
Հակառակ նոր կառավարութեան մը կազմութեան ի տես կարգ մը իշխանա-
մէտ կողմերուն լաւատեսութեան, Լիբանանի վարչապետ Հասսան Տիապ 
Լիբանանի տնտեսութեան աւելի քան մտահոգիչ կացութեան մասին 
արտայայտուելով  ըսաւ, որ անոր լուծումը դիւրին հարց մը պիտի չըլլայ:
Միւս կողմէ ԱՄՆ Տոնալտ Թրամփի վերջին յայտարարութիւնը որ աւելի յայտ-
նի է, որ «Դարու գործարք»ը անունով տակաւին կը շարունակէ քննադատու-
թեան առարկայ ըլլալ շրջանին մէջ:
Այս ուղղութեամբ նախագահ Միշէլ Աուն հաստատեց Լիբանանի միաս-
նականութիւնը Պաղեստինցիներուն հետ մերժելով Թրամփի ծրագրին 
պիտանելիութիւնն ու գործադրութիւնը:
Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի իր կողմէ յայտնեց, որ 
ամերիկեան  ծրագիրը կը շիտի «ծախել» պաղեստինցիներուն իրաւունքը:

Մինչ այդ հարիւրաւոր պաղեստինցիներ բողոքի ցոյց մը կազմակերպեցին 
ընդդիմանալու, իբր թէ իրենց եւ տարածաշրջանին բարօրութեան համար 
տեղադրուած ծրագիրը:

Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան 
նախկին տնօրէն Կէորկի Կուտոյեանի 
ինքնասպանութիւնը կատարուած է նեղ 
անձնական շարժառիթով: Այս մասին 
1in.am-ի հետ զրոյցի ժամանակ ըսած 
է Քննչական կոմիտէի նախագահ Հայկ 
Գրիգորեանը։ «Կէորկի Կուտոյեանի 
կինը` Յասմիկ Բիշարեանը դիմում է 
ներկայացրել վարոյթն իրականացնող 
մարմնին, որպէսզի մենք առանց իրենց 
համաձայնութեան ինքնասպանութեան շարժառիթի մասին որեւէ տեղե-
կութիւն չյայտնենք: Այս պահին սպանութեան վարկածը չի քննարկւում։ 
Այս պահին ուղղութիւնը տարւում է ինքնասպանութեան վարկածով։ 
Հաշուի առնելով Յասմիկ Բիշարեանի դիմումը, ես կարող եմ ասել, որ 
ինքնասպանութիւնը կատարուել է նեղ անձնական շարժառիթով: Թոյլ 
տուէք չբացայայտել չակերտներ, որովհետեւ կայ տուժողի իրաւայաջորդի 
դիմում», - ըսած է Գրիգորեանը:
Քննչական կոմիտէի նախագահը նշած է, որ Կէորկի Կուտոյեանի մահուան 
հանգամանքները պարզելու համար նշանակուած է շուրջ 10 փորձաքննութիւն։ 
Այս պահի դրութեամբ հարցաքննուած է 90-էն աւելի վկայ, պահանջուած են 
մուտքային եւ ելքային հեռախօսազանքերու վերծանումները, հարցումներ 
ուղարկուած են տարբեր միջազգային կազմակերպութիւններու:

Չինաստանի մէջ ՀՀ դեսպանու-
թեան հետ կապի մէջ մնալու 
կոչին արձագանգած են Չինաս-
տան գտնուող աւելի քան 400 ՀՀ 
քաղաքացիներ: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Արեւելք»ը վկայակոչելով  
NE
WS.am-ին, որուն այս տեղեկութիւնը  
յայտնած է ՀՀ ԱԳՆ խօսնակ Աննա 
Նաղդալեանը: Յիշեցնենք, որ  27 
Յունուարին ՀՀ ԱԳՆ-ն յայտարարութիւն տարածած էր՝ ՀՀ քաղաքացիները 
յորդորելով ժամանակաւորապէս խուսափել Չինաստան այցելելէ, իսկ 
արդէն Չինաստան գտնուող քաղաքացիներուն կոչ ընելով կապի մէջ ըլլալու 
Չինաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան եւ ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ:

Իսրայէլական մամուլը իր վերջին օրերու հրապարակումներուն մէջ 
անդրադարձած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեանի` Իսրայէլի Պետութիւն աշխատանքային այցին, որու ծիրէն 
ներս Հանրապետութեան նախագահը մասնակցած է Հոլոքոսթի յիշատակին 
նուիրուած 5-րդ միջազգային համաժողովին:
Մասնաւորապէս` առաջատար The Jerusalem Post օրաթերթը կը գրէ, 
որ Իսրայէլի մայրաքաղաք այցելած առաջնորդներու շարքին էր նաեւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան, որ առաջին 
անգամ կ՛այցելէ Իսրայէլ որպէս ՀՀ նախագահ: Պաշտօնական ձեռնարկներէն 
եւ Իսրայէլի ղեկավարութեան հետ հանդիպումներէն բացի, Հայաստանի 
նախագահը այցելած է նաեւ Հոլոնի արհեստագիտական համալսարան, ուր 
ակադեմիական համագործակցութեան զարգացման մասին փոխըմբռնման 
յուշագիր ստորագրուած համալսարանի նախագահ Էդուարդ Հակուբովի հետ:
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Տնտեսական Իրավիճակին Համար Լուծումներ 
Գտնելը Դիւրին Պիտի Չըլլայ. Վարչապետ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Կուտոյեանի Հարցով Նոր Վարկածներ 

Չինաստանի Մէջ ՀՀ 400 Քաղաքացիներ 
Արձագանգած Են ԱԳՆ-Ի Կոչին 

Իսրայէլական Մամուլն Արձագանգած է 
Հայաստանի Նախագահ Արմէն Սարգսեանի 

Այցին Իսրայէլ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հայկ Եազմաճեան 

Հայկ Յովհաննէսի Եազմաճեան (30 
Յունուար 1898, Կոստանդնուպոլիս 
- 12 Փետրուար 1975, Երեւան), հայ 
բժիշկ, հոգեբոյժ, մանկավարժ, 
գիտնական, ազգային եւ հասարա-
կական գործիչ։
Ծնած է 1898 թուականի Յունուար 
30-ին, Կոստանդնուպոլիս։ Տարրա-
կան կրթութիւնն ստացած է Վառ-
նայի մէջ, միջնակարգը՝ Կ. Պոլսոյ 
մէջ։ Բժշկական բարձրագոյն կրթու-
թիւնն ստացած է Կ. Պոլսոյ (1918-
1922 թթ.) եւ Փարիզի (1923-1925 
թթ.) համալսարաններուն մէջ։ Մաս-
նագիտացած է հոգեբուժութեան 
մէջ։ 1927 թուականին Փարիզի 
համալսարանին մէջ արժանացած 
է բժշկութեան դոկտորի կոչման։ 
Փարիզի մէջ զբաղած է բժշկական, 
գիտական, հասարակական եւ 
ազգային գործունէութեամբ, եղած 
է Փարիզի Հայ բժշկական միութեան 
եռանդուն անդամներէն։
1936 թուականին, դառնալով ուղե-
կից Կոմիտասի աճիւնին, հայ-
րենադարձուած է Խորհրդային 
Հայաստան։ 1936-1975 թուական-
ներուն Երեւանի հանրապետական 
հոգեբուժական դարմանական բու-
ժարանին մէջ հոգեբոյժ աշխատածէ։ 
Համատեղութեամբ աշխատած է 
Երեւանի պետական բժշկական 
ինստիտուտի հոգեբուժութեան 
ամպիոնէն ներս, որպէս օգնական, 
ինչպէս նաեւ Երեւանի պետական 
համալսարանէն ներս, որպէս իրա-
ւաբանական բաժնի դատական 
հոգեբուժութեան դասախօս։ 1944-
1946 թուականներուն եղած է 
Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւններու 
ակադեմիայի բժշկութեան եւ 
կենսաբանութեան պատմութեան 
բաժնի գիտաշխատող եւ քարտու-
ղար։
1954ին պաշտպանած է գիտական 
թէզ՝ «Հոգեբուժական հայացք-
ները Հայաստանում հնագույն 
ժամանակներից մինչեւ 11-րդ դար» 
թեմայով եւ արժանացած բժըշ-
կական գիտութիւններու թեկնա-
ծուի գիտական աստիճանին։ 
Դարմանական հոգեբուժութեան 
եւ հոգեբուժութեան պատմութեան 
վերաբերեալ աւելի քան 40 
տպագրուած եւ անտիպ յօդուած-
ներու հեղինակ է։ Ըլլալով բազ-
մակողմանի զարգացած անձնաւո-
րութիւն՝ եղած է նաեւ արուեստի 
մեծ սիրահար։ Պաշտած է Կոմի-
տասին, Մեծարենցին ու շատ 
սիրած ֆրանսական մշակոյթը։ 
Հայկական ՍՍՀ վաստակաւոր 
բժիշկի կոչ-ման արժանացած է 
(1966), մետալներով ու պատուոյ 
գիրերով պարգեւատրուած։
Մահացած է 1975 թուականի 
Փետրուար 12-ին՝ Երեւան։

Միջազգային Միջ-Եկեղեցական Համագումար 
Անթիլիասի Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Յունուար 31-էն մինչեւ Փետրուար 
2 միջազգային միջ-եկեղեցական 
համագումար մը տեղի պիտի 
ունենայ Անթիլիասի Մայրավան-
քէն ներս: Համագումարը կազմա-
կերպուած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետին նախա-
ձեռնութեամբ: Անոր նպատակն 
է նոր մարտահրաւէրներու ու 
տագնապներու դիմաց գտնուող 
միջ-եկեղեցական շարժումին 
պարզած ներկայ կացութիւնը 
համապարփակ քննութեան 
ենթարկել եւ ապա որոնել նոր 
ուղղութիւն ու տեսլական միջ-

եկեղեցական շարժումին:
Համագումարին պիտի տրուին 
երկու գլախաւոր դասախօսութիւն-
ներ Վեհափառ Հայրապետին եւ 
Եկեղեցիներու Համաշխարհային 
Խորհուրդի նախկին ընդահնուր 
քարտուղար Դոկտ. Ք. Րայզըրի 
կողմէ: Վերոյիշեալ նիւթերուն 
շուրջ հայեցակէտեր պիտի ներկա-
յացուին եկեղեցական գլխաւոր 
ընտանիքներու եւ շրջանային եկե-
ղեցական խորհուրդներու կողմէ: 
Ապա, համագումարի աւարտին 
պիտի կատարուի յայտարարութիւն:
Համագումարին հրաւիրուած 

են միջ-եկեղեցական մարզէն 
ու յատկապէս եկեղեցիներու 
համաշխարհային խորհուր-
դէն ներս երկար տարիներու 
հարուստ փորձառութիւն ունե-
ցող անձեր՝ Հարաւային քորի-
այէն, Ինտոնիզիայէն, Հընդ-
կաստանէն, Յորդանանէն, Գէնի-
այէն, Կանայէն, Պուրուտիէն, 
Ռուսիայէն, Զուիցերիայէն, 
Վատիկանէն, Շուէտէն, Ֆիլան-
տայէն, Գանատայէն, Միացեալ 
Նահանգներէն եւ Լիբանանէն: 
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 Չորեքշաբթի, 29 Յունուար 2020-
ի գիշեր, Վեհափառ Հայրապե-
տին այցելեց Վատիկանի միջ-
եկեղեցական յարաբերութեանց 
բաժանմունքի նախագահ՝ Քար-
տինալ Գոխը: 
Վեհափառ հայրապետին եւ 
քարտինալին միջեւ մտերմիկ 
հանդիպում մը տեղի ունեցաւ, 

որուն ընթացքին արծարծուեցան 
միջ-եկեղեցական բնոյթ ունեցող 
հարցեր: Հանդիպումը նաեւ առիթ 
եղաւ վերաշեշտելու Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ 
Վատիկանի միջեւ գոյութիւն ունեցող 
սերտ գործակցութիւնը:
Ապա, Քարտինալ Գոխ ընթրիքի 
հիւրը եղաւ Վեհափառ Հայրապետին:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Թաներ Աքչամի 
Գիրքը Թարգմանուած է Նաեւ Ֆրանսերէնի

Փարիզի մէջ ներկայացուած է 
թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի` 
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին 
«Սպանութեան հրամաններ» գիր-
քին ֆրանսերէն տարբերակը: 
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` 
այս առիթով ֆէյսպուքի իր էջին 
վրայ Աքչամ գրած է, որ մեծ պատիւ 
համարած է Հայաստանի մէջ Ֆրան-
սայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի 
ներկայութիւնը: Պատմաբանը նաեւ 
նշած է, որ Լաքոթին հանդիպած է 
2018-ին, Երեւանի մէջ:
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պատմութեանն առնչուող մէկ այլ չափազանց մեծ հետաքրքրութիւն՝ 
լուսանկարչութիւնը: Անգլիա կատարած այցերու ընթացքին ան առիթը 
ունեցաւ մանրամասն ծանօթանալու եւ հասկնալու լուսանկարչական 
գործընթացը: Ապա հարկ համարեց, որ լուսանկարչութիւնը տարածում 
ստանայ իր հայրենիքին մէջ եւ հիմնեց առաջին լուսանկարչական արուես-
տանոցը Պարսկաստանի մէջ, որ կը գտնուէր Կոլեստան պալատէն ներս:
Նկարներէն քանի մը հատին մէջ կիները պալէի պարուհիի նմանող 
հագուստներ հագած են, ինչը պէտք է որ անսովոր ըլլար պարսկական 
սովորոյթներուն. սակայն ատիկա իր բացատրութիւնն ունի:
1873-ին Նասր թագաւորը այցելեց Սանքթ Փիթերսպուրկ, եւ Ալեքսանդր II-ի 
հրաւէրով ներկայ գտնուեցաւ պալէի ներկայացման, որ մեծ տպաւորութիւն 
ձգեց իր վրայ: Տուն վերադառնալով, ան պալէի գոյութեան մասին տեղեկա-
ցուց իր հարեմին եւ ցանկացաւ որ կիներէն ոմանք կրեն պալէին յարմարեց-
ւած հագուստներ:
Բոլոր պատկերները թագաւորը կը պահէր մասնաւոր ալպոմներու մէջ, որոնք 
մինչեւ այժմ կը գտնուին թանգարանի վերածուած Կոլեստանի պալատին մէջ:
Անտեսելով իր ժողովուրդի դժգոհութիւնը, ան միեւնոյն է կարգ մը խոշոր 
բարեփոխումներ կատարեց, ինչպիսիք են՝ ճանապարհներ, հեռագրային եւ 
նամակատնային ծառայութիւններ կառուցելը եւ զինուած ուժերու քանակի 
յաւելումը:
Նասր ալ-Տին Շահը սպաննուեցաւ Շահ-Ապտըլ-Ազիմի սրբավայրին մէջ 
աղօթելու պահուն:
Վերադառնանք արքայադուստրերու պատմութեան. պատմութիւն, որուն 
հիմքը կը կազմէ երկու պարսիկ արքայադուստրերու պատմութիւնը, որոնք 
կը մերժէին իրենց ժամանակի՝ կանանց համար սահմանուած անընդունելի 
չափանիշները:
Արքայադուստր Ֆաթեմէհ Խանում Էսմաթ ալ-Տաուլէն Պարսկաստանի 
Նասր ալ-Տին Քաճար թագաւորի եւ անոր կիներէն մէկու՝ Թաճ ալ-Տաուլէի 
դուստրն էր:
Անոր գեղեցկութիւնն, անշուշտ, չի համապատասխաներ այսօրուան 
գեղեցկութեան չափանիշներուն, սակայն Էսմաթը՝ իր ժամանակի համար 
բացառութիւն չէր: Կը պարզուի որ այդ ժամանակաշրջանին Պարսկաստանի 
մէջ գեղեցիկ կը համարուէին պեխերով կիները: Այդ մասին կը տեղեկանանք 
Հարվըրտի համալսարանի Դոկտոր Նաճմապատիի գիրքէն՝ «Պեխերով 
Կիներ Եւ Անմօրուք Այրեր. Սեռային եւ Իրանական Արդի Սեռական 
Անհանգստութիւններ» (Women with Mustaches and Men without Beards: 
Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity):
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Պարսկաստանի Գեղեցկուհի Արքայադուստրերը...

Գեղեցկութիւնը բան մըն է, որ իւրաքանչիւր կին կը փափաքի ունենալ. 
ոմանք, նոյնիսկ, վիրահատութեան կը դիմեն՝ գրաւիչ եւ հմայիչ տեսք 
ունենալու համար: Գեղեցկութեան չափանիշը տարբեր է տարբեր 

մարդոց համար: Ոմանք կը համարեն, թէ կինը գեղեցիկ է, եթէ ան ունի լեցուն 
մարմին, իսկ ոմանց համար` նիհար եւ բարակ մարմինով կինը նախընտրելի է: 
Ամբողջ աշխարհի տարածքին գեղեցկութեան սահմանումն ու չափանիշները 
մշտապէս կը զարգանան եւ միշտ փոփոխութեան կ’ենթարկուին՝ ժամանակի 
փոփոխութիւններուն զուգահեռաբար: 
Այս աշխարհին վրայ աւելի քան 7.8 միլիառ (երկիլիոն) մարդ կ’ապրի, եւ 
իւրաքանչիւր երկիր ունի գեղեցիկի իր չափանիշը: 
Եթէ ձեզի հարց տան, թէ ո՞րն է կնոջ իրական գեղեցկութիւնը...դժուար թէ 
պատասխանէք՝ պեխերն ու թաւ՝ այր մարդուն վայել յօնքերը: Իսկ, ահա, 
ժամանակին գոյութիւն ունէին երկու արքայադուստրեր, որոնք փոխեցին 
գեղեցիկի սահմանումը: Անոնք ինքզինքնին սովամահ չէին ըներ եւ ունէին 
պեխեր ու արտակարգ թաւ յօնքեր:
Այսօր պիտի ծանօթանանք երկու կիներու հետ, որոնք վերը ըսուածին 
կատարեալ օրինակներն են:
Արքայադուստր Ֆաթեմէհ Խանում Էսմաթ ալ-Տաուլեհ (1855/6-1905): 
Գրուած է. «Նասր ալ-Տին Շահ Քաճարի դուստր Էսմաթ-Տաուլեհ, Տաստ 
Մուհամմատ խան Մուայէյր ալ-Մամլիկի կինը», եւ թուագրուած է՝ 19-րդ 
դարու կէսեր / վերջ: 
Յաջորդը՝ «Արքայադուստր Զահրա Խանում կամ՝ Թաճ ալ-Սալթանէհ 
(1883–1936): Նասր ալ-Տին Շահ Քաճարի 12-րդ դուստրը եւ Էսմաթի խորթ 
քոյրը»:
Նախ քանի մը խօսք արքայադուստրերու հայրիկի մասին: Նասր ալ-Տին 
Շահ Քաճարը Պարսկաստանի թագաւորն էր. երրորդ ամենաերկար եւ 
ամենահզօր կառավարիչներէն մէկը, որ ղեկավարեց երկիրը 48 տարի՝ 1848-
1896 թթ: Թէեւ ան թագաւոր էր, սակայն յարգուած չէր տեղի ցեղային եւ 
կրօնական առաջնորդներու կողմէն, որոնք անոր սահմանած կանոններուն 
եւ օրէնքներուն չէին հնազանդիր: Ան պարսիկ առաջին ժամանակակից 
միապետն էր, որ պաշտօնապէս Եւրոպա այցելեց 1873, 1879 եւ 1889 
թուականներուն: Ան շատ խելամիտ եւ զարգացած անձնաւորութիւն մըն 
էր: Տաղանդաւոր նկարիչ եւ գրող, հետաքրքրուած էր պատմութեամբ եւ 
աշխարհագրութեամբ:
Նասր ալ-Տին թագաւորը փորձեց փոխել կանանց 
գեղեցկութեան կարծրատիպերը: Ան համոզուած 
էր որ կանայք գեղեցիկ եւ գրաւիչ տեսք ունենալու 
համար պարտադիր չէ բարակ կազմուածք, հարթ 
մաշկ եւ գունատ տեսք ունենան: Թագաւորը շատ 
կը սիրէր գեղեցիկ կանանց. ան այդ ժամանակ 
ամենամեծ հարեմը ունէր. հարեմի մէկ այլ տեսակ՝ 
պեխեր կամ դէմքին մազեր ունեցող 100 կիներէ 
բաղկացած: 
Արդեօ՞ք ատիկա աւանդոյթ էր, թէ՞ պարզապէս Նասր 
թագաւորին նախասիրութիւնը: Ինչեւէ՝ իւրաքանչիւր 
մարդ գեղեցիկի մասին իր ճաշակը ունի:
Թագաւորն ունէր նաեւ անմիջականօրէն հարեմի 

Ֆաթեմէհ Խանում Էսմաթ ալ-Տաուլեհ Զահրա Խանում կամ՝ Թաճ ալ-Սալթանէհ
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Տ. ՆԵՐՍԷՍ ՔԱՀԱՆԱՅ ԱՍՐԵԱՆ

Շար. Էջ 05

Գնդերէցների1  Ծառայութիւնը
Հայոց Բանակում 

Ազգ - Բանակ

Սոյն ուսումնասիրութիւնը կը վերաբերի մեր բանակին մէջ 
կրօնականներու ծառայութեան:  Նախորդ օրուան զուգադիպող 
Հայոց Բանակին տօնին առթիւ կը հրատարակենք զայն, վերցնելով  
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 2019ի հատորին մէջէն: 
Հեղինակը՝ Ստեփանակերտի հոգեւոր հովիւն է:

Խմբ. 

ՄՈՒՏՔ
Չնայած արդի աշխարհում 
ռազմական ուժի հզօրութիւնը 
սերտօրէն պայմանաւորուած է 
գերժամանակակից ու կատա-
րելագործուած ռազմաարհեստա-
գիտութեամբ ու սպառազինութեան 
յագեցուածութեամբ, այդուհանդերձ 
մարդկային գործօնը` հոգեւոր, 
հոգեբանական եւ բարոյական 
դրսեւորումներով, շարունակում 
է չկորցնել իր առանցքային նշա-
նակութիւնը: Եւ դա է այն հիմնա-
կան պատճառներից մէկը, որ այսօր 
էլ աշխարհի քրիստոնեայ շատ 
երկրներում (ԱՄՆ, ՌԴ, Ֆրանսիա, 
Միացեալ Թագաւորութիւն, Յու-
նաստան, Չեխիա, Դանիա եւն.) 
գործում է բանակային հոգեւո-
րականների համակարգը: Անգամ 
ոչ-քրիստոնեայ որոշ պետութիւննե-
րի բանակներում լայն գործունէութիւն 
են ծաւալում երկրի պաշտօնական 
կրօնի գործիչները (մասնաւորապէս, 
Իսրայէլի բանակում կրօնաւորների 
դերն ամենաբարձր մակարդակի 
վրայ է դրուած): 
Բանակում հոգեւորականների 
ներկայութիւնն ու իրաւունքներն 
ամրագրուած են միջազգային 
իրաւական փաստաթղթերով եւս: 
Օրինակ` Ժընեւեան Երրորդ համա-
ժողովի Դ. գլուխի 33րդ յօդուածը, 
ներկայացնում է գե-րեվարուած 
բանակային հոգեւորականի կար-
գավիճակն ու իրաւունքները, 
մասնաւորապէս` հոգեւորականը 
չի համարւում ռազմագերի, եւ 
կարող է շարունակել իր հոգեւոր 
գործունէութիւնը ռազմագերիների 
շրջանում2:
Հոգեւոր ծառայութիւն ունենալու 
տեսակէտից բացառութիւն չէ նաեւ 
հայկական բանակը, որտեղ 1997ից 
պետականօրէն հաստատուած 
ծրագրով հոգեւոր սպասաւորութիւն 
են իրականացնում Հայ Առաքելա-
կան Եկեղեցու հոգեւորականները:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Հայ Եկեղեցին յընթացս պատ-
մութեան, միշտ էլ կանգնած է եղել 
հայրենիքի պաշտպանութեանը 
զինուորագրուած հայորդիների կող-
քին, խօսքով ու գործով ոգեշնչել եւ 
ցուցաբերել հոգեւոր ու նիւթական 

աջակցութիւն, պետականութեան 
կորստի պայմաններում ստանձնել 
առաջնորդի դեր եւ յաճախ ազգա-
յին-ազատագրական պայքարի 
գլուխ կանգնել: Հայ Եկեղեցու հայ-
րապետերը եւ հոգեւորականները 
վճռական ճակատամարտերից առաջ 
օրհնել են հայոց զօրքերը, յաճախ 
ներկայ գտնուել, նոյնիսկ մասնակ-
ցել մարտական գործողութիւններին, 
հայ ժողովրդին տարատեսակ օտար 
լծերից ազատելու դիւանագիտա-
կան եւ զինեալ պայքար մղել (յիշենք 
Ներսէս Մեծ Պարթեւ, Յովսէփ 
Հողոցմեցի, Յովհան Մանդակունի, 
Յակոբ Ջուղայեցի, Եսայի Հասան-
Ջալալեան, Ներսէս Աշտարակեցի, 
Գարեգին Յովսէփեանց կաթողի-
կոսների անունները): 
Դեռեւս 338ին, երբ երկիր ներխու-
ժած թշնամիների դէմ պայքարում 
զոհուեցին սպարապետ Վաչէ Մամի-
կոնեանն ու նրա զինակիցները, 
Վըրթանէս կաթողիկոսը կանոններ 
սահմանեց, ըստ որոնց սուրբ 
նահատակներ հռչակուեցին հայ-
րենիքի պաշտպանութեան համար 
զոհուած հայորդիները3: Իսկ արդէն 
451ին Հայ Եկեղեցու հոգեւոր դասը 
դարձաւ Վարդանանց պատերազմի 
ոգին ու «վասն հաւատոյ եւ 
վասն հայրենեաց» կարգախօսով 
զինուորագրուած հայ ժողովրդի 
հետ դուրս եկաւ Աւարայր` հայ 
զինուորի ու զօրավարի հետ 
կողք-կողքի մարտնչելով ընդդէմ 
թշնամու: Ուշագրաւ է այն միտքը, 
որ Աւարայրի ճակատամարտի 
նախօրէին հայոց զօրքին ուղղուած 
իր ոգեշնչող խօսքում արտայայտում 
է առայսօր ռազմիկ հոգեւորականի 
խորհրդանշան դարձած Ղեւոնդ 
Երէցը. «Դուք բոլորդ գիտէք, 
որ առաջուայ ժամանակները, 
երբ դուք պատերազմ էիք գնում, 
թէպէտեւ սովորութիւն ունէիք 
քահանաներին միշտ բանակում 
պահել, բայց ճակատամարտի 
ժամանակ ձեզ յանձնելով նրանց 
աղօթքին, որեւէ ամուր տեղ էիք 
թողնում նրանց. իսկ այսօր եպիս-
կոպոսները եւ երէցներն ու սար-
կաւագները, սաղմոսերգուներն 
ու գրակարդացները, ամէն մէկը... 
սպառազինուած եւ պատերազմի 
պատրաստուած` կամենում են ձեզ 

հետ միասին յարձակուել ու ջարդել 
ճշմարտութեան թշնամիներին»4: 
Ռազմական գործողութիւններին 
հոգեւորականների անմիջական 
մասնակցութեան այս օրինակը 
թերեւս նախադէպ է ոչ միայն հայ, 
այլեւ համաքրիստոնէական իրա-
կանութեան մէջ: 
Այս ոգին ու մղումը ուղենիշ եղան 
հայ հոգեւորականութեանը դարերի 
ընթացքում մինչ այսօր: Դրա ակնառու 
օրինակներից է Ցեղասպանութիւնից 
մազապուրծ հայ ժողովրդի կենաց-
մահու օրհասական պայքարում 
1918ի մայիսեան հերոսամարտերին 
հայ հոգեւորականութեան ուղղակի 
մասնակցութիւնն ու յաղթանակների 
կերտմանը բերած հսկայական 
աւանդը: Գէորգ Ե. Սուրէնեանց 
կաթողիկոսի տնօրինութեամբ 
Հայ Եկեղեցին ոչ միայն նիւթա-
կան հսկայ աջակցութիւն էր 
ցուցաբերում նորակազմ հայոց 
բանակին, այլեւ Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնի միաբանները, անգամ 
բարձրաստիճան հոգեւորականներ 
կամաւոր մեկնեցին ռազմաճակատ` 
ոգեւորելու հայ մարտիկներին, 
եւ նրանց հետ կողք-կողքի մաս-
նակցեցին Սարդարապատի եւ 
միւս ճակատամարտերին5: 1918ին 
վերականգնուած հայոց անկախ 
պետականութեան՝ բանակի շար-
քերում հայ հոգեւորականն ունեցաւ 
իր անելիքն ու պարտականութիւնը. 
հայկական բոլոր գնդերն ունէին 
իրենց կցուած քահանաներ, որոնք, 
իդէպ, ամսական աշխատավարձ էին 
ստանում պետութիւնից6:
Հայ Եկեղեցին իր նշանակալից 

դերն ունեցաւ նաեւ արցախեան 
ազատամարտի տարիներին: 
Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. 
կաթողիկոսի տնօրինութեամբ 
վերաբացուած Արցախի թեմի հոգե-
ւորականներն առաջին իսկ օրերից 
աջակից եւ զինակից եղան հայ 
ազատամարտիկներին եւ հնարա-
ւոր բոլոր միջոցներով նպաստեցին 
արցախահայութեան գոյամար-
տի յաղթանակին: Պատերազմում 
հոգեւորականութիւնը նոյնպէս 
ունեցաւ անդառնալի կորուստներ. 
զոհուեցին Վահան վարդապետ 
Դաւթեանը, Ռաֆայէլ սարկաւագ 
Խաչատրեանը եւ դպիր Արմէն 
Թովմասեանը7: 

ՀՀ ԶՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐ-
ԴՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԸ
Նորագոյն շրջանի հայկական 
զինուժը, ծնունդ առնելով արցա-
խեան գոյամարտում եւ կամա-
ւորական ջոկատներից վերա-
ծուելով կանոնաւոր բանակի, 
փառահեղ յաղթանակներ տարաւ 
եւ արժանիօրէն վաստակեց 
քանիցս հնչած «տարածաշրջանի 
ամենամարտունակ բանակ» 
գնահատականը: Հրադադարի 
հաստատումից յետոյ էլ բանա-
կաշինութեան ընթացքը չդադա-
րեց, այլ զարգացաւ. մեծ թափով 
սկսուեցին աշխատանքներ 
տարուել մարտունակութեան եւ 
կարգապահութեան բարձրացման, 
բարոյահոգեբանական վիճակի 
կայունացման ուղղութեամբ: 
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Գնդերէցների  Ծառայութիւնը
Հայոց Բանակում 

Ազգ - Բանակ

Եւ այստեղ էլ մեծ անելիք ունէր 
Հայ Առաքելական Եկեղեցին: Այդ 
իրողութեան քաջ գիտակցութեամբ 
1997 Նոյեմբերի 13ին Գարեգին Ա. 
կաթողիկոսի եւ ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարար Վազգէն Սարգսեանի 
համատեղ նախաձեռնութեամբ 
հիմք դրուեց ՀՀ Զինուած Ուժերի 
Հոգեւոր Առաջնորդութեանը: ԶՈՒ 
հոգեւոր սպասաւորների գոր-
ծունէութիւնը կանոնակարգելու 
եւ վերահսկելու նպատակով նշա-
նակուեց ծառայութեան պատաս-
խանատու` Վրթանէս վարդապետ 
Աբրահամեանը8:
ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդու-
թեան ստեղծումից յետոյ առաջին 
ամենաանհրաժեշտ քայլերից մէկը 
ծառայութեան գործունէութեան 
կանոնադրութեան եւ ծրագրերի 
ստեղծումն էր: Իհարկէ, պատմու-
թեան ընթացքում Եկեղեցու եւ 
բանակի յարաբերութիւնների կար-
գաւորմանն ուղղուած գրութիւն-
ներ եղել են` առաւելապէս զին-
ւորականութեանն ուղղուած 
խրա-տական բնոյթի9: Կանոնա-
կարգային տեսակէտից մեծա-
գոյն նշանակութիւն ունեցող 
փաստաթուղթը 1918ին Երեւանի 
փոխթեմակալ Խորէն եպիսկոպոս 
Մուրադբէկեանի (1932-8` Խորէն 
Ա. Ամենայն Հայոց կաթողիկոս) 
կազմած «Հրահանգ Զինուորական 
Քահանաների Համար» նախագիծն 
էր, որը նա նամակով ներկայացրել 
էր Գէորգ Ե. կաթողիկոսին` նշելով, 
որ հայկական գնդերի քահանա-
ները դիմում են իրեն` խնդրելով 
հրահանգներ տարբեր հարցերի 
շուրջ: 10 կէտից բաղկացած նախա-
գիծը հրահանգում էր, որ զինուո-
րական քահանաները օրուայ որո-
շակի ժամերի պարտաւոր են լինել 
իրենց գնդի հետ, ազատ ժամերին 
դասախօսել Ս. Գրքից եւ ազգային-
եկեղեցական աւանդութիւնից, վառ 
պահել զինուորների մէջ պարտքի 
գիտակցութիւնն ու սէրը ազգի եւ 
ազգային սրբութիւնների հանդէպ, 
սովորեցնել «Հայր Մեր»ը եւ երգել 
տալ օրը երեք անգամ, տօն եւ 
Կիրակի օրերին զինուորներին 
տանել եկեղեցի, մշտապէս լինել 
հոգեւորականի սքեմով ու առանց 
զէնքի եւն.10:
Սակայն ոչ առկայ պատմական 
վաւերագրերը, ոչ էլ արտասահ-
մանեան երկրների փորձը բաւա-
րար եղան, եւ երկու տարուայ 
աշխատանքներից յետոյ կազմը-
ւեց «Հոգեւոր Ծառայութեան 
Կանոնադրութիւն», որով յստա-
կեցուեց ու կանոնակարգուեց 
բանակում հոգեւորականի գոր-
ծունէութեան դաշտը, կառոյցը, 
խնդիրներն ու նպատակները: 

Կանոնադրութիւնը 14 Սեպտեմբերի 
2000ին` Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում, 
ստորագրուեց եւ հաստատուեց 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթո-
ղիկոսի եւ ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարար Սերժ Սարգսեանի կող-
մից` դառնալով յետխորհրդային 
երկրներում իր տեսակի մէջ առա-
ջին պաշտօնական փաստաթուղ-
թը11: Յաւելենք, որ հոգեւորականի 
ներկայութիւնը բանակում վաւե-
րացուեց նաեւ 2007ին ՀՀ ազգային 
ժողովի կողմից ընդունուած «Հայաս-
տանի Հանրապետութեան Եւ Հայաս-
տանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու Յարաբերութիւնների 
Մասին» օրէնքի 10րդ յօդուածով12:
Ըստ ընդունուած կանոնադրութեան` 
հոգեւոր ծառայութեան ղեկավարումն 
իրականացւում է Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսի օրհնագրով եւ ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարարի 
հրամանով նշանակուած հոգեւոր 
առաջնորդի կողմից` ըստ պաշտ-
պանութեան նախարարի անձ-
նակազմի հետ տարուող աշխա-
տանքների (ԱՀՏԱ) գծով տեղակալի 
յանձարարականների: Հոգեւոր 
սպասաւորները նշանակւում են 
ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդի ներկայաց-
մամբ, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի 
օրհնագրով եւ ՀՀ ՊՆ ԱՀՏԱ գծով 
տեղակալի հրամանով: Բանակային 
գումարտակներում եւ զօրամասե-
րում հոգեւոր սպասաւորները 
գործում են հոգեւոր առաջնորդի 
եւ պաշտպանութեան նախարարի 
համատեղ հաստատած ծրագրերով, 
իսկ ընթացիկ եւ կազմակերպական 
հարցերում առաջնորդւում են տուեալ 
զօրամիաւորման կամ զօրամասի 
հրամանատարի եւ ԱՀՏԱ գծով 
տեղակալների հետ համատեղ 
մշակած ծրագրերով:
Հոգեւոր ծառայութեան նպատակ-
ներն ու խնդիրներն են` ԶՈՒ 
անձնակազմին հաղորդակից դարձ-
նել Քրիստոսի Աւետարանին եւ 
քրիստոնէական հաւատի սկզբունք-
ներին` Հայաստանեայց Եկե-
ղեցու դաւանանքի, եկեղեցական 
կանոնների եւ աւանդոյթնե-
րի համաձայն դաստիարակել 
քրիստոնէական-բարո յական 
սկզբունքներով եւ ազգային-հայրե-
նասիրական ոգով, ուսուցանել 
կրօնական, եկեղեցագիտական, 
ծիսական գիտելիքներ, պայքարել 
աղանդաւորական եւ այլ վնասակար 
ուսմունքների դէմ:
Հոգեւոր սպասաւորներն ազատուած 
են շարքային ծառայութիւնից եւ իրենց 
գործունէութիւնն իրականացնում են 
հոգեւորականի զգեստով:

ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ
Իր՝ երկու տասնամեակից աւել 
գոյութեան ընթացքում ՀՀ ԶՈՒ 

հոգեւոր առաջնորդութիւնը 
բաւականին նշանակալի ուղի 
է անցել` աստիճանաբար զար-
գանացնելով իր փորձառութիւնը եւ 
մեծացնելով արդիւնաւէտութիւնը: 
1997ին բանակում սպասաւորելու 
մեկնեցին 8 հոգեւորականներ, 
իսկ այսօր այդ թիւը շուրջ 70 է: 
Չնայած հոգեւոր սպասաւորութեան 
շրջանը պայմանականօրէն երկու 
տարի է, շատ հոգեւորականներ 
ինքնակամ երկարաձգում են իրենց 
ծառայութեան ժամկէտը, իսկ 
հոգեւորականների մի մասն արդէն 
բանակում նշանակուած է մշտական 
հիմունքներով: 
Գնդերէցներն իրենց առաքե-
լութիւնն են իրականացնում 
ռազմաուսումնական հաստատու-
թիւններում, ՀՀ եւ Արցախի բանա-
կային զօրամիաւորումներում 
եւ զօրամասերում, միջազգային 
խաղաղապահ առաքելութիւն 
իրականացնող ՀՀ ԶՈՒ ստորա-
բաժանումներում: Հոգեւորական է 
կցուած նաեւ Երկրապահ Կամա-
ւորական Միութեանը: Ծառա-
յութեան վայրում գնդերէցները 
քարոզ-դասախօսութիւններ են 
կարդում, անհատական զրոյցներ 
ունենում զինծառայողների հետ, 
կատարում հոգեւոր արարո-
ղութիւններ, կազմակերպում ուխ-
տագնացութիւններ եւ զինուորներին 
տանում մօտակայ եկեղեցիներն 
ու սրբավայրերը, կազմակերպում 
հանդիսութիւններ եւ հոգեւոր, 
հայրենասիրական կամ գիտական 
բովանդակութեան ֆիլմերի դիտում-
ներ, այցելում մարտական դիրքեր, 
բուժկէտեր, հիւանդանոցներ եւ 
կարգապահական վաշտ, տարածում 
կրօնական եւ հայրենասիրական 
բնոյթի գրականութիւն եւն.: Հոգե-
ւոր սպասաւորների առաջնահերթ 
ուշադրութեան կենտրոնում են 
յատկապէս խնդիրներ ունեցող, 
մասնաւորապէս` ինքնախեղման 
կամ ինքնասպանութեան անգամ 
ամենաչնչին հակումներ ցուցաբե-
րած զինծառայողները:
Հոգեւորականները իրենց 
նպաստն են բերում բանակի 
համապատասխան բաժինների 
կողմից զօրամասեր ուղարկուող 
քարոզչական, տեղեկատուական եւ 
վերլուծական նիւթերի ստեղծմանը, 
թղթակցում են բանակային մամուլին: 
Համացանցում www.armchaplain.com 
հասցէով գործում է ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր 
առաջնորդութեան պաշտօնական 
կայքէջը, նաեւ՝ ֆէյսպուքեան 
պաշտօնական էջն ու Եութիուպի 
պաշտօնական ալիքը: 
2010ին Գարեգին Բ. կաթողիկոսի 
օրհնութեամբ Հայաստանի Աստ-
ւածաշնչային Ընկերութիւնը հրա-
տարակեց զինծառայողների համար 
նախատեսուած Նոր Կտակարաններ 

(ներառեալ Սաղմոսաց Գիրքը), 
եւ ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդի 
ձեռամբ բաժանուեց ՀՀ եւ Արցախի 
մարտական հերթապահութիւն 
իրականացնող գրեթէ բոլոր 
զօրամասերի զինծառայողներին: 
Յատուկ բանակի համար հրա-
տարակուել են նաեւ աղօթագրքեր 
եւ բարոյախրատական ու հայ-
րենասիրական բնոյթի գրակա-
նութիւն:
Այս տարիներին որոշ զօրամասե-
րում կառուցուել են մատուռներ, 
նախատեսուած է նաեւ, որ 
մօտ ապագայում գրեթէ բոլոր 
զօրամասերն ունենան իրենց 
եկեղեցիները, որոնց նախագիծն 
արդէն հաստատուած է:
ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդութիւնը 
սերտօրէն գործակցում է քրիս-
տոնէական մի շարք երկրների` 
Միացեալ Թագաւորութեան, Ֆրան-
սիայի, Յունաստանի եւ այլոց 
նման ծրագրերի հետ: Փորձի եւ 
տեղեկատուութեան փոխանակման, 
արդիւնաւէտ գործակցութեան 
նպատակներով բազմիցս ամենա-
բարձր մակարդակներով եղել են 
փոխադարձ այցելութիւններ, 
համատեղ մասնակցութիւններ 
միջազգային համաժողովների 
եւ գիտաժողովների, դասախօ-
սութիւններ եւ համատեղ քննար-
կումներ:
21 Սեպտեմբերի 2011ին` ՀՀ 
անկախութեան 20ամեայ յոբելեա-
նի առիթով կազմակերպուած 
զօրահանդէսին, տեղի ունեցաւ 
աննախադէպ երեւոյթ` ԶՈՒ հոգեւոր 
սպասաւորներն ու Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնի միաբաններն առանձին 
շարասիւնով մասնակցեցին 
զինուորական շքերթին: Հոգեւո-
րականների` առանձին խմբով 
մասնակցութիւնը զինուորական 
շքերթին բացառիկ երեւոյթ էր ոչ 
միայն հայոց բանակի համար, այլեւ 
ամբողջ աշխարհի, քանի որ առաջին 
անգամ էր կատարւում նման ձեւով 
մասնակցութիւն: Հոգեւորական-
ները շքերթին մասնակցեցին ՀՀ 
ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդութեան 
մարտական դրօշով, որի վրայ ասեղ-
նագործուած է. «Օրհնեալ է մեր 
ուղին, զի Աստուած ընդ մեզ է»13: 
Հոգեւորականների մասնակցութիւնը 
զօրահանդէսին դարձաւ աւանդոյթ. 
նմանատիպ մասնակցութիւններ 
եղան 2016ին Երեւանում եւ 2018ին 
Սարդարապատում տեղի ունեցած 
զօրահանդէսներին:
29 Յունուարի 2012ին հայոց բանակի 
վերակազմաւորման 20ամեակի 
առիթով Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսի կոնդակով Աշոտ Բ. 
Երկաթ թագաւորի խաչը («Սուրբ 
Նշան») յայտարարուեց հայոց 
բանակի պահապան ու հովանաւր: 
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Էսմաթին անանուն ձգելով` միայն ընդհանուր կոչած են՝ «Արքայադուստր 
Քաճար»: 
Արքայադուստր Ֆաթեմէհը Քաճար տոհմի ամենաազդեցիկ եւ զօրաւոր 
կիներէն մէկն էր: Ան Նասր թագաւորի հարեմի ամենաշատ լուսանկարուած 
կիներէն էր, եւ իր լուսանկարներու մեծ մասը կատարուած է իր իսկ ամուսնոյն 
ձեռքով:
Որպէս Նասր ալ-Տին Շահ Քաճարի երկրորդ դուստր՝ Էսմաթին հայրը կը 
վստահէր եւ անոր յանձարարած էր արտասահմանցի կին հիւրերը արքունի 
մէջ ընդունելու պարտականութիւնը: Էսմաթը անչափ համարձակ կին 
էր, եւ չհնազանդելով տիրող աւանդոյթին, սորվեցաւ դաշնակ նուագել եւ 
լուսանկարել ու իր տունին մէջ իր անձնական սթուտիոն հիմնեց: Էսմաթը 
իրաւասու եւ բաւականին գործունեայ կին էր:
Արուեստի պատմաբան, դոկտոր Սթէյսի Շէյվիլէրը կը պնդէ, որ Նասր 
ալ-Տին Շահ Քաճարի հարեմի կանանց լուսանկարները ապացոյցն են 
Պարսկասատանի մէջ այդ ժամանակաշրջանին կանանց յեղափոխական 
գիտակցութեան զարգացման եւ Էսմաթի լուսանկարները ընկերային եւ 
մշակութային յեղափոխութեան կեդրոնն ու առաջնագիծը կը կազմեն: 
Մինչ արքայադուստր Էսմաթը մարտահրաւէր կը նետէր աւանդոյթներուն եւ 
կ’ազդէր իր հօրը վրայ՝ որոշումներ կայացնելու ուղղութեամբ, Քաճար տոհմի 
մէկ այլ արքայադուստր հիմնովին կը փոխէր պարսիկ կանանց պատմութիւնը:
Եւ ատիկա Քաճար տոհմի միւս իշխանուհին էր, որ թիւրիմացաբար նոյ-
նացուած է  առաջինին հետ՝ նոյն «Արքայադուստր Քաճար» անուանման 
պատճառով:
Արքայադուստր Զահրա Խանում՝ Թաճ 
Սալթանէհ կամ Թաճ ալ-Սալաթանէհը ծնած 
է 1883-ի 25 Յունուարին: Քաճար արքայական 
ցեղի յուշագրողը՝ Նասր Էլ-Տին Շահի 12-րդ 
դուստրը (մայրը՝ Թուրան ալ-Սալթանէհ) եւ 
Էսմաթի խորթ քոյրը: 
Իր ժամանակի գեղեցկութեան եւ կատարե-
լութեան խորհրդանիշը կը համարուէր Թաճ 
Սալթանէհը: 
Անշուշտ, դիտելով արքայադստեր պատ-
կերները եւ համեմատելով ժամանակակից 
գեղեցկուհիներու հետ, զարմանալ կարելի է, 
թէ ինչո՞ւ ան գեղեցկութեան խորհրդանիշ 
ընդունուած է՝ իր իւրօրինակ թաւ յօնքերով, 
այր մարդու պեխերով եւ բաւականին կլորիկ մարմինով:
Սակայն ա՛լ աւելի զարմանալի է որ այս կինն իր կեանքի ընթացքին աւելի քան 
100 սիրեկան ունեցած է, եւ բարձր ազնուական տոհմերէն՝ 145 թեկնածու 
փեսացուներ: Եւ ամէնէն զարմանալին այն է որ այդ թեկնածուներէն 13-ը 
անձնասպան եղած են, երբ արքայադուստրը մերժած է անոնց ամուսնութեան 

առաջարկը:
Սակայն անոր ձեռք բերած յաջողութիւնները 
արդիւնք չէին գեղեցկութեան հաստատուն 
չափանիշներէն հեռու ըլլալուն: Ան եւ իր քոյրը 
արժանիքներ ունեցող կանայք էին:  
Նշենք որ Թաճն իր քրոջմէ շատ աւելի համար-
ձակ եւ գործունեայ էր. այնպիսի բաներ կ’ընէր, 
որոնց մասին ոչ մէկ կին կը համարձակէր 
մտածել անգամ:
Արքայադուստրը կ’աջակցէր Պարսկաստանի 
մշակութային եւ սահմանադրական յեղափո-
խութեանը: Ան կը պայքարէր կանանց իրա-
ւունքներու համար եւ կը համարուի իսլա-
մական աշխարհի կանանց իրաւունքներու 
առաջին ջատագովը: 

Ան եղած է «Իրանի Թաքուն Կանանց Իրաւունքներ» խումբի կամ Anjoman 
Horriyyat Nsevan՝ «Կանանց Ազատութեան Խմբակցութիւն»-ի հիմնադիր 
անդամներէն մէկը, 1910 թուականէն: Ան գաղտնի կը կազմակերպէր 
եւ կը յաճախէր կանանց իրաւունքներու պաշտպանութեան թաքուն 
հաւաքներուն՝ իր երեխաներուն եւ թոռներուն ըսելով, թէ կ’երթայ կրօնական 
նստաշրջաններու մասնակցելու:
Սալթանէհը նաեւ գրող էր, շատ լաւ նկարիչ, մտաւորական (եղած է իր 
ժամանակի առաջին պարսիկ կին բանաստեղծուհին) եւ գործունեայ, որ 
շաբաթը մէկ անգամ իր տունին մէջ գրական հանդիպումներ կը կազ-
մակերպէր: Ան կը տիրապետէր նաեւ արաբերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներուն 
եւ ջութակ կը նուագէր:
Սալթանէհը արքունի առաջին կինն էր, որ հանեց հիճապը (hijab) եւ 

արեւմտեան հագուստ հագուեցաւ: 
Նաեւ առաջինը, որ յուշագրեր գրեց 
եւ քննադատեց Իրանի բազմաթիւ 
հիմնախնդիրներ, ինչպէս օրինակ՝ 
աղքատութիւնը, զանգուածային կրթու-
թեան եւ կրթութեան ոլորտի անբա-
ւարարութիւնը եւ այլն: Ան դարձաւ 
իր ժամանակի առաջին լուսաւոր եւ 
առաջադէմ պարսկուհիներէն մէկը, 
առաջ անցնելով իր ապրած ժամա-
նակաշրջանէն:
Արքայադուստրն ամուսնացած էր 
Սարդար Ամիր Հուսէյն Խան Շոճա 
ալ-Սալթանէհի՝ ազնուատոհմ եւ 
պաշտպանութեան նախարար Շոջահ 
ալ-Սալթանէհի որդւոյն հետ: Անոնք 
4 երեխայ ունէին՝ երկու դուստր եւ 
երկու որդի, սակայն տարիներ անց 
Թաճը ամուսնալուծուեցաւ՝ կոտրելով բոլոր կարծրատիպերը եւ դառնալով 
թագաւորական ընտանիքի առաջին կիներէն մէկը, որ ամուսնալուծուե-
ցաւ: Այդ տարիներուն ամուսնալուծութիւնն ամօթալի եւ անընդունելի կը 
համարուէր պարսկական հասարակութեան մէջ: 
Աւելի ուշ Սալթանէհը դարձաւ պարսիկ բանաստեղծ Արէֆ Քազվինիի մուսան, 
որ իր համար գրեց «Էյ Թաճ» բանաստեղծութիւնը: 
Յետագայ տարիներուն ան իր կեանքը նուիրեց իր սիրելի թոռնիկ Թաճ Իրա-
նին գրել-կարդալ սորվեցնելուն եւ մեծցնելուն, որուն հետ առանձնայատուկ 
կապով կապուած էր:Մինչեւ իր մահը անիկա ապրեցաւ իր դստեր` Թուրան 
Տուլեհին հետ: 
Սալթանէհը մահացաւ 1936թ. Յունուար 25-ին՝ 53 տարեկանին. թաղուած 
է Թաճրիշի Զահիր օտ-Տաուլեհ գերեզմանատանը: Անոր կեանքն ու 
գրութիւնները եւ կանանց իրաւունքներու պաշտպանի իր ունեցած դերը՝ 
իբրեւ Միջին Արեւելքի ուսումնասիրութիւններու նիւթեր կը դասաւանդուին 
Թեհրանէն մինչեւ Հարվըրտի համալսարանները: 
2015-ին Հարվըրտի համալսարանը անոր սերունդներէն ձեռք բերաւ 
ընտանեկան լուսանկարներ, գրութիւններ եւ պատմութիւններ՝ Թաճ Սալ-
թանէհի կեանքի մասին: 
Անոր յուշերը տպագրուած են “Crowning Anguish: Memoirs of a Persian 
Princess from the Harem to Modernity 1884–1914’’ խորագրով, եւ յուշերու 
ձեռագիրը կը պահուի Իրանի Ազգային Գրադարանին մէջ: 
Չնայած Թաճ-ալ-Սալթանէհի յուշերը գրուած է 1914-ին, սակայն չէ 
տպագրուած մինչեւ 1983 թուականը: Այս առաջին տարբերակը, որ իր 
մէջ կը պարունակէ նշանաւոր գիտնական Մանսուրէ Էթթեհատիէի եւ 
Սիրուս Սաատվանդեանի նախաբանը, հիմնուած էր Ռահմաթ-օլլահ Տաիի 
Թալեքանիի` Իրանի մէջ Աֆղանիստանի դեսպանութեան սպասաւորի 
ունեցած՝ Թաճ-ալ-Սալթանէհի բնօրինակ ձեռագիրի վրայ: 
Թաճի յիշողութիւնները ցոյց կու տան որ ան ծանօթ էր երաժշտութեան 
եւ նկարչութեան արուեստներուն, ֆրանսական պատմութեանն ու գրա-
կանութեանը: Իրադարձութիւններու, վայրերու եւ մարդոց վարքային 
յատկութիւններու մանրամասն նկարագրութիւններով` Թաճ-ալ-Սալթանէի 
գրելու ոճը կը յիշեցնէ 19-րդ դարու ֆրանսացի գրողներուն: Անոր յիշո-
ղութիւնները, որ կը պատկերեն հարեմէն մինչեւ ժամանակակից կեանքի 
(1884-1914) բուռն բախումները՝ անձնական եւ հանրային աշխարհի, 
անհատական եւ հաւաքական յիշողութիւններու խառնուրդ մըն է: 
Ահա թէ ինչ կը գրէ ան հօրը սպանութենէն յետոյ իր զգացած ցաւերու, իր մեծ 
տառապանքի մասին. «Իւրաքանչիւր դուստր իրաւունք ունի խօսիլ իր ցաւէն 
եւ տառապանքէն՝ հօրը մահուընէ յետոյ: Ես կը ցաւիմ հօրս սպանութեան 
համար նոյնքան, որքան ցանկացած դուստր՝ իր հօրը մահէն վերջ: Բայց 
ես աւելի շատ կը տանջուիմ, եւ սիրտս կ’արիւնահոսի այս ջուրի, այս 
հողի, իմ հայրենիքիս համար, որ իմ տունն է՝  որուն մէջ ես մեծցած եմ: Այս 
պահուս, երբ ես կը գրեմ այս բառերը, կը զգամ, թէ տգիտութեան վարագոյրը 
տեղափոխուած է աչքերուս դիմաց. Անցեալի իրադարձութիւնները արագօրէն 
միտքէս կը սահին: Աւա՜ղ: Երկիրը եւ ժողովուրդը մէկ մարդու ագահութեան 
զոհը դարձած են»: 
Քաճար քոյրերը գեղեցկութեան խորհրդանիշ չէին համարուէր իրենց պեխե-
րու կամ թաւ յօնքերու համար, այլ՝ համարձակութեան, խելացիութեան, 
գործունեայ ըլլալու եւ Պարսկաստանի մէջ կանանց իրաւունքներու համար 
պայքարի հիմնասիւնը հանդիսանալուն համար: 
Արքայադուստրերու պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ կինը գեղեցիկ չէ միայն 
նուրբ կազմուածք եւ գեղեցիկ դէմք ունենալով: Գեղեցկութիւնն այն է, ինչ դուն 
կը զգաս ներսէն: Գեղեցկութիւնն այն չէ միայն, ինչ տեսանելի է աչքերուն. 
աւելի կարեւոր է ներքին՝ հոգեւոր գեղեցկութիւնը: 

Պարսկաստանի Գեղեցկուհի Արքայադուստրերը...
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Ինձ հետ լինի, թէ առանց ինձ, իմ բալի՛կս, 
կմեծանաս,
Իմ օգնութեամբ, թէ առանց ինձ, դու երբևէ 
կհասկանաս,
Թէ ոնց պիտի ապրել կեանքում, թէ ոնց 
պիտի նայել կեանքին,
Թէ աշխարհում ինչն է էժան, թէ աշխարհում 
ինչն է անգին:
Ինքս էլ խրատ կարդացողին ո՛չ յարգում եմ, 
ո՛չ հանդուրժում,
Տափակ թէ սուր քարոզներից ինքս էլ եմ 
միշտ, տղա՛ս, խորշում:

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ԱՒԵՏԻՔ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
(1952)
«Քաւարան»

30 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Գնդերէցների Ծառայութիւնը
Հայոց Բանակում 

Ազգ - Բանակ

Սրբագործ Խաչի կրկնօրինակը, որի կենտրո-
նում ամփոփուած է Քրիստոսի Խաչափայտի 
մի մասունք, օծուեց ու յանձնուեց ԶՈՒ հոգեւոր 
առաջնորդութեանը: Այնուհետեւ ԶՈՒ հոգեւոր 
առաջնորդ Վրթանէս սրբազանը նախաձեռնեց 
այցելութիւն ՀՀ եւ Արցախի մարտական դիրքեր` 
Խաչի նշանով օրհնելու հայոց երկրի սահմանները 
եւ գօտեպնդելու հայրենեաց պաշտպաններին: 
Իսկ արդէն նոյն թուականի Մայիսի 9ին հայոց 
բանակի պահապան Խաչն Արցախում էր, եւ 
մայիսեան եռատօնի առիթով Ստեփանակեր-
տում կազմակերպուած զօրահանդէսի ժամա-
նակ հանդիսաւոր կերպով անց կացուեց 
զօրքերի առջեւով: Այժմ Ս. Խաչը պահւում է 
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւնում: 
2018ին նոյն խաչի տեսքով պատրաստուեցին 
կրծքանշաններ եւ բաշխուեցին հայոց բանակի 
բոլոր սպաներին ու զինուորներին:
Գնդերէցների գործունէութեան արդիւնաւէ-
տութիւնն առաւել բարձացնելու նպատակով 
վերջին տարիներին զօրամասերի հասարակա-
կան կամաւորների թուին աւելացուել է եւ 
հոգեւոր կամաւորներինը (ինչը նոյնպէս բացառիկ 
երեւոյթ է): Ստորաբաժանումներից ինքնակամ 
առաջադրուած որոշակի թուով զինուորներ 
դառնում են գնդերէցի իւրայատուկ օգնական-
ները` բնականաբար շարունակելով լիարժէք 
իրականացնել իրենց առօրեայ ծառայողա-
կան պարտականութիւնները: Սա զգալիօրէն 
դիւրացնում է գնդերէցիի եւ զինուորների միջեւ 
փոխվստահութեան մթնոլորտի ամրապնդու-
մը եւ մեծացնում օգնութեան կարիք ունեցող 
զինուորների յայտնաբերման եւ անհրաժեշտ 
օգնութեան ցուցաբերման հաւանականութիւնը:
Բանակային հոգեւորականի եւ զինծառայողների 
միջեւ փոխյարաբերութիւններն իրականանում են 
բացառապէս վերջիններիս կամաւորութեան եւ 
համաձայնութեան պայմաններում: Հոգեւորակա-

նը չի պարտադրում իր ներկայութիւնն ու ծառա-
յութիւններն այն զինծառայողներին, ովքեր դրա 
կարիքը կամ ցանկութիւնը չունեն: Զանգուածային 
միջոցառումների ժամանակ, ինչիպիսին է օրինակ 
մարտական հերթափոխի մեկնելուց առաջ աղօթ-
քը, այլադաւան կամ աթէիստ զինծառայողնե-
րը պարտաւորուածութիւն չունեն անմիջական 
մասնակցութիւն բերելու, օրինակ` աղօթելու, այլ 
պարզապէս, ելնելով գերակշիռ մեծամասնութիւն 
կազմող Հայ Եկեղեցու հետեւորդ ծառայակիցների 
կրօնական զգացումների նկատմամբ տարրական 
յարգանքից, ուղղակի կարող են լուռ ներկայութիւն 
ունենալ: Իսկ եթէ կայ հնարաւորութիւն եւ դա 
չի հակասում զինուորական կարգուկանոնին, 
գնդերէցն ինքն է առաջարկում հեռանալ այն 
զինծառայողներին, ովքեր ցանկութիւն չունեն ներ-
կայ գտնուելու տուեալ միջոցառմանը: Միւս կող-
մից էլ, եթէ որեւէ զինծառայող ունի որեւէ խնդիր, 
որի լուծմանը կարող է օգնել հոգեւոր սպասաւորը, 
վերջինս առաջարկում է իր օգնութիւնը եւ փորձում 
լուծել խնդիրը` անկախ այն հանգամանքից, թէ 
ինչպիսի կրօնական հայեացքներ ունի տուեալ 
զինծառայողը: Աւելորդ չենք համարում նշել, որ 
ծառայութեան ընթացքում շատ զինծառայողներ 
վերանայում են իրենց կրօնական հայեացքները 
եւ ինքնակամ փոխում վերաբերմունքը յօգուտ 
Հայ Եկեղեցու դաւանանքի:
ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդութիւնը վաղուց արդէն 
կայացած կառոյց է, որի անցած ճանապարհը եւ 
զարգացման ուժականութիւնը լիովին վստա-
հութիւն են հաղորդում, որ ժամանակի հետ 
վերջնական լուծում կը ստանան նաեւ առկայ 
ընթացիկ խնդիրները (օրինակ` վերջնական 
անցումը մշտական հիմունքներով փորձառու 
բանակային հոգեւորականների ամբողջական 
կազմի): Նորանոր ձեռքբերումներն անշուշտ 
առաւել կը նպաստեն հայոց բանակի եւ հայ-
կական պետականութեան հոգեւոր եւ ռազ-
մական անվտանգութեան ամրապնդմանն ու 
զարգացմանը:

ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Որպէս բանակային հոգեւորականի համարժէք 
հայերէնում յաճախ մէկ բառով կիրառւում է կապելլանը 
(Հեղինէ Մկրտչեան, «Օտարահունչ Կապելլանը Հայոց 
Բանակում Կոչւում Է Հոգեւոր Սպասաւո»ր, Շողակն 
Արարատեան, Երեւան, 2012:4(283)), որն ուղղակի 
փոխառութիւն է ռուսերէնից: Մինչեւ 2016ը բանա-
կային հոգեւորականը պաշտօնական գրութիւննե-
րում անուանւում էր հոգեւոր սպասաւոր: 2016ին 
տողերիս հեղինակի կողմից առաջարկուեց գնդերէց 
եզրը: Առաջարկն ընդունուեց եւ տարածում գտաւ 
պաշտօնական մակարդակով:
2. Մանրամասն տե՛ս՝ https://www.icrc.org/rus/resources/
documents/misc/geneva-conventon-3.htm :
3. Փաւստոս Բուզանդ, Հայոց Պատմութիւն, թարգմ. 
եւ ծանօթ.՝ Ստ. Մալխասեանց, Երեւան, ԵՊՀ Հրատ., 
1987, էջ 46-47:
4. Եղիշէ, Վարդանի Եւ Հայոց Պատերազմի Մասին, 
թարգմ., ներած. եւ ծանօթ.` Երուանդ Տէր Մինասեան, 
Երեւան, «Հայաստան» Հրատ., 1971, էջ 109:
5. Ս. Աֆանասեան, Սարդարապատի Յաղթանակը. 
Հայաստան, Մայիս, 1918, Երեւան, 1985, էջ 41. 
նաեւ՝ Յարութիւն Թուրշեան, Սարդարապատի 
Հերոսամարտը, Երեւան, 1965, էջ 129-130. նաեւ՝ 
Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու Պատմութեան, Գիրք Ե., 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը Առաջին Հանրապետութեան 

Տարիներին (1918-1920 թթ.), կազմ. Ս. Բեհբութեան, 
Երեւան, «Ոսկան Երեւանցի» Հրատ., 1999, էջ 5, 15-16:
6. Հայաստանի Հանրապետութեան Պառլամենտի 
Օրէնքները (1918-1920 թթ.), կազմ.՝ Ս. Միրզոյեան, 
Մ. Աւետիսեան, Ջ. Յովհաննիսեան, Ա. Չիլինգարեան, 
Երեւան, 1998, էջ 69:
7. Մանրամասն տե՛ս՝ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մար-
տիրոսեան, Մ. Ա. Յարութիւնեան, «Արցախի Թեմը Եւ 
Ադրբեջան-Ղարաբաղ Հակամարտութիւնը», Հայկական 
Բանակ, Երեւան, 2001, 1-2 (27-28), էջ 84-8:
8. 1999 Դեկտեմբերին նրան փոխարինեց Արշէն աբե-
ղայ Սանոսեանը, ում էլ յաջորդեց Նորայր աբեղայ 
Սիմոնեանը: Իսկ 2007 Հոկտեմբերից առայսօր ՀՀ 
ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդի պաշտօնը կրկին ստանձնել 
է Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրահամեանը:
9. Տե՛ս օրինակ` Ս. Ներսես Շնորհալի, Թուղթ Ընդ-
հանրական, Երեւան, Գանձասար Հանդէս, 1991, էջ 
114-6:
10. Վաւերագրեր, էջ 73-4:
11. Տե՛ս Արշէն աբեղայ Սանոսեան, «Բանակային 
Քահանաների Հաստատութիւնը ՀՀ Զինուած Ուժե-
րում», Հայկական Բանակ, Երեւան, 2001, 1-2 (27-28), 
էջ 100:
12. http://www.gov.am/u_files/file/kron/ekegheci.pdf :
13. Դրօշի օրհնութիւնը կատարուել էր Մայր Տաճարում` 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ, 
այն նոյն կանոնով, որով 1827ին օրհնուել էր հայ 
կամաւորական ջոկատների դրօշը Մկրտչեան:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Թաներ 
Աքչամի Գիրքը Թարգմանուած է Նաեւ 
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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

 08

Սկիզբը Էջ 02

¸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:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-
ներու Միջազգային զարգաց-
ման գործակալութեան առըն-
թեր գործող Բարձրագոյն 
ուսուցման ներուժի զարգաց-
ման ծրագրին եւ Պէյրութի 
Հայկազեան համալսարանին 
միջեւ վերջերս ստեղծուեցաւ 
համաձայնութեան յուշագիր 
մը։ Լիբանանէն հինգ համալ-
սարաններ ընդգրկուած են 
այս ծրագրին մէջ եւ այդ երկրի 
պարագային յատկացուած է 
10 միլիոն ամերիկեան տոլար։
Հայկազեան համալսարանի 
նախագահ վերապատուելի 
Փոլ Հայտոսթեան եւ ծրա-
գըրի ղեկավար Պիլ Փորթըր 
միասնաբար ստորագրեցին այս յուշագիրը։ Այս փաստաթուղթը 
կը յստակեցնէ Հայկազեան համալսարանի դերակատարութիւնն 
ու պատասխանատուութիւնը այս ամբողջին մէջ։ Նախատեսուած 
աշխատանքը ունի քանի մը ուղղութիւն. օրինակ՝ համատեղ դիտարկում, 
արժեւորում եւ ընթերցումներ, որոնց վրայ կու գան աւելնալ մեթոտներու 
վերաբերեալ աշխատանքներ եւ ծրագրի առընչութեամբ այլ ձեռնարկներ։

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Անգարա Եւս «Դժգոհ» Է Թրամփի 
Նոր Ծրագրէն

Հետաքրքրականը այն է, որ Անգարա 
եւս «դժգոհ» է Թրամփի նոր ծրագ-
րէն: Թուրքիան մերժած է իսրայէլա-
պաղեստինեան հակամարտութեան 
կարգաւորման խաղաղ ծրագրիը՝ 
այն անուանելով «կցումի ծրագիր, 
որու նպատակն է երկու պետու-
թիւն ստեղծելու որոշման ոչնչա-
ցումը եւ պաղեստինեան հողերու 
բռնագրաւումը»։
 Թուրքիոյ ԱԳՆ-ը նաեւ քննադատած 
է Երուսաղէմը Իսրայէլի անբաժանելի 
մաս համարելու ԱՄՆ նախագահ 
Տանըլտ Թրամփի յայտարարու-
թիւնը։ «Երուսաղէմը մեր կարմիր 
գիծն է»,- նշուած է  հաստատութեան 

յայտարարութեան մէջ: «Միացեալ 
Նահանգներու, այսպէս կոչուած, 
«խաղաղ ծրագիրը» մեռելածին 
է։ Պաղեստինեան ժողովուրդն ու 
անոր հողերը կարելի չէ գնել փողով։ 
Մենք չենք աջակցիր որեւէ ծրա-
գրի, որ կը մերժուի Պաղեստի-
նի կողմէ։ Առանց բռնագրաւման 
դադարեցման խաղաղութիւնը չի 
կրնար գալ Մերձաւոր Արեւելք։ 
Ինչպէս նշած է «Արեւելք«ը վկա-
յակոչելով  AP-ը, Անգարայի եւ Պոլ-
սոյ մէջ ԱՄՆ դեսպանութեան եւ 
հիւպատոսութեան առջեւ բողոքի 
ցոյցեր կ’իրականացուին։

Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի մանկա-
պարտէզի մնայուն ուսուցչուհիի: Ենթական պէտք է ըլլայ 
լիբանանահպատակ, համապատասխան վկայականի 
տէր եւ նախընտրաբար՝ փորձառու: Դիմորդներ իրենց 
CV-ները կրնան ղրկել secretary@aecbeirut.edu.lb հաս-
ցէին:

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻԻ ԿԱՐԻՔ
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Լաքոթ իր հերթին ֆեյսպուքի մէջ 
նշած է. «Ուրախ էի Փարիզի մէջ 
հանդիպելով Թաներ Աքչամին, որ 
գրախանութի մէջ ներկայացուց 
իր «Սպանութեան հրամանները-
Հայաստան 1915» գիրքը: Ան կը 
պատմէ անոր վերջին հետազօ-

տութիւններու մասին եւ կը հաս-
տատէ իսկութիւնը օսմանեան այն 
փաստաթուղթերուն, որոնք կը 
հանդիսանան պետութեան կողմէ 
ծրագրուած ըլլալու ապացոյցներ, 
որոնք յանգեցուցած են հայ ժողո-
վուրդի ցեղասպանութեան»,-գրած 
է դեսպանը:

Արցախի Մէջ Զինծառայող Մը Վիրաւորուած է

Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանը 
Միջազգային Նոր Ծրագրի Մը Մասնակից

Արցախի Պաշտպանութեան բանա-
կի հարաւ-արեւելեան ուղղութեամբ 
տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն 
պահպանութեան տեղամասին մէջ, 
Յունուար 28 լոյս 29-ին, ժամը 02:55-
ի սահմաններուն, դեռ չպարզուած 
հանգամանքներով, վիրաւորուած 
է ՊԲ զինծառայող, 2000-ի ծնունդ 
Նուէր Արմանի Աւետիսեան: Այս 
մասին կը յայտնեն Արցախի Հան-

րապետութեան պաշտպանու-
թեան նախարարութեան մամուլի 
ծառայութենէն:
Վիրաւոր զինծառայողը անմիջապէս 
տեղափոխուած է զինուորական 
հիւանդանոց։ Անոր վիճակը ծանր է:
Դէպքին մանրամասնութիւնները 
պարզելու համար կը կատարուի 
քննութիւն:


