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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Պսակաձեւ Ժահրով Վարակուած Երեք Նոր
Հիւանդներ Արձանագրուեցան.
Վարակուողներուն Ընդհանուր Թիւը
Լիբանանի Մէջ Հասաւ 13-ի

Պսակաձեւ ժահրով վարակուած 3 նոր պարագաներ հաստատուած են
Լիբանանի մէջ: Այս մասին տեղեկացուց երէկ Առողջապահութեան նախարարութիւնը: Այս նոր զարգացումով պսակաւոր ժահրով վարակուած
հիւանդներուն ընդհանուր թիւը Լիբանանի մէջ բարձրացաւ 13-ի:
Ըստ նախարարութեան վերջին վարակուողները ժահրը ստացած են սուրիացի հիւանդէ մը, որուն հետ շփման մէջ եղած են անոնք:
Յիշեցնենք, որ Լիբանան որոշում կայացուց ճամբորդներ ընդունիլ վարակի
մեծ ցուցանիշ ունեցող երկիրներէն ինչպէս Չինաստան, Հարաւային Քորէա,
Իրան եւ Իտալիա:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Փեսքովի Պատասխանը Անգարային՝
«Մենք Օրինական Ենք»
Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որուն
զինծառայողները օրինական հիմքերով կը գտնուին Սիրիա, յիշեցուցած
է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Տմիթրի Փեսքովը՝ մեկնաբանելով Թուրքիոյ նախագահ Ռեճէպ
Թայէպ Էրտողանի յայտարարութիւնը,
որուն մէջ ան նախօրէին կոչ ըրած էր
Վլատիմիր Փութինին Անգարային «դէմ
առ դէմ» ձգելու սուրիական իշխանութիւններու հետ: Այս մասին կը յայտնէ
«Արեւելք»ը, վկայակոչելով ՌԻԱ Նովոսթին։
Փեսքով նշած է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանին մէջ կը գործէ սուրիական
օրինական իշխանութիւններու խնդրանքով:
«Միւս երկիրներու մնացած բոլոր զինուորականները Սուրիոյ մէջ հակասութիւններու մէջ են միջազգային չափանիշերու եւ սկզբունքներու հետ»,ըսած է ան։
Ան յայտնած է, որ Վլատիմիր Փութինը եւ Ռէճէպ Թայէպ Էրտողանը Մոսկուայի
մէջ հանդիպման ժամանակ պիտի քննարկեն, թէ ինչպէս կը կատարուին
Սուրիոյ հարցով Սոչիի պայմանաւորուածութիւնները։
Անոր խօսքերով՝ Փութինի եւ Էրտողանի հանդիպումը Մոսկուայի մէջ հեշտ
պիտի չըլլայ, սակայն առաջնորդները կողմնորոշուած են դէպի Իտլիպի մէջ
իրավիճակի կարգաւորումը։
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Լրատուամիջոցները Կը Յայտնեն Հայաստանի
Կողմէ Հնդկական 4 Ռատիոտեղակայանքի
Համակարգ Գնելու Մասին

Հնդկաստանը Հայաստանին ռադիօտեղորոշիչ 4 Swathi ռատիոտեղակայանք
(radar) համակարգ մատակարարելու 40 միլիոն տոլար արժողութեամբ
գործարք կնքած է: Հնդկաստանը յայտարարուած մրցոյթին յաղթած է Ռուսիոյ
եւ Լեհաստանին: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` այս մասին կը հաղորդեն
հնդկական լրատուամիջոցները:
Timesnownews.com կայքը, յղում ընելով Հնդկաստանի կառավարութեան իր
աղբիւրներուն, գրած է, որ ռատիոտեղակայանքային համակարգը մշակուած
է Պետական պաշտպանական հետազօտութիւններու եւ զարգացման
կազմակերպութեան ելեկտրոբանութեան եւ ռատիոտեղակայանքներու
զարգացման հիմնադրամի Պանկալորի (Պենկալուրու) տարրալուծարանի
կողմէ եւ արտադրուած է «Bharat Electronics Limited (BEL)»-ի կողմէ: Կայքի
տեղեկութիւններով` Հնդկաստանը արդէն սկսած է ռատիոտեղակայանքային
համակարգի մատակարարումը Հայաստանին:
Business Today ի հերթին կը տեղեկացնէ, որ Հայաստան մանրամասն
փորձարկած է նաեւ Ռուսիոյ եւ Լեհաստանի առաջարկուած համակարգերը,
սակայն յետոյ ընտրած է հնդկականը:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւնը, սակայն, առայժմ չի մեկնաբաներ
այս տեղեկութիւնը:

Արցախ Ներմուծուող Ինքնաշարժներու
Թիւը Աճած է
2019-ին Արցախի Հանրապետութիւն ներմուծուած է 4599 ինքնաշարժ, որ 2018-ի համեմատ աճած
է 1077-ով:
Այս մասին «Արցախփրես»-ի թղթակիցին հետ զրոյցի ժամանակ ըսած
է Արցախի ոստիկանութեան մամլոյ
ծառայութեան բաժնի պետ Գառնիկ
Ալեքսանեան:
Անոր խօսքով` ինքնաշարժներու
ամենաշատ քանակը Արցախ ներմուծուած է Վրաստանէն եւ Ռուսիայէն:
Ներմուծուած մեքենաներու մէջ կը գերակշռեն «Toyota», «Opel», «Lexus»,
«Mercedes» մակնիշներու մարդատար ինքնաշարժները:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Համակարգող Խորհուրդը Կ՛ազդարարէ Համախմբման
Աշխատանքներու Վերամեկնարկը
Լրագրողներու համահայկական
համաժողովները համակարգող
խորհուրդի նիստը, որ կայացաւ 29
Փետրուար - 1 Մարտ, Անթիլիասի
մէջ յստակացուց լրագրողներու համահայկական յառաջիկայ
աշխատանքներու ընդհանուր
ուղղութիւնները։ Քննարկուեցան
թէ՛ տարածաշրջանային եւ թէ
համընդհանուր մակարդակներով մասնագիտական բովանդակութեամբ խորհրդաժողովներ,
աշխատանոցներ եւ համաժողովներ կազմակերպելու կարելիութիւնները։
Համակարգող
խորհուրդի
քննարկումներու օրակարգին
ներառուած էին Անթիլիասի մէջ
անցեալ տարի տեղի ունեցած
լրագրողներու համահայկական
համաժողովի
արդիւնքները,
համաժողովի ընթացքին հնչած
առաջարկները, ինչպէս նաեւ
համահայկական լրատուական
գործակցութեան զարգացման

ուղղուած գործնական մեթոտները։
Արձանագրուեցաւ, որ երկու
օրուան ընթացքին համակարգող
խորհուրդը ձեւակերպած է լրատըւական ժամանակակից միտումներու համահունչ օրակարգ, որուն
նպատակը հայկական լրատուամիջոցներու համար զարգացման
եւ գործակցութեան շարունակականութեան ապահովումն է. այդ
օրակարգը հիմնուած է մամուլի
միաւորման ձգտող առանցքներու
վրայ։
Նիստի նախօրեակին եւ աւարտին
Խորհուրդը հանդիպումներ ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա
կաթողիկոսի հետ ֊ Հանդիպման
ընթացքին խորհուրդի անդամները շնորհակալութիւն յայտնեցին
վեհափառ հայրապետին իր ցուցաբերած հոգածութեան եւ նախանձախնդրութեան ինչպէս նաեւ հայ
մամուլի տարուան առիթով մշակուած
բոլոր ծրագիրներուն համար։ Վեհափառը խորհուրդ տուաւ ոլորտի

աշխատանքները կազմակերպել,
մեկնելով համահայկական օրակարգի ձեւաւորման անհրաժեշտութենէն եւ մամուլի ունենալիք
դերակատարութենէն։
Համակարգող խորհուրդը որոշեց
իր յառաջիկայ լիագումար նիստը
գումարել Երեւանի մէջ, Մայիս
ամսուան ընթացքին։
Հանդիպում ՀՀ դեսպան
Աթաբեկեանի հետ
Համակարգող խորհուրդի անդամները հանդիպում ունեցան նաեւ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն
Աթաբեկեանին հետ, որ խօսեցաւ

Հայաստանի հանրապետութիւն
– Լիբանան միջպետական զարգացող յարաբերութիւններուն,
տարածաշրջանային եւ լիբանանեան նորագոյն իրադարձութիւններուն մասին։ Ընդգծուեցաւ անհրաժեշտութիւնը համահայկական մամուլ - ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութիւն
աշխատակարգի ճշդման՝ արտաքին քաղաքականութեան գերակայ ուղղութիւններուն եւ անոնց
կիրառման գործընթացներուն
մասին իրազեկուելու նպատակով։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Ռուբէն Վարդանեան
Կիրակի, 2 Մարտ 2020-ին,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը ընդունեց Մոսկուայէն
միօրեայ այցելութեամբ Լիբանան
ժամանած Ռուբէն Վարդանեանը:
Տիար Վարդանեան Հայաստանի ու Արցախի մէջ նախաձեռնած է զանազան ծրագիրներու,
որոնցմէ հանրածանօթ է Հայոց
Ցեղասպանութեան միջազգային

ճանաչման մէջ նպաստ բերող
«Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութիւնը (Aurora Humanitarian
Initiative):
Տիար Վարդանեան Կիրակի օր ներկայ գտնուեցաւ Անթիլիասի Մայր
Տաճարին մէջ տեղի ունեցած Ս. եւ
անմահ պատարագին, որմէ ետք
եղաւ Նորին Սրբութեան ճաշի հիւրը:
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BBC-ն Անդրադարձած է Եթովպիոյ Հայկական Փոքրաթիւ Համայնքին
Եւ Անոր Ներկայ Վիճակին
Հեղինակաւոր BBC կայքը «Նամակ
Ափրիկէէն» (Letter from Africa)
շարքէն յօդուած հրապարկած է,
որ կը վերաբերի հայ-եթովպիական
յարաբերութիւններուն, Եթովպիոյ
մէջ հայկական համայնքին ու անոր

ներկայ վիճակին:
Եթովպիոյ մէջ հայկական կորսուած
համայնքին հետքերով գացած է
լրագրող Իսմայիլ Էինաշէն, որ կը
նշուի, որ երկրին մէջ գտնուելով,
բազմիցս լսած եւ հետաքրքրուած է
հայկական համայնքով, անոր պատմութեամբ, կը փոխանցէ tert.am-ը:
19-րդ դարուն Մենելիկ 2-րդ կայսեր
գահակալութեան ժամանակ այստեղ ձեւաւորուած փոքրաթիւ հայկական համայնքը առաւել ընդլայնւած է 20-րդ դարուն` Օսմանեան
կայսրութեան կողմէ իրականացուած
ջարդերէն փրկուած եւ այս հողերուն
վրայ ապաստան գտած հայերու

շնորհիւ. անոնք կարեւորագոյն
դերակատարում ունեցած են
երկրի տնտեսութեան, մշակոյթի
ձեւաւորման եւ անոր ընդհանուր
զարգացման գործին մէջ:
Կը նշուի, որ Հայաստանի եւ Եթովպիոյ միջեւ ամուր կապ ստեղծուած
է հիմնականօրէն Ուղղափառ եկեղեցւոյ շնորհիւ. կապն ալ աւելի
խորացած է դիւանագէտներու եւ
առեւտրականներու շնորհիւ:
Հեղինակը կը պատմէ նաեւ՝ որ
այցելած է 1930 թուականին հիմնադրուած հայկական Սուրբ
Գէորգ եկեղեցի: Ան տպաւորուած է
ճարտարապետական այս կառոյցի

զարդարանքներով, սակայն կը նշէ,
որ սովորական օրերուն այնտեղ
քահանայ չկայ: Ան կը նշէ, որ այս
եկեղեցին միշտ հայերու համար
որպէս համայնքի կեդրոն ծառայած է:
Եթովպիոյ մէջ հայերու թիւը
սկսած է աճելու Ռազ Թաֆարի
կայսեր գահակալութեան ժամանակաշրջանին։ Ան Երուսաղէմի
հայկական եկեղեցի կատարած
այցելութեան ժամանակ, տեսնելով
40 հայ որբ, հայոց պատրիարքէն
խնդրած է թոյլ տալ ստանձնել անոնց
խնամակալութիւնը:
Շար. Էջ 06
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Արտաքսման Կիրակի
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ը

ստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Սրբազան Հայրերու սահմանումին, Մեծ պահքի երկրորդ կիրակին «Արտաքսման կիրակի»
կը կոչուի: Անունը արդէն իմաստը ցոյց կու տայ, արտաքսում,
վտարում, վռնտել, դուրս հանել: Արտաքսման կիրակին խորհրդանիշն է
մեր Նախածնողներուն՝ Ադամին ու Եւային դրախտէն վռնտուելուն, իրենց
Աստուծոյ կողմէ տրուած պատուիրանին չհնազանդելուն պատճառով:
Խորհրդանիշ կ՚ըսեմ, որովհետեւ Ադամէն ու Եւայէն սկսած մինչեւ մեր
օրերը իւրաքանչիւր մարդ ենթակայ է նոյն արտաքսումին: Շատեր կրնան
համաձայն չըլլալ, բայց եթէ գէթ պահ մը ուշադրութիւն դարձնենք մենք մեր
վրայ եւ փորձենք առողջ կերպով ինքնաքննութիւն մը կատարել մեր ապրած
կեանքին, պիտի նկատենք, որ ո՛չ թէ մէկ անգամ մենք արտաքսուած ենք,
այլ՝ բազմաթիւ անգամներ: Մեր նախածնողները արտաքսուեցան դրախտէն,
այն երանական վայրէն, ուր Աստուած զիրենք գոյացուց, որպէսզի Իր
ներկայութեան ապրէին երանական կեանք մը: Իսկ մենք, անգամ մը ծնելով
մեր ֆիզիքական ծնողներէն, երկրորդ անգամ ալ կը ծնինք Սուրբ Եկեղեցւոյ
Սուրբ Աւազանէն՝ դառնալով Աստուծոյ որդիներ, Քրիստոսի եղբայրներ ու
քոյրեր եւ Սուրբ Հոգիի շնորհակիրներ: Երբ Սուրբ Երրորդութեան անդամները
կը դառնանք, բնականաբար պէտք է ապրինք այնպէս՝ ինչպէս վայել է այդ
Սուրբ Ընտանիքին, սակայն, ըլլալով մարդ ու մնայուն կերպով ենթակայ ըլլալով
չարին յարձակումներուն, երբեմն կը տկարանանք, առիթ տալով սատանային
խաբելու մեզ եւ մոլար ճամբաներով տանելու, որով ինքնաբերաբար մենք
մեզ վռնտած կ՚ըլլանք այդ Սուրբ Ընտանիքի ներկայութենէն՝ դրժելով մեր
բուն էութիւնը՝ բարութիւնն ու Աստուածանմանութիւնը:
Ըստ Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայրերու կարգադրութեան, Արտաքսման կիրակի օրը
հետեւեալ Ճաշու ընթերցուածները կը կարդացուին բոլոր Հայ եկեղեցիներէն
ներս: Ղուկասի Աւետարանէն 4.43-5.11: Եսայի մարգարէի մարգարէութենէն
33.2-22: Պօղոս առաքեալի Հռոմայեցիներուն ուղղած նամակէն 12.1-13.10:
Մատթէոսի Աւետարանէն 5.17-48:
Առնենք Ղուկասի Աւետրանին եւ Պօղոս առաքեալի Հռոմայեցիներուն ուղղած
նամակին հատուածները ու փորձենք ամփոփ խորհրդածութիւններ կատարել
իւրաքանչիւր հատուածին: Իսկ մնացած երկու հատուածները քաջալերելի
է, որ ընթերցողները բանան Աստուածաշունչը ու կարդան:
Այսպէս Ղուկասի Աւետարան 4.43-5.11.
«Յիսուս անոնց ըսաւ.
-Ուրիշ քաղաքներու մէջ ալ պէտք է Աստուծոյ Արքայութիւնը աւետեմ,
որովհետեւ ճիշդ ասոր համար Աստուած զիս ղրկեց։
Եւ Յիսուս Գալիլիայի ժողովարաններուն մէջ կը քարոզէր։
Յիսուս Գեննեսարէթի լիճին եզերքը կեցած էր, երբ ժողովուրդը
սկսաւ Իր շուրջ խռնուիլ՝ լսելու համար Աստուծոյ խօսքը։ Անիկա երկու
նաւակներ տեսաւ լիճին եզերքը. իսկ ձկնորսները նաւակէն դուրս ելած՝
իրենց ուռկանները կը լուային։ Յիսուս մտաւ նաւակներէն մէկուն մէջ,
որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ խնդրեց որ ցամաքէն քիչ մը հեռացնէ
նաւակը։ Եւ նաւակին մէջ նստած՝ սկսաւ ժողովուրդին ուսուցանել։
Երբ Իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.
-Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու համար ձեր
ուռկանները նետեցէք։
Սիմոն պատասխանեց.
-Վարդապե՛տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք, բայց
Քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք։
Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցին մէջը,
այնքան՝ որ իրենց ուռկանները կը պատռտէին։ Նշան ըրին իրենց
գործի ընկերներուն, որոնք միւս նաւակին մէջ էին, որպէսզի իրենց
օգնութեան գան։ Անոնք եկան եւ երկու նաւակները ա՛յնքան լեցուեցան, որ այլեւս պիտի ընկղմէին։ Երբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա,
ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.
- Հեռացի՛ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ մըն եմ։
Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, տեսնելով իրենց
բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը։ Նոյն վիճակին մատնուած էին
Զեբեդէոսի որդիները՝ Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի
գործընկեր էին։
Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.
-Մի՛ վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս՝ կեանքի համար։
Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ ձգելով՝ հետեւեցան
Յիսուսի»։
Աւետարանական այս հատուածը մեզի երկու պատգամներ կը փոխանցէ.
Առաջինը՝ կը կայանայ մեր Տիրոջ հետեւեալ խօսքին մէջ. «Ուրիշ քաղաքներու մէջ ալ պէտք է Աստուծոյ Արքայութիւնը աւետեմ, որովհետեւ ճիշդ
ասոր համար Աստուած զիս ղրկեց». գիտենք, որ մեր Տէրը Հրէաստանի մէջ
եւ անոր շրջակայքին մէջ կատարեց Իր քարոզութիւնը, սակայն Իր նպատակը

այն էր, որ ամբողջ աշխարհը լսէ Իր քարոզութիւնը, Իր բերած բարի լուրը:
Արդարեւ, մենք մեր անհնազանդութեան պատճառով արտաքսուեցանք
դրախտէն՝ Աստուծոյ անմիջական ներկայութենէն, այստեղ սակայն, մեր
Տիրոջ բերանէն կը լսենք այն երանելի խօսքը, թէ Աստուած Իր Միածինը
ղրկած է, որպէսզի բոլոր արտաքսուած մարդիկը լսեն Աստուծոյ Արքայութեան
մասին ու վերադառնան իրենց Հօր գիրկը:
Երկրորդը՝ կը կայանայ այն հանգամանքին մէջ, թէ հակառակ մեր կատարած
բազմաթիւ անարդիւնք փորձերուն ու աշխատանքներուն տարբեր ոլորտներու մէջ, բայց երբ մենք մեզ խոնարհեցնենք ու լսենք մեր Տիրոջ խօսքը ու
Անոր կամքը առաջնահերթ համարենք մեր կեանքին մէջ, հակառակ անցեալի
մեր անարդիւնք փորձերուն՝ Տիրոջմով մեր սպասածէն շատ աւելիին կը
հասնինք ու կ՚ունենանք, ինչպէս տեսանք Պետրոսի եւ իր ընկերակիցներու
պարագան, թէ ինչ առատ քանակութեամբ ձուկ որսացին՝ երբ հնազնադեցան
իրենց Վարդապետի խօսքին:
Հռոմայեցիներու նամակ 12.1-13.10.
«Ուստի, եղբայրնե՛ր, քանի Աստուած ա՜յնքան ողորմած եղաւ մեզի
հանդէպ, կ՚աղաչեմ որ դուք ձեզ Աստուծոյ ընծայէք որպէս կենդանի
զոհ մը՝ իրեն վերապահուած, որովհետեւ ատիկա՛ է Աստուծոյ ուզած
հոգեւոր պաշտամունքը։ Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը մի՛
ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի
ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը,
այսինքն՝ ինչ որ բարի է, ընդունելի է Իրեն եւ կատարեալ։
Ինծի տրուած Աստուծոյ շնորհքով հետեւեալ պատուէրը կու տամ
իւրաքանչիւրդ. մեծամիտ մի՛ ըլլաք. ընդհակառակը, միշտ համեստ եղէք
եւ միայն Աստուծմէ ձեզի տրուած հաւատքին չափով գնահատեցէք
դուք ձեզ։ Ինչպէս մեր մարմինը բազմաթիւ անդամներ ունի, որոնց
պաշտօնը նոյնը չէ սակայն այնպէս ալ Քրիստոսի միացած ըլլալով՝
մենք բոլորս մէկ մարմին ենք։ Թէպէտ որպէս անդամներ իրարու
կապուած ենք, բայց Աստուծոյ շնորհքը իւրաքանչիւրիս տարբեր
պարգեւ մը տուած է, որ պէտք է գործածենք։ Եթէ մարգարէութեան
պարգեւը ունինք՝ պէտք է պատգամենք մեր հաւատքին համեմատ։ Եթէ
ծառայելու շնորհքը տրուած է՝ պէտք է ծառայենք։ Եթէ ուսուցանելու
ձիրքը ունինք՝ պէտք է ուսուցանենք։ Եթէ յորդորելու կարողութիւնը
ունինք՝ պէտք է յորդորենք։ Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժանողը
առատօրէն թող բաշխէ։ Վերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատի։ Ողորմութիւն ընողը խնդութեամբ թող ընէ։
Ձեր սէրը թող անկեղծ ըլլայ։ Ատեցէ՛ք ինչ որ չար է եւ բարիին կառչած
մնացէք։ Եղբօր պէս զիրար սիրեցէք գորովանքով։ Յարգելու մէջ
զիրար գերազանցեցէք։ Եռանդագին աշխատեցէք առանց ծուլանալու։ Ջերմեռանդ հոգիով Տիրոջ ծառայեցէք։ Յոյսով ուրախացէք,
նեղութեանց մէջ համբերող եղէք, յարատեւ աղօթեցէ՛ք։ Կարիքի մէջ
եղող եղբայրներուն օգնեցէք եւ միշտ հիւրասէր եղէք։ Օրհնեցէ՛ք
ձեզ հալածողները. մի՛ անիծէք, այլ օրհնեցէք։ Ուրախացողներուն
հետ ուրախացէք եւ լացողներուն հետ լացէք։ Բոլորին հանդէպ նոյն
վերաբերումը ունեցէք. մեծամիտ մի՛ ըլլաք, խոնարհ մարդոց ալ
ընկերութիւն ընելու զիջեցէք, եւ դուք ձեզ իմաստուն մի՛ համարէք։
Ոեւէ մէկուն չարիքին՝ չարիքով մի՛ հատուցանէք։ Ջանացէք ընել այն՝
ինչ որ բոլոր մարդոց աչքին բարի է։ Որքան կրնաք՝ ամէնուն հետ
խաղաղ ապրեցէք։ Սիրելինե՛ր, երբեք դուք անձամբ վրէժ լուծելու
մասին մի՛ մտածէք, այլ ձգեցէք որ Աստուծոյ բարկութիւնը ընէ
ատիկա. որովհետեւ Տէրը Սուրբ գիրքին մէջ կ՚ըսէ. «Ի՛մս է դատելու
եւ պատժելու իրաւունքը. ե՛ս պիտի հատուցանեմ», իսկ ուրիշ տեղ
կ՚ըսէ. «Եթէ թշնամիդ քաղցած է՝ հաց տուր իրենց. եթէ ծարաւ է՝ ջուր
տուր։ Այսպէս վարուելովդ արդէն ամօթը զինք կ՚այրէ»։ Մի՛ պարտուիր
չարէն, այլ՝ բարիով յաղթէ չարին։
Շար. Էջ 06
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Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեան եւ «Ազդարար»ը
Շար. նախորդ թիւէն
Ուրեմն՝ թէ՛ տառերը ինքը հոգացած
էր, կապարները շարել, թէ՛ ամբողջ
ծախքը ինքը հոգացած էր, իր
վաստակով, «որդին վշտաց…»։
Ան հրատարակած է նաեւ՝ «Պատմութիւն Կայսերն Փոնցիանոսի»
(1790 թուականին), «Տաղարան
Սիմէոն Կաթողիկոսի» (1791
թուականին), «Ողբ Հայաստանեայց»
(1791 թուականին), «Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցմանց» (1792 թուականին» եւ այլն։
Իր հրատարակութիւններէն յատկապէս երկուքը՝ «Գիրք Պորփիւրի, որ կոչի ներածութիւն»
եւ «Գիրք սահմանաց Դաւթի
Անյաղթ փիլիսոփայի» ցոյց կու
տան, որ Շմաւոնեան զբաղած էր
փիլիսոփայական հարցերով եւ
փոխանցած ընթերցող հայ հասարակութեան։
Պորփիւրի (Սենեկա) մասին հրատարակութիւն ընելով, բնական է
որ համակրանք ունէր դէպի ստոյկեան փիլիսոփայութիւնը, երբ
նկատի առնենք անոր մեծ վիշտը,
որ ունեցած էր սիրասուն զաւակներուն կորուստով։ Անտարբերութիւն
դէպի հաճոյքներն ու ցաւերը,
պաղարիւնութիւն. ահա՛ ստոյկեան
փիլիսոփայութիւնը։ Ամէն ինչ
աստուածային տնօրինութիւն է,
հետեւաբար հանդարտութեամբ
ընդունիլ եւ ազատ՝ կիրքերէ, վիշտերէ եւ ուրախութիւններէ։
Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայով
հետաքրքրուիլը եւս ապացոյց է,
որ ան կը զբաղուէր փիլիսոփայութեամբ։
Գիրքի վերջին դրած է աֆորիզմներ, իմաստասիրական խոհեր
ֆրանսերէն (հայերէն տառերով),
որոնցմէ իր նախընտրածն է՝
«Իմաստութեան լե՛ր հետամուտ
Զի է՛ քեզ գանձ անկողոպուտ…»։
Եւ իսկապէս՝ կողոպտելի են դրամը,
կալւածը, ստացուածքը, մէկ խօսքով՝ նիւթական գանձերը, սակայն
անկողոպտելի է իմաստութիւնը։
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅ ԼՐԱԳԻՐԸ
1794 թուականին, հոկտեմբեր ամսու
16-ին լոյս տեսած է հայ առաջին
պարբերականը՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»,
հայ անդրանիկ խմբագիր Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանի
խմբագրութեամբ, ընդամէնը 28
օրինակ տպաքանակով…։
Նկատի պէտք է ունենալ, որ այն
օրերուն հայ մտաւորականները
մատներու վրայ կարելի էր հաշուել…։
Մի քանի հարուստ առեւտրականներ
եւ հոգեւորականներ։ Առաջինները՝
ազատամիտ, երկրորդները՝ պահպանողական, սակայն երկու
խմբակցութիւններն ալ հայրենասէր
էր։

«ԱԶԴԱՐԱՐ»ի խմբագրի սկզբունքն
էր՝ գիտութիւն, լուսաւորութիւն,
միաբանութիւն եւ ազատութիւն,
եւ այդ ալ կը քարոզէր խմբագիրը,
բայց մանաւանդ շեշտը կը դնէր
կրթութեան վրայ, գրելով՝
«Հայէք դպրատան ըստ այլոց ազգաց
եւ մուժէք ի նա զորդիքս գռեհկաց»։
Ազատութեան հասնելու համար՝
պէտք է միաբանութիւն. «Անդունդի եզրին կանգնած ազգերը ազատութիւն են ձեռք բերել միաբանութեան միջոցով»։
«ԱԶԴԱՐԱՐ»ը կոչ կ՚ընէր հայութեան
կեդրոնանալ իր հայրենիքին մէջ եւ
դէմ էր արտագաղթին։
Ինչպէս կը տեսնենք «ԱԶԴԱՐԱՐ»ի
տեսակէտները այժմէութիւն ունին
նաեւ այսօր, 200 տարի յետոյ։
«ԱԶԴԱՐԱՐ»ի լեզուն պակասաւոր
գրաբար էր, բայց երբեմն յօդուածներ
կամ լուրեր լոյս կը տեսնէին Նոր
Ջուղայի բարբառով։ Խմբագրի
եւ հնդկահայ մտաւորականներու
(Շահամիր Ս. Շահամիրեան) կարծիքով հայը հնագոյն ազգութիւն է,
տեսակ մը՝ Աստուծոյ ընտրեալը,
որովհետեւ ան է որ խօսած է
Ադամի լեզուով, առաջին անգամ,
Շահամիրեանի յօդուածով մէջբերում
կ՚ընէ սպանական աշխարհագրական գիրքէ մը, հրատարակուած
1752 թուականին որ «Հայերը
հեռու անցեալում խօսում էին ողջ
մարդկութեան յայտնի Ադամայ
լեզուով…»։
«ԱԶԴԱՐԱՐ»ը լոյս կը տեսնէ
ընդամէնը 18 տետրակ, ապա՝ կը
դադրի 1795-ին։
Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանը,
հայ անդրանիկ խմբագիրը, նկարագրով տոկուն, յամառ անկաշառ
եւ գիտուն մէկն էր։
Տպագրական գործին մէջ իրեն
կ՚օգնէին խումբ մը մտերիմներ,
անվճար, յատկապէս իրեն զօրավիգ
էր թաւրիզեցի Խաչիկ Զարիֆեանը։
Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեան, հայոց առաջին խմբագիրը,
«ջերմ հայրենասէր էր եւ ջատագով Հայաստանի ազատութեան
եւ անկախութեան։ Նա յատուկ
զգացումներով հրատարակել է
-Ազդարար-ի մէջ հայ պետական
զինանշանը»։ (Նշանք թագաւորացն
Հայոց)։
Հայոց առաջին խմբագիրը ողբերգութեամբ սկսաւ (իր երկու
զաւակներու կորուստը), սակայն իր
վախճանն ալ ողբերգական եղաւ։
Մխրճուած էր պարտքերու մէջ եւ
իր մահուան օրը պարտատէրներն
ու վաշխառուները դէմ եղան որ
Յարութիւն Քահանան թաղուէր
Մատրասի հայոց եկեղեցիի բակին
մէջ, սակայն հանրութեան բանիմաց
մասը յետ մղեց պարտատէրներու
պահանջը եւ առաջին խմբագիրը
թաղուեցաւ հայոց եկեղեցիի բակին
մէջ։

«ԱԶԴԱՐԱՐ»Ը ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ
ՌԱՀՎԻՐԱՅ
Թէեւ դժբախտ վախճան ունեցաւ
հայոց առաջին խմբագիր՝ երանելի
Յարութիւն Քահանայ Շմաւոնեանը
(Շիրազէն), սակայն ան ուղի հարթեց
հայ պարբերական մամուլի համար։
«ԱԶԴԱՐԱՐ»էն յետոյ երկրորդ
հայ պարբերականն է «ՏԱՐԵԳՐՈՒԹԻՒՆ»ը, որ լոյս տեսաւ 1800
թուականին, Վենետիկի մէջ,
խմբագրութեամբ Հ. Ղուկաս
Ինճիճիճեանի։
«ՏԱՐԵԳՐՈՒԹԻՒՆ»ը աշխարհաբար լեզուով էր, անմշակ։ Սա եւս
կարճատեւ կեանք ունեցաւ թէեւ,
սակայն այդ պարբերականները մշակութային եւ հանրային
մտքի զարգացման տեսակէտէն
կարեւոր դեր ունեցան, անոնք
արեւմտեան Եւրոպայի ազատական
գաղափարները քարոզեցին հայ
ժողովուրդին։
1820 թուականին Կալկաթայի մէջ
«Իմաստախնդրեան մշակութային
միութիւն»ը կը հրատարակէ «Հայելի
Կալկաթեան» հանդէսը, որ կը տեւէ
մէկ տարի։
Այս «ՀԱՅԵԼԻ ԿԱԼԿԱԹԵԱՆ»ի
մէջ տպագրուած է հայ բանաստեղծութեան լաւագոյն նմոյշներէն՝
«Տէ՛ր, կեցո՛ զհայս»ը, որ կ՚երգուէր
իբրեւ հիմն եւ արժանացած էր Միքայէլ Նալպանտեանի գնահատանքին։
Բանաստեղծութեան հեղինակ կը
համարուէր Մեսրոպ Թաղիադեանը։
(Ծանօթ. հեղ.- Այժմ բանասէրներ՝
Գուշակեան եւ այլք կը գտնեն որ այդ
բանաստեղծութիւնը չի պատկանիր
Մեսրոպ Թաղիադեանին)։
1821-1823 թուականներուն Կալկաթայի մէջ կը հրատարակուի
«ՇՏԵՄԱՐԱՆ» հանդէսը, խմբագրութեամբ Մարտիրոս Մկրտիչեանի,
որ գրած է «Խտրադիմաց դրժողութեան» կատակերգութիւնը (1823
թուականին)։
1845-1848 թուականներուն կը
հրատարակուի, Կալկաթայի մէջ,
«ԱԶԳԱՍԷՐ» պարբերականը՝ Մեսրոպ Թաղիադեանի խմբագրութեամբ։
Ապա «ԱԶԳԱՍԷՐ»ի դադրելէն (1848
թուականին) յետոյ Մեսրոպ Թաղիադեանի կողմէ լոյս ընծայուած է
«ԱԶԳԱՍԷՐ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ»ը (18481852 թուականներուն)։
«ԱԶԳԱՍԷՐ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ» եւ
«ԱԶԳԱՍԷՐ» պարբերականներու
շուրջ խմբուած էին հնդկահայ
բազմաթիւ մտաւորականներ…։
1849-1853 թուականներուն Սինկափուրի մէջ Դ. Գալստեան կը հիմնէ վիմատիպ «ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԷՐ»
երկշաբաթաթերթը։ Այդ տարին Սինկափուրի հայ բնակիչներու թիւը
յիսուն հոգիէ աւելի չէր։ Անոնցմէ 30-ը
վաճառականներ էին։
1862 թուականին Կալկաթայի մէջ

հիմնուած է «ԵՂԲԱՅՐԱՍԷՐ» հանդէսը, որ կը պայքարէր ձուլման դէմ,
ու կոչ կ՚ընէր ուժ տալ մշակոյթի
պահպանումին եւ զարգացումին.
սակայն կը փակուի 1863-ին։
1892-ին հիմնուած է «ԱՐԱ» հանդէսը Յովսէփ Մելիք Բեգլարեանի ջանքերով, անգլիրերէն լեզուով։
1908-1909 թուականներուն լոյս
կը տեսնէ «ԱՐՄԵՆԻԱ» հանդէսը՝
դարձեալ անգլիերէնով։
Այս բոլորը՝ Հնդկաստանի մէջ։
19-րդ դարու երկրորդ կէսին՝ նաեւ
Թիֆլիսը, Պագուն եւ Մոսկուան
կ՚ողողուին հայ մամուլի օրկաններով։
Իսկ 20-րդ դարասկիզբին եւ մինչեւ
մեր օրերը լոյս կը տեսնեն հայ
մամուլի հարիւաւոր օրկաններ,
որոնց մէջ ամենէն տարեցները
Մխիթարեան հայրերու հիմնած եւ
հրատարակած «ԲԱԶՄԱՎԷՊ»ը եւ
«ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ»ն են։
Գաղութահայ մամուլի մէջ կը
տեսնուին Պոստոնի «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»
օրաթերթը, որ հիմնուած է 1898-ին,
ապա՝ Քալիֆորնիոյ «ԱՍՊԱՐԷԶ» եւ
Թուրքիոյ «ԺԱՄԱՆԱԿ» օրաթերթերը
որ հիմնուած են 1908 թուականին։
Այնուհետեւ միւս թերթերն ու պարբերականները 50, 40 եւ աւելի նուազ
տարիք ունին։
Ահա, 1794 թուականին Յարութիւն
Քահանայ Շմաւոնեանի հիմնած
եւ հրատարակած «ԱԶԴԱՐԱՐ»ի
յաջորդները ի՛նչպիսի ծաւալում
ունեցան։
Եւ 1794 թուականէն մինչեւ այսօր,
1980 թուական, այս 186 տարիներու
ընթացքին հայ մամուլի հազարաւոր օրկաններ լոյս են տեսած եւ կը
շարունակեն այսօր եւս, թիւով աւելի
քան 200։
Ինչպիսի՜ մեծ գործ որ կատարեցին հայ տառերու գիւտարարները,
մատենագիրներու հսկայ փաղանգ
ստեղծելով, նո՛յնպիսի երախտաւոր
գործ կատարեցին հայ տպագրիչները։
Շար. Էջ 05
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Յարութիւն Քհնյ. Շմաւոնեան եւ «Ազդարար»ը
Սկիզբը Էջ 04
Անոնք իրենց այս գործով՝ Հայրենիքը եւ գաղութները պատելով
տպարաններու ցանցով, իսկ հայ
մամուլի հիմնադիրներն ու երախտաւորները ղեկավարեցին եւ կը
շարունակեն ղեկավարել հայ հանրային միտքը, հասարակաց կարծիքը եւ հզօրագոյն ազդակն են հայ
մշակոյթի եւ ազգայնութեան։
Ա. ԱՄՈՒՐԵԱՆ
1980

***
Ահաւասիկ, ամփոփ պատմութիւն
մը հայ մամուլին՝ որը կը պարտինք
Ա. Ամուրեանի։
Եւ յաճախ կը կրկնենք. ամէն մտաւորական հոգեւորական է նաեւ
իր լայն իմաստով, եւ ամէն հոգեւորական՝ մտաւորական է նաեւ։
Ահաւասիկ այս տեսակէտին պատմական մէկ ապացոյցը. հայ մամուլի հիմնադիրը եղեր է հոգեւորա-

կան մը՝ Յարութիւն Քահանայ
Շմաւոնեան եւ իր այդ մեծ գործը
շարունակողներուն մէջ եղեր են
բազմաթիւ հոգեւորականներ…։
Եւ այս ցոյց կու տայ, թէ մարդ էակը
միտքով եւ հոգւով ամբողջ մըն է իր
մարմնին մէջ։ Եւ մարդ կատարեալ է
երբ կ՚օգտագործէ թէ՛ միտքը եւ թէ՛
սիրտը՝ հոգի՛ն։
Վերջացնենք մամուլի երախտաւորներու երկու խօսքովը։ Միքայէլ
Նալբանդեան կ՚ըսէ.

«Եղան ժամանակներ, երբ մարդը
հարիւր տարի ապրեցաւ, բայց մի
օրուայ ճամբայ չգնաց, բայց եղան
ժամանակներ, երբ մի օրում մի դար
վայլեց»։
Իսկ Վիքթոր Հիւկօ կ՚ըսէ.
«Մամուլը ընկերային աշխարհին
լոյսն է, եւ ուր որ լոյս կայ, հոն կայ
նաեւ Նախախնամութեան մատը»։
Մամուլը, իրապէս շա՜տ բան կ՚արժէ…։

Մշակութային Արձագանգ

Նոր Հրատարակութիւններ
Պատրաստեց`
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ
– Անլէեան Յարգինէ, «Վերապրիլ
անտեսանելի պատերազմէն. Աղջիկ
մը կը հասուննայ Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ», «CreateSpace» հրատարակչական անկախ
հարթակ, 102 էջ, յունուար 2018
(ատաբազարցի Յարգինէ Անլէեանի յուշերը Մեծ Եղեռնի տարիներուն մասին՝ գրուած իր ձեռքով ու
թարգմանուած անոր դուստրերուն
կողմէ) (անգլերէն):
– Արիսեան Նորա, «1915-ի Հայկական
ցեղասպանութիւնը սուրիացի արաբ
մտաւորականներու գնահատումով»,
թարգմանիչ՝ Գեղամ Ճ. Պոլոյեան,
«Radici Future» հրատարակչութիւն,
Պարի (Իտալիա), ապրիլ 2018, 268
էջ (իտալերէն):
– Իսկահատեան Յարութիւն (պատրաստեց), «Վկայարան Հայկական
ցեղասպանութեան», գիրք Ը., «Լուսակն» հրատարակչութեան տպարան, Երեւան, 2020, 296 էջ (16,7 x
23,4 սմ.) (Հայոց ցեղասպանութենէն
վերապրած ականատեսներու` 20
տարբեր հատորներու մէջ լոյս տեսած
վկայութիւններու ամփոփումներու
հաւաքածոյ, անձնանուններու եւ
տեղանուններու ցանկեր, Յ. Իսկահատեանի կենսագրութիւնը):
– Կրին Ֆրետերիք Տեյվիս, «Հայկական
ջարդերը կամ Մուհամմետի սուրը»,
Franklin Classics Trade Press, 542
էջ, նոյեմբեր 2018 (ապտուլհամիտեան ջարդերուն մասին 1896ին Ֆիլատելֆիոյ մէջ լոյս տեսած
գիրքին վերահրատարակութիւնը)
(անգլերէն):
– Հոլսլակ Էնթընի, «Հայկական
ցեղասպանութեան անդրսերունդային հետեւանքները. Արարատ
լեռան ստորոտին», Ցեղասպանութեան պատմութեան Փալկրեյվ
ուսումնասիրութիւններ, «Փալկրեյվ
ՄաքՄիլան» հրատարակչութիւն,
ապրիլ 2019, 291 էջ (15,4 x 23,2 սմ.)
(անգլերէն):
– Մոմճեան Սերժ, «Դարպաս
դէպի Հայաստան. Սփիւռքահայի

մը ուղեւորութիւնը դէպի անցեալ
եւ ներկայ», «Հետտոն» հրատարակչութիւն, 167 էջ, 2018 (սփիւռքի
մէջ հայկական ինքնութեան հիմնահարցին մասին) (անգլերէն):
– Մորկընթաու Հենրի, «Վոսփորի
գաղտնիքը. Դեսպանի յուշեր», անգլերէնէ թարգմանիչներ՝ Տեյան Ացովիչ եւ Սլաճանա Մարինքովիչ, պատմական ակնարկի հեղինակ՝ Տեյան
Ացովիչ, յառաջաբանի հեղինակ՝
Բաբգէն Սիմոնեան, հրատարակիչ՝ Պրաչ Նասթասիեւիչի անուան
գրադարան, Կորնի Միլանովաց
(Սերպիա), 2019, 396 էջ + 36 էջ
լուսանկարներ (12 x 21 սմ.) (յուշեր,
անձնանուններու եւ տեղանուններու
ցանկեր, Մեծ Եղեռնի լուսանկարներ,
քարտէս) (սերպերէն):
– Չարլուուտ Տեյվիտ, «Հայկական
ցեղասպանութիւն՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի մեծ ոճիրը»,
«Ահաբեկչութեան պատմութիւն»
մատենաշար, հրատարակիչ՝ «Pen
and Sword Military», ապրիլ 2019, 128
էջ (անգլերէն):
- Պապայեւ Ազեր, Շոխ Պրունօ
եւ Շփանկեր Հանս-Եոախիմ
(խմբագիրներ), «Լեռնային Ղարաբաղի փակուղին. Հակամարտութիւններու յաջող լուծումներէ
խորաթափանցումներ», հրատարակիչ՝ «Շփրինկեր VS», Ա.
տպագրութիւն, 2020 (անգլերէն):
– Պատրիկեան Պրիւս Տէյվիտ,
«Հայաստանի
մատնահետքը.
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին ընտանիքի մը
պայքարը
ցեղասպանութեան
դէմ», Բ. հրատարակութիւն, Xan
Edu Publishing Inc., յուլիս 2019,
264 էջ (14,3 x 21,4 սմ.) (Հայոց
ցեղասպանութենէն վերապրած
Տիանա եւ Ալիսիա պարմանուհի
քոյրերուն ականատեսի վկայութիւնները) (անգլերէն):
– Պարի Ճեյմս, «Հայ քրիստոնեաները Իրանի մէջ. Ազգայնութիւն,
կրօն եւ ինքնութիւն Իսլամական
Հանրապետութեան մէջ», Գոլումպիա
համալսարանի հրատարակչութիւն,
Նիւ Եորք, դեկտեմբեր 2018, 322 էջ

(15,6 x 23,2 սմ.) (անգլերէն):
– Պեմփորատ Էլիսսա եւ Ուորրըն Ճոյս
Տապլեու. (խմբագիրներ), «Կանայք եւ
ցեղասպանութիւնը – վերապրողներ,
զոհեր, կատարողներ», Ինտիանայի
համալսարանի հրատարակչութիւն,
Ինտիանա (Ա. Մ. Ն.), ապրիլ 2018,
344 էջ (15,1 x 22,7 սմ.) (անգլերէն):
– Պուճիգանեան Ռաֆֆի, «Ուղեւորութիւն ցեղասպանութեան ընդմէջէն
– Վերապրողներու եւ մահացածներու
պատմութիւններ», հրատարակիչ՝
«Տունտուրն», ապրիլ 2018, 192 էջ
(12,6 x 20,2 սմ.) (անգլերէն):
– Պրոէս Լորանս, «Հայաստան եւ
Ատրպէյճան. Հակամարտութեան
մը մարդակազմութիւնը», Էտինպուրկի համալսարանի հրատարակչութիւն, Էտինպուրկ, հոկտեմբեր 2019, 352 էջ (16,1 x 22,7 սմ.)
(հայ-ատրպէյճանական հակամարտութեան վերլուծութիւնը) (անգլերէն):
– Սանչեզ Էմմա, «Սպանդի դաշտերու լռութիւնը», հեղինակային
հրատարակութիւն, յունուար 2019,
47 էջ (իրապատում վիպակ Հայոց
ցեղասպանութեան նիւթով՝ հայուհիի
մը առեւանգումը եւ թրքացումը
ասքեարի մը կողմէ) (անգլերէն):
– Սատըք Շահիտ պէյ, «Իսլամը,
Թուրքիան եւ Հայաստանը, եւ
ինչպէ՞ս անոնք պատահեցան.
Թրքական, իսլամական գաղտնիքները՝ քօղազերծուած», Բ. հրա-

տարակութիւն, Forgotten Books
հրատարակչութիւն, դեկտեմբեր
2017, 233 էջ (անգլերէն):
– Սարգսեան Սուրէն, «Միհրան Տամատեանի հրապարակախօսութիւնը», «Տիր» հրատարակչութեան տպարան, Երեւան,
2020: Լոյս տեսած է Թեքէեան
մշակութային միութեան Միացեալ
Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական վարչութեան մեկենասութեամբ:
– Տէր Պետրոսեան Լեւոն, «Հայաստանի ապագան, յարաբերութիւններ Թուրքիոյ հետ եւ Ղարաբաղեան հակամարտութիւնը»,
առաջին տպագրութիւն, «Փալկրեյվ
Մաքմիլլան» հրատարակչութիւն, 174
էջ (անգլերէն):
– Տում-Թրակութ Ժասմին եւ Վինքլեր
Տիթմար Տապլեու (խմբագիրներ),
«Վանական կեանքը Հայ Եկեղեցւոյ
մէջ. Փառաւոր անցեալ, էքիւմենիք
վերագնահատում», «Օրիանթալիա
– Փաթրիսթիքա – Էօքիւմենիքա»
մատենաշար թիւ 14, «LIT» հրատարակչութիւն, մարտ 2020 (անգլերէն):
Յ. Գ. Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Լուսինէ Գասպարեանին
(Նիւ Եորք)՝ անգլերէն գիրքերու
մեծ մասին մատենագիտական
տուեալները մեզի տրամադրելուն
համար:
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Արտաքսման Կիրակի
Սկիզբը Էջ 03
Ամէն մարդ պէտք է հնազանդի պետական իշխանութեանց, որովհետեւ
առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան իշխանութիւն չի կրնար ըլլալ, եւ
գոյութիւն ունեցող իշխանութիւնները Աստուծմէ կարգուած են։
Ուստի, ով որ իշխանութեանց կը հակառակի՝ Աստուծոյ հրամանին
է որ հակառակած կ՚ըլլայ, եւ հակառակողները իրենքզիրենք դատապարտութեան տակ կը դնեն։ Իշխողները վախ չեն պատճառեր
բարիք գործողներուն, այլ միայն չարագործներուն։ Դուն կ՚ուզե՞ս
իշխանութենէն չվախնալ։ Բարի՛ք գործէ, եւ անկէ գովասանք կը լսես.
որովհետեւ Աստուծոյ պաշտօնեան է անիկա, քու բարիքիդ համար
կարգուած։ Իսկ եթէ չար գործես՝ վախցի՛ր անկէ, որովհետեւ զուր
տեղը չէ որ սուր կը կրէ. որպէս Աստուծոյ պաշտօնեայ՝ բարկութեամբ
կը դատէ եւ կը պատժէ չարագործները։ Ահա թէ ինչու՝ պէտք է
իշխանութեանց հնազանդիլ. ո՛չ միայն պատիժէն զերծ մնալու, այլ
մանաւանդ խիղճով հանգիստ ըլլալու համար։ Ատոր համար է նաեւ,
որ իշխանութեանց տուրք կը վճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ
պաշտօնեաներ՝ շարունակեն իրենց այդ դերը կատարել։ Հետեւաբար անոնցմէ իւրաքանչիւրին հանդէպ ձեր պարտաւորութիւնը
կատարեցէք, տուրքը տալով անոր՝ որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը
տալով անոր՝ որուն մաքս պէտք է տաք, հնազանդելով անոր՝ որուն
հնազանդութիւն կը պարտիք եւ յարգելով ան՝ որուն յարգանք կը
պարտիք։
Ոեւէ մէկուն որեւէ բանով պարտական մի՛ մնաք. միմիայն զիրար սիրելու պարտաւորութիւնը ունեցէք, քանի որ իր ընկերը սիրողը կատարած
կ՚ըլլայ Աստուծոյ Օրէնքը։ Որովհետեւ Աստուծոյ պատուիրանները,
«Մի՛ շնար, մի՛ սպաններ, մի՛ գողնար, սուտ վկայութիւն մի՛ ըներ, մի՛
ցանկար» եւ միւս բոլորը, խտացած են սա միակ պատուիրանին մէջ.
«Սիրէ՛ ընկերդ քու անձիդ պէս»։ Ով որ իր ընկերը կը սիրէ, չարիք
չ՚ըներ անոր։ Ուրեմն՝ սիրել՝ կը նշանակէ Աստուծոյ Օրէնքը լման
գործադրել»:
Առաքեալին հետեւեալ խօսքերը, թէ «Ուստի, եղբայրնե՛ր, քանի Աստուած
ա՜յնքան ողորմած եղաւ մեզի հանդէպ, կ՚աղաչեմ որ դուք ձեզ Աստուծոյ
ընծայէք որպէս կենդանի զոհ մը՝ իրեն վերապահուած, որովհետեւ ատիկա՛ է
Աստուծոյ ուզած հոգեւոր պաշտամունքը։ Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը
մի՛ ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի ձեր
փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, այսինքն՝ ինչ
որ բարի է, ընդունելի է Իրեն եւ կատարեալ», ցոյց կու տան այն փաստը,
որ հակառակ մեր անհնազանդութեան ու դրախտէն արտաքսուելուն, որու

պատճառը առաջին Ադամն էր, Աստուած, Երկրորդ Ադամով՝ Իր Միածին
Որդիին միջոցով Իր անչափ ողորմութեան շնորհիւ մեզի առիթ տուաւ
վերստին դառնալու դէպի Իր գիրկը՝ վայելելու Իր քաղցր ներկայութիւնը,
սակայն Առաքեալը այդ ողորմութեան դիմաց մենք պէտք է մենք մեզ որպէս
կենդանի զոհեր մատուցենք Աստուծոյ ու նախընտրենք բարին, լաւը եւ
ընդունելին:
Ապա Առաքեալը կու տայ առաքինի մարդու եւ Աստուծոյ զաւակի մը
յատկութիւնները: Այսպէս Աստուծոյ զաւակն ու առաքինի մարդը պէտք է՝
Մեծամիտ չըլլայ, այլ՝ համեստ:
Այն գիտակցութիւնը ունենայ, որ ինք այլեւս առանձին չէ, այլ՝ «Քրիստոսի
միացած ըլլալով՝ մենք բոլորս մէկ մարմին ենք», սակայն իւրաքանչիւրս
ունինք Աստուծմէ մեզի տրուած յատուկ շնորհք մը, որուն պէտք է գիտակցինք
ու ըստայնմ մեր կեանքը ապրինք:
Անկեղծ սէր ունենայ, չարը ատէ ու բարիին կառչած մնայ:
Յարգելու մէջ միշտ պիտի փորձէ գերազանցել իր եղբայրներն ու քոյրերը:
Առանց ծուլանալու եռանդագին պէտք է աշխատի:
Աստուծոյ հանդէպ ջերմեռանդ սէր պէտք է ունենայ ու այդ սիրով ծառայէ
Տիրոջ:
Յոյսով ուրախանայ, նեղութիւններու համբերէ ու յարատեւ աղօթէ:
Հիւրասէր ըլլայ ու կարիքաւորներուն օգնէ:
Զինք հալածողները օրհնէ անիծելու փոխարէն:
Բոլորին հետ ըլլալ այնպէս ինչպիսին են, այսինքն՝ ուրախացողներուն հետ
ուրախանայ ու լացողներուն հետ լայ:
Ինքզինք իմատուն չհամարէ:
Չարիքին չարիքով չհակադարձէ:
Բոլորին հետ խաղաղ ապրի:
Վրէժխնդիր չըլլայ:
Չարէն չպարտուի, այլ՝ բարիով յաղթէ չարին:
Հնազանդի պետական իշխանութիւններուն, «որովհետեւ առանց Աստուծոյ
թոյլտուութեան իշխանութիւն չի կրնար ըլլալ, եւ գոյութիւն ունեցող
իշխանութիւնները Աստուծմէ կարգուած են»:
Ոեւէ մէկուն պարտական պէտք չէ մնայ, բացի՝ սիրոյ պարտաւորութենէն,
որովհետեւ «սիրել՝ կը նշանակէ Աստուոյ Օրէնքը լման գործադրել»:
Վերեւը բերուած յատկանիշները բոլորն ալ կը ծառայեն հաւատացեալին,
որպէսզի իր արտաքսուած վիճակէն կարենայ վերադառնալ դէպի երանութիւն, դէպի Սուրբ Ընտանիք, դէպի Երկինքի Արքայութիւն, որուն կանչուած
ենք բոլորս: Հրաւէրին դրական պատասխանը կը մնայ մեզմէ իւրաքանչիւրիս:
Իսկ դրական պատասխան ունենալու համար Քառասնօրեայ պահեցողութեան այս ժամանակաշրջանը լաւագոյն առիթն է: Հետեւաբար օգտագործե՛նք
այս առիթը:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ՄԱԿ-ը 15 Միլիոն Տոլար Յատկացուցած է
«Քորոնա» Ժահրի Դէմ Պայքարին

բռնկման համաշխարհային սպառնալիքը «շատ բարձր» աստիճանի, որ
ամենաբարձր մակարդակն է:
Կը նշուի, որ ՄԱԿ-ի միջոցները փոխանցուած են ԱՀԿ-ին եւ ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ին:
Չինաստանի իշխանութիւնները նոր տեսակի «քորոնա» ժահրի բռնկման
մասին ԱՀԿ-ին տեղեակ պահած են Դեկտեմբեր 31-ին: Չինաստանի մէջ
վարակակիրներու թիւը գերազանցած է 78,000-ը, մահացած է 2870 մարդ,
բուժուած՝ 41,600: Ժահրով վարակման դէպքեր արձանագրուած են աւելի
քան 50 երկրի մէջ:
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BBC-ն Անդրադարձած է Եթովպիոյ
Հայկական Փոքրաթիւ Համայնքին
Եւ Անոր Ներկայ Վիճակին
Սկիզբը Էջ 02

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի՝ մարդասիրական հարցերով տեղակալ
Մարք Լոուքոքը, ՄԱԿ-ի արտակարգ իրավիճակներու արձագանգման
կեդրոնական հիմնադրամէն 15 միլիոն տոլար յատկացուցած է «քորոնա»
ժահրի տարածման դէմ պայքարին: Այս մասին կը յայտնէ Tert.am-ը:
«Այսօր ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով բաժնի ղեկավար Մարք Լոուքոքը
15 միլիոն տոլար յատկացուցած է՝ COVID-19 ժահրի կանխարգիլման
ուղղուած համաշխարհային ջանքերու ֆինանսաւորման օգնելու համար»,ըսուած է կազմակերպութեան հաղորդագրութեան մէջ:
Այս քայլը յաջորդած է ԱՀԿ-ի որոշման՝ բարձրացնելու «քորոնա» ժահրի

Կայսեր ջանքերուն շնորհիւ յետագային երեխաները երաժշտական կրթութիւն
կը ստանան եւ հանդէս կու գան կայսերական փողային նուագախումբին
մէջ, որ ղեկավարած է Եթովպիոյ ազգային օրհներգի հեղինակ Գէորգ
Նալպանտեանը:
Եթովպիոյ մէջ հայկական համայնքը իր ծաղկման գագաթնակէտին հասած
է 1960 թուականին, երբ հայերու թիւը հասած է 1200-ի: 1974-ին Ռազ
Թաֆարիի գահընկէցութեան եւ ընկերվարական Եթովպիոյ ժամանակաւոր
ռազմական կառավարութեան հաստատումով երկրին մէջ սկսած են
ճնշումներ գործադրուիլ, ուստի հայերու մեծ մասը սկսած է լքելու Եթովպիան
եւ հաստատուելու հիմնականօրէն Եւրոպայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ:
Այժմ հայկական համայնքը մօտ 100 հոգի է, մեծաւ մասամբ տարեցներէ :
Բացի այդ, երկրին մէջ հայկական ընկերային ակումբ կը գործէ:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Տեղի Ունեցաւ Գրքի Շնորհանդէս

Քեզմէ Ոչինչ

Մարտի 2-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
«Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» Մատենադարանում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի բարձր նախագահութեամբ եւ
Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ
Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանի մասնակցութեամբ, տեղի ունեցաւ «Առաջնեկը՝
նորովի» շնորհանդէսը՝ նուիրուած Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան»
աղօթամատեանի աշխարհաբար (արեւմըտահայերէն, թարգմանութիւնը՝ Մ. Գոչունեան (Քասիմ)) առաջին ամբողջական թարգմանութեան վերահրատարակութեանը։

Միջոցառումը սկսուեց Տէրունական աղօթքով,
որից յետոյ ներկաներին ողջունեց Մայր Աթոռի
Մատենադարանի տնօրէն Արժանապատիւ Տ.
Արարատ քահանայ Պօղոսեանը։ Այնուհետեւ
կատարուած թարգմանութեան վերաբերեալ
բանախօսութեամբ հանդէս եկաւ Մայր Աթոռի
Միջեկեղեցական յարաբերութիւնների բաժնի պատասխանատու Հոգեշնորհ Տ. Շահէ
ծայրագոյն վարդապետ Անանեանը։

Շնորհանդէսի ընթացքում «Գեղարդ» երգչախմբի (գեղարուեստական ղեկավար` ՀՀ
արուեստի վաստակաւոր գործիչ, դոկտոր, փրոֆ.
Մհեր Նաւոյեան) մենակատարներ Լուիզա Երեմեանն ու Անահիտ Պապայեանը շարականներ
կատարեցին, իսկ ՀՀ վաստակաւոր արթիսթ
Դաւիթ Յակոբեանը ներկաների համար ընթերցեց Ս. գրիգոր Նարեկացու աղօթագրքից մի
հատուած։
Ցերեկոյթին իր սրտի խօսք ասաց Կ. Պոլսի
«Ժամանակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր
Արա Գոչունեանը։ Խօսելով գրքի գիտական եւ մշակութային արժէքի մասին՝ պրն.

Քեզմէ ոչինչ, ինձմէ՝ ամեն բան, ամեն.
Քեզմէ միայն խաղաղութիւն, լռութիւն,
Մինչ իմ սրտիս մէջ ժպիտներ կիսարթուն՝
Դատապարտուած, նորէն մահուան կը
սպասեն...
Դուն չես գիտեր, ինչպէ՞ս գիտնալ դուն
կըրնաս,
Թէ ինձ համար շատ աւելին ես քեզմէ,
Իմ կարօտս ես, որ զիս մեղմիւ կսփոփէ,
Իմ մթութիւնս, որ իբրեւ լոյս կ՛իջնէ վրաս...

Գոչունեանը նաեւ իր երախտագիտութիւնն
ու շնորհակալութիւնը յայտնեց Վեհափառ
Հայրապետին եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
հրատարակչական բաժնին՝ գրքի վերահըրատարակմանն աջակցելու եւ «Նարեկը»
ժողովրդի բոլոր խաւերին մատչելի դարձնելու
գործում կարեւորագոյն դերակատարութիւն
ունենալու համար:
Վերջում շնորհանդէսի մասնակիցներին իր
օրհնութիւնն ու պատգամը փոխանցեց Կ. Պոլսի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ
արքեպիսկոպոս Մաշալեանը:

― Ո՛վ սէրըդ իմ, մինակ, առանց վայելքի,
Եւ փոքրագոյն առանց յոյսի մը անգամ,
Մահուան արեւ, որ հոգւոյս դէմ կծագի...
Ի՜նչ փոյթ. նորէն ես ընդառաջ քեզ կուգամ
Ու կխնդրեմ, ես կխնդրեմ այս միայն,
Որ իմ սրտիս միշտ ցանկալի պահես
զայն...։
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

«Երբ խօսում ենք «Նարեկ»-ի մասին, խօսում
ենք աղօթքի մասին: Աղօթքը մարդու եւ աղօթքը
ազգի զօրութիւնն է: Եթէ մէկ բառի մէջ ամփոփենք աղօթամատեանը, կ’ասենք՝ ողորմութիւն՝
Աստծոյ ողորմութիւնը: Սուրբ Նարեկը մեզ
սովորեցնում է, որ մենք այդքան էլ զօրաւոր
չենք եւ մեր վաղուայ օրուայ համար Աստծոյ
ողորմութիւնն է պէտք: Աղօթամատեանը ծնուել
է մարդուն ողորմութիւն խնդրել սովորեցնելու
համար», - ասաց Սահակ Պատրիարքը՝ յորդորելով ամէնքին աղօթել, քանի որ աղօթքը լոյս
է եւ միացնում է մարդուն Աստծոյ լոյսի հետ:
«Ես հպարտ եմ, որ այսօր Պոլսի համայնքի
ծոցից դուրս եկած արժէք է կրկին հրապարակ բերւում 100 տարի յետոյ՝ յօգուտ ամբողջ
հայութեան», - ընդգծեց նա՝ շնորհաւորելով
եւ շնորհակալութիւն յայտնելով «Ժամանակ»
օրաթերթի խմբագրին, որ չթողեց իր ընտանեկան ժառանգութիւնը մնա գրադարանների
դարակների վրայ:
Կ.Պոլսի Հայոց Պատրիարքը նաեւ իր շնորհակալական խօսքն ուղղեց Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսին գրքի վերահրատարակութեան
եւ ժողովրդին հասանելի դարձնելու կապակցութեամբ:
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(1880 -1972)
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ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ՝

Տարեկան Կոչ
Զուարթնոց Կեդրոնի

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՒ ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ`

ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ`

ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԳՈՐԾԻՉ

ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ
Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին,
աշակերտական ելոյթ
Շաբաթ, 14 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 7.00-ին
«Էմիլ Լահուտ»ի անուան Համագումարներու Պալատին
մէջ (Տըպայա): Տոմսերը ապահովել ՀԵԸ-ի գրասնեակէն՝
04-523043/44, 81-374074 եւ ելոյթի օրերը` կիշէէն:

ՄԱՀԱԶԴ
Տէր եւ Տիկ Մանուկ եւ Նարինէ Մուրատեան եւ զաւակները Ալին ու
Յակոբ
Տէր եւ Տիկ Պերճ եւ Հուրիկ Տէր Սահակեան ու զաւակները Ատիս,
Թամար եւ Լարա
Տիկին Ալիս Աւագեան եւ ու զաւակները Թալին եւ Անի
Տէր եւ Տիկ Անթուան եւ Լուսին Մախուլ եւ զաւակները Մարք, Ռիթա
եւ Փաթրիք
Տիկին Տիգրանուհի Մուրատեան ու զաւակները Ռիթա եւ Էմմա
Եւ համայն Մուրատեան, Ֆըրնըզլեան,Պետոյեան, Քէօշկէրեան,
Պէհզատի ընտանիքներ եւ հարազատներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ
մօր, քրոջ եւ հարազատին

ՄԱՐՏ 1, 2020

«Տարբեր...Յատուկ...Հարազատ»
«Յատուկ խնամքի կարօտ»մեր քոյրերն ու եղբայրները, թէեւ երբեմն
արտաքնապէս տարբեր՝ սակայն կը զգանք թէ իրենց ժպիտով եւ
սրտակցութեամբ լիովին հարազատ ենմեր բոլորին:
Արդարեւ, որքան ճշմարիտ է այն իրողութիւնը թէ՝ «Արտաքինով՝ բոլորս
տարբեր ենք, բայց ներքնապէս մեր բոլորին մէջ, սիրոյ կարօտ,միեւնոյն
սիրտը կը բաբախէ:»
Փետրուար 2019-ին հանրային առողջապահութեան եւ ընկերային
աշխատանքի նորութիւններ հրամցնող ֆրանսական հրատարակչատուն
մը (https://www.presses.ehesp.fr) հանրութեան ներկայացուցած է
«Restaurants extraordinaires»«Արտակարգ ճաշարաններ» գիրքը, ուր
կը դրուատէ ճաշարաններու մէջ աշխատող յատուկ կարիքներ ունեցող անհատներու յաջող փորձառութիւնները: Փարիզի մէջ, «Զուարթ»
(https://www.cafejoyeux.com)ճաշարաններու ընտանիքը, մարզելէետք,
աշխատանք կը հայթայթէ Տարբեր Կարողութիւններով օժտուած մեր
քոյր-եղբայրներուն: Անոնք ծառայութեան մի միայն մէկ եղանակ սորված
են եւ ի գործ կը դնեն՝ «Սրտով սպասարկել»ը:
2020-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, հետեւելով Վերջին
Ընթրիքինընթացքին Քրիստոսի պատուէրին ՝ «Սիրեցէք զիրար ինչպէս Ես ձեզ սիրեցի» Յովհ. 13:34,եղբայրական սիրով,մեզ կը հրաւիրէ
մեր առօրեայ փոխյարաբերութիւններուն մէջարժանավայել յարգանք,
նկատողութիւն, դաստիարակութիւն եւ աշխատանք տրամադրել մեր
յատուկ եւ զանազան տաղանդներով օժտուածհարազատներուն:
«ՄԱՐՏ 1, 2020»-ի առիթով, «Զուարթնոց Յատուկ Դաստիարակութեան
Կեդրոնը» հարուստ իր 33 տարիներու փորձառութեամբ,յատկապէս
վայելելով մեծ թէ փոքր հայորդիներու սրտակից գործակցութիւնը եւ
ներդրումը , կը հրաւիրէ մեր վարժարաններու սաները, ուսուցիչները եւ
սիրեցեալ ժողովուրդը ծանօթանալու իր վերանորոգկեդրոնին:
Յ.Գ. Կը խնդրուի նկատի ունենալ թէ Այցելութեան համար Ժամադրութիւնը անհրաժեշտ է:
Հասցէ- Պուրճ Համուտ, Նոր Սիս, Նախկին Աքսոր Գասարճեան մանկապարտէզի կառոյց, Ս. Սարգիս Եկեղեցիի կից: Հեռաձայն -01/26 11 15:
Մեր Տէրոջ Սէրը բոլորիս եւ Լիբանանի պահապան՝
Տնօրէնութիւն
Պէյրութ, 25 Փետրուար 2020

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ

(ծնեալ Ֆըրնըզլեան)
մահը: Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Երեքշաբթի, 3 Մարտ 2020-ի կէսօրուան ժամը 1-ին՝ Նորաշէնի Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայիս ընդունիլ իբրեւ մահազդ
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին յետ թաղման արարողութեան,
Ազգային առաջնորդարանի սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:
****
Այս տխուր առիթով ՌԱԿ Շուշան Վարդենի ակումբը իր խորազգաց
ցաւակցութիւննները կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ
ընտանեկան պարագաներուն, ի մասնաւորի ընկհիներ Ալիս Աւագեանին եւ Տիգրանուհի Մուրատեանին:

Լրատուութեան Գործընկեր
¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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