
²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 261, àõñµ³Ã, 12 ¸ºÎîºØ´ºð, 2014                                                                         1 
 

 

 

 

Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 261, àõñµ³Ã,  12 ¸ºÎîºØ´ºð, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐ 
Ուրբաթ, 5 Դեկտեմբեր 2014ին, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ 

«Փառաբանութեան Օր», հովանաւորութեամբ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի, 

կազմակերպութեամբ՝ Հայաստանեաց Առաքելական եկեղեցւոյ Հոգեւոր Եղբայրակցութեան: 

Օրուան առաջնորդ՝ եղբ. Սարգիս Հալէպլեան բացման խօսքին մէջ մատնանշեց 

փառաբանութեան կարեւորութիւնն ու արժէքը: Ապա երգչախումբը ներկայացուց փունջ մը 

հոգեւոր երգեր Տիկ. Ժաննա Սերոբեանի խմբավարութեամբ: Սաղմոսի ընթերցում կատարեց՝ 

Օրդ. Սոնիա Հալէպլեան: 

Օրուան պատգամը փոխանցեց, համայնքէս ներս Հայաստանէն հիւրընկալուած հալէպահայ 

եղբ. Յակոբ Կիւլէսէրեան: Պատգամաբերը ներկայացնելով «Շնորհակալութեան Զոհը» անգամ 

մը եւս անդրադարձաւ եւ ներկաներուն ուշադրութիւնը հրաւիրեց՝ թէ որքան պէտք է 

փառաւորենք զԱստուած մեզի պարգեւած բազմաթիւ շնորհքներուն համար, քանզի Աստուած 

մեզի ընդունեց որպէս հարազատ զաւակներ, ուստի  հարկ է փառք տալ Աստուծոյ իր շնորհած 

բոլոր բարիքներուն համար: 

Պատգամը շատ շինիչ ու տպաւորիչ էր: Ներկաները մեծ հետաքրքրութեամբ եւ 

գոհունակութեամբ հետեւեցան պատգամաբերին խօսքերուն: 

Աւարտին, խօսք առաւ Գերապատիւ՝ Հայր Սուրբը, որ իր կարգին բարձր գնահատեց ձեռնարկը 

եւ անոր կազմակերպողները: 

Հուրի Տէկիրմէնճեան 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Մանոյեան. «Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին Նուաճում 

Պիտի Ըլլայ Պահանջատիրութեան Հարցին Մէջ 

Համազգային Համախոհութիւնը» 

Ամփոփելով այս տարի արտաքին քաղաքական մարզին 

մէջ կատարուած իրադարձութիւնները` ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ 

դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի 

պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան Չորեքշաբթի օր 

լրագրողներուն հետ հանդիպումի մը ընթացքին 

առանձնացուց երեք կարեւոր իրադարձութիւններ: 

Առաջինը Հայաստանի` Եւրասիական տնտեսական 

միութեան անդամակցելու փաստն է, որ պէտք է 

դիտարկել Ուքրանիոյ մէջ կատարուող վերջին 

իրադարձութիւններու լոյսին տակ: Երկրորդը` 

ազրպէյճանական կողմէն զինադադարի խախտումներու յաճախակի դառնալը, որ  

բանակցային հոլովոյթին մէջ ետ քայլ եղաւ: Երրորդը Սուրիոյ մէջ կատարուող հոլովոյթներն 

են, որոնք թէեւ ուղղակի չեն առնչուիր Հայաստանին, սակայն կարեւոր կը նկատուին` 

յատկապէս տեղւոյն հայկական համայնքին  կապուած: 

Կ. Մանոյեան նաեւ խօսեցաւ ցեղասպանութեան 100-ամեակին մասին: Ըստ անոր, մեծագոյն 

նուաճումը պիտի ըլլայ այն, որ համազգային համախոհութիւն ըլլայ  պահանջատիրութեան 

հարցին մէջ, որ խօսինք ոչ միայն ցեղասպանութեան փաստին  ճանաչման կամ ատիկա 

ժխտելը քրէականացնելու մասին, այլ նաեւ ցեղասպանութեան հետեւանքները վերացնելու 

պահանջին մասին: Ինչ կը վերաբերի անոր, որ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը 

հրաւիրած է Թուրքիոյ նախագահը յառաջիկայ տարուան  24 ապրիլին Երեւան գալու, Կ. 

Մանոյեան ատիկա ոչ թէ իբրեւ հրաւէր, այլ իբրեւ մարտահրաւէր կը բնորոշէ, որովհետեւ եթէ 

Թուրքիա կը կարծէ, թէ տակաւին ցեղասպանութեան փաստին կապուած քննարկուելիք 

հարցեր կան, Էրտողան  Հայաստան գալով կը ստանայ այդ բոլոր հարցերուն պատասխանը: 

Հայ-թրքական յարաբերութիւններու 

բարելաւման ուղղուած յայտնի 

արձանագրութիւններուն վերաբերեալ Կիրօ 

Մանոյեան այս անգամ ալ նշեց, որ Հայաստան 

պէտք է իր ստորագրութիւնը ետ կանչէ այդ 

փաստաթուղթերէն, որովհետեւ  անոնցմով 

մենք կը կորսնցնենք Թուրքիոյ հողային  

պահանջներ ներկայացնելու իրաւունքը: 

«Անոնք իրաւական փաստաթուղթեր են եւ 

պէտք է «սպաննուին»: Իսկ Թուրքիա  

ստորագրութիւնները ետ կանչելու առիթներ 

տուած է», ըսած է ան: Իսկ ամէն տարի 24 ապրիլին Օպամայի արտասանած խօսքին մէջ  

«ցեղասպանութիւն» բառին սպասելու վերաբերեալ Կիրօ Մանոյեան յորդորեց սրտատրոփ 

չսպասել ատոր, այլ ճիգ թափել պահանջատիրութեան հարցին մէջ համազգային 

համախոհութիւն ցուցաբերելու: 
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Արցախի Մէջ Նշուեցաւ Անկախութեան Հանրաքուէի Եւ 

Սահմանադրութեան Օրը 

Արցախի մէջ նշուեցաւ անկախութեան հանրաքուէի եւ սահմանադրութեան օրը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան այս առիթով 

շնորհաւորական ուղերձ յղեց: 

«Այս օրը մեր ժողովուրդի բազմադարեան   պատմութեան մէջ մտաւ իբրեւ նոր ճանապարհի 

սկիզբ, որ ազդարարեց ժողովրդավարական սկզբունքներու, համամարդկային եւ ազգային 

արժէքներու վրայ հիմնուած ազատ եւ անկախ պետութիւն եւ քաղաքացիական 

հասարակութիւն կառուցելու արցախահայութեան անսասան որոշման մասին», ըստ Արցախի 

նախագահի պաշտօնական կայքին` ըսուած է ուղերձին մէջ: 

«Ինչպէս 1991 թուականի Անկախութեան հանրաքուէն, այնպէս ալ 2006 թուականին մեր երկրի 

հիմնական օրէնքի` սահմանադրութեան ընդունումը անգամ մը եւս վկայեցին, որ Արցախի 

ժողովուրդը վճռական է եւ պատրաստ պաշտպանելու իր շահերն ու ազատութիւնները` 

համապատասխան միջազգային իրաւունքի չափանիշներուն: Մեր ընտրած ճանապարհը 

այլեւս անշրջելի է, որովհետեւ արդար է եւ սրբագործուած մեր հերոս նահատակներուն 

արեամբ», գրած է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը իր ուղերձին մէջ: 

«Մենք պարտաւոր ենք օրը-օրին ամրապնդել մեր պետականութիւնը, զարգացնել 

տնտեսութիւնը, բարելաւել մարդոց կենսապայմանները: Պարտաւոր ենք իրականութիւն 

դարձնել մեր ժողովուրդին իղձերն ու ցանկութիւնները` հետեւելով օրէնքի տառին եւ ոգիին եւ 

ստեղծելով ուժեղ իրաւական պետութիւն», գրած է նախագահ Բակօ  Սահակեան` 

վստահութիւն յայտնելով, որ «Արցախ իր արժանի տեղը կը գրաւէ  գերիշխան եւ զարգացած 

պետութիւններու շարքին մէջ»: 

Վարչապետ Աբրահամեան Ընդունեց Համաշխարհային 

Դրամատան Ներկայացուցիչները 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Յովիկ 

Աբրահամեան  Չորեքշաբթի օր ընդունած է 

Համաշխարհային դրամատան  պատուիրակութիւնը` 

դրամատան  երեւանեան գրասենեակի տնօրէն Լորա 

Պէյլիի գլխաւորութեամբ: Հանդիպումին ընթացքին 

քննարկուած են Հայաստանի Հանրապետութեան 

տնտեսութեան ներկայ վիճակին եւ զարգացման 

հեռանկարներուն, Հայաստանի  դրամավարկային եւ 

պիւտճէական  հարկերու  քաղաքականութեան 

վերաբերող հարցեր:   Երկուստեք կարեւոր նկատուած է համաշխարհային եւ շրջանային 

տնտեսական իրողութիւններուն եւ  միջազգային շուկայի փոփոխուող իրավիճակին 

համահունչ տնտեսական քաղաքականութեան իրականացումը եւ համապատասխան 

տնտեսական միջավայրի ձեւաւորումը: Կողմերը անգամ մը եւս վերահաստատած են նշուած 

ուղղութիւններով Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան եւ Համաշխարհային 

դրամատան միջեւ  համագործակցութիւնը շարունակելու պատրաստակամութիւնը: 
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Օհանեան. «Ատիկա Ազրպէյճանական Կողմի Սադրանք Է» 

Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան  Չորեքշաբթի օր խուսափած է 

մանրամասնութիւններ հաղորդելէ երեք օր առաջ ղարաբաղեան-ազրպէյճանական 

սահմանագիծին վրայ տեղի ունեցած դէպքին վերաբերեալ: 

Նախարարը այսուհանդերձ պնդած է, որ ատիկա ազրպէյճանական կողմի սադրանք է, եւ որ 

հայկական կողմը իրականացուցած է ոչ միայն պաշտպանական, այլեւ  կանխարգելիչ 

գործողութիւններ, որոնք «բազմաթիւ  պարագաներու կ՛իրականացուին մեր տարածքէն  դուրս: 

Պատճառը պէտք է փնտռել ճիշդ այդ սադրանքներուն մէջ, եւ մեղքի մեծ բաժինը պէտք է 

հակառակորդը նաեւ վերցնէ իր վրայ», ըսած է Օհանեան: 

Յայտնենք, որ 8 դեկտեմբերին ղարաբաղեան-ազրպէյճանական սահմանագիծին վրայ  

արձանագրուած դէպքին ընթացքին հակառակորդին կրակոցէն զոհուած էր զինուոր Գարիկ 

Իսպիրեան, որ Ղարաբաղի նախագահին  կողմէ յետմահու պարգեւատրուած է «Մարտական 

ծառայութիւն» շքանշանով: 

Դէպքին կապակցութեամբ Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարած 

էր, թէ հայկական հետախուզական  խումբերը փորձած են անցնիլ սահմանագիծը: Հայկական 

կողմը հերքած էր` առանց յաւելեալ մանրամասնութեան: Նախարար Օհանեան եւս 

Չորեքշաբթի օր չբացաւ  փակագիծերը. «Ցաւօք, անոնք նաեւ իրենց մէջ կը պարունակեն 

գաղտնիութիւն, ատոր համար բաւարարուինք այնքանով, որքանով որ ես ըսի»: 

Գնահատելով անցնող տարին, որուն ընթացքին  արձանագրուեցան հետախուզական 

ներթափանցման փորձեր, ինչպէս նաեւ  զինադադարի ընթացքին առաջին անգամ կործանեցաւ 

հայկական զինուորական ուղղաթիռ` Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան 

Օհանեան ըսած է. «Նախապէս եթէ  Արցախի պաշտպանութեան բանակի հատուածին մէջ, 

ըսենք, նուազագոյնը կ՛ըլլային 35-50 կրակոցներու միջադէպեր եւ այդտեղ կ՛օգտագործէին 

մինչեւ հազար փամփուշտ, այսօր այդ կրակոցներուն թիւը կը հասնի 170-200-ի, եւ  

փամփուշտներուն թիւը 3 հազարէն մինչեւ 6 հազարի կը հասնի»: 

Նախարարը յստակացուցած է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

զինեալ  ուժերը կը պատասխանեն միայն արձակազէններուն եւ կանոնաւոր կրակոցներուն: 

Լրագրողները հետաքրքրուեցան, թէ ի՞նչ նորութիւններ կան կործանած ուղղաթիռին փաստով 

յարուցուած գործէն: Սէյրան Օհանեան պատասխանեց, որ տակաւին կ՛ընթանայ 

նախաքննութիւն, եւ տեղեկութիւն չի կրնար յայտնել: 

Ռուսիոյ Տուման Վաւերացուց Հայաստանի` Եւրասիական 

Տնտեսական Միութեան Անդամակցելու Համաձայնագիրը 

Ռուսիոյ  տուման վաւերացուցած է Եւրասիական տնտեսական միութեան Հայաստանի 

անդամակցութեան համաձայնագիրը: 

«Ռեկնում» լրատու գործակալութեան փոխանցումով, Ռուսիոյ խորհրդարանի ստորին 

պալատի բոլոր խմբակցութիւնները հանդէս եկած են փաստաթուղթի վաւերացման օգտին: 
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Տնտեսական Իրաւունքներուն Յատկացուած 

Համաժողով` Երեւանի Մէջ 

Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան Չորեքշաբթի օր 

ներկայ գտնուած է Երեւանի մէջ սկսած 

տնտեսական իրաւունքներուն յատկացուած 

համաժողովին: 

Վարչապետը նշած է, որ տնտեսական 

իրաւունքները կարեւորագոյն երաշխիք են մարդու, 

հասարակութեան եւ պետութեան բարեկեցութեան 

ապահովման եւ զարգացման գործին մէջ: 

«Մարդկութեան բարգաւաճման եւ պետութիւններու կայացման պատմութիւնը կը փաստէ, որ 

միջազգային փաստաթուղթերուն եւ  ազգային սահմանադրութիւններուն մէջ մարդկային 

իրաւունքներու մասին ձեւակերպումներէն շատ առաջ մարդիկ նախ եւ առաջ կը դրսեւորէին 

իրենց յանձնառութիւնը սեփականութեան իրաւունքի եւ արդարութեան սկզբունքին 

նկատմամբ: Այսօր մարդկային  իրաւունքները աւելի խորքային են եւ կ՛ընկալուին իբրեւ 

մարդկային հիմնարար ազատութիւններու, որոնց շարքին` տնտեսական եւ ընկերային  

արդարութեան երաշխիք», ըսած է Աբրահամեան: 

Ըստ կառավարութեան մամլոյ ծառայութեան, վարչապետը ընդգծած է, որ մարդակեդրոն 

զարգացման գաղափարախօսութիւնը ընդունելով իբրեւ ռազմավարական ուղենիշ` 

Հայաստանի կառավարութիւնը առաջնահերթութիւն հռչակած է քաղաքացի-անհատին եւ անոր 

արժանապատիւ կենսակերպին երաշխաւորումը: 

Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Վրաստանի վարչապետ 

Իրաքլի Ղարիպաշվիլիի հրաւէրով պաշտօնական այցելութեամբ այսօր Վրաստան կը մեկնի: 

Ըստ կառավարութեան մամլոյ ծառայութեան, այցելութեան ծիրին մէջ նախատեսուած է Յովիկ 

Աբրահամեանի հանդիպումը Վրաստանի նախագահ Կէորկի Մարկվելաշվիլիի եւ  վարչապետ 

Իրաքլի Ղարիպաշվիլիի հետ: 

Աբրահամեան նաեւ պիտի այցելէ Թիֆլիսի  հայկական եկեղեցին եւ պիտի տեսակցի տեղւոյն 

հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ: 

Սարգսեան Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն Ունեցաւ 

Նազարպայեւի Հետ 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր հեռաձայնային 

հաղորդակցութիւն ունեցած է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարպայեւի հետ: 

Ըստ նախագահին մամլոյ ծառայութեան, երկու երկիրներու ղեկավարները քննարկած են հայ-

ղազախական երկկողմ յարաբերութիւններու  օրակարգին, ինչպէս նաեւ Եւրասիական 

տնտեսական միութեան ծիրին մէջ  համագործակցութեան վերաբերող հարցեր: 
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Պոլսոյ Հայկական Եկեղեցւոյ Մէջ Հրդեհը Ոչ Թէ 

Ելեկտրական Խանգարումի Արդիւնք Եղած Է, Այլ 

Կանխամտածուած Հրկիզումի 

«Ակօս» կը հաղորդէ, որ 7 դեկտեմբերին 

Պոլսոյ Քատըքէօյ թաղամասի հայկական 

եկեղեցւոյ մէջ բռնկած հրդեհին պատճառը 

բացայայտուած է:  

Նախապէս կատարուած ենթադրութիւնները, 

թէ հրդեհը բռնկած է տեղադրուած տօնածառի 

լոյսերու կարճ միացման պատճառով, 

հերքուած է. եկեղեցին հրդեհած են 

դիտումնաւոր կերպով: 

Եկեղեցւոյ անվտանգութեան տեսախցիկները 

տեսագրած են, թէ ինչպէ՛ս կասկածեալը կը մտնէ եկեղեցի եւ կը հրկիզէ զայն: 

Կասկածեալը ձերբակալուած է: Ի յայտ եկած է, որ ան նախապէս դարձեալ այդպիսի արարքներ 

կատարած է: 

Կը հաղորդուի, որ հրդեհին պատճառով հազարաւոր կրօնական գիրքեր ու խտասալիկներ 

հրկիզուած են: 

Հակաօդային Միացեալ Համակարգի Հարցով Հայաստան 

Կը Գտնուին Ռուս Մասնագէտներ 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութեան 

մասնագէտներու խումբը, Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարութեան 

մասնագէտներուն հետ Չորեքշաբթի օր սկսաւ 

երկու երկիրներուն միջեւ «Հաւաքական 

անվտանգութեան կովկասեան շրջանին  մէջ 

հակաօդային պաշտպանութեան միացեալ 

համակարգի ստեղծման մասին» 

համաձայնութեան նախագիծը քննարկելու եւ 

վերջնականապէս համաձայնեցնելու 

աշխատանքը: 

Ըստ Հայաստանի պաշտպանութեան 

նախարարութեան մամլոյ ծառայութեան, 

աշխատանքները, որոնք պիտի տեւեն մինչեւ 11 դեկտեմբեր, տեղի կ՛ունենան Հայաստանի եւ  

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւններուն միջեւ ստորագրուած երկկողմանի 

համագործակցութեան 2014 թուականի ծրագիրին հիմամբ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Քոնկրեսէն Ամերիկեան Վարչակազմին Համար ՏԱՀԵՇ-ի 

Դէմ Ուժի Կիրարկման Արտօնութիւն Պահանջելէ Ետք. 

«Միացեալ Նահանգներ Այս Պահուս Չեն Պատրաստուիր 

Ասատի Դէմ Շարժելու» Կ՛ըսէ Քերրի 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն 

Քերրի Քոնկրեսէն պահանջեց ամերիկեան վարչակազմը 

լիազօրել ամերիկեան զինեալ ուժերը ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

օգտագործելու` աւելցնելով, որ «Միացեալ Նահանգներու 

նախագահ Պարաք Օպամա մտադիր չէ այդ մէկը 

կատարելու, ինչպէս նաեւ պահանջեց լիազօրութեան 

անհրաժեշտութեան պարագային ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

գործողութեանց տարածքը ընդլայնել»: 

Քերրի Ծերակոյտի մէկ յանձնախումբին առջեւ ՏԱՀԵՇ-ի 

դէմ պատերազմը շարունակելու ամերիկեան 

վարչակազմին արտօնութիւն տուող բանաձեւը քննարկելու 

յատկացուած լսումի նիստին ընթացքին յայտնեց. 

«Վարչակազմը համաձայն պիտի ըլլայ առաքելութեան 

իբրեւ ժամկէտ երեք տարիները ճշդելուն, ինչ որ ապագայ 

վարչակազմին կարելիութիւն պիտի տայ 

անհրաժեշտութեան պարագային զայն երկարաձգելու»: 

Քերրի շեշտեց. «Մեզի համար մեծագոյն մարտահրաւէրը Օպամային վրայ ձեզ հաստատել 

փափաքած սահմանափակումներն են եւ զինուորական մարտերու մանրամասնութիւններուն 

միջամտելու ձեր փափաքը»: 

Պատասխանելով ծերակուտականի մը հարցումին` ան ըսած է. «Կը պատրաստուի՞նք Ասատի 

դէմ շարժելու: Ո՛չ: Մենք` Միացեալ Նահանգները, իբրեւ ահաբեկչական խմբաւորում կը 

խօսինք միայն ՏԱՀԵՇ-ի մասին»: 

Պատասխանելով Սուրիոյ իշխանութիւններուն դէմ ուժի կիրարկման մասին հարցումին` Քերրի 

յայտարարած է. «Հիմա չէ»: Ան յիշեցուցած է, որ Միացեալ Նահանգներ կը զբաղին սուրիացի 

ընդդիմադիրներու պատրաստութեամբ, որոնք «ուղղակի կերպով կը պայքարին Ասատի դէմ»: 

Ըստ անոր, Սուրիոյ մէջ զինուորական գործողութիւն կատարելու արտօնութիւն ստանալու 

դիմում Քոնկրեսին պիտի չներկայացուի:  

Միեւնոյն ժամանակ խօսելով ծայրայեղականներու դէմ պայքարի մասին ան ընդգծած է, որ 

Ուաշինկթըն այս պահուս բաւականաչափ իրաւասութիւններ ունի «Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ 

ընելու այն, ինչ որ հիմա կ՛ընենք»: 

www.aztarar.com 

www.yerakouyn.com 

http://www.aztarar.com/
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Տը Միսթուրա Հալէպի Մէջ Կռիւներու Սառեցման Հարցով 

Յուսալից Է 

Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Սթեֆան տը  

Միսթուրայի բանբեր Ժիւլիեթ Թումա թրքական «Հիւրրիյէթ» 

օրաթերթին յայտնեց, որ տը Միսթուրա Թուրքիոյ մէջ 

սուրիական քաղաքական եւ զինուորական ընդդիմութեան 

խմբաւորումներու հետ իր ունեցած հանդիպումներէն ետք 

Հալէպի մէջ կռիւներու սառեցման հարցով յուսալից է: 

«Հանդիպումներ ունեցանք Հալէպի մէջ գետնի վրայ 

գործունէութիւն ունեցող թէ՛ զինեալ եւ թէ՛ քաղաքական 

խմբաւորումներու մեծամասնութեան ներկայացուցիչներուն 

հետ: Հանդիպումները շինիչ էին: Մենք շատ յուսալից ենք եւ մեծ աշխատանք կը տանինք 

յատուկ պատուիրակին ճամբով սառեցումը յաջողցնելու համար», ըսած է Թումա: 

«Զինադադարի մը մասին չենք խօսիր: Մենք զայն կը կոչենք «սառեցում» մը: Ասիկա ՄԱԿ-ի 

կողմէ Սուրիոյ մէջ տագնապին առնչակից կողմերուն ներկայացուած առաջարկ մըն է: Մենք 

խորհրդակցութիւններ ու հանդիպումներ կ՛ունենանք, ինչպէս նաեւ այցելութիւններ կու տանք 

առնչակից տարբեր կողմերու հետ քննարկելու համար Հալէպի մէջ գործողութիւնները 

սառեցնելու ձեւերը, ինչ որ վերջ պիտի տայ թշնամական արարքներուն», ըսած է ան: 

«Միացեալ Նահանգներու Հետ Համաձայնութիւն Պիտի 

Չգոյանայ Մինչեւ Սուրիոյ Վերեւ Թռիչքներու Արգիլեալ 

Գօտիի Հարցի Լուծումը» Կ՛ըսէ Էրտողան 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտնեց, որ Անգարա եւ Ուաշինկթըն համամիտ 

են սուրիական չափաւորական ընդդիմադիրները զինելու եւ մարզելու հարցին շուրջ, սակայն 

թռիչքներու արգիլեալ գօտիի եւ ապահովական գօտիի հարցերուն շուրջ 

տարակարծութիւնները կը յամենան: 

«Դաշնակից ուժերուն կողմէ տակաւին որեւէ յանձնառութիւն չկայ, մասնաւորաբար 

թռիչքներու արգիլեալ գօտիին եւ ապահովական գօտիին վերաբերեալ», ըսաւ Էրտողան: 

«Ասիկա հարց մըն է, որուն շուրջ մեր պատուիրակութիւնները կը բանակցին: Կը թուի,  թէ 

«զինէ-մարզէ»-ի հարցին մէջ համախոհութիւն կայ, սակայն դժբախտաբար միւս երկու 

հարցերուն շուրջ համախոհութիւն չկայ», նշեց ան: 

Էրտողան յայտարարեց. «Միայն օդային գործողութեան ճամբով կարելի չէ արդիւնքի հասնիլ: 

Ցամաքային գործողութեան մը անհրաժեշտութիւնը կայ: Ցամաքային գործողութեան պէտք է 

օդային գործողութեան մը ճամբով աջակցութիւն տրուի, եւ Սուրիական ազատ բանակը 

պատրաստ է մասնակցելու այս ցամաքային գործողութեան, եթէ անիկա անհրաժեշտ մարզումն 

ու զէնքերը ստանայ»: Ան աւելցուց, որ եթէ այդ երկու պայմանները ամբողջանան, ապա 

«ապահովական գօտիի մը հաստատումը գաղթը պիտի արգելակէ»: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Թրքական Շրջադարձի Նախանշաննե՞ր 

Եւրոպական Միութեան Ընդլայնման գծով 

յանձնակատար Եոհաննես Հան Անգարայի մէջ 

յայտարարած է, որ Եւրոպական Միութեան 

Թուրքիոյ անդամակցութեան բանակցութիւնները 

կրնան վերսկսիլ Յունուարին: 

«Գործը ճիշդ ուղղութեամբ կ՛ընթանայ», ըսած է 

Հան: 

Բացի ատկէ, եւրոպական պատուիրակութիւնը անդրադարձած է Իսլամական 

պետութեան դէմ պայքարին: Քննարկուած են Իսլամական պետութեան զինեալներուն 

մասին տեղեկատուութեան փոխանակման հարցը, ինչպէս նաեւ անոնց դէմ պայքարի 

համակարգուած ռազմավարութիւնը: Ան նաեւ յայտարարած է, որ քննարկման 

աւարտական փուլին մէջ կը գտնուի գաղթականներու կարիքներուն համար Թուրքիոյ 

մօտ 70 միլիոն եւրօ յատկացնելու հարցը: 

Քաղաքական տրամաբանութիւնը չի թելադրեր զարմանալ,  եւրոպական արժէքներուն 

դէմ ուղղակիօրէն հակադրուող Անգարայի այսօրուան թիւ 1 ղեկավարին դրսեւորած 

վարքագիծին  դիմաց Եւրոպական Միութեան այս տեսակ արձագանգումին առիթով: 

Հակառակ անոր որ Պրիւքսէլը առկախած էր Անգարայի հետ Եւրոպական Միութեան 

անդամակցութեան միտող բանակցութիւնները յատկապէս Կիպրոսի հարցին 

պատճառով, Թուրքիոյ պաշտօնական հետագայ կեցուածքները Կիպրոսի հանգոյցէն 

շատ աւելի պատճառներ հրամցուցին բանակցութիւններուն չվերաձեռնարկելու 

համար: 

Խօսքը միայն չի վերաբերիր ցեղապաշտական բնոյթի,  սեռային խտրականութեան, 

իսլամ ամբոխ սիրաշահելու համար արեւմտեան քաղաքակրթութիւնը ամբողջ 

հարցականի տակ առնող եւ նմանատիպ յայտարարութիւններուն, որոնք հնչեցին 

Թուրքիոյ նախագահին կողմէ: 

Հիմնական հարցը, Արեւմուտքի մղումով եւ քաջալերանքով սկսած, սակայն 

վերահսկողութենէ դուրս եկած եւ այսօր միեւնոյն Արեւմուտքին կողմէ սահմանափակ 

պատերազմ յայտարարուած Իսլամական պետութեան նկատմամբ Անգարայի 

աջակցական քաղաքականութիւնն է: 

Այս մեծ հակասութիւնն է, որ շատ բացայայտ ձեւով ոչ միայն անուշադրութեան կը 

մատնուի ընդհանրապէս Արեւմուտքի եւ այս պարագային Եւրոպական Միութեան 

կողմէ, որ լուրջ կասկածի տակ կ՛առնէ միջազգային այդ կառոյցներուն Իսլամական 

պետութեան նկատմամբ յայտարարուած եւ գործադրութեան դրուած 

քաղաքականութիւններուն միջեւ երեւցող հակասական անջրպետը: Այստեղ կարելի է 
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առարկել, որ Անգարան իսլամական զինեալներուն նկատմամբ իր դիրքորոշումը 

փոխելու նկրտումներ կը ցուցադրէ: Մեծն Բրիտանիոյ վարչապետ Տէյվիտ Քամերոնը եւ 

Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլուն միացեալ ասուլիսի ընթացքին 

յայտարարած են, որ ո՛չ Սուրիոյ, ո՛չ ալ Իրաքի մէջ օտարերկրացի զինեալներ կ՛ուզեն 

տեսնել: Տաւութօղլուն ատիկա բացատրած է անով, որ օտարերկրացի զինեալները կը 

խեղաթիւրեն Սուրիոյ ընդդիմութեան արդարացի՛ պայքարի իմաստը: 

Յայտարարողական մակարդակի վրայ 

կատարուած այս փոփոխութիւնը 

Անգարայի կողմէ պարզ կը դառնայ, երբ 

Թուրքիա իր սահմանը փակէ նման 

զինեալներու ազատ ելումուտին համար: 

Սուրիական կառավարական ուժերու 

կողմէ Հալէպի շրջափակումին հետեւելիք 

գործողութիւնները լոյս կը սփռեն հետագայ 

ընթացքին մասին: 

Էրտողանի կիրարկած առաձգականութիւնը այս խաղին մէջ բաւական նեղցած է: 

Ռուսիոյ նախագահին Անգարա կատարած այցելութեան անմիջապէս հետեւած 

Եւրոպական Միութեան  պատուիրակութեան այցելութիւնը միայն Անգարան 

սիրաշահելու փորձերով չի բացատրուիր: Այստեղ յստակ ճնշում կայ Իսլամական 

պետութեան զարգացման եւ տարածման ընթացքին մեծ աջակցութիւն ցոյց տուած 

Անգարային վրայ, որուն ղեկավարը Իսլամական համագործակցութեան 

կազմակերպութեան երկիրներու համաժողովին ընթացքին իր ելոյթին մէջ ըսած է. 

«Արեւմուտքը չի սիրեր իսլամները, անոնք կը ժպտին մեր երեսներուն, միաժամանակ 

կը հրճուին մեր եւ մեր երեխաներուն մահերով: Ինչքան երկար մենք պիտի 

հանդուրժենք այս իրավիճակը»: Իր ելոյթին մէջ Էրտողանը կոչ ուղղած էր 

մահմետական երկիրներուն միաւորուելու Արեւմուտքի դէմ պայքարին մէջ: 

Նման հռետորաբանութիւն գործածող երկրի մը հետ Եւրոպական Միութիւնը կը 

խոստանայ վերսկսիլ անդամակցութեան բանակցութիւնները: Բանակցիլ եւ գումար 

յատկացնել, որպէսզի Անգարան չաջակցի Իսլամական պետութեան կայացման: Բայց 

այս մէկը իբրեւ հարց միակը չէ: 

Իսլամականներուն աջակցութիւն ցոյց չտալու առումով Անգարային կողմէ կատարուող 

շրջադարձի նախանշանները տակաւին գետնի վրայ չեն առարկայացած: Մնացեալը` 

անդամակցութեան վերսկսման հետ կապուած, պարզապէս մեկուսացման ենթարկուող 

Մոսկուայի հետ Անգարայի  համագործակցութեան դռները նեղցնելու կը միտին: 

Մանաւանդ որ հազիւ աւարտած Փութինի հանդիպումները Էրտողանի հետ, 

Եւրոպական Միութեան պատուիրակները հասան Անգարա եւ սկսան բանակցիլ 

Արեւմուտքի դէմ պատերազմի յայտարարութեան համազօր հռետորաբանութեամբ 

հանդէս եկող Էրտողանի հետ: 

«Ա.» 
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ԿՐՕՆԱԿԱՆ 

ÂÆôºðÀ 
²êîàô²Ì²ÞàôÜâÆÜ Ø¾æ 

(º. Ø³ë) 

ÂÆô ( 153 ) 

²Ûë ÃÇõÇÝ Ñ³Ý¹Çå³Í »Ýù Ññ³ß³ÉÇ ÓÏÝáñëáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç §Rjtyh :fk\yr hgugi fngu fu 
yu/igho ]gtgm mg.f]9 lg\ju\ vjryuh f\fm tf[ 'yuif\ys nf]yuh5 Lgig/gi gvecgw 
'yuijh2 yu/igho c;gk/f]gu¦ (Úí. 21:11)£ øñÇëïáë ä»ïñáëÇ Áë³Í ¿ñ.- Ñ»ï»õ¿° ÇÝÍÇ »õ ù»½ 

Ù³ñ¹áõ áñëáñ¹ åÇïÇ ÁÝ»Ù£ ²Ûë Ññ³ß³ÉÇ ÓÏÝáñëáõÃÇõÝÁ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ³ÛÝ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ, 
áñáÝù ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ù³ñá½áõÃ»³Ùµ åÇïÇ Ñ³õ³ï³ÛÇÝ øñÇëïáëÇ£ àõéÏ³ÝÁ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ºÏ»Õ»óÇÝ, 
áñ Çñ Ù¿ç Ïþ³Ù÷á÷¿ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ£ 

ÂÇõ 153-Á Çñ Ù¿ç ÏÁ Ëï³óÝ¿ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁª ³Ûëå¿ë. 
153 = 3 + 50 + 100 (²ëïáõÍáÛ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ ÷ñÏáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ý·ëïáõÃÇõÝÁ)£ 

 ÂÇõ 3-Á ³ÛÝ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù Ñ³õ³ï³óÇÝ "ºññáñ¹áõÃÇõÝ ÙÇ 
²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ" µ³Ý³Ó»õÇÝ. ³ÝáÝù Ù³ÑáõÁÝ¿ Û³ñáõÃÇõÝ ³éÇÝ Ñ³õ³ïùáí »õ 
³å³ßË³ñáõÃ»³Ùµ£ 

 ÂÇõ 50-Á ³ÛÝ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù êáõñµ ØÏñïáõÃ»Ý¿Ý »ïù ëï³ó³Ý êáõñµ 
Ðá·ÇÝ, áñáí Ýáñ Ï»³Ýù ÙÁ ëÏë³Ý£ 

 ÂÇõ 100-Á, ²ëïáõÍáÛ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ ÑûïÝ ¿, áñáÝóÙ¿ á»õ¿ Ù¿ÏÁ å¿ïù ã¿ ÏáñëáõÇ£ 

ÂÆô ( 666 ) 

¶³½³ÝÇÝ ÃÇõÝ ¿. §LyŒr - glg jtgrkyupjuho7 ys y\ ,fng]j -9 py= dyutg\- dgbghjh ghyuhjh 
pjuf\o2 y\ tg\eyu to ghyuhjh pjuf\yuh dyutg\h -5 Ghy\ ghyuhjh pjuo sf]lg\ju\ 
sgpryuhsf] -¦ (Úï. 13£18)£ ²ëïáõ³Í ³Ûë ÃÇõÁ Ù»½Ç Û³ÛïÝ³Í ¿, áñå¿ë½Ç »ñµ ·³½³ÝÁ Û³ÛïÝáõÇ, 

Ï³ñ»Ý³Ýù ëïáõ·»É, Ñ³ëï³ï»É »õ ½·áõß³Ý³É£ 

ÂÇõ 6-Á ³ßË³ñÑÇÏ Ù³ñ¹áõÝ ÃÇõÝ ¿, ÃÇõ 66-Á ÝáÛÝ ·³Õ³÷³ñÇ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ß»ßïáõÙÝ ¿£ Ð»ï»õ³µ³ñª 
666-Á ÏÁ ¹³éÝ³Û ß³ï ³õ»ÉÇ ß»ßïáõ³Í Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÏ³ï³ñáõÃ»³Ý£ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
³ÝÏ³ï³ñáõÃ»³Ý ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÝ ¿ª ³ÙûÃÇ Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÁ, ²ëïáõÍÙ¿ 
µ³ÅÝáõÇÉÝ áõ øñÇëïáëÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë µáÉáñÁ ÏþÇñ³Ï³Ý³Ý³Ý Ñ³Ï³ùñÇëïáëÇ ³ÝÓÇÝ Ù¿ç, 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ ³õ³ñïÇÝ, áñ Ý»ñÏ³ÛÇë ëÏë³Í ¿ Û³ÛïÝáõÇÉ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç, 
ë³ï³Ý³Û³å³ßïáõÃ»³Ý »ñ»õáÛÃáí, áñáÝó ëáõñµ ÃÇõÁ 666-Ý ¿£ 

ÂÆô ( 1/2 ) 

ÂÇõ (1/2) Ï¿ëÁ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ù¿ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÏÁ ï»ë»Ýù, »ñµ ²µñ³Ñ³ÙÇ Í³é³Ýª ºÕÇ³½³ñÁ, 
è»÷»Ï³Û »õ Æë³Ñ³ÏÇ Ýß³Ý³ËûëáõÃ»³Ý ³éÇÃáí, áëÏÇ ·ûïÇ ÙÁ ÏÁ ÝáõÇñ¿, áñáõÝ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ (1/2) Ï¿ë 
ëÇÏÕ ¿ñ£ ºÕÇ³½³ñÁ êáõñµ Ðá·ÇÝ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿, áñ áõÕ³ñÏáõ³Í ¿ñ ØÇ³ÍÇÝ àñ¹Ç¿Ý (²µñ³Ñ³ÙÇ ÙÇ³Ï 
áñ¹ÇÝ, Æë³Ñ³ÏÁ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ, áñ ²ëïáõÍáÛ ËáëïáõÙÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿)£ ÆÝãå¿ë 
ºÕÇ³½³ñ ·Ý³ó è»÷»Ï³Ý ÷»ë³ÛÇÝª Æë³Ñ³ÏÇÝ Ùûï µ»ñ»Éáõ, ÝáÛÝå¿ë ³É êáõñµ Ðá·ÇÝ Ù»½Ç »ñÏñ¿Ý 
»ñÏÇÝùª »ñÏÝ³õáñ ÷»ë³ÛÇÝ Ùûï ÏÁ ï³ÝÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ýûñ¿Ý, (ïñáõ³Í ·ÇÝÁ (1/2) Ï¿ë ëÇÏÕ áëÏÇÇ 
÷áË³ñ¿Ý, î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ³Ý·ÇÝ »õ ëáõñµ ³ñÇõÝÝ ¿)£ ²ÛÝ ÇÝã áñ ÏÁ ëï³Ý³Ýù Ñáë, ³Ûë Ï»³ÝùÇ 
ÁÝÃ³óùÇÝ, Ï³ÝË³í×³ñÝ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ýù Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ÆÝã áñ »ñÏñÇ 
íñ³Û Ñ³õ³ïùáí »õ ÛáÛëáí ÏÁ ëï³Ý³Ýù ãÇ µ³Õ¹³ïáõÇñ »ñÏÝùÇ Ù¿ç Ù»½Ç å³ïñ³ëïáõ³Í ÷³éùÇÝ Ñ»ï, 
áñ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ÝÏ³ñ³·ñ»É£ 

ÂÇõ (1/2) Ï¿ëÁ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù Ý³»õ ºÉÇó ·ñùÇÝ Ù¿ç (30:12-16).- K=9o 31rfvgu Tysr=rjm orfnys> ≥F9e 
Jr9g7=nj y9xjhf9yuh tg9xglgtg9 ohfrm j9fhv pyug9iyutjh lgtftgk, ghyhvt= 
ju9g2ghcju9o j9 gh6jh w9igh2o py8 kg7 Kj9yam bghyh2 pyug9ig0 gkfhx, y9;=rbj 
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ghyhv t=a lg9yug0 conng7 f9e bghyh2 pyug9ifr/ Ghyh2 g]7r py8 kgh> gt=h t=io y9 
i'ghvhj pyug9iyut=hm r9eg9ghj rji8jh lgtftgk i=r rji8 g90gp py8 kg7/ T=i 
rji8o 2rgh if9gk => Kj9ya eg969gvhfnj2 oh0gh i=r rji8 onng7/ Gt=h 2rgh 
kg9figh=h sf9 f8y8m y9 i'ghvhj pyug9iyut=h, eg969gvhfnj2 oh0g7 py8 kg7 Kj9ya/ 
F9e 6f9 gh6f9yuh 2guyupjuh ohfnyu lgtg9 Kj9ya eg969gvhfnj2 oh0gh kg2m i=r 
rji8=h y]c gufnj py8 kg7 lg9yurko, y]c gn ;gigrm c2guy9o/ Jr9g7=nj y9xjhf9=h g]5 
2guyupfgh g90gpo fu 7gkigvy]u9 Lghxj;yutj s9ghjh 0g5g7yupfgh, y9;=rbj Kj9ya 
g5afu 7j4gkgi onng7 Jr9g7=nj y9xjhf9yuhm 6f9 gh6f9yuh 2guyupjuh ohfnyu lgtg9÷£ 

àõñ»ÙÝ ÃÇõ (1/2) Ï¿ëÁ ÷ñÏ³·ÇÝ ¿, Ù»ñ ÷ñÏ³·ÇÝÁª øñÇëïáëÇ ³ñ»³Ý ·Ýáí Ï³ï³ñáõ³Í 
÷ñÏ³·áñÍáõÃ»³Ùµ£ 

ÂÇõ (1/2) Ï¿ëÁ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù Ý³»õ ¶. Â³·³õáñ³ó ·ñùÇÝ Ù¿ç (10:7).- (F9e $geg7j pgdyuljh kfrgu 
Ry8ytyhj gtey8a jtgrkyupjuho, ghy9 ig5yuvg0 kyuho, ghy9 rf8ghj yukfnj2hf9o, 
ghy9 0g5ghf9yu ehgig9ghhf9o, ghy9 r;grg9iyuhf9yu ifvyug02h yu ghyhv 
lghxf96hf9o, ghy9 tgk5yugihf9o, fu Kj9ya kyuho eg969ghgnyu fnhg9gho, 3fn2o 
dnyu3=h dhgv/ Yurkj pgdguy9jh orgu> ≥Yu9fth 2yu g9g92hf9yux fu jtgrkyupfghx 
tgrjh jt f9i9jr t=a nrg0 31r2f9r q4tg9jk =jh/ Eg7v fr g7x 31r2f9yuh 
clgugkgvj, tjhcfu y9 gh6gte fig7 yu jt gc2f9ysr kfrg7, fu glg] gry9 i=]ro jh0j 
;gktg0 c=jh> 2yu jtgrkyupjuhx yu eg919yupjuhx jt nrg0 lgtegur io 
df9gbghvfh>>>÷)£ ²Ûë µ³ÅÇÝÁ óáÛó Ïáõ ï³Û Ù»ñ ½³ñÙ³ÝùÁ, »ñµ åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù »ñÏÝùÇ ÷³éùÁ. 

åÇïÇ Ñ³ëï³ï»Ýù Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, åÇïÇ Ñ³ëï³ï»Ýù Ù»½Ç ïñáõ³Í Ï³ÝË³í×³ñÁ »õ åÇïÇ 
Ñ³ëï³ï»Ýù Ù»ñ ³ÙµáÕç Ñ³õ³ïùÁª Áë»Éáí. §²ÛÝ ÇÝã áñ Éë³Í áõ å³ïÏ»ñ³óáõó³Í ¿ÇÝù, ÝáÛÝÇëÏ Ï¿ëÁ 
ã»Ý Ï³½Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦£ ²Ù÷á÷»Éáí ÃÇõ (1/2) Ï¿ëÁ, Áë»Ýù, Ã¿ ³Ý îÇñáç Ï³ÝãÝ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, 
Ï³ÝË³í×³ñ Ù³ïáõó³Í Çñ ³Ý·ÇÝ »õ ëáõñµ ³ñ»³Ùµ£ ²Ý Ù»½ ÏÁ ëå³ë¿ »ñ³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç£ 

ÂÆô ( 1000 ) 

ÂÇõ ÙÁÝ ¿, áñ ÏÁ Ýß¿ »ñÏÝ³ÛÇÝÝ»ñÁ, §Grkyu0y7 ig52f9o 2rgh lgbg9 fh, lgbg9 
lgbg9hf9ys> K=9o ghyhv t=a =, j9 ryu9e kf8om jhc;=r Rjhg7j t=a¦ (êÕ. 68:17)£ 

ÂÇõ 1000 (= 10 x 10 x 10) ÏÁ Ï³½ÙáõÇ »é³å³ïÇÏ ÃÇõ 10-áí£ ÆÝãå¿ë ï»ë³Ýù, ÃÇõ 10-Á ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ 
¹³ë³õáñÙ³Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÝ ¿, Ý³»õ î³ëÝ³µ³Ý»³Û å³ïáõÇñ³Ýáí Ù³ñ¹Á Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý ×³ÙµáõÝ 
áõÕÕ»ÉÁ£ ºñµ 10 ÃÇõÁ 3 ³Ý·³Ù ÏÁ ÏñÏÝáõÇ, ÏÁ Ýß¿ î³ëÝ³µ³Ý»³Û å³ïáõÇñ³ÝÇÝ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª ³ÝÙ»ÕáõÃ»³Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÁ, áñ ÏñÝ³Û Çñ³Ï³Ý³Ý³É ÙÇ³ÛÝ »ñÏÝùÇ Ù¿ç, 

áõñ Ù»Õù ãÏ³Û£ Ú³ÛïÝáõÃ»³Ý ·ÇñùÁ ÏþÁë¿. § lyh ;jkj ctkh- yfu- ;j=[ xgh2 yŒc gn ;=[yupjuh 
dy\[y= igt rkg,`r tg\e2 gvn tjgvh ghyhm9 y\yh] ghyuhhf\o d\yug[ fh Dg/hyuijh 
Ifghmj dj\mjh t-a¦ (ÚÛï. 21:27)£ 

êÇñ»ÉÇÝ»ñ, 

ÂÇõ 1-¿Ý, ÃÇõ 1000-Ç µ³ÅÇÝÁ ³õ³ñï»É¿ »ïù, Ý³»õ Ïþáõ½»Ù »ñÏáõ Ëûëù Áë»É Âáõáó ·ñùÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõ³Í 
»ñÏáõ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñáõ ÃÇõ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í »Ýù, Âáõáó ·ñùÇ 
ë»ñïáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, áõñ ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëáõÇ£ 

ºñÏáõ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ ³Ý³å³ï³ÛÇÝ 38 ï³ñÇÝ»ñ Ï³ÛÇÝ. Ñ»ï»õ³µ³ñ ³ÝáÝó 
µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝÁ óáÛó Ïáõ ï³Û ²ëïáõÍáÛ å³ñ·»õÝ»ñÝ áõ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ó»ÕÇÝ, Áëï Çñ 
Ñ³õ³ïùÇÝ »õ ·áñÍ»ñáõÝ£ 

ºÏ¿°ù, Ù»Ýù ³É Ù»ñ Ñ³õ³ïùáí áõ ·áñÍ»ñáí Ñ»ï»õÇÝù ²ëïáõÍáÛ Íñ³·ñÇÝ, áñå¿ë½Ç ³ñÅ³ÝÇ ÁÉÉ³Ýù Çñ 
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ËáëïáõÙÝ»ñáõÝ, áñáõÝ í³Û»É ¿ ÷³éù ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ å³ïÇõ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ  
Û³õÇï»³Ýë, ³Ù¿Ý£ 
 

ê»åï»Ùµ»ñ 2014, øáõ¿ÛÃ 
²ñï³Ï ø³Ñ³Ý³Û ø¿Ñ»³»³Ý 
Ð»ï»õáÕáõÃ»³Ùµª ÔåïÇ ºÏ»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Խաչքարի Եւ Եզակի Ցուցահանդէսի Մը 

Բացումը 
Շաբաթ, նոյեմբեր 22-ին, փարիզեան Սեւր արուարձանի Սամուէլ-Մուրատ վարժարանի եւ 

Շաւիլի եկեղեցւոյ հրաւէրին ընդառաջելով` տեղի ունեցաւ դպրոցի պարտէզին մէջ զետեղուած 

խաչքարին բացումը, որ հանդիսացաւ նաեւ, ձեւով մը, «Սեւր-2015» նախագիծին 

խորհրդանշական հիմնարկէքը: 

Շաւիլի եկեղեցւոյ կրօնական ընկերակցութեան անունով  Հրայր Հրաչեան բացատրեց, թէ ծանօթ 

նկարիչ Էտկար Շահինի տղան` Փիեռ Շահին, սոյն խաչքարը նուիրած էր Շաւիլի եկեղեցւոյ, եւ 

եկեղեցին ալ արդէն ունենալով խաչքար մը` իր կարգին զայն նուիրած էր Սեւրի վարժարանին: 

Փիեռ Շահին այդ խաչքարը պատրաստած էր 1997-ին, իր հօր մահուան 50-ամեակին առթիւ: 

Ապա ներկաները այցելեցին վարժարանին մէջ կազմակերպուած ցուցահանդէս-վաճառքը, ուր 

ներկայացուած էին Էտկար Շահինի եւ Տիգրան Փոլատի փորագրանկարները, ինչպէս նաեւ 

Փոլատի աւելի մեծ չափով պատկերազարդումներու շարքով պատրաստուած «Յիսուսի խաչի 

Ճամբուն 14 կայանները» ալպոմը: 

Ատիկէի Նահանգապետը Եւ Վիրոնայի Քաղաքապետը 

Այցելեցին Քարէայի «Ազատամարտ» Ակումբը 

ՀՅԴ Աթէնքի «Գաբրիէլ Լազեան» կոմիտէին 

հրաւէրով, 18 նոյեմբերին Ատիկէի 

նահանգապետ Ռենա Տուրուի գլխաւորած 

պատուիրակութիւնը այցելեց Քարէայի 

«Ազատամարտ» ակումբ: 

«Գաբրիէլ Լազեան» կոմիտէի անունով 

Յովհաննէս Ղազարեան խօսեցաւ հայ եւ յոյն 

բարեկամական կապերու մասին 

անդրադառնալով շրջանի մէջ հաստատուած հայութեան իրավիճակին գաղթականութեան 

առաջին տարիներուն: Ան խօսեցաւ նաեւ  շրջանի մէջ միութենական աշխատանքին եւ 

ծաւալած գործունէութեան մասին: 

ՀՅԴ Յունաստանի ԿԿ-ի ներկայացուցիչ Քերոբ Էքիզեան ներկայացուց Հայ դատի եւ 

համահայկական նպատակներու հարցերը` այս բոլորին մէջ նշելով յունահայ գաղութին 

դերակատարութիւնը եւ գործունէութիւնը: Ան անդրադարձաւ նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան 

100-ամեակին առիթով կազմակերպուելիք ձեռնարկներուն: 

Շնորհակալական խօսքերով հանդէս եկաւ նահանգապետ Ռենա Տուրու, որ յայտնեց, թէ 

քաջատեղեակ է հայութեան պատմութեան եւ ծանօթ ու սիրահար է հայկական մշակոյթին: 

Խօսեցաւ Ատիկէի նահանգապետութեան հովանաւորութեամբ ամէն տարի կազմակերպուող 

ապրիլեան ոգեկոչական ձեռնարկներու մասին` հաստատելով իր զօրակցութեան եւ 

գործնական ձեւով հայութեան աջակցելու իր նպատակը: Ան շեշտեց, թէ մարդիկ երբեք պէտք չէ 

մոռնան իրենց պատմութիւնը, այլ պահպանեն իւրայատկութիւնը եւ մշակութային 

յատկանիշները: 
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Վիրոնայի քաղաքապետ Աքիս Քաթոփոտիս խօսք առնելով` անդրադարձաւ շրջանին մէջ 

քաղաքապետութեան յառաջիկայ գործունէութեան: 

Օծում Ս. Սարգիս Եկեղեցւոյ Գաւիթի Դրան 

Ապակենկարի Եւ Երեք Սրբապատկերներու 

Նոյեմբեր 23-ին, Փասատինայի Ս. Սարգիս 

եկեղեցւոյ մէջ պատարագի աւարտին թեմի 

առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան օծեց 

գաւիթի նոր դրան խաչի ապակենկարն ու 

եկեղեցւոյ երեք սրբապատկերները: 

Օծման արարողութեան աւարտին` ան իր 

հայրական պատգամը ուղղելով ժողովուրդին` 

անդրադարձաւ Ս. Էջմիածնի մէջ Հայ եկեղեցւոյ 

զոյգ հայրապետներուն նախագահութեամբ 

կայացած Հայց. Առաք. Ս. եկեղեցւոյ 

Եպիսկոպոսաց Բ. ժողովին, որուն ընթացքին քննարկուեցան հայ ազգը եւ Հայաստանեայց 

Առաք. եկեղեցին յուզող հարցերը, յատկապէս` վերատեսութեան ենթարկուած Ս. մկրտութեան 

եւ դրոշմի արարողակարգը, Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով մեր նահատակներուն 

հաւաքական սրբադասման եւ այլ հարցերը: 

Այնուհետեւ «Անտոն Անտոնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: 

ՀՅԴ ՔԵՄ-ի «Սիմոն Զաւարեան» Մասնաճիւղի 

50-րդ Յոբելեան 

Վերջերս Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ նշուեցաւ 

ՀՅԴ ՔԵՄ-ի «Սիմոն Զաւարեան» մասնաճիւղին 

50-ամեակը: 

Օրուան հանդիսավար Լուսին Մովսէսեան 

բացատրեց, որ երեկոյի ընթացքին պիտի 

ներկայացուին մասնաճիւղին անցեալը, ներկան 

ու ապագան: Ապա ցուցադրուեցաւ 

մասնաճիւղին գործունէութիւնը ներկայացնող 

տեսերիզ մը: 

ՀՅԴ ՔԵՄ-ի «Սիմոն Զաւարեան» մասնաճիւղին խօսքը արտասանեց Զանի Բորբոսեան, որ 

հաստատեց, թէ ձուլող եւ օտարացնող այդ քաղաքին մէջ, ուր հայախօսութիւնը տեղի կու տայ 

եւ հայկական աւանդութիւնները կը նահանջեն, մասնաճիւղը կրցաւ կէս դար ապրիլ ու  

տակաւին պիտի գոյատեւէ: Այս 50-ամեայ երթը ան համարեց իսկական հերոսութիւն եւ 

ազգային հպարտանք: 

ՀՅԴ,  «Քրիստափոր» պատանեկան միութեան անդամ Մհեր Գարաճեան փոխանցեց ՔԵՄ-էն իր 

ակնկալութիւնները, որով ՔԵՄ-ական ըլլալը կը նշանակէ Հայ դատին համար նուիրուած ըլլալ: 

Ան յոյս յայտնեց, որ նոր սերունդին աւելի մանրամասն բացատրուի ՀՅԴ-ի ներկայ 
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գործունէութիւնը, որպէսզի անոնք շարունակեն նպաստել Հայ դատին: Նայիրի 

Շարապխանեան հետաքրքրական մօտեցումով ներկայացուց ամչկոտ ու անփորձ պատանիի 

մը ուղին` ՔԵՄ-ի անդամակցութեան իր առաջին օրէն մինչեւ ներկայ ժամանակ:        

Մասնաճիւղէն շրջանաւարտ Յարութ Մանուկեան ներկայացուց իր յուշերը: 

ՀՅԴ ՔԵՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան խօսքը արտասանեց Ռազմիկ Չաքմաքեան, որ 

մասնաճիւղի հիմնադրութեան հակիրճ պատմականը ներկայացնելէ ետք յայտնեց, որ «Սիմոն 

Զաւարեան» մասնաճիւղը 50 տարիներ շարունակ յաջողութիւն ապահոված է միութեան 

աշխատանքներուն նաեւ եղած է խրախուսիչ ուժը Թորոնթոյի հայ գաղութին: 

Աւարտին, ներկաները այցելեցին ՔԵՄ-ի սենեակ, ուր ցուցադրուած էր մասնաճիւղի  յիսուն 

տարիներու գործունէութիւնը: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Արցախի Զարգացման Նուիրուած Ֆորում 

Վերջերս Մոսկուայի «Ռումս» պանդոկի սրահին մէջ 

տեղի ունեցաւ հայկական կազմակերպութիւններու եւ 

գործարար շրջանակներու ֆորում` Ղարաբաղի 

նկատմամբ նոր ալիքի ձեւաւորման հզօր ազդակ 

դառնալու նպատակով: 

ԼՂՀ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան հանդէս 

եկաւ «Արցախի ներդրումային հնարաւորութիւնները 

եւ տնտեսական զարգացման հեռանկարները. 

ծրագրեր եւ համագործակցութեան 

հնարաւորութիւններ» զեկուցումով: Ան նկարագրեց, 

թէ ի՛նչ բարդ իրավիճակի մէջ հարկադրուած է 

աշխատելու Ղարաբաղի ղեկավարութիւնը եւ 

բնակչութիւնը: Պատերազմի վերսկսման մնայուն 

վտանգը ի վիճակի չէ կանգնեցնելու տնտեսութեան աճը, ինչ որ կը հանդիսանայ Ղարաբաղի 

իրական անկախութեան առարկայական հիմքը: 

Արթուր Աղաբեկեան յայտնեց, թէ  28  դեկտեմբերին տեղի պիտի ունենայ Ազգային 

վիճակախաղին երկրորդ խաղարկութիւնը: Անցեալ տարուան մէջ վիճակախաղի միջոցներով 

կարելի եղաւ Իշխանաձորի մէջ կառուցել տուներ եւ բազմանդամ ընտանիքներու համար 

ստեղծել նոր աշխատատեղեր: 

Ֆորումի կազմակերպիչ «Ռուս-հայկական համագործակցութիւն» կազմակերպութեան 

նախագահ Եուրի Նաւոյեան նշեց, որ ԼՂՀ փոխվարչապետի հետ երկխօսութիւնը, ԼՂՀ 

կառավարութեան ծրագիրներու հետ ծանօթութիւնը ցոյց կու տան, որ կան բազմաթիւ ձեւեր, 

որոնք թոյլ կու տան իրացնելու այն բարոյական ու հոգեւոր պարտքը, որ իւրաքանչիւր հայ կը 

զգայ Արցախի նկատմամբ: 

www.aztagdaily.com 

http://www.aztagdaily.com/
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Կ’ԱՅՑԵԼԷ ԱՊՈՒ ՏԱՊԻԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԸ 

Չորեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2014-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այցելեց Ապու Տապիի 

Հայաստանի Դեսպանատունը ընկերակցութեամբ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու եւ 

Քաթարի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Մեսրոպ Վրդ. Սարգիսեանի եւ Ազգային 

Վարչութեան անդամներուն ու երեսփոխաններուն։  

Դեսպանատան մուտքին Վեհափառ 

Հայրապետը դիմաւորուեցաւ դեսպան Տիար 

Գեղամ Ղարիպջանեանին եւ 

դեսպանատան անձնակազմին կողմէ։ 

Աւանդական աղ ու հացի օրհնութենէն ետք, 

ի յիշատակ Վեհափառ Հայրապետին 

այցելութեան, դեսպանատան պարտէզին 

մէջ տեղի ունեցաւ ծառատնկում։ Ապա, 

դեսպանատան մէջ, դեսպանը բարի 

գալուստ մաղթեց Նորին Սրբութեան։ Իր 

խօսքին մէջ դեսպանը անդրադարձաւ 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 

ցուցաբերած գործնական զօրակցութեան Հայաստանի հզօրացման ձգտող աշխատանքներուն։ 

Ան նշեց, որ Վեհափառ Հայրապետին անձնապէս կը ճանչնայ քսանհինգ տարիներէ ի վեր եւ 

քաջածանօթ է անոր ազգային թէ միջազգային աշխատանքներուն ու իրագործումներուն:  

Արամ Ա. Կաթողիկոս խօսք առնելով, նախ իր 

ուրախութիւնը յայտնեց, որ դարձեալ կը 

գտնուի Հայաստանի դեսպանատան մէջ, որ 

հայկական հող մըն է Հայաստանէն դուրս, 

ինչպէս նաեւ ողջունեց Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահը։ Հայաստանը 

իւրաքանչիւր հայու հայրենիքն է եւ հայրենիքը 

սրբազան վայր է՝ իր հողով ու մշակոյթով, իր 

արժէքներով ու ձգտումներով։ Հայաստանի 

հզօրացումը հայ ժողովուրդին հզօրացումն է եւ 

փոխադարձաբար։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը, իր թեմերով, այս 

գիտակցութեամբ ու յանձնառութեամբ կը շարունակէ գործել, շեշտեց Նորին Սրբութիւնը, որ իր 

գոհունակութիւնը յայտնեց, ինչպէս բոլոր թեմերէն ներս, նաեւ Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններու եւ Քաթարի Թեմի Ազգային Իշխանութեան եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն, 

դեսպանատան ծրագիրներուն աջակից ու օգտակար հանդիսանալնուն։  

Իր խօսքի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը գնահատեց դեսպանը եւ դեսպանատան 

աշխատակազմը, օրհնեց դեսպանատունը եւ իր բարեմաղթութիւնները ներկայացուց 

դեսպանատան ծրագիրներու իրագործման։  

Հովուապետական այցելութեան ծիրէն ներս, նոյն օրը Վեհափառ Հայրապետը հանդիպում մը 

ունեցաւ Ապու Տապիի Ազգային Վարչութեան հետ, Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբին 
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ներկայութեան եւ ապա ներկայ գտնուեցաւ Վարչութեան կողմէ ի պատիւ իրեն տրուած 

ճաշկերոյթին։  

Յայտնենք, որ Հինգշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2014-

ի երեկոյեան, Ապու Տապիի նորակառոյց Ս. 

Նահատակաց եկեղեցւոյ մէջ, Հայ Եկեղեցւոյ 

դարաւոր աւանդութեան համաձայն, պիտի 

կատարուի «Դռնբացէք»-ի արարողութիւն եւ 

եկեղեցւոյ պատկերներու օծում։ Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետին կողքին եկեղեցւոյ 

օծման պիտի մասնակցին հետեւեալ միաբան 

հայրերը՝ Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ 

Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեան, Սպահանի 

Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Բաբգէն Եպս. 

Չարեան, Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան, Արաբական 

Միացեալ Էմիրութիւններու եւ Քաթարի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Մեսրոպ Վրդ. 

Սարգիսեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի Տեսուչ Հոգշ. Տ. Թորգոմ 

Վրդ. Տօնոյեան, Կաթողիկոսարանի Լսատեսողական գրասենեակի պատասխանատու Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Աբղ. Մանուէլեան եւ գաւազանակիր Հոգշ. Տ. Նշան Աբղ. Լախոյեան։ 

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Այսու կու գանք տեղեկացնելու, թէ Հ.Օ.Մ. Ք.Մ.Մասնաճիւղը իր 22-րդ 

ընդհանուր ժողովը գումարեց, Շաբաթ, 15 Նոյեմբեր 2014-ին, եւ ընտրեց իր 

վարչական կազմը հետեւեալ պատկերով.- 

 

1- Ընկհ. Մակի Թադոյեան      Ատենապետուհի 

2- Ընկհ. Մարիա Գարակէօզեան       Փոխ Ատենապետուհի 

3- Ընկհ. Անժելա Սարգիսեան            Ատենադպրուհի 

4- Ընկհ. Նազիկ Սիւմպիւլեան             Հաշուապահ 

5- Ընկհ. Սիւզան Քէօշկէրեան            Գանձապահ 

6- Ընկհ. Թալին Չամսարեան            Խորհրդական 

7- Ընկհ. Նանոր Քէշիշեան       Խորհրդական 

 

Ընկերական Ջերմ Բարեւներով՝ 

Հ.Օ.Մ. Ք.Մ.Մ.-ի Վարչութիւն 

 

www.armenianprelacykw.org 

http://armenianprelacykw.org/
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Նոր Տարուան Կրակը 

Քսաներորդ դարու սկիզբը հայերուս մօտ օճախն էր, որ 

կը տաքցնէր տունը, օճախին վրայ էր, որ կ՛եփուէր 

կերակուրը: Օճախը առհասարակ տան սրբազան 

անկիւններէն մէկն էր, եւ անոր հետ կապուած բազմաթիւ 

աւանդական սովորութիւններ կ՛ապահովէին օճախին 

բարոյական եւ առարկայական անձեռնմխելիութիւնը: 

Հայերուն Նոր տարուան օճախը առանձնայատուկ էր: 

Շատ մը շրջաններու մէջ խոշոր կոճղ մը կը դնէին 

օճախին մէջ` 

աստիճանաբար 

առաջ մղելու պայմանով, այնպէս, որ մինչեւ Ս. Ծնունդ 

կրակը անմար մնար: Ծնունդի երեկոյեան կոճղէն մնացած 

ածուխն ու մոխիրը կը տանէին եւ կը թաղէին հանքերը, 

որպէսզի բերքը առատ ըլլայ եւ կարկուտը չզարնէ բերքը: 

Տնեցիներէն ան, որ տուն մտնէր, անպայման հետը փայտի 

կտոր մը կը բերէր եւ օճախին մէջ կը նետէր` տօնը 

շնորհաւորելով: 

Միայն տան մեծին բերած փայտի կտորը քիչ մը վառելէ 

ետք կը մարէին եւ մոխիրին մէջ կը թաղէին մինչեւ 

ջրօրհնէք, ապա կը տանէին ու կը թաղէին արտին ծայրը, 

որպէսզի հունձքը առատ կ՛ըլլայ: Այդ օրերուն օճախի 

կրակին պայծառութիւնը կ՛ապահովէր ընտանեկան 

կեանքի պայծառութիւնն ու ջերմութիւնը տարուան 

ընթացքին 

 

Նոր Տարուան Հացը 

«Տարի»-ն կը խորհրդանշէր Նոր տարին: Անիկա կլոր 

եւ տափակ հաց էր, որուն երեսին կ՛երեւէին գիծեր, 

ճիւղաւորումներ, որոնք թիւով 12 կ՛ըլլային եւ կը 

ներկայացնէին տարուան 12 ամիսները: 

Հին ժամանակ սովորութիւն էր ընկոյզով եւ չամիչով 

զարդարել «Տարի»-ին երեսը, կարգ մը շրջաններու մէջ 

անոր երեսին կը գրէին տարեթիւը: 

«Տարի»-ին մէջ կը դրուէր արծաթ դրամ մը` ճշդելու 

համար տարուան բախտաւոր անձը: Զայն կը կտրէին 

ընտանիքի անդամներուն թիւով եւ հրամցնէին Կաղանդի գիշերը կամ երկրորդ օրը, կամ` Ս. 

Ծննդեան ճրագալոյցին եւ կամ յունուար 6-ին, տնօրհնէքէն ետք:  
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ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ  ՀԱՅՈՑ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԹԵՄԻՆ 
P.O.BOX 8157, Salmiyeh 22052 – KUWAIT – Tel:25614392, e-mail:q8church@yahoo.com 

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ 

ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ ԹԻՒ 3 
 

 Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովի անդամներու Առաջին նստաշրջանի 

ընտրութիւններուն յատուկ Ընտրական Յանձնախումբս, շարունակելով իր աշխատանքը, 

ժողովուրդին ուշադրութեան կը յանձնէ հետեւեալ կէտերը: 

 

1. Ցարդ Ընտրական Յանձնախումբիս ներկայացած են թեկնածուներ, որոնք կը 

ներկայացնենք այբբենական կարգով: 

1. Բժ. Թասլաքեան Մեսրոպ 

2. Պրն.  Կարպուշեան Եղիկ 

3. Պրն.  Մելքոնեան Ալեքսան 

4. Պրն.  Մոմճեան Կոստանդին 

5. Պրն. Նազարեան Անուշաւան 

6. Պրն.  Պապլանեան Մարքօ 

7. Պրն.  Փաթաթանեան Ֆիլիբ 

2. Որպէս յիշեցում՝ կը յայտնենք, որ Երեսփոխանական Ժողովի անդամութեան իրենց 

թեկնածութիւնը առաջարկել փափաքողները, թող բարեհաճին փութալ, իրենց պաշտօնական 

դիմումնագիրը լեցնել Ընտրական Յանձնախումբիս՝ կամ Ազգային Առաջնորդարանիս 

քարտուղարութեան մօտ, մինչեւ 19 Դեկտեմբեր, 2014: 

3. Ընտրութեան մասնակցելու իրաւունք ունին 18 տարիքը ամբողջացուցած՝ (այսինքն 1996-

ի եւ անկէ առաջ ծնած), եւ 2014 տարուան Ազգային Տուրքը վճարած Հայ Եկեղեցւոյ բոլոր 

զաւակները՝ այրեր եւ կիներ: 18 տարիքը ամբողջացուցած տղաքն ու աղջիկները եթէ ուսանող 

են, կամ չեն աշխատիր, կը համարուին իրենց ծնողքի խնամակալութեան տակ. իսկ այն տղաքը 

կամ աղջիկները, որոնք կ'աշխատին, իրենց բարոյական պարտքն է նաեւ վճարել Ազգային 

Տուրքը, որպէսզի կարենան իրենց մասնակցութիւնը բերել ազգային կեանքին:  

4. Յաւելեալ մանրամասնութիւններ կը տեղեկացնենք յաջորդ շրջաբերականով: 

 

 

Քուէյթ,  10 Դեկտեմբեր, 2014                                  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ 


