
Լիբանանի ժողովրդային արդար յեղափոխութիւնը իր 9րդ օրը աւարտեց 
երէկ: Հակառակ իշխող խումբին ակնկալութիւններուն, ցուցարարներուն 
թիւը անկում չարձանագրեց:
Հըզպալլայի  առաջնորդը  Հասան Նասրալլա երէկ յետմիջօրէին բաւական 
«կակուղ» ելոյթով մը հանդէս եկաւ փորձելով համոզել յեղափոխականները 
գործակցելու նախագահին եւ վարչապետին առաջադրած լուծումներուն 
հետ: Միեւնոյն ժամանակ ան  զգուշացուց  բոլոր  արտաքին կողմերը եւ 
դեսպանատուները, որոնք իր կարծիքով միջամուխ են եղածին, ցոյցերուն   
միջոցաւ ստեղծուած վիճակը  շահագործելէ. Նասրալլայի  խօսքէն առաջ 
եւ վերջ իր  համակիրները   փողոց   իջած էին   ցոյց տալու  համար  իրենց 
հաւատարմութիւնը   Հըզպալլայի առաջնորդին։  Մտահոգիչն  այն է, որ  հրա-
պարակի եւ այլ տարբեր հարթակներու վրայ  անհատական  մակարդակի   
վիրաւորանքներ  կը հնչեն   մէկ  կողմէ Նասրալլայի եւ միւս  կողմէ      Սամիր 
Ժաաժայի հասցէին։ 
Իրավիճակը  բաւական  լուրջ   
եւ բարդ է եւ  կողմերէն մէկուն 
չմտածուած ոեւէ սայթաքու-
մը կրնայ երկիրը անդառնա-
լի  հետեւանքներու եւ վնասի 
առաջնորդել։ 
Իշխանութիւնը արդէն իսկ 
հասկցած է, որ  ազնիւ նպա-
տակներով ճամբայ ելած 
համաժողովրդային  բողոքի    
ալիքն ու շարժումը վիժեցնելու 
ամէն փորձ ձախողած է։

Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ  երեկոյեան հանդիպում մը ունեցաւ 
Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի հետ:
Կարճ հանդիպումէն ետք Հարիրի պալատը ձգեց առանց յայտարարութիւն 
կատարելու:
Կարգ մը աղբիւրներ նշեցին, որ հանդիպման նիւթը փոքր կառավարութիւն 
մը կազմելու հնարաւորութեան շուրջ կը դառնայ: 

Յեղափոխութեան 9րդ Օրը Յատկանշուեցաւ 
Յեղափոխականներու եւ Հըզպալլայի 

Համակիրներու Միջեւ Լուրջ Բախումներով 

Աուն Հարիրի Հանդիպում
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Սիրելի ընթերցող դժբախտաբար այնպէս կ՛երեւի, որ Լիբանա-
նի տագնապը երկարաժամկէտ պիտի ըլլայ եւ բոլորս ինչ որ 
կերպով փակուած պիտի մնանք փակուղիի մը մէջ, որուն միւս 
ծայրի լոյսը տակաւին չերեւիր հետեւեալ պատճառներով. 
Ա. Հրապարակի վրայ օրերէ ի վեր գտնուող ժողովուրդը 
հակառակ իր վճռակամութեան միջոցն ու կարողութիւնը չունի 
Հըզպալլայի վրայ իր կամքը բանեցնելու ինչ կը վերաբերի անոր 
ներկայ կառավարութեան զօրակցութեան, թէ այլ հարցերով: 
Սակայն ան հաստատակամ է երկար մնալու փողոցը մինչեւ 
իր արդար նպատակներուն իրագործումը:
Բ. Հըզպալլան մտահոգ է, որ կատարուածը թակարդ մըն է իրեն 
առջեւ դրուած: Եթէ ընդունի կառավարութեան հրաժարումին 
հետ քալել ապա գիտէ, որ ժողովուրդին յաջորդ պահանջը 
պիտի ըլլայ կանխահաս երեսփոխանական ընտրութիւններ, 
որուն արդիւնքներէն ամենեւին ալ վստահ չէ, նկատի առնելով 
ժողովրդային նոր պահուածքի աննախադէպ ազդակը: Իր 
ժողովրդային հիմքերէն հանդիսացող Նապաթիյէի, Քաֆար 
Ռումմանի եւ Սուրի մէջ կատարուած ցոյցերը որոշ չափանիշեր 
են այս առնչութեամբ: Ասոր ալ կրնայ յաջորդել նախագահին 
անկումը, որ այս հանգրուանին իր գլխաւոր ապաւէնն է իրեն 
ապահովելով քրիստոնեայ դաշնակից մը:
Գ. Վարչապետ Սաատ Հարիրի եւ Ընկերվար-Յառաջդիմական 
կուսակցութեան ղեկավար Ուալիտ Ժոմպլաթ մտահոգ են 
Հըզպալլայի հակազդեցութեամբ, եթէ յանկարծ անոր կամքին 
հակառակ հրաժարին:
Դ. Իշխող համակարգին անդամներուն վախերէն մէկն է 
նիւթական խնդիրներով դատավարութիւններու հաւանա-
կանութիւնը, որ եթէ իշխանութեան գլխուն չմնան կրնան 
անոր թիրախները ըլլալ:
Ե. Նախագահին ընտանիքին եւ Ազգային Ազատ Հոսան-
քի պատասխանատուներուն մօտ տիրող քաոսն ու հակա-
սութիւնները:
Զ. Ժողովուրդը հրապարակներէն դուրս բերելու եւ ճամբաները 
բանալու ամէն լաւ եւ վատ փորձերուն ձախողութիւնը: 
Է. Դաւադրութեան Տեսութեան հետ կապուած տարածուած 
լուրերուն անլրջութիւնը, որ ամէն պարագայի արդիւնք չտուաւ:
Ը. Քաղաքացիական պատերազմի օրերուն գործածուած 
ապատեղեկատուութիւններու եւ ատելութեան գրականութեան 
անպիտանելիութիւնը ստեղծուած նոր պայմաններուն լոյսին 
տակ: 
Թ. Իշխող համակարգին անակնկալի գալը տես  իրենց պատ-
կերացուցածէն շատ աւելի ժողովրդային ցասումին ու աղքա-
տութեան թիւի անհամեմատ մեծութեան: 

Վերոյիշեալները լուրջ խնդիրներ են: Գնդակը Վարչապետին 
դաշտին մէջն է, որ պէտք է քաջ որոշում մը առնէ ի գին ամէն 
անձնական վտանգի: 
Գալիք օրերուն վարչապետը պիտի ձեռնարկէ՞ այս քայլին: Ահա 
հոս է հարցը, որուն համար պէտք է սպասել որ տեսնենք: Մինչ 
այդ երկրին տնտեսութիւնը տակաւին որքա՞ն կրնայ շալկել այդ 
ալ կը մնայ հանելուկ եւ կախեալ դրամատուներու բացումէն, որ 
իր կարգին աւելի մեծ խնդիր մըն է եւ ըստ երեւոյթին երկրին 
մէջ վերջին բացուող հաստատութիւնը պիտի դառնայ եթէ 
պէտք է խուսափիլ դրամանշային ահագին մեծ եւ յանկարծակի 
անկումէ, որ այսօրուայ դրութեամբ անխուսափելի է:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Դէպի Անյա՞յտ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Նոր Նշանակումներ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի հայրապետական 
տնօրինութեամբ կատարուել 
են եկեղեցականների նոր նշա-
նակումներ:
Արժանապատիւ Տ. Ղեւոնդ քահ-
անայ Տեօմկինը ազատուել է 
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի 
փոխտեսչի պաշտօնից եւ ծառա-
յութեան կոչուել Ռուսաստանի եւ 
Նոր Նախիջեւանի հայոց թեմ-
ում` թեմակալ առաջնորդի իշխա-
նութեան ներքոյ:
Արժանապատիւ Տ. Նժդեհ 
քահանայ Քեշիշեանը, ազա-
տուելով Պուլկարիոյ Հայոց 
թեմում ստանձնած հոգեւոր 
պարտականութիւններից, իր 
հովուական ծառայութիւնը եւս 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Տիմիդրի Գանդեմիր

Տիմիդրի Գանդեմիր (ռում.՝ 
Dimitrie Cantemir, հոկտեմբերի 
26, 1676 կամ  1673,  Vaslui 
County, Ռումանիա - օգոս-
տոսի 21 (սեպտեմբերի 1), 
1723, Խարկով, Ռուսական 
կայսրութիւն եւ Dmytrivka, 
Պոլկրատի շրջան, Օտեսայի 
մարզ, Ուքրաինա), մոլտովա-
ցի պատմաբան, արեւելագէտ, 
փիլիսոփայ, երաժշտագէտ, 
պետական-քաղաքական գոր-
ծիչ։
Մոլտովայի իշխան Կոնս-
տանտին Գանդեմիրի որդին։ 
Ուսանած  է Կոստանդնուպոլ-
սի յունայ-լատինական ակա-
դեմիային մէջ, տիրապետած է 
բազմաթիւ լեզուներու։
Եղած է (1693, 1710-1711 
թուականներուն) Մոլտո-
վայի իշխան, փորձած է 
վերականգնել երկրի անկա-
խութիւնը՝ վստահելով Ռու-
սիոյ ցար Պետրոս Մեծի 
հետ կնքած (մարտի 4, 
1711 թ.) հակաթուրքական 
դաշինքին:  Բրուդեան անյաջող 
արշաւանքէն ետք անցած է 
(1711) Ռուսաստան, ստացած 
է  ռուս իշխանի տիտղոս, կալ-
ուածներ եւ նշանակուած է 
ցարի խորհրդական։
Պարսկական արշաւանքի (1722-
1723) ժամանակ ղեկավարած է 
արշաւային գրասենեակները, 
եղած է Կովկաս ու Հայաստան։

կը բերի Ռուսաստանի եւ Նոր 
Նախիջեւանի հայոց թեմում` 

թեմակալ առաջնորդի իշխա-
նութեան ներքոյ:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան դէպի 
Թոքիօ աշխատանքային այցելու-
թեան ծիրէն ներս հանդիպում մը 
ունեցաւ Ճաբոնի վարչապետ Շինծօ 
Ապէի հետ։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«Ժամանակ»ը: Հանդիպման ընթաց-
քին Շինծօ Ապէ ողջունեց է Արմէն 
Սարգսեանի մասնակցութիւնը 
Ճաբոնի նոր կայսր Նարուհիթոյի 
գահակալութեան արարողութեան։ 
Շինծօ Ապէ ընդգծեց, որ իր երկիրը 
հետաքրքրուած է Հայաստանի հետ 
համագործակցութեան զարգացման։
Իր կարգին, Արմէն Սարգսեանն ալ 

Հայաստան կը շարունակէ հետե-
ւիլ Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող 
զարգացումներուն եւ տակաւին  
մարդասիրական առաքելութիւն 
կը կատարէ այնտեղ։ Այս մասին, 
Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Անդրադառնալով Սուրիոյ հարցով 
Սոչիի մէջ ձեռք բերուած համա-
ձայնութիւններուն, Փաշինեան գրած 
է. «Ուրախ եմ արձանագրելու, որ 
Սուրիոյ հարցով Սոչիի մէջ ձեռք 
բերուած համաձայնութիւնները 
անդրադարձ ունին նաեւ այն հար-
ցերուն, որոնք կ՝առնչուին Սուրի-
ոյ հայութեան անվտանգութեան 
հարցերուն եւ որոնց վերաբերեալ 
քննարկումներ ունեցած էի Ռուսիոյ 
նախագահ Վլատիմիր Փութինի 
հետ: Ասիկա կ՝ընդգծէ հայ-
ռուսական յարաբերութիւններու 
ռազմավարական-դաշնակցային 

նշեց, որ Հայաստան եւ Ճաբոն թէեւ 
աշխարհագրականօրէն իրարմէ 
բաւական հեռու են, սակայն մօտ 
են արժէքներով։ «Երկուքս ալ 
հնագոյն ժողովուրդներ ենք եւ 
զանազան առումներով ունինք 
շատ նմանութիւններ։ Մենք պէտք է 
նայինք առաջ։ Ապագան կ՚ենթադրէ 
համագործակցութիւն։ Հաւատացած 
եմ, որ կրնանք միասին շատ բան 
ընել», ըսաւ ան։
Պաշտօնական աղբիւրներու հաղոր-
դումներով, Արմէն Սարգսեան հան-
դիպման ընթացքին Հայաստան 
այցելել հրաւիրեց Շինծօ Ապէն։

բնոյթը: Մենք կը շարունակենք 
հետեւիլ Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող 
զարգացումներուն, կը շարունակենք 
մեր մարդասիրական առաքելութիւ-
նը եւ մեր աջակցութիւնը քաղաքա-
ցիական բնակչութեան»:
Նշենք, որ Հայաստանի Հանրա-
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Սարգսեան Թոքիոյի Մէջ Ընդունուեցաւ Ապէի Կողմէ

Փաշինեան Փութինի Հետ Արծարծած Է Սուրիահայութեան 
Ապահովութեան Հարցը

պետութեան վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան, Հոկտեմբեր 25-ին, 
աշխատանքային այցով գտնուեցաւ 
Ռուսիոյ Դաշնութիւն, Մոսկուայի մէջ 
մասնակցելու համար Եւրասիական 
միջկառավարական խորհուրդի հեր-
թական նիստին:
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ԶԱՒԷՆ ՎՐԴ. ՆԱՃԱՐԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Խաչեալն ու Խաչափայտը

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Վերացման Սուրբ Խաչի 
եօթներորդ կիրակին կը տօնէ տարուան վերջին խաչի տօնը, որն է՝ 
Տօն Սուրբ Գիւտ Խաչի։ Թէեւ Սուրբ խաչափայտը յայտնաբերելու այս 

գեղեցիկ տօնը վերջինը կը տօնուի, սակայն առաջին Սուրբ խաչի տօնն է։
Այստեղ ամփոփ ձեւով ներկայացնենք դրուագը։
Հռոմի Կոստանդիանոս Կայսրը (306-337) եւ իր մայրը՝ Հեղինէն, երբ 
կ’ընդունին Քրիստոնէական հաւատքը անմիջապէս կը լծուին Քրիստոնէական 
զօրացման ու ամրութեան։ Հեղինէ թագուհին ուխտագնացութիւն մը, իր 
մտքին մէջ կը ծրագրէ դէպի Երուսաղէմ՝ անշուշտ իր մտքին մէջ ունենալով 
նաեւ այցելել Սրբավայրեր ու նաեւ գտնել Մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս 
Քրիստոսի Սուրբ Խաչափայտը։ Երբ թագուհին Երուսաղէմ կը հասնի, իր 
հարցափորձերու հետեւանքով կը ծանօթանայ Յուդա անունով հրեայի մը։ 
Ան Հեղինէ թագուհիին ցոյց կու տայ մեծ աղբանոց մը, ուր մօտաւորապէս 
300 տարի առաջ նետուած պիտի ըլլար մեր Տիրոջ Խաչափայտը։ Թագուհին 
անմիջապէս կը հրահանգէ, որ աշխատաւորներու մեծ բազմութիւն մը սկսի 
աշխատանքի։ Երբ ան կը տեսնէ թէ գործը տակաւ առ տակաւ կ’ընթանայ, 
իր ամբողջ գանձը բերել կու տայ եւ ոսկիները կը նետէ այդ աղբանոցին մէջ 
ու հետեւեալը կ’աղաղակէ.- «Ով որ գտնէ պիտի տիրանայ ոսկիին»։ Ուստի 
մարդիկ իրենց առաւելագոյն ջանքն ու ճիգը կը թափեն, որպէսզի գտնեն։ 
Ի վերջոյ կը յաջողին երեք խաչափայտեր գտնել, որոնցմէ մէկը Յիսուս 
Քրիստոսինն էր եւ միւս երկուքը Անոր հետ խաչուած աւազակներունը։ 
Սակայն որպէսզի գիտնան բուն խաչափայտը, կը կանգնեցնեն նորոգ 
մեռեալ պատանիի մը մահուան թափօրը եւ առնելով պատանիին անշունչ 
մարմինը կը դնեն խաչերուն վրայ։ Առաջինին՝ ոչինչ կ’ըլլայ։ Երկրորդին՝ փոքր 
շարժում մը տեղի կ’ունենայ, իսկ երրորդին՝ պատանին կը վերակենդանանայ։ 
Այսպիսով կը գտնեն Մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի Խաչափայտը 
եւ զայն մեծ հանդիսութեամբ ու ցնծութեամբ կը տանին Երուսաղէմի Սուրբ 
Յարութեան տաճարը։
Ահաւասիկ, այս է դարեր շարունակ՝ Քրիստոնէական եկեղեցւոյ պահած 
Գիւտ Խաչի տօնին պատմական աւանդութիւնը, որ բնականաբար իր մէջ 
կ’ամփոփէ մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի խաչափայտին գիւտին 
դրուագը, անոր կապուած հրաշքը եւ հաւատացեալ ժողովուրդներու 
վերաբերմունքը՝ հանդէպ սրբավայրերուն։
Զուտ հայկական տօն մըն է այս, թէ՛ իր խորհուրդով ու թէ՛ ալ իր դէպքով ու 
պատմութեամբ։ (Որովհետեւ ուղղակի, ինչպէս որ նշմարեցիք, Հայաստանի 
հողին վրայ կը կատարուի այս դէպքը)։
Մեր դարաւոր հայրերը, իրենց 
շարականներով ու յօրինում-
ներով, ճոխացուցած են հայ 
երաժշտութիւնը։ Այստեղ նաեւ 
յիշենք թէ տակաւին, եկեղեցա-
կան հայրեր, բազմաթիւ պատմու-
թիւններ ու մեկնութիւններ ունին 
խաչի մասին։
Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցւոյ մէջ կը կատա-
րուին բազմաթիւ Խաչի Տօներ՝ 
որոնցմով միշտ Խաչեալ Փրկիչն է, 
որ կը յիշուի ու կը պաշտուի։ Այս իմաստով մեր եկեղեցւոյ մէջ Խաչի Տօները 
թիւով չորս հատ են՝ Խաչվերաց, Գիւտ Խաչ, Երեւման Խաչ ու Վարագայ Խաչ։ 
Այստեղ յիշենք ու նշենք, թէ Աւագ Ուրբաթ օրն ալ խաչի ամենամեծ տօնը 
կը համարուի՝ քանի այդ օրը ուղղակի յիշատակումն է Յիսուս Քրիստոսի 
Խաչելութեան։
Այս չորս տօներն ալ, իրենց հետ կապուած պատմական դէպքերով, այսօր 
գաղափար մը կու տան մեզի թէ այդ օրերուն խաչը, որքան տեղ գրաւած էր 
ժողովուրդի բարեպաշտական կեանքին մէջ։ Բայց անոր հանդէպ յարգանքի 
ու հաւատքի այս բոլոր արտայայտութիւնները կը պարպուին իմաստէ, եթէ 
երբեք չփորձենք հասկնալ այդ արտայայտութեանց ետին կեցող խաչին 
խորհուրդը։
Մեր ժողովուրդի հաւատալիքներու եւ բարեպաշտական աշխարհին մէջ 
մեծ բաժին յատկացուած է Սուրբ Խաչին։ Առաւօտուն, տակաւին իր գործին 
չգացած՝ հայ մարդը, հայ գիւղացին եւ արհեստաւորը, Խաչին հանդէպ 
իրենց ունեցած արտայայտութիւնը կու տան, երբ կը խաչակնքեն իրենց 
երեսը, խոր հաւատքով արտասանելով «Խաչ օգնեա ինձ» բառերը, այս 
ձեւով յարաբերութեան մէջ մտնելու համար իրենց Աստուծոյն հետ, եւ անկէ 
ստանալու համար ոյժ եւ յաջողութիւն՝ իրենց առօրեայ գործերուն համար։
Շատերուն խիստ կը թուի սա խօսքը «Ուրացիր անձդ, ա՛ռ խաչդ ու հետեւէ՛ 
ինծի»։ Բայց շատ աւելի խիստ պիտի չըլլա՞յ, դատաստանին օրը ըսել սա 

խօսքը «Հեռացէ՛ք ինձմէ, անիծեալներ, եւ գացէք յաւիտենական կրակին մէջ»։
Անոնք, որոնք սիրով ընդունած են խաչեալն ու խաչին հրաւէրը, վախ չունին 
լսելու յաւիտենական դատապարտութեան վճիռը։ Արդ, սիրելի ընթերցող, 
ինչի՞ կը սպասես խաչդ առնելու եւ հետեւելու Քրիստոսին։ Իսկ խաչը առնել ու 
հետեւիլ Քրիստոսի ամէն բանէ առաջ կը նշանակէ կռնակ դարձնել աշխարհի 
սին բաներու եւ ամբողջովին նուիրուիլ Աստուծոյ ծառայական դաշտին մէջ։
Աւելի լաւ է երկրի վրայ Քրիստոսի համար մեռնիլ՝ որպէսզի երկինքի մէջ 
յաւիտենական կեանք ունենանք։
Աւելի լաւ է երկրի վրայ Քրիստոսի համար տառապիլ՝ որպէսզի երկինքի մէջ 
յաւիտենական հանգիստ գտնենք։
Եւ շատ աւելի լաւ է երկրի վրայ Աստուծոյ կամքը կատարել՝ որպէսզի երկինքի 
մէջ կատարած ըլլանք Աստուծոյ կամքը։

***

Յաճախ մարդիկ որոշ տարիքէ մը ետք կը սկսին զանազան հարցերու 
մասին մտածելու եւ խոկալու, անոնցմէ է նաեւ այս հարցումը որ կ’ըսէ, «թէ 
ի՞նչ է խաչը հայ քրիստոնեային համար եւ ի՞նչ է անոր նշանակութիւնը հայ 
քրիստոնեայի կեանքին մէջ»։
Հայ Քրիստոնեան անշուշտ ապաւինելով խաչի զօրութեան կը խափանէ 
ու կը յաղթահարէ չարին։ Ամենապարզ բացատրութեամբ, իւրաքանչիւր 
քրիստոնեայ անհատ երբ առաւօտեան իր տան դռնէն կամ մայր մուտքէն 
դուրս կ’ելլէ, անմիջապէս կը խաչակնքէ ու փառք կու տայ Աստուծոյ եւ 
մաղթանքին բառերը գործածելով, կ’ըսէ. «Փառք քեզ Աստուած փառք քեզ, 
յաղագս ամենայնի տէր, փառք քեզ»։ Նաեւ խաչով կը զարդարուին մեր 
հայաշէն եկեղեցիները, այլ խօսքով, խաչով կը մկրտէ, խաչով կը դրոշմէ, 
խաչով կը պսակէ, խաչով կը կազմէ իր սուրբ ու մաքուր ընտանիքը ու խաչով 
կ’իջեցնէ գերեզման իր սիրելիները։
Ամբողջ աշխարհը իր յատուկ յարգանքն ու սէրը ունի հանդէպ խաչին ու 
կը խոնարհի անոր խորհուրդին առջեւ։ Այսօր խաչը մեզի կը յայտնուի 
որպէս հաւատք, որպէս յոյս, որպէս «վահան ամրութեան», որպէս 
«պարիսպ ամրութեան», եւ որպէս սէր։ Այստեղ յիշենք Դաւիթ Անյաղթի մեծ 
իմաստասէրին խօսքը, որ կ’ըսէ. «Հոն ուր խաչ կայ՝ այնտեղ է խաչեցեալը, եւ 
հոն ուր խաչեցեալն է՝ այնտեղ խաչելութիւն կայ»։ Այլ խօսքով եթէ կ’ուզենք 
երկու բառերով բացատրել կամ արտայայտել այսինքն՝ զոհաբերում ու սէր կայ։
Սիրելի ընթերցող, 
Մէկ բան գիտցիր, որ այս կեանքին մէջ ամէն բան ժամանակաւոր է, ոչ 
պատիւ, ոչ աթոռ, ոչ պաշտօն, ոչ հարստութիւն, ոչ տիտղոս, ոչ դիրք, ոչ 
գեղեցկութիւն ու ոչ վկայական եւ ոչինչ, որովհետեւ այս բոլոր երեւոյթները 
կը պատկանին այս սին աշխարհին, որուն դուն ժամանակաւոր պահակը 
նշանակուած ես։ Եւ նոյն այս մտածումներով է, որ Պօղոս Առաքեալ իր 
միակ պարծանքը կը գտնէ մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոս խաչին 
մէջ։ Այստեղ յիշենք Ա.Կորնթացիներ 1.18-24 համարները, որ կ’ըսեն. 
«Խաչին մասին քարոզութիւնը յիմարութիւն կը թուի կորուստի ճամբուն մէջ 
գտնուողներուն համար, մինչ մեզի՝ փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուս 
համար Աստուծոյ զօրութիւնն է անիկա։ Արդարեւ մարգարէութեան մէջ 
գրուած է «Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի խափանեմ, խելացիներուն 
խելքը պիտի կորսնցնեմ»։ Այն ատեն ո՞ւր պիտի մնան իմաստունները կամ 
ուսեալները եւ կամ այս աշխարհի հարցերը քննողները։ Չէ՞ որ Աստուած 
ցոյց տուաւ՝ թէ այս աշխարհի իմաստութիւնը յիմարութիւն է։ Որովհետեւ 
աշխարհը իր ունեցած իմաստութեամբ չկրցաւ ճանչնալ զԱստուած եւ 
անոր իմաստութիւնը, ուստի Աստուած ուզեց յիմարութիւն համարուած 
խաչին քարոզութեամբ փրկել անոնք՝ որ կը հաւատան։ Եւ թէպէտ Հրեաներ 
հրաշք կ’ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած 
Քրիստոսը կը քարոզենք, որ գայթակղութիւն է Հրեաներուն համար եւ 
յիմարութիւն՝ հեթանոսներուն համար, թէպէտ նոյն այդ Հրեաներէն ու 
Յոյներէն կանչուածներուն եւ դարձի եկածներուն համար՝ անիկա Քրիստոսն 
է, Աստուծոյ զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը»։
Խաչի ճամբան առհասարակ այս աշխարհի մտածողութեամբ խորթ 
ու անիմաստ ուղի մըն է, սակայն քրիստոնեային համար միակն է ան, 
յաղթահարելու մահուան ու ժառանգելու Փառաց Պսակը։ Այո, ճիշդ է, որ 
դարեր շարունակ նայած ենք, կը նայինք ու պիտի շարունակենք նայիլ 
խաչին։ Մեր պատմութեան ընթացքին այրած ու ինկած են խաչեր, ջարդուած 
ու կործանած են խաչեր, սրբապղծուած են խաչեր, բայց հազար փառք 
Աստուծոյ, որ չէ տկարացած խաչի խորհուրդը, որովհետեւ այդ խորհուրդը 
Աստուծմէ է, որովհետեւ այդ խորհուրդը յոյս է, մխիթարութիւն է, զօրութիւնն 
ու յաղթութիւնն է։
Աստուած երբ ուզեց մարդուն քով գալ, խաչը ընտրեց իր միակ ճանապարհը, 
ուրեմն այսպիսով մարդ արարածը երբ ուզէ երթալ իր Արարիչին կամ իր 
Հօրը քով, պէտք է խաչի ճամբան ընտրէ, որովհետեւ այս է միակ օղակը, 
զոր Աստուած եւ մարդ կրնան հաղորդակցութեան մէջ մտնել։
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Բակօ Սահակեան Ներկայ Գտնուեցաւ 
Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեակին 

Նուիրուած Ցուցահանդէսին

Լաթվիայի Մէջ Յովհաննէս Թումանեանի 
Հեքիաթներու Ժողովածուն Տպուած է

Մշակութային Արձագանգ

Համահայկական Հիմնադրամին Կողմէ 
Հաշմանդամ 6 Ազատամարտիկներու 

Տրամադրուած են Յատուկ Յարմարանքով 
Ինքնաշարժներ

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

«Հայաստան» համահայկական հիմ-
նադրամին կողմէ ընթացիկ տարուան 
Սեպտեմբերի դրութեամբ Արցախի եւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւններու 
հաշմանդամ վեց ազատամարտիկ-
ներու տրամադրուած են յատուկ յար-
մարանքով ինքնաշարժներ:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ այս մասին 
յայտնած է «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամի մամուլի 
խօսնակ Արմինէ Թոխմախեան:
Անոր խօսքով` ծրագրի ծիրին մէջ 
ազատամարտիկներուն նուիրա-
բերուած է նաեւ յատուկ խնամքի 
պարագաներ: «Հիմնադրամը 
մշտապէս ուշադրութիւն կը դարձ-
նէ ազատամարտիկներուն. ԱՄՆ 
արեւմտեան շրջանի նախաձեռ-
նութեամբ յատուկ յարմարանքով 
ինքնաշարժներ, ելեկտրական յատուկ 
մահճակալներ, անուասայլակներ, 
ներքնակներ, բարձեր, աթոռներ, 

թթուածինի պալոններ, մղիչ սարքեր 
եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ 
կը նուիրաբերուին հաշմանդամ 
ազատամարտիկներուն: Ինքնաշար-
ժները Միացեալ Նահանգներուն 
մէջ յարմարեցուած են պարանոցի, 
մէջքի խնդիր ունեցող եւ անդամալոյծ 
անձերու համար: Ծրագրի համակար-
գումը վստահուած է հաշմանդամ 
ազատամարտիկ Հրանդ Թումա-
սեանին, որ քաջատեղեակ է իր մար-
տական ընկերներու խնդիրներուն եւ 
ամէն ինչ կ՛ընէ անոնց օգնելու եւ անոնց 
հոգերը թեթեւցնելու համար»,- նշած է 
Թոխմախեան:

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեանը 
Հոկտեմբեր 25-ին Ստեփանակեր-
տի մանկապատանեկան ստեղծա-
գործական կեդրոնին մէջ ներկայ 
եղաւ Յովհաննէս Թումանեանի 
150-ամեայ յոբելեանին նուիրուած 
ցուցահանդէսին:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ նախագահ 
Սահակեան պաշտօնատար անձերու 
ուղեկցութեամբ շրջած է ծանօթա-

ցաւ ցուցահանդէսին ներկայացուած 
աշխատանքները:
Ցուցահանդէսին  բացման  խօսքով 
հանդէս եկաւ Ստեփանակերտի 
մանկապատանեկան ստեղծա-
գործական կեդրոնի խորհուրդի 
նախագահ Լիւտմիլա Բարսեղեան:
Ան իր խօքին մէջ նշեց. «Քանզի 
տարին թումանեանական է, ուստի 
ցուցահանդէսը պիտի գործէ մին-
չեւ տարեվերջ: Ես կը ցանկամ 
շնորհաւորել ցուցահանդէսին 
մասնակից պատանի նկարիչնե-
րը եւ շնորհակալութիւն յայտնել 
խմբակավարներուն, որոնք մեծ 
աշխատանք կը կատարեն` զար-
գացնելով մեր սաները եւ կերտելով 
Արցախի ապագան»։
Այնուհետեւ կեդրոնի սաները 
բեմադրեցին «Բարեկենդանը» 
ներկայացումը:

Լաթվիայի մէջ տպուած է Յովհաննէս 
Թումանեանի հեքիաթներու ժողո-
վածուն: Այս մասին, Facebook-ի իր 
էջին վրայ գրած է Լաթվիայի մէջ ՀՀ 
դեսպան Տիգրան Մկրտչեան:
«Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ 
Լաթվիայի մէջ վերջապէս տպու-
եցաւ Յովհաննէս Թումանեա-
նի հեքիաթներու ժողովածուն։ 
Թարգմանիչը լաթվիացի հայա-
գէտ Վալտա Սալմինեանը, նկա-
րիչն է տաղանդաւոր Նայիրա 
Մուրատեանը, հրատարակիչը 
Եանիս Ռոուզէ հրատարակչութիւնը։ 

Ծրագիրը իրականացած է Լաթ-
վիայի մէջ ՀՀ դեսպանութեան 
եւ ՀՀ գիտութեան, կրթութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան 
նախարարութեան ջանքերով եւ 
աջակցութեամբ՝ ի նշանաւորումն 
մեծանուն հայ գրողի 150-ամեակի։ 
Շնորհակալ ենք Վլատիմիր Մխի-
թարեանին աջակցութեան 
համար։ Շնորհակալ ենք ծրա-
գիրին ներգրաւուած բոլոր գործ-
ընկերներուն։ Շուտով կը կազմա-
կերպենք գիրքին շնորհանդէսը»,- 
գրած է դեսպանը։

«Արաս» Հրատարակչատունէն Լոյս 
Տեսած է «Վարդօ» Գծավէպը, 

Արեւմտահայերէնով

1915-ին սկսած եւ ցարդ շարունակու-
ող արկածի մը հետքերուն կը հետեւի 
Վարդօ։ Առաջին աշխարհամարտի 
աղէտալի սեւ օրերուն, Անատոլուի 
արեւելքը, գիւղի մը մէջ, քոյր ու 
եղբայր Մարիամին ու Վարդոյին 
ճանապարհը կը խաչաձեւուի անծա-
նօթի մը՝ Հասանին հետ։ Քրոջ ու 
եղբօր ընտանիքը «աքսոր» կոչուած 
մահուան ճանապարհորդութեան 
մը ուղարկուած են, եւ Հասանին 
մահամերձ հայրը իր զաւկէն կը 
խնդրէ, որ Մարիամն ու Վարդօն 
հասցնէ ապահով ապաստարան մը։
Ըստ «Նոր Յառաջ»-ի՝ այն օրերուն, 
երբ Հայերուն կալուածներն ու իրերը 
կը կողոպտուէին եւ իրենց կեանքը 
ղրուշ մը իսկ չէր արժեր, Հասան 
իմաստ մը չի կրնար վերագրել հօր 
համարձակ պահանջքին եւ ակամայ 
կը ձեռնարկէ այդ վտանգներով լեցուն 
ուղեւորութեան, որու ընթացքին կը 
տարուբերի բարկութեան ու ողոր-
մութեան զգացումներու միջեւ։ 
Մարիամ ու Վարդօ, որոնք իրենց 
հասակէն բարձր զարգացումներու 
հետեւանքով ցնցուած կեանքերնուն 

սանձերը հարկադրաբար յանձնած 
են Հասանին, թէ՛ զիրենք եւ թէ 
Հասանը հոգեփոխութեան ենթար-
կող այս անապահով ուղեւորութեան 
ժամանակ կ՚որոնեն ապրելու եւ 
իրենց հարազատներուն հասնելու 
միջոցները։ Ընթերցողը, մինչ կը 
թերթէ անակնկալ զարգացումներու 
շնորհիւ միշտ հետաքրքրութեամբ 
ընթացող էջերը, շնչասպառ կը 
հետեւի նաեւ ճակատագրակից 
այս երրեակի պատմութեան, որ 
կը հասնի մինչեւ մեր օրերը՝ դուրս 
ելլելով Թուրքիոյ սահմաններէն։
«Վարդօ», որ գնահատանքի արժա-
նացած է գծավէպի յառաջատար 
երկիրներէն մին նկատուող Ֆրան-
սայի մէջ, կը համարձակի բանալ 
Անատոլուի տարածքին հազարա-
ւոր անգամներ կրկնուած ցաւոտ ու 
արիւնալի գաղտնիքի մը սեւ արկղը։
«Վարդօ»-ի համահեղինակներն են 
Կորիւն Ափրիկեան եւ Ժան-Պլեզ 
Ճիան. նկարազարդումը կատարած 
է Ստեփան Թորոսեան. ֆրանսերէնէ 
հայերէնի թարգմանած է Թովմաս 
Թէրզեան։
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Հայաստանի Հետ Արդիւնաւէտ Գործակցութեան Միջոցներ. Լեւոն Զաքի Ետալեան

Սուրիահայ Օրագիր

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Սուրիական-Հայաստանեան Գոր-
ծարար Խորհուրդի նախագահ 
Լեւոն Զաքի Ետալեան յայտնեց, որ 
Խորհուրդը իր կարելին ի գործ կը 
դնէ Սուրիոյ եւ Հայաստանի միջեւ 
առեւտրական փոխանակումներն 
ու գործակցութեան հորիզոնները 
ընդլայնելու համար, ինչ որ իր դրա-
կան ազդեցութիւնը պիտի ունենայ, 
յատկապէս երկրիս տնտեսական 
դժուար պայմաններուն լոյսին տակ: 
Այս մասին կը հաղորդէ «Գան-

Ծանրորդ Յակոբ Մկրտչեան՝ Եւրոպայի 
Երիտասարդներու Ախոյեանութեան Ոսկէ 

Մետալակիր

Հայկական Նուաճումներ

Հայաստանի ծանրաբարձութեան 
երիտասարդներու խումբի անդամ 
Յակոբ Մկրտչեան դարձաւ Եւրոպա-
յի Մ23 տարեկաններու ախոյեան:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
Պուխարեսթի մէջ տեղի ունեցող 
ախոյանութեան 89 քկ. դասակարգին 
մէջ Մկրտչեան պոկեց 165 քկ. եւ հրեց 
210 քկ, որ ցուցանիշ էր: Երկամարտ 

375 քկ. արդիւնքով գիւմրեցի ծան-
րորդը դարձաւ Եւրոպայի երիտա-
սարդներու ախոյեան:
Նոյն դասակարգին մէջ Հայաստա-
նի միւս ներկայացուցիչ Դաւիթ 
Յովհաննիսեան երկամարտի 357 
քկ. արդիւնքով դարձաւ պրոնզէ 
մետալակիր:

Սուրիոյ Մէջ Թուրքիոյ Ցեղասպանական 
Արարքները Դատապարտելու Կոչ Հայ 
Աւետարանական Համաշխարհային 

Խորհուրդէն

17-18 Հոկտեմբերին տեղի ունեցած 
իր տարեկան ժողովին ընթացքին Հայ 
աւետարանական Համաշխարհային 
խորհուրդը (ՀԱՀԽ) սերտեց Սուրիոյ 
հիւսիս-արեւելեան շրջանին վրայ 
թրքական բանակի միակողմանի 
յարձակումը եւ անոր ահաւոր 
հետեւանքը շրջանի բնակիչներուն 
վրայ։ Ժողովի աւարտին, Գործադիր 
յանձնախումբը հրապարակեց յայ-
տարարութիւն մը, որուն մէջ կը նշուի 
հետեւեալը.
«ՀԱՀԽ-ն խիստ կերպով կը 
դատապարտէ ոչ միայն Թուրքիոյ 
կողմէ կատարուած միջազգային եւ 
մարդկային իրաւուքներու ոտնա-
հարումը, այլ նաեւ քիւրտ, արաբ, 
եզիտի, ասորի եւ հայ փոքրա-
մասութիւններուն դէմ տեղի ունե-
ցած ցեղասպանութեան արարքները:
ՀԱՀԽ-ն կոչ կ՛ընէ ՄԱԿ-ին եւ 
միջազգային հասարակութեան՝ 

դատապարտելու Թուքիան՝
ա. Սոյն ապօրինի յարձակման 
համար, որուն զոհ դարձան բազ-
մաթիւ մարդիկ եւ տեղի ունեցան 
իրերու եւ ինչքերու մեծ կորուստներ.
բ. Զինուորական ներխուժման պատ-
ճառով հազարաւոր ընտանիքներու 
ակամայ գաղթը.
գ. Տեղի ունեցող ցեղասպանական 
արարքները:
ՀԱՀԽ-ն նաեւ կոչ կ՛ընէ ՄԱԿ-ին 
եւ միջազգային հասարակութեան՝ 
անմիջական քայլեր առնել վերջ 
տալու համար արիւնահեղութեան, 
ապահովելու համար հազարաւոր 
գաղթականներու տուն վերադարձը 
եւ Սուրիոյ քաղաքացիներուն պաշտ-
պանութիւնը երաշխաւորելու համար:
ՀԱՀԽ-ի սրտանց աղօթքն է, որ 
շուտով վերահաստատուի խաղա-
ղութիւնը»:

ձասար»-ը։
Զաքի «Ուաթան»-ին հաղորդեց, որ 
Երեւան իր այցելութեան առիթով, 
տնտեսագէտներու հետ ունեցած է 
զանազան հանդիպումներ, որոնց 
ընթացքին տեղի ունեցած խորհր-
դակցութիւններուն արդիւնքը պէտք է 
գործադրել, սատարելով նաեւ Սուրի-
ոյ տնտեսութեան բարգաւաճման եւ 
պատժամիջոցներու վերացման:
Ան յայտնեց, որ Հայաստանի առեւ-
տուրի եւ արդիւնաբերութեան 
գրասենեակի նախագահ Մար-
թին Սարգիսեանին հետ ունե-
ցած հանդիպումին ընթացքին 
քննարկուած են սուրիական-
հայաստանեան գործակցութեան 
միջոցները՝ արդիւնաբերութեան, 
արհեստագիտութեան, գիւղա-
տնտեսութեան եւ առեւտրական 
փոխանակման ոլորտներուն մէջ, 

աւելցնելով, որ Սուրիա պատ-
րաստակամութիւն կը յայտնէ 
Հայաստան արտածելու երկրիս 
կարգ մը արտադրանքները, ինչպէս 
համեմներ, բամպակեղէն, բրդեղէն 
եւ այլն:
Ըստ Զաքիի՝ ճարտարագիտութեան 
ոլորտի գործակցութիւնը պիտի 
ընդգրկէ «IT» տեղեկատուական 
բնագաւառը, ինչպէս նաեւ վերա-
նորոգուող ներուժի ոլորտի մաս-
նագէտներու եւ արտադրանքներու 
հայթայթում, ինչպէս՝ արեւու ներու-
ժով ելեկտրականութիւն արտադրող 
սարքեր, որոնց անմիջական կարիքը 
եւ օգտագործման մեծ կարելիութիւ-
նը ունի Սուրիան, նկատի առած 
երկրին աշխարհագրական բնոյթն 
ու կլիման: Իսկ գիւղատնտեսութեան 
ոլորտին մէջ, գործակցութիւնը պիտի 
ըլլայ կաթնեղէնի գործարաններու, 

հաւաբուծարաններու, ձկնա-
բուծարաններու, սնունդի արդիւ-
նաբերութեան եւ այլ հիմնարկներու 
փորձառութենէն օգտուելով:
Զաքի յայտնեց, որ Սուրիոյ եւ 
Հայաստանի միջեւ ապրանքի 
փոխանակումը կարելի է իրակա-
նացնել վրացական նաւահան-
գիստներու ճամբով: Այս առումով 
հայաստանեան կողմէն կը պահան-
ջուի բեռնափոխադրութեան միա-
ցեալ ընկերութիւն մը հիմնել: Ան 
կոչ ուղղեց երկու երկիրներու 
տնտեսական հիմնարկները իրա-
զեկ պահելու մէկզմէկու հարկային 
դրութիւններուն ու ներածման 
տուրքերու օրէնքներուն եւ ուսում-
նասիրելու անոնց զարգացման 
հեռանկարները՝ երկու երկիրներուն 
միջեւ առեւտուրը բաղձալի մակար-
դակի հասցնելու համար:
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Հայաստանի Բարձրագոյն Կրթական Հաստատութիւններէն Ներս 
Հայերէնի Ուսուցումը 

Իր Պարտադիր Վիճակէն Դադրեցնելու Հարցին Մասին
Ի Պատասխան՝ Կրթութեան Նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի Յայտարարութեան

Շար. նախորդ թիւէն

Արեւելահայերէնը կը կաղայ ու նահանջի մէջ է արդէն, իսկ դուք այդ 
քաղաքականութեան առ տակաւ կիրարկողը դարձած էք…: Պարո՛ն 
նախարար, ձեր խեղաթիւրուած տեսլականը կը խոչընդոտէ մե՛ր ՔԱՅԼԵՐԸ:
Մեր խոշտանգուած ու ցիրուցան եղած ժողովուրդը ի մի բերող 
կուսակցութիւններն ու կազմակերպութիւնները հաւատացին մեր լեզուի 
ուժին, եւ անկէ բխած կորովով կառուցին մեր 104 տարեկան սփիւռքը, որ 
այսօր թեւ ու թիկունք կը կանգնի այն հայրենիքին, որ վերջապէս ինքզինք 
կը յայտարարէ «ազատ ու անկախ»:
Եւ վերջապէս՝ պարոն նախարար, ունեցանք երազուած ու միմիայն մեզի՛ 
պատկանող հարազա՛տ հող, վերջապէս՝ հայերէ՛ն ամենուրէք, հայախօս 
ոստիկան ու վարորդ, փռապան ու դերասան, փողոցը զուարթացնող, 
հայերէնո՛վ խաղացող մանուկներ, ամեն տեղ հայեր, հայալեզո՜ւ…: Դուք 
գիտէ՞ք ատոր արժէքը սփիւռքահայուն համար, դուք նշմարա՞ծ էք թաց 
աչքերը անոնց, ի տես՝ այս իրակա՛ն ու շօշափելի հայրենիքին, որ երազ ըլլալէ 
դադրած է այլեւս, թեկուզեւ՝ արդէն խարդախուած՝ այսօ՛ր իսկ, դուրսէն թէ 
ներսէն, եւ շատ հաւանականութեամբ՝ դուք անտեղեակ՝ դուրսէն դէպի ներս 
խուժող աղէտէն, որ այնպիսի փայլուն ծրարներով ձեզի կը ներկայանայ 
որպէս «երկրի փրկիչ», նորագոյն աղուէսի քաղաքականութեամբ, ձեր 
ինքնասիրութիւնը միայն շոյող մէտալներու ու ծափերու խժալուր աղմուկին 
մէջ լռութեան մատնելով իւրաքանչիւր իմաստուն քայլ ի շահ՝ Հայաստանի: 
Ձեր առած «քայլ»երով մեր նորաբոյս երկրին հումքը կը խժռեք 70 տարի 
կորսուած համարելէ ետք այն արժանապատւութիւնը, որ այնքան դժուարաւ 
վերակերտուեցաւ մեր մեծ ու փոքր յաղթանակներով: Յուսադրել ու 
հաւաստիացնել երիտասարդութիւնը, թէ հայերէնի «բուհ»երէն վերացմամբ, 
հարցերը կը լուծուին… եւ թէ այդ է ուղին դէպի արդիականութիւն եւ 
աշխարհին հետ քայլ պահելու միջո՞ց, ինչպիսի՜ խաբկանքի մատնելով 
զանոնք:
Հոս սփիւռք է, տեղական կառավարութիւնները ամէն վայրկեան կը փորձեն 
կրճատել մեր հայերէնի պահերը: Մենք ամէն օր կ’ապրինք խառն ամուս-
նութիւններու արդիւնք՝ ոչ միայն ձուլման վտանգները, այլեւ՝ այլասերման 
վտանգները: «Արի տուն» սփիւռքի նախարարութեան ծրագրով Հայաստան 
այցելած մեր սկաուտ կամ պատանի տղաքը մեծ խանդավառութեամբ կը 
յիշեն իրենց կեցութիւնը, սակայն մեծ յուսախաբութեամբ կը խօսին Երեւանի 
ռուսերէնախառն եւ անգլերէնախառն հայերէնին մասին, կ’այպանեն, որ 
ամէն տեղ հայերէն տառերով օտարալեզու ազդեր կան, ճաշարանները 
դարձեր են ռեսթօրան, հիւանդանոցը՝ հոսբիթալ, փուռը՝ պէյքըրի, շուկան՝ 
մարքէթ: Անոնք ցանկ կազմած են, որ խօսակցական լեզուին քանի՞ տոկոսը 
մաքուր հայերէն է…: Հարց կուտան. այս ամէնը վերջին 28 տարուան մէջ, 
այսքան արագընթաց հայերէնի նահա՞նջ…:
Իսկ դուք, պարոն Յարութիւնեան, կարծես վէրքին վրայ աղ ցանելու 
պէս, կրթութեան նախարարութիւնդ, կարծես ամենագէտ, ամենակարող 
Աստուած ըլլար, կը յանգի ՄԵԶ ՈՒ ՄԵՐ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ 
քաղաքականութեա՞ն…:
Հայերէնը Հայաստանի պաշտօնական լեզուն է ըսուեցաւ ու ամրագրուեցաւ, 
սակայն ոչ մէկ «քայլ առնող» մարմին, ոչ իսկ հին կամ նորագոյն վարչա-

պետ ու նախագահ, չփորձեցին սփիւռքը հայրենիքէն վերջնականապէս 
հեռացնելու սովետական միտումնաւոր քաղաքականութիւնը սրբագրել: 
1923-ին յայտարարուած եւ հլու հնազանդ կերպով գործադրուած տէքրէտը 
(decree)ն չեղեալ համարել, ու դասական ուղղագրութիւնը որդեգրել, 
որպէս միասնութեան առհաւատչեայ: Գիրքերու հեղինակները, իրե՛նք, 
եւ կարգ մը հրատարակչատուներ, իրենց «պիզնէսը» սփիւռք հասցնելու 
հետամտութեամբ, սկսան դասական ուղղագրութեամբ հրատարակել 
կարգ մը գործեր, բայց ասոնք ձեզ՝ մեր «կրթութեան նախարարութիւնը» 
չեն հետաքրքրեր, որովհետեւ իրեն վստահուած պաշտօնը հայերէնը 
նախ իր պարտադիր վիճակէն դադրեցնել է, իբրեւ թէ «թող բուհ»երու 
պատասխանատու տէքանները որոշեն, թէ զայն պարտադրե՞ն թէ՝ ոչ:» Այո, 
որպէսզի մեր հպարտութեան ու սքանչացումին արժանի մեր հեղինակաւոր 
գրականագէտները, լեզուաբաններն ու պատմաբանները փոխարինելու 
պատճառաբանութիւնը պատրաստ ըլլայ, որ առանց տափ-թմբուկի, անձայն 
ու անշշուկ հեռացուին անոնք եւ փոխարինուին «ձեզի հետ քայլ առնող» 
անգոյն ու անգրագէտ, փողով ու փորով լիցքաւորուածներու փաղանգով:
Հայաստանը մեր հայրենիքն է, թեկուզեւ՝ ռուսախառն ու անգլերէնախառն 
հայերէնի գործածութեամբ, թեկուզեւ «մօտեռնացման կիրքով գինովցած», 
կարծես հայերէնը թանգարանի պատկանած ըլլար, թեկուզեւ հետզհետէ 
բազմացող անտարբեր երիտասարդութեամբ, (քանիներ չէին գիտեր թէ ով 
է Մաշտոցը, Կոմիտասն ու Խորենացին, այս վերջի՞նս գիտէին. «հա, փողոցի 
անուն ա, էդ ա…»): Ասո՞ր է, որ կը ձգտի հասնիլ այսօրուան կրթութեան 
նախարարութիւնը…: Հաւատա՞լ ենթադրեալ «ճշմարտութիւն»ներուն, թէ 
խոստովանիլ, թէ դուք չէք, չէք կրնար նման դաւաճանութիւն ընել մեր այնքան 
դժուարութիւններէ ետք ձեռք բերած պետականութիւնը դաշունահարել 
ներսէն: Պարզապէս տակաւին շատ էք միամիտ, կարենալ հաւատալու ձեր 
ուժերուն ու անհաւատալի ստեղծագործական կարողականութեան, ուղեղի 
ներուժին, առանց նաւթահորերու ու բնական հարստութիւններու նուաճել 
գիտնալ ու զարգանել երկիրը, գիտակցօրէն եւ համոզումով, առանց տեղի 
տալու համաշխարհայնացման գլանին…:
ԶԱՐԳԱՆԱԼ՝ ԱՌԱՆՑ ԶԻՋՈՒՄՆԵՐՈՒ… այս է Դաշնակցութեան գոր-
ծելակերպի նշանաբանը, որ հիմնուած է 110 տարուան սփիւռքեան տաքն 
ու պաղը տեսած ու ապրած փորձառութեան վրայ: Դուրսինները միշտ 
աւելի գունեղ ու զուարթ են, երեւոյթո՛վ միայն, իսկ հիմա, սփիւռքը չէ որ կը 
վտանգուի, մեզ չեն կրնար խախտել, այլ՝ մեր այնքան տակաւին փխրուն, 
նորածիլ հայրենիքը: Կաշառքը միմիայն նիւթականով չ’ըլլար, այլ՝ մեզ իրենց 
ոլորտին մէջ բանտելու քաղաքականութեամբ ու գաղափարախօսութեամբ, 
որ անուն չունի, մինչեւ որ հասնին իրենց դարաւոր երազին. Հայաստանը՝ 
առանց հայի, որուն հասնելու առաջին «քայլը» նախարարութեանդ հրահանգ 
ու օրէնք դառնալիք հայերէնի ու հայոց պատմութեան վերացումն է 
համալսարաններէն:
Պարոն նախարար ժա՛մ է ոտքի կանգնելու եւ հայո՛ւ միտք ու մկանով, եթէ 
պէտք է արիւնո՛վ իսկ պաշտպանելու մեր մշակութային իւրաքանչիւր պատառ 
ու փշրանք, իւրաքանչիւր իրաւունք ու հաւատամքի կտոր, որոնք ազգը 
պահող միակ երաշխիքներն են, եւ կտրականապէս մերժել ներմուծուած 
համակարգերը ի գին՝ այս կամ այն գաղափարախօսութեան: Մենք պէտք 
եղած իմաստութիւնն ու փորձառութիւնը ունինք: Կարգը մեր բոլորի՛նն է, 
թէ՛ հայրենիք եւ թէ՛ սփիւռք, որ միասնաբար «քայլ առնենք» ու թոյլ չտանք 
նման անհեթեթութիւններու իրագործման:

«Հորիզոն»

ՎԱՐԴԻ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
Մանկավարժ-ընկերաբան

Խաչեալն ու Խաչափայտը

Երբ մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի խաչին մասին կը մտածենք, 
անմիջապէս մեր մտքին առջեւ շուտով կը պատկերանայ Գեթսեմանիի 
պարտէզը։ Անիկա սեմն է Յիսուս Քրիստոսի խաչին։ Այո, ճիշդ է, որ փշոտ 
է խաչի ճամբան ու տատասկները անպայման որ պիտի հոսեցնեն մեր 
ոտքերուն արիւնը. բայց երբեք ու երբեք չմոռնանք, որ նո՛յն այդ տատասկները 
արիւնեցին նաեւ Փրկչին ոտքերը, սակայն Ան հաստատ կերպով կոխեց ու 
անցաւ անոնց վրայէն։
Ուրեմն, Գիւտ Խաչի տօնին առիթով մենք եւս քարոզենք Խաչեալ Քրիստոսը, 
ապրինք ու ապրեցնենք մեր սրտերուն մէջ զՔրիստոսը, որպէսզի Ինք եւս 
փառաւորուի ու փառաբանուի։ Մենք որպէս քրիստոնեաներ, ու յատկապէս 
հայ քրիստոնեաներ, պարտաւոր ենք խաչ մը ունենալ ո՛չ թէ մեր վիզերուն 
վրայ կախուած, այլ՝ մեր սրտերուն մէջ դրոշմուած. ո՛չ թէ մեր տուներուն 

մէջ որպէս զարդ, այլ՝ որպէս փրկութեան ու պաշտպանութեան խոհրդանիշ։
Հայ ժողովուրդի կեանքը լեցուն ու առատ է խաչի պատմութիւններով ու 
մեկնութիւններով։
Ուստի, եկէք գտնենք մեր խաչը, պահենք ու պահպանէք ու տէր կանգնինք, 
միշտ ու միշտ բարձր պահենք մեր կեանքին, հոգիին ու սրտին մէջ ու մշտա-
պէս կրկնելով սա մաղթանքը, ըսենք. «Խաչ քո եղիցի մեզ ապաւէն. յորժամ 
երեւիս փառօք Հօր ընդ ամպս լուսաւորս։ Յայնժամ մեք մի՛ ամաչեսցուք 
յուսացեալքս ի քեզ, այլ զօրութեամբ քով մեծաւ բերկրեսցուք ընդ աջմէ 
քումմէ, որպէս զորդիս լուսոյ եւ որդիս տունջեան»։
Եւ որպէս եզրակացութիւն մտածենք այս հարցումին մասին ամէն օր ու 
ամէն վայրկեան, «ԹԷ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՏՈՍ ԻՆՉՈ՞Ւ ԽԱՉՈՒԵՑԱՒ... ԵՒ ԵՍ 
ԻՐԵՆ ՀԱՄԱՐ Ի՞ՆՉ Կ’ԸՆԵՄ..»:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
(1956)
«Պատկեր»

26 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
ԿԱՑԻՆՆ ՈՒ ԾԱՌԸ

Ասում են, երբ փայտահատը՝ կացինն առած
Մօտենում է, որ ճիւղատի ծառը կանգուն,
Ծառն զգում է կացնի շունչը մահատարած,
Ծառն զգում է, ինչպէս մարդն է ահը զգում:

Ծառն զգում է եւ օրհասի իր բնազդով
Ճիւղերի մէջ, ճիւղերից ներս՝ լարուած ցաւից.
Հաւաքում է հիւթերը ողջ, սաղմ ու աւիշ
Ու մղում վար, արմատներն է մղում տենդով:

Զուր են սրում կացինները, զուր են սրում,
Կարծում են, թէ այդ ես, որ կաս՝ թոյլ ու հլու:
Բիւր անգամներ ճիւղատել են քեզ դարերում,
Բիւր անգամուայ դու փորձ ունես ընձիւղելու...

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

Նեղութիւն Եւ Յոյս

Նեղութիւններ անխուսափելի են մարդկային 
կեանքին մէջ, բայց մարդ երբ յոյս ունի՝ կրնայ 
դիմադրել անոնց եւ քաջութեամբ պարտել 

զանոնք։ Եւ ո՜րքան մխիթարիչ է նեղութեան մէջ 
զգալ վստահելի անձի մը ներկայութիւնը՝ որ կը 
քաջալերէ զինք նեղութեան եւ դժուարութեան անել 
կարծուած վիճակներուն մէջ։ Այս մասին յաճախ 
կը յիշենք Քրիստոսի խօսքը՝ որ կ՚ըսէ. «Աշխարհի 
վրայ նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջալերուե-
ցէ՛ք, որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին» (ՅՈՎՀ. 
ԺԶ 33)։
Եւ ահաւասիկ նեղութեան դէմ քաջ տիպար 
մը, վստահութիւն ներշնչող մխիթարիչ մը, 
մարդս նեղութիւններու եւ դժուարութիւններու, 
փորձութիւններու դէմ անպարտելի դարձնող Անձ 
մը՝ Յիսուս, որ ինքն ի՛ր օրինակով ցոյց կու տայ, թէ 
քաջութեամբ կարելի է յաղթել նեղութիւններու եւ 
դժուարութիւններու։ Ուստի «վստահելի Անձ»ի մը 
ներկայութիւնը հոգւոյն մէջ զգալ՝ հաւատքի եւ յոյսի 
զօրութեամբ լեցուիլ, բարձր տրամադրութեամբ 
նեղութիւններու դէմ պայքարելու անհրաժեշտ եւ 
առաջնակարգ պայմա՛նն է։
Ժողովրդական իմաստութիւնը առածով մը կ՚ար-
տայայտէ նեղութեան դիմադրելու հոգեվիճակը 
եւ կ՚ըսէ. «Նեղութեան ինկած կատուն առիւծ 
կը դառնայ»։ Արդարեւ, երբ մարդ նեղութեան 
մատնուած է, դժուարութիւններ կը սպառնան 
իր կեանքի ապահովութեան, առիւծի նման քա՛ջ 
կը դառնայ՝ լուծում մը գտնելու համար իր անել 
վիճակին։ Եւ եթէ յոյս ունի, անպայմա՛ն լուծում 
մը կը գտնէ, քանի որ յոյսը լուսաւոր ճամբու մը 
սկիզբն է՝ ուղեցոյց մը վստահելի՛։
Արդարեւ, քրիստոնեայ յոյսը ծաւալ կ՚առնէ Յիսու-
սի քարոզութեան սկիզբէն իսկ՝ երանութիւննե-
րու հռչակումին մէջ։ «Երանութիւններ»ը կը 
բարձրացնեն մեր յոյսը դէպի երկինք, Երկինք՝ 
իբրեւ դէպի խոստացուած նոր Երկիրը։ 
Երանութիւնները անոր ճամբան կը գծեն 
փորձութիւններուն, նեղութիւններուն եւ դժուա-
րութիւններուն ընդմէջէն, որոնք կը սպասեն 
Յիսուսի աշակերտներուն եւ հաւատացեալներուն։
Բայց Յիսուս Քրիստոսի արժանիքներովը եւ 
չարչարանքներով, Աստուած կը պահէ մեր մէջ 
յոյսը, եւ կը պահէ մեզ «յոյսին մէջ՝ որ յուսախաբ 
չ՚ընե՛ր» (ՀՌՈՄ. Ե 5)։ Յոյսը ապահով եւ հաստատ, 
«հոգիին խարիսխն» է, «յոյսը կը մտնէ հոն, ո՛ւր 
մտաւ Յիսուս մեզմէ առաջ մեզի համար՝ իբր 
կարապետ» (ԵԲՐ. Զ 19-20)։
Յոյսը նաեւ հոգեւոր զէնքն է, որ կը պաշտպանէ 
մեզ փրկութեան պայքարին մէջ. «Զգեստաւորու-
ինք զրահով հաւատքին եւ սիրոյ, դնենք սաղաւար-
տը փրկութեան յոյսին» (Ա ԹԵՍ. Ե 8)։ Յոյսը մեզի 
ուրախութիւն կու տայ նոյնիսկ նեղութեան մէջ. 
«ուրախ եղէ՛ք յոյսին մէջ, համբերող՝ նեղութեան 
մէջ» (ՀՌՈՄ. ԺԲ 12)։ Ան կ՚արտայայտուի եւ 
կը սնանի «աղօթքին մէջ» (Հայր մերին մէջ) 
մասնաւորապէս, որ համառօտութիւնն է ամէն 
բանի՝ որ յոյսը մեզի բաղձալի կը դարձնէ։ Մենք 
կրնանք ուրեմն յուսալ երկինքէն՝ Երկինքի փառքը՝ 
որ Աստուծմէ խոստացուած է անոնց, որոնք կը 
սիրեն զԻնք (ՀՌՈՄ. Ը 28-30) եւ կը կատարեն Իր 
կամքը (ՄԱՏԹ. Է 21)։
Արդարեւ, մարդ «որդիական վստահութիւն»ը 
կ՚ապրի եւ ասիկա կը փաստուի նեղութիւններու 
մէջ։
Նեղութիւններու մէջ «զօրութիւն»ն ալ կարեւոր 
դեր մը կը կատարէ։ «Զօրութիւն»ը այն բարո-
յական առաքինութիւնն է, որ նեղութիւններու 
եւ դժուարութիւններու մէջ կ՚ապահովէ վճռա-
կանութիւնը եւ հաստատամտութիւնը, եւ ուրեմն՝ 

քաջութի՛ւնը բարիին եւ ճշմարիտին հետա-
պնդումին մէջ։ Ան կ՚ամրացնէ առաջադրանքը 
փորձութիւններու եւ նեղութիւններու դիմադրելու 
եւ արգելքները յաղթահարելու հոգեւոր-բարոյա-
կան կեանքին մէջ։ Զօրութեան առաքինութիւնը 
մարդս կարող կը դարձնէ յաղթելու վախին, ամէն 
տեսակ մտահոգութիւններու, մինչեւ իսկ եւ 
մահուա՛ն՝ որ մեծ վախ կը պատճառէ մարդուս, 
մանաւանդ նեղութիւններու մէջ։ Արդարեւ, զօրու-
թեան առաքինութիւնը կարողութիւն կու տայ 
մարդուս նաեւ ճակատելու նեղութիւններու եւ 
հալածանքներու։
Զօրութիւնը մարդս տրամադիր կ՚ընէ, անոր 
տրամադրութիւնը կը դարձնէ երթալու մինչեւ 
զոհաբերումը իր կեանքին, ինչ որ քաջութիւն կը 
պահանջէ։ Մարդ երբ աչք կ՚առնէ հրաժարումը 
եւ զոհաբերումը իր կեանքին, արդէն ո՛չինչ կը 
համարէ ամէն նեղութիւն եւ դժուարութիւն՝ հաս-
նելու համար երկնային երանութիւններու՝ որուն 
կոչուած է ինք։
Զօրութիւնը «քաջութեան» վերածուելու համար 
անհրաժե՛շտ է նաեւ «ժուժկալութիւն»ը՝ որ կը 
հաւասարակշռէ արարչութեան բարիքները եւ 
կ՚ապահովէ անոնց գործադրութիւնը եւ յարմար 
կերպով օգտագործումը։ Ժուժկալութեան շնորհիւ 
է որ մարդ կրնայ դիմադրել նեղութիւններու՝ 
օգտուելով երկնային բարիքներէն։ Ուստի «Լաւ 
ապրիլը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ սիրել Աստուած 
ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով եւ ամբողջ գոր-
ծերով…», կ՚ըսէ Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս, 
եւ անշուշտ վստահելով Աստուծոյ՝ որ միա՛կ 
վստահելին է նեղութիւններու մէջ։
«Հարկ է անցնինք բազմաթիւ նեղութիւններէ 
որպէսզի մտնենք Աստուծոյ Արքայութիւնը», կ՚ըսէ 
Առաքեալը. (ԳՈՐԾ. ԺԴ 22)։
Երանութիւնները կ՚ուրուագծեն դիմագիծը Յիսուս 
Քրիստոսի եւ կը նկարագրեն Անոր սէրը։ Անոնք 
կ՚արտայայտեն հաւատացեալներուն կոչումը՝ 
որոնք բաժնեկից են Անոր չարչարանքին եւ 
Յարութեան փառքին։ Ուստի նեղութիւն կրել, 
չարչարուիլ՝ կը նշանակէ մասնակից եւ բաժնեկից 
ըլլալ Յիսուս Քրիստոսի, եւ այդ նեղութիւններն են 
որ կը լուսաւորեն գործերը եւ յատկանշանական 
կեցուածքը քրիստոնեայ կեանքին։ Կեանքի մէջ 
նեղութիւններն են որ մարդս կ՚անդրադարձնեն 
իր իսկական դիրքին՝ իր տկարութիւններուն եւ 
թերութիւններուն, եւ կ՚առաջնորդեն զինք դէպի 
բարութիւն եւ ճշմարտութիւն։ Նեղութիւններն են 
որ կը յիշեցնեն թէ՝ մարդ ունի վստահելի ապաւէն 
մը՝ իր Արարիչը եւ Նախախնա՛մը։
Արդարեւ, նեղութիւնները, կերպով մը, մար-
դուս մէջ կ՚արթնցնեն եւ կը զօրացնեն յոյ-
սը՝ տառապանքներու եւ չարչարանքներու 
մէջ։ Ուստի երբ մարդ կարօտութիւնը չզգայ 
արժէքի մը, այդ արժէքը չի յայտնուիր որպէս 
«արժէք»։ Եւ նեղութիւններն են որ կարօտը կը 
զգացնեն զօրութեան, քաջութեան, բարիին եւ 
ճշմարտութեան՝ որոնց ակնաղբիւրն է, նախա-
պատճառը՝ Աստուած, համայն տիեզերքի Ստեղ-
ծիչը եւ Նախախնա՛մը։
Քա՛ջ ըլլանք նեղութիւններու դէմ եւ վստահինք 
Անոր…։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
Անդամական Ընդհանուր Ժողով

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Անդամական ընդհանուր 
ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին 
կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին միութեան ակումբին «Ներսէս 
Պէրպէրեան» սրահին մէջ:
Օրակարգ՝
- Երկամսեայ նիւթաբարոյական Գործունէութեան Ներկայա-
ցում
- Նոր վարչութեան ընտրութիւն
Ծանօթ: Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի 
նկատուի ժամը 10:30-ին:

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

ԱՂՕԹՔ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
Կիրակի, 27 հոկտեմբեր 2019, առաւօտեան ժամը 10.30-
ին, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ 
պատարագի ընթացքին, իր պատգամը պիտի փոխանցէ 
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս, առաջնորդ Լիբանանի 
հայոց, եւ «Տէր ողորմեա»-ի ատեն աղօթք պիտի կատարուի 
Լիբանանի խաղաղութեան համար։
Ապա, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – 
Եռագոյն» սրահին մէջ, սուրճի հիւրասիրութիւն տեղի պիտի 
ունենայ։
Կը հրաւիրենք լիբանանահայութիւնը մասնակցելու սուրբ 
պատարագին, լսելու սրբազան հօր պատգամը եւ աղօթելու 
Լիբանանի խաղաղութեան համար։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ   

ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Այսու կը յայտնենք թէ Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական 
միութեան վարչութիւնը սկսած է ընդունելու ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ 
հայրենակիցներուն 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի 
դիմումները:
Կը խնդրուի հայրենակիցներէն անձամբ ներկայանալ վար-
չութեանս գրասենեակը ամէն Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի կամ 
Ուրբաթ օրերը կ.ե.ժամը 3:00 էն 7:00: Ընդունման վերջին 
պայմանաժամն է Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019-ին, որմէ ետք 
ներկայացուած դիմումները պիտի մերժուին:
Բարի վերամուտ բոլորին:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

¸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:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիար Համբարձում Թերզեան, տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Գարոլին 
Թերզեան եւ զաւակունք, տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սիլվա Սիս-
լեան եւ ընտանիք, տիկին Կարինէ Թերզեան-Մուքարրի, իրենց 
շնորհակալութիւնը կը յայտնեն Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. 
Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսին եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, 
ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով եւ նամա-
կով կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց կնոջ, մօր, մեծ մօր եւ 
հարազատին Արշալոյս Թերզեանի մահուան սուգին:


