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Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ,  ÂÇõ 326, ÎÆð²ÎÆ,  27 Ø²ðî, 2016 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԿԵԱՆՔԻ ԴՈՒՌԸ 
Հայ եկեղեցւոյ մեծ հայրապետներէն՝ Սուրբ Ներսէս Շնորհալի, 

Արեւագալի ժամերգութեան յատուկ իր յօրինած յորդորակին մէջ 

Քրիստոսը կը ներկայացնէ որպէս Կեանքի Դուռըֈ Արդարեւ, իր 

ապրած մարդակեդրոն ու մարդանպատակ կեանքով մարդը 

մոռցած էր կեանքի ճշմարիտ աղբիւրը՝ Աստուածֈ Աշխարհի 

փառքով ու հաճոյքով իր կեանքը լեցուցած մարդը մոռցած էր 

կեանքի պարգեւիչը՝ Աստուածֈ Իր կեանքին իմաստն ու 

նպատակը իր անձը միայն նկատող մարդը մոռցած էր թէ՝ իր 

կեանքին սեփականատէրը ինք չէ, այլ՝ Աստուած. եւ թէ՝ հարկ է 

աստուածատուր կեանքը ապրիլ աստուածահաճոյ 

նպատակներու համար։ 

Հետեւաբար,  

Առաջին մարդուն՝ Ադամին գործած մեղքին հետեւանքով 

մարդուն առջեւ փակ էր կեանքի ճշմարիտ դուռըֈ Մեղքով 

շաղախուած իր կեանքին պատճառաւ մարդուն առջեւ փակ էր 

դէպի յաւիտենական կեանք առաջնորդող դուռըֈ Սակայն, 

տիեզերքին ու մարդուն Արարիչը, ինչպէս Աստուածաշունչը կը 

հաստատէ, չլքեց իր արարածըֈ Աստուած ինքզինք յայտնեց՝ Իրմէ հեռացած ու իր կեանքը մեղքերով 

ապականած մարդունֈ  

Աստուած ինքզինք յայտնեց՝ ճշմարիտ կեանքի աղբիւրէն հեռացած ու մահուան տիղմին մէջ խրած 

մարդունֈ  

Աստուած ինքզինք յայտնեց՝ որովհետեւ սիրե՛ց մարդը, իր պատկերով ստեղծած եւ իր 

ստեղծագործութեան պահապանը ըլլալու կոչուած մարդըֈ Աւետարանի վկայութեամբ, Աստուած 

այնքա՜ն սիրեց մարդը, որ նո՛յնիսկ իր Միածին Որդին ղրկեց աշխարհ (Յհ 3.16)։ Հայ եկեղեցւոյ սրբազան 

կամարներուն տակ յաճախակի առիթներով երգուած «Սուրբ Աստուած» տաղը կը յիշեցնէ մեզի թէ՝ 

Աստուծոյ Որդին մեզի՛ համար ծնաւ. մեզի՛ համար իր արիւնը թափեց ու իր հրաշափառ յարութեամբ 

մեզի յաւիտենական կեանք պարգեւեցֈ Այո՛, Աստուած իր մարդեղացեալ Որդւոյն ճամբով ինչ որ ըրաւ 

մեզի՛ համար ըրաւ, որովհետեւ «կամեցաւ մեզ վերստին ծնիլ», որովհետեւ «ուզեց որ մենք իր նոր 

ստեղծագործութեան պտուղները ըլլանք» (Յկ 1.18)։  

Քրիստոսի մարդեղութեամբ մարդը, ինչպէս ողջ ստեղծագործութիւնը, վերստեղծուեցաւֈ Քրիստոսի 

արիւնով մեղքը սրբուեցաւֈ Քրիստոսի թաղումով մահը թաղուեցաւ, Քրիստոսի մահով հին մարդը 

մահացաւֈ Քրիստոսի յարութեամբ աստուածատուր կեանքը վերահաստատուեցաւֈ Քրիստոսի 

յարութիւնը աստուածակեդրոն կեանքի յաղթանակն է մարդակեդրոն կեանքին դէմֈ Քրիստոսի 

յարութիւնը կեանքի յաղթանակն է մահուան դէմֈ Քրիստոսի յարութիւնը նոր մարդուն ու նոր աշխարհին 

ծնունդն էֈ Արդ, Քրիստոսի յարութիւնը երկնային հրաւէր մըն է՝ դառնալու կեանքի ճշմարիտ աղբիւրինֈ  
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Սիրելի՛ հայորդիներ, յաւիտենական կեանքի յաղթանակով օծուն այս օրերուն, եկէք դառնանք յարուցեալ 

Քրիստոսիֈ Յիշենք Քրիստոսի հետ անմիջական հաղորդութեան մէջ ապրած ու անոր կենսաւորիչ 

ներկայութեամբը վերանորոգուած սրբազան առաքեալներուն վկայութիւնը թէ՝ Աստուած «մեզ վերստին 

կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (Եփ 2.5) եւ հետեւաբար, մեզի համար «կեանքը Քրիստոս է» (Փլպ 1.21)։  

Քրիստոս իր խաչի զօրութեամբ ու յարութեան յաղթանակով խորտակեց մահուան դուռը ու մեր առջեւ 

բացաւ ճշմարիտ կեանքի դուռըֈ Ա՛յս է Աւետարանին պատգամըֈ Ա՛յս է քրիստոնէական հաւատքին 

էութիւնըֈ Դիտենք մեր շուրջըֈ Նորանոր գիւտերով ու հրաշալիքներով լեցուն ներկայ աշխարհը մեր 

առջեւ բացած է այլազան ու բազմազան դռներ՝ որոնք մեզ կ’առաջնորդեն դէպի հաճոյքով ու փառքով 

պարուրուած, ինչպէս նաեւ փտտածութեան ու բռնութեան մեղքերու շղարշով պատուած կեանք…։  

Ո՞ւր է, ո՞վ է քրիստոնեայ մարդուն ճշմարիտ դուռըֈ Մեզ շրջապատող ահաւոր մեղքերուն ու 

սարսափազդու չարիքներուն դիմաց, ո՞ւր է, ո՞վ է քրիստոնեայ մարդու կեանքի փրկարար դուռըֈ 

Հաւատքի քաջութիւնը ունի՞նք ըսելու՝ «մեղայ Աստուծոյ» ու դառնալու մեր մեղքերը սրբելու պատրաստ 

Քրիստոսին՝ Կեանքի Դուռինֈ Հաւատքի քաջութիւնը ունի՞նք «ո՛չ» ըսելու մեր առջեւ բացուած 

հրապուրիչ սակայն հոգեպէս, բարոյապէս ու ֆիզիքապէս քանդիչ դռներուն ու դառնալու Քրիստոսին՝ 

Կեանքի Դուռինֈ Ինչպէս հայրը իր անառակ որդին գրկաբաց ընդունեց, այնպէս ալ Քրիստոս պատրաստ 

է մեզ ընդունելուֈ Հետեւաբար, եկէք, սիրելի՛ հայորդիներ, հաւատքով հզօրացած ու յոյսով լեցուած 

խնդրենք իր հրաշափառ յարութեամբ մեզի յաւիտենական կեանք պարգեւած Քրիստոսէն՝ բա՛ց մեզ Տէր, 

բա՛ց մեզ Տէր, դէպի յաւիտենական կեանք առաջնորդող դուռը, որովհետեւ դո՛ւն ես մեր կեանքի 

ճշմարիտ դուռը։ 

* 
* * 

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, Հայրապետական օրհնութեամբ եւ 

քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Նորին Վսեմութիւն 

Սերժ Սարգսեանը, մաղթելով արդիւնաշատ գործունէութիւն՝ ի սպաս մեր սիրելի հայրենիքին ու 

հայրենի ժողովուրդինֈ Հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունենք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններով 

լեցուն ծառայութիւն՝ ի խնդիր Արցախի մեր ժողովուրդինֈ Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն իրագործումներով երկար 

գահակալութիւնֈ  

Կ’ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ 

Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանը, իրենց մաղթելով 

բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներսֈ  

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան թեմակալ առաջնորդները, հոգեւոր դասը, ազգային իշխանութիւնները, մեր 

ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր հաւատացեալ 

ժողովուրդըֈ Կ’աղօթենք առ Աստուած, որ Յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած իրենց կեանքը 

ապրին մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները։ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Սուրբ Զատիկ, 27 Մարտ 2016 

Անթիլիաս, Լիբանան 

www. armenianprelacykw.com 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԻՆ Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՐՈԶԸ 

«Հոս չէ, որովհետեւ յարութիւն առաւ, ինչպէս ըսած էր: 

Եկէ՛ք եւ տեսէ՛ք այն տեղը ուր դրուած էր» (Մտ 28.6) 

Այսօր Քրիստոնեայ աշխարհը կը տօնախմբէ իր 

հիմնադրին՝ Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան տօնը, որ 

մահուան վրայ կեանքի յաղթանակին տօնն է, 

քրիտոնէական եկեղեցւոյ մեծագոյն տօնը:   

Աւետարանական յարութեան դէպքին պատումէն անդին, 

աւելի ուշ,  Պօղոս առաքեալ իր քարոզութեան ժամանակ 

հետեւեալ բառերով պիտի անդրադառնար Քրիստոսի 

յարութեան հաւատքին՝ ըսելով.- «Եթէ Քրիստոս յարութիւն 

առած չէ, ինքնախաբէութիւն է ձեր հաւատքը. ինչ որ կը 

նշանակէ՝ թէ տակաւին ձեր մեղքերուն մէջ էք: Ուրեմն ի՞նչ. 

անոնք որոնք Քրիստոսի հաւատացին եւ մեռան՝ կորսուա՞ծ 

են ընդմիշտ: Եթէ այդպէս է, եւ միայն այս կեանքին համար 

յոյս դրած ենք Քրիստոսի վրայ, մարդոց մէջ ամենէն 

խղճալիներն ենք» (Ա. Կորնթ. 15:17-19):  

Քրիստոսի մահուան երրորդ օրը, սգաւոր կիներ խունկեր առած, առաւօտ կանուխ գերեզման 

գացին՝ հրէական սովորութեան համաձայն: Անոնք մտահոգ էին թէ ո՞վ պիտի գլորէր Յիսուսի 

գերեզմանի մուտքը փակող հսկայ քարը: Սակայն, ո՜վ հրաշք, քարը մէկդի գլորուած էր եւ լոյս 

կը ժայթքէր բաց գերեզմանէն: Մինչ կիները տարակուսանքի մէջ էին, ահա երկու մարդիկ 

լուսազգեստ մարդիկ մօտեցան անոնց ու ըսին.- «Ինչո՞ւ ողջը մեռելներուն մէջ կը փնտռէք: Հոս 

չէ՛ ան, յարութի՛ւն առաւ: Յիշեցէ՛ք ինչ որ ըսաւ՝ մինչ տակաւին ձեզի հետ Գալիլեա կը գտնուէր, 

թէ Մարդու Որդին պէտք էր յանձնուէր մեղաւոր մարդոց ձեռքը, պէտք էր խաչուէր եւ երրորդ 

օրը յարութիւն առնէր» (Ղկ. 24:7): Կիները յիշեցին Անոր խօսքերը: Ապա անմիջապէս 

վերադարցան եւ պատմեցին աշակերտներուն: Անոնցմէ Պետրոս, ուզելով ստուգել 

ըսուածները, ելաւ վազելով գերեզման գնաց եւ տեսաւ միայն կտաւը որով փաթթուած էր 

Յիսուսի մարմինը:   

Մեր հաւատքի հիմնադիրը Քրիստոս այսօր յարութիւն առաւ մեռելներէն եւ մարդուն միտքը 

չարչրկող՝ յետ մահու կեանքի հարցի մասին, վերջնական պատասխան տուաւ: Յայտնութեան 

Գրքին մէջ կը կարդանք. «Ես եմ կենդանի եղողը եւ ես եմ որ մեռայ եւ ահաւասիկ կենդանի եմ 

յաւիտեանս յաւիտենից: Մահուան ու դժոխքի բանալիները իմ ձեռքս են:» (Յյտ.1:18): Ահա 

այսօր մարդու անմահութեան տօնն է որ կը տօնենք: Կը տօնենք գիտակցաբար ու 

գոհունակութեամբ, որովհետեւ Ան իր յարութեամբ կ'ապրի մեր մէջ եւ առաւել կեանք կը բաշխէ 

մեզի:   
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Յարութեան օրը քրիստոնեայ հաւատացեալին համար մխիթարութեան, զօրութեան, հաւատքի 

ու կեանքի օր է: Յարութեան օրը մեր մէջ կը զօրանայ կեանքին նկատմամբ մեր ունեցած 

լաւատեսութիւնը, ապրելու ու լաւապէս գործելու փափաքը, ինչպէս նաեւ կեանքի 

դժուարութիւններուն, ձախորդութիւններուն, անորոշութիւններուն ու վախերուն դէմ 

մարտնչելու կորովը:   

Յարութեան օրը Քրիստոս «զօրաց Տէրը» ճանչնալու յատուկ պատգամ մը փոխանցեց բոլորին՝ 

թէ հակառակորդներուն եւ թէ հետեւորդներուն: Քրիստոս իր յարութեամբ ուսուցանեց մեզ 

փնտռել երկնային ու հոգեւոր ճշմարտութիւնները եւ մերժել երկրաւոր բարքերը ու 

երեւոյթները, որոնք ժամանակաւոր փառքի ցանկութեամբ, հոգին կը սպաննեն եւ մարդը դէպի 

կորուստ կ'առաջնորդեն: Քրիստոսի յարութեան շնորհիւ կը գոյատեւէ մարդկութիւնը 

երկրագունդին վրայ, ապրելով Յարուցեալի պարգեւած նոր կեանքով, որովհետեւ այս օրը այն 

օրն է երբ Քրիստոս վերանորոգեց մարդկութիւնը եւ իր մահուամբ մահը կոխկրտեց եւ 

յաւիտենական կեանքի ապահովութիւնը շնորհեց բոլոր հաւատացեալներուն:  

Քրիստոսի յարութիւնը՝ անմահութիւնն է մարդկութեան: Այսօր երբ կը տօնենք զայն, 

բնականաբար մեր հայեացքները կ'ուղղուին Անոր դատարկ գերեզմանին: Քրիստոսի 

յարութեամբ, գերեզմանը կը դադրի մարդուն յաւերժական բնակավայրը ըլլալէ: 

Քրիստոսի յարութեամբ Աստուած իր կենդանարար շունչը վերստին փչեց իր արարծներուն 

վրայ: Յարութիւնը եկաւ բացայայտելու թէ Աստուած կենդանի է եւ կեանքի ու անմահութեան 

աղբիւրն է: Այնպէս ինչպէս բնութիւնը, երբ հունտը հողին մէջ իյնայ իր ժամանակին կը ճեղքէ 

գետինը եւ իր հասակը կապոյտ երկնքին կը բանայ, նոյնպէս Քրիստոս, իր յարութեամբ կեանքի 

բոյրով վարդաստանի կը վերածէ մարդուն կեանքը:  

Հրեշտակը յարութեան առաւօտուն, գերեզման այցելողներուն հետեւեալ պատուէրը տուաւ 

ըսելով.- «Եկէք եւ տեսէք այն տեղը ուր դրուած էր: Անմիջապէս գացէք եւ ըսէ՛ք իր 

աշակերտներուն՝ թէ յարութիւն առաւ» (Մտ. 28:6-7): Եկէք, տեսէք, գացէք եւ պատմեցէք: Այս 

եղաւ յարութեան առաւօտուն Քրիստոսի գերեզմանէն բխող յաւերժական պատգամը, որուն 

հնազանդեցան աշակերտները:  

Մենք եւս պարտինք հաւատարիմ ըլլալ նոյն այդ պատգամին:   

Սուրբ Յարութեան տօնին առիթով, կը շնորհաւորենք գաղութիս բոլոր զաւակները եւ 

որդիաբար կը դիմենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, մեր 

Թեմի ժողովականութեան, ժողովուրդին ու անձնապէս շնորհաւորելու Վեհափառը՝ Սուրբ 

Յարութեան տօնին առիթով՝ առողջութեան, արեւշատութեան ու երջանիկ գահակալութեան 

մաղթանքներ բարձրացնելով առ Բարձրեալն Աստուած: 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան 

Առաջնորդ Քուէյթի եւ 

Շրջակայից թեմի 

 

www. armenianprelacykw.com 
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ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

25 Մարտ 2016-ին, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյս 

մէջ Թաղման Կարգի սրտառուչ արարողութեան 

նախագահեց Թեմիս Առաջնորդ Գերապատիւ Տէր 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանը, շրջապատուած Արժ. 

Տէր Հօր ու Դպրաց Դասի սարկաւագներով ու դպիր 

դպրուհիներովֈ Ժողովուրդը, հոծ բազմութեամբ, 

ուխտաւորաբար ծաղիկներու փունչեր ընծայելով 

Տիրոջ գերեզմանին, աղօթքին մասնակից դարձաւ 

Քրիստոսի գերեզմանը խորհրդանշող եկեղեցւոյս 

դասին մէջ պատրաստուած դագաղին առջեւֈ  

Գերապատիւ Հայր Սուրբը «Սուրբ Աստուած» տաղի 

երգեցողութեան ընթացքին ծնրադրեց գերեզմանին 

առջեւ եւ ապա, նախատօնակի շարականներու 

երգեցողութեամբ խնկարկեց եւ օրհնեց ծնկաչոք 

դպիրներն ու ժողովուրդըֈ Աւարտին, ան օրուան 

պատգամը փոխանցեց ըսելով. «Քրիստոս մեր 

մեղքերը իր ուսերուն վերցուցած բարձրացաւ խաչ, 

որուն վրայ իր արիւնը թափեց ու մեռաւ իր մարմնով, 

սակայն իր աստուածութեամբ շարունակեց գործել, 

աւերելու համար մեր մեղքերու աղբիւրն ու 

պատճառը՝ սատանային թագաւորութիւնը: Ան մեր մեղքերուն համար գերեզման իջաւ, 

որպէսզի մեր մեղքերը գերեզմանէ, ապա իր յարութեամբ ստանանք նոր կեանք եւ քալենք 

փրկութեան ճանապարհէնֈ Այսօր, մենք 

կոչուած ենք մեր մեղքերը գերեզմանելու. հարկ 

է, որ թաղե՛նք մեր մեղքերը, որպէսզի 

Քրիստոսով վերստին կեանք ստանանք»ֈ  

Թաղման Կարգի արարողութեան աւարտին, 

մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն 

հաւատացեալները Քրիստոսի գերեզմանը 

զարդարող ծաղիկներէն յիշատակներ առնելով 

տարին իրենց տուները, իրենց հետ տանելով 

օրուան խորհուրդի օրհնութիւններըֈ 

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 
Մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի վերջին ժամերու դէպքերն ու 

խորհուրդները իր մէջ պարփակող Աւագ Հինգշաբթի օրը մեծ շուքով եւ եկեղեցական 

հարուստ արարողութիւններով նշուեցաւ Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյս մէջֈ 

Հինգշաբթի, 24 Մարտ 2016-ի առաւօտուն տեղի ունեցաւ աշակերտական պատարագ Ազգ. 

Վարժարանի աշակերտութեան ներկայութեամբ, ուր Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան, 
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աշակերտութեան բացատրեց Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդի հաստատման յիշատակը 

եւ անոր խորհուրդըֈ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԸ 

ԼՈԻԱՑ ԱԶԳԱՅԻՆՆԵՐՈՒ ՈՏՔԵՐԸ 

Նոյն իրիկուան ժամը 7:00-ին, Թեմիս Առաջնորդ՝ 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան կատարեց 

Ոտնլուայի հոգեթով արարողութիւնը, մեր Տիրոջ՝ 

Յիսուս Քրիստոսի օրինակով, Թեմիս ազգային 

մարմիններուն եւ միութիւններուն մէջ, ծառայող 

ազգայիններուն ոտքերը լուալով` Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսի 2016 տարին Ծառայութեան Տարի 

հռչակելուն առթիւ: Արարողութեան աւարտին 

Գերապատիւ Հայր Սուրբը իր պատգամին մէջ 

վեր առաւ Ոտնլուայի սրտայոյզ արարողութեան խորհուրդին էութիւնը կազմող սիրոյ, 

ծառայութեան եւ խոնարհութեան արժէքները ըսելով. «Աստուծոյ Միածին Որդին ծառայեց 

մարդոց Իր կեանքի օրինակով. Ան իր քարոզութիւններու եւ երկրաւոր կեանքի աւարտին 

լաւագոյն օրինակը տուաւ, լուալով իր աշակերտներուն ոտքերը, թելադրելով, որ նոյնը 

կատարեն նաեւ անոնք: Ահաւասիկ մենք ալ մեր մեծ Վարդապետին ճամբուն վրայ ենք»ֈ 

ԽԱՒԱՐՄԱՆ ԳԻՇԵՐ 

Գիշերուան ժամը 9:00-ին, տեղի ունեցաւ 

Կարգ Չարչարանացը, որու ընթացքին 

եկեղեցւոյս սարկաւագները Արժ. Տէր Հօր 

առաջնորդութեամբ՝ օրուան յատուկ 

շարականներու կողքին, կատարեցին եօթը 

Աւետարաններու ընթերցումները, իսկ 

Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպույեան, եկեղեցւոյ գիշերային 

մթութեան մէջէն, խաչեալ Յիսուսի լոյսը 

ճաճանչող պատգամը փոխանցեց ըսելով. 

«կարելի չէ երեւակայել այնքան սէր ու 

զոհողութեան ոգի, որ ցոյց տուաւ մեր արարիչը խաչափայտին վրայ, երբ մեր մեղքերը իր 

ուսերուն վերցուցած տառապեալ ու անարգեալ վիճակով բարձրացաւ այն խաչը, որ անարգ 

մահուան խորհրդանիշն էր, սակայն դարձաւ մեր բոլորին փրկութեան եւ քաւութեան 

միջոցը»: Գերպ. Հայր Սուրբը իր պաղատանքը բարձրացուց առ խաչեալն Քրիստոս, որ իր 

խաչէն դիտէ նաեւ մեր համայնքի եւ համայն հայութեան զաւակները, շնորհելով իր 

հայրական սէրն ու գուրգուրանքը բոլորիս: 

Բոլոր եկեղեցական արարողութեանց ընթացքին, եկեղեցգոյս շրջափակը լեցուն էր մեր 

ժողովուրդի զաւակներով, եւ յատկապէս երիտասարդներով, որոնք հաւատքի մղումով եկած 

էին նշելու յիշատակը վերջին ընթրիքի դէպքերուն եւ Խաւարումի արարողութեանֈ 

www.aztarar.com 
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ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ 
Աւագ Երեքշաբթի 22 Մարտի երեկոյեան 

Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ 

տեղի ունեցաւ Տասը Կուսանաց 

յիշատակի Ժամերգութիւն, որուն 

մասնակցեցան եկեղեցւոյ դպրաց դասի 

անդամներէն տաս դպրուհիներֈ Անոնք 

լապտերներ բռնած ներկայացուցին 

Քրիստոսի պատմած այն տասը կոյսերուն 

առակը, որոնցմէ հինգը իմաստուն 

կոչուեցան, որովհետեւ պատրաստ էին 

Տէրը դիմաւորելու, իսկ մնացեալ հինգը 

յիմար՝ որովհետեւ անտարբեր մնալով չնախապատրաստուեցան եւ զրկուեցան Տիրոջ 

ներկայութենէնֈ Ժամերգութիւնը տեղի ունեցաւ մասնակցութեամբ եկեղեցւոյ 

սարկաւագներուն ու դպիրներուն մեր հաւատացեալ ժողովուրդի ներկայութեանֈ 

Ժամերգութեան կազմակերպման իրենց օժանդակութիւնը բերին եկեղեցւոյ տիկնանց 

միութեան անդամուհիներըֈ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԻՋ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՈՏՆԱԳՆԴԱԿԻ 

ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ 

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Ուրբաթ, 18 Մարտին Ծաղկազարդի 

գեղեցիկ եւ զարդարուն ժողովրդային 

ներկայութեան հետ, Քուէյթի Սրբոց 

Վարդանանց եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ 

ներկայ էին նաեւ խումբ մը մարզիկ 

ախոյեաններ, որոնք անցնող ամսուան 

ընթացքին, մաս կազմած էին Քուէյթի Միջ 

Եկեղեցական Յանձնախումբի 

կազմակերպած ոտնագնդակի մրցաշարքին:  

Մրցաշարքը կազմակերպուած էր երկու 

մակարդակով, փոքրերու եւ պատանիներու 

խումբերով: Ի պատիւ մեր մարզական ոգի 

ունեցող տղոց, որոնք հակառակ կարգ մը պարտութիւններ կրելուն, չյուսահատեցան եւ 

մարզական ոգիով շարունակեցին մրցումները, վերջաւորութեան շահելու համար առաջին 

կարգի մրցանակները, թէ փոքրերու եւ թէ պատանիներու խումբերուն մէջ: 

Այս առիթով, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, ազգային մարմիններու 

ներկայացուցիչներ եւ մարզական խումբի պատասխանատուներ, հաւաքուեցան 

Առաջնորդարանիս «Արարատ» սրահը շնորհաւորելու եւ քաջալերելու եկեղեցւոյ ախոյեան 

մարզիկները, որոնք խոստացան ամէն տարի իրենց մասնակցութեամբ բարձր պահել հայ 

եկեղեցւոյ անունը: 

«Ք» 
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ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ  

Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին՝ ինչպէս 

միշտ, այսօր ալ շատ նեղ եւ փոքր երեւցաւ 

համայնքի անդամներուն, որոնք հանդերձ 

ընտանիքով, փոքրիկներու գունագեղ 

հագուստներով, աճապարած էին հասնիլ 

եկեղեցի, հաւատացեալներու հոծ բազմութեան 

մէջ տեղ ապահովելու համար: Ծաղկազարդ է՝ 

Ծաղկազարդ:  

Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեան, մատուցեց հանդիսաւոր սուրբ 

պատարագը եւ օրուան խորհուրդը փոխանցեց 

ըսելով. « .. Անոր Երուսաղէմ մուտքը թէեւ յաղթական էր սակայն պարզ ու խոնարհ նկարագիր 

ու խորք ունէր: Ին՜չ սքանչելի տեսարան: Աստուած իր փառքէն կը խոնարհի մարդուն 

բարձրացումին համար: Քրիստոս խոնարհութեամբ իր թագաւորութիւնը հաստատեց: .. 

Վերջապէս Քրիստոս, Իր յաղթական Երուսաղէմ մուտքով, Աստուծոյ տաճարը մաքրեց եւ հոն 

արտասանեց իր նշանաւոր խօսքերէն մին «Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի»: 

Հետեւաբար այսօր նաեւ մաքրուելու օր է: Մեր հոգեւոր տաճարները մաքրելու եւ Տէրը 

դիմաւորելու օրն է: .. Այսօր սիրելի հարազատներ, որպէս 

այս եկեղեցւոյ զաւակները, անգամ մը եւս, նոյն 

խոնարհութեան ու ծառայութեան ճամբով կը նորոգուի մեր 

ուխտը, կատարելու մեր լաւագոյնը հանդէպ մեր եկեղեցւոյ 

եւ համայնքին: Այո, մենք տակաւին մեր առջեւ ունինք 

մարտահրաւէրներ, սակայն մեր ծառայութեան, միակամ ու 

հաւաքական աշխատանքին ու յատկապէս մեր հաւատքին 

դիմաց, անոնք նուաճելի կը դառնան, ինչպէս որ մեր Տէրը խոնարհութեամբ ու ծառայութեամբ 

նուաճեց մարդոց սրտերը .. »:   

Սուրբ Պատարագի աւարտին, Առաջնորդ Հայր սուրբը գլխաւորեց Ծաղկազարդի թափորը, 

որուն՝ Դպրաց Դասի կողքին, մաս կազմեցին 

եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցի աշակերտները, 

ներկայ փոքրիկներն ու անոնց ծնողները եւ 

վերջապէս բոլոր հաւատացեալները: 

Անկէ ետք՝ տարիներու սովորութեան համաձայն, 

եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի 

կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ 

Ծաղկազարդի յատուկ ճաշկերոյթը: Հալէպահայ 

երգիչ Կարօ Տատաղլեան եւ Երեւանցի 

երգեհոնահար Արտաշ,  մաս կազմեցին Տիկնացի 

պատրաստած գեղարուեստական ճոխ ծրագրին, 

որ շարունակուեցաւ մինչեւ երեկոյ: Ներկաները բարձր տրամադրութեամբ եւ առատ 

նուէրներով բեռնաւորուած վերադարձան իրենց բնակարանները, այս անգամ օրուան գեղեցիկ 

յիշատակի նկարները տեղադրելու համար  

«Դիմատետր»ի էջերուն վրայ:  Իսկապէս հաճելի ու յիշատակելի օր մըն էր:  

«Ք» 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ռուստամեան. «Շատ Դիւրին Է Մերժել Ընդդիմութեան 

Համամասնական Ցուցակին Վերաբերեալ Առաջարկը» 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան 

«Առաջին լրատուական»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին  անդրադարձաւ նոր Ընտրական 

օրէնսգիրքի փոփոխութիւններուն: 

Ռուստամեան կարծիք յայտնեց, որ շահագրգիռ 

բոլոր կողմերը անպայման պիտի ունենան 

նկատողութիւններ, բայց կարեւորը արդիւնքն է: 

Տարիներ շարունակ ընտրացուցակներու 

հրապարակման կողմնակից Դաշնակցութիւնը 

այսօր ալ կը պնդէ անոր անհրաժեշտութեան 

մասին. «Վենետիկի յանձնաժողովի թեթեւ ձեռքով 

է, որ այս արգելքը դարձած է անշրջելի խոչընդոտ 

մը», նշեց Ա. Ռուստամեան: 

Ընդդիմութեան կողմէ ներկայացուած հինգ կէտերէն, ըստ Ա. Ռուստամեանի, մերժելի է 

համամասնական ընտրակարգին վերաբերեալ կէտը: Անոր խօսքով` աշխարհին մէջ բաց 

ցուցակներով համամասնական ընտրութիւնները կը նկատուին աւելի ժողովրդավարական 

ընտրութիւններ, ոչ թէ փակ ցուցակներովը: Արմէն Ռուստամեանի կարծիքով` ընդդիմութեան 

ներկայացուցած պահանջներուն մէկ մասը, ըստ էութեան, կամակորութեան միտում ունին: 

Ըստ Ռուստամեանի, ընդդիմութիւնը առնուազն երկու բանէ պէտք է խուսափի. առաջարկները 

պէտք չէ վերջնագրային տեսքով ըլլան եւ իբրեւ վերջնական ճշմարտութիւն չըլլան: 

Ռուստամեանի խօսքով` շատ հարցեր կան, որոնք իսկապէս քննարկելի են: 

Արմէն Ռուստամեան կը կարծէ, որ կարեւոր է, կարելիութեան սահմաններուն մէջ, հասնիլ լայն 

քաղաքական համաձայնութեան: 

Արցախի Մէջ. Սահմանադրական Բարեփոխումներուն 

Նուիրուած Խորհրդակցութիւն 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան 24 մարտին գլխաւորած է 

աշխատանքային խորհրդակցութիւն` նուիրուած 

սահմանադրական բարեփոխումներուն: 

Նախագահը իր խօսքին մէջ նշած է, որ ինչպէս 

որեւէ պետութեան մէջ, Արցախի մէջ եւս 

հասարակական յարաբերութիւնները անընդհատ 

կը փոխուին` պահանջելով իրաւակարգաւորման 

նոր լուծումներ, որոնց մէկ մասը կը պատճառէ սահմանադրական փոփոխութիւններու 

անհրաժեշտութիւն: 
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«Որեւէ փոփոխութիւն կատարելու ատեն պէտք է նկատի ունենալ երկրին ապահովութեան, 

ժողովրդավարութեան եւ հասարակութեան համախմբուածութեան ամրապնդման 

հրամայականը: Ատիկա պարտք կը դնէ հանրային եւ պետական շահը վեր դասել ամէն ինչէ», 

դիտել տուած է Բակօ Սահակեան: Ան շեշտած է, որ սահմանադրական բարեփոխումները 

հիմնուած պէտք է ըլլան ժողովրդավարութեան եւ իրաւունքի գերակայութեան հետագայ 

ամրապնդման, իշխանութեան ճիւղերու հաւասարակշռութեան, պետական կառավարման 

արդիւնաւէտութեան բարձրացման վրայ` աւելցնելով, որ անհրաժեշտ է ամէն ինչ ընել 

հոլովոյթը բաց ու թափանցիկ, փոխադարձ յարգանքի մթնոլորտի մէջ կայացնելու համար: 

«Արցախի Հանրապետութեան մէջ իշխանութիւնը կը պատկանի ժողովուրդին, եւ ի՛նքն է իր 

ապագան որոշողը: Մեր ժողովուրդին արժեհամակարգը, անոր պատմութիւնը եւ անցած ուղին, 

լաւատեսութիւնը եւ անձնական ուժերուն ապաւինումը անոր կարելիութիւն կու տան ճիշդ 

ընտրութիւն կատարելու», եզրափակած է նախագահ Սահակեան: 

Խորհրդակցութեան մասնակցած են Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան, վարչապետ 

Արա Յարութիւնեան, սահմանադրական բարեփոխումներու մասնագիտական յանձնախումբի 

անդամները, օրէնսդիր, գործադիր եւ դատական թեւերու ներկայացուցիչներ: 

Ցեղասպանութեան Մասին Խօսիլը Օժանդակեց 

Արժանթինի Մէջ Մարդու Իրաւունքներու Իրավիճակի 

Բարելաւման 

Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի 

յանձնախումբը Արժանթինի մէջ  զինուորական 

յեղաշրջման 40-ամեակին առիթով 

հրապարակած է յայտարարութիւն մը, որ 

տեղադրուած է prensaarmenia.com.arկայքին վրայ: 

Յանձնախումբը կը նշէ, որ ժողովրդավարութեան 

վերականգնումէն ետք Արժանթին մեծ 

նուաճումներ արձանագրած է մարդու 

իրաւունքներու պաշտպանութեան մարզին մէջ: 

«Հայ ժողովուրդին նկատմամբ գործադրուած Ցեղասպանութեան ճանաչման, արդարութեան եւ 

փոխհատուցման համար մեր պայքարը իր մեծագոյն յաջողութիւնները արձանագրեց այն ատեն, 

երբ ընդհանուր առմամբ շեշտը դրուեցաւ մարդու իրաւունքներուն առնչուած խնդիրներուն 

վրայ: Միեւնոյն ատեն հայկական խնդիրները լուսարձակի տակ առնելը եւս օգտակար էր 

Արժանթինի մէջ մարդկութեան դէմ գործուած ոճիրներուն ծանօթանալու առումով», նշուած է 

յայտարարութեան մէջ: 

Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը հաստատէ, որ 1976 թուականին տեղի 

ունեցած ռազմական յեղաշրջման իւրաքանչիւր տարելից առիթ է վերադառնալու յիշողութեան 

եւ կառուցելու ապագան` առանց անցեալը ժխտելու: 

www.aztarar.com 

http://prensaarmenia.com.ar/
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Մինսքի Խմբակը Կ՛աջակցի Լեռնային Ղարաբաղի 

Տագնապի Գօտիին Մէջ Զինադուլի Պահպանման Ռոյս-

Էնկել Առաջարկներուն 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ 

Ճէյմս Ուորլիք «Ամերիկայի ձայն»-ին հետ ունեցած իր 

հարցազրոյցին մէջ յայտարարած է, որ Մինսքի խմբակի 

համանախագահներուն վերջնական նպատակը եւ 

գլխաւոր առաջնահերթութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի 

տագնապին երկարատեւ լուծումն է:  

«Զինադադարի դրութեան խախտման դէպքերը մեծ 

մտահոգութեան առիթ են մեզի համար: Նախորդ տարուան յունուարին արձանագրուած 

բախումները մրցանշային էին զինադուլի կնքումէն ի վեր: Ամէնէն մտահոգիչը խաղաղ 

բնակչութեան կրած կորուստներն են: Մենք կը քննադատենք ծանր հրետանիի 

գործածութիւնը», նշած է Ուորլիք: 

Մինսքի խմբակի համանախագահները մարտի սկիզբը Թիֆլիսի մէջ մասնակցած են 

խորհրդակցութեան, որ հրաւիրուած է «Հաշտեցման միջոցներ» կազմակերպութեան 

ջանքերով: Ներկայացուած եղած են թէ՛ հայկական, թէ՛ ազրպէյճանական կողմերը: 

«Երկխօսութեան որեւէ հարթակ կարեւոր է», ըսած է Ուորլիք: 

Ինչ կը վերաբերի Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան արտաքին 

յարաբերութիւններու յանձնախումբի նախագահ Էտ Ռոյսի եւ դեմոկրատական գործիչ 

Էլիոթ Էնկելի առաջարկներու ծրագիրին` Հայաստան-Ազրպէյճան սահմանին եւ 

ղարաբաղեան-ազրպէյճանական շփման գիծին վրայ զինադուլի դրութեան 

պահպանման վերաբերեալ, Ուորլիք նշած է, որ Մինսքի խմբակը կ՛աջակցի 

առաջարկին: 

«Թէեւ վերջնական նամակը տակաւին չենք տեսած, սակայն առաջարկները, որոնք 

կատարուած են Էտ Ռոյսի կողմէ, ստացած են Մինսքի խմբակի համանախագահներուն 

աջակցութիւնը, ատիկա պէտք է աջակցութիւն ստանայ բոլոր կողմերէն: Մենք կը 

պահանջենք զինադուլի պահպանում», ըսած է ամերիկացի համանախագահը: 

Միացեալ Նահանգներու օրէնսդիրները կ՛առաջարկեն երեք շօշափելի քայլեր, որոնք 

կրնան նպաստել շրջանին մէջ բոլոր քաղաքացիներուն համար համապարփակ եւ 

տեւական խաղաղութեան հաստատումին: Անոնց ներկայացուցած նամակին մէջ, որուն 

տակ ստորագրած են 80 քոնկրեսականներ, կոչ կ՛ուղղուի համաձայնութիւն ձեռք բերել 

բոլոր կողմերէն` արձակազմեր չտեղակայել շփման գիծին վրայ, ԵԱՀԿ-ի կողմէ 

վերահսկուող կրակոցները ճշդող զարգացած համակարգեր եւ ձայնային 

սարքաւորումներ տեղակայել` յարձակումներու աղբիւրը ճշդելու համար եւ ԵԱՀԿ-ի 

հսկիչներ տեղակայել` շփման գիծին վրայ զինադուլի խախտումներու դէպքերը աւելի 

լաւ վերահսկելու համար: 
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Նալբանդեան Ընդունած Է ԵԱՀԿ-ի Երեւանեան 

Գրասենեակի Նոր Նշանակուած Ղեկավարը 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ 

Նալբանդեան  24 մարտին ընդունած է ԵԱՀԿ-ի երեւանեան 

գրասենեակի նոր նշանակուած ղեկավար Արկօ Աւաքովը, որ 

իր հաւատարմագիրը յանձնած է նախարարին: 

Էդուարդ Նալբանդեան եւ Արկօ Աւաքով քննարկած են 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող բարեփոխումներուն 

հոլովոյթը, ԵԱՀԿ-ի գրասենեակի օժանդակութեամբ 

իրականացուող ծրագիրները: 

Նախարար Նալբանդեան յաջողութիւն մաղթած է Աւաքովին իր առաքելութեան մէջ եւ նշած, որ 

արտաքին գործոց նախարարութիւնը պիտի շարունակէ մնայուն կերպով աջակցիլ ԵԱՀԿ-ի 

երեւանեան գրասենեակի աշխատանքներուն: 

ԵԱՀԿ-ի երեւանեան գրասենեակի նոր նշանակուած ղեկավարը հաստատած է, որ 

առաւելագոյնը պիտի ընէ Հայաստանի մէջ իրականացուող ծրագիրներուն արդիւնաւէտութիւնը 

պահպանելու եւ աւելցնելու, ինչպէս նաեւ Հայաստանի իշխանութիւններուն եւ 

քաղաքացիներուն հետ հաստատուած փոխադարձ գործակցութիւնը ամրապնդելու համար: 

Նախարար Օհանեան Այցելած Է Բանակի Կարգ Մը 

Ստորաբաժանումներ, Մարտական Յենակէտեր 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան 23 մարտին աշխատանքային 

այցելութիւն տուած է 5-րդ բանակային զօրամիաւորման շարք մը ստորաբաժանումներ: 

Այցելութեան նպատակն էր տեղւոյն վրայ դիտարկել զինուորական 

ծառայութեան կազմակերպման պայմանները, ծանօթանալ 

սահմանագօտիի տուեալ հատուածի գետնի վրայ տիրող իրավիճակին, 

ինչպէս նաեւ ստուգել նախորդ այցելութիւններուն ընթացքին տրուած 

յանձնարարականներու կատարման ընթացքը: 

Ան այցելած է նաեւ մարտական յենակէտեր, ծանօթացած է 

երկրաչափական եւ ամրաշինական կառոյցներու վիճակին, ընթացիկ 

աշխատանքներուն, զրուցած է մարտական հերթապահութիւն կատարող զինուորներուն հետ, 

հետաքրքրուած անոնց ընկերային-կենցաղային պայմաններով: Նախարարը 

հրամանատարական կազմին հետ քննարկած է որոշ խնդիրներ, տուած է ցուցմունքներ եւ 

յանձնարարականներ` տարուած աշխատանքները առաւել արդիւնաւէտ կերպով 

իրականացնելու ուղղութեամբ: 

Պաշտպանութեան նախարարը այցելած է նաեւ 21 մարտին սկսած զինուած ուժերու ղեկավար 

կազմի գործնական հաւաքներու ծիրին մէջ լարուած վրանային աւան, լսած է բանակային 

զօրամիաւորումներու հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչներուն զեկուցումներն ու 

առաջարկները: 
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Ամերիկայի Թրքական Կազմակերպութիւնները Կը 

Միանան Ցեղասպանութիւնը Ուրանալու Արշաւին 

«Էրմենիհապեր» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու մէջ գործող թրքական աւելի քան 150 

կազմակերպութիւններու նախաձեռնութեամբ ձեւաւորուած է Թուրք-ամերիկեան ազգային 

ղեկավարման յանձնախումբը (Թըրքիշ Ամերիքըն Նեշընըլ Սթիրինկ Քոմիթի, ԹԱՍՔ), որուն 

գլխաւոր նպատակն է պայքարիլ Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման դէմ: 

Թրքական իշխանամէտ «Սապահ» թերթը կը գրէ, թէ ԹԱՍՔ իր տարածած յայտարարութեան 

մէջ նշած է, որ իր նպատակն է ամերիկեան հասարակութիւնը իրազեկ դարձնել Հայոց 

ցեղասպանութեան վերաբերեալ «պատմական ճշմարտութեան» մասին: 

Կը նշուի նաեւ, որ յանձնախումբին նպատակներէն մէկն է նպաստել թուրքերուն, որ 

ամերիկեան քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային կեանքին մէջ աւելի գործօն 

ներկայութիւն ըլլան` միաժամանակ փորձելով ամերիկեան հասարակութեան եւ 

իշխանութիւններուն մօտ Թուրքիոյ մասին դրական ընկալումներ ձեւաւորել` շեշտելով 

«Թուրքիոյ ռազմավարական կարեւորութիւնը»: Յանձնախումբի հիմնադիրներէն են` Իպրահիմ 

Ույար, Կիւնայ Օվունճ, Տերիա Թաշքըն եւ Մուրատ Կիւզել: 

Տը Միսթուրա Ամփոփեց Միջսուրիական 

Բանակցութիւններու` Վերջ Գտած Ներկայ Փուլին 

Արդիւնքները 
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ 

պատուիրակ Սթեֆան տը Միսթուրա ամփոփելով միջսուրիական բանակցութիւններու 

մարտեան փուլը լրագրողներուն ներկայացուցած է բանակցութիւններուն իբրեւ արդիւնք 

գոյացած փաստաթուղթը, որ ընդհանուր կէտեր կը բովանդակէ ապագայ պետական կառոյցին 

վերաբերեալ, սակայն չի պարունակեր շօշափելի առաջարկներ, օրինակ` Սուրիոյ նախագահ 

Պաշշար Ասատի ճակատագիրին վերաբերեալ: 

 

Բանակցութիւններու մասնակիցներուն կ՛առաջարկուի պաշտպանել Սուրիոյ աշխարհիկ, 

բազմակարծական պետութեան ստեղծումը` բոլորին համար հաւասար պայմաններով: 

Փաստաթուղթին մէջ կ՛ընդգծուի, որ «Սուրիոյ հողին վրայ պէտք չէ գործեն օտար վարձկաններ», 

նաեւ կոչ կ՛ուղղուի վերստեղծելու ուժեղ եւ միասնական ազգային բանակ: Կէտերէն մէկը 

նուիրուած է ուժերու միաւորման անհրաժեշտութեան` յանուն ահաբեկչութեան դէմ պայքարին, 

նաեւ կ՛ընդգծուի ահաբեկչական խմբաւորումներուն աջակցութիւն ցուցաբերելու 

անթոյլատրելիութիւնը: Փաստաթուղթին հիմնական խնդիրը ամրագրելն է այն սկզբունքները, 

որոնց կրնան համաձայնիլ բանակցութիւններուն բոլոր մասնակիցները: Առայժմ ատիկա տեղի 

չէ ունեցած: 

 

Տը Միսութրա յայտարարեց, որ միջսուրիական բանակցութիւններու յաջորդ փուլը պիտի սկսի 9 

ապրիլին:  Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերիի 

հինգշաբթի, օր Մոսկուայի մէջ յայտարարած էր, որ իր երկիրն ու Ռուսիան մինչեւ օգոստոս 

Սուրիոյ նոր սահմանադրութեան մը նախագիծին պատրաստութեան շուրջ համաձայնութիւն 

գոյացուցած են: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Սուրիոյ Մէջ Յառաջդիմութիւնը Շնորհիւ Օպամայի 

Կեցուածքին Է» Ըսաւ Փութին 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար 

Ճոն Քերրի Մոսկուա իր այցելութեան երկրորդ ու 

վերջին օրուան ընթացքին հանդիպում ունեցաւ 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ: Վերջինս 

յոյս յայտնեց, որ Քերրիի այցելութիւնը նպաստէ երկու 

երկիրներու տեսակէտներու մերձեցման: Ան ըսաւ, որ 

այն յառաջդիմութիւնը որ տեղի ունեցաւ Սուրիոյ մէջ, 

շնորհիւ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք 

Օպամային էր: 

Քերրի իր կարգին յայտնեց, որ զինադուլի 

հաստատումին իբրեւ արդիւնք Սուրիոյ մէջ բռնարարքները նահանջ արձանագրեցին: Ան ըսաւ, 

որ իր երկիրը Սուրիոյ մէջ քաղաքական փոխանցման շուրջ լուրջ ու դժուար աշխատանքի 

սկսելու վրայ է: «Շատեր Սուրիոյ մէջ զինադուլի հաստատումը նկատեցին անկարելի, սակայն 

շնորհիւ ռուս-ամերիկեան ջանքերուն իրականացաւ», ըսաւ Քերրի: 

Նախքան Փութինի հետ հանդիպումը, Քերրի չորս ժամ տեւողութեամբ հանդիպում ունեցաւ իր 

ռուս պաշտօնակից Սերկէյ Լաւրովի հետ:Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

յայտնեց, որ հանդիպումին ընթացքին քննարկուած են երկկողմանի յարաբերութիւններն եւ 

անոնց բոլոր բարդ կէտերը: 

Սուրիոյ Շուրջ Հաշտութեան Բանակցութիւնները Դուրս 

Եկած Են Փակուղիէն 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ժընեւի մէջ միջսուրիական հաշտութեան 

բանակցութիւններուն ընթացքին Դամասկոսի պատուիրակութեան ղեկավար Պաշշար 

Ժաաֆարի Եւրոպական Միութեան արտաքին գործոց եւ անվտանգութեան քաղաքականութեան 

բարձրագոյն յանձնակատար Ֆետերիքա Մոկերինիի հետ իր հանդիպումէն ետք յայտարարած է, 

որ բանակցութիւններու նոր փուլի ընթացքին կարելի եղած է փակուղիէն դուրս գալ եւ 

յառաջընթաց արձանագրել: 

Ըստ Ժաաֆարիի, ինք Մոկերինիին յորդորած է ջնջել Սուրիոյ դէմ Եւրոպայի պատժամիջոցները 

եւ վերաբանալ Սուրիոյ դեսպանատուները Եւրոպական Միութեան երկիրներուն մէջ: Մոկերինի 

իր կարգին Դամասկոսի ներկայացուցիչներուն կոչ ուղղած է դրական ներդրում ունենալու 

բանակցութիւններու հոլովոյթին մէջ: Ժաաֆարի նշած է, որ Սուրիոյ կառավարական 

պատուիրակութիւնը պիտի վերադառնայ Ժընեւ` շարունակելու հաշտութեան 

խորհրդակցութիւնները: Սակայն, ըստ անոր, պատուիրակութիւնը չի կրնար ատիկա կատարել 

նախքան Սուրիոյ մէջ խորհրդարանական ընտրութիւններուն կայացումը, որոնք 

նախատեսուած են 13 ապրիլին: Ժաաֆարի աւելցուցած է, որ այդ մասին տեղեակ պահած է 

Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի յատուկ ներկայացուցիչ Սթեֆան տը 

Միսթուրան: 
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Իրաքեան Քիւրտիստանի Անկախութեան Շուրջ 

Հանրաքուէն Մինչեւ Հոկտեմբեր 

Հիւսիսային Իրաքի քրտական ինքնավար մարզի նախագահ 

Մասուտ Պարզանի «Ալ Մոնիթըր»-ի հետ հարցազրոյցի մը 

ընթացքին յայտարարած է, որ իրաքեան Քիւրտիստանի 

անկախութեան հանրաքուէն կրնայ տեղի ունենալ մինչեւ 

հոկտեմբեր 2016: 

Իրաքի սահմանադրութեան համաձայն, իրաքեան 

Քիւրտիստանի շրջանը օժտուած է լայն ինքնավարութեամբ: 

Պարզանի բացատրած է, որ հիասթափուած է Պաղտատի 

ներկայ քաղաքականութենէն, որ քիւրտերը կը զրկէ պիւտճէի 

սեփական մասէն եւ չէ կրցած կատարել շարք մը այլ 

պարտաւորութիւններ: Ըստ անոր, շրջանին առջեւ զարգացման համար մնացած է երկու 

տարբերակ` դառնալ Իրաքի սովորական նահանգ կամ դիմել անկախութեան շուրջ 

հանրաքուէի: 

«Ես կրնամ կատարելապէս համոզուած ըսել, որ անկախ մեր կամքէն դուրս եղող 

հանգամանքներէն, մենք պիտի փորձենք հանրաքուէ կատարել այս տարի, կը կարծեմ` մինչեւ 

հոկտեմբեր», յայտարարած է Պարզանի: 

Իրաքեան Քիւրտիստանի ղեկավարը նշած է, որ կ՛ուզէ հանրաքուէն կազմակերպել խաղաղ 

կերպով եւ համաձայնիլ բոլոր շահագրգիռ ուժերուն` Պաղտատի, Անգարայի եւ Թեհրանի հետ: 

Ատոր կողքին Պարզանի ընդգծած է, որ անկախ Քիւրտիստանի նախագահը պիտի չդառնայ: 

«Նպատակս ատոր հասնիլն է` անկախ Քիւրտիստան ստեղծելը: Եւ ես կը խոստանամ, որ այն 

օրը, երբ Քիւրտիստանը պիտի դառնայ անկախ, ես պիտի դադրիմ նախագահ ըլլալէ: Ես պիտի 

շնորհաւորեմ ժողովուրդը եւ տեղս փոխանցեմ ուրիշին», յայտարարած է ան: 

Իսրայէլի շրջանային համագործակցութեան փոխնախարար Այուպ Քարան քրտական «Ք24» 

կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտարարած է, որ Իսրայէլ պիտի զօրակցի անկախ 

քրտական պետութեան ստեղծման: Քնեսեթի անդամ Քարան պնդած է, որ 40 միլիոն 

բնակչութեամբ շրջանը, «անկասկած, արժանի է այն բանին, որ ունենայ սեփական երկիրը»: 

Ընդգծելով փեշմերկաներու պայքարը ՏԱՀԵՇ-ի դէմ` Քարան յայտարարած է, որ շրջանին մէջ 

կրօնական ծայրայեղականութեան ոչնչացումը պէտք է գերակայ ըլլայ բոլորին համար: 

Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարար Մոշէ Եաալոն եւս նախապէս յայտարարած էր, որ իր 

երկիրը պիտի զօրակցի քրտական անկախութեան, եւ այն համոզումը յայտնած, որ անկախ 

քրտական պետութեան ստեղծումը պիտի կայունացնէ Միջին Արեւելքը: 

Մինչ այդ, Իսրայէլի արդարադատութեան նախարար Աւելեթ Շաքետ նոյնպէս յայտարարած էր 

անկախ քրտական պետութեան ստեղծումին զօրակցելու մասին` ընդգծելով, որ Իսրայէլ պէտք է 

ամրապնդէ կապերը քիւրտերուն հետ, որովհետեւ անոնք հին ժողովուրդ են եւ կը ներկայացնեն 

ժողովրդավարական շրջան մը: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Պահելով Տրամաբանութիւնը 
Մալխասեան բառարանը «պատմագրութիւն» բառը կը բացատրէ երկու ձեւով. առաջին` պատմութիւն 

գրելը, ասպարէզ մը, որ կը պատկանի Հերոդոտոսի նման պատմագիրներու, եւ երկրորդ` գրուած 

պատմութիւնը: Սակայն իսկութեան մէջ ո՞վ է, որ կը գրէ պատմութիւնը: «Յաղթողները», կը պատասխանէ 

Նափոլէոն Պոնափարթ: Ուինսթըն Չըրչիլ այդ տեսակէտին համակարծիք ըլլալով` կը նշէ. «Պատմութիւնը 

ինծի նկատմամբ ազնիւ պիտի գտնուի, որովհետեւ մտադիր եմ զայն ես գրել»: Այս տեսակէտը միայն կարգ 

մը քաղաքագէտներունը չէ. ափրիկեան ասացուածք մը եւս կ՛ըսէ. «Մինչեւ առիւծներուն իրենց սեփական 

պատմաբանները ունենալը, որսի պատմութիւնները պիտի փառաբանեն որսորդները»: Ճշմարտութիւն 

մը, որ կ՛արտացոլայ նաեւ մեր պատմագիրներուն Մովսէս Խորենացիին ու միւսներուն մօտ, որոնք կը 

գովերգէին իրենց պատուիրատու տոհմերը: Ի զուր չէ, որ Մարք Թուէյն կը գրէ. «Այն մելանը, որով ամբողջ 

պատմութիւնը գրուած է,   պարզապէս հեղուկ նախապաշարում է»: Ահաւասիկ իրականութիւնը այն 

«պատմագրութեան գործընթաց»-ին, որուն կ՛ակնարկէր Վարագ Գեթսեմանեան իր «Պահելով 

պատմական տրամաբանութիւնը» յօդուածին մէջ, նշելով, որ չկայ քաղաքական մեկնաբանութիւն, որ 

պայմանաւորուած չըլլայ պատմագրութեան գործընթացներով: 

Եթէ 15-րդ դարուն ազգը իբրեւ քաղաքական սկզբունք գոյութիւն չունէր, նոյնը կարելի չէ ըսել այդ 

սկզբունքին սկզբնաղբիւրին ու արմատին` ազգին մասին: Մովսէս Խորենացին իր «Պատմութիւն հայոց» 

բարացուցական խորագիրով պատմագրութեան սկիզբը կը գրէ. ««Թեպէտ եւ եմք ածու փոքր եւ 

զօրութեամբ տկար եւ թուով յոյժ ընդ փոքու սահմանեալ,  սակայն բազում գործք արութեան գտանին 

գործեալ եւ ի մերում աշխարհի, եւ արժանի գրոյ յիշատակի»: Յստակ է, թէ պատմահայրը այդ «եմք»-ով եւ 

«մերում»-ով կ՛ակնարկէ այն ազգին, որուն պատմութիւնը գրելու առաքելութիւնը ստանձնած էր եւ անոր 

անունով կոչած` իր գիրքը: Եթէ կար ժամանակ, որ գերմանացիներն ու ֆրանսացիները ընդամէնը 

բարբարոս ցեղախումբեր էին, այդ չի նշանակեր, որ այլուր ազգեր գոյութիւն չունէին: Անցեալ յօդուածիս 

մէջ արդէն նշած էի հրեայ ժողովուրդի ՔԵ 66-73 թուականներուն ըմբոստութիւնը ընդդէմ Հռոմէական 

կայսրութեան, ինչպէս նաեւ ՆՔ 480 թուականին սպարտացիներուն եւ 499-449 թուականներուն յոյներուն 

անկախութեան պահպանման համար յաղթական պատերազմը` ընդդէմ ներխուժող պարսկական 

կայսրութեան: Գերմանական եւ ֆրանսական ցեղախումբերու օրինակը նաեւ հետաքրքրական է այլ 

առումով: Այդ ցեղախումբերը ազատութեան եւ անկախութեան սիրոյն կատաղի պայքար մղեցին իրենց 

շրջաններ ներխուժող Հռոմէական կայսրութեան դէմ: Պատմական իրողութիւն մը, որ ցոյց կու տայ, թէ 

բռնագրաւումը ինքըստինքեան ժխտական ու մերժելի երեւոյթ մըն է եւ հարկ չկայ ազգ-պետութիւն կամ 

նոյնիսկ ազգ ըլլալու` զայն իբրեւ այդպիսին ընկալելու համար: Չկայ եւ չէ եղած ժողովուրդ մը, որ օտար 

ուժի մը տիրապետութիւնը ընդունի իբրեւ բնական եւ օրինական երեւոյթ: Իւրաքանչիւր ժողովուրդ կը 

ձգտի կերտելու իր անկախ պետութիւնը, սակայն ձգտումին եւ այդ ուղղութեամբ «լուրջ եւ մեծածաւալ 

փորձ կամ աշխատանք» կատարելուն միջեւ կայ լեռ ու ձոր: Ահա թէ ինչո՛ւ Գեթսեմանեանի ակնարկած 

«օսմանեան հայերու»-ն մօտ կարելի չէ գտնել այդ ձգտումին գործնական արտայայտութիւնները: Սակայն 

այդ ձգտումին գոյութիւնը ակներեւ է Բագրատունեաց հարստութեան անկումէն ետք, Կիլիկեան 

թագաւորութեան հիմնումի փաստին մէջ: Այդ ձգտումը չ՛ազդուիր ժամանակէն, եթէ առողջ ու իր 

ինքնութեան գիտակից ու տէր է խնդրոյ առարկայ ազգը, եւ երբ ենթակայական  ու առարկայական 

պայմանները նոյնիսկ մասամբ համընկնին,  արդիւնքը կ՛ըլլայ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւն: 

Գեթսեմանեան 1453-ին Պոլսոյ բռնագրաւումը կը կոչէ «օսմանցիներու մուտքը Պոլիս»` ստեղծելով այն 

թիւր տպաւորութիւնը, թէ խօսքը Քրիստոսի Երուսաղէմ յաղթական մուտքին կրկնօրինակին մասին է: 

Իսկութեան մէջ Պոլսոյ գրաւումը անոր բնակչութեան համար Ծաղկազարդ մը չէր, այլ` սպանդ, քանդում 

ու սուգ: Իսկ այն պնդումը, թէ կատարուածը ո՛չ բռնագրաւում էր եւ ո՛չ ալ ազատագրում, կու գայ միայն 

ընդգծելու ստեղծուած ծաղկազարդեան տօնախմբութեան անհեթեթ վարկածը: 

Հեղինակը իր վերջին յօդուածին մէջ ինծի վերագրած է պնդումներ, որոնք գոյութիւն չունին «Ազդակ»-ի 16 

մարտի թիւով լոյս տեսած «Բռնագրաւումի «օրինականութեան» մասին» խորագրեալ յօդուածիս մէջ: 

Օրինակ` հետեւեալ հաստատումը. «Եթէ բռնագրաւման գաղափարը ինքնին արդիական 

պատմաքաղաքական եզր մըն է, անիկա պէտք է որ գրուած ըլլայ բռնագրաւող ուժերուն կողմէ»: 
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Իրականութեան մէջ այդ տողը կը յիշեցնէ Գեթսեմանեանի «Չխախտել պատմագրութեան կանոնները» 

յօդուածին մէջ տեղ գտած «Բռնագրաւման գաղափարը ինքնին արդիական պատմաքաղաքական եզր մըն 

է, որ կարելի չէ կիրարկել վաղժամանակակից շրջանի պատմութեան քննարկման համար» տողը, որուն 

առարկած էի. «Անձնապէս ծանօթ չեմ պատմագրութեան սկզբունքներուն, սակայն այստեղ յստակ է, որ 

այդպիսի սկզբունք մը եթէ նոյնիսկ կայ, ապա գրուած է բռնագրաւող ուժերուն կողմէ»: Յստակ է, որ խօսքս 

բռնագրաւման ժխտական ընկալումը շինծու եւ երեւոյթը բնական եւ ընդունելի նկատելու ծառայող այդ 

«կանոն»-ին մասին էր: 

Նաեւ զարմանքով կարդացի հետեւեալ տողը. «Ո՞վ է այն դատաւորը, որ ըսէ, թէ Օսմանեան կայսրութիւնը 

ապօրինի է, որովհետեւ «բռնագրաւած» է այս կամ այն քաղաքը, իսկ հունգարականը կամ ռուսականը` 

օրինական, որովհետեւ ընդամէնը 10 տարածք բռնագրաւած է եւ ոչ` 15»: Ո՞վ այդպիսի անհեթեթ 

գաղափար մը իր մտքովն իսկ կ՛անցընէ: Բոլոր կայսրութիւններն ալ ապօրինի են եւ այդ է անոնց 

անխուսափելի ճակատագրին` իմա քայքայման գլխաւոր պատճառներէն մէկը: Եւ այո՛, չկայ 

անկողմնակալ ու անաչառ դատաւոր մը, որ անոնցմէ մէկը նկատէ օրինական: 

Վ. Գեթսեմանեան երբ կը խօսի «օսմանցիի» գաղափարին մասին, կը նշէ, որ հայկական պատմագրութեան 

մէջ օսմանցին յաճախ նոյնացուած է «թուրքին հետ` տարանջատելով հայերը, արաբներն ու 

պալքաններու ժողովուրդները «օսմանցիի» գաղափարէն»,  աւելցնելով. «Ի դէպ, կան բազմաթիւ 

պատմական եւ պատմագրական ակադեմական լուրջ աշխատութիւններ, որոնք կ՛ապացուցեն, թէ այս 

ժողովուրդներու միատեղմամբ է, որ պէտք է ըմբռնել «Օսմանեան կայսրութեան» մը գաղափարը: (…) 

«Հեղինակը կը կատարէ այն,  ինչ որ ակադեմական շրջանակներու մէջ ճանչցուած է որպէս 

ազգութիւններու նախաստեղծ (primordial)  գոյութեան միտքը: Այս տեսութիւնը (որ արդէն մերժուած է) 

կ՛ըսէ, թէ հայերը, թուրքերը կամ որեւէ այլ ազգութիւն պատմութեան ամենասկզբնական ժամանակներէն 

մինչեւ տուեալ ժողովուրդներու ազգ-պետութիւններու կերտումը ունեցած են ազգային քաղաքական 

գիտակցութիւն եւ պետականութիւն ստեղծելու քաղաքական բաղձանք եւ ասոր շնորհիւ է, որ 19-րդ կամ 

20-րդ դարուն կարողացած են ստեղծել իրենց անկախ պետականութիւնը»: «Արդէն մերժուա՞ծ», իսկ որո՞ւ 

կողմէ, այդ վերոնշեալ «բազմաթիւ պատմական եւ պատմագրական ակադեմական լուրջ 

աշխատութիւններ» կատարած «ակադեմական»-ներո՞ւն, ըստ որոնց, հայերը «օսմանցի» էին եւ յանկարծ 

19-րդ եւ 20-րդ դարուն (օտար պետութիւններու դրդումո՞վ) դարձան հայ… Իսկ այդ «ակադեմական լուրջ» 

աշխատութիւններու հեղինակներուն համար հայոց հազարամեայ պատմութիւնը ի՞նչ է, ընդամէնը` 

երեւակայածին առասպե՞լ: 

«Պահելով պատմական տրամաբանութիւնը» յօդուածին հեղինակը վերջաւորութեան կ՛ընդունի, թէ 

եւրոպական եւ այլ երկիրներու մէջ եւս Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ փաստեր կան, սակայն քիչ 

ետք անդրադառնալով գրած այն տողիս, թէ թրքական աղբիւրները կը ծառայեն միայն պատմական 

փաստին մասին վկայութիւնները հարստացնելու եւ ոչ թէ` անհեթեթ կերպով փաստուածը փաստելու, կը 

գրէ. «Բայց այս «փաստուած փաստ»-ը ուրկէ՞ եկաւ: Ո՞վ փաստեց, եթէ ոչ` ակադեմականներու այն 

խումբը, որ կեդրոնանալով օսմանեան արխիւներուն վրայ` ստեղծեց Հայոց ցեղասպանութեան 

պատմագրութիւնը: Միթէ օսմանեան փաստաթուղթերու ընդմէջէն չէ՞, որ հաստատուեցաւ օսմանեան 

կառավարութեան ցեղասպան նպատակը կամ մտադրութիւնը, նախապայման մը` միջազգային օրէնքով 

սահմանուած, եղեռն մը` ցեղասպանութիւն որակելու համար»: Այս տողերը կը կարծեմ, որ անտեղի 

թերագնահատում մըն են ոչ օսմանական լայնածաւալ արխիւներուն, ատոնց վրայ պատմաբաններու 

կատարած աշխատանքին ու ատոր կարեւորութեան: Ինչ կը վերաբերի օսմանեան փաստաթուղթերու 

օրինականութեան հարցին, ապա անոնց իրաւական արժէքը ծնունդ չառներ անոնց ինքըստինքեան 

օրինականութենէն, այլ` անոնց աղբիւրէն կամ հեղինակէն, որուն դէմ յարուցուած դատին ընթացքին է, որ 

պիտի ներկայացուին անոնք: Այստեղ կարեւորը այն չէ, թէ մենք զայն կը նկատե՞նք օրինական, թէ՞ ոչ, 

կարեւորը մեր վերաբերմունքը չէ, այլ` հակառակորդինը: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 

www.aztagdaily.com 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

Աղջիկ Դաստիարակելու 8 ՈսկԷ Կանոններ 

1. Աղջկայ մեջ հնարաւորինս շատ պէտք է կանացիութիւն, նրբութիւն, մեղմութիւն 

զարգացնել: Ամենափոքր տարիքից նրան պէտք է ասել, որ ինքն աղջիկ է, այլ ոչ թէ 

կիսաշրջազգեստով տղայ, իսկ դա նշանակում է քնքշութիւն և հանդարտութիւն: 

2. Հօր ու մօր օրինակը լաւագոյնն է աղջիկ երեխայի 

համար: Սա անքննարկելի է: Հօր վերաբերմունքը մօր 

հանդէպ աղջկայ համար լաւագոյն օրինակն է: Նա հօր 

օրինակով ենթագիտակցօրէն ձևաւորում է տղամարդու 

կերպարը, հետևաբար սէրը, հանդուրժողականութիւնն ու 

յարգանքը պէտք է լինեն հօր ու մօր յարաբերութիւնների 

հիմքում: 

3. Շատ ծնողներ իրենց աղջիկներին փորձում են պահել 

ծայրահեղ խստութեան պայմաններում, այդ կերպ 

փորձելով նրանց պահել ամէն տեսակ «գայաթակղութիւններից» հեռու: Սակայն, որպէս 

կանոն, հէնց այս պայմաններում մեծացած աղջիկները հէնց որ կարողանում են դուրս 

պրծնել ծնողական կապանքներից, ընկնում են հակառակ ծայրահեղութեան գիրկը: 

Հետևաբար, հարկաւոր է աղջիկներին տալ ազատութիւն` ծնողական հսկողութեան ներքոյ: 

4. Աղջիկը մշտապէս գեղեցիկ է և անպայման նրան պէտք է ասել այդ մասին: Երբեք չի 

կարելի երեխային նրա արտաքինի մասին վատ բաներ ասել, սա նրա մեջ կը ձևաւորի 

թերարժեքութեան բարդոյթ, որից երեխան իր ողջ կյանքում ազատուել չի կարող: Երեխան 

պէտք է լսի, որ ինքը գեղեցիկ է, միաժամանակ մայրը նրան պէտք է սովորեցնի հագնուել 

ճաշակով, իսկ աւելի մեծ տարիքում` լինել խնամուած: Սա աղջկան կը տայ 

ինքնավստահութիւն: 

5. Աղջիկը-ապագայ մայրն է: Իսկ դա 

նշանակում է, որ նրա առողջութեանը պէտք 

է հետևել ամենափոքր տարիքից սկսած: 

Առողջ սնունդ, մարզական խմբակներ 

սրանք երեխայի համար կ'ապահովեն 

ամուր առողջութիւն: 

6. Պէտք է զարգացնել երեխայի մտաւոր 

ունակութիւնները: Հետաքրքիր գրքերի 

ընթերցում, համատեղ նկարչութիւն, ծեփ, 

հետաքրքիր ֆիլմերի դիտում և բազմազան 

պատմութիւններ: Այս ամէնը երեխայի մեջ կը ձևաւորեն սէր ու հետաքրքրասիրութիւն 

դէպի նոր ու անիմանալին: 

7. Սովորեցրէ՛ք երեխային տնային աշխատանքներ: Խնդրէ՛ք, որ կատարէ փոքր 

աշխատանքներ` շորը դնել դարակում, ափսեները շարել սեղանին և այլն: Տնային գործերը 

տնօրինելու կարողութիւնը նրան անպայման պէտք կը գայ: 

8. Ամենակարևոր յատկանիշներից մէկը գթասրտութիւնն է: Այս զգացողութիւնը պէտք է 

բոլոր մարդկանց, իսկ աղջիկներին` առաւել ևս: Եթէ աղջկա մեջ չկայ թոյլին կարեկցելու, 

օգնելու ցանկութիւն, ապա միւս բոլոր յատկանիշները կարող են կորցնել իրենց հմայքը: 

Քաղուած tzuk.am կայքէն 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հանդիպում Հայաստանի Նախագահ 

Սերժ Սարգսեանի Եւ ՀՅԴ 

Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի Միջեւ 

Յունաստան պաշտօնական այցելութեան առիթով 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան հանդիպում 

ունեցաւ ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի 

պատուիրակութեան հետ, որուն ընթացքին 

արծարծուեցան նախագահի այցելութեան եւ հելլէն 

քաղաքական աւագանիին հետ հանդիպումներու 

հարցերը, հայ եւ յոյն գործակցութեան ոլորտները, Հայ 

դատի առնչութեամբ կատարուած աշխատանքները 

Յունաստանի մէջ ու նաեւ յունահայ գաղութը յուզող 

հարցեր: Խօսակցութիւնը կեդրոնացաւ Հայաստանի ներկայ իրավիճակին, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ-ի 

հետ գործակցութեան` կառավարման գործընթացին շուրջ: 

Յատուկ անդրադարձ եղաւ տարածաշրջանին մէջ կատարուող իրադարձութեանց մասին, 

յատկապէս` Սուրիոյ տագնապին ու սուրիահայութեան շուրջ ու Հայաստանի մէջ ապաստան 

գտած հայրենակիցներու առնչութեամբ: Կարեւորութեամբ շեշտուեցաւ հայ եւ յոյն 

գործակցութեան ոլորտը ու յատկապէս նախագահի այցելութեան առիթով ստորագրուած 

համաձայնագիրները կրթական եւ մշակութային բնագաւառներէն ներս, որոնք առաւել 

կ՛ամրապնդեն երկու երկիրներու միջեւ գործակցութիւնը: 

ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի 

Հանդիպումը Հայաստանի Կրթութեան Եւ 

Գիտութեան Նախարար Լեւոն Մկրտչեանի Հետ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի Յունաստան 

պաշտօնական այցելութեան առիթով անոր ընկերակցեցաւ 

նաեւ Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նորանշանակ 

նախարար Լեւոն Մկրտչեան, որ այս առիթով 

հանդիպումներ ունեցաւ եւ համաձայնագիրներ ստորագրեց 

հելլէն իր պաշտօնակիցներուն հետ: 

15 մարտին ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէն 

յատուկ հանդիպում ունեցաւ նախարար Լեւոն Մկրտչեանի հետ, որուն ընթացքին 

արծարծուեցաւ երկու երկիրներուն միջեւ կրթական համագործակցութեան ոլորտը` 

մասնաւորաբար հայագիտական ամպիոն հիմնելու ծրագիրը յունական համալսարաններէն 

ներս, որ պիտի նպաստէ հայոց լեզուի բարձրագոյն մակարդակի ուսուցման եւ 

կատարելագործման Յունաստանի մէջ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ յունահայ գաղութէն 

ներս գործող ամէնօրեայ եւ միօրեայ հայկական վարժարաններուն եւ յատկապէս ազգային 

վարժարաններու հայ ուսուցիչներու հելլէն պետութեան կողմէ վճարման հարցերուն, նաեւ` 

վարժարաններու դիմագրաւած հարցերուն: 
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ՀՅԴ-ի Կազմակերպած Արցախի Եւ 

Հայկական Բանակի Զօրակցութեան 

Ձեռնարկը 

13 մարտին Փարիզի 9-րդ թաղամասի «Ռոսինի» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՅԴ-ի 

նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած Արցախի եւ հայկական բանակի զօրակցութեան 

ձեռնարկը: 

Ալֆորվիլի պատանեկան երգչախումբին կատարողութեամբ Ֆրանսայի, Հայաստանի եւ 

Արցախի քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք հայերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով բացման խօսքը 

արտասանեց օրուան հանդիսավար Կալի Գապիլեան: Ան շեշտեց, թէ սոյն ձեռնարկը նուիրուած 

է հայրենի հողը իրենց կեանքի գնով պաշտպանած եւ նահատակուած հայ զինուորներուն 

յիշատակին: Գապիլեան անդրադարձաւ «Դէպի Երկիր» ծրագրին, որուն շրջագիծին մէջ կարելի 

եղած է վերանորոգել երիտասարդական չորս կեդրոններ` Բերձորի, Մարտունիի, Շուշիի եւ 

Ստեփանակերտի մէջ: Ան նաեւ ներկայացուց Արցախի մէջ «Նոր սերունդ»-ի գործունէութիւնը: 

Այնուհետեւ Արեւմտեան Եւրոպայի ԿԿ-ի անունով 

ելոյթ ունեցաւ Յարութ Մարտիրոսեան, որ 

անդրադառնալով թշնամիին կողմէ արցախեան 

պաշտպանութեան դիրքերու վրայ կատարուած 

անընդմէջ յարձակումներուն` յայտնեց, թէ հարկ է 

աշխատանք տանիլ, որպէսզի Ազրպէյճան վերջ 

տայ իր որդեգրած հակահայ քաղաքականութեան 

եւ նստի բանակցութեանց սեղան: 

Արցախի խորհրդարանի անդամ, ՀՅԴ 

Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ եւ Արցախի ազատագրական պայքարի օրերուն 

Մարտակերտի շրջանի հայ զինեալ ուժերու հրամանատար Դաւիթ Իշխանեան  խօսք առնելով` 

շնորհաւորեց արցախեան շարժման 28-րդ տարեդարձը, նկատի ունենալով, որ այդ շարժումը 

նոր էջ մը բացաւ հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ: Ապա ան պատմական ակնարկ մը նետեց 

ղարաբաղեան ազատագրական պայքարին վրայ` 1988-էն սկսեալ, մինչեւ 2 սեպտեմբեր 1991` 

անկախ Արցախի Հանրապետութեան հռչակումը, որ ամրապնդուեցաւ նոյն տարուան 10 

դեկտեմբերին` համաժողովրդական հանրաքուէով: Դաւիթ Իշխանեան անդրադարձաւ նաեւ 

այն բաղադրիչներուն, որոնք Արցախի անվտանգութեան համակարգին մաս կը կազմեն` 

ռազմական, ազգաբնակչութեան, քաղաքական թէ տնտեսական տեսանկիւններէ, աւելցնելով, որ 

հակառակ Արցախի  քայքայող պատերազմին` բնակչութիւնը երբեք չէ ընկճուած եւ 

պատրաստակամ է դիմադրելու դժուարութիւններուն: Ան անդրադարձաւ նաեւ Արցախի 

բնակչութեան վիճակագրական տուեալներուն` նշելով, որ  վերջին 10-15 տարիներու ընթացքին 

բնակչութեան թիւը միայն 15 հազար աւելցած է: Դաւիթ Իշխանեան դրուատեց Ֆրանսայի եւ 

Արցախի միջեւ ստեղծուած բարեկամական յարաբերութիւնները եւ կոչ ըրաւ շարունակելու 

պայքարը Արցախի անկախութեան եւ արցախահայութեան ինքնորոշման իրաւունքի 

միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: 

www.tert.am 

http://www.tert.am/
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Այսու կը յայտարարենք թէ Ազգային Վարչութեան 
հրապարակած «Ադամանդ»ի Վիճակահանութեան 

տոմսերը կրնաք ապահովել թեմիս 
առաջնորդարանի քարտուղարութեան 

գրասենեակէն: 

Վիճակաձգութիւնը տեղի պիտի ունենայ 17 Յունիս 2016ին: 

 

Սիրելի քուէյթահայեր,  
կրնաք ապահովել ձեր տոմսերը Ազգային Առաջնորդարանի 

քարտուղարութեան գրասենեակէն: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 
Զատիկը Աշխարհի Չորս Ծագերուն 

Հայաստան 

Հայկական տօներու շարքին Զատիկը բնութեան 

զարթօնքը խորհրդանշող ամենամեծ եւ 

ամենասպասուած տօնն է: 

Շարժական այս տօնը (մարտ 22-էն մինչեւ 

ապրիլ 25) կը նշուէր ճոխ հանդիսութեամբ եւ 

մեծ կազմակերպուածութեամբ: Եւ հաւանաբար 

այս էր պատճառը, որ ի տարբերութիւն այլ 

տօներու, անիկա նոյն ձեւով կը նշուէր 

Հայաստանի գրեթէ բոլոր շրջաններուն մէջ եւ 

ամէնուր ծանօթ էր միեւնոյն անուանումով` 

«Զատիկ», «Մեծ Զատիկ», «Ճոչ Զատիկ»… 

Շատ մը ժողովուրդներու նման հայերս եւս մեծ կարեւորութիւն տուած ենք հաւկթախաղերուն. 

պայման էր, որ հաւկիթը կարմիր ներկուէր: 

Բացի հաւկթախաղէն, կը կազմակերպուէին զանգուածային կամ ընտանեկան 

ուխտագնացութիւններ, յատկապէս` գիւղէն դուրս գտնուող մօտակայ սրբավայրեր: 

Ուխտաւորները իրենց հետ կը տանէին մատաղցու գառնուկ, գինի, անհամար հաւկիթ, բաղարջ 

հաց եւ կաթնեղէն: 

Զատկուան տօնին անբաժան մասն էր նախնիներու պաշտամունքը, որ կը դրսեւորուէր մեռած 

հարազատներու գերեզմանները այցելութեամբ: Գերեզման կը տարուէր տօնական 

ուտելիքներուն մէկ մասը եւ խնճոյքներ կը կազմակերպուէին: Իսկ Զատկուան ամբողջ օրը եւ 

գիշերը տօնական սեղանը բաց կը մնար, նոյնպէս ալ` տան դուռներն ու պատուհանները, 

որպէսզի մահացած հարազատները կարենան օգտուիլ տօնական հիւրասիրութենէն: 

* * * 

Ֆրանսա 

Աւագ հինգշաբթի եւ Աւագ ուրբաթ օրերը Ֆրանսայի մէջ 

եկեղեցիներուն զանգակները կը լռեն: Ըստ աւանդութեան, անոնք 

դէպի Հռոմ կը թռչին եւ պապին օրհնութիւնը առնելէ ետք միայն, 

կիրակի կը վերադառնան Ֆրանսա, ուր մեծ շուքով կը կատարուին 

եկեղեցական արարողութիւնները: Զատկուան պատարագի 

աւարտին զանգակները կրկին կը ղօղանջեն, իսկ երեխաները 

պարտէզները կ՛իյնան` պահուած նախշուած հաւկիթները 

փնտռելու: 

Ֆրանսական զատկուան սեղանէն անպակաս կ՛ըլլայ խորոված 
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գառնուկը: Իսկ Զատիկը շնորհաւորելու համար թէ՛ մեծերը եւ թէ՛ փոքրերը տուրմէ հաւկիթ, 

նապաստակ եւ զանգակ կը ստանան ու կը նուիրեն: 

Իտալիա 

Իտալիոյ իւրաքանչիւր քաղաք թափօրներ 

կը կազմակերպէ եւ մեծ շուքով կը նշէ 

Քրիստոսի խաչելութիւնն ու յարութիւնը: 

Երեք օրուան վրայ երկարող այս 

հանդիսութիւններուն ընթացքին նաեւ կը 

ցուցադրուին Քրիստոսին եւ 

Աստուածածնին արձանները: 

Ամէնէն տպաւորիչը, սակայն, Զատկուան 

պատարագն է, որ կը կատարուի պապին հովանաւորութեամբ, Սուրբ Պետրոս 

տաճարին մէջ: Տասնեակ հազարաւոր հաւատացեալներ կը հաւաքուին տաճարին 

դիմաց` հետեւելու Զատկուան պատարագին եւ պապին օրհնութիւնը ստանալու 

համար: 

Ինչ կը վերաբերի իտալական տօնական սեղանին, տիրական ուտելիքը խորոված 

գառնուկը կ՛ըլլայ, իսկ աղանդերը` «քոլոմպա» կոչուած կարկանդակը, որ աղաւնիի ձեւ 

կ՛ունենայ եւ կը յիշեցնէ Կաղանդի «փանէթթոն» կարկանդակը` իր համով: 

* * * 

Գերմանիա 

Գերմանիոյ մէջ Զատկուան 

արարողութիւնները կը սկսին Աւագ 

հինգշաբթի եւ այդ օրը կը կոչուի «Վիշտի 

հինգշաբթի»: Այս օրը սովորութիւն է 

միայն կանաչեղէն ուտել: Ամէնէն 

ընդհանրացած կերակուրը 7 խոտերէ 

պատրաստուած ապուրն է: 

Որպէս աղանդեր` Զատկուան առթիւ 

տուներէն անպակաս կ՛ըլլան տուրմէ 

հաւկիթները, բայց մանաւանդ` «Օսթըրլամ» կոչուած գառնուկի տեսքով կարկանդակը: 

Գերմանիոյ մէջ նաեւ սովորութիւն է հաւկիթներով զարդարել գարնանային առաջին 

ճիւղերը: Ամէն տուն կ՛ունենայ  իր Զատկուան ծառը: 
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