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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 367, àõñµ³Ã,  06 ÚàôÜàô²ð, 2017 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Հայրապետական 

Պատգամը. Բեթղեհէմի Ճամբով` Դառնանք Աստուծոյ 

Աստուծոյ Որդւոյն ծնունդը Բեթղեհէմի մէջ Աստուծոյ 

էջքն է երկիր` ի խնդիր մարդուն երկինք բարձրացման, 

Աստուծոյ մօտեցումը մարդուն` ի խնդիր մարդուն դէպի 

Աստուած մերձեցման, Աստուծոյ ինքնաճանաչումը 

մարդուն` ի խնդիր մարդուն զԱստուած ճանաչման: 

Բեթղեհէմը երկնային հրաւէր է դառնալու Աստուծոյ: 

Ի՞նչ կը նշանակէ դառնալ Աստուծոյ: 

– Դառնալ Աստուծոյ կը նշանակէ ճանչնալ զԱստուած: 

Քրիստոնէական հաւատքի ամէնէն իւրայատուկ 

երեւոյթներէն մէկը զԱստուած ճանչնալն է: Աստուած 

ճանաչողութիւնը մարդու բանական ճիգին արդիւնքը 

չէ. մարդը չէ, որ զԱստուած կը ճանչնայ, այլ Աստուած 

ինքն է, որ պատմութեան ընթացքին ինքզինք ճանաչելի 

դարձուց մարդուն` յայտնութեան ճամբով: Աստուծոյ յայտնութիւնը Աստուծոյ անձին ու 

գործին յայտնութիւնն է, այլ խօսքով` ինքնայայտնութիւն: Յայտնողը եւ յայտնուողը 

Աստուած է: Մարդուն համար կարելի է Աստուած ճանչնալ յայտնութեան 

սահմաններուն մէջ, այնքանով որ Աստուած ինքզինք յայտնած է: Արդ, Աստուած 

ճանչնալու համար հարկ է դառնալ Աստուծոյ յայտնութեան աղբիւրը հանդիսացող 

Աստուածաշունչին, Աստուծոյ յայտնութեան շօշափելի արտայայտութիւնը եղող 

Բեթղեհէմին: 

– Դառնալ Աստուծոյ կը նշանակէ հաղորդակցիլ Աստուծոյ հետ: Աստուած իր 

ձեռագործին` ստեղծագործութեան ճամբով կենդանի հաղորդակցութեան մէջ մտաւ 

մարդուն հետ: Իսկ իր Միածին Որդւոյն ճամբով Աստուած մարդացաւ, մեզի հետ եղաւ 

ու մեզի պէս եղաւ: Աստուծոյ մարդեղացումը երկնային հրաւէր մըն էր իր Արարիչէն 

հեռացած ու անառակացած մարդուն` դառնալու իր Երկնաւոր Հօր եւ 

վերահաստատելու հայր ու որդի յարաբերութիւնը: Աստուած հայր է, սիրող, ներող ու 

հոգատար հայր: Այս գիտակցութեամբ մարդ պէտք է մօտենայ Աստուծոյ: Աստուած-

մարդ յարաբերութիւնը քրիստոնէական հաւատքին ամէնէն էական յատկանիշներէն 

մէկն է: 
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– Դառնալ Աստուծոյ կը նշանակէ Աստուծոյ ներկայութիւնը ապրիլ: Աստուածաշունչը 

կը վկայէ, թէ Աստուած աշխարհէն ու մարդէն հեռու, անըմբռնելի ու անճանաչելի 

գոյութիւն մը չէ: Իր յայտնութեան ճամբով Աստուած ներկայութիւն դարձաւ իր 

ստեղծագործութեան մէջ: Հակառակ մարդուն մեղքին, Քրիստոսի մարդեղութեամբ 

Աստուած վերստեղծեց ու վերանորոգեց մարդն ու ամբողջ տիեզերքը: Աստուած միշտ 

ներկայ է իր ստեղծագործութեան մէջ, կենսատու ու պայծառակերպող ներկայութիւն է 

Քրիստոսի խորհրդական մարմնոյն` եկեղեցւոյ մէջ: 

– Դառնալ Բեթղեհէմին ճամբով Աստուծոյ, կը նշանակէ Աստուծոյ Միածին Որդին 

ընդունիլ իբրեւ միակ Փրկիչը աշխարհին: Հրեշտակներ Յիսուսին ծնունդը աւետեցին 

իբրեւ ծնունդը աշխարհի փրկիչին: Աստուծոյ Որդին կը մարդանար` իր 

աստուածաստեղծ բնութիւնը ապականած մարդը վերամարդացնելու, Աստուծոյ 

պատկերը եղծած մարդուն մէջ վերահաստատելու աստուածային պատկերը, 

անառակացած մարդը վերստին դարձնելու Աստուծոյ որդեգիր զաւակը, մեղքի 

տիրապետութեան տակ ճնշուած մարդը ազատագրելու: Քրիստոս իր կեանքով ու 

առաքելութեամբ ցոյց տուաւ Աստուծոյ դառնալու ճշմարիտ կերպը եւ վաւերական 

ճամբան: 

Ժողովուրդ հայոց, 

Ներկայ աշխարհը իր լուսագեղ երեւոյթներով մեզ կը հեռացնէ ճշմարիտ լոյսի 

աղբիւրէն` Բեթղեհէմէն: 

Ներկայ աշխարհը իր գրաւիչ գիւտերով մեզ կը հեռացնէ Աստուածայայտնութեան 

սրբավայրէն` Բեթղեհէմէն: 

Ներկայ աշխարհը իր մարդակեդրոն արժէքներով մեզ կը հեռացնէ աստուածակեդրոն 

արժէքներու գանձարանէն` Բեթղեհէմէն: 

Ներկայ աշխարհը իր տեսանելի թէ անտեսանելի չարերով ու չարիքներով մեզ կը 

հեռացնէ բարութիւն ճառագայթող Բեթղեհէմէն: 

Ներկայ աշխարհը ատելութիւն ու թշնամութիւն սերմանող մարդերով ու կառոյցներով 

մեզ կը հեռացնէ աստուածային անհուն սիրոյ մարմնացումը դարձած Բեթղեհէմէն: 

Ներկայ աշխարհը իր փառքի ու շահի վաշխառուներով մեզ կը հեռացնէ 

խոնարհութեան ու ծառայութեան ցուցանիշը հանդիսացող Բեթղեհէմէն: 

Ներկայ աշխարհը իր նոր «փրկիչ»-ներով մեզ կը հեռացնէ աշխարհի ճշմարիտ 

Փրկիչէն` Բեթղեհէմի մէջ ծնած Յիսուս Քրիստոսէն: 

Արդ, զգո՜ւշ® առաջին քրիստոնեայ ժողովուրդ: 

Դարե՜ր շարունակ, Բեթղեհէմի խորհուրդով քու կեանքդ շաղախած, Բեթղեհէմի 

պատգամը քու կեանքիդ իմաստը, ճանապարհն ու նպատակը դարձուցած ժողովուրդ 

հայոց, ներկայ փոթորկալից աշխարհին մէջ դարձի՛ր Բեթղեհէմին, հայեացքդ ուղղէ 
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միայն Բեթղեհէմին եւ անկէ ճառագայթող լոյսով լուսաւորէ, հաւատքով թրծէ ու յոյսով 

շաղախէ կեանքդ ու գործդ: 

Բեթղեհէմն է մեր փրկութեան ճշմարիտ ճամբան, որովհետեւ «մենք Քրիստոսով 

ճանչցանք Աստուծոյ իմաստութիւնը® եւ գտանք մեր փրկութիւնը» (Ա. Կր 1. 30): 

Բեթղեհէմն է աստուածային յաւերժական սիրոյ աղբիւրը: Հետեւաբար, «ո՛չ ոք կրնայ 

մեզ բաժնել Քրիստոսի սէրէն, որ յայտնուեցաւ Քրիստոսի ճամբով» (Հռ. 8. 39): 

Բեթղեհէմն է Աստուծոյ մօտենալու ու Աստուծոյ հետ հաշտուելու միակ միջոցը, 

որովհետեւ` «Յիսուս Քրիստոսի միջոցով հաշտուած ենք Աստուծոյ հետ» (Հռ. 5. 1) ու 

դարձած իր որդեգիր զաւակը: 

Բեթղեհէմն է Աստուած ճանչնալու միակ ու ճշմարիտ ճամբան, որովհետեւ Բեթղեհէմի 

ճամբով Աստուած մօտեցաւ մարդուն: Արդ, «հիմա, որ զԱստուած ճանչցանք եւ 

մանաւանդ Աստուած ալ մեզ ճանչցաւ» (Գղ. 4. 9), դառնանք Աստուծոյ ու ապրինք 

Աստուծոյ փրկարար ներկայութիւնը: 

Ահա խորհուրդը Բեթղեհէմին: Ահա յաւերժահունչ պատգամը Բեթղեհէմին: Արդ, 

Բեթղեհէմի ճամբով դառնանք Աստուծոյ: 

* * * 

Աստուածայայտնութեան խորհուրդով համակուած, հայրապետական օրհնութեամբ 

կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ տիար Սերժ 

Սարգսեանը` մաղթելով իրեն արեւշատ օրեր ու արդիւնաշատ գործունէութիւն: 

Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց 

կաթողիկոսը, հայցելով Ամենաբարին Աստուծմէ, որ իրեն շնորհէ երկար 

գահակալութիւն` եկեղեցանուէր գործերով հարուստ: Նո՛յն սիրով կ’ողջունենք 

Երուսաղէմի հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Նուրհան արք. Մանուկեանը եւ 

Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արք. Մութաֆեանը` 

մաղթելով իրենց քաջառողջութիւն եւ աստուածահաճոյ գործերով լեցուն 

գահակալութիւն: Հայրական սիրով եւ օրհնութեամբ կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

կաթողիկոսութեան հովանին վայելող թեմերուն թեմակալ առաջնորդները, 

հոգեւորական դասը, ազգային իշխանութեանց մարմինները եւ մեր հաւատացեալ 

ժողովուրդի զաւակները` հայցելով Աստուծմէ, որ Բեթղեհէմի ճառագայթող լոյսով ու 

յոյսով ծիածանէ իրենց կեանքն ու գործը: 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

6 Յունուար 2017 

Անթիլիաս, Լիբանան 

www.aztarar.com 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ 

Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս 
Իւրաքանչիւր հայու շրթներէն արտասանուած այս բառերը 

կը կրկնուին շուրջ երկու հազար տարիներէ ի վեր: Քսան 

դարեր առաջ աշխարհ եկաւ խաղաղութեան Իշխանը: 

Ղուկաս Աւետարանիչ (Ղկ 2.14) հետեւեալ բառերով կը 

նկարագրէ հրեշտակներուն աւետիսը.- «Բարձունքներուն 

մէջ Աստուծոյ փա՜ռք, խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ եւ 

մարդոց միջեւ հաճութիւն»: Քրիստոս աշխարհ եկաւ իր 

հետ բերաւ Աստուծոյ անսահման սէրը եւ երկնքի 

խաղաղութեան թագաւորութիւնը: Այսօր, որեւէ ժամանակէ 

աւելի աշխարհ պէտք ունի Աստուծոյ սիրոյն ու Անոր 

խաղաղութեան: 

Քրիստոսի Ծնունդը՝ Սիրոյ Թագաւորութեան Հաստատումն 

է. 

Քրիստոսի աշխարհ գալուստը հիմնապէս տարբեր խորք, պատգամ եւ նպատակ ունէր: Անոր 

ծնունդին յաջորդող կեանքի բոլոր հանգրուանները, մանաւանդ խաչելութիւնը, մահը եւ 

յարութիւնը մարդը հրաւիրեց Աստուծոյ որդեգիր դառնալու եւ Բեթլեհէմի խոնարհ մսուրին 

յաւերժական Լոյսով անմահութեան ճանապարհը ընտրելու: 

Քրիստոսի ծնունդը Աստուծոյ մարդացումն է եւ Անոր յայտնութիւնը մարդկութեան: Քրիստոսի 

ծնունդը Աստուծոյ սիրոյն ծնունդն է մարդու ներաշխարհին մէջ: Եսայի մարգարէն 

Աստուածայայտնութեան սքանչելի դէպքի մասին մարգարէանալով հետեւեալը կը 

յայտարարէ.- «Որովհետեւ մեզի համար մանուկ մը ծնաւ եւ որդի մը տրուեցաւ. Անոր անունը 

պիտի կոչուի սքանչելի, խորհրդակից, հզօր Աստուած, յաւիտենականութեան Հայր, 

խաղաղութեան Իշխան» (Ես 9.6): 

Քրիստոսի ծնունդը Աստուծոյ անսահման սիրոյն արտայայտութիւնն է. Աստուած Սիրոյ 

Աստուածն է: Աստուած Սէր է, Անոր թագաւորութիւնը խարսխուած է Սիրոյ վրայ եւ Անոր 

Արքայութեան մէջ կ'իշխէ Սիրոյ Օրէնքը: Քրիստոս աշխարհ գալով աստուածային այդ Սէրը Իր 

հետ բերաւ եւ խաչին վրայ գերագոյն զոհողութեամբ՝ Աստուծոյ անսահման սիրոյն հաղորդիչը 

հանդիսացաւ: Քրիստոս իր կեանքով ապրեցաւ այդ Սէրը, եւ իր խօսքով վարդապետեց Սիրոյ 

ուսուցումը: Քրիստոսի Ծննդեան տօնին առթիւ Քրիստոսի Սէրը թող բնակի մեր ներաշխարհին 

մէջ, որպէսզի համբերատար, հեզ ու բարեմիտ ըլլանք, մեր որոշումներուն մէջ շրջահայեաց, 

հեռատես ու խոհեմ ըլլանք, մեր կեանքի անձկութեան եւ տագնապի պահերուն լայնախոհ ու 

մեծահոգի ըլլանք: Մարդասէր Աստուծոյ Ծնունդի այս տօնին, ձգտինք զԱստուած Սիրել, Անոր 

հաւատալ, Անոր պատուիրանները պահել, ու մանաւանդ մեր նմանները սիրել: 

Այսօր երբ իրարու կ'աւետենք Քրիստոսի ծնունդն ու յայտնութիւնը, անգամ մը եւս կը 

հաստատենք, որ մենք Անոր սիրոյ թագաւորութեան ժառանգորդներն ենք, որովհետեւ Մեծ 
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Աւետիսը տարածելը կը նշանակէ գիտակցօրէն անդամագրուիլ եւ զինուորագրեալ անդամները 

դառնալ Սիրոյ թագաւորութեան բանակին: 

Քրիստոս Խաղաղութեան Իշխանն է.Մարգարէանալով Քրիստոսի մասին, Հին կտակաանի 

մեծագոյն մարգարէներէն Եսայի կը գրէ.- «Անոր խաղաղութիւնը սահման չունի» (Ես. 9.7): Իսկ 

Նոր Կտակարանի էջերուն մէջ Քրիստոս կը ներկայանայ որպէս խաղաղութեան տուիչը.- 

«Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. Իմ խաղաութիւնս է որ կու տամ ձեզի, որ այս աշխարհի 

տուած խաղաղութենէն տարբեր է: Մի՛ խռովիք ու մի վախնաք» (Յվ. 14.27): Իսկ Յովհաննէս 

16.33ին մէջ կը շարունակէ ըսելով.- «Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէզի ինձմով խաղաղութիւն 

ունենաք: Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջալերուեցէ'ք, որովհետեւ Ես 

յաղթեցի աշխարհին»: 

Բեթլեհէմի երկնակամարին, փառաց հրեշտակները Աստուծոյ փառքը, աշխարհի 

խաղաղութիւնը եւ մարդոց միջեւ հաճութիւնը գովերգեցին: Աստուծոյ Սիրոյ թագաւորութեան 

հաստատումը բնականաբար աշխարհը պիտի առաջնորդէ՝ խաղաղութեան: Որպէս Աստուծոյ 

որդիները, կոչուած ենք ըլլալու խաղաղարարներ: Խաղաղարար կ'ըլլանք, երբ Աւետարանը կը 

քարոզենք. խաղաղարար կ'ըլլանք, երբ մեր շրջապատէն ներս հաշտութեան ու 

համերաշխութեան կը նպաստենք: Խաղաղարար մարդը իր իմաստութեամբ ամէն վայրկեան 

մանկացեալ Փրկիչը կը տեսնէ: Քրիստոս, խաղաղութեան Իշխանը, աշխարհ գալով երկիքն ու 

երկիրը հաշտեցուց, Աստուծոյ ու մարդուն միջեւ խաղաղութիւն հաստատեց, Իր խաչին վրայ 

թափած արեան զոհողութեամբ: Քրիստոսի ծննդեան օրը, Անոր խաղաղութեան ժառանգութեան 

եւ ուխտի վերանորոգութեան օրն է, երբ կը զինուրագրուինք Անոր խաղաղութեան բանակին: 

Աստուծոյ Միածին Որդւոյն ծնունդը Բեթլեհէմի մսուրին մէջ, Աստուծոյ մեծափառ յայտնութեան 

ցնծութեան օրն է, երբ խոնարհ մսուրէն նորածին Յիսուս՝ զարդարուած Երկնային աստղերով, 

կոյս սրտով ու հոգիով, կոյս կնոջ մը՝ Մարիամի գիրկը, կը դիտէր ապականեալ աշխարհը, որու 

փրկութեան համար ժամանած էր: Այդ մանուկը պիտի դառնար գերագոյն ճշմարտութիւնը եւ 

մեծութիւնը եւ ճշմարիտ կեանքը, որուն պիտի հետեւէր աշխարհը: Մօտենանք այդ մեծութեան 

երկիւղածութեամբ ու խոնարհութեամբ այնպէ՛ս ինչպէս մոգերը ըրին: 

Քրիստոսի Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առիթով, Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի 

ժողովականութեան ու ժողովուրդին անունով ու անձնապէս որդիական մեր 

շնորհաւորութիւններն ու արեւշատութեան մաղթանքները կը բարձրացնենք Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին: Կ'աղօթենք Խաղաղութեան Իշխանին, 

որ Իր խաղաղութիւնը տայ աշխարհին եւ հրեշտակներուն հետ միասին գովերգենք անոր 

հրաշափառ գալուստը ըսելով. 

ՓԱՌՔ Ի ԲԱՐՁՈՒՆՍ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, և ՅԵՐԿԻՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ, Ի ՄԱՐԴԻԿ ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ 

Լաւագոյն մաղթանքներով 

Աղօթարար՝ 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան  

Առաջնորդ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմին 

6 Յունուար 2016, Քուէյթ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Վարդանեան. «Փոփոխութիւններու Առաջին Սաղմերը 

Նշմարելի Են, Արդիւնքները Տակաւին Էական Չեն» 
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ, 

Ազգային ժողովին մէջ ՀՅԴ խմբակցութեան 

քարտուղար Աղուան Վարդանեան «Նիուզ»-ի հետ 

ունեցած զրոյցին ընթացքին, ամփոփելով 2016 

թուականը, ըսած է, որ Հայաստանի մէջ որակական 

փոփոխութիւններու առաջին սաղմերը նկատելի են, 

բայց արդիւնքները տակաւին էական չեն: 

«Մեր երկրին մէջ որակական փոփոխութիւններ սկսած 

են: Առաջին սաղմերը նշմարելի են, արդիւնքները տակաւին էական չեն, բայց ակնյայտ է, որ 

ուղղութիւնը ճիշդ ընտրուած է, եւ սաղմերը կան:  2017 թուականը պիտի ըլլայ քաղաքական 

համակարգի եւ տնտեսական վիճակի կայունացման ու զարգացման նախադրեալ ստեղծելու 

տարի», շեշտած է ան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ կ՛ակնկալէ՞, որ, իբրեւ նշմարելի էական արդիւնք, 

օրինակ, պանանը ներածեն քանի մը անձեր, եւ վերանայ մենաշնորհը, Աղուան Վարդանեան 

ըսած է. «Հիմա եթէ դուք կը դատէք պանան ներածողներու քանակով® ես 

լրատուամիջոցներուն մէջ կը տեսնեմ հրապարակումներ, որ արդէն ներածողներ կան եւ երկու 

հոգի չեն: Այսինքն` խնդիրները ճիշդ ձեւակերպուած են: Այսօր կան փոքրիկ փոփոխութիւններ, 

զորս հասարակութիւնը տակաւին չի գնահատեր, բայց կը փոխուին»: 

Իբրեւ իրականացած փոփոխութիւն` Աղուան Վարդանեան մատնանշած է կազի գինի 

նուազումը` միաժամանակ խոստովանելով, որ տնտեսութեան վիճակը ծանր է, ինչ որ 

կարելիութիւն չէ տուած աշխատավարձերու եւ թոշակներու բարձրացման: 

«Օթան Կ՛աջակցի Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի 

Խաղաղ Լուծման» Կ՛ըսէ Շի 
ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղարի փոխօգնական Ճէյմի Շի 

«Թերթ» -ի հետ զրոյցի մը ընթացքին յայտնած է, որ ՕԹԱՆ 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման գործին մէջ 

դերակատարութիւն չունի` աւելցնելով, որ այդ 

առաքելութեամբ կը զբաղի ԵԱՀԿ-ը, մասնաւորաբար, 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը` Ռուսիոյ, Ֆրանսայի եւ 

Միացեալ Նահանգներու համանախագահութեամբ: 

Շի նաեւ նշած է. «Մենք կ՛աջակցինք Մինսքի խմբակի 

փորձերուն խաղաղ լուծում գտնելու հարցին մէջ, մենք կ՛աջակցինք տագնապին խաղաղ 

լուծման եւ, ի հարկէ, յոյս ունինք, որ բոլորը զսպուածութիւն կը ցուցաբերեն»: 

ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղարի փոխօգնականը նաեւ յոյս յայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի 

տագնապը պիտի չդառնայ Հայաստանի եւ ՕԹԱՆ-ի միջեւ արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը 

արգելակող խնդիր: 
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Շփման Գիծին Մէջ Հակառակորդը Արձակած Է Աւելի Քան 

700 Կրակոց 
3-էն 4 Յունուար լուսցող գիշերը ղարաբաղեան-ազրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման 

գիծին մէջ հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէ, որոնց կարգին` 

արձակազէն հրացաններէ, զինադադարի պահպանման դրութիւնը խախտած է շուրջ 40 անգամ` 

հայկական դիրքերուն ուղղութեամբ արձակելով աւելի քան 700 կրակոց: 

Բանակի յառաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողութիւններու չեն դիմած: 

Շփման գօտիի ամբողջ երկայնքով հայ սահմանապահները կը շարունակեն ամենայն 

վստահութեամբ իրականացնել իրենց առջեւ դրուած մարտական խնդիրը եւ ապահովել 

սահմանագիծի պաշտպանութիւնը: 

Ամանորի Եւ Ս. Ծննդեան Տօներուն Առիթով Նախագահը 

Այցելած Է Հայաստանի Սահմանային Պաշտպանական 

Տեղամասերէն Մէկը 
Հայաստանի նախագահ, բանակի գերագոյն 

գլխաւոր հրամանատար Սերժ Սարգսեան 

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն առիթով, 

Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսին եւ 

պաշտպանութեան նախարար Վիգէն 

Սարգսեանին հետ 31 Դեկտեմբերին այցելած է 

հանրապետութեան հիւսիսարեւելեան հատուածի 

պետական սահմանի պահպանութեան տեղամաս 

եւ մարտական դիրք: 

Նախագահը հանդիպում ունեցած է մարտական 

դիրքին մէջ ծառայութիւն կատարող 

զինուորներուն եւ հրամանատարներուն հետ, շրջագայած մարտական յենակէտին մէջ եւ 

ծանօթացած ծառայութեան կատարման ընթացքին, ինչպէս նաեւ զինուորներուն կենցաղային 

պայմաններուն: 

Սերժ Սարգսեան  խրախուսած է ծառայութեան ընթացքին անձնուիրութեամբ եւ 

խիզախութեամբ ուշադրութիւն գրաւած խումբ մը սպաներ եւ զինուորներ` անոնց նուէրներ 

յանձնելով: Սերժ Սարգսեան թէյի սեղանի շուրջ զրուցած է խրախուսանքի արժանացած 

զինուորներուն հետ, ապա վեհափառ հայրապետին եւ զինուորներուն հետ մոմավառութիւն 

կատարած է նշեալ վայրին կից տեղադրուած խաչքարին մօտ, ապա տօնական սեղանին շուրջ 

մարտական յենակէտին մէջ ճաշած է զինուորներուն հետ: Նախագահը շնորհաւորած է հայոց 

բանակի բոլոր ծառայողները` բարեմաղթանքներ ուղղելով անոնց եւ շնորհակալութիւն 

յայտնելով անձնուէր ծառայութեան համար: 

Նախագահը բաժակ բարձրացուցած է բոլոր զինուորներու, սպաներու եւ անոնց վերադարձին 

անհամբեր սպասող ծնողներուն, ընտանիքներու անդամներուն, սիրելիներուն համար, որոնք 

ամէն օր կարօտով կը յիշեն զինուորները եւ ուժ կ՛առնեն` անոնց պաշտպանելու լծուած ըլլալու 

իրողութենէն: 
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«Կ՛ուզեմ գիտնաք, որ նաեւ ձեզմէ կախեալ է մեր երկրի հետագայ բարեկեցութիւնը: Դուք 

այստեղ պաշտպանելով հայրենիքը` պէտք է վերադառնաք, դառնաք լաւագոյն մասնագէտներ: 

Դուք պէտք է ըլլաք այն շարժիչ ուժը, որ, ի վերջոյ, մեզ պիտի հասցնէ մակարդակին այն 

երկիրներուն, որոնց մասին քիչ առաջ կը խօսէինք: 

«Կ՛ուզեմ նաեւ, որ դուք յստակ կերպով գիտակցիք, որ ձեր հրամանատարները շատ աւելի 

փորձառու են: Կ՛ուզեմ վստահ ըլլաք, որ ձեր հրամանատարներուն ցուցումները` ձեր 

անվտանգութեան, ձեր կեանքին ապահովութեան, նաեւ սահմանի այն հատուածին, որ ձեզի 

վստահուած է, պաշտպանելուն, Գանառիկ պահելուն վերաբերող, պարտադիր պէտք է 

կատարէք», ըսած է Սերժ Սարգսեան: 

Ապա ան հաստատած է, որ հրամանատարները մեր բանակին ողնաշարն են, որոնցմէ կախեալ 

է ամբողջ մարմինին առողջութիւնը, եւ որովհետեւ Հայաստանի մէջ կան փայլուն 

հրամանատարներ, ուրեմն բանակը մարտունակ է, բանակը ի վիճակի է պաշտպանելու իր 

սահմանները: 

Նախագահը լուսարձակի տակ առած է հայութեան տարբեր ըլլալու երեւոյթը` յայտնելով, որ 

հայը զաւակն է այն ազգին, որ վերածնած է, պայքարած է, հերոսացած եւ հասած 21-րդ դար` 

իբրեւ անկախ պետութիւն: Ան նշած է, որ շրջանին մէջ եղած են երկիրներ, որոնք այսօր 

պատմութեան անցած են, սակայն հայութիւնը, իր զինուորներուն, սպաներուն, նուիրեալներուն, 

եկեղեցւոյ շնորհիւ գոյատեւած է:  «Հիմա հերթը մերն է` պահելու, պահպանելու, յաջորդ 

սերունդին փոխանցելու մեր անկախ պետութիւնը: Եւ ես շատ ուրախ եմ ու երջանիկ, որ մենք 

ունինք զինուորներ ու սպաներ, որոնք այդ մէկը պատուով կը կատարեն», ըսած է նախագահը: 

Նախագահը այցելած է նաեւ Տաւուշի մարզի Ազատամուտ համայնք, հանդիպում ունեցած այդ 

համայնքի, ինչպէս նաեւ Այգեհովիտի, Վազաշէնի, Դիտաւանի բնակիչներուն ու Իջեւանի եւ 

Բերդի շրջաններու սահմանամերձ համայնքներու ղեկավարներուն հետ, շնորհաւորած անոնց 

Նոր տարին, զրուցած համայնքային խնդիրներու եւ զարգացման ծրագիրներու, բնակիչները 

յուզող, հետաքրքրող հարցերու մասին: 

Նախագահը Եւ Վեհափառը Այցելած Են Եռաբլուր 
Նախագահ Սերժ Սարգսեանն ու ամենային հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս, ինչպէս նաեւ երկրի 

բարձրագոյն ղեկավարութիւնը 20 Դեկտեմբերին այցելած են Եռաբլուր զինուորական պանթէոն` 

յարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի անկախութեան համար իրենց կեանքը զոհաբերած 

հայորդիներու յիշատակին: 

Դաւիթ Լոքեան Եւ Լեւոն Մկրտչեան Պարգեւատրուած Են 
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի 

հրամանագիրով, պետական կառավարման 

համակարգին մէջ երկարամեայ արդիւնաւէտ 

գործունէութեան համար Հայաստանի 

Հանրապետութեան տարածքային կառավարման 

եւ զարգացման նախարար Դաւիթ Լոքեանն ու 

կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Լեւոն 

Մկրտչեանը պարգեւատրուած են «Հայրենիքին 

մատուցած ծառայութիւններու համար» 2-րդ աստիճանի մետալով: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Թուրքիոյ Մէջ Ձերբակալուած Են Պոլսոյ Ահաբեկչութեան 

Ութ Կասկածելիներ 
Թրքական «Տէյլի Սապահ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ ոստիկանութիւնը ձերբակալած 

է Պոլսոյ ահաբեկչութեան մասնակից ութ մարդ: 

Նախապէս կը հաղորդուէր, որ թրքական ոստիկանութիւնը շաբաթ օր ձերբակալած է ՏԱՀԵՇ-ի 

անդամներ: 

Օրաթերթը կը հաղորդէ, որ տասնեակ մը մարդիկ ՏԱՀԵՇ-ի հետ կապ ունենալու կասկածանքի 

համար ձերբակալուած են: Երկուշաբթի հրապարակուած յայտարարութեան մէջ կ՛ըսուի, թէ 

ընդհանուր առմամբ ձերբակալուած են 147 անձեր, որոնցմէ 35-ը պաշտօնապէս 

կալանաւորուած է: 

Միւս կողմէ, ՏԱՀԵՇ ստանձնեց Պոլսոյ «Ռենա» գիշերային ակումբին մէջ Նոր տարուան գիշեր 

տեղի ունեցած ահաբեկչական յարձակումին պատասխանատուութիւնը: 

Նախապէս հաղորդուած էր, որ ահաբեկչութեան կասկածելին Խըրխըզիստանի կամ 

Ուզպեքիստանի քաղաքացի է եւ կրնայ կապ ունենալ ՏԱՀԵՇ-ի հետ: Ան տակաւին 

ձերբակալուած չէ: Ըստ թրքական կարգ մը լրատուամիջոցներու, ոստիկանութիւնը անոր 

ինքնութիւնը բացայայտած են եւ զինք կը հետապնդեն, սակայն զինեալին ինքնութիւնը չեն 

հրապարակեր: 

Գիշերային ակումբին դէմ կատարուած զինեալ յարձակումին պատճառով արձանագրուած էր 39 

զոհ եւ 69 վիրաւոր: Զոհերէն 38-ին ինքնութիւնը ծանօթ է: 13-ը Թուրքիոյ քաղաքացիներ էին, իսկ 

մնացեալը` մեծաւ մասամբ միջինարեւելեան երկիրներէ. 7-ը` Սէուտական Արաբիայէն, 3-ը` 

Լիբանանէն, 2-ը` Թունուզէն, 2-ը` Հնդկաստանէն, 2-ը` Մարոքէն, 2-ը` Յորդանանէն, 2-ը` 

Իրաքէն, 1-ը` Քուէյթէն, 1-ը` Սուրիայէն, 1-ը` Քանատայէն, 1-ը` Իսրայէլէն, 1-ը` Ռուսիայէն, իսկ 

մէկը` պելճիքացի թուրք մը: 

Սուրիական Ընդդիմադիր Զինեալ Խմբաւորումներ Կը 

Սպառնան Պոյքոթի Ենթարկել Ասթանայի 

Բանակցութիւնները 
Սուրիական ընդդիմադիր զինեալ խմբաւորումներ յայտնեցին, որ կ՛առկախեն այս ամսուան 

ընթացքին Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ հովանաւորութեամբ Ասթանայի մէջ միջսուրիական 

բանակցութիւններու պատրաստութեան իրենց մասնակցութիւնը: Անոնք հաղորդագրութիւն մը 

հրապարակելով նշեցին, որ առկախման պատճառը Սուրիոյ կառավարութեան ու անոր 

դաշնակիցներուն կողմէ զինադուլի «բազմաթիւ եւ մեծ խախտումներն» են: 

«Եթէ հարցերը չվերադառնան իրենց նախնական վիճակին, համաձայնութիւնը չեղեալ պիտի 

նկատուի», յայտնեցին խմբաւորումները: 

Անոնք մասնաւորաբար մատնանշեցին Դամասկոսի մօտ գտնուող Ուատի Պարատայի մէջ 

բախումները: Նշեալ շրջանը ջուր կը մատակարարէ Սուրիոյ մայրաքաղաքին: 
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Նշենք, որ 31 Դեկտեմբերին ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդը միաձայնութեամբ ողջունեց 

Սուրիոյ բախումներուն վերջ տալու եւ խաղաղութեան բանակցութիւններ կազմակերպելու 

ռուս-թրքական ջանքերը: 

Զինադադարի նոր համաձայնութիւնը կը վերաբերի ամբողջ Սուրիոյ տարածքին, սակայն կը 

բացառէ ՏԱՀԵՇ-ը, Ժապհաթ Նուսրան եւ քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան 

ջոկատները: 

Մինչ այդ, Չորեքշաբթի օր հաղորդուեցաւ, որ Հալէպի գիւղական շրջաններուն մէջ Արաբ 

Բունարի հարաւը բախումներ տեղի կ՛ունենան քիւրտերու ղեկավարութեամբ 

Ժողովրդավարական Սուրիոյ ուժերուն եւ ՏԱՀԵՇ-ի միջեւ: 

 «Սուրիոյ Մէջ Զինադադարի Համաձայնութիւնը Նախորդ 

Համաձայնութիւններուն Ուղիով Կ՛ընթանայ» Կ՛ըսէ 

Քըրպի 
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ճոն Քըրպի յայտնեց. 

«Սուրիոյ մէջ մարտական գործողութիւններու դադրեցման համաձայնութիւնը նախորդ 

համաձայնութիւններու նոյն ուղիով կ՛ընթանայ»: 

Քըրպի «Սի.Էն.Էն.»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին յայտնեց. «Սուրիական վարչակարգն ու անոր 

աջակցողները այսպէս կոչուած զինադադարը կ՛օգտագործեն ընդդիմութիւնը հարուածել 

շարունակելու համար»: 

Պոլսոյ Գիշերային Վայրին Դէմ Յարձակումի Հեղինակին 

Ինքնութիւնը Ճշդուած Է 

Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար Սուլէյման Սէօյլու 

յայտնեց, որ Պոլսոյ գիշերային վայրին դէմ յարձակումի 

հեղինակին ինքնութիւնը ճշդուած է: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 

Չաւուշօղլու իր կարգին «Անատոլու» լրատու 

գործակալութեան յայտնեց, որ Ամանորի գիշերը տեղի 

ունեցած յարձակումի հեղինակին ինքնութիւնը ճշդուած 

է, սակայն յաւելեալ մանրամասնութիւններ չհաղորդեց: 

Խըրխըզական իշխանութիւնները երեքշաբթի օր յայտնած էին, որ Պոլսոյ մէջ կատարուած 

յարձակումի հարցով կասկածելին` Խըրխըզիստանի քաղաքացի Եախիէ Մաշրապովը, որուն 

անցագիրին լուսանկարը հրապարակուած էր թրքական լրատուամիջոցներու կողմէ, 

ահաբեկչական յարձակումին հետ որեւէ կապ չունի: 

Խըրխըզիստանի ազգային ապահովութեան յանձնախումբի բանբեր Ռահաթ Սուլէյմանով 

«Ինթըրֆաքս» լրատու գործակալութեան յայտնեց, որ Մաշրապով Խըրխըզիստան հասնելէ ետք 

հարցաքննուած է, սակայն ահաբեկչական գործողութեան մէջ որեւէ մեղսակցութիւն չունի, 

ուստի ազատ արձակուած է: Ան սակայն նշեց, որ ճշդումի գործողութիւնները կը շարունակուին: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Հաւաքական Յիշողութիւնը Նաեւ Զբօսաշրջութեան 

Համար Պարտադիր Է 
Թուրքիոյ գիշերային ակումբին դէմ 

կատարուած ահաբեկչական յարձակումը 

լիբանանեան հասարակութեան մօտ սրեց 

Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական խմբաւորումներու 

զարգացած ըլլալու փաստին հանդէպ 

զգայնութիւնը: Հարցը կը ստանայ նաեւ 

քաղաքական հնչեղութիւն այն առումով, որ 

մեկնաբանութիւններուն մէջ կ՛ընդգծուի Թուրքիոյ զբօսաշրջութեան երկիր ըլլալու 

կարծրատիպի կամ սխալ պատկերացումի քանդումի անհրաժեշտութիւնը` յորդորելու 

համար լիբանանցիները չմեկնելու Թուրքիա: 

Լիբանանցիներուն հաւաքական յիշողութիւնը սակայն, դժբախտաբար բաւական թոյլ է, 

չըսելու համար, որ գրեթէ գոյութիւն չունի: Տարի մը առաջ էր, որ թէ՛ քաղաքական եւ թէ՛ 

հասարակական-կուսակցական բազմաթիւ շրջանակներ սուր կերպով կը յիշէին 

Օսմանեան կայսրութեան կանխամտածուած սովամահ դարձնելու քաղաքականութիւնը 

Լեռնալիբանանի ժողովուրդին նկատմամբ, եւ աւելի՛ն` Անգարայի իշխանութիւնները 

կը նկատէին պատասխանատու ինչպէս անցեալի, բայց մանաւանդ մերօրեայ  

տարածաշրջանային ցեղային զտումներուն: 

Այս բոլորը կ՛ենթադրէին եթէ ոչ իրաւական, ապա քաղաքական գնահատական կամ 

վերաբերում, որ մինչ այժմ տեղի չունեցաւ: Ինքնաքննադատութեան կարգով լիբանանցի 

ականաւոր պետական գործիչեր կ՛ընդգծէին, որ լիբանանցիներուն հաւաքական 

յիշողութիւնը թոյլ է եւ պէտք է օրինակ առնել հայերէն, որոնք իրենց համազգային 

յիշողութիւնը տեղափոխած են իրաւաքաղաքական դաշտ: 

Լիբանանեան քաղաքական բեմերու վրայ արձանագրուած այս յայտարարութիւններուն 

վերյիշեցումը անպայման չի կապուիր զբօսաշրջութեան նպատակով Ամանոր 

անցընելու համար Թուրքիա մեկնող լիբանանցի այցելուներու երեւոյթին հետ: Այլապէս, 

այստեղ այս անգամ ներհայկական առումով ինքնաքննադատութեան շատ տեղ ունինք` 

նկատի ունենալով նոյն նպատակներով Թուրքիա այցելող լիբանանահայ զբօսաշրջիկի 

կերպարի տարածումը: Ցաւօք, կարելի չէ բացառել տարբեր առիթներու, 

ընդունելութիւններու թէ արձակուրդ անցընելու պատճառներով Թուրքիա մեկնող 

լիբանանահայերու երեւոյթը: 

www.aztagdaily.com 
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Զբօսաշրջութիւնը արուեստական պատճառաբանութիւններով կարելի չէ անջատել 

քաղաքական դիրքորոշումներէն եւ ընկալումներէն: Զբօսաշրջութիւնը պետութիւններու 

առաջնային քաղաքականութեան մաս կազմող ոլորտ է, եւ նման գովազդային 

հրաւէրներուն ընդառաջելը, այո՛, տարածաշրջանային մակարդակի վրայ մրցունակ 

գիներ տրամադրելու դիմաց օդանաւի տոմս ապահովելու համար փութալն ու 

հիւրանոցային ամրագրումները անմիջապէս կատարելը պարզապէս յագուրդ տալ են 

տուեալ պետութեան կիրարկած քաղաքականութեան: 

Մէկը միւսին չի խանգարեր ըսելը` հաւաքական 

յիշողութիւնը տարբերակելով ազգային 

յիշողութենէն ինքնախաբէութեան յանձնուիլը, 

մեղմ ըսելաձեւով չ՛արդարացներ երեւոյթը: 

Խնդիրը սակայն միայն ազգային յիշողութեան 

հետ հաշտ մնալու հրամայականին չի վերաբերիր: 

Լիբանանահայերն ու լիբանանցիները այս պարագային արագ հայեացքով մը պիտի 

նկատեն, որ իրենց հրամցուած գովազդային Թուրքիան կապ չունի իրական Թուրքիոյ 

հետ, ուր խորքային պետութիւն, նոր օսմանականութիւն, էրտողանական 

մենատիրութիւն, ոստիկանական պետութիւն ըսելաձեւերը ձեւ ու մարմին կը ստանան 

տարբեր առիթներու եւ այս օրերուն շատ յաճախակի: 

Տակաւի՛ն. նկատելի այն վերլուծումները, որոնք տարածաշրջանի հրդեհներուն բոցերը 

սկսած են ահագնութեամբ տեսնել Թուրքիոյ տարածքին, ուր ահաբեկչութեան 

տարբերակներ, բազմաթիւ իրար լրացնող իրար հակասող ահաբեկչական 

խմբաւորումներ եթէ նախապէս կը սնանէին Թուրքիոյ տարածքին այնտեղէն դրացի 

երկիրներ թափանցելու համար, այսօր արդէն սկսած են հարուածել իրենց 

աջակցողներն ու զիրենք ֆինանսաւորողները: 

Միջազգային-տարածաշրջանային իրադրութիւններ կը յուշեն, որ Թուրքիան դրացի 

երկիրներու նմանողութեամբ թատերաբեմի վերածելու նախադրեալներ գոյութիւն ունին 

այսօր շատ զգալի կերպով: Տեսանելի է նաեւ նման յարձակումներու, պայթումներու 

շարունակականութիւնը: 

Գովազդային պատկերները ընդհանրապէս արագօրէն ընկալելի են ապաքաղաքական 

ամբոխներու կողմէ: Քաղաքական մտածողութեան տէր մարդը Թուրքիոյ մէջ 

զբօսաշրջութիւն ընելու փորձութենէն հեռու կը մնայ թէ՛ ազգային յիշողութեան եւ թէ՛ 

տարածաշրջանային այսօրուան դրութեան գիտակից ըլլալու հանգամանքով: 

«Ա.» 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Իրանի Հայ Գործատէրերու Միութիւնը Հիւրընկալեց Արամ

Ա. Վեհափառ Հայրապետը 
Երկուշաբթի, 19 Դեկտեմբեր 2016-ի երեկոյեան Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը, Թեհրանի 

«Արամ Մանուկեան» դահլիճին մէջ պատուոյ հիւրը եղաւ Իրանի Հայ գործատէրերու միութեան 

անդամներուն: 

Այս առիթով ողջոյնի ու բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Իրանի Հայ գործատէրերու 

միութեան նախագահը: Յակոբ Յակոբեան իր բացման խօսքին ընդմէջէն լուսարձակի տակ 

առաւ վեհափառ հայրապետին 20 տարիներու ազգային ու հոգեւոր զոյգ մարզերուն մէջ 

ունեցած մեծ վաստակը: Ապա սրտի խօսքով հանդէս եկաւ իրանահայ «Ալիք» օրաթերթի 

տնօրէն Արա Շահնազարեանը, որ կաթողիկոսին տեղեկացուց Իրանի Հայ գործատէրերու 

միութեան հեռանկարներուն եւ ծաւալած աշխատանքներուն մասին: Իր կարգին Թեհրանի 

թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան խօսք առնելով, ընդգծեց Իրանի ճարտարարուեստի 

կեանքին մէջ Հայ գործատէրերու միութեան ունեցած կարեւոր տեղն ու դերը: 

Հանդիպման փակումը կատարեց Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը, որ բարձր գնահատեց սոյն 

միութեան ունեցած ներդրումը իրանահայ մշակութային, կրօնական եւ ազգային 

բնագաւառներուն մէջ: 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Կ՛այցելէ Թեհրանի 

Հայկական Վարժարանները 
Երեքշաբթի, 20 Դեկտեմբեր 2016-ին Արամ Ա. կաթողիկոս այցելեց «Թունեան» եւ «Արարատ» 

դպրոցներն ու «Սասուն» մանկապարտէզը` ընկերակցութեամբ  Թեհրանի թեմի առաջնորդ 

Սեպուհ արք. Սարգիսեանի, Ատրպատականի թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի եւ 

Սպահանի թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Սիփան Ծ. վրդ. Քէչէճեանի, Թեհրանի թեմի 

առաջնորդական փոխանորդ Մակար եպս. Աշգարեանի եւ Թեհրանի թեմի կրթական Խորհուրդի 

ատենապետ Սեւան Դանիէլեանի: 

Դպրոցներուն աշակերտները վեհափառ 

հայրապետը դիմաւորեցին աւանդական 

աղուհացով, տէրունական աղօթքով, երգով ու 

ասմունքով: Դպրոցներու տնօրէնները` իրենց 

կարգին ողջոյնի խօսք արտասանելէ ետք, 

վեհափառ հայրապետը տեղեկացուցին դպրոցի 

իրավիճակին ու ունեցած մարտահրաւէրներուն 

մասին: 

Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը մտերմիկ պահեր 

ունեցաւ դպրոցական աշակերտներուն հետ եւ 

զանոնք յորդորեց միշտ կառչած մնալ հայոց լեզուին եւ ազգային ու եկեղեցական արժէքներուն: 

Թեհրանի հայկական դպրոցները այցելելու ծիրին մէջ կաթողիկոսը  յատուկ հանդիպումներ 

ունեցաւ նաեւ դպրոցներու տնօրէնութեանց եւ անոնց ծնողական խորհուրդներուն հետ` 

խրախուսելով զանոնք առաւել եւս նուիրուելու սրբազան այդ ծառայութեան: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Տօներ – Աւանդութիւններ. Սուրբ Ծնունդ 

Հայ առաքելական եկեղեցին Ս. Ծնունդի տօնը կը նշէ Յունուար 6-ին: Տօնին նախորդող մէկ 

շաբաթը պահքի շրջան է: Դեկտեմբեր 29-ի երեկոյէն մինչեւ Յունուար 5-ի երեկոն մարդիկ 

պահք կը պահեն եւ կ՛օգտագործեն բուսական ուտելիքներ: 

Պահեցողները պահքէն դուրս կու գան Յունուար 5-ի երեկոյեան, երբ եկեղեցւոյ մէջ կը 

մատուցուի Ս. Ծնունդի Ճրագալոյցի պատարագը եւ կը տրուի Ս. Ծնունդի աւետիսը: Մարդիկ 

զիրար կ՛ողջունեն «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ» աւետիսով եւ որպէս պատասխան կը 

ստանան` «Ձեզի մեզի մեծ աւետիս» խօսքը: 

Գլխաւոր տօնակատարութիւնը տեղի կ՛ունենայ Յունուար 6-ին` Ս. պատարագի հանդիսաւոր 

արարողութեամբ եւ ջրօրհնէքի մենաշուք հանդէսով: 

Յունուար 7-ը, ինչպէս բոլոր տաղաւար տօներուն յաջորդող օրերը, Մեռելոց յիշատակութեան 

օրն է, երբ հոգեհանգիստի Սուրբ պատարագէն ետք հաւատացեալները կ՛այցելեն իրենց 

հարազատներուն շիրիմները: 

Ս. Ծնունդի աւանդական ուտելիքները 

Հայաստանի շատ մը գաւառներուն մէջ պարտադիր էր, որ ընտանիքը Ս. Ծնունդի սեղանին 

շուրջ բոլորուէր` լուացուած եւ նոր հագուստներ հագած: 

Այդ երեկոյ սեղանին վրայ պարտադիր ձուկ պէտք է ըլլար` խաշած, տապկուած կամ խմորի մէջ 

փաթթուած ու եփած: 

Ս. Ծնունդի կերակուրներուն մէջ մեծ կարեւորութիւն ունէին նաեւ չոր միրգերով եւ 

ընկուզեղէնով պատրաստուած կերակուրները, բրինձով եւ չամիչով եղինձը: Բրինձը կը 

խորհրդանշէր մարդկութիւնը, իսկ չամիչները` ընտրեալները` անոնք, զորս Աստուած ընտրեց 

իր գործը շարունակելու համար: 

Հայկական Ծնունդի սեղանը կը ճոխանար նաեւ կաղամբով պատրաստուած տոլմայով, չոր 

բանջարեղէններով պատրաստուած ապուրով, որ «մայրամաճաշ» կը կոչուէր, ինչպէս նաեւ այդ 

օրուան համար խնամուած եւ տօնին նախօրեակին մորթուած խոյի, ոչխարի կամ հորթի միսով: 

Ծնունդի ուտելիքներէն ամէնէն տարածուածը «տարի» կոչուած քաղցր գաթան էր, որ կը 

բաժնուէր 12 մասերու` ըստ տարուան 12 ամիսներուն: 

Թէեւ Ս. Ծնունդի սեղանին ոգելից ըմպելիներ չկային, սակայն կարմիր գինին արտօնուած էր,  

քանի որ անիկա Քրիստոսի արիւնը կը խորհրդանշէր: 

Ս. Ծնունդի երգեր 

Ս. Ծնունդի տօնակատարութեան կարեւոր մասը կը կազմէին Աւետիսները: Բացի եկեղեցւոյ 

ծիսական Աւետիսներէն, ժողովուրդին մէջ տարածուած էին ժողովրդական աւետիսները` 
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Ձեր հեռաւորք գային շուտով, աւետիս, 

Եւ ձեր ոչխարն` հոտերով, աւետիս, 

Կարսան ձեր լցուի գինով, աւետիս, 

Եւ տունը ձեր` շէն բարիքով, Աւետիս… 

Ջաւախքի մէջ սովորութիւն դարձած էր եկեղեցւոյ բակը մեծ խարոյկ վառել, շուրջը նստիլ եւ 

տարեցներուն պատմութիւնները լսել: Իսկ երիտասարդները` շուրջպար բռնելով Աւետիսներ 

երգել: 

10 Տեղեկութիւն, Զորս Թելադրելի Է 

Ջնջել Ընկերային Ցանցերէն 
Ընկերային ցանցերը մեծ դեր կը խաղան մեր 

կեանքին մէջ: Անոնք կ՛օգնեն փնտռելու, գտնելու եւ 

կապ հաստատելու տարբեր մարդոց հետ` աշխարհի 

չորս ծագերուն: Եւ հակառակ անոր շատ մը 

ընկերային ցանցեր կը փորձեն պաշտպանել իրենց 

օգտատէրերուն անձնական տուեալները, չարագործ 

եւ խարդախ մարդիկ աւելի խելացի եւ հնարամիտ 

դառնալով կը փորձեն վերծանել որոշ 

տեղեկութիւններ եւ հասնիլ իրենց նպատակին: 

Այս իսկ պատճառով պէտք է զգուշութիւն ցուցաբերենք` նման անձերէ պաշտպանուելու 

համար: 

Ահաւասիկ 10 տեղեկութիւն, որ շատ աւելի ճիշդ կ՛ըլլայ ջնջենք մեր ընկերային ցանցերէն: 

1.- Մեր ծննդեան թուականը, անունը, հեռախօսին թիւը եւ հասցէն մասամբ կ՛ամբողջացնեն 

«փազըլ»-ը, որուն օգնութեամբ կը դիւրանայ հասնիլ մեր դրամատնային հաշիւին կամ 

անձնական տուեալներուն: 

2.- Մեր երեխաներուն լուսանկարները, անոնց յաճախած դպրոցին անունը, 

նախասիրութիւնները… «փետոֆիլ»-ներն ու անհաւասարակշռուած մարդիկ առանց մեծ ճիգի 

դիւրաւ կրնան հասնիլ անոնց: 

3.- Մեր արձակուրդի ծրագիրներն ու անոնց թուականները: Արձակուրդի ծրագիրներու մասին 

պատմելով, մենք բոլորին կը տեղեկացնենք, որ տունէն պիտի բացակայինք… լաւ թիրախ մը` 

գողերուն համար: 

4.- Մեր տան նկարներն ու յատակագիծը: Ոգեշնչուած վերանորոգումով կամ տան կահոյքի 

փոփոխութեամբ, շատերս կը հրապարակենք մեր տան լուսանկարները, ուր ակնյայտ կ՛երեւի 

տան նախագիծը: Այդպէս գողին աւելի դիւրին կ՛ըլլայ կողմնորոշուիլ, երբ ան արդէն 

պատկերացում ունի, թէ ինչպիսի տեսք ունի բնակարանը: Բացի ասկէ, լուսանկարներով ան 

կրնայ ուսումնասիրել, թէ ինչ թանկարժէք իրեր ունինք տան մէջ… 

5.- Օդանաւային տոմսերու լուսանկարները: 

6.- Մտերիմ լուսանկարները: 

7.- Քրետիդ քարտերու լուսանկարները: 

8.- Մեր գործին հետ կապուած տեղեկութիւններ եւ դժգոհութիւններ: 

9.- Քաղաքական ծայրայեղ կեցուածքները: 

10.- Կրօնական ծայրայեղ վերլուծումներ: 

 


