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Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ,  ÂÇõ 360, àõñµ³Ã,18 ÜàÚºØ´ºð, 2016 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՆՈՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ 

ՀԱՄԱՐ 150,000 ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ 

Հինգշաբթի 10  Նոյեմբերի երեկոյեան Քուէյթի 

Movenpick պարդոկի սրահներէն մէկուն մէջ 

կազմակերպուեցաւ Կալա պարահանդէս մը, 

Հովանաւորութեամբ Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի: Պարահանդէսը 

կազմակերպած էր Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյս 

Հինախնդրի Գործադիր Մարմինը, իր կողքին 

ունենալով յառաջացուցած պարահանդէսի օժանդակ 

յանձնախումբը: Կալա Պարահանդէսին նպատակն էր, 

նոր եկեղեցւոյ ներքին նորոգութեանց համար, հանգանակութիւն կատարել:  Կալա 

պարահանդէսի բացման խօսքը կատարեց Տիկին Մայտա Մովսէսեան: Ան իր խորին 

շնորհակալութիւնը յայտնեց բոլորին անխտիր, իրենց ներկայութեան համար, որ 

ինքնին խօսուն փաստ մըն է Հայաստանեաց Առաքելական Եկեղեցւոյ հանդէպ 

քուէյթահայութեան ունեցած նախանձախնդրութեան, փաստ մը հաւատարմութեան՝ 

հանդէպ այն նուիրական հաստատութեան, որ լոկ քարաշէն կառոյց մը չէ՛, այլ՝ 

Բարձրեալն Աստուծոյ անպարփակ ներկայութիւնը լեցնող տեսանելի առարկայական 

իրողութիւն: Ան անդրադարձաւ, որ Քուէյթահայութիւնը անցնող ամիսներուն եկեղեցւոյ 

նոր կառոյցի մը սեփականատէրը դարձած է, 

շնորհիւ ժողովրդային հանգանակութեան: Մեր 

կոչումն է այս անգամ ալ մեծ 

խանդավառութեամբ մեր հոգեւոր տան՝ 

եկեղեցոյ ներքին աշխատանքներուն 

ձեռնամուխ ըլլալը, մեր նշանաբանն ու 

կարգախօսը դարձնելով «Ժողովուրդիս հետ, 

եկեղեցւոյ համար»: Ապա Տիար Գէորգ 

Յովակիմեան, անգլերէն լեզուով բարի գալուստ 

մաղթեց ներկաներուն, ու նոյն գաղափարները 

փոխանցեց բոլորին:  

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

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail:  prelacy@armenianprelacykw.org 
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Ապա Եկեղեցոյ Հիմնախնդրի Գործադիր մարմնին զեկոյցը փոխանցեց, մարմնի 

ատենադպիր՝ Տիար Եղիա Կարպուշեան: Ան յիշեց, որ մօտաւորապէս մէկ ու կէս տարի 

առաջ, երբ Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանն ու Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցին 

դատարկելու եւ տանտիրոջ յանձնելու ահազանգը հնչեց, շրջանիս Երեսփոխանական 

ժողովի եւ Ազգային Վարչութեան խառն նիստի ընթացքին, նշանակուեցաւ Եկեղեցւոյ 

Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինը, որ գլխաւորութեամբ՝ շրջանիս Առաջնորդ՝ 

Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ․ Վարդապետ Զօպույեանին, անմիջապէս անցաւ իր 

աշխատանքներուն եւ առաջին նիստը գումարեց 10 Մայիս 2015-ին: Մինչեւ օրս, 

Գործադիր Մարմինը գումարած է մօտ 50 ժողովներ եւ իր տքնաջան աշխատանքներու 

որպէս արդիւնք, կարողացաւ ձեռք ձգել 700 քառակուսի մէթր տարածութիւն ունեցող 

ծախու առանձնատուն մը, օժտուած եկեղեցի եւ առաջնորդարան վերածուելու գրեթէ 

բոլոր յատկութիւններովֈ Առանձնատան արժէգինն էր 725 000 Քուէյթեան Տինար 

(2.400.000 ԱՄՆ.Տ.): Այսպիսով, 50 տարիներէ աւելի կեանք ունեցող Քուէյթահայ 

գաղութը ունեցաւ իր սեփական առաջին եկեղեցին եւ առաջնորդարանըֈ Թեմիս 

Երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգ. Վարչութեան ներկայացուցիչները 5 Դեկտեմբեր 

2015-ին այցելեցին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, 

ստանալու Նորին Սրբութեան օրհնութիւնը: Վեհափառ Հայրապետը իր խոր 

գոհունակութիւնը ու բարձր գնահատանքը 

յայտնած էր այս կարեւոր իրագործումին 

համար եւ շեշտած՝ եկեղեցւոյ ու 

Առաջնորդարանի կալուածին սեփականատէրը 

դառնալու կարեւորութիւնը: Անթիլիասէն 

վերադարձին, կազմակերպուեցաւ ժողովրդային 

մեծ հանգանակութիւն, որմէ ետք, համայնքը 

դարձաւ նոր կառոյցին սեփականատէրը: 

Հակիրճ զեկոյցէն ետք, ան յայտնեց, թէ 

Գործադիր Մարմինը այժմ կը գտնուի 

նորոգութեան եւ սարքաւորման նոր հանգրուանին դիմաց, որմէ ետք, կառոյցը եւ 

համայնքը պատրաստ պիտի ըլլայ եկեղեցոյ օծման ու Առաջնորդարանի բացման, 

ձեռամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին:  

Յայտագրի յաջորդ բաժնով ցուցադրուեցաւ Տիարք՝ Պետրոս եւ Գրիգոր 

Պետիրեաններու կողմէ պատրաստուած տեսաերիզը, ուր ներկայացուեցաւ նոր 

կառոյցը այսօրուան վիճակով եւ մօտիկ 

ապագային, նորոգութիւնները աւարտելէ 

ետք, պատկերացուած կառոյցը: 

Պաշտօնական բաժինը իր լրումին հասաւ 

Առաջնորդ Հայր Սուրբի սրտի խօսքով: Ան 

ըսաւ, որ ամէն աշխատանք երբ արդիւնք 

կու տայ, ուրախութիւն եւ գոհունակութիւն 

կը պատճառէ եւ առիթ կը հադիսանայ նոր 

իրագործումներ նուաճելու եւ 

յաջողութիւններ ձեռք բերելու: Յիշեցուց 
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ներկաներուն, որ հայ ժողովուրդը իր գոյութենէն՝ Հայկ նահապետէն մինչեւ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ, Մեսրոպ Մաշտոց, Վարդան Մամիկոնեան ու Սարդարապատեան 

հերոսապատում, Հայոց պատմութեան իրերայաջորդ բոլոր սերունդները, ազգին հոգը, 

Հայրենիքի ազատութեան ի խնդիր պատասխանատուութեան գիտակցութիւնը, 

Աստուծոյ տունը՝ Եկեղեցին, մեր հաւատքի միջնաբերդը դարձնելու խոր հաւատքն ու 

համոզումը, իրենց ուսերուն վրայ բեռցուցին եւ ի գին արեան, սերունդէ սերունդ, ազգին 

շալակը փոխանցեցին: Ապա Հայր Սուրբ շարունակեց ըսելով, «Այսօր երբ կը նշենք 

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 25 ամեակը, երախտագիտութեամբ 

կը յիշենք բոլոր անոնք, որոնք աշխատեցան եւ գործեցին հայրենիքի հզօրացման եւ 

շինութեան համար, որովհետեւ Հայրենիքին չօժանդեկելը, ոճիր է Հայրենիքին 

նկատմամբ: Արդ, մեր հոգեւոր ծննդավայրը հանդիսացող եկեղեցւոյ շինութեան 

չօժանդակելը, կրկնակի ոճիր է, թէ՛ Աստուծոյ եւ թէ՛ Հայրենիքին նկատմամբ»: Հայր 

Սուրբը իր խօսքին մէջ վեր առաւ Քուէյթահայութեան մէջ խոր արմատ նետած ազգային 

այն նկարագիրը, որ երկար տարիներ Հայրենիքին, եկեղեցւոյ ու Ազգային 

Վարժարանին նկատմամբ ունեցած է անսահման նուիրուածութիւն, ապա 

հանգանակութիւնը բաց յայտարարելով հրաւերեց ներկաները, որ իրենց սրտաբուխ 

նուիրատուութեան բաժինը բերեն, Քուէյթի նոր 

եկեղեցւոյ ու առաջնորդարանի 

աշխատանքներուն:  

Յայտագրի երկրորդ բաժինը պարահանդէսն էր, 

որուն հանդիսավարն էր Տիար Գէորգ 

Յովակիմեանը: Երեկոն ծաղկեցուց Հալէպահայ 

սիրուած երգիչ Ճորճ Սարգիսեանն ու իր 

անձնակազմը:  

Աւարտին, նոր եկեղեցւոյ վերաշինութեան աշխատանքներուն համար 

հանգանակուեցաւ 150,000 Ամերիկեան Տոլար, յիրաւի յիշեցնելով եկեղեցւոյ հայրերու 

խօսքը. «Երանի Եկեղեցի Շինողաց»: 

 

ԿԱԼԱ երեկոյի ընթացքին թեմական խուրհուրդի անդամ Պրն. Եղիա 
Կարպուշեանի ընթերցած  զեկոյցը եկեղեցւոյ աշխատանքներու մասին.- 
Մօտ քսան ամիսներ առաջ, Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանն ու Սրբոց Վարդանանց 

Եկեղեցին դատարկելու և տանտիրոջ յանձնելու ահազանգը հնչեցֈ Այս խնդրին լուծումը 

գտնելու նպատակով, շրջանիս երեսփոխանական ժողովի և Ազգային Վարչութեան 

խառն նիստի ընթացքին նշանակուեցաւ Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինըֈ 

Գլխաւորութեամբ՝ Գերապատիւ Հայր Մասիս Ծ․ Վարդապետ Զօպույեանին, այս 

մարմինը, բաղկացաւ հինգ անդամներէ՝  

Իշխան Անուշաւան Նազարեան  Ատենապետ 
 Պրն․ Եղիա Կարպուշեան   Ատենադպիր 
 Պրն․ Կոստանդին Մոմճեան  Գանձապահ 
 Պրն․ Ֆիլիփ Փաթաթանեան  Խորհրդական 
 Պրն․ Մունիր Դարբինեան   Խորհրդական 
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Սոյն մարմինը անմիջապէս անցաւ իր աշխատանքներուն և առաջին նիստը գումարեց 

10 Մայիս 2015-ինֈ Մինչև օրս գումարած է մօտ 48 ժողովներ, մասնակցած զանազան 

երեսփոխանական ժողովի և Ազգային Վարչութեան խառն նիստերու և ունեցած 

բազմաթիւ խորհրդակցական և զեկուցական հանդիպումներֈ 

Գաղութիս նիւթական և մարդուժի կարելիութեան սահմանները նկատի ունենալով, 

մարմինս որոշեց իր աշխատանքները սահմանափակել յարաբերական և կալուածային 

ծիրերէն ներսֈ Աշխատանքի այս եղանակը սեղանի վրայ դրաւ այն բոլոր ընտրանքները 

որոնք պիտի փոխանցուէին պատկան մարմիններուն, որդեգրելու համար յարմարագոյն 

և ամենանպաստաւոր որոշումըֈ Յարաբերական գետնի վրայ, ու Հայր Սուրբին 

գլխաւորութեամբ, Եկեղեցւոյ Հիմնախնդիր Գործադիր Մարմնի անդամները ունեցան 

բազմաթիւ հանդիպումներ և տուին զանազան այցելութիւններ պետական 

բարձրաստիճան անձնաւորութիւններու, դրամատնային մասնագէտներու և 

փաստաբաններուֈ Այս հանդիպումները կը նպատակադրէին արծարծելու մեր 

եկեղեցւոյ խնդիրը որպէս գլխաւոր նիւթ և կարծիքներու փոխանակումներով ունենալու 

շինիչ առաջարկներֈ Ասոնց առնթեր ու զանազան առիթներով մարմինս հիւրընկալեց 

ներկայ կալուածի սեփականատիրոջ, Ղապազարտ ընտանիքի ներկայացուցիչները 

որոնց հետ կալուածը գնելու նպատակով բանակցութիւններ տեղի ունեցան, սակայն 

անոնց պահանջած բարձր սակագինը, որը մեր կարողութենէն վեր էր, պատճառ 

հանդիսացաւ, որ մարմինս աւելի յարմար և նպաստաւոր այլընտրանքներ 

սերտողութեան առարկայ դարձնէֈ 

Կալուածային բաժնի ծիրէն ներս, Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի 

Գործադիր Մարմինը աշխատանք տարաւ և յառաջացուց 

ծախու առանձնատուներու և հողաշերտերու երկար ցանկ 

մը ճշդելով բոլորին հասցէներն ու տուեալները որպէսզի 

հարկ եղած պարագային կարելիութիւնը ըլլայ դիմելու այլ 

տարբերակներուֈ Այս աշխատանքը շարունակուեցաւ մինչև 

Նոյեմբեր 2015, ուր երկար քննարկումներէ ետք, 

Երեսփոխանական ժողովի և Ազգային Վարչութեան 6 

Նոյեմբեր 2015-ի խառն նիստի որոշումներէն մէկը 

հանդիսացաւ առանձնատուն-կալուած գնման որոշումը ու 

հրաժարիլ հողաշերտ գնելու կամ առանձնատուն վարցելու 

ծրագիրներէնֈ   

Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմնի տքնաջան աշխատանքներուն որպէս 

արդիւնք, խումբս կարողացաւ ձեռք ձգել 700 քառակուսի մեթր տարածութիւն ունեցող 

ծախու կալուած մը, որ կը գտնուի Սալուա պլօք 12 շրջանին մէջֈ Սոյն առանձնատունը 

օժտուած է եկեղեցի – առաջնորդարան վերածելու գրեթէ բոլոր յատկութիւններովֈ 

Առանձնատան արժէգինն է 725,000 Քուէյթեան Տինարֈ  

Այս առիթով, Առաջնորդ Հայր Սուրբին գլխաւորութեամբ, մարմինս 

պատուիրակութեամբ մը, 5 Դեկտեմբեր 2015-ին այցելեց Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Արամ Ա․ 

Վեհափառին փոխանցելու համար գաղութիս առած պատմական քայլը և հայցելու անոր 

Սուրբ օրհնութիւնըֈ Վեհափառ Հայրապետը իր կարգին մեծապէս ողջունեց մարմնիս 

տարած աշխատանքները և իր բարոյական աջակցութիւնը յայտնելով 
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պատրաստակամութիւնը փոխանցեց ներկայ գտնուելու եկեղեցւոյ պաշտօնական 

բացման հանդիսութեանֈ  

1 Դեկտեմբեր 2015-ը պատմական օր մըն էրֈ Երեսփոխանական ժողովի և Ազգային 

Վարչութեան խառն  նիստի որոշումէն բխած, այս թուականին վճարուեցաւ եկեղեցւոյ 

գնման առաջին մասնավճարըֈ Եւ այսպիսով, 50 տարիներէ աւելի կեանք ունեցող 

Քուէյթահայ գաղութը ունեցաւ իր սեփական առաջին եկեղեցին և առաջնորդարանըֈ   

Մարմնիս քաջ գիտեր ունենալիք մարտահրաւէրը և սպասուած դժուարութիւններըֈ Ան 

մինչև 21 Փետրուար 2016, պէտք էր ապահովել կալուածին լման արժեգումարը ինչպէս 

նաև կատարէր Ազգային Առաջնորդարանի և եկեղեցւոյ արտօնագրի պետական 

անհրաժեշտ աշխատանքներըֈ  

Մեր մօտ գոյացած լուման ինչպէս նաև անձեռնմխելի հաշուին մէջ պահուած գումարը 

բաւարար չէին ընդհանուր պահանջուած գումարը ամբողջացնելուֈ Հետեւաբար 

մարմինս եկամուտ ապահովող 

միջոցառումներ որդեգրեցֈ Այս 

միջոցառումները ընդգրկեցին ըստ մեր 

եկեղեցւոյ աւանդական շինարարութեան 

սովորութեան, խորանի, մկրտարանի, 

մոմակալներու, սիւներու և կամ այլ 

յատկանշական մասնիկի մը 

կնքահայրութեան դրութիւնըֈ Ասոր կողքին 

ու գաղութիս հաւատացեալ ժողովուրդին 

քաջ գիտակցութեան վստահելով, 

Յունուար 2016-ին, և 5 օրերու 

տեւողութեամբ հանքանակութեան արշաւ կազմակերպեց և գոյացուց կոկիկ ու 

յատկանշական գումար մը որու մանրամասնութիւնները օրին ժողովուրդին 

սեփականութիւնը դարձաւ եկեղեցւոյ բակին մէջ յայտարարուելովֈ Պարծանքով ու 

մեծապէս կը նշենք դրամահաւաքի յանձնախումբի, և գաղութիս մէջ գործող բոլոր 

մարմիններու վարչութեանց և յանձնախումբերուն բերած նիւթական բեղուն 

մասնակցութիւնըֈ  

Այս բոլորին հանդերձ հաւաքուած գումարը բաւարար չէր, մնացած վճարուելիք 

գումարը ամբողջացնելուֈ Դրամատունէն վարկ չվերցնելու խիստ որոշումէն մեկնելով, 

մարմինս անհատներէ պարտք վերցուց և կալուածին ընդհանուր արժէգինը 

ամբողջացուցֈ 

Դրամահաւաքի աշխատանքի առընթեր, 

մարմինս ոչ մէկ ճիգ խնայելով դիմեց 

պետական զանազան առ որ անկ է 

բաժիններոււն, ստացաւ 

քաղաքապետարանի, Աուքաֆի եւ նոր 

կառոյցին դրացիներուն գրաւոր 

արտօնութիւնները, ու ամբողջացնելով 

պաշտօնական ծրարը,  կարողացաւ ձեռք 

ձքել նոր եկեղեցւոյ արտօնագիրըֈ 

Սալմիէ-ի ներկայ եկեղեցւոյ գծով, 
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կալուածատէրերուն ներկայացուցիչները զանազան առիթներով, անպաշտօն ձեւով ու 

առանց ժամ ճշտելու մեզմէ պահանջած էին եկեղեցին պարպել և կալուածը յանձնել ֈ 

Սակայն այս մէկը իրենց ակնկալած ժամանակամիջոցին մէջ տեղի չունենալու 

պատճառով, անոնք դիմեցին դատական ատեանինֈ 27 Յուլիս 2016-ին ստացանք 

դատարկման պաշտօնական վճիռըֈ Եկեղեցւոյ հիմնախնդրի փաստաբանին 

ցուցմունքներով, մարմինս սոյն վճիռին վերատեսութեան դիմում կատարեցֈ Այս բոլորէն 

մեկնելով և վճիռի վերատեսութեան արդիւնքին ակնկալութեան, Ապրիլ կամ Մայիս 

2017-ին կը նախատեսուի եկեղեցւոյ դատարկման ամենաուշ թուականըֈ 

Այս հակիրճ ու ամփոփ զեկոյցը աւարտելով, հաճոյքը ունիմ յայտնելու թէ Եկեղեցւոյ 

Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինը այժմ կը գտնուի նորոգութեան և սարքաւորման նոր 

հանգրուանին մէջֈ Յայտագրի յաջորդ բաժնին մէջ պիտի տեսնենք ծրագրաւորման 

աշխատանքներու  մանրամասնութիւններըֈ Այս հանգրուանը աւարտած ըլլալով, շատ 

մօտ ատենէն կը սկսինք գործնական աշխատանքներունֈ  

Աշխատանքը մեծ է եւ երկարատիպֈ 

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ ՀԵՏ, ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԱՄԱՐ» նշանաբանով, վստահելով մեր 

հաւատացեալ ժողովուրդին հայրենաշունչ գիտակցութեան և օգտաշատ 

մասնակցութեան, խորունկ ու անսահման հաւատքով պիտի շարունակենք մեզի 

վստահուած գործը և Աստուծոյ Սուրբ կամքով պիտի ունենանք մեր երկար սպասած 

սեփական եկեղեցինն ու առաջնորդարանըֈ 
 
 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՂՊՏԻ ԿԱԹՈԼԻԿ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ 

Երեքշաբթի, 15 Նոյեմբեր, 2016 ի առաւօտեան 

ժամը 10 ին,  Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, ընկերակցութեամբ 

Արժ. Տէր Հօր, այցելեց հիւրաբար Քուէյթ գտնուող 

Ղպտի Կաթողիկէ Պատրիարք՝ Անպա Իպրահիմ 

Իսհաքին: Նորին Ամենապատիւի կողքին, Գերպ. 

Հայր Սուրբը դիմաւորեց Քուէյթի, Պահրէյնի եւ 

Սուուտ Արաբիայի Լատին եկեղեցւոյ Առաջնորդ 

Քամիլլօ Պալիինն ու Ղպտի Կաբոլիկ եկեղեցւոյ հովիւ Անճելոս Մասուուտը: 

Այցելութիւնը տեղի ունեցաւ Քուէյթի Լադին եկեղեցւոյ դահլիճը: Մտերմիկ զրոյցի 

ընթացքին, Գերպ. Հայր Սուրբը, նախ փոխանցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ` 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ողջոյնները, անդրադարձաւ Նորին Սրբութեան 

անցնող օրերուն Վատիկան այցելութիւնն ու Պապին հետ ունեցած հանդիպումին, 

ապա ամփոփ ձեւով ներկայացուց քուէյթահայ գաղութը: Անոնք զրուցեցին 

ընդհանրապէս եկեղեցիներուն դիմագրաւած դժուարութիւններունն ու 

մարտահրաւէրներուն մասին: Անդրադարձ եղաւ նաեւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ 

եկեղեցիներու ծիսական կարգ մը հարցերու շուրջ: 

Աւարտին ունեցան յիշատակի նկարներ: 
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ 

Ուրբաթ, 11 Նոյեմբեր 2016-ին, տեղի ունեցաւ 

Համազգային Մշակութային միութեան 

Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի հիմնադիր 

ընդհանուր ժողովը, Սրբոց Վարդանանց 

եկեղեցւոյ մէջ, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, 

գլխաւորութեամբ միութեան կեդրոնական 

վարչութեան լիազօր ներկայացուցիչ՝ ընկ. 

Վաչէ Փափազեանի:  

Ժողովս վայելեց բարձր հովնաւաորութիւնը 

թեմիս առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի: 

Ժողովին հիւրաբար ներկայ գտնուեցաւ 

Հայաստանի Համազգային հիմնադրամի 

նախագահ՝ ընկհ. Լիլիթ Գալստեանը:  

Ժողովիս մաս կազմեցին համայնքիս ազգային 

մարմիններու ներկայացուցիչներ եւ աւելի քան 

75 անդամներ: 

Ժողովս նախագահեց՝ ընկ. Տօքթ. Մեսրոպ 

Թասլաքեան: Ընթացքին լսելէ ետք ներկաներուն 

առաջարկները տեղի ունեցաւ յառաջիկայ միամեայ վարչութեան ընտրութիւնը: 

Ժողովս միաձայնութեամբ ընտրեց վարչութիւնը զորս կը կազմէ հետեւեալ պատկերը.- 

 Ատենապետ՝ ընկ. Տօքթ. Մեսրոպ 
Թալսաքեան 

 Ատենադպիր՝ ընկհ. Մայտա Մովսէսեան 
 Գանձապահ՝ ընկհ. Հուրի Պէրպէրեան 
 Հաշուապահ՝ ընկ. Կարօ Տժգունեան 
 Խորհրդական՝ ընկհ. Արտա Ճէպէճեան 
 Խորհրդական՝ ընկհ. Ալվարդ Պապլանեան 
 Խորհրդական՝ ընկ. Պերճ Շահպազեան 

Աւարտին սրտի խօսքը փոխանցեց Գերպ. Հայր 

Սուրբը ու բարձր գնահատեց Համազգայինի 

Քուէյթի մասնաճիւղը հիմնադրողներու աշխատանքը: 

Յաջողութիւն կը մաղթենք նորընտիր վարչութեան՝ ցանկանալով հեզասահ ընթացք եւ 

բեղուն գործունէութիւն: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահը Ընդունած Է Միացեալ Նահանգներու 

Արտաքին Գործոց Փոխնախարարի Եւրոպայի Եւ 

Եւրասիոյ Հարցերու Տեղակալը 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 16 

Նոյեմբերին ընդունած է շրջանային այցելութեամբ 

Հայաստան գտնուող Միացեալ Նահանգներու 

արտաքին գործոց փոխնախարարի Եւրոպայի եւ 

Եւրասիոյ հարցերու տեղակալ Պրիժիթ Պրինքը: 

Հանդիպման սկիզբը նախագահը նախ 

շնորհաւորած է Միացեալ Նահանգներու մէջ տեղի 

ունեցած նախագահական ընտրութիւններն եւ նոր 

նախագահի ընտրութիւնը` ընդգծելով, թէ վստահ է, 

որ հայ-ամերիկեան քաղաքական երկխօսութիւնը ո՛չ միայն պիտի շարունակուի նախագահ 

Թրամփի վարչակազմին օրօք, այլ նաեւ նոր շունչ պիտի ստանայ: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան գոհունակութեամբ հաստատած է, որ վերջին շրջանին նկատելի է 

փոխադարձ այցելութիւններու աշխուժացումը, որ ինքնին իր դրական ներդրումը կ՛ունենայ 

երկկողմանի քաղաքական, առեւտրատնտեսական եւ այլ մարզերու մէջ համագործակցութեան 

խորացման վրայ: Ան յոյս յայտնած է, որ  Պրիժիթ Պրինքի հետ հերթական այս հանդիպումը եւս 

արդիւնաւէտ պիտի ըլլայ եւ պիտի նպաստէ Հայաստան-Միացեալ Նահանգներ կապերու 

հետագայ զարգացման: Նախագահ Սարգսեան բարձր գնահատած է տարիներէ ի վեր 

ամերիկեան կառավարութեան կողմէ տրամադրուող օժանդակութիւնը` Հայաստանի 

տնտեսութեան զարգացման, ժողովրդավարական հաստատութիւններու, քաղաքացիական 

հասարակութեան կայացման նպատակով` դիտել տալով, որ առանց անոր նշեալ մարզերուն 

մէջ այսօր ակնյայտ յառաջընթացը դժուար պիտի ըլլար պատկերացնել: Այսուհանդերձ, ըստ 

Հանրապետութեան նախագահին, երկկողմանի յարաբերութիւններու զարգացման ներուժը եւ 

զայն լիարժէքօրէն օգտագործելու փափաքը շատ աւելի մեծ են, ուստի անհրաժեշտ է աւելի եւս 

աշխուժացնել ջանքերը` ստեղծելով երկխօսութեան նոր ձեւաչափեր ու հարթակներ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց փոխնախարարի Եւրոպայի եւ Եւրասիոյ հարցերու 

տեղակալ Պրիժիթ Պրինք խօսած է այցելութեան ծիրին մէջ Հայաստանի մէջ ունեցած 

քննարկումներուն մասին` նշելով, թէ անոնք պիտի ամբողջանան այս հոկտեմբերին 

Ուաշինկթընի մէջ յաջողութեամբ տեղի ունեցած Հայաստան-Միացեալ Նահանգներ 

միջկառավարական աշխատանքային խումբի հանդիպումներու արդիւնքներուն ամփոփումով: 

Ան ընդգծած է, որ երկու երկիրներուն միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու 

հաստատման 25-ամեակի սեմին կարելի է վստահօրէն արձանագրել թէ՛ երկկողմանի, թէ՛ 

միջազգային կազմակերպութիւններու ծիրին մէջ Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ 

ձեւաւորուած սերտ յարաբերութիւններն ու տարբեր մարզերու մէջ արդիւնաւէտ 

փոխգործակցութիւնը: 

Պրիժիթ Պրինք վստահեցուցած է, որ Միացեալ Նահանգներու նոր վարչակազմը պիտի 

շարունակէ հետաքրքրուիլ Հարաւային Կովկասի շրջանի զարգացումներով, պիտի շարունակէ 

նաեւ յանձնառու ըլլալ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման նպատակով վստահութեան 
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միջոցներու ամրապնդման ուղղութեամբ ձեռք բերուած վերջին պայմանաւորուածութիւններու 

իրագործման: 

Հանդիպման ընթացքին զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են հայ-ամերիկեան 

յարաբերութիւններու հետագայ զարգացման կարելիութիւններուն շուրջ: Հիւրին խնդրանքով, 

նախագահ Սարգսեան ներկայացուցած է քաղաքական եւ տնտեսական օրակարգի 

առաջնահերթութիւնները, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հոլովոյթին մէջ հայկական 

կողմին մօտեցումները: 

Ռուստամեան. «Ասիկա Դաշնակցութեան Համար 

Սկզբունքային Հարց Է» 

16 Նոյեմբերին գումարուած Ազգային ժողովի հերթական քառօրեայ նիստին շարունակուած է 

բանակին մէջ փոխհատուցման համակարգը ապահովող հիմնադրամի ստեղծման հարցին 

քննարկումը: Պատգամաւորները հանդէս եկած են ելոյթներով: 

ՀՅԴ խմբակցութեան անունով խօսք առած է խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան, որ 

ողջունած է պաշտպանութեան նախարարին այս նախաձեռնութիւնը` դիտել տալով, որ ան 

առանց ժամանակ կորսնցնելու կը փորձէ միս ու արիւն հաղորդել ազգ-բանակ գաղափարին: 

Ըստ պատգամաւորին, ասիկա շատ լուրջ հոլովոյթ է, որուն սկիզբ կը դրուի նման քայլերով, 

որովհետեւ ասոր կը կապուի ազգային տուրքի գաղափարը: 

«Ասիկա Դաշնակցութեան համար սկզբունքային հարց է: Դաշնակցական տեսաբաններէն 

Միքայէլ Վարանդեանը ժամանակին` դեռ 1910-ին, հրապարակած է աշխատութիւն մը, որուն 

մէջ կ՛ըսէ, որ, վերլուծելով հայ ժողովուրդին վիճակը, թէ շրջապատուած է թշնամիներով, 

յանգած է եզրակացութեան, թէ ինչպէ՛ս պէտք է հայ ժողովուրդը, յոյսը իր վրայ դնելով, կառուցէ 

իր պաշտպանութիւնը: Ատիկա նոյն գաղափարն է, միայն թէ ան այդ գաղափարը անուանած է 

համաժողովրդական բանակ` հիմնաւորելով, որ հայ ժողովուրդը այլ ճամբայ չունի: Ասիկա 

հայեցակարգ մըն է, որ ոեւէ հայ որեւէ պահու պէտք է ըլլայ կա՛մ բանակի շինարար, կա՛մ 

բանակի զինուոր», ըսած է Արմէն Ռուստամեան: 

Ռուստամեանի համաձայն, ողջունելի են այն բոլոր քննադատութիւնները, որոնք 

կ՛արտայայտուին գաղափարը ընդունած, սակայն անոր մէջ ուղղումներու կարիք տեսնող 

մարդոց կողմէ: Բայց բոլոր անոնք, որոնք կը մերժեն գաղափարը, ըստ Ռուստամեանի, 

հաւանաբար չեն հասկցած, թէ մենք ի՛նչ միջավայրի մէջ կ՛ապրինք ու ազգովին ի՛նչ 

մարտահրաւէրներ պէտք է յաղթահարենք: Պատգամաւորին համաձայն, հասած է 

կարողականութիւնները լարելու, համախմբելու եւ մէկ բռունցք դառնալու պահը: 

Ա. Ռուստամեան չէ ժխտած, թէ կայ անվստահութեան մթնոլորտ, որ իր ծանրութեամբ իշխած է 

բոլորին վրայ, բայց շեշտած է, որ պէտք չէ նմանիլ այն մարդուն, որ անընդհատ կը դժգոհի 

խաւարէն` մոմ մը վառելու փոխարէն: 

Պատգամաւորը աւելցուցած է ըսելով, որ պաշտպանութեան հարցը առաջնահերթ է, եւ պէտք է 

հասկնալ հարցին լրջութիւնը: 

Դաշնակցութիւնը օրինագիծին թեր պիտի քուէարկէ: 
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Դաշնակցական Պատասխանատու Ընկեր Արա 

Տէմիրճեանի Կենսագրականը 

Արա Տէմիրճեան ծնած է Քեսապ, 18 յունուար 1948-

ին: Նախնական կրթութիւնը ստացած է Քեսապի 

ազգային վարժարանին մէջ, ապա յաճախած է 

Հալէպի Քարէն Եփփէ ճեմարանը: Պէյրութի 

Հայկազեան եւ Լիբանանեան համալսարաններէն 

ստացած է քաղաքական գիտութեանց վկայականը: 

Հետեւած է ՀՅԴ կուսակցական դպրոցի 

դասընթացքներուն, Հրաչ Տասնապետեանի 

կնքահայրութեամբ` 1972-ին անդամակցած է ՀՅԴ 

շարքերուն: Անդամակցած է ՀՅԴ Զաւարեան 

ուսանողական միութեան եւ աւելի ուշ 

հանդիսացած է ԶՈՄ-ի ատենապետ: 

Արաբերէն լեզու դասաւանդած է Պէյրութի Ազգային 

Սուրէն Խանամիրեան վարժարանին եւ 

Համազգայինի Նշան Փալանճեան Ճեմարանին մէջ: 

Եղած է Հայկական երեսփոխանական պլոքի 

քարտուղար, ապա 1977-էն սկսեալ մինչեւ մահը 

վարած է ՀՅԴ Բիւրոյի գործավարութիւնը, որուն 

պատճառով շրջան մը (1986-1996), նոյն պաշտօնով տեղափոխուած է Յունաստան: 

2008 դեկտեմբերին գումարուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային ընդհանուր 

ժողովին կողմէ ընտրուած է եւ այնուհետեւ վերընտրուած` Ազգային կեդրոնական վարչութեան 

անդամ: 

Արա Տէմիրճեան նշանակալի ներդրում ունեցած է ՀՅԴ Լիբանանի երիտասարդական միութեան 

հիմնադրութեան մէջ: Կուսակցական կեանքին ընթացքին, անմիջական գործակիցը եղած է 

ընկերներ Գէորգ Առաքելեանի, Սարգիս Ազնաւուրեանի, Աբօ Աշճեանի, Հրաչ Տասնապետեանի 

եւ Հրայր Մարուխեանի: 

Պսակուած է 1975-ին` Զարմիկ Կէօքճեանի հետ, որուն անակնկալ մահը 2014-ին իրեն համար 

եղաւ հիմնական կորուստ մը: 

Յետ կարճատեւ հիւանդութեան, մահկանացուն կնքեց չորեքշաբթի, 16 Նոյեմբեր 2016-ի 

առաւօտուն, Պէյրութ: 

Արա Տէմիրճեան ունի երեք զաւակ` Պետօ, Սարհատ եւ Լալա, եւ երեք թոռներ: 

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ շաբաթ, 19 Նոյեմբեր 2016-ին, 

յետմիջօրէի ժամը 1:00-ին, Անթիլիասի մայրավանքին մէջ, Լիբանան: 

www.aztagdaily.com 
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Նախագահ Սարգսեան. «Իսքանտեր»-ը Հակաթոյն Է» 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան հարցազրոյց տուած է ռուսական 

«Ռոսիա սեկոտնիա» միջազգային լրատուական գործակալութեան, որուն գլխաւոր տնօրէնը` 

Տմիթրի Քիսելէովը վարած է զայն: Այս մասին կը գրէ Յովհաննէս Մովսիսեան: 

Նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ հայկական կողմը կ՛ընդունի Ազրպէյճանի տարածքային 

ամբողջականութիւնը, բայց ատիկա ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքին չի հակասեր: Ըստ 

անոր, ղարաբաղեան խնդիրը քանի մը անգամ մօտեցած է լուծման, եւ տարածքային 

ամբողջականութեան սկզբունքը նոյնպէս ներառուած եղած է փաստաթուղթին մէջ, բայց 

Ազրպէյճան հրաժարած է ստորագրելէ: «Մենք կ՛ընդունինք որեւէ պետութեան, ներառեալ` 

Ազրպէյճանի տարածքային ամբողջականութիւնը: Բայց ժողովուրդի ինքնորոշումը  

ընդհանրապէս չի հակասեր տարածքային ամբողջականութեան սկզբունքին, որովհետեւ 

տարածքային ամբողջականութիւնը կը վերաբերի պետութիւններու միջեւ 

յարաբերութիւններուն, իսկ ինքնորոշումը` մայրաքաղաքին եւ ժողովուրդին, որ կը բնակի իր 

պատմական հայրենիքին մէջ: Եթէ մենք կ՛անտեսենք ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը, 

այդ պարագային պէտք չէ դուրս գայինք Խորհրդային Միութեան կազմէն: Չէ՞ որ ատիկա տեղի 

ունեցաւ այդ սկզբունքին հիման վրայ: Ուստի այս սկզբունքները զիրար չեն հակասեր», ըսած է 

Սարգսեան: 

Անոր համաձայն, հայկական կողմը հիմա ալ պատրաստ է վերադառնալու 

բանակցութիւններուն, բայց ցարդ չեն կատարուած ապրիլեան պատերազմէն ետք Վիեննայի 

մէջ ընդունուած յայտարարութեան կէտերը` սահմանային միջադէպերու հետաքննութեան 

մեքանիզմներու ստեղծում եւ ԵԱՀԿ-ի նախագահի անձնական ներկայացուցիչի 
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աշխատանքային կարողականութեան ընդլայնում: Պատճառը, ըստ Հայաստանի նախագահին, 

Ազրպէյճանն է: Պատասխանելով Հայաստանի կողմէ «Իսքանտեր» հրթիռները ձեռք բերելու 

մասին հարցումին` նախագահը ըսած է, որ հայկական կողմը Ռուսիոյ հետ շրջանին մէջ 

ուժերու հաւասարակշռութիւնը պահպանելու վերաբերեալ համաձայնագիր ունի եւ, կը կարծէ, 

թէ Ռուսիա անկէ մեկնելով  ընդառաջած է Հայաստանի խնդրանքին եւ տրամադրած 

«Իսքանտեր»-ը: 

«Կը կարծեմ, որ ատիկա հարկադրուած միջոց էր` մեր շրջանին մէջ ռազմական իրավիճակը 

ձեւով մը հաւասարակշռելու համար: Գաղտնիք չէ, որ Ազրպէյճանը վերջին քանի մը տարուան 

ընթացքին կանոնաւոր ձեւով նորագոյն սպառազինութիւն ձեռք ձգած է: Մենք չունինք 

ֆինանսական այն կարելիութիւնները, որոնք ունի Ազրպէյճանը, բայց մենք անընդհատ կը 

փորձենք հաւասարակշռել իրավիճակը` ձեռք բերելով հակաթոյն: Իմ կարծիքովս` այս 

պարագային «Իսքանտեր»-ը հակաթոյն է: Վստահաբար, սպառազինութիւններու մրցավազքը 

լաւ իրավիճակ չէ, եւ մենք ցանկութիւն չունինք այդ քայլին դիմելու, իսկ ի՞նչ ընել, եթէ ամէն օր 

քեզի կը սպառնան պատերազմով, կործանումով», ըսած է Սերժ Սարգսեան: 

Ըստ անոր, խնդիրը պէտք է լուծուի փոխզիջումներու միջոցով,  եւ ասիկա այն պարագան չէ, որ 

յաղթած է Հայաստանը կամ Ազրպէյճանը, կամ ալ` Ղարաբաղը: Լրագրողը հարցուցած է, որ 

երկու երկիրներու ղեկավարներուն միջեւ թէժ գիծ չի՞ գործեր. Սարգսեան ժխտական 

պատասխանած է` աւելցնելով, որ 90-ականներուն, երբ ինք պաշտպանութեան նախարար էր, 

իր ազրպէյճանցի պաշտօնակիցին հետ նման կապ ունէր, եւ հրատապ հարցերը կը 

քննարկուէին: Հիմա նման գիծի ստեղծման առումով Սարգսեան դրական տրամադրուած է: 

Անդրադառնալով ապրիլեան պատերազմին մէջ Ռուսիոյ դերակատարութեան` Սարգսեան 

ըսած է, որ մարտական գործողութիւնները դադրեցնելու առումով Ռուսիոյ դերը առանցքային 

եղած է: Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի բանակներուն հրամանատարները Մոսկուայի մէջ 

պայմանաւորուած են դադրեցնել զինուորական  գործողութիւնները: Վլատիմիր Փութինն ալ 

իրեն հետ զրոյցի ատեն կարեւոր նկատած է տագնապին լուծումը: 

Անդրադառնալով Եւրասիական տնտեսական միութեան` նախագահ Սերժ Սարգսեան նշած է, 

թէ համոզուած է, որ այդ միութեան անդամակցիլը ճիշդ որոշում էր, եւ Հայաստան այդ քայլով 

ոչ միայն ոչինչ կորսնցուցած է, այլ շահած: Ըստ անոր, Հայաստանի անդամակցութիւնը 

զուգադիպեցաւ պատժամիջոցներու տնօրինման պատճառով Ռուսիոյ տնտեսական 

իրավիճակի վատթարացման, ինչ որ ազդեց նաեւ Հայաստանի վրայ: Սարգսեան, սակայն, 

վստահ է` մէկ-երկու տարի ետք Հայաստանի քաղաքացիները պիտի զգան միութեան 

առաւելութիւնները: Ըստ անոր, իր երազն է, որ իրագործուի ազգային գաղափարը` ուժեղ, 

ամուր պետութիւն դառնալ, խնդիրներ չունենալ Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ հետ: Նախագահ 

Սարգսեան կ՛երազէ, որ Ղարաբաղը ըլլայ կա՛մ Հայաստանի կազմին մէջ, կա՛մ ալ` անկախ 

պետութիւն: Իսկ ամէնէն անհաւանական երազանքը այն է, որ բոլոր հայերը Հայաստան գան: 

Սերժ Սարգսեան ըսած է նաեւ, թէ մեծ յոյսեր ունի վարչապետ Կարէն Կարապետեանի 

կառավարութենէն, որուն առաջադրանքը տնտեսական աճի ապահովումն է: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ասատ Սուրիոյ Մէջ Թրքական Բանակին Ներկայութիւնը 

Կը Նկատէ Ներխուժում 

ՍԱՆԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ 

նախագահ Պաշշար Ասատ փորթուգալական «Առ.Թի.Վի.» 

պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին 

յայտարարած է, որ իր երկրին տարածքին մէջ թուրք 

զինուորներու ներկայութիւնը ներխուժում է, որուն Սուրիոյ 

ժողովուրդը իրաւունք ունի դիմադրելու: 

«Մենք իրաւունք ունինք պաշտպանելու (երկիրը): Խօսքը կը 

վերաբերի ներխուժման: Մենք իրաւունք ունինք պաշտպանելու 

մեր երկիրը որեւէ ներխուժումէ», ըսած է Ասատ: 

Ան նշած է, որ իւրաքանչիւր ահաբեկիչ, որ կը գտնուի Սուրիոյ 

մէջ, «այստեղ յայտնուած է Թուրքիոյ տարածքին ճամբով` 

Էրտողանի օժանդակութեամբ»: 

«Ուստի այդ ահաբեկիչներուն դէմ պայքարը պայքար է «Էրտողանի բանակին» դէմ, ոչ թէ 

թրքական բանակին, այլ` ինքնին «Էրտողանի բանակին» դէմ», նշած է Ասատ: 

Սուրիոյ նախագահը նաեւ նշած է, որ եթէ Միացեալ Նահանգներու նորընտիր նախագահ 

Տանըլտ Թրամփ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի «ռուսերուն եւ իրանցիներուն հետ, անոր 

բնական դաշնակիցները պիտի ըլլանք»: 

Ամերիկեան «Տը Ուաշինկթըն Թայմզ» օրաթերթը` մէջբերելով Փենթակոնի եւ արտաքին գործոց 

նախարարութեան մէջ աղբիւրներ, իր Չորեքշաբթի օրուան թիւին մէջ գրած էր, որ Թրամփ 

կրնայ Ռուսիոյ հետ Սուրիոյ մէջ ահաբեկիչներու դէմ միացեալ օդային հարուածներու սկսիլ: 

Թրամփ Կը Յայտարարէ, Որ Միայն Ինք Գիտէ 

Վարչակազմին Մէջ Պաշտօններու Վերջնական 

Թեկնածուներուն Անունները 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու նորընտիր 

նախագահ Տանըլտ Թրամփ «Թուիթըր»-ի վրայ գրած է, 

որ միայն ինք գիտէ իր ապագայ վարչակազմին 

անդամակցութեան վերջնական թեկնածուներուն 

անունները: 

«Շատ կազմակերպուած հոլովոյթ տեղի պիտի ունենայ 

այն ընթացքին, երբ ես որոշումներ պիտի տամ 

նախարարաց խորհուրդի կազմին եւ բազմաթիւ այլ 

պաշտօններու վերաբերեալ», գրած է ան` աւելցնելով. 

«Միայն ես գիտեմ, թէ որո՛նք են աւարտականները»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Համահայկական Կոչ.  

«Դո՛ւ Ի՞նչ Ես Անում Ղարաբաղի Համար» 
Սիրելի՛ հայրենակիցներ եւ գործընկերներ, 

Սիրով կը տեղեկացնենք, որ 20-24 հոկտեմբեր 

2016-ին Երեւանի եւ Ստեփանակերտի մէջ տեղի 

ունեցած Լրագրողներու համահայկական 8-րդ 

համաժողովի մասնակցողները որոշեցին 

համահայկական լրատուամիջոցներով սկսիլ 

«Դո՛ւ ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» 

խորագիրով համահայկական շարժումի մը: 

Այս շարժումին նպատակն է կարելի բոլոր 

միջոցներով աջակցիլ Արցախին եւ անոր 

ժողովուրդի տնտեսական ընկերային 

բարելաւման եւ բարեկեցութեան: 

Այս նպատակով կոչ կ՛ուղղենք` 2017 թուականին սփիւռքի գաղութներուն կողմէ 

կազմակերպուող բոլոր նախաձեռնութիւնները նուիրել Արցախին (փառատօներ, մշակութային 

հանդիսութիւններ, մրցումներ, արեան տուչութեան արշաւներ, ձեռնարկներ, ցուցահանդէսներ, 

դրամահաւաքներ եւ այլն), ինչպէս կատարուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին 

առիթով: Կ՛ուզենք, որ 2017 թուականը համայն հայութեան համար Արցախի տարի դառնայ… 

Նախարարութիւնը այս առիթով բացած է Դիմատետրի 

էջ մը, ուր սփիւռքահայ գաղութներու եւ անհատներու 

կողմէն Արցախի նուիրուած բոլոր 

նախաձեռնութիւններուն լուրերը պիտի 

հրապարակուին: Սոյն նախաձեռնութիւններուն մասին 

տեղեկատուութիւն պիտի փոխանցուի նաեւ 

նախարարութեան «Հայերն այսօր» կայքի 

համապատասխան բաժինին մէջ www.hayernaysor.am: 

Միացէ՛ք մեր Դիմատետրի էջին` What Are You Doing 

for Karabakh? եւ հետեւեցէ՛ք շարժումի գործընթացին` մաս կազմելով այս հիանալի 

համահայկական նախաձեռնութեան: Ձեռնարկներուն սկսելու եւ հայկական աշխարհի մէջ այս 

շարժումը ծանօթացնելու նպատակով իւրաքանչիւր հայորդիէ կը խնդրենք նկարուիլ «Դո՛ւ ի՞նչ 

ես անում Ղարաբաղի համար» պաստառը բռնելով եւ լուսանկարը ուղարկել մեզի` Դիմատետրի 

էջին մէջ եւ լրատուամիջոցներուն ճամբով հրապարակելու եւ տարածելու միտումով: 

Մենք կը հաւատանք, որ հայկական սփիւռքի եւ Հայաստանի միասնական ներուժով կրնանք 

զօրավիգ կանգնիլ Արցախի մէջ ապրող մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

www.aztarar.com 

http://www.hayernaysor.am/
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ԱԿՆԱՐԿ 

«Լրագրութիւնն Այն Եզակի Մասնագիտութիւնն Է, Որը 

Գտնւում Է Ներկայի, Անցեալի Եւ Ապագայի 

Կիզակէտում». Արամ Անանեան 

«Հայոց պետականութիւնը` միասնութեան առանցք» խորագիրով կայացած Լրագրողների 

համահայկական համաժողովին ծիրին մէջ կայացած է հետեւեալ զրոյցը, «Արմենփրես» 

լրատուական գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեանի հետ: 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Ձեր զեկուցման թեման է «Լրատուութեան ապագան. ժամանակակից լրատուական 

միտումները` համահայկական տեղեկատուական միասնական ցանցի ձեւաւորման 

պարունակում». անշու՛շտ, կարեւոր թեմա է լրագրութեան ապագան, սակայն պակաս կարեւոր 

չէ լրագրութեան ներկան. ո՞րն է ձեզ մտահոգող ամենակարեւոր խնդիրն այդ ոլորտում: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Լրագրութիւնն այն եզակի 

մասնագիտութիւնն է, որը գտնւում է ներկայի, անցեալի 

ու ապագայի կիզակէտում: Որքան մեզ շրջապատող 

աշխարհում աւելանում ու արագանում  են 

փոփոխութիւններն, այնքան լրագրութիւնը 

տեղափոխւում է դէպի ապագայ. դա, ի հարկէ, չի 

նշանակում, որ մենք ճշմարտութիւնն ու 

իրականութիւնն արձանագրելու փոխարէն` պէտք է 

գլխակորոյս նետուենք կանխատեսումների դաշտ, այլ 

այն, որ  խնդիրները, որոնք մեր մասնագիտութեան 

առջեւ ծառանալու են 5-10-15 տարի յետոյ, շատ աւելի արագ են դառնում առօրէական: Այս 

առումով 5 կարեւոր միտումներ կան, որոնցից մէկը արհեստագիտութիւնների զարգացումն է, 

երկրորդը, որն այսօր խիստ ակնյայտ է, բովանդակութեան համար կատաղի պայքարն է, 

երրորդը, արհեստագիտութիւնների զարգացմանը զուգահեռ, լրատուամիջոցների թուի աճն է, 

չորրորդը` պետութիւն-լրատուամիջոցներ-պիզնես ձեւաչափերի փոփոխութիւնը, եւ 

հինգերորդը` մասնագիտական առումով ամենակարեւորներից մէկը` բարոյագիտական  

լրատուութեան խնդիրները, որոնք նոյնպէս ձեւափոխումների են ենթարկւում: Սա՛ է հարցերի  

այն մօտաւոր շրջանակը, որոնց ես անդրադառնում եմ, որովհետեւ այդ համաշխարհային 

միտումներն այս կամ այն չափով ազդում են նաեւ համահայկական լրատուական 

իրականութեան վրայ: 

Հ.- Ծնուելով ու մեծանալով  ճանաչուած մտաւորականի`  հայերենասէր ու հայրենասէր Լեւոն 

Անանեանի ընտանիքում, կարծում  եմ` ձեզ էլ  ժառանգաբար փոխանցուել են  այդ արժէքները,  

եւ դուք որպէս հայ  ու լրատուամիջոցի ղեկավար` անշուշտ պէտք է մտահոգուած լինէք  հայոց 

լեզուի  վիճակով մեր լրատուամիջոցներում: 

Պ.- Ի հարկէ՛, այդ մտահոգութիւնը կայ. մեծացել է լրատուամիջոցների թիւը, եւ դա չի կարող 

բացասաբար չազդել թէ՛ լեզուի, թէ՛ մատուցուող լրատուութեան որակի վրայ, որովհետեւ 

առաջարկի եւ պահանջարկի  հաւասարակշռութեան բացակայութիւնը մեզ կանգնեցրել է մի 

իրողութեան առջեւ, երբ խմբագիրները, լրատուամիջոցների ղեկավարները շատ 

սահմանափակ ընտրութիւն են ունենում` զտելու լաւ մարդուժ: Ասեմ նաեւ, որ մեր բազմաթիւ 

լրատուամիջոցների տնտեսական վիճակն էլ նախանձելի չէ, եւ դա էլ  լրացուցիչ 

սահմանափակումներ է ստեղծում, սակայն  դրանք արդարացում չեն կարող լինել, եւ հայոց 
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լեզուն, լրատուամիջոցների հայերէնն այդ ամէնից պէտք չէ տուժի. իւրաքանչիւրն, ով իրեն 

տեսնում է այդ ոլորտում, պէտք է մեծագոյն պատասխանատուութեամբ վերաբերուի հայոց 

լեզուին: 

Հ.- Համամի՞տ էք արդեօք ստեղծուած այն կարծիքին, թէ համացանցը, կայքերը  մեր կեանքից 

դուրս են մղել տպագիր մամուլը: 

Պ.- Ես կարծում եմ, որ պատմութիւնը փաստել է, եւ կապի որեւէ միջոց, տպագիր մամուլ չի 

անհետացել. եթէ այն ասելիք ու անելիք ունի, երբեք չի անհետանայ, պարզապէս կարող են 

փոխուել կրիչները, կարող է փոխուել արհեստագիտութիւնը, սակայն չի անհետանալու այն 

լրատուամիջոցը, որն առաջարկելու է ինքնատիպ, հետաքրքիր, բովանդակալից նիւթեր` 

անկախ կրիչից. խնդիրը կրիչը չէ, այլ` բովանդակութիւնը: 

Հ.- Որքանո՞վ էք կարեւորում  նման համաժողովները, եւ արդեօք  զգալի, շօշափելի՞ է դրանց 

արդիւնաւէտութիւնը: 

Պ.- Սա արդէն 8-րդ համաժողովն է, որը համընկել է  Հայաստանի անկախութեան 25-ամեակին, 

դրանում էլ մեծ խորհուրդ կայ: Փաստը վկայում է, որ համաժողովների նման ձեւաչափերը 

խիստ պահանջուած են. միայն մենք չենք, որ այս ձեւաչափով համաժողովներ ենք անում: 

«Արմէնփրես»-ը Հայաստանի ամենամեծ միջազգային ներգրաւուածութիւն ունեցող 

լրատուամիջոցներից է. մենք շուրջ 20 գործակալութիւնների հետ երկկողմ յարաբերութիւններ 

ունենք, մի քանի միջազգային լրատուական կազմակերպութիւնների անդամ ենք եւ տեսնում 

ենք, թէ մեր գործընկերներն իրենց երկրներում ինչպէ՛ս են կազմակերպում նման 

համաժողովները: Այսինքն այսպիսի համաժողովները պահանջուած են, եւ ակնկալում եմ, որ 

քննարկումները կը լինեն նոյնքան արդիական, որովհետեւ խորագիրը հայոց պետականութեան 

շուրջ համախմբուելն է: 

Զրուցեց ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ  

Քերքուքի Մէջ Նոր Եկեղեցւոյ Օծում 

14 հոկտեմբերին Իրաքի հիւսիսային շրջանը գտնուող Քերքուք 

քաղաքի մէջ կատարուեցաւ նորակառոյց Ս. Մարիամ 

Աստուածածին եկեղեցւոյ նաւակատիքը եւ օծումը ձեռամբ 

իրաքահայոց առաջնորդ Աւագ արք. Ասատուրեանի: Եկեղեցին 

կառուցուեցաւ պետութեան ծախսերով` ազգապատկան 

հողատարածքի մը վրայ: 

Քերքուք քաղաքը կը գտնուի Մուսուլէն հարաւ-արեւելք, 177 քմ 

հեռաւորութեան վրայ: 1958-60  աւելի քան 120 ընտանիքներ, թիւով 

մօտաւորապէս` 1200 անձ, հոն կ՛ապրէին եւ ունէին եկեղեցի, 

դպրոց, միութենական հաստատութիւն: Սակայն տարիներու 

ընթացքին գաղութը նօսրանալով եւ վերջին տարիներուն 

անապահովութեան պատճառով շատեր հեռացան եւ ներկայիս 30 

ընտանիք` շուրջ 120 անձ կ՛ապրի Քերքուքի մէջ: 

 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Հիմնադրման 126-

Ամեակի Տօնակատարութիւն 

Նախաձեռնութեամբ Հայ դատի 

«Արձագանգ» քարոզչական 

յանձնախումբին, 21 հոկտեմբերին Նոր 

Ջուղայի Հայ Մշակութային «Արարատ» 

միութեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ 

յեղափոխական դաշնակցութեան 126-

ամեակին նուիրուած տօնակատարութիւն: 

Օրուան հանդիսավար Մանիա 

Ղուկասեան իր բացման խօսքին մէջ 

անդրադառնալով Դաշնակցութեան 

ծնունդին եւ 126-ամեայ գործունէութեան` նշեց, որ հայապահպանութիւնը եւ սփիւռքի 

կազմակերպումը ինքնանպատակ չդարձաւ, որովհետեւ Դաշնակցութիւնը բնաւ չդադրեցաւ 

հայրենակեդրոն ըլլալէն, աւելցնելով, որ իր հիմնադրութենէն մէկ դար վերջ ՀՅԴ-ն կրկին իր 

ներդրումը ունեցաւ Հայաստանի վերանկախացման եւ նոր պետականութեան կերտման, 

արցախեան ազատագրական պայքարի ու միջազգային կարգավիճակի հաստատման` նեցուկ 

կանգնելով Ջաւախքին, նաեւ` Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ հատուցման գործը 

պետական մակարդակով հետապնդումին: 

Օրուան բանախօսն էր ազգային-հասարակական գործիչ Նոէլ Մինասեան: Ան նկատել տուաւ, 

որ կուսակցութեան հիմնադրման տարեդարձներուն նշումը` անոր քաղաքական ու 

հասարակական գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ հաշուետուութիւնը ժողովուրդին 

ներկայացնելու օր է, նաեւ` անոր ձեռքբերումներն ու բացթողումները գնահատելու լաւագոյն 

առիթ:  Բանախօսը անդրադառնալով ՀՅԴ-ի գործունէութեան կարեւորագոյն 
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աշխատանքներուն, ինչպէս` ինքնապաշտպանութեան կռիւներու եւ կամաւորական 

շարժումներու կազմակերպում, Արցախի ազատագրական պայքար, սփիւռքի կազմակերպում 

եւ Հայոց ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն ճանաչման ու դատապարտման, նաեւ 

Հայաստանի վերանկախացման ուղղութեամբ իրականացուած իրագործումներ, անոր 

առաքելութիւնը ամփոփեց հետեւեալ կէտերուն մէջ. 

ա) Հայաստանի պետականութեան հզօրացում, տնտեսութեան զարգացում եւ 

ժողովրդավարութեան հիմքերու ամրապնդում, 

բ) Արցախի հարցին բանակցութիւններու լուծում, 

գ) Սփիւռքահայութեան հարցերուն լուծում,  յատկապէս` սուրիահայութեան 

ինքնապաշտպանութեան կազմակերպում ու անվտանգութեան ապահովում, 

դ) Հայոց ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն ճանաչման եւ դատապարտման ուղղութեամբ 

աշխատանքներու իրագործում: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Ազատուհի Զարուկեանի Չորս Միլիոն Տոլարի 

Աննախընթաց Նուիրատուութիւնը 

16 հոկտեմբերին Ս. Լուսաւորիչ մայր 

եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ սուրբ 

պատարագ, որուն աւարտին «Փաշալեան» 

սրահին մէջ տեղի ունեցաւ սիրոյ սեղան: 

Եկեղեցւոյ հովիւ Մեսրոպ քհնյ. Լագիսեան իր 

խօսքին մէջ օրինակ բերելով այրի կնոջ 

լուման` շեշտեց, որ իւրաքանչիւր 

հաւատացեալի պարտականութիւնն է իր 

կարողութեան սահմաններուն մէջ իր լուման 

ընծայելու եկեղեցւոյ: Քահանայ հայրը 

յայտարարեց, որ Ազատուհի Զարուկեան, ի 

յիշատակ իր ծնողներուն` Գեղամ եւ Նեկտար 

Զարուկեաններու եւ եղբայրներուն` Արտաշէսի ու Յարութիւնի, կատարած է չորս միլիոն 

տոլարի նուիրատուութիւն մը` Ս. Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ, աւելցնելով, որ բարերարուհիին 

փափաքով գումարը պիտի յատկացուի բարեսիրական եւ կրթական յատուկ նպատակներու: 

Արեւելեան թեմի առաջնորդ Օշական արք. Չօլոյեան իր ելոյթին մէջ անդրադարձաւ հայ 

եկեղեցականի եւ մասնաւորաբար Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ծառայութեան` աւելցնելով, որ 

Մեսրոպ քհնյ. Լագիսեան 2006-ին ստանձնեց Ս. Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ հովուական 

դժուար պաշտօնը եւ անխոնջ ծառայասիրութեամբ ձեռնարկած ու իր լրումին հասցուցած էր 

եկեղեցին ու սրահը վերանորոգելու եւ համայնքի հոգեւոր կեանքը վերականգնելու 

պատասխանատու առաքելութիւնները: 

Աւարտին Մեսրոպ քհնյ. Լագիսեան Ազատուհի Զարուկեանին յանձնեց եկեղեցւոյ կողմէ 

յուշանուէր մը: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

 Պարզ Կանոններ` Երեխային Մարմնին 

Դիմադրականութիւնը Բարձրացնելու Համար 

1-Երեխային տաք հագցնելը ծնողներու ամենատարածուած սխալներէն մէկն է: Կարեւոր է յիշել, 

որ երեխայի մարմնին ջերմային համակարգը կը տարբերի հասուն մարդու ջերմային 

համակարգէն: Չմոռնանք նաեւ, որ երեխաները շարժուն են եւ տաքարիւն, ինչ որ աւելի եւս կը 

բարձրացնէ անոնց ջերմութիւնը: Տաք եւ հաստ վերնազգեստ հագցնելով` ծնողները աւելի եւս կը 

բարդացնեն վիճակը, հետեւաբար հարկաւոր է հագցնել տաք, բայց թեթեւ բաճկոն մը: 

2-Լոգանքի ժամանակ ծնողները կը փակեն դուռը` երեխան 

պաշտպանելու համար միջանցիկ հովէն, սակայն չեն 

անդրադառնար, որ այդ տարածքը կը դարձնեն շոգեբաղնիք: 

Այս իսկ պատճառով  հարկաւոր է երեխային լոգցնելու 

պահուն դուռը չփակել: 

3-Եթէ երեխան հիւանդ է, պէտք չէ անոր անմիջապէս 

անթիպիոթիք եւ այլ դեղեր տալ: Փոխարէնը` կ՛արժէ 

օգտագործել ժողովրդական միջոցներ` տաք թէյեր, 

ողողումներ, թարմ հիւթեր, տաք ապուրներ, եւ այլն… Անթիպիոթիքի եւ այլ դեղերու 

չարաշահումը կը տկարացնէ երեխային մարմնին դիմադրականութիւնը: 

4-Նոյնիսկ եթէ երեխան հիւանդ է, անհրաժեշտ է օրական առնուազն մէկ ժամ զբօսնել մաքուր 

օդին: Մաքուր օդը կը մաքրէ թոքերը, կ՛օգնէ մարմնի դիմադրականութեան զարգացման: 

5-Տարուան բոլոր եղանակներուն երբեք պէտք չէ փակել երեխային սենեակին պատուհանը: 

Նոյնիսկ հիւանդ երեխային սենեակին պատուհանը պէտք է կիսով բաց մնայ եւ սենեակը 

օդափոխուի: Վատառողջ եւ ապականած մթնոլորտը կը տկարացնեն երեխային 

դիմադրականութիւնը: 

Երեխային մարմնին դիմադրականութիւնը բարձրացնելուն կ՛օգնեն կենսանիւթերն ու 

հանքայինները: Նախընտրելի է, որ երեխան զանոնք ստանայ բնական սնունդի` պտուղներու եւ 

բանջարեղէններու միջոցով: 

Ստորեւ` տասը մթերք, որոնք ամբողջ տարին ամուր կը պահեն երեխային մարմնին 

դիմադրականութիւնը: 

1.- Կաթ 
2.- Մածուն 
3.- Խնձոր 
4.- Ստեպղին 
5.- Մեղր 
6.- Ճակնդեղ 
7.- Ազատքեղ 
8.- Ձուկ 
9.- Հնդկահաւ 
10.- Սոխ ու սխտոր 
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