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Պատժամիջոցները Լիբանանի Դէմ Ուղղուած Չեն.
ԱՄՆ Դեսպանատուն

«Կայսերի օրէնք»ը Լիբանանի
տնտեսութեան դէմ ուղղուած միջոցառում չէ: Սակայն այն անձերը
կամ հաստատութիւնները, որոնք
պիտի գործակցին սուրիական
վարչակարգին հետ, իրենք զիրենք
նշեալ պատժամիջոցին պիտի
ենթարկեն: Այսպէս լուսաբանած
է Լիբանանի մէջ ԱՄՆ դեսպանատունը երէկ:
Դեսպանատան պաշտօնատարը շեշտած է, որ այն յայտարարութիւնները,
որոնք կը միտին զայն այնպէս մը ներկայացնել, իբր թէ պատժամիջոցը կը
միտի սովամահ ընել Լիբանանին «ամբողջութեամբ սխալ է»:
Այս յստակացումը կու գայ Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլայի, որպէս
պատասխան երբ ան նախորդող օր պատժամիջոցը, որպէս լիբանանցիին
դէմ ուղղուած բան ներկայացուց:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Թուրքիան Հայաստան Եւ Յունաստան
Ներխուժելու Ծրագիր Մշակած Է. Jerusalem Post
Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետութիւն եւ Յունաստանի Հանրապետութիւն ներխուժելու ծրագրեր մշակած է: «Արմենբրես»-ի փոխանցմամբ՝
այս մասին յայտնած է Jerusalem Post-ը՝ վկայակոչելով Nordic Monitor-ի
կողմէ հրապարակուած գաղտնի փաստաթուղթերը:
Կ’ենթադրուի, որ ծրագիրները պատրաստուած են Թուրքիոյ Զինուած
ուժերու գլխաւոր շտապին կողմէն՝ որպէս անկանխատեսելի հանգամանքներ՝
կապուած Սուրիոյ մէջ իրադարձութիւններու զարգացման, զօրքերու
տեղաշարժման ժամանակ արեւմտեան ճակատին յարձակողական եւ զսպող
հնարաւորութիւններու պահպանման հետ:
«Թրքական զինուած ուժերու գործողութիւններու ծրագրման հրահանգ»
գրութիւնը թուագրուած է 13 յունիս 2014: Nordic Monitor-ի զեկոյցի համաձայն,
սա կը խօսի այն մասին, որ ծրագիրը, ամենայն հաւանականութեամբ,
թարմացուած եւ լրամշակուած է որոշ վաղ նախագիծերու քննարկումէն
ետք, եւ, որ ծրագիրը դեռ կրնայ աշխոյժ ըլլալ:
Փաստաթուղթին մէջ ներառուած են նաեւ Հայաստան ներխուժման
ծրագրերը: Տուեալ պարագային գործողութիւնը կը կոչուէր «TSK Altay Harekât
Planlama Direktifi», որ թուագրուած էր 15 օգոստոս 2000-ով։
Փաստաթուղթերու փոխանակումը իրականացուած է գլխաւոր շտապի
բարձրագոյն հրամանատարներու կողմէ պաշտպանուած ներքին
ելեկտրոնային նամակի միջոցով, կը հաղորդէ լրատուականը:
Շար. Էջ 03

544 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 18033-ի

Հայաստանի մէջ, 17 յունիսին, ժամը 11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 18 033 դէպք, որոնցմէ
6814 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 10 818 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 87
600 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 544 նոր դէպք եւ 243 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 9 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 302):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 72, 59, 42 տարեկան տղամարդիկ եւ 64, 69, 80, 72,
67, 68 տարեկան կանայք։

Ծառուկեանի Կալանաւորման Հարցի Քննարկումը
Պիտի Շարունակուի

ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեանը դուրս եկաւ դատարանի դահլիճէն,
կալանքի միջնորդութեան քննութիւնը յետաձգուեցաւ: Նիստը, պիտի
շարունակուի այսօր՝ 18 յունիսին՝ ժամը 16:30-ին։
ԲՀԿ անդամները լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ նշած էին, որ
կ’ակնկալեն դատարանի անաչառ որոշումը, հակառակ պարագային կանգ
պիտի չառնեն եւ պիտի շարունակեն պայքարը` պահանջելով նաեւ կառավարութեան հրաժարականը:
Մինչ նիստի աւարտը դատարանի բակէն նաեւ բերման ենթարկուեցան
շարք մը աջակիցներ:

Հայաստանը Չի Կրնար Անտարբեր Մնալ
Լիբանանահայ Համայնքի Խնդիրներուն.
Զոհրապ Մնացականեան

ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր Տարօն Սիմոնեանը, անդրադառնալով Լիբանանի
մէջ տիրող իրավիճակին, հետաքրքրուած է՝ տնտեսական ճգնաժամի մէջ
գտնուած Լիբանանը, որ տարբեր հաշուարկներով օգոստոսին սովի մէջ պիտի
յայտնուի, արդեօ՞ք Հայաստանը լիբանանահայ համայնքին աջակցութիւն
պիտի տրամադրէ։
«Հայաստանը չի կրնար անտարբեր մնալ լիբանանահայ համայնքի
խնդիրներուն, մշտապէս կապի մէջ ենք, ընդհանուր առմամբ, ընկերայինտնտեսական վիճակը այնտեղ շատ ծանր է, անհրաժեշտ է վերջնականացնել
որոշ գնահատականներ՝ կապուած մեր օժանդակութեան հետ, որոնց մասին
աւելի ուշ ես ձեզի կը փոխանցեմ որոշ տեղեկութիւններ, բայց կ’ուզեմ նշել,
որ Հայաստանը եղած է եւ կը մնայ հայրենիքը իւրաքանչիւր հայու»,- ըսած
է Զոհրապ Մնացականեանը:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
02
Շար. Էջ
Էջ
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 8,379,096 (1,075.0/1 միլիոն), մահացած են 450,102 (57.7/1 միլիոն), բուժուած են 4,375,462 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,489, մահացածներ` 32, բուժուած` 907
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 18,033, մահացածներ` 302, բուժուած` 6,814
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 127,872 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,914
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Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողով
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Յունիսի 16-ին Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում, նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի
ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր
խորհրդի ժողով:
Ժողովի օրակարգում ընդգրկուած
էին համավարակի կանխարգելմանն ուղղուած քայլերին,
հոգեւոր կրթական հաստատութիւններին, Մայր տաճարի հիմնանորոգութեան ընթացքին եւ
ազգային-եկեղեցական կեանքին
առնչուող հարցեր։
Համավարակի
ընթացքում
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
եւ թեմերի կողմից հայրենիքում
իրականացուող սոցիալական
աջակցութեան
լայնածաւալ
ծրագրերի մասին զեկոյց ներկայացրեց Մայր Աթոռի Սոցիալական
ծառայութիւնների գրասենեակի տնօրէն Արժանապատիւ Տ.
Մարկոս քահանայ Մանկասարեանը։ Տեղեկացուեց, որ Մայր
Աթոռի միջոցներով, սփիւռքի
թեմերից, բարերարներից եւ
հիմնադրամներից ստացուած
գումարներով ծրագրեր են
իրագործուել
սոցիալական,
առողջապահական եւ կրթական
ոլորտում, որոնց մասին պարբերաբար պատշաճ կերպով իրազեկւում
է հանրութեանը։ Ծանուցուեց
Վեհափառ Հայրապետի մասնաւոր
տնօրինութեամբ Լիբանանի եւ
Սիրիայի հայ համայնքներին
ցուցաբերուած զօրակցութեան
մասին։

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը գնահատանքով ողջունեց կատարուած
աշխատանքները՝ կարեւորելով
առկայ դժուարին պայմաններում
կարիքաւոր ընտանիքներին ցուցաբերուող աջակցութիւնը, ինչպէս
նաեւ առողջապահական եւ կրթական ոլորտում ՀՀ կառավարութեանը բերած օգտակարութիւնը։
Ժողովականները քննարկեցին նաեւ
ծրագրերի յետագայ ընթացքին
վերաբերող հարցեր։
Ժողովի ընթացքում լսուեց Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէն
Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս
Բաբայեանի զեկոյցը Մայր Տաճարի
հիմնանորոգութեան եւ ամրակայման
աշխատանքների ընթացքի մասին։
Սրբազանը տեղեկացրեց, որ
պայմանաւորուած համավարակով
աշխատանքները դադարեցուել էին
եւ վերսկսուեցին միայն վերջերս։
Ծանուցուեց, որ աւարտին են մօտեցել
տաճարի կենտրոնական գմբէթի
աշխատանքները, արդիւնքում՝
յունիսի 14-ին Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի ձեռամբ կատարուեց
գմբէթի նորակերտ խաչի օծման
եւ տեղադրման արարողութիւնը։
Ամբողջապէս
աւարտուել
է
զանգաշտարակների նորոգումը,
ընթանում
է
զանգակատան
ամրակայումն ու հիմնանորոգումը եւ
տաճարի հիմքերի ջրամեկուսացումը։
Զուգահեռաբար իրականացւում է
Մայր տաճարի շրջակայ տարածքի
բարեկարգումը։
Մուշեղ
եպիսկոպոսի
իրազեկմամբ շինարարական աշխա-

տանքներին
զուգընթաց
ճարտարապետների կողմից
կատարւում են նաեւ անհրաժեշտ ուսումնասիրութիւններ։
Արդիւնքում ի յայտ են եկել նոր
խնդիրներ արեւմտեան մուտքին
յարակից հիւսիսային եւ հարաւային թաղածածկերի պարագային,
որոնք պէտք է ամբողջապէս
վերակառուցուեն։ Անհրաժեշտ
լուսաբանութիւններ տրուեցին
նաեւ տաճարի արտաքին եւ ներքին լուսաւորութեան, ձայնային,
ինչպէս նաեւ տեսագրման ու
հեռարձակման համակարգերի
տեղադրման
ուղղութեամբ
ձեռնարկուած քայլերի մասին։
Մասնաւոր քննութեան առարկայ
դարձաւ տաճարի որմնանկարների
ուսումնասիրման
եւ
վերականգնման խնդիրը։ Այդ
առնչութեամբ տեղեկացուեց,
որ աշխատանքը ժամանակատար է, քանի որ ենթադրում է
որմնանկարների առանձնացում
ծեփերից, շինաշխատանքների
աւարտին վերատեղադրում եւ
նորոգութիւն։
Ժողովականներին
Մուշեղ
եպիսկոպոսի կողմից նաեւ ամփոփ
տեղեկութիւններ փոխանցուեցին
Մայր տաճարի հիմնանորոգման
համար անհրաժեշտ միջոցների
հանգանակութեան ընթացքի,
հանգանակութեան
կազմակերպման
աշխատանքային
յանձնախմբի գործունէութեան
մասին։
Շար. Էջ 07
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Կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» Թանգարանը Զարգացման
Ընթացքի Մէջ
Ինչպէս նախապէս յայտնած էինք,
որ հիմնադրութենէն 25 տարիներ
ետք Կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա»
թանգարանը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ,
ընդհանուր վերանորոգման ու
վերադասաւորման ենթարկուեցաւ վերջին ամիսներու ընթացքին:
Կատարուած ծախսերուն բարերարութիւնը ստանձնեց Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան
թեմի Ազգային Իշխանութեան
ատենապետ տիար Կարօ եւ
տիկին Սօսի Էշկիեան ամոլը:

Արդարեւ, Չորեքշաբթի, 17 Յունիս 2020-ին, Ս. Աստուածածին
Վանքին մէջ, «Կիլիկիա» թանգարանի յանձնախումբը Վեհափառ
Հայրապետին նախագահութեամբ
հանդիպում մը ունեցաւ՝ ցարդ
կատարուած աշխատանքներուն
ընդհանուր արժեւորում կատարելու համար: Նորին Սրբութիւնը, այս
առիթով, իր բարձր գնահատանքը
յայտնեց բարերարին, յանձնախումբի ատենապետ Մկրտիչ
Եափուճեանին, որ միաժամանակ
ստանձնած էր վերանորոգման

ճարտարապետական աշխատանքները,
Շթութկարթի
Հայկական մշակոյթի պահպանութեան ընկերութեան ներկայացուցիչ Վարդ Պիզանսին,

Տմիթրի Կեսայեանց
Տմիթրի Գագիկի Կեսաեանց
(18 Յունիս, 1931, Երեւան,
Հայաստան - 1 Յունուար, 2001,
Երեւան, ՀՀ), բեմադրիչ, սցենարիստ,
փաստագրական,
կարճատեւ, երկարատեւ եւ այլ
ժանրերու ֆիլմերու հեղինակ։
Տմիթրի Կեսաեանց, ծնած է
1931 թուականին Երեւանի
մէջ՝ Կարսէն արտագաղթած
ազնուականներու ընտանիքի
մէջ։ Հօր կողմի նախնիները
ստիպուած էին իրենց իրական
Բագրատունի ազգանունը փոխել
Կեսայեանցի, որպէսզի խուսափին պոլշեւիկներու ճնշումներէն։ Այնուամենայնիւ ԽՍՀՄ
ներքին գործերու ժողովրդական
կոմիսարիատը (ՆԳԺԿ) իմացաւ ընտանիքի ազնուական
արմատներուն մասին եւ երբ
Տմիթրին 12 տարեկան էր, ընտանիքը աքսորուեցաւ Սիպիր։
1949 թուականին Կեսայեանցը
վերադարձաւ Հայաստան։ Աքսորի դժուար ժամանակաշրջանին
նուիրուած է Կեսայեանցի վերջին
սցենարը՝ «Աստծոյ պատիժը»,
որուն հիման վրայ այդպէս ալ ֆիլմ
չնկարահանուեցաւ։
1950 թուականին Տմիթրի
Կեսայեանցը աւարտեց մանկավարժական ուսումնարանը,
իսկ 1954 թուականին դարձաւ
Պատանի
հանդիսատեսի
թատրոնի դերասան։ 1957 թուականին ընդունուեցաւ ՎԳԻԿ-ի
բեմադրիչի բաժինը՝ Գրիգորի Կոզինցեւի արուեստանոց։
Հիմնարկը աւարտելէ ետք
վերադարձաւ Երեւան եւ մինչեւ
կեանքի վերջը աշխատեցաւ
Հայֆիլմ ֆիլմի սթիւտիոյին մէջ,
ինչպէս նաեւ կը դասաւանդէր
Երեւանի Խ. Աբովեանի անուան
պետական մանկավարժական
հիմնարկին մէջ։

զոր կատարած էր ձեռագիրներու
վերանորոգութեան աշխատանքը,
ինչպէս նաեւ թանգարանի տնօրէն
Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շերնէզեանին եւ
անոր օգնականներուն, իրենց տարած
բծախնդիր աշխատանքին համար։
Ապա, քննարկումներէ ետք յանձնախումբը առաւ կարգ մը որոշումներ՝
թանգարանը աւելի զարգացնելու
հեռանկարով:
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«Բազմաշնորհ» Հայրապետը
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱԲՂ. ՔԻՒՐԻՒՄԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Հ

այ բանաստեղծ, աստուածաբան, մատենագիր, երաժիշտերգահան, քաղաքական գործիչ,
ուսուցիչ, տեսաբան, ստեղծագործ,
գեղագէտ, բարենորոգիչ՝ Ներսէս Դ.
Կլայեցի Կաթողիկոս, ծնած է 11021
թուականին, Ծոփաց նահանգի Անձիտ
գաւառը: Նախնական կրթութիւնը
ստացած է Կարմիր վանքի դպրոցին
մէջ: Մինչեւ կաթողիկոս ձեռնադրուիլը
եղած է Գրիգոր Գ. Պահլավունի
Կաթողիկոսին
օգնականն
ու
խորհրդատուն: Կաթողիկոսական
օծում ու ձեռնադրութիւն ստացած է
1166-ին: Իսկ վախճանած է 1173-ին,
Հռոմկլայի մէջ:
Բազմակողմանի դրուածքով անձնաւորութիւն մըն էր Ներսէս Կլայեցի,
որուն համար ալ զինք կոչած են
Շնորհալի: Հրապարակախօս, դիւանագէտ, մանկավարժ, ֆրանսացի
հայագէտ, ինչպէս պիտի ըսէր ֆրանսացի գրագէտ մը.- «տեսակ մը
հմտութիւն, յորում յաջողած չըլլայ այս հռչակաւոր Հայրապետը2»:
Որքան մեծ աստուածաբան է Շնորհալին, նոյնքան ալ ընտիր բանաստեղծ
է: Որքան շատ եւ բովանդակալից են իր արձակ գրութիւնները, նոյնքան
առատ եւ սքանչելի են իր քերթողական երկերը: Ներսէս Շնորհալիէն մեզի
հասած է գրական հարուստ ժառանգութիւն մը՝ արձակ (մեկնութիւններ,
թուղթեր, ճառեր) եւ չափածոյ3 (շարականներ, տաղեր, մեղեդիներ, գանձեր,
ներբողներ, հանելուկներ, վիպերգական4 բնոյթի քերթուածներ եւ այլն):
Բազմաբովանդակ ու հարուստ է Ներսէս Շնորհալիի չափածոն: Գրիգոր
Նարեկացիէն ետք ան աւելիով զարգացուց հայ չափածոյ խօսքը թէ՛
բովանդակութեան եւ թէ՛ ձեւի առումով: Իտէալականացնելով անցեալը,
Ներսէս Շնորհալի իր գրութիւններով փորձեց կենդանի պահել քաղաքական
ազատութեան հասնելու գաղափարը, եւ յաճախ նկարագրեց հայրենի երկրի
պետութեան վերածնունդը: Ան շարականին ընդմէջէն, փորձեց ազգային
ու քաղաքացիական գաղափարներ արտայայտել, բովանդակութեան մէջ
հայրենասիրական տրամադրութիւններ ներմուծելով: Յիշարժան են Աբգար
թագաւորին, Տրդատ Մեծին, Աշխէն թագուհիին, Աւարայրի հերոսներուն ու
Ղեւոնդեանց նահատակներուն նուիրուած շարականները: Առանձնապէս,
բարձր արուեստով ստեղծուած է Վարդանանց հերոսներու նուիրուած
«Նորահրաշ պսակաւոր»ը: Դարեր շարունակ լայն ժողովրդականութիւն
վայելած են ու մինչեւ այսօր կը վայելեն «Առաւօտ լուսոյ», «Աշխարհ ամենայն»,
«Զարթիք փառք իմ» երգերն ու արեւագալի շարականները, որոնք խօսքի ու
երաժշտութեան զուարթ շեշտերով կը փառաբանեն բնութեան եւ մարդկային
հոգիի զարթօնքը:
Մեր Ժամագիրքն ու Շարակնոցը լեցուն են Շնորհալիի շարականներով ու
երգերով: Կրնանք ըսել, թէ Շարակնոցի մէջ ամէնէն շատ շարական ներդրողը
եղաւ Շնորհալին, աւելի քան 30 կտորներով: Իսկ Ժամագիրքի պարագային՝
աւելի քան 15 երգերով:
Ներսէս Շնորհալի աւելի նշանաւոր է 24 տուներէ բաղկացած իր Հաւատով
Խոստովանիմ5 սկզբնաւորութեամբ աղօթաշարքով, որ մեր Ժամագիրքին
մէջ մտած է որպէս հսկումի մէկ մասը:
Ներսէս Շնորհալիէն պահպանուած են մանկավարժական-ուսուցողական
բնոյթի ոտանաւորներ եւ ուղերձներ, որոնց նախօրինակը չենք տեսներ
հայ բանաստեղծութեան աշխարհին մէջ: Ասոնք գրուած են ընթերցողին
բարոյապէս կրթելու ու օգտակար գիտելիքներ տալու նպատակով:
Խրատական ոտանաւորներէն ոմանք ունին կարճ տողեր՝ բաղկացած
1 Ոմանք նաեւ կը պաշտպանեն այն կարծիքը որ ան ծնած է 1101 թուականին:
2 Ղեւոնդ Ալիշան, Շնորհալի եւ պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873, էջ 491:
3 Չափածոյ կը նշանակէ չափով յօրինուած ստեղծագործութիւններու ամբողջութիւնը իբրեւ գեղարուեստական գրականութեան ճիւղ:
4 Վիպերգութիւն կը նշանակէ քնարական-պատմողական երկարաշունչ քերթուածներ, զգայուն եւ քնքուշ նիւթերու վրայ գրուած, ուր դէպքերն ու դէմքերը կը
ներկայացուին հեղինակին ապրումներուն եւ մտածումներուն հետ:
5 Վենետիկեան Հայրերու հոգածութեամբ թարգմանուած է 36 լեզուներու:

36 յանգաւոր տուներէ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կը սկսի հայոց այբուբենի
հերթական տառի անունով: Բանաստեղծը այս ձեւը ընտրած է, ինչպէս ինք
կը նշէ, որպէսզի մանուկները դիւրութեամբ կարենան ե՛ւ նիւթը մտապահել,
ե՛ւ իւրացնել հայերէն գիրերու կարգը:
Մեծ է Ներսէս Շնորհալիի «Վիպասանութիւն6», «Ողբ Եդեսիոյ7», «Ատենաբանութիւն8» եւ «Յիսուս որդի9» մեծածաւալ ստեղծագործութիւններու
գրապատմական նշանակութիւնը: Բնականաբար, կարելի է շատ երկար
խօսիլ ամէն մէկուն բովանդակութեան, արժէքին ու կարեւորութեան մասին,
սակայն կը բաւարարուինք միայն անոնց անունները յիշելով եւ հակիրճ
բացատրութիւններ տալով:
Հայ եկեղեցուոյ պատմութեան մէջ Գրիգոր Լուսաւորիչէն, Սահակ Պարթեւէն,
Մեսրոպ Մաշտոցէն ու Գրիգոր Նարեկացիէն ետք, ոչ մէկը այնքան չէ
մեծարուած ու սիրուած, որքան Ներսէս Շնորհալին՝ որպէս սուրբ, հայրապետ
ու մատենագիր: Ժամանակակիցներն ու յաջորդները զինք մեծարած են
Երգեցող, Երկրորդ Լուսաւորիչ Հայոց, Տիեզերալոյս, Եռամեծ վարդապետ,
Երանաշնորհ սուրբ, Համահրեշտակ եւ այլ պատուանուններով: Սուրբ Ներսէս
Շնորհալիի յիշատակը Հայ Եկեղեցին կը նշէ Խաչվերացի 5-րդ Կիրակիին
նախորդող Շաբաթ օրը՝ «Սրբոց թարգմանչաց վարդապետաց» տօնին հետ:
Անցեալին, Հայ Եկեղեցին շատ մը ուրիշներու կողքին սահմանած է նաեւ
«Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» շքանշանը:
Կիրակոս Գանձակեցի10, խօսելով
Ներսէս Շնորհալի Հայրապետին մասին,
հետեւեալ ձեւով կ’արտայայտուի.- «Այս
Ներսէսը իմաստութեամբ աւելի
մեծ էր, քան իր ժամանակի բազում
վարդապետներ, եւ ոչ միայն հայոց,
այլեւ յոյների ու ասորիների մէջ,
այնքան, որ նրա իմաստնութեան
համբաւը տարածուեց բոլոր ազգերի
մէջ»:
Գանձակեցիի իսկ վկայութեամբ, Շնորհալիի սրբութեան ու շնորհքներու
համբաւը տարածուած էր մինչեւ
Բիւզանդական արքունիք, ուր երբ
կ’իմանան անոր վախճանման մասին,
օրուան կայսրը հառաչանքով կ’ըսէ.«Մեծ եւ արթուն զգայարան մը վերացաւ Աստուծոյ եկեղեցիէն: Հայերը
զրկուեցան իրենց երկրորդ Լուսաւորիչէն: Ով երանելի Հայրապետ,
ինչպէ՜ս իմ ցանկութիւնս անկատար ձգելով առ Քրիստոս մեկնեցար:
Սակայն մենք քու անունդ առաջին սուրբերու հետ՝ յիշատակութեան
արժանի կը տնօրինենք, տօնելով ուրախութեամբ ի Քրիստոս»:
Այնքա՜ն խօսքեր տակաւին կարելի է ըսել այս բազմաշնորհ հայրապետին
մասին, որ ոչ միայն էջեր, այլ գիրքեր կարելի է գրել: Մեծ է անոր վաստակը
Հայ Եկեղեցւոյ կեանքին ու պատմութեան մէջ: Փաստօրէն, շատ մը աղօթքներ,
շարականներ ու ծիսական արարողութիւններ կը պարտինք Շնորհալի
Հայրապետին:
Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի:
6 Շնորհալիի գրական գործերուն առաջինն է, որ կը բովանդակէ իր ազգատոհմի
պատմութիւնը՝ քերթողական ոճով:
7 Գրուած է քաղաքի Քրիստոնեաներու ջարդին առիթով:
8 Շնորհալին այս մէկը կարդացած է իր կաթողիկոս ընտրուելուն առիթով հաւաքուած եպիսկոպոսներու ժողովին ընթացքին:
9 Աղօթագիրք մըն է, որ զանազան առիթներով թարգմանուած տարբեր լեզուներու
ու ապա հրատարակուած:
10 Կիրակոս Գանձակեցի ծնած է 1200-ին, Գանձակի մէջ. վախճանած՝ 1271-ին,
Իրան: Հայ պատմաբան եւ եկեղեցական գործիչ:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Թուրքիան Հայաստան Եւ Յունաստան
Ներխուժելու Ծրագիր Մշակած Է. Jerusalem Post
Սկիզբը Էջ 01
Անոնք, հաւանաբար, պատահաբար արտահոսած են Անգարայի մէջ քննուող
դատական գործի շրջանակներէն ներս, որ դատախազ Սերտար Քոշքունը
դատարանին ներկայացուցած է 2016 թուականի յուլիսին Թուրքիոյ նախագահ
Էրտողանի դէմ ձախողած ռազմական յեղաշրջման հետաքննութեան
շրջանակներէն ներս: Գլխաւոր շտապի բոլոր ելեկտրոնային նամակները
յեղաշրջումէն երկու ամիս առաջ առգրաւուած են դատախազութեան կողմէ։
Գլխաւոր շտապը խուճապի մատնուած է գաղտնի փաստաթուղթերու
հնարաւոր արտահոսքի պատճառով եւ դատարանին կոչ ըրած է թոյլ տալ
փաստաթուղթերու ստուգումը մինչեւ զանոնք ներկայացնելը: Սակայն, ըստ
ամենայնի, դատախազները անտեսած են այդ մտավախութիւնները:
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Մշակութային Արձագանգ

Հաճընցի Վերապատուելի
Տիգրան Համբարձում Րէճէպեան
ԶԱՐՄԻՆԷ ԿԱՆԱՉԵԱՆ ԱՍՄԻՆԵԱՆ
Հայրը: Համբարձում Աղա Րէճէպեան- Ծնած է Հաճըն, 1845-ին:
Նախնական ուսումը ստացած է
տեղւոյն բարձրագոյն վարժարանէն.
հայերէնին, մանաւանդ թրքերէնին
տիրապետած է յաջողապէս:
Հազիւ 18 տարեկան մեկնած է
Մերսին եւ հոն հետեւած` վաճառականութեան:

«Իմ 80 Տարուան Կեանքիս Յուշերը». այսպէս կոչած է իր գիրքը`
վերապատուելի Տիգրան Րէճէպեան
(Արարատ տպարան, 1950, Լոս
Անճելըս, Գալիֆորնիա):
Քանի մը տարի առաջ հայրս ցոյց
տուաւ գիրք մը, որուն մէջ յոբելեարին
ձօնած իր բանաստեղծութիւնը կար:
Վերապատուելին հօրս քերայրն է:
Վերապատուելի
Րէճէպեանի
80 տարուան կեանքին յուշերը`
արժէքաւոր գիրք մըն է: Հեղինակը
գիրքը ձօնած է իր հօր` Համբարձում
աղա Րէճէպեանին, եւ եղբօր՝
Տոքթ. Յակոբ Րէճէպեանին, որոնք
կրթութեան բոլոր ծախսերը հոգացած են:

20 տարեկանին Հաճըն վերադառնալով, ամուսնացած է եւ ունեցած` հինգ զաւակ. Տոքթ. Յակոբ,
վերապատուելի Տիգրան, դեղագործ
Նազարէթ, Միսաք եւ Յովսէփ:
Հաճնոյ մէջ զբաղած է վաճառականութեամբ, վարած է կառավարական պաշտօններ, երկար
տարիներ՝ տեղակալներու մօտ
խորհրդատու անդամ, քաղաքապետ, 16 տարի բողոքականներու
ազգապետ: Ան պարգեւատրուած է
թուրք կառավարութեան կողմէ:
Հաճընցին կը յարգէր եւ կը սիրէր
զինք, իր մաքուր, իսկական հայու
նկարագրին եւ զոհողութեան համար:
Համբարձում Աղա Րէճէպեան քաջ
էր եւ անվախ:
Րէճէպեան ընտանիքը զերծ չմնաց
տարագրութենէն: Համբարձում
Աղա իր սիրելիներուն հետ, մեծ
աքսորի ցուպն իր ձեռին, քալեց
անապատի խորերը եւ ի վերջոյ

Ռագգա գիւղակին մէջ 1918-ին կը
մահանայ, 73 տարեկանին:
Գիրքին Ա. մասը կ՛ամփոփէ իր 70-րդ
տարեդարձին (1940) առթիւ գրուած
ոտանաւորներն ու գրուածքները,
որոնցմէ կը կատարենք մէջբերումներ:
- Վերապատուելիի հօրեղբօր
տղուն` Ճորճ Ա. Րէճէպեանի
խօսքէն հատուած մը. «Սիրելի
եղբայրս, դուք հինգ եղբայր էիք,
որոնցմէ երկուքը սպաննուեցան
անգութ թուրքին կողմէ, իսկ միւս
երկուքը հիւանդութեան պատճառով
կեանքէն հեռացան: Դուն մնացիր
իբրեւ հիմնաքար: Դուն ազգասէր,
հայրենասէր, հիւրասէր, եղբայրասէր, բարեկամասէր ես եւ նաեւ
անկեղծ սիրտ մը ունիս:
Ալթուն Կանաչեան Րէճէպեան`
(հօրս հօրաքոյրը) վերապատուելիին
տիկինը, այսպէս արտայայտուած է իր
խօսքին մէջ. «Պատուելին ճշմարիտ,
օրինաւոր, մարմնապէս եւ մտովին,
սրտով ու հոգիով մաքուր անձ մըն
է: Անոր հետ ապրեցայ 28 երկար
տարի: Տեսանք դժուարութիւններ,
հանդիպեցանք փոթորիկներու,
սպանդի եւ տեղահանութեան,
այս բոլորը Էնվէրի եւ Թալաաթի
հրամանով:
Աստուծոյ հազար փառք, որ այսօր
առիթը
ունինք
պատուելիին
70-ամեակը տօնելու»:
Գիրքին մէջ տեղ գտած են նաեւ
անգլերէն բանաստեղծութիւններ,
որոնց հայերէնի թարգմանութիւնները կատարած են իր բարեկամները:
Լաւագոյն թարգմանիչներէն եղած
է իր 34 տարուան բարեկամ, բարեսիրտ
վերապատուելի Փափազեան: Ան ամերիկացի նշանաւոր
բանաստեղծներէն Հէնրի Վատսվըրդ
Լօնկ Ֆէլոյի «A Psalm Of Life»
բանաստեղծութիւնը թարգմանած`
գիրքին մէջ զետեղած է: Անոնք
1905-1907 թուականներուն Կիլիկիոյ
բողոքականութեան կեդրոնը եղող
Այնթապի երեք մեծ եկեղեցիներուն
մէջ միասին գործած են:

Վեր. Համբարձում Աշճեանի
մասին

Ան յարգելի անձնաւորութիւն մըն
է. անկեղծ, քաջ, ազգասէր, ազնիւ
եւ ճշմարիտ քրիստոնեայ մը: Անոր
խիզախութեան մասին վերապատուելին շատ կարեւոր դէպք մը
կը յիշէ:
Ատանայի կոտորածէն (1909) քիչ մը
վերջ, Ատանայի բողոքական հովիւ
եղած ատեն, այս վեհանձն մարդը
Ճեմալ փաշային 400 երեւելիներու
տուած ճաշկերոյթին ժամանակ իր
պատմական եւ պատուական ճառը
կը կարդայ: Իր կեանքը վտանգի մէջ

դնելով եւ իր ազգին համար զոհուելու պատրաստ ըլլալով, այդ ճառին
մէջ Ատանայի կոտորածին բոլոր
յանցանքը թուրք կառավարութեան
վրայ կը ձգէ: Պոլսոյ բոլոր թերթերը
կը հրատարակեն անոր ճառը:
Խիզախ վերապատուելին երկու
անգամ աքսորուած է, հինգ անգամ
բանտարկուած եւ անգամ մըն
ալ` Պատերազմական Ատեանին
յանձնուած (Նոյնիսկ ուզած են
կախաղան հանել):
Վեր. Րէճէպեան իրեն ղրկուած
թարգմանութիւնները, յօդուածները,
բանաստեղծութիւնները հաւաքած
եւ զետեղած է իր 70 եւ 77-ամեակներուն նուիրուած գիրքին մէջ:
Գիրքէն քաղուած Վեր. Րէճէպեանի
ինքնակենսագրութենէն գլխաւոր
կէտեր.
1870 Սեպտ. 12-ին ծնած եմ:
1893 Սեպտ. 12-ին Նիւ Եորք հասայ
առաջին անգամ:
1898 Սեպտ. 12-ին ամերիկեան
քաղաքացի եղայ:
1949 Սեպտ. 12-ին այս գիրքին
յառաջաբանս գրեցի:
Նախնական ուսումը ստացած է
Հաճընի մէջ: Յետոյ շրջանաւարտ
եղած է Այնթապի Կեդրոնական
Թուրքիոյ գոլէճէն (1892) B.A. (Պսակաւոր Արուեստից) տիտղոսով:
Հայերէնին մէջ եղած է պերճախօս
եւ հրապարակախօս եւ առաջին
մրցանակը շահած է:
1892-ին Գոլէճէն վկայական առած
օրը արտասանած ճառին նիւթը
եղած է «ճշդապահութիւն»ը։ Այդ
օրէն մինչեւ կեանքի վերջը վերապատուելին ճշդապահ եղած է:
15 Սեպտեմբեր 1892-էն մինչեւ 15
Յունիս 1893 Մարաշի Աստուածաբանական ճեմարանը յաճախած է
եւ այդտեղ եղած է նաեւ գրադարանի
տեսուչ:
12 Սեպտեմբեր 1893-ին Նիւ Եորք
նահանգին մէջ գտնուող Օպըրնի
Աստուածաբանական ճեմարանը
յաճախած է, ուրկէ շրջանաւարտ
եղած է 1896-ին: Չորս տարի Ամերիկայի տարբեր քաղաքներու մէջ
դասախօսութիւններ տուած է եւ
քարոզած...
1900 Նոյեմբերէն նորէն վերադարձած
է քարոզչութեան եւ հովուութեան
պաշտօնով զբաղած Հաճընի,
Այնթապի եւ Մարաշի մեծ բողոքական եկեղեցիներու մէջ: Երկու
տարի եղած է Տարսոնի Ճենանեան
որբանոցին տնօրէնը եւ երկու
տարի ալ Հաճընի Ակադեմիային
նախագահը եւ գանձապահը:
1914-ին կրկին Ամերիկա մեկնած է
եւ 15 տարի քարոզած Ամերիկեան
Երիցական եկեղեցիներուն մէջ:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Հաճընցի Վերապատուելի
Տիգրան Համբարձում Րէճէպեան
Սկիզբը Էջ 04

ընդունիլ:

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան
Կուսակցութեան անդամ եղած է
եւ վարած` Հաճընի մասնաճիւղին
ատենապետութիւնը:
Ան գրած է. «Բոլոր կեանքիս մէջ
դրամի ետեւէ եղած չեմ, եղած եմ
առատաձեռն: Նշանակէտս եղած է
մաքուր եւ անկեղծ նկարագիր մը
ունենալ եւ միշտ զուարթ կեանք
մը ապրելու աշխատած եմ` Տէրոջը
օգնութեամբ: Խղճմտանքիս միշտ
հնազանդ եղած եմ, ագահութիւնը
եւ կեղծաւորութիւնը կ՛ատեմ:
Աստուած զիս առաջնորդեց, որ
Երուասաղէմ այցելեմ: 1914-ին,
Համաշխարհային պատերազմին
ատեն, նորէն Ամերիկա եկայ, եթէ
ոչ տարբեր պատճառներով, թուրք
կառավարութիւնը զիս պիտի կախէր:
1939-ին, Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, նորէն
Ամերիկա էի»:

Կեանքի մէջ յաջողութեան համար
մեծ գաղտնիքներ են`
1- Աղէկ նկարագիր մը ունենալ պէտք
է:
2- Անձնաքննութիւն, քաղաքավարութիւն եւ կենցաղագիտութիւն
պէտք է:
3- Աշխատասիրութիւն եւ խնայողութիւն պէտք է:
4- Ինքնազսպութիւն պէտք է:
5- Արժանապատուութիւն պէտք է:
6- Կեդրոնացում պէտք է:

Վերապատուելիին ներկայացուցած
կեանքի սկզբունքները եղած են`
1- Աստուծոյ Հաւատք
2- Քրիստոսի նմանիլ կամ հետեւիլ
կեանքով
3- Սուրբ Գիրքին սէր
4- Արդարութիւն
5- Պարտաճանաչութիւն, Անկեղծութիւն, Ազգասիրութիւն
Կեանքի մէջ երջանկութեան համար
ներկայացուցած կանոններն են`
1- Աշխատիլ. գործը գլխաւոր սնունդն
է մարմնին եւ մտքին
2- Բարեկամներ ունենալ պէտք է:
Բարեկամն ու բարեկամութիւնը,
ճշմարիտ, անկեղծ, սրտանց եւ
հաւատարիմ ըլլալու է:
3- Հոգ մի ըներ եւ լաւատես եղիր:
4- Երջանկութեան վրայ խորհէ:
Խորհուրդներդ եւ մտածումներդ
երջանիկ եւ ուրախ թող ըլլան:
5- Ինքնավստահութիւն ունեցիր:
6- Ծառայութեան կեանք մը ունեցիր:
7- Աստուծոյ հաւատք ունեցիր. սիրէ
Աստուած, սիրէ մարդկութիւնը:
Ամուսնացած զոյգերու ընտանեկան
կեանքին երջանկութեան
համար ներկայացուցած կարեւոր
կանոններն են`
1- Գիտնալ սիրել ու զոհուիլ եւ չքննադատել զիրար:
2- Անկեղծ գնահատել եւ գովեստ
տալ:
3- Քաղաքավար ըլլալ իրարու հետ:
4- Հաճելի բաներ ընել:
5- Համաձայն ըլլալ եւ սխալները

Ժողովրդական ըլլալու համար
օրէնքներ են`
1- Մի՛ մոռնար, որ ազնիւ մէկը ըլլալու
ես եւ ուրիշները քննադատելու չես:
2- Մի՛ մոռնար, որ կենցաղագիտութիւն եւ ժպիտ ունենալու ես:
3- Ուրիշներուն օգտակար ըլլալու ես:
4- Հաճելի, քաղաքավար, մտախոհ
եւ խոհեմ ըլլալու ես:
5- Արժանապատուութիւն եւ ծանրութիւն ունենալու ես:
6- Մի՛ մոռնար, որ համագործակցութիւն ունենալու ես:
Առաջնորդ ըլլալու համար կարեւոր
պայմաններ են`
1- Յիշէ որ ծառայութիւն ընելու ես:
2- Յիշէ որ զօրաւոր կամք եւ
ինքնավստահութիւն ունենալ պէտք
է:
3- Յիշէ որ խոհեմ ըլալ եւ համոզումի
քաջութիւն ունենալ պէտք է:
4- Արժանապատուութիւն եւ ծանրութիւն ունենալ պէտք է:
5- Հրապուրիչ եւ գրաւիչ անձնականութիւն մը ունենալ պէտք է:
6- Յիշէ որ կարողութեան տէր ըլլալ
պէտք է:
7- Յիշէ որ տեսիլք ունենալ պէտք է
եւ դիւանագիտութիւն:
Հարստութեան համար 2 կարեւոր
դիտողութիւններ եւ 2 գլխաւոր
պայմաններ են`
Ա. Բաներ կան, որ դրամէն աւելի
կարեւոր են:
Բ. Դրամ ունի, բայց նորէն աղքատ
է ան մարդը եթէ ուրիշ կարեւոր
բաները չունի:
Հարստութեան
գլխաւոր
2
պայմաններն են`
Աշխատասիրութիւն եւ Խնայողութիւն:

Գիրքին Բ. Մաս

Հետեւեալ ոտանաւորը հայրս` Պօղոս
Կանաչեան, գրած եւ նուիրած է
վերապատուելի
Րէճէպեանին՝

(1948թ.) իր քերայրին 77-ամեակին
առիթով:
Թուրքերու Դէմ Պայքարած
Մաղթանքներս իմ սրտագին,
իմ սիրելի Քերայր անգին,
Եօթանասուն եօթը ամեակին,
Զոր շնորհեց Աստուած բարին:
Դու Րէճէպեան գերդաստանի,
Զաւակը մեծ հայրենասէրի,
Պայքարած ես դէմ թուրքերու,
Բարձրահամբաւ քաջ հաճընցի:
Եղած ես դուն կղերական,
Հովիւ բարի ժողովրդեան,
Նաեւ գործիչ քաղաքական,
Ազգիս սիրուած անգին խորան:
Թէեւ հիմա հեռու քեզմէ,
Կը գրեմ քեզ օտար երկրէ,
Աստուած երկար կեանք պարգեւէ,
Իր պսակին արժանացնէ:
1948թ. հաճընցի հայրենակից՝ «Նոր
Հաճըն» եւ «Շարժում» թերթերու
խմբագիր Աբրահամ Էօլմէսէքեանի
խօսքէն հատուածներ:
Ան կը գրէ. «Րէճէպեան գերդաստանը
ազգին տուած է օգտակար զաւակներ:
Բժիշկ, տնօրէն, դեղագործ եւ գործակատար: Մեր յոբելեարը հոգեւոր
եւ ազգային գործիչ էր, նաեւ
պերճախօս-հռետոր: 1903-1905
վարած է Թարսուսի Ճենանեան
որբանոցի տնօրէնութիւնը: 1910ին, Ատանայի կոտորածին ատեն
ջարդուած հաճընցի քարոզիչներուն
եւ Կիլիկիոյ դաշտին մէջ կոտորուող
ժողովուրդի յիշատակին 1200 հոգինոց ժողովին ան ազդեցիկ ճառ կը
խօսի եւ վերջին տողը կ՛ըլլայ. «Սիրելի
ժողովուրդ, նախ Աստուծոյ փարեցէք
եւ յետոյ զէնքին»:
Իր ժամանակի առաջնորդները
կ՛ըսէին. «Կիլիկիոյ բողոքական
պատուելիներուն մէջ միակ քաջը,
ազգասէրը, մայրենի եկեղեցին սիրողը
եւ յեղափոխականը Վեր. Րէճէպեանն
է: Երբ հօրը կ՛առեւանգեն` կը յայտնէ,
որ եթէ հայրը չգտնուի, Հաճընի բոլոր
թուրքերը ջարդել կու տայ»:
1913-1914
թուականներուն
վերապատուելին
Հնչակեան
կուսակցութեան
Հաճնոյ
մասնաճիւղի ատենապետն էր:
Թուրք կառավարութիւնը վերապատուելիին
եկեղեցւոյ
մէջ
յեղափոխական ճառը, փաշային
վրայ պոռալը, ժանտարմաներուն
վրայ ատրճանակով յարձակիլը
եւ կուսակցութեան ատենապետ
ըլլալը նկատի ունենալով, կ՛որոշեն
կախաղան հանել քանի մը
հաճընցիներու հետ: Այս մասին
կը յայտնէ Կարապետ Կիզիրեան
եւ վերապատուելին կը փախչի
Ամերիկա, սակայն Կիզիրեան
կը նահատակուի: Յետոյ արդէն

կը սկսի հալածանքը: 1936-ին կը
քաշուի գործէ եւ երէցկինին հետ
խոր ծերութեան մէջ խաղաղ կեանք
մը կ՛անցընէ:
Գիրքին մէջ գրուածքներ կան, որ
նուիրուած են իր տոքթոր եղբօրը`
Յակոբի յիշատակին: Գրողներէն են`
Տոքթ. Ա. Նագաշեան, Գ. Պ. Գուշեան
եւ Փրոֆ. Գր. Հ. Գալուստեան,
որոնք վկայած են անոր մասին,
թէ ան եղած էր մաքրամիտ ու
մաքրասիրտ, անկեղծ, զուարթ եւ
հաճոյակատար անձ մը, իր անունին
կցուած ածական մը ունեցած է՝
«Լաւ մարդ է»: Իսկական հայ էր,
ծառայասէր ու կարօտեալին հասնող,
անշշուկ բարեգործ, ազատատենչ,
հայրենասէր, անձնուէր դաստիարակ, ճարտար վիրաբոյժ...:

Վեր. Սամուէլ Մ. Րէճէպեան գրած է.
«Տոքթ. Յակոբի մահով Րէճէպեան
գերդաստանի ամենափայլուն աստղը
մարեցաւ եւ Հաճնոյ հոյակապ
դէմքէրէն մին անհետացաւ:
Հաճըն քաղաքը անով պարծենալու
շատ պատճառներ ունեցաւ: Ան
Հաճըն, Ատանա, Թարսուս եւ Մերսին
քաղաքներու մէջ առաջնակարգ
բժիշկ մը կը նկատուէր եւ մինչեւ
իսկ Ամերիկայի մէջ ալ մեծ եւ բարի
համբաւ ունէր: Նախախնամական
դեր մը կատարեց Գոնիայի Ճենանեան Գոլէճի համար (պահեց
գոլէճը): Գոնիայի հայութեան եւ
աւետարանական համայնքին շատ
օգտակար եղաւ»:
Վեր. Րէճէպեանի գիրքը տեղեկութիւններ կու տայ նաեւ Հաճընի
մասին: Գիրքը իր աւարտին հասցնելով ան կը զգայ, թէ իր «Իմ 80
Տարուան Կեանքիս Յուշերը» գիրքը
իր վերջին գրութիւնը պիտի ըլլայ, եւ
կեանքին ամենավերջին յօդուածը:
Շար. Էջ 08
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Ազգային Գաղափարախօսութիւն՝ Ընդդէմ Խորենացիի «ՈՂԲ»-ի Չարափառութեան
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ի

«…Վրդովեցաւ խաղաղութիւն, արմատացաւ անկարգութիւն.
դրդուեցաւ ուղղափառութիւն, կայկայեցաւ տգիտութեամբ
չարափառութիւն»:
ՈՂԲԸ, Պատմահայր Մովսէս Խորենացի, Ե դար

՞նչ է հայուն համար ազգային գաղափարախօսութիւնը ներկայի միտքերու, հոլովոյթի, ըմբռնումներու, գործակցութիններու, հակամարտութիւններու եւ տնտեսականքաղաքական բազմագոյն անտէր անտառին
(jungle) մէջ:
Պարզ. հայ ազգային ըմբռնումի դաստիարակութիւն պէտք է սկսիլ իւրաքանչիւր
հայածնունդի համար, որպէսզի ինչ որ մնացած
է մեր համրանքէն, դուրս գայ սոսկ ծագումով հայ
դառնալու եւ հուսկ անհետանալու մատներու
արանքէն դիտուած ջրապտոյտէն:
Երբ գաղափարախօսութիւն կ’ըսուի, idéologie,
դէմ յանդիման կը գտնուինք հոսանքներու, ըմբռնումներու, կարգախօսներու,
տարազներու. անիշխանականութիւն (anarchistes), բնապահպանութիւն
(écologie), միասեռականութիւն՝ իր բոլոր տարբերակերով, ցեղապաշտութեան դէմ շարժումներ, ինքնակառավարման զանազան ձեւեր, միացման
գաղափարախօսութիւն են կրօնները, ընկերվարութիւնը (socialisme) իր
տաբերակներով, ժողովրդավարական, արմատական կամ համայնավարական (communisme):
Բնական է, որ մեր ժողովուրդը բաղկացնող անհատները, Հայաստան եւ
սփիւռքներ, սոսկ հանդիսատես չեն, յաճախ մասնակից են, եւ անբնական
չէ որ տեղի ունենան տեսակէտներու բախումներ, քանի որ ենթակայ ենք
զանազան մշակոյթներու ազդեցութիւններուն, անոնց մէջ դաստիարակուած
ենք, անոնցմով կազմաւորուած:
Աշխարհի մեծ երկիրներուն եւ ժողովուրդներուն համար գաղափարախօսական բազմազանութիւնը գոյութենական վտանգ չէ: Ռուսիան մնաց, հզօր է,
երբ այլեւս չկայ համայնավարութիւնը: Չինաստանը, եթէ վաղը վարչաձեւ
փոխէ, կը մնայ հզօր: Ֆրանսան անցաւ Մեծ Յեղափոխութեան բովէն,
ընկերային-աշխատաւորական զանգուածային շարժումներ ունեցաւ, միշտ
բեմ է աջի եւ ձախի պայքարներու, բայց կը մնայ կայուն, նոյն հողամասով
եւ նոյն լեզուով:
Փոքրիկ Հայաստանի համար պերճանք է գաղափարախօսական բազմազանութիւնը ներածել, կապկել եւ պառակտուիլ: Իսկ սփիւռք(ներ)ի պարագային գաղափարախօսութիւնները պատշաճեցումներ են, քաղաքացիական
վերաբերում, նաեւ միտում՝ ցոյց տալու՝ որ լաւ մերուած ենք (intégré):
Սփիւռք(ներ)ի հայ ազգային ըմբռնումը, բախտաւոր պարագային,
համայնքային է, անքան միայն՝ որ բնակավայրի տեղացիութիւնը անոր
տեղ կը ձգէ:
Եթէ փորձենք մտածել, մեր իւրայատուկ կացութենէն մեկնիլ եւ ընկալել
տեսութիւնները, կրնանք հասնիլ այն եզրակացոթեան, որ անոնց արձագանգելէ առաջ, մենք պիտի գիտնանք նաե՛ւ, որ մեր կացութիւնը եւ գոյութենական
խնդիրները չեն բաղդատուիր ուրիշներու:
Մենք ցեղասպանուած, հայրենահանուած եւ հայրենիք կորսնցուցած
ժողովուրդ ենք:
Այս կամ այն գաղափարախօսութիւնը կրնայ մեզ շլացնել որպէս անհատ եւ
քաղաքացի, բայց անոնք ինչպէ՞ս կրնան լուծել մեր հարցը, իսկ եթէ մենք
կոտորակուինք անոնցմով, մեր գոյութենական եւ իրաւունքի հարցերուն
լուծում չենք գտներ, կ’երթանք ինքնաքանդումի:
Եթէ այսօր անցեալի արդէն գրքունակ դարձած տարազներով եւ կարգախօսներով ուզենք առաջնորդուիլ, ոչ թէ տեղ քայլ կ’ընենք, այլ լսող եւ հետեւող
չենք ունենար մեր ժողովուրդին մէջ: Ուրիշներ մեզի պիտի չհետեւին, կրնան
համակրիլ, օժանդակել, բայց այդքան միայն: Մեր գոյութենական հարցերը,
լինել չլինելը, ոչ ոքի յանձնառութիւն կրնան ըլլալ: Աշխարհայեցողութեան,
բարոյահոգեբանական եւ տնտեսաքաղաքական տակնուվրայութիւն կ’ապրի
մարդկութիւնը: Երեւոյթին անդրադառնալու համար անմիջականութիւններէն
անջատուիլ պէտք է գիտնալ, ինչ որ դժուար փորձ է, մեծերուն եւ փոքրերուն
համար:
Համաշխարհային բարդացած կացութեան մէջ, յիշատակի եւ ինքնագոհութեան ժառանգուած եւ կրկնուած կարգախօսները չեն կրնար նախատեսող

եւ որոշիչ դեր ունենալ: Չունին նաեւ մեզի համար մանաւանդ:
Համաշխարհայնացման ներկայութեան փաստը բերաւ նաեւ պսակաձեւ
ժահրը (covit 19): Մարդկութիւնը մէկ է մոլորակին վրայ, ինչ որ շեշտուեցաւ
հեռաւորութիւններու ջնջումով եւ բոլոր տեսակի յարաբերութիւններու
արագացումով: Մարդկութիւնը չի կրնար գոյատեւել եւ խաղաղութեան հասնիլ
այնքան ատեն, որ չյաղթահարուին անհաւասարութիւնները, չյարգուին
ըմբռնումի տարբերութիւնները,- կրօնական, մշակութային, լեզուական,
կենցաղային: Անհաւասարութիւններու յաղթահարումը ենթադրել չի տար, որ
պէտք է ստեղծուի միօրինականութիւն, նոյնացում, որոնք բացորոշ կերպով
գերակայական եւ ցեղապաշտական են:
Տարբերութիւնները ժառանգութիւն են եւ հարստութիւն, շարունակութիւն
ըլլալու գիտակացութիւն: Զանոնք անհետացնելու միտումը տրամաբանութիւնն է տիրողի, որպէսզի իշխանութիւնը ամրանայ, կեդրոնախոյս ուժեր
չյայտնուին:
Մարդկութիւնը, մեծ եւ փոքր ժողովուրդները, եթէ հասնին այն իմաստութեան,
որ պէտք է կառուցել միութիւնը տարբերութիւններու եւ զանազանութիւններու համադրումով, այն ատեն կը նուաճուի իրաւ քաղաքակրթական
մակարդակ եւ կը հաստատուի իրաւ արդարութիւն:
Մեր ժողովուրդը, իր պատմութեան ճակատագրական ներկայ պահուն,
նկատի առնելով իր աշխարհագրական դիրքը, դրացիները, այսօրուան եւ
վաղուան բարդութիւնները դիմագրաւելու համար քաղաքական միացնող
իմաստութեան կարիք ունի, որպէսզի Հայաստան եւ Հայութիւն կարենան մնալ
պատմութեան բեմին վրայ, չերթան միանալու անհետացած ժողովուրդներուն, որոնք պատմական յիշատակ են:
Այս կամ այն երկրին մէջ ծնունդ առած գաղափարները երբ որպէս նորարարութիւն կը կապկենք, կ’երաշխաւորե՞ն մեր ինքնուրոյն գոյութիւնը: Մեր
կողմէ անոնց որդեգրումը մեզ չի՞ տանիր անոնց քաղաքակրթութեան եւ
մշակոյթին մէջ հիւլէանալու: Չեմ դատեր այլ գաղափարախօսութիւններու
մեծութիւնը, արդարացիութիւնը, շքեղութիւնը: Բայց կը մտածեմ, որ անոնք
մեր ժողովուրդի գոյութեան սպառնացող գրաւման բանակի վտանգ են, եթէ
չանցնին մեր ազգային առաջնահերթութիւններու, ինքնութեան, արժէքներու
եւ իրաւունքի բովէն:
Ինքնուրոյն ազգ մնալու համար պատմութեան բեմին վրայ, մեր ազգային
գաղափարախօսութիւնը յստակութեամբ եւ առանց ճապկումներու պէտք է
ընդունի եւ արձանագրէ անհատներէ, շահախնդրութիւններէ, համայնքներէ
եւ արդարացումներէ անդին, հիմնարար եւ հիմնական ըմբռնումներ, որոնք
չըլլան աւուր պատշաճի սրահ յուզող խօսքեր, աւանդական հանդիսութիւններ, այլ ըլլան յանձնառութիւն:
Հայ ազգային իրաւ գաղափարախօսութիւնը պէտք է հիմնուի սկզբունքներու
վրայ, անոնք պէտք է հասնին իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, եւ որդեգրուին:
. Մէկ եւ միացեալ հայրենիք, պատմական անարդարութեան սրբագրութեամբ:
. Մէկ-միացեալ ժողովուրդ, նպատակադրելով նոյն երդիքի տակ համախմբումը:
. Հայերէնը հայ ազգի գոյութենական անշրջանցելի ազդակն է, անով խօսիլ
եւ գրել ինքնութեան հիմնական արժէք է, զայն անվերապահ կերպով պէտք է
դարձնել ներազգային հաղորդակցական միջոց, որպէս ազգային վերապրումի
քաղաքական առաջադրանք եւ պահել իր հարազատութեամբ:
. Հայաստանաբնակի եւ սփիւռք(ներ)ի անբնական եւ պարտադրուած
տարբերութիւնը ըստ ամենայնի մերժելի համարելով, ազգի եւ հայրենիքի ճակատագրի տնօրինումը պէտք է ըլլայ համահայկական եւ իրակակացուի միացեալ ղեկավարութեամբ եւ յանձնառութեամբ (այս կէտի
մանրասնութիւնները, ինչպէս տուրքի եւ ազգային ծառայութեան կը ճշդուին
հաւասար պարտքի սկզբունքով):
. Հայրենատիրութիւնը կենսագործել հայրենադարձութեամբ, զայն դարձնելով
անմիջական քաղաքական-կազմակերպական առաջադրանք:
. Անկախաբար քաղաքականէ, վարչականէ եւ տնտեսականէ, կեանքի կոչել
իմաստուններու խորհուրդ մը, որ ապագայ նախատեսելու եւ բարդութիւնները
յաղթահարելու ուղի կը գծէ:
Ուրիշի չնմանիլ: Չըլլալ ուրիշի խեղճացած հետեւորդը: Գործակցիլ՝
հաւասարութեան սկզբունքով, առանց մտահան ընելու մեր հիմնա-հարցերը:
Որպէսզի չանհետանանք պատմութեան բեմէն, չընկղմինք անհարազատ
ովկիանոսներու մէջ, որոնք ինքնութեան կորուստի եւ ձուլման դրախտներն
են:
Այսինքն, տոկալու եւ տեւելու համար ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍԹԸՐ
ԲԼԱՆ մը պէտք է ունենալ: Այլապէս արագացած դարը մեզ կը հարթէ:
Այս պէտք է ընել ոչ թէ յաւելեալ իրաւունքի, այլ գիտակցուած յաւելեալ
պարտքի անսեթեւեթ եւ հակա-ամբոխավար ըմբռնումով, գերանցելով մեզ
ներքնապէս կրծած եւ կրծող ազգի եւ հայրենիքի լինելութեան չառնչուող
Շար. Էջ 07
զարտուղութիւները:
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Ազգային Գաղափարախօսութիւն՝ Ընդդէմ...
Սկիզբը Էջ 06
Հայաստան եւ սփիւռք(ներ) կանգնած ենք
մասնակին, թաղայինը, համայնքայինը, անհատական շահն ու փառասիրութիւնը, կղզիացումները, գաղութային տեղայնութիւնները,
անտեղի դարձած երեւելիութիւնները եւ փակ ու
փակուած շրջանակները համազգային համարելու անհորիզոն ախտը, ժամանակավրէպ
հեղինակութիւնները եւ ապազգայնացնող բոլոր
բացասականութիւնները յաղթահարելու հրամայականին դիմաց:
Պիտի կարենանք կենսագործել այն միտքը, որ ոչ
թէ այս կամ այն անհատը, կազմակերպութիւնը,
հեղինակութիւնը իրաւունք ունին, այլ իրաւունք
ունին ազգը եւ հայրենիքը: Պէտք է դադրիլ սաւանը
դէպի մէկ կողմ քաշելէ:
Այս եթէ չընենք այսօ՛ր, նոր Մովսէս Խորենացի մըն
ալ պիտի չգայ, որ մեր եւ գալիք սերունդներուն
համար նոր հին իր ՈՂԲը կրկնէ.
«Ողբամ զքեզ, Հայոց աշխարհ, ողբամ զքեզ,

հանուրց հիւսիսականաց վեհագոյն. զի բարձաւ
թագաւոր եւ քահանայ, խորհրդական եւ ուսուցող, վրդովեցաւ խաղաղութիւն, արմատացաւ
անկարգութիւն. դրդուեցաւ ուղղափառութիւն,
կայկայեցաւ տգիտութեամբ չարափառութիւն»*:
Կրկնէ եւ ալ լսող չգտնէ:
Փոխան եզրակացութեան.
Բարերար մը չկա՞յ, որ ՈՂԲԸ հրատարակէ արեւելահայերէնով, արեւմտահայերէնով, այն բոլոր
լեզուներով՝ ուր հայածնունդներ կ’ապրին… եւ
հասցնէ իւրաքանչիւրին՝ իր յարկին տակ:
Լուսաբանուելով եւ պատմութիւն հասկնալով,
թերեւս տպուած թուղթը վերջ կու տայ ներազգային պատերազմական վիճակին…
* Ողբում եմ քեզ, Հայոց աշխարհ, ողբում եմ
քեզ, բոլոր հիւսիսային ազգերի մէջ վեհագոյնդ,
որովհետեւ վերացան թագաւորդ ու քահանադ,
խորհրդականդ եւ ուսուցանողդ. վրդովուեց
խաղաղութիւնը, արմատացաւ անկարգութիւնը,
խախտուեց ուղղափառութիւնը, հիմնաւորուեց
տգիտութեամբ չարափառութիւնը:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ես եմ հիմա մի պոետ.
եւ իմ անունը Չարենց Պիտի վառուի դարերում,
պիտի լինի բա՛րձր ու մեծ:
Ես եկել եմ դարերից
ու գնում եմ յաղթական
Դէպի դարերը նորից՝
դէպի վառուող ապագան:
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ
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Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողով...
Սկիզբը Էջ 02
Ծանուցուեց, որ պայմանաւորուած ներկայ
իրավիճակով հանգանակութիւնների գործընթացը կանգ է առել եւ առ այսօր հաւաքագրուել
է նորոգութեան համար անհրաժեշտ գումարի
մէկ երրորդը։
Հայաստանի
Հանրապետութեան
եւ
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու
յարաբերութիւններին առնչուող հարցերով
աշխատանքային խմբի գործունէութեան
վերաբերեալ զեկոյց ներկայացրեց Մայր Աթոռի
դիւանապետ Գերաշնորհ Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեանը՝ ամփոփ տեղեկութիւններ
փոխանցելով աշխատանքային թեմատիկ հինգ
ենթախմբերի հանդիպումների արդիւնքների
մասին։ Նշուեց, որ աշխատանքային խմբի
աշխատանքներն ընթացքի մէջ են եւ առաջադրուած հարցերը քննարկումների փուլում են։
Անդրադարձ կատարուեց նաեւ շաբաթներ
առաջ ՀՀ կառավարութեան անունից մամուլում հրապարակուած տեղեկանքին, որտեղ
արձանագրուած էին աշխատանքային
խմբում քննարկուած հարցերի շուրջ տարբեր
գերատեսչութիւնների մօտեցումները։ Այս
առնչութեամբ դիւանապետ Սրբազանը յայտնեց,
որ Մայր Աթոռում աշխատանքային խմբի՝
Եկեղեցու կողմից ներկայացուած անդամների եւ
ենթախմբերի եկեղեցական համակարգողների
մասնակցութեամբ տեղի ունեցած հանդիպման
արդիւնքում քննարկուած հարցերի շուրջ
պատրաստուել է Մայր Աթոռի դիրքորոշումներն
ամփոփող տեղեկանք, որն օրեր առաջ առաքուել
է ՀՀ կառավարութեանը։
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն իր հերթին
քննութեան առաւ խնդրոյ առարկայ հարցերը՝
թելադրելով շարունակել հետեւողական աշխատանք տանել առաջադրուած խնդիրների
կարգաւորման ուղղութեամբ։
Մայր Աթոռի հոգեւոր բարձրագոյն հաստա-

տութիւնների կրթական գործընթացի մասին
զեկոյցով հանդէս եկաւ Գէորգեան հոգեւոր
ճեմարանի տեսուչ Հոգեշնորհ Տ. Մեսրոպ
վարդապետ Պարսամեանը։
Հայր Սուրբը տեղեկացրեց, որ համավարակի
պայմաններում ճեմարանը շարունակել է իր
կենսագործունէութիւնը՝ կազմակերպելով
հեռավար ուսուցում եւ աւարտին հասցնելով
ուսումնական տարին։ ԳՀԽ անդամներին
տեղեկութիւններ փոխանցուեցին նաեւ այս
ընթացքում ճեմարանի ընդունելութեան
կազմակերպման ընթացակարգի վերաբերեալ՝ նշելով, որ մասնաւոր աշխատանք է
տարւում ընդունելութեան տարիքային շեմը
բարձրացնելու եւ պարտադիր զինուորական
ծառայութիւնն անցած երիտասարդներին
ճեմարան ընդունուելու հնարաւորութիւն
ընձեռելու համար։ Ժողովականները կարեւոր
նկատեցին, որ ճեմարանի տեսչութեան
կողմից հայաստանեան եւ սփիւռքեան
թեմերում լրացուցիչ աշխատանքներ տարուեն
երիտասարդ հայորդիներին հրաւիրելու
ճեմարան ուսումնառութեան։
Իր խօսքում ճեմարանի տեսուչն անդրադարձ
կատարեց ճեմարանի ուսումնական գործընթացի վերակազմակերպման աշխատանքներին,
որով վերատեսութեան կ’ենթարկուի նաեւ
ուսումնական ծրագիրը։ Տեղեկացուեց, որ
համավարակի առկայ իրավիճակում ճեմարանի
ուսումնական գործընթացը նոր ուսումնական
տարում կը կազմակերպուի Սեւանի Վազգէնեան
հոգեւոր դպրանոցում։
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամները
մեծապէս կարեւորեցին ապագայ եկեղեցականների պատրաստութեան առաքելութեանն ուղղուած ջանքերը՝ յորդորելով արդիւնաւորութեամբ, ժամանակի պահանջներին համահունչ շարունակել հոգեւորականների նոր
սերնդի կրթութիւնն ու դաստիարակութիւնը։
Շար. Էջ 08
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Հաճընցի Վերապատուելի...

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողով...

Շար. էջ 05-էն

Շար. էջ 07-էն

Ան համոզուած ըլլալով, որ կեանքը
աւելի երկար ապրիլ չ՛արժեր, կը
նախընտրէր մտնել յաւիտենական
երջանկութեան կեանքը:
Վեր. Րէճէպեան կ՛անդրադառնայ
մեծ յաղթութիւններու:
Կը գրէ. «Յաղթութիւն շահողը թէ՛
սրտի գոհունակութիւն մը ունի եւ
թէ՛ ուրիշներէն մրցանակներ եւ
գովեստներ կը շահի»:
Հետեւեալ յաղթութիւնները կը յիշէ.
- Յաղթութիւն է փոթորիկի մէջ
հանդարտ կենալ ու համբերել:
- Պօղոս առաքեալ կ՛ըսէ. «Յաղթութիւն է մեզի պատահած բոլոր
բաները Տէրոջը կողմանէ ղրկուած
ընդունիլ: (Հրովմ. 8.28):
- Յաղթութիւն է լոյս չերեւցած
պահուն յուսալ եւ ուրիշի յաջողութեան վրայ ուրախանալ:
- Սողոմոն Իմաստուն կ՛ըսէ.
«Յաղթութիւն է քաղաք առնելէն
աւելի ոգին զսպել»:
(Առակ. 16.32):
Կեանքի ասպարէզին մէջ յաղթութիւն
շահելու համար, մարդ
1. Աստուածավախ եւ կրօնասէր
ըլլալու է:
2. Իր անձին յաղթող ըլլալու է:
3. Գաղափարականի տէր, ծրագրի
կամ մեթոտի մարդ ըլլալու է:
4. Անձնաքննութիւն ընելու է:
5. Արժանապատուութիւն ճանչնալու է:
6. Նպատակի տէր անձ մը ըլլալու է:
7. Փառասիրութիւն (ambition)
ունենալու է:
8. Յառաջադէմ ըլլալու է եւ
ինքնավստահութիւն ունենալու է:
9. Առողջ մարմին, գործունեայ եւ
արթուն միտք ունենալու է:
10. Քաջ, անվախ, անկախ եւ
ինքնիշխան ըլլալու է:
11. Կեանքի մէջ սկզբունքներ ունենալու է:
12. Անձնականութիւն եւ ժողովրդականութիւն ունենալու է:
Մ.Մ. Գասպարեանի Ներբողագիրը`
որպէս վերջաբան.
«Արժանապատիւ հնչակեան ընկեր

Ի թիւս վերաբերեալ հարցերի
անդրադարձ կատարուեց հայրենական կեանքին, համավարակի պայմաններում Սփիւռքի
համայնքների ու թեմերի առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներին եւ
եկեղեցականների հոգեւոր սպասաւորութեանն առնչուող տարբեր
խնդիրներին:
Վերջում Նորին Սրբութիւն Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը հայրապետական
իր օրհնութիւնն ու գնահատանքը
բերեց ժողովականներին օգտաշատ

ՄԱՀԱԶԴ

Հաճի
Տիգրան
Պատուելի
Հայրիկին
Քաջ եւ հնչակեան գաղափարակից պատուելի Րէճէպեանի սոյն
կենսագրականը, որ իր հմտալից
խրատականներով, իր կեանքին
արժէքաւոր անցեալի ազատամարտ դրուագներով, բարոյատիպ
կեանքով, եւ առաւելապէս դիւցազն
Հաճընի եւ անոր անվեհեր
հերոսներուն մտքի, սրտի ու
գրչի մշակներուն դրուատիքներով` իր 80-ամեայ տարեդարձին
նուիրուած` Յուշարձան մըն է: Մեծ
հրճուանքով կարդացի այն կէտը,
որ պատուելի Րէճէպեան թուրք
գազան բռնակալութեան դէմ ըմբոստ
եւ ազատասէր իր հոգիով յիշեցուց
ինձ ա՛յն Հայ բարձր հայրենասէր
կրօնաւորները, որոնց անունը կը
փայլի վսեմ պատմութեան մէջ:
Այս գիրքը առաւել իմաստ ունի
անով, որ հոն յիշուած են շարք մը
արժէքաւոր անձերուն մշակութային
գործունէութիւնները, այս անձերուն ալ տեղ տալով` իր այս գիրքին
մէջ` բացառիկ հանգամանք մը եւ
աննախընթաց մըն է որ կ՛աւելցնէ
արժանիքը այս գիրքին:
Պատիւ Պատ. Րէճէպեանի եւ իր
իմաստալից կեանքին, յարգանք
անոր 80-ամեայ յոբելեանին:

¸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

քննարկումների համար։ Վեհափառ
Հայրապետը կարեւոր նկատեց
դժուարին այս ժամանակաշրջանում Եկեղեցու կողմից ժողովրդին
ցուցաբերուող զօրակցութիւնը։
Նորին Սրբութիւնն ընդգծեց,
որ Մայր Աթոռը շարունակելու
է յորդորել եկեղեցականներին
իրենց օգտակարութիւնը բերել
ինչպէս հայրենիքի, այնպէս եւ
հայոց սփիւռքի առջեւ ծառացած
մարտահրաւէրների դիմագրաւման
եւ ազգային միասնականութեան
ոգու զօրացմամբ առկայ խնդիրների
յաղթահարման համար։

միջոցներով
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