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Հայ եկեղեցւոյ շարականը հետեւեալ ամփոփ սակայն 

խորիմաստ բառերով կը  բնութագրէ Քրիստոսի 

Յարութիւնը՝ "մահուամբ մահը յաղթեց"։ 

Մահկանացու մարդուն համար մահով մահը յաղթելը 

բանականութեան ու երեւակայութեան սահմանները 

անդրանցնող երեւոյթ մըն է։ Հո՛ս կը կայանայ խորհուրդը 

Աստուծոյ Որդւոյն Յարութեան ու պատգամը՝ համայն 

մարդկութեան։ 

Ինչո՞ւ Աստուծոյ Որդին մարդկային պատմութեան մէկ 

հանգրուանին երկիր իջաւ եւ մարդկային բնութիւնը 

իւրացուց։ Քրիստոնեայ մարդուն համար այս հարցումին 

պատասխանը յստակ է՝ մարդու փրկութեան համար։ Արդ, 

Քրիստոսի մարդեղութիւնը պարագայական դէպք մը չէր. 

ան որոշակի նպատակ ունէր։ 

Արդարեւ, Աստուծոյ երկրաւոր զաւակը հեռացած էր իր 

Երկնաւոր Հօրմէն. իր աստուածատուր կոչումը հաւատարմօրէն իրագործելու կոչուած մարդը 

մեղանչած էր։ Իր անառակ կեանքով, մեղաւոր վարքագծով ու անձնակեդրոն նպատակով մարդը 

կը գտնուէր մահուան անդունդին մէջ։ 

Ահա թէ ինչու Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղացումը հրամայական անհրաժեշտութիւն դարձած էր։ 

Աստուած սիրող ու ներող հայր էր. չէր կրնար անտարբեր մնալ մարդու անկեալ վիճակին 

նկատմամբ։ Աւետարանիչը կþըսէ թէ՝ Աստուած այնքան սիրեց իր ստեղծած արարածը, որ 

նո՛յնիսկ իր Միածին Որդին ղրկեց աշխարհ մարդու փրկութեան համար (Յովհ. 3. 16)։ 

Մարդուն նկատմամբ իր ունեցած անհուն սիրոյ մղումով աշխարհ եկած Աստուծոյ Որդին սիրոյ 

նոյն մղումով կատարեց իր փրկագործական առաքելութիւնը՝ Բեթղեհէմէն մինչեւ Յարութիւն։ 

Քրիստոս սէր քարոզեց. եւ աւելին՝ սիրով մղուած աղքատին հետ եղաւ, հիւանդը բժշկեց, 

մեռեալին կեանք տուաւ։ Քրիստոս իր կեանքով ցոյց տուաւ մարդուն աստուածատուր կեանքը 

Աստուծոյ ներկայութեամբ ճշմարտօրէն ապրելու ու դէպի Աստուած դառնալու եւ դէպի 

փրկութիւն ու յաւիտենական կեանք քալելու վաւերական ճամբան։ 

Յարութեան, այլ խօսքով՝ փրկութեան ու յաւիտենական կեանքի ճամբան, խաչի՛ ճամբան է։ 
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Խաչը որպէս սիրոյ արտայայտութիւն մնայուն ու տիրական ներկայութիւն եղաւ Քրիստոսի 

կեանքին ու առաքելութեան մէջ։ Քրիստոս Գողգոթան ապրեցաւ Գողգոթայէն առաջ։ Ան կեանքի 

տառապանքը խաչո՛վ նուաճեց. իր դէմ եղած հալածանքները խաչո՛վ դիմագրաւեց. իսկ մահը իր 

կամաւոր ինքնընծայումով յաղթեց։ 

Խաչը սիրոյ գերագոյն արտայայտութիւնն է։ Ճշմարիտ սէրը սոսկ զգացական ու վաղանցուկ 

երեւոյթ մը չէ, աննպատակ հոգեվիճակ մը չէ։ Սէրը սրբազան նպատակի մը համար տառապիլ, 

պայքարիլ ու նո՛յնիսկ ինքզին տալ է։ Եկեղեցւոյ մէջ  ամէն օր երգուող "Սուրբ Աստուած" 

շարականը կը յիշեցնէ մեզի թէ՝ Քրիստոս մարդո՛ւն համար ծնաւ, մարդո՛ւն համար խաչուեցաւ 

ու մարդո՛ւն համար յարութիւն առաւ։ 

Քրիստոնէութեան հզօրութեան աղբիւրը ու յաւերժութեան երաշխիքը Քրիստոսի Յարութիւնն 

է. "Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր քարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձերհաւատքը" (Ա. 

Կորնթ. 15. 14)։ Չկայ յարութիւն առանց Գողգոթայի, չկայ սէր առանց խաչի։ Յարութիւն ու 

Գողգոթա քրիստոնէական մտածողութեան, կեանքին ու վկայութեան մէջ միշտ եղած են 

առնչակից՝ դառնալով զիրար ամբողջացնող երկու հիմքերը քրիստոնէական հաւատքին ու 

առաքելութեան։ 

Արդ, մահով նուաճուած Քրիստոսի Յարութիւնը մեզ կը հրաւիրէ դառնալու խաչին, անոր ուժին, 

խորհուրդին ու պատգամին։ Խաչով կերտուած Քրիստոսի Յարութիւնը մեզ կը զինէ հաւատքով 

ու յոյսով՝ չվհատելու կեանքի դժուարութիւններէն, չընկճուելու մեզ շրջապատող 

մտահոգութիւններէն, հեռու մնալու յուսալքումի գերին դառնալու հոգեվիճակներէ ու փարելու 

Քրիստոսի Յարութեամբ մեզի պարգեւուած յաւիտենական կեանքին։  

Ահա պատգամը Քրիստոսի թափուր գերեզմանին։ 

Ահա քրիստոնեայ մարդուն կեանքին առջեւ բացուած ճշմարիտ ճամբան։ 

*** 

Հայ ժողովուրդի պատմութիւնը եղած է տառապալից։ Շատ քիչ առիթներով միայն 

խաղաղութեան ծիածանը կամար է կապած հայ կեանքի երկնակամարին վերեւ։ Սակայն մեր 

ժողովուրդը իր հաւատքին զօրութեամբ յաղթահարած է ամէն տեսակ փորձանք ու չարիք։   

Հայ ժողովուրդը Առաքեալին խօսքը դարձուցած է իր կեանքին  նշանաբանը՝ "Եթէ 
Աստուած մեր կողմն է, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ ըլլալ" (Հռոմ. 8. 31)։ Աստուած մեզի հետ եղած 

է մեր պատմութեան ամենէն ճակատագրական պահերուն, մեր կեանքի ամենէն ողբերգական 

պայմաներուն։ Պատմութեան ամենէն ահաւոր ողբերգութիւնները ճաշակած հայութեան ու 

հայրենիքին գոյութիւնը այսօր փաստօրէն հրաշքի համազօր երեւոյթ է։ 

Վերջին երեք տարիներուն հայ ժողովուրդի մարմնին վրայ կոտտացող նոր վէրք մը դրաւ 

Սուրիոյ հայութեան դիմագրաւած տագնապը։ Իսկ վերջերս Քէսապէն ներս ստեղծուած 

կացութիւնը աւելի խորացուց վէրքը հայութեան։ Այս տագնապին դիմաց մենք երբեք պիտի 

չընկճուինք ու չյուսահատինք։ Հայութիւնը քաջութիւնը ու համբերութիւնը ունի, միշտ ունեցած 

է,  իր ցաւը բժշկելու, իր վէրքը դարմանելու ու քանդումը վերականգնումի կամքով ու մահը՝ 

կեանքով յաղթահարելու։ 

Հայութիւնը մէկ ամբողջութիւն է։ Հայութեան մէկ մասին ցաւը ո՛ղջ հայութեան ցաւն է։ Այս խոր 

գիտակցութեամբ մեր ժողովուրդը կոչուած է վերանորոգ յանձնառութեամբ շարունակելու իր 
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անվերապահ ու ամբողջական աջակցութիւնը Սուրիահայութեան։ Չենք կրնար սոսկ 

պատահական մօտեցումներով ու զգացական արտայայտութիւններով մասնակից դառնալ 

Սուրիահայութեան վերականգնումին։ Անհրաժեշտ է զօրաշարժի ենթարկել մեր 

կարելիութիւնները։ Սուրիոյ պատմական գաղութին վերականգնումը հրամայական ու 

համահայկական առաջնահերթութիւն է։ 

Եկէ՛ք, սիրելի՛ հայորդիներ, Քրիստոսի Յարութեան հաւատքով ու յոյսով օծուն այս օրերուն 

աղօթքի ու զօրակցութեան ճամբով յիշենք Սուրիոյ մեր սիրելի գաղութը։ 

*** 

Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան տօնին առիթով, Հայրապետական օրհնութեամբ եւ 

քրիստոնէական ջերմ սիրով կþողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Նորին 

Վսեմութիւն Սերժ Սարգիսեանը, մաղթելով արդիւնաշատ գործունէութիւն՝ ի սպաս մեր սիրելի 

հայրենիքին ու հայրենի ժողովուրդին։  

Եղբայրական ջերմ սիրով կþողջունենք մեր եկեղեցւոյ Նուիրապետական Աթոռներու 

Գահակալները՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, Երուսաղէմի Հայոց 

Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց 

Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանը, իրենց մաղթելով երկար 

գահակալութիւն եւ եկեղեցաշէն ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։ 

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կþողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը, Ազգային Իշխանութիւնները, մեր 

ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր եկեղեցւոյ 

հաւատացեալ ժողովուրդը։ Կþաղօթենք առ Աստուած, որ Յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով 

զօրացած ապրին իրենց կեանքը մեր սիրելի ժողովուրդի զաւակները։ 

                                                                                         

ԱՐԱՄ Ա.ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
  

Սուրբ Զատիկ 

20 Ապրիլ 2014 

Անթիլիաս, Լիբանան 

 

Ապրիլեան Զոհերու Յիշատակին նուիրուած Հսկում 
կազմակերպութեամբ՝ 

Ք.Ք.Երիտասարդական  

եւ Հ.Դ. Պատանեկան միութիւններուն 

տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի, 23 Ապրիլ 2014ին, Սրբոց 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,  երեկոյեան ժամը 8:00ին:  
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Î²ÂàÔÆÎàê²Î²Ü öàÊ²Üàð¸ Ð²Úð êàôð´ÆÜ 
ê. Ú²ðàôÂº²Ü ä²î¶²ØÀ 

êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ, 

 ²Ûëûñ øñÇëïáëÇ Ú³ñáõÃ»³Ý ³Ûë ³é³õûïáõÝ, áÕç  ³ßË³ñÑÁ 

ËÝ¹áõÃ»³Ùµ áõ µ»ñÏñ³Ýùáí ÏÁ ¹ÇÙ³õáñ¿ Ú³ñáõó»³É öñÏÇãÁ£ 

øñÇëïáëÇ Û³ñáõÃ»³Ùµ Ëáñï³Ïáõ»ó³Ý Ù³Ñáõ³Ý ßÕÃ³Ý»ñÁ, »ñÏñÇ 

íñ³Û ë÷éáõ»ó³Ý »ñÏÝ³ÛÇÝ áõ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ 

å³ñ·»õÝ»ñÁ »õ Ù³ñ¹Á Ú³ñáõó»³É øñÇëïáëáí ½ûñ³ó³Í áõ 

ù³ç³É»ñáõ³Í ²Ýáñ ³Ýë³ÑÙ³Ý ëÇñáÛÝ áõ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ËÝ³ÙùÇÝ 

³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ ßÝáñÑùÇÝ µ³Óñ³ó³õ£ Ú³ñáõó»³É îÇñáç ³éç»õ ³Ûëûñ 

³Ý·³Ù ÙÁ »õë Ù³ÑÁ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ ÏÁ ÏÝù¿, »õ ³é³õ»É áõ Ýáñ Ï»³ÝùÇ 

ËÝ¹áõÃÇõÝÝ áõ »ñ³ÝáõÃÇõÝÁ ³é³ïûñ¿Ý ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ 

ùñÇëïáÝ»³ÛÇ ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç£  

Ú³ñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ïùÁ Ë³õ³ñÇ Ù¿ç ÝëïáÕ Ñ»Ã³Ýáë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ 

ÉáÛëÇ »õ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý µ»ñ³õ, Û»Õ³ßñç»ó å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÁ »õ 

Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ ÛáÛëÁ ï³ñ³Íáõ»ó³õ ³Ù»Ýáõñ¿ù, ³ßË³ñÑÇ ãáñë 

Í³·»ñáõÝ ×³é³·³ÛÃ»Éáí øñÇëïáëÇ Û³ñáõÃ»³Ý ³ÝÙ³ÑáõÃ»³Ý ç³ÑÁ£  

 Ú³ñáõÃ»³Ý ³Û¹ ÉáÛëÁ Ñ³ë³õ Ý³»õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£ Ø»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ íÏ³Û¿ Ã¿ 

ÇÝãåÇëÇ ù³ç³ñÇ Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáí áõ ³ÝËáñï³Ï Ñ³õ³ïùáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á å³Ñ»ó áõ å³ßïå³Ý»ó 

Ú³ñáõÃ»³Ý ÉáÛëÁ Ç ·ÇÝ ³ñ»³Ý£ ²Ûëûñ, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100 ³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ Ï³Ý·Ý³Í, ÏÁ 

ÛÇß»Ýù Ù»ñ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù øñÇëïáëÇ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáõ, ï³é³å³ÝùÇ áõ 

Ã³ÕÙ³Ý ÝáÛÝ ùáõñ³Û¿Ý ³Ýó³Ý »õ ßÝáñÑÇõ Çñ»Ýó ³Ýß»Õ Ñ³õ³ïùÇÝ Û³ñáõÃÇõÝ ³éÇÝ î¿ñ ¼ûñÇ 

³Ý³å³ï¿Ý »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ »Õ³Ýù Û³ñáõó»³É ÅáÕáíáõñ¹, Û³ñáõó»³É ³½·£  

 êÇñ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ, Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ»ï ÏÁ ËáÝ³ñÑÇÝù ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»ñ 

³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõÝ ³éç»õ, »õ ÏÁ í»ñ³Ýáñá·»Ýù Ù»ñ áõËïÁ ³ÝÝ³Ñ³Ýç å³Ûù³ñáí, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý á·Çáí 

Ñ»ï³Ùáõï ÁÉÉ³Éáõ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý,  Íñ³·ñ³õáñáõ³Í Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáí 

·áñÍ³Í»Éáõ µáÉáñ Ï³ñ»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ »õ ³½¹áõ Ï»ñåáí Ù»ñ  Ó³ÛÝÁ Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáí ³Ù¿Ýáõñ¿ù£  

 øñÇëïáëÇ Ññ³ß³÷³é Ú³ñáõÃ»³Ý ïûÝÇÝ ³éÇÃáí, áñ¹Ç³µ³ñ ÏÁ ¹ÇÙ»Ýù Ø»ÍÇ î³ÝÝ 

ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶³Ñ³Ï³É Ü.ê.ú.î.î. ²ñ³Ù ². Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ, Â»ÙÇë ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõ áõ ÅáÕáíáõñ¹Ç 

³ÝáõÝáí ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ ÜáñÇÝ êñµáõÃ»³Ý ê. Ú³ñáõÃ»³Ý ïûÝÁ, Ù³ÕÃ»Éáí ²Ýáñ ³ñ»õß³ïáõÃÇõÝ »õ 

³éáÕçáõÃÇõÝ£  

 ÂáÕ î¿ñÁ Ë³Õ³Õ å³Ñ¿ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁª Ð³Û³ëï³ÝÁ£  Ï°³ÕûÃ»Ýù ³ßË³ñÑÇ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ 

êáõñÇáÛ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£  Î°³ÕûÃ»Ýù øáõ¿ÛÃÇ  Ñ³õ³ï³ó»³É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç  µ³ñûñáõÃ»³Ý 

Ñ³Ù³ñ »õ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ï°³õ»ï»Ýù Áë»Éáíª 

 
øñÇëïáë Ú³ñ»³õ Ç Ø»é»Éáó 

úñÑÝ»³É ¿ Ú³ñáõÃÇõÝÝ øñÇëïáëÇ 

        
        

Ø³ëÇë Ì. ìñ¹. ¼ûåáõ»³Ý 
Î³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý öáË³Ýáñ¹ 

ê. ¼³ïÇÏ 
20  ²åñÇÉ  2014 
øáõ¿ÛÃ   
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ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

Աւագ Ուրբաթ, 18 Ապրիլին Քուէյթի Ս. Վարդանանց 

Եկեղեցւոյ մէջ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն 

մը մասնակից դարձան Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի խաչելութեան ու թաղման կարգի 

արարողութեան։ Հայ Եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ 

յատուկ տեղ գրաւած է յիշեալ արարողութիւնը, որ 

լեցուն է յուզումնախառն շարականներով, 

մեղեդիներով ու աղօթքներով։ Թաղման 

արարողութեան հանդիսապետեց Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեանը։ Արարողութեան ընթացքին եկեղեցւոյ սարկաւագներուն կողմէ ընթերցուեցան 

Աստուածաշնչական հատուածներ, որոնք կը բովանդակէին Քրիստոսի կեանքի վերջին ժամերը 

եւ մանաւանդ թաղման մանրամասնութիւնները։ Ատեանին մէջ զետեղուած էր Քրիստոսի 

գերեզմանը խորհրդանշող խորանաձեւ դագաղը, զարդարուած ծաղիկներով, որոնք բերուած էին 

հաւատացեալներուն կողմէ, որպէս բարեպաշտական անկեղծ արտայայտութիւն Քրիստոսի 

անձին նկատմամբ։ Հայր Սուրբը իր խօսքը ուղղելով ժողովուրդին ըսաւ, որ Քրիստոսի 

գերեզմանը քրիստոնեաներուն համար ցաւ, տառապանք ու մահ չէ որ կը խորհրդանշէ, այլ սէր, 

փրկութիւն, յաղթանակ ու կեանք։ Արարողութեան աւարտին ներկայ հաւատացեալները 

երկրպագութեամբ մօտեցան Քրիստոսի գերեզմանին եւ հաւատքով զօրացած ու ամրապնդուած 

վերադարձան իրենց տուները։ 

Աւագ Հինգշաբթի, 17 Ապրիլի երեկոյեան, Քուէյթի 

Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ նախագահութեամբ 

Թեմիս Բարեջան Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի տեղի 

ունեցաւ Ոտնլուայի արարողութիւն, 

ներկայութեամբ հոծ բազմութեան։ Յիսուսի իր 

աշակերտներուն ոտքերը լուալու՝ խոնարհութեան 

գեղեցիկ օրինակին հետեւելով, Եկեղեցւոյ կողմէ 

հաստատուած սոյն արարողութեան ընթացքին 

Գերպ. Հայր Սուրբը նկատի առնելով այն 

իրողութիւնը, որ 2014 տարին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին կողմէ «Տարեցներու 

Տարի» հռչակուեցաւ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ասպետի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի 

շքանշանակիրերուն եւ ազգային ծառայութիւն ունեցած երէց անձնաւորութիւններու եւ դպրաց 

դասի անդամներուն ոտքերը լուաց։ Արարողութեան 

երգեցողութեան եւ Աստուածաշնչական ընթերցումներուն 

իրենց մասնակցութիւնը բերին եկեղեցւոյ դպրաց դասի 

անդամները։  

Նոյն գիշեր, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Խաւարման 

Գիշերի յատուկ արարողութիւնը, որ կը ներկայացնէ 

վերնատան մէջ Քրիստոսի իր աշակերտներուն ոտքը 

լուալէն եւ Ս. Հաղորդութեան հաստատումէն ետք Անոր 

առանձնանալը Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, ուր Յուդայի 

կողմէ Իր թշնամիներուն ձեռքը պիտի մատնուէր, պիտի ձերբակալուէր, հրեաներու 
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ատեաններուն մէջ դատապարտուէր՝ ամէն տեսակ 

նախատինքի ու չարչարանքի ենթարկուելով։  

Արարողութեան ընթացքին երգուած շարականները, 

արտասանուած աղօթքները եւ մանաւանդ 

Աւետարանական ընթերցումները հոգեկան յուզական 

տարբեր պահ մը ստեղծեցին, հաւատացեալները 

փոխադրելով Քրիստոսի ապրած ժամանակաշրջանը, 

մանաւանդ Անոր կեանքի վերջին եւ կարեւոր 

հանգրուանը, երբ մարդացեալ Փրկիչը յանձն առաւ 

իրագործել եւ իր լրումին հասցնել աստուածային փրկագործական ծրագիրը՝ ընտրելով 

չարչարանքի, թաղման ու յարութեան ճանապարհը։  

Արարողութեան երգեցողութեան լայնօրէն իրենց մասնակցութիւնը բերին դպրաց դասի 

անդամները։ Գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան բծախնդրօրէն հսկեց 

արարողութեան կարգին։ Օրուան պատգամը 

փոխանցեց Թեմի Կաթիկոսական Փոխանորդ Գերպ. 

Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան։ Ան իր խօսքին մէջ 

անդրադարձաւ Քրիստոսի կեանքի վերջին 

հանգրուանին, որ պիտի պսակուէր Անոր 

խաչելութեամբ, թաղմամբ ու մանաւանդ յարութեամբ։ 

Արարողութեան աւարտին դպրաց դասը ատեանին 

մէջ ծունկի գալով երգեց «Խաչի քո Քրիստոս» 

շարականը։ Հայր Սուրբը խնկարկեց բեմին վրայ 

զետեղուած խաչին ու Աւետարանին եւ «Պահպանիչ» 

աղօթքով օրհնեց ներկայ հոծ բազմութիւնը։ 

Աւագ Հինգշաբթի, 17 Ապրիլի առաւօտուն Քուէյթի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ գաղութիս 

Հոգեւոր Հովիւ Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան մատուցեց Ս. եւ Անմահ Պատարագ ի յիշատակ մեր 

Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի Վերջին Ընթրիքի Ս. Հաղորդութեան հաստատման։ 

Պատարագին մասնակցեցան Քուէյթի Ազգային Վարժարանի ուսուցչական կազմն ու 

աշակերտութիւնը, որոնք պատարագի աւարտին, խոստովանանքէն ետք հաղորդուեցան։ 

Աւագ Երեքշաբթի, 15 Ապրիլի երեկոյեան Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ 

Տասը Կուսանաց յիշատակի Ժամերգութիւն, որուն մասնակցեցան եկեղեցւոյ դպրաց դասի 

անդամներէն տաս դպրուհիներ։ Անոնք 

լապտերներ բռնած ներկայացուցին Քրիստոսի 

պատմած այն տասը կոյսերուն առակը, որոնցմէ 

հինգը իմաստուն կոչուեցան, որովհետեւ 

պատրաստ էին Տէրը դիմաւորելու, իսկ մնացեալ 

հինգը յիմար՝ որովհետեւ անտարբեր մնալով 

չնախապատրաստուեցան եւ զրկուեցան Տիրոջ 

ներկայութենէն։ Ժամերգութիւնը տեղի ունեցաւ 

մասնակցութեամբ եկեղեցւոյ սարկաւագներուն 

ու դպիրներուն մեր հաւատացեալ ժողովուրդի 

ներկայութեան։ Ժամերգութեան կազմակերպման 

իրենց օժանդակութիւնը բերին եկեղեցւոյ 

տիկնանց միութեան անդամուհիները։ 
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Ուրբաթ, 11 Ապրիլին, Քուէյթի հայ համայնքը յիշատակեց Ծաղկազարդի տօնը, որ կը 

խորհրդանշէ Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ։ Օրուան պատարագիչն էր Ս. 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան։ Պատարագին ներկայ 

գտնուեցան մեծ թիւով հաւատացեալներ, մանաւանդ մանուկներ՝ ծնողներու ընկերակցութեամբ, 

մասնակցելու աւանդական թափօրի արարողութեան։ Օրուան խորհուրդը փոխանցեց Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան։ Հայր Սուրբը 

անդրադառնալու օրուայ խորհուրդին, մանաւանդ շեշտեց խոնարհութեան գաղափարը, որ 

նախապայմանն է դիմաւորելու Յարուցեալ Փրկիչը։ Ապա ան կոչ 

ուղղեց հայ ծնողներուն մեր հոգեւոր, բարոյական եւ ազգային 

արժէքներով ու աւանդութիւններով կրթելու մեր զաւակները։ 

Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ աւանդական յատուկ 

թափօրի արարողութիւնը առաջնորդութեամբ եկեղեցւոյ դպրաց 

դասին, ծնողներուն ու մանուկներուն։  

Դռնբացէքի արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 12 Ապրիլի 

երեկոյեան։  

Ուրբաթ, 11 Ապրիլի կէսօրին Քուէյթի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ 

տիկնանց յանձնախումբը կազմակերպեց Ծաղկազարդի 

տօնակատարութիւն Ֆախր Էլ Տին շքեղ ճաշասրահէն ներս, 

հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին։ Բացման խօսքով ելոյթ 

ունեցաւ յանձնախումբի ատենապետ Տիկ. Պիաթրիս Մելիքսէթեան, որ ներկաներուն բարի 

գալուստ մաղթելէ ետք խօսեցաւ Ծաղկազարդի տօնի խորհուրդին մասին՝ որ Քրիստոսի 

յաղթական մուտքն է Երուսաղէմ։ Ապա խօսք առնելով Հայր Սուրբը նախ գնահատեց տիկնանց 

յանձնախումբին նախաձեռնութիւնը ընտանիքները համախմբելու մեր կրօնական ու ազգային 

արժէքներուն շուրջ։ Ան մաղթեց, որ Ծաղկազարդի տօնին մեր ընտանիքներէն ներս ծաղկին ու 

աճին քրիստոնէական հաւատքը, ազգային նկարագիրը, մշակութային արժէքներն ու հայկական 

աւանդութիւնները, որպէսզի հայ մանուկը՝ որ ապագայ մեր սերունդն է, նախնեաց 

գիտակցութեամբ ու նուիրումով ապրի ու գոյատեւէ ու մեր գաղութները ծաղկեցնէ։ Իր խօսքի 

աւարտին, Հայր Սուրբը յիշեցուց, որ 2014 տարին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս հռչակեց 

«Տարեցներու Տարի» եւ որպէս երախտագիտութիւն գաղութիս տարեց անդամներուն, Հայր 

Սուրբը տօնակատարութեան ներկայ տարեցները պարգեւատրեց խաչերով։ 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ՄԱԿ-Ի ԿԵԴՐՈՆ 

Երկուշաբթի 14 Ապրիլի կէսօրին, Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, 

ընկերակցութեամբ Ազգային Վարչութեան անդամ տիար 

Թովմաս Ուզաթմաճեանի եւ Յարաբերական 

Յանձնախումբի ատենապետ տիար Մարքօ Պապլանեանի, 

այցելեց Քուէյթի մօտ ՄԱԿ-ի կեդրոնատեղին եւ 

հանդիպեցաւ Զարգացման Օժանդակութեան գրասենեակի 

ընդհանուր պատասխանատու Դոկտ. Մուպշէր Րիատ Շէյխի 

(Փաքիստանցի) եւ Գաղթականներու Հարցերու 

Գրասենեակի ընդհանուր պատասխանատու Դոկտ. Հանան 

Համտանի (Լիբանանցի) հետ։ Հանդիպումին նաեւ միացաւ 

Քուէյթի հայ գաղութի անդամներէն օրդ. Վիվիան 

Պարտաքճեան, որ վերոնշեալ միջազգային 

կազմակերպութեան մօտ պաշտօնեայ է։ Հանդպումը առիթ 

մը հանդիսացաւ մօտէն ծանօթանալու Կեդրոնի 

աշխատանքներուն եւ անդրադառնալու Քուէյթի հայ համայնքի անցեալի պատմութեան եւ 

ներկայ աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն։ 

 ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ 

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԸ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 

ՇՐՋԱՓԱԿԷՆ ՆԵՐՍ 

Հինգշաբթի, 10 Ապրիլի երեկոյեան, կազմակերպութեամբ Քուէյթի Ազգաին Վարժարանի 

Շրջանաւարտից միութեան, ընթրիքի սեղանի մը շուրջ տեղի ունեցաւ երիտասարդական հաւաք 

մը մասնակցութեամբ շրջանաւարտից խումբ մը երիտասարդներու, որոնք իրենց 

մասնակցութիւնը բերած էին 2014-ի Քերմէսի տարեկան կազմակերպչական աշխատանքներուն։ 

Քերմէսը տեղի ունեցած էր Փետրուար ամսու աւարտի եւ մեծ յաջողութիւն արձանագրած։ Սոյն 

հաւաքին ներկայ գտնուեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան։  

Շրջանաւարտից վարչութեան ատենապետ Յովակ Խաչատուրեան բարի գալուստ մաղթեց 

ներկաներուն եւ անդրադարձաւ վարչութեան աշխատանքներուն, որ կը միտի ի մի համախմբել 

գաղութիս վարժարանի շրջանաւարտներն ու երիտասարդները։ Ներկաները ասմունքով, երգով 

ու նուագով ճոխացուցին երեկոն։ Ապա խօսք առաւ Հայր Սուրբը։ Ան նախ գնահատեց 

շրջանաւարտից վարչութեան նախաձեռնութիւնը երեկոն կազմակերպելու եւ գնահատեց բոլոր 

այն երիտասարդնրը, որոնք օժանդակած էին Քերմէսի աշխատանքներուն։ Ապա Հայր Սուրբը 

թելադրեց, որ նման հանդիպումներ յաճախ կրկնուին եւ ներգրաւուին նոր անդամներ, որպէսզի 

հայ երիտասարդութիւնը փրկուի կորուստէ եւ կապոած մնայ իր եկեղեցական ու ազգային 

արժէքներուն։ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 

«TAKING THE CHURCH TO THE PEOPLE» եւ «ISSUES AND PERSPECTIVES» գիրքերը նուիրեց 

վարչութեան։ Երեկոն շարունակուեցաւ զուարճալի խաղերով։ 
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 ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի Յայտարարութիւնը 

Գիտակցելով իր ամբողջական պատասխանատուութիւնը կուսակցութեան վերջին շրջանի 

քաղաքականութեան համար` ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը, կազմակերպութեան 

Գերագոյն ժողովից առաջ, անհրաժեշտ է համարում հանրութեանը ներկայացնել իր 

դիրքորոշումները երկրում ստեղծուած նոր իրավիճակի վերաբերեալ: 

Այսօր Հայաստանի Հանրապետութիւնը ներքին ու արտաքին բարդագոյն մարտահրաւէրներ է 

դիմագրաւում: Իշխանութիւնների վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականութեան 

հետեւանքով մեր քաղաքացիների գերակշիռ մասը կորցրել է վստահութիւնն ապագայի 

հանդէպ եւ արմատական բարեփոխումներ է պահանջում: Մեր համոզմամբ` առկայ խնդիրները 

հնարաւոր է լուծել երկրում համերաշխութեան մթնոլորտ ձեւաւորելու, հասարակական-

քաղաքական համախմբում առաջացնելու միջոցով: 

ՀՅ Դաշնակցութիւնը ձեւակերպել է համակարգային փոփոխութիւնների, նոր որակի 

պետութիւն ստեղծելու, արդիւնաւէտ կառավարում ապահովելու իր պատկերացումները, որոնք 

ամփոփուած են քաղաքական ու տնտեսական առաջադրանքների եօթ կէտանոց փաթեթում: 

Վստահ ենք` դրանց քայլ առ քայլ, բայց ամբողջական իրականացումը երկիրը դուրս կը բերի 

ծանրագոյն վիճակից եւ մեր քաղաքացիների համար ազատ ու բարեկեցիկ կեանք 

կ’երաշխաւորի: Մենք հետեւողականօրէն պահանջելու ենք այդ ծրագրի կենսագործումը` 

ձգտելով մեր սկզբունքների շուրջ համախմբել հասարակութեան լայն զանգուածներին ու 

քաղաքական ուժերին: 

Այս հանգրուանում ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը որդեգրում է հետեւեալ 

մօտեցումները. 

1.- Մաս չկազմել նոր ձեւաւորուող կառավարութեանը: 

2.- Հետեւել իշխանութեան եւ կառավարութեան գործողութիւններին, նրանց հանդէպ մեր 

վերաբերմունքն ու գործակցութեան ձեւաչափը պայմանաւորել առաջարկուած փաթեթի 

իրագործման աստիճանով: 

3.- Շարունակել գործել ընդդիմադիր դաշտում` մի կողմից ձգտելով հանրութեանն ու 

քաղաքական ուժերին համախմբել մեր դաւանած ազգային-պետական արժէքների, մեր 

առաջարկած լուծումների շուրջ, միւս կողմից` փորձելով մեր երկիրը զերծ պահել ցնցումներից 

ու անկայունութիւնից: 

Մեր նպատակը եղել եւ մնում է Հայաստանի պետականութեան հզօրացումը, մեր 

քաղաքացիների արժանապատիւ, բարեկեցիկ կեանքը: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը այս դիրքորոշումները յանձնում է հանրութեանն ու 

մեկնարկելիք Գերագոյն ժողովին` բնականաբար բոլոր հարցերի վճռահատումը թողնելով 

հայաստանեան կազմակերպութեան բարձրագոյն ժողովին: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմին 

17 ապրիլի 2014թ. 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄԸ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ 

ԹԵՄԵՐԷՆ ՆԵՐՍ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 

 
Անթիլիաս, Չորեքշաբթի 9 Ապրիլ 2014 

 

Չորեքշաբթի 9 Ապրիլ 2014-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակի յանձնախումբերու ներկայացուցիչեները, Կաթողիկոսութեան 

Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական ու Քաղաքական Ժողովներու անդամները, 

Թեմակալ Առաջնորդները եւ հրաւիրեալ մասնակիցներ գումարեցին 100-ամեակի ծրագիրները 

համադրող համագումար մը։ 

Սոյն Համագումարին Քուէյթէն ներկայ էին Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանը եւ Հայոց 

Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Քուէյթի յանձնախումբի ատենապետ Պրն. Տիգրան 

Բայաթեանը։  

Համագումարը լսեց Վեհափառ Հայրապետին պատգամը, ծանօթացաւ Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան 100-ամեակի ծրագիրներուն ու քննարկեց Կիլիկեան թեմերու 100-ամեակի 

յանձնախումբերու զեկոյցները։   

Համագումարը որոշեց հայոց ցեղասպանութեան աշխատանքները հունաւորել Վեհափառ 

Հայրապետին կողմէ որպէս մեկնակէտ ու նպատակակէտ ճշդուած նշանաբանով՝ Յիշել, 

Յիշեցնել ու Պահանջել։ Արձանագրելով հանդերձ որ տարբեր վարչաձեւերու ու քաղաքական 

յարափոփոխ պայմաններու տակ գործող թեմերու ազգային մարմիններն ու 100-ամեակի 

յանձնախումբերը բնականաբար տարբեր տարողութեամբ միջոցառումներ կրնան 

իրականացնել, համագումարը հաստատեց, սակայն, որ անոնք պէտք է պահպանեն նոյն 

ուղղուածութիւնը եւ նոյն նպատակները։   
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Որդեգրելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամով առաջադրուած սկզբունքները, 

համագումարը կը հաստատէ հետեւեալները.-   

1) Միասնականութիւնը պէտք է դառնայ մղիչ ուժը մեր մտածումներուն, 

նախաձեռնութիւններուն ու ծրագիրներուն։   

2) 100-ամեակը պէտք է նշուի համահայկական տարողութեամբ։ Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը իրաւատէրն է հայ դատին, 

իսկ սփիւռքահայութիւնը՝ գլխաւոր զոհը 

հայրենազրկումին։ Մէկ հայրենիք, մէկ 

հայութիւն եւ մէկ պահանջատիրութիւն 

նշանաբանին տակ, հայութեան բոլոր 

հատուածները գործնապէս պէտք է մասնակցին 

100-ամեակին։   

3) Հայաստանի Հանրապետութեան եւ սփիւռքի 

հասկնալի պատճառներով շեշտաւորումի տարբերութիւնը պէտք չէ առաջնորդէ 

խաչաձեւումներու։   

4) 100-ամեակի գլխաւոր նպատակը պէտք է ըլլայ պահանջատիրութիւնը, անցում կատարելով 

ճանաչումէն դէպի հատուցում։  

5) Նախաձեռնուած աշխատանքները պէտք է ունենան գործնական բնոյթ ու հիմնուած ըլլան 

միջազգային իրաւունքին, ցեղասպանութեան ոճիրի անժամանցելիութեան, մարդու ու ազգերու 

իրաւունքներու համաշխարհային սկզբունքներուն վրայ։  

6) 100-ամեակի աշխատանքները պէտք է թիրախ ունենան ցեղասպան թրքական պետութիւնը 

եւ ուղղուած ըլլան միջազգային համայնքին։   

7) Պահանջատիրական աշխատանքները պէտք է փոխադրենք Թուրքիա՝ բացուելով թուրք 

մտաւորականութեան ու քաղաքացիական հասարակութեան, քրտական շրջանակներուն, 

հայութեան մնացորդացին ու իսլամացուած հայերուն ուղղութեամբ։   

8) Շեշտը պէտք է դնենք հայ ժողովուրդի հայրենազրկումի իրողութեան վրայ, միաժամանակ 

կատարելով եկեղեցապատկան, ազգապատկան ու անհատական կալուածներու ցանկագրումը։   

9) Դուրս գալով լոկ հայութեան հասցէագրուած աշխատանքներու ոճէն, մեր 

նախաձեռնութիւնները պէտք է ուղղենք մեր ապրած երկիրներու անմիջական շրջապատին ու 

միջազգային համայնքին։ Այս նպատակով, հարկ է ազդու կերպով օգտագործել 

տեղեկատուական ու հաղորդակցական արդի միջոցները։   

10) 100-ամեակը վերածել մեկնակէտի մը՝ պահանջատիրութեան աւելի նպատակաուղղուած ու 

ազդու պայքարի ծաւալման համար։   

11) Կոչ ընել հայ ազգային կառոյցներուն, ունեւոր ազգայիններուն ու առհասարակ հայ 

հասարակութեան՝ հայթայթելու նիւթական անհրաժեշտ միջոցները, որպէսզի կարելի ըլլայ 

իրագործել 100-ամեակով սկսող լայնածաւալ աշխատանքները: 
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Համակարգային փոփոխութիւններ իրականացնելու 

ՀՅ Դաշնակցութեան եօթ առաջարկները 
1. Անցում կատարել խորհրդարանի ընտրութեան 100 տոկոս համամասնական սկզբունքի: 

ձեւաւորել լիարժէք անկախ ընտրական համակարգ, ստեղծել երաշխիքներ` բացառելու 

ընտրակեղծիքները, ընտրակաշառքը եւ պետական-վարչական ռեսուրսի օգտագործումը: 

2. Անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական ժամանակակից համակարգի: 

3. Օրէնքով երաշխաւորուած գործուն լծակներ տրամադրել ընդդիմութեանը` ձեւաւորելով իշխանութիւն-

ընդդիմութիւն միասնական պետական կառավարման համակարգ: Ստեղծել հակակոռուպցիոն 

գործակալութիւն, որի ղեկավարի, ինչպէս նաեւ Վերահսկիչ պալատի, Քաղաքացիական ծառայութեան 

խորհրդի, Տնտեսական մրցակցութեան պաշտպանութեան եւ Հանրային ծառայութիւնը կարգաւորող 

յանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների առաջադրման իրաւունքը վերապահել 

խորհրդարանական ընդդիմութեանը: 

4. Յստակ արտայայտուած կամք դրսեւորել եւ գործուն մեխանիզմներով տարանջատել բիզնեսն ու 

քաղաքականութիւնը, դատական իշխանութեան լիարժէք անկախութիւնը: Կադրային 

քաղաքականութեան մէջ առաջնորդուել անձի արհեստավարժութեան եւ հանրային վստահութեան 

չափանիշներով, պետական կառավարման համակարգում հրաժարուել համատարած 

կուսակցականացման արատաւոր գործելաոճից: 

5. Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականութեան հիմքում դնել կենսաապահովման նուազագոյն բիւջէն, 

միջսերնդային եւ ներսերնդային համերաշխութիւնը: Արմատական փոփոխութեան ենթարկել 

տնտեսական քաղաքականութիւնը` նպատակ եւ արդիւնաւէտութեան գնահատման չափանիշ դարձնելով 

տնտեսական զարացումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, արժանապատիւ վարձատրութիւնը, 

աղքատութեան կտրուկ նուազեցումը, միջին խաւի տեսակարար կշռի մեծացումը եւ ատագաղթի 

կասեցումը: 

6. Երկրում արդարութեան ու վստահութեան մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով ապահովել արդար 

բիզնես միջավայր, բացառել քաղաքական շարժառիթներով հասարակական եւ տնտեսական կեանքին 

միջամտութիւնը, ոչ բնական մենաշնորհները, արտօնութիւններ տալ փոքր ու միջին բիզնեսին, 

քաղաքացիներին մասնակից դարձնել որոշումների ընդունմանը: 

Արագ լուծում տալ լայն հնչեղութիւն ստացած եւ ժողովրդին յուզող հրատապ խնդիրներին (օրինակ` 

պարտադիր կուտակային վճարներ, արագաչափեր, կարմիր գծեր, տրամսպորտի փոխադրավարձ, 

ԱՊՊԱՅ սակագին, գիւղատեսութեան վնասներ, փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային դրոյքաչափեր եւ 

այլն): 

7. Արտաքին քաղաքականութեան մէջ որդեգրել ազգային-պետական այնպիսի ուղեգիծ, որի գերխնդիրն է 

հայկական պետականութեան անկախութեան, անվտանգութեան եւ ինքնուրոյնութեան ապահովումը: 

Թուրքիայի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորումը պէտք է բխի ազգային անվտանգութեան 

ռազմավարութիւնից` չվտանգելով հայ ժողովրդի նպատակների իրականացման, պատմական 

արդարութեան վերականգնման հեռանկարը: Ետ կանչել Հայաստանի ստորագրութիւնը հայ-թուրքական 

արձանագրութիւններից: 

Ամրագրել, որ ԼՂՀ հիմնախնդրի լուծման հիմքը Արցախի բնակչութեան համաժողովրդական 

հանրաքուէներով արդէն իսկ արտայայտուած կամքն է: Բանակցութիւններում ապահովել ԼՂՀ 

մասնակցութիւնը, կարգավիճակի եւ անվտանգութեան առաջնայնութիւնը: Յարկ եղած դէպքում ԼՂՀ-ի 

հետ կնքել ռազմաքաղաքական դաշինք: 
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Ոչ Իշխանական Խմբակցութիւնները Կառավարութեան 

Ձեւաւորման Հարցով Հանդէս Պիտի Գան Միացեալ 

Յայտարարութեամբ 

Երէկ  ՀՅԴ խմբակցութեան գրասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 

խմբակցութիւններու հերթական հանդիպումը, ուր քննարկուած են քառեակի հետագայ 

գործողութիւնները: 

Քննարկման մասնակցեցան ՀՅԴ-էն` Արմէն Ռուստամեան, Աղուան Վարդանեան եւ Արծուիկ 

Մինասեան, Հայ ազգային քոնկրեսէն` Լեւոն Զուրաբեան եւ Արամ Մանուկեան, Բարգաւաճ Հայաստան 

կուսակցութենէն` Վարդան Օսկանեան, Նայիրա Զոհրապեան եւ Ստեփան Մարգարեան, 

Ժառանգութենէն` Ազգային ժողովի պատգամաւոր Թեւան Պօղոսեան եւ Ժառանգութիւն կուսակցութեան 

փոխնախագահ Արմէն Մարտիրոսեան: 

Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան լրագրողներուն նախապէս 

յայտնած էր, որ պիտի քննարկուի կուտակային կենսաթոշակային օրէնքի հարցով Ազգային ժողովի 

արտակարգ նիստ գումարելու հարցը: 

Հանդիպումէն ետք ՀՅԴ ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան լրագրողներուն յայտարարեց, որ քառեակը 

կը գործէ` ի հեճուկս հակառակ կանխատեսումներու: 

Ան նաեւ նշեց, որ հանդիպման ժամանակ որոշուած է 28 ապրիլին սկսող եռօրեային արտակարգ 

կարգով ներկայացնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասին օրէնքի 

փոփոխութիւններ կատարելու նախագիծ, որպէսզի Սահմանադրական դատարանի վճիռէն ետք 

ստեղծուած անորոշութեան վերջ դրուի: 

Պատասխանելով այն հարցումին, որ արդեօք Դաշնակցութիւնը մաս պիտի կազմէ՞ իշխանական 

դաշինքին, Արմէն Ռուստամեան պատասխանած է, որ վերջնական որոշումը պիտի տայ 

Դաշնակցութեան Գերագոյն ժողովը` 18 ապրիլին: Բայց, միաժամանակ, ինք արդէն կրնայ ըսել, թէ 

հակառակ որ իրենք նախապէս յայտարարած էին, որ համաձայնական կառավարութեան մաս կը 

կազմեն այն պարագային, եթէ իշխանութիւնները ընդունին իրենց ներկայացուցած 7 կէտերը, սակայն 

անոնց էական մասը, ըստ էութեան, կա՛մ չէ ընդունուած, կա՛մ մասամբ ընդունուած է: 

Արմէն Ռուստամեան նաեւ նշեց, որ 28 ապրիլին հանրահաւաքներ նախատեսուած չեն: 

Հարցումին, թէ արդեօ՞ք քառեակը արդէն միասնական դիրքորոշում ունի Յովիկ Աբրահամեանի 

կառավարութեան ծրագիրին մասին, Արմէն Ռուստամեան պատասխանած է, որ այս հանդիպման 

ժամանակ իրենք քննարկած են նաեւ միասնական դիրքորոշման հարցը, եւ յոյս ունի, որ մինչեւ 

կառավարութեան ծրագիրի ներկայացումը` միասնական տեսակէտը ձեւաւորուած կ՛ըլլայ: 

Քառեակի յաջորդ միացեալ նիստը տեղի պիտի ունենայ միւս շաբաթ. «Մենք կը գործադրենք բոլոր 

ջանքերը, որպէսզի խորհրդարանական չորս խմբակցութիւնները կատարեն միացեալ յայտարարութիւն` 

նոր կառավարութեան ձեւաւորման վերաբերեալ: Ներկայիս, անշուշտ, խմբակցութիւններէն ամէն մէկը 

իր դիրքորոշումը ունի այդ հարցին վերաբերեալ, սակայն մենք համաձայնութեան պիտի հասնինք եւ 

պիտի կատարենք միացեալ յայտարարութիւն», ընդգծեց Արմէն Ռուստամեան: 

www.aztarar.com 
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24 Ապրիլին Իւրաքանչիւր Հայ Պարտի Յարգանք 

Պարտադրել 

Թուրքիոյ կողմէ ծրագրուած եւ գործադրուած Հայոց 

ցեղասպանութեան  100-րդ տարելիցին սեմին, հինգշաբթի, 24 

ապրիլին, Լիբանանի հայութիւնը հրաւիրուած է հաւաքաբար, 

միասնական շարքերով եւ նորահունչ ուժականութեամբ 

ոգեկոչելու Հայասպանութեան 99-ամեակը: 

Ցարդ կատարուող ձեռնարկներն ու տակաւին կատարուելիք 

ոգեկոչման հանդիսութիւններն ու ելոյթները բազում են եւ 

տեսակաւոր: 

Հինգշաբթի, 24 ապրիլը սակայն տարբեր պէտք է ըլլայ 

Լիբանանի հայութեան համար: 

Չորեքշաբթի երեկոյեան ծայր առած մոմավառութեամբ, 

հարիւրամեակին յաւելեալ ուժգնութիւն ու մղում տալու յանձնառութեամբ, Լիբանանի մէջ 

ապրող իւրաքանչիւր հայ հրաւիրուած է 24 ապրիլին օրը գէթ, առանց երկմտանքի, 

տատանումի թէ պատճառաբանութեան ու մանաւանդ առանց իմաստակութեան գիտակցելու, 

թէ 24 ապրիլը` յիշելու, յիշեցնելու եւ պահանջքի օր է: 

Եւ առ այդ` իւրաքանչիւր հայ, ո՛ւր որ ալ ըլլայ, ի՛նչ յարանուանութեան, գաղափարական 

ուղղութեան, հոսանքի, շրջանակի թէ աշխարհագրական տարածքի պատկանի, պարտի յիշել, 

յիշեցնել ու պահանջել: 

Ու միաժամանակ` յարգե՛լ յիշատակը մեր նահատակներուն, այսինքն` մեր մեծ հայրերուն ու 

մեծ մայրերուն, մեր անմիջական ու հեռաւոր ազգականներուն ու պարագաներուն, որոնք 

սպաննուեցան թուրքին կողմէ: 

Այսպէս, 

Իւրաքանչիւր գործատէր, փոքր խանութպան, թէ մեծ վաճառանատէր, պարտի փակել իր 

հաստատութիւնը ոչ միայն հայահոծ շրջաններու մէջ, այլ նաեւ նոյնիսկ հոն, ուր 1 հայ 

գոյութիւն ունի, որպէսզի մեր շրջապատը, գնորդը, յաճախորդը, դիմողը գիտնայ, թէ ինչու հայ 

գործատէրը փակ պահած է իր վաճառատունը: 

Իւրաքանչիւր հսկայ գործառնութեան տէր, գործարանատէր, պարտի փակել իր 

հաստատութիւնը եւ ոչ միայն արձակուրդի իրաւունք տալ միայն հայ բանուորին, այլ բոլորին, 

որպէսզի բոլորը գիտնան, թէ ինչպէ՛ս եւ ինչո՛ւ հայ գործարանատէրը կը յիշէ, կը յիշեցնէ ու կը 

պահանջէ: 

Դրամատուներու, ընկերութիւններու, հանրային թէ սեփական պաշտօնատուներու մէջ 

աշխատող իւրաքանչիւր հայ պաշտօնեայ պարտի բացակայիլ իր աշխատանքէն, (թէկուզ իր 

տարեկան արձակուրդին հաշուոյն), որպէսզի իր շրջապատը, միւս պաշտօնեաները, 

գործատէրերն ու յաճախորդները գիտնան, թէ հայ մարդը ինչպէ՛ս կը յարգէ իր նահատակներն 

ու կը յիշէ, կը յիշեցնէ եւ կը պահանջէ: 
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Համալսարաններու հայ ուսանողները, որոնք յաճախ քմայքի համար արձակուրդ կ՛առնեն 

իրենց դասերէն, պարտին հինգշաբթի, 24 ապրիլին բացակայիլ համալսարաններէն, որպէսզի 

դասախօս թէ դասընկեր տեսնեն, թէ հայ ուսանողը Ցեղասպանութենէն 99 տարի ետք ինչպէ՛ս 

տակաւին կը յիշէ, կը յիշեցնէ եւ կը պահանջէ: Իր զաւակը օտար վարժարան ղրկող ծնողքը 

պարտի գիտակցիլ, որ 24 ապրիլին հայ աշակերտին տեղը միայն ոգեկոչման հանդիսութեանց 

մէջ է եւ պարտի այդ աշակերտը յարգել իր մեծ հայրերուն յիշատակը: Անոր դասընկերներն ու 

հայ ծնողներու վճարած առատ կրթաթոշակներով ապրող ու բարգաւաճող դպրոցներու 

տնօրէնութիւններն ու ուսուցչական կազմերը պարտին իրենք եւս իրենց յարգանքի տուրքը 

մատուցել Ցեղասպանութեան զոհերուն: 

Ոչ հայկական վարժարաններու մէջ պաշտօնավարող հայ ուսուցիչը, հայախօս ըլլայ ան թէ 

արաբախօս, պարտի 24 ապրիլին իր բացակայութեամբ յիշեցնել իր աշակերտներուն, թէ ի՛նչ կը 

նշանակէ Ցեղասպանութեան զոհ ըլլալ ու յարգալիր հայ: Հայ բժիշկը, դեղագործը, փաստաբանը 

եւ տարբեր գրասենեակներու տէրերը պարտին իրենց կեցուածքով փաստել, թէ հայկական 

իրենց պատկանելիութեամբ ինչպէ՛ս կրնան յիշել ու յիշեցնել Ցեղասպանութեան ոճիրը: 

Այլ խօսքով, հինգշաբթի, 24 ապրիլին, Լիբանանի մէջ ապրող իւրաքանչիւր հայ, որ կը կրէ 

հայկական արիւն, պարտի չգտնուիլ հոն, ուր ամէն օր կը գտնուի, եւ յաճախ կը ստիպուի 

բացակայիլ այս կամ այն կուսակցութեան կոչին անսալով, կամ այս կամ այն կողմի 

նահատակին առ ի յարգանք: 

Հինգշաբթի, 24 ապրիլին, հայը պիտի յարգէ հայ նահատակին յիշատակը: 

Հինգշաբթի, 24 ապրիլին հայը իր քաջ կեցուածքով պարտի յիշել, յիշեցնել եւ պահանջել: 

Հակառակին պատճառաբանութիւններն ու քննարկումները անիմաստ են: 

Մենք մեր նահատակները յարգելով միա՛յն յարգանք կը պարտադրենք Լիբանանի միւս 

բաժնեկից քաղաքացիին: 

Յ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Համօ Սահեանի Անձն Ու Արժէքը` Անոր Հարազատներու 

Յուշերուն Ընդմէջէն 

«Հանգիստ բնաւորութիւն ունէր, լուռ էր, ինքնամփոփ, սիրտը ընկերների մօտ էր բացում»: Այս 

խօսքերով հայ մեծանուն բանաստեղծ Համօ Սահեանի որդին` Նայիրի Սահեանը բնորոշեց իր 

հայրը: Լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ան դիտել տուաւ, որ արդէն 20 տարի 

է, որ հայրը կենդանի չէ, ինչ որ իրեն մեծ ցաւ կը պատճառէ: Բանաստեղծին ժառանգորդը 

ժպիտով կը յիշէ հօր եւ Պարոյր Սեւակի հանդիպումները իրենց տան մէջ: «Շատ լաւ 

յիշողութիւններ ունեմ, երբ գիշերներն իրար հետ նստում էին, եւ այդ զրոյցները դասընթաց էին 

հասարակ մարդու համար: Երկուսն էլ խոր, շատ խոր էին: Սեւակը բառի լաւ իմաստով 

«խելագար» էր, եւ մէկ-մէկ պայթում էր եւ գիշերը մինչեւ ժամը երեքը բարձր-բարձր բղաւում 

էին, մինչեւ առաւօտ զրուցում: Այդ ջերմութիւնը մինչեւ հիմա զգում եմ, բախտս բերել է», 

պատմեց Նայիրի Սահեան: 

Անոր համաձայն, ի տարբերութիւն Սեւակի, հայրը աւելի լուռ էր, քիչ կը խօսէր: «Նրա կողքին 

լինելն արդէն ե՛ւ խորհուրդ էր, ե՛ւ դաստիարակութիւն: Իր կեցուածքը, աուրան, ոչ միայն ինձ, 

այլեւ հազարաւոր մարդկանց էր պարուրում, այդպիսին էր ծնուել այդ մարդը», կը յիշէ 

բանաստեղծի որդին: Պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք փորձա՞ծ է գրել, ան նշեց, որ 

արդէն լոյս տեսած են իր գործերու երկու գրքոյկներ, որոնց հրատարակման գծով ինք 

խորհրդակցած է շատերու հետ, որպէսզի ոչ մէկ բիծ ձգէ հօր անուան վրայ: «Մի անգամ փոքր 

երեխայ էի, մայրիկիս կարդացի, նա ասաց. «Հօրդ կարդա՛»: Կարդացի, հայրս լռեց, ծխեց, յետոյ 

ասաց. «Էլ մի գրի», յիշեց Նայիրի Սահեան, որուն կարծիքով,  այսօր բաւական քայլերու կը 

ձեռնարկուի Սահեանի թողած ժառանգութիւնը սերունդներուն հասանելի դարձնելու 

ուղղութեամբ, սակայն անհրաժեշտ է, որ սերունդը ատիկա փափաքի: 

«Շչորս Դաւթեանը մեծ աշխատանք է անում Սահեանի արուեստի պահպանման եւ քարոզելու 

ուղղութեամբ: Ժողովուրդն ինքը պէտք է ձգտի, ինքը պէտք է կարդայ, եթէ ձգտում չլինի, 

գրականութիւնն այն բանը չէ, որ ուժով ստիպես, որ կարդան: Առաւել եւս, կարդան եւ խորը 

ընկալեն», աւելցուց Սահեանի ժառանգորդը: 

Հայ ականաւոր բանաստեղծ Համօ Սահեանի 100-ամեակին նուիրուած յոբելենական 

նախաձեռնութիւնները ընթացք առին բանաստեղծին ծննդեան օրը` 14 ապրիլին, Կոմիտասի 

անուան պանթէոնին մէջ, բանաստեղծին շիրիմին ծաղկեպսակի զետեղման եւ յարգանքի 

տուրքի մատուցման արարողութեամբ: 

Սահեանին անունը կրող Երեւանի թիւ 70 դպրոցի աշակերտներու ասմունքին, ընկերներու ու 

հարազատներու յուշերն ու մեծարման խօսքերուն շնորհիւ` պանթէոնը իսկապէս ողողուած էր 

սահեանական շունչով: 

Այս առիթով արտասանած իր խօսքին մէջ Հայաստանի Գրողներու միութեան նախագահ 

Էդուարդ Միլիտոնեան ընդգծեց, որ Սահեան մեր ժամանակներու հրաշալի բանաստեղծներէն 

մէկն է: «Համօ Սահեանը ծնուել էր Լոր գիւղում, շատ տարիներ ապրել է Բաքւում, յետոյ` 

Երեւանում: Կարելի է ասել` շատ դառնութիւններ է տեսել, բայց նրա քնարերգութեան մէջ այդ 

դառնութիւնները վերածուել են բնութեան երգերի` հրաշալի պայծառ, շողշողուն վիճակները, 

մարդկային փոխյարաբերութիւնների մաքուր եզերքները տեսնելով», դիտել տուաւ 
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Միլիտոնեան, որուն գնահատմամբ, մեծանուն բանաստեղծին բանաստեղծութիւնը ամբողջովին 

կը շնչէ մարդու եւ բնութեան միասնականութեամբ: 

«Պատահական չէ, որ մահից յետոյ տարիներ անց էլ նրա բանաստեղծութիւններն այսօր շատ 

կենդանի են, թրթռուն են, հնչում են մարդկանց շուրթերին: Երբ նրա հետ հանդիպում էի, ինքը 

կարծես 100 տարեկան լինէր, ծեր: Իրականում կարող է 60 տարեկան լինէր, բայց նոյնքան ծեր 

էր թւում, սակայն այդ ծերութիւնը ոչ թէ տարիքի, այլ խոհուն հոգու, ձորերի, լեռների, 

բարձունքների խորութիւնը ասես լիներ», յայտնեց Միլիտոնեան` աւելցնելով, որ Սահեան ոչ 

միայն բանաստեղծ էր, այլ նաեւ` փիլիսոփայ, բարեկամ, մթնոլորտ ստեղծող: 

«Ես ուզում եմ բոլորիս շնորհաւորել այս մեծ տօնի առթիւ: Համօ Սահեանի 100-ամեակը տօն է 

ոչ միայն իր ընկերների, գրողների, այլեւ ամբողջ հայ ժողովրդի համար: Ես բախտ եմ ունեցել 

Համօ Սահեանի հետ ընկեր լինելու 25 տարուց աւելի: Այս մասին նոյնիսկ աշխատութիւն եմ 

գրել: Այդ ընթացքում կարողացել եմ նրա հոգին պեղել ինչ-որ չափով», յայտնեց «Համօ 

Սահեան» գիտամշակութային կեդրոնի նախագահ Շչորս Դաւթեան: 

Արցախի Գրողներու միութեան նախագահ Վարդան Յակոբեան, որ ճանչցած եւ մտերիմ եղած է 

Սահեանին, նշեց, որ այս բոլորը կը վկայեն մեծ բանաստեղծին անմահութեան մասին: 

«Մեզանից իւրաքանչիւրի մէջ մշտապէս թրթռում են Համօ Սահեանի տողն ու բառը, բայց Համօ 

Սահեան երեւոյթի տիեզերական առեղծուածը մեր իրականութեան մէջ մինչեւ այսօր դեռ մնում 

է չբացուած», յայտնած է Յակոբեան: Անոր համաձայն, Համօ Սահեանի բանաստեղծութիւնը 

անկրկնելի է ու եզակի, եւ Արցախի մէջ եւս զայն կը սիրեն ու կ՛արժեւորեն: «2014 թուականը 

Արցախի գրողների միութեան կողմից յայտարարուել է սահեանական քնարերգութեան տարի», 

յայտնեց Արցախի Գրողներու միութեան նախագահը: 

ԱՊՐԻԼ 24  
99 ԱՄԵԱԿ 

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ 
Հովանաւորութեամբ 

Թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ՝  

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի 
Սուրբ Եւ Անմահ ՊԱՏԱՐԱԳ Եւ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

Ապրիլեան Զոհերու Յիշատակին 

Տեղի կ'ունենայ 
Հինգշաբթի, 24 Ապրիլի առաւօտեան ժամը 11:30-ին, 

Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Յունահայոց Առաջնորդ  Խորէն Եպս. Տողրամաճեան 

Արժանացաւ Արքութեան Տիտղոսի 

Յունաստանի Հայոց Ազգային վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ վեհափառ հայրապետ Արամ Ա. կաթողիկոսի կողմէ 

յունահայոց թեմի առաջնորդ Խորէն եպս. Տողրամաճեան 11 ապրիլ-ին 

արժանացած է արքութեան պատիւի եւ տիտղոսի` առ ի գնահատանք 

իր երկարամեայ անձնուէր ծառայութեան: 

«Ազգային վարչութիւնը թարգմանը հանդիսանալով բովանդակ 

յունահայութեան եւ անոր ազգային ու միութենական կառոյցներուն` 

իր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնէ Արամ Ա. վեհափառ 

հայրապետին սոյն որոշումին համար: Նոյնպէս, իր սրտագին 

շնորհաւորութիւնները կը յայտնէ առաջնորդ սրբազան հօր` մաղթելով, 

որ ան հաւատքով ու նուիրումով շարունակէ իր ծառայութեան 

սրբազան առաքելութիւնը, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 

եկեղեցւոյ եւ յատկապէս Կիլիկեան դարաւոր ու պատմական Սուրբ Աթոռի առաւել եւս 

ծաղկման ու պայծառութեան համար»: 

Գրական Ցերեկոյթ Եւ Ցուցահանդէս 

Մեծն Գահիրէի Գրադարանին Մէջ 

«Յուսաբեր» մշակութային միութիւնը, գործակցութեամբ Զամալեքի Մեծն Գահիրէի 

գրադարանին, շաբաթ, 19 ապրիլ 2014-ի կէսօրին ժամը 12:00-ին, գրադարանին մէջ 

կազմակերպած է գրական ցերեկոյթ մը` «Հայաստան եւ հայերը եգիպտացի գրագէտներու եւ 

վիպագիրներու աչքերով» խորագիրով: 

Ցերեկոյթի ընթացքին պիտի մեծարուին եգիպտացի գրագէտներ, որոնք իրենց գործերուն մէջ 

անդրադարձած են հայոց, ինչպէս` վիպասաններ Մոհամետ Կիպրիլ, Պահիկա Իսմայիլ, Ահմետ 

Համմամ եւ Ապտել Ազիզ էլ Սմահի: 

Գրական ցերեկոյթի աւարտին ներկաները առիթ պիտի ունենան, մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 5, 

վայելելու բացառիկ ցուցահանդէսը մեծանուն հայ երգիծանկարիչ Ալեքսանտր Սարուխանի 

գործերուն, որոնցմէ ոմանք առաջին անգամ պիտի ցուցադրին: 

ՀՕՄ-ի Վարչութեան Կազմակերպութեամբ` 

Սեմինարներ Երիտասարդ Մայրերու Համար 

Վրաստանի ՀՕՄ-ի վարչութիւնը կիներու միամսեակին 

առիթով կազմակերպեց սեմինարներ` երիտասարդ 

մայրերու համար: Առաջինը Ախալքալաքի Մ. Մաշտոցի 

անուան մանկապարտէզի երեխաներու մայրիկներուն 

յատուկ էր. ներկայ էին ութսունէ աւելի մայրեր: Բացման 

խօսքը արտասանեց ՎՀՕՄ-ի վարչութեան ատենապետ Կ. 

Թադեւոսեան, որ ներկաները շնորհաւորեց կիներու 

միամսեակին առիթով` անոնց մաղթելով առողջութիւն, 
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երջանիկ ու անհոգ կեանք: 

Ան կարեւոր նկատեց մօր անփոխարինելի դերը երեխաներու դաստիարակութեան իմաստով, 

ինչպէս նաեւ խրախուսեց բազմազաւակութիւնը: Թադեւոսեան դիտել տուաւ, որ երեխային մէջ 

մայրենի լեզուի նկատմամբ ուշադրութիւնը իւրաքանչիւր մօր սրբազան պարտականութիւնն է, 

մա՛յրն է, որ երեխայի առաջին բանաւոր խօսքի զարգացման պատասխանատուն է, մա՛յրն է, որ 

մայրենի լեզուով օրօրոցային կ՛երգէ, ընտանիքին մէջ մայրենին անաղարտ պահելը մօր 

պարտքն է: 

Համառօտ կերպով ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը ներկայացնելէ 

ետք ան խօսեցաւ քեսապահայութեան դժուար կացութեան 

մասին, առաջարկեց անոնց օգնելու նպատակով միանալ 

ՀՕՄ-ի կազմակերպած օժանդակութեան ծրագիրին: 

Խօսքը փոխանցուեցաւ Ասեա Փալանջեանին: Ան խօսեցաւ 

երիտասարդ կինը յուզող բազմաթիւ հիւանդութիւններու 

մասին, յղութեան առնչուած խնդիրներուն եւ 

հիւանդութիւններուն, անոնց կանխարգիլման մասին, արհեստական վիժումներու, չբերութեան 

պատճառներուն մասին: Ապա ան պատասխանեց ներկաներուն հարցումներուն: 

Երիտասարդ հոգեբան Օֆելեա Եփրիկեան ներկայացուց երեխայ-մայր յարաբերութեան 

հոգեբանական կողմը: Հարց ու պատասխանի միջոցով քննարկուեցան երեխաներու տարբեր 

բնաւորութեան դրսեւորումներուն պատճառներն ու դաստիարակութեան ճիշդ տարբերակները: 

Մանկապարտէզի վարիչ Մարգարիտան եւ ծնողները շնորհակալութիւն յայտնեցին ՀՕՄ-ի 

վարչութեան` Ջաւախքի մէջ նախընթաց չունեցող նման թեմայով սեմինարի կայացման համար, 

որովհետեւ ջաւախքցի երիտասարդ կնոջ համար անհրաժեշտ են արծարծուած հարցերուն 

շուրջ քննարկումները: 

Մասնակիցները խոստացան անմասն չմնալ քեսապահայութեան օժանդակելու ՀՕՄ-ի 

նախաձեռնութենէն: 

Թատերական Ներկայացում 

Կազմակերպութեամբ Չեխիոյ մէջ Հայաստանի 

դեսպանութեան, աջակցութեամբ Հայաստանի մշակոյթի 

նախարարութեան, 7 ապրիլին Փրակայի ռուսական 

գիտութեան եւ մշակոյթի կեդրոնի սրահին մէջ եւ 8 

ապրիլին Չեխիոյ մայրաքաղաքի կեդրոնը գտնուող «Տիսք» 

թատրոնին մէջ 2 ելոյթներով ներկայացուեցաւ Կարել 

Չափեքի «Մայրը» թատրերգութիւնը` ղեկավարութեամբ 

Լալա Մնացականեանի: 

Նշենք, որ «Մայրը» գործը դարձաւ չեխ դասական ստեղծագործական գործունէութեան 

գագաթնակէտը: Անոր շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ փետրուար 2012-ին, Հայաստանի մէջ: 

2012-ին ան մասնակցեցաւ «Պելայա Վեժա» միջազգային թատերական փառատօնին եւ 

արժանացաւ «Հանդիսատեսի համակրանք» մրցանակին: 
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Գեղարուեստական Երեկոյ 
                                                       

Հովանաւորութեամբ՝ 

Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի 
                    

Կազմակերպութեամբ՝ 

 

Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի 
 

ՀՕՄ ՔՄՄ–ի վարչութիւնը մեծ հաճոյքով կը տեղեկացնէ, թէ պատրաստած 

է գեղարուեստական , շատ կոկիկ յայտագիր մը, որ պիտի ներկայացուի 

Ուրբաթ, 2 Մայիս 2014-ի երեկոյեան ժամը 7:30 –ին, (Ալ Մանկաֆի) 

Անգլիական Cambridge School-ի սրահէն  ներս: 
  

Հանդիսատեսը հմայող իրենց հրապուրիչ պարերով ելոյթ կ'ունենան Աւագ 

եւ Կրտսեր << Շաքէ >> Պարախումբերը  

ղեկավարութեամբ՝ 

Պարարուեստի հմուտ, հայրենի տաղանդաւոր պարուսոյց՝ 

Տիկ.Աննա Մանուկեանի 
      Եւ 

Կենդանի երաժշտութեան ընկերակցութեամբ,փունջ մը 

հայկական ժողովրդական երգերու ներկայացումով ելոյթ 

կ'ունենայ 
Քուէյթահայ արուեստասէր երիտասարդներ 

 

Ղեկավարութեամբ ՝ 

Պրն. Քեռի Սարգիսեանի 
Ձեզ կը վստահեցնենք ,թէ սոյն յայտագրին ընդմէջէն , հայ արուեստի 

ծարաւը ունեցող ձեր հոգիները պիտի յագենան:Շտապեցէք եւ 

ապահովեցէք ձեր տոմսերը դիմելով հետեւեալ ընկերուհիներուն : 
  

Թալին Չամսարեան – 67083161 
Սիւզան Քէօշկէրեան – 66607512 


