
Իսրայէլ երեքշաբթի օր 
մեղադրեց Հըզպալլան, 
ըսելով, որ ան հեռակայ 
հրթիռներու գործարան 
կը սարքէ  Պեքաաի մէջ:  
Կարգ մը վերլուծողներ 
այս յայտարարութիւնը 
ընկալեցին, որպէս 
քօղարկուած սպառնալիք, 
որ կը կանխէ իսրայէլեան 
օդային յարձակումներ 
Հըզպալլայի վրայ: 
Իր կողմէ Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի անցնող օրերուն ամէն 
առիթով շեշտեց, որ լիբանան կառչած կը մնայ ՄԱԿի թիւ 1701  որոշումին: 
«Ինչ կը վերաբերի մեզի մենք պիտի շարունակենք կառչած մնալ ու յարգել 
որոշումը ապահով պահելու համար Լիբանանը» հաստատեց Հարիրի: 
He added that Resolution 1701 “has not fallen and still stands and the red 
lines are still there.”
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Կը ներկայացնենք Հայաստանի բանկերու կողմէն գնուող եւ վաճառուող 
արտարժոյթներու փոխարժէքները  1 Սեպտեմբերի դրութեամբ՝ ըստ rate.
am-ի:  
Ամերիկեան մէկ տոլարը կը գնուի 474 դրամ նուազագոյն եւ 475.50 դրամ 
առաւելագոյն փոխարժէքով, կը վաճառուի՝ 477.50 դրամ նուազագոյն եւ 
478.50 դրամ առաւելագոյն փոխարժէքով: 
Մէկ եւրօն կը գնուի 518 դրամ նուազագոյն եւ 524 դրամ առաւելագոյն 
փոխարժէքով, իսկ կը վաճառուի՝ 528 դրամ նուազագոյն եւ 534 դրամ 
առաւելագոյն փոխարժէքով: 
Ռուսական ռուբլին կը գնուի 6.90 դրամ նուազագոյն եւ 7.14 դրամ 
առաւելագոյն փոխարժէքով, կը վաճառուի` 7.23 դրամ նուազագոյն եւ 7.40 
դրամ առաւելագոյն փոխարժէքով:
Այս ընդհանուր պատկերով հայկական  դրամը կը շարունակէ   պահպանել 
իր կայունութիւնը։

Ամերիկացի քոնկրեսականները Արցախի նախագահը շնորհաւորած են 
Հանրապետութեան Անկախութեան օրուան առիթով:
Իր Թուիթըրեան էջին մէջ շնորհաւորական նամակը հրապարակած է 
քոնկրեսական Ֆրանկ Փալոն, կը յայտնէ News.am-ը:
Նամակը ստորագրած քոնկրեսականներու շարքին են՝ Էտըմ Շիֆ, Ճեքի 
Շսիր, Փիթըր Թ.Քինկ եւ Կուս Պիլիրաքիս:
«Արցախը տարածաշրջանին մէջ ժողովրդավարութեան եւ ազատութեան 
օրինակ է, եւ մենք նախկինին պէս յոյս ունինք, որ ձեռք կը բերուի 
հաստատուն խաղաղութիւն, որ Արցախը հայկական կը պահէ»,- նշած է 
Փալոն:
Նամակին մէջ կը նշուի, որ Արցախը, անվիճելիօրէն, վաստակած է 
ԵԱՀԿ ՄԽ բանակցային գործընթացին մասնակցելու իրաւունքը` ըլլալով 
տարածաշրջանին մէջ ժողովրդավարութեան եւ ազատութեան օրինակ: 
«Մենք յուսով ենք, որ Ձեր երկիրը մօտ ապագային պիտի ներգրաւուի 
այդ բանակցութիւններուն… Մենք պիտի շարունակենք հաւատարիմ 
մնալ Արցախի տնտեսութեան եւ ժողովրդավարութեան զարգացման եւ 
պիտի շարունակենք անոր պաշտօնական ճանաչման կոչ ընել»,- նշուած 
է նամակին մէջ:

Հայկական Դրամը Կը Պահպանէ Իր 
Կայունութիւնը. Մէկ Տոլարի Դիմաց Գնորդները Կը 

Ստանան 478 Դրամ

Ամերիկացի Քոնկրեսականները Շնորհաւորած են 
Արցախի Նախագահը
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Իսրայէլ Կը Պնդէ. Հըզպալլա Պեքաաի Մէջ 
Հռթիռներու Գործարան Կը Սարքէ

Թրիփոլիի  Մէջ Փորձած Են Թալանել 
«Ֆրանսապանք»-ը

Հաքքան Չաքիլ Լիբանանի ԱԳ Նախարարութիւն 
Կանչուեցաւ

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  

 Լիբանանեան հիւսիսի  մայրա-
քաղաք   Թրիփոլիիի մէջ  դրա-
մատան կողոպուտի  ձախող  
փորձ մը գրանցուած է։

 Այս մասին լուրը հաղորդող  
Lebanon 24   կայքը նշեց, որ   
անծանօթ   զինեալ մը  մուտք  
գործած է    Թրիփոլիի  «Ապի 
Սամրա»    թաղամասին վրայ 
գտնուող       Ֆրանսապանքի 
մէկ մասնաճիւղը եւ   զէնքը  
բարձրացնելով պաշտօնեա-

ներէն պահանջած է  արագօրէն    գումարներ  դնել  սեղաններուն  վրայ։
Ճիշդ այդ պահուն դրամատան մէջ գործող ապահովական  
պատասխանատուն   փորձած  է դիմադարձել, որուն իբրեւ հետեւանք 
աւազակը կրակ  բանալով վիրաւորած է պահակը ու ապա  խոյս տուած     
դրամատունէն։

Լիբանանի մօտ   Թուրքիոյ դեսպան Հաքքան Չաքիլ  Լիբանանի  Արտաքին 
Գործոց նախարարութիւն կանչուած է։
Դեսպանը կանչուած է  վերջերս Թուրքիոյ ԱԳՆ-ին   կողմէ Լիբանանի 
նախագահի հասցէին հնչած վիրաւորական խօսքերուն մասին  
բացատրութիւններ տալու նպատակով։
Յիշեցնենք, որ անցնող երկու օրերէն սկսեալ Պէյրութ- Անգարար  
դիւանագիտական  բացայայտ  լարուածութիւն   մը երեւելի  դարձած էր։
Լիբանանի նախագահ զօր. Միշէլ Աունի Օսմանեան  կայսրութեան մասին 
կատարած յայտարարութիւնները չէին մարսուած Թուրքիոյ 
դիւանագիտութեան գլխաւոր կառոյցին՝ ԱԳՆ-ին կողմէ, որուն ի 
պատասխան Անգարա  վիրաւորական  արտայայտութիւններ պարունակող    
հաղորդագրութիւն մը հրապարակած էր։
Լիբանանի նախագահը խօսելով անցեալ դարասկիզբին ընթացքին    
Օսմանեան  կայսրութեան   վարմունքին մասին  ըսած էր, որ օսմանցիներու  
արարքները   «պետական  ահաբեկչութիւն» էին։
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Վիքթըր Յովսէփեան

Վիքթըր Յակոբ Յովսէփեան 
(սեպտեմբերի 4, 1947, 
գիւղ Հեշտիա, Վրաստան  - 
օգոստոսի 27, 1996, գիւղ 
Հեշտիա),  բանաստեղծ, արձա-
կագիր, մանկավարժ։ ԽՍՀՄ 
Գրողներու միութեան անդամ 
(1981), Վրաստանի Գրողներու 
միութիւններու անդամ (1991):
Ան ծնած է Վրաստանի Հեշտիա 
գիւղին մէջ Յակոբ Յովսէփե-
անի եւ Մարիամ Գրաբսկայի 
(լեհ կոմս Ալեքսանդր Գրաբսկի 
թոռնուհին է) ընտանիքին 
մէջ: Աւարտած է Հեշտիայի 
միջնակարգ դպրոցը, 1973 
թուականին՝ Վանաձորի 
հեռակայ մանկավարժական 
հիմնարկի բանասիրական 
բաժինը։ 1973-1996 թուա-
կաններուն դասաւանդած 
է հայրենի գիւղին մէջ։ 
Հեղինակ է 13 չափածոյ եւ 
արձակ ժողովածուներու: 
Ստեղծագործութիւնները թարգ-
մանուած են զանազան 
լեզուներու: 
Լոյս են տեսած են Յովսէփեանի 
«Թափառող աստղեր» (1978), 
«Արեւածաղկի գիշեր» 
(1979), «Լուսապսակ» 
(1985), «Արեւադարձ» 
(1986), «Հոգետուն» (1990), 
«Ձեւաթւում» (1993), «Մելան-
խոլիկ օր» (ռուսերէն, 1993), 
«Ձուկն ու երիցուկը» (1996), 
«Ութ իմաստուններ» (1997) 
բանաստեղծութիւններու ժողո-
վածուները։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Վերադարձաւ Անթիլիասի 
Մայրավանք

Աշնանային Եղանակ Երեւանի Մէջ

«Քաղաքացիներու Հաշուոյն Պալատներ» Փայլանի Գրառումը 
Էրտողանի Մասին

Պոլսոյ Պատրիարքութեան Ընտրութիւն. Անգարա Պիտի 
Հրապարակէ Կանոնակարգը

Վեհափառ Հայրապետը Զուիցե-
րիա եւ Հոլանտա տուած իր 
աշխատանքային այցելութենէն 
այսօր վերադարձաւ Անթիլիասի 
Մայրավանք։
Յիշեալ այցելութեան ընթացքին 
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Վեհափառ Հայրապետը մօտէն 
հետեւեցաւ Սիսի Կաթողիկոսարանի 
դատի վերջին զարգացումներուն 
առնչուած աշխատանքներուն՝ 
մնայուն կապի մէջ ըլլալով 
իրաւական յանձնախումբի 

անդամներուն հետ։ Նորին 
Սրբութիւնը նաեւ հետապնդեց 
Հոկտեմբերի սկիզբը Հոլանտա 
կատարելիք իր այցելութեան 
առնչուած եւ Նոյեմբերին Անթի-
լիասի Մայրավանքին մէջ տեղի 
ունենալիք միջ-եկեղեցական 
համագումարի ծրագիրներուն 
աշխատանքները։
Սիս դատին եւ վերոյիշեալ 
հանդիպումներուն ու ժողով-
ներուն գծով օրին լայն ու 
մանրամասն անդրադարձ 
պիտի կատարուի։ Այցելութեան 
Վեհափառ Հայրապետին կ՚ընկե-
րանար Արաբական Միացեալ 
Էմիրութեանց եւ Քաթարի թեմի 
Կաթողիկոսական Փոխանորդ 
Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սար-
գիսեան։
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Հանրապետութեան տարածքին` 
5-7 Սեպտեմբերին, շրջաններու 
զգալի մասին մէջ, 4-ին առանձին 
շրջաններու մէջ կը սպասուի անձրեւ 
եւ ամպրոպ:
Առանձին վայրերու մէջ հնարաւոր 
է կարկուտ:
Օդի ջերմաստիճանը էապէս պիտի 

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ 
պատգամաւոր Կարօ Փայլան 
Twitter-ի իր էջին կազի թանկացման 
մասին գրառում կատարած է։
Կարօ Փայլան գրած է. «Բնական 
կազը գիշերը թանկացաւ 15 
տոկոսով։ Այս ամիս սա 2-րդ 

Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի տեղա-
պահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշա-
լեանը եւ Սուրբ Փրկիչ հայկական 
հիւանդանոցի հիմնադրամի հոգա-
բարձուներու նախագահ Պետրոս 
Շիրինօղլուն մասնակցած են 
Թուրքիոյ յաղթանակի տօնի առի-
թով մայրաքաղաք Անգարայի մէջ՝ 
նախագահական նստավայրին մէջ 
կազմակերպուած ընդունելութեան:
«Ակօս» պարբերականի հաղ-
որդմամբ, հայ համայնքի ներկա-
յացուցիչները կարճ զրոյց ունեցած 
են նախագահ Ռեճէպ Էրտողանի 
հետ: Էրտողանը եպիսկոպոս Մաշա-
լեանէն հետաքրքրուած է Պոլսոյ 
պատրիարքի ընտրութիւններու 

չփոխուի։
Երեւան քաղաքի մէջ Սեպտեմբեր 
4-ին կը սպասուի առանց տեղում-
ներու եղանակ, 5-7-ին քաղաքի 
առանձին հատուածներուն մէջ 
հնարաւոր է կարճատեւ անձրեւ եւ 
ամպրոպ:

թանկացումն է։ Մէկ կողմէն կազը 
կը թանկանայ 30 տոկոսով, իսկ 
աշխատավարձը տարեկան կը 
բարձրանայ 10 տոկոսով։ Պարոնը 
(Էրտողանը-խմբ.) իր համար 
պալատներ կը կառուցէ, որուն 
հաշիւը ժողովուրդը կը փակէե։

կազմակերպման գործընթացով, 
ինչին ի պատասխան, Մաշալեանը 
նշած է, որ կը սպասեն, որ 
կառավարութիւնը հրապարակէ 
կանոնակարգը:
Նախագահը հանդիպման ներկայ 
եղող Ներքին գործոց նախարար 

Սուլէյման Սոյլուէն պահանջած է 
տեղեկութիւն այդ հարցով։  ՆԳ 
նախարարը շեշտած է, որ մէկ 
շաբթուան մէջ կառավարութիւնը 
պիտի հրապարակէ կանոնակարգը:
Արքեպիսկոպոս Մաշալեանը 
ընդհանուր առմամբ դրական 
գնահատած է այս հանդիպումը:
4 Յուլիսին, Պոլսոյ Հայոց պատրի-
արքարանէն ներս գումարուած 
Եկեղեցական համագումարին 
պատրիարքական տեղապահ 
ընտրուած է Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեանը, ինչէն ետք պաշ-
տօնապէս մեկնարկած է Պոլսոյ 
աթոռի 85-րդ գահակալի ընտրութեան 
գործընթացը։

ԹՄՄ 
Երիտասարդական 

Նուագախումբ
(The Youth Band)

Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 
2019
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Երուսաղէմի եւ Պաղեստինի մէջ։ Այս համեստ խաւի թշուառներու 
պատկերացումով, Նազովրեցի Յիսուս յեղափոխական մըն էր՝ մարդասէր 
եւ արդարասէր, որ հիմնովին հակառակորդն էր Պաղեստինի մէջ տիրող 
հոգեւորական եւ աշխարհիկ իշխանութիւններուն, եւ պաշտպանը՝ 
աղքատներուն, տառապեալներուն ու շահագործուողներուն, 
ընդդէմ՝ ունեւորներու դասակարգին եւ կայսերական պետութեան։ 
Ուրեմն, սկզբնական քրիստոնէութիւնը ծնունդ առաւ որպէս պատմական 
նշանակալից փրկչական յեղափոխական շարժում, որուն նախաքայլերը 
կ՚առնէր Յովհաննէս Մկրտիչը, որ կը խոստանար մօտալուտ փրկութիւն 
այս երկրի վրայ, ոչ՝ ապառնի… անդենականի մէջ…։
Քրիստոսի տոկման՝ Հայրիշխանութիւնը 
(Paternalisme) կը պարտադրէ. 
այսինքն՝ տիրող դասակարգային 
բռնատիրութիւնը…։
Մինչդեռ սկզբնական քրիստոնէութիւնը, 
որ Յիսուսը Մարդու Որդի ճանչցաւ, 
յեղափոխական է, քանի որ մարդու 
որդին տառապելէ եւ խաչուելէ յետոյ՝ 
աստուածացաւ…։ Այսինքն՝ յաղթեց 
հայրիշխանութեան դէմ, նաեւ՝ քանի 
որ Յիսուս մօտալուտ կը համարէր 
Աստուծոյ արդար հասարակարգին 
գալուստը Պաղեստինի հողին վրայ, եւ 
ոչ թէ անդենականի մէջ…։ Ապառիկ 
եւ ձրի խոստում չէր։

Գ. Յիսուսի Փոխակերպումը 
Տիրակալ Քրիստոսի
Դոկտ. Ֆրոմմ կը գրէ՝ երկրորդ դարու կէսերուն, Քրիստոնէութիւնը սկսաւ 
հետեւորդներ շահիլ, Հռովմէական Կայսրութեան միջին եւ բարձրագոյն 
դասակարգերուն մօտ։ Ընդհանրապէս ակնառու դիրքերու հասած կիներ 
եւ առեւտրականներ, որոնք ստանձնեցին Քրիստոնէութիւնը քարոզելու 
պարտականութիւնը։ Քրիստոնէութիւնը տարածուեցաւ կանանց եւ 
առեւտրականներու շրջանակներէն ներս, եւ յետոյ՝ աստիճանաբար 
թափանցեց տիրող ազնուական դասակարգէն ներս։ Երկրորդ դարու 
վերջերուն, Քրիստոնէութիւնը դադրեցաւ աղքատ արհեստաւորներու 
եւ ստրուկներու կրօնքը ըլլալէ։ Եւ երբ Կոստանդին Կայսեր օրով 
Քրիստոնէութիւնը դարձաւ պետական կրօնք, ատիկա արդէն դարձած 
էր կրօնը Հռովմէական Կայսրութեան տիրող դասակարգի ամենալայն 
շրջանակներուն։ Քրիստոնէութեան ծնունդէն 250-300 տարիներ ետք, ատոր 
հետեւորդները շատ տարբեր եղան առաջին քրիստոնեաներէն…։ 
Ասոնք ոչ միայն այլազգիներ էին (յոյներ, հռովմէացիներ, սուրիացիներ 
եւ ֆրանսական կոլեր, կայսրութեան բոլոր ազգութիւններէն), այլեւ՝ նոր 
հետեւորդները կը պատկանէին վերին, տիրող դասակարգերուն։ Թէեւ 
ստորին դասակարգերու զանգուածը կորիզը կը մնար Քրիստոնէութեան, 
բայց Քրիստոնէութիւնը դարձած էր կայսրութեան տիրող դասակարգին 
կրօնը, Հռովմէական Կայսրութեան ամբողջական աւատատիրականացումին 
զուգահեռ… այսինքն՝ Կայսրութեան ամբողջական միապետական 
բռնատիրականացման զուգահեռ։ Եւ՝ 212 թուի Կարակալլայի 
հրովարտակով, Կայսրութեան քաղաքացիները կրնային ըլլալ նաեւ 
Կայսրութեան ոչ ենթակայ ազգութիւններու անդամները։
Թէ՝ Նազովրեցի Մարդու Որդի Յիսուս, երբ իր հետեւորդներու ազգային ու 
դասակարգային արմատական փոփոխութեամբ, ինք ալ փոխակերպուեցաւ 
Քրիստոսի տոկմային, ինչեր փոխուեցան, Դոկտ. Ֆռոմմ կը գրէ.
Միապետական բռնատիրութեան պետական կրօն դարձած Քրիստոնէութեան 
Քրիստոսը, հիմա՝ տիրող դասակարգերուն զինակիցն է՝ աղքատներուն 
եւ պրոլետարիատին դէմ։
Աշխարհ այլեւ փրկուելու կարիքը չունի, փոխուելու կարիքը չունի 
արտաքնապէս։ Ամէն բան կրնայ նոյնը մնալ իրական (պատմական) 
աշխարհին մէջ, քանի որ փրկութիւնը դարձաւ հոգեւոր՝ դէպի 
ներս շրջուած, անիրական (անպատմական), բնազանցական եւ 
անհատական հարց մը, ոչ՝ հաւաքական (զանգուածներու), զոր 
կ՚երաշխաւորէ միայն՝ հաւատքը (հաւատացեալին միայն…) – Քրիստոսին 
հաւատացողին։ (Ֆռոմմի մարքսեան ուսմունքը որդեգրած է պատմական 
եւ դիալեկտիկական մատերիապաշտ փիլիսոփայութիւնը, ըստ որուն 
ամէն իրական բան կ՚ունենայ ծաւալ մը եւ պատմութիւն մը… այսինքն՝ 
կը գոյատեւէ միայն ժամանակի մը մէջ։ Ուրեմն՝ իրականը պատմական 
է, պատմականը իրական…)։ 
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Տեսակէտ

Ի՞նչպէս Յեղափոխական Յիսուս Փոխուեցաւ 
Տիրակալ Քրիստոսի

Մարդու Որդի Նազովրեցի յեղափոխական Յիսուսի ճշմարիտ 
էութեան՝ Տիրակալ Քրիստոսի նենգ վերածումին մասին, 
յաճախ գրած է տողերուս հեղինակը եւ վկայակոչած է՝ հրեայ 

հակասիոնական մարքսեան հոգեվերլուծաբան Էրիք Ֆրոմմի “The 
Dogma of Christ” հատորը, որուն բովանդակած 8 փորձերուն (էսսէ) ամէնէն 
ընդարձակն է՝ հատորին վերնագիրը կազմող փորձը՝ Քրիստոսի Տոկման։
Ներկայ գրութիւնը սղագրական ամփոփումը պիտի ըլլայ այս խիստ շահեկան 
փորձին, որ նախ լոյս տեսած է 1930 թուին՝ գերմաներէն լեզուով, Պերլինի 
մէջ, ապա՝ անգլերէն թարգմանուած է 1955 թուին, եւ վերահրատարակուած՝ 
1958-ին, 1963-ին եւ 1973-ին, Գանատայի, Լոնտոնի եւ Նիւ Եորքի մէջ։
Էրիք Ֆրոմմ՝ հոգեվերլուծաբանութեան Ֆրէօյտեան դպրոցի ընկերային-
մշակութային թեքումով այլախոհ մըն է, որուն հեղինակած հատորներէն 
են՝ “Man for Himself”, “Fear of Freedom, “Avoir ou Ȇtre?”, “The Sane Society”, 
“You Shall Be Gods” եւ “The Crisis of Psychoanalysis”։ Իսկ այս հատորին 
միւս փորձերն են՝ “The Present Human Condition”, “Sex and Character”, 
“Psychoanalysis – Science or Party Line?”, “The Revolutionary Character”, 
“Medicine and Ethical Problem of Modern Man”, “On the Limitations and 
Dangers of Psychology” եւ “The Prophetic Concept of Peace”։
«Քրիստոսի Տոկման» էսսէն ունի վեց հատուածներ եւ եզրակացութեան 
հատուած մը, զորս պիտի ամփոփենք երեք հատուածներու մէջ, զանց ընելով 
հոգեվերլուծաբանութեան խիստ մասնագիտական եւ մեթոտաբանական 
քննարկումները։

Ա. Կրօնքի Ընկերային-Հոգեբանական Պաշտօնը
Այս հատուածին մէջ, նախ՝ իրարմէ կը զատորոշէ «ԵՍ»ի (ego) 
գոյատեւութեան մղումները,– որոնք հրամայական են,– եւ սեռային 
մղումները,– որոնք հրամայական չեն, քանի որ կախեալ չեն արտաքին 
օգնութենէ, եւ կրնան բաւարարուիլ լոկ ֆանթազիաներով կամ սեփական 
մարմինով…։
Ապա՝ կը հաստատէ թէ հասարակութիւնը կը խաղայ իրարու հակադիր 
երկու պաշտօններ՝ գոհացում տալու եւ զրկելու։ Իսկ հասարակութեան 
կայունութիւնը կը պահանջէ նուազագոյն գոհացում տալ մարդոց 
բնազդային բնական ու մշակութային կարիքներուն, նաեւ՝ զանգուածներու 
յօժարակամ ենթարկուելու պատրաստակամութիւնը՝ իրենց վերապահուած 
(աւելի ճիշդ՝ պարտադրուած) դասակարգին պայմաններուն… որ կը 
պահանջէ մասնաւոր հոգեվիճակի մը ստեղծումը անոնց մօտ։  Եւ քանի որ 
բնութեան դիմաց մարդուն անօգնականութիւնը կը նմանի անչափահաս 
մանուկին անօգնականութեան, եւ ուրեմն՝ մօր եւ հօր նկատմամբ 
ապաւինողականութեան, այս անգամ չափահաս մարդուն կրկնել պիտի 
տրուի ապաւինողականութիւնը՝ մօր եւ հօր փոխարէն, Աստուծոյ 
նկատմամբ, ինչ որ կրօնքին միջոցով կը կատարուի։ Իսկ երկրի վրայ 
Աստուծոյ զինակիցն է տիրող դասակարգը, որուն պարտի ապաւինիլ 
հաւատացեալ աշխատաւորը։ (Աւատատիրական հասարակարգի 
ժամանակաշրջանի ամենադաժան միապետական բռնատէր թագաւորը 
կը համարուէր Աստուծոյ որդին կամ ընտրեալը)։
Հուսկ ուրեմն՝ կրօնքը ունի գլխաւոր երեք պաշտօններ.
1) Մխիթարել մարդոց ստուար զանգուածը՝ տիրող կեանքի պայմաններուն, 
իրենց պարտադրած զրկանքներուն համար,
2) Քաջալերել զանոնք զգացականօրէն ընդունիլ իրենց դասակարգին 
վիճակը, եւ
3) Տիրող փոքրամասնութեան անհատները ազատել մեղաւոր ըլլալու 
զգացումէն, իրենց կողմէ մարդոց բռնանալուն հետեւանքով անոնց 
պատճառուած տառապանքին համար։
Այս հատուածը, ուրեմն, հոգեբանական ենթահողը պատրաստեց յաջորդող 
հատուածներուն նկարագրելիք փոխակերպումին…։

Բ. Սկզբնական Քրիստոնէութեան Պատկերացուցած Յիսուսը
Դոկտ. Էրիք Ֆրոմմ նախ կը նկարագրէ պատմական պահը Պաղեստինի 
մէջ՝ Յիսուսի ծննդեան յաջորդող տասնամեակներուն։
Պաղեստին մաս կը կազմէր Հռովմէական Կայսրութեան։ Երուսաղէմ այս 
կայսրութեան ամէնէն աղքատ եւ շահագործուած պրոլետարիատը ունէր, 
ինչ որ կը յառաջացնէր յեղափոխական շարժումներ, ոչ միայն արտաքին 
թշնամիին (Հռովմէական Կայսրութեան) դէմ, այլեւ՝ ներքին երկու 
թշնամիներու դէմ՝ կղերականներու եւ ունեւորներու դասակարգերուն։ 
Յիսուսի քարոզէն մեծապէս խանդավառուած էին բոլոր դասի ընչազուրկները, 
թէ՝ մօտալուտ է Աստուծոյ արդար թագաւորութեան հաստատումը 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Արարատ Եւ Շիրակ Յաղթեցին
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան  4¬րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումին, 5¬րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտեը 
իր դաշտին վրայ ընդունեց 2¬րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակեը եւ 
կրեց իր 2¬րդ պարտութիւնը։ «Ալաշկերտեի կոլը նշանակեց Մանասեանը 
36¬րդ վայրկեանին, իսկ «Շիրակեի կոլերը նշանակեցին Պաքայոքոն 
տուգանայինով 50¬րդ վայրկեանին եւ Քոնէն 90+1¬րդ վայրկեանին։ Իսկ 
առաջատար «Արարատեը իր դաշտէն դուրս միակ կոլով յաղթեց 8¬րդ 
դիրքը գրաւող Կապանի «Գանձասարեին։ Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները եւ դասաւորումը.
¬ Նոա - Ուրարտու 2¬0, կոլեր.Մանոյեան 17, Մայրովիչ 57
¬ Փիւնիկ - Երեւան 4¬1
¬ Ալաշկերտ - Շիրակ Կիւմրի 1¬2
¬ Գանձասար Կապան - Արարատ 0¬1, կոլ.Տ.Խուրձիծէ 52
Դաս.1)Արարատ 13 կէտ 9¬3, 2)Շիրակ 12 կէտ 11¬6, 3)Արարատ¬Արմենիա 
3 մ 9 կէտ 7¬3։

Չեմփիընզ Լիկ

Այաքս, Կարմիր Աստղ Եւ Օլիմփիաքոս 
Յաղթեցին

Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկի փլէյ օֆի դարձի մրցումներուն արձանագրուե-
ցան հետեւեալ արդիւնքները.
¬ Ռոզընպորկ (Նոր.) ¬ Տինամօ Զակրէպ (Խր.) 1¬1, երթ.0¬2
¬ Ցրվենա Զվեզտա (Սերպ.) ¬ Եանկ Պոյզ (Զուից.) 1¬1, երթ.2¬2
¬ Քրասնատար (Ռուս.) ¬ Օլիմփիաքոս Փիրէ (Յուն.) 1¬2, երթ.0¬4
¬ Սլավիա Փրակ (Չեխ.) ¬ Քլուժ (Ռում.) 1¬0, երթ.1¬0
¬ Այաքս Ամսթերտամ (Հոլ.) ¬ ԱՓՕԷԼ Նիկոսիա (Կիպ.) 2¬0, երթ.0¬0
կոլեր.Ալվարէզ 43, Թատիչ 80, փ.Զիյէխ, Հունթելաար
¬ Քլէօպ Պրիւժ (Պել.) ¬ ԼԱՍՔ Լինց (Աւստ.) 2¬1, երթ.1¬0
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Խրուաթիոյ «Տինամօ Զակրէպեը, Սերպիոյ 
«Ցրվենա Զվեզտաեն, Յունաստանի «Օլիմփիաքոսեը, Չեխիոյ «Սլավիա 
Փրակեը, Հոլանտայի «Այաքսեը եւ Պելճիքայի «Քլէօպ Պրիւժեը հասան 
խմբակներու հանգրուան, իսկ պարտուող խումբերը պիտի մրցին Իւրոբա 
Լիկին մէջ։

Չեմփիընզ Լիկի Վիճակաձգութիւն
Ա.խմբակ.Ռէալ Մատրիտ, Փարի Սէն Ժերմէն, Պրիւժ, Կալաթասարայ
Բ.խմբակ.Թոթընհէմ, Պայըրն Միւնիխ, Օլիմփիաքոս, Ցրվենա Զվեզտա
Գ.խմբակ.Մանչեսթըր Սիթի, Շախտիոր, Աթալանթա, Տինամօ Զակրէպ
Դ.խմբակ.Եուվենթիւս, Աթլեթիքօ Մատրիտ, Պայ.Լեվերք., Լոքոմոթիւ Մ.
Ե.խմբակ.Լիվըրփուլ, Նափոլի, Ժենք, Սալցպուրկ
Զ.խմբակ.Պարսելոնա, Պոր.Տորթմունտ, Ինթէր Միլան, Սլավիա Փրակ
Է.խմբակ.Լայփցիկ, Օլիմփիք Լիոնէ, Պենֆիքա, Զենիթ 
Ը.խմբակ.Այաքս, Չելսի, Վալենսիա, Լիլ

Իւրոբա Լիկի Վիճակաձգութիւն
Ա.խմբակ.Սեւիյա, ԱՓՕԷԼ, Քարապաղ, Տիւտըլանժ
Բ.խմբակ.Տինամօ Քիեւ, Քէօպենհավըն, Մալմէօ, Լուկանօ
Գ.խմբակ.Պազըլ, Քրասնատար, Խեթաֆէ, Թրապզոնսփոր

Դ.խմբակ.Սփորթինկ Լ., Փի Էս Վի, Ռոզընպորկ, ԼԱՍՔ
Ե.խմբակ.Լացիօ, Սելթիք, Ռէն, Քլուժ
Զ.խմբակ.Արսենալ, Այնթրախթ, Սթանտար Լիէժ, Վիթորիա Կիմ.
Է.խմբակ.Փորթօ, Եանկ Պոյզ, Ֆեյենուրտ, Ռէյնճըրզ
Ը.խմբակ.ԲԿՄԱ, Լուտոկորէց, Էսփանիոլ, Ֆերենցվարոշ
Թ.խմբակ.Վոլֆսպուրկ, Կենթ, Սենթ Էթիէն, Ալեքսանտրիա
Ժ.խմբակ.Ռոմա, Պոր.Մէօնշընկլատպախ, Պաշաքշեհիր, Վոլֆսպըրկ
ԺԱ.խմբակ.Պեշիկթաշ, Սփորթինկ Պր., Վուլվզ, Սլովան Պրաթ.
ԺԲ.խմբակ.Մանչեսթըր Եուն., Ասթանա, Փարթիզան, Էյ Զէտ

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Եւ Պարսելոնա Կէտ 
Կորսնցուցին
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 3-րդ հանգրուանին, առաջատար 
«Սեւիյաեն իր դաշտին վրայ ընդունեց 12-րդ դիրքը գրաւող «Սելթա Տէ 
Վիկօեն եւ հաւասարեցաւ։ 2¬րդ դիրքը գրաւող  «Աթլեթիքօ Մատրիտեը 
իր դաշտին վրայ յաղթանակ տարաւ եւ դարձաւ նոր առաջատար։ 
Ժոայօ Ֆելիքս, Վիթոլօ եւ Փարթի նշանակեցին խումբին կոլերը։ Մինչ 
«Պարսելոնաե եւ «Ռէալ Մատրիտե իրենց դաշտէն դուրս հաւասարեցան։ 
Ստորեւ տեսնել այս հանգրուանին ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
¬ Սեւիյա - Սելթա Տէ Վիկօ 1¬1
¬ Աթլեթիք Պիլպաօ - Ռէալ Սոսիետատ 2¬0
¬ Օսասունա Փամփլոնա - Պարսելոնա 2¬2
¬ Խեթաֆէ - Տեփ.Ալավէս 1¬1
¬ Աթլեթիքօ Մատրիտ - Էյպար 3¬2
¬ Վիյարէալ - Ռէալ Մատրիտ 2¬2
Դաս.1)Աթլեթիքօ Մատրիտ 9 կէտ 9¬3, 2)Աթլեթիք Պիլպաօ 7 կէտ 4¬1, 3)
Սեւիյա 7 կէտ 4¬1, 5)Ռէալ Մատրիտ 5 կէտ 6¬4, 8)Պարսելոնա 4 կէտ 7¬5։

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Արսենալ Եւ Եունայթըտ Կէտ Կորսնցուցին
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 4¬րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումն էր «Արսենալե ¬ «Թոթընհէմ Հոցփըրե 
մրցումը։ Լոնտոնի նշանաւոր տերպիին, «Արսենալե իր դաշտին վրայ 
հաւասարեցաւ «Թոթընհէմ Հոցփըրեին հետ։ Լաքազէթ 45+1¬րդ եւ 
Օպամեյանկ 71¬րդ վայրկեաններուն նշանակեցին «Արսենալեի կոլերը, 
իսկ Էրիքսըն 10¬րդ եւ Հէրի Քէյն տուգանայինով 40¬րդ վայրկեաններուն 
նշանակեցին «Թոթընհէմեի կոլերը։ Մխիթարեան 67¬րդ վայրկեանին 
փոխարինեց Լաքազէթը։ Իսկ «Մանչեսթըր Եունայթըտե մրցեցաւ իր դաշտէն 
դուրս 18¬րդ դիրքը գրաւող «Սաութհեմփթընեի դէմ եւ հաւասարեցաւ։ 
10¬րդ վայրկեանին, Ճէյմզ նշանակեց «Եունայթըտեի կոլը, Թոմինայի 
փոխանցումով, իսկ «Սաութհեմփթընե հաւասարեցաւ Վեսթըրկաարտի 
միջոցով 58¬րդ վայրկեանին։ Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները 
եւ դասաւորումը.
¬ Սաութհեմփթըն - Մանչեսթըր Եուն.1¬1
¬ Չելսի - Շեֆիլտ Եունայթըտ 2¬2
¬ Մանչեսթըր Սիթի - Պրայթըն Էնտ Հով Ալպ.4¬0
¬ Պըրնլի - Լիվըրփուլ 0¬3, ¬ Լեյսթըր Սիթի ¬ Էյ Էֆ Սի Պորնմըթ 3¬1
¬ Էվըրթըն - Վուլվըրհեմփթըն Ուոնտ.3¬2
¬ Արսենալ - Թոթընհէմ Հոցփըր 2¬2
Դաս.1)Լիվըրփուլ 12 կէտ 12¬3, 2)Մանչեսթըր Սիթի 10 կէտ 14¬3, 3)Լեյսթըր 
Սիթի 8 կէտ 6¬3, 5)Արսենալ 7 կէտ 6¬6, 8)Մանչեսթըր Եուն.5 կէտ 7¬4։

Անգլիոյ Լիկայի Բաժակ

Քրիսթըլ Փալաս Եւ Նորիչ Սիթի Հրաժեշտ 
Տուին
Անգլիոյ ֆութպոլի Լիկայի բաժակի վերջին 64¬ի հանգրուանին 
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
¬ Շէֆիլտ Եուն. ¬ Պլեքպըրն Ռովըրզ (Բ.Դաս.) 2¬1 
¬ Ուաթֆըրտ ¬ Քովընթրի Սիթի (Գ.Դաս.) 3¬0
¬ Քրիսթըլ Փալաս ¬ Քոլչեսթըր Եուն.(Դ.Դաս.) 0¬0 տուգ.4¬5
¬ Քրոուլի Թաուն (Դ.Դաս.) ¬ Նորիչ Սիթի 1¬0
¬ Նիւքեսըլ Եուն.¬ Լեյսթըր Սիթի 1¬1 տուգ.2¬4
¬ Լինքըլն Սիթի (Գ.Դաս.) ¬ Էվըրթըն 2¬4
¬ Պըրնլի ¬ Սանտըրլէնտ (Գ.Դաս.) 1¬3



âáñ»ùß³µÃÇ / 4.9.2019  05

ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Առաջին դասակարգի «Քրիսթըլ Փալաս»ը, «Նորիչ Սիթի»ն »ւ «Պըրնլի»ն 
պարտութիւն կր»ցին 4¬րդ »ւ 3¬րդ դասակարգի խումբ»րէ »ւ դուրս մնացին 
մրցաշարքէն։

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պորուսիա Տորթմունտ Նահանջեց
Գ»րմանիոյ ֆութպոլի ախոյ»անութ»ան 3¬րդ հանգրուանի մրցումն»րու 
ծիրին մէջ տ»ղի ուն»ցաւ «Պայըրն Միւնիխ» ¬ «Մայնց05» մրցումը։ «Պայըրն» 
յաղթանակ տարաւ Փաւարի, Ալապայի, Փ»րիշիչի, Քոմանի, Լ»վանտովսքիի 
»ւ Տէյվիզի կոլ»րով։ Իսկ առաջատար «Պորուսիա Տորթմունտ» կր»ց իր 
առաջին պարտութիւնը ու նահանջ»ց 5¬րդ դիրք։ Հայաստանի հաւաքականի 
յարձակող Սարգիս Ադամ»ան չմասնակց»ցաւ «Հոֆընհայմ»ի մրցումին։ Այս 
հանգրուանին արձանագրու»ցան հ»տ»ւ»ալ արդիւնքն»րը.
¬ Պոր.Մէօնշընկլատպախ - Ար Պի Լայփցիկ 1¬3
¬ Պայըրն Միւնիխ - Մայնց05 6¬1, ¬ Վոլֆսպուրկ ¬ Փատ»րպորն 1¬1
¬ Պայէր Լ»վ»րքուզըն - Հոֆընհայմ 0¬0
¬ Ունիոն Պ»րլին - Պորուսիա Տորթմունտ 3¬1
¬ Այնթրախթ Ֆրանք. - Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 2¬1
Դաս.1)Լայփցիկ 9 կէտ 9¬2, 2)Պայըրն Մ. 7 կէտ 11¬3, 3)Վոլֆսպուրկ 7 կէտ 
6¬2, 9)Հոֆընհայմ 4 կէտ 3¬3։

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Եուվենթիւս Յաղթեց Նափոլիին
Շաբաթավ»րջին տ»ղի ուն»ցան Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյ»անութ»ան 2¬րդ 
հանգրուանի մրցումն»րը։ Գագաթի մրցումին, «Եուվ»նթիւս» իր դաշտին 
վրայ մրց»ցաւ 3¬րդ դիրքը գրաւող «Նափոլի»ի դէմ »ւ յաղթ»ց »օթ կոլնոց 
մրցումի մը աւարտին։ Տանիլօ 16¬րդ, Հիկուային 18¬րդ »ւ Քրիսթիանօ 
Ռոնալտօ 62¬րդ վայրկ»անն»րուն նշանակ»ցին «Եուվ»նթիւս»ի կոլ»րը, 
Մանոլաս 66¬րդ, Լոզանօ 68¬րդ »ւ Տի Լոր»նզօ 81¬րդ վայրկ»անն»րուն 
նշանակ»ցին «Նափոլի»ի կոլ»րը։ Իսկ Քուլիպալի 90+2¬րդ վայրկ»անին 
սխալմամբ նշանակ»ց «Նափոլի»ի դարպասին մէջ։ Ստոր»ւ տ»սն»լ այս 
հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքն»րը »ւ դասաւորումը.
¬ Միլան - Պր»շիա 1¬0, ¬ Քալիարի - Ինթէր Միլան 1¬2
¬ Եուվ»նթիւս - Նափոլի 4¬3, ¬ Լացիօ Ռոմա - Ռոմա 1¬1
¬ Աթալանթա Պ»րկամօ - Թորինօ 2¬3
Դաս.1)Ինթէր Միլան 6 կէտ 6¬1, 2)Եուվ»նթիւս 6 կէտ 5¬3, 3)Թորինօ 6 կէտ 
5¬3, 4)Լացիօ Ռոմա 4 կէտ 4¬1։

Մխիթարեան Ռոմայի Մէջ

Հայաստանի հաւաքականի »ւ Անգլիոյ «Արս»նալ»ի կիսապաշտպան 
Հ»նրիխ Մխիթար»ան միացաւ Իտալիոյ զօրաւոր խումբ»րէն «Ռոմա»ին մէկ 
տարուան համաձայնագիրով։ Մխիթար»ան «Արս»նալ»ի հ»տ մասնակցած 
էր 59 մրցումն»րու, դարձած 9 կոլի »ւ 13 փոխանցումի հ»ղինակ։

Օզպիլիս Միացաւ Փիւնիկին
Հայաստանի հաւաքականի »ւ Թուրքիոյ «Պ»շիկթաշ»ի կիսապաշտպան 
Արազ Օզպիլիս ազատ կարգավիճակով միացաւ Եր»ւանի «Փիւնիկ»ին։ Ան 
հաւաքականին մաս կը կազմէ 2012¬էն ի վ»ր, մասնակցած է 39 մրցումն»րու  
»ւ նշանակած է 6 կոլ»ր։

Ճատրակ

Սինքֆիլտի Բաժակ

Արոնեանի 9¬րդ Հաւասարութիւնը
ԱՄՆ¬ի Ս»նթ Լուիս քաղաքին մէջ աւարտ»ցան Սինքֆիլտի բաժակի 
ճատրակի մրցումն»րը։ 10¬րդ հանգրուանին արձանագրու»ցան հ»տ»ւ»ալ 
արդիւնքն»րը.
¬ Լ»ւոն Արոն»ան ¬ Տինկ Լիրէն 0.5-0.5
¬ Մակնուս Քարլսըն ¬ Ու»սլի Սօ 1¬0
¬ Եան Ն»փոմնիաշչի ¬ Մաքսիմ Վաշիէ¬Լակրաւ 0-1
Իսկ 11-րդ հանգրուանին արձանագրու»ցան հ»տ»ւ»ալ արդիւնքն»րը.
¬ Ու»սլի Սօ ¬ Լ»ւոն Արոն»ան 0.5-0.5
¬ Տինկ Լիրէն ¬ Շահրիար Մամ»տիարով 0.5-0.5
¬ Մաքսիմ Վաշիէ¬Լակրաւ ¬ Մակնուս Քարլսըն 0-1
11 հանգրուան »տք վ»րջնական դասաւորումը հ»տ»ւ»ալն է.
1)Տ.Լիրէն¬Չին. 6.5 կէտ, 2)Մ.Քարլսըն¬Նոր. 6.5 կէտ, 3)Ս.Քարիաքին¬Ռուս. 
6 կէտ, 11)Լ.Արոն»ան¬Հայ.4.5 կէտ։
Չինացի մ»ծ վարպ»տ Տինկ Լիրէն շահ»ցաւ մրցաշարքին տիտղոսը։

Ճատրակ
Պերլինի Միջազգային Մրցաշարք

Արմէն Բարսեղեան Գրաւեց 3¬րդ Դիրքը
Գ»րմանիոյ մայրաքաղաք Պ»րլինի մէջ աւարտ»ցաւ «Լիխթ»նպըրկ 
Սոմէր» մրցաշարքը, որու մասնակց»ցան 189 վարպ»տն»ր։ Հայաստանի 
ն»րկայացուցիչ »ւ մինչ»ւ 16 տար»կանն»րու Եւրոպայի ախոյ»ան Արմէն 
Բարս»ղ»ան 9 հանգրուան »տք շահ»ցաւ 7 կէտ »ւ գրաւ»ց 3¬րդ դիրքը։ 
Իպրահիմ Ահմատինիան շահ»ցաւ 8.5 կէտ ու դարձաւ ախոյ»ան։ Իսկ 
»րկրորդ դիրքը գրաւ»ց մ»ծ վարպ»տ Ռընէ Շթ»րնը։

Թենիս
ԱՄՆ¬ի Բաց Մրցաշարք

Խաչանով Եւ Գասպարեան Հրաժեշտ Տուին
Նիւ Եորքի «Ֆլաշինկ Մէտոուզ»ի մարզադաշտ»րուն վրայ շարունակու»ցան 
այս տարուան չորրորդ »ւ վ»րջին «Մ»ծ Սաղաւարտ»ի՝ ԱՄՆ¬ի բաց 
մրցաշարքի թ»նիսի մրցումն»րը։ Վ»րջին 128 մարզիկն»րու հանգրուանին 
արձանագրու»ցան հ»տ»ւ»ալ արդիւնքն»րը.
¬ Վ.Փոսփիսիլ - Կ.Խաչանով (9) 4¬6, 7¬5, 7¬5, 4¬6, 6¬3
¬ Թ.Ֆապիանօ - Տ.Թիմ (4) 6¬4, 3¬6, 6¬3, 6¬2
¬ Ա.Ռուպլ»ւ - Ս.Ցիցիփաս (8) 6¬4, 6¬7 թպ 5¬7, 7¬6 թպ 9¬7, 7¬5
¬ Մ.Քուքուշքին - Ռ.Պաութ.Ակութ (10) 3¬6, 6¬1, 6¬4, 3¬6, 6¬3
Այս արդիւնքն»րուն հիման վրայ, դասուած մարզիկն»ր հայազգի Կարէն 
Խաչանով, Տոմինիք Թիմ, Սթ»ֆանոս Ցիցիփաս »ւ Ռոպ»րթօ Պաութիսթա  
Ակութ դուրս մնացին պայքարէն։
Իսկ կին»րու մրցաշարքի վ»րջին 64¬ի հանգրուանին արձանագրու»ցաւ 
հ»տ»ւ»ալ արդիւնքը.
¬ Ե.Քոնթա (16) ¬ Մ.Գասպար»ան 6¬1, 6¬0
Այսպիսով, հայազգի Մարկարիթա Գասպար»ան դուրս մնաց յ»տագայ 
պայքարէն։ 

Բռնցքամարտ
Եւրոպայի Կիներու Ախոյեանութիւն

Անուշ Գրիգորեան Պարտուեցաւ
Սպանիոյ մայրաքաղաք Մատրիտի մէջ շարունակու»ցան բռնցքամարտի 
Եւրոպայի կին»րու ախոյ»անութ»ան մրցումն»րը։ Հայաստանի 
հաւաքականը  իր »րկրորդ մրցումին, 1/8¬րդ աւարտական հանգրուանին 
արձանագր»ց հ»տ»ւ»ալ արդիւնքը.
¬ 51 քկ.դասակարգին մէջ, Եւրոպայի »րիտասարդական ախոյ»ան Անուշ 
Գրիգոր»ան պարտու»ցաւ ս»րպ մարզուհիէ մը »ւ դուրս մնաց պայքարէն։

Ըմբշամարտ

Էտուարտ Սահակեան Հայաստանի Մարզիչ
Հայաստանի ըմբշամարտի ֆ»տ»րասիոնի քարտուղարութիւնը յայտն»ց, 
թէ Էտուարտ Սահակ»ան նշանակուած է յունահռոմէական ըմբշամարտի 
հաւաքականի գլխաւոր մարզիչ։ Հաւաքականի մարզիչը կը մնայ Գէորգ 
Ալ»քսան»անը, իսկ »րկրորդ մարզիչ՝ Սամուէլ Գէորգ»անը։
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Հին եղբայրակցական սուրբ ապրելակերպը փոխարինուած է 
թողութեան գիրով, զոր գնողը կը փրկուի իր մեղքերէն։ Ու քանի որ 
ան հիմա հաշտուած է երկրային իշխանութեան (պետութեան) հետ… 
եւ կ՚ենթարկուի եկեղեցիին հոգեւոր իշխանութեան, անոր տուած 
գիրը գնելով… եկեղեցին, որ միապետական բռնատիրութեան օրինակով 
ունի իր ալ նուիրապետական բուրգը, որուն գագաթին նստած Պապը 
թագաւոր է, գերագոյն աւատատէր։ (Հայկական աւատատիրութեան 
շրջանին ալ, կաթողիկոս մը՝ Պետրոս Գետադարձ, աւատատէրն էր 
500 հայկական գիւղերու եւ կը կեղեքէր ու իբր ստրուկ կը գործածէր 
հայ գիւղացիները… ի հեճուկս այն աւանդական կուսակցութեան 
պնդումին, թէ հայ ազգին մէջ չկայ դասակարգային շահագործում… 
եւ հետեւաբար դասակարգային կռիւ)։ Նախապէս Աստուծոյ տուած 
թողութիւնը հիմա Պապը կու տայ՝ առանց Աստուծոյ օգնութեան կամ 
միջամտութեան, քանի որ «սուրբ» կանոնը կ՚ըսէ. “Extra Ecclessium Nulla 
Salus” (Արտաքոյ Եկեղեցւոյ Չիք Փրկութիւն)։ (Նազովրեցի յեղափոխական 
Յիսուսը Քրիստոս՝ հակայեղափոխականին զոհող Վատիկանի,– 
Միջնադարեան խաւարի,– դպրական աստուածաբանութիւնը, վայրի եւ 
մոնոփոլիստական կապիտալիզմէն առաջ երկու ձեւերով ստեղծած է 
մենաշնորհի նախատիպը. 1) թողութիւն շնորհելը Աստուծմէ կորզելով, 
եւ իր մենաշնորհը դարձնելով, 2) Աստուծոյ հետ հաղորդակցելու միակ 
միջոցը՝ Վատիկանի ճամբան պարտադրելով, երբ կ՚ըսէ. “To be in commu-
nion with God, one must pass by the Vatican”}։
Փոխուեցաւ նաեւ այն, որ ծնաւ Մարդու Որդի եւ յետոյ աստուածացաւը, 
վերածուեցաւ՝ Յիսուս նախ Աստուած էր, յետոյ մարդացաւ։ Ասիկա Արիոսի 
դէմ Աթանասիոսի յաղթանակն էր Նիկիոյ ժողովին մէջ, որ կը նշանակէ 
մերժել աստուածանալու կարողութիւնը մարդուն, եւ մերժել՝ Յիսուսի 
խոստացած մօտալուտ գալուստ արդարութեան թագաւորութեան՝ այս 
երկրին վրայ։ Քանի որ՝ մարդանալով արդէն Աստուած-Յիսուս փրկեր է 
մարդկութիւնը։ Եթէ այս է ճիշդը, ուրեմն ի՞նչու խօսիլ տակաւին սկզբնական 
մեղքի աբսուրդին եւ վերջին ահեղ դատաստանի ահաբեկչական 
սպառնալիքին մասին։ (Թոնտրական յեղափոխութիւնը եւ Գրիգոր 
Նարեկացին կը հաւատան Մարդու Որդիին եւ անոր աստուածանալու 
կարողութեան եւ կը մերժեն եկեղեցւոյ նուիրապետական կարգը, 
սկզբնական մեղքն ու վերջին ահեղ դատաստանը…)։
Փոխուած է նաեւ այն, որ սկզբնական յեղափոխական Յիսուսը զանգուածները 
կը խանդավառէր եւ անոնց գործօն մասնակցութիւնը կը խթանէր 
դէպի հաւաքական աշխատանք ու պայքար։ Անոր նենգափոխուած 
կերպարը Քրիստոսի՝ զանգուածները կը մղէ կրաւորականութեան, 
ապաւինողականութեան եւ ստրկամտութեան։
Դոկտ. Ֆռոմմ, հոգեվերլուծաբանութեան եզրերով, սապէս կը բնութագրէ 
Քրիստոսի հաւատացեալները. «Քրիստոսի տոկմային հաւատացողը 
նման է՝ obsessive, compulsive neurotic մարդուն, որ կը կարծէ թէ 
Քրիստոսի տոկման ընդունող բոլոր հաւատացեալները իրարու նման 
են, միեւնոյն անձն են, որովհետեւ տոկման անոնց մտածելակերպը 
դարձուցած է բնազանցական, ոչ՝ դիալեկտիկական»։
Եւ կը բացատրէ, թէ տոկման նման է ուժեղ թելադրութեան մը, 
որ ենթակայականօրէն ճշմարիտ կը թուի ըլլալ, քանի որ բոլոր 
հաւատացեալները՝ համախոհ կերպով նոյն ձեւով կը կատարեն բոլոր 
ծէսերը։ Եւ, տոկմային հարթ հաւասարեցնող այս ուժը, հաւատացեալը 
կը մղէ սադօ-մազոխական ենթարկումին (sado-massochistic submission)։
Դոկտ. Է. Ֆռոմմ, հաւատացեալին տիրակալ Քրիստոսի տոկմային այս 
սադօ-մազոխական ենթարկումը կը բացատրէ աստուածավախ այս 
հաւատացեալին իշխանավախութեամբ… եւ ուրեմն՝ ենթարկուելով 
ասոր, ինք եւս անբաժանելի մասը կը դառնայ անոր ուժին…։ Ուրեմն, 
Նացիզմին հետեւող գերմանացիներուն մեծ տոկոսը՝ իր անզօրութեան 
բարդոյթին մղումով անոր յարողներն էին, եւ ոչ թէ համոզուելով անոր 
կարգախօսներուն ճշմարտութեան…)։

Եզրակացութիւն
Ուրեմն, Քրիստոսի տոկմային հաւատացողը՝ մտասեւեռ 
ինքնապարտադրական ջղագարութեամբ վարակուած անձը, կը մղուի 
սադօ-մազոխական ենթարկւումի…։

• • •
Մարդու Որդի Նազովրեցի Յիսուսի յեղափոխական առաքելութիւնը 
նենգափոխելու կայսերական Հռոմի աւատատիրական այլանդակութեան, 
յետագային աւելցան նաեւ՝ դրամատիրական այլանդակութիւնները, որոնք 
միշտ եկեղեցիէն ներս կը մուծուին՝ եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթին կողմէ, որ 
արդէն զինակիցը դարձած է տիրող դասակարգին։ Հայկական Թոնտրակեան 

բարենորոգչական յեղափոխութիւնը արեան մէջ խեղդող Հայց. Եկեղեցւոյ 
էսթապլիշմէնթը, զինակիցն էր ոչ միայն աւատատիրական միապետական 
բռնատիրութեան, այլեւ՝ Բիւզանդական Կայսրութեան…։
Վատիկանի «Սուրբ» Օգոստինոս անունով դպրական աստուածաբանը 
կը քարոզէր թէ՝ ստրկութիւնը, աղքատութիւնը եւ հարստութիւնը մարդոց, 
նախախնամութեան կարգադրութիւնն է։
Այս նենգափոխումին դէմ ծառացող յեղափոխութիւններուն առաջիններէն 
եղաւ Հայկական Թոնտրակեան Յեղափոխութիւնը, որ պահանջեց 
վերադառնալ Սկզբնական Քրիստոնէութեան մաքրամաքուր աղբիւրին, 
Թ. եւ Ժ. դարերուն։
ԺԶ. դարուն, Եւրոպայի Բարենորոգչական Շարժումը (Reformation), Մարթին 
Լուտերի եւ Կալվինի առաջնորդութեամբ, եկաւ միայն մասամբ սրբագրելու 
նենգափոխումը, ի բացառեալ Գերմանիոյ մէջ Թովմաս Մունձերի (Thomas 
Muntzer) գլխաւորած յեղափոխութենէն, որ նոյնքան արմատական էր, 
որքան հայկականը, որուն զուգահեռ շարժում մըն ալ կար Թ. դարուն, իսլամ 
աշխարհին մէջ (Իսմայիլեան), որուն Քարամիթականներու թեւը ուղղակի 
կը պահանջէր այդ դարուն պատկերացուցած «Սոցիալիզմ»ը։
20-րդ դարու 60-ականներուն, Լատին Ամերիկայի Կաթոլիկ 
աստուածաբանները վերակենդանացուցին յեղափոխական 
աստուածաբանութիւնը, մշակելով՝ Ազատագրութեան 
Աստուածաբանութիւնը, որուն հետեւորդներէն էր Արժանթինի 
մայրաքաղաք Պուէնոս-Այրէսի Թեմակալ Առաջնորդ Խօսէ Մարիօ Պերկոլիօ 
Արքեպիսկոպոսը։
21-րդ դարու առաջին տասնամեակը փառապսակուեցաւ Պուէնոս Այրէսի 
Թեմակալ Առաջնորդին ընտրութեամբը Վատիկանի Աթոռին՝ Ֆրանչիսկոս 
Ա. Պապ անունով։
Ֆրանչիսկոս Ա. ներկայիս կը շարունակէ Սկզբնական Քրիստոնէութեան 
յեղափոխական առաքելութիւնը, հետեւողական պայքար մղելով ոչ 
միայն Միջնադարու խաւարի Վատիկանի դպրական, ստրկական 
աստուածաբանութեան դէմ, այլեւ՝ Արդի Ստրկատիրութեան… 
այսինքն՝ նոր-ազատական Վայրի Կապիտալիզմի բարբարոսութեան դէմ։
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին, որ դար մը առաջ արդէն՝ 
բարձրաստիճան եկեղեցականի մը կարծիքով, վերածուած էր անշունչ 
դիակի, այսօր եւս կը մերժէ բարեկարգուիլ…։ (Տողերուս հեղինակը, այս 
կապակցութեամբ, անցեալի իր գրութիւններուն մէջ տուած է Հայց. Եկեղեցւոյ 
Ամենայն Հայոց Էջմիածնի եւ Կիլիկիոյ միաբանութիւններէն եւ Պոլսոյ ու 
Երուսաղէմի պատրիարքութիւններու միաբանութիւններէն՝ արծաթասէր եւ 
մեծահարուստ կաթողիկոսներու, արքեպիսկոպոսներու, պատրիարքներու 
եւ եպիսկոպոսներու… 12 անուններ)։ Բարեկարգուելու համար, ան 
կարիքը չունի հետեւելու Ֆրանչիսկոս Ա. Պապին։ Կը բաւէ որ առանց 
ստորակայութեան բարդոյթի, վերադառնայ Թոնտրակեան Հայկական 
Յեղափոխութեան, կամ՝ Գրիգոր Նարեկացիի «Ի Խորոց Սրտի Խօսք՝ Ընդ 
Աստուծոյ»ին, որ Եւրոպայէն չորս դար առաջ բարձրացուց Renaissance-ի 
եւ Reformation-ի մարդու հոգին ազատագրող հիմնադրոյթները, եթէ չի 
կրնար որդեգրել Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան յեղափոխական 
աստուածաբանութիւնը: 

Տեսակէտ

Հայ Կաթողիկէ Եպիսկոպոսաց Սիւնհոդոսը՝
Սեպտեմբեր 3-13, 2019 

Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ Եպիսկոսներու Սիւնհոդոսը տեղի պիտի 
ունենայ 3-13 Սեպտեմբեր 2019-ին Զմմառու Մայրավանքին մէջ, 
նախագահութեամբ Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ.Տ. Գրիգոր 
Պետրոս Ի. Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքին 
եւ մասնակցութեամբ Հայ Կաթողիկէ Թեմերու Առաջնորդներուն, 
ինչպէս նաեւ Միաբանութեանց Մեծաւորներուն: 

Սիւնհոդոսին օրակարգը պիտի ընդգրկէ Հայ Կաթողիկէ եկեղեցին եւ 
համայնքը, ինչպէս նաեւ համայն մեր ժողովուրդը յուզող հարցեր եւ 
զանոնք դիմագրաւելու հնարաւոր միջոցները: 

                                         Դիւան
                                       Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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ԱՐՇԱԿ ՖԵԹՈՒԱՃԵԱՆ
(1863 – 1947)
«Ծառեր»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Ամպից Կորաւ Լուսնկան
Անպից կորաւ լուսնկան,
Արտեր, մտէք քուն,
Արտով կ՚անցնի իմ ճամբան,
Կ՚երթամ եարիս տուն։

Սէրս գաղտնի թող մնայ,
Սէրս՝ եարիս պէս,
Ճամբէն պիտի չիմանայ,
Թէ ուր կ՚երթամ ես։

Մենակ եարս կ՚իմանայ,
Թէ ուր կ՚երթամ ես,
Մէկ էլ ծովակն իմ Վանայ՝
Մօրս աչքին պէս։

Սէրս գաղտնի թող մնայ,
Սէրս՝ եարիս պէս,
Ճամբէն պիտի չիմանայ,
Թէ ուր կ՚երթամ ես։

Յովհաննէս Շիրազ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

որ ան իրմէ խլած է ընդամէնը 5 վայրկեան»,- 
կը պատմէ Լեոնարտ Քոհենը։
Երգը գրելու համար Քոհենը տրամադրած է 5 
տարի, 2 հաստափոր տետրակ եւ բազմաթիւ 
անքուն գիշերներ։ Երգը աւարտելէն յետոյ, 
անոր մօտ պատրաստ էր խօսքերու  80 տուն, 
որոնցմէ ի վերջոյ մնացած է 4 տուն։ Երգի հիմքը 
կը կազմեն աստուածաշնչական թեմաներ, 
որոնք հանդիսացած են Քոհենի ներշնչանքի 
աղբիւրը։ «Հալլելույա» թարգմանաբար կը 
նշանակէ «Փառք Տիրոջ», սակայն երգը, 
անկախ իր բովանդակութիւնէն, հոգեւոր երգ 
չէ։ Քոհենը յաճախ իր ներշնչանքը քաղած է 
աստուածաշնչական թեմաներէ։ 
Երգը սկիզբը ոչ մէկ վերաբերմունք 
չառաջացուց հանդիսատեսին մօտ։ 
Ձայնագրող ընկերութեան ներկայացուցիչները 
երգի առաջին կատարումը լսելէ ետք, զայն 
անուանեցին «սաղմոս» եւ հրաժարեցան 
ձայնագրել անոր հիմնական ալպոմին մէջ, 
սակայն որոշ ժամանակ անց , մտափոխուելով, 
ձայնագրեցին։ Քոհենը զայն միշտ կը ներառէր 
իր համերգային երգացանկին մէջ, ամէն անգամ 
փոփոխելով տուներուն բովանդակութիւնը, 
յոյս ունենալով, որ հանդիսատեսը աւելի 
կը ջերմանայ երգին հանդէպ։ 5 տարուայ 
ապարդիւն չարչարանքէն ետք յ, անոր ընկեր 
Պոպ Տիլընը կ՛առաջարկէ ընդգրկել զայն իր 
համերգային երգացանկին մէջ։ Այս քայլէն 
յետոյ որոշ հետաքրքրութիւն առաջացաւ 
երգին հանդէպ։ 

1994 թուականին, երգի թողարկումէն  քանի 
մը տարի անց, երիտասարդ երգիչ Ճեֆ Պակլին 
զայն ներառեց իր «Grace» ալպոմին մէջ։ Անոր 
յուզական կատարման շնորհիւ երգը սկսաւ 
հնչել բոլորովին այլ կերպով եւ շատ արագ 
սիրուեցաւ ունկնդիրներուն կողմէն։ Այսպէս 
երգը երկրորդ ծնունդ առաւ։ «Grace» ալպոմը 
տարիներու ընթացքին , դանդաղօրէն, աւելի 
ու աւելի հանրաճանաչութիւն  կը հաւաքէր  
եւ 2002 թուականին, ձեռք բերաւ «Ոսկէ» 
տիտղոս։ «Հալլելույա» երգն ալ, ձիւնագնդակի 
պէս մեծնալով, հասաւ իր արդիւնքին։ Այսօր ան 
ունի բազմաթիւ վերաերգուած տարբերակներ 
եւ կը հնչէ մէջ նկարահանուած բազմաթիւ 
ֆիլմերու մէջ։ Ան ընդգրկուած է նաեւ  է Rolling 
Stone ամսագրի «500 մեծագոյն» երգերու 
շարքի մէջ։

                         Երգի Մը Պատմութիւնը -31-

Հալլելույա – Լեոնարտ Քոհեն 
(Hallelujah – Leonard Cohen )

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ                                                                                                            
Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երաժիշտները այս երգը կոչած են «ուշացած 
ազդեցութեամբ ձիւնագունդ» ՝ համեմատելով 
այն ձիւնագունդին հետ, որ գլորուելով կը 
մեծնայ ու կը մեծանայ եւ վերջապէս, որպէս 
արդիւնք կը ստացուի այն, ինչ, որ ոչ ոք կը 
սպասէր։  Այս երգի պարագային, ձիւնագունդի 
ազդեցութիւնը երկարեցաւ աւելի քան 20 
տարի։
Հալլելույա երգը  կը պատկանի այն երգերու 
շարքին, որոնք  սկիզբը ոչ մէկ  տպաւորութիւն  
չեն ձգեր ունկնդրին վրայ։ Այդ երգերը 
սովորաբար աւելի ականջահաճոյ կը դառնան 
տարիներ ետք, երբ  նոր երգիչ մը նորովի 
ոճով կը կատարէ զայն։ Հալլելույա երգը 
վերաերգուած է եւ ֆիլմերու մէջ գործածուած 
է այնքան շատ,   որ  անգամ մը  նոր ֆիլմի 
մը մասին գրախօսութիւն գրելու ժամանակ 
գրողը նշած է, որ,-« ժամանակն է առաջարկ 
ընել, որպէսզի այս երգը այլեւս ֆիլմերուն 
եւ բազմամաս ֆիլմային շարքերուն մէջ 
չօգտագործեն, որովհետեւ այլեւս անհնար 
է ամէն ֆիլմի աւարտին լսել միեւնոյն երգը։ 
Ան կարծես դարձած է չգրուած օրէնք բոլոր 
սիրային մելոտրամաներու, նովելներու  
համար»։

«Մի քանի տարի առաջ, ես եւ իմ ընկեր Պոպ 
Տիլընը  սուրճ կը խմէինք Փարիզի մէջ։ Ան 
ինձ հարցուց, թէ ինչքա՞ն ժամանակ խլած է 
ինծմէ այս երգը գրելը։ Ես պատասխանեցի՝ 2 
տարի։  Ի  պատասխան, ես անոր  հարցուցի, 
թէ որքա՞ն ժամանակ  խլած է իրմէ «I and I» 
երգը։ Ան պատասխանեց՝ 15 վայրկեան։ Ես 
զարմանքէս քիչ մնաց  աթոռէն իյնայի: Բայց 
այս ամէնուն մէջ ամենածիծաղելին այն էր, 
որ ես անոր ստած էի, որովհետեւ երգը գրելու 
համար ես ընդամէնը 5 տարի տրամադրած 
եմ։ Եւ ես համոզուած եմ, որ 15 վայրկեանի 
մասին ինքն ալ ստեց, որովհետեւ վստահ եմ, 
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Հայկական hաստատութիւն մը կարիքը ունի Քար-
տուղարուհիի մը: Թեկնածուները պարտին ամբողջացնել 
հետեւեալ պայմաննները.

• Հայերէն, Անգլերէն եւ Արաբերէն լեզուներու տիրապետում 
• Հայերէն եւ Անգլերէն գրաշարութեան իմացութիւն 
• Գրասենեակային աշխատանքներու հմտութիւն 

Հետաքրքրուողները կրնան դիմումներ ներկայացնել 
հետեւեալ հասցէին՝ kachecho@hotmail.com:

Քարտուղարուհի Կ՛ուզուի

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ 

40-ՐԴ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ - ՓԱՌԱՏՕՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի կազմակերպած 
տարեկան գիրքի ցուցահանդէսին բացումը տեղի պիտի  
ունենայ Հինգշաբթի‚ 31 Հոկտեմբեր 2019-ին‚ ժամը 5։30-ին‚ 
երեկոյեան ժամերգութենէն ետք‚ Անթիլիասի Մայրավանքի 
շրջափակին մէջ‚ եւ պիտի տեւէ մինչեւ 3 Նոյեմբեր‚ առաւօտեան 
ժամը 9։00-էն երեկոյեան ժամը 9։00։ 
Այս առիթով‚ ամէն երեկոյ տեղի պիտի ունենայ գեղա-
րուեստական յայտագիր, Հայկական  մշակութային միու-
թիւններու մասնակցութեամբ։

Գրատան Տեսչութիւն

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
2019-2020 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆ

Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւան-
դութիւնները պիտի վերսկսին 9 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019-ին: 
Դասընթացքները տեղի կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ 
դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի ժամը 
5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ 29 ՄԱՅԻՍ 2020:
Այս տարեշրջանին համար նախատեսուած են նոր դասանիւթեր, 
որոնք պիտի դասաւանդուին որակաւոր հիւր դասախօսներու 
կողմէ:
Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին 
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդական 
վարժարանի համապատասխան վկայական:
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ 
մանրամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ 
Կաթողիկոսարանիս Կրթական-Հայագիտական Բաժանմունքի 
քարտուղարութեան, Երկուշաբթի, 9 Սեպտեմբերէն մինչեւ 
Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019, առաւօտեան ժամը 8.30-
12.00: Նախորդ տարեշրջանի ուսանողները՝ նմանապէս, 
վերահաստատելու համար իրենց մասնակցութիւնը: 
Ուշացողներ նկատի պիտի չառնուին: 
Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Նատա Նահապետեան 
Տիար Գրիգոր Նահապետեան եւ տիկին Թալին Եսայեան 
Նահապետեան 
Տիար Արամ Կարէն Նահապետեան 
Օրդ. Սապին Նահապետեան
Տիկին Ալիս Խաշխաշեան Հայդայեան եւ զաւակունք 
Եւ համայն Նահապետեան, Խաշխաշեան, Հայդապեան եւ 
Եսայեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն սրտի դառն 
կսկիծով՝ իրենց մօր, աներմօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին 

ԱՆԺԷԼ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ-ի
(Ծնեալ Խաշխաշեան)

  Մահը՝ որ պատահեցաւ Կիրակի, 1 Սեպտեմբեր 2019-ին:
• Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Չորեքշաբթի, 4 Սեպտեմբեր 2019-ին, կէսօրուայ ժամը 12:00-
ին, Սուրբ Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ, Զոքաք Ըլ Պլաթ։ Ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրըն Շըպպէքի 
ազգային գերեզմանատունը։
• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։ 
• Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին Չորեքշաբթի, 4 եւ 
Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբերին, կ.ա. ժամը 11:00-էն մինչեւ 
երեկոյեան ժամը 6:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ։


