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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 264, àõñµ³Ã,  06 ÚàôÜàô²ð, 2015 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԷՆ  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

“ԵԹԷ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵՐ ԿՈՂՄՆ Է, Ո՞Վ ԿՐՆԱՅ ՄԵԶԻ 

ՀԱԿԱՌԱԿ ԸԼԼԱԼ” 

Աստուածային ճշմարտութեան պատգամաբերները, 

մարգարէները իրենց ժողովուրդի պատմութեան ամենէն 

ճգնաժամային պահերուն պատգամեցին՝ մի՛ վախնաք, 

որովհետեւ Աստուած մեզի հետ է։ Այս հաւատքով 

շաղախուած ու յոյսով գօտեպնդուած եբրայեցի ժողովուրդը 

յաղթահարեց ամէն տեսակ չար ու չարիք, որոնք յաճախ 

շրջապատեցին զինքիր դարաւոր պատմութեան ընթացքին։   

Աստուածաշունչը յստակօրէն կը պարզէ թէ՝ Աստուած 

երբեք չլքեց մարդը, չհեռացաւ իր Արարիչէն հեռացած 

արարածէն։ Աստուած նո՛յնիսկ մեղքի տիրապետութեան 

ենթակայ դարձած մարդուն հետ եղաւ, որպէսզի զինք 

ազատագրէ չարին կալանքներէն։ Հին Կտակարանը 

մարդուն հետ ըլլալու, մարդը դէպի ազատագրութիւն ու 

արդարութիւն, այլ խօսքով՝ փրկութիւն առաջնորդելու Աստուծոյ սիրոյն պատմութիւնն է, 

հակառակ Աստուծոյ սէրը մերժելու ու պատուէրը անտեսելու մարդուն բացասական 

վարքագծին ու ժխտական վերաբերումին։   

Մարդուն հետ ըլլալու, մարդուն առջեւ հաւատքի, յոյսի ու սիրոյ ճանապարհը բանալու 

Աստուծոյ յանձնառութիւնը իր գերագոյն արտայայտութիւնը կը գտնէ Նոր Կտակարանին մէջ։ 

Ինչպէս կը հաստատէ Աւետարանիչը, Աստուած այնքան սիրեց մարդը, որ նո՛յնիսկ իր Միածին 

Որդին ղրկեց աշխարհ (Յովհ. 3. 16)։ Բեթղեհէմի ճամբով Աստուած դա՛րձեալ, եւ այս անգամ 

աւելի շօշափելի ու տեսանելի կերպով, եղաւ մարդուն հետ։ Արդարեւ, Աստուած ո՛չ միայն 

մարդուն հետ եղաւ, այլ նաեւ մարդուն համար։ Իր ուսուցումներուն ու 

հրաշարգործութիւններուն ճամբով Աստուծոյ մարդեղացեալ Որդին յիշեցուց մեղաւորին ու 

հիւանդին, զրկեալ ու հալածուող մարդուն, թէ՝ մի՛ վախնար, այլ հաւատա՛, որովհետեւ 

Աստուած քեզի հետ է։   
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Քրիստոսի Աւետարանին քարոզիչները, Աւետարանիչներ ու Առաքեալներ, յաճախակի կերպով 

յիշեցուցին կեանքի մաքառումներուն ու տագնապներուն դէմ գտնուող Քրիստոսի 

հետեւորդներուն թէ՝ “եթէ Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ ըլլալ” (Հռոմ. 8. 31)։  

Արդարեւ, Աստուածաշունչը սոսկ աստուածային յայտնութեան դրուագները պարունակող գիրք 

չէ։ Ան Աստուծոյ յաւերժախօս պատգամն է։ Աստուածաշունչի ճամբով Աստուած կը խօսի մեզի 

հետ, եթէ մենք պատրաստ ենք լսելու զինք։ Աստուածաշունչի ճամբով Աստուած մեզի հետ 

կ’ըլլայ, եթէ մենք պատրաստ ենք իր հետ ըլլալու։   

Աստուծոյ խօսքը լսող առաջին ժողովուրդը եղանք։ Մեր պատմութեան ուրախ ու մռայլ օրերուն 

Աստուած մեզի հետ եղաւ։ Աստուծոյ ներկայութեամբ զօրացած, հաւատքով ու քաջութեամբ 

քալեցինք Աւետարանի ճամբէն։ “Ո՛չ” ըսինք յուսահատութեան ու կառչեցանք յոյսին. “ո՛չ” ըսինք 

վախին ու քաջութեամբ զինուեցանք. “ո՛չ” ըսինք մահուան՝ ու քալեցինք դէպի կեանք։ Մենք 

հաւատացինք Առաքեալի վկայութեան ու խոստումին թէ՝ “եթէ Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ կրնայ 

մեզի հակառակ ըլլալ”…։   

2015 տարուան սեմին, Առաքեալին նոյն բառերը դա՛րձեալ կը հնչեն հայ կեանքէն ներս։  

Պահ մը երեւակայեցէք 1915 թուականը մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ. ջարդ, աքսոր, 

անորոշութիւն…. մէկուկէս միլիոն զոհ, հարիւր հազարաւոր որբեր, գաղթականներ՝ անօթի ու 

անտուն…։ 

 

Ու այսօր, 2015 թուականին, ցեղասպանութեան ու հայրենազրկումի ենթարկուած ժողովուրդը 

ունի իր հաւատքով ու յոյսով կերտուած, իր արիւնով ու քրտինքով վերանկախացած հայրենիք, 

ազատագրուած Արցախ, կազմակերպուած Սփիւռք եւ յառաջդիմելու եւ հզօրանալու հոգեկան, 

մտաւոր ու տնտեսական լայն կարելիութիւններ։   

Արդարեւ, 100 տարին ոչի՛նչ է ազգի մը դարաւոր պատմութեան մէջ։ Արդ, այս կարճ 

ժամանակահատուածի ընթացքին, ազգի մը համար մահէն կեանք քալելը, իր անկախութիւնը 

վերահաստատելը եւ ցեղասպանին ու աշխարհին դիմաց ամուր վճռակամութեամբ կանգնած, 

իր բռնաբարուած իրաւունքները պահանջելը փաստօրէն հրաշքի համազօր երեւոյթ է։   

Աստուած անոնց հետ է, որ ծարաւ են արդարութեան ու կը պայքարին ի խնդիր արդարութեան 

(Մատթ. 5։ 6)։ Արդարութիւնը աստուածատուր պարգեւ է. ո՛չ ոք իրաւունք ունի զայն խլելու 

ուրիշէն։ Քրիստոս երանի տուաւ բոլոր անոնց, որոնք յանձնառու են արդարութեան համար 

գործելու։ Արդարութիւնը նաեւ աստուածատուր առաքելութիւն է. իւրաքանչիւր անհատ թէ ազգ 

կոչուած է զայն պաշտպանելու ու իրագործելու։ Հետեւաբար, ան որ արդարութեան համար կը 

պայքարի, Աստուած անոր հետ է եւ հետեւաբար, ո՛չ ոք կրնայ հակառակ ըլլալ անոր։ Ա՛յս է մեր 

քրիստոնէական հաւատքը։   

Այս հաւատքէն մղուած արդարութեան համար պայքարը դարձուցինք ամէնօրեայ տագնապ. 

արդարութեան ծարաւը միշտ մնաց անբաժան իւրաքանչիւր հայու կեանքէն. արդարութեան 
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ձգտումը վերանորոգ հաւատք ու յոյս ներշնչեց մեր ժողովուրդին։ Ի խնդիր արդարութեան հայ 

ժողովուրդի պայքարը կը շարունակուի, պէ՛տք է շարունակուի…։   

Աստուծոյ Որդւոյն ծնունդը յիշեցում մըն է թէ՝ Աստուած արդար է, արդարին ու արդարութեան 

հետ։   

Աստուծոյ Որդւոյն ծնունդը յիշեցում մըն է որ Աստուած մեզի հետ եղաւ ու միշտ մեզի հետ։   

Արդ, ժողովուրդ հայոց, թող արդարութեան տիրանալու քու հաւատքդ երբեք ընկրկում չունենայ, 

քու յոյսդ՝ տկարացում, քու պայքարդ՝ նահանջ. միշտ հաւատա՛ արդարութեան յաղթանակին։ 

Մի՛ մոռնար քու նահատակներդ, հաւատարիմ մնացիր անոնց սրբազան կտակին։ Միասնական 

ոգիով ու վճռակամ կեցուածքով արդարութի՛ւն պահանջէ։ Եւ ա՛յս գիտակցութեամբ ու 

յանձնառութեամբ արժեւորէ 2015 թուականի իւրաքանչիւր օրը քու եւ քու ազգիդ կեանքին մէջ։   

Աստուածայայտնութեան հոգեպարար տօնին առիթով Հայրապետական օրհնութեամբ 

կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Տիար Սերժ Սարգսեանը, 

մաղթելով իրեն արդիւնաշատ հայրենանուէր գործունէութիւն։   

Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, 

հայցելով Ամենաբարին Աստուծմէ, որ իրեն շնորհէ եկեղեցաշէն իրագործումներով հարուստ 

երկար գահակալութիւն։ Նո՛յն սիրով կ’ողջունենք Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք՝ 

Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարք՝ 

Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանը, մաղթելով իրենց եկեղեցանուէր ծառայութեամբ 

լեցուն գահակալութիւն։  

Հայրական անհուն սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ենթակայ մեր 

Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւորական դասը, ազգային իշխանութեանց մարմինները եւ մեր 

սիրելի ժողովուրդին զաւակները, աղօթելով որ Բեթղեհէմի Փրկիչը առաջնորդ ու պահապան 

ըլլայ իրենց։ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 

6 Յունուար, 2015 

Անթիլիաս Լիբանան 
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Գերպ. Տ. ՄԱՍԻՍ Ծ. Վրդ. Զօպույեանի Ս. Ծննդեան Պատգամը   

«ԵՒ ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ ՄԵԾ Է ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԱՐՄՆՈՎ ՅԱՅՏՆՈՒԵՑԱՒ» 

Ա. Տիմոթէոս 3:16 

Ամբողջ տիեզերքը հանդիսատես դարձաւ, այնքան յուզիչ, իսկական, 

հոգեւոր ու եզակի դէպքի մը, որ մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի 

մարդեղութեան եւ աստուածայայտնութեան հրաշալի պահն էր։ 

Աշխարհը ամբողջ իր հեթանոս բնակչութեամբ լսեց երկնային 

զօրքերու բազմութեան յաւիտենական երգը՝ «Փառք ի Բարձունս 

Աստուծոյ, Յերկիր Խաղաղութիւն, Ի Մարդիկ Հաճութիւն»։  

Բեթլեհէմի խոնարհ մսուրին մէջ ծնած Մանուկի առաջին ու անկեղծ 

երկրպագուները եղան խոնարհ մոգերը, որոնք գերագոյն 

ճշմարտութիւնը կը փնտռէին, եւ այդ ճշմարտութիւնը անոնք 

յայտարարեցին՝ առաջին վկաները հանդիսանալով Բեթլեհէմի 

երկնակամարէն ճարագայթող երկնային յաւիտենական լոյսին, կեանքի իսկական 

առաջնորդին՝ Յիսուսի Քրիստոսի։  

Ճշմարիտ երկրպագուները անոնք ենք, որոնք մոգերու նման իրենց «գանձերը» -ընծաները- 

Աստուծոյ կը նուիրաբերեն։ Այդ ընծաներէն մեծագոյնը եւ ամէնէն թանկագինը սրտի գանձն է, 

որ Աստուծոյ խորանն է, մեր կեանքերը լուսաւորող եւ իմաստաւորող մսուրն է, որ ծիլ եւ կեանք 

կ'առնէ այդտեղ հանգչող Յիսուս մանուկէն։ Քրիստոսի Ծնունդը հրաւէր մըն է մեզմէ 

իւրաքանչիւրին մտածելու բոլոր անոնց մասին, որոնք մանուկ Փրկչին աղքատութեան, 

պարզութեան եւ համեստութեան օրինակին հետեւելով իրենց հաճոյքէն, երջանկութենէն ու 

վայելքէն բաժին կը հանեն ուրիշին, Ծննդեան սեղանի իրենց հացը բաժնելով անօթիին ու 

կարօտեալին հետ։ 

«ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ ԵՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻ» 

Եկէ՛ք մենք եւս, որպէս 1ՕՕ Ամեայ Եղեռնի զաւակներ, այսօր ձայնակցինք հրեշտակներուն մեր 

Եկեղեցւոյ սրբազան շարականը համարձակապէս եւ ուժգին երգելով, արդարութիւն 

պահանջելով ու խաղաղութիւն ու հաշտութիւն աղօթելով։ 

Քուէյթի եւ Շրջակայ Երկիրներու մեր Ժողովուրդի զաւակներուն բարեբեր տարի մաղթելով, 

կ'աղօթենք, որ Ծննդեան տօնը ըլլայ առիթ մը վերանորոգութեան ու առաւել կեանքի, լեցուն 

յաջողութիւններով, աստուածավայել ու հայավայել կեանքով։ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ 

ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ 
Սիրոյ Ջերմ Ողջունիւ՝ 

ԱՂՕԹԱՐԱՐ՝ 

ՄԱՍԻՍ Ծ. ՎՐԴ. ԶՕՊՈՒԵԱՆ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ 

ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ 
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ.  ԱՐԱՄ Ա.  ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 

ԿՈՆԴԱԿԸ 

2015 տարին հարիւրամեակն է Հայոց 

Ցեղասպանութեան։ Հետեւաբար,  իր 

խորքով ու իմաստով, իր նպատակով 

ու պատգամով տարբեր թուական մը 

պէտք է դառնայ: 2015 տարին 

իւրաքանչիւր հայու ու ողջ հայութեան 

կեանքին մէջ։ 

Հայ ժողովուրդի հաւաքական 

յիշողութեան մէջ իր անջնջելի դրոշմն է ձգած հայոց ցեղասպանութիւնը։ Աշխարհի վրայ չկայ 

հայ, որուն արեան հետ չէ թրծուած ու կեանքին հետ չէ շաղախուած հայոց ցեղասպանութիւնը։ 

Աշխարհի վրայ չկայ հայ, որուն ընտանիքը ենթարկուած չըլլայ ցեղասպանութեան, 

տարագրումի, հայրենազրկումի կամ սփիւռքացումի։ 

Հարիւր տարի յիշեցինք խունկով ու աղօթքով մեր մէկուկէս միլիոն նահատակները,որոնք զոհ 

գացին Արեւմտեան Հայաստանի ու Կիլիկիոյ մէջ հայ ժողովուրդին դէմ Օսմանեան թուրք 

պետութեան կողմէ ծրագրուած ու գործադրուած ցեպասպանութեան։ 

Հարիւր տարի յիշեցինք ողբով ու ցասումով մեր մշակութային ու կրօնական դարաւոր 

արժէքներուն՝ եկեղեցիներուն, վանքերուն, խաչքարերուն, սրբավայրերուն, ձեռագիրներուն ու 

հոգեմտաւոր անթիւ արժէքներուն քանդումն ու փճացումը նո՛յն ցեղասպանին կողմէ։ 

Հարիւր տարի յիշեցինք պոռթկումով ու պահանջատիրական ոգիով մեր ազգապատկան, 

եկեղեցապատկան ու անհատական բազմահազար կալուածներու բռնագրաւումը ցեղասպանին 

կողմէ։ 

Արդարեւ, 1915-ին, ցեղասպանութեան ու տարագրումի հետեւանքով ամայացան հայութեան 

ստեղծագործ ոգիով շէնցած ու ծաղկած քաղաքներն ու գիւղերը Արեւմտեան Հայաստանի ու 

Կիլիկիոյ։ Որքա՜ն կը պատշաճին Սաղմոսին հետեւեալ բառերը հայոց ցեղասպանութեան 

յառաջացուցած մահուան ու քանդումին.- «Ո՜վ Աստուած, հեթանոսները քու ժառանգութեանդ 

մէջ մտան, քու սուրբ տաճարդ պղծեցին, Երուսաղէմը աւերակներու դարձուցին: Քու 

ծառաներուդ դիակները երկնքի թռչուններուն կերակուր տուին, քու սուրբերուդ մարմինը՝ 

երկրի գազաններուն: Անոնց արիւնը ջուրի պէս թափեցին Երուսաղէմի շուրջը ումէկը չկար որ 

զանոնք թաղէր...» (Սղ 79.1-3)։ 

Ցեղասպանին ոճրային նպատակն էր՝ ցեղասպանութեան, տարագրումի ու հայաթափումի 

ճամբով բնաջնջել հայ ժողովուրդը ու ջնջել Հայաստանը աշխարհի քարտէսէն...։ 

Սակայն, իր դարաւոր հայրենի հողերէն արմատախիլ եղած, գաղթական ու որբ դարձած հայ 

ժողովուրդի վերապրող զաւակները երբեք չմոռցան իրենց նահատակները, չմոռցան անոնց 

սրբազան կտակը։ Անոնք լսեցին պատգամը Քրիստոսին թէ՝ «Մի՛ վախնաք անոնցմէ, որոնք 

մարմինը կը սպաննեն եւ սակայն հոգին չե՛ն կրնար սպաննել» (Մտ 10.28)։ Այս հաւատքով 
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գօտեպնդուած ու հայ ժողովուրդի վերածննդեան տեսիլքով հզօրացած, վերակազմակերպեցին 

իրենց անհատական ու հաւաքական կեանքը. եկեղեցի ու դպրոց շինեցին, համայնքային 

կառոյցներ հաստատեցին ու կազմակերպութիւններ յառաջացուցին սփիւռքի տարածքին։ Անոնք 

նաեւ ցեղասպանին ու համայն մարդկութեան յիշեցուցինանպատիժ մնացած 

ցեղասպանութիւնը իրենց ժողովուրդին եւ՝ արդարութի՛ւն պահանջեցին։ 

Արդարեւ, անցնող հարիւր տարիներուն, մեր եկեղեցին, հայ դատի մարմինները, մեր 

քաղաքական կազմակերպութիւնները եւ վերջին երկու տասնամեակներուն վերանկախացած 

մեր հայրենի պետութիւնը, քարոզչական, քաղաքական, յարաբերական եւ այլ միջոցներով ո՛չ 

միայն յիշեցուցին աշխարհին հայոց ցեղասպանութիւնը, այլ նաեւ հետեւողական կերպով ու 

անխոնջ աշխատանքով հետապնդեցին քսաներորդ դարու անպատիժ մնացած առաջին 

ցեղասպանութեան ճանաչումը։ Այսօր փաստօրէն մեծ թիւով պետութիւններ, եկեղեցիներ ու 

կազմակերպութիւններ պաշտօնապէս ճանչցած են հայոց ցեղասպանութիւնը։ Հայերու կարգին 

օտար մտաւորականներ բազմաթիւ աշխատասիրութիւններ հրատարակած են՝ հայոց 

ցեղասպանութեան զանազան ծալքերը ուսումնասիրող ու անոր ճանաչումը պահանջող։ 

Արդ, մեր ժողովուրդի զաւակները իրենց կեանքի ամենէն դժուար պայմաններուն մէջ իսկ 

հաւատարիմ մնացին իրենց նահատակներու անմեռ կտակին եւ ուխտեցին, դարձեալ 

Սաղմոսին բառերով՝ «Ո՛վ Երուսաղէմ, եթէ քեզ մոռնամ, թո՛ղ իմ աջ ձեռքս իր պաշտօնը մոռնայ։ 

Թո՛ղ իմ լեզուս իմ քիմքիս փակչի, եթէ քեզ չյիշեմ...» (Սղ 137.5-6)։ Հարիւր տարիներ շարունակ 

մեր ժողովուրդի արի զաւակները յիշեցին ու յիշեցուցին՝ թակելով մարդոց փակ սրտերուն ու 

մտքերուն դռները եւ հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը դարձնելով իրենց պայքարին 

կիզակէտը։ 

Սիրելի՛ ժողովուրդ հայոց, 

Նուիրական նոյն պայքարը անհրաժեշտ է որ շարունակուի համազգային մաշտապով ու 

վերանորոգ թափով։ Ժամանակը հասած է, որ մեր ժողովուրդը իր պահանջատիրութեան նոր 

ուժականութիւն ու այժմէականութիւն տայ զայն փոխադրելով իրաւական դաշտ՝ միջազգային 

օրէնքի տուեալներու լոյսին տակ հետապնդելու իր բռնաբարուած իրաւունքները։ 

Ցեղասպանութեան ու Մարդկային Իրաւանց Հռչակագրերը յստակօրէն կը շեշտեն, որ 

ցեղասպանութիւնը ոճի՛ր է մարդկութեան դէմ եւ, հետեւաբար, ցեղասպանը, ըլլայ ան անհատ, 

կազմակերպութիւն թէ պետութիւն, պէտք է ներկայանայ միջազգային արդարութեան ատեանին։ 

Միջազգային օրէնքը նաեւ կը շեշտէ թէ՝ ցեղասպանութեան ճանաչումը կ’ենթադրէ հատուցում։ 

Հետեւաբար, հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը պէտք չէ նկատել վախճանակէտը հայ 

ժողովուրդի պահանջատիրութեան։ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը ու հատուցումը, 

որպէս իրարու հետ սերտօրէն ընդելուզուած մէկ ու անբաժանելի ամբողջութիւն, պէտք է 

դառնայ հայ ժողովուրդի պահանջատիրական պայքարին ամուր հիմքը ու յստակ նպատակը։ 

Կրնայ ըլլալ, որ աշխարհաքաղաքական ներկայ պայմանները նպաստաւոր չըլլան մեր 

պահանջատիրութեան։ Կրնայ ըլլալ, որ ցեղասպանը իր դիւանագիտական ու տնտեսական 

ազդու միջոցներով արգելակէ մեր ժողովուրդին կողմէ այս ուղղութեամբ կատարուող ոեւէ փորձ։ 

Սակայն, հակառակ այս դառն իրականութեան, մեր ժողովուրդը առաւե՛լ հաւատքով ու 

յանձնառութեամբ կոչուած է շարունակելու իր պահանջատիրական երթը։ 

Հայ ժողովուրդը Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի մէջ միասնական ոգիով ու միակամ ճիգով 

կը պատրաստուի նշել հարիւրամեակը ցեղասպանութեան։ Սովորական ամեակ մը չէ, պէտք չէ՛ 

դառնայ, հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակը։ Բարձրագոյն աստիճանի 
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նախանձախնդրութեամբ ու նպատակասլաց մօտեցումով հարկ է արժեւորել այս թուականը մեր 

ազգի կեանքէն ներս։ 100-ամեակը դարձակէտ մը պէտք է դառնայ մեր ժողովուրդի արդար 

իրաւունքներու վերատիրացման պայքարին մէջ։ Վեհափառ Հայրապետներու 

նախագահութեամբ յառաջիկայ Ապրիլ 23, 2015-ին Սուրբ Էջմիածնի մէջ տեղի ունենալիք հայոց 

ցեղասպանութեան նահատակներու հաւաքական սրբադասումը վստահաբար կարեւոր դէպք 

մը պիտի դառնայ 100-ամեակի ծիրէն ներս։ 

Հարկ է նաեւ նայիլ 100-ամեակէն անդին...։ Յարափոփոխ աշխարհի պայմանները ու 

առաջնահերթութիւնները յաճախ կը պահանջեն մօտեցումներու, գործելաձեւերու ու 

շեշտաւորումներու վերատեսութիւն՝ որպէսզի հայ դատին հետապնդման աշխատանքները 

դառնան համահունչ մեզ շրջապատող իրականութիւններուն։ Հարկ է ըլլալ արթուն ու միշտ 

միակամ. հարկ է նաեւ ճի՛շդ կարդալ «ժամանակի նշանները»...։ 

Հայ դատը իւրաքանչիւր հայուն ու ամբո՛ղջ հայութեան դատն է, մեր նահատակներուն դատն է, 

մեր ապագայ սերունդներուն դատն է։ Արդ, իւրաքանչիւր հայ կոչուած է իր ներդրումը 

կատարելու մեր իրաւունքներու վերատիրացման համահայկական ճիգին։ 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, սոյն Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակով կոչ 

կ’ուղղենք, 

- մեր թեմերուն՝ ժողովրդային լայն խաւերու մասնակցութեամբ, կրօնական 

արարողութիւններու, հրապարակային հանդիսութիւններու եւ այլ ձեռնարկներու ճամբով 

արծարծ պահելու մեր բիւրաւոր նահատակներու անմեռ յիշատակը ու կենդանի՝ անոնց 

յաւերժախօս պատգամը։ 

- մեր ազգի կեանքէն ներս գործող կազմակերպութիւններուն՝ հաւաքական ճիգով ու 

միասնական ոգիով ծրագրելու ու արժեւորելու այս կարեւոր դէպքը մեր կեանքէն ներս։ 

- մեր դպրոցներուն՝ հայ աշակերտի մարդակերտումի ու հայակերտումի աշխատանքին մէջ 

յատուկ տեղ տալու 100-ամեակի իմաստին ու պատգամին։ 

- մեր մտաւորականներուն՝ աշխատասիրութիւններու ու դասախօսութիւններու ճամբով 

անդրադառնալու հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման ու հատուցման հրամայականին։ 

- մեր ժողովուրդի բոլո՛ր զաւակներուն՝ գործնապէս մասնակից դառնալու ընդհանրապէս հայ 

դատի աշխատանքներուն ու մասնաւորաբար 100-ամեակին առթիւ տեղի ունենալիք 

ձեռնարկներուն։ 

Թող մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներու յիշատակը միշտ մնայ վառ ու անոնց կտակը՝ միշտ 

հնչեղ մեր անհատական թէ համայնական կեանքէն ներս։ 

Քրիստոնէական հաւատքով վերանորոգուած ու մեր նահատակներուն պատգամով հզօրացած 

քալենք յառաջ՝ դէպի մեր ժողովուրդի պայծառ ապագան։ 

Ողջ լերուք ի Տէր, զօրացեալք շնորհօք Ս. Հոգւոյն եւ յաւէտ օրհնեալ ի Մէնջ։ Ամէն։ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Երկուշաբթի, 29 Դեկտեմբերի առաւօտուն, Քուէյթի 

Ազգային Առաջնորդարան այցելեց Քուէյթի մօտ 

ֆրանսայի Դեսպան Քրիստիան Նախլէն եւ հանդիպում 

ունեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին հետ։ Դեսպանը, որուն 

առաջին այցելութիւնն էր Ազգային Առաջնորդարան 

յայտնեց, որ այցելութեան նպատակն էր շնորհաւորել 

Նոր Տարուայ ու Ս. Ծննդեան տօները՝ ներկայ ըլլալով 

հայ համայնքի հոգեւոր կեդրոնէն ներս եւ մօտէն 

ծանօթանալ անոր անցեալին ու ներկային։ 

Գերպ. Հայր Սուրբը շնորհակալութիւն յայտնեց Պրն. 

Դեսպանին տուած քաղաքավարական այցելութեան համար։ Ան համապարփակ 

տեղեկութիւններ փոխանցեց բարձրաստիճան հիւրին Առաջնորդարանի ու համայնքի 

պատմութեան եւ ներկայ ծրագիրներու ու մարտահրաւէրներու մասին։ Հայր Սուրբը նաեւ 

անդրադարձաւ Հայ-ֆրանսական պատմական բարեկամութեան, յիշելով մանաւանդ 

Ֆրանսական պետութեան կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը եւ օգնութիւնը 

դիմակայելու բոլոր մարտահրաւէրները։ Հանդիպումին ներկայ էին գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ 

Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան եւ յարաբերական յանձնախումբի ատենապետ տիար Մարքօ 

Պապլանեան։ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ Հ.Հ. ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ 

Հինգշաբթի, 25 Դեկտեմբեր, 2014 

–ին, Թեմիս բարեջան  

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեան, ընկերակցութեամբ` 

եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. 

Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանի, 

Քուէյթի Երեսփոխանական 

ժողովի ատենապետ՝ Պրն. 

Յարութ Պետիրեանի եւ Ազգային 

Վարժարանի Հոգաբարձութեան 

ատենապետ՝ Պրն. Մունիր 

Դաբինեանի, այցելութիւն մը տուին Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանատուն եւ 

սիրալիր ընդունելութիւնը վայելեցին Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Պէն. Ֆատէյ 

Չարչօղլեանի: 

Նոր Տարուան եւ Ս.Ծննդեան տօներու նախօրեակին, փոխադարձ բարեմաղթութիւններ եղան, 

ինչպէս նաեւ խորհրդակցութիւններ՝ համայնքս յուզող հարցերու մասին: 
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ՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Կիրակի, 4 Յունուար 2015-ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս 

Ծ. Վրդ. Զօպուեանը, Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանի «Արարատ» սրահէն ներս 

ընդունեց Քուէյթի Ազգ. Վարժարանէն շրջանաւարտ խումբ մը համալսարանականներ 

եւ համալսարանաւարտներ։ Հանդիպումին ներկայ գտնուեցան Քուէյթի Ազգային 

Վարժարանի Տնօրէն՝ Պրն. Մանուկ Մանուկեան եւ Ազգ. Վարժարանի Շրջանաւարտից 

միութեան պատասխանատուները, որոնք կազմակերպած էին սոյն հանդիպումը։ Այս 

առթիւ խօսք առաւ Պրն. Տնօրէնը, որ այս այցելութեան առթիւ իր ուրախութիւնը 

յայտնելէ ետք, իր փափաքը յայտնեց զայն կրկնելու ամէն տարի, համայնքի 

համալսարանականներուն միջեւ եղած կապը ամրապնդելու միտումով։ Ապա Հայր 

Սուրբը ողջունելէ ետք համալսարանական հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիները, 

անդրադարձաւ ներկայ աշխարհի մարտահրաւէրներուն եւ հայ համալսարանականին 

կեանքը խաթարող վտանգներուն եւ վնասաբեր երեւոյթներուն։ Հայր Սուրբը նաեւ 

շեշտեց, որ հայ համալսրանական ուսանողը ուր որ ալ գտնուի, հաւատարիմ պէտք է 

մնայ իր արմատներուն մասնակից դառնալով ազգային հաւաքական կեանքին, իր 

ստացած գիտութեան կողքին լեցուելու ու կազմաւորուեզու մեր հոգեւոր, ազգային, 

բարոյական ու մշակութային արժէքներով, որոնք կը կերտեն իսկական հայը եւ 

կþապահովեն ապագայ առողջ սերունդը ։ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը 

այս առթիւ գնահատեց Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Շրջանաւարտից միութիւնը, 

որոնք առաջին անգամ ըլլալով կազմակերպեցին սոյն անդրանիկ այցելութիւնը հայ 

համալսարանական ուսանողներուն, որոնցմէ խումբ մը կþուսանի Քուէյթ իսկ այլ 

խումբ մը ժամանած էր Քուէյթ տօնական արձակորդները անցնելու իրենց 

հարազատներուն հետ։  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Վերջին Հրաժեշտ Եւ Յուղարկաւորութիւն` Վահան 

Յովհաննիսեանին 

Կոմիտասի անուան սենեկային 

երաժշտութեան տան մէջ շաբաթ, 3 

Յունուար 2015-ին տեղի ունեցաւ վերջին 

հրաժեշտը Գերմանիոյ մէջ Հայաստանի 

Հանրապետութեան դեսպան, ՀՅԴ Բիւրոյի 

անդամ, հասարակական-քաղաքական 

գործիչ Վահան Յովհաննիսեանին: 

Վերջին հրաժեշտի արարողութեան 

ներկայ էին Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահ Սերժ 

Սարգսեան, վարչապետ Յովիկ 

Աբրահամեան, Ազգային ժողովի 

նախագահ Գալուստ Սահակեան եւ 

արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան, որ իր խօսքին մէջ  անդրադարձաւ 

Վահան Յովհաննիսեան դիւանագէտի արժանիքներուն: 

Ներկայ էին նաեւ հասարակական, քաղաքական, դաշնակցական, մշակոյթի ու արուեստի 

գործիչներ, պետական պաշտօնեաներ Հայաստանէն եւ Արցախէն, Ազգային ժողովի նախկին 

գումարումներու պատգամաւորներ, Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, 

ընկերներ, մարտական ընկերներ, գործընկերներ, դասընկերներ եւ լրագրողներ: 

Ոմանք անոր վերջին հրաժեշտի համար եկած էին Եւրոպայէն, Միացեալ Նահանգներէն ու 

Լիբանանէն: 

Վահան Յովհաննիսեանին մարմինը ամփոփող դագաղին մօտ այս ընթացքին պատուոյ 

պահակ  կանգնած էին դաշնակցականներ, իսկ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալեան ուսանողական միութեան 

երիտասարդները` դրօշներով: 

Հրաժեշտի խօսքերով հանդէս եկան Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 

նախարար Էդուարդ Նալբանդեան, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան (տեսնել` 

առանձին) եւ Յ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոնի տնօրէն 

Ռուբէն Բաբայեան: 

Երեւանի քաղաքային պանթէոնին մէջ հողին յանձնուեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Գերմանիոյ 

մէջ  Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան, ազգային քաղաքական, 

հասարակական գործիչ Վահան Յովհաննիսեանին մարմինը: 

Վահան Յովհաննիսեան թաղուեցաւ իր հօր` ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին անդամ, քաղաքական 

գործիչ, հրապարակախօս եւ ականաւոր մտաւորական Էդուարդ Յովհաննիսեանի կողքին: 

Վահան Յովհաննիսեանին ընկերները զայն անմահութիւն ճանապարհեցին «Վէրքերով լի» 

երգով: 
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Ազրպէյճան Ներթափանցումի Գործողութիւն Կը Կատարէ. 

Երկու Զոհ` Հայկական Կողմէն 

2-էն 3 Յունուարի լուսցող գիշերը` ժամը 3:15-ի 

ահմաններուն (Երեւանի  ժամանակացոյցով), 

Արցախի պաշտպանութեան բանակի 

հարաւային եւ  արեւելեան ուղղութիւններով 

հակառակորդը ձեռնարկած է  հետախուզական 

ներթափանցման երկու գործողութիւն: Այդ 

մասին կը յայտնէ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան պաշտպանութեան 

նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը: 

Պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ 

ստորաբաժանումներուն կողմէ ձեռնարկուած  

գործողութիւններուն շնորհիւ` հակառակորդը, կորուստներ կրելով, ետ քաշուած է իր դիրքերը:  

Հակառակորդին դիմակայելու ընթացքին զոհուած են պաշտպանութեան բանակի զինուորական 

ծառայողներ Կարէն Գրիգորեան եւ Վարդան Մկրտչեան: Վիրաւորուած է զինուորական 

ծառայող Վոլոդիա Յարութիւնեան: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը կիսէ 

կորստեան ծանր վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ զոհուած զինուորական ծառայողներու 

ընտանիքներու անդամներուն, հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն:  Դէպքին  

մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն: 

Նախագահ Սարգսեանի Եւ Այլ Պետական 

Պաշտօնատարներու Ներկայութեամբ. Տեղի Ունեցաւ 

Վահան Յովհաննիսեանի Հոգեհանգստեան 

Արարողութիւնը 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան Բիւրոյի 

անդամ, Գերմանիոյ մէջ Հայաստանի 

Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր 

դեսպան, հասարակական-քաղաքական գործիչ 

Վահան Յովհաննիսեանի հոգեհանգիստը տեղի 

ունեցաւ երէկ` Երեւանի Նոր Նորքի Ս. Սարգիս 

եկեղեցւոյ մէջ: Վերջին հրաժեշտի արարողութիւնը 

տեղի կ՛ունենայ այսօր, ժամը 11:00-13:00-ին, 

Կոմիտասի անուան  երաժշտութեան տան մէջ, 

յուղարկաւորութիւնը` կէսօրէ ետք, Երեւանի 

քաղաքային պանթէոնին մէջ: 

Վահան Յովհաննիսեանի հոգեհանգստեան արարողութեան ներկայ եղան Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ առաջին տիկին Ռիթա Սարգսեան, որոնք 
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ցաւակցեցան հանգուցեալին հարազատներուն, յարգանքի տուրք մատուցեցին Վահան 

Յովհաննիսեանի յիշատակին: 

Օհանեան. «Յովհաննիսեան ՄերՆորօրեայ 

Պատմութիւնը Կերտողներէն Էր» 

Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան  Վահան 

Յովհաննիսեանը  բնութագրեց իբրեւ մեր նորօրեայ 

պատմութիւնը կերտողներէն մէկը, որմէ պէտք է օրինակ 

առնէ այսօրուան սերունդը, մարդ, որ իր կեանքը ներդրած է 

հայ ազգին զարգացումը ապահովելու համար: 

«Վահան Յովհաննիսեան իր պայքարը մղած է ոչ միայն 

գաղափարական, այլեւ մարտական դաշտին մէջ: Ինք եւ իր 

ընկերները մարտնչած են ե՛ւ ղարաբաղեան հատուածին մէջ, 

ե՛ւ Հայաստանի սահմանամերձ վայրերու պաշտպանութեան 

ժամանակ: Վահան Յովհաննիսեանի կերպարը մեր մատաղ 

սերունդին համար օրինակ է` իբրեւ  զարգացած, 

արհեստավարժ անձնաւորութիւն», ըսաւ պաշտպանութեան նախարարը: 

Նալբանդեան. «Վահանը Մեր Կողքին Է, Ողջ» 

Վահան Յովհաննիսեան մեծ հայրենասէր էր, 

քաղաքական, պետական գործիչ, մտաւորական, 

մարտիկ, նաեւ նուիրուած իր ընտանիքին, լաւ 

ամուսին, սիրող որդի եւ զաւակ: Նոր Նորքի Ս. 

Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ քաղաքական գործիչին 

հոգեհանգիստին ընթացքին լրագրողներուն հետ 

զրոյցին Վահան Յովհաննիսեանը այսպէս 

բնութագրեց Հայաստանի Հանրապետութեան 

արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ 

Նալբանդեան: 

«Ցաւօք, Վահանը կարճ ժամանակով դեսպան եղաւ, մեծ ծրագիրներ ունէր, մեծ եռանդ ունէր, ան 

նաեւ մեծ դեր ունեցած է արտաքին քաղաքականութեան մէջ` ներկայացնելով Հայաստանը 

տարբեր խորհրդարանական վեհաժողովներու մէջ, ղեկավարելով հայկական 

պատգամաւորական պատուիրակութիւններ: Ան վառ անձնաւորութիւն էր: Դժուար է 

պատկերացնել, որ Վահանը այլեւս մեր կողքին չէ: Անոնք, որոնք  ճանչցած եւ հաղորդակցած են 

Վահանին հետ, գիտեն եւ այդպէս ալ կը պատկերացնեն, որ Վահանը  մեր կողքին է, ողջ», ըսաւ 

Նալբանդեան: 

Էդուարդ Նալբանդեան պատմեց, որ նախորդ տարի յուլիսին ինք Պերլինի հիւանդանոցին մէջ  

այցելած է Վահանին, որ հակառակ իր ծանր վիճակին, լաւատեսօրէն տրամադրուած էր. 

«Վերջին անգամ յուլիսին Պերլինի հիւանդանոցին մէջ այցելեցի Վահանին, տակաւին յոյսեր 

կային, որ կ՛ապաքինի, բայց հետաքրքրական է, որ Վահանը իսկապէս մեծ եռանդով կը խօսէր 

իր ապագայ  ծրագիրներուն մասին: Ցաւօք, Վահանը առիթ չունեցաւ զանոնք իրագործելու»: 
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Հայաստան Դարձաւ Եւրասիական Տնտեսական 

Միութեան Լիիրաւ Անդամ 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Հայաստան երէկուընէ ի վեր միացած է 

Եւրասիական տնտեսական միութեան: Ռուսիոյ, Պիելոռուսիոյ եւ Ղազախստանի միութեան 

անդամակցելու մասին համաձայնագիրը ստորագրուած էր 10 հոկտեմբեր 2014-ին: 

Հայաստան 2 յունուար 2015-էն կը դառնայ Եւրասիական տնտեսական միութեան լիիրաւ 

անդամ, սակայն Եւրասիական տնտեսական միութեան գործադիր մարմիններուն մէջ պիտի 

ներկայանայ փոքր կազմով` մինչեւ անոնց լիազօրութիւններուն աւարտը: 

Մինչեւ 2015-ի աւարտը, մինչեւ աւարտի անոնց լիազօրութիւններու ժամկէտը, Հայաստանը 

Եւրասիական տնտեսական յանձնախումբի կազմին մէջ պիտի ներկայանայ երեք անդամներով, 

որոնք քուէարկութիւններու ընթացքին պիտի ունենան մէկ ձայն: 

Եւրասիական տնտեսական միութեան տարածք ներածուող ապրանքներու մաքսատուրքերուն 

բաշխման հոլովոյթին մէջ Հայաստանի շահաբաժինը պիտի կազմէ 1,13 առ հարիւր: Նոյն ատեն 

Պիելոռուսիոյ բաժինը պիտի կրճատուի` 4,7 առ հարիւրէն 4,65 առ հարիւրի, Ղազախստանինը` 

7,3 առ հարիւրէն 7,25 առ հարիւրի, իսկ Ռուսիոյ բաժինը` 88 առ հարիւրէն 86,97 առ հարիւրի: 

Ծառայութիւններու մարզին մէջ Հայաստանը Եւրասիական տնտեսական միութեան 

անդամներու համաձայնութիւններուն պիտի միանայ ընդհանուր հիմունքներով, իսկ 

առեւտուրի մարզին մէջ նախատեսուած է աստիճանական անցում Եւրասիական տնտեսական 

միութեան միասնական մաքսային սակագինին` մինչեւ 2022: 

Մինչեւ 2022 Հայաստան պիտի կարենայ կիրարկել Եւրասիական տնտեսական միութեան 

դրոյքներէն տարբեր մաքսատուրքեր շարք մը ապրանքներու համար, ներառեալ` միսի եւ 

մտամթերքի: Մինչեւ 2020 հանրապետութեան համար պիտի գործէ առանձին սակագին որոշ 

կաթնամթերքի, հաւկիթի, մեղրի, իսկ մինչեւ 2019` միրգերու որոշ տեսակներու համար: 

Բացի ատկէ, Հայաստանը մինչեւ 2018 զերոյական մաքսատուրքեր պիտի կիրարկէ պենզինին 

համար, իսկ միասնական մաքսային սակագինին անցում պիտի կատարէ 2020-ին: 

Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամակցելու կապակցութեամբ Հայաստան 

բանակցութիւններու պիտի սկսի Առեւտուրի համաշխարհային կազմակերպութեան հետ` իր 

պարտաւորութիւններուն փոփոխութեան շուրջ: Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

յայտարարութիւն մը հրապարակելով նշեց, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ 

Լաւրով երէկ հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին շնորհաւորած է իր հայ 

պաշտօնակից Էդուարդ Նալբանդեանը Հայաստանի` պաշտօնապէս Եւրասիական 

տնտեսական միութեան անդամակցելուն առիթով: 

«Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ղեկավարը շնորհաւորած է իր հայ 

պաշտօնակիցը Հայաստանի` պաշտօնապէս Եւրասիական տնտեսական միութեան 

անդամակցելուն կապակցութեամբ», նշուած է յայտարարութեան մէջ: Հեռաձայնային 

հաղորդակցութեան ընթացքին կողմերը քննարկած են շարք մը արդիական հարցեր` 

համարկումի ծիրին մէջ համագործակցութեան եւ երկկողմանի յարաբերութիւններու 

վերաբերեալ: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 264, àõñµ³Ã,  06 ÚàôÜàô²ð, 2015                                                                         16 
 

ՏԵՍԱԿԷՏ 

Մարդակեդրոնութեան Տօնը 

Քրիստոնէական աշխարհին մէջ Ս. Ծնունդի տօնը 

կ՛առանձնանայ միւս բոլոր տօներէն` իր ներկայացուցած 

մեծ խորհուրդով եւ ուղղած բազմանշանակ պատգամներով: 

Սակայն այդ խորհուրդներուն մէջ ամէնէն յատկանշականը 

այն է, որ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդով քրիստոնէութիւնը կը 

դառնայ գերազանցապէս մարդակեդրոն կրօն եւ կը 

զատորոշուի իրմէ առաջ եւ ետք տարածուած ու 

փորձարկուած բոլոր կրօնական ուսմունքներէն, որոնց մօտ 

շեշտուած է աստուածակեդրոնութիւնը, ամէն ինչի 

կախեալութիւնը ամենակարող, բիրտ, զօրեղ Աստուծմէ մը, 

որուն համար մարդիկ ծառայ են պարզապէս, ենթակայ` 

Անոր կամքին ու տնօրինումին: 

Աստուածակեդրոն այս մօտեցումին հետ կատարեալ խզումը կը կատարուի Քրիստոսի ծնունդով: 

Համեստ պայմաններու մէջ, համեստագոյն ախոռի մը անասուններուն շունչին տակ Աստուած 

մարդացաւ եւ կատարելապէս ծնաւ, որպէսզի բոլոր մարդիկը դառնան իր որդիները: Այս ձեւով Աստուած 

ինքզինք նմանցուց ամէնէն պարզ, համեստ մարդուն, ծնաւ այնպէս, ինչպէս կը ծնին ամէնէն թշուառ 

մարդիկը այս մոլորակին վրայ, այլեւս Ան «վեր»-էն նայելու, վերահսկելու, պատժելու կարիք չունէր, 

որովհետեւ դարձած էր մեզմէ մէկը: 

Մեզմէ մէկը ըլլալու իրողութիւնը հետագային` Յիսուսի երկրաւոր կեանքին տեւողութեան 

արտայայտուեցաւ զանազան երեւոյթներով: Զինք որդեգրած հայր Յովսէփին հետ աշխատեցաւ 

ատաղձագործ, ապա` իր առաքելութեան ժամանակ, եղաւ աղքատին, մաքսաւորին, մեղաւորին եւ 

տարբեր ախտերու տէր մարդոց բարեկամը սեղանակիցը: 

Այս աշխարհի վրայ իւրաքանչիւր թշուառ ընտանիք կրնայ իր կեանքին հետ նոյնութիւններ գտնել 

Յիսուսի ընտանիքին ապրած զրկանքներով լի կեանքին մէջ: Ամէն մէկ մանուկ` իր ծննդեան առաջին 

ճիչով եւ ստեղծած ուրախութեամբ, մարմնաւորումն է Ս. Ծննդեան տօնի խորհուրդին ստեղծած 

ուրախութեան: 

Իւրաքանչիւր մանուկի հայեացքներուն մէջ Յիսուս մանուկը կայ: Իւրաքանչիւր թշուառ մարդու 

տառապած դէմքին վրայ կայ Յիսուս մարդուն կրած տառապանքին պատկերը: Յիսուսի ծնունդով ամէն 

մարդ եղբայրացած է Աստուածամարդուն: Հո՛ս է այս տօնին խորհուրդին մեծութիւնը, որ ահաւասիկ 

շուրջ երկու հազարամեակէ ի վեր կը ներգործէ մարդոց կեանքին մէջ: 

Այո՛, համեստ պայմաններու մէջ ծնաւ Աստուածամարդը, բայց բերկրանքը, որ յառաջացաւ անոր 

ծնունդով, անցաւ սերունդէ սերունդ: Եւ ամէն բանէ աւելի, ամէն բանէ առաջ, Յիսուսի Ս. Ծննդեան տօնը 

խորհուրդ է եւ ոչ թէ զարդարանք, ոչ թէ լոկ ծիսակատարութիւն, ոչ թէ լոկ շարականներու 

երգեցողութիւն այս առիթով: 

Խորհուրդ մըն է, որով մարդիկ իրարու կը հաւասարին, ինչ ալ ըլլայ իրականութեան մէջ անոնց 

դասակարգային պատկանելիութիւնը: Խորհուրդ մըն է, որուն միջոցով մարդը կը դառնայ կեդրոն` 

հետագայ փրկագործական ամբողջ ծրագիրին, մարդը կը դառնայ կեդրոն` իր կապանքներէն 

ազատագրուելու գաղափարին, որ ազդարարուեցաւ պատմութեան մեծագոյն յեղափոխականին` Յիսուս 

Քրիստոսի կողմէ: 

ՅԱԿՈԲ ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  

Ըստ «Նիւ Եորք Թայմզ»-ի. Թեհրանն Ու Ուաշինկթընը 

Համաձայնութիւն Գոյացուցած Են Իրանեան Հիւլէական 

Նիւթերը Ուղարկելու Ռուսիա 

«Նիւ Եորք Թայմզ» օրաթերթը կը հաղորդէ, 

որ Իրանն ու Միացեալ Նահանգները  

գոյացուցած են նախնական 

համաձայնութիւն մը, ըստ որուն, Իրան 

հիւլէական զէնքի հաւանական ստեղծման 

համար օգտագործուող նիւթերուն մեծ մասը 

պիտի ուղարկէ Ռուսիա: 

Ամերիկեան ազդեցիկ օրաթերթը գրած է, որ 

Թեհրան իր ունեցած իւրանիոմի 

պաշարներուն մէկ մասը կրնայ 

վերամշակման համար ուղարկել Ռուսիա: Սակայն Իրանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

չէ հաստատած լուրը: 

Լաւատեղեակ աղբիւրներ յայտնած են, որ Իրանի հիւլէական ծրագիրին վերաբերեալ 

դեկտեմբերեան բանակցութիւններուն ընթացքին Վեցեակն (Ռուսիա, Միացեալ Նահանգներ, 

Բրիտանիա, Ֆրանսա, Չինաստան եւ Գերմանիա) ու Թեհրան առաջին անգամ ըլլալով կրցած են 

կազմել փաստաթուղթ մը, որուն մէջ կը խօսուի հարցի լուծման տարբերակներուն մասին: 

2013-ի նոյեմբերին կողմերը համաձայնած էին պատրաստել համաձայնագիր մը, որ պիտի 

երաշխաւորէ Թեհրանի հիւլէական ծրագիրի խաղաղ բնոյթը: Ատոր դիմաց Թեհրանին 

խոստացուած էր չեղեալ յայտարարել նախապէս սահմանուած պատժամիջոցները: Սակայն 

համաձայնագիրը ժամկէտին չէ ներկայացուած եւ բանակցային հոլովոյթը երկարաձգուած է: 

Յաջորդ հանգրուանը տեղի պիտի ունենայ 15 յունուարին` Փարիզի մէջ: 

Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներ դեկտեմբեր ամսուան աւարտին ընդլայնեցին Իրանի դէմ 

պատժամիջոցները: Մասնաւորաբար ընդլայնուեցաւ իրանեան ընկերութիւններու եւ 

անհատներու թիւը նախկին պատժամիջոցներու ցուցակին վրայ: Այս մասին տեղեկութիւնը 

հաստատած էր Միացեալ Նահանգներու ելեւմուտքի նախարարութիւնը: 

Ուաշինկթընի նոր «սեւ ցուցակ»-ին մէջ ներառուած են ինը ընկերութիւններ, որոնց Միացեալ 

Նահանգներ կը կասկածին Իրանի իշխանութիւններուն սատարելու` Սպիտակ տան 

տեսակէտով ոչ իրաւաչափ փորձերու, գործողութիւններու համար: Խօսքը մարդու 

իրաւունքներու խախտման եւ գրաքննութեան մասին է: 

Ամերիկեան կողմը յայտարարած էր, որ հակառակ հիւլէական խնդիրներու շուրջ Իրանի հետ 

շարունակուող բանակցութիւններուն, պիտի շարունակէ պատժամիջոցներ հաստատել: 

www.aztagdaily.com 
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Հանրապետական Թուրքիոյ Մէջ Առաջին Անգամ Ըլլալով 

Քրիստոնէական Եկեղեցի Պիտի Կառուցուի 

Գերմանական «Տեր Շփիկըլ» պարբերաթերթը` յղում կատարելով թրքական 

լրատուամիջոցներուն, կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ մէջ 1923-ին Օսմանեան կայսրութեան 

անկումէն ի վեր առաջին անգամ ըլլալով քրիստոնէական եկեղեցի պիտի կառուցուի: 

Ոչ իսլամ կրօնական համայնքներու ներկայացուցիչներու հետ հանդիպումին ընթացքին, 

թրքական կառավարութեան այդ որոշումին մասին յայտարարած է վարչապետ Ահմեթ 

Տաւութօղլու: 

Թուրքիոյ մէջ գոյութիւն ունեցող եկեղեցիները վերականգնուած կամ վերանորոգուած են, 

սակայն նոր եկեղեցւոյ մը կառուցումը կառավարութիւնը մինչեւ հիմա չէր թոյլատրած: 

Կը նշուի, որ այս որոշումը տրուած է Ֆրանչիսկոս պապի Թուրքիա այցելութենէն ետք: 

 

Յարձակում` Իրաքի Հետ Սէուտական Սահմանին Վրայ 

Սէուտական Արաբիոյ ներքին գործոց նախարարութիւնը  

յայտարարեց, որ Իրաքի հետ սահմանին վրայ երկու 

սէուտցի սահմանապահ զինուորներ սպաննուած են, երբ 

հրացանաձգութեամբ եւ ականուած գօտիով 

անձնասպանական գործողութեամբ ահաբեկչական 

յարձակում մը կատարուած է: 

Նախարարութիւնը հակիրճ հաղորդագրութեան մը մէջ 

յայտնեց, որ սէուտական սահմանապահ ուժերու շրջուն ջոկատներէն մէկը ահաբեկչական 

տարրերու կողմէ յարձակումի ենթարկուած է, որմէ ետք անհրաժեշտ միջոցառումները 

որդեգրուած են, յարձակում գործողները պաշարումի ենթարկուած են եւ անոնցմէ մէկը 

սպաննուած է: 

Ահաբեկիչներէն մէկը պայթեցուցած է իր կրած ականուած գօտին, որուն պատճառով 

սպաննուած է նաեւ սէուտական իրաւապահ մարմիններու անդամ մը, իսկ մէկ ուրիշը 

վիրաւորուած է: 

Աննախադէպ յարձակումը կատարուեցաւ, մինչ Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց 

նախարարութենէն պատուիրակութիւն մը կ՛այցելէ Իրաք` Պաղտատի մէջ սէուտական 

դեսպանատունը վերաբանալու համար: 

Յայտնենք, որ կիրակի օր իրաքեան սահմանապահ ուժերը յաջողած էին ետ մղել Իրաքի եւ 

Սէուտական Արաբիոյ սահմանին վրայ գտնուող Անազա ոստիկանատան դէմ ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ 

յարձակում մը: Բախումներուն պատճառով ՏԱՀԵՇ-ի 2 զինեալներ սպաննուեցան եւ 4 ուրիշներ 

վիրաւորուեցան: 

Աղբիւր մը իրաքեան լրատուամիջոցներուն յայտնած է, որ ՏԱՀԵՇ-ի նշեալ յարձակումը ընթացք 

առած է Ռաթպա քաղաքէն: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Խօսք` Շնորհակալութեան Եւ Երախտագիտութեան 

2014 տարին մնաց յիշատակի թանգարանին մէջ, ու անոր տեղ նորը եկած է ու կը թակէ մարդոց 

դռներն ու անոնց մտքերուն ու հոգիներուն մէջ կը փորձէ գունաւոր երազներ հիւսել: Դարձեալ 

նոր յոյսեր կան` շարուած մարդկային կեանքի հորիզոններուն վրայ:  Հակառակ այս բոլորին, 

ի՛նչ մեղքս պահեմ, ես օրին չկարողացայ  յայտնել եւ կամ հասցէագրել մտքէս ու հոգիէս բխող 

շնորհակալութեան եւ երախտագիտութեան խօսքերս ու բարի մաղթանքներուս սովորական 

շարանը բոլոր անոնց, որոնք մօտէն կամ հեռուէն Դիմատետրի բաժնիս կամ հայ մամուլի 

էջերուն վրայ լոյս տեսնող գրութիւններս, պատմուածքներս կամ յօդուածներս կարդացին եւ 

Դիմատետրի էջիս ծանօթացան ու նոյնիսկ արձանագրեցին իրենց «լայք» հաւանութեան գիրը 

եւ կամ ալ, բախտաւոր պարագային, իբրեւ սրտի անկեղծ խօսքեր. կատարեցին գրաւոր կամ 

բերանացի մաղթանքներ` գովասանքի, գնահատանքի եւ նոյնքան ալ շնորհակալական: Կը 

ներէք, գիտեմ, որ թէեւ ուշացած եմ, սակայն կը փորձեմ այս ձեւով ինքզինքս արդարացնել այս 

թերացումիս առթիւ: Ահա հիմա, այս տողերովս անհուն եւ անկեղծ շնորհակալութիւններս` 

բոլորիդ: 

Միւս կողմէ, սակայն, իբրեւ հայեր, ամբողջ տարի մը կեանքի տեսակաւոր ծանրութեան տակ 

ապրեցանք, որովհետեւ աշխարհ տակն ու վրայ էր: Ամէն բան բարդ էր: Շփոթ կացութիւն: Անոր 

համար ժամանակը բոլորիս համար անըմբռնելի դարձաւ: Ասոնք նորութիւններ չեն: 

Լաւատեղեակ էիք, թէ անցնող տարուան ընթացքին ամէնօրեայ մաշումի, հիւծումի մէջ էին 

ծննդավայր Հալէպս, ամբողջ Սուրիան, հայրենիքս եւ գրեթէ համայն սփիւռքը: Անկեղծօրէն այս 

բոլորը կեանքիս տուին ոչ միայն լեղի համ, այլ նաեւ սովորական կեանքի երգերուս լարերուն 

թելերը փրցուցին, ու լաւին կարօտը միշտ մնաց սառած: Խաղաղութեան յոյսը փնտռեցի ամէն 

վայրկեան ու ամէն առիթով: Աչքերս տառապանքով խոնաւցան ու ձեզի հետ եւ ձեզի նման ես 

ալ կառչած մնացի ազգային մեր գոյատեւման ճիւղերուն: Անոր համար յաճախ մարդկային, 

ազգականական եւ բարեկամական տարիներու բազմապատկուած կապերէն հեռու մնացի: 

Դարձեա՛լ ներողութիւն: Գիտակցօրէն անդրադառնալ այս մէկուն` արդէն իսկ մեծ արժէք մը կը 

նկատեմ: 

Կը կրկնեմ: Նոր տարին եկած է, սակայն աշխարհի քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային 

անապահով վիճակները, ինչպէս նաեւ մեր կեանքի ամէնօրեայ հարցերը, տագնապներն ու 

դժբախտութիւնները մնացած են նոյնը եւ` բոլորիս ստիպած, որ մեր աչքերը յառենք դէպի այս 

նոր անծանօթին եւ փորձենք դրական մտածել, նոր լոյսի եւ յոյսի նշաններ որոնել, նոր սիւներ 

ծրագրել ու կառուցել, որպէսզի մեր հայրենի եւ յատկապէս սփիւռքեան կեանքի տանիքի 

ծանրութիւնը քիչ մը երկար դիմանայ ու չկքի: 

Իսկապէս, ազգովին ճակատագրական խաչմերուկներու առջեւ կը գտնուինք: Ժամանակը մեզի 

շատ բաներ կը թելադրէ, եթէ անշուշտ մեր ականջները լայն բացած ենք նոյն այդ ժամանակէն 

հասնող արձագանգը լսելու: 

Նոր տարի է` ըսի: Նոր յոյսեր շարուած են մեր կեանքի հորիզոններուն վրայ: Դարձեալ 

Կաղանդի խորհուրդը ներկայ է բոլորիս լուսազարդ տուներէն ներս եւ նոյնիսկ` անոնց 

մտահոգութիւններով լեցուն մեր մտքի սակառներուն մէջ: 

Ճիշդ է. Նոր տարի է, սակայն չմոռնանք, որ Մեծ եղեռնի հարիւրամեակն ալ է: Այս ինքնին 

արդէն մեզի ուրիշ բաներ ըսել կու տայ եւ կը յիշեցնէ: Ուստի այս նորին հետ միատեղ 
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պարտաւոր ենք նոր արշալոյսեր առաջնորդող գաղափարներով առաջնորդուիլ: Միտքերու նոր 

զարթօնքով: Մեզմէ իւրաքանչիւրս այս առթիւ պարտի անգամուան մը համար, իբրեւ 

հաշուեհարդար կատարող հայ անհատ, քննել իր սիրտը, նայիլ, թէ որքա՛ն հաւատք ունի իր 

ըրածին, կատարածին եւ ծրագրումներուն նկատմամբ: Յիշեմ, որ պատմութեան ընթացքին 

երբեք մեր յոյսն ու լոյսը չենք կորսնցուցած: Անոր համար գոյատեւած ենք: Ուստի պարտաւոր 

ենք նոր շունչ տալ ազգային մեր ոգիին, մնալ մանաւանդ միշտ յիշող ու պահանջատէր, 

որպէսզի մեր հասարակութիւնը ամբոխի չվերածուի: 

Ամանոր է: Նոր տարի: 

Սիրելի՛ Ամանոր, մեծապէս կը խնդրեմ` սփիւռքահայերուս եւ հայրենիքիս ժողովուրդի 

շուրթերուն վրայ կրկին անգամ քանդակէ նոր յոյսի երգը, որ աղաղակէ յանուն սիրոյն, 

արդարութեան եւ հաւատքին: 

Մանաւանդ մաղթանքս է նաեւ, որ դո՛ւն, սիրելի՛ ամանոր, նախկինիդ նման չըլլաս: Չեմ ուզեր 

երկարել: Դուն լաւ գիտես, թէ ես ի՛նչ կամ ինչե՜ր կ’ուզեմ ըսել: 

Մինչ այդ, իմ եւ ընտանիքիս անունով, յարգելինե՛ր, բոլորիդ կը մաղթեմ խաղաղ երկինք, 

առողջութեամբ եւ յաջողութեամբ լի օրերով տարի մը: Նոր յոյսերու եւ երազներու 

իրականացում: 

Միշտ կարօտով` 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ 

 

Թուրքիայում Ցեղասպանութիւնը Ժխտող Հերթական 

Բազմահատորեակն Է Տպուել 

«Նոր Թուրքիա ռազմավարական կենտրոնը» (YTSAM) 4000 էջից բաղկացած 5 հատորեակ է 

հրատարակել, որի նպատակը Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումն է: Այս մասին տեղեկացնում է 

ազգայնական «Ենի Աքիթ» պարբերականը: 

Թուրքիայի կրթութեան նախկին նախարարներից մէկի, գրող եւ քաղաքագէտ Հասան Ճելալ 

Կիւզելի գլխաւորութեամբ ստեղծուած «նոր Թուրքիա ռազմավարական կենտրոնը» այլ հարցերի 

հետ մէկտեղ զբաղւում է հակահայկական քարոզչութեամբ: 

Մինչ օրս պատմական իրողութեան դէմ ժխտողական բովանդակութեամբ 7 լեզուներով 20 

տարբեր պրոշիւրներ տպագրած կենդրոնը այս անգամ Հայոց ցեղասպանութեան փաստը 

ժխտելու նպատակով 4000 էջից բաղկացած 5 հատորեակ է հրատարակել: 

«Նոր Թուրքիա»-ի 5 հատորեայ «Հայկական հարցի յատուկ ամսագիրն» իրենից ներկայացնում է 

249 գիտական եւ ակադեմական յօդուածներ, բաղկացած է 15 գլուխներից եւ 31 ենթագլուխներից: 

Հատորեակը թուրքերէն է: Գրքի հեղինակները չեն թաքցրել, որ տպագրութիւնն իրականացուել 

է 2015 թուականին ընդառաջ: 

Նշենք, որ յատկապէս վերջին տարիներին մեծ քանակութեամբ հակահայ բովանդակութեամբ 

գիտական գրականութիւն է տպագրուել: Բազմահատորեայ գրքերը թարգմանւում են այլ 

լեզուներով եւ մեծաքանակ տարածւում արտասահմանեան տարբեր կառոյցներում, 

ուսումնական հաստատութիւններում: 

www.armenianprelacykw.org 


