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Ո՞ւր Են Մեր Արուեստագէտները  
Արաբ մեծահամբաւ ար-

ւեստագէտ Տորէտ Լահհամ 
(բեմի անունով ճանչցուած որ-
պէս Ղաուար Ալ Թոշէ) ուշագ-
րաւ նախաձեռնութեամբ մը 
հանդէս եկած է երէկ՝ տարա-
ծելով տեսերիզ մը, ուր ան 
դառն երգիծանքով կը ծաղրէ 
ԱՄՆ Տոնալտ Թրամփի վեր-
ջին յայտարարութիւնը, ըստ 
որուն՝ սուրիական Ժուլան 
նահանգը Իսրայէլի պետու-

թեան տարածքային  գերիշխանութեան կը պատկանի:
Ան տեսերիզին մէջ Թրամփի արարողութիւնը կապկելով, ամե-

րիկեան աւանդական գլխարկով եւ Թրամփի ձեռագիրը որդեգրելով՝ 
կը ստորագրէ «փատաթուղթ» մը, որուն միջոցաւ Տորէտ Լահհամ 
ԱՄՆ-ի Գալիֆորնիա նահանգը կը փոխանցէ Մեքսիքոյի պետութեան՝ 
աւարտին շեշտելով, որ իր այս արարքը նոյնքան օրինական է, որքան 
Թրամփի որոշումը (տեսերիզը դիտել կցուած QR գաղտնագիրին 
ընդմէջէն):

Անկախ Ժուլանի հարցին վերաբերող իմ անձնական կարծիքէն, թէ 
ո՛վ  որմէ առաջ Ժուլանը Իսրայէլին նուիրած է,– Թրա՞մփը, թէ՞ ինքնին 
սուրիական իշխանութիւնը,–  եւ թէ սուրիական իշխանութիւնը երէկ թէ 
այսօր քանի՞ փամփուշտ գործածած է վերագրաւելու կամ ազատագրելու 
Ժուլանը, փաստը կը մնայ փաստ, որ արաբ արուեստագէտը իր ոճով իր 
ուժգին խօսքը ըսած է վերոյիշեալ իրադարձութեան մասին՝ կանխելով 
շատերը, ներառեալ միջազգային ընտանիքը: 

Այստեղ հարց մը կը ծագի մտքիս մէջ, սիրելի ընթերցող: Մինչ Տորէտ 
Լահհամ, ինչպէս քաղաքականացած արաբ այլ մտաւորական արուես-
տագէտ մը՝ Ատէլ Իմամ, ո՛չ մէկ անգամ անմասն մնացած են իրենց 
երկրին ու ժողովուրդին առնչուած ընկերային կամ քաղաքական 
խնդիրներէն, որոնց կապակցութեամբ քաջաբար արտայայտուած են 
իրենց բեմերէն՝ շատ յաճախ անցնելով ազգայինը եւ թեւակոխելով 
համամարդկային խնդիրներու հարթակը, ո՞ւր են հայրենի թէ սփիւռ-
քահայ մեր արուեստագէտները, երբ մենք համահայկական շատ լուրջ 
հարցեր կը դիմակալենք հայրենի քաղաքական վերջին իրադար-
ձութիւններէն մինչեւ սփիւռքահայ վերջին հաստատութիւնն ու անոր 
ցաւալի իրավիճակը:

Աւելին, ո՞ւր էին այսպէս կոչուած յառաջդիմական կամ հայրենասէր 
(հայրենաբնակ թէ սփիւռքահայ) մեր արուեստագէտները (բացառու-
թիւնները միշտ յարգելի են), երբ Սթալին պապիկը Լեռնային 
Ղարաբաղը ատենին օր ցերեկով նուիրեց Ազրպէյճանին: Ո՞ւր են անոնց 
աւանդին ժառանգորդները այսօր, երբ օր ցերեկով Աստուած գիտէ՝ ի՛նչ 
կ'եփի ստուերին մէջ նոյն Արցախին ճակատագրին վերաբերող: Ո՞ւր է 

մեր  «Տորէտ Լահհամը»: Արդեօ՞ք պէտք է իրաւ 
Տորէտ Լահհամին դիմել, որպէսզի ան իր դիրքէն 
արծարծէ նաեւ մեր հարցերը՝ ի հեճուկս եւ ի 
ամօթանք իր հայ պաշտօնակիցներուն: 
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Լիբանան Կը Թերանայ Բարեփոխումներ Կատարելու 
Խոստումին Մէջ. Ուըրլտ Պանք

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

Աֆղանիստանի Մէջ Հեղեղումները Երկու 
Տասնեակ Մարդու Կեանքը Խլած Են

   Աֆղանիստանի արեւմտեան եւ հիւսիսային շրջաններուն մէջ 
հեղեղումներու հետեւանքով մօտ երկու տասնեակ հոգի 
մահացած է, այդ կարգին՝ երեխաներ: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ «ԹԱՍՍ»-ը:
Աւելի քան 20 հոգի վիրաւորուած է, հարիւրաւոր տուներ եւ 
մշակելի հողեր ոչնչացուած են:
Աւելի քան տասը հոգի կը համարուի անհետ կորսուած:

Լիբանան կը թերանայ տնտեսական էական բարեփոխումներ կատարելու 
յանձնառութեան մէջ, որոնք նախապայման են ստանալու միջազգային հան-
րութեան՝ Փարիզի մէջ տեղի ունեցած CEDRE խորհրդաժողովին խոստացած 
դրամանպաստը: Այս մասին Պէյրութ կատարած այցին նշեց Միջին Արեւելքի 
եւ Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ Ուըրլտ Պանքի փոխնախագահ Ֆերիտ Պելհաժ:

«Տնտեսական բարեփոխումները, չնայած իրենց մեկնարկին, տակաւին 
սպասուած մակարդակին չեն հասած»,– Լիբանանի Հանրապետութեան ելեւ-
մուտի նախարար Ալի Հասան Խալիլին ըսաւ Պելհաժ: Այս մասին կը տեղեկա-
նանք ելեւմուտի նախարարի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած 
հաղորդագրութենէն:

Ան աւելցուց, որ խոստացուած բարեփոխումները կեանքի կոչելու մասնաւոր 
ժամկէտ չկայ, բայց «մենք հիմա այնպիսի փուլ թեւակոխած ենք, ուր ժամանակը 
շատ սուղ է, միւս կողմէ՝ Լիբանանի մէջ տիրող իրավիճակը շատ «դիւրաբեկ» է:       

Աուն Պիտի Գլխաւորէ Լիբանանեան Պատուիրակութիւնը 
Արաբական Պետութիւններու Լիկայի Գագաթնաժողովին 

 Լիբանանի Հանրապետութեան 
նախագահ Միշէլ Աուն պիտի գլխաւորէ 
լիբանանեան պատուիրակութիւնը Արա-
բական պետութիւններու լիկայի գագաթ-
նաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ 
Թունիսի մէջ 31 Մարտին՝ առաւօտեան 
ժամը 11:00-ին:

Աուն պիտի ուղղուի Թունիս Շաբաթ 
յետմիջօրէին՝ մասնակցելու արաբական 
պետութիւններու ղեկավարներու հան-
դիպումին: Նախագահին պիտի ուղեկ-
ցին արտաքին գործոց նախարար Ժպրան 
Պասիլ, ներքին գործոց նախարար 

Ռայա Ալ-Հասան, գաղթականութեան հարցերով նախարար Սալեհ Ղարիպ եւ 
մշակոյթի նախարար Մուհամմատ Տաուտ:

Ինչպէս հաղորդեց Պաապտայի նախագահանիստ պալատի մօտ աղբիւր 
մը, գագաթնաժողովին Աուն հանդէս պիտի գայ ելոյթով, որ պիտի կեդրոնանայ 
Լիբանանի՝ տարածաշրջանային վերջին զարգացումներուն նկատմամբ 
դիրքորոշումին վրայ:   
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Կառավարութիւնը Նոր Հնարաւորութիւններ Կը Ստեղծէ Հանրապետութեան Մէջ Տաւարաբուծութեան Եւ Պտղաբուծութեան Զարգացումին Համար

Պատերազմը Կը Յաղթեն Ոչ Միայն Զէնքով, Այլեւ Ոգիով, Սրտով Եւ Մտքով. Նախագահ Սարգսեան Հիւրընկալած Է Ապրիլեան Պատերազմի Մասնակիցներուն
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Զարեհ Մելքոնեան 

Զարեհ Մելքոնեան (15 Օգոստոս 1922, Հալէպ 
- 30 Մարտ 2012 Ֆրիմոնթ, Գալիֆորնիա), 
բանաստեղծ, թատերագիր, հրապարակագիր, 
հրապարակախօս։

Ծնած է Հալէպ: Ուսանած է Հայկական Ազգ. 
նախակրթարանը, Մխիթարեան վարժարանը եւ 
Լիսէ Ֆրանսէն։ 1945-ին շրջանաւարտ եղած է 
Կիպրոսի Մելքոնեան կրթական հաստատու-
թենէն։

Պէյրութի մէջ աւարտած է Ամերիկեան համա-
լըսարանը՝ անգլիական գրականութեան մէջ 

պսակաւոր արուեստից տիտղոսով եւ մանկավար-
ժութեան ճիւղը՝ մագիստրոս արուեստից տիտ-
ղոսով:

Ուսուցչութեան ասպարէզի կը նուիրուի եւ 
հայերէն լեզու ու գրականութիւն կը դասաւանդէ 
ՀԲԸՄ-ի Պէյրութի Յովանիմեան-Մանուկեան եւ 
Դարուհի Յակոբեան երկրորդական վարժարան-
ները։ Իսկ 1964-1968 տնօրէնութեան պաշտօն կը 
վարէ Դարուհի Յակոբեան վարժարանին մէջ 
մինչեւ Տիթրոյթ հաստատուիլը 1968-ին։ Միջոց 
մը կը վարէ Ալեք Մանուկեան մշակութային 
հիմնադրամի քարտուղարութեան պաշտօնը։

Պէյրութի մէջ 8 տարի խմբագրած է «Շիրակ» 
գրական ամսագիրը։ Աշխատակցած է Պէյրութի 
«Զարթօնք»-ին, Գահիրէի «Արեւ»-ին, Պոսթոնի 
«Պայքար»-ին, Լոս Անճելըսի «Նոր օր»-ին եւ այլ 
թերթերու՝ մանկավարժական, գրադատական, 
յուշագրական յօդուածներով:

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի ունեցած է Մարտ 
29-ին, որ վարած է ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան 
Աւինեանը:

Ինչպէս յայտնեցին ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն, նախքան օրակար-
գային հարցերու քննարկումը արտակարգ իրավի-
ճակներու նախարար Ֆելիքս Ցոլակեանը յայտնած 
է, որ բանակցութիւն կը վարեն Իրանի Կարմիր 
մահիկի միջազգային կազմակերպութեան հետ՝ 
Իրանի մէջ վերջերս տեղի ունեցած ջրհեղեղէն 
տուժած մարդոց օժանդակելու համար: Նախարարը 
տեղեկացուցած է, որ կը նախատեսուի Իրան 
ուղարկել նաեւ մեքենաներ, սարքային միջոցներ եւ 
փրկարարներ:

Փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան ընդգծած է 
բարեկամ երկրին օգնութիւն ցուցաբերելու 
կարեւորութիւնը եւ յանձնարարած հնարաւորինս 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան Մարտ 29-ին հիւրընկալած է 
2016-ին ապրիլեան ռազմական գործողութիւններու 
մասնակից խումբ մը նախկին ժամկէտային 
զինծառայողներ, որոնք ստեղծած են «Ապրիլեան 
մարտական գործողութիւններու մասնակիցներու 
միութիւն» հասարակական կազմակերպութիւնը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
շնորհակալութիւն յայտնելով իրենց՝ հայրենիքի 
հանդէպ իրենց պարտքը նուիրուածութեամբ եւ 
բարեխղճօրէն կատարելնուն համար՝ Հանրապե-
տութեան նախագահը մասնաւորապէս ըսած է. 
«Կայ մի բացարձակ պարզ ճշմարտութիւն. այն, ինչ 
տեղի ունեցաւ այդ օրերին, մեր ողջ ժողովրդի ե՛ւ 
գիտակցութեան, ե՛ւ սրտի մէջ է: Ոչ ոք ոչինչ չի 
մոռացել եւ չի մոռանայ: Ձեր միութիւնը շատ 
արժէքաւոր է, քանի որ իրականում յաղթում են 
մարդիկ, ովքեր պատրաստ են»:

Հանրապետութեան նախագահը տղոց քաջու-
թեան հետ մէկտեղ կարեւորած է իրենց փորձա-
ռութիւնը, որ մեծ արժէք ունի: «Պատերազմը յաղ-
թում են ոչ միայն զէնքով, այլեւ ոգով, սրտով եւ 
մտքով,- ըսած է նախագահ Սարգսեան:- Եթէ չկայ 
դրանցից որեւէ մէկը, թերի ես: Եթէ միայն սիրտն է, 
լինում ես հայրենասէր տղայ, որը կարող է դուրս 

արագ կազմակերպել բոլոր անհրաժեշտ աշխա-
տանքները այդ ուղղութեամբ: 

Այնուհետեւ գործադիրը հաստատած է ՀՀ-ի մէջ 
2019-2024 թուականներուն տաւարաբուծութեան 
զարգացումի ծրագիրը, որ կը նպաստէ առկայ 
նախիրներու որակական բարեփոխումին, անոնց 
մէջ տոհմային եւ արտադրատնտեսական բարձր 
արժէք ունեցող կենդանիներու գլխաքանակի եւ 
կենդանական ծագումի արտադրանքի ծաւալներու 
յաւելումը: Ըստ այնմ տոհմային կենդանիներ ձեռք 
բերելու նպատակով կը նախատեսուի տրամադրել 
նպաստաւոր տոկոսադրոյքով վարկեր (առաւելա-
գոյնը 12 տոկոս վարկի մինչեւ 10 տոկոսային կէտի 
նպաստաւորում)։  Ծրագիրը իրականացնելէ ետք, 
պետական աջակցութեամբ տաւարաբուծութեամբ 
զբաղող տնտեսավարողներուն հնարաւորութիւն 
կ'ընձեռուի ձեռք բերելու շուրջ 10 հազար գլուխ 
տարբեր սեռահասակային խումբերու խոշոր եղջե-
րաւոր տոհմային կենդանիներ: Հանրապետութեան 

թռչել եւ զոհուել: Եթէ միայն ուղեղ ունես, հնարաւոր 
է՝ ինչ-որ տեղ չկարողանաս ինչ-որ սահման անցնել, 
քանի որ տրամաբանութիւնը կասի՝ մի արա այս 
բանը: Բայց երբ երկուսը միասին են աշխատում, 
դա յաղթանակի բանալի է: Վստահ պէտք է լինէք, 
որ այն, ինչ արել էք, արել էք հայրենիքի համար, 
արել էք նաեւ ձեզ համար: Երբ ես երիտասարդ էի, 
ինձ ամենատպաւորած մտքերից մէկը Նապոլէոն 
Բոնապարտինն էր, որը ճակատամարտի մասին 
խօսելիս ասել էր՝ ես հաշուում եմ, ծրագրում եմ 
ճակատամարտը, բայց ծրագրում եմ բոլոր հնարա-
ւոր սցենարները, որով ես կարող եմ պարտուել, 
այսինքն՝ ես չեմ ծրագրում յաղթել, բայց բացառում 
եմ անյաջողութիւնը»:

Ապրիլեան գործողութիւններու ժամանակ հայ-
րենիքը իրենց կեանքով, առողջութեամբ ու խի-
զախութեամբ պաշտպանած տղաներու սխրանքը 
նախագահը հայրենասիրութեան օրինակ համա-
րած է նոր սերունդին համար:

«Դուք անսպասելի, ձեր կամքից անկախ դժուար 
ճանապարհ էք անցել, ընկերներ էք կորցրել, եւ 
այսօր ձեզնից իւրաքանչիւրը բոլորովին այլ մարդ 
է, քան պատերազմից առաջ էր»,- ըսած է նախա-
գահը: Ան միաժամանակ նշած է, որ իւրաքանչիւր 
զինուորի կեանքը մեծ արժէք ունի, եւ ամէն ինչ պէտք 
է ընել՝ դժբախտ դէպքերը բացառելու համար:

Ապրիլեան մարտական գործողութիւններու 

մէջ տաւարաբուծութեան զարգացումը հնարաւո-
րութիւն կ'ընձեռէ աւելի արդիւնաւէտ օգտագործելու 
առկայ արօտավայրերը եւ խոտհարքները, ինչը կը 
նպաստէ գիւղական ազգաբնակչութեան եկամուտ-
ներու յաւելումին։ 

Ի միջի այլոց, նախատեսուած է նաեւ 2019-2023 
թուականներուն տարեկան շուրջ 100 հեքթար 
այգիներ հիմնելու համար տրամադրուող վարկերու 
տոկոսադրոյքի նպաստաւորում եւ այգեհիմնումի 
համար կատարուած ծախսերու մասնակի փոխ-
հատուցում։ Տնտեսավարողներուն վարկերը պիտի 
տրամադրուին 8 տարիով, տարեկան 2 տոկոսով, 
իսկ սահմանամերձ համայնքներու տնտեսվա-
րողներուն կամ առնուազն 3 հա այգի հիմնողներուն` 
0 տոկոս տոկոսադրոյքով, կամ շահառուին կը 
տրամադրուի ծախսերու մասնակի փոխհատուցում՝ 
ծախսերու 40 տոկոսի չափով, իսկ սահմանամերձ 
համայնքներու տնտեսվարողներուն՝ 50 տոկոսի 
չափով:

մասնակիցներու միութեան անդամները նշած են, 
որ իրենց նպատակն է համախմբել ապրիլեան 
ռազմական գործողութիւններու մասնակից բոլոր 
ժամկէտային զինծառայողները, իրենց առաջնա-
հերթ խնդիրը կը համարեն զոհուած ընկերներու 
ընտանիքներուն կողքին ըլլալն ու անոնց սատա-
րելը: Արձագանգելով նախագահ Սարգսեան ըսած 
է. «Նրանցից շատերի համար դուք իրենց տղաներն էք»:

Երիտասարդ հերոսները նաեւ նշած են, որ 
յառաջիկայ կարեւոր խնդիրներէն մէկը վիրաւոր-
ներուն օգնելն է: Նախագահ Սարգսեան պատմած 
է զինծառայութեան ընթացքին հաշմանդամութիւն 
ունեցած զինուորներու աջակցութեան ծրագիրին 
մասին՝ նշելով, որ անոնք վիրաւորուած են յանուն 
հայրենիքի, եւ պետութիւնը պէտք է գործով ցոյց 
տայ, որ կը գնահատէ այդ զոհողութիւնը եւ իր 
յորդորն է պետական ու մասնաւոր համակարգին 
մէջ ներգրաւել ծառայութեան ընթացքին կամ այդ 
պատճառով հաշմանդամութիւն ունեցած զին-
ծառայողներուն: Ապրիլեան մարտական գործողու-
թիւններու մասնակիցներու միութեան անդամները 
անդրադարձած են նաեւ միութեան համար տա-
րածք ունենալու հարցին, ինչը կը նպաստէ իրենց 
կառոյցի լիարժէք գործունէութեան: Հանրապե-
տութեան նախագահը խոստացած է աջակցիլ 
համապատասխան լուծում գտնելուն: 
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Հոգեմտաւոր Խոհեր
Իր Կեանքով՝ Մահկանացուն «Նարեկ»-ով՝ Միշտ Կենդանի

Բերկրանքով կարդացի բանասէր, մատենագէտ, 
գրականագէտ հ. Մեսրոպ վրդ. Թօփալեանի (Հա-
յունի) ակադեմական ակնարկը Գրիգոր Նարեկա-
ցիի «ՆԱՐԵԿ»-ին մասին, որ լոյս տեսաւ «Կամար» 
պարբերաթերթի թիւ 30-ին մէջ։

Մասնաւորաբար, այն պարբերութիւնը, որուն 
մէջ ան «Մատեան Ողբերգութեան՝ Նարեկ»-ը կ'ո-
րակէ հետեւեալ երեք բնորոշումներով.

Առաջին՝ «Նարեկ մարդկային հոգիին պատ-
մութիւնն է»։

Երկրորդ՝ «Նարեկ մարդկային հոգիին ողբեր-
գութիւնը չէ, այլ մեղքի խարանումն է»։

Երրորդ՝ «Նարեկ մարդկային հոգիին ազա-
տագրումն է»։

Թոնտրակեան բարենորոգչական յեղափոխու-
թեան համակիր Գրիգոր Նարեկացիի «ՆԱՐԵԿ»-
ին մասին այս գրեթէ ամբողջական բնորոշումը 
վեր հանելու համար հեղինակը ունեցած պէտք է 
ըլլայ առնուազն հետեւեալ երեք արժանիքները.

1) «ՆԱՐԵԿ»-ի շուրջ 1125 էջերուն ընթեր-
ցանութեան պահանջած համբերատարութիւնը եւ 
անոր հետապնդած վախճանական նպատակը 
վերծանելու խորաթափանց միտքը։

2) Չաղարտուած ենթագիտակցութիւն Թոնտ-
րակեան յեղափոխութեան մասին։

3)  Հաշտ մօտեցում Թոնտրակեան բարե-
նորոգչական յեղափոխութեան կամ սեփական 
յեղափոխական ոգի։

Եւ տակաւին, ըստ մեր համեստ կարծիքին, հայր 
Մեսրոպ վրդ. Թօփալեան մէջբերած է «ՆԱՐԵԿ»-
էն եւ աշխարհաբարի վերածած Գրիգոր Նա-
րեկացիի այս մատեանով հետապնդած բուն նպա-
տակը, որ է՝ ասոր հրատարակութիւնը ապահովելու 
համար անոր յարակայութիւնը։ Բայց թէ ինչո՞ւ 
համար, ահա ներկայ գրութեան նպատակն է տալ 
այս հարցումին պատասխանը։

Մէջբերումը.
«Պատմեսցի ի յականջս ազգաց
Եւ քարոզեսցի ի լուր ժողովրդոց, 
Նկարեսցի ի դրունս իմաստից 
Իբր կենդանեաւք զիմս պատմեսցի, 
Եւ թէպէտ վախճան ընկալայց իբր մահկանացոտ
Այլ յարակայութեամբ բանի այսր սոփերի
Գրեցայց կենդանի»։
(Բան ԶԸ, տ. 30-32)
Աշխարհաբարով՝
«Թող պատմուի սերունդներուն
Եւ քարոզուի ժողովուրդներուն,
Թող նկարուի իմացականութեան դուռներուն
Իբրեւ իմ կենդանութիւնս՝ թող պատմէ
Այնպէս, որ թէպէտ մեռնիմ իբրեւ մահկանացու
Բայց կենդանի պիտի համարուիմ
Այս գիրքին յարակայութեամբը»։
Ակնարկուած «գիրք»-ը «ՆԱՐԵԿ»-ն է։ «Նա-

րեկ»-ը՝ ինքը Գրիգոր Նարեկացին… անոր խոր-
հըրդանշած գաղափարները, աշխարհայեացքը, 
փիլիսոփայութիւնը։ Իսկ ո՞րն է այդ աշխարհայ-
եացքը, եթէ ոչ Թոնտրակեան բարենորոգչական 
յեղափոխութիւնը, որ միջնադարու խաւարին մէջ 
կը պահանջէր «մարդկային հոգիին ազատագրումը» 
դպրական, ստրկական աստուածաբանութենէն, 
հիմնաքարը հանդիսանալով «Հայկական ռենե-
սանս»-ին, որուն համակիրն էր Գրիգոր Նարեկացի, 

սակայն չէր ներգրաւուած յեղափոխութեան մէջ 
կազմակերպչականօրէն, որովհետեւ կը գտնուէր 
շատ դժուարին երկընտրանքի մը առջեւ։ Պայքարի՞լ 
յեղափոխութեան շարքերուն մէջ, եւ իր գրակա-
նութիւնը ենթարկել հրոյ ճարակ դառնալու ճակա-
տագրին՝ եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթին ձեռամբ, որ 
արեան ու կրակի մէջ խեղդամահ կ՚ընէր Թոնտ-
րակեան յեղափոխութիւնը եւ հրոյ ճարակ կը 
դարձնէր Թոնտրակեան ողջ գրականութիւնը, թէ՞ 
դուրս մնալ յեղափոխութեան շարքերէն՝ փրկելու 
համար «ՆԱՐԵԿ»-ը, որ Թոնտրակեան յեղափո-
խութեան պատգամախօսն էր։

Եւ Գրիգոր Նարեկացիի հանճարը հեռու մնաց 
յեղափոխական զգացական խիզախութենէն եւ 
կիրարկեց յեղափոխական արթնութիւնը ու փրկեց 
«ՆԱՐԵԿ»-ը, որուն «յարակայութեամբը» այսօր 
ինք եւ իր «ՆԱՐԵԿ»-ի աշխարհայեացքը կենդանի 
են տակաւին, թէպէտ մահկանացու մըն էր ինք:

Այս ենթահողին վրայ ժայթքած «ՆԱՐԵԿ»-ը 
ամբողջովին տարականոն, ինքնատիպ, անօրի-
նակ, անկրկնելի եւ անսահմանելի, բայց միաժա-
մանակ բազմասեռ ու բազմաբովանդակ գրական 
երկ մըն է, արտացոլացումը՝ իր ապրած տուայ-
տանքին, այն բոլոր արտայայտչական միջոցներով՝ 
բանաստեղծութեամբ, երաժշտականութեամբ ու 
պատկերաւոր խօսքերով, նախանձախնդրութիւնը 
ունենալով ոչ թէ գեղագիտական ձեւին, այլ ամէն 
գնով իր պատգամը ժողովուրդին ու մարդկութեան 
հասցնելու խնդրին, առաջնահերթութիւնը տալով 
խորքին (ձեւին փոխարէն)։ Ժայթքող պատգամա-
խօսը հոգիի ազատագրութեան՝ չի կրնար մեղմօրօր 
լեզու գործածել, ճիշդ այնպէս ինչպէս յեղափոխու-
թիւնը չի կրնար թաւշեայ ըլլալ։ «ՆԱՐԵԿ»-ը 
յեղափոխական հանճարի մը Թոնտրակեան 
պոռթկումն է։

• • •
Այսպէս, երբ կարդացինք հայր Մեսրոպ վրդ. 

Հայունիի տուած բնորոշումները «ՆԱՐԵԿ»-ի մա-
սին, յատկապէս երկրորդը եւ մանաւանդ երրորդը, 
հոգեմտաւոր խոհերու ժապաւէն մը պտտեցաւ մեր 
մտքի պաստառին վրայ։ 

Առաջին հերթին, երկրորդ բնորոշումը, թէ 
«ՆԱՐԵԿ» մարդկային հոգիի ողբերգութիւնը չէ, 
շատ կարեւոր ճշդում մըն է, որ կը վկայէ Նարեկացիի 
լաւատեսութիւնը մարդկային հոգիին նկատմամբ, 
մանաւանդ երբ ատիկա ազատագրուած է։ Այս 
ճշդումը անհրաժեշտ էր, քանի որ այս գլուխ-գոր-
ծոցը (չեմ գիտեր՝ որո՞ւ սխալով) կոչուած է «Մատեան 
Ողբերգութեան»։ Արդեօ՞ք անոր խարանած շուրջ 
3000 մեղքերուն ու մեղանչումներուն պատճառով։ 
Բայց մեղքերը քաւելի են, եւ մարդկային հոգին՝ 
ազատագրելի, զոր կատարած է «ՆԱՐԵԿ»։

«Ի խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ» հան-
դիսացող «ՆԱՐԵԿ»-ին հեղինակը, երբ համար-
ձակօրէն կ'ըսէ, թէ մարդն ալ կրնայ աստուածանալ… 
ասիկա յեղափոխական մերժումն է Միջնադարու 
խաւարի դպրական (scholastic),– ստրկական,–  
աստուածաբանութեան, որ մարդկային հոգին կ'ա-
զատագրէ այդ ստրկութենէն եւ անոր կը 
վերադարձնէ կենսախինդ կեանքի երջանկութիւնը, 
կեանքի քաղցրութիւնը եւ մոռնալու հին աշխարհի 
անցաւոր անիմաստ կեանքն ու արցունքի հովիտը՝ 
անգոյ դրախտի մը ձրի խոստումին դիմաց պար-
տադրելով ա՛յս աշխարհին մէջ գոյութիւն ունեցող 
իրական դժոխային ենթարկուածութիւնը շահա-
գործողական դժոխային հասարակարգերու, այլեւ 

գօտեպնդուելու այն նոր խօսքէն, թէ ՄԱՐԴՆ է 
գերագոյն արժէքը, որ կրնայ հասնիլ աստուածու-
թեան եւ, ուրեմն, նաեւ փոխել, յեղափոխել դժո-
խային հասարակարգերը դրախտայինի։ Մարդկա-
յին հոգիին ազատագրումը կը նշանակէ մարդու 
ուղեղին անկաշկանդ աշխատանքը՝ դպրական 
քարացած տոկմաներու չափուած-ձեւուած կաղա-
պարներէն դուրս գալով եւ ստեղծագործելով։

Մարդկային հոգին ուղեղին աշխատանքն է, որ 
եթէ աշխատի ազատօրէն, կը ստեղծագործէ եւ 
կաղապարուած միտքերու թափածոները չի կրկներ 
անընդհատ։ Հոգին, ուրեմն, մարդու ուղեղին միտք 
ածելն է (մտածելը)՝ աշխատանքը, մտածող ուղեղին 
արգասիքը, երբ ազատագրուած է կարծրատիպերէ։

«ՆԱՐԵԿ»-ի հարցադրումները Թոնտրակեան 
յեղափոխութեան հարցադրումներն էին, որոնք 
սերմերը հանդիսացան «Հայկական վերածնու-
թեան»՝ Եւրոպայէն 3-4 դար առաջ։ Անոր երկնակա-
մարին վրայ շողացին որպէս պսպղուն աստղեր՝ 
Անանիա Շիրակացին, Յովհ. Իմաստասէրը, Ներ-
սէս Շնորհալին, Յովհ. Երզնկացին (Պլուզ), Մխի-
թար Գօշը, Մխիթար Հերացին, Ֆրիկը, Նահապետ 
Քուչակը, Թորոս Ռոսլինը եւ տասնեակ ուրիշներ, 
որոնց ռահվիրան էր հայոց կանխահաս Տանթէ 
Ալլեկիէրին՝ Գրիգոր Նարեկացին (Հայկական 
վերածնութեան շուրջ տեսնել ակադեմիկոս Վազ-
գէն Չալոյեանի «Հայկական ռենեսանս» երկը, որ 
նախ լոյս տեսաւ Մոսկուա, ռուսերէն լեզուով, 
ակադ. Քոնրատի յառաջաբանով, ապա հայերէն, 
Երեւան, 1964)։

Թոնտրակեցիներու ղեկավարն էր Սմբատ Զա-
րեհավանեցին Թոնտրակ գիւղէն, որուն աջակիցնե-
րէն էր Խոսրով եպս. Անձեւացին, որուն որդին էր 
Գրիգոր Նարեկացին, նաեւ սանը՝ նոյնպէս Թոնտ-
րակեան Անանիա Անձեւացիի։

Թոնտրակեցիներու պաշտպանած թեզերէն էին.
–-Վերադառնալ քրիստոնէութեան մաքրամա-

քուր սկզբնաղբիւրին եւ անեղծ կենցաղին։
–Մերժել Հին Կտակարանը։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Հալէպ Ժամանեց
«Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Միշտ Կը Մնայ 
Հալէպահայութեան Կողքին՝ Զօրակից, Մասնակից Սուրիոյ Հայութեան 
Վերականգնումի Աշխատանքներուն». Արամ Ա.

Հալէպահայութիւնը անհուն բերկրանքով եւ խան-
դավառութեամբ ողջունեց հաւատքի առաքեալին՝ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հով-
ւապետական շնորհաբաշխ եւ օրհնաբեր այցելութիւնը 
Ուրբաթ, 29 Մարտ 2019-ի յետմիջօրէի ժամը 4:00-ին 
հոծ բազմութեամբ համախմբուելով Հալէպի Ս. 
Աստուածածին եկեղեցւոյ դիմաց:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
ընկերակցող պատուիրակութեան մաս կը կազմէին 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Կեդր.Վրչ. ատենապետ 
Ստեփան Տ.Պետրոսեան եւ կազմի անդամ տիար 
Տիգրան Ճինպաշեան, Գերշ. Տէր Սուրէն Սրբ. Արք. 
Գաթարոյեան, բարերար տիար Նազարէթ Սապունճ-
եան, Հոգեշնորհ Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան, Հոգե-
շընորհ Տ. Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան, Հոգեշնորհ 
Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեան, Հոգեշնորհ Տ. Լեւոն Աբղ. 
Եղիայեան եւ կաթողիկոսութեան Մամլոյ Յանձնախումբը:

Վեհափառ Հայրապետը դիմաւորեցին Բերիոյ 
Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տէր Շահան 
Սրբ. Արք. Սարգիսեան, Հայ Կաթողիկէ Համայնքա-
պետ Արհիապատիւ Տէր Պետրոս Արք. Միրիաթեան, 
Սուրիոյ Խորհրդարանի երեսփոխան Ժիրայր Ռէիս-
եան, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգային Երեսփոխանական 
եւ Ազգային Վարչութեան անդամներ, Պատկան Մար-
մինի, հալէպահայ միութիւններու ներկայացուցիչներ 
եւ հաւատացեալ ժողովուրդի հոծ բազմութիւն մը:

Վեհափառ Հայրապետն ու անոր ընկերակցող 
պատուիրակութիւնը պատուոյ շքերթով եւ ՀՄԸՄ-ի 
փողերախումբին ընկերակցութեամբ մուտք գործեցին 
եկեղեցի: Եկեղեցւոյ դրան դիմաց Վեհափառ Հայրա-
պետին դիմաւորութեան համար շարք կազմած էին 
ՀՄԸՄ-ի տարազաւոր արի-արենոյշները եւ Հալէպի 
հայ առաքելական եկեղեցիներու դպրաց դասերը:

Աղ ու հացի աւանդական օրհնութենէն ետք, Վեհա-
փառ Հայրապետը կանոնական աղօթք մատուցեց, 
որմէ ետք, Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. 

Շահան Սրբ. Արք Սարգիսեան ողջոյնի եւ բարի 
գալուստի իր խօսքը ուղղեց Վեհափառ Հայրապետին 
ու ըսաւ. «Հովուապետական Ձեր այս այցելութիւնը 
իւրայատուկ եւ պատմական պիտի դառնայ, որով-
հետեւ ձեր Ս. Աջով, շնորհաբաշխ ներկայութեամբ 
պիտի սրբագործէք, վերաօծէք, վերաբանաք պատմա-
կան Սրբոց Քառասնից Մանկանց աթոռանիստ Մայր 
եկեղեցին եւ մեր ժողովուրդին պիտի տաք հիմնական 
յոյսը եւ հաւատքը՝ շարունակելու մեր հաւաքական 
երթն ու հաւատքի առաքելութիւնը»: Ապա Սրբազան 
Հայրը հրաւիրեց Վեհափառ Հայրապետը իր պատ-
գամը տալու:

Վեհափառ Հայրապետը փառք տուաւ Աստուծոյ, 
որ երկրորդ անգամ ըլլալով, այս հոգեպարար առիթը 
ունեցած է՝ որպէս հովուապետ մեր ժողովուրդի սիրելի 
զաւակներուն հետ ըլլալու: Ապա իր գնահատանքի 
առաջին խօսքը ուղղեց մեր ժողովուրդին: Այն ժողո-
վուրդին, որ անցնող շուրջ եօթը տարիներուն տառա-
պեցաւ, բայց հաւատաց իր հաւաքական, քրիստոնէա-
կան ինքնութեան, իր հոգեւոր, բարոյական արժէքներուն, 
իր ազգային ձգտումներուն: Այն ժողովուրդին, որ իր 
հաւատքին խառնեց իր յոյսը եւ կապուած մնաց Սուր-
իական Հայրենիքին, համախմբուեցաւ իր եկեղեցւոյ, 
իր համայնքային կառոյցներուն շուրջ եւ սիրոյ ու 

եղբայրութեան ոգիով շարունակեց գոյակցիլ այս 
երկրին իսլամ թէ քրիստոնեայ համայնքներուն հետ: 
Այն ժողովուրդին, որ ինչպէս միշտ իր կեանքին ամէ-
նէն դառն պայմաններուն մէջ ամրապնդեց իր ներքին 
միասնութիւնը՝ հաւատալով, որ մեր ազգին, մեր գա-
ղութին հզօրութեան աղբիւրը ամէն տեղ, բոլոր պայ-
մաններուն մէջ, Հալէպէն մինչեւ Հայաստան եւ ի սփիւռս 
աշխարհի, մեր ներքին միասնական կեանքն է:

«Գնահատանքի երկրորդ խօսքս կÿերթայ Առաջ-
նորդ Սրբազանին, որ անցնող շուրջ 15 տարիներու 
ընթացքին նուիրումով եւ հաւատարմութեամբ 
ծառայեց ձեզի, իր շուրջ ունենալով հոգեւոր դասը, 
Ազգային Իշխանութիւնը, յարակից մարմինները եւ 
քոյր կազմակերպութիւնները: 

«Կÿողջունեմ նաեւ Գերապայծառը եւ վերապատ-
ւելին, որոնք միասնաբար, մեր ժողովուրդի զաւակ-
ներուն հետ կողք-կողքի, սիրտ-սիրտի ծառայեցին 
ձեզի: Ինծի համար յատուկ ուրախութիւն է ողջունել 
Սուրիոյ հայութեան այն ղեկավարութիւնը, որ ինքզինք 
արժեւորեց ոչ միայն խօսքով, ոչ միայն ծրագրերով, 
այլ՝ ծառայութեամբ:

«Գնահատանքի երրորդ խօսքս կ’երթայ ձեզմէ 
իւրաքանչիւրին եւ ձեր բոլորին: Անցնող տարիները 
ինչպէս ըսի դիւրին չեղան ձեզի համար, ես ալ գիտեմ 
թէ ի՞նչ կը նշանակէ տագնապի մէջ ապրիլ: Հպարտ 
եմ ձեզմով, դուք մնացիք կառչած ձեր ընտանիքներուն, 
ձեր քոյրերուն եւ համայնքին: Ահաւասիկ Գողգոթայէն 
յետոյ սկսաւ յարութեան պայքարն ու երթը: Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը միշտ կը մնայ ձեր 
կողքին՝ զօրակից, մասնակից Սուրիոյ հայութեան 
վերականգնումի աշխատանքներուն: Այս առիթով, 
անհուն ուրախութեամբ ու բարձր գնահատանքով 
կ’ողջունեմ նաեւ Սուրիոյ Հանրապետութեան վսեմա-
շուք նախագահ տոքթ. Պաշշար ալ Ասատը, որ ինք 
եւս անցնող տարիներու ընթացքին ձեզի նման տա-
ռապեցաւ, սակայն երբեք չյուսահատեցաւ, որովհետեւ 
հաւատաց Սուրիական Հայրենիքին հզօրութեան, 
հաւատաց իր ժողովուրդին պայծառ ապագային եւ 
այսօր Սուրիան սկսած է վերազարթօնքի նոր շրջան 
մը: Սուրիոյ հայութիւնը ամէն տեղ է: Ոստի, միայն 
դիտողի վիճակի մէջ պէտք չէ ըլլալ, այլ՝ մասնակցողի: 
Մենք այս հայրենիքին զաւակներն ենք, հետեւաբար 
այս գիտակցութեամբ կոչուած ենք մեր ամբողջական 
մասնակցութիւնը բերելու Սուրիոյ վերազարթօնքի 
աշխատանքներուն»:

Արարողութիւնը վերջ գտաւ «Կիլիկիա» մաղթերգի 
հաւաքական երգեցողութեամբ:
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Մշակութային Արձագանգ
Երուսաղէմի Սուրբ Յարութեան Տաճարին ՄԷջ Առաջին Անգամ Հայկական 
Տուտուկ Հնչած Է

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Շահումեանի Շրջանի Բազմազաւակ Ընտանիքներու 
Համար Բնակարաններ կը Կառուցուին

Երուսաղէմի մէջ Մարտ 4-էն 21 տեղի ունեցած 
«Հայերը Երուսաղէմի մէջ» խորագիրով փառատօնի 
ծիրէն ներս ՀՀ ժողովրդական արուեստագէտ, 
տուտուկահար Գէորգ Տապաղեան եւ երաժշտահան 
Վաչէ Շարաֆեան հանդէս  եկած են տուտուկի եւ 
դաշնամուրի կատարումներով:

Երուսաղէմի մէջ գտնուելու պատեհ առիթը 
չկորսնցնելով` Գէորգ Տապաղեան յաճախ այցելած 
է Սուրբ Յարութեան տաճար եւ գիշերը անցուցած 
այնտեղ: Այդ այցելութիւններուն ընթացքին տու-
տուկահարը մտածած է տուտուկի միջոցով իր 
աղօթքը բարձրացնել առ Աստուած:

«Եկեղեցւոյ տարբեր հատուածներու մէջ տար-
բեր կատարումներ հնչեցին` Տէր Ողորմեա, Գրիգոր 
Նարեկացիի տաղերէն, իսկ Հաւուն Հաւունը կա-
տարեցի Յիսուս Քրիստոսի գերեզմանի մուտքին 
առջեւ: Սուրբ  Յարութեան տաճարին մէջ ըլլալը 
աննկարագրելի, հոգեպարար զգացողութիւններ 
կ’առաջացնէ, բառերով չես կրնար նկարագրել», 
ըսած է Տապաղեան եւ աւելցուցած, որ այդ գիշեր 
Սուրբ Յարութեան տաճարին մէջ գտնուող այլազգի 
ուխտաւորները կլանուած եւ հիացած լսած են 
կատարումները, որոնք անոնց համար  իսկական 
բացայայտում մը եղած են: Սուրբ Յարութեան 

ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ

Տաճարին մէջ առաջին անգամ ըլլլաով կը լսուէին 
տուտուկի հնչիւնները, եւ, ընդհանրապէս, որեւէ 
գործիք, բացի երգեհոնէն, Տաճարին մէջ առ այսօր 
չէ հնչած: Ան Մեծ Պահքին ընդառաջ աւելի տպա-
ւորիչ, ազդու  եղած է եւ իրենց աւելի  մօտեցուցած 
Տիրոջ:

Գէորգ Տապաղեանի կարծիքով իւրաքանչիւր 
հայ պէտք է այցելէ Երուսաղէմ, զգայ Սուրբ Յա-
րութեան տաճարի խաղաղեցնող մթնոլորտը, որ 
հնարաւորութիւն կու տայ բացայայտելու ինքզինքդ 
եւ վերարժեւորելու ապրած կեանքդ:

«Տպաւորուած եմ Երուսաղէմի Հայոց պատրիար-

ԱՀ պետական պիւտճէի միջոցներով՝ Շահում-
եանի շրջանին մէջ՝ բազմազաւակ ընտանիքներու 
համար կը շարունակուին կառուցել բնակարաններ: 
Այս  մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի՝ ըսած է Շա-
հումեանի շրջանի վարչակազմի քաղաքաշինու-
թեան եւ ճարտարապետութեան բաժինի վարիչ 
Հրայր Ասրեան՝ նշելով, որ ծրագիրը խթան կը 
հանդիսանայ ծնելիութեան եւ բազմազաւակութեան 
աճին համար:

քութեան հայր սուրբերու եւ սարկաւագներու ըն-
դունելութենէն, անոնց կատարած աշխատանքէն։ 
Անոնք ամէն ջանք կը գործադրեն` Երուսաղէմի մէջ 
քրիստոնէական արժէքները եւ հայկական ներկա-
յութիւնը պահպանելու ուղղութեամբ: Անոնք հայ 
եկեղեցւոյ նուիրեալ ծառայողներ են», իր խօսքը 
ամփոփած է տուտուկահարը:

Աւելցնենք, որ երկրորդ անգամ տեղի ունեցող 
փառատօնը կազմակերպուած էր Երուսաղէմի 
«Բնութեան թանգարան»ի, Երուսաղէմի քաղաքա-
պետարանի եւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիար-
քարանի համագործակցութեամբ:

Ան տեղեկացուցած է, որ ներկայիս շրջանի Նոր 
Վերինշեն, Չարեքտար, Նոր Մանաշիդ, Նոր Էրքէջ, 
Նոր Խարխափուտ,  Ակնաբերդ համայնքներուն 
մէջ, բազմազաւակ 8 ընտանիքի համար կ՝իրակա-
նացուին բնակարաններու կառուցման աշխա-
տանքներ:

«Վերոնշեալ համայնքներու բնակարաններու 
կառուցման աշխատանքներուն շուրջ 80%-ը աւարտ-
ման փուլի մէջ է: Ներկայիս կը կատարուին ներքին 
ու արտաքին յարդարման եւ տարածքներու  բարե-
կարգման աշխատանքներ: Բնակարանները նա-
խատեսուած է շահագործման յանձնել ընթացիկ 
տարին»,- աւելցուցած է պատասխանատուն եւ 
նշած, որ 2000-2018 թուականներուն պետական 
պիւտճէի միջոցներով՝ շրջանին մէջ կառուցուած է 
շուրջ 49 բնակարան:

 «Մարդկային անվտանգութեան ապահովման 
ծրագրերի համար դրամաշնորհային աջակցութիւն» 
ծրագիրի շրջագիծին մէջ, Ճափոնի կառավարու-
թիւնը Սիսիանին աղբի տեսակաւորման նպատա-
կով աղբամաններու տեղադրման նախագիծի 
իրականացման համար, շուրջ 19,914 տոլարի դրա-
մաշնորհ կը տրամադրէ:

Դրամաշնորհային պայմանագիրը ստորագրուած 
է Չորեքշաբթի, 27 Մարտին, Ճափոնի դեսպան 
Ճուն Եամատայի եւ «ՈՒՐԲԱՆ» կայուն զարգացման 
հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Նունէ Ղազա-
խեցեանի կողմէ:

Ճափոնի Կառավարութիւնը 
Սիսիանին Կը Տրամադրէ 
Աղբի Տեսակաւորման 65 
Աղբաման
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–Յիսուս Որդի Մարդու է (Հաւանաբար ՈՐԴԻ 
ՄԱՐԴՈՒ Յիսուսի պնդումը իսլամական արաբա-
կան մշակոյթին ազդեցութիւնն է։ Սակայն 2008 
թուին բրիտանացի ֆիլմի բեմադրիչ Մարք Տորըն-
ֆորմի ԱՄՆ-ի մէջ ցուցադրեց իր «ՈՐԴԻ ՄԱՐԴՈՒ» 
վերնագրով ֆիլմը, որուն Յիսուսը խափշիկ է, 
հակապատկերը՝ Արեւմուտքի ցարդ ցեղային 
խտրականութեամբ ներկայացուած Քրիստոսի)։

–Մերժել վերջին ահեղ դատաստանի, սկզբնա-
կան մեղքի, մկրտութեան եւ յաւերժ կոյս Մարիամի 
վերջէն աւելցուած հնարանքները՝ ստրկացնելու եւ 
սարսափեցնելու համար հաւատացեալները («Սկըզբ-
նական մեղք»-ով ստրկացնելու եւ «վերջին ահեղ 
դատաստան»-ով սարսափեցնելու… եւ դեռ 
«Սկիզբն իմաստութեան երկիւղ Տեառն է» սրբա-
պըղծութիւնը, քանի որ Սէր Աստուածը երկիւղ չի 
պահանջեր հաւատացեալէն։ Երկիւղ կը պահանջեն 
բռնատէրները)։

–Ունեցուածքի եւ իրաւունքի հաւասարութիւն 
բոլոր մարդոց միջեւ, ներառեալ կանանց եւ այրե-
րուն։

–Եկեղեցին մենք ենք՝ ժողովուրդս։ Առանց մեզի 
եկեղեցին քարէ եւ կիրէ շինուածք մըն է, եւ 
սրբանկարներուն, խաչին ու եկեղեցիին պաշտա-
մունքը կռապաշտութիւն է, իսկ մենք «ոչ եմք 
կռապաշտք, այլ աստուածապաշտք»:

– Մերժել եկեղեցիէն ներս հոգեւորականներու 
ամէն իշխանակարգ, աստիճանակարգ կամ 
քրիստոնէական հոգեւոր կարգ, քանի որ հոգեւոր 
առաջնորդութեան առաքելութիւնը քաղաքական 
իշխանութիւն չէ (Հին չին բարոյագէտ Լաօ Ցէ կը 
պատգամէր. «Առաջնորդել՝ առանց տիրապե-
տելու»)։

–Դրախտի եւ դժոխքի վիճակները կը գտնուին 
այս երկրի վրայ. դրախտային՝ արդար հասարա-
կարգերու մէջ, եւ դժոխային՝ անարդար, շահա-
գործողական հասարակարգերու մէջ։

–Մերժել այն, թէ Քրիստոսի գալուստով ար-դէն 
իսկ փրկուած է մարդկութիւնը, հաշուեյարդարը 
անդենականի մէջ պիտի ըլլայ, այս երկրի վրայ չիք 
տարբեր փրկութիւն արտաքոյ եկեղեցւոյ (Extra 
ecclesia nihil salus)։

–Մերժել ամէն տեսակի միջնորդութիւն եկե-
ղեցիին եւ եկեղեցականներուն կողմէ մարդուն եւ 
Աստուծոյ միջեւ, քանի որ մարդ կրնայ ուղղակի 
խօսիլ Անոր հետ, եւ Ան ամէն տեղ է արդէն։ (Հե-
տագային, այս թեզին հետեւորդներու աստուա-
ծաբանութիւնը կոչուեցաւ Pantheisim – Համաստ-
ւածութիւն)։

Յիշեցնենք, որ Թոնտրակեցիներու գրականու-
թիւնը գրեթէ ամբողջութեամբ հրոյ ճարակ դարձած 
է եկեղեցւոյ բարբարոսացած էսթապլիշմէնթին 
կողմէ։ Ինչ որ այսօր վերականգնուած է որպէս 
պատառիկներ այդ հարուստ գրականութենէն, 
հիմնուած է այդ բարբարոս էսթապլիշմէնթին 
խնկարկու, ստրկամիտ գրիչներու հակաթոնտրակ-
եան թունալից գրութիւններուն մէջ կատարուած 
մէջբերումներուն վրայ։

Թոնտրակեան բարենորոգչական յեղափոխու-
թիւնը ծնունդ առաւ Թոնտրակ գիւղէն ընդդէմ այդ 
օրերու քաղաքական ու կրօնական աւատատի-
րութեան բռնատիրութեան ու փտածութեան, եւ 
այդ էր պատճառը, որ արագ տարածուեցաւ բոլոր 
հայկական շրջաններուն մէջ։ Անոնց քարոզած 

գաղափարներուն գտած ժողովրդականութեան 
մասին նոյնիսկ խոստովանած է Արիստակէս 
Լաստիվերտացին իր «Պատմութիւն» երկին մէջ, 
հակառակ անոր որ ինք եղած է ամենաոխերիմ 
եկեղեցականը Թոնտրակեան յեղափոխութեան 
դէմ։ Ան իր այս երկին 79-րդ էջին վրայ խոստովանած 
է տիրող փտածութիւնն ու անօրինութիւնը՝ գրելով. 
«Արդարութեան օրէնքը յանիրաւութիւն դարձաւ, եւ 
յարգելի դարձաւ արծաթասիրութիւնը, քան զաստ-
ւածասիրութիւն, եւ մամոնայն, քան զՔրիստոս»։ 
Իսկ երկի 144-րդ էջին վրայ խոստովանած է 
Թոնտրակեան քարոզչութեան համոզկերութեան 
ուժը՝ գրելով. «Թոնտրակեցւոց բանք իբրեւ քաղց-
կեղ ճարակին, զիս որպէս ախտն այն, դժուարին է 
առ ի բժշկել, այսպէս եւ ի նոցանէ ըմբռնեալքն 
հազիւ կարեն կալ յակաստանի»։

Այս ժամանակաշրջանին գործող քաղաքական 
ու կրօնական (էսթապլիշմէնթական) աւատատի-
րութեանց դաշինքին մասին գրած են նաեւ Թոնտ-
րակեան շարժումին համակրող Ներսէս Շնորհալին 
իր «Թուղթ ընդհանրական»-ին մէջ եւ Ստեփանոս 
Օրբէլեան՝ իր «Պատմութիւն նահանգին սիսական»-
ին մէջ՝ տալով ցնցիչ ու նողկալի տեղեկութիւններ 
եկեղեցւոյ փտած էսթապլիշմէնթին մասին։ Կը 
բաւէ հոս յիշենք, որ Պետրոս Գետադարձ կաթողի-
կոսը եղած է աւատատէրը հինգ հարիւր (500) 
հայկական գիւղերու եւ թշուառութեան մատնած 
հայ գիւղացիները (Առեղծուածային, հանելուկային 
իրողութիւն մըն է այն, որ Նարեկացիի եւ Թոնտրակ-
եան յեղափոխութեան պահանջած բարենորոգու-
թեան հանդէպ Հայց. եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթը 
կրցած է անդրդուելի մնալ հազարամեակ մը եւ 
մինչեւ այսօր։ Նոյնիսկ «Եկեղեցին հայկական»-ը 
պանծացնող Վ. Թէքէեան իր «Դիմառնութիւն առ 
Հայկական եկեղեցին» քերթուածին մէջ անոր 
մասին գրած է. «Այն պարպուած է հիւթէն։ Դարձած 
է անտառ մը… որ քարացած է վաղուց»։ Եւ 
բարձրաստիճան եկեղեցական մըն ալ «Հոգիէ 
զուրկ դիակ» մը համարած է Հայց. եկեղեցին)։

• • •

Հայկական վերածնութեան դարաշրջանին 3-4 
դարով կանխահասութիւնը ոչ միայն փաստագըր-
ւած է ակադ. Վազգէն Չալոյեանի նշեալ երկին մէջ 
եւ հաստատուած՝ ռուսերէն լեզուով հրատարա-
կութեան ռուս ակադ. Քոնրատի յառաջաբանին 
մէջ, այլեւ հաստատուած է այլ բառերով՝ Ն. Ադոնցի 
եւ Մանանդեանի կողմէ։

Ն. Ադոնց գրած է. «Մինչ Անիի թագաւորութեան 
մէջ աւատապետութեան վերջին ճառագայթներն 
ալ կը մարէին, Արեւմուտքը նոր էր որ կ'ողջունէր 
աւատապետութեան արշալոյսը» (տես՝ Ն. Ադոնց, 
«Պատմական ուսումնասիրութիւններ», Փարիզ, 
1948, էջ 47)։

Իսկ Ակադ. Վազգէն Չալոյեան իր վերոնշեալ 
երկին 12-րդ էջին վրայ կը վկայէ. «Մանանդեան 
վկայ է, որ Անիի եւ Բագրատունեաց Հայաստանի 
քաղաքներու մշակութային կեանքը կը գտնուէր 
զարգացման աւելի բարձր մակարդակի վրայ, քան 
Արեւմտեան Եւրոպայի միջնադարեան քաղաքնե-
րունը»։

Ինչու զարմանալ, երբ պատմական փաստեր 
են՝ Միջնադարի 1080-էն մինչեւ 1375 տարիներուն 
(այսինքն՝ Սելճուքեան արշաւանքներու նախօր-
եակին) Կիլիկիոյ հայկական իշխանապետութիւնը 

իր մշակոյթով՝ մշակոյթը իր ամենալայն ու հա-
մապարփակ առումով (այլ խօսքով՝ կուլտուրայով, 
Արեւմտեան Եւրոպայի կուլտուրայէն աւելի բարձր 
մակարդակի վրայ էր, ինչպէս որ այդ ժամանակ 
Արաբական քաղաքակրթութեանն ալ աւելի բարձր 
մակարդակի վրայ կը գտնուէր, քան Արեւմտեան 
Եւրոպայինը)։ Հոգեմտաւոր մշակոյթի բոլոր մար-
զերուն մէջ, ներառեալ հոգեւոր, երբ իսլամի 
Անտալուզեան դպրոցի աստուածաբանութիւնը 
Եւրոպային անծանօթ կրօնական հանդուրժո-
ղութեամբ Յիսուսն ու Մարիամը ճանչցած էր որպէս 
իսլամի ալ մարգարէները (Լիբանանի հարաւային 
մայրաքաղաք Սայտայի արեւելքի գիւղերէն մէկուն 
մէջ կը գործէ մինչեւ այսօր Յիսուս Որդի Մարիամի 
անուն մզկիթը)։

Հայկական վերածնունդէն դարեր ետք միայն 
Եւրոպական վերածնունդի եւ եկեղեցւոյ բարենո-
րոգութեան (La Renaissance, La Réforme) երկնակա-
մարին վրայ փայլեցան Տանթէ Ալլեկիէրին, Միկէլ 
Տը Սերվանթէսը, Ֆրանսուա Ռապըլէն, Փիեռ 
Ռոնսառը, Ռոթերտամցի Էրազմուսը, Թոմասսօ 
Քամփանելլան, Նիքոլօ Մաքիավելլին, Մարթին 
Լուտերը, Կալվինը եւ Թովմաս Մունձերը (Գեր-
մանիոյ Սմբատ Զարեհավանեցին, որուն ղեկավա-
րած շարժումը աւելի արմատական էր, քան Լու-
տերի եւ Կալվինի շարժումները, եւ նման էր 
Թոնտրակեան շարժումի յեղափոխականութեան 
եւ ընկերային արդարութեան թեքումին, որոնցմէ 
զուրկ էր Լուտերականութիւնն ու Կալվինակա-
նութիւնը)։

Մարդկային հոգիին ազատագրութեան այս 
երթը անցաւ ժողովուրդներու ազգային ու ընկերա-
յին կրկնակ ազատագրութեան ալ Հոկտեմբերեան 
յեղափոխութեան (1917) եւ հասաւ 20-րդ դարու 
60-ականներու Լատին Ամերիկայի կաթոլիկ յեղա-
փոխական աստուածաբաններու մշակած «ազա-
տագրութեան աստուածաբանութեան», որուն հե-
տեւորդներէն Արժանթինի մայրաքաղաք Պուէնոս 
Այրեսի առաջնորդ Խորխէ Մարիօ Պերկոլիօ 
արքեպիսկոպոսը կէս դար ետք հասաւ Վատիկանի 
Պապական աթոռին՝ Ֆրանչիսկոս Ա. անունով եւ 
ձեռնարկեց հոգեւոր յեղափոխութեան մը՝ հին 
Վատիկանի դպրական աստուածաբանութեան 
փոխարէն, որդեգրելով նոր աստուածաբանութիւն 
մը, որ տեղքայլող, անցեալի քարացած տոկմաները 
կրկնող դպրականը չէ, այլ քայլող, շարժող ու 
զօրաշարժող ուղեւո՛ր աստուածաբանութիւն՝ իրա-
կանացնելու համար դարերով մոռացութեան 
տրուած առաքելութիւնը եկեղեցիին, 3-րդ հազա-
րամեակի ներկայ անմարդկայնացած աշխարհին 
մէջ, որ դարձած է արդի ստրկատիրական ժա-
մանակաշրջան (Ֆրանչիսկոս Ա.-ի որակումով)։ 
Այսինքն՝ մարդկութիւնը վերադարձած է մարդկա-
յին պատմութեան երկրորդ դարաշրջանին։ Այլ 
խօսքով՝ երեք դարաշրջան ետ՝ սոցիալիստական, 
դրամատիրական եւ աւատատիրական, առաջին 
դարաշրջանը ըլլալով նախնական համայնատի-
րական դարաշրջանը։ Ուրեմն, ներկայ դարաշրջա-
նը հին ստրկատիրականը չէ, այլ արդի ստրկա-
տիրականը։

• • •

Հոգեմտաւոր Խոհեր
Իր Կեանքով՝ Մահկանացուն «Նարեկ»-ով՝ Միշտ Կենդանի
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ՌԱՖՖԻ ԵՏԱԼԵԱՆ
(1973)
«Լիալուսնի Արձագանգները»

Լիբանանահայ նկարիչ ու քանդակագործ Ետալեան ծնած է Պէյրութ 1973-ին: Ժանտագրութիւն սորված է Լիբանանի գեղարուեստի 
ակադեմիան, իսկ գեղանկարչութիւն՝ Թորոս Ռոսլին գեղարուեստի ակադեմիան: Ան անդամ է Լիբանանի նկարիչներու եւ 
քանդակագործներու միութեան: 2006-էն գեղանկարչութեան դասախօս է Պէյրութի Հայկազեան համալսարանը: Ան ունեցած է 
անհատական ու հաւաքական բազմաթիւ ցուցահանդէսներ:

ՀԲԸՄ – ՀԵԸ                                          Անդրանիկ  Մշակութային  Միութիւն 

Հովանաւորութեամբ 

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վարչութեան 
Կազմակերպութեամբ 

ՀԵԸ Անդրանիկ   Մշակութային  Միութեան 

Ապրիլեան Ձեռնարկ 
Յետադարձ Ակնարկ,  Դէպի  Յառաջ .... Հայերը  Օսմանեան  

Կայսրութեան Եւ  Թուրքիոյ Հանրապետութեան Մէջ 

Բանախօս 

Արա  Սարաֆեան 
( Պատմաբան  - Տնօրէն Կոմիտաս  Հաստատութեան, Լոնտոն) 

 Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 5 Ապրիլ  2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ, Նաքքաշ 

Հրաւէր 

 

 

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ Ս. ԱՋԵՐՈՒ ԹԱՓՕՐ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՈՒԽՏԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի մուտն ի վիրապի տօնին եւ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՈՒԽՏԻ 
ՕՐուան առիթով, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ, հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին, տեղի պիտի ունենան հետեւեալ արարողութիւնները.- 
 
* 1-5 Ապրիլ՝ եկեղեցական արարողութիւն առաւօտեան ժամը 7-ին եւ 
երեկոյեան ժամը 5-ին։ 
* Շաբաթ, 6 Ապրիլ՝ Ս. եւ Անմահ Պատարագ առաւօտեան ժամը 9։30-ին։ 
* Շաբաթ, 6 Ապրիլ՝ Հսկումի արարողութիւն երեկոյեան ժամը 7-ին։ 
 
Կիրակի, 7 Ապրիլ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի, որուն պիտի հետեւի Ս. ԳՐԻԳՈՐ 
ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԱՋով գլխաւորուած սրբազան մասունքներու թափօրը՝ 
Անթիլիասի Մայրավանքի շրջափակին մէջ, մասնակցութեամբ միաբան 
հայրերու եւ քահանայից դասուն։ 

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ՝ 

Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան 
Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ Շրջակայից Կաթողիկոսական 

փոխանորդ 

Արարողութեանց եւ թափօրին պիտի հանդիսապետէ՝ 

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

 
Ս. եւ Անմահ Պատարագին երգեցողութիւնը պիտի կատարուի 
Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝ 
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի։ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագի աւարտին, Մայր Տաճարին մէջ, Վեհափառ 
Հայրապետին նախագահութեամբ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Աջով պիտի 
կատարուի ջրօրհնէքի հանդիսաւոր արարողութիւն, որմէ ետք 
հաւատացեալներ աջահամբոյրով պիտի ստանան Ս. Լուսաւորիչի Աջին 
օրհնութիւնը, զօրացնելու համար իրենց լուսաւորչահաստատ հաւատքը։ 
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները մասնակից դառնալու Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայրապետի տօնին, Կաթողիկոսարանի Ուխտի 
Օրուան եւ մասունքներու թափօրին։ 

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
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Տիկին Շողիկ Կարապետեան եւ զաւակները՝

Փալիկ եւ Շահան-Վարուժան
Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Անի Գանտարժի եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յարութիւն եւ Վարդուհի Պապիկեան եւ զաւակը
Օրդ. Մարալ Գանտարժի
Տէր եւ տիկին Շանթ եւ Ռեբեկա Կարապետեան եւ զաւակը
Գերպ. հայր Սեպուհ վրդ. Կարապետեան
Տէր եւ տիկին Յովսէփ Պապիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վարուժ Պապիկեան եւ զաւակունք
Օրդ. Մարալ Էրզրումեան
Տիկին Նաժաթ Կաուրիէ եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Փիեռ եւ Ամալ Կաուրիէ եւ զաւակունք
Օրդ. Մարիրոզ Կաուրիէ
Տէր եւ տիկին Սամի եւ Գլեր Տաքքաշ եւ զաւակունք
Կարապետեան, Գանտարժի, Պապիկեան, Գրիգորեան, Կաուրիէ,
Տաքքաշ, Էրզրումեան, Իւրնէշլեան ընտանիքներ եւ համայն ազգա-
կաններ կը գուժեն մահը իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր, հօրեղբօր, 
մօրեղբօր, քեռայրին, հօրեղբօր զաւկին եւ հարազատին

ՊԵՏՐՈՍ (ՊԵՏԻԿ) ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ
(Ծնեալ՝ 1960-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 28 Մարտ 2019-ին, յետ կարճա-
տեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 
30 Մարտ 2019-ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին նաեւ Շաբաթ, 30 Մարտին՝ 
ժամը 11:00-էն մինչեւ ժամը 7:00 ազգային առաջնորդարանի «Երջօ 
Սամուէլեան – Եռագոյն» սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ Կիրակի, 31 
Մարտին՝ ժամը 12:00-էն մինչեւ ժամը 7:00 նոյն վայրը: 

Ø²Ð²¼¸
    Հոգշ. Տ. Հեթում Աբղ. Տաղլեան
    Տիրամայր Մարալ Տաղլեան եւ դուստրը՝ Դալար
    Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Ալինա Տաղլեան եւ դուստր
    Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Սոնա Ճիպինեան եւ զաւակունք
    Տէր եւ Տիկ. Սիմոն եւ Անի Տաղլեան եւ զաւակունք
    Վարդանեան ընտանիք
Եւ համայն Տաղլեան, Ճիպինեան, Թիթիզեան, Գոլըքսայեան, Մար-
տիրոսեան եւ Գույումճեան ընտանիքներ եւ համայն հարազատներ 
կը գուժեն իրենց հօր, ամուսնոյն, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ 
հարազատին՝
 ՃՈՐՃ  ՏԱՂԼԵԱՆի
    մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 29 Մարտ 2019ին, Երեւանի մէջ, 
Հայաստան, յետ կարճատեւ հիւանդութեան։
    Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Կիրակի, 
31 Մարտ 2019ին, կէսօրին ժամը 2։30ին, Փարաքարի Ս. Յարութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ։
    Հանգուցեալին հոգւոյն համար հոգեհանգստեան արարողութիւն 
պիտի կատարուի Կիրակի, 31 Մարտ 2019ին, Նոր Ատանայի Ս. Աստ-
ւածածին եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի։ Ցաւակցութիւնները 
կ’ընդունուին «Նիկոլ Դուման» ակումբին մէջ, յետ հոգեհանգստեան 
արարողութեան մինչեւ երեկոյեան ժամը 6։
    Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։   
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¸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:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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¸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 
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ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Երուանդ Չաթալպաշեանի մահուան Ա. Տարելիցին առիթով՝ հո-
գեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝ Կիրակի, 31 Մարտ, 
2019 Սուրբ Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ սուրբ պատարագին:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Կարապետ Հաննէսեանի մահուան քառասունքին առիթով հո-
գեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 31 Մարտ 
2019-ին Ռմեյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ սուրբ 
պատարագին:


