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Դրամահաւաքի Գործադիր Մարմնի Ընդարձակ նիստը
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դրամահաւաքի գործադիր Մարմինը աւելի քան 2
տարիներ իր հերթական նիստերով ու աշխատանքային ծրագրով նպատակադրած է
լուծել եկեղեցւոյ հողի սեփականութեան հարցը:
Ուստի, Մարմնի անդամները որոշեցին
ընդարձակ

նիստով

համայնքի

մը

մէջ

միութիւններու
ազգային

գործող

բոլոր

վարչութիւններն

մարմիներու

միասնաբար

հրաւիրել
ու

անդամները՝

խորհրդակցելու

նոր

միջոցներու մասին, նաեւ խնդրելու անոնց
արդար օժանդակութիւնը՝ մասնակցութեան սակերու հաւաքման աշխատանքի գծով:
Հետեւաբար, Շաբաթ, 15 Փետրուար 2014ին, վարժարանի սրահին մէջ գումարուեցաւ
ընդարձակ նիստ մը Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի նախագահութեամբ, ուր
ներկայ էին մարմնի անդամներուն
կողքին

բոլոր

վարչութեանց

միութիւններու
եւ

ազգային

մարմիններու ներկայացուցիչները:
Գերապատիւ

Հայր

անդրադարձաւ

Սուրբը

աշխատանքին

տարողութեան մասին, յոյս ներշնչեց
ներկաներուն

մէջ,

գնահատեց

տարուած աշխատանքը եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց բոլորին:
Խօսք առաւ նաեւ, ազգային վարչութեան ատենապետ՝ Պրն. Վարդան Նարինեան ու
հաստատեց, որ հաւաքական աշխատանքով, կարելի պիտի ըլլայ դրամահաւաքի
նախատեսուած գումարը ապահովել կարճ ժամանակի ընթացքին, որուն պիտի յաջորդէ
ծրագրային այլ փուլերու իրագործումը:
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Աւարտին, Մարմնի ատենապետ՝ Պրն.
Յակոբ Մելիքսէթեան շնորհակալութիւն
յայտնեց վարչութեանց ու ազգային
մարմիներու ներկայացուցիչներուն իրենց
ներկայութեան
համար,
որոնք
անվարանօրէն արձագանգեցին մարմնի
առաջարկին:
Նաեւ
գնահատեց
դրամահաւաքի
երիտասարդներուն
տարած միամեայ աշխատանքը ու յոյս
յայտնեց, որ ժողովուրդը պիտի մասնակցի իր կարելիութեան սահմաններով ու բոլոր
շերտերով՝ իրականացնելու համար այս վսեմ ծրագիրը:

Հաղորդագրութիւն
Քուէյթի Ազգային Վարչութիւնը գնահատանքի խօսք կը փոխանցէ Սրբոց
Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դրամահաւաքի գործադիր Մարմինի անդամներու,
որոնք աւելի քան մէկ ու կէս տարիներու ընթացքին իրենց տարած
զանազան աշխատանքներով կրցան ապահովել պատկառելի հասոյթ մը,
որմէ 15000 քուէյթեան տինար փոխանցեցին Ազգային Վարչութեան ի
հաշիւ անձեռմխելի գումարին:
Երկու շաբաթներ առաջ, Մարմնի դիւանը յատուկ այցելութեամբ մը,
ներկայացուց իր աշխատանքային զեկոյցը Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանին եւ շնորհակալութիւն յայտնեց ազգային վարչութեան
անդամներուն իրենց ցուցաբերած օժանդակութեան համար:
Հանդիպման աւարտին մարմնի
փոխանցեց Գերպ. Հայր Սուրբին:

ատենապետը,

գումարը

անձամբ

Արդարեւ, արդարօրէն կը գնահատենք Մարմնի աշխատանքը ու կը
մաղթեանք անոր անդամներուն աւելի բեղուն գործունէութիւն:

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ԴԻՒԱՆ

www.aztarar.com
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Ներսէս Արապեանի Պատուաբեր Յաղթանակը
Քուէյթահայ համայնքը իր պատմութեան ընթացքին միշտ
ունեցած է յաղթանակներով լեցուն եւ արժանիքներով
օժտուած

երիտասարդներ,

որոնք

իրենց

կամքով

ու

աշխատանքով փաստած են թէ հայը միշտ ալ կրնայ մրցիլ
ու խլել դափնէպսակներ ու բարձր պահել իր ազգի անունը:
Անոնք ոչ միայն ուսումնական, տնտեսական, գրական,
երաժշտական եւ այլ ոլորտներու մէջ ձեռք բերած են
արժանավայել դիրքեր, այլ նաեւ մարզաշխարհի մէջ
արձանագրած են մեծագոյն յաջողութիւններ:
Քուէյթահայ՝ Ներսէս Նազարէթ Արապաեան, այն ակնառու
հայորդիներէն մին է, որ մանկութենէն հետեւած է «քարաթէ»ի մարզումներու եւ
արժանացած

է

բազմաթիւ

մրցանակներու: Ան այսօր SENPAI
կոչումին արժանացած է:
Արժանացած է նաեւ Սեւ գօտիի:
6

Փետրուար

2014ին

ստացաւ

երկրորդ «Տան»ը, Ճաբոնցի SENSEI
Օգումա

անունով

վաստակաշատ

մրզիչի ձեռամբ:
Սակայն ամենաբարձր ու գնահատելի
իրողութիւնը այն էր, երբ SENPAI Ներսէս Ուրբաթ, 7 Փետրուարին JKAի մրցոյթներուն
մասնակցելով

ապահովեց

առաջին

դիրքը,

ստանալով ՈՍԿԷ մետալ ու բաժակ:
Յիշենք

նաեւ,

որ

ներսէս

այժմ

կը

նախապատրաստուի իր ուսումը շարունակելու
Երեւանի Ամերիկեան համալսարանէն ներս:
Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր երիտասարդին, իր
կեանքի բոլոր բնագաւառներէն ներս:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

«Եւրոպական Կողմին Համար Ալ Պարզ Դարձած Է
Ազրպէյճանական Կողմին Ապակառուցողական
Դիրքորոշումը» Ըսաւ Արծուիկ Մինասեան
Եւրանեսթ
խորհրդարանական
հայաստանեան
պատուիրակութեան

վեհաժողովի
անդամները

բարձր կը գնահատեն հայկական պատուիրակութեան
աշխատանքը:
Նախանցեալ օր լրագրողներուն հետ հանդիպման
ընթացքին պատուիրակութեան անդամ Արծուիկ
Մինասեան
նշեց,
որ
պատուիրակութիւնը
կը
ներկայանայ իբրեւ միասնական խումբ` նշելով, որ
ատիկա պէտք է օրինակ դառնայ մնացեալ բոլոր պատուիրակութիւններուն համար: «Մենք
իսկապէս արդիւնաւէտ աշխատանք տարինք այս վեհաժողովին ընթացքին, մեզ հետաքրքրող
բազմաթիւ հարցեր բարձրացուցինք, ինչպէս նաեւ միասնական ջանքերով հակադարձեցինք
ազրպէյճանական կողմին հակահայկական ձեւակերպումներուն», ըստ «Արմենփրես»-ին
ընդգծեց Մինասեան` աւելցնելով, որ եւրոպական կողմին համար ալ պարզ դարձած է
ազրպէյճանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշումը:
Մինասեան նշեց, որ եւրոպացիներուն մօտ որոշակի անորոշութիւն կայ Մաքսային Միութեան
անդամակցելու Հայաստանի որոշումէն ետք, սակայն ատիկա չի նշանակեր, որ եւրոպացիները
բացասական տրամադրուածութիւն ունին Հայաստանի նկատմամբ:
Մինասեան յայտնեց, որ պարզապէս անորոշութիւն կայ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն
համագործակցութեան շարունակութեան վերաբերեալ: Մինասեան նաեւ շեշտեց, որ
Հայաստան պէտք է ջանքեր թափէ Եւրոպական Միութեան հետ համագործակցութիւնը
խորացնելու միացեալ օրակարգ ձեւաւորելու համար:
Հայկական

պատուիրակութիւնը

11-13

Փետրուարին

մասնակցեցաւ

Եւրանեսթի

խորհրդարանական վեհաժողովի յանձնախումբերու նիստերուն: Հայաստանի Ազգային ժողովի
պատուիրակութենէն նիստերուն մասնակցեցան հայաստանեան պատուիրակութեան
ղեկավար Արտակ Զաքարեան, պատուիրակութեան մնայուն անդամներ Յովհաննէս
Սահակեան, Հրանդ Բագրատեան, Արծուիկ Մինասեան եւ Վահէ Էնֆիաշեան:
Եւրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովը հիմնուած է մայիս 2011-ին` իբրեւ Արեւելեան
գործընկերութեան խորհրդարանական ձեւաչափ: Անոր հիմնական նպատակն է ամրապնդել
կապերը

Եւրոպական

Միութեան

արեւելաեւրոպական

դրացիներուն`

Հայաստանի,

Ազրպէյճանի, Վրաստանի, Մոլտաւիոյ եւ Ուքրանիոյ միջեւ, որոնք ներկայացուած են
խորհրդարանական վեհաժողովին մէջ:
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Հայ Թեկնածուներ Կը Մասնակցին Թուրքիոյ
Քաղաքապետական Ընտրութիւններուն
«Հորիզոն»

կը

հաղորդէ,

որ

Թուրքիոյ

տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններու

ընտրութիւններուն ընթացքին, քրտամէտ Ժողովրդային ժողովրդավար կուսակցութիւնը Պոլսոյ
Պաքըրքէօյ թաղամասի թաղապետի պաշտօնին համար առաջադրած է Նուարդ Պաքըրճըօղլուի
թեկնածութիւնը:
«Ակօս» օրաթերթը, որ հարցազրոյց մը կատարած էր Պաքըրճըօղլուի հետ, գրած է, որ
Պաքըրքէօյը Պոլսոյ ամէնէն խիտ բնակուած եւ տնտեսապէս զարգացած թաղամասերէն է ու կը
նկատուի քեմալական Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան միջնաբերդը:
Պատասխանելով «Ակօս»-ի այն հացումին, թէ ինչպէ՞ս ընդունած է թեկնածու դառնալու
առաջարկը, հակառակ անոր, որ ան մինչեւ հիմա քաղաքականութեամբ չէ զբաղած, Նուարդ
Պաքըրճըօղլու ըսած է. «Քիւրտերուն հետ երկար ժամանակ միասին ապրած ենք: 80ականներէն ի վեր կը հետեւիմ քրտական շարժումին: Ի հարկէ, որոշ մտավախութիւններ կան,
որովհետեւ

հայ

եմ:

Կը

հետեւիմ

Ժողովրդային

ժողովրդավար

կուսակցութեան

գործունէութեան. որոշ հայեր կ՛աշխատին այս կուսակցութեան մէջ, ինչ որ շատ հաճելի է: Շատ
ուրախալի է նաեւ հայ ըլլալ եւ զբաղիլ քաղաքականութեամբ. ինծի առաջարկեցին թեկնածու
ըլլալ, եւ ես համաձայնեցայ, որովհետեւ շատ կարեւոր է ապրիլ խաղաղութեան մէջ եւ ապրիլ
իբրեւ

իրաւահաւասար

քաղաքացի:

Ժողովրդային

ժողովրդավար

կուսակցութեան

դիրքորոշումը գրաւիչ է. ես կրնամ անոր մէջ դրսեւորել ինքնութիւնս»:
Պաքըրճըօղլուի մեծ հայրը բռնի իսլամացուած է, սակայն հետագային դարձեալ քրիստոնեայ
դարձած է: Ան նաեւ ասորական արիւն ունի: Պաքըրճըօղլուի կողքին, նոյն կուսակցութիւնը
Պոլսոյ Ատալար թաղամասի թաղապետի թեկնածուներուն մէջ ընդգրկած է ազգութեամբ հայ
Կայուշ Չալըքման Կաւրիլոֆը, իսկ Շիշլի թաղամասի քաղաքապետական խորհուրդի
ընտրութիւններուն առաջադրած է Բագրատ Էսթուքեանի թեկնածութիւնը:
Նշենք, որ Թուրքիոյ մէջ տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւնները տեղի
պիտի ունենան 30 մարտին:

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

ՔԵՐՄԷՍ 2014
25-26 եւ 28 Փետրուարին ժամը 6:00էն սկսեալ
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Բաղդասարեան. «Հայաստան – Եւրոպական Միութիւն
Քաղաքական Համագործակցութիւնը Կը Շարունակուի»
Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն գործողութիւններու ծրագիրի կատարումը ապահովող
2014-2015 թուականներու նախաձեռնութիւններու նոր ցանկի նախագիծը քննարկուած է եւ
հաւանութեան արժանացած եւրոպական կառոյցներուն հետ Հայաստանի պետական
մարմիններու համագործակցութիւնը համակարգող միջնախարարական յանձնախումբի 17-րդ
նիստին, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի օր`
Ազգային

անվտանգութեան

խորհուրդի

քարտուղար, միջնախարարական յանձնախումբի
նախագահ
Արթուր
Բաղդասարեանի
նախագահութեամբ:
«Այս նիստը կարեւոր է թէ՛ քաղաքական եւ թէ՛
բովանդակային առումով: Վերջին շրջանին շատ
կը խօսուի Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն
յարաբերութիւններուն մէջ առկայ անկումներուն,
իսկ

որոշ

յոռետեսներ

կը

խօսին

նոյնիսկ

տապալման մասին: Ես կը ցանկամ զանոնք հիասթափեցնել` Հայաստան-Եւրոպական
Միութիւն քաղաքական համագործակցութիւնը կը շարունակուի», շեշտեց Բաղդասարեան: Ան
շարունակեց. «Եւրոպացի մեր գործընկերներուն հետ մենք մշակած ենք շուրջ 180 կէտերէ
բաղկացած յաւակնոտ գործողութիւններու ծրագիր մը, որ կը վերաբերի 5 առանցքային
ուղղութիւններու` արդարադատութիւն, ազատութիւն, անվտանգութիւն, քաղաքական
համագործակցութիւն,
ընկերային-տնտեսական
բարեփոխումներ,
ենթակառուցային
բարեփոխումներ եւ բոլոր այս ուղղութիւնները կը ներառեն իսկապէս լրջագոյն
փոփոխութիւններու համապարփակ ծրար մը, որ կարելիութիւն կու տայ տարբեր
ուղղութիւններով յառաջընթաց արձանագրել Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան անդամ
երկիրներուն միջեւ»:
Ըստ անոր, այս տարիէն սկսեալ արդէն Հայաստանի քաղաքացիները կ՛ունենան դիւրացուած
այցեգրային դրութիւն, կրնան առանց արգելքներու մեկնիլ Եւրոպական Միութեան անդամ
երկիրներ, գործարարները կրնան շուրջ 6000 արտադրատեսակներ արտահանել Եւրոպական
Միութիւն` առանց մաքսատուրքերու կամ շատ զեղչուած սակագիներով:
Բաղդասարեան տեղեկացուց նաեւ, որ ձեւաւորուած օրակարգի ծիրին մէջ փոփոխութիւններ
տեղի պիտի ունենան դատական-իրաւական համակարգին ու մարդկային իրաւունքներու
պաշտպանութեան մարզին մէջ, եւ պիտի արդիականացուի Հայաստանի քաղաքական
համակարգը:
Հայաստան-Եւրոպական

Միութիւն

գործողութիւններու

նոր

ծրագիրը

Ազգային

անվտանգութեան խորհուրդի հաստատման պիտի ներկայացուի յառաջիկային:
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Ցեղասպանագէտները Մտահոգութիւն Կը Յայտնեն
Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանի`
Փերինչեքի Հարցով Վճիռին Առնչութեամբ
«Սիվիլնեթ» կը հաղորդէ, որ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ ապրող աւելի քան երեսուն
ցեղասպանագէտներ եւ պատմաբաններ 14 փետրուարին բաց նամակ մը յղած են Զուիցերիոյ
արդարադատութեան եւ ոստիկանութեան բաժանմունքի ղեկավար Սիմոնեթա Սոմարուկային`
իրենց անհանգստութիւնը յայտնելով Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի` Թուրքիոյ
Աշխատաւորական կուսակցութեան ղեկավար Տողու Փերինչեքի գործով տուած որոշումին
առնչութեամբ: Նամակը ստորագրողներուն շարքին են Թաներ Աքչամ, Փիթըր Պալաքեան,
Ռիչըրտ Յովհաննէսեան, Ռէյմոնտ Գէորգեան, Թեսսա Հոֆման, Ճոյս Ափսել, Տեպորա Տուորք,
Եայիր Աուրոն, Վոլֆկանկ Կուստը, Անեթ Պեքըր, Մարկրիթ Լաւինիա, Ռոճըր Սմիթ, Իսրայէլ
Չառնի եւ Իւ Թեռնոն:
17 դեկտեմբեր 2013-ին Մարդկային իրաւանց եւրոպական
դատարանը բաւարարած էր Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման դէմ պայքարող Տողու Փերինչեքի հայցը` ընդդէմ
Զուիցերիոյ: Ըստ դատարանին, 2008-ին Զուիցերիա
ցեղասպանութիւնը
ժխտելու
համար
Փերինչեքը
դատապարտելով
խախտած
է
վերջինիս
խօսքի
ազատութեան իրաւունքը:
Նամակին մէջ մասնաւորաբար ըսուած է. «Մարդկային
իրաւանց եւրոպական դատարանի` Տողի Փերինչեքի
գործով Զուիցերիոյ դէմ վճիռը կարդալէ ետք մենք` ցեղասպանութեան վերաբերեալ
ուսումնասիրութիւններ կատարող մասնագէտներս, ստիպուած ենք հանդէս գալու որոշումին
մէջ գոյութիւն ունեցող որոշ պատմական եւ հայեցակարգային սխալներու դէմ:
«…Ցեղասպանութեան վերաբերեալ ուսումնասիրութիւն կատարողներուն յստակ համոզումն է,
որ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերուն զանգուածային ջարդերը ամբողջովին կը
համընկնին Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան` ցեղասպանութեան յանցագործութեան
կանխարգիլման եւ պատժման հռչակագիրին մէջ սահմանուող «ցեղասպանութիւն» եզրին:
«…Հայերու կոտորածները Ռաֆայէլ Լեմքինի համար հիմք ծառայած են «ցեղասպանութիւն»
իրաւական հասկացողութիւնը սահմանելու համար, եւ Լեմքինի բնորոշումով` հայերը
ենթարկուած են ցեղասպանութեան:
«…Դատարանի որոշումին մէջ կը նշուի նաեւ, որ «1915-ի իրադարձութիւնները
«ցեղասպանութիւն իրաւական եզրով չբնորոշելը» չի կրնար ըլլալ հայերուն դէմ ատելութեան
պատճառ: Սակայն հրէական Ողջակիզումի ժխտումը հակասեմականութեան առանցքային
դրոյթն է: Կ՛ուզենք ընդգծել, որ Թուրքիոյ կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտողական
քաղաքականութիւնը նոյն ձեւով դարձաւ հայ լրագրող Հրանդ Տինքի սպանութեան եւ
առհասարակ Թուրքիոյ մէջ հայերու նկատմամբ բռնութիւններու պատճառ»: Եզրափակելով
նամակը` ցեղասպանագէտները յոյս կը յայտնեն, որ Զուիցերիոյ կառավարութիւնը Մարդկային
իրաւանց եւրոպական դատարանէն պահանջէ վերաքննել գործը:
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«Մինչեւ Որ Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապը Չլուծուի,
Հայ-Թրքական Սահմանը Պիտի Չբացուի» Ըսաւ
Տաւութօղլու
Ազրպէյճանական

ԱՓԱ

լրատու

գործակալութիւնը

կը

հաղորդէ, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Ահմեթ
Տաւութօղլու
Ազրպէյճան
այցելութեան
ընթացքին
մեկնաբանած

է

Հայաստանի

հետ

յարաբերութիւնները

կարգաւորելու եւ սահմանի բացումին նախապատրաստուելու
մասին լուրերը:
Չորեքշաբթի օր

Վրաստանի,

Ազրպէյճանի

եւ

Թուրքիոյ

արտաքին գործոց նախարարներու եռակողմ հանդիպումէն
ետք տեղի ունեցած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին Տաւութօղլու
հերքած է սահմանի հաւանական բացման մասին լուրը:
«Թուրքիոյ դիրքորոշումը յստակ է, որեւէ փոփոխութիւն չկայ:
Քանի տակաւին Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը չէ լուծուած,
Հայաստանի հետ սահմանը պիտի չբացուի», յայտարարած է
ան:

Դամասկոսի Շրջանին Մէջ 27 Ազրպէյճանցի Զինեալ
Մահացած Է
Ազրպէյճանական ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ համացանցին վրայ Սուրիոյ մէջ մահացած
ազրպէյճանցի զինեալներու մասին նոր տեսերիզ մը
տարածուած է:
Սուրիոյ մէջ կռուող զինեալ խմբաւորումներու կայքին
վրայ տեղադրուած տեսանիւթին մէջ կ՛երեւին 27
ազրպէյճանցիներ, որոնք մահացած են Դամասկոսի
շրջանին մէջ:
Թէեւ անոնցմէ մէկ քանիին սպաննուելուն մասին ազրպէյճանական կայքերուն վրայ
տեղեկութիւն տեղադրուած էր, սակայն անոնց մեծամասնութեան մահուան փաստը մինչեւ
հիմա անյայտ եղած է:
Սուրիոյ մէջ իրավիճակին սրումէն ետք Ազրպէյճանի քաղաքացիներ մեկնած են այնտեղ եւ
սկսած են կռուիլ տարբեր ծայրայեղական խմբաւորումներուն շարքերուն մէջ:
Հաղորդուած է աւելի քան հարիւր ազրպէյճանցիներու մահուան մասին: Անոնցմէ շատերուն
լուսանկարները տարածուած են ժիհատականներու կայքերուն վրայ:
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Րաֆֆի Յովհաննէսեան Պիտի Սկսի Պայքարի Նոր
Շրջանի
Չորեքշաբթի օր` ներկայացնելով իր տարեկան
ուղերձը, Ժառանգութիւն կուսակցութեան ղեկավար եւ
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Րաֆֆի
Յովհաննէսեան դիտել տուած է, որ պայքարի նոր
շրջանի պիտի սկսի: Ան յայտնած է, որ պիտի սկսի
Հայաստանի ազատագրման համար պայքարը, եւ որ
այս անգամ կարելի պիտի ըլլայ առաջադրուած
նպատակին հասնիլ, որովհետեւ անցեալի սխալներէն
կարելի է դասեր քաղել:
Ընդդիմադիր
Ժառանգութիւն
կուսակցութեան
ղեկավարը կոչ ուղղած է` բողոքելու փոխարէն պատրաստ ըլլալու պայքարի: Պէտք է ձեւաւորել
պայքարի միասնական հրապարակ, նշած է ան:
«Թանկագի՛ն հայրենակիցներ, համաքաղաքացիներ, անմիջական հրամայական դարձած է մեր
ժողովուրդի օրինաւոր մեծամասնութեան հետ մէկտեղ իրականացնել սահմանադրական
յեղափոխութիւն, քաղաքական եւ քաղաքացիական շահագրգիռ ուժերու ամէնէն լայն
մասնակցութեամբ`
յանուն
Հայաստանի
Հանրապետութեան,
մեր
ազատութեան,
ինքնիշխանութեան եւ ազգային շահի», ըսած է Յովհաննէսեան:
Յովհաննէսեան խոստովանած է, որ կարօտցած էր քաղաքացիներուն: Ամփոփելով իր խօսքը`
ան յատուկ կերպով անդրադարձած է վերջին մէկ տարուան ընթացքին յատկապէս տեղի
ունեցած սղութիւններուն` ելեկտրականութեան եւ կազի մարզերուն մէջ: Ան խօսած է նաեւ
կենսաթոշակային նոր համակարգին, կառատուներու վճարումներուն մասին:
Յովհաննէսեան անդրադարձած
է նաեւ վերջերս, Երկրապահ
կամաւորականներու միութեան
համագումարին
ընթացքին
նախագահ Սերժ Սարգսեանի
արտայայտած այն միտքին, թէ
միայն զէնքով կայ փրկութիւն:
«Ատելութեան
չափաբաժինը
այնքան
խտացուած
է,
բարձրացած է մեր մօտ, եւ
հիմնական պատասխանատուն
ատիկա է, որ շատերը կը
մտածեն այդ խօսքի գործադրութեան մասին: Եւ քանի տակաւին ուշ չէ, եւ տակաւին չենք
մօտեցած վտանգաւոր եւ անթոյլատրելի քաղաքացիական պատերազմի շեմին, մենք պէտք է
այլ համապետական լուծում գտնենք այսօրուան մեր ճգնաժամին», նշած է Յովհաննէսեան:

www.yerakouyn.com
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Նախարար Նալբանդեան Այցելեց Իրաք
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան նախանցեալ օր Պաղտատի
մէջ հանդիպում ունեցաւ Իրաքի արտաքին գործոց նախարար Հոշիար Զեպարիի հետ:
Հանդիպումէն ետք երկու նախարարներուն տուած միացեալ մամլոյ ասուլիսին ընթացքին
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը ներկայացուց, թէ ի՛նչ հարցեր քննարկուած են
բանակցութիւններու ընթացքին:
«Մենք քննարկեցինք այցեգիրի դրութեան դիւրացման կարելիութիւնը` ոչ միայն
դիւանագէտներուն,
այլեւ
սովորական
քաղաքացիներուն
համար:
Հայաստանի
կառավարութիւնը որոշ յստակ քայլեր կատարած է իմ այս այցելութենէս քանի մը օր առաջ: Ես
տեղեկացուցած եմ իմ գործընկերոջս` Իրաքի արտաքին գործոց նախարար Հոշիար Զեպարիին,
Իրաքի եւ Հայաստանի միջեւ ուղիղ թռիչքներ ապահովելու, ինչպէս նաեւ Էրպիլ քաղաքին մէջ
գլխաւոր հիւպատոսութիւն բանալու մտադրութեան մասին», յայտնեց Նալբանդեան:
Նշենք, որ 13 փետրուարին Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան նիստին
ընթացքին նախարար Նալբանդեան յայտնած էր, որ Հայաստան պիտի վերցնէ Իրաքի
քաղաքացիներու այցեգիրերու ստացման սահմանափակումները: Նախապէս գործող կարգին
համաձայն, Իրաքի քաղաքացիները միայն համապատասխան հրաւէրի պարագային կրնային
արտասահմանի Հայաստանի դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններէն այցեգիրներ
ստանալ, սակայն նոր որոշումով Հայաստանի կառավարութիւնը կը հանէ այդ պահանջը, եւ
Իրաքի քաղաքացիները այսուհետեւ պիտի կարենան առանց հրաւէրի առկայութեան
այցեգիրներ ստանալ Հայաստան ժամանելու համար:
Բացի անկէ, ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարին, կը պատրաստուին նոր
համաձայնագիրներ, որոնք պիտի նպաստեն երկու երկիրներու յարաբերութիւններու յաւելեալ
սերտացման: Նախարար Նալբանդեան յայտնեց, որ մտադրութիւն կայ յառաջիկային ուղիղ
թռիչք ապահովելու Հայաստանի եւ Իրաքի միջեւ:
Նախարար Նալբանդեան նաեւ աւելցուց, որ Հայաստան եւ Իրաք կը պատրաստեն նոր
համաձայնագիրներ, որոնք կը վերաբերին կրկնակի հարկումէն խուսափելուն եւ
համագործակցութեան այնպիսի մարզերուն մէջ, ինչպիսին են գիւղատնտեսութիւնը,
քաղաքացիական օդանաւորդութիւնը, զբօսաշրջութիւնը, շինարարութիւնը, մշակոյթը եւ
բազմաթիւ այլ մարզեր:
Պատասխանելով լրագրողներէն մէկուն այն հարցումին, թէ արդեօք կարելի՞ է, որ Հայաստան
եւ Իրաք համագործակցին ընդդէմ Ազրպէյճանի, Էդուարդ Նալբանդեան յայտնեց. «Մենք չենք
խնդրեր մեր բարեկամ եւ գործընկեր պետութիւններէն աջակցիլ Հայաստանին ընդդէմ
Ազրպէյճանի: Երբեք: Ասիկա մեր դիրքորոշումը չէ: Երբեմն այսպիսի դիրքորոշում կը տեսնենք
միւս կողմէն` նկատի ունիմ Ազրպէյճանը, երբ, ըսենք, անոնք կ՛այցելեն այլ երկիրներ: Բայց ոչ
Հայաստան: Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մենք կը յորդորենք այլ երկիրներուն աջակցիլ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի երեք համանախագահ երկիրներու դիրքորոշումին»:
Յայտնենք, որ Իրաք այցելութեան ծիրին մէջ նախարար Նալբանդեան առիթը ունեցաւ
հանդիպում ունենալու նաեւ Իրաքի հայոց թեմի առաջնորդին եւ իրաքահայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն հետ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Եւրոպական Միութիւնը Ուքրանիոյ Դէմ Պատժամիջոցներ
Կրնայ Հաստատել
Եւրոպայի
ղեկավարները
կը
մտածեն
Ուքրանիոյ դէմ պատժամիջոցներ հաստատելու
մասին, որովհետեւ ամիսներէ ի վեր տեղի
ունեցող ցոյցերէն ետք վերջին օրերուն
արձանագրուած յոռեգոյն բռնարարքները 26
զոհ պատճառեցին:
Բռնարարքները ընթացք առին երեքշաբթի օր,
երբ ոստիկանութիւնը փորձեց արմատախիլ
ընել մայրաքաղաք Քիեւի մէջ հաստատուած
ցուցարարներու ամրոցը:
Նախագահ Վիքթոր Եանուքովիչ ընդդիմութեան ղեկավարները ամբաստանեց, իսկ Ռուսիա
յեղաշրջումի փորձի ակնարկեց, սակայն Եւրոպական Միութիւնը յայտնեց, որ «բռնաճնշումին»
ետին կանգնողներուն դէմ պատժամիջոցներ կը նախատեսէ:
Եւրոպական յանձնաժողովի նախագահ Ժոզէ Մանուէլ Պարոսօ խօսեցաւ «քաղաքական
ղեկավարութեան» պատասխանատուութեան մասին, իսկ Եւրոպական Միութեան անդամ
շարք մը երկիրներ յայտնեցին, որ կասկած չունին, թէ դէպքերուն պատասխանատուները
ուքրանական իշխանութիւններն են: Միացեալ մամլոյ
ասուլիսի մը ընթացքին Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա
Հոլլանտ
յայտնեց,
որ
բռնարարքին
պատասխանատուները
«պիտի
պատժուին»,
իսկ
Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել ըսաւ, որ իրենք
«տառապող մարդոց եւ կիներուն կողքին են»: Շուէտի
արտաքին գործոց նախարար Քարլ Պիլտթ ըսաւ, որ
նախագահ Եանուքովիչի «ձեռքերը արիւնոտ են»:
Մինչ Քրեմլին յայտնեց, որ տեղի ունեցածը «յեղաշրջումի
փորձ է», Ուքրանիոյ նախագահ Վիքթոր Եանուքովիչ ընդդիմութիւնը ամբաստանեց ապօրինի
միջոցներով իշխանութեան տիրանալ փորձելու յանցանքով: Ան ըսաւ, որ ընդդիմութիւնը
«չափը անցուց»` վստահեցնելով, որ «յանցաւորները պիտի պատժուին»:
Նշելէ ետք, որ «երկրին մէջ տագնապին վերջ տալու առիթ տակաւին գոյութիւն ունի», ան ըսաւ,
որ «ընդդիութիւնը հայրենիքին սիրոյն զիջումներ պէտք է կատարէ»: Եանուքովիչ
ընդդիմութեան կոչ ուղղեց ծայրայեղականներէն հեռաւորութիւն պահելու:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով նշեց, որ ընդդիմութեան զէնք ունենալու
իրողութիւնը «վտանգաւոր հարց մըն է»:
Ուքրանական Ողիմպիական կոմիտէի նախագահ Սերկէյ Պուպքա Սոչիէն բոլոր կողմերուն կոչ
ուղղեց վերջ տալու բռնարարքներուն, որոնք «մեր երկիրը աղէտի եզրին կը դնեն»:

Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 219, àõñµ³Ã, 21 öºîðàô²ð, 2014

11

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

«Օժանդակութեանց Սուրիա Մուտք Գործելուն Որոշումը
Պիտի Որդեգրուի Քանի Մը Օրէն» Ըսաւ Լաւրով
Ռուսական

լրատու

«Ինթըրֆաքս»

գործակալութիւնը

հաղորդեց,

որ

Ռուսիոյ

արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով
Չորեքշաբթի

օր

«մարդասիրական

յայտնած

է,

որ

օժանդակութիւններու

Սուրիա մուտք գործելուն վերաբերեալ ՄԱԿ-ի
որոշումին

շուրջ

համաձայնութիւնը

կրնայ

գոյանալ յառաջիկայ օրերուն», եթէ ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան

խորհուրդի

անդամները

հարցը «չքաղաքականացնեն»:
Միւս

կողմէ,

Իրանի

նախագահ Հասան

Ռուհանի

շեշտեց,

որ

«Իրան

շատ

հետաքրքրուած է Սուրիոյ իրադարութիւններով, եւ այդտեղ կացութեան կայունացումը
մօտալուտ է»:

Մամետեարով. «ՕԹԱՆ-ի Զօրքերը Կրնան
Աֆղանիստանէն Դուրս Բերուիլ Պաքու-Թիֆլիս-Կարս
Երկաթուղիին Միջոցով»
ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց

կը հաղորդէ, որ
նախարար Էլմար

Մամետեարով Վրաստանի եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարարներուն հետ իր ունեցած հանդիպումէն ետք
յայտարարած է, որ Պաքու-Թիֆլիս-Կարս երկաթուղիին
շահագործումը շատ կարեւոր է ինչպէս տնտեսական եւ
քաղաքական, այնպէս ալ շրջանի զարգացման առումով:
Մամետեարով յիշեցուցած է, որ 2015-ին ՕԹԱՆ իր
զօրքերը պիտի հեռացնէ Աֆղանիստանէն, եւ ատիկա կրնայ տեղի ունենալ Պաքու-ԹիֆլիսԿարս երկաթուղիին միջոցով:
«Մենք քանի մը անգամ հանդէս եկած ենք նման առաջարկով: Մենք մեր դեսպանին
յանձնարարած ենք քննարկել այդ հարցը ՕԹԱՆ-ի ղեկավարութեան հետ: Առաջարկուած է, որ
երկաթուղին օգտագործուի Աֆղանիստանէն ՕԹԱՆ-ի զօրքերուն հեռացման համար», ըսած է
ան:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Թեհրան
Իրանի Իսլամական Յեղափոխութեան Յաղթանակի
35-րդ Տարեդարձին Առիթով Տեղի Ունեցած Ձեռնարկներ
Փետրուար 6-ին Թեհրանի «Նոր բուրաստան»
գերեզմանատան
մէջ
տեղի
ունեցաւ
հոգեհանգստեան
արարողութիւն:
Թեմի
առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան իր
խօսքին մէջ նկատել տուաւ, որ նահատակները
ժողովուրդներու
կեանքին
մէջ
այն
անձնաւորութիւններն են, որոնք իրենց արեան
հեղումով նոր կեանք կու տան իրենց երկրին ու
ժողովուրդին: Թեհրանի նահանգի քաղաքներու
նահատակներու հիմնարկի գլխաւոր տնօրէն
Թահերնեժատ իր խօսքին մէջ կարեւորութեամբ
անդրադարձաւ նահատակութեան իմաստին: Իրանի Նահատակներու հիմնարկի ընկերային
հարցերով տեղակալ Շարիաթի իր կարգին կարեւոր նկատեց երկրի հողային
ամբողջականութիւնը պահպանելու առումով նահատակներուն անժխտելի դերը:

Ատրպատական
Բարեսիրական Համայնքային Ընթրիք
Հովանաւորութեամբ Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ
Գրիգոր
ծ.
վրդ.
Չիֆթճեանի,
կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի Թաւրիզի մասնաճիւղին,
30 յունուարին միութեան կեդրոնատեղիին մէջ տեղի
ունեցաւ համայնքային մակարդակով պաշտօնական
ընթրիք:
Թաւրիզի
մասնաճիւղի
վարչութեան
անունով
Անահիտ Յովսէփեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք
ներկաներուն, բացատրեց, թէ սոյն ընթրիքին
նպատակն է նիւթապէս սատար հանդիսանալ ՀՕՄ-ի ուսումնադաստիարակչական ու
մարդասիրական առաքելութեան: Ան նաեւ պատմական ակնարկ մը նետեց ՀՕՄ-ի ծնունդին,
որ 1891-ին հիմնուած էր Թաւրիզի մէջ եւ մեծ ծառայութիւններ մատուցած էր կրթական ու
մարդասիրական առումով:
Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Աւարտին առաջնորդ սրբազանը խօսք առնելով` բարձր գնահատեց ՀՕՄ-ի ներկայութիւնը թեմի
կեանքին մէջ:
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Վրաստան
Կիթառի Նուագահանդէս
Նախաձեռնութեամբ
Վրաստանի
հայ
երաժիշտներու
միութեան,
աջակցութեամբ
վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնին, 11
յունուարին կեդրոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան»
սրահին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
կիթառի
նուագահանդէս`
նուիրուած
երաժիշտմանկավարժ, կիթառահար Թենկիզ Կամիտածէի
բեմական գործունէութեան 50-ամեակին:
Վրաստանի հայ երաժիշտներու միութեան
նախագահ Արտեմ Կիրակոզովը (Գրիգորենց) իր բացման խօսքին մէջ յիշատակեց թիֆլիսահայ
երաժիշտներ Նիքիթա Մկրտիչեանին, Օքսա Առաքելեանին անունները, որոնք իրենց
ներդրումը ունեցած են Թիֆլիսի հայ երաժշտական արուեստի զարգացման մէջ:
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցան խումբ մը կիթառահարներ եւ աշակերտներ:

Ռումանիա
Ցեղասպանութեան Մասին Վէպը`
Նոպէլեան Մրցանակի Թեկնածու
Ռումանահայ գրող Վարուժան Ոսկանեանի «Շշուկներու
մատեան» վէպը Ռումանիոյ, Իսրայէլի եւ Հայաստանի
գրողներու միութիւնները ներկայացուցած են 2014-ի
գրականութեան նոպէլեան մրցանակի:
Վէպը հրատարակուած է 2009-ին, Պուքրէշի մէջ եւ
արժանացած է հրատարակչական տարուան ամենաբարձր
գնահատականին եւ եղած է ամէնէն շատ մրցանակներ
ստացած
գործերէն
մէկը,
որ
կը
պատմէ
Հայոց
ցեղասպանութեան եւ 20-րդ դարու սարսափներուն մասին:
Ցեղասպանութեան արհաւիրքներու եւ օտար ափերու մէջ
վերապրիլ փորձող հայ տարագիրներու մասին գրեթէ
փաստագրական ճշգրտութեամբ պատմող այս գործը արժանացած է միջազգային մամուլի եւ
գրական շրջանակներու բարձր գնահատականներուն: Գիրքը թարգմանուած է շարք մը
լեզուներով` հայերէն, ֆրանսերէն, սպաներէն, գերմաներէն եւ այլն:
2012 հոկտեմբերին Թել Աւիւի մէջ վէպի ներկայացման ժամանակ Իսրայէլի Գրողներու
միութեան նախագահ Հերցել Հակակ յայտնած է, որ գիրքը արժանի է, որ աշխարհի բոլոր
գրողներուն կողմէ ներկայացուի գրականութեան Նոպէլեան մրցանակին:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ի՞Նչ Գիտենք Մազերու Մասին
- Մարդու գլխուն վրայ կ՛աճի 90 – 150 հազար մազ:
- Մեր մորթին 95 առ հարիւրը ծածկուած է մազերով:
- Երեխային առաջին մազիկները կը յայտնուին մօր
յղութեան 4 – 5-րդ ամսուան ընթացքին:
- Ամէնէն արագը կ՛աճին 15 – 30 տարեկաններու
մազերը: 50-էն ետք մազերու աճը կը դանդաղի:
- Մազերը ամրան աւելի արագ կ՛աճին, քան` ձմրան:
- Կիները հազուադէպօրէն ճաղատ կը դառնան, քանի
որ անոնց մազերուն արմատները մորթին մէջ 2 մմ աւելի խորը կը գտնուին, քան`
տղամարդոցը:
- Տարուէ տարի մազերը կը նօսրանան: Մարդ
օրական կը կորսնցնէ 60 – 100 մազ:
- Շիկակարմիրները ունին ամենախիտ մազերը:
- Սեւամորթներու մազերը ամենահաստն են. անոնք
կրնան 8 անգամ աւելի հաստ ըլլալ բաց գոյնի
մազերէն:
- Ճարպոտ մազերը անհրաժեշտ է լուալ աւելի
յաճախակի, քան` չոր կամ բնականոն մազերը:
Լուալու
համար
ամենալաւը
40
–
45
ջերմաստիճանի ջուրն է:
- Թելադրելի է հերաթափութեան պարագային
գործածել նօսր ակռաներով սանտրեր:
- Օրական մազերը միջին չափով կ՛աճին 0,33 մմ,
տարեկան` 12 սմ: Եթէ մենք մեր մազերը չկտրենք, կեանքի վերջաւորութեան կ՛ունենանք 7,5 –
8 մեթր մազ:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Փետրուար ամսուան մոմի բարերաութիւն՝
Քահքէճեան ընտանիք, ի յիշատակ իրենց հօր

Ճորճ Քահքէճեանի
հոգւոյն
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Անխուսափելի Փետրուարեան «Գարուն»-ի Մը Դէմ
Յանդիմա՞ն (18 Փետրուար 1921)
«Հայաստանի մէջ իրավիճակը այնպիսին է, եւ հարցերը այնքան կը թէժանան, որ որեւէ պահու կրնան պայթում
յառաջացնել: Իշխանութիւնները այդ իրավիճակը չեն տեսներ եւ ամէն բան բնականոն կը նկատեն»:

ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

Ո՛չ, խելամիտ չէ երբեք ներկայ ժամանակներու
ժողովրդային ընդվզումի արաբական «գարուն»-ներու
տարբերակը
բաղդատել
ատենի
հայոց
թէ
այլ
համաժողովրդային
պոռթկումներուն
հետ`
անոնց
խորհուրդը նսեմացնելու դիտաւորութեամբ եւ խուլ
ձեւանալով`
շարունակել
իշխանատենչութիւնն
ու
աթոռամոլութիւնը, երբ անդին ազգ մը ամբողջ կը
տուայտի` սխալ, վաշխառու եւ եսակեդրոն քաղաքական
ու տնտեսական գործընթացներու իբրեւ հետեւանք:
Փաստօրէն, մեր` հայոց պարագային, նման ինքնակործան
եւ անհեռանկար քաղաքական պէս-պէս վարքագիծերու,
ընկերային մօտեցումներու եւ անհատական ապաբարոյ վերաբերումներու կը հանդիպինք, երբ նոյնինքն
նորանկախ հայրենիքի քաղաքական, գաղափարական թէ տնտեսական մտածողութիւններու
պաստառին վրայ, ի զարմանս բոլորին, տակաւ կը յամենան ինքնակեդրոն եւ ինքնագոհի ստուերներ`
հայ կեանքի, փառքի, արժեհամակարգի եւ ապագայի հաշուոյն:
Միւս կողմէ, ճիշդ է, որ ազգերու պատմութիւնը արձանագրած է բազմաթիւ նմանատիպ
հերոսագրութիւններ, որոնք ունենալով հանդերձ խոր ու տիրական անդրադարձ մարդկային ողջ կեանքի
հոլովոյթի վրայ, անոնք այլապէս ալ դատապարտուած են մնալու սոսկ իբրեւ պատմաքաղաքական
դիպաշարեր, եթէ երբեք ամէն քայլափոխի չարժեւորուին, չգնահատուին, չընդգծուին եւ առհասարակ
լոյսին չբերուին անոնց դրդապատճառներն ու հոգեփոխիչ տարրերը, որպէս կենսաւիշ ու խթան` յետնորդ
սերունդներու:
Արդարեւ,
Վերոնշեալ նախերգանքէ մը ետք, եւ աւելի քան իննսուն տարիներու հեռաւորութեամբ, այսօր, ո՛ւր պէտք
է տեղադրել Փետրուարեան ապստամբութեան խորհուրդն ու կշիռը, ո՛ր համոզումին ընդառաջ` զայն
ըմբռնելու հրաւէրներ ու կոչեր արձանագրել, ինչպիսի՛ քաղաքական ու գաղափարական ձեւաչափեր
հարկ է որդեգրել, ըստ էութեան հասկնալու համաժողովրդային այդ պոռթկումին խորքն ու
դրդապատճառը: Աւելի՛ն. ինչպէ՛ս պիտի կարենանք եւ առանց նեղմիտ ու տեղայնական մօտեցումի,
խաւար ու հատուածական կողմնորոշումի բարձրաձայնել այս իւրայատուկ պատմաքաղաքական
արարքին ու համաժողովրդային ցասումին տարերայնութիւնն ու համազգային կարեւորութիւնը:
Այո՛, արդի հայոց պատմութիւնը` ըլլա՛յ յուշագրութեամբ, ըլլա՛յ հայ մամուլի էջերուն մէջ
արձանագրուած լայնածաւալ անդրադարձներով եւ վերապրած հայդուկներու, մտաւորականներու եւ
քաղաքական գործիչներու վկայութեամբ յետնորդ սերունդներս ժառանգեցինք Փետրուարեան
ապստամբութեան ամբողջ համայնապատկերը` յանուն ազգի ու հայրենիքի գոյատեւման, արժէքներու
պահպանման ու պայծառ մտածողութեան ջրդեղման:
Հպանցիկ ակնարկ մը` տուեալ ժամանակի իրադարձութիւններուն, յստակ կը դարձնէ իրողութիւն մը
անսեթեւեթ, թէ հայրենիքի պաշտպանութիւնն ու ժողովուրդի անվտանգութիւնը բացառաբար պէտք է
ապաւինիլ ազգային մտածողութեամբ պարուրուած ղեկավարներու, գործիչներու եւ շրջանակներու,
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որպէս ապաւէն ու պատուար` գալիք ընկերային փոթորիկներու, քաղաքական նկրտումներու եւ
թշնամական սպառնալիքներու:
Աշխարհաքաղաքական խօլ մրցակցութիւններու եւ ռազմական բիրտ դասաւորումներու իբրեւ հետեւանք
Հայաստան կը խորհրդայնանար, 2 դեկտեմբեր 1920-ին: Լենին-Քեմալ «եղբայրական» գործակցութեամբ
սկիզբ կ՛առնէր վայրագ ու համայնակուլ քաղաքական գործընթաց մը, ուր փոխադարձ սին շահերու
հիմամբ` բարբարոսաբար պիտի տնօրինուէին իրենց ենթակայ ժողովուրդներու ճակատագիրը:
Մէկ կողմէ համայնավար Լենինը կը զիջէր Արեւմտահայաստանը եւ թուրքին կը յանձնէր Կարսն ու
Արտահանը, միւս կողմէ, կարմրաշառայլ Կասեաններ եւ Նուրիջանեաններ կ՛ուրանային Հայաստանի
պետական ներկայացուցիչի` պաշտպանութեան նախարար Դրոյի հետ կնքուած համաձայնագիրը, եւ
անմիջապէս հալածանքի ու ջարդերու կը դիմէին հայ ժողովուրդի բոլոր շերտերուն դէմ:
Այսպէս, բարբարոսութեան ծարաւ համայնավար վարչակարգը ո՛չ միայն ուզեց իշխանութեան գլուխ գալ
եւ ստանձնել պետական համակարգը, այլեւ` ի գործ դրաւ թրքատիպ քաղաքականութիւն մը, որ կը
միտէր արմատախիլ ընել ազգային ամէն խորհրդանիշ, ի սպառ ջնջել հայաշունչ եւ հայրենասէր ամէն
կեցուածք, բայց մանաւանդ աւերումի եւ թալանի միջոցաւ բարոյալքել եւ ծունկի բերել հայ շինական
տարրի ընդունակ եւ քաջասիրտ կերտուածքը:
Բոլշեւիկեան մարդակեր մականին տակ շնչահեղձ հայութիւնը կը ստիպուէր լո՜ւռ եւ ատամները սեղմած
տանիլ հրէշ Յեղկոմի արիւնարբու վարքագիծը, եւ սպասել հետագայ զարգացումներուն, որովհետեւ հայ
ժողովուրդը քաջ գիտէր ստեղծուած կացութեան ահաւորութիւնն ու պատուհասով լեցուն հետեւանքները:
Անդին, հակառակ քաոսային եւ անտանելի իրադրութիւններուն, հայ ժողովուրդի առասպելատիպ եւ
հայրենապաշտ զօրավար Գարեգին Նժդեհ կը ղեկավարէր Լեռնահայաստանի գոյամարտը եւ ծունկի
բերելէ ետք համայնավար եւ թուրք հորդաները կը փրկէր Զանգեզուրը եւ իր կարգին կ՛երկնէր
պատմաքաղաքական եւ ազգային-գաղափարական յաղթանակներու ամէնէն տիրականն ու
մշտնջենականը` Մայիսեան հայրենակերտ սխրանքներէն ետք:
Իրօք, Սարդարապատ կերտած հայութիւնը ինքզինք կը գտնէր նոր, այլապէս դժոխային
իրադրութիւններու դէմ յանդիման, երբ ոչ միայն ստիպուած էր բոլշեւիկեան թալանիչ ու կործանարար
հալածանքները իր ուսերուն վրայ կրելու, այլ նաեւ ազգային արժանապատուութիւնը խոցելու եւ
ինքնութիւնը բնաջինջ ընելու յստակ միտումներուն եւ գործընթացներու դէմ կանգնելու:
Եւ եղաւ անխուսափելին: Այս անգամ ժողովուրդն էր, որ իր բոլոր շերտերով եւ գաղափարական
երանգներով նետուեցաւ մարտադաշտ, ողողեց գիւղերն ու շրջանները եւ պայքարի դրօշը պարզեց`
յանուն հայոց գոյութենական նորովի պատերազմի:
Դաշնակցական հայդուկներ թէ հայ պետական գործիչներ ա՛լ չունէին այլընտրանք, եթէ ոչ ստանձնել
համաժողովրդային պոռթկումի ղեկավարութիւնը եւ ազգի մնացորդացը պաշտպանել կարմիր
հորդաներէն:
Հայրենապաշտ հայութիւնը անվեհեր ու խիզախօրէն դէպի թշնամին սլացաւ: Ան ամբողջ զօրութեամբ
մղուեցաւ դէպի բանտերը ազատելու համար հայ պետական ընտրանիի մնացորդացը, հսկայական
թափով սկսաւ ճակատիլ յարձակող ուժերու դէմ, ինքնեկ եւ առանց երկմտանքի նետուեցաւ
պատերազմի դաշտ, այս անգամ համայնավարներէն փրկելու մայրաքաղաք Երեւանը եւ հաստատեց իր
իշխանութիւնը, որ թէեւ ապրեցաւ կարճ ժամանակի համար, այդուամենայնիւ, կրցաւ հոգեփոխել ազգի
մը ամբողջ դիմագիծը, եղաւ անկիւնադարձ, ապրող խորհուրդ եւ ամէնէն էականը` ցոյց տուաւ հայոց
ազատ ապրելու ոգեկանութիւնը:
Աւելի՛ն. Փետրուարեան ապստամբութեամբ հայութիւնը վաստկեց ամէնէն թանկագին արժեհամակարգը`
ազգային մէկութեան գաղափարականին ու միասնականութեան հաւատամքը:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 219, àõñµ³Ã, 21 öºîðàô²ð, 2014

17

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

Ի դէպ, տասնամեակներ շարունակ զուր տեղ փորձուեցաւ այս մարտնչումը պիտակաւորել, իր իսկական
բովանդակութենէն պարպել, ամէն քայլափոխի արժեզրկել եւ նորահաս սերունդներու հոգեկան ու
մտային աշխարհներէն հեռու պահել, մոռացութեան մատնել, պարզապէս յագուրդ տալու ապազգային ու
տխեղծ համոզումներու:
Այսօր, աւելի քան քսան տարիէ անկախացած է հայրենիքը: Հայոց պետականութիւնը թէեւ դեռատի,
սակայն կը շարունակէ ամրապնդման իր գործընթացը: Տարուէ տարի հայոց բանակը կը համալրէ իր
շարքերը, կը սպառազինուի, կ՛արդիականանայ, աւելի մարտունակ կը դառնայ,
իր քաջազուն
սպայական թէ զինուորական կազմով աւելի կը հայանայ, հայրենիքի պաշտպանութեան ու
անվտանգութեան սուրբ գործին նահատակներ կը մատուցէ, հպարտօրէն կ՛ապրի ու կը շնչաւորէ:
Այդուամենայնիւ, հայրենիքը կը դիմագրաւէ նորովի մարտահրաւէրներ, բազում խոչընդոտներ ու
անհամար բացթողումներ` ատիկա ըլլայ պետական համակարգի, ըլլայ իշխանական մակարդակի եւ
առհասարակ ընկերային ու տնտեսական կեանքին վերաբերող, ուր ծայր առած արտագաղթի
արագասոյր եւ կենսամակարդակի վհատեցուցիչ պայմանները մեզ պիտի առաջնորդեն դէպի քաոս եւ
անել ուղիներ:
Ինչպէս անցեալին, Փետրուարեան ապստամբութիւնը պետական յեղաշրջում չէր, իշխանատենչութեան
համար մղուած սին պայքար չէր, հաւաքական ինքնասպանութիւն չէր, այլեւ` հայոց դարաւոր տենչերուն
եւ երազանքին ամէնէն պայծառ արտայայտութիւնն ու ցեղային արժանիքներու վերակենդանացումը,
վերայառնումը:
Այո՛, ազատ ու արժանահաւատօրէն ապրելու, հպարտութեամբ շնչելու, բարօր ու անկաշկանդ
ստեղծագործելու գերագոյն նպատակ:
Մէկ խօսքով` Արարատի պաշտամունքով աւելի հայանալու:
Կը հաւատանք, որ, ինչպէս անցեալին նաեւ այսօր հայութիւնը ի հայրենիք, իր ատամները սեղմած,
ինքզինք զսպած, լո՜ւռ բայց ոչ ամլացած կը տանի այսօրուան իշխանաւորներու օրով ի գործ դրուած
ծանր լուծը, պարզապէս որովհետեւ ան գիտակից է իր կեանքի դժուարութիւններուն,
աշխարհաքաղաքական երկդիմի խաղերուն, թշնամի ու բարբարոս երկիրներով շրջապատուելու
իրականութեան, Արցախի սրբազան ու անկրկնելի յաղթանակը վառ պահելու ողջմտութեան, ընկերային
քաոսէ եւ դժոխային պայմաններէ հեռու մնալու առողջ բնազդին, եղբայրասպան թէ ինքնակործան
արարքներէ խուսափելու նախանձախնդիր մօտեցումին, հայրենիքը ցնցումներէ զերծ պահելու
լայնախոհութեան, նահատակներու հանդէպ ցուցաբերած յարգանքին ու պաշտամունքի, բայց
մանաւանդ` հայոց նորովի պետականութիւնը չկորսնցնելու մտատանջութեան:
Հայրենի իշխանաւորներ պարտաւոր են գիտակցիլ այս բիւրեղ ճշմարտութեան եւ լծուիլ շուտափոյթ
աշխատանքի եւ լուծման որոնումի, այլապէս ժողովուրդներու կեանքի մէջ դաժան են եղած հաւաքական
պոռթկումի, ցասումի եւ վրէժխնդրութեան ալիքներն ու տարողութիւնը:
Այս օրերու մոտա ժողովրդական «գարուն»-ներու ազդեցութենէ ձերբազատելու համար, ականջ տանք
մօտիկ անցեալի հայոց փետրուարեան «գարուն»-ին, սորվինք ու կլանուինք անոր խորհուրդով, որպէսզի
գէթ անգամուան մը համար դասեր քաղած ըլլանք անցեալի իրադարձութիւններէն:
Ժամանակն է հասեր նմանօրինակ ճակատագրապաշտութենէ հեռու մնալու եւ փրկելու հայոց
նաւաբեկեալ իրականութիւնը:
ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

www.aztarar.com
www.aztagdaily.com
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Առողջապահական

5 Համոզիչ Պատճառներ` Հաւկիթ Ուտելու Համար
Հաւկիթը սքանչելի սնունդ մըն է: Զայն պէտք է ամբողջութեամբ
ուտել, քանի որ դեղնուցը կը հայթայթէ անոր պարունակած
կիրին եւ երկաթին 90 առ հարիւրը, իսկ սպիտակուցը`
բնասպիտներուն գրեթէ կէսը: Եթէ զանազան պատճառներով
հաւկիթը զեղչած էք ձեր ճաշացուցակէն, ահաւասիկ 5 համոզիչ
պատճառներ` հաւկիթ ուտելու համար:
1)Հաւկիթը հարուստ է կենսանիւթերով: Անիկա կը պարունակէ
Պէ. 2 կենսանիւթը, որ մարմնին կ՛օգնէ ուտելիքները ուժանիւթի
վերածելու, Պէ. 12 կենսանիւթը, որ հիմնական է կարմիր
գնդիկներու արտադրութեան, Ա. կենսանիւթը, որ չափազանց
օգտակար է տեսողութեան եւ Էօ. կենսանիւթը, որ կը պայքարի քաղցկեղ յառաջացնող
մասնիկներու
դէմ:
Ա. եւ Պէ. 2 կենսանիւթերը մեծ դեր կը խաղան նաեւ մարմնի աճումին մէջ, հետեւաբար
երեխաները պէտք չէ զրկել հաւկիթէն:
2)Հաւկիթը կ՛օգնէ, որպէսզի նիհարնաք: Որքան ալ զարմանալի թուի, իրականութիւն է:
«Ռոչեսթըր սենթըր ֆոր օպեզիթի»-ի մէկ ուսումնասիրութեան համաձայն, նախաճաշին հաւկիթ
ուտելով (անշուշտ` ոչ տապկուած), կրնաք ամիսը 1,3 քիլօ կորսնցնել, քանի որ հաւկիթը կուշտ
կը պահէ եւ օրուան մէջ յաճախակի ուտելու փափաքը կը զսպէ:
3)Հաւկիթը հարուստ է հանքայիններով: Անիկա կը
պարունակէ` երկաթ, զինկ (լուսածին), որոնք կարեւոր են
բոլորին, բայց մանաւանդ` դաշտանի օրերուն, երբ կիները
աւելի յոգնած եւ դիւրագրգիռ կը դառնան: Թելադրելի է
զայն ուտել առաւօտեան, թերխաշ վիճակով, կտոր մը
հացի հետ:
Հաւկիթը նաեւ օլիկօ-էլեմաններ կը պարունակէ, ինչպէս`
մանիշ (իոտ) եւ սելենիոմ:
4)Հաւկիթը կը կանխարգիլէ եւ կը պաշտպանէ ստինքի
քաղցկեղէն: Հարվըրտ համալսարանին կողմէ 2003-ին կատարուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց
տուած է, թէ արբունքի տարիներուն օրական 3 հաւկիթ ուտողը պաշտպանուած է չափահաս
տարիքին ստինքի քաղցկեղ ունենալու հաւանականութենէն: 2005-ին գիտնականներ
ապացուցած են, որ ստինքի քաղցկեղի հաւանականութիւնը 44 առ հարիւր նուազ է այն
կիներուն մօտ, որոնք շաբաթական առնուազն 6 հաւկիթ կ՛ուտեն:
5)Հաւկիթը կը պահպանէ յիշողութիւնը: Հաւկիթին դեղնուցին կարգ մը բաղադրիչները կ՛օգնեն,
որպէսզի ուղեղը պահպանէ յիշողութեան իր կարողութիւնը: Հետեւաբար երեխաները չզրկէք
հաւկիթէն:
Վերջապէս նշենք, որ հաւկիթը գրեթէ շաքար չի պարունակեր, հետեւաբար յանձրարարելի է
բոլոր անոնց, որոնք շաքարէն կը խուսափին
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Սիրելի Քուէյթահայեր,
2013 թուականի Յունուար ամսուն, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դրամահաւաքի Գործադիր Մարմինը
կազմակերպեց եռամեայ՝ 36 ամսեայ, հանգանակութեան աշխատանք՝ ի խնդիր մեր եկեղեցւոյ
պահպանման եւ գոյատեւման:
Այսօր գոհունակութեամբ կը յայտարարենք, թէ միամեայ հանգանակութեան ընթացքին ապահովեցինք
14380.00 քուէյթեան տինար, շնորհիւ քուէյթահայ գաղութի ունեցած հզօր կամքին, հաւատքին եւ
եկեղեցւոյ հանդէպ տածած մեծ գուրգուրանքին:
Արդ, կը տեղեկացնենք, թէ հանգանակութեան աշխատանքները նոյն թափով կը շարունակուին եւ կը
սպասենք Ձեր բոլորին աշխոյժ մասնակցութեան:
Մենք համոզուած ենք, որ եկեղեցւոյ գոյութեան պահպանման համար մեր ներդրած լումաները
անվարանօրէն պիտի ծառայեն իրենց սուրբ նպատակին:
Եկէ'ք հոգեւոր ներշնչումով, զօրաւոր հաւատքով եւ ճշմարտութեամբ լծուինք մեր Սուրբ կառոյցին
պահպանման աշխատանքին:
Կը հաւաստիացնենք, թէ մենք նախանձախնդիր ենք մեր պապերու հաւատքին, սրբութիւններուն,
պատմութեան եւ ինքնութեան գերագոյն արգասիքը հանդիսացող հայ եկեղեցւոյ նկատմամբ, եւ
իրաւացիօրէն մտահոգուած ենք անոր ներկայով եւ ա'լ աւելի՝ ապագայով:
Այս առումով, կը խնդրենք մեր սիրելի հայորդիներէն դրամահաւաքի մասնակցութեան խոստումները,
ամսական դրութեամբ, փոխանցեն Ազգային Առաջնորդարանի եւ Ազգային վարժարանի
քարտուղարութեան կամ դիմել հետեւեալ անդամներուն.-

Պրն. Յակոբ Մելիքսէթեան

99623379

Տիկ. Պիաթրիս Մելիքսէթեան

99786703

Օրդ. Նուարդ Եաղլըճեան
Պրն. Կարօ Արսլանեան
Պրն. Անուշաւան Նազարեան
Տիկ. Լենա Կարապետեան
Պրն. Յակոբ Յովակիմեան
Պրն. Ռաֆֆի Յովսէփեան
Պրն. Սարգիս Սարգիսեան
Պրն. Էլի Հալէպլեան
Պրն. Սագօ Թաթարեան
Պրն. Ժանօ Քէթէնճեան
Պրն. Յակոբ Ժամկոչեան
Պրն. Վարդան Ճուլհայեան
Պրն. Յարութ Մարաշլեան
Պրն. Գէորգ Յովակիմեան
Պրն. Յակոբ Ղազարեան

99863578
94422576
99018836
66333971
97115507
96616667
66322798
99210016
60902229
66343741
66501099
97716349
90992103
50605058
99752286

Տիկ. Պէթի Մարտիրոսեան
Տիկ. Մարիա Կարապետեան
Տիկ. Ռոզանա Նազարեան
Պրն. Հմայեակ Քասունի
Պրն. Թովմաս Ուզաթմաճեան
Պրն. Յակոբ Այանեան
Պրն. Գրիգոր Աբգարեան
Տիկ. Մելինէ Թադոյեան
Պրն. Յովհաննէս Սերոբեան
Պրն. Գօգօ Պզտիկեան
Պրն. Կարօ Տէկիրմէնճեան
Պրն. Պերճ Շահպազեան
Տիկ. Մակի Թադոյեան
Տիկ. Էլօ Թոգմաքճեան
Պրն. Կարօ Արապաթլեան

67776064
66245394
99742117
99712798
66552695
66818892
65062139
99718010
99788297
99716629
99020376
50544979
66172300
69956991
66051098

Կանխայայտ շնորհակալութիւններով եւ ջերմ մաղթանքներով՝

Քուէյթ, 18 Փետրուար, 2014
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