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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 260, àõñµ³Ã,  05 ¸ºÎîºØ´ºð, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻ ԵՐԵՔ ՕԴԱՉՈՒԵՐՈՒ 

ՀՈԳԻՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

Ուրբաթ,28 Նոյեմբեր 2014ին, յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագին,  Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ 

շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ Հոգեհանգստեան 

պաշտօն Հայոց Բանակի զոհուած երեք օդաչուներու 

հոգիներուն համար: Հոգեհանգստեան արարողութիւնը 

նախագահեց՝ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, ներկայութեամբ՝ 

ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան տիար Ֆատէյ 

Չարչօղուլեանի, ՀՀ Հիւպատոս տիար Արմէն Սարգսեանի, 

ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներու, ՀՄԸՄ.ի սկաուտական  կազմին, Ք.Ք.Ե.Մ.ին, 

Ազգային Վարժարանի աշակերտութեան եւ մեծ 

թիւով հայերու:   

Գերպ. Հայր Սուրբը ընթացս Սուրբ Պատարագին 

արտասանած իր քարոզին մէջ վեր առաւ նախկին եւ 

ներկայի հայ նահատակներուն դերը հայ ժողովուրդի 

պատմութեան մէջ: Ան աղօթք բարձրացուց առ 

Աստուած մեր նահատակներու հոգիներու, 

Հայաստանի եւ Արցախ աշխարհի խաղաղութեան 

համար:   

Պատարագի աւարտին, Առաջնորդարանի «Արարատ»  սրահէն ներս Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդն ու ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպանը ցաւակցութիւններ ընդունեցին: Իր խօսքին 

մէջ Գերպ. Հայր Սուրբը յանուն Քուէյթի հայ համայնքին ցաւակցութիւններ փոխանցեց հայրենի 

իշխանութեան ներկայացուցիչներուն  եւ յայտնեց, 

որ Քուէթահայութիւնը միշտ պարտաստ է 

զօրավիգ կանգնիլ հայրենիքին եւ բոլոր 

միջոցներով նպաստել անոր զարգացման ու 

բարգաւաճման: Իր հերթին Պրն. Դեսպան մեծ 

գոհունակութեամբ տեղեկացուց, որ հայրենիքը 

ուժեղ է իր ուժեղ սփիւռքով: Ան վստահեցուց նաեւ, 

որ հայոց սահմանները, ի հեճուկս 

Ատրպէճանական մեքենայի խարդաւանքներուն 

եւ զինադադարը խախտող արարքներուն, կը մնայ 

ուժեղ՝ շնորհիւ հայրենասէր ու նուիրեալ զինուած 

ուժի մարտիկներուն եւ սպաներուն: 

²¼¸²ð²ð 
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 ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀՕՄ-Ի 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ԿԱԶՄԻ 

ԱՆԴԱՄՈՒՀԻՆԵՐԸ 

Շաբաթ, 29 Նոյեմբեր յետմիջօրէին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան Առաջնորդարանի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Հայ 

Օգնութեան Միութեան Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի նոր վարչութիւնը՝ իր լրիւ 

կազմովֈ Վարչութեան ատենապետուհի Տիկ. Մակի Թադոյեան Գերապատիւ Հայր 

Սուրբին պարզեց յառաջիկայ շրջանի իրենց ծրագիրները, որոնց մէջ կարեւոր տեղ կը 

գրաւէ Հայց Ցեղասպանութեան 100 Ամեակի նշումը եւ այլ բարեսիրական ձեռնարկներ։ 

Հայր Սուրբը մեծապէս գնահատեց Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի մասնաճիւղին 

կողմէ կատարուած մարդասիրական եւ ընկերային նուիրական աշխատանքը եւ 

պատրաստակամութիւն յայտնեց օգտակար դառնալու անոնց ծրագիրներուն՝ 

հաւաքական ճիգով մեր կարելին ընելու եւ օգտակար ըլլալու անոնց, որոնք կարիքը 

ունին օգնութեան։ 

  

 

www. armenianprelacykw.org 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

«Պոլիվիոյ Պիտի Յաջորդեն Այլ Երկիրներ» Կ՛ըսէ Աղուան 

Վարդանեան 

Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեան վստահ 

է, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի շեմին մեծաթիւ երկիրներ կը ճանչնան 20-րդ 

դարու  առաջին մեծ ոճիրը: 

Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած ամէնէն վերջին երկիրը Հարաւային Ամերիկայի մէջ 

գտնուող Պոլիվիան է: 

Աղուան Վարդանեան նշած է, որ Պոլիվիոյ կողմէ  Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը յոյս կը 

ներշնչէ, որ 100-ամեակի շեմին այլ երկիրներ եւս կը միանան: «Հարաւային Ամերիկայի մէջ  

տարիներ շարունակ մեծ աշխատանք տարուած է այս ուղղութեամբ: Դուք գիտէք, որ առաջինը 

Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած է Ուրուկուէյ, այնուհետեւ Արժանթին: Հայ դատի 

գրասենեակները այնտեղ աշխուժօրէն կ՛աշխատին: Բայց Պոլիվիոյ ճանաչումը պէտք է 

կարեւոր նկատել առումով մը եւս, որ բաւական երկար ժամանակ մենք բաց ունէինք, հայ-

թրքական արձանագրութիւններու լոյսին տակ բազմաթիւ երկիրներ այնպիսի տպաւորութիւն 

ունէին, որ երկխօսութիւն կայ, եւ ձեռնպահ կը մնային  ցեղասպանութիւնը ճանչնալէ: Բայց 

կարծես իրավիճակը կը յաղթահարուի եւ 100-ամեակի շեմին շատ կարեւոր է, որ երկիր մը եւս 

իր խորհրդարանի երկու պալատներով ճանչցած է ցեղասպանութիւնը», ընդգծած է Աղուան 

Վարդանեան: 

Թուրքերու Հակահայկական Կոչերը` Հոլանտայի 

Խորհրդարանի Օրակարգին Մէջ 

Յունիսին Հոլանտայի Ալմելօ քաղաքին մէջ  Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիրի 

կառուցման դէմ թուրքերու կազմակերպած բողոքի ցոյցին ընթացքին բարձրացուած 

կարգախօսերը յայտնուած են Հոլանտայի խորհրդարանի օրակարգին մէջ: Այս մասին կը գրէ 

թրքական «Սոնհապեր» կայքը, ըստ որուն, Հոլանտայի արտաքին գործոց նախարարը, 

խորհրդարանին կողմէ իրեն յղուած նամակին ի պատասխան, Ներկայացուցիչներու տան 

ուղարկած նամակին մէջ այսպէս մեկնաբանած է թուրքերու կազմակերպած բողոքի ցոյցին 

ընթացքին բարձրացուած կարգախօսերն ու ազգայնական երաժշտութիւնը. «Ատիկա չի 

նպաստեր գոյութիւն ունեցող լուրջ հարցին լուծման»: 

Հոլանտացի նախարարը սադրանքի դրսեւորում նկատած է յատկապէս հանրահաւաքին 

ընթացքին  ձայնասփռուած երաժշտութիւնը եւ «Ղարաբաղը հայու գերեզման պիտի դառնայ» 

կանչերը: 

Նախարարը նամակին մէջ նաեւ նշած է, որ թուրք պաշտօնատարները Հայոց 

ցեղասպանութեան հարցին մէջ տակաւին շատ զգայուն են` աւելցնելով, որ Թուրքիոյ կոչ եղած 

է աւելի պատասխանատու վերաբերմունք ցուցաբերելու  այդ հարցին վերաբերեալ: 

Յայտնենք, որ թուրքերը ցոյց կազմակերպած էին` բողոքելով հայկական եկեղեցւոյ բակին մէջ 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած յուշահամալիրի կառուցման դէմ 

(Յուշահամալիրի բացումը տեղի ունեցած էր այս տարուան 24 ապրիլին): 
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Հոլանտայի շարք մը  կուսակցութիւններ յայտարարած  էին, որ 1 յունիսի ցոյցը շատ 

հաւանաբար կազմակերպուած  էր թրքական իշխանութիւններուն օժանդակութեամբ: 

Կարգ մը պաշտօնատարներ` յայտնելով, որ Թուրքիոյ  գլխաւոր հիւպատոսութիւնը եւ 

Հոլանտայի մէջ շարք մը մզկիթներ աջակցած են բողոքի շարժումին, պահանջած են, որ 

Հոլանտայի արտաքին գործոց նախարարը հանդիպի իր թուրք պաշտօնակիցին հետ եւ 

պարզաբանում ստանայ հարցին վերաբերեալ: Բացի ատկէ, պահանջած են հանդիպիլ նաեւ  

Հոլանտայի մէջ Թուրքիոյ գլխաւոր հիւպատոսին հետ: 

 

Ուորլիք Մեկնաբանած Է Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային 

Ժողովի Նախագահին Հետ Իր Հանդիպումը 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ  

Ճէյմս Ուորլիք` մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ Աշոտ 

Ղուլեանի հետ իր հանդիպումը, ազրպէյճանական ԱՓԱ 

լրատու գործակալութեան յայտնած է. «Իբրեւ ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ կը կարծեմ, 

որ կարեւոր է քննարկումներ կատարել բոլոր կողմերուն 

հետ` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման համար»: 

«Մենք քննարկած ենք թուլացման կարեւորութիւնը լարուածութեան, որ ստեղծուած է 12 

նոյեմբերին շփման գիծին վրայ տեղի ունեցած դէպքէն ետք, եւ խօսած ենք 

բանակցութիւններուն մէջ յառաջընթաց արձանագրելու անհրաժեշտութեան մասին», ըսած է 

ան: 

Ուրուկուէի Փոխնախագահը Հայաստան Պիտի Այցելէ 

Ուրուկուէի գործող փոխնախագահ, օրէնսդիր 

մարմինի  նախագահ Տանիլօ Ասթորի 

 պաշտօնական այցելութեամբ վաղը պիտի հասնի 

Երեւան` հայաստանցի իր պաշտօնակիցներուն 

հրաւէրով: 

Ասիկա պիտի ըլլայ ցարդ ուրուկուէյցի ամէնէն 

բարձրաստիճան պաշտօնատարին այցելութիւնը  

Հայաստան: 

Ծրագրուած են հանդիպումներ եւ  

բանակցութիւններ Հայաստանի ղեկավարութեան հետ: 

Տանիլօ Ասթոր նորընտիր նախագահ Թապարէ  Վասքեսի կառավարութեան մէջ յառաջիկայ 

տարուան 1 Մարտէն ետք պիտի ստանձնէ տնտեսութեան եւ ելեւմուտքի նախարարի 

պաշտօնը: 
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Խօսելով Սահմանը Բանալու Պապի Ցանկութեան Մասին` 

«Հայկական Կողմին Մեր Երկարած Ձեռքը 

Անպատասխան Կը Մնայ» Կ՛ըսէ Չաւուշօղլու 

Թրքական «Հապեր3» կայքը կը հաղորդէ, որ 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 

Չաւուշօղլու, մեկնաբանելով Ֆրանչիսկոս պապի 

այն յայտարարութիւնը, թէ կը ցանկար 

Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բաց տեսնել, ըսած 

է. «Ատիկա պապի ցանկութիւնն է: Մենք ալ 

ատիկա կ՛ուզենք, սակայն Հայկական հարցին 

առնչութեամբ Թուրքիան  միշտ քայլ կը կատարէ: 

Հակառակ կողմէն ձայն չ՛ելլեր, եւ մեր երկարած 

ձեռքը անպատասխան կը մնայ»: 

Պահչելի. «Սահմանի Բացման Հարցը Պապին Գործը Չէ» 

Թրքական «Հապերլեր» կայքը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ազգայնական շարժում 

կուսակցութեան ղեկավար Տեւլեթ Պահչելի քննադատած է Ֆրանչիսկոս պապի Թուրքիա 

այցելութիւնը եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բանալու մասին անոր յայտարարութիւնը: 

Ան նշած է, որ պապին այցելութեան ամէնէն կարեւոր դրուագները եղած են յոյն ուղղափառ 

պատրիարքին հետ անոր հանդիպումն ու Հայաստանի հետ սահմանը բանալու 

անհրաժեշտութեան մասին յայտարարութիւնը: 

Պահչելի յայտարարած է, որ պապին յայտարարութիւնը կարծես կը վկայէ այն մասին, որ 2015-

ին «այսպէս կոչուած ցեղասպանութեան հարցը» պիտի ըլլայ գլխաւորը: 

«Պապը կարծես այդ մասին լուր կու տար եւ կը խօսէր այնպիսի հարցի մը մասին, որ իր գործը 

չէ», ըսած է ան: 

Հայաստանի Բանակի Սպայակոյտի Վարչութեան Պետը` 

ՀԱՊԿ-ի Միացեալ Հրամանատարութեան Մէջ 

Հայաստանի զինեալ ուժերու սպայակոյտի  գործադիր վարչութեան պետ, զօրավար Արտակ 

Դաւթեանի գլխաւորած աշխատանքային խումբը կը մասնակցի Հաւաքական անվտանգութեան 

պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) անդամ պետութիւններու գործնական խումբերու 

հետ ՀԱՊԿ-ի միացեալ հրամանատարութեան կեդրոնին մէջ  Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցող 

ռազմագործնական խաղին եւ գիտագործնական համաժողովին: 

Ըստ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութեան, այս 

նախաձեռնութիւնները տեղի կ՛ունենան ՀԱՊԿ-ի հաւաքական անվտանգութեան համակարգի 

ստորաբաժանումներու ուժերու եւ միջոցներու  միացեալ մարտական պատրաստութեան եւ  

գործնական նախաձեռնութիւններու 2014 թուականի ծրագիրին համաձայն: 
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Ալիեւն Ու Էրտողանը Քննարկած Են Ղարաբաղեան 

Հարցը 

ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, 

որ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ 

հեռաձայնած է իր թուրք պաշտօնակիցին` 

Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին ու 

երախտագիտութիւն յայտնած Թուրքիոյ մէջ 

տեղի ունենալիք Քսաններու վեհաժողովին 

Ազրպէյճանը հրաւիրելու համար: Ալիեւ 

ընդունած է Էրտողանի հրաւէրը: 

Զրոյցի ընթացքին երկու երկիրներու 

ղեկավարները քննարկած են երկկողմանի 

կապերուն առնչուող հարցեր, ինչպէս նաեւ 

խօսած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին լուծման մասին: 

Անոնք յոյս յայտնած են, որ «Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ միջեւ եղբայրական յարաբերութիւնները 

յաջողութեամբ պիտի զարգանան բոլոր մարզերուն մէջ»: 

Ֆրանսախօս Երկիրներու Վեհաժողովը Կ՛աջակցի 

Ղարաբաղեան Խնդիրի Խաղաղ Լուծման 

Ֆրանսախօսութեան  միջազգային կազմակերպութեան 

15-րդ վեհաժողովը  ընդունած է ճգնաժամային 

իրավիճակներու լուծման եւ խաղաղութեան 

ամրապնդման վերաբերեալ եզրափակիչ բանաձեւը, 

ուր  Հայաստանի առաջարկով հաստատուած է 

կազմակերպութեան անդամ պետութիւններու  

ամբողջական աջակցութիւնը ղարաբաղեան տագնապի 

լուծման ուղղութեամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներուն կողմէ գործադրուող 

ջանքերուն: 

«Կոչ կ՛ուղղենք տագնապի բոլոր կողմերուն զերծ մնալու ուժի եւ ուժի սպառնալիքի 

կիրարկումէն, որ կրնայ վտանգել լուծման խաղաղ հոլովոյթը, շարունակելու 

բանակցութիւնները Մինսքի խմբակի համանախագահներու միասնական եւ անբաժան հենք 

հանդիսացող առաջարկներու հիման վրայ, մասնաւորապէս ուժի եւ ուժի սպառնալիք 

չկիրարկելու, հողային ամբողջականութեան եւ ժողովուրդներու իրաւահաւասարութեան եւ  

ինքնորոշման իրաւունքի սկզբունքներու հիման վրայ», գրուած է Ֆրանսախօսութեան  

միջազգային կազմակերպութեան 15-րդ վեհաժողովի եզրափակիչ բանաձեւին մէջ: Այս մասին 

տեղեկացուցած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը: 

www.aztarar.com 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Փենթակոն Կը Յայտարարէ, Իսկ Իրան Կը Հերքէ, Թէ 

Իրաքի Մէջ ՏԱՀԵՇ-ի Դիրքեր Հարուածած Է 

«ՌԻԱ Նովոսթի» հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութեան 

բանբեր Ճոն Քըրպի յայտարարած է, որ Իրանի օդուժին պատկանող ռմբաձիգներ Իրաքի մէջ 

ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերու դէմ յարձակումներ գործած են: 

«Մենք ապացոյցներ ունինք, որ Իրան վերջին քանի մը օրերուն ընթացքին իրապէս օդային 

յարձակումներ գործած է Իսլամական պետութեան դիրքերու դէմ` օգտագործելով «Էֆ-4 

Ֆանթըմ» տիպի ռմբաձիգներ», ըսած է ան: 

Սակայն «Ֆարս» լրատու գործակալութիւնը  հաղորդեց, որ Իրանի զինեալ ուժերու 

սպայակոյտի պետի տեղակալ զօր. Մասուտ Ժազայերին հերքած է այդ լուրը: 

Միւս կողմէ, բրիտանական «Ինտիփենտընթ» օրաթերթը հաղորդեց, որ սէուտական գաղտնի 

սպասարկութեան նախկին ղեկավար Թուրքի Ֆայսալ յայտնած է. «Բրիտանիա, Ֆրանսա եւ այլ 

երկիրներ իրենց ռմբաձիգներուն չեն արտօներ Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ յարձակումներ գործել 

եւ կը բաւարարուին միայն իրաքեան հողերու վրայ անոր դիրքերը հարուածելով, ինչ որ 

տրամաբանական չէ եւ չի ծառայեր այն նպատակին, որուն համար յարձակումները կը 

գործուին»: 

Ասատ. «Թուրքիա Կը Շարունակէ 

Ուղղակի Կերպով ՏԱՀԵՇ-ին Աջակցիլ» 

Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ ֆրանսական «Փարի Մաչ» 

պարբերաթերթին յայտնեց. «Կարելի չէ ահաբեկչութեան օդէն 

(հարուածներով) վերջ տալ, եւ գետնի վրայ որեւէ արդիւնք չի 

կրնար արձանագրուիլ, եթէ չըլլան շրջաններուն 

աշխարհագրական մանրամասնութեանց քաջածանօթ 

ցամաքային ուժեր, որոնք օդանաւերուն հետ այդ ուղղութեամբ 

կը շարժին»: 

Ան աւելցուց. «Այն խօսքը, թէ դաշինքին հարուածները 

սուրիական ուժերուն կը նպաստեն, ճիշդ չէ, եւ եթէ ազդու 

ըլլային, անոնցմէ շահ կ՛ապահովուէր, սակայն որեւէ 

փոփոխութիւն տեղի չունեցաւ, մանաւանդ որ Թուրքիան կը 

շարունակէ ուղղակի կերպով ՏԱՀԵՇ-ին աջակցիլ»: Ասատ ըսաւ, 

որ իր նախագահ մնալը ո՛չ ճգնաժամէն առաջ, ո՛չ ալ անոր ընթացքին իրեն համար նպատակ 

մը չէ, «սակայն սուրիացիները չեն ընդունիր, որ Սուրիան Արեւմուտքին ձեռքը խաղալիք 

պետութիւն մը ըլլայ, եւ այդ մէկը իրենց ամէնէն կարեւոր նպատակներէն եւ սկզբունքներէն 

մէկն է»: 

Միւս կողմէ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի Չորեքշաբթի օր 

Պրիւքսելի մէջ յայտնեց. «Թուրքիոյ հետ տակաւին թռիչքներու արգիլեալ գօտիի հարցը կը 

քննարկենք, եւ փոխադարձ հասկացողութիւն մը չենք գոյացուցած»: 
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 ՏԵՍԱԿԷՏ 

Աստուած Օգնական 

Աշխարհի ամէն կողմ մրցակցութիւն կայ ղեկավար 

ըլլալու: Ի՜նչ պայքարներ կ՛երթան, ի՜նչ հսկայ գումարներ 

կը ծախսուին, ի՜նչ դաւեր կը լարուին, ի՜նչ սպառնալիքներ 

ու մահացու հարուածներ կը հասնին մրցակից կողմերուն. 

եւ այս բոլորը` փառքի ու իշխանութեան համար, ոսկիի ու 

կիներու համար… 

Ես վստահ եմ, որ աթոռի համար զիրար բզկտողներուն 

միտքէն իսկ չ՛անցնիր պաշտօնին առընթեր, փառաւորման 

կողքին, ծառայութեան իրենց բաժինը իրենց հօտին, իրենց 

պատասխանատուութիւնը` հանդէպ ժողովուրդին, մասնաւորաբար` աղէտներու ժամանակ: 

Անոնց մտքէն չ՛անցնիր, որ ղեկավար մը միեւնոյն ժամանակ պէտք է ըլլայ թէ՛ աղան, թէ՛ 

ծառան ժողովուրդին: Պէտք է ըլլայ` խորհրդատուն, ուղեցոյցը, պաշտպանը, ինքնամոռաց 

զոհուողը, թէ չէ, ի՛նչ ղեկավար: 

Տէ ժիւրէ, օրէնքով այսպէս պէտք է ըլլայ, սակայն տէ ֆաքթօ, իրականութեան մէջ այդպէս չէ. 

կամ` արդար ըլլալու համար ըսենք, ընդհանրապէս այդպէս չէ, փոքր տոկոս մը դրականին 

ձգելով: Անշուշտ խօսքս աշխարհի մեծ ղեկավարներուն մասին է, քաղաքական, ռազմական, 

տնտեսական, նոյնիսկ` կրօնական ոլորտներու: 

Իսկ ի՞նչ է կացութիւնը մեր մէջ, մեր սուրիահայ գաղութներուն, այս պատերազմի դժոխային 

օրերուն: Մեր միութենական թէ կուսակցական ղեկավարութիւնը արդէն երեք տարիէ ի վեր 

ահազանգային վիճակի մէջ է, իսկական զօրակոչ` պատուհասեալ ժողովուրդին օգնութիւն 

փութացնելու համար: Առանց մէկ առ մէկ թուելու` բոլորն ալ պատնէշի վրայ են, իրենց 

կարողութեանց գերագոյն լարումով: 

Սակայն, այս բոլորին կողքին, բացառիկ կեցուածք ունեցան մեր երեք համայնքապետները: 

Անոնք Աւետարանի պատգամներուն իսկական թարգմանիչները դառնալով` այցելեցին 

ռմբակոծուած  թաղամասերը, սփոփեցին պատուհասուած ընտանիքները, իրենց աղօթքներով 

յուսադրեցին վիրաւորները, օրհնեցին թաղամասերու պաշտպանները, օժանդակեցին, որ 

խաղաղ կեանքը վերադառնայ Քեսապ, եւ այս բոլորը` ի գին իրենց հանգիստին, նոյնիսկ` ի գին 

վտանգներ դիմագրաւելու: 

Նստած եմ Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ` լսելու համար Շահան սրբազանը, 

Միացեալ Նահանգներ եւ Քանատա կատարած իր այցելութենէն եւ Էջմիածնի 

Եպիսկոպոսական ժողովէն ետք: Տարուած եմ իրմով, չեմ լսեր խօսածը: Կը մտածեմ, այս 

որքա՞ն աւիւն դրած է Աստուած այս մարդուն մէջ: Այս որքա՞ն ուժ կայ ամբարուած այս նիհար 

մարմնին մէջ, յոգնիլ չգիտցող, դադար չունեցող, անհանգիստ, յարաշարժ, Աստուծոյ եւ 

ժողովուրդի ծառայ այս մարդուն մէջ: 

Այս բոլորին դիմաց, փոխադարձ ի՞նչ ունինք տալիք, բացի մաղթանքէ: Վարձքդ կատար, 

եռանդդ անսպառ, Աստուած օգնական, սրբազա՛ն հայր: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ցամաքային Ուղիներ, Թռիչքային Գօտիներ (Վարդենիս-

Մարտակերտէն Դէպի Անկախութեան Ճանաչում) 

Այսօր, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի մարմինը ձեռնարկած է 

դրամահաւաքի ռատիոթոնի: Առաջադրանքը Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղիի 

կառուցումն է, որ այս տարուան հանգանակութեան նպատակային ծրագիրն է: 

Ճանապարհաշինութիւնը պատմական ժամանակաշրջաններէն ի վեր ռազմավարական 

յատուկ կարեւորութիւն ներկայացուցած է կայսրութիւններուն, թագաւորութիւններուն 

եւ պետութիւններուն համար: Հաղորդակցութիւնը զինուորական, առեւտրական թէ 

ընդհանրապէս կենցաղային առումներով խիստ կենսական է եւ ենթակառուցային 

համակարգի գլխաւոր բաժինը կը հանդիսանայ: 

Արցախի իրողական անկախութեան միջազգային իրաւականացման աշխատանքները 

իրենց հունը գտած են արդէն: Ստեփանակերտը ներկայացնող բարձրաստիճան 

պաշտօնատարներու քաղաքական կարեւորագոյն միջավայրեր այցելութիւնները, 

գերտէրութիւններու օրէնսդիր իշխանութեանց մաս կազմող ամէնէն յայտնի 

անձնաւորութիւններու փոխադարձ այցելութիւնները, քաղաքապետական թէ 

նահանգային մակարդակներու վրայ արձանագրուող ճանաչումները եւ տակաւին 

միջազգային ճանաչումի ճանապարհը ընտրած ժողովուրդներու պաշտօնական 

ներկայացուցիչներու հետ համագործակցութեան ուղիներու ճշդումը, այս բոլորը մաս 

կը կազմեն Արցախի միջազգային ճանաչման առաջնային առաջադրանքի 

իրականացման աշխատանքներուն: 

Միաժամանակ սակայն, Արցախը կը շնչէ, կը զարգանայ եւ կը բարգաւաճի նախ եւ 

առաջ  Հայաստանի Հանրապետութեան նեցուկով, օժանդակութեամբ եւ անոր կողմէ 

ստանձնուած պաշտպանական երաշխաւորութեամբ: 

Երբ Արցախի օդային տարածքին կը սպառնայ ազրպէյճանական վտանգը, երբ 

միջազգային նորմերը ամբողջացուցած Ստեփանակերտի օդակայանի գործարկումը 

կ՛առկախուի զանազան ճնշումներու հետեւանքով, եւ տակաւին` հայկական 

ուսումնավարժողական ուղղաթիռներ կը խոցուին ազրպէյճանական  

հրթիռակոծումներով, ցամաքային կապը անխափան բանեցնելու, միջազգային 

մակարդակով մայրուղիներ կառուցելու եւ ընդհանրապէս ապրանքաշրջանառութեան, 

զբօսաշրջութեան եւ նաեւ քաղաքական պատուիրակութիւններու այցելութիւնները 

կատարեալ ճանապարհներով առաջնորդելու համար ցամաքային ուղիները կրկնակի 

իմաստ եւ նշանակութիւն կ՛ունենան: 
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Վարդենիս-Մարտակերտը  ռազմավարական նշանակութեամբ կառուցելի մայրուղի է, 

որուն կը մասնակցի հայկական աշխարհը: 

Մենք` իբրեւ լիբանանահայութիւն, չենք կրնար անմասն մնալ առաջնային 

նշանակութիւն ունեցող այս առաջադրանքի իրականացման աշխատանքներէն: 

Հակառակ տնտեսական տագնապին, հակառակ ընկերային մակարդակի վրայ մեր 

գաղութին առջեւ ցցուող բազում դժուարութիւններուն, հակառակ մեր շուրջ տիրող 

անհեռանկար եւ անորոշ իրավիճակին, լիբանանահայութիւնը հերթական անգամ 

պիտի տայ փաստը արցախաշինութեան, Հայաստանի Հանրապետութիւն-Արցախ 

ցամաքային ուղիներու կառուցման անյետաձգելի գործին իր մասնակցութեան: 

Վարդենիս-Մարտակերտը առաւել եւս կը կապէ Արցախը Հայաստանի 

Հանրապետութեան: Այս ցամաքային ուղիները կը նպաստեն Արցախի զարգացման: 

Ցամաքային ուղիները իրենց հերթին`  թռիչքային գօտիներու անարգել աշխատելուն: 

Իսկ այս բոլորը` Արցախի անկախութեան ճանաչման: 

 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ 
 

«Քանի դեռ Հայկական հարցը լուծուած չէ, այն 

շարունակ, ինչպէս տամոկլեան սուր, կը ճոճուի 

Թուրքիայի գլխավերեւում, մինչեւ վերջապէս 

ասիական Թուրքիայի համար կը դառնայ նոյնը, ինչ 

Յունական կամ Պուլկարական հարցն է եղել 

եւրոպական Թուրքիայի համար»:  

 

Յովհաննէս Լեփսիուս, 
գերմանացի հոգևորական եւ հասարակական 

գործիչ 
 
 

www.aztagdaily.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հայաստանի Անկախութեան 23-Ամեակի 

Նշում Եւ Շքանշաններու Տուչութիւն 

Սուրիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան դոկտ. Արշակ Փոլատեանի հրաւէրով, հինգշաբթի, 27 

նոյեմբեր 2014-ին, «Շամ» պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն` Հայաստանի 

անկախութեան 23-րդ տարեդարձին առթիւ: 

Ներկայ գտնուեցան Սուրիոյ ելեւմուտքի, տնտեսութեան եւ ներքին առեւտուրի, 

բնապահպանութեան նախարարները, պետական  նախարարներ, ինչպէս նաեւ արտաքին 

գործոց փոխնախարարը, երեսփոխաններ, դիւանագիտական անձնակազմեր, պետական 

հաստատութիւններու եւ Դամասկոսի հայ գաղութի ներկայացուցիչներ: 

Իր խօսքին մէջ դեսպան Արշակ Փոլատեան անդրադարձաւ Հայաստանի անկախութեան 

հռչակման եւ Հայաստանի գրաւած տարածաշրջանային եւ համաշխարհային դիրքին: Ան 

կարեւոր նկատեց հայ սուրիական յարաբերութիւնները, որոնք դարաւոր պատմութիւն ունին եւ 

կը շարունակեն զարգանալ բարձրագոյն մակարդակով: Սուրիոյ դիմագրաւած տագնապին 

անդրադառնալով` դեսպանը նշեց, թէ Հայաստան կ՛ողջունէ քաղաքական նախաձեռնութիւն մը, 

որ ապահովութիւնն ու կայունութիւնը կը վերադարձնէ, մաղթելով, որ Սուրիան կը վերագտնէ 

իր բնական կեանքը, նաեւ` տարածաշրջանային ու միջազգային դերակատարութիւնը: 

Ընդունելութեան ընթացքին տեղի ունեցաւ շքանշաններու տուչութիւն` սուրիացի շարք մը 

անձնաւորութիւններու, որոնք ներդրում ունեցած են հայ-սուրիական կապերու զարգացման եւ 

դեսպանատան աշխատանքին մէջ: Դեսպանատան ոսկի մետալ ստացան` Սամիր Արպաշ, 

Նազիհ Խուրի, Նապիլ Թոմէ, իսկ Հայաստանի սփիւռքի եւ մշակոյթի նախարարութեան 

շքանշաններ ստացան հայ համայնքի ներկայացուցիչներ` Արմէն Ուրֆալեան, Նազարէթ 

Եագուպեան, Պատրիկ Այտնեան, Շանթ Քէշիշեան, Սողոմոն Ելենեան եւ Գէորգ Կէօնճեան: 

Շահան Արք. Սարգիսեան Կ՛այցելէ 

Քեսապի Աշակերտութեան 

Երեքշաբթի, 25 նոյեմբեր 2014-ին, Բերիոյ Հայոց թեմի առաջնորդ 

Շահան արք. Սարգիսեանն ու Ազգային վարչութեան անդամ 

Զարեհ Փոլատեանը այցելեցին Քեսապի Ազգային 

Ուսումնասիրաց ճեմարան, խրախուսեցին աշակերտութիւնը եւ 

հանդիպում ունեցան ճեմարանի տնօրէնութեան, 

հոգաբարձութեան եւ ուսուցչական կազմին հետ: Անոնք 

զրուցեցին վարժարանի ուսումնակրթական ընթացքին, 

դժուարութիւններուն եւ աշակերտներուն ընդհանուր վիճակին 

մասին: Սրբազան հայրը յորդորեց զանոնք` մշտանորոգ թափով ու կորովով իր լրումին 

հասցնելու ուսումնական տարին եւ խաղաղութիւն մաղթեց սուրիական հայրենիքին ու 

Քեսապին` բարձր գնահատելով աշակերտներուն հետեւողական ընթացքը: 

Սրբազան հայրը շեշտեց, որ ամբողջ հայութիւնը ամբողջականօրէն զօրավիգ կը կանգնի 

սուրիահայ վարժարաններուն եւ աշակերտութեան: 
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Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Ազգայիններէ 

Բաղկացած Պատուիրակութեան Մը Հետ 

Կ՛այցելէ Ճեզիրէի Շրջան 

Քեսապ այցելութենէն ետք, Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան, 

ազգայիններէ բաղկացած պատուիրակութեան մը ընկերակցութեամբ, 26 նոյեմբեր 2014-ին 

այցելեց Գամիշլի, ուր կազմուեցաւ նոր թաղականութիւն մը, ինչպէս նաեւ ամբողջացաւ 

տեղւոյն Ազգ. Եփրատ վարժարանի հոգաբարձական կազմը: 

Նոյն օրը Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ ժամերգութիւն, ուր քարոզեց Շահան սրբազան, 

որ յորդորեց ժողովուրդը դժուարութիւնները համբերութեամբ յաղթահարելու եւ հաւատքով 

զինուելու: Այնուհետեւ սրբազան հայրը հանդիպում ունեցաւ Ճեզիրէի հոգեւորականաց դասուն 

եւ Գամիշլիի քրիստոնեայ յարանուանութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ, ապա 

հանդիպում մը կայացաւ Ճեզիրէի շտապ օգնութեան գործադիր մարմինին եւ ՀԲԸՄ-ի 

ներկայացուցիչներուն հետ. հանդիպման ներկայ էին Սուրիահայութեան շտապ օգնութեան եւ 

վերականգնումի մարմինի անդամ Կարօ Իւզպաշեան եւ Հալէպի Շտապ օգնութեան գործադիր 

մարմինի ատենապետ Զարեհ Փոլատեան: 

Աւելի ուշ սրբազան հայրը հանդիպում մը ունեցաւ Գամիշլիի մեր երիտասարդ ազգանուէր 

տղոց եւ աղջիկներուն հետ, որոնք տագնապի դժնդակ պայմաններուն մէջ նուիրուած են մեր 

ժողովուրդի զաւակներու ծառայութեան եւ անմիջական կարիքներու ապահովման 

աշխատանքին: 

Առաջնորդ սրբազան հայրը հանդիպում ունեցաւ նաեւ Ճեզիրէի առաջնորդական 

փոխանորդութեան քարտուղարութեան հետ, ներկայութեամբ Ազգ. իշխանութեան 

ներկայացուցիչ Զարեհ Փոլատեանի եւ Ազգ. առաջնորդարանի դիւանապետ Գրիգոր 

Տունկեանի` վարչական որոշ տնօրինումներ կատարելու օրակարգով: 

Սուրիոյ տագնապին բերումով 

հաղորդակցական միջոցներու բացակայութեան 

լոյսին տակ սոյն հանդիպումը յատուկ 

նշանակութիւն կը ստանայ եւ կը 

վերահաստատէ ազգային մարմիններուն կապը, 

միաժամանակ կը յուսադրէ մեր ժողովուրդին 

զաւակները` շարունակելու իրենց ազգային 

առաքելութիւնը: 

27 նոյեմբեր 2014-ին սրբազան հայրն ու 

ազգային պատուիրակութիւնը այցելեցին 

Գամիշլիի Ազգ.  Եփրատ վարժարանի 

մանկապարտէզի, նախակրթարանի եւ 

միջնակարգի աշակերտութեան. սրբազանը օրհնեց եւ գնահատեց աշակերտները իրենց 

ուսումնական անխափան ընթացքին համար, թելադրեց գիտութեամբ զինուիլ եւ լրջօրէն 

աշխատիլ` լաւագոյն արդիւնքներով բոլորելու ուսումնական տարեշրջանը: Աշակերտները 

բարձր տրամադրութեամբ դիմաւորեցին սրբազան հայրն ու անոր ընկերակցող ազգայինները: 
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Այնուհետեւ սրբազան հայրն ու պատուիրակութիւնը խորհրդակցական հանդիպումներ 

ունեցան վարժարանի ուսուցչական կազմին, տնօրէնութեան, հոգաբարձական կազմին հետ, 

ուր խօսուեցաւ ուսումնական ընթացքին, երկրի ապահովական վիճակին բերումով յառաջացած 

դժուարութիւններուն եւ կազմակերպչական աշխատանքներուն մասին: 

Սրբազան հայրն ու Ազգ. իշխանութեան ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցան նաեւ 

Գամիշլիի Պսակ քահանային, Հասիչէի թաղականութեան ատենապետին եւ շրջանի Մեսրոպ 

քահանային, ինչպէս նաեւ Տէրիքի Տաճատ քահանային հետ, ուր կազմակերպչական 

աշխատանքներու շուրջ խորհրդակցութիւններ տեղի ունեցան: 

Արցախի Նախագահը Կը Պարգեւատրէ 

Դոկտ. Վիգէն Յովսէփեանը 

Նոյեմբեր 26-ին, Միացեալ Նահանգներ իր այցելութեան 

ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

նախագահ Բակօ Սահակեան Հայաստանի 

հիւպատոսարանին մէջ տեղի ունեցած յատուկ 

արարողութեան մը ընթացքին  պարգեւատրեց 

սփիւռքահայ եւ ամերիկացի խումբ մը հասարակական եւ 

քաղաքական գործիչներ, Միացեալ Նահանգներու 

Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհուրդին եւ ծերակոյտին 

կողմէ Արցախի անկախութեան մասին բանաձեւի 

ընդունման գծով իրենց տարած աշխատանքին  համար: 

Պարգեւատրեալներու շարքին էր  ՀՅԴ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Կեդրոնական 

կոմիտէի ներկայացուցիչ դոկտ. Վիգէն Յովսէփեան, որ ստացաւ «Մխիթար Գօշ» շքանշանը իր 

նշանակալի ներդրումին համար` Արցախի միջազգային ճանաչման եւ անոր տնտեսութեան ու 

մշակութային զարգացման գործին մէջ: 

Եղեռնի Ճանաչման Համար Ձեռնարկ 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ «Երիտասարդական աշխատանք` յանուն 

խաղաղութեան» համահայկական ուսուցողական ծրագրի շրջագիծէն ներս, 22 նոյեմբերին 

Համաշխարհային հայկական երիտասարդական ոստայնի ներկայացուցիչները, 

մասնակցութեամբ աւելի քան 25 երկիրներէ ժամանած 60  երիտասարդներու, Պուտափեշտի  

եւրոխորհուրդի երիտասարդական կեդրոնի բակին մէջ  ձեռք-ձեռքի տուած` կազմեցին 100-

ամեակի խորհրդանիշը: Անոնք կը կրէին «Ճանչցէք եւ դատապարտեցէք Հայոց 

ցեղասպանութիւնը» մակագրութեամբ շապիկներ: 

Ոստայնի նախագահ Աթոմ Մխիթարեան իր ելոյթին մէջ յայտնեց, թէ պատահական չէ 

ընտրուած օրը, որովհետեւ 22 նոյեմբերի 1920-ին հրապարակուեցաւ Միացեալ Նահանգներու 

նախագահ Ուիլսընի` Հայաստանի եւ Թուրքիոյ սահմանը որոշող իրաւարար վճիռը: 

Հայ երիտասարդները շեշտեցին, որ 22 նոյեմբերը պէտք է դառնայ ոտնահարուած 

արդարութեան վերականգնման, ազգային պահանջատիրութեան եւ հայ ժողովուրդէն խլուած 

իրաւունքներու վերականգնման օրը: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Հայոց Նոր Տարին. Նոր Տարուան Ջուրը 

Անցեալին հայերը Ամանորի կէս գիշերուան հոսող ջուրին յատուկ զօրութիւն կը վերագրէին: 

Որոշ տեղեր համոզուած էին, որ ճիշդ կէս գիշերին, երբ հին տարին իր տեղը կը զիջի նորին, 

գետերու ջուրերը պահ մը ոսկի կը հոսին: 

Ընթրիքէն ետք, կէս գիշերին երիտասարդները կ՛երթան նոր, թարմ ջուր բերելու: Այսպէս, եօթը 

անգամ կ՛երթային եւ մէկական կուժ ջուր կը բերէին եւ կուժերը քով-քովի կը շարէին: 

Ջաւախքի մէջ երիտասարդ տղաքը ձիեր հեծած` կ՛արշաւէին դէպի գետ, անոր մէջ ցորեն եւ 

գարի կը թափէին եւ սրբազան ջուրը տուն կը բերէին: Ժողովուրդը նաեւ կը շրջապատէր 

աղբիւրները, կ՛աղօթէր եւ ջուրը կը թափէր նոր տարուան  բնորոշ խմորեղէնի կտորներ, գարիի, 

ցորենի հատիկներ` ըսելով. 

– Քեզի կու տամ ցորեն, գարի, 

Դուն ալ ինձ տուր բարի, 

Շնորհաւոր Նոր Տարի 

Առ քեզի գարի, 

Տուր մեզի բարի, 

Առ քեզի քէօմուր (ածուխ) 

Տուր մեզի էօմիւր (կեանք): 

Ուշագրաւ է, որ ջուրի հետ առնչուող 

սովորութիւններուն մէջ ակնյայտօրէն կը զգացուի 

կիներու եւ տղամարդոց որոշ տարբերութիւններ: 

Ջուրը շնորհաւորելու` «ջուրը կաղնդելու» 

սովորութիւնը վերապահուած էր տարեց կիներուն, 

անոնք ջուրին մէջ հատիկներ, հացի ու խմորեղէնի 

կտորներ կը նետէին եւ հմայական, շնորհաւորական 

խօսքեր կ՛ըսէին: Կէս գիշերին ջուրը կուժերուն մէջ կը լեցնէին եւ խոտի խուրձերը ջուրի տակ 

կը թրջէին տղամարդիկը: 

Որոշ շրջաններու մէջ Նոր տարուան գիշերը ջուրի մէջ թրջած հացի քանի մը կտոր ամբարի մէջ 

կը պահէին մինչեւ տարեվերջ, որպէսզի հացը առատ ըլլայ: 

Գիշերը թրջուած խոտը, ինչպէս նաեւ անասուններու եւ երկրագործական գործիքներու 

պատկերներով թխուած հացիկները ջուրի մէջ թրջելէ ետք, առաւօտեան կը կերցնէին 

անասուններուն: Կերակրելու այդ պահուն բարեմաղթանքներ կը կատարուէին: 

Օրինակ, Շապին Գարահիսարի մէջ հաւերուն Նոր տարուան առաջին կերը տալու ժամանակ 

կ՛երգէին. 

– Ճու, ճու, ճու, ձագուկներ, իմ սիրելի վառեակներ, 

Մօտ եկէք տամ ձեզ հատիկ, որ տաք ինծի շատ հաւկիթ… 

Նոյն ձեւով, գոմին մէջ անասունները կերակրելու պահուն. 

– Եկէք սիրուն բուչիկներ (հորթեր), սիրամ ու կարմիր գոյներով, 
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Ձեզի ալ տամ հատիկ, կեր, որ կաղնդչէք եմ բերեր: 

Դուք ալ ապրիք տարիներ, ձեր սիրական 

զաւակով, 

Համբուրեմ ձեր ճակատներ, սիւսլի՛ւ պուռմա 

կոտոշներ: 

 

Կէսգիշերային ջուրի զօրութեան մասին այնքան 

մեծ հաւատք  կար, որ ոմանք վստահ էին, որ այդ 

պահուն հոսող ջուրը կրնայ բուժել շատ մը 

հիւանդութիւններ: Ձմեռուան այդ սառնամանիքին 

հիւանդներ կը մերկանային եւ ակնթարթ մը 

մտնէին հոսող ջուրի տակ, ապա վազելով 

կ՛երթային եւ կը նստէին թթենիի մը տակ: 

Այսքանով կը բաւարարուինք «Նոր տարուան ջուր»-ին մասին. մեր յաջորդ թիւով կարդանք 

«Նոր տարուան կրակ»-ին մասին: 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ ՄԸ 

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար 

Երկու բան պէտք է 

Նախ ծառ մը - յետոյ զարդեր ծառին վրայ 

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար 

Երեք բան պէտք է 

- Ծառէն զարդէն զատ 

Հաւատքը գալիք աղուոր օրերու 

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար 

Մէկ բան կը բաւէ - ոչ ծառ ոչ ալ զարդ - 

Ատիկա խիճերն ադամանդ կարծող 

Միամիտ հոգւոյս բարի խաբկանքն է 

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար 

Արդէն պատրանքը լրիւ կը բաւէ 

Բարի տարի ձեզ եւ բարի պատրանք 

ԶԱՀՐԱՏ 
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