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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան 

Պատգամը. Քրիստոսի Յարութիւնը` Մարդուն 

Ազատագրումը Մեղքէն 

Կորնթոսի նորադարձ քրիստոնեաներու մտքին մէջ շփոթ 

կար, անորոշութիւն կը տիրէր Քրիստոսի յարութեան 

մասին: Կորնթոսի նորահաստատ եկեղեցւոյ ուղղած իր 

առաջին նամակին մէջ, Պօղոս առաքեալի մօտեցումը 

կ՛ըլլայ յստակ. Քրիստոսի յարութիւնը իրողութիւն է, 

որովհետեւ ան հիմնուած է ականատեսի 

վկայութիւններուն եւ Աւետարանի ուսուցումներուն վրայ: 

Ապա առաքեալը կ՛աւելցնէ, թէ` Քրիստոս մեր մեղքերուն 

համար մեռաւ, թաղուեցաւ եւ յարութիւն առաւ եւ, 

հետեւաբար, քրիստոնէական հաւատքը պիտի կորսնցնէր 

իր իմաստը, եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չըլլար (Ա. 

Կորնթ. 15): Յարութեան մասին առաքեալին տուած 

բացատրութիւններուն մէջ կարեւոր է ընդգծել հետեւեալ 

շեշտը, թէ` Քրիստոսի խաչելութեան, թաղման ու 

յարութեան դրդապատճառը մարդուն մեղքն է, եւ անոր 

նպատակը` մեղքին մաքրութիւնն է: 

Սուրբգրային հասկացողութեամբ մեղանչել կը նշանակէ` 

– Աստուծոյ օրէնքին նկատմամբ անհնազանդութիւն: Մեղքը աշխարհ մտաւ Ադամին ու Եւային 

անհնազանդութեան հետեւանքով (Ծնն. 3): Տասնաբանեայ պատուիրանները (Ելից 20) Հին 

կտակարանին մէջ Աստուծոյ հնազանդութեան հիմքը կը կազմէին եւ հետեւաբար անոնցմէ 

շեղում` մեղանչում էր Աստուծոյ դէմ: 

– Բարոյական արժէքներու նկատմամբ անտարբերութիւն: Քրիստոս օրէնքի տառացի 

գործադրութենէն անդին, կարեւորութեամբ կը յիշեցնէ բարոյական մեղքին 

հետեւանքները:Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ակնարկելով` Քրիստոս ըսաւ, թէ` ըսուած է 
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պէտք չէ սպաննել, ես կ՛ըսեմ, ով որ իր եղբօր նկատմամբ բարկացոտ մօտեցում կ՛ունենայ, 

Աստուծոյ դատաստանին ենթակայ պիտի դառնայ (2 Կորնթ. 5. 21-22): 

– Բարին մերժելու ու չարը ընդունելու, լոյսէն հեռանալու ու խաւարին մօտենալու, երկրաւոր 

ներկայութիւնը երկնային ներկայութեամբ փոխարինելու, այլ խօսքով` Աստուծմէ հեռանալու եւ 

իր անձին միայն դառնալու նախընտրութիւնը: Աստուածաշունչը լեցուն է նման դրուագներով 

(Ես. 41. 9, Սաղմ 94. 14, 2 Կորնթ. 4. 9, Եբր. 13. 5): 

– Ճշմարտութեան կառչելու եւ ճիշդ կերպով մտածելու, խօսելու ու գործելու պարտաւորութեան 

թերացում: «Ով որ շիտակը գիտէ եւ չ՛ըներ` մեղք է, որ կը գործէ» (5.17), կ՛ըսէ Յակոբոս 

առաքեալ: 

– Կարիքաւորին օգտակար հանդիսանալու թերացում: Յիշենք աղքատ Ղազարոսին կամ 

հարուստին առակները (Ղուկ. 16. 19-31, Ղուկ. 12. 16-21), եւ վերջին դատաստանին մասին 

Քրիստոսի կատարած ակնարկութիւնը` «անօթի էի` եւ չկերակրեցիք զիս, ծարաւ էի` եւ ջուր 

չտուիք, օտարական էի` եւ չընդունեցիք զիս, մերկ էի` եւ չհագուեցուցիք, հիւանդ էի եւ բանտի 

մէջ` եւ սակայն այցի չեկաք ինծի…ե (Մար. 25. 42-43): 

– Աստուծոյ կամքին ենթարկուելու մերժում եւ ինքնակեդրոն ու ինքնանպատակ կեանք: 

Քրիստոսի մեզի ուսուցած աղօթքին մէջ կ՛ըսենք` «քու կամքդ թող ըլլայ»: 

– Հաւատքը գործի վերածելու յանձնառութեան թերացում: Հաւատքը առանց գործի իր իմաստը 

կը կորսնցնէ (2. 17), ինչպէս կը յիշեցնէ Յակոբոս առաքեալ: 

Այս ընդհանուր ակնարկը մեղքի իմաստին ու մեղանչելու հետեւանքներուն մասին, ինչպէս 

նաեւ մեր եկեղեցւոյ հայրերուն կողմէ խմբագրուած «զղջում»-ը` հաղորդութենէն առաջ 

կարդացուող, յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ` մեղքը հեռացում է Աստուծմէ. իսկ Աստուծմէ 

հեռացումը մահն է մարդուն: 

Աստուծոյ Որդին մեղքին տիրապետութեան ենթակայ մարդը ազատագրելու համար աշխարհ 

եկաւ: Ան մեղաւոր մարդը Աստուծոյ որդեգիր դարձնելու եւ իր երկնաւոր Հօր մօտեցնելու 

համար մարդացաւ: Արդարեւ, մարդուն մեղքին մաքրագործումը աստուածային 

միջամտութեամբ այնքան տիրական է քրիստոնէական մտածողութեան մէջ, որ եկեղեցւոյ 

հայրերէն Սուրբ Աթանաս Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղացման նպատակը բնութագրած է իբրեւ 

մարդուն աստուածացումը` բնականաբար ոչ ըստ էութեան, այլ աստուածային շնորհներու 

ստացումով: 

Քրիստոսի յարութիւնը մարդուն մեղքը սրբելու եւ զինք երկրէն երկինք ուղղելու աստուածային 

փրկագործական առաքելութեան կատարելումն է: Մեղքի մաքրութիւնը մարդուն մէջ 

աստուածային անկեալ պատկերին վերականգնումն է: Մեղքին մաքրութիւնը Աստուծոյ 
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վերստին գործակից ըլլալու երկնային պարգեւի տուչութիւնն է մարդուն: Քրիստոսի յարութիւնը 

աստուածատուր ու աստուածակեդրոն կեանքի վերահաստատումն է` մարդակեդրոն ու 

մարդանպատակ կեանքին վրայ տարուած յաղթանակով: Ահա թէ ինչու այնքան բնորոշիչ է 

Պօղոս առաքեալի խօսքը, թէ` առանց Քրիստոսի յարութեան մեր հաւատքը պիտի կորսնցնէր իր 

իմաստը: 

Վերջերս ընթերցումներուս ընթացքին ժողովրդային մօտեցումով խմբագրուած, սակայն 

իմաստալից երկխօսութեան մը հանդիպեցայ հիւանդի մը եւ Քրիստոսի միջեւ: Հիւանդը 

մօտենալով Քրիստոսի կ՛ըսէ.- փառք Աստուծոյ ամէն ինչ ունիմ, Տէր իմ. ի՞նչ կ՛ուզես, դրա՞մ, 

պալա՞տ, ինքնաշա՞րժ, պատրաստ եմ տալու քեզի, միայն բժշկէ զիս…: Քրիստոս կը 

պատասխանէ.- ինծի միայն քու մեղքերդ տուր, որ մաքրեմ ու բժշկեմ քեզ…: Մեր մեղքերուն 

համար իր արիւնը թափած Քրիստոս պատրաստ է մեր մեղքերը սրբելու, մեզ շրջապատող 

չարիքներուն յաղթելու, եթէ մենք պատրաստ ենք մօտենալու յարուցեալ Քրիստոսին: Որքան 

կարիքը ունինք մեր մեղքերէն մաքրուելու` Քրիստոսի միջամտութեամբ…: 

Պահ մը դիտենք մեր շրջապատը: Ներկայ աշխարհը որքա՛ն ապականած է տեսանելի ու 

անտեսանելի բազմազան ու այլազան մեղքերով, որոնց կամայ թէ ակամայ ենթակայ են մեր 

անձերը, մեր ընտանիքներն ու մեր միջավայրը: Առանց մեր մեղքերէն մեզ ազատագրելու 

համար աշխարհ եկած ու անոր համար խաչուած, թաղուած ու յարութիւն առած Քրիստոսի 

կենդանի ու կենդանարար ներկայութեան, պիտի մնանք թաղուած մեղքերու տիղմին մէջ: 

Քրիստոսի յարութեան տօնը հրաւէր մըն է ինքնահայեցողութեան ու ինքնաքննութեան: 

Քրիստոսի յարութեան տօնը յիշեցում մըն է դառնալու յարուցեալ Քրիստոսին` մաքրուելու մեր 

մեղքերէն, ազատագրուելու մեր անձերու տիրապետութենէն ու վերանորոգուելու Քրիստոսի 

հրաշազօր յարութեամբ: Յարութեան տօնը արթնութեան ու զգաստութեան կոչ մըն է մեզմէ 

իւրաքանչիւրին` մեծահարուստ երիտասարդին ուղղած Քրիստոսի պատգամը լսելու.- «ետեւէս 

եկուր»…: Քրիստոսի ետեւէն երթալ կը նշանակէ մեղքերէ հեռու մնալ: Քրիստոսի ետեւէն երթալ 

կը նշանակէ երկնային շնորհքին արժանանալ ու յաւիտենական կեանքը ժառանգել: 

* 

*   * 

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, հայրապետական օրհնութեամբ եւ 

քրիստոնէական ջերմ սիրով կ՛ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ նորին 

վսեմութիւն Սերժ Սարգսեանը` մաղթելով իրեն առողջութիւն եւ արդիւնաշատ ծառայութիւն` ի 

սպաս մեր սիրելի հայրենիքին: Հայրապետական օրհնութեամբ կ՛ողջունենք Արցախի 

Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեան` մաղթելով նորանոր 

իրագործումներով լեցուն ծառայութիւն Արցախի մեր ժողովուրդին: 

Եղբայրական ջերմ սիրով կ՛ողջունենք ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը` 

մաղթելով եկեղեցաշէն իրագործումներով երկար գահակալութիւն: Կ՛ողջունենք նաեւ 
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Երուսաղէմի հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Նուրհան արք. Մանուկեանը եւ 

Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արք. Մութաֆեանը` 

մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանին մէջ: 

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 ժողովուրդը` հայցելով Աստուծմէ, որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները 

յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապրին իրենց կեանքը` հաստատ մնալով իրենց 

քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ` մեր ազգին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային 

արժէքներուն: 

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, 

Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի: 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Ս. Զատիկ 

1 Ապրիլ 2018 

Անթիլիաս, Լիբանան 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԻ Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

«Ե՛Ս ԵՄ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԿԵԱՆՔԸ: ԱՆ ՈՐ ԻՆԾԻ ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՅ, ԹԷԵՒ ՄԵՌՆԻ՝ ՊԻՏԻ 

ԱՊՐԻ» (Յհ 11.25): 

Յարութիւն է դարձեալ: Յաղթանակի, ուրախութեան եւ 

ցնծութեան օր, տօներուն տօնն է այսօր քրիստոնեային 

համար: Իրարու ձեռք սեղմելով, արդար հպարտութեամբ 

զիրար ողջունենք ըսելով.- Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց: 

Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն առաւ եւ իր անհուն շնորհքը 

ողջ մարդկութեան տուաւ: 

Յարութեան օրը անգամ մը եւս կու գանք Պօղոս առաքեալին 

հետ անդրադառնալու, թէ մեր հաւատքն ու քարոզութիւնը 

զուր չեն, թէ մենք Աստուծոյ սուտ վկաները չենք, թէ մեղքերու 

գերեզմանին մէջ չենք ընկղմած այլեւս, թէ մեզմէ մեկնող մեր 

սիրելիները յարութիւն պիտի առնեն օր մը: Յարութեան օրը 

կու գայ յիշեցնել մեզի, թէ մենք միայն այս ժամանակաւոր 

կեանքին համար չէ որ Յիսուսի հաւատացինք եւ Անոր կը 

հետեւինք, որովհետեւ եթէ միայն այս կեանքին համար 

Քրիստոսի յուսացած ենք, մենք բոլոր մարդոցմէ աւելի խղճալիլներ ենք: (Ա.Կրնթ 15 12-19): 

Այսօր կու գանք վկայելու աշխարհին, թէ մահը վախճանը չէ կեանքին, այլ պարզապէս բաժանում է 

այս աշխարհէն: Մահը տխուր իրականութիւն մըն է, որ խտրութիւն չի դներ մանուկին ու մեծին, 

աղքատին ու հարուստին, ուսեալին եւ անուսին միջեւ: Մարդը կը վախնայ մահէն եւ ամէն ջանք կը 

թափէ խուսափելու անկէ, հեռացնելու անոր ժամը, սակայն Յիսուս յարութիւն առնելով մեզի 

վստահեցուց, թէ մահը վերջակէտը չէ մեր կեանքին, թէ մահէն ետք յարութեան հրաշալի 

հանգրուանը կը սպասէ մեզի, որովհետեւ Քրիստոսի խաչի զօրութեան դիմաց մահը պարտուած 

ինկաւ եւ խաւար գիշերը լոյսի վերածուեցաւ: 

Որչափ ալ ամուր փակուած ըլլայ գերեզմանը, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, յարուցեալը պիտի 

դարձեալ յայտնուի, երկիրը պիտի շարժի, գերեզմանները պիտի բացուին, քարերը պիտի գլորին եւ 

անոնք, որոնք Քրիստոսով ննջած են՝ կեանքին պիտի վերադառնան: Քրիստոս եղաւ առաջին 

հունտը, որ հողին մէջ ինկաւ եւ երեք օր ետք երկիրը ճեղքեց եւ դուրս եկաւ անկէ՝ աշխարհը 

լուսաւորելու եւ ամայացած հոգիները գարնանային վարդաստանի վերածելու: Մենք ալ Քրիստոսի 

նման դուրս պիտի գանք մեր գերեզմաններէն: Այս է յարութեան աւետիսը: Այս է յոյսը բոլոր 

Քրիստոսով մկրտուածներուն, որոնք մահէն ու խաւարէն անդին կապոյտ հագած երկինքը պիտի 

տեսնեն եւ յարութեան երգը երգեն: Յարութեան առաւօտուն վերացնենք մեր սրտերէն 

թերահաւատութիւնը, կասկածները, մոլորեցնող տեսութիւնները, քանդիչ առարկութիւնները, 

յոռետեսութիւնը եւ վերադառնանք Աստուծոյ, Անոր անհաշուելի հարստութիւններով 

գօտեպնդուելու, ամրապնդուելու ու զօրանալու: 

Քրիստոս երկինքի փառքը ձգեց, աշխարհ եկաւ եւ մեր ապրած կեանքը ապրեցաւ. անօթեցաւ, 

լացաւ, գործեց, քրտնեցաւ, քաղաքէ քաղաք եւ գիւղէ գիւղ այցելեց, յաւիտենական կեանքի ճամբան 

բացաւ կորուսեալ մարդուն առջեւ: Քարոզեց, խօսեցաւ, համոզեց, խոստացաւ եւ գործադրեց 

մարդկութեան փրկութեան ծրագիրը՝ կամաւորապէս ինքզինք մարդուն յանձնելով եւ խաչին վրայ 

իր լրումին հասցնելով իրեն վստահուած առաքելութիւնը, երեք օր գերեզմանին մէջ փակուելէ ետք 

հրաշափառ դուրս եկաւ նոր կեանքով, յոյսով եւ նոր ու անդառնալի վճռակամութեամբ Իր Խօսքի 

ծառայութեան հրաւիրեց բոլոր իրեն հաւատացողները: Դարերու ընթացքին, ժողովուրդներ 

յարութեան գերեզմանի լոյսով լուսաւորուեցան: Իրերայաջորդ սերունդներ իրենց վստահուած 

աւանդը՝ կեանքի ու յարութեան ջահը, փոխանցեցին սերունդէ սերունդ, մինչեւ մեզի հասցուցին, 
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որպէսզի մենք ալ մեր կարգին ամբողջական հաւատքով ու հաւատարմութեամբ մեր յաջորդներուն 

աւանդենք: 

Յարութեան առաւօտուն հրեշտակը գերեզման այցելող իւղաբեր կանանց հետեւեալ պատուէրը 

տուաւ.- Եկէք, տեսէք, գացէք եւ պատմեցէք (Մտ 28.6-7): Իրենց առաքելութեան տարիներուն 

Քրիստոսի աշակերտները հնազանդեցան հրեշտակի հրահանգին: Թափուր գերեզմանէն բխող նոյն 

խօսքերը այսօր կ'ուղղուին մեզի: Եկէ՛ք մտնենք պարապ գերեզմանը եւ պիտի տեսնենք, թէ Յիսուս 

հոն չէ, այլ յարուցեալ է: Ապա երթանք եւ պատմենք ուրիշներուն մեր տեսածը, մեր հաւատքի 

փորձառութիւնը: 

Յարութեան լուսաշող ու կենդանացնող առաւօտը թող ամէն օր լուսաւորէ մեր կեանքը, յարութեան 

հաւատքը ամէն օր նոր սկիզբ ըլլայ մեզի համար, որովհետեւ նոր յոյսեր, նոր իրագործումներ, նոր 

յաղթանակներ եւ յաջողութիւններ մեզ կը սպասեն: 

Աղօթենք, որ մեր կեանքի իւրաքանչիւր օրը մեզի հանդիպի կեանքը, մեզի հանդիպի յարութեան 

պարտէզը, մեզի հանդիպի Քրիստոսի քաջալերող ձայնը, որ կ'ըսէ.- Մի՛ վախնար, ես աշխարհին 

յաղթեցի: Ես եմ յարութիւնը եւ կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէեւ մեռնի՝ պիտի ապրի: 

Յարութեան ուրախութիւնը կը կայանայ այն ճշմարտութեան մէջ, որ մեր գերեզմաններէն անդին 

Քրիստոսի յարութեան պարտէզը մեզ կը սպասէ, ուր Քրիստոս կ'ապրի յաւիտեան եւ կը սպասէ մեր 

վերադարձին, ինչպէս Պետրոս առաքեալ, որ երբ լուրը առաւ յարութեան, Տիրոջ վերադարձաւ, 

գերեզման վազեց եւ ինք եւս վկան դարձաւ պատմութեան մեծագոյն դէպքին: 

Քրիստոս դուրս եկաւ գերեզմանէն եւ ցոյց տուաւ, թէ Ինքն է յարութիւնը եւ կեանքը: Դարերու 

ընթացքին եղանք հետեւորդները յարուցեալին եւ քալեցինք Անոր ոտքի հետքերով: Որպէս ազգ, 

դարերու մեր փորձառութեամբ մենք բոլորս վկաները դարձանք յարութեան, մասնակիցները 

դարձանք կեանքի յաղթանակին, որովհետեւ յարութեան շունչով, հոգիով ու հաւատքով մկրտուեցաւ 

մեր հայրենիքը: Շնորհիւ յարութեան հաւատքին միշտ ոտքի կանգնեցանք, դուրս եկանք 

գերեզմաններէն, արթնցանք մեռելաքունէն եւ յարութեան տեսիլքով պայքարեցանք, գոյատեւեցինք 

եւ հայրենիք կերտեցինք: 

Արդարեւ, հայ ազգը լաւագոյնս դրսեւորած է Յարութեան գաղափարը, երբ Ցեղասպանութենէն 

ընդամէնը երեք տարի անց, Յարութիւն առնելով իր բիւր նահատակներէն, 1918-ի Մայիս 28-ին 

կերտած է անկախ պետականութիւն, որուն 100 ամեակը հպարտանքով եւ ազգովին կը նշենք այս 

տարուան ընթացքին: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 2018 տարին Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետութեան 100 ամեակի տարի հռչակելով, մեր ուշադրութեան կեդրոնը միշտ պահեց 

այսօրուա՛ն Ազատ եւ Անկախ Հայաստանը, որուն ամրապնդումն ու բարգաւաճումը առաջնային 

խնդիր է ամբողջ հայ ազգին համար: 

Այս ցնծագին առիթով կ'աղօթեմ առ Բարձրեալն Աստուած, որ կանգուն պահէ մեր հայրենիքը եւ Հայ 

Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, նաեւ կը խնդրեմ Բարձրեալէն, որ մեր Հայրապետին՝ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պարգեւէ առողջ, բարգաւաճ տարիներ եւ երկարամեայ 

երջանիկ գահակալութիւն: Եւ վերջապէս կ'աղօթենք, որ մեր ժողովուրդը բոլոր պայմաններուն մէջ 

դէպի Կեանքն ու Լոյսը քալելու իր ընտրած ուղիին հաւատարիմ՝ շարունակէ իր երթը եւ 

Քրիստոսով ու քրիստոնէական հաւատքի ճամբով ընթանայ՝ ի պանծացումն մեր ազգին ու 

հայրենիքին եւ ի պայծառութիւն Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ: 

 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ, ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

 
ՄԱՍԻՍ Ծ. Վրդ. Զօպույեան 

Առաջնորդ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց 
Թեմի 
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ԹԱՂՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

Աւագ Ուրբաթ 30 Մարտ 2018-ին Քուէյթի Ս. Վարդանանց 

Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Քրիստոսի Թաղման կարգի 

արարողութիւնը, մասնակցութեամբ եկեղեղւոյս հոգեւոր 

հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանին, եկեղեցւոյս 

դպրաց դասին եւ մեծ թիւով հաւատացեալներու: 

Արարողութեան ընթացքին օրուայ խորհուրդը 

նկարագրող յատուկ շարականներ երգուեցան, 

սաղմոսներ կարդացուեցան եւ օրուայ աւետարանական 

հատուածը երգուեցաւ եկեղեցւոյս սարկաւագներուն կողմէ:  

Արարողութեան աւարտին Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան փոխանցեց 

օրուայ քարոզը, շեշտելով, որ Քրիստոսի խաչն ու գերեզմանը չարին ու մեղքին դէմ Աստուծոյ 

Որդւոյն յաղթանակին խորհրդանիշ եղան։ Քրիստոսի գերեզմանը քրիստոնեայ հաւատացեալին 

համար եղաւ ուխտավայր, աղօթավայր, Աստուծոյ հետ ժամադրավայր, գերեզմանէն 

ճառագայթող անմահութեան լոյով լուսաւորուելու եւ Անոր գերեզմանը ծածկող ծաղիկներով 

յոյս եւ հաւատք տարածելու մեր կեանքերէն ներս: Արարողութեան աւարտին երգուեցաւ «Խաչի 

քո Քրիստոս» յատուկ շարականը: Հաւատացեալները երկիւղածութեամբ մօտեցան Քրիստոսի 

գերեզմանին եւ բուրումնաւէտ ծաղիկներ ստանալով եւ հոգեպէս լիցքաւորուած վերադարձան 

իրենց տուները: 

ԽԱՒԱՐՄԱՆ ԳԻՇԵՐԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 
Աւագ Հինգշաբթի 29 Մարտ 2018ին Քուէյթի Սրբոց 

Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Խաւարման 

Գիշերի յատուկ արարողութիւնը, որ կը ներկայացնէ 

վերնատան մէջ Քրիստոսի իր աշակերտներուն ոտքը լուալէն 

եւ Ս. Հաղորդութեան հաստատումէն ետք Անոր 

առանձնանալը Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, ուր Յուդայի 

կողմէ Իր թշնամիներուն ձեռքը պիտի մատնուէր, պիտի 

ձեռբակալուէր, հրեաներու ատեաններուն մէջ 

դատապարտուէր՝ ամէն տեսակ նախատինքի ու չարչարանքի ենթարկուելով։  

Արարողութեան ընթացքին երգուած շարականները, արտասանուած աղօթքները եւ մանաւանդ 

Աւետարանական ընթերցումները հոգեկան յուզական տարբեր պահ մը ստեղծեցին, 

հաւատացեալները փոխադրելով Քրիստոսի ապրած ժամանակաշրջանը, մանաւանդ Անոր 

կեանքի վերջին եւ կարեւոր հանգրուանը, երբ մարդացեալ Փրկիչը յանձն առաւ իրագործել եւ իր 

լրումին հասցնել աստուածային փրկագործական ծրագիրը՝ ընտրելով չարչարանքի, թաղման ու 

յարութեան ճանապարհը։ 

Արարողութեան երգեցողութեան լայնօրէն իրենց մասնակցութիւնը բերին դպրաց դասի 

անդամները։ Գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեան հսկեց 

արարողութեան կարգին։ Օրուան պատգամը փոխանցեց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեան։ Ան իր խօսքին մէջ անրադարձաւ Քրիստոսի կեանքի վերջին հանգրունին, որ 

պիտի պսակուէր Անոր խաչելութեամբ, թաղմամբ ու մանաւանդ յարութեամբ։ Արարողութեան 

աւարտին դպրաց դասը ատեանին մէջ ծունկի գալով երգեց «Խաչի քո Քրիստոս» շարականը։ 

Հայր Սուրբը խնկարկեց Խաչը եւ «Պահպանիչ» աղօթքով օրհնեց ներկայ բազմութիւնը։ 
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ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ  

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 
Աւագ Հինգշաբթի 29 Մարտ 

2018ի երեկոյեան, Քուէյթի Ս. Վարդանանց 

եկեղեցւոյ մէջ նախագահութեամբ Թեմիս 

Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.  

Զօպուեանի տեղի ունեցաւ Ոտնլուայի 

արարողութիւն, ներկայութեամբ մեծ թիւով 

հաւատացեալներու։ Յիսուսի իր 

աշակերտներուն ոտքերը լուալու՝ 

խոնարհութեան գեղեցիկ օրինակին 

հետեւելով, Եկեղեցւոյ կողմէ հաստատուած 

սոյն արարողութեան ընթացքին Գերպ. Հայր 

Սուրբը լուաց Քուէյթի Ազգայի Վարժարանի ուսուցչական կազմի եւ դպրաց դասի 

անդամներուն ոտքերը։ Արարողութեան երգեցողութեան եւ Աստուածաշնչական 

ընթերցումներուն իրենց մասնակցութիւնը բերին եկեղեցւոյ դպրաց դասի անդամները։  

Առաջնորդ Հայր Սուրբը իր քարոզը կեդրոնացուց մաքրութեան եւ խոնարհութեան նիւթերուն 

շուրջ: 

ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 

Աւագ Երեքշաբթի 27 Մարտ 2018-ի 

երեկոյեան, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյս 

մէջ տեղի ունեցաւ Աւագ Շաբթուան 

խորհրդալից արարողութիւններուն առաջինը՝ 

Տասը Կոյսերու Յիշատակի ժամերգութիւնը, 

որ նուիրուած է Յիսուսի երկրորդ գալուստի 

խորհուրդին։ 

Արժանապատիւ Տէր Հայրը երեք բաժիններով 

անդրադարձաւ օրուան խորհուրդին: 

Երեկոյեան ժամերգութեան, Ծննդոց գրքի 

ընթերցումներուն, Առակաց գրքի բաժնին ու 

Եսայի Մարգարէի մեսեական բ. գալուստի 

մարգարէութեան: Ապա, Աւետարանի ընթերցումէն ետք հինգ դպրուհիներ, որոնց վիճակուած 

էր «իմաստուն» գրութիւնը, վառ պահեցին իրենց մոմերը, իսկ միւս հինգը, որոնց վիճակուած 

էր «յիմար» գրութիւնը մարեցին զանոնք՝ խորհրդանշելով մարդկային ընկերութեան երկու 

խումբերը։ Իմաստունները, առակին մէջ յիշուած հինգ կոյսերուն նման՝ Տիրոջ Գալուստը 

դիմաւորելու պատրաստ եղող մարդոց խումբը կը խորհրդանշեն, իսկ մնացեալները՝ 

անտարբերները։ 

Արարողութեան աւարտին, Տասը Կոյսերը խորհրդանշող դպրուհիները եւ դպրաց դասի 

անդամները, Տէր Հօր առաջնորդութեամբ բարձրացան Առաջնորդարան, ուր Թեմիս Առաջնորդ՝ 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան ընդունեց զանոնք, օրհնեց ու ապա յիշատակի նկարներ 

առնուեցան։ 
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2018-ի Ծաղկազարդը Քուէյթի Մէջ 
Քուէյթի Սբ. Վարդանանց Նորակառոյց 

Եկեղեցիէն ներս 2017-2018 տարեշրջանին 

նշուող բոլոր տօնական օրերը յատուկ 

նշանակութիւն կը ստանան, որովհետեւ 

իւրաքանչիւր տօն այս տարի նորակառոյց ու 

նորաօծ այս սուրբ տան մէջ անդրանիկը ըլլալու 

յատկութիւնը ունի, այդ պատճառով իսկ՝ 

պատմական իրադարձութիւն կը համարուի: 

Արդարեւ, Ուրբաթ, 23 Մարտ 2018-ին, 

քուէյթահայութիւնը խուռներամ համախմբուած 

էր իր նորակառոյց եկեղեցիէն ներս, այս անգամ 

ներկայ ըլլալու Ծաղկազարդի անդրանիկ Պատարագին, զոր մատուցեց Թեմիս Բարեջան 

Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույանը: Հոգեպարար արարողութիւն, 

հաւատացեալներու հոծ շարքեր, գարնան գալուստը աւետող գոյնզգոյն հագուստներով, մոմեր 

բռնած գեղեցիկ երեխաներ, Եկեղեցասիրաց Տիկնանց Յանձնախումբի բծախնդիր աշխատանքով 

զատկական յարդարանք հագած շրջափակ, տօնական բարձր տրամադրութիւն...: 

Քուէյթահայութիւնը իր հաւաքական ճիգերով ձեռք 

բերած իր տան մէջ ըստ արժանւոյն կը վայելէր 

տօնական մթնոլորտը. բան մը, որ ուրախալի ըլլալէ 

անդին, յուզիչ եւ իսկապէ՛ս պատմական պատկերի 

մը դիմաց կը ձգէր դիտորը: 

Այս առիթով իր արտասանած քարոզին մէջ 

Առաջնորդ Հայր Սուրբը ըսաւ. «Ծաղկազարդի օրը 

մաքրութեան օր է: Այնպէս, ինչպէս բնութիւնը 

գարնան եղանակին ինքզինք կը վերանորոգէ, 

նոյնպէս եւ Քրիստոսով պէտք է մաքրենք մեր 

խիղճերը, մեր կեանքերը, մեր միտքերը, որպէսզի 

Տէրը իր փառաւոր յաղթանակի ճամբուն վրայ մեզ ալ ճանապարհորդակից ընէ, Իր հետ քալենք 

նոյն յաղթանակի ճամբէն, ուր պիտի լսենք երկնայիններուն ովսաննաները, երբ երկնային 

Երուսաղէմը՝ երկինքի Արքայութիւն մտնենք: Քրիստոսի Երուսաղէմ յաղթական մուտքի օրը 

հրաւէր մըն է քանդելու մահուան կապանքները եւ յարելու յաւիտենական կեանքի պարգեւիչին 

եւ լծուելու Անոր թագաւորութեան հաստատման սուրբ գործին: Քրիստոս փոխանակ 

արքայական կառքերու, փառքերու ու պատիւներու, համեստ պատկերով կը յայտնուի մեծ 

բազմութեան: Քրիստոս իր կեանքով խոնարհութեան եւ հեզութեան գերագոյն օրինակն ու 

քարոզիչը հանդիսացաւ եւ մեզի սորվեցուց, որ երկնքի Արքայութիւն անցնելու միակ ուղին 

խոնարհութեան ու հեզութեան Իր ցոյց տուած ճանապարհն է»: 

Այնուհետեւ, Առաջնորդ Հայր Սուրբին գլխաւորած եկեղեցւոյ դպրաց դասի թափօրին 

հետեւեցաւ փոքրիկներու եւ ծնողներու երկար շարք մը, իսկ Պատարագի աւարտին ներկաները 

շնորհաւորանքներ փոխանակեցին, յաջորդ շաբաթ՝ Ս. Յարութեան օրը, կրկին հանդիպելու եւ 

Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ յարկին տակ նոյնանման գեղեցիկ եւ յիշատակելի տօն մը նշելու 

ակնկալիքով: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Մամլոյ Ասուլիս. ՀՅԴ Գերագոյն Մարմինը Ընտրուած Է 

Համախոհութեամբ` Վստահութեան Մեծ Քուէով 

ՀՅԴ Հայաստանի 21-րդ Գերագոյն ժողովի ընտրած Գերագոյն մարմինի անդամներէն Արսէն 

Համբարձումեանը, Արթուր Եղիազարեանը, Արթուր Ղազարեանը եւ Իշխան Սաղաթելեանը 

երէկ տուին մամլոյ ասուլիս մը: Անոնք լրագրողներու հետ հանդիպումը սկսան` անոնց 

նուիրելով Սիմոն Վրացեանի «Հայաստանի Հանրապետութիւն» գիրքը: 

ՀՅԴ Հայաստանի նորընտիր Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Արսէն Համբարձումեան նշեց, 

որ վերջերս գումարուած է Գերագոյն ժողովը, որուն մասնակցած են աւելի քան 100 

պատգամաւոր, ինչպէս նաեւ հրաւիրեալներ Իրանի, Քանատայի եւ ՀՅԴ այլ կառոյցներէ: 

«Գերագոյն ժողովը քննարկած է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականութիւնը, 

առկայ մարտահրաւէրները, քաղաքական մարտահրաւէրները, անդրադարձած 

կուսակցութեան գործունէութեան, ընդունուած են համապատասխան բանաձեւեր», 

տեղեկացուց ան: 

Համբարձումեանի համաձայն, այդ բանաձեւերը ուղենիշ պիտի ըլլան Գերագոյն մարմինի 

յառաջիկայ գործունէութեան համար: «Գերագոյն ժողովը վերահաստատած է կուսակցութեան 

որդեգրած ուղեգիծը` իրականացնել աշխուժ քաղաքականութիւն ընկերային մարզին մէջ, 

յատկապէս` աշխատատեղերու բացում, ժողովրդագրական աշխուժ  քաղաքականութեան 

իրականացման ուղղուած աշխատանքներ, պետութիւն-հասարակութիւն վստահութեան 

քայլերու կատարում եւ այլ կարեւոր խնդիրներ», ըսաւ ան: 
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Անդրադառնալով նորընտիր Գերագոյն մարմինի կազմին` Համբարձումեան նշեց, որ անիկա 

կ՛ընտրուի երկամեայ  ժամանակահատուածով: «Նոր Գերագոյն մարմինը բաղկացած է 9 հոգիէ 

որոնցմէ 6-ն նոր անդամներ են, որոնք տարբեր ժամանակահատուածներու ընթացքին աշխուժ 

դերակատարութիւն ունեցած են կուսակցութեան մէջ», ըսաւ ան: 

Ինչ կը վերաբերի Գերագոյն մարմինի կազմի լուրջ փոփոխութեան, Համբարձումեան նշեց, որ 

անիկա պայմանաւորուած է շարք մը հանգամանքներով: «Դաշնակցական նախարարներն ու 

պատգամաւորները, որոնք Գերագոյն մարմինի անդամներ էին, բազմազբաղ են: Գերագոյն 

ժողովը կարեւոր նկատած է կազմակերպչական հարցերու կազմաւորումը. թէ՛ նախարարները, 

թէ՛ խորհրդարանականները երկու ճամբարով ծանրաբեռնուած կ՛ըլլան, կարելիութիւն չըլլար 

աշխատանքները լիարժէք կատարելու: Որոշած ենք, որ այս ժամանակահատուածին 

աշխատանքներու  վերակազմակերպման համար աւելի նպատակայարմար կ՛ըլլայ այս կազմը: 

Այսինքն` այսպէս աւելի արդիւնաւէտ կ՛ըլլայ Գերագոյն մարմինի աշխատանքը: Միեւնոյն 

ժամանակ չենք կաշկանդեր մեր ընկերները  պաշտօնական պարտականութիւններու 

կատարումով», ըսաւ ան: 

Ըստ Համբարձումեանի, Գերագոյն մարմինը ընտրուած է համախոհութեամբ` վստահութեան 

մեծ քուէով, ինչ որ յոյս կու տայ, որ յառաջիկայ երկու տարիներուն բոլոր առաջադրանքները 

կարենայ պատուով կատարել: «Գերագոյն մարմինի անդամներէն 6-ն  Դաշնակցութեան 

ուսանողական միութեան նախկին անդամներ են, այսինքն` նոր սերունդի ներկայացուցիչներ», 

ըսաւ ան: 

Նման օրակարգ ՀՅԴ-ն չունի, յայտարարեց ՀՅԴ նորընտիր Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ 

Արսէն Համբարձումեան` անդրադառնալով այն հարցումին, թէ արդեօք կը 

համապատասխանե՞ն իրականութեան մամուլին մէջ  շրջանառուող այն լուրերը, թէ 

դաշնակցական պատգամաւոր Աղուան Վարդանեանը պիտի նշանակուի նախարար, եւ այդ 

հանգամանքով  պայմանաւորուած է Գերագոյն մարմինի կազմի փոփոխութիւնը: 

«Ծանօթ եմ վերջին օրերուն տարբեր լրատուամիջոցներու մէջ կատարուած 

հրապարակումներուն: Շատ դիւրութեամբ մարդիկը կը նշանակէք պաշտօններու վրայ: Չկայ 

նման օրակարգ, ընկերներուն չընտրուիլը նոր կազմին մէջ նման հանգամանքներով 

պայմանաւորուած չէ: Անոնք իբրեւ թեկնածու ալ առաջադրուած չեն եղած», ըսաւ ան: 

Ինչ կը վերաբերի այն դիտարկման, թէ Գերագոյն ժողովը գոհ չէ՞ մնացած նախկին Գերագոյն 

մարմինի աշխատանքներէն, Համբարձումեան ըսաւ, որ Գերագոյն ժողովը նախորդ Գերագոյն 

մարմինի աշխատանքը գնահատած է բաւարար: «Ատիկա դժգոհութեան հետ պէտք չէ կապել»,  

ըսաւ ան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, որ արդեօք Գերագոյն մարմինի կազմի փոփոխութիւնը 

պայմանաւորուա՞ծ է այն հանգամանքով, որ ՀՅԴ-ն կաշկանդուած չըլլայ խորհրդարանին մէջ 

քննադատելու իշխանութիւնը, Համբարձումեան  պատասխանեց. «ՀՅԴ-ն կաշկանդուող 

կուսակցութիւններէն չէ: ՀՅԴ-ն երբեք չէ կաշկանդուած, յառաջիկային ալ պիտի 

չկաշկանդուինք: Համաձայնական կառավարութեան մէջ ըլլալով հանդերձ` ՀՅԴ-ն ազատ է իր 

կարծիքը արտայայտելու այն հարցերուն շուրջ, որոնք նախատեսուած չեն համաձայնական 

դաշինքի յուշագիրով, եւ որոնց շուրջ քննարկումներ ու որոշումներ չեն կայացած»: 
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Ան յորդորեց` կատու չփնտռել մութ սենեակի մէջ, նման խնդիր չկայ: «Գերագոյն մարմինը 

ընտրուած է համախոհութեամբ, իսկ քաղաքական ուղղութիւնը մնացած է նոյնը: Զուտ ներքին 

կազմակերպչական իմաստով նպատակայարմար նկատուած է, որ կազմը ենթարկուի 

փոփոխութեան, իսկ սերնդափոխութիւնը այս իմաստով խրախուսելի է: Եթէ կ՛ուզենք երբեւէ 

ինչ որ բան փոխել, ատիկա պէտք է ընենք դէմքերու  փոփոխութեամբ, եւ այս առումով 

բաւական համարձակ որոշում տուած է  Գերագոյն ժողովը», ըսաւ Համբարձումեան: 

Ան միեւնոյն ժամանակ յայտարարեց, որ ՀՅԴ-ի` համաձայնական դաշինքին մաս կազմելը չի 

նշանակեր, որ ՀՅԴ-ի գործողութիւնները պայմանաւորուած են ՀՀԿ-ի գործողութիւններով: 

«Գերագոյն մարմինը  միշտ ենթարկուած է փոփոխութիւններու: Դուք չէք կրնար տեսնել դէպք 

մը, երբ Գերագոյն մարմինին մէջ փոփոխութիւն եղած չըլլայ: Կը վստահեցնեմ, որ 

ներկուսակցական որեւէ խնդիր չկայ: Ատոր համոզուելու առիթը կ՛ունենաք: ՀՅԴ-ն կը 

շարունակէ մնալ մէկ խումբ, ՀՅԴ-ն մէկ անձի կուսակցութիւն չէ եղած, պիտի չըլլայ: Այս 

առումով ՀՅԴ-ն շահեկանօրէն կը տարբերի միւս կուսակցութիւններէն», յայտարարեց 

Համբարձումեան: 

«Ձեր տեղեկատուութեան աղբիւրները հաստատ չեն», ըսաւ Արսէն Համբարձումեան` 

անդրադառնալով այն հարցումին, թէ արդեօք դաշնակցական նախարարական պաշտօններու 

փոփոխութեան հարց կա՞յ: 

«Դաշնակցութեան պարագային միակ հաստատ տեղեկատուութեան աղբիւրը կրնայ Գերագոյն 

մարմինը ըլլալ եւ ես` իբրեւ Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ, ձեզի կը վստահեցնեմ, որ 

նման փոփոխութիւններու հարց մեր օրակարգին վրայ չունինք», ըսաւ ան, ապա նշեց, որ 

սակայն քաղաքականութեան մէջ որեւէ բան բացառուած չէ, եւ եթէ ըլլայ նման 

փոփոխութիւններու անհրաժեշտութիւն, ապա անոր մասին իրենք կը տեղեկացնեն», ըսաւ ան: 

Ան նշեց, որ այս պահուն նման օրակարգ չունին եւ ըսաւ. «Մենք գործադիր իշխանութեան 

բարձրագոյն օղակին մէջ աշխատող մեր երեք ընկերներու աշխատանքէն գոհ ենք եւ այստեղ 

որեւէ խնդիր չենք տեսներ, հետեւաբար նաեւ փոփոխութեան անհրաժեշտութիւն չենք 

տեսներ»: 

Համբարձումեան նաեւ անդրադարձաւ 2022 թուականի ընտրութիւններուն ՀՅԴ-ի մասնակցելու 

ձեւաչափին: «Դաշնակցութիւնը միշտ ալ ինքնավստահ գացած է ընտրութիւններուն, գացած է 

առանձին` իր յստակ օրակարգով: Կը կարծեմ` յաջորդ խորհրդարանական ընտրութիւններուն 

ժամանակ մենք աւելի լաւ արդիւնքներ արձանագրելու կարելիութիւններ պիտի ունենանք», 

ընդգծեց ան: 

Անոր համաձայն, ճիշդ է, Դաշնակցութիւնը երբեք չէ եղած զանգուածային  կուսակցութիւն եւ 

չեն ալ ակնկալեր, որ մօտ ապագային կրնայ դառնալ այդպիսին, բայց կազմակերպական 

կառոյցը զօրացնելու համար եւ աւելի պատրաստ երթալու համար ընտրութիւններու, 

հսկայական ընելիք ունին, որուն ուղղութեամբ ալ աշխատանքներ կ՛իրականացնեն: 

Սահմանադրական բարեփոխումներու ջատագովը ըլալով` ՀՅԴ-ն երբեք քաղաքական 

զարգացումները անձերով չէ պայմանաւորած, ըսաւ Արսէն Համբարձումեան` անդրադառնալով 

վարչապետի պաշտօնին նախագահ Սերժ Սարգսեանը թեկնածութիւնը առաջադրելուն: 
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«Մեզի համար կարեւոր են համակարգային փոփոխութիւնները, եւ իշխանութեան խնդիրը 

լուծուած է Ազգային ժողովի ընտրութիւններով: Կեղծ քաղաքական օրակարգ է վարչապետի 

թեկնածուի հարցին արծարծումը, քանի որ անիկա վերապահուած է քաղաքական 

մեծամասնութեան, եւ իբրեւ համաձայնական դաշինքի  կողմ` մենք յարգանքով կը վերաբերինք 

քաղաքական գործընկերոջ կողմէ կայացած որոշումին»: 

Անոր համաձայն, եթէ Սերժ Սարգսեան քաղաքական գործիչի մասին չունենային դրական 

մօտեցում` ամենայն հաւանականութեամբ դաշինքին մաս չէին կազմեր: 

Ցեղասպանութեան Զոհերու Ոգեկոչման Բանաձեւը 

Ներկայացուեցաւ Քալիֆորնիոյ Օրէնսդիր Մարմինին 

Երկուշաբթի, 26 Մարտին, Քալիֆորնիոյ 

Նահանգային խորհրդարանի անդամ 

Լորա Ֆրիտմըն նահանգային օրէնսդիր 

մարմինին ներկայացուց թիւ 37 միացեալ 

բանաձեւը, որ 24 Ապրիլ 2018-ն կը հռչակէ 

«Քալիֆորնիոյ մէջ Հայոց 

ցեղասպանութեան 103-ամեակի 

ոգեկոչման օր»: Ֆրիտմընին զօրակցեցան 

Քալիֆորնիոյ Օրէնսդիր մարմինի 

հայկական համախմբումի անդամներ 

Ատրին Նազարեան (խորհրդարանական) եւ ծերակուտականներ Սքաթ Ուիլք ու Էնթընի 

Փորթանթինօ: 

Ֆրիտմըն յիշեցուց, որ հայաշատ Կլենտէյլի եւ Քալիֆորնիոյ տարածքին հայերը Ապրիլ 24-ին 

կ՛ոգեկոչեն հայ ժողովուրդին դէմ տեղի ունեցած ահաւոր ոճիրները` միաժամանակ 

խոստանալով նորոգել ատելութեան եւ անհանդուրժողութեան դէմ պայքարը աշխարհի 

տարածքին: 

«Այս բանաձեւը առիթ մըն է Քալիֆորնիոյ ժողովուրդին, որ յարգանքի իր տուրքը մատուցէ 

միլիոնաւոր հայ զոհերուն եւ պահանջէ իր ղեկավարներէն, որ դատապարտեն Հայոց 

ցեղասպանութեան պատմական իրողութիւնը ուրանալու իւրաքանչիւր փորձ», աւելցուց 

Ֆրիտմըն: 

Բանաձեւը նաեւ նշում կը կատարէ Օսմանեան կայսրութեան մէջ ապրած փոքրամասնութեանց 

օժանդակութեան հասած Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյցին բարեսիրական ջանքերուն եւ 

կը դրուատէ ու կը քաջալերէ Ցեղասպանութեան իրականութիւնը իրենց համայնքներուն 

փոխանցողները եւ դասաւանդողները: 

Ֆրիտմըն սոյն բանաձեւը պիտի կարդայ Ապրիլ 23-ին, խորհրդարանին մէջ նախատեսուած 

քուէարկութեան ընթացքին: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Թուրքիոյ Ազգային Անվտանգութեան Խորհուրդը Կը 

Յայտարարէ. «Անգարա Պիտի Միջամտէ Եւ Պիտի 

Չտատամսի Նախաձեռնութեան Դիմելէ, Եթէ 

Ահաբեկիչները Չհեռանան Մընպեժէն» 

Թուրքիոյ Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը երէկ շեշտեց, որ «Ահաբեկիչները պէտք է 

կարելի եղածին չափ շուտ հեռանան Մընպեժէն»` ընդգծելով. «Անգարա պիտի միջամտէ եւ 

պիտի չտատամսի նախաձեռնութեան դիմելէ, եթէ ահաբեկիչները չհեռանան Մընպեժէն»: 

Խորհուրդը յայտնեց, որ կը հետեւի Յունաստանի վարմունքին, «որ չի վայելեր բարի 

դրացնութեան, եւ Անգարա իր շահերէն պիտի չհրաժարի»: 

Ապահովութեան Խորհուրդը Կը Պահանջէ Կոլանի Մէջ 

Անջատման Շրջանէն Հեռացնել Զինեալ Խմբաւորումները 

ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի անդամները իրենց 

մտահոգութիւնը յայտնեցին բռնագրաւեալ Կոլանի մէջ անջատման 

շրջանին մօտ տիրող լարուածութեան նկատմամբ: 

Խորհրդակցական նիստէ մը ետք, խորհուրդի նախագահ Քարել 

Վան Էսթրում եզրափակելով նիստը յայտնեց, որ անդամները 

պահանջած են ամրապնդել ԱՆՏՈՖ-ի ուժերը եւ զանոնք 

տեղակայել` այդ ուժերը հսկողութեան ու նախազգուշացման արդիական սարքերով օժտելէ եւ 

զինեալ խմբաւորումները անոր գործողութեան շրջանէն հեռացնելէ ետք: 

Նշենք, որ ԱՆՏՈՖ խաղաղապահ ուժերը 1974-ին Կոլանի մէջ տեղակայուելէ ի վեր նպաստած են 

Սուրիոյ եւ Իսրայէլի միջեւ զինադադարի գոյատեւման: 

Ապահովութեան խորհուրդը Սուրիոյ եւ Իսրայէլի կոչ ուղղեց ամբողջական կերպով յարգելու 

1974-ին գոյացած զինադադարի համաձայնութիւնը: 

«Աշխարհը Ինքզինք Պաղ Պատերազմի Կացութեան Պիտի 

Մատնէ, Եթէ Շարունակէ Մեր Դէմ Կողմնակալութիւնը» 

Կ՛ըսէ Աւստրալիոյ Մէջ Ռուսիոյ Դեսպանը 

Աւստրալիոյ մէջ Ռուսիոյ դեսպան Կրիկորի Լոկվինով յայտնեց, որ աշխարհը ինքզինք «Պաղ 

պատերազմի կացութեան» պիտի մատնէ, եթէ շարունակէ Բրիտանիոյ մէջ ռուս նախկին լրտեսի 

թունաւորման հարցով Ռուսիոյ դէմ կողմնակալութիւնը: 
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«Արեւմուտքը պէտք է հասկնայ, թէ Ռուսիոյ դէմ արշաւները ապագայ չունին: Եթէ 

շարունակուին, մուտք պիտի գործենք Պաղ պատերազմի կացութիւն», նշեց դեսպանը: 

Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հետըր 

Նոուըրթ յայտարարեց, որ Ուաշինկթընի եւ Մոսկուայի յարաբերութիւններու կարգաւորման 

համար անհրաժեշտ է, որ Ռուսիա խոստովանի Բրիտանիոյ Սոլզպըրի քաղաքին մէջ ռուս 

նախկին լրտես Սերկէյ Սքրիփալի թունաւորման համար իր պատասխանատուութիւնը: 

«Ռուսիոյ կառավարութեան հետ երկխօսութեան համար դուռը բաց է, սակայն եթէ Ռուսիա 

կ՛ուզէ կարգաւորել յարաբերութիւնները, ուրեմն պէտք է նախ եւ առաջ ստանձնէ յարձակումին 

պատասխանատուութիւնը եւ վերջ տայ ոչ խելամիտ, յարձակողապաշտ վարքին», ընդգծած է 

Նոուըրթ: 

Հիւսիսային Քորէայի Ղեկավարը Այցելած Է Չինաստան 

Հիւսիսային Քորէայի ղեկավար Քիմ Չեն Ըն 

իր կնոջ հետ այցելած է Չինաստան, որպէսզի 

անձամբ շնորհաւորէ Սի Ծինփինը 

Չինաստանի ղեկավարի պաշտօնին 

վերընտրութեան առիթով, ինչպէս նաեւ 

քննարկէ Քորէական թերակղզիին վրայ 

ստեղծուած իրավիճակը: Այս մասին կը 

հաղորդէ չինական «Սինհուա» լրատու 

գործակալութիւնը: 

Երկու ղեկավարները քննարկած են 

միջազգային ու շրջանային հարցեր եւ երկկողմանի յարաբերութիւնները: 

Սի Ծինփին հանդիպումին ընթացքին նշած է, որ Փեքին կ՛ուզէ համագործակցիլ Փիոնկիանկի 

հետ, միասին յառաջ ընթանալ, երկարաժամկէտ ու առողջ յարաբերութիւններ հաստատել 

երկիրներու միջեւ` այդպիսով հիմք դնելով շրջանին մէջ հանգստութեան, կայունութեան 

հաստատման եւ զարգացման համար: 

Հիւսիսային Քորէայի ղեկավարը իր կարգին վերահաստատած է, որ պատրաստ է մայիսին 

հանդիպելու Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի հետ: 

Քիմ Չեն Ընի եւ անոր կնոջ Չինաստան այցելութիւնը տեւած է 25-էն 28 Մարտ: 

Ըստ արեւմտեան լրատուամիջոցներու, Հիւսիսային Քորէայի ղեկավարը յատուկ գնացքով 

գաղտնի մեկնած է Փեքին: 

Սպիտակ տունը յայտարարեց, թէ Չինաստանի կառավարութիւնը 27 Մարտին Սպիտակ տան 

տեղեակ պահած է Հիւսիսային Քորէայի ղեկավարին այցելութենէն: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ընտրական Քրոնիկ. Պիտանին Ու Անպիտանը, Կարելին 

Ու Անկարելին 

Մայիս 6-ին նախատեսուած երեսփոխանական ընտրութիւններուն նախօրեակին, 

դժբախտաբար, ինչպէս միշտ, դարձեալ տարածուած է ընտրակաշառքի երեւոյթը: Ողջամիտը 

կը գիտակցի, թէ այդ գումարին շահը կարճատեւ է եւ շուտով սպառող, իսկ հետեւանքը` 

երկարատեւ: 6 մայիսին համար քուէարկողը գնողը 7 մայիսին դիւրութեամբ կը ծախէ զայն, 

որովհետեւ անոր մէջ մարդը չէ, որ կը տեսնէ, այլ միայն քուէն, որ բնականաբար 

ընտրութիւններէն ետք կը դառնայ անպիտան: 

Միւս կողմէ, պետական դիւանակալութեան կամ այլ տեսակի դժուարութիւնները կը լուծուին 

միայն ժողովուրդին ծառայելու, անոր կարեկցելու կարող, անոր հոգերը բաժնող ու հասկցող, 

ուստի եւ անոր միջավայրին մաս կազմած երեսփոխաններու ճամբով, որոնց 

համախմբուածութիւնը առաւել կշիռ մը ապահովելով կը նպաստէ հարցերու առաւել դիւրին 

լուծման: 

Լիբանանը համայնքային երկիր է, ատիկա անվիճելի իրողութիւն մըն է, ուստի ո՞վ կրնայ հայ 

համայնքին ու քաղաքացիին քաղաքական կամ այլ շահերը անշահախնդիր կերպով 

պաշտպանել, քուէն գնո՞ղը, իր սեփական համայնքի շահերուն ծառայող օտա՞րը. 

բնականաբար ո՛չ` այլ միայն իր համայնքի միջավայրին մաս կազմող հայը: 

Միւս կողմէ, ոմանք կարելին, դիւրինն ու տրամաբանականը մերժելով կ՛առաջարկեն 

անկարելին. Հայկական երեսփոխանական պլոք կազմելու փոխարէն իրենց համայնքին 

շահերուն ծառայող օտարներէն կազմուած պլոքները հայկականացնելու գաղափարը 

պարզապէս անհեթեթ է, եւ անցնող 18 տարիներու ընթացքին փորձուած անկարելիին փարիլը 

անլրջախոհութիւն է: Ուստի լիբանանահայը ո՛չ պիտի խաբուի, ո՛չ պիտի ծախուի, ո՛չ ալ 

սնամէջ գաղափարներէ պիտի տարուի, այլ` տէր պիտի կանգնի իր քուէին, հպարտ հայու 

քուէին: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Այցելութիւններ` Ազգային Առաջնորդարան 

* 5 Մարտին Ազգային առաջնորդարան այցելեց Կիպրոսի մէջ Հայաստանի դեսպան  Ֆատէյ 

Չարչօղըլեանը, որ դիմաւորուեցաւ  թեմի կաթողիկոսական 

փոխանորդ Խորէն  արք. Տողրամաճեանի եւ պետական 

ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի կողմէ: 

Սրբազան հայրը նախ շնորհաւորեց դեսպանը, որ 

հաւատարմագիրները յանձնելով Կիպրոսի 

Հանրապետութեան նախագահ Նիքոս Անասթասիատիսի 

պաշտօնապէս կը ճանչցուէր որպէս դեսպան: Ապա ամփոփ 

կէտերու մէջ ներկայացուց կիպրահայ գաղութի բոլոր բնագաւառներուն մէջ կատարուող 

աշխատանքները: Սրբազանը մեծ ուրախութեամբ ըսաւ դեսպանին, որ իր 

պաշտօնականացմամբ աւելի անմիջական պիտի ըլլան իրենց կապերը եւ  գործակցութեամբ 

պիտի շարունակեն իրենց նպաստը բերել ազգին եւ հայրենիքին: 

Դեսպանը իր կարգին նախ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն` հայրենիքի եւ 

դեսպանութեան հանդէպ իրենց ցուցաբերած հոգածութեան եւ կապուածութեան համար, եւ 

ապա լայն կերպով անդրադարձաւ դեսպանութեան աշխատանքներուն: 

Պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի սրտի խօսքէն ետք ներկաները առիթը 

ունեցան  լուսաբանական հարցումներ ուղղելու դեսպանին: 

* 13 Մարտին Ազգային առաջնորդարան այցելեց Կիպրոսի 

մէջ Գերմանիոյ նոր նշանակուած դեսպան Ֆրանզ Ճոզեֆ 

Քրեմփը, որ դիմաւորուեցաւ Խորէն  արք. Տողրամաճեանին 

կողմէ: 

Սրբազան հայրը նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 

պաշտօնական այս առաջին այցելութեան համար, ապա 

շնորհաւորեց դեսպանը նոր պաշտօնի ստանձնումին 

համար եւ կիպրահայութեան անունով 

բարեմաղթութիւններ  ըրաւ: 

Հանդիպումի ընթացքին արծարծուեցան Կիպրոսի հարցի լուծման համար Գերմանիոյ 

պետութեան նախաձեռնած քայլերը, բռնագրաւուած եկեղեցապատկան ու ազգային 

կալուածներու, եկեղեցիներու, Ս. Մակարայ վանքին եւ կիպրահայ գաղութին մասին: 

Սրբազանը նաեւ տեղեկութիւններ տուաւ կիպրահայ գաղութի հոգեւոր, ազգային, մշակութային, 

բարեսիրական եւ մարզական կառոյցներու մասին: 

Ապա սրբազան հայրը եւ դեսպանը այցելեցին Ս. Աստուածածին առաջնորդանիստ մայր 

եկեղեցի եւ  «Նարեկ» վարժարան: Դեսպանը, իրեն տրուած տեղեկութիւններէն ետք, 

հիացմունքով արտայայտուեցաւ կիպրահայ համայնքի աշխուժ  գործունէութեան մասին: 
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Աւարտին, սրբազան հայրը հայութեան անունով անգամ մը եւս խորին շնորհակալութիւն ու 

երախտագիտութիւն յայտնեց Գերմանիոյ պետութեան, որ 2 յունիս 2016-ին ցարդ պաշտօնապէս 

Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող  28 երկիրներէն մին հանդիսացած էր, ինչպէս նաեւ` 

հայութեան եւ յատկապէս Հայաստանի հանդէպ ցուցաբերած բարոյական ու մարդասիրական 

ամէն տեսակի օժանդակութեանց համար: 

Պոսթընի Համազգայինը Ունեցաւ Նոր Վարչութիւն 

Վերջերս Արեւելեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան հրաւէրով տեղի ունեցաւ 

Համազգային կրթական եւ մշակութային միութեան Պոսթընի մասնաճիւղի տարեկան 

ընդհանուր ժողովը, որ գլխաւորաբար կեդրոնացաւ յառաջիկայ տարուան գործունէութեան 

ծրագիրը մշակելու գործին վրայ: 

Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ մասնաճիւղի նոր վարչութիւն` հետեւեալ կազմով. Խաժակ 

Մկրտիչեան (ատենապետ), Վերժինի Թուլումեան (փոխատենապետ), Սամուէլ Չաքմաքճեան 

(քարտուղար), Րաֆֆի Զարգարեան (գանձապահ), Թաթուլ Պատալեան, Լոր Աստուրեան եւ 

Վազրիկ Չիլոյեան (խորհրդականներ): 

Նորընտիր վարչութիւնը կոչ կ՛ուղղէ Պոսթընի մշակութասէր երիտասարդներուն` միութեան 

շարքերուն միանալու ի խնդիր հայ մշակոյթի պահպանման, զարգացման եւ տարածման: 

Աստուածաշունչի Առաջին Տպագրութեան 350-ամեակին 

Նուիրուած Գիտաժողով Եւ «Ոսկան» Ժապաւէնի 

Ցուցադրութիւն 

Հովանաւորութեամբ Քանատայի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. Չարեանի, 

կազմակերպութեամբ Քանատայի հայոց թեմի Ազգային առաջնորդարանին եւ 

հովանաւորութեամբ Արթօ եւ Ալիս Մարգարեան ամոլին, 10 Մարտին տեղի ունեցաւ 

Աստուածաշունչի առաջին տպագրութեան 350-ամեակին նուիրուած գիտաժողով: 

Բացման խօսքը կատարեց ձեռնարկի նիստավար Հրաչ Գասպարը, որ ներկայացուց 

ձեռնարկին կարեւորութիւնը համաշխարհային մակարդակի վրայ եւ ծանօթացուց 

ներկաներուն Ոսկան Երեւանցին եւ անոր դարը: 

Գիտաժողովի ընթացքին ելոյթ ունեցան` փրոֆ. Ատրիանա Պարրա, որ խօսեցաւ 

Աստուածաշունչի եւ աւանդութեան մասին, վեր. տոթք. Մանուէլ Ճանպազեան խօսեցաւ 

հինգերորդ դարու Աստուածաշունչի առաջին հայերէն թարգմանութենէն մինչեւ Երեւանցիի 

տպագիր օրինակը: Խաժակ արք. Յակոբեան ներկայացուց հայերէն Աստուածաշունչի 

կանոնական կառոյցը եւ Ոսկան Երեւանցիի տպագրած տարբերակը: Բաբգէն արք. Չարեան 

կատարեց հաւատքի ու ազգակերտման պատմական զուգահեռներ եւ անդրադարձաւ տպագիր 

առաջին հայերէն Աստուածաշունչի ներազդեցութեան մասին: 

Ձեռնարկին ընթացքին ցուցադրուեցաւ Յակոբ Փափազեանին բեմադրած «Ոսկան» ժապաւէնը: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Երեխաներու Ծնելու Հերթականութիւնը 

Կ՛ազդէ Անոնց Բնաւորութեան Վրայ 
Յաճախ կը լսենք, որ աւագ երեխաները աւելի պատասխանատու եւ ինքնուրոյն են, մինչդեռ 

մէկհատիկները հակուած են եսակեդրոնութեան: 

Ծնելու հերթականութեան եւ երեխաներու բնաւորութեան վերաբերող գիտական 

հետազօտութիւններ եւս յանգած են այն համոզումին, որ ընտանիքին մէջ երեխային 

«քանիերորդը» ըլլալը կ՛ազդէ անոր բնաւորութեան վրայ: 

Ծնելու հերթականութեան տեսութեան անդրադարձած է Ալֆրետ Ատլերը` Ֆրէօյտի ընկերն ու 

պաշտօնակիցը: Ան հաւատացած էր, որ` «Այն հերթականութեամբ, որ երեխան կը ծնի 

ընտանիքի մէջ, անքակտելիօրէն կ՛ազդէ անոր մարդ տեսակի ձեւաւորման վրայ»: 

Ատլերի համաձայն` 

– ԱՒԱԳ ԵՐԵԽԱՆ հակուած է դառնալու պահպանողական եւ իշխանութեան ձգտող: Ան 

օժտուած կ՛ըլլայ առաջնորդի յատկանիշներով: 

– ՄԻՋՆԵԿ ԵՐԵԽԱՆ շարունակ կը փորձէ գերազանցել աւագը: Անոր զարգացումը աւելի արագ 

կ՛ընթանայ: Միջնեկ երեխան հակուած է փառասէր ըլլալու, սակայն եսասէր չէ: Ան չափէն 

աւելի մեծ ու անհասանելի նպատակներ կը դնէ իր առջեւ, ինչ որ դուռ կը բանայ 

անյաջողութիւններու դիմաց, սակայն անյաջողութիւնները դիմակայելը կը կոփէ զինք: 

– ԿՐՏՍԵՐ ԵՐԵԽԱՆ չափազանց ուշադրութիւն եւ հոգածութիւն կը ստանայ թէ՛ ծնողներէն եւ 

թէ՛ աւագ քոյր-եղբայրներէն: Այդ պատճառով ալ ան նուազ փորձառու եւ ինքնուրոյն է: 

Այսուհանդերձ, ան հակուած է գերազանցելու իր աւագ քոյրը-եղբայրը: Պատմութեան մէջ 

ծանօթ են բազմաթիւ կրտսեր երեխաներ, որոնք դարձած են բացառիկ մարզիկներ, մեծ 

երաժիշտներ եւ տաղանդաւոր նկարիչներ: 

– ՄԷԿՀԱՏԻԿ ԵՐԵԽԱՆ չունենալով ո՛չ քոյր, ո՛չ եղբայր` բնականաբար չունի նաեւ մրցակից: 

Բամպակներու մէջ մեծցած այս երեխան նոյն հոգատար եւ հիացական վերաբերմունքը 

կ՛ակնկալէ նաեւ անծանօթներէն: Եսակեդրոնութիւնը մէկհատիկին բնորոշ գիծերէն մէկն է: Ան 

դժուարութիւն ունի իրեն տարեկիցներուն հետ յարաբերելու: Մէկհատիկը նաեւ 

կատարելապաշտ է եւ ամէն գնով կը հասնի իր նպատակին: 

*** 

Գերմանացի գիտնականներ տարիներու վրայ հետազօտած են ամերիկացի, բրիտանացի եւ 

գերմանացի շուրջ 20 հազար չափահասներ եւ յանգած են այն եզրակացութեան, որ աւագ 

երեխաները աւելի բարձր արդիւնքներ ցուցաբերած են IQ քննութիւններուն (ուշիմութեան 

քանորդ): Անոնք աւելի ազնիւ են, զգայուն, բայց` նուազ ընկերային: 
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Նոյն հետազօտութեան հիմամբ` 

– Կրտսեր երեխան ուրախ, յարաբերող, մարդամօտ, եսակեդրոն եւ խորամանկ է: 

– Մէկհատիկ երեխան զգայուն, առաջնորդ, ինքնավստահ, պատասխանատու եւ 

կատարելապաշտ է: 

– Աւագ երեխան պատասխանատու, ինքնուրոյն, վստահելի, առաջնորդ եւ կատարելապաշտ է: 

– Միջնեկ երեխան փառասէր, գործունեայ, մարդամօտ, հաշտարար եւ յարմարող է: 

Այսուհանդերձ, պէտք է ընդունիլ, որ այսպիսի հետազօտութիւնները բաւական շատ 

բացթողումներ կ՛ունենան. նկատի չեն առնուիր ազգագրական գործօնները, ներընտանեկան 

փոխյարաբերութիւնները, դաստիարակութիւնը, ընտանիքի դրամական վիճակը եւ այլն… 

Կ՛արժէ մտածել: 

www.kantsasar.com 


