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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 467, àõñµ³Ã,  14 ¸ºÎîºØ´ºð, 2018 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԵՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ 

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏՈՎ ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ ՔԱՌԱՄԵԱՅ 

ՇՐՋԱՆԸ 

Ուրբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2018-ի առաւօտուն, Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս 

տեղի ունեցաւ Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի Ա. Նստաշրջանի Դ. Լիագումար նիստը, 

Նախագահութեամբ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանի:  

Ժողովը յոտնկայս ունկնդրեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին օրհնութեան գիրը՝ ուղղուած Սրբազան Հօր եւ ժողովականներուն, ապա 

քննարկում ըրաւ Ազգային Վարչութեան եւ Ազգային Վարժարանի երկամեայ գործունէութեան:  

Աւարտին, յանուն Երեսփոխանական Ժողովի՝ ատենապետ Տիար Յարութիւն Պետիրեան, 

հրաշք համարեց Սբ. Վարդանանց Եկեղեցւոյ եւ ազգային առաջնորդարանի շինութիւնը եւ այդ 

առթիւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք անձնուիրաբար մասնակցեցան սրբազան 

գործին:  

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
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Եզրափակիչ խօսքը արտասանեց ժողովոյ նախագահ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան: Ան իր 

խօսքին ընդմէջէն բարձրօրէն գնահատեց Ազգային Երեսփոխաններուն աշխատանքը, ինչպէս 

նաեւ եկեղեցւոյ կողքը կանգնած բարերարները, որոնց նուիրատուութեամբ կարելի եղաւ 

իրագործել եկեղեցաշինութեան աշխատանքը:   

Երեսփոխանական Ժողովը իր լիագումար նիստի աւարտին հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ, 

զոր կը ներկայացնենք ստորեւ.- 

Սիրելի Քուէյթահայեր, 

Քուէյթի և Շրջակայից Թեմի Երեսփոխանական ժողովը իր Առաջին Գումարման 4-րդ 

Նստաշրջանի աշխատանքները աւարտեց 7 Դեկտեմբեր 2018-ին: Նկատի ունենալով, որ Թեմիս 

Երեսփոխանական ժողովի ներկայ լիագումարը ձգձգուեցաւ իր սովորական թուականէն մօտ 9 

ամիս, հետեւաբար, ժողովի գնահատումները ընդգրկեցին աւելի քան 20 ամսեայ 

ժամանակաշրջան մը, որու գնահատումները կատարուեցան հետեւեալ կերպով. 

Ժողովս բարձր գնահատանքով արտայայտուեցաւ Քուէյթահայութեան պատմական 

իրագործման մասին: Թեմիս զաւակներու աշխատանքին, զոհաբերութեան եւ նուիրումին իբրեւ 

արդիւնք` թեմս օժտուեցաւ իր սեփական նորակերտ եկեղեցիով եւ առաջնորդարանով, 

վերջնականապէս փարատելով տասնամեակներ շարունակ մտահոգութեան աղբիւր դարձած` 

օր մը անեկեղեցի մնալու վախը: Ժողովս երախտագիտութիւն յայտնեց այս մեծ իրագործումը 

կատարած` թեմիս բոլոր մասնակից զաւակներուն, անոնց գլուխը կանգնած ազգային 

մարմիններուն, Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանին ու մանաւանդ` 

այս աշխատանքը գլխաւորած` բարերար այրերուն եւ այս սուրբ գործը ոգեշնչող եւ 

հովանաւորող` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, որուն օրհնաբեր ներկայութիւնը 

վայելեց Թեմս՝ Եկեղեցւոյ օծման առթիւ կատարած հովուապետական այցի ընթացքին: 

Ժողովս բարձրօրէն գնահատեց Ազգային մարմիններու, յատկապէս` Ազգային Վարժարանի 

տնօրէնութեան, Հոգաբարձութեան եւ Ուսումնական Խորհուրդի նախաձեռնած մեծ քայլը` 

Ազգային Վարժարանի շինութեան բարեկարգման, կառոյցի հիմնական վերանորոգման, իսկ 

ուսումնական գծով` մակարդակը բարելաւելու եւ այժմէականացնելու ի խնդիր` Հայաստանի 

Կրթական Նախարարութեան եւ «Անանիա Շիրակացի» Կրթահամալիրի հետ կատարած եւ 

կատարելիք աշխատանքը, որ ապագային մեր աշակերտները պիտի օժտէ համապատասխան 

վկայականով, վաւերացուած Հայրենի պետութենէն: Ժողովս յաջողութիւն մաղթեց այս գովելի 

աշխատանքի բոլոր մասնակիցներուն, ցանկալով, որ այս աշխատանքը արագօրէն լրումին 

հասնի եւ նոր աստիճանի բարձրացնէ մեր զաւակներուն կրթական մակարդակը: 

Վերջապէս, ժողովս քննարկելէ ետք անցեալ շրջանի Ազգային Վարչութեան գործունէութիւնը, 

հաստատեց, որ հակառակ անցեալ շրջանին գաղութէս ներս տիրող անբարենպաստ 

պայմաններուն` Ազգային վարչութիւնը աշխատած է կարելիութեան չափով պահպանել 

գաղութի գործունէութեան հոլովոյթը եկեղեցական-ազգային տօնակատարութեանց, գաղութէն 

ներս տարուող աշխատանքներու վերահսկման, թէ արտաքին` պետական յարաբերական 

աշխատանքներու մէջ: Ժողովս բաւարար գնահատելով Ազգային Վարչութեան մօտ երկամեայ 

գործունէութիւնը, կը յուսայ, որ Ազգային Վարչութիւնը, ներկայ կազմով աշխատի բարելաւել իր 

աշխատանքը և յաջողութեամբ կազմակերպել յառաջիկային տեղի ունենալիք Թեմիս 

երեսփոխանական ընտրութիւնները:   

Թեմիս Երեսփոխանական ժողովը, աւարտելով իր գործունէութեան ժամանակաշրջանը, 

շնորհակալութիւն կը յայտնէ Թեմիս զաւակներուն իրենց վստահութեան համար, ինչպէս նաև 

գաղութի բարօրութեան համար աշխատող բոլոր ազգայիններուն, մասնաւորապէս գործադիր 
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մարմիններուն, անոնց գլուխը կանգնած Առաջնորդ Սրբազան Հօր, մարզական, բարեգործական 

և մշակութային կազմակերպութեանց, ազգային մարմիններուն եւ Խոր երախտագիտութիւն՝ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, իր հայրական 

ցուցմունքներուն եւ բարձր հովանիին համար, աղօթելով, որ Աստուած անսասան պահէ 

Կիլիկեան Գահն ու օծեալ Գահակալը եւ բարօրութիւն ու յառաջդիմութիւն պարգեւէ Թեմիս եւ 

անոր զաւակներուն: 

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ 

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՄԱՆՈՐԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Շաբաթ, 8 Դեկտեմբեր 2018 –ին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ 

Վարժարանի աշակերտները, դիմաւորեցին 2019 Տարուան բարի լուրերը փոխանցող Կաղանդ 

պապան:  

Վարժարանի Տեսուչն ու ուսուցչական կազմը, աշակերտները պատրաստած էին, որպէսզի 

իրենց սաղմոսներով շարականներով ու աստուածաշնչական համարներով, իրենց լաւագոյնը 

մատուցեն եւ լաւ նուէրներու արժանանան: Ապա կաղանդի երգերով ու պարեղանակներով 

անոնք Կաղանդ Պապային հետ ուրախ ժամանակ անցուցին:  

Աշակերտներու ծնողներու ներկայութեան կողքին, ներկայ էր նաեւ քուէյթ հիւրաբար գտնուող, 

Սիտնիի Սբ. Յարութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Նորայր Ա. Քհնյ. Փաթանեանն ու 

եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը:  

Աւարտին, Ուսուցչաց կազմը եւ կաղանդ պապաներու խումբը, բարձրացան Ազգ. 

Առաջնորդարան, ուր ստացան Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Մասիս Եպս. Զօպուեանի 

օրհնութիւնները եւ յաջորդ տարուան առիթով իրենց ուժ եւ կորովի բարեմաղթութիւններ, 

Կիրակնօրեայ Վարժարանի իրենց ծառայութեան համար: Աշակերտներն ու ծնողները 

կաղանդչէքներով բեռնաւորուած ուրախ մթնոլորտով վերադարձան իրենց տուները, 

պատրաստուելու համար դպրոցի երկրորդ շրջանի քննութիւններուն: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ռուստամեան. «Դեռ Բաւական Ճամբայ Կայ 

Ժողովրդավարական Ընտրութիւններու Հասնելու» 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեանի համաձայն, արտահերթ 

խորհրդարանական ընտրութիւններուն Դաշնակցութիւնը պարտուեցաւ, որովհետեւ 

ժողովուրդը գնահատեց անձը, ոչ թէ գաղափարը: 

«Յոյսով եմ, որ այդ անձը այդ բոլորին լաւապէս կը գիտակցի եւ հրապարակ կու գայ այնպիսի 

ծրագիրով եւ համապատասխան խումբով, որ նոր յուսալքութեան առիթ չյառաջացնէ», ըսած է 

ան: 

Ռուստամեան դիտել տուած է, որ պարտութենէն չեն սրտնեղած, հակառակը` կուսակցութիւնը 

ազատեցաւ մեղադրանքներէն` աւելցնելով, որ խորհրդարանի պատերէն դուրս աւելի աշխուժ 

աշխատանք պիտի տանին, նոյնիսկ սերնդափոխութեան կը պատրաստուին: Անոր համաձայն, 

այլեւս մարդիկ չեն կրնար, մեղաւոր չգտնելով, Դաշնակցութիւնը մեղադրել անտեղիօրէն, 

հաւանաբար այսպիսով ալ ժողովուրդը շատ յստակ կը տեսնէ ո՛վ` ով է եւ Դաշնակցութեան 

իրական կերպարին նաեւ կը թափանցէ: 

Ան հաստատած է, որ Դաշնակցութիւնը այս պարտութիւնը կ՛ընդունի` անցեալէն դասեր 

քաղած: «Կարեւորագոյն դասը, ըսած ենք, որ Դաշնակցութիւնը իր տեսակին եւ իր 

նկարագիրին համապատասխան պէտք չէ մտնէ այս կամ այն համագործակցութիւններուն մէջ, 

ուր առանց իրեն որոշումներ կը տրուին, եւ վերջը ի յայտ կու գայ, որ անոնց պատճառով ո՛չ 

միայն Դաշնակցութիւնը իր վարկանիշը կը կորսնցնէ, այլ նաեւ երկիրը չի շահիր», նշած է 

Արմէն Ռուստամեան: 

Ան նաեւ անդրադարձած է Յունուարին կայանալիք Դաշնակցութեան ընդհանուր ժողովին, 

որուն  ընթացքին ամէն ինչ պիտի քննարկուի, վերլուծման ենթարկուի, եւ նոր էջ բացուի 

կուսակցութեան մարտավարութեան համար: Պատասխանելով այն հարցումին, որ Բիւրոյի 

ներկայացուցիչը արդեօք պիտի փոխուի՞` Ռուստամեան յայտնած է. «Ամէն ինչ կարելի է: 

Այդպէս ալ մարդիկ չկրցան ըմբռնել, երեւի այս նոր փուլը այդ իմաստով հասկնալի կ՛ըլլայ, որ ի 

զուր են Դաշնակցութեան ուղղուած այն մեղադրանքները, թէ Դաշնակցութիւնը մէկ անձի կողմէ 

կը ղեկավարուի, ատիկա բացարձակապէս իրականութեան հետ որեւէ աղերս ու կապ չունի: 

Ո՛չ Հրանդ Մարգարեանը, ո՛չ Արմէն Ռուստամեանը, ո՛չ ոեւէ մէկը Դաշնակցութեան մէջ 

առաջնորդելու, դրօշակը վերցուցած բոլորը իր ուզածը ընելու ստիպողութեան տակ դնելու 

կացութեան մէջ չէ, այդ կուսակցութիւնը չէ Դաշնակցութիւնը»: 

Արմէն Ռուստամեան խօսած է նաեւ 128-ամեայ կուսակցութեան մէջ սերնդափոխութիւն 

կատարելու ժամանակը հասած ըլլալու համոզումին մասին: «Ես տեսայ այն ոգեւորութիւնը, որ 

մեր երիտասարդութեան մէջ կայ, ես տեսայ այն ոգեւորութիւնը, որ մեր շարքերուն մէջ կայ: 

Այսինքն, ընդհանուր գիծի առումով, գնահատումներու առումով, Դաշնակցութեան` այս փուլի 

հասնելու եւ եղած բոլոր խնդիրները լուծելու առումով մեծ խնդիրներ չեմ տեսներ: Վստահ եմ, 

կը գնահատուի այն, որ ընդհանուր ուղեգիծը ճիշդ եղած է: Պարզապէս մարտավարական 

փոփոխութիւններու հարցեր պիտի դրուին: Մանաւանդ հիմա կը տեսնեմ, որ երիտասարդներ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  467, àõñµ³Ã, 14 ¸ºÎîºØ´ºð, 2018                                                                          5 
 

կան շատ լաւ հասակ նետած, գիտակից, կը հասկնան ու կը վերլուծեն: Այնպէս որ, մեր երթը 

անպայման պիտի շարունակուի»: 

Արմէն Ռուստամեան, թէեւ կասկածի տակ չի դներ ընտրութիւններուն արդիւնքներն ու 

իշխանութեան օրինականութիւնը, բայց, ըստ անոր, ժողովրդավարական ընտրութիւններուն 

հասնելու համար դեռ բաւական ճամբայ կայ. «Դեռ կարելի չէ խօսիլ այն մասին, որ երկրին մէջ 

հաստատուած է ժողովրդավարական ընտրութիւններ կատարելու աւանդութիւն: 

Ընտրութիւնները կրնան բնական ընթանալ` չունենալով այդ աւանդութիւնը, եթէ յայտնի է, թէ 

ո՛վ պիտի ընտրուի: Եւ այդ ընտրուողը իշխանութիւնն է բնականաբար, որովհետեւ կեղծիք 

ընողն ալ իշխանութիւնն է: Հիմնականին մէջ այդպէս եղած է ամբողջ պատմութեան ընթացքին: 

Ընդդիմութիւնը կեղծիքներ չ’ըներ այն աստիճանի, որ ազդէ ընտրութիւններուն արդիւնքներուն 

վրայ: Կրնան փորձել, բայց կը բռնուին: Միշտ ալ ժողովրդավարական առումով 

ընտրութիւններուն մակարդակը կը դրսեւորուի այն ատեն, երբ իշխանութիւնները մեծ վտանգ 

ունին կորսնցնելու իրենց իշխանութիւնը: Այդ ժամանակ կ’երեւի` ընտրութիւնները արդա՞ր են, 

թէ՞ ոչ»: 

Ժողովուրդին մէջ մեծ յոյսեր յառաջացուցած իշխանութեան նկատմամբ թերահաւատութիւն 

կայ Դաշնակցութեան կողմէ: Ռուստամեան չի բացառեր, որ արտակարգ ընտրութիւններ 

կայանան. «Մենք շատ մեծ ակնկալութիւն տուած ենք մեր ժողովուրդին: Այդ մեծ 

վստահութիւնը, 70 տոկոսէն աւելի ձայն հաւաքելը նաեւ շատ մեծ պարտաւորութիւն 

կ’ենթադրէ: Ես քիչ թէ շատ մեր ժողովուրդը կը ճանչնամ, եւ ան կրնայ շատ արագ փոխել իր 

դիրքը` իշխանութիւններուն դէմ, եթէ ժողովուրդին տրուած խոստումներն ու 

ակնկալութիւնները արագօրէն չիրականացուին: Իշխանութեան մէջ կան մարդիկ, որոնք կը 

գիտակցին այս պատասխանատուութեան, բայց ես չեմ տեսներ, որ կայ այն խումբը, որ այդ 

մարտահրաւէրներուն եւ վտանգներուն համարժէք կրնայ գործել: Առայժմ ես այդ մէկը չեմ 

տեսներ»: 

Իրանի Եւ Բրիտանիոյ Անդրադարձները. Իրան Կ՛ողջունէ 

Հայաստանի Մէջ Տեղի Ունեցած Արտակարգ 

Խորհրդարանական Ընտրութիւնները Եւ 

Յարաբերութիւններու Ընդլայնման Յոյս Կը Յայտնէ 

Իրանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Պահրամ Ղասեմի ողջունած է Հայաստանի 

մէջ տեղի ունեցած արտակարգ խորհրդարանական ընտրութիւնները` յոյս յայտնելով, որ 

Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ երկկողմանի յարաբերութիւնները աւելի պիտի խորանան: Այս 

մասին կը հաղորդէ իրանեան «Մեհր» լրատու գործակալութիւնը: 

Քասեմի ողջունած է Հայաստանի մէջ կայացած արտակարգ խորհրդարանական 

ընտրութիւնները` զանոնք նկատելով դրացի երկրին մէջ տեղի ունեցած ժողովրդավարական 

փոփոխութիւններու միտում: 

Իրանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը յոյս յայտնած է, որ Հայաստանի նոր 

կառավարութեան ձեւաւորումէն ետք հայ-իրանեան յարաբերութիւնները աւելի կ՛ընդլայնին: 
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Ղասեմի շեշտելով, որ դրացիներու հետ յարաբերութիւնները իւրայատուկ տեղ ունին Իրանի 

արտաքին քաղաքականութեան մէջ, որովհետեւ անոնք որոշիչ նշանակութիւն ունին շրջանի 

բոլոր երկիրներու կայունութեան, բարգաւաճման եւ անվտանգութեան համար, նկատած է, որ 

Իրանի եւ բոլոր դրացիներուն միջեւ հաստատուած են մշակութային եւ պատմական խոր 

կապեր, որոնք մեծ նշանակութիւն ունին Իրանի համար: 

Բրիտանիան Կ՛ողջունէ Հայաստանի Խորհրդարանական Ընտրութիւններուն 

Արդիւնքները 

Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի Եւրոպայի հարցերով նախարար սըր Ալան Տանքըն 

ողջունած է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութիւններուն արդիւնքները: Այս մասին կը 

տեղեկացնեն Հայաստանի մէջ Բրիտանիոյ դեսպանատունէն: Բրիտանիա կ՛ողջունէ 

միջազգային դիտորդական առաքելութեան նախնական եզրակացութիւնը, ըստ որուն` 9 

Դեկտեմբեր 2018-ի խորհրդարանական ընտրութիւնները Հայաստանի մէջ «տեղի ունեցած են 

հիմնարար ազատութիւններու պահպանութեամբ եւ ունեցած են հանրութեան լայն 

շրջանակներու վստահութիւնը»: Բրիտանիոյ  կառավարութիւնը ուրախ է, որ սատարած է այս 

ընտրութիւններու  նախապատրաստական աշխատանքներուն` ֆինանսապէս աջակցելով 

«Հայաստանի մէջ ընտրական գործընթացներու աջակցութիւն»  ծրագիրին: Բրիտանիոյ 

Եւրոպայի հարցերով նախարար սըր Ալան Տանքըն ըսած է. «Այս ընտրութիւնները Հայաստանի 

ժողովրդավարական զարգացման նոր կարեւոր փուլ կը յատկանշեն: Ես կը շնորհաւորեմ Նիկոլ 

Փաշինեանի գլխաւորած «Իմ քայլը» դաշինքին տպաւորիչ յաղթանակը, ինչպէս նաեւ Ազգային 

ժողով անցած միւս կուսակցութիւնները: Բրիտանիոյ կառավարութիւնը կ՛ակնկալէ սերտօրէն 

գործակցիլ Հայաստանի նոր կառավարութեան եւ խորհրդարանին հետ` աջակցելով 
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ժողովրդավարական կառոյցներու  հետագայ ամրապնդման եւ քաղաքական ու տնտեսական 

յաւակնոտ բարեփոխումներուն` ի նպաստ հայ ժողովուրդին»: 

ՀՅԴ Բիւրոյի Անդամը Ֆրանսայի Մէջ Արժանացած Է 

«Մետիայի Մարդ» Կոչման 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան Բիւրոյի անդամ, 

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւնները 

համակարգող խորհուրդի  համանախագահ Մուրատ 

Փափազեան արժանացած է տարուան «Մետիայի մարդ»  

կոչման: 

«Երկիր»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին` ՀՅԴ Բիւրոյի 

անդամը նշած է, որ ինք հիմնադրած է «MediaSchool» 

ընկերութիւնը, որ տարիներու ընթացքին ձեւաւորուած է 

30 մասնաւոր համալսարաններէ: Անիկա ունի 5000 

ուսանող Ֆրանսայի 7 մեծ քաղաքներու, ինչպէս նաեւ 

Լոնտոնի, Պարսելոնայի եւ Պրիւքսելի մէջ: 

«Հպարտ եմ եւ զգացուած «Մետիայի մարդ» կոչման արժանանալու համար: Շնորհակալ եմ 

նաեւ խումբերուն, առանց որոնց` անհնար պիտի ըլլար անիկա», նշած է Մուրատ Փափազեան: 

Փոխըմբռնման Յուշագիր` Հայոց Ցեղասպանութեան 

Թանգարան-Հիմնարկ»-ին Եւ Քանատայի Մարդու 

Իրաւունքներու Թանգարանին Միջեւ 

Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկ հիմնադրամը եւ Քանատայի մարդու 

իրաւունքներու թանգարանը (ՔՄԻԹ) փոխըմբռնման նոր յուշագիրով կը վերաթարմացնեն 

համագործակցութիւնը: 

«Յուշագիրի ստորագրութենէն ետք Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկ 

հիմնադրամի տնօրէն Յարութիւն Մարութեան ըսաւ, թէ Քանատայի մարդու իրաւունքներու 

թանգարանը շատ կարեւոր գործ կ՛իրականացնէ, եւ նման թանգարան ամէն տեղ չես գտներ: 

«Այդ թանգարանին մէջ ներկայացուած են մարդու իրաւունքներու զանգուածային խախտման 

դէպքեր` ցեղասպանութիւններու տեսքով: Մենք պիտի փորձենք երկու կառոյցներուն միջեւ 

համագործակցութիւնը դնել իրական գիծի վրայ` զայն դարձնելով աւելի արդիւնաւէտ եւ 

երկկողմանիօրէն օգտակար», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ նման յուշագիր արդէն երկրորդ անգամ 

ըլլալով կը կնքուի: Քանատայի մարդու իրաւունքներու թանգարանի նախագահ Ճոն Եանկ 

ուրախութեամբ նշեց, որ երկու կառոյցները պիտի շարունակեն  համագործակցութիւնը: «Այս 

յուշագիրը առիթ պիտի տայ մէկտեղելու մեր ջանքերն ու շարունակելու համագործակցիլ 

տարբեր ոլորտներու մէջ` կրթական, հասարակական, որոնք միշտ թարմացուելու կարիք 

ունին», ըսաւ ան: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Էրտողան. «Երկու Օրէն Եփրատի Արեւելեան Ափին Դէմ 

Զինուորական Գործողութիւն Պիտի Շղթայազերծենք» 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարեց.«Երկու օրէն Եփրատի Արեւելեան 

Ափին դէմ զինուորական գործողութիւն պիտի շղթայազերծենք»: 

«Մենք վճռական ենք Եփրատի Արեւելեան ափը անվտանգ եւ բնակելի դարձնելու հարցին մէջ», 

նշեց ան: 

«Կը Զօրակցիմ Սէուտական Արաբիոյ Գահաժառանգին, 

Ան Ուաշինկթընի Շատ Լաւ Դաշնակիցն Է» Կ՛ըսէ Թրամփ 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ 

յայտարարեց, թէ Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ 

Մոհամետ պըն Սալման իշխանը լաւապէս կը տիրէ իր 

երկրին իշխանութեան: Թրամփ այս մասին յայտնեց 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան հետ հարցազրոյցի մը 

ընթացքին: 

«Կը զօրակցիմ Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգին` 

հակառակ Խաշոկճիի սպանութեան հարցով յառաջացած 

զայրոյթին», ըսաւ Թրամփ` աւելցնելով, որ Մոհամետ պըն 

Սալման իշխանը իր երկիրը կը ղեկավարէ եւ շատ լաւ 

դաշնակից մըն է: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը նաեւ յայտնեց, որ Սէուտական Արաբիոյ արքայական 

տոհմին մէջ պըն Սալման իշխանի` թագաւորութեան գահին հասնիլը կանխարգիլելու 

ջանքերէն տեղեակ չէ: 

Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի 

նախագահ Պապ Քորքըր պիտի ներկայացնէ Դեմոկրատական եւ Հանրապետական 

կուսակցութիւններու զօրակցութիւնը վայելող բանաձեւ մը, որ կը դատապարտէ Սէուտական 

Արաբիոյ գահաժառանգը: 

Միւս կողմէ, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտարարեց, որ 

ՄԱԿ-ի մէջ գոյութիւն ունին սէուտցի ընդդիմադիր լրագրող Ժամալ Խաշոկճիի սպանութեան 

շուրջ միջազգային հետաքննութիւն կատարելու պահանջներ: 

Թրքական դիւանագիտութեան պետը նաեւ յայտնեց, որ Քանատայի հետ գոյացած է այդ հարցով 

միջազգային հետաքննութիւն կատարելու միացեալ դիմում մը ներկայացնելու սկզբունքային 

համաձայնութիւն մը: 
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Սպիտակ տան ղեկավարը «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան նաեւ յայտնեց, թէ մտահոգ չէ 

2016-ին նախագահական ընտրութեան նախօրեակին իր անձնական փաստաբան Մայքըլ 

Քոհենի կողմէ երկու մարմնավաճառներու գումարներ վճարելուն շուրջ հարցաքննութեան 

ենթարկուելէն` ընդգծելով, որ կատարուած վճարումը չի խախտեր ընտրարշաւներու 

ֆինանսաւորման օրէնքները: 

«Դժուար է հարցաքննել անձ մը, որ որեւէ սխալ բան չըրաւ, եւ մեր երկրին պատմութեան մէջ 

մեծագոյն տնտեսութիւնը գոյացուց», աւելցուց Թրամփ: 

Փենթակոն. «Ամբողջացուցինք Հիւսիսային Սուրիոյ Մէջ 

Թուրքիոյ Սահմանին Մօտ Հսկողութեան Կէտերու 

Հաստատման Հոլովոյթը» 

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութեան`  Փենթակոնի բանբեր գնդապետ 

Ռապ Մանինկ յայտարարեց, որ ամբողջացած է հիւսիսային Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ սահմանին 

մօտ հսկողութեան կէտերու հաստատումը` Թուրքիոյ բանակին եւ Ուաշինկթընի աջակցութիւնը 

վայելող քիւրտ զինեալներուն միջեւ որեւէ բախում կանխարգիլելու համար: 

«Պաշտպանութեան նախարար Ճէյմս Մաթիսի հրամանով` Միացեալ Նահանգներ Սուրիոյ  

հիւսիսարեւելեան սահմանային շրջանին մէջ հաստատեց հսկողութեան կէտեր` փարատելու 

համար ՕԹԱՆ-ի մէջ մեր դաշնակից Թուրքիոյ ապահովական մտավախութիւնները», ըսաւ գնդ. 

Մանինկ: 

«Մենք Թուրքիոյ ապահովական մտավախութիւննները լուրջի կ՛առնենք, եւ յանձնառու ենք 

Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքին մէջ կայունութիւն հաստատելու մեր ջանքերը Թուրքիոյ հետ 

համակարգելու հարցին մէջ», աւելցուց Փենթակոնի բանբերը: 
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Ռուսական Ռմբաձիգներու Ժամանման Ստեղծած 

Լարուածութենէն Ետք. «Վենեզուելային Պիտի Չարտօնենք 

Ռազմափորձերով Մեզ Սադրանքի Ենթարկել» Կ՛ըսէ 

Քոլոմպիոյ Պաշտպանութեան Նախարարը 

Քոլոմպիոյ պաշտպանութեան նախարար Կիերմօ Փոթեր յայտարարեց, թէ իր երկիրը 

Վենեզուելային պիտի չարտօնէ զինք սադրանքի ենթարկել` իր պատերազմական օդանաւերը 

Վենեզուելա ուղարկած Ռուսիոյ աջակցութեամբ ռազմափորձերով: 

Նախարարը «Տապլիու» ձայնասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին նշեց. 

«Քոլոմպիան սադրիչ երկիր մը չէ, եւ չ՛ուզեր իր դրացիներէն ոեւէ մէկը գրգռել, սակայն պիտի 

չենթարկուի ու անձնատուր պիտի չըլլայ սադրանքներուն եւ ոչ ոքի պիտի արտօնէ զինք 

ահաբեկել»: Ան յայտնեց, որ Վենեզուելայի ռազմափորձերը իր երկրին համար նորութիւն չեն, 

«եւ քոլոմպիական ուժերը ուշադրութեամբ պիտի հետեւին այդ ռազմափորձերուն»: 

Նշենք, որ Ռուսիոյ օդուժի հիւլէական զէնքեր կրելու կարողութիւն ունեցող «Թու-160» տիպի 

երկու հեռահաս ռազմավարական ռմբաձիգներ երկուշաբթի օր ռուսական երկու այլ 

օդանաւերու հետ էջք կատարած էին Վենեզուելա: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ յայտնեց. «Ռուս եւ 

վենեզուելացի ժողովուրդները ատիկա պէտք է տեսնեն ինչպէս որ է. երկու փտած 

կառավարութիւններ պետական ֆոնտեր կը մսխեն, եւ կը ճնշեն ազատութիւնը` մինչ անոնց 

ժողովուրդները կը տառապին»: Ռուսիոյ կառավարութիւնը անոր խօսքերը կոչեց «ամբողջովին 

անպատշաճ»: Քրեմլինի բանբեր Տմիթրի Փեսքով յայտնեց, որ Փոմփէոյի խօսքերը «չափազանց ոչ 

դիւանագիտական» են: 

Ուաշինկթընի Մէջ Թուրքիոյ Դեսպանատան 

Աշխատակիցները Կանչուած Են Հարցաքննութեան 

Ուաշինկթընի մէջ Թուրքիոյ դեսպանատան երկու ա 

շխատակիցներու դէմ հետաքննութիւն սկսած է` 

Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական նկատուող Կիւլենական 

կազմակերպութեան հետ կապեր ունենալու 

պնդումին համար: 

Ըստ թրքական «Տեմոքրաթհապեր» կայքին, թուրք 

պաշտօնեաներ Ճեմ Ուլուսէոյ եւ Ճելիլ Էրտողան 

կանչուած են հարցաքննութեան` դեսպանատան 

աշխատանքի ժամանակահատուածի ընթացքին: 

Դեսպանատունը մերժած է այլ մանրամասնութիւններ տրամադրել: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ընտրութիւնները Յետեւում Են, Իսկ Ապագան` Առջեւում 

Եւ այսպէս, ընտրութիւնները յետեւում են, իսկ ապագան` առջեւում: 

Պարտուեցինք այս ընտրութիւններում, դա փաստ է, տհաճ իրականութիւն, բայց ոչ աշխարհի 

վերջն ու կեանքի աւարտը: 

128 տարիների ընթացքում մենք բազում յաղթանակների` ՄԱԿԸՆԹԱՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ, ինչպէս 

նաեւ պարտութիւնների` ՏԵՂԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ականատեսն ենք եղել: Յատուկ եմ ընդգծում 

մակընթացութիւններն ու տեղատուութիւնները, քանի որ դրանք կեանքի ընթացքի անբաժան 

բաղադրիչներն են: Չկան յաւերժ յաղթանակներ կամ էլ պարտութիւններ: Իւրաքանչիւր 

մակընթացութեանը հետեւում է տեղատուութիւն, իսկ դրան էլ` անպայման մակընթացութիւն: 

Պարտութիւնն անխօս ցաւալի ու դառն է, բայց միեւնոյն ժամանակ` սթափեցնող, 

պարտաւորեցնող եւ պայքարի ու կեանքի կոչող: Այնպէս որ, պէտք է թօթափել ընկճախտն ու 

առաջ շարժուել: Բացուել է նոր օր, նոր մարտահրաւէրներով, իսկ մենք` մեր տեսակով կոչուած 

ենք հենց այդ մարտահրաւէրները յաղթահարելու: Դա մեր պարտքն է, պարտքը` մեր 

հայրենիքի եւ ժողովրդի առջեւ եւ այս պարագայում, նաեւ` այն 3.89 տոկոսի, որոնք վստահեցին 

մեզ: Մենք մեզ եւ մեր ընտրողներին յուսախաբ անել չենք կարող: Ուրեմն նոր աւիւնով, նոր 

ոգով եւ անցեալի սխալներից անհրաժեշտ հետեւութիւններ անելով` շարժուենք առաջ: Մենք 

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆ ենք: 

Յ.Գ. 1. Էյֆորիայի, ամբոխավարութեան հեղձուցիչ պայմաններում, մենք արեցինք հնարաւորն 

ու անհնարինը` մեր խօսքը, պատգամը, մտահոգութիւնները տեղ հասցնելու համար: Դրանք 

չընկալուեցին, ու դա ինչ որ տեղ բնական էր: Նման պայմաններում խլանում են ականջները, 

կորչում է սառը դատողութիւնը, մարում է տրամաբանութիւնը: Իսկ քո խօսքն, ինչքան էլ` ճիշդ 

ու արդար, միեւնոյնն է տեղ չի հասնում: Ջրերը կը հոսեն, կրքերը կը հանդարտուեն ու 

ժամանակն ամէն ինչ իր տեղը կը դնի: Եւ երբ անջատուած ուղեղները կը միանան կրկին, 

մթագնած գիտակցութիւնները կը լուսաւորուեն եւ խլացած ականջները կը լսեն, վրայ կը 

հասնեն մեր ժամանակները: Ես դրանում չեմ կասկածում, վստահ եմ: 

Յ.Գ. 2. Արժանին պէտք է մատուցել Հայաստանի մեր ընկերներին. վարձքներդ կատար 

սիրելիներ: Դուք արեցիք ձեզանից կախուած ամէն ինչ: Չստացուեց, ոչի՛նչ, կարեւորը ձեր 

կամքն էր, վճռակամութիւնն ու նուիրուածութիւնը: Ապրէ՛ք: 

ԱՐԱՄ ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ 

«alikonline»-ի պատասխանատու 
խմբագիր,Թեհրան 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Սուրիա-Հայաստան Գործարար Խորհուրդը Նիստ Կը 

Գումարէ Դամասկոսի Մէջ Եւ Կ՛ընտրէ 2019-2022 Շրջանի 

Խորհուրդը 

9 Դեկտեմբեր 2018-ին Դամասկոսի մէջ գումարուեցաւ Սուրիա-Հայաստան գործարար 

խորհուրդին նիստը, որ ընդգրկեց բազմազան օրակարգ: 

Սուրիա-Հայաստան գործարար խորհուրդի նախագահ Լեւոն Զաքի Ետալեանը ներկայացուց 

տեղեկագիր մը, որով պարզաբանեց Հայաստան կատարած իր այցի եւ պաշտօնական 

հանդիպումներուն մասին, ինչպէս նաեւ` 

հայ-իրանական ազատ գօտիին սուրիական ընկերութիւններուն մասնակցութիւնը: 

Ետալեանը անդրադարձաւ նաեւ Սուրիոյ վերականգնման աշխատանքներուն Հայաստանի 

մասնակցութեան, ինչպէս նաեւ` Դամասկոսի Միջազգային ցուցահանդէսին Հայաստանի 

մասնակցութեան: 

Օրակարգի վրայ Պատրիկ Այտընեանը ներկայացուց 2018 տարուան հաշուետուութեան 

պատկերը, իսկ դոկտ. Հասան Զետոն ներկայացուց 2019 տարուան Սուրիա-Հայաստան 

գործարար խորհուրդին ծրագիրները: 

Նիստին ներկայ էին` Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Տիգրան Գէորգեանը, Սուրիոյ 

խորհրդարանի անդամ, Սուրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական 

յանձնախումբի նախագահ դոկտ. Նորա Արիսեանը եւ Սուրիոյ տնտեսութեան 

նախարարութեան ներկայացուցիչներ: 
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Ն. Արիսեանը ակնարկեց Հայաստանի տնտեսութեան նախարարի հետ սուրիացի 

խորհրդարանական պատուիրակութեան հանդիպման, ուր շեշտը դրուեցաւ Սուրիա-

Հայաստան գործարար խորհուրդի աշխատանքներուն եւ անոր հետ համագործակցութեան 

վրայ: Իր հերթին դեսպան Տ. Գէորգեանը իր խօսքին մէջ հաստատեց համագործակցելու իր 

պատրաստակամութիւնը ի շահ երկու երկիրներուն: 

Յիշենք, որ  նիստին տեղի ունեցան 2019-2022 շրջանի վարչական խորհուրդի ընտրութիւնները, 

որուն արդիւնքը եղաւ հետեւեալ ձեւով. 

Սուրիա-Հայաստան գործարար խորհուրդի նախագահ` Լեւոն Զաքի Ետալեան, խորհուրդի 

փոխնախագահ` Շահէ Եագուպեան, իսկ խորհուրդի անդամներն են` Հասան Զետօ, Մազեն 

Քնամէ, Սթիւ Պոյաճեան, Պասել Հատայա եւ Պատրիկ Այտընեան: 

ՀՅԴ Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբին 

 Հանդիպումը` Յունաստանի Ազգային Պաշտպանութեան 

Փոխնախարարին Հետ 
29 նոյեմբերին Յունաստանի ազգային պաշտպանութեան նախարարութենէն ներս  ՀՅԴ 

Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը ներկայացնող եռանդամ պատուիրակութիւն մը 

հանդիպում ունեցաւ Յունաստանի ազգային պաշտպանութեան փոխնախարար Մարիա Քոլիա 

Ցարուխասին հետ: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին` յանձնախումբի ատենապետ Սերգօ 

Գույումճեանը, Հռիփսիմէ Յարութիւնեանը եւ Յակոբ Յովակիմեանը: 

Պատուիրակութեան անդամները փոխնախարարին ուշադրութեան յանձնեցին Յունաստանի 

հայկական գաղութին, ինչպէս նաեւ Հայ դատի յանձնախումբին առաջնահերթութիւններն ու 

ակնկալիքները: Անոնք նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեցին Հայաստանի եւ Յունաստանի միջեւ 

տարիներէ ի վեր շարունակուող գործակցութեան բարձր մակարդակին համար: 

Մանրամասնօրէն քննարկուեցան նաեւ ապագայի հեռանկարներուն վերաբերող հարցեր: Իր 

կարգին Մարիա Քոլիա-Ցարուխան իր զօրակցութիւնը յայտնեց, ինչպէս նաեւ Յունաստանի 

պաշտպանութեան նախարար Փ. Քամենոսին գործակցութեան բարձր ոգին` Հայաստանի եւ 

հայութեան հարցերուն վերաբերեալ: 
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Օթթաուայի Մէջ Հիմնուեցաւ ՀՅԴ 

«Վահան Յովհաննիսեան» Կոմիտէութիւնը 

Քանատայի մէջ կայացած յատուկ 

արարողութեան մը ընթացքին հիմը 

դրուեցաւ ՀՅԴ Քանատայի կառոյցի նոր 

միաւորին` ՀՅԴ «Վահան Յովհաննիսեան» 

կոմիտէութեան: 

Հաւաքի ընթացքին տեղի ունեցաւ երդման 

արարողութիւն, որմէ ետք շնորհաւորական 

ուղերձով հանդէս եկաւ ՀՅԴ Քանատայի 

Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ 

Րաֆֆի Տօնապետեանը, որ յայտնեց, թէ 

Կեդրոնական կոմիտէի որոշումով, Հայաստանի ազատագրութեան դատին ու 

Դաշնակցութեան ազգային գաղափարախօսութեան նուիրեալ ընկեր Վահան 

Յովհաննիսեանին անունով կը կնքուի նոր կոմիտէութիւնը: 

Արեւելեան Ամերիկայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Անուշաւա

ն Եպս. Դանիէլեան Կը Ստանայ Արքութեան Տիտղոս 

22 նոյեմբեր 2018 թուակիր կոնդակով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. վհափառ 

հայրապետը Արեւելեան Ամերիկայի հայոց թեմի նորընտիր առաջնորդ Անուշաւան եպս. 

Դանիէլեանին շնորհեց արքութեան տիտղոսը: Կոնդակին մէջ վեհափառը գրած էր, որ մօտէն 

հետեւած է թեմին մէջ երկար տարիներու 

սրբազան հօր գործունէութեան` որպէս 

առաջնորդական փոխանորդ եւ միջեկեղեցական 

յարաբերութեան պատասխանատու, եւ անոր մէջ 

տեսած է մեր եկեղեցւոյ ու Ս. Աթոռին 

հաւատարիմ ու նուիրեալ միաբանը եւ առ ի 

գնահատանք անցնող տարիներու անոր 

նուիրեալ ծառայութեան եւ որպէս քաջալերանք 

անոր կեանքին առջեւ բացուող նորանոր 

ծառայութեանց` շնորհած է արքութեան պատիւ 

եւ տիտղոս: 

Վեհափառը իր կոնդակին մէջ վստահութիւն յայտնած է, որ սրբազան հօր տրուած այս 

տիտղոսը նոր մղում պիտի հանդիսանայ վերանորոգ հաւատքով եւ ամբողջական նուիրումով 

կատարելու իրեն վստահուած առաքելութիւնը մեր Սուրբ Աթոռի ծառայութեան դաշտէն ներս: 

www.kantsasar.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Տօնածառը` Ամանորի Եւ Ս. Ծննդեան Խորհրդանիշը 

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան անբաժան խորհրդանիշն է տօնածառը, որ երկար ճամբայ կտրած է 

մինչեւ մեզի հասնիլը: 

Գերմանիոյ կը վերագրենք տօնածառի զարդարման աւանդութեան սկիզբը (16-րդ դար), երբ 

հաւատաւոր քրիստոնեաները զարդարուած ծառեր կը բերեն իրենց տուները: Ոմանք 

տօնածառը կը պատրաստէին փայտէ եւ կը զարդարէին մշտադալար բոյսերով ու նաեւ` 

մոմերով: Աստիճանաբար տօնածառի աւանդութիւնը տարածուեցաւ Եւրոպայի տարբեր 

երկիրներու մէջ: 

Անգլիոյ Վիքթորիա թագուհիին ամուսինը` իշխան Ալպերթը տօնածառը աւելի նորաձեւ 

դարձուց` 1841 թ. անգլիական առաջին տօնածառը  Ուինսորի պալատին մէջ զարդարելով 

մոմերով, տուրմերով, միրգերով եւ կրկնեփներով: Անշուշտ շուտով անգլիացի 

մեծահարուստներ հետեւեցան անոր օրինակին: 

Քիչ-քիչ տօնածառի գաղափարը տարածուեցաւ աշխարհի չորս ծագերուն. բացի տուներէն` 

տօնածառեր զետեղուեցան հրապարակներու վրայ, եկեղեցիներու բակերու, պարտէզներու մէջ, 

պետական շէնքերու մուտքերուն եւ այլն… 

Մշտադալար Եղեւնին 

Անցեալին, մարդիկ ծառերը կը զարդարէին` 

հաւատալով, որ անոնք օժտուած են բարի ուժերով, եւ 

անոնց մէջ կ՛ապրին բարի ոգիներ: 

Ծառերէն նուէրներ կախելով` մարդիկ կը ջանային 

գոհացնել բարի ոգիները: Ծառերը զարդարող 

խնձորները կը խորհրդանշէին` պտղաբերութիւն, 

ընկոյզը` աստուածային նախախնամութեան 

անիմանալիութիւն, հաւկիթները` զարգացող կեանք, 

ներդաշնակութիւն եւ լիակատար բարեկեցութիւն: 

Եղեւինը զարդարելու սովորութիւնը յառաջացած է աւելի քան 2000 տարի առաջ: Մշտադալար 

եղեւինը առանձնայատուկ տեղ գրաւած է բոլոր ծառերուն մէջ: Անիկա խորհրդանշած է կեանքը 

եւ կեանքի վերածնունդը` մութէն ու խաւարէն: 

Շատեր կը կարծեն, որ մշտադալար եղեւինը դրախտին մէջ աճող անմահութեան ծառն է, 

վառուող լոյսերն ու մոմերը` մարդկային հոգիները, իսկ զարդարանքները` խորհրդանշական 

նուիրատուութիւնները: 

Հին ատեն տօնածառերը կը զարդարուէին փերիներու եւ բարի ոգիներու պատկերներով, իսկ 

եղջիւրներն ու զանգակները կ՛օգտագործուէին չար ուժերը վանելու համար: 
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Տօնածառի Յարդարանքը` Տարբեր Երկիրներու Մէջ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ հինէն ի վեր հայերը եղեւինի փոխարէն` ամանորին բնութեան պարգեւներով 

կը զարդարէին ձիթապտուղի կամ խնկենիի ծառը: 

Նոր տարուան երեկոյեան անոնք ձիթենիի համեմատաբար հաստ ճիւղը կը խրէին նախապէս 

թխուած մեծ հացի կամ բաղարջի մէջ եւ զայն կը համարէին Կաղանդի ծառ: 

Տան անդամները նախ ընկուզեղէնով կը զարդարէին ճիւղը, այնուհետեւ տանտէրը զայն 

եկեղեցի կը տանէր, քահանային օրհնել կու տար,  յետոյ կը բերէր տուն եւ կ՛ամրացնէր 

գերանին: 

Տօնածառի խաղալիքները հասկերէ, ընկոյզներէ (թիւով` եօթը) պատրաստուած զարդեր էին, 

որոնց վրայ կը կախէին չարխափաններ, ինչպէս նաեւ` մարդակերպ եւ կենդանակերպ 

թխուածքներ: 

Նոր տարուան ծառը նաեւ կը զարդարէին խնձորով, որ կը խորհրդանշէր պտղաբերութիւն, 

ցորենի հասկերով` որպէս առատութեան նշան, ինչպէս նաեւ` լուբիայի պատիճներով, որոնք 

աւանդաբար կը խորհրդանշէին ընտանիքին ամրութիւնը: Տօնածառը կը պատրաստուէր 

փայտեայ խաչի վրայ, որ կը խորհրդանշէր տիեզերական չորս ուղղութիւնները: 

Ազգագրագէտ Լուսիկ Ագուլեցիի կարծիքով, ամանորի ծառը զարդարելու համար պէտք է 

օգտագործել տարբեր խորհրդանշական իրեր` արական եւ իգական սեռի կապուած տիկնիկներ, 

հացահատիկ, նուռ, միրգեր, մետաղադրամներ, փուշեր` ուղղուած չար աչքի դէմ, փոքրիկ 

քսակներ` որպէս առատութեան ու լիութեան խորհրդանիշ` 

– ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ տօնածառը կը զարդարէին հրեշտակներով, սիրամարգերով եւ այլ 

թռչուններով: 

– ՇՈՒԷՏԻ ՄԷՋ տօնածառը կը զարդարէին վառ գոյներով ներկուած փայտեայ խաղալիքներով: 

– ԴԱՆԻՈՅ ՄԷՋ տօնածառէն կը կախէին փոքրիկ դրօշակներ, զանգակներ, աստղեր, ձիւնի 

փաթիլներ եւ սրտիկներ: 

– ԼԻԹՈՒԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ծառէն կը կախէն ծղօտէ թռչնավանդակներ, աստղեր եւ այլն… 

– ՃԱՓՈՆԻ ՄԷՋ քրիստոնեաները փոքրիկ հովահարներ եւ թուղթէ լապտերներ կը կախէին 

իրենց տօնածառերէն: 

– ՉԵԽԻՈՅ ՄԷՋ տօնածառը կը զարդարէին հաւկիթի ներկուած կեղեւէն պատրաստուած 

զարդերով: 

– ՈՒՔՐԱՆԻՈՅ ՄԷՋ տօնածառը կը զարդարէին սարդերով եւ սարդոստայնով` որպէս 

յաջողութեան խորհրդանիշ: 


