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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 213, àõñµ³Ã,  10 ÚàôÜàô²ð, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Սուրբ Ծննդեան եւ Ասուածայայտնութեան Տօները Քուէյթի 

Ազգային Առաջնորդարանէն ներս 

Յունուար 6-ին Հայ Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցին կը նշէ Սուրբ Ծննդեան եւ 

Աստուածայայտնութեան տօնը, որ կը 

խորհրդանշէ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդն ու 

մկրտութիւնը Յորդանան գետին մէջ: 4-րդ 

դարուն Հռոմի եկեղեցին որոշեց ծննդեան տօնը 

նշել Դեկտեմբեր 25-ին, որմէ ետք քրիստոնեայ 

բոլոր եկեղեցիները, բացի Հայ Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցիէն, Քրիստոսի Ծնունդն ու Մկրտութիւնը սկսան տօնել տարբեր օրերու 

ընթացքին: 

Երկուշաբթի, 6 Յունուար  4102ին, Սրբոց 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ս. 

Ծննդեան պատարագ, զորս մատուցեց եւ 

օրուան խորհուրդը փոխանցեց Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան:  

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ պատարագի տեղի 

ունեցաւ ջրօրհնէքի արարողութիւն: Գերպ. 

Հայր Սուրբը, Արժանապատիւ Քահանայ Հօր եւ Սարկաւագներու ընկերակցութեամբ 

սրբալոյս միւռոնով օրհնեց ջուրը, որ ետքը բաժին հասաւ համայնքի զաւակներուն: 

Այնուհետեւ համախմբուած բազմութիւնը բարձրացաւ դէպի Առաջնորդարանիս 

«Արարատ» սրահը, ուր Գերպ. Հայր Սուրբը, Սուրբ Ծննդեան տօնին առթիւ ընդունեց ՀՀ 

դեսպան Պրն. Ֆատէյ Չարչօղուլեանի, ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներուն եւ 

բոլոր հաւատացեալներուն շնորհաւորանքները:  
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Նշենք նաեւ, որ Երեքշաբթի, 7 Յունուարին, Սուրբ Ծննդեան առթիւ Գերպ. Հայր Սուրբը 

ընդունեց Քուէյթի մէջ գործող քրիստոնեայ եկեղեցիներու հոգեւոր այրերը:  

Սուրբ Ծննդեան տօնին առթիւ ստացուեցաւ նաեւ երկրիս Գահաժառանգի՝ Շէյխ Նուաֆ 

Ալ Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի շնորհաւորանքը, ծաղկեկողովի տեսքով: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

 «Վիճակահանութեան Այս Տարուան Արդիւնքները Լաւ 

Սկիզբ Էին» Ըսաւ Արթուր Աղաբեկեան 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան իր 

գոհունակութիւնը յայտնեց պետական վիճակահանութեան տոմսերու վաճառքէն եւ 28 

դեկտեմբերին կազմակերպուած վիճակահանութեան արդիւնքներէն: 

Ան յոյս յայտնեց, որ արդէն այս տարուան մայիսին տպուին աւելի մեծ խմբաքանակով 

վիճակահանութեան տոմսեր, եւ տարեվերջին կազմակերպուի արդէն մէկ միլիոն տպաքանակ 

ունեցող վիճակահանութիւն, ինչ որ կարելիութիւն պիտի տայ աւելի մեծ կարելիութիւններով 

իրագործելու ազատագրուած տարածքներու վերաբնակեցման խնդիրը: 

Նշենք, որ այս տարի ծրագիրը փորձ մըն էր, տպագրուած էին 300 000 վիճակահանութեան 

տոմսեր, որոնցմէ մինչեւ վիճակահանութիւնը ծախուած էր 261 505  տոմս, իսկ մնացեալ 

տոմսերը մինչեւ վիճակահանութիւնը ջնջուած էին: 

Ըստ Աղաբեկեանի, վիճակահանութիւնը կը հետապնդէ երկու ռազմավարական նպատակներ. 

ապահովել աշխատատեղեր եւ տոմսերու վաճառքէն յառաջացած գումարը նպատակաուղղել 

գրաւեալ տարածքներու վերաբնակեցման: «Պէտք է ըսեմ, որ երկու նպատակներն ալ 

իրականութիւն դարձած են: 345 նուէրներէն 300-ը արցախեան զարդանախշերով գորգեր են, 

որոնք այս պահուն կ՛արտադրուին Շուշիի եւ Ստեփանակերտի մէջ` «Ղարաբաղ կարպետ» 

ընկերութեան մէջ, ուր արդէն կ՛աշխատին 140-է աւելի կիներ: Եւ երկրորդը` տոմսերու 

վաճառքէն յառաջացած գումարէն մօտ 200 միլիոնը պիտի ուղղուի վերաբնակեցման: Մենք 

նպատակ ունինք վիճակահանութեան տոմսերու տպաքանակը շատցնելով` 3 տարուան 

ընթացքին կառուցել 100-է աւելի առանձնատուն, որոնցմէ իւրաքանչիւրին գումարը պիտի 

կազմէ 14-15 միլիոն դրամ: Մարտ ամիսէն պիտի սկսի 50 առանձնատուներու 

շինարարութիւնը»: 

Նշենք, որ տոմսերու վաճառքէն կուտակուած է աւելի քան 522 միլիոն դրամ գումար: Տոմսերը 

կը ծախուէին «Հայմամուլի» եւ «Արցախփոստ»-ի կրպակներուն մէջ, սակայն ըստ 

Աղաբեկեանի, տոմսերու գերակշիռ մասը իրենք ծախած էին, իր ձեւակերպումով, ոչ 

աւանդական եղանակով: Ան նշեց, որ իրենց բարեկամները, պետական պաշտօնեաները իրենց 

աջակցութիւնը ցուցաբերած են եւ օգնած են տոմսերու սպառման գործին: 

Աղաբեկեան յայտնեց, որ այդ գործին մէջ մեծ աջակցութիւն ցուցաբերած են պաշտպանութեան 

նախարարը, Երեւանի քաղաքապետը, արտակարգ իրավիճակներու նախարարը, Երեւանի 

պետական համալսարանի նախագահը, Գագիկ Ծառուկեանը, ՀՅԴ Բիւրոյի առանձին ընկերներ 

ե շատ ուրիշներ: 

Արցախի փոխվարչապետը նշեց, որ իրենց նպատակն է շրջանառութեան մէջ դնել տարեկան 1 

միլիոն տոմս: «Այս տարուան արդիւնքները լաւ սկիզբ էին», «Առաջին լրատուական»-ին 

յայտնեց Արթուր Աղաբեկեան: 

Ինչ կը վերաբերի այն խօսակցութիւններուն, թէ տոմսերը ստիպողաբար բաժնուած են, 

բազմաթիւ գործարարներ մերժած են մասնակցիլ այդ տոմսերու վաճառքին, Աղաբեկեան այդ 

խօսակցութիւնները անուանեց Հայաստանի մէջ յօրինուած բամբասանքներ` աւելցնելով. «Ես 
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համոզուած եմ, որ Հայաստանի ոեւէ գործարար, ոեւէ պաշտօնեայ պատրաստ է Արցախի 

համար ամէն ինչ ընելու: Կը մնայ հաւատան մեր ծրագիրին»: 

Վիճակախաղի օրը կային 345 մրցանակներ, որոցնմէ 300-ը, ինչպէս նշուեցաւ, արցախեան 

գորգեր էին, 1 բնակարան` Ստեփանակերտի մէջ, 1 ինքնաշարժ եւ 5 ուղեգիր` դէպի Արցախ: 

Արցախի փոխվարչապետը ընդգծեց, որ վիճակախաղի նոր տոմսերը այս տարի եւս 

շրջանառութեան մէջ պիտի դրուին 9 մայիսին: 

«Միջազգային Ճանաչման Հարցին Մէջ Արցախ 

Կ՛արձանագրէ Շօշափելի Յաջողութիւններ» Կ՛ըսէ Դաւիթ 

Բաբայեան 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահի մամլոյ բանբեր Դաւիթ Բաբայեան 

«Արմենփրես» լրատու գործակալութեան հետ զրոյցին ընթացքին յայտնեց, որ Լեռնային 

Ղարաբաղը իբրեւ ինքնիշխան պետութիւն ճանչնալու վերաբերեալ օրինագիծը, որ 6 

Յունուարին ներկայացուած է Միացեալ Նահանգներու Քալիֆորնիա նահանգի 

խորհրդարանին, կ՛ապացուցէ, որ Արցախի միջազգային ճանաչման հոլովոյթը աշխուժ թափով 

առաջ կ՛ընթանայ: Ասիկա շատ կարեւոր եւ դրական հոլովոյթ է, որ նաեւ պիտի նպաստէ 

երկկողմանի յարաբերութիւններու հաստատման` Քալիֆորնիա նահանգին եւ Արցախի միջեւ: 

Բաբայեան նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը եւ Արցախի ժողովուրդը 

շնորհակալութիւն կը յայտնեն օրինագիծի հեղինակ Մայք Կաթոյին, որ մեծագոյն աշխատանք 

իրականացուցած է այս տարիներուն ընթացքին եւ նպաստած է Արցախի միջազգային 

ճանաչման հոլովոյթին: 

Ըստ Բաբայեանի, Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ տարուող աշխատանքները 

արդէն երեք տարուան պատմութիւն ունին եւ այդ ժամանակաշրջանին մէջ արձանագրուած են 

նաեւ առաջին յաղթանակները: «Ճանաչման հոլովոյթին մենք կը սկսինք ամէնէն ցած 

օղակներէն` քաղաքային համայնքներէն, նահանգներէն եւ կրնանք փաստել, որ հասած ենք 

լուրջ յաջողութիւններու: Միացեալ Նահանգներու 4 նահանգներ, Աւստրալիոյ Նիւ Սաութ 

Ուէյլզ նահանգը ճանչցած են Արցախի անկախութիւնը: Հոլովոյթը սկսած է Քալիֆորնիոյ մէջ եւ 

շարունակական պիտի ըլլայ: Քալիֆորնիա նահանգին մէջ կան նաեւ քաղաքներ, որոնք արդէն 

ճանչցած են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութիւնը: Անոնցմէ վերջինը 

Ֆրեզնոն էր: Քանի մը տարի ետք այս հիմքին վրայ պիտի ըլլան լուրջ նախաձեռնութիւններ, 

որպէսզի Արցախը պետական մակարդակով ճանչցուի», ըսաւ Բաբայեան: Ան շեշտեց, որ 

Արցախի ճանաչման հոլովոյթը պիտի շարունակուի եւ տարուան ընթացքին այլ երկիրներու 

խորհրդարաններուն մէջ նոյնպէս պիտի ներկայացուին նմանատիպ օրինագիծեր. Այս 

առնչութեամբ հայկական կողմը կ՛աշխատի եւ կը ներդնէ իր ամբողջ ներուժը: 

Անդրադառնալով ազրպէյճանական կողմի հակաքայլերուն եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց 

նախարարութեան տարածած հաղորդագրութեան` Բաբայեան նշեց, որ հայկական կողմը 

հակադրելու ոչինչ ունի: 

«Մեր փիլիսոփայութիւնը ուրիշ է: Մենք պիտի աշխատինք այս ուղղութեամբ, անկախ անկէ, թէ 

Ազրպէյճանը ի՛նչ դիրքորոշում ունի եւ ինչպիսի ջղագարութիւն կը ստեղծէ: Նման 

ջղագարութիւններու բարձրացումը կը նշանակէ, որ մենք ճիշդ ուղիի վրայ ենք եւ 

կ՛արձանագրենք շօշափելի յաջողութիւններ», նշեց Բաբայեան: 
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Բանտարկուած Նշանեանը Կը Խոստանայ Պայքարը 

Շարունակել 

«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ բառարանագէտ ու շինարար Սեւան Նշանեան հինգշաբթի, 2 

Յունուարին յանձնուեցաւ Թորպալըի բանտի վարչութեան ու բանտարկուեցաւ երկու տարուան 

պատիժով: Նշանեանի դէմ քաղաքական բնոյթի անհամար դատեր բացուած են, բայց այս 

դատապարտումը եկած է Շիրինճէի մէջ առանց արտօնութեան կառուցուած տուներուն համար: 

Նշանեան բանտ մտնելէ առաջ խօսեցաւ մամուլի ներկայացուցիչներուն հետ ու ըսաւ, որ 

կեանքը բանտին մէջ ալ կը շարունակուի եւ ինք վարժուած է բանտարկուելու, իսկ բանտէն 

ելլելէ ետք պիտի շարունակէ իր պայքարը: 

Նշանեան նաեւ յայտնեց, որ Թուրքիոյ մէջ դատական համակարգը խայտառակ վիճակի մէջ է եւ 

ասիկա այլեւս ամէն մարդ գիտէ: «Թուրքիոյ մէջ այլեւս գոյութիւն չունի խելք, խղճմտանք ու 

մարդասիրական զգացում: Այսօրուան խնդիրը Կիւլենի համայնքին կամ դատախազներուն 

խնդիրը չէ՛, խնդիրը շա՛տ աւելի խորունկ է: Ես բանտէն ելլելէ ետք ալ պիտի շարունակեմ 

պայքարիլ», աւելցուց ան: 

Վիճայարոյց Պարտադիր Կուտակային Օրէնքը Ուժի Մէջ 

Մտաւ 

1 Յունուար 2014-էն ուժի մէջ մտած է վիճայարոյց ու բողոքի մեծ ալիք բարձրացուցած 

պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: Պարտադիր դրոյթը կը վերաբերի 1 

Յունուար 1974-էն ետք ծնած բոլոր անձերուն: Անոնց աշխատավարձին 5-10 առ հարիւրը` 

աշխատավարձին համաձայն, պարտադիր կերպով պիտի փոխանցուի կուտակային մասնաւոր 

հիմնադրամներու եւ միայն թոշակի տարիքի հասնող կուտակողները պիտի կարենան 

օգտագործել իրենց նիւթական այդ միջոցները: 

Յիշեցնենք նաեւ, որ այս մէկուն պարտադիր ըլլալու հարցը Սահմանադրական դատարանին 

մէջ վիճարկելու դիմում ներկայացուցած էին Ազգային ժողովի ոչ համաձայնական 

կուսակցութիւնները: 

Ֆրանսահայերը Բողոքագիր Կը Յղեն Զուիցերիոյ 

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու  համակարգող 

խորհուրդը պատրաստած է միջնորդագիր մը, որուն ճամբով 

Զուիցերիոյ կոչ ուղղած է բողոքարկելու Մարդու իրաւունքներու 

եւրոպական դատարանի վճիռը: 

Ֆրանսահայ կազմակերպութիւններու խորհուրդը նշած է, որ իր 

պատրաստած միջնորդագիրը պէտք է տարածուի ամբողջ աշխարհին մէջ, քանի որ եթէ 

եւրոպական դատարանի վճիռը անվաւեր չճանչցուի, կրնան յօդս ցնդիլ Ցեղասպանութեան 

ժխտման դէմ հայերուն պահանջները: Որպէսզի միջնորդագիրը իրաւական ուժ ունենայ, զայն 

պէտք է ստորագրէ առնուազն 100 հազար մարդ: 
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«Կը Պահանջեմ, Որ Ժողովրդավարական Իրաւունքներս 

Ճանչցուին» Յայտարարեց Արամ Արք. Աթեշեան 

«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ երկուշաբթի, 6 Յունուարին,  Ս. 

Ծննդեան տօնը դարձեալ աւանդական շուքով նշուած է Պոլսոյ 

հայկական բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, որոնք բերնէ բերան լեցուած 

են հաւատացեալ ժողովուրդով: 

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս Պոլսոյ հայոց 

պատրիարքարանը ընդունած է Թուրքիոյ այլ 

յարանուանութեանց ներկայացուցիչներուն շնորհաւորական այցելութիւնները: Այցելուներուն 

շարքին եղած են յոյներու Բարթողիմէոս պատրիարքի ներկայացուցիչը, ասորիներու 

առաջնորդ Եուսուֆ Չեթին, Հայ կաթողիկէ վիճակաւորի աջակից Խազումեան սրբազանը, 

Մխիթարեան միաբանութենէն հայր Յակոբոս Չոփուրեան եւ Սահակ եպս. Մաշալեան: 

Արամ սրբազանը այս առիթով իր արտասանած խօսքին մէջ ըսած է. «Ես անհանգիստ եմ այն 

բանով, որ իննսուն տարիէ ի վեր հայ համայնքը երկրորդ կարգի քաղաքացիի վերաբերում 

տեսնելէն չէ փրկուած: Մեր կալուածները մեր ձեռքէն առնուած են: Պատրիարքարանի 

բարոյական անձնաւորութեան իրաւունքը ջնջուած է, եւ մէկ տարիէ ի վեր չկրցանք նոր 

ընտրութիւններ կատարելու արտօնութիւն ստանալ: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ բարոյական 

անձնաւորութիւն չունինք (Թիւզել Քիշիլիք): Այս խնդիրին մէջ եթէ նոյնիսկ մեր մէջ ալ կան 

ինքնագլուխ գործող յամառներ ու ընդդիմախօսներ, ապա ես կառավարութեան կը հարցնեմ 

ահաւասիկ` ե՞րբ պիտի արտօնուի, որ ընտրութիւններ ընենք: Եթէ կրօնից տեսուչը մզկիթներու 

նկատմամբ պատասխանատու չէ, ես ալ կը լռեմ ու չեմ խօսիր: Մեր պատրիարքարանը 

գործադիր ուժ չունի, մինչդեռ պէ՛տք է ունենայ: Մեր դպրոցներու աշակերտներուն համար 

որեւէ օժանդակութիւն չի կատարուիր: Մեր բռնագրաւուած կալուածներուն միայն շատ փոքրիկ 

մէկ մասը մեզի վերադարձուեցաւ: Ատոր փոխարէն` հիմա ամէն մարդ ազատ է իր կրօնը 

փոխելու, ինչ որ բարելաւում մըն է: Բարելաւում է նաեւ մեր կալուածները շահագործելու 

իրաւունքի ճանաչումը: Ասոնց համար շնորհակալ ենք: Սակայն անպայմա՛ն պէտք է 

վերադարձուի պատրիարքարանի բարոյական անձնաւորութեան հանգամանքը: Ատենօք 

ունէինք Երեսփոխանական կամ Ազգային ժողով, ազգային որոշումները հո՛ն է, որ կը տրուէին, 

որեւէ թաղային խորհուրդ իր սեփական որոշումով կալուած ծախել կամ կարեւոր ծախսեր ընել 

չէր կրնար»: 

Արամ սրբազան ապա իր խօսք ուղղած է հիւր քաղաքագէտներուն եւ խնդրած, որ անոնք 

ականջ տան հայ համայնքի ցաւերուն` ըսելով.«Մենք այս հողերուն հաւատարիմ 

հայրենակիցներն ենք: Երկրի մշակոյթին, արուեստին, երաժշտութեան, թատրոնին, 

ոսկերչութեան մէջ փոքրամասնութիւնը իր բաժինը ունի: Մենք Թուրքիոյ Հանրապետութեան 

հողերուն վրայ մեր բոլոր պարտականութիւնները կատարած ենք եւ պիտի շարունակենք 

կատարել: Ես Թուրքիոյ Հանրապետութեան քաղաքացին եմ ու կը պահանջեմ, որ իմ 

ժողովրդավարական իրաւունքներս ճանչցուին: Մեր ցաւերը չեն դարմանուիր հոս խօսելով: Կը 

խօսիմ, որպէսզի մեր մեծամեծները լսեն, որովհետեւ քու ցաւդ իմ ցաւս է, այլեւս այս երկրին մէջ 

մէկ թիւ, երկու թիւ, երեք թիւ ըլլալ չե՛մ ուզեր, չե՛մ ուզեր, որ մէկը անունս ցանկագրէ: Երկու 

տարիէ ի վեր կը զբաղիմ «Սանասարեան խան»-ը ետ առնելու խնդիրով: Ատիկա 

պատրիարքարանին կալուածն է: Դատավարութիւնը կը շարունակուի: Կը յուսամ, որ այս 

խնդիրը մեր միջեւ կը լուծենք, կը վերջացնենք ու չենք ստիպուիր խնդիրը դուրս ցոլացնելու»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

«Մեծ Կաշառք»-ը Կրօնական Դպրոցներու Փակման 

Դիմաց Եւ Խորքային Պետութեան Ճշդած Սահմանները 

Ներթրքական հարթութեան վրայ արձանագրուող մագլցումներու քաղաքական 

մեկնաբանութիւնը պարզ չէ, չըսելու համար, որ բաւական բարդ է: Հարցը  անշուշտ կը 

վերաբերի «Մեծ կաշառք» գործողութեան շարժառիթին, ապրող հոլովոյթին, «Մեծ կաշառք»-ին 

եւ «Կեզի այգի»-ին յառաջացուցած մակընթացութիւններու տարբերութիւններուն, տեղ-տեղ 

անոնց հետապնդած նպատակներու համատեղման եւ շատ աւելի` անոնց ուղղակի 

հակասումին: 

Մեծ հարցականներ կը ստեղծէ ի՛նք` ֆեթհուլլահ Կիւլեն: Իսլամական վարչակարգի հոգեւոր 

աղբիւրն է, միաժամանակ, աշխարհիկ կարգերու լուռ եւ երբեմն ուղղակի աջակցութիւնը 

վայելողը: Թրքական օրուան վարչակարգէն փախուստ տուած, սակայն հեռակառավարումով 

Թուրքիոյ նկատառելի գերատեսչութիւններ ղեկավարողը: Վարչակարգին խորքային 

հանգամանքը ունեցած ըլլալու համոզումը սփռողը եւ ուժային կառոյցներու կողմէ մերթ 

ընդունելի եւ մերթ մերժելի նկատուողը: Վարչակարգի ամբողջական իսլամականացման 

ջատագովը եւ Արեւմուտքի մէջ հսկայական կառոյցներու եւ առեւտրական ընկերութիւններու 

սեփականատէրը: 

Հակասական այս երեւոյթները ինքնին կ՛առաջնորդեն «Մեծ կաշառք»-ի հսկայածաւալ 

գործողութիւններու շարքի ձեռնարկման եւ անոր հետ կապուած զարգացման երեւոյթներու 

տարատեսակ մեկնաբանութիւններու: 

Նախ փորձենք ճշդել, թէ ի՛նչ ժամանակահատուածի 

զուգադիպեցաւ «Մեծ կաշառք»-ի ձեռնարկումը: 

Կիւլենի շարժումին կողմէ լուրջ նախայարձակումը 

սկսած է այն պահուն, երբ իշխող կուսակցութեան 

շարքէն դուրս եկած է Հաքան Շուքուրը: Ան 

յայտարարած էր, որ անընդունելի կը նկատէ 

Ֆեթհուլլահ Կիւլենին ուղղուած իր կուսակիցներու 

վիրաւորանքները եւ դուրս կու գայ կուսակցութենէն: 

Ճիշդ  այս հրաժարականին ալ յաջորդեցին 17 

դեկտեմբերին սկսած «Մեծ կաշառք» գործողութիւնները, որոնք ամբողջ աշխարհի հայեացքը 

սեւեռեցին Թուրքիոյ վրայ: 

Վիրաւորանք հասցուած էր Կիւլենին, երբ Էրտողանի գլխաւորած Արդարութիւն եւ 

Բարգաւաճում կուսակցութիւնը որոշում կայացուցած էր փակելու Կիւլենի շարժման յատուկ 

դպրոցները: Այնուհետեւ, բացայայտումներ, գայթակղութիւններ, հարցապնդումներ, 

փախուստներ եւ մեծածաւալ գայթակղութեան մը դիմաց ստեղծուած իրավիճակի բոլոր 

երեւոյթներու պարզումը: 
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Իսլամականութեան եւ ժողովրդավարութեան համակարգումի խորհրդանիշի հռչակ վայելող 

Ֆեթհուլլահ Կիւլենի վառած կանաչ լոյսի պահը հետեւեալ երեւութական տրամաբանութիւնը 

ունի: Կիլեն կը տիրապետէր Էրտողանի գլխաւորած կառավարութեան բոլոր ներքին 

ծալքերուն: Այդ տեղեկութիւններու բացայայտումը կը սպասէր յարմար պահուն: Այդ պահը 

առերեւոյթ իր հովանաւորած կրօնական դպրոցները փակելու Էրտողանի կայացուցած 

որոշումն էր:Այլապէս  կարելի էր հանգիստ դիտել կաշառքի եւ Կիւլենի շարժման 

միաժամանակեայ զարգացումները: 

Արեւմուտքի բարիքներն  ու շնորհները վայելող 

իսլամական  այս առաջնորդը հաւանաբար 

միայն ներթրքական ներշնչումներ չունէր 

Էրտողանի հեղինակութիւնը հարուածելու: 

Միացեալ Նահանգներէն թրքական 

քաղաքական եւ տնտեսական դաշտին վրայ 

ազդեցութեան գործօններ բանեցնող այս 

իսլամական առաջնորդին առած քայլը, 

Թուրքիոյ նախագահութեան գլխաւոր 

թեկնածուին դէպի նախագահական պալատ 

տանող ճամբան յստակօրէն կը նեղցնէ: 

Բնապահպանական, գաղափարախօսական, կարծիքի ազատութեան առաջադրանքներով ծայր 

առած շարժումի զանգուածայնացումը եւ հիմա ալ կաշառազերծման կարգախօսերով 

կատարուող բացայայտումներու յառաջացուցած իրավիճակը կը նախանշեն թրքական 

պետական եւ հասարակական գետիններու անհանգիստ վիճակը: Տակաւին շարժումները չեն 

անցնիր ինքնութեան խնդիրներու սահմանը, ինչ որ կրնայ կտրուկ շրջադարձով եւ 

բեկումնայնութեամբ յատկանշել Թուրքիոյ ընդհանուր կացութեան փոփոխութիւնները: Վերջին 

գործողութիւններու ծայր առած օրերուն, թէեւ հերքուած, այնուամենայնիւ պէտք չէ մտահան 

ընել Անգարայի մէջ ամերիկացի դեսպանին վերագրուած այն յայտարարութիւնը, որուն 

համաձայն, «շուտով  ականատես պիտի ըլլանք կայսրութեան մը փլուզումին»: 

Ֆեթհուլլահ Կիւլեն առիթով մը մերժեց իրեն վերագրուող  պետութեան մէջ պետութիւն ըլլալու 

հանգամանքը: «Մեծ կաշառք»-ի ձեռնարկատէրը ենթադրաբար գիտէ, որ հակառակ 

իսլամաժողովրդավարութեան անյաջող սինթեզներուն, Թուրքիան կը շարունակուի 

ղեկավարուիլ խորքային պետութեամբ, ուր գերիշխող է աշխարհիկ կարգերու անուան տակ 

թուրք ազգայնականութիւնն ու ռազմականութիւնը: Մնացեալ կարգախօսային բաղադրիչները 

բնապահպանութենէն մինչեւ խօսքի ազատութիւն, ապակաշառեցման գործողութիւններէն 

մինչեւ եւրոպականացման ուղիներ, իսլամականութենէն մինչեւ ժողովրդավարութիւն կամ 

անոնց համատեղման փորձերը, բոլորը իրենց սահմանները ունին, գծուած` խորքային 

պետութեան ճարտարապետներուն կողմէ: Եթէ ֆեթհուլլահ Կիւլենը այդ սահմանազանցումը 

կատարէ, «Մեծ կաշառք»-ի գործողութիւնները կը փոքրանան եւ Կիւլենի դպրոցները կը 

փակուին ամուր կղպանքներով: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Սուրիական Օրագրութիւն – 36 

«Իմ տունս-իմ ամրոցս»: 

Դուրսէն զմեզ հարցնողներուն յաճախ կը պատասխանենք` 

«Վարժուեցա՛նք»: Ի՞նչ բացատրես, երբ «Կրակը ինկած տեղը կ՛այրէ», ու 

մարդ իր մորթին վրայ միայն ամբողջութեամբ կը զգայ ուրիշին ցաւը: 

Վարժուեցա՜նք… 

Երբ տունիդ ցնցումին հետ հիմերէդ կը սարսիս ամէն հուժկու պայթիւնի, 

իսկ ծանօթներէդ իւրաքանչիւրը կը պնդէ, թէ իրենց թաղն էր պայթիւնը, 

Երբ հրթիռը կ՛իյնայ դրացի, կամ քու շէնքիդ վրայ (Աստուած հեռու ընէ), կը մնաս 

անառաստաղ` բառացիօրէն, ու փառք կու տաս այս անգամ ալ ողջ մնացած ըլլալուդ համար, 

Երբ գիշերային սարսափը գունազարդելով` շրջակայ թաղերուն մէջ անվերջ «կ՛երգեն» 

գնդացիրներն ու կ՛որոտան հրասայլերը, ու մութ սենեակին մէջ խարխափելով, պատեպատ 

զարնուելով` կը դեգերիս, քանի որ տանջալի անքնութիւնը անհնարին կը դարձնէ մոռացումին 

ալ կարելիութիւնը, 

Երբ կը լսես օրական նոր ու սահմռկեցնող լուրեր ու գիշերային մղձաւանջիդ մէջ պայթիւնէն օդ 

թռած ու կտոր կտոր վար իջած մարդուն գրպանէն թափած դրամը հաւաքողները կը խորհիս. 

խնդա՞ս, թէ՞ լաս… Մութին մէջ առանձին` կը խնդաս ջղագրգիռ, քանի որ արդէն լացած ես 

բոլոր լացերդ… 

Երբ խաւարը կը խենթացնէ տկար ջիղեր ունեցողները, երբ գիշերուան մութին մէջ միայնակ 

մնացող դրացիիդ լալագին երգը կամ պոռչտուքը կը լսես ու կը կասկածիս քու ալ  մտային 

առողջութեանդ, 

Երբ  գրեթէ պարպուած է բազմամարդ քաղաքդ ու կարեւոր մաս մըն ալ աւերակներու 

ուրուականներ են` բուերու ընկերակից, երբ մահը բոլոր անկիւններէն «կը ժպտի» քեզի ու 

գիտես, որ անոր դաւին անակնկալ զոհ էք  իւրաքանչիւրդ… 

Երբ կից թաղէն բորենիներու վայնասունը կը լսես` գիշերային սարսափը բազմապատկող` 

«Ալլա՜հ աքպա՜ր» ու կը սահմռկիս, թէ այս մարդակերները կրնան իրենց առջեւի պատնէշները 

խորտակել ու գալ… կոտորելու` Աստուծոյ անունով… 

Ալ ի՞նչ անուն ունին այս ամէնով հանդերձ մեր ապրիլը, գործելը, եթէ ոչ` վարժուեցա՜նք… 

Սակայն` զարմացնելով հակառակը կարծողները, դեռ չենք մոռցած, որ մարդ ենք ու գիտենք, թէ 

գոյ է այս երկրին վրայ այլ կեանք մը` վերապահուած մարդուն. պէտք է որ ըլլայ գոյ… 

*** 

Յաջորդ երեկոյին մեր «ծերակոյտի» ժողովը կը քննարկէր նոր հրէշագործութիւններ, երբ  ես, 

որ ամէնէն տկար ջիղերը ունիմ, չտոկացի ու ըսի. 
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- Անոնք, որոնք զմեզ միադէմ, անբան անասուններ դարձնելու ճիգերու մէջ են ու իրենց 

ստամոքսին սիրոյն մարդկութեան ստորին բնազդները կը խթանեն, անոնցմէ Աստուծոյ պիտի 

գանգատիմ, պիտի ըսեմ` զմեզ քու պատկերիդ համաձայն ստեղծեցիր, ինչո՞ւ չես արգիլեր որ… 

- Ահա միամիտ խօսք,- ընդհատեց իմաստուն դրացիս,- Աստուած մեզի չ՛ըսեր անասուն 

դարձէք… Ան խելք տուած է ընտրելու: 

- Բայց հոս արդէն երրորդ տարին կը մտնենք, որ աշխարհի մէջ եղած ամէնէն գարշելի 

պատերազմը կ՛ըլլայ,- ըսի: 

- Ինչո՞ւ, Պէյրութ ասկէ պակա՞ս էր,- կարծես 

վիրաւորուեցաւ  նախկին պէյրութցի դրացուհիս: 

- Սխա՛լ է բաղդատելը, Պէյրութ այսքան ծանր 

չէր,- ընդհատեց մեր ամենագէտը,- Պէյրութ ալ 

կար ջուրի, ելեկտրականութեան եւ կենցաղային 

տագնապներ, կամ ղաննաս` կարգ մը տեղեր, 

բայց երբ թաղի մը մէջ կռիւ էր, մնացեալները 

վտանգ չունէին, իրենց գործին էին… 

Ես, որ տեղեակ չեմ Պէյրութի դէպքերէն, լռեցի, 

մինչդեռ անոնք շարունակեցին վիճիլ, մինչեւ որ պարտուեցաւ պէյրութցին ու մեր պատերազմը 

եղաւ ամէնէ՛ն դաժանն ու գարշելին: Ահա՛ հպարտանալիք, ահա՛ աշխարհի հետ չափուելիք, 

մրցելիք բան մը: 

Աստուած զձեզ փրկէ՛ նման մրցումէ… 

*** 

Նոր լսածս անեկդոտը. 

Խեղճ, պարզուկ սուրիացի մը թաքսի կ՛առնէ ու կ՛ըսէ. 

- Քշէ՛ զինուորական ոստիկանութիւն: 

- Խէ՞ր է, ի՞նչ գործ ունիս հոն,- կը հարցնէ զարմացած վարիչը: 

- Կ՛երթամ յանձնուելու: 

- Զինեա՞լ ես,- մէկ ոտքը դուրս դնել փորձելով կ՛ըսէ ահաբեկուած վարիչը: 

- Չէ՛, բայց այս քանի օրը այնքան SMS-ներ ստացայ, որ յանձնուիմ, ես ալ կ՛երթամ  

յանձնուելու… 

ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

www.radioayk.com 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Ժընեւ-2»-ին Որդեգրուելիք Որեւէ Որոշում Պէտք Է 

Սուրիոյ Մէջ Հանրաքուէի Դրուի» Ըսաւ Զոհպի 

Սուրիոյ տեղեկատուութեան նախարար Օմրան Զոհպի նշեց, որ սուրիական կառավարութեան` 

«Ժընեւ-2» խորհրդաժողովին մասնակցութեան վերաբերեալ կեցուածքը յստակ է, եւ 

կառավարութիւնը լրջօրէն կը ձգտի, որ խորհրդաժողովը յաջողի: Ան նշեց, որ Սուրիա 

ահաբեկչութեան դէմ ճակատումի մէջ է: 

Զոհպի ըսաւ, որ «Ժընեւ-2»-էն անջատ Սուրիոյ մէջ գոյութիւն ունի միջսուրիական 

երկխօսութիւն մը, որ դրական արդիւնքի պիտի հասնի: 

«Ժընեւի մէջ տրուելիք որեւէ որոշում, որուն հանրաքուէի ընթացքին սուրիացի ժողովուրդը իր 

անհամաձայնութիւնը կը յայտնէ, անարժէք է», յայտնեց ան` յոյս յայտնելով, որ Իրան 

մասնակցի խորհրդաժողովին: 

Զոհպի նկատել տուաւ, որ գաղտնի սպասարկութեան ճակատը, որ Ռուսիոյ, Իրաքի, Լիբանանի 

եւ Սուրիոյ մէջ կատարուած ականահարումներուն ետին կը կանգնի, մէկ է: 

Ան յայտնեց, որ Թուրքիա պէտք է իր սահմանները կատարելապէս փակէ, արգելք հանդիսանայ 

զինեալներու ներթափանցման, արգիլէ անոնց զինումը: 

«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանը հաղորդեց, որ Միացեալ  Նահանգներ եւ Ռուսիա 13 

Յունուարին պիտի քննարկեն Իրանի դերը յառաջիկային Սուրիոյ հարցով տեղի ունենալիք 

խորհրդաժողովին: 

ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ֆարհան Հաք յայտարարած է, որ Միացեալ 

Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի եւ Ռուսիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Սերկէյ Լաւրով 13 Յունուարին հանդիպում պիտի ունենան, իսկ ինք այդ 

հանդիպումին յոյսեր կը կապէ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի բանբերի տեղակալ Մարի Հարֆ 

յայտնեց, որ Իրան պէտք է «Ժընեւ-1»-ի յայտարարագիրը ընդունի, որպէսզի կարենայ «Ժընեւ-

2»-ին մասնակցիլ: «ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Պան Քի Մուն մեզ տեղեակ պահեց, որ 

«Ժընեւ-2»-ի մասնակից սուրիացիներուն եւ արտասահմանցիներուն հրաւէրներ կ՛ուղարկէ, 

իսկ հրաւիրեալներուն ցանկը անցեալ 20 դեկտեմբերին ճշդուածն է. ինչպէս օրին յայտնեցինք, 

խորհրդաժողովին Իրանի  մասնակցութեան վերաբերեալ որոշում չորդեգրուեցաւ», ըսաւ Հարֆ: 

Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտնեց, որ «Ժընեւ-2» խորհրդաժողովը պէտք 

է իշխանութենէն Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի հեռացման առաջնորդէ: 

Մինչ այդ, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը հաղորդեց, որ Թուրքիոյ արտաքին 

գործոց նախարար Ահմեթ Տաւութօղլու հեռաձայնային հաղորդակցութեամբ մը իր յորդանանցի, 

քաթարցի եւ իրանցի պաշտօնակիցներուն եւ Իրաքի խորհրդարանի նախագահ Ուսամա 

Նուճէյֆիի հետ քննարկած է Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ արձանագրուած զարգացումները, ինչպէս 

նաեւ 22 Յունուարին նախատեսուած «Ժընեւ-2» խորհրդաժողովին վերաբերող հարցեր: 
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Սուրիական ազգային խորհուրդը սուրիական ընդդիմադիր Ազգային համաձայնական 

խորհուրդին կոչ ուղղեց` միջազգային ընտանիքէն պահանջելու «Ժընեւ-2»-ը 6 ամիսով 

յետաձգել եւ սպառնաց համաձայնական խորհուրդէն հեռանալ, եթէ վերջինս «Ժընեւ-2»-ին 

մասնակցելու համաձայնի: 

Զինուորական գետնի վրայ, Սուրիոյ չափաւոր իսլամականները իրենց վերահսկողութեան տակ 

առած են Ռաքքա քաղաքի հարաւարեւմտեան քանի մը շրջան, ուր հաստատուած էր Քայիտայի 

առնչակից Իրաքի եւ Շամի իսլամական պետութիւն (ՏԱՀԵՇ) խմբաւորումը: 

Բացի ատկէ, չափաւորական իսլամականները ծայրայեղականներէն խլած են Հալէպի 

նահանգին մէջ գտնուող չորս քաղաքներ: Անոնք քննադատած են ՏԱՀԵՇ-ը, որուն շարքերուն 

մէջ ընդգրկուած են օտարերկրացիներ` նշելով, որ այդ խմբաւորումը կը փորձէ վերահսկել 

Ասատի դէմ ապստամբութիւնը: 

Քայիտայի առնչակից Ժապհաթ Նուսրայի ղեկավար Ապու Մոհամետ Ժուլանի երէկ սուրիացի 

ընդդիմադիր զինեալներուն եւ ժիհատականներուն կոչ ուղղեց իրենց միջեւ տեղի ունեցող 

բախումներուն վերջ տալու: 

Եւրոպական Միութիւնը Մտահոգ Է Թուրքիոյ Մէջ 

Ոստիկանները Աշխատանքէ Հեռացնելու Երեւոյթով 

«ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Եւրոպական յանձնաժողովի 

պաշտօնական ներկայացուցիչ Օլիվիա Պայի յայտնած է, որ Եւրոպական Միութիւնը մտահոգ է 

Թուրքիոյ մէջ ոստիկանները աշխատանքէ հեռացնելու երեւոյթէն եւ կը պահանջէ հետաքննել 

փտածութեան խախտումներու վերաբերեալ բոլոր դիմումները, ներառեալ` իշխանութիւններուն 

կողմէ: 

«Մեծ թիւով ոստիկաններ աշխատանքէ հեռացնելը, որուն գագաթնակէտը դարձաւ Անգարայի 

մէջ 350 ոստիկան աշխատանքէ հեռացնելը, մեզ կը մտահոգէ: Մենք կը պահանջենք 

Թուրքիայէն, իբրեւ թեկնածու երկիր, Եւրոպական Միութեան անդամակցելու պահանջներու 

կատարման վերաբերեալ պարտաւորութիւն ստանձնել, ներառեալ` իրաւական պետութեան 

սկզբունքներուն հետեւիլը, եւ ամէն ինչ ընել, որպէսզի բոլոր դիմումները, ներառեալ` որոշ 

ղեկավարներու կատարած խախտումներուն վերաբերեալ, հետաքննուին առանց 

խտրականութեան եւ անկողմնակալ կերպով», ըսած է Պայի: 

Պապաճան.«Կառավարութիւնը Երկրին Մէջ Հարցերու Ընթացքին Կը Վերահսկէ» 

Թուրքիոյ փոխվարչապետ Ալի Պապաճան յայտնեց, որ «Թուրքիան ցնցած փտածութեան 

հարցի լոյսին տակ, թրքական կառավարութիւնը երկրին մէջ հարցերու ընթացքին կը 

վերահսկէ»: Ան նշեց, որ «կառավարութիւնը պիտի չարտօնէ, որ պատահի որեւէ բան, որ կրնայ 

քայքայել Թուրքիոյ մէջ քաղաքական ու տնտեսական կայունութիւնը»: Պապաճան 

«ՀապերԹիւրք» պատկերասփիւռի կայանէն սփռուած քաղաքական յայտագիրի մը իր 

մասնակցութեան ընթացքին ըսաւ, որ «բոլոր նախարարութիւնները եւ պետութեան բոլոր 

հաստատութիւնները իրենց պարտաւորութիւնները կը շարունակեն եւ աշխատանքները կը 

տանին ամենայն հանգստութեամբ»` աւելցնելով, որ «կառավարութիւնը ներկայ հանգրուանը 

կառավարելու բոլոր միջոցներն ու միջոցառումները ունի»: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 
Սուրիա 

Հալէպի Մէջ 150 Պատանիներ Տուին 

Իրենց Խոստումը 

Կիրակի, 15 դեկտեմբերի երեկոյեան ժամը 4:00-ին, Հալէպի «Գ. Եսայեան» սրահին մէջ տեղի 

ունեցաւ Պատանիի օրուան առիթով «Կամքի ժառանգորդներ» խորագիրը կրող ձեռնարկը, 

հովանաւորութեամբ` Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան եպս. Սարգիսեանի, 

կազմակերպութեամբ` Սուրիոյ պատանեկան միութեան Ընդհանուր վարիչ մարմինին եւ 

մասնակցութեամբ Հալէպի պատանեկանի մասնաճիւղերուն: 

Սուրիոյ եւ Հայաստանի քայլերգներէն ետք բացման խօսքով հանդիսութեան բացումը 

կատարուեցաւ: 

Գեղարուեստական յայտագիրին իրենց մասնակցութիւնը բերին կրտսեր եւ երէց պատանիներ: 

Յայտագիրի ներկայացումները այլազան էին եւ կ՛ընդգրկէին խմբային արտասանութիւն` 

պատանեկան միութեան կողմէ, ազգային յեղափոխական խմբային երգեր եւ կենդանի պատկեր: 

Տեղին է նշել, որ պաստառի վրայ ներկայացուեցաւ պատանեկան միութեան մասին տեսանիւթ: 

Օրուան պատգամաբերը եւ կնքահայրն էր Գրիգոր Տունկեան: Պատգամաբերը, հանդիսութիւնը 

թէեւ բաւարար եւ խօսուն նկատեց եւ չուզեց շատ բան ըսել, սակայն անդրադարձաւ 

պատանեկան միութեան կարեւորութեան եւ անոր գործունէութեան հոլովոյթին` հաստատելով, 

որ ներկայ սերունդն է մեր ապագան եւ ջահակիրը գալիք հսկայ աշխատանքներուն, մանաւանդ 

Սուրիոյ այս ժամանակաշրջանին: 

Ապա կնքահայր Գրիգոր Տունկեան ընթերցեց Դաշնակցական պատանիին խոստումը, զոր 

կրկնեցին բեմին վրայ համախմբուած 150 պատանիները: Իսկապէս պահը յուզիչ էր, Սուրիոյ, 

յատկապէս Հալէպի տագնապալի այս պայմաններուն մէջ 150 պատանիներու խոստումը յոյս ու 

կամք կը ներշնչէր վիրաւորուած հալէպահայութեան: 

Այս առիթով Ընդհանուր վարիչ մարմինը իւրաքանչիւր պատանիի նուիրեց «Մարզպետը» 

խորագիրով գիրքը: 

Պատանիներու խոստումի արարողութենէն ետք բեմ հրաւիրուեցաւ Շահան եպս. Սարգիսեանը: 

Սրբազան հայրը իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ խոստումը ամէնէն հպարտառիթ զգացումն է` 

կոչ ուղղելով շարունակելու մեր նախնիներու երթը: Ապա` անդրադառնալով հանդիսութեան 

խորագիրին` «Կամքի ժառանգորդներ»-ուն, աւելցուց, թէ դուք այժմ ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐ էք, 

զինակիցը ձեր ընկերներուն` յաւիտեան: Ան շնորհաւորեց պատանիները, անոնց ծնողները, 

Սուրիոյ պատանեկան միութեան Ընդհանուր վարիչ մարմինն ու դաստիարակները` 

աւելցնելով, որ հայ պատանին է, որ պիտի դառնայ վաղուան ղեկավարը եւ ջահակիրը: 

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ «Մշակ բանուոր» քայլերգով: 

www.aztarar.com 
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Պոլիս 

Գոհարեղէնի Ձեւագծող Պոլսահայ Արման 

Սուճեան` «Էլլ»-ի Մրցանակակիր 

«Էլլ» ամսագիրը ամէն տարի 16 երկիրներու մէջ մրցանակաբաշխութիւն կը կազմակերպէ` 

իրենց ասպարէզին մէջ յատկանշուած անձերը պարգեւատրելու համար: Թուրքիոյ վերաբերող  

արդիւնքները հրապարակուեցան 6 դեկտեմբերին, Չըրաղան պալատի սրահներուն մէջ տեղի 

ունեցած հանդիսութեան մը ընթացքին: 

«Տարուան գոհարեղէնի լաւագոյն ձեւագծող» անուանակարգին մէջ մրցանակակիր դարձաւ 

պոլսահայ Արման Սուճեան, որ մասնագիտացած է բարձր մակարդակի եւ թանկագին 

գոհարեղէն պատրաստելու գործին մէջ, սկսած է նաեւ մոմի վրայ մանրակերտ քանդակներ 

պատրաստելու: 

2004-էն ի վեր ան ձեւագծումները կը կատարէ եւ կ՛աշխատակցի Անգլիոյ եւ Իտալիոյ կարգ մը 

ընկերութիւններու: Ան իր յատուկ հաւաքածոն պատրաստելու համար 2010-էն սկսեալ 

գործունէութիւնը կը շարունակէ իր սեփական աշխատանոցին մէջ: 

Արման Սուճեան իր բարձրակարգ ձեւագծումներուն համար արժանացած է բազմաթիւ 

մրցանակներու եւ պարգեւներու: 

Միացեալ Նահանգներ 

Յարութ Փամպուքճեանին Կը Յանձնուի 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի Կոնդակը 

Դեկտեմբեր 17-ի կէսօրին Միացեալ Նահանգներու 

Արեւմտեան թեմի Ազգ. առաջնորդարան այցելեց հանրածանօթ 

ժողովրդային երգիչ Յարութ Փամպուքճեանը եւ 

հիւրընկալուեցաւ առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի 

կողմէ: Յ. Փամպուքճեան առաջնորդարան եկած էր սրբազանը 

անձամբ հրաւիրելու իր հանգուցեալ կնոջ` Ռուզանայի 

յուղարկաւորութեան: Այս այցելութիւնը տեղի կ՛ունենար ի 

պատասխան ցաւակցական այն հաղորդակցութեան, զոր 

առաջնորդը ունեցած էր նախապէս: 

Առաջնորդը անգամ մը եւս ցաւակցութիւն յայտնեց 

արուեստագէտին, իր կնոջ կորուստին համար, «Հոգւոց» 

աղօթք արտասանեց անոր յիշատակին եւ մաղթեց, որ ան 

արժանի ըլլայ երկնային խաղաղութեան: 

Այս այցելութեան առիթով, առաջնորդը նաեւ Յարութ 

Փամպուքճեանին յանձնեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի հայրապետական 

կոնդակը, որով «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշան կը շնորհէր երգիչին, հայ երգի տարածման 

գործին մէջ անոր բերած նպաստին համար: Կոնդակը շնորհուած էր հոկտեմբեր 7, 2011-ին, 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 213, àõñµ³Ã, 10 ÚàôÜàô²ð, 2014                                                                         15 
 

վեհափառին Արեւմտեան թեմ շնորհած հովուապետական այցելութեան առիթով, դպրեվանքի 

81-ամեակի ճաշկերոյթին ընթացքին: 

Յ. Փամպուքճեան շնորհակալութիւն յայտնեց առաջնորդին եւ խնդրեց, որ իր 

երախտագիտութիւնը փոխանցէ վեհափառին: 

ՀՄԸՄ-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու 

38-րդ Շրջանային Ժողով Եւ Պոսթընի 

Մասնաճիւղի 40-Ամեակի Նշում 

Վերջերս, Պըրլինկթըն շրջանի «Շերեթըն» պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի Արեւելեան 

Միացեալ Նահանգներու 38-րդ Շրջանային ներկայացուցչական ժողովը, հիւրընկալութեամբ` 

Պոսթընի մասնաճիւղին, որ  այս տարի նաեւ կը տօնէր մասնաճիւղին հիմնադրութեան 40-

ամեակը: 

Առաջին հերթին ներկայացուեցան մասնաճիւղերու միամեայ նիւթաբարոյական տեղեկագիրը, 

նաեւ ընթացաւարտ Շրջանային վարչութեան երկամեայ գործունէութեան նիւթաբարոյական 

տեղեկագիրը: Եռօրեայ նիստերու օրակարգը կ’ընդգրկէր Արեւելեան շրջանի վերջին երկու 

տարուան գործունէութիւններու զեկոյցը, ապագայի ռազմավարութեան նպատակներու 

ներկայացումը, Ցեղասպանութեան հարիւրամեակն ու մարզական եւ սկաուտական 

գործունէութիւններու զեկոյցը, ներառեալ Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղերը: 2014-ի Համա-ՀՄԸՄ-

ական բանակումին առնչութեամբ առաջարկներ ներկայացուեցան: 

Ներկայացուցչական ժողովը ներկայացուց յառաջիկայ երկամեայ շրջանի մարզական,  

սկաուտական, կազմակերպչական, նիւթական, «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի, օրացոյցի, ՀՄԸՄ-

ի կայքին ու ապագայի գործունէութիւններուն ու աշխատանքներուն վերաբերող առաջարկներ: 

Ժողովը ընտրեց  2014-2015 տարեշրջանի Շրջանային վարչութիւնը, որ բաղկացած է հետեւեալ 

անդամներէն. Վահէ Թանաշեան (Ուաշինկթըն), Արա Իշխանեան (Ֆիլատելֆիա), Արամ 
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Քայսէրեան (Պոսթըն), Ռազմիկ Փանոսեան (Պոսթըն), Պերճ Փափազեան (Շիքակօ), Սարգիս 

Դարբինեան (Փրովիտէնս) եւ Մարք Թորոսեան (Նիւ Ճըրզի): 

Պանդոկի սրահներէն մէկուն մէջ, կատարուեցաւ յատուկ հաւաք-ընթրիքի երեկոն` նուիրուած 

Պոսթընի մասնաճիւղին 40-ամեակին: Կազմակերպուած էր  նաեւ նկարներու ցուցահանդէս 

տեղւոյն մասնաճիւղի 40-ամեակին եւ ՀՄԸՄ-ի հիմնադրութեան 95-ամեակին առթիւ: 

Օրուան հանդիսավար Վիգէն Խաչատուրեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք բեմ հրաւիրեց 

մասնաճիւղի ատենապետ Ճէք Պեճաքեանը եւ    ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան լիազօր 

ներկայացուցիչ Հրաչ Մեսրոպեանը: 

Պեճաքեան յայտնեց, թէ հետեւողականօրէն աշխատելով ու ծառայելով, ջահը կը փոխանցուի 

սերունդէ սերունդ եւ ՀՄԸՄ-ը կը շարունակէ գործել: Հրաչ Մեսրոպեան իր խօսքին մէջ յայտնեց, 

թէ պարծանք ու պատիւ է տօնել Պոսթընի մասնաճիւղին 40-ամեակը: Ան նաեւ նշեց, թէ 

կարեւոր է ՀՄԸՄ-ի դերը եւ մարտահրաւէրը հայապահպանման աշխատանքին մէջ` նշելով, թէ 

այսպիսի հաւաքներ ու հանդիսութիւններ առիթ կը ստեղծեն, որ ՀՄԸՄ-ը վերամշակէ իր 

գործունէութիւնը եւ ձեռք ձգէ նորանոր նուաճումներ: 

Այս առիթով յուշանուէր մը յանձնուեցաւ Պոսթընի մասնաճիւղին մէջ տարիներ շարունակ 

ծառայած Պետիկ Տէր Վարդանեանի, որ իր հպարտութիւնը յայտնեց սոյն կազմակերպութեան 

մաս կազմած ըլլալուն համար: 

Ռուբէն Հախվերտեանի Ելոյթը 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ «Սարդարապատ» 

կոմիտէի եւ ՀԵԴ «Գարեգին  Նժդեհ» 

մասնաճիւղին, վերջերս Ուոթըրթաունի Հայ 

մշակութային եւ կրթական կեդրոնին մէջ տեղի 

ունեցաւ հայրենի երգիչ Ռուբէն Հախվերտեանի 

համերգը: 

Օրուան հանդիսավար Նայիրի Խաչատուրեան 

իր խօսքին մէջ յայտնեց, թէ այս երեկոն 

նուիրուած է Արցախի ազատագրական 

պայքարի 25-ամեակին, ապա քանի մը տողով ներկայացուց արուեստագէտին կենսագրականը: 

Օրուան պատգամը փոխանցեց «Հայրենիք»-ի 

անգլերէն բաժնի` «Արմինիըն ուիքլի»-ի 

խմբագիր Խաչիկ Մուրատեան, որ շեշտեց 

Արցախի վերաբնակեցման եւ Արցախի 

անկախութեան միջազգային ճանաչում 

ապահովելու աշխատանքներուն զարկ տալու 

անհրաժեշտութիւնը: 

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ Ռուբէն Հախվերտեան 

ընկերակցութեամ բ երգահաններ` Գեղամ 

Մարգարեանի եւ Արտիոմ Մանուկեանի: 
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ԼԻԲԱՆԱՆ 

Ծննդեան Իր Հայրապետական Պատգամին Մէջ`. 

«Սուրիոյ Հայ Համայնքին Վերականգնումը 

Համահայկական Առաջնահերթութւին Է» Շեշտեց Արամ 

Ա. Կաթողիկոս 

Ս. Ծննդեան տօնին առիթով երկուշաբթի, 6 յունուարին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Մայր տաճարին մէջ սուրբ պատարագը մատուցեց եւ հայրապետական  իր պատգամը տուաւ 

Արամ Ա. կաթողիկոս` ներկայ հաւատացեալ հոծ բազմութեան: Պատարագին ընթացքին 

խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրին կը ներկայացնէր Հայկական երեսփոխանական 

պլոքի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի: 

Արամ Ա. կաթողիկոս իր պատգամին մէջ շեշտը դրաւ խաղաղութեան վրայ: «Քրիստոնէութիւնը 

Քրիստոսը կը նկատէ խաղաղութեան իշխան: Աստուծոյ հրեշտակը Քրիստոսի ծնունդը աւետեց 

իբրեւ խաղաղութեան գալուստը աշխարհ: Քրիստոս իր առաքելութիւնը սկսաւ դարձեալ 

խաղաղութիւնը նկատելով իր առաքելութեան կարեւոր նպատակներէն մէկը: Իր 

ուսուցումներու ընթացքին, Աստուծոյ Որդին շեշտեց խաղաղութեան հրամայականը եւ երանի 

տուաւ բոլոր անոնց, որոնք խաղաղութեան համար կ՛աշխատին: Քրիստոսի քարոզած 

խաղաղութիւնը սովորական իմաստով պէտք չէ ըմբռնել: Խաղաղութիւնը պատերազմին 

բացակայութիւնը չէ. խաղաղութիւնը մարդոց ու ազգերու միջեւ արդարութեան, փոխադարձ 

յարգանքի ու ճանաչման, փոխադարձ սիրոյ ու յարգանքի վրայ հիմնուած կեանքի որակ մըն է: 

Եկեղեցին կոչուած է Քրիստոսի առաքելութիւնը շարունակելու նոյն սկզբունքներով ու նոյն 

մօտեցումով», շեշտեց վեհափառը: 

Ապա վեհափառ հայրապետը ըսաւ. «Տագնապի 

մէջ է ներկայ աշխարհը. տնտեսական, 

գաղափարական, ընկերային ու ցեղային 

տագնապներ պատերազմ յառաջացուցած են 

նոյնիսկ նոյն ազգի կեանքին մէջ: Միջին 

Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող տագնապները կը 

շարունակուին աւեր սփռելով ժողովուրդի 

կեանքին մէջ: Միաստուածեան կրօնները, 

յատկապէս իսլամութիւնն ու քրիստոնէութիւնը 

չեն կրնար անտարբեր մնալ այս վտանգալից 

կացութեան դիմաց: Խաղաղութեան հաստատումը այս երկու կրօններու աստուածատուր 

կոչումին մաս կը կազմէ»: 

Անդրադառնալով վերջին շրջանին քրիստոնեայ համայնքներու մտահոգութիւններուն` Արամ 

Ա. կաթողիկոս ըսաւ. «Քրիստոնէութեան պատմութիւնը Միջին Արեւելքի մէջ միշտ 

տագնապներով լեցուած է: Հակառակ այս իրողութեան, քրիստոնեայ-իսլամ գոյակցութիւնը 
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մնացած է ամուր: Այս օրերուն քրիստոնեայ համայնքներուն նկատմամբ ցուցաբերուած 

ժխտական կեցուածքները եւ գործելակերպերը Մենք կը նկատենք ծայրայեղական խմբակներու 

կողմէ կատարուած անպատասխանատու արարքներ, որոնք դատապարտելի են նոյնիսկ 

իսլամութեան կողմէ: Հակառակ ստեղծուած այս դժուար պայմաններուն, քրիստոնէութիւնը 

կառչած կը մնայ իր ծննդավայրին, իր իրաւունքներուն ու պարտաւորութիւններուն, 

փոխադարձ յարգանքի ու սիրոյ վրայ հիմնուած քրիստոնեայ-իսլամ գոյակցութեան»:  

Խօսելով Լիբանանի ներկայ կացութեան մասին` վեհափառ հայրապետը ըսաւ` «Իւրայատուկ 

երկիր մըն է Լիբանանը արաբական աշխարհին մէջ` իր ներքին դրուածքով, համայնքային 

բաղկացութեամբ, իր ժողովրդավարական սկզբունքներով, իր չափաւորական մօտեցումներով, 

իսլամ-քրիստոնեայ գոյակցութեամբ, Արեւելքի ու Արեւմտուքի միջեւ կամուրջի իր պատմական 

դերով: Լիբանանի այս իւրայատկութիւնը պէտք է պահել անաղարտ ու զօրեղ` հեռու պահելով 

Լիբանանը շրջանային իրադարձութիւններէ ու անոնց ժխտական հետեւանքներէն: Կարգ մը 

երկիրներու հետ Լիբանանի ունեցած բարեկամութիւնը պէտք չէ առաջնորդէ ենթակայութեան: 

Լիբանանը պէտք է պահէ իր անկախութիւնը` իր որոշումներուն, սկզբունքներուն ու շահերուն 

կառչած մնալով: Այս կարելի է իրագործել մեր ներքին միասնականութիւնը ամուր պահելով: 

Լիբանան կը գտնուի իր պատմութեան վճռական մէկ հանգրուանին: Նոր կառավարութեան 

նշանակումը եւ յառաջիկայ ամիսներուն նոր նախագահի ընտրութիւնը կը նկատենք 

հրամայական: Մեր քաղաքական պատասխանատուները պատմութեան դիմաց 

պատասխանատու են այս գծով իրենց առնելիք քայլերուն մէջ: Անոնք հաշուետու են 

ժողովուրդին»: Արամ Ա. վեհափառը ողջունեց հայ համայնքին ներքին միասնականութիւնը եւ 

ըսաւ. «Ճիշդ է որ մեր քաղաքական պատասխանատուներէն ոմանք լիբանանեան տարբեր 

քաղաքական կողմերու մէջ են, սակայն բոլորն ալ կը գիտակցին, որ վերջին հաշուով Լիբանանի 

գերագոյն շահերը վեր են կողմերու մասնակի շահերէն: Անոնք ա՛յս գիտակցութեամբ կը գործեն 

ու պէտք է գործեն»: 

Իր պատգամի աւարտին, վեհափառ հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ Սուրիոյ կացութեան եւ 

ըսաւ. «Սուրիոյ մէջ ստեղծուած տագնապին առաջին իսկ օրէն Մենք ո՛չ միայն մօտէն 

հետեւեցանք, այլ նաեւ փորձեցինք զանազան ձեւերով օգտակար ըլլալ մեր ժողովուրդի 

դիմագրաւած դժուարութիւններուն: Այս ծիրին մէջ հանգանակութիւն կազմակերպեցինք, 

որպէսզի կարենանք օգտակար ըլլալ երկրին մէջ ստեղծուած տնտեսական 

դժուարութիւններուն: Սուրիոյ հայ համայնքին վերականգնումը, ըսինք ու կը կրկնենք, 

համահայկական առաջնահերթութիւն է: Արդ, չի՛ բաւեր միայն մտահոգուիլ Սուրիոյ հայութեան 

ներկայ վիճակով, անհրաժեշտ է գործնապէս մեր զօրակցութիւնը եւ աջակցութիւնը 

շարունակել: Ու սա պահուն, մեր ժողովուրդի զաւակներուն սրտի թարգմանը կ՛ըլլանք եւ Մեր 

խօսքը ուղղելով Սուրիոյ մեր սիրելի զաւակներուն կ՛ըսենք` միշտ ձեր կողքին ենք ու պիտի 

մնանք: Վստահ եղէք, որ մեր աղօթքներուն, մտածումներուն ու աշխատանքներուն մէջ մնայուն 

ներկայութիւն էք: Մնացէ՛ք միակամ. մնացէ՛ք Սուրիոյ ժողովուրդին կողքին` կառչելով 

քրիստոնէական միասնականութեան ու քրիստոնեայ-իսլամ համերաշխ գոյակցութեան: Ա՛յս է 

եղած մեր համայնքին կեցուածքը ու այսպէս պէտք է մնայ միշտ»: 
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ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ 

Կարդալը Կ՛ընդարձակէ Մտահորիզոնը 

Ցաւօք մեր օրերուն շատեր կը մտածեն, թէ գիրքը դիւրաւ փոխարինելի է պատկերասփիւռով կամ 

համացանցով: Այսպէս մտածողները կը մոռնան, որ պատկերասփիւռն ու համակարգիչը երբեք չեն 

փոխանցեր այն զգացումն ու տպաւորութիւնը, զորս կու տայ գիրքը: Շատ շատեր գիրքը իրենց ձեռքերուն 

մէջ բռնելով ու կարդալով կը տեղափոխուին բոլորովին տարբեր աշխարհ եւ կ՛անջատուին իրենց 

առօրեայ հոգերէն: 

Ինչպիսի՞ Գիրքեր Կարդալ 

Թելադրելի է կարդալ գիտական գրականութիւն: Այդպիսի գիրքերը 

առիթ կու տան հասկնալու մեզ շրջապատող աշխարհը: 

Ցանկալի է նաեւ երբեմն փիլիսոփայութիւն կարդալ. 

փիլիսոփայութիւնը կը զարգացնէ մտածողութիւնը: 

Տնային գրադարանին մէջ պէտք է ըլլան նաեւ գեղարուեստական 

բարձրորակ գրականութիւն, պատմութիւն եւ բանաստեղծութիւն: 

Գեղարուեստական գրականութիւնը կը բարելաւէ շարադասութիւնը, 

խօսքի ճշգրտութիւնը: Պատմութիւնը կ՛օգնէ հասկնալու կեանքը, բոլոր իրողութիւնները, ճիշդ ընկալելու 

իրականութիւնը: Վերջապէս բանաստեղծութիւնը կը մշակէ ճարտասանութիւնը եւ կը յղկէ լեզուային 

հմտութիւնները: 

Ինչո՞ւ Կարդալ 

Կարդալով կ՛ընդարձակենք մեր մտահորիզոնը, կը 

բարձրացնենք մեր մտաւորական ունակութիւնները, կը 

ստիպուինք մտածել եւ վերլուծել ամէն քայլ եւ խօսք: 

Կարդալով կը սորվինք կապ հաստատել այլ 

իրականութիւններու հետ եւ հետաքրքրական ձեւով 

լեցնել մեր ազատ ժամանակը: Կարդալը կը 

հանգստացնէ մեզ եւ կ՛օգնէ մեր կեդրոնացումին: 

Շատ ճիշդ է այն խօսքը, թէ` «գիրքերը ունին 

իւրայատուկ հմայք, անոնք իւրայատուկ հաճոյք կը 

պատճառեն: Լաւ գիրքը կրնայ աջակցիլ, տալ լաւ 

խորհուրդ, դառնալ իրական ընկեր»: 

Հետաքրքրական Գրադարաններ 

Եթէ տունը գրադարան չունիք, տակաւին ուշ չէ. սկսէք «համեստ» տեսակներով` զանոնք օրին մէկը 

ճոխացնելու վճռականութեամբ: 

Մի մոռնաք, մարդու լաւագոյն բարեկամը գիրքն է: 

www.tert.am 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Պոլսահայ նորագոյն բանաստեղծութեան գագաթներէն 
մին է Զարեհ Խրախունի, որու բանաստեղծութիւնը 
յատուկ է նորարարութեամբ եւ թաքուն 
փիլիսոփայութեամբ: Ստորեւ կը ներկայացնենք անոր 
գործերէն մին: 

 

 

Առտուան դէմ 

Երկուքս մէկ – այտ այտի 

Հրանման մէկ շունչով 

Երբ մէկ առ մէկ ծառին լոյսերը մարենք - 

Պիտի առնենք շիջած մոմերը բոլոր 

Պիտի շաղուենք, պիտի ձուլենք 

Հալոցին մէջ մեր ափերուն հրավառ… 

Յետոյ մէկտեղ – թեւ թեւի 

Պիտի երթանք ամենամօտ աղբիւրին 

Քարին վրայ մոմերու տաք խմորով 

Գծել խաչեր` ամենախոր մեր իղձերուն համրանքով… 

Ու մինչ մէկէն 

Պահիկ մը լոկ – ակնթարթի չափ արագ 

Գետերն ոսկի պիտի հոսին եւ աղբիւրներն ադամանդ 

Մենք երկուքս – աչք աչքի 

Ոչինչ պիտի չտեսնենք… 

Թէպէտ մոմէ մեր խաչերն ալ իրենց գոյնին համեմատ 

Պահիկ մը լոկ 

Պիտի դառնան զմրուխտ սուտակ շափիւղայ 

Բայց ես ու դուն – դէմ դէմի 

Անոնց պիտի չնայինք 

Համբոյրով մը միացած… 

ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ 
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