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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Կառավարութիւնը
Կիրակի
Գիշեր Պիտի
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Շարունակէ
Պիւտճէի
Քննարկումը
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Կառավարութիւնը, իր 14-րդ նստաշրջանէն ետք
անգամ, համաձայնութեան չհասաւ 2019-ի Պետական
պիւտճէի նախագիծին վերաբերեալ։ Յաջորդ հանդիպումը պիտի կայանայ Կիրակի գիշեր։ Այս մասին
յայտարարեց տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ
Ժարրահ՝ Ուրբաթ օրուան հանդիպումէն ետք։
Նախարարը նաեւ յայտնեց, թէ Կառավարութիւնը
Լիբանանի Հանրապետութեան
համաձայնութեան
եկաւ որոշ միջոցներուվարչապետ
շուրջ, ինչՍաատ
Հարիրիի գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
պէս՝
քաղաքապետարանները
պարտաւոր
են զեկուցելու
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
Ելեւմտական նախարարութեան իրենց բոլոր նիստը՝
գործենորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքարուն
մասին, որպէսզի
կանխուի հարկերէ
խուսափումը։
կանութեան
մասին նաեւ
յայտարարութիւնը
ամբողԿառավարութիւնը
առաջարկեց հանրային
ջացնելու
համար:
ոլորտի
աշխատակիցներուն
յատկացուելիք փոխադԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
րամիջոցներու
գումարը
8,000 լ.ո.-էն (մօտշաբաթա5 տոլար)
վերջին 6,000
կազմուած
իջեցնել
լ.ո.: սոյն յանձնաժողովին անդամ
10 Նշենք,
նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
որ Կառավարութիւնը
հանդիպեցաւ
ՈւրԴաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
բաթ,
ժամը 2:00-ին,
իր 14-րդ
նստաշրջանով
քննարտունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
կելու
պետական
պիւտճէն: Հանդիպումը
վարեցյառավարջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
չապետ
Սաատ
Հարիրին:
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը
ընդրգկելով
Հակառակ
պիւտճէին վերաբերեալ
կարգ
մը կէտեր
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաընդունելուն՝
նախարարները
կը շարունակեն
հակարութեան
մէջ:
սական կարծիքներ ունենալ պետական հատուածի
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաաշխատավարձերու
եւ նպաստներու կրճատումներուն
քականութեան
մասին յայտարարութիւնը
պիտի
վերաբերեալ
առաջարկներուն
գծով։ Անոնք տաւակին
ընդգծէէ համաձայնին
շարք մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինապէտք
պետական
պաշտօնեաներու՝
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեներառեալ
նախարարներու
եւ օրէնսդիրներու,
աշխարութիւններուկրճատման։
կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
տավարձերու
դաշնակիցներուն
պահանջով,
քան 1 միլիոն
Ուրբաթ օր, պետական
շարք աւելի
մը մարմիններ
գորսուրիացի
գաղթականներու
ապագան
ՍԻՏԸՐ
ծադուլ
կազմակերպեցին՝
բողոքելու
համարեւպիւտճէի
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոմէջ
առաջարկուող խնայողութիւններուն
եւ կրճատումխումները՝
ներուն
դէմ։ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար վիճակը:

Պուրճ Համուտի Աղբակոյտը Աւելի Եւս
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Պիտի
Բարձրանայ
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Պուրճ Համուտի աղբավայրի
տարողութեան բարձ-

Նախարարական
փոխանցումի
րացումը
հաւանական էպաշտօններու
Օգոստոսի սկիզբը,
քանի որ
գործընթացին 2-րդ
օրը ըլլալով՝
երէկ խումբ
մը
կառավարութիւնը
չյաջողեցաւ
հաստատել
ընդլայն-
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ման պաշտօնական նախագիծը:
Թուֆիք Քազմուզ, որ կը ղեկավարէ կապալառու
«Խուրի Կռուփ»ը, ըսաւ, որ աղբավայրին տարողութիւնը մինչեւ Օգոստոս վերջնակէտին պիտի հասնի:
Պաշտօնեաները, ներառեալ Կենսոլորտի նախարար Ֆատի Ժրէյսաթի, յայտարարեցին, որ տարածքի
ընդլայնումը միակ միջոցն է թափօնները փողոցներէն
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին ճգնաիրենց
հեռացնելու՝
կանխելով
2015-ի աղբանոցային
նոր պաշտօնները:
ժամի
նման սենարի իրավիճակը:
Պաապտայի
պալատին
մէջդէմ
նախագահական
Ժրէյսաթի
յայտնեց,
թէ ինքը
եղած է Պուրճ
հարցերովաղբավայրի
նախարարընդլայնման,
Սալիմ Ժրեյսաթի
Համուտի
մինչեւստանձնեց
կառավաիր նոր մշակէ
պաշտօնը
իսկ նախորդէն՝
րութիւնը
յատուկիր
ռազմավարութիւն
կամ Փիեռ
ծրաՌաֆուլէն:
Այս մասին
հաղորդեց
գիր՝
թափօններու
վերաբերեալ,
որ նախագահական
իր հերթին կրնայ
տեղեկատուական
գրասենեակը:
յաւելեալ
ուշացումներու
պատճառ դառնալ։
Քոսթա Պրաւայի աղբավայրին հետ միասին՝ Պուրճ
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
Համուտի
աղբավայրը
2015-ին
հաշուարկուած
էր իբրեւ
նոր առաքելութեան
մէջ, մինչ լուծում,
նոր նախարարը
աղբի
ճգնաժամի ժամանակաւոր
որ տարիբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած աշխատանքը
ներէ
ի վեր
կ՝արժանանայ
տեղացիներու
բողոքին։
պաշտօնավարութեան
ամբողջ շրջանին:
Պուրճ Համուտի աղբավայրի
ստեղծման շուրջ
չորս տարին բաւականաչափ ժամանակ է, որպէսզի
Աշխատանքի
նախկին նախարար
Մուհամմատ
իշխանութիւնը
համապատասխան
լուծում
գտնէր աղՔապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
բը վարելու համար, բայց երկիրը տակաւին կը շարուԱպումնալ
Սլեյմանը,
յաջողութիւն պիտի
նակէ
առանցանտարակոյս
այդ խնդրի լուծման:
արձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
Մինչ կառավարութիւնը
կը շարունակէ
մնալ
2015իր պատասխանին
փորձառութեան,
եւ պիտի
իտարիներու
ճգնաժամի իր
վրայ, Պուրճ
Հաապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
մուտի մէջ ոմանք մտահոգուած են, որ մեծ մասամբ
անխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
1975-90թթ
Քաղաքացիական
պատերազմի
ժամակը հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալունակ
ստեղծուած
աղբավայրը,
պիտի ունենայ
անսահթիւնը:
ման
ընդարձակման ճակատագիր:
«Ինչ ալ ուզեն ընել անոնք, բարձրացնեն կամ ընդՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանլայնեն
զայն, (գաղափարը)
աղբը ծովու
մէջ թափելն
է:
սուր Պթեյշ
ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի
ըլլայ
Ատիկա
միեւնոյն
մեծ սխալն
է, ատիկա նոյն
աղէտն
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:Հանքաշ:
Միաժաէ»,յայտնեց
Մեթնի պատգամաւոր
Էլիաս
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
«Աղբի ճգնաժամէն երեք ու կէս տարի ետք՝գործիչանոնք
ներունկ՝ըսեն.
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուակրկին
«Չկայ լուծում.
մենք պէտք
է ընդլայնենք
րութիւններըկամ բարձրացնենք
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
աղբավայրը
մակարդակը: «Մեզի
կայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
համար
այդ բոլորը
նոյնն են»:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Վարչապետը
Հանդիպում
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Ունեցաւ
Ռուսական
Առաջատար
Լրատուամիջոցներու
Ներկայացուցիչներու Հետ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

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

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոՆիկոլ Փաշինեան կառավարութեան շէնքէն ներս
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի մէջ գտնուող
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արռուսական առաջատար զանգուածային լրատուատակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
միջոցներու խումբ մը ներկայացուցիչներու հետ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւուպերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
թեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարավարչութիւնը, հանդիպման, մասնակցած են «Իթառ
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Թաս», «Ռիա Նովսթի», «Ինթըրֆաքս», Lenta.ru
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
լրատուական գործակալութիւններու, յայտնի թերզարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
թերու, ձայնասփիւռներու եւ «RT» հեռատեսիլի
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաընկերութեան լրագրողները:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
Ողջունելով հիւրերը՝ վարչապետը կարեւորեց
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաանոնց այցը Հայաստան եւ յոյս յայտնեց, որ անիկա
պընդումին:
կը նպաստէ Ռուսաստանի մէջ առաւել հանգամանալից եւ բազմակողմանի ներկայացնել
մեր
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
երկրի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններն ու
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարփոփոխութիւնները:
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
Վարչապետը պատասխանեց լրագրողները
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամահետաքրքրող շարք մը հարցերու, որոնք կը վերական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
բերէին ոչ բռնի, թաւշեայ ժողովրդական յեղափոպատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
խութեան, փտտածութեան դէմ պայքարին, արդահետ բարեկամութեամբ:
րադատութեան, ղարաբաղեան հակամարտութեան
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտակարգաւորման բանակցային գործընթացին, հայգիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ռուսական յարաբերութիւններուն, Հայաստանզարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Եւրոպական միութիւն համագործակցութեան եւ
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուայլ հարցերու:
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Լիբանանի Եւ Միացեալ ¾ç 01
Նահանգներու Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ Վերապատուելիները 21-րդ Դարը Հայերու Դարն է.

Արմէն Սարգսեան Մասնակցած
է «Համագործակցութեան
Համաշխարհային Համակարգի
Փլուզման Վտանգները»
Խորագիրով Քննարկման

Ուրբաթ, 17 Մայիս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան նախագահ Վերապատուելի Մկրտիչ Գարակէօզեանւ եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ
վերապատուելի Պերճ Ճամպազեան, ընկերակցութեամբ գործակից պատուելիներու։
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ ընդհանուր

ակնարկ մը նետելու ընդհանրապէս ՀայաստանՍփիւռք եւ յատկապէս Գալիֆորնիոյ առնչուած
հարցերուն։ Վեհափառ Հայրապետը կարեւորութեամբ անդրադարձաւ հայ առաքելական, կաթողիկէ եւ աւետարանական եկեղեցիներու միջեւ
ներդաշնակ ու սերտուած գործակցութիւն մը ծաւալելու կարեւորութեան եւ այս ծիրէն ներս մեր
ժողովուդի կեանքին հոգեւոր ու բարոյական
արժէքներու կենսագործման:

Հովանաւորութեամբ՝
ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Կազմակերպութեամբ՝
-ի

«ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝
ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ ԳՐԻՉԷՆ»
(Խմ բագրեց եւ Ծ անօ թագրեց ՝ Պետ րոս Թորոսեան)

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ
Խօսք Կ՛առնեն՝

Սեւակ Յակոբեան
Ռոմէն Գոզմոյեան
Ուրբաթ, 24 Մայիս 2019ի երեկոյեան ժամը 17:30ին, Երեւանի
Best Western Co ngress հիւրանոց ի սրահին մ էջ :
ՀՐԱՒԷՐ
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Գուրգէն Ջանիբեկեան
(Տէր-Խաչատրեան)
Գուրգէն Ջանիբեկեան (Տէր-Խաչատրեան)
(Մայիս18, 1897, Երեւան-Սեպտեմբեր 27,
1978, Երեւան)
Հայ խորհրդային թատրոնի եւ շարժանկարի
դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արուեստագէտ
(1967), ԽՍՀՄ Պետական մրցանակի դափնեկիր
(1952)։
Գուրգէն Ջանիբեկեան 1917-ին աւարտած է
Երե-ւանի ուսուցչական ռուսական ճեմարանը, 20
տարեկանէն ելոյթներ ունեցած է սիրողական
թատերախմուբերու մէջ։
1924 թուականին Երեւանի առաջին պետական
թատրոնի (այժմ՝ Սունդուկեանի անուան թատրոն) դերասան էր (1965–1967 թթ.՝ նաեւ տնօրէն)։
1940-1949 թթ. եղած է Հայկական թատերական
ընկերութեան առաջին նախագահը։ 1947-1949

Աշխատանքային այցով Ղազախստան գտնուող
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեան՝ Նուր-Սուլթանի մէջ իրականացուող
տնտեսական 12-րդ ամենամեայ նիստին ծիրէն
ներս՝ մասնակցած է «Համագործակցութեան համաշխարհային համակարգի փլուզման վտանգները» խորագիրով քննարկման:
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն փոխանցուած
տեղեկութիւններով՝ քննարկման թեմաները մասնաւորապէս վերաբերած են աշխարհաքաղաքական
նոր փոփոխութիւններուն ու մարտահրաւէրներուն,
նոր ճարտարագիտական յեղափոխութեան հնարաւոր հետեւանքներուն, հակադիր թուացող հասկացութիւններու միջեւ հաւասարակշռութեան:
Պատասխանելով մասնակիցներու հարցերուն՝
նախագահ Արմէն Սարգսեան նշած է, թէ աշխարհը
արագ կը փոփոխուի, սակայն պէտք չէ վախնալ
այդ փոփոխութիւններէն, քանի որ անոնք կը
ստեղծեն նոր հնարաւորութիւններ: «Անոնք, որոնք
ունին յստակ տեսլական, թէ ինչ կ՝ընեն, անոնք,
որոնք ներդաշնակութեան մէջ են ժամանակի հետ,
պիտի շահին: Ինծի համար ասիկա սպառնալիք չէ,
ասիկա հնարաւորութիւն է հրաշալի աշխարհ

¾ç 08

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ
Ոսկերչատուն մը կարիքը ունի վարպետ ադամանդաշարի եւ ոսկերիչի մը: Դիմել՝ 01/266514 - 03/207773
թթ. դասաւանդած է Երեւանի թատերական հիմնարկէն ներս։
Ջանիբեկեանը Գրիգոր աղայի կերպարի (Վ.
Փափազեանի «Ժայռ») լաւագոյն մարմնաւորողն
էր խորհրդահայ բեմին. այդ դերակատարումը իր
կատարելութեամբ մտած է հայ թատրոնի պատմութեան գոհարներու շարքը։
Անոր արուեստին բնորոշ էր յամառ ու անկոտրում բնաւորութեամբ կերպարներու սոցիալ-կենցաղային ճշգրիտ ու ցայտուն վերարտադրութիւնը.
«հակառակորդ» դերերու լաւագոյն մեկնաբաններէն էր։ Բեմադրած է փիեսներ Սունդուկեանի
անուան թատրոնի մէջ (Ալեքսանտր Օսդրովսկիի
«Անօժիտը», «Վարդանանքը»՝ ըստ Դերենիկ Դեմիրճեանի)։ Կատակերգական դերերու մէջ Ջանիբեկեանը հակուած է երգիծանքի սուր շեշտադրումներու։
Ջանիբեկեան հեղինակ է բեմաւորումներու (ոչ
բեմական գրական երկի յարմարեցումը բեմի
պահանջներուն), թարգմանութիւններու, «Բարեկամներիս մասին» (1965) եւ «Իմ աշխարհից» (2
գիրքով, 1977–1980 թթ.) յուշերու գիրքերու։
Ջանիբեկեանը ձայնասփիւռի եւ հեռատեսիլային բեմադրութիւններու մէջ խաղացած է շուրջ
100 դեր։ Անոր անունով Երեւանի մէջ կոչուած է
փողոց։
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Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի
ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱԲՂ. ՇԱՐՈՅԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
Մեր եկեղեցւոյ կանոններուն համաձայն, այսօր
կը յիշատակենք Երեւման խաչի տօնը։ Հայ Առաքելական եկեղեցիէն ներս, Յիսուսի խաչափայտին
նուիրուած գլխաւոր չորս մեծագոյն տօներ ունինք։
Այդ տօները տարուան ընթացքին, չորս անգամ կը
յիշատակենք մեր եկեղեցիներէն ներս։

ւումն է Հռիփսիմեանց խաչափայտին՝ Վարագ լերան վրայ, 653-ին։ Նաեւ այստեղ կ’արժէ յիշել թէ
այս տօնը մեզի սեփական է։ Ըստ աւանդութեան,
երբ Ս. Հռիփսիմէ եւ Ս. Գայիանէ Հայաստան եկան,
իրենց հետ ունէին Ս. Խաչէն կտոր մը։ Հալածանքներու ժամանակ Ս. Խաչը տարին եւ պահեցին
գաղտնի քարի մը տակ։
Դարեր յետոյ, Թոթիկ միայնակեացի եւ Ս. Ներսէս Շինողի օրով, Վարագ լեռը յանկարծ լուսաւորւեցաւ, եւ լուսափայլ խաչը թռչելով՝ գնաց տեղաւորւեցաւ եկեղեցիին խորանին վրայ, եւ եկեղեցին
լեցուեցաւ լոյսով եւ անուշահոտութեամբ։ Լոյսը
մնաց մինչեւ իրիկուն եւ ապա շիջեցաւ։
Հոն ժամանեցին Ներսէս կաթողիկոսը եւ Վարդ
Պապիկը եւ հաստատեցին Վարագի խաչին տօնը,
որ այնուհետեւ տարուէ տարի կատարուեցաւ։
Ակնարկ խաչի խորհուրդին մասին

Խաչի տօները, բնականաբար անմիջականօրէն
կապ ունին մեր քրիստոնէական բարոյայկան հաւատքին հետ։ Այդ տօները, իւրաքանչիւրը առանձնաբար, լի են իրենց յատուկ խորհուրդով ու պատգամով։ Իւրաքանչիւրը առանձնաբար օրուան
խորհուրդին ընդմէջէն կու գայ մեզի յիշեցնելու, թէ
մենք որպէս Քրիստոնեաներ պէտք է հպարտ եւ
ապահով գզանք այս անապահով կեանքին մէջ՝
Քրիտոսի խաչը ունենալով որպէս ապաւէն ու
պաշտպան եւ ինչպէս շարականագիրը պիտի ըսէր՝
«սա է զէն յաղթութեան հաւատացելոց ախոյեան եւ
կնիք յաղթող ընդդէմ թշնամւոյն»։
Վերը անդրադարձանք թէ Խաչի Տօները Հայոց
եկեղեցիէն ներս, չորս տարբեր առիթներով եւ
տարբեր շքեղութեամբ կը նշուին. այժմ հակիրճ ձեւով պիտի անդրադառնանք իւրաքանչիւրին մասին
առանձնաբար, նշելով անոնց մօտաւոր յիշատակումը Հայ եկեղեցիէն ներս։
Ա.- Խաչվերաց կը կոչուի նաեւ Մեծ Խաչ։ Այս
տօնը Հայերուն, Յոյներուն եւ Հռովմէացիներուն
Յայսմաւուրքներուն մէջ ներկայ է, այդ մէկը բոլորին
կողմէ մեծ շուքով կը յիշատակուի Սեպտեմբեր 14ին։
Բ.- Գիւտ Խաչ։ Այսինքն՝ Ս. Խաչափայտին
Գիւտը Կոստանդիանոսի մօր՝ Հեղինէի ձեռքով։
Այս տօնը փոխադրուած է Խաչվերացի եօթներորդ
կիրակիին։
Գ.- Երեւման Խաչ։ 351-ին երբ Կիւրեղ Եպիսկոպոս Երուսաղէմի Պատրիարք էր, Հոգեգալստեան
տօնի կանուխ առաւօտուն, լուսաւոր խաչ մը արեւի
նման շողարձակ՝ կը կանգնի երկինքը Գողգոթայէն
մինչեւ Ձիթենեաց լեռ։ Լուսաճաճանչումը կը տեւէ
ժամեր եւ Երուսաղէմի ժողովուրդը ամբողջական
հիացումով կը դիտէ այն, որ կը խափանէր նոյնիսկ
արեգակին լոյսը։ Այս հրաշալի երեւոյթը, որ
անմոռանալի եւ աննախադէպ էր, կը դառնայ
յիշատակութեան արժանի տօն հայ եւ յոյն
եկեղեցիներուն կողմէ:
Արդարեւ, սուրբ լուսեղէն խաչը երեւցաւ Ս.
Կիւրեղ Երուսաղէմի Հայրապետին՝ Գողգոթայ լերան վրայ, ինչպէս որ ան գրած էր Կոստանդիանոսի
որդիին՝ Կոստանդինին։ Այս մէկը կը տօնուի Յինանց «Զատկին յաջորդող» հինգերորդ կիրակին։
Դ.- Վարագայ Խաչ։ Այս տօնը հրաշալի երե-

Ինչպէս բոլորս ալ գիտենք խաչը այն մահապատիժն էր, որ կ’ենթարկուէին անոր մարդասպաններն ու ոճրագործերը։ Սակայն այս բոլորը նկատի
ունենալով, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս մարդո՛ւն
սիրոյն յանձն առաւ ճաշակել խաչի մահը, որպէսզի
մարդ նոյն այդ խաչի մահով յաւիտենական կեանք
ունենայ։
Քրիստոսի մահէն ետք, խաչը ստացաւ իր
քրիստոնէական բնոյթը՝ հիմնուելով գլխաւոր մի
քանի մտածումներու վրայ։
Ա.- Խաչին մահը Քրիստոսով դադրեցաւ
անարգալից մահ ըլլալէ, այլ դարձաւ Քրիստոսը
խորհրդանշող ճշմարիտ ու կենսատու ճամբան։
Բ.- Խաչը եւ խաչին նշանը դադրեցան անմարդկային գործիք ու նշան ըլլալէ, այլ դարձան երազանքը այն սուրբերուն որոնք փափաքեցան Քրիստոսի միանալ եւ ամբողջութեամբ Իրեն նուիրուիլ։
Գ.- Խաչը դադրեցաւ անմարդկային արարքներու պատիժ յատուցող գործիք ըլլալէ, այլ Քրիստոսի
մահով խաչը եղաւ այն զէնքը, որ մեզ կ’ազատէ ու
կը պաշտպանէ չարէն ու անկէ դուրս եկած բոլոր
չար խորհուրդներէն։
Դ.- Նախապէս՝ խաչը իր փայտերը երկարած
կը շալկէր մարդոց անօրէնութիւններն ու անկարգութիւնները, իսկ Քրիստոսով այսօր իր փայտերը
տարածած օրհնութեան աղբիւր դարձաւ բոլոր
անոնց, որոնք կ’ապաւինին խաչին ու խաչեալին։
Ե.- Վերջապէս խաչը դարձաւ պարծանք քրիստոնեաներուս, անոր համար ալ մենք որպէս քրիստոնեաներ մեր վիզերէն խաչ կը կրենք, պաշտպանւելու եւ ցոյց տալու աշխարհին, թէ մենք Քրիստոսի
կը պատկանինք եւ հպարտ ենք Քրիստոսի խաչը
մեզի հետ ունենալով: Ինչպէս Պօղոս առաքեալ
խաչին մեծութիւնը շեշտելով պիտի ըսէր «Գալով
ինծի քաւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի

խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ։ Այդ խաչին
միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար,
ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար» (Գղ.6։14)։
Հայ Առաքելական եկեղեցիէն ներս խաչին մեծ
կարեւորութիւն, յարգանքն ու սէր կ’ընծայուի, որովհետեւ ան սերտօրէն առնչութիւն ունի Քրիստոսի
կեանքին հետ։ Խաչի տօնը փրկագործութիւնը կը
խորհրդանշէ եւ այդ փրկագործութեան ընդմէջէն՝
յաւիտենական կեանքը, որ մարդ արարած որպէս
մեծագոյն նուէր ստացաւ Արարիչին կողմէ։
Պահ մը եթէ մտածենք, Քրիստոս եթէ աշխարհ
չգար եւ չխաչուէր, խաչը պիտի մնար այն մահուան
գործիքը որ էր նախապէս. եւ պիտի չստանար
կեանքի ու յոյսի բնոյթը, որ ստացաւ Քրիստոսի
խաչ բարձրանալով։
Այսօր այս երեւման Սուրբ խաչի տօնին ընդմէջէն
հետեւեալ խորհուրդն ու յիշեցումները կը փոխանցուին իւրաքանչիւր քրիստոնեայի։

Ա.- Եթէ իսկապէս խաչն ու խաչեալը կը կրենք
մեր վրայ, ո՛չ որպէս լոկ զարդ, այդ մէկը մեզ պիտի
գօտեպնդէ յիշելով Քրիստոսի խօսքը թէ. «Եթէ
մէկը ուզէ ինծի հետեւիլ՝ թող ուրանայ իր անձը,
ամէն օր իր խաչը առնէ եւ ետեւէս գայ» (Ղկ.9։23)։
Բ.- Խաչակնքելով՝ խաչը մեր մէջ եւս կ'երեւի եւ
կը հեռացնէ ամէն խաւար, եւ Քրիստոսի սիրոյ
կրակը կ'աճեցնէ մեր հոգիներէն ներս։
Ուրեմն, որպէս Քրիստոսի պատկանող ժողովուրդ, կոչուած ենք մեր հայեացքը վեր բարձրացնե-

լու, տեսնելու համար խաչը՝ այն խաչը որ այսօր այս
երեւման տօնին ընդմէջէն յայտնուեցաւ եւ պիտի
շարունակէ յայտնուիլ։ Ինչպէս ասկէ 1700 տ³րիներ
առաջ խաչին երեւումով լուսաւորուեցաւ երկինքը
Գողգոթայէն մինչեւ Ձիթենեաց լեռ, այսօր եւս
բանանք մեր հոգիի աչքերը՝ դիտելու խաչէն դուրս
եկած այն լոյսը, որ պիտի լուսաւորէ հայ ժողովուրդին կեանքը. մեզի զօրավիգ կանգնելով այս դժուարին եւ խախուտ պայմաններուն մէջ...։
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Պուլկարիոյ Մէջ Կայացած է Կոմիտասի
150-ամեակին Նուիրուած Համերգ
«Եւրոպական երաժշտութիւն» փառատօնին
ծիրէն ներս՝ Մայիս 13-ին, Սոֆիայի ֆիլհարմոնիկ
համերգասրահին մէջ, Պուլկարիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութեան աջակցութեամբ, տեղի ունեցած է հայ
դասական երաժշտահաններու դաշնամուրային
ստեղծագործութիւններու համերգ: Այս մասին կը
տեղեկացնեն ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան լրատւութեան եւ հանրային դիւանագիտութեան վարչութենէն։
Համերգին ընթացքին Կոմիտասի, Արամ Խաչատրեանի, Առնօ Բաբաջանեանի, Էդուարդ Միրզոյեանի եւ Հայկ Պոյաճեանի գործերը կատարած
է հայ երիտասարդ դաշնակահար, միջազգային
բազմաթիւ մրցոյթներու դափնեկիր Արմէն-Լեւոն
Մանասերեան:
«Եւրոպական երաժշտութիւն» համերգաշարի
կազմակերպիչները նշած են, որ առանձնայատուկ
նշանակութիւն կու տան Եւրոպայի մշակութային

ժառանգութեան պահպանման ու յաջորդ սերունդներուն ատոր փոխանցման, եւ այդ գործին մէջ
կ՝ապաւինին եւրոպական աշխարհամասին մէջ
բնակող ժողովուրդներու կարեւոր առաքելութեան:
Համերգը ունեցած է մեծ յաջողութիւն՝ արժանանալով ունկնդիրներու ջերմ ընդունելութեան:

Հայաստանը Դուրս Մնաց «Եւրոտեսիլ 2019»
Եզրափակիչ Փուլէն

«Եւրոտեսիլ 2019» երգի միջազգային մրցումի
երկրորդ կիսաեզրափակիչը երէկ երեկոյեան
յաղթահարեցին Հիւսիսային Մակեդոնիան, Հոլանտան, Ալպանիան, Շուէտը, Ռուսիան, Ատրպէյճանը,
Դանիան, Նորվեկիան, Զուիցերիան եւ Մալթան:
Հայաստանը այս մրցումին ներկայացնող Սրբուհի Սարգսեան «Ուոքինկ աութ» երգով հրաշալի
ելոյթ ունեցաւ, բայց չանցաւ եզրափակիչ:

Մայիս 14-ին տեղի ունեցած մրցումի առաջին
կիսաեզրափակիչէն ետք՝ եզրափակիչ փուլ անցած
էին Յունաստանը, Պիելոռուսիան, Սերպիան, Կիպրոսը, Էսթոնիան, Չեխիան, Աւստրալիան, Իսլանտան, Սան Մարինոն եւ Սլովենիան:
Եզրափակիչ փուլը տեղի պիտի ունենայ այսօր՝
Մայիս 18-ին:

-Կառատունը ապահովուած՝ ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի յարակից շրջաններուն մէջ:
-Ժամը 5-էն սկսեալ օթոպիւսներու սպասարկութիւն դէպի մարզադաշտ:

Երեւանի Պետական
Համալսարանի Հիմնադրման
100-ամեակին Նուիրուած
Ձեռնարկները Մեկնարկեցին
Գիւմրիէն

Գիւմրիի Վարդանանց հրապարակին վրայ, ուսանողական ցուցադրական բեմադրութեամբ՝
ազդարարուեցաւ Երեւանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) հիմնադրման 100-ամեակին նուիրուած
ձեռնարկներու մեկնարկը: Այս մասին կը հաղորդէ
Armenpress.am-ը։
Ուսանողները զանազան ոճերու երաժշտութեան
հետ հանդէս եկան պարային կատարումներով՝
տօնական տրամադրութիւն փոխանցելով գիւմրեցիներուն եւ հրապարակին վրայ գտնուող զբօսաշըրջիկներուն: Ուսանողները նաեւ համալսարանի
100-ամեայ գործունէութեան մասին պատմող
տեղեկատուական գրքոյկներ բաժնեցին անցորդներուն:
Հայաստանի Մայր համալսարանի յոբելեանին
նուիրուած ձեռնարկները համակարգող յանձնաժողովը մեկնարկը որոշած է սկսիլ Գիւմրիէն, որովհետեւ ճիշդ այս քաղաքին մէջ էր, որ 16 Մայիս
1919-ին Հայաստանի Հանրապետութեան նախարարներու խորհուրդը Երեւանի մէջ համալսարան
հիմնելու վերաբերեալ որոշում տուած էր: 31
Յունուար 1920-ին, Ալեքսանդրապոլի (այժմ՝ Գիւմրի) առեւտրական դպրոցի շէնքին մէջ, մեծ շուքով
կատարուած էր Հայաստանի համալսարանի բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը, որուն մասնակցած էին Հանրապետութեան ղեկավարները եւ
արտասահմանէն բազմաթիւ հիւրեր: Համալսարանական դասերու մեկնարկը տրուած էր նշանաւոր
հայագէտ Ստեփան Մալխասեանցի՝ 1 Փետրուար
1920-ին կարդացած դասախօսութեամբ:
Առաջին ուսումնական տարեշրջանին, համալըսարանը ունեցած է մէկ՝ պատմալեզուաբանական
բաժանմունք, 262 ուսանող եւ 32 դասախօս: Ի
պատիւ համալսարանի առաջին տնօրէն Եուրի
Ղամբարեանի՝ հիմնադրման առաջին իսկ տարին
համալսարանին մէջ դասախօսելու հրաւիրուած
էին արտասահմանեան համալսարաններ աւարտած, մանկավարժական ու գիտական աշխատանքի փորձառութիւն ունեցող այնպիսի անուանի
մասնագէտներ, ինչպիսիք էին՝ Յակոբ Մանանդեան, Մանուկ Աբեղեան, Ստեփան Մալխասեանց եւ
ուրիշներ: Հայաստանի մէջ խորհրդային կարգերու
հաստատումէն ետք, Հայաստանի Խորհրդային
Սոցիալիստական Հանրապետութեան առաջին
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Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Հայաստանի Ապագան Սերտօրէն Կապուած է Նոր
Արհեստագիտութիւններու Հետ. ՀՀ Նախագահը Հանդիպած է «Արթուրը Կնքուած է եւ
Nokia-ի Տնօրէններու Խորհուրդի Նախագահին Հետ
Հայկական Եկեղեցի կը
Նուր Սսուլթանի մէջ տեղի ունեցող տնտեսական
Յաճախէ». Պոլսաբնակ Հայ
12-րդ ամենամեայ ֆորումի մասնակցող Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն ՍարՏղայի Մօր Պարզաբանումը
գըսեան հանդիպած է հանրայայտ Nokia ընկերութեան տնօրէններու խորհուրդի նախագահ Ռիսթօ
Սիլասմայի հետ:
Խօսելով աշխարհի մէջ տեղի ունեցող սրընթաց
փոփոխութիւններու մասին` նախագահ Սարգսեան
ըսած է, որ աշխարհը արագօրէն կը փոփոխուի
արհեստագիտութիւններու, հետեւաբար նաեւ` Nokia-ի
նման ընկերութիւններու շնորհիւ: Նախագահը նշած
է, որ Հայաստան նորարարութիւններու, նոր սկիզբներու
հարթակ է, եւ երկրի ապագան սերտօրէն կապուած
է նոր արհեստագիտութիւններու հետ:
Զրուցակիցները յատկապէս կարեւոր համարած
են կրթական համակարգի դերը` զայն դիտարկելով
որպէս այդ ամէնուն հիմքը:
Նշելով, որ մեր երկիրը Խորհրդային Միութենէն
ժառանգած է բաւակ լաւ կրթական համակարգ,
նախագահ Սարգսեան միաժամանակ ընդգծած է,
որ Հայաստան բաց է դէպի նորը: «Մենք մեծ
կարեւորութիւն կու տանք կրթութեան, գիտութեան,
արհեստագիթութիւններուն` խրախուսելով երիտասարդները առաջարկելու նոր գաղափարներ, իւրացնելու նոր արհեստագիտութիւններ ու ստեղծելու
նոր սկիզբներ»-ընդգծած է ան:
Nokia ընկերութեան տնօրէններու խորհուրդի
նախագահը իր հերթին ըսած է, որ մեծապէս հե-

տաքրքրուած են Հայաստանի մէջ արհեստագիտութիւններու ոլորտի զարգացման հնարաւորութիւններով: Ան նշած է, որ արագ փոփոխուող
աշխարհի մէջ յաջողակ պիտի ըլլան այն երկիրները,
որոնք լաւ հիմք կը պատրաստեն այդ փոփոխութիւններուն համար:
Նախագահ Սարգսեան ընկերութեան ղեկավարութեան առաջարկած է այցելել Հայաստան` տեղւոյ վրայ ուսումնասիրելու եւ քննարկելու համագործակցութեան հեռանկարային ուղղութիւնները:
Nokia Corporation-ը մասնագիտացած է հեռահաղորդակցութեան, տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու, ելեկտրական սարքերու արտադրութեան ոլորտներու մէջ: Ընկերութիւնը մեծ ուշադրութիւն
կը դարձնէ ու զգալի միջոցներ կը ներդրէ արհեստագիտական նոր լուծումներու հայթայթման, ատոնք
իրենց արտադրանքին մէջ կիրառելու վրայ:

Գիտութեան Հետքերով
Հայկական Միջազգային Ակնաբուժական Գիտաժողովին
Պիտի Մասնակցին 12 Երկրի Բարձրակարգ Մասնագէտներ
«Երիտասարդ ակնաբոյժներու հայկական ընկերակցութեան» եւ «Համահայկական ակնաբոյժներու
ընկերակցութեան» համատեղ երկրորդ տարեկան
ակնաբուժական գիտաժողովին դասախօսութիւններով հանդէս պիտի գան 12 երկրէ հրաւիրուած
հանրաճանաչ ակնաբոյժներ:
Գիտաժողովը, որ տեղի պիտի ունենայ 18-19
Մայիսին, Երեւանի «Իպիս» հիւրանոցին մէջ, կազմակերպուած է Հայաստանի առողջապահութեան
ոլորտի զարգացման ռազմավարութեան նպատակ-

լուսժողկոմ (կրթութեան նախարար) Աշոտ Յովհաննիսեանի «Երեւանի համալսարանի վերակազմութեան մասին» հրամանով, 17 Դեկտեմբեր 1920ին, Հայաստանի համալսարանը վերանուանուեցաւ
Երեւանի ժողովրդական համալսարան: Երեւանի
մէջ վերաբացուած համալսարանի տնօրէն ընտըրւեցաւ հայագէտ Յակոբ Մանանդեան:
Երեւանի պետական համալսարանի յոբելենական յանձնաժողովին նիստը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 16 Մայիսին, Գիւմրիի նոյն կառոյցին մէջ:
Ողջունելով միջոցառման բոլոր մասնակցողները՝
համալսարանի տնօրէն Արամ Սիմոնեան անդրադարձաւ յոբելենական տարուան ձեռնարկներուն եւ
հրապարակումներուն:
«Բուհի յոբելեանական տարուայ միջոցառումների յանձնախումբն արդէն 3 տարի է ստեղծուած
է եւ միջոցառումները, ըստ ծրագրածի՝ ընթանում
են, իսկ դրանք բազմաբնոյթ ու բազմաբովանդակ
են: Շատ յագեցուած», նշեց Սիմոնեան՝ առանձնացնելով 26-28 Սեպտեմբեր ծրագրուած ձեռնարկները: Մինչ այդ կը վերանորոգուի բուհի երրորդ
յարկի դահլիճը, կը գումարուին միջազգային գիտաժողովներ, ընդունելութիւններ, պարգեւատրումներ եւ մշակութային ձեռնարկներ:
«Վերջին 15 տարիների ընթացքում բուհը մեծ
նուաճումներ է ունեցել: Յուսանք այդ նուաճումները
կը շարունակուեն ու կը գտնուեն նուիրեալներ,
ովքեր կը շարունակեն այդ ազգասէր գործը: Համալսարանը առաջընթաց ապրող օրգանիզմ է», իր
խօսքին մէջ նշեց Երեւանի պետական համալսարանի հայ բանասիրութեան ամպիոնի տնօրէն
Արծրուն Աւագեան:

ներուն համահունչ: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Գիտաժողովին պիտի մասնակցին առողջապահութեան նախարարը, Բժշկական համալսարանի
տնօրէնը եւ Երեւանի քաղաքապետարանի առողջապահութեան վարչութիւնը:
Ձեռնարկին կարեւոր բաղկացուցիչ մասը կը
հանդիսանայ կենդանի վիրաբուժութիւնը (Live
surgery), որուն շնորհիւ համաժողովին մասնակցողները կարելիութիւնը պիտի ունենան առցանց
հարցումներ ուղղելու վիրաբուժներուն:

Պատիւ Արժանաւորին
ԹՈՒՄՕ-ի Տնօրէնը Արժանացաւ Ֆրանսայի «Ասպետ» Կոչման
Չորեքշաբթի, 15 Մայիսին, Փարիզի քաղաքապետ
Անն Իտալկօ ԹՈՒՄՕ-ի տնօրէն Մարի Լու Փափազեանին յանձնեց Ֆրանսայի Հանրապետութեան
պատուաւոր «Palmes Acade-miques» մրցանակը ու
«ասպետ» կոչումը:
«Առանց քեզ, Մարի Լու, ԹՈՒՄՕ-ն գոյութիւն չէր
ունենար ո՛չ Հայաստանի, ո՛չ Փարիզի մէջ: Եթէ այս
մետալը պէտք է ստեղծուէր, անիկա պէտք է ըլլար
քեզի համար: Դուն աշխարհի քաղաքացի ես:

ԹՈՒՄՕ կը նշանակէ ազատութիւն: Անիկա աշխարհի լաւագոյն դպրոցն է: ԹՈՒՄՕ-ի խումբը շատ

հպարտ է»,- ըսաւ Անն Իտալկօ եւ շքանշանը յանձնեց
Մարի Լու Փափազեանին:
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Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկչեան Վանքը

Պատրաստեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկչեան Վանքը

Հիմնադրուած եւ կառուցումը սկսած է 1606 թուականին,
Իրանի Սպահան քաղաքի հարաւային կողմը
Ս. Ամենափրկչեան Վանքը որպէս միաբանական կեդրոն,
միաժամանակ եղած է հայ մշակոյթին ու դպրութեան
ծառայող հաստատութիւն։

Ս. Ամենափրկչեան
Վանքը իր հիմնադրման
օրէն եղած է Սպահանի
Հայոց Թեմի հոգեւոր,
մշակութային եւ վարչական կեդրոնը, ժամանակի ընթացքին անոր
կողքին ստեղծուած են
շարք մը ուրիշ հաստատութիւններ: Անոնք բոլորն ալ ունեցած են իրենց
տեղն ու դերը իրանաՍ. ԱՄԵՆԱՓՐԿՉԵԱՆ ՎԱՆՔԻ հայութեան
կեանքին
«ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԿԵՍԱՐԱՑԻ»
մէջ, սակայն Ս. ԱմենաԹԱՆԳԱՐԱՆ
փըրկչեան Վանքի Թանգարանը յատկապէս մեծ հետաքրքրութեան
արժանացած է արտասահմանեան եւ տեղացի
զբօսաշրջիկներու կողմէ, անոր նպաստած են
նաեւ թանգարանին մէջ գտնուող եզակի ցուցանմուշները:

Այսօր՝ 18 Մայիս, Թանգարաններու Միջազգային Օրն է։ Ան հռչակուած է Թանգարաններու
միջազգային խորհուրդի "ICOM - The International
Council of Museums) որոշմամբ 1977 թուականի
Մայիս 18-ին ICOM-ի 11-րդ գլխաւոր համաժողովի ընթացքին՝ ռուսական պատուիրակութեան
առաջարկով։ 1978էն սկսեալ իւրաքանչիւր
տարի այս օրը կը նշէ աշխարհի աւելի քան 150
երկիր, որոնց շարքին են նաեւ Հայաստանն ու
Լիբանանը։
1992 թ.-էն սկսեալ իւրաքանչիւր Թանգարանային միջազգային օր ունի թեմա եւ
Թանգարանների միջազգային օր, մայիսի
18-ին նշուող ամէնամեայ տօն։
ICOM-ը կը հրապարակէ տուեալ թեմայի
հետ առնչուող նախաձեռնութիւններ։ 1992ին
թեման էր «Թանգարանները եւ շրջակայ
միջավայրը», 1997-1998
«Մշակութային արժէքներու անօրինական
տեղափոխման դէմ պայքար», 2000ին՝
«Թանգարանները յանուն հասարակութեան
մէջ համերաշխութեան եւ
ներդաշնակութեան», 2005ին՝ «Թանգարանը որպէս կամուրջ մշակոյթներու
միջեւ», 2008ին՝ «Թանգարանները որպէս
սոցիալական փոփոխութիւններու եւ
զարգացման գործօն», 2009ին՝ «Թանգարանները եւ զբօսաշրջութիւնը», 2010ին՝

շինութիւններու որմանկարներու նորոգութեան
եւ պատճէնահանման աշխատանքով եւ կարեւոր դեր կ’ունենայ Նոր Ջուղայի մշակութային
կեանքէն ներս: Նոր Ջուղայի Համայնական
Խորհուրդը Ճիշտ գնահատելով պահը, կ’օգտըւի անոր խորհուրդներէն եւ 1905-1906
թուականներուն հիմնուած՝ Վանքի գրադարանմատենադարանի շէնքին մէջ որոշ բարեփոխումներ կատարելով՝ նոյն վայրին մէջ կը հիմնըւի Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկչեան Վանքի
Թանգարանը: Թանգարանը այդ եռասենեակ
շէնքին մէջ իր աշխատանքը կը շարունակէ
մինչեւ 1971 թ.:
Զբօսաշրջիկութեան նկատմամբ երկրի մէջ
օրըստօրէ աճող հետաքրքրութեան զուգահեռ,
առաւել անհրաժեշտ կը համարուի պահպանել
եւ ներկայացնել իրանահայութեան աւանդն ու
դերը Իրանի մշակոյթի եւ քաղաքակրթութեան
զարգացման մէջ: 1968 թուականին, կ’որոշուի
թանգարանին համար նոր շէնք կառուցել՝ Ս.
Ամենափրկչեան Վանքի շրջափակէն ներս
գտնուող հողամասին մէջ: 1971 թուականին
կ’աւարտի շինարարութեան գործը:

«Թանգարանները յանուն սոցիալական
ներդաշնակութեան»։
Այս տարուայ թեման է՝ Թանգարանները
որպէս մշակութային իրար սեղմող կապ.
Աւան-դոյթի ապագան։
Այս առիթով կը հրատարակենք հետեւեալ
շահեկան գրութիւնը՝ Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափըրկչեան վանքի եւ Վանքի տարածքին մէջ
գտնուող Թանգարանի եւ Գրադարան-Մատենադարանի մասին։ Թէ՛ վանքը, թէ՛ թանգարանը Սպահան այցելող զբօսաշրջիկներուն
նախասիրած վայրերէն են ըստ շատերու
վկայութեան: Ան ունի պատմական եւ մշակութային բացառիկ նշանակութիւն։ Գրութեան
մէջ կան ուրիշ տեղեկութիւններ՝ Մատենադարանին մէջ պահուող ձեռագիր ու տպագիր
գիրքերուն մասին։
Տեղեկութիւններն ու նկարները զայն պատրաստողը հաւաքած է համացանցային տարբեր կայքերէն։
Հեղինակին առաջարկութեամբ մեր ընթերցողները կը քաջալերենք Իրան այցելելու պարագային անպայման երթան Սպահան, Նոր
Ջուղա, եւ մօտէն տեսնեն Ս. Ամենափրկչեան
հոյակապ վանքն ու վանքի տարածքին մէջ
գտնուող թանգարանն ու գրադարան-մատենադարանը։
«Խմբ.»

Ջուղայի եկեղեցիներու արժէքաւոր եւ հնութիւն
ներկայացնող գիրքերն ու գոյքը: Թանգարանի
հին շէնքէն նոր շէնք կը տեղափոխուին թանգարանի իրերը, որոնք կը բաժանուին չորս մասի.ա- ձեռագրեր
բ- իրեր եւ աշխատութիւններ, որոնք առնչւած են տեղի հայութեան կեանքին ու պատմութեան հետ
գ- եկեղեցական իրեր
դ- արտասահմանէն բերուած նկարներ:
Թանգարանին մէջ ձեռագրերէն բացի կան
նաեւ 5 հնատիպ գիրքեր՝
- Պատարագատետր. Յակոբ Մեղապարտ,
1513 թ., Վենետիկի մէջ
- Հարանց վարք. Խաչատուր Կեսարացի,
1641 թ., Նոր Ջուղա
- Աստուածաշունչ. Ոսկան Երեւանցի, 1666
թ., Ամսդերտամ
Նոր Ջուղայի Թանգարանը ունի բացառիկ նշանակութիւն
- Ազդարար. Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանի, 1794 թ., Մատրաս
- Ժամագիրք. Խաչատուր Կեսարացի, 1642
թ., Նոր Ջուղա
Ապագային ու նոյնիսկ մինչեւ օրս թանգարանի իրերը համալրուած են Թեմական Խորհուրդին կողմէ գնուած եւ ժողովուրդի միջոցով
նուիրուած իրեր:
2012 թուականի Հոկտեմբերին, Նոր Ջուղայի
թանգարանը, որ մինչ այժմ կը նշուէր «Ս.
1931 թուականին, Իրանի ժամանակի կառաԱմենափրկչեան Վանքի թանգարան», անուանվարութեան հրաւէրով Փարիզէն Սպահան կը
ւեցաւ «Խաչատուր Կեսարացի Թանգարան»:
ժամանէ արուեստագէտ եւ գեղանկարիչ ՍարՍոյն անուանումը նպատակ ունի յաւերժացնելու
գիս Խաչատուրեան: Ան 1931-1934 թուականԹեմական Խորհուրդի կարգադրութեամբ՝ Իրանի եւ Միջին Արեւելքի առաջին տպարանի
ներուն կը զբաղի Սպահանի պատմական Վանքի թանգարանին ի պահ կը տրուին Նոր
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հիմնադիր Խաչատուր վարդապետ Կեսարացիի արժանայիշատակ անունը:

Խաչատուր Կեսարացիի արձանը
Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկչեան վանքի շրջապատին մէջ
(1590, Կեսարիա – 1646, Նոր Ջուղա)
եւ
Խ. Կեսարացիի կողմէն հիմնադրուած տպարանը
(տպարանը կը պահուի Վանքի թանգարանին մէջ)

Խաչատուր Կեսարացին 1636-ին, Ս.Ամենափըրկչեան վանքի տարածքին մէջ կը հիմնէ
տպարան, որ առաջինն էր Իրանի եւ ողջ Միջին
Արեւելքի մէջ: Այդ տպարանին մէջ 335 տարիներու ընթացքին, լոյս տեսած են 372 հատոր
գիրք ու գրքոյկ:
Նոր Ջուղայի Ամենափրկչեան Վանքը, իր
հիմնադրութեան օրէն ունեցած է գրչագիր
գիրքեր, որոնք այսօր մէկ մասն են հայ
ժողովուրդի ունեցած աւելի քան 25,000
ձեռագիր գանձերուն: Նոր Ջուղան որպէս
Սփիւռքի հայաշատ հին գաղութ ժամանակին
անուանած են «Արտասահմանեան Հայաստան»։
«Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ»
Գրադարան - Մատենադարանը
Ս. Ամենափրկչեան Վանքի միաբան հայրերն

ու հոգեւորականները
վանքին եւ Նոր Ջուղայի
եկեղեցիներուն մութ ու
խոնաւ սենեակներուն
մէջ, մոմի եւ ձէթի պլպըլան լոյսի ներքոյ, գրած
ու ընդօրինակած են
բազմաթիւ գիրքեր, որոնք
այսօր ցրուած են աշխարհի
(հիմնադրուած է 1905-6
թուականներուն Վանքի
զանազան կողմերուն
շրջապատէն ներս)
եւ թանգարան-մատենադարաններուն մէջ: Բացի տեղւոյն վրայ
գրուած ձեռագրերէն, Ամենափրկչեան Վանքի
թանգարանին մէջ կը պահուին գաղթական
ժողովուրդի հետ բերուած, ինչպէս նաեւ Ջուղայի հայ վաճառականներու մեկենասութեամբ
հրատարակուած բազմաթիւ գիրքեր:
18-րդ դարու առաջին կիսուն վանքին մէջ
հիմնադրուած է Մատենադարան: Այդտեղ կը
պահուի կրօնական, պատմական եւ այլ բնոյթի
մօտ 750 ձեռագիր, որոնցմէ 44-ը մագաղաթեայ
է (ամենահինը 10-րդ դարու Աւետարանն է):
Ձեռագրերէն շատերը ունին մանրանկարչական
ընտիր ձեւաւորում: Գրչագրերը գրուած են
Արեւմտեան Հայաստանի մէջ 10-16-րդ դարերուն, եւ Նոր Ջուղայի մէջ՝ սկսեալ 17-րդ դարու
սկիզբներէն՝ 1607 թուականէն: 1986 թուականին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
նիւթական միջոցներով, տպագրուեցաւ Նոր
Ջուղայի Վանքի գրչագրերու գունաւոր ալպոմը՝
Պելճիքայի մէջ, փրոֆ. Արբակ Մխիթարեանի
եւ Սիրարփի Տէր Ներսիսեանի աշխատութեամբ
ու ջանքերով:
Յետագային աւելցած են նաեւ տպագիր
գիրքերը, բայց մինչեւ 1844 թուական անոնք
յատուկ տեղ ու պահեստ չեն ունեցած: Նոյն
թուականին, Վանքի սեղանատան մէկ մասը
անջատելով՝ դարձուցած են գրատուն, ուր
հաւաքած են նաեւ Վանքի մէջ եղած գրչագիր

ու տպագիր գիրքերը:
Գիրքերու թիւը երթալով այնքան կը շատնայ,
որ 1905-6 թուականներուն, կը կառուցուի
առանձին շէնք մը՝ «Ս. Ամենափրկչեան Վանքի
Մատենադարան»ը՝ Վանքի տարածքին մէջ:
1974 թուականին, երբ կը նշուէր Ս. Ներսէս
Շնորհալիի վախճանման 800-ամեակը, պատշաճ հանդիսութեամբ մը, Մատենադարանը
անուանուած է «Ս. Ներսէս Շնորհալի»:
Մատենադարանի տպագիր գիրքերը, 1930
թուականին, երբ կը հիմնադրուի Վանքի թանգարանը, կը տեղափոխուին առաջնորդարանի
նախկին շէնք, ուր կը մնան մինչեւ 1971 թուական, երբ թանգարանի համար կը կառուցուի
առանձին շէնք մը: 1972 թուականին կը նորոգւի գրադարանը, որուն կը միացուին Նոր
Ջուղայի մէջ եղած միւս ժողովրդական գրադարանները: Վերանորոգուած գրադարանի բացումը կատարուած է 1972 թուականի Ապրիլին:
Գրադարանը ունի մամուլի ճոխ ժողովածու
մը, որ կը գտնուի առանձին սրահի մը մէջ:
Ձեռագրերն ու հնատիպ գիրքերը
«Ս. Ներսէս Շնորհալի» Գրադարան-Մատենադարանը ներկայիս ունի շուրջ 25.000 հայերէն եւ օտար լեզու գիրքեր։ Հայերէն գիրքերու
թիւը մօտ 17.000 է։ Հայ համայնքն ու յատկապէս
աշակերտները, ինչպէս նաեւ իրանցի ուսանողներն ու հետազօտողները անվճար կ’օգտըւին գրադարանէն:
Ս. Ամենափրկչեան Վանքի թանգարանին
մէջ կան ձեռագիր գիրքեր, որոնք ժամանակագրական կարգի համաձայն՝ 9-19-րդ
դարերուն կը պատկանին եւ կ’ընդգրկեն՝
- Մասնունք հին կտակարանի
- Աւետարան
- Ճաշոց
- Ճառընտիր
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ՄԻՔԱՅԷԼ ԱՐՈՒՏՉԵԱՆ

(1897 – 1961)
«Ֆաշիզմի Դէմքը. Մայրն ու Որդին»
Միքայէլ Արուտչեան (1897, Յուլիս 6 (Յուլիս 18), Շուշի - 1961, Յունիս 9,
Մոսկուա) բեմադրող-նկարիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ (1958)։ Հայ
խորհրդային բեմանկարչութեան հիմնադիրներէն։
1916 թուականին աւարտած է Պաքուի արական կրթարանը, 1919
թուականին՝ Սարատովի բարձրագոյն գեղարուեստի արուեստանոցները։
Առաջին բեմական ձեւաւորումը կատարած է 1919 թուականին Սարատովի թատրոնի մէջ («Փաստաբան
Պատլեն»)։ 1921–1923-ին յաճախած է Պեռլինի համալսարանի իրաւաբանական բաժինը, 1924–1925-ին՝
Փարիզի Գոլառոսսի կաճառը։ 1925 թուականին տեղափոխուած է Երեւան։
Արուտչեան 1928-1939 թ. Եղած է Երեւանի Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան, 1939-1949 թ.՝ Ալեքսանտր
Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի թատրոններու գլխաւոր նկարիչը։ Արուտչեան ներկայացումներ
ձեւաւորած է նաեւ Երեւանի, Պաքուի, Թիֆլիսի, Գիւմրիի թատրոններու մէջ։
Միքայէլ Արուտչեանի աշխատանքներէն կը գտնուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մէջ։
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Հայկական
Թանգարաններ
– Իրան –
Միջազգային
Èáõñ»ñ

ՆորՊապը
Ջուղայի
Ս. Ամենափրկչեան
Հռոմի
Առաջին
Անգամ Կ'այցելէ Վանքը
Արաբական Թերակղզի
¾ç 07

- Հայսմաւուրք
- Ժամագիրք, տօնացոյց
- Շարակնոց
- Գանձարան
- Խորհրդատետր
- Մեկնութիւն սուրբ գրոց
- Հայրագրութիւն
- Ժողովածու, որ կ’ընդգրկէ`
• Տարբեր բնոյթի ժողովածուներ
• Ոսկեփորիկներ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
• Պատմագրական
ուղեւորութեան
մեկնած երկեր
է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
•
Բժշկարաններ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
• Այլն կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
թերակղզի,
Ապու
Տապի մեկնելէ
ժամ առաջ,ապագայ
Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
Նոր Ջուղայի
ազգայինմէկ
մարմիններու
ծրագրերէն
է՝ մասնաաւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
«կարճ,
բայց
գէտներուն միջոցով թուայնացնել գրչագրերու եւ հնատիպ գիրքերու
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը
հաւաքածուն,
ինչպէս նաեւ
գրադարաններու
գիրքերը,
եւԹուիթըրի
զանոնք
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
հասանելի դարձնել Սպահանի Հայոց Թեմի Առաջնորդարանի կայքէջին
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
միջոցով:
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Ð³Ûñ»ÝÇ
Այցը
պիտի տեւէÈáõñ»ñ
մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
¾ç 02
մասնակցի
«Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
21-րդ Դարը Հայերու Դարն է. Արմէն Սարգսեան Մասնակցած

է «Համագործակցութեան
Համաշխարհային
Համակարգի
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի
28 Թեկնածու
Փլուզման Վտանգները»
Խորագիրով Քննարկման
Գրանցած
Է

կառուցելու, ուր պէտք է ապրինք: Մարտահրաւէրներ նետող, բայց հետաքըրքրական աշխարհ»,-ըսած է Հանրապետութեան նախագահը:
Ան համոզում յայտնած է, որ 21-րդ դարը հայերու դարն է: «Մենք համաշխարհային ազգ ենք, մենք կրնանք փոխուիլ, յարմարուիլ, մենք նորարար
ենք»,- ըսած է Արմէն Սարգսեան՝ նկատելով, որ խիստ լաւատեսական տրամադրուած է ապագային հանդէպ:
Պատասխանելով յեղափոխական եղաշրջման մասին հարցին՝ նախագահ
Սարգսեան նշած է, որ ճարտարագիտութիւնները կը փոխուին եւ աշխարհը
Արդէնկ՝ըլլայ:
74 հոգի«Ես
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
տարբեր
համոզուած եմ,
որ որեւէ կերպ
մենք պիտի
կարենանք
ընտրականգտնել
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի
գրանցուելու
լուծումներ
ներկայի այն խնդիրներուն
համար,թեկնածու
որոնց կ՝առերեսուինք:
համար, որմէ
28-ն գրանցուած
է, իսկտարբեր
միւս 28-ի
թեկնածութիւնը՝
ինչպէս կը
Տարբեր
երկիրներ
կը զարգանան
արագութեամբ,
կըոչ,
զարգացնեն
հաղորդէ ճիւղեր:
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
տարբեր
Եւ եթէ կեդրոնանանք
ճարտարագիտական
նոր սերունդի,
յայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
արհեստական բանականութեան, մեծ տուեալներու կառավարման վրայ,
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28պիտի
թեկնածու։
22 թեկնածու անորոշութիւններով
մերժում ստացած է:
քանի
մը տարի ետք
աւելի դիւրին
ըլլայ կողմնորոշուիլ
Ընդհանուր
առմամբ,
լի
աշխարհին
մէջ»: 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
Նախընտրական
արշաւըվախճանման
սկսած է Դեկտեմբեր
31-ին։
Մայր31-ին։
Արմինէ
Մարկարոսեանի
առիթով
հոգեհան«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
գըստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 19 Մայիս
2019ին,
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա, յաւարտ սուրբ
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
պատարագի:
քուէարկել։
Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
Անառատ
Յղութեան
ՀայՓորոշէնքօն
Քոյրերու Միաբանութիւն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող
նախագահ
Փետրօ
(15.1%)։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
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zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Ռեբեկա Գըլընճեան-Ադամեանի Մահուան Առիթով Փոխան Ծաղկեպըսակի Նուիրատուութիւններ Կատարուեցան Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան
Քոլէճի «Բաբգէն Փափազեան Սաներու Ֆոնտ»-ին
Հայկազեան Համալսարանը 100,000
Ե. Մանուկեան Քոլէճի Տնօրէնութիւն եւ անձնակազմ
Ե. Մանուկեան
Քոլէճի
խնամակալութիւն
Սիրով
կը հրաւիրէ
ձեզ ներկայ գտնուելու 100,000
100,000
Ե. Մանուկեան Քոլէճի շրջանաւարտից միութիւն
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
$100
Տէր եւ Տիկին Զաւէն եւ Նէնսի Ֆըստքճեան
Յակոբ
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
$100
Տէր եւ Տիկին Սերժ եւ Գարինա Խշֆաճեան
նուիրուած
տեղեկագրին
$100
Տիկին Արշօ Կոստանեան
եւ ընտանիք
20,000
Տիկին Էլիզ Ապի Սաապ				
անգլերէն թարգմանութեան՝
50,000
Տիար Վազգէն Մխճեան				
$100
Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի Չիլինկիրեան		
$100
Տէր եւ Տիկին Կարպիս Չիլինկիրեան		
$100
Տիկին Անի Տէտէեան եւ դուսրերը			
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
80,000
Տիկին Լիզա Մանտալեան				
Խօսք
կ'առնեն`
$50
Տիկին Շողիկ Անսըրլեան			
300,000
Տէր եւ Տիկին Յովսէփ եւ Գարոլ Քիլաղպեան		
Վեր.
Փօլ Հայտօսթեան
100,000
Տէր եւ Տիկին Սեւակ
եւ Դոկտ.
Անի Տիլսիզեան
100,000
Տիարք
Սարգիս,
Նշան
եւ
Վրէժ
Փափազեաններ
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
100,000
Տիարք
Մաթիկ եւ Գէորգ
Մանուկեաններ
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան հեղինակ)
100,000
Տէր եւ Տիկին Ռուբէն եւ Լենա Ոսկիմօրուքեան
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
50,000
Սագօ եւ Նաթալի Օհանեան 			
50,000
Տէր եւ Տիկին
Տիգրան 4եւՓետրուար
Սիլվի Մանճիկեան
Երկուշաբթի,
2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
$100
Տիկին Հուրի Վանլեան				
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
$50
Տիար Մարուան Մուժաէս				
$100
Տիկին Նելլի Սէմէրճեան				
30,000
Տիար Ժագ Զանիկեան				
$50
Տէր եւ Տիկին Գրիգոր Զգոյշեան
		
$100
Տէր եւ Տիկին Աւետիս Ճիզմէճեան			
150,000
Մաթիկ եւ Գէորգ Մանուկեան ընտանիքներ
100,000
EL KHAL for accounting & auditing
$100
Տէր եւ Տիկին Սամիր Քությա			
$100
Տէր եւ Տիկին Քարլ Թապպախ			
$50
Տէր եւ Տիկին Յարութ եւ Նանոր Ուրիշեաններ
70,000
Տէր եւ Տիկին Աբգար եւ Սիլվի Ագիլեան		
75,000
Տէր եւ Տիկին Անդօ եւ Մարի Ալեքսանտրեան
150,000
Տէր եւ Տիկին Մհեր եւ Նաթալի Ադամեան
$100
Տէր եւ Տիկին Արմէն եւ Սարին Վանլեան		
$500
Տէր եւ Տիկին Շաւարշ եւ Քաթրին Սթանպուլեան
$200
Տէր եւ Տիկին Պետիկ եւ Լենա Սապունճեան
150,000
Տէր եւ Տիկին Վահան եւ Թամար Գասարճեան
$50
Փոքրիկն Արիանա Ալեքսանտրեան			
100,000
Օրդ. Մարիա Աճէմեան				

The Adana Massacres

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Հրաչ Տէմիրճեանի (Հատտատ) մահուան քառասունքին առիթով
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 19 Մայիս
2019-ին, Նորաշէնի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս.
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