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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ 
ՊԱՏԳԱՄԸ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ  

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ  

ՀՐԱՒԷՐ ՝ 

ՄԱՀԷՆ ԴԷՊԻ ԿԵԱՆՔ 

ԸՆԹԱՆԱԼՈՒ 

Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի 

քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ կ'ըսէ, թէ 

Աստուած «մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (2.5)։ 

Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս շեշտուած յիշեալ 

հաստատումը, նպատակը կը կազմէ Աստուծոյ Որդւոյն 

առաքելութեան, եւ հետեւաբար, առանցքը՝ քրիստոնէական 

հաւատքին։  

«Մահ»ը աստուածաշնչական հասկացողութեամբ սոսկ 

ֆիզիքական գոյութեան վախճանը չէ. այլ Աստուծմէ հեռացում 

է, մեղքերու տիրապետութեան ենթակայ ըլլալ է։ «Կեանք»ը 

Աստուծոյ ներկայութիւնն է, մարդուն հաւատարմութիւնն է իր 

Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս իր երկրաւոր առաքելութեան սկիզբը 

ըսաւ «ես եկայ որպէսզի կեանք ունենաք» (Յհ 10.10)։ Աստուած 

իր Որդւոյն, Քրիստոսի ճամբով իրագործեց իր 

փրկագործական ծրագիրը՝ մարդուն վերստին կեանք 

պարգեւելով։ Ա՛յս հայեցակէտով հարկ է մօտենալ Աստուծոյ 

Որդւոյն մարդեղութեան, ինչպէս նաեւ երկրաւոր 

առաքելութիւնը կազմող դէպքերուն, հրաշքներուն եւ 

ուսուցումներուն։ Խաչով կերտուած յարութիւնը դարձաւ 

գագաթնակէտը՝ մարդուն վերստին կեանք շնորհելու 
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Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան։  

Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած քրիստոնէական հաւատքը կը յիշեցնէ մեզի, թէ.- 

Քրիստոսի յարութեամբ ազատագրուեցանք մեղքի կապանքէն։ Մեղանչած էր մարդը 

Աստուծոյ պատուիրաններուն դէմ եւ դաւաճանած իր աստուածատուր կոչումին։ Մարդուն 

պատճառաւ ապականած էր նաեւ իր խնամքին յանձնուած ստեղծագործութիւնը։ Ինչպէս 

Առաքեալը կը վկայէ՝ «Քրիստոսի արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք» (Եփ 1.7)։ Խաչին 

վրայ թափած իր արիւնով Աստուծոյ Որդին սրբեց մարդուն մեղքը։ Խաչ բարձրանալով Քրիստոս 

մարդը ազատագրեց իր մեղքէն ու առաջնորդեց դէպի յաւիտենական կեանք։  

Քրիստոսի յարութեամբ Աստուծոյ որդեգիր զաւակները դառնալու երկնային շնորհքին 

արժանացանք։ Աստուծոյ գործակից ըլլալու կոչուած մարդը դարձած էր սատանային գործակից։ 

Երկնային շնորհներով զարդարուելու պատիւին արժանացած մարդը, իր ազատ կամքով 

դարձած էր երկրաւոր մոլութիւններու գերին։ Այլ խօսքով, մարդը ուրացած էր իր Երկնաւոր 

Հայրը եւ դարձած անառակ։ Քրիստոսի յարութեամբ մեղքի ու մահուան տիղմին մէջ թաղուած 

մարդը յարութեան յոյսով կեանքը ապրելու աստուածային հրաւէր ստացաւ։  

Քրիստոսի յարութեամբ փրկութեան ժառանգորդ ըլլալու երկնային պարգեւին 

արժանացանք։ Մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, արարածը՝ Արարիչէն, զաւակը՝ Հօրմէն։ Մերժած 

էր մարդը երկնատուր արժէքները ու ճշմարտութիւնները, եւ հիմնած՝ իր արժէքներու 

համակարգը, իր իշխանութիւնը։ Մահուան անդունդին մէջ գտնուող մարդուն փրկութիւն 

բերելու համար աշխարհ եկած Աստուծոյ Որդին իր հրաշափառ յարութեամբ մարդուն առջեւ 

բացաւ դէպի յարուցեալ կեանք առաջնորդող ճամբան։  

Աւետարանի վկայութեան համաձայն, Քրիստոսի մարդեղութեամբ սկսած ու յարութեամբ 

պսակուած աստուածային փրկագործական ծրագրի իրագործումը իր ամբողջական լրումին 

պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով, երբ Քրիստոս պիտի ոչնչացնէ երկրի «չար 

իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները» եւ «վերջին թշնամին որ պիտի 

բնաջնջուի մահը պիտի ըլլայ» (Ա.Կր 15.25-26)։ 

Քրիստոսի յարութիւնը երաշխիք է ու միանգամայն հրաւէր, որպէս Աստուծոյ որդեգիր 

զաւակներ ընթանալու՝  

մեղքի ճանապարհէն դէպի փրկութեան ճանապարհ. 

մահուան անդունդէն դէպի կեանքի հովիտը. 

Գողգոթայի տառապանքէն դէպի յարութեան յաղթանակ։ 

Աստուած մեզի չարին, մեղքին ու մահուան դէմ յաղթանակ պարգեւեց Քրիստոսի 

յարութեամբ։ Քրիստոս յարութիւն առաւ, որպէսզի «մենք նորոգուած կեանքով ապրինք» (Հռ 6.4)։ 

Արդ, հաւատքո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսով հաշտուած ենք Աստուծոյ հետ։  
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Յոյսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեան մասնակից դառնալու շնորհքին 

արժանացած ենք։ 

Քրիստոսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեամբ վերանորոգուած կեանք 

ժառանգած ենք։  

Ահա՛, ժողովուրդ հայոց, պատգամը Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան։  

 

* 

* * 

 

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, Հայրապետական օրհնութեամբ 

եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ'ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք 

Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը ու Վսեմաշուք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ 

Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց 

նորանոր իրագործումներով լեցուն հայրենանուէր ծառայութիւն։  

Եղբայրական ջերմ սիրով կ'ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, 

մաղթելով եկեղեցաշէն ծառայութեամբ հարուստ երկար գահակալութիւն։ Կ'ողջունենք նաեւ 

Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ 

Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձրաշնորհ Տ. Արամ 

Արք. Աթէշեանը, մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։ 

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կ'ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը, Ազգային իշխանութիւնները, մեր 

ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր 

հաւատացեալ ժողովուրդը, հայցելով Աստուծմէ, որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները 

Յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապրին իրենց կեանքը հաստատ մնալով իրենց 

քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ՝ մեր ազգին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային 

արժէքներուն։ 

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, 
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Սուրբ Զատիկ 
21 Ապրիլ 2019 
Անթիլիաս, Լիբանան 

www.aztarar.com 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆԻՆ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՐՈԶԸ 

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՒՕՏԸ՝ ՀԱՒԱՏՔԻ ՈՒ 

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԵԱՆ ԼՈՒՍԱՇՈՂ 

ԱՌԱՒՕՏ 

Յարութեան առաւօտուն, մթութեան թանձր խաւարը փառատեցաւ եւ 

ծագող  արեգակին հետ մահուան թագաւո- րութիւնը անհետացաւ եւ 

խաչեալ եւ յարուցեալ Տէրը Իր զօրութեամբ իշխեց: Մարգարէական 

ձայները շեփորին պէս պայծառ արշալոյսին կ'աղաղակէին.- «Մահը կլանուեցաւ, յաղթանակը 

շահուեցաւ» (Ես 25.8): «Ո՞ւր է մահ յաղթանակդ, ո՞ւր է մահ քու խայթոցդ» (Ովս 13.14): 

Թերահաւատ ու անորոշ քայլերով եւ շփոթ ու պղտոր մտածումներով երկու առաքեալներ դէպի 

գերեզման կը փութային ստուգելու համար այն ինչ որ Մարիամ Մագթաղենացին եւ միւս 

կիները պատմեր էին, թէ գերեզման դրուած իրենց Վարդապետին Յիսուսի մարմինը հոն չէր: 

Կրնա՞ր ըլլալ որ կենդանացնողը ինք մեռելներուն հետ շաղախուէր: Հակասական 

մտածումներու ու լարուածութեան մէջ բռնուած աշակերտներուն քայլերը անզգալաբար 

կ'ուղղուէին գերեզման: Եւ երբ կը հասնին, իրապէս բացուած կը տեսնեն գերեզմանը: Դատարկ 

քարայրէն ներս կը մտնեն, կը տեսնեն պատանքին կտաւները եւ վարշամակը՝ խնամքով 

ծալուած: Յանկարծ մտածումներու գորշ երկնակամարին յարութեան ու ճշմարտութեան 

պայծառ լոյսով կը լուսաւորուին, յիշելով Տիրոջ խօսքը, թէ երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէր: 

Արդէն կատարուած էր խոստումը: Եւ յանկարծական հաւատքի շողը ներս կը թափանցէ իրենց 

հոգիներուն մէջ եւ այդ առաւօտը կ'ըլլայ հաւատքի կենդանութեան առաւօտ: Արեգակը կը 

բարձրանայ, օրը կը սկսի ջերմանալու, յոյսը կը վերադառնայ իսկ կաստածոտ եւ անորոշ 

քայլերը կը վերածուին ինքնավստահութեան եւ հաստատակամութեան քայլերու: Տէրը 

յարութիւն առած էր: 

Այսօր, քրիստոնեաներուս համար յաղթանակի օր է: Ուրախութեան եւ ցնծութեան օր: Տօներուն 

տօնն է այսօր: Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն առաւ: Այսօր ժողովուրդներ հաւաքուած են 

իւրաքանչիւրը իր լեզուով յարութեան աւետիսը տալու: Սաղմոսերգուն կ'ըսէ «Այս այն օրն է որ 

Տէրը ստեղծեց. ցնծանք եւ ուրախանանք Անոր մէջ» (118.24) : Այսօր կուգանք անգամ մը եւս 

Պօղոս առաքեալի հետ անդրադառնալու թէ մեր հաւատքը պարապ չէ, թէ մենք Աստուծոյ սուտ 

վկաները չենք, թէ մեղքերուն մէջ չենք ընկղմած այլեւս, թէ մեզմէ մեկնող մեր սիրելիները 

յարութիւն պիտի առնեն օր մը, եւ թէ մենք միայն այս ժամանակաւոր կեանքին համար չէ որ 

Յիսուսի հաւատացած ենք, եւ Անոր հետեւած, որոհետեւ եթէ միայն այս կեանքին համար 

Քրիստոսի յուսացած ենք, մենք բոլոր մարդոցմէ աւելի խղճալի ենք (Ա. Կորթ. 15.17): Այսօր կու 

գանք անգամ մը եւս վկայելու աշխարհին, թէ մահը վախճանը չէ կեանքին: Տխուր 

իրականութիւն մըն է մահը, երբ առանց գութի եւ առանց հաշիւի կը թափառի մարդոց 

հոգիներուն մէջ եւ իր զոհերը կ'ընտրէ առանց խտրութեան: Մարդը կը վախնայ մահէն եւ ամէն 

ջանք ի գործ կը դնէ խուսափելու անկէ, հեռացնելու անոր այցը, սակայն ի զուր: Այսօր, Յիսուս 

յարութիւն առնելով, մեզ կը վստահեցնէ, թէ մահը վերջակէտը չէ կեանքին, թէ մահէն ետք 

յարութեան հրաշալի փորձառութիւնը կը սպասէ մեզի, յարութեան լուսավառ առաւօտը կայ 

մեզ սպասող: Որչափ ալ ամուր փակուած ըլլան մեր գերեզմանները, որչափ ալ հսկայ ըլլայ 

շիրիմին դուռը փակող քարը, յարութեան օրը երկիրը պիտի շարժի, գերեզմանները պիտի 

բացուին, քարերը պիտի գլորին, եւ անոնք որոնք Քրիստոսով ննջած են, կեանքին պիտի 

վերադառնան: Կեանքի պարգեւիչը՝ Քրիստոս, որ «Ննջեցեալներուն առաջին պտուղը 

հանդիսացաւ»(Ա. Կորնթ. 15.20), առաջին հունտը որ հողին մէջ ինկաւ եւ գարնանային այս 

օրերուն պատռեց հողը եւ իր հասակը կապոյտ երկինքին բացաւ, որպէսզի իր գեղեցկութեամբ 
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ու յաւիտենական բոյրով աշխարհը վարդաստանի վերածէ եւ որպէսզի փառաւոր յոյսով մեր 

աչքերը վաղուան նոր հորիզոններուն ուղղէ, երբ Քրիստոսով ննջողները դուրս պիտի գան 

իրենց ժամանակաւոր քունէն: 

Յիսուս ասկէ երկու հազար տարի առաջ ցոյց տուաւ, որ ճշմարտապէս ինք է յարութիւնը եւ 

կեանքը: Այսօր մենք հետեւորդներն ենք յարուցեալի շաւիղին, որ երեք օր գերեզմանին մէջ 

փակուելէ ետք, հրաշափառ դուրս եկաւ, յոյսով եւ նոր վճռակամութեամբ լեցնելով իր 

հետեւորդները: Դարերու ընթացքին, այդ հետեւորդները իրենց վստահուած յարութեան 

աւանդը սերունդէ սերունդ հաւատարմօրէն փոխանցեցին, մինչեւ մեր օրերը, մեզի հասցուցին, 

որպէսզի մենք ալ մեր կարգին՝ մեր յաջորդներուն աւանդենք: Մատթէոսի Աւետարանին 

վերջին գլխուին մէջ հրեշտակը գերեզմանը այցելող աշակերտներուն հետեւեալ պատուէրը 

տուաւ, անոնց ըսելով.- «Եկէք, տեսէք այն տեղը ուր Տէրը պառկած էր, եւ արագ մը գացէք 

պատմեցէք» (28.17) : Չորս կէտեր.- Եկէք, տեսէք, գացէք, պատմեցէք: Առաքեալները 

հնազանդեցան ցուցմունքներուն եւ այսօր նոյն հրահանգը յարութեան պարտէզէն 

կ'արձագանգէ: Եկէք մտէք պարապ գերեզմանը եւ տեսէք: Տեսէք, թէ Յիսուս բացակայ է հոնկէ: 

Ապա գացէք եւ պատմեցէք ձեր տեսածը՝ յարութեան հաւատքը: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ.- 

«Բոլորս ալ մկրտութեամբ Անոր՝ այսինքն Քրիստսոի հետ թաղուեցանք որպէսզի ինչպէս 

Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած կեանքով 

ապրինք: (Հռ 6.4): Նորոգուած մարդը, նոր ստեղծուած, կամ նոր արարած դարձած մարդը 

կ'ապրի Տիրոջ համար: 

Քրիստոս եկաւ մեզ ձերբազատելու մեղքէն, չարէն, իսկ մեղքը հիմնականին մէջ մարդուն եսն է, 

եսասիրութիւնն է: Աստուածաշունչը մեզի կ'ուսուցանէ, թէ մեղքին իբրեւ դարման Աստուծոյ 

մեզի տուած գլխաւոր դասը սիրոյ պատուիրանն է: Սէրը մարդը ինքզինք իր անձէն դուրս կը 

բանայ՝ առ Աստուած եւ դէպի մարդ: Աստուծոյ հիմնական պահանջը մարդէն Աստուծոյ 

կամքին համաձայն ապրիլն է՝ խոնարհութեամբ: Մարդ ինքնանպատակ իրականութիւն մը չէ: 

Մարդը ստեղծուած է Աստուծոյ պատկերին համաձայն Անոր կամքը կատարելու: Այն մարդը, 

որ իր հայեացքը Աստուծմէ կը խզէ եւ միայն ինքզինքին կը նայի, կը մոռնայ իր Աստուածը, կը 

մոռնայ Աստուծոյ պատկերը կրած ըլլալու իրողութիւնը եւ իր մէջ բոյն կը շինէ մեղքին 

պատկերը, դառնալով ինքն իր գերին: Մինչդեռ մարդը ստեղծուած է Աստուծոյ պատկերին 

համաձայն Անոր լոյսը ճառագայթելու համար, տարածելու կեանք, սէր, բարութիւն, 

ազնուութիւն, խաղաղութիւն եւ խնդութիւն: 

Արդարեւ, Քրիստոսի յարութիւնը մեր մէջ թող վերականգնէ իսկական մարդը, աստուածակերտ 

մարդը, որ Աստուծոյ նմանելու եւ մարդոց նուիրուելու եւ ծառայելու կոչուած է: 

Քրիստոսի յարութեան լոյսը ճառագայթենք մեր ազնիւ վարմունքով, վեհանձնութեամբ, բարի 

գործով ու խօսքով, որովհետեւ նորոգուած մարդուն, նոր ստեղծուած, վերստին ծնած մարդուն 

պարտականութիւնն է քարոզել զօրութիւնը Անոր որ մեզ խաւարէն Իր սքանչելի լոյսին կանչեց: 

(Ա. Պետրոս 2.9): 

Սիրելի՛ հաւատացեալներ, թող Քրիստոսի լոյսը պայծառացնէ ձեր կեանքերը, թող Քրիստոսի 

հանդէպ հաւատքը անսպառ ըլլայ ձեր սրտերուն մէջ եւ կը տեսնէք, թէ ձեր ամբողջ կեանքը եւս 

վերածուած պիտի ըլլայ հաւատքի ու կենդանութեան լուսաշող առաւօտի, նոր կեանքի եւ 

յարութեան առաւօտի: 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ, ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

Աղօթարար՝ 

ՄԱՍԻՍ ԵՊՍ. ԶՕՊՈՒՅԵԱՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՔՈՒԷՅԹԻ 

ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ ՀԱՅ ԵՐԳՉՈՒՀԻ ԼԻԼԻԹ 

ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 

Հինգշաբթի, 11 Ապրիլ 2019-ին, Քուէյթի 

Ազգային վարժարանի  շրջափակին մէջ, մեծ 

ուրախութեամբ դիմաւորուեցաւ 

Հայաստանէն ժամանած աշխարահռչակ Հայ 

երգչուհի Լիլիթ Յովհաննիսեանը եւ անոր 

ընկերակցող գեղարուսետական խումբը: 

Աշակերտներուն բուռն ծափողջոյններէն ու 

բարի գալուստի աղաղակներէն ազդուած 

Հայ երգչուհին իր սրտի խօսքին մէջ ըսաւ.- 

«ինծի համար մեծ պատիւ է լինել հայ, ու 

աշխարհով մէկ երգել հայերէն, հետեւաբար 

սիրելի աշակերտներ եկէ՛ք միասնաբար 

այսօր երգենք հայերէն»: 

Մթնոլորտը ճոխ էր, տրամադրութիւնները 

բարձր: Երգչուհի քանի մը հատուածներ 

երգելով իր շատ սիրուած երգերէն՝ 

խրախուսեց աշակերտներուն: Ապա գեղեցիկ ու յիշատակելի խմբանկարներով Լիլիթ 

Յովհաննիսեանը հրաժեշտ տուաւ բոլորին՝ խոստանալով, որ վաղը՝ Ուրբաթ երեկոյեան 

քուէյթահայութեան համար պիտի երգէ իր բոլոր սիրուած երգերը: 

Արդարեւ, Ուրբաթ, 12 Ապրիլ 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Քուէյթի Movenpick 

պանդոկի շքեղ սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ փառաշուք պարահանդէս մը, 

հովանաւորութեամբ՝ Գերաշնորհ Տէր Մասիս Եպս. Զօպույեանի եւ 

կազմակերպութեամբ՝ Քուէյթի Ազգային վարչութեան: 

Ձեռնարկին մասնակից էին նաեւ ՀՀ դեսպան՝ Պրն. Սարմէն Պաղտասարեանը եւ 

դեսպանատան առաջին քարտուղար՝ Պրն. Վարգէս Յովսէփեանը: 

Օրուան հանդիսավար՝ Տիկ. Կիլտա Իյճեանը իր բարի գալուստի խօսքով ողջունեց 

ներկաներուն եւ ըսաւ.- «մենք Աստուծոյ կ՛աղօթենք, որ պայծառ պահէ  մեր եկեղեցին, 

իսկ եկեղեցւոյ իմաստը ո՛չ թէ քարեղէն շէնքն է, այլ` անոր առաքելութիւնը: Եկեղեցին 

շէն ու կանգուն է, երբ մենք սիրով համախմբուած՝ կ'աշխատինք մէկ սիրտ, մէկ հոգի 

անոր պայծառութեան համար»: 

Ապա հրաւիրեց Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը, որպէսզի փոխանցէ իր հայրական խօսքը: 

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ըսաւ.- «Եկեղեցւոյ մէջ ծառայելը մեզի հոգեկան 

գոհունակութիւն կու տայ, սակայն մեր ուսերուն վրայ կը դնէ շատ ծանր 
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պարտականութիւն, ծառայութեան ճամբով է, որ կը մօտենանք Քրիստոսին եւ իրարու 

եղբայր ու քոյր կը դառնանք: Մեր մատաղ սերունդները պէտք է լաւապէս ճանչնան 

եկեղեցին, եկեղեցւոյ պատմութիւնը, Աստուածաշունչը, ծէսը, պատարագը, որպէսզի 

լիիրաւ անդամ դառնան Հայ եկեղեցւոյ եւ իրենց վստահուած 

առաքելութիւնը յաջողութեամբ պսակուի»:  

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ արտերկրէն հիւրաբար ժամանած, սիրուած երգիչ՝ Աբիկ 

Արոյեանը, ընկերակցութեամբ՝ տաղանդաւոր երգեհոնիստ՝ Ներսէս Թօփճեանի:  

Քուէյթահայութիւնը ցնծութեան պահեր 

ապրեցաւ: Մթնոլորտը ջերմ էր եւ սիրալիր: 

Հասած էր սպասուած պահը: Սրահին լոյսերը 

եւ բոլորին նայուածքները սեւեռած էի մէկ տեղ: 

Ջերմ ծափահարութեամբ հրաւիրուեցաւ 

աշխարհահռչակ Հայ երգչուհի՝ Լիլիթ 

Յովհաննիսեան, ընկերակցութեամբ իր ճոխ 

նուագախումբին ու գեղարուեստական 

խումբին: 

Երգչուհիին շռնդալից մուքով սրահը կրկնակի 

ջերմացաւ ու տրամադրութիւնները կտրուկ 

բարձրացան: Աւելի քան 350 հայորդիներ, 

Լիլիթի հետ ապրեցան երկու հրաշալի ու 

ոգելից ժամեր: 

Յիշենք նաեւ, որ Ազգային Վարչութիւնը ձեռնարկած էր նաեւ յատուկ 

վիճակահանութեան տոմսեր, որոնց բախտաւորները յայտարարուեցան դադարի 

ընթացին: 

Այս ջերմ պահերուն յաջորդեց խումբ մը 

ազգանուէր հայորդիներու սրտաբուխ 

նուիրատուութիւններուն ցանկի հաղորդումը:  

Նուիրատուներուն նպատակը մէկ էր՝ սատար 

կանգնիլ Սրբոց Վարդանանց եկեղեւոյ ծաղկամն 

ու վերելքին: Թող Տէրը օրհնէ անոնց քսակները: 

Աւարտին պարտք կը զգանք շնորհակալութեան 

անկեղծ խօսք փոխանցել բոլոր-բոլորին, որոնք 

իրենց վստահուած աշխատանքով, 

ներկայութեամբ, նուիրատուութիւններով ու 

անշահախնդիր օժանդակութեամբ՝ նպաստեցին 

սոյն գեղեցիկ ձեռնարկի յաջողութեան: 
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ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 

Աւագ Երեքշաբթի 16 Մարտ5 2019-ի երեկոյեան, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյս մէջ 

տեղի ունեցաւ Աւագ Շաբթուան խորհրդալից արարողութիւններուն առաջինը՝ Տասը 

Կոյսերու Յիշատակի ժամերգութիւնը, որ նուիրուած է Յիսուսի երկրորդ գալուստի 

խորհուրդին։ 

Արժանապատիւ Տէր Հայրը երեք բաժիններով անդրադարձաւ օրուան խորհուրդին: 

Երեկոյեան ժամերգութեան, Ծննդոց գրքէն Նոյի պատմութեան ընթերցումներուն ու 

Առակաց գրքի խորհուրդներուն: Ապա, Մատթէոսի Աւետարանի 25 րդ գլուխէն 1 էն 13 

համարներու ընթերցումէն ետք հինգ դպրուհիներ, որոնց վիճակուած էր «իմաստուն» 

գրութիւնը, վառ պահեցին իրենց մոմերը, իսկ միւս հինգը, որոնց վիճակուած էր «յիմար» 

գրութիւնը մարեցին զանոնք՝ խորհրդանշելով մարդկային ընկերութեան երկու 

խումբերը։ Իմաստունները, առակին մէջ յիշուած հինգ կոյսերուն նման՝ Տիրոջ Գալուստը 

դիմաւորելու պատրաստ եղող մարդոց խումբը կը խորհրդանշեն, իսկ մնացեալները՝ 

անտարբերները։ 

Արարողութեան աւարտին, Տասը Կոյսերը խորհրդանշող դպրուհիները, դպրաց դասի 

անդամները եւ դպրուհիներու ծնողները, Տէր Հօր առաջնորդութեամբ բարձրացան 

Առաջնորդարան, ուր Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Մասիս Եպս. Զօպուեան ընդունեց 

զանոնք, օրհնեց ու ապա յիշատակի նկարներ առնուեցան։ 

www.aztagdaily.com 
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ԴՌՆԲԱՑԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷԹԻ ՍԲ. 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ՆԵՐՍ 

Նախագահութեամբ Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանի, Կիրակի 14 Ապրիլ 

2019-ի երեկոյեան Սբ. Վարդանանց եկեղեցիէն ներս տեղի ունեցաւ Դռնբացէքի արարողութիւն, 

ուր Սրբազան Հայրը յաւուր պատշաճի իր քարոզին մէջ բացատրեց, թէ կան նիւթական դուռեր 

եւ հոգեւոր դուռեր եւ այս առիթով պէտք է ոչ միայն եկեղեցւոյ նիւթական դռները բանալ, այլեւ 

մեր հոգեւոր դռները՝ Աստուծոյ հետ մեր կապը ամրապնդելու, որովհետեւ դուռը առիթ է 

ընծայուած իւրաքանչիւր քրիստոնեայի, դուռը հրաւէր մըն է, ուրկէ կը բխին բոլոր 

օրհնութիւնները, դուռը նաեւ կը խորհրդանշէ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը: Սրբազան Հայրը 

շեշտեց նաեւ ծառայութեան գաղափարը, յիշեցնելով, որ եկեղեցւոյ դուռը հրաւէր մըն է բոլորիս՝ 

ծառայելու Աստուծոյ: 

Աւարտին, ծնողներ իրենց փոքրիկներուն հետ մօտեցան Տէր Հօր, որ աղօթեց անոնց համար: 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՍԲ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ 

ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ՆԵՐՍ 

Ուրբաթ, 12 Ապրիլ 2019-ի առաւօտեան, Քուէյթի 

Սբ. Վարդանանց  եկեղեցիէն ներս տեղի ունեցաւ 

Ծաղկազարդի Ս. եւ Անմահ Պատարագ, զոր 

մատուցեց Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. 

Զօպույեանը: 

Սրբազան Հայրը իր քարոզին մէջ շեշտեց, թէ 

Ծաղկազարդը խոնարհութիւն սորվեցնող Տօն է, 

ըսելով. «Քրիստոս Տիեզերքի պատմութեան 

մեծագոյն որոշումը առաւ՝ խոնարհելու որոշումը: 

Ան երկինքը ձգելով երկիր իջաւ: Աստուծոյ, հրեշտակներուն եւ սուրբերուն ընկերակցութիւնը 

ձգելով, մեղաւորներու ընկեր դառնալու որոշումը առաւ: Աստուածային պերճանքին, փառքին ու 

պատիւին վայելող կեանք մը ապրելու փոխարէն գլուխը դնելու տեղ մը չունենալու աստիճան 

անտեսուեցաւ, դիրքի ու յարգանքի փոխարէն նախատինք, ատելութիւն ու տառապանք կրեց: 

Բարձր տեղերէն խոնարհ տեղեր իջնելու որոշումը առաւ: Քրիստոսի անկրկնելի ու եզակի 

տիպարին առջեւ, մենք՝ հողէն շինուած 

արարածներս, դիտենք Յիսուսի համեստ 

կերպարը, Անկէ սորվինք խոնարհ դասակարգի 

պատկանողներուն ընկերակցութիւնը շահելու 

հրամայականը»: 

Մինչ տօնական Ս. Պատարագը տեղի կ'ունենար 

եկեղեցւոյ մէջ, դուրսը, շրջափակէն ներս, 

քուէյթահայ տիկիններու ծառայասէր 

աշխատանքը կը շարունակուէր. արդարեւ, կը 
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վաճառուէին Տիկնանց յանձնախումբի պատրաստած՝ մանուկներու Ծաղկազարդի յատուկ 

մոմերը, որոնք առաւել եւս կը գեղեցկացնէին տօնական հանդերձանքով եկեղեցի եկած մեր 

մանուկները, ինչպէս նաեւ կը վաճառուէին ՀՕՄուհիներու զարդարած տուրմերու ափսէները: 

Ծաղկազարդը, որ Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքը խորհրդանշող օրն է, իւրայատուկ տօն է, 

որովհետեւ մանուկներուն տօնն է, եւ ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս, բազմաթիւ ծնողներ 

իրենց մանուկները բերած էին եկեղեցի, մասնակից ըլլալու Ս. Պատարագին եւ մանուկներու 

թափօրին, զոր Սրբազան Հայրը առաջնորդեց դէպի եկեղեցւոյ շրջափակ: Տօնական այս 

մթնոլորտը շարունակուեցաւ մինչեւ Պատարագի աւարտը, ուր ներկաները զիրար 

շնորհաորեցին եւ յիշատակի նկարներ առին Տիկնանց յանձնախումբի պատրաստած գեղեցիկ 

զարդարանքին դիմաց: 

Յուսանք, որ Աւագ Շաբաթուան բոլոր արարողութիւններն ալ խուռներամ բազմութեամբ կը 

կատարենք եւ բարով կը հասնինք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Յարութեան Տօնին: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՄՐՑՈՅԹ 

Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցը ոգեկոչելու նպատակով, Քուէյթի Ազգային 

վարժարանը կազմակերպեց շարք մը ձեռնարկներ, որոնցմէ մէկն էր «ընդհանուր զարգացման 

արտակարգ մրցոյթ»ը՝ խումբ մը հայրենաւանդ ուսուցիչներու նախաձեռնութեամբ: 

Մրցոյթին նպատակն էր, հայ աշակերտին մէջ սերմանել սէր ու հետաքրքրութիւն հայ 

գրականութեան, պատմութեան եւ ընդհանուր գիտելիքներու հանդէպ:  
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Արդարեւ, առաջին անգամ ըլլալով օգտուելով www.quizzizz.com կայք էջի ծառայութիւններէն, 

100 հարցերէ բաղկացած հարցաշար մը պատրաստուեցաւ ու հրամցուեցաւ աշակերներուն, 

որոնք շաբթուան մը ընթացքին, մարզումներէ ետք, թիւով 38 աշակերտներ, համակարգիչներու 

միջոցով փորձեցին պատասխանել 100 հարցերուն: 

Եզրափակիչ փուլով առաջին Հինգ դիրքերը զբաղեցուցին հետեւեալ աշակերտները._ 

Ռանի Թաշճեան՝ Առաջին դիրք 

Արա Սարգիսեան՝ Երկրորդ դիրք 

Ռաֆֆի Թաշճեան՝ Երրորդ դիրք 

Վազգէն Զարմէնեան՝ Չորրորդ դիրք 

Փաթիլ Պօղոսեան՝ Հինգերորդ դիրք, 

որոնք ստացան գիրքեր եւ նիւթական պարգեւ։ Ինչպէս նաեւ աւարտական փուլ հասնող 15 

աշակերտ աշակերտուհի ստացան քաջալերական գնահատագրեր։ 

Անոնք որոնք կը փափաքին մասնակցիլ նաեւ սոյն մրցոյթին եւ ստուգել իրենց գիտելիքները 

կրնան գրանցուիլ ու մասնակցիլ գործածելով հետեւեալ գաղտնահամարը՝ (password) 673752։ 

www.quizzizz.com 

http://www.quizzizz.com/
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ՅԱՅԱՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Այսու կը յայտարարենք, թէ Քուէյթի Ազգային վարչութեան կողմէ պատրաստուած 

վիճակահանութեան շահողներն են.- 

 

(885) թիւը կրող տիար՝ Մայք Պասմաճեան 100 կմ ոսկի 

(798) թիւը կրող տիար՝ Ռաֆֆի Հատտատ 50 կմ ոսկի  

(938) թիւը կրող տիար՝ Իշխան Մուրատեան 20 կմ ոսկի 

Մեր կարգին կը շնորհաւորենք բոլոր շահողներուն մաղթելով՝ յարատեւ յաջողութիւն 

եկեղեցասէր մեր հայորդիներուն, որոնք քաջալերեցին սոյն ձեռնարկը:  Տէրը օրհնէ ձեր 

բոլորին: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ֆրանսայի Վարչապետը Ցեղասպանութեան Յիշատակի 

Օրուան Ձեռնարկի Ընթացքին Կառավարութեան Անունով 

Խօսք Մը Պիտի Արտասանէ 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Ֆրանսայի հայկական 

ընկերութիւնները համակարգող Մուրատ 

Փափազեան իր դիմատետրեան էջին մէջ հայ 

համայնքին կոչ ուղղած է` մասնակցելու 24 ապրիլին 

Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի օրուան 

կապակցութեամբ կազմակերպուելիք ձեռնարկին: Ան 

նաեւ յայտնած է, թէ անոր պիտի մասնակցի 

Ֆրանսայի վարչապետը: 

«24 ապրիլ 2019-ին վարչապետ Էտուարտ Ֆիլիփ ներկայ պիտի ըլլայ ու խօսք պիտի 

արտասանէ Ֆրանսայի կառավարութեան անունով Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի 

ազգային օրուան կապակցութեամբ (…) Ապրիլ 24-ին ես այնտեղ պիտի ըլլամ: Ան այնտեղ 

պիտի ըլլայ, իսկ դո՞ւք», գրած է Փափազեան: 

Իրաքի Իսլամներու Առաջնորդը Կոչ Ուղղած Է Թուրքիոյ 

Ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը 

Իրաքի Ազգային կրօնական խորհուրդի նախագահ շէյխ Եուսիֆ Նասրի յայտարարած է, թէ 

Թուրքիան պէտք է հայ ժողովուրդէն  ներում հայցէ «իր արարքներուն համար»` նկատի 

ունենալով Հայոց ցեղասպանութիւնը, կը գրէ «Ասպարէզ»-ը: 

17 ապրիլին Նասրի հանդիպում ունեցած է Իրաքի մէջ Հայաստանի դեսպան Հրաչեայ 

Փոլատեանին հետ: Հոգեւորականը հանդիպումին ընթացքին դատապարտած է Օսմանեան 

կայսրութեան իրագործած «անմարդկային ոճիրը»` կոչ ուղղելով Թուրքիոյ իշխանութիւններուն 

ներում հայցելու իրենց իսկ սերունդին անունով: 

Հանդիպումին ներկայ այլ հոգեւոր առաջնորդներ եւս զրուցած են  Հայաստանի 

Հանրապետութեան դեսպանին հետ` խօսելով Իրաքի մէջ կրօնական եւ ազգային 

փոքրամասնութիւններուն միջեւ  համագործակցութիւնը ամրապնդելու իրենց ջանքերուն 

մասին եւ ընդգծելով յատկապէս պատերազմի ընթացքին եւ անկէ ետք Իրաքի հայ համայնքի եւ 

Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Իրաքի թեմի անգնահատելի դերը: 

Հանդիպումի աւարտին հոգեւոր առաջնորդները իրենց ողջոյններն ու բարեմաղթանքները յղած 

են Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ.  կաթողիկոսին: Անոնք նաեւ կարեւոր նկատած են Իրաքի 

բազմազգ եւ բազմակրօն բնակչութեան պահանջները բաւարարելու համար միացեալ 

նախաձեռնութիւններ մշակելու անհրաժեշտութիւնը: 
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«Կառավարութեան Կառուցուածքի Եւ Գործունէութեան 

Մասին» Օրէնքին Մէջ Փոփոխութիւններ Կատարելու 

Մասին Նախագիծը Ընդունուեցաւ 

«Կառավարութեան կառուցուածքի եւ գործունէութեան 

մասին»  օրէնքին եւ յարակից օրէնքներուն մէջ 

փոփոխութիւններ կատարելու մասին նախագիծը 

Շաբաթ օր առաջին ընթերցումով ընդունուեցաւ 

Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ` ձայներու` 70 կողմ 

եւ 40 դէմ յարաբերակցութեամբ: 

Վերոյիշեալ նախաձեռնութիւնը կը վերաբերէր 

կառավարութեան կառուցուածքին մէջ կատարուելիք 

կրճատումներուն: Ըստ օրինագիծին, նախատեսուած է ունենալ 12 նախարարութիւն` 17-ի 

փոխարէն, որուն պատճառով պիտի կրճատուի մօտաւոր 200 աշխատատեղ: 

Աւելցնենք նաեւ, որ օրինագիծին դէմ էին ընդդիմադիր «Բարգաւաճ Հայաստան» եւ «Լուսաւոր 

Հայաստան» խմբակցութիւնները: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Պիելոռուսիա Եւ Ղազախստան Կը Մերժեն Գնել Խրիմի 

Մէջ Արտադրուած Ապրանքներ 

Պիելոռուսիան եւ Ղազախստանը կը մերժեն «Խրիմի մէջ պատրաստուած է» մակնիշով 

ապրանքներ գնել` այդ քայլը բացատրելով ստեղծուած աշխարհաքաղաքական կացութեամբ: 

Այս մասին «ՌԻԱ Նովոսթի»-ին յայտնած է Ռուսիոյ Առեւտրաարդիւնաբերական պալատի 

ղեկավար Սերկէյ Քաթիրին: 

«Ապրանք արտադրող խրիմցիները շուկաներ դուրս գալու խնդիր ունին: Անկայուն 

քաղաքական կացութեան պայմաններուն մէջ, բազմաթիւ վայրերու մէջ զգուշութեամբ կը 

վերաբերին «Խրիմի մէջ պատրաստուած է» մակնիշով արտադրութեան ներածման, 

մասնաւորաբար Պիելոռուսիան եւ Ղազախստանը կը մերժեն այդպիսի ապրանքներ գնել», ըսած 

է ան: 

Քալըն. «Թուրքիոյ Հետ Սպառնալիքներու Լեզուով Մի՛ 

Խօսիք» 

Թուրքիոյ նախագահի բանբեր Իպրահիմ Քալըն, թուրք-ամերիկեան 

37-րդ տարեկան խորհրդաժողովի ընթացքին արտասանած իր 

խօսքին մէջ անդրադարձած է ռուս-թրքական եւ թուրք-ամերիկեան 

յարաբերութիւններուն: Այս մասին կը հաղորդէ «Հապերթիւրք»: 

Անդրադառնալով «Էս-400» հակաօդային համակարգերու գնման` 

Քալըն նշած է, որ Թուրքիան վերջին 10 տարուան ընթացքին 

անընդհատ փորձած է ամերիկեան «Փաթրիոթ» համակարգերը գնել, 

որովհետեւ չունէր հզօր հակաօդային պաշտպանութիւն: 

Ան յոյս յայտնելէ ետք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ պիտի միջամտէ 

Քոնկրեսին ներկայացուած Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ հաստատելու առաջարկին, նշած է. 

«Բազմիցս նշած եմ. սպառնալիքներն ու պատժամիջոցները ոչ մէկ օգուտ պիտի տան եւ ոչ մէկ 

դրական արդիւնքի պիտի յանգին: Միացեալ Նահանգներու հետ, անշուշտ, այս նիւթով չենք 

ուզեր ճակատում ունենալ, սակայն բոլորը պէտք է հասկնան, որ Թուրքիան անվտանգութեան 

մթնոլորտի մէջ մտահոգութիւններ ունի»: 

Խօսելով Իրանի դէմ ամերիկեան պատժամիջոցներուն մասին` Քալըն նշած է, որ Թուրքիան 

կ՛ուզէ զերծ մնալ Իրանի դէմ պատժամիջոցներէ, որովհետեւ Իրանը Թուրքիոյ` վառելանիւթի 

գլխաւոր մատակարարներէն մէկն է, եւ իրենք իրենց դրացի պետութեան հետ կը գործակցին 

շարք մը ոլորտներու մէջ: «Թող ոչ ոք սպասէ, որ մենք կռնակ պիտի դարձնենք Իրանին», նշած է 

Էրտողանի բանբերը: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտարարեց, որ պիտի շարունակէ 

Ուաշինկթընի հետ Իրանի դէմ հաստատուած պատժամիջոցներու ջնջման կարեւորութեան 
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շուրջ երկխօսութիւնը` շեշտելով. «Կը մերժենք Իրանի դէմ հաստատուած պատժամիջոցները, եւ 

Ամերիկան պէտք է ջնջէ այդ պատժամիջոցները»: 

«Թուրքիան աշխատանք պիտի տանի Իրանի հետ առեւտուրի տարեկան շրջանառութիւնը 

բարձրացնելու 30 միլիառ տոլարի», նշեց ան: 

Ըստ «Լը Փարիզիեն»-ի. Նոթր Տամի Վերաշինութեան 

Համար Նուիրատուութիւններու Գումարը Հասած Է 1 

Միլիառ Եւրոյի 

Փարիզի հրդեհէն վնասուած Նոթր Տամ տաճարին վերաշինութեան համար խոստացուած 

նուիրատուութիւններու գումարը հասած է 1 միլիառ եւրոյի: Այս մասին կը հաղորդէ «Լը 

Փարիզիեն» օրաթերթը: 

Գումարները առաւելաբար կը ստացուին մեծ ընկերութիւններէն ու գործարաններէն, ինչպէս 

նաեւ չորս հասարակական հիմնադրամներէ, որոնք ընտրուած են Ֆրանսայի մշակոյթի 

նախարարութեան կողմէ: 

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն ազգին ուղղուած իր ուղերձին մէջ մտադրութիւն 

յայտնած էր Փարիզի Աստուածամօր տաճարը վերաշինել յառաջիկայ հինգ տարիներուն 

ընթացքին: «Մենք պիտի վերաշինենք զայն` աւելի գեղեցիկ դարձնելով. կ՛ուզենք, որ աւարտենք 

հինգ տարուան մէջ, մենք կրնանք ատիկա ընել` միաւորելով ուժերը: Հիմա գործելու ժամանակն 

է, եւ մենք պիտի գործենք, ամէն ինչ պիտի յաջողի», ըսած էր Մաքրոն: 

Նոթր Տամ տաճարի վարչութիւնը Շաբաթ օր յայտարարեց, թէ տաճարը 5-էն 6 տարի պիտի մնայ 

փակ: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Լոս Անճելըսի Քաղաքապետական Խորհուրդի Անդամ Փոլ 

Գրիգորեան Այցելեց Ազգ. Առաջնորդարան 

9 ապրիլին Ազգային առաջնորդարան այցելեց Լոս Անճելըսի քաղաքապետական խորհուրդի 

անդամ Փոլ Գրիգորեանը` ընկերակցութեամբ գրասենեակի նոր վարիչ Կարօ Թորոսեանի եւ 

հանդիպում ունեցաւ թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին հետ: 

Այցելութեան ընթացքին երկու կողմերը 

խորհրդակցեցան Լոս Անճելըսը եւ գաղութը 

յուզող զանազան հարցերու շուրջ, ինչպէս` Հայոց 

ցեղասպանութեան ոգեկոչում, միասնական 

ձեռնարկներ եւ քաղաքապետութեան կողմէ 

նախատեսուած նախաձեռնութիւններ: 

Հանդիպումը վերջ գտաւ համագործակցութիւնը եւ 

փոխադարձ զօրակցութիւնը շարունակելու 

ակնկալութեամբ: 

Հայ Դատի Յանձնախումբին Նախաձեռնած Ապագայի  

Ղեկավարներու Եռօրեայ Հաւաք 
Կազմակերպութեամբ Հայ դատի յանձնախումբին,  համագործակցութեամբ Ամերիկայի 

Արեւելեան եւ Արեւմտեան շրջաններու ՀԵԴ-ներուն, ինչպէս նաեւ «Ճորճթաուն» համալսարանի 

Հայ ուսանողական միութեան, 10-12 մարտին Ուաշինկթընի մէջ տեղի ունեցաւ ապագայի 

ղեկավարներու հաւաքը, որուն իրենց 

մասնակցութիւնը բերին քաղաքական, լրագրական 

ու հանրային մարզերուն մէջ ասպարէզ մը 

ընտրելու հետաքրքրութիւն ունեցող աւելի քան 30 

հայ երիտասարդներ: 

Հաւաքին առաջին օրը Հայ դատի տնօրինած եւ 

Յովիկ Աբօ Սաղտճեանի անուան «Քեփիթըլ 

Կէյթուէյ» վարժողական ծրագիրի շրջանաւարտներ 

Աւագ Քահրամանեանը եւ Թադէ Իշխանեանը, ինչպէս նաեւ Երիմեան աշխատանոցներ 

առաջնորդեցին աշխատանքի դիմումներու պատրաստութեան եւ յարաբերութիւններ 

հաստատելու վերաբերեալ, մինչ Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանէն դասախօս փրոֆ. 

Ֆրենք Ծերունեանը շեշտեց քաղաքական կեանքին գործնականօրէն մասնակցելու 

կարեւորութիւնը` անհատական եւ համայնքին շահերու տեսանկիւններէն: 

Երկրորդ օրը հաւաքին մասնակցողները «Ճորճթաուն» համալսարանին մէջ ներկայ եղան շարք 

մը ներկայացումներու, որոնք կ՛անդրադառնային ամերիկեան դիւանագիտութեան եւ 
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միջազգային բարգաւաճման մարզերուն մէջ, ինչպէս նաեւ 2020-ի Քոնկրեսին կամ 

նախագահական ընտրապայքարներուն մէջ աշխատանքի կարելիութեանց մասին: 

Ներկայացումները առաջնորդեցին` Հայաստանի մէջ Միացեալ Նահանգներու նախկին դեսպան 

Ճոն Էվընզը, Ամերիկեան եւ Պոսթընի համալսարաններէն փրոֆ. Կրեկ Աֆթանտիլեանը, «Հէյլօ 

թրասթ»-էն Ամասիա Զարկայեանը եւ «Է տիմանտ ֆոր էքշըն» կազմակերպութենէն Սթիւ 

Օշանան: Ներկայացումները համադրեց Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի կառավարական 

հարցերու վարիչ Րաֆֆի Գարագաշեանը: 

Նոյն օրը Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Րաֆֆի Համբարեանը, Ամերիկայի 

Արեւելեան եւ Արեւմտեան շրջաններու Հայ դատի յանձնախումբի անդամներ Անի Չաղլասեանը 

եւ Զանգու Արմէնեանը ներկայացուեցին Միացեալ Նահանգներու տարածքին եւ տեղական, 

նահանգային ու դաշնակցային մակարդակներու վրայ Հայ դատի յանձնախումբերուն տարած 

գործունէութիւնը: 

Երրորդ օրուան ընթացքին մասնակիցները հանդիպում ունեցան 15 քոնկրեսականներու հետ` 

մօտէն ծանօթանալու համար Միացեալ Նահանգներ-Հայաստան յարաբերութիւնները 

սերտացնելու, Արցախին զօրակցելու, Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը ապահովելու եւ Հայ 

դատի այլ առաջնահերթութեանց համար տարուող աշխատանքներուն: Ապա մասնակիցները 

ներկայ եղան Միացեալ Նահանգներու մէջ Հայաստանի դեսպանատան մէջ դեսպան Վարուժան 

Ներսէսեանի հիւրընկալութեամբ հաւաքի մը, որուն ընթացքին դեսպանին կողքին ելոյթ 

ունեցան` Հայ-ամերիկեան թանգարանէն Պերճ Կարապետեանը, ՀՕՄ-ի Ուաշինկթընի 

«Սաթենիկ» մասնաճիւղէն Իրմա Գասապեանը, «Արարատ» հիմնարկութեան «Շահինեան» 

կրթական հիմնադրամէն Տին Շահինեանը եւ «Փոլիթիքօ» թերթի խմբագիրներէն Չարլի 

Մահտեսեանը: 

Ժողովրդական Թատրոնի Անդրանիկ Ելոյթը Նուիրուեցաւ 

Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեակին 
3 ապրիլին Պաթումի երաժշտական թատրոնի սրահին մէջ 

տեղի ունեցաւ վիրահայոց թեմի Պաթումի «Ալ. Մանթաշեանց 

կեդրոն»-ի ժողովրդական թատրոնի «Քէֆ ընողին քէֆ չի 

պակսիր» ներկայացման անդրանիկ ելոյթը` 

ղեկավարութեամբ հայոց լեզուի ուսուցչուհի  Սաթենիկ 

Դանիէլեանի: Ներկայացումը նուիրուած էր Յովհաննէս 

Թումանեանի 150-ամեակին: Ներկայացման իրենց 

մասնակցութիւնը բերին 13  սիրողական դերասաններ` 5 

երաժիշտ եւ 2 մարզիկ, արհեստաւորներ, հասարակութեան 

տարբեր  բնագաւառներու անդամներ, որոնք մեծ նուիրումով 

եւ բարձր խանդավառութեամբ մարմնաւորեցին իրենց ստանձնած դերերը: 

Աւարտին գնահատական խօսքերով հանդէս եկան Պաթումի մէջ Հայաստանի գլխաւոր 

հիւպատոս Եղիշէ Սարգիսեանը, Աճարիոյ հայութեան հովիւ Արարատ քհնյ. Գումբալեանը, 
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որոնք շեշտեցին թատրոնին դերն ու նշանակութիւնը` հասարակութեան ձեւաւորման գործին 

մէջ, նաեւ կարեւոր նկատեցին պաթումահայերուն միասնութիւնը: 

Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանը փոխանցեց Գարեգին Բ. Ամենայն 

Հայոց կաթողիկոսին հայրական օրհնութիւնը եւ բարեմաղթութիւնը Աճարիոյ հայութեան` 

գնահատելով անոնց նուիրումը եկեղեցւոյ: 

Սրբազանը անդրադարձաւ Պաթումի «Ալ. Մանթաշեանց կեդրոն»-ի գործունէութեան, որ իր 

նախակրթարանով, կիրակնօրեայ դպրոցով, ստեղծագործական խմբակներով դարձած է 

հայութեան ազգային կեդրոնը: Ան արժեւորեց ժողովրդական թատրոնի ստեղծումը, որ նոր 

խթան է եկեղեցւոյ շուրջ պաթումահայութեան համախմբման ուղղութեամբ եւ թեմի պատուոյ 

գիրը յանձնեց Սաթենիկ Դանիէլեանին` անոր կատարած մեծ աշխատանքին համար: 

Արժանթինեան Քոլեճի Մէջ Հայկական Մշակոյթը Կը Դաս

աւանդուի` Որպէս Ուսումնական Առարկայ 

Նախաձեռնութեամբ արժանթինաբնակ 

երաժիշտ Գագիկ Գասպարեանի, 

Քորտոպայի Երաժշտական կրթութեան 

ուսումնասիրութեան քոլեճին մէջ, ուր 

հայ ուսանողներ ընդհանրապէս չեն 

ուսանիր, հայ մշակոյթը (երաժշտութիւն, 

ազգային փողային նուագարաններ, հայ 

երաժշտութեան պատմութիւն) 

պաշտօնապէս ընդունուած է` իբրեւ 

ուսումնական առարկայ: 

Գագիկ Գասպարեանը յայտնեց, որ  ջանք 

չէ խնայած իր այս գաղափարը կեանքի 

կոչելու համար, որ կը համարէ հայ 

ժողովուրդին ձեռքբերումը եւ սոյն 

կարեւոր յաղթանակը կը նուիրէ 

Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին: Ան հաստատեց, որ Կոմիտասի երազն 

էր աշխարհին ծանօթացնել հայ մշակոյթը, որպէսզի օտարները հայկական մշակոյթով 

ճանչնան հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը,  աւելցնելով, որ ներկայիս անոր երազը 

իրականացնելու ճամբուն վրայ ենք: Գասպարեանը ըսաւ, որ քոլեճին պաշտօնական 

փաստաթուղթը յանձնուած է իրեն, եւ 1 ապրիլին արդէն իսկ տեղի ունեցած է առաջին 

դասախօսութիւնը: 

Գասպարեանը ընդգծեց, որ օտարազգի ուսանողները սորվելէ եւ ուսումնասիրելէ ետք,  

հետագային պիտի դառնան աշխարհի մէջ հայկական մշակոյթը տարածողները: 

www.tert.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Անուշ Գրիգորեան 
Վերջերս Գերմանիոյ մէջ «Քէօլն պոքսինկ ուորլտ քափ»-ի մրցաշարքին հայաստանցի 

կռփամարտիկ Անուշ Գրիգորեանը 51 քկ դասակարգին մէջ տիրացաւ ոսկի մետալին` 

պարտութեան մատնելով իրլանտացի իր մրցակիցը: Այս մրցաշարքին մասնակցած էին 20 

երկիրներէ 160 ներկայացուցիչներ: 

Հարցազրոյցի մը ընթացքին 21 տարեկան Անուշը ըսած է. «Առհասարակ չեմ սիրեր, երբ 

մարզաձեւերը կիներուն եւ տղամարդոց միջեւ կը բաժնեն: Մարզանքի մէջ կարծրատիպեր պէտք 

չէ ըլլան, անիկա բոլորին համար է: Ես որոշ չափով ապացուցեցի, որ կարելի է ռինկէն դուրս 

նուրբ ու գեղեցիկ ըլլալ, իսկ մենամարտի ժամանակ` ուժեղ եւ խելացի: Ես նոյն մարդն եմ, չեմ 

փոխուիր` անկախ անկէ, թէ բռնցքամարտի՞կ եմ, թէ՞ ոչ: 

«Խորքին մէջ կիները աւելի պայքարող են, մայրը ի ծնէ աւելի զօրեղ է եւ իւրայատուկ ուժ ունի»: 

Ինչ կը վերաբերի մրցանակաբաշխութեան պահուն, հայ մարզիկը յայտնեց. «Պատուոյ 

հարթակին, երբ կը լսէի մեր քայլերգը, ինքզինքս կը զսպէի, որպէսզի արցունքներս չհոսին: Ես 

այդ պահուն կը վայելէի յաղթանակս, որ ինծի դիւրին չտրուեցաւ: Միայն կը մտածէի ինծի 

սիրելի մարդոց` ծնողներուս, ընտանիքիս անդամներուն եւ ընկերներուս մասին…»: 

Ապագայի երազներուն մասին Անուշը յայտնեց. «Նպատակս մարզումներս շարունակել եւ 

յաղթել է: Որպէս մարզիկ` անշուշտ մեծագոյն փափաքս Ողիմպիական խաղերու մասնակցիլ ու 

յաղթելն է: Դեռ շատ ժամանակ կայ մինչեւ այդ խաղերը… Հիմա նպատակս նուաճումս պահելն 

է: Մարզիչս միշտ կ՛ըսէ, որ յաղթելը աւելի դիւրին է, քան` ապացուցելը, որ դո՛ւն ես լաւագոյնը: 

Միշտ կը լսեմ իր ճիշդ խօսքերը եւ անոնցմով կ՛առաջնորդուիմ»: 

Ի՞Նչ Գիտէք Զատիկի Մասին 

Զատիկը Շարժական Տօն Է: 

ՃԻՇԴ. այս տօնը կ՛իյնայ մարտ 1-էն ապրիլ 

26-ի միջեւ: Այս տարի Ս. Զատիկը կը նշուի 

Կիրակի, 21 ապրիլին: 

*** 

Կրօնական  Իմաստով,  Զատիկը 2-

րդ Կարեւոր Տօնն Է: 

ՍԽԱԼ. կրօնական իմաստով, անիկա ամէնէն կարեւորն է, քանի որ ամբողջ քրիստոնէական 

հաւատքը խարսխուած է Քրիստոսի յարութեան հաւատքին վրայ: Նոյն այս տօնը մեր 

նախահայրերուն կողմէ կոչուած է «տօն տօնից»` տօներու տօն: 
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*** 

Մեր Նախահայրերը Զատիկին Ուխտագնացութիւն Կը Կազմակերպէին: 

ՃԻՇԴ. բացի հաւկթախաղէն` մեր նախահայրերը կը կազմակերպէին ժողովրդային կամ 

ընտանեկան ուխտագնացութիւններ, յատկապէս` գիւղէն դուրս գտնուող մօտակայ 

սրբավայրեր: Ուխտաւորները իրենց հետ կը տանէին մատաղաց գառնուկ, գինի, անհամար 

հաւկիթ, բաղարջ, հաց եւ կաթնեղէն: 

*** 

Զատիկին Պայման Է Կարմիր Հաւկիթ Ներկելը: 

ՃԻՇԴ. ներկուած հաւկիթը կը համարուի յարութեան եւ նոր կեանքի խորհրդանիշ: Կարմիր 

գոյնը կը խորհրդանշէ Յիսուսի արիւնը, որ թափուեցաւ մարդկութեան փրկութեան համար: 

*** 

Զատկուան Սեղանին Պայման Է Խորոված Ըլլայ: 

ՍԽԱԼ. ազգագրագէտ Լուսիկ Ագուլեցիի կարծիքով, 

Ս. Զատկուան սեղանէն անպակաս պէտք է ըլլան` 

նուիկը (սպիտակ բանջար), կուտապը (սոխով 

լուբիա), կանաչեղէններ, ձուկ, գաթայ, ջիրով եւ 

չամիչով եղինձ: Եղինձը կը խորհրդանշէ 

ժողովուրդը, իսկ չամիչը անոր հաւատքը: 

Զատիկը Եւս Ունի Իր Ծիսական Ծառը: 

ՃԻՇԴ. Զատկուան ծիսական ծառը կը 

պատրաստուէր բալենիի ճիւղերէ եւ կը 

զարդարուէր ձեռագործ հաւկիթներով: Ծառը կը խորհրդանշէ ժողովուրդի անցեալը, ներկան եւ 

ապագան: 

*** 

Անցեալին Զատիկին Յաջորդող Մեռելոցը Խնճոյքի Օր Էր: 

ՃԻՇԴ. Զատիկին յաջորդող երկուշաբթին մեռելոց էր: Անցեալին անիկա ոչ թէ ողբի, այլ 

ուրախութեան օր էր: Հայաստանի տարբեր շրջաններու մէջ մեռելոցի օրը 

գերեզմանատուներուն մէջ հացկերոյթի սեղաններ կը բացուէին եւ խնճոյքներ ծայր կ՛առնէին 

իրենց ուրախութեան հաղորդակից դարձնելու համար սիրելի հանգուցեալները: 

www.kantsasar.com 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Խաչքարերը 
Չգիտեմ ինչո՜ւ, դեռ պատանեկիկ, 

Համբուրում էի խաչքարերն այնպէ՜ս, 

Երբ մայրիկիս հետ ես` ոտաբոբիկ` 

Վանքի սարն էի ելնում գառի պէս: 

Հիմա էլ սրտանց համբուրում եմ դեռ, 

Բայց հիմա գիտեմ, թէ ինչո՛ւ համար. 

Ես համբուրում եմ, ո՜վ նախահայրեր, 

Քարից լոյս կերտող ձեր ձեռքը ճարտար: 

Որ վայրի ու բիրտ ժայռերի վրայ 

Ոգու տարերքն է հրաշագործել, 

Եւ համբուրելով սուրբ հետքը նըրա` 

Անմահութիւնն եմ համբուրում ես ձեր… 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ   ՇԻՐԱԶ  

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն                                        ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐԸ 

 


