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ՇԷՅԽ ՕՄԱՐ ԱՊՏԻՒԼ ՌԱՀՄԱՆ
ԿԱՄ ԵԳԻՊՏՈՍԻ «ԿՈՅՐ ԷՄԻՐ»Ը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ինչ պէս երէկուան յօ դուա ծի վեր ջին
բաժ նին մէջ նշե ցինք, Ե գիպ տո սի «Ալ
Օք սոր» քա ղա քին մէջ ե ղած ա հա բեկ -
չա կան յար ձա կու մը բա ւա կան ծանր հե -
տե ւանք ներ կ՚ու նե նար, մին չեւ այդ թը-
ւա կա նը ներ քին խլրտում ներ ապ րող
իս լա մա կան խմբա ւո րում նե րու տար բեր
շեր տե րուն մէջ: 

Գա լով «Ալ Օք սոր»ի ա հա բեկ չու -
թեան՝ հարկ է նշել, որ ըստ ե գի պա տա -
կան մա մու լի տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ -
նե րուն, զի նեալ նե րուն գլխա ւոր նպա -
տակն էր մուտք գոր ծել Օք սո րի մէջ տե -
ղի ու նե ցող «Այտա» օ փե րա յի սրահ եւ
գե րի վերց նել հոն գտնուող օ տա րազ գի
քա ղա քա ցի ներ, որ պէս զի ա ւե լի վերջ
յա ջո ղուի գե րե վա րուած նե րը փո խա նա -
կել Գա հի րէի բան տե րուն մէջ գտնուող
իս լա մա մէտ բան տար կեալ նե րով: 

Այս ա ռու մով նաեւ մին չեւ այս պա հը
յստակ չէ, թէ ի՛նչ պատ ճառ ներ մղե ցին
իս լա մա մէտ զի նեալ նե րը, փո խե լու հա -
մար նա խօ րօք ծրագ րուած գոր ծո ղու -
թիւ նը եւ սառ նասր տօ րէն սպան նե լու
յի սունութ ան ձեր ու ան կէ ետք ալ անձ -
նաս պան ըլ լալ: 

«Ալ Քա հի տա» շար ժու մի ներ կա յի ա -
ռաջ նորդ ե գիպ տա ցի Այ ման Ալ Զաուա-
 հի րի, որ այդ օ րե րուն երկ րոր դա կան
պա տաս խա նա տուու թիւն կրող անձ էր,
«Ալ Օք սոր»ի գոր ծո ղու թեան մա սին
խօ սե լով դէպ քը հա մա րած էր ա ռանց -
քա յին: Ու այ սօ րուան դրու թեամբ
«սա լա ֆիստ» իս լամ նե րուն հա մար ա -
ռաջ նոր դի դեր ստանձ նած Զաուա հի -
րիի խօս քը կը պա րու նա կէ քա նի մը
կա րե ւոր հի մունք ներ: 

ա.- «Ալ Օք սոր»ի գոր ծո ղու թիւ նը
պէտք է հա մա րել «սա լա ֆիստ» իս լամ -
նե րուն հա մար ջրբա ժան:

բ.- Այդ գոր ծո ղու թե նէն ետք է, որ իս -
լա մա մէտ խմբա ւո րում նե րը ո րո շում ա -
ռին, ի րենց պայ քա րը շա րու նա կել միայն
զի նեալ մի ջոց նե րով: 

բ.- Զի նեալ մե թոտ նե րու կառ չե լու կոչ-
ւած զի նեալ նե րէն շա տեր միա ցան այդ
օ րե րուն ոչ հան րա ճա նաչ «Ալ Քա հի -
տա» շար ժու մին:

դ.- Մեծ թի ւով իս լա մա մէտ աք թի -
ւիսթ ներ դէմ ըլ լա լով՝ բա ցա ռա պէս զի -
նեալ մի ջոց նե րով «աշ խա տանք»ը շա -
րու նա կե լու ա ռա ջադ րան քին, ինք նա -
կամ կեր պով հե ռա ցան «Իս լա մա կան
հա մախմ բում»էն: 

Ստեղ ծուած այս երկ փեղ կու մին հե տե -
ւան քով ալ սկիզբ կ՚առ նէր ներ քին պայ -
քա րի բա ւա կան վտան գա ւոր փուլ մը
եւ «Ալ Քա հի տա»ի ան դա մա կա ցած զի -
նեալ ներ «ներ քին հա շուե յար դար»ի
քայ լեր կը կա տա րէին, ի րենց եր բեմ նի
«գա ղա փա րա կից ներ»ուն դէմ: 

«Ալ Օք սոր»ի դէպ քին լոյ սին տակ
Շէյխ Օ մար Ապ տիւլ Ռահ ման կը սկսէր
իր «ինք նա կամ աք սոր»ի հանգ րուա -
նին, ո րուն վեր ջին կա յա նը կը դառ նար

Ա մե րի կա յի Հիւ սի սա յին Քա րո լայ նա յի
բան տը: Մին չեւ իր Միա ցեալ Նա հանգ -
ներ հաս նի լը Ապ տիւլ Ռահ ման հեր թա -
բար կը հանգ րուա նէր՝ Սու տան, Աֆ -
ղա նիս տան եւ Լոն տոն: Նշեալ քա ղաք -
նե րուն մէջ ան կը տա նէր «քա րո զիչ»ի
աշ խա տանք եւ իր շուրջ կը հա ւա քէր
այդ օ րե րուն «յա ռա ջա դէմ իս լամ»ի ըն -
կա լում նե րով հան դէս ե կող ե րի տա սար -
դու թեան կա րե ւոր մէկ հա տուա ծը:
Մինչ Աֆ ղա նիս տա նի մէջ ճիգ կը գոր -
ծադ րէր աֆ ղան տար բեր խմբա ւո րում -
նե րուն մի ջեւ խա ղա ղու թիւն հաս տա -
տե լու հա մար, ան դին Լոն տո նի մէջ
հան դի պում ներ կ՚ու նե նար այն ե րի տա -
սարդ նե րուն հետ, ո րոնք հա սած էին
եւ րո պա կան տար բեր մայ րա քա ղաք ներ
բարձ րա կարգ հա մալ սա րան նե րու մէջ
ու սում ստա նա լու հա մար: 

Ու շատ հա ւա նա կան է, որ այդ տա րի -
նե րուն Ապ տիւլ Ռահ մա նի «ցա նած սեր-
 մեր»ը ար դիւնք պի տի տա յին ա ւե լի ուշ
եւ պի տի հա մալ րէին «Ալ Քա հի տա»
շար ժու մի շար քե րը: 

Թէ ինչ քա նով Ապ տիւլ Ռահ մա նի քա -
րոզ նե րուն մէջ շեշ տը կը դրուէր զի նեալ
պայ քա րի շնոր հիւ իս լա մու թիւն հաս -
տա տե լու մա սին, յստակ չէ, սա կայն բա -
ցո րոշ է, որ կրօ նա կան ուս մուն քի «ծա -
րաւ» հան դի սա ցող ե րի տա սար դու թեան
հա մար ա ռաջ նա կարգ տեղ կը գրա ւէր
«զէն քի ուժ»ով իս լա մու թիւ նը տա րա ծե -
լու եւ կրօ նա կան պե տու թիւն ներ կեր -
տե լու «ե րա զանք»ը: 

Ապ տիւլ Ռահ ման լոն տո նեան իր
տա  րի նե րէն ետք եւ նախ քան իր ձեր -
բա կա լուի լը Ամերիկայի Միա ցեալ Նա -
հանգ նե րու մէջ խօ սած էր զէն քի ընտ -
րան քին մա սին: Ան այդ ա ռու մով կոչ
ուղ ղած էր իս լա մա մէտ խմբա ւո րում -
նե րուն թի րախ չդարձնել ՄԱԿ-ի նման
մի ջազ գա յին նշա նա կու թիւն ու նե ցող
կեդ րոն նե րը, այ լեւ գո հա նալ միայն
հա րուած ներ տա լով՝ զի նուո րա կան
կեդ րո նա տե ղի նե րու:

Այս խնդրէն զատ եւ անդ րա դառ նա -
լով Ե գիպ տո սի ներ քին հար ցե րուն, Ապ -
տիւլ Ռահ ման իր 24-ա մեայ բան տար -
կու թեան ժա մա նա կա հա տուա ծին տար -
բեր ա ռիթ նե րով «կոչ»եր հրա պա րա կե -
լով, իր հա մա կիր նե րէն կը խնդրէր դադ -
րեց նել ներ քին պայ քար նե րը եւ վերջ
տալ պա ռակտ ման: Սա լա ֆիստ նե րու
հար ցե րով զբա ղող մաս նա գէտ նե րէն
շա տե րուն հա մար ալ Ապ տիւլ Ռահ ման
իր «եր կար լռու թեամբ» փոր ձեց իր հա -
մա կիր նե րը ետ մղել զի նեալ-ա հա բեկ -
չա կան գոր ծու նէու թիւն նե րէ եւ ա նոր
ու սա նող նե րէն մին (Ա պու Մու համ մէտ
Ալ Մաք տէ սի) ա ւե լի ուշ հրա պա րակ
հա նեց «զի նեալ պայ քար»ը դա տա պար -
տող եւ «Ի ՇԻՊ-ը իս լա մին դէմ ուղ ղը-
ւած դա շոյն» խորագրեալ հա տոր մը:

Ե րե ւան

lշար. 2

Մոսկուայէն եւ Փարիզէն յայտարարութիւններ՝ անցեալ Ապրիլի քառօրեայ պատերազմի տարելիցին առթիւ

ՎԵՐՍԿՍԻԼ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ
Պապայեան. «Պէտք է վերականգնուի ղարաբաղեան հիմնահարցի կարգաւորման բանակցութիւններու լիարժէք ձեւաչափը»

ԵՐԵՒԱՆԷՆ ԱԼԵՔՍ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ ԵՒ ԼԻԱՆԱ
ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ալեքս Գալայճեան եւ Լիանա Գրիգորեան

Վեր ջին օ րե րուն հա ճոյքն
ու նե ցանք խմբագ րա տանս
մէջ հիւ րըն կա լե լու Ե րե ւա -
նէն Ա լեքս Գա լայ ճեան-
Լիա նա Գրի գո րեան ե րի -
տա սարդ ա մո լը։ Շատ հա -
ճե լի զրոյց մը ու նե ցանք
մեր հիւ րե րուն հետ, ո րոնք
մե զի յայտ նե ցին, թէ հա -
մա ցան ցի մի ջո ցաւ ան մի -
ջա կա նօ րէն կը հե տե ւին
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թին։
Ա լեքս Գա լայ ճեան ծնած է
Հա լէ պի մէջ ա պա ան ցած է
Պէյ րութ՝ ու սում ստա նա լու
Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ Կա -
թո ղի կո սու թեան ճե մա րա -
նէն ներս։ Հա մալ սա րա նա -
կան ու սու մը Անգ լիոյ մէջ
կա տա րե լա գոր ծե լէ վերջ
ան ո րո շած է հաս տա տուիլ
Հա յաս տան։ Ներ կա յիս Ե -
րե ւա նի մէջ կը ծա ւա լէ
բազ մա կող մա նի գոր ծու -
նէու թիւն։ Հա յաս տա նի
Գի տու թիւն նե րու ազ գա յին

lշար. Դ.  էջ

ԵԱՀԿ-ի Մինս քեան խմբա կի հա մա նա խա -
գահ եր կիր նե րու՝ Միա ցեալ Նա հանգ նե րու,
Ռու սաս տա նի եւ Ֆրան սա յի մայ րա քա ղաք -
նե րէն վեր ջին օ րե րուն դար ձեալ յայ տա րա -
րու թիւն ներ հնչե ցին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի
հա կա մար տու թեան կար գա ւոր ման գոր ծըն -
թա ցին շուրջ։ Փա րի զէն՝ Ֆրան սա յի Ար տա -
քին գոր ծոց նա խա րա րու թեան բան բե րը յայ -
տա րա րու թիւն մը ը րաւ 2016-ի Ապ րի լի
սկիզ բին տե ղի ու նե ցած քա ռօ րեայ պա տե -
րազ մի տա րե լի ցին բե րու մով։ Յայ տա րա րու -
թեան մէջ բան բե րը ը սաւ. «Տա րի մը ա ռաջ
դադ րե ցան 2-5 Ապ րի լին Լեռ նա յին Ղա րա -
բա ղի մէջ ծա ւա լուած եւ տա րած քաշր ջա նի
բնակ չու թիւ նը վշտով հա մա կած պա տե րազ -
մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը։ Որ պէս Մինս -
քեան խմբա կի հա մա նա խա գահ՝ Ֆրան սա,
ռուս եւ ա մե րի կա ցի գոր ծըն կեր նե րուն հետ
շարժ ման ան ցուց իր ու ժե րը մար տե րը դադ -
րեց նե լու եւ Հա յաս տա նի եւ Ատր պէյ ճա նի
մի ջեւ բա նակ ցու թիւն նե րը վերսկ սե լու ուղ -
ղու թեամբ»։ 

Այս առ թիւ Ֆրան սա վե րա հաս տա տեց իր

հա մո զու մը, թէ ներ կայ կար գա վի ճա կը
պաշտ պա նու նակ չէ եւ հա կա մար տու թիւ նը
չի կրնար լու ծուիլ ռազ մա կան ճա նա պար -
հով։ Ֆրան սա կոչ կ՚ուղ ղէ կող մե րուն յար -
գել կրա կի դադ րեց ման, վստա հու թեան
դրու թիւն նե րու եւ բա նակ ցու թիւն նե րը
վերսկ սե լու մա սին ան ցեալ տա րուան Մա յի -
սի 16-ին Վիեն նա յի եւ Յու նի սի 20-ին Սեն
Փե թերս պուր կի գա գա թա ժո ղով նե րուն
ստանձ նուած յանձ նա ռու թիւն նե րը։ Մատ -
նան շուե ցաւ նաեւ, որ վեր ջերս Ֆրան սա յի
Նա խա գահ Ֆրան սուա Օ լանտ իր հայ եւ ա -
զէ րի պաշ տօ նա կից նե րուն հետ ու նե ցած
հան դի պում նե րուն ըն թաց քին վե րա հաս տա -
տած է հա կա մար տու թեան բա նակ ցուած եւ
տե ւա կան, ամ բողջ տա րած քաշր ջա նի կա յու -
նու թեան եւ բա րե կե ցու թեան հա մար նպաս -
տա ւոր լու ծում մը գտնե լու ուղ ղեալ Ֆրան -
սա յի լիա տա կար յանձ նա ռու թիւ նը։ 

Ֆրան սա ցի բան բե րի յայ տա րա րու թիւն նե -
րուն ա ռըն թեր, վեր ջին օ րե րուն Օ լանտն ալ
Պա քու ու ղար կած նա մա կի մը մէջ տե ղե կա -
ցուց, թէ Ֆրան սա աշ խու ժօ րէն կ՚աշ խա տի

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թեան
կար գա ւոր ման ուղ ղու թեամբ։ 

Իր կար գին, Ռու սաս տա նի Ար տա քին գոր -
ծոց նա խա րա րու թեան բան բեր Մա րիա Զա -
խա րո վան ալ անդ րա դար ձաւ քա ռօ րեայ
պա տե րազ մի տա րե լի ցին։ Իր խօս քե րով,
Մոս կուա յոյս ու նի, թէ հա կա մարտ կող մե րը
կը վե րա դառ նան բա նակ ցա յին սե ղա նի շուրջ
ու կը վերսկ սին երկ խօ սու թեան՝ ուղ ղուած
կա յուն կար գա ւոր ման։ Ան յի շե ցուց, որ տա -
րի մը ա ռաջ Մոս կուա յի մէջ ձեռք բե րուած
էր պայ մա նա ւո րուա ծու թիւն՝ հա կա մար տու -
թեան գօ տիէն ներս շփման գծին վրայ լայ -
նա ծա ւալ մար տա կան գոր ծո ղու թիւն նե րու
դադ րեց ման մա սին։ «Սա 1994-ին կնքուած
հրա դա դա րի ա մե նա լուրջ խախ տումն էր։
ԵԱՀԿ-ի Մինս քեան խմբա կի հա մա նա խա -
գահ եր կիր նե րու, մի ջազ գա յին կազ մա կեր -
պու թիւն նե րու կող մէ ձեռ նար կուած են աշ -
խոյժ ջան քեր, ո րոնք ուղ ղուած են հա կա -
մար տու թեան գօ տիէն ներս ի րա վի ճա կի կա -
յու նաց ման եւ խա ղաղ գոր ծըն թա ցը յա ռաջ

lշար. Դ.  էջ

ԱՄՆ ՌՄԲԱԿՈԾԵՑ ՍՈՒՐԻԱՆ
Սու րիոյ ներ քին պա տե րազ մը հետզ հե տէ ա ւե լի

բարդ ի րա վի ճա կի մը ծնունդ կու տայ մի ջազ գա յին
բե մա հար թա կի վրայ։ Այս ա ռա ւօ տեան կա նուխ ժա -
մե րուն Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րու զօր քե րը
ռմբա կո ծե ցին Սու րիան։ Այս պէ սով Ռու սաս տա նէն
վերջ ԱՄՆ-ն ալ աս տի ճա նա բար ներգ րա ւուած ե ղաւ
Սու րիոյ ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րուն։ 

Մի ջազ գա յին աղ բիւր նե րու հա ղոր դում նե րով, Մի -
ջերկ րա կա նի ռազ մա նա ւե րուն մի ջո ցաւ, Թուր քիոյ ժա -
մով 03.45-ին ԱՄՆ-ի զօր քե րը հրթիռ ներ ար ձա կե ցին
Սու րիոյ Հու մուս քա ղա քի Շա րիաթ ռազ մաօ դա յին խա -
րիս խի վրայ։ Յար ձակ ման զոհ գնաց հինգ հո գի, եօթն
հո գի ալ վի րա ւո րուե ցաւ։ Ռմբա կո ծեալ ռազ մա խա րիս -
խը Սու րիոյ ղե կա վար Պե շար Է սա տի են թա կայ կա ռա -
վա րա կան զօր քե րուն կող մէ կ՚օգ տա գոր ծուէր։ ԱՄՆ-ի
Նա խա գահ Տա նըլտ Թրամփ յայտ նեց, թէ այս գոր ծո -
ղու թիւ նը անհ րա ժեշտ էր իր երկ րի անվ տան գու թեան
տե սա կէ տէ։ Հա ղոր դուե ցաւ նաեւ, որ ԱՄՆ-ի յար ձակ -
ման ըն դա ռաջ տե ղեակ պա հուած է Ռու սաս տան։ Ո ւա -
շինկ թը նի աղ բիւր նե րը հա ղոր դե ցին նաեւ, թէ այս պէ -
սով ա ւար տած է գոր ծո ղու թեան ա ռա ջին փու լը։ 

Սու րիոյ կա ռա վա րա կան զօր քե րը նա խըն թաց օր
Իտ լի պի մէջ մեծ յար ձա կում մը կա տա րած էին՝ քի -
միա կան զէք նե րով, ինչ որ պոռթ կում յա ռա ջա ցու ցած
էր Ո ւա շինկ թը նի մօտ։ Նա խա գահ Թրամփ ան մի ջա -
պէս սկսած էր ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րու վար -
կա ծին մա սին։ Մոս կուա յի ղե կա վա րու թիւ նը պնդած
էր, որ բա ւա րար փաս տեր չկան՝ ա պա ցու ցա նե լու հա -

Ընտրեալ-տեղապահն ու ընդհանուր փոխանորդը երէկ որոշ չափով զարգացուցին իրենց երկխօսութիւնը, սակայն չկրցան հասնիլ վերջնական արդիւնքի

ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՀՈՒՆ ՁԱԽՈՂՈՒՄ
Առաւօտուն Պատրիարքարանի մէջ քննարկումները շարունակուեցան մինչեւ կէսօրուան ժամերը - Շօշափելի տեղաշարժի մը բացակայութիւնը օրակարգէ դուրս թողուց Իսթանպուլի

կուսակալութեան հետ նոր շփումի մը պարագան - Յետմիջօրէին Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեան այցելեց Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոց, ուր տեսակցեցաւ Պետրոս Շիրինօղլուի
հետ - Նորին Սրբազնութիւնը վաղը պիտի մեկնի Մարսէյլ, ուրկէ պիտի վերադառնայ յառաջիկայ շաբթուան սկիզբին եւ այդ փուլին դարձեալ պիտի վերակենդանանայ գործընթացը

Պատ րիար քա կան Ա թո ռին
շուր ջ ստեղ ծուած տագ նա -

պա լի կա ցու թիւ նը թրքա հայ ազ -
գա յին-ե կե ղե ցա կան կեան քէն ներս
տե ղի տուած է մեծ մո լո րու թեան
մը։ Շուա րու մի մէջ են հա մայն քա -
յին շրջա նակ նե րը, ո րով հե տեւ որ -
քան որ լու ծու մը կը յա պա ղի, այն -
քան եւ ա ւե լի կը խո րա նայ մտա -
հո գու թիւ նը։ Ա ւագ շաբ թուան ըն -
դա ռաջ, դժբախ տա բար, հնա րա -
ւոր չէ ե ղած յաղ թա հա րել տագ -
նա պա լի կա ցու թիւ նը։ Առ կայ ի -
րա վի ճա կին մէջ հա մայն քէն ներս
ալ լա րուա ծու թիւ նը կ՚ա ճի, բե ւե -
ռա ցում նե րու դրսե ւո րում նե րը կը
դառ նան ա՛լ ա ւե լի մտա հո գիչ եւ
հա ւա տա ցեալ ժո ղո վուր դը տօ նա -
կան օ րե րու ըն դա ռաջ կը ջլա տուի
ակն յայ տօ րէն։ 

Ինչ պէս հա ղոր դած էինք, ե րէկ
ա ռա ւօտ կա նուխ Պատ րիար քա -
րա նի մէջ ա ռանձ նազ րոյց մը ու -
նե ցան Ընտ րեալ-տե ղա պահ Տ.
Գա րե գին Արք. Պեք ճեան եւ Ընդ -
հա նուր Փո խա նորդ Տ. Ա րամ Արք.
Ա թէ շեան։ Նկա տի ու նե նա լով, որ

օր մը ա ռաջ եր կու սրբա զան նե րը
նոյ նիսկ ժա մադ րուե լու եւ տե սակ -
ցե լու ուղ ղու թեամբ թիւ րի մա ցու -
թեան մէջ էին, այդ թիւ րի մա ցու -
թիւնն ալ ան խու սա փե լիօ րէն ստեղ -
ծեց չկա մու թեան մը տպա ւո րու -
թիւ նը, ե րէկ ա ռա ւօ տեան ա ռանձ -
նազ րոյ ցը ե ղաւ յու սադ րիչ ե րե -
ւոյթ մը։ Տ. Գա րե գին Արք. Պեք -
ճեան եւ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան
գլուխ գլու խի տուին՝ ելք մը գըտ-
նե լու հա մար առ կայ փա կու ղիէն։
Կէ սօ րուան ժա մե րուն Տ. Գա րե գին
Արք. Պեք ճեան հրա ժեշտ ա ռաւ
Պատ րիար քա րա նէն եւ այդ փու լին
յար մար չդա տեց տալ ո րե ւէ բա -
ցատ րու թիւն՝ մեր հար ցում նե րուն
փո խա րէն։ Նոյն պէս, Տ. Ա րամ
Արք. Ա թէ շեանն ալ նա խընտ րեց
պա հել լռու թիւն։ 

Ա ւե լի ուշ ան պաշ տօն աղ բիւր -
նե րէ մե զի հա սան լսում ներ, Պատ -
րիար քա րա նի մեր ձա կայ շրջա նակ -
նե րէն ու նե ցանք կարգ մը ան պաշ -
տօն տուեալ ներ։ Ըստ ե րե ւոյ թին,
եր կու սրբա զան նե րը վեր ջին պա -
հուն ձա խո ղած են վերջ նա կան
ար դիւն քի մը հաս նե լու ճա նա -
պար հին եւ այս պատ ճա ռով նա -

խընտ րած՝ ո չինչ հա ղոր դել մա -
մու լին։ Ըստ մեր աղ բիւր նե րուն,
Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան Տ. Գա րե -
գին Արք. Պեք ճեա նին ներ կա յա -
ցու ցած է հա մա ձայ նու թեան նա -
խա գիծ մը։ Ըստ ե րե ւոյ թին, սա
այն նա խա գիծն է, ո րու մա սին օր
մը ա ռաջ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան
Սուրբ Փրկիչ Ազ գա յին հի ւան դա -
նո ցի մէջ տե ղե կա ցու ցած էր մեր
մամ լոյ ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն,
սա կայն յար մար չէր նկա տած
հրա պա րա կել ա նոր բո վան դա կու -
թիւ նը՝ նախ քան Տ. Գա րե գին Արք.
Պեք ճեա նի տես նե լը։ Եր կու սրբա -
զան նե րը ե րէկ օ րուան ա ռա ջին
կէ սին յա ջո ղած են ո րոշ չա փով
զար գաց նել ի րենց երկ խօ սու թիւ -
նը։ Պատ րիար քա րա նի կող մէ
պատ րաս տուած նա խա գի ծը հե -
տա մուտ ե ղած է՝ մեր ե կե ղե ցա կան
ի րա ւուն քը, կարգ ու կա նո նը եւ
պե տու թեան սպա սում նե րը հա -
մադ րել։ Բա նա ձե ւը նա խա տե սած
է մին չեւ պե տու թեան հետ պատ -
րիար քա կան ընտ րու թեան գոր -
ծըն թա ցի մեկ նար կին հա մա ձայ նե -
ցու մը՝ ընդ հա նուր փո խա նոր դի
պաշ տօ նա վա րու թեան շա րու նա -

կու մը։ Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի
մեկ նար կին զու գա հեռ, ըստ նա -
խագ ծին, Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան
Պատ րիար քա րա նի ղե կը պի տի փո -
խան ցէր Տ. Գա րե գին Արք. Պեք -
ճեա նին, որ պէս զի այս վեր ջի նը ա -
ռաջ նոր դէ ընտ րու թեան աշ խա -
տանք նե րը։ Այս ընդ հա նուր ա -
ռանց քին շուրջ ծա ւա լուած են
քննար կում ներ։ Տ. Գա րե գին Արք.
Պեք ճեա նի պա հան ջով կարգ մը
յա ւե լում ներ կամ փո փո խու թիւն -
ներ ալ կա տա րուած են նա խագի -
ծին մէջ։ Բա ւա կան յու սադ րիչ
հու նի մը մէջ շա րու նա կուած են
քննար կում նե րը։ Ըստ նոյն ան -
պաշ տօն լու րե րուն, Տ. Ա րամ Արք.
Ա թէ շեան Տ. Գա րե գին Արք. Պեք -
ճեա նին առ ա ջար կած է ան գամ
մըն ալ միաս նա բար այ ցե լել Իս -
թան պու լի Կու սա կա լու թիւն՝ խընդ-
րե լով Սուրբ Փրկիչ Ազ գա յին հի -
ւան դա նո ցի հո գա բար ձու թեան ա -
տե նա պետ Պետ րոս Շի րի նօղ լուի
ա ջակ ցու թիւ նը։ Տրա մա բա նու թիւ -
նը ե ղած է այն, որ Տ. Ա րամ Արք.
Ա թէ շեան ան ձամբ պատ կան իշ -
խա նու թիւ նե րուն ներ կա յաց նէ,
ծա նօ թաց նէ ընտ րեալ-տե ղա պա հը

եւ այս պէ սով ձե ւով մը ա նոր ալ
կար գա վի ճա կը վե րա հաս տա տ-
ւած կամ ճանչ ցուած ըլ լայ։ Եր կու
սրբա զան նե րուն հա մա տեղ աշ խա -
տան քը կարգ մը փու լե րու մէջ ըն -
թա ցած է շատ հե զա սահ։ Այդ
պայ ման նե րուն ներ քեւ շրջա նա -
ռու թեան մէջ մտած լսում նե րով ե -
րէկ հա ղոր դած էինք, թէ Իս թան -
պու լի Կու սա կա լու թեան հետ նոր
շփում մը դար ձած է հա ւա նա կան։
Բայց եւ այն պէս, Տ. Գա րե գին
Արք. Պեք ճեան վեր ջին պա հուն
զերծ մնա ցած է այդ պի սի հա մա -
ձայ նու թե նէ մը եւ Տ. Ա րամ Արք.
Ա թէ շեա նէն խնդրած է ու նե նալ
պատ րաս տուած նա խագ ծին պատ -
ճէ նը, որ պէս զի քիչ մը եւս մտա ծէ
ա նոր վրայ։ Տ. Գա րե գին Արք.
Պեք ճեան վա ղը ար դէն պի տի մեկ -
նի Մար սէյլ եւ յա ռա ջի կայ շաբ թը-
ւան սկիզ բին պի տի վե րա դառ նայ
քա ղաս։ Ըստ ե րե ւոյ թին, մին չեւ
Նո րին Սրբազ նու թեան վե րա դար -
ձը գործ նա կան մեծ ար դիւն քի մը
ակն կա լու թիւ նը չկայ եւ գոր ծըն -
թա ցը պի տի վե րա կեն դա նա նայ
Մար սէյ լէ իր վե րա դար ձին։ Նոյն -
պէս ե րէկ ա ւե լի զգա յա ցունց

լսում ներ ալ հա սան Գում գա բուի
շրջա նակ նե րէն՝ եր կու սրբա զան -
նե րու քննար կում նե րուն շուրջ։
Այս պէս, առ կայ ա նե լին մէջ, Տ.
Գա րե գին Արք. Պեք ճեան նոյ նիսկ
ա ռա ջար կած է հրա ժա րիլ տե ղա -
պա հի պաշ տօ նէն, սա կայն այդ
վար կածն ալ վեր ջին հա շուով յար -
մար չէ դա տուած՝ խնա յե լու հա -
մար Ե կե ղե ցա կա նաց հա մա գու մա -
րի վարկն ու հե ղի նա կու թիւ նը։ 

Կէ սօ րուան ժա մե րուն Պատ -
րիար քա րա նի մէջ ա ւար տին հա -
սած քննար կում նե րէն վերջ, ե րէկ
յետ մի ջօ րէին Տ. Գա րե գին Արք.
Պեք ճեան այ ցե լեց Սուրբ Փրկիչ
Ազ գա յին հի ւան դա նոց, ուր տե -
սակ ցե ցաւ ա տե նա պետ Պետ րոս
Շի րի նօղ լուին հետ։ Զրոյ ցին ներ -
կայ էին նաեւ Սուրբ Խաչ դպրե -
վան քի ըն տա նի քի ե րէց ա նուն նե -
րէն Թո րոս Ա բիկ եւ VADİP-ի ա -
տե նադ պիր Յա րու թիւն Շան լը։
Այս հան դի պման շուրջ շօ շա փե -
ցինք Պետ րոս Շի րի նօղ լուի կար -
ծի քը։ Ա տե նա պե տը մե զի յայտ -
նեց, որ ընտ րեալ-տե ղա պա հը
ստեղ ծուած ի րա վի ճա կը կը դի -

lշար. Դ.  էջ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

lշար. Դ.  էջ
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ՄԱՇ ՏՈց ՔԱ ՀԱ ՆԱՅ ԳԱԼ ՓԱՔ ՃԵԱՆ

Մարդ կա յին հո գին ալ ի րեն յա տուկ ե ղա -
նակ նե րը ու նի։

Ա ռա ջին ակ նար կով թե րեւս տա րօ րի նակ
թուի հո գիին ե ղա նակ ներ ու նե նա լու ի րո -
ղու թիւ նը, բայց ու նի՛, կեան քի ընդ հա նուր
ըն թաց քին մէջ մարդ կա յին հո գին «ե ղա -
նակ»ներ կ՚ապ րի՝ եր բեմն զուարթ գա րուն,
եր բեմն ջերմ ու ե ռան դուն ա մառ, եր բեմն
տխուր եւ տրտում ա շուն եւ եր բեմն ալ
խստա շունչ եւ յու սա բե կիչ ձմեռ…։

Ո՜վ չէ ապ րած իր կեան քին մէջ այս չորս
ե ղա նակ նե րը ա տեն ա տեն, նոյն մար դը, նոյն
հո գին տար բեր տրա մադ րու թիւն նե րով,
տար բեր ե ղա նակ նե րով։

Մարդ կա յին հո գիին ե ղա նակ նե րը ա նոր
հո գե վի ճակ ներն են՝ տրա մադ րու թիւն նե րը,
որ կը պայ մա նա ւո րուին այն ըն կե րա յին մի -
ջա վայ րէն՝ ո րուն մէջ կ՚ապ րին, ա ւե լի տե ղին
է ը սել՝ ապ րե լու կը ստի պուին։ Եւ մարդ մե -
ծա պէս ազ դուե լով իր մի ջա վայ րէն կ՚ապ րի
«ե ղա նակ»ներ, տար բեր հո գե վի ճակ ներ,
տար բեր կեան քի պայ ման ներ։

Բայց այս չորս «ե ղա նակ»նե րուն, չորս
տար բեր հո գե վի ճակ նե րուն մէջ հա սա րա -
կաց գոր ծա կից մը, մաս նա կից մը կայ, որ ա -
մէն տրա մադ րու թեան մէջ մար դուս կ՚ըն կե -
րա նայ, եր բեմն կ՚ո գե ւո րէ, եր բեմն կը
տրտմեց նէ զայն, բայց հա ւա տար մօ րէն կը
շա րու նա կէ իր ըն կե րակ ցու թիւ նը մարդ կա -
յին կեան քին հետ։

Կա րօտ նե՜ր, ակն կա լու թիւն նե՜ր, բաղ ձանք -
նե՜ր եւ բո լոր զգա ցում նե րուն կ՚ըն կե րա նայ
հա ւա տա րիմ ըն կեր մը՝ կը զօ րաց նէ կա րօ -
տը, բաղ ձան քը, ու րա խու թիւ նը, կը խան -
դա վա ռէ կամ կը տրտմեց նէ մար դը մի ջա -
վայ րին հա մե մատ՝ այդ պա հուն տրա մադ -
րու թեա նը հա մա ձայն, հո գիին «ե ղա նակ»ին
հա մա պա տաս խան կեր պով։ Սի րե լի՜ բա րե -
կամ ներ, ո՜վ իր ո րե ւէ ու րախ կամ տրտում
վի ճա կին մէջ չէ դի մած եր գի մը մխի թա րիչ,
մեղմ եւ ո գե ւո րիչ ձայ նին։

Ա յո՛, ա մէն «ե ղա նակ» ու նի իր եր գը, ա -
մէն ե ղա նա կի կ՚ըն կե րա ցի ան, հա ւա տար մօ -
րէն եւ ըստ հո գե վի ճա կին, միշտ մարդ կա յին
հո գիին մօտ՝ կը քա ջա լե րէ զայն իր ու րա -
խու թեան կամ տրտմու թեան պա հե րուն։
Եր գը միայն գար նան յա տուկ չէ՛, այլ՝ ձըմ-
րան հա մար ալ ըն կե րա կից մը, մաս նա կից
մըն է։ Չէ՞ որ եր գեր կան ու րա խու թիւն,
զուար թու թիւն, կեն սու նա կու թիւն կը ներ-
շըն չեն, եւ եր գեր ալ կան՝ տրտմու թիւն, թա -
խիծ կը տա րա ծեն հո գի նե րու մէջ։

Եր գը ա ռա ւել եւս «կա րօ տի ձայն»ն է՝ եր -
գը կա րօտ նե րու, կա րօ տու թեան զգա ցումն

է, որ կը միա նայ մար դուս զգա ցում նե րուն,
կը զօ րաց նէ, կ՚ամ րապն դէ եւ կը հաս տա տէ
զա նոնք։ Զգա ցում նե րուն ար մա տը կը զօ -
րա նայ եր գով, քա նի որ եր գը ա ւի՛շն է զգա -
ցում նե րուն։ Զգա ցում նե րը կ՚ա ճին, կը զար -
գա նան եւ կ՚ապ րին եր գով, որ անհ րա ժեշտ
սնո՛ւնդն է հո գիին։

Եւ մար դիկ ու նին ընդ հան րա պէս «հա սա -
րա կաց կա րօտ» մը։ Եր գել, մի՜շտ եր գել, ա -
մէն ե ղա նա կի եր գել, ա մէն հո գե վի ճա կի հա -
մե մատ երգ մը ու նե նալ, եր գով ա ւելց նել ի -
րենց ու րա խու թիւ նը, եր գով ա ւե լի եւս խո -
րա նալ ի րենց տրտմու թեա նը մէջ՝ ա ւե լի զօ -
րա ւոր զգա լու եւ ապ րե լու հա մար զա նոնք։

Եւ մար դիկ կ՚ու զեն եր գել նաեւ ձմրան ե -
ղա նա կին՝ հո գիին ձմրան մէ՛ջ, քա նի որ ինչ -
պէս բնու թիւ նը ու նի իր ձմեռ ե ղա նա կը, հո -
գին եւս ու նի իր ձմեռ նե րը՝ ո րոնք կու գան
ու կ՚անց նին՝ յե տոյ դար ձեալ կու գան ու
կ՚անց նին՝ դար ձեալ վեր ա դառ նա լու, դար -
ձեալ տպա ւո րե լու հա մար մար դը եւ հո գիին
ձմեռ նե րը յա ճախ շատ ա ւե լի եր կար, ա ւե լի
ցուրտ, ա ւե լի խոր կ՚ըլ լան քան բնու թեան
ձմե ռը։

Հո գիին ձմե ռը շա՜տ ա ւե լի ցուրտ է եւ
մո՛ւթ։

Հո գիին ձմե ռը շատ ա ւե լի խո՛ր կը տպա -
ւո րէ եւ կ՚ազ դէ մար դուն՝ քա նի որ հոն կայ
չա րիք, չա րա գոր ծու թիւն, ան վերջ պատ -
րանք, խա բէու թիւն, յա րա տեւ տա ռա պանք՝
որ կը ճնշեն ան մեղ ու բա րի հո գի նե րու
վրայ։ Եւ այս բո լո րը կը պատ րաս տեն այդ
հո գի նե րուն ձմրան ցուրտ ե ղա նա կը՝ որ եր -
բեմն կը տե ւէ շա՜տ ա ւե լի եր կար քան բնու -
թեան ձմե ռը։ Եւ այդ չա րու թեան մի ջա վայ -
րին մէջ կը վխտան չա րեր, վա տեր նեն գա -
միտ ներ, ստա խօս ներ, բամ բա սող ներ, զըր-
պար տիչ ներ, չա րա խօս ներ եւ ա մէն տե սակ
մո լո րուն նկա րագ րի տէր մար դիկ, ո րոնք
կ՚ազ դեն մար դուս «գա րուն» ե ղա նա կին, լաւ
տրա մադ րու թեան վրայ եւ հո գին կը խռո վեն՝
ուր կը սկսին ձմրան ցուրտ հո վե րը։

Եւ այդ ե ղա նա կին մէջ կ՚ե րե ւին Յու դա -
ներ՝ ո րոնք կ՚օգ տա գոր ծեն ձմրան ցուր տէն
ար դէն մո լո րած մար դը եւ կ՚ա ւելց նեն ձմրան
ցուր տը ան մեղ մար դոց հո գիին մէջ։ Յու դա -
ներ՝ ո րոնք ա ւե լի՛ կը սի րեն քիչ մը ար ծա -
թը քան թէ պա տի ւը, ազ նուու թիւ նը, ճըշ-
մար տու թիւ նը, բա րե կա մու թիւ նը, բա րի քը։
Եւ Յու դա ներ, մարդ կա յին կեան քի ձմրան,
ցուրտ ու մութ ե ղա նա կին գուժ կան ներն են։

Կարճ խօս քով՝ «չար աշ խարհ»ի մը մէջ
կ՚ապ րին մար դիկ, ուր ձմրան ե ղա նա կը եր -
կար ժա մա նակ կը տե ւէ, ցուր տը եւ մու թը
չի պակ սիր, եր գե րը միշտ տրտմա լի են եւ

վրդո վիչ։ Ուս տի մարդ ա ւե լի ան մեղ ու եր -
ջա նիկ կրնայ մնալ ինք իր մէջ, ա ռան ձին,
քան՝ բազ մու թեան մէջ, ուր կան ա մէն տե -
սակ նկա րա գիր ներ, ո րոնք պատ րա՛ստ կը
սպա սեն գա րու նը վե րա ծե լու ձմրան, լոյ սը՝
խա ւա րի, բա րի քը՝ չա րի քի եւ ու ղի ղը՝ մո լո -
րու թեան։

ձմե ռը մութ է, իսկ հո գիին ձմե ռը շատ ա -
ւե լի թանձր, խա ւար՝ ուր լոյ սի ճա ռա գայթ -
նե րը չեն տես նուիր, մինչ դեռ ա նոնք պատ -
րա՛ստ են ձմե ռը փո խե լու գա րուն ե ղա նա -
կի, փա րա տել, ցրուել խա ւա րը, բայց ո՜ր քան
դժուար է մութ միտ քե րը լու սա ւո րել եւ
խա ւար հո գի նե րը պայ ծա ռաց նել։ ձմե ռը
պէտք չէ՛ ըլ լայ մար դուն նպա տա կը, այլ՝
ձմե ռէն անց նիլ գա րուն ե ղա նա կի՝ կեան քի,
եր ջան կու թեա՜ն…։

Ու րեմն ե թէ մար դուս շուր ջը «ձմեռ» կը
խոս տա նայ, ա պա ու րեմն ան պէտք է «գա -
րուն»ը պատ րաս տէ իր մէջ՝ իր հո գիին եւ
մտքին մէջ եւ ապ րի իր եր ջա նիկ գա րու նը՝
ուր չե՛ն կրնար մտնել չա րեր՝ ձմրան ցուրտ
հո վեր, մութ ու խա ւար։ Մարդ պէտք է ինք
իր մէջ ստեղ ծէ գա րուն ե ղա նա կը, հոն՝ նե -
րաշ խար հին մէջ ապ րե լու հա մար եր ջա նիկ
եւ վա յե լե լու իր իսկ ստեղ ծած գա րու նը։

Ար տաք նա պէս ար դար, բայց ներք նա պէս
կեղ ծա ւո րու թեամբ եւ ա նօ րէ նու թեամբ լե -
ցուն մար դիկ գա րուն ե ղա նա կին ձմե ռը
ապ րող նե րու կը նմա նին, իսկ ան կեղծ մար -
դիկ, օ րի նա պահ մար դիկ, ար դար եւ ուղ ղա -
միտ մար դիկ միշտ կ՚ապ րին գա րու նը, մին -
չեւ իսկ ձմրան ցուր տին եւ մու թին մէջ ա -
նոնք ջերմ ու լու սա ւոր կեանք մը կը վա րեն։

Եւ ա նոնք, որ գի տեն միշտ գա րու նը ապ -
րիլ, իր իս կա կան ի մաս տով, չա րէն չեն յաղ-
թըւիր, այ սինքն՝ բա րու թիւ նը ա նա ռիկ եւ
անվ թար կը պա հեն երբ չա րու թեան հետ
դի մա ւո րուին եւ չա րե րու մէջ մնան։ Ուս տի
գա րու նը իր հո գիին մէջ ապ րող մէ կը եր բեք
չ՚ազ դուիր իր շուր ջը զինք շրջա պա տող չար
ու նեն գա միտ հո գի նե րէ՝ ա նո ղորմ, ան հա -
ւա տա րիմ եւ ա նար դար մար դոց մէ։ Ար դա -
րեւ իր հո գիին մէջ գա րու նը ապ րո ղը՝ ար -
դար է, ո ղո րմած է եւ հա ւա տա րի՛մ է։ Ար -
դա՛ր ըլ լա լու է, որ պէս զի ար դա րու թիւն տի -
րէ, թէեւ ու րիշ ներ՝ շուր ջը ա նար դար ըլ լան։
Մար դուն հո գիին տէ րը եւ կա ռա վա րի չը
ի՛նքն է, այ սինքն իր նկա րագ րին, սկզբունք -
նե րուն տէ րը եւ պաշտ պա նը, իր հո գիին ե -
ղա նա կը մարդ ի՛նք կ՚ո րո շէ եւ պէ՛տք է ո -
րո շէ՝ ան կախ եւ ա զատ զինք շրջա պա տող
«խստա շունչ ձմեռ»էն…։
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«Հայ փոստ»ը Մա յի սին պի տի թո -
ղար կէ նոր նա մա կա նիշ՝ «Աւ րո րա»
մար դա սի րա կան նա խա ձեռ նու -
թեան հետ հա մա գոր ծակ ցու թեամբ:

Նա մա կա նի շին վրայ պատ կե -
րուած պի տի ըլ լայ Մար գա րիտ Պա -
րան կի ցէ՝ «Աւ րո րա» մրցա նա կի ա -
ռա ջին դափ նե կի րը: Նա մա կա նի շին
թո ղարկ ման հա ւա նու թիւ նը տուած
է Հա յաս տա նի Փո խադ րա մի ջոց նե -
րու, կա պի եւ տե ղե կա տուա կան ար -
հես տա գի տու թիւն նե րու նա խա րա -
րու թիւ նը:

«Ար մէնփ րէս» գոր ծա կա լու թեան հա -
ղորդ մամբ, նա մա կա նի շին թո ղար կու մը
եւ մա րու մը տե ղի պի տի ու նե նայ 2017
թուականին՝ «Աւ րո րա» մրցա նա կի
ձեռ նարկ նե րու ծի րէն ներս:

Նա մա կա նի շին հետ միա սին «Հայ -
փոստ»ը պի տի թո ղար կէ 150 հայ կա կան
դրամ ար ժո ղու թեամբ նուի րա տուու -
թեան կտրօն ներ, ո րոնց վա ճառ քէն գո -
յա ցած հա սոյ թը պի տի ուղ ղուի «Աւ րո -
րա» մար դա սի րա կան նա խա ձեռ նու -
թեան մի ջո ցով ի րա կա նա ցուող նա խա -
գի ծե րուն:

«Մենք հիմ նադ րած ենք «Աւ րո րա»
նա խա ձեռ նու թիւ նը՝ ի ե րախ տա գի տու -
թիւն յատ կա պէս ա նոնց, ո րոնք վտան -
գի կ՚են թար կէին ի րենք-զի րենք՝ փրկե -
լու Ե ղեռ նէն վե րապ րած նե րը: Եւ մենք
կ՚ու զենք ե րախ տա գի տու թիւն ար տա -
յայ տել՝ շա րու նա կե լով բա րին գոր ծել,
ա ջակ ցե լով մե րօ րեայ հե րոս նե րուն, որ -
պէս զի ա նոնք նոյն պէս կա րե նան յու -
սադ րել եւ ձեռք մեկ նել մար դա սի րա -
կան օգ նու թեան խիստ կա րիք ու նե ցող -
նե րուն: Այս պէ սով, մենք կ՚ը սենք, որ
այդ վե րապ րող նե րը այ սօ րուան փրկող -
ներն են: Սա ոչ միայն կա րե ւոր կը
դարձ նէ յի շո ղու թիւ նը, այ լեւ ե րախ տա -
գի տու թիւ նը գոր ծի կը վե րա ծէ: «Աւ րո -
րա»ի իւ րա քան չիւր նա խա գիծ՝ նե րա -
ռեալ Մէ կիի նա մա կա նի շը եւ նուի րա -
տուու թեան կտրօ նը, հնա րա ւո րու թիւն
կու տան ընդ լայ նե լու «Աւ րո րա»ի հա -
մայն քը՝ ե րախ տա գի տու թիւն յայտ նե -
լով եւ շա րու նա կե լով նուի րա տուու -
թեան շղթան», ը սած է «Աւ րո րա» մար -
դա սի րա կան նա խա ձեռ նու թեան հա մա -
հիմ նա դիր Ռու բէն Վար դա նեան։

Մար գա րիտ Պա րան կի ցէ, որ Maison
Shalom խնամ քի տան եւ REMA հի ւան -
դա նո ցի հիմ նա դիրն է, «Աւ րո րա» մըր-
ցա նա կի ար ժա նա ցած է այն բա ցա ռիկ

ազ դե ցու թեան հա մար, որ ու նե ցած է
Պու րուն տիի մէջ քա ղա քա ցիա կան պա -
տե րազ մի տա րի նե րուն: Ան փրկած է ե -
րե սուն հա զար ե րա խայ՝ ա նոնց տա լով
օ թե ւան եւ խնամք:

«Ին ծի հա մար մեծ պա տիւ է այս պի սի
ճա նաչ ման ար ժա նա նա լը, բայց նաեւ
ո գե ւո րիչ է գի տակ ցիլ, որ սէ րը միշտ
պի տի յաղ թէ ա տե լու թեան եւ չա րի քին:
Ես կը հա ւա տամ, որ այս նա մա կա նի շը
պի տի նպաս տէ «Աւ րո րա» մրցա նա կի
ա ռա քե լու թեան տա րած ման՝ ճա նաչ -
ման ար ժա նաց նե լով այն կի ներն ու
տղա մար դիկ, ո րոնք բա ցա ռիկ ազ դե -
ցու թիւն ու նե ցած են մար դա սի րա կան
խնդիր նե րու լուծ ման հա մար», ը սած է
Մար գա րիտ Պա րան կի ցէ:

Նա մա կա նի շը ու նի 350 հայ կա կան
դրամ ա նուա նա կան ար ժէք: Նա մա կա -
նի շին ձե ւա ւո րո ղը Ալ լա Մին կա լեօ ւան
է՝ «Աւ րո րա»  նա խա ձեռ նու թե նէն: Նա -
մա կա նի շը պի տի թո ղար կուի 40 հա զար
օ րի նա կով:

Նա մա կա նի շին մար ման ա րա րո ղու -
թիւ նը տե ղի պի տի ու նե նայ 2017 թուա -
կա նի Մա յի սին՝ Մար գա րիտ Պա րան կի -
ցէի ներ կա յու թեամբ, որ Ե րե ւան պի տի
ժա մա նէ՝ մաս նակ ցե լու հա մար 2017-ի
«Աւ րո րա» մրցա նա կի ձեռ նարկ նե րուն:

«Աւ րո րա» մրցա նա կի յա ւակ նորդ նե -
րուն ա նուն նե րը պի տի յայ տա րա րուին
Ապ րի լի 24-ին: Յա ւակ նորդ նե րէն մէ կը
Մա յիս 28-ին Ե րե ւա նի մէջ պի տի դառ -
նայ 2017-ի «Աւ րո րա» մրցա նա կի
դափ նե կիր: Ապ րիլ 24-Մա յիս 28 թուա -
կան նե րու մի ջեւ «Աւ րո րա» մար դա սի -
րա կան նա խա ձեռ նու թիւ նը աշ խար հով
մէկ պի տի կազ մա կեր պէ շարք մը ձեռ -
նարկ ներ՝ ներ կա յաց նե լով մրցա նա կի
2017 թուա կա նի յա ւակ նորդ նե րը ո -
գեշն չող պատ մու թիւն նե րը, ինչ պէս
նաեւ մար դա սի րա կան գոր ծու նէու թիւ -
նը աշ խար հի մէջ:

«ԱՒՐՈՐԱ»Ի ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՓՆԵԿԻՐԸ
ԿԸ ՊԱՏԿԵՐՈՒԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻՇԻ ՎՐԱՅ

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Ներ բո ղը հիւ սել, 2-
Խաւ կամ շրջան- ան զու -
գա կան, 3-Ֆութ պո լի մէջ
դար պա սէն գնդա կին
անց նի լը- նո րու թիւն ներ
բե րող, 4-Էա կան բա յէն-
աղ բիւր- տա ռի մը ա նու -
նը, 5-Զար մա նա լի, 6-
Մսուտ- գիւ ղա կան փուռ
կամ վա ռա րան, 7-Բաղ -
նի քին մէջ հագ նուա ծը,
8-Հկ՝ Նոր Տա րի, 9-Ի
կեանս ե ղող- խո ղո վակ
կամ դրամ, 10-Կէս յարկ-
կողմ նա կի, 11-Սիս քա -
ղա քին մէջ ծնած- ար -
տա սուե լիք։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Զի նուոր նե րու խումբ-
ցու ցա կան ա ծա կան մը,
2-Տէ թէր ժա նի վա ճա ռա նիշ մը- ա րա կան ա նուն մը, 3-Սպա նա կան ի գա կան ա -
նուն մը, 4-Տա րա ծու թեան չափ- պա տէն կա խուած կամ սե ղա նին վրայ զե տե -
ղուած եւ ժա մա նա կը ցոյց տուող ցու ցակ, 5-Գիւտ ը նէր, 6-Քսա նըին նե րորդ, 7-
Դար ձեալ նո րո գել, 8-Անն ման- կէս կա թիլ, 9-Չուան- կէս փլած, 10-Մա նու կին
սնուն դը- Ա նու շին եղ բօ րը ա նու նը, 11-Կեդ րո նա կան Եւ րո պա յի մէջ լեռ նա յին
շրջան մը- բուր դէ եւ մա զէ պատ րաս տուած կոշտ կեր պաս։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Նա խա պա շա րել, 2-Ու նա կու թիւն- զի,
3-Շիթ- գիմ, 4-Ու նան- Լա տա, 5-Ֆա տի մէ- Ա լիս, 6-Ուս- ապ րի, 7-Տալ, 8-Հա-
ու- իմ, 9-Հա տա նող- Ա լի, 10-Ա ռատ- ուն, 11-Շուր ջա նա կի։ Ուղղահայեաց 1-
Նու նու ֆար- Հայ, 2-Ան- նա- ծառ, 3-Խա չա տուր- տաշ, 4-Ակ- Նիս- հա տու, 5-
Պուշ- Վան, 6-Ա թի նէա- ողջ, 7-Շիւթ-պտուղ, 8-Ան- Լա րա- ան, 9-Գա լի լիա, 10-
Ե զի տի- մլուկ, 11-Լի մա սոլ- ի նի։
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Ամէն օր ԺԱՄԱՆԱԿ կրնաք գտնել
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BBC հե ղի նա կա ւոր լրա տուա -
կան կայ քը՝ զբօ սաշր ջու թիւն
բաժ նի մէջ՝ «Ա ռա ջին քրիս տո -
նեայ եր կիր» խո րագ րով յօ դուած
մը հրա պա րա կած է՝ պատ մե լով
Հա յաս տա նի մա սին: 

ԿՐՕ ՆԻ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԻՒՆ

3 մի լիոն բնակ չու թիւն ու նե -
ցող Հա յաս տա նը Եւ րո պա յի ա -
մե նա փոքր պե տու թիւն նե րէն
մէկն է: Բայց եր կի րը զգա լի տեղ
կը զբաղց նէ հո գե ւոր պատ մու -
թեան մէջ. պատ մա բան նե րուն
մեծ մա սը հա ւա տա ցած է, որ
301-ին Հա յաս տա նը դար ձաւ ա -
ռա ջին եր կի րը, որ պաշ տօ նա պէս
ըն դու նեց քրիս տո նէու թիւ նը իբ -
րեւ պե տա կան կրօն: Այ սօր, հա -
յե րուն 95 տո կո սը քրիս տո նեայ է:

ՀՈ ԳԵ ՒՈՐ Ա ՌԱջ ՆՈՐԴ 

Ա ռաս պե լի հա մա ձայն՝ Հայ Ա -
ռա քե լա կան Ե կե ղեց ւոյ ա ռա ջին
ղե կա վա րը Գրի գոր Լու սա ւո րիչն
է, ո րուն հայ րը՝ Ա նա գը, սպան -
նած է հա յոց Խոս րով Բ. թա գա -
ւո րը: Գրի գո րը կը պատ ժուի
կա տա րուած յան ցա գոր ծու թեան
հա մար: Գրի գոր, սա կայն, կը յա -
ջո ղի փախ չիլ Կա պա դով կիա:

Ո րոշ ժա մա նակ անց, Գրի գոր
կը վե րա դառ նայ հայ րե նիք՝ յոյս
ու նե նա լով թա գա ւորն ու հայ
ժո ղո վուր դը քրիս տո նեայ դարձ -
նել: Ի մա նա լով Գրի գո րի վե րա -
դար ձին մա սին՝ սպան նուած
Խոս րով Բ. թա գա ւո րի որ դին՝
Տրդատ Գ. թա գա ւո րը, կը բան -
տար կէ Գրի գո րը: Թա գա ւո րը կը

պնդէր, որ պէս զի ան հրա ժա րի
քրիս տո նէու թե նէն: Շուրջ տաս -
նե րեք տա րի ա նա զա տու թեան
մէջ ան ցը նե լէ ետք՝ Գրի գոր կը
յա ջո ղի Տրդա տը հա մո զել, որ
հա ւատ քը մեծ ուժ ու նի: Իբ րեւ
ար դիւնք՝ թա գա ւո րը 301-ին
քրիս տո նէու թիւ նը կ՚ըն դու նի
իբ րեւ պե տա կան կրօն:

ԱՆ ցԵԱ ԼԻ ՀԵՏ ՔԵՐ

Գառ նիի ամ րո ցը կը գտնուի
Կո տայ քի մար զին մէջ՝ Գառ նի
գիւղ: Ա նի կա կա ռու ցուած է
Ն.Ք. ա ռա ջին դա րուն՝ Տրդատ
ա ռա ջի նի կող մէ: Տա ճա րը կա -
ռու ցուած է հայ կա կան դի ցա բա -
նու թեան Ա րե ւի որ դիին հա մար:
Երբ Տրդա տը քրիս տո նէու թիւ նը
ճանչ ցաւ իբ րեւ պե տա կան կրօն,
հե թա նո սա կան շատ տա ճար ներ
քան դուե ցան, բայց Գառ նին այն
քի չե րէն է, որ կան գուն է մին չեւ
այ սօր: Այ սօր ա նի կա հայ կա կան
հե թա նո սու թեան խորհր դա նիշ է,
տա րե կան կ՚ու նե նայ ա ւե լի քան

136 հա զար այ ցե լու: Գառ նին
հայ կա կան զբօ սաշր ջու թեան ա -
մե նա յայտ նի վայ րե րէն մին է:

ՍՈՒՐ ԲԻ Ե ԿԵ ՂԵ ցԻ

Հա յաս տա նի մայ րա քա ղա քը՝
Ե րե ւա նէն ա րեւ մուտք կը գտնը-
ւի Վա ղար շա պա տը, որ յայտ նի
է «Սուրբ մայ րա քա ղաք» ա նու -
նով: Այս տեղ տե ղա կա յուած է
Սուրբ Գա յիա նէ ե կե ղե ցին, որ
կա ռու ցուած է 630-ին եւ այժմ
նե րա ռուած է ԻՒ ՆԷՍ ՔՕ-ի հա -
մաշ խար հա յին ժա ռան գու թեան
ցու ցա կին մէջ: Սուրբ Գա յիա նէ
ե կե ղե ցին կա ռու ցուած է Գա -
յիա նէի կոյ սի մա հա պա տի ժի
վայ րին մէջ։ Կոյ սը սպան նած է
Տրդատ Գ. թա գա ւո րը՝ քրիս տո -
նեայ ըլ լա լուն հա մար: Գա յիա -
նէի ա ճիւ նը ամ փո փուած է ե կե -
ղեց ւոյ մէջ:

ՆԱԽ ԿԻՆ ՓՈՍ 

Խոր Վի րա պի վան քը տե ղա կա -
յուած է Ա րա րա տեան դաշ տա -
վայ րին մէջ: Այս տեղ է, որ բան -

տար կուած է Գրի գոր Լու սա ւո -
րի չը Հա յաս տան վե րա դառ նա լէն
ետք: Խոր Վի րա պի մա տու ռը
կա ռու ցուած է 642 թուականին՝
ի յի շա տակ Գրի գոր Լու սա ւո րի -
չի: Այ սօր Խոր Վի րա պը Հա յաս -
տա նի ա մե նա շատ այ ցե լուող
վայ րե րէն մին է:

Ա ՂՕԹՔ ՔԱ ՐԱՆ ձԱ ՒԻ ՄԷջ 

Գառ նիէն հիւ սիս-ա րե ւելք կը
գտնուի Գե ղար դի վան քը, որ
նոյն պէս նե րա ռուած է ԻՒ ՆԷՍ -
ՔՕ-ի հա մաշ խար հա յին ժա ռան -
գու թեան ցու ցա կին վրայ: Ըստ
ա ւան դու թեան՝ ա ռա ջին վան քը
հիմ նուած է չոր րորդ դա րուն
սկիզ բը, երբ Հա յաս տա նի մէջ
քրիս տո նէու թիւ նը հռչա կուած է
պե տա կան կրօն: Ա նի կա յայտ նի
է իբ րեւ «Այ րի վանք» կամ «Քա -
րայր նե րու վանք»: Վան քին հիմ -
նադ րու մը ա ւան դա բար կը վե -
րագ րեն հա յոց ա ռա ջին կա թո ղի -
կոս Գրի գոր Լու սա ւո րի չին: «Գե  -
ղարդ» ա նուա նու մը կը բա ցատ -
րուի այն պէս, թէ այն տեղ հինգ
հա րիւր տա րի պա հուած էր սուրբ
Գե ղար դը՝ այն նուի րա կան նի -
զա կը, ո րով Գող գո թա յի մէջ
հռո մէա ցի հա րիւ րա պե տը խո -
ցած էր խա չուած  Յիսուս Քրիս -
տո սի կո ղը:

«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ,
BBC-ն կ ՚անդ րա դառ նայ նաեւ
Զօ րաց ե կե ղե ցիին, խաչ քա րե -
րուն, ինչ պէս նաեւ Սի սիա նի
մէջ գտնուող Քա րա հուն ջին, որ
կը հա մե մա տէ անգ լիա կան
Սթոուն հեն ջի հետ:
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ՃԱՄԲՈՐԴԵԼ
Լի սէի կեանքս երբ սկսաւ իր հետ բե րաւ ճամ բոր -

դե լու սէ րը։ Ին նե րորդ դա սա րա նին ա ռի հա մը ճամ -
բոր դե լու եւ դար ձաւ իմ ա մե նէն սի րած բա նե րէս։
Ճամ բոր դե լը հա ճոյք մըն է ալ ին ծի հա մար, սա կայն
ճամ բոր դու թիւ նը ծրագ րել կամ ա նոր մա սին ե րա -
զելն ալ տար բեր հա ճոյք մը։ Երբ հե ռա նամ տու նէս
կամ երկ րէս մէջս տար բեր զգա ցում մը կը պա տէ։
Կ՚ու զեմ գա ցած տե ղին մա սին ա մէն ինչ սոր վիլ, հոն
ա մէն տեղ պտը տիլ, ա մէ նուն հետ ծա նօ թա նալ։
Մշա կոյթս ին ծի հա մար շատ թան կա գին է, այ սու հե -
տեւ կ՚ու զեմ հասկ նալ այ ցե լած երկ րիս մշա կոյ թին
մա սին ալ ման րա մասն ու բաղ դա տու թիւն ներ ը նել
կամ նմա նու թիւն ներ գտնել այս մա սին։ 

Երբ ա մէ նօ րեայ աշ խա տու թեան մատ նուած եմ եւ
յոգ նած՝ գլուխս վեր, դէ պի եր կինք կը բարձ րաց նեմ,
կը նա յիմ օ դա նաւ ե րուն եւ կ՚ե րա զեմ դէ պի ճամ բոր -
դու թիւն մը հոն, ուր չեմ տե սած։ 

Ը տա նեօք ճամ բոր դու թիւ նը լաւ է, սա կայն ըն կեր -
նե րով ճամ բոր դելն ալ տար բեր համ մը ու նի։ Ան -
շուշտ ըն տա նի քով ու րախ կը զգամ, սա կայն տա րե -
կից ըն կեր նե րով զուար ճա նա լով ճամ բոր դե լուն հա -
մը չեմ փո խեր ու րիշ ո րե ւէ զուար ճու թիւ նով։ 

Ըստ իս, ճամ բոր դու թիւ նը միայն մայ րա քա ղաք
պտը տե լով չ՚ըլ լար, պէտք է ու րիշ քա ղաք ներ, գիւ -
ղա քա ղաք ներ, նոյ նիսկ գիւ ղեր այ ցե լել։ Ապ րու մը,
կե նա քը, սո վո րու թիւն նե րը, ա ւան դու թիւն նե րը հասկ-
 նա լու ջա նալ։ Ա հա այս է ազգ մը կամ եր կիր մը
ճանչ նա լու բուն կեր պը։ 

Պտոյ տի մը ա մե նէն լաւ կող մը կը հա մա րեմ տուն
վե րա դար ձը։ Հա մը բեր նիդ, ապ րած ներդ սրտիդ կը
դառ նաս սի րած նե րուդ քով։ Կը սկսիս ա մէն ին չէն
խօ սիլ, պատ մել եւ յե տոյ գի շե րը ան կող նին մէջ ֆիլ -
մի մը նման պա տա հած ներն ու ապ րած ներդ յի շել։
Օ րեր ալ անց նին յի շա տակ ներդ միշտ քե զի հետ են։
Ա՜խ ինչ լաւ է ճամ բոր դել։ 

ՆԱ ԹԱ ԼԻ ՊԱՐ ՍԱ ՄԵԱՆ

Է սաեան վար ժա րան

ԺԱ. գի տա կան դա սա րան

ՉԵՄԳԻՏԵՐԻՆՉՈ՞Ւ
Չեմ գի տեր ին չո՞ւ մար դիկ ու րախ ըլ լա լը շատ

դժուար կը գտնեն եւ չեն կրնար ու րախ ըլ լալ գո նէ
ո րոշ բա նե րէ: Ըստ իս, կեան քի մէջ ու րախ զգա լու
հա մար շատ մը պատ ճառ ներ ու նինք: Շուրջս այդ -
քան գէշ բա ներ կը պա տա հին որ ինք զինքս ու րախ
եւ բախ տա ւոր կը զգամ: Ու րախ զգալ եւ ա սոր
հաս նիլ շատ դիւ րին չէ, սկայն ես ա մէն ան գամ որ
երբ յու զում մը ապ րիմ, ա ւար տին կը սպա սեմ ու -
րա խու թեան մը եւ այս սպա սու մը զիս կան գուն կը
պա հէ:

Տա րե կից ներս կ՚ու զեն, որ միշտ ու րա խա նա լու հա -
մար ի րենց շուրջ լաւ բա ներ պէտք է ըլ լան: Ա նոնք
պահ մը ու րա խու թիւ նը զգա լէ վերջ ան մի ջա պէս
տխրե լիք կամ յու զուե լիք բան մը կը գտնեն: 

Կեան քը ի րա կա նու թեան մէջ շատ ար ժէ քա ւոր է
եւ մենք ա նոր կ՚անդ րա դառ նանք ո րոշ բա ներ
կորսնց նե լէ յե տոյ: Ժա մա նա կը ջու րի նման կը հո սի
կ՚եր թայ եւ ա մէն մէկ վայր կեա նը լիու լի ապ րե լով
ա սոր հա մը հա նել ին ծի հա մար կեան քը վա յե լել է: 

Ըն կեր ներ ու նե նալ եւ ա նոնց հետ լաւ ժա մա նակ
ան ցը նելն ալ ին ծի հա մար ու րա խու թեան տի րա նալն
է: Քիչ մը համ բե րու թիւն, քիչ մը ջա նա սի րու թիւն
եւ քիչ մըն ալ ու րա խու թիւն զգալ կեան քին ի մաս -
տը կը փո խէ եւ մե զ կը տա նի նոր հո րի զոն ներ: 

ՏԵՆ ՉԱ ԼԻ ՍԱ ՀԱԹ

Է սաեան վար ժա րան

ԺԱ. լե զուի դա սա րան

ՀետաքրքրաԿան Վայրեր
1- Պան քո քի մէջ, Թայ լանտ, ին չի՞

կը ծա ռա յէ տա նի քին վրայ դար ձող
հսկա յա կան վի շա պի ար ձան մը ու նե -
ցող Սամֆ րան շէն քը:

ա- Բ նա կա րան ներ,

բ- Խա ղա վայր,

գ- Թան գա րան,

դ- Տա ճար:

2- Պուլ կա րիոյ մայ րա քա ղաքը՝ Սո -
ֆիա յի մէջ՝ Սի մէօն Սի մէօ նոֆ ճար -
տա րա պե տը շի նած է տուն մը՝ հսկա -
յա կան խխուն ջի ձե ւով, մար դոց քա -
ջա լե րե լու ա ւե լի «կա նաչ» ապ րե լա -
կերպ մը ու նե նա լու հա մար, յար գե լով
բնու թիւ նը եւ պահ պա նե լով ա նոր
հարս տու թիւն նե րը: Ի՞նչ ձե ւի տակ
շի նուած են այդ տան մէ ջի կրա կա -
րան նե րը:

ա- Գորտ,

բ- Զատ կաճ ճի,

գ- Մեծ դդում,

դ- Այս բո լոր ձե ւե րը:

3- Պրա զի լի Պոն Փրին սի փիօ քա ղա -
քին մէջ. գո յու թիւն ու նի հսկա յա կան
ե լա կի ձե ւով շէնք մը: Ի՞ն չ բանի
յատ կա ցուած է այդ շէն քը:

ա- Բան ջա րե ղէ նի եւ պտուղ նե րու
վա ճա ռա կա նի մը տունն է,

բ- Ե լա կի ազ գա յին փա րա տօ նին շէն -
քին մուտ քը,

գ- Ե լա կի կար կան դակ նե րով նշա նա -
ւոր սրճա րան մըն է,

դ- Խա ղա լի քի խա նութ մըն է:

4- Ին չո՞ւ հա մար Հա րա ւա յին Ափ -
րի կէի Պաթ րասթ փոք րիկ քա ղա քին
մէջ գո յու թիւն ու նի հսկա յա կան ա -
նա նաս մը:

ա- Ո րով հե տեւ ան այդ շրջա նին մէջ
ցա նուած ա ռա ջին բոյսն էր,

բ- Քա ղա քը կը գտնուի Փայ նա փըլ
քաուն թիի մէջ (ա նա նա սի նա հանգ),

գ- Աշ խար հի ա մենէն մեծ ա նա նա սը
հոն բու սած էր,

դ- Զայն շի նող նե րը կ՚ու զէին ներ կա -
յաց նել սո ճիի հսկա յա կան պտուղ մը,
սա կայն ար դիւն քը տար բեր կեր պա -
րանք ստա ցած է եւ ա նոնք զայն չեն
շտկած:

5- Գա նա տա յի Քումպզ քա ղա քին
մէջ ամ րան ըն թաց քին այ ծե րու ըն -
տա նիք մը կ՚ապ րի «Օլտ քաունթ րի»
հան րա խանութի (մար քէ թ) տա նի քին

վրայ: Խա նու թին տէ րը՝ Քրիս թիան Կ -
րաա թըն տա նի քին վրայ խոտ դրաւ,
ինչ պէս սո վո րու թիւն էր իր ծնած երկ -
րին մէջ: Ծա գու մով ան ո՞ր երկ րէն էր:

ա- Նոր վե կիա,

բ- Գեր մա նիա,

գ- Աւստ րա լիա,

դ- Քու պա:

6- Աւստ րա լիոյ Թա մուըրս քա ղա -
քին մէջ գո յու թիւն ու նե ցող հսկա յա -
կան կի թա ռը նոյ նան ման է երկ րին
«Օսթ րա լիա՚զ քաուն թիի միւ զիք
ըուարտզ» ե րաժշ տու թեան տօ նին ըն -
թաց քին տրուած մրցա նակ նե րուն:
Որ քա՞ն է այս կի թա ռին մե ծու թիւ նը:

ա- 3.7 մեթր,

բ- 11.9 մեթր,

գ- 23.2 մեթր,

դ- 91.4 մեթր:

7- «Քա տի լաք Ռենչ» Թեք սա սի Ա -
մա տիլ լօ քա ղա քին մէջ գտնուող նշա -
նա ւոր ա րուես տի գործ մըն է: Տա սը
«Քա տի լաք» ինք նա շարժ ներ ուղ ղա -
հա յեաց կեր պով թա ղուած են հո ղին
մէջ: Ին չո՞ւ այս ինք նա շարժ նե րը ան -
կիւ նա չա փա կան յա տուկ դրու թեամբ
թա ղուած են:

ա- Ա նոնք տնկուած են Տիթ րո յի թի
մէջ գտնուող «Քա տի լաք»ի գոր ծա րա -
նի մուտ քին ան կիւ նին չա փով,

բ- Քա ղա քին մէջ գտնուող նշա նա -
ւոր հին ճա շա րա նի մը նշա նին ան կիւ -
նին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար,

գ- Ե գիպ տո սի Կի զէի Մեծ բուր գին
ան կիւ նին չա փը ու նե նա լու հա մար,

դ- ցո լաց նե լու հա մար ա րե ւուն ճա -
ռա գայթ նե րը՝ լոյ սե րու հա ճե լի խաղ մը
ստեղ ծե լով:

Պատասխաններ

1- դ, 2- դ, 3- բ, 4- գ, 5- ա, 6- բ,
7- գ:

Ð³ñ ó³ ñ³Ý

- Գի տէիք, որ 16-րդ դա րուն Անգ լիոյ
մէջ բախ տա բեր կը սե պուէր հարս նիք -
նե րուն ըն թաց քին հար սին եւ փե սա յին
վրայ կօ շիկ ներ նե տե լը:

- Նշա նա ւոր գե ղան կար մը 46 օր, ա -
նու շադ րու թեան պատ ճա ռով ծուռ
կախուած մնաց Նիւ Եոր քի թան գա -
րան նե րէն մէ կուն մէջ:

- Ով կիա նոս նե րուն մէջ գո յու թիւն ու -
նին մօ տա ւո րա պէս ե րեք մի լիոն ընկըղ-
մած նա ւեր:

- Մե տաք սի շե րա մը կը գոր ծա ծէ մօ -
տա ւո րա պէս 0.8 քիլօմեթր եր կա րու -
թեամբ իր ար տադ րած մե տաք սեայ թե -
լէն՝ շի նե լու հա մար իր բո ժո ժը:

- Կա րե լի է գնել 25 հազար տո լար
ար ժող շու նի տնակ ներ, ո րոնք օժ տուած
են էր-քոն տի սիո նով եւ ե րաժշ տու թիւն
սփռե լու դրու թեամբ:

- Ո՛չ մէ կը գի տէ, թէ ի՛նչ գոյ նի էին
հո յա մո ղէզ նե րը:

- Ըստ ու սում նա սի րու թեան մը, մենք
որ քան եր կար քնա նանք, այդ քան տա -
րօ րի նակ ե րազ ներ կը տես նենք:

- 1883-ին հրա բու խի մը ժայթ քու մին
պատ ճա ռով ա րե ւը կա նաչ թուե ցաւ:

- Մե ղու նե րը կրնան ըլ լալ կա նաչ,
կա պոյտ կամ կար միր:

- Հաթ շեփ սութ Ե գիպ տո սի միակ կին

փա րա ւոնն էր. ան կեղծ մօ րուք մը կը
գոր ծա ծէր:

- Աշ խար հի ա մենէն մեծ բնա կուած
պա լա տը ու նի 1788 սե նեակ:

- Ա մենէն մեծ հո յա մո ղէզ նե րը բու սա -
կեր էին:

- 1900 թուա կան նե րուն, ա ռա ջին Ո -
ղիմ պիա կան խա ղե րուն ըն թաց քին
մրցում նե րու ցան կը կ՚ընդգր կէր նաեւ
ա րուեստ, գրա կա նու թիւն եւ ե րաժըշ-
տու թիւն:

- Ըն ձուղ տը օ րա կան 90 վայր կեան կը
քնա նայ:

- Անգ լիոյ մէջ գո յու թիւն ու նի 100
տա րե կան օր քիտէ ծա ղիկ մը, որ պահ -
պա նուած է ոս տի կան նե րու կող մէ:

անՀաւատալի, բայց իրա՛ւ…

«թիթանիք»Ը՝ պիտի անՀետանայ…
Պատ մու թեան ա մե նէն նշա նա ւոր նա ւը ընկղ մե ցաւ 15 Ապ րիլ 1912-ին, մեծ

սառ ցա լե րան զար նուե լէ ետք: Իր ընդ ծո վեայ գե րեզ ման տան մէջ բան տար կուած,
ման րէ նե րուն կող մէ կրծուած՝ «Թի թա նիք»ի մնա ցոր դը քսան տա րիէն կրնայ ամ -
բող ջո վին ան հե տա նալ:

«Թի թա նիք»ը պատ մու թեան ա մե նէն նշա նա ւոր նա ւե րէն մէկն էր: Ան 269
մեթր եր կա րու թիւն ու նէր եւ՝ տասը յարկ: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նին ան աշ խար -
հի ա մե նէն մեծ նաւն էր: Կ՚ը սուէր, թէ ան կա րե լի էր ա նոր ընկղ մի լը:

Սա կայն ան ու նե ցաւ դժբախտ վերջ մը, երբ ան զար նուե ցաւ սառ ցա լե րան մը,
ով կիա նո սին մէջ տե ղը, 15 Ապ րիլ 1912-ին: Ա ւե լի քան 1500 ան ձեր մա հա ցան,
երբ ան ընկղ մե ցաւ:

1 Սեպ տեմ բեր 1985-ին, Փրո ֆ.
Ռո պըրթ Պա լարտ յա ջո ղե ցաւ
գտնել ընկղ մած «Թի թա նիք»ին
գտնուած վայ րը: Հինգ ամ -
սուան աշ խա տանք նե րէն ետք
կա րե լի ե ղաւ վեր ջա պէս գտնել
նա ւուն գլխա ւո ր բե կո րը: Ա նի -
կա կը գտնուէր 3843 մեթր խո -
րու թեան վրայ:

Նա ւուն մնա ցորդ նե րը հե տա -
զօ տուե ցան եւ ու սում նա սի րուե-
 ցան բազ մա թիւ ան գամ ներ:
Նկա րա հա նուե ցաւ նոյ նիսկ
նշա նա ւոր ժա պա ւէն մը, որ կը
պատ մէր ա նոր պատ մու թիւ նը:
Սա կայն, մօ տա ւո րա պէս քսան
տա րիէն, «Թի թա նիք»ը ամ բող ջո վին պի տի ան հե տա նայ:

Շատ տո կուն ման րէ մը կը կրծէ եւ կը փճաց նէ նա ւը. այդ ման րէին տրուած է
Հա լո մո նաս Թի թա նի քա ա նու նը: Ան շուշտ այս ա նու նը տրուած է իբ րեւ յի շե -
ցում՝ նշա նա ւոր նա ւուն: Գիտ նա կան նե րը կրցած են ման րէն բա ցա յայ տել եւ հե -
տա զօ տել շնոր հիւ 1990 թուականին ջու րե րէն հա նուած նա ւէն կտո րի մը վրայ
կա տա րուած ու սում նա սի րու թիւն նե րուն:

Այս ման րէն յատ կա պէս տո կուն է. ա նոր վրայ ոչ մէկ ազ դե ցու թիւն ու նին ջու -
րին մէջ մօ տա ւո րա պէս 4000 մեթր խո րու թեան ճնշու մը եւ մթու թիւ նը: Ան շատ
կը սի րէ յատ կա պէս եր կա թը: Այս ձե ւով, ժա մա նա կի ըն թաց քին, ման րէ նե րը տի -
րած են նա ւուն եւ կե րած են ա նոր փայ տը, իսկ այժմ յար ձա կած են նա ւուն մնա -
ցոր դին եւ եր կա թէ պա տեա նին վրայ, ընդ հա նուր ծան րու թիւն՝ 47.000 թոն:

Ով կիա նոս նե րուն խո րե րը հո սանք ներն ալ շատ զօ րա ւոր են եւ մաս նա կից կ՚ըլ -
լան, կա մաց-կա մաց, ա ռաս պե լա կան նա ւուն ան հե տա ցու մին:

Անջր պե տին մէջ ամ բող ջո վին մութ է,
ե թէ գո յու թիւն չու նի ա րե ւուն լոյ սը ցո -
լաց նող աստղ կամ մո լո րակ: Ա մէն ինչ
լուռ է, ո րով հե տեւ հոն մթնո լորտ չկայ:
Մթնո լորտն է, որ կա րե լիու թիւ նը կու
տայ ձայ նե րուն՝ տե ղա փո խուե լու եւ կու
տայ մեր երկն քին կա պոյտ գոյ նը: Հոն
ա նուշ չի հո տիր, ո րով հե տեւ կը տի րա -
պե տէ ծու խի եւ մե տա ղի հոտ մը:

ինչպէ՞Ս երԿինք

ԿԸ բարձրանայ Հրթիռ մԸ

Երբ հրթի ռին մե քե նան կը սկսի աշ խա տե լու, այ րող
կա զեր կ՚ար ձա կուին հրթի ռին վա րի բա ժի նէն դէ պի
գե տին, եւ ա սի կա հրթի ռը կը մղէ դէ պի հա կա ռակ
ուղ ղու թիւն, դէ պի եր կինք: Հրթի ռը պէտք ու նի բա -
ւա կան մեծ ա րա գու թեան, որ պէս զի կա րե նայ խու սա -
փիլ երկ րա գուն դին ձգո ղա կան ու ժէն եւ հաս նիլ ան-
ջըրպետ: Անջր պե տա նաւ մը կ՚ըն թա նայ մօ տա ւո րա -
պէս ժա մա կան 26.000 քիլօմեթր ա րա գու թեամբ։

ինչպէ՞Ս է անջրպետԸ

ձեր գրածները

Սուրբ ԶատԿի Ընդառաջ
Սուրբ Զատ կի տօ նին առ թիւ

պատ րաս տու թիւն նե րը աշ խար հի
մէջ ար դէն գրե թէ հա սած է իր ա -
ւար տին։ Այս պէս, Սուրբ Զատ կի
տօ նին ըն դա ռաջ Ի տա լիոյ Նա փո -
լի քա ղա քին մէջ տուր մէ (շո քո լա -
յէ) պատ րաս տո ւած է 300 քի լօկ -
րամ ծան րու թեամբ հաւ կիթ մը, որ
կը յա ւակ նի մտնել հե ղի նա կա ւոր
«Կի նէս» մրցա նա նե րու գիր քին
մէջ։ Այս ինք նա տիպ տուր մէ հաւ -
կի թը պատ րաս տած են Նա փո լիի
ա մե նա հին գոր ծա րան նե րէն մէ -
կուն՝ Gay Odin-ի հմուտ հրու շա -
կա գործ նե րը: Խո շոր հաւ կին թին
վրայ պատ կե րո ւած են քա ղա քի
եր կու ա մե նա յայտ նի թան գա րան -
նե րը՝ Քա փո տի մոն թէն եւ Ազ գա -
յին հնա գի տա կան թան գա րա նը։
Ա նոր վրայ գրո ւած է նաեւ «Բա -
րի Զա տիկ 2017»։

Մա րու ա նու նով Սկան տի նա ւիա ապ -
րող կա խա կանջ կա տուն դար ձած է հա -
մա ցան ցի աստղ, երբ օգ տա տէ րե րը տե -
սած են, թէ ինչ պի սի տեսք ու նի կեն դա -
նին տար բեր ձե ւի եւ գոյ նի կեղ ծամ նե -
րով: 9-ա մեայ կա տուն տեղ գտած է
«Կի նէս»ի մրցա նակ նե րու գիր քին մէջ՝
որ պէս YouTube-ի ա մե նա դի տուած կեն -
դա նին: Վեր ջերս ա նոր տէ րը հրա պա -
րա կած է տե սա նիւթ մը, ո րու մէջ կը
ցու ցադ րուի փոք րիկ տու փէն դուրս նա -
յող եւ զա նա զան կեղ ծամ ներ ցու ցադ -
րող կա տուն:  

Ինչ պէս կ՚ե րե ւի լու սան կար նե րուն
մէջ, Մա րուին կը վա յա լեն բո լոր կեղ -

ծամ նե րը՝ թէ՛ կա նաչ գզգզուած մա զե -
րը, թէ՛ կարճ սեւ սան րուած քը, թէ՛ շա -
գա նա կա գոյն հիւս կե րը եւ թէ նո րա ձեւ
շի կա հեր սան րուած քը: 

Կեղծամներ Կրող Կատուն
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ՍԱՄԱԹԻՈՅ
Ս. ԳԷՈՐԳ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

ԾԱՂ ԿԱ ԶԱՐԴ
ՏՕՆ ԳԱԼՍ ՏԵԱՆՆ ՔՐԻՍ ՏՈ ՍԻ ԱՍ ՏՈՒ ԾՈՅ

ՄԵ ՐՈՅ ՅԱ ՒԱ ՆԱ ԿԱՒ ՅԵ ՐՈՒ ՍԱ ՂԷՄ
ԿԻ ՐԱԿ ՆՕ ՐԵԱՅ Ա ՐԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹԵԱՆՑ,

Ս. ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻՆ, ՀԱՆ ԴԻ ՍԱ ՒՈՐ
ԲԱ ՑՕ ԹԵԱՅ ԱՆ ԴԱՍ ՏԱ ՆԻՆ ԵՒ
ԴՌՆԲԱ ՑԷ ՔԻ Ա ՐԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹԵԱՆ
ԿԸ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԷ ԵՒ ԿԸ ՔԱ ՐՈ ԶԷ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ

ԲԱՐՁՐ. Տ. Ա ՐԱՄ
Ս. ԱՐՔ. Ա ԹԷ ՇԵԱ Ն

Ս. Պա տա րա գը կը մա տու ցա նէ եկե ղեց ւոյս հո գե -
ւոր հովիւ՝

ԳԵՐՊ. Տ. ԶԱՔԷՈՍ
Ծ. ՎՐԴ. ՕՀԱՆԵԱՆ

Ս. Պա տա րա գի եր գե ցո ղու թիւն նե րը կը կա տար-
ւին Սահակեան Դպրաց Դաս-երգչախում բին
կող մէ՝ ղե կավա րու թեամբ Սեւան Ակօշեանի։

Բա ցօ թեայ Ան դաս տա նին կը մաս նակ ցին Պատ -
րիար քա կան Ա թո ռոյ Միա բան եւ Քա հա նայ Հայ րեր։

Դռնբա ցէ քի ա րա րո ղու թեան եր գե ցո ղու թիւն նե րը
կը կա տա րուին Սա հա կեան Դպրաց Դա սու ան -
դամ նե րուն կող մէ՝ ա ռաջ նոր դու թեամբ Բրշ. Գէորգ
Սրկ. Ներկիզեանի։ Ներ կայ կ՚ըլ լան նաեւ Բրշ. Խա -
չիկ Սրկ. Սա րը լըեան, Բրշ. Ա լէն Տի րան Սրկ.
Ներ կի զեան։

Սկիզբ Ժամերգ. 08.30

Ս. Պա տա րագ 10.30

Ան դաս տան եւ Դռնբա ցէք 15.00

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՍԱՄԱԹԻՈՅ
Ս. ԳԷՈՐԳ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԵՒ ԴՌՆԲԱՑԷՔ
ՊԷ ՅՕՂ ԼՈ ՒԻ

Ս. ՅԱ ՐՈՒ ԹԻՒՆ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ
ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹԵԱՄԲ

ԼՈՒ ՍԱ ՒՈ ՐԻՉ ԵՐԳ ՉԱ ԽՈՒՄ ԲԻ
9 Ապրիլ 2017, Կիրակի, Ծաղկազարդի տօնին ա -

ռիթով, թաղիս Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ Ս. Պա -
տա  րագ կը մա տու ցա նէ եւ խրատականը կը խօսի՝

ԱՐԺ. Տ. ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆՅ. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին կը սպա սա րկեն Բրշ. Վահ րամ Սրկ.

Լիւ լէ ճեան, Բրշ. Ար թուն Սրկ. Թէ քի րօղ լու, բրկր.
կիսասարկաւագներ եւ ու րա րա կիր դպիր ներ։

Ս. Պա տա րա գը՝ Կո մի տա սեան բազ մա ձայ նով պիտի
եր գէ Լու սա ւո րիչ երգ չա խում բը՝ ղե կա վա րու -
թեամբ Յա կոբ Մա մի կո նեա նի եւ եր գե հո նա հա -
րու թեամբ Անի Սազաք Արսուի։

Երեկոյեան տեղի պիտի ունենայ Դռնբացէքի հո -
գե  պ արար արարողութիւն, ի ներկայութեան՝

ԱՐԺ. Տ. ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆՅ. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆԻ
Մասնակցութեամբ դպրաց դասու անդամոց եւ

դպիր  նե րու։

Սի րով կը հրա ւի րուի մեր բարեպաշտ ժո ղո վուր դը
ներ կայ գտնուե լու այս վե հա խոր հուրդ ա րա րո ղու -
թիւններուն։

Սկիզբ Ժամերգ. 08.30

Ս. Պա տա րագ 10.30

Դռնբացէք 16.00

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ Ս. Ե ԿԵ ՂԵ ՑԵԱՑ
ՊԷ ՅՕՂ ԼՈ ՒԻ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԵՒ ԴՌՆԲԱՑԷՔ
ՊԷ ՅՕՂ ԼՈ ՒԻ

Ս. ԵՐ ՐՈՐ ԴՈՒ ԹԻՒՆ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ
9 Ապրիլ 2017, Կիրակի, Ծաղկազարդի տօնին ա -

ռիթով, թաղիս Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ Ս.
Պա տա րագ պիտի մա տու ցա նէ եւ պիտի քարոզէ՝

ՀՈԳՇ. Տ. ՇՆՈՐՀՔ
Ա ԲԵ ՂԱՅ ՏՕ ՆԻ ԿԵԱՆ
Ներկայ պիտի գտնուի՝

ԱՐԺ. Տ. ՄԻՒ ՌՈՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՅ ՎԱ ԶԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին պիտի սպա սար կեն՝ Բրշ. Լե ւոն Սրկ.

Գու յում ճեան, բա րեկ րօն կիսասարկաւագներ եւ
բա րեկ րօն ու րա րա կիր դպիր ներ։

Ժա մեր գու թեան եւ Ս. Պա տա րա գի եր գե ցո ղու -
թիւն նե րը պիտի կա տա րուին Ա սո ղիկ Դպրաց Դա -
սու ան դամ նե րուն եւ դպիր նե րուն կող մէ, ո րոնք
պիտի ա ռաջ նոր դէ ե րա ժիշտ Բրշ. Նշան Սրկ. Չալ -
կը ճեան։

Երեկոյեան տեղի պիտի ունենայ Դռնբացէքի հո -
գե  պ արար արարողութիւն՝

ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏՈՒԹԵԱՄԲ

ՀՈԳՇ. Տ. ՇՆՈՐՀՔ
Ա ԲԵ ՂԱՅ ՏՕ ՆԻ ԿԵԱՆԻ

Ի ներկայութեան՝

ԱՐԺ. Տ. ՄԻՒ ՌՈՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՅ ՎԱ ԶԵԱՆԻ
Դպրաց Դասու անդամոց եւ դպիր նե րու, ո րոնք պի -
տի ա ռաջ նոր դէ ե րա ժիշտ Բրշ. Նշան Սրկ. Չալ կը -
ճեան։

Սի րով կը հրա ւի րուի մեր բարեպաշտ ժո ղո վուր դը
ներ կայ գտնուե լու այս վե հա խոր հուրդ ա րա րո ղու -
թիւններուն։

Սկիզբ Ժամերգ. 08.30

Ս. Պա տա րագ 10.30

Դռնբացէք 16.00

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ Ս. Ե ԿԵ ՂԵ ՑԵԱՑ
ՊԷ ՅՕՂ ԼՈ ՒԻ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕ ՆԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԻՒՆ

Ս. ԱՍ ՏՈ ՒԱ ԾԱ ԾԻՆ
Ա ԹՈ ՌԱ ՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ՏԱ ՃԱ ՐԻ ՄԷՋ

Ի գիտութիւն մեր բարեպաշտ ժողովուրդին կը ծա-
նուցանենք, թէ 9 Ապրիլ 2017, Կիրակի, Ծաղ կա զարդ՝
տօն Գալստեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ յաւա նա -
կաւ յԵրուսաղէմ տօնին առիթով արարողութեանց կը
հանդիսապետէ եւ կը քարոզէ՝

ՊԱՏԿ. ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՏԵՆԱՊԵՏ

ԳԵՐՇ. Տ. ՍԱՀԱԿ
Ս. ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ
Ս. Պատա րագը կը մա տու ցա նէ Ս. Եկեղեցւոյս հոգե -

ւոր հո վիւ՝

ԱՐԺ. Տ. ԱՆԴ ՐԷԱՍ Ա. ՔՀՆՅ. ՅԱ ԿՈ ԲԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին կը սպա սար կեն բրշ. սար կա ւագ ներ եւ

բրկ. ու րա րա կիր դպիր ներ։

Ա ռա ւօ տեան ժա մեր գու թեան եր գե ցո ղու թիւն նե րը
կը կա տա րուին ե կե ղեց ւոյս դպրաց դա սուն կող մէ՝
ա ռաջ նոր դու թեամբ ե րա ժիշտ Բրկ. Գէորգ Ուր.
Դպիր Չա մեա նի։

Իսկ Ս. Պա տա րա գը կ՚եր գէ Գող թան Դպրաց
Դաս-երգ չա խում բը՝ ղե կա վա րու թեամբ Բրկ. Յով -
սէփ Ուրարակիր Դպիր Գու յում ճեա նի եւ եր գե -
հո նա հա րու թեամբ Տիար Կար պիս Գը լը ճեա նի։

Յաւարտ Ս. Պատարագի տեղի պիտի ունենայ
Դռնբա ցէքի  ա րարողութիւն։

Սի րով կը հրա ւի րուի մեր ուխտաւոր եւ թաղեցի
ժո ղո վուր դը ներկայ գտնուելու տօնական այս զոյգ
արարողութեանց։

Սկիզբ Ժա մերգ. 09.00

Ս. Պա տա րագ 10.30

ԹԱ Ղ. ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ Ս. ԱՍ ՏՈ ՒԱ ԾԱ ԾԻՆ
ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ՏԱ ՃԱ ՐԻ

ԳՈՒՄ ԳԱ ԲՈՒ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԵՒ ԴՌՆԲԱՑԷՔԻ
ՏՕ ՆԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԻՒՆ

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՍ ԲԱՐԵՐԱՐ
ԳԷՈՐԳ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ
ԵՒ ԸՆՏԱՆԵԱՑ ՀԱՄՕՐԷՆ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ

ՖԷ ՐԻ ԳԻՒ ՂԻ
Ս. ՎԱՐ ԴԱ ՆԱՆՑ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏԷ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ ՔԱՐՈԶԻՉ

ԳԵՐՊ. Տ. ԹԱ ԹՈՒԼ
Ծ. ՎՐԴ. Ա ՆՈՒ ՇԵԱ Ն

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹԵԱՄԲ
ՎԱՐ ԴԱ ՆԱՆՑ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳ ՉԱ ԽՈՒՄ ԲԻ

Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին կը
ծանուցանենք, թէ յառաջիկայ Կիրակի, 9 Ապրիլ
2017, Ծաղկազարդ տօն Գալստեանն է Քրիստոսի
յԵ րուսաղէմ։

Արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ եւ պիտի
քա րոզէ՝

ԳԵՐՊ. Տ. ԹԱ ԹՈՒԼ
Ծ. ՎՐԴ. Ա ՆՈՒ ՇԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին պի տի սպա սար կեն եկե ղեց ւոյս Բա րե-

շը նորհ Սար կա ւագ ներ՝ Սեդ րակ Տա վութ հան,
Հմա յեակ Գո չու մեան, Սա յաթ Չը նա րեան, Ար մե -
նակ Գա զան ճեան, Բա րեկ րօն Կի սա սար կա ւագ ներ՝
Պա րէտ Պա լըք ճըօղ լու եւ Ա լէն Հա ճըն լեան։

Ս. Պա տա րա գի եր գե ցո ղու թիւն նե րը պի տի կա տար-
ւին Ս. Վար դա նանց երկսեռ երգչախումբիս կողմէ՝
Կոմիտասեան բազմաձայն եղանակաւ՝ ղե կա վա րու -
թեամբ Բրշ. Ատ րու շան Սրկ. Հա լա ճեա նի եւ եր գե-
 հո նա հա րու թեամբ Տի կին Լիւ սի Գահ վէ ճիօղ լուի։

Յա ւարտ Ս. Պա տա րա գի հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի վարժարանիս բարերար՝

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ

ԳԷՈՐԳ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ
եւ ընտանեաց հանգուցեալ պարագաներուն հոգ -
ւոցն ի հանգիստ։

Իսկ երեկոյեան պիտի կատարուի ԴՌՆԲԱցԷՔի
հո գեպարար արարողութիւն, որուն պիտի հանդի -
սա պետէ՝

ԳԵՐՊ. Տ. ԹԱ ԹՈՒԼ
Ծ. ՎՐԴ. Ա ՆՈՒ ՇԵԱՆ
Երգեցողութիւնները պիտի կատարուին Դպրաց

Դասուս անդամոց կողմէ՝ առաջնորդութեամբ Բրշ.
Ատ րու շան Սրկ. Հա լա ճեա նի։

Ուս տի մեծ սի րով եւ ուրախութեամբ կը հրա ւի ր-
ւի մեր բարեպաշտ եւ հա ւա տա ցեալ ժո ղո վուր դը
ներ կայ գտնուե լու այս տօնական եւ յիշատակի ոգե -
կոչման սրբազան ա րա րո ղու թեանց։

Սկիզբ Ժամերգ. 08.30

Ս. Պա տա րագ 10.30

Դռնբացէք երեկոյ 17.00

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՖԷ ՐԻ ԳԻՒ ՂԻ
Ս. ՎԱՐ ԴԱ ՆԱՆՑ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕ ՆԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ ԹԻՒՆ
ԵՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

ԳԱ ՏԸ ԳԻՒ ՂԻ
Ս. ԹԱ ԳԱ ՒՈՐ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

9 Ապրիլ 2017, Կիրակի, տօն է Գալս տեանն Տեառն
Մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի յԵ րու սա ղէմ։ Թա ղիս Ս.
Թա գա ւոր եկե ղեց ւոյ մէջ ա րա րո ղու թեանց կը հան -
դի սա պե տէ եւ Ս. Պատարագը կը մատուցանէ՝

ՀՈԳՇ. Տ. ՅԱ ՐՈՒ ԹԻՒՆ
Ա ԲԵ ՂԱՅ ՏԱ ՄԱ ՏԵԱՆ
Արարողութեանց կը մասնակցի Ս. Ե կե ղեց ւոյս ե րէց՝

ԱՐԺ. Տ. ԳՐԻ ԳՈՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՏԱ ՄԱ ՏԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին կը սպա սար կեն Բրկ. Ու րա րա կիր

Դպիր ներ Մու րատ Կոս տա նեան, Զա րեհ Ա զա -
րեան, Արաս Սարըչոպան եւ Արեգ Թաշճեան։

Ս. Պատարագի եր գե ցո ղու թիւն նե րը կը կա տա ր-
ւին Ս. Թա գա ւոր Դպրաց Դաս-երգ չա խում բի
երկ սեռ կազ մի ան դամ նե րու մաս նակ ցու թեամբ՝ Կո -
մի տա սեան բազ մա ձայն ե ղա նա կաւ՝ ղե կա վա րու -
թեամբ Տիար Սե ւան Շէն ճա նի եւ եր գե հո նա հա րու -
թեամբ Տի կին Վար դու հի Տեմիր ճեա նի։

Յաւարտ Ս. Պատարագի ըստ կտակի պիտի կա -
տարուի հոգեհանգստեան պաշտօն Ս. Եկեղեցւոյս
բարերարներ՝

ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ

ԿԱՐԱՊԵՏ ՊԱՏՐԻԱՐՔ
ՊԱԼԱԹԵՑԻԻ

ՀԵՐՄԱՆ ԹԻՒՐՔՄԷՆԻ
եւ իր հան գու ցեալ ծնո ղաց՝ ՄԿՐՏԻ ՉԻ եւ ԱՆ ԺԷ ԼԻ եւ
եղ բօր՝ ԱՐ ՄԷ ՆԻ եւ կո ղակ ցին՝ ՌԻ ԹԱ ՅԻ, ինչ պէս նաեւ՝ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆԻ
հոգ ւոցն ի հան գիստ։

Սկիզբ Ժամերգ. 08.00

Ս. Պա տա րագ 10.30

*
Իսկ ե րե կո յին, ժա մը 17.00-ին, կը կա տա րուի ե րե -

կո յեան ժա մեր գու թիւն եւ Դռնբա ցէ քի ա րա րո ղու -
թիւն, ի ներ կա յու թեան՝

ՀՈԳՇ. Տ. ՅԱ ՐՈՒ ԹԻՒՆ Ա ԲԵ ՂԱ ՅԻ
եւ

ԱՐԺ. Տ. ԳՐԻ ԳՈՐ Ա . ՔԱ ՀԱ ՆԱ ՅԻ
*

Սի րով կը հրա ւի րենք թա ղե ցի եւ ուխ տա ւոր ժո ղո -
վուր դը մաս նակ ցե լու Ս. Պա տա րա գին, հո գե հանգըս-
տեան պաշ տօ նին եւ Դռնբա ցէ քի ա րա րո ղու թեան։

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ԳԱ ՏԸ ԳԻՒ ՂԻ
Ս. ԹԱ ԳԱ ՒՈՐ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԵՒ ԴՌՆԲԱՑԷՔԻ
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՔ
ՊԷ ՇԻԿ ԹԱ ՇԻ

Ս. ԱՍ ՏՈ ՒԱ ԾԱ ԾԻՆ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ
9 Ապրիլ 2017, Կիրակի, տօն է Գալստեան Տեառն

Մե րոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի Ս. Քաղաքն Երուսա ղէմ։

Ս. Պա տա րա գը պի տի մա տու ցա նէ Ս. Ե կե ղեց ւոյս ե րէց՝

ԱՐԺ. Տ. ՍԱՐ ԳԻՍ Ա. ՔՀՆՅ. ԳՈՒ ՅՈՒՄ ՃԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին պի տի սպա սար կեն Բրշ. Ար ման Սրկ.

Մա րաշ լեան, Բրկ. Ու րա րա կիր Դպիր ներ՝ Մկըր
Նառ լը, Սե ւան Տես տի ճի եւ Գամէր Քասափ։

Ս. Պա տա րագ ի եր գե ցո ղու թիւն ք պի տի կա տա ր-
ւին թա ղիս Նա րե կա ցի Դպրաց Դաս-երգ չախում -
բին կող մէ՝ ղե կա վա րու թեամբ Ս. Եկեղեցւոյս ե րա-
ժըշտա պետ եւ վա րիչ Բրշ. Էտ վին Սրկ. Կա լի պօղ -
լուի եւ եր գե հո նա հա րու թեամբ Տիար Օն նիկ Ֆէս -
թէկեա նի։

Սկիզբ Ժա մերգ. 08.30

Ս. Պա տա րագ 10.30

Դռնբացէք 17.00

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՊԷ ՇԻԿ ԹԱ ՇԻ
Ս. ԱՍ ՏՈ ՒԱ ԾԱ ԾԻՆ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԳՈՒ ՐՈՒ ՉԷՇ ՄԷԻ
Ե ՐԵՒ ՄԱՆ Ս. ԽԱՉ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
ԿՈՄԻՏԱՍ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ
Թաղային խորհուրդս մեր բարեպաշտ եւ ուխտաւոր

ժողովուրդին կը ծանուցանէ, թէ 9 Ապրիլ 2017, Կի -
րակի, տօն Գալստեանն Քրիստոսի Տեառն Աստուծոյ
մերոյ յաւանակաւ յԵրուսաղէմ արարողութեանց Ս.
Պատարագը պիտի մատուցանէ Ս. Եկեղեցւոյս հոգե -
ւոր հովիւ՝

ԱՐԺ. Տ. ԳԷՈՐԳ Ա. ՔՀՆՅ. ՉԸ ՆԱ ՐԵԱՆ
Ս. Սե ղա նին պի տի սպա սար կեն Բրկ. Ալֆա Կսրկ.

Օհանեան, Բրկ. Ու րա րա կիր Դպիր Հայկ Ճի -
հան  կիւ լեան։

Ս. Պա տա րա գի եր գե ցո ղու թիւն նե րը պի տի կա տար-
ւին Կո մի տաս Դպրաց Դաս-երգ չա խում բին
կող մէ՝ ա ռաջ նոր դու թեամբ Տիար Հրաչ Օ հա նեանի
եւ եր գե հո նա հա րու թեամբ Տիար Մար տիկ Պէնկ-
լեանի։

Յա ւարտ Ս. Պա տա րա գի տեղի պի տի ունենայ նաեւ
Դռնբացէքի արարողութիւն։

Սի րով կը հրա ւի րենք մեր բա րե պաշտ եւ ուխ տաւոր
ժո ղո վուր դը մասնակցելու սոյն հոգեպարար արարո-
ղութեանց։

Սկիզբ Ժա մերգ. 09.00

Ս. Պա տա րագ 10.30

Դռնբացէք 12.30

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ԳՈՒ ՐՈՒ ՉԷՇ ՄԷԻ
Ե ՐԵՒ ՄԱՆ Ս. ԽԱՉ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ԵՐԵՒԱՆԷՆ ԱԼԵՔՍ
lշար. Ա.  էջէն

ա կա դե միոյ Հնա գի տու թեան եւ ազ գագ րու թեան կա -
ճա ռէն ներս ան գի տա կան գոր ծու նէու թիւն կը ծա ւա -
լէ Սփիւռ քի հե տա զօ տու թիւն նե րու բաժ նէն ներս։
Միեւ նոյն ժա մա նակ, որ պէս սար կա ւագ ծա ռա յու թիւն
կը մա տու ցա նէ Հայ Ե կե ղեց ւոյ։ Ի լրումն այս բո լո րին,
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թեան մը մէջ ալ կ՚աշ խա -
տի Ա լեքս Գա լայ ճեան, ո րու կո ղա կի ցը՝ Լիա նա Գրի -
գո րեան եւս մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թեան մը աշ -
խա տա կիցն է։ 

Ա լեքս Գա լայ ճեան եւ Լիա նա Գրի գո րեան քա ղաքս
ե կած էին մաս նակ ցե լու հա մար «Հրանդ Տինք» հիմ -
նար կին նա խա ձեռ նու թեամբ կազ մա կեր պուած ծրագ -
րի մը։ Ա նոնք մե զի յայտ նե ցին, որ ի րենց կե ցու թեան
օ րե րուն փա փա քած էին ամ պայ ման այ ցե լել ԺԱ ՄԱ -
ՆԱԿ օ րա թեր թի խմբագ րա տու նը եւ շնչել ա նոր մթնո -
լոր տը։ 

ջերմ զրոյ ցի տե ւո ղու թեան հիւ րե րը ման րա մաս նու -
թիւն ներ քա ղե ցին թեր թիս գոր ծու նէու թեան շուրջ,
ինչ պէս նաեւ ծա նօ թա ցան մեր գլխա ւոր խմբա գիր Ա -
րա Գօ չու նեա նի դի տար կում նե րուն՝ հա մայն քա յին
կեան քի զա նա զան ե րե սակ նե րուն մա սին։

ՎԵՐՍԿՍԻԼ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ
lշար. Ա.  էջէն

մղե լու հա մար պայ ման նե րու ստեղծ ման», ը սաւ Զա -
խա րո վա եւ ա ւել ցուց, թէ մաս նա ւո րա պէս այս նիւ -
թին նուի րուած էին ան ցեալ տա րի Վիեն նա յի եւ Սեն
Փե թերս պուր կի մէջ տե ղի ու նե ցած գա գա թա ժո ղով նե -
րը։ Այդ ուղ ղու թեամբ աշ խա տանք նե րը կը շա րու-
 նակուին բո լոր մա կար դակ նե րու վրայ։ «Մենք յոյս ու -
նինք, որ կող մե րը կը վե րա դառ նան բա նակ ցա յին սե -
ղա նի շուրջ ու կը վե րա կանգ նեն երկ խօ սու թիւ նը, որ
ուղ ղուած է կա յուն կար գա ւոր ման ա պա հով ման», եզ -
րա փա կեց Զա խա րո վա։ 

Միւս կող մէ, Ստե փա նա կեր տի ղե կա վա րու թիւնն
ալ վեր ջին օ րե րուն հեր թա կան ան գամ անդ րա դար -
ձաւ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի ներ կայ կա ցու թեան։
Ար ցա խի իշ խա նու թիւն նե րը դար ձեալ յի շե ցու ցին,
որ ո չինչ հա մա ձայ նե ցուած է, երբ ա մէն ինչ հա մա -
ձայ նեցուած չէ։ Tert.am կայ քէ ջին տուած հար ցա-
զըրոյ ցին մէջ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Նա խա գահ Բա -
կօ Սա հա կեա նի բան բե րը՝ Դա ւիթ Պա պա յեան անդ -
րա դար ձաւ վեր ջին դի ւա նա գի տա կան ի րա դար ձու -
թիւն նե րուն։ Ան մաս նա ւո րա պէս ը սաւ. «Երբ մենք
կը խօ սինք հա կա մար տու թեան կար գա ւոր ման մա -
սին, պէտք է զայն դի տար կենք եր կու հար թու թեան
մէջ։ Ա ռա ջի նը՝ բուն կար գա ւո րումն է, այ սինքն՝ բա -
նակ ցու թիւն նե րու մէջ յա ռա ջըն թաց մին չեւ վերջ նա -
կան լու ծում։ Երկ րոր դը՝ կա յու նու թեան եւ խա ղա -
ղու թեան պահ պա նումն է, ինչ որ նոյն պէս շատ
բարդ է, այս ուղ ղու թեամբ նոյն պէս կ՚աշ խա տին
գեր տէ րու թիւն նե րը եւ Մինս քեան խմբա կի հա մա նա -
խա գահ նե րը։ Հի մա, քա նի որ կող մե րու մի ջեւ ընդ -
հա նուր յայ տա րա րի մը նա խադ րեալ նե րը չկան, ա -
մե նա կա րե ւոր ուղ ղու թիւ նը կը շա րու նա կէ մնալ կա -
յու նու թեան եւ խա ղա ղու թեան պահ պա նու մը տա -
րած քաշր ջա նէն ներս»։ 

Բաց աս տի, Դա ւիթ Պա պա յեա նի խօս քե րով, անհ րա -
ժեշտ են շարք մը նա խադ րեալ ներ բա նակ ցու թիւն նե -
րուն մէջ յա ռա ջըն թաց ար ձա նագ րե լու հա մար։ Ըստ
ի րեն, ա ռա ջին հեր թին պէտք է վե րա կանգ նուի բա -
նակ ցու թիւն նե րու լիար ժէք ձե ւա չա փը։ Սոյն հար ցը
այս պա հուն կար գա ւո րուած չէ, այ սինքն՝ Ար ցախ որ -
պէս լիար ժէք կողմ չի մաս նակ ցիր բա նակ ցա յին գոր -
ծըն թա ցին։ «Ե թէ գերն պա տակ է այն մօ տե ցու մը, թէ
պի տի վե րա կանգ նուի Ատր պէյ ճա նի խորհր դա յին
հան րա պե տու թիւ նը, ա պա սա ո րե ւէ ա պա գայ չու նի»,
եզ րա փա կեց Դա ւիթ Պա պա յեան։
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 տար կէ իր խոր փոր ձա ռու թեամբ։ Շի րի նօղ լուի տպա -
ւո րու թիւ նը այն է, որ Տ. Գա րե գին Արք. Պեք ճեան
պատ րաս տա կամ է դրա կան, շի նիչ քայ լե րու դի մե լու,
սա կայն իր ան մի ջա կան շրջա նա կի ազ դե ցու թեան բե -
րու մով մատ նուած է կաշ կան դուած վի ճա կի։

Ամ փո փե լով յայտ նենք, որ Պատ րիար քա կան Ա թո ռին
շուրջ ստեղ ծուած փա կու ղիին վե րա բե րեալ գործ նա -
կան ար դիւնք նե րու ուղ ղեալ աշ խա տան քը պի տի
վերսկ սի Տ. Գա րե գին Արք. Պեք ճեա նի վե րա դար ձին։

ԱՄՆ ՌՄԲԱԿՈԾԵՑ ՍՈՒՐԻԱՆ
lշար. Ա.  էջէն

մար, թէ քի միա կան զէն քե րով այդ յար ձա կում նե րը
կա տա րուած են Սու րիոյ կա ռա վա րա կան ու ժե րուն
կող մէ։ Ռու սա կան կող մը ԱՄՆ-ի կող մէ կա տա րուած
վեր ջին ռմբա կո ծում ներն ալ հա մա րած է մի ջազ գա յին
ի րա ւուն քի խախ տում։ 

Միւս կող մէ, Թուր քիան ալ մօ տէն կը հե տե ւի տա րած -
քաշր ջա նի ի րա դար ձու թիւն նե րուն։ Հան րա պե տու թեան
նա խա գահ Է րտո ղան ե րէկ ե րե կո յեան հե ռա տե սի լի
վրայ ու ղիղ ե թե րի ըն թաց քին մեկ նա բա նեց Թրամ փի
խօս քե րը։ Ան յայտ նեց, որ Թուր քիա կ՚ակն կա լէ այդ
խօս քե րուն գործ նա կա նու թեան վե րա ծուի լը եւ պատ -
րաս տ է ի րա կա նաց նե լու ի րեն վի ճա կած դե րը։


