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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  423, àõñµ³Ã, 09 öºîðàô²ð, 2018                                                                          1 
 

mommmmmmmmmssmms 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹ... 

Կիրակի, 4 Փետրուար 2018ին, Քուէյթի մօտ 

Հ.Հ. Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեան 

Ազգային Վարժարանի 8-րդ եւ 9րդ 

դասարանի աշակերտութեան ներկայացուց 

Սումկայիթի ջարդերը, որու երեսունամեակն 

է այս տարի։ 

Պրն.Պետրոսեան համապարփակ կերպով 

ներկայացուց 1988-ի Փետրուարեան այս 

օրերուն, Սումկայիթի մէջ խուժանին 

կազմակերպած անմարդկային արարքները, որուն զոհ գացին անմեղ հայորդիներ։ 

 
 

Ո՛Չ ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹԵԱՆ 

Կիրակի, 4 Փետրուար 2018-ին , Քուէյթի Ազգային 

Վարժարանի տասներկրորդ կարգի աշակերտ - 

աշակերտուհիները, առիթը ունեցան լսելու 

Լիբանանի << Ո՛չ Թմրամոլութեան >>  

կազմակերպութեան տնօրէն՝ Պրն. Կարօ 

Մարկոսեանի: 

Ան մանրամասնօրէն բացատրեց թմրանիւթերու 

օգտագործման հետեւանքները եւ անոնց ձգած 

քանդիչ 

ազդեցութիւնը մարդկանց մարմնին եւ մտքին վրայ: 

Զրոյցի ընթացքին Պրն. Մարկոսեան պատասխանեց 

աշակերտութիւնը յուզող հարցերուն: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

«Հայաստանի Համար Զուիցերիան Միշտ Եղած Է 

Վստահելի Գործընկեր» Կ՛ըսէ Նախագահ Սարգսեան 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 7 Փետրուարին ընդունած է Զուիցերիոյ 

խորհրդարանի նախագահ Տոմինիք Տը Պիւմանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, որուն մաս 

կը կազմէին խորհրդարանի փոխնախագահներ, հոն ներկայացուած բոլոր 

խմբակցութիւններուն ներկայացուցիչները: 

Ողջունելով հիւրերը` նախագահ Սարգսեան նշած է, թէ առաջին անգամ է, որ բարեկամ 

Զուիցերիայէն այսպիսի ներկայացուցչական պատուիրակութիւն մը Հայաստան կ’այցելէ, եւ 

ասիկա վկայութիւն է այն մասին, որ հայ-զուիցերիական յարաբերութիւնները բարձր 

մակարդակի վրայ են, ինչպէս նաեւ երկու ժողովուրդներուն միջեւ առկայ է փոխադարձ 

համակրանք: Նախագահ Սարգսեան գոհունակութեամբ խօսած է մնայուն թափով զարգացող 

երկկողմանի միջպետական յարաբերութիւններուն մասին եւ վստահութիւն յայտնած, որ 

պատուիրակութեան յագեցած օրակարգով այցելութիւնը անպայման իր ազդեցութիւնը պիտի 

ունենայ հայ-զուիցերիական համագործակցութեան ամրապնդման վրայ: 

Նախագահ Սարգսեան երախտագիտութիւն յայտնած է Տոմինիք Տը Պիւմանին` հայ-

զուիցերիական կապերու ամրապնդման մէջ ցարդ ունեցած հետեւողական աշխատանքին եւ 

նուիրումին համար: Ընդգծելով, որ Զուիցերիան Հայաստանի համար միշտ ալ եղած է 

վստահելի գործընկեր, նախագահ Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտնած է այդ բարեկամ 

երկրին` Հայաստանի բոլոր դժուար պահերուն հայ ժողովուրդին կողքին ըլլալուն եւ անոր 

աջակցելուն համար: 

Հանրապետութեան նախագահն ու Զուիցերիոյ խորհրդարանի նախագահը միջպետական 

յարաբերութիւններու զարգացման մէջ երկուստեք կարեւոր նկատած են միջխորհրդարանական 

համագործակցութեան դերը, որ, ըստ զրուցակիցներուն, լաւագոյնս կը համընկնի 

միջպետական օրակարգին` իւրովի նպաստելով ժողովուրդներու բարեկամութեան 

ամրապնդման: Այդ պարունակին մէջ նախագահ Սերժ Սարգսեան խորհրդանշական նկատած 

է այն հետաքրքրական զուգադիպութիւնը, ըստ որուն, Հայաստանի եւ Զուիցերիոյ 

խորհրդարանական բարեկամութեան խումբերու նախկին նախագահները ներկայիս կը 

ղեկավարեն Հայաստանի եւ Զուիցերիոյ օրէնսդիր մարմինները, ինչ որ կրկնակի 

պարտականութիւն կը դնէ անոնց ուսերուն` խորացնելու կապերը երկու երկիրներու 

խորհրդարաններուն միջեւ: 

Զրուցակիցները կարեւոր նկատած են նաեւ Ֆրանսախօսութեան միջազգային 

կազմակերպութիւնը, որ նաեւ կը ծառայէ երկու երկիրներու կապերուն սերտացման: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեանն ու Տոմինիք Տը Պիւմանը կարեւոր նկատած են երկու երկիրներու 

խորհրդարանականներուն սերտ համագործակցութիւնը միջազգային հարթակներու վրայ: 

Նախագահ Սարգսեան յատկապէս բարձր գնահատած է 2012 թուականին, Տոմինիք Տը 

Պիւմանի գլխաւորութեամբ, Զուիցերիոյ խորհրդարանականներու բարեկամական խումբին 
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այցելութիւնը Արցախ` նշելով, որ նման այցելութիւնները առիթ են տեղւոյն վրայ եւ անձամբ 

ծանօթանալու իրավիճակին: 

Հանդիպման ընթացքին միտքեր փոխանակուած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման 

բանակցային հոլովոյթին շուրջ: Հանրապետութեան նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է 

Զուիցերիոյ` այս տագնապին մէջ հաւասարակշռուած դիրքորոշման, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներուն աջակցելու եւ տագնապի հանգուցալուծման նպաստելու 

պատրաստակամութեան եւ ջանքերուն համար: 

Միացեալ Նահանգներու Ելեւմուտքի 

Նախարարութիւնը Կ՛արձագանգէ 

Քոնկրեսականներու Միացեալ Նահանգներ-

Հայաստան Կրկնակի Հարկման Մասին 

Համաձայնագիրի Վերատեսութեան Կոչին 

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Ներկայացուցիչներու տան անդամներ Տէյվիտ Վալատաօ 

(հանրապետական), Պրետ Շըրմըն (Դեմոկրատական) եւ 29 այլ քոնկրեսականներ Միացեալ 

Նահանգներու ելեւմուտքի նախարարին կոչ ուղղած են վերատեսութեան ենթարկելու 

Հայաստանի հետ գործող Կրկնակի հարկման մասին համաձայնագիրը` նշելով, որ անիկա 

կնքուած է 40 տարի առաջ` Խորհրդային Միութեան գոյութեան տարիներուն: 

Միացեալ Նահանգներու ելեւմուտքի նախարար Սթիւըն Մնուչին Քոնկրեսի մէջ լսումներու 

ընթացքին յայտարարած է, որ իր ղեկավարած նախարարութիւնը իր աշխատակազմէն 

անդամներ պիտի տրամադրէ Միացեալ Նահանգներ-Հայաստան կրկնակի հարկման մասին 

համաձայնագիրի վերատեսութեան համար: 

«Մենք կ՛առաջարկենք Վալատաոյին, Շըրմընին, անոնց գործընկերներուն, որոնք ընդհանուր 

առմամբ կը ներկայացնեն 22 միլիոն ամերիկացիները, շօշափելի քայլերու ձեռնարկելու 

Միացեալ Նահանգներու եւ Հայաստանի միջեւ առեւտուրի խոչընդոտները վերցնելու 

ուղղութեամբ` նոր Միացեալ Նահանգներ-Հայաստան հարկային համաձայնագիրի կոչ 

ուղղելով», կ՛ըսէ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի անդամ Այտա Տիմիճեան: 

Պոլսոյ Կուսակալութիւնը Անվաւեր Նկատեց 

Պատրիարքի Տեղապահին Ընտրութիւնը 

«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութեան թնճուկը, որ երկար 

ժամանակէ ի վեր շատ ցաւալի հարց դարձած է Թուրքիոյ հայոց համայնքային ու եկեղեցական 

կեանքին մէջ, 5 Փետրուարի երեկոյեան նոր փուլ մը մտաւ` Պոլսոյ կուսակալութենէն թէ՛ 

պատրիարքարանի հասցէին եւ թէ՛ Արամ արք. Աթեշեանին ուղարկուած պաշտօնական 

նամակով մը: 
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Նամակին մէջ վերջապէս յստակ պատասխան տրուած է նախապէս պատրիարքարանէն 

ղրկուած վեց նամակներուն. վերջաւորութեան կը հաղորդուի, որ պատրիարքական նոր 

ընտրութեան մը համար կատարուած դիմումներն ու այդ կապակցութեամբ կատարուած 

տեղապահի ընտրութիւնը պաշտօնապէս անվաւեր կը նկատուին: 

Նամակին մէջ դիտել կը տրուի, որ պետութիւնը չի ճանչնար Գարեգին արք. Պեքճեանի` 

տեղապահի հանգամանքը, եւ անգամ մը եւս կը պնդուի, որ ըստ նախապէս կատարուած 

ընտրութեան եւ պետութեան կողմէ ալ վաւերացուած որոշումին` Արամ սրբազան կը նկատուի 

պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ: 

Նամակին մէկ մասը կը վերաբերի նոր պատրիարքի ընտրութեան պայմաններուն. հոն ըսուած 

է, թէ նոր պատրիարքի ընտրութիւնը կարելի կ՛ըլլայ միայն այն պարագային, երբ պատրիարքը 

կը վախճանի, կամ կը հրաժարի, կամ աթոռը կը պարպուի տարբեր ազդակներով, ու կը պնդուի, 

թէ անոր առողջական վիճակը այս ազդակներէն մէկը չէ: Աւելի կանուխ դատարան մը եւս 

որոշած էր, որ առողջական վիճակը նոր ընտրութեան մը համար ազդակ չի նկատուիր: Այս 

պատճառով ալ, պետութիւնը չի՛ ճանչնար տեղապահի ընտրութիւնը, չի՛ ճանչնար նաեւ 

տեղապահի հանգամանքով Գարեգին սրբազանին կողմէ կատարուած դիմումներն ու ղրկուած 

նամակները: 

Կը հաղորդուի, որ Գարեգին արք. Պեքճեան սրբազանը անցեալ շաբաթ կուսակալութիւն 

կանչուած է եւ իրեն անձամբ ըսուած է, թէ պետութիւնը չի ճանչնար իր տեղապահի 

հանգամանքը: Թէեւ պատրիարքարանէն այս մասին պաշտօնական տեղեկութիւն չէ 

հաղորդուած, սակայն համայնքին մէջ տարածուած է նաեւ այն տեղեկութիւնը, թէ 

պատրիարքարանը պետութեան դէմ դատ բացած է` պատրիարքական ընտրութեան ձգձգումին 

պատճառով: 

Միւս կողմէ, կը պնդուի, որ պատրիարքական ընտրութեան նախաձեռնարկ մարմինի 

անդամներէն Խոսրով Քէօլեդաւիթօղլու, Կորիւն քհնյ. Էներճեան եւ Տրդատ քհնյ. Ուզունեան 

հրաժարած են յանձնախումբի անդամակցութենէն: 

Ֆրանսայի Մէջ Փայլանի Կատարած 

Յայտարարութիւնները Իրարանցում Ստեղծած Են 

Թուրքիոյ Մէջ 

Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ, 

խորհրդարանի հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլան «Ֆրանս 24» պատկերասփիւռի կայանին 

հետ հարցազրոյցին ընթացքին յայտնած էր, որ մեծ մտավախութիւններ ունի Աֆրինի մէջ 

թրքական բանակի գործողութիւններէն վնասուող խաղաղ բնակչութեան վիճակին վերաբերեալ 

եւ կատարուածը համեմատած էր աւելի քան մէկ դար առաջ հայ ժողովուրդի ցեղասպանութեան 

հետ: 

«100 տարի առաջ նոյն բանը կ՛ընէին հայերուն նկատմամբ, եւ ատիկա յանգեցուց Հայոց 

ցեղասպանութեան, ես` իբրեւ հայ, Աֆրինի վերաբերեալ մեծ վախեր ունիմ», ըսած էր Փայլան: 
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Հայազգի երեսփոխանի այս խօսքերը մեծ իրարանցում յառաջացուցած են Թուրքիոյ մէջ, երկրի 

իշխանամէտ մամուլը զինք մեղադրած է կողմնակալութեան, սուտ տեղեկութիւններ տարածելու 

եւ Թուրքիոյ դէմ ատելութիւն սերմանելու համար: 

Թրքական «Էնսոնհապեր» կայքն ալ սուտ որակած է նախապէս Աֆրինի մէջ հայ երիտասարդի 

մահուան մասին լուրն ու լուրին տարածման համար մեղադրած է Փայլանի կուսակցութիւնը: 

Թրքական «Սթար» օրաթերթն ալ, իր կարգին,«Հայազգի Փայլանը Ֆրանսայի մէջ ատելութիւն կը 

փսխէ Թուրքիոյ վրայ» խորագիրով յօդուածին մէջ գրած է, որ ընդդիմադիր երեսփոխանը «կը 

շարունակէ ցեղասպանութեան մասին 100-ամեայ սուտը»: 

Բացի ատկէ, թրքական մամուլը պնդած է, որ Փայլան կողմնակալութիւն կը դրսեւորէ ու կը լռէ 

քիւրտ զինեալներու կողմէ թիրախաւորուող խաղաղ բնակիչներու մահերուն մասին: 

Ռուստամեան. «Տարածքային, Վարկանշային 

Ընտրակարգէն Պէտք Է Հրաժարիլ, Անիկա Արդար Չէ» 

Տարածքային, վարկանշային ընտրակարգէն պէտք է հրաժարիլ: Լրագրողներու հետ զրոյցի մը 

ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Դաշնակցութիւն խմբակցութեան 

ղեկավար Արմէն Ռուստամեան: 

«Ասիկա վարկանիշ է տարածքներու, ոչ թէ անձերու, 

անկէ պէտք է հրաժարիլ», ըսաւ ան: 

Դիտարկման, թէ «Ծառուկեան» խմբակցութիւնը այսօր 

նման նախաձեռնութեամբ հանդէս եկած է` հրաժարիլ 

գործող ընտրակարգէն, Արմէն Ռուստամեան ըսաւ, որ 

իրենք շատոնց ունէին այս դիրքորոշումը, իսկ 

«Ծառուկեան» խմբակցութիւնը նոր հանդէս եկած է այդ 

առաջարկով: 

Արմէն Ռուստամեան ըսաւ, որ գործող ընտրակարգը կարելի է փոխարինել երկու 

համամասնական դասական տարբերակով. «Առաջինը` փակ ցանկերով քուէարկութիւն, երբ 

քաղաքացին կ՛ընտրէ իրեն համար նախընտրելի պատգամաւորը, բայց հերթականութիւնը 

նախապէս որոշած ըլլայ կուսակցութիւնը, իսկ երկրորդ` բաց ցանկերով քուէարկութիւն, որ կը 

ներկայացուի այբբենական կարգով, ընտրողը  կ՛ընտրէ իրեն համար նախընտրելի թեկնածուն, 

ապա կ՛որոշուի վարկանիշերով, կ՛ընտրուին անոնք, որոնք ամէնէն շատ ձայներ  ստացած են»: 

Ներկայիս ընտրակարգը, Ռուստամեանի համաձայն, արդար չէ: 

Ռուստամեան ըսաւ, որ ՀՀԿ-ն առայժմ համաձայն չէ իրենց դիրքորոշման հետ. «Կառավարման 

համակարգը փոխելու համար 25  տարի պայքարեցանք, վերջը հասանք, հանգիստ եղէք»: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Սուրիացի Ժողովուրդը Ինք Եւ Հըզպալլայի Նման Անոր 

Աջակիցները Ամերիկացիները Պիտի Վտարեն Եփրատի 

Արեւելեան Ափէն» Կ՛ըսէ Վիլայեթի 
Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքպար Վիլայեթի 

յայտարարեց. «Սուրիացի ժողովուրդը ինք եւ Հըզպալլայի նման անոր աջակիցները 

ամերիկացիները պիտի վտարեն Եփրատի արեւելեան ափէն»: 

Ան յայտնեց, որ իր երկիրը Սուրիոյ դէմ որեւէ յարձակում  

չ՛ընդունիր: 

«Մեր քիւրտ բարեկամներուն կոչ կ՛ուղղենք  յարգելու 

Սուրիոյ միջազգայնօրէն ճանչցուած սահմանները», 

ըսաւ Վիլայեթի` աւելցնելով. «Սուրիոյ քիւրտերուն 

ջախջախիչ մեծամասնութիւնը յանձնառու է սուրիական 

հողերուն ամբողջականութեան ու գերիշխանութեան»: 

Չաւուշօղլու. «Մենք Սուրիոյ Մէջ Ասատի Վարչակարգին 

Համար Վտանգ Չենք Ներկայացներ» 
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտարարած է, որ թրքական 

զինեալ ուժերու Սուրիոյ մէջ ներկայութիւնը Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի 

վարչակարգին համար որեւէ վտանգ չի ներկայացներ: Այս մասին կը հաղորդէ թրքական 

«Տիքեն» կայքը: 

«Մենք համամիտ ենք վարչակարգին հետ այն հարցին մէջ, թէ Սուրիոյ հիւսիսը գտնուող 

քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատները Սուրիան պառակտել ուզող 

ահաբեկչական ուժ են, մենք Սուրիոյ մէջ Ասատի վարչակարգին համար վտանգ ներկայացնող 

ուժ չենք», ըսած է Չաւուշօղլու: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը նաեւ շեշտած է, որ թրքական զինեալ ուժերը պիտի 

շարունակեն Աֆրինի մէջ իրենց գործողութիւնը, մինչեւ որ զայն ամբողջովին ձերբազատեն 

քիւրտ զինեալներէն: 

Միւս կողմէ, Թուրքիոյ նախագահութիւնը կոչ ուղղեց «դադրեցնելու Իտլիպի դէմ 

յարձակումները եւ յարգելու լարուածութեան մեղմացման գօտիի հաստատման 

համաձայնութիւնը»: «Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի վարչակարգին հետ որեւէ 

հանդիպում ունենալ պիտի չընդունինք, եւ այդ առնչութեամբ մեր կեցուածքը յստակ է», ըսաւ 

Թուրքիոյ նախագահութիւնը: 

Նշենք, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու Չորեքշաբթի օր այցելեց 

Թեհրան: 

 www.kantsasar.com 

http://www.kantsasar.com/
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Ռուհանի Թուրքիոյ Կոչ Կ՛ուղղէ` Դադրեցնելու Աֆրինի 

Դէմ Զինուորական Գործողութիւնը 
Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի Թուրքիոյ կոչ 

ուղղած է` դադրեցնելու Աֆրինի մէջ թրքական 

բանակի գործողութիւնը եւ յարգելու Սուրիոյ 

տարածքային ամբողջականութիւնը: Այս մասին 

կը հաղորդէ իրանեան ԻՐՆԱ լրատու 

գործակալութիւնը: 

Ռուհանի յայտնած է, որ իրենք կը քննադատեն 

նաեւ Միացեալ Նահանգները եւ դէմ են Սուրիոյ 

տարածքին ամերիկացի զինուորներու 

ներկայութեան: 

Իրանի նախագահը յայտնած է, որ վերջերս հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցած է 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ, եւ իրենք մօտիկ ապագային Սուրիոյ հարցով 

Իրան-Ռուսիա-Թուրքիա եռակողմ հանդիպում կատարելու համաձայնութիւն ունին: 

Ռուհանի նաեւ նշած է, որ իրենք հրաշալի յարաբերութիւններ ունին Մոսկուայի ու Անգարայի 

հետ եւ կրնան յաջողութեամբ գործակցիլ սուրիական տագնապի հարցին մէջ: 

Նշենք, որ Քրեմլին Չորեքշաբթի օր չբացառեց Սուրիոյ թղթածրարի քննարկման համար Ռուսիա 

– Թուրքիա – Իրան մօտալուտ վեհաժողով մը: 

Միացեալ Նահանգներու Արտաքին Գործոց 

Նախարարութեան Բանբերը Մեկնաբանած Է 

Ազրպէյճանի Մէջ Արտակարգ Նախագահական 

Ընտրութեան Հարցը 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարութեան  բանբեր Պրիճիթ Պրինք Պաքուի մէջ 

կարծիք յայտնած է Ազրպէյճանի մէջ արտակարգ 

նախագահական ընտրութեան վերաբերեալ: Այս մասին 

կը հաղորդէ ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը: 

«Նախագահական ընտրութեան առնչութեամբ մեր 

խորհուրդը այն է, որ ընտրութիւնը պէտք է անցնի ազատ 

եւ արդար` երկրի սահմանադրութեան եւ միջազգային 

պարտաւորութիւններուն համաձայն: Միացեալ Նահանգներ կ՛աջակցին ժողովրդավարական 

հոլովոյթներուն, հաւաքներու, խօսքի եւ լրատուամիջոցներու ազատութեան», ըսած է Պրինք: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Վարդանանքը` Ազգի Ամբողջականութեան Հերթական 

Փայլատակումը 
Վարդանանց պատերազմի երեւոյթը պէտք է փորձել դիտարկել մեր 

համազգային փիլիսոփայութեան, ազգի շարունակականութեան 

ապահովման համար ամէն տեսակի միջոցներու դիմելու անտեղիտալի 

վճռակամութեան հերթական առարկայացման մէջ: Հերթական այն առումով, 

որ միեւնոյն ամբողջականութեան յաջորդ անմիջական փուլը Վահանեանց 

շարժումն է եւ Նուարսակի դաշնագիրի յաղթանակը: 

Եւ եթէ Վարդանանք-Վահանեանց ճակատամարտ-փարթիզանական 

կռուելաձեւ հասկացողութիւններու մէկ ամբողջականութիւնը շրջագծենք, 

ապա յաղթանակը բարոյականէն անդին ամրագրուած կ՛երեւի նաեւ 

առարկայական առումով: 

Այս ամբողջականութեան մէջ պէտք է տեսնել նաեւ այդ օրերուն հայկական 

գործօնի դերը` աշխարհագրական դիրքի, ազգի շարունակականութիւնը 

ապահովելու, միջքաղաքակրթական պատերազմներու մէջ ազգային 

ինքնուրոյն գօտիի պահպանման համար: 

Ո՛չ միայն մեր հայրենիքը, այլ նաեւ ամբողջ տարածաշրջանը քաղաքակրթական այլ դիմագիծ կը 

ստանար, եթէ չըլլար Վարդան-Վահան տարբեր ոճերու, սակայն ըստ էութեան միեւնոյն նպատակով 

մղուած ազատագրական պատերազմը: 

Տարին ըլլալով յոբելենական, ենթակայական եւ առարկայական ներշնչումներ կը ստեղծէ  պատմական 

իրադարձութիւնները դար մը առաջ արձանագրուած ճակատագրորոշ իրադարձութիւններու 

խորհուրդներուն ներքոյ դիտարկելու: Եւ այս պարագային անմիջապէս նկատելու, որ տարածաշրջանը 

ամբողջ քաղաքակրթական տարբեր դիմագիծ եւ համապատկեր կ՛ունենար, եթէ չըլլային մայիսեան 

ծառացումները: Անոնք արգելակեցին, որ Թուրքիան մեր հայրենիքին վրայով աշխարհագրականօրէն 

կապուի համաթուրանական միւս ցեղերէն բաղկացած երկիրներուն` հիմնովին դիմափոխելով ամբողջ 

շրջանը: 

Ըստ կարելւոյն ազգային եւ ինքնուրոյն քաղաքականութիւն վարելու եւ աշխարհագրականօրէն 

բարդագոյն դիրքերու մէջ գտնուելով, նրբագոյն ձեւով այս կամ այն գերտէրութեան պարտադրած 

կախեալութիւններէն դուրս գալու միտումներ դրսեւորելու դիւանագիտական արուեստը միշտ 

զուգորդուած է դարերու ընթացքին մեր հայրենիքի թագաւորական, եկեղեցական եւ պետական 

իշխանութիւններուն կողմէ: 

Համընդհանուր ճակատամարտէն առաջ Վարդանանք` Արտաշատ-Տիզպոն եռուզեռով յատկանշուած 

մագոգային դիւանագիտութեամբ փորձեցին շրջանցել բախումը եւ քաղաքական լուծումով պահպանել 

ինքնուրոյնութիւնը: Այդ միջոցներու սպառումէն ետք էր միայն, որ հայկական կողմը առաջնորդուեցաւ 

պատերազմի ընտրանքին: Համընդհանուր բախման  եւ անոր թողած հետեւանքներէն ետք էր միայն, որ 

հայկական կողմը գնաց փարթիզանական կռուելաձեւը որդեգրելու որոշումին: 

Նախքան բախումները ուրեմն, Արտաշատի մէջ հաւաքուած հայ ազգային-պետական-եկեղեցական 

վերնախաւը համակողմանի դիւանագիտութեամբ աշխատեցաւ կիրարկել փոխլրացուցիչ, 

հաւասարակշիռ արտաքին քաղաքականութիւն: Փոխանակ բախումի, տարբեր քաղաքակրթութիւններ 

կամրջելու եւ այդ կամրջումով ինքնուրոյնութիւն, ինքնատիպութիւն եւ հայու տեսակի պահպանումն ու 

շարունակականութիւնը ամրագրելու փիլիսոփայութիւնը կենսագործելու: 

Հազարամեակներ ետք քաղաքական այդ փիլիսոփայութիւնը կը շարունակէ մնալ առանցքը մեր 

արտաքին քաղաքականութեան: Միեւնոյն աշխարհագրական դիրքը, կախեալութեան միեւնոյն վտանգը, 

քաղաքակրթութիւններ կամրջելու միեւնոյն մղումները, բայց նաեւ միջոցներու սպառման պարագային 

Վարդանանց նման ծառանալու պատրաստուածութիւնը: Տիզպոնը կրնայ վերանուանուիլ Անգարա-

Պաքու, Թեհրան, Մոսկուա, Ուաշինկթըն, Սթրազպուրկ. Արտաշատը` Երեւան, Ստեփանակերտ եւ 

սփիւռքեան կեդրոններ: Աւարայրը` Սարդարապատ, Շուշի, Վարդանանքն ու Վահանեանք` Արամ 

Մանուկեան, Դրօ, Վարդան Դուշման կամ Բեկոր Աշոտ: Բոլորը` պահպանելու համար հայրենի 

տարածքներն ու ապահովելու ազգի շարունակականութիւնը: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանին Հեղինակած Հատորին 

Շնորհահանդէսը 

Հովանաւորութեամբ Արեւմտեան թեմի 

առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի, 

կազմակերպութեամբ Ազգային 

առաջնորդարանի մշակութային-

դաստիարակչական յանձնախումբին, 25 

Յունուարին Ազգային առաջնորդարանի 

«Տիգրան եւ Զարուհի Տէր Ղազարեան» սրահին 

մէջ տեղի ունեցաւ փրոֆ. Ռիչըրտ 

Յովհաննէսեանի` «Միջերկրականի 

հիւսիսարեւելեան գօտիի հայկական 

համայնքներ. Մուսա Տաղ, Տէօրթ Եոլ, Քեսապ» հատորին շնորհահանդէսը: 

Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Հրայր Ճերմակեան խօսք առնելով, վեր առաւ նման 

ձեռնարկներու նշանակութիւնն ու կարեւորութիւնը` նշելով, որ թեւակոխած ենք 

համահայկական յոբելենական մեծ նշանակութիւն ունեցող տարի մը: 

Օրուան հանդիսավար Մուշեղ Պետեւեանը ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց փրոֆ. Ռիչըրտ 

Յովհաննէսեանը` իբրեւ հմուտ պատմաբանի ու վաստակաւոր դասախօսի, որմէ ետք Գարեգին 

քհնյ. Պետուրեան ներկայացուց փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի կենսագրականն ու 

բազմաբեղուն գործունէութիւնը: 

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանը, որպէսզի ներկայացնէ հատորը: Ան 

առաջին հերթին խօսեցաւ իր հեղինակած գիրքերուն մասին, որոնք կը կեդրոնանան 

Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքներուն ու գաւառներուն վրայ, որոնք ժամանակին եղած են 

քաղաքակրթութեան հնոցներ ու հայ ժողովուրդի լինելութեան վկայարանը: Խօսելով հատորին 

մասին` հեղինակը սահիկներու ցուցադրութեամբ եւ վաւերագրական փաստարկներով սպառիչ 

ձեւով ներկայացուց գիրքին բովանդակութիւնը` Մուսա Տաղի, Տէօրթ Եոլի եւ Քեսապի 

հայութեան պատմական, մշակութային, տնտեսական, կրթական եւ քաղաքական 

իրադարձութիւնները: Ան նաեւ ներկայացուց Պէյլանի եւ Անտիոքի հայկական համայնքներու 

պատմութիւնը,  մանաւանդ` Վագըֆ գիւղի մասին, որ յետցեղասպանութեան` ցայսօր կը մնայ 

հայկական միակ գիւղը: Այնուհետեւ ան ցուցադրեց իր դստեր` Անի Յովհաննէսեան-

Գէորգեանին վաւերագրական ժապաւէնը, որ գիտական աշխատանքի այցելութիւն մըն է 

պատմական Մուսա Լերան գիւղերը: 

Շնորհահանդէսի փակման եւ օրհնութեան խօսքը արտասանեց առաջնորդ սրբազանը, որ 

կեդրոնացաւ ակադեմական ու պատմագէտ փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի հսկայ 
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աշխատանքին վրայ` նշելով, որ ան տարիներու հարուստ վաստակ կերտած է: Սրբազանը նշեց, 

որ սոյն երեկոն դասաւանդութիւն մըն է, որ իր մէջ կ՛ընդգրկէ թէ՛ պատմութիւն, թէ՛ մշակոյթ եւ 

թէ՛ ցեղասպանագիտութիւն: 

Առաջնորդը նկատել տուաւ, որ այս տարի կը նշենք Հայաստանի անդրանիկ 

հանրապետութեան 100-ամեակը, որ բոլորին համար մնայուն խորհրդանիշ է 

հայրենասիրութեան, անկախութեան տենչի եւ հայրենանուիրումի, յուսալով ու երազելով, որ 

պիտի հասնինք ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստանին: 

Իր խօսքի աւարտին առաջնորդը յուշանուէր մը յանձնեց փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանին: 

Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Արցախի Քառօրեայ Պատերազմի Հերոսներէն Երկուքի

ն Այցելութիւնը Լոս Անճելըս 

* 26 Յունուարին Արեւմտեան թեմի առաջնորդ 

Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը ընդունեց Արցախի 

քառօրեայ պատերազմի հերոսներէն Մարատ 

Պետրոսեանի եւ Նարեկ Մալխասեանի 

այցելութիւնը, որոնք արժանացած են Հայաստանի 

«Մարտական խաչ» եւ Արցախի «Արիութեան 

մետալ» ռազմական բարձրագոյն պարգեւներուն: 

Անոնց կ՛ընկերանային Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ 

խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեանը եւ Լոս Անճելըսի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 

գլխաւոր հիւպատոսութեան խորհրդական Ռազմիկ Ստեփանեանը: Հանդիպումին ներկայ էր 

նաեւ առաջնորդական փոխանորդ Թորգոմ ծ. վրդ. Տօնոյեանը: 

Մարատ Պետրոսեանը եւ Նարեկ Մալխասեանը Լոս Անճելըս կը գտնուէին մասնակցելու 

համար ազգային բանակի հիմնադրութեան 26-ամեակի տօնակատարութեան, որ տեղի ունեցաւ 

28 Յունուարին, հովանաւորութեամբ Լոս Անճելըսի մէջ Հայաստանի գլխաւոր 

հիւպատոսութեան: 

Առաջնորդ սրբազանը ջերմօրէն ողջունեց հերոսները, գնահատեց անոնց սխրագործութիւններն 

ու նուիրումը հայրենիքին: Արցախի քառօրեայ պատերազմին մասին տեղեկութիւններ տալէ 

ետք, ներկաները այցելեցին «Ս. Տրդատ եւ Ս. Աշխէն» մատուռ, ուր առաջնորդը աղօթք 

բարձրացուց առ Աստուած` Հայաստանի ու Արցախի անվտանգութեան համար եւ օրհնեց 

հերոսները: Այցելութեան աւարտին սրբազանը յուշանուէրներ յանձնեց հիւրերուն: 
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Թատերագիր Եւ Մշակութային Գործիչ Հրանդ 

Մարգարեանի Այցելութիւնը 

27 Յունուարին թեմի առաջնորդ  Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը Ազգային առաջնորդարանի իր 

գրասենեակին մէջ ընդունեց այցելութիւնը ծանօթ թատերագիր եւ մշակութային 

բազմավաստակ գործիչ Հրանդ Մարգարեանի, որ Համազգայինի Կլենտէյլի «Յովհաննէս 

Թումանեան» մասնաճիւղին հրաւէրով Լոս Անճելըս կը գտնուէր Խրիմեան Հայրիկի կեանքն ու 

անկէ բխող պատգամները բեմական գործով մը ներկայացնելու համար: Մարգարեանին 

կ՛ընկերանային Համազգայինի ներկայացուցիչներ` Սարօ Նազարեանը եւ Թամար 

Թիւֆենքճեան-Սերայտարեանը: 

Առաջնորդ սրբազանը եւ Հ. Մարգարեանը 

զրուցեցին մշակութային եւ ժողովրդանուէր 

ծառայական աշխատանքներու մասին: 

Մարգարեանը նաեւ հակիրճ բացատրութիւն մը 

տուաւ Խրիմեան Հայրիկը մենակատարութեամբ 

ժողովուրդին մատուցելու իր աշխատանքին 

մասին, որ կ՛իրագործուի Հայրիկի վախճանման 

110-ամեակին առիթով: 

Թատերական ներկայացումը տեղի ունեցաւ 28 

Յունուարին, Կլենտէյլի Հանրային գրադարանին 

մէջ: Ընկերակցութեամբ Միւռոն ծ. վրդ. Ազնիկեանի եւ Ղեւոնդ քհնյ. Քիրազեանի: 

Ներկայացման աւարտին, յանուն առաջնորդ սրբազանին, առաջնորդական փոխանորդ Թորգոմ 

ծ. վրդ. Տօնոյեան խօսք առնելով, դրուատիքով արտայայտուեցաւ սոյն յղացքին ու մատուցման 

մասին` նշելով, որ մենք կարդացած ու սորված ենք Խրիմեան Հայրիկին մասին, սակայն սոյն 

ներկայացումով առիթը ընծայուեցաւ ուղղակի տեսնելու զայն ու հաղորդակից դառնալու անոր 

պատգամներուն: 

«Երիտասարդ Ընտանիքին Աստուածաշունչը» Գիրքին 

Ներկայացումը 

22 Յունուարին Ծոցի Աստուածաշունչի 

ընկերակցութեան ընդհանուր քարտուղար 

դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանը այցելեց Նիկոսիոյ 

«Նարեկ» վարժարանը, ուր առաջին հինգ 

կարգերու աշակերտութեան  նուիրեց 

«Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը» 

գիրքէն օրինակներ: Սոյն գիրքը 

հրատարակուած է Ծոցի Աստուածաշունչի 

ընկերակցութեան կողմէ եւ կը բաժնուի որպէս 

նուէր հայկական տարբեր գաղութներուն մէջ: 
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Վարժարանի տնօրէնուհի Վերա Թահմազեանը կատարեց բացման խօսքը, որմէ ետք դոկտ. 

Հրայր Ճէպէճեանը  ներկայացուց գիրքը: Ապա դոկտ. Արտա Ճէպէճեանը, որ պատրաստած է 

այս գիրքը, հաճելի ու մանկավարժական մօտեցումով կարդաց կոյր Բարտիմէոսին 

պատմութիւնը: 

«Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը» բաժնուած է քսան գլուխներու, եւ իւրաքանչիւր 

գլուխ կը պարունակէ Աստուածաշունչէն եօթը պատմութիւններ: Պատմութիւններու շարքը կը 

հետեւի Յիսուսին առնչուած դէպքերուն` ինչպէս արձանագրուած է Աւետարանին մէջ: 

Պատմութիւնները կարդալով` փոքրիկներուն մէջ քրիստոնէական արժէքներ պիտի 

դրսեւորուին, եւ ամուր հիմեր ունեցող նկարագիր եւ անհատականութիւն պիտի կերտուին: 

Յայտնենք, որ յառաջիկայ շաբաթներուն Լիմասոլի եւ Լառնաքայի «Նարեկ» վարժարանի 

աշակերտները նոյնպէս պիտի ստանան սոյն գիրքէն: 

Հայոց Բանակի 26-րդ Տարեդարձի Նշում 

30 Յունուարին Ս. Փեթերսպուրկի մէջ  Հայաստանի  գլխաւոր հիւպատոսութիւնը  հայ 

համայնքին  հետ  համատեղ  նշեց  հայոց  բանակի 26-րդ տարեդարձը: 

Ս. Փեթերսպուրկի  Ս. Կատարինէ եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ ժամերգութիւն` նուիրուած 

հայոց բանակի ստեղծման 26-ամեակին: 

Այնուհետեւ  տեղի ունեցաւ  հանդիսութիւն, որուն ընթացքին ողջոյնի եւ շնորհաւորանքի 

խօսքով ելոյթ ունեցաւ Ս. Փեթերսպուրկի մէջ  Հայաստանի  գլխաւոր հիւպատոս Հրայր 

Կարապետեանը: 

Աւարտին Հայաստանի պաշտպանութեան բանակի սպաներ եւ ռազմական ուսումնարաններու 

ուսանողներ պարգեւատրուեցան պատուոգիրերով եւ շնորհալակագրերով: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Բարեկենդան 
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… 
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Բարեկենդանի օրերուն եկեղեցին կը նշէր Աւարայրի ճակատամարտի հերոս Վարդան 

զօրավարի տօնը: Այդ օրերուն տարբեր գաւառներու մէջ յաճախ կը ներկայացնէին Աւարայրի 

ճակատամարտէն որեւէ դրուագ: 

Բարեկենդանի խոհանոց 

Բարեկենդանի օրերու ամենաբնորոշը, սակայն,   կերակուրներու առատութիւնն ու 

այլազանութիւնն էր: Անպայման իւրաքանչիւր ընտանիք, նիւթական իր 

հնարաւորութիւններուն չափով, կը մորթէր հորթ, այծ, ոչխար կամ հաւ: 

Սովորական օրերուն գիւղացին հազուադէպօրէն 

կը մորթէր իր տան անասունները, սակայն 

Բարեկենդանի աւանդոյթի արմատներուն մէջ կայ 

զոհաբերութեան գաղափարը, յանուն յաջողակ 

երկրագործական տարեսկիզբի, մատաղով 

սիրաշահած են աստուածները` խնդրելով բերքի 

առատութիւն: 

Բարեկենդանի տօնի աւանդական 

ճաշատեսակներն են` փաթիլլան (պանիրով կամ 

միսով տապկուած խմորեղէն), ամիճը (լեցուած հաւ կամ հնդկահաւ), հալվան, փախլաւան, 

սըռոնը (թանապուրի մէջ եփած խմորէ գնդիկներ), սեմսեկը, ձուածեղը, գաթայի տեսակները, 

աղանձը, փոխինձը, կոլոլակները, խորովածներն ու խաշլաման: 

«Պաս պապի»-ն կամ ակլատիզը Բարեկենդանի կերուխումի աւարտը «աւետող» տիկնիկն է: 

Անիկա պատրաստուած կ՛ըլլայ սոխէ կամ գետնախնձորէ` վրան 7 փետուր խրած: 

Եօթը փետուրները, որոնք Մեծ պասի եօթը շաբաթները կը խորհրդանշեն, օրացոյցի դեր կը 

կատարեն. իւրաքանչիւր շաբաթավերջի մէկ փետուր կը պոկուի եւ այսպէս, յաջորդաբար` 

մինչեւ Մեծ պասը աւարտի: Մեծ պասի վերջին օրը ակլատիզը պէտք է թաթխել մածունի մէջ եւ 

նետել տանիքը: Ըստ աւանդութեան, սոխը կը դառնայ մկան, խռիւը թեւեր, իսկ ինքը` 

ակլատիզը` թռչուն, որ կը թռչի ու կ՛երթայ յաջորդ տարի վերադառնալու պայմանով… 

Բարեկենդանի առիթով ծպտուելու, ինչպէս նաեւ ակլատիզներ պատրաստելու ու տօնին 

խորհուրդը նոր սերունդին փոխանցելու առաքելութիւնը մեծ նախանձախնդրութեամբ կը 

կատարեն շատ մը հայկական վարժարաններ` աշխարհի չորս ծագերուն: Ինչ կը վերաբերի 

պարերուն եւ խաղերուն, անոնք դժբախտաբար նահանջած են: Թէեւ Հայաստանի մէջ վերջին 

տարիներուն: 

Ազատութեան հրապարակին, ինչպէս նաեւ Հիւսիսային պողոտային վրայ եւ այլուր 

Բարեկենդանը կը նշուի բաւական մեծ շուքով: Ամէնուրեք կը հնչեն ազգային եւ հոգեւոր երգեր, 

կը ներկայացուին խաղեր, խմբային պարեր, կը կազմակերպուին ուտեստներու ցուցադրութիւն-

վաճառք` ժպիտ, լաւատեսութիւն եւ յոյս գծագրելով հազարաւոր հանդիսականներու դէմքերուն 

վրայ: 

www.tert.am 
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