ¿ÇÝ áõÅ³ë-
å³é, µ½Ïïáõ³Í Ñá·Çáí »õ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ Ïá°ã 
Ï'áõÕÕáõ¿ñ, áñå¿ë½Ç û·ÝáõÃ»³Ý Ó»éù Ï³ñÏ³-
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ñ»Ý, ÇëÏ Ã»ñÃ»ñÁ Çñ»Ýó ³é³çÇÝ ¿çÇÝ íñ³Û 
Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝ ë³ í»ñï³é»ñÁª §ë»ñÙÝóáõ ïáõ¿°ù 
Ñ³Û Ùß³ÏÇÝ, û·ÝáõÃ»³°Ý Ñ³ë¿ù Ó»ñ »Õµ³Ûñ-
Ý»ñáõÝ¦, »õÝ. »õÝ.: ²Ù¿Ý ûñ ëÇõÝ³ÏÝ»ñ ÏÁ Û³ï-
Ï³óáõ¿ÇÝ å³Õ³ï³·ÇÝ Ïáã»ñáõ£ ²Û¹ ûñ»ñáõÝ 
Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½Ýáõ³Ï³Ý ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù»Í 
µ³Ý³ëï»ÕÍ äñ. ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ 
äáÉÇë »Ï³Í ¿ñ áñå¿ë å³ïáõÇñ³Ïª ³Ûë ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃ»³Ý [»õ Ñ³Ý·³Ý³ÏáõÃ»³Ý]: Ø»Ýùª 
Ã»ñÃ»ñáõÝ ³Û¹ Ïáã»ñ¿Ý ³½¹áõ³Í, ¹³ë³ñ³ÝÁ 
ÅáÕáí ÏÁ ·áõÙ³ñ»Ýù »õ áñáßáõÙ ÏÁ Ï³Û³óÝ»Ýù, 
áñ Ù¿Ï ß³µ³Ã ß³ñáõÝ³Ï Íá°Ù å³Ñ»Éáí Ù»ñ 
ëÝáõÝ¹ÇÝ ÷áË³ñÅ¿ùÁ ÕñÏ»Ýù Ù»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ëáí»³É »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ, áñå¿ë½Ç ³Û¹å¿ëáí 
Ù»ñ Ñ³Ù»ëï µ³ÅÇÝÁ µ»ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ 
ï³é³åáÕÝ»ñáõÝ£

àñå¿ë½Ç Ù»ñ áñáßáõÙÁ ³ñ¹ÇõÝ³õáñáõÇ »õ 
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝÇ, Ù»½Ç ½ûñ³õáñ Ý»-
óáõ°Ï »ÕáÕ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ áõëáõÙÝ³å»ï äñ. 
¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ Ù»ñ Ã³ñ·Ù³ÝÝ áõ ½ûñ³íÇ·Á 
áõÝ»Ý³Éáõ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ÇÝÍÇ° Û³ÝÓÝáõ»ó³õ, 
ù³ÝÇ áñ ½Çë ß³°ï ÏÁ ëÇñ¿ñ...: Î¿ëûñáõ³Ý 
×³ß¿Ý Û»ïáÛ Çñ Û³ñÏ³µ³ÅÇÝÁ »ñÃ³Éáí (áõñ 
Çñ ÁÝï³ÝÇùáí Ï'³åñ¿ñ), ¹áõéÁ µ³Ë»óÇ: 
Ü»ñë¿Ýª §Ùï¿°ù¦ Ññ³Ù³ÝÇÝ íñ³Û, »ñµ ¹áõéÁ 
µ³Ý³Éáí Ý»°ñë Ùï³Ûª Ë»Õ×Á Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇÇ 
·³Éáí ß÷áÃ»ó³õ, ù³ÝÇ áñ ÏÁ ÍË¿ñ ... Ù»Ýù 
ÙÇÝã»õ ³Û¹ ã¿ÇÝù ·Çï»ñ áñ Ù»ñ áõëáõÙÝ³å»ïÁ 
ÍËáÕ ¿ñ...: ²ÝÙÇç³å¿ë Ó»éùÇÝ ëÇÏ³ñ¿ÃÁ 
Ù³ñ»ó, ù³ÝÇ áñ ß³ï ½·áõß ¿ñ ïÕ³Ûáó µ³ñá-
Û³Ï³ÝÇÝ ·¿ß ûñÇÝ³Ï ãÁÉÉ³Éáõ...£ ¼Çë ÁÝ¹áõÝ»ó 
½³ñÙ³Ýùáí: ºñµ »ë ÇÙ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ýë 
Ýå³ï³ÏÁ å³ñ½»óÇ¯ Çñ»Ý, ÇëÏ³å¿ë ÑÇ³ó³õ 
Ù»ñ ïÕ³Ûáó ½áÑ³µ»ñáÕ Ñá·ÇÇÝ íñ³Û »õ Ëáë-
ï³ó³õ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý ùáí Ù»ñ Ã³ñ·Ù³ÝÁ 
ÁÉÉ³É, µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë ³é³ñÏ»ó, Ã¿ ß³µ³Ã ÙÁ 
ß³ñáõÝ³Ï ÍáÙ å³Ñ»Éáí ïÕáó ³éáÕçáõÃÇõÝÁ 
ÏÁ Ë³Ý·³ñáõÇ, §ù³ÝÇ áñ Ó»ñ ëÝáõÝ¹Á 
½ûñ³õáñ ã¿°, áñáíª ÇÙ Ï³ñÍÇùáíë, ÷áË³Ý³Ï 
Ù¿Ï ß³µ³Ã ÍáÙ å³Ñ»Éáõ ³õ»ÉÇ É³°õ ¿ »õ Û³ñ-
Ù³ñª »ñÏáõ ß³µ³Ã ß³ñáõÝ³Ï, ÙÇ³ÛÝ Ï¿ëûñ-
Ý»ñÁ ×³ß»Éáí, ³é³õûï»³Ý »õ ÇñÇÏáõ³Ý 
ëÝáõÝ¹ÇÝ ³ñÅ¿ùÁ ËÝ³Û»ÉÁ ³õ»ÉÇ Ýå³ï³-
Ï³Û³ñÙ³ñ ¿ »õ ûñÇÝ³õáñ Ï'ÁÉÉ³Û¦ Áë³õ£

ÆñÙ¿ Ññ³Å»ßï Ï'³éÝ»Ù Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ 
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»Éáí Çñ»Ý, ù³ÝÇ 
áñ Ù»½Ç Ñ³Ý¹¿å ÙÇ°ßï Ñá·³Íáõ »Õ³Í ¿ áñå¿ë 
Ñ³ñ³½³ï Ñ³¯Ûñ »õ ¹áõñë Ï'»ÉÉ»Ù£ ¸³ë³ñ³Ý 
Ñ³ëÝ»Éáí ïÕ³Ûáó ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ù 
³é³ù»ÉáõÃ»³Ýë Ù³ëÇÝ£ ºõ Çñûù, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ 
áõëáõÙÝ³å»ïÁ ÇñÇÏáõ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ÅáÕá-
íÇÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ ËըÝ¹-
ñ³Ýù-³é³ç³ñÏÁ: àõëáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíÁ ß³ï 
ÑÇ³Ý³ÉÇ ·ïÝ»Éáí Ù»ñ áñáßáõÙÁª Ï'áñáß¿ á°ã 
ÙÇ³ÛÝ Ù»°ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ, ³ÛÉ»õ µáÉáñ áñµ³Ýá-
óÇÝ ïÕáóª 1450 Ñá·ÇÇÝ Ç ÙÇ³ëÇÝ ÏÇñ³ñÏ»É 
³Û¹ ³½Ýáõ³Ï³Ý ½áÑ³µ»ñáõÙÁ, »õ »ñµ ÁÝÃñÇùÇ 
å³ÑáõÝ Ù»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇã äñ. î¿ñ Ü»ñ-
ë¿ë»³ÝÁ å³ñ½»ó Ù»ñ ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ ¹ÇÙ³ó 
áõëáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ áñáßáõÙÁª ½³ÛÝ ÏÇñ³ñ-
Ï»É µáÉá¯ñ áñµ³ÝáóÇÝ íñ³Û... ³Ñ³¯... ³Û¹ å³-
ÑÁ ß³¯ï Ûáõ½Çã ¿ñ...: ´áÉáñë ÙÇ³ëÇÝª §Ñ³Ù³-
Ó³°ÛÝ »Ýù¦ åáé³óÇÝù...: ÜáÛÝÇëÏ ÷áùñÇÏÝ»ñÁ 
»õ ß³ï ³õ»ÉÇ »é³Ý¹áõÝ áõ ÝáõÇñáõáÕª §Ù»°Ýù 
³É, Ù»°Ýù ³°É¦ ÏÁ åáé³ÛÇÝ...:

ºñÏáõß³µÃÇ¿Ý ëÏë³Ýù »õ »ñÏáõ ß³µ³Ã 
ß³ñáõÝ³Ï, ³é³Ýó ¹áÛ½Ý ÁÝÏñÏáõÙÇ Ï³Ù ïըñ-
ïáõÝçùÇ... ËÇ½³Ëûñ¿Ý Ï³ï³ñ»óÇÝù ³é³ç³¹-
ñ³ÝùÁ: ºñµ »ñÏáõ ß³µ³ÃÁ Éñ³ó³õ, Ù»ñ ß³ï 
Û³ñ·»ÉÇ ïÝûñ¿Ý äñ. ²µáõÉ»³ÝÁ Ññ³õÇñ»ó 
³½·³ÛÇÝ ëÇñáõ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ëáí»³ÉÝ»ñáõÝ û·ÝáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ 
Ý³Ë³·³Ñ äñ. ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ áñ ³Ýáñ Û³ÝÓÝ¿ 
Ù»ñ ½áÑ³µ»ñáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÁ£

È»óáõ³Í »Ýù Ù»Í ëñ³ÑÁ, ÏñûÝ³Ï³Ý »ñÏÇõ-
Õ³ÍáõÃ»³Ùµ »õ ³Ýßßáõ¯Ï ÏÁ ëå³ë»Ýù... Ù»ñ 
³ÛÝù³Ý ³Ýáõß »õ ëñï³Ùûï µ³Ý³ëï»ÕÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ...: ´»ÙÁ ÏÁ µ³óáõÇ. 
³Ñ³° Ù»ñ ¹ÇÙ³óÁ Ýëï³Í »Ý »ñÏáõ å³ïÏ³é»ÉÇ 
Í»ñáõÝÇÝ»ñ. ÙÇÝª Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ »õ Ñ³Ý×³ñ»Õ 
ïÝûñ¿ÝÁ, ÇëÏ ÙÇõëÁ¯ª Ù»ñ ³ÛÝù³Ý ëÇñ³Í áõ 
å³ßï³Í ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ Çñ»Ýó 
³ßÝ³Ý Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ëåÇï³Ï³Ñ»ñ »ñ»õáÛ-
Ãáí...£

îÝûñ¿ÝÁ Çñ µ³½Ï³Ãáé¿Ý µ³ñÓñ³Ý³Éáí, 
ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û áõ Çñ ³Ýáõß, Ñ³Ûñ³Ï³Ý ·áõñ-
·áõñáï Ó³ÛÝáíÁ Ï'Áë¿. §½³õ³ÏÝ»ñë, Ó»½Ç ÏÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù Ù»ñ ³Ù¿Ý³ëÇñ»ÉÇ ³½·³ÛÇÝ Ù»Í 
µ³Ý³ëï»ÕÍ äñ. ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ áñ 
Ù»ñ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ »õ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ù ÇñÙ¿ áñ ù³ÝÇ 
ÙÁ Ëûëù Áë¿ Ó»½Ç...¦:

Æñ µ³½Ï³Ãáé¿Ý í»ñ µ³ñÓñ³Ý³Éáí, Û³é³ç 
Ï'áõÕÕáõÇ µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï, ëåÇï³Ï³Ñ»ñ, ³Ýáõß 
¹¿Ùùáí ³É»Ñ»ñ Í»ñáõÝÇÝ. ë³°å¿ë Ï'³ñï³Û³Û-
ïըõÇ. §½³õ³ÏÝ»¯ñë, ß³ï Ûáõ½áõ³Í »Ù Ó»ñ ³Û¹ 
Ù»¯Í ½áÑáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ. ß³¯ï Ûáõ½áõ³Í »Ù 
»õ åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Ù ³ñï³Û³ÛïáõÇÉ... ë³ Áë»Ù 
Ó»½Ç° ÙÇ³ÛÝ, Ã¿ Ó»°ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »Õµ³ÛñÝ»-
ñáõÝ... Ó»°ñ ¹ñ³ÙÁ ã¿ áñ ÏÁ ï³ÝÇÙ... ³¯ÛÉ Ó»°ñ 
Ñá·ÇÝ»ñÁ¦... »õ ³É ãÏ³ñ»Ý³Éáí Çñ Ûáõ½áõÙÁ 
½ëå»É ÇÝÏ³õ ÃÇÏÝ³ÃáéÇÝ íñ³Û...:

Ú³ñ·»ÉÇ Ù»ñ ïÝûñ¿ÝÇÝ Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ, 
ëñ³ÑÇÝ »ÉùÇÝ ÏÁ Ï³Ý·Ý»óÝ¿ Ù»¯Í µ³Ý³ëï»ÕÍÁ 
áñå¿ë½Ç ³Ù¿Ýùë, ²Ýáñ Ó»éùÁ Ñ³Ùµáõñ»Éáí 
¼Ç°Ýù áÕç³·áõñ³Í »õ í³Û»É³Í ÁÉÉ³Ýù ½Ç°Ýù£ 
ÚÇñ³õÇ, ³Ù¿Ýùë ³é³Ýó µ³ó³éáõÃ»³Ý, í³-
Û»É»óÇÝù ³Û¹ í»¯Ñ ñáå¿Ýª Çñ ¹áÕ¹áçáõÝ Ó»éùÁ 
Ñ³Ùµáõñ»Éáí, Çñ ³Ýáõß ÅåÇïÇÝ »õ ûñÑÝáõÃ»³Ý 
³ñÅ³Ý³Ý³Éáí: ²ïÇÏ³ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ ³å³-
·³Û ûñ»ñáõÝ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÛÇß³ï³Ï ÙÁ ÙÝ³ó... 
Ï³ñ»ÉÇ ã¿° ½³ÛÝ Ùïù¿ Ñ³Ý»¯É... »ñµª ³Û¹ å³ï-
Ï³é»ÉÇ å³ïÏ»ñÁ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý¹ å³ëï³ñÇÝ 
ÏÁ ¹Çï»¯ëª Ï³ñÍ»ë ¹¿åùÁ ÑÇÙ³ ¿ áñ ÏÁ å³-
ï³ÑÇ, ã»°ë áõ½»ñ µ³ÅÝáõÇÉ ³Û¹ å³ïñ³Ýù¿Ý...:

àõ±ñ »Ý ³Û¹ »ñ³Ý»ÉÇ ûñ»¯ñÁ...³õ³¯Õ, 
Ãé³¯Ý... ãù³ó³Ý...£

Þ³ñáõÝ³Ï»Ýù Ù»°ñ ÃéÇãùÁ ¹¿åÇ¯ ³Ýó»³ÉÁ, 
áñå¿ë Å³é³Ý· Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ, ÃáéÝ»ñáõÝ 
áõ ³½·ÇÝ...£ ä³ïÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³°Ý 
å³ï³éÇÏÝ»ñ£

ÎÇñ³ÏÇ ûñ»ñ, ³é³õûï Ï³ÝáõË, Íáíáõ 
Éá·³Ýù¿Ý »ïù Ù»ñ Ù³ñ½³ÝùÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ÇÝù 
³Ù»Ý³ÛÝ ×ßï³å³ÑáõÃ»³Ùµ, ³å³` Ù»ñ Ñ³-
·áõëïÝ»ñÁ Ñ³·Ý»É¿Ý »ïùÁ, Ï'ÇçÝ¿ÇÝù µ³ÏÁ, 
áõñ ÷áË³Ý §²é³õûï ÈáõëáÛ¦ÇÝ Ï'áõÕÕáõ¿ÇÝù 
ß¿ÝùÇÝ ³ç Ã»õÁ Ï³éáõóáõ³Í ·»Õ³Ï»ñï 
Íáí³Ñ³Û»³ó Ù»¯Í ëñ³ÑÁ, áñ Çñ Ù»ÍáõÃ»³ÙµÁ 
»õ Çñ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ »½³ÏÇ ¿ñ µáÉá¯ñ äáÉëáÛ 
Ù¿ç:
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Սուրբ Յակոբ Մծբնացիի Նախատօնակը Նշուեցաւ Եւ Անթիլիասի Մայրավանքին Տօնածառն Ու Ս. 
Մսուրը Լուսաւորուեցան Փոքրիկներու Հոծ Բազմութեան Մասնակցութեամբ

Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան, 
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա-
թողիկոսին, Ս. Յակոբ Մծբնայ հայրապետին, 
Մարուգէ ճգնաւորին եւ Մելիտոս եպիսկոպոսին 
նախատօնակը հանդիսաւորապէս նշուեցաւ Ան-
թիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր Տաճարին մէջ։ Եկեղեցական արարողութենէն 
ետք, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բա-
ժանմունքը կազմակերպած էր նոր տարուան 
յատուկ երեկոյ մը, որու ընթացքին Վեհափառ 
Հայրապետին ձեռամբ եւ փոքրիկներու հոծ բազ-
մութեան ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ տօնա-
ծառի եւ մսուրի լուսաւորում, ինչպէս նաեւ 
խրախճանք եւ նուէրներու բաշխում։

Նախատօնակի արարողութեան ընթացքին 
դուրս բերուեցան «Կիլիկիա» թանգարանին մէջ ի 
պահ դրուած Ս. Յակոբ Մծբնացիի ու Ս. Նիկողայոս 
Սքանչելագործ հայրապետին մասունքները մա-
սունքները։ Նախատօնակի աւարտին, Վեհափառ 
Հայրապետը տուաւ իր հայրապետական պատ-
գամը։

Նորին Սրբութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդին 
յայտնեց, որ Ս. Յակոբ Մծբնացի ժողովրդային 
սուրբ է, որովհետեւ ժողովուրդը ի՛նք տեսած է 
անոր կեանքին մէջ աստուածային ներկայութիւնը, 
վկայութիւնն ու առաքելութիւնը, եւ հետեւաբար 
սուրբ կոչած է զայն։ Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, 
որ այս եղած է պարագան հայ եկեղեցւոյ սուրբե-
րուն. «մենք ուրախ ենք եւ հպարտ, որ պատմու-
թեան ընթացքին, մեր եկեղեցւոյ սուրբերը ոչ 
միայն ժողովրդային, այլ մեր ժողովուրդին կողմէ 
վկայուած, հաստատուած ու հռչակուած եղած են»։ 
Խօսելով Ս. Յակոբ Մծբնացիի մասին, Նորին 
Սրբութիւնը նշեց, որ սուրբը մեր ժողովուրդի 
պատմութեան խորերէն կու գայ յիշեցնելու, թէ 
իւրաքանչիւր քրիստոնեայ իր սրբութեան կեանքը 

պէտք է ապրի եւ խօսքը եզրափակեց՝ մաղթելով, 
որ այս տօնը ըլլայ յիշեցում եւ միաժամանակ հրա-
ւէր ազգային արժէքներով շաղախուած եւ սրբա-
զան իտէալներով թրծուած կեանք մը ապրելու, ու 
շնորհաւորեց Յակոբ անունը կրող բոլոր հայորդի-
ներուն՝ յանձնարարելով, որ Ս. Յակոբին կեանքէն 
ճառագայթող ճշմարտութիւններն ու սկզբուքները 
իրենց կեանքին կիզակէտը դարձնեն։

Նախատօնակէն ետք տեղի ունեցաւ նոր տար-
ւան եւ Ս. Ծննդեան տօնախմբութիւն։ Քրիստոնէա-
կան Դաստիարակութեան Բաժանմունքի պա-
տասխանատու Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան 
կատարեց բացման խօսքը, որմէ ետք Նորին 
Սրբութիւնը ձեռնարկեց կաղանդի ծառին եւ 
մսուրին լուսաւորումը։ Ասոր զուգահեռ տեղի ունե-
ցաւ հրավառութիւն ու Մայրավանքին շրջափակէն 
հնչեցին տօնական երգեր։ 

Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժան-

մունքին անունով Տիկ. Ժանին Մարգարեան բարի 
գալուստ մաղթեց ներկաներուն. ան գոհութիւն ու 
փառք յայտնեց Աստուծոյ Իր առատ եւ օրհնաբոյր 
շնորհներուն համար եւ ըսաւ, որ տօնախմբութեամբ 
մենք կը պատրաստուինք դիմաւորել խորին 
խորհուրդ՝ Աստուծոյ Որդիին ծնունդը։ Այս առիթով 
ան շնորհակալութիւն յայտնեց Վեհափառ Հայրա-
պետին, որ երկրորդ տարին ըլլալով Անթիլիասի 
Մայրավանքի շրջափակին մէջ կեանքի կը կոչէ 
նման հոգեպարար ձեռնարկներ։

Տօնախմբութիւնը կաղանդի երգերով ճոխա-
ցուցին Հ.Բ.Ը.Մ.ի, Հ.Ե.Ը.¬-ի եւ Հ.Մ.Մ.¬-ի շեփո-
րախումբերը եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
«Եութ Պէնտը», ինչպէս նաեւ մանկապատանեկան 
հեքիաթներու զանազան կերպարները, որոնք 
փոքրիկներուն հետ խաղացին ու պարեցին։ Երե-
խաները նաեւ վայելեցին Լիբանան ժամանած 
Արցախի Հանրապետութեան Շուշիի «Մկրտիչ 
Խանամիրեան» անուան պետական թատրոնին 
տիկնիկները։ Յայտնենք, որ Կաթողիկոսարանի 
«Նարեկացի» երգչախումբի փոքրիկներն ալ 
իրենց բաժինը ունեցան այս տօնախմբութեան՝ 
իրենց ձեռային աշխատանքներու եւ գծագրութիւն-
ներու ցուցադրութեամբ։

Անշուշտ երեկոյեան սիրելի հիւրերը՝ կաղանդ 
պապուկները, մասնակցեցան տօնախմբութեան 
ու նուէրներ բաժնեցին բոլոր ներկաներուն։

Նշենք, որ տօնախմբութիւնը ունէր նաեւ ներ-
կաներուն տրամադրութեան տակ դրուած հիւրա-
սիրութեան կրպակներ, որոնք օժտուած էին 
եկեղեցասէր նուիրատուներու կողմէ, իսկ տօնա-
խըմբութիւնը յաջողցնելու համար եկեղեցւոյ ծա-
ռայութեան նուիրուած կամաւոր բանակը ջանք 
չխնայեց իր մասնակցութիւնը բերելու բոլոր 
աշխատանքներուն։
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Ðð²ä²ð²ÎÆ ìð²Ú ¾

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ   ԿԸ  ՎԵՐՍԿՍԻ  ԻՐ  

ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ
   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան  

փայլուն  ելոյթներէն ետք, մօտ  օրէն, պարուսոյց եւ  գեղարուես-
տական  ղեկավար  տիկին  Անի  Կոստանեանի   գլխաւորութեամբ պիտի  վերսկսի  
նոր   տարեշրջանի  փորձերուն:

Փորձերը  տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
  Պարախումբը  կ'ընդունի  վեց  տարեկանէն սկսեալ  դիմորդներ: Բոլոր անոնք, 

որոնք կը   փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի  «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան  
համար կրնան դիմել  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ,  հեռ՝ 04- 523043/44   կամ  
պարախումբի վարչութեան:

ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի  Վարչութիւն

Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
 «Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
 «Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ 

տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը 
6:00ին, միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւորելու «Զարթօնք»ի 
անցնող տարուայ իրագործումները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին, 
եւ իրար փոխանցելու մեր բարեմաղթութիւնները գալիք Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօներուն առիթով։

Պիտի հանդիպինք Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա յարկ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Հաւաքը առիթ մը պիտի հանդիսանայ նաեւ ձեզի հրամցնելու «Զար-

թօնք»ի Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:
 Հաւաքի աւարտին տեղի պիտի ունենայ նաեւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի մաղթանքներ ձեզի եւ ձեր սիրելիներուն:

 «ԶԱՐԹՕՆՔ»

	

	

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 
(ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 45-ԱՄԵԱԿԻՆ) 

 
ԲԱՐՁ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ  
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
ԿԱՏԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ  
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ  

 «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ  
 

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՄԲ  
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի 

 
 

Տեղի կ՚ունենայ Ուրբաթ, 4 Յունուար 2019-ի երեկոյեան ժամը 8։00-ին, 
Saint Joseph  եկեղեցւոյ մէջ, Monnot։ 

 
ՀՐԱՒԷՐ 

 

Ծանօթ.-  Մասնակցիլ փափաքողներուն համար յատուկ փոխադրակառ-
քեր տրամադրուած են հետեւեալ կեդրոններէն, ուրկէ ժողովուրդը պիտի 
փոխադրուի երեկոյեան ժամը ճիշդ 6։30-ին։ 

ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՌՔԵՐՈՒ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ 

1. Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դիմաց, Նորաշէն, Պուրճ Համուտ։ 
2. Պուրճ Համուտ Հրապարակ։ 

3. Ազգային Ծերանոցին դիմաց, ժողովրդային շէքեր, Պուրճ Համուտ 
4. ՀՅԴ «Է. Ակնունի» ակումբ Ֆանար։ 

5. ՀՅԴ «Շուշի» ակումբ, Ռաուտա։ 

 


