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Տիապ Խոստացաւ «Դրական Փոփոխութիւն»
Յառաջ Բերել. Բարեփոխումներ Կիրառել

335 Նոր Գրանցուածներ. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 5606-ի

Լիբանանի Վարչապետ Հասսան
Տիապ երէկ՝ իր պաշտօնի
ստանձնման 100րդ օրուան առիթով
ելոյթ ունեցաւ խոստանալով «դրական փոփոխութիւններ» երկրի
կառավարման մէջ շրջանցելու
համար տնտեսական տագնապը,
որուն համար նաեւ կատարելով
բարեփոխումներ:
Տիապ շեշտեց, որ կառավարութիւնը
իր աշխատանքի անցնելուն 100
օրուայ ընթացքին արդէն իսկ իրագործած է տուեալ 100 օրերուն համար
իր նախատեսած աշխատանքներուն 97 տոկոսը:
Ըստ Տիապի կառավարութիւնը յաջողած է կասեցնել երկրի ամբողջական
անկումը:
Վարչապետը իր այս հաստատումները ըրաւ վարչապետարանին մէջ նախարարաց խորհուրդի հերթական նիստէն առաջ:
Կառավարութիւնը իր նիստին ընթացքին երկարաձգեց երկրին տարածքին
հաստատած առողջապահական արտակարգ իրավիճակի դրութիւնը, որ
այս անգամ պիտի տեւէ մինչեւ Յունիս 7: Այս որոշումը առնուեցաւ ի տես
այն մրցանշային վարակումի դէպքերուն, որոնք արձանագրուեցան երէկ՝
մէկ օրուայ մէջ վարակուողներուն թիւը հասցնելով 63-ի, մինչ Լիբանանի
տարածքին մինչեւ երէկ վարակուածներու ընդհանուր թիւը հասաւ 1024-ի:

Հայաստանի մէջ, 21 մայիսին, ժամը 11:00ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 5606
դէպք, որոնցմէ 2581-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան
նախարարութեան Հիւանդութիւններու
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային
կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 2928 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 44
822 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 335 նոր դէպք եւ 162 առողջացած։
Շար. Էջ 02

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կարիքաւոր ընտանիքներուն սննդամթերք տրամադրելու
աշխատանքներուն նպաստելով, Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան
ընտանիքը 100,000,000 լիբանանեան ոսկիով կը մասնակցի
Ազգային վարչութեան նախաձեռնած մայիս ամսուան ընթացքին
2000 սնտուկ սննդամթերք տրամադրելու աշխատանքներուն։
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան
ամոլին, որ Լիբանանի տնտեսական դժուարութիւններուն դէմ
յանդիման եւ Քորոնա ժահրին յառաջացուցած տագնապները
յաղթահարելու ճիգերուն մէջ միշտ ալ պատասխանատուութեան
գիտակցութեամբ իր նպաստը բերած է՝ զօրակցելով կարիքաւոր
ընտանիքներուն։
Կը մաղթենք, որ Լիբանանահայութեան թիկունք կանգնելու
ճիգերը յառաջիկային կը բազմապատկուին, որպէսզի հաւաքաբար շրջանցենք դժուարին պայմանները եւ հասնինք մեր
ժողովուրդի բոլոր կարիքներուն։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան Կեդրոնական Մարմինը գոհունակութեամբ
կը յայտարարէ, թէ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ) Լիբանանահայութեան
հրատապ կարիքներուն նպաստելու նպատակով,
յատկացուցած է սկզբնական յիսուն հազար ամերիկեան
տոլարի գումար մը ի լրումն տարեկան իր շօշափելի օժանդակութիւններուն:
Այս յաւելեալ օժանդակութեամբ ԱՀԱԸը կու գայ անգամ մը եւս
հաւաստելու իր յանձնառու աշխատանքը եւ Լիբանանահայութեան
նկատմամբ իր յատուկ հոգածութիւնը, Ընկերակցութեան առաքելութեան 102-ամեայ ուղիին ընթացքին:
Դիւան ՄԱՀԱԵՄի Կեդրոնական Մարմնի
Պէյրութ, 21 Մայիս 2020

Ազգային Առաջնորդարան

Հաղորդագրութիւն Թիւ 7
Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան Ընտանիքը 100,000,000
Լիբանանեան Ոսկիով Կը Շարունակէ Նեցուկ
Կանգնիլ Լիբանանահայութեան

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Էջ 02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 5170142 (663.3/1 Շար.
միլիոն),
մահացած են 333046 (42.7/1 միլիոն), բուժուած են 2066947 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1024, մահացածներ` 26, բուժուած` 663
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 5606, մահացածներ` 70, բուժուած` 2581
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 86731 նոր վարակուածներ, 3807 նոր մահացածներ
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Շնորհաւորագիր Է Յղել Արցախի Նախագահին

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հեռաձայնային
Հաղորդակցութիւն Ունեցաւ Արցախի Նախկին Եւ
Նորընտիր Նախագահներուն Հետ

Մայիսի 21-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհաւորագիր է յղել Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին երդմնակալութեան արարողութեան առիթով։
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից ողջունում եւ Հայրապետական Մեր
օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում Ձեզ երդմնակալութեան
եւ Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի պարտականութիւնները
ստանձնելու առիթով:
Մեր ժողովրդին քաջ ծանօթ է Ձեր անձը՝ որպէս Արցախի անկախութեան
զօրացման եւ արցախահայութեան կեանքի զարգացման գործում գովելի
ներդրում ունեցող քաղաքական գործիչ։ Դուք ջանք ու նուիրում էք
բերել Արցախի ազատագրութեան պայքարին, արցախահայութեան նոր
կեանքի կառուցմանը` տարիներ շարունակ զբաղեցնելով պատասխանատու բարձր պաշտօններ: Արցախի անկախութեան տարիներին մեր
ժողովուրդը արձանագրել է նշանակալի ձեռքբերումներ եւ յաղթանակներ,
որոնք պիտի բազմապատկուեն` ի նպաստ պետականութեան զօրացման,
Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման, որը մեր աշխարհասփիւռ
ժողովրդի արդար սպասումն է եւ շուտով իրագործուած տեսնելու
ձգտումն ու ակնկալութիւնը», - ասուած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
շնորհաւորական նամակում:
Ամենայն Հայոց Հայրապետը մաղթել է Արցախի նորընտիր նախագահին,
որ նրա փորձառութիւնը եւ Արցախի զարգացման ծրագրերը նոր
բարի արդիւնքներ բերեն մեր ժողովրդի կեանքին` ի խնդիր առկայ
մարտահրաւէրների յաղթահարման եւ երկրի խաղաղութեան, բարօրութեան ու առաջընթացի ամրապնդման:

335 Նոր Գրանցուածներ. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 5606-ի
Սկիզբը Էջ 01
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 70 (աւելցած
է եւս 3-ով) դէպք:

ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 64, 65 եւ 90
տարեկան տղամարդիկ, եւ ունեցած են ուղեկցող քրոնիկական
հիւանդութիւններ։

Այսօր՝ Հինգշաբթի, 21 Մայիս 2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը նախ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցաւ Արցախի
Հանրապետութեան նախկին նախագահ Վսեմաշուք Բակօ Սահակեանին հետ։ Անոնք անդրադարձ կատարեցին անցնող տարիներուն իրենց
ունեցած սերտ գործակցութեան՝ ի խնդիր Արցախի առաւել հզօրացման:
Ապա, նորընտիր նախագահին՝ Վսեմաշուք Արայիկ Յարութիւնեանին
հետ ունեցած խօսակցութեան ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը
վերահաստատեց նոյն ոգիով ու յանձնառութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան գործակցութիւնը Արցախի Հանրապետութեան
հետ։ Նորընտիր նախագահը, իր կարգին, յիշեց իր յաճախակի այցելութիւնները Անթիլիասի Մայրավանք, ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան բերած նպաստը Արցախի առաւել ծաղկման ու
բարգաւաճման գործընթացքին:
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Արայիկ Յարութիւնեան Երդում Կատարելով Ստանձնեց
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը
Արայիկ Յարութիւնեանը երդման
հանդիսաւոր արարողութեամբ
ստանձնեց Արցախի Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը: Միջոցառումը տեղի ունեցաւ Շուշիի
Մշակոյթի եւ երիտասարդութեան
կեդրոնի դահլիճին մէջ կայացած ԱԺ
յատուկ նիստի ժամանակ՝ Սահմանադրութեամբ սահմանուած կարգով:
Նախագահի երդման համար դահլիճ
բերուեցան Արցախի Հանրապետութեան պետական դրօշը,
Սահմանադրութիւնը եւ 17-րդ դարու
Աւետարանը:
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահի պաշտօնը ստանձնելու

համար երդման իր խօսքին մէջ
Յարութիւնեանը, մասնաւորապէս
ըսաւ. «Ստանձնելով ԱՀ նախագահի պաշտօնը՝ կ’երդուիմ. անվերապահօրէն կատարել Սահմանադրութեան
պահանջները`
յարգել մարդու եւ քաղաքացիի
իրաւունքներն ու ազատութիւնները,
ապահովել Հանրապետութեան
ինքնիշխանութիւնը, անկախութիւնը,
տարածքային ամբողջականութիւնը եւ անվտանգութիւնը՝ ի փառս
Արցախի Հանրապետութեան եւ ի
բարօրութիւն Արցախի ժողովուրդի»:
Շար. Էջ 07

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Քաղաքական Հարթակ

Թուրքիա Ուժի Կեդրո՞ն, Թէ...
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Ուրեմն, ամենակարեւորը պատերազմի ատեն
հակառակորդին ռազմավարութեան վրայ յարձակումն է»:
Սուն Ցու, Ք.Ա. Զ.դարու չինացի ռազմավար, զինուորական եւ
փիլիսոփայ

Ա

մէն ասպարէզի մէջ հակառակորդին վրայ առաւելութիւն արձանագրելու համար, գիտնալու է անոր ռազմավարութիւնը (Strategy):
Եթէ գիտնանք մեր հակառակորդին հիմնական նպատակը, արդէն
անոր դէմ պայքարի կէս ճամբան կտրած կ’ըլլանք: Ուրեմն, որպէս
հայ ժողովուրդ, որ Կովկասէն մինչեւ Միջին Արեւելք շրջաններու
բնակիչ ենք, պէտք է գիտնանք, թէ Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը ի՞նչ
ռազմավարութիւն ունին, շրջանին վրայ իրենց աշխարհաքաղաքական
(geopolitical) ազդեցութիւնը զարգացնելու համար:
Թուրքիան մինչեւ 2002 թուականը, կամ Ռաճափ Թայիպ Էրտողանի
Զարգացում եւ Արդարութիւն կուսակցութեան (Adalet ve Kalkinma
Partisi) իշխանութեան հասնիլը, կը համարուէր արեւմտամէտ երկիր
մը, ուր կը տիրէր անկրօն լայիք համակարգ մը: Անոր յենարաններն
էին բանակը եւ Աթաթիւրքի հիմնած Ժողովուրդի Հանրապետական
կուսակցութիւնը (Cumhuriyet Halk Partisi): Կարեւոր յենարան էր նաեւ
ազատական եւ դեմոկրատական արժէքներու հաւատացող միջին խաւ
մը, կեդրոնացած Կոստանդնուպոլսոյ, արեւմտեան Թուրքիոյ ծովեզերեայ
քաղաքներուն մէջ: Այստեղ էր կեդրոնը արտադրութեան եւ առեւտուրի:
Կեդրոնական Անաթոլիան եւ արեւելեան մասը երկրին ունէին քիւրտ
եւ թուրք Իսլամի մօտ եղող բնակչութիւն: Այս շրջանին մէջ է որ
զարգացաւ Էրտողանի կուսակցութիւնը, որպէս լծակ ունենալով երկրի
ճարտարարուեստին եւ գիւղատնտեսութեան զարգացումը այս շրջանին
մէջ: Երրորդ եւ հաւասարակշռող ուժ կը հանդիսանայ Ազգայնական
Շարում կուսակցութիւնը (Milliyetci Hareket Partisi), որ ծանօթ է նաեւ
իր «Գորշ Գայլեր» անունով: Այս մէկը ծայրագոյն աջի ազգայնական
կուսակցութիւն է: Վերջերս երեւաց նաեւ քրտական մեծ ազդեցութիւն
ունեցող Ժողովուրդներու Դեմոկրատական Կուսակցութիւնը (Halklarin
Demokratik Partisi): Այս կուսակցութիւնը կը ձգտի քիւրտերու եւ այլ
ազգային փոքրամասնութիւններու, ինչպէս հայերու, յոյներու, ձայնը
լսելի դարձնել Խորհրդարանին մէջ: Հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան
անդամ է այս նորաստեղծ կուսակցութեան եւ բաւական յառաջդիմական
գործ կը տանի հենելով քիւրտ պատգամաւորներու: Համայնավար եւ
Ընկերվարական կուսակցութիւնները զինուորական վարչակարգի եւ
Աթաթիւրքի օրերէն հալածուած են եւ միշտ ճնշումի տակ են:
Էրտողան փորձեց սիրաշահիլ Արեւմուտքը, մանաւանդ Եւրոպան,
անդամակցելու համար Եւրոպական Միութեան: Երբ նկատեց որ այդ
հարցը հասած է անկարելիութեան սահմանին, սկսաւ կատարել իր
շրջադարձը դէպի Արեւելք: Ինչի՞ վրայ կը հենի Էրտողան իր արեւելեան
քաղաքականութեան մէջ: Որո՞նք են իր ուժի կէտերը: Անոր հիմնական
նպատակն է Իսլամ Եղբայրներ կազմակերպութեան ազդեցութիւնը
տարածել իսլամական աշխարհին մէջ: Իր իշխանութեան տարիներուն
Թուրքիա ականատես դարձաւ տնտեսական մեծ աճի եւ երկիրը այսօր
անդամ է Աշխարհի տնտեսապէս ամենայառաջադէմ 20 երկիրներու
ակումբին: Ան տնտեսական ներուժը օգտագործեց քանի մը ձեւով:
Շար. Էջ 06

Վերյուշ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
«Մէկ ազգի պահողն էլ լեզուն ա ու
հաւատը, թէ սրանց էլ կորցնենք,
վայն եկել է մեր օրին» Խ.Ա.
Մանաւանդ վերջերս կը թիրախաւորուի Հայաստանի պետական մակարդակի հայերէնը, որ
ցաւ ի սիրտ խոցելի է: Ինչու՞... կայ
պատմական եւ մօտիկ անցեալ մը,
որմէ՝ այսօրուան վիճակը:
«ԿՌՈՒԱԽՆՁՈՐ» բառով դպրոցական օրերէս տպաւորուած եմ:
Արդարեւ այդպէս է եղած վերջին
վեց հարիւր տարիներու ընթացքին:
Բագրատունեաց թագաւորութեան անկումով սկիզբ առաւ զանգուածային
գաղթը: Սելճուք թուրքերու յառաջխաղացումը դէպի Փոքր Ասիա ու անկէ՝
Եւրոպայի խորքերը. Կոստանդնուպոլսոյ Այա Սոֆիա տաճարի գմբէթի
խաչը հաւասարեցաւ գետնին: Սթամպուլ եղաւ Օսմանեան կայսրութեան
մայրաքաղաք, եւ թրքական դիւանագիտութեամբ փոքրամասնութիւններու
լայն ազատութիւն տրուեցաւ ու հայեր ունեցան Պատրիարքարան, դպրոցներ
ու յարաբերաբար ազատ շնչառութեան երաշխիք, պարզապէս Հայաստանի
կեղեքուող հայ բնակչութիւնը առինքնելու. Կարճ՝ Հայաստանը բնիկներէն
դատարկելու. Այդպէս ալ եղաւ. Գիւղացի թէ մտաւորական «Լոյսի Աղբիւր»ի
գացողի նման հաստատուեցաւ Ոսփորի ափունքներու շուրջ: Պոլիսէն դէպի
Արեւմուտք, քաղաքակրթութեան կեդրոն, շնորհիւ Մխիթար Սեբաստացիի,
հիմնուեցաւ Մխիթարեան Միաբանութիւնը, որը դարձաւ մշակութային կեդրոն
պատմական, բանասիրական եւ գրականագիտական աշխատութիւններու:
Մշակութային շնչառութիւնը կը գործէր ի շահ հայութեան եւ ի մասնաւորի՝
Արեւմտահայութեան:
Երբ 18րդ դարասկիզբին հիմնուած էր Մխիթարեան կեդրոնը, ու սերունդներ
կը կերտէր, անդին, Հայկական հողի Արեւելեան բաժնին վրայ՝.-Խօսքը
տանք Տիգրան Սահակեանին.-«Եթէ հայկական մարզում մինչեւ 1828թ.
Փետրուարի 10ը հայերի թիւը կազմում էր բնակչութեան 25%, ապա
Ռուսաստանին միանալուց երեք տարի յետոյ 1831թ. Բնակչութեան թիւը
կազմեց 50%ից աւելին: Հենց հայկական մարզն ու իր այդ ազգաբնակչութիւնն
էլ եղան 1918-20թթ.Հայաստանի Հանրապետութեան եւ արդի Հայաստանի
Հանրապետութեան կորիզն ու միջուկը»: Ուստի Հայկական մարզի, ապա՝
Հայաստանի բնակչութիւնը ինքնակառուցման պարտաւորուեցաւ: Մոսկուայի
մէջ 1815թուին մեծահարուստ Լազարեաններու նախաձեռնութեամբ եւ
միջոցներով հիմնուեցաւ Լազարեան Ճեմարանը: «Կարելի է համարձակ
կերպով ասել չլինէին Լազարեանները եւ Ներսէս Աշտարակեցին, ռուսահայերը դեռ շատ երկար թաղուած կը մնային ասիական խաւարի մէջ»: (ԼԷՕ):
Ի՞նչ կրնայինք ուրեմն. Ինչպիսի՞ ժառանգ ունէին հայրենի հողին վրայ
ապրուստի կարիքի մէջ գտնուողները. Բայց իբրեւ դարման ունեցան
Խ. Աբովեան մը՝ որ իր «ՎԷՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ»ով նոր գրականութեան եւ
արթնութեան շրջադարձը եղաւ: Ան Հայրենիքի վերածննդեան յոյսը կապած
էր ազգային համախմբման, (բան մը որ տակաւին Ի ԶՕՐՈՒ Է), պայքարի,
կրթութեան եւ լուսաւորութեան տարածումին մէջ: Գրեց ժողովուրդի լեզուով
լքելով գրաբարը անցեալի մէջ:
Պրպտենք քիչ մըն ալ Աբովեանը.- «Դու իմ պատուական ազգ. Քո որդու
արածը, քո որդու խակ լեզուն սիրես, ընդունիս, ինչպէս հերը իր մանուկի
կմկմալը, որ աշխարհի հետ չի փոխիլ:» Եւ.- «Օրհնուի էն սհաթը, որ ռսի
օրհնած ոտը հայոց լիս աշխարհը մտաւ, ու ղզլբաշի (պարսիկ) անիծած չար
շունչը մեր երկրիցը հալածեց: Բայց թէ մինչեւ էս բախտին հասնելը, ի՜նչ
օրեր ընք քաշել: Երեւանի բերդ...քանի-քանի ողորմելի հայի միս է կերել:»
Յ.Գ. «Օրհնուի էն սհաթը»: Ի՞նչ կ՛ըսէք. Սրբագրե՞նք Խ. Աբովեանը: (Սհաթըժամը):

Լրատուութեան Գործընկեր
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Յետադարձ Արձագանգ
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ
Աշխարհատարած հայկական
սփիւռքի գոյատեւման գաղտնիքը
իր լեզուն է, ջնջեցէք այդ լեզուն
եւ կը ջնջուի հայկական սփիւռքը:
Որովհետեւ երբ լռէ լեզուն, կը
լռէ նարեկեան աղօթքը, կը լռէ
կոմիտասեան երգը, կը լռեն
դպրոցներու զանգերը, կը մարին
մշակոյթի ջահերը եւ այդ լռութեան մէջ կը դադրի տրոփելէ ու
բաբախելէ ժողովուրդի սիրտը
Շահան Շահնուր
Կանչում էին ինձ՝ . . . գնա բա′ց արա
հոգուդ տաճարների դարպասները,
մտի′ր այնտեղ, քու փառաբանած
ազգայնական մի խումբ մարդիկ
խորհուրդ են անում, որ բարութիւն ցանեն իրենց նախնիների
աշխարհում: ‘’Թամամ Պտոյտ Եկայ’
հոգուս տաճարներ, լեցուն էին ազգի
նախնիների արարումով, հայրենի
երկրի զուարթ դէմքով, աստուածների կացարան ճերմակաթոյր քարէ
սիրտ Արարատի սպիտակ ժպիտով,
մուսաների լեռների լանջի աղուոր
շէների տեսքով, նրա բլուրին
ելած Միհրի առաւօտի լոյսով,
ցեղի նահատակուած մարդկանց
‘’խորանում’’ երփներանգ ծաղիկների
փունջեր ցանելով, Երեւանի իմ տան
այգում մուսաները իրենց եղբայր
Ապոլլոնի հետ թասերով գինի էին
խմում: Տարին էր 1906, ամիսը Ապրիլ
15, օրը կիրակի, Զատիկ, աշխարհին
ու նրա մարդկանց Յարութեան տօն:
Յարութիւն հոգու, յարութիւն կեանքի
ու ճշմարտութեան, յարութիւն մտքի
յոյսի լոյսի, յարութիւն սրբացած
նահատակների: Յաճախ են կանչում
ինձ, որ գիր անեմ, նրանք իմ մտքին
իջած նախնիներս են, ինչոր գիր
գրեցի նրանց մասին էր, սիրում եմ
նրանց:
Պօղոս Նուպար ու Եգիպտոսի տասը
ազգայիններ, բարեգործութեան ու
իրենց ազգին նուիրումի ջահեր էին
վառել, ‘’Միութիւն’’ ստեղծել, հայերի
ու Եւրոպայի դիւանագիտական
շրջանակներում հեղինակութիւն
վայելող, ազգային գործիչ ՝ Պօղոս
Նուպար Նուպարեան փաշային
նախագահ ընտրել՝
Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութիւն
Մուսա լեռցի նախնիների նոր
սերունդի մարդիկ, հարիւր ու
աւելի տարիներ ետ գնացել, իրենց
երախտիքի խօսքը ասելու այդ միութեանը, նրան նուիրուած մարդկանց,
նրանց պատուին թմբուկ զարկել,
խմբերով շուրջ պարեր բռնել,

ներբողներ ասել: Մուսա լեռցին օդ
կրակել շուրջ պարերի շարքերից,
հրալոյս վառել, որպէս հրթիռներ
փամփուշտներ ճամբել տիեզերք:
Ընթերցողներ, արտօնեցէք ինձ,
մինչեւ Նուպարեանների մասին
գիր անելը, ամփոփ ներկայացնել
160 տարիներ առաջ մի այլ բարեգործական ընկերութեան մասին
յիշատակելը: 1860 թուականի
Սեպտեմբերի 1-ին Կ. Պոլսում էր
հիմնադրուել: Երկրագործական
ու
արհեստագործական
ձրի
կրթութիւն տուել չքաւոր Հայ երեխաներին, նրանց երկրին կապելու եւ երկրից պանդխտութիւնը
կանխելու: Հիմնադիրներն եղել՝
Գրիգոր ու Մկրտիչ Աղաթոններ,
Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Սերովբէ
Թագւորեան, Յովսէփ Շիշմանեան
(Ծերենց), Գրիգոր Օտեան: Միութեան աշխատանքներին մասնակցել
Միքայէլ Նալբանտեանը:
Գիրս եմ շարունակում, որ հայեր
իմանային ովքեր էին ՀԲԸՄ միութեան ստեղծման ջատագովները,
‘’Արդեօք ո՞վքեր էին’’ Նուպարեանների սերունդից հայր ու որդի:
Հայր Նուպար Նուպարեանի
գերդաստանը սեռել էր Սիւնիք
աշխարհի մելիքներից: Դաւիթ
Բեկի իշխանութեան ժամանակ,
նրա նշանաւոր զօրավարներից եղել
Չաւենտուրի մելիք Թորոսը: 1724
թուականին մելիք սպաննուել էր,
նրան փոխարինել էր Մելիք Նուպարը:
Դաւիթ Բեկի իշխանութեան տապալումից յետոյ Նուպար գնացել
Զմիւռնիա, որտեղ յետոյ հաստատուել
էին նաեւ գերդաստանի մարդիկ:
Նուպար Նուպարեան Շվէյցարիայում
նոյն դպրոցը յաճախել Նափոլէոն
Բոնաբարտի հետ: Այնուհետեւ,
Ֆրանսիայի այլ կաճառներում
ստացել բարձր ուսում:
Նուպարեաններ տեղափոխուել էին
Եգիպտոս, ընկերային ու կառավարական մարզերում զբաղեցրել
բարձր պաշտօններ: Երեք անգամ
յաջորդաբար ընտրուել երկրի
կառավարութեան վարչապետ:
Եգիպտոսում սիրում էին նրան,
ձիուն
բազմած
կանգնացրել
Աղեքսանդրիայի հրապարակում,
անցորդներ նայէին նրան, յիշէին
նրա արարումները, յիշէին, նա ջուր
էր տուել հողին ու իրենց ոստան
Գահիրէին: Ծագումով Եգիպտոսի
Ղպտի նախնիներից, ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար՝ Բութրոս-Բութրոս
Ղալի, դոկտորական աւարտական ճառի դրոյթը եղել Նուպար
Նուպարեան: Նաւերը, աֆրիկեան
ցամաքամասի ծովափի ջրերի

երկար ուղիով նաւարկել էին դէպի
Ասիա մայրցամաքամասի երկրներ:
Նուպար Նուպարեանն միտք յղացել
Եգիպտոսի կառավարութեանը,
Սուէզ քաղաքին մօտիկ հողամասը
փորել՝ ջրանցք բացել, Կարմիր
ու Միջերկրական ծովերի ջրերը
իրարու խառնել, նաւեր անցնէին
այնտեղով: Արմինա-Հայաստան ծով
չունէր, սակայն արեւելքի արքաներարքայ Տիգրան Մեծ ցամաքային սալայատակ ճամբայ բացել
Տիգրանակերտից մինչեւ Արտաշատ
ոստան: Նաեւ ներքին ճամբաներ
էին բացել, որտեղից անցել էն
կռւում պարտուած ԶօրավարՓիլիսոփայ Քսէնոֆոնի տասը
հազար մարտիկները, հռովմէական
լեգէոնները, նաեւ այն ոտնակոխ
էին արել արեւելքի դաժանաբարոյ
մարդիկ: Մարդկութիւնը չյիշեց, որ
Նուպար Նուպարեան արիական
ցեղից մի Արմին-Հայ իմաստունն
էր յղացել Սուէզ քաղաքին մօտիկ
ջրանցք բացել, աշխարհի նաւերը
կարճ ուղիով անցնէին:
Նուպարի որդի՝ Պօղոս Նուպար
Փաշայ Նուպարեան ուսանել Շվէյցարիա, ապա Ֆրանսիա, Փարիզ,
‘’Էքոլ Սանդրալ’’-ի Ճարտարագիտա-արդիւնաբերական կաճառ:
Ամուսնացել, թուրքիայի արքունիքի
յանձնակատար Յովհաննէս Տատեանի աղջկայ հետ: Եգիպտոսում
ստանձնել էր անգլիական ու
եգիպտական երկաթուղիների ընկերութիւնների տնօրէնի պաշտօնը,
որը Անգլոյ-ֆրանսա-Եգիպտական
երկաթուղիների
ընկերութեան
հսկողութեան ներքոյ եղել: Նրանց
անյարկի
միջամտութիւնները
չհանդուրժելով
հրաժարական
ներկայացրել զբաղեցրած պաշտօնից, մերժել սուլթան Հուսէյնի
առաջարկած բարձր պաշտօնների
առաջարկները:
Մտել գործարար աշխարհ, դարձել
տասնեակ բանկերի ու ընկերութիւնների տէր կամ վարչութիւնների անդամ, տիրել հսկայական
հարստութեան: Պօղոս Նուպար
Փաշա գործակցել բելգիացի միլիոնատէրի հետ՝ Գահիրէի նախկին
Հելէոպոլիս քաղաքի տեղում, նոր
թաղամաս կառուցելու, հիմնել
ՕԱԶԻՍ ընկերութիւնը: Թաղամասը
ներկայումս Գահիրէի տեսարժան
վայրերից է, աշխարհը հրճւում հայու
սքանչելի արարումով:
Մեծ է Պօղոս Նուպար Փաշայի
ներդրումը Եգիպտոսի երկրագործութեան բնագաւառում: Եգիպտոսի
սիրտը պատռելով հոսում էին Նեղոս
գետի ջրերը, ընդարձակ հողային
տարածքներ . . . ֆէլլահը ջուր
չունէր հողը մշակելու . . . Ֆէլլահին

Պօղոս Նուպար Փաշայ
ու Գահիրէին ջուր տուել: Պօղոս
Նուպար Փաշա ջրորոգման մասին
աշխատութիւն գրել, ճանաչուել
որպէս
գիտնական:
Ֆէլլահի
հողի աշխատանքը դիւրացնելու
համար ստեղծել ‘’Տրակտոր’’, այն
ներկայացրել Փարիզի տօնավաճառ,
արժանացել ‘’Պատուոյ Լեգէոնի Խաչ’’
շքանշանի: Պօղոս Նուպար Փաշա
Նուպարեանին, ընտրել էին ‘’Գահիրէի Գաւառական Երեսփոխանական Ժողով’’-ի ատենապետ: Պօղոս
Նուպար Փաշա 1914 թուականին
փոխադրուել Փարիզ, ֆրանսա:
Հայեր, եւրոպական պետութիւններին իրենց դիմումնագրերը ներկայացնում էին խնդրանքով: Գնացել
էին Պերլին, մեծ ազգերի ժողով,
նրանց չէին ընդունել, նոյնիսկ
չէին թողել իրենց խնդրագիրը
ներկայացնել: Կռուից եկած Սերբ,
Բուլղար, Մակեդոնացի քաջեր,
արիւն կաթող սուրերը գօտիներից
կախած, պահանջել ճանաչել կռուով
նուաճած իրենց անկախութիւնը:
Ժողովի վերջում հարիսայ էին
հրամցրել պատուիրակներին, հայոց
պատուիրակութեան ղեկավար
Խրիմեան Հայրիկ ասել էր հայերին
թղթէ շերեփ տուել, այն թողած
հարիսայի մէջ՝ տուն վերադարձել:
Պօղոս Նուպար Փաշա ասել էր, չէ˜. . .
նրանց հետ պահանջելու իրաւունքով
պիտի բանակցել: 1914 թուականին
ազգեր պատերազմում էին, աշխարհի
ազդեցութեան գօտիների բաժանումը դեռ չէր աւարտուել: Կիլիկիայի
370 հազար հայերի անվտանգութիւնը ապահովելու համար դիմել
Անգլիայի իշխանութիւններին՝
բրիտանական
զօրքերի
ափ
հանում կատարել ‘’Ալեքսանդրէթի
Հայկական Ծովածոց’’-ի ափեր, այն
չէին իրականացրել պատերազմի այլ
մարտավարութիւն որդեգրած լինելու
պատճառով:
Շար. Էջ 05
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Յետադարձ Արձագանգ
Սկիզբը Էջ 04
Ունստոն Չերչիլ առաջարկած եղել
Թուրքիային պարտութեան մատնելու համար ափհանում կատարէին Կիլիկիայի ծովեզերք, Թուրքիա
ներխուժած Ռուսական բանակների հետ գրաւել Իսթամպուլը: Չէին
ընդունել, որոշել ծովային մարտերով
այն նուաճել: Դաշնակից պետութիւնները պարտուել էին, 800 հազար
մարտիկի մահ:
1916 թուականի Յունուարի երեքին,
Ռուսական կայսրութեան ու Իտալիայի կառավարութեան հաւանութեամբ
Լոնտոնում գումարուել Ֆրանսիայի
ու Անգլիայի արտաքին գործերի
նախարարներ՝ Փիքօ-ի եւ Սայքս-ի
գաղտնի
բանակցութիւններ,
բանաձեւելու Միջին Արեւելքում
ազդեցութեան ոլորտների շրջանները եւ Օսմանեան կայսրութեան
վերջնական պարտութիւնից յետոյ
նրա տարածքների բաժանումը:
Այդ ժողովի ընթացքին Պօղոս
Նուպար Փաշա բանակցել նրանց
հետ, որոշել էին Կիլիկիան անցնէր
Ֆրանսայի խնամակալութեանը,
կազմուէր հայկական իշխանութիւն: Կիլիկիան գրաւելու համար
ստեղծուէր հայկական լեգէոն, այն
չպատերազմէր ուրիշ երկրների դէմ,
դառնար Կիլիկիայի պետութեան
բանակի կորիզը:
1912-1913 Պալգանեան պատերազմի ժամանակ հայկական բարենորոգումների հարցը եւրոպական
պետութիւններին ներկայացնելու
համար Գէորգ V կաթողիկոս Պօղոս
Նուպար Փաշային նշանակել
ազգային
պատուիրակութեան
նախագահ եւ որպէս այդպիսին
շարունակել նաեւ պատերազմի
տարիներին: Աւետիս Ահարոնեանի
հետ մասնակցել Սեւրի Դաշնագրի
վեհաժողովին, 1920 Օգոստոսի
10-ին երկուստեք ստորագրել այն,
որտեղ Թուրքիան ներկայացնող
պատուիրակութիւնը ճանաչել էր
Հայաստանի
անկախութիւնը:
Երեք տարիներ յետոյ Լոզանում
պիտի մերժէին արեւմտեան կողմն
Հայաստանում նոյնիսկ ‘’տուն’’
տալ հայերին: Սեւրի Դաշնագրի
ստորագրման գրիչներից հոսող
թանաքը դեռ չի չորացել . . .:
2006 թուական, Դեկտեմբերի 16,
Գլենդէյլի կեդրոնական գրադարանի հանդէսների դահլիճուն լեցուն
հայեր էին, Մուսա լեռցիներ, որոնք
եկել էին իրենց երախտիքը յայտնելու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
հիմնադրման հարիւրամեակի առի-

թով: Իրենց աշխարհի հովիկների
ժպիտն էր շողում իրենց դէմքերին,
խումբ-խումբ իրար մօտիկ կանգնած,
իրենց բարբառի խօսքով հարցնում
ով որ գիւղից էր, պատմում իրենց
աշխարհից, իրենց կռուից, այնպիսի
խանդաղատանքով, կարծես երէկ
էին այնտեղից ժամանել: Աւանդապահ է Մուսա լեռցին, թէկուզ ոչ
երկրի ծնունդ, իրեն Մուսա լեռցի
անուանում:
Դահլիճի ձախ կողմի պատի կանգնակներին լուսանկարներ, վաւերաթղթեր, Մուսա լեռան ափերին
խարսխած ռազմանաւեր, խմբերով ու
առանձին զինավառ լեգէոնականներ,
որոնց դէմքերից յաղթական ճակատամարտերի լոյսն էր շողում: Իրար
կողքի Յակոբ Հէրկելեանի ու Արմենակ Լագիսեանի լեգէոնական
վաւերաթղթերն էին: Եգիպտոս,
Փորթ Սայիտի նաւամատոյցին
հինգ ռազմանաւեր էին խարսխել,
4200 Մուսա լեռցիներ կռուից էին
եկել: Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութիւնը սատարել
նրանց բնակեցմանը՝ Սուէզի
Ջրանցքի արեւելեան ափի Լազարէտտօ, Քարանտինա (Քառասուն
օրերի
Արգելանոց)
աւանին
մօտիկ լարուած հինգ հարիւր
խոշոր վրաններում: ‘’Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան’’
ու
‘’Հայկական
Կարմիր Խաչ’’
միութիւնների
ձեռք բերած վրաններ, որոնք յետոյ
պիտի ձեռք բերէին Գրիգոր ու
Կարապետ Մելգոնեան բարերար
եղբայրները, տանէին Կիպրոսում
իրենց դրամական միջոցներով
հիմնադրուած ‘’Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութիւն’’: Ամառուայ արձակուրդին, այդ վրանները լարում էին
Մակարավանքի կամ նրան մօտիկ
բլուրի տարածքում աշակերտներին
պատսպարելու: Մուսա լեռցի տղաներ հպարտ խօսքով կանչում էին՝
այդ վրաններում իրենց մեծերի
յաղթական կռուի լոյսն է ճառագում:
Պատին վրանների շարքեր էին,
նրանցից մէկի շարքին իմ հայրենի
Եօղունօլուգ գիւղի բնակիչներն
էին, բարձր ձայնով կարդացել՝
Պօղոս Լագիսեան, գերդաստանի
աւագ Պօղոս պապս էր նա, ես
Պօղոս Լագիսեանը՝ նրան գրկած
քայլում աշխարհների ճամբաներով:
Մօտիկ եկան երեկոյի հիւրեր, նրանց
պատմել, որ ‘’Պօղոս Լագիսեան’’
պապը’ ես էի, հարիւր տարիներ յետոյ
ինձ հետ հոս հասել: Գիրն ու գործը
մարդուն տանում դարեր, եթէ նրանց
ապրեցնում ես քու հոգու տաճարում,
քու եւ ազգի պահոցներում (արխիւ)

պահպանում: Այդպէս էին մեզ
հասել մեր նախնիները, եթէ մեր
գիրը չոչնչացնէին՝ աշխարհին
շատ բան կ՝ունենայինք ասելու:
Ազգի պատմութիւն, մշակոյթ,
բանաստեղծների երգեր սպաննեցին,
լաւ է որ ազգի պատմութեան ՀԱՅՐ՝
Տարօն աշխարհի Խորոնք գիւղի
Մովսէս Խորենացին նախնիների
երգերի պատառիկներ բերեց, իր
մատեանում Վահագնի ծնունդի երգ
գրեց, ցեղի պատմութիւն երկնեց:
‘’Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան’’ հարիւր ամեակի
առթիւ Մուսա լեռցիների երախտիքի հանդէսը իրենց ներկայութեամբ
պատուել էին՝ Քալիֆորնիայի
ՀԲԸՄ-ի մասնաճիւղի ատենապետ՝
Պարոն Վահէ Իմաստունեանը,
ՌԱԿ-ի ու Բարեգործականի ականաւոր քաղաքական գործիչ Պարոն
Փանոս Թիթիզեանը, ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ
լրագրի երկարամեայ խմբագիր
պարոն Գրիգոր Շէնեանը, բազմաթիւ մտաւորականներ, Մուսա լեռցի
հոգեւորականներ՝ Աւագ քահանաներ Տէր Խորէն Հապէշեան ու
Տէր Նարեկ Շրիգեան: Նորթրիճ
համալսարանի
‘’Հայկական
Ուսումնասիրութիւնների Ծրագրի
Կեդրոն’’-ի տնօրէն, Պատմական
Գիտութիւնների դոկտոր, Մուսա
լերան Վագըֆ գիւղի ծնունդ
Վահրամ Շէմմասեանը: Նա յետադարձ անդրադարձ կատարել
Մուսա լեռցիների առաջարկով
կազմաւորուած լեգէոնի եւ 19151919 թուականներին Եգիպտոսում,
ապա Մուսա լեռում ՀԲԸՄ-եան
դերակատարութեանը:
600 մուսա լեռցիներ, տառապանքի
ու հարազատների կորուստի մթնած
հոգիներով հայրենազրկուած հայեր,
կազմաւորել էին 6000 մարտիկների ‘’Հայկական Լեգէոն’’-ը: 1918
թուականի Սեպտեմբերի 19-ի
առաւօտ լոյսին գրոհել էին
Պաղեստինի Արարայի (Նապլուս )
լերան թրքական ու գերմանական
ամրացուած դիրքեր, մէկ օրեայ

կռւում նուաճել այն: Այնուհետեւ
արշաւել Կիլիկիա, քաջին վայել
կռուով նուաճել նաեւ այն: Իրենց
ոստաններն էին վերադարձել
տարագրուած բազում հայեր: Պօղոս
Նուպար Փաշայի թելադրանքով
Միհրան Տամատեան եկել Ատանա,
հայկական կուսակցութիւնների
հետ համաձայնողական կառավարութիւն կազմել: Ֆրանսացի
զօրավարը, սվինաւոր սենագալցի
զինուորների հետ լուծարել մէկ
օրուայ կառավարութիւնը: Ասում են
ասպետական Ֆրանսա . . . չէ չեղաւ
. . . չկատարեց իր դաշնակցային
պարտաւորութիւնները, 1921 թուականի Հոկտեմբերի 20-ին Անկարայում դաշինք կնքեց Թուրքիայի
հետ, նրան յանձնեց Կիլիկիան, լուծարեց Հայկական Լեգէոնը, գաղտնի
փախաւ, անզէն դաշնակցին թողեց
թուրքի դէմ անհաւասար կռուի,
դաժան ինքնապաշտպանական
կռիւներ, շատ հայեր սպաննուեցին,
նորէն գաղթեցին:
Մուսա լեռցին աշխատասէր է, խալխի
դատած հաց չի ուտում, նրանց
ապրուստը ապահովելու համար
Լազարէտտօ գաղթակայանում
գործարկել էին աշխատանոցներ,
պատրաստել էին սանտրեր,
գործել գորգեր, կարել անկողնային սաւաններ, զինուորական
շապիկներ: ‘’Հայկական Կարմիր
Խաչ’’ Լազարէտտօ գաղթակայանում
հիւանդանոց հիմնադրել, բժշկական
պիտոյքներ տրամադրել, Եգիպտոսի
կառավարութիւնը գլխաւոր բժիշկ ու
երեք օգնականների անձնակազմ:
ՀԲԸՄ միութիւն, 1915 թուականի
Հոկտեմբեր 15-ին վրանաւանի հինգ
վրաններում հիմնադրել Սիսուան
(Սիս - Վան) անունով դպրոց, Հայը
աւազի վրայ գրեց, աւազի վրայ
կրթօճախ հիմնեց . . . Նրա բացման
հանդէսը կատարել էին նոյն ամսի
20-ին: Սկզբնական շրջանում այնտեղ
ուսանել էին 1250 աշակերտներ,
յետագային մինչեւ իսկ 2300:
Շար. Էջ 07

Մուսա լեռցիները Փորթ-Սայիտ, Սուէզի Ջրանցքի Ձախ ափում Վրանաքաղաք
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Թուրքիա Ուժի Կեդրո՞ն, Թէ...
Սկիզբը Էջ 03
Առաջին դպրոցներ հիմնեց շատ մը իսլամական երկիրներու եւ
Եւրոպայի մէջ քաղաքական իսլամը յառաջ մղելու համար: Ապագայ
սերունդը համոզելու համար, թէ իսլամական աշխարհի փրկութեան
միակ լաստը քաղաքական իսլամն է Իսլամ Եղբայրներու հովանիին
տակ: Երկրորդ օժանդակեց հիւանդանոցներու եւ այլ ծրագիրներու
գործադրութեան իսլամական երկիրներու մէջ: Լիբանանի մէջ հիմնուած
Սայտայի հիւանդանոցը այդ օրինակներէն մէկն է: Անցաւ մշակութային
արշաւի մը, Օսմանեան պետութեան մասին դրական ժապաւէններ
պատրաստելով, ցոյց տալու համար օսմանեան իշխանութեան կամ շինծու
խալիֆայութեան օրերուն իսլամներու վերելքը: Թրքական ժապաւէններ
ողողած են Միջին Արեւելքի շուկան: Անոնց նպատակն է ցոյց տալ
Թուրքիոյ մէջ մարդոց վայելած բարիքները: Ձեւով մը աշխատանք
կը տարուի մարդոց ենթագիտակցութեան մէջ հող պատրաստելու
վերընդունելու համար թրքական ազդեցութեան վերադարձը եւ զայն
ցոյց տալով որպէս բարիք Միջին Արեւելքի ժողովուրդներուն համար:
Նպատակը ուրեմն Թուրքիոյ ազդեցութեան վերադարձն է Միջին Արեւելք
եւ Հիւսիսային Ափրիկէ:
Այս բոլորէն ետք ամենավտանգաւոր քայլը Էրտողանի, իր դրացի
արաբները խաբելէ ետք, զգալով աշխարհաքաղաքական պարապը որ
ստեղծուեցաւ «Արաբական Գարուն» կոչուած արեւմտեան ծրագիրի
ծիրին մէջ, հազարաւոր զինեալներ մտցնելն էր Սուրիա: Այդ երկիրը
Իսլամ Եղբայրներու լուծին տակ առնելու համար: Բարեբախտաբար
շրջանային եւ միջազգային մեծ ուժեր՝ Ռուսիա, Իրան եւ Չինաստան
զգացին այդ քայլին վտանգը եւ սկսան հակահարուած տալ այդ
ծրագիրին: Մեծ համեմատութեամբ ձախողութեան մատնեցին զայն:
Վտանգը կը մնայ սակայն: Թուրքիա կը միջամտէ Սուրիոյ եւ Իրաքի
մէջ մէյ մը քիւրտերու ազատագրական շարժումը պատրուակ բռնելով,
մէյ մըն ալ իր իսլամ եղբայրներուն օգնելու համար: Եգիպտոսի
մէջ միջամտութիւնը ձախողութեան մանուեցաւ զօրավար Սիսիի
իշխանութեան գալով: Լիպիոյ մէջ ուղղակիօրէն կը միջամտէ Իսլամ
եղբայրներու վարչակարգին օգնելու համար, զօրավար Հաֆթարի
ազգային ուժերուն դէմ: Մէկ խօսքով, Էրտողան մեծ ճիգ կը թափէ
քաղաքական Իսլամը օգտագործելով շրջանի ժողովուրդները իր
մականին տակ առնելու եւ Օսմանեան պետութեան «փառք»ի օրերը
վերադարձնելու համար: Իրեն կը հակադրուին արաբ ազգայնականները
գլխաւորութեամբ Սուրիոյ, Եգիպտոսի, Արաբական Միացեալ
Էմիրութեան, Լիպիոյ եւ այլ երկիրներու: Քաթար բնական դաշնակից
մըն է Թուրքիոյ, իր աշխարհաքաղաքական շահերէն մեկնելով: Թրքացեղ
պետութիւններու լծակն ալ կը փորձէ օգտագործել Էրտողան: Վերջերս
«Ղարաբաղի Ազրպէյճանցիներու» խաղաքարտը այդ ծրագիրին մաս կը
կազմէ: Լուրջ աշխարհաքաղաքական տեղաշարժի առջեւ ենք: Որպէս
հայ ժողովուրդ, շրջանի մեր բնական դաշնակիցներն են ազգայնական
արաբները: Այդ կու գայ անոնց հինէն մղուած պայքարէն եւ տուած
նահատակներէն Օսմանեան պետութենէն ազատագրուելու հոլովոյթին
մէջ: Ո՞վ ըսաւ որ մենք առանձին կրնանք պայքարիլ թրքական հսկայ
տնտեսական, քարոզչական եւ զինուորական մեքենային դէմ: Իսկ
արաբ իսլամական ուժերուն հետ ալ մշակել լուրջ երկխօսութիւն եւ
փաստերով համոզել զիրենք, թէ օսմանցին զիրենք շահագործած է
Իսլամի անունով 400 երկար տարիներ: Թէ անոնց համար թուրք ցեղի
շահերը շատ աւելի կարեւոր են Իսլամէն: Դաշնակիցներ փնտռենք
շրջանէն եւ ոչ թէ դուրսէն: Դուրսը շատոնց փորձուած է եւ մեզ միշտ
շահագործած է: Սուրիոյ եւ Լիպիոյ խորհրդարաններուն առած Հայոց
ցեղասպանութիւնը դատապարտող որոշումները փոքր արդիւնքներ
են տակաւին: Համագործակցութեան լայն դաշտ կայ: Դաշնակիցներ
պիտի գտնենք վստահաբար եւ մեր պայքարը աւելի դիւրին պիտի
ըլլայ: Փոխադարձ շահի կէտեր փնտռենք եւ յաջողութիւնը շրջանի
ժողովուրդներուն պիտի ըլլայ: Մտածենք որպէս շրջանի ժողովուրդներու
մաս եւ ոչ որպէս առանձին ազգ մը: Այդ ձեւով, պայքարի բեռը առանձին
պիտի չվերցնենք: Զգոյշ քաղաքական քայլերու ժամանակ է: Ժամն է
շրջանի ժողովուրդներու միջեւ համագործակցութեամբ տկարացնելու
թրքական դրածոյ համակարգը, ինչպէս որ 612 թուականին Քրիստոսէ
Առաջ մեր նախահայրերը դաշնակցեցան Բաբելոնի եւ Մարաստանի հետ
վերջ դնելու համար Ասորեստանի ծանր լուծին: Սորվինք պատմութենէն:
Ժամն է աշխատանքի:

Յուսադրիչ Իրադարձութիւն Մը՝
Քորոնայի Օրերուն
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ա

նսպասելիօրէն ի յայտ
եկած քորոնաժահրը կը
շարունակէ իր ազդեցութիւնը գործել նոյնիսկ
աշխարհի ամենէն յառաջադէմ
ու բարգաւաճ երկիրներուն մէջ։
Ներկայ արտակարգ ու անորոշ
իրավիճակի պայմաններուն
ներքեւ մարդիկ կը ջանան պահել
բարձր տրամադրութիւնն ու
չմատնուիլ յուսահատութեան։
Քորոնաժահրը թէեւ աշխարհի
բնակչութեան մեծ մասը կը
պահէ «կալանք»ի տակ թէ՛ ֆիզիքապէս եւ թէ հոգեպէս, սակայն համաճարակի դէմ ձեռնարկուած պայքարը հետզհետէ կ՚արդիւնաւորուի յուսադրիչ
տուեալներով։ Զուգահեռաբար, աշխարհի բազում երկիրներու մէջ սկսած
է համաճարակի պարտադրանքով հաստատուած սահմանափակումներու
«թուլացում» եւ աստիճանաբար բնականոն կեանքի վերադարձ, անշուշտ
նոր պայմաններով։
Մինչ մարդիկ փակուած են իրենց բնակարաններուն մէջ, սկսած է աշխարհի
«վերակենդանացման» փուլը։ Բնութիւնը օժտուած է ինքնավերականգնման
ու վերանորոգման կարողութեամբ։ Երբ բնութեան վրայ մարդ արարածի
ազդեցութիւնը չնչին էր, բնութիւնը ինքնըստինքեան կը «բուժէր» մարդու
հասցուցած վնասները եւ կը պահպանէր իր գեղեցկութիւնները։ Դարեր
շարունակ մարդիկ միշտ օգտագործած են բնութեան բարիքները եւ, անոնք
հակառակ ազդարարութիւններու, նոյնիսկ անոնք չեն անդրադարձած, թէ
այդ պաշարները կրնան սպառիլ։ Քաղաքակրթութեան զարգացման եւ
կատարելագործման զուգահեռ՝ մարդիկ փորձեցին բացայայտել բնութեան
անսահման ուժը՝ զայն օգտագործելով իրենց բարօրութեան եւ զարգացման
համար։ Սակայն բնութեան վրայ մարդոց ներգործութիւնը հասաւ ահռելի
չափերու եւ սկսաւ դրսեւորուիլ անոնց բնութեան նկատմամբ անտարբեր,
անխնայ եւ անհեռատես վերաբերմունքի հետեւանքները։ Կարգ մը երկիրներ
շատ արագ հասկցան կացութեան լրջութիւնը եւ սկսան սահմանել օրէնքներ,
որոնք կը կարգաւորեն եւ խստիւ կը սահմանափակեն բնահամակարգի
ապականումն ու շահագործումը։ Բնական պաշարներու անխնայօրէն
շահագործումը եւ մանաւանդ հանքարդիւնաբերութեան զարգացմամբ
յառաջացած թունաւոր կազերը կ՚ապականեն Երկրի ջրային պաշարները
եւ պատճառ կը դառնան մոլորակի օզոնի շերտի քայքայման, կլիմայի
համաշխարհային տաքացման, քաղցկեղի եւ շնչառական հիւանդութիւններու
մակարդակի աճի…
Քորոնաժահրի համաճարակով պայմանաւորուած սահմանափակումներով
մարդիկ փակուեցան իրենց բնակարաններու մէջ եւ այսպէսով դադրեցաւ
անոնց ներգործութիւնը բնութեան վրայ։ Ըստ Nature պարբերականին մէջ
լոյս տեսած յօդուածի մը, վերջերս կատարուած ուսումնասիրութեան մը
արդիւնքին յայտնաբերուած է, թէ քորոնաժահրի համաճարակի շրջանին
Անթարքթիքայի վրայ օզոնի շերտի խոռոչը աստիճանաբար վերականգնուած
է եւ մօտաւոր ապագային ան կրնայ բոլորովին փակուած ըլլալ։
Օզոնի շերտի քայքայումը մերօրեայ բնապահպանական առաջնահերթ
խնդիրներէն մին է։ Օզոնի շերտի քայքայումը կրնայ աղէտալի հետեւանքներ
ունենալ եւ սպառնալ աշխարհի բոլոր շնչաւորներու գոյութեան։
Արեգակը Երկրի վրայ կեանքի աղբիւր է, սակայն ան միեւնոյն ժամանակ
կրնայ վնասել իր անտեսանելի անդրմանիշակագոյն ճառագայթներով։
Կենսոլորտը այդ ճառագայթներէն կը պաշտպանէ օզոնի շերտը։ Վերջինս
կը կլանէ վտանգաւոր ճառագայթները՝ պահպանելով կեանքը Երկրի վրայ։
Երկար ժամանակ արեւու տակ մնալը կամ մթնոլորտէն ներս թափանցող
վնասակար ճառագայթներու ազդեցութեան տակ մնալը կրնան պատճառ
դառնալ մաշկի քաղցկեղի նման հիւանդութիւններու եւ սա օզոնի շերտի
քայքայման հետեւանքներէն միայն մէկն է։
Օզոնի շերտի քայքայումը մասամբ նուազած է ՄԱԿ-ի Շրջակայ միջավայրի ծրագրի նախաձեռնութեամբ 1987-ին բազմաթիւ երկիրներու
կողմէ ընդունուած օզոնի շերտը ոչնչացնող նիւթերու մասին Մոնրէալի
արձանագրութեամբ։
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Յետադարձ Արձագանգ
Շար. էջ 05-էն
Կրթական յանձնախումբը կանանց օժանդակ
մարմին հիմնել, երեխաներին համազգեստ՝
գլխարկ, պայուսակ, մի զոյգ կօշիկ ու գուլպաներ,
թաշկինակ, մետաղէ բաժակ նուիրել: ՀԲԸՄ-ը
հրատարակել ու բաժանել՝ Մայրենի Լեզու
դասագիրք: Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած
եղել՝ Հայերէն լեզու Հայոց Պատմութիւն, Հայերէնագիտութիւն եւ այլ առարկաներ: Դպրոցին
կից կազմակերպուել 200 աշակերտներից բաղկացած սկաուտական խումբ եւ ոտնագնդակի
ԱՐԱԶ, Շանթ, ՍԻՍՈՒԱՆ խմբեր: Տկարակազմ
երեխաների համար կազմակերպել յատուկ
սննդի խոհանոց: Ստեղծուել էր որբանոց ու
այրիանոց: Ուրախ բացականչութիւններով
դիմաւորուել Սիսուան դպրոցի քայլերգի
ընթերցումը: Բանախօսի խնդրանքով, ի յարգանս
ՀԲԸՄ միութեան Սիսուան դպրոց յաճախած
աշակերտների ժառանգները ոտքի էին կանգնել,
ես էլ էի ոտքի կանգնել: Ահա մի քառեակ այդ
քայլերգից:
Մայր Հայաստան, քու սաներդ
Մեր բարերար Հայ միութեան,
Հեռու քեզմէ վտարանդի,
Կ՝ուխտեն քեզի կեանք ու հոգի:
1919 թուական, հայրենի գիւղեր վերադառնալուց
յետոյ էլ ՀԲԸՄ -ը շարունակել սատար կանգնել
Մուսա լերան տարբեր գիւղերում դպրոցաշինութեան գործին:: 1911-1914 թուականներին Բարեգործականը Խտըրպէկ ու Քէպուսիէ գիւղերում
հիմնադրել դպրոցներ, որտեղ երկու ուսուցիչներ
52 ու 70 աշակերտներին տարբեր առարկաներ
դասաւանդել: 1921-1925 թուերին Մուսա լերան
տարբեր գիւղերում հիմնադրել մանկապարտէզնախակրթարաններ: 1937-1938 թուականներին,
ՀԲԸՄ-ը կազմակերպել էր 13 Մուսա լեռցի
տղաների ընդունելիութիւնը Կիպրոսի Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութիւն: Ահա նրանք: Զէյթունիէ
աւանից՝ Վարդգէս Եաղուպեան, (Մուսա լերան
հերոսամարտի քաջերից-քաջ, ՌԱԿ-ի նուիրեալ
Եսայի Եագուպեանի որդին), Զաւէն Կէօքչեան,
Վագըֆ գիւղից՝ Պօղոս Մատուռեան, Սարգիս
Փէնենեան (կիսաւարտ), Թովմաս Գարթունեան, Քէպուսիէ գիւղից, Յարութիւն Չիֆթճեան,

Յակոբ Գասամանեան, Եօղունօլուգ գիւղից
Մարտիրոս Գուշակչեան (կիսաւարտ), Պօղոս
Լագիսեան, Հաճիհապապլի գիւղից՝ Կարապետ
Վարդապետեան, Պետրոս Բլբուլեան (կիսաւարտ),
Կարապետ Մարտիրեան (կիսաւարտ), Պիթիաս
գիւղից՝ Պարգեւ ֆիլեան, Մովսէս Շէրպէթչեան,
Մարի Գասապեան:
Երախտիքի խօսք ասել Մուսա լեռցի աւագ քահանայ Նարեկ Շրիգեան, ՀԲԸՄ-ը համարել հայ
բարեգործական մեծագոյն միութիւնը, որը մի դար
շարունակ անսակարկ օժանդակութիւն ցոցաբերել հայկական գաղթօճախներում, ԼիբանանԱնճար աւանում, Եգիպտոսում մշակութային ու
տնտեսական ձեռնարկումներին օժանդակութեան
համար:
ՀԲԸՄ միութեան հարաւային Քալիֆորնիայի
մասնաճիւղի ատենապետ Պարոն Վահէ
Իմաստունեանը, շնորհակալական խօսք ասել
այս ձեռնարկը կազմակերպելու համար: Դրուատել
Մուսա լեռցիների քաջարի պայքարի ոգին, նրանց
յաղթական հերոսամարտը համարել հայոց
պատմութեան սխրալի դրուագը:
Ի երախտագիտութիւն Մուսա լերան հանդէպ
կատարած բարեգործական բազմապիսի օժանդակութեան համար պարոն Վահէ Իմաստունեանին
յանձնուել ՀԲԸՄ հարիւրամեակին նուիրուած
յուշատախտակ:
Այդ օրը, Մուսա լեռցիների միութեան նախագահ: պարոն Հրաչ Գատեան յուշատախտակ
յանձնել՝ Վահրամ Շէմմասեանին, ‘Մուսա
լեռցի նախնիների հանդէպ տածած մեծագոյն
նուիրումի, 1840 թուականից յետոյ մինչեւ մեր
օրեր նրա պատմութեան մասին դոկտորական
աւարտաճառի դրոյթի համար’’
Տէր Նարեկ եւ Տէր Խորէն օրհնել էին ‘’Մուսա Լեռ
Միութեան’’ տիկնանց պատրաստած ուտեստները,
հրաւիրել այն ճաշակելու: Հանդէսների սրահ են
մտնում մուսա լեռցի թմբկահարը ու փողահարները,
թմբուկն էր որոտում, նիստին ներկայ մուսա
լեռցիները շուրջ պարի շարք էին կազմել, է հ˜է ,
Մուսա լեռցին, այստեղ էլ թմբուկ զարկաւ, պարեց
իրենց պարերը, գրադարանի օտարազգի մարդիկ
եկել դիտում այն, զարմանում, ծափահարում,
ափսոս որ հնարաւոր չէր զէնք պայթեցնել, Մուսա
լեռցու պար առանձ ատրճանակի պայթի՞ւնի:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Տիեզերքում աստուածային մի ճամբորդ է
իմ հոգին,
Երկրից անցուոր, երկրի փառքին անհաղորդ
է իմ հոգին,
Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռաւոր,
Վար մնացած մարդու համար արդէն խորթ
է իմ հոգին...:
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՄԱՅԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
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Արայիկ Յարութիւնեան Երդում Կատարելով Ստանձնեց Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը
Սկիզբը Էջ 02
Պաշտօնի ստանձնման եւ երդման արարողութեան ներկայ եղան ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանը,
Արցախի երրորդ նախագահ Բակօ Սահակեանը,
երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասեանը,
Գերաշնորհ Սրբազան հայրը: ԱԺ յատուկ
նիստին մասնակցեցան ԱՀ ազգային ժողովի
պատգամաւորներ, Արցախի անվտանգութեան
խորհուրդի եւ կառավարութեան անդամները,
Գերագոյն դատարանի նախագահն ու Վերաքննիչ
եւ Առաջին ատեանի դատարանի նախագահները, Պաշտպանութեան բանակի բարձրագոյն

սպայակազմը, ԿԸՅ-ի անդամները, Հայաստանի
եւ Արցախի կուսակցութեան ներկայացուցիչներ
եւ այլք:
Օրհնանքի իր խօսքը ըրաւ Հայ առաքելական
եկեղեցւոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը, շնորհաւորեց
նաեւ Սուրբ համբարձման տօնի առիթով:

ԱՇՈՏ ԱՒԱԳԵԱՆ
(1958)
«Յիշողութիւններ նախորդ կեանքէն» շարք
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
“Քորոնա” ժահրի ստեղծած տագնապալի այս օրերը յաղթահարելու համար, նիւթաբարոյական աջակցութիւնները կը
շարունակուին փարատելու համար վարժարանիս դիմագրաւած
ընկերատնտեսական բազում դժուարութիւնները։
Առ այդ՝ Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանը շնորհակալութեամբ կը ստանայ հետեւեալ նուիրատուութիւնը. Տիկ. Մարի Գարախանեան 300.000 լ.ո.
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Տնօրէնութիւն եւ Հոգաբարձութեան կազմ

ՄԱՀԱԶԴ
Ազատուհի Գայսէրլեան
Տէր եւ տիկին Ժաք Գայսէրլեան եւ զաւակունք (Ֆրանսա)
Տէր եւ տիկին թաղապետ Ռոպէր Գայսէրլեան եւ զաւակունք
Մաքրուհի Ասլանեան
Տէր եւ տիկին Յակոբ Ասլանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Պօղոս Ասլանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժան Էնէզեան (Ֆրանսա)
Գերշ. Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան (առաջնորդ Ատրպատականի թեմի)
Գայսէրլեան եւ Ասլանեան ընտանիքներ
Պաղտատլեան եւ Չիֆթճեան ընտանիքներ
Խըտըրլարեան եւ Թօփալեան ընտանիքներ
Ժապպուր ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ
եւ հարազատին`

ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԳԱՅՍԷՐԼԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԱՍԼԱՆԵԱՆ)
մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 19 մայիս 2020-ին, առաւօտեան
ժամը 10:00-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ չորեքշաբթի, 20
մայիսին` կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, Էշրեֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն Շըպպէքի
Ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
ԾԱՆՕԹ.- Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել «Քորոնա»-ի ճգնաժամային շտապի ֆոնտին:

ՄԱՀԱԶԴ
«Ի՜նչ մնաց, կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին, տարօրինա՜կ, ա՜յն միայն.
Ինչ որ գնաց ուրիշին` վերադարձաւ անուշցած ու զօրացած`
Հոգիիս մէջ մնալու յաւիտեան»
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
Տիկին Ազատուհի Նանիկեան Սերոբեան (Կիպրոս)
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Թալին Սերոբեան եւ զաւակունք (Կիպրոս)
Տէր եւ տիկին Պարգեւ եւ Ռուզան Տէմիրճեան եւ զաւակունք (Քուէյթ)
Տէր եւ տիկին Սարօ եւ Գարոլ Սերոբեան եւ զաւակունք (Կիպրոս)
Սերոբեան եւ Նանիկեան ընտանիքներ
Պուլտուգեան եւ Տէմիրճեան ընտանիքներ
Ենովքեան եւ Պախթիարեան ընտանիքներ
Կարապետեան եւ Սէրայլեան ընտանիքներ
Կարոյեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր,
եղբօր եւ հարազատին`

ՌԱՖԱՅԷԼ ՅԱԿՈԲ ՍԵՐՈԲԵԱՆԻ

(Ծնեալ` 1933-ին)
մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 17 մայիս 2020-ին, գիշերուան ժամը
11:11-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի ուրբաթ, 22 մայիսին, առաւօտեան ժամը 11:00-ին, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ
մէջ, ապա հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի եւ ամփոփուի
Նիկոսիոյ Ազգային գերեզմանատան մէջ:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւն կատարել
Գալայճեան հանգստեան տան, Նիկոսիա, Կիպրոս:
Նկատի ունենալով Պսակաձեւ ժահրի համաճարակին ստեղծած
դժուարութիւնները, հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւն
պիտի ընդունի հեռակայ կարգով` ել-նամակի, հեռաձայնի եւ
ընկերային ցանցերու միջոցով` seropianfamily@gmail.com
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը
յայտնէ հանգուցեալ Պրն. Սերոբեանին հարազատներուն եւ ընտանեկան
պարագաներուն, ի մասնաւորի իր այրիին՝ տիկին Ազատուհիին եւ
զաւակներուն՝ Ռուզանին, Սեւակին եւ Սարոյին եւ իրենց ընտանիքներու
անդամներուն:

***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալ Տիկ. Գայսէրլեանին հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն, ի մասնաւորի իր դստեր՝
վաստակաշատ կրթական մշակ՝ Պէյրութի Վահան Թէքէեան
Վարժարանի երախտաւոր նախկին տնօրէնուհի Օրդ. Ազատուհի
Գայսէրլեանին, ինչպէս նաեւ իր որդւոյն՝ թաղապետ Տիար Ռոպէր
Գայսէրլեանին եւ իր ընտանիքի անդամներուն:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի
կատարուի Կիրակի 24 Մայիս 2020ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, Անթիլիաս, յաւարտ
Ս. Պատարագի:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

¸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:
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