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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

«ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵՆՔ ԵՒ 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԻՆՔ`ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՎ» ՆԻՒԹՈՎ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻՋԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ԸՆԹԱՑՔ ԱՌԱՒ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

Կազմակերպութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Երիտասարդական 

բաժանմունքին, Երեքշաբթի, 8 Օգոստոս 2017-ին «Կիլիկիա» թանգարանի «Գալուստ 

Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ ընթացք առաւ շրջանային միջթեմական երիտասարդական 

համագումարը` «Վերանորոգենք եւ Վերանորոգուինք` մասնակցելով» ընդհանուր նիւթով: Այս 

համագումարին կը մասնակցին 30 երիտասարդներ Լիբանանի, Բերիոյ, Քուէյթի եւ շրջակայից, 

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու եւ Քաթարի ու Կիպրոսի թեմերէն: 

Նշենք, որ այս համագումարը արձագանգն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 

թելադրութեան` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան 

Կրօնական ժողովին: Այդ թելադրանքին լոյսին տակ նախորդ ամիսներուն երիտասարդական 

համագումարներ կազմակերպուեցան նաեւ Քանատայի մէջ` մասնակցութեամբ Քանատայի, 

Արեւելեան եւ Արեւմտեան Ամերիկայի ու Վենեզուելլայի շրջաններու երիտասարդներուն, իսկ 
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հոկտեմբերին համագումար մը տեղի պիտի ունենայ Թեհրանի մէջ` մասնակցութեամբ 

Թեհրանի, Իսֆահանի եւ Ատրպատականի թեմերուն: 

Այս առիթով, Անթիլիասի մայրավանք հասած համագումարի մասնակիցները հանդիպում 

ունեցան Վեհափառ Հայրապետին հետ` Պիքֆայայի «Ս. Աստուածածնայ» վանքին մէջ: Իր 

պատգամով Նորին Սրբութիւնը նախ իր ուրախութիւնն ու գոհունակութիւնը յայտնեց 

երիտասարդներուն եկեղեցւոյ եւ ազգային կեանքին մէջ ներկայութեան ու ներդրումին համար: 

Խօսելով երիտասարդութեան ներուժին կարեւորութեան մասին` վեհափառ հայրապետը 

ընդգծեց, որ երիտասարդները մեր ներկան են, եւ պէտք է անոնք իրենց տեղը ունենան 

ժողովուրդին կեանքին մէջ: Ան ըսաւ, որ աշխատանքի լծուելու համար երիտասարդը պէտք 

չունի սպասելու որեւէ ղեկավարութեան հրամանին, այլ պէտք է ըլլայ նախաձեռնողը` 

անհրաժեշտութեան պարագային նաեւ փշրելով իր շուրջ դրուած շղթաներն ու պատերը: 

«Երիտասարդութիւնը առաջնահերթութիւն է, եւ այդ պատճառով մեր եկեղեցին այս 

նախանձախնդրութեամբ կը մօտենայ երիտասարդին` հեռու զգացական, տեսական ու 

պարագայական մօտեցումներէ», յայտնեց վեհափառ հայրապետը` աւելցնելով. «Ես իբրեւ 

կաթողիկոս կը հաւատամ, որ մեր եկեղեցւոյ, հայրենիքին, ազգին, միութիւններուն, 

կազմակերպութիւններուն կեանքը սնուցանողը, դիմագիծ ու նոր ուղղութիւն տուողը 

երիտասարդութիւնն է, եւ կ՛ակնկալեմ, որ նոյն յանձնառութեամբ մօտենայ երիտասարդը մեր 

կեանքին, իսկ Երիտասարդական բաժանմունքին նպատակն ալ երիտասարդութիւնը մեր 

իրականութեան մէջ կենդանի ներկայութիւն դարձնելն է»: 

Արամ Ա. Կաթողիկոս նշեց երեք հիմնական կէտեր` ինքնութիւն, 

մասնակցութիւն եւ վերանորոգում: Ան կարեւոր նկատեց 

հայկական ինքնութիւնը ու հայուն ինքնաճանաչման ու 

ինքնահասկացողութեան չափանիշներուն ճանաչումը: Սփիւռքի 

իրականութեան մէջ հայ ըլլալու ու մնալու մարտահրաւէրները 

տարբեր բնոյթ կը կրեն, քան նախորդ տարիներու 

մարտահրաւէրները, հետեւաբար նոյն զէնքերով պայքարիլը 

անիմաստ է, նշեց ան: Իւրաքանչիւր սփիւռք ունի իր դիմագիծն 

ու կենցաղը: Անհրաժեշտ է, որ հայերը մասնակից դառնան ազգային կեանքին` դրսեւորելու 

համար հայ ինքնութիւնը, ապա թէ ոչ օղակի կամ չորս պատերու միջեւ մնալով 

դատապարտուած կ՛ըլլանք ոչնչացման, ընդգծեց վեհափառ հայրապետը: 

Եզրակացնելով` Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց վերանորոգման կարեւորութիւնը: Ան նշեց, որ 

անհատներու վերանորոգման ճամբով կը վերանորոգուին նաեւ մեր կառոյցներն ու 

միութիւնները: Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ, որ մեր եկեղեցին ալ պէտք ունի վերանորոգման, 

որուն համար մենք տեսիլք ունինք: «Վերանորոգուիլ չի նշանակեր մոռնալ անցեալը», շեշտեց 

վեհափառը` աւելցնելով սակայն, որ անհրաժեշտութեան պարագային պէտք է քանդել ու նորը 

շինել: 

Համագումարին բացման խօսքով հանդէս եկաւ Երիտասարդական բաժանմունքի վարիչ Նշան 

Վրդ. Լախոյեան: Ան յայտնեց, որ «եթէ կ՛ուզենք ազգ մը պահել իր հայրենիքէն դուրս, 

անհրաժեշտ է կառչիլ ինքնութեան, իսկ եթէ կ՛ուզենք ազգ մը պահպանել իր հայրենիքին մէջ, 

այն ատեն անհրաժեշտ է զինուորական եւ տնտեսական զարգացում ու հզօրացում: 

Սփիւռքահայութեան երկաթէ շերեփը հոգեւոր, բարոյական եւ ազգային ինքնութիւններու 

պահպանումն է»: Խօսելով համագումարին մասին` հայր սուրբը կարեւոր նկատեց 

երիտասարդութեան մասնակցութիւնն ու ներդրումը եւ ըսաւ, որ այս համագումարը առիթ մըն է 
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երիտասարդութեան երկխօսութեան ճամբով ներկայացնելու իր մտահոգութիւնները, որպէսզի 

կարելի ըլլայ մտածել լուծման միջոցներուն մասին: 

Ս. Աստուածածնայ վանքին մէջ դպրեվանքի տեսուչ Պօղոս Վրդ. Թիքիճեան ներկայացուց 

վանքը եւ անոր գործունէութիւնը: Ան յայտնեց, որ դպրեվանքը հիմնուած է 1930-ին Անթիլիասի 

մէջ, ապա 1978-ին փոխադրուած է Պիքֆայա, ուր կը գործէ մինչեւ հիմա: Խօսելէ ետք վանքին 

գործունէութեան ու սաներուն առօրեային մասին` հայր սուրբը արժեւորեց վանքին 

առաքելութիւնը իրերայաջորդ հայրապետներուն տեսլականով, որ չի սահմանափակուիր միայն 

Հայ եկեղեցւոյ ծառայողներ պատրաստելով, այլ նաեւ ազգին տալով մտաւորականներ ու 

տիպար քրիստոնեաներ: Ան ըսաւ, որ դպրեվանքին մէջ կ՛ուսանին շուրջ 60 սաներ, որոնք 

աւարտելէ ետք կը մեկնին նաեւ տարբեր համալսարաններ` շարունակելու համար իրենց 

ուսումը զանազան մարզերու մէջ, բոլորն ալ իրենց կարողութիւնները ի գործ դնելու յօգուտ 

եկեղեցւոյ ու ազգին ծառայութեան: Ապա ան պատասխանեց ներկաներու հարցումներուն: 

Ապա մասնակիցները շրջեցան ու ծանօթացան դպրեվանքին, ինչպէս նաեւ մասնակցեցան 

Սուրբ եւ Անմահ պատարագին: 

Իսկ Անթիլիասի մէջ, ներկաներու ծանօթացումէն ետք ընթացք առաւ առաջին նիստը: Նշան վրդ. 

Լախոյեան ներկայացուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան պատմականը` սկսելով 

հայրենիքին մէջ քրիստոնէութեան տարածումէն մինչեւ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 

Անթիլիասի մէջ հաստատումը: Հայր սուրբը խօսեցաւ Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան 

պետական կրօն հռչակումէն ետք տեղի ունեցած եկեղեցաշինութեան հոլովոյթին մասին, 

ինչպէս նաեւ քաղաքական եւ ժողովրդագրական տարբեր պատճառներով կաթողիկոսական 

աթոռի տեղափոխութիւններուն եւ 1441-ին երկու կաթողիկոսութիւններու ստեղծման մասին: 

Հայր սուրբը անդրադարձաւ նաեւ Ցեղասպանութեան շրջանին Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ 

Սահակ կաթողիկոսին ապրած գողգոթային:  

Երկրորդ նիստին ընթացքին ելոյթ ունեցաւ Լիբանանի թեմի երիտասարդութիւնը եւ զեկուցեց 

թեմին մտահոգութիւններուն մասին: Հոս առաւելաբար քննարկուեցան լիբանանահայ 

երիտասարդութիւնը եկեղեցիէն հեռու պահող դրդապատճառները եւ եկեղեցական ներքին 

կեանքը յուզող հարցերը, աւարտին մասնակիցները իրենց առաջարկները ներկայացուցին: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Քարոլայն Քոքս Վարչապետ Կարապետեանին 

Խոստացած Է Շարունակել Աջակցիլ Հայ Ժողովուրդին 

Վարչապետ Կարէն Կարապետեան ընդունած է Բրիտանիոյ Լորտերու  տան անդամ 

պարոնուհի Քարոլայն Քոքսի գլխաւորած պատուիրակութիւնը: Վարչապետը բարձր 

գնահատած է Քարոլայն Քոքսի հայանպաստ եւ մարդասիրական գործունէութիւնը, ինչպէս 

նաեւ  միջազգային ասպարէզին մէջ ղարաբաղեան տագնապի արդարացի ներկայացման 

ուղղուած քայլերը: Վարչապետ Կարէն Կարապետեան  նշած է, որ յատկապէս վերջին շրջանին 

հայ-բրիտանական յարաբերութիւններուն մէջ նկատելի է աշխուժացում եւ կարեւոր նկատած է 

տնտեսական մարզին մէջ փոխադարձ գործակցութեան զարգացումը, գործարար կապերու 

խթանումը, ներառեալ` տարբեր համաժողովներու  կազմակերպումը: 

Վարչապետ Կարապետեան ընդգծած է, որ երկկողմանի տնտեսական յարաբերութիւններու 

զարգացման հարցը առարկայական ձեւով  քննարկած է նաեւ Հայաստանի մէջ Բրիտանիոյ 

դեսպանին հետ եւ  աւելցուցած, որ կան յստակ պատկերացումներ հետագայ քայլերուն  

ուղղութեամբ: 

Պարոնուհի Քոքս վարչապետին հետ խօսած է Հայաստան եւ Արցախ կատարած իր բազմաթիւ 

այցելութիւններուն մասին եւ նշած, որ ջերմօրէն կապուած է հայ ժողովուրդին հետ: 

Պարոնուհին եւս անհրաժեշտ գտած է հայ-բրիտանական տնտեսական համագործակցութեան 

զարգացումը` կարեւոր նկատելով միջխորհրդարանական յարաբերութիւններու  խորացումը, 

բարձրաստիճան փոխադարձ այցելութիւններու կազմակերպումը: 

Քոքս պատրաստակամութիւն յայտնած է հետագային եւս իր գործունէութեամբ աջակցելու հայ 

ժողովուրդին եւ նպաստելու հայ-բրիտանական կապերու սերտացման: 

Հասրաթեան. «Մի՛ Անհանգստանաք, Պաքուի Կողմէ 

Հիւսուած Հերթական Հեքիաթն Է» 

Արցախի պաշտպանութեան բանակի մամլոյ քարտուղար Սենոր Հասրաթեան իր ֆէյսպուքեան  

էջին մէջ անդրադարձած է ազրպէյճանական կողմի հրապարակումներուն, թէ իբրեւ թէ 

հայկական նախայարձակ խումբ մը փորձած է ներթափանցում կատարել` նշելով, որ անիկա 

Պաքուի հերթական բեմադրութիւնն է: 

«Քիչ առաջ ազրպէյճանական քարոզչամեքենան` սեփական հանրութեան ոգիի ծարաւը 

յագեցնելու նպատակով` շրջանառութեան մէջ դրաւ իր զինուժի երեւակայական յաղթարշաւը 

ներկայացնող հերթական բեմադրութիւնը: Անմիջապէս պէտք է արձանագրել, որ ինչպէս միշտ, 

այս անգամ եւս սիրողականէն ցած ընդունակութեամբ օժտուած Պաքուի բեմադրիչները 

մատուցեցին այն, ինչ որ յարիր է միայն իրենց: Նիւթն ալ նոյնն էր ու ծամծմուած` հայկական 

յարձակողական խումբը փորձած է իրականացնել ներթափանցում, իսկ իրենց «քաջարի 

ասկեարները թշնամիին կորուստներ պատճառելով ետ շպրտած են զայն…»: Կարելի էր նաեւ 

այս յիմարութեան չանդրադառնալ (ինչպէս սովորաբար կը վարուինք), բայց 

անհանգստացողները շատ են: Խորհուրդս` մի՛ անհանգստանաք, Պաքուի կողմէ հիւսուած 

հերթական հեքիաթն է® սեփական լսարանին համար», գրած է Հասրաթեան: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  397, àõñµ³Ã, 11 ú¶àêîàê, 2017                                                                          5 
 

Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան 

Նախարարութիւնը Կը Հերքէ Ազրպէյճանի 

Ապատեղեկատուութիւնը 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը Ազրպէյճանի 

զինուորական-քաղաքական ղեկավարութեան կոչ ուղղեց զերծ մնալու նոր 

արկածախնդրութիւններէն, ինչպէս նաեւ նախազգուշացուց, որ որեւէ սադրանքի պարագային 

հայկական կողմը պիտի դիմէ պատասխան կոշտ գործողութիւններու: Այս մասին նշուած է 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան տարածած հաղորդագրութեան մէջ: 

«Չորեքշաբթի օր երեկոյեան ազրպէյճանական լրատուամիջոցները տեղեկութիւն տարածած 

էին, թէ հայկական զինուած ուժերու ստորաբաժանումները կրակած են ազրպէյճանական 

Գարալար գիւղին ուղղութեամբ, որուն պատճառով վիրաւորուած է 13-ամեայ երեխայ մը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կտրականապէս կը 

հերքէ վերը նշուած տեղեկութիւնը եւ կը յայտարարէ, որ Չորեքշաբթի օր երեկոյեան եւ անցեալ 

գիշերուան ընթացքին հայկական զինուած ուժերը, հայ-ազրպէյճանական սահմանի ամբողջ 

երկայնքին, որեւէ զինատեսակէ չեն կրակած: Հայաստանի պաշտպանութեան 

նախարարութիւնը անգամ մը եւս կը յիշեցնէ, որ Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած 

ուժերը երբեք եւ որեւէ պարագայի նշանառութեան տակ չեն առներ խաղաղ բնակավայրերը: 

Ազրպէյճանական քարոզչամեքենային կեղծիքը ի յայտ կու գայ նոյնիսկ իրենց տարածած 

լուսանկարներուն մէջ, ուր պարզօրէն կ՛երեւի, որ երեխային վէրքերը ակնյայտօրէն հին են եւ 

որեւէ կապ չեն կրնար ունենալ իբրեւ թէ 7 Օգոստոսին ստացած բեկորային վնասուածքներուն 

հետ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը Ազրպէյճանի 

զինուորական-քաղաքական ղեկավարութեան կոչ կ՛ուղղէ զերծ մնալու նոր 

արկածախնդրութիւններէն, ինչպէս նաեւ կը նախազգուշացնէ, որ որեւէ սադրանքի 

պարագային հայկական կողմը պիտի դիմէ պատասխան կոշտ գործողութիւններու»: 

Թրքական Իշխանութիւնները Գրաւած Են Սեւան 

Նշանեանի Դրամատնային Միջոցները 

Թրքական իշխանութիւնները գրաւած են պոլսահայ լեզուաբան Սեւան Նշանեանի 

դրամատնային միջոցները: Այս մասին ֆէյսպուքեան իր էջին մէջ գրած է Նշանեան: 

«Դրամատնային հաշիւիս մէջ սեւ օրուան համար 12 հազար լիրա ունէի: Թուրքիոյ 

Հանրապետութիւնը չգտաւ այլ բան, քան ատիկա գրաւելը: Պետութիւն չէ, աւազակախումբ է», 

գրած է ան: 

ԵԱՀԿ-ի Դիտարկումը Ասկերանի Ուղղութեամբ 

Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ 

հասարակութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ հանրապետութեան 

իշխանութիւններուն հետ ձեռք բերուած համաձայնութեամբ, 9 Օգոստոսին ԵԱՀԿ-ի 
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առաքելութիւնը Արցախի եւ Ազրպէյճանի զինուած ուժերու սահմանագիծին վրայ ծրագրային 

դիտարկում իրականացուցած է Ասկերանի շրջանի ուղղութեամբ` Ակնա-Հինդարխ 

ճանապարհահատուածին: 

Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի դիրքերէն դիտարկումը 

իրականացուցած են ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային 

օգնականներ Կենատիէ Փեդրիգան (Մոլտովա) եւ Օկնեն Եովիչը (Պոսնիա եւ Հերցեկովինա), 

ինչպէս նաեւ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենեակի աշխատակից  

Մարթին Շուսթրը (Գերմանիա): 

Սահմանագիծին հակառակ կողմէն դիտարկումը իրականացուցած են ԵԱՀԿ-ի գործող 

նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքը եւ անոր դաշտային օգնական 

Միխայիլ Օլարուն (Մոլտովա): 

Դիտարկումը անցած է ըստ նախատեսուած ժամանակացոյցին: 

Դիտարկման առաքելութեան արցախեան կողմէն ուղեկցած են Արցախի Հանրապետութեան 

արտաքին գործոց նախարարութեան եւ պաշտպանութեան նախարարութեան 

ներկայացուցիչները: 

Բաբայեան. «Արցախը Բարձր Կը Գնահատէ Լեռնային 

Ղարաբաղի Տագնապի Հարցով Իրանի Դիրքորոշումը» 

Իրանը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի հարցով ի սկզբանէ ցուցաբերած է կառուցողական եւ 

հաւասարակշռուած դիրքորոշում, եւ Արցախը բարձր կը գնահատէ այդ դիրքորոշումը: Իրանը 

1990-ականներուն ընդհուպ հանդէս եկած է աշխուժ միջնորդական առաքելութեամբ: 

Այժմ այդ առաքելութիւնը կարծես կրաւորական փուլի մէջ է, բայց աշխուժ  կը մնայ Իրանի 

դերակատարութիւնը շրջանային քաղաքականութեան մէջ: «Փանորամա»-ի թղթակիցին հետ 

զրոյցի մը ընթացքին այս մասին ըսած է Արցախի նախագահի մամլոյ քարտուղար Դաւիթ 

Բաբայեան` անդրադառնալով Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի այն յայտարարութեան, որ 

Թեհրանը մեծ կարեւորութիւն կու տայ շրջանի, յատկապէս` սահմանակից շրջաններուն մէջ 

լիարժէք անվտանգութեան հաստատման, եւ որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը պէտք է 

լուծուի միայն խաղաղ միջոցով: 

«Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը այդ աշխարհաքաղաքականութեան մէկ բաղադրիչն է, ոչ թէ 

առանձին, անջատ հարց: Հետեւաբար, Իրանը ազդեցութիւն կը գործէ նաեւ շրջանին մէջ 

քաղաքական հոլովոյթներուն վրայ: Թեհրան մշտապէս հանդէս եկած է տագնապի խաղաղ 

լուծման օգտին, բացառած պատերազմը եւ ուժի կիրարկումը: Ասիկա շատ կարեւոր է, քանի որ 

կը բխի նաեւ Իրանի շահերէն: Այդ երկիրն է, որ անմիջապէս սահամանակից է ե՛ւ Հայաստանին, 

ե՛ւ Արցախին, ե՛ւ Ազրպէյճանին», ըսած է Բաբայեան: Դաւիթ Բաբայեանի համաձայն, Իրան 

հրաշալի ձեւով կը հասկնայ, որ շրջանին մէջ լայնածաւալ պատերազմը զինք, կամայ թէ 

ակամայ, պիտի դարձնէ տագնապի մասնակից: 

«Այդպէս եղած է 1991-1994 թուականներուն, երբ Ազրպէյճանը ապօրինի ձեւով օգտագործած է 

Իրանի տարածքը, այդպէս եղած է ապրիլեան պատերազմի ընթացքին, երբ հրթիռակոծած է 

Իրանի տարածքը` ի հարկէ յետոյ յայտարարելով, որ պատահաբար եղած է», եզրափակած է 

Արցախի նախագահի մամլոյ քարտուղարը: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Թրամփ Հիւսիսային Քորէային Կը Սպառնայ «Հուրով Ու 

Աննախադէպ Զայրոյթով» 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ սպառնաց, որ եթէ Հիւսիսային Քորէան 

ուզէ հիւլէական սպառնալիքին մէջ մագլցում արձանագրել, «զայն պիտի դիմակայենք հուրով 

եւ աշխարհի վրայ աննախադէպ զայրոյթով»: 

«Աշխարհի երկիրները պէտք է Հիւսիսային 

Քորէայի նկատմամբ աւելի խիստ ու 

վճռական կեցուածքներ որդեգրեն», ըսաւ 

ան: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը նաեւ 

նշեց. «Տարիներ շարունակ ձախողելէ ետք, 

պետութիւնները յաջողեցան միաւորուիլ 

դիմակայելու համար Հիւսիսային Քորէայի 

ներկայացուցած վտանգը: Բոլորը պէտք է 

Փիոնկիանկի նկատմամբ աւելի վճռական ու խիստ ըլլան»: 

Նախքան Թրամփի յայտարարութիւնը, ամերիկեան գաղտնի սպասարկութիւններու աղբիւրներ 

հաղորդած էին, որ Հիւսիսային Քորէան յաջողած է արտադրել իր հրթիռներու չափին 

յարմարող հիւլէական փոքր ռազմագլխիկներ: 

Միւս կողմէ, Քորէայի կեդրոնական լրատու գործակալութիւնը տարածեց Հիւսիսային Քորէայի 

բանակի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներէն մէկուն այն յայտարարութիւնը, թէ Փիոնկիանկ 

կ՛ուսումնասիրէ որեւէ պահու «Հվասոն-12» հրթիռներով Միացեալ Նահանգներու Կուամ 

կղզիին վրայ գտնուող ռազմակայանները հարուածելու վերաբերող ծրագիրը: 

«Ներկայիս ռազմավարական ուժերը մանրամասնօրէն կ՛ուսումնասիրեն Կուամ կղզիին մէջ 

հիմնական ամերիկեան ռազմակայանները զսպելու նպատակով գործողութեան` միջին եւ մեծ 

հասողութեամբ «Հվասոն-12» հրթիռներով հարուածելու վերաբերեալ գործնական ծրագիրը», 

կ՛ըսուի յայտարարութեան մէջ: 

«ՌԻԱ Նովոսթի» կը նշէ, որ յայտարարութեան մէջ նաեւ կը նշուի, որ հարուածները կրնան 

հասցուիլ նաեւ Միացեալ Նահանգներու օդուժի «Էնտըրսըն» ռազմակայանին, ուր կը գտնուին 

«Հիւսիսային Քորէայի ջիղերուն վրայ ազդող» ռազմավարական ռմբաձիգները: 

Յայտարարութեան համաձայն, ուսումնասիրուող ծրագիրը շուտով պիտի ներկայացուի երկրի 

ղեկավար Քիմ Չեն Ընին, իսկ յետոյ անիկա կրնայ որեւէ պահու «գործնականօրէն կիրարկուիլ, 

եթէ Հիւսիսային Քորէայի հիւլէական ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատար Քիմ Չեն Ըն 

որոշում տայ»: 
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Կը նշուի, որ երեքշաբթի առաւօտեան Միացեալ Նահանգներու ռազմավարական ռմբաձիգները 

«իրական պատերազմի» թռիչքներ կատարած են Հարաւային Քորէայի օդային տարածքին մէջ: 

Փիոնկիանկէն հնչող վերջին սպառնալիքներուն լոյսին տակ, Հարաւային Քորէայի նախագահ 

Մուն Չժէ Ին կոչ ուղղած է անյապաղ բարձրացնելու երկրի պաշտպանուելու կարողութիւնը: 

Փարիզի Արուարձանին Մէջ Ինքնաշարժ Մը Վրայերթի 

Ենթարկեց Ֆրանսացի Զինուորներ 

Փարիզի Լըւալուա-Փերրէ արուարձանին մէջ ֆրանսացի վեց զինուորներ վիրաւորուեցան, երբ 

«Պի.Էմ.Տապլիու» տիպի ինքնաշարժ մը վրայերթի ենթարկեց զիրենք: 

Դէպքը պատահեցաւ Չորեքշաբթի օր, տեղւոյն 

ժամանակացոյցով ժամը 8:15-ին, երբ 

զինուորները զօրանոցէն դուրս կու գային 

Վերտենի հրապարակ: «Ռոյթըրզ»-ի համաձայն, 

զինուորները ահաբեկչութեան դէմ «Սանթընել» 

գործողութեան մասնակիցներ էին: 

Լըւալուա-Փերրէի քաղաքապետ Փաթրիք 

Պալքանի յայտնեց. «Այդ ինքնաշարժը կանգնած 

էր զօրանոցին մօտ: Անոր վարորդը 

ակնյայտօրէն կը սպասէր զինուորներուն դուրս գալուն…Կը կարծեմ` կացութիւնը կարելի է 

գնահատել իբրեւ ծրագրուած գործողութիւն»: 

Աւելի ուշ, Ֆրանսայի վարչապետ Էտուար Ֆիլիփ հաստատեց, որ ոստիկանութիւնը 

ձերբակալած է զինուորները վրայերթի ենթարկած անձը: 

Թրքական Իշխանութիւնները Ձերբակալած Են Ժապհաթ 

Նուսրայի Անդամակցութեան Յանցանքով Կասկածելի 12 

Անձեր 

Թրքական իշխանութիւնները Տիգրանակերտ 

նահանգին մէջ ձերբակալած են Ժապհաթ 

Նուսրայի անդամակցութեան յանցանքով 

կասկածելի 12 անձեր: 

Անոնք ձերբակալուած են Տիգրանակերտի մէջ` 

նահանգի հանրապետական դատախազութեան 

Ժապհաթ Նուսրայի շուրջ կատարած 

հետաքննութեան ծիրին մէջ ապահովական 

մարմիններու ահաբեկչութեան դէմ պայքարի 

խումբերուն կատարած ապահովական 

գործողութեան ընթացքին: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Աւստրալիայէն Հայկական Կեանքեր. 

«Կանք, Կը Մնանք» 
Երեւի հայ «ըլլալու» եւ «մնալու» հրամայականը քիչ մը ամէն տեղ ինքզինք զգալի կը դարձնէ 

աշխարհի ամբողջ տարածքին: Աւստրալիոյ Սիտնի քաղաքը բացառութիւն պիտի չկազմէ: Եթէ 

քաղաքին գեղեցկութիւնը կը զգլխէ ու կ՛անցնի ամէն երեւակայութիւն, կը սքանչանաս եւ երեւի 

քիչ մըն ալ կը «նախանձիս» այն բոլորին, որոնք կ՛ապրին այդ գեղեցկութեան մէջ, բայց այդ 

քաղաքին մէջ առկայ է նաեւ հայկական գեղեցկութիւնը: Եւ իմ աշխատանքային ու 

ասպարէզային կեանքիս եւ անոր ամբողջ միջազգային պարունակին ընդմէջէն անկարելի է, որ 

ազգայինը, հայկականը չփնտռեմ, չգտնեմ ու չտեսնեմ… Բայց նաեւ չհպարտանամ անոր` 

հայկականին գեղեցկութեամբ: Եթէ ասիկա ինքնութեան կանչ է, բայց նաեւ մշակութային հիմք 

մըն է, առանց որուն` պիտի պարպուի իմ եւ ոեւէ մարդու ներաշխարհը: 

Սիտնի, Աւստրալիա, յունիս-յուլիս 2017: Եթէ կը մասնակցիմ միջազգային մեր 

կազմակերպութեան աշխատանքային մէկ համագումարին, ուր աւելի քան հարիւր երկիրներէ 

եկած էին մօտաւորապէս 220 ներկայացուցիչներ, բայց նաեւ մէկ-մէկ կ՛ուզեմ քակել հայկական 

իրականութիւնը` հանդիպելով հայուն` հեռաւոր (գէթ` ինծի համար) Աւստրալիոյ մէջ: Ոչ հայ 

գործակիցներս վարժուած են իմ այս սովորութեանս: «Քանի՞ հայու հանդիպեցար այս անգամ», 

կը հարցնեն ինծի` առանց ուշացնելու իրենց դիպուկ սրամիտ կատակը: 

 

Հայկազուն եպս. Նաճարեանին հետ ծանօթութիւն ունիմ այն օրէն, երբ 1990-ական 

թուականներէն սկսեալ յաճախակիօրէն կ՛այցելէի Էջմիածին, ուր կը փորձէինք հիմը դնել 

աստուածաշնչային ընկերութեան մեր  գրասենեակին: 

Հալէպ ծնած, Պէյրութ մեծցած ու տակաւին բազմաթիւ 

երկիրներու մէջ ապրած` ան իր հոգեւոր-եկեղեցական 

առաջնորդութեան ընդմէջէն միշտ ալ եղած է հաստատ` 

իր ինքնութեան եւ կոչումին: «Չեմ գիտեր` ո՛ր երկրին 

հետ առնչել իմ կեանքս», իրեն յատուկ կատակ-

տրամադրութեամբ մը սրբազանը իր առաքելութեան 

կեանքին ճամբան կը ներկայացնէր: Բայց սրբազանին 

համար Քրիստոսի եւ Հայ եկեղեցւոյ ծառայութիւնը ամէն 

բանէ վեր է, եւ ան այսօր իր կարեւոր ներդրումը կը բերէ Հայ եկեղեցւոյ առաջնորդութեան մէջ` 

Աւստրալիոյ հայկական գաղութին համար: 

 

Նշան Պասմաճեանը դիւանապետն է: Ծանօթութիւնս իրեն հետ կը սկսի Տուպայէն: Իր մէջ 

տեսած եմ հայ մարդուն տոկուն նկարագիրը, որ իր մէջ սրսկուած է Քեսապէն` իր ծննդավայրէն: 

«Կուսակցական պատկանելիութիւնս եւ անոր սկզբունքները դարձուցի կեանքի ձեւ», կ՛ըսէ 

Նշան: «Եւ քրիստոնէութիւնը ծառայութեան եւ սիրոյ սկզբունքներուն լաւագոյն 

վարդապետութիւնն է, իսկ Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին` այդ սկզբունքներուն 

կիրարկման գործելադաշտը», կ՛աւելցնէ ան: Այս բոլորին համադրումով` Նշանը «երջանիկ» 

հայն է, որ հեռաւոր Աւստրալիոյ մէջ կը շարունակէ իր ազգային կեանքը: 
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Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեանի հետ եղած ենք դասընկերներ եւ գործակիցներ` 

Պէյրութի օրերէն, եւ ան այսօր Սիտնիի Միացեալ աւետարանական եկեղեցւոյ հովուական 

ծառայութեան մէջ է: Եթէ տեղական եկեղեցւոյ մէջ է ան, բայց հայկականը միշտ ալ ցայտուն է իր 

կեանքին մէջ: Վերապատուելի Եումուշաքեան մեծ աշխատանք տարաւ, որպէսզի Հայոց 

ցեղասպանութիւնը ընդունուի Աւստրալիոյ Միացեալ աւետարանական եկեղեցւոյ կողմէ, որ կը 

նկատուի երկրին երրորդ մեծագոյն եկեղեցական-կրօնական համայնքը: 

 

Տոքթ. Յարութիւն Ճէպէճեան հոգեբուժ է: Աղեքսանդրիայէն գաղթած է Սիտնի: Ընտանեկան 

հարազատներ ենք, եւ անոր առաջին անգամ կը ծանօթանայի եւ կը հանդիպէի… Սիտնիի մէջ: 

Մեր երկուքին մեծ ծնողները Այնթապէն տեղահանուած են: Իր ընտանիքը հասած է Եգիպտոս, 

իսկ իմ պարագաներս` Հալէպ-Պէյրութ: Ընտանեկան-ազգականական մեր կապը պիտի 

հաստատուէր Աւստրալիոյ մէջ: Եւ ինչպէ՞ս չապրիլ Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը այն 

իմաստով, որ հայ ընտանիքներ ոչ միայն նահատակուեցան, այլ նաեւ անջատուեցան… Եւ 

«զրկուեցան» իրարու հետ ըլլալու եւ միասին ապրելու տեսլականէն… Բայց այս (չ)ապրուած  

կեանքերուն եւ անոնց «կորսուած» ու  «կարօտի» հաղորդակցութեան օրերուն 

պահանջատիրութիւնը ինչպէ՞ս պիտի ըլլայ: 

 

Էտի Տեմիրճեան ծնած է Սիտնի: Ան տնօրէնն է Համազգայինի  

Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն հայկական վարժարանին: Գեղեցիկ 

անտառներով շրջապատուած եւ դպրոցական շէնքի բոլոր 

արդիական յարմարութիւններով օժտուած այս վարժարանը 

հայեցի դաստիարակութիւն կը ջամբէ աւելի քան 320 

աշակերտներու: Եթէ եղած է ժամանակ, որ աշակերտներուն թիւը 

նուազած է, բայց այսօր արդէն սկսած է կամաց-կամաց աւելնալ: 

«Ամէն աշխատանք եւ կարելիութիւն կը ստեղծենք, որպէսզի հայ 

ընտանիքներ իրենց զաւակները հայկական վարժարան 

ուղարկեն», Էտին է խօսողը: 

Եւ նայելով դպրոցին, արդիական շրջափակին,  

կարելիութիւններուն, հանդարտ մթնոլորտին եւ կրթական 

մակարդակին` հարց տուի. «Ինչո՞ւ հայ ծնողները իրենց զաւակները հայկական դպրոց չղրկեն»: 

Մանուկ Տեմիրճեան Պէյրութի տղան է: Ան Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 

Ալեքսանտր դպրոցի տնօրէնն է: 41 աշակերտներով փոքր «գումարտակ»-ով մը Մանուկը կը 

պայքարի դպրոցը պահելու… «Մեր միութեան կեդրոնական ղեկավարութիւնը ուզեց դպրոցը 

փակել տնտեսական պատճառներով»,  ըսաւ Մանուկ` աւելցնելով. «Շատ զօրաւոր կերպով դէմ 

կեցանք»: Եւ զարմանալի չէ… Մանուկը ապրած է Լիբանանի պատերազմը եւ անոր արհաւիրքը: 

«Թրծուած» է կեանքի դժուար պայմաններուն դէմ պայքարելու եւ մարտնչելու ոգիով: 

«Վերջապէս համաձայնեցանք, որ մեր ղեկավարութիւնը տնտեսական օժանդակութիւնը պիտի 

կասեցնէ, եւ մենք մեր գլխուն ճարին պիտի նայինք»,  եզրափակեց Մանուկ: Իսկ «գլխուն ճարին» 

նայի՞լը… Մանուկ դիմած է պետական օժանդակութեան, եւ այսօր դպրոցը կը ստանայ նպաստ 

եւ կը շարունակէ իր հայակերտումի առաքելութիւնը: 
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Եւ հարց պիտի տալ: Ի՞նչն է սփիւռքեան մեր հայկական իրականութեան մեծագոյն եւ կարեւոր 

հիմնահարցը: Եթէ «հայապահպանումն» է եւ անոր հետ` «պահանջատիրութիւնը», բայց այս 

սրբազան առաքելութիւնները ի՞նչ նժարի վրայ պիտի դրուին: Նիւթական պարտաւորութի՞ւնը, 

թէ՞ հայկական ամբողջական մշակոյթի ապահովութիւնը եւ շարունակականութիւնը: Ու 

տակաւին, պէտք չէ՞ մտածել չորրորդ հայ սերունդին մասին, որ կը մեծնայ… Հապա՞ 

հինգերորդը… հայ մատղաշ մանուկներու սերունդը: Կարելի՞ է այս սերունդներու հայ 

«մեծնալու» հոլովոյթը սակարկութեան դնել: 

 

Այս իմաստով իւրաքանչիւր հայկական հանդիպում օղակ մըն էր` տեսնելու հայկական կեանքի 

մեծ խճանկարը Սիտնիի մէջ: Վարուժան Իսկենտերեան կու գայ Երուսաղէմէն, ան Արցախի 

Հանրապետութեան նախկին ներկայացուցիչն է Աւստրալիոյ մէջ: Գայլար Միքայէլեան Իրանէն է 

եւ` Արցախի Հանրապետութեան այժմու ներկայացուցիչը: Գօգօ Սողոմոնեանը կու գայ 

Եգիպտոսէն եւ ստանձնած է Հայ դատի գրասենեակի պատասխանատուութիւնը: Հենրիեթ 

Անդրէասեան Հայաստանի սփիւռքի նախարարութեան ներկայացուցիչն է եւ կու գայ Իրանէն: 

Վիգէն Գարօղլեան Հալէպէն է եւ աշխուժ մասնակցութիւն ունի Համազգայինի մշակութային 

գործունէութիւններու կազմակերպումին մէջ: Սէմ Արոյեան կու գայ Հալէպէն, իսկ անոր կինը` 

Լիւսին, Եգիպտոսէն: Ճորճը եւ Լենան` Քեսապէն եւ Հալէպէն: Եւ այս բոլորին դիմաց 

անպայմանօրէն հարց կու տաս: Ինչո՞ւ հայը այսքան պէտք էր տեղափոխուէր ու տարածուէր… 

Ու տակաւին, ապրէր իր հողէն հեռու եւ մէկէ աւելի ոստաններու մէջ: 

Բայց իւրաքանչիւր հայկական հանդիպումիս կարելի էր տեսնել նուիրուածութիւնը: 

Հայապահպանումին եւ հայ մշակոյթին համար նուիրական ծառայութիւնը: Ծառայութիւն մը, որ 

պիտի ապահովէ հայուն շարունակականութիւնը: Եւ իւրաքանչիւր հայու մէջ, որ հանդիպեցայ, 

կրցայ տեսնել, թէ ինչպէ՛ս իր սրտին մէջ ճզմած ու շալկած է այս քաղցր լուծը… Ու կ՛ապրի այս 

քաղցր լուծը ապրեցնելու հրամայականով: 

 

Հայկական Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն վարժարանի բակին մէջ կար արձան մը, որուն վրայ 

արձանագրուած էր` «Կանք, կը մնանք»: Եւ Աւստրալիոյ իւրաքանչիւր հայկական կեանքին, որ 

հանդիպեցայ, եւ իր բոլոր տարբերութիւններուն մէջէն ունէր մէկ նուիրական պատմութիւն: 

 

«Կանք, կը մնանք»: 

 

Այս ալ հայկական սփիւռքի բարդ իրավիճակին ու անոր բոլոր տարբերութիւններուն մէջէն 

դուրս ցցուող հասարակ յայտարարն է, որ կը միացնէ մեզ բոլորս: Եւ եթէ Ցեղասպանութենէն 

ետք հայը «ստիպուած» եղաւ տարածուելու աշխարհով մէկ եւ քանի մը անգամ, բայց նոյն հայը  

տակաւին ունի ապրող առաքելութիւն: 

 

Եւ այս իմաստով, եթէ հայը կը յիշէ Ցեղասպանութիւնը, քանի որ ան «կայ»: Եւ եթէ կը 

«պահանջէ», քանի նոյն հայը պիտի «մնայ»: «Կանք, կը մնանք»: Սիտնի եւ տակաւին աշխարհով 

մէկ: 

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԵՊԵՃԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէն Շնորհաւորական Այցելու-

թիւն Տուաւ Լիբանանի Հիւպատոսին 

1 Օգոստոսին ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրո-

նական կոմիտէի պատուիրակութիւն մը, գլխաւորու-

թեամբ Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Տարօն 

Տէր Խաչատուրեանի, այցելեց Լիբանանի հիւպատո-

սարան եւ շնորհաւորեց Լիբանանի գլխաւոր հիւպա-

տոս Ճոնի Իպրահիմը` Լիբանանի նոր դեսպան պաշ-

տօնին իր նշանակման առթիւ: 

Հանդիպման ընթացքին Կեդրոնական կոմիտէի 

պատւիրակութիւնը շնորհակալութիւն յայտնեց 

գլխաւոր հիւպատոսին` Լոս Անճելըսի հայ համայն-

քին եւ յատկապէս ՀՅ Դաշնակցութեան հետ իր սերտ 

գործակցութեան համար: Քննարկուեցան հետագայ գործունէութեանց ուղղութիւնները, որոնց 

շարքին` յառաջիկայ երեսփոխանական ընտրութիւններու ծիրէն ներս նախապատրաստական 

աշխատանքներու ընթացքը, որ պիտի շարունակուի նոր հիւպատոսին հետ, ինչպէս նաեւ` այս 

տարուան Սեպտեմբերին գումարուելիք լիբանանեան սփիւռքի համայնքներու համաժողովին 

օրակարգը եւ այլ ընթացիկ հարցեր: 

Գլխաւոր հիւպատոսը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց ՀՅԴ պատուիրակութեան` հիւպատոսա-

րանին եւ ՀՅԴ-ի միջեւ սերտ գործակցութեան համար, շեշտելով, որ այդ համագործակցութիւնը 

նոյն ոգիով պիտի շարունակուի յառաջիկայ տարիներուն` յօգուտ Լիբանանի ու լիբանանեան 

սփիւռքին, որուն անքակտելի մասն է սփռուած լիբանանահայութիւնը: 

«Ուղեւորութիւն Ատրպատականի Հայոց Թեմին Մէջ» 

Գիրքի Շնորհահանդէսը 

Ատրպատականի առաջնորդական պաշտօնին 

համար իր ընտրութեան օրէն սկսեալ 

(յունուար 2012) Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան 

նախաձեռնած էր թեմի տարածքին գտնուող 

բոլոր ազգապատկան կառոյցներուն 

ցանկագրման աշխատանքին` հաւատալով, որ 

գէթ գիրի միջոցով անոնք պէտք է փրկուին` 

յաջորդող սերունդներուն կտակուելով իբրեւ 

մեր ժողովուրդի պատմութեան էջերուն 

արձանագրելի յիշարժան մշակութային 

կոթողներ: 

Առ այդ, վանքի տարեկան եռօրեայ ուխտագնացութեան ծիրին մէջ, հովանաւորութեամբ 

Ազգային վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Թաւրիզի Հայ համալսարանական 
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ուսանողներու միութեան վարչութեան, 28 յուլիսին Ս. Թադէի վանքի շրջափակին մէջ 

տեղի ունեցաւ «Ուղեւորութիւն Ատրպատականի հայոց թեմին մէջ –  հայկական 

յուշարձաններու հետքերով» կոթողական երկասիրութեան շնորհահանդէսը: 

Երեկոյին բացման խօսքը արտասանեց դոկտ. Վարդան Սիմոնզ, որ շեշտեց, թէ 546 

էջերու սահմաններուն մէջ հսկայ աշխատանքի արդիւնք գիրքը Ատրպատականի հայոց 

թեմի նորագոյն համայնագիտարանն է, որ կ՛ընդգրկէ ազգային-եկեղեցական 

կառոյցներու պատմութենէն բաժին մը, եւ որուն առաջին հատորին վստահաբար պիտի 

հետեւին  յաջորդ երկուքը: 

Համալսարանական միութեան վարչութեան ատենապետ Անահիտ Յակոբեան 

ներկայացուց հատորը` զայն կոչելով «կոթողական աշխատութիւն», որուն դժուար 

աշխատանքը անձնապէս ծրագրած եւ սիրայօժար ստանձնած էր թեմի առաջնորդ 

Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան: Ան գոհունակութիւն յայտնեց, որ թեմին մէջ անգամ մը եւս 

ականատեսը եւ վկան են անմոռանալի եւ յաւերժական արժէք ներկայացնող 

անգնահատելի աշխատութեան մը` թեմի 200-էն աւելի եկեղեցիներու եւ հոգեւոր 

ժառանգութիւնը անմահացնող տպագրութեան մը: 

Ապա Յակոբեան անդրադարձաւ հեղինակի անձին եւ Ատրպատականի հայութեան մէջ 

ունեցած սիրոյ եւ յարգանքի բացայայտ երեւոյթին, եւ` վերջին տարիներուն անոր 

ծաւալած գործունէութեան բազմաշերտ երեսներուն: Ան նաեւ ամփոփ տեղեկութիւններ 

տուաւ գիրքի բովանդակութեան եւ մասնագիտական մօտեցումով պատրաստուած 

նիւթերուն, ինչպէս նաեւ սրբազան հօր լեզուական ու ոճային առանձնայատկութեան 

մասին: 

Ազգային իշխանութեան անունով Ազգային վարչութեան ատենապետ Ռուբիկ 

Ջանանեան ելոյթ ունենալով` պատիւ համարեց նման գիրքի մը հրատարակութիւնը 

Ատրպատականի մէջ, թեմի առաջնորդին գրիչով, յիշեցնելով, որ գիրքը մնայուն 

յուշարարը պիտի ըլլայ թեմի հարուստ ժառանգութեան: Ան նաեւ գիրքը կարեւոր 

աղբիւր համարեց երկրի մշակութային ժառանգութիւններու բոլոր 

հիմնարկութիւններուն համար եւ փափաք յայտնեց, զայն պարսկերէնով թարգմանուած 

տեսնելու: 

Աւարտին սրտի խօսքով հանդէս եկաւ գիրքի հեղինակ առաջնորդ սրբազանը, որ 

յայտնեց, թէ պատմութեան գանձանակին մէջ իր համեստ լուման նետելով` սոյն 

պահուն կը մոռնայ բոլոր այն դժուարութիւնները, զորս կրած էր անցնող տարիներուն 

ընթացքին` տեղագրելով  հատորին մէջ ամփոփուած թեմի ազգապատկան 

կալուածներուն մէկ բաժինը: Ան վկայարան համարեց սոյն հատորը, որովհետեւ 

պարագաներու բերումով խոնարհած եւ խոնարհուող  սրբարաններուն հաւաքավայրն է 

եւ յայտնեց, որ պիտի հրատարակէ նաեւ անոր յաջորդ երկու հատորները: 

Հանդիսութեան ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

www.aztagdaily.com 
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Լիզպոնի Գործողութեան 34-ամեակին Նուիրուած Ձեռնարկներ 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Յունաստանի Երիտա-

սարդական միութեան Կեդրոնական վարչութեան, 

30 յուլիսին Ֆիքսի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ 

տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն` 

Լիզպոնի հինգ անձնազոհ հերոսներու յիշատա-

կին: 

Օրուան պատարագիչ Նարեկ քհնյ. անդրադար-

ձաւ հերոսական արարքին` ընդգծելով Լիզպոնի 

հերոսապատումին այժմէականութիւնը, մանաւանդ` արցախեան պայքարի իրողու-

թեան մէջ, երբ Լիզպոնի տղոց արարքը անձնազոհութեան օրինակ է` մերօրեայ ազա-

տամարտիկներու եւ սահմաններու պահապան զինուորներու համար: 

ՀՅԴ Յունաստանի Երիտասարդական միութեան Կեդրոնական վարչութեան անդամ 

Վազգէն Սաւուլեան իր խօսքին մէջ յայտնեց, թէ որքան ալ տարիները անցնին, Լիզպո-

նի տղոց զոհաբերութիւնը որպէս կենդանի օրինակ կը մնայ իւրաքանչիւր դաշնակցա-

կան երիտասարդի համար: Յանուն բոլոր հայ երիտասարդներուն` Սաւուլեան վերանո-

րոգեց խոստումը` անձնազոհ հինգ տղոց օրինակով կառչած մնալու Հայ դատի պահան-

ջատիրական պայքարին, հայութեան արդար իրաւունքներու ձեռքբերման, Հայաստանի 

ու Արցախի ամբողջականութեան պայքարի ուղիին վրայ: 

Միացեալ Նահանգներ 

30 յուլիսին Արեւմտեան թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ տեղի ունեցաւ հոգեհանգստ-

եան յատուկ արարողութիւն` հայութեան արդար իրաւունքներուն համար 34 տարի 

առաջ իրենց կեանքը զոհաբերած Լիզպոնի հինգ հերոսներու յիշատակին: 

Թեմի առաջնորդ  Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան հանդիսապետեց Էնսինոյի Ս. Նահա-

տակաց եկեղեցւոյ Ս. պատարագին եւ իր պատգամին մէջ  վեր առաւ Լիզպոնի հինգ հե-

րոսներուն նահատակութենէն բխած անժամանցելի պատգամները` յիշեցնելով, որ  հայ 

ժողովուրդի դարաւոր տառապանքէն ու անտեսուած իրաւունքներուն ի խնդիր պայքա-

րի հնոցէն ծնած հինգ հայ երիտասարդներ 34 տարի առաջ յանդուգն գործողութիւն մը 

կատարեցին Լիզպոնի թրքական դեսպանատան դէմ` իրենց կեանքերուն եւ արեան 

գնով աշխարհին յիշեցնելու, որ ցեղասպանին ոճիրը չէ մոռցուած, եւ հայ ժողովուրդը 

տէրն է իր անսակարկելի իրաւունքներուն եւ չի զիջիր իր հողային եւ ազգային իրա-

ւունքներէն, եւ պէտք է իրեն վերադարձուին իր պատմական հողերը, արդար հատու-

ցում կատարուի Ցեղասպանութեան զոհերուն եւ այլ կորուստներուն համար: 

Եզրափակելով իր խօսքը` սրբազանը հրաւիրեց յարգանքով խոնարհելու Լիզպոնի հինգ 

նահատակներուն յիշատակին առջեւ եւ մաղթեց, որ անոնց կեանքին գնով կերտըւած 

պատգամը վառ մնայ իրաւատէր հայութեան հոգիին մէջ եւ առաջնորդէ մեր երիտա-

սարդութեան պահանջատիրական պայքարը` մինչեւ վերջնական ու ամբողջական յաղ-

թանակ: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

 Համա-ՀՄԸՄ-ական Խաղերը Հայաստանի Մէջ` Մենք 

Մեզի 

Նախորդ շաբաթներուն, երբ Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղերու 

բացումը կատարուեցաւ, աւելի քան 1250 ՀՄԸՄ-ականներ` 

սփիւռքի տարբեր գաղութներէն, Հայաստանէն  եւ Արցախէն, 

բաւական լաւ ու աշխուժ մթնոլորտ ստեղծեցին: 

Նախ ըսենք, որ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան համար նման 

նախաձեռնութեան մը իրագործումը ողջունելի է: Հակառակ 

տնտեսական, կազմակերպական եւ մարդուժի տագնապին` այդ 

տարողութեամբ բան մը իրականութիւն դարձնել: Սակայն նկատի ունենալով, որ 

մօտէն կը հետեւիմ Հայաստանի տպագիր եւ ելեկտրոնային մամուլին, դժբախտաբար ոչ 

մէկ ձեւով արձագանգ կատարուեցաւ այս նախաձեռնութեան: 

Ինչո՞ւ այս անտեսումը, հակառակ անոր որ ամիսներ առաջ մամլոյ ասուլիս տեղի 

ունեցաւ եւ յայտարարուեցաւ այս մասին, այս խաղերուն վերաբերող հարցազրոյցներ 

կատարուեցան, սփիւռքի նախարարութիւնը հովանաւորեց զանոնք, եւ աւելի՛ն, 

Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին վրայ տողանցք եւ մեծ հանդիսութիւն տեղի 

ունեցաւ: 

Ինչպէ՞ս բացատրել այս հաւաքական կեցուածքը: Ինչպէ՞ս տրամաբանական պատճառ 

գտնել նման տարողութեամբ Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղերուն մասին եղած լռութեան եւ 

անոնց անտեսումին: 

Հայաստանի գիւղի մը հրապարակին վրայ կայացած ելոյթ մը աւելի մեծ արձագանգով 

կը մեկնաբանուի սովորաբար: 

Ո՛չ մէկ ձեւով արդարացի է, որ Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղերը այսքան անտեսուին: 

Ո՛չ մէկ ձեւով ընդունելի է, որ մենք մեզմով միայն ուրախ ըլլանք հայրենիքին մէջ: 

Որքա՞ն ճիշդ է նման նախաձեռնութեան մը այսքա՛ն անտեսում: 

Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղերուն մասնակցելու համար իւրաքանչիւր գաղութ անկարելին 

կարելի ըրաւ, որպէսզի ամէն մէկ պատանի եւ պարմանուհի չզրկուի հայրենիքէն, նման 

նախաձեռնութեան մը մասնակից ըլլալէ: 

Այս բոլորէն ետք շատ նեղացուցիչ եւ ընդվզեցուցիչ երեւոյթ է այս անտեսումը: 

Անտեսում կ՛ըսեմ, որովհետեւ փաստօրէն Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղերը մենք մեզի 

ըրինք: 

Յ. ԼԱՏՈՅԵԱՆ 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ի՞նչ Տեսաք Առաջին Հերթին 

Աչք մը նետեցէք նկարին վրայ եւ ըսէք, թէ ի՛նչ 

տեսաք առաջին հերթին: Ձեր պատասխանը շատ 

բան կը բացայայտէ ձեր մասին: 

Թութակ 

Թութակը կը խորհրդանշէ հոգիի ուրախութիւնն 

ու երջանկութիւնը: Ձեր հոգին բոցավառ է եւ 

մարդիկ կը ձգտին դէպի այդ լոյսը: 

Բարեկամներով շրջապատուած, սիրուած եւ 

փնտռուած անձ էք: 

Արմաւենի 

Դուք արձակուրդի մասին կը մտածէք, ձեր նախասիրած վայրը ծովափն է, դուք «ամառ-մարդ» 

էք: Ձեզի անհրաժեշտ են` արեւ, լոյս, ջերմութիւն, կանաչ աշխարհ եւ մանաւանդ` ուրախ 

մթնոլորտ: 

Ձեռք 

Դուք կը սիրէք առաջնորդ, ղեկավար, «թագաւոր» ըլլալ: Կ՛ուզէք ամէն բան ձեր ձեռքերուն մէջ 

պահել, ամէն բան ղեկավարել: Դուք ի ծնէ ունիք ղեկավարի արժանիքներ եւ բոլոր տեսակի 

գործերը գլուխ կը հանէք: 

Նախքան Բջիջայինները` Յիշեցէք, Թէ Ի՛նչ Կ՛ընէիք… 

Թէեւ իսկապէս դժուար է հաւատալ,  որ կար ժամանակ մը, երբ գրպանիդ մէջ չունէիր 

հեռաձայն, բայց…այդպէս էր: Յիշէ՛, թէ ստորեւ նշուածներէն քանի՛ հատը կ՛ընէիր բջիջային 

հեռաձայն չունեցած օրերուդ:   

1. Հեռաձայնի տետրակ գործածել 

2. Տունը սպասել հեռաձայնի 

3. Ժամեր յատկացնել տան հեռաձայնին վրայ պատասխանող սարքի լաւագոյն խօսքը 

տեղադրելու 

4. Դողալ, երբ պատասխանող սարքին կարմիր լոյսը տեսնէիր (Լո՞ւր մը: Արդեօք ինծի՞ է: 

Ո՞վ կրնայ ըլլալ) 

5. Արտաքնոց մտնել գիրքով 

6. Նամակներ ղրկել 

7. Ազդանշանով ժամացոյց ունենալ 

8. Բառարան գործածել 

9. Խտասալիկներուդ ամբողջ հաւաքածոն հետդ տանիլ ընկերային հաւաքի մը 

10. Սպասել, յուսալ եւ աղօթել, որ ձայնասփռուի քու նախասիրած երգդ 

11. Պարծենալ, որ տարեդարձի նուէր ստացած ես 3-մեկափիքսել լուսանկարչական գործիք 

մը 

12. Ձայներիզ պատրաստել 

13. Տեղ մը կենալ` սպասելով ընկեր մը, որովհետեւ շաբաթ մը առաջ ժամադրուած էիք: 


