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 Կառավարութիւնը Վերջին Նիստով 
Մը Կը Հանդիպի Այսօր

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

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

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

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

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

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

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

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

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

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

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

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

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

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

Շրջանային Èáõñ»ñ

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Ընտրութեան Հարցը Պիտի Քննուի Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանին Մէջ
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ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի 
Համանախագահները Մայիսի Վերջին 
Տարածաշրջան Պիտի Այցելեն

 Կառավարութիւնը 2019-ի պիւտճէի նախագիծին 
համար կը հանդիպի այսօր՝ վերջին նիստով մը։ 
Այս մասին յայտարարեց  Ելեւմտական նախարար 
Ալի Հասան Խալիլ Մայիս 21-ին տեղի ունեցած 17-
րդ նիստէն ետք:

«Աւարտին հասաւ պիւտճէին քննարկումը, վաղը 
պիտի ըլլայ վերջին ընթերցումը»,- ըսաւ Խալիլ 
նիստէն ետք։ 

Նոյն օրը, նիստէն առաջ, ան արդէն յայտնեց, 
թէ պիւտճէն հաստատուած է եւ ամէն ինչ արդէն 
ներկայացուած է վերջնական տեսքով, յաւելեալ 
քննարկումներու կարիք չկայ։

Այնուամենայնիւ, արտաքին գործոց նախարար 
Ժպրան Պասիլ յայտնեց, որ պիւտճէն վերջնակա-
նացնելու համար դեռ ժամանակ պէտք է:

Նիստին ընթացքին՝ քննարկելէ ետք նախորդ 
օր աւելցուած տարբեր յօդուածներ՝ նախարարները 
սկսան քննարկել նախկին երեսփոխաններու եւ 
նախարարներու աշխատավարձերու նուազեցումը։ 

«Այսօր մեծ յառաջընթաց եղած է Կառավա-
րութեան նիստին ընթացքին»,- ըսաւ վարչապետ 
Սաատ Հարիրի։

Պետական Աշխատողները Գործադուլ 
Յայտարարած են Պիւտճէի Խնայողու-
թիւններուն Դէմ

Շարք մը պետական կառոյցներու աշխատա-
կիցներ, Մայիս 21-ի երեկոյեան գործադուլ յայտա-
րարած էին, մինչ Կառավարութիւնը կը հանդիպէր 
17-րդ նիստով մը քննարկելու 2019-ի պիւտճէի 
նախագիծը։

Պետական կառավարման լիկայի աշխատակից-
ներու ղեկավար Նաուալ Նասր, Ուրբաթ օր, լրագ-
րողներուն ըսած է, որ պետական աշխատողները 
գործադուլի մէջ պիտի ըլլան «անորոշ ժամանակով», 
եթէ պիւտճէն կրճատէ անոնց աշխատավարձը 
կամ ազդէ անոնց իրաւունքներուն վրայ:

Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ 

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահները 
Մայիսի վերջը պիտի ժամանեն տարածաշրջան: 
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին Մայիս 
21-ին հրաւիրուած մամուլի ասուլիսի ընթացքին 
ըսած է ՀՀ ԱԳՆ խօսնակ Աննա Նաղտալեան:

«Մայիսի վերջը տարածաշրջանային այց պիտի 
կատարեն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախա-
գահները: Այցի ընթացքին պիտի ըլլան Երեւան, 
Ստեփանակերտ եւ Պաքու: Պիտի քննարկուին յա-
ռաջիկայ քայլերն ու ծրագիրները, բայց այժմ 
մանրամասնութիւններ չեմ կրնար յայտնել»,- ըսած 
է Նաղտալեան:

ԵԱՀԿ մինսկի խումբի համանախագահութիւնը 
Լեռնային ղարաբաղի հակամարտութեան կարգա-
ւորմամբ զբաղուող միջնորդական միակ ձեւաչափն 
է: Համանախագահներն են Ռուսիան ներկայացնող 
Իկոր Փոփովը, Ֆրանսան ներկայացնող Սթեֆան 
Ուիսքոնթին եւ Միացեալ նահանգները ներկա-
յացնող Էնտրիւ Շոֆըրը:

Չինաստանի արտաքին գործոց նախարար Վան Ին Մայիս 25-
26-ին Հայաստան պիտի այցելէ:
Այս մասին յայտարարած է ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Աննա 
Նաղդալեան Մայիս 21-ին լրագրողներուն հետ զրոյցի ընթացքին:
«Մայիս 25-26-ին տեղի պիտի ունենայ Չինաստանի արտաքին 
գործոց նախարար Վան Ինի այցը Հայաստան: Այցի ծիրէն ներս 
նախատեսուած է երկու միջազգային պայմանագրի եւ մէկ ոչ 
միջազգային պայմանագրի ստորագրութիւն»,- յայտնած է ան:

Չինաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարը 
Հայաստան Պիտի Այցելէ

նախօրէին ըսած էր, թէ պիւտճէին նուիրուած Կա-
ռավարութեան նիստը պէտք է «վերջնական» ըլլայ։

Պիւտճէին վերաբերեալ բանակցութիւններուն 
աւարտէն ետք, Կառավարութիւնը՝ ղեկավարու-
թեամբ նախագահ Միշէլ Աունի՝ կրկին պիտի 
հանդիպի Պաապտայի պալատին մէջ, հաստա-
տելու համար պիւտճէն՝ մինչեւ Խորհրդարան փո-
խանցուիլը:

Մայիս 22-ին Թուրքիոյ Սահմանադրական դա-
տարանը պիտի քննի Պոլսոյ հայոց պատրիարքի` 
աւելի քան մէկ տասնամեակ չիրականացող ընտ-
րութիւններուն հարցը:

Ինչպէս յայտնի է, Պոլսոյ հայոց պատրիարք 
Մեսրոպ Մութաֆեան  ծանր հիւանդութեան պատ-
ճառով 2008-էն ի վիճակի չէր պաշտօնավարելու: 
Այդ պատճառով մեկնարկած էր Մութաֆեանին 
փոխարինող պատրիարքի ընտրութեան գործըն-
թացը: Սակայն 2010-ին թրքական պետութիւնը 
յայտարարեց, որ քանի որ պատրիարքը դեռ ողջ է, 
ապա նոր պատրիարքի ընտրութիւններ չեն կրնար 
ունենալ եւ կրնայ միայն պատրիարքի փոխանորդ 
ընտրուիլ:

Թէեւ նախապէս նման պաշտօն գոյութիւն չէր 
ունեցած, այնուամենայնիւ, շուտով կայացան փո-
խանորդի ընտրութիւնները: Բաւական խնդրահա-
րոյց ընտրութիւններու արդիւնքով այդ պաշտօնին 
վրայ ընտրուեցաւ Արամ արքեպիսկոպոս Աթէշեան:

Երկարատեւ տարաձայնութիւններէ ետք տեղի 
ունեցան փոխանորդի նոր ընտրութիւններ, երբ 
Աթէշեան պարտուեցաւ։ Սակայն Պոլսոյ նահան-
գապետարանը անմիջապէս յայտարարեց, թէ 
իրաւական տեսակէտէ այդ ընտրութիւնները վա-
ւերական չեն:

2019-ի Մարտ 8-ին Մեսրոպ Մութաֆեան վախ-
ճանեցաւ, որ իրաւականաօրէն հնարաւոր դարձուց 
նոր պատրիարքի ընտրութիւնները: Սակայն նա-

խորդող 11-ամեայ ժամանակահատուածին պատ-
րիարքի ընտրութիւններուն հետ կապուած կա-
յացան շարք մը դատական որոշումներ, որոնք 
բողոքարկուեցան «կրօնի եւ խղճի ազատութեան 
ոտնահարման» հիմնաւորումով:

Մայիս 22-ի դատական նիստին Սահմանադ-
րական դատարանը պիտի քննէ այդ որոշումներու 
արդարացիութիւնը ու անոնց դէմ ներկայացուած 
բողոքը:
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Ֆելիքս Պրաքմըն

Ֆելիքս Պրաքմըն (22, Մայիս, 1833, Փա-
րիզ)-(29, Հոկտեմբեր, 1914, Սեւր)

ֆրանսացի փորագրանկարիչ, վիմագրանկա-
րիչ եւ գեղանկարիչ։ 

Եւրոպացի առաջին նկարիչներէն էր, որ սկսաւ 
հաւաքել եւ ուսումնասիրել չինական ու ճափո-
նական ստեղծագործութիւններ։ 

Հեղինակած է «Փայտափորագրութեան ու 
վիմագրանկարչութէան ուսումնասիրութիւն» գիր-
քը (Փարիզ, 1897)։ Պրաքմըն եւ իր կինը՝ Մարին, 
մասնակցած են տպաւորապաշտներու ցուցա-
հանդէսներուն։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ԱՄԷ-ում Հանդէս Եկաւ Հանդուրժողականութեան Մասին Բանախօսութեամբ
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մայիսի 19-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրա-
գոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, Շար-
ժայի պետական տեղեկատուական խորհրդի ընդհանուր 
նախագահ Շէյխ Սուլթան Բին Ահմեդ Ալ Քասիմիի 
հրաւէրով, մեկնեց Շարժա՝ մասնակցելու 2019 թուականն 
իբրեւ ԱՄԷ-ում Հանդուրժողականութեան տարի հռչակ-
ման առիթով կազմակերպուած խորհրդի կրօնական 
նիստին: 

Նորին Սրբութեան շքախմբի մէջ էին Դամասկոսի 
հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Արմաշ եպիսկո-
պոս Նալպանտեանը, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վար-
չատնտեսական բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ 
եպիսկոպոս Պապայեանը, Մայր Աթոռի Միջեկեղեցական 
յարաբերութիւնների բաժնի պատասխանատու Հոգե-
շընորհ Տ. Շահէ ծայրագոյն վարդապետ Անանեանը եւ 
Գեւորգեան հոգեւոր ճեմարանի տեսուչ Հոգեշնորհ Տ. 
Գարեգին վարդապետ Համբարձումեանը: Այցի ընթաց-
քում Վեհափառ Հայրապետին ուղեկցում էր ԱՄԷ-ի եւ 
Քաթարի հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ 
Գերաշնորհ Տ. Մեսրոպ եպիսկոպոս Սարգսեանը (Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն): 

Նոյն օրը Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը հանդիպում ունեցաւ Շարժայի կա-
ռավարիչ Շէյխ դոկտ. Սուլթան բին Մուհամմատ Ալ 
Քասիմիի հետ: 

Վեհափառ Հայրապետն իր գոհունակութիւնը եւ 
շնորհակալութիւնը յայտնեց Շէյխ Ալ Քասիմիին Շարժայի 
տեղեկատուական պետական խորհրդի կողմից ուղարկը-
ւած հրաւէրի համար, ինչպէս նաեւ կարեւորեց հանդուր-
ժողականութեան եւ խաղաղ համակեցութեան, կրօնա-
կան–մշակութային արժէքների պահպանման ու 
վերականգնման ուղղութեամբ Շարժայի կառավարու-
թեան կողմից ձեռնարկուող քայլերը։

Մայիսի 20-ի երեկոյեան Շարժայի Ալ Մաճազ 
ամֆիթատրոնում, Շարժայի պետական տեղեկատուա-
կան խորհրդի հովանու ներքոյ գործող Մամուլի ակում-
բում Նորին Սրբութիւնը հանդէս եկաւ յատուկ բանա-
խօսութեամբ` ներկայացնելով հանդուրժողականութեան 
եւ խաղաղ համակեցութեան ընկալումները՝ հիմնուած 
քրիստոնէական վարդապետութեան եւ հայ ժողովրդի 
հոգեւոր-ազգային փորձառութեան վրայ:

Ողջունելով Արաբական Միացեալ էմիրութիւնների 
հիմնադիր հայր ու նշանաւոր քաղաքական գործիչ Շէյխ 

Զայիտ պին Սուլթան Ալ Նահեանի տեսլականով, իբրեւ 
երկրի առաջընթացի երաշխիք, կերտուող հանդուրժո-
ղականութեան եւ խաղաղ համակեցութեան ստեղծարար 
ուղին, նաեւ մարդկութեան կեանքում խաղաղութեան ու 
հաճութեան հաստատմանն ու ամրապնդմանն ուղղուած 
մարդասիրական ջանքերն ու նախաձեռնութիւնները` 
Վեհափառ Հայրապետը շնորհակալութիւն յայտնեց ԱՄԷ 
նախագահ, Նորին Գերազանցութիւն Խալիֆ պին Զա-
յիտ Ալ Նահեանին եւ Շարժայի Էմիրութեան կառավարիչ 
Նորին Գերազանցութիւն Շէյխ Սուլթան պին Մուհամետ 
Ալ Քասիմիին, ինչպէս նաեւ Շարժայի պետական տեղե-
կատուական խորհրդի ընդհանուր նախագահ Շէյխ 
Սուլթան պին Ահմետ Ալ Քասիմիին կարեւոր այս նիստին 
մասնակցելու հրաւէրի համար:

«Հայ ժողովուրդը, իր պատմութեան մէջ շատ 
փորձութիւններ, տառապանք, ու ցեղասպանութիւն է 
տեսել, եւ վշտահար հոգու աղօթքով յաճախ է խաղա-
ղութիւն հայցել երկնքից՝ հայեացքն ուղղելով դէպի բիբ-
լիական Արարատ սրբազան լեռը, որը խորհրդանիշ է 
ջրհեղեղից յետոյ մարդկութեան նոր կեանքի վերըն-
ձիւղման եւ խաղաղութեան աւետիսի կենսագործման:

Դարերի հոլովոյթում արձանագրուած փորձառու-
թիւնը վկայում է, որ հեշտընթաց չեն հանդուրժողակա-
նութեան ճանապարհները, բայց միշտ` հնարաւոր, եթէ 
ճշմարտապէս ունենք իրար սիրելու եւ համերաշխ 
համակեցութեան բարի ձգտումը: Աստուած մէկ արիւնից 
է ստեղծել մարդկանց, բոլոր ազգերին. այս հաստատումն 
է անում Սուրբ Գիրքը` մատնանշելով եղբայրասիրութեան 
համամարդկային արժէքը (Գործք ԺԷ 26): Մարդկային 
իւրաքանչիւր էակի հանդէպ Աստծոյ սէրն անխտիր է: 

Անհնար է հաւատալ ու փառաբանել Աստծուն` առանց 
մարդու կեանքի, նրա Աստուածաստեղծ պատկերի ու 
հիմնարար արժէքների հանդէպ նուիրական զգացումի: 
Մարդկանց համար հաւասար իրաւունքների ապահո-
վումը, հետեւաբար, նշանակում է հաստատել Աստծոյ 
արարչութեան մեծագործութիւնն ու կատարելութիւնը: 

Հանդուրժողականութիւնը, միաստուածեան կրօննե-
րի բարոյական տեսանկիւնից, մարդ անհատի մէջ աստ-
ւածային պատկերի ու նմանութեան ներկայութիւնը տես-
նելն ու դրանով իսկ Աստծուն վկայելն է, մարդկային մեծ 
ընտանիքի մէջ մեր նմանի հետ մշտական երկխօսութիւնն 
է, ստորակարգման բացառումը, ազատութեան իրաւա-

չափ սահմանումը: Քրիստոնէական մտածողութեան մէջ, 
դեռեւս Դ. դարից սկսեալ, այս մօտեցումը սահմանուել է 
«միութիւն ի կարեւորս, ազատութիւն յերկբայականս, եւ 
սէր յամենայնի» գաղափարական ընկալումով, որը բոլոր 
դարերում առաջնորդող է եղել Հայոց Եկեղեցու համար։ 
Հանդուրժողականութիւնն ըստ այսմ ներկայացւում է 
համամարդկային խնդիրների առջեւ համընդհանուր 
ջանքերի մէկտեղման եւ համագործակցութեան դրսեւոր-
մամբ՝ եղբայրասիրութեամբ պահպանելով այն բոլոր 
առանձնայատկութիւնները, որոնցով օժտուած են ազ-
գերն ու ժողովուրդները։ 

Յատկանշական է, որ Հանդուրժողականութեան 
տարուայ խորհրդանշաններից են իրար միացուած ու 
բացուած, դէպի դուրս ուղղուած ափերը: Այսպէս է նաեւ 
հանդուրժողականութեան դէպքում. եթէ նրան միացած 
չեն աստուածայինի հանդէպ նուիրական հաւատը, մար-
դու կեանքի գերագոյն արժէքի գիտակցումն ու ազատու-
թեան սրբազան սկզբունքը, օտարի հանդէպ սէրն ու 
եղբայրութիւնը, այն չի բացւում ու ծաւալւում` աշխարհում 
տարածուելով իբրեւ միասին ապրելու եւ խաղաղ գոյակ-
ցելու աստուածային պատգամից բխող հրաւէր: 

Արդի ժամանակների ընթացքների փոխշաղկապուա-
ծութեան մէջ իրական է դառնում այն պնդումը, թէ Երկիր 
մոլորակը փոքրանում է. նրա ամէն անկիւնում տեղ 
գտնող որեւէ մտահոգիչ իրադարձութիւն դառնում է 
համընդհանուր լուծման ու ջանքերի կարօտ երեւոյթ` 
բարեկարգելու, միասնաբար խնամելու, խաղաղութեամբ 
ու բարօրութեամբ զարդարելու մեր ընդհանուր տունը: 
Ժամանակները փոփոխուել եւ փոփոխուելու են, շարու-
նակ աճելու են մարդու գիտելիքներն ու հնարաւորու-
թիւնները, բայց միշտ արդիական է անհրաժեշտութիւնը, 
որ հասարակական գիտակցութեան մէջ գերակայ լինի 
հանդուրժողականութեան հոգեւոր-բարոյական ակունքը: 

Հաւատքն ու բարոյականութեան ընկալումը Ամենա-
կալը դրել է մարդկանց մէջ` իբրեւ իւրայատուկ հնարա-
ւորութիւն Իրեն նմանուելու: Մենք բոլորս Տիրոջ կերտած 
տանն ենք ապրում, եւ գործակիցներն ենք Արարչի», - 
նշեց Հայոց Հովուապետը` յաւելելով, որ, լինելով տարբեր 
ժողովուրդներ, տարբեր մարդիկ, Աստծոյ զաւակներ են 
ամէնքը` կոչուած միմեանց կեանքում առատացնելու 
հոգեւոր պտուղները եղբայրասիրութեան, խաղաղու-
թեան, փոխըմբռնումի ու համագործակցութեան:

Գարեգին Բ. Վեհափառն ընդգծեց, որ հանդուրժո-
ղականութեան, փոխըմբռնման ու համագործակցութեան 
զօրացման ուղղութեամբ մարդկութեան անժխտելի ձեռք-
բերումներով հանդերձ 21-րդ դարում մեր հասարա-
կութիւնները բախւում են նորանոր մարտահրաւէրների` 
դրանցից յատկապէս առանձնացնելով հակամարտու-
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«Ըմբոստացած, խելագարուած, չտանելով հին 
կեանքը էլ անծիր դաշտում այդ հաւաքուած նրանք 
կռուի էին ելել»: (Ե.Չ.) Եթէ տանելի կեանք մը ըլլար, 
ի հարկէ կռուի հարկ չէր ըլլար. սակայն օրերը եւ 
պարագաները կը ստիպեն, առանց ապագայի 
համար հաստատ երաշխիք մը տալու: Ոչ ոք ապա-
գան կրնայ կռահել, սակայն անտանելի  իրավիճակ-
ներէն կը ստեղծուի երազային իրականութիւն մը, 
որ  կ՛առինքնէ: Մարդկային պատմութեան նախօր-
եակէն գոյութիւն ունեցող իրականութիւն թէ՛ հաւա-
քական եւ թէ անհատական գետնի վրայ ներկա-
յութիւն մըն է անխուսափելի. Պատճառը պարզ է. 
Մարդն ալ կենդանի արարած մըն է իր ներքին 
եսով, որ ԻՆՔՆ Է, պաշտպանական եւ յարձա-
կողական յատկութիւններով որոնք զէնքերն են 
գոյատեւման. Հետեւաբար անխուսփելի իրականու-
թիւն: Պատերազմներու պատճառներէն գլխաւորը 
գերակայութեան մարմաջն է ուր կը տեսնէ ե՛ւ ապա-
հովութիւն եւ ներքին բաւարարութիւն. իբր ապրող 
էակ կարելիութիւն ունի հպատակեցնելու երկիր մը 
ամբողջ ու ինչու չէ բաւարարութիւնը կ՛աւելնայ երբ 
իր տիրակալութեան սահմաններն ալ ընդլայնին. 
Մարքսեան փիլիսոփայութիւնը պատերազմներու 

գլխաւոր պատճառը տնտեսութեան կը վերագրէր. 
Ո՛րքան ընդունելի. Ի՞նչ պէտք ունէր Մեծն Աղեք-
սանդր այդքան գրաւումներ  իրականացնելու եւ 
երկիրներ ասպատակելու եւ վերջապէս այդ ժամա-
նակի աշխարհը իրեն ենթարկելու. Տնտեսութի՞ւն...
բայց այս է մարդ արարածը ունեցածով չի 
բաւականանար ու կ՛ուզէ աւելին եւ ա՛լ աւելին ու 
տակաւի՛ն ու հասնիլ անսահմանին. Բան մը որ 
անկարելիութիւն է սակայն երբ երեւակայութիւնը 
թեւեր կ՛առնէ բանականութիւնը շնչահեղձ կ՛իյնայ:

Պատմութիւնը պատերազմներու շարան մըն է ի 
սկզբանէ ու կը շարունակուի եւ պիտի շարունակուի 
զանազան պիտակի տակ կամ պատրուակի. Պա-
տերազմ՝ գաղափարական, տնտեսական, ռազմա-
կան եւ այլն ոչ միայն երկիրներու միջեւ, այլ՝ քաղա-
քացիական. Բոլորն ալ մարդեր են եւ...«ստամոքսը 
աւելի մօտ է քան՝ եղբայրը»: Բանականութի՞ւն. 
Ինչի մասին է խօսքը երբ կիրքերը բորբոքած են ու 
լարուած. Մտածել վաղուա՞ն մասին. Պատասխանը 
կու գայ երբ  կիրքերը սպառած են եւ ուշ է արդէն 
«ինչո՞ւ էր այս աշխարհաւեր պատերազմը». «Չտա-
նելով հին կեանքը էլ» իջան Հրապարակ: Վաղը՞ ո՛վ 
գիտէ. Կամ որո՞ւն հոգ նախ անտանելիէն պէտք էր 
ազատագրուիլ. պատրաստուիլ յաջողելու. Իսկ հա-
կառակ պարագային ընդունիլ ձախողութիւնը, զի 
ապագան ո՞վ գիտէ կամ կրնայ կռահել.ապա՝ քայլ 

առ քայլ ընթանալ նպատակին:
Ժողովուրդի մը մտածողութեան մակարդակը 

եթէ չէ թեւակոխած ընդհանուրի շահերու նկատա-
ռումներով ու կեդրոնացած է խաւի մը ափերուն 
մէջ, ձեւով մը երկփեղկուած իրավիճակ մը կը 
ստեղծուի ու անխուսափելին կը  պատահի ու 
պատմութիւնը չի դաւեր իսկ դասերը մտիկ ընողն 
իսկ անգործադրելի իրավիճակի առջեւ կը գտնուի: 
Նոյն երէկը ամենօրեայ նոյն լուսինը պարտուած ու 
որբ կ՛ընթանան իրենց երթին հլու, ու կը շարու-
նակուի կեանքը դժգոհներու ու ինքնագոհներու 
դրացիութեամբ: Յոյսերու ալիքներ կը փշրուին 
ծովեզերքին մինչեւ ա՛յլ ալիք մը հասնի ու ալիք ալիք 
կեանքը կ՛ընթանայ. չկայ խաղաղ եւ ապահով 
ընթացք ու պէտք է խուսանաւել գիտնալ: 

Բարի երթ ապրողներուն:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ԱՄԷ-ում Հանդէս Եկաւ Հանդուրժողականութեան Մասին Բանախօսութեամբ
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թիւններն ու տարաձայնութիւնները կրօնական լոյսի 
ներքոյ ներկայացնելու վտանգաւոր միտումը: Այս 
իմաստով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կարեւոր ու 
հրամայական նկատեց միջազգային, միջկրօնական-
միջմշակութային երկխօսութիւնների հարթակներում, 
կրթութեան ոլորտում, զանգուածային լրատուամիջոց-
ներով հանդուրժողականութեան ճիշտ մեկնաբանութիւնն 
ու մատուցումը: 

«Հանդուրժողականութեան բացակայութեան, այլեւ 
դրա խտրական դրսեւորումների պատճառով է, որ մարդ-
կութեան պատմութեան մէջ տեղի են ունեցել ողբերգու-
թիւններ, պատերազմներ ու ցեղասպանութիւններ, եւ 
այսօր էլ յաճախ ականատես ենք դառնում ռասսայական, 
կրօնական եւ մշակութային եղեռնագործութիւնների: 
Հայ ժողովուրդն իր պատմութեան ընթացքին բազմիցս 
բախուել է անհանդուրժողականութեան ամենատարբեր 
դրսեւորումներին, որոնցից ամենասարսափելին 20-րդ 
դարասկզբին Օսմանեան կայսրութեան մէջ իրականաց-
ւած Հայոց ցեղասպանութիւնն էր, որն ուղեկցուեց նաեւ 
մշակութային ցեղասպանութեամբ: 

Նոյն քաղաքականութեամբ 20-րդ դարավերջին, երբ 
հայ ժողովուրդը Ղարաբաղի պատմական իր հողի վրայ 
անկախութեան հաստատումով հռչակեց ազատ ապրելու 
իր իրաւունքը, Ատրպէյճանի կողմից իրագործուեցին 
հայերի զանգուածային տեղահանութիւններ ու ջարդեր: 
Անհանդուրժողականութեան եւ ատելութեան հետեւանքը 
եղաւ նաեւ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութեան 
տարածքում հայկական Ջուղա քաղաքի գերեզմանատան 
հազարաւոր խաչքարերի եւ հայ քրիստոնէական մշակոյ-
թի եզակի արժէքների ոչնչացումը: Այսօր սահմանային 
բախումների հետեւանքով տակաւին անմեղ կեանքեր են 
զոհւում», - ասաց Նորին Սրբութիւնը` անդրադառնալով 
նաեւ կայուն խաղաղութեան վերահաստատման, ժողո-
վուրդների միջեւ փոխըմբռնման եւ հանդուրժողակա-
նութեան մթնոլորտի ձեւաւորման բարի նպատակին ի 
նպաստ՝ միջազգային ջանքերին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

աշխատանքներին եւ Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ 
պատրիարքի միջնորդական ջանքերով հոգեւոր առաջ-
նորդների հանդիպումներին: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հաստատեց, որ հայ եւ 
արաբ ժողովուրդների դարաւոր երկկողմ յարաբերու-
թիւնները հարուստ են հանդուրժողականութեան եւ եղ-
բայրասիրութեան ազնիւ դրսեւորումներով: 

«Յատկապէս Հայոց ցեղասպանութիւնից յետոյ հա-
րիւր հազարաւոր հայ գաղթականներ իրենց ապահով 
հանգրուանը գտան արաբական աշխարհի հիւրընկալ 
երկրներում` ձեւաւորելով խաղաղ համակեցութեան ու 
համագործակցութեան իրական եւ կենսական օրինակ: 
Այդպիսի վկայութիւններով են զարդարուած նաեւ Շար-
ժայում հայ եւ արաբ ժողովուրդների զաւակների կեանքը, 
միասնական մասնակցութիւնը երկրի առաջընթացին, 
եղբայրական բարի յարաբերութիւնները: Մենք Մեր ժո-
ղովրդի զաւակների երախտագիտութիւնն ենք վերստին 
յայտնում Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնների մեծար-
գոյ նախագահին եւ Շարժայի Էմիրութեան կառավարչին 
Նորին Գերազանցութիւն Շէյխ Սուլթան պին Մուհամետ 
Ալ Քասիմիին, որ ժողովուրդների միջեւ բարեկամութեան 
ամրապնդման ոգով եւ ամենայն բարեացակամութեամբ 
զօրակցութիւն են բերում տեղի քրիստոնէական հա-
մայնքներին: Առանձնակիօրէն ցանկանում ենք անդրա-
դառնալ, որ Շէյխ Սուլթան պին Մուհամատ Ալ Քասիմիի 
մարդասիրական մեծահոգի վերաբերմունքի շնորհիւ 
Շարժայի հայ համայնքն ունեցաւ նաեւ իր աղօթավայրը՝ 

կազմակերպելու համար ազգային-հոգեւոր իր կեանքը: 
Գոհունակութեամբ ու շնորհակալութեամբ ենք յիշում 
դեռեւս 2006 թուականին Նորին Գերազանցութիւն Շէյխ 
Սուլթան պին Մուհամմատ Ալ Քասիմիի կողմից Հայաս-
տան կատարուած այցի շրջանակներում առնուած աստ-
ւածահաճոյ որոշումը` վերակառուցելու Հայաստանի 
նշանաւոր վանական համալիրներից Հաղարծնի վանքը` 
իբրեւ հանդուրժողականութեան եւ կրօնական-մշակու-
թային արժէքների հանդէպ բացառիկ վերաբերմունքի 
օրինակելի դրսեւորում: Մեր աղօթքներն ու գնահատանքն 
ենք բերում Նորին Գերազանցութեանը մարդասիրութեան 
եւ բարեկամութեան իր ազնիւ ոգու համար:

Հայ ժողովրդի զաւակները, սփռուած աշխարհով մէկ, 
ապրելով տարբեր միջավայրերում, հաւատարիմ են 
մնացել եղբայրասիրութեան ու օտարասիրութեան աստ-
ւածային պատգամին` մշտապէս յարգելով միւս ժողո-
վուրդների կրօնական, մշակութային, կենցաղային 
աւանդոյթներն ու սովորոյթները, եւ իրենց կարեւոր 
նպաստն են բերում բարի առաջընթացին հիւրընկալ 
երկրների, որոնց ազնիւ եւ օրինապահ քաղաքացիներն 
են: Ասուածի լաւագոյն վկայութիւնն են ինչպէս Շարժա-
յում, այնպէս եւ արաբական, մահմետական երկրներում 
դարեր ի վեր եղբայրասիրութեան մէջ ապրող հայ հա-
մայնքները: Համերաշխութեան ու խաղաղ համակեցու-
թեան վկայութիւն են նաեւ Հայաստանի մայրաքաղաք 
Երեւանի կենտրոնում գործող Կապոյտ մզկիթը, կրօնա-
կան տարբեր յարանուանութիւնները, որոնք ապրում են 
Հայաստանում՝ պահպանելով ու արդիւնաւորաղաքա-
կըրթութիւնների միջեւ երկխօսութեան խթանմանը, փոխ-
ըմբռնման ու համագործակցութեան ոգու ամրապընդ-
մանը ծառայող քայլերը` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հայցեց Բարձրեալից, որ հանդուրժողականութիւնը աշ-
խարհում առատ պտուղներ բերի եւ մարդկութեան 
կեանքը զարդարի սիրոյ, խաղաղութեան ու ստեղծարար 
ընթացքի բարի արգասիքներով:

Բանախօսութիւնից յետոյ Նորին Սրբութիւնը պա-
տասխանեց նաեւ ներկաների հարցերին ու քննարկման 
արդիւնքում առաջացած հարցադրումներին։
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ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

²È ²Ýë³ñ ºõ ²É ²ÑÁï Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²É ²Ýë³ñ¦Á Ùñó»ó³õ 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û¦ÇÝ ¹¿Ù£ 2-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²É ³Ýë³ñ¦ Ýß³Ý³Ï»ó 
³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ²É Ð³Å Ø³É¿ùÇ ÙÇãáóáí£ 44-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ø³ñÇÙ î³ñáõÇß 
Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ÏáÉ ãÝß³Ý³Ïáõ»ó³õ£ ØñóáõÙÇ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó³õ 1-1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ºñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ 
113-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²Ë³³ ²ÑÉÇ¦Ç å³ßïå³Ý ØáÑ³ÙÙ³ï ²åáõ ²ÃÇù 
ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ï»ó Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §²É 
²Ýë³ñ¦Ç 2-1 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ËáõÙµÁ Ñ³ë³õ ³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

ÆëÏ ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« ³ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦Á Ùñó»ó³õ 
11-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í §è³ëÇÝÏ¦ÇÝ ¹¿Ù« äÑ³ÙïáõÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ 
¹³ßïÇÝ íñ³Û£ 32-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ åáõÉÏ³ñ³óÇ Ø³ñÃÇÝ Âáß»õ Ýß³Ý³Ï»ó 
§²É ²ÑÁï¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ 46-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØáÑ³ÙÙ³ï øÁïáõÑ Ñ³ßÇõÁ 
¹³ñÓáõó 2-0£ 70-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Âáß»õ Ýß³Ý³Ï»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ 
79-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ø³ñÇÙ ØÁù³ñÇ Ýß³Ý³Ï»ó §è³ëÇÝÏ¦Ç ÙÇ³Ï ÏáÉÁ£ ÆëÏ 
85-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØáÑ³ÙÙ³ï ¼ñ¿Ûù Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 4-1£ ØñóáõÙÁ 
³õ³ñï»ó³õ §²É ²ÐÁï¦Ç 4-1 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ËáõÙµÁ Ñ³ë³õ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇï ä³ñïáõÃ»³Ùµ ²õ³ñï»ó
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝª 38-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç 6-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Û³ÕÃ»ó 7-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û¦ÇÝ »õ ³å³Ñáí»ó Æõñáµ³ 
ÈÇÏÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ïáÙëÁ£ ÆëÏ 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ½Çç»ó³õ 10-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É ä»ÃÇë¦ÇÝ£ ³Ûë Ù¿ÏÁ 
ËáõÙµÇÝ 12-ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÝ ¿ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 2-2
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 2-0« ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ ì³É»ÝëÇ³ 0-2
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ è¿³É ä»ÃÇë 0-2« ¬ ¾Ûå³ñ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 2-2
¸³ë³õáñáõÙ©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 87 Ï¿ï 90-36« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 76 Ï¿ï 

55-29« 3)è¿³É Ø³ïñÇï 68 Ï¿ï 63-46« 4)ì³É»ÝëÇ³ 61 Ï¿ï 51-35£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)È©Ø»ëëÇ¬ä³ñë»ÉáÝ³ 36 ÏáÉ« 2)ø©ä»Ý½»Ù³¬è¿³É 

Ø³ïñÇï 21 ÏáÉ« 3)È©êáõ³ñ¿½¬ä³ñë»ÉáÝ³ 21 ÏáÉ
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ³é³çÇÝ ãáñë ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ 

Ñ³ë³Ý â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³Ý« §Ê»Ã³ý¿¦ Ñ³ë³õ 
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³Ý« ÇëÏ §ê»õÇÛ³¦ åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ 
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£

²Ý·ÉÇáÛ ´³Å³Ï 

Ø³Ýã»ëÃÁ êÇÃÇ Î³ï³ñ»ó îáõåÉ¿Ý 
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 

ÈáÝïáÝÇ §àõ»ÙåÉÇ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 85 Ñ³½³ñ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ³ËáÛ»³Ý §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç »õ 11-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í 
§àõ³ÃýÁñï¦Ç ÙÇç»õ£ §êÇÃÇ¦Ý ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 66 ³é Ñ³ñÇõñ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ£ ëïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ àõ³ÃýÁñï 6-0
ÏáÉ»ñ©î©êÇÉí³ 26« Ê»ëáõë 38« 68« î¿ äñáÛÝ 61« êÃÁñÉÇÝÏ 81« 87
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý ß³Ñ»ó³õ Çñ 6-ñ¹ 

²Ý·ÉÇáÛ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ ³Ù»Ý³ß³ïÁ ß³Ñ³Í ¿ 
§²ñë»Ý³É¦Áª 13 ³Ý·³Ù« §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Áª 12 ³Ý·³Ù« §â»ÉëÇ¦Ý 
»õ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáë÷Áñ¦Áª 8-³Ï³Ý ³Ý·³Ù£ Øñó³ß³ñùÁ ëÏë³Í ¿ 1871 
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ »õ ³Ýáñ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ 
³Ý¹³Ù 736 ³ÏáõÙµÝ»ñ£

Æï³ÉÇáÛ ´³Å³Ï

È³óÇû èáÙ³ÛÇ 7-ñ¹ îÇïÕáëÁ
2019 ï³ñáõ³Ý Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 

4-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ä»ñÏ³ÙáÛÇ §²Ã³É³ÝÃ³¦Ý »õ 8-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 

§È³óÇû èáÙ³¦Ý Ùñó»ó³Ý Çñ³ñáõ ¹¿Ù ÐéáÙÇ §êÃ³ïÇû úÉÇÙ÷Çùû¦ 
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ ãÇ µ³óáõ»ó³õ ÙÇÝã»õ 82-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÁ« »ñµ ØÇÉÇÝùáíÇã¬ê³íÇã Ýß³Ý³Ï»ó §È³óÇû¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« 
È»Ûí³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 90-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ øáññ¿³ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 
2-0« ø³Ûë»ïáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ §È³óÇû¦ ³Û¹ Ñ³ßÇõáí ³É Û³ÕÃ»ó 
»õ ß³Ñ»ó³õ µ³Å³ÏÇ Çñ 7-ñ¹ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ ³Ù»Ý³ß³ïÁ ß³Ñ³Í 
¿ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Áª 13 ³Ý·³Ù£ 

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
èàôêÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ²ô²ðî²Î²Ü
Ä³ÙÁ 18£30 ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (2) ¬ àõñ³É ºù³Ã»ñÇÝ©(11)
ÎÆäðàêÆ ´²Ä²ÎÆ ²ô²ðî²Î²Ü
Ä³ÙÁ 19£00 ²öú¾È ÜÇÏáëÇ³ (1) ¬ ²¾È ÈÇÙ³ëáÉ (4)
Ð²ð²ô²ÚÆÜ ²ØºðÆÎ²ÚÆ êÆôöÀð ´²Ä²Î¬èºøàö²
Ä³ÙÁ 03£30 ²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ (10) ¬ èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (4)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 23£00 ¼áõÉÇ³ (ì»Ý©) ¬ ö³É»ëÃÇÝû (âÇÉÇ)
Ä³ÙÁ 01£15 êáÉ î¿ ²Ù»ñÇù³ (ö³ñ©) ¬ äáÃ³ýáÏû (äñ©)
Ä³ÙÁ 01£15 î»÷©¶³ÉÇ (¶áÉ©) ¬ ö»ÝÇ³ñáÉ (àõñ©)
Ä³ÙÁ 03£30 È³ ¾ùáõÇï³ï (¶áÉ©) ¬ î»÷©ê³ÝÃ³ÝÇ (ö³ñ©)
Ä³ÙÁ 03£30 ÈÇíÁñ÷áõÉ (àõñ©) ¬ ¶³ñ³·³ë (ì»Ý©)
ÂºÜÆêÆ ÈÆàÜÆ Øðò²Þ©1/8-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 13£05 ÄÇñû îÿÆÃ³ÉÇ³ÛÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

àõáñÇÁñ½ Ð³ë³õ ²õ³ñï³Ï³Ý
²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
²ñ»õ»É»³Ý ßñç³Ý©
- ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ - ØÇÉáõáùÇ ä³ùë 118-112
§ä³ùë¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 2-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý©
- öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ - ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ 117-119
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©È¿áÝ³ñï Ø»ÛÁñ½ 30 Ï¿ï 12 éÇå 3 ÷áË ¬ 

êÃ»ýÁÝ ø³ñÇ 37 Ï¿ï 13 éÇå 11 ÷áË
§àõáñÇÁñ½¦ Û³ÕÃ»ó 4-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ Ñ³ë³õ ¾Ý äÇ ¾Û¬Ç 

³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
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ºáõñáÉÇÏ

´ÎØ² Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

êå³ÝÇáÛ ìÇÃáñÇ³ Î³ëÃ¿Û½ ù³Õ³ùÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û ï»ÕÇ áõÝ»-
ó³Ý ºõñáå³ÛÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ü»Ý»ñå³Ñã¿ - ²Ý³ïáÉáõ ¿ý¿ë  73-92
¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ - è¿³É Ø³ïñÇï 95-90
ÆëÏ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ, ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ - ²Ý³ïáÉáõ ¿ý¿ë 91-83
3-ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ, ¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ü»Ý»ñå³Ñã¿ 94-75
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ØáëÏáõ³ÛÇ §´ÎØ²¦Ý ß³Ñ»ó³õ ºõñáå³ÛÇ 

å³ëù»ÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ 8-ñ¹ ³Ý·³Ù 
ÁÉÉ³Éáí£ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ³Í ¿ 10 ³Ý·³Ù£ §´ÎØ² ØáëÏáõ³¦Ç 
³Ù»ñÇÏ³óÇ ³ëïÕ àõÇÉ øÉ³ÛåÁñÝ ß³Ñ»ó³õ ³Ù»Ý³³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ù³ñ½ÇÏÇ 
ïÇïÕáëÁ£ 

Â»ÝÇë

ÐéáÙÇ Ø³ëÃÁñ½Ç Øñó³ß³ñù

öÉÇßùáí³ ºõ Ü³ï³É îÇïÕáë³ÏÇñ
ÐéáÙÇ Ã»ÝÇëÇ ¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ³õ³ñï»ó³Ý ³Ûë ï³ñáõ³Ý Ã»ÝÇëÇ 

Ù³ëÃÁñ½Ç ÑÇÝ·»ñáñ¹ª ÐéáÙÇ Ù³ëÃÁñ½Ç Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ì»ñçÇÝ 
16-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ÃÇõ 11 ¹³ëáõ³Í Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí ½Çç»ó³õ ëå³Ý³óÇ 
ü»ñÝ³Ýïû ì»ñï³ëùáÛÇÝ 5-7« 6-3« 3-6 Ñ³ßÇõáí »õ ¹áõñë ÙÝ³ó å³Ûù³ñ¿Ý£  
²Ûë Ùñó³ß³ñùÇ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ ¿ñ 5-ñ¹ ¹³ëáõ³Í ³õëïñÇ³óÇ îáÙÇÝÇù ÂÇÙÇ 
å³ñïáõÃÇõÝÁ ã¹³ëáõ³Í ëå³Ý³óÇ ü»ñÝ³Ýïû ì»ñï³ëùáÛ¿Ý£

îÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ è³ý³Û¿É Ü³ï³É (2) ¬ Üáí³ù ÖáùáíÇã (1) 6-0« 4-6« 6-1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ÃÇõ 2 ¹³ëáõ³Í ëå³Ý³óÇ è³ý³Û¿É Ü³ï³É 

ß³Ñ»ó³õ Çñ 9-ñ¹ ÐéáÙÇ Ùñó³ß³ñùÇ ïÇïÕáëÁ£
ÎÇÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ø³ñáÉÇÝ³ öÉÇßùáí³ (4) ¬ ºáÑ³Ý³ øáÝÃ³ 6-3« 6-4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ÃÇõ 4 ¹³ëáõ³Í ã»Ë ø³ñáÉÇÝ³ öÉÇßùáí³ 

ß³Ñ»ó³õ ÐéáÙÇ Ùñó³ß³ñùÇ ïÇïÕáëÁ£

ê³Ùåû ÀÙµß³Ù³ñï

ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Î³ñ³å»ï»³Ý ºõ ØËÇÃ³ñ»³Ý Ø»ï³É³ÏÇñ
ºõñáå³ÛÇ ë³Ùåû ÁÙµß³Ù³ñïÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« 57 

ùÇÉáÏñ³Ù ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù ¶ñÇ·áñ 
ØËÇÃ³ñ»³Ý Ñ³ë³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý« áõñ å³ñïáõ»Éáí éáõë 
ë³ÙåÇëï ìÉ³ïÇÙÇñ øÉ³ïÏÇË¿Ý ·ñ³õ»ó »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ£

52 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« îÇ·ñ³Ý Î³ñ³å»ï»³Ý ß³Ñ³Í ¿ñ áëÏ¿ Ù»ï³É£ 
Ð³Û³ëï³Ý ß³Ñ³Í ¿ Ù¿Ï áëÏ¿« 4 ³ñÍ³Ã¿ »õ 2 åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñ áõ ·ñ³õ³Í 
¿ »ññáñ¹ ¹ÇñùÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ë³õáñÙ³Ý Ù¿ç£ Øñó³ß³ñùÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ 
29 »ñÏÇñÝ»ñ£

Պատիւ Արժանաւորին
Շառլ Ազնաւուրի 95-ամեակին Առիթով 
Փարիզի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենան Անոր 
Արուեստը Արժեւորող Ձեռնարկներ

Մայիս 22-ին կը լրանայ «Ազնաւուր» հիմնադրամի համահիմնադիր, երգիչ-
երգահան Շառլ Ազնաւուրի 95-ամեակը:  Ինչպէս կը յայտնեն «Ազնաւուր» 
հիմնադրամէն, Ազնաւուրի ծննդեան տարեդարձին ընդառաջ եւ ամբողջ 
տարուան ընթացքին աշխարհի տարբեր անկիւններու մէջ անոր արուեստը 
նշանաւորող ձեռնարկներ պիտի կազմակերպուին` ցուցահանդէսներ, հա-
մերգներ, յուշարձաններու բացում, հանրային վայրերու, հաստատութիւններու 
անուանակոչութիւն:

Մեծ արուեստագէտին 95-ամեակի առթիւ Փարիզի քաղաքապետարանը, 
համագործակցելով «Ազնաւուր» հիմնադրամին հետ, Ազնաւուրի ծննդեան 
օրուան նախօրէին` Մայիս 21-ին, Ֆրանսայի մայրաքաղաքին մէջ կը 
կազմակերպէ հետեւեալ ձեռնարկները:

Յուշատախտակի բացում
Մայիս 21-ին` Փարիզի  ժամանակով 11:15-ին, Ազնաւուր ընտանիքի փարիզ-

եան առաջին բնակարանի հասցէին մէջ պիտի բացուի յուշատախտակ` Փա-
րիզի քաղաքապետ Անն Հիտալկոյի, քաղաքային իշխանութիւններու, նշանա-
ւոր անձերու եւ, ի հարկէ, Ազնաւուր ընտանիքի անդամներուն ներկայութեամբ:

Յուշատախտակը պիտի տեղադրուի Փարիզի 6-րդ շրջանի Մսիօ լը Փրենս 
36 հասցէին մէջ, ուր Փարիզ ժամանելէն ետք բնակած է Ազնաւուրեաններու 
ընտանիքը, եւ ուր անցած է Շառլ Ազնաւուրի մանկութիւնը:

Համերգ Փարիզի քաղաքապետարանի մերձակայ հրապարակին վրայ
Փարիզի քաղաքապետարանին յարող հրապարակին վրայ Փարիզի ժամա-

նակով ժամը 17:00-ին տեղի պիտի ուեննայ համերգ` նուիրուած Ազնաւուրի 
տարեդարձին:

Համերգին ելոյթներով հանդէս պիտի գան Փարիզի քաղաքային երգչա-
խումբը, Անդրէ Մանուկեանը, Ժոաննա Մենտիլը, Եսայի Ալթունեանը, Ազնա-
ւուրին նուագակցած դաշնակահար Էրիկ Պերշոն եւ այլ երաժիշտներ:

 Շառլ Ազնաւուրի եւ անոր որդիին` Նիքոլա Ազնաւուրի կողմէ ստեղծուած 
«Ազնաւուր» հիմնադրամին նպատակն է զարգացման մշակոյթի, կրթութեան 
եւ բարեկեցութեան ապահովման ծրագիրներ իրականացնել: Հիմնադրամի 
առաքելութեան կարեւորագոյն նպատակներէն է նաեւ մեծ արուեստագէտին 
մշակութային ու մարդասիրական ժառանգութեան պահպանումն ու յարատեւ-
ման ապահովումը:
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Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը Վերանորոգման Մէջ
ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Անցնող ամիսներուն Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճա-
րը ներքնապէս եւ արտաքնապէս հիմնական եւ յարա-
տեւ վերանորոգման ընթացքի մէջ է մինչեւ այսօր 
ապրիլի 24, 2019, որուն հետեւանքով եկեղեցական 
տաղաւար տօներու հանդիսաւոր սուրբ պատարագ-
ներն ու ձեռնադրութիւնները կը կատարուին Ս. Գայ-
իանէի վանքին եւ Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր եկեղեցւոյ մէջ։ Յարմար կը նկատեմ այս առիթով 
հնագոյն պեղումներէն վկայակոչել ուսանելի պարա-
գաներ Վաղարշապատի տարածքին վերաբերմամբ, 
որոնք ընթերցողին համար հետաքրքրական պիտի 
ըլլան որպէս բացառիկ երեւոյթ։ Այսինքն նոյնիսկ ա՛յն 
կապը, որ գոյութիւն ունեցած է Մայր Տաճարի եւ 
Ուրարտական հնագոյն շրջանի բազալդէ (որձաքար) 
կոթողի մը միջեւ, որ «հանդիսանում է յայտնի Ուրար-
տական կոթողներից ամենամեծը» ըստ ճարտա-
րապետ Ալեքսանդր Սահինեանի։

ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԲԱԶԱԼԴ ԿՈԹՈՂԸ
Նոյն վայրերու պեղումներու ընթացքին 5-րդ դա-

րուն կառուցուած բեմին ներքեւ «հորիզոնական ուղ-
ղութեամբ» յայտնաբերուած է «Ուրարտական շրջանի 
բազալդէ կոթող մը», եւ իսկոյն 1960 թուականին 
առաջարկուած է Վազգէն Վեհափառ Հայրապետին 
կողմէ, Մայր Տաճարի նորակառոյց Խորանի շինու-
թեան առիթով, չխանգարել անոր ներքեւի գետնափոր 
տարածութիւնը, ու պահել զայն «իր անցքերով եւ Ս. 
Սեղանի ետեւի կողմից յատուկ մուտք բանալ» որպէս 
պատմական սրբավայր։ Վազգէն Հայրապետի առա-
ջարկով Ուրարտական յիշեալ կոթողը մայրավանքի 
բակին մէջ զետեղուելու ծրագրով իր տեղէն փոխադ-
րած են ու տեղադրած յատուկ տեղ մը։

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՐԷՆ
Ուրարտուի եւ Էջմիածնի Մայր Տաճարի բազմա-

դարեան եւ հեռաւոր զուգորդութիւնը ինքնին պատ-
մական մեծարժէք տուեալ մը կը հանդիսանայ, քանի 
որ ան կը վկայէ Էջմիածնի սրբավայրի գոյութեան 
նախապատմական իրողութիւնը Հայաստանի քրիս-
տոնէութեան դարձէն մէկ հազարամեակ առաջ, երբ 
հոն Ուրարտական մշակութային կեդրոն մըն ալ գո-
յութիւն ունէր։ Հարց պիտի տանք, թէ ի՛նչպէս Ս. Գրի-
գոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարին համար ընտրեց ա՛յն 
վայրը, որ իր կարգին նման հնագոյն պաշտամունքի 
վայրը եղած էր։ Հրաշքի համազօր երեւոյթ, ճիշդ 
ա՛յնպէս ինչպէս Մեծ Սուրբը Խոր Վիրապին մէջ մնաց 
ողջ, դարձի բերելու համար իր ժողովուրդը։ Չմոռնանք 
նաեւ աստուածադիր պատգամը «Ա՛յստեղ պիտի 
կառուցանես Իջման Սեղանը»։

Վերջին անգամ որպէս հաստատ հնագիտական 
պեղումներ, Տ.Տ. Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոսի գահակալութեան առաջին տասնամեակին, Մայր 
Տաճարին եւ Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ ներքին դամբա-
րաններէն երեւան ելան հնագոյն կառոյցներու մնա-
ցորդներ եւս։ Ուղիղ վաթսուն տարի առաջ, 1959 ապ-
րիլ 10 թուակիր, կը տեղեկացուէր, որ Սուրբ Էջմիածնի 
Մայր Տաճարի Աւագ Սեղանի վերակառուցման առի-
թով ճարտարապետ Ալեքսանդր Սահինեանի ղեկա-
վարութեամբ կը յայտնաբերէին 5-րդ դարուն Վահան 
Մամիկոնեանի կողմէ կառուցուած պաշտամունքի 
սեղանի խարիսխները, որոնց վրայ «բեմը եւ վէմ քարը 
պահպանուած են անաղարտ վիճակում»։ Այցելուներ, 
տողերս գրողը ներառեալ, որ երկիցս այցելած է գետ-
նափոր այդ վայրը, կը հաստատեն, թէ դէպի պաշտա-
մունքի այդ «մասունքը» իր մուտքը ունի Մայր Տաճարի 
թանգարանին կողմէ։ Այցելուներ ականատես եղած 
են վաղ քրիստոնէական հնագոյն պաշտամունքի այդ 
մնացորդներուն։

Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ
Պատմական մեծ յայտնաբերում մըն ալ միեւոյն 

ատեն կատարուած է երբ գիտնականներ պեղումներ 
կատարած են Վաղարշապատի Ս. Հռիփսիմէ եկեղեց-
ւոյ կից գերեզմաններուն շուրջը։ Երեւան ելած են նա-
հատակեալ սրբուհիներու աճիւնները 618 թուին եկե-
ղեցին կառուցող Տ.Տ. Կոմիտաս Աղցեցի Կաթողիկոսի 
կնիքով հաստատուած։ Մինչ այդ պատմիչներու վկա-
յութեամբ կը գոհանայինք ու պատմագիրքեր եւ դա-
սագիրքեր անոնց վկայութեամբ միայն կը հաստատ-
ւէին։ Սակայն այսօր Կոմիտաս Կաթողիկոսի 
«Հայրապետական կնիքով» հաստատուած աճիւննե-
րը կու գան անվիճելիօրէն վկայելու Ս. Հռիփսիմեանց 
նահատակութիւնը՝ իրենց ընծայուած եկեղեցիին 
հովանիին տակ։

ՎԱԶԳԷՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՕՐՈՎ
Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ կից գերեզմաններուն պե-

ղումները անորոշ պատճառներով յետաձգուած էին, 
եւ միայն քառասնամեակ մը ետք Տ.Տ. Վազգէն Ա. Կա-
թողիկոսի վերին ուշադրութեամբ եւ հետապնդում-
ներով 1978 թուին հնագէտ Բաբգէն Առաքելեանի 
ղեկավարութեամբ շարունակուեցան։ Տարի մը ետք 
Մայր Աթոռէն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին «Ծանու-
ցում»ը եւ «Հաղորդագրութիւն»ը Էջմիածին ամսագրին 
մէջ մանրամասնօրէն կը տեղեկացնէին բովանդակ 
հայ ժողովուրդին եւ քրիստոնեայ աշխարհին, թէ «Ս. 
Հռիփսիմէ վանքի պարիսպին տակ գտնուած էին 
հնադարեան մատուռ մը, ուր կային գերեզմաններ աճիւն-
ներովը գլխատուած մարմինների» (Էջմիածին 1979), 
որուն վրայ 618 թուին Կոմիտաս Աղցեցի Կաթողիկոս 
կառուցած էր Ս. Հռիփսիմէ գեղակերտ տաճարը։

Վազգէն Հայրապետ այդ նորագոյն յայտնաբերումը 
կը նկատէր «մի նոր նիւթական վկայութիւն հայոց 
քրիստոնէական հաւատքի պատմական վաւերակա-
նութեան»։ Մայր Աթոռի «Հաղորդագրութիւն»ը ման-
րամասնութիւններ կու տար կատարուած պեղումներու 
արդիւնքի մասին՝ յայտնելով, որ Ս. Հռիփսիմէ եկեղեց-
ւոյ շուրջ գոյութիւն ունեցած է Գ. եւ Դ. դարերու «դամ-
բարանադաշտ» մը,ուր թաղուած էին Ս. Հռիփսիմէ եւ 
իր 32 հետեւորդ կոյսերը, որոնք ըստ Ագաթանգեղոս 
պատմիչի՝ ամփոփուած էին իրարու կողքի մէկ 
դամբարանի մէջ, ինչպէս պատմիչը կը գրէ. «սոյնպէս 
եւ զերանելին Հռիփսիմէ երեսուն եւ երկու ընկերօքն ի 
կողմն արեւելից ի շինածի տաճարին դնէին»։

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՆԻՔՆԵՐ
Մեր նախնագոյն պատմիչներէն Ագաթանգեղոսի 

եւ Սեբէոսի երկու վկայութիւնները կը հաստատուին 
Հայրապետներու անհաւատալի եւ խիստ վաւերական 

կնիքներով՝ հաստատելու համար իսկական նահատա-
կութիւնը հայ ժողովուրդի առաջին նահատակ կոյսե-
րուն։ Չորս կաթողիկոսներ՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Ս. 
Սահակ Պարթեւ Հարապետ, Կոմիտաս Կաթողիկոս 
Աղցեցի, եւ մերօրեայ Վազգէն Ա. Կաթողիկոս, բոլորն 
ալ իրենց կարգին տեսան, վկայեցին ու կնքեցին դամ-
բարանները Ս. Հռիփսիմեան կոյսերուն։ Պատմիչ-
ներուն ըսածը այստեղ կը մէջբերեմ աշխարհաբար 
թարգմանութեամբ։

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, ըստ Ագաթանգեղոս պատ-
միչի, մասնաւոր հոգածութեամբ Ս. Հռիփսիմէի աճիւն-
ները ամփոփեց «իւրաքանչիւր սուրբին նշխարները 
արկղներու մէջ զետեղելով, իրենց զգեստներուն մէջ 
պարուրուած, ու զանոնք կը կնքէր քրիստոսանշան 
կնքովն»։

Ս. Սահակ Պարթեւ Հայրապետ, Ե. դարու սկիզբը 
նորոգած է «Լուսաւորչաշէն վկայարանը, ինչպէս կը 
գրէ Ագաթանգեղոս պատմիչ, բանալ տուած է Հռիփ-
սիմէի դամբարանը, դուրս հանած է դագաղը, եւ առանց 
բանալու զայն, աւելցուցած է իր հայրապետական 
կնիքը եւս, եւ «դագաղը նորից զետեղած դամբարանում»։

Աւելի ուշ, 615 թուականին, Կոմիտաս Կաթողիկոս 
Աղցեցի, Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ լուսարարապետ 
եղած միջոցին, ուզած է իր կարգին վերանորոգել 
«Սահակաշէն դամբարանը», որ 7-րդ դարու յայտնի 
պատմիչ Սեբէոսի «Պատմութիւն ի Հերակլն» միակ 
գիրքին «Շինումն տաճարին Հռիփսիմայ» կոչած 37-
րդ գլուխի վկայութեամբ, «դամբարանը՝ Ս. Ներսէսի 
որդւոյն Ս. Սահակ Հայոց Հայրապետին կողմէ շատ 
ցած շինուած մըն էր եւ մութ, եւ Կոմիտաս Կաթողիկոս 
եւս չբացաւ Սրբուհիին աճիւնները ամփոփող 
դագաղը, այլ «կնքեց զայն իր մատանիով եւս, որ 
արժանի էր կնքել այսպիսի մարգարիտ որպէս երրորդ 
հաւատարիմ կնիք հայրապետներու մատանիով», 
ինչպէս կը գրէ Սեբէոս պատմիչ։

Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի օրով Կոմիտասաշէն Ս. 
Հռիփսիմէ եկեղեցին վերանորոգուեցաւ «յամի Տեառն 
1978»։ Պեղումներու ընթացքին նահատակ կոյսերու 
մարմինները «արեւելից դէպի արեւմուտք պառկած 
դիրքով, ձեռքերը կրծքերնին յայտնաբերուեցան» ղե-
կավարութեամբ ճարտարապետներ Բաբգէն Առաքել-
եանի եւ Ռաֆֆի Թորոսեանի։ Նորագոյն շինուած 
դամբարանը կառոյց Վազգէն Հայրապետ Ս. Հռիփսի-
մէի գունագեղ նկարով, որ այժմ կը գտնուի որպէս 
Վազգէն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի «վերջնական 
կնիքը» տաճարի հիւսիսային աւանդատան ներքեւ։
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Ուաթ Է Ուոնտըրֆուլ Ուորլտ-Լուի Արմսթրոնկ – (What A Wonderful World 
– Luis Armstrong)

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 

Լուի Արմսթրոնկի վերջին հիթը եղաւ «What a 
wonderful world» երգը, զոր ան կատարեց 66 տարե-
կան հասակին՝ մահէն 4  տարի առաջ։ Երգի ճակա-
տագիրը կրնար բացարձակապէս այլ ըլլալ, եթէ Թոնի 
Պեննեթը համաձայներ կատարել զայն։ Թոնին հրա-
ժարեցաւ կատարել, եւ Լուին իր ուրոյն ոճի մէջ մեկնա-
բանելով երգը,  զայն դարձուց ճազի դասական նմուշ-
ներէն մէկը։ 

1960-ականներու կէսերուն Լուին կը համարուէր 
կենդանի առասպել։ Ան հասցուցած էր երգել բազ-
մաթիւ  երգեր, որոնք դարձած էին հիթեր եւ  հսկայա-
կան ներդրում ունէին ճազի կայացման գործին մէջ։ 
Ան նոր ու յայտնի խումբերու հետ կը մրցակցէր։ 1964 
թուականին անոր Hello Dolly երգը Պիլպորտ Հաթ 
100-ի առաջին տեղէն իջեցուց Պիթլզ խումբը, որ 
տարբեր երգերով 14 շաբաթ շարունակ առաջին տեղը 
կը զբաղեցնէր։  

3 տարի անց արտադրող Պոպ Թիլն ու երգահան 
Ճորճ Տէյվիտ Վայսն Արմսթրոնկին առաջարկեցին  
երգել «What a wonderful world» երգը, ան նոյն ժամա-
նակահատուածին զբաղած էր նոր հաւաքածուի հա-
մար նիւթեր հաւաքելով։ Հեռաձայնային զրոյցի միջո-
ցով Լուին համաձայնեցաւ կատարել  երգը եւ Թիլն ու 
Վայսը մեկնեցան Լաս-Վեկաս՝ արարելու երգը։ 
Աշխատանքի անցան գիշերուայ 2-ին եւ երգի վրայ 
աշխատեցին ամբողջ գիշերը։ Անոնց աշխատանքները 
կը խանգարէր ABC Records արուեստանոցի նախա-
գահ  Լարի Նիւթընը, որուն կարծիքով, պէտք էր շա-
րունակել  Hello Dolly երգի յաջողութիւնները եւ նոր 

երգը նոյնպէս պէտք էր կազմել նոյն ուրախ ոճի մէջ։ 
Ան բացարձակապէս դէմ էր նոր երգի թախծոտ 
գործիքաւորման եւ կատարման։ Ան այնքան աշխոյժ 
ու յամառօրէն կը միջամտէր, որ  երաժիշտները ստիպ-
ւեցան զինք դուրս հանել արուեստանոցէն։ Նկատի 
առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ժամանակ ձայ-
նագրութիւնները կը կատարուէին մէկ անգամէն եւ 
առանց  համակարգչային միջամտութիւններու, իւրա-
քաչիւր խանգարող բան կրնար կանգնեցնել աշխա-
տանքները։ Մի քանի անգամ անոնք ստիպուած էին 
դադրեցնել ձայնագրութիւնը անցնող գնացքի պատ-
ճառով, մի քանի անգամ ալ՝ աղմկող ու միտնումնաւոր 
խանգարող Նիւթընի պատճառով։  Այնուամենայնիւ 
երգը ձայնագրուեցաւ եւ աշխատանքները աւարտին 
հասան լուսաբացի մօտ։ 

Երգը թողարկուեցաւ սինկլ (մենակատար) տարբե-
րակով՝ 1967 թուականին։ Լարի Նիւթըն վերջապէս 
հնարաւորութուն ունեցաւ  իր ձեւով «վրէժ» լուծել անոնցմէ։ 
Երգի ձայնագրումէն ետք ան երկար ժամանակ կը 
հրաժարէր զայն հանել հրապարակային արտադրու-
թեան եւ երգը ուղղակի կը մնար ABC Records  ձայ-
նագրութեան արուեստանոցի պահուստային դարակ-
ներու մէջ։ 1968 թուականին What a wonderful world-ը 
թողարկուեցաւ Բրիտանոյ մէջ եւ զբաղեցուց բրիտա-
նական  հիթշքերթներու առաջին դիրքերը։ ԱՄՆ-ի 
մէջ առաջուայ նման Նիւթըն կը հրաժարէր զայն 
հանել հրարարակային արտադրութեան։ 

 Ամէն ինչ փոխուեցաւ, երբ  Միացեալ Նահանգներու 
մէջ քաղաքական իրավիճակը  սրեցաւ Վիեթնամական 
պատերազմի դէմ շարժումի եւ ցեղային խտրական-
նութիւններու պատճառով։ Մարդիկ կը կարծէին, որ 
Արմսթրոնկ  իր կատարումով կրնար լարուած իրավի-

ճակները շտկել եւ յաճախ կը խնդրէին անոր երգել 
հաւաքներու եւ  բողոքի շարժումներու ժամանակ։ Լուի 
երբեք չէր մերժեր եւ հաճոյքով կ’երգէր ամէն յարմար 
առիթի։  

Այս բոլորի հետ մէկ տեղ, երգը բոլորի կողմէ չըն-
դունուեցաւ։ Կային մարդիկ, որոնք Արմսթրոնկը կը 
մեղադրէին սպիտակներուն հաճոյանալու մէջ։ Առի-
թով մը ան այս բոլորի մասին ըսած է. «Երիտասարդ-
ներ, ձեզմէ շատեր ինծի կ’ըսեն,- «Հէյ, թանկագին, 
ինչ կ’ուզես ըսել այս ամէնով։ Ին՞չ հիասքանչ աշխարհ։  
Չե՞ս տեսներ պատերազմը ամէնուր է։ Դուն անիկա 
զարմանալի՞ կը համարես»։  Լսեցէք ծերուկիս։ Ես կը 
կարծեմ , որ ոչ թէ աշխարհը  վատ է, այլ այն բոլորը, 
ինչ մենք կ’ընենք անոր հետ։ Եւ ես կ’ուզեմ ըսել, որ 
աշխարհը կրնայ հիասքանչ ըլլալ, եթէ մենք անոր 
հնարաւորութիւն տանք։ Սէր, փոքրիկներս, սէր։ Ասոր 
մէջ է գաղտնիքը»։  

Երբ Արմսթրոնկ մահացաւ, երգը վերաթողարկե-
ցին։ ԱՄՆ-ի մէջ երգը իսկական հիթ դարձաւ միայն 
1988 թուականին, երբ ցուցադրուեցաւ Պարի Լեւին-
սոնի «Բարի լոյս Վիեթնամ»  ֆիլմը,  Ռոպին Ուիլիամսի 
մասնակցութեամբ։ Ֆիլմի մէջ կենսուրախ երգը մեծ 
հակադրութիւն կը յառաջացնէ պատերազմական 
դաժան  տեսարաններուն հետ։ Ֆիլմի յաջողութիւն-
ներէն ետք երգը նոր շունչ ստացաւ եւ կրկին վերաթո-
ղարկուեցաւ։

1999 թուականին երգը մտաւ  «Կրեմմի»-ի Փառքի 
Սրահի երգերու շարքի մէջ։ 

Երգը անկասկած 20-րդ դարու լաւագոյն եւ ամե-
նասիրուած երգերէն մէկն է, իսկ Լուի Արմսթրոնկը՝ 

դարու առասպելական կատարողնե-
րէն մէկը, որուն երգերը դեռ շատ 
երկար տասնեակ տարիներ պիտի 
շարունակեն մնալ հազարաւոր մարդոց 
սիրելի երգերը։    
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ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԱՆՉԵԱՆ
(1960)
«Խաչմերուկ»

22

Գագիկ Ղազանչեան։ Նկարիչ
( 22, Մայիս, 1960 Երեւան)
1975 – 1979 թուականներուն յաճախած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզ-
եանի անուան գեղարուեստի ուսումնարան, 1984 -1990 թուականներուն` 
Երեւանի գեղարուեստաթատերական հիմնարկ։ 1992 թուականէն 
Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ է։
Գագիկ Ղազանչեանի աշխատանքները կը գտնուին Երեւանի 
ժամանակակից արուեստի թանգարանի, Էջմիածինի Խրիմեան թան-
գարանի, Երեւանի Գէորգեան ցուցասրահի եւ աշխարհի տարբեր 
երկիրներու մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Գիրքը կազմեց եւ 
ծանօթագրեց Պետ-
րոս Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւա-
ւորում, լուսանկար-
ներու մշակում, յատուկ 
անուններու ցան-
կագրում եւ հրա-
տարակում՝ Շիրակ 
Հրատարակչատան, 
Պէյրութ, 2019, 728 
էջ:

Ստանալու համար 
դիմել «Զարթօնք»ի 
խմբագրատուն:

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

            
                  Հովանաւորութեամբ՝ 

             ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

                           Կազմակերպութեամբ՝ 

                                              -ի 

«Զարթօնք» Մատենաշարի Առաջին      
Հրատարակութիւնը Հանդիսացող 

«ՄԻԼԻՈՆԷՆ ՄԷԿԸ. Ցեղասպանութեան 
Ականատես Զէյթունցի Պատանիի Մը 

Յուշերը» 

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ 
    Խօսք Կ՛առնեն՝ 

  Սեւակ Յակոբեան 
 Միհրան Մինասեան 

 
Չորեքշաբթի, 22 Մայիս 2019ի կ.ե. ժամը 15:30ին,  

Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիրի,  
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի սրահին մէջ: 

       ՀՐԱՒԷՐ 
 

 

 

  

 
ՄԱՅԻՍ 28-Ի 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

 
Յառաջիկայ Կիրակի, 26 Մայիս 2019-ին, Ան-
թիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի Ս. եւ Անմահ 
Պատարագ եւ ապա Անկախութեան յուշակո-
թողին առջեւ պիտի կատարուի հանդիսաւոր 
հոգեհանգիստ՝ Սարդարապատի ճակատա-
մարտին իրենց կեանքը զոհաբերած քաջարի 
հերոսներու յիշատակին: 
  
Եկեղեցական արարողութեանց պիտի 

հանդիսապետէ՝ 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

  
Յաւարտ Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Վեհա-
րանի Դահլիճին մէջ տեղի պիտի ունենայ յա-
տուկ հանդիսութիւն՝ Ս. Աթոռոյս Վեհափառ 
Հայ-րապետի անուանակոչութեան առիթով: 
 
Սիրով կը հրաւիրուի հաւատացեալ ժողո-
վուրդը ներկայ գտնուելու հոգեպարար արա-
րողութեան, աղօթելու Սարդարապատի հե-
րոսներու հոգիներու խաղաղութեան համար, 
եւ լսելու Վեհափառ Հայրապետին պատ-
գամը: 

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
 

 
 

 

                     Հովանաւորութեամբ՝ 

              ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

                            Կազմակերպութեամբ՝ 

                                          -ի 

                      «ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝  
  ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ  ԳՐԻՉԷՆ» 

(Խմբագրեց  եւ  Ծանօթագրեց՝  Պետրոս Թորոսեան) 
        

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ 
    Խօսք Կ՛առնեն՝ 

  Սեւակ  Յակոբեան  
  Ռոմէն  Գոզմոյեան  

Ուրբաթ , 24 Մայիս 2019ի երեկոյեան  ժամը 17:30ին, Երեւանի 
Best Western Congress հիւրանոցի սրահին  մէջ : 

 ՀՐԱՒԷՐ 
 

 

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


