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Պետական Նախարար. Աղբահանութեան 
Խնդիրներուն Լուծում Տրուած է
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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:
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Ժամանակակից Երկիրը 
Ժամանակակից Կրթութիւնն է. 
Նախագահ Արմէն Սարգսեան

Կառավարութեան անդամները Չորեքշաբթի 
համաձայնութեան եկան ճանապարհային քար-
տէսի մը, որ առնչուած է երկրի աղբահանութեան 
հետ։ Խորհրդարանի հարցերու պետական նախա-
րար Մահմուտ Քմաթի յայտնեց, թէ ճանապարհային 
քարտէսը կը ներառէ կարճաժամկէտ եւ երկա-
րաժամկէտ լուծումներ։  

Քմաթի նշեց, թէ երկարաժամկէտ լուծման վե-
րաբերեալ մանրամասնութիւնները պիտի յայտա-
րարուին աւելի ուշ։

Համաձայնութիւնը եղած էր Չորեքշաբթի 
իրականացած հանդիպման, որուն կը մասնակցէին 
նաեւ վարչապետ Հարիրի, Ելեւմուտքի նախարար 
Ալի Հասան Խալիլ, Շրջակայ միջավայրի նախարար 
Ֆետի Ժրէյսաթի, կարգ մը քաղաքապետեր եւ 
քաղաքապետարաններու միութեան նախագահ 
Մոհամմատ Տըրղամ։ 

Խօսելով կարճաժամկէտ լուծումներուն մասին՝ 
Հարեթ Հրէյքի քաղաքապետ Զիատ Ուաքետ 
յայտնեց, թէ անոնցմէ մէկը իւրաքանչիւր շրջանի 
համար աղբավայր մը տրամադրելն է, ուր պիտի 
հաւաքուին նշեալ տարածքի թափօնները։

10 Յուլիսին կայացած ասուլիսի մը ընթացքին՝ 
Տըրղամ յայտնած էր, թէ քաղաքապետարանները 
պիտի արգիլեն աղբատար մեքենաներուն մուտքը 
Պէյրութի օդակայանին մօտ գտնուող Քոսթա 
Պրավայի տարածք, եթէ տասը օրուան ընթացքին 
լուծում չտրուի աղբահանութեան խնդիրին։ 

Ուաքետ նաեւ յայտնեց, թէ քաղաքապետա-
րաններու միութիւնը Չորեքշաբթի արդէն իսկ 
սկսաւ արգիլել աղբատար մեքենաներուն մուտքը 
նշեալ տարածք։ Ան նշեց, թէ քաղաքապետերը 
աւելի ուշ պիտի որոշեն՝ ընդունի՞լ հանդիպման 
ընթացքին համաձայնեցուած լուծումը, կամ Քոսթա 

Պրավայի տարածքը շարունակեն փակ պահել։
Նշենք, որ Քոսթա Պրավայի տարածքը ստեղ-

ծըւած էր 2016-ին, իբրեւ մէկ մասը արտակարգ 
թափօններու կառավարման ծրագիրին։ 

Պըրրի. Սահմանային Բանակցութիւն-
ները Սկսելու Համար Մնացած է Միայն 
Մէկ Հարց

Միակ հարցը, որ մնացած է մինչ Լիբանան կը 
համաձայնի մասնակցելու Իսրայէլի հետ սահմա-
նագծման բանակցութիւններուն՝ միասնաբար քըն-
նարկելն է թէ՛ հողային եւ թէ՛ ծովային սահմանները։ 
Այս մասին խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ 
Պըրրին յայտնեց օրէնսդիրներուն։

Ըստ այդ օրէնսդիրներէն երեսփոխան Ալի 
Պազիի՝ Պըրրի յայտնեց, թէ երկու երկիրներուն 
միջեւ քննարկումներու վերսկսման համար եղած 
են դրական զարգացումներ: 

Իր հերթին, Իսրայէլի ուժանիւթի նախարար 
Եուվալ Շթէյնիթց Reuters-ին յայտնեց. «Մենք 
տակաւին կը սպասենք վերջնական արդիւնքի 
հասնելուն... Մենք յայտնեցինք մեր պատրաստա-
կամութիւնը։ Իրականութեան մէջ, լիբանանցիներն 
են, որ պիտի որոշեն, արդեօք լո՞ւրջ են, թէ՝ ոչ»:

Նշենք, որ Լիբանան կը փորձէր լուծում մը 
գտնել Իսրայէլի հետ սահմանային վէճի հարցով, 
քանի որ ան կը պատրաստուի տարեվերջին քարիւղի 
եւ կազի հետախուզում սկսելու` Միջերկրական ծո-
վի այն հատուածներուն վրայ, որոնք իր վերա-
հըսկողութեան տակ են։

Յիշեցնենք նաեւ, որ մօտաւորապէս 856 քռկ. 
քլմ. ջրային տարածք մը կը վիճարկուի երկու եր-
կիրներուն միջեւ։ 

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան այսօր ըն-
դունած է «Դասաւանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամի ներկայացուցիչները` կազմակեր-
պութեան հիմնադիր եւ տնօրէն Լարիսա Յովհան-
նիսեանի գլխաւորութեամբ:

Արմէն Սարգսեան կարեւոր նկատած է «Դա-
սաւանդի՛ր, Հայաստան»-ի գործունէութիւնը` ընդ-
գըծելով որակեալ կրթութեան անհրաժեշտութիւնը 
երկրի զարգացման համար:

 «Եթէ կը խօսինք ժամանակակից երկրի մասին, 
ապա պէտք է հասկնանք, որ ժամանակակից 
երկիրը ժամանակակից կրթութիւնն է, որակեալ ու 
կրթուած մասնագէտները»,- ընդգծած է ան:

 Լարիսա Յովհաննիսեան տեղեկացուցած է, որ 
«Կրթութիւն բոլորի համար» միջազգային ցանցի 
հետ համագործակցութեամբ աշնան կը նախատեսէ 
Հայաստանի մէջ կազմակերպել «Ինչպէս նախա-
պատրաստել երիտասարդները յարափոփոխ աշ-
խարհը կերտելու համար» խորագիրով միջազգային 
համաժողով:

Սարգսեան ողջունածէ նման հեղինակաւոր 
համաժողովի կազմակերպումը եւ՝ իր մասնակ-
ցութիւնը բերելու պատրաստակամութիւն յայտնած:

Յովհաննիսեան խօսած է նաեւ իրենց նոր 
նախաձեռնութեան` «Առողջ Հայաստան» հիմնադ-
րամի մասին` նշելով, ան ստեղծուած է «Դասա-
ւանդի՛ր, Հայաստան» կրթական ծրագրի օրինակին 
ու փորձին հիման վրայ:

«Health for Armenia» հիմնադրամը պիտի 
հաւաքագրէ ընտանեկան բժիշկներ ու բուժակներ 
եւ պիտի գործուղէ գիւղեր, ուր անոնց կարիքը կայ:

Արցախի Մէջ Զինծառայող Մը 
Զոհուած է

Յուլիս 23-լոյս 24-ին, ՊԲ հարաւային ուղղու-
թեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն պահ-
պանութեան տեղամասին մէջ, դեռ չպարզուած 
հանգամանքներով, զոհուած է ՊԲ զինծառայող, 
2000-ի ծնունդ, Վոլոտիա Համլեթի Գալոյեանը: 
Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի Պաշտպանու-
թեան նախարարութիւնը:
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Մինաս Չերազ 

(25 Յուիս, 1852, Կ. Պոլիս)-(1929 Փարիզ)
Գրող, խմբագիր, թարգմանիչ, հասարակական 

գործիչ։

Հինգ գրքերու հեղինակ Մինաս Չերազը ծնած 
է Պոլիս, 1852 թուականին։ 37 տարեկանին 
օսմանեան իշխանութիւններու հետապնդումներէն 
խուսափելու համար մեկնած է լոնտոն, այնտեղ 
հիմնած է «Լ. Արմենի» գրական քաղաքական 
թերթը, հայ մշակոյթը օտար ազգերուն ներկա-
յացնելու եւ հայոց դատի պաշտպանութեան հա-
մար Եւրոպայի մէջ բարենպաստ հասարակական 
կարծիք ստեղծելու նպատակով։ 1890 թուականին 
Լոնտոնի Քինկս կրթական հաստաութեան մէջ 
հիմնած ու ղեկավարած է հայերէնի ամպիոնը։ 

Մինաս Չերազը առաւելապէս յայտնի է որպէս 
1878 թուականին Խրիմեան Հայրիկի (1893 թուա-
կանէն՝ կաթողիկոս) գլխաւորութեամբ Պերլինիի 
վեհաժողով մեկնած հայկական պատուիրա-
կութեան թարգմանիչ եւ քարտուղար։ 

Չերազը Խրիմեանի հետ այցելած էր եւրո-
պական շարք մը երկիրներ, դիւանագիտական 
ճանապարհով Հայկական հարցը լուծելու նպա-
տակով։ 1880 թուականին Արփիար Արփիարեանի 
հետ ղեկավարած է Կ. Պոլսի «Միացեալ ըն-
կերութիւնք հայոց» բարեգործական կազմակեր-
պութիւնը։ 1889 թուականին ալ տեղափոխուած է 
Փարիզ, շարունակելով «Լ. Արմենի» թերթի հրա-
տարակութիւնը։ Այստեղ ալ շարունակած է իր 
ազգանպաստ գործունէութիւնը։ Ուշագրաւ է 
անոր հրատարակած «Թէ ինչ շահեցանք Պերլինի 
վեհաժողովին» աշխատութիւնը, որ թարգման-
ւած է նաեւ ֆրանսերէն։ Անիկա հրատարակուած 
է անգլիական կառավարութեան կողմէ, «Կապոյտ 
գիրքի մէջ»։ Չերազը ֆրանսերէն թարգմանած է 
Պ. Դուրեանի, Ռ. Պատկանեանի, Խ. Գալֆայ-
եանի ու այլ բանաստեղծներու ընտիր երկերը 
«Հայ բանաստեղծները» խորագիրով։ Անգնահա-
տելի են հայ եւ ընդհանրապէս նաեւ այլ 

ժողովուրդներու ազատագրական պայքարին 
անոր մատուցած ծառայութիւնները, որուն հա-
մար Վենեզուելայի կառավարութեան կողմէ 
պարգեւատրուած է «Ազատարար Պոլիւիարի 
խաչով»։ Պարգեւատրուած է նաեւ պարսկական 
«Առիւծի եւ Արեւի սպայութեան աստիճան» շքա-
նըշանով։

1926 թուականին Սփիւռքի մէջ մեծ շուքով 
նշուած է Մինաս Չերազի գործունէութեան 60- 
ամեակը, եւ ան Մարսելի մէջ արտասանած իր 
ճառի մէջ ըսած է.«Տեղահանութիւնն ու ջարդը 
անապատի ու գերեզմանատան փոխեցին Տաճ-
կահայաստանը, սակայն հայութեան մոխիրնե-
րուն մէջէն Ռուսահայաստանը ծնաւ իբր փիւնիկ։ 
Այժմ ալ հոն է մեր մխիթարութեան աղբիւրը, մեր 
յոյսերուն խարիսխը։ Օգնենք այդ երկրին, ինչ 
վարչաձեւի տակ ալ ըլլայ։ Վարչաձեւը առօրեայ է, 
հայրենիքը՝ յաւիտեան»։ Եւ իր յոբելեանի առիթով 
հաւաքուած 200 հազար ֆրանքը յանձնած է 
հայկական բարեգործական ընդհանուր միու-
թեան՝ պայմանով, որ գումարի տոկոսը ստանայ 
մինչեւ իր կեանքի վերջը, իսկ մահէն ետք ամբողջ 
գումարը նուիրաբերուի Հայաստանին՝ Չերազ-
եան անունով վարժարան կառուցելու համար։

Չերազը 1928 թ. մահացած է Փարիզի մէջ եւ 
թաղուած այն գերեզմանատան մէջ, ուր եւ 1935 
թուականին, անոր շիրմաթմբի հարեւանութեամբ, 
թաղուած էր նաեւ Կոմիտասը։ 1936 թուականին 
Կոմիտասի աճիւնի հետ Փարիզէն Երեւան 
բերուած է նաեւ Մինաս Չերազի աճիւնը։ Չերազի 
թաղումը մեծ շուքով եղած է Նուպարաշէնի՝ անոր 
դրամով կառուցուած դպրոցի բակին մէջ։ Մէկ թէ 
երկու տարի անց Չերազի աճիւնը դպրոցի բակէն 
կը հանեն։ Հիմա անոր աճիւնի վայրը յայտնի չէ։

Պարսկաստանի Ատրպատական նահանգին մէջ 
հաստատուած Ս. Թադէի Վանքը իր դարաւոր անց-
եալով եղած է հայ ժողովուրդի ճառագայթող հոգեւոր 
կեդրոններէն մէկը: Ամէն տարի Յուլիս ամսուան 
վերջերը ուխտագնացութիւններ տեղի կ'ունենան՝ 
մասնակցութեամբ մեր ժողովուրդի բազմահազար 
զաւակներուն: 

Այս առիթով Թեմի Առաջնորդ սրբազանին՝ Գերշ. 
Տ. Գրիգոր Եպս. Չիֆթճեանին ճամբով ուխտաւոր 
ժողովուրդին ուղղած իր հայրապետական օրհնու-
թեան գիրին մէջ, Վեհափառ Հայրապետը կ'ըսէ. «Ս. 
Թադէի Վանքը մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի դարաւոր 
պատմութեան մէջ ունի իր խոր արմատները, որպէս 
մեր հաւատքի շօշափելի արտայայտութիւն եւ զայն 
մեր հաւաքական կեանքէն ներս հոգեմտաւոր արժէք-
ներով թարգմանող առաքելութիւն: Այսպէ՛ս եղած է Ս. 
Թադէի պատմական վանքը ու հաւատքի զօրութեամբ 
մնացած է կանգուն պատմութեան փոթորիկներուն 
դիմաց»: Ապա Նորին Սրբութիւնը յիշելէ ետք, թէ ինք 
երեք առիթներով եղած է Ս. Թադէ, գիշերած է հոն եւ 
մասնակից դարձած ուխտագնացութեան, կ'ըսէ. 
«Հոգեպէս կը հրճուինք ի տես Վանքի աղօթաբոյր 
միջավայրին մէջ մեր ժողովուրդի ուխտաւոր զաւակ-
ներու համախումբ ներկայութեան: Մեր սուրբերու ու 
նախնիներու աղօթքով ու խունկով օծուն Ս. Թադէի 
Վանքը կը շարունակէ մնալ հայ ժողովուրդի հաւատքի 
կարեւոր ամրոցներէն մէկը: Հետեւաբար, մասնակից 
դառնալ աւանդական այս ուխտագնացութեան, կը 
նշանակէ ամրացնել մեր հաւատքը, հաղորդուիլ մեր 
պապերու հոգեմտաւոր արժէքներուն հետ եւ վերանո-

րոգել մեր հոգեւոր ու ազգային պատկանելիութիւնը»: 
Հայրապետը, դարձեալ յիշելէ ետք, թէ ինք երկու 

առիթներով այցելած է նոյն թեմէն ներս գտնուող Ս. 
Ստեփանոս Վանքը եւ մասնակից դարձած ուխտագ-
նացութեան, կը հաստատէ. «Մեր եկեղեցւոյ ու 
ժողովուրդի պատմութեան մէջ կարեւոր տեղ գրաւած 
է Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքը իր միաբա-
նութեամբ, վանական կեանքով, դպրեվանքով ու 
հոգեմտաւոր ստեղծագործութեամբ: Ճարտարապե-
տական իւրայատուկ ոճով շինուած եւ հայկական 
խաչքարերով զարդարուած այս վանքը նաեւ իր 
կարեւոր տեղը ունեցած է հայկական ճարտարապե-
տութեան բնագաւառէն ներս»: Յայտնենք, որ պե-
տութիւնը յատուկ հոգածութիւն կը ցուցաբերէ յիշեալ 
երկու վանքերու նկատմամբ: Վերջին տարիներուն 
շինարարական կարեւոր ծրագիրներ իրագործուած 
են վանքերէն ներս եւ յաճախակի առիթներով օտար-
ներ կ'այցելեն՝ հաղորդ դառնալով մեր ժողովուրդի 
հաւատքի եւ հոգեմտաւոր ստեղծագործութեան այս 
երկու պատմական կոթողներուն։
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Տեսակէտ
Անխուսափելի է Բարենորոգել Աստուածաբանութիւնն ու Եկեղեցին

Երբ անհերքելի եւ անվիճելի իրականութիւն է 
այն, որ մարդկութիւնը ցարդ չէ յաջողած բացա-
յայտել Տիեզերքի բոլոր գաղտնիքները, եւ՝ մարդը 
դեռ չէ կրցած օգտագործել իր ուղեղին կարողու-
թիւններուն 7-8%-է աւելին, ուրեմն, մարդկութեան 
զարգացման այս դանդաղ բայց ստոյգ յառաջ-
դիմութիւնը՝ անխուսափելի կը դարձնէ, ժամանակ 
առ ժամանակ վերատեսութեան ենթարկել անց-
եալին ընդունուած եւ որդեգրուած շարք մը 
դասական բնագրերու մեկնաբանութիւնները, նոր 
պայմաններու եւ ձեռքբերումներու լոյսին տակ՝ 
մասնաւորաբար անցումային ժամանակներու, նոր 
մեկնաբանութիւններ տալու համար ատոնց։ Աւելի 
քան հազար-երկու հազար տարուայ հնութիւն 
ունեցող բնագրերը, ինչպէս՝ Ս. Գիրքը, նոյնպէս են-
թակայ է վերատեսութեան ու նոր մեկնաբանութեան՝ 
ոչ միայն կեանքի պայմաններու փոփոխութեան եւ 
եզրերու նշանակութեան ալ տարբերութեան պատ-
ճառներով, այլեւ՝ այն պատմագիտական նոր բա-
ցայայտումներուն, պատմական նոր զարգացում-
ներուն, եւ՝ հին բնագրերուն վրայ վերջէն 
կատարուած յաւելումներուն կամ նենգափոխումնե-
րուն ալ պատճառներով։

Քառորդ դար առաջ՝ 1994-ին, Փարիզի Ֆլամար-
իոն հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ ֆրանսացի 
կաթոլիկ պատմաբան եւ լրագրող Ժագ Տիւքէնի 
(Jacques Duquesne) “Jésus” («Յիսուս») խորագրեալ 
հատորը, որ պատճառաբանեալ հերքումներ կը 
բովանդակէ շատ մը թապու դարձած սուրբ գրային 
պնդումներու։ Ֆրանսական «Փարի Մաչ» (“Paris 
MATCH”) թերթի փաստաթուղթերու բաժնի թղթա-
կից Ռոպեր Սետրու զրոյց մը կ՚ունենայ հեղինակին 
հետ, անոր հերքումներուն շուրջ, որոնց մէկ մասին 
ամփոփումը կը ներկայացնեմ ստորեւ։

Ա. Մարդահամարի մը պատճառով, Յիսուսի 
Եգիպտոս փախուստը անհիմն է։ Նախ՝ քանի որ 
այնպիսի մարդահամար մը տեղի չէ ունեցած 
պատմութեան մէջ։ Ապա՝ հակասութիւն կայ այս 
մասին Մատթէոսի եւ Ղուկասի պատմութիւններուն 
միջեւ։ Ըստ Մատթէոսի, Յիսուս, Մարիամ եւ Յով-
սէփ կը բնակէին Բեթղեհէմի մէջ։ Անոնք Եգիպտոս 
գացին Նազարէթ վերադառնալէն առաջ։ Եւ ըստ 
Ղուկասի, անոնք խուսափելու համար մարդահա-
մարէն, Եգիպտոս գացին Նազարէթէն ու վերա-
դարձան Բեթղեհէմ։

Բ. Մարիամի «անարատ յղութեան» մասին 
խօսքը սխալ է։ Պօղոս Առաքեալ՝ պաշտպանելով 
հանդերձ անարատութեան վարկածը, գրած է՝ 
Յիսուս որդին է կնոջ մը (յունարէն՝ Կիւնէ) եւ ոչ թէ 
աղջկայ մը (յունարէն՝ Փարթենոս)։ Իսկ հրեայ 
պատմաբան Ֆլավիուս Ճոզէֆ կ՚ըսէ՝ թէ Յիսուս 
Դաւիթի շառաւիղներէն է. ուրեմն՝ հրեայ մըն է, եւ՝ 
Յովսէփի որդին… (Հազար տարի առաջ, հայ 
Թոնտրակեցիները նոյնը կ՚ըսէին. Մարդու Որդի 
Յիսուս)։ Իսկ Մարիամի իրական ու շօշափելի 
մեծութիւնը կը կայանայ այն բանին մէջ՝ որ ան 
յաջողեցաւ խնամել ու դաստիարակել այսքա՜ն ար-
տակարգ կարողութիւններով ու վսեմ տեսլականով 
փոքրիկ մը…։ (Չմոռնանք բրիտանացի ֆիլմի բե-
մադրիչ Մարք Տորընֆորմէյի «Մարդու Որդի» 
ֆիլմը, որուն մէջ Յիսուս խափշիկ մըն է…)։

Գ. Սբ. Ծնունդի  ամբողջ պատմութիւնը յօրին-
ւած շատ գեղեցիկ առասպել մըն է, եւ մսուրի ու 
շուրջի համայնապատկերի հովիւները, մոգերը եւ 

ամէն բան՝ խորհրդանշաններ են, ոչ՝ մարդիկ։
Դ. Հեղինակը կը պնդէ թէ ինք՝ իբր պատմաբան, 

իր պրպտումներով գտած է՝ թէ Յովհաննէս 
Մկրտիչի եւ Յիսուսի կենցաղին միջեւ բախում մը 
կար։ Առաջինը՝ խստակեաց էր, երկրորդը՝ 
կենսասէր ու կեանքի քաղցրութիւնները գնահատող 
ու վայելող մը (“Bon-vivant”)… (հիմնովին շրջուած 
պատկերը Յիսուսի պաշտօնական կերպարին)։ 
Արդարեւ՝ հասարակական առաքելութիւն ունեցող 
անձը՝ աւելի հաւանական է, որ ունենայ յեղա-
փոխականի կենսասէր խառնուածք։ Յիսուս Կան-
տի մը չէր. ան խարազանը ձեռքին՝ տաճարէն 
դուրս վտարեց լումայափոխները եւ առեւտրական-
ները, քանի որ Աստուած զոհ չէր պահանջեր։

Ե. Հեղինակը կը հերքէ Յիսուսի վերագրուած 
բոլոր «հրաշք»ները, քանի որ Յիսուս կախարդ մը 
չէր…։ Ան, Կանայի հարսանիքին մէջ գինիի եւ այլ 
առիթով ալ հացի «առատացում»ները կը բացատրէ 
հիմնովին այլ կերպով. Իրապաշտական, ոչ՝ կա-
խարդական։ Հոս կրկին կ՚անդրադառնայ Յիսուսի 
կենսասիրութեան (“Bon-vivant”) եւ կը յիշէ թէ տեղ 
մը ան ըսած է, թէ՝ իրեն թշնամի հրեաներ զինք կը 
ներկայացնէին իբր «գինով եւ խման» (“Ivre et 
glouton”), եւ կը յղէ Ղուկասի 7-33 եւ Մատթէոսի 11-
18 համարներուն։

Զ. Կը մերժէ Հերովդէս Կայսեր վերագրուած 
մանուկներու սրածումի պատմութիւնը, քանի որ՝ 
կ՚ըսէ, հրեայ պատմաբան Ֆլաւիուս Ճոզէֆ, որ 
կ՚ատէր Հերովդէսը, ոչ մէկ տեղ յիշած է մանուկներու 
սրածման պատմութիւն մը, ինչ որ բնական պիտի 
չըլլար եթէ այդպիսին պատահած ըլլար…։

Է. Հեղինակը կ՚ըսէ թէ՝ Յիսուսի աշակերտները՝ 
ընդհանրապէս, բացի Մարկոսէն, արտակարգ 
անհատականութեան տէր անձեր չէին, ոչ ալ՝ 
Յուդայէն լաւերը…։ Որովհետեւ, երբ Յիսուս 
բոլորին ըսաւ՝ «Ձեզմէ մէկը զիս պիտի մատնէ»… 
բոլորը՝ իւրաքանչիւր աշակերտ կասկածեցաւ թէ՝ 
ինքն է Յիսուսի ակնարկած մատնիչը…։

Ը. Հեղինակը Յիսուսի թշնամիները կը դա-
սակարգէ երեք պատճառներով.

1)  Տնտեսական-ֆինանսական
Ոչխար ծախողները, լումայափոխները եւ 

կղերականները… քանի որ Յիսուս կը քարոզէր թէ՝ 
Աստուած զոհ չի պահանջեր, ինչ որ պատճառ 
կ՚ըլլար անոնց եկամուտի աղբիւրին նուազումին։

2)  Քաղաքական
Տաճարի կղերականները, որոնք կը գործակցէին 

Հռովմէական Կայսրութեան հետ եւ ասոր լրտես-
ները, որոնք Յիսուսի խօսած Աստուծոյ Թագաւո-

րութիւնը եւ «Տուէք զկայսեր կայսեր եւ զԱստուծոյն 
Աստուծոյ»ը կը նկատէին Հռովմէական կայսեր 
դէմ՝ յեղափոխութիւն…։

3)  Կրօնական
Յիսուս եթէ Աստուծոյ որդին է, ուրեմն՝ 

կրօնաւոր-ներէն աւելի մօտ է Աստուծոյ…։ Ուրեմն՝ 
կրօնաւոր-ները կ՚արժեզրկուին։ Յետոյ՝ Աստուծոյ 
մարդացու-մը Յիսուսի սրբապղծութիւն մըն է 
Աստուծոյ համար…։

Թ. Հեղինակը կը պնդէ թէ՝ «Աստուած իր միակ 
որդին աշխարհ ղրկեց, որ ան մեռնի՝ մարդոց 
սկզբնական մեղքին քաւութեանը համար» խօսքը 
հիմնովին սխալ է, քանի որ կենսասէր Յիսուս չէր 
ուզեր մեռնիլ, եւ սկզբնական մեղք ըսուածը ծի-
ծաղելի առասպել մըն է. մարդ չի կրնար մեղք գոր-
ծել ծնելով, եւ՝ ծնած պահուն։ Այս մէկն ալ կը 
մերժէին հայ Թոնտրակեցիները։ Որովհետեւ՝ 
Աստուած անգութ ու ոխակալ բռնատէր մը չէր, եւ 
Ադամի ու Եւայի գործած «մեղք»ին համար պատժէր 
իր սեփական արարածները։ Ասիկա տիրող բռնա-
կալ դասակարգին վերջին կատարած յաւելում-
նենգափոխումներէն մէկն է, մարդիկ ստրկացնելու 
նպատակով։ Աստուած ՍԷՐ է…։ Իսկ նորածինը 
կրնա՞յ գիտնալ թէ մեղքը ինչ կը նշանակէ։ Մեղքը՝ 
գիտակից յանցագործութիւն է։ Նորածինը ունի՞ 
գիտակցութիւն…։

Ժ. Հաղորդութեան մասին Աւետարանը ո՛չինչ 
կ՚ըսէ։ Ետքէն կատարուած յաւելում մըն է եւ 
Մատթէոս, Մարկոս ու Ղուկաս երբեք չեն խօսած 
այս մասին։ Յետոյ՝ մեծ հակասութիւն մըն է Ս. 
Հոգիին դէմ։ Ս. Հոգիին այցելութիւնը բոլորէն 
աւելին է քան՝ խմորի փշրանքով հաղորդուիլը 
Աստուծոյ հետ։ Ասիկա հրէական հին սովորութեան 
մը շարունակութիւնն է, որուն իմաստը այն էր՝ թէ 
այն որ հաւաքական հացէն փշուր մը կ՚առնէ, կը 
հաստատէ իր պատկանելիութիւնը համայնքին, ոչ 
միայն երէկ, այլեւ՝ այսօր եւ ապագային։

ԺԱ. Կեթսեմանիի մէջ Յիսուս կը նախազգար 
որ զինք մահուան պիտի դատապարտեն 
քաղաքական զրպարտութեամբ մը՝ նենգափոխելու 
համար իր ընկերային արդարութեան առաքելու-
թեան նպատակը։ Եւ իր հարցաքննութեան ողջ 
ընթացքին, բազմաթիւ անգամ մերժեց ընդունիլ՝ 
թէ ինք ըսած ըլլայ որ ինք հրեաներու թագաւորն է։ 
Եւ՝ հակասեմական Պիղատոսի կամայական կար-
գադրութիւնն էր՝ խաչափայտի գլխին դրուած ցու-
ցանակը. «Յիսուս Նազովրեցի՝ Թագաւոր Հրէից»… 
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Շնորհակալ 
Նախաձեռնութիւն

2020-ին Արցախը 
Հայաստանին Կապող 
3-րդ Ճանապարհը Պիտի 
Կառուցուի

Քաղուածքներ 
Օտար Մամուլէն

4 Ամսուան Ընթացքին 
7900-ով Աւելի Շատ ՀՀ 
Քաղաքացի ՌԴ Գաղթած է

Մշակութային Արձագանգ
Մեծանուն Աշուղ Ջիվանիի եւ Բանաստեղծ Վահան 
Տէրեանի Ծննդավայրերուն Մէջ Կրկին Տօն Էր

ՀՀ անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար 
Արմէն Գրիգորեան «Ազատութիւն» ռատիոկայանին 
հետ զրոյցի ժամանակ յայտնած է, որ ՀՀ կա-
ռավարութիւնը կը ծրագրէ 2020 թուականին մինչեւ 
150 քիլոմեթր ճանապարհ կառուցել` Արցախի 
Հանրապետութիւնը Հայաստանին կապող:

Ան յայտնած է, որ համապատասխան որոշումը 
արդէն կայացած է:

«Հարաւային ուղղութեամբ ճանապարհ` Կապա-
նէն մինչեւ Հադրութ ճանապարհը կը քննարկուի, 
եւ ես յուսով եմ, որ մինչեւ տարուան վերջը մենք 
պիտի ամփոփենք այս քննարկումները եւ արդէն 
պիտի ունենանք ճանապարհային քարտէզ, թէ 
ինչպէս պիտի կառուցենք այդ ճանապարհը», – 
ըսած է Գրիգորեան:

Ան աւելցուցած է, որ կը նախատեսուի ճանա-
պարհը կառուցել կարճ ժամանակի մէջ` 2020-ին, 
կառուցման ֆինանսական միջոցները կան:

2019 Յունուար-Ապրիլ ամիսներուն, 2018-ի հա-
մեմատ, Ռուսիոյ Դաշնութիւն գաղթած է  7900-ով 
աւելի շատ ՀՀ քաղաքացի։ Այս մասին, ըստ 
PanArmenian.net-ի, յայտնած է Economy Times-ը։

Ընթացիկ տարին ՌԴ տարածք գաղթած ՀՀ 
քաղաքացիներուն թիւը կազմած է 12,800, մինչդեռ 
նախորդ տարի այդ թիւը կազմած էր 4900։

Կը նշուի, որ ՌԴ ներգաղթի հոսքը տարբեր այլ 
երկիրներէ՝ նշուած ժամանակահատուածին՝ գերա-
զանցած է նախրոդ 10 տարուան ցուցանիշը։

Յուլիս 20-ին կրկին բազմամարդ էր Ջաւախքի 
Կարծախ գիւղը: Վրաստանի Ախալքալաքի շրջանի 
իշխանութիւններուն նախաձեռնութեամբ՝ ի դէմս 
քաղաքապետ Եուրա Ունանեանի եւ շրջանային 
ժողովի նախագահ Նայիրի Իրիցեանի, արդէն 32-
րդ անգամ տօնուեցաւ անզուգական Ջիվանիին 
նուիրուած տօնը: Մեծաթիւ հիւրեր Վրաստանէն եւ 
Հայաստանէն հերթական անգամ հաղորդակից 
եղան մեծն Ջիվանիի քաղցրաձայն ստեղծագոր-
ծութեան: Բանախօսները արժեւորեցին Ջիվանին 
իբրեւ բացառիկ աշուղ, բանաստեղծ եւ փիլիսոփայ:

Յուլիս 21-ին՝ 52-րդ անգամ նշուեցաւ Տէրեա-
նական պոէզիայի տօնը բանաստեղծի հայրենի 
Գանձա գիւղին մէջ: Տօնակատարութիւնը կազմա-
կերպած էր Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանի 
ղեկավարութիւնը՝ ի դէմս քաղաքապետ Անիվարդ 
Մոսոյեանի եւ շրջանային ժողովի նախագահ 
Սմբատ Կիւրեղեանի: Հնչած ելոյթներուն մէջ 
Վահան Տէրեանը արժեւորուեցաւ ոչ միայն իբրեւ 
մեծանուն բանաստեղծ, այլ նաեւ իբրեւ պետական 
եւ ազգային յայտնի գործիչ, որ ջանքեր չէ խնայած 
հայ ժողովուրդի բարօրութեան համար:

Ջիւանիական եւ Տէրեանական բանաստեղծու-
թեան տօներուն մշտապէս կը մասնակցին Հայաս-
տանի եւ Վրաստանի բազմաթիւ բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներ եւ յայտնի մշակոյթի գործիչներ, 
որմով տօնը կը վերածուի հայ եւ վրացի ժո-
ղովուրդներու միջեւ բարեկամութեան իսկական 
տօնահանդէսի: Տօնակատարութիւններուն գա-
գաթնակէտը դաշտահանդէսն է, ուր կը հնչեն 
ջիվանիական եւ տէրեանական երգեր ու բանաս-
տեղծութիւններ եւ սրտառուչ խօսքեր անոնց մա-
սին: Այս տօները յիրաւի համաժողովրդական 
տօնախմբութիւն են Ջաւախքի մէջ, որոնց կը 
մասնակցին ոչ միայն հազարաւոր ջաւախցիներ, 
այլ նաեւ բազմաթիւ հիւրեր:

Տօնակատարութեան մասնակիցներուն մէջ էին 
Հայաստանի պաշտօնական պատուիրակութեան 
ղեկավար, «Ջաւախք» հայրենակցական-բարեգոր-
ծական ՀԿ նախագահ, ՀՀ ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակ-
ցութեան պատգամաւոր Շիրակ Թորոսեանը, ՀՀ 
ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւորներ 
Արմէն Փամբուխչեանը, Ալեքսանդր Աւետիսեանը, 

Մաթեւոս Ասատրեանը, Սերգէյ Մովսիսեանը, 
Սեդրակ Թեւոնեանը, Հայկ Գէորգեանը, Նարեկ 
Զէյնալեանը, «Տէրեան» մշակութային կենտրոնի 
ղեկավար Առուշան Յակոբեանը,  ՀՀ կառավարու-
թեան առընթեր տեսչական մարմնի ղեկավար 
Գեղամ Շախբազեանը, ՀՀ կառավարութեան առ-
ընթեր տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ, 
«Ջաւախք»  հիմնադրամի հոգաբարձուներու խոր-
հուրդի նախագահ Արտիւշ Գրիգորեանը, բանա-
սիրական գիտութիւններու դոկտոր-փրոֆէսըր, 
ԵՊՀ հայ գրականութեան ամպիոնի վարիչ, գիտու-
թեան վաստակաւոր գործիչ, ջիւանիագէտ Սամուէլ 
Մուրատեանը, Հայաստանի գրողներու միութեան 
անդամ, գրող, հրապարակախօս Յարութիւն Հով-
նաթանը, գրականագէտ, հրատարակիչ Վահագն 
Սարգսեանը, ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ուսումնարանի 
տնօրէն Աշոտ Մելքոնեանը, Վրաստանի մէջ ՀՀ 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ռուբէն Սադոյեանը  
եւ այլն: 

Տօնակատարութիւններուն իրենց պատուաւոր 
մասնակցութիւնը ցուցաբերեցին Սամցխէ-Ջաւախ-
քի նահանգապետ Բեսօ Ամիրանիաշվիլին, Վրաս-
տանի խորհրդարանի պատգամաւորներ Հենզել 
Մկոյեանը, Սամուէլ Մանուկեանը եւ Դաւիթ Ճիճի-
նաձեն, «Վրաստան» թերթի գլխաւոր խմբագիր 
Վան Բայբուրդը, Սամցխէ-Ջաւախքի եւ Ծալկայի 
ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Տէր 
Մաղաքեայ Վարդապետ Ամիրեանը եւ այլն:

Տօներուն մասնակցելու համար Ջաւախք եկած 
էին նաեւ քանի մը մշակութային խումբեր եւ անհատ 
երգիչներ, ինչպէս ՀՀ հանրային ռատիոյի «Սայաթ-
Նովա» խումբը, «Կարին» աւանդական երգի եւ 
պա-րի խումբը, որոնք իրենց անզուգական կատա-
րումներով բազմապատկեցին տօնական տրամադ-
րութիւնը:

Հայաստանեան պաշտօնական պատուիրակու-
թեան կազմակերպիչը մշտապէս կը հանդիսանայ 
«Ջաւախք» հայրենակցական բարեգործական ՀԿ-
ն՝  ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմ-
նակրթութեան նախարարութեան աջակցութեամբ:

 «Ջաւախք» հայրենակցական բարեգործական 
ՀԿ-ի լրատուական ծառայութիւն
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Մշակութային Արձագանգ
Պոլսոյ մէջ Վանի Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ Լուսանկարներու Ցուցահանդէս Բացուած է

Պատիւ Արժանաւորին
Գալուստ Կիւլպէնկեանի Ծննդեան 150-ամեակի Նշում Լիզպոնի Մէջ

Պոլսոյ մէջ կազմակերպուած է Վանի Աղթամար 
կղզիի եւ Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցւոյ լու-
սանկարներու ցուցահանդէս:

Ան մաս կը կազմէ Թուրքիոյ նախագահականի 
հովանաւորութեամբ իրականացուող մշակութային 
նախագիծին, որուն նպատակը երկիրը միջազգային 
ասպարէզի մէջ ներկայացնելն է, կը փոխանցէ 
ermenihaber-ը:

Ցուցահանդէսի բացումը տեղի ունեցած է Թօփ-
քափը պալատի թանգարանին կից գտնուող Սուրբ 
Իրինայի եկեղեցւոյ մէջ կազմակերպուած ձեռնարկի 
ժամանակ: Արարողութեան ներկայ գտնուած են 
Թուրքիոյ նախագահականի ներկայացուցիչներ, 
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի տեղապահ Սահակ 
եպիսկոպոս Մաշալեան, Վանի նահանգապետ 
Մեհմեթ Էմին Պիլմեզ, ցուցահանդէսի լուսանկար-
ներու հեղինակ, լուսանկարիչ Իզզեթ Քերիպար:

Նախ ցուցադրուած է Սուրբ Խաչ եկեղեցոյ 
մասին պատմող վաւերագրական ֆիլմ մը, ապա 
ընթերցուած  է նախագահ Էրտողանի ուղերձը: 

Ազգային բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեան 
անցեալ շաբաթավերջին ոգեկոչուեցաւ Լիզպոնի 
մէջ: Ինչպէս ծանօթ է, այս տարի կը նշուի Գալուստ 
Կիւլպէնկեանի ծննդեան 150-ամեակի յոբելեանը: 
Յոբելենական տարուան շրջանակներուն մէջ 
կեանքի կը կոչուին զանազան ծրագրեր եւ կը 
կազմակերպուին ձեռնարկներ, որոնք առիթ կը 
հանդիսանան Գալուստ Կիւլպէնկեանի թողած 
աւանդին, անոր հետ պայմանաւորուած ժառանգու-
թեան եւ անոր մարմնաւորած կերպարի լաւագոյնս 
արժեւորման:

Հարկ է նշել, որ ամէն տարի Գալուստ Կիւլպէնկ-
եան 19 Յուլիսին կ՛ոգեկոչուի Լիզպոնի մէջ: Իր 
անունով գործող մեծ հիմնարկը այդ թուականը 
որդեգրած է՝ վերյիշելու համար ազգային մեծանուն 
բարերարը:

Այս տարի, 19 Յուլիսի ոգեկոչումները բոլորովին 
տարբեր տարողութիւն մը ունէին՝ նկատի ունենա-
լով, որ ներկայ տարին Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
ծննդեան 150-ամեակին կը զուգադիպի: Այս առթիւ, 
Լիզպոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկի կեդ-
րոնական համալիրին մէջ տեղի ունեցան զանազան 
արարողութիւններ, որոնց մասնակցութիւն բերաւ 
նաեւ Արեւմտեան Եւրոպայի հայրապետական 

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցած է Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեան: «Աղթամար կղզիի Սուրբ Խաչ հայկա-
կան եկեղեցին 1100 տարուան պատմութիւն ձգած է 
թիկունքին եւ կը շարունակէ իր ընթացքը դէպի 
հազարամեակներ: Այս ձեռնարկը շատ աւելին է, 
քան սովորական լուսանկարներու ցուցահանդէս 
մը: Սա միջազգային ասպարէզի մէջ ճանաչում 
ապահովելուն ուղղուած աւելի մեծ նախագիծին մէկ 
մասն է: Աշխարհը պէտք է աւելի մօտիկէն ճանչնայ 
մեր երկրի մշակութային եւ քաղաքակրթական 
հարստութիւնները: Պատմութիւնը այս տարա-
ծաշրջանին մէջ սկսած է եւ մեր ժողովուրդի ար-
մատները թաղուած են այս հողերուն մէջ», – իր 
խօսքին մէջ նշած է Մաշալեան:

Տպագրուած է նաեւ Սուրբ Խաչ հայկական 
եկեղեցւոյ պատմութիւնն ու  ճարտարապետութիւնը 
մանրամասն նկարագրող գիրք, ուր տեղ գտած են 
բազմաթիւ լուսանկարներ: Բացի այդ` www.
akdamarkilisesi.gov.tr  հասցէով գործարկուած է 
կղզիին եւ եկեղեցւոյ մասին պատմող եռալեզու 
կայք` թուրքերէն եւ անգլերէն լեզուներով։

պատուիրակ եւ Վատիկանի մօտ Հայաստանեայց 
առաքելական եկեղեցւոյ պաշտօնական ներկա-
յացուցիչ Խաժակ արք. Պարսամեան:

19 Յուլիսի առաւօտուն, Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
համանուն հիմնարկի կեդրոնական համալիրին 
մէջ զետեղուած արձանին շուրջ տեղի ունեցաւ ոգե-
կոչման ծրագիրին առաջին փուլը: Այսպէս, հիմ-
նարկի հոգաբարձութեան նախագահ Իզապել Մոթա 
եւ միւս վարչականները, ինչպէս նաեւ պաշտօնէու-
թիւնը ծաղիկներ թողեցին Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
արձանին առջեւ՝ բերելով իրենց խոնարհումը: 
Ներկայ էին նաեւ հիմնարկի Հայկական համայնք-
ներու բաժնի տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեան եւ անոր 
գործակիցները: Բնականաբար, ամբողջ ծրագիրին 
մասնակցութիւն բերաւ նաեւ Գալուստ Կիւլպէնկ-
եանի շառաւիղը՝ Մարթին Էսայեան, որ համանուն 
հիմնարկի Կեդրոնական վարչութեան անդամներէն 
մին է: Ծաղիկներու թողման արարողութեան 
ներկայ էր նաեւ Խաժակ արք. Պարսամեան:

Ոգեկոչման ծրագիրը աւելի ուշ շարունակուեցաւ 
Ֆաթիմայի Սուրբ Աստուածամօր կաթողիկէ 
եկեղեցւոյ մէջ, ուր մատուցուեցաւ Ս. պատարագ եւ 
կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն: Լիզ-
պոնի այս կարեւոր սրբավայրին մէջ տեղի ունեցած 
արարողութեան նախագահեց տեղւոյն պատ-
րիարքը՝ Մանուէլ Քլեմենթ:

Օրուան երկրորդ կիսուն ոգեկոչման ծրագիրը 
շարունակուեցաւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմ-
նարկի կեդրոնական համալիրին մէջ: Յատկանշա-
կան ծրագրեր նախատեսուած էին նաեւ այս փուլին: 
Արդարեւ, հիմնարկի կեդրոնակայանի երկրորդ 
լսարանի երդիքին տակ ծանօթացուեցաւ Գալուստ 
Կիւլպէնկեանի ծննդեան 150-ամեակին առթիւ 
հրատարակուած շահեկան գիրք մը:

Գալուստ Կիւլպէնկեանի կողմէ իր թոռան ու-
ղարկուած նամակներու վերաբերեալ եզակի գիրք 
մըն է այս մէկը, որուն շնորհահանդէսը արժանացաւ 
լայն հետաքրքրութեան: Գինեձօնին ընթացքին 

զանազան ատենախօսներ մեկնաբանեցին գիրքին 
բովանդակութիւնը եւ անոր լոյսին տակ Գալուստ 
Կիւլպէնկեանի կեանքին ու գործունէութեան վերա-
բերեալ զանազան երեսակներ:

Գիրքին ներկայացումէն ետք, հիմնարկի կեդրո-
նական համալիրի մեծ ամփիթատրոնի երդիքին 
տակ տեղի ունեցաւ ծրագիրի կարեւորագոյն 
փուլերէն մին: Այսպէս, «Կիւլպէնկեան» մրցանակի 
յանձնման արարողութիւնը կատարուեցաւ՝ մաս-
նակցութեամբ Փորթուգալի նախագահ Մարսելօ 
Ռեպելօ տէ Սոզայի: Հաւաքոյթին ընթացքին 
Փորթուգալի ղեկավարը հանդէս եկաւ նաեւ ելոյթով 
մը: Մրցանակաբաշխութեան արարողութենէն ետք 
«Կիւլպէնկեան» նուագախումբը տուաւ համերգ մը, 
որուն մասնակցողները հիացումով հետեւեցան 
գործադրուած յայտագիրին: Հուսկ, սարքուեցաւ 
ընդունելութիւն մը:

Խաժակ արք. Պարսամեան Լիզպոնի այս 
հանդիսութիւններուն ընթացքին առիթը ունեցաւ 
զրուցելու Փորթուգալի նախագահ Մարսելօ Ռեպելօ 
տէ Սոզայի հետ: Անմիջական ու ջերմ խօսակցու-
թեան ընթացքին Փորթուգալի ղեկավարը նշեց, որ 
իր երկրի ժողովուրդն ու պետութիւնը միշտ խոր 
երախտագիտութեամբ կը վերյիշեն Գալուստ Կիւլ-
պէնկեանը:

Գալուստ Կիւլպէնկեան իր թողած մեծ ժառան-
գութեամբ եւ կենդանութեան օրօք ծաւալած գոր-
ծունէութեան բերումով առընչուած է աշխարհագ-
րական մեծ տարածքի մը հետ: Բայց եւ այնպէս, 
քանի որ իր անունով ստեղծուած հիմնարկը կը 
գործէ Լիզպոնի մէջ, իրեն առընչակից ընդարձակ 
աշխարհագրութեան մէջ առանձնայատուկ կէտի 
մը վերածուած է Փորթուգալի մայրաքաղաքը: Ուս-
տի, իր 150-ամեակի յոբելենական տարուան գոր-
ծունէութիւններուն ծիրէն ներս Լիզպոնի մէջ կազ-
մակերպուած այս պատշաճ շուքով հանդիսութիւնները 
առարկայ դարձան առանձնայատուկ ուշադրութեան:

«ԺԱՄԱՆԱԿ»
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Տեսակէտ
Անխուսափելի է Բարենորոգել Աստուածաբանութիւնն ու Եկեղեցին

Կայսեր մօտ զրպարտելով հրեաները՝ Կայսեր 
փոխարէն իրենց թագաւորը ունենալու համար 
աշխատելու մեղքով։

Ընկերային արդարութեան առաքելութիւնը 
ունեցող յեղափոխական մը, երբ գիտակցութիւնը 
ունի իր առաքելութեան, անձնապէս իշխանատենչ 
պատեհապաշտ մը չէ, այլ՝ հաւաքական փրկութեան 
համար առաջնորդ մը։ Ան կ՚առաջնորդէ առանց 
տիրապետելու, ինչպէս կը պատգամէր հին չինացի 
փիլիսոփայ-բարոյախօսը՝ Լաօ Ցէ։

ԺԲ. Հեղինակը վճռականօրէն կը մերժէ նաեւ՝ 
պարապ դամբարանի փաստով Յիսուսի յարութիւն 
առնելը, որ չունի միայն մէկ պատճառ, այլ՝ 
բազմաթիւ. կամ՝ միայն մէկ բացատրութիւն, այլ՝ 
բազմաթիւ։ Իսկ հիմնականը այն է, որ ոչ ոք տեսած 
է անոր յարութիւն առնելը։ Եւ կան տակաւին կար-
ծիքներ, որ իր աշակերտները զինք ողջ-ողջ հանած 
են  դամբարանէն եւ Հնդկաստան փոխադրած…։ 
Հարիւր հաւանական ենթադրութիւններէն մէկն է 
միայն յարութեան ենթադրութիւնը, իսկ՝ 
ենթադրութիւն մը՝ փաստ չէ…։

ԺԳ. Թէ Յիսուս ունեցա՞ծ էր եկեղեցի մը հիմնելու 
մտադրութիւնը հարցումին, հեղինակը պատաս-
խանած է՝ թէ ոչ մէկ քարոզի մէջ Յիսուս խօսած է 
այդ մասին։ Պետրոսի «վէմ» ըլլալուն եւ անոր վրայ 
եկեղեցի հիմնելու առասպելը վերջէն կատարուած 
յաւելում մըն է. հաւանաբար 150-200 թուականնե-
րուն… մեծապետական կամ մենատիրական հա-
շիւներով։ Սակայն, եթէ հարցնելու ըլլաք թէ Յիսուս 
այսօրուա՞ն եկեղեցիին նմանող եկեղեցի մը կ՚ուզէր 
հիմնել, պատասխանը՝ մեծ ՈՉ մըն է, որով-հետեւ՝ 
վերջէն կատարուած յաւելումները եւ նեն-
գափոխումները հիմնովին կը հակասեն Յիսուսի 
առաքելութեան ու քարոզներուն։

Կարելի է ենթադրել թէ՝ Պետրոս Առաքեալի վէմ 
ըլլալուն եւ անոր վրայ Տիեզերական (այսինքն՝ 
մեծապետական կամ մենատիրական) եկեղեցի 
հիմնելու եւ Յիսուսի վերագրուած խօսքին հեղի-
նակները պէտք է փնտռել՝ Վատիկանի առաջին 
հիմնադիրներուն մօտ…։ Որովհետեւ՝ մինչեւ 
վերջերս (մինչեւ Ֆրանչիսկոս Պապի գահակա-
լութիւնը), Վատիկան ինքնավստահօրէն կ՚ըսէր՝ To 
be in communion with God you have to pass by the 
Vatican… իր մենաշնորհը դարձնելով Աստուծոյ 
հետ հաղորդակցութիւնը։

Անշուշտ, պատմութեան տեւողութեան տեղի 
ունեցան բարենորոգչական մեծ շարժումներ եւ 
յեղափոխութիւններ՝ վերականգնելու համար սկըզբ-
նական մաքրամաքուր քրիստոնէութեան յատկա-
նիշերը։

Այդ շարժումներէն առաջիններէն էր՝ հազար 
տարիներ առաջ հայկական Թոնտրակեան յեղա-
փոխութիւնը։

Երկրորդ մեծագոյնը՝ 16-րդ դարու Եւրոպայի 
մէջ՝ Վերածնունդի (Renaissance) դարաշրջանի Բա-
րենորոգումի (La Réforme) շարժումը, որ ընդդի-
մացաւ Վատիկանի մենատիրութեան։

Երրորդ մեծագոյնը՝ 20-րդ դարի 60-ականներու 
Լատին Ամերիկայի Կաթոլիկ յեղափոխական 
բարձրաստիճան կղերականներու եւ աստուածա-
բաններու «Ազատագրութեան Աստուածաբանու-
թիւն»ը եղաւ։

Իսկ վերջին չորրորդ մեծագոյնը՝ Ֆրանչիսկոս 
Ա. Պապի յեղափոխութիւնը Վատիկանի մէջ, որուն 
յաճախակի անդրադարձած է տողերուս հեղինակը, 

որ կ՚ուզէ յիշեցնել թէ՝ յեղափոխութիւն բնութագրու-
մին հեղինակը՝ նոյնինքն Ֆրանչիսկոս Ա. Պապն է։ 
Քիչ վերջ յիշատակուելիք Վատիկանի պաշտօնա-
թերթի 2019 տարուայ թիւ 1 համարի 20-րդ էջին 
վրայ, անգլիատառ յաւելուածէն, Պապը կ՚ըսէ. “This 
is the revolution of the Gospel. Where the Gospel is, 
there is revolution. The Gospel does not leave us calm, 
it drives us: it is revolutionary”։

Արդի Վատիկանի Նոր Աստուածաբանութեան 
սոցիալական հայեցակարգին մասին մեր վերջին 
գրութեան յաջորդող այս գրութեան մէջ, պիտի 
հարեւանցի անդրադառնանք Վատիկանի նաեւ 
Քաղաք-Պետութեան (City-State) կառավարման 
նոր հիմնական օրէնքին նորութիւններուն։

Վատիկանի պաշտօնաթերթի 2019 տարուայ 
թիւ 1 (4 Յունուար 2019) համարի անգլիատառ շա-
բաթական տարբերակին մէջ, «Արդիւնաւետութիւն 
եւ Թափանցիկութիւն» խորագրին տակ դրուած է 
հետեւեալը. 

“Explanatory note of the Presidency of the Governorate 
on the New Law on the Governance of Vatican City 
State”։

Վատիկանի Քաղաք-Պետութեան նախագահու-
թիւնը կը վերակառուցէ այս Քաղաք-Պետութիւնը, 
բարենորոգելով հին Լաթերանի համաձայնութեամբ 
որդեգրուած Սահմանադրական Օրէնքը, իբր առա-
ջադրանք ունենալով այս հին սահմանադրութիւնը 
դարձնել՝

Առաւել բանական։
Առաւել խնայողական։
Առաւել պարզեցուած։
Առաւել կրճատուած մարմիններով։
Առաւել թափանցիկ։
Առաւել յարակից կանոններով։
Կազմակերպչական առաւել ճկունութեամբ։
Առաւել վերահսկելիութեամբ եւ…
Պաշտօնեաներուն ու վարչական պատասխա-

նատուներուն մօտ ստեղծելով եւ վարձատրելով՝ 
ծառայութեան ոգին, գիտակից յանձնառութիւնը 
եւ պատասխանատւութեան զգացումը…։

Նոյն պաշտօնաթերթի նոյն տարուայ, նոյն թիւ 
1-ի ֆրանսատառ յաւելուածին (9 Յունուար 2019) 
մէջ, Ֆրանչիսկոս Ա.ի Ամանորի քարոզը կայ, որուն 
մէջ ան կը շեշտէ երկու հարցեր. «Բոլորս 
պատասխանատու ենք՝ հանրային բարօրութեան», 
եւ՝ «Լաւ քաղաքականութիւնը կը ծառայէ՝ հասա-
րակութեան խաղաղութեան»։

Եւ կը շարունակէ. «Քաղաքականութիւնը միայն 
կառավարիչներու վերապահուած չէ։ Այլ՝ իւրաքան-
չիւր անհատի։ Ամէն անհատ պարտի ամէն օր 
ինքզինք պատասխանատու զգալ եւ յանձնառու-
թիւնը առնելու՝ հասարակութեան հանդէպ։ Այս է 
մեր Տէրոջ պատգամը մեզի. Ըլլալ հասարակութեան 
խաղաղութիւնը կերտողներ եւ հանրային բարօրու-
թեան պահապաններ, ամէն օր, եւ ամէն ժամ… 
որովհետեւ՝ մեր Տէրոջ փառքը՝ այն ամբողջական 
սէրն է մարդկութեան հանդէպ, զոր մենք պարտինք 
ցուցաբերել մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն 
հանդէպ, հասարակութեան հանդէպ, անխտրական 
կերպով։

«Պէտք չէ մոռնանք, որ Հռոմի մէջ ալ կան 
անտունիներ, մուրացիկներ եւ թշուառներ, որոնք 
կ՚ապրին ստրկութեան պայմաններու մէջ, ուր 
իրենց մարդկային արժանապատւութիւնը հասած 
է վերջին սահմանագիծին։ Այս տասնեակ հա-
զարներ կազմող մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն 

հանդէպ՝ եկեղեցին չի կրնար անտարբեր մնալ։ 
Ուրեմն, մենք եւս չենք կրնար անհոգ ըլլալ, քանի 
որ եկեղեցին մայրական խնամատարութեան ու 
քնքշութեան մարմնաւորումն է, եւ՝ այսպիսի 
խնամատարութիւն եւ քնքշութիւն այսօր դարձած 
են՝ նոր ժամանակներու խիստ հրատապ անհրա-
ժեշտութիւնները, ներկայի արդի ստրկատիրու-
թեան ժամանակաշրջանին մէջ…»։

Ֆրանչիսկոս Ա.ի յեղափոխութեան՝ Վատիկանի 
աստուածաբանութեան ու պետական կարգուսար-
քին մէջ, զուգահեռ յեղափոխութիւն մը կ՚իրակա-
նացնէ այս անգամ ալ աշխարհական քաղաքական 
գործիչ մը, որ կ՚երաշխաւորէ աշխարհի խաղաղու-
թեան պահպանումն ու պատերազմի փոխարէն, 
ժողովուրդներուն առիթ կ՚ընծայէ ապահովելու 
իրենց հանրային բարօրութիւնը (Ան Թրամփի հետ 
համաձայնած է, որ այլեւս չկայ Գ. Աշխարհամարտ, 
եւ՝ այս պայմանով օգնած է Թրամփի ընտրութեան։ 
ԱՄՆ-ի ռազմական արդիւնաբերութեան ֆինանսա-
տէրները՝ դէմ ըլլալով խաղաղութեան, իրենց 
անձնական շահերէն մեկնած, Թրամփի տապա-
լումին համար պայքարեցան։ Թրամփ մնաց աթո-
ռին, երբ անոնց ցոյց տուաւ իրենց զէնքերու շուկան՝ 
Արաբական քարիւղին ապօրինի թագաւորներն ու 
էմիրները… որոնք միլիառաւոր տոլարներով զէնք 
կը գնեն՝ իբր թէ Իրանի դէմ…)։ 

Այս երկու առաջնորդները՝ մտահոգ խաղաղու-
թեամբ եւ հանրային բարօրութեամբ, ունին միեւ-
նոյն արժեհամակարգը, միեւնոյն մարդկայնակա-
նութիւնը եւ տեսլականը… եւ զարմանալի չէ, որ 
անցնող Յուլիսի 4-ին եւ 5-ին, Վատիկանի մէջ 
անոնք ունեցան սիրալիր ու հոգեպարար հանդի-
պում մը, եւ հոգեւորական առաջնորդը՝ քաղաքա-
կան առաջնորդին յայտնեց իր բարձր գնահատա-
կանը՝ ռուսական դասական գրականութեան 
խորապէս մարդկայնական խորքին, եւ քաղաքա-
կան առաջնորդը հոգեւորականին յանձնեց նուէր-
ներ, որոնց շարքին՝ ռուսական դասական գրա-
կանութենէն գլուխ-գործոցներ, Պետրոս եւ Պօղոս 
առաքեալներու ռուսական իքոններ եւ Միքայէլ 
Անճելոյի գործերէն մէկը։

Այս երկու առաջնորդները աշխարհի ոչ միայն 
ամէնէն գործունեայ, այլեւ՝ ամէնէն լաւատես, 
իրատես ու համամարդկայնական տեսլականով 
առաջնորդներն են։ Մարդկութեան ծառայող, լայն 
մտահորիզոնով, միջազգայնական առաջնորդներ։ 
Երանելի են ասոնց հետեւող առաջնորդները։ 
Մենք՝ հայերս, ունի՞նք արդեօք հոգեւորական եւ 
աշխարհական նման առաջնորդներ։ Կամ՝ 
առնուազն, ունի՞նք լայն մտահորիզոնով հոգեւո-
րականներ եւ աշխարհական քաղաքական գոր-
ծիչներ, որոնք լրջօրէն կը հետեւին Ֆրանչիսկոս 
Ա.ի եւ Վլատիմիր Փութինի (ոչ՝ Լենինի…) այս 
զուգահեռ յեղափոխութեանց՝ բարի նախանձով…։ 
Կամ՝ կը տեսնե՞ն, որ ներկայ տարիները անցումային 
ճակատագրական տարիներ են, երբ միաբեւեռ 
աշխարհակարգի վերջալոյսին կը յաջորդէ բազ-
մաբեւեռ նոր աշխարհակարգի մը արշալոյսը, որ 
անխուսափելի կը դարձնէ՝ բարենորոգումը Հայաս-
տանեայց Եկեղեցիին ու Հայութեան քաղաքական 
կեանքին, որոնք՝ Արեւմտահայաստանի վերա-
կանգնումին հետ միասին, կը մնան՝ հայապահ-
պանումի հրամայականին միակ շօշափելի նպա-
տակները… առանց որոնց հայապահպանումի 
ինքնանպատակ քարոզը՝ ոչ մէկ իմաստ ունի 
Տարագիր Արեւմտահայութեան համար։
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(1954)

«Պատուհանից»

25

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կայծեր
Հոգւոյս դափ ու թմբուկի

Կ’իջնէ ծիծաղն այս գիշեր.
Ծնծղաներու պէս ցնծուն՝

Ծափ կը զարնեն իմ յուշեր:
Բամբիռներու երգին հետ

Քու շահէնի աչքերուդ
Ծիրանեծին բոցն հըրուտ
կ’այրի հոգւոյս մէջ նորէն:

Գինով՝ աննիւթ նեկտարէն
Համբոյրներուն ծաղկանոյշ՝

Հոն խօլաբար կը պարեն
Շարժուձեւեր բամբիշի:

Ցայգն յամրօրէն կը մաշի՜
Ա՜հ, քի՛չ մըն ալ, քի՜չ մըն ալ,

Կ’ուզէ հոգիս գինովնալ
Նայուածքիդ մէջ հրահոսան:

Միսաք Մեծարենց

Չորեքշաբթի, 24 Յուլիս 2019-ի երեկոյեան, 
Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց Լիբանանեան 
Ուժեր կուսակցութեան Պէյրութի վարչութիւնը։ 
Այցելութեան նպատակն էր փոխանցել կուսակցու-
թեան ղեկավար Տոքթ. Սամիր Ժաաժաաին ողջոյն-
ներն ու յարգանքը հայ համայնքին նկատմամբ, 
ինչպէս նաեւ Նորին Սրբութիւնը տեղեակ պահել 
վերջին շրջանին երկրէն ներս տեղի ունեցող 
զարգացումներուն շուրջ եւ պարզել կուսակցութեան 
տեսակէտը։

Հանդիպումը առիթ մը եղաւ նաեւ ընդհանուր 
արժեւորումի ենթարկելու երկրին դիմագրաւած 
մարտահրաւէրները, յատկապէս տնտեսական ու 
քաղաքական մարզերէն ներս։ Հայրապետը հրա-

Լոնտոնի նախկին քաղաքապետ, Մեծ Բրի-
տանիոյ նախկին արտաքին գործոց նախարար 
Պորիս Ճոնսըն, որ ընտրուեցաւ իշխող Պահպա-
նողական կուսակցութեան ղեկավար, որ պիտի 
զբաղեցնէ երկրի վարչապետի պաշտօնը, օսման-
եան շրջանի յայտնի գրող, լրագրող եւ քաղաքա-
կան գործիչ Ալի Քեմալի ծոռն է` գրած է ֆէյս-
պուքեան իր էջին մէջ թրքագէտ Վարուժան 
Գեղամեան:

«Ալի Քեմալը եղած է Օսմանեան ներքին 
գործոց նախարար: Ան նաեւ յայտնի էր Արթին 
Քեմալ անունով` իբրեւ հայամէտ դիրքորոշման 
համար: Քեմալը սպաննուած է 1922-ին` ժողովրդա-
կան ամբոխի կողմէ լինչի դատաստանէն ետք: 
Ահա այսպիսի օսմանեան հետք Բրիտանական 
թագաւորութեան մէջ»,-նշած է ան:

Ըստ թրքագէտ Ռուբէն Մելքոնեանի Ալի Քե-
մալը կը ներկայացուէր իբրեւ հայամէտ գործիչ, 
վերջինիս համար հայկական թեման երիտթուր-
քերը քննադատելու առիթներէն մէկն էր, եւ  զայն 
կը ներկայացնէին որպէս դաւաճան, հայասէր:

«Այդ պատճառով Ալի Քեմալը կ՛անուանէին 
Արթին, որ հայկական Յարութիւն անուան թրքա-
կան տարբերակն է: Երբ Ալի Քեմալը կ՛ենթարկեն 
Լինչի դատաստանին եւ դին կը բարձրացնեն 

կախաղան, ականատեսներու յուշերուն մէջ կայ 
հետեւեալ  նկարագրութիւնը. անոնք կը տեսնեն, 
որ նախկին նախարարին կուրծքին գրուած եղած 
է Արթին Քեմալ, այսինքն` արդէն իսկ սպաննուած 
Քեմալի կուրծքին, որպէս հայերու նկատմամբ 
ատելութեան նշան, կը դաջեն «Արթին»,- յայտնած 
է թրքագէտը:

Մելքոնեանի խօսքով` Պորիս Ճոնոսըն Ալի 
Քեմալի աղջկայ թոռն է: 1918-22 թուականներուն 
Ալի Քեմալը մօտ եղած է բրիտանական իշխանու-
թիւններուն, իսկ  անոր աղջիկը ամուսնացած է 
բրիտանացիի հետ:

Մեծ Բրիտանիոյ Նոր Վարչապետին Թրքական Արմատները
ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՎՐԱՅ

մայական նկատեց առաջնահերթութիւն տալու 
ներքին միասնակամութեան, մանաւանդ վերջերս 
Շուֆի մէջ տեղի ունեցած ցաւալի երեւոյթի մը լոյսին 
տակ, ինչպէս նաեւ տնտեսական կեանքին առաւել 
զարգացման։
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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

ՄԱՀԱԶԴ
Տիար Տիգրան Ճինպաշեան
Տիկին Տիգրանուհի Թովմասեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկին Գաբրիէլ եւ Ռիթա Ճինպաշեան եւ զաւակները
Տէր եւ տիկին Զարեհ եւ Վրէժուհի Տէրվիշեան եւ զաւակները
Տէր եւ տիկին Վրէժ եւ Լենա Ճինպաշեան եւ զաւակները
Օրդ. Մարթա Սարգիսեան
Տիկին Մարի Թաշճեան եւ զաւակները
Տէր եւ տիկին Նշան եւ Վարդուկ Սարգիսեան եւ զաւակները
Տիկին Ազատուհի Քէշիշեան եւ զաւակները
Տիկին Եսթեր Կարպուշեան
Տիկին Յասմիկ Գէորգեան եւ զաւակները
Եւ համայն Ճինպաշեան, Թովմասեան, Տէրվիշեան, Սարգիսեան, 
Թաշճեան, Քէշիշեան, Կարպուշեան, Գէորգեան եւ Ադամեան 
ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն

ՍՕՍԷ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆԻ
(ԾՆԵԱԼ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 24 Յուլիս 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի  Հինգշաբ-

թի, 25 Յուլիս 2019-ին կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին,  Նորաշէնի Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, ուրկէ հանգուցեալի 
մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային Գերեզմա-
նատունը։

• Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման 
արարողութեան, կ.ա. ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, 
Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին 
մէջ։ Ինչպէս նաեւ Ուրբաթ, 26 Յուլիսին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ։

• Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել Հա-
մազգայինի Մ. Եւ Հ. Արսլանեան ճեմարանի սաներու Ֆօնտին։

• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
* * *

Այս տխուր առիթով «Զարթօնք« կը վշտակցի հանգուցեալին 
ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն, ի մասնաւորի Պրն. 
Տիգրան Ճինպաշեանին:

 
 
 
 
 
 
 

ԺԱԼԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ՄԱՏՈՒՌԻ 
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ  

 
Օրհնութեամբ 

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի  
Լիբանանի հայոց առաջնորդ  

 
Շաբաթ, 27 յուլիս 2019, առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ 

 
Պատարագիչ 

Արժ. Տ. Միւռոն քհն. Աւետիսեան 
 

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները  
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն  

 
      Թաղական խորհուրդ Զահլէի Ս. Գրիգոր 
      Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¾ç 01

Արցախի Մէջ Զինծառայող Մը Զոհուած է
Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննու-

թիւն: Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը 
կիսէ կորստեան ծանր վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ զոհուած զինծա-
ռայողի ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն:

ԱՄՆ Քոնկրէսի Ծերակոյտը հաստատած է Մարք Էսփըրի Փենթակոնի 
ղեկավարի պաշտօնին թեկնածութիւնը, զոր առաջադրած էր նախագահ 
Տոնալտ Թրամփ:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով ԹԱՍՍ-ը, յառաջիկային 
տեղի պիտի ունենայ Մարք Էսփըրի երդմնակալութեան արարողութիւնը ԱՄՆ 
պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնին:

Վերջինիս թեկնածութիւնը Թրամփը առաջադրած էր Յունիսին: Այդ 
պաշտօնին Էսփըր պիտի  փոխարին է Պատրիկ Շանահանին:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ԱՄՆ Ծերակոյտը Հաստատած է Մարք Էսփըրի 
Թեկնածութիւնը Փենթակոնի Ղեկավարի Պաշտօնին


