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Հինգշաբթի, 30 Յունուար 2020ին, Հնդիկ 

Մալանքարայի Ս. Թովմա Եկեղեցւոյ 

Պետ`Գերշ. Տ. Փիլիպպոս Արքեպիսկոպոսը, 

պատուիրակութեամբ մը այցելեց Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանին: Հանդիպման 

ներկայ էր նաեւ գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ 

Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեանը: 

Հանդիպումը առիթ մը եղաւ մօտէն 

ծանօթանալու‚ Քուէյթի մէջ երկու 

եկեղեցիներուն ծաւալած 

գործունէութիւններուն մասին եւ 

խորհրդակցելու անոնց դիմագրաւած 

մարտահրաւէրներուն շուրջ։ 

Փիլիպպոս Արքեպիսկոպոսը շրջեցաւ նոր եկեղեցւոյ մասնաբաժինները եւ գնահատեց հոն 

տարուած աշխատանքը։ Հոգշ. Հայր Սուրբը իր կարգին մաղթեց‚ որ իրենք եւս շուտով ունենան 

իրենց սեփական եկեղեցին Քուէյթէն ներս։ 

Նշենք‚ որ յարգելի հիւրը տասը տարիներ առաջ, դարձեալ այցելած էր մեր եկեղեցին, ուր 

հանդիպած էր Օքսֆորտ համալսարանի իր ընկերոջ, այդ օրերու Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ 

վախճանեալ Տ. Կորիւն Արք. Պապեանին: 

2020 
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5 փետուար 2020-ին ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը հրապարակեց 

հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ անդրադարձաւ վերջին շրջանին քաղաքական 

իշխանութեան կողմէ դատական իշխանութիւններուն նկատմամբ վերաբերմունքին: 

Յայտարարութեան մէջ նշուած է. 

Անհերքելի փաստ է, որ Հայաստանի զարգացումը պայմանաւորուած է ինքնիշխան, 

ժողովրդավար, ընկերային եւ իրաւական պետութեան գոյութեամբ: Ցանկացած քաղաքական 

իշխանութեան կողմից այս կարգավիճակին հակառակ գործելը յանգեցնում է 

հանրապետութեան գոյութեան դադարմանը: 

Վերջին շրջանում օրուայ քաղաքական իշխանութիւնը ձեռնամուխ է եղել պետական 

իշխանութեան ինքնուրոյն ճիւղ հանդիսացող դատական իշխանութեան իւրացմանը: 

Չբաւարարուելով հակաօրինական բազմաթիւ նախաձեռնութիւններով, անտեսելով 

հայաստանեան եւ միջազգային հանրութեան կողմից արուած զգուշացումները, արհամարհելով 

Հայաստանի միջազգային վարկը` օրուայ քաղաքական իշխանութեան կողմից նախաձեռնուել է 

երկրում սահմանադրականութիւնը ոչնչացնող գործընթաց: Ազգային ժողովում քաղաքական 

մեծամասնութեան պատգամաւորների կողմից շրջանառութեան մէջ են դրուել օրինագծեր, 

որոնցով փորձ է արւում ո՛չ միայն իւրացնել սահմանադրական դատարանի եւ երկրի 

նախագահի լիազօրութիւնները, այլ նաեւ տապալել երկրի սահմանադրական կարգը: Այս 

անպատասխանատու եւ անհաշուենկատ ընթացքը սպառնում է հայոց պետականութեանը: 

Լրջանալու, սթափուելու եւ իրաւունքի գերակայութեան համաժողովրդական ցանկութիւններն 

իրականացնելու փոխարէն օրուայ քաղաքական իշխանութիւնը ցուցաբերում է 

անհաւասարակշիռ վարքագիծ, որն օժտուած է առանձնապէս ծանր յանցագործութեան 

յատկանիշներով եւ քրէօրէն պատժելի է: 

Կոչ ենք անում հանրապետութեան նախագահին` չսատարել այս հակաօրինական 

նախաձեռնութիւններին եւ հետեւել իշխանութիւնների տարանջատման ու հաւասարակշռման 

սահմանադրական սկզբունքի պահպանմանը: 

Դիմում ենք ողջախոհ հանրութեանն ու քաղաքական ուժերին` համախմբուել երկիրն այս 

կործանարար ընթացքից յետ պահելու օրակարգի շուրջը»: 

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ 

ՄԱՐՄԻՆ 

5 Փետրուար 2020 
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Չորեքշաբթի օր Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ տեղի ունեցած է խորհուրդի արտահերթ 

նիստը, կը յայտնէ խորհրդարանի պաշտօնական կայքը: 

Խորհուրդը համաձայնութիւն տուած է այսօր արտահերթ նիստ գումարելու, օրակարգին վրայ 

ընդգրկուած են «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրէնքին մէջ լրացումներ 

եւ փոփոխութիւններ կատարելու մասին», «Հանրաքուէի մասին» սահմանադրական օրէնքին 

մէջ լրացումներ եւ փոփոխութիւններ կատարելու մասին» եւ «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» սահմանադրական օրէնքին մէջ լրացումներ եւ փոփոխութիւններ կատարելու մասին» 

օրէնքներու  նախագիծերու փաթեթը առաջին եւ երկրորդ ընթերցումով, ինչպէս նաեւ 

Սահմանադրութեան մէջ առաջարկուող փոփոխութեան նախագիծը առաջին ընթերցումով 

քննարկելու մասին հարցերը: 

Օրէնքներու նախագիծերով կ՛առաջարկուի Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու 

նախագիծը հանրաքուէի դնելէ կամ Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուելէ առաջ 

Սահմանադրական դատարան ներկայացնելը պարտադիր չնկատել, ինչպէս նաեւ առիթ տալ 

Ազգային ժողովի նախագահին անձամբ հրապարակելու խորհրդարանին կողմէ  ընդունուած 

սահմանադրական փոփոխութիւնները` առանց նախագահի ստորագրութեան: 

Սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւն կատարելու նախագիծով իշխող մեծամասնութիւնը 

կ՛առաջարկէ դադրեցնել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասեանի եւ 

վեց անդամներու պաշտօնավարումը, կից ներկայացուած փաստաթուղթերու շարքին է նաեւ 

սահմանադրական փոփոխութիւնը հանրաքուէի դնելու վերաբերեալ Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծը: 

Աշխատանքային այցելութեամբ Ստեփանակերտ գտնուող Հայաստանի Անվտանգութեան 

խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեան հանդիպում ունեցաւ Արցախի նախագահ Բակօ 

Սահակեանի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտօնատարներու հետ: 

Նախագահին հետ հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան անվտանգութեան վերաբերող 

հարցեր: 
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Արցախ գտնուելուն ընթացքին Հայաստանի Անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն 

Գրիգորեան հանդիպում ունեցաւ նաեւ Արցախի Անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար 

Արշաւիր Ղարամեանի, ոստիկանապետ Լեւոն Մնացականեանի, Կեդրոնական ընտրական 

յանձնախումբի նախագահ Սրբուհի Արզումանեանի հետ: Հանդիպումին ընթացքին 

քննարկուեցան Արցախի մէջ սպասուող խորհրդարանական եւ նախագահական 

ընտրութիւններու կազմակերպչական աշխատանքները եւ կատարուելիքները: 

Արմէն Գրիգորեան տեսակցեցաւ նաեւ պաշտպանութեան բանակի հրամանատար զօր. Կարէն 

Աբրահամեանի հետ: Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան ապահովական իրավիճակը, 

ռազմավարական ենթակառուցուածքներու զարգացման եւ շարք մը այլ ծրագիրներու 

վերաբերող հարցեր: 

Արցախի նախագահի բանբեր Դաւիթ Բաբայեան 

յառաջիկայ նախագահական ընտրութիւններուն պիտի 

առաջադրէ իր թեկնածութիւնը: Այս մասին ան գրած է 

դիմատետրի իր էջին վրայ` տեղեկացնելով, որ որոշումը 

տրուած է իր գլխաւորած Արցախի պահպանողական 

կուսակցութեան (ԱՊԿ) արտակարգ համագումարին եւ 

խորհուրդի նիստին ընթացքին: 

«Համագումարի եւ խորհուրդի նիստի որոշումներուն համաձայն, Արցախի պահպանողական 

կուսակցութիւնը պիտի մասնակցի խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրութիւններուն` 

ԱՊԿ առաջնորդ Դաւիթ Բաբայեանի գլխաւորութեամբ», նշած է Բաբայեան: 

Ցարդ Արցախի նախագահական ընտրութիւններուն առաջադրուելու մասին յայտարարութիւն 

հրապարակած են Վահան Բադասեան, Վիթալի Բալասանեան, Քրիստին Բալայեան, Աշոտ 

Ղուլեան, Արայիկ Յարութիւնեան, Դաւիթ Իշխանեան, Հայկ Խանումեան եւ Մասիս Մայիլեան: 
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Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա Ալի Խամենէի 

յայտնեց,  որ Ուաշինկթընի առաջարկած` 

պաղեստինցիներուն ու Իսրայէլի միջեւ խաղաղութեան 

ծրագիրը` «Դարու գործարք»-ը, պիտի մեռնի Միացեալ 

Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփէն առաջ: 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ այն 

այս մասին գրառում կատարած է «Թուիթըր»-ի վրայ: 

Սէյիտ Խամենէի նշած է. «Ամերիկեան «Դարու գործարք»-

ը Թրամփէն առաջ պիտի մեռնի»: 

Ան ամերիկեան ծրագիրը կոչած է «յիմար, արատաւոր եւ 

ձախողութեան դատապարտուած»: 

«Այս մտադրութեան դիմակայման համար իսլամական 

ճակատը պէտք է աջակցի պաղեստինցիներու խիզախ 

պայքարին», աւելցուցած է սէյիտ Խամենէի: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան իր երկրի խորհրդարանին առջեւ արտասանած 

խօսքին մէջ յայտնեց, որ Թուրքիան առանձինը պիտի վերականգնէ Իտլիպի մէջ լարուածութեան 

մեղմացման դրութիւնը, եթէ սուրիական բանակը չհեռանայ այնտեղէն, ուր թրքական 

հսկողութեան կէտեր կը գտնուին: 

Ան նշեց, որ Իտլիպի մէջ թրքական ուժերուն վրայ սուրիական վերջին յարձակումը իր երկրին 

քաղաքականութեան մէջ «շրջադարձի կէտ» ներկայացուցած է: 

Էրտողան ըսաւ, որ Իտլիպի մէջ թուրք զինուորներուն վրայ յարձակումը Անգարայի համար նոր 

փուլի մը սկիզբն է` նշելով. «Անկարելի է, որ արտօնենք, որ ներկայ կացութիւնը շարունակէ 

ինչպէս որ է` այն վայրին մէջ, ուր մեր զինուորներուն արիւնը թափուեցաւ»: 

«Գիտենք, թէ (սուրիական) վարչակարգը անկարող է շարժիլ առանց Ռուսիոյ օդային եւ Իրանի 

ցամաքային աջակցութեան», ըսաւ Թուրքիոյ նախագահը: 
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Ինչ կը վերաբերի Իտլիպի հարցով Մոսկուայի հետ հաղորդակցութեան, Էրտողան թուրք 

երեսփոխաններուն յայտնեց, որ Փութինին ըսած է, թէ սուրիական բանակը պէտք է հեռանայ 

Իտլիպի մէջ թրքական հսկողութեան կէտերէն, «այլապէս առանձին զայն պիտի հեռացնենք»` 

շեշտելով, որ Իտլիպի մէջ լարուածութեան մեղմացման դրութիւնը պէտք է վերականգնի: 

«Սուրիական ուժերուն մինչեւ ուրբաթ օր պայմանաժամ կու տանք հեռանալու թրքական 

հսկողութեան կէտերուն մօտ եղող շրջաններէն», յայտարարեց Թուրքիոյ նախագահը: 

«Փութինի հետ անգամ մը եւս հանդիպում պիտի ունենամ` առնչակից պաշտօնատարներու հետ 

քննարկումներէն ետք: Ռուսիոյ հետ մեր յարաբերութիւններուն մեծ կարեւորութիւն 

կ՛ընծայենք», յայտնեց Էրտողան: 

«Այն ինչ որ Իտլիպի մէջ պատահեցաւ, պատճառ դարձաւ Թուրքիա մուտք գործելու համար մէկ 

միլիոն տեղահանուածի սահման ուղղուելուն», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ իր երկիրը պիտի 

չտատամսի յառաջիկայ օրերուն Եփրատի արեւելեան ափին վրայ իր զինուորական 

գործողութիւնը շարունակելու, եթէ իր պահանջները չգործադրուին: 

Էրտողան յայտնեց, որ թրքական ուժերը Սուրիա կը գտնուին Ատանայի համաձայնութեան 

հիմամբ` աւելցնելով. «Մտադիր չենք յաւիտեանս Սուրիոյ մէջ մնալ: Մեր գործը պիտի աւարտի, 

երբ ահաբեկչական կազմակերպութիւններն ու օտար ուժերը այդտեղէն հեռանան»: 

Մինչ այդ, ռուսական լրատուամիջոցներ Չորեքշաբթի օր հաղորդեցին, որ սուրիական բանակը 

Իտլիպի արեւելքը գտնուող թրքական հսկողութեան կէտի մը պաշարման սեմին կը գտնուի: 

Աւելի ուշ հաղորդուեցաւ, որ Սուրիոյ բանակը ազատագրած է Իտլիպի արեւելեան գիւղական 

շրջանին մէջ Ապու Տուհուրի արեւմուտքը գտնուող Թալ Թուքնը եւ պաշարած թրքական 

հսկողութեան կէտը, որ դարձած է թրքական բանակի հսկողութեան 5-րդ պաշարուած կէտը: 

Իտլիպի Մէջ Սպաննուած Թուրք Զինուորներու Եւ Լիպիոյ Հարցով  

Էրտողան-Փութին Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Ռուսիոյ 

նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ ունեցած է հեռաձայնային 

հաղորդակցութիւն մը, որուն ընթացքին քննարկուած է երկու օր 

առաջ Սուրիոյ Իտլիպ քաղաքին մօտ թրքական բանակին վրայ 

կատարուած հրետանային յարձակումը, որուն պատճառով 

սպաննուած էին 6 թուրք զինուորներ, իսկ 9 ուրիշներ 

վիրաւորուած էին: Այս մասին կը հաղորդէ «Ռոյթըրզ» լրատու 

գործակալութիւնը: 

Էրտողան հեռաձայնային հաղորդակցութեան ընթացքին Փութինին յայտնած է, որ թուրք 

զինուորներու վրայ յարձակումը կը խախտէ Սուրիոյ մէջ խաղաղութիւն հաստատելու միացեալ 

ջանքերը: 
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Թուրքիոյ նախագահը նոյն ատեն յայտարարած է, որ իր երկիրը նոյնպիսի այլ իրավիճակներու 

ժամանակ պիտի օգտագործէ ինքնապաշտպանութեան իր իրաւունքը: 

Էրտողան եւ Փութին նաեւ քննարկած են Լիպիոյ եւ երկկողմանի յարաբերութիւններուն 

վերաբերող հարցեր: 

Թուրք զինուորները, որոնք ըստ թրքական կողմին «Իտլիպ կ՛երթային բախումները 

կանխարգիլելու», յայտնուած էին սուրիական բանակի հրետանիի կրակոցներուն տակ: Ռուսիա 

յայտարարած էր, թէ միջադէպին պատճառը այն էր, որ Թուրքիան ռուսական կողմին չէր 

տեղեկացուցած յառաջ շարժելու մասին: 

Թուրքիոյ նախագահական պալատը յայտնեց, թէ Էրտողան յայտնած է. «Իտլիպի մէջ 

պատահածը Ռուսիոյ հետ գոյացած փոխադարձ հասկացողութեան բացայայտ խախտում մըն է, 

եւ ատիկա սուրիական վարչակազմին համար հետեւանքներ պիտի ունենայ»: 

«Պէտք չկայ Ռուսիոյ հետ ներկայ փուլին ճակատումի կամ հակասութեան մէջ մտնելու, Ռուսիոյ 

հետ ռազմավարական կարեւոր նախաձեռնութիւններ ունինք», նշած է Էրտողան: 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտարարեց. «Թուրքիան չի յարգեր 

Իտլիպի հարցը լուծելու հիմնական խոստումները: Իտլիպի մէջ լարուածութեան մեղմացման 

գօտիին մէջ հարիւրաւոր զինեալներ կը փոխադրուին Լիպիա` մասնակցելու համար 

զինուորական գործողութիւններուն»: 

Ռուսիան սկսած է արտադրութիւնը «Էս-400» հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու, 

որոնք նախատեսուած են Հնդկաստանի համար: 

Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն` 

յղում կատարելով Ռուսիոյ արդիւնաբերութեան 

եւ առեւտուրի նախարար Տենիս Մանթուրովին: 

Կը նախատեսուի, որ «Էս-400»-ներու 

Հնդկաստանին մատակարումը սկսի 2025-ին: 

«Ռուսիան Հնդկաստանին պիտի մատակարարէ 

«Էս-400»-ները ժամկէտներու մէջ, որոնք նախատեսուած են համաձայնագիրով: Բոլոր 

պարտաւորութիւնները, ներառեալ վճարումները, ամբողջապէս կը կատարուին: 

Աշխատանքներ կը տարուին նաեւ Հնդկաստանի մէջ ուսումնական կեդրոնի բացման 

ուղղութեամբ», կը նշէ Մանթուրով: 

Ռուսիան եւ Հնդկաստանը զինատեսակի մատակարարման համաձայնագիրը կնքած են 

հոկտեմբեր 2018-ին: Գործարքը կ՛արժէ 5,43 միլիառ տոլար, եւ այդ հիմամբ, պիտի 

մատակարարուի համակարգերու 5 գունդ: 
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Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան դարձեալ սպառնալիքներով կը խօսի Սուրիոյ դէմ. կը սպառնայ 

վրէժը լուծել այն թուրք զինուորներուն, որոնք սպաննուած են Իտլիպի շրջանին մէջ: Գործի 

անցնելով, ան Փետրուարի առաջին օրերուն մեծ ուժ կեդրոնացուց Սուրիոյ սահմանին վրայ` 

պահանջելով Ռուսիայէն, որ արգելք չկանգնի Սուրիոյ դէմ իր հաւանական արշաւանքին 

(չմոռցաւ հին-նոր դաշնակից Ռուսիոյ դաս տալ, որ Խրիմը Ուքրանիոյ կը պատկանի): Ան նաեւ 

մտահոգ է, որ շուրջ մէկ միլիոն գաղթականներ Սուրիայէն դէպի Թուրքիա կը խուժեն… 

Միջազգային լրատու աղբիւրներ լուռ համակրանքով կ՛արձագանգեն Էրտողանի 

կեցուածքներուն: Ո՛չ ոք կը հարցնէ, թէ թուրք զինուորներ ի՞նչ գործ ունին սուրիական հողի 

վրայ, Իտլիպի շրջանին մէջ, որ աշխարհին ծանօթ է իբրեւ սուրիական իշխանութեան 

ընդդիմադիր ուժերու վերջին զօրակայանը, աւելի՛ն, այն գօտին, ուր այժմ համախմբուած են 

ոճրածին խմբաւորումներուն զինեալները, որոնց արմատները չորցնելու ելած են սուրիական 

իշխանութիւնները, անոր զօրակից ռուսերը, նոյնը ընել կը յաւակնին շրջանի ամերիկեան 

ուժերը, նման նախաձեռնութեան համամիտ է ամբողջ աշխարհը: 

Էրտողանի այս սպառնալիքները աղաղակող նորագոյն հաստատումն են այն իրականութեան, 

որ Թուրքիա բանիւ եւ գործով պաշտպան է ծայրայեղական զինեալներուն, զանոնք գործի կը լծէ 

Սուրիայէն մինչեւ Իրաք ու Իրան, Լիբանանէն մինչեւ Եգիպտոս եւ այլուր: 

Սա ա՛յն Էրտողանն է, որ քանի մը օր առաջ Իսրայէլը կը դատապարտէր պաղեստինեան հողեր 

իւրացնելու մեղադրանքով, երբ նախագահ Թրամփ եւ վարչապետ Նեթանիահու հրապարակ 

նետեցին իսրայէլ-պաղեստինեան տագնապի լուծման «չնաշխարհիկ ծրագիրը»: Սա այն 

Էրտողանն է, որ իր հովանաւորներուն զօրակցութեամբ վերջնականապէս բռնագրաւեց Սուրիոյ 

Ալեքսանտրեթը: Սա այն Թուրքիան է, որուն իսկական գործակիցը` Իսրայէլ, իր հողերուն 

կցուած յայտարարեց 1967-ին բռնագրաւուած Կոլանը: Վերջապէս, սա նոյն Էրտողանն է, որ 

իսլամութեան դատի պաշտպանի յոխորտանքով իսլամ քիւրտեր եւ այլ ժողովուրդներ կը ջարդէ 

իր հողերուն վրայ եւ Իրաքի ու Սուրիոյ սահմաններէն ներս: Չէ՞ որ անոր նախահայրերը` 

սուլթաններէն մինչեւ հանրապետականներ, իրագործած են Հայոց ցեղասպանութիւնը, 

թրքատիպ ուղի թելադրելով, Չորեքշաբթի օր եւ այսօր` «եղբայրական» Ազրպէյճանին… 

Երէկի ցեղասպանն ու այսօրուան ջարդարարը չի կրնար խաղաղարար հաշտարարի դեր 

խաղալ Միջին Արեւելքի մէջ: Ո՛չ մէկ տրամաբանութիւն նման իրաւունք կու տայ անոր: 

Աշխարհը ու առաջին հերթին` արաբական աշխարհը իրաւունք չունին աչք փակելու 

էրտողանեան ու նախնիներու ոճիրներուն վրայ: 

Որովհետեւ` 

Թուրքիոյ ու նմաններու ոճիրներուն ու բռնարարքներուն իւրաքանչիւր անտեսում` ուղղակի 

քաջալերանք կը հանդիսանայ նոր սանձարձակութիւններուն, որոնցմէ ահաւոր վնասներ կրած 

են Կիպրոսն ու Յունաստանը, արաբական աշխարհն ու նոյնինքն Եւրոպան, որ իր մորթին վրայ 

կը զգայ, թէ Թուրքիա ամէն քայլափոխի կը չարաշահէ գաղթականներու տագնապը, որուն 

ստեղծման մէջ ան գլխաւոր դերակատար մըն է: Այսօր արդէն մարդիկ փաստի չեն կարօտիր, թէ 
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թրքական ոճիրներուն անպատիժ թողուիլը ցեղասպանական ինչպիսի՜ ծրագիրներու եւ 

ոճիրներու դուռ բացած է աշխարհի տարածքին… 

Իմաստ չունի ըսելը, թէ պէտք է վար առնել Թուրքիոյ ու էրտողաններու դիմակը: Անոնք իրենց 

ձեռքով վար առած են այդ դիմակը: Մեզի ու աշխարհին կը մնայ գործածել մեր աչքերը: 

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 

www.aztagdaily.com 
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Սիրելի ընթերցող, 

Քանի մը ամիս է եւ մենք մեր պատանիները խրախուսելու համար՝ ԱԶԴԱՐԱՐի մէջ ստեղծած 

ենք «Աշակերտական գրիչներ» անկիւնը: Մեր ակնկալութիւնը մէկ է, հայ աշակերտին մէջ 

խթանել սէր ու հետաքրքրութիւն հայ գիրի ու գրականութեան հանդէպ, ապահովել անոր 

յարմար պայմաններ՝ ներկայացնելու համար իր խօսքը, երազանքն ու սպասումները, նաեւ 

ստեղծել ապագայ սերունդին մօտ մտքերու զարգացման ու քննարկման դաշտ: 

Պաշտօնապէս յայտարարած ենք օրին, որ այս հանգրուանին իւրաքանչիւր քուէյթահայ 

աշակերտ ԱԶԴԱՐԱՐի միջոցով կրնայ իր գրութիւնները հրամցնել հանրութեան: 

Այսօր մենք ունինք հինգ աշակերտներ, որոնք քանի մը առիթներով լոյսի բերին իրենց  

գրութիւնները: Այո, անոնց գործերը փոքր քայլեր են, սակայն ժամանակի ընթացքին եւ ձեր 

յարատեւ գնահատանքներով կրնան ծաղկիլ: 

Այս առթիւ ուզեցինք մեր կարգին գնահատել մեր սիրելի աշակերտները: Նկատի ունենալով որ 

այս տարի կը զուգադիպի մեր տաղանդաւոր բանաստեղծներէն՝ Վահան Տէրեանի ծննդեան 135 

ամեակին, որոշեցինք նուիրել իւրաքանչիւրին հեղինակի գործերէն փունջ մը պարունակող գիրք 

մը: 

Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր ապագայ գրողներուն մաղթելով բեղուն ստեղծագործութիւն: 
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Հովանաւորութեամբ Հալէպի եկեղեցիներու համայնքապետներու խորհուրդին, 24 յունուարին 

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ յիշատակուեցաւ եկեղեցիներու միութեան աղօթքի շաբաթը` 

բնաբան ունենալով առաքեալներու գործերու 28-րդ գլխու առաջին համարը. «Տեղացիները 

բացառիկ մարդասիրութիւն ցուցաբերեցին մեզի հանդէպ»: Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 

հայերէնով եւ արաբերէնով: 

Ողջոյնի խօսք արտասանեց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեան, որ յայտնեց, թէ Ս. 

Ծննդեան տօնին յաջորդող քրիստոնէական եկեղեցիներու միասնական աղօթքի շաբթուան մէջ 

համայնքապետները համախմբուած են աղօթք բարձրացնելու առ Աստուած` հայցելով խաղաղ 

եւ օրհնաբեր օրեր սուրիական հայրենիքին եւ սուրիական բանակին: Սրբազանը նշեց, որ 

աշխարհայնացումի եւ արհեստագիտութեան զարգացման այս օրերուն քրիստոնեաները կը 

դիմագրաւեն զանազան մարտահրաւէրներ, զորս յաղթահարելու համար անհրաժեշտ է 

Քրիստոսի ապաւինիլ: 

Միասնական աղօթքի արարողութեան խորհուրդին մասին խօսեցաւ քաղդէական համայնքի 

առաջնորդ հայր Անթուան Օտօ, որ օրուան բնաբանէն մեկնելով` պարզաբանեց 

աստուածաշնչական դրուագը, դիտել տալով, թէ ինչպէ՛ս խորտակուած նաւուն անդամները 

փրկութեան արժանի դարձան: Ան թուեց Աստուածաշունչի այն բոլոր հատուածները, որոնց մէջ 

նաւը յիշուած է` իբրեւ փրկութեան խորհրդանիշ, շեշտելով, որ հայ եկեղեցին պէտք է հպարտ 

զգայ իր Արարատ ու Մասիս լեռներով, ուր հաստատուած է ջրհեղեղէն փրկուած Նոյ 

նահապետի տապանը: Այնուհետեւ ան մատնանշեց քրիստոնեայ մարդուն վարքը բնորոշող 

երեք հիմնական կէտեր. 

Ա) Ընկերասէր եւ հիւրընկալ ըլլալ իր նմանին հանդէպ, 

Բ) Աստուածային իմաստութիւն ունենալ, 

Գ) Հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն հաշտարար ոգի ունենալ: 

Արարողակարգը վերջ գտաւ համայնքապետներու օրհնութեան աղօթքով: Աւարտին, եկեղեցւոյ 

ներքնասրահին մէջ համայնքապետները ունեցան մտերմիկ հանդիպում մը: 

   

19 յունուարին Քեսապի «Սահակեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Յովհաննէս Թումանեանի 

150-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ: 

Լուսին Քիւրքճեան իր բացման խօսքին մէջ յայտնեց, որ երկար տարիներ անցած են Յովհաննէս 

Թումանեանի ստեղծագործութիւններու ծնունդէն, սակայն ան կը մնայ բոլոր ժամանակներու 

հեքիաթագիրն ու բանաստեղծը, եւ անոր գործերը կ՛արտացոլան նորահաս սերունդներու 

դասագիրքերուն մէջ մինչեւ այսօր: Ան նկատել տուաւ, որ մշակութասէր քեսապցիին համար 
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եւս հարազատ եղած են Թումանեանի գործերը, յատկապէս` «Անուշ»-ը, որ քանի մը անգամ 

բեմականացուած եւ ներկայացուած է քեսապցիներու կողմէ: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: Ցուցադրուեցաւ նաեւ 

Ամենայն Հայոց բանաստեղծին կեանքը, գործերը, ինչպէս նաեւ` տուն-թանգարանը 

ներկայացնող տեսերիզ մը: 

Աւարտին հայր Մանուկ Պերախանեան ելոյթ ունենալով` վեր առաւ մշակութային նման 

ձեռնարկներու կազմակերպման կարեւորութիւնը եւ շնորհաւորեց կազմակերպիչ մարմինը: 

Երեքշաբթի, 28 յունուարին, Ֆերահեան Ազգային վարժարանը այցելեց ՀՅԴ Հայաստանի 

Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան եւ հանդիպում ունեցաւ վարժարանի 

11-րդ եւ 12-րդ կարգերու աշակերտներուն հետ: 

Իշխան Սաղաթէլեանին կ՛ընկերակցէին շրջանի ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի եւ «Ռոստոմ» 

կոմիտէի անդամներ: 

Սաղաթէլեան նախ շնորհաւորեց բոլոր 

ներկաները` հայկական բանակի օրուան 

առիթով, ապա հակիրճ տեղեկութիւններ տուաւ 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող վերջին 

իրադարձութիւններուն մասին: 

Զեկուցումէն ետք առիթ տրուեցաւ 

աշակերտներուն` հարցումներ հարցնելու, որոնց 

սիրայօժար եւ սպառիչ պատասխաններ տուաւ օրուան հիւրը: 

Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային 

վարչութիւնը կը տեղեկացնէ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից գրականութեան 

մրցանակաբաշխութեան չորրորդ արդիւնքը: 2019 տարուան մրցանակին կ՛արժանանայ Ալան 

Արփաճեանի եւ Սիւզան Արփաճեան-Ճոլիի Ֆիլատելֆիա հաստատուած արուեստագէտ Մարի 

Զաքարեանի  կեանքին նուիրուած գեղագիտական երկը` Out of My Great Sorrows: The Armenian Genocide 

and Artist Mary Zakarian: 

Ընտանիքի մը պատմութեան ընդմէջէն ամբողջ ժողովուրդի մը պատմութիւնը բնականօրէն շաղկապուած 

փոխանցելուն համար մրցանակակիր դարձաւ այս գործը: 
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Դատական կազմը յանգեցաւ այս որոշումին` շատ երկար խորհրդածութիւններէ ետք, որովհետեւ 

ներկայացուած ստեղծագործութիւններուն մեծ մասը իւրովի արժանիքներ ունէին: 

Համազգայինի այս մրցանակը կը կրէ հայ գրականութեան երախտաւոր, 

գրաքննադատ, «Հայրենիք»-ի երկարամեայ խմբագիր Մինաս Թէօլէօլեանին ու 

իր կողակիցին` հայոց լեզուի եւ գրականութեան ուսուցչուհի Գոհար 

Թէօլէօլեանին անունը: 

Այս մրցանակը կը շնորհուի Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ բնակող շնորհալի 

հեղինակները: Համազգայինի հիմնական նպատակն է մրցանակի միջոցով 

քաջալերել այն հեղինակները, որոնք կը գրեն հայեցի նիւթերու մասին: 

Իւրաքանչիւր մրցանակակիրի նիւթական պարգեւն է 1500 տոլար: 

Գրութիւնները կրնան ըլլալ գրական որեւէ ձեւի մէջ` բանաստեղծութիւն, 

պատմուածք, վէպ, նորավէպ, թատրերգութիւն, ինչպէս նաեւ` յուշագրութիւն, 

մտորումներ եւ գրական վերլուծութիւններ: Մրցոյթին մասնակիցները պէտք է 

ծագումով հայազգի ըլլան եւ կամ ներկայացուած բովանդակութիւնը 

հայութեան վերաբերող նիւթ պարունակէ: 

Այս մրցանակի նիւթական յատկացումը կատարած են Սան Ֆրանսիսքօ ապրող տէր եւ տիկին Եդուարդ 

եւ Վերժին Մսըրլեաններ: Դատական կազմի անդամներն են` դոկտ. Սիմա Աբրահամեան-Յովհաննէսեան 

(Մոնրէալ), Անուշ Ակներեան (Մոնրէալ), դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան (Նիւ Ճըրզի), դոկտ. Կարէն 

Ճալլաթեան (Միշիկըն): 

Նախաձեռնութեամբ Պոլսահայ միութեան 

հոգաբարձութեան եւ գործադիր յանձնախումբին, 19 

յունուարին նշուեցաւ Հրանդ Տինքի նահատակութեան 13-

րդ տարելիցը: 

Յետմիջօրէին Մոնթեպելլոյի Նահատակաց յուշարձանին 

առջեւ տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակի զետեղում, ապա 

կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն: Յանուն 

Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. 

Մարտիրոսեանի` արարողութեան մասնակցեցաւ Մոնթեպելլոյի Ս. Խաչ մայր եկեղեցւոյ 

հոգեւոր հովիւ Աշոտ քհնյ. Գամպուրեան: Նոյն օրը երեկոյեան միութեան կեդրոնին մէջ տեղի 

ունեցաւ Տինքի նահատակութեան նուիրուած տարեկան յուշ-երեկոյ: 

Յայտագիրին սկիզբը ներկայ հոգեւոր հայրերը կատարեցին բացման աղօթքը եւ հոգեհանգիստ` 

Հրանդ Տինքի հոգւոյն համար: Այնուհետեւ ելոյթ ունեցան` «Ակօս» շաբաթաթերթի հայերէն 

բաժինի խմբագիր Բագրատ Էսդուգեան, ֆրանսահայ յայտնի իրաւաբան Ռոյ Առաքելեան եւ 

«Հրանդի ընկերներ» կազմակերպութեան անդամ Թամար Նալճը: 

Միութիւնը այս տարի Հրանդ Տինքի անուան «Հոգիի ազատութեան եւ արդարութեան» 

շքանշանը շնորհեց Բագրատ Էսդուգեանին: 
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Շատ մը ծնողներ յաճախ խոստումներ կու տան իրենց զաւակներուն, որպէսզի փոքրիկը 

կատարէ իրենց կամքը, ցանկութիւնը: 

Դաստիարակութեան այս միջոցը լաւագոյնը չէ: Յաճախ կը լսենք, երբ ծնողները կ՛ըսեն. «Եթէ 

բարի ըլլաս, ուզած խաղալիքդ պիտի գնեմ», կամ` «Եթէ պաչիկ մը տաս, պաղպաղակ պիտի 

գնեմ», ինչպէս նաեւ` «Եթէ լաւ նիշ ստանաս, ուզածդ պիտի առնեմ…»: 

Երեխաները բաւականաչափ խելացի են եւ կ՛օգտագործեն այդ խոստումները. անոնք կրնան 

գիտակցաբար չարութիւններ ընել, որպէսզի ստանան իրենց ցանկացած այս կամ այն 

խաղալիքը, ուտելիքը եւ այլն… Այս խոստումները դժբախտաբար շատ կը նմանին կաշառքի: 

Նման «առեւտուր»-ները կը տկարացնեն ծնողք-զաւակ փոխյարաբերութիւնները եւ կը 

խաթարեն պզտիկին նկարագիրը: 

Նաեւ թելադրելի չէ երեխային տալ խոստումներ, որոնց իրագործումը անկարելի է: Ան 

չափազանց կը հիասթափի, երբ անդրադառնայ, որ ծնողը ստեր է: Չկատարուած 

խոստումներու պատճառով ծնողները կը կորսնցնեն իրենց հեղինակութիւնն ու վարկը, եւ 

յաջորդին երեխան չի հաւատար ծնողքին խոստումներուն: 

  

   

*ԽԱՉԲԱՌ լուծելը կը բարելաւէ յիշողութիւնը: 

Սխալ. գիտնականները փաստած են, որ 

խաչբառ լուծելը կամ ոտանաւորներ գոց 

սորվիլը ոչ մէկ ձեւով յիշողութիւնը կը 

զօրացնէ, բայց եւ այնպէս, ընթերցումը եւ 

մտաւորական որոշ աշխատանքները թոյլ չեն 

տար, որ ուղեղը ծուլանայ: 

*ԸՆԿՃԱԽՏԸ մոռացութիւն կը պատճառէ: 

Ճիշդ. ծանր ընկճախտը կրնայ վնասել յիշողութեան: Կարճատեւ, թեթեւ ընկճախտը 

յիշողութեան վրայ կ՛ազդէ կարճ ժամանակի վրայ եւ հետեւաբար անցողակի է: 

*ՀԱՆԳԻՍՏ ՔՈՒՆԸ անհրաժեշտ է յիշողութիւնը պահպանելու համար: 

Ճիշդ. Ուղեղը քունի ընթացքին է, որ կը զտէ եւ կը դասէ օրուան դէպքերը: Անկանոն եւ 

ընդհատուած քունը արգելք կը դառնայ, որ յուշերը ամրապնդուին: 
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*ՈԳԵԼԻՑ ԸՄՊԵԼԻՆԵՐԸ կը վնասեն յիշողութեան: 

Ճիշդ. ոգելից ըմպելիներու չարաշահումը տարիներու վրայ բացասական ազդեցութիւն 

կ՛ունենայ մեր յիշողութեան վրայ: Ոգելից ըմպելիներէն պէտք է խուսափիլ 

քննութիւններու, հարցազրոյցներու, դասախօսութիւններու նախօրեակին: 

*ՍՈՅԱՅԻ ԿԱԹԸ կ՛աշխուժացնէ յիշողութիւնը: 

Սխալ. հրաշք դեղ գոյութիւն չունի ուղեղին համար: Ուղեղը պէտք ունի 13 կենսանիւթի, 

15 հանքայինի եւ Օլիկօ էլեմանի, 8 ասիտ ամինէի եւ 4 ճարպաթթուի: Այլ խօսքով, 

միայն այլազան եւ հաւասարակշռուած սննդառութիւն մը կրնայ ապահովել ուղեղին 

կատարեալ գործունէութիւնը: 

*ԱՌՏՈՒ աւելի լաւ կ՛ըմբռնենք եւ կը յիշենք: 

Ճիշդ. առտու լաւագոյն ժամանակն է սորվելու, մինչդեռ յետմիջօրէին մեր 

կեդրոնացումը նուազած կ՛ըլլայ: 

*ՈՐՈՇ ԴԵՂԵՐ կրնան վնասել յիշողութեան: 

Ճիշդ. յատկապէս` անթիտեփրեսէօր տեսակներ, որոնք հոգեկան անկումները 

դարմանելու կը ծառայեն. ասոնք կրնան ազդել յիշողութեան վրայ. սակայն անգամ մը 

որ դարմանումը դադրեցուի, ամէն բան ընթացքի մէջ կը մտնէ: 

*ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆԸ կը նուազի 20 տարեկանէն սկսեալ: 

Ճիշդ. ամերիկեան ուսումնասիրութեան մը համաձայն, յիշողութիւնը նուազելու կը 

սկսի պատանեկութեան տարիներէն սկսեալ, միւս կողմէ` բառապաշարը եւ 

պերճախօսութիւնը կ՛աւելնան 70 տարեկանէն սկսեալ: 

*ՕԴԱՆԱՒՈՎ ճամբորդութիւնը կը վնասէ յիշողութեան: 

Ճիշդ, սխալ. կարգ մը ուսումնասիրութիւններու համաձայն, օդանաւային 

ընկերութիւններու անձնակազմերը աւելի ենթակայ են յիշողութեան տկարութեան, քան 

ուրիշներ. սակայն ասիկա կրնայ պարզապէս կապուած ըլլալ անքնութեան կամ քունի 

ժամերու խախտումին հետ: 

*ՁՈՒԿԸ կ՛օգնէ յիշողութեան: 
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Սխալ. այս շատ ընդհանրացած համոզումը գիտականօրէն փաստուած չէ: Միւս կողմէ, 

սակայն, ինչ որ օգտակար է մեր մարմնին, օգտակար է նաեւ ուղեղին: Հետեւաբար 

օմեկա 3-ով հարուստ ձուկը օգտակար է նաեւ ուղեղին: 

Բարեկենդան` կը նշանակէ բարի կենդանութիւն: Անիկա 

ուրախութեան եւ զուարճանքի տօն է, կը յիշեցնէ Ադամի եւ Եւայի 

դրախտային կեանքը, երբ անոնք կ՛ապրէին վայելքի եւ անհոգութեան 

մէջ: 

Նախապէս հեթանոսական այս տօնը հաւանաբար կապ ունէր 

գարնանամուտին հետ,  եւ պատահական չէին զուարճութիւնները, 

որոնք զարթնող բնութիւնը ուրախ դիմաւորելու, մարդիկը 

վերակենդանացնելու խորհուրդը ունէին: Հետագային 

քրիստոնէութիւնը Բարեկենդանը դարձուց Մեծ պահքի նախորդող 

շաբթուան տօն, որ կը նշուէր կերուխումով, խաղերով, մրցումներով, 

թատերախաղերով, պարերով եւ այլն… 

Բուն Բարեկենդանի նախորդող օրը` շաբաթ երեկոյեան, ժամերգութեան ընթացքին եկեղեցւոյ խորանի 

վարագոյրը կը քաշուի, խորանը կը փակուի եւ այնպէս փակ կը մնայ քառասնօրեայ պահքի ընթացքին: 

Անցեալին հայկական տօներէն ամէնէն ուրախն ու ամէնէն սպասուածը Բարեկենդանն էր: Այս առիթով 

կը պատրաստուէին տարբեր տեսակի ճաշատեսակներ եւ քաղցրեղէններ, կ՛օգտագործուէր առատ 

խմիչք, իսկ հարբեցողութիւնը բնականաբար ներելի էր այդ օրերուն: Յատկանշական էր այն, որ 

խնճոյքներուն կը մասնակցէին նաեւ կիները: Եթէ այլ տօներու անոնք կ՛առանձնանային, ապա 

Բարեկենդանին կը տիրէր սեռի, տարիքի եւ խաւի հաւասարութիւն: 

Իրական կեանքի ընթացքին չարտօնուածը կարելի էր կատարել Բարեկենդանի օրերուն` խաղերու 

ընդմէջէն: Այդ օրը մէկը միւսէն նեղուելու իրաւունք չունէր, բոլորը կրնային կատակել, ծաղրել, 

քննադատել: 

Բարեկենդանի առտուընէ մինչեւ երեկոյ տեւող խնճոյքները բացօթեայ կ՛ըլլային: Հակառակ ձմրան 

ցուրտին` անոր կը մասնակցէին ծերեր, երիտասարդներ, կիներ ու տղամարդիկ: Ուրախ պարերը 

Բարեկենդանի անբաժան ուղեկիցներն էին, անոնք կը սկսէին փոքր խումբերով, ապա կը դառնային 

համընդհանուր, համագիւղական եւ համաթաղային: 

Բարեկենդանի գլխաւոր զուարճութիւնը, սակայն, խաղերն ու թատերական ներկայացումներն էին, որոնց 

կը մասնակցէին երեխաներէն մինչեւ ծերերը, հարս ու աղջիկ, չափահաս կիներ ու տղամարդիկ: 

Բարեկենդանի խաղերէն յիշենք «լախտախաղ»-ը, «գնդակախաղ»-ը, «ճօճախաղ»-ը, «վէգ»-ը, «մատնի»-

ն, եւ այլն… Իսկ թատերախաղերէն` «խնամխօս»-ը, «գող եւ փաշա»-ն, «պարոն գզիր»-ը եւ այլն… 

Բարեկենդանի օրերուն եկեղեցին կը նշէր Աւարայրի ճակատամարտի հերոս Վարդան զօրավարի տօնը: 

Այդ օրերուն տարբեր գաւառներու մէջ յաճախ կը ներկայացնէին Աւարայրի ճակատամարտէն որեւէ 

դրուագ: 
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Շղթայ չի՞ դառնայ քո այս մատանին… 

Կարո՞ղ է գիրկդ լինի ինձ համար 

Մանկուց կորցրած իմ նուիրական 

Տունը հայրական, 

Լինել եղբայրս, քոյրս, հոգատար, 

Որոնց կարօտը դեռ մինչեւ հիմա 

Շաղեր են թողնում տողերիս վրայ… 

Արցունքներիս չափ կարո՞ղ ես տալ ինձ 

Խնդութիւն ու սէր: 

Կարո՞ղ ես կիսել անցած ու գալիք 

Փորձութիւնները թէ՛ մեծ, թէ՛ փոքրիկ… 

Կարո՞ղ ես արդեօք 

Ինձնով զօր-գիշեր 

Պահել քո սրտի կրակը բորբոք, 

Խենթութիւնները չթերթել հոգուս 

Հայեացքով թէկուզ: 

Չդառնալ կամքիս քմահաճ իշխող, 

Զգալ մօտիկից 

Իղձերիս ամէն ճառագայթ ու շող… 

Կարո՞ղ ես, ասա՛, 

Լինել ընթերցողն իմ հաւատարիմ… 

Երկիր բերելով երազներս պերճ, 

Քեզ չխնայել, սպառուել իմ մէջ, 

Որ թէ սայթաքեմ, կողքիս քեզ զգամ, 

Ինձ սիրես այսպէս, ինչպէս որ ես կամ, 

Կարո՞ղ ես, ասա՛… 

ՄԵՏԱՔՍԷ 

www.aztarar.com 
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