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Սուրիացի Գաղթականներու Տունդարձը՝ Աունի 
Եւ Կրանտի Հանդիպումի Առացքային Թեման

Պաապտայի նախագահանիստ պալատին մէջ Լիբանանի Հանրապետութեան 
նախագահ Միշէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ Միացեալ ազգերու կազմակեր-
պութեան՝ գաղթականներու հարցերով գերագոյն յանձնակատար Ֆիլիփփօ 
Կրանտի հետ: Հանդիպումին նախագահ Աուն շեշտեց սուրիացի գաղթականներու 
օժանդակութեան շարունակակութեան անհրաժեշտութիւնը, մասնաւորաբար 
երբ անոնք վերադառնան երկիր:

Աուն ընդգծեց նաեւ ՄԱԿ-ի՝ գաղթականներու հարցերով գերագոյն յանձ-
նակատարի գրասենեակը եւ Լիբանանի իշխանութեան միջեւ արդիւնաւէտ 
գործակցութիւն հաստատելու հրամայականը՝ ուղղուած սուրիացի գաղթական-
ներու ապահով տունդարձի դիւրընթացութեան:

Ի դէպ, Կրանտի ներկայացուց Սուրիա կատարած այցին մանրամաս-
նութիւնները, ինչպէս նաեւ Սուրիոյ պաշտօնատար անձանց հետ գաղթականներու 
հիմնախնդիրի լոյսին ներքոյ տեղի ունեցող բանակցութիւններու ընթացքը: Այս 
մասին նշուած է նախագահի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած 
հաղորդագրութեան մէջ: 

Հզպալլա Կոչ Կ'ուղղէ Համախմբուելու ԱՄՆ-ի Պատժամիջոցներուն 
Եւ Միացեալ Թագաւորութեան Որոշումին Դիմաց

Հզպալլայի Իսլամական դի-
մադրութեան աջակցութեան կազ-
մակերպութեան հիմնադրութեան 
30-ամեակին առթիւ հեռարձակ-
ւող ուղերձի ժամանակ կուսակցու-
թեան առաջնորդ Հասան Նասրալ-
լա կոչ ուղղեց համակիրներուն՝ 
անդուլ շարունակելու կուսակցու-
թեան զօրակցութիւնը ԱՄՆ-ի 
պատժամիջոցներուն եւ Միացեալ 

Թագաւորութեան՝ Հզպալլան որպէս ահաբեկչական խմբաւորում բնորոշելու 
որոշումին դիմաց:

«Պատժամիջոցներն ու ահաբեկչութիւնը համահաւասար են ռազմական ու 
լրատուադաշտի պատերազմին: Սա դրամական ու հոգեբանական պատերազմ 
է»,- ըսաւ կուսակցութեան առաջնորդը: «Նման քայլերու դիմելու պատճառը 
իրենց դէմ արձանագրած մեր յաղթանակն է եւ իրենց ծրագիրները մեր 
խաթարած ըլլալու փաստը»:  

ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի վարչութիւնը ներկայացնող պատուի-
րակութիւն մը երէկ՝ 8 Մարտ 2019-ի առաւօտեան այցելեց Լիբանանի մէջ 
ՀՀ դեսպանատուն՝ շնորհաւորելու Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան տիար Վահագն Աթաբէկեանը իր պաշտօնին վրայ 
նշանակուելուն առիթով: Պատուիրակութիւնը գլխաւորեց վարչութեան 
ատենապետ եւ ՌԱԿ-ի պետական նախկին երեսփոխան ընկ. Յակոբ 
Գասարճեանը:  Հանդիպումին ներկայ եղաւ նաեւ ՀՀ դեսպանութեան 
3-րդ քարտուղար պրն. Դաւիթ Ալավերտեան:

Հանդիպումը առիթ մըն էր կողմերուն քննարկելու հայ ժողովուրդը 
ընդհանրապէս եւ ի մասնաւորի հայ Սփիւռքը յուզող հարցեր:

Ընկ. Գասարճեան պրն. դեսպանին ներկայացուց պատուիրակութեան 
անդամները: Քննարկումներու կիզակէտն էր ՀՀ Սփիւռքի նախարա-
րութեան ճակատագիրը, որ վեր առաւ ընկ. Գասարճեան: Վսեմաշուք 
պրն. դեսպանը լայնաշունչ բացատրողական մը տուաւ ՀՀ Սփիւռքի 
նախարարութեան լուծարումի որոշումին մասին՝ անոր առնչութեամբ 
լաւապէս լուսաբանելով ներկաները:

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան գոհունակութիւն յայտնեց լսելով պրն. 
դեսպանին բացատրութիւնները՝ յայտնելով, որ կարեւոր էր լսել նման 
լուսաբանութիւն՝ փարատելու համար իւրաքանչիւր սփիւռքահայու մտահո-
գութիւննները այս որոշումին կապակցութեամբ, որոնք նաեւ իրն էին:

Պրն. դեսպանը վեր առաւ ընդհանրապէս հայութենէ հեռու մնացող 
սփիւռքահայերու պարագան եւ զանոնք հայրենիքին կապելու կարեւո-
րութիւնը: Այս ուղղութեամբ ընկերներ Նար Խաչատուրեան եւ Յովիկ 
Վարդանեան շատ կարեւոր գտան այս պարագան եւ խոստացան ճիգ 
չխնայել աշխատելու այս ուղղութեամբ:

Աւարտին, ընկ. Գասարճեան պրն. դեսպանին մաղթեց կանաչ ուղի իր 
առաքելութեան մէջ: Ան մեծապէս օգտաշատ համարեց այս հանդիպումը, 
որուն ընթացքին առիթը ունեցան պրն. Դեսպանէն սպառիչ տեղեկութիւն-
ներ ստանալ՝ փափաք յայտնելով, որ նմանօրինակ օգտաշատ հանդիպում-
ներ յաճախակի ըլլան: Այս ուղղութեամբ ան պատրաստակամութիւն 
յայտնեց աւելի զարգացնելու ԹՄՄ-ի աւանդական  լաւ յարաբերութիւններն 
ու գործակցութիւնը Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան հետ:

ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի 
Վարչութենէն Պատուիրակութիւն Մը 
Այցելեց ՀՀ Դեսպանատուն

Ձախէն՝ Նար Խաչատուրեան, Յակոբ Գասարճեան, Դեսպան Վահագն Աթաբէկեան, 
Տոքթ. Յովիկ Վարդանեան, Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
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Ռաֆայէլ Աւետիս Իշխանեան 

Ռաֆայէլ Աւետիս Իշխանեան (9 Մարտ 1922 
Երեւան - 6 Փետրուար 1995, Երեւան), լեզուաբան, 
գրականագէտ, մատենագէտ, բանասիրական 
գիտութիւններու դոկտոր (1973), փրոֆէսոր 
(1978), Հայաստանի Գերագոյն խորհուրդի պատ-
գամաւոր։

Ծնած է յեղափոխականներ՝ Աւետիս Մելքոն 
Կիրակոսեանի (գնդակահարուած է 1937-ին) եւ 
Հայկանուշ Արսէն Իշխանեանի (1900-1933) ըն-
տանիքի յարկին տակ։ 1939-ին աւարտած է 
Կրուպսկայայի անուան (այժմ՝ Նիկոլ Աղբալեան) 
դպրոցը եւ ընդունուած Երեւանի պետական 
համալսարանի բանասիրական բաժինը։ 1940-ին 
կը զօրակոչուի բանակ ու կը մասնակցի Բ. աշ-
խարհամարտին։ Կը վիրաւորուի եւ գերի կ'իյնայ, 
իսկ գերութենէն ազատելէ ետք կրկին կը մաս-

նակցի ռազմական գործողութիւններու։ Համա-
լըսարանը կ'աւարտէ 1949-ին, իսկ Մոսկուայի 
գրադարանային հիմնարկը՝ 1954-ին։ 1962-ին 
թեկնածուական ատենախօսութիւն կը պաշտպանէ 
«Ակսել Բակունց» նիւթով, իսկ 1973-ին դոկտո-
րական ատենախօսութիւն՝ «Հայ նոր գրականու-
թեան լեզուի պատմութիւն»։ 1955 – 1963 աշխա-
տած է Հանրային (այժմ՝ Ազգային) գրադարանը 
իբրեւ աւագ գրադարանավար, ենթաբաժնի վա-
րիչ, ապա՝ բաժնի վարիչ, իսկ Մաշտոցի անուան 
մատենադարանը՝ որպէս գիտական գրադարանի 
տնօրէն։ Դասաւանդած է Հայաստանի հեռակայ 
մանկավարժական հիմնարկը։ 1963 – 1992 եղած 
է դասախօս Երեւանի պետական համալսարանի 
բանասիրական բաժնի հայոց լեզուի եւ հայոց 
լեզուի պատմութեան ամպիոններուն՝ դասաւան-
դելով ժամանակակից հայոց լեզու, բարբառա-
գիտութիւն, հայ գրականութեան լեզուի պատ-
մութիւն։ Լայնօրէն ծանօթ եղած է իբրեւ հայոց 
լեզուի ու դասական ուղղագրութեան պաշտպան։ 
1991-էն մինչեւ մահը (1995) Հայաստանի 
ազգային գրադարանի տնօրէն եւ Հայաստանի 
Գերագոյն խորհուրդի պատգամաւոր եղած է։
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Ի Տէր յանգեց Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆեանը
Խորը ցաւով յայտնում ենք, որ մարտի 8-ին 

Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքութեան 
պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Գերաշը-
նորհ Տ. Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշեանը, կապ 
հաստատելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կա-
թողիկոսի հետ, տեղեկացրել է նոյն օրը կէսօրին 
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենապա-
տիւ Տէր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆեանի 
վախճանման մասին: Մեսրոպ Պատրիարքը վեր-
ջին տարիներին տառապում էր ծանր հիւանդու-
թեամբ եւ գտնւում էր Պոլսի Սուրբ Փրկիչ Ազգային 
հիւանդանոցում:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի միաբանութիւնը, Գերագոյն հո-
գեւոր խորհրդի անդամները եւ ողջ հոգեւոր դասը 
սգում են Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքի 
մահը եւ վշտակցում Կոստանդնուպոլսի Հայոց 
Պատրիարքութեան հոգեւոր դասին ու պոլսահայու-
թեանը` աղօթելով Երջանկայիշատակ Մեսրոպ 
Պատրիարքի հոգու հանգստութեան եւ խաղա-
ղութեան համար:

Պատրիարք Հօր յուղարկաւորութեան արարո-
ղութիւնների մանրամասների վերաբերեալ կտե-
ղեկացուի յաջորդիւ:

Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի:

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ամենապատիւ Տէր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս 

Մութաֆեանը ծնուել է Ստամբուլում 1956թ. յունիսի 
16-ին:

1963-1968 թթ. ուսանել է Թաքսիմի Էսայեան նա-
խակրթարանում։

1968-1973 թթ. սովորել է Նշանթաշի Անգլիական 
վարժարանում։

1973-1975 թթ. կրթութիւնը շարունակել է Ամե-
րիկեան Բարձրագոյն վարժարանում (Շտուտգարդ, 
Գերմանիայ)։

1975-1979 թթ. Մեմֆիսի Համալսարանում (ԱՄՆ) 
ուսանել է «Ընկերաբանութիւն եւ իմաստասի-
րութիւն», 1977-1979 թթ. Մեմֆիսի մասնաճիւղ 
Սէուընի Անգլիկան ուսումնարանում հետեւել է 
«Աստուածաբանութիւն» դասընթացի։

1977թ. յուլիսի 19-ին  արժանացել է սարկաւագա-
կան ձեռնադրութեան՝ ձեռամբ Գերաշնորհ Տ. 
Շահան Եպս. Սուաճեանի։

1979 թ. մայիսի 13-ին ձեռամբ Ն.Ա.Տ. Շնորհք 
Պատրիարքի ձեռնադրուել է կուսակրօն քահանայ 
Բէյողլուի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցում:

1979-1982 թթ. ուսանել է Երուսաղէմի Եբրայա-
կան համալսարանում (Իսրայէլ)` ստանալով Հին 
Կտակարանի պատմութեան եւ գրականութեան 
մագիստրոսի աստիճան, ապա Երուսաղէմի համա-
լըսարան քոլեջում` ստանալով Սուրբգրային հնա-
գիտութեան մագիստրոսի աստիճան։

1979-1980 թթ. Երուսաղէմի ընծայարանում դա-
սաւանդել է անգլերէն լեզու եւ Հին Կտակարան: 

1982-1983 թթ. ծառայել է որպէս  Ն . Ա . Տ . 
Շնորհք Պատրիարքի քարտուղար։

1983 թ. մայիս  7-ին պաշտպանել է «Սուրբ Գիրք 
եւ Աւանդութիւն» թեմայով աւարտաճառը եւ ար-
ժանացել մասնաւոր վարդապետութեան աստիճա-
նի։

1983 թ. յունիս 6-ից եղել է Պատրիարքարանի 
դիւանապետ, Կրօնական ժողովի եւ Խորհրդակ-
ցական մարմնի անդամ։

1983-1984 թթ.զինուորական ծառայութիւն է 
իրականացրել Պուրտուր Է. Գնդապետական 
հրամանատարութիւնում։

1986 թ. մայիսի 3-ին պաշտպանել է «Նահա-
պետաց կրօնը նախքան եգիպտական գերութիւնը» 
թեմայով աւարտաճառը` ստանալով ծայրագոյն 
վարդապետութեան աստիճան։

1986 թ. սեպտեմբերի 21-ին Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնում ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգէն Ա Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսի ստացել է եպիսկոպո-
սական ձեռնադրութիւն եւ օծում: 

1988-1989 թթ. ուսանել է Հռոմի Ս. Թովմաս 
Ակուինացու համալսարանում` ստանալով Միջեկե-
ղեցական ու միջկրօնական յարաբերութիւնների 
աստուածաբանութեան մագիստրոսի աստիճան: 

1988 թ. յուլիսի 1-ին Շնորհք Պատրիարքի 
կողմից նշանակուել է Կղզեաց տեսուչ։

1990 թ. մարտ – 1990 թ.սեպտ. եղել է Կրօնական 
ժողովի ատենապետ։

1990թ. նոյեմբերի 6-ին Ն.Ա.Տ. Գարեգին Բ. 

Պատրիարքի կողմից նշանակուել է միջեկեղե-
ցական գործերով պատրիարքական փոխանորդ։

1991-1997թթ. նշանակուել է Քահանայական 
լսարանի տեսուչ։

1991-1997թթ.նշանակուել է Ն.Ա.Տ. Գարեգին Բ. 
Պատրիարքի խորհրդակցական մարմնի 
փոխատենապետ։

1992 թ. դեկտեմբերի 5-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Վազգէն 
Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից շնորհուել 
է արքութեան տիտղոս։

1996 յունիսին նշանակուել է Պատրիարքական 
Աթոռի «Շողակաթ» բանասիրական հանդէսի 
խմբագրապետ։

1997թ. հոկտեմբերի 27-ին Ն.Ա.Տ. Գարեգին 
Բ. Պատրիարքի կողմից նշանակուել է Պատրիար-
քական ընդհանուր փոխանորդ, Ն.Ա.Տ. Գարեգին 
Բ. Պատրիարքի վախճանումից յետոյ` Պատրիար-
քական ընդհանուր փոխանորդ, ապա Պատրիար-
քական տեղապահ:

1998 թ. հոկտեմբերի 14-ին 
Պատգամաւորական Ժողովի կողմից ընտրուել է 
Կոստանդնուպոլսի Հայոց 84-րդ Պատրիարք:

Արժանացել է մի շարք պատուոյ տիտղոսների 
ու մրցանակների, անդամակցել տարբեր միու-
թիւնների:



ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
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Թող Գարնանային Տօները Ուրախութիւն, 
Երջանկութիւն Ու Յաջողութիւն 
Բերեն Բոլոր Կանանց Ու Անոնց 
Ընտանիքներուն. Նախագահ Սարգսեան՝ 
Կանանց Տօնին Առթիւ
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Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան Կանանց տօնի առթիւ 
ընդունելութիւն կազմակերպած է նախագահական 
նստավայրին մէջ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
նախագահը նշած է, թէ Մարտ 8-ը հրաշալի առիթ 
է բարձր տրամադրութեամբ շնորհաւորելու եւ 
մեծարելու մայրերը, մեծմայրիկները, քոյրերն ու 
աղջիկները, որոնք կը միաւորեն գեղեցկութիւնը, 
սէրն ու երջանկութիւնը:

Մարտ 8-ի եւ տօնական միամսեակի առթիւ 
շնորհաւորելով միջոցառումի մասնակից կանայք եւ 
աղջիկները՝ նախագահը ծաղիկներ յանձնած 
անոնց՝ մաղթելով, որ գարնանային տօները 
ուրախութիւն, երջանկութիւն ու յաջողութիւն բերեն 
բոլոր կանանց ու անոնց ընտանիքներուն:

Նախագահ Սարգսեան մեր երկրի բոլոր 
կանանց ու աղջիկներուն մաղթած է առողջութիւն, 
սէր ու ջերմութիւն, իսկ տղամարդկանց յորդորած է 
կանանց տօները նշել ոչ թէ մէկ օր կամ մէկ ամիս, 
այլ ամբողջ տարին:

Այս արտասովոր պատմութիւնը շատ մարդոց 
համար կրնայ հեքիաթ համարուիլ, բայց բացարձակ 
իրականութիւն է: Հերոսուհին երեւանցի Տաթեւն է, 
որ 15 տարի Գերմանիոյ Ֆրանքֆուրթ քաղաքը 
քրտնաջան աշխատելէ ետք որոշեց տեղափոխուիլ 
Հայաստան եւ իր աշխատանքը շարունակել Լոռի 
մարզի Դեբետ գիւղը:

Երեւանի պետական համալսարանի թուաբանու-
թեան բաժինը աւարտելէ ետք, 2003-ին կը մեկնի 
Գերմանիա, նախ կը հետեւի գերմաներէնի դասըն-
թացներու, ապա կ'ընդունուի Մայնցի գեղաձեւու-
թեան դպրոցը, ուր 5 տարի ուսանելէ ետք աշխա-
տանքի կ'ընդունուի Ֆրանքֆուրթի հեղինակաւոր 
«ՍԻՍԻՃԻ» գեղաձեւութեան ընկերութեան մէջ եւ 
աւելի ուշ կը նշանակուի գեղարուեստական ղեկա-
վար: Կը ստանայ Գերմանիոյ քաղաքացիութիւն: 
Տարին 2 անգամ այցելութեան կու գայ Երեւան իր 
ընտանիքին, կը շրջագայի աշխարհի տարբեր 
երկիրները: Ամէն ինչ լաւ է, բայց յուզական կողմը 
կը յուշէ իրեն, որ բան մը պակաս է: 2014-ին 
յուզականութիւնը կը հասնի գագաթնակէտին, եւ 
Տաթեւը կ'որոշէ վեց ամիսով արձակուրդ առնել՝ իր 
հոգեկան վիճակը բնականոն դարձնելու համար: 
Կ'այցելէ 14 երկիր` Հնդկաստանէն մինչեւ Պոլիվիա, 
վերջին հանգրուանը դարձնելով Հայաստանը:

Հայաստան գտնուելու ժամանակ իր մայրիկին 
հետ կ'որոշեն օր մը այցելութեան երթալ Դեբետ 

գիւղը ապրող  իրենց մէկ բարեկամուհիին, եւ այդ 
որոշումը անկիւնադարձ կը հանդիսանայ Տաթեւի 
կենսագրութեան մէջ. Ֆրանքֆուրթ աշխատող 
աղջիկը կը հմայի գիւղի գեղեցիկ միջավայրէն եւ 
մինչեւ Գերմանիա վերադառնալը կ'որոշէ տուն մը 
գնել, հաստատուիլ գիւղը եւ մասնագիտական աշ-
խատանքը շարունակել այստեղ, քանի որ այդ 
աշխատանքը թուային արհեստագիտութեան ոլոր-
տին կը պատկանի, եւ ընդամէնը մէկ համակարգիչ 
ու համացանց ունենալով կարելի է աշխարհին հետ 
կապ հաստատել:

Հայաստանի մէջ արտօնագիր ձեռք կը բերէ 
«Դեբետ Լայֆ» անուան տակ: Եռայարկ տուն մըն 
է, որ վերանորոգուելէ ետք կրնայ մինչեւ 8 հոգինոց 
պատուիրակութիւն ընդունիլ, քննարկումներ  կազ-
մակերպել:

Տաթեւը յոյս ունի Հոկտեմբերին տան բացումը 
կատարել եւ 2020-ին արդէն ընդունիլ աշխա-
տանքային պատուիրակութիւններ:

Երանի Տաթեւի այս որոշումը օրինակ հանդիսա-
նայ արտասահմանի տարբեր երկիրներու մէջ իրենց 
աշխատանքով փայլող մեր հայրենակիցներուն, որ 
գան, շէնցնեն ու հզօրացնեն Հայաստանը:
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Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի Նախկին Աշակերտներուն Հետ

«Մահը մերն է, մենք մահինը,
Մարդու գործն է միշտ անմահ։ 
Գործն է անմահ, լա՛ւ իմացէք,

Որ խօսւում է դարեդար, 
Երնէ՜կ նըրան, որ իր գործով Կ'ապրի:»

Հաճելի էր խմբագրատանս մէջ ընդունիլ 
իրենց ուսուցիչին եւ հոգեւոր առաջնորդին հան-
դէպ երախտագիտական անզուգական զգացում-
ներով լի երկու պատուական հայորդիներ՝ 
տեարք Ռոպէր Գայսէրլեանն ու Յակոբ Աբրա-
համեանը, որոնցմէ առաջինը փոխ ատենապետ 
եւ երկրորդը պետութեան մօտ ներկայացուցիչն է 
նորակազմ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Ճեմարանի 
նախկին Սաներու եւ Արիներու Միութեան:

Ազնուագոյն նպատակներով կազմուած սոյն 
միութեան առաջին ձեռնարկը պիտի ըլլայ այսօր 
Շաբաթ 9 Մարտ 2019ին ոգեկոչել իրենց սիրելի 
ուսուցիչին եւ հոգեւոր հօր՝ Հայր Սահակ 

Վարդապետ Քէշիշեանի 100ամեակը: Միութեան 
նպատակներէն մէկն է նաեւ Ս. Գրիգոր Լուսա-

ւորիչ Ճեմարանի Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի 
անունը կրող սրահը բարեզարդել զայն վերա-
ծելով Հայր Սահակի անուան թանգարանի, ուր 
պիտի ցուցադրուին իր անձնական իրերը:

Սոյն տողերը գրելու պահուն յուզումով անդ-
րադարձանք, որ Հայր Սահակի 100ամեակի 
Լիբանանի մէջ ոգեկոչման թուականը զուգադի-
պութեամբ մը կամ թերեւս մտադրեալ կը զու-
գադիպի ուսուցչաց տօնին, ասպարէզ մը, որուն 
նուիրեալ առաքելութեան մարմնացումը եղած էր 
Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեան տասնամեակներ 
շարունակ: 

Կողքին տեղ գտած կենսագրականին մէջ վեր 
առնուած է Հայր Սահակի կեանք ու գործը 
սակայն որքան ոգեպնդող էր լսել իր նախկին 
սաներուն տպաւորիչ վկայութիւնները իրենց ու-
սուցիչին մասին, որ հակառակ իրենց աշակեր-
տութեան օրէն անցած երկար տարիներուն թարմ 
եւ կենդանի մնացած էր իրենց յիշողութեան մէջ: 

Մեզի համար հանդիպման պահուն յստակա-
ցաւ, որ «սերմնացան» Հայր Սահակը հակառակ 
անոր, որ կենսաբանականօրէն չէր ծննդագործած 
սակայն ունի իր օրինակով եւ ոգիով շնչող  եւ 
ապրող հարիւրաւոր հոգեւոր զաւակներ, որոնց 
մէջ ան յաջողած է ցանել այն ինչ, որ լաւն է ու 
բարին:

Վերոյիշեալին փաստերէն մէկը այն է այսօր, 
որ Հայր Սահակ՝ ճերմակազգեստով համեստ 
վարդապետին հեզահամբոյր սակայն լրջագոյն 
յարգանք պարտադրող յիշատակը ի մի բերած է 
աշխարհասփիւռ իր աշակերտութիւնը, որոնք 
իմանալով Լիբանանի մէջ կատարուելիք նա-
խաձեռնութիւնը ձեռնարկած են նմանօրինակ 
ոգեկոչումի ձեռնարկներ կազմակերպել Գանա-
տայէն մինչեւ Յորդանան, Լոս Անճելըսէն մինչեւ 
Աթէնք եւ ամէն տեղ:

«Փա՜ռք և երանի՜ Քեզ, քա՛ջ սերմնացան»: Յի-
շատակդ անթառամ Հայր Սահակ: Քու օրինակդ 
ու գործդ, մենք վստահ ենք,  պիտի շարունակէ 
տակաւին երկար ազդեցութիւն ունենալ քեզ 
ճանչցողներուն ու սիրողներուն հոգիներուն մէջ:

«Խմբ.»

Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի Անթառամ Յիշատակին
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ԳԵՂԱՄ ԵՊՍ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմի
(Ներկայիս Բարեջան Առաջնորդ Յունաստանի Հայոց Թեմին)

Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի Անթառամ Յիշատակին
Կենսագրական
Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեան
(1917-2005)

Վկայութիւն մը
Հայր Սահակ Վրդ. Քեշիշեանի Մասին

Ծնած Մարաշ 1917ին: Եղեռնէն տեղահան եղած 
ու փոխադրուած Դամասկոս 1923ին: Նախնական 
ուսումը ստացած Դամասկոսի Յիսուսեան Հայրե-
րու Franco-Armռnien վարժարանը: Երկրորդականը 
ա-ւարտած Պէյրութի Յիսուսեան Հայրերու Սէն 
Ժոզէֆ դպրեվանքին մէջ, համալսարանական ուս-
ումը շարունակած Ֆրանսա եւ աւարտելէ ետք 
վերադարձած Պէյրութ ու կուսակրօն քահանայ 
ձեռնադրուած 1948ին՝ ձեռամբ Կարդինալ Աղա-
ճանեանի, որմէ ետք Հալէպի Յիսուսեան Հայրերու 
Վարդանանց Վարժարանին տնօրէն նշանակուած 
(1952-1960), ապա Պէյրութ փոխադրուած ստանձ-
նելու համար Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Ճեմարանի 
տնօրէնութիւնը (1960-1998), միանգամայն հայա-
գիտութիւն դասաւանդելով Սէն Ժոզէֆ Համալսա-
րանի Հայագիտական Ամբիոնէն:

Հայր Սահակ Քէշիշեան թարգմանչական աշ-
խատանքը նկատած է իր առաքելութիւնը: Գրա-

բարէ ֆրանսերէնի թարգմանած է նախ Ս. Գրիգոր 
Նարեկացիի Մատեան Ողբերգութեան հատորը, որ 
առաջին անգամ ամբողջական թարգմանութեամբ 
լոյս տեսած է 1961ին: Ապա ձեռնարկած է Ս. Ներսէս 
Շնորհալիի Յիսուս Որդի երկին ֆրանսերէնի 
թարգմանութեան 1973ին, որմէ ետք 1974ին լոյս 
ընծայած է նոյն հեղինակին Ողբ Եդեսիոյի ֆրան-
սերէնի թարգմանութիւնը: Շարունակելով հայ հե-
ղինակները աշխարհին ծանօթացնելու իր առաքե-
լութիւնը, լոյս ընծայած է Ս. Ներսէս Լամբրոնացիի 
Մեկնութիւն Պատարագիի ֆրանսերէնի թարգմա-
նութիւնը, 2000ին:

Այս թարգմանչական կոթողային աշխատանք-
ներուն կողքին, Հայր Սահակ Քէշիշեան կատարած 
է նաեւ մանր թարգմանութիւններ, ինչպէս՝ Ն. 
Շնորհալիի Յաղագս Երկնի Եւ Զարդուց Նորա 

.... Ան սկաուտական առաջնորդն էր որ ցանեց 
սէր եւ եղբայրութիւն, կատարելով պարտակա-
նութիւնները եւ յարգելով ուրիշին իրաւունքները, 
նաւարկելով գիտութեան ովկիանոսին մէջ, ըմբո-
շխնելով բնութեան եւ մարդուն գեղեցկութիւնը:

Իր համեստ ժպիտը գիտցան զինք շրջապա-
տողները, գիտցան վկայութեան գաղտնիքը, զոր 
իրագործեց իր կեանքով, գիտցան իր ուժի 
գաղտնիքը, զոր չի կրնար ջնջել իր ամուր հաւատքը 
Յիսուսի հանդէսպ. կը ճառագայթէ իր դէմքէն եւ 
կողմերէն...

Լաւ կը յիշեմ զինք, եւ ես գամուած տախտակի 
աթոռին վրայ, կլանուած անհանդարտութեամբ, 
երեւակայութիւնը զիս հեռացուց իրականութենէն... 
կը մօտենայ ճեփ-ճերմակ հագուստով, դէմքը կը 
նմանի սանինի ճերմակ ձիւնի փայլքին, եւ 
հանդարտ քայլերով, ձեռքէն բռնած վարդարանը, 
ծռելով կ'ուղղէ հայեացքը, կը կեդրոնանայ աչքերուս 
մէջ՝ առանց բան մը ըսելու...

Կը մտնէ մօրս սենեակը, անոր ցաւերուն 
անկողնին վրայ, կը ցնցուի այրող ցաւերով, կը 

Գլխագիր ՄԱՐԴՈՒ մը կողմէ գրուած այլ 
գլխագիր ՄԱՐԴՈՒՆ կենսագրութիւնն է սա, 
որուն տեղ կու տանք մեր թերթին այս էջերով 
մեր նուազագոյն պարտքը կատարելու համար 
այն մեծ Մարդուն եւ հոգեւորականին, որ կը 
կոչուի Հայր Սահակ Վարդապետ Քեշիշեան: 
Հետագայ տողերը կը պատկանին Հայր 
Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեանին: Այս կենսագ-
րականը Հայր Անդրանիկին գրչով  առաջին 
անգամ հրատարակուած  է Հայկազեան Հայա-
գիտական Հանդէս, Հտր. ԻԶ., 2006, էջ 434-
35ին մէջ:  

«Խմբ.»

աշխատասիրութիւնը, Հաւատով Խոստովանիմը 
(1985), Առաւօտ Լուսոյ (1987) եւ Այսօր Անճառ շա-
րականները, Յովհաննէս Սարկաւագի Սարեակը, 
եւն.:

Հայր Սահակ Քէշիշեան մասնակցած է իր 
մասնագիտութեան հայող գիտաժողովներու, կար-
դացած՝ զեկուցումներ եւ տուած՝ դասախօսու-
թիւններ: Ան աշխատակցած է նաեւ Հայկազեան 
Հայագիտական Հանդէսին (հտ. ԺԳ.):

Իր այս թարգմանչական աշխատանքներուն 
համար, տարիներով ձեռագրային պրպտումներ 
կատարած է յատկապէս Երեւանի Մաշտոցի Ան-
ւան Մատենադարանին մէջ: Առ այս Հայաստան 
կատարած իր 23րդ ու վերջին ճամբորդութենէն 
հազիւ վերադարձած, վախճանած է Պէյրութ, 24 
Օգոստոս 2005ին:

ճչայ, կը մրթմրթայ, կ'աղերսէ՝ աղօթելով Աստուծոյ, 
կը մօտենայ դանդաղօրէն, կը փսփսայ Ս. Մարիամի 
աղօթքով՝ Սուրբ Գիրքէն աղօթքներ արտասանելով:

Կը տարածուի լոյսը, կը տարածուի ապահո-
վութիւնը մօրս սրտին մէջ, կը նորոգուի հաւատքը:

Ան ձեռքով կը հաղորդէ բոլորը հիւանդանոցին 
մէջ: Մայրս կը հաղորդուի Յիսուսի մարմինով ու կը 
հանդարտի, կը լռէ:

Կը մեկնի լոյսի սիւնի նման, գալու համար 
առաւօտուն, կ'այցելէ հիւանդները երեկոյեան:

Կու գար, ինչպէ առտու կ'ելլէ եւ կ'երթայ...
Եւ ես ու մայրս կը սպասէինք:
Եւ այսպէս ամիսներ...
Մօրս ցաւերը կը սաստկանան:
Եւ կը մեծնայ հաւատքը Աստուծոյ հանդէպ, որ 

կը հովանաւորէ եւ կը բուժէ:
Հիւանդութիւնը կը տարածուի մօրս մարմինին 

մէջ, կը վատթարանայ վիճակը, կ'աւելնան պրկում-
ները: Իրեն հետ կ'ըսեմ. «Գթայ, ո՜վ Աստուած...»:

Եւ կը մնայ ինք իր ճերմակ հագուստով եւ 
լուսաւոր հասակով: Կը յառաջանայ հանդարտօրէն, 
ինքնավստահ, գթացող ժպիտով մը սենեակը կը 
լուսաւորուի լոյսով, ճերմակ ուրախութեամբ:

Կ'երկարէ ինծի իր գիրքը «Գրիգոր Նարեկացի», 
որ կը կրէ ստորագրութիւնը, կ'աղօթէ եւ կ'աղօթենք 

եւ կ'աղօթեն հիւանդանոցի բոլոր հիւանդները:
Մայրս կը մտնէ հանդարտ քունի մէջ: Աստուա-

ծային երջանկութիւնը պատեց իր վէրքերը:
Եւ կու գայ 24 Օգոստոս 2005, եւ կը բերէ իրեն 

հետ գիշերը: Կ'անցնի իր հոգին ճերմակ քօղով՝ 
փայլուն եւ գեղեցիկ:

Կը հարցնեմ՝ ինչո՞ւ:
Մայրս կը հարցնէ ինծի. «Ո՞ւր է ան»:
Չեմ ըսեր մօրս:
Հայր Քէշիշեան ճամբորդեց հրեշտակներուն 

հետ դէպի երկինք:
Չըսի իրեն, որ պիտի չգայ, սակայն գիտեմ...
Իր մաքուր հոգին հիմա մեր հետն է, կը ծածանի 

մեր չորս կողմը սիրով, աղօթքով եւ յոյսով:
Յապաւումներով
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Հայր Սահակ վրդ. Քէշիշեան կղերական մը, 
հոգեւոր հայր մը, որ իր խօսքերով ու գործերով 
ամրօրէն արձանագրուած է իր աշակերտներուն ու 
սկաուտներուն սրտերուն մէջ:

Հայր Սահակի բոլոր աշակերտներն ու սկա-
ուտները զինք կը կոչեն «մոն փեր» (այսինքն՝ իմ 
հայր կամ հայր սուրբը): Ան եղած է իսկական 
հոգեւոր հայր ու դաստիարակ իր բոլոր 
աշակերտներուն եւ սկաուտներուն:

Այսօր հայր Սահակի ծննդեան 100-ամեակէն 
աւելի իր խօսքերն ու գործերն են որ կը յիշատակենք, 
այդ խօսքերը, որ մեր կեանքի ընթացքին ամէն 
ակնթարթի առնուելիք ամէն մէկ որոշումին իրեն 
յատուկ առոգանութեամբ արտասանուած խօսքերն 
են որ կը տողանցեն մեր մտքերուն մէջ. իր առաջին 
նախադասութիւնը, որ մինչեւ այսօր կը յուշէ զիս 
յստակօրէն. «Տղա՛ք, ես չեմ ընդունիր, որ դուք 
կեանքի մէջ ըլլաք թիթեղէ կառոյցով շինուած 
մարդիկ, որոնք որեւէ մէկ ձեւով օգտակար չեն 
դառնար իրենց շրջապատին: Անոնք կարճ 
ժամանակի ընթացքին կը ժանգոտին ու բանի մը 
չեն ծառայեր: Ձեր մետաղը  կրնար ըլլալ ոչ միայն 
ոսկի, այլ միայն ու միայն 24 աստիճանի ոսկի, 
որպէսզի կարելի եղածին չափ ձեր շրջապատին 
օգտակար դառնաք ու ամէն ոք ձեզ յարգէ ու սիրէ»: 
Այլ խօսք մը, որ հայր Սահակ ֆրանսերէնով 
կ'արտասանէր՝ «Իլ ֆօ անդրէ տան լը ժէօ» (պէտք է 
միշտ խաղին մէջ ըլլալ կամ գտնուիլ), մղիչ ուժ մըն 
էր մեզի համար: Ան կ'ուզէր ըսել, որ պէտք չէ մենք 
հանդիսատես ըլլանք այս կեանքին մէջ, այլ պէտք է 
ըլլանք ապագայ կերտող զաւակներ՝ յատուկ դերեր 
վերցնելով կեանքի բոլոր բնագաւառներէն ներս ու 
ըլլալ դէպի լաւը առաջնորդող արդարութեան 
դերակատարներ:

«Աշխարհը լեցուն է գէշով ու բարիով, բայց ամէն 
գէշի մէջ փնտռէ լաւն ու բարին, այդպիսով բարի 

օրինակը կը գերազանցէ չարը ու կը յաղթահարէ 
բոլոր դժուարութիւնները»,- կ'ըսէր հայր Սահակ:

Ան իր առօրեայ ժամէն չէր կորսնցներ որեւէ մէկ 
վայրկեան: Դպրոցի դասապահերէն ետք այցելու-
թիւն կու տար հիւանդներու եւ ծերունիներու, ըն-
տանիքներու կ'այցելէր, որոնք լիբանանեան պա-
տերազմի թէժ օրերուն կարիքը ունէին 
մխիթարուելու, եւ միակ ձայնը, որ կը մխիթարեր 
զիրենք, հայր Սահակի բարի ձայնն էր: Ժամանակի 
հետ մրցումի մէջ էր հայր Սահակը: Իր խօսքերով՝ 
մէկ բան անկարելի կը թուէր իրեն. այդ ալ միեւնոյն 
ժամանակ երկու տեղ գտնուիլն էր: «Բայց պէտք է 
այդ ալ փորձեմ»,- կ'ըսէր յաճախ: Մեր դպրոցը՝ 
Սրբ. Գրիգոր (Սեն Կրէկուար), հայր Սահակի 
տնօրինութեամբ կը տարբերէր այլ դպրոցներէ: 
Մենք ունէինք գրաբարի դասապահեր: Աւելին, 
ունէինք թարգմանութեան դասապահ մը, եւ այս 
բոլորը ժամանակ լեցնելու համար չէր եղած. հայր 
Սահակ մեզ դէպի հիմնականը կ'ուղղէր՝ լաւ 

ճանչնալու հայ գրականութիւնը, ապրելու Գրիգոր 
Նարեկացիի զգացումները: Եւ ինչո՞ւ միայն մենք 
ապրինք, այլ ապրեցնենք ու թարգմանաբար այդ 
արժէքները փոխանցենք այլ ազգերու եւս:

Հայր Սահակ, տարիներու ընթացքին ձեր ներ-
կայութեամբ հարիւրաւոր սկաուտներ սկաուտական 
երդումի արարողութիւններու ժամանակ ուխտեցին 
բոլոր կարողութեամբ ծառայելու Աստուծոյ, եկեղե-
ցիին եւ հայրենիքին, օգնելու բոլորին ամէն պարա-
գայի եւ գործադրելու սկաուտական կանոնագիրը, 
իսկ մեր ուխտը կատարելէ ետք ձեր աջով օրհնեցիք 
մեզ:

Հայր Սահակ, այսօր ձեր սկաուտներն ու 
աշակերտները, որոնք կը գտնուին աշխարհի չորս 
ծագերուն, կը վերանորոգեն իրենց ուխտը ու կը 
խնդրեն ձեզմէ, մո՛ն փեր, կրկին մեզ օրհնել ու մեր 
կեանքի ճանապարհին ուղեցոյցը դառնալ, այդ 
ճանապարհին, որ մեզ առանց շեղելու կ'ուղղէ դէպի 
ճշմարտութիւն:

ճանչնալու հայ գրականութիւնը, ապրելու Գրի-
գոր Նարեկացիի զգացումները: Եւ ինչո՞ւ միայն 
մենք ապրինք, այլ ապրեցնենք ու թարգմանաբար 
այդ արժէքները փոխանցենք այլ ազգերու եւս:

Հայր Սահակ, տարիներու ընթացքին ձեր ներ-
կայութեամբ հարիւրաւոր սկաուտներ սկաուտական 
երդումի արարողութիւններու ժամանակ ուխտեցին 
բոլոր կարողութեամբ ծառայելու Աստուծոյ, եկեղե-
ցիին եւ հայրենիքին, օգնելու բոլորին ամէն պարա-
գայի եւ գործադրելու սկաուտական կանոնագիրը, 
իսկ մեր ուխտը կատարելէ ետք ձեր աջով օրհնեցիք 
մեզ:

Հայր Սահակ, այսօր ձեր սկաուտներն ու աշա-
կերտները, որոնք կը գտնուին աշխարհի չորս 
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Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի Անթառամ Յիշատակին
Հայր Սահակ Վարդապետ Քէշիշեանի Ծննդեան 100-ամեակին Առթիւ
Ձեր Խօսքերով Ու Յիշատակներով Կը Շարունակենք Մեր Ուղին
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ՀՀ Վարչապետը Ցաւակցական Ուղերձ 
Յղած Է Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի 
Մահուան Առթիւ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ազգային Վարժարաններ
Ուսուցչաց Տօնի
Միացեալ Ճաշկերոյթ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի 
առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի, կազմակեր-
պութեամբ Ազգային իշխանութեան Ուսումնական 
խորհուրդին, երէկ՝ Հինգշաբթի, 7 Մարտ 2019-ին՝ 
երեկոյեան ժամը 8։30-էն սկսեալ Տպայէի «Ալ 
Նախիլ» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ Ուսուցչաց 
տօնին առիթով ճաշկերոյթ, որուն ներկայ գտնը-
ւեցան Ազգային իշխանութեան ուսումնական 
խորհուրդը, ազգային վարժարաններու տնօրէն-
ները, տնօրէն խորհուրդները եւ ուսուցիչ-ուսուց-
չուհիները։

Ուսումնական խորհուրդի ատենապետ դոկտ. 
Գեղուհի Պողարեան իր խօսքի սկզբնաւորութեան 
ըսաւ. «Պարտէզ մըն է դպրոցը։ Ուսումն ու գիտու-
թիւնը՝ հողը այդ պարտէզին։ Ուսուցիչը՝ պարտիզ-
պան, իսկ ուսանողը՝ բոյսը, որ կը ծլի ու կը ծաղկի 
այդ պարտէզին մէջ», աւելցնելով, որ պարտիզպան, 
ուսուցիչ, դաստիարակ, վարդապետ, պատուելի, 
երկրորդ ծնողք եւ այլ տիտղոսներ ժամանակի 
ընթացքին գործածուած են զատորոշելու համար 
ուսուցիչը, որ իր կարգին, ստանձնած է յաջորդական 
սերունդներու մտաբարոյական պատրաստութիւնը։ 
Դոկտ. Պողարեան շեշտեց, թէ հայ ուսուցիչը այն 
անձն է, որ իր կեանքը նուիրաբերած է մատղաշ 
սերունդներու դաստիարակութեան՝ համբերատա-
րութեամբ եւ անսահման զոհողութեամբ։ «Անձ մը, 
որ ենթադրաբար մասնագիտական պատրաստու-
թեան միացուցած է կոչումն ու ազգային պարտա-
ւորութիւնը, տքնաջան աշխատանքը եւ ծնողական 
գուրգուրանքը։ Անձ մը, որ ոչ միայն արժանի է 
ունենալու ուսուցչաց տօնը տարին մէկ օր, այլ 
վայելելու ազգայիններու անվերապահ յարգանքը 
ամբողջ տարին եւ աշակերտներու երախտագի-
տութիւնը կեանքի բոլոր օրերուն»,- եզրափակեց 
ան։ 

Առաջնորդ սրբազան հայրը իր սրտի խօսքին 
մէջ ըսաւ... «Ամէն անգամ որ կը գտնուինք հայ 
ուսուցիչներուն հետ, մենք մեզ կը զգանք Ս. 
Մեսրոպ Մաշտոցի ոգեղէն ներկայութեան մէջ»։ 
Նարեկ արքեպիսկոպոս աւելցուց, որ հայ դպրոցը 
միաժամանակ հայ եկեղեցի է եւ հայ ընտանիք։ 
«Մենք այսօր սոսկ ուսուցչաց տօն չէ, որ կը տօնենք, 
այլ լուսարձակի տակ կը բերենք հայ ուսուցիչը 
անհատապէս եւ հայ ուսուցիչները հաւաքաբար, 
որպէս յաւերժական աշակերտները Մեսրոպ Մաշ-
տոցով սկսած մեր միտքի եւ հոգիի լուսաւորութեան 

առաքելութեան»,- շեշտեց սրբազան հայրը՝ իր 
ուրախութիւնը յայտնելով սոյն համախմբումին, 
որպէս ազգային վարժարաններու տնօրէններ եւ 
ուսուցիչներ շեշտելով, որ այս համախմբումը պար-
զապէս իրարու հետ ըլլալ եւ սեղաններու շուրջ 
ուտել եւ խմել չէ, այլ մեր միտքերու փոխանակումով, 
մեր զրոյցներու ճամբով իրարու յիշեցնել, թէ ինչ կը 
նշանակէ հայ դպրոց եւ հայ ուսուցիչ։ Նարեկ 
արքեպիսկոպոս շնորհաւորեց ուսուցչաց տօնը՝ 
նկատել տալով, որ հայ հոգեւորականները եւս 
ուսուցիչներ են, որովհետեւ կը հետեւին իրենց մեծ 
վարդապետին՝ Քրիստոսի օրինակին, եւ հայ հո-
գեւորականը անցեալին, այսօր եւ ամէն ժամա-
նակներու մէջ կը մնայ թէ Աստուածաշունչին եւ թէ 
այբբենարանին ուսուցիչը։ 

«Հայ դպրոցի մէջ մենք միայն գիտութիւն չէ որ 
կը ջամբենք, այլ հայ ինքնութեան, Լիբանանի պա-
րագային Լիբանանի քաղաքացիի եւ լիբանանա-
հայութեան միացեալ ինքնութիւնն է, որ մենք կը 
փոխանցենք մեզի վստահուած սերունդին։ Այս 
իմաստով հայ ուսուցիչին առաքելութիւնը սրբազան 
առաքելութիւն է»,- հաստատեց Նարեկ արքեպիս-
կոպոս՝ վստահեցնելով, որ իւրաքանչիւր ուսուցչաց 
տօն մեր բոլորին համար այս գիտակցութեան, այս 
պատասխանատուութեան, այս նախանձախնդրու-
թեան եւ այս նուիրումի վերանորոգութեան առիթ է։ 
«Վստահ եմ, որ ձեր նուիրումը ոչ միայն Ազգային 
առաջնորդարանի, Ազգային իշխանութեան, Ուս-
ումնական խորհուրդի եւ մեր բոլոր պատասխա-
նատուներուն կողմէ բարձր գնահատանքի արժանի 
է, այլեւ վստահ եղէք, որ մենք իրար կ'ըմբռնեք որ-
պէս նոյն անդաստանի մէջ գործակիցներ` իւրա-
քանչիւրս իր պատասխանատուութեան ճամբով, 
բայց նոյն գիտակցութեամբ եւ լրջութեամբ։  Ապրի՛ 
հայ ուսուցիչը, որպէսզի իրմով ապրեցնէ հայ դպրո-

ցը եւ հայ ընտանիքը»,- եզրափակեց սրբազան 
հայրը։

Ճաշկերոյթին գեղարուեստական բաժինով իրենց 
մասնակցութիւնը բերին լիբանանահայ երգիչներ՝ 
Վիգէն Տիշչէքէնեան, Յակոբ Մկրտիչեան, Արա-
րատ Ահարոնեան եւ Շաքէ Պաղտասարեան, եր-
գեհոնի ընկերակցութեամբ Սեդօ Պաղտասար-
եանի։ Ձեռնարկին հանդիսավարն էր Ուսումնական 
խորհուրդի քարտուղար Մարալ Մխսեան։ 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
2019

Ø²ðî9
Þ³ñ. 3

ԺԱՆՍԵՄ
(1920 – 2013)
«Եգիպտացորենով Կինը»
Ժանսեմ (Յովհաննէս Սեմէրճեան) (9 Մարտ 1920, Արեւմտեան Հայաստան, Սելեզ - 27 
Օգոստոս 2013), Ֆրանսահայ գեղանկարիչ։
Անոր ստեղծագործութիւնները կը պահուին աշխարհի բազմաթիւ հեղինակաւոր թանգարաններուն ու մասնաւոր հաւաքածոներուն մէջ: 
Ստեղծագործութեան առաջին հանգրուանին անոր գործերը կրած են ազգային դրոշմ՝ «Հայուհին», «Հայկական հարսանիք», «Թաղում», 
եւայլն: Այդ գործերուն մէկ մասը ցուցադրուած են Փարիզի հայկական արուեստի թանգարանին մէջ: Ժանսեմ տուած է տասնեակ անհատական 
ցուցահանդէսներ՝ Փարիզի, Նիւ Եորքի, Շիքակոյի, Լոնտոնի, Թոքիոյի, Հռոմի, Պրիւքսէլի, Լօզանի, Պէյրութի մէջ եւ այլուր։
Ժանսեմի գծած «Եղեռն» շարքը՝ բաղկացած 34 կտաւներէ, նուիրած է Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանին:

2

9
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Բոլոր Դիւանագէտները Ունին Տնտեսական 
Յեղափոխութեան Մասնակցելու Լաւ Առիթ. Վարչապետը՝ 
Դիւանագէտի Օրուան Ընդունելութեան

Սուրիա Մեկնած Հայ Սակրաւորներէն Մէկը Վնասուածք 
Ստացած է

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Շնորհաւորական 
Ուղերձը Կանանց Տօնին Առիթով

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն 

Ընդհանուր Անդամական ժողով 
 
Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութեան վարչութիւնը 
իր հայրենակիցներուն կը հրաւիրէ Ընդհանուր Անդամա-
կան Ժողովի որուն ընթացքին պիտի կայանայ նաեւ նոր 
վարչական կազմի ընտրութիւն: 
Ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 17 Մարտ 2019-ին, 
առաւօտեան ժամը 10:30-ին Ընկերակցութեան կեդրոնին 
մէջ, Զալքա: 

 

Խորան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն՝ Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն 
ու սրտագին շնորհաւորանքները կը բերենք սիրելի տիկնանց եւ օրիորդաց՝ 
Մարտ 8-ի տօնին առիթով:

Գարնան այս բերկրաշատ տօնին բոլորիս սրտերը կը համակուին 
ուրախութեամբ եւ ջերմ զգացումներով՝ դէպի մեր մայրերն եւ քոյրերը: 
Անգնահատելի է ձեր դերն ու աւանդը, սիրելինե՜ր, ազգային, պետական ու 
հասարակական մեր կեանքին մէջ, եւ անփոխարինելի ձեր առաքելութիւնը՝ 
ընտանեկան յարկէն ներս ու սերունդներու դաստիարակութեան գործին մէջ:

Մեծարումի, գնահատանքի այս տօնական օրը Հայրապետիս մաղթանքն 
է, որ Ամենախնամ Տէրը Իր օրհնութեան ու շնորհներու ներքոյ պահպանէ ձեզ 
եւ զօրակից ըլլայ ձեր առաքինի գործերուն, որպէսզի բարի ընթացքով 
շարունակէք լուսաւորել մեր ժողովուրդի կեանքը, ուրախութիւն պարգեւէք ձեր 
ընտանիքներուն՝ ջերմութեամբ, հոգատարութեամբ եւ սիրոյ կատարեալ 
նուիրումով:

Կ՝աղօթենք, որպէսզի Բարձրեալն Աստուած Իր Ամենազօր Սուրբ Աջով 
միշտ հովանի ըլլայ ձեզի եւ ձեր ընտանեաց անդամներուն՝ պարգեւելով 
խաղաղ կեանքի բարօր ու երջանիկ օրեր:

Շնորհք, սէր եւ խաղաղութիւն Տիառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցին 
ընդ ձեզ, ընդամենեսեանդ. ամէն:

ծագերուն, կը վերանորոգեն իրենց ուխտը ու կը խնդրեն ձեզմէ, մո՛ն փեր, 
կրկին մեզ օրհնել ու մեր կեանքի ճանապարհին ուղեցոյցը դառնալ, այդ 
ճանապարհին, որ մեզ առանց շեղելու կ'ուղղէ դէպի ճշմարտութիւն:

Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առաքելութիւն իրականացնելու ընթացքին, 
տեղի ունեցած է ականային պատահար մը, որուն պատճառով հայ 
մասնագէտներու խումբի սակրաւորներէն մէկը աջ ոտնաթաթի վնասուածք 
ստացած է: Այս մասին կը հաղորդէ Tert.am-ը։

Վիրաւորուած ականազերծողը շտապ տեղափոխուած է հիւանդանոց, ուր 
վիրահատուած է: Անոր կեանքին վտանգ չի սպառնար: Ականազերծման 
աշխատանքները կը շարունակուին:

Յիշեցնենք, որ Սուրիոյ ժողովուրդին մարդասիրական օժանդակութիւն 
ցուցաբերելու նպատակով՝  ականազերծողներէ, բժիշկներէ եւ անոնց անմիջա-
կան անվտանգութիւնը ապահովող հայ մասնագէտներէ բաղկացած խումբը 
19 Փետրուարին, սկսաւ ականազերծման աշխատանքներու:
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