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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՍ. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Մ Ա Ր Դ Ը՝ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԵԱՆ
ՆՊԱՏԱԿԸ
Աստուածայայտնութեան տօնին սուրբ եւ անմահ պատարագի
ընթացքին, հետեւեալ սրբասացութիւնը կ'երգուի.- "Զի Աստուածն
յաւիտենական ի յերկրի երեւեցաւ եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ, զի
կեցուսցէ զանձինս մեր"։
Եկեղեցւոյ պատմութեան առաջին դարերէն սկսեալ, մատենադարան
մը լեցնելու չափ հատորներ գրուած են Քրիստոսի մարդեղութեան,
անձին
ու
առաքելութեան
մասին։
Եկեղեցւոյ
հայրեր,
աստուածաբաններ ու փիլիսոփաներ փորձած են վերլուծել ու
մեկնաբանել Բեթղեհէմի մէջ տեղի ունեցած Յիսուս Քրիստոսի
ծնունդը։
Դարերը
կ'անցնին,
ժամանակները
կը
փոխուին,
աննախընթաց գիւտեր մարդկային կեանքն ու միտքը նոր
հորիզոններու կը բանան, սակայն, հայ եկեղեցւոյ շարականին
բառերով՝ Յիսուս Քրիստոս միշտ կը մնայ "խորհուրդ մեծ..."։
Հայ եկեղեցւոյ ծէսէն առնուած վերոնշեալ փունջ մը բառերուն մէջ
խտացուած է եկեղեցւոյ քրիստոսաբանութիւնը, այլ խօսքով՝ Քրիստոսի մարդեղութեան խորհուրդը,
Քրիստոսի անձին իւրայատկութիւնը ու առաքելութեան նպատակը։ Բարեպաշտական մօտեցումէն
անդին, քրիստոնեայ մարդը կոչուած է բանականութեան ճամբով՝ որքան հնարաւոր է, ու հաւատքի
զօրութեամբ՝ որքան կարելի է, ըմբռնել Բեթղեհէմի խորհուրդը։
Փորձենք հասկնալ նախ վերեւ յիշուած հաստատումին առաջին մասը՝ "Զի Աստուածն յաւիտենական ի
յերկրի երեւեցաւ"։ Յաւիտենական Աստուծոյ յաւիտենական Որդին պատմութեան մէկ հանգրուանին
երկինքէն երկիր իջաւ՝ սակայն առանց երկինքէն հեռանալու. ժամանակին մէջ մտաւ՝ միշտ մնալով
ժամանակէն վեր. հունաւորին մաս կազմեց՝ միշտ մնալով անհուն. անկատար մարդկային բնութիւնը
իւրացուց՝ միշտ մնալով Աստուած։ Այսպէս, կատարեալ Աստուած եղաւ կատարեալ մարդ, ամէ´ն
իմաստով, բացի ադամական մեղքէն։ Աստուծոյ մարդեղացեալ Որդւոյն անձին այս երկու տարածքները
հարկ է միասնաբար, ոչ անջատաբար ըմբռնել՝ պահելով իւրաքանչիւրին առանձնայատկութիւնները։
Ոեւէ բաժանում մեզ հերետիկոսութեան կ'առաջնորդէ։ Քրիստոս մէկ անձ է, աստուածային բնութեան
մարդկային բնութեան իւրացումով ու միացումով՝ "Եւ Բանն մարմին եղեւ" (Յովհ. Ա.14)։ Քրիստոս
միաւորեալ մէկ բնութիւն է՝ "մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ" (Կիւրեղ Աղեքսանդրացի)… Ա´յս է մեր
եկեղեցւոյ ուղղափառ դաւանանքը, որ այնքան յստակօրէն բացատրուած ու մեկնաբանուած է, ինչպէս
նաեւ ամրօրէն պաշտպանուած , մեր եկեղեցւոյ հայրերուն կողմէ։
Ի՞նչ կը հասկնանք "եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ" բացատրութեամբ։ Մինչեւ երեսուն տարեկան, Յիսուս
Նազարէթ գիւղին մէջ աճեցաւ ու կազմաւորուեցաւ իր ծնողաց Յովսէփի եւ Մարիամի անմիջական
խնամքին տակ եւ ապա, նոյն գիւղէն սկսաւ իր երկրաւոր առաքելութեան։ Չորս Աւետարանները
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հրաշքներով, առակներով եւ ուսուցումներով լեցուն Քրիստոսի առաքելութեան ամփոփ պատկերը կը
ներկայացնեն՝ ինչպէս նաեւ անոր կեանքին կարեւոր դրուագները՝ չարչարանքը, խաչելութիւնը,
յարութիւնը ու համբարձումը։
Աստուծոյ Որդւոյն երկիր էջքը՝ մարդկային բնութեան իւրացումով, խաչելութեամբ ու յարութեամբ, մէկ
նպատակ ունէր՝ "զի կեցուսցէ զանձինս մեր"։ Մա´րդն էր Քրիստոսի առաքելութեան հասցէն։ Մարդուն
վերամարդացումն էր՝ իր աստուածային պատկերին համաձայն, դրախտէն վտարուած մարդուն
վերադարձն էր՝ իր Երկնաւոր Հօր Քրիստոսի մարդեղութեան ու առաքելութեան նպատակը։ Պատարագի
ընթացքին արտասանուած Նիկիական հանգանակը Քրիստոսի մարդեղութեան մասին խօսելով, կ'ըսէ՝
"որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից մարմնացաւ, մարդացաւ..."։ Մեր
եկեղեցւոյ շարականներուն ու աղօթքներուն մէջ եւս յատուկ կարեւորութեամբ շեշտուած է Աստուծոյ
Որդւոյն մարդեղացումը՝ մարդո´ւն համար։
Արդ, Քրիստոսի մարդեղութիւնը ու առաքելութիւնը, խաչելութիւնն ու յարութիւնը ճիշդ կերպով
հասկնալու համար հարկ է նայիլ մարդուն, եւ՝ փոխադարձաբար։ Քրիստոսաբանութիւն ու
մարդաբանութիւն անքակտելիօրէն իրարու հետ առնչուած են քրիստոնէական մտածողութեան մէջ։
Մարդը արժէ´ք է Աստուծոյ համար, որովհետեւ ան գործակից է Աստուծոյ որպէս պահապանն ու
պաշտպանը ստեղծագործութեան։ Այս սպասումով Աստուած մարդը ստեղծեց. այս կոչումը տուաւ
մարդուն։ Հետեւաբար, մեղաւոր մարդուն փրկութիւնը, այլ խօսքով՝ անկեալ մարդուն վերականգնումը,
գերուած մարդուն ազատագրումը, մահացած մարդուն յարութիւնը, կենսական է մարդուն ու
ստեղագործութեան վերականգումով Աստուծոյ թագաւորութեան հաստատման համար։ Այս է Քրիստոսով
սկիզբ առած աստուածային փրկագործական առաքելութեան նպատակը, որ կը շարունակուի իր
խորհրդական մարմնոյն՝ եկեղեցւոյ կողմէ։ Եկեղեցւոյ իւրաքանչիւր անդամ մասնակից է փրկագործական
առաքելութեան կենսագործման, մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։
Արդ,
Քրիստոսի
ծնունդը
հրաւէր
մըն
է
վերանորոգուելու
Բեթղեհէմի
խորհուրդով։
Քրիստոսի ծնունդը յիշեցում մըն է փրկութեան ճանապարհին վրայ գտնուող մարդուն՝ հաւատարմօրէն
հետեւելու Քրիստոսին։
Քրիստոսի ծնունդը կոչ մըն է մասնակից դառնալու եկեղեցւոյ ճամբով իրագործուող փրկագործական
առաքելութեան։ Այս գիտակից հաւատքով մօտենանք Քրիստոսի ծնունդին ու հաղորդուինք անոր
խորհուրդով ու պատգամով։
** *
Ս. Ծնունդ խորհուրդով լեցուն այս օրերուն, Հայրապետական օրհնութեամբ կ'ողջունենք Հայաստանի
Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Տիար Սերժ Սարգսեանը, եւ Արցախի Հանրապետութեան
Նախագահ Տիար Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց արդիւնաշատ ժողովրդանուէր գործունէութիւն։
Եղբայրական ջերմ սիրով կ'ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, հայցելով
Ամենաբարին Աստուծմէ, որ իրեն շնորհէ երկար գահակալութիւն՝ եկեղեցաշէն իրագործումներով լեցուն։
Քրիստոնէական սիրով կ'ողջունենք Երուսաղէմի հայոց Պատրիարք՝ Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք.
Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքական Տեղապահ Բարձրաշնորհ Տ. Գարեգին Արք.
Պեքճեանը, մաղթելով իրենց աստուածահաճոյ գործերով լեցուն ծառայութիւն։ Հայրական սիրով եւ
օրհնութեամբ կ'ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանին վայելող թեմերուն
Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւորական դասը, ազգային իշխանութիւններն ու յարակից մարմինները,
ինչպէս նաեւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդի զաւակները, հայցելով Աստուծմէ, որ Բեթղեհէմի
ճառագայթող լոյսով պայծառակերպէ իրենց կեանքն ու գործը։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
6 Յունուար, 2018 Անթիլիաս, Լիբանան
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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԻՆ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՔԱՐՈԶԸ

«ԱՂՔԱՏԱՑԱՒ ՁԵԶԻ ՀԱՄԱՐ,
ՈՐՊԷՍԶԻ ԻՐ ԱՂՔԱՏԱՆԱԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ՀԱՐՍՏԱՆԱՔ» (Բ.
Կր 8.9)։
Ձմեռնային օր մը, Պաղեստինի գիւղերէն մէկուն՝ Բեթղեհէմի մէջ,
ամայի դաշտի մը վրայ, երբ հովիւները իրենց ոչխարները կը
հսկէին, պատահեցաւ պատմութեան ամէնէն արտասովոր դէպքը.
կիսաքուն վիճակի մէջ, հովիւները երկնակամարին վրայ տեսան
ճառագայթող լոյս մը եւ խումբ մը երկնային էակներ, որոնք
կ'երգէին եւ Փրկիչին ծննդեան աւետիսը կը տարածէին ըսելով.
«Այսօր՝ Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեր Փրկիչը ծնաւ, որ Օծեալ Տէրն
է: Եւ այս ձեզի նշան ըլլայ. մանուկ մը պիտի գտնէք՝
խանձարուրով փաթթուած ու մսուրի մէջ պառկած: Անոնք
զԱստուած կ'օրհնաբանէին ըսելով. «Բարձրունքներուն մէջ
Աստուծոյ փառք, խաղաղութիւն երկրի վրայ եւ մարդոց միջեւ
հաճութիւն» (Ղկ 2.11-14):
Մոգերը հեռաւոր արեւելքէն քալեցին աստղին հետքերով, մինչեւ
հասան Յիսուս մանուկին ծնած մսուրը եւ իրենց ընծաները
մատուցին Անոր՝ երկնաւոր թագաւորին, Աստուծոյ Որդիին,
Փրկիչին:
Յիսուսի պարզ, համեստ, աղքատիկ ծնունդը եղաւ ու կը մնայ
մեծագոյն
ընծան
մարդկութեան:
Պօղոս
Առաքեալ,
անդրադառնալով երկնային այդ պարգեւին, կը գրէ. «Գոհութիւն Աստուծոյ, Անոր անպատում պարգեւի
համար» (Բ.Կրնթ. 9.15): Քրիստոս, Բեթղեհէմի անմարդաբնակ, ամայի եւ խոնարհ պայմաններուն մէջ
մարդացաւ, աղքատի կերպարանք ստացաւ, որպէսզի, դարձեալ Պօղոս Առաքեալին բառերով «Անոր
աղքատանալով՝ մենք հարստանանք» (Բ.Կրնթ. 8.9): Ան, երկինքի փառքէն իջաւ եւ աշխարհ եկաւ բոլոր
անոնց համար, որոնք աղքատ էին սրով, կորսնցուցած էին յոյսը, կեանքին իմաստն ու արժէքը եւ
անորոշութեան մշուշին մէջ կը թափառէին, անկեալ էին, տկար ու անտէր, դարման տուող բժիշկ կը
փնտռէին, ցաւակից մը, վշտակից մը, որ թեթեւցնէ իրենց տառապանքին ծանրութիւնը: Եւ ահա Յիսուս
եղաւ երկինքէն երկիր իջած մանանայ հացը, անմահութեան ջուրը, աղբիւրը լոյսին, մեր ցաւերուն ու
տագնապներուն սփոփարարը, յաւիտենականութեան տանող Բեթղեհէմի ճշմարտութեան ու կեանքի
ճանապարհը: Ամէն տարի, այս օրերուն կը վերյիշենք Քրիստոսի ծնունդէն դարեր առաջ Եսայի
մարգարէին հոգեշունչ խօսքերը. «Որովհետեւ մեզի մանուկ մը ծնաւ, մեզի Որդի մը տրուեցաւ:
Իշխանութիւնը անոր ուսին վրայ պիտի ըլլայ, եւ Անոր անունը պիտի կոչուի՝ Սքանչելի Խորհրդակից,
Հզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան Իշխան» (9.6): Աստուածային այդ
առաքինութիւնները, յաւիտենական այդ արժէքները՝ Աստուած մարդանալով, մանկանալով,
աղքատանալով՝
Բեթղեհէմէն
մարդուն
բացայայտեց,
որպէս
անմահութեան
առաջնորդող
ճշմարտութիւններ:
Յիսուսի ծնունդով՝ԼՈՅՍԸ ծնաւ մեր մէջ: Ինչպէս ճրագը մութին մէջ ինքզինք կը յայտնէ եւ կը լուսաւորէ
իր շուրջը, նոյնպէս մանուկ Յիսուս իր ծնունդով, Բեթղեհէմէն արձակեց անհահութեան անսպառ Լոյսը,
եւ խաւարած աշախարհը Քրիստոսի Լոյսով լուսաւորուեցաւ եւ Լոյսի որդիներ կոչուեցան բոլոր անոնք,
որոնք հաւատացին եւ մոգերուն հետքերով հետեւեցան այդ Լոյսին:
Յիսուսի ծնունդով ՅՈՅՍԸ ծնաւ մարդուն մէջ: Քրիստոսի ծնունդը վերածնունդի հրաւէր մըն էր ուղղուած
մարդուն՝ մշտապէս ինքզինք վերանորոգելու, Աստուծոյ վերադառնալու եւ մահէն անմահութիւն ու
յաւիտենական ու առաւել կեանք դառնալու: Քրիստոսի ծնունդը յոյսի ծնունդին օրն է, որովհետեւ
Քրիստոս Յոյսը յաղթեց յուսահատութեան:
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Յիսուսի ծնունդով ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆԸ ծնաւ մարդուն մէջ: Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, լրումն էր բոլոր
մարգարէութիւններուն որոնք խաղաղութեան Իշխանին կը սպասէի եւ հաստատումը Աստուած-մարդ
յաւիտենական հաշտութեան: Քրիստոս եկաւ եւ իր խաղաղութիւնը տուաւ մեզի (Յով. 14.27), այն
խաղաղութիւնը որ կատարելութեան պիտի առաջնորդէ մարդը:
Յիսուսի ծնունդով Աստուծոյ ՍԷՐԸ դարձեալ բացայայտուեցաւ մարդուն: «Աստուած այնքան սիրեց
մարդը, որ մինչեւ իսկ իր Միածին Որդին տուաւ...» (Յհ 3.16): Բեթղեհէմի խորհուրդը Աստուծոյ
հարազատ եւ անսահման սէրն է: Բեթղեհէմի խորհուրդը Աստուծոյ հայրական պատկերին երեւումն է:
Աստուծոյ Սիրոյն պէտք է հնազանդութեամբ ու ծառայութեամբ պատասխանենք: Վերջապէս մարդը իր
ներքին ուրախութիւնն ու հոգեւոր ցնծութիւնը գտաւ Բեթղեհէմի համեստ մսուրին մէջ ծնած մարդացեալ
Աստուծոյ՝ Յիսուսի մէջ: Տառապեալ հոգիները հրճուանք գտան, խաւարած սիրտերը անմահութեան
լոյսը տեսան եւ ի վերջոյ, ցաւոտ սիրտերը երկնային ուրախութեան մասնակից դարձան, ատելութիւնը
փարատեցաւ ու սէրը իշխեց:
Ուրեմն՝ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդով աշխարհի բոլոր ժողովուրդները արժանացան լոյսի, յոյսի,
խաղաղութեան եւ սիրոյ, իսկ մեր ժողովուրդը, ինչպէս գիտենք, իր դարաւոր պատմութեան ընթացքին
միշտ փնտռած է զինք յաւերժացնող այդ չորս բարիքները: Հայ ժողովուրդը միշտ ձգտած է լոյսին, իր
պատմութեան ամենադաժան շրջաններուն իսկ չէ՛ կորսնցուցած յոյսը եւ սէրը, ինչպէս նաեւ միշտ
տենչացած է խաղաղութեան հաստատման:
Ահաւասիկ, սիրելի՛ հաւատացեալներ տարի մը եւս բոլորեցինք եւ միասնաբար դիմաւորեցինք նոր
տարին լեցուն վառ յոյսերով: Տօնական ուրախ մթնոլորտէն անդին, այս օրերը առիթ են անցնող
տարուան մեր գործերուն հաշուեյարդարը կատարելու, ոչ միայն անհատական հաշուեյարդար, այլեւ
հաւաքական:
Եւ այս պահուս, մեր աչքերը երկինք բարձրացնելով, եկէք փառք տանք Ամենաբարին Աստուծոյ, որ
անցնող 2017 թուականին մեզի արժանի ըրաւ վայելելու մեր բարի գործերուն պտուղները: 2017
թուականը ոսկեայ գիրերով պիտի պահուի քուէյթահայ պատմութեան մէջ, որովհետեւ անոր էջերուն մէջ
արձանագրուեցաւ Սբ. Վարդանանց Եկեղեցւոյ սեփականատէրը դառնալու մեր երկարատեւ երազանքին
իրականացումը: 2017-ին քուէյթահայութիւնը վայելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի
պատմական հովուապետական այցելութիւնը Քուէյթ եւ Սրբոց Վարդանանց նորակառոյց Եկեղեցւոյ
Անոր Ձեռամբ օծումը եւ Ազգային Առաջնորդարանի բացումը. բան մը, որ ամբողջ տարուան ընթացքին
գօտեպնդեց քուէյթահայութիւնը եւ մեր ապագայ գործունէութեան համար խթանող ոյժի վերածեց: Այս
առիթով գնահատանքի խօսք ունինք ձեզի, սիրելի՛ քուէյթահայ ժողովուրդ, որ երազելով
չբաւարարուեցաք, այլ՝ լուրջ գործի մղուած աշխատեցաք եւ հաւաքական ճիգերով՝ երազը
իրականութիւն դարձուցիք:
Սփիւռքահայ իրականութեան մէջ, 2017 թուականի կարեւորագոյն իրադարձութիւններէն էր նաեւ
անցնող տարուան Դեկտեմբերին Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր Ժողովը, ուր քննարկուեցան սփիւռքահայ մեր առօրեան յուզող
ժամանակակից խնդիրներ. երիտասարդութիւն, հայեցի եւ քրիստոնէական դաստիարակութիւն,
հայապահպանում եւ պահանջատիրութիւն:

2018 թուականը նոյնպէս կարեւոր տարի մը պիտի ըլլայ համայն աշխարհի հայութեան համար, քանի
որ ան կը զուգադիպի Հայաստանի Առաջին Անկախութեան Հռչակման հարիւրամեակին: Ահաւասիկ
հարիւրամեակ մը եւս, այս անգամ մեր պատմութեան ամենապանծալի՛ էջերէն մէկուն հարիւրամեակը,
մեզ պիտի համախմբէ այս տարի. տօն մը, զոր կ'արժէ ազգովին նշել եւ յիշատակել ամբողջ տարուան
ընթացքին, ինչպէս կը պատգամէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 2018 թուականի իր
պատգամին մէջ:
Նոր Տարուան եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան առիթներով թեմիս ժողովականութեան եւ
ժողովուրդին անունով կ'ուզեմ ջերմապէս շնորհաւորել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը եւ
մանաւանդ անոր ազգընտիր գահակալը՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, մաղթելով
քաջառողջութիւն, արեւշատ օրեր եւ բազմամեայ երջանիկ գահակալութիւն:
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Նաեւ ջերմ շնորհաւորանքներ կը փոխանցեմ ձեզի, սիրելի՛ հաւատացեալներ: Թող 2018 թուականին
Յիսուս Քրիստոսի պարգեւած լոյսը, յոյսը, սէրն ու խաղաղութիւնը առատօրէն հարստացնեն ձեր
օճախներէն:

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ:
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ, ՁԵԶԻ ԵՒ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ:

Աղօթարար՝
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան
Առաջնորդ Քուէյթի եւ Շրջակայից
Ս. Ծնունդ, 2018

ՔՈՒԷՅԹԻ ԻՇԽԱՆԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՏՈՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
Հինգշաբթի, 28 Դեկտեմբեր 2017-ի երեկոյեան,
Քուէյթի CROWN PLAZA պանդոկէն ներս տեղի
ունեցաւ Քուէյթի Իշխանին՝ Ն.Վ. Սուպահ ԱլԱհմատ Ալ-Ճապէր Ալ-Սուպահին նուիրուած
վաւերագրական ու պատկերազարդ հատորին
ներկայացումը. հովանաւորութեամբ Իշխանին
քրոջ՝ Շէյխա Ֆարիհա Ալ-Սուպահին: Հատորի
հեղինակին՝ Դոկտ. Ապտալլա Ապպաս Պուէրիին
կողմէ
հրաւիրուած
ըլլաով,
ներկայացան
հանդիսութեան
ներկայ
գտնուեցաւ
Թեմիս
Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանը:
Ներկայ էին մեծ թիւով դիւանագէտներ, թղթակիցներ եւ հեղինակին բարեկամները: Առաջնորդ
Հայր Սուրբը խօսք առնելով գնահատեց հեղինակը, հատորին վաւերագրական ու
պատմագիտական արժէքին համար: Ապա, լուսարձակի տակ առաւ երկրիս իշխանին
քաղաքագիտական, տնտեսագիտական ու մարդասիրական նպատակով կազմակերպուող
բազմաթիւ նախաձեռնութիւնները, որոնք կը ծրագրուին ու կ'իրագործուին, առանց ցեղային
կամ կրօնքի խտրութեան: Գերպ. Հայր Սուրբը յիշեցուց, որ ի զուր չէ, որ Քուէյթը ՄԱԿ-ին կողմէ
ճանչցուած է որպէս «Միջազգային Մարդասիրական Կեդրոն», իսկ Քուէյթի Իշխանը՝
մարդասիրական ծրագիրներու լայն գործունէութիւններուն համար «Մարդասիրութեան
Առաջնորդ» կոչումին ու տիտղոսին: Նաեւ, Քուէյթը իր Իշխանով ու կառավառութեամբ
մշտապէս մարդասիրական օգնութիւն յատկացուցած է ճգնաժամի ու տագնապի մէջ գտնուող
տարբեր պետութիւններու՝ հնարաւորւթեան ծիրին մէջ:
Հատորի ներկայացման հանդիսութեան ներկայ գտնուեցան Գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ.
Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեան, Երեսփոխանական Ժողովի Ատենապետ՝ տիար Յարութիւն
Պետիրեան, Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչ՝ տիար Պերճ Կէնճոյեան, Ազգային
Վարժարանի Հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ տիար Ֆիլիփ Փաթաթանեան եւ խումբ մը
ազգայիններ: Հանդիսութեան աւարտին հատորին հեղինակը պարգեւատրեց Առաջնորդ Հայր
Սուրբը եւ այլ անձնաւորութիւններ:
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ԱԿՆԱՐԿ

Քուէյթի «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը Տասը Տարեկան է
Ուղիղ տասը տարիներ առաջ, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյ
քարտուղարութեան
համեստ,
բայց
ջերմ
գրասենեակին մէջ լոյս տեսաւ Ազգային Առաջնորդարանի
պաշտօնական տեղեկատու «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը՝ նոր շրջանի մը
համար պատասխանատու խմբագիր ունենալով վարժարանի
փոխ-տնօրէն՝ Պրն. Կարօ Արսլանեանը: Թէեւ անցեալին լոյս
տեսած են տասնեակ մը թիւեր Պարոնայք՝ Կարօ Միսիրեանի
եւ Գէորգ Հաճեանի խմբագրութեամբ, սակայն նոր շրջանի
ընթացքին տեղեկատուն ստացաւ բովանդակութեան այլ
պատկեր մը, տպագիրի կողքին ունենալով նաեւ էլեկտրոնային
տարբերակը:
Տասը տարիներ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը անխափանօրէն շաբաթական հերթականութեամբ լոյս
ընծայելով՝ կը հաւատանք, որ յաջող ընթացքով մը հասցուցինք հոս:
Քսանմէկերորդ դարու այս խառնիճաղանճ աշխարհին մէջ հայ մամուլը լայն առումով
հայու ինքնութեան վերականգնումի առաքելութիւն ունեցաւ՝ կրթութիւն, ներազգային
կազմակերպութիւն, լեզու, ժողովուրդի առօրեայ, կենցաղ, իրաւունքի հետապնդում,
մշակոյթ, գրականութիւն մատուցելով ամէն հայու:
Սակայն այսօր կացութիւնը տարբեր է:
Ապատեղեկատուութեան այս ծանր ժամանակահատուածին մէջ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը փորձեց
ու դեռ կը փորձէ գլխաւորաբար արտաքին ճակատի վրայ ներկայացնել Քուէյթի հայ
համայնքի վերջին տասնամեակի ծաղկուն վերելքը, մանաւանդ ազգային, կրթական,
հոգեւոր ու մշակութային մարզերուն մէջ, նաեւ քանի մը թղթակիցներու եւ
յօդուածագիրներու գրութիւններով հայապահպանման հետ առնչուած շարք մը
խնդիրներ վերլուծել ու հրամցնել հայ ընթերցողին:
Մենք կը հաւատանք, որ հայ մամուլը պէտք է իր քարոզչական դերակատարութեան
կողքին նաեւ ստանձնէ դաստիարակչական ազդու առաքելութիւն, մանաւանդ
այսօրուան համաշխարհայնացման դժուարին պայմաններուն մէջ, որպէսզի հայ
երիտասարդին կողքին՝ անոր հարցերուն պատասխաններ գտնէ, նաեւ մինչ օրս
անպատասխան մնացած խնդիրները լուծէ:
Բարի ու կանաչ երթ կը մաղթենք «ԱԶԴԱՐԱՐ»ին:
Վարձքը կատար բոլոր օժանդակողներուն ու հայ մամուլի նուիրեալ «խենթ»երուն:

Կարօ Յ. Արսլանեան
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

«Ժողովուրդին Հետ Պէտք Է Ծաւալել Անկաշկանդ Ու
Անկեղծ Երկխօսութիւն» Կ՛ըսէ Իրանի Խորհրդարանի
Անդամ Ժորժիկ Աբրահամեան
Իրանի խորհրդարանին մէջ Սպահանի եւ
հարաւային իրանահայութեան պատգամաւոր
Ժորժիկ Աբրահամեանի կարծիքով` վերջին
օրերու
ընթացքին
կազմակերպուած
զանգուածային բողոքի արարքները ժողովուրդի
արդարացի
պահանջներու
կուտակման
եւ
զանոնք անուշադրութեան մատնելու արդիւնքն
են, որոնք կը դրսեւորուին այսօ՛ր: Այս մասին ան
ըսած
է
«Խանէ
Մելլաթ»
լրատուական
գործակալութեան հետ զրոյցի մը ընթացքին:
«Ես ականատես եղած եմ, որ ժողովուրդը իր պահանջներու իրագործման նպատակով օրեր
շարունակ հաւաքուած է խորհրդարանին առջեւ, սակայն ո՛չ ոք ուշադրութիւն ըրած է անոնց:
Եւ բնական է, որ անուշադրութիւնը նման դէպքերու յառաջացման առիթ կը դառնայ, իսկ
թշնամին ալ կը փորձէ նման դէպքերը ծառայեցնել ի՛ր նպատակներուն», ըսած է
պատգամաւորը:
Ըստ անոր, վերջին օրերու բողոքի ցոյցերը բազմաբնոյթ են, եւ զանոնք անհրաժեշտ է դիտարկել
ա՛յդ դիտանկիւնէն. «Կան անձեր, որոնք կը փորձեն չարաշահել բողոքի ցոյցերը ու
անկարգութիւններ սադրել: Միաժամանակ ժողովուրդին մեծ մասն ալ ունի որոշակի
պահանջներ, որոնց պէտք է ուշադրութիւն դարձնել: Ուրեմն, եթէ այս երկուքը ճիշդ
տարանջատենք ու անոնց հետ վերաբերինք օրէնքի սահմաններուն մէջ, ապա հաւատացած եմ,
որ իրավիճակը շատ արագ կը լուծուի», ըսած է ան:
Պատգամաւորը անհրաժեշտ նկատած է երկրի ղեկավարութեան նկատմամբ հասարակական
վստահութեան վերականգնումը, եւ այդ նպատակով պատասխանատուներուն կոչ կ՛ուղղէ`
ժողովուրդին հետ ծաւալելու անկաշկանդ եւ անկեղծ երկխօսութիւն, որ միանշանակօրէն կը
նպաստէ հասարակական անդորրի վերականգնման:

«Թուրքիան Ապտուլլա Կիւլի Կարիքը Ունի» Կ՛ըսէ Փայլան
Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ,
երեսփոխան Կարօ Փայլան յայտարարած է, որ Թուրքիան ունի նախկին նախագահ Ապտուլլա
Կիւլի կարիքը: Այս մասին կը հաղորդէ «Տեմոքրաթհապեր» կայքը:
«Այս յորձանուտէն դուրս գալու համար պէտք է բոլորին հետ աշխատինք: Ապտուլլա Կիւլն ալ
պէտք է ստանձնէ որոշակի պատասխանատուութիւն, անոր կարիքը կայ», ըսած է Փայլան:
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Ան նշած է, որ Թուրքիան այժմ «մեծ աւերածութիւն կ՛ապրի»,
եւ այդ բոլորին մէջէն երկիրը կրնայ դուրս գալ` կորսնցնելով
իր խաղաղութիւնը, մարդիկը եւ տնտեսութիւնը, կամ ի
վերջոյ` ամէն ինչ:
«Վստահ եմ, որ Ապտուլլա Կիւլը շատ տխուր է: Երբ
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւնը Թուրքիոյ մէջ
իշխանութեան եկաւ, անոնք ըսին. «Մենք 28 փետրուարին
(1997-ի «թաւշեայ յեղաշրջում»-ի ատեն, «Ա.») շատ ցաւ
քաշեցինք: Այս երկրին մէջ բոլորն ալ ցաւ քաշած են: Մենք
բոլորին
պիտի
փրկենք
միայն
այս
երկիրը
ժողովրդավարութեան բերելով»: Անոնց իշխանութեան առաջին տարիներուն ասիկա իսկապէս
իրականացուեցաւ, սակայն այժմ այդ ձեռքբերումները մէկ կողմ դնելով` դարձեալ ետ
կ՛երթանք», ըսած է Փայլան:
Թուրքիոյ 11-րդ նախագահ Կիւլը օրեր առաջ դարձեալ քննադատած էր երկրին
իշխանութիւնները`
նշելով,
որ
Էրտողանի
եւ
անոր
կուսակցութեան
վարած
քաղաքականութիւնը կրնայ մօտիկ ապագային անդառնալի հետեւանքներ ունենալ, եւ
Թուրքիան ինքզինք պիտի գտնէ իրավիճակի մը մէջ, որ «տխուր պիտի ըլլայ բոլորին համար»:
Նախապէս Կիւլ կարծր քննադատութեան ենթարկած էր երկրին իշխանութիւնները` կոչ
ուղղելով վերցնելու արտակարգ դրութիւնը: Կիւլ պնդած էր, որ արտաքին քաղաքականութեան
հզօրացման համար Թուրքիան նախ պէտք է ամուր ըլլայ ներսէն, իսկ պատերազմը միշտ պէտք
է ամէնէն վերջին ընտրութիւնը ըլլայ երկրին համար:
Թուրքիոյ իշխանամէտ մամուլը չի բացառեր, որ Կիւլ 2019-ի ընտրութիւններուն դարձեալ
առաջադրէ նախագահի պաշտօնին համար իր թեկնածութիւնը:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Եւ Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
Այցելած Են «Եռաբլուր» Պանթէոն
30 դեկտեմբեր 2017-ին նախագահ Սերժ Սարգսեան
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսին հետ եւ
հանրապետութեան
բարձրագոյն
ղեկավարութեան
ընկերակցութեամբ
այցելած
է
«Եռաբլուր»
զինուորական պանթէոն:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահի
աշխատակազմի
հասարակութեան
եւ
տեղեկատուութեան
միջոցներու
հետ
կապերու
վարչութիւնը կը հաղորդէ, թէ Հայաստանի նախագահն ու Ամենայն հայոց Գարեգին Բ.
կաթողիկոսը յարգանքի տուրք մատուցած են հայրենիքի անկախութեան համար իրենց
կեանքը զոհաբերած հայորդիներու յիշատակին:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Իրան Միացեալ Նահանգներուն Դէմ Բողոք Կը
Ներկայացնէ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան Խորհուրդին
ՄԱԿ-ի մէջ Իրանի պատուիրակութիւնը
հրապարակեց ՄԱԿ-ի մէջ Իրանի մնայուն
ներկայացուցիչ Ղուլամ Ալի Խոշրոյի` ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան խորհուրդին յղած նամակը,
որուն մէջ ան կը նշէ. «Ամերիկեան ներկայ
վարչակազմը
միջազգային
օրէնքի
եւ
միջազգային
յարաբերութիւններուն
մէջ
քաղաքակիրթ
վարմունքին
վերաբերող
սկզբունքներու ոտնահարման մէջ ամէն
սահման կ՛անցնի»:
«Ամերիկան ցուցարարներուն աջակցութիւն
միջամտութիւնները», կ՛աւելցնէ ան:

տրամադրելու

պատրուակով

աճեցուց

իր

Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետի խորհրդական Ալի Աքպար Վիլայեթի իր կարգին յայտնեց.
«Անվտանգութեան պահպանութեան համար անհրաժեշտ է Իրանի սահմաններէն դուրս
ներկայութիւն ըլլալ եւ պայքարիլ թշնամիին դէմ»:
«Սէուտական վարչակարգը ուահապականներուն իր աջակցութեամբ եւ ահաբեկիչներուն
ամերիկեան զէնքերու մատակարարումով կը ջանար քայքայել Իրանի անվտանգութիւնը»,
ըսաւ ան` շեշտելով, որ ամերիկացիները «կ՛ուզէին Իրանի մէջ վերջին դէպքերու թղթածրարը
դնել ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի նիստի սեղանին վրայ, սակայն ռուսերն ու չիները
ատոր արգելք կեցան»:
Մինչ այդ, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն զգուշացուց, որ Միացեալ Նահանգներու,
Իսրայէլի եւ Սէուտական Արաբիոյ կողմէ Իրանի վերաբերեալ արտասանուած խօսքերը
«կացութիւնը գրեթէ կը մղեն պատերազմի»:
Մաքրոն շեշտեց, որ պէտք է Իրանի հետ երկխօսութիւնը շարունակել, սակայն նշեց, որ
Թեհրան պիտի չայցելէ, «մինչեւ որ այդտեղ հանդարտութիւնը վերականգնի, եւ Իրան յարգէ
ազատութիւնները»:
Միւս կողմէ, երէկ իրանեան Մաշհատ, Սպահան, Պիրճենտ եւ Արտապիլ նահանգներուն մէջ
տեղի ունեցան վարչակարգին զօրակցութեան եւ անկարգութիւնները մերժող բազմամարդ
ցոյցեր, որոնց մասնակիցները պահանջեցին պատժել անկարգութիւններ հրահրողները:
Արտապիլ նահանգի ընդհանուր դատախազը յայտարարեց,
անկարգութիւններ հրահրողներէն երեքը ձերբակալուած են:
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Քնեսեթը Որդեգրեց Գործողութիւններու Հեղինակներուն,
Երուսաղէմի Եւ Կոլանի Բնակիչներուն Դէմ Որոշում Մը
Իսրայէլեան խորհրդարանը` Քնեսեթը առաջին ընթերցումով որդեգրեց իսրայէլացի
զինուորներուն դէմ գործողութիւններ կատարողները մահապատիժի ենթարկելու որոշում մը:
Նշեալ որոշումին քննարկումը պիտի շարունակուի իսրայէլեան նախարարաց սեղմ
խորհուրդին մէջ, որմէ ետք պիտի վերադարձուի Քնեսեթ` երկրորդ եւ երրորդ ընթերցումով
քուէարկութեան դրուելու համար:
Քնեսեթը առաջին ընթերցումով որդեգրեց նաեւ օրէնք մը, որ արտաքին գործոց նախարարը կը
լիազօրէ մնայուն կեցութեան կամ մուտքի արտօնագրէ զրկելու Երուսաղէմի եւ բռնագրաւեալ
Կոլանի բնակիչներէն այն անձերը, որոնք կը գործեն իսրայէլացիներուն կողմէ Իսրայէլի
պետութեան նկատմամբ հաւատարմութեան հակասող «յանցանք» մը:
Օրէնքը կ՛արտօնէ երուսաղէմացիներուն անձնագիրները գրաւել եւ զանոնք քաղաքէն դուրս
վտարել: Բռնագրաւեալ Կոլանի սուրիացիները եւս կը դիմագրաւեն նոյն վտանգը:
Նշենք, որ Քնեսեթը երեքշաբթի օր որդեգրած էր «Երուսաղէմը Իսրայէլի մայրաքաղաք»
օրինագիծը, իսկ Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահուի ղեկավարած Լիքուտ
կուսակցութիւնը որդեգրած էր Այսրյորդանանի եւ Երուսաղէմի մէջ բոլոր բնակեցման
վայրերուն վրայ «իսրայէլեան գերիշխանութեան» տարածման կոչ ուղղող բանաձեւ մը:

Նշելով, Որ Ուաշինկթըն Երբեք Խաղաղութեան
Բանակցութեան Միջնորդ Պիտի Չըլլայ. «Դուն Խնդիրին
Մաս Կը Կազմես Եւ Ոչ Թէ Լուծումին» Թրամփին Կ՛ըսէ
Օրէյքաթ
Պաղեստինի ազատագրութեան կազմակերպութեան (ՊԱԿ)
աւագ բանագնաց Սայէպ Օրէյքաթ, իր խօսքը ուղղելով
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփին,
ըսաւ, որ «դուն խնդիրին մաս կը կազմես եւ ոչ թէ
լուծումին»`
աւելցնելով.
«Երբեք
խաղաղութեան
բանակցութեան մէջ միջնորդ պիտի չըլլաս»:
Ան յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգները «երբեք խաղաղութեան բանակցութեան միջնորդ կամ
հովանաւոր պիտի չըլլան, եւ անոնք իրենք զիրենք մեկուսացնել ընտրեցին»:
Յիշեցնենք, որ Թրամփ դեկտեմբեր 2017-ին յայտարարած էր, թէ որոշած է իր երկրին
դեսպանատունը Թել Աւիւէն Երուսաղէմ փոխադրել եւ Երուսաղէմը պաշտօնապէս ճանչնալ
իբրեւ Իսրայէլի մայրաքաղաք:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

«Մէկ Անգամ Հայաստանում». Զբօսաշրջային
Պատմութիւններու Մրցում
«Արմենիա» աւիաընկերութիւնը, «Արմէնփրես» լրատուական գործակալութիւնը եւ ՀՀ տնտեսական
զարգացման եւ ներդրումների նախարարութեան զբօսաշրջութեան պետական կոմիտէն յայտարարում են
«Մէկ անգամ Հայաստանում» ուշագրաւ եւ իրական պատմութիւնների մրցոյթ: Ակնկալւում է
պատմութիւնների միջոցով ներկայացնել Հայաստանի զբօսաշրջային գրաւչութիւնը, նորովի բացայայտել
աշխարհում հնագոյն երկրներից մէկի յայտնի ու դեռեւս անյայտ կողմերը:
Մրցոյթին կարող են ներկայացուել պատմութիւններ հետեւեալ բովանդակութեամբ.
– Պատմութիւն, որի հերոսը հեղինակն է
– Պատմութիւն, որի կեդրոնում Հայաստան այցելած զբօսաշրջիկն է:
Մասնակցութեան պահանջներն են:
– Տեքստի առաւելագոյն ծաւալը պէտք չէ գերազանցի 500 բառը:
– Պատմութիւնները պէտք է ներկայացուեն հայերէնով:
– Մրցոյթին կարող են մասնակցել ցանկացած երկրից:
– Մրցոյթը կը մեկնարկի 2017 թուականի դեկտեմբերի 21-ին եւ կ՛աւարտուի 2018 թուականի յունուարի
13-ին` ժամը 16:00- ին:
– Պատմութիւնները պէտք է ուղարկել contest@armenpress.am հասցէին` «Մի անգամ Հայաստանում»
թեմայով (subject line):
– Պատմութիւնների հետ մասնակիցները պէտք է ուղարկեն նաեւ անձնագրի ելեկտրոնային պատճէնը,
հեռախօսահամարը եւ բարձր որակի լուսանկար, որը կը հրապարակուի պատմութեան հետ (անձնական
տուեալների գաղտնիութիւնը երաշխաւորուած է):
– Ներկայացուող պահանջները չբաւարարող յայտերը կ՛որակազրկուեն եւ մրցոյթին չեն մասնակցի:
– Մրցոյթի յաղթողների անունները կը հրապարակուեն յունուարի 20-ին:
– Պարգեւատրման արարողութեան մասին կը յայտարարուի լրացուցիչ:
Մրցոյթի մասնակիցը երաշխաւորում է.
– Պատմութեան հեղինակը լինելու հանգամանքը:
– Պատմութեան նախկինում որեւէ կերպ չհրապարակուած լինելը (տպագիր կամ ելեկտրոնային
տեսքով): – Այն, որ պատմութիւնը գրուել է յատուկ, մէկ անգամ Հայաստանում է մրցոյթի համար:

Մրցանակ
Մրցոյթի արդիւնքում կ՛ընտրուի երկու յաղթող` իւրաքանչիւր բովանդակութեան համար մէկական
մրցանակ: Յաղթողները կը ստանան անվճար անուանական տոմս Երեւան-Պէյրութ-Երեւան կամ
Պէյրութ-Երեւան-Պէյրութ ուղղութեամբ: Մրցոյթին ներկայացուած եւ որակաւորում ստացած բոլոր
պատմութիւնները հրապարակուելու են www.armenpress.am կայքի «Մէկ անգամ Հայաստանում»
խորագիրը
կրող
յատուկ
բաժնում:
Յաղթող
նիւթերը
կը
թարգմանուեն
եւ
կը
տեղադրուեն www.armenia.travelՀայաստանի զբօսաշրջային պաշտօնական կայքէջում: Մրցոյթի
յաղթողներին կ՛որոշի «Արմենիա» աւիաընկերութեան, «Արմէնփրես» լրատուական գործակալութեան եւ
ՀՀ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարութեան զբօսաշրջութեան պետական կոմիտէի
համատեղ ժիւրին:
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 418, Þ³µ³Ã, 06 ÚàôÜàô²ð, 2018
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը Տեղեկութիւններ Տուաւ
Սուրիահայութեան Վերականգնումի
Աշխատանքին Մասին
Հովանաւորութեամբ Հայ առաքելական, կաթողիկէ եւ աւետարանական համայնքներու հոգեւոր
առաջնորդներուն եւ կազմակերպութեամբ Սուրիահայութեան օժանդակութեան միացեալ
մարմինին, 15 դեկտեմբերին, Իրանահայ միութեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ հանրահաւաք`
ներկայութեամբ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի եւ Բերիոյ հայոց
թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի, որ ներկայացուց Սուրիոյ գաղութի
վերականգնումի եւ վերակառուցման ծրագիրները:
Երեկոն սկսաւ Սուրիոյ մէջ զոհ գացած հայորդիներու յիշատակին մէկ վայրկեան յոտնկայս
լռութեամբ: Ապա կազմակերպիչ մարմինին անունով, ողջոյնի խօսք արտասանեց Սոնա
Մատարեան: Մարմինի ատենապետ Րաֆֆի Քենտիրճեան նկատել տուաւ, որ Սուրիոյ վիճակը,
բաղդատմամբ Սուրիահայութեան օժանդակութեան միացեալ մարմինին ստեղծման օրերուն,
բարեշրջում ապրած է, սակայն այս մարմինին առաքելութիւնը վերջ չէ գտած, հետեւաբար, ան
կոչ ուղղեց ներկաներուն, որ զօրակցին նաեւ վերաշինութեան ու վերականգնումի ճիգերուն:
Արեւմտեան թեմի առաջնորդ սրբազանը ողջունեց Շահան արք. Սարգիսեանի ներկայութիւնը
եւ ամփոփ տեղեկութիւններ տուաւ Լոս Անճելըսի մէջ վերջին օրերու անոր ունեցած
հանդիպումներուն մասին: Ան յիշեցուց, որ հիւր առաջնորդին նախորդ այցելութիւնները
անմիջական օժանդակութիւններու ապահովման նպատակով էին, մինչդեռ այս անգամուան
այցելութիւնը կը նպատակադրէ վերականգնումի աշխատանքներուն աջակցութիւն ապահովել:
Ան նշեց, որ Շահան արք. Սարգիսեան 14 տարիէ ի վեր ձեռնհասօրէն կը վարէ Բերիոյ թեմի
առաջնորդի առաքելութիւնը, որուն եօթը տարիները անցան ահաւոր տագնապի մէջ:
Առաջնորդ սրբազանը գնահատանքով արտայայտուեցաւ նաեւ Արեւմտեան թեմի զաւակներուն
լիաբուռն աջակցութեան մասին, որ տագնապի տարիներուն տրամադրուեցաւ Սուրիոյ
հայութեան, ապա կոչ ուղղեց` նո՛յն ոգիով մասնակից ըլլալու վերակառուցման երթին եւս:
Շահան արք. Սարգիսեան իր խօսքը սկսաւ փառք տալով Աստուծոյ, որ իր այս առաքելութիւնը
յոյս ներշնչող պայմաններու մէջ տեղի կ՛ունենայ: Ան աւելցուց, որ սուրիահայ գաղութի
զաւակները ընդհանրապէս լաւատեսութիւնը չեն կորսնցուցած, մասնաւորաբար Հալէպի
ազատագրումէն ետք, եւ ահա մօտաւորապէս տարիէ մը ի վեր, գաղութը լծուած է մոխիրներէ
վերականգնելու աշխատանքին:
Առաջնորդը նաեւ երախտագիտութեան խօսք ուղղեց ամբողջ հայութեան, որ տագնապի
տարիներուն կանգնեցաւ Սուրիոյ հայութեան կողքին, իսկ Արեւմտեան Միացեալ
Նահանգներու հայութիւնը ունեցաւ մասնայատուկ դերակատարութիւն, օժանդակութեան ձեռք
երկարեց Սուրիոյ իր հարազատներուն եւ առիթ ընծայեց, որ հայկական վարժարանները բաց
մնան: Ան հաստատեց, որ Արամ Ա. կաթողիկոսին Հալէպ այցելութիւնը` անցեալ Ամանորին եւ
Ս. Ծննդեան տօնի օրերուն, ներշնչում պարգեւեց ու գօտեպնդեց հայութիւնը` ամրացնելով
վերակառուցման ենթահողը: Ան նկատել տուաւ, որ հայութեան բոլոր միաւորներուն ու
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շրջանակներուն միացեալ ծրագրումով ճշդուած են վերականգնումի առաջնահերթութիւնները
եւ կոչ ուղղեց ժողովուրդին, որ շարունակեն զօրակից ու աջակից մնալ սուրիահայութեան:
ՀՅԴ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Տարօն Տէր
Խաչատուրեան կարգ մը տեղեկութիւններ տուաւ դեկտեմբերի սկիզբը կայացած Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր ժողովէն` շեշտելով, որ հայութիւնը մէկ է ու
միասնական, եւ անհրաժեշտ է առաջնորդուիլ իրարօգնութեան զգացումով:
Ձեռնարկի ընթացքին ցուցադրուեցաւ ժապաւէն մը, որ կը ներկայացնէր վերակառուցման
աշխատանքներէն պատկերներ:
Աւարտին, Շահան արք. Սարգիսեան պատասխանեց ներկաներու հարցումներուն:

«Որդան Կարմիր»-ը Հրապարակեց Իր
«Լաօ» Ձայնասկաւառակը
Վերջերս «Որդան Կարմիր» ռաք-երաժշտութեան նուագախումբը, հրապարակեց իր «Լաօ»
ձայնասկաւառակը, որ կը ներառէ հայկական ժողովրդական երգերու նոր մշակումներ, ինչպէս
նաեւ հեղինակային երգեր, որոնք ժամանակակից շունչ կը հաղորդեն գործին:

23 սեպտեմբերին Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանին մէջ տեղի ունեցած «Նորարար»
Հայաստան 2017» փառատօնին ընթացքին, «Որդան Կարմիր» նուագախումբը հանդէս եկած էր
իր ժողովրդային նորարարական իւրայատուկ երաժշտական ոճով:
Միացեալ Նահանգներ իր համերգային շրջագայութեան ընթացքին, 2005-ին Վանաձորի մէջ
կազմուած «Որդան Կարմիր» խումբը ելոյթներ ունեցած է շարք մը հռչակաւոր բեմերէ,
ներառեալ` Հոլիվուտի «Ուիսքի ա Կօկօ»-էն եւ «Թէքսաս Միւզիք Քաֆէ»-ն` արժանանալով ջերմ
ընդունելութեան:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Աւետիք Իսահակեանի Ամանորի Խօսքը
«Նոր տարուան առիթով ցանկանում եմ, որ մեր զոհուած մարտիկների եւ
կենդանի մնացածների արդար փափաքները` թշնամու ոչնչացումը, արագ
կատարուի:
Ցանկանում եմ մեր քաջարի զինուորների աննկուն հաւատ եւ համոզմունք`
վերջնական յաղթանակի հանդէպ:
Բարեմաղթում եմ աւելի տոկունութիւն, կորով եւ խիզախութիւն:
Համոզուած ենք, որ շուտով մեր հերոսական եղբայրների արիւնով
ազատագրուած հողերի վրայ նորից կը ծաւալուի ընդհատուած խաղաղ եւ
ստեղծագործ աշխատանքը»:
1942 թ. Յունուար 1, Երեւան

Անուշապուր
Կաղանդ Պապա մը գար
Նուէրներ բերէր
Տար տար չհատնէր
Ծառ մը բարձրանար
Թիզ թիզ – օրէ օր –
Երկինք չհասնէր
Ինչ որ կեանք կ՛ըսենք
Անուշապուր մը ըլլար ուտէինք
Կեր կեր – չհատնէր
ԶԱՀՐԱՏ
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