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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  398, àõñµ³Ã, 18 ú¶àêîàê, 2017                                                                          1 
 

 

 

 

Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 398, àõñµ³Ã,  18 ú¶àêîàê, 2017 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԸ՝ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 

Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց նորակառոյց Եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքը Ուրբաթ, 11 

Օգոստոսին տօնական մեծ ցնծութիւն ապրեցաւ, Ս․Աստուածածնայ Վերափոխման 

օրը։ Ս․ Պատարագը մատուցեց եւ օրուան պատգամը փոխանցեց թեմիս առաջնորդ՝ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան: Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբը, խաղողի 

ողկոյզներով եւ ծաղիկներով զարդարած էր Ս. 

խորանը, իսկ հաւատացեալ ժողովուրդին 

նուիրած խաղողները ողողած էին անբողջ 

բեմը:  

Գերպ. Հայր Սուրբը փառք տալով 

Ամենակալին, շնորհաւորեց համայնքի բոլոր 

անդամները, յիշեցնելով, որ տարի մը առաջ 

եկեղեցիէն դուրս մնալու վտանգին 

ենթարկուած մեր հաւատացեալները, այսօր 

հոգեկան անհուն հրճուանքով, կը մասնակցին 

Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին՝ նորակառոյց շքեղ եկեղեցւոյ մէջ, որուն 

իրականացման համար ճիգ չխնայուեցաւ: Ապա, փոխանցեց օրուան պատգամը ըսելով. 

« .. Ս․ Աստուածամօր վերափոխումը, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ հինգ 

գլխաւոր տօներէն մէկն է, որ մեզի կը յիշեցնէ ընդհարապէս Ս․ Կոյս Մարիամի ապրած 

բարեպաշտական կեանքը եւ մանաւանդ անոր կեանքի վերջին հանգրուանը՝ մահը, 

թաղումը եւ իր Միածին Որդիին կողմէ երկինք վերափոխումը: Քրիստոսի յարութեան 

եւ Աստուածամօր երկինք վերափոխման զոյգ դէպքերը երկնքի ու երկրի մերձեցումը 

հաստատեցին, այլ խօսքով՝ Աստուած-մարդ մերձեցումը: Մեր ճանապարհը նոյնպէս, 

դէպի երկինք առաջնորդող ճանապարհն է: Ս․ Կոյս Մարիամ ծնունդ տուաւ 

Աստուածորդիին՝ երկրորդ Ադամին, որ այս անգամ եկաւ հնազանդելու Աստուծոյ 

կամքին, մեղքին իշխանութիւնը կործանելու եւ Աստուծոյ թագաւորութինը 

հաստատելու: Հետեւաբար, Ս․ Կոյս Մարիամ, Քրիստոսով մեղքի ստրկութենէն 

ազատագրեց մարդը: Մարիամ եղաւ յոյսի մայր, հաւատաց Աստուծոյ ծրագրին եւ իրեն 

վստահուած առաքելութեան: Մարիամի յոյսը հաստատ էր, անոր հաւատքը ամուր էր 

եւ անսասան: Մարիամի յոյսը կու գար Աստուծոյ խօսքէն, որ յուսահատութեան դէմ 

լաւագոյն դարմանն է: Մարիամի մեծութիւնը իր հաւատքին մէջ էր, իր կեանքի բոլոր 

հանգրուաններու ընթացքին Մարիամ իր հաւատքով առաջնորդուեցաւ: Աստուածամօր 

երկինք վերափոխումը, պատիւ մըն է տրուած ամբողջ մարդկութեան, միաժամանակ 
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առիթ մը խորհրդածութեան, որովհետեւ Քրիստոնեայ հաւատացեալին մեծագոյն յոյսը 

եւ սպասումը իր կեանքի վախճանին, իր Արարիչին հետ միացումն է: Երկնաւոր տան 

հասնելու գաղտնիքը, Մարիամի նման ուխտաւորի կեանք ապրիլն է. ուխտաւորի 

կեանքի ճամբուն մէջ է, որ Աստուած ցոյց կու տայ մեզի երկնքի ճանապարհը, ցոյց կու 

տայ մեզի յոյսի եւ սիրոյ, ողորմութեան եւ մխիթարութեան նշանները: Մարդ արարածը՝ 

մանաւանդ Քրիստոնեայ մարդը, նախասահմանուած է Մարիամի նման Աստուծոյ 

փառքը՝ Թագաւորութիւնը վայելելու երկինքին մէջ: 

Աստուածամօր Վերափոխման օրը Սէրը յաղթեց եւ երկինքը ցնծաց: Վերափոխման օրը 

եկաւ հաստատելու որ երկինքը՝ Աստուած, մարդէն հեռու ճշմարտութիւն մը չէ: 

Մարիամի ճամբով երկինքը բացուեցաւ երկրին, երկինքը միացաւ երկրին, մարդը 

վերադարձաւ իր Արարիչին: Աստուած Մարիամը ընտրեց երբ ան տան մէջ էր: 

Մարիամ տան մէջ միացած էր Արարիչին եւ Անով օժտուած ներքին իմաստութեամբ: 

Մարիամ իր Արարիչով քաջ, արի եւ խիզախ էր իր հաւատքին ու համոզումներուն մէջ:  

Արդ, կ՛աղօթենք որ մեր բոլոր հայ մայրերը Ս․ Կոյս 

մարիամի օրինակով դառնան քաջ, տիպար ու 

առաքինի մայրեր եւ իրենց լուման ներդնեն նոր 

սերունդի դաստիարակութեան սուրբ գործին, 

անոնց մէջ սերմանելով քրիստոնէավայել ու 

հայավայել վեհ գաղափարներ, պատրաստելու 

վաղուան առաջնորդներն ու ազգային գործիչները»։ 

Գերպ. Հայր սուրբը իր պատգամի աւարտին, 

դարձեալ անդրադարձաւ եկեղեցւոյ բարերարներու 

նուիրուածութեան ոգիին ու մասնաւորեց անցեալ 

տարի այս օրերուն Պիքֆայայի Սուրբ 

Աստուածածնայ ուխտի օրուան առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի շնորհած ԻՇԽԱՆի 

տիտղոսը եկեղեցւոյս գլխաւոր բարերար՝ 

Անուշաւան Նազարեանին, որ իր նիւթական 

անսակարկ ներդրումի կողքին, իր սուղ ժամանակը 

առատութեամբ ընծայեց իր գործընկերներուն հետ 

միասին եկեղեցւոյ շինարարական 

աշխատանքներու ծրագրաւորման, հետապնդման եւ հսկողութեան գործընթացին։ 

Իշխան Անուշաւանի համեստափայլ տիկինն ու սիրասուն դստրերը, ամբողջ տարի մը 

հեռաւոր Քանատայէն հետեւած էին իրենց ամուսինին եւ հօր աշխատանքներուն, իսկ 

ահաւասիկ այսօր եկած էր ժամը, որպէսզի հաւատացեալներու կողքին՝ իրենց աչքերով, 

տեսնէին տարուած աշխատանքին տարրողութիւնն ու վայելէին անոր գեղեցկութիւնը: 

Տէր եւ Տիկին Անուշաւան Նազարեան այս ուրախ առիթով ստանցնեցին եկեղեցւոյ 

գմբեթի հովանաւորութիւնը։  

Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ խաղողօրհնէք: Հաւատացեալները հոգեպէս 

հարստացած խաղողի իրենց բաժինները առնելէ ետք, տակաւին երկար ժամանակ 

մնացին եկեղեցւոյ մէջ: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Համահայկական Համագումարին Պիտի Քննարկուի 

Համահայկական Խորհուրդ Հիմնելու Գաղափարը 

18-էն 20 սեպտեմբեր Երեւանի մէջ տեղի պիտի ունենայ «Փոխադարձ վստահութիւն, 

միասնականութիւն եւ պատասխանատուութիւն» խորագիրով Հայաստան-սփիւռք հերթական 

6-րդ համահայկական համաժողովը: 

Սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրտուս Զաքարեան, զեկուցելով 

համագումարին մասին` «Թերթ»-ի թղթակիցին յայտնած է. «Մենք 8-9 տարիներու ընթացքին 

կատարած ենք հաշուառում սփիւռքեան տարբեր համայնքներու մէջ: Մենք գիտենք, թէ ուր 

որքան բժիշկ, իրաւաբան, պատմաբան եւ այլ մասնագիտութիւններու հայրենակիցներ ունինք: 

Մենք բոլոր այդ նշանաւոր հայերուն ուղարկած ենք դիմումներ եւ ներկայացուցած ենք, թէ ի՛նչ 

տեղի պիտի ունենայ եւ խնդրած ենք պատասխանել իրենց հաւանական մասնակցութեան 

վերաբերեալ: Ստացած ենք 1200 պատասխան, ուր անոնք հաստատած են, որ ներկայ պիտի 

գտնուին»: 

Զաքարեան նաեւ յայտնած է, որ համաժողովին պիտի մասնակցին պետական, քաղաքական, 

հասարակական գործիչներ, համահայկական կառոյցներ եւ համայնքներու մէջ գործող 

կազմակերպութիւններու ղեկավարներ եւ անդամներ, լրագրողներ, կրթութեան, մշակոյթի եւ 

հոգեւոր մարզերու ներկայացուցիչներ սփիւռքէն, Հայաստանէն եւ Արցախէն: Ներկայ պիտի 

ըլլան նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան պետական 

բարձրաստիճան այրեր եւ հոգեւոր առաջնորդներ: 

Ֆիրտուս Զաքարեան նշած է, որ համաժողովին ընդառաջ իրենք սփիւռքի տարբեր 

ներկայացուցիչներու հետ շփումներ ունենալով` փորձած են պարզել, թէ ի՛նչ հարցեր կը 

մտահոգեն զանոնք, ճշդած են անոնց կարիքները: 

«Այս տարուան համաժողովը յատկանշական է այն փաստով, որ պիտի քննարկուի 

Համահայկական խորհուրդ ստեղծելու գաղափարը: Թէ ինչպիսի՛ լուծումներ կը տրուին անոր, 

ի՛նչ ժամանակի ընթացքին կը ստեղծուի անիկա, տակաւին յստակ չէ», ըսած է ան: 

Ֆիրտուս Զաքարեանի համաձայն, համաժողովի կարեւորագոյն նպատակներէն է պարզել 

համահայկական այն օրակարգը, որուն շուրջ պէտք է հայկական բոլոր կառոյցները 

համախմբուին: 

«Առաջնային խնդիրներէն է արցախեան տագնապի խաղաղ լուծման շուրջ աշխատանքներու 

քննարկումը, երկրորդը Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումն է եւ այլն: Քանի մը կարեւորագոյն 

խնդիրներ կան, որոնք պէտք է քննարկուին, անոնց լուծումներ առաջարկուին», աւելցուցած է 

ան: 

Խոսրովի Արգելոցին Մէջ Բռնկած Հրդեհի Հիմնական 

Օճախները Մարած Են 

«Խոսրովի անտառ»-ի հրդեհաշիջման աշխատանքներուն հետեւող պետական կառոյցներուն 

տուեալներով, 16 օգոստոսի ժամը 17:30-ին անոնք յաջողած են մարել մնացած 2.5 քիլոմեթր 
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պարագիծին մէջ շարունակուող հրդեհի հիմնական օճախները: Արգելոցին մէջ կը կատարուին 

յետմարման աշխատանքներ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան օգտագործած 

«ԻԼ-76» օդանաւը կը շարունակէ օդային հրդեհաշիջման աշխատանքները` ստեղծելով 

անվտանգութեան գօտիներ եւ խոնաւ միջավայր` օճախներու կրկնակի բռնկումը բացառելու 

նպատակով: 

Օդանաւի հետագայ թռիչքներուն եւ լայնածաւալ աշխատանքներուն իրականացման 

վերաբերեալ որոշումը պիտի տրուի այսօր առաւօտեան` հետախուզական տուեալներու 

ուսումնասիրութիւններու արդիւնքներուն հիման վրայ: 

Մինասեան. «Խոսրովի Անտառի Հրդեհը Կ՛ընդգրկէ 

Արգելոցի Էական Մասը Եւ Բնապահպանական Առումով 

Կը Նկատուի Չափազանց Մեծ Վնաս» 

Հայաստանի Հանրապետութեան բնապահպանութեան նախարար Արծուիկ Մինասեանի 

գլխաւորութեամբ նախարարութեան ստորաբաժանումներու աշխատակիցները, հրդեհի վայրին 

մէջ  գիշերային գործողութենէ ետք 15 օգոստոսի լուսաբացէն վերսկսած են հրդեհաշիջման 

աշխատանքները: Հրդեհի դէմ պայքարին կը մասնակցին Հայաստանի Հանրապետութեան 

արտակարգ իրավիճակներու  նախարարութեան փրկարարներ, Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարութեան Արարատի զօրամասի զինուորներ, Հայաստանի  

կառավարութեան առընթեր ոստիկանութեան Արարատի մարզային վարչութեան 

աշխատակիցներ, կամաւոր դէպի վայր մեկնած բնապահպան քաղաքացիներ, Արարատի մարզի 

համայնքներու  բնակիչներ: 12 օգոստոսէն արգելոցին մէջ բռնկած հրդեհը մարելու ուղղութեամբ 

աշխատանքները կը շարունակուին նոր թափով: «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի 

Խոսրովի տեղամասին մէջ հրդեհի դէմ կը պայքարէին Հայաստանի բնապահպանութեան 

նախարարութեան 150 աշխատակիցներ: Աշխատանքներուն կը խոչընդոտեն բարդ անտառային 

տարածքի դժուարութիւնները եւ անոր համապատասխան մեքենաներու բացակայութիւնը: 15 

օգոստոսի առաւօտեան աշխատանքներուն մէջ  ներգրաւուած է նաեւ ռուսական արտակարգ 

իրավիճակներու նախարարութեան ինքնաթիռը: 

Հայաստանի բնապահպանութեան նախարար Արծուիկ Մինասեան յայտնած է, որ «Խոսրովի 

անտառ» պետական արգելոցին մէջ հրդեհը բռնկելէ ետք շատ արագ տարածուած է, 

անմիջական գործողութիւնները արդիւնք չեն տուած թէ՛ տեղանքի, թէ՛ կլիմայական 

պայմաններու առանձնայատկութեամբ. «Թէեւ կանխարգելիչ բազմաթիւ գործողութիւններ 

ձեռնարկուած են, սակայն հրդեհէն կարելի չէ եղած խուսափիլ, որուն պատճառով պետական 

արգելոցի տարածքին մէջ, ինչպէս նաեւ համայնքային նշանակութեան տարածքներու մէջ 

հրդեհը բռնկած եւ շատ արագ տարածուած է: Ներկայիս անիկա կ՛ընդգրկէ արգելոցին էական 

մասը, որ բնապահպանական առումով կը նկատուի չափազանց մեծ վնաս: Անիկա վնաս 

հասցուցած է թէ՛ բուսական աշխարհին` հարիւրամեայ ծառերուն, թէ՛ կենդանական 

աշխարհին: Տարածքի առանձնայատկութիւնը նաեւ այն է, որ պետական արգելոցը կը գտնուի 

բնական միջավայրի միջանցքին մէջ: Եղած մարդկային, թեքնիք կարելիութիւններու 

սահմաններուն մէջ բոլոր գործողութիւնները ձեռնարկուած են, սակայն տեղանքի 

առանձնայատկութեամբ պայմանաւորուած անկարելի եղած է կասեցնել հրդեհը: Կը 

կատարուին  հրդեհաշիջման աշխատանքներ օդային տարածքէ»: 
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Թիլըրսըն Կ՛անդրադառնայ Մեծի Տանն Կիլիկիկոյ 

Կաթողիկսութեան Յարուցած Դատին 

ԵՐԵՒԱՆ, «Էրմենիհապեր».- Միացեալ 

Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ռեքս 

Թիլըրսըն Օգոստոս 15ին ներկայացուցած է 

նախարարութեան տարեկան զեկոյցը՝ աշխարհի 

մէջ կրօնական ազատութեան վերաբերեալ։ 

Թիլըրսըն ըսած է, որ կրօնական ազատութեանց 

արտակարգ սահմանափակումներ կան 

յատկապէս «Իսլամական պետութիւն» կոչուած 

ահաբեկչական խմբաւորման հակակշիռին տակ 

գտնուող շրջաններուն մէջ, ուր եզիտիներն ու 

քրիստոնեաները, լաւագոյն պարագային՝ յատուկ հարկ կը վճարեն, սակայն յաճախ կը 

սպաննուին, կը բռնաբարուին, կամ կը վաճառուին իբրեւ ստրուկներ: 

Թիլըրսըն նշած է. ««Իսլամական պետութեան» զինեալները ցեղասպանութիւն գործադրած են 

եզիտիներու, քրիստոնեաներու եւ շիի իսլամներու դէմ»: Ան շեշտած է, թէ լուրջ խնդիրներ կան 

նաեւ Սէուտական Արաբիոյ, Չինաստանի, Փաքիստանի, Սուտանի, Իրանի եւ Թուրքիոյ մէջ։ 

«Թուրքիոյ մէջ իշխանութիւնները կը շարունակեն սահմանափակել որոշ կրօնական 

փոքրամասնութիւններու ներկայացուցիչներուն մարդկային իրաւունքները, իսկ որոշ 

համայնքներու մէջ կը շարունակուին կրօնական սեփականութեան շուրջ վէճերը», ըսած է ան։ 

Զեկոյցին մէջ նշուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հայցը, որ կը պահանջէ 

վերադարձնել 1915 թուականին ապօրինի կերպով գրաւուած Սիսի կաթողիկոսական 

նստավայրը: 2016 Յունիսին, Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանը մերժած էր հայցը՝ 

ընթացակարգային պատճառներով, սակայն, Դեկտեմբերին, հայցուորը դիմած էր Մարդկային 

իրաւունքներու եւրոպական դատարան: Զեկոյցը կը յիշէ նաեւ, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները 

դադրեցուցած են կրօնական ծիսակատարութիւնները Աղթամար կղզիի հայկական Ս. Խաչ 

եկեղեցւոյ մէջ, ուր պատարագ կատարել կ՛արտօնուի տարին մէկ անգամ միայն: 

«Ակօս» կը գրէ, թէ զեկոյցին մէջ անդրադարձ կատարուած է նաեւ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի 

ընտրութեան գործընթացին եւ նշուած է, որ պետութիւնը կը փորձէ միջամտել 

ընտրութիւններուն: Հոն յիշատակուած է նաեւ Տիգրանակերտի Սուր շրջանին մէջ եկեղեցիներու 

պետականացման պարագան. մասնաւորապէս ըսուած է, թէ կը սպասուէր, որ շրջանին մէջ 

տեղի ունեցած զինեալ բախումներուն իբրեւ հետեւանք մեծ վնասներ կրելէ ետք՝ այդ 

եկեղեցիները անյապաղ վերադարձուէին համապատասխան համայնքներու հիմնարկներուն: 

«Ոչ-իսլամներուն մեծ մասը կ՛ապրի Պոլսոյ եւ այլ մեծ քաղաքներու մէջ: Յստակ թիւեր չենք 

գիտեր, բայց համայնքներուն ներկայացուցած տուեալներով՝ Թուրքիոյ մէջ կ՛ապրի 90 հազար 

հայ, որոնցմէ 60 հազարը Թուրքիոյ քաղաքացի է, իսկ մնացեալը ապօրինի կարգավիճակով կը 

գտնուին հոն: Մնացեալ ոչ-իսլամ համայնքներուն թիւերը հետեւեալն են՝ 17 հազար հրեայ, 2500 

կաթոլիկ յոյն, 25 հազար ուղղափառ ասորի, 22 հազար եզիտի, 15 հազար ռուս, 5000 Եհովայի 

վկայ եւ 2000 ուղղափառ յոյն», նշուած է զեկոյցին մէջ: 
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Անդրադարձ կատարուած է նաեւ Պոլսոյ Թուզլա շրջանին մէջ գտնուող հայ որբերու ճամբարը՝ 

«Քամփ Արմէն»ը հայկական համայնքին վերադարձնելու հարցին, նշելով, որ այդ իրաւունքին 

վերատիրանալու համար համայնքը պայքարած է 175 օր: 

Յիշեցնելով, որ կրօնական ազատութեան սահմանափակումը ծայրայեղականութիւն եւ 

կրօնական արմատականութիւն ծնող հիմնական պատճառն է՝ Թիլըրսըն ըսած է, որ Թուրքիոյ 

մէջ ոչ-սիւննի իսլամները եւս պետութեան կողմէ պաշտպանուած չեն: Արդարեւ, 

սպառնալիքներու թիրախ են նաեւ ալաուիները, հրեաները, ինչպէս նաեւ բողոքականները։ Ան 

արտայայտուած է նաեւ կիւլենականներուն հետ կապ ունենալու մեղադրանքով Թուրքիոյ մէջ 

բանտարկուած ամերիկացի հոգեւորական Էնտրու Պրանսընի ձերբակալութեան մասին՝ այդ 

արարքը անօրինական քայլ նկատելով: 

Նաեւ, Թիլըրսըն ըսած է, թէ Ատրպէյճանի մէջ, 2016ին ձերբակալուած են կրօնական 86 

առաջնորդներ, որոնք քաղաքական բանտարկեալ կը նկատուին տեղական դիտորդներու կողմէ: 

«Իշխանութիւնները կը շարունակեն փակել կրօնական հաստատութիւնները եւ խափանել 

կրօնական ծառայութիւնները», նշուած է նախարարութեան զեկոյցին մէջ։ 

Քանատայի Հայերը Կը Բողոքեն Ազրպէյճանին 

Զրահապատ Ինքնաշարժներ Ծախելու Ծրագիրին Դէմ 
«Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Քանատայի հայ 

համայնքը արշաւի մը սկսած է` 

Ազրպէյճանին քանատական 

զրահամեքենաներ ծախելու ծրագիրը 

ձախողութեան մատնելու նպատակով: 

Համայնքին առաջնորդները ջանք կը թափեն 

կառավարութիւնը համոզելու, որ ջնջէ 

գործարքը, կը գրէ «Սի.Պի.Սի. Քանատա»-ն: 

Արշաւը սկսած է, երբ «Ռատիօ Քանատա 

Ինթըրնեշընըլ»-ը եւ «Սի.Պի.Սի.»-ն անցեալ յուլիսին հաղորդած էին, թէ «ԻՆՔԱՍ Արմըրտ 

Վեհիքըլ Մենիուֆեքչըրինկ» ընկերութիւնը Ազրպէյճանի ներքին գործոց նախարարութեան հետ 

համաձայնագիր մը ստորագրած է` զրահապատ փոխադրամիջոցներ մատակարարելու 

համար: 

Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբը այս նպատակով նամակներ յղած է վարչապետ Ճասթին 

Թրուտոյի եւ խորհրդարանի աւելի քան 50 անդամներու` շեշտելով, որ այս լուրը ցնցած է 

քանատահայութիւնը, որովհետեւ կարելի չէ զէնք տրամադրել այնպիսի երկրի մը, որ 

շարունակաբար կը սպառնայ շրջանի խաղաղութեան եւ կը խախտէ մարդկային տարրական 

սկզբունքները: 

Քանատայի արտաքին գործոց նախարարի մամլոյ քարտուղարը յայտարարած է, որ 

խորհրդարանին մօտ նախարարին ներկայացուցիչը ամէնէն կանուխ առիթով հանդիպում մը 

պիտի ունենայ հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ` քննելու համար հայութեան 

մտահոգութիւնները: 
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Չինացի Ներդրողներուն Ներկայացուած է Հայաստանի 

Ներդրումային Ներուժը 
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան 

մէջ Հայաստանի առեւտրային ներկայացուցիչ 

Հրանդ Ապաճեան, Օգոստոս 16-ին, Փեքինի մէջ` 

Չինաստանի մասնաւոր հատուածի միջազգային 

առեւտրային պալատի կեդրոնական 

գրասենեակին մէջ, չինացի գործարարներուն եւ 

ներդրողներուն ներկայացուցած է Հայաստանի 

գործարար միջավայրը, ներդրումային 

գրաւչութիւնները, ներուժը եւ առկայ 

հնարաւորութիւնները, ինչպէս նաեւ շարք մը ներդրումային ծրագիրներ 

ենթակառուցուածքներու, ճանապարհաշինութեան, հանքարդիւնաբերութեան, 

արտադրութեան, գիւղատնտեսութեան եւ ուժանիւթի ոլորտներուն մէջ: 

ՀՀ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան տեղեկատւութեան 

եւ հասարակայնութեան հետ կապերու բաժինէն, մասնաւորապէս ներկայացուած են 

Հիւսիս-հարաւ մայրուղիի եւ Հայաստան-Իրան երկաթուղագծի կառուցման 

ներդրումային ծրագիրները, նախագիծեր վերականգնուող արեւային, հողմային եւ 

ջրաելեկտրականութեան ոլորտներու մէջ: Մասնակիցներու ուշադրութեան 

ներկայացուած են Հայաստանի մէջ ձկնաբուծութեան զարգացման եւ ջերմոցային 

տնտեսութիւններու կառուցման վերաբերեալ նախագիծեր, պղնձաձուլարանի 

կառուցման եւ հանքարդիւնաբերութեան ու արտադրութեան ոլորտի քանի մը այլ 

ծրագրեր: Անդրադարձ կատարուած է նաեւ Մեղրիի ազատ տնտեսական գօտիի 

կառուցման ծրագրին: 

Հանդիպման ներկայ եղած են պետական եւ մասնաւոր կառոյցներէ 40-է աւելի 

մասնակիցներ: ՀՀ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան 

տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու բաժինին փոխանցած 

տեղեկութիւններով`  Չինաստանի մէջ Հայաստանի առեւտրային ներկայացուցիչը նշած 

է, որ հետաքրքրութիւնը չինական կողմէն բաւական մեծ է յատկապէս 

ենթակառուցուածքային եւ հանքարդիւնաբերութեան ոլորտներուն հանդէպ: 

«Անմիջական աշխատանքներ կը տարուին Հայաստանի տնտեսութեան, ներդրումային 

դաշտի եւ, առհասարակ, երկրի վերաբերեալ ճշգրիտ տեղեկատւութիւն ներկայացնելու 

եւ ճանաչելիութիւնը բարձրացնելու ուղղութեամբ: Յաճախակի կ՝իրականացուին 

տարբեր ձեւաչափերու ձեռնարկներ, հանդիպումներ չինացի ձեռնարկատէրերու, 

ներդրողներու հետ, որպէսզի վերջիններս առաւելապէս տեղեկացուած ըլլան 

Հայաստանի տնտեսութեան տարբեր ոլորտներու մէջ առկայ համագործակցութեան 

հնարաւորութիւններու եւ ներդրումային ներուժի մասին: Անոնցմէ մէկը այսօրուան 

հանդիպումն էր: Նմանատիպ հանդիպումները շարունակական բնոյթ պիտի կրեն, եւ 

ճիշդ թիրախաւորուած աշխատանքի իբրեւ արդիւնք պիտի խթանենք Հայաստանի մէջ 

չինական ներդրումներու ծաւալներու աճը»,- աւելցուցած է Ապաճեանը: 

http://www.yerakouyn.com/?p=137913
http://www.yerakouyn.com/?p=137913
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Սէուտական Արաբիա Կը Հերքէ Իրաքէն Իրանի Մօտ 

Միջնորդութիւն Կատարել Խնդրած Ըլլալը 

Սէուտական Արաբիա երէկ հերքեց, թէ Իրանի 

մօտ որեւէ միջնորդութիւն խնդրած է: Իրաքի 

ներքին գործոց նախարարը վերջերս յայտնած 

էր, որ  Ռիատ Պաղտատէն խնդրած է իր եւ 

Թեհրանի միջեւ միջնորդութիւն կատարել: 

Սէուտական պետական աղբիւր մը սէուտական 

«Ուաս» լրատու գործակալութեան յայտնեց, որ 

Սէուտական Արաբիան Իրանի մօտ որեւէ ձեւի 

միջնորդութիւն չէ խնդրած` ընդգծելով, որ իր 

երկիրը կառչած կը մնայ «շրջանին եւ 

աշխարհին մէջ ահաբեկչութիւն ու 

ծայրայեղականութիւն տարածող եւ այլ երկիրներու ներքին հարցերուն միջամտող իրանեան 

վարչակարգին հետ որեւէ մերձեցում մերժող հաստատ կեցուածքին»: 

«Իրանեան ներկայ վարչակարգին հետ կարելի չէ բանակցիլ. երկարատեւ փորձառութիւնը ցոյց 

տուած է, որ անիկա վարչակարգ մըն է, որ չի յարգեր դիւանագիտական կանոնները եւ 

միջազգային յարաբերութիւններու սկզբունքները»` աւելցնելով. «Թագաւորութիւնը կ՛ընդգծէ 

իրանեան վարչակարգին վտանգաւորութիւնն ու միջազգային խաղաղութեան եւ կայունութեան 

նկատմամբ անոր թշնամական կեցուածքները»: 

Աղբիւրը նշեց, որ Սէուտական Արաբիան բոլոր երկիրներուն կոչ կ՛ուղղէ արգելակելու 

իրանեան վարչակարգին թշնամական վարմունքը եւ անոր ստիպել յարգել միջազգային օրէնքը, 

ՄԱԿ-ի որոշումներն ու դիւանագիտական կանոնները: 

«Մենք Անկախութեան Հասնելէն Զատ Ուրիշ Լուծում Մը 

Չունինք» Կ՛ըսէ Պարզանի 

Ռուսական «Սփութնիք» լրատու գործակալութեան թրքալեզու ծառայութիւնը կը հաղորդէ, որ 

Իրաքի Քրտական ինքնավար մարզի նախագահ Մասուտ Պարզանի յայտարարած է, թէ իրաքցի 

քիւրտերը անկախութեան հասնելէն զատ ուրիշ լուծում մը չունին, եւ աշխարհի բոլոր 

քիւրտերուն կոչ ուղղած է անկախութեան աջակցելու: 

Ըստ Պարզանիի, անկախութեան հարցով հանրաքուէն կրնայ կանխարգիլել շրջանը 

պատուհասող նոր արհաւիրքն ու նպաստել քիւրտ ժողովուրդի միաւորման: «Ես կ՛ուզեմ, որ 

դուք աջակցիք ատոր, որովհետեւ մենք անկախութեան հասնելէն զատ ուրիշ լուծում մը 

չունինք», ըսած է ան: 

Քրտական ինքնավար մարզի` Իրաքէն անկախութեան շուրջ հանրաքուէն տեղի պիտի ունենայ 

25 սեպտեմբերին, որմէ ետք կը նախատեսուի խորհրդարանական ընտրութիւններ 

կազմակերպել 6 նոյեմբերին: 
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Օրեր առաջ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ռեքս Թիլըրսըն 

Պարզանիին ուղղուած ուղերձի մը մէջ պահանջած էր յետաձգել հանրաքուէն` նկատի 

ունենալով շրջանին մէջ ստեղծուած իրավիճակը եւ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի կարեւոր 

նշանակութիւնը: Ատոր ի պատասխան Պարզանիի գրասենեակէն յայտարարած են, որ 

հանրաքուէի օրը պիտի մնայ անփոփոխ: 

Անգարա. «Հանրաքուէն Շրջանին Մէջ Պիտի Աճեցնէ Անկայունութիւնը» 

Թուրքիոյ կառավարութեան բանբեր Պաքըր 

Պոզտաղ յայտարարեց. «Իրաքի 

Քիւրտիստան մարզի անկախութեան շուրջ 

յառաջիկայ սեպտեմբերին նախատեսուած 

հանրաքուէն կը խախտէ իրաքեան 

սահմանադրութիւնը եւ շրջանին մէջ պիտի 

աճեցնէ անկայունութիւնը»: 

Ան նշեց, որ քիւրտերը 25 սեպտեմբերին 

հանրաքուէ պիտի կազմակերպեն, 

«հակառակ Իրաքի դրացի քիւրտ 

փոքրամասնութիւն ունեցող երկիրներու 

մտավախութեան եւ զայն յետաձգելու Ուաշինկթընի կոչին»: Թուրքիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու իր կարգին յայտարարեց. «Իրաքի Քիւրտիստան մարզի 

հանրաքուէն կրնայ քաղաքացիական պատերազմի առաջնորդել»: 

Թուրքիոյ ուժանիւթի նախարար Պուրաթ Ալպայրաք նախապէս յայտարարած էր. «Հանրաքուէն 

պիտի վնասէ Քիւրտիստանի մարզի քարիւղի բնագաւառին, մանաւանդ որ հում վիճակի մէջ 

արտածման համար օրական հազարաւոր տակառ քարիւղ կը մղուի դէպի թրքական Ճիհան 

նաւահանգիստ»: 

Նշենք, որ Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի երէկ իր կարգին յայտարարեց. «Քիւրտերը 

հանրաքուէ կատարելու մէջ որեւէ շահ չունին»: 

Ուաշինկթըն Կը Նշէ Հիւսիսային Քորէայի Հետ 

Բանակցութիւններու Սկսելու Գլխաւոր Պայմանը 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Հետըր Նոուըրթ 

յայտարարեց, որ Հիւսիսային Քորէան Միացեալ Նահանգներու հետ բանակցութիւններու 

սկսելու համար պէտք է ցոյց տայ հիւլէական զէնքերէ ձերբազատման մտադրութիւններու 

լրջութիւնը: 

«Մենք պիտի ուզէինք բանակցութիւններ վարել Քիմ Չեն Ընի հետ, երբ ժամանակը գայ: Երբ 

անոնք ցոյց տան, որ իրենք լուրջ տրամադրուած են հիւլէական զէնքէ ձերբազատման 

ուղղութեամբ շարժելու համար: Մենք ատիկա տակաւին չենք տեսներ», յայտարարած է 

Նոուըրթ: 
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Ան միեւնոյն ժամանակ չէ նշած բանակցութիւններու  

սկիզբին համար նախնական պայմանները: Նոուըրթ 

մասնաւորաբար չէ պատասխանած այն հարցումին, թէ 

արդեօք ատոր համար բաւական պիտի ըլլա՞ն Հիւսիսային 

Քորէայի պարտաւորութիւնները` հարուած չհասցնելու 

ամերիկեան Կուամ կղզիին դէմ: «Անոնք գիտեն, թէ ի՛նչ 

պէտք է ընել», ըսած է ան: 

Նախապէս հաղորդուած էր, որ Հիւսիսային Քորէայի 

ղեկավարը զինուորականներուն հրամայած է պատրաստ ըլլալու որեւէ պահու հարուածելու 

Միացեալ Նահանգներուն պատկանող տարածքները: 

Քիմ Չեն Ըն Քորէայի ազգային բանակի սպաներուն հետ քննարկած է Խաղաղական 

ովկիանոսին մէջ գտնուող Կուամ կղզիի վրայ գտնուող ամերիկեան ռազմակայանը 

հարուածելու ծրագիրը: 

Հիւսիսային քորէական կառավարութեան մօտիկ աղբիւրներուն համաձայն, Փիոնկիանկ 

մտադիր է 4 հրթիռ արձակել Կուամի ուղղութեամբ: 

Հնդիկ Եւ Չինացի Զինուորներ Զիրար Քարկոծած Են 
Հնդկաստանի եւ Չինաստանի միջեւ 

լարուածութիւնը դարձեալ մագլցում 

արձանագրեց: Հնդիկ պաշտօնատարներ 

հաղորդեցին, որ հնդիկ եւ չինացի  

զինուորներուն միջեւ արեւմտեան Հիմալայայի 

մէջ տեղի ունեցած է բախում մը: «Փի.Թի.Այ.» 

լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 

երկու երկիրներուն զինուորները զիրար 

քարկոծած են, երբ չինացի զինուորներ 

Փանկոնկ լիճին մօտ փորձած են հնդկական 

տարածք մուտք գործել: Երկու կողմերէն ալ 

արձանագրուած են թեթեւ վիրաւորներ: Փեքին կը պնդէ, որ իր զինուորները չինական 

տարածքին մէջ կը գտնուէին: 

Երկու երկիրները անել կացութեան մատնուած են նաեւ Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ 

Պութանի սահմանակից Տոքլամ շրջանին մէջ: 

Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութիւն մը հրապարակելով 

յայտնեց. «Հնդկական կողմը պէտք է անմիջապէս եւ առանց նախապայմանի բոլոր անձերը եւ 

սարքերը հեռացնէ չինական հողէն»: Հնդկաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր 

կարգին յայտարարեց, որ Հնդկաստանի եւ Չինաստանի միջեւ յստակօրէն ճշդուած 

սահմանագիծ գոյութիւն չունի», եւ սահմանագիծին վերաբերեալ տարբեր տեսակէտները 

գետնին վրայ ստեղծած են կացութիւններ, որոնցմէ կարելի պիտի ըլլար խուսափիլ, եթէ 

սահմանագիծին շուրջ փոխադարձ հասկացողութիւն գոյութիւն ունենար: 
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ԱՐԱԳ ԼՐԱՀՈՍ 

– Ռուսիոյ պաշտպանութեան 

նախարարութիւնը կը հաղորդէ‚ որ 

Սուրիոյ բանակը Փալմիր քաղաքէն նուազ 

քան 20 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ կը 

գտնուի։ 

– Լաթվիոյ արտաքին գործոց նախարար 

.«Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը չի կրնար լուծուիլ առանց 

հեղինակաւոր միջազգային կազմակերպութիւններու մասնակցութեան»։ 

– Վրաստանի Ընդհանուր դատախազութիւնը կը հաստատէ‚ թէ Համայն վրաց 

պատրիարք Իլիա Բ.-ը թունաւորելու փորձ կատարուած է։ 

– «Միջազգային ներում» մարդկային իրաւանց կազմակերպութիւնը 

Ազրպէյճանի իշխանութիւններէն պահանջած է անյապաղ ազատ արձակել 

Լափշինը։ 

– Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը հաղորդէ‚ որ ՏԱՀԵՇ կը 

ձգտի քանդել Փալմիրի մէջ մնացեալ պատմական կոթողները։ 

– Հիւսիսային Քալիֆորնիոյ մէջ Օրովիլ ամբարտակի փլուզման պատճառով 

ողողման վտանգ դիմագրաւող շրջաններու 130 հազար բնակիչներու 

հրամայուած է անմիջապէս հեռանալ իրենց տուներէն։ 

– Ղարաբաղ-Ազրպէյճան շփման գիծին վրայ արձանագրուած է 

լարուածութեան աճ։ Ազրպէյճան երէկ գիշեր զինադուլը խախտած է շուրջ 80 

անգամ՝ հայկական դիրքերուն ուղղութեամբ արձակելով աւելի քան 950 

փամփուշտ։ Ազրպէյճան նաեւ օգտագործած է «Դ-44» թնդանօթ եւ 60 մմ ու 82 

մմ հրասանդներ։ 

– Պահրէյնի թագաւորը Էրտողանի հետ հանդիպումէն ետք.«Թուրքիան 

ազդեցիկ ու առանցքային երկիր մըն է‚ եւ անոր հետ յարաբերութիւնները 

զարգացնելը պարտաւորութիւն է»։ 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ս. Աստուածածնայ Տօնը Քեսապի Մէջ 
Արեւմտահայ աւանի վերջին մնացորդացը` Քեսապը, ինքնուրոյն աշխարհ մըն է իր 

գիւղերով, անտառներով, պտղատու ծառերով, իր բնակիչներով, կենցաղով, 

սովորութիւններով եւ աւանդութիւններով: 

Միջերկրականի արեւելեան աջին փռուած հայկական գիւղաքաղաքը` Քեսապը, մինչեւ 

19-րդ դարու կէսը կղզիացած կը մնար, բայց 20-րդ դարու երկրորդ կէսէն սկսեալ ան կը 

դառնայ ոչ միայն հայութեան, այլեւ Սուրիոյ ժողովուրդին համար սիրելի ամարանոց 

մը,  հանգիստի ապահով գիւղ մը եւ միութիւններուն համար բանակումներու կարեւոր 

վայր մը: 

Քեսապի ամառները սովորաբար կ՛անցնէին 

ուրախ, տեղի կ՛ունենար աշխուժ եռուզեռ, 

ամէն կողմէ կը լսուէին բանակող 

միութիւններու փողերախումբերուն 

կշռութաւոր մեղեդիները, ամէնուր կը 

նշմարուէին սկաուտներուն տողանցքները, 

արշաւները, կը լսուէին անոնց կանչերն ու 

երգերը: 

Մինչ օդափոխութեան եկողները իրենց hանգիստը կ՛անցընէին Քեսապի անտառներուն 

զով ու մաքուր օդը շնչելով ու անդորրը վայելելով` տեղացի բնակիչներուն մէկ մասը իր 

բերքահաւաքի արգասիքը կը վայելէր, իսկ միւս մասը, որուն մաս կը կազմէին 

պանդոկներու, ճաշարաններու ու խանութներու տէրերը, գործի թէժ 

ժամանակաշրջանը կ՛ապրէր: 

Քեսապի ամառը յատկանշող ամէնէն կարեւոր իրադարձութիւնը Ս. Աստուածածնայ 

ուխտի տօնն է, որ ամէն տարի կը կատարուի  Էսքիւրանի մէջ (Ներքի գիւղ): Նախապէս 

Քեսապի ուխտագնացութեան վայրը Կասիոս լերան  լանջին Պարլումն էր, որուն 

տօնախմբութիւնը կը կատարուէր Վարդավառին, բայց 1939-ի Սանճաքի Թուրքիոյ 

կցումով Պարլումը մնաց Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ, իսկ ուխտագնացութեան վայր 

նշանակուեցաւ Էսքիւրանը: 

Տարուան ընթացքին Քեսապի ամէնէն տօնական մթնոլորտը Ս. Աստուածածնայ 

շաբաթը կը տիրէր: Էսքիւրան կը լեցուէր բազմահազար ուխտաւորներով, որոնք կու 

գային Սուրիոյ տարբեր քաղաքներէն ու իրենց վրանները կը լարէին ուխտատեղիին 
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դիմացը գտնուող թութի ծառերուն տակ:  Արարողութիւնը կը սկսէր կիրակի կէսօր, երբ 

հազարաւոր հաւատացեալներ կը փութային Հայ առաքելական եկեղեցի` մասնակցելու 

խաղողօրհնէքի արարողութեան: Քեսապի խաղողները ողկոյզ առ ողկոյզ զետեղուած 

կ՛ըլլային  տոպրակներու մէջ, ու ամէն ոք կը ջանար այդ օրհնուած խաղողէն ստանալ 

ու անպայման տուն տանիլ: Այդ  օրերուն ամէն տունէ ձէթով բոկեղի բոյրը դուրս կու 

գար: 

Կիրակի երեկոյեան մատաղները 

կ՛օրհնուէին ու կը  մորթուէին, աւանդական 

կաթսաները կը շարուէին կրակներուն 

վրայ: Կը փչէր զուռնան, ու մինչեւ լոյս կը 

զարնէր թմբուկը: Տեղացիք կ՛երգէին ու կը 

պարէին Քեսապի շուրջպարերը: 

Համազգայինի կազմակերպութեամբ, 

տարիներ շարունակ այդ երեկոյ ելոյթ 

կ՛ունենար Հալէպի «Սարդարապատ» 

պարախումբը: Երկուշաբթի առաւօտ տեղի կ՛ունենար հանդիսաւոր պատարագ, 

սրբազան հայրը կ՛օրհնէր աւանդական հերիսան, որ յետոյ երիտասարդներուն միջոցով 

կը բաշխուէր  ուխտաւորներուն: Երեկոյեան ուխտաւորները կը պատրաստուէին 

վերադառնալ իրենց քաղաքներն ու տուները: Այդ օրերուն ապահովութեան համար 

ինքնաշարժներուն մուտքը Էսքիւրան կ՛արգիլուէր: Մարդիկ պէտք էր  քալելով 

հասնէին ուխտատեղի: Ոստիկանները կը հսկէին ապահովութեան: 

Սուրիոյ պատերազմէն առաջ, վերջին 15 տարիներուն փոխուած էր Ս. Աստուածածնայ 

տօնին եկող ուխտագնացութեան պատկերը: Վրանները վերացած էին, ուխտի 

եկողները սկսած էին տուներ վարձել: Սակայն խնճոյքն  ու կերուխումը, զուռնան եւ 

թմբուկը քեսապցիներու շուրջպարերով կը շարունակուէին ու կը շարունակուին մինչեւ 

այսօր: Հետաքրքրութեան համար ներկայ կ՛ըլլան նաեւ օտար այցելուներ: 

Այսօր, հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն եւ 2014-ի տեղահանութեան, Քեսապ 

վերագտած է իր հարազատները: Ան կը շարունակէ մնալ ապրող աշխարհ մը իր 

անցեալին հետ ցաւոտ, բայց` սերտ կապերով, ժամանակին եւ ժամանակակից 

աշխարհին հետ բազմաթիւ օղակներով շաղկապուած իրականութիւն մը, հայօրէն 

գոյատեւելու ճիգով ու առօրեայ հոգերով տրոփող իրական աշխարհ մը: Քեսապ պիտի 

շարունակէ շնչել հայօրէն, այնքան ատեն որ հոն կենդանի են տոհմիկ մշակոյթ մը եւ 

այդ մշակոյթը կենդանի պահող հայորդիները: 

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ 

www.tert.am 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Մարտիկ Մատենճեանին Անգլերէն Նոր Հատորը`Մրցանակակիր 

Հոլիվուտի Գիրքերու 2017-ի փառատօնը 

երեք մրցանակներու արժանի գտած է 

Մարտիկ Մատենճեանին «Ռիքլէյմինկ 

ռեւիշտ փարատայզ» խորագիրը կրող 

անգլերէն նոր հատորը, որ 

թարգմանութիւնն է Հայոց ցեղասպա-

նութեան յաջորդած ժամանակաշրջանին 

նուիրուած անոր` «Մեր հողերը, մեր 

հողերը» հայերէն հատորին, եւ 

շարունակութիւնը` «Ռեւիշտ փարատայզ» 

հատորին, որ նուիրուած էր Ցեղասպանութեան ժամանակահատուածին: 

«Ռիքլէյմինկ ռեւիշտ փարատայզ» գիրքը շահած է «Սիքուէլ» դասակարգի 

առաջնութիւնը, իսկ «Պատմութիւն» դասակարգի եւ «Ճենըրըլ նան-ֆիքշըն» 

դասակարգի երկրորդ դիրքերը: 

Յայտնենք, որ մրցանակաբաշխութիւնը տեղի պիտի ունենայ 18 օգոստոսին: 

Հայ Դպրոցին  Ու Ազգին Ծառայելու Համար 

Կազմակերպութեամբ Հայկական հոգեւոր 

մշակութային հիմնարկին, 

հիւրընկալութեամբ Գալուստ եւ Տալիլա 

Բանտազոս ամոլին, 22 յուլիսին տեղի 

ունեցած է բարեսիրական ընթրիքի երեկոյ 

մը` «Սիրոյ նուէրը» խորագիրով: 

Ձեռնարկին նպատակն էր նիւթական 

օգնութիւն հայթայթել Սուրիոյ Հալէպ 

քաղաքի Միացեալ Ազգային վարժարանի 

50 աշակերտներու: 

Ներկայ եղած են շուրջ 100 ազգայիններ, 

որոնց կարգին նաեւ` Կլենտէյլի քաղաքապետ Վարդան Կարպետեանը եւ Լա 

Քրեսենթա քաղաքի խորհրդարանի անդամ Հերի Լիոնը: Անոնք իրենց խօսքերով 

քաջալերած եւ գնահատած են հիմնարկին տարած աշխատանքը եւ հայ աշակերտին 

զօրավիգ կանգնելու գաղափարը: 

Իր բացման խօսքին մէջ Արմէն Տեմիրճեան կարեւորութեամբ շեշտած է համայնքներու 

նպատակադրեալ ձեռնարկներ կազմակերպելու անհրաժեշտութիւնը, որ կը 

նպատակադրէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն օգնել: 
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Իսկ Վրոյր Տեմիրճեան իր խօսքին մէջ հաստատած է, որ ազգին, հայ դպրոցին ու հայ 

աշակերտին օգնելու համար սէրը կարեւոր է, որովհետեւ անիկա կը շինէ, կը 

ստեղծագործէ, կը վերանորոգէ եւ կը ծաղկեցնէ: Ապա ան հիմնարկին կողմէ հայկական 

ոճով յուշանուէր մը յանձնած է հիւրընկալ ամոլին: 

Սուրէն Աւէտեան, իր կարգին, կարդացած է Լիբանանի Աքսոր Գասարճեան Ազգային 

վարժարանի տնօրէնուհի Արեգնազ Աղասարգիսեանին ուղարկած շնորհակալական 

նամակը` հիմնարկին կողմէ այդ վարժարանէն 25 աշակերտներու նիւթական 

աջակցութիւն տրամադրելու առիթով: 

Ընթրիքի ընթացքին գործադրուած է նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Պեթի Գրաճեան-

Մոմճեան` Սան ՖրանսիսքոյիՏարուան Ուսուցիչներէն Մին 
Վերջերս Սան Ֆրանսիսքոյի քաղաքապետ 

Էտ Լի 2016-2017 կրթական տարեշրջանի 

«Տարուան ուսուցիչ»-ներէն մէկը ընտրեց 

Պեթի Գրաճեան-Մոմճեանը, որ 

ուսողութեան ուսուցիչ է Սան 

Ֆրանսիսքոյի «Ճիաննի» միջնակարգ 

վարժարանին մէջ: 

Այս տարի յիշեալ մրցանակի թեկնածու 

ներկայացուած էին աւելի քան 300 

ուսուցիչներ, որոնցմէ ընտրուած են հինգ ուսուցիչներ միայն: 

Այս առիթով Պեթի Գրաճեան-Մոմճեան շնորհաւորագիրներ ստացաւ Սան 

Ֆրանսիսքոյի քաղաքապետէն ու հարկադիրէն, գաւառի վերահսկիչներէն, 

քոնկրեսական Նենսի Փելոսիէն եւ նահանգային ծերակոյտէն: 

Մեծարեալը իր ուսուցչական ասպարէզը սկսած է Կլենտէյլի «Ճան Մույիր» 

նախակրթարանին մէջ, ապա փոխադրուած է Ծովածոցի շրջան: Ան ներկայիս անդամ է 

շրջանի ՀՕՄ-ի «Ակնունի» մասնաճիւղին եւ խորհրդակցական սպասարկութիւններ կը 

տրամադրէ Սան Ֆրանսիսքոյի Գռուզեան-Զաքարեան-Վասպուրական Ազգային 

վարժարանին: 

Նշենք, որ մեծարեալը այս տարի ստացած էր նաեւ Սան Ֆրանսիսքոյի հարկադիր 

Քարմեն Չուի գրասենեակին շնորհած` «2016-2017-ի Սան Ֆրանսիսքոյի գերուսուցիչը» 

մրցանակը: 

www.aztagdaily.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Վատնումի Դէմ Ձրիօրէն Ուտելիք Բաժնող 

Սառնարաններ 
Պերլինի մէջ գոյութիւն ունի միութիւն մը, որ կը պայքարի չծախուած, սակայն տակաւին թարմ 

ուտելիքներուն փճացումին դէմ շատ իւրայատուկ ձեւով: 

Երբ ուտելիքի տեսակի մը սպառումի 

պաշտօնական թուականը կ՛անցնի խանութները 

պէտք է աղբաման թափեն այդ ուտելիքը, մինչ ան 

տակաւին թարմ է եւ կարելի է զայն ուտել: 

Ուտելիքի վատնումին դէմ պայքարելու համար, 

«Լիպընս միթըլ րեթթըր» միութիւնը («Ուտելիքի 

փրկիչները») Պերլինի մէջ հաստատած է 

փողոցներու մէջ զետեղուած սառնարաններու 

դրութիւն մը: Այդ սառնարաններուն մէջ պիտի 

դրուին խանութներէն հաւաքուած, նետուելիք, բայց տակաւին թարմ ուտելիքները, որոնք այս 

ձեւով ձրիօրէն դրուած պիտի ըլլան անցորդներու տրամադրութեան տակ: 

*** 

2012 թուականէն է վեր գործի անցած այս կամաւորները 2013-ին կազմած են 1700 անդամներէ 

կազմուած խմբակ մը «Ֆեր թելլըր» (պարկեշտ բաժանում): Այս կամաւորները կը շրջին 

Պերլինի խանութները` հաւաքելու համար այն ուտելիքները, որոնք այլեւս չեն ծախուիր եւ 

կրնան աղբը նետուիլ: Ապա այս տարբեր ուտելիքները կը զետեղուին քաղաքին տարբեր 

վայրերու մէջ հաստատուած սառնարաններու մէջ, ուրկէ ժողովուրդը կրնայ ձրիօրէն առնել այդ 

ուտելիքները: 

Այս յատուկ սառնարանները զետեղուած են փողոցներու 

մէջ կամ նոյնիսկ կարգ մը խանութներու մէջ, 

մօտաւորապէս` 20 սառնարան, որոնք ժողովուրդին 

տրամադրութեան տակ կը գտնուին 24 ժամ 24 ժամի 

վրայ: Այս ուտելիքներէն բաժին մըն ալ կը ղրկուի 

ճամբան ապրող անձերու յատուկ կեդրոններ: 

Ամբողջ Գերմանիոյ մէջ աւելի քան 8000 կամաւորներ 

ունեցող այս միութեան մօտեցումը այնքան մեծ 

յաջողութիւն գտած է, որ նոյնիսկ ուրիշ երկիրներ այս գաղափարը սկսած են որդեգրել: Մինչ 

Պերլինի մէջ այդ սառնարանները կը լեցուին օրական մինչեւ երեք անգամ` քաղաքացիներուն 

եւ նոյնիսկ զբօսաշրջիկներուն կողմէ: 

 www.aztarar.com  


