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Ժամերգութիւնը Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ
Ժամերգութիւն կը նշանակէ «ժամ երգել»,
այսինքն՝ օրուայ որոշ ժամերու ընթացքին
կատարել եկեղեցական արարողութիւն կամ
պաշտամունք, որ կը փառաբանէ Սուրբ
Երրորդութեան անձնաւորութիւններէն մէկը:
Երեկոյեան ժամերգութիւնը կը կատարուի
մայրամուտէն առաջ, ուղղուած է Որդի
Աստուծոյն եւ կը խորհրդանշէ անոր թաղում: Այս ժամերգութեամբ Աստուծմէ կը
խնդրենք, որ պարգեւէ խաղաղ գիշեր եւ բարի քուն:
Երեկոյեան ժամերգութիւնը այն պահն է, երբ Յովսէփ
Արեմաթացին
նորափոր

Տիրոջ

իջեցուց

գերեզմանին

մէջ:

խաչէն
Նոյն

եւ

այս

դրաւ

ժամուն

Քրիստոս Վերնատան մէջ լուաց աշակերտներուն
ոտքերը եւ հաստատեց Պատարագի խորհուրդը:
Արդէն շուրջ երկու ամիսէ ի վեր Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյ մէջ, գլխաւորութեամբ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ.
Քէհեաեանի

եւ

ներկայութեամբ

հաւատացեալներու

պատշաճ

բազմութեան,

իւրաքանչիւր Շաբաթ օր երեկոյեան ժամը 6:00ին կը
կատարուի երեկոյեան ժամերգութիւն, որուն կը
յաջորդէ
աղօթքներու
վերածումն

ժամերգութեան
եւ
ու

Արապաթլեանի

ընթացքին

շարականաց

աշխարհաբարի

բացատրութիւնը՝
կողմէ:

հնչած

Այնուհետեւ

Ճորճ

Սրկ.

Եկեղեցւոյ

Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան կը
կատարէ Սուրբ Գրոց մեկնութիւն, մանրամասնօրէն բացատրելով Աստուածաշունչին
մէջ յիշատակուած պատմութիւններն ու անոնց փոխանցած խորհուրդները:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մինսքի Խմբակի Համանախագահները Երեւանի Մէջ
Դիմաւորուեցան Դաշնակցական Երիտասարդութեան
Բողոքի Ցոյցով
ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական եւ ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութիւններու
անդամները Չորեքշաբթի օր կէսօրէ առաջ ժամը 11:30-էն հաւաքուեցան Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարարութեան
շէնքին
մօտ`
ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի
խմբակի
համանախագահներուն այցելութեան առնչութեամբ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու
զինադադարի խախտման դէպքերուն վերաբերեալ համանախագահներու չէզոք դիրքորոշումին
դէմ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Իկոր Փոփովը, Ճէյմս Ուորլիքը եւ Ժաք Ֆորը,
ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքը
արտաքին գործոց նախարարութեան շէնքին մօտ դիմաւորուեցան «Ո՛չ կեղծաւոր
քաղաքականութեան», «Ո՛չ երկակի չափանիշներուն» վանկարկումներով:
Ցոյցին մասնակիցները իրենց հետ բերած էին համանախագահներուն մայրենի լեզուներով
(անգլերէն, ռուսերէն եւ ֆրանսերէն) թարգմանուած «Ո՛չ անարդար քաղաքականութեան, որ կը
սատարէ Ազրպէյճանի նախայարձակումին» գրութեամբ պաստառներ:
Մինչեւ համանախագահներուն ժամանելը` ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութեան
վարչութեան ատենապետ Գերասիմ Վարդանեան յայտարարեց, որ ղարաբաղեան տագնապի
կողմերը հաւասարապէս մեղադրելու համանախագահներու դիրքորոշումը կը նպաստէ ոչ թէ
խաղաղութեան հոլովոյթին, այլ Ազրպէյճանի ռազմատենչ յայտարարութիւններուն:
«Եկած ենք ըսելու, որ հաւասարութեան նշան չդնեն սահմանագիծին վրայ Ազրպէյճանի եւ
Հայաստանի գործողութիւններուն միջեւ», ըսաւ ան:
Նշենք, որ 2014 թուականի սկիզբէն Ազրպէյճանի սանձազերծած սահմանային միջադէպերուն
պատճառով հայկական կողմը արդէն երկու զոհեր տուած է:
ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութիւնն ու ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական
միութիւնը նախապէս նաեւ կոչ ուղղած էին քաղաքական տարբեր կուսակցութիւններու
երիտասարդական
միութիւններուն`
անկախ
քաղաքական
դիրքորոշումներէն
եւ
մօտեցումներէն, միանալու իրենց բողոքի ցոյցին եւ միասնական դիրքորոշում արտայայտելու
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու կեցուածքին վերաբերեալ: Սակայն
Չորեքշաբթի օր որեւէ այլ կուսակցութեան
ներկայացուցիչ անոնց չմիացաւ:
Չորեքշաբթի
օր
տեղի
ունեցաւ
համանախագահներուն
հանդիպումը
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար
էդուարդ Նալբանդեանի հետ: Մէկ օր առաջ
միջնորդները
Պաքուի
մէջ
հանդիպումներ
ունեցած էին Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ
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Ալիեւի, արտաքին
նախարարին հետ:

գործոց

նախարար

Էլմար

Մամետեարովի

եւ

պաշտպանութեան

Նախարար Նալբանդեանի հետ հանդիպումէն ետք, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ռուս
համանախագահ Իկոր Փոփով յայտարարեց, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը նկատել կու տայ, որ
հայ-ազրպէյճանական շփման գիծին վրայ նկատուող լարուածութեան աճը կը խոչընդոտէ
բանակցային հոլովոյթը:
«Պաքուի մէջ մենք շարունակեցինք այն խօսակցութիւնը, որ սկսած էր Վիեննայի մէջ եւ կը
վերաբերի այժմ սեղանին վրայ դրուած փաստաթուղթին: Բացի անկէ, մենք քննարկեցինք
շփման գիծին վրայ իրադրութեան սրումին հարցը: Մենք հանդիպում ունեցանք Ազրպէյճանի
պաշտպանութեան նախարարին հետ, որ ներկայացուց տեղի ունեցածին վերաբերեալ իր
վարկածը: Այստեղ Երեւանի մէջ հանդիպում ունեցանք Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարին հետ, որ ներկայացուց իր վարկածը, եւ երկու վարկածները ամբողջովին չեն
համընկնիր: Այսուհանդերձ մենք պիտի շարունակենք աշխատիլ այս ուղղութեամբ: Մենք հիմք
կ՛ընդունինք այն, որ որեւէ կողմէ որեւէ զոհ մեծ կորուստ է եւ կը վնասէ բանակցային
հոլովոյթին: Ուստի, յոյս ունինք, որ զինադադարի դրութիւնը շարունակէ պահպանուիլ: Մենք
զինադադարի դրութիւնը պահպանելու կոչ ուղղած ենք ազրպէյճանական կողմին, այդ նիւթով
խօսած ենք նաեւ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարին հետ եւ բնականաբար պիտի
խօսինք Հայաստանի նախագահին հետ: Բացի անկէ, այսօր մենք կը ծրագրենք քննարկել
հարցեր տագնապի լուծման հիմնական սկզբունքներուն վերաբերեալ, առաջարկել այն
տարբերակները, զորս Փարիզի մէջ քննարկած են Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին
գործոց նախարարները: Այնտեղ բաւական կառուցողական խօսակցութիւն տեղի ունեցաւ:
Բայց, բնականաբար, ոչ բոլոր հարցերը լուծուած են, տակաւին կը պահպանուին
հակասութիւնները, որոնց յաղթահարման ուղղութեամբ մենք կը շարունակենք աշխատիլ»,
յայտնեց Փոփով:
Պատասխանելով լրագրողներէն մէկուն այն
հարցումին, թէ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
նախագահները ե՞րբ պիտի հանդիպին, Փոփով
յայտնեց, որ տակաւին կանուխ է խօսելու այդ
մասին, բայց իրենք կը հաւատան, որ
բանակցային
հոլովոյթը
պէտք
է
բարձր
մակարդակով շարունակուի: Ըստ անոր, այդ
մասին Վիեննայի մէջ համաձայնութիւն եղած է,
եւ որպէսզի երկու նախագահները իրարու
հանդիպին, պէտք է առաջարկներու ծրարին մէջ
աւելցնել համապատասխան եւ էական լրացում,
եւ այս ուղղութեան Մինսքի խմբակը աշխատանք կը կատարէ:
Նալբանդեանի
եւ
համանախագահներու
հանդիպումէն
ետք
արտաքին
գործոց
նախարարութիւնը տարածեց հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ մասնաւորաբար ըսուած է.
«Նախարար Նալբանդեան կարեւոր նկատած է ազրպէյճանական կողմի շարունակական
սադրանքներուն կանխարգիլման անհրաժեշտութիւնը եւ նշած, որ Հայաստան լիովին կը կիսէ
համանախագահներու կարծիքը այն բանի մասին, որ Հայաստանի հետ սահմանին եւ
Ղարաբաղի հետ շփման գիծին վրայ տեղի ունեցող միջադէպերը կը խանգարեն բանակցային
հոլովոյթը եւ կը նուազեցնեն խաղաղութեան հասնելու կարելիութիւնները»:
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Չորեքշաբթի օր աւելի ուշ համանախագահները եւ Քասփրչիք հանդիպում ունեցան նաեւ
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ:
Հանդիպման ընթացքին համանախագահները ներկայացուցին Պաքուի մէջ իրենց ունեցած
հանդիպումներուն տպաւորութիւնները եւ նախագահ Սարգսեանի հետ քննարկեցին
ղարաբաղեան հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման հոլովոյթի հետագայ քայլերուն վերաբերող
հարցեր:
Նախագահ Սարգսեան եւ համանախագահները անդրադարձան նաեւ Հայաստանի հետ
սահմանին եւ Ազրպէյճանի ու Ղարաբաղի շփման գիծին վրայ յաճախակի դարձած
զինադադարի խախտման դէպքերուն` նման միջադէպերը մտահոգիչ նկատելով բանակցային
հոլովոյթին հետագայ յառաջընթացին համար:

Հայաստանի Ազգային Ժողովը Մերժեց Կազային
Համաձայնագիրներուն Վերաբերող Յանձնախումբ
Ստեղծելու Առաջարկը
Համաձայնական կառավարութեան մաս կազմող քաղաքական ուժերը Չորեքշաբթի օր
մերժեցին կազային համաձայնագիրներուն հարցով խորհրդարանական ժամանակաւոր
յանձնախումբ ստեղծելու` ոչ իշխանական չորս խմբակցութիւններու նախաձեռնութիւնը:
Ազգային ժողովի նախագահ Յովիկ Աբրահամեան
արդիւնքները. 44 թեր, 58 դէմ եւ 3 ձեռնպահ:

հրապարակեց

քուէարկութեան

Նախաձեռնութեան հեղինակները յայտարարեցին, որ Հանրապետական կուսակցութիւնը իր
քուէարկութեամբ ապացուցեց, որ կը թաքցնէ յանցաւոր գործարքը:
Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը`
ՀՅԴ-ն,
Բարգաւաճ
Հայաստանը,
Ժառանգութիւնը եւ Հայ ազգային քոնկրեսը,
կ՛ուզէին առաջարկուող յանձնախումբին
միջոցով ստանալ հետեւեալ հարցումներուն
պատասխանները. 2011-էն ինչպէ՞ս գոյացած
է 300 միլիոն տոլարի պետական պարտքը,
որուն
դիմաց
ռուսական
կողմին
փոխանցուած
է
«Հայռուսկազարդ»
ընկերութեան
մէջ
Հայաստանի
կառավարութեան ունեցած վերջին 20 առ
հարիւր բաժնեմասը, ինչո՞ւ Հայաստանի
սահմանին 159 տոլար արժող կազը բնակչութեան 110 առ հարիւրով աւելի սուղ` 380 տոլարով
կը հասնի, ինչո՞ւ կառավարութիւնը երաշխաւորեց, որ մինչեւ 2044 թուականը ռուսական կազ
պիտի գնէ միայն «Կազփրոմ»-էն:
Հակառակ հերթական նախաձեռնութեան տապալման` խորհրդարանական ոչ իշխանական
ուժերը «Ազատութեան» հետ զրոյցին ընթացքին յայտնեցին, որ պիտի շարունակեն
խորհրդարանին մէջ բարձրացնել հասարակական մեծ հնչեղութիւն ունեցող հարցերը:
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«Փաքիստան Ղարաբաղեան Տագնապի Լուծման Հարցին
Մէջ Կը Սատարէ Ազրպէյճանին Եւ Չի Ճանչնար
Հայաստանը» Ըսած Է Հէյսար
Ազրպէյճանական լրատուամիջոցներ կը հաղորդեն, որ վերջերս Պաքուի մէջ տեղի ունեցած է
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի եւ Ազրպէյճանի մէջ Փաքիստանի դեսպան Խալիտ Ուսման
Հէյսարի միջեւ հանդիպում մը, որուն ընթացքին քննարկուած են չլուծուած տագնապներուն վերաբերող
հարցեր:
Փաքիստանի դեսպանը Ազրպէյճանի մէջ ըլլալուն առիթով իր հիացմունքը արտայայտելով`
յայտարարած է, որ Ազրպէյճանը, Թուրքիան ու Փաքիստանը տարբեր պետութիւններ են, սակայն անոնց
ժողովուրդները միասնական են: Ապա դեսպանը նշած է, որ Փաքիստանը ղարաբաղեան տագնապի
լուծման հարցին մէջ կը սատարէ Ազրպէյճանին ու չի ճանչնար Հայաստանը` իբրեւ պետութիւն:
«Մենք միակ պետութիւնն ենք, որ չենք ճանչնար Հայաստանը: Միեւնոյն ժամանակ մենք կ՛ողջունենք
քաշմիրեան հարցին նկատմամբ Ազրպէյճանի դիրքորոշումը», յայտարարած է դեսպանը:

Փարիզի Քաղաքապետութեան Թեկնածու Անն Հիթալքօ
Հանդիպում Ունեցաւ ՀՅԴ Պատուիրակութեան Հետ
Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածու, ընկերվարական Անն Հիթալքօ ՀՅԴ-ի պատուիրակութեան մը
կողմէ ընդունուած է Փարիզի Հայ մշակոյթի տան մէջ:
Քաղաքապետական ընտրութիւններուն երկու ամիս մնացած, հակառակ իր խիստ ծանրաբեռնուած
ժամանակացոյցին, Հիթալքօ չէ վարանած ընդառաջելու հրաւէրին եւ Յունուարի աւարտին ամբողջ
յետմիջօրէ մը յատկացուցած է այս տեսակցութեան: Փարիզի համար իր ընդհանուր յանձնառութիւնները
ներկայացնելէ ետք, ընկերվարական թեկնածուն շեշտը դրած է ազատութեան եւ արդարութեան իր
փարումին վրայ: Հայ դատի թղթածրարներուն լաւ տիրապետող Անն Հիթալքօ կրկնած է իր
յանձնառութիւնը ժխտողականութեան դէմ պայքարին գծով:
«Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը պատժող օրէնքը անհրաժեշտութիւն է եւ լիովին զօրավիգ եմ
անոր», ըսած է Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածուն:
Ինչ կը վերաբերի Եւրոպական Միութեան Թուրքիոյ անդամակցութեան հարցին, Անն Հիթալքօ հոս եւս
վճռական կեցուածք ցուցաբերելով ըսած է, թէ այնքան ատեն որ այդ երկիրը չի ճանչնար Հայոց
ցեղասպանութիւնը, անկարելի է նախատեսել այդ անդամակցութիւնը, որուն առնչութեամբ ան
աւելցուցած է, թէ Թուրքիա պէտք է լրացնէ նաեւ մարդկային իրաւանց յարգումին առնչուող որոշ
պայմաններ: Արծարծուած է նաեւ Փարիզի մէջ Հայկական յուշագրութեան կեդրոնի մը ստեղծման հարցը,
որուն մասին Անն Հիթալքօ ըսած է, թէ բաւական զարգացումներ արձանագրուած են: Սկզբունքով, այդ
կեդրոնը պիտի հիմնուի Փարիզի 7-րդ թաղամասին մէջ: Ծախսերը պիտի հոգայ Փարիզի
քաղաքապետարանը:
Վերջաւորութեան, ընկերվարական թեկնածուն խօսած է Երեւանի քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանի
հետ իր հանդիպումին մասին` նշելով, թէ ինք կը փափաքի երկու մայրաքաղաքներուն միջեւ հաստատել
իւրայատուկ յարաբերութիւններ, փոխանակումի իսկական կառոյց մը` ուսանողներու եւ
արհեստավարժութեան ընթացքին հետեւող երիտասարդներու համար: Հիթալքօ նաեւ փափաք յայտնած
է Հայաստան այցելելու, երթալ ծանօթանալու Երեւանի եւ գաւառի բնակիչներուն հետ իր ընտրութեան
առաջին տարուան ընթացքին իսկ, բնականաբար` եթէ ընտրուի:
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Հանդիպում Հոլանտայի Մէջ Զուիցերիոյ Դեսպանին Հետ
ՀՅԴ Հոլանտայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Մասիս Աբրահամեան նախանցեալ օր
այցելեց Լա Հէյի մէջ Զուիցերիոյ դեսպանութիւն եւ հանդիպում ունեցաւ դեսպանորդներ Անիա
Զոպրիսթ Ռենթենարի եւ Ֆիլիփ Պրանտի հետ:
Հանդիպման նպատակն էր Զուիցերիոյ
կառավարութեան փոխանցել խնդրագիր մը
հոլանտահայութեան անունով, առ այն, որ
Մարդկային
իրաւունքներու
Եւրոպայի
դատարանին
որոշումը
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
ժխտող
Փերինչեքի
վերաբերեալ բողոքարկուի այդ երկրին
արդարադատութեան
նախարարութեան
կողմէ: Հանդիպումին կը մասնակցէր նաեւ
Հոլանտայի
ՀՅԴ
«Գարեգին
Նժդեհ»
երիտասարդական
միութեան
ներկայացուցիչ
Սեպուհ
Աբրահամեան:
Հիւրերը ներկայացուցին հոլանտահայերուն մտահոգութիւնները կապուած Մարդկային
իրաւունքներու Եւրոպայի դատարանի յայտնի որոշման հետ: Մասնաւորաբար ըսուեցաւ, որ
դատավճիռը բաւարար հիմնաւորուած չէ եւ այն հանգամանքը, որ որոշումը միաձայնութեամբ
չէ ընդունուած կը վկայէ այդ մասին: Խօսուեցաւ Ֆրանսայի նախագահ` Ֆրանսուա Հոլլանտի
վերջին
յայտարարութիւններուն
մասին,
որոնք
անգամ
մը
եւս
կ՛ամրապնդեն
ցեղասպանութեան ժխտման պատժելիութեան անհրաժեշտութիւնը:
Դեսպանորդները շնորհակալութիւն յայտնեցին այցելութեան համար եւ խոստացան Հայ դատի
խնդրագիրը փոխանցել կառավարութեան: Ըսուեցաւ նաեւ, որ խնդիրը այս պահուն կը գտնուի
արդարադատութեան նախարարութեան տնօրինութեան տակ եւ այնտեղ պիտի տրուի
բողոքարկման որոշումը: Ըստ անոնց կանխատեսման մինչեւ 17 մարտ տրուած ժամանակը
արդարադատութեան նախարարութիւնը լիովին պիտի օգտագործէ այս բարդ որոշումը տալու
համար: Անոնք նշեցին նաեւ, որ ամբողջութեամբ կ՛ըմբռնեն հարցին կարեւորութիւնը հայ
ժողովուրդին համար, այսուհանդերձ Մարդկային իրաւունքներու Եւրոպայի դատարանին
անկախ կարգավիճակը կը սահմանափակէ անոր վրայ ազդեցութիւն բանեցնելու
կարելիութիւնը: Աբրահամեան այս գծով յայտնեց, որ իրենք Զուիցերիոյ կողմէ որեւէ
ազդեցութիւն չեն ակնկալեր Եւրոպական դատարանին վրայ: Անոնց սպասելիքը օրէնքին
ընձեռած կարելիութիւնները օգտագործելն է եւ դատավճիռը իրաւաբանօրէն բողոքարկելը: Եթէ
այդ քայլը չկատարուի, հայ ժողովուրդը մեծ ափսոսանք եւ հիասթափութիւն պիտի ապրի:
Նշուեցաւ, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառած պէտք չէ թոյլ տալ
ժխտողականութեան նոր յաղթարշաւ մը, որ նոր ոգեւորութիւն պիտի յառաջացնէ
ուրացողներուն մօտ:
Հանդիպումը աւարտեցաւ վստահեցնելով, որ զարգացումներուն մասին կողմերը իրարու
տեղեակ պիտի պահեն:

www.aztagdaily.com
www.yerakouyn.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Սուրիոյ Մէջ Ազրպէյճանցի Երեք Զինեալներ Մահացած
Են
Ազրպէյճանական ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ ժիհատականներու կայքերը տարածած են
տեղեկութիւն մը, ըստ որուն, Սուրիոյ մէջ ահաբեկչական
խմբաւորումներու շարքին կռուող ազրպէյճանցի երեք
զինեալներ մահացած են:
Անոնք եղած են Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի դէմ
կռուող եւ ահաբեկչական նկատուող Ժապհաթ Նուսրա
խմբաւորման կազմին մէջ եւ սպաննուած են կառավարական
ուժերու կողմէ:
Անոնցմէ երկուքին անունը յայտնի չէ, միայն կը հաղորդուի,
որ երրորդին անունը Ուրֆան է: Անոր եղբայրը քանի մը
տարի առաջ սպաննուած է Աֆղանիստանի մէջ:
Նշենք, որ Սուրիոյ մէջ իրավիճակին սրուելէն ետք, Ազրպէյճանի խումբ մը քաղաքացիներ մեկնած են
այնտեղ` կռուելու տարբեր ծայրայեղական խմբաւորումներու շարքերուն մէջ:
Սուրիոյ մէջ շարունակուող
ազրպէյճանցիժիհատական:

պատերազմի

ընթացքին

սպաննուած

է

աւելի

քան

հարիւր

Մոսկուա Դէմ Չէ Սուրիոյ Հարցով Թեհրանի, Անգարայի
Եւ Ռիատի Հետ Համագործակցելու Ուաշինկթընի
Առաջարկին
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութենէն աղբիւր մը
«Ինթըրֆաքս» լրատու գործակալութեան յայտնած է, որ Ռուսիա
սկզբունքով դէմ չէ Իրանի, Թուրքիոյ եւ Սէուտական Արաբիոյ`
Սուրիոյ տագնապին լուծման հոլովոյթին մէջ ներգրաւուելուն,
սակայն կ՛ուզէ գաղափարի հեղինակներէն աւելի շատ
տեղեկութիւններ ստանալ:
«Մենք դէմ չենք այդ երկիրներուն միանալուն, սակայն պիտի
փափաքէինք աւելի մանրամասն կերպով տեսնել, թէ ի՛նչ կը
մտածեն գաղափարի հեղինակները, նախաձեռնողները: Ատիկա
տակաւին յստակ չէ: Մենք պէտք է աւելի յստակ տեսնենք, թէ ի՛նչ
նկատի ունին», ըսած է աղբիւրը:
Նախապէս լրատուամիջոցներուն մէջ տեղեկութիւններ յայտնուած էին այն մասին, որ Միացեալ
Նահանգներ Ռուսիոյ առաջարկած են սուրիական տագնապին լուծման նոր ձեւաչափ` Սէուտական
Արաբիոյ, Թուրքիոյ եւ Իրանի մասնակցութեամբ:
Լրատուամիջոցներու տուեալներով` այդպիսի նախաձեռնութեամբ հանդէս եկած է Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի` Միւնիխի մէջ Սերկէյ Լաւրովի հետ
հանդիպումին ընթացքին:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

ՀՅԴ-ի Նախաձեռնութեամբ, Համայնքը Յարգեց Նահատակ
Զինուորին Յիշատակը
Կիրակի, 26 Յունուար 2014-ին, Հայ յեղափոխական
դաշնակցութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական
կոմիտէին խնդրանքով Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
մէջ հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ նահատակ
հերոս Արմէն Յովհաննիսեանին համար: Պատարագի
ընթացքին, Արմէն Յովհաննիսեանին եւ ընդհանրապէս հայ
հերոսներու սխրանքը փառաբանեց օրուան քարոզիչ Միւռոն ծ.
վրդ. Ազնիկեանը:
Կեդրոնական կոմիտէն նաեւ կազմակերպած էր յարգանքի եւ
յիշատակի հաւաք մը` նոյն օրը, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
շրջափակը գտնուող խաչքարին առջեւ, յաւարտ սուրբ
պատարագին:
Հաւաքին բացումը
կատարեց
Կեդրոնական
կոմիտէի
Հանրային յարաբերութեանց բաժինի պատասխանատու Սարօ
Նազարեան:
Դաշնակցական երիտասարդութեան կողմէ խօսք առաւ Դաւիթ Առաքելեան:
«Աստծու սուրբ տաճարի առջեւ կանգնած` շատ կը ցանկանայի ձեզ հետ խօսել խաղաղութեան,
հանդուրժողականութեան, մարդասիրութեան մասին: Բայց աւա՜ղ, այդ վեհ գաղափարների շուրջ այսօր
խօսել չեմ կարող: Չե՛մ կարող, որովհետեւ իմ սրտում խաղաղասիրութիւնն ու հանդուրժողականութիւնը
նահանջել են եւ տեղ են տուել ծայրայեղ զայրոյթին ու խոր ցաւին: Ես ցաւում եմ այն մօր համար, ով իր
առիւծ-որդուն է կորցրել անհաւասար եւ դաժան կռւում: Եւ ձեր բոլորի նման, անչափ զայրացած եմ
բարբարոս թշնամու անգթութեան եւ լուռ աշխարհի անտարբերութեան վրայ», յայտարարեց Դաւիթ
Առաքելեան:
Շարունակելով իր խօսքը` ան իր զայրոյթն ու զարմանքը յայտնեց այն փաստին առթիւ, որ` «իրենց տաք
եւ ապահով գրասենեակներում նստած Մինսքի խմբի եռանախագահների ներկայացուցիչները ամէն
անգամ կողմերին զսպուածութիւն դրսեւորելու կոչեր են անում` անտեսելով այն փաստը, որ այս
հակամարտութեան միայն մէկ կողմն է, որ անզուսպ է, անգութ է, անիրաւ է եւ անօրէն, եւ դա մեր կողմը
չի՛»: Առաքելեան շեշտեց, որ` «մենք պէտք է գիտակցենք, որ Արցախում պարտութիւն կրած, բայց
նաւթատոլարներով ողողուած եւ մինչեւ ատամները զինուած Ազրպէյճանը շարունակելու է իր
սադրանքները: Եւ այդ իրավիճակը մեր ազգին եւ մանաւանդ` մեր երիտասարդներին պարտաւորեցնում
է նոր նուիրումով լծուել գործի, որպէսզի մենք կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքը:
«Արմէնի մահը մեր բոլորի եւ մասնաւորապէս` հայ երիտասարդութեան համար, սթափուելու ահազանգ
պէտք է լինի: Արմէն Յովհաննիսեան մեր բոլորի համար պէտք է դառնայ անձնազոհութեան,
խիզախութեան եւ հայրենասիրութեան վառ օրինակ: Այսօր, ինչպէս երբեք, բազմաթիւ
դժուարութիւնների առջեւ կանգնած մեր բազմաչարչար ժողովուրդին օդի եւ ջրի պէս պէտք են
վեհութեան այդպիսի օրինակներ: Կարծում եմ, որ այս շաբաթ բոլորս զգացինք, թէ ինչքա՛ն քիչ է
իրականում այն, ինչ մենք ենք անում` համեմատած Արցախն ու Հայաստանը ապահով պահող մեր
զինուորների ամէնօրեայ սխրագործութիւններին: Ուրեմն, եկէք` ինքներս մեզ խոստանանք, որ աւելի՛ն
պէտք է անենք, աւելի մեծ եռանդով պէտք է աշխատենք, աւելի շատ զոհաբերենք, որպէսզի մեր
թշնամիները ոչ մի պահ չկասկածեն, թէ պահանջատէր հայ ազգը շարունակելու է պայքարել իր
հայրենիքի ազատագրման, իր իրաւունքների, իր արդար դատի համար:
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«Թող թուրքն իմանայ, որ հայոց հողից եւ հայ ժողովրդից միշտ էլ ծնուել եւ դեռ ծնուելու են նոր
Արմէններ, որոնք վառ են պահելու մեր աշխարհասփիւռ ժողովրդի դարաւոր երազանքը:
«Արմէ՛ն ջան, զինուոր ջան, թող հայոց սուրբ հողը թեթեւ լինի քո վրայ: Մենք հպարտ ենք քեզմով: Ննջիր
հանգիստ եւ իմացիր, որ գալու է այն օրը, երբ մենք քո եւ մեր բոլոր սուրբ նահատակների համար
մատուցուող հոգեհանգիստը կատարելու ենք մեր ազատագրուած Անիի մայր տաճարում: Հաւատա՛, որ
գալու է այդ օրը, որովհետեւ դեռ գալու են քո նման նոր Արմէններ: Դեռ գալու են այն Արմէնները, ովքեր
Արցախին են միացնելու Գանձակն ու Նախիջեւանը: Գալու են նոր Արմէններ, ովքեր գերութիւնից
վերադարձնելու են մեր Կարսն ու Վանը: Գալու են Արմէններ, ովքեր մեր սուրբ Եռագոյնն են
բարձրացնելու Մասիսի կատարին: Եւ գալու է այն օրը, երբ Արմէնների օրինակով ոգեշնչուած հայ
ժողովրդի զաւակները ազատագրելու են մեր բռնագրաւուած հայրենիքը եւ կերտելու են մեր բոլորի
երազած Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանը»:
Ազրպէյճանական
սադրիչ
գործողութիւնները
դատապարտող Հայ վեթերաններու միութեան
յայտարարութիւնը
կարդաց
նոյն
միութեան
նախագահ Վիգէն Ղազարեանը: Ապա «Մշակ
բանուոր» երգով ելոյթ ունեցաւ Սալբի Մայիլեան:
ՀՅԴ
Արեւմտեան
Ամերիկայի
Կեդրոնական
կոմիտէին կողմէ խօսք առաւ Աւետիք Իզմիրլեան:
«Հայրենիքի հողի պաշտպանութեան համար
գերագոյն
զոհողութիւն
կատարելու
յանձնառութիւնը
Հայ
յեղափոխական
դաշնակցութեան
արժէքային
համակարգի
բարձրագոյն կէտերէն է», ըսաւ Իզմիրլեան` նահատակ հերոս Արմէն Յովհաննիսեանը նկատելով այդ
արժէքի կրողներէն մէկը:
Յարգանք յայտնելով Հայաստանի ու Արցախի սահմանները պաշտպանելու ընթացքին զոհուած հայ
բոլո՛ր նահատակներուն` Իզմիրլեան շեշտեց, որ հայ ազգի արգանդէն միշտ ալ ծնունդ առած են
գաղափարի մարտիկներ, որոնք պայքարած են մեր ժողովուրդի ազատագրութեան համար` Սասնոյ
լեռներէն մինչեւ սփիւռք, մինչեւ Արցախ, զոհաբերութեան ու նահատակութեան հերոսական
պատմութիւն կերտելով:
«Հո՛ս, հպարտութեամբ պէտք է յայտարարենք, որ Արեւմտեան Ամերիկայի հայութիւնը եղաւ այն
օրինակելի համայնքներէն, որոնց շարքերէն բազմաթիւ կամաւորներ Արցախի ազատագրութեան
պայքարին իրենց մասնակցութիւնը բերին: Այս հայորդիները իրենց կեանքի հանգիստ պայմանները
արհամարհելով` մեկնեցան Արցախ ու մասնակցեցան ազատագրական մարտերուն: Այո՛, այս համայնքը
Արցախի հետ ամուր կապեր հաստատած է ազատագրութեան պայքարի առաջին իսկ օրերէն, եւ այսօր
ալ այդ կապերը կը շարունակէ ամուր պահել` իր հնարաւորութիւնները ի սպաս դնելով Արցախի
հզօրացման ծրագիրներուն», ըսաւ ան:
Իզմիրլեան նաեւ շեշտեց համայնքին միասնութեան կարեւորութիւնը` Արցախի պետականութիւնը
հզօրացնելու ու զայն աշխարհին կողմէ ճանչնալ տալու աշխատանքներուն համար: Ան անթոյլատրելի
համարեց համայնքին միասնականութիւնը խոչընդոտելու գծով որոշ ուժերու փորձը ու զգաստութեան
հրաւիրեց այդ գործելակերպով մեր ժողովուրդին հաւաքական ուժը թուլացնողները:
ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչը իր խօսքը աւարտեց փառք ու պատիւ տալով հայ հերոսներուն ու խոնարհելով
անոնց յիշատակին առջեւ:

www.aztarar.com
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Հայաստանի Զինուած Ուժերու
22-րդ Տարեդարձը
Թեհրան

Նախաձեռնութեամբ
Իրանի
մէջ
Հայաստանի
դեսպանութեան, հայոց բանակի կազմաւորման 22ամեակի առիթով, 28 Յունուարին, Հայ ակումբի սրահին
մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ:
Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելեան իր ելոյթին մէջ
մեծարեց
զոհուած
քաջարի
զինուոր
Արմէն
Յովհաննիսեանի յիշատակը: Հայոց բանակի 22-ամեայ
գործունէութիւնը ներկայացուց Իրանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան զինուորական կցորդ
Սեւադա Շաբանեանը, որ անդրադարձաւ վերջերս զոհուած Արմէն Յովհաննիսեանի
սխրագործութեան:
Յունաստան

Յունուար 27-ին Յունաստանի զինուած ուժերու
«Սպայի տուն»-ի հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ
ձեռնարկ:
Օրուան խորհուրդի, Հայաստանի զինուած ուժերու
կազմաւորման, հայ-յունական պատմական դարաւոր
զինակցութեան եւ ներկայ երկկողմ ռազմական
համագործակցութեան
մասին
ելոյթ
ունեցաւ
Հայաստանի ռազմական կցորդը:
Այնուհետեւ ազգային պաշտպանութեան գլխաւոր սպայակոյտի պետ Միխայիլ Քոսթարաքոսի
յանձնուեցաւ «Ռազմական համագործակցութեան համար» մետալը: Իր ելոյթին մէջ ան շեշտեց,
թէ հարկ է հայ-յունական ռազմական համագործակցութիւնը զարգացնել:
Ֆրանսա

Յունուար 26-ին Վալանսի Ս. Սահակ եկեղեցւոյ մէջ տեղի
ունեցաւ
հոգեհանգստեան
արարողութիւն`
Լեռնային
Ղարաբաղի
մէջ
հերոսաբար
զոհուած
Արմէն
Յովհաննիսեանի յիշատակին: Ապա եկեղեցւոյ բակին մէջ
զետեղուած խաչքարին դիմաց ելոյթ ունեցաւ «Արմենիա»
միաւորման
ղեկավար
Գրիգոր
Ամիրզայեան,
որ
անդրադարձաւ զինուորի մահուան հանգամանքներուն`
շեշտելով, որ պէտք է միասնական ըլլալ երիտասարդ
զինուորներուն հետ, որոնք արիութեամբ կը պաշտպանեն
Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները:
Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակներու զետեղում:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Յո՞ Երթաս, «Ապահով Հայաստան». Ամէն Օր
Հայաստանից Հեռանում Եւ Չի Վերադառնում 90 Մարդ
Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայութիւնը հրապարակել է 2013 թուականի
հանրապետութեան ընկերային-տնտեսական իրավիճակը բնութագրող ցուցանիշները:
Համաձայն պաշտօնական տուեալների, 2013-ին Հայաստանից հեռացել եւ չի վերադարձել
աւելի քան 31 հազար քաղաքացի: Սա նշանակում է, որ ամէն Աստուծոյ օր «ապահով
Հայաստան»-ից (Սերժ Սարգսեանի նախընտրական կարգախօսն էր մէկ տարի առաջ կայացած
նախագահական ընտրութիւններում) արտագաղթում է 90 հայ կամ աւելի քան 20 ընտանիք:
Երկրի իրական վիճակը բնութագրող ամէնից առարկայական ցուցիչներից գլխաւորը գաղթն է`
քաղաքացիների տեղաշարժը: Սերժ Սարգսեանի նախագահութեան վեց տարիներին, ըստ
պաշտօնական տուեալների, Հայաստանից արտագաղթել է շուրջ 213 հազար քաղաքացի կամ
Հայաստանի Հանրապետութեան բնակչութեան շուրջ 8 տոկոսը:
Սերժ Սարգսեանը եւ նրա ղեկավարած Հանրապետական կուսակցութիւնը
նախագահական
ընտրութիւններում
ընտրել
էին
«Առա՛ջ,
Հայաստան»,
խորհրդարանական
ընտրութիւններում` «Քե՛զ համար, Հայաստան», իսկ
նախագահական ընտրութիւններում` «Ապահով Հայաստան» կարգախօսները:

2008-ի
2012-ի
2013-ի

2008-ին Հայաստանից արտագաղթել է աւելի քան 23 հազար, 2009-ին` 25 հազար, 2010-ին`
գրեթէ 47 հազար, 2011-ին` շուրջ 44 հազար, 2012-ին` գրեթէ 43 հազար քաղաքացի: Անցնող`
2013-ին, նախորդ երեք տարիների համեմատ արտագաղթի չափերը փոքր-ինչ նուազել են,
սակայն 31 հազարը եւս մեծ թիւ է: Դա Հայաստանի բնակչութեան աւելի քան մէկ տոկոսն է:
Եթէ Հայաստանը չունենար թշնամաբար տրամադրուած հարեւաններ, գուցէ արտագաղթի
թեման այնքան ցաւալի չլինէր: Առաջիկայ տարիներին Հայաստանը լուրջ խնդիր է ունենալու
բանակի համալրման հարցում: Քսանհինգ տարի առաջ` Խորհրդային Միութեան փլուզման
նախօրէին, Հայաստանի բնակչութեան թիւը շուրջ 3,5 միլիոն էր, իսկ Ազրպէյճանի
բնակչութիւնը` շուրջ 7 միլիոն: Այսօր Հայաստանի բնակչութիւնը նուազում եւ մօտեցել է 2,5
միլիոնի, իսկ Ազրպէյճանում շուտով կը հասնի 10 միլիոնի:
Հայաստանից շարունակուող արտագաղթի հետ մէկտեղ տեղի է ունենում հանրապետութեան
ծերացում: Արտագաղթում է հիմնականում երիտասարդ կամ միջին հասակի աշխատունակ
բնակչութիւնը: Որպէսզի հասկանալի լինի, թէ ինչպէս է ծերանում Հայաստանը, բերենք եւս մի
քանի վիճակագրական տուեալներ: Այսպէս, եթէ 1989 թուականին` Խորհրդային Միութեան
փլուզման նախօրէին, Հայաստանում ծնուել է շուրջ 80 հազար երեխայ, ապա 2013-ին` շուրջ 42
հազար: Ահագնացող չափերով նուազում է նաեւ ամուսնութիւնների թիւը: 2013-ին գրանցուել է
ընդամէնը 18 հազար ամուսնութիւն:
Հայաստանի անկախութեան ողջ ընթացքում արտագաղթը դադարել է միայն 2004-2006
թուականներին: Սրանք այն տարիներն են, երբ Հայաստանում արձանագրւում էր երկնիշ
տնտեսական աճ: Վերջերս վարչապետ Տիգրան Սարգսեանը Հայաստանի տնտեսական աճը
որակել էր «շինարարական փուչիկ»` առաջ բերելով երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի
հրապարակային զայրոյթը: Անկախ Քոչարեանի հանդէպ վերաբերմունքից, փաստ է, որ նրա
նախագահութեան տասը տարիներից երեքում ոչ միայն դադարել է արտագաղթը, այլ
գրանցուել է ներգաղթ: 2004-ին Հայաստան է վերադարձել աւել քան 2 հազար, 2005-ին` գրեթէ
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13 հազար, 2006-ին` շուրջ 22 հազար մարդ: Ընդհանուր առմամբ, այդ երեք տարիներին տուն է
վերադարձել շուրջ 37 հազար մարդ:
Քոչարեանի նախագահութեան միւս եօթ տարիներին Հայաստանից արձանագրուել է
արտագաղթ, ճիշդ է` շատ աւելի փոքր ծաւալներով: 1998-ին արտագաղթը կազմել է 24 հազար,
1999-ին` 7 հազար, 2000-ին` աւելի քան 57 հազար, 2001-ին` աւելի քան 60 հազար, 2002-ին`
գրեթէ 3 հազար, 2003-ին` 10 հազար: 2004-2006 թթ. շուրջ 37 հազար ներգաղթից յետոյ 2007ին` Քոչարեանի նախագահութեան վերջին տարում Հայաստանից արտագաղթը կազմել է
ընդամէնը 3 հազար մարդ: Ընդհանուր առմամբ, Քոչարեանի նախագահութեան տասը
տարիներին Հայաստանից արտագաղթը կազմել է գրեթէ 130 հազար: Սերժ Սարգսեանի
նախագահութեան վեց տարիներին, ըստ պաշտօնական տուեալների, Հայաստանից
արտագաղթել է շուրջ 213 հազար քաղաքացի:
Որքա՞ն է կազմել արտագաղթը առաջին նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի նախագահութեան
տարիներին` 1992-1997 թուականներին: Տէր Պետրոսեանը ընտրուել է 1991-ի հոկտեմբերին,
իսկ պաշտօնը ստանձնել` նոյեմբերի կէսերին, հետեւաբար` 1991 թուականի եւ դրան
նախորդող տարուայ տուեալները կը ներկայացնենք առանձին:
1992-1997 թուականներին Հայաստանից արտագաղթը կազմել է 586 հազար, ինչը չափազանց
մեծ թիւ է: Սակայն պէտք է նկատի ունենալ, որ արտագաղթի նման ծաւալները
պայմանաւորուած էին ոչ միայն այն հանգամանքով, որ Հայաստանը պատերազմի, մթի ու
ցրտի տարիներն էր ապրում, այլ նաեւ նրանով, որ արտագաղթածների մի ստուար հատուած
Հայաստանի քաղաքացիներ չէին: Նրանք Խորհրդային Ազրպէյճանից մազապուրծ փրկուած
հայեր էին, որոնք ժամանակաւոր ապաստան գտան Հայաստանում, սակայն հետագայ մի քանի
տարիներին հեռացան հանրապետութիւնից, հիմնականում` Ռուսաստան:
1990-ին Հայաստան ժամանածների եւ Հայաստանից հեռացածների յարաբերակցութիւնը
կազմել է 376 հազար: Այսինքն այդ տարուայ ընթացքում Հայաստանի բնակչութիւնն աւելացել է
376 հազարով: Մէկ տարուայ ընթացքում, անգամ ամենաբարձր ծնելիութեան պայմաններում,
չէր կարող բնական աճը կազմել 376 հազար: Այս թուի մէջ աւելի քան 300 հազարը
Ազրպէյճանից արտաքսուած հայութիւնն է: 1991-ին Հայաստանից արտագաղթել է շուրջ 300
հազար մարդ: Այսպիսով, Ազրպէյճանից ստիպողաբար Հայաստան տեղափոխուած հայութիւնը
գրեթէ ամբողջութեամբ լքեց հանրապետութիւնը:
Հայաստանում արտագաղթի ամենամեծ ծաւալը գրանցուեց 1992-1994 թուականներին, որոնք
ճշգրտօրէն համընկնում են արիւնալի պատերազմի, ցրտի ու մթի տարիներին: 1992-ին
Հայաստանից հեռացել է աւելի քան 228 հազար, 1993-ին` 141 հազար, 1994-ին` գրեթէ 128
հազար քաղաքացի: Պատերազմի աւարտից յետոյ արտագաղթի ծաւալները կտրուկ նուազեցին:
1995-ին Հայաստանից արտագաղթել է աւելի քան 37 հազար, 1996-ին` աւելի քան 20 հազար,
1997-ին` աւելի քան 31 հազար:
Հայաստանի եւ սփիւռքի օրակարգի թիւ մէկ խնդիրը պէտք է լինի արտագաղթի թեման: Անգամ
2015-ի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի տարում համայն հայութեան թիւ մէկ
թեման պէտք է լինի արտագաղթը եւ դրա առաջն առնելու որոնումները: Եթէ 2015-ին
Հայաստանը կարողանայ դադարեցնել արտագաղթը, ապա դա կը լինի մէկուկէս միլիոն
նահատակների յարգանքի տուրքը: Ես այդպէս եմ մտածում: Իսկ ի՞նչ էք մտածում դուք:

ԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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ԸՆԿԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

Ծերութիւն Եւ Ընկերութիւն
Ծերութիւնը բնական երեւոյթ է մեր կեանքի ընթացքին: Անիկա մեր կեանքի վերջին հանգրուանն է:
Ծերութիւնը ունի յատկանշական եւ հիմնական երեւոյթներ ու փոփոխութիւններ, որոնք կը ձեւաւորուին
եւ կը դրսեւորուին կենսաբանական եւ հոգեբանական ներդաշնակութեամբ, ինչպէս նաեւ` ընկերային
փորձառութիւններով:
Ծերերուն մեծամասնութիւնը կ՛ունենայ կենսաբանական փոփոխութիւններու կողքին նաեւ ընկերային,
հոգեբանական եւ զգացական որոշ յատկութիւններ ու համոզումներ: Հոս պիտի անդրադառնամ միայն
ընկերային, հոգեբանական եւ զգացական յատկութիւններուն ու համոզումներուն` զանց առնելով
կենսաբանական փոփոխութիւնները:
Ընկերային յատկութիւններէն կարելի է յիշել կարեւորագոյնները.
1. Ընտելանալու դժուարութիւն, կեանքի եւ ընկերութեան նոր պայմաններուն համակերպելու
անկարողութիւն:
2. Ժխտական կեցուածք, վարուելակերպ եւ վերաբերմունք` շրջապատին, ընկերութեան եւ հարազատին
նկատմամբ:
3. Մեկուսացում` շրջապատէն, հաւաքականութիւններէն, ընկերային կեանքէն:
4. Հետաքրքրութեան պակաս` քաղաքական անցուդարձերուն, ազգային եւ քաղաքացիական հարցերուն
նկատմամբ:
5. Սպասում եւ ակնկալութիւն` շրջապատի ուշադրութեան եւ հոգածութեան:
6. Հոգեկան ապահովութիւն եւ հանդարտութիւն` տարեկան բժշկական մանրակրկիտ քննութիւններու
կատարման գծով:
7. Առողջապահական եւ բժշկական կեդրոններու օրինաւոր ծառայութիւններու սպասում եւ գնահատում:
8. Անվստահութիւն եւ անհանդուրժողականութիւն` երիտասարդներու հանդէպ:
9. Անհանդուրժողականութիւն` երիտասարդներու ապրելակերպին եւ մտածելակերպին հանդէպ:
10. Համբերութեան նուազում եւ կամ չգոյութիւն:
11. Անհանդուրժողականութիւն` փոքրիկներու խաղերուն եւ աղմուկներուն նկատմամբ:
Հոգեբանական եւ զգացական համոզումներուն եւ յատկութիւններուն կարեւորագոյններն են.
1. Լուրջ հետաքրքրութիւն` անձնական մարմնական բոլոր գործարաններու գործունէութեան նկատմամբ:
2. Մտահոգութիւն եւ անվստահութիւն` անձնական առողջական, ֆիզիքական եւ սեռային
յարաբերութեան կարողականութեան վայրէջքին պատճառով:
3. Խուսափում կեանքի վերջակէտէն եւ մահուան իրականութենէն:
4. Անտեսում ներկայի, ժխտում ու մերժում նորի:
5. Հպարտութիւն` անցեալով եւ պահպանողականութիւն անցեալի իրագործումներով:
6. Կասկածամտութիւն ուրիշներու նկատմամբ:
7. Անապահովութեան զգացում եւ շարժուձեւի զգուշաւորութիւն:
8. Շինծու մտադրութիւն` խօսակիցը եւ հարազատները չհասկնալու եւ կամ չճանչնալու:
9. Անձնական իրավիճակի օգտագործում` գրաւելու համար շրջապատին ուշադրութիւնը:
10. Վստահութեան ցուցաբերում` իրենցմով հետաքրքրուողներուն:
11. Մերժողականութիւն` հանդէպ իրենց տարեցութեան:
12. Սեռային երազային ապրումներ, զգացումներ եւ փափաքներ:
13. Հաւատք` կեանքի բաժնեկցութեան եւ կողակցութեան:
14. Փափաք` կեանքի ընկեր մը ունենալու:
15. Մարմաջ` սիրելու եւ սիրուելու:
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16. Բարեկամութեան, մտերմութեան, հոգատարութեան պէտք:
17. Շատախօսութիւն եւ կամ սակաւախօսութիւն:
«Յառաջացած» երկիրներու մէջ ծերերու կեանքին մակարդակը բաւական բարելաւուած է եւ`
որակաւորուած: Ծերերը այս երկիրներուն մէջ կը վայելեն իրենց ապրած երկիրներուն բարիքները, ունին
նիւթական ապահովութիւն եւ ինքնաբաւ են. կը վայելեն համեմատաբար առողջ կեանք եւ կը շարժին
ազատօրէն. անոնցմէ շատերը կը տանին
արտադրողական եւ արդիւնաբեր կեանք ու կը
գործեն ինքնավստահօրէն:
«Զարգացող» երկիրներու մէջ, ընդհակառակը,
տարեցները կ՛ապրին թշուառութեան մէջ. անոնց
կեանքի մակարդակը գոհացուցիչ չէ. անոնք կը
տառապին զանազան հիւանդութիւններէ եւ
կ՛ապրին յարաբերական անապահովութեան մէջ:
Շատ մը երկիրներու եւ հաւաքականութիւններու
մէջ մարդիկ ունին ժխտական պատկեր եւ
մօտեցում ծերերու նկատմամբ: Հոն ծերութիւնը
համազօր է տկարութեան, հիւանդութեան եւ
անշարժութեան: Տարեցները նկատուած են
մակաբոյծներ, անպէտքներ եւ ոչ արտադրողներ: Այս ժխտական պատկերացումը կը տեսնուի
ընդհանրապէս յառաջացած, տնտեսապէս հարուստ եւ արտադրող երկիրներու երիտասարդութեան մօտ:
Այս սխալ մօտեցումը հարկ է որ սրբագրուի եւ փարատի բոլոր հաւաքականութիւններուն մօտ:
Ծերերը իրաւունք ունին ապրելու ընկերութեան մէջ ոեւէ այլ անձի մը նման` հաւասար իրաւունքներով
եւ պարտաւորութիւններով, որոնք պայմանաւորուած կ՛ըլլան իրենց ֆիզիքական եւ մտային
կարողականութեամբ:
Տարեցներ պէտք է վարժուին եւ համակերպին իրենց կենսաբանական, հոգեբանական եւ ընկերային
փոփոխութիւններուն ու պէտքերուն: Այս գործընթացին յաջողութիւնը կ՛իրականանայ ընկերութեան
ունեցած դրական կեցուածքով` հանդէպ տարեցներու:
Ընկերութիւնը պէտք է գիտնայ, որ ծերութիւնը եւ կամ տարեցութիւնը կը յատկանշուի նաեւ կեանքի
իմաստալից
հասունութեամբ,
խորունկ
գիտակցութեամբ,
հարուստ
փորձառութեամբ
եւ
իրագործումներով: Հետեւաբար ընկերութիւնը, մանաւանդ երիտասարդութիւնը, պէտք է ընդունի
տարեցները` իբրեւ փորձառու ուսուցիչներ, կարող դաստիարակներ եւ անցեալի յիշատակներու
շտեմարան ու ըստ այնմ վարուի անոնց հետ: Ընկերութիւնը պարտի բերել իր բարոյական եւ
տնտեսական օժանդակութիւնը տարեցներուն եւ յարգել զանոնք ըստ արժանւոյն:
Ամէն ընկերութիւն պէտք է որդեգրէ տարեցներուն նպաստող գործելակերպ եւ մօտեցում, որոնցմէ
կարեւորագոյններն են.
1. Բարելաւել ծերերուն կեանքի մակարդակը:
2. Շահիլ անոնց վստահութիւնը:
3. Ստեղծել անոնց կեանքի յարմար պայմաններ եւ դիւրութիւններ:
4. Ցուցաբերել հետաքրքրութիւն եւ հոգածութիւն:
5. Յարգել անոնց անհատականութիւնը, կարծիքները եւ անձնական իրաւունքներն ու ազատութիւնը:
6. Տրամադրել բաւարար ժամանակ անոնց պէտքերուն:
7. Խօսիլ անոնց հետ հարազատօրէն:
8. Լսել անոնց գանգատները, բողոքները, մտածումները:
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9. Հասկնալ անոնց սեռային երազները, զգացումները եւ հոգեկան ապրումները:
10. Ըլլալ անոնց անկեղծ բարեկամներ եւ ընկերներ:
Իսկ ընկերութեան որդեգրած գործելակերպին դիմաց, տարեցներն ալ պէտք է դիմեն ամէն միջոցի եւ
զոհողութեան, որպէսզի`
1. Ունենան իրենց տարիքին համաձայն հանգիստ եւ ընդունելի կեանք:
2. Ըլլան ինքնաբաւ եւ անկախ:
3. Մնան վտանգներէ հեռու:
4. Մնան արթուն եւ գիտակից բոլոր անցուդարձերուն:
5. Հետեւին շրջապատի փոփոխութիւններուն:
6. Ըլլան ընդունելի շրջապատին կողմէ:
7. Վայելեն հարազատներու գուրգուրանքը եւ յարգանքը:
Այս բոլորը կ՛իրականանան, եթէ տարեցներն ալ որդեգրեն փոխադարձ յստակ գործելակերպ, ինչպէս`
1. Չմերժել, այլ ընդունիլ նորը, միաձուլել հինը նորին եւ կապել անցեալը ապագային:
2. Ըլլալ իրատես եւ շրջահայեաց:
3. Ըլլալ համբերատար եւ մտիկ ընել բոլոր տարիքի խօսակիցները:
4. Մտերմանալ երիտասարդութեան հետ եւ փոխանցել անոր` իր անցեալի փորձառութիւնները:
5. Գնահատել զաւակներու եւ հարազատներու հոգատարութիւնը եւ նուիրումը:
6. Ապրիլ միշտ ուրախ:
7. Ընդունիլ ծերութիւնը սիրայօժար, առանց գանգատի:
8. Ներդաշնակել զգացական եւ հոգեկան ապրելակերպը` համաձայն ֆիզիքական եւ մարմնական
կարողութեան:

Բժիշկ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

«Երանելի են այն մեռելները, որոնք Տիրոջմով կը ննջեն» (Յայտն. Յովհ.)

Հոգեհանգիստ
(Քառասունքի առիթով)
Տէր եւ Տիկին Յարութ եւ Լուսին Պետիրեանները շնորհակալութիւն կը յայտնեն ձեզ
իրենց աներհօր եւ հօր
Հանգուցեալ

Ճորճ Արոյեանի
Մահուան սուգին ձեր մասնակցութեան անձամբ ցաւակցութեան, հեռագրով կամ
նամակով:
Հանգուցեալի մահուան քառասունքի հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ Ուրբաթ, 14 Փետրուար 2014-ին, Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի:
Յետ հոգեհանգստեան արարողութեան ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին
Առաջնորդարանի «ԱՐԱՐԱՏ» սրահէն ներս:
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