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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 252, àõñµ³Ã,  10 ÐàÎîºØ´ºð, 2014 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Յայտարարութիւն.  

Թուրքիան Ծրագրել Է Հիւսիսային Սիրիան Գրաւել 

Անկախ սիրիական տագնապի ամբողջ տեւողութեան Թուրքիայի որդեգրած 

դերակատարութիւնից, վերջին շաբաթներին Թուրքիայի պահուածքը 

Սիրիայի հիւսիսային շրջաններում իրադարձութիւնների, յատկապէս` Հայոց 

ցեղասպանութիւնից վերապրածների կողմից հիմնադրուած Արաբունար 

(քրտերէն` Քոպանի, արաբերէն` Այն Արապ) քաղաքի վրայ Իսլամական 

պետութեան յարձակումներին ի տես, վկայում են այն մասին, որ Թուրքիան 

յստակ ծրագիր է հետապնդում Իսլամական պետութեան միջոցով գրաւել 

հիւսիսային Սիրիան: 

Այս մասին է վկայում Թուրքիայի որոշումը` այս պահին եւ այս դէպքում 

փակել Սիրիայի հետ իր սահմանի այս հատուածը` թոյլ չտալու, որ 

Թուրքիայի ճամբով օժանդակութիւն հասնի Քոպանիի քրտական 

դիմադրութեանը: Այս դէպքում Թուրքիայով ճամբան միակն է, իսկ Թուրքիան փակում է այդ 

ճանապարհը, երբ երեք տարի շարունակ թոյլ է տուել, որ աշխարհի տարբեր երկրներից զինեալներ 

հատեն Թուրքիա-Սիրիա սահմանը` դէպի Սիրիա, ներառեալ` Քեսապ: 

Թուրքիան իր այս կեցուածքը բացատրում է Սիրիայի գործող վարչակարգի տապալումը նպատակ 

յայտարարելով. իրականում, սակայն, նպատակն է Քոպանիի անկումից յետոյ յարձակումները 

շարունակել դէպի Գամիշլի եւ այլուր` մարդկային բոլոր զոհերով հանդերձ: Փաստօրէն աջակցելով 

Իսլամական պետութեան այս գործողութիւններին` Թուրքիան նպատակ է հետապնդում իր 

ազդեցութեան տակ առնել նրան եւ այդ միջոցով հակակշիռ ունենալ տարածաշրջանի 

իրադարձութիւնների վրայ: 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը` 

– Իր զօրակցութիւնն է յայտնում փաստօրէն թուրքական այս նախայարձակումին դիմադրող բոլոր 

ուժերին: 

– Պահանջում է միջազգային համայնքից` բոլոր միջոցներով առաջքն առնել այս նախայարձակումին, 

ապահովել խաղաղ ազգաբնակչութեան անվտանգութիւնը ամբողջ շրջանում: 

– Պահանջում է Թուրքիայի դաշնակից պետութիւններից սանձել Թուրքիայի կողմից հովանաւորուած 

նախայարձակումը` զսպելով Թուրքիայի ծաւալապաշտ քաղաքականութիւնը: 

Քոպանիում արդէն տեղի ունեցած եւ հետագայ բոլոր ողբերգութիւնների, մարդկութեան դէմ ոճիրների 

գլխաւոր պատասխանատուն համարում ենք Թուրքիային: 

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
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Պաշտպանութեան Նախարարը Ընդունեց Յակոբ 

Ինջիղուլեանը 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան Չորեքշաբթի օր ընդունեց տարիէ 

մը աւելի ազրպէյճանական գերութեան մէջ մնացած եւ վերջերս հայրենիք վերադարձած 

զինուոր Յակոբ Ինջիղուլեանը եւ անոր ընտանիքին անդամները: 

Պաշտպանութեան նախարարը շնորհակալութիւն յայտնեց Յակոբին ցուցաբերած 

տոկունութեան եւ հայրենասիրական վարքին համար: 

Ինջիղուլեան մանրամասնութիւններ ներկայացուց ազրպէյճանական գերութեան ընթացքին իր 

նկատմամբ ցուցաբերուած անմարդկային վերաբերմունքին, հոգեբանական եւ ֆիզիքական 

ճնշումներուն վերաբերեալ: 

Սէյրան Օհանեան յոյս յայտնեց, որ ան հայրենիքին եւ ընտանիքին հոգատար միջավայրին մէջ 

կարելի եղածին չափ արագ կը թօթափէ տարիէ մը աւելի տեւած մղձաւանջային օրերու 

ճնշումի  հետեւանքները: Նախարարը նաեւ նշեց, որ Ինջիղուլեանին նկատմամբ կատարուած 

գործողութիւնները կը փաստեն, որ ազրպէյճանական իշխանութիւնները յատուկ 

քաղաքականութիւն մշակած են գերեվարուած զինուորները  հոգեբանական ճնշումներու, 

խոշտանգումներու եւ մահուան սպառնալիքի միջոցով դէպի երրորդ երկիր ուղեւորելու` փորձել 

ցոյց տալու համար, որ Հայաստանի զինեալ  ուժերուն կամ Լեռնային Ղարաբաղի 

պաշտպանութեան բանակին մէջ ծառայութեան պայմանները տանելի չեն, իսկ Հայաստան 

վերադառնալը` անցանկալի: Սակայն Ինջիղուլեան, հայկական բանակի սովորական զինուոր, 

իր ճիշդ եւ խոհեմ քայլերով ցոյց  տուած է ազրպէյճանական քաղաքականութեան սին ըլլալը: 

Նախարարը գոհունակութիւն յայտնեց, որ նոյնիսկ նման ծանր ապրումներէ ետք Ինջիղուլեան 

ցանկութիւն յայտնած է շարունակելու զինուորական ծառայութիւնը: Պաշտպանութեան 

նախարարը յանձնարարեց առողջական վիճակի քննութեան  արդիւնքներուն հիման վրայ 

նկատի ունենալ Յակոբ Ինջիղուլեանի հետագայ ծառայութեան հարցը` առաւել կարեւոր 

նկատելով վերջինիս կրթութիւն ստանալու անհրաժեշտութիւնը: 

Հանդիպում Մուիժնիքսի Հետ 

Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան 

Օհանեան Չորեքշաբթի օր ընդունեց նաեւ 

Եւրոպական խորհուրդի մարդկային 

իրաւունքներու յանձնակատար Նիլս 

Մուիժնիքսի գլխաւորած պատուիրակութիւնը: 

Նախարարը յանձնակատարին ներկայացուց 

Հայաստանի զինեալ ուժերուն մէջ մարդկային 

իրաւունքներու պաշտպանութեան ուղղութեամբ 

իրականացուող բարեփոխումները, 

անդրադարձաւ միջազգային կազմակերպութիւններու օժանդակութեամբ իրականացուող 

վարժանքներուն եւ իրազեկութեան բարձրացման ծրագիրներուն: 
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Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը նաեւ կարեւոր նկատեց քննչական խորհուրդի 

ստեղծումով պաշտպանութեան նախարարութեան համակարգէն քննչական ծառայութիւնը  

դուրս բերելու փաստը` ատիկա նկատելով անտեղի շահարկումներուն վերջ տալու 

ուղղութեամբ անհրաժեշտ քայլ: Եւրոպական խորհուրդի  մարդկային իրաւունքներու 

յանձնակատարը գոհունակութիւն յայտնեց իր նախորդ այցելութիւններէն ետք 

այլընտրանքային ծառայութեան կազմակերպման հարցին մէջ արձանագրուած յառաջընթացին 

կապակցութեամբ: 

Հանդիպման ընթացքին կողմերը նաեւ  անդրադարձան շրջանին մէջ մարդկային 

իրաւունքներու խախտման հարցերուն: 

Նախարարը մանրամասնութիւններ ներկայացուց  Յակոբ Ինջիղուլեանի դէպքին վերաբերեալ 

եւ նշեց, որ Ինջիղուլեանին նկատմամբ կատարուած գործողութիւնները կը փաստեն, որ 

ազրպէյճանական իշխանութիւնները յատուկ քաղաքականութիւն մշակած են գերեվարուած 

զինուորները  հոգեբանական ճնշումներու, խոշտանգումներու եւ մահուան սպառնալիքի 

միջոցով դէպի երրորդ երկիր ուղեւորելու: 

Հանդիպումի աւարտին պաշտպանութեան նախարարը առաջարկեց արծարծել մարդկային  

իրաւունքներու հարցերով Հայաստանի մէջ Եւրոպական խորհուրդի գրասենեակին հետ 

երկկողմ ձեւաչափով համագործակցութեան զարգացման կարելիութեան հարցը: 

Հայկական Ընկերութիւնը Հակառակորդի 

Արձակազէններուն Դէմ Սարք Կը Պատրաստէ 

Հայկական «Լոքաթոր» ընկերութիւնը հակառակորդի զինեալ ուժերու արձակազէններուն դէմ 

սարք կը պատրաստէ: Այս մասին News.am-ի թղթակիցին յայտնած է «Լոքաթոր»-ի ծրագիրի 

ղեկավարը «ՏիճիԹեք» ճարտարագիտական ցուցահանդէսի ընթացքին, որ տեղի ունեցաւ 

Երեւանի մէջ 3-5 Հոկտեմբերին: Ցուցահանդէսին ընթացքին ընկերութիւնը ներկայացուց 

մարզումի գնդացիրի բնորդ մը` արդէն գործող համակարգով: 

«Տուեալ խնդիրը մեր մօտ է, որովհետեւ մենք կը զբաղինք ինքնաշխատ կառավարման 

համակարգերով: Սահմանին վրայ ամրան իրադարձութիւններէն ետք մենք որոշած ենք 

հակառակորդի արձակազէններուն արժանի պատասխանի համակարգ ստեղծել: Երկար 

ժամանակ չէ անցած, բայց արդէն երկու ամիս է կ՛աշխատինք պաշտպանութեան 

նախարարութեան հետ: Սարքը արդէն ձայնային ռատար ունի, որուն միջոցով կրակը կարելի 

կ՛ըլլայ ուղղել հակառակորդին կրակոցին ուղղութեամբ: Նկատի առնելով այն, որ 

արձակազէնները, իբրեւ կանոն, առաջին գիծէն հեռու կը տեղակայուին եւ զանոնք կարելի չէ 

շարժումով յայտնաբերել, մենք ընտրած ենք այսպիսի տարբերակ: Սակայն տեսականօրէն 

զէնքի վրայ կարելի է տարբեր տեսակի յայտնաբերիչներ տեղադրել»,  աւելցուցած է 

«Լոքաթոր»-ի  ներկայացուցիչը: 

«Նման մշակումներ անշուշտ նաեւ կան արտասահմանի մէջ, սակայն շատ աւելի սուղ  են, եթէ 

ընդհանրապէս կը վաճառուին: «Մեչ» սարքը քանի մը անգամ աւելի աժան է եւ նախատեսուած 

է մեր բնական պայմաններուն համար», նշած են պաշտօնեաները: 

Այն հարցումին, թէ ընկերութիւնը ինչո՞ւ որոշած է հրապարակել նման նախագիծ, «Լոքաթոր»-

ի մէջ նշած են, որ ատիկա կ՛օգնէ հասարակութեան վստահութիւն ներշնչել: «Մենք որոշած ենք 
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ցոյց տալ, որ Հայաստանի մէջ գոյութիւն ունի նման համակարգ, նման մշակող: Մեր երկրին մէջ 

շատ լաւ մասնագէտներ կան, եթէ մենք միասին աշխատինք, նախագիծերը կրնան 

արտադրութեան վերածուիլ: Ներուժը ակնյայտ է», յայտարարած են «Լոքաթոր»-ի 

պաշտօնեաները: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Մասնակցեցաւ Էջմիածինի 

Տօնին 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր Էջմիածինի մէջ  

մասնակցեցաւ քաղաքի տօնին` Էջմիածինի 2699-ամեակին առիթով կազմակերպուած 

ձեռնարկներուն:   Հանրապետութեան նախագահը նախ այցելեց Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցի, մոմ 

վառեց, ապա տօնակատարութեան մասնակցող էջմիածինցիներուն եւ քաղաքի հիւրերուն հետ 

այցելեց Կոմիտասի անուան մշակոյթի պալատ, մասնակցեցաւ Էջմիածինի տօնին նուիրուած 

հանդիսաւոր նիստին: Նախագահ Սերժ Սարգսեան հիմնական նորոգութեան ենթարկուող 

մշակոյթի պալատի երկրորդ յարկին մէջ դիտեց քաղաքի տօնին առիթով բացուած 

ցուցահանդէսը, այնուհետեւ Կոմիտասի անուան հրապարակին մէջ  այցելեց տօնական 

տաղաւարները: Ձեռնարկէն ետք նախագահ Սերժ Սարգսեան ծաղիկներ զետեղեց 

քաղաքապետարանի կողքին գտնուող արցախեան ազատամարտին նուիրուած յուշարձանին, 

յարգանքի տուրք մատուցեց զոհերու յիշատակին: Նախագահը նաեւ դիտեց տօնին առիթով 

կազմակերպուած շքերթը:   Նախագահ Սերժ Սարգսեան Էջմիածինէն մեկնեցաւ մայրաքաղաքի 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան, ուր ներկայ գտնուեցաւ «Խորէն եւ Շուշանիկ 

Աւետիսեաններ դպրոց եւ համայնքային կեդրոն»-ի եւ «Գրիգոր եւ Պիաթրիս Պիլեզիքեան» 

նախակրթարանի շէնքի բացման արարողութիւններուն: Կրթական համալիրին մէջ 

շրջագայութեան ատեն հանրապետութեան նախագահին ներկայացուցին շինարարութեան եւ 

շահագործման հանգրուանին մէջ գտնուող ուժանիւթ խնայող եւ բնապահպանական մաքուր 

ճարտարագիտութեան կիրարկումով իրականացած աշխատանքները եւ ուսումնառութեան 

համար ստեղծուած պայմանները: Կրթական համալիրի բացման առիթով հանրապետութեան 

նախագահը Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան հոգաբարձուներու 

խորհուրդի անդամ, բարերար Եդուարդ Աւետիսեանին յանձնեց «Մովսէս Խորենացի» մետալ, 

որով ամերիկահայ բարերարը պարգեւատրուած  էր նախագահին  հրամանագիրով` 

Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան վերականգնման տօնին առիթով, 

հայապահպանութեան գործին մէջ ներդրած նշանակալի ներդրումին համար: 

Թուրքիոյ Հայկական Դպրոցները Կառավարութենէն 

Մրցանշային Յատկացում Ստացած Են 

Թրքական «Միլլիյէթ» օրաթերթի կայքը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ կառավարութիւնը երկրին մէջ ապրող 

ազգային փոքրամասնութիւններու դպրոցներուն 9 միլիոն 500 հազար թրքական լիրա յատկացուցած է, 

ինչ որ մրցանշային թիւ է հանրապետութեան պատմութեան մէջ: 

Այդ օժանդակութեան 7 միլիոն 843 հազար թրքական լիրան յատկացուած է հայկական դպրոցներուն: 

Ընդհանուր առմամբ, գումար յատկացուած է 18 դպրոցի, որոնց մեծ մասը հայկական է: ՕԺանդակութիւն 

ստացած են Տատեան, Եշիլքէօյի, Թարգմանչաց, Եսայեան, Կեդրոնական, Սահակեան-Նունեան, Լեւոն 

Վարթուհեան, Արամեան, Ֆերիքէօյի, Գարակէօզեան, Ս. Խաչ եւ Քալֆայեան հայկական դպրոցները: 
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ԱՅՍ ԱՆԿԻՒՆԷՆ 

Կենսականը 

Ի՞նչ կ՚ակնկալենք մեր դպրոցներէն։ Ինչե՜ր չենք 

ակնկալեր...  

Գիտենք, կը գիտակցինք, թէ սովորական դպրոցներ չեն 

անոնք՝  մերինները։ Ի զուր չէ, որ զանոնք կը պահենք ի 

գին մեծ զոհողութիւններու։ Սովորական դպրոցներ չեն 

պակսիր մեր շուրջ՝ հանրային թէ սեփական։ Մերինները 

տարբեր են, ու այդ տարբերութեան մէջ կը կայանայ 

անոնց գոյութեան պատճառը։  

Ինչո՞վ են տարբեր։  

Եկէք սակայն տարբերութեան մասին խօսելէ առաջ, հարց 

տանք մենք մեզի, թէ ինչո՞վ են նման այլ վարժարաններու։  

Առաջին նմանութիւնը կը կայանայ անոր մէջ, որ 

ընդհանրապէս բոլոր կրթարաններուն պէս, մեր քով ալ կը 

գործադրուի պետական կրթական յայտագիրը, 

մանկապարտէզէն մինչեւ բարձրագոյն կարգերը՝ այնպէս, 

որ մեր շրջանաւարտները, որեւէ այլ վարժարան աւարտողներու նման, թերեւս ալ անոնցմէ 

աւելի մեծ դիւրութեամբ, կարենան իրենց ուսումը շարունակել յաջորդական մակարդակներու 

վրայ, ձեռք ձգել իրենց համալսարանի տիտղոսները՝ պսակաւորէն մինչեւ դոկտորականը, 

նոյնիսկ աւելի վեր։ Դառնան լաւ քաղաքացիներ, լաւ մարդիկ։  

Այլ վարժարաններու ուսուցիչներուն նման, մեր ուսուցիչներն ալ վկայեալ են իրենց 

մասնագիտութեան մէջ, եւ հիմա արդէն գոնէ Մոնթրէալի պարագային՝ պետութեան 

պահանջովն իսկ, վկայեալ են կամ մօտ ատենէն կ՚ըլլան նաեւ հայերէնի ու հայերէնով 

դասաւանդուող նիւթերու ուսուցիչները։  

Մեր վարժարանները օժտուած են այն բոլոր յարմարութիւններով, որ այլ վարժարաններ կը 

վայելեն, ըլլայ ուսուցման յարակից յարմարութիւններով, ինչպէս օրինակ՝ «խելացի» 

(համակարգիչի մեծ պաստառի նման) գրատախտակներով, ֆիզիքական յարմարութիւններով, 

ինչպէս մանկական խաղավայրերը, գիտական աշխատանոցները, մարզարանները, այլեւ 

մասնաւոր ծառայութիւններով, ինչպէս դժուարութիւններ ունեցող աշակերտներուն օգնելու 

համար յատուկ մասնագէտներու մատուցած ներդրումը, ու վերջապէս արտադպրոցական 

գործունէութիւններով, ինչպէս հայրենիք կամ այլուր այցելութիւնները, որոնց վրայ կ՚աւելնան 

մեր միութիւններու ընծայած մշակութային, մարզական ու ընկերային գործունէութիւնները 

պատանիներուն համար։   

Սակայն այս բոլորէն անդին ու վեր՝ նմանութիւններէն աւելի կարեւորը տարբերութիւններն են, 

որոնց համար ալ կա՛ն մեր վարժարանները։   

Անոնցմէ առաջինը այն ընտանեկան մթնոլորտն է, որ կը տիրէ մեր յարկերուն տակ, 

ընտանեկան մաքուր մթնոլորտը, ուր ծնողք-ուսուցիչ-տնօրէնութիւն, ինչպէս նաեւ վարչական 

պատասխանատու մարմիններ կը կազմեն մէկ ամբողջութիւն, նուիրումով փարած իրենց 
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գործին՝ լաւագոյնը ընծայելու համար մեր աշակերտութեան։ Այս առումով մեծ է դերը 

ծնողներուն, որոնք իբր ծնողական յանձնախումբի թէ պատասխանատու մարմիններու 

անդամներ՝ իրենց սրտի գործը, ճիտին պարտքը կը նկատեն հայ վարժարանի բարօրութիւնը։  

Գալով աշակերտութեան, այդ շրջապատին մէջ՝ մանկամսուրէն մինչեւ երկրորդականի 

աւարտական կարգերը, անոնք կը տածեն մէկ ընտանիքի պատկանելու զգացումը, գիտակից կը 

դառնան իրենց հաւաքական պատկանելութեան։  

Այս բոլոր առաւելութիւնները սակայն, հակառակ իրենց կարեւորութեան ու հակառակ այն 

խիստ կարեւոր դերին որ կը խաղան՝ ծնողներուն մէջ ամրապնդելու համար վարժարաններուն 

հանդէպ վստահութիւնը, սէրն ու յարգանքը, իրենց ամբողջութեան մէջ նուազ կը կշռեն քան 

բո՛ւն առաքելութիւնը, որ մեր վարժարաններունն է։   

Այդ առաքելութիւնը առաջին հերթին հայեցի դաստիարակութիւնն է, որուն համար բացուած են 

մեր վարժարանները։ Հայերէն լեզուի, գիր ու գրականութեան, մշակոյթի ու պատմութեան 

փոխանցումը նոր սերունդին, թող թէ շատ համեստ մակարդակներու վրայ, համեստ, քանի որ 

համեմատաբար ընդհանուր կրթական յայտագրին, դասաւանդութեանց այդ բաժինը, 

անխուսափելիօրէն, շաբաթական աւելի սահմանափակ թիւով պահեր ունի։ Այս առնչութեամբ, 

վարժարանները առաւելագոյն չափով գիտելիքներ փոխանցելէ աւելի պարտաւորութինը ունին 

այդ ժառանգութեան նկատմամբ սէրը, հետաքրքրութիւնը ստեղծելու, որպէսզի վարժարանէն 

անդին, իրենց կեանքին ընթացքին, մեր աշակերտները գիտնան ինչպէ՛ս յաւելեալ կերպով 

հարստացնել իրենց հմտութիւնը, բայց մանաւանդ իրե՛նցը դարձնել այդ լեզուն, մշակոյթը, 

պատմութիւնը։ Ա՛յս է հիմնականը հայեցի դաստիարակութեան։  Այս, բայց բան մըն ալ աւելի, 

որ եթէ չտրուի մեր աշակերտներուն, անոնք թերի դաստիարակութեամբ պիտի հեռանան մեր 

վարժարաններէն։ Ի՞նչ է այդ աւելին։ Ջամբել լաւ ուսում, պատրաստել կեանքի յաջորդ 

փուլերուն, պատրաստել լաւ քաղաքացիներ ու ծանօթացնել իրենց պատմութեան, մշակոյթին, 

լեզուին։ Աւելի ի՞նչ կ՚ուզենք մեր վարժարաններէն։ Այդքանով արդէն իսկ իրենց գոյութիւնը 

արդարացուցած ու առաքելութիւնը ի կատար ածած չե՞ն ըլլար արդեօք։   

Պատասխանը դժբախտաբար ո՛չ է, մե՛ծ ՈՉ մը։   

Ոչ՝ որովհետեւ ինքնանպատակ չեն այդ բոլորը։ Ինքնանպատակ չեն ո՛չ մարդակերտումը, ո՛չ 

ալ հայակերտումը։ Կարեւոր, հիմնական նպատակներ են, նպատակնե՛րն են մեր 

վարժարաններուն, բայց անոնցմէ վեր կայ գերագո՛յն նպատակը։ Այդ՝ Հայրենիք վերադարձի, 

գլխագի՛ր Վերադարձի իղձն է, ցանկութիւնն է, տենչն է, կա՛մքն է, որ պիտի սերմանուի ու 

ծաղկի հայորդիներու հոգիներուն մէջ, որպէսզի Ցեղասպանութիւնը ի վերջոյ կասեցուի, Աղէտը 

վերջ գտնէ։ Ընդհանուր դաստիարակութիւն թէ հայեցի դաստիարակութիւն ասո՛ր համար 

պիտի ըլլան։ Իսկ ասիկա պարզապէս ազգային նպատակ մը չէ, չի կրնար ըլլալ։ Մարդկային, 

համամարդկային նպատակ մըն է, որ մարդը աւելի մարդ կը դարձնէ ու աշխարհը աւելի 

մարդավայել։   

Ա՛յս է եւ պէտք է ըլլայ մեր վարժարաններուն, եւ ոչ միայն վարժարաններուն, այլ բոլոր 

կազմակերպութիւններուն գերագոյն նպատակը։ Մնացեալ ամեն ինչը ասո՛ր պիտի ծառայէ, այս 

հրամայականին պիտի հպատակի։  

Կենսականի՛ն։  

ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ  
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Թուրքիոյ Տարածքային Ամբողջականութիւնը 

Օրակարգային Խնդիր Է 

Հիւսիսատլանտեան դաշինքի ընդհանուր քարտուղար Հանս Սթոլթընպըրկի 

յայտարարութիւնը, թէ` «մեր գլխաւոր խնդիրն է Թուրքիոյ տարածքային 

ամբողջականութեան պաշտպանութիւնը, կայ ցամաքային ուժեր տեղակայելու 

հաւանականութիւն, եթէ մենք տեսնենք անվտանգութեան սպառնացող որեւէ 

գործողութիւն», տարածաշրջանային իրադարձութիւններու խորապատկերին վրայ 

քաղաքական տրամաբանութեան քանի մը մեկնաբանութիւն կրնայ յուշել: 

Նախ անշուշտ, դասական պարզ այն մօտեցումը, որ ՕԹԱՆ-ը կը զօրակցի իր անդամ 

պետութիւններուն եւ ի պահանջեալ հարկին զինուորական միջամտութեան կը դիմէ: 

Այս պարզունակ մօտեցումէն անկախ սակայն, յայտարարութեան մէջ կայ ուղերձային 

երկու կարեւոր հանգամանք: 

ՕԹԱՆ-ի գերխնդիրը այսօր Թուրքիոյ տարածքային ամբողջականութեան 

պահպանումն է: Հանս Սթոլթընպըրկը այսպիսով ըսել կ՛ուզէ, որ ռազմաքաղաքական 

սեղանի վրայ այսօր քննարկումի նիւթ է Թուրքիոյ տարածքային ամբողջականութեան 

պահպանումը: Իր հերթին, պահպանման անհրաժեշտութեան ընդգծումը մտածել կու 

տայ ,որ վտանգը թակած է Թուրքիոյ սահմանները: Աւելիով կը համոզուի դիպաշարին 

հետեւողը, որ տարածաշրջանային իրադարձութիւններուն Անգարայի 

առնչուածութեան տարողութիւնը, ապահովական եւ ոչ թռիչքային գօտիներու 

առաջադրումը հիմնովին կապուած է  Թուրքիոյ սահմաններու սասանելիութեան 

հաւանականութեան բարձրացման հետ: Չմոռնանք Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարարութեան վերլուծական բաժանմունքի յառաջիկայ 20 տարուան 

վերաբերող կանխատեսումները, ուր տեսանելի էր Թուրքիոյ այսօրուան տարածքի 

մասնատման գաղափարը: Անշուշտ հիմնական վտանգը կապուած էր քրտական 

գործօնին հետ: Փաստօրէն Թուրքիոյ առաջադրած ապահովութեան գօտին 

արգելակումն է տարբեր տարածքներու մէջ ապրող քիւրտ ազգաբնակչութեան 

միաւորման: Միջազգային մամուլի ամէնէն հեղինակաւոր ներկայացուցիչները 

թրքական այս մղձաւանջին մասին սեւով սպիտակի վրայ կը շարունակեն գրել: 

Իսլամական պետութեան զինեալներուն նկատմամբ կիրարկած քաղաքականութեամբ, 

անոնց ճամբով քրտական վտանգը հեռացնելու հեռակառավարման իր վարքագիծով 

Անգարան այսօր կը նկատուի առաջադրուած խալիֆայութեան հիմնական կեդրոնը: 

Պարզ` Անգարան քիւրտերուն դէմ կը կռուի Իսլամական պետութեան զինեալներուն 

ճամբով: 

Թրքական զօրքին Սուրիա մուտքը յայտնաբար ռազմաքաղաքական առաջադրանք է 

Անգարային համար: Շարժառիթ-մտահոգութիւն նոյնն է այս պարագային: Քրտական 

վտանգին հեռացումը թրքական սահմաններէն: Քոպանիի շուրջ զարգացող 

զինուորական բախումները, ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող տարածքներու 
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վրայ ապրող ազգաբնակչային զտումներ հետապնդող շարժումները պարզապէս այդ 

մասին կը վկայեն: 

Այստեղէն է, որ կարելի է մեկնաբանել ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղարին հակիրճ 

յայտարարութեան երկրորդ մասը: Կայ ցամաքային ուժեր տեղակայելու 

հաւանականութիւն, եթէ մենք տեսնենք անվտանգութեան սպառնացող որեւէ 

գործողութիւն: 

Ուրեմն ՕԹԱՆ-ի զօրքերու շրջան տեղակայումը քննարկուող առաջադրանք է: Պահու 

ճշդումն է, որ առկախ է տակաւին: Եթէ ՕԹԱՆ-ը նկատէ անվտանգութեան սպառնացող 

որեւէ գործողութիւն: Այնքան անորոշ է այս պահու ճշդումի հիմնական պատճառը, որ 

կարելի է որեւէ պահու ակնկալել ՕԹԱՆ-ի զօրամիաւորումներու ներկայութիւնը:  

Իսլամական պետութեան կազմակերպած գործողութիւնները լաւագոյն ենթահողն են 

այդ միջամտութեան: 

Բայց հոս չ՛աւարտիր ուղերձին բովանդակութիւնը: Յայտարարութեան ծանօթացողը 

կրնայ տեսնել նաեւ Թուրքիոյ վերաբերող պատգամը: Եթէ միջամտող կամ 

տեղակայուող պիտի ըլլայ այդ ալ ՕԹԱՆ-ի ուժերն են: 

Ուրեմն. Թուրքիոյ տարածքային ամբողջականութիւնը վտանգուած է. իսկ թրքական 

սահմաններէն դուրս Անգարան զօրք ուղարկելու հնարաւորութիւն չունի. եթէ պէտք 

ըլլայ, այդ հարցով կը զբաղի ՕԹԱՆ-ը:  

Այսու ուրախութեամբ կը յայտնենք,  

որ կեանքի կոչուեցաւ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան 

«ԿԱՆԱՉԵԱՆ»  
երգչախումբը  

 

ղեկավարութեամբ՝  

Պրն. Ճորճ Արապաթլեանի 
 
Երգչախումբի առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի, 13 Հոկտեմբեր, 

2014ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, երեկոյեան ժամը 7:30ին:  

 

Ծանօթ 

Երգչախումբին մաս կրնան կազմել 18 տարին ամբողջացուցած անձինք:  

 

Յարգանօք՝ 
Կանաչեան երգչախումբի յանձնախումբ 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Իրան. «Եթէ Թուրքիա Իր Վարմունքը Չփոխէ, Ապա 

Սուրիոյ Եւ Իրաքի Տագնապը Իրեն Պիտի Հասնի» 

Իրանի յեղափոխական պահակագունդին մէջ իրանեան յեղափոխութեան հոգեւոր պետ 

այաթոլլա Ալի Խամենէիի աւագ խորհրդական գնդապետ-զօրավար Ետուլլա Ժուանի յայտնեց, 

որ եթէ Թուրքիա իր վարմունքը չփոխէ, ապա Սուրիոյ եւ Իրաքի ներկայ տագնապը իրեն պիտի 

հասնի` զգուշացնելով, որ Թուրքիոյ ղեկավարները ամերիկեան ցուցադրական շարժումներէն 

պէտք չէ խաբուին: 

Ժուանի յայտնեց, որ Թուրքիոյ քայլերը շրջանին եւ աշխարհին մէջ անվտանգութեան ու 

կայունութեան ապահովման չեն նպաստեր եւ կրնան իր իսկ ներքին ապահովութեան վտանգ 

ներկայացնել: 

Ժուանի յայտնեց, որ փաստաթուղթերը կը հաստատեն, որ Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի մեծագոյն 

աջակիցը Թուրքիան է: Ան ցաւ յայտնեց, որ Թուրքիան նոր կառավարութիւն մը կազմելով իր 

քաղաքականութիւնը վերատեսութեան չենթարկեց: 

Ժուանի նշեց, որ Թուրքիա կը կարծէ, թէ կրնայ իր շրջանային դիրքը բարելաւել` հարցեր 

ստեղծելով: 

Ան ըսաւ, որ Միացեալ Նահանգներու հետ դաշնակցող երկիրներէն ակնկալուածը ՏԱՀԵՇ-ը 

քանդելու աշխատիլն է եւ ոչ թէ անոր յառաջխաղացքին ենթահող պատրաստելը, ինչպէս 

ներկայիս կը կատարուի: 

Պայտըն Ներում Հայցած Է Սէուտական Արաբիայէն 

«Ֆոքս Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Միացեալ 

Նահանգներու փոխնախագահ  Ճոզեֆ 

Պայտըն ներում հայցած է Սէուտական 

Արաբիայէն` Սուրիոյ մէջ իսլամականներուն 

աջակցելու մեղադրանքին համար: 

Ըստ աղբիւրին, Պայտըն հեռաձայնային 

հաղորդակցութիւն մը ունեցած է Սէուտական 

Արաբիոյ արտաքին գործոց նախարար Սէուտ 

Ֆայսալ իշխանին հետ: Ըստ պաշտօնական 

հաղորդագրութեան, Պայտըն «յստակացուցած է իր վերջին նկատողութիւնները»: 

Անցեալ շաբաթ Պայտըն ըսած էր, որ թուրքերը, սէուտցիներն ու էմիրաթցիները այնքան 

կ՛ուզէին Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատը տապալել, որ սիւննի-շիի կեղծ պատերազմ մը 

հրահրած են: 

Ըստ աղբիւրին, հեռաձայնային հաղորդակցութեամբ Պայտըն փորձած է շտկել 

յարաբերութիւնները ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարին մէջ Միացեալ Նահանգներու դաշնակիցներէն 

մէկուն հետ: 
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Իրան Պատրաստակամութիւն Կը Յայտնէ Այն Արապին 

Անհրաժեշտ Աջակցութիւնը Ցուցաբերելու. Փսաքի.  

19 Զոհ` Թուրքիոյ Մէջ Կառավարութեան Դէմ Քիւրտերու 

Ցոյցերուն Ընթացքին 

Այն Արապի իրադարձութեանց հարցով 

Թուրքիոյ մէջ թրքական կառավարութեան 

դէմ քիւրտերու բողոքի ցոյցերուն 

ընթացքին 14 զոհ արձանագրուեցաւ: 

Ըստ թրքական լրատուամիջոցներուն 

զոհերը արձանագրուած են 

Տիգրանակերտի, Պաթմանի, Մուշի, 

Մերտինի եւ Սղերդի մէջ: 

Լրատուամիջոցները կը նշեն, որ զոհերուն 

մեծամասնութիւնը արձանագրուած է 

քիւրտերու եւ անոնց քաղաքական հակառակորդներուն միջեւ բախումներուն ընթացքին: 

Արձանագրուած են բազմաթիւ վիրաւորներ, եւ կալուածներ, մասնաւորաբար կառավարական 

շէնքեր վնասուած են, ինքնաշարժներ հրկիզուած են, իսկ խանութներ եւ դրամատուներ` 

գողցուած: 

Բախումներ արձանագրուած են նաեւ Պոլսոյ եւ Անգարայի մէջ, ուր ոստիկանութիւնը 

միջամտած է եւ ջրաշիթ մեքենաներ ու արցունքաբեր կազ օգտագործած` ցրուելու համար 

քիւրտերուն զօրակցող ցուցարարները: 

Թուրքիոյ հողագործութեան նախարար Մեհտի Աքար յայտնեց, որ ցոյցերուն ընթացքին 8 զոհ 

արձանագրուած է` շեշտելով, որ այդ սպանութիւններէն որեւէ մէկը ապահովական 

մարմիններու միջամտութեան իբրեւ արդիւնք չէ եղած: 

Ան «Անատոլու»-ին յայտնեց. «Առանց արտօնութեան կատարուած ցոյցերը սկսան Չորեքշաբթի 

օր, ցաւալի դէպքեր պատահեցան»: Ան քաղաքացիներուն կոչ ուղղեց ընկերային ցանցերուն 

վրայ շրջանառուող լուրերուն չհաւատալու: 

Մինչ այդ, ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Գերմանիոյ Համպուրկ եւ 

Ցելէ քաղաքներուն մէջ եւս Քոպանիի քիւրտերուն զօրակցական ցոյց կատարող եզիտիներու եւ 

չեչեններու միջեւ բախումներ արձանագրուած են: Արձանագրուած են քանի մը տասնեակ 

վիրաւորներ: 

Միւս կողմէ, Այն Արապէն քրտական աղբիւրներ յայտնեցին, որ քաղաքին մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

դաշնակից ուժերու օդային հարուածները քանդած են խմբաւորման մեքենաներուն առնուազն 

60 առ հարիւրը, ինչպէս նաեւ սպաննած խմբաւորման առնուազն 45 անդամներ: 

Մարդկային իրաւանց սուրիական դիտարանը հաղորդեց, որ Այն Արապի մէջ մարտերու 

սկիզբէն ի վեր 400 զոհ արձանագրուած է: 
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«Սուրիոյ Մէջ Քրտական Ուժերուն Աջակցութիւն 

Գոյութիւն Ունի» 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ճեն Փսաքի 

յայտարարեց, որ «սուրիական ընդդիմութիւնը դաշինքներ կազմեց թրքական սահմանին մօտ 

գտնուող քաղաքներուն մէջ` ՏԱՀԵՇ-ի դէմ կռուելու համար»: Ան ըսաւ, որ Միացեալ 

Նահանգներն ու անոնց դաշնակիցները մարզումի, զինումի, ինչպէս նաեւ Սուրիոյ եւ Իրաքի 

մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերուն դէմ շարունակուող հարուածներու ճամբով տարբեր տեսակի 

աջակցութիւն կը տրամադրեն սուրիական ընդդիմութեան: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը նշեց, որ իր երկիրը 

Միացեալ Նահանգներու եւ Թուրքիոյ կողմէ ահաբեկչական կազմակերպութիւն նկատուող 

ՔԱԿ-ի սուրիական թեւին` քրտական Ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան հետ 

միջնորդներու ճամբով կապի մէջ է` աւելցնելով, որ Սուրիոյ, ինչպէս նաեւ Իրաքի մէջ քրտական 

ուժերուն աջակցութիւն գոյութիւն ունի: 

Փսաքի նշեց. «Գետնի վրայ ՏԱՀԵՇ-ի սպառնալիքին դէմ դնելու գծով քրտական ջանքեր 

տեսանք, եւ անշուշտ Սուրիոյ մէջ որոշ անջատ շրջաններ, ինչպէս նաեւ Իրաքի մէջ կան 

շրջաններ, ուր քիւրտերու մեծաթիւ ներկայութիւն կայ, ուստի մեր կարծիքով, այդ ջանքերը 

կարեւոր են»: 

Ան շեշտեց, որ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ միջազգային դաշինքին գլխաւոր նպատակը զայն ապահով 

ապաստանարանէ զրկելն է: Փսաքի ընդգծեց. «Ոչ ոք կ՛ուզէ Քոպանիի` ՏԱՀԵՇ-ի ձեռքը իյնալը 

տեսնել»: Միւս կողմէ, Իրանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հասինա Աֆխամ 

Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ «Թեհրան պատրաստ է Այն Արապ քաղաքին հարցով 

անհրաժեշտ աջակցութիւնը տրամադրել, եթէ սուրիական կառավարութիւնը այդ մէկը խնդրէ»: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Բերիոյ Թեմի Հոգեւոր Առաջնորդը Օրհնեց 

Ազգային Վարժարաններու Աշակերտները 

Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան, Ազգ. վարչութեան անդամներուն 

ընկերակցութեամբ, Հոկտեմբեր 3-ին, այցելեց Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանի, 

Սահակեան, Զաւարեան, Հայկազեան եւ Կիւլպէնկեան վարժարաններու աշակերտութեանց: 

Շահան սրբազան օրհնեց, քաջալերեց աշակերտները, գնահատեց անոնց պարտաճանաչ 

հետեւողականութիւնն ու ժրաջան աշխատանքը, ապա հանդիպում ունեցաւ վարժարաններու 

ուսուցիչներուն, հոգաբարձութեանց եւ անոնց հետ զրուցեց ուսումնական ընթացքին եւ 

ընդհանուր դժուարութիւններուն մասին: 

«Սիմոն Վրացեան» Կեդրոնը Պատուեց 

Հալէպի Ազգային Վարժարաններու 

Ուսուցիչներն Ու Պաշտօնէութիւնը 
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Նկատի ունենալով Սուրիոյ պատերազմական իրավիճակը եւ մասնաւորապէս Հալէպի 

անապահով կացութիւնը, ուր իբրեւ հայ գոյատեւելու եւ դաստիարակելու պարտականութիւնը 

կրկնակի ծանր է, 2014-2015 կրթական տարեշրջանը բարձր տրամադրութիւններով եւ 

քաջալերանքով դիմաւորելու համար «Սիմոն Վրացեան» կեդրոնի խնամակալութիւնը  

Ազգային վարժարաններու` Քարէն Եփփէ Ազգային ճեմարանի, Զաւարեան, Սահակեան, 

Հայկազեան եւ Կիւլպէնկեան վարժարաններու ուսուցչական կազմերուն եւ պաշտօնէութեան 

յանձնեց ծաղիկներ: 

Հայ Մշակոյթի Երեկոյ Նէա Զմիռնիի 

«Իոնիքես Եորթես» Փառատօնի Ծիրին Մէջ 

Սեպտեմբեր 27-ին Նէա Զմիռնիի պուրակի կանաչապատ բացօթեայ թատրոնին մէջ տեղի 

ունեցաւ աւանդութիւն դարձած «Իոնիքես Եորթես» փառատօնը, որուն ընթացքին անգամ մը 

եւս տիրապետեց հայ երաժշտութիւնը: 

Ձեռնարկին բացումը կատարեց Մարալ Գույումճեան, որ շեշտեց, թէ մշակոյթը 

համամարդկային հաղորդակցութեան լաւագոյն միջոցն է, տարբեր ազգութիւններու լեզուները 

շաղկապող ազդակ, նաեւ լուսաւոր եւ ջերմ ուժն է, որ մարդոց զիրար կը մօտեցնէ, նաեւ մարդը 

կը մօտեցնէ իր իսկ ինքնութեան: Ան նաեւ անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան 

հարիւրամեակին եւ Հայ դատի առանցքը կազմող խնդիրներուն: 

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցան Համազգայինի «Նանոր» եւ «Նայիրի» երկսեռ պարախումբերը, 

որոնք պարուսոյց Էտկար Էկեանի հսկողութեան տակ պատրաստած էին յատուկ յայտագիր մը 

որ կը ներառէր  կենդանի պատկեր, երգեր ու պարեր` նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան 

հարիւրամեակին: 

www.armenianprelacykw.org 

http://armenianprelacykw.org/
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 «Հայերն Ու Յառաջդիմական Քաղաքականութիւն» 

Հիմնարկի Գիտաժողով 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու 

Կեդրոնական կոմիտէի եւ «Հայերն ու յառաջդիմական 

քաղաքականութիւն» հիմնարկի,  26-27 սեպտեմբերին «Էմ. Այ. 

Թի.» համալսարանին մէջ տեղի ունեցաւ գիտաժողով: 

Առաջին օրուան յայտագրի բանախօսն էր Նաոմ Չոմսքի, որ 

Տէյվիտ Պարսամեանի հետ միասնաբար  արծարծեց Թուրքիոյ 

ներկայ քաղաքական իրավիճակը: 

Երկրորդ օրը կատարուեցան չորս տարբեր նիստեր. քարոզչական` մասնակցութեամբ փրոֆ. 

Լեւոն Չորպաճեանի եւ բեմադրիչ Քարլա Կարապետեանի, հայ-թուրք յարաբերութիւններ` 

մասնակցութեամբ փրոֆ. Ռոնըլտ Սիւնիի, Փիթըր Պալաքեանի, Մարք Մամիկոնեանի եւ 

Գերմանիայէն ժամանած Պիլկին Այաթայի, հատուցում` մասնակցութեամբ փրոֆ. Ումիթ 

Քուրթի, Էտվին Մինասեանի եւ Երեւանի ամերիկեան համալսարանէն ժամանած Թոմ 

Սամուէլեանի: Եզրակացութիւն. դէպի ո՞ւր կ՛ընթանանք` մասնակցութեամբ Պիլկին Այաթայի, 

Քարլա Կարապետեանի, Անդրանիկ Գասպարեանի եւ Թոմ Սամուէլեանի: 

Նիստերուն ներկայ գտնուեցաւ յատկապէս երիտասարդներու հոծ բազմութիւն մը,  որոնք մեծ 

հետաքրքրութիւն ստեղծեցին: 

Կալկաթայի Մէջ` Աղջիկներու Դաւթեան 

Դպրոցի Նոր Մասնաշէնքի Հիմնարկէք 

Հոկտեմբեր 6-ին Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքին մէջ` նախագահութեամբ Ամենայն Հայոց 

Գարեգին Բ. կաթողիկոսին, տեղի ունեցաւ աղջիկներու Դաւթեան դպրոցի նոր մասնաշէնքի 

հիմնարկէքի արարողութիւնը: 

Արարողութեան ներկայ էին Հնդկաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Արա Յակոբեանը, 

Հնդկաստանի հայոց հոգեւոր հովիւ, Կալկաթայի Հայոց մարդասիրական ճեմարանի 

կառավարիչ Զաւէն աբղյ. Եազիչեանը, եկեղեցական վարչութեան անդամներ Սիւզան Ռուբէնը 

եւ Սունիլ Սոբթին, Մայր Աթոռի դիւանատան Ներեկեղեցական յարաբերութիւններու 

գրասենեակի տնօրէն Պարոյր քհնյ. Աւետիսեանը եւ բազմաթիւ հիւրեր: 

Օրհնութեան արարողութեան աւարտին` ձեռամբ Ամենայն Հայոց հայրապետին, կատարուեցաւ 

ծառատնկում: Յիշարժան այս առիթով տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ: 

Նոր մասնաշէնքը, որուն կառուցումը պիտի սկսի յառաջիկային, ժամանակակից լաւագոյն 

պայմանները պիտի ապահովէ Կալկաթա ուսման մեկնող հայ աշակերտուհիներուն համար: 

Աշխատանքները նախատեսուած են աւարտել 2016-2017 ուսումնական տարեշրջանին: 

Նշենք, որ աղջիկներու Դաւթեան դպրոցը հիմնադրուած է 1922 թուականին` բարերար Դաւիթ 

Դաւթեանի կողմէ: Աւելի ուշ` 1953-ին, դպրոցը միացուած է Կալկաթայի Հայոց 

մարդասիրական ճեմարանին: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Լիլիթ Մարգարեան 

43 տարեկան նկարիչ-ձեւագիտուհի Լիլիթ 

Մարգարեան մասնագիտացած է Մոսկուայի 

մէջ, իսկ 2000-ին իր նորաձեւութեան տունը 

հիմնած է Երեւան: 2013-ին ան արժանացած է 

«Լաւագոյն կին գործարար»-ի մրցանակին: 

Հայ կնոջ արժանիքներուն անդրադառնալով` 

ձեւագիտուհին կը շեշտէ հայ կնոջ խնամուած եւ 

կոկիկ ըլլալը: «Մենք երբեք չենք տեսներ, որ հայ 

կինը կամ աղջիկը թափթփած տեսքով փողոց 

իջնէ: Հայ կինը ամենագեղեցիկն է: Առաջ յաճախ 

կը հանդիպէինք սարսափեցնող հագուածքով 

կիներ, հիմա նկատելիօրէն նուազած է այդ թիւը, 

ինչ որ գնահատելի է»: 

Լիլիթ խօսքը ուղղելով հայ աղջիկներուն` անոնց ուշադրութեան կը յանձնէ, որ տղամարդիկ կը 

սիրեն խնամուած եւ բնական կիները, բնական մազերով, բնական յօնքերով, բնական 

թարթիչներով եւ շրթներով, հետեւաբար պէտք է հեռու մնալ արհեստականէն եւ շրջապատը 

ընդօրինակելէ: 

հարսանեկան հագուստ 

Ինչ կը վերաբերի հարսանեկան հագուստներուն, ինչպէս նկարը կը հաստատէ, Լիլիթ 

Մարգարեանի յղացումները իւրայատուկ են եւ անկրկնելի. «Չեմ կրնար հանդուրժել կիսամերկ 

հարսերը, որոնք այդ տեսքով ոտք կը դնեն Աստուծոյ տաճարը: Այդ օրը պէտք է աւելի եւս 

զուսպ եւ համեստ եւ մանաւանդ մօտիկ ըլլալ Աստուածամօր կերպարին: Չէ՞ որ ան կ՛երթայ 

դէպի մայրութիւն, հնազանդութիւն… Կիսամերկ հագուստներ հագնելու առիթներ շատ 

կ՛ըլլան»: 

Հայ ձեւագիտուհին ցաւով կը հաստատէ, որ հայերուս մօտ օտար ձեւագէտները աւելի 

գնահատուած են, քան հայերը, եւ եթէ օտար ձեւագէտի մը հագուստին պատրաստ են վճարել 

1000 տոլար, հայ ձեւագէտին 300 տոլարը շատ կը համարեն… Ան աւելցուց, որ «Անուշ» 

օփերայի վերջին բեմադրութեան զգեստները ձեւաւորեր է ֆրանսացի ձեւագէտ մը: Լիլիթ 

Մարգարեան կ՛առաջարկէ, որ միջազգային մրցոյթներէ կամ միջոցառումներէ առաջ, երբ 

Հայաստան պէտք է ներկայանայ պատշաճ մակարդակով, համահայկական մրցոյթ 

յայտարարուի, որուն մասնակցին նաեւ սփիւռքի հայ ձեւագէտներ որմէ ետք ընտրուի 

լաւագոյնը: «Հայաստանի մէջ կան կիներ, ինչպէս նաեւ` մեր կեդրոնին մէջ, որոնք ոսկի ձեռքեր 

ունին եւ կրնան հիասքանչ զգեստներ կարել»: 

Երկու զաւակներու մայր Լիլիթ Մարգարեանը կ՛ըսէ, որ միշտ զգացած է ընտանիքին 

աջակցութիւնը, ամուսինը միշտ կեցած է իր կողքին, շատ կ՛օգնէ կազմակերպչական 

հարցերուն` երաժշտութեան ընտրութիւն, նկարահանումներու կազմակերպում եւ այլն… 

www.aztarar.com 
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Դափնիի Տերեւին Բարիքները 

Դարեր առաջ դափնիի տերեւներով պատրաստուած պսակներով կը զարդարէին 

ողիմպիականներուն յաղթող մարզիկներուն գլուխը: 

Աւելի ուշ դափնիին տերեւները մտան խոհանոց եւ 

մինչեւ օրս կ՛օգտագործուին յատկապէս մսեղէններու 

պատրաստութեան ընթացքին: 

Հիմա, արդէն նոյն այս տերեւները կ՛օգտագործուին 

գեղեցկագիտական արտադրութիւններու մէջ` 

զանազան դիմակներ եւ ծեփուկներ պատրաստելու 

համար: Դիմակներ, որոնք փայլք պիտի տան մեր 

մազերուն եւ երիտասարդացնեն մեր մորթը: 

Ահաւասիկ արագ պատրաստուող եւ դիւրին օծանելիք մը` մորթը նուրբ եւ երիտասարդ 

պահելու համար: 

Առէք 200 կրամ դափնիի տերեւ եւ 100 կրամ ջուրի մէջ 3 վայրկեան եռացուցէք եւ մէկ ժամ 

սպասեցէք: Յետոյ քամոցէ անցուցէք եւ ստացուած հեղուկով շփեցէք ձեր դէմքն ու պարանոցը: 

Շաբաթ մը չանցած` ձեր մորթը կը դառնայ նուրբ եւ առաձգական: 

www.aztagdaily.com 


