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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
«ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ՍԵՐՈՒՆԴԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵՑ 

ՔՈՒԷՅԹԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱՊՐԵԼՈՒ ԿԱՄՔԸ 
Ուրբաթ, 26 Մայիս 2017ին Քուէյթի Ամերիկեան դպրոցի հանդիսասրահէն ներս տեղի 

ունեցաւ Ազգային Վարժարանի Ամավերջի հանդէսը: 

Քուէյթի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց քայլերգներով օրուան հանդիսավար 

Մարալ Համպոյեան բացուած յայտարարեց երեկոն, որմէ ետք ելոյթ ունեցաւ 

վարժարանիս աշակերտական երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Ժաննա Սերոբեանի, 

դաշնամուրի նուագակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի, ապա 9րդ կարգի աշակերտները 

ներկայացուցին հայկական պար,  հսկողութեամբ Մարիա Մարտիրոսեանի: 

Վարժարանիս Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան ներկայացուց վարժարանի միամեայ 

գործունէութեան ընդհանուր զեկոյցն ու գնահատականը, լուսարձակի տակ առնելով 

առկայ դժուարութիւններն ու մարտահրաւէրները, ծնողներու հետ գործակցութիւնը, 

աշակերտի հոգեվիճակը, նիւթական իրավիճակը ու յառաջիկայ ծրագիրները: Ան 

յատուկ անդրադարձ կատարեց 2017ի շրջանաւարտ սերունդին ըսելով. «2016-2017 

ուսումնական տարին հասած է իր աւարտին. տքնաջան աշխատանքով լեցուն տարի մը, 

որ համբերանքով, աշխատանքով, կամքով եւ դրական համագործակցութեամբ բազում 

դժուարութիւններ յաղթահարելով ահաւասիկ եկած ենք բարի երթ մաղթելու Ճեմարանի 

31-րդ հունձքին»: Ապա անդրադառնալով Ազգ. Վարժարանի ծաւալած բեղուն 

գործունէութեան եւ առաքելութեան ըսաւ. «57 տարիներու անխափան երթը Քուէյթի 

Ազգ. Վարժարանին համար ինքնին յաղթանակ մըն է: Քուէյթի հայ համայնքին համար 

թելադրական պատգամ մը: Մեր գոյատեւման գաղտնիքը կը կայանայ զոհողութեան եւ 

ծառայութեան գաղափարներուն մէջ: Այս իմաստով յարգանքի եւ գնահատանքի 

արժանի են 57 տարիներու վրայ նուիրագործուած բոլոր ճիգերը, արդար աշխատանքը, 
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քրտինքը որ թափուած է յանուն Ազգ. Վարժարանի գոյատեւման, վերելքին եւ 

զարգացման»:  

Աւարտին, ան կարեւորելով վերանորոգման անհրաժեշտութիւնը իւրաքանչիւրի 

կեանքին մէջ ըսաւ. «Վերանորոգումը պատգամ մըն է եւ ուղեցոյց, ներկայ 

պայմաններուն յարաբերաբար վերաքննելու մենք զմեզ, ձգտելու լաւէն լաւագոյնին: 

Վերարժեւորելով մեր հաւաքական եւ անհատական աշխատանքը, զանոնք նոր 

կարելիութիւններով հարստացնելու նպատակով: Պէտք է ունենանք ինքնասրբագրումի 

եւ ինքնաքննարկումի քաջութիւնը:  

Բարի երթ սիրելի՛ շրջանաւարտներ, թող ձեր ճանպարհը ըլլայ դալար: Մենք հպարտ 

ենք ձեզմով, դուք եւս հպարտ եղէ՛ք որ աւարտելով Ազգային Վարժարանը դարձաք 

անոր արժանաւոր ժառանգորդները»: 

Քույէթեան մշակոյթը ներկայացնող Արաբերէն ճոխ պարով մը դարձեալ հանդէս եկան 

9րդ կարգի աշակերտ-աշակերտուհիները, հսկողութեամբ Նարեկ մարտիրոսեանի: 

Մուշեղ Իշխանի «Ողջոյն Քեզ Կեանք» բանաստեղծական կտորը տպաւորիչ 

առոգանութեամբ ներկայացուեցաւ Սէրի Թովմասեանի կատարողութեամբ, իսկ 

«Ապրելու Ապրիլ» երգը քնքոյշ ձայնով մեներգեց Կասիա Աբիկեանը, որմէ ետք «River 

flows in you» երաժշտական հատուածը դաշնամուրի վրայ գեղեցիկ կերպով 

ներկայացուց Ալիս Արապեանը:  

Ապա Տեղի ունեցաւ միջնակարգի եւ երկրորդականի գերազանցներու պարգեւատրումը: 

Կարճ դադարէ մը ետք, տեղի ունեցաւ տեսերիզի ցուցադրութիւն, ուր իւրաքանչիւր 

շրջանաւարտ իր սրտի խօսքն ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց ներկաներուն:  

Հայերէն լեզուով ուղերձը արտասանեց շրջանաւարտ Սէրլի Թովմասեան: Ան 

յուզումնախառն ապրումներով իր ուրախութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնեց, 

ըսելով. «Հիմա բոլորս հաւասար ենք. դրած ենք մեր աւարտական գլխարկները, թէեւ 
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յուզուած, բայց ուրախ ենք եւ բոլորիս աչքերուն մէջ կը վառի յոյսի կրակը»: 

Ընկերասիրութեան մասին խօսելով ան նշեց. «Մենք պարզապէս դասընկեր-

դասընկերուհիներ չեղանք, այլ կիսեցինք ամբողջ այս կեանքը իրարու հետ եւ օտա  

րականներէ ընտանիք կազմեցինք»: Հուսկ, կոչ ուղղեց իր սերնդակիցներուն ըսելով. 

«Ըլլանք միշտ աշխատասէր, չծլանանք. կեանքը շատ գանձեր ունի, բայց միայն 

փնտռողը կրնայ գտնել զանոնք: Չմոռնանք, որ կը վկայուինք հայկական վարժարանէ 

մը, ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ, որուն 

բարգաւաճման համար մեր գաղութը ոչ մէկ ճիգ 

խնայած է: Հետեւաբար` ուր ալ երթանք, պահպանենք 

մեր ինքնութիւնը»:  

Արաբերէն լեզուով ուղերձը ընթերցեց շրջանաւարտ 

Կասիա Աբիկեան: Ան իր դասարանցիներուն 

անունով անբացատրելի հրճուանք արտայայտեց 

ըսելով. «Թեւակոխելով անկիւնադարձային այս 

հանգրուանը հպարտութեամբ եւ սրտի 

գոհունակութեամբ հրաժեշտ կու տանք դպրոցական 

մեր կեանքին, վառ յոյսերով ընթանալու դէպի ապագայի նոր հորիզոններ»: Ապա 

շնորհակալական խօսքեր արտասանեց դպրոցի տնօրէնութեան, ուսուցչական կազմին, 

ծնողներուն եւ իր դասընկեր-դասընկերուհիներուն, որոնց հետ կիսեց մանկութեան եւ 

պատանեկութեան անմոռանալի յուշեր եւ միասնաբար հասան այս պատմական 

օրուան:  

Եւ այսպէս երկար սպասուած վկայականաց բաշխման արարողութիւնը Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի գլխաւորութեամբ եկաւ ամբողջացնելու բոլորին 

երջանկութիւնը: 

Հանդէսը վերջ գտաւ Հայր Սուրբի հայրական օրհնութեամբ եւ սրտի խօսքով, որ 

ողջունելով շրջանաւարտները ըսաւ. «Փառք կու տանք Աստուծոյ որ մեզի պարգեւեց 

ինքզինք վերանորոգող սերունդ մը: Այս ուրախ առիթով կը մաղթենք, որ անոնց 

կեանքերը լի ըլլան վերանորոգութիւններով, իրենք զիրենք վերանորոգեն եւ 

լաւատեսութեամբ դիտեն ապագային, այն ապագային որուն պատասխանատուները 

ի՛րենք են յետայսու:  

Սիրելի՛ Շրջանաւարտներ, Քուէյթի Ազգ. Վարժարանը սովորական գիտութեան կեդրոն 

մը չէ, այլ հայեցի դաստիարակութիւն ջամբող կրթօճախ, ուր հայ ուսանողները անոր 

յարկին տակ կը կերպարանափոխուին, գիտելիքներով կը զինուին ու կը զօրանան, այլ 

խօսքով իսկական ՀԱՅԵՐ կը դառնան:  

Հայրենիքը, Սփիւռքը, Քուէյթն ու բոլոր գաղութները կարիքը ունին խիզախ, յանձնառու 

ու քաջարի հայորդիներու, որոնք կը տագնապին հայ ժողովուրդի տագնապներով, կը 

պայքարին ամէն տեսակի դժուարութիւններու դէմ եւ երբեք չեն ընկրկիր կեանքի 

փոթորիկներուն դիմաց, այլ իրենց անձերը կ՚ընծայաբերեն հայրենիքի ու սփիւռքի 

հզօրացման ի խնդիր»: 
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Մեծ Պատիւ է եւ Երջանկութիւն ՀՀ Նախագահի Կողմէն 

Պարգեւատրուիլը. Յարութիւն Պետիրեան 

Մեծ ուրախութեամբ կը տեղըկացնենք թէ Մայիս 28-ին 

Հանրապետութեան տօնի առիթով, ՀՀ նախագահը, 

Քուէյթի եւ Ծոցի երկրներու թեմական ժողովի 

ատենապետ Յարութիւն Պետիրեանը պարգեւատրած է 

Երախտագիտութեան մետալով՝ Հայրենիք-Սփիւռք 

կապերու ամրապնդման գործին ներդրած աւանդի 

համար։ 

Այս առիթով Յարութիւն Պետիրեանը շնորհակալական 

խօսք յղած է ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանին` զինք 

այդ բարձր պարգեւին արժանացնելու համար: 

Յարութիւն Պետիրեանին ջերմ շնորհաւորանք կը  յղէ նաեւ ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւնը: 

Շնորհակալական խօսքը կը ներկայացնենք ստորեւ՝ 

Վսե՛մաշուք Հայաստանի Հանրապետութեան 

Նախագահ Պրն. Սերժ Սարգիսեան, 

Մեծ պատիւ է եւ երջանկութիւն, Հանրապետութեան Նախագահի ձեռամբ պարգեւատրուիլը: 

Խորապէս կը գիտակցիմ, որ զիս պարգեւատրելով 

կը պատուէք այն հաւաքականութիւնը, որուն հետ 

միասին մեր համեստ ներդրումը կրցանք ունենալ 
յանուն Ազգին եւ Հայրենիքին: 

Վսեմաշուք Պրն. Նախագահ, Ձեր կողմէ իմաստուն 

քայլ մըն է 28 Մայիսին` յաղթանակներու 
պատմական օրը մեզ պարգեւատրելը, որ մեծ 

խորհուրդ մը կը պարփակէ  իր մէջ, որովհետեւ 
Սարդարապատի սերունդը մեզի համար` 

ծառայութեան, զոհողութեան ու իմաստութեան 

խորհրդանիշ է: Անոնց կերտած սխրագործութիւնը իտէալ է ինծի համար: 

Վսեմաշուք Պրն. Նախագահ` զիս պարգեւատրելը խթան պիտի ըլլայ եւ քաջալերանք յաւելեալ 
վճռակամութեամբ ու հաւատքով շարունակելու համեստ ծառայութիւնս: 

Խորապէս շնորհակալ եմ եւ զգացուած… 

28 Մայիս 2017 

Երեւան 

Յարգանօք` 

Յարութ Պետիրեան 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Դաշնակցական Նախարարները Վերանշանակուեցան 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի մամլոյ ծառայութիւնը կը հաղորդէ, թէ 

Հայաստանի նախագահի հրամանագիրով իրենց պաշտօններուն վրայ վերանշանակուեցան 

բնապահպանութեան նախարար Արծուիկ Մինասեան, կրթութեան եւ գիտութեան նախարար 

Լեւոն Մկրտչեան եւ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դաւիթ Լոքեան: 

Վարչապետ Կարապետեան Ընդունած Է Արեւելեան 

Գործընկերութեան Հարցերով Յատուկ Բանագնացները 

Վարչապետ Կարէն Կարապետեան ընդունած է Եւրոպական Միութեան անդամ պետութիւններ 

Լաթվիոյ, Հոլանտայի, Լիթուանիոյ, Էսթոնիոյ եւ  Շուէտի արտաքին գործոց 

նախարարութիւններու` Արեւելեան գործընկերութեան հարցերով յատուկ բանագնացները` 

Եւրոպական Միութիւնը նախագահող Սլովաքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան յատուկ 

բանագնաց, դեսպան Տուշան Տախոյի գլխաւորութեամբ: 

Վարչապետը կարեւոր նկատած է Եւրոպական Միութեան հետ համագործակցութեան 

զարգացումը եւ բանագնացներուն խնդրանքով անդրադարձած կառավարութեան 

գործունէութեան առաջնահերթութիւններուն, տարբեր մարզերու մէջ բարեփոխումներուն եւ 

ծրագիրներուն: Վարչապետ Կարէն Կարապետեան ընդգծած է գործարարութեան միջավայրի 

բարելաւման, ներդրումներու ներգրաւման անհրաժեշտութիւնը եւ նշած, որ դատաիրաւական, 

հարկային, մաքսային եւ այլ մարզերու բարեփոխումներու իրականացումը պիտի ըլլայ 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան ուշադրութեան կեդրոնը: Այդ առումով, 

վարչապետը կարեւոր նկատած է փորձի փոխանակումը: 

Զրուցակիցները անդրադարձ կատարած են Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն փոխադարձ 

գործակցութեան, Արեւելեան գործընկերութեան ծրագիրի շրջագիծին մէջ իրականացուող 

համագործակցութեան եւ երկուստեք հետաքրքրութիւն ներկայացնող շարք մը այլ հարցերու: 

Հայաստան Կը Գտնուի Իրանի Առեւտուրի Զարգացման 

Կազմակերպութեան Տնօրէնը 

Հայաստանի Հանրապետութեան տնտեսական 

զարգացման  եւ ներդրումներու նախարարութեան 

մամլոյ ծառայութիւնը կը հաղորդէ, թէ 

նախարարութեան հրաւէրով Հայաստան կը գտնուի 

Իրանի հանքերու արդիւնաբերութեան եւ առեւտուրի 

նախարարի տեղակալ եւ Իրանի առեւտուրի 

զարգացման կազմակերպութեան տնօրէն Մոճտապա 

Խոսրով Թաճին: 31 մայիսին նախարար Սուրէն 

Կարայեան ընդունած է իրանցի պաշտօնեան: 

Աւելի ուշ Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար Ս. Կարայեան եւ 

Իրանի հանքերու արդիւնաբերութեան եւ առեւտուրի նախարարի տեղակալ եւ Իրանի 

առեւտուրի զարգացման կազմակերպութեան  տնօրէն Մոճտապա Խոսրով Թաճին այցելած են 

«Այս Հաուս» համալիր: 
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Նախագահ Սերժ Սարգսեան Ընդունած Է ԵԱՀԿ-ի 

Գլխաւոր Քարտուղար Լամպերթօ Զանիերը 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր ընդունած է ԵԱՀԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Լամպերթօ 

Զանիերը, որ Հայաստան կը գտնուի քննարկելու Հայաստան-ԵԱՀԿ համագործակցութիւնը շարունակելու 

կարելիութիւններն ու հեռանկարը: 

Հանրապետութեան նախագահը ողջունած է հիւրը եւ բարձր գնահատած  ԵԱՀԿ-ի գլխաւոր 

քարտուղարին` Հայաստանի հետ  համագործակցութիւնը: 

Գլխաւոր քարտուղար Լամպերթօ Զանիերը ափսոսանք յայտնած է ԵԱՀԿ երեւանեան գրասենեակի 

գործունէութեան թղթածրարի կասեցման առնչութեամբ` նշելով, որ կազմակերպութիւնը, այնուհանդերձ, 

պատրաստակամ է եւ շահագրգիռ շարունակելու հետագայ համագործակցութիւնը Հայաստանի հետ: 

Զրուցակիցները երկուստեք գոհունակութեամբ խօսած են ԵԱՀԿ-ի գործունէութեան բոլոր 

հարթութիւններուն վրայ Հայաստանի ներգրաւուածութեան մասին եւ քննարկած փոխգործակցութիւնը 

այլ ձեւաչափերով խորացնելու եւ ընդլայնելու կարելիութիւնները: 

Հանդիպումին ընթացքին անդրադարձ կատարուած է նաեւ ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակի շրջագիծին մէջ 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման գործընթացին: 

Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանութեան 

Նախարարութիւնը Կը Հերքէ Ազրպէյճանի 

Պաշտպանութեան Նախարարութեան Հաղորդագրութիւնը 

Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ  ծառայութիւնը կը հերքէ 

Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան Չորեքշաբթի օր տարածած հաղորդագրութիւնը 

շփման գիծին մէջ հրամանատարական դիտակէտ եւ տեսադիտարկման համակարգ ոչնչացնելու մասին: 

«Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ  ծառայութիւնը քիչ առաջ հանդէս եկած է 

հերթական ապատեղեկատուութեամբ` նշելով, թէ արցախեան-ազրպէյճանական հակամարտ զօրքերու 

շփման գիծին մէջ ոչնչացուած է հրամանատարական դիտակէտ եւ տեսադիտարկման համակարգ` 

հաղորդագրութեան կցելով անյաջող բեմադրուած տեսագրութիւն: Հակառակորդ կողմի հերթական 

ապատեղեկատուութիւնը ընդունեցէք իբրեւ տուեալ երկրի ռազմաքաղաքական քարոզիչներու վառ 

երեւակայութեան հերթական արգասիք», ըսուած է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան 

նախարարութեան հաղորդագրութեան մէջ: 

«Առաջնագիծին մէջ կը շարունակուի պահպանուիլ յարաբերական հանգիստ իրադրութիւն», կը 

վստահեցնէ Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութիւնը: 

Նախանցեալ օր ալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութիւնը հերքած էր նոյն օրը 

Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան տարածած այլ հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ 

նշուած էր, թէ ոչնչացուած է Ղարաբաղի պաշտպանութեան բանակին պատկանող երկարաժամկէտ 

կրակակէտ: «Աւելի՛ն. այսօրուան ընթացքին  զինադադարի պահպանման դրութեան լուրջ խախտումներ 

չեն արձանագրուած, իսկ նման բովանդակութեամբ ապատեղեկատուութեան տարածումը բացառապէս 

ուղղուած է ազրպէյճանական լսարանին: Պաշտպանութեան բանակը կը շարունակէ լիակատար 

վերահսկողութիւն պահպանել առաջնագիծին մէջ եւ որեւէ կորուստ չէ  ունեցած», ըսուած էր Ղարաբաղի 

պաշտպանութեան նախարարութեան 31 մայիսի հաղորդագրութեան մէջ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Յորդանանեան Բանակի Սպայակոյտի Պետը Կը 

Յայտարարէ. «Սուրիա Մուտք Պիտի Չգործենք» 

Յորդանանի զինեալ ուժերու կայքը հաղորդեց, որ յորդանանեան բանակի սպայակոյտի պետ 

Մահմուտ Ապտելհալիմ Ֆրէյհաթ յայտարարեց, որ յորդանանեան զինեալ ուժերը Սուրիոյ մէջ 

որեւէ ներկայութիւն պիտի չունենան եւ այդտեղ մուտք պիտի չգործեն: 

Դամասկոս Ամմանը ամբաստանած էր հարաւային Սուրիոյ մէջ զինուորական շարժումի 

ծրագիրին մեղսակցութեան յանցանքով, եւ զգուշացուցած էր, որ առանց իրեն հետ 

համակարգումի Սուրիա մուտք գործած յորդանանեան որեւէ ուժ պիտի նկատէ ներխուժող ուժ: 

Յորդանանի Ապտալլա Բ. թագաւորը 26 ապրիլին յայտարարած էր, որ իր երկիրը կը 

շարունակէ սուրիական խորքին մէջ իր պաշտպանական քաղաքականութիւնը «առանց 

Սուրիոյ մէջ յորդանանեան բանակի կարիքը ունենալու»` շեշտելով, որ իր երկիրը Սուրիոյ եւ 

հարաւային Սուրիոյ մէջ արձանագրուած զարգացումներուն պիտի չարտօնէ իրեն սպառնալ: 

Շըրնաք Նահանգին Մէջ. Թրքական Զինուորական 

Ուղղաթիռ Մը` Ջախջախուած. 13 Զինուորներ` Մեռած 

Թուրքիոյ զինուժի ընդհանուր հրամանատարութիւնը 

Չորեքշաբթի օր երեկոյեան յայտարարեց, որ Շըրնաք 

նահանգին մէջ ջախջախուած է զինուորական ուղղաթիռ 

մը, որուն մէջ գտնուող 13 զինուորները մեռած են: 

Ըստ հաղորդուած տեղեկութիւններուն, պատահածը 

արկած մըն է, ուղղաթիռին` ելեկտրական բարձր լարման 

գիծերու բախելուն պատճառով: 

Միացեալ Նահանգներ Յաջողութեամբ Փորձարկած Են 

Միջցամաքամասային Հեռահար Հրթիռներէն 

Պաշտպանուելու Իրենց Համակարգը 

«Պի.Պի.Սի.» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու Հրթիռային պաշտպանութեան 

գործակալութիւնը հաղորդած է, թէ Քալիֆորնիոյ մէջ գտնուող ռազմակայանէ մը ցամաք-օդ 

հրթիռ մը արձակուած է եւ յաջողութեամբ վար առած կեղծ հեռահար հրթիռ մը: 

Փենթակոն յայտնեց, որ նշեալ հրթիռին փորձարկումը շատոնց ծրագրուած էր, սակայն անիկա 

կը զուգադիպի Հիւսիսային Քորէայի հետ լարուածութեան աճին: Փորձարկումը կատարուեցաւ 

այս տարուան ընթացքին Փիոնկեանկի կողմէ հրթիռի 9-րդ փորձարկումէն ետք: 

Հրթիռային պաշտպանութեան գործակալութեան տնօրէն Ճիմ Սիրինկ յայտնեց.«Այս 

համակարգը կենսական կարեւորութիւն ունի մեր հայրենիքի պաշտպանութեան համար, եւ այս 

փորձը ցոյց կու տայ, որ իսկական սպառնալիքի մը դէմ կարող, հաւաստի արգելիչ մը ունինք»: 

http://www.aztagdaily.com/archives/349822
http://www.aztagdaily.com/archives/349822
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Նշենք, որ Հիւսիսային Քորէա այս ամիս երեք շաբթուան ընթացքին հրթիռի երեք փորձարկում 

կատարեց: 

Ռուսական Ծովուժը Հրթիռակոծեց Փալմիրի Մօտ 

Գտնուող ՏԱՀԵՇ-ի Դիրքերը 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը 

յայտարարեց , որ Չորեքշաբթի օր ռուսական 

ծովուժի «Ծովակալ Իսին» եւ «Կրասնոտար» 

սուզանաւերը «Քալիփըր» տիպի թեւաւոր չորս 

հրթիռներ արձակած են Փալմիրի մօտ գտնուող 

ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերուն դէմ: 

Նախարարութիւնը նշեց, որ հրթիռները 

հարուածած են Ռաքքայէն Փալմիր ուղղուող 

մեքենաներ ու զինեալներ` աւելցնելով, որ 

«Կրասնոտար» սուզանաւը հրթիռարձակումը կատարած է ծովուն տակէն: 

Ռուսիա նաեւ հաղորդեց, որ նախքան այդ գործողութենէն տեղեակ պահած է Միացեալ 

Նահանգները, Թուրքիան եւ Իսրայէլը: 

Քրեմլինի բանբեր Տմիթրի Փեսքով յայտնեց, որ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ Շոյկու 

յաջողութեամբ պսակուած գործողութենէն տեղեակ պահած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 

Փութինը: 

Թրամփ. «Միացեալ Նահանգներ Դուրս Կու Գան 

Կլիմայական Փոփոխութիւններու Վերաբերեալ 

Փարիզեան Համաձայնագիրէն» 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ, Սպիտակ տան մէջ  ելոյթ ունենալով, 

յայտարարած է Կլիմայական փոփոխութիւններու  վերաբերեալ փարիզեան համաձայնագիրէն 

դուրս գալու որոշումին մասին: 

Ըստ ամերիկեան լրատուամիջոցներու հաղորդումներուն, այս որոշումը Թրամփ տուած է 

Սիկիլիոյ մէջ Եօթներու խմբակի վեհաժողովին ընթացքին տուած յայտարարութենէն ետք: 

Թրամփ ընդգծած է, որ Միացեալ Նահանգներ 2025-ին կրնան 2,7 միլիոն աշխատատեղ 

կորսնցնել, եթէ կատարեն 2015-ին կնքուած համաձայնագիրին պայմանները: 

Փարիզեան համաձայնագիրը կնքուած է 12 դեկտեմբերին, անոր 195 մասնակիցները 

համաձայնած են ընթացք չտալ 2100-ին մոլորակին վրայ միջին ջերմաստիճանի բարձրացումին 

աւելի քան 2 աստիճանով: 

Միւս կողմէ, Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոն ցաւ յայտնեց փարիզեան համաձայնութենէն դուրս 

գալու Թրամփի որոշումին համար: Նոյն ծիրին մէջ, Գերմանիա եւ Ֆրանսա յայտարարեցին, որ 

համաձայնութիւնը բանակցելի չէ: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Իւրայատուկ Օրեր Եւ Ցայտուն Դէմքեր 

Կան օրեր, որոնք պարզապէս օրեր չեն, ինչպէս որ կան մարդիկ եւ սերունդներ, որոնք 

պարզապէս մարդիկ  եւ սերունդներ չեն: Անոնք ուրիշ են, տարբեր են, իրապէս անզուգական 

են: Օրե՜ր եւ անձե՜ր: Մէկ օր` մայիս 28, եւ անկրկնելի սերունդ` անկախութեան սերունդ: 

Մէկ տարիէն պիտի լրանայ անկախութեան 100-ամեակը: Արդեօք անկախութեան կերտիչ, 

յեղափոխական գործիչ, մտաւորական, համեստ եւ գաղափարական Մեծն Արամ 

Մանուկեանը,  յեղափոխական ականաւոր ղեկավար Ռուբէն Տէր Մինասեանը, մանկավարժ, 

հասարակական եւ քաղաքական գործիչ Նիկոլ Աղբալեանը, վրիժառու, Հայաստանի առաջին 

ռազմական նախարար Դրաստամատ Կանայեանը ի՞նչ խորհուրդ կրնային տալ մեր սերունդին: 

Հաստատօրէն գիտեմ, որ անոնք մեզի ցոյց պիտի տային մէ՛կ ուղղութիւն եւ մէ՛կ հաւատամք: 

Անոնք  պիտի առաջնորդէին մեզ` ցոյց տալով գաղափարականութեան ուղին: Մեզ պիտի 

տոգորէին ժողովրդավար մտածողութեամբ եւ ընկերվարական սկզբունքներով: Մեզի պիտի 

ներշնչէին ծառայութեան ոգի, եւ հաստատէին, թէ ա՛յդ է միակ ճանապարհը ազգակերտման: 

Յուսալքման ամէն մտածում պիտի վանէին մեր մտքերէն եւ, փոխարէնը, պիտի ծաղկեցնէին 

մտասլաց եւ նպատակադրուած յստակ գործելակերպ: Այլ խօսքով, պիտի ուղղէին եւ 

առաջնորդէին մեզ դէպի Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն: 

Այս տարի մայիս 28-ը տօնակատարեցինք Բիւրականի բանակավայրին  մէջ, ՀՅԴ Երեւանի 

քաղաքային կոմիտէի կազմակերպած հաւաքով մը:  Խնճոյքի ժամանակ, երբ երգիչը կ՛երգէր 

«Արարատը մեր լեռն է»  ես գոհունակ, սակայն միաժամանակ վրդովումով աչքս յառած էի 

Արարատին, որ իր դիւթական անվեհութեամբ վկան է մեր պատմութեան օրհասական եւ 

փառահեղ բոլոր իրադարձութիւններուն: Ականատեսն է եղած մեր աննկարագրելի 

տառապանքներու, մեր ազգի հազարամեայ պատմութեան, մեր արի զաւակներու 

սխրագործութիւններուն: 

Եւ հարցում մը կը պարտադրէր ինքզինք… արդեօք  այսօր ի՞նչ  կը մտածեն եւ ի՞նչ կ՛ընեն 

փշաթելերէն անդին, պատմական հայրենիքին մէջ ապրող մեր հայրենակիցները: Արդեօք 

անոնք գիտե՞ն, թէ այսօր մայիս 28 է, թէ` այսօր  մեր անկախութեան փառաւոր տօնն է, թէ` 

այսօր մեր յաղթանակի՛ տօնն է. կը գիտակցի՞ն, որ մայիս  28-ի օրինակով  մեր ազգի պայքարի 

ոգին եւ ուժը անպարտելի են, եւ թէ` այդ ոգին իրենց մէջ ալ անթեղուած է եւ անպայման օր մը 

պիտի արեգակէ: 

Այո՛, մայիս 28 սովորական տօն մը չէ: Անիկա մեր նորագոյն պատմութեան մեկնակէտն է: Եւ 

պէտք է տօնուի արժանավայել կերպով, պետականօրէն` իր ամբողջական իմաստով, 

մանաւանդ` ՀՅ Դաշնակցութեան անուրանալի դերը արժեւորելով անոր կայացման մէջ: Մայիս 

28-ը  ա՛յն տօնն է, որ  տակաւին երկար ժամանակ իր գաղափարական խորհուրդով եւ 

քաղաքական առաջադրանքներով  պիտի միախմբէ մեզ Հայաստանէն մինչեւ Միջին Արեւելք, 

Եւրոպայէն մինչեւ Ամերիկաներ, մինչեւ Պոլիս ու Տիգրանակերտ, մինչեւ Համշէնի եւ Տէրսիմի 

սէգ լեռներ: 

Մայիս 28-ը հայ նոր սերունդները պիտի առաջնորդէ դէպի նոր ազատագրումներ: 

Երեւան 29/05/2017 

www.aztarar.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հանդիպում Կիպրոսի Հանրապետութեան 

Նախագահին Հետ 
Երկուշաբթի, 29 մայիս 2017-ի առաւօտեան ժամը 11:00-ին Կիպրոսի թեմի կաթողիկոսական 

փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան եւ երեսփոխան Վարդգէս Մահտեսեան հանդիպում մը 

ունեցան Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահ 

Նիքոս Անասթասիատիսի հետ: 

Հանդիպումը ծանօթացման բնոյթ ունէր: Առաջին 

հերթին նախագահը իր ուրախութիւնը յայտնեց 

սրբազան հօր նոր առաքելութեան ստանձման եւ 

յունարէնով արտայայտման համար: Շուրջ 30 

վայրկեան խօսակցութիւնները ընդհանրապէս 

կեդրոնացան Կիպրոսի, կիպրահայութեան եւ 

մասնաւորաբար Հայաստանի հետ պետական 

յարաբերութեանց մասին, նշելով նաեւ 2015-ին` 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին անձամբ ներկայ գտնուիլը Հայաստան: 

Սրբազանը, լսելէ ետք նախագահն ու ներկայացուցիչը` Կիպրոսն ու հայութիւնը յուզող տարբեր 

հարցերու մասին, իր կարգին նախ պաշտօնապէս շնորհակալութիւն յայտնեց ընդունելութեան 

համար` հակառակ նախագահին բազմազբաղ վիճակին եւ ունեցած հեւքոտ օրակարգին, 

երկիրը տագնապեցնող ու մտահոգող խնդիրներով, եւ ապա անդրադարձաւ երկու 

ժողովուրդներու ունեցած դարաւոր սիրալիր յարաբերութեանց եւ նոյն ճակատագրին մասին` 

թէ՛ որպէս ժողովուրդ եւ թէ՛ որպէս հայրենիք: 

Հանդիպումի աւարտին յիշատակի պատկերներ առնուեցան եւ անգամ մը եւս նախագահը իր 

աջակցութիւնն ու զօրակցութիւնը յայտնեց սրբազան հօր եւ կիպրահայ գաղութին: Իրենց 

կարգին, սրբազանն ու պետական ներկայացուցիչը պաշտօնապէս կիպրահայութեան եւ 

հայութեան անունով իրենց շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնեցին 

նախագահին` թէ՛ կիպրահայութեան եւ թէ՛ Հայաստանի նկատմամբ իր ցուցաբերած 

զօրակցութեան համար: 

Նկարչուհի Ազնիւ Փափազեանին Ցուցահանդէսը 

26 ապրիլին Նիկոսիոյ «Կլորիա» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

կիպրահայ նկարչուհի Ազնիւ Փափազեանի արուեստի գործերու 

ցուցահանդէսին բացումը: 

Կիպրացի յայտնի նկարիչ Անդրէաս Խարալամպուս իր խօսքին մէջ 

ներկայացուց Ազնիւ Փափազեան նկարչուհիին անցած ճանապարհը եւ 

բարձր արժեւորեց անոր արուեստը: 

Ցուցահանդէսին ցուցադրուած են իր վերջին տասնմէկ տարիներու 

աշխատանքը` շուրջ 110 իւղաներկ, աքրիլիք, մատիտաներկ, 

ածխաներկ, չինական մելան, գրիչ, գունաւոր մատիտ, ջրաներկ, կուաշ, 

թուղթ, կտաւ գործեր, որոնք կ՛ընդգրկեն` դիմանկարներ, բնանկարներ, 
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ծովանկարներ, կեանքի պատկերներ, նաթիւր մորթ, տարբեր եւ բազմատեսակ 

համադրութիւններ: 

Թեմի առաջնորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան ողջոյնի եւ գնահատանքի խօսքով շնորհաւորեց 

նկարչուհի Ազնիւ Փափազեանը եւ մաղթեց, որ ան շարունակէ ստեղծագործել: 

«Վերջին Բնակիչը» Ժապաւէնի Ցուցադրութիւն 

Նախաձեռնութեամբ Հայ դատի «Արձագանգ» քարոզչական յանձնախումբին, Շուշիի 

ազատագրման 25-ամեակին առիթով, 10 մայիսին, Նոր Ջուղայի Հայոց ազգային 

կրթահամալիրի «Ալենուշ Տէրեան» սրահին մէջ ցուցադրուեցաւ բեմադրիչ Ջիւան 

Աւետիսեանի «Վերջին բնակիչը» գեղարուեստական ժապաւէնը ներկայութեամբ 

Սպահանի հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Սիփան ծ. վրդ. Քէչէճեանի եւ 

գաղութի պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներուն: 

Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Վեհանուշ Խուդաբախշեան տեղեկութիւններ 

տուաւ ժապաւէնի բովանդակութեան եւ բեմադրիչի գործունէութեան շուրջ: Այնուհետեւ 

Ջիւան Աւետիսեան անդրադառնալով ժապաւէնի պատմութեան` ընդգծեց, որ փորձած է 

համամարդկային արժէքներու տեսարանի ներքեւ ներկայացնել արցախեան 

ազատամարտը: 

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ «Վերջին բնակիչը» ժապաւէնը, որ արժանացաւ 

հանդիսատեսի բարձր գնահատանքին: 
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Ուխտագնացութիւն Դէպի Հայաստանի Սրբավայրեր 

Նախաձեռնութեամբ վիրահայոց թեմի երիտասարդական բաժինին եւ աջակցութեամբ 

թեմի առաջնորդարանին, 20 մայիսին տեղի ունեցաւ միօրեայ ուխտագնացութիւն դէպի 

Հայաստանի սրբավայրեր` Հաղարծին եւ Գոշավանք, մասնակցութեամբ շուրջ 90 

ուխտաւորներու: 

Ուխտաւորներուն առաջին կանգառը եղաւ 10-րդ դարուն կառուցուած Հաղարծին 

վանքային համալիրը, որ 13-րդ դարուն եղած է նաեւ ուսումնագիտական կեդրոն: 

Մանուկ քհնյ. Զէյնալեան մատուցեց Ս. պատարագ, որմէ ետք իր քարոզին մէջ խօսեցաւ 

ուխտի, աղօթքի եւ հաղորդութեան խորհուրդին մասին` անդրադառնալով հայ 

ժողովուրդի կեանքին մէջ այս  համալիրին ունեցած դերակատարութեան եւ 

նշանակութեան մասին: 

Ապա ուխտաւորները շարունակեցին իրենց ուղեւորութիւնը  դէպի Տաւուշի մարզի այլ 

սրբավայրեր: Անոնք այցելեցին Գոշավանք, որ հիմնուած է 12-13-րդ դարերուն եւ եղած 

է կրօնական, կրթական եւ մշակութային կեդրոններէն մէկը եւ կոչուած է նշանաւոր 

գիտնական, օրէնսդիր, դաւանաբան, առակագիր, մանկավարժ Մխիթար Գոշի 

անունով: 

Այստեղ եւս ուխտաւորները աղօթեցին եւ նոյն օրը երեկոյեան վերադարձան Թիֆլիս: 

www.hayernaysor.am 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Քարոլին Ռաֆայէլեան 

Ամերիկեան «Ֆորպս» թերթի Յունիսի 

թիւին կողքը նուիրուած է «Ալեքս էնտ 

Անի» ոսկերչական ընկերութեան 

հիմնադիր Քարոլին Ռաֆայէլեանին: 

Նշենք, որ «Ֆորպս»-ի վերոյիշեալ թիւը 

յատկացուած է ինքնուրոյն կայացած 

ամենահարուստ կիներուն, իսկ 

Ռաֆայէլեանը ցուցակին 2-րդ դիրքը կը 

գրաւէ: 

«Ալեքս էնտ Անի» ոսկերչական 

ընկերութիւնը Քարոլինը հիմնած է 2004-

ին, Ռոտ Այլընտի մէջ, իր հօր հիմնադրած ոսկերչական գործարանը զարգացնելով: 

Ընկերութիւնը նշանաւոր է առաւելաբար իր ապարանջաններով:  

Ցեղասպանութեան մասին պատմող «Խոստումը» ժապաւէնին նիւթով հայ գործատիրուհին 

վերջերս ապարանջաններ պատրաստած է` «քիփ տը փրոմիս» (պահէ խոստումը) գրութեամբ: 

Յունիս 2-ը Ծնողներու Համաշխարհային Օրն Է 

Յունիս 2-ը Ծնողներու համաշխարհային օրն է: 

Այս օրը ճշդուած է ՄԱԿ-ի կողմէ` պատուելու համար 

աշխարհի բոլոր ծնողները: 

Լաւ ծնող ըլլալու 10 պատուիրանները. 

1.- Սիրել զաւակը` առանց նախապայմաններու, 

2.- Զաւկին արգիլել միայն այն, ինչ կը սպառնայ անոր 

անվտանգութեան, 

3.- Բարի օրինակ ծառայել անոր, 

4.- Ժամանակ տրամադրել զաւկին, 

5.- Յարգել անոր անհատականութիւնը, 

6.- Հոգատարութիւն ցուցաբերել զաւկին, 

7.- Փափկանկատ վերաբերմունք ունենալ եւ ուրիշներու ներկայութեան զայն 

չվիրաւորել, չմեղադրել եւ չյանդիմանել, 

8.- Զաւակը ընդունիլ այնպէս, ինչպէս որ է, 

9.- Յարգել զաւկին որոշումները, լսել անոր կարծիքը, 

10.- Զաւկին թիկունք կանգնիլ, բայց միջամտել միայն հարկ եղած ատեն: 

www.aztagdaily.com 
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Ի՞նչ Տեսաք Առաջին Հերթին 

Մարդուն ուղեղը բաղկացած է աջ եւ ձախ կիսագունդերէ: 

Կիսագունդերը մարդոց մօտ տարբեր չափերով 

զարգացած կ՛ըլլան: Ձախ կիսագունդը կը յիշէ 

տեղեկութիւնները, տուեալներն ու անունները եւ 

այլն, իսկ աջ կիսագունդը պատասխանատու է 

ստեղծագործական կարողութիւններուն: 

Նայեցէ՛ք այս նկարին. ի՞նչ տեսաք առաջին հերթին: 

– Եթէ առաջին հերթին կնոջ դէմք տեսաք, կը 

նշանակէ, որ ձեր աջ կիսագունդը աւելի զարգացած 

է: Շատ հաւանական է, որ ստեղծագործ եւ զգայուն 

անձ էք, բաւական արագ որոշումներ կը կայացնէք: 

Նորութիւնները չեն խրտչեցներ ձեզ, տեւաբար 

անսովոր եւ նորարար բաներ կը փնտռէք: Ամէն ինչի 

մասին ձեր սեփական կարծիքը ունիք: 

Ընդհանրապէս ձախլիկ մարդոց մեծ մասին ուղեղի աջ կիսագունդը աւելի լաւ 

զարգացած կ՛ըլլայ: 

– Եթէ առաջին հերթին ջութակ տեսաք, կը նշանակէ, որ ձեր ուղեղին ձախ կիսագունդը 

աւելի լաւ զարգացած է: Բանական մարդ էք. աշխատանքի նկատմամբ միշտ 

համակարգուած մօտեցում կը ցուցաբերէք: Նոր լեզուներ դիւրաւ կը սորվիք: Գիտական 

նիւթերը աւելի կը գրաւեն ձեզ, քան` բանասիրականները: 

 

Յունիս 2-ը «Տոնաթ»-ի Ազգային Օրն Է 

Յունիս 2-ը շատերու սիրելի «տոնաթ» 

կարկանդակի ազգային օրն է: 

Զուտ ամերիկեան այս օրը հաստատուած է 1938-

ին, Շիքակոյի Armée du Salut-ին կողմէ` ի 

յարգանս բոլոր այն կիներուն, որոնք Ա. 

Աշխարհամարտին «տոնաթ» բաժնեցին Armée du 

Salut-ի զինուորներուն: 

Անուաձեւ այս քաղցրեղէնը օրին տապկուած եւ 

երեսը փոշի շաքար ցանուած կարկանդակ մըն էր, այսօր կան անոր քանի մը տասնեակ 

տարբերակները եւ ամբողջ աշխարհի մէջ հոգի կու տան անոնց համար: 
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Գարեջուրը Օգտագործելու 

7 Հետաքրքրական Տարբերակներ 

– 1 – 

Գարեջուրը կը սնուցանէ մազերը, կը նպաստէ անոնց արագ աճին եւ փայլք կու տայ 

անոնց: Բաժակ մը գարեջուրով մարձեցէք ձեր մազերը, ապա պարզ ջուրով ցօղուեցէք: 

– 2 – 

Գարեջուրը մորթը կը դարձնէ հարթ եւ ձիգ: 

Շնորհիւ  անթիօքսիտաններուն` անիկա մորթը 

կը պաշտպանէ վաղաժամ ծերութենէ: Դէմքի 

ծեփուկներու պատրաստութեան մէջ 

անպայման ճաշի դգալ մը գարեջուր 

աւելցուցէք. ձեր մորթը հարթ եւ ձիգ տեսք 

կ՛ունենայ: 

– 3 – 

Գարեջուրը կը վերացնէ ոտքերու 

յոգնածութիւնը: Ձեր ոտքերը քառորդ ժամ 

մխրճեցէք գարեջուրով լեցուն փոքրիկ տաշտի 

մը մէջ: 

– 4 – 

Գարեջուրը հրաշք միջոց է միսը փափկացնելու: Ամբողջ գիշեր մը միսը պահեցէք 

գարեջուրով պատրաստուած խառնուրդի մը մէջ. ան կը փափկացնէ միսը` առանց 

շեշտուած համ մը տալու անոր: 

– 5 – 

Գարեջուրը կը փայլեցնէ փայտեայ կահոյքը եւ մետաղեայ իրերը: 

– 6 – 

Գարեջուրը կը պարունակէ թթուներ, որոնք ժանգը մաքրելու յատկութիւն ունին: 

– 7 – 

Գարեջուրը կը բարելաւէ յիշողութիւնը, կը կանոնաւորէ երիկամներուն աշխատանքը, 

կը զօրացնէ ոսկորները եւ կը պաշտպանէ սրտանօթային դրութիւնը: Օրական մէկ-

երկու բաժակ գարեջուր խմելով` օգտուեցէք անոր բուժիչ յատկութիւններէն, սակայն 

նախապէս դիմեցէք բժիշկի կարծիքին, եթէ առողջական հարցեր ունիք: 

www. armenianprelacykw.org 


