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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 283, àõñµ³Ã,  15 Ø²ÚÆê, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՒ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ 

Քուէյթի Ազգային Վարժարանը Կիրակի, 10 Մայիս 2015ին, մեծ շուքով նշեց Մայիսեան 

Յաղթանակները, Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեանի, ՀՀ Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեանի, գաղութի հոգեւոր հովիւ Արժ. 

Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանի, Ազգային Մարմիններու ներկայացուցիչներու եւ 

ծնողներու ներկայութեան: Բացման խօսքը արտասանեց Վարժարանիս Հայոց 

Պատմութեան դասատու Պրն. Յովհաննէս Սերոբեան, որուն յաջորդեց կոկիկ 

գեղարուեստական յայտագիր մը, Վարժարանի աշակերտներուն մատուցմամբ:  

Առաջին հերթին ելոյթ ունեցան Ա կարգի աշակերտները՝ ներկայացնելով «Հայրենի 

Երկիր» բանաստեղծութիւնը: Այնուհետեւ Դ կարգի աշակերտները երգեցին 

«Պատերազմ էք գնում», իսկ «Հայրենի Դրօշ» բանաստեղծութիւնը ներկայացուցին Բ 

կարգի աշակերտները: Տիկ. Ժաննա Սերոբեանի ղեկավարութեամբ եւ Տիկ. Հայկօ 

Բազեանի նուագակցութեամբ, Վարժարանիս երգչախումբը ներկայացուց «Գետաշէն», 
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«Երազ իմ երկիր» եւ «Սարդարապատ» ազգային եւ հայրենասիրական երգերը: Իսկ Ժ 

կարգի աշակերտներէն Խաչիկ Մելքոնեան մեներգեց «Մենք քաջ տոհմի զաւակներ 

ենք»: Գեղեցիկ բեմադրութեամբ մը Վարժարանի Գ, Դ, եւ Ե կարգի աշակերտներէն 

կազմուած խումբ մը ներկայացուց «Եռագոյն Դրօշ» բանաստեղծութիւնը:  

Վարժարանիս տնօրէն Պրն.  Մանուկ 

Մանուկեան վեր առաւ անժամանցելի 

արժէքներու՝ հայրենիքի, անկախութեան եւ 

ազատութեան գաղափարները: Մեծապէս 

կարեւորելով Յաղթանակներու օրուան 

նշանակութիւնը, Պրն. Մանուկ շեշտեց, որ 

այս օրը յետայսու պիտի դառնայ 

Ք.Ա.Վարժարանի տօնը եւ ամէն տարի 

նշուի մեծ ոգեւորութեամբ եւ ցնծութեամբ:  

Յաջորդիւ ելոյթ ունեցաւ ՀՀ Հիւպատոս 

Տիար Լեւոն Պետրոսեան, որ անդրադարձաւ մեր յաղթանակներուն՝ Աւարայրի 

Ճակատամարտէն սկսեալ մինչեւ Արցախեան հերոսամարտը: Ան, մանաւանդ 

Հայրենական Մեծ Պատերազմի եւ Արցախեան հերոսամարտի հայ մասնակիցներուն 

հետ յիշեց նաեւ սփիւռքահայերը, անգամ մը եւս հաստատելով հայրենիք – սփիւռք 

անքակտելի կապը:  

Աւարտին հայրական խօսքը արտասանեց Թեմիս 

Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան: Ան վեր 

առաւ յաղթանակ կերտող հերոսաց դերը եւ մաղթեց, որ 

մեր ժողովուրդը ամուր կառչի իր մնայուն արժէքներուն 

եւ տիրանայ նորանոր յաղթանակներու: Վարժարանի 

շրջափակը եռագոյնով ներկուած ծովու մը կը նմանէր: 

Հայաստանի խորհրդանիշով՝ Եռագոյնով զարդարուած էր 

աշակերտներուն զգեստներն ու դէմքերը: Բոլորին 

ձեռքերուն մէջ անվերջօրէն կը ծածանէր կարմիր, 

կապոյտ, նարնջագոյնը: Մեր հերոսներուն հոգիները կը 

թեւածէին այնտեղ, եւ յաղթանակներու բերկրանքը կը տարածուէր ներկաներուն վրայ:  

Յաղթանակի օրուան բերկրանքը իր 

գագաթնակէտին հասաւ Հ.Օ.Մ. Ք.Մ.Մ.ի «Շաքէ» 

պարախումբի (որ կազմուած էր Վարժարանի 

պատանի աշակերտներէն) Կիովընտ «Վերվերի» 

եւ Կարնոյ «Քոչարի»ով: Թէեւ գեղարուեստական 

բաժինը աւարտած էր, սակայն աշակերտները կը 

շարունակէին իրենց պարով տօնել մեր 

յաղթանակները: Յաւերժ փա'ռք հայ ազգի բոլոր 

նահատակներուն եւ հերոսներուն: 

 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 283, àõñµ³Ã,  15 Ø²ÚÆê, 2015                                                                         3 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Եւրասիական Տնտեսական Յանձնախումբի Անդամները 

Հասան Հայաստան 

Հայաստանի միջազգային տնտեսական 

համարկման եւ բարեփոխումներու 

նախարարութեան հրաւէրով եռօրեայ 

այցելութեամբ Չորեքշաբթի օր Երեւան 

հասան  Եւրասիական տնտեսական 

յանձնախումբի անդամներ (նախարարներ)` 

հարկային մարզի պատասխանատու 

Թիմուր Սուլէյմանով, մաքսային 

օրէնսդրութեան պատասխանատու 

Վլատիմիր Կոշին, առեւտուրի մարզի 

պատասխանատուներ Անտրէյ Սլեփնով, Արա Նռանեան եւ Ռոպերթ Յարութիւնեան: 

Պատուիրակութեան այցելութեան ընթացքին կը նախատեսուին քննարկումներ երեք 

հիմնական հարցերու շուրջ` Եւրասիական տնտեսական միութեան  նոր մաքսային օրէնսգիրքի 

նախագիծի քննարկում, Եւրասիական տնտեսական միութեան ծիրին մէջ հարկային 

կարգաւորումներու մարզին մէջ առկայ խնդիրներու քննարկում, Վիեթնամի եւ  Եւրասիական 

տնտեսական միութեան անդամ պետութիւններու միջեւ «Ազատ առեւտուրի մասին» 

համաձայնագիրի նախագիծի ներկայացում եւ քննարկումներու կազմակերպում: 

Ռուհանի. «Հայաստանի Հետ Յարաբերութիւններու 

Ընդարձակման Դիմաց Արգելք Չկայ» 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի Թեհրանի 

մէջ Հայաստանի  նոր նշանակուած դեսպան 

Արտաշէս Թումանեանի հետ ունեցած 

հանդիպումին ընթացքին կոչ ուղղած է 

ընդարձակելու երկու երկիրներու 

յարաբերութիւններուն ծիրը: Այս մասին կը 

հաղորդէ «Ֆարս» լրատու գործակալութիւնը: 

«Թեհրանի եւ Երեւանի միջեւ 

յարաբերութիւններու ընդլայնման համար ոչ 

մէկ խոչընդոտ կայ», հաստատած է 

նախագահը 12 Մայիսին ունեցած 

հանդիպումին ընթացքին: Ան նաեւ 

յայտարարած է, որ Իրանն ու Հայաստանը միջազգային կառոյցներուն մէջ 

համագործակցութեան օրինակելի մակարդակ ունին: Իրանի նախագահը նաեւ յոյս յայտնած է, 

որ Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ յարաբերութիւնները ընդարձակուին եւ ամրապնդուին առաւել 

եւս` Թեհրանի մէջ Հայաստանի նոր դեսպանին նշանակումով: Իր կարգին, դեսպան Արտաշէս 

Թումանեան հաստատած է, որ իր կարելին պիտի ընէ, որպէսզի հայ-իրանական 
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յարաբերութիւնները յաւելեալ թափ ստանան ու ամրապնդուին: Ան վստահեցուցած է, որ 

Հայաստանն ու Իրանը պատրաստ են ընդլայնելու համագործակցութեան ծիրը: 

Գերմանական Ռայնլանտ-Փֆալց Շրջանին Մէջ 

Ներկայացուած Է Հայոց Ցեղասպանութիւնը 

Դատապարտող Բանաձեւ Մը 

«Արմէնփրես»` յղում կատարելով գերմանական 

«Տի Վելթ» օրաթերթին,  կը հաղորդէ, որ 

Գերմանիոյ Ռայնլանտ-Փֆալց վարչական 

շրջանի խորհրդարանական 

խմբակցութիւնները Հայոց ցեղասպանութեան 

100-ամեակին առիթով ցեղասպանութիւնը 

դատապարտող միացեալ բանաձեւ մը 

ներկայացուցած են: 

Խմբակցութիւններու բանբերները իրենց 

խօսքին մէջ նշած են. «Մեր հիմնական 

նպատակը պէտք է ըլլայ նպաստել 

համերաշխութեան, փոխըմբռնման եւ գիտակցման»: Անոնք շրջանի կառավարութեան յորդորած 

են յառաջ քշել նախաձեռնութիւններ եւ ծրագիրներ` 1915-1916 թուականներու դէպքերուն եւ 

անոնց մէջ գերմանական կողմի պատասխանատուութեան ստանձնման վերաբերեալ: 

Ըստ գերմանական «ՌայնՑայթունկ» օրաթերթին, բանաձեւին մէջ կ՛ըսուի. «Գերմանիոյ 

նախագահ Եոախիմ Կաուք, Պունտեսթակի նախագահ Նորպըրթ Լամերթ ու Պունտեսթակի 

բոլոր խմբակցութիւններուն ներկայացուցիչները իրենց ելոյթին մէջ յուզիչ բառերով յստակ 

նշեցին այս տարելիցի նշանակութիւնը: Մենք բոլորս պէտք է կրենք այս ցեղասպանութեան 

պատմական պատասխանատուութիւնը, յատկապէս գերմանական ռայխի ունեցած դերի 

պարունակին մէջ: Այդ պատճառով ալ 

մենք կը ներկայացնենք այս միացեալ 

բանաձեւը: Խօսքը ոչ միայն զոհերը 

յիշելու, այլեւ յառաջ նայելու 

անհրաժեշտութեան մասին է: Մեր 

միասնական նպատակն է հասնիլ 

հաշտութեան, փոխըմբռնման եւ 

ճանաչման: Այդ պատճառով ալ մենք 

կողմ ենք հայ-թրքական 

յարաբերութիւններու զարգացման: 

«Խորհրդարանական ուժերը 

հաւատարիմ կը մնան հայ-թրքական 

հաշտեցման իրենց որոշումին: Այդ իսկ պատճառով մենք կոչ կ՛ուղղենք Ռայնլանտ-Փֆալցի 

դաշնակցային կառավարութեան խրախուսելու 1915-1916 թուականներու դէպքերուն հետ 

առերեսման ուղղուած բոլոր ջանքերն ու նախաձեռնութիւնները եւ հետեւողական ըլլալու 

Գերմանիոյ պատասխանատուութեան բաժինը ընդունելու հարցով»: 
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Արամ Ա. Կաթողիկոս Մօտէն Կը Հետեւի Թուրքիոյ 

Սահմանադրական Դատարանին Մօտ 

Կաթողիկոսարանին Բացած Դատին 

Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը, Միացեալ Նահանգներու մէջ  հովուապետական այցելութեան 

առընթեր, մօտէն կը հետեւի Սիսի 

կաթողիկոսարանի վերադարձին գծով 

Թուրքիոյ Սահմանադրական 

դատարանին մօտ բացած դատին: 

Այս շրջագիծին մէջ վեհափառ 

հայրապետը Ուաշինկթընի մէջ 

աշխատանքային հանդիպում մը ունեցաւ 

դատի յանձնախումբի անդամներէն դոկտ. 

Թաներ Աքչամին հետ: Թաներ Աքչամ 

դրական արժեւորումը կատարեց ցարդ 

կատարուած աշխատանքին: Վեհափառ 

հայրապետը ընդգծելով վերջին 

շաբաթներուն ընթացքին տեղի ունեցած 

զարգացումներուն յատկանշական երեւոյթները, կարեւորութեամբ շեշտեց նոյն թափով 

աշխատանքները շարունակելու անհրաժեշտութիւնը: Այս բոլորին լոյսին տակ, որոշուեցաւ 

Մայիս ամսուան ընթացքին կաթողիկոսարանի դատին մասին մամլոյ ասուլիս մը 

կազմակերպել Պոլսոյ մէջ` Թուրքիոյ մէջ 7 Յունիսին տեղի ունենալիք երեսփոխանական 

ընդհանուր ընտրութիւններէն առաջ: 

Յայտնենք, որ վեհափառ հայրապետը մնայուն կապի մէջ է դատի յանձնախումբի միւս 

անդամներուն հետ, եւ մօտէն կը հետեւի միջազգային մամուլի արձագանգներուն ու Թուրքիոյ 

կողմէ կատարուող հակազդեցութիւններուն: 

Հայաստանի Բանակի Ներկայացուցիչը Կը Մասնակցի 

Ռուսիոյ Մէջ Տեղի Ունեցող Հաւաքներուն 

ԱՊՀ-ի մասնակից պետութիւններու  պաշտպանութեան 

նախարարներու  խորհուրդի 2015 թուականի 

աշխատանքային ծրագիրին համաձայն, Հայաստանի 

զինեալ ուժերու  ներկայացուցիչը 13-15 Մայիսին 

Ռուսիոյ Քոսթրոմա քաղաքին մէջ կը մասնակցի ԱՊՀ-ի 

մասնակից պետութիւններու զինեալ ուժերու  

շողարձակումի, քիմիական, կենսաբանական 

պաշտպանութեան ուժերու ներկայացուցիչներու  

ուսումնամեթոտական եւ պաշտպանութեան 

իրավիճակի վերահսկման եւ գնահատման մասնագէտներու հերթական հաւաքներուն: 

Այս մասին կը տեղեկացնէ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 

նախարարութեան լրատու ծառայութիւնը: 
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Աղուան Վարդանեան Կը Բողոքէ Ելեկտրականութեան 

Սակի Յաւելումին Դէմ 

Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան 

քարտուղար Աղուան Վարդանեան լրագրողներուն 

հետ Չորեքշաբթի օրուան զրոյցին ընթացքին 

անդրադարձաւ ելեկտրականութեան հոսանքի սակի 

յաւելումի խնդիրին: 

«Այսպէս չի կրնար անվերջ շարունակուիլ. 

կառավարութեան խնդիրն է սեփական  ընկերութեան 

առաջարկել այնպիսի ծրագիր, որ յստակ երաշխիքներ 

կու տայ այդ համակարգի ապագային վերաբերեալ», 

ըսաւ ան: 

Ըստ պատգամաւորին, կառավարութիւնը պէտք է նախաձեռնէ ամբողջական հետազօտութիւն 

համակարգի ընդհանուր վիճակին, համակարգին մէջ կուտակուած պարտքերու, աղբիւրներու 

վերաբերեալ, ինչպէս ծախսուած են վարկերը, եւ եթէ կան մեղաւորներ, ապա նաեւ 

եզրակացութիւններ կատարուին: 

«Ամէնէն կարեւորը ապագայի հարցն է, եւ կառավարութիւնը պէտք է ներկայացնէ համակարգի 

առողջացման ծրագիր, որ կարելիութիւն կու տայ ե՛ւ մեր գործարարներուն, ե՛ւ 

քաղաքացիներուն յստակ պատկերացում ունենալ յառաջիկայ տարիներուն վերաբերեալ: Պէտք 

է առաջարկեն այնպիսի ծրագիր, որ երաշխիքներ կու տայ, եւ եթէ նոյնիսկ ձեւով մը սակը կը 

բարձրանայ, ապա 5 տարի կամ 10 տարի մենք երաշխիքներ ունենանք, որ այլեւս նման բան 

չ՛ըլլար», ըսաւ Աղուան Վարդանեան` աւելցնելով, որ կառավարութիւնը պէտք է 

կանխատեսելիութիւն տայ քաղաքացիներուն եւ գործարարներուն: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէ  ուժանիւթի եւ բնական 

պաշարներու նախարար Երուանդ Զախարեանի այն յայտարարութիւնը, թէ պէտք է 

սակագնային քաղաքականութիւնը փոխուի այնպէս, որ ամէն տարի վերատեսութեան 

ենթարկուի սակը, այնպէս, ինչպէս կը կատարուի եւրոպական շարք մը երկիրներու մէջ, 

Աղուան Վարդանեան պատասխանեց. «Համակարգերու խնդիր է, եւ համեմատել Հայաստանը 

եւրոպական երկիրներուն հետ` ի սկզբանէ սխալ է` նկատի ունենալով Հայաստանի մէջ 

մենաշնորհային վիճակը, ակնյայտ ոչ արդիւնաւէտ տնօրինումը, կորուստներու` ակնյայտ 

չափազանց ըլլալը, նաեւ` եւրոպական երկիրներու մէջ մարդիկ լաւ աշխատավարձ կը 

ստանան, վճարունակ են, իսկ աղքատութիւնը 35 առ հարիւր չէ: Ես ալ համաձայն եմ` եթէ խաղի 

կանոնները յստակ են, եւ եթէ գիտնամ, որ մենաշնորհեալ համակարգը կը գործէ արդիւնաւէտ, 

կարելի է քննարկել: Բայց մութին մէջ, առանց հասկնալու այդ գումարները ինչպէ՛ս ծախսուած 

են, ո՛ւր գացած են, հարիւրաւոր միլիոններու վարկերը ինչպէ՛ս ծախսուած են, ես պատրաստ 

չեմ, իբրեւ քաղաքացի, ամէն անգամ նման փաստի առջեւ կանգնելու: Չի կրնար ամէն տարի 

նման սղաճ ըլլալ: Թող կառավարութիւնը սեփական մարզին հետ քննարկէ, գտնէ լուծումները, 

առողջացման ուղիները, որովհետեւ այս համակարգը մեր տնտեսութեան ողնաշարն է, այստեղ 

փլուզումները պիտի ազդեն  ամբողջ տնտեսութեան վրայ»: 

www. armenianprelacykw.org 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՏԱՀԵՇ-ի Թիւ 2 Ղեկավարը Սպաննուեցաւ 

Իրաքի պաշտպանութեան նախարարութիւնը 

հաղորդեց, որ ՏԱՀԵՇ-ի թիւ 2 ղեկավար 

Ապտուլրահման Մուսթաֆա Մոհամետ, որ 

ծանօթ էր Ապու Ալա Աֆրի անունով, 

հիւսիսային Իրաքի մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

պատերազմի միջազգային դաշնակից ուժերու 

օդային հարուածին ընթացքին սպաննուած է: 

Ան կը գտնուէր Թել Աֆար շրջանի 

մզկիթներէն մէկուն մէջ, երբ օդային 

հարուածի թիրախ դարձած է: Ան այդտեղ 

հանդիպում կ՛ունենար տասնեակներով 

զինեալներու հետ, որոնք եւս սպաննուած են: 

Վերջին շաբաթներուն շրջանառութեան մէջ դրուած էին ոչ հաստատ տեղեկութիւններ, թէ 

ՏԱՀԵՇ-ի ղեկավար Ապու Պաքր Պաղտատիի վիրաւորուելուն պատճառով Ապու Ալա Աֆրի 

ժամանակաւորապէս ստանձնած է խմբաւորման գործողութիւններու ղեկավարութիւնը: 

 

«Խրիմի Անօրինական Միացումը Չի Կրնար Ընդունուիլ» 

Կ՛ըսէ Տաւութօղլու 

«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ 

վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու ՕԹԱՆ-ի 

անդամ երկիրներու արտաքին գործոց 

նախարարներու նիստին ընթացքին կոչ 

ուղղած է պահպանելու Խրիմի 

թաթարներուն հետ կապը` անոնց 

մեկուսացումէն խուսափելու համար: 

«Ուքրանիոյ ճգնաժամը ցոյց կու տայ, թէ 

որքա՛ն փխրուն է Եւրոպայի մէջ 

անվտանգութիւնն ու կայունութիւնը: 

Ուքրանիոյ պէտք է աջակցիլ, որպէսզի ան կարենայ աւելի լաւ ապահովել սեփական 

ժողովուրդին անվտանգութիւնը: Ձեռք երկարելով Ուքրանիոյ` մենք պէտք չէ մոռնանք Խրիմի 

ժողովուրդին տառապանքները: Խրիմի անօրինական միացումը կարելի չէ ընդունիլ: Խրիմի 

թաթարներուն հետ կապը պահպանելը եւ անոնց մեկուսացումը կանխարգիլելը կարեւոր են այս 

պարագային», նշած է Տաւութօղլու:  

www.radioayk.com 
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Չաւուշօղլու. «Յետխորհրդային Տարածքին Մէջ 

Ռուսիոյ Գործողութիւնները Արդարացում Չունին»  

«Տէօչէ Վելլէ» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու 

յայտնած է, որ կարելի չէ Ուքրանիոյ եւ յետխորհրդային այլ պետութիւններու նկատմամբ 

Ռուսիոյ գործողութիւնները արդարացնել: 

Չաւուշօղլու յայտարարած է, որ Անգարա պատրաստ է «կառուցողական դեր» ստանձնելու 

Մոսկուայի եւ Արեւմուտքի միջեւ տարակարծութիւններու հարթումի հարցին մէջ, սակայն 

«ոչինչ կրնայ արդարացնել այն, ինչ որ Ռուսիան կատարած է եւ կը շարունակէ կատարել իր 

դրացիներուն նկատմամբ»: Իբրեւ օրինակ ան նշած է Ուքրանիան, մասնաւորաբար Խրիմը, 

ինչպէս նաեւ` Վրաստանը: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ղեկավարը յիշեցուցած է Անգարայի 

մտահոգութիւնները այն կապակցութեամբ, որ Խրիմի մէջ թաթարական փոքրամասնութեան 

ներկայացուցիչները ճնշումներու կ՛ենթարկուին ռուսական իշխանութիւններուն կողմէ: 

Միեւնոյն ժամանակ, թրքական դիւանագիտութեան պետին կարծիքով` Արեւմուտքը սխալ 

գործեց, որովհետեւ Ուքրանիան դրաւ Եւրոպայի եւ Ռուսիոյ միջեւ ընտրութեան առջեւ: 

«Դժբախտաբար, թէեւ Պերլինի պատը քանդուած է, սակայն ատիկա տեղի չէ ունեցած մեր 

գիտակցութեան մէջ գտնուող պատին հետ», յայտարարած է Չաւուշօղլու: 

 

Եւրոպական Խորհրդարանը Ազրպէյճանին Կոչ Ուղղած Է` 

Ազատ Արձակելու Քաղաքական Բանտարկեալները 

Ազրպէյճանական kontakt.az կայքը` 

վկայակոչելով Սթրազպուրկի մէջ աղբիւրներ, կը 

հաղորդէ,  որ Եւրոպական խորհրդարանը 

Ազրպէյճանին կոչ ուղղած է մինչեւ Եւրոպական 

ամառնային խաղերուն սկիզբը ազատ արձակել 

բոլոր քաղաքական բանտարկեալները: 

Եւրոպական խորհրդարանի նախագահ 

Ալեքսանտր Կրաֆ Լամպստորֆ յայտարարած է, 

որ Ազրպէյճանի իշխանութիւնները պէտք է 

ապահովեն իրենց երկրի քաղաքացիներուն 

իրաւունքները եւ ազատութիւնները, որոնք 

նախատեսուած են Մարդու իրաւունքներու եւրոպական ուխտով եւ ՄԱԿ-ի Մարդու 

իրաւունքներու հռչակագիրով: 

Եւրոպական խորհրդարանը կը պատրաստուի Յունիսին կատարուելիք իր հերթական նիստին 

ընթացքին Ազրպէյճանի մէջ մարդու իրաւունքներու հետ կապուած իրավիճակին մասին 

բանաձեւ որդեգրելու: Մինչ այդ, խորհրդարանին անդամները կը պահանջեն ազատ արձակել 

քաղաքական բանտարկեալներու ցանկին վրայ ներառուած լրագրողները, 

իրաւապաշտպանները եւ քաղաքական գործիչները: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Կարօտ` Այդ Շրջանակին 

Ամերիկա հասած Հայոց ցեղասպանութենէն 

վերապրողներու զաւակներու շրջանակին հետ 

շփուելու շատ քիչ առիթներ ունեցած եմ: Կ՛ամչնամ այս 

խոստովանութիւնը ընելու: Հեգնանքը այն է, որ անոնք, 

որոնց դէմ մեղանչած եմ, քիչ, շատ քիչ հաւանական է, 

որ այս տողերը կարդան: 

Անցեալ շաբաթավերջին այս սերունդէն բազմաթիւ 

անձերու հանդիպեցայ: Այնքա՛ն մատչելի էին, այնքա՛ն 

սրտաբաց ու անմիջական: 

Ուաշինկթընի մէջ հարիւրամեակի ձեռնարկներու 

շարքին, համերգի երեկոյեան, անոնցմէ մէկը, կին մը, բարձրաձայն կ՛երգէր բառերը 

աղաւաղուած հայրենասիրական երգ մը, ուր դաշնակցականն ու հնչակեանը իրարու 

խառնուած էին: 

Մէկ ուրիշը, իւրայատուկ յամառութեամբ, ամէն գնով միացեալ աղօթքին ներկայ ըլլալ 

կ՛ուզէր: Եղանակը տաք էր, արեւը` այրող: Միացեալ` էքիւմենիք աղօթքին ներկայ 

ըլլալու համար երկու հազարէն աւելի հայորդիներ շարքի կանգնած էին: Սպասումը 

շատ երկար տեւեց, որովհետեւ փոխնախագահ Պայտընը պիտի գար: Այս սպասումն էր 

մեզի պարգեւուած միակ շահը այս «բարձր» ներկայութենէն: 

Յանկարծ շտապ օգնութեան մեքենաներ եկան ու քիչ ետք տարեց մայրիկ մը հանելով 

շարքէն` իրենց հետ տարին: Ես այսքանը տեսայ: Ընկերս` Գասպարեան Համոն, որ 

կարծեմ ինձմէ շատ աւելի լաւ լրագրող կրնայ ըլլալ, նկատած էր, որ մայրիկը կը մերժէր 

շտապ օգնութեան հետ երթալ: Քանի մը անգամ ոտքի կանգնելէ ու դարձեալ իյնալէ ետք, 

մայրիկը տեղի տուաւ ու նստաւ մեքենայ: 

Համոն գտաւ մայրիկը, զիս տարաւ մօտը, անունը իմացանք` Լիանա Լուսինեան, 

սիսեցի վերապրողի զաւակ, նկարեցինք, գովեցինք իր յամառութիւնը, 

բարեպաշտութիւնը, հաւատքը: Հազիւ քալել կրցող այս մամիկը կարծես կենսաւիշ կը 

ներարկէր մեր երակներուն մէջ: 

Ամերիկահայութեան ուժի նոր (հին) աղբիւրներուն ծանօթանալու առիթ մը եղաւ այս 

ճամբորդութիւնը` ի Ուաշինկթըն: 

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Իսլամական Պետութեան Եւ Թուրքիոյ Սահմանները 

Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր կուսակցութեան` Հանրապետական ժողովուրդի 

կուսակցութեան ընդհանուր քարտուղար Կիւրսել Թեքին 7 Մայիսին թրքական 

«Թարաֆ» օրաթերթին մէջ լոյս տեսած հարցազրոյցի մը մէջ յայտնած էր, որ Թուրքիա 

մէկ-երկու օրէն Սուրիոյ մէջ զինուորական գործողութիւն կատարելու կը 

պատրաստուի: Ան իր աղբիւրը «հաւաստի» կոչած էր եւ Տաւութօղլուէն պահանջած 

բացատրութիւն տալ կամ հերքել լուրը: 

Թուրքիոյ վարչապետը բերանացի հերքեց լուրը, սակայն գործնապէս հաստատեց անոր 

իրաւացիութիւնը: Թուրքիոյ վարչապետը կիրակի օր Ուրֆայի նահանգին մէջ 

ընտրական հաւաքէ մը ետք թրքական բանակի ցամաքային ուժերու հրամանատար 

Հուլուսի Աքարի ընկերակցութեամբ զրահապատ մեքենաներով եւ ուղղաթիռներու 

պաշտպանութեան ներքեւ մուտք գործած է Սուրիա եւ այցելած սուրիական Աշմէ 

գիւղին մօտ եւ Թուրքիոյ սահմանէն 253 մեթր հեռաւորութեան վրայ գտնուող 

Սուլէյման շահի դամբարանը, ուր ամփոփուած են Օսմանեան կայսրութեան 

հիմնադիրին մեծ հօր աճիւնները: Այս աճիւններու շրջապտոյտը` ներխուժումով 

Թուրքիա փոխադրել, ապա դարձեալ Սուրիա, այլ «ապահով» շրջան, խորքին մէջ կը 

միտի արդարացնել թրքական ներխուժումները: Իբրեւ թէ թրքական բուռն 

ընդդիմութիւն աճիւններու փոխադրութեան հարցով եւ ահա Անգարան կ՛որոշէր 

վերստին Սուրիա տեղափոխել աճիւնները: Օսմանեան կայսրութեան նախահօր 

աճիւնները մնայուն պատրուակ են Անգարայի համար նման ներխուժումներ 

կազմակերպելու համար: 

Սահմանային եւ տարածքային ոտնձգութիւններ իրականացնելու համար աճիւններու 

պաշտպանութեան պատրուակով կատարուած այս գործողութիւնները ունին եւ պիտի 

ունենան տակաւին իրենց հետեւողականութիւնը: Ի տարբերութիւն նախորդ 

զինուորական գործողութիւններուն, այս անգամ Թուրքիոյ վարչապետը անձամբ 

մասնակցած է ոտնձգութեան` թրքական այս ազատ ելումուտը նուիրականացնելու եւ 

զինուորականին առընթեր նաեւ քաղաքականացնելու: Հետեւաբար այս պարագային 

ուշադրութիւնը պէտք է կեդրոնացնել գործողութեան նախօրեակին կատարուած 

յայտարարութիւններուն վրայ: Անոնցմէ գլխաւորը հետեւեալն է. «Թուրքիա Սուրիոյ 

հետ սահմանը պիտի ջնջէ, երբ սուրիացի ժողովուրդի իսկական ներկայացուցիչը 

յաղթանակ արձանագրէ»: 

Այս յայտարարութեան նախորդած են խաղաղասիրական բնոյթի խօսքեր, թէ 

եղբայրասպան կռիւները պէտք է դադրին Սուրիոյ տարբեր շրջաններուն մէջ եւ թէ 

Դամասկոսը պէտք է դառնայ խաղաղութեան մայրաքաղաք: Տակաւի՛ն. ամբողջ 

տարածաշրջանը հրդեհ առած է, իսկ Թուրքիան կը տոկայ շնորհիւ իր 

ժողովրդավարութեան եւ ներքին միասնականութեան: 

Թրքական դիմադրողականութիւնը նման բանաձեւումով բացատրելով` յաչս 

միջազգային ընտանիքին Անգարան «Արաբական գարնան» արծարծած թեմաներով կը 
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փորձէ բացատրել ամբողջ տարածաշրջանին եւ այս պարագային Սուրիոյ ներքին 

պատերազմներուն բուն շարժառիթները: Շրջանը գարնանային զարթնումի տանող 

իբրեւ թէ ժողովրդավարացման կարգախօսի օգտագործումով Անգարան փորձ կը 

կատարէ Արեւմուտքի հնչեցուցած առաջադրանքներուն միանալ եւ խոստանալ 

սահմաններու ջնջում, եթէ Սուրիոյ մէջ ժողովրդավարութիւնը յարգուի եւ ժողովուրդի 

ներկայացուցչութեամբ իշխանութիւն կազմուի: 

Զինուորական ներխուժումով, սահմանային ոտնձգութեամբ եւ տարածքային 

ամբողջականութեան ուղղութեամբ միջազգային օրէնքի խախտում կատարելով` 

Անգարան ժողովրդավարութեան ռահվիրայ ցոյց կու տայ ինքզինք: 

Նման անարգել ներխուժումով սակայն, Անգարան պէտք է հաշուի առնէ, որ կու տայ 

այն փաստը, որ ինք արդէն ջնջած է իր սահմանը Սուրիոյ հետ. գէթ այն հատուածները, 

ուր իր կողմէ աջակցութիւն ստացող ծայրայեղական խմբաւորումները կը վերահսկեն: 

Կը վերահսկեն նաեւ Օսմանեան կայսրութեան նախահօր աճիւններուն տարածքները: 

Իսկ եթէ սահմանները ջնջուած են, եւ անարգել է զինուորական եւ պետական այրերու 

ելումուտը, այդ կը նշանակէ, որ Անգարան, Տաւութօղլուի տրամաբանութիւնը 

ընդունելով, Իսլամական պետութեան մէջ կը տեսնէ Սուրիոյ իրողական 

ներկայացուցիչները: Այո՛. Իսլամական պետութեան եւ Թուրքիոյ միջեւ ջնջուած են 

սահմանները: Եւ այդ տարածքները թրքական զօրքերը ոչ թէ կը ներխուժեն, այլ 

պարզապէս հանգիստ կ՛այցելեն` գլխաւորութեամբ վարչապետին: 

«Ա.» 

 

 

Յարգելի՛ Քոյրեր, Եղբայրներ 

 

ՀՄԸՄ-ի ՔՄՄ-ի վարչութիւնը սիրով կը հրաւիրէ ձեզ 

ներկայ գտնուելու միութեանս 18-րդ ընդհանուր ժողովին, 

որ տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 22 Մայիս, 2015-ին, 

կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին, Ազգային վարժարանէն ներս: 

ՀՄԸՄ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 283, àõñµ³Ã,  15 Ø²ÚÆê, 2015                                                                         12 
 

ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած Ձեռնարկներ 

* 22 Ապրիլին Հալէպի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

դասախօսութիւն` «Գրականութիւնը եւ Եղեռնը» խորագիրով: 

Նանոր Մինասեան բացման խօսքին մէջ ներկայացուց օրուան դասախօսին` Հռիփ Կանանեանի 

կենսագրական տուեալները: Ապա նկատել տուաւ, որ Մեծ եղեռնի կորուստներու ծիրին մէջ 

կարեւորագոյնը հայ մտաւորականութեան կորուստն էր: 

Բանախօսը իր դասախօսութեան սկիզբը ընդհանուր պատմական ակնարկ մը ներկայացուց 

1915-ին Հայոց ցեղասպանութիւնը նախապատրաստող քաղաքական պայմաններուն շուրջ` 

հասնելով մինչեւ Մեծ եղեռնի զանգուածային ջարդերը: Ան նաեւ ամփոփ կերպով ներկայացուց 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհ գացած մեր մեծանուն մտաւորականներու փաղանգը, ինչպէս 

նաեւ թուային պատկեր մը տուաւ հոգեւորականներու, կրթական մշակներու եւ այլ 

բնագաւառներու մէջ գործող նահատակներուն մասին: 

Բերիոյ հայոց թեմի  առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի անունով իր սրտի խօսքը 

փոխանցեց Խորէն քհնյ. Պերթիզլեան: Ան խօսուն եւ այժմէական համարեց մատուցուած նիւթը` 

շեշտելով, որ իբրեւ հայ ազգի զաւակներ` մեր պարտականութիւնն է տէր կանգնիլ մեր գրական 

արժէքներուն: 

16-30 Ապրիլ Աթէնքի «Թեխնոխորոս» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 12 հայ անուանի 

նկարիչներու գործերու ցուցահանդէս: 

Մասնակցող արուեստագէտներն էին` Գագիկ Ալթունեան, Գագիկ Ղազանչեան, Ալպերթ 

Յակոբեան, Սարգիս Համալպաշեան, Հայկ Մեսրոպեան, Էօժեն Յակոբեան, Աննա Ղամարեան, 

Առաքել Գրիգորեան, Իրիս Մնացականեան, Էտուարտ Սագայեան, Մինաս Սեմերճեան եւ 

Մարիամ Չաքըրեան: 

Ներկայացուած պաստառները հայկական իւրայատուկ ոճով եւ նիւթով ստեղծագործութիւններ 

էին` գունագեղ արտայայտութիւններով եւ արուեստի բարձր որակով, որոնք կը գրաւէին 

իւրաքանչիւր այցելուի հոգեկան ներաշխարհը: 

Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակման Արարողութիւններ` 

Մերսինի Եւ Տիգրանակերտի Մէջ 

Պոլիսէն եւ Անգարայէն բացի, 24 Ապրիլին Հայոց 

ցեղասպանութեան յիշատակման 

արարողութիւններ տեղի ունեցած են նաեւ 

Թուրքիոյ այլ նահանգներու մէջ: 

«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Չորեքշաբթի օր 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակման 

արարողութիւններ տեղի ունեցած են նաեւ 
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Մերսինի եւ Տիգրանակերտի մէջ: 

Թրքական «Տեմոքրաթապեր» կայքին համաձայն, «Մերսին 68-ականներ» եւ քրտական 

Ժողովուրդներու ժողովրդավարական համախմբում քաղաքացիական կազմակերպութիւններու 

առաջնորդութեամբ Մերսինի մէջ տեղի ունեցած յիշատակի արարողութեան մասնակիցները 

Թուրքիոյ իշխանութիւններուն կոչ ուղղած են առերեսուելու երկրին պատմութեան եւ հայ 

ժողովուրդէն ներում հայցելու: 

Ձեռնարկին ընթացքին նշեալ 

կազմակերպութիւններու կողմէ միացեալ 

յայտարարութեան մը մէջ նշուած է. «Պետութիւն, 

առերեսուի՛ր Ցեղասպանութեան հետ: Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակին կը յիշենք մեր 

կորուստները»: Արարողութեան մասնակիցները 

«Հայ ժողովուրդը մինակ չէ», «Մի՛ մոռնար եւ 

մոռցնել մի՛ տար 1915-ը» բովանդակութեամբ 

պաստառներ պարզուած են: 

«Մերսին 68-ականներ» կազմակերպութեան ղեկավար Հասան Քափըքըրան իր խօսքին մէջ 

ըսած է, «Իշխանութիւնը կրողները, չուզելով առերեսուիլ իրենց պատմութեան հետ, կը 

շարունակեն պատմութեան ընթացքին պետութեան կատարած յանցագործութիւնները ժխտելու 

ջանքեր գործադրել: Ժխտելու փոխարէն արժանապատիւ ապագայ կառուցելու համար 

պետութիւնը պէտք է առերեսուի Հայոց ցեղասպանութեան հետ եւ վերջ դնէ 100-ամեայ 

ամօթին»: 

Ելոյթին ընթացքին Քափըքըրան ընդգծած է, որ 100-ամեայ ամօթէն ձերբազատելու եւ հաւասար 

իրաւունքներով քաղաքացիութեան համար պետութիւնը պէտք է ներում հայցէ 

Ցեղասպանութեան ենթարկուած հայ ժողովուրդէն: 

Նշենք, որ Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակութեան արարողութիւն 

կատարուած է նաեւ Տիգրանակերտի ասորական Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ: 

Եկեղեցական արարողութեան մասնակցած են մեծ թիւով մարդիկ: Արարողութենէն ետք 

եկեղեցւոյ զանգերը 100 անգամ ղօղանջած են:յանցագործութիւնները ժխտելու ջանքեր 

գործադրել: 

 

* Նիկոսիոյ մէջ տեղի ունեցաւ քայլարշաւ դէպի Ս. Աստուածածին եկեղեցի, որուն շրջափակին 

մէջ գտնուող նահատակաց յուշակոթողին առջեւ հասնելով` սկաուտները երկինք արձակեցին 

անմոռուկի գոյներով փուչիկներ: Յանձնախումբին անունով Լուիզ Այնեճեանի հայերէն եւ 

յունարէն հակիրճ բացատրական խօսքերէն ետք, վայրկեան մը լռութեամբ յարգուեցաւ 

նահատակներուն յիշատակը. ապա տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակներու զետեղումը: 

Աւարտին, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ս. պատարագ, այս անգամ` առանց հոգեհանգիստի 

արարողութեան, քանի Ցեղասպանութեան զոհ մեր բիւրաւոր նահատակները այժմ դասուած են 

Հայ եկեղեցիի սուրբերու կարգին: 

* 30 Ապրիլին տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի գլխաւոր ձեռնարկը: 
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Արտաքին գործոց նախարար Եոաննիս Կասուլիտիս իր խօսքին մէջ նախ անդրադարձաւ 

Ցեղասպանութեան ճանաչումին համար հայ ժողովուրդին մղած երկարամեայ պայքարին եւ 

թուրք պետութեան ժխտումի քաղաքականութեան: Ան խօսեցաւ նաեւ կիպրահայութեան եւ 

անոր հանդէպ Կիպրոսի կառավարութեան եղբայրական կեցուածքին մասին` հաստատելով, 

որ  գաղթականութեան առաջին օրերէն սկսեալ կառավարութիւնը հետեւողական կերպով 

զօրակցած է հայութեան: 

Հանդիսութեան ընթացքին ողջոյնի խօսքեր արտասանեցին նաեւ Հայաստանի դեսպան Գագիկ 

Ղալաչեան եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան, որոնք Հայաստանի 

Հանրապետութեան եւ կիպրահայ համայնքին կողմէ երախտագիտութիւն յայտնեցին 

հայութեան հանդէպ Կիպրոսի կառավարութեան եւ ժողովուրդին ազնիւ ու անկեղծ 

վերաբերումին համար: 

Գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

26 Ապրիլին Փարիզի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Ս. պատարագի եւ քարոզի աւարտին 

շրջափակին մէջ գտնուող Ցեղասպանութեան զոհերու յուշարձանին առջեւ տեղի ունեցաւ 

աղօթք եւ ծաղկեպսակներու զետեղում: 

Այնուհետեւ քաղաքապետարանին շրջափակին մէջ բացումը կատարուեցաւ յատուկ 

յուշատախտակի մը եւ կրկին զետեղուեցան ծաղկեպսակներ: 

Փոխքաղաքապետ  Ռոժէ Ռիւզէն իր ելոյթին մէջ շեշտեց ցեղասպանութեան անվիճելի եւ 

դատապարտելի ըլլալն ու անհրաժեշտութիւնը, եւ Ցեղասպանութեան պատճառով վերապրած 

հայերուն Մարսէյ հաստատուելով օրինակելի ֆրանսացի-հայ գաղութ մը հիմնելն ու քաղաքը 

շէնցնելը, եւ հարց տուաւ. «Մարսէյը ի՞նչ պիտի ըլլար առանց հայութեան»: Ապա տեղի ունեցաւ 

դասախօսութիւն` Մարսէյի հայ գաղութին պատմութեան մասին գիրքի հեղինակ Ստեփան 

Պօղոսեանի կողմէ: Աւարտին տեղի ունեցաւ շարժանկարի ցուցադրութիւն: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Համբարձման Տօն 

Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տօնը, 

որ իբրեւ տէրունի տօն, կը նշուի Քրիստոսի յարութեան 40-րդ օրուան հանդիպող  Հինգշաբթին: 

«Համբարձում» կը նշանակէ բարձրացում: Համբարձումը յարուցեալ Յիսուսի մարմնով երկինք 

բարձրանալու եւ Հօր աջ կողմը նստելու յիշատակն է: Այս տօնը կ՛եզրափակէ Քրիստոսի 

երկրաւոր առաքելութեան եւ աւետարանական պատմութեան շրջանը: 

Համբարձման դէպքը նկարագրուած է Նոր Կտակարանին մէջ (Մարկ. ԺԶ. 19-20, Ղուկ. ԻԴ. 50-

53, Գործք Ա. 9-11): Ս. Յարութեան մեծ եւ հրաշափառ դէպքէն յետոյ անցած էին քառասուն 

օրեր, որոնց ընթացքին յարուցեալ Տէրը խորհրդաւոր կերպով, բայց միշտ մարդկային 

կերպարանքով բազմիցս երեւեցաւ վշտաբեկ եւ յուսահատ իր աշակերտներուն` զանոնք 

վերահաստատելով իրենց առաքելական կոչման եւ հաւատքի մէջ: Յարուցեալ Քրիստոս այդ 40 

օրերու ընթացքին շարունակեց քարոզել` երեւելով իր աշակերտներուն: Իր հանդիպումներու 

ժամանակ Ան միշտ կը խօսէր երկնքի արքայութեան մասին, կը յուսադրէր, կը քաջալերէր եւ կը 

մխիթարէր, որպէսզի Իր` երկինք երթալուն պատճառով չտրտմին: Տէր Յիսուս անոնց մէջ 

սերմանեց նաեւ համբերութիւն եւ արիութիւն. համբերութիւն` յոյսով սպասելու զԱյն` 

նախապէս տուած խոստումին իրագործման, եւ արիութիւն` ընդդէմ գալիք փորձութիւններու, 

որպէսզի կարողանան աներկիւղ քարոզել Աւետարանը: 

Հին ատեն Համբարձումի տօնակատարութիւնները 

կը սկսէին Չորեքշաբթի: Կիները այդ օրը կը կոչէին 

Ծաղկամօր Կիրակի: Ծաղկամայրը, ըստ 

աւանդութեան, քրիստոնեայ Վարվառ կոյսն է, որ 

կռապաշտ հօրմէն փախուստ տալով կ՛ապաստանի 

Աշտարակի մօտ գտնուող Արայի լեռը: Հայրը կը 

հետապնդէ աղջիկը, զայն կը գտնէ քարանձաւին մէջ 

եւ կը սպաննէ: Մահանալէն առաջ աղջիկը կը խնդրէ 

Աստուծմէ, որ ծաղիկի եւ կարմրուկ 

հիւանդութիւններ ունեցող մանուկները բժշկուին. 

այդպէս ալ կ՛ըլլայ, եւ այդ քարանձաւը կը դառնայ ուխտատեղի: Քարանձաւի պատերէն 

մնայուն կերպով ջուր կը հոսի. ժողովուրդը կը հաւատայ, որ անոնք Վարվառէ կոյսին 

արցունքներն են: 

Համբարձումին նաեւ կը կատարուի վիճակահանութիւն եւ ծաղկահաւաք: Ջուրով լեցուն կուժի 

կամ ամանի մէջ կը տեղադրուին ծաղիկներ եւ ներկայ աղջիկներուն պատկանող իրեր: 

Դեռատի աղջիկ մը ճերմակ զգեստ կը հանգնի, կը վերցնէ կուժը եւ կը շրջի տան մէջ. կուժէն 

դուրս բերուած առաջին առարկային տիրոջ մօտալուտ ամուսնութիւնը կը նախատեսուի: Ապա 

իւրաքանչիւր իրի հետ կ՛ընտրուի վիճակահանութեան տոմս մը, ուր գրուած խրատը կամ 

նախատեսութիւնը ուղղուած կ՛ըլլայ առարկային տիրոջ: 
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Օրը Ուրախ Անցընելու 6 Խորհուրդ 

 –1–  

Նախքան տունէն ելլելը` դուք ձեզ կարգի բերէք. մի՛ անտեսէք ձեր հագուածքը, մազի 

յարդարանքը, շպարը… Տունէն ելէք ինքնավստահ եւ 

ժպտադէմ: 

– 2 – 

Նոր երեւոյթներով լեցուցէք ձեր կեանքը. այդ նորը կրնայ 

ըլլալ` ուտեստեղէն, զբաղում, նոր ծանօթութիւն, նոր գիրք, 

եւ այլն… Նոր հորիզոններ բացէք ձեզի համար: 

– 3 – 

Մէկ օր հրաժարեցէք հեռատեսիլ դիտելէ եւ 

համակարգիչով զբաղելէ: Նոր աշխարհ բացայայտեցէք ձեզի համար, հետեւեցէք 

բնութեան, քաղաքի անցուդարձերուն, ձեզ շրջապատող մարդոց… 

– 4 – 

Հեռաձայնեցէ՛ք անոնց, որոնց հետ երկար ժամանակէ ի վեր կը փափաքէիք խօսիլ եւ 

առիթը չէր ներկայանար: Հեռաձայնեցէք եւ պարզապէս խօսեցէք լաւ նիւթի մը մասին: 

Յարաբերեցէք այն մարդոց հետ, որոնք հաճելի են 

ձեզի համար: 

– 5 – 

Հաւաքեցէ՛ք ոչ պիտանի իրեր եւ տուէք 

կարիքաւորներու. Օգնեցէ՛ք մարդոց, խաղալիքներ 

նուիրեցէք մանուկներու: Օգտակար գործ մը 

կատարելու բաւարարութիւնը ապրեցէք: 

– 6 – 

Այսօր իսկ սկսէք ընել այն, ինչ երկար 

ժամանակէ ի վեր կը յետաձգէք 

(նորոգութիւններ, մաքրութիւն, գնումներ, 

մարզանք, սննդականոն եւ այլն…), նոյնիսկ 

եթէ մէկ փոքրիկ քայլ առնէք, արդէն ատիկա 

մեկնարկ է, եւ դուք անպայման կը 

շարունակէք ու աւարտին կը հասցնէք: 

www.aztagdaily.com 


