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Միացեալ Նահանգներ Հըզպալլայի Խնդրով 
Ճնշումնե՞ր Բանեցուցած է Լիբանանի 

Կառավարութեան Վրայ

Ճափոնի Նախկին Վարչապետ Շինզօ Ապէն 
Ահաբեկչութեան Զոհ

Freedom House-էն Կոչ Փաշինեանին

Պէտք Է Յարգել Սահմաններու 
Անձեռնմխելիութեան Սկզբունքը. Շամխանի 
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Միացեալ Նահանգներ մեծ ճնշումներ  գործադրած է Լիբանանի  կառա-
վարութեան վրայ։ Խօսքը կը վերաբերի  Լիբանանի կողմէն  Միջերկրականի 
ջուրերուն մէջ  տեղակայուած  իսրայէլեան «Քարիշ» կազային հարթակին 
ուղղութեամբ  Հըզպալլայի  ԱԹՍ-ներու  արձակման Լիբանանի կառավա-
րութեան կողմէ քննադատելուն: Այս մասին  կը հաղորդէ «Արեւելք»ը:
Ամերիկեան «Axios» կայքը կը գրէ. «Նախագահ Ճօ Պայտընի վարչակազմը 
ճնշում գործադրած է Լիբանանի կառավարութեան վրայ` քննադատելու 
Հըզպալլայի կողմէ Միջերկրական ծովին մէջ գտնուող «Քարիշ» բնական 
կազի հարթակ անօդաչու թռչող սարքեր ուղարկելը»:
Կայքը նշած է, որ «ԱՄՆ բանագնաց Ամոս Հոքշթայնը եւ Լիբանանի մէջ 
ԱՄՆ դեսպան Տորոթի Շիան շաբաթավերջին զրուցած են Լիբանանի 
բարձրաստիճան քաղաքական եւ ռազմական առաջնորդներուն հետ»:
Այս խնդրին ծանօթ աղբիւրներ ըսին, որ իրենք «անհանգստութիւն յայտնած 
են անօդաչու թռչող սարքի միջադէպին վերաբերեալ եւ խնդրած են Լիբա-
նանի կառավարութեան՝ դէմ արտայայտուիլ»:
Ինչպէս նախապէս հաղորդած էինք, անցեալ Շաբաթ օրը Հըզպալլան 
յայտարարեց «վիճելի տարածքի ուղղութեամբ 3 անօդաչու թռչող սարքի 
գործարկումը» Քարիշի հանքավայրին մէջ, հետախուզական առաքելու-
թիւններ իրականացնելու համար, ընդգծելով, որ «անօդաչուները կատարած 
են անհրաժեշտ առաքելութիւնը եւ փոխանցած են ուղերձը»:

Միջազգային իրաւապաշտպան Freedom 
House կազմակերպութիւնը ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանին կոչ ըրած է լրջօրէն 
վերաբերելու լրատուամիջոցներու մտա-
հոգութիւններուն եւ օգտագործելու ուղիղ 
կապի միջոցները, այդ շարքին՝ բաց եւ 
թափանցիկ ասուլիսներու միջոցով՝ 
ժողովրդավարութեան առողջ գործունէութիւնը ապահովելու համար:
Այս մասին ըսուած է կազմակերպութեան թուիթըրեան էջով։

Անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեան հանդիպած 
է Իրանի Ազգային անվտանգութեան գերագոյն խորհուրդի քարտուղար Ալի 
Շամխանիի հետ:
ԱԽ քարտուղարներն ընդգծած են երկու երկիրներուն միջեւ բազմաոլորտ 
համագործակցութեան կայուն զարգացման միտումը եւ այդ ծիրին մէջ 
շեշտած են երկկողմ տնտեսական փոխգործակցութեան կարեւորութիւնն 
ու անոր զարգացման անհրաժեշտութիւնը:
Հայ-իրանեան տնտեսական յարաբերութիւններու եւ յատկապէս Սիւնիքի 
զարգացման ծիրին մէջ առանձնակի շեշտուած է Իրանի Չապահար 
նաւահանգիստի կարեւորութիւնը: Երկուստեք բարձր գնահատուած է 
կողմերուն պատրաստակամութիւնը` շարունակելու համագործակցութիւնը 
Մեղրիի ազատ տնտեսական գօտիի եւ Հիւսիս-հարաւ ճանապարհային 
միջանցքի շրջանակներուն մէջ:
ԱԽ քարտուղար Արմէն Գրիգորեան ներկայացուցած է հայ-ատրպէյճանական 
յարաբերութիւններու կարգաւորման ընթացքը` շեշտելով, որ այդ գործընթա-
ցին մէջ միջանցքային տրամաբանութեամբ որեւէ հարց չի քննարկուիր: 
Իրանի ԱԽ քարտուղար Ալի Շամխանին նշած է, որ վերոնշեալի ծիրին մէջ 
պէտք է յարգուին պետութիւններու տարածքային ամբողջականութեան եւ 
սահմաններու անձեռնմխելիութեան սկզբունքները:
Ա. Գրիգորեանը նաեւ ներկայացուցած է Հայաստանի մօտեցումները 
տարածաշրջանային անվտանգութեան ապահովման եւ ապաշրջափակման 
վերաբերեալ, ինչի շրջանակներոն մէջ Իրանի ԱԽ քարտուղարը ընդգծած 
է Թեհրանի պաստրաստակամութիւնը` նպաստելու Հարաւային Կովկասի 
անվտանգութեան պահպանման:
Կողմերը պայմանաւորուած են երկխօսութիւնը շարունակելու նպատակով 
յաջորդիւ հանդիպիլ Հայաստան-Իրան սահմանին:

Ճափոնի նախկին վարչապետ Շինզօ Ապէն 
մահացած է իր դէմ իրականացուած մահա-
փորձէն յետոյ:
Քաղաքական գործիչը մահացած է Նարա 
քաղաքի բժշկական համալսարանական 
հիւանդանոցի մէջ: Ան 67 տարեկան էր:
Յիշեցնենք, որ Ճափոնի  նախկին վարչապետ 
Շինզօ Ապէն  երէկ զինեալ յարձակումի թիրախ 

դարձաւ։  Ան ծանրօրէն վիրաւորուած ու փոխադրուած էր  հիւանդանոց։ 
Կրակ  բացող անձը  կալանքի տակ է:
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Գրիգորի Սարգիսով

Գրիգորի Ալեքսէյ Սարգիսով 
(Սարգսեան, 9 Յուլիս 1902, 
Փեաթիկորսք, Թերեքի մարզ, 
Ռուսական Կայսրութիւն - 
1964, Երեւան, Հայաստանի 
Խորհրդային Ընկերվարական 
Հանրապետութիւն, Խորհրդա-
յին Ընկերվարական Հանրա-
պետութիւններու Միութիւն), 
խորհրդային հայ բեմադրիչ, 
դերասան, սենարիստ։
Գրիգորի Սարգիսով, ծնած 
է 1902 թուականին Պյատի-
գորսկ քաղաքին մէջ։ 1926 
թուականին աւարտած է Լենին-
կրատի համալսարանի հասա-
րակագիտութեան բաժինը։ 
Աշխատած է «Սովկինո» կինոս-
տուդիայի մէջ որպէս բեմադրիչ։ 
Տարբեր տարիներ եղած է 
Հայֆիլմի, Լենֆիլմի, Գորկի 
անուան ստուդիայի եւ Մոսֆիլմի 
բեմադրիչը:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Իր Օրհնութիւնը Բաշխեց
«ՀԵՀԵՄ-ը Հայաստան-Սփիւռք Կամուրջ»

Համահայկական Ուխտագնացութեան Մասնակիցներին
Յուլիսի 8-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց 
եւ իր հայրապետական օրհնութիւնը 
բաշխեց «ՀԵՀԵՄ-ը Հայաստան-
Սփիւռք կամուրջ» համահայկա-
կան ուխտագնացութեան մաս-
նակիցներին` կազմակերպուած 
Հայ Եկեղեցու Համաշխարհային 
Երիտասարդական Միաւորման 
(ՀԵՀԵՄ) կեդրոնական գրա-
սենեակի կողմից: 

Յուլիսի 6-10-ը անցկացուելիք համա-
հայկական ուխտագնացութեանը 
մասնակցում են շուրջ 200 եկե-
ղեցասէր երիտասարդներ` Նուի-
րապետական Աթոռներից, Հայ-
րապետական պատուիրակու-
թիւններից, Հայաստանի, Արցախի 
եւ Սփիւռքի տարբեր թեմերից: 

Հանդիպումը սկսուեց Հայրա-
պետական մաղթերգով, որից 
յետոյ ՀԵՀԵՄ հոգեւոր տեսուչ 
եւ Կենտրոնական գրասենեակի 
տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. Թովմա 
վարդապետ Խաչատրեանը, 
Վեհափառ Հայրապետին ներ-
կայացնելով ուխտագնացու-
թեան ծրագիրը, հայցեց Հայոց 
Հովուապետի օրհնութիւնը:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Երիտասարդների անունից սրտի 
խօսք ասացին Կ. պոլսի հայոց 
պատրիարքութեան ներկայացուցիչ 
Երազ Չաղլայեանը եւ Գերմանիա-
յի հայոց թեմի երիտասարդական 
միութեան ներկայացուցիչ Արշամ 
Արզումանը:

Այնուհետեւ ՀԵՀԵՄ հոգեւոր 
առաջնորդ, ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան 
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէ-
րեանն ուրախութեամբ ընգծեց, 
որ աշխարհասփիւռ հայորդիները 
համախմբուել են Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում` Հայոց Հայրապետի 
օրհնութեամբ գօտեպնդուելու եւ 
շարունակելու եկեղեցանուէր ու 
հայրենանուէր իրենց առաքելու-
թիւնը: 

Ապա երիտասարդներին իր պատ-
գամը բերեց Նորին Սրբութիւն 
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսը` ուրախութիւն 
յայտնելով հայրենիքի տարբեր 
կողմերից եւ աշխարհասփիւռ հայ 
համայնքներից երիտասարդներին 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 
համախմբուած տեսնելու առի-
թով: Հայոց Հովուապետն իր 
գնահատանքը բերեց Հովնան 
սրբազանին եւ Հայր Թովմային 
եկեղեցասէր երիտասարդութեան 
հետ տարուող նախանձախնդիր 
աշխատանքների համար:

Վեհափառ Հայրապետն իր գոհու-
նակութիւնն արտայայտեց`  
համավարակի եւ 44-օրեայ 
պատերազմի պատճառով ընդհա-
տուած այս գեղեցիկ աւանդոյթի 
վերականգնման առիթով` վստա-
հութիւն յայտնելով, որ երի-
տասարդները միատեղուել են 
հայրենիքի եւ Եկեղեցու հանդէպ 
ունեցած սիրով, որով  պիտի 
շարունակեն իրենց ընթացքը` 
նպաստ բերելով հայրենի կեանքի 
վերազարթօնքին եւ հայրենիքի 
զօրացմանն ու լուսաւոր ապագայի 
կերտմանը:
Դիմելով երիտասարդ հայոր-
դիներին` Նորին Սրբութիւնը 
յորդորեց առաւելագոյնս հաղորդ 
դառնալ հայրենի իրականու-
թեանը, յետպատերազմեան 

մարտահրաւէրներին` ընդգծելով, 
որ դրանք ոչ թէ վհատութեան եւ 
յուսալքութեան պատճառ պիտի 
լինեն, այլ հարկաւոր է նորովի 
գօտեպնդուել` աղօթքով ու 
գործով միասնաբար լծուելու բոլոր 
խնդիրների յաղթահարմանը:
Իր խօսքում Նորին Սրբութիւնն 
ուխտաւոր հայորդիներին բարե-
մաղթեց  Աստծու զօրակցութիւնը`  
անձնական եւ համայնքային 
կեանքում նոր ձեռքբերումների 
եւ յաջողութիւնների հասնելու 
համար,  որոնց արգասիքները կը  
ծառայեցնեն հայրենիքին եւ Սուրբ 
Եկեղեցուն: 

Հանդիպման ընթացքում Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը նաեւ պատաս-
խանեց երիտասարդներին յուզող 
հարցերին, որոնք վերաբերում 
էին Եկեղեցու կեանքում իրենց 
ներգրաւուածութեանը, առկայ 
մարտահրաւէրներին եւ դրանց 
դիմագրաւմանը:
Վերջում Վեհափառ Հայրապետը 
«Պահպանիչ» աղօթքով իր օրհնու-
թիւնը բաշխեց ներկաներին:



Շաբաթ 09.07.2022  03

Շար. Էջ 06

Ամերիկեան Բարքեր

Ուխտագնացութիւն՝ Արցախ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ազատագրական շարժումի մեր զինակիցներուն հետ 1-3 Յուլիս 2022-
ին եռօրեայ ուխտագնացութեան մը մասնակցեցայ դէպի Արցախ՝ 
զօրակցելու տեղւոյն հայութեան, յատկապէս՝ Բերձորի եւ Աղաւնոյի 

եւ ընդհանրապէս, բոլոր հայկական բնակավայրերու հայրենակիցներուն 
կողքին ըլլալու այս օրհասական պահուն։ 

Բերձորի Օրակարգը

Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ազրպէյճանի՝ 2020 թուականի Նոյեմբերի 
9-ի յայտարարութեան 6-րդ կէտին մէջ նշուած էր՝ 
«……. Լաչինի միջանցքը (5 քլմ. լայնութեամբ), որը ապահովելու է 
Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդորում շրջանցելով 
Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնութեան խաղաղապահ զօրա-
կազմի վերահսկողութեան ներքոյ:
Կողմերի համաձայնութեամբ, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ 
կապն ապահովելու համար առաջիկայ երեք տարիների ընթացքում պիտի 
հաստատուի ԼԱՉԻՆԻ ՄԻՋԱՆՑՔՈՎ նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, 
որից յետոյ ռուսական խաղաղապահ զօրակազմը կը վերատեղակայուի՝ 
այդ երթուղին պաշտպանելու համար»:1

Վերոյիշեալ յայտարարութեան մէջ նշուած այս պայմանաւորուածութենէն 
կարելի է հետեւցնել հետեւեալը.
• Երեք տարիների ընթացքին կողմերուն միջեւ պէտք է համաձայնեցուի 
նոր երթուղիի մը կառուցման նախագիծ եւ ոչ թէ կառուցուի երթուղի,
• Երթուղին պէտք է ըլլայ Լաչինի միջանցքով եւ ոչ թէ Լաչինի շրջանի այլ 
մասով:
Պէտք է նշենք, որ Լաչինի միջանցքին վրայ գտնուող բնակավայրերուն մէջ, 
անոնց շարքին՝ Բերձոր քաղաքին մէջ մարդիկ կ՛ապրին իրենց պապենա-
կան հողերուն վրայ: 
Հետեւաբար, եթէ այն լուրերը ճիշտ են, որ մօտ օրերս Լաչինի միջանցքը, 
ներառեալ՝ Բերձոր քաղաքը եւ միւս բնակավայրերը պիտի յանձնուին 
Ազրպէյճանին, ապա շարք մը հարցեր կը ծագին, որոնց պատասխանները 
Հայաստանի իշխանութիւններէն պէտք է ակնկալել.
1) Յայտարարութեան 6-րդ կէտին համաձայն պէտք է ըլլայ նաեւ Հայաս-
տանի համաձայնութիւնը: Հայաստանը իր համաձայնութիւնը տուա՞ծ է 
արդեօք, որ այդ նոր ճանապարհը փոխարինէ Լաչինի միջանցքին: Եթէ 
տուած է, ապա ո՞ր պաշտօնատար անձը տուած է զայն եւ երբ,
2) Ինչո՞ւ է Հայաստանը համաձայնէր է, Լաչինի միջանցքով չանցնող այլ 
երթուղի մը հաստատուի, այսինքն երթուղին անցնի Լաչինի միջանցքէն 
դուրս գտնուող այլ տարածքով ի հակասումն յայտարարութեան ռուսական 
թեքստին,
3) Ինչո՞ւ Հայաստանը կը շտապէ, երբ երեք տարիներու ընթացքին պէտք 
էր համաձայնութիւն ձեռք բերել երթուղիի նախագիծին վերաբերեալ եւ ոչ 
թէ բուն երթուղին կառուցել,
4) Ի՞նչ պիտի ըլլայ Լաչինի միջանցքին վրայ գտնուող հայկական 

1 Քաղուած Արա Զոհրապեանի ֆէյսպուքի էջէն

բնակավայրերու, ներառեալ՝ Բերձոր քաղաքի բնակիչներուն ճակատա-
գիրը: Հայաստանը պիտի պաշտպանէ՞ արդեօք բնակիչներուն կեանքը, 
եթէ ռուսական խաղաղապահները դուրս գան,
5) Հայաստանէն Արցախ կազամուղը արդեօ՞ք չանցնիր Լաչինի միջանց-
քով եւ արդեօ՞ք Լաչինի միջանցքէն հրաժարելու պարագային, Ազրպէյ-
ճանը չի վերացներ կազատարը եւ իր կողմէն կազով չապահովեր Արցա-
խին, հետագային իրմէ կախման մէջ պահելու եւ տարածքները իւրացնելու 
նպատակով,
6) Արդեօ՞ք միւս ճանապարհը ունի այն անվտանգութիւնը (օրինակ այլ 
դիրքերէն թիրախաւորում այդ ճանապարհով երթեւեկողներուն), ինչը 
այսօր ունի Լաչինի միջանցքի ճանապարհը.
7) Արդեօ՞ք միւս ճանապարհը աւելի դժուարանցանելի չէ, քան Լաչինի 
միջանցքի ճանապարհը:

Այս հարցերուն աւելի մօտէն ծանօթանալու ինչպէս նաեւ խրախուսելու ու 
սատար հանդիսանալու համար տեղւոյն հայորդիներուն, Ազատագրական 
շարժումը ծրագրեց ներկայացուցչական խումբով մը, այցելել Արցախ՝ 
անցնելով Բերձորէն ու շրջակայ գիւղերէն եւ մի քանի օր շփուիլ Արցախի 
մեր հայրենակիցներուն հետ, ունենալ մասնագիտական հանդիպումներ եւ 
այցելել սրբավայրեր:

Օր առաջին
Ուխտագնացութեան առաջին օրը «Զարթօնք» ազգային-քրիստոնէական 
կուսակցութեան նախագահ՝ Արա Զոհրապեանի, Հայաստանի Փաստա-
բանական պալատի նախագահ՝ Սիմոն Պապայեանի, փաստաբանական 
համայնքի շարք մը անդամներուն եւ Ազատագրական Շարժումին 
համահիմնադիր եւ անդամ մեր զինակիցներուն հետ եղանք Բերձորի 
Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, ուր տեղի ունեցաւ անպատրաստից 
փոքրիկ համերգ եւ ազգային պարուսուցում Ազատագրական Շարժումին 
անդամ՝ Գագիկ Յարութիւնեանին կողմէ, մասնակցութեամբ տեղւոյն 
բնակչութեան։
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Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ Տարեդարձի
Միջազգային Նշումը Երեւանի Մէջ

Մշակութային Արձագանգ

Վեր. ՆՇԱՆ ՊԱԳԱԼԵԱՆ

Յուլիսի առաջին շաբաթը 
Հայաստանի մէջ յատուկ նշումներ 
եղան՝ Հայաստանեայց Աւետա-
րանական Եկեղեցւոյ աշխարհա-
տարած ընտանիքին համար։ 
Նշելով անցեալ տարուայ համավա-
րակի պատճառով յետաձգուած 
175-ամեակը, զանազան բաժիննե-
րով այս միջազգային ծրագիրը 
իրականացուեցաւ տարի մը ետք։
30 Յունիս 2022-ին Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ 
Վահագն Խաչատուրեանը իր 
նստավայրին մէջ ընդունեց Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
պատուիրակութիւնը եւ ներկայա-
ցուց իր բարձր գնահատանքի եւ 
շնորհաւորական խօսքը: 
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
175-ամեակի նուիրուած հանդի-
սութիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 
իրիկուն, 1 Յուլիս 2022-ին, Արամ 
Խաչատուրեան Համերգասրա-
հին մէջ, հոծ բազմութեան մը 
ներկայութեան։  Յոտնկայս յարգուե-
ցաւ յիշատակը Արցախեան 44-օրեայ 
պատերազմի նահատակներուն:
Խօսք առին Ամերիկայի Հայ Աւե-
տարանչական Ընկերակցութեան 
(ԱՀԱԸ) Գործադիր Տնօրէնը՝ 
Պրն. Զաւէն Խանճեանը, ինչպէս 
նաեւ տեսերիզով՝ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցական Միութիւններու 
պատասխանատուները։ Պրն. 
Խանճեանը շեշտեց Յոբելեանական 
Գործունէութիւններու բնաբանը, 
«Անխախտ Պահենք Մեր Հաւատքը» 
(Եբր. Ժ.23)։
Յայտագիրը կը բովանդակէր 
պատմական եւ տեղեկատուական 
տեսանիւթեր, եւ գեղեցիկ երգ ու 
նուագ՝ խմբավարութեամբ Դոկտ. 
Վարդան Ակոբեանի՝ Փրակայէն. ան 
առաջնորդեց Հայաստանի Պետա-
կան Կամերային Նուագախումբը, 
Երեւանի Պետական Կամերային 
Երգչախումբը եւ «Կոմիտաս» Երգչա-

խումբը։ Ժողովրդական երգերէն 
զատ, երաժիշտները ներկայացու-
ցին հետեւեալ հոգեւոր երգերը. 
«Եկեղեցին Հիմնեալ Է», «Մեր Հարց 
Հաւատք», «Աստուած Մեր Բերդն 
Է Հաստատուն» եւ Միսիրեանի 
«Հայր Մեր»ը, ինչպէս նաեւ իր 
մշակումներով ժողովրդական եւ 
հայրենասիրական երգեր, ինչպէս 
«Գարուն ա», «Ազգ Փառապանծ», 
«Հայաստան» եւ «Վաղարշապատի 
Պար»։
Հայ Աւետարանական Համաշխար-
հային Խորհուրդի Նախագահը, Վեր. 
Յովէլ Միքայէլեանը, իր փակման 
յորդորը տալէն ետք, Օրհնութեան 
աղօթքով փակեց հանդիսութիւնը։
Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
175-ամեակի նուիրուած համագու-
մարը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 2 
Յուլիս 2022-ին, առտուընէ մինչեւ 
կէսօրէ ետք, Երեւանի Հայց. Աւետ. 
Եկեղեցիին մէջ։  Պաշտամունքով 
սկսաւ հաւաքը, որուն մասնակցեցան 
բազմաթիւ հովիւներ, ծառայողներ 
եւ աշխարհականներ աշխարհի 
զանազան Հայ Աւետարանական 
եկեղեցիներէ: Քննարկումները 
սկսան հինգ Միութիւններէն տեղե-
կագիրները եւ իրենց դիմագրաւած 
մարտահրաւէրները լսելով։ Միու-
թիւնները ներկայացնող հինգ երի-
տասարդները իրենց տեսլականով 
հանդէս եկան նոյն բեմէն։  Կէսօրէ ետք 
հաւաքը խմբակներու բաժնուեցաւ եւ 
քննարկեցին Հայց. Աւետ. Եկեղեցին 
յուզող նիւթեր, որուն արդիւնքները 
աւելի ուշ բոլոր մասնակցողներուն 
ներկայացուեցան, եւ որը պիտի 
յղուի Հայ Աւետ. Համաշխարհային 
Խորհուրդին։ Հայաստանի Հայց. 
Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
Նախագահը՝ Վեր. Ալբերտ 
Փայտեան իր պատգամը փոխան-
ցեց։ Հաղորդութեան սեղանէն 
մասնակցեցան բոլորը՝ Վեր. 
Հենտրիք Շահնազարեանի մատա-
կարարումով, եւ համագումարը 
աւարտեցաւ Վեր. Դոկտ. Փօլ 

Հայտօսթեանի աղօթքով։
Աւելի ուշ, Ֆրանսահայ Աւե-
տարանական «Յոյս Հայաստանի 
Համար» կազմակերպութեան 
30-ամեակի ճաշկերոյթը տեղի ունե-
ցաւ «Քոնկրէս» Հիւրանոցին մէջ։
Կիրակի առաւօտ, 3 Յուլիս 2022-
ին, Ստեփանաւան քաղաքին մէջ 
փառաբանութեան պաշտամունքի 
եւ նուիրման արարողութիւննե-
րու համար Հայաստանի զանա-
զան շրջաններէ, եւ մանաւանդ 
արտասահմանէ եկողները հաւա-
քուեցան Հայց. Աւետ. Եկեղեցիի եւ 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) Կեդրոնի 
շրջափակէն ներս։
Սկսելով ԱՀԱԸի նորակառոյց 
Կեդրոնի պաշտօնական բացումով, 
հարիւրաւոր ներկաները միացան 
եկեղեցւոյ մէջ՝ պաշտամունքի 
համար։ Հայց. Աւետ. Եկեղեցւոյ 
175-ամեակի փառաբանութեան 
պաշտամունքին հետ միասին, այն 
օրը նուիրման աղօթք մատուցուեցաւ 
նաեւ եկեղեցաշէնքի վերանորոգման 
համար։ 
Եկեղեցին եւ ԱՀԱԸի Կեդրոնը 
միասնաբար կը ծառայեն Ստե-
փանաւանի բնակիչներուն, հայ-
թայթելով հոգեւոր առաջնորդու-
թիւն, դպրոցական եւ արուեստի 
դասընթացքներ, ընկերային ծառա-
յութիւններ, բոլորը քրիստոնէական 
ջերմ նուիրումով։
Երիտասարդական տօնակատա-
րումներու շարքին մէջ, Հան-
քաւանի եւ Երեւանի մէջ տեղի 
ունեցաւ համաաւետարանական 
երիտասարդաց համագումար 
ամբողջ շաբաթ մը տեւող,  
մասնակցութեամբ՝ 170 անձերու 
ժամանած ԱՄՆէն, Գանատայէն, 
Ֆրանսայէն, Ռուսաստանէն, 
Աւստրալիայէն, Լիբանանէն, Արցա-
խէն եւ Հայաստանի տարբեր 

մարզերէն: 
Վերջին գործունէութիւնը Հայց. 
Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
միջազգային 175-ամեակը նշելու 
համար՝ «Հայրիկ» վերնագրով 
թատրերգութիւն մըն էր, որ Հայց. 
Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
«Հայասա» թատերախումբը ներկա-
յացուց Հինգշաբթի, 7 Յուլիս 2022-
ին, «Պատանի Հանդիսատեսի 
Թատերասրահ»ին մէջ։ Մանուկ եւ 
չափահաս դերասանները ներկայա-
ցուցին տեսարաններ Վեր. Ահարոն 
Շիրաճեանի կեանքէն Հալէպի մէջ, 
Ցեղասպանութեան տարիներուն։ 

Այդ շրջանին, Շիրաճեանը շատերու 
ծանօթ էր իբրեւ «Հայրիկ»՝ հայ 
որբերու փրկարարը, «Հալէպի 
Օրհնութեան Տան» գլուխը, եւ 
Յիսուս Քրիստոսի ողորմութեան 
մարմնացումը։ Բեմադրիչ Նունէ 
Աբրահամեանը ներկաներուն համար 
ուրուագծեց այն մարդասիրական 
աշխատանքը, զոր Շիրաճեանը 
ըրաւ, փրկելով շուրջ 15,000 որբերու 
կեանքը, նաեւ բեմադրութեան 
մէջ ներառելով Հալէպի Տոքթ. 
Ասատուր Ալթունեանի անձնուէր 
ծառայութիւնը։ Թուրքերուն անդա-
դար սպառնալիքը, որբերուն 
յոյսերն ու յոյզերը, եւ Շիրաճեանի 
քրիստոնէական խոր համոզումները 
վերակենդանացան։ 
175-ամեակի ծրագիրները աւարտե-
ցան վերանորոգ նուիրման յոյսով եւ 
աղօթքով, Հինգշաբթի, 7 Յուլիսին:
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Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի Հայապահպանման Աշխատանքը 
Կը Հասնի Յորդանան

Ձեր Մազերը Խնամքի Կը Կարօտին

«Ժամանակ»/Պոլիս

ՄԱՐԱԼ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

Սփիւռքահայ Կեանք

Առողջապահական

Ա.Մ.Մ. Ազգային Մարզական Միու-
թեան Մշակութային Յանձնա-
խումբի Կազմակերպութեամբ, 
Աստուածաշունչի Ընկերութեան 
Արաբական Ծոցի Երկիրներու 
Ընդհանուր Քարտուղար, Դոկտ. 
Հրայր Ճէպէճեանը, Շաբաթ, 18 
Յունիս 2022-ին հայրենաշունչ 
եւ շահեկան դասախօսութիւն 
մը մատուցեց ԱՄՄ-ի Ալեք 
Մանուկեան Սրահէն ներս, 
"Սփիւռքահայ իրականութիւններ, 
Հայապահպանումը եւ Ազգային 
Ամբողջական Մշակոյթի գործ-
ընթացը" խորագրով։
Ազգային Մարզական Միութիւնը 

դասախօսութիւններով, գրական 
կամ մշակութային զանազան 
միջոցներով, համագործակցելով 
Սփիւռքի կառոյցներու, ինչպէս 
եւ գործօն դեռ տանելով ու մաս 
կազմելով՝ Հայրենիքի մէջ տարբեր 
միջոցառումներու, միշտ ձգտած 
է պահպանել Ամմանահայ փոքր 
համայնքի Հայեցի նկարագիրը։

Դոկտ. Ճէպէճեան իր բանախօսու-
թեան մէջ արծարծեց մշակոյթ 
հասկացողութիւնը եւ Հայ լեզուի 
դերը, թէ ինչպէս յարմարուիլ եւ 
պահպանել մշակոյթը: Նաեւ ինչպէս 
համաշխարհայնացած աշխարհէն 
վերադառնալ տեղակայնացման, 
ազդեցութիւն մը, որը ուղղակի եւ 
խորապէս կը զգացուի Ցեղասպա-
նութենէն վերապրած ընտանիքներու 

համայնքներուն մէջ։
Դոկտ. Ճէպէճեանը յորդորեց ըլլալ 
լաւատես, եւ շեշտեց համայնքի 
կառոյցները պահպանելու կարեւո-
րութիւնը։ 
Այս օգտակար դասախօսութեան 
ներկայ էին Հայապահպանման 
հարցով մտահոգ գործօն շօշափելի 
թիւով տարր մը, որոնք կը վայելէին 
Գաղութիս Հոգեւոր Առաջնորդ 
Աւետիս Ծ.Վ. Իփրաճեանի բարձր 
ներկայութիւնը, ինչպէս եւ  Ազգային  
Տեղական խորհուրդի, ՀՕՄ-ի վար-
չական անդամներուն եւ ուսուցչո-
ւհիներուն քաջալերանքը:  
Ուրախալի է գիտնալ, որ Մեծարգոյ 
Աստուածաբան Տիար Հրայր 
Ճէպէճեան պարգեւատրուած է 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Սփիւռքի Նախարարութեան 

«Մայրենի Դեսպան» շքանշանով՝  
2014 թուին, Ինչպէս եւ Կիլի-
կիոյ Թեմի՝ Կաթողիկոսութեան՝ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափա-
ռի Ձեռամբ Դեկտեմբեր 2021ին 
պարգեւատրուեցաւ «Մեսրոպ 
Մաշտոց» շքանշանով՝ մեկնելով 
իր երկար տարիներու Ազգային-
եկեղեցական ու Աստուածաշնչային 
գործունէութիւններէն: հ
Տէր եւ Տիկին Ճէպէճեաններու Հայա-
պահպանման աշխատանքին ծանօթ 
է մեր Ամմանահայ Համայնքը արդէն 
տարիներ։
2013-ի Ապրիլին, նոյն սրահին մէջ 
գաղութը վայելած էր  Դոկտ. Արտա 
ճէպէճեանի դասախօսութիւնը 
«Լեզուապահպանումի Մարտահրա-
ւէրը Ցեղասպանութեան 100 Ամեակի 
Սեմին»։

Մազը լուալու մասին շատ կարծիք-
ներ կան։ Օրինակ, կը կարծուի, որ 
ամէն օր մազերը լուալը բացասաբար 
կ՛անդրադառնայ անոնց որակին եւ 
գլխու մորթին վրայ:
Մ ա շ կ ա բ ա ն - « թ ր ի ք ո լ ո ճ ի ս թ » 
Նաթալիա Քոզլովա յայտնած է, որ 
մաշկային ճարպի արտադրութեան 
«փարամեթր»ը կախեալ է շարք մը 
գործօններէ.
. մազերը լուալու ժամանակ ջուրի 
չափազանց բարձր ջերմաստիճանէն,
. ամէն օր մազերը վարսայարդա-
րիչով չորցնելէն եւ ջերմային 
պաշտպանութենէն հրաժարելէն,
. խնամքի եւ լուալու միջոցներու 
սխալ ընտրութենէն,
. սխալ սննդականոնէն. մազերը 

աւելի արագ կը իւղոտին, երբ 
սննդականոնին մէջ պարզ ածխա-
ջուրերու աւելցուկ եւ բջիջանիւթի 
պակաս կայ:
Երկու օրը անգամ մը մազերը լուալու 
ժամանակ կ՛արժէ որոշ նախագիծ մը 
օգտագործել։ Այստեղ անհրաժեշտ 
է «շամփու»ն ողողել եւ լուալ 
երկու անգամ՝ մէկ «փրոսիճըր»ի 
ընթացքին։ Եթէ գլխու մաշկը 
հակուած է գրգռման, անհրաժեշտ 
է փոխարինել «շամփու»ն առանց 
«սալֆէյթ»ներու «շամփու»ով:
Մասնագէտը կը յանձնարարէ 
հետեւիլ մազերու լուացման հետե-
ւեալ նախագիծին.
1. Կարգաւորեցէ՛ք ջուրը. անիկա 
պէտք է տաք ըլլայ, բայց՝ ոչ եռացած։ 

Իսկ «փրոսիճըր»ի վերջաւորութեան 
կ՛արժէ անիկա քիչ մը աւելի պաղ 
դարձնել եւ լուալ մազերը։ Այս պարզ 
միջոցը կ՛օգնէ աւելի հարթ դարձնելու 
«քիւթիքիւլ»ները, իսկ մազերը՝ աւելի 
փայլուն։
2. «Շամփու»ն պէտք է սեղմել ձեռքի 
ափին մէջ եւ քիչ մը փրփրացնել, 
ապա մերսող շարժումներով 
տարածել գլխուն վրայ։
3. Բարակ եւ իւղոտ մազեր ունե-
ցողները լաւագոյն արդիւնքը կը 
ստանան, եթէ մազերը երկու անգամ 
լուան «շամփու»ով։
4. Վերջաւորութեան կ՛արժէ մազե-
րուն քիչ մը «պալսամ» կամ «քան-
տիշընըր» քսել՝ խոնաւցնելու, 
հարթ դարձնելու եւ փայլք տալու 

համար։ Պէտք է զգոյշ կատարել 
այդ մէկը՝ առանց արտադրութիւնը 
արմատներուն քսելու:
5. Պէտք է որակեալ արտադրու-
թիւններ ընտրել. կարելի է 
խորհրդակցիլ մասնագէտներու 
հետ։ Իտէալական միջոց չընտրե-
լու պարագային կարելի է վնասել 
մազերը:
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ազնիւ վերաբերմունքով բարի 
ճանապարհ մաղթեցին մեզի: 
Դէպի Բերձոր Ճանապարհին 
անհնար էր չնկատել մեծ ծաւալով 
ընթացող շինարարական աշխա-
տանքները՝ Ազրպէյճանական 
կողմէն նոր ճանապարհների 
կառուցումը, որ ինչպէս նշեցինք, 
հանդիսանալու է այլընտրանքային 
ճամբայ Հայաստանն ու Արցախը ցամաքային ուղիով իբր թէ իրար 
կապելու համար։ 

Յիշեցնեմ, որ ըստ մամուլի հրապարակումներուն, հայկական իշխա-
նութիւնները կը պատրաստուին Ազրպէյճանին զիջիլ Արցախը 
Հայաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, 
որուն մէջ կրնան յայտնուիլ Բերձոր եւ Աղաւնօ համայնքները՝ վտանգի 
տակ դնելով այնտեղ հայկական հետքը։ 

Բերձորի եկեղեցիին խորհրդանշական պատարագէն ետք Ազատագրա-
կան Շարժման անդամներուն հետ ուղեւորուեցանք Ստեփանակերտ, ուր 
երեկոյեան տեղւոյն Սուրբ Աստուածամօր Հովանու մայր տաճարին մէջ 
եւս մասնակցեցանք Սրբ. պատարագի արարողութեան։ 

Օր երկրորդ
Ուխտագնացութեան երկրորդ օրը Շարժումին անդամներով այցելեցինք 
Ամարաս վանական համալիր։ 
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Սուրբ Համբարձման եկեղեցիին մէջ քահանային 
օրհնութեամբ տեղի ունեցաւ Սրբ. պատարագ, 
որուն մասնակցեցան նաեւ Երեւանէն ժամա-
նած այլ հիւրեր, մարդիկ՝ որոնք յատուկ այդ օրը 
եկած էին սատարելու տեղւոյն հայ բնակչու-
թեան։ 
Աղաւնոյի եւ Բերձորի բնակչութեան մշակու-
թային խմբակներու փոքրիկները իրենց կարգին 
ներկաներուն ոգեշնչեցին իրենց կատա-
րումներով, ապա՝ մասնակցեցան ազգային 
պարերու ուսուցմանը։ Ազատագրական 
Շարժման համահիմնադիր անդամ Նայիրի 
Հոխիկեան միջոցառման մասնակիցներուն 
յայտարարեց, որ այս օրերուն պէտք է ըլլալ 
Բերձորի եւ Աղաւնոյի բնակիչներու կողքին՝ 
նոյնիսկ եթէ անմիջապէս ոեւէ բացասական զարգացում տեղի չունենայ, 
ինչ կը վերաբերի տարածքին յանձնումին։ 

Այնտեղ, շատ մը փոքրիկներու կողքին 
ծանօթացայ փոքրիկն Յարութիւն Յարու-
թիւնեանին ու իր ծնողին: Անոնք Աղաւնօ 
գիւղի բնակիչներ էին: Կառչած իրենց 
հողին բնաւ ալ մտադրութիւն չունէին 
լքելու իրենց պապենական տունը: Այստեղ 
ցաւով անդրադարձայ, որ մինչ մեր 
հայրենակիցները այստեղ «օդի, ջուրի, 
հացի նման» պէտք ունին մեր զօրակցու-
թեան, անդին կան հայեր, որոնք անձնա-
կան հազար հաշիւ կ՛ընեն այցելելու 
համար Արցախ: Անոնք, ոչ միայն 
գործնական նուազագոյն քայլին չեն 
դիմեր, այլ հեռուէն հայրենասիրական 
դասեր կու տան կամ իրենց անձին 
ապահովութեան համար ճամբուն 

ապահովական վիճակով կը հետաքրքրուին, առանց դոյզն իսկ սատար 
հանդիսացած ըլլալու այդ ճամբուն ապահովութեան...: Ես տակաւին 
դժուարութիւն ունիմ հասկնալու այն հայ կոչուող մարդոց, որոնք փոխան 
Արցախի գալու, իրենց ամառնային արձակուրդը զանազան երկիրներ, 
ներառեալ Թուրքիա անցնելու միտող ծրագիրներ կը մշակէն: Կամ Երեւա-
նի Հիւսիսային պողոտայի քաֆէներուն մէջ հայրենասիրութիւն կ՛ընեն: Այս 
«հայեր»ը բարոյական ի՞նչ իրաւունքով հայրենասիրութեան մասին կը 
խօսին: Արդեօ՞ք միայն փոքրիկն Յարութիւնին ու իր սերնդակիցներուն ու 
անոնց ծնողներուն պարտականութիւնն է հայրենի հողը պահել, մինչ մենք 
հեռակայ  հայրենասիրութիւն կը խաղանք: Պէտք է Բերձո՞րն ալ  
կորսնցնենք, որպէսզի յետոյ Բերձորին նուիրուած լացակումած 
բանաստեղծութիւններ արտասանենք, թէ հիմա է պահը գալու ու փորձել 
պահելու Բերձորը որպէս իրաւ հայրենասէրներ հեռու ամէն տեսակի 
կեղծիքէ ու անպատասխանատուութենէ: Ոմանց համար ալ կարծէք 
Արցախը առեւտրական ինչ որ ծրագիր է եւ ըստ անոր համար կատա-
րուելիք հնարաւորութիւններու ուսումնասիրութեան (feasibility study) 
արդիւնքին, որդեգրեն այդ ծրագիրը կամ ոչ...:
Նշեմ, որ մինչեւ այստեղ եւ յետոյ ճանապարհին, Ռուս խաղաղապահ 
զինուորներու անցարգելները բաւական թիւ կը կազմէին, որոնք միշտ ալ 

Ուխտագնացութիւն՝ Արցախ
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Եկ Այս Գիշեր

Առանձին ենք, չի խանգարում ոչ ոք մեզ,
Միայնակ ենք` երկու անյայտ աստղի պէս:
Շատ չի տրւում մի այսպիսի բախտ ու յոյս,
Եկ այս գիշեր արթուն մնանք մինչև լոյս:
 
Անհնար է` քեզ մօտ երկար համբերել,
Ուզում եմ քեզ ոտից-գլուխ համբուրել,
Իմ հոգու մէջ կայ մի մաքո՜ւր-մաքո՜ւր հոյզ,
Եկ այս գիշեր արթուն մնանք մինչև լոյս:
 
Կեանքն անցնում է այնքան լարուած ու արագ,
Որ չի մնում երջանկութեան ժամանակ:
Կայ յաւե՜րժ նինջ` մութ գիշերում այն միւս...
Եկ այս գիշեր արթուն մնանք մինչև լոյս:

Խօսք՝ Արամայիս Սահակեանի
Երաժշտութիւն՝ Սուսաննա 

Կարապետեանի

ÎñÏ ԵñÏ Եñù Չñù ÐÝգ Ոõñբ Շբթ 

Հայի Plan -ը

Այժմեան Թուրքիոյ Մէջ Գտնուող Հայկական 
Եկեղեցին Նախ՝ Բանտի, Ապա Մզկիթի Վերածուած է 

Բոլոր ազգերն ունեն իրենց մօտ ու հեռու 
նպատակները, ունեն իրենց ծրագրերը, 
plan-ը. ունեն իրենց ազգային ծրագրերը։ 

Նրանց իշխանութիւնները փոխւում են այն նկա-
տառումով, թէ ինչքան է յաջողել եւ ինչքան է 
ձախողել օրուայ իշխանութիւնը՝ այդ ծրագրերը 
կեանքի կոչելու ուղղութեամբ։
Դժբախտաբար հայն է, որ չունի մօտ եւ հեռու 
նպատակ ու ծրագիր, չունի ազգային ծրագիր. 
ազգային plan. Հայերի մօտ իշխանափոխութիւնն 
ունի լրիւ ուրիշ իմաստ։ Նորը գալիս է, քանդում ու 
կործանում է հինը, եւ ուզում է ամեն ինչ կառուցել 
ի՛ր կէտից, ի՛ր հասկացած "նոր"ն ստեղծել։ Այդպէս 
չի լինում, յարգելիներս։ Այդպէս չի լինում։ Ու սա 
շատ լաւ հասկացել են դրսի ուժերը...
Ընդունակ, նոյնիսկ տաղանդաւոր հայեր կան այդ 
կարգերում, կամ՝ դրսում, ասենք՝ ընդդիմութեան 
մէջ։ Բայց նրանք տաղանդաւոր են անհատապէս։ 
Հենց այդ զարգացած ու կրթուածների մօտ 
ՉԿԱՅ ազգային ընդհանուր նպատակի 
գիտակցութիւնն ու աշխատանքը... Սա ի՞նչ է 
վկայում։ Անհատապէս ընդունակ ու տաղանդաւոր 
հայերը ՉՈՒՆԵՆ հաւաքական նպատակ ու 
ազգային ծրագիր։ Հետեւանքը լինում է այն՝ ինչ 
ունենք։ Ու ես վաղուց այս երեւոյթը անուանել եմ 
հիւանդութիւն։ Այո՛, հիւանդութիւն։ Հայը հիւանդ 
է, որպէս ազգ ու հաւաքականութիւն։
Լեւոնը կործանեց խորհրդային ժամանակնե-
րից հային ժառանգ հասած ամեն ինչ։ Դա 
շարունակուեց, թէեւ հիմա էլ չեմ փոխում իմ 
կարծիքը, որ օրինակ Ռոպերթ Քոչարեանի 
արտաքին քաղաքականութիւնը ճիշտ ու հաւա-
սարակշռուած էր։ Երկրորդ եւ երրորդ նախա-
գահներու օրոք այդ քաղաքականութեան շնորհիւ 
հայը այդ ոլորտում ձեռքբերումներ ունեցաւ, որ 

խորտակեց նիկոլը... Նիկոլը ամեն ինչ սկսեց 
ի՛ր կէտից... Արդիւնքը՝ կործանեց Արցախը... 
Յոյս ունեմ չի կործանուի Հայաստանը։
Հայը չունի ազգային ծրագիր։ Այս պայման-
ներում, ով էլ գայ իշխանութեան վիճակը 
համարեա նոյնն է լինելու... Ամեն մի հայ տար-
բեր ոլորտներում սկսում է ի՛ր կէտից...
Մի ուրիշ շօշափելի երեւոյթ Գլենդէլի գրա-
կան կեանքից... Ամեն մի գրող այդ ոլորտի 
գործունէութիւնը սկսում է ի՛ր կէտից... Հապճեպ 
գրանցւում են միութիւններ, ամպագորգոռ յայտա-
րարութիւններ են անում, նոյնիսկ շքանշանների 
տիզայնն են հաստատում, մի-երկու համար գրա-
կան թերթ են տպում, ու... ՎԵՐՋ։ Մարում են, 
վերջանում են։ Որովհետեւ ամեն մէկը ուզում է 
աշխատանքն սկսել ի՛ր կէտից։
Անհեռատես, անծրագիր ազգ: Ասելիք չկայ:

Թրքական Բարքեր

Օսմանեան պետութեան մէջ  մեծանուն հայ 
ճարտարապետ Սարգիս Պալեանի նախագծումով 
կառուցուած Այնթապի Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցին ժամանակին եղած է կայսրութեան 
ամենամեծ եկեղեցիներէն մէկը։ Այս մասին կը 
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Gzt.
com-ը։
1892թ. կառուցուած եկեղեցին մինչեւ 1915թ. 
ծառայած է Այնթապի հոծ հայ բնակչութեան: 
Հայոց Ցեղասպանութենէն եւ Թուրքիոյ Հանրա-
պետութեան հիմնադրումէն ետք՝ եկեղեցին 
յանձնուած է երկրի արդարադատութեան նախա-
րարութեան վերահսկողութեան։
1930-1980-ականներուն եկեղեցին մօտ 50 տարի 
օգտագործուած է իբրեւ բանտ։ Այդ տարիներուն 
եկեղեցւոյ պատուհաններուն ամրացուած են 
ճաղավանդակներ։
1980-1985թթ. երբեմնի Սուրբ Աստուածածինը 
վերածուած է մզկիթի։ Եկեղեցւոյ տրուած է 
«Քուրթուլուշ» (Փրկութիւն) մզկիթ անուանումը, 

հարեւանութեամբ կառուցուած է մինարէ, իսկ 
ներսը՝ միհրապ։
Մզկիթի վերածուած հայկական եկեղեցւոյ ներկայ 
տեսքը կը ներկայացուի լուսանկարով։
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رئيــــــــس التحريــــــر:  سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս Մասնակցեցաւ 
Ժայիթա Գաունթրի Գլապի Ճատրակի  

Մրցաշարքին

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս 
Յաղթանակով Սկսաւ  

Մինի-Ֆութպոլի Լիբանանի Ախոյեանութիւնը
Հինգշաբթի, 30 Յունիս 2022-ին, 
ճատրակի մրցաշարք մը տեղի 
ունեցաւ, Smart Chess Academy-ի 
կազմակերպութեամբ, Ժայիթա 
Քաունթրի Գլապին մէջ: Մրցաշարքին 
մասնակցեցան լիբանանեան տար-
բեր ակումբներու 52 մարզիկներ: 
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի ութ 
մարզիկներով մասնակցեցաւ մրցա-
շարքին եւ փայլուն արդիւնքներ 
արձանագրեց: ՀԵԸ-ական Մարքօ 
Նալպանտեան շահեցաւ 18 տարե-
կանէն փոքրերու առաջնութիւնը: 
Ալպեռ Աշքար՝ 12 տարեկանէն 
փոքրերու: Էնտրու Ազար՝ 10 
տարեկանէն փոքրերու մէջ՝ 8-րդ, 
Քայէլ Սարգիսեան` 8 տարեկա-
նէն փոքրերու 4-րդ, Իսկ Սարգիս 
Զէյթճեան՝ 8 տարեկանէն փոքրերու՝ 
5-րդ (ծնեալ՝ 2017):   
Աննա Թերեզա Էսփեր, Էտուարտ Ռիհանի, եւ Անթուան Ֆրեմ մասնակցեցան 
այլ կարգերու մրցումներուն: 
Նշենք, թէ Չորեքշաբթի օրերը ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի ակումբին մէջ մնա-
յուն ճատրակի դասընթացքներ տեղի կ'ունենան Ֆիտէ-ի Մեսթըր Անթուան  
Ասիսի, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի վարչութեան պատասխանատու եւ 
ֆետերասիոնի փոխնախագահ Տիգրան Զէյթճեանի հսկողութեան տակ:
Հետաքրքրուողները կրնան հեռաձայնել՝ 03- 987436

Անցնող մարզական տարեշրջանին Լիբանանի բաժակի աւարտականին 
հասնելէ ետք, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս նոր վճռակամութեամբ պիտի 
մասնակցի  մինի ֆութպոլի Լիբանանի Ա. դասակարգի ախոյեանութեան 
2022-23 տարեշրջանի մրցումներուն:
Նախքան ախոյեանութեան մեկնարկը, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին 
մէջ, Լիբանանի մինի ֆութպոլի ֆետերասիոնին հովանաւորութեամբ եւ 
մասնակից 16 խումբերուն մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ ախոյեանու-
թեան մրցումներուն վիճակաձգութիւնը: 
Արդարեւ, մասնակից 16 խումբերը  բաժնուեցան 4 խմբակներու: Իւրա-
քանչիւր խումբ, երթուդարձի դրութեամբ վեց մրցում պիտի կատարէ իր 
խմբակին մէջ: Չորս խմբակներէն գլխաւոր երկու դիրքերը գրաւող կազմերը 
պիտի անցնին երկրորդ փուլ:
Վիճակաձգութիւնը ուղիղ եթերով ցուցադրուեցաւ հեռատեսիլի LBC կայանէն:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս ինկաւ Դ. խմբակին մէջ,որուն մաս կը կազմեն 
Շեպեպ Խըրայեպը, Պաալպեք Ռիատին եւ  Ալ Ղարիան: 
Շաբաթ, 2 Յուլիս 2022-ի յետմիջօրէին պաշտօնապէս  մեկնարկեց Լիբանանի 
Մինի- ֆութպոլի Ա. դասակարգի ախոյեանութիւնը:
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս առաջին մրցումը կատարեց Ալ Ղարիայի դէմ, 
Պհամտունի մէջ: Մրցումը ընթացաւ մեր մարզիկներուն տիրապետութեան 
տակ եւ աւարտեցաւ՝ 4-3 ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի յաղթանակով 
(կիսախաղ՝ 2-1, յօգուտ՝ ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի):
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի մարզիչն է Ատէլ Ռըզքը, օգնական՝ Գօգօ 
Ալլոզեանը, վարիչ տնօրէնը՝ Ալեքս  Առաքելեանը,իսկ ֆետերասիոնին մէջ 
ներկայացուցիչը՝ Թոնի Ճունթոյեանը (ֆետերասիոնի փոխնախագահ):
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս իր յաջորդ մրցումը պիտի կատարէ Ուրբաթ, 8 
Յուլիս 2022-ին, Պաալպէքի մէջ, տեղւոյն կազմին դէմ:
Բարի երթ եւ նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթեն ՀԵԸ Անդրանիկի 
մարզիկներուն եւ պատասխանատուներուն:

Այրի Տիկին Ալիս Թէրզեան-Քիրէճեան
Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի եւ Թալին Գամագեան եւ ընտանիք
Տէր եւ Տիկին Տոքթ. Յակոբ եւ Հուրի Փափազեան եւ ընտանիք
Տիկին Սիրվարդ Ֆարաճեան եւ ընտանիք
Տիկին Արտեմիս Մարտիրոսեան եւ ընտանիք
եւ համայն՝ Քիրէճեան, Թէրզեան, Գամագեան, Փափազեան, Մարտի-
րոսեան, Թիւթիւնճեան, Ֆարաճեան եւ Գապայեան ընտանիքներ եւ 
ազգականներ կը գուժեն իրենց՝ ամուսնոյն, հօր, մեծհօր, աներհօր, 
եղբօր, մօրեղբօր, եւ հարազատին

ԶՈՀՐԱՊ  ՀԱՊԻՊ  ՔԻՐԷՃԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 8 Յուլիս 2022-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 9 
Յուլիս 2022-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Հայ Կաթողիկէ Ս. Աւետում 
եկեղեցւոյ մէջ (Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարան, Ժէաթաուի), ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Հազմիէի Հայ Կաթողիկէ 
գերեզմանատունը (Շէվրոլէ):
• Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
• Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին թաղման արարողութենէն առաջ 
եւ ետք, Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի սրահէն ներս – Ժէաթաուի, 
Էշրէֆիէ առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00:
• Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին նաեւ հեռաձայնի միջոցով. 
- Ալիս՝ 71-149962
- Թալին՝ 03-784078
- Հուրի՝ 03-721943

***
Այս տխուր առիթով ԶԱՐԹՕՆՔ իր խորազգաց ցաւակցութիւննե-
րը կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան 
պարագաներուն,  ի մասնաւորի Տէր եւ Տիկ. Ընկ. Տոքթ. Յակոբ 
եւ Ընկ.հի Հուրի Փափազեաններուն:


