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ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԸ
Դարձեալ

Ծաղկազարդ

յաղթանակի օր:
Երուսաղէմ

է:

Ուրախութեան

ու

Ցնծութիւն կը տիրէ Բեթփաքէէն

երկարող

ճամբուն

վրայ,

որովհետեւ

Երկնաւոր Թագաւորը փառաւոր թափօրով կ՛անցնի
հոնկէ՝ աւանակի վրայ: Ան դէպի Երուսաղէմ կ՛երթար
իր

աստուածային

փառքը

յայտնելու

եւ

ապա

Գողգոթայի ճանապարհը ընտրելու մեր փրկութեան
համար: Այսօր ուրախութեան օր է: Քրիստոս իր մահէն
շաբաթ

մը

առաջ,

որպէս

Թագաւոր

Երուսաղէմ

կ՝այցելէ: Աւետարանը կը պատմէ թէ ինչպէս երկինքը
շարժեցաւ

իսկ

բազմութիւնները

Քրիստոսը
Ովսաննաներով,

շրջապատող
ձիթենեաց

ու

արմաւենեաց ճիւղերով զարդարեցին երկինքն ու երկիրը: Իսկ մանկանց եւ կաթընկեր
տղայոց շրթներէն գոհութեան ու փառաբանութեան երգեր բարձրացան առ Աստուած:
Ստեղծիչը երկնքի ու երկրի, շնչաւոր բոլոր անասուններուն եւ մարդուն՝ որու
ռնգունգներուն մէջ անմահութեան շունչը փչեց աւանակի մը վրայ հեծած յաղթական
մուտք կը գործէր Իր Մայրաքաղաքը՝ փոխանցելով խոնարհութեան մեծագոյն դասը իր
բոլոր հետեւորդներուն: Եթէ աւանակ մը պիտի ծառայէր Յիսուսի յաղթական մուտքը
ապահովելու որչա՜փ աւելի մենք, որ ստեղծուած ենք Անոր պատկերին համաձայն,
Անոր խօսքին ու պատուիրաններուն ծառաները պէտք է ըլլանք: Որչա՜փ աւելի մենք
«Տիրոջը պէտք ենք» Իր կամքը կատարելու երկրի վրայ: Որպէս Քրիստոսի
հետեւորդներ, մենք Անոր վկաներն ու գործակիցներն ենք երկրի վրայ, որպէսզի Տիրոջ
ծրագիրները միշտ յաղթանակեն: Երբեմն աշխարհիկ արուեստական կապանքներ
կ՛արգիլեն

մեզի

Տիրոջ

կամքը

գործադրելու:

Հետեւաբար

Ծաղկազարդի

օրը

ծառայութեան օր է, Աստուծոյ ծրագիրները ու մանաւանդ կամքը իրականացնելու օրն է:
Սակայն Աստուծոյ ծառայելու առաջին պայմանը մաքրութիւնն է: Ծաղկազարդի օրը
հետեւաբար մեր հոգիներու, մտքերու ու խղճերու մաքրութեան օրն է՝ լրումը Մեծ
Պահոց մաքրութեան ժամանակաշրջանին, որպէսզի մենք եւս ըլլանք Տիրոջ յաղթանակի
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ճամբուն

վրայ

եւ

Անոր

հետ

քալենք

ու

Անոր

հետ

լսենք

հրեշտակներու

Փառաբանութեան երգերը: Ծաղկազարդը խոնարհութեան ու ծառայութեան օր է:
Քրիստոս արքայական փառքով չյայտնուեցաւ մարդկութեան: Ինչպէս իր ծննդեան
ատեն նոյնպէս իր կեանքի բոլոր օրերը Քրիստոս ապրեցաւ պարզ կեանք մը: Նոյնիսկ
Անոր Երուսաղէմ մուտքը թէեւ յաղթական էր սակայն պարզ ու խոնարհ նկարագիր ու
խորք ունէր: Ին՜չ սքանչելի տեսարան: Աստուած իր փառքէն կը խոնարհի մարդուն
բարձրացումին համար: Քրիստոս խոնարհութեամբ իր թագաւորութիւնը հաստատեց:
Խոնարհութիւնը սակայն տկարութիւն պէտք չէ հասկնալ ու թարգմանել, որովհետեւ
Անոր մահուան յաջորդեց յարութիւնը եւ յաւիտենական կեանքի փառքը:
Ծաղկազարդի պատգամը խոնարհութեան պատգամ է: Խոնարհութեամբ յաղթահարելու
մեր դիմաց ցցուող բոլոր դժուարութիւններուն: Յիսուս իր երկրաւոր առաքելութեան
վերջին օրերը կ՛ապրէր: Ան իր ամբողջ կեանքի ընթացքին խօսքով ու ապրուած
կեանքով բացայայտած էր իր աստուածութիւնը եւ աշխարհ գալու նպատակը պարզած
բոլոր իր հետեւորդներուն: Հրաշքներով փաստած էր թէ ինք պարզ մահկանացու մը չէր՝
այլ երնքէն իջած ճշմարիտ Լոյսը, որ երեք տարիներու ընթացքն պարփակեց եւ իր
կատարում հասցուց Աստուծոյ գծած մարդկային ցեղին փրկագործական ծրագիրը:
Քրիստոս, Երկնաւոր Թագաւորը, անսկիզբն ու անվախճանը աստուածային բոլոր
յատկութիւններով օժտուած մնալով, պահ մը աստուածային իր փառքէն հրաժարեցաւ:
Իր

առաքելութեան

վերջին

օրերուն

շարունակ

շեշտեց՝

իր

աշակերտներուն,

խոնարհութեան ու ծառայութեան սկզբունքները, դէպի յաղթական ճամբուն համար,
աւանակի վրայ հեծած Երուսաղէմ յաղթական մուտք գործելով, անոնց ոտքերը լուալով,
խաչն ու չարչարանքը կրելով:
Վերջապէս, Քրիստոս Երուսաղէմ յաղթական մուտքով Աստուծոյ տաճարը մաքրեց եւ
հոն արտասանեց իր նշանաւոր խօսքերէն մին «Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի»:
Հետեւաբար այսօր մաքրուելու օր է: Մեր հոգեւոր տաճարները մաքրելով, Տէրը
դիմաւորելու օրն է:
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան
Առաջնորդ Քուէյթի եւ Շրջակայից
Հայոց Թեմին

Այսու կը յայտարարենք թէ Ազգային Վարչութեան հրապարակած
«Ադամանդ»ի Վիճակահանութեան տոմսերը կրնաք ապահովել թեմիս
առաջնորդարանի քարտուղարութեան գրասենեակէն:

Վիճակաձգութիւնը տեղի պիտի ունենայ 17 Յունիս 2016ին:
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Դեսպան Ֆատէյ Չարչօղլեանի Այցը Քուէյթի
Արդարադատութեան եւ Կրօնից ու Իսլամից Գործոց
Նախարարին
Քուէյթի

Արդարադատութեան

եւ

Կրօնից

ու

Իսլամից Գործոց Նախարար ( وزير االوقاف و الشؤون
 )االسالميةԵագուպ Ալ Սանէը իր գրասենեակէն ներս
հանդիպած է Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ
Լիազօր Դեսպան Ֆատէյ Չարչօղլեանին հետ,
որուն

հետ

քննարկած

այցելութեան,

ինչպէս

է

ՀՀ

նաեւ

կատարելիք
ծանօթացած

այցելութեան ժամանակացոյցին եւ ՀՀ պետական
այրերուն

հետ

ունենալիք

հանդիպումներու

մանրամասնութեանց: Կողմերը անդրադարձած
են նաեւ Քուէյթի Պետութիւնն ու Հայաստանի Հանրապետութիւնը միացնող ջերմ կապերուն,
ինչպէս նաեւ քննարկած են զայն առաւել ուժեղացնելու կարելիութեանց մասին:
Կողմերը փոխանակած են ջերմ խօսքեր, ինչպէս նաեւ անդրադարձած երկու բարեկամ
երկիրներու

արդարադատութեան

վերաբերող

խնդիրներուն,

վստահեցնելով,

որ

պատրաստակամ են անոնց միջեւ եղած յարաբերութիւնները պահպանել ու ամրապնդել: Պրն.
Դեսպան իր գոհունակութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնեց Պրն. Նախարարին՝ ջերմ ու
սիրալիր ընդունելութեան համար, ինչպէս նաեւ արծարծուած թեմաներուն համախոհ ըլլալուն:
Հանդիպումին ներկայ գտնուած է նաեւ Արդարադատութեան Նախարարութեան իրաւական
հարցերու պատասխանատու պաշտօնեայ՝ Զաքարիա Ալ Անսարի:

«Թուրքիան Կը Խախտէ Իրաքի Եւ Սուրիոյ
Գերիշխանութիւնը» Կ՛ըսէ Լաւրով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտարարեց, որ Թուրքիան կը խախտէ
Իրաքի եւ Սուրիոյ գերիշխանութիւնն ու տարածքային ամբողջականութիւնը:
«Թուրքիոյ գործողութիւնները կը վիժեցնեն Սուրիոյ մէջ ճգնաժամի լուծման գծով ջանքերը,
ներառեալ զինադուլն ու մարդասիրական օժանդակութեան տեղ հասցնելը», ըսաւ Լաւրով:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը նախապէս յայտարարած էր, որ Թուրքիան ոչ
միայն իր տարածքէն կը շարունակէ հրթիռակոծել ՏԱՀԵՇ-ի դէմ կռուող սուրիացի քիւրտերու
ջոկատներու դիրքերը, այլ նաեւ կը խախտէ Սուրիոյ սահմանը` փորձելով զինեալ ուժեր
տեղակայել սահմանամերձ գօտիներուն մէջ:

www.armenianprelacykw.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Տեղի Ունեցած Են Հայ-Կիպրական Բարձր Մակարդակի
Բանակցութիւններ
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը պաշտօնական
այցելութեամբ կը գտնուի Կիպրոս: Կիպրոսի նախագահին նստավայրին մէջ տեղի ունեցած է
նախագահներ Նիքոս Անասթասիատեսի եւ Սերժ Սարգսեանի առանձնազրոյցը, որուն
աւարտին տեղի ունեցած են երկու երկիրներու պաշտօնական պատուիրակութիւններուն
մասնակցութեամբ ընդլայնուած կազմով բանակցութիւնները: Անոնց իբրեւ արդիւնք
ստորագրուած են տարբեր ոլորտներու մէջ հայ-կիպրական համագործակցութեան զարգացման
ու խորացման վերաբերող փաստաթուղթեր, մասնաւորաբար` Հայաստանի մշակոյթի
նախարարութեան եւ Կիպրոսի կրթութեան եւ մշակոյթի նախարարութեան միջեւ 2016-2018-ի
համագործակցութեան ծրագիրը, Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան եւ
Կիպրոսի կրթութեան եւ մշակոյթի նախարարութեան միջեւ կրթութեան եւ գիտութեան 20162020-ի համագործակցութեան մասին գործնական ծրագիրը, Հայաստանի կառավարութեան եւ
Կիպրոսի կառավարութեան միջեւ երկու երկիրներու բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւններուն մէջ ուսումը սկսելու եւ շարունակելու նպատակով բարձրագոյն
ուսումնական որակաւորումներու փոխադարձ ճանաչման համաձայնագիրը:
Հանդիպումի աւարտին նախագահները տուած են մամլոյ
միացեալ ասուլիս մը: Կիպրոսի նախագահը ողջունած է
այս այցելութիւնը, որ կը ծառայէ հայ-կիպրական
բարեկամական յարաբերութիւններու ամրապնդման`
անդրադառնալով այն օգտաշատ քննարկումներուն,
որոնք կատարուած են հանդիպումին ընթացքին: «Երկու
երկիրներուն միջեւ ստորագրուած են տասնհինգ
համաձայնագիրներ, որոնք ցոյց կու տան Կիպրոսի եւ
Հայաստանի միջեւ գոյութիւն ունեցող սերտ կապերը:
Անշուշտ պէտք է նշեմ, որ մեր եղբայրական յարաբերութիւններուն վկայութիւնն է նաեւ
Կիպրոսի գաղութին աշխուժ ներկայութիւնը: Մեր հայ հայրենակիցները երկու երկիրները
շաղկապող շատ կարեւոր օղակ են, եւ անոնք կրնան Հայաստանը մնայուն կերպով պահել
կիպրոսցիներուն սրտին մէջ: Այսօր նկատի առնելով մեր պատմական, մշակութային եւ
կրօնական կապերը` կը վերահաստատենք մեր պատրաստակամութիւնը շարունակելու եւ
աշխուժացնելու
համագործակցութիւնը
թէ՛
երկկողմանի,
թէ՛
միջազգային
կազմակերպութիւններուն մէջ` միշտ նկատի առնելով միջազգային իրաւունքի սկզբունքներուն
փոխադարձ յարգանքը», ըսած է Կիպրոսի նախագահը:
Անոր համաձայն, բանակցութիւններուն ընթացքին անդրադարձ կատարուած է թէ՛ կիպրական
հարցին, թէ՛ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի վերջին զարգացումներուն, քննարկուած են
Եւրոպական Միութեան հետ Հայաստանի յարաբերութիւններուն եւ համագործակցութեան
վերաբերող հարցեր:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւս իր խօսքին մէջ կարեւոր նկատած է այս այցելութեան
ընթացքին կատարուած տարբեր մարզերու վերաբերող բանակցութիւններն ու գոյացած
համաձայնութիւնները`
հաստատելով,
որ
երկուստեք
անհրաժեշտ
նկատած
են
բարձրաստիճան փոխադարձ այցելութիւնները, որոնց շնորհիւ հետեւողական կերպով ներուժ
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կը
ստանան
երկկողմանի
քաղաքական
երկխօսութեան,
միջխորհրդարանական
համագործակցութեան
եւ
կրթամշակութային
կապերը:
«Վերահաստատեցինք
մեր
յանձնառութիւնը` պահպանելու քաղաքական երկխօսութեան աշխուժութիւնը եւ աշխատելու
համագործակցութեան օրակարգը բազմազանեցնելու ուղղութիւններով, որոնց իրագործումը
սոյն այցելութեան ընթացքին ստորագրուող փաստաթուղթերու շրջագիծին մէջ պէտք է տեսնել:
Հայ-կիպրական համագործակցութեան զարգացման ծիրին մէջ յատուկ կերպով կարեւոր
նկատեցինք զինուորական մարզին մէջ հաստատուած արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը եւ
անոր շարունակական ընդլայնումը», դիտել տուած է հանրապետութեան նախագահը:
Սերժ Սարգսեան շեշտած է, որ անհրաժեշտ նկատուած է յատուկ ուշադրութիւն դարձնել եւ
խթանել երկկողմանի առեւտրական-տնտեսական յարաբերութիւնները:
Լուսարձակի տակ առնուած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը, Կիպրոսի կառուցողական եւ
հաւասարակշռուած դիրքորոշումը:
Աւարտին Հայաստանի նախագահը վստահութիւն յայտնած է այն մասին, որ Հայաստանն ու
Կիպրոսը կը շարունակեն միասնաբար աշխատիլ յանուն աւելի լաւ ու բարգաւաճ ապագայի:

Արծուիկ Մինասեան Կը Խոստանայ Որդեգրել
Հակամենաշնորհային Աւելի Գործօն Քաղաքականութիւն
Հայաստանի Ազգային ժողովի նիստին կառավարութեան հետ
կայացած հարցուպատասխանի ատեն Հայաստանի տնտեսութեան
նախարար Արծուիկ Մինասեան` պատասխանելով Բարգաւաճ
Հայաստան խմբակցութեան պատգամաւոր Տիգրան Ուրիխանեանի
հարցումին, ըսած է, որ Հայաստանի մէջ նոր սահմանադրութեան
կիրարկումով
յառաջացած
է
տնտեսական
մրցակցութեան
պաշտպանութեան նոր մօտեցումներ որդեգրելու անհրաժեշտութիւն:
«Ընկերային-շուկայական
տնտեսութեան
համապատասխան
Հայաստանի մէջ պէտք է որդեգրուի աւելի աշխուժ մրցակցային
պաշտպանութեան եւ հակամենաշնորհային քաղաքականութիւն: Այս
դրոյթը ամրագրուած է նաեւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան եւ ՀՅԴ-ի միջեւ
ստորագրուած համաձայնագիրին մէջ: Այս մասին խօսած է նաեւ հանրապետութեան
նախագահը 12 փետրուարին ունեցած ելոյթին ընթացքին», նշած է Մինասեան:
Նախարարը աւելցուցած է, որ արդարադատութեան նախարարութիւնը արդէն իսկ բոլոր
նախարարութիւններուն ուղարկած է փաստաթուղթ մը, ուր կայ ցանկը այն օրէնքներուն, որոնք
պէտք է փոփոխութեան ենթարկուին: «Այդ ցանկերուն մէջ ներկայացուած է նաեւ տնտեսական
մրցակցութեան պաշտպանութեան մասին օրէնքը, որ պէտք է վերանայուի: Եւ ոչ միայն այս, այլ
նաեւ յարակից այլ օրէնքներ պէտք է վերանայուին, որպէսզի նախ եւ առաջ երկրին մէջ
ամրագրուի
կարգաւորման
տեսակէտէ
աւելի
աշխուժ
հակամենաշնորհային
քաղաքականութիւնը: Պէտք է ամրագրուին նոր լծակներ, որոնք գոյութիւն ունեցող թէ՛
մենաշնորհային, թէ՛ նաեւ գերիշխող դիրք ունեցող կառոյցները պատասխանատուութեան
ենթարկելու եւ հակամենաշնորհային քաղաքականութեան միջոցով աւելի մրցակցային
շուկաներ ձեւաւորելու ուղղութեամբ կ՛իրականացուին համարժէք գործողութիւններ», յայտնած
է նախարարը:
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Աթէնքի Մէջ Նախագահ Սերժ Սարգսեան Հանդիպում
Ունեցաւ Յունաստանի Վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասի
Հետ
Պաշտօնական այցելութեամբ Յունաստան գտնուող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան
15 մարտին ծաղկեպսակ զետեղած է Աթէնքի Նէա Զմիռնիի հրապարակին վրայ գտնուող Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած յուշարձանին եւ յունահայ համայնքի
ներկայացուցիչներու, հոգեւորականներու, Յունաստանի մէջ զինուորական կրթութիւն ստացող
հայ ուսանողներու հետ միասին յարգանքի տուրք մատուցած է ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակին:
Այնուհետեւ Հանրապետութեան նախագահը կառավարութեան դահլիճին մէջ հանդիպում
ունեցած է Յունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասի հետ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրաս երկուստեք կարեւոր նկատած են
առեւտրական-տնտեսական,
գիւղատնտեսութեան,
մշակոյթի,
կրթութեան,
առողջապահութեան,
զբօսաշրջութեան
եւ
այլ
մարզերու
մէջ
փոխշահաւէտ
համագործակցութիւնը աւելի խորացնելու ջանքերը` այդ աշխատանքներուն մէջ մեծ դեր
վերապահելով միջկառավարական յանձնախումբի աշխատանքին:
Վարչապետ Ցիփրաս հեռանկարային նկատած է նաեւ Իրան-Հայաստան-Յունաստան
եռակողմանի փոխգործակցութեան զարգացումը` նկատի առնելով Իրանի հետ Հայաստանի
Հանրապետութեան բարեկամական յարաբերութիւնները: Ան նշած է, որ նման եռակողմանի
համագործակցութեան լաւ փորձ իր երկիրը ունի` Յունաստան-Կիպրոս-Իսրայէլ եւ
Յունաստան-Կիպրոս-Եգիպտոս ձեւաչափերով, որոնք, անոր գնահատմամբ, կը գործեն
արդիւնաւէտ: Վարչապետը նշած է, որ Յունաստանը կարելիութիւններ կը տեսնէ նաեւ
Եւրոպական Միութեան եւ Եւրասիական տնտեսական միութեան միջեւ համագործակցութեան
հաստատման առումով եւ ցանկութիւն ունի ըստ անհրաժեշտութեան նպաստել այդ գործին:
Յունաստանի վարչապետը իր երկրին անունով պատրաստակամութիւն յայտնած է սատարելու
Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններու զարգացման` յաջողութեամբ
աւարտին հասցնելու այդ համագործակցութեան նոր իրաւական փաստաթուղթին շուրջ սկսած
բանակցութիւնները:
Հայաստանի նախագահը եւ Յունաստանի վարչապետը խօսած են նաեւ միջազգային արդի
խնդիրներու, մարտահրաւէրներու, ինչպէս նաեւ շրջանային զարգացումներու մասին:
Ալեքսիս Ցիփրաս, ներկայացնելով իր երկրին դիրքորոշումը միջազգային հարթակներու վրայ
եղած խնդիրներու լուծման վերաբերեալ, ընդգծած է, որ անոնք պէտք է լուծուին խաղաղ
միջոցներով: Ան նաեւ ընդգծած է, որ Յունաստանը կը սատարէ Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի խաղաղ բանակցային միջոցով լուծման հոլովոյթին` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
շրջագիծին մէջ:
Առանձնազրոյցէն ետք տեղի ունեցած են պաշտօնական պատուիրակութիւններու
մասնակցութեամբ ընդլայնուած կազմով բանակցութիւններ: Քննարկումներու աւարտին
ստորագրուած են հայ-յունական համագործակցութեան զարգացման ուղղուած շարք մը
փաստաթուղթեր:
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Նախագահ
Սերժ
Սարգսեան
եւ
Յունաստանի
վարչապետ
բանակցութիւններէն ետք հանդէս եկած են յայտարարութիւններով:

Ալեքսիս

Ցիփրաս

Նախագահ Սերժ Սարգսեան իր յայտարարութեան մէջ ըսած է, թէ այցելութեան ընթացքին շատ
բաց եւ կառուցողական քննարկումներ ունեցած է իր յոյն գործընկերներուն` նախագահ
Փաւլոփուլոսի եւ վարչապետ Ցիփրասի հետ: Ապա նախագահը ըսած է. «Քննարկեցինք հայյունական յարաբերութիւններու ամբողջ օրակարգը, համագործակցութեան հեռանկարները:
Ուրախութեամբ արձանագրեցինք, որ մեր մօտեցումները թէ՛ երկկողմանի, թէ՛ շրջանային եւ
միջազգային օրակարգի խնդիրներուն շուրջ կը համընկնին: Միաժամանակ համաձայնեցանք,
որ պէտք է ընենք աւելին` ինչպէս երկկողմանի, այնպէս ալ բազմակողմանի հարթակներու վրայ
մեր համագործակցութեան նոր որակ եւ ուժականութիւն հաղորդելու համար»:
Նախագահ Սարգսեան ընդգծած է, որ Յունաստանի հետ համագործակցութիւնը կարեւոր կը
նկատուի նաեւ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն համապարփակ համագործակցութեան
շրջագիծին մէջ, որովհետեւ Եւրոպական Միութիւնը կը շարունակէ մնալ Հայաստանի
կարեւորագոյն գործընկերներէն մէկը թէ՛ բարեփոխումներ իրականացնելու առումով, թէ՛ իբրեւ
տնտեսական մեծ գործընկեր:
Նախագահ Սարգսեան յատուկ կերպով անդրադարձած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին եւ
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտման վերաբերեալ Յունաստանի
հաւասարակշռուած դիրքորոշումներուն եւ կեցուածքներուն:

Նախագահ Սարգսեան Գնահատած Է Յունահայութեան Դերը` ՀայՅունական Յարաբերութիւններու Զարգացման Մէջ
Պաշտօնական այցելութեամբ Յունաստան գտնուող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան
14 մարտի երեկոյեան հանդիպում ունեցած է Յունաստանի հայ գաղութի պատկան
մարմիններու եւ կառոյցներու ներկայացուցիչներուն հետ: Նախագահը ներկայացուցած է
բարեկամ Յունաստան տուած իր այցելութեան օրակարգը, նախագահ Փրոքոփիս Փաւլոփուլոսի
հետ կայացած բանակցութիւններուն արդիւնքները, քննարկուած հարցերը եւ պատասխանած է
ներկաներուն հարցումներուն:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան ուրախութեամբ հաստատած է, որ հայ-յունական դարաւոր ջերմ
յարաբերութիւնները ո՛չ միայն պահպանուած են, այլ նաեւ պետական եւ քաղաքական
յարաբերութիւններու
հանգրուան
թեւակոխած
են
շնորհիւ
յունահայ
գաղութին
դերակատարութեան:
Նախագահը անդրադարձած է այս տարի իր անկախութեան 25-ամեակը նշող Հայաստանի
ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան օրակարգային հարցերուն, Հայաստանի զարգացման
ընթացքին, հեռանկարներուն եւ գերակայ ուղղութիւններուն, Հայաստանի եւ սփիւռքի առջեւ
ծառացած
կարեւորագոյն
խնդիրներուն,
շրջանային
եւ
միջազգային
արդի
մարտահրաւէրներուն, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ծիրին մէջ Հայաստան-սփիւռք
համակարգուած
աշխատանքին
իբրեւ
արդիւնք
իրականացած
տարբեր
նախաձեռնութիւններուն` արտաքին եւ ներքին ճակատներուն վրայ: Նախագահ Սարգսեան այս
առումով բարձր գնահատած է Յունաստանը, որ ո՛չ միայն ապաստան տուաւ Հայոց
ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայութեան մէկ հատուածին եւ եղաւ Հայոց ցեղասպանութիւնը
ճանչցող առաջին երկիրներէն, այլ նաեւ 2014-ին օրէնքի ուժով քրէականացուց Պոնտոսի
յոյներուն եւ Հայոց ցեղասպանութեանց ժխտումը:
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Հայաստանն ու հայութիւնը յուզող հարցերուն անդրադառնալով` նախագահ Սարգսեան ըսած
է. «Մենք իսկապէս ունինք միայն երկու մնայուն արժէք` Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը:
Հետեւաբար մեր ռազմավարական խնդիրներէն է կազմակերպուած եւ ուժեղ սփիւռք ունենալը,
իսկ սփիւռքի գերխնդիրը` հայապահպանութիւնն է, ուծացման եւ լեզուամշակութային
կորուստի դէմ պայքարը ապագայ բոլոր սերունդներուն համար»: Ան կարեւոր նկատած է
միացեալ եւ հետեւողական ջանքերով նպատակային եւ հեռահար ծրագիրներու մշակումը,
որպէսզի կարելի ըլլայ պայքարիլ ազգապահպանման ի խնդիր:
Հայաստանի եւ սփիւռքի առջեւ ծառացած կարեւորագոյն խնդիրներուն կարգին, նախագահը
յատուկ կերպով անդրադարձած է 17 հազար սուրիահայութեան, որոնք կը գտնուին Հայաստանի
մէջ, որ իր կարելին կ՛ընէ նեցուկ կանգնելու անոնց: «Ուրախ եմ, որ սուրիահայութեան
աջակցութեան կոչին միացան նաեւ աշխարհասփիւռ հայկական համայնքները, անոնց կարգին
նաեւ դուք, որուն շնորհիւ կարելի եղաւ զգալիօրէն թեթեւցնել անոնց առօրեայ խնդիրները`
յատկապէս Սուրիոյ մէջ», ընդգծած է ան:
Սերժ Սարգսեան լուսարձակի տակ առած է նաեւ Հայաստանի անկախութեան 25-ամեակը,
յիշած այդ 25 տարիներուն դժուարութիւններն ու վերիվայրումները, յատկապէս` աւերիչ
երկրաշարժը, Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի կողմէ եղած շրջափակումը, քաղաքական ու
տնտեսական համակարգի արմատական բարեփոխումներու հրամայականը` հաստատելով, որ
այս բոլորով հանդերձ կարելի եղած է պետութիւնը զարգացնել եւ ամրապնդել:

Անգարա Պիտի Իւրացնէ Հայերուն Պահած Գանձերուն
Կէսը
«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ թրքական մամուլը պարբերաբար օրակարգի կը բերէ 1915-էն
առաջ հայերու կամ յոյներու կողմէ` իրենց բնակարաններուն մէջ կամ անոնց քով թաղուած
գանձերու հարց մը: Տասնամեակներէ ի վեր, այդ գանձերը փնտռելու եւ գանձ գտնելու յոյսով
հողը տակնուվրայ ընելու տրամադրութիւնը չէ աւարտած տակաւին:
Համացանցի վրայ հրատարակուած նոր լուրի մը համաձայն, գանձ փնտռելու աշխատանքը
հիմա աւելի դիւրացած է, սակայն գանձ փնտռողները պէտք է արտօնութիւն ստանան
իշխանութիւններէն եւ պէտք է իրենց գտած գանձին կէսը պետութեան յանձնեն:
Հաղորդուած նոր լուրին մէջ գրուած է հետեւեալը. «Անցեալին, մեր երկրին մէջ բնակող հայ եւ
յոյն հայրենակիցները, պատերազմի եւ գաղթի պայմաններու պատճառով ստիպուեցան լքելու
իրենց տուները»: Հոս, բնականաբար, խօսք չկայ աքսորին, բռնի տեղահանութեան եւ
Ցեղասպանութեան մասին:
Լուրը այսպէս կը շարունակուի. «Այս մարդիկը, գաղթելու ընթացքին, դիւրին փոխադրելու
նպատակով` իրենց ունեցած արժէքաւոր իրեղէնները ոսկիով փոխանակեցին: Մտածելով, որ օր
մը պիտի վերադառնան իրենց տուները, փոխանակ այդ ոսկիները իրենց հետ տանելու,
նախընտրեցին զանոնք թաղել իրենց տան հողին տակ: Հիմա հայ եւ յոյն մեր հայրենակիցներուն
թաղած այդ գանձերը հողին տակ կը սպասեն անտէր վիճակի մէջ: Գանձախոյզները, որոնք կը
քննեն Հայոց պատրիարքարանին արձանագրութիւնները, կ՛երթան նախկին հայաբնակ վայրերը
եւ քարտէսներով ճշդուած այդ շրջաններուն մէջ ամէն միջոցի կը դիմեն, որպէսզի գանձ գտնեն
հողին տակ»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Սուրիայէն Ռուսական Ուժերու Մասնակի Հեռացումը
Շատ Դրական Քայլ Մըն Է» Ըսաւ Ժուպէյր
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարեց, որ ռուսական պատերազմական
օդանաւերու նոր խումբ մը Սուրիայէն վերադարձած է Ռուսիոյ մէջ իրենց ռազմակայանները:
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Ռուսիոյ զինուորական գործողութեան
շղթայազերծումէն ետք, Սուրիոյ մէջ տեղակայուած ռուսական ռմբաձիգներուն ու
կործանիչներուն նուազ քան կէսը անցնող երկու օրուան ընթացքին հեռացած է Սուրիայէն:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ ռուսական ուժերու հիմնական
բաժինին հեռացումը «պիտի չտկարացնէ նախագահ Ասատը»` աւելցնելով, որ Սուրիոյ մէջ
ռուսական գործողութիւնները իբրեւ «նոր Աֆղանիստան» ներկայացնելու Արեւմուտքի փորձերը
ձախողեցան:
Սպիտակ տունը իր կարգին նշեց, որ
կը հետեւի Ռուսիոյ կողմէ իր ուժերը
Սուրիայէն հեռացնելու որոշումին
կիրարկումին: Սպիտակ տան բանբեր
Ճոշ Ըռնեսթ յայտնեց, որ Մոսկուա
Ուաշինկթընը տեղեակ չէ պահած
այդ որոշումէն:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին
գործոց նախարար Ճոն Քերրի իր
կարգին յայտարարեց, որ յառաջիկայ շաբաթ պիտի այցելէ Մոսկուա, ուր հանդիպում պիտի
ունենայ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ` քննարկելու համար Սուրիոյ ճգնաժամը:
Քերրի ըսաւ, որ սուրիական ճգնաժամը շատ կարեւոր հանգրուանէ կ՛անցնի, եւ պէտք է առիթը
օգտագործել ու զայն չփախցնել, մանաւանդ Սուրիայէն իր ուժերը հեռացնելու ռուսական
յայտարարութենէն ետք` աւելցնելով, որ Սուրիոյ մէջ խաղաղութեան յարատեւումը անկարելի է,
եթէ իշխանութեան իսկական փոխանցում տեղի չունենայ:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտնեց, որ անմիջական կարիքը կայ
կանխարգիլելու Միջին Արեւելքի մէջ յարանուանական տագնապը հրահրելու փորձերը: Ան
Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարար Սամեհ Շուքրիի հետ միացեալ մամլոյ ասուլիսի մը
ընթացքին յայտարարեց. «Բացի սուրիացի ժողովուրդէն, ոչ ոք իրաւունք ունի Սուրիոյ ապագան
ճշդելու: Ան նաեւ նշեց, որ Եգիպտոսի հետ համաձայնած են երկու երկիրներուն միջեւ ուղղակի
թռիչքները կարելի եղածին չափ շուտ վերականգնելու շուրջ»:
Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Սթեֆան տը Միսթուրայի տեղակալ Ռամզի
Ազետտին իր կարգին ըսաւ, որ ՄԱԿ-ի եւ Ապահովութեան խորհուրդի` Սուրիոյ միութեան ու
անվտանգութեան կողքին կանգնող կեցուածքը յստակ է` շեշտելով, որ Սուրիոյ մէջ ապագայ
դրութեան ձեւը կ՛որոշեն սուրիացիները:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ռուսական Օդուժի Հեռացումը` Քաղաքական Նոր
Մեկնարկ
Ռուսիոյ նախագահին որոշումը` օդուժը
աստիճանաբար հեռացնելու Սուրիայէն,
տարաբնոյթ մեկնաբանութիւններու դուռ
բացած է. բնականաբար միանշանակ չեն
վերլուծումները. իրենց ձեւին մէջ իսկ
հակոտնեայ ընկալումներ կան որոշումին
նկատմամբ. որոշ կողմերու համար
յանկարծակի,
ուրիշներու
համար`
ակնկալելի:
Պէտք
է
մտաբերել
այն,
որ
պաշտօնական
Մոսկուան
ժամկէտային
սահմանափակուածութեամբ բացատրած էր իր օդուժի ներգրաւման քայլը: Թէեւ յստակ
ժամկէտներ չկային ռուսական օդուժի դուրս բերման ուղղութեամբ, այսուհանդերձ որոշ
առաքելութիւն իրականացնելու միտուած ըլլալու եւ հետեւաբար ոչ երկարատեւ բնոյթի
մասին էր խօսքը: Չմոռնանք նաեւ, որ շրջանին մէջ տարբեր գերտէրութիւններու օդուժի
ներգրաւման գործողութիւնները եւս երկարատեւ բնոյթ չէին ունեցած: Օդուժը
պատերազմներու
ընթացքին,
կարճաժամկէտ
դրուածքով
գործողութիւն
կ՛իրականացնէ եւ ընդհանրապէս նպաստիչ գործ կը կատարէ աւելի երկարատեւ
ցամաքային ընդհանուր պատերազմին:
Հասկնալի են անշուշտ տեղեկատուական պատերազմին ընթացքին կիրարկուող
օրինաչափութիւններուն համաձայն մէկ կողմէ կառավարական ուժերու եւ զանոնք
հովանաւորող պետութիւններու ծայրայեղօրէն քաղաքականացուած արժեւորումները.
ահաբեկչական խմբաւորումները յաղթանակ պիտի նկատէին ռուսական որոշումը,
մինչ կառավարական կեդրոններ պիտի ողջունէին ռուսական գործօնի բերած նպաստն
ու պատրաստած քաղաքական ենթահողը:
Հետաքրքրական է, որ առաջին պաշտօնական ողջունողները Պերլինն ու Թեհրանը
պիտի ըլլային: Երկուքը ռազմաքաղաքական տարբեր ուղղութիւններու վրայ կը
գտնուին սուրիական պատերազմի հարցով, եւ առ այդ` երկկողմանիութիւնը այս
առումով կը յուշէ, որ ողջունուած բաժինը հանգոյցի ռազմական լուծումէն քաղաքական
եղանակով լուծելու մօտեցումի ընդգծումն է:
Ռուսիոյ տնտեսական ճգնաժամի մէջ ըլլալու հիմնաւորումը կրնայ պատճառներէն
մէկը ըլլալ, բայց ոչ գլխաւորը: Պատերազմները, ճիշդ է, հսկայածաւալ ծախս
կ՛ենթադրեն, բայց նաեւ ճարտարարուեստ են: Ռուսիոյ դէմ կիրարկուող
պատժամիջոցները այն աստիճանին չեն, որ ետ կանգնեցնեն ռուսական գործօնը
աշխարհաքաղաքական նման հրատապութիւն ունեցող խնդիրի մը մէջ տիրական
մասնակցութենէն:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 325, àõñµ³Ã, 18 Ø²ðî, 2016
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Քաղաքական տրամաբանութեան եւ իրատեսութեան աւելի մօտ կը հնչէ Սուրիոյ
խորհրդարանական ընտրութիւններէն առաջ ռուսական զօրքի (այս պարագային
օդուժի) հեռացումը` ընտրութիւններու օրինականացման նպաստելու վարկածը:
Այս բոլորը սակայն տեղ մը երկրորդական նշանակութիւն կ՛ունենան:
Ռուսական օդուժի ներգրաւումը կամ ուղղակի այս աստիճանի մասնակցութիւնը չէր
կրնար համաձայնեցուած չըլլալ Ուաշինկթընի հետ: Եթէ ընդունինք այս
տրամաբանութիւնը,
ապա
կ՛ընդունինք
նաեւ,
որ
հեռացումը
եւս
նոյն
համաձայնեցուածութիւնը ապահոված էր:
Ռուսական օդուժի հեռացումը ամենեւին չի
նշանակեր,
ռուսական
վերահսկողութեան
չէզոքացում. ռուսական ռազմանաւերը սուրիական
ջուրերուն վրայ են, եւ ամէն տեսակի ռուսական
օժանդակութիւն կը շարունակուի
այսօրուան
վարչակարգին: Ուաշինկթընն ու Մոսկուան որոշ
ծրագիրներու համար կը շարունակեն համադրել
ժամացոյցներու սլաքները:

իրենց

ռազմաքաղաքական

Նորագոյն իրադարձութիւնը որոշ լոյս կը յաջողի սփռել այս առումով: Պարզ կը
դառնայ, որ քիւրտերը պիտի յայտարարեն իրենց վերահսկողութեան տակ գտնուող
տարածքներուն վրայ դաշնային համակարգի ստեղծման մասին: Տարածքները պիտի
կոչուին Հիւսիսային Սուրիոյ դաշնութիւն: Եզրին մէջ քրտական բառակապակցութեան
բացակայութիւնը կը նշանակէ, որ այդ միաւորումին մէջ կը ներառուին նաեւ այլ
ազգաբնակչութիւններ եւս:
Այս իրողութիւնը կրնայ նախանշել մօտ հեռանկարային իմաստով նոր Սուրիոյ մը
ձեւաւորման սկիզբը: Բայց այս պարագային, խնդիրը կապելով ռուսական օդուժի
հեռացման
որոշումին,
նոր
գործընթացներու
աշխարհաքաղաքական
համաձայնեցուածութեան մասին է խօսքը:
Հրադադարը եւս համաձայնական էր. անիկա կը վերաբերէր նաեւ թրքական
տարածքներէն Սուրիոյ մէջ քրտական յենակէտեր ռմբակոծելու արգելքին: Անգարայի
մեծ պայթումին ի պատասխան, Թուրքիան Իրաքի քիւրտերը կը հրթիռակոծէր եւ լուռ
կը մնար Սուրիոյ քիւրտերուն նկատմամբ:
Ռուսական օդուժի հեռացումը քաղաքական շրջադարձային փուլի մը նախասկիզբը
կարելի է նկատել: Այդ գործընթացին մէջ կը ներառուի քրտական գործօնը, որ
յայտնաբար կը վայելէ թէ՛ Ուաշինկթընի եւ թէ՛ Մոսկուայի աջակցութիւնը: Այս
գործընթացներէն անհանգիստ ըլլալու պատճառներ ունի Անգարան: Ի վերջոյ, փոխան
իր առաջադրած անվտանգութեան գօտիին, ձեւաւորուելու ընթացքի մէջ է Հիւսիսային
Սուրիոյ դաշնութիւնը:
«Ա.»
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

Մանուկներու ԾԻԼ Արուեստանոց՝ Երեւանի մէջ
արեւմտահայախօսներու լեզուն կենսունակ պահելու
համար
«Նոր Յառաջ»ի հարցազրոյցը ԾԻԼ-ի կրթական
պատասխանատուին՝ Տորք Դալալեանի հետ
«Նոր Յառաջ»- Ինչպէս տեղեկացանք, Երեւանի մէջ վերջերս հիմնուած է «ԾԻԼ» լեզուի արուեստանոցը։
Այս կեդրոնը ի՞նչ նպատակներ կը հետապնդէ։
Տորք Դալալեան-«ԾԻԼ» արուեստանոցի ստեղծման նպատակը
արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումն է, արեւմտահայերէնի
կենսունակութեան ապահովումը, որպէսզի ան ըլլայ ապրող եւ շնչող
լեզու։ Երկար ժամանակ է, որ այս ծրագրի մասին կը մտածէինք, նկատի
ունենալով որ արդէն Սփիւռքի մէջ արեւմտահայերէնի պահպանութեան
մասին շատեր կը խօսին, բայց Հայաստանէն ներս այդ ուղղութեամբ
որեւէ յստակ քայլ չէ առնուած։ Վերջին մէկ տարուան ընթացքին երբ կը
զբաղէի Սուրիահայերու կրթական խնդիրներով, անդրադարձայ որ
պահը հասունցած է եւ լաւ առիթ մըն է մեր հայրենակիցներու
ներկայութենէն
օգտուելով
արծարծելու
արեւմտահայերէնի
պաշտպանութեան հարցը, որովհետեւ ունինք թէ՛ պատրաստ
ուսուցիչներ եւ թէ հետաքրքրուող աշակերտներ ու ծնողներ, որոնք կը
փափաքին արեւմտահայերէնով ուսում ստանալ։

«ՆՅ» - Ինչպէ՞ս յղացաք «ԾԻԼ» անունին գաղափարը։
Տ.Դ. - Երբ արեւմտահայերէնի կեդրոն մը ստեղծելու ծրագիրը մշակեցի, մտածեցի միջոցներու մասին, թէ
ինչ ճանապարհով կարելի է զայն իրագործել։ Պէտք է ըսեմ թէ ինծի համար ամենէն հոգեհարազատ ձեւը՝
Երեւանի մէջ արեւմտահայերէնով ամէնօրեայ դպրոց ունենալն է, յար ու նման պարսկական,
ֆրանսական կամ չինական թեքումով դպրոցներուն։ Խորհեցայ թէ ինչու կարելի չէ Երեւանի մէջ հիմնել
մեր լեզուի գրական երկու տարբերակներէն մէկով դասաւանդուող կրթարան մը, ուր կրնան յաճախել ո՛չ
միայն արեւմտահայ երախաները, այլ նաեւ արեւելահայ մանուկները, որոնք կ՚ուզեն սերտել արեւմտահայ
գրական տարբերակը։ Պէտք է խոստովանիմ, թէ մէկ անգամէն այս գաղափարը իրագործելը դժուար եւ
գրեթէ անկարելի էր, հետեւաբար խորհեցայ որ գոնէ սկզբնական շրջանին կարելի է ստեղծել միօրեայ
(շաբաթօրեայ կամ կիրակնօրեայ) կրթական կեդրոն մը, որ հիմք պիտի ծառայէ յետագային ամէնօրեայ
դպրոց բանալու համար։ Ուրեմն «ԾԻԼ»ը այդ հիմքն է, որ կը համախմբէ այն բոլոր կարող ուժերը որոնք
նպատակ ունին արեւմտահայերէնով ստեղծագործելու, աշխատելու եւ զայն հաղորդելու նոր սերունդին։

«ԾԻԼ»ը՝ ծանօթութիւն, իմացութիւն եւ լեզու բառերու յապաւումն է։ Այս երեք նշանաբառերն են որոնք կը
կազմեն մեր՝ լեզուի արուեստանոցի հիմքը։ Այլ խօսքով՝ երախաները ամէն Կիրակի կը հաւաքուին
իրարու հետ ծանօթանալու, որպէսզի արեւմտահայերէնը - ընտանիքէն բացի - գործածեն նաեւ իրենց
ընկերներուն հետ, ընկերական միջավայրի մէջ։ Ծանօթութեան յաջորդ քայլը գիտելիքներ ստանալն է,
նոր բաներ սորվիլը, իսկ այս բոլորը կ՚ըլլայ արեւմտահայերէնի կենսունակութիւնը ապահովելու
գերագոյն նպատակով, այսինքն վերջնական թիրախը լեզուի կատարելագործումն է։

«ՆՅ»

- Հետաքրքրական զուգադիպութեամբ ծիլը նաեւ ծաղիկի բողբոջն է,
արուեստանոցը ձեւով մը դպրոցի ծիլն է, որ յետոյ պիտի բացուի եւ ծաղիկ դառնայ…
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Տ.Դ. - Այդպէս է։ Նկատի ունենալով որ այսօր Հայաստանի մէջ պետական տուեալներով շուրջ 1500
սուրիահայ աշակերտներ կան՝ մէկ ծիլը բաւարար չէ բոլորը համախմբելու համար։ Եթէ նոյնիսկ հաշուի
առնենք որ այդ թիւէն կէսը չկամենայ արեւմտահայերէն սորվիլ, ուրեմն 10-15 ծիլեր պէտք են, որպէսզի
բոլոր փափաքողները կարելիութիւնը ունենան արեւմտահայերէնով դասաւանդուող միօրեայ կրթարան
մը յաճախել։ Կարելի է ըսել թէ ասիկա առաջին ծիլն է, որ ապագայ ծիլերու նախահիմքը կը կազմէ։

«ՆՅ» - Ուրեմն առաջին հերթին այս ձեռնարկը կը վերաբերի արեւմտահայերէն խօսող սուրիահայ
համայնքին, բայց անոնց կողքին կան նաեւ Լիբանանահայեր, Ֆրանսահայեր, Ամերիկայէն ներգաղթած
ընտանիքներ։ Արդեօք այս վերջիններէն դիմողներ կա՞ն, թէ բոլորը չէ, որ ծանօթ են այս կեդրոնի
գոյութեան։
Տ.Դ. - Մեր տեսլականը այն է որ աշխարհի բոլոր երկիրներէն բոլոր արեւմտահայերէն խօսողները որոնք
Հայաստան կ՚ապրին իրենց զաւակները «ԾԻԼ» առաջնորդեն։ Բայց հոն կրնան գալ նաեւ Հայրենիք ծնած
երախաները, եթէ կը փափաքին արեւմտահայերէն սորվիլ։ Պէտք է ըսեմ թէ մենք սկսանք
Սուրիահայերով, որոնց մօտ մեծ էր պահանջը, եւ «ԾԻԼ»ին առաջնահերթ նպատակը Սուրիահայերու
պահանջները բաւարարելն էր։ Այդ աշակերտները արեւելահայերէն սորվելու դժուարութիւն չունին, բայց
անոնց ծնողքին համար դժուար էր օրը օրին երախաներու դասերը պատրաստել։ Նաեւ կայ
հաղորդակցութեան հարցը. այդ պզտիկները կը շարունակեն ընտանիքի մէջ արեւմտահայերէն խօսիլ,
բայց դպրոցէն ներս իրենց դասընկերներուն հետ արեւելահայերէն կը զրուցեն։ Ըսել կ՚ուզեմ թէ սուրիահայ
երախաները «երկբարբառութեան» խնդիր չունին եւ հաւասարապէս կը տիրապետեն երկու
տարբերակներուն ալ, բայց մէկէն միւսին անցումը կտրուկ կ՚ըլլայ երբ որ նոր հասնին Հայաստան եւ մէկէն
երթան տեղական դպրոցները։ «ԾԻԼ»ի առաջին առաքելութիւնը, հետեւաբար, միջավայր մը ստեղծելն է,
ուր հիմնականին մէջ հալէպահայ երախաները պիտի կարենան վերագտնել Հալէպի իրենց բնական
միջավայրը։ Այսինքն անոնք կրնան շաբթուան միւս օրերը տեղական դպրոցներ յաճախել, իսկ մէկ օր ալ
արեւմտահայ մթնոլորտի մէջ անցընել։ Ըսել է, թէ այս կեդրոնը առաջին հերթին համարկումին նպաստող
օղակ մըն է։ «ԾԻԼ»ի երկրորդ առաքելութիւնը արեւմտահայերէնի պահպանութիւնն է։ Այսօր արդէն
ունինք 20 աշակերտներ, որոնցմէ 15ը հալէպահայ ընտանիքներու զաւակներ են, 4ը՝ պէյրութահայ, եւ մէկ
հոգի ալ հայաստանցի։

«ՆՅ» - Դուք աշակերտներու մասին կը խօսիք բայց ձեր կեդրոնը արուեստանոց է։ Արդեօք աշակերտ
բնորոշումը ճի՞շդ է։
Տ.Դ. - Հաւանաբար աւելի լաւ է «սան» բնորոշումը։ Ըսեմ, թէ ուսուցիչի փոխարէն ալ կը գործածենք
«պատասխանատու» բառը։ Մեր արուեստանոցին մէջ ուսուցիչ-աշակերտ յարաբերութիւնը չկայ, բոլորը
հաւասար են, պատասխանատուները պարզապէս աւագ ընկերներ են, որոնք ուղղութիւն ցոյց կու տան
«ԾԻԼ» յաճախող երախաներուն։ Տեղեկացնեմ, թէ արուեստանոցը ունի երեք ենթաարուեստանոցներ,
որոնցմէ իւրաքանչիւրը ունի երկու պատասխանատուներ՝ ընդհանուրը վեց հոգի։ Պատասխանատուները
կը պատրաստեն ենթաարուեստանոցին ծրագիրը՝ իւրաքանչիր Կիրակի օրուան համար։ Չորեքշաբթի
օրերը կը հաւաքուինք եւ կը քննարկենք միօրեային ծրագիրը, իսկ Կիրակի օրերը կը կիրարկենք զայն։

«ՆՅ» - Կազմակերպչական գետնի վրայ կեդրոնը ինչպիսի՞ կառոյց ունի։ Արդեօք պետութեան մօտ
արձանագրուա՞ծ էք։
Տ.Դ. - Տակաւին պետութեան քով չենք արձանագրուած, բայց կը խորհինք մօտ ապագային գրանցուիլ
իբրեւ հասարակական կազմակերպութիւն՝ մեր գործունէութիւնը աւելի դիւրացնելու համար։
Սկզբնական շրջանին երբ նոր սկսայ համախոհներ հաւաքել շուրջս, որոնք պիտի ըլլային ապագայ
պատասխանատուները, տակաւին տեղի հարցը չէր լուծուած։ «Հալէպ» բարեսիրական հայրենակցական
կազմակերպութեան նախագահուհի Անի Պալըխեան մեր ծրագրին նկատմամբ մեծ խանդավառութիւն
ցուցաբերելով մեզի տրամադրեց վերանորոգուած եւ մեծ սրահ մը, որ կը գտնուի քաղաքի կեդրոնը՝
Վէրնիսաժի մօտ։ Ներկայիս այլեւս տեղի հարց չունինք եւ ամէն Կիրակի հոն կը հաւաքուինք։ Մեր յաջորդ
քայլը
նիւթական
միջոցներու
ապահովումն
է,
որպէսզի
կարողանանք
վարձատրել
պատասխանատուները։ Այժմ շատ նպատակասլաց, գործօն եւ երիտասարդ մասնագէտներ հաւաքուած
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են ԾԻԼ-ի գաղափարին շուրջ, որոնց մէկ մասը յանձն առած է մեր երեք դասապահերու՝ երեք
ենթարուեստանոցներու պատասխանատւութիւնը։

«ՆՅ» - Ինչպէս ըսիք դուք այսօր ունիք վեց պատասխանատուներ։ Անոնք նաեւ վարչակա՞ն
պատասխանատուներ են։
Տ.Դ. - Իրականութեան մէջ վարչակազմ չունինք։ Ես անձամբ կը համակարգեմ աշխատանքները։
Պատասխանատուները իրենց ենթաարուեստանոցներու ծրագիրը կը կազմեն եւ նախապէս կը յղեն ինծի։
Իսկ Չորեքշաբթի օրերը - ինչպէս ըսի - բոլորս միասնաբար կը քննարկենք ներկայացուած ծրագիրները եւ
կը պատրաստենք Կիրակի օրուան օրակարգը։

«ՆՅ» - Քիչ առաջ խօսեցաք «Հալէպ» բարեսիրական հայրենակցական կազմակերպութեան մասին։ Ե՞րբ
հիմնուած է այդ կազմակերպութիւնը եւ ի՞նչ առաքելութիւն ունի։
Տ.Դ. - «Հալէպ»ը շուրջ երկու տարի է որ Հայաստանի մէջ կը գործէ։ Նոյն կազմակերպութիւնը նաեւ
արձանագրուած է Ամերիկայի մէջ։ Իր հիմնական առաքելութիւնը Սուրիահայերուն օժանդակելն է։ Ունի
ընկերային տարբեր ծրագիրներ՝ բնակարաններու կամ նպաստներու հետ կապուած։ Ես «ԾԻԼ»
արուեստանոցէն ձեւով մը կը համակարգեմ իրենց արեւմտահայերէնի ծրագիրը, այսինքն
կազմակերպութեան հետ միասնաբար կ՚աշխատինք այս գործը գլուխ հանելու համար։ Այժմ կը փորձենք
Սփիւռքի նախարարութեան եւ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի Լեզուի հիմնարկին հետ ալ
համագործակցիլ։ Այդ երկու հաստատութիւնները նոյնպէս մեծ հետաքրքրութիւն ցուցաբերած են «ԾԻԼ»ի
ծրագիրներուն նկատմամբ եւ իրենց հետ պարբերական շփումներ ունիմ։

«ՆՅ»
- Լաւ
կ՚ըլլայ
խօսինք
նաեւ
արուեստանոցի
կրթական
ծրագրին
շուրջ…։
Տ.Դ. - Կիրակի օրերը ժամը 11էն մինչեւ 14 երախաները ճիշդ երեք ժամ քով-քովի կու գան։ Իւրաքանչիւր
դասապահը կը տեւէ 55 վայրկեան, յետոյ 5 վայրկեան դադար։ Պահ մը յատկացուած է բանաւորգեղարուեստին, պահ մը՝ թատրոնին եւ մարմնախաղերու, իսկ երրորդը լեզուախաղերու եւ գրաւոր
վարժութիւններու ենթաարուեստանոցն է։ Հարկ է նշել թէ այս գործին մէջ մեզ մեծապէս ներշնչած է
Փարիզի «Մկնիկ» միօրեայ աշխատանոցը, նկատի ունենալով որ մեր պատասխանատուներէն երկու
հոգի արդէն «Մկնիկ»ի մէջ քանի մը տարուան փորձառութիւն կուտակած են, եւ «ԾԻԼ»ի դասապահերու
սկզբունքը ատոր հիման վրայ որդեգրուած է։ Միեւնոյն ժամանակ, աւելցնեմ որ «ԾԻԼ»ի եւ «Մկնիկ»ի
միջեւ տարբերութիւններ կան՝ նկատի ունենալով որ Հայաստանի մէջ հայապահպանման խնդիր չունինք
եւ հոն միա՛յն արեւմտահայերէնի ուսուցման ծրագրին վրայ կ՚աշխատինք։ Նաեւ՝ ի տարբերութիւն
«Մկնիկ»ին, «ԾԻԼ»ի մէջ արեւելահայերէն չենք դասաւանդեր։

«ՆՅ» - Հետաքրքրական է արուեստանոցի գաղափարը։ Արդեօք դասէն դէպի արուեստանոց անցումը
հեզասահ եղա՞ւ։
Տ.Դ. - Մենք սկիզբէն այն տեսակէտը ունէինք որ այս կեդրոնը դասական առումով դպրոց պիտի չըլլայ,
նկատի ունենալով որ Հայաստանի մէջ մարդիկ տարբեր մտայնութիւն ունին եւ Շաբաթ, Կիրակի օրերը
դպրոցական օր չի սեպուիր իրենց համար։ Այս գծով Սուրիահայերն ալ բացառութիւն չեն կազմեր։ Ատոր
համար ալ կեդրոնացանք «արուեստանոց» հասկացողութեան վրայ, որովհետեւ իրականութեան մէջ
«ԾԻԼ»ը արուեստներու, ձեռքի աշխատանքի, երգի ու պարի միջոցաւ լեզուի կատարելագործման
նպատակ կը հետապնդէ։ Բայց ատիկա ուղղակի կերպով չենք ըսեր երախաներուն, որպէսզի անոնք
աննկատ եւ սահուն կերպով այդ ճամբան կտրեն՝ առանց պարտադրանքի։

«ՆՅ» - Դուք շարունակական աշխատանք կը տանիք։ Ինչպէ՞ս կը կազմէք ձեր տարեկան ծրագիրը։
Տ.Դ. - Ընթացիկ ուսումնաշրջանը սկսած ենք Փետրուար 7ին, իսկ անկէ առաջ 2-3 ամիս ժամանակ
ունէինք մշակելու մեր տարեկան ծրագիրը։ Պէտք է ըսել որ ընդհանրապէս նման ձեռնարկ սկսելու
ժամանակ՝ կարելի չէ կատարեալ տեսական ծրագիր մշակել, որովհետեւ գործնականին մէջ եւ
երախաներուն հետ ուղղակի շփումէն ետք է, որ ծրագիրը վերջնական տեսք կ՚առնէ։ Չմոռնանք որ մեր
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աշխատանքը տակաւին սաղմնային վիճակի մէջ է։ Թերեւս գալ տարի կարելի կ՚ըլլայ ընթացիկ տարուան
ծրագիրը հիմք առնելով աւելի կատարելագործել զայն։ Ի մէջ այլոց, ծրագրած ենք իւրաքանչիւր ամսուան
վերջին շաբաթը երախաներու հետ երթալ թանգարան մը կամ այլ տեսարժան վայր մը այցելել եւ ատիկա
կ՚ըլլայ «ԾԻԼ» արուեստանոցի արտագնայ օր մը։

«ՆՅ» - Քանի՞ հոգիով սկսաք աշխատանքը։
Տ.Դ. - Ի զարմանս մեզի առաջին օրը արդէն 14 հոգի մասնակցեցան արուեստանոցի աշխատանքներուն,
այսօր 20 արձանագրուած սաներ ունինք։ Կը յուսանք մինչեւ ուսումնաշրջանի աւարտը ունենալ 30-35
սաներ։ Ըսեմ, թէ մենք կ՚ընդունինք 6էն 14 տարեկան երախաներ։ Ունինք երեք տարիքային խումբեր՝ 6էն
8, 9էն 11 եւ 12էն 14։ Ներկայիս երկու հեռանկար ունինք. նախ կ՚ուզենք պատանիներու խումբ մը կազմել՝
14էն 17 տարեկան, որոնց հետ պիտի աշխատին նոր պատասխանատուներ, իսկ երկրորդը՝ կը
փափաքինք մանկապարտէզի տարիքի սաներ ի մի բերել։ Ըսեմ թէ մանկապարտէզի գծով պահանջը շատ
մեծ է, բայց քիչ մը դժուար իրագործելի, որովհետեւ անխուսափելիօրէն պիտի յառաջանայ տեղի եւ
մանաւա՛նդ մասնագէտներու հարցը։

«ՆՅ» - Իսկ ծնողները իրենց մասնակցութիւնը կը բերե՞ն աշխատանքներուն։
Տ.Դ. - Սա պահուս ծնողները գործօն մասնակցութիւն չունին, բայց մենք նպատակ ունինք զանոնք
յաճախակի
մասնակից
դարձնելու
աշխատանքներուն։
Ար
դէն մէկ անգամ, նախքան Փետրուար 7ի վերամուտը, ծնողական ժողով մը հրաւիրած էինք. կը
նախատեսենք այդ ժողովները պարբերական դարձնել։ Կարեւոր է նաեւ այն հանգամանքը որ մենք
կ՚ուզենք «ԾԻԼ»ը յաւելեալ խթան դարձնել՝ սուրիահայ ընտանիքները Հայաստանի մէջ պահելու առումով։
Ճիշդ է, որ Հայրենիքի մէջ Սուրիահայերուն հիմնական դժուարութիւնը նիւթականի հետ կապուած է,
բայց իրենց նկատմամբ յաւելեալ ուշադրութիւնը, կրթական ծրագիրները՝ ոչ նուազ կարեւոր բարոյական
նշանակութիւն ունին։

«ՆՅ» - Դուք ակնարկեցիք նաեւ Սփիւռքի նախարարութեան եւ Լեզուի հիմնարկի հետ ձեր
համագործակցութեան հեռանկարներուն։ Ատկէ ի՞նչ ակնկալիքներ ունիք։
Տ.Դ. - Վերջերս նշեալ երկու կառոյցները անդադար կը խօսին արեւմտահայերէնի պահպանման
կարեւորութեան մասին։ Կարծէք թէ վերջապէս Հայաստանի մէջ սկսած են պետական մակարդակով
ընդգծել այս հարցի հրատապ այժմէականութիւնը։ Մենք կ՚ակնկալենք որ անոնք մեզի օգնեն թէ՛
մանկավարժական, լեզուագիտական տեսանկիւնէն եւ թէ վարչարարական հարցերու գծով, ինչ որ
բնական երեւոյթ է նկատի ունենալով որ Հայոց պետականութեան հովանիին տակ կ՚աշխատինք։

«ՆՅ» - Մամուլը արձագանգա՞ծ է ձեր աշխատանքներուն։
Տ.Դ. - Ո՛չ տակաւին։

«ՆՅ» - Հետաքրքրական է, թէ երախաները ինչպէ՞ս կ՚ընկալեն մեր լեզուի գրական երկու տարբերակներու
իւրացման եւ յատկապէս ուղղագրութեան հարցը։ Արդեօք ատիկա շփոթի դուռ չի՞ բանար։ Ընդհանրապէս
անոնք Հայաստանի մէջ ինչպէ՞ս կ՚ապրին այդ երկուութիւնը։
Տ.Դ. - Կրնամ ըսել թէ այդ հարցը շատ դիւրութեամբ կ՚ընթանայ, որովհետեւ մենք ուղղագրութիւնը իբրեւ
կանոններու համակարգ չենք ուսուցաներ եւ երախաները շատ արագ կը հասկնան իրենց ամէնօրեայ
դպրոցին եւ «ԾԻԼ»ին միջեւ եղած տարբերութիւնը եւ կ՚ընդունին երկու ուղղագրութիւններու գոյութիւնը։
Կ՚ենթադրեմ թէ աւելի հասուն տարիքին այս երեւոյթը նոյնիսկ անոնց հարստութիւնը պիտի դառնայ

«Նոր Յառաջ»
Փարիզ
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Տօներ-Աւանդութիւններ. Ծաղկազարդ
Ծաղկազարդը գարնան սկիզբը աւետող
եկեղեցական եւ ժողովրդական տօն է:
Անիկա կը նշուի Զատիկէն մէկ շաբաթ
առաջ`
Մեծ
պահքի
նախավերջին
կիրակին:
Ծաղկազարդը
կը
խորհրդանշէ
Քրիստոսի մուտքը Երուսաղէմ, ուր զայն
դիմաւորեցին ձիթենիի ոստերով: Բայց
տօնը ունի նաեւ նախաքրիստոնէական
ծագում եւ նուիրուած էր գարնան
զարթօնքէն, յարութիւն առնող բնութեան:
Ծաղկազարդը նաեւ կոչուած է Ծառզարդար, որ դարձեալ նուիրուած էր գարնանամուտին:
Մարդիկ այդ առիթով իրենց տուներն ու բակերը կը զարդարէին ուռենիի կամ ձիթենիի
օրհնուած ճիւղերով` պահպանելու համար փոթորիկներէն եւ բուքէն, յետոյ զանոնք կ՛այրէին եւ
մոխիրը կու տային հովին` փորձանքներէ հեռու մնալու հաւատքով: Ժողովուրդը այդ օրհնուած
ճիւղերուն մէջ կը տեսնէր խորհրդաւոր ուժ, որուն օգնութեամբ պիտի կարենար դիմակայել
բնութեան աղէտները:
Անցեալին եկեղեցիներուն մօտակայ ծառերը կը
զարդարէին
գունաւոր
ժապաւէններով
եւ
պտուղներով
այս
սովորութիւնն
ալ
պտղաբերութեան գաղափարին հետ կապուած
էր:
Մինչեւ օրս ալ Ծաղկազարդը մանուկներու եւ
երիտասարդներու տօն է: Այդ օրը բոլորը կը
հագնին
իրենց
տօնական
հագուստները,
փոքրերը զարդարուն մոմերով կ՛ուղղուին
եկեղեցի եւ կը մասնակցին թափօրին
Ծաղկազարդի յետմիջօրէին կը կատարուի դռնբացէքի արարողութիւնը, կը բացուին
եկեղեցիներու խորաններուն վարագոյրները` խորհրդանշելով Տիրոջ երկրորդ գալուստը,
աշխարհի վախճանը եւ Վերջին դատաստանը:
Դռնբացէքի արարողութիւնը խօսակցութեան, հարց ու պատասխանի ձեւ ունի. դռնբացէք կը
կոչուի, քանի որ անմիջականօրէն կապ ունի դրան հետ: Դուռը կամ վարագոյրը կը
խորհրդանշեն երկինքի արքայութեան դռները, որոնցմէ դուրս գտնուող ժողովուրդը Աստուծմէ
կը խնդրէ, որ արքայութիւն մտնել արտօնէ:
Ծաղկազարդին յաջորդող երկուշաբթիէն մինչեւ Զատիկ տեւող շրջանը կը կոչուի Աւագ կամ
Մեծ շաբաթ: Այդ օրերուն եկեղեցին կը յիշէ` Յիսուսի երկրաւոր կեանքի վերջին ընթրիքը,
մատնութիւնը, չարչարանքը, խաչելութիւնն ու թաղումը: Իսկ յաջորդ կիրակի արդէն Զատիկ է`
Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան տօնը:
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Լաւ Դաստիարակութեան 10 Գլխաւոր Կէտերը
Երեխային դաստիարակութիւնը կը սկսի շատ կանուխէն:
Լաւ եւ ճիշդ ձեւով դաստիարակուած երեխան դժուար թէ
դառնայ
անկիրթ,
եսակեդրոն,
ապերախտ
կամ
անհանդուրժող: Չմոռնանք, որ որպէս ծնողք` պէտք չէ
բաւարարուինք արժէքներ փոխանցելով կամ խրատներ
տալով: Առաջին հերթին պէտք է, որ մե՛նք օրինակ
ծառայենք մեր զաւակներուն` մեր արարքներով եւ
վարմունքով:
-1- Անմիջապէս որ երեխան լեզու ելլէ, պէտք է սորվի
«շնորհակալութիւն» յայտնել: Երեխաներուն մեծ մասը կը
մոռնայ այս շատ կարեւոր բառը, իսկ աւելի ցաւալին այն է, որ ծնողներն ալ չեն միջամտեր կամ չեն
սրբագրեր անոր սխալ ընթացքը:
-2- Շատ կանուխէն երեխան պէտք է սորվի համբերատար ըլլալ եւ իր կարգին սպասել: Իսկ առաջին
հերթին ծնողը օրինակ պէտք է ծառայէ անոր հանրախանութին մէջ, ինքնաշարժ վարելու ժամանակ,
խաղավայրերուն մէջ… Իր կարգին սպասել իմացող երեխան նաեւ դասարանին մէջ կ՛ըլլայ կարգապահ
եւ յարգալիր թէ՛ ուսուցիչներուն եւ թէ՛ մանաւանդ ընկերներուն նկատմամբ:
-3- Դարձեալ շատ կանուխէն երեխան պէտք է բարեւել սորվի ծանօթներուն, հիւրերուն… Յաճախ
ամչկոտ երեխաներ կը խուսափին բարեւելէ, ծնողէն կը մնայ բացատրել, թէ ինչո՛ւ պէտք է «բարեւ» բառը
գործածել: Հիւրերուն առջեւ երեխային ստիպելը կամ յանդիմանելը սխալ կեցուածք է:
-4- «Խնդրեմ», «Եթէ կարելի է» պէտք է գործածել «տո՛ւր», «կ՛ուզեմ» բառերէն առաջ: Հոս եւս եթէ
օրուան ընթացքին ծնողները այս բառը գործածեն զաւկին դիմելու ժամանակ, երեխան ինքնաբերաբար
կը գործածէ վերոյիշեալ կիրթ բառերը:
-5- Երեխային մօտ մարզական ոգին զարգացնել: Ծնողը պէտք է սորվեցնէ զաւկին, որ շահիլը, յաղթելը
շատ լաւ է, բայց պարտուիլը աշխարհին վերջը չէ: Կեանքի մէջ յաղթանակ եւ պարտութիւն կայ, պէտք է
երկու կացութիւններուն դիմաց դրական կեցուածք որդեգրել, իսկ վերջինին պարագային` շնորհաւորել
մրցակիցը, ընդունիլ անոր առաւելութիւնը:
-6- Մեծերուն հետ յոգնակիով խօսիլը կը սկսի թերեւս ոչ շատ կանուխ տարիքէն, բայց պէտք է որ ուշ կամ
կանուխ սկսի, ինչո՞ւ չէ, մանկապարտէզի տարիներուն: 5-6 տարեկան երեխան պէտք է յոգնակիով խօսի
հիւրերուն եւ ուսուցչուհիներուն հետ:
-7- Փոքր տարիքէն երեխան պէտք է վարժուի իր տեղը, իր աթոռը զիջիլ տարեցին կամ որեւէ տեղ
մտնելու ժամանակ դուռը բռնած մնալ` ետեւէն եկողներուն համար:
-8- Թող շատ կանուխէն երեխան ընդունի եւ յարգէ տարբերութիւնները: Ծնողին կողմէ տրուած յստակ
բացատրութիւններէ ետք դաստիարակուած երեխան կը յարգէ, բնական կը գտնէ եւ չի խրտչիր
սեւամորթ, հաշմանդամ կամ այլ տարբերութիւն ունեցող մարդոցմէ:
-9- Ծնողին պարտականութիւնն է զաւկին սորվեցնել ունեցածը ուրիշին հետ կիսուիլը: Ասիկա
առաւելաբար կը վերաբերի խաղալիքներուն, քանի որ շատ մը բաներ կարելի չէ կիսուիլ ուրիշին հետ:
-10- Շատ կանուխէն երեխան պէտք է սորվի ճաշի սեղանին շուրջ ճիշդ վարուիլ: Այսպէս` բերանը լեցուն
չխօսիլ, արմուկներով սեղանին չյենիլ, դգալ, պատառաքաղ եւ աւելի ուշ` դանակ գործածել:

www.aztagdaily.com
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Սիրելի քուէյթահայեր,
կրնաք ապահովել ձեր տոմսերը Ազգային Առաջնորդարանի
քարտուղարութեան գրասենեակէն:

Մեծ ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ Հինգշաբթի 17
Մարտ 2016ի գիշերը տեղի ունեցան միջ-եկեղեցիներու
ֆութպոլի մրցաշարի եզրափակիչ խաղերը, եւ աւարտեցան
հայկական
համայնքի
աւագ
խումբի
պատուաբեր
յաղթանակով (4-3) ընդդէմ «Յոյն Ուղղափառ» եկեղեցւոյ
խումբին:
Իսկ կրտսեր խումբը (1-2) արդիւնքով պարտական դուրս եկան
«Մարոնիթ» եկեղեցւոյ աւագ խումբին ընդդէմ: Յշենք նաեւ որ մեր յաղթական խումբը ստացաւ
մարցաշարի բաժակը, իսկ Յովիկ Մինասեանը դարձաւ մրցաշարի լաւագոյն ռմբարկուն:
Շնորհաւոր ըլլայ բոլորիս: Վարձքը կատար բոլոր
հանդիսացողներուն: կը մաղթենք նորանոր յաջողութիւններ:
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ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - ՔՈՒԷՅԹ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
ԱՒԱԳ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆՑ
ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 22 Մարտ 2016 (ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ)
Երեկոյեան Ժամերգութիւն

Ժամը 18:30

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 24 Մարտ, 2016 (ՅԻՇԱՏԱԿ ԸՆԹՐԵԱՑ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ)
Աշակերտական Պատարագ

Ժամը 08:30

Կարգ Ոտնլուայի

Ժամը 19:00

Հսկում

Ժամը 21:00

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ, 25 Մարտ, 2016 (ՅԻՇԱՏԱԿ ԽԱՉԵԼՈՒԹԵԱՆ եւ ԹԱՂՄԱՆ)
Կարգ Թաղման
ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ, 26 Մարտ, 2016

Ժամը 12:00
(ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ)

Սկիզբ Ժամերգութեան

Ժամը 18:30

Սուրբ Պատարագ

Ժամը 19:30

ԿԻՐԱԿԻ, 27 Մարտ, 2016 (ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ)
Սուրբ Պատարագ

Ժամը 11:30

Քարոզ

Ժամը 12:30

Կը պատարագէ եւ յաւուր պատշաճի կը քարոզէ
Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝

ԳԵՐՊ. Տ. ՄԱՍԻՍ Ծ. ՎՐԴ. ԶՕՊՈՒՅԵԱՆ
ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 28 Մարտ, 2016 (ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ)
Գերեզմանօրհնէք

Ժամը 14:30 -17:00

Այսու կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ ըլլալու Աւագ Շաբթուան եւ
Սուրբ Յարութեան տօներու հոգեպարար արարողութեանց, հաղորդուելու համար
անոնց սրբազան խորհուրդով:
Քուէյթ

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

15 Մարտ 2016
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ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
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