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նախորդ Տօնին
թի- եւ Օր Մեռելոցի առիԱւագ «Զարթօնք»ի
Ուրբաթի, Ս. Զատկուան
ւերու ելեկտրոնային
թով, «Զարթօնք»
պիտի ունենայօրիեռօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ
թիւը
լոյս
պիտի
տեսնէ
նակները կարդալու համար Չորեքշաբթի 24 Ապրիլ
2019ին:
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
Քրիստոսի
Ս. QR
Յարութեան
առիթով մեր լաւագոյն բարեդրուած
ծածկագրէն:
մաղթութիւնները մեր սիրելի ընթերցողներուն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

Ð³ï³í³×³éª
¾ç
Ð³ï³í³×³éª 1000
1000 È.à.
È.à. // 16
8 ¾ç

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý
Èáõñ»ñՀայոց
Ամենայն

Èáõñ»ñ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.Ð³Ûñ»ÝÇ
Արամ Ա.
Կաթողիկոսին
Գարեգին Բ.
Ս. Զատկուան Պատգամը
Կաթողիկոսի
Պատգամը
Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի Երկրորդ ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Քրիստոսի
Յարութիւնը
Հրաւէր՝
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Մեր Տէր Եւ Փրկիչ
ՅիսուսՔաղաքականութեան
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք
Մահէն Դէպի Կեանք Ընթանալու
Քրիստոսի ՍուրբՀամար
Յարութեան
Մասին Յայտարարութեան
Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ
Տօնին Առիթով
կ'ըսէ, թէ Աստուած «մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (2.5)։

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
«Յարեաւ Աստուած եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք Նորա»
(Ժամագիրք):
Սիրելի հաւատաւոր զաւակներ Մեր,
Սուրբ Յարութեան տօնի ուրախութիւնն է համակել մեր հոգիները,
Յարութեան յաղթական բերկրանքն է ամենուր՝ մեր շուրջը, մեր եկեղեցիներում,
ընտանիքներում, քրիստոնեայ ողջ աշխարհում, նաեւ՝ բնութեան զարթօնքի
մէջ: Քրիստոս յաղթական ելել է փակուած քարանձաւից, եւ հրեշտակը Նրա
Յարութեան աւետիսն է հնչեցնում թափուր գերեզմանից: Փրկչի յաղթանակով
փշրուել են մեղքի ու մահուան կապանքները, բացուել են դռները երկնքի
արքայութեան եւ մարդկանց ընծայւում է աստուածային շնորհը՝ ժառանգելու
հավիտենական կեանքի անգին պարգեւը. «Ես իսկ եմ Յարութիւն եւ կեանք.
ով հաւատում է Ինծ, թէպետ եւ մեռնի, կ'ապրի. եւ ով կենդանի է ու Ինծ
հաւատում է, հաւիտեան չի մեռնի» (Յովհ. 11.25-26):

¾ç 04

Ի՞նչ Կը Փոխէ Քրիստոսի
Յարութիւնը Մեր Կեանքին Մէջ

Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս շեշտուած յիշեալ հաստատումը,
նպատակը կը կազմէ Աստուծոյ Որդւոյն առաքելութեան, եւ հետեւաբար,
առանցքը՝ քրիստոնէական հաւատքին։
«Մահ»ը աստուածաշնչական հասկացողութեամբ սոսկ ֆիզիքական
գոյութեան վախճանը չէ. այլ Աստուծմէ հեռացում է, մեղքերու տիրապետութեան
ենթակայ ըլլալ է։ «Կեանք»ը Աստուծոյ ներկայութիւնն է, մարդուն
հաւատարմութիւնն է իր Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս իր երկրաւոր առաքելութեան
սկիզբը ըսաւ «ես եկայ որպէսզի կեանք ունենաք» (Յհ 10.10)։ Աստուած իր
Որդւոյն, Քրիստոսի ճամբով իրագործեց իր փրկագործական ծրագիրը՝
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարումարդուն վերստին կեանք պարգեւելով։ Ա՛յս հայեցակէտով հարկ է մօտենալ
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ ՓեԱստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան, ինչպէս նաեւ երկրաւոր առաքելութիւնը
տըրուար 6-ին:
կազմող դէպքերուն, հրաշքներուն եւ ուսուցումներուն։ Խաչով կերտուած
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
յարութիւնը դարձաւ գագաթնակէտը՝ մարդուն վերստին կեանք շնորհելու
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաՔրիստոսի փրկագործական առաքելութեան։
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
¾ç 06
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Մեր Յարութեան
Արգելք
Քարը
ԱԺ Նախագահն Ու
Հայաստանի
Մէջ
ՃափոնիԷԴեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Գլորուած
Գործակցութեան Հեռանկարները

Մէկշաբթի առտու շատ կանուխ, երբ արեւը կը ծագէր,
Սիրելի’ եղբայրներվարչապետ
եւ քոյրեր,
Լիբանանի Հանրապետութեան
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո(կիները) գերեզմանը գացին ու իրարու կ'ըսէին.
Ահա
հարցում
մը
զոր
Պօղոս
առաքեալը,
որ
յարուցեալ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
«Քարը ո՞վ պիտի գլորէ մեզի համար՝ գերեզմանին դռնէն»,
հռչակած
ու քարոզած
զայն պալատին
մօտէն
նախարարական Քրիստոսը
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝ է առանց
Պաապտայի
մէջ նախագահական
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար(ու նայեցան տեսան որ քարը գլորուած էր,)
ճանչցած
ըլլալու,
կ'ուղղէ
իր
նորադարձ
Կորնթացի
հաւատացեալներուն:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
վասնզի շատ մեծ էր:
Կարծէք
կ'ուզէ
փորձի
ենթարկել
անոնց
հաւատքը,
եւ
նոյնիսկ՝
գրաւի
դնել
ի՛ր
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Մարկ. 16.2-4
իսկ
քարոզած
վարդապետութիւնը,
որ
հիմնաքարն
է
այդ
նոր
կրօնքին՝
որ
կը
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաՏէր Յիսուս Քրիստոսի խաչելութեան եւ մահուան իրականութեան հետ
դաւանի
թէ Յիսուս լրատուամիջոցներու՝
յարութիւն առած է: շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
Ըստ տեղական
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
հաշտուած՝
խեղճ կիները մտահոգ էին թէ արդեօք ի՛նչպէս պիտի կարենային
Այդ
նոյն
հարցումը,
սիրելի
եղբայրներ
ու
քոյրեր,
կրնանք
այսօր
մենք
մեզի
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարայաղթահարել
Անոր գերեզմանը
ծածկող քարին իրականութիւնը. ոչ մէկ խօսք
ուղղել,
հարց տալով պիտի
թէ՝ եթէ
Յիսուս ի՛րապէս
է, ի՞նչ մաղթեց
10 նախարարները
քննարկեն
Ռուսիոյ յարութիւն
Ռաֆուլառած
յաջողութիւն
Ժրեյսաթիին՝
իր
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
կամ
յոյս
կար
Տէր
Յիսուս
Քրիստոսի
հրաշափառ յարութեան: Յաճախ անյոյս
կարեւորութիւն
ունի
այդ՝
մեր
այսօրուայ
կեանքին
մէջ:
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
կ'ըլլանք
վիճակներուն մէջ՝ երբ մտաբերենք մեր դժուարութիւնները եւ
Դժուար, վտանգաւոր
հարցում
իրօք, եւ նոյնքան
անոր տրուելիք
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառա- դժուար՝
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի
տարածմեր
աշխատանքը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
անոնց
«մեծ»
ըլլալը,
մոռնալով որ մեր տեսածներէն անդին՝ կայ այլ միջոց մը
պատասխանը:
Որովհետեւ
կը
վերաբերի
նիւթի
մը
որ
մարդկօրէն
կը
գերաջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուազանցէ
մարդկային իմացողութիւնը
եւ կը մնայ անպատասխան՝ որքան որ մեզ կրնայ ազատել տեսանելի դժուարութենէն եւ նոյնիսկ՝ կրնայ լուծել
կոչելու մեր
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
ատեն
որ զուտ մարդկային
միջոցներու կը դիմենք
մեր միտքը Աշխատանքի
լուսաբանելու համար:
իրական վիճակներ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը ներկայացնէ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարանախկին մահուան
նախարարչափ
Մուհամմատ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաԵւ սակայն,
գլորուիլըՔամիլ
ըսելով՝ «Ահա մեծ երկրաշարժ մը եղաւ, վասն զի Տէրոջ
րութեան
մէջ: Պօղոս առաքեալը չի վարանիր այդ դժուարիմաց
Քապպարա հարցը
ըսաւ, դնել
որ իր «քար»ին
իրաւայաջորդը՝
պընդումին:
իր Կորնթացի
առջեւ,
գիտնալով
թէ՝ եթէ չկարենայ
հրեշտակը
երկինքէն
իջնելով գնաց դռնէն մէկդի գլորեց քարը ու անոր վրայ
Նորակազմհետեւորդներուն
կառավարութեան
վարելիք
քաղա-հանդերձ
Ապու Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
տալ
համոզիչ փաստ
մը՝ իր
քարոզած վարդապետութիւնը
հիմնովին անիմաստ
նստաւ» (Մատթ.
28.2):
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի արձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
ու
անընդունելի
պիտի
դառնայ
եւ
իր
առաքե-լութիւնը
ձախողանքի
պիտի
Դժուարութիւններ
եւ անյոյս վիճակներ կը շրջապատեն մեզ, որոնց մէջ
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարնոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս
պահուն
¾ç 04
¾ç 06
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամադաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոհետ բարեկամութեամբ:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտավատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժազարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Շարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ- բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՊաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 03
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
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Հարիրի Կը Մեկնի Ռիատ

Վարչապետ Սաատ Հարիրի Հինգշաբթի օր
մեկնեցաւ Պէյրութէն դէպի Ռիատ կարճ կեցութեամբ մը իր ընտանիքին մօտ ըլլալու: Այսպէս
հաղորդեց վարչապետարանի մամլոյ գրասենեակը:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան
Հանդիպած Է Հայաստանի Մարդու
Իրաւունքներու Պաշտպանի Հետ

Սակայն, այսօր, կը սպասուին քամիներ՝ որոտումներով եւ անձրեւներով, իսկ շաբաթավերջին՝
ձիւն կը սպասուի 1500 մ բարձրութիւններուն վրայ:

Շաբաթավերջին 1500 Մեթրի Վրայ
Ձիւն Կը Սպասուի

Լիբանանի բոլոր այն վայրերուն մէջ, որոնք
ունին 1500 մեթր եւ աւելի բարձրութիւն, շաբաթավերջին կը սպասուի ձիւն՝ նկատի առնելով, որ
երկիրը պիտի գտնուի ցուրտ քամիներու եւ ցած
ճնշման տակ:
Պէյրութի օդակայանի օդերեւութաբանական
բաժինին փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Հինգշաբթի օրուան ջերմաստիճանը ցած եղած է միջին
տարեկան մակարդակէն։

¾ç 02

Շաբաթ կը սպասուին նոյնանման վիճակներ, եւ
ցած ճնշման դրութիւնը կը շարունակուի մինչեւ
Կիրակի գիշեր:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան Ապրիլ 18-ին հանդիպած է Հայաստանի Հանրապետութեան մարդու իրաւունքներու պաշտպան Արման Թաթոյեանի հետ:
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին յայտնեցին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն, զրուցակիցները անդրադարձած են մարդու իրաւունքներու պաշտպանի
գրասենեակի գործունէութեան, միջազգային կառոյցներու հետ համագործակցութեան, ինչպէս
նաեւ Ատրպէյճանի մէջ ազատազրկման դատապարտուած մեր հայրենակիցներու ճակատագրին
եւ զիրենք հայրենիք վերադարձնելու ուղղութեամբ
իրականացուող գործընթացներուն:

¾ç 03

Միջազգային Èáõñ»ñ

Փերուի նախկին նախագահը անձնասպանութեան փորձէն ետք մահացած է
Ձերբակալման փորձի ժամանակ ինքզինք վիրաւորած Փերուի նախկին նախագահ Ալեն Կարսիան մահացած է: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփըրես»-ը, այդ մասին կը հաղորդեն միջազգային
լրատուամիջոցները:
Այդ տեղեկատուութեան պաշտօնական հաստատում չկայ:
Ըստ փերուական հեռատեսիլի ընկերութիւններուն, որոնք կը վկայակոչեն բժիկները, քաղա-
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Արա Գէորգեան

քական գործիչի սիրտը երեք անգամ կանգ առած:
Միջադէպը տեղի ունեցած է Լիմայի անոր տան
մէջ: Ըստ նախնական տուեալներու, Կարսիան
կրակած Է իր պարանոցին: Նախկին նախագահը
տեղափոխած են Լիմայի հիւանդանոց:
Կարսիան Փերուի նախագահի պաշտօնը զբաղեցուցած Է երկու անգամ՝ 1985-1990 թուականներուն եւ 2006-2011 թուականներուն:
Փերուի մէջ Կարսիային կը կասկածին Odebrecht

պրազիլական շինարարական ընկերութենէն կաշառքներ ստանալու մէջ: Լատինական Ամերիկայի
մէջ այդ ընկերութիւնը հարիւր միլիոնաւոր տոլարներ ծախսած է բարձրաստիճան պաշտօնեաներ,
նախարարներ եւ նախագահներ կաշառելու համար
պետական շահաւէտ պարտաւորագրեր ստանալու
նպատակով:

Արա Գէորգեան (Ապրիլ 19, 1960, Երեւան,
Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ երաժիշտ, երգահան, երաժիշտ։ ՀՀ վաստակաւոր արուեստագէտ
(2004):
ՀՀ ժողովրդական երգչուհի Վալիա Սամուէլեանի որդին է։
Յաճախած էԱրմէն Տիգրանեանի անուան
երաժշտական դպրոց: 1970-1980 թթ. Յաճախած
է Երեւանի թիւ 8 գեղարուեստի ուսումնարան,
1983-1987 թթ.՝ Խաչատուր Աբովեանի անուան
հայկական պետական մանկավարժական հիմնարկի մշակոյթի բաժանմունքի փողային գործիքներու եւ էսդրատային բաժինը։ 1987-1989 թթ.
նոյն հիմնարկի մէջ դասաւանդած է խմբավարութիւն եւ հանդիսացած հիմնարկի երաժշտական
խումբի ղեկավարը։ 1992-1999 թթ. եղած է
Հայաստանի Ազգային հեռատեսիլի «3-րդ ալիք»
ծրագրի երաժշտական ղեկավարը։ 1983 թուականէն նուագած է «Ռալլի» նուագախումբի մէջ,
մասնակցած է շարք մը փառատօներու բազմաթիւ
երկիրներու մէջ։

2001 թուականին հեղինակային համերգ
ունեցած է Հայաստանի մէջ՝ Քրիստոնէութիւնը
որպէս պետական կրօն ընդունման 1700-ամեակի
առթիւ։ 2005 թուականին, Հայոց Մեծ Եղեռնի
90-ամեակի առթիւ, անոր գրած «Ատանա» երգը
թարգմանուած եւ ձայնագրուած է 20 լեզուներով
ու հնչած Ծիծեռնակաբերդի մէջ՝ տարբեր երկըրներէն ժամանած յայտնի երգիչներու կատարմամբ։ Յետագային նախաձեռնութիւնը շարունակւած է ԱՄՆ-ի քաղաքներու մէջ։ 2005 թուականին
հիմնադրած է 40 երաժիշտներէ բաղկացած
ժողովրդական գործիքներու նուագախումբ, որ
յետագային դարձած է Հայաստանի ազգային
նուագարաններու պետական նուագախումբ։

¾ç 15

Գրած է տարբեր ֆիլմերու երաժշտութիւն՝
«Քրմուհի», «Խնկարկում», «Եարխուշտա» եւ այլն,
ներկայացումներու՝ «Բարի գալուստ», «Կռունկներ ետ
դարձէք» եւ այլն, աշխարհի տարբեր մարզական
ձեռնարկներու համար։ Ընտրուած է Գանատայի
միջազգային կաճառի անդամ։
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Առաջնորդական Պատգամ Ս. Յարութեան Տօնին Առթիւ
«Բայց այժմ Քրիստոս իր մարդեղութեամբն ու մահուամբը
ձեզ հաշտեցուց Աստուծոյ հետ, որպէսզի դուք անոր ներկայանաք մաքուր, անբիծ եւ անարատ» (Կղ 1.22)։
Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան,
Մեծ պահքի ապաշխարութեան եւ ինքնասրբագրման
քառասնօրեայ շրջանէն եւ Աւագ շաբթուան սուրբ հանգրուաններէն անցնելով,
ահա հասած ենք Ս. Զատիկի հրաշափառ տօնախմբութեան։
Փա՜ռք կը վերառաքենք առ Աստուած այս շնորհաձիր առիթին համար եւ
մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք յարուցեալ Փրկչին մեզի ընծայած նո՛ր
կեանքին վրայ, Պօղոս առաքեալի բանալի ուսուցումներէն մին որպէս
առաջնորդող մտածում որդեգրելով։
Հեթանոսաց առաքեալը Կողոսացիներու Նամակով իր հաւատացեալ
եղբայրներն ու քոյրերը կը յորդորէ հեռու մնալ սխալ վարդապետութիւններ
սորվեցնողներէն, որոնք Յիսուս Քրիստոսի փրկիչ ըլլալը կասկածի
կ՛ենթարկէին։ Ան կը հաստատէ, թէ մի միայն
Քրիստոսի հետ մեր միութեամբ փրկութեան յոյսը կ՛ունենանք։ Առաւել, ան
կոչ կ՛ուղղէ Քրիստոսի աստուածութիւնը ուրացողներէն զգուշանալու եւ նոր
ապրելակերպով ցոյց տալու, թէ մենք Աստուծոյ եւ իրարու հանդէպ ունեցած
մեր յարաբերութիւններով կը զատորոշուինք աշխարհէն ու կը պատկանինք
եկեղեցւոյ` Աստուծոյ ժողովուրդին։
Ս. Զատիկի առաւօտուն, երբ հայ եկեղեցիներուն մէջ հաւաքուած Յիսուսի
յարութեան աւետիսով կը հրճուինք, Կողոսայի եկեղեցւոյ զաւակներուն նման
Քրիստոսի մեզի պարգեւած հաշտութեան վայելումը կ՛ապրինք կենարար
պատարագով եւ սուրբ հաղորդութեամբ, ու հարց կու տանք.- «Ինչպիսի՞ Հայ
Եկեղեցի պիտի դառնանք Քրիստոսի յարութեան ներգործութեամբ»։
Պատահականութեան արդիւնք չէ, որ մեր պատգամին բնաբանը «բայցով կը սկսի։ Այս «բայց»-ը մեզ կը յղէ նախկին համարին, ուր կը կարդանք.«Դուք ալ ժամանակին Աստուծմէ օտարացած էիք եւ թշնամացած իրեն`
ձեր մտածելակերպով ու չար գործերով» (Կղ 1.21)։
Այս հաստատումը կը վերյիշեցնէ, թէ ի՛նչ էինք Քրիստոսէ առաջ եւ ի՛նչ ենք
Քրիստոսով։ Քրիստոս Աստուծմէ մեր օտարացումը Իր մարդեղութեամբ
եւ մահուամբ վերածեց սրբակենցաղ հաշտութեան։
Մարդիկ եւ Աստուած հաշտութիւնը սիրոյ ուխտի կնքումն է։ Երբ Աստուած
կատարեալ սիրով մեզ Իր զաւակները կը դարձնէ, կը պարտաւորէ

որ մենք այս աստուածային սիրոյն արժանի քրիստոսակեդրոն մաքուր,
անբիծ եւ անարատ կեանք ապրինք` Իր սէրը մեր նմաններուն հանդէպ
արտայայտելով եւ մահուան իրա՛ւ կեանքով յաղթելով։
Քրիստոսի յարութիւնը գրաւականն է մեր մեղքին վրայ տարած
յաղթանակին, որ մեզ այս աշխարհի վրայ սրբութեամբ ապրելու կը
հրաւիրէ եւ մեզի յաւիտենական կեանքի անայլայլ վստահութիւնը կը ներշնչէ։
Այսպիսո՛վ միայն մենք Քրիստոսի համար կ՛ապրինք թէ՛ երկրաւոր եւ
թէ՛ երկնաւոր կեանքին մէջ։
* * *
Յիսուս Քրիստոսի յարութեան տօնին առթիւ, որդիական ակնածանօք
կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Սրբազանագոյն
Վեհափառ Հայրապետը եւ կը մաղթենք քաջառողջ կեանք եւ ծաղկուն
հայրապետութիւն։
Կը շնորհաւորենք Հայ Եկեղեցւոյ սրբազան անդաստանին մէջ ծառայող
մեր բոլոր միաբանակից ու հոգեւոր եղբայրները, եւ իրենց կը մաղթենք
աստուածահաճոյ եւ ազգանուէր սպասաւորութիւն։
Կը շնորհաւորենք Լիբանանի Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու հոգեւոր դասն ու հաւատացեալները, մեր քահանայից դասը, Ազգային Իշխանութեան եւ մեր ծուխերու մարմինները, լիբանա-նահայութեան կեանքէն ներս գործող կառոյցները ու մեր ժողովուրդի զաւակները,
եւ միջնադարու բանաստեղծ աշուղ Նաղաշ Յովնաթանի (1661-1722) բառերով
կը հաստատենք.«Երբ կու գայ Հայոց Զատիկը պայծառ,
Մեծ աւետիս կու տանք ծերերուն եւ երիտասարդներուն,
Կ՛ըսենք` «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»,
Կեա՜նք մեռածներուն,
Հոգիներու փրկութիւն է Զատիկը Հայոց,
Գովե՜նք Զատիկը Հայոց»։
Աղօթական ողջունիւ`
Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի
Հայոց
Ապրիլ 2019
Պէյրութ – Լիբանան
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ԱՄՆ Քոնկրէսականները Ծեծեռնակաբերդի Մէջ Յարգած Են Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակը
Հայաստան այցելած ԱՄՆ քոնկրէսականները
ՀՀ ԱԺ պատգամաւորներ, Հայաստան-ԱՄՆ բարեկամական խումբի անդամներ Գայեանէ Աբրահամեանի եւ Յովհաննէս Յովհաննիսեանի ուղեկցութեամբ Ապրիլ 17-ին այցելած են Ծիծեռնակաբերդի
1915 թուականի Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու
յուշահամալիր:
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին յայտնեցին ՀՀ Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ
կապերու վարչութենէն, Ներկայացուցիչներու պալատի ժողովրդավարական գործընկերութեան
յանձնախումբի անդամ քոնկրէսականները ծաղիկներ խոնարհած են Մեծ եղեռնի յիշատակը յաւէրժացնող անմար կրակի մօտ, լռութեամբ յարգած
Սուրբ նահատակներու յիշատակը:
Անոնք այցելած են Հայոց ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկ, ծանօթացած 20-րդ դարու

առաջին արհաւիրքը հաւաստող վաւերագրերուն,
դիտած ցուցանմուշները, գրառում կատարած
«Պատուաւոր հիւրերու» յուշամատեանին մէջ:

Թանգարան-հիմնարկի տնօրինութիւնը քոնկրէսականներուն նուիրած է Հայոց ցեղասպանութեան
վերաբերեալ անգլերէն գիրքեր:

Առաջիկայ Մեռելոցը Աշխատանքային Օր Դարձնելը Ետքայլ է. Մայր Աթոռ
Տարակուսանքով տեղեկացանք առաջիկայ Մեռելոցը աշխատանքային օր նկատելու որոշման
մասին։ Այս մասին, ըստ Aysor.am-ի, ըսած է Մայր
Աթոռի տեղեկատուական համակարգի տնօրէն
Տէր Վահրամ քահանայ Մելիքեան:
«Մեռելոցները կարեւոր են յարգանքի տուրք
մատուցելու մեր ննջեցեալներուն, նաեւ անհրաժեշտ
են իբրեւ մշակոյթ, որմով դարերով ապրած է մեր
ժողովուրդը։ Հայոց Եկեղեցին ունի տաղաւար

տօներուն յաջորդող հինգ Մեռելոց օր, որոնցմէ
երեքը՝ Սուրբ Ծնունդինը, Զատկինը եւ Խաչվերացինը, ՀՀ կառավարութեան կողմէ անցեալին յայտարարուած էին ոչ աշխատանքային օր»,- նշած է ան:
«Պէտք է բոլորին համար յստակ ըլլայ, որ մեռելոցները իբրեւ այդպիսին որքան ալ որ ննջեցեալներուն, բայց նախ եւ առաջ ապրողներուն
համար են, այս պարագային ՀՀ քաղաքացիներուն,
որոնց մեծամասնութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ զաւակ է։

Ուստի, անհասկնալի է այս ետքայլը։ Յուսանք, որ
ՀՀ իշխանութիւնները պիտի անդրադառնան այս
հարցին կարեւորութեան»,- ընդգծած է քահանան:
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Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ.
Կաթողիկոսի Պատգամը
Մեր Տէր Եւ Փրկիչ Յիսուս
Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան
Տօնին Առիթով
¾ç 01
Քրիստոսով Յարութեան եւ հաւիտենական կեանքի ուղին սկսւում է այս
աշխարհից, մարդու կեանքի վերափոխումից, մեղքի ու չարիքների մերժումից,
դէպի սրբութիւն ու կատարելութիւն ընթացքից: Արդարեւ, որտեղ բաց են
մարդկային հոգիները Քրիստոսի Յարութեան լոյսի առջեւ, այնտեղ ցրւում ու
նահանջում են խաւարները աստուածամերժ չարահնար խորհուրդների,
մոլորեցնող գաղափարախօսութիւնների, բաժանումների ու բեւեռացումների,
անհանդուրժողականութեան, թշնամութեան ու պառակտումի, եւ հաստատւում
են համերաշխութիւն ու միաբանութիւն, հաւատարմութիւն, սրբութիւն, սէր եւ
ուրախութիւն: «Աստուած Յարութիւն առաւ, եւ ցրուեցին Նրա բոլոր թշնամիները», օրհնաբանում է ժամասացը:
Աշխարհի խաղաղութեան, հասարակութեան բարօրութեան, մարդկութեան
ներդաշնակ գոյակցութեան, ընտանիքների ամրութեան եւ ամենայն բարիքի
հակառակ են այն ընթացքները, որոնք մերժում են Քրիստոսով նորոգութիւնը
եւ գերի դարձնում կեանքը մեղքին, ենթարկում աղաւաղումների ու կործանման:
Քրիստոսի Յարութեան աւետիսը հրաւէր է ամէնքին՝ ապրելու Փրկչի
պարգեւած շնորհներով՝ որպէս նոր մարդ, ինչպէս պատգամում է առաքյալը.
«Հեռո՛ւ վանեցէք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, որ
ապականուած է խաբեպատիր ցանկութիւններով. նորոգուեցէ՛ք ձեր մտքով եւ
հոգով ու հագէ՛ք նոր մարդը, որ ստեղծուած է ըստ Աստծու` արդարութեամբ եւ
ճշմարիտ սրբութեամբ» (Եփ. 4.22-24): Հաւատալ Քրիստոսի Յարութեանը եւ
Քրիստոսով մեր Յարութեանը ու մեր կեանքի վերափոխմանը, նշանակում է
ոչ միայն յաղթանակ տանել մեղքի, մոլութիւնների ու մոլորութիւնների դէմ,
այլեւ սիրով համակուել ամէնքի հանդէպ՝ մերժելով արդարութեան, արժանապատուութեան եւ ամենայն մարդկայինի ոտնահարումները, տարածել
հոգատարութիւն ու համընդհանուր հաճութիւն, ինչպէս Քրիստոս, «որ եկաւ եւ
փրկեց բոլոր արարածներին» (շարական): Յարութեան շնորհն ընդունած
քրիստոնեայի կեանքում տեղ չունեն ագահութեան, անիրաւութեան, ատելութեան, բռնութիւնների եւ Աստծոյ պատուիրանները անտեսող այլ դրսեւորումները, որոնք մեղքից ու մահից Քրիստոսի պարգեւած ազատութեան մերժումն
են եւ վերացնում են բարին ու բարիքը մարդու, ընտանիքի, երկրի կեանքից:
Ազատութիւնը տրուած է բարին ընտրելու եւ ո՛չ թէ չարիքի ու սանձարձակութիւնների պատրուակ դարձնելու համար (հմմտ. Ա Պետ. Բ 16): Իրաւի,
Յարութեան շնորհի ժառանգորդ լինելը արտայայտւում է ապրելակերպի,
գործերի, ոչ միայն անձնական ու ընտանեկան, այլեւ հանրութեանը, ազգին,
մարդկութեանը բերած օգտակարութեան ու ներդրումի մէջ: Այս ճանապարհով
է պայծառանում եւ արդիւնաւորւում հաւատքը, առատանում յոյսը, հաստատւում
եղբայրասիրութիւնն ու միասնաբար առաջընթացի ուղին:
Քրիստոսի չարչարանքներն ու Յարութիւնը յանուն մեզ, յանուն ողջ
մարդկութեան՝ աստուածային անսահման սիրոյ արտայայտութիւնն են: «Նա
մեռաւ բոլորի համար, որպէսզի նրանք, որ կենդանի են, միայն իրենց համար
կենդանի չլինեն, այլեւ Նրա համար, ով մեռաւ եւ Յարութիւն առաւ իրենց
համար (Բ Կորնթ. 5.15): Սէրը, սիրելիներ, անձնակենտրոն չէ, իրենը չի
փնտրում (Ա Կորնթ. 13.5), արտայայտւում է միմեանց հանդէպ նուիրուածութեամբ եւ հիմքն է ծաղկումի, վերելքի, Յարութեան: Այս է այն կարեւոր
պատգամը, որ Փրկիչ մեր Տէրը փոխանցում է մարդկանց Իր օրինակով:
Տիրոջ Յարութիւնն ինքնին համընդհանրութեան, հաւաքականութեան ու
միաբանութեան խորհուրդն է բերում աշխարհին: Քրիստոս բոլորին բերեց իր
ծառայութիւնը, այդպէս էլ մենք ապրենք միմեանց հանդէպ սիրոյ ու ծառայանուիրումի, նախանձախնդրութեան ու յանձնառութեան ոգով: Այս գիտակցութեամբ է, որ ի զօրու պիտի լինենք դիմագրաուելու մեր պետական ու համազգային կեանքի դժուարութիւնները, լուծել մեր առջեւ ծառացած խնդիրները,
ամրապնդել ընտանիքները, անսասան պաշտպանել ու շենացնել մեր հայրենիքը, աշխարհասփիւռ ազգային մեր կեանքը: Մեր ժողովուրդը, որ ընդունել է
Քրիստոսին որպէս իր Փրկչի, եւ առ Տէրը սիրով ու հավատարմութեամբ
յառնել պատմութեան արհաւիրքներից, այսօր էլ այդ հաւատքով, այդ զօրութեամբ պիտի շարունակի կերտել իր յաղթանակներն ու ձեռքբերումները:
Արդ, սիրելիներ, Քրիստոսի էջքով սրբագործուած մեր երկրում եւ համայն մեր
կեանքում յարատեւ պահենք Քրիստոսի Յարութեան լոյսն ու զօրութիւնը եւ
շարունակ նորոգուենք մեր Փրկչի պարգեւած շնորհով: Այսպէս մենք կարող
կլինենք միասնաբար ընթանալ դէպի հզօր հայրենիքի նորակերտում, դէպի
նոր հորիզոնները մեր կեանքի՝ փաստելով, որ մենք Քրիստոսով յարուցեալ
ժողովուրդ ենք, Քրիստոսի ժողովուրդն ենք, Աստծոյ սեփական ժողովուրդն ենք:

¾ç 04

Ի՞նչ Կը Փոխէ Քրիստոսի
Յարութիւնը Մեր Կեանքին Մէջ
¾ç 01
մատնուի: Դեռ աւելի՝ ի՛նք եւս իր կարգին՝ խաբեբայ պիտի հռչակուի:
Պօղոս գիտակից է վտանգին, եւ սակայն պահ մը իսկ չի տատամսիր այդ
գրաւը դնելու, ա՛նքան զօրաւոր է իր համոզումը՝ թէ իր դաւանածը բացարձակ
ճշմարտութիւն է: Դե՛ռ յառաջ երթալով՝ կ'ըսէ. «Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած
չըլլար՝ ընդունա՛յն պիտի ըլլար մեր հաւատքը, եւ մեր քարոզութիւնը՝ խաբէութիւն», հիմնուած՝ միամիտ կիներու եւ տգէտ ձկնորսներու ցնորքին վրայ:
Բայց Պօղոս ո՛չ տգէտ, ո՛չ երազկոտ մարդ էր: Զարգացած փարիսեցի,
մոլեռանդ հրեայ մը, որուն պաշտօն տրուած էր մեկնիլ Դամասկոս՝ ձեռք
ձգելու եւ բռնի Երուսաղէմ տանելու հոն տարածուող քրիստոնեայ աղանդի մը
հետեւորդները, որպէսզի դատուին իբր խռովարար:
Դամասկոսի ճամբան, որ իր ատելավառ մաղձին յագուրդ տուող ուղեւորութիւնը պէտք է ըլլար, կը դառնայ յանկարծ կայծակնային յեղաշրջումի
պահ, որ տակնուվրայ կ'ընէ իր բոլոր ծրագիրները: Այն զոր հալածելու ելած էր
ճամբայ, կը զգեստնէ զինք, ո՛չ թէ պատժելու՝ այլ փրկելու համար, միաժամանակ
իր յարութեան վկան ու հեթանոսներու առաքեալը դարձնելով զայն:
Փրկարար տեսիլքին լոյսին ներքեւ, Հրեայ Սաւուղը, քրիստոնեայ Պօղոս
դարձած եւ արմատապէս այլափոխուած, ուրիշ բաղձանք չունի եթէ ոչ՝ հռչակել
թէ այն զոր կ'ատէր ու կը հալածէր, նոյնինքն Աստուծոյ Որդի՛ն է, Հրեաներուն
խոստացուած Մեսիա՛ն՝ զոր իրե՛նք իսկ սպաննեցին բայց ան՝ իր աստուածային
զօրութեամբ, վերստին կեանք առաւ: Մինչ Պօղոս կը քարոզէ Յարուցեալը, կը
շեշտէ ու կը պնդէ թէ ինք մեռեալի մը մասին չէ՛ որ կը վկայէ, բացարձա՛կապէս,
այլ կենդանի՛ էակի մը մասին, որ երեւցած է իրեն, ցնցա՛ծ է զինք՝ գետին
տապալելու աստիճան, եւ խօսա՛ծ է իրեն: Մեռեալ մը չի՛ կրնար ընել այն ինչ որ
ա՛ն ըրած է:
Պօղոս, այնուհետեւ, դադար չունի մինչեւ որ ամենուրեք հռչակէ Քրիստոսի
յարութիւնը. Երուսաղէմէն Միջին Արեւելք՝ անցնելով Աթէն-քէն ու Եփեսոսէն եւ
հասնելով մինչեւ Սպանիա ու Հռոմ, ուր կը նահա-տակուի, Կեանքի Խօսքը
հռչակելէ եւ քրիստոնեայ եկեղեցիներ հիմնելէ ետք ամենուրեք: Դժուար թէ
ոեւէ մէկը կարենայ նկարագրել այն հալածանքներն ու չարչարանքները զորս
ան կը կրէ իր ուղեւորութիւններուն ընթացքին, այդ ամէնը՝ Քրիստոսի սիրոյն
համար: Նոյնիսկ կը պարծենա՛յ՝ որ կ'արժանանայ Քրիստոսի խաչը կրելու,
համոզուած՝ թէ խաչին պիտի յաջորդէ փառաւոր յարութիւնը Քրիստոսի հետ:
Պօղոսին քարոզած Քրիստոսը տէրն է ո՛չ միայն կեանքին՝ այլ նաեւ
մահուա՛ն: Այդ համոզումով զօրացած՝ մե՛նք եւս կը փառաւորենք Յարուցեալը,
երբ կ'երգենք Յարութեան օրը. «Ան՝ իր մահով մահը ոտնակո՛խ ըրաւ եւ իր
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Մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան ցնծալի աւետիսով ողջունում ենք Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու Նուիրապետական Աթոռներու
Գահակալները` ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսին, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս
Մանուկեանին, Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Գերաշնորհ Տ. Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշեանին, քույր Եկեղեցիների
հոգեւոր Պետերին՝ իրենց ծառայութեան արգասավորման մաղթանքով: Հայրապետական օրհնությամբ ողջունում եւ ամենայն բարյաց Մեր մաղթանքներն
ենք բերում Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ տիար Արմէն
Սարգսեանին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ տիար Նիկոլ
Փաշինեանին: Ողջոյն ենք յղում Արցախի Հանրապետութեան նախագահ
տիար Բակօ Սահակեանին, հայոց պետական աւագանին: Սուրբ Յարութեան
շնորհաբեր տօնի առիթով Մեր բարեմաղթանքներն ենք բերում Հայաստանում
հաւատարմագրուած դիւանագիտական առաքելութիւնների ներկայացուցիչներին: Հայրապետական Մեր սէրն ու օրհնութիւնը՝ մեր Սուրբ եկեղեցու
հոգեւոր դասին եւ համայն հաւատավոր Մեր ժողովրդին:
Սուրբ Յարութեան շնորհառատ այս օրը աղօթում ենք, որ աշխարհում
հրաշագործեն Փրկչի Յարութեան շնորհները, մարդիկ նորոգուեն կեանքի,
խաղաղութեան, միասնութեան բարի ձգտումներով ու իրագործումներով եւ
լինեն մէկ ընտանիք աստուածային օրհնութեան ներքոյ: Ընտանիքին նուիրւած այս տարում վերստին հայցում ենք, որ Քրիստոսի Յարութեան լոյսով
պայծառանան ու ամրանան ընտանեկան մեր հարկերը՝ լի սիրով, համերաշխութեամբ ու երջանկութեամբ: Թող Տէրն Իր անսահման սիրոյ մէջ
պահպանի մեր ժողովրդին եւ անշեջ պահի Յարութեան լոյսն ու ուրախութիւնը
մեր սրտերում, մեր երկրում ու համայն աշխարհում:
Թող մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, սերը եւ խաղաղութիւնը լինեն
մեզ հետ եւ ամէնքի. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի
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Եկո՜ւր....
Բարեւ:
Դարձեալ կը գրեմ ՔԵԶ, սակայն ներքին ձայնս
կ'ըսէ որ այս նամակս ալ միւսներուն ճակատագրին
պիտի արժանանայ՝ անպատասխան ձգելով զիս....
Երկա՜ր տարիներ սպասած եմ՝ երազելով որ օր
մը պիտի յիշես ու այցելես ՔԵԶի հաւատացող
նուիրեալներուդ:
...Երէկ ԱՄՕԹին թաղումն էր:
Յուղարկաւորներուն մէջ կը բացակայէիր ԴՈՒՆ,
որուն տունը դարերէ ի վեր մոռացութեան մատնւած ու լքուած է: Եւ միայն անունդ, որպէս բառ մը՝
«Արդարութիւն», գրանցուած է բառարաններու մէջ,
չմոռցուելու համար: Կ'ըսուի, թէ անունդ ներառուած
է նաեւ «Կարմիր Գիրք»-ին մէջ՝ «Ազնուութիւն»,
«Համեստութիւն», «Խոնարհութիւն», «Պարկեշտութին», «Վեհանձնութիւն» եւ «Երախտագիտութիւն»
անունները կրող յատկութիւններուն քով:

Կ'ուզեմ գիտնալ՝ ու՞ր ես վերջապէս, գոյութիւն
ունի՞ս, թէ՞...... ՔԵԶի ալ թաղած են շատո՜՜՜նց......
Մոռցա՞ծ ես արդեօք ՔՈՒ տեղդ կեանքի այս բազմահատոր, տակնուվրայ եղած գիրքին մէջ. շուարա՞ծ... մոլորա՞ծ... ու կորսնցուցա՞ծ ես հասցէդ:
Արդեօ՞ք ուրացուած ու դաւաճանուած ես, արդեօ՞ք մասնաւո՛ր մարուած են լապտերները, որպէսզի ԴՈՒՆ մոլորիս եւ չյիշես ՔՈՒ տեղդ հո՛ս:
Երբեմն այնքա՜ն մօտիկէն կը լսուին ոտնաձայներդ. կը թուի, թէ ուր-որ է ահա՝ պիտի բացուի
դուռը եւ ժամանես ԴՈՒՆ:
Սակայն՝ զուր...
Եկու՜՜՜ր....
Եւ քանի որ, մեր Բարձրեալը ՔԵԶի անսահման
արտօնութիւններ եւ կարողութիւններ տուած է,
ուրեմն կը հաւատամ, եւ ամէն տարուան Սուրբ
Զատիկի եւ Ապրիլ 24-ի օրերուն, տենչալով կը
տենչամ որ ԴՈՒՆ ալ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ առնես մեռելներէն... Յոյս կը փայփայեմ որ վերջապէս կը վերադառնաս.... ու կը վերականգնես ՔՈՒ իրաւունքներդ
այս խառնիճաղանճ երկրագունդին վրայ:
ԴՈ՛ՒՆ ալ՝ Յարութիւն առնելով, պէ՛տք է
վերադառնա՛ս...
ԴՈՒՆ ունի՛ս այդ իրաւունքը:
Եկո՛ւր......
Եկու՜ր, կ'աղաչե՜մ:
Միա՛կն ես, որուն այսքան անհամբեր կը
սպասե՛մ, կը տենչա՛մ:
Շատ սիրելի բարեկամուհի մը, օր մը հարցուց.
«Կրնա՞ս ըսել՝ ինչո՞ւ Բարձրեալը կ'արտօնէ որ
կեանքին մէջ ասչա՜՜՜փ անարդարութիւններ պատահին. օրինակ՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը, միլիոնաւոր անմեղ հայերու ոչնչացումը, կամ՝ մարդոց
անհաւասար կենսամակարդակը: Ինչո՞ւ...»:
Պատասխան կը փնտռէի, սակայն լռութիւնը
եղաւ միակ պատասխանս:
Լռութիւնն էր պատասխանս նաեւ շա՜տ տարիներ առաջ մեծ մօրս՝ Ցեղասպանութէնէն մազապուրծ Հալէպ հասած, ապա՝ 1946-ին, իր երկու

զաւակներուն՝ հօրս եւ հօրաքրոջս հետ, Հայաստան
ներգաղթած Վարդուհի Մարգարեանի բազմաթիւ
հարցումներուն: Այդ՝ դժոխային տառապանքներ
տեսած, բայց խիղճը եւ լաւատեսութիւնը չկորսնցուցած, հայրենասէր, անսահման ընթերցասէր ու
զարգացած կի-նը, յաճախ այնքա՜ն պարզ, բայց
բացատրութիւն չունեցող հարցումներ կ'ուղղէր
Բարձրեալին (երբեմն ալ՝ զիս), նաեւ արդարացի
դատաստան խնդրելով, սպասելով եւ յուսալով՝
միլիոնաւոր անմեղ հայերու ոչնչացման, ինչպէս
նաեւ իր՝ եւ իր բախ-տակիցներու դահիճներուն
համար:
Մեծ մօրս հարցումներուն ԴՈՒՆ պատասխան
ունէի՞ր....
Ե՛ս՝ պատասխան ուէի՞...
Իսկ հիմա կը խորհիմ.... Բարձրեալը, վստահելով՝ ՔԵԶի յանձնարարած է այդ անարդարութիւնները
կարգաւորելը: Իսկ ԴՈ՞ՒՆ.......
Կը թերանաս ՔՈՒ պարտականութիւններուդ
մէջ.....
Կարծեմ, դարերէ ի վեր թերացած եւ մոռցած ես
յանձնառութիւնդ, քանի որ տակաւին միջնադարուն
մեր տաղանդաւոր բանաստեղծ Ֆրիկը, որ եղած է
ոչ միայն հայ ազգային եւ ընկերային քնարերգութեան հիմնադիրը, այլեւ համաշխարհային գրականութեան նշանաւոր դէմքերէն մէկը, մտահոգուած
եւ սրտակեղեք կ'աղաղակէր իր շուրջը եղած
անընդունելի դէպքերուն համար: Անոր ապրած
ժամանակաշրջանին՝ 13-րդ դարուն, բազմաչարչար
հայ ժողովուրդը դարձեալ կը տառապէր օտարի՝
Թուրանական Կայսրութեան (մոնկոլներու) լուծին
տակ: Ֆրիկ, այն եզակի բանաստեղծն էր, որ այդ
շրջանին արդէն սկսած էր մտածել աշխարհիս վրայ
գոյութիւն ունեցող ազգային եւ ընկերային անարդարութիւններն ու անհաւասարութիւնները ծնող
պատճառներու մասին:
Ֆրիկ, համարձակօրէն կը բողոքէր տիրող
ընկերային անիրաւութիւններու դէմ:
-Մէկն ի պապանց պարոնորդի, Մէկն ի հարանց
մուրող լինի.
Մէկին հազար ձի եւ ջորի, Մէկին ոչ ուլ մի, ոչ
մաքի......
... Մէկին բեհեզ եւ ծիրանի, Մէկին բրդէ շալ մի
չանկնի.
Մէկին հարամըն յաջողի,
Մէկին հալալն կորուսի...

Իսկ իր աշխարհիկ տաղերու նիւթը հայ
ժողովուրդի ճակատագիրն էր, եւ՝ որպէս պարզ
քաղաքացի-բանաստեղծ մը, ան ցաւով եւ սիրտի
մեծ կսկիծով կ'ողբար հա-յուն վիճակը՝ «անօրէններու» ձեռքին տակ.
Հիմիկ դըժարեց բաներս, Որ թաթարն եղաւ
թագաւոր,
Զըրկեց զամենայն աշխարհս, Ու գողերն եդիր
մեծաւոր։
Կամ՝
Որքա՞ն քակեն եկեղեցի, Քանի՞ շինեն պիղծ
մզկիթնի.
Որքա՞ն տանջեն զմեզ յաշխարհի, Եւ կեղեքեն
զկեանս մեր յայտնի...
Ֆրիկն ալ, յոյսով, կը սպասէր ՔԵԶի...
Վստահ եմ՝ կը ճանչնայիր եւ ականջիդ կը
հասնէր անոր ձայնը:
Սակայն...
Արդ, փոփոխութիւն մը կա՞յ այսօր (յիշելով՝
Պաքուի, Սումկայիթի... ջարդերը, 20-րդ դարու
վերջերուն՝ ի տես զարգացած աշխարհին):
Միակ փոփոխութիւնը՝ ունինք ազատ, ինքնիշխան հայրենիք:

Իսկ մեր ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԸ՞.....
Վայրագ թշնամիին կողմէ անոր ընդունիլն ու
ճանչնալը՞.....
Արդեօ՞ք պիտի այսպէս ալ շարունակուի...
Սակայն՝
Կ'ուզեմ լաւատես ըլլալ... եւ յոյսով շարունակել
սպասել ՔԵԶ՝ մինչեւ վերջին շունչս...
Եկու՛ր, եւ Տիրոջ պէս ներս մտի՛ր ՔՈՒ ՏՈՒՆԴ:
ԴՈՒՆ ՈՒՆԻ՛Ս Ա3Դ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ....
Թո՛ղ որ հաճելի անակնկալ մը ըլլայ Քու
վերադարձդ:
ԵԿՈ՛ՒՐ, ԱՐԴԱՐՈՒԹԻ՛ՒՆ....
Աղերսագին հաւատացեալդ՝
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Ս. Զատկուան Պատգամը

Քրիստոսի Յարութիւնը Հրաւէր՝
Մահէն Դէպի Կեանք Ընթանալու
¾ç 01
Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած քրիստոնէական հաւատքը կը յիշեցնէ
մեզի, թէ.Քրիստոսի յարութեամբ ազատագրուեցանք մեղքի կապանքէն։ Մեղանչած
էր մարդը Աստուծոյ պատուիրաններուն դէմ եւ դաւաճանած իր աստուածատուր
կոչումին։ Մարդուն պատճառաւ ապականած էր նաեւ իր խնամքին յանձնուած
ստեղծագործութիւնը։ Ինչպէս Առաքեալը կը վկայէ՝ «Քրիստոսի արիւնով մեր
մեղքերուն թողութիւն գտանք» (Եփ 1.7)։ Խաչին վրայ թափած իր արիւնով
Աստուծոյ Որդին սրբեց մարդուն մեղքը։ Խաչ բարձրանալով Քրիստոս մարդը
ազատագրեց իր մեղքէն ու առաջնորդեց դէպի յաւիտենական կեանք։
Քրիստոսի յարութեամբ Աստուծոյ որդեգիր զաւակները դառնալու երկնային
շնորհքին արժանացանք։ Աստուծոյ գործակից ըլլալու կոչուած մարդը դարձած
էր սատանային գործակից։ Երկնային շնորհներով զարդարուելու պատիւին
արժանացած մարդը, իր ազատ կամքով դարձած էր երկրաւոր մոլութիւններու
գերին։ Այլ խօսքով, մարդը ուրացած էր իր Երկնաւոր Հայրը եւ դարձած
անառակ։ Քրիստոսի յարութեամբ մեղքի ու մահուան տիղմին մէջ թաղուած
մարդը յարութեան յոյսով կեանքը ապրելու աստուածային հրաւէր ստացաւ։
Քրիստոսի յարութեամբ փրկութեան ժառանգորդ ըլլալու երկնային
պարգեւին արժանացանք։ Մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, արարածը՝
Արարիչէն, զաւակը՝ Հօրմէն։ Մերժած էր մարդը երկնատուր արժէքները ու
ճշմարտութիւնները, եւ հիմնած՝ իր արժէքներու համակարգը, իր իշխանութիւնը։
Մահուան անդունդին մէջ գտնուող մարդուն փրկութիւն բերելու համար
աշխարհ եկած Աստուծոյ Որդին իր հրաշափառ յարութեամբ մարդուն առջեւ
բացաւ դէպի յարուցեալ կեանք առաջնորդող ճամբան։
Աւետարանի վկայութեան համաձայն, Քրիստոսի մարդեղութեամբ սկսած
ու յարութեամբ պսակուած աստուածային փրկագործական ծրագրի
իրագործումը իր ամբողջական լրումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ
գալուստով, երբ Քրիստոս պիտի ոչնչացնէ երկրի «չար իշխանութիւնները,
պետութիւնները եւ զօրութիւնները» եւ «վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի
մահը պիտի ըլլայ» (Ա.Կր 15.25-26)։
Քրիստոսի յարութիւնը երաշխիք է ու միանգամայն հրաւէր, որպէս Աստուծոյ
որդեգիր զաւակներ ընթանալու՝
մեղքի ճանապարհէն դէպի փրկութեան ճանապարհ.
մահուան անդունդէն դէպի կեանքի հովիտը.
Գողգոթայի տառապանքէն դէպի յարութեան յաղթանակ։
Աստուած մեզի չարին, մեղքին ու մահուան դէմ յաղթանակ պարգեւեց
Քրիստոսի յարութեամբ։ Քրիստոս յարութիւն առաւ, որպէսզի «մենք
նորոգուած կեանքով ապրինք» (Հռ 6.4)։
Արդ, հաւատքո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսով հաշտուած ենք Աստուծոյ
հետ։
Յոյսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեան մասնակից դառնալու
շնորհքին արժանացած ենք։
Քրիստոսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեամբ վերանորոգուած
կեանք ժառանգած ենք։
Ահա՛, ժողովուրդ հայոց, պատգամը Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան։
***
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով,
Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ'ողջունենք
Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը
ու Վսեմաշուք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ Արցախի
Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով
իրենց նորանոր իրագործումներով լեցուն հայրենանուէր ծառայութիւն։
Եղբայրական ջերմ սիրով կ'ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն ծառայութեամբ հարուստ երկար
գահակալութիւն։ Կ'ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք
Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձրաշնորհ Տ. Արամ Արք.
Աթէշեանը, մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ
անդաստանէն ներս։
Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կ'ողջունենք Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը,
Ազգային իշխանութիւնները, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող
կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը,

¾ç 06

Մեր Յարութեան Արգելք Քարը
Գլորուած Է
¾ç 01
մենք կրնանք յուսահատիլ, կամ՝ պայքարիլ, կամ՝ ենթարկուիլ, կամ՝ հաշտուիլ
կացութեան հետ: Ինչ որ չենք ըներ, սակայն, պահելն է յոյսը, որ մեր տեսածէն,
գիտցածէն, երեւակայածէն եւ ծրագրածէն անդին՝ կայ միջոց եւ կան լուծումներ,
որոնց ընդմէջէն մենք հաղորդ կը դառնանք էականին, որ մեզ կ'ազատէ
երկրորդականին ենթակայութենէն:
Տէր Յիսուս Քրիստոսի յարութիւնը էականն է, որ «քար»ին իրականութենէն
անդին՝ կիները վախցուց-մտահոգեց, զարմացուց-ապշեցուց, ուախացուցյուսադրեց եւ քաջալերեց-գործի մղեց: Այսօր եւս՝ մարդիկ անհաւատալի,
անիրապաշտ, աւելորդապաշտ եւ ցնորական կը սեպեն Տէր Յիսուս Քրիստոսի
յարութեան հաւատքը, սակայն կը մոռնան որ անոր ազդեցութիւնը պատմական
իրականութիւն եղաւ, ոչ միայն գերեզմանը գացող եւ «քար»ով մտահոգուած
կիներուն համար, այլ՝ նաեւ Յարուցեալին աշակերտներուն եւ յետոյ՝ ամբողջ
աշխարհին համար: Անտրամաբանականը միշտ ալ նկատուած է «աւելորդապաշտութիւն». սակայն իրական է նաեւ այն՝ թէ տրամաբանականը միշտ ալ
կը սահմանափակէ մարդ արարածին կարողութիւնները եւ զանիկա կը
յուսալքէ: Իսկ, յուսալքուած մարդն է որ շատ դիւրաւ եւ շատ արագ կը վերածուի
հլու ստրուկի եւ անկամք գործիքի:
Դիտեցէք այսօրուա՛ն մեր կեանքին եւ պատմութեան բեմը. քաղաքական,
տնտեսական, ընկերային եւ մարդկայնական ո՞ր մարզը յուսադրիչ է: Ոչ մէկը:
Ամէն բան կարծես մեզի կ'ըսէ թէ այլ կարելիութիւն չկայ, բայց միայն՝
ենթարկուիլը, հաշտուիլը՝ նոյնիսկ ապաբարոյ եւ անբարոյ իրականութիւններուն
հետ, վստահիլը՝ անվստահելիին...: Առաւելագոյնին մէջ՝ կրնայ մեզմէ մէկը
կամ միւսը փախչիլ այս կացութենէն, խուսանաւել իրականութիւններուն յորձանքին մէջ կամ՝ ...ինքնասպան ըլլալ, չենթարկուելու համար: Միւս կողմէ՝
կառավարութիւններ, իշխանութիւններ, խմբակցութիւններ եւ անոնց գաղափարախօսութիւնները կը շարունակեն զօրանալ, հարստանալ, հաստատուիլ
եւ «մեծ»նալ անիրաւութեամբ, կեղեքումով, կեղծիքով եւ ամէն բան հակակշիռի
տակ առնելով:
Քանի մը օրէն՝ դարձեալ պիտի յիշատակենք մեր ազգին դէմ գործուած
Ցեղասպանութիւնը: Ի'նչ պիտի ընենք. պիտի ողբա՞նք մեր կորուստները, թէ՝
պիտի տօնենք մեր վերապրումը: Եւ եթէ իրական ե՛ն մեր դժուարութիւնները՝
պիտի ընկրկի՞նք եւ յանձնուի՞նք անոնց հոսանքին, թէ՝ նոր յոյսով պիտի նայինք
մեր կեանքին եւ աշխարհին: Դժուարութիւնները իրական են, այո, սակայն
իրական է նաեւ որ անոնք ոչինչ են՝ բաղդատած Ցեղասպանութեան ստեղծած
դժուարութիւններուն, որոնցմէ «յարութիւն» առինք մենք ազգովին: Չմոռնանք:
Աւելորդ եւ անիրատես կը թուէր այն ժամանակ, որ Հայը գոյատեւէր:
Սակայն գլորուեցաւ «քար»ը. հրեշտակով ըլլայ, արիւնով, քրտինքով, թաւշեայ
յեղափոխութիւնով թէ խաղաղութեամբ՝ պիտի գլորուի ամէն բան որ կը փորձէ
անյոյս դարձնել մեզ, քանի որ մենք միայն տրամաբանականին չենք նայիր,
այլ անկէ անդին՝ Յարուցեալին: Թող անիրապաշտ կամ աւելորդապաշտ
սեպեն մեզ անոնք, որոնք կը փորձեն մեզ հաշտեցնել ստրկացնող եւ յուսալքող
իրականութիւններու հետ: Մենք յոյսո՛վ կը նայինք կեանքին՝ անգամ մահէն ալ
անդին:
Եւ՝ կեանքի յոյսն ու անոր արդիւնքները կեանքին չափ իրական են:
ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան
Նախագահ, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան
Պէյրութ, Ապրիլ 2019

հայցելով Աստուծմէ, որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները Յարուցեալ
Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապրին իրենց կեանքը հաստատ մնալով
իրենց քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ՝ մեր ազգին հոգեւոր,
բարոյական ու ազգային արժէքներուն։
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Սուրբ Զատիկ
21 Ապրիլ 2019
Անթիլիաս, Լիբանան

àõñµ³Ã / 19.4.2019

¾ç 07

«Եդեմի Պարտեզէն՝ Պարտիզպանին Գերեզմանը»
ՀՐԱՆԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԹԱՀԱՆԵԱՆ
«Ադամ, ո՞ւր ես» (Ծն 3.9)
«Ո՞ւր է իմ Տիրոջս մարմինը» (Յհ 20.13-15)

Ծննդոց 3.1-10
Երբ նախամարդիկը՝ Ադամն ու Եւան, անհնազանդ գտնուեցան Աստուծոյ սահմանած միակ
օրէնքին նկատմամբ, որ կ’ըսէր՝ «բարիի ու չարի
գիտութեան ծառէն մի՛ ուտեր» (Ծն 2.17), անոնք
ստացան այն ինչ որ օձակերպ Սատանան խոստացած էր՝ գիտութիւն: Ադամն ու Եւան մերկ էին
իրենց ստեղծուած պահէն ի վեր, բայց չէին ըմբռնած
այս իրողութիւնը: Արգիլուած պտուղը ճաշակելէ
ետք «անոնց աչքերը բացուեցան ու գիտցան, թէ
մերկ էին»: Ահա գիտութեան ստացումը. սակայն
խաբեպատիր խոստումին երկրորդ բաժինը չիրականացաւ: Սատանան համոզած էր, որ անոնք
«աստուածներու պէս պիտի ըլլան», բայց պտուղին
ճաշակումով ժառանգեցին զգացում մը, որ խորթ է
աստուածային նկարագրին՝ վախը: Այնպիսի վախ
մը, որ հարուածի նման անշարժացուց զիրենք, երբ
լսեցին աստուածային ձայնը՝ «ո՞ւր ես», ու
պահուըտեցան, ըսելով. «պարտէզին մէջ քու ձայնդ
լսեցի ու վախցայ...եւ պահուըտեցայ»:

Աւետարան ըստ Յովհաննու 20.1-18
Խաչելութենէն ետք, Յիսուսի հետեւորդներն ու
առաքեալները պահուըտած էին վախի հետեւանքով: Կիրակի առաւօտ, Մարիամ Մագդաղենացին
ուղղուեցաւ այն պարտէզը, ուր Յիսուսի գերեզմանը
կը գտնուէր: Երբ մուտքին դրուած քարը վերցուած
տեսաւ, վազեց ու տեղեկացուց առաքեալներուն:
Պետրոս ու Յովհաննէս իրենց կարգին վազեցին
դէպի գերեզման, քարը գլորուած տեսնելով ներս
մտան ու միայն կտաւները գտան: Ապա վերադարձան իրենց պահուըտած վայրը: Մարիամ հոն
մնաց արտասուելով: Վերջապէս ինքն ալ ներս
նայեցաւ ու տեսաւ երկու լուսազգեստ հրեշտակներ,
որոնք հարց տուին իրեն, թէ ինչո՛ւ կու լար: Մինչ կը
բացատրէր անոնց, թէ Տիրոջ մարմինը կը փնտռէր,
ետեւ դարձաւ ու տեսաւ նոյնինքն Յիսուսը, բայց
չճանչցաւ զինք: «Ո՛վ կին, ինչո՞ւ կու լաս, ո՞վ կը
փնտռես», հարցուց Յիսուս: Մարիամ կարծեց, որ
պարտիզպանն է, ուստի ըսաւ. «Տէ՛ր, եթէ դուն
վերցուցեր ես, ըսէ ո՞ւր դրեր ես, որպէսզի երթամ
առնեմ»: Յիսուս ըսաւ. «Մարիամ», ու այդ պահուն
Մարիամ ճանչցաւ զինք ու բացագանչեց . «Րաբբունի»:

Եդեմի Պարտեզէն՝ Պարտիզպանին Գերեզմանը
Նախ, այս երկու դրուագներուն ամփոփ
բաղդատականը տեսնենք: Առաջինը սկիզբ կը դնէ
Հին Կտակարանի պատմագրութեան, իսկ երկրորդը՝ աւարտին կը հասցնէ Նոր Կտակարանի
գլխաւոր պատմութիւնը: Ծննդոցի մէջ Արարիչը իր
արարածը կը փնտռէ, իսկ Աւետարանին մէջ՝
արարածը իր Արարիչը:
Յիշենք նաեւ, թէ նախամարդու դրուագին մէջ
առաջին կինը Եւան է, որ արգիլուած պտուղէն կը
ճաշակէ ու կը հրամցնէ իր ամուսնոյն, անուղղակիօրէն պատճառ դառնալով անոր ալ մեղանչումին: Ադամ, Եւայի թելադրանքով, այժմ կը վախ-

նար Աստուծմէ ու Անոր ձայնը լսելով պահուըտեցաւ:
Իսկ Կիրակի առաւօտ, առաքեալները Մարիամի
թելադրանքով, գրգռումով, մղումով վախը կը
թօթափեն ու կը վազեն դէպի Աստուած:
Ծննդոցի մէջ մարդ արարած պարտէզէն դուրս
կը դրուէր ու Աստուծմէ կ’անջատուէր: Իսկ այժմ՝
մարդկութիւնը կը վերադառնայ Եդեմ ու վերստին
կը վայելէ ներկայութիւնը Աստուծոյ՝ յարուցեալ եւ
յաւիտենական պարտիզպանին:
Վերոյիշեալ բաղդատականին լոյսին տակ, մեր
յարգելի ընթերցողներուն այժմ կը հրաւիրենք մօտէն ուսումնասիրելու հետեւեալ երեք յօդակապուած
խորհուրդները, որոնք լաւագոյնս կը ներկայացնեն
Սուրբ Զատկուան պատգամը ու կ’առաջնորդեն
մեզ ճաշակելու անոր սուրբ սեղանէն՝ Համբերել,
Տեսնել, եւ Լսել:

«Առաքեալները վերադարձան...Մարիամ
մնաց» (Յհ 20.10-11)
Առաքեալները գերեզմանը պարապ տեսնելով
վերադարձան իրենց թաքստոցը: Ակնարկ մը չկայ
աւետարաններուն մէջ, որ անոնք նոյնիսկ ջնջին
ճիգ մը թափած են փնտռելու մարմինը: Իսկ Մարիամ գերեզմանին մօտ մնաց. յուսահատութեամբ
կ’արտասուէր, բայց բոլորովին չէր յուսալքուած եւ
իր համբերութեան որպէս պտուղ, ան առաջինը
եղաւ, որ տեսաւ յարուցեալ Քրիստոսը:
Անհամբերութեան ախտէն ամէն մարդ արարած
կը տառապի: Աղօթքով բան մը կը խնդրենք եւ
կ’ակնկալենք, որ նոյն օրը նիւթականանայ: Իսկ 21րդ դարու ապրողներս առաւել եւս փութասիրտ ենք
եւ վարժուած ըլլալով «Fast food»-երու եւ «Same day
delivery»-ներու, կ’ակնկալենք որ մեր աղօթքները
երկվայրկեանական պատասխան ստանան: Աստուծոյ «delivery»-էն չկասկածինք երբեք՝ Ան աւելի
արագ է քան նոյնինքն լոյսի ճառագայթը, բայց եթէ
կը յապաղի, ապա Անոր մտահոգութիւնը տարբեր
է բոլորէն: Աշհարհիկ ընկերութիւններ կը ջանան
մեր ապսպրանքներուն տեղնուտեղը պատասխանել՝ նիւթական շահ եւ բարձր բարենիշ (rating)
ստանալու համար: Իսկ մեր երկնաւոր Հօր միակ
շահագրգռութիւնը մեզի տալն է ինչ որ պէտք

ունինք, երբ որ պէտք ունինք, այնպէս ինչպէս որ
պէտք ունինք:
Առաջին Զատկուան առաւօտուն կը սորվինք
չաճապարել Պետրոսին եւ Յոհվհաննէսին նման,
այլ համբերել Մարիամին օրինակով: Կարելի պիտի
ըլլար նոյնիսկ առաջարկել, որ եթէ Ադամն ու Եւան
Եդեմի մէջ համբերած ըլլային, ապա արգիլուած
պտուղն ու իրենք հասունութեան պիտի հասնէին եւ
աստուածային հրամանով ճաշակելու իրաւունք
պիտի տրուէր անոնց:
Կ’արժէ նաեւ որակել այն հաստատումը, որ
Մարիամ առաջինը եղաւ Քրիստոս տեսնելու: Ո՛չ
միայն առաջինը մարդոց մէջ, այլ առաջինը՝ բոլոր
ստեղծագործութեան մէջ, եւ նոյնիսկ՝ Աստուծմէ
իսկ առաջ. «տակաւին հօրս մօտ չեմ ելած» (Յհ
20.17): Ի՜նչ աննման արտայայտութիւն՝ փեսայի մը
սիրոյ իր հարսին նկատմամբ:

«Եւ տեսաւ» (Յհ 20.12,14)
Տեսնելու գաղափարը առաջին անգամ Աստուծոյ
մօտ կը հանդիպինք: Ծննդոց գիրքին առաջին
գլխուն մէջ, ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր
հանգրուանէ ետք Աստուածաշունչը կ’ըսէ. «Աստւած տեսաւ, թէ բարի է» (1. 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31):
Երկրորդ գլխուն մէջ կը գտնենք նոյն արմատը
ունեցող բառը: Հոս Աստուած է մղողը, բայց մարդ
արարածն է տեսնողը՝ «Աստուած...Ադամին առջեւ
բերաւ, որպէսզի տեսնէ» (2.19): Իսկ երրորդ գլխուն
մէջ նախամարդը կը հանդիպի նոր մղիչի մը՝
Սատանային, որ կը խոստանայ առաւել տեսողութիւն: Ինչպէս արդէն անդրադարձանք, թէեւ
Ադամն ու Եւան կը ստանան թարմ տեսողութիւն,
սակայն վնասակար արտացոլացում կ’ունենայ այդ:
Այսպէս, կ’եզրակացնենք, թէ տեսողականութեան
որակներ կան, որոնք դէպի բարին կամ դէպի յոռին
կ’առաջնորդեն: Մարդկութեան տեսողութիւնը վնասւելուն որպէս պատասխան, Աստուած յարմար
ժամանակին նոր մղիչ մը ղրկեց աշխարհ «որպէսզի
չտեսնողները տեսնեն» (Յհ 9.39):
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Սբ. Զատկուայ Տօնակատարութիւնը

Սուրբ Զատիկը քրիստոնէական եկեղեցւոյ մեծագոյն տօնն է: Ան կը խորհրդանշէ Յիսուս Քրիստոսի
Հրաշափառ Յարութիւնը: Ան ուրախութեան տօն
է, որովհետեւ այդ օրը

Քրիստոս յաղթեց մարդկութեան անյաղթահարելի թուացող ամենամեծ իրողութեան՝ մահուան:
Հետեւաբար այս տօնին առիթով Չորեքշաբթի
17 Ապրիլ, 2019–ին, առաւօտ կանուխ աշակերտները
իրենց դաստիարակներով ուղղուեցան Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցի: Տէր Դանիէլ Քհն. Մանճիկեան աշակերտներուն դիւրամատչելի ոճով փոխանցեց Սբ. Զատկուան պատգամը, անդրադառնալով Ադամի եւ Եւայի մեղանչման եւ դրախտէն
արտաքսման,Մեծ Պահոց շրջանի, Աւագ շաբթուան

արարողութիւններու եւ Քրիստոսի Հրաշափառ
Յարութեան մասին: Ապա անոնք հաղորդուեցան
Քրիստոսի Սբ. արեամբ եւ մարմնով, որմէ ետք
հիւրասիրուեցան եկեղեցւոյ Տիկնանց Օժանդակ
Յանձնախումբին կողմէ: Ապա վերադարձան
դպրոց, ուր հիւրասիրուեցան վարժարանիս Ծնողաց յանձնախումբին կողմէ, որմէ ետք աշակերտները ցնծութեամբ բարձրացան սրահ, ուր հաճելի

ժամանակ անցուցին խաղով, երգով ու պարով:
Վերջապէս հրամցուեցաւ ճաշ ազգային բարերարի մը կողմէ:

Զատկուայ տօնակատարութիւնը աւելի մանկական բնոյթ ունէր մանկապարտէզի մէջ: Փոքրիկները արդէն օրեր առաջ զբաղած էին ձեռայիններ
պատրաստելով, հաւկիթներ ներկելով, բոկեղներ
շինելով: Անոնք կը սպասէին Ժանօ նապաստակին
գալստեան: Անոնք մասնակցեցան զանազան խաղերու եւ մրցումներու: Հոս ալ հրամցուեցաւ ճաշ
ազգային բարերարի կողմէ: Յիշատակելի նկարահանում տեղի ունեցաւ եւ աւանդական հաւկըթախաղը: Խրախճանքի աւարտին փոքրիկները
տուն վերադարձան հաւիկէ ու նապաստակէ ձեռայիններով եւ տուրմէ հաւկիթներով՝ տրամադըրւած Ծնողաց Յանձնախումբի կողմէ:

Սբ. Յարութեան տօնին նախընթաց երեկոյեան,
եկեղեցիներու մէջ կը մատուցուի Ճրագալոյսի Սբ.
պատարագ, որուն ընթացքին Սբ. հաղորդութիւն
ստանալով դուրս կու գան պահքէն:
Հաւատացեալները զիրար կ'ողջունեն «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց» աւետիսով եւ կը ստանան «Օրհնեալ է Յարութիւն Քրիստոսի» պատասխանը: Այս տօնին հաւատացեալները ձու կը
ներկեն, որ կը համարուի Յարութեան եւ նոր
կեանքի խորհրդանիշը:
Սբ. Զատկուայ տօնին առիթով ջերմապէս կը
շնորհաւորենք ձեզ, մաղթելով ձեզի ամենայն բարիք:

Մշակութային Արձագանգ
ՙԱրարատ՚ Խորագիրով Լարային Համերգ Պէյրութի Մէջ
Հայ Աւետարանական Քոլեճի 95-ամեակի նախաձեռնութիւններու ծիրին մէջ, հովանաւորութեամբ
ԳՈՀԱՐ խումբին, Կիրակի, 31 Մարտ 2019-ին,
երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Հայ Աւետարանական
Ա. եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ ՙԱրարատ՚ խորագըրեալ լարային տպաւորիչ համերգ, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Մկրտիչ Միքայէլեանի,
որ նաեւ նուագեց կիթառի վրայ, իսկ անոր
ընկերակցեցաւ Լիբանանի ազգային ֆիլհարմոնիք
նուագախումբի եւ ազգային երաժշտանոցի ուսուցիչներէ կազմուած ՙԱրթոն՚ լարային քառեակը, որ
կը բաղկանայ Օնտին Պրիզիանոյէ, Սիլվիօ Կապրիէլ Կերասիմեսկուէ` ջութակ, Լուքազ Նովիքիէ`
ջութ եւ Մակտալենա Սոքոլայէ (թաւջութակ): Երկու
կտորներու մեկնաբանութեան ընթացքին խումբին
ընկերակցեցաւ Նարեկ Քէշիշեան` գաժոնի վրայ:
Համերգէն առաջ խօսք առաւ Հայ Աւետարանական Քոլեճի պատուակալ տնօրէն Դոկտ. Զաւէն
Մսըրլեան, որ ողջունեց ներկաները եւ անդրադարձաւ հայ երաժշտութեան արժէքին` զայն նկատելով հայոց հնադարեան ազգային մշակոյթի
գանձարանին մէկ բաղադրիչը: Ան աւելցուց, որ

երաժշտութիւնը կեանքի անուշ բուրմունքն է, իսկ
հայ ու դասական օտար երաժշտութիւնը կարեւոր
սեպեց մարդու քաղաքակիրթ զարգացման համար:
Ըստ անոր, հայ երաժշտութիւնը բխած է մեր
ազգային ակունքներէն, անիկա կը ներկայացնէ
մեր իղձերը, ապրումները, զգացումները:
Զաւէն Մսըրլեան ըսաւ, որ ձեռնարկը նախա-

ձեռնութիւնն է Հայ Աւետարանական Քոլեճի 95ամեակի կազմակերպիչ մարմինին եւ կը կրէ
հովանաւորութիւնը ԳՈՀԱՐ համոյթին, որուն շնորհակալութիւն յայտնեց: Ապա ան խօսեցաւ Հայ
Աւետարանական Քոլեճին մասին, որ Հայոց Ցե-
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Լիբանանահայ Կեանք
Կարգ Ոտնլուայի Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

«Քրիստոսի Սիրոյ Պատգամը Պէտք Է Կենսագործել Մեր Անհատական Թէ
Հաւաքական Կեանքէն Ներս» -Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
հեղինակութեան հետ։ Քրիստոս Իր իշխանութիւնն
ու հեղինակութիւնը կերտեց խորնարհութեամբ»։
Հայրապետը աւելցուց, որ սէրը առանց ծառայութեան ոչինչ է, որովհետեւ ինչպէս Աստուած Իր
Միածին Որդին աշխարհ ղրկեց խոնարհութեամբ
ծառայելու մարդուն, նոյնպէս ալ մենք Աստուծոյ
մեզի պարգեւած շնորհները պարտինք ծառայեցնել
մեր եկեղեցւոյ, ազգին, ընտանիքին ու ընկերութեան։

Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Աւագ Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ 2019-ի
յետմիջօրէին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ
Ոտնլուայի արարողութիւն, որ յիշատակութիւնն է
Քրիստոսի աշակերտներուն ոտքը լուալուն եւ կը
պարունակէ խոնարհութեան ու սիրով ծառայութեան պատգամը։
Հետեւելով Մեծ Վարդապետին օրինակին, Նորին Սրբութիւնը ղենջակ կապած ծունկի գալով
լուաց Յիսուսի տասներկու աշակերտները խորհըրդանշող միաբան հայրերուն եւ Դպրեվանքի
սանեորւն ոտքերը։ Այս խորհրդալից արարողութենէն ետք, ան հաւատացեալներուն ուղղեց իր
Հայրապետական պատգամը։
Լուսարձակի տակ առնելով սիրոյ քրիստոնէական բնորոշումը, Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց,
որ այս սէրը սովորական եւ զգացական չէ, այլ

հաւատացեալին կեանքին մղիչ ոյժն է. «Սէրը պէտք
է ունենայ իր ընթացքն ու մանաւանդ նպատակը,
որովհետեւ քրիստոնէական հաւատքին ծնունդը
սիրոյ վրայ հիմնուած է։ Աստուածաշունչի իւրաքանչիւր բառ սէ՛ր կը ճառագայթէ, իսկ Աստուած իր
էութեամբ սէր է» ըսաւ ան ու շարունակեց, թէ
Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղացումը աստուածային
սիրոյ շօշափելի արտայայտութիւններէն մէկն է։
«Այսօրուան արարողութիւնը անգամ մը եւս կու գայ
յիշեցնելու մեզի, թէ որքան հրամայական է սէրը
ընդհանրապէս մարդուն եւ յատկապէս քրիստոնեային կեանքին մէջ» ընդգծեց ան։
Նորին Սրբութիւնը ապա խօսեցաւ սիրոյ մասին՝
մեկնելով աստուածաբանական դիտանկիւնէն ու
յայտնեց, որ սէրը իր մէջ կը պարփակէ խոնարհութիւն ու ծառայութիւն՝ հեռու ամբարտաւանութենէ,
ու աւելցուց, որ «Խոնարհութիւնը չշփոթենք միամըտութեան, պարզամտութեան կամ նոյնիսկ

Վեհափառ Հայրապետը պատգամը եզրափակեց հրաւիրելով հաւատացեալները հետեւելու
Քրիստոսի պատգամին՝ ըլլալ խոնարհ, սիրով
ծառայել՝ որպէս մեր ճշմարիտ սիրոյ շօշափելի
արտայատութիւն։
Նշենք, որ Աւագ Հինգշաբթի առաւօտուն Մայր
Տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ Կարգ Ապաշխարողաց
եւ Հաղորդութեան Ս. Պատարագ, իսկ ուշ երեկոյեան՝ Կարգ չարչարանաց, որուն ընթացքին հոգեպարար արարողութեան պատգամը փոխանցեց
Մայր Տաճարի լուսարարապետ Գերշ. Տ. Մակար
Եպս. Աշգարեանը։

Մշակութային Արձագանգ
ՙԱրարատ՚ Խորագիրով Լարային Համերգ Պէյրութի Մէջ
¾ç 08
ղասպանութենէն գոյացած հայ սփիւռքի մէջ հիմնըւած առաջին հայ երկրորդական վարժարանն է,
որ 1927-էն ի վեր ազգին նուիրած է 1595 շրջա-

նաւարտ, որոնք պատիւ բերած են ու կը բերեն այդ
կրթական հաստատութեան իրենց ընտրած աս-

պարէզներուն եւ ազգին ու մարդկութեան ծառայութեան մէջ: Անոր համաձայն, քոլեճը միշտ հաւատարիմ մնացած է հիմնադիրներուն նպատակին`
բարձրագոյն ուսման կողքին ջամբել հայկական ու
քրիստոնէական դաստիարակութիւն: Առ այդ, ան
կը գնահատէ երաժշտութիւնը ընդհանրապէս,
որուն վառ ապացոյցն է համերգը: Ապա Զաւէն
Մսըրլեան ներկաներուն ծանօթացուց Մկրտիչ
Միքայէլեանն ու անոր տարած երաժշտական բեղուն գործունէութիւնը: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց երաժիշտներուն, ինչպէս նաեւ ներկաներուն:
Ապա Հայ Աւետարանական Ա. եկեղեցին լեցուցած արուեստասէրներուն ներկայացուեցաւ ճոխ եւ
այլազան յայտագիր մը` բաղկացած միջազգային ու
հայկական երաժշտութիւններէ, որոնց մշակումները
կատարած էր Մկրտիչ Միքայէլեան: Հնչեցին
Անտրէ Հաժի ՙՖլամենքօ՚-ն, ՙՌոմանս՚-ը, Անթոնիօ
Վիվալտիի ՙԼարկօ՚-ն, հայկական տարբեր եղանակներու գեղեցիկ համադրում հանդիսացող
ՙԱրարատ՚-ը, Պարթոլոմ Քալաթույուտի ՙԶամպրա՚-ն,
Բարսեղ Կանաչեանի ՙՕրօր՚-ը, Խոսէ տէ Ասփիազւի ՙՖարրուքա՚-ն, Ժերարտօ Մաթոս Ռոտրիկեսի
ՙԼա Քումփարսիթա՚-ն, կրկին հայկական եղանակներու ընտրանի եղող ՙՆուռ՚-ը, ՙԷլ Վիթօ՚-ն եւ

ՙՄալակենա՚-ն: Ներկաներուն բուռն ծափողջոյններուն ընդառաջելով` խումբը նուագեց կտոր մը
եւս:
ՙԱրարատ՚ համերգի յայտագիրը փունջ մըն էր
լաւապէս ընտրուած երաժշտութիւններէ, սակայն
բոլորին մէջ նորութիւն էին եւ յատուկ ուշադրութիւն
կը գրաւէին ՙԱրարատ՚-ն ու ՙՆուռ՚-ը, որոնք հայկական ուրոյն շեշտ, բուրմունք եւ վայելք ունէին եւ
հայկական երաժշտութեան գեղեցկութեան արտայայտութիւնը կը հանդիսանային:
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Ի՞նչ Կը Փոխէ Քրիստոսի
Յարութիւնը Մեր Կեանքին Մէջ
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ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ԼԻԲԱՆԱՆ

¾ç 04
յարութեամբ՝ կեա՛նք պարգեւեց մեզի»: Ուստի ամէ՛ն քրիստոնեայ, իր Տիրոջ
նմանութեամբ, պատգամաբերն է ու ջատագովը կեանքին, աշակերտն է
Քրիստոսի որ ըսաւ. «Ե՛ս եմ Կեանքն ու Յարութիւնը: Ով որ ինծի հաւատայ՝
կեանք պիտի ունենայ իր մէջ»: Ուստի ո՛չ մահը ո՛չ չարը կրնան յաղթել եւ
ունենալ վերջին խօսքը, այլ միայն ան՝ որ հեղինակն է ու տէ՛րը կեանքին: Ասոր
համա՛ր է որ ան աշխարհ եկաւ ու մեռաւ, իր կեանքին ու յարութեան բաժնեկից
ընելու մեզ:
Այս բոլորին գիտակից՝ կրնա՞նք մենք հասարակ տօնակատարութեան
վերածել Քրիստոսի Յարութիւնը, իբր թէ ըլլար լոկ յիշատակութիւնը անցեալի
դէպքի մը՝ ինչպէս որեւէ այլ դէպքի՝ մարդկային պատմութեան էջերէն խլուած,
ուրախալի՛ դէպք, այո՛, բայց ո՛չ եղելութիւն մը որ անջնջելի դրոշմ թողած է
մարդկութեան գոյութեան վրայ:
Սիրելի եղբայրներ ու քոյրեր, սուրբ Զատիկը մարդկութեան գոյութենէն ի
վեր ամէնէն կարեւոր, ճակատագրական դէպքն է: Առաջին մարդը, Ադամ,
արհամարհեց ու ոտնակոխ ըրաւ Արարչին պարգեւը, անմահութիւնը: Սակայն
ի՛ր իսկ կամքով՝ Քրիստոս երկրորդ Ադամ դարձաւ եւ վերադարձուց մեզի
անմահական կեանքը: Սակայն ատոր փոխարէն՝ վճարեց ամենասուղ գինը,
իր արեան հեղո՛ւմը, բայց կրկին կեանք առաւ՝ մեզ ալ վերակենդանացնելու
համար: Ի՛նչ խորհուրդ, եւ ի՛նչ անիմանալի սիրոյ նշան Արարչին կողմէ:
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, Զատիկ կամ Յարութիւն կը տօնենք այսօր: Եւ
գիտենք թէ «յարութիւն առնել» կամ «յառնել»՝ կը նշանակէ ոտքի ելլել, կանգնիլ,
դե՛ռ աւելին՝ վերակենդանանալ, նոր կեանք զգենուլ ...: Եթէ Զատիկը մեզի
համար առիթ չըլլայ վերակենդանանալու, անիմաստ է տօնել Քրիստոսի յարութիւնը, որովհետեւ թոյլ տուած կ'ըլլանք որ խուսափի մեր ձեռքէն առիթը՝ երկրորդ
կեանք մը ստանալու եւ աւելի եւս մերձենալու Աստուծոյ եւ մեր մերձաւորին:
Այսօր, պատեհ առիթն է մեր աղօթքը բարձրացնելու՝ հայցելու համար որ
դադրին արհաւիրքները որոնց ներքեւ կը ճնշուի այսօր մարդկու-թիւնը: Յիշենք յատկապէս Միջին Արեւելքի երկիրները, ուր պատերազ-մը, անօթութիւնը,
հիւանդութիւններն ու այլ աղէտները չեն դադրիր անխնայ զոհեր խլելէ,
անմեղներ որ ուրիշ բան չեն բաղձար եթէ ոչ՝ խաղաղութեամբ ապրիլ:
Յիշենք ի մասնաւորի, մեր այս հիւրընկալ երկիրը, Լիբանանը, վերջին
պատուարը քրիստոնեայ ժողովուրդներուն այս խռովայոյզ երկրամա-սին մէջ,
որոնք կը պայքարին որ չխլուին իրենց արմատներէն այս ասպնջական
հողերուն վրայ եւ չստիպուին պանդխտանալ կրկին ու կրկին:
Յիշենք մեր սիրելի, թանկագին մայր Հայրենիքը՝ Հայաստան եւ անկախութեան ու ազատութեան ի խնդիր պայքարող Արցախը, աղօ-թելով որ իմաստութիւնն ու ազգին անվերապահ սէրը ներշնչեն եւ ուղղեն անոնց ղեկավարները, խաղաղութեան ու բարօրութեան պայ-մաններ ընծայելով մեր բոլոր
ազգակիցներուն:
Յիշենք մեր Հովուապետերն ու Հովիւները, որոնք ստանձնած են հոգեւոր
հոգածութիւնը իրենց յանձնուած հօտերուն: Ականատես ենք կամ ունկնդիր
այն հալածանքներուն որոնց կ'ենթարկուին քրիստոնեաները Եկեղեցւոյ թշնամիներուն կողմէ, որոնք, պատռուակելով Եկեղեցւոյ մի քանի անարժան սպասաւորներու շեղումները, կը փորձեն կոր-ծանել Քրիստոսի հիմնած Եկեղեցին:
Հայցենք Տիրոջմէ որ լուսաւորէ զանոնք եւ ուղղէ անոնց քայլերը դէպի բարին
ու արդարութիւնը:
Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, հեշտ չէ քրիստոնեայ ըլլալ եւ իբր Քրիստոսի
աշակերտ ապրիլ, այսօր՝ ինչպէս երէկ: Ան բացայայտօրէն ըսած է. «Ձեզմէ
շատեր պիտի գայթակղին իմ պատճառովս ... Ինչպէս գրուած է՝ Պիտի
հալածեն ձեզ՝ ինչպէս հալածեցին զիս: Մի՛ վախնաք, ես ձեզի հետ եմ մինչեւ
աշխարհի կատարածը»:
Ուստի մենք, ապաւինելով յարուցեալ Քրիստոսին, աներկիւղ կ'ընթանանք
այն ուղիէն զոր Ան ցոյց տուած է մեզի: Եւ անոնց որ հարց կու տան թէ «Եթէ
Քրիստոս յարութիւն առած չըլլար», ի՞նչ պիտի ըլլար ձեր ճակատագիրը. կը
պատասխանենք Սուրբ Պօղոսին հետ թէ մեր հաւատքը պիտի չխախտի ո՛րեւէ
խոչնդոտի դիմաց, եւ թէ՝ «Ո՛չ մահը ո՛չ կեանքը, ո՛չ զօրութիւններն ու իշխանութիւնները եւ ոչ ալ ո՛եւէ արարած պիտի կարենայ բաժնել մեզ Աստուծոյ
սէրէն որ տրուած է մեզի Տէր Յիսուս Քրիստոսով»:
Որովհետեւ, սիրելի եղբայրներ ու քոյրեր, մենք համոզուած ենք թէ յարուցեալ Քրիստոսը, յաղթելով մահուան ու չարին, մե՛զ եւս բաժնեկից դարձուց իր
յարութեան ու արժանացուց իր յաւիտենական փառքին:
ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱ՛Ւ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
Գրիգոր Պետրոս Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարք
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
21 Ապրիլ 2019

ՅԻՇԱՏԱԿ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ
Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ, 2019, կէսօրէ առաջ ժամը 10.00-ին,
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ, Նոր Մարաշ, Պուրճ Համմուտ:
Պատգամաբեր՝ ՎԵՐ. ՆՇԱՆ ՊԱԳԱԼԵԱՆ
Պատգամ՝ «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՑՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԸ»

Գեղարուեստական Յայտագիր
Հաւատացեալ ժողովուրդը կը հրաւիրուի ներկայ ըլլալ սոյն պաշտամունքին՝ ոգեկոչելու համար մեր բիւրաւոր նահատակներուն յիշատակը:
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«Եդեմի Պարտեզէն՝ Պարտիզպանին Գերեզմանը»
¾ç 07
Վնասուած ու անկատար տեսողութեան ապացոյց կարելի է նկատել Մարիամի հանդիպումը Յիսուսի հետ. «տեսաւ Յիսուսը բայց...կարծեց որ
պարտիզպանն է» (Յհ 20.14,15): Փնտռածը իր
դիմացն էր, բայց չէր տեսներ, որովհետեւ եկած էր
խաչեալ Յիսուսը փնտռելու, ոչ թէ՝ յարուցեալ Քրիստոսը: Յաճախ այս թերացումը կ’արձանագրենք
Մարիամի նման: Ինչ որ պէտք ունինք մեր դիմաց
կը գտնուի, բայց ուրիշ բան փնտռելով մեր տեսողութիւնը պղտորած կ’ըլլայ:
Այսուհանդերձ, Մարիամի տեսողութիւնը գնահատանքի արժանի է երկու հիմնաւորումներով՝
առաքեալներէն աւելի խորունկ տեսաւ, եւ անոնցմէ
աւելի ճշգրիտ մեկնաբանեց իր տեսածը: Նոյն
գերեզմանէն ներս է, որ նայեցան բոլորը. առաքեալներ միայն Յիսուսի մարմինը ու գլուխը ծածկող
կտաւները տեսան (Յհ 20.6,7), իսկ նոյն տապանին
վրայ Մարիամ «տեսաւ ճերմակ զգեստներ հագած
երկու հրեշտակներ» (Յհ 20.12): Աւելին՝ Մարիամ,
երբ լուսափայլ հրեշտակները կը տեսնէ, չի հիանար
անոնց ներկայութենէն: Միեւնոյն Յովհաննէս առաքեալը Յայտնութեան գիրքին մէջ, երբ հրեշտակի մը
հետ դէմ հանդիման կը գտնուի, ծունկի կու գայ ու
երկրպագելու կը սկսի եւ հրեշտակը բնականաբար
կը սրբագրէ զինք. «Զգոյշ, մի՛ երկրպագեր ինծի,
որովհետեւ ես ալ ծառայակից եմ քեզի...միայն
Աստուծոյ երկրպագէ» (Յայտ 19.10): Իսկ Մարիամ
ոչ իսկ պահ մը իր արտասուքը եւ փնտռտուքը
կ’ընդհատէ: Ինչ ալ դրուէր իր դիմաց՝ արգիլուած
պտուղէն ամենէն փառաւոր քերովբէն, պիտի
չհմայուէր Մարիամ, որովհետեւ միմիայն Յիսուսով
հետաքրքրուած էր: Իր համբերութեան պատճառով
արդէն իսկ սկսած էր բուժուիլ իր տեսողութիւնը:

«Յիսուս ըսաւ. Մարիա՛մ» (Յհ 20.16)
Բայց Մարիամի տեսողութիւնը ամբողջութեամբ
չբուժուեցաւ, մինչեւ որ լսեց Աստուծոյ կանչը:
Ծննդոցի մէջ նոյն Արարիչը կը կանչէր Ադամին,
բայց ան երբ «Պարտէզին մէջ ձայնը լսեց վախցաւ,
որովհետեւ մերկ էր եւ պահուըտեցաւ» (Ծն 3.10):
Իսկ Յարութեան այս առաւօտուն Յիսուս ինք
կամաւորաբար կը մերկանայ՝ հագուստները թողելով գերեզմանին մէջ, որպէսզի մարդ արարած
զԱստուած տեսնէ ինչպէս որ է, ու այլեւս զիրենք
բաժնող, օտարացնող ու վախ ներշնչող ոչինչ մնայ:
Եւ թէեւ Մարիամ նախ չի ճանչնար Յիսուսը՝ իր
նոր Յարուցեալ մարմինով, բայց հազիւ կը լսէ Անոր
ձայնը՝ «Մարիամ», աչքերը ամբողջութեամբ կը
բացուին: Ադամ կը պահուըտէր Աստուծոյ ձայնէն,
իսկ Մարիամ կը դառնար առ Աստուած:
Պետրոս առաքեալ կ’ըսէ թէ «Տէրը համբերատարութիւն ցոյց կու տայ...որովհետեւ չուզեր որ ոեւէ
մէկը կորսուի» (2 Պտ 3.9): Այդքան կը սիրէ Աստւած Ադամի եւ Եւայի սերունդները, որ ինք կը
համբերէ մեր փոխարէն ու բոլորիս, մէկ առ մէկ, կը
կանչէ իր Հայրական ձայնով, որպէսզի դուրս գանք
մեր թաքստոցներէն, ու տեսնենք զինք՝ ամէն վախ
ու խաւար փարատող Իր փառքին մէջ:

Համբերողը, տեսնողը, ու լսողը, նաեւ
պիտի ուտէ:
Բարիի ու չարի գիտութեան արգիլուած ծառին
մասին յաճախ կը խօսուի, բայց ստէպ կը մոռցուի,
որ Ծննդոցի մէջ նկարագրուած է երկրորդ առանձնայատուկ ծառ մը, որ նախկինին կողքին Աստուած

տեղադրած էր պարտէզին մէջտեղը (Ծն 2.9):
«Կեանքի ծառ» կոչուած է ան ու սկզբնապէս արգիլւած չէ եղած: Ադամ ու Եւայի անհնազանդութենէն
ետք, Աստուած Եդեմէն դուրս կը դնէ զանոնք,
որպէսզի չըլլայ թէ «կեանքի ծառէն ալ ուտեն ու
յաւիտեան ապրին» (Ծն 3.22), ու Եդէմին մուտքը կը
հսկէ բոցեղէն սուրեր կրող Քերովբէներով՝ ամենէն
հզօր հրեշտակներով: Բաւականին խիստ թուող
պատիժ մըն է, որ սակայն եկեղեցւոյ մեկնիչներ կը
վերլուծեն որպէս նախախնամական արարք՝ եթէ
մարդ արարած անկեալ վիճակով ճաշակէր այդ
պտուղէն, յաւիտենապէս պիտի ապրէր՝ բայց մեղաւոր: Ժամանակաւոր արգելք մը կը դնէ Աստուած,
որպէսզի նախ զիրենք անկումէն դէպի առողջութեան՝ ամբողջական տեսողութեան վերադարձնէ
ու ապա անոնք ճաշակեն կեանքի ծառէն:
Թէեւ այս երկու ծառերն ալ խորհրդաւոր կը
մնան եւ Ծննդոցի մէջ անոնց անուններէն զատ յաւելեալ բացատրութիւն չի գտնուիր իրենց բնութեան
մասին, բազմաթիւ մեկնիչներ կը բացատրեն, թէ
կեանքի ծառը նոյնինք Քրիստոսն է՝ հիմնուելով իր
«Ես եմ ճշմարիտ որթատունկը» (Յհ 15.1) խօսքին
վրայ:
Այն հրեշտակները, որոնք ատենօք կը պահէին
դրախտն ու կեանքի ծառը, ահա անոնք այսօր
Մարիամին ցոյց կու տան ճամբան, քանզի պտուղը
հասունցած է, պատրաստ է քաղուելու: Եւ Մարիամ
հազիւ հրեշտակներուն կը յայտնէ, թէ Յիսուսը կը
փնտռէ, ահա կը գտնէ զինք: Պէտք է Մարիամի
ուրախութիւնը հասկնալ ո՛չ միայն որպէս իր Տէրը
գտնող անհատի մը երջանկութիւնը, այլեւ՝ ամբողջ
մարդկութեան, որ անհամար հազարամեակներով
կորսնցուցած էր իր Արարիչը եւ ապրած էր վախի
մէջ, ու այժմ վերստին կը միանար Անոր հետ:
Այս ուրախութեան որպէս բնական արտայայտութիւն, Մարիամ յառաջ կ’երթայ գիրկընդխառնուելու Յիսուսի հետ ու ճաշակելու Անոր քաղցրութենէն՝ կեանքի պտուղէն:
«Մի՛ դպչիր ինծի» (Յհ 20.17)
Այս ի՞նչ արտայատութիւն: Այս ի՞նչ գայթակղութիւն: Այս ի՞նչ անհասկնալի խօսք: Այն Յիսուսը, որ
աշխարհ եկած էր, որպէսզի Աստուած մարդոց մօտենայ: Այն Յիսուսը, որ ամէն օր մարդոց կը դպնար
ու մարդիկ զինք կը դպնային բուժուելու համար:
Այն Յիսուսը, որ մարդկային բնութիւնն ու մարմինը
Իր աստուածային բնութեան հետ միախառնեց,

դպցուց, որպէսզի մարդկութիւնը փրկէ...ինչո՞ւ սա
ամենէն խորհրդաւոր պահուն, երբ իրենց լրումին
հասած են աստուածային բոլոր նախախնամական
արարքները, կը մերժէ ու կ’ըսէ՝ «Մի՛ դպչիր ինծի»:
Միթէ՞ սխալ մեկնաբանեցինք ամբողջ հատւածը: Միթէ՞ տակաւին արգիլուած է կեանքի ծառն
ու Քրիստոս ճշմարիտ որթատունկը: Միթէ՞ խաբուեցանք դարձեալ: Ո՛չ յարգելի ընթերցողներ: Մեկնաբանութիւնը տոկուն է. պտուղը՝ հասունցած. Եդեմը՝
վերաբացուած:
Բա՜յց, կ’աւելցնէ Յիսուս. «...գնա՛ իմ եղբայրներուս եւ ըսէ՛ անոնց...»:
Ի՞նչ է պատահածը հոս: Նախքան ճաշակումը,
Մարիամին առիթ կը տրուի՝ պատմական առիթ մը,
հաւանաբար պատմութեան ամենէն խորհրդանշական առիթը: Առիթ մը, որպէսզի ետ երթայ ու կանչէ
առաքեալներուն: Որովհետեւ, երբ արգիլուած
պտուղէն ճաշակուեցաւ Եդեմի մէջ, Ադամ Եւայի
կողքին էր, ու Եւան Ադամին հրամցուց:
Եւայի սերունդ Մարիամը այսօր, Քրիստոսի Յարութեան հրաշափառ այս տօնին, կը կանչէ Ադամի
սերունդ առաքեալներուն, որպէսզի դարձեալ միասին, կողք կողքի՝ ճաշակեն, ու այս անգամ աչքերնին ամբողջութեամբ բացուի, վախը փարատի, ու
Աստուծոյ անսուտ խոստումին համաձայն՝ աստւածներու պէս ըլլան (Յհ 10.39): Աւելին՝ Աստուծոյ
հարազատ զաւակները ըլլան (Յհ 1.12,13): Ալէլուիա,
Ալէլուիա:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Սբ. Յարութեան Տօնին առիթով, Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան Նախագահը եւ Կեդրոնական
Մարմինը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունին
Կիրակի, 21 Ապրիլ, 2019, կէսօրուան ժամը
12.00-էն մինչեւ կ.ե. ժամը 2.00, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիի ընդունելութեանց
դահլիճին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան
Կեդրոնական Մարմին
ԴԻՒԱՆ
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Մահախօսական

Շիջեցաւ՝ Վաստակաշատ Ու Հաւատարիմ Ազգային Պետրոս Վանլեանը

Լիբանանահայ իրականութենէ ու նամանաւանդ
ազգային, եկեղեցական ու միութենական կառոյցներէ ներս, անկասկած որ անցեալին ու ներկայիս
գտնուած են մարդիկ, որոնք իրենց աշխատանքով,
ջանասիրութեամբ, մարդասիրութեամբ ու բարեգործութեամբ հանդիսացած են ազնուական հայորդիներ, երեւելի ու անձնդիր անհատներ, ինչպէս
նաեւ ազգային բարերարներ, որոնք շնորհիւ իրենց
տարիներու վրայ երկարած նուիրական աշխատանքին ու զոհողութեան, ձգած են իրենց մատնահետքերը՝ գաղութահայ պատմութեան մէջ,
արժանանալով յաջորդող սերունդներու անմնացորդ սիրոյն ու յարգանքին:
Ահա, նմանօրինակ եզակի ու լուրջ անձնաւորութիւն մըն էր բոլորիս համար սիրելի ու թանկագին Պետրոս Վանլեանը, որ այսօր լուռ ու անձայն կը հեռանայ մեզմէ, Վանլեան ծանօթ
գերդաստանին պատճառելով խորունկ ցաւ...
որովհետեւ, իր մահով Վանլեան ընտանիքն ու
համայն գերդաստանը կը կորսնցնեն արժանաւոր
հարազատ մը, հաւատարիմ ամուսին մը, նուիրեալ
ու պարտաճանաչ սիրելի հայր մը..:
Իսկ լիբանանահայ գաղութը ընդհանրապէս եւ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը
մասնաւորապէս, այսօր Պետրոս Վանլեանի մահով
կը կորսնցեն տոկուն նկարագրի տէր Հայ մարդ մը,
որ նուիրուած էր իր Ազգին, Եկեղեցիին, Միութեան
ու Դպրոցին՝ անշահախնդրօրէն, առանց ակնկալութեան, միշտ պատրաստ տալու... այդ պատճառով ալ գնահատուած էր ու սիրուած բոլորէն անխըտիր: Հանգուցեալ Պետրոս Վանլեան իր հեզ ու բարի
բնաւորութեան, ճշմարիտ հայասիրութեան ու արդար դատողութեան համար կը վայելէր բացառիկ
ու իւրայատուկ վերաբերմունք՝ մեծէն ու փոքրէն :
Այս պահուն, իրապէս դժուար է բառեր գտնել,
թուելու համար հանգուցեալին բարեմասնութիւնները: Ի՞նչ կարելի է ըսել նմանօրինակ Մարդու մը,
որ իր շնորհիւ իր յամառ ճիգին ու ջանքին, իր
անտեղիտալի կամքին ու կորովին, զուտ աշխատասիրութեամբ, լոկ անձնական ջանքերով, արհամարհելով դժուարութիւն ու արգելք, բարձրացած էր
վեր... գաղութահայ իրականութեան մէջ հասած՝
նախանձելի դիրքի, վայելելով լուրջ մեծարանք՝ ոչ
միայն հայկական առեւտրական շրջանակներէն
ներս, այլ լիբանանցի լայն խաւերէն ներս եւս:
Ան որպէս հայ ազգային, իր ողջ կեանքին
ընթացքին, իր հնարաւորութեան սահմաններուն
մէջ նուիրուեցաւ իր ազգին, եկեղեցիին ու հայ
դպրոցին, առաջին հերթին որպէս առաքինի հայ
մարդ, բծախնդրօրէն ու նախանձախնդութեամբ
պահելով աւանդական տոհմիկ ընտա-նիք, դարձած տիպար ու օրինակելի ամուսին, նուիրեալ ու
գուրգուրոտ հայր եւ նամանա-ւանդ՝ գիտակից
ազգային ու հաւատարիմ միութենական անդամ:
Հանգուցեալ Պետրոս Վանլեանի կենսագրական
տուեալներուն եթէ պահ մը պիտի տեսնենք, որ ան
Իսկէնտէրունցի Պօղոս եւ Նուարդ Վանլեան նահապետական հայ ընտանիքի 3րդ. զաւակն էր, որ
ակամայ զրկուեցաւ հօրենական օճախի ջերմութենէն՝ շատ շատ կանուխ...: Արդարեւ, ան փոքր,
տակաւին 6 տարեկան էր, երբ 1939 թուականին,
ինչպէս բոլոր Ալեքսանտրէթի հայ բնակչութիւնը,
ան ալ դարձաւ գաղթական եւ պարտադրաբար
հեռացաւ իր ծննդավայրէն եւ ծնողքին հետ, կրտսեր
տարիքին ճաշակեց գաղթականութեան տառապանքը... եւ վերջապէս օր մըն ալ հաստատուեցաւ

Լիբանան:
Որպէս ուսումնատենչ պատանի սակայն, ան
Պէյրրութի մէջ կը ստանայ իր նախնական եւ
երկրորդական ուսումը եւ ինչպէս այդ ժամանակուայ
իր հասակակիցներէն շատեր, ինքն ալ կանուխէն
կը նետուի կեանքի ասպարէզ, պայքարելու եւ
յարատեւելու.... միաժամանակ, հետեւելով առեւտըրական յատուկ դասընթացքներու՝ մասնաւոր ուսուցիչներու հոգատարութեան ու խնամքին տակ:
Կեանքի ասպարէզին մէջ լաւ ու գնահատելի յաջողութիւն ձեռք բերած Պետրոս, 1970 թուականին
ամուսնանալով Օրիորդ Հուրի Պալեանի հետ,
հայկական երջանիկ ընտանեկան բոյն մը կը կազմէ
եւ Պետրոս ու Հուրի ամոլը կը բախտաւորուի երեք
զաւակներով՝ Գալին (ամուսնացած Ալեք Եավէրեանի հետ), Արմէն (ամուսնացած Սարին Ադամեանի հետ) եւ Վիգէն..:
Շնորհիւ իր շարունակական ու անդադրուն
ճիգին ու ջանասիրութեան, Պետրոս Վանլեան կը
յաջողի հիմնել բոլորիս ու լիբանանցի հասարակութեան ու առեւտրական շրջանակներուն ծանօթ՝
«Վանլեան Կահորայք»-ի հաստատութիւնը:
Միշտ նորութիւններու ու զարգացումի ճանապարհին հետամուտ, ան չի բաւարարուիր իր գլխաւոր աշխատանքով սակայն, այլ անոր կողքին կը
հետապնդէ այլ մասնագիտութիւն ու հետաքրքրութիւն, որ է՝ Շինարարական մարզը: Այս ասպարէզէ
ներս եւս, ան կարճ ժամանակի մէջ կ'ունենայ
փայլուն վերելք եւ Պէյրութի մէջ կը կառուցէ
տասնեակ մը վաճառականական կեդրոններ,
շահելով մեծ համբաւ:
Հոս կարեւորութեամբ պիտի շեշտենք այն, որ
երբ Պետրոս Վանլեան առեւտրական ասպարէզէ
ներս յաջողեցաւ եւ գրաւեց կարեւոր ու նախանձելի
դիրք, չմոռցաւ երբեք Հայ Եկեղեցին, Հայ Միութիւնը
եւ Հայ Դպրոցը, միշտ տալով իր սիրտէն ու հոգիէն,
թէ՛ նիւթապէս եւ թէ՛ բարոյապէս, Լիբանանէն մինչեւ
Հայաստան՝ առանց դոյզն ակնկալութեան:
Իր բարեգործութիւնն ու մարդասիրութիւնը
սակայն, երբեք ալ չվրիպեցաւ թէ՛ եկեղեցական եւ
թէ՛ ազգային ու միութենական շրջանակներու
կողմէ: Արդարեւ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս
Արամ Ա. , գնահատելով Պետրոս Վանլեանի ազգային ծառայութիւնները, զինք պարգեւատրեց
յատուկ սրբատառ Կոնդակով, իրեն շնորհելով
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Ասպետի շքանշան»:
Ան, Պետրոս Վանլեան արժանացաւ նաեւ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Կեդրոնական Վարչութեան «Բարերար Անդամ»-ի
վկայականին, որպէս երախտիք՝ իր կատարած
առատաձեռն նուիրատուութեան եւ իւրաքանչիւր
ներկայացող առիթ, ան գնահատուեցաւ ՀԲԸՄՀԵԸ-ի պատասխանատուներուն ու ենթակառոյցներուն կողմէ:
Իր մահով, գաղութը կը կորսնցնէ գիտակից հայ
մը, Հայ եկեղեցին՝ բարեպաշտ հաւատացեալ մը,
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը՝ հաւատարիմ անդամ մը, իսկ Վան-լեան
Գերդաստանը՝ ամուսին, հայր, մեծհայր, եղբայր ու
հարազատ մը:
Անձամբ, քանի քանի անգամներ, առիթը ունեցած եմ մօտէն նստելու ու զրուցելու իր հետ: Զիս
ուրախացուցած էր միշտ իր անմիջական, բարի,
անկեղծ եւ թափանցիկ բնաւորութիւնը, անկաշկանդ
վերաբերմունքը եւ մարդկային վեհ բարեմասնութիւնը... առաւել՝ պարզութիւնը:

Իր մահուան գոյժը, բնականաբար կու գայ ծանր
ճնշել բոլորիս հոգիին վրայ, քանի որ մեզմէ
առյաւէտ կը բաժնուի հայ մարդ մը՝ արժանիքներով
լեցուն: Սակայն, իր թողած բարի ու ազնիւ մարդու
համբաւը, կը խորհիմ, որ լաւագոյն մխիթարութիւնն
է մնաացողաց: Կը վշտակցիմ Վանլեան գերդաստանին, ի մասնաւորի հանգուցեալին տիկնոջ՝
Տիկին Հուրիին, դստեր՝ Գալինին, ուստեր՝ Արմէնին
եւ բոլոր հարազատներուն:
Հողը թեթեւ գայ վրան:
Հ.Մ.

ՄՕՏ ՕՐԷՆ

«Զարթօնք»ի Ապրիլեան Բացառիկը
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՒԱԳ ՇԱԲԹՈՒԱՆ

ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Աւագ Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ 2019-ին

Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքը
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց

Ճաշու Ս. Պատարագ առաւօտեան ժամը 10:00-ին
Ոտնլուայ երեկոյեան ժամը 4:00-ին
Կարգը պիտի կատարէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ՝
ՀՈԳՇ. Տ. ՎԱՂԻՆԱԿ. Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ
Խաւարման գիշեր երեկոյեան ժամը 7:00-ին

Աւագ Ուրբաթ, 19 Ապրիլ 2019

Կարգ Խաչելութեան առաւօտեան ժամը 9:00-ին
Կարգ թաղման երեկոյեան ժամը 4:00-ին
Կարգը պիտի կատարէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ՝
ՀՈԳՇ. Տ. ՀՐԱՆԴ ՎՐԴ. ԹԱՀԱՆԵԱՆ

Աւագ Շաբաթ, 20 Ապրիլ 2019

Երեկոյեան ժամերգութիւն ժամը 3:30-ին
Ճրագալոյցի Ս. Պատարագ ժամը 5:00-ին
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը

Ս. Յարութեան տօնին առիթով հայրապետական Սուրբ Պատարագը
պիտի մատուցանէ եւ քարոզէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ - Ս. Եղիա
աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ, Տեպպաս հրապարակ, կիրակի, 21 ապրիլ
2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին:
Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները
պիտի ընդունի եկեղեցւոյ մէջ: Այնուհետեւ Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները պիտի շարունակէ ընդունիլ պատրիարքարանին դահլիճը`
Կիրակի, 21 ապրիլ, ժամը 16:00-19:00:
Երկուշաբթի, 22 ապրիլ, ժամը 10:00-12:30 եւ 16:00-19:00:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ԴԻՒԱՆ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԻԹՈՎ
Կիրակի, 21 Ապրիլ 2019-ին, մեր Տիրոջ
եւ Փրկչին հրաշափառ Ս. Յարութեան
տօնին առիթով, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պիտի
պատարագէ եւ իր Հայրապետական
պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Ս. Պատարագի քառաձայն երգեցողութիւնը
պիտի կատարուի Կաթողի-կոսարանիս ՇՆՈՐՀԱԼԻ երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի:

Սկիզբ ժամերգութեան
ժամը 8:00
Սկիզբ Ս. Պատարագի
ժամը 10:00
Հայրապետական Պատգամ ժամը 11:00
Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի
զաւակները, ներկայ գտնուելու Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին
պատգամը եւ վերանորոգուելու Ս. Յարութեան
հրաշափառ խորհուրդով։
Վեհափառ Հայրապետը Ս. Զատկուան
շնորհաւորութիւնները պիտի ընդունի Ս. եւ
Անմահ Պատարագէն ետք մինչեւ ժամը 1:30, իսկ
կէսօրէ ետք ժամը 4:00-էն մինչեւ 7:00:

ԾԱՆՕԹ: Օթոպիւսներու Սպասարկութիւն, Կէսօրուան Ժամը 12-Ին, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան
Կեդրոնի, ՀԲԸՄ-ի Վարժարանին Եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Զապէլ Մովսէսեան Կեդրոնին Առջեւէն:

Դիւան Կաթողիկոսարանի
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Ուրախ ենք յայտարարելու որ Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան
արխիւներու սենեակը ամբողջովին վերանորոգուեցաւ շնորհիւ Միութեան
բարեկամ Պրն. Սէմ Րագուպեանին:
Այս ձեւով կ՛ամբողջանայ Միութեան տան վերանորոգումը, որ առաջին
հանգրուանով ընգրկած էր սրահը , վարչական ժողովի եւ հիւրերու
ընդունելութեան սենեակները :
Այս վերանորոգուած սենեակը կարելիութիւն պիտի տայ պատշաճ
ձեւով դասաւորելու 1950 էն ի վեր գործող միութեան տարբեր տեսակի
արխիւը, սկսելով վարչական եւ ընդհանուր ժողովներէն հասնելով մինչեւ
զանազան բնոյթի ձեռնարկները:
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պրն. Սէմ Րագուպեանին այս օգտակար
ծրագիրը ամբողջովին ստանձնելուն համար : Ներկայի տնտեսական
դժուար պայմաններուն մէջ ,այս նախաձեռնութիւնը ընդհանրապէս
լաւատեսութիւն կը ներշնչէ եւ խթան կը հանդիսանայ միութեան յառաջիկայ
աշխատանքներուն:
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Միջազգային Èáõñ»ñ
¾ç 02

Փաքիստանի Մէջ Կ’աճի Տեղատարափներու Հետեւանքով Զոհուածներու Թիւը
Փաքիստանի Փենճապի, Պելուճստանի, Հայպեր-Փահթունհուայի նահանգներու մէջ յորդառատ
անձրեւներու հետեւանքով զոհուածներու թիւը
հասած Է 39-ի, 135 մարդ վէրքեր ստացած է: Այդ
մասին, ինչպէս կը տեղեկացնէ Է «Արմէնփրես»-ը,
յայտնած Է Geo TV հեռատեսիլի ալիքը՝ յղում
կատարելով Տարերային աղէտներու հետեւանքներու վերացման ազգային վարչութեան:
Աւելի վաղ հաղորդուած Էր, որ առատ անձրեւներու եւ աւազամրրիկի պատճառով Գարաչի
քաղաքի եւ անոր արուարձաններուն մէջ զոհուած Է
25 մարդ:
Վարչութեան տուեալներով՝ սաստիկ անձրեւներու հետեւանքով վնասուածքներ ստացած է
շուրջ 80 տուն: Ֆէյսալապատ քաղաքի մէջ տարերքի հարուածէն անջատուած Է ելեկտրականութիւնը:
Օդերեւութաբաններու տուեալներով՝ առաւել
շատ տեղումներ գրանցուած են Իսլամապատի մէջ:

Քաղաքի մէջ, ինչպէս նաեւ Փենճապի նահանգի
մէջ պոռթկուն քամիով ուղեկցուող անձրեւները եւ

փոշեմրրիկները պիտի շարունակուին, հաղորդած
Է ՌԻԱ Նովոսդին:

Աշխարհի Մէջ Աւելի Քան 110 Հազար Մարդ Կարմրուկով Հիւանդացած Է 2019 Թուականի Առաջին
Երեք Ամսուան Ընթացքին
Ժընեւի մէջ Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան (ԱՀԿ) հրապարակած
տուեալները կը վկայեն աշխարհի մէջ կարմրուկով
հիւանդանալու կտրուկ աճի մասին: 2019 թուականի
Յունուար – Մարտ արձանագրուած Է այս
հիւանդութեան 112 հազարէ աւելի դէպք՝ 2018
թուականի նոյն ժամանակահատուածի աւելի քան
28 հազար դէպքի համեմատութեամբ, այսինքն՝
խօսքը կը վերաբերի գործնականօրէն քառապատիկ աճին, կը տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»-ը:
Ինչպէս նշած են ԱՀԿ-ի մէջ, այս թիւերը «պաշտօնական» չեն, այլ սոսկ՝ գնահատիչ, նախնական:
Փորձագէտները կը կարծեն, որ կարմրուկի
դէպքերու ճշգրիտ թիւը Էապէս մեծ Է: «Նախնական
տեղեկութիւններուն համաձայն՝ դէպքերու թիւը,
որոնց մասին հաղորդումներ կան, 2019 թուականի
առաջին երեք ամսուն 300 տոկոսով աճած Է 2018
թուականի նոյն ժամանակահատուածի համեմատութեամբ»,- կը նշԷ կազմակերպութիւնը: ԱՀԿ-ի
մէջ յիշեցուցած են, որ կարմրուկով հիւանդանալու
աճը կը դիտուի արդէն երրորդ տարին անընդմէջ:

«Այս պահուն 170 երկիրներ ԱՀԿ-ին հաղորդած են
կարմրուկի 112 163 դէպքի մասին: Անցեալ տարուայ
նոյն ժամանակահատուածին տեղեկացուցած են
կարմրուկի 28 124 դէպքի մասին»,- արձանագրած
է ԱՀԿ-ը:
Կարմրուկի բռնկումներ արձանագրուած են
շարք մը պետութիւններու մէջ, ներառեալ Վրաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուքրանիա, Քոնկօ,
Եթովպիա, Մատակասքար, Միանմա, Ֆիլիփիններ
եւ Սուտան: Այդ բռնկումները կը բնորոշուին բարձր
մահացութեամբ, գլխաւորաբար մանկահասակ
երեխաներու շարքին: Վերջին ամիսներուն հիւանդաութեան աճ նկատուած է պատուաստման բարձր
մակարդակով երկրներու մէջ, մասնաւորապէս,
ԱՄՆ-ի, Իսրայէլի, Թայլանտի եւ Թունիսի մէջ.
այնտեղ հիւանդութիւնը կը տարածուի ախտազերծութիւն չանցած մարդոց շրջանակէն ներս:
Եթէ մէկ տարուան ընթացքին աշխարհի մէջ
հիւանդութիւնը միջին հաշուով աճած Է 300 տոկոսով, ապա Ափրիկէի մէջ 700 տոկոսով: Ամբողջութեամբ վերցուած իրադրութիւնը տարբեր տա-

րածաշրջաններու մէջ միանման չէ: Եւրոպայի մէջ
հիւանդութեան աճը կազմած Է 300 տոկոս,
Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկաներու մէջ՝ 60
տոկոս, Արեւելեան Միջերկրականի մէջ՝ 100 տոկոս,
Հարաւարեւելեան Ասիայի եւ Խաղաղովկիանոսեան
տարածաշրջանի մէջ՝ 40 տոկոս, հաղորդած Է
ԹԱՍՍ-ը:
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Շբթ

(1893 – 1981)
«Կնոջ Գլուխը»

Հանրի Հերօ (Հրանդ Վահանի Թէքէեան) (Ապրիլ 18, 1894, Մարսել Մարտ 10, 1981, Փարիզ, Ֆրանսա), հայ գեղանկարիչ։
Յաճախած է Մարսելի Թ. Բերանժիէի արուեստանոցը։ 1935
թուականին հիմնած է «Նկարչութիւն եւ պոէզիա» խմբակցութիւնը,
ապա՝ «Նոր սերունդ» խմբակցութիւնը, 1949 թուականին՝ «Օնիրիստ»
խմբաւորումը։ 1933 թուականին հաստատուած է Փարիզ։
Հանրի Հերոն պատկերած է հրեշտակակերպ պատկերներ ու
աղջիկներ։ Անոր գեղագիտական կարգախօսը եղած է անդրադարձ
աւանդոյթներուն ու բնութեան։ Գործերէն կը պահուին Փարիզի արդի
արուեստներու, Մարսելի, Ռեննի, Ալժիրի, Պելֆորի թանգարաններու
մէջ, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մէջ։
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Միջազգային
ՀԱՅԿԱԿԱՆÈáõñ»ñ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ,

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-Ի
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ
Արաբական ԼԻԲԱՆԱՆԻ
Թերակղզի
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ,
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ,
ԼԻԲԱՆԱՆԻՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ
Եւ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-Ի
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ԻԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ

Հայկազեան Համալսարանը

իր բոլոր
յանձնախումբերով,
վարչական
ու համակիր
անդամներով,
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի
եւ
եւՀ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի
Լիբանանի
Լիբանանի
մեծ
մեծընտանիքը
ընտանիքը

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի
Լիբանանի մեծ ընտանիքը
Եւ
Եւ

իր
իրբոլոր
բոլորյանձնախումբերով,
յանձնախումբերով,
վարչական
վարչական
ու
ուհամակիր
համակիր
անդամներով,
սրտի խորն կսկիծով
կը գուժեն
մահը՝անդամներով,
սրտի
սրտիխորն
խորնկսկիծով
կսկիծովկը
կըգուժեն
գուժենմահը՝
մահը՝

Հ.Բ.Ը.ՄիութեանՎեթերան
Վեթերանանդամ,
անդամ,Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-իԱսպետներու
Ասպետներու
Հ.Բ.Ը.Միութեան
Հ.Բ.Ը.Միութեան
Վեթերան
անդամ,
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի
Ասպետներու
բազմամեայ
բազմամեայ
վարչական,
նուիրեալ
բարեգործ
խնամատար
միութենական
բազմամեայվարչական,
վարչական,նուիրեալ
նուիրեալբարեգործ
բարեգործեւեւ
եւխնամատար
խնամատարմիութենական
միութենական
ՊետրոսՎանլեանի
Վանլեանի
Պրն.
Պրն.Պետրոս

Պրն. Պետրոս Վանլեանի

որ
որպատահեցաւ
պատահեցաւ
Չորեքշաբթի,
Չորեքշաբթի,
17
17Ապրիլ
Ապրիլ
2019
2019կէս
կէսգիշերին:
գիշերին:առաքելական
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին
եռօրեայ
ուղեւորութեան որ
մեկնած
է Արաբական
Էմիրութիւններ.
պատահեցաւ
Չորեքշաբթի,Միացեալ
17 Ապրիլ 2019
կէս գիշերին: 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»։
Տիկին
Հուրի Պալեան Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին
գրածԱլեք
է. «Կը
մեկնիմԵաւերեան
ԱրաբականեւՄիացեալ
Էմիրութիւններ։ Այդ
Տէր վրայ
եւ Տիկին
եւ Գալին
զաւակները՝
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Ալեքսանտր, Էսթէլլա, Քրիսթինա
էջ մը
եւ
միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
Տէր եւ Տիկին Արմէն եւ Սարին Վանլեան եւ զաւակները՝ Լէա եւ Էնտրու
համար»։
Հիւպատոս Արա Պօղոս Վանլեան եւ զաւակունք
Այցը
պիտի տեւէ
մինչեւ
Փետրուարընտանիք
5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Հանգուցեալ
Եղիս
Սեմէրճեանի
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Հանգուցեալ Յասմիկ Այվազեանի ընտանիք
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիԵւ համայն Վանլեան, Պալեան, Քըվըրեան, Չաքըլեան,
Եաւերեան,
պումին։
Մարդայեան, Մինոյեան, Տիլանեան, Կարոյեան, Արապեան, Ասմար,

ՄԱՀԱԶԴ

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

Արդին Ընտանիքներ, «Galerie Vanlian»-ի տնօրէնութիւն եւ պաշտօնեաներ

Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28 Թեկնածու
սրտի դառն կսկիծով
կը գուժեն՝
իրենց ամունոյն,
հօր, մեծ հօր, եղբօր,
հօրեղբօր,
մօրեղբօր
եւ
հարազատին
Գրանցած Է

ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՆԼԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 17 Ապրիլ 2019-ին։
•Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Ուրբաթ, 19
Ապրիլ 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, Սուրբ Նշան մայր եկեղեցւոյ
մէջ, Զոքաք Ըլպլաթ։
Ուրկէ Հանգուցեալի մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի
ազգային գերեզմանատունը։
•Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
•Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին «A.G.B.U.» Տէմիրճեան կեդրոնի սրահին մէջ, 2-րդ հարկ, Տպայէհ, յետ թաղման արարողութեան,
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ Շաբաթ, ձօ Ապրիլ կ.ա. ժամը
11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00 եւ Կիրակի 21 Ապրիլին, կ.ե. ժամը
Արդէն մինչեւ
74 հոգիերեկոյեան
փաստաթուղթեր
է Ուքրանիոյ կեդրոնական
4:00-էն
ժամը ներկայացուցած
8:00։
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
•Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները
կատարել
«Վիգէն
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
ինչպէս
կը
Վանլեան» աշակերտական ֆոնտին։
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
***
յայտնած
է ուքրանական
հետուստաալիքի
թղթակիցը։իր խորազՊետրոս
Վանլեանի «Փրիամոյ»
մահուան տխուր
առիթով «Զարթօնք»
«Ընդամէնը
գրանցուած
է
28
թեկնածու։
22
թեկնածու
մերժում ստացած
գաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ թերթիս բարեկամ Վանլեան
ընտնիքիէ:
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
անդամներուն
եւ հանգուցեալին
բոլոր
հարազատներուն:
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%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք

Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

