
Երեւան քաղաքի ընդհանուր 
իրաւասութեան դատարանը 
դատաւոր Աննա Դանիբե-
կեանի նախագահութեամբ 
հեռացած է խորհրդակցական 
սենեակ ՀՀ երկրորդ նախա-
գահ Ռոպերթ Քոչարեանի 
խափանման միջոցի վերա-
բերեալ որոշում կայացնելու:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
բրես»-ը, դատաւոր Աննա 
Դանիբեկեանը յայտնած է, որ 

դատարանը ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի խափանման 
միջոցի վերաբերեալ որոշումը պիտի հրապարակէ 17 Սեպտեմբերին, 
ժամը 13:00-ին:
Յիշեցնենք, որ երեք ամսուան ընդմիջումէ ետք Երեւանի ընդհանուր 
իրաւասութեան դատարանէն ներս մեկնարկած է սահմանադրական 
կարգը տապալելու մէջ մեղադրուող Հայաստանի երկրորդ նախագահ 
Ռոպերթ Քոչարեանի եւ միւս երեք նախկին բարձրաստիճան պաշտօ-
նեաներու գործով դատական նիստը։
Ռոպերթ Քոչարեանի պաշտպանները միջնորդութիւն ներկայացուցած են 
դատարանին, խնդրելով անյապաղ կալանքէն ազատ արձակել Ռոպերթ 
Քոչարեանը՝ հիմնուելով Սահմանադրական դատարանի որոշման վրայ։
Դատարան եկած էին բոլոր մեղադրեալները՝ ոչ միայն Ռոպերթ Քոչարեա-
նը, այլեւ բարձրաստիճան նախկին պաշտօնեաներ Եուրի Խաչատուրովը, 
Սեյրան Օհանեանը եւ Արմէն Գէորգեանը։ Դատարանը եղած են նաեւ 
Մարտ 1-ի զոհերու իրաւայաջորդներու ներկայացուցիչները եւ տուժողներ։

Առնչուած նախարարներու՝ Ներքին գործոց եւ հանրային աշխատանք-
ներու Պէյրութի միջազգային օդակայան այցելութենէն (որուն ընթացքին 
անոնք ստուգեցին այնտեղ զետեղուած նոր եւ արդիական սարքերը) 
ընդամէնը օր մը ետք՝ երէկ դարձեալ քաոս էր օդակայանի դէպի արտա-
սահման ուղղուողներու սրահին մէջ: , 
Ճամբորդներու երկար շարքեր եւ տակնուվրայութիւն եղած է այնտեղ 
յատկապէս առաւօտեան ժամերուն, որուն պատճառին մասին խօսելով 
պատասխանատուներ զայն դարձեալ վերագրեցին մեքենական խան-
գարումներու: 

ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Þ³µ³Ã / 14.9.2019 82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 280 (22«581)

zartonkadl@gmail.com www.zartonkdaily.com+961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Քոչարեանի Խափանման Միջոցին Մասին 
Դատավճիռը 17 Սեպտեմբերին

Պէյրութի Օդակայանին Մէջ Երէկ Դարձեալ Քաոս
Պատասխանատուները Զայն Կը Վերագրեն Մեքենական 

Խանգարումի

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Պէյրութի օդակայանի հին-նոր «ոդիսականը» կը շարունակուի: Երկրին 
ու ժողովուրդին գլխուն անհաշուելի պարտքեր կուտակելու գնով իբր 
թէ վերանորոգուած եւ միլիոնաւոր զբօսաշրջիկներ ընդունելու համար 
նկատի առնուած օդակայանը ամէն առիթով կը փաստէ, որ ի զուր 
էր տարուած աշխատանքն ու իր վերանորոգման իսկական արժէքէն 
տասնապատիկը աւելի արժած (փառք փտածութեան) այսպէս կոչուած 
բարեփոխումը:
Ատենին կատարուած շինարարական հսկայ աշխատանքներէն ետք, 
վերջերս նաեւ յարմար տեսնուած է շէնքին ներքին աշխատանքային 
համակարգին ու սարքաւորումներուն մէջ ալ փոփոխութիւն մտցնել, 
թէ արդիականացնելու եւ թէ խճողումը թեթեւցնելու ազնիւ քայլով 
մը: Նպատակին ճիշդ հակառակն է սակայն, որ կը պատահի այսօր 
այնտեղ: Հակառակ այս շրջանին աւելի քան անգամ մը այնտեղ 
այցելած խնդրոյ առարկայ նախարարներուն վերջին այցելութենէն 
ետք (նախորդ օրը) երէկ ականատեսը եղայ իրենց լաւատեսութիւնը 
ուղղակի հակասող երեւոյթի մը: 
Արդարեւ երէկ առաւօտուն ճամբորդութեանս պատճառով հոն 
յայտնուեցայ կատարեալ քաոսի մը մէջ կորած: 
Պատճառը այնքան պարզ ու աչքառու է, որ ոչ մէկ տեսակի գիտական 
արժեւորում կամ ուսումնասիրութիւն կը պահանջէ: Արդիական 
մեքենաներու տեղադրումն ու քանակի աւելացումը ակնյայտ է 
եւ գնահատելի, սակայն գիտե՞ս ինչը կը մնայ   սիրելի ընթերցող, 
ընդամէնը տասը պաշտօնեայի յաւելումը... այսքան բան: Ուրիշ 
ոչինչ...: Ճիշդ է, թէ երկու հնածոյ սարքաւորումի փոխարէն այսօր 
ունինք 8 արդիական սարք պայուսակներուն պարունակութիւնը 
նկարելու, սակայն այսօր առաւօտեան աշխատանքային ամենաթէժ 
պահուն այդ նոր սարքաւորումներէն երկուքը աշխատանքի լծուած 
էին, պարզ այն պատճառով, որ միւսներուն վրայ պաշտօնեայ չկար: 
Նոյնը աւելի առաջ պայուսակները կշռելու հարթակին վրայ: Երէկ իմ 
այնտեղ գտնուած պահուս նուազագոյնը չորս օդանաւի ուղաբեռին 
կը ծառայէր միայն մէկ աղջիկ, որուն նայելով մեղքս եկաւ շիտակը...:
Անշուշտ այս բոլորին վրայ որպէս cherry on the top մերթ ընդ մերթ 
պայուսակները օդանաւ տանող մեքենական գօտին ալ կը խանգա-
րուէր ամէն մեղքիս: Պայուսակս հոն յանձնելով երկար նայեցայ անոր՝ 
պայուսակիս, մտքիս մէջ ունենալով, որ այդ օր քոնէ վերջին անգամն է, 
որ կը տեսնեմ զայն, որովհետեւ արդէն իսկ օդանաւիս թռչելու պահուն 
հազիւ ոտքս ներս դրած անձի մը հանգամանքով, ակնկալութենէս 
շատ վեր էր պայուսակս խերով բարով ի վերջոյ հասած գտնել Հռոմ...:
Խօսքս պատկան մարմիններուն է, որպէս վերջաբան: Երկրի մը 
զարգացման ամէնակարեւոր ազդակը մտայնութեան նաեւ անշուշտ 
աշխատանքային էթիքսի փոփոխութիւնն է: Հակառակ պարագային՝ 
անյոյս է: Նոյնն է Լիբանանի պատկան մարմիններուն պարագան 
երբ երկուքի փոխարէն 8 սարք կը բերէ ու անոնց մասին օրն ի բուն 
կը յայտարարէ, սակայն մնացեալ վեցին վրայ պաշտօնեայ չի դներ 
անոնց տեղադրումը լաւագոյնս շահագործելու:
Ալ ինչ ըսեմ: Բարի օր քեզի սիրելի ընթերցող եւ... ծով  համբերութիւն: 

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 

Տեսանկիւն

Պէյրութի Օդակայնը՝ «Ձախողած Երկրի» 
(Failed State) Լաւագոյն Չափանիշը
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«Զարթօնք» Ի Պատուի

Այսօր Ընթացք Կ՛առնէ Իտալական «Մարզանի» Գրականութեան եւ Լրատուութեան
Համաշխարհային 12-րդ Փառատօնը

«Ստեղծագործ Միտքեր»ու Պարգեւատրումներ Լիբանանի Ազգային Լրատուական Գործակալութեան Տնօրէն՝ 
Լոռ Սուլէյմանին, Հայրենի «Արմէնփրես» Լրատուական Գործակալութեան Տնօրէն՝ Արամ Անանեանին, 
«Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանին

Պատուոյ Քաղաքացիութեան Տուչութիւն Իտալիոյ Մէջ Լիբանանի Եւ Հայաստանի Դեսպանուհիներուն

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի “The 
Armenian Church” (Հայ Եկեղեցին) Գիրքին 

Պարսկերէն Թարգմանութիւնը Լոյս Տեսաւ
Ուրախութեամբ կը յայտնենք, 
որ լոյս տեսաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին “The 
Armenian Church” հատորին 
պարսկերէն թարգմանութիւնը՝ 
 ՝(Հայ Եկեղեցին) «ىنمرا ىاسيلك»
թարգմանութեամբ՝ Վեր. Միշել 
Աղամալեանի։ Գործը նախա-
ձեռնած է Թեհրանի հայոց 
թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Սեպուհ Արք. Սարգիսեանը, իսկ 
մեկենասութիւնը ստանձնած է 
Տ. եւ Տիկ. Ասպետ Հայկազ Թահ-

մազեանը։
Յայտնենք, որ յիշեալ գիրքին գեր-
մաներէն, արաբերէ ու ռուսերէն 
թարգմանութիւնները եւս գրեթէ 
հասած են իրենց աւարտին։ Գիրքը 
այսօրուան երիտասարդութեան 
հետաքրքրական ու համապարփակ 
ձեւով կը ներկայացնէ հայ եկեղե-
ցւոյ պատմութիւնը, դաւանանքը, 
նուիրապետական կառոյցը, ծէսը եւ 
անոր կեանքին ու առաքելութեան 
առնչուած յատկանշական երեսները։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

12-րդ տարին ըլլալով, 
« Ե ւ ր ո Մ ի ջ ե ր կ ր ա կ ա ն ե ա ն 
Համագործակցութեան Խոր-
հուրդ»ը Իտալիոյ Պենեւենթօ 
աւանին մէջ կը կազմակերպէ 
«Մարզանի» փառատօնը 
գնահատելու եւ պատուելու 
համար աշխարհի տարբեր 
երկիրներու մէջ կենսագործող 
«Ստեղծագործ Միտքեր»ու տէր 
անձնաւորութիւններ, որոնց 
գործը համամարդկային արժէք 
ունի, որոնք  նաեւ իրենց կեանքը 
նուիրած են մարդկութիւնը ճշմա-
րտութեամբ իրազեկելու:
Հանդիսութիւնը կը հովա-
նաւորեն Իտալիոյ Խորհր-
դարանն ու Արտաքին Գործոց 
Նախարարութիւնը: 
Փառատօնին ներկայ պիտի 
ըլլան պետական, քաղաքական 
եւ հասարակական գործիչներ 
ինչպէս Եւրոպական եւ Իտա-
լիոյ Խորհրդարաններու  փոխ 
նախագահները, Իտալիոյ Եւրո-
պական հարցերու նախարարը, 
եւայլն:
Շաբաթ 14 եւ Կիրակի 15 Սեպ-
տեմբեր 2019ի վրայ երկարող այս 
փառատօնին ընթացքին տեղի 
պիտի ունենան հանդիպումներ 
եւ բաց քննարկումներ Միջին 
Արեւելքի եւ Հիւսիսային 
Ափրիկէի (MENA) երկիրներու 
ապագային մասին, որոնց 
զրուցաբեր պիտի մասնակցին 
պարգեւատրուողները:
Լիբանանի Ազգային Լրա-

տուական Գործակալութեան 
տնօրէնուհի՝ Լոռ Սուլէյման այս 
առիթով պիտի պարգեւատ-
րուի, որպէս կին, արաբական 
աշխարհի կարեւորագոյն 
լրատուական գործակալու-
թեան պատասխանատուութիւ-
նը լիարժէք կերպով ստանձնած 
ըլլալուն համար: «Արմէնփրես» 
լրատուական գործակալութեան 
տնօրէն՝ Արամ Անանեանը պիտի 
պարգեւատրուի աւելի քան 100-
ամեայ լրատուական գործա-
կալութեան մը առաքելութիւնը 
ձեռնհասօրէն վարելուն համար: 
«Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիր՝ 
Սեւակ Յակոբեան պիտի 
պարգեւատրուի հայկական 
սփիւռքի մէջ աւելի քան 80 
տարիէ ազատ ու յանդուգն 
սակայն պատասխանատու 
խօսքի,  անաչառ լրատուութեան 
եւ Հայ ժողովուրդի անժաման-
ցելի դատին մեծապէս նպաս-
տած ռահվիրայ օրաթերթի մը 
յանձնառու առաքելութեան դրօշը 
բարձր պահած ըլլալուն համար: 
Այս առիթով կազմուած՝ պարգեւա-
տրողները ընտրող միջազգա-
յին դատական յանձնախումբի 
ղեկավարը յայտնած է, որ 
պարգեւատրուողներու ընտ-
րութիւնը եղած է ըստ յստակ 
չափանիշերու, հիմնուելով Եւրո-
պական Խորհուրդին ճշդած 
սահմանումներուն վրայ: 
Փառատօնի կազմակեր-
պիչները յարմար տեսած են 

նաեւ, այս առիթով պատուոյ 
քաղաքացիութիւն շնորհել Իտա-
լիոյ մէջ Լիբանանի դեսպանուհի՝ 
Մայա Տահէրին, ինչպէս նաեւ 
Իտալիոյ մէջ Հայաստանի հան-
րապետութեան դեսպանուհի՝ 
Վիքթորիա Պաղտասարեանին, 
ժողովուրդներու միջեւ հան-
դուրժողականութիւն եւ խաղա-
ղութիւն սերմանելու իրենց 
դիւանագիտական աշխա-
տանքներուն համար:
Կազմակերպիչ մարմնի նախա-
գահ՝ Էնզօ Պարզեալէ յայտնած 
է, որ «պարգեւատրումներուն 
նպատակը սոսկ մրցանա-
կաբաշխութիւն չէ, այլ՝ հար-
թակ մըն է, որուն վրայ կ՛ուզենք 
համագործակցութիւն հիմնել 
այն ժողովուրդներուն միջեւ, 
որոնք միեւնոյն պատմութիւնն 
ու աշխարհագրութիւնը կը 
բաժնեն»:
Իր կողմէ Եւրոպական Խոր-
հրդարանի փոխ-նախագահ 
Մասիմօ Քաստալթի շեշտեց, 
որ ոչ-Իտալացի դիւանագէտ-

ներու եւ լրագրողներու Իտա-
լիոյ մէջ պարգեւատրումը 
ժողովուրդներու բարի դրաց-
նութեան, բարեկամութեան 
եւ համամարդկային միեւնոյն 
նպատակները միասնաբար 
հետապնդելու ու արժէքները  
պահպանելու կարեւորութիւնը 
ցոյց կու տայ:
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կեանքով, Խաչին հաւատարիմ ըլլալով քարոզելու ու 
հրապարակաւ դաւանելու ու յայտարարելու: 
Չփնտռենք այլ ուղիներ, չորոնենք այլ՝ անհարազատ 
միջոցներ Երկինքի Արքայութիւնը ժառանգելու, 
որովհետեւ Խաչեալին կարելի է հասնիլ միայն Խաչի 
ճամբով: 
Բ.- Խաչին համար ապրուած կեանքը՝ նոյնինքն 
Խաչեալին ապրած կեանքն է: 
Երբեմն մարդիկ կը շուարին եւ հարց կու տան. ո՞րն է 
Խաչի քարոզութիւնը ու անոր հաւատարիմ կեանքը: 
Ի՞նչ ձեւով կարելի է տիրանալ այս բոլորին եւ ապրիլ 
աստուածահաճոյ կեանք մը: 
Խաչով փոխակերպուած կեանքի գաղտնիքը նոյն-
ինքն Քրիստոսի ապրած երկրաւոր կեանքն է: 
Խաչին արժէքները, կեանքի յատուկ ըմբռնումները 
միայն Խաչին վրայ չիրագործեց մեր Տէրը, այլ իր 
իւրաքանչիւր խօսքը, կեցուածքը եւ արարքները 
օծուած կը տեսնենք Խաչին խորհուրդով: Հետ-
եւաբար, Խաչին նուիրուած կեանքի օրինակը 
Քրիստոսի կեանքն է: Անոր անսահման սէրը, 
կարօտեալին, զրկեալին, անտեսուածին հասնիլը, 
խոնարհաբար աշակերտներուն ոտքերը լուալը, 
մեղաւորներուն հետ նստելով՝ զանոնք շահիլը, 
բանտարկեալին այցելելու, հիւանդին հոգ տանե-
լու, ծարաւին ջուր տալու եւ մերկը հագցնելու 

Իր պատգամը (Մտ 25.35-36): Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք, թէ 
ինչպէս Յիսուս Քրիստոս բարի աւետիսը փոխանցեց անխտիր բոլորին, 
մարդոց մէջ եղաւ աղի ու լոյսի ներկայութիւն:  Ան ընկերութեան ցոյց տուաւ 
կեանքի բուն սկզբունքները՝ յեղաշրջելով շատ մը սխալ սովորութիւններ, 
մտածելակերպեր եւ կեանքի կանոններ: Տակաւին, Քրիստոս ներեց զինք 
չսիրողները, տոկաց սարսռելի չարչարանքներուն դիմաց, խարազանուեցաւ 
լուր, խաչ բարձրացաւ բարեխօսելով Հօր Աստուծոյ: Ահաւասիկ Քրիստոսի 
կեանքը եւ իր անձէն բխող առաքինութիւնները, որոնք մեզի օրինակներ են, 
գիտակցաբար ապրելու Խաչի կեանքը, տառապանքի ու սիրոյ, չարչարանքի 
ու ներողամտութեան կեանքի ոճը: 
Այսօր, անկարելի կը թուին այս բոլորը: Արդ, աղօթենք ու խնդրենք Աստուծմէ, 
որպէսզի ան Իր Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ հաստատ պահէ մեզ մեր 
հաւատքին մէջ, տայ այն ուժեղ կամքը, Փրկիչը օրինակելու անսպառ եռանդը, 
Խաչին նուիրուած կեանք մը ապրելու անհրաժեշտ կարողութիւնը, ի փառս 
Քրիստոսի եւ իր Սուրբ եկեղեցիին:
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Խաչի Կեանքը

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկե-
ղեցին դարերէ ի վեր կը տօնախմբէ Խաչեալ 
Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչի 

տօները: Հայ եկեղեցին իր տօնացոյցին մէջ 
ունի խաչի չորս տօներ, որոնցմէ երեքը՝ Գիւտ 
Խաչի, Երեւման Խաչի եւ Վերացման Խաչի կը 
տօնէ Քրիստոնէական համայն եկեղեցիներուն 
հետ: Իսկ, Վարագայ Խաչի տօնը յատուկ է Հայ 
եկեղեցւոյ եւ կը դրսեւորէ հայ ժողովուրդի պաշ-
տամունքն ու սէրը՝ հանդէպ Ս. Խաչին ու անոր 
սիրեցեալ Խաչեալին: Խաչին պաշտպանութիւնը 
խնդրելու աղօթքներ գրած է հայ եկեղեցակա-
նը, փառաբանական շարականներ է յօրինած՝ 
պատերազմէն ու ասպատակութիւններէն պաշտ-
պանուելու եւ կենաց Խաչին հովանիին տակ 
ապրելու:   
«Գալով ինծի , քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ» 
(Գաղ 6.14):
Քրիստոնէութեան մեծագոյն Աւետարանիչէն եւ 
անխոնջ առաքեալէն կը լսենք սոյն խօսքերը, որ կը 
կարդանք Պօղոս առաքեալի Գաղատացիներուն 
գրած նամակին 6-րդ գլխուն 14-րդ համարին մէջ:
Գաղատիան փոքր Ասիոյ նահանգներէն մէկն էր, 
ուր Պօղոս առաքեալ Քրիստոնէութիւնը քարո-
զած ու հաստատած էր, իր առաքելական 2-րդ եւ 3-րդ ճամբորդութիւններուն 
ընթացքին (Հմմտ Գրծ 16.6, 18.23): Տարիներու ընթացքին այդ գաղութին 
մէջ թափանցեցին Հին Ուխտը տառացի կերպով գործադրել  ուզող 
հրէութենէ դարձի եկած քարոզիչներ ու հաւատացեալներ, որոնք կ’ուզէին 
Մովսիսական օրինապաշտութիւն պարտադրել ոչ-հրէութենէ, այսինքն՝ 
հեթանոսութենէ դարձի եկած քրիստոնեաներու: Պօղոս առաքեալ կու գայ 
յայտարարելու, թէ մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը եւ Հին Ուխտի 
օրէնքները տառացիօրէն պահելը կարեւոր չէ, որովհետեւ անոնք չեն որ 
մարդս կ’արդարացնեն, ոչ ալ կարող են փրկել հրեան ու հեթանոսը մեղքէն 
ու յաւիտենական կորուստէն, այլ միայն Քրիստոսի խաչին վրայ կատարած 
զոհաբերութիւնն ու թափած արիւնը:  
Արդարեւ, Խա՛չը եղաւ կամուրջը Աստուած-մարդ ու մարդ-մարդ սիրոյ յարա-
բերութեան: Խաչը իրագործեց այն ինչ որ օրէնքն ու օրինապահութիւնը, բարո-
յականութիւնն ու անձնական ջանքը չկրցան իրագործել: Խաչին միջոցաւ 
Հին Օրէնքի դռները փակուեցան եւ Նոր Օրէնքին՝ Շնորհքին դարպասները 
լայնօրէն բացուեցան: Խաչը որ տկարութեան, պատիժի ու ամօթի նշան էր, 
Քրիստոսով դարձաւ յաղթութեան դրօշ, իսկական զօրութեան խորհրդանիշ, 
պարծանքի առարկայ: Խաչէն խուսափող մարդկութիւնը Քրիստոսով իր 
առջեւ գտաւ փրկութեան մէկ ճանապարհ՝ Խաչի ճանապարհը: Խաչը, որ իր 
վրայ առած մարդոց կեանքերուն վերջ կու տար, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսը 
իր վրայ առնելով վերջ տուաւ մեղքի պատճառով Աստուած եւ մարդու միջեւ 
յառաջացած թշնամութեան (Հմմտ Եփ 2.16):  Խաչը խաղաղութեան աւետիսի 
իրագործումն է, սրբութիւն եւ յաղթութիւն շնորհող պարգեւն է: Ան միակ 
պարծանքը պէտք է ըլլայ քրիստոնէութեան, որովհետեւ մարդկութիւնը 
իրագործուեցաւ միայն Խաչին միջոցաւ:  
Այսօ՛ր, 21-րդ դարուն, մեր պայմաններուն ու ապրելակերպին դիմաց, ի՞նչ 
պատգամ ունի մեզի փոխանցելիք Ս. Խաչը. արդեօք ունի՞նք սորվելիք բաներ: 
Ա.- Մեր կեանքը կեդրոնացնել խաչին վրայ: 
Այսօր շա՜տ փիլիսոփայութիւններ, գաղափարներու հոսանքներ, ընկերային 
բազմաթիւ շարժումներ արհեստագիտութեան միջոցներով կը պատեն մեր 
կեանքը: Օր ըստ օրէ կը շատնան նոր վարդապետութիւնները, կեանքի 
ձեւերը,  որոնք կ’ուզեն մեր ուշադրութիւնը շեղել Խաչէն ու Խաչեալէն: 
Քրիստոնեային համար լաւագոյն բարոյականը, կեանքի ոճը եւ յաւիտենական 
անշեղ սկզբունքը  Խաչին յանձնառու կեանքն է: Մեր կեանքի ուղին Խաչեալ ու 
Յարուցեալ Քրիստոսի զոհագործութեամբ բացուած նեղ ու փշոտ ճանապա-
րհն է, սակայն անսակարկ սիրոյ ու գերագոյն համբերութեամբ լարուած է, 

«որովհետեւ հրեաներ հրաշք կ’ուզեն, 
իսկ յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն», 
սակայն «մենք խաչուած Քրիստոսը 
կը քարոզենք » (Ա. Կոր 1.22): Այսօր, 
մեր ապրած ընկերութիւնն ալ տարբեր 
տեսակի արժէքներ կ’ուզէ, տարբեր 
կեանքի պատգամ ու իմաստութիւն 
կը փնտռէ, սակայն մենք կոչուած 
ենք Խաչուած Քրիստոսը մեր ապրած 

ՇՆՈՐՀՔ ՎՐԴ. ԱՇԸԳԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Սէուտական Արաբիան կը ձգտէ 
ամրապնդել Կիպրոսի հետ յարա-
բերութիւնները՝ հաշուի առնելով ԵՄ 
անդամ երկրի աշխարհագրական 
դիրքը եւ արաբական աշխարհի հետ  
այդ երկրի վաղեմի  կապերը: Այդ մասին 
յայտարարած է Սէուտական  Արաբիոյ  
արտաքին գործերու նախարար Իպրա-
հիմ ալ Ասաֆը  Կիպրոսի մէջ։
Սէուտցի նախարարին խօսքով կայ 
մեծ հետաքրքրուածութիւն Կիպրոսի 

հետ յարաբերութիւնները զարգացնելու առումով: Ան նշած է, որ Սէուտական 
Արաբիան կը սատարէ Կիպրոսի ինքնիշխանութիւնը եւ Կիպրական խնդրի 
շուրջ ՄԱԿ-ի որոշմանը, եւ յոյս յայտնած է, որ կողմերը խնդիրը պիտի լուծեն 
խաղաղ ճանապարհով:
«Հաշուի առնելով Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական գօտիին վրայ վեր-
ջերս տեղի ունեցած իրադարձութիւնները եւ, մասնաւորապէս, Թուրքիոյ 
անօրինական գործունէութիւնը եւ թշնամական վարքը՝ անհրաժեշտ է 
համերաշխութիւնը եւ աջակցութիւնները այնպիսի երկրներու կողմէն, 
ինչպիսին է Սէուտական Արաբիան»,- հանդիպման ընթացքին ըսած է 
Կիպրոսի ԱԳ նախարար Նիկոսոմ  Խրիստոդուլիդեսը։
Թուրքիան, որ գրաւած է Կիպրոսի հիւսիսային մասը, կը համարէ, որ 
իրաւունքներ ունի Կիպրոսի ծովեզերքը յայտնաբերուած նաւթի եւ կազի 
պաշարներու հարցին մէջ:

Ռիատ Իր Կապերը Կը Բարելաւէ Կիպրոսի Հետ
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Սփիւռքահայ Կեանք

Մշակութային Արձագանգ

Վերամուտ
Իրաքահայերու Ընտանեկան Միութեան Շաբաթօրեայ Վարժարանի 

40-րդ Կրթաշրջանը

Նախագահի նստավայրին Մէջ Բացուեցաւ Հանրայայտ Հայ Լուսանկարիչներու 
Աշխատանքներու Ցուցահանդէսը

օրհներգով սկսաւ հանդիսութիւնը։ 
Վարժարանի հոգաբարձութեան 
ատենապետ Խաչիկ Ճանոյեան  
փոխանցեց սրտի խօսքը։ Ան, 
ողջունելէ ետք բոլոր ծնողները եւ 
աշակերտները վարժարանի 40-րդ 
կրթաշրջանի առիթով, վստահեցուց 
ծնողներուն, որ իրենց զաւակները 
հոյակապ ուսուցչուհիներու եւ տնօ-
րէնութեան ձեռքերու մէջ են եւ որքան 
այս ուսուցչական կազմին մօտէն 
ծանօթ ըլլան, այնքան պիտի սիրեն 
մեր ուսուցչուհիները։ Ապա, Պրն. 
Ճանոյեան բարի երթ մաղթեց դպրո-
ցի տնօրէնութեան ուսուցչուհինե-
րուն եւ աշակերտութեան։
Սրտաշարժ ելոյթով մը, Դոկտ. Էլլի 
Անդրէասեան շնորհաւորեց ներկայ 
ծնողները, որոնք իմաստութիւնը 
ունեցած են իրենց զաւակները հայ-
կական դպրոց ղրկելու, որպէսզի 
սորվին հայերէն լեզուն, հայութեան 

մօտ ըլլան ու կապուին, ըսաւ Դոկտ. 
Անդրէասեան, արժանանալով ներ-
կայ ծնողներուն ու ուսուցչական 
կազմին ջերմ գնահատանքին։
Այդ օր ներկայ էր Լոս Անճելըսի մէջ 
ազգային եւ աշուղական երգե-րու 
գեղեցիկ մեկնաբան Գէորգ Չաք-
մայեան, որ խօսք առաւ ու շնոր-
հաւորեց բոլոր ծնողները, ապա 
ազգային հայրենասիրական երգերու 
փունջ մը կատարեց արժանանալով 
ժողովուրդին ջերմ գնահատանքին։
Պաշտօնական հանդիսութենէն ետք, 
բոլոր ծնողները տնօրէնութեան 
հետ ժողովի հրաւիրուեցան, իսկ 
աշակերտները, նախապէս խմբա-
ւորուած, անցան իրենց դասա-
րանները։ Կանաչ եւ բարի ճանապարհ 
կը մաղթենք  մեսրոպախօս այս 
վարժարանի աշակերտութեան, 
տնօրէնութեան եւ բոլոր պատաս-
խանատուներուն։

Շաբաթ, 7 Սեպտեմբեր 2019, 
առաւօտեան ժամը 10։00-ին, Կլեն-
տէյլի մէջ գործող Իրաքահայերու 
Ընտանեկան Միութեան շաբա-
թօրեայ վարժարանի դպրոցա-
շէնքը կը վխտար ծնողներով, աշա-
կերտութեամբ եւ հիւրերով։
Այդ օր բոլոր կամաւոր ուսուցիչնե-
րուն դէմքին վրայ խինդ եւ ուրա-
խութիւն կար։ Անոնք ամբողջ ամա-
ռուայ արձակուրդի շրջանին, կը 
ծրագրէին եւ կը պատրաստէին այս 
կրթաշրջանի աշխատանքները։ 
Նմանապէս, անոնք ուրախութեամբ 
ներկայ եղան եւ մասնակցեցան Հայց. 
Առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմ-
տեան թեմի կողմէ պատրաստուած 
հայերէն լեզուի ուսուցչուհիներու 
որակաւորման դասընթացքին։
Վերամուտը իրենց ներկայութեամբ 
կը պատուէին Միութեան Կեդրոնա-
կան Վարչութեան ատենապետու-

հի՝ Տոքթ. Մարալ Անճարկօլեան, 
Տիկ. Արշալոյս Նըմոյեան եւ Պրն. 
Յովհաննէս Գուշէրեան։ Այդ օր 
վերամուտը կը պատուէր նաեւ Հայց. 
Առաքելական եկեղեցւոյ շաբաթ-
օրեայ վարժարաններու մարմնի 
ատենապետ՝ բազմավաստակ կրթա-
կան մշակ՝ Դոկտ. Էլլի Անդրէասեան։
Առաւօտեան ժամը 10։00-ին, իննսուն 
աշակերտ-աշակերտուհիներ գեղեց-
կօրէն հագուած ներկայացան զար-
դարուած բեմին վրայ։
Արդարեւ, այս աշակերտները արդէն 
իսկ Ապրիլ-Մայիս ամիսներուն արձա-
նագրուած էին։ Մօտ 40 աշակերտ 
եւս սպասման վիճակի մէջ է։
Վարժարանի ժրաջան ու սիրուած 
տնօրէնուհի Տիկ. Անահիտ Թով-
մասեան-Խաչատուրեանի բարի 
գալուստի ջերմ եւ սիրալիր խօս-
քէն ետք Տէրունական աղօթքով եւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

կազմակերպելը: Ըստ նախագա-
հին`  լուսանկարչութիւնը արդի 
աշխարհի անբաժան մասը դար-
ձած է. մարդոց մեծ մասը այդ մաս-
նագիտութիւնը ունի, սակայն կը 
մոռնայ, որ իրականութեան մէջ 
լուսանկարչութիւնը, նախ եւ առաջ, 
մեծ արուեստ է:
Անդրադառնալով հայ լուսան-
կարիչներուն` Արմէն Սարգսեան 
ընդգծեց, որ հայ լուսանկարչութիւնը 
հսկայական աւանդոյթներ ունեցած է 
եւ ունի, ինչպէս նաեւ մեծ ներդրում 
ունեցած է համաշխարհային լուսան-
կարչական մարզին մէջ:
Բացառիկ ցուցահանդէսին ներկա-
յացուած են համաշխարհային լու-
սանկարչութեան հայ այնպիսի մեծ 
վարպետներու գործեր, ինչպիսիք 
են Եուսուֆ Քարշ, Իտա Քար, Արա 
Կիւլեր եւ այլք:
Հայկական առաջին միջազգային 

լուսանկարչական փառատօնի հիմ-
նադիր եւ կազմակերպիչ Տաթեւ 
Մնացականեան լրագրողներուն 
նշած է, որ ցուցահանդէսը շատ 
կարեւոր դեր ունի, քանզի ներկա-
յացուած են աշխարհի մէջ յայտնի հայ 
լուսանկարչութեան ամենաակնառու 
դէմքերը, որոնք պատմութիւն ստեղ-
ծած են իրենց մէկ քատրով:
Լուսանկարները տրամադրած է 
Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական 
թանգարանը, իսկ ցուցահանդէսի 
հաւաքածոյի մշակման վրայ աշխա-
տած է անուանի լուսանկարիչի 
որդին` Վահան Քոչարը:
Հայկական առաջին միջազգա-
յին լուսանկարչական փառատօնը 
կ՛իրականացուի Երեւանի քաղա-
քապետարանի հովանիին տակ 
պիտի տեւէ մէկ ամիս` մինչեւ 
Սեպտեմբեր 24:

Հայկական առաջին միջազգային 
լուսանկարչական փառատօնի 
ծիրէն ներս Հանրապետութեան 
նախագահի նստավայրին մէջ 
Սեպտեմբեր 12-22 պիտի գործէ 
«Հայ լուսանկարչութեան պատմա-
կան ժառանգութիւնը» խորագիրը 

կրող բացօթեայ ցուցահանդէսը: 
Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմեն-
փրես»-ը, ցուցահանդէսի բաց-
ման արարողութեան ներ-
կայ էր ՀՀ նախագահ Արմէն 
Սարգսեան, որ կարեւոր համա-
րեց նման ցուցահանդէսներ 
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Ոսկանեան Ռումանիոյ Խորհրդարանին Կոչ Ըրած է Ընդունելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
Ճանչցող Յայտարարութիւն

կոմիտէին, որ կը գտնուի New 
York-ի (Միացեալ Նահանգներ) մէջ: 
Ան նաեւ գործընկեր է,  ընկերային 
միջազգային ծառայութիւններու 
կազմակերպութեան որ կը գտնուի 
Ժընեւ (Զուիցերիա) եւ անդամ է 
միջազգային արշաւին վերջ տալու 
ամէն տեսակի բռնաբարութեան եւ  
վայրագութիւններու:

***

Վիգէն Հապէշեան իրաւաբան է, 
վկայեալ Պէյրութի Սեն Ժոզէֆ 
Համալսարանէն 1973ին: Ան 
մասնագիտացած է Հանրային 
եւ Անհատական օրէնքներու 
ճիւղերուն մէջ:

ոճրային դատարանին եւ արագաց-
նել Լիբանանի ու Արաբական 
երկիրներու անդամակցութիւնը 
միջազգային ոճրային դատարանին 
Հռոմի Համաձայնագիրին:
դ) Հետեւողականօրէն հետապն-
դել մարդկային իրաւանց բռնա-
բարումները իր բոլոր երեսներով: 
ե) Հետեւիլ դատերու եւ անոնց 
ընթացքին, որպէսի անոնք ըլլան 
համապատասխան միջազգային ու 
շրջանային մարդկային իրաւանց 
օրէնքներուն:
զ) Օրէնքներ բարելաւել եւ նոր 
օրէնքներ մշակել որպէսի անոնք 
համապատասխանեն միջազգային 
դաշնագիրներու եւ համաձայ-
նագիրներու:
է) Ղեկավարել մասնագիտացած 
ուսումնասիրութիւններ եւ հետազօ-
տութիւններ եւ զեկուցումներ պատ-
րաստել այն հարցերուն մասին, 
որոնք կը բռնաբարեն մարդկային 
օրէնքները:
ը) Գործակցիլ ազգային, շրջանա-
յին ու միջազգային կազմակեր-
պութիւններու  հետ, որոնք կը պաշտ-
պանեն  մարդկային իրաւունքները: 

4) Ցանցային Աշխատանք 
(Networking) 
ԱԱՍ անդամ է միջազգային ոճրա-
յին դատարանի խորհրդատու 

Արդարութիւն Առանց Սահմանի 
(JWF) ոչ հասութաբեր քաղաքային ու 
իրաւական կազմակերպութիւն մըն 
է, որ  հիմնուած է փաստաբանուհի 
Պրիժիթ Ջելէպեանի կողմէ Նոյեմ--
բեր 2005ին:
Վերջերս Ջելէպեան իր գաղա-
փարները ներկայացուց հանդի-
սութեան մը ընթացքին Սինեմա-
Սիթիի (Պէյրութ Սուքսի) մէջ:
Արդարութիւն Առանց Սահմանի 
(ԱԱՍ) կ’աշխատի մարդկային 
իրաւանց աջակցութեան ու 
պաշտպանութեան, ժողովրդա-
վարական օրէնքի տիրապետու-
թեան եւ միջազգային արդարութեան 
համար: 
Անոր գործը կը կեդրոնանայ չորս 
մայր ծրագիրներու վրայ ա) սեռա-
յին վայրագութեան դէմ պայքար բ) 
երեխաներու օրինական պաշտ-
պանութիւն գ) միջազգային ոճրային 
արդարութիւն դ) ժողովրդավա-
րութիւն եւ օրէնքներու բարեփո-
խում: 
1) Տեսութիւն
ԱԱՍ մտապատկեր ունի ընկերու-
թիւն մը ուր բոլոր քաղաքացիները 
ունին հաւասար իրաւունքներ 
հասնելու համար արդարութեան, 
ուր բոլոր ոճիրները  պիտի հետա-
պնդուին, նաեւ ԱԱՍ կ’ուզէ 
նեցուկ կանգնիլ այն զոհերուն 

ՎԻԳԷՆ ՀԱՊԷՇԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

որոնք կ’ենթարկուին մարդկային 
իրաւունքներու բռնաբարութեան 
ազգային, շրջանային ու միջազգա-
յին մակարդակի վրայ: 
2) Առաքելութիւն   
Մարդկային իրաւունքները կը 
բռնաբարուին ամէն օր, բոլոր 
աշխարհի մէջ, ընկերութեան մէջ, 
բախումներ եղած շրջաններու մէջ, 
գործի եւ տնային աշխատաւորներու 
մօտ. Բռնաբարումներու տեսակները 
շատ են, ինչպէս տանջանք, չար-
չարանք կամ խաբէութիւն, որոնց 
կրնան ենթարկուիլ կիներ, մարդիկ 
կամ երեխաներ: Մեր առաքելութիւնն 
է նեցուկ կանգնիլ այս զոհերուն որոնք 
հնարաւորութիւն չունին հասնելու 
արդարութեան, անտեղեակ  են 
իրենց մարդկային իրաւունքներուն, 
միջոցը չունին փաստաբանի դիմելու, 
կամ կը տառապին ընկերութիւնէ ուր 
օրէնքը անգործնական վիճակի մէջ 
է, կամ անկարող է ազատութեամբ  
որոշումները գործադրելու: Այս բոլո-
րէն առաւել, մեր առաքելութիւնն 
է օժանդակել ու բարելաւել արդա-
րութեան գիտակցութիւնը եւ 
աշխատիլ նոր օրէնքներու վրայ 
ու ստիպել կառավարութիւններ 
որպէսի ստորագրեն միջազգային 
համաձայնագրեր ու տարածեն 
վերջ դնելու անպատժելիութեան 
դաստիարակութեան:

3) Նպատակներ 
ա) լայնօրէն տեղեկութիւն տարա-
ծել ժողովուրդը եւ գիտակից պահել 
մարդկային իրաւանց օրէնք-
ներու մասին, կազմակերպելով 
դասախօսութիւններ, խորհրդա-
ժողովներ տեղական, շրջանային եւ 
միջազգային մակարդակներու վրայ: 
բ) Հայթայթել ձրի իրաւաբանական 
խորհրդակցութիւն եւ աջակցու-
թիւն վայրագութեան, տանջանքի, 
խաբեբայութեան կամ սեռային 
շահագործումի ենթարկուող զոհե-
րուն: 
գ) Բարձրացնել դերը Միջազգային 

ALDE կուսակցութեան պատ-
գամաւոր, Ռումանիոյ Հայոց Միու-
թեան նախագահ Վարուժան 
Ոսկանեան Ռումանիոյ Պատգա-
մաւորներու պալատի լիագումար 
նիստի ընթացքին կոչ ըրած է 
Խորհրդարանին Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ճանչցող քաղաքական 
յայտարարութիւն ընդունելու:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմեն-
փրես»-ը, վկայակոչելով 
Agerpres գործակալութիւնը, ան 
յայտարարութիւնը ըսած է Ռումա-
նիոյ Հրէական պատմութեան եւ 
Հոլոքոսթի ազգային թանգարանի 
հիմնադրման մասին օրէնքի նախա-
գիծի քննարկումներու ընթացքին։ 

«Մենք միաձայն դիրքորոշում ունինք 
Հոլոքոսթի դատապարտման հար-
ցով: Կը խնդրեմ Հայոց Ցեղասպանու-
թեան ճանաչումը ներառել Խորհր-
դարանի կուսակցութիւններու 
օրակարգին մէջ եւ քաղաքական 
յայտարարութեան մէջ: Սա 
այն թեման է, որմէ մինչեւ հիմա 
Ռումանիոյ կուսակցութիւնները 
խուսափած են: Աշխարհի մէջ 
կան տասնեակ խորհրդարաններ, 
Եւրոխորհրդարանը եւ եւրոպական 
բոլոր երկիրներու խորհրդարանները, 
որոնք հանդէս եկած են այդպիսի 
յայտարարութիւններով` ճանչնալով 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը», – ըսած 
է Ռումանիոյ Հայոց Միութեան 

նախագահը:
Ան յայտարարած է, որ նման ծաւալ-
ներու ոչ մէկ ողբերգութիւն «մայրենի 
լեզու ունի»: «Երբ կը խօսինք նման 
ողբերգութեան մասին, մենք միեւնոյն 
ատեն կը խօսինք աշխարհի բոլոր 
ողբերգութիւններու մասին, եւ նման 
ոչ մէկ ողբերգութիւն «մայրենի 
լեզու» ունի: Այս պատճառով է, որ 
կը կարծեմ, թէ Հոլոքոսթի ճանաչումը 
պէտք է համաչափօրէն ուղեկցուի 
եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման քաղաքական մօտե-
ցումով, որ, թէեւ, Ռումանիոյ մէջ 
թանգարան չ՛ունենար, քանի որ 
այս Ցեղասպանութիւնը տեղի չի 
ունեցած Ռումանիոյ տարածքին, 

այլ, ընդհակառակը, Ռումանիոյ 
տարածքը դրախտ դարձած էր բոլոր 
անոնց համար, որոնք փրկուած 
էին Ցեղասպանութենէն, սակայն 
ասիկա կը բերէ մարդկութեան բոլոր 
նման վէրքերու հաւասար բուժման 
մարտահրաւէրի գաղափարը», – 
աւելցուցածէ Ոսկանեան:
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Հանքարդիւնաբերութիւնը Հայաստանի մէջ, վերջին տարիներուն, 
խախտած է մարդուն եւ բնութեան կապը. նոր սարսափ ի յայտ եկած է 
մեր երկրին մէջ, որ հանքերուն շահագործման հետեւանքով բնութեան 

մէջ թափուող վնասակար եւ մահաբեր նիւթերուն պատճառած անդառնալի 
հետեւանքներն են: Ատոնք ծանր մետաղներ են, որոնք բնութեան մէջ մնալով, 
դանդաղ մահուան կը դատապարտեն մարդն ու բնութիւնը, եւ այս հարցը 
այլեւս անվիճելի է…
Քարեր եւ թանկարժէք մետաղներ պարունակող հանքերուն շահագործումը, 
անխօս, Հայաստանի տնտեսութեան զարգացման կարեւոր եւ հիմնական 
ճիւղերէն մէկն է, սակայն կշիռքին միւս նժարին վրայ մարդն է՝ իր առող-
ջութեամբ եւ բնութիւնը՝ իր անաղարտութեամբ… Առողջապահական 
եւ բնապահպանական այս սարսափը օր ըստ օրէ կը մեծնայ: Երկրին 
քաղաքական օրակարգին հարցը դարձած է այլեւս եւ ուրիշ հարցեր ետին 
մղած… Խնդիրը լիովին պատկերացնող բազմաթիւ մարդիկ կորսնցուցած են 
քունն ու հանգիստը: Տեսանիւթեր կը նկարահանուին Հայաստանի ողնաշարը 
կոտրող հանքարդիւնաբերութեան վնասակար հետեւանքներուն մասին, 
բազմաթիւ մասնագիտական յօդուածներ կը գրուին, բնապահպաններ 
եւ անոնց միացող մտահոգ մարդիկ գիշերներ կը լուսցնեն ամենամեծ 
հանքավայրը դառնալ պատրաստուող Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրին քով, 
որ օտար ներդրողներուն չարտօնեն սկսիլ հանքի մը շահագործման եւս…
Ամուլսարը Վայոց ձորի մարզին մէջ է, բայց մինչ Ամուլսարը մօտակայ Սիւնիքի 
մարզը վաղուց արդէն խեղդուած է հանքարդիւնաբերութեան վտանգներու 
ճիրանին մէջ, եւ այդպէս Հայաստանի մէջ շուրջ 400 շահագործուող մեծ ու 
փոքր հանքեր իրենց մագիլներուն մէջ առած են երկիրը: Շատ չէ՞ 400 գործող 
հանք՝ պզտիկ երկրի մը համար… Ճիշդ է, որ անոնցմէ միայն մօտաւորապէս 
25-ը մետաղական հանքեր են, բայց միւս հանքերն ալ, եթէ մետաղական 
թափօններու վնաս չեն հասցներ, խիտ փոշին, խլացնող աղմուկը, որ 
կ՚արձակեն շրջակայ բնութեան վրայ, արդէն բաւական է զանոնք նոյնպէս 
վտանգաւոր նկատելու: Ասոնք միայն գործող հանքերն են, բայց օգտակար 
հանածոներով հարուստ մեր երկրի հանքերուն թիւը աւելի քան 600 է…
Հայաստանի մարզերը երթալով կարելի է տեսնել ճանկռտուած, բռնութեան 
ենթարկուած սարերն ու ժայռերը… Ծանր, փորող, քանդող ինքնաշարժները, 
վերամբարձ կռունկները, բեռնատարները այլեւս սարերուն եւ ձորերուն 
անբաժան մասը դարձած են… Հայաստանի բնութիւնը ժխորի մը մէջ է:
Հակառակ հանքային արդիւնաբերութեան մէջ ներդրում կատարած մարդոց 
բոլոր պնդումներուն՝ թէ Հայաստանի հանքերը շահագործելու ժամանակ 
կը կիրարկուին անվտանգ միջոցներ, բայց եւ այնպէս, մասնագէտները 
ապացուցած են, որ միջազգային չափանիշներէն շատ հեռու են գործածուող 
բոլոր միջոցները, եւ բնութիւնն ու մարդը ուղղակիօրէն անպաշտպան մնա-
ցած են այս հսկայ ալիքին դէմ, որ անկասելի է:
Երկրին հարուստ ընդերքը եւ որոշ մարդոց հարստանալու մոլուցքը 
պարզապէս փորձանք դարձած են երկրին միլիոնաւոր բնակչութեան համար: 
Մտահոգութիւնը դուրս եկած է նաեւ Հայաստանի սահմաններէն, սփիւռքը 
(մանաւանդ՝ երիտասարդներ) նոյնպէս այս հարցով իր տեսակէտները 
ունի՝ ի նպաստ Հայաստանի բնութեան պաշտպանութեան… Անաղարտ 
բնութեան, լեռնային գետերու, մաքուր օդի եւ համեղ միրգերու Հայաստան 
հայրենիքին պատկերը խճանկարի պէս կը փլուզուի ողջ հայութեան աչքին 
առջեւ… Ճշմարտութիւնն այլեւս անթաքցնելի է…
Հայաստանի ընդերքը տակաւին խորհրդային տարիներուն հետազօտուած է: 
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Հայաստանի Նոր Սարսափը՝ Պոչամբարներ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ Գործող ամենահին հանքավայրը Քաջարանի պղնձա-արճճաքարային հանքն 

է, որ 1931 թուականին հետազօտուած եւ 1945 թուականին շահագործուած 
է: Քաջարանի հանքավայրին մէջ, պաշտօնական տուեալներով, առկայ է 
պղինձ-արճճաքարի հետազօտուած 2.24 միլիառ թոն հանքաքար, որ կը կազմէ 
համաշխարհային արճճաքարի պաշարներուն 7 առ հարիւրը, իսկ հանքին 
արտադրանքը՝ Հայաստանի հանքարդիւնաբերութեան շրջանառութեան 60 
առ հարիւրը: Նկատի առնելով հանքանիւթին հաստատուած պաշարները եւ 
տարեկան 18 միլիոն թոն հանքանիւթի արտադրութիւնը՝ Քաջարանի այս 
հանքը կարող է գործել 100-120 տարի եւս:
Քաջարանէն զատ, դարձեալ խորհրդային տարիներուն, Հայաստանի 
ընդերքէն յայտնաբերած են հարուստ օգտակար հանածոներ՝ երկաթ, զինկ, 
կապար, արծաթ, պաղլեղածին, ոսկի: Մանաւանդ ոսկիին փայլը կուրցուցած է 
շատերը... Ամուլսարը Հայաստանի ոսկիի ամենամեծ հանքն է, ուր «Լիտիան» 
հետախուզական ընկերութիւնը աննախադէպ ներդրումներ կատարած 
եւ աներեւակայելի ծաւալով գործի մը սկսած է: Ամուլսարի շուրջ է այսօր 
Հայաստանի մեծ աղմուկը, բայց Ամուլսարը առիթ է պաշտպանութեան տակ 
առնելու նաեւ միւս հանքավայրերը եւ անոնց մօտ բնակավայրերը… Հայաս-
տանի մէջ երբեւէ եղած ամենամեծ ներդրումային ծրագիրն է Ամուլսարի 
ոսկիի հանքավայրին շահագործումը, որ տակաւին շինարարութեան 
փուլին մէջ գտնուելով արդէն իսկ երկրին ամենամեծ հարկատուներէն 
մին է: Յետագայ տարիներուն նախատեսուած տնտեսական օգուտին 
հեռանկարը կը խամրի անոր բերած մեծ վնասին դիմաց… Բնութեամբ եւ 
մարդուն առողջութեամբ մտահոգուողներուն անշուշտ չեն հետաքրքրեր 
բարձր ամսականները, որոնք կը տրուին այդ ասպարէզին մէջ, շահոյթը, որ 
կը ստանայ Հայաստանի տնտեսութիւնը, հեղինակութիւնը, որ Հայաստանը 
ձեռք կը ձգէ միջազգային հանքային արդիւնաբերական ընտանիքին մէջ 
ունեցած իր յաջողութիւններով: Մեր կորսնցելիքը, անշուշտ, աւելի է, քան 
ձեռք ձգածը… Շահը ներկայի համար է, կորուստը՝ ապագայի, դարերու…
Հանքերու շահագործման ժամանակ ի յայտ եկող պոչամբարները ուրիշ 
սարսափ մըն են: Անոնց մասին լսելով՝ ահի ու սոսկումի զգացումը երկար 
ժամանակ չի լքեր մարդը: Իսկ բաւական է մէկ անգամ տեսնել պոչամբար մը, 
զգալ անոր լուացող-ախտահանիչ հեղուկի հոտ յիշեցնող ժահը, պատրաստ 
է գլխացաւը… Ասիկա այն կառոյցն է, ուր կը զատուին եւ կ՚ամբարուին 
հանքերէն կորզուած նիւթերը՝ քիմիական վերամշակումի ենթարկելէն ետք 
եւ այդ վերամշակումէն յառաջացած թունաւոր, վտանգաւոր թափօններն 
ու հանքաջուրերը։ Հանքավայրերուն մօտ տարածքներուն կառուցուած 
պոչամբարները աղէտ են՝ աղէտին կողքին: Անոնք առաջին հայեացքէն 
նման են խորհրդաւոր, կանաչ-կապոյտ լիճերու, որոնք կը փայլին արեւու 
տակ: Բայց անոնց մէջ կենարար ջուրի փոխարէն հեղուկ թոյներն կան՝ բաց 
երկինքի տակ: Պոչամբարները մինչեւ հանքավայրի շահագործման աւարտը 
այդպէս բաց կը գործեն, իսկ յետոյ կը գոցուին՝ թաղուելով հողային հաստ 
շերտով, որուն վրայ յետոյ բուսականութիւն կ՚աճեցուի: Բոյսերը անոնց 
վրայ կը տնկուին՝ այդպէսով իբր թէ կանխելով կուտակուած վտանգաւոր 
նիւթերու ներթափանցումը բնական միջավայր: Բայց այդ մէկը միայն երջա-
նիկ խաբէութիւն մըն է… Թունաւոր մետաղները հողին տակ ուրիշ ձեւերով 
կը գործեն իրենց աւերը…
Մեր փոքրիկ Հայաստանին մէջ այսօր 23 պոչամբար կայ: Անոնցմէ 8-ը 
արդէն փակուած են, իսկ 15-ը՝ գործող: Թունաւոր, ծանր մետաղներով 
լեցուած այդ կառոյցները շատ մօտ են բնակավայրերուն, ինչ որ միջազգային 
չափանիշի խախտում է: Պոչամբարներուն հիմնական մասը կը գտնուի 
Սիւնիքի եւ Լոռիի մարզերուն մէջ: Մասնագէտները փաստած են, որ 
պոչամբարները միջազգային չափանիշներուն չեն համապատասխաներ նաեւ 
իրենց նախագիծերով. ատոնց նախագիծերը կը նկատուին անընդունելի՝ 
Հայաստանի պէս երկրի մը համար, ուր երկրաշարժներու վտանգ կայ, 
եւ բնական աղէտներու ժամանակ պոչամբարներու փլուզման կամ ուրիշ 
վթարի մը պարագային հնարաւոր պիտի չըլլայ խուսափիլ մարդկային 
զոհերով ուղեկցող աղէտներէ: Միջազգային չափանիշերը կը պահանջեն, 
որ մարդոց, կենդանիներուն, շէնքերուն անվտանգութիւնը ապահովելու 
համար պոչամբարները պէտք է ունենան պաշտպանիչ գօտի, պէտք է 
առանձնացած ըլլան առողջապահական գօտիով: Ասոնք անհրաժեշտութիւն 
են, որոնք չկան Հայաստանի մէջ:
Հայաստանի ամենամեծ պոչամբարը այսօր Սիւնիքի մարզին մէջ է: 
Արծուանիկի պոչամբարն է, որ նաեւ աշխարհի ամենամեծ պոչամբարներէն 
մէկն է: Այս պոչամբարին ներկայ ծաւալը կը կազմէ հանրապետութեան բոլոր 
պոչամբարներուն շուրջ 75 առ հարիւրը: Արծուանիկի պոչամբարին մէջ կը 
կուտակուին Զանգեզուրի պղնձա-արճճային գործարանի հարստացուցիչ 
բաժինին թափօնները:
Ծաւալով երկրորդը Թեղուտի պոչամբարն է` կառուցուած 2014 թուականին: 
Ան նախատեսուած է շատ մեծ ծաւալով արդիւնաբերական աղբի համար: 
Երկու տարի առաջ Թեղուտի պոչամբարին արտահոսքերուն պատճառով 
մօտակայ Շնող գետը եւ ատով ոռոգուող հողատարածքները աղտոտած էին, 
գիւղացիները բողոքի ելած էին, բայց ոչ մէկ արդիւնք ունեցաւ բողոքը, ինչպէս 
ժամանակին արձագանգ չունեցաւ Թեղուտի հանքավայրին շահագործման 
համար Թեղուտի անտառը հատելուն դէմ բողոքը…
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ԱՐՄԻՍ 
ԱՐՄԵՆԱԿ ՄԻՍԻՐԵԱՆ
(1901 – 1977)
«Զոյգ Կիթառահար»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Սարի Սիրուն Եար
Հազար նազով, եար, հովերի հետ եկ,
Ծաղիկ փնջելով՝ սարւորի հետ եկ,
Սեւ ձիուս վրայ ձեր գիւղն եմ եկել,
Դուռդ փակ տեսել, մոլոր մնացել։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Հազար մի ծաղկի մէջ ես մեծացել,
Ծաղկանց ցողերով մազերդ թացել,
Մազերիդ բոյրը հեռւից է գալիս,
Զեփիւր բերում սրտիս է տալիս։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Երբ քո հայեացքը երկնին ես յառում,
Վառ աստղերն ասես նոր լոյս են առնում,
Քո ձայնն են առնում հավք ու հովերը,
Ա՜խ, ե՞րբ կ՚առնեմ ես քո մատաղ սէրը։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Սարից է գալիս էս առուի ջուրը,
Բերում է, եար, քո բոյրն ու համբոյրը,
Աշոտ, թէ կարաս քո երգ ու հանգով
Եարիդ կախարդիր, թող տուն գայ հանդով։

Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։

Գուսան Աշոտ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հայաստանի Նոր Սարսափը՝ Պոչամբարներ
Սկիզբը Էջ 06

ԹՄՄ 
Երիտասարդական 

Նուագախումբ
(The Youth Band)

Նոյեմբեր 30 եւ Դեկտեմբեր 1, 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Վերջին տուեալներով՝ հանրապետութեան միայն 
21 պոչամբարներուն մէջ աւելի քան 1 միլիառ թոն 
արդիւնաբերական թափօն կուտակուած է եւ 
Հայաստանի պոչամբարներէն ներս կուտակուած 
թափօնները նկատուած են երկրորդ եւ երրորդ 
վտանգաւորութեան: Ուսումնասիրողները նշած 
են, որ Սիւնիքի եւ Լոռիի մարզերու որոշ բնակա-
վայրերուն մէջ ծանր մետաղներու ու մկնդեղի 
քանակը զգալիօրէն կը գերազանցէ արտօնուած 
միջազգային չափանիշերը: Մասնաւորապէս 
այսպիսի եզրայանգման եկած են Հայաստանի 
Ամերիկեան համալսարանի Հանրային առողջա-
պահութեան բաժնի առողջապահական ծառա-
յութիւններու հետազօտման եւ զարգացման կեդ-
րոնի աշխատակիցները՝ կատարուած ուսում-
նասիրութիւններուն հիման վրայ: Ախթալայի մէջ 
ապրող աւելի քան 84 առ հարիւր, իսկ Ալաւերտիի 
մէջ ապրող աւելի քան 75 առ հարիւր երեխաներու 
մարմիններուն մէջ կապարը գերազանցած է 
սահմանային մակարդակը: Այս թիւերը աճած 
են Լոռիի մարզին մէջ գտնուող Ախթալայի բազ-
մամետաղային հանքավայրի շահագործման հետե-
ւանքով: Հոս նոյնպէս հսկայական պոչամբար 
կայ… Իսկ Քաջարան քաղաքին եւ ատոր մօտ 
Լեռնաձոր գիւղին մէջ ալ հետազօտուած տասնեօթ 
երեխայի մազերուն մէջ ծանր մետաղներ յայտ-
նաբերուած է: Այս պարագային նոյնպէս կը մատ-
նանշուի պոչամբարի ազդեցութեան մասին եւ այս 
անգամ՝ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի 
ուսումնասիրութեան մէջ:
Պոչամբարներուն տարածքները, հողին տակ 
թաղուելէ ետք գիւղացիներուն կողմէ կը գործա-
ծուին իբրեւ արօտավայր եւ այգի: Այդ հողերուն 
վրայ գիւղացիները պտուղ եւ բանջարեղէն 
կ՚աճեցնեն եւ իրենց անասունները կ՚արածեն: 
Ծանր մետաղներու սահմանային մակարդակ 
յայտնաբերուած է նաեւ պոչամբարներու տարածք-
ներուն վրայ աճեցուած բանջարեղէնին մէջ, 
փոխուած են բանջարեղէնի գոյնն ու համը:
Հայաստանի Ուռուցքաբանութեան ազգային կեդ-
րոնի վիճակագրական բաժանմունքին հաւա-
քագրած տուեալները կը փաստեն, որ Հայաստա-
նի հանքարդիւնաբերութեան գլխաւոր տարած-
քաշրջաններու՝ Սիւնիքի եւ Լոռիի մարզերուն մէջ 
մեծ տարածուածութիւն ունի թոքի քաղցկեղը: 
Ատոր յառաջացման պատճառներուն մէջ, կարգ 
մը գործօններու մէջ կը մատնանշուի նաեւ հան-
քարդիւնաբերութեան գործօնը: Մասնագէտ-
ներու վկայութեամբ, Լոռիի եւ Սիւնիքի որոշ 
համայնքներէն ներս յայտնաբերուած ծանր մետա-
ղները, մասնաւորապէս՝ մկնդեղը, որ զառիկն է, 
մարդոց քով հիւանդութիւններու յառաջացման 
պատճառ կրնայ դառնալ: Ապացուցուած է, որ 
զառիկը կրնայ յանգեցնել նաեւ սիրտի, արիւնա-
տար, մարսողական, շնչառական համակարգե-
րու հիւանդութիւններու յառաջացման: Ծանր 
մետաղներով յագեցած բնակավայրերուն մէջ 
մեծ է մեռելածնութեան, հրէշածնութեան եւ այլ 
շեղումներու վտանգը…
Արհաւիրքի նմանող այս պատկերը հետզհետէ 
աւելի ցայտուն կը դառնայ, եւ օր ըստ օրէ աւելի 
պարզ կ՚երեւին հանքարդիւնաբերութեան պատ-
ճառած վնասներուն չափն ու սահմանը…
Եթէ խորհրդային տարիներուն եւ Հայաստանի 
անկախութենէն ետք տեղեկատուութեան պակա-
սին պատճառով բնակչութիւնը շատ տեղեկացուած 
չէր հանքերու շահագործման վնասներուն մասին, 
այսօր արդէն տեղեկատուութիւնը բոլոր հնարաւոր 
միջոցներով կը տարածուի եւ հանքավայրին 
մօտ ապրող ամենահեռաւոր գիւղի բնակիչն ալ 
տեղեակ է այս դանդաղ կործանումին մասին: Բայց 
հանքերը նաեւ աշխատատեղիներ են մօտակայ 

գիւղերուն մէջ ապրողներուն համար, Հայաս-
տանի հանքավայրերուն մէջ աշխատողներուն 
համար այսօր բարձր ամսականներ սահմանուած 
են, ուստի օրուան հացը այս ձեւով վաստկելու 
համար մարդիկ յաճախ լուռ կը մնան կամ անոնց 
դժգոհութիւնը պահուտած է… Վախերով լեցուն 
անելանելի դրութիւն է անոնց կեանքը, եւ այս 
մէկը այն բացայայտ տխրութիւնն է, որ տեսանելի 
է բոլոր կողմերէն:
Բնութեան ու մարդուն հասցուած անդառնալի 
վնասներէն զատ, հանքավայրերը նաեւ հարս-
տութիւնը երկրէն հոսեցնելու ապօրինութեան 
աղբիւրներ են: Ամուլսարի ոսկիի հանքէն 
կորզուելիք 73.3 թոն ոսկին, օրինակ, օտար-
երկրեայ ներդրող ընկերութիւնը դուրս պիտի 
տանի, մինչդեռ, ըստ Հայաստանի մայր օրէն-
քին՝ Սահմանադրութեան, Հայաստանի Հանրա-
պետութեան ընդերքը եւ ջրային պաշարները 
կը պատկանին ամբողջ ժողովուրդին: Հայաս-
տանի ներկայ կառավարութիւնը Ամուլսարը 
շահագործելու իր համաձայնութիւնը տուած է՝ 
զուգահեռ ուսումնասիրելով հարցը, կրկին ու 
կրկին փորձաքննութեան ենթարկելով հնարաւոր 
վտանգները: Ամուլսարի հանքը ամենամեծ բնա-
պահպանական աղէտը կը միտուի ըլլալ երկրին 
համար, քանի որ հանքավայրի շահագործման մէջ 
կիրարկուելիք կապտաթթուն կը պղտորէ եւ կը 
թունաւորէ Հայաստանի ջուրի բոլոր աւազանները: 
Այսօր Ամուլսարի շահագործման դէմ արշաւը 
այլեւս անկասելի է, եւ Ամուլսարը առիթ է զսպելու 
տարիներ շարունակ Հայաստանի ընդերքը թալա-
նող, երկրի բնական հարստութեամբ յղփացած 
մարդոց ոսկիի տենդը, պատասխանատուութեան 
կանչելու բնութիւնը ապականող, երկիրը անխ-
նայ շահագործող եւ ժողովուրդը հարստահա-
րող մարդիկը: Կրկին պայքարի ճամբայ ելած է 
Հայաստանի առողջ դատող երիտասարդութիւնը, 
մտաւորականութիւնը: Ամուլսարը փորձաքար 
է բոլորին համար: Ասիկա վճռորոշ հարց մըն է, 
որուն շուրջ լուրջ լարում կայ: Երէկ Ամուլսարի 
պաշտպանութեան համար կազմուած խումբը 
յայտարարութիւն մը տարածած է, ուր կ՚ըսուի. 
«Ամուլսարը բոլորիս կարիքն ունի, մենք պատ-
րաստ չենք զոհել Ջերմուկը, պատրաստ չենք 
վտանգի տակ դնել Սեւանայ լիճը: Մենք պատ-
րաստ չենք մեր տունը ձգել, մենք պիտի չլքենք 
մեր հայրենիքը, մենք հոս պիտի մնանք, բայց ոչ 
որպէս խոնարհ եւ հիւանդ, այլ որպէս հպարտ ու 
առողջ հայ»:

«Ժամանակ»/ Պոլիս
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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:

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 երկրորդա-
կան 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

Կաթողիկոսութիւն Հայոց 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Հայագիտական Կեդրոնի Դասաւանդութիւններ
2019-2020 Տարեշրջան

Îàâ

2020-ին պիտի տօնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակը։
Կոչ կ՛ուղղենք դպրեվանքի նախկին սաներուն, որ Ազգային 
առաջնորդարան փոխանցեն իրենց անուն-մականունը եւ 
ամբողջական հասցէն, որպէսզի զիրենք եւս ներառենք դպրեվանքի 
90-ամեակի հանդիսութեան մէջ։ 
Այս գծով յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կը 
յանձնարարենք կապ պահել Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանին 
հետ (հեռախօս 01-258300 կամ 71-866120, ե-նամակ koudjanian@
gmail.com):

Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Դպրեվանքի Նախկին Սաներուն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լիբանանի Հայոց Թեմի
Ի Տէր Հանգեալ Սպասաւորներուն Համար

Խաչվերացի մեռելոցին, երկուշաբթի, 16 սեպտեմբեր 
2019, առաւօտեան ժամը 11։00-ին, Պուրճ Համուտի 

Ազգային գերեզմանատան մատրան մէջ, հաւաքական 
հոգեհանգիստ պիտի կատարուի Լիբանանի թեմին մէջ 

ծառայած վախճանեալ հոգեւորականներուն եւ հանգուցեալ 
ժողովականներուն համար։

 
Հոգեհանգիստին պիտի նախագահէ՝  

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց 

 
Հոգեհանգիստին պիտի մասնակցի թեմիս քահանաներու դասը։

  
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի

Լրատուութեան Գործընկեր


