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Տեսանկիւն

Կոչ Վերադառնալու 
Խիղճին Փրկելու Համար 

Այն Ինչ որ Մնացած Է

Արդէն իսկ 9 ամիսներ անցած են եւ 
Լիբանան տակաւին չունեցաւ իր Նախարա-
րաց խորհուրդը, մինչ այս ուղղութեամբ չկան 
լուրջ յոյսեր, որոնք կրնան ազդարարել կա-
ռավարութեան կազմութեան մօտալուտ լուրը: 

Այս ուղղութեամբ շրջագայող միակ լուրն է, 
թէ  ո՞ր կողմը ինչ նախարարութիւն պիտի 
ստանձնէ:

Ցաւալին այն է, որ ամիսներ առաջ պայքար 
կը տարուէր կարեւորագոյն նախարարու-
թիւններ ձեռք ձգելու՝ նպատակ ունենալով ո՛չ 
անպայման ծառայել քաղաքացիին այլ ընտ-
րական նպատակներով առաւելագոյն չափով 
քուէարկող սիրաշահիլ ի նպաստ կողմի մը:

Վերոյիշեալ պայքարը մղող կողմերն են, 
որ Լիբանանը հասցուցին այնպիսի իրավի-
ճակի մը, որ նաեւ կարելի է կոչել «ձախողած 
երկիր», նկատի ունենալով, որ (Failed State) 
սահմանումին մէջ տեղ գտած շատ մը յատ-
կանիշներ կը համընկնին Լիբանանի այսօր-
ւայ իրավիճակին հետ: Այս ցաւալի իրակա-
նութեան վրայ եկաւ նաեւ աւելնալու լիբանանի 
դրամատնային համակարգի դիմագրաւած 
դժուարութիւնները, որ հակառակ կեդրոնա-
կան դրամատան տածած անզուգական 
ջանքերուն կրնայ օր մը ալ չդիմանալ:

Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ, ատենն 
է այլեւս քաղաքական կողմերուն վերադառ-
նալու իրենց խիղճին, փրկելու համար այն 
ինչ, որ մնացած է: Երկիրը կը գտնուի իսկա-
կան վտանգի ընդառաջ: Հետեւաբար կառա-
վարութեան շուտափոյթ կազմութիւնը աւելի 
քան պահանջք է, որ պէտք է իրագործուի 
ԱՆՄԻՋԱՊԷՍ:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի վերադարձաւ Պէյրութ: Այս մասին հաղորդած 
է Հարիրիի մօտ աղբիւր մը, մինչ կառավարութեան 
կազմաւորման գործընթացը, ըստ Հարիրիի, 
թեւակոխեց վճռական շաբաթ մը:

Նշենք, որ Հարիրի կը գտնուէր Փարիզ ընտա-
նեկան այցելութեան նպատակով: Այնուամենայնիւ, 
վարչապետի պաշտօնակատարը այդ միջոցին 
շարք մը հանդիպումներ ունեցաւ հանգուցալուծելու 
կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին 
մէջ առկայ փակուղին: Ան առանձին տեսակցու-
թիւններ ունեցաւ արտաքին գործոց նախարարի 
պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլի եւ Լիբանան-
եան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր 
Ժաաժաաի հետ:

Նախքան երկրէն մեկնիլը, Հարիրի հանդիպում 
ունեցաւ նաեւ քաղաքական աւագ պաշտօնա-
տարներու հետ՝ ազդանշելով դրական զարգացում-
ներու հաւանականութիւնը 9-ամսեայ փակուղիի 
լուծման կապակցութեամբ:

Պըրրի Հանդիպումի Կը Հրաւիրէ Խոր-
հըրդարանի Քարտուղարութիւնը՝ Նշանա-
կելու Օրէնսդրական Նիստը

Խորհրդարանի քարտուղարութեան հանդիպու-
մը կը նախատեսուի Չորեքշաբթի երեկոյեան՝ նշանակելու 
օրէնսդրական նիստը: Այս մասին կը տեղեկանանք 
խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի տեղե-

կատուական գրասենեակէն:
Խորհրդարանի քարտուղարութիւնը հանդի-

պումի հրաւիրելէ ետք, Պըրրի, ըստ «Ալ Նահար» 
օրաթերթի հրապարակած հաղորդումներուն, դի-
տել տուաւ, որ ինք չի կրնար չէզոք կանգնիլ եւ 
ամենայն պաղարիւնութեամբ ականատես դառնալ 
երկրի փլուզումին:

Խորհրդարանի ընդհանուր քարտուղար Ատ-
նան Տահեր «The Daily Star»-ին յայտնեց, որ նիստի 
ժամանակացոյցը տակաւին անորոշ է: Ան աւել-
ցուց, որ սա պիտի յստականայ Չորեքշաբթի, երբ 
որոշուին նիստի օրակարգի քննարկուելիք թե-
մաները:  

Կայքահէնները Մուտք Գործեցին Պէյրութի 
Օդակայանի Պաշտօնական Կայքը

 Հաքերները մուտք գործեցին Պէյրութի Ռաֆիք 
Հարիրի միջազգային օդակայանի պաշտօնական 
կայքը:

Աղբիւրը մանրամասնութիւններ չի հաղորդեր 
կասկածեալ հաքերներուն մասին:

«Կիրակի երեկոյեան Պէյրութի օդակայանի 
կայքէջը ներխուժած են խումբ մը հաքերներ, եւ 
այս ուղղութեամբ աշխատանք կը տարուի խնդիրը 
լուծելու համար»,- քաղաքացիական օդագնացու-
թեան ընդհանուր տնօրէն Մուհամմատ Ճեհապետ-
տին հաղորդեց ազգային լրատուական գործակալ-
ութեան:

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

Յակոբ Սեդրակ Անասեան (15 Մայիս 1904, 
Էսկիշեհիր - 29 Յունուար 1988, Լոս Անճելըս): 
Գիտաշխատող, հմուտ պատմաբան-աղբիւրա-
գէտ, մատենագէտ ու բանասէր:

Ծնած է Էսկիշեհիր 15 Մայիս 1904-ին: Ուսումը 
ստացած է Վենետիկի Ս. Ղազարի բարձրագոյն 
վարժարանին մէջ: 1947-ին ներգաղթած է Խոր-
հըրդային Հայաստան՝ հաստատուելով Երեւան: 
1947-էն պաշտօնի կոչուած է ՀՍՍՀ Գիտութիւն-
ներու ակադեմիոյ մէջ իբրեւ գիտաշխատող: 
Միացեալ Նահանգներ արտագաղթելով՝ այցելու 
դասախօս դարձաւ Եու.Սի.Էլ.Էյ. համալսարանի 

Նարեկացիի անուան հայագիտական ամպիոնին:
Յակոբ Սեդրակի Անասեան մահացաւ 29 

Յունուար 1988-ին Լոս Անճելըս:
Գիտական աշխատութիւններ, նոր փաստեր, 

արեւմտահայ ազատագրական շարժումներ
Յ. Անասեան ամբողջապէս նուիրուած է 

գիտական աշխատանքի: Ան հանդէս եկած է որ-
պէս հմուտ պատմաբան-աղբիւրագէտ, մատենա-
գէտ ու բանասէր: Իր գիտական գործունէութեան 
ընթացքին Յ. Անասեան ի յայտ բերաւ 17-րդ 
դարու արեւմտահայ ազատագրական շարժումնե-
րու մասին նոր փաստեր:

Իր հետազօտութեանց գլխաւոր առանցքը 
դարձնելով 17-րդ դարու ազգային-ազատագրա-
կան շարժումներն ու լեհ-թրքական յարաբերու-
թիւններու պատմութիւնը՝ հրատարակեց բազ-
մաթիւ յօդուածներ եւ ուսումնասիրութիւններ:

Բնագրագիտական հրապարակումներ
Նշանակալից են Յ. Անասեանի բնագրագի-

տական հրապարակումները: Ան շրջանառութեան 
մէջ դրաւ Բիւզանդիոյ անկումի շրջանին եւ 17-րդ 
դարու լեհ-թրքական յարաբերութիւններու պատ-
մութեան վերաբերող հայկական աղբիւրները եւ 
Վարդան Այգեկցիի «Արմատ Հաւատոյ» երկը:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանակի 61րդ Պատգամաւորական 
Ժողովէն բխած որոշումներու լոյսին տակ, եւ ՌԱԿ Լիբա-
նանի շրջանակը աւելի եւս կազմակերպելու աշխա-
տանքներու ծիրին մէջ, ինչպէս նաեւ Լիբանանի մէջ ՌԱԿի 
գործունէութիւնը առաւելագոյնս արդիւնաւորելու ու անոր 
բարեյաջող յառաջընթացը երաշխաւորելու հա-մար, ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը վերջին շաբաթնե-
րուն վրայ երկարող աշխատանքներէ եւ խորհրդակցու-
թիւններէ ետք հասաւ հետեւեալ որոշումներուն.

1. Լիբանանի մէջ գործող ՌԱԿի ակումբներուն թիւը վերածել 6ի, ան-
դամներու բնակարանի կամ աշխատատեղիի աշխարհագրական, տարի-
քային եւ այլ նպատակայարմար չափանիշերու վրայ հիմնուած:

2. Լիբանանի մէջ յետայսու պիտի գործեն հետեւեալ ակումբները՝
- Պէյրութի շրջան. «ԶԱՐԹՕՆՔ»  ակումբ
- Պուրճ Համուտի շրջան. «ՊԱՅՔԱՐ» ակումբ:
- Մեթնի եւ Քեսրուանի շրջանի ակումբ. (անունը կ՛որոշուի տուեալ 

ակումբի անդամական առաջին ժողովին:
- Զահլէի շրջան. «ԱԶԱՏ ԼԵՌ» ակումբ:
- Կանանց. «ՇՈՒՇԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻ» ակումբ:
- Երիտասարդական. «ԵՌԱԿ» ակումբ. Ենթայանձախումբեր՝ Մկրտիչ 

Փորթուգալեան Ուսանողական եւ Արմենական Պատանեկան Շարժում
3. ՌԱԿ Շրջանային Վարչութեան անմիջական հովանիին տակ գործող 

յանձնախումբերու վերակազմութիւն.
- ԱՐՄԵՆԱԿ ԵԿԱՐԵԱՆ (ապահովական) 
- ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ 
- ՀԱՅ ԻՐԱՒԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
- ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆՑ
4. ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի ԴԱՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆի կազմութիւն:
5. Ակումբներու եւ ժողովատեղիներու կառոյցներու բարեզարդում:
6. Սոյն թուականէն մինչեւ ամիս մը երկարող ժամանակամիջոցին վե-

րադասաւորել կուսակցութեանս լիբանանի շրջանակի անդամացանկը: Մինչ 
այդ ներկայ ակումբներու ներկայ վարչութիւններու գործունէութեանց ծիրը, 

պատասխանատուութիւններն ու իրաւասութիւնները սահմանափակել սոյն 
կէտին մէջ նշուած պարտականութեամբ միայն:

7. ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրով, յառաջիկայ 
Փետրուար ամսուայ վերջին շաբթուայ ընթացքին նախատեսել վերոյիշեալ 
վերակազմակերպուած ակումբներու անդամական ժողովներ, որուն ընթաց-
քին տեղի պիտի ունենան նոր անդամաքարտերու տուչութիւն եւ ակումբներու 
նոր վարչութիւններու ընտրութիւն:

8. Ակումբներու նախկին անուններու տէր երախտաւոր գործիչներու 
մասին պատրաստել եւ տարածել պատշաճ գրականութիւն: Սոյն նպատակի 
իրագործման համար կազմել խմբագրական կազմ: 

9. Հանրութիւնը իրազեկել, որ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանակի 61րդ Պատգամաւորական Ժողովէն ստացած իր 
երկամեայ մանտադի մնացեալ ժամանակաշրջանին, իր ազգօգուտ եւ 
կուսակցանուէր առաքելութիւնը կը շարունակէ հետեւեալ կազմով.

 Սեւակ Յակոբեան     ատենապետ
 Միքայէլ Վայէճեան    փոխ ատենապետ
 Վիգէն Թոսունեան  ատենադպիր
 Ճէքի Տէրվիշեան  փոխ ատենադպիր
 Սեդրակ Քիւրէճեան    գանձապահ
 Սամ Պասմաճեան   խորհրդական
 Արա Գոյունեան  խորհրդական
 Արմէն Վայէճեան  խորհրդական
 Գրիգոր Մկրեան  խորհրդական
 Գրիգոր Նազարեան  խորհրդական

10. Առ ի տեղեկութիւն հանրութեան, սոյն հաղորդագրութիւնը հրապա-
րակել ՌԱԿի օրկաններուն մէջ, ինչպէս նաեւ անկէ օրինակներ յղել ՌԱԿ 
Կեդրոնական Վարչութեան, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանակի 61րդ Պատգամա-
ւորական Ժողովի օրուայ դիւանին, ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի ակումբներու 
վարչութիւններուն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեան Այցելած Է «Եռաբլուր» Զինուորական Պանթէոն
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 

Արմէն Սարգսեան, Հանրապետութեան բարձրա-
գոյն ղեկավարութիւնն ու հոգեւոր առաջնորդ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդը բանակի 
օրուան առթիւ այցելած են «Եռաբլուր» զինուորա-
կան պանթէոն:

Այս մասին տեղեկացուցին Հայաստանի Հան-
րապետութեան նախագահի աշխատակազմէն: 
«Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրա-
գոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի, Արցախի Հանրա-
պետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի, Ազ-
գային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանի 
եւ Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի անդամ-
ներուն հետ  պաշտպանութեան նախարարութեան 
եւ զինուած ուժերու ղեկավար կազմի ուղեկցու-
թեամբ այսօր այցելած է «Եռաբլուր» զինուորական 
պանթէոն` յարգանքի տուրք մատուցելու իրենց 
կեանքը հայրենիքի անկախութեան համար զոհա-
բերած հայորդիներու յիշատակին»,- ըսուած է 
հաղորդագրութեան մէջ:

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան՝ նախագա-
հական նստավայրին մէջ Բանակի օրուան առի-
թով պարգեւատրման հանդիսաւոր արարողու-
թեան ընթացքին՝ յայտարարեց ծառայութեան 
ընթացքին հաշմանդամ դարձած անձերը աշխա-
տանքով ապահովելու նոր ծրագիրի մը մեկնարկին 
մասին: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

Հանրապետութեան նախագահի հիմնարկը՝ 
կառավարութեան, պաշտպանութեան եւ առող-
ջապահութեան նախարարութիւններուն հետ 
համատեղ աշխատանքով՝ առաջարկած է ծրագիր, 
որ կը կոչուի «Հայրենիքի պաշտպան»:

«Ծրագիրը ուղղուած է օժանդակելու այն անձե-
րուն, որոնք վտանգած են իրենց կեանքը ծառա-
յութեան ընթացքին եւ անոր պատճառով հաշման-
դամ դարձած: Այդպիսի անձերու, հայրենասէր 
զաւակներու թիւը, ցաւօք սրտի, քիչ չէ: Եւ ի հարկէ 
այդ անձերը լրիւ իրաւունք ունին ոչ միայն 
յարգուելու, սիրուելու, այլեւ շարունակելու մասնա-
կից դառնալ մեր հասարակական, քաղաքական, 
տնտեսական կեանքին: Հետեւաբար, «Հայրենիքի 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան, այսօր, ներկայ եղած է Բանակի 
օրուան՝ Հայաստանի Հանրապետութեան զինը-
ւած ուժերու կազմաւորման 27-րդ տարեդարձին 
նուիրուած տօնական հանդիսութեան: Նիկոլ 
Փաշինեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Բանա-
կի օրուան առիթով, ուր, մասնաւորապէս նշած է.

«Հայաստանի Հանրապետութեան մեծարգոյ 
նախագահ,

Արցախի Հանրապետութեան մեծարգոյ նա-
խագահ,

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի մեծարգոյ նախագահ,

Կառավարութեան յարգելի անդամներ,
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանու-

թեան յարգելի նախարար,

Աշխատանքով Ապահովել Զինհաշմանդամները. ՀՀ Նախագահը Յայտարարեց «Հայրենիքի Պաշտպան» 
Նախաձեռնութեան Սկիզբը

Մենք Այս Հայրենիքը Ոեւէ Մէկուն Չենք Զիջիր, Մենք Այս Յաղթանակը Ոեւէ Մէկուն Չենք Զիջիր. Վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի Շնորհաւորական Ուղերձը

պաշտպան» նախաձեռնութիւնը նպատակ ունի 
օժանդակելու զինուորական ծառայութեան ըն-
թացքին հաշմանդամութեան կարգ ստացած զին-
ծառայողներուն, գտնելու նրանց համար աշխա-
տանք: Այսինքն, նախաձեռնութիւնը պէտք է կապող 
օղակ ըլլայ բանակին մէջ ծառայած, հաշմանդա-
մութիւն ստացած անհատներուն, բանակի եւ միւս 
կողմէն պետական կառոյցներուն, հասարակական, 
բարեգործական կառոյցներուն, գործարարներու 
հետ»,- պարզաբանած է ՀՀ նախագահը:

Մօտակայ շրջանին՝ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան նախագահի աշխատակազմէն ներս՝ 
աշխատանքի պիտի ընդունուին զինուորներէն 
երկու-երեքը, որոնք հաշմանդամութիւն ունին: 
«Անոնք հաւանաբար եւ ֆիզիկական դժուարու-
թիւններ ունին այսօր, բայց անոնցմէ իւրաքանչիւրը 
պայծառ անձնաւորութիւն է եւ համապատասխան 
օգնութեան, կրթական ծրագիրի միջոցով անոնք 
կրնան վերադառնալ կեանք, դառնալ լիարժէք 
մարդ, ոչ միայն թոշակ ստանալ, այլեւ մասնակցիլ 
կեանքին, իրենց զգալ շատ վստահ եւ, ի հարկէ, 

Զինուած ուժերու գլխաւոր շտաբի պետ,
Պետական այրեր,
Հոգեւոր հայրեր,
Յարգելի հիւրեր,
Հնդկական հազարամեայ հանելուկը կը հար-

ցընէ. ի՞նչն է, որ չես նկատեր, քանի դեռ այն չէ 
հեռացած: Պատասխանը հետեւեալն է. առողջու-
թիւնը: Եւ ասացուածքին իմաստը այն է, որ առող-
ջութիւնդ պէտք է պինդ պահես, որովհետեւ եթէ 
մեկնեցաւ՝ այլեւս ետ բերել չես կրնար:

Յոյս ունիմ չմտածեցիք, թէ թուղթերը խառնած 
եմ, եւ կը կարդամ առողջապահութեան աշխա-
տողի օրուան նուիրուած ելոյթի նիւթը: Ի՞նչ կապ 
ունի ուրեմն այս ասացուածքը Հայոց բանակի 27-
րդ տարեդարձին հետ:

Կապը այն է, որ անվտանգութիւնը առողջու-

իրենք իրենց ձեռքով լուծել իրենց առջեւ ծառացած 
խնդիրներ՝ սկսեալ նիւթականէն մինչեւ անձնական 
կեանք: Եւ այդ ծրագիրէն մեր առաջին ծիծեռնակը, 
բազէն, որուն ընդունած ենք աշխատանքի, Գոռ 
Դարմանեանն է, որ պատերազմի մասնակից է, 
հերոս, հաշմանդամ, որ այսօր կ՝աշխատի Հան-
րապետութեան նախագահի աշխատակազմին մէջ»,- 
նշած է Արմէն Սարգսեան:

թեան նման է. քանի կայ, անիկա երբեմն կ՝ընդուն-
ւի իբրեւ ինքնին հասկնալի եւ ինքնին ենթադրուող 
բան մը: Եւ այսօր՝ բանակի տարեդարձին այս 
հանդիսաւոր օրը, կը կարծեմ արժէ մէկ անգամ 
եւս արձանագրել, որ այն անվտանգութիւնը, որ 
մենք ունինք՝ երկինքէն ինկած խնձոր չէ, այլ 
իրողութիւն մը, որ ձեռք բերուած է մեր բիւրաւոր 
ազատամարտիկներու, խորհրդային բանակին 
մէջ ասպարէզը ընդհատած եւ Հայոց հայրենիքի 
պաշտպանութեան նուիրուած սպաներու, նորա-
նըկախ պետութեան առաջին զինուոր ու սպայ 
դարձած առաջամարտիկներու կեանքին, առող-
ջութեան, երբեմն բարեկեցութեան ու ապագային 
գնով: Եւ եթէ առողջութիւնը մեզի կու տայ բնու-
թիւնը, մեր անվտանգութեան, տուեալ պարագային 
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Լիբանանահայ Կեանք
«Միութիւնը Միաձեւութիւն Չէ, Այլ Զանազանութեանց Միջեւ Ներդաշնակում Է»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Կիրակի, 27 Յունուար 2019-ի երեկոյեան, հո-
գեւոր խանդավառութեան մթնոլորտի մէջ, 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ եկեղեցիներու 
միութեան շաբթուան եզրափակիչ արարողութիւնը՝ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
հովանաւորութեամբ։ Արարողութեան ներկայ էին 
Լիբանանի քրիստոնեայ բոլոր համայնքներու 
հոգեւոր առաջնորդները, ինչպէս նաեւ զանազան 
համայնքները ներկայացնող հաւատացեալներ։ 
Արարողութեան մասնակցեցան նաեւ Դպրեվանքն 
ու Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբը։ 
Արարողութիւնը կատարուեցաւ հայերէն, արա-
բերէն ու անգլերէն լեզուներով՝ մասնակցութեամբ 
ներկայ հոգեւոր հայրերուն։ Արարողութիւնը 
սփռուեցաւ ուղիղ եթերով։

Արարողութեան աւարտին, Վեհափառ Հայրա-
պետը ֆրանսերէն լեզուով իր պատգամը ուղղեց։

Առաջին հերթին, Նորին Սրբութիւնը համա-
քրիստոնէութեան կեանքին մէջ ողջունեց Յուն-
ւար ամսուան երրորդ շաբաթը միութեան նուիր-

ւած աղօթքի շաբաթ նկատելու գեղեցիկ 
աւանդութիւնը՝ զայն նկատելով հրաւէր աղօթքի ու 
յիշեցում՝ վերանորոգելու մեր նուիրումը ու 
աշխատանքը ի խնդիր եկեղեցիներու միութեան։ 
Ապա, անդրադառնալով պատմութեան ընթացքին 
աստուածաբանական, դաւանաբանական ու այլ 
պատճառներով եկեղեցւոյ կեանքէն ներս յառա-
ջացած վէճերու ու բաժանումներու, ինչպէս նաեւ 
եկեղեցւոյ վկայութեան վրայ անոնց ունեցած ծանր 

հետեւանքներուն, շեշտեց, որ վերջին դարուն միջ-
եկեղեցական շարժումին հետեւանքով եկեղեցի-
ներու կեանքէն ներս փոխադարձ հասկացողու-
թեան ու յարգանքի աստուածաբանական 
երկխօսութեան դրական մթնոլորտ ստեղծուած է, 
իսկ այս շրջագծէն ներս միջ-եկեղեցական 
խորհուրդներու ստեղծումը զանազան շրջաններու 
մէջ պերճախօս վկայութիւն մըն է։ Հայրապետը 
միաժամանակ յիշեցուց, որ եկեղեցւոյ միութիւնը 
կը շարունակէ մնալ առաջնահերթ հրամայական։

Յիշելէ ետք, թէ Քրիստոս աղօթեց իր աշա-
կերտներուն միութեան համար զանոնք աշխարհ 
առաքելութեան ղրկելէ առաջ, Նորին Սրբութիւնը 
ըսաւ, թէ միութիւն ու առաքելութիւն եկեղեցւոյ 
կեանքին մէջ սերտօրէն առնչուած են իրարու հետ։ 

Ան ըսաւ, որ եկեղեցւոյ գոյութեան նպատակը 
առաքելութիւն է եւ առաքելութիւնը կը դառնայ 
աւելի ազդու, երբ ան կը կատարուի ներքին միու-
թեամբ հզօրացած եկեղեցւոյ կողմէ։

Ապա, Վեհափառ Հայրապետը հակիրճ կերպով 
եկեղեցւոյ միութեան հասկացողութեան գծով չորս 
կէտեր մատնանշեց. ա) եկեղեցիներ տարբեր 
հայեցակէտեր ունին եկեղեցւոյ միութեան ձեւին ու 
մօտեցման կապակցութեամբ, սակայն ըստ էու-
թեան բոլոր եկեղեցիներն ալ կը հաւատան, թէ 
միութիւնը պէտք է ըլլայ հաւատքի միութիւն. բ) 
միութիւն չի նշանակեր միաձեւութիւն՝ կազմա-
կերպչական կամ ծիսական մարզերէն ներս, այլ 
զանազանութեանց ներդաշնակում. գ) միութիւնը 
տեսական յղացք կը մնայ, երբ ան գործակցութեան 
չվերածուի եկեղեցիներու կեանքին մէջ. դ) եկե-
ղեցին հաւատքի համայնք եւ Աստուծոյ ժողովուրդը 
ըլլալով, միութիւնը պէտք է գոյութենական իրա-
կանութեան վերածուի ժողովուրդի կեանքին մէջ։

Իր պատգամի վերջին բաժնին մէջ Հայրապետը 
անդրադարձաւ Միջին Արեւելքի եկեղեցիներուն։ 
Յիշեցնելէ ետք, թէ Միջին Արեւելքը կը գտնուի իր 
ժամանակակից պատմութեան ճակատագրական 
մէկ հանգրուանին մէջ, ինչպէս նաեւ՝ շրջանէն ներս 
եկեղեցին, շեշտեց, որ եկեղեցիները սոսկ Միջին 
Արեւելքի մէջ չեն գտնուիր, այլ անոնք Միջին 
Արեւելքի՛ն կը պատկանին՝ անոր պատմութեան, 
անցեալին, ներկային ու ապագային։ Անոնք ընկե-

րութեան կեանքի լուսանցքին վրայ չեն, այլ մաս 
կը կազմեն ընկերութեան ու գործօն ներկայութիւն 
են անոր բոլոր մարզերէն ներս։ Հետեւաբար, 
անհրաժեշտ է քրիստոնէական ներկայութիւնը 
աւելի ամրապնդել, քրիստոնեայ համայնքները 
վերակազմակերպել, քրիստոնէական վկայութիւնը 
վերաշխուժացնել, յատկապէս դաստիարակու-
թեան ու ընկերային ծառայութեան բնագաւառներէն 
ներս։ Այս է քրիստոնեայ համայնքներուն դիմաց 
գտնուող մարտահրաւէրները. այս է նաեւ Քրիս-
տոսի պատգամը ուղղուած քրիստոնեայ համայնք-
ներուն, եզրակացուց Նորին Սրբութիւնը։

Եկեղեցական արարողութենէն ետք Վեհարանի 
դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն՝ 
մասնակցութեամբ ներկայ հոգեւոր հայրերուն։
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Թուրքիոյ Ազգային Մեծ Ժողովի Անդամ Տիար Կարօ Փայլանի
Հրապարակային Բանախօսութիւնը Հայկազեան Համալսարանին Մէջ

Թուրքիոյ խորհրդարանի անդամ Տիար Կարօ 
Փայլան հրապարակային բանախօսութիւն մը 
տուաւ Հայկազեան Համալսարանին մէջ Շաբաթ, 
26 Յունուար 2019-ի երեկոյեան: Պրն. Փայլան 
Պէյրութ կը գտնուէր հրաւէրովը Նոր Սերունդ 
Մշակութային Միութեան՝ «Րէտ» ֆիլմի ցուցադրու-
թեան առթիւ, որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 25 
Յունուարին Սին էլ Ֆիլի քաղաքապետարանի 
սրահին մէջ: Ֆիլմի բեմադրիչ եւ արտադրիչ 
Քատիր Աքըն նոյնպէս հրաւիրուած էր Պէյրութ: 
Ֆիլմը պատրաստուած է Աքընի աշխատասիրած 
«Փարամազ» գիրքին հիմամբ:

Հայ Աւետ. Գոլէճի սրահին մէջ տեղի ունեցած 
այս բանախօսութեան ներկայ էր մեծաթիւ հան-
րութիւն մը, որ եկած էր լսելու Պէյրութի մէջ անոր 
առաջին հրապարակային ելոյթը: Անոնք յոտնկայս 
ծափահարութեամբ դիմաւորեցին երիտասարդ 
հիւրը:

Բացման խօսքին մէջ, Հայկազեան Համալսա-
րանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան 
Կեդրոնի տնօրէն Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
բարի գալուստ մաղթեց մեծանուն հիւրին եւ 
ներկաներուն ու մատնանշեց, որ, հակառակ այն 
իրողութեան, որ հայ ժողովուրդին ճակատագիրը 
մեծապէս ազդուած է եւ կ'ազդուի քաղաքա-
կանութենէն, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապե-
տութիւններէն դուրս ապրող եւ գործող արհես-
տավարժ հայ քաղաքական դէմքերու թիւը շատ 
փոքր է: Ան այդ փոքրաթիւ խումբին մէջ առանձ-
նացուց Պրն. Փայլանը, որ իր գործուէութեամբ 
լայնօրէն ծանօթ է սփիւռքահայութեան: Ապա ան 
բեմ հրաւիրեց հիւր բանախօսը:

Իր խօսքին մէջ, Պրն. Փայլան շեշտեց, որ ինք 

կու գայ հայոց պապենական հողերու երկրէն, եւ 
հարցադրեց ներկայ ունկնդիրներուն մէջ այն-
թապցիներու, մարաշցիներու, ատանացիներու, 
պոլսեցիներու, մալաթիացիներու... գոյութիւնը: 
Ան յայտնեց, որ լաւ լուրեր չունի Թուրքիայէն, ու 
ծանրացաւ Թուրքիոյ վերջին տարիներու ներքին 
քաղաքական կացութեան՝ շեշտը դնելով մարդ-
կային իրաւանց, ազատութիւններու, կաշկանդում-
ներու, սեղմումներու, ժողովրդավարութեան խոչ-
ընդոտումներու վրայ: 

Պրն. Փայլան պատմական համառօտ ակնար-
կով մը խօսեցաւ հայ-թուրք յարաբերութիւններուն 
մասին՝ Սուլթան Համիտի օրերէն մինչեւ Իթթիհատ 
Վէ Թերաքքը եւ Հայոց Ցեղասպանութիւն:

Ան վերլուծական օրինակներով բացատրեց եւ 
ընդգծեց, որ Օսմանեան Թուրքիոյ աշխարհագրա-
քաղաքական դիրքը պատճառ դարձաւ, որ շրջա-
նային թէ մեծ պետութիւններ ջանան սիրաշահիլ 
ու իրենց կողմը քաշել Թուրքիան: Պրն. Փայլան 
շեշտեց, որ սիրաշահելու այս քաղաքականութիւնը 
շեշտուած է 19-րդ դարու երրորդ քառորդէն 
սկսեալ, որմէ մեծապէս օգտուած են Օսմանեան 
Թուրքիոյ իշխանութիւնները՝ ի հեճուկս երկրին 
փոքրամասնութիւններուն, արդարութեան եւ մարդ-
կային իրաւունքներուն: Ապա Հայոց Ցեղասպա-
նութեան տարիներէն անցնելով ժամանակակից 
Թուրքիոյ՝ ան ընդգծեց, որ նոյն այս քաղաքական 
հնարաւորութիւններէն կ'օգտուի Թուրքիոյ Հան-
րապետութեան ներկայ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 
Էրտողան, եւ մտահոգութիւն յայտնեց, որ անոր 
այս ընթացքին հետեւանքով լուրջ վտանգներ կը 
սպառնան երկրին ժողովրդավարութեան, փոքրա-
մասնութեանց, ազատութիւններուն, արդարու-
թեան, մարդկային իրաւանց, հարեւան երկիրներու 

հետ Թուրքիոյ յարաբերութիւններու ոչ-բնականոն 
զարգացման..: Ան շեշտեց, որ ընդդիմադիր 
կուսակցութիւններէն Ժողովուրդի Ժողովրդավար 
Կուսակցութեան (Հալք Տեմոքրասի Փարթիսի, 
HDP) 5000 անդամներ ձերբակալուած են եւ արգե-
լափակուած կը մնան Թուրքիոյ բանտերու մէջ:

Բանախօսութեան աւարտին ուղղուեցան բազ-
մաթիւ գրաւոր հարցումներ, որոնք կը վերաբերէին 
հայ-թրքական փրոթոքոլներուն եւ հայ-թրքական 
յարաբերութեանց, իր անձնական ապահովութեան, 
Թուրքիոյ էթնիք եւ գաղափարախօսական փոք-
րամասնութեանց գործակցութեան, Թուրքիոյ 
արգելափակեալ այլախոհներու ճակատագրին, 
քիւրտերն ալ Հայոց Ցեղասպանական ճակատագ-
րին արժանացնելու հնարաւորութեանց եւն., 
որոնց յարգելի բանախօսը մանրամասնօրէն պա-
տասխանեց, յստակ, թափանցիկ եւ բացորոշ բա-
նաձեւումներով, ջերմ մթնոլորտի մէջ:

Հանդիսութեան փակումը կատարեց Հայկազ-
եան Համալսարանի նախագահ Վեր. Դոկտ. Փոլ 
Հայտոսթեան, որ հաստատեց, թէ Կարօ Փայլան 
«կը խորհրդանշէ աւելի՛ն, քան վերջին հարիւրամ-
եակին հայկական ծանրութիւնը պատմութեան, 
աշխարհագրութեան, նահատակութեան, գոյատե-
ւումի եւ արդարութեան: Այս բոլորը շատ ծանր բեռ 

է: Տակաւին, ան կը հանդիսանայ խղճին ձայնը»: 
Վեր. Հայտոսթեան հաւաստեց, որ «բազմաթիւ 
հայեր Կարօ Փայլանի մէջ կը գտնեն իրենց չխօս-
ւող դատին ձայնը», նաեւ աւելի քան հայկական 
պատումը, որմէ ան աւելի կը ծանրաբեռնուի, «քա-
նի պատմութեան եւ արդարութեան բոլոր հարցերը 
իրար հանգուցուած են, մինչ մեր ժողովուրդը 
համբերատար է եւ ունի գոյատեւող յիշողութիւն»: 

Վեր. Հայտոսթեան եզրափակեց իր խօսքը՝ 
շեշտելով. «դուն նաեւ մանկավարժ ես, բայց քու 
դասարանդ այսօր աւանդական դասարանէն շատ 
հեռու է, իսկ քու յայտագիրդ՝ գիրքէն խորունկ ...: 
Բոլորս քեզի կ'ըսենք շնորհակալութիւն եւ կը 
մաղթենք, որ Աստուած քեզի հետ ըլլայ»:

Հանդիսութեան աւարտին, յարգելի հիւրը 
շրջեցաւ իրեն հետ հաղորդակցիլ եւ նկարուիլ 
ուզող հանդիսականներուն հետ թէ՛ սրահին մէջ եւ 
թէ՛ դուրսը բակին մէջ:

Նախապէս յարգարժան հիւրը, բանախօսու-
թենէն առաջ հանդիպում մը ունեցած էր Վեր. 
Հայտոսթեանի հետ, շրջագայած էր Հայկազեան 
Համալսարանին մէջ, ծանօթացած համալսարանի 
գործունէութեան եւ հանդիպում ունեցած լիբանա-
նահայ մամուլի ներկայացուցիչներուն հետ:
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Ալեքսանդր Մանթաշեանցի Թիֆլիսի Տունը՝ Ծախու

Բազմանդամ ընտանիք մը ունեցած է Ալեքսան-
դըր Մանթաշեանց. ընտանիք կազմելով՝ ան մտա-
ծած է ազգի շատացման, լաւ ու արժանի զաւակներ 
ունենալուն մասին: Ամուսնանալով Թիֆլիսի 
ծանօթ ընտանիքի դստեր՝ Տարիա Թամամշեանին 
հետ, Մանթաշեանց ութ երեխայ ունեցած է՝ չորսը 
աղջիկ եւ չորսը տղայ: Իր հարստութիւնը բաժնելով 
ութ զաւակներուն միջեւ, ընտանիքէն ներս 
անխախտ կանոն մը հաստատած էր՝ որդիները կը 
զրկուին ժառանգութեան իրաւունքէն, եթէ 
չամուսնանան հայ օրիորդներու հետ: Որդիները 
խառն ամուսնութիւններ ունեցան, սակայն անոր 
չորս դուստրերը ամուսնացան հայ անուանի մար-
դոց հետ:

Ատկէ զատ, կտակով ան իր ժառանգները 
զրկած էր անշարժ գոյքը վաճառելու իրաւունքէն, 
քանի որ այդ ամէնը պէտք էր ժառանգաբար 
անցնէր թոռներուն, որոնք կրնային ստացուածքին 
տէր դառնալ երեսուն տարեկանին: Այսինքն անոնք 
կապուած պէտք է ըլլային իրենց ծննդավայրին, 
անոր հող ու ջուրին:

Մանթաշեանցի հայրենասիրութեան վկայու-
թիւնն էր նաեւ այն, որ ընտանիքի անդամները 
տան մէջ պարտաւոր էին խօսիլ միայն հայերէն: 
Ճակատագրի դառն հեգնանքով ինք ու կինը 
չտեսան իրենց զաւակներուն ապագան:

Մանթաշեանցի կինը, որ կը տառապէր շաքա-
րախտէ, մահացաւ 1910 թուականին Ֆրանքֆուրթի 
մէջ: Մանթաշեանց կնոջ աճիւնը բերել տուաւ 
Թիֆլիս եւ ամփոփեց իր իսկ նորոգած Վանքին 
եկեղեցւոյ գաւիթին մէջ։

Հոգեւոր մեծ կապուածութիւն ունենալով սիրելի 
կնոջ՝ Մանթաշեանց ծանր կը տանի կորուստը, 
կ՚ընկճուի, կը դառնայ մռայլ ու մենակեաց: Ան կը 
տառապէր նաեւ երիկամային հիւանդութենէ եւ 
ականջացաւէ: Քանի մը ամիս տեւող փարիզեան 
այցերուն ընթացքին միշտ բուժումի կ՚երթար: 1911 
թուականին ան կը մեկնի Սեն Փեթերսպուրկ, որ-
պէսզի հոնկէ անցնի Փարիզ, սակայն երիկամները 
կը դադրին գործելէ եւ Մանթաշեանց կը մահանայ 
ապրիլի 19-ին։ Անոր դին ապրիլի 24-ին կը տեղա-
փոխեն Թիֆլիս: Գնացքին ամէն մէկ կանգառին 
վրայ հաւաքուած հայազգի բազմութիւնը իր յար-
գանքի տուրքը կը մատուցէր մեծ հայուն՝ ծաղկեպը-
սակներով ու ծաղիկներով ծածկելով ազգի նուիր-
եալին աճիւնը: Իսկ յուղարկաւորութիւնը 
կատարուեցաւ ապրիլի 30-ին: Միեւնոյն ժամանակ 
Ռուսաստանի, Կովկասի, եւրոպական քաղաք-
ներու հայաշատ գաղութներուն հայկական եկե-
ղեցիներէն ներս տեղի կ՚ունենային հոգեհանգիստի 
արարողութիւններ: Թիֆլիսի մէջ անոր յուղար-
կաւորութեան մասնակցած է բազմահազարանոց 
թափօր մը, քսանչորս քահանայ: Կառքերուն 
առջեւէն կը տանէին հարիւրեօթանասուն ծաղկե-
պըսակ: Ըստ կտակին, անոր աճիւնը կ՚ամփոփուի 
Թիֆլիսի՝ հայկական Վանքի եկեղեցւոյ բակը, 
կնոջ քով: 1938 թուականին Լաւրենտի Փերոյի 
կարգադրութեամբ կը քանդուին, հողին կը հա-
ւասարեցուին այդ եկեղեցին եւ Մանթաշեանցի ու 
հոն թաղուած հայ անուանի գործիչներուն գե-
րեզմանները:

Ճակատագրի ուրիշ դառն հեգնանք մըն էր 
նաեւ անիկա, որ իր զաւակներուն կտակած ըլլալով 
մնալ եւ շարունակել շէնցնել ծննդավայր Թիֆլիսը, 
խորհրդային կարգերու հաստատումէն ետք սա-
կայն, Ալեքսանդր Մանթաշեանցի բոլոր զաւակ-
ները կը վտարանդուին Ֆրանսա, ուր կը 

հաստատեն բնակութիւն:
Ալեքսանդր Մանթաշեանցի մասին շատ գրուած 

է: Մանթաշեանցի մահուան 20-ամեակին առթիւ 
Վիեննայի Մխիթարեան տպարանէն լոյս տեսած է 
հայ պատմաբան, հայագէտ Առաքել Սարուխանի 
«Աղեքսանդր Մանթաշեանց. Մեծ վաճառականն 
ու բարեգործը» գիրքը:

Առաքել Սարուխան Պոլսոյ Մխիթարեաններու 
վարժարանն աւարտած է, տիրապետած է քանի 
մը օտար լեզուներու, եղած է Վրաստանի Հայ 
կաթողիկէ համայնքի առաջնորդներէն, իսկ 1894-
1911 թուականներուն Ալեքսանդր Մանթաշեւ առեւ-
տըրային տան լիազօր ներկայացուցիչն ու վարիչը՝ 
Պաթումի, Պաքուի, Թիֆլիսի, Սեն Փեթերսպուրկի 
մէջ: Այդ գիրքին մէջ մանրամասնօրէն կը քննուին 
Մանթաշեանցի կեանքը, գործունէութիւնը: Սարու-
խան, մօտէն ճանչցած ըլլալով Մանթաշեանցը, կը 
նկարագրէ անոր բնաւորութեան, խառնուածքի, 
նիստուկացի մանրամասնութիւնները, յուշերը, 
մահուան հանգամանքները: Սարուխան կը ներ-
կայացնէ Մանթաշեանցի ամբողջ գործարար 
ներդրումները եւ բարեսիրական գործը:

Իր կեանքի բոլոր հանգրուաններուն Մանթաշ-
եանց ապաւինած է հայերուն, եւ միշտ նախընտրած 
է, որ աշխատակիցները, ծառայողները, բժիշկ-
ները, զաւակներուն դաստիարակները հայեր ըլ-
լան: Մանթաշեանցի` արդիւնաբերութիւն ոտք դնելուն, 
ինչպէս նաեւ հարստութիւն դիզելուն սկզբնա-
պատճառը եղած է ծանօթ հայ վաճառական մը՝ 
Միքայէլ Արամեանցը: Մանթաշեանցի գլխաւոր 
խորհրդականը եւ ամենամտերիմ անձը նոյնպէս 
հայ էր՝ Դաւիթ Խարազեանը, անոր մօրեղբօրորդին 
ու քենեկալը, որ պատանի հասակէն եղած է Ման-
թաշեանցի հաւատարիմ պաշտօնեան: Մանթաշ-
եանցի յաճախակի ու երկարատեւ բացակայու-
թիւններուն ընթացքին, Խարազեան կը 
հանդիսանար անոր անձնական ու առեւտրային 
գործարքներուն լիազօրը:

Այս գիրքէն կը տեղեկանանք նաեւ, որ 
Մանթաշեանց շատ կը փափաքէր, որ իր նաւերուն 
պաշտօնեաները` նաւապետէն մինչեւ նաւաստին, 
հայեր ըլլային, բայց ինչպէս անոր մտերիմ ընկերը՝ 
գիրքին հեղինակը, կը փաստէ, թէ այդ տեսակէտէն 
քիչ յաջողութիւն ունեցաւ, քանի որ հայերը, 
ծովեզրեայ ժողովուրդ չըլլալով, նաւագնացութեան 
վարժ չէին:

Այնուամենայնիւ, Մանթաշեանց ունեցած է 
նաւագնացութեան գործի երկու հայ օգնական, 
մէկը` կովկասահայ, միւսը` թրքահայ, ինչպէս նաեւ 
պոլսեցի մեքենավար մը: Մէկ-երկու հայ ալ վար-
ձած է որպէս սովորական նաւաստի:

Սարուխան գիրքին մէջ կը նկարագրէ նաեւ 
Մանթաշեանց առեւտրային տան անկումը՝ 1914 
թուականի պատերազմէն կրելով լուրջ հարուած-
ներ: Իր մահէն ետք Մանթաշեանց կը շարունակէր 
հայ իրականութեան մէջ մնալ իբրեւ քարիւղի եւ 
մեծահոգութեան արքայ: Անոր մասին կը պատ-
մուին ուշագրաւ դրուագներ, որ կրկին տեղ գտած 
են իր կենսագիրին՝ Առաքել Սարուխանի գիրքին մէջ:

Մանթաշով չէր սիրեր ի ցոյց դնել իր 
հարստութիւնը եւ բաւական համեստ կեանք մը կը 
վարէր: Ծանօթ է, որ ան ոսկի չէր սիրեր եւ չէր ալ 
կրեր՝ ոչ մատին վրայ, ոչ ալ փողկապին վրայ 
զարդեր ունէր: Անոր միակ զարդը բաճկոնի 
գրպանին բնական ծաղիկն էր: Թիֆլիսի մէջ ան 
սեփական կառք իսկ չունէր, քանի որ կը սիրէր 
զբօսնել կամ շրջիլ հանրակառքով: Այդ զբօսանք-
ներուն ընթացքին, Մանթաշով իր մօտ 20 ոսկեայ 
դրամ կը պահէր: Ամէն անգամ երբ Թիֆլիսի 
ռէալական քոլէճի մօտէն կ՚անցնէր, ան, իբր թէ 
պատահաբար, կը մօտենար կարիքաւոր աշակեր-
տի մը եւ կ՚ըսէր. «Ինչպէ՞ս է հօրդ առողջութիւնը: 
Անպայման կը փոխանցես անոր իմ ողջոյնս», եւ 
անծանօթ աշակերտին գրպանը կը դնէր դրամը, 
բայց որպէսզի չվիրաւորէր անոր ինքնավստահու-
թիւնը, ցոյց կու տար, թէ հայրը կը ճանչնայ եւ կը 
հետաքրքրուի հօրը առողջութեամբ: Ան միա-
ժամանակ բաւական մարդամօտ, աշխոյժ եւ 
կատակասէր անձնաւորութիւն մըն էր: Անգամ մը, 
երբ ան կը վճարէ սափրիչին, վերջինս կ՚ըսէ. «Ձեր 
տղան սափրուելու համար երկու անգամ աւելին 
կու տայ»: Մանթաշով սապէս կը պատասխանէ. 
«Է՜, ան Մանթաշեանցի որդին է, իսկ ես ո՞վ եմ…»:

Երեւանի կեդրոնը, Աբովեան փողոցի վրայ, 
դրուած է Ալեքսանդր Մանթաշեանցի արձանը, որ 
բացուած է անոր թոռան՝ Ալեքսանդր Մանթաշ-
եանցի ձեռամբ, իսկ կառավարութեան որոշումով, 
մարտի 3-ը՝ անոր ծննդեան օրը, կը նշուի իբրեւ 
գործարարի օր:

 «Ժամանակ»/Պոլիս

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ԷՄԻԼ ԳԱԶԱԶ
(1953)
«XOR»

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ29

Նկարիչին այս աշխատանքը ցուցադրուած է 
2007 թուականին Փարիզի Լիւքսեմպուրկեան պա-
լատին մէջ բացուած, հայ ժամանակակից արուես-
տին նուիրուած «Muse d’art moderne d’Armenie» 
խորագրով ցուցահանդէսին:

¾ç 03

Հայրենի Èáõñ»ñ

Մենք Այս Հայրենիքը Ոեւէ Մէկուն Չենք Զիջիր, Մենք Այս Յաղթանակը Ոեւէ Մէկուն Չենք Զիջիր. Վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի Շնորհաւորական Ուղերձը

Այսօր Մեր Ժողովուրդի Արժանապատւութեան 
Օրն է. Արամ Ա Կաթողիկոս

Հայոց Փառապանծ Բանակը Մեր Ժողովուրդին Հպարտութիւնն Է. 
Բակօ Սահակեանի Ուղերձը

արտաքին անվտանգութեան ապահովողը մեր 
զինուած ուժերն են, մեր բանակը:

Ի՞նչ կը նշանակէ Հայոց բանակ. ատիկա կը 
նշանակէ տարուան առնուազն կէսը ընտանիքէն 
ու հարազատներէն հեռու, մարտական դիրքերու 
վրայ անքուն գիշերներ անցնող՝ ժամկէտային, 
պայմանագրային զինծառայողներ ու սպանէր, 
որոնք  պատրաստ են իրենց վրայ վերցնելու հար-
ւածը եւ որոնք պատրաստ են ջախջախիչ հակա-
հարուած հասցնելու՝ կանգ չառնելով ոչինչի, նոյն-
իսկ սեփական կեանքն ու առողջութիւնը 
կորսնցնելու սպառնալիքին առջեւ:

 Ի՞նչ է Հայոց բանակը. ատիկա քանի մը հազար 
մեթր բարձրութեան վրայ գտնուող՝ ամիսներով 
թիկունքէն կտրուած ձիւնածածկ լեռնային մար-
տական դիրքերն են, միւս կողմէն՝ հարթավայրային 
մարտական դիրքերն են, ուր ջերմաստիճանը 
կրնայ գերազանցել 50 աստիճանը եւ զինուորներ, 
սպանէր, որոնք երբեք ետ, այսինքն՝ դէպի թիկունք 
չեն նայիր, այլ կը նային առաջ:

Ի՞նչ է Հայոց բանակը. ատիկա հրամանատա-
րական, շտաբային, թիկունքային, հետախուզա-
կան ու մատակարարման ահռելի աշխատանք 
մըն է, որ չի կրնար դադրիլ որեւէ վայրկեան, ինչ-
պէս չի կրնար դադրիլ շնչառութիւնը՝ քնացած ես, 
թէ արթուն:

 Մեր զինուած ուժերը, մեր Ազգային բանակը 
ահա, մեր երկրի շնչառութիւնն է, որ չի դադրիր 
որեւէ վայրկեան՝ անկախ անկէ մեր երկիրը քնա-
ցա՞ծ է, թէ՝ արթուն, եւ շատ յաճախ մեր բանակի 
ներկայութիւնը մեր առօրեայ կեանքին մէջ, իւրա-
քանչիւր գիւղի, քաղաքի, իւրաքանչիւր տան մէջ 
մենք չենք նկատեր, ինչպէս չենք նկատեր մեր 
շնչառութիւնը: Եւ այսօր Հայոց փառապանծ 
բանակի ծննդեան 27-րդ տարեդարձն է, եւ մենք 
այսօր այստեղ հաւաքուած ենք առաջին հերթին 
մեր խոնարհումը բերելու մեր բոլոր նահատակ-
ներուն, մեր բոլոր ազատամարտիկներուն, սպա-
ներուն, զինուորներուն, որոնց զոհողութեան վրայ 
կառուցուած է մեր պետութիւնն է ու անկախութիւնը, 

մեր բանակն ու անվտանգութիւնը, մեր գնահա-
տանքի տուրքը տալու մեր բոլոր զինուորներուն, 
սպաներուն եւ զօրավարներուն, որոնք ազնիւ 
ծառայած են եւ կը ծառայեն Հայոց բանակին: 

Մենք հաւաքուած ենք մեր յարգանքի խօսքը 
բարձրաձայնելու բոլոր այն ծնողներուն ու կա-
նանց, որոնք անխոնջ կը կրեն զինուորական զա-
ւակ կամ ամուսին ունենալու անհանգիստ հպար-
տութիւնը:

 Մենք այսօր հաւաքուած ենք վերահաստատելու 
մեր ուխտը մեր նախնիներուն, մեր հերոսներուն ու 
նահատակներուն, մեր առասպելական զօրահրա-
մանատարներուն ու զինուորներուն առջեւ. մենք 
այս հայրենիքը ոեւէ մէկուն չենք զիջիր, մենք այս 
յաղթանակը ոեւէ մէկուն չենք զիջիր:

Եւ ուրեմն՝ կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը, կեցցէ՛ Արցախի Հանրապետութիւնը, փա՛ռք 
Հայոց յաղթանակած բանակին:

 Շնորհաւոր Հայոց բանակի 27-րդ տարեդարձը: 
Շնորհակալ եմ»:

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 
շնորհաւորած է Հայոց բանակի հիմնադրման 
27-ամեակի առիթով:

«Այսօր հայոց բանակին օրն է, այլ խօսքով՝ մեր 
ժողովուրդի պաշտպանութեան, արժանապատ-
ւութեան ու հզօրութեան օրը։ Այս բոլորը եւ աւելին 
կը մարմնացնեն ու կը խորհրդանշեն հայոց 
բանակը։ Եկէ՛ք աղօթենք մեր բանակին համար. 
եկէ՛ք զօրավիգ կանգնինք մեր բանակին։ Հայոց 
բանակին հզօրացումը հայրենիքի՛ն, մեր ազգի՛ն 
հզօրացումն է»,- ըսած է Վեհափառ Հայրապետը:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան բանակի օրուան առիթով շնորհաւո-
րական ուղերձ յղած է Հայաստանի Հանրապե-
տութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին:

Ուղերձին մէջ ըսուած է.
«Մեծարգո՛յ Նիկոլ,
Արցախի ժողովուրդի, իշխանութիւններու եւ 

անձամբ իմ անունով ի սրտէ կը շնորհաւորեմ Ձեզ 
Բանակի օրուան առիթով:

Հայոց փառապանծ բանակը մեր ժողովուրդի 
հպարտութիւնն է, անոր ազատութեան ու անվը-
տանգութեան հիմնական երաշխաւորը, տարածա-
շըրջանին մէջ կայունութեան ու խաղաղութեան 
պահպանման կարեւոր գրաւականներէն մէկը:

Փա՜ռք ու պատիւ մեր հերոսական բանակին, 
հայրենիքի ազատութեան համար իրենց կեանքը 
զոհաբերած մեր բոլոր նահատակներուն, քաջ 
զինուորներուն, ուրուն անսասան կամքի, խիզա-
խութեան ու անձնուիրութեան շնորհիւ այսօր 
ամուր են հարազատ երկրի սահմանները:

Այս նուիրական տօնի առնչութեամբ անգամ մը 
եւս կը շնորհաւորեմ Ձեզ եւ մեր ողջ ժողովուրդը: 
Կը մաղթեմ խաղաղութիւն, մեծագոյն յաջողու-
թիւններ ու նոր յաղթանակներ Մայր Հայրենիքին 
եւ Հայոց բանակին»:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Վենեզուելայի Ընդդիմադիր Ուժերը Կը Բանակցին 
Բանակին Հետ

             

 

Հովանաւորութեամբ 

ՀԲԸՄ-ի   Լիբանանի  Շրջանակային  Յանձնաժողովին  

Կազմակերպութեամբ 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական  Վարչութեան 

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ 
«ՄԵԹՐ  ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ » 

Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝   ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ.  ԶԱՒԷՆ  ՄՍԸՐԼԵԱՆ 

Խօսք Կ'առնեն 

ՀԲԸՄ-ի Նախագահ  ՊԵՐՃ  ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ 

Հատորին Խմբագիր  ՊԱՐՈՅՐ  ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հրատարակուած  Գիրքի  Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն  

Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 1  Փետրուար  2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,  
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ 

ՀՐԱՒԷՐ 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ 
 

Երեքշաբթի, 29 Յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, 
ժամը 7.00-8.00, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,  

սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի 
  

Սուրբ պատարագը պիտի երգէ հաւատացեալ ժողովուրդը 
Սուրբ պատարագի ընթացքին, հոգեւոր խորհրդածութիւն  

պիտի կատարէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ`  
Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 

 
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները  

իրենց ամենօրեայ հեւքին մէջ պահ մը կանգ առնելու  
եւ աղօթքով Աստուծոյ ու իրարու հետ ըլլալու 

 
* * * 

 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ 

 
Երեքշաբթի, 29 Յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 8.00-8.30, 
Պուրճ Համուտի Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» 

Սրահին մէջ, 18-40 տարեկան երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման 
ընկերային հաւաք, ապա` ժամը 8.30-9.00, Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ հայ 

քրիստոնէական կեանքի հաւաքական քննարկում տեղի պիտի ունենայ  
 

Աստուածաշունչի սերտողութիւնը պիտի կատարէ  
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 

 
Կը հրաւիրենք հայ երիտասարդութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ հովանիին տակ 

համախմբուելու եւ Աստուծոյ Խօսքով աճելու 
 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

Վենեզուելայի ընդդիմադիր ու-
ժերը ներքին կարգով բանակցու-
թիւններ կը վարեն զինուած ուժերուն 
հետ՝ նախագահ Նիքոլաս Մատու-
րօն իշխանութենէն զրկելու նպա-
տակով:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` 
այս մասին կը գրէ «ԹԱՍՍ»-ը: «Մենք 
ղեկավարութեան անունով բանակ-
ցութիւններ կը վարենք քաղաքա-

ցիներուն եւ զինուած ուժերուն հետ: Տեղի կ'ունենան հանդիպումներ՝ առանց 
մեծ ուշադրութիւն բեւեռելու այս ամէնուն վրայ»,- ըսած է ընդդիմադիր ուժե-
րու առաջնորդ Խուան Կուայտօն:  

Յիշեցնենք, որ Յունուար 23-ին Վենեզուելայի բազմաթիւ քաղաքներուն 
մէջ տեղի ունեցած են ընդդիմութեան բողոքի ցոյցեր, որոնք վերաճած են 
ոստիկանութեան եւ Ազգային թիկնազօրներուն հետ ընդհարումներու: Հա-
սարակական կազմակերպութիւններուն տուեալներով՝ մահացած է ցոյցերու 
առնուազն 26 մասնակից: Բերման ենթարկուած են Յունուար 21-էն շարու-
նակուող բողոքի ցոյցերուն մասնակիցներ 364-ն:


