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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 277, ÎÆð²ÎÆ,  05 ²äðÆÈ, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը. 

«Կարելի Չէ Ճշմարտութիւնը Գերեզմանել» 

Աւետարանիչը կը պատմէ, թէ Կիրակի վաղ առաւօտ, 

Մարիամ Մագդաղենացին եւ խումբ մը բարեպաշտ կիներ 

իրենց հետ խունկ առնելով Քրիստոսի գերեզմանը գացին. 

գերեզմանին մուտքը փակող հսկայ քարը գլորուած 

գտնելով` ներս մտան, բայց Յիսուսի մարմինը հոն չգտան: 

Մինչ զարմացած կը դիտէին պարապ գերեզմանը, երկու 

հրեշտակներ կը մօտենան անոնց ու կ՛ըսեն` ինչո՞ւ ողջը 

մեռելներուն մէջ կը փնտռէք, հոս չէ՛ ան, յարութի՜ւն 

առաւ… (Ղուկ. 24. 1-6): 

Աստուծոյ հրեշտակները աւետած էին Աստուծոյ Որդւոյն 

ծնունդը Բեթղեհէմի մէջ: Դարձեալ Աստուծոյ 

հրեշտակները կ՛աւետեն այս անգամ խաչուած ու 

թաղուած Աստուծոյ Որդւոյն յարութիւնը: 

Աստուծոյ Որդին առաքելութեան մը համար աշխարհ 

եկած էր: Ան մեղքի տիրապետութեան տակ ճմլուած ու մահուան երկիւղին մէջ ապրող 

մարդուն փրկիչը դառնալու յանձնառութեամբ մարդեղացած էր: Այսպէս աւետուած էր իր 

ծնունդը հրեշտակներուն կողմէ` «այսօր, ձեր փրկիչը ծնաւ…» (Ղուկ. 2.11): 

Աստուծմէ` իր Արարիչէն հեռացած մարդը դէպի Աստուած առաջնորդելու տեսլականով 

Քրիստոս քարոզեց ու հրաշագործեց: 

Իր աստուածատուր շնորհները ապականած եւ աստուածային պատկերը եղծած մարդուն մէջ 

վաւերական մարդը վերականգնելու նպատակով Քրիստոս նոյնի՛սկ խաչ բարձրացաւ: 

Եւ ահա մարդուն համար ու մարդուն կողմէ գերեզման իջած Քրիստոս յարութի՜ւն կ՛առնէր 

համայն մարդկութեան պատգամելով, թէ` 

Աշխարհին ճշմարիտ լոյսը, յոյսը եւ ճամբան դառնալու կոչուած Քրիստոսը կարելի չէ դէպի 

մահ առաջնորդել: 

Աշխարհին միակ ճշմարտութիւնը դառնալու կոչուած Քրիստոսը կարելի չէ դամբարանին մէջ 

փակել: 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
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Աշխարհի յաւիտենական կեանքը դառնալու կոչուած Քրիստոսը կարելի չէ գերեզմանել: 

Քրիստոսի թափուր գերեզմանէն եկող պատգամը զօրեղ կերպով հնչեց պատմութեան 

ընթացքին, ամէն անգամ երբ մարդիկ փորձեցին գերեզմանել ճառագայթող լոյսը, փայլատակող 

ճշմարտութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը: 

Պատմութիւնը կը կերտուի սրբազան արժէքներով եւ գերագոյն ճշմարտութիւններով ու 

կենսագործման համար թափուած արիւնո՛վ: 

Ազգ մը պատմութեան թատերաբեմին վրայ կը մնայ իր ստեղծագործ ոգիով, անխորտակ 

հաւատքով ու վեհ իտէալներուն յաւերժացման համար «իմացեալ մահ»-ը ընտրելու իր 

քաջութեամբ: 

Մահով մա՛հը յաղթելու եւ գերեզմանը յարութեան ու կեանքի աղբիւրի վերածելու հաւատքի 

քաջութիւնը կոչուած է ունենալ` զՔրիստոս իր փրկիչը դաւանող անձը կամ ժողովուրդը: 

Ա՛յս է Քրիստոսի թափուր գերեզմանին պատգամը եւ միաժամանակ հրաւէրը` դարերէն եկող ու 

դարերո՜ւն գացող: 

* 
*   * 

Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան խորհուրդով ու պատգամով լեցուն այս առաւօտ, հայ 

ժողովուրդին դէմ գործադրուած ցեղասպանութենէն 100 տարիներ ետք, հրեշտակներուն 

բառերով կ՛ըսենք. «Ինչո՞ւ ողջը` հայ ժողովուրդը մեռելներուն մէջ կը փնտռէք. հոս չէ, 

յարութի՜ւն առաւ…»: 

Քրիստոսի յարութեան հաւատքով յարութիւն առած հայ ժողովուրդը այս պատգամը կու տայ` 

Բոլոր անոնց, որոնք 100 տարիներ առաջ մէկուկէս միլիոն հայու արիւն թափելով` կարծեցին 

գերեզմանել հայ ժողովուրդը: 

Բոլոր անոնց, որոնք հայ ժողովուրդը արմատախիլ ընելով իր դարաւոր հողերէն` կարծեցին հայ 

ժողովուրդի մարդկային իրաւունքները մոռացութեան դատապարտել: 

Բոլոր անոնց, որոնք հայ ժողովուրդը ջարդելով, տեղահան ընելով ու սփիւռքի վերածելով` 

կարծեցին Հայաստանը ջնջել աշխարհի քարտէսէն: 

Բոլոր անոնց, որոնք անտեսելով հայ ժողովուրդին արդար դատը` կարծեցին ջլատել անոր 

պահանջատիրական կամքը: 

Բոլոր անոնց, որոնք իրենց նիւթական լայն միջոցներով ու աշխարհաքաղաքական 

առաւելութիւններով` կարծեցին հեռո՜ւ պահել հայ ժողովուրդի արդար դատը միջազգային 

շրջանակներէ: 

Քրիստոսի յարութեամբ զօրացած կ՛ըսենք ու մի՛շտ պիտի ըսենք` 

Հայ ժողովուրդը յարութի՛ւն առած է իր ազատ ու անկախ հայրենիքով: 
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Հայ ժողովուրդը յարութի՛ւն առած է իր կազմակերպ ու հզօր սփիւռքով: 

Հայ ժողովուրդը յարութի՛ւն առած է իր բռնաբարուած իրաւունքներու վերատիրացման իր 

մարտունակ ոգիով: 

Հայ ժողովուրդը յարութի՛ւն առած է իր ամուր միասնականութեամբ: 

Հայ ժողովուրդը յարութի՛ւն առած է ազգերու ընտանիքին մէջ իր գործօն ներկայութեամբ: 

Թող Աշխարհը իմանայ, թէ` 

100 տարիներ առաջ մահուան հովիտէն քալած հայ ժողովուրդը այսօր կը քալէ կեանքի՛ 

ճանապարհէն: 

100 տարիներ առաջ ջարդուած ու որբացած հայ ժողովուրդը այսօր աշխարհին կը ներկայանայ 

իբրեւ յարուցեա՛լ ժողովուրդ: 

100 տարիներ առաջ անարդարութեան զոհ գացած հայ ժողովուրդը այսօր արդարութի՛ւն կը 

պահանջէ: 

Հայ ժողովուրդը կը հաւատայ Քրիստոսի թափուր գերեզմանի պատգամին, թէ` 

Կարելի Չէ Ճշմարտութիւնը Գերեզմանել… 

Քրիստոսի հրաշափառ 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 ժողովուրդին: 

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

Կ՛ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Նուրհան արք. 

Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարք ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արք. 

Մութաֆեանը` իրենց մաղթելով երկար գահակալութիւն եւ եկեղեցաշէն 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: Կ՛աղօթենք առ Աստուած, որ Յարուցեալ Փրկիչին յաղթանակով 

զօրացած իրենց կեանքը ապրին մեր սիրելի ժողովուրդի զաւակները: 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Սուրբ Զատիկ 

5 Ապրիլ, 2015 

Անթիլիաս, Լիբանան 

www.aztagdaily.com 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 277, ÎÆð²ÎÆ,  05 ²äðÆÈ, 2015                                                                         4 
 

«ԻՆՉՈ՞Ւ ՈՂՋԵՐԸ ՄԵՌԵԼՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԿԸ ՓՆՏՌԷՔ, 

ԱՆ ՀՈՍ ՉԷ, ԱՅԼ ՅԱՐԵԱՒ» ՂՈՒԿԱՍ 25.5 

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՕՐ, ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՕՐ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԿԵԱՆՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՔ ՕՐԵՐԸ 

ԲԱՒԱԿԱՆ ԷԻՆ, ՈՐ ԱՆՈՐ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒ 

ՀԻԱՆԱԼԻ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՊԱՀ ՄԸ 

ՄՈՌՑՈԻԷԻՆֈ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԽԱՉԻՆ ՎՐԱՅ ՈՒՆԵՑԱԾ ՄԱՀՈՎ 

ՇԱՏԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՕԴԻՆ ՄԷՋ ԿԸ ՑՆԴԷԻՆ ԱՅՆ 

ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՄՈԶՈՒՄԸ ԵՒ ՅՈՅՍԸ ԶՈՐ ԿԱՊԱԾ ԷԻՆ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԽԱՉԵԱԼԸ ԴԻՏԵԼԷ ԵՏՔ ՊԱՀ 

ՄԸ ՄՈՌՑԱՆ, ՈՐ ՄԱՐԴԱՑԵԱԼ ՓՐԿԻՉԸ ՕՐ ՄԸ 

ՋՈՒՐԻՆ ՎՐԱՅԷՆ ՔԱԼԱԾ, ՀԻՆԳ ՀԱԶԱՐ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ 

ՀԵՏԵՒՈՐԴՆԵՐԸ ԿԵՐԱԿՐԱԾ, ՋՈՒՐԸ ԳԻՆԻԻ 

ՎԵՐԱԾԱԾ, ԿՈՅՐԵՐՈՒՆ ԱՉՔԵՐԸ ԲԱՑԱԾ ԵՒ 

ՀԱՄՐԵՐՈՒՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ ՔԱԿԱԾ, ԴԻՒԱՀԱՐՆԵՐԷՆ 

ԴԵՒԵՐ ՎՏԱՐԱԾ ԵՒ ՆՈՅՆԻՍԿ ՄԵՌԱԾ ՂԱԶԱՐՈՍԸ 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԷՆ ԴՈՒՐՍ՝ ԵՏ ԿԵԱՆՔԻ ՀՐԱՒԻՐԱԾ ԷՐֈ 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՊԱՀ ՄԸ ՄՈՌՑԱՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԽԻԹԱՐԱԿԱՆ ԵՒ ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ 

ԽՕՍՔԵՐԸ, ՎՍՏԱՀՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ ԵՒ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՒ ԻՐԵՆՑ ՆԵՐՔԻՆ 

ԱՄԱՅՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ՎԱԽԻՆ ՄԷՋ ՔԱՇՈՒԱԾ՝ ՊԱՐՏՈՒԱԾ ՈՒ ՅՈՒՍԱԽԱԲ ՇՈՒԱՐԱԾ ԷԻՆ 

ԹԷ Ի՞ՆՉ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԸՆԹԱՑՔ ՊԻՏԻ ԱՌՆԷՐ ԻՐԵՆՑ ԿԵԱՆՔԸ, ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԱՊԱԳԱՅ 

ՄԸ ԿԸ ՍՊԱՍԷՐ ԶԻՐԵՆՔֈ 

ԱՅԴ ԲՈԼՈՐ ՄՏԱՎԱԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵՔ ՕՐԵՐ ԸՆԿԵՐԱՑԱՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ, ՄԻՆՉԵՒ 

ՀԱՍԱՒ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՒՕՏԸ, ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ 

ՓՐԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՂԱԿՆԵՐԷՆ ԱՄԷՆԱԿԱՐԵՒՈՐԸ, ԱՄԷՆԱՅԱՂԹԱԿԱՆԸ ԵՐԲ 

ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ԳԼԽԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԿԻՆԵՐ ՏԻՐՈՋ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՎԿԱՆԵՐԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԷՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ 

ՈՒ ՀԱՄԱՅՆ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՆՑԵՑԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԱՒԵՏԻՍԸֈ 

ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՐԱԶԱՏՆԵՐ, 

ԵՐԿՈՒ ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐ ԱՌԱՋ ԱՆՈՆՔ ԳԱՑԻՆ ԵՒ ՅԱՅՏԱՐԱՐԵՑԻՆ ԹԷ «ՉԷ ԱՍՏ, ԱՅԼ 

ՅԱՐԵԱՒ»ֈ ՄԵՆՔ ԵՒՍ ԱՆՈՆՑ ՀԵՏ ՁԱՅՆԱԿՑԵԼՈՎ, ՅՈԲԻ ԲԱՌԵՐԸ ԿՐԿՆԵԼՈՎ ԸՍԵՆՔ 

«ԳԻՏԵՆՔ ԹԷ ՄԵՐ ՓՐԿԻՉԸ Կ՛ԱՊՐԻ»ֈ ԱՅՆ ԽՈՐ ՀԱՄՈԶՈՒՄԸ ԵՒ ՀԱՒԱՏՔԸ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ, 

ՈՐ ՄԵՐ ՏԷՐԸ « ՄԱՀՈՒԱՄԲ ԶՄԱՀ ԿՈԽԵԱՑ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲՆ ԻՒՐՈՑ ՄԵԶ ԶԿԵԱՆՍ 

ՊԱՐԳԵՒԵԱՑ, ՆՄԱ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ ԱՄԷՆ»ֈ 
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ՔՐԻՍՏՈՍ ԻՐ ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ԵԿԱՒ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԹԷ ՄԱՀԸ ՎԱԽՃԱՆԸ ՉԷ ԿԵԱՆՔԻՆ, ԵՒ 

ԹԷ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՈՉ ՄԷԿ ՈՅԺ ԿՐՆԱՅ ՔԱՐ ԴՆԵԼ ԿԵԱՆՔԻՆ ՎՐԱՅֈ ԳԱՐՆԱՆ ՀԵՏ ՄԵՌԱԾ 

ԲՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԵԱՆՔԻՆ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՅ, ՀՈՂԻՆ ՄԷՋ ԹԱՂՈՒԱԾ ՉՈՐ ՀՈՒՆՏԵՐԸ 

ԾԱԳՈՂ ԱՐԵԳԱԿԻՆ ՀԵՏ ՎԵՐ ԿԸ ԲԱՐՁՐԱՆԱՆ ԵՒ ԻՐԵՆՑ ԳՈՅՆԵՐՈՎ ՈՒ ԲՈՅՐԵՐՈՎ ԿԸ 

ԼԵՑՆԵՆ ՈՒ ԿԸ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԵՆ ԱՄԲՈՂՋ ԲՆՈՒԹԻՒՆԸֈ 

ՄԱՀԸ ՎԵՐՋԱԿԷՏԸ ՉԷ ԿԵԱՆՔԻՆֈ ՔՐԻՍՏՈՍ ԻՐ ՅԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ԱՆՍՊԱՌ ԿԵԱՆՔԻՆ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԲԱՑԱՒ ՄԵՐ ԱՌՋԵՒ, ԵՒ ԱՀԱ ԱՅՍՕՐ ՄԵՆՔ ԱՅԴ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅ Է ՈՐ ԿԸ 

ԳՏՆՈՒԻՆՔ, ԱՅԴ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅԷՆ Է ՈՐ ԿԸ ՔԱԼԵՆՔ, ԵՒ ԱՅԴ ՃԱՄԲԱՆ ԿԵԱՆՔԻՆ 

ՃԱՄԲԱՆ Էֈ ՅԻՍՈՒՍ ԲՈԼՈՐ ԻՐ ՀԵՏԵՒՈՐԴՆԵՐՈՒՆ ԿԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԷ ԸՍԵԼՈՎ .-« ԵՍ ԱՆ 

ԵՄ ՈՐ ՄԵՌԱՅ, ԵՒ ԱՀԱ ԿԵՆԴԱՆԻ ԵՄ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ ՅԱՒԻՏԵՆԻՑ» (ՅԱՅՏ. 9:18 ) ֈ 

ԱՅՍՕՐ ԿԵԱՆՔԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻՆ ՏՕՆՆ Է ՈՐ ԿԸ ՏՕՆԵՆՔֈ ԱՅՍՕՐ ՀԱՒԱՏՔԻ ԱՉՔԵՐՈՎ Է ՈՐ 

ԿԸ ԴԻՄԱՒՈՐԵՆՔ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ ՏԷՐԸ ԵՒ ԶԻՐԱՐ ԿþՈՂՋՈՒՆԵՆՔ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ 

ՈՂՋՈՅՆՈՎ, ԸՍԵԼՈՎ՝ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԼՈՑ, ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՐԱԶԱՏՆԵՐ, 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒ ԵՐԱԶԸ ԵՂԱԾ Է ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ ՁԵՌՔ ՁԳԵԼ ԵՒ 

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱԾ ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ ՎԱՅԵԼԵԼֈ ՀԵՏԵՒԱԲԱՐ ՄԵՐ ԹԷ՛ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ 

ԵՒ ԹԷ՛ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՆՔՆ Է ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ, ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՈՒՆԵՆԱԼ ԵՒ 

ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ ԸԼԼԱԼՈՒ ԶԳԱՑՈՒՄԸ ԵՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԱՊՐԻԼֈ 

ԱՅՍՕՐ, ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՕՐՈՒԱՅ ԱՅՍ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՆ ԵՐԲ ԿԸ 

ՅԻՇԱՏԱԿԵՆՔ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱԾ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ 

ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ, ԲՈԼՈՐԻՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱՒԻՐԵՄ, ԴԻՏԵԼՈՒ ՄԵՐ ԱՆՑԵԱԼԻՆ, 

ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐՈՒՆ, ՈՐՈՆՔ ՄԵԶԻ ԿԸ ՅԻՇԵՑՆԵՆ 

ԳՈՂԳՈԹԱՆ, ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱՅՑ ԵՒ ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԿԵԱՆՔԻՆ ԿԱՌՉԱԾ ՄՆԱԼՈՒ ՄԵՐ 

ԱՄՐԱԿՈՒՌ ՀԱՒԱՏՔԸ ԵՒ ՎՀԱՏՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ԿԱՄՔԸֈ ՔԱԼԵՑԻՆՔ ՓՇՈՏ 

ՃԱՄԲԱՆԵՐԷ ԵՒ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ ՊԱՀԱՆՋԵՑԻՆՔֈ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱ Ն ՄԷՋ ՔԱԼԵՑԻՆ 

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԿԵԱՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԷՆ ԵՒ ԿՈՉՈՒԵՑԱՆՔ ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴֈ ՔԱԼԵՑԻՆՔ ԱՅՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԷՆ , ՈՒՐԿԷ ՄԵՐ ՓՐԿԻՉԸ ՔԱԼԱԾ ԷՐ, 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀՐԱՇԱՓԱՌ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆֈ ԱՅՍՕՐ ՄԵՆՔ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 

ԱՄԵԱԿԸ ՅԻՇՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԶԱՒԱԿՆԵՐՍ, ՄԵՐ ՈՒԽՏՆ Է ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ԱՅԴ ՃԱՄԲԱՆ 

ՄԻՆՉԵՒ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԵՒ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՓԱՌ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ 

ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸֈ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ 

ՁԵԶԻ ԵՒ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ 

ՄԱՍԻՍ Ծ. ՎՐԴ. ԶՕՊՈՒԵԱՆ, 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ 

4 ԱՊՐԻԼ, ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ 

ՔՈՒԷՅԹ 
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ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

Ծաղկազարդի Արարաողութիւնը եւ Անոր Յաջորդող Ճաշկերոյթը 

Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին՝ ինչպէս միշտ, շատ նեղ եւ 

փոքր երեւցաւ համայնքի անդամներուն, որոնք հանդերձ 

ընտանիքով, փոքրիկներու գեղեցիկ պաճուճեալ հագուստներով, 

աճապարած էին հասնիլ եկեղեցի, հաւատացեալներու  հոծ 

բազմութեան մէջ տեղ ապահովելու համար:  

Ներկայ էին Հ.Հ. լիազօր եւ արտակարգ դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ 

Չարչօղլեանն ու Հիւպատոս Պրն. Լեւոն Պետրոսեանը, ազգային 

մարմիններու եւ միութիւններու բոլոր կազմերը, ինչպէս նաեւ 

հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն: Ներկաները կրկնակի 

ուրախութեան պատճառ ունէին. անոնք եկած էին մասնակցելու 

օրուան տօնի խորհուրդին՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոս 

յաղթական Երուսաղէմ մուտքին, որ Մեծ Պահքի շրջանի 

աւարտին առիթը կու տար հաւատացեալներուն, հանդիսաւոր 

սուրբ պատարագի մասնակցութեան. նաեւ ունկնդրելու, քանի մը 

օրեր առաջ Երեսփոխանական Ժողովի որոշումով եւ Վեհափառ 

Հայրապետի վաւերացումով, սիրելի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեանի առաջնորդական անդրանիկ պատգամը:  

Գերապատիւ Հայր սուրբը պատարագեց եւ 

օրուան խորհուրդը փոխանցելէ ետք, 

անդրադարձաւ իր առաջնորդական 

պաշտօնին ու ըսաւ . « .. Շնորհակալ եմ, որ 

այս պաշտօնին արժանի կը տեսնէք զիս: 

Իրականութեան մէջ, մենք Անթիլիասի մեր 

ուսանողութեան շրջանէն եւ յատկապէս 18 

տարիներ առաջ երբ մաս կազմեցի Անթիլիասի 

նուիրեալ կուսակրօն միաբանական 

շարքերուն, անխոնջ ծառայութիւնը մեր 

նշանաբանը ունէինք: Այսօր սիրելի հարազատներ, որպէս առաջնորդի, անգամ մը եւս, նոյն 

ծառայութեան ճամբով կը նորոգուի իմ ուխտս, կատարելու իմ լաւագոյնս հանդէպ եկեղեցւոյ եւ 

համայնքի զաւակներուն: Այո, մենք մեր առջեւ ունինք մարտահրաւէրներ, սակայն մեր 

ծառայութեան, միակամ ու հաւաքական աշխատանքին ու յատկապէս մեր հաւատքին դիմաց, 

անոնք նուաճելի կը դառնան .. »: Առաջնորդ Հայր Սուրբը անդրադարձաւ նաեւ 100 ամեակի 

առիթով տարուած եւ կատարուելիք ձեռնարկներու կարեւորութեան. նոյնպէս անդրադարձաւ 

Սուրիոյ մեր հարազատներու ճգնաժամային տագնապին, ապա իր թելադրանքն էր, որ 

հաւատացեալներու բազմութիւնը, նոյն հաւատքով ու եռանդով, մասնակից դառնան 

եկեղեցական արարողութիւններուն եւ ազգային բոլոր ձեռնարկներուն:  

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: 

Թափորը բարձրացաւ եկեղեցւոյ Արարատ սրահը, ուր «Կիլիկիա» եւ «Մեր Հայրենիք» 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 277, ÎÆð²ÎÆ,  05 ²äðÆÈ, 2015                                                                         7 
 

քայլերգները հնչելէ ետք, խումբ-խումբ ազգային մարմինները եւ բոլոր հաւատացեալները 

աջահամբոյրով շնորհաւորեցին Գերպ. Հայր սուրբի առաջնորդական պաշտօնը: 

Անկէ ետք տարիներու սովորութեան համաձայն, եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի 

կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ Ծաղկազարդի յատուկ ճաշկերոյթ, որուն մասնակցած էին 

դարձեալ մեծ թիւով ազգայիններու մարմիններու  ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ Հ.Հ. 

Դեսպանը: Ճաշկերոյթը հաճելի մթնոլորտով, նուէրներով ու խաղերով շարունակուեցաւ մինչեւ 

երեկոյ: 

Իսկապէս հաճելի ու յիշատակելի օր մըն էր: 

 

Աւագ Երեքշաբթի, 31 Մարտի երեկոյեան Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ 

Տասը Կուսանաց յիշատակի Ժամերգութիւն, որուն մասնակցեցան եկեղեցւոյ դպրաց դասի 

անդամներէն 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 

Աշակերտական Պատարագ եւ Հաղորդութիւն 

Ընկալեալ սովորութեան համաձայն՝ Աւագ Հինգշաբթի օրը Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ 

տեղի ունեցաւ աշակերտական պատարագ, որուն ներկայ էին վարժարանիս տնօրէնութիւնը, 

աշակերտութիւնն ու ուսուցչաց կազմըֈ Պատարագը մատուցեց գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. 

Տէր Արտակ քհնյ. Քէհեաեան, որ աշակերտներուն ուղղած իր խօսքին մէջ կարեւորութեամբ 

անդրադարձաւ սուրբ հաղորդութեան խորհուրդին եւ զայն ընդունելու կարգինֈ Յաւարտ սուրբ 

եւ անմահ պատարագին աշակերտներն ու անոնց ուղեկցող ուսուցիչները հաղորդութիւն 

ստացանֈ  

Արժէ յիշել, որ պատարագի երգեցողութիւնը, խորանի սպասարկումն ու խնկարկումը 

կատարեցին Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ դպրաց դասին մաս կազմող աշակերտները։ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 277, ÎÆð²ÎÆ,  05 ²äðÆÈ, 2015                                                                         8 
 

Աւագ Հինգշաբթի, 2 Ապրիլի երեկոյեան, 

Քուէյթի Ս.  Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ 

նախագահութեամբ Թեմիս Բարեջան 

Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեանի տեղի ունեցաւ Ոտնլուայի 

արարողութիւն, ներկայութեամբ հոծ 

բազմութեանֈ Յիսուսի իր աշակերտներուն 

ոտքերը լուալու՝ խոնարհութեան գեղեցիկ 

օրինակին հետեւելով, Եկեղեցւոյ կողմէ 

հաստատուած սոյն արարողութեան 

երգեցողութեան եւ Աստուածաշնչական 

ընթերցումներուն իրենց մասնակցութիւնը բերին եկեղեցւոյ դպրաց դասի անդամներըֈ  

Նոյն գիշեր, 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 ձերբակալուէր, 

հրեաներու ատեաններուն մէջ 

դատապարտուէր՝ ամէն տեսակ նախատինքի ու 

չարչարանքի ենթարկուելովֈ  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 ճանապարհըֈ   

Արարողութեան երգեցողութեան լայնօրէն 

իրենց մասնակցութիւնը բերին դպրաց դասի 

անդամներըֈ Գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. 

Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան բծախնդրօրէն հսկեց 

արարողութեան կարգինֈ Օրուան պատգամը 

փոխանցեց Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանֈ Ան իր խօսքին մէջ 

անդրադարձաւ Քրիստոսի կեանքի վերջին 

հանգրուանին, որ պիտի պսակուէր Անոր 

խաչելութեամբ, թաղմամբ ու մանաւանդ 

յարութեամբֈ Արարողութեան աւարտին 

«Պահպանիչ» աղօթքով օրհնեց ներկայ հոծ 

բազմութիւնըֈ 

www.armenianprelacykw.org 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ  

Անասթասիատիս. «Կիպրոս Եղած Է Եւ Միշտ Կը Մնայ 

Հայաստանի Եղբայրական Երկիրը» 

Պաշտօնական այցելութեամբ Կիպրոս գտնուող 

Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ 

Գալուստ Սահակեանի գլխաւորած 

պատուիրակութիւնը նախանցեալ օր 

տեսակցած է երկրի նախագահ Նիքոս 

Անասթասիատիսի հետ: 

Սահակեան կարեւոր նկատած է երկու 

երկիրներուն միջեւ համագործակցութեան 

խթանումը մշակութային եւ գիտական-

կրթական մարզերուն մէջ` նշելով, որ Հայաստան յատուկ կարեւորութիւն կու տայ  տնտեսական 

կապերու զարգացման: Իբրեւ  համագործակցութեան հեռանկարային եւ  շահաւէտ մարզեր, ան 

առանձնացուցած է զբօսաշրջութեան եւ դրամատնային մարզերը: 

«Հայաստանի անդամակցութիւնը Եւրասիական տնտեսական միութեան նոր կարելիութիւններ 

կ՛ընձեռէ Կիպրոսի եւ Հայաստանի առեւտրական-տնտեսական յարաբերութիւններու 

զարգացման համար»,  աւելցուցած է Ազգային ժողովի նախագահը: 

Սահակեան նշած է, որ Հայաստան պիտի  շարունակէ ջանքեր գործադրել 

ցեղասպանութիւններու ճանաչման, դատապարտման եւ կանխարգիլման գործին մէջ: Ան 

ընդգծած է, որ 24 մարտին Ագգային ժողովը միաձայնութեամբ ընդունած է Օսմանեան 

կայսրութեան կողմէ Պոնտոսի յոյներուն եւ  ասորիներուն նկատմամբ իրականացուած 

ցեղասպանութիւնը դատապարտող յայտարարութիւն: Ազգային ժողովի նախագահը բարձր 

գնահատած է Կիպրոսի` ցեղասպանութիւններու կանխման, ցեղասպանութեան ենթարկուած 

ժողովուրդներու  իրաւունքներու վերականգնման եւ պատմական արդարութեան հաստատման 

ուղղուած գործունէութիւնը եւ իր երախտագիտութիւնը յայտնած Կիպրոսի 

Ներկայացուցիչներու տան  կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող 

օրինագիծի ընդունման համար: 

Անասթասիատիս նշած է, որ Կիպրոս եղած է եւ  միշտ կը մնայ Հայաստանի եղբայրական 

երկիրը եւ իր ուժերը կը գործադրէ բարեկամ երկրին աջակցելու համար: 

Նախագահ Նիքոս Անասթասիատիս վերահաստատած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-

ամեակին նուիրուած ձեռնարկներուն մասնակցելու իր որոշումը: 

Կիպրոսի նախագահը յայտարարած է, որ տեղեակ ըլլալով Ազրպէյճանի կողմէ իրականացուող 

սադրիչ գործողութիւններուն, լիովին կը բաժնէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին բացառապէս 

խաղաղ ճամբով լուծում տալու Հայաստանի մօտեցումը: 

Ազգային ժողովի նախագահին գլխաւորած պատուիրակութինը նաեւ տեսակցած է Կիպրոսի 

Հանրապետութեան Ներկայացուցիչներու տան նախագահ Եանաքիս Օմիրուի հետ: 
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Գալուստ Սահակեան խօսած է, մասնաւորապէս, Թուրքիոյ կողմէ Կիպրոսի բաժանման մասին` 

նշելով, որ Հայաստան երբեք չէ ընդունած եւ չ՛ընդունիր եղբայրական Կիպրոսը մասնատելու 

փորձը: Ան նշած է, որ Հայաստան կողմ է բանակցութիւններու ճամբով Կիպրոսի տագնապի 

խաղաղ լուծման` հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի բանաձեւերուն մէջ արտայայտուած սկզբունքները, 

որոնց համաձայն, Կիպրոսի տագնապի լուծումը պէտք է հիմնուի երկհամայնք, երկշրջան 

դաշնակցային կառոյցի վրայ, մէկ ընդհանուր իշխանութեամբ եւ մէկ քաղաքացիութեամբ: 

ԱՊՀ Արտաքին Գործոց Նախարարներու Խորհուրդի 

Նիստին Համաձայնութիւն Գոյացած Է Սահմանային 

Անվտանգութեան Առնչուող Փաստաթուղթերու Շուրջ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ, տեղեկատուութեան եւ 

հասարակութեան հետ կապերու վարչութենէն կը հաղորդեն, որ Հայաստանի արտաքին գործոց 

նախարար Էդուարդ Նալբանդեան Ուրբաթ օր մասնակցած է Պիշքեքի մէջ ԱՊՀ-ի արտաքին 

գործոց նախարարներու խորհուրդի հերթական նիստին, որուն ընթացքին քննարկուած է եւ 

հաւանութեան արժանացած ԱՊՀ-ի ծիրին մէջ համագործակցութեան տարբեր մարզերուն 

վերաբերող 14 փաստաթուղթերու նախագիծեր: 

Նախարարները համաձայնութիւն գոյացուցած են 2015-ին ԱՊՀ-ի ծիրին մէջ արտաքին գործոց 

նախարարութիւններու միջեւ խորհրդատուութիւններու ծրագիրին շուրջ: 

ԱՊՀ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները հաւանութիւն տուած են 2016-2020-ին ԱՊՀ-

ի մասնակից պետութիւններու` մշակոյթի մարզին մէջ համագործակցութեան հիմնական 

ձեռնարկներու ծրագիրին, որուն մէջ ներառուած են 120-է աւելի ձեռնարկներ: 

Նիստին ընթացքին համաձայնութիւն գոյացած է նաեւ ԱՊՀ-ի մասնակից պետութիւններու 

սահմանային անվտանգութեան եւ արտակարգ իրավիճակներու մարզին մէջ փոխադարձ 

գործակցութեան առնչուող փաստաթուղթերու շուրջ: 

Արտաքին գործոց նախարարները քննարկած են ԱՊՀ-ի գործունէութեան օրակարգային 

հարցերը: 

Հայաստանը, Ռուսիան, Տաճիկիստանը, Պիելոռուսիան, Խըրխըզիստանը եւ Ղազախստանը 

որդեգրած են յայտարարութիւն մը` Հելսինքեան եզրափակիչ հռչակագիրին ստորագրման 40-

ամեակին առիթով: Յայտարարութիւնը կը վերահաստատէ հաւասար, անբաժան եւ 

համապարփակ անվտանգութեան` առանց բաժանարար գիծերու եւ փակ սահմաններու 

Վանքուվըրէն Վլատիվոսթոք փոխշահաւէտ համագործակցութեան հայեցակարգը, Հելսինքիի 

սկզբունքներուն խախտման, անոնց կիրարկման նկատմամբ ընտրողական մօտեցման, 

միակողմանի պատժամիջոցներու կիրարկման, ներառեալ` շրջափակումը, այլ 

պետութիւններու հաշուոյն սեփական անվտանգութեան ամրապնդման անթոյլատրելիութիւնը: 

Յայտարարութիւնը կը շեշտէ տագնապներու բացառապէս խաղաղ միջոցներով եւ 

համաձայնութեան ձեւաչափերով կարգաւորման կարեւորութիւնը, կ՛ընդգծէ ԵԱՀԿ-ի 

տարածքին մէջ համարկման տարբեր միաւորումներու երկխօսութիւնը` իբրեւ շրջանային 

համարկումն ու համագործակցութիւնը ապահովող անհրաժեշտ պայման: 
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Մինսքի Խմբակի Համանախագահները Վիեննայի Մէջ 

Քննարկած Են Տարեվերջին Սարգսեան-Ալիեւ 

Հանդիպման Կարելիութիւնը 

«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը` վկայակոչելով 

ԵԱՀԿ-ի մամլոյ ծառայութիւնը, կը հաղորդէ, որ ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի համանախագահները 31 մարտին 

Վիեննայի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումի մը ընթացքին 

քննարկած են այս տարուան վերջաւորութեան 

Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն միջեւ 

հանդիպում կազմակերպելու կարելիութիւնը: 

«Համանախագահները իրենց եռամսեակային 

հանդիպումը կատարած են Մինսքի խմբակի 

անդամներուն հետ Վիեննայի մէջ 31 մարտին: Անոնք գնահատականներ տուած են շփման 

գիծին եւ հայ-ազրպէյճանական սահմանի երկայնքով ընթացիկ լարուածութեան բարձրացման 

եւ կարեւոր նկատած են վերջին ժամանակաշրջանին կողմերու հետ իրականացուող իրենց 

դիւանագիտական ջանքերը: Համանախագահները քննարկած են նաեւ այս տարուան վերջին 

նախագահներու հանդիպման կարելիութիւնը եւ անհրաժեշտութիւնը, որ կողմերը ներգրաւուին 

բանակցութիւններու մէջ, ինչ որ կրնայ յանգեցնել համապարփակ խաղաղութեան 

համաձայնագիրի կնքման», նշած է ԵԱՀԿ-ի մամլոյ ծառայութիւնը: 

Վիեննայի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին ընթացքին Մինսքի խմբակի համանախագահները 

նաեւ ընդգծած են Մինսքի խմբակի անդամներու եւ ԵԱՀԿ-ի անդամ պետութիւններու դերը 

ժողովուրդներուն միջեւ խաղաղութեան եւ վստահութեան հաստատման գործին մէջ: 

Ճորճիա Նահանգը Ապրիլ 24-ը Յայտարարած Է Հայոց 

Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակի Օր 

Միացեալ Նահանգներու Հայ դատի 

գրասենեակի Դիմատետրի էջը կը հաղորդէ, 

որ Միացեալ Նահանգներու Ճորճիա 

նահանգի Ներկայացուցիչներու տունը 

ոգեկոչած է Հայոց ցեղասպանութեան 

զոհերու յիշատակը եւ որդեգրած թիւ 904 

բանաձեւը: 

Բանաձեւով Ապրիլ 24-ը հռչակուած է 

Ճորճիայի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 

զոհերու յիշատակի օր: 

Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու 50 նահանգներէն 42-ը պաշտօնապէս ճանչցած են 

Հայոց ցեղասպանութիւնը: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Լոզանի Փաստաթուղթին Մէջ Եղող Լուծումներու Շարքը 

Պիտի Ըլլայ Վերջնական Փաստաթուղթին Հիմը» Կ՛ըսէ 

Զարիֆ 

Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ 

Ճաւատ Զարիֆ յայտնեց, որ Լոզանի 

փաստաթուղթին մէջ արձանագրուած 

լուծումներու շարքը հիւլէական թղթածրարին 

շուրջ բանակցութեանց վերջնական 

փաստաթուղթին հիմը պիտի կազմէ: 

Ան Լոզանէն իր վերադարձին Թեհրանի 

օդակայանին մէջ լրագրողներուն ըսաւ, որ 

որոշուած է այդ լուծումները մինչեւ յուլիս 

ամբողջացնել, իսկ վերջնական փաստաթուղթը այդ լուծումներուն վրայ պիտի հիմնուի: 

Սէուտական Արաբիոյ Սալման պըն Ապտել Ազիզ թագաւորը Միացեալ Նահանգներու 

նախագահ Պարաք Օպամայի հետ հեռաձայնային հաղորդակցութեան ընթացքին յոյս յայտնեց, 

որ կարելի ըլլայ գոյացնել «վերջնական պարտադիր լուծում մը, որ կ՛առաջնորդէ շրջանին ու 

աշխարհին մէջ ապահովութեան եւ կայունութեան ամրապնդման»: 

Օպամա իր կարգին նշեց, որ Միացեալ Նահանգներ շրջանին մէջ խաղաղութեան ու 

կայունութեան նկատմամբ նախանձախնդիր է` վստահեցնելով, որ իր երկիրը ամբողջական 

կերպով յանձնառու է Սէուտական Արաբիոյ ինքնապաշտպանութեան կարելիութիւններու 

ամրապնդման: 

Օպամա Արաբական ծոցի երկիրներուն 

ղեկավարները հրաւիրեց Միացեալ 

Նահանգներ` անվտանգութեան մարզին 

մէջ համագործակցութեան հարցերը 

քննարկելու համար: «Ես Սէուտական 

Արաբիոյ, Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններու, Քուէյթի, Օմանի, 

Քաթարի եւ Պահրէյնի ղեկավարները այս 

գարնան հրաւիրած եմ Միացեալ 

Նահանգներ` անվտանգութեան մարզին 

մէջ համագործակցութեան ամրապնդման 

հարցերը քննարկելու համար, լուծելու համար բազմազան տագնապներ, որոնք այդքան 

դժուարութիւններ եւ անկայունութիւն յառաջացուցած են Միջին Արեւելքի մէջ», նշած է Օպամա: 

Յիշեցնենք, որ Օպամա Իրանի հետ համաձայնութիւնը «պատմական փոխըմբռնում» նկատեց` 

նշելով, որ Իրանի դէմ ամերիկեան պատժամիջոցները պիտի վերցուին, սակայն 

աստիճանաբար: Կատարուածը «լաւ գործարք» անուանելով հանդերձ` ան ընդգծեց, որ այս 

համաձայնութիւնը հիմնուած է «ոչ թէ փոխադարձ վստահութեան, այլ` ստուգողականութեան 
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վրայ»` նկատի ունենալով, որ միջազգային 

ընտանիքը պիտի վերահսկէ Իրանի հիւլէական 

ծրագիրը: «Եթէ Իրան խորամանկութիւն կատարէ, 

աշխարհը պիտի իմանայ», ըսած էր Օպամա: 

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու 

Օպամայի հետ հեռաձայնային հաղորդակցութեան 

մը ընթացքին յայտարարեց, որ Իրանի հետ Լոզանի 

մէջ համաձայնութիւններու հիման վրայ 

վերջնական համաձայնութիւնը «սպառնալիք 

պիտի ըլլայ Իսրայէլի գոյատեւման»: Օպամա նշած 

է, որ այդ գործարքը յառաջընթաց է դէպի ամուր համաձայնութիւն, որ «պիտի կտրէ դէպի 

հիւլէական ռումբ տանող ճամբան»: 

Թիֆլիսի Մէջ. Թուրքիոյ, Վրաստանի Եւ Ազրպէյճանի 

Պաշտպանութեան Նախարարներու Դռնփակ Հանդիպում 

«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը` 

վկայակոչելով վրացական «Ռուսթաւի-2» 

պատկերասփիւռի կայանը, կը հաղորդէ, որ 

Թուրքիոյ, Վրաստանի եւ Ազրպէյճանի 

պաշտպանութեան նախարարները Ուրբաթ օր 

Թիֆլիսի «Թպիլիսի Մարիոթ» պանդոկին մէջ 

դռնփակ հանդիպում մը ունեցած են: 

Կողմերը քննարկած են շրջանային 

անվտանգութեան, ինչպէս նաեւ պաշտպանութեան 

մարզին մէջ համագործակցութեան խորացման 

հարցերը: 

«Մեր համագործակցութիւնը նպատակաուղղուած է 

շրջանին մէջ խաղաղութեան եւ կայունութեան 

ամրապնդման, ինչպէս նաեւ մեր երկրի զինեալ 

ուժերու կարելիութիւններու զարգացման: Մեր 

համագործակցութիւնը ուղղուած չէ որեւէ կողմի 

դէմ», հանդիպումէն ետք յայտարարած է 

Վրաստանի պաշտպանութեան նախարար 

Մինտիա Ճանելածէ: 

Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Իսմեթ 

Եըլմազ իր կարգին նշած է. «Եռակողմ հանդիպման 

ձեւաչափը լաւ մեքանիզմ է Հարաւային Կովկասի մէջ խաղաղութեան, բարօրութեան եւ 

կայունութեան պահպանման համար»: 

www.aztarar.com 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Եոհաննէս Լեփսիւս (1858-1926) 
Աստուածաբանութեան դոկտոր, արեւելագէտ եւ 

հասարակական գործիչ Ե.Լեփսիւս ծնած է 

Գերմանիոյ Պոտսդամ քաղաքին մէջ՝ 1858-ին: Հայրը 

յայտնի եգիպտագէտ էր,  Պէրլինի համալսարանի 

եգիպտական թանգարանի տնօրէն: Արեւելքի 

նկատմամբ իր հետաքրքրութիւնները այստեղէն կու 

գան: Ժամանակ մը Երուսաղէմի մէջ քահանայ եղած 

է, ետքը Գերմանիա անցնելով, Ֆրիզտորֆի մէջ 

հասարակական գործունէութեամբ կը զբաղի, չքաւոր 

գիւղացիներու համար իր միջոցներով գորգագործական աշխատանոց կը բանայ՝ 

մեղմելու համար այդ շրջանի գիւղացիներուն նիւթական վիճակը: 

1895-ին Ֆրիզտորֆի մէջ կը ստեղծուի « գերմանա-հայկական առաքելութիւնը », որու 

նպատակն էր լուսաւորութիւն տարածել Օսմանեան Թուրքիոյ ժողովուրդներուն մէջ եւ 

օգնութիւն ցոյց տալ հայերուն: Իսկ այդ ժամանակ արդէն համիտեան ջարդերն էին 

Արեւմտեան Հայաստանի մէջ: Լեփսիւս յատուկ յանձնարարութեամբ կը մեկնի 

Հայաստան, կ’ուսումնասիրէ իրավիճակը, ականատես կըլլայ ջարդերուն եւ 

սարսափներուն եւ վերադառնալով Գերմանիա ուղիներ կ’որոնէ օգնելու հայերուն: Ան 

նախ կը հրապարակէ յօդուածներ՝ «Ճշմարտութիւն Հայաստանի մասին» 

աշխատութիւնը (18 յօդուած), որը կը դառնայ «Հայաստանը և Եւրոպան…» (1896 թ.) 

աշխատութեան հիմքը): Ան պաշտօնական փաստաթուղթերով, ականատեսի 

վկայութեամբ ցոյց կու տայ Թուրքիոյ հայաջինջ քաղաքականութիւնը՝ 19-րդ դարու 

վերջին: Աշխատութիւնը անմիջապէս մեծ արձագանգ կ’ունենայ եւ կը թարգմանուի 

ֆրանսերէն եւ անգլերէն լեզուներու: Ան կրնայ ցուցաբերել խիստ գործնական 

օգնութիւն: Անոր ջանքերու շնորհիւ 1890-1914 թուականներուն արեւմտահայութեան 

կը տրամադրուի շուրջ 2.5 միլիոն ոսկէ ֆրանկի չափով օժանդակութիւն: Հայկական 

բնակավայրերու մէջ կը հիմնուի երկու գորգագործական աշխատանոց եւ կը հիմնուի 

վեց որբանոց: Իր անմիջական մասնակցութեամբ Գերմանիոյ մէջ կը ստեղծուի երկու 

ընկերութիւն հայերուն օգնելու համար, մէկը ՝ Էռնեստ Լոհմանի ղեկավարութեամբ, 

ֆրանքֆուրտի մէջ, իսկ միւսը՝ իր ղեկավարութեամբ: Լեփսիւս այդ ժամանակէն 

անբաժան կը դառնայ հայ ժողովուրդէն: 

Առաջին Աշխարհամարտի ժամանակ, ուր տակաւին կը շարունակուէին հայերու 

կոտորածներն ու տեղահանութիւնները, 1915-ի Յուլիսին, Լեփսիւս կը մեկնի Թուրքիա 

եւ կը հանդիպի երիտթուրքական եռապետութեան պարագլուխներէն եւ Հայոց 

http://www.yerakouyn.com/?p=77028
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Ցեղասպանութեան գլխաւոր յանցագործներէն՝ Էնվերին հետ, պահանջելով դադրեցնել 

ոճրագործութիւնը, սակայն ապարդիւն: Սեպտեմբեր 1915-ին Զուիցերական թերթի մը 

մէջ կը հրապարակէ «Ամբողջ ժողովուրդի մը ոչնչացումը»յօդուածը՝ սկզբնաւորելով 

հայապաշտպան մեծ արշաւը: 1916-ին կը հրապարակէ «Տեղեկագիր հայ ժողովուրդի 

կացութեան մասին թուրքիոյ մէջ» երկը, որը կը բաժնուի Գերմանիոյ քաղաքական եւ 

եկեղեցական գործիչներուն: 1919-ին այդ գիրքը կը վերահրատարակուի լրացումներով՝ 

«Հայ ժողովուրդի մահը » վերնագրով ( հայերէն՝ « Հայաստանի ջարդերը », 1919 թ.):  Ի 

վերջոյ այդ ամէնը կ’ամփոփուի « Գերմանիան եւ Հայաստանը. 1914-1918 » 

ստուարածաւալ աշխատութեան մէջ, ուր կայ աւելին քան 500 փաստաթուղթ: Այս 

աշխատութիւնը կը դառնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը փաստող ամենաանվիճելի 

վկայումներէն մէկը՝ այստեղ ամփոփուած են պաշտօնական փաստաթուղթեր, 

դիւանագիտական զեկոյցներ, ականատեսներու վկայութիւններ նամակներ…: 

Աշխատութիւնը հրապարակուելէն ետք Լեփսիւս կը տարագրուի չէզոք երկիր՝ 

Հոլանտա, ուր կը շարունակէ հայանպաստ իր գործունէութիւնը: Կապեր կը հաստատէ 

հայկական շրջանակներու հետ, գրագրութիւն՝ անգլիացի պետական գործիչ Ջէյմս 

Պրայսի հետ: Մշակած է նաեւ ի պաշտպանութիւն հայերու ստեղծուելիք Միջազգային 

Լիկայի մանրամասն ծրագիրը: 

1921-ին Պէրլինի մէջ, Սողոմոն Թէհլիրեանի դատավարութեան ժամանակ, հանդէս կու 

գայ, որպէս վկայ եւ կը մերկացնէ երիտթուրքերու ոճրագործ Թալիաթ փաշային (2-3 

Յուլիս, 1921 Պէրլին): Այդ ելոյթը մեծապէս ազդեց դատավարութեան վրայ: Ահա 

հատուած մը իր ելոյթէն. « Համընդհանուր տեղահանութեան որոշումը կայացուցած է 

երիտթրքական կոմիտէն, այդ հրամանը տուած է ներքին գործերու նախարար՝ Թալիաթ 

փաշան, ռազմական նախարար Էնվերի հետ: Անատոլիայի ամբողջ հայութիւնը, ի 

վերուստ ստացած հրամանի համաձայն, աքսորուեցաւ Միջագէտքի անապատի 

հիւսիւսային եւ հարաւային շրջաններ՝ Տէր Զօր, Ռաքքա, Մեսիենէ, Ռաս ուլ Այն, 

ընդհուպ մինչեւ Մուսուլ: Տեղահանուեցին մօտաւորապէս 1,400,000 հայեր: Թալիաթի 

ստորագրած հրամանին մէջ կար այսպիսի բառեր. « Տեղահանութիւնը բնաջնջում է »…: 

Սողոմոն Թէհլիրեանը կ’արդարացուի: 

Եոհաննէս Լեփսիւսի տառապագին կեանքը կը քայքայէ իր առողջութիւնը: Կը մեկնի 

Իտալիոյ Մերանո քաղաք՝ բուժուելու համար եւ այդտեղ ալ կը մահանայ 1926-ի 

Փետրուարին: Սողոմոն Թէհլիրեան այսպէս նկարագրած էր մեծ հայասէրին՝ « 

Վաթսունը անց,բաց, գեղեցիկ ճակատ, կարճատես, կապոյտ աչքեր, մանկունի բերան, 

ալեխառն մօրուք, պիրկ ու խիստ այտեր՝ այդպիսին էր դոկտոր Լեփսիւսը »: 

Պատրաստեց Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 

տնօրէն Մանուկ Մանուկեան 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

100 Տարի 100 Ծառ. Մարսէյի Մէջ` Ցեղասպանութեան 

Զոհերու Յիշատակին Նուիրուած Զբօսայգի 

Մարսէյի քաղաքապետ Ժան-Քլոտ Կոտենի 

եւ ֆրանսացի երեսփոխան Վալերի Պուայէի 

հովանաւորութեամբ, Ֆրանսահայ Կապոյտ 

խաչը ծառատունկ կազմակերպեց Մարսէյի 

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 

յիշատակին նուիրուած յուշաքարին մօտ: 

Յուշաքարին մօտ կայացած ձեռնարկին 

ներկայ էր Վալերի Պուայէ: «2015-ի 

ընթացքին ծրագրուած է տնկել 100 ծառ` 

նշենիներ եւ նռնենիներ: Այս տարածքը 

պիտի դառնայ յիշատակի զբօսայգի: 

Պատմութիւնը երբեք պէտք չէ մոռնալ, յատկապէս եթէ խօսքը մարդկութեան դէմ գործուած 

յանցագործութեան մասին է», յայտնեց ֆրանսացի երեսփոխանը: 

Յիշատակի զբօսայգիի շինարարութիւնը պիտի աւարտի 2015-ի աշնան` ծառատունկի երկրորդ 

փուլին, որուն ընթացքին տնկուած ծառերուն թիւը պիտի հասնի 100-ի: 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Այգերգ 

Սարերուն մէջ կը կոծկոծի այգուն` կոչնակը վանքին, 

Եղնիկները մըթնշաղին դէպի գետափ կը դիմեն. 

Աղջիկ մըն է կարծես հովը` գինով մուրտի բուրումէն` 

Որ ջուրերուն վրայ կը դառնայ սարսուռի պարն հեշտագին: 

Վանքի քովի արահետէն կարաւանները կ՛անցնի՜ն, 

Բոժոժներուն երգը լալով գիշերին մէջ տրտմօրէն. 

Մինչ կը սպասեմ ջինջ լոյսերուն` որոնք ծագիլ կը յամեն. 

Ու կը լըսեմ շշուկներն` որ կը հծծեն մէջը ցանկին: 

Կիրճին խորը, ժայռին ծոցն է գիւղանըկարը փռուած, 

Տարտամօրէն, հսկայական, արծիւի մը ձեւերով, 

Մագիլները խորասուզած խորշերու մէջ մըթամած: 

Արբշիռ բոյրէն` զոր կը բերէ ինձի առտուն անխըռով, 

Ես կ՛երազեմ ծառերուն տակ ու կը սպասեմ խօլաբար, 

Լոյս պարիկին` որ իղձերըս պըսակելու պիտի գար: 

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ 


