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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
 

ՄԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 

ՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԸ 
 

ԿՈՉ 
ՔՈՒԷՅԹԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ  

 
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ 
 

Ամէն օր Ազգային Առաջնորդարան 

Առաւօտեան ժամը 9:00 էն 2:00 

եւ երեկոյեան ժամը 7:00 էն 10:00 
 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ  

ՀԱՒԱՔ 
 

Երկուշաբթի 1 Փետրուար 2016 ի երեկոյեան ժամը 8,30 ին: 

Քուէյթահայութիւնը հրաւիրուած է գործնապէս 

մասնակցելու եւ տէրը դառնալու իր սեփական եկեղեցւոյ 

ու առաջնորդարանին: 

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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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Ա. նստաշրջանի Բ. լիագումար ժողովը յաջողութեամբ աւարտեց  իր 

աշխատանքները: Սրտի անհուն բերկրութեամբ կը հաստատենք, որ շնորհիւ մեր ազգային 

մարմիններու տքնաջան աշխատանքին, մեր ժողովուրդի զաւակներուն եւ մանաւանդ եկեղեցւոյ 

հողի գնման աննախընթաց ծրագրի յաջողութեան ի խնդիր պայքարող ու անոր ջահակիր 

հանդիսացած բարերար ազգայիններուն, այսօր արդէն պատմական իրականութիւն դարձած է 

մեր տարիներու երազը՝ Քուէյթահայութեան սեփական եկեղեցին:  

Թէեւ տակաւին մեր առջեւ ունինք նոր եկեղեցւոյ հիմնարժէքի երկրորդ մեծ բաժինը փակելու 

մօտալուտ պայմանաժամն ու հետագայ նորոգութեանց ծախսերը, սակայն կը վստահինք մեր 

սքանչելի ժողովուրդի զոհաբերութեան ոգիին եւ անսակարկ պատրաստակամութեան, այս 

սուրբ գործը իր փառաւոր աւարտին հասցնելու: Միւս կողմէն, ժողովս հասկնալով հանդերձ 

Միջին Արեւելքի մէջ ստեղծուած քաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամը, իր մտահոգութիւնը 

կը յայտնէ մեր ժողովուրդին մէջ դէպի արեւմուտք ծայր առած արտագաղթի այս նոր ալիքին 

նկատմամբ, որ մեր աւանդական գաղթօճախներու կողքին, բացասականօրէն կ'անդրադառնայ 

նաեւ մեր, Քուէյթի հայութեան թուաքանակին վրայ. առաւել մտահոգիչ է նաեւ այն պարագան, 

երբ այս գաղթականներու ճնշող մեծամասնութիւնը կ'ուղղուի ոչ թէ Հայրենիք այլ՝ հեռաւոր, 

օտար ափեր:  

ժողովս, այլ հարցերու կարգին, վերահաստատեց Ազգային Վարժարանի ու Ճեմարանի 

ուսումնական մակարդակը բարելաւելու իր յանձնառութիւնը, ի խնդիր մեր զաւակներու 

լուսաւոր ապագային: Արդ` դրականօրէն գնահատելէ ետք Ազգային Վարչութեան, Ազգային 

Վարժարանի հոգաբարձութեան եւ մանաւանդ Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմնի 

տարած հետեւողական եւ արգասաբեր աշխատանքը անցնող տարեշրջանին, Ժողովս իր 

գնահատանքի ջերմ խօսքը կ'ուղղէ Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեանին՝ իր անսպառ կորովին ու իմաստուն ղեկավարութեան, Քուէյթի մօտ ՀՀ վսեմաշուք 

Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանին` իր անվերապահ աջակցութեան ու մշտական 

ներկայութեան եւ Գաղութիս Հոգևոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քեհեայեանին` իր անխոնջ 

նուիրումին համար:  

Մեր անվերապահ գնահատանքը կ'ուղղենք բոլոր ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներուն, 

Եկեղեցւոյ բարերարներուն եւ մեր եկեղեցանուէր ժողովուրդին: Եւ ի վերջոյ, կը միանանք 

Առաջնորդ Հօր՝ մեր որդիական շնորհակալիքն ու ակնածանքը արտայայտելու Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, որ եկեղեցւոյ տագնապի 

ամբողջ տեւողութեան ընթացքին չզլացաւ իր իմաստուն ցուցմունքներն ու հայրական հովանին 

տալ թեմիս ղեկավարութեան:  

Արդ` կոչ կ'ուղղենք մեր ժողովուրդին, մեծով ու փոքրով, հաւատքով եւ ազգային 

գիտակցութեամբ ընդառաջել Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմնի հրաւէրին եւ 

պատրաստ ըլլալ գալիք շաբաթներուն, որպէսզի միասնաբար յաղթահարենք այս վերջին 

հանգրուանը՝ մեր ազգային ու հոգեւոր պարտականութիւնը կատարելով մեր եկեղեցւոյ 

նկատմամբ: 

ԴԻՒԱՆ 
Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Երեսփոխանական 

Ժողովի Ա նստաշրջանի Բ Լիագումար Նիստի 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Բանակի Օրուան Առիթով Նախագահի Նստավայրին Մէջ 

Տեղի Ունեցաւ Պարգեւատրման Արարողութիւն 

Բանակի օրուան առիթով Հայաստանի նախագահական նստավայրին մէջ տեղի ունեցած 

հանդիսութեան ընթացքին ծառայողական պարտականութիւնները կատարելու ատեն 

ցուցաբերած նուիրումի եւ խիզախութեան, մատուցած կարեւոր ծառայութիւններուն համար 

խումբ մը զինուորներ պարգեւատրուած են պետական պարգեւներով, արժանացած 

զինուորական բարձր կոչումներու: 

Հայաստանի նախագահ, զինուած ուժերու գլխաւոր հրամանատար Սերժ Սարգսեան այս 

առիթով ներկաներուն ուղղած իր խօսքին մէջ անդրադարձած է այն իրականութեան, որ արդէն 

քառորդ դար է, որ Հայաստանը ազատ ու անկախ պետականութիւն ունի, իսկ առանց բանակին 

այդ 25-ամեայ ուղին կարելի չէ պատկերացնել: «Հայաստանի զինուած ուժերը դարձան այն 

առաջին քարերը, որոնք դրուեցան մեր պետականաշինութեան հիմքերուն մէջ: Ատիկա 

ժամանակի եւ շրջանի պարտադրանքն էր: Մենք շատ լաւ գիտէինք, թէ ո՛վ ենք մենք եւ ո՛ւր  

կ՛ապրինք», ըսած է նախագահը` հաստատելով, որ հայ ազգը հազարամեակներու 

փորձառութիւն ունի եւ իր դիմաց ցցուող մարտահրաւէրները կրցած է շրջանցել տարբեր 

ժամանակներու եւ տարբեր պայմաններու մէջ: 

Նախագահը շեշտած է, որ այս փառապանծ տօնը համապետական  եւ համաժողովրդական է, 

խարսխուած է զինուորականներուն նուիրուածութեան, մասնագիտական կարողութիւններուն 

ու բարձր մարտական ոգիին վրայ: «Կը մաղթենք, որ այսուհետեւ սահմանին  վրայ ոչ մէկ 

զինուոր զոհուի: Ձեզի եւ մեր ամբողջ ժողովուրդին կը մաղթեմ խաղաղութիւն յանուն մեր երկրի 

ազատութեան, յանուն արդար աշխատանքի, որ պայմանն է որեւէ յառաջընթացին: Ձեր եւ ձեր 

ծառայակիցներուն շնորհիւ է, որ Հայաստանի զինուած ուժերը կ՛իրականացնեն իրենց 

առաքելութիւնը: Դուք կ՛իրականացնէք պատուով ու մասնագիտական բարձր մակարդակով: 

Դուք արժանաւոր յետնորդներն էք անոնց, որոնք արցախեան հերոսամարտի կրակներուն մէջ 

հիմքերը կը դնէին մեր ապագայ բանակին: Անոնցմէ շատերը ինկան` մեզի պարգեւելով կեանք 

ու ազատութիւն: Այսօր` այս նուիրական օրը, մենք գլուխ կը խոնարհենք անոնց պայծառ 

յիշատակին առջեւ: Դուք այն արժանաւորներն էք, որոնք հաւատարիմ են նահատակներու  

պատգամներուն եւ անոնց կտակած արժէքներուն», եզրափակած է նախագահ Սարգսեան: 

Հանդիպում` Եւրոպական Միութեան Յատուկ 
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Ներկայացուցիչ Հերպերթ Զալպերի Հետ 

Հարաւային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եւրոպական Միութեան յատուկ 

ներկայացուցիչ Հերպերթ Զալպերը 27 Յունուարին հանդիպում ունեցած է Հայաստանի 

նախագահ Սերժ Սարգսեանին հետ: 

Նախագահին հետ տեղի ունեցած տեսակցութեան ընթացքին Հերպերթ Զալպեր դիտել  տուած է, 

որ Եւրոպական Միութիւնը շահագրգռուած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի շուտափոյթ ու 

խաղաղ լուծումով եւ կ՛ուզէ իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ նպաստել այս տագնապի 

փարատման` աջակցելով այդ հարցով զբաղող ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ 

երկիրներու ջանքերուն, որոնք միակ համաձայնեցուած եւ ընդունելի ձեւաչափերն է: 

Հայաստանի նախագահը կարեւոր նկատած է ղարաբաղեան տագնապի լուծման հարցին մէջ 

Եւրոպական Միութեան հաւասարակշռուած դիրքորոշման պահպանումը եւ խնդիրի 

համապարփակ լուծման համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելու յանձնառութեան 

իրականացումը: 

Զրուցակիցները անդրադարձած են Մինսքի խմբակին միջոցով ղարաբաղեան տագնապի 

խաղաղ լուծման բանակցային հոլովոյթի վերջին զարգացումներուն, առկայ իրավիճակին եւ 

հոլովոյթին մէջ յառաջընթաց արձանագրելու կարելիութիւններուն: Հանրապետութեան 

նախագահը ներկայացուցած է հայկական կողմին մօտեցումները: Հանդիպումին 

մասնակիցները միտքեր փոխանակած են տագնապի խաղաղ լուծման Եւրոպական Միութեան 

աջակցութեան հաւանական ուղիներուն վերաբերեալ: 

Հանդիպումին ընթացքին անգամ մը եւս հաստատուած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը 

զինուորական լուծում չունի, եւ անիկա կրնայ լուծուիլ միայն հակամարտող կողմերուն շահերը 

բաւարարող եւ կողմերուն համար ընդունելի փոխզիջումներու հիման վրայ: 

Նաեւ Նիքոլայ Պորտիւժայի Հետ 

 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 27 Յունուարին ընդունած է Հաւաքական 

անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) գլխաւոր քարտուղար Նիքոլայ 

Պորտիւժան: 
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ՀԱՊԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը նախագահ Սարգսեանին հետ քննարկած է կազմակերպութեան 

առջեւ ծառացած արդիական հարցերը, ինչպէս նաեւ անոր վաւերացման ներկայացուցած է 

ՀԱՊԿ հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի սեպտեմբերեան եւ դեկտեմբերեան 

նստաշրջաններուն ընթացքին տրուած որոշումներուն ու կազմակերպութեան մէջ 

նախագահութեան շրջանին Հայաստանի առաջարկած առաջնահերթութիւններու իրագործման 

վերաբերող ծրագիրները: 

Անդրադարձներ` ԵԽԽՎ-ի Որոշումներուն. Մանոյեան. 

«ԵԽԽՎ-ի Ընդհանուր Մօտեցումը Այն Էր, Որ 

Հաւասարակշռութիւն Ապահովեն, Բայց Անհեթեթ Երեւոյթ 

Դուրս Եկաւ» 

Չորեքշաբթի օր «Փաստարկ» մամլոյ ակումբին մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին ՀՅԴ 

Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի 

պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան անդրադարձաւ  ԵԽԽՎ-ի հակահայ զեկուցումներու 

քուէարկութեան եւ անոնց ազդեցութեան: 

Կիրօ Մանոյեանի խօսքով` երկու օր առաջ կային նախանշաններ, որ հաւանական է նոյնիսկ, որ 

այդ զեկուցումները չքննարկուին եւ  վերադարձուին քաղաքական յանձնաժողով, սակայն 

ԵԽԽՎ-ն նիստի ընթացքին այդպէս չորոշեց ու նպատակայարմար գտաւ քննարկելով մերժել 

Ուոլթըրի զեկուցումը: 

Երկրորդ զեկուցումին վերաբերեալ ան նշեց, որ այդ զեկուցումին  նպատակը յայտարարուեցաւ, 

թէ մարդասիրական է, սակայն` ատիկա շատ քաղաքականացուած էր, եւ կարծես գոյութիւն 

ունէր  հաւասարակշռութիւն պահելու ցանկութիւն, բայց դուրս եկաւ անհեթեթ բանաձեւ: 

«Մինչ այդ հայկական կողմը առաջարկած էր բարեփոխել զեկուցումը, սակայն յանձնաժողովը 

հոն չգնաց: Այո՛, ԵԽԽՎ-ն գնաց կեղծ հաւասարակշռութեան, բայց արդիւնքը` երկրորդ 

բանաձեւը անհեթեթ ձեւակերպումներով ընդունուեցաւ», ըսաւ Կիրօ Մանոյեան: 

Անդրադառնալով քուէարկութեան պատկերին` ան նշեց, որ հայկական տեսակէտներուն ի 

նպաստ քուէարկեցին ԵԽԽՎ-ի մէջ ներկայացուած ընկերվարական ուժերը, մինչդեռ` Եւրոպայի 

ժողովրդական կուսակցութիւնը, որուն անդամ են Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ  

ներկայացուած երեք ուժեր` Հանրապետական, Օրինաց երկիր եւ  Ժառանգութիւն 

կուսակցութիւնները, եւ Քրիստոնեայ-դեմոկրատական խումբը, դէմ քուէարկեցին հայկական 

տեսակէտներուն: 

Կիրօ Մանոյեան անդրադարձաւ ԵԽԽՎ-ի մէջ հակահայ զեկուցումներու քուէարկութեան եւ 

անոնց ազդեցութեան: Ան աւելցուց, որ լայն աշխատանքներ տարած են Հայ դատի 

գրասենեակները` Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբին գլխաւորութեամբ: 

Մանոյեանի կարծիքով` հայկական պատուիրակութիւնը ԵԽԽՎ-ի մէջ աշխուժ աշխատանք 

տարած է: «Ըսել, որ հայկական պատուիրակութեան աշխատանքը բաւարար եղած է, չեմ կրնար, 

որովհետեւ երկրորդ զեկուցումին պարագային չհասանք արդիւնքի, բայց հայկական 

պատուիրակութիւնը աշխուժ աշխատանք կատարած է  քան երբեւէ: Նաեւ Հայաստանի 

արտաքին դիւանագիտութիւնը աշխուժ  աշխատած է: ԵԽԽՎ-ի ընդհանուր մօտեցումը այն էր, 
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որ հաւասարակշռութիւն ապահովեն, բայց անհեթեթ երեւոյթ դուրս եկաւ», ըսաւ Կիրօ 

Մանոյեան: 

Աղաբեկեան. «Երբ Ազրպէյճանի Հետ 

Համաձայնութեան Հասնինք, 

Կը Սկսինք Ջուրը Միասին Օգտագործել» 

«Երբ Ազրպէյճանի հետ համաձայնութեան 

հասնինք, կը սկսինք ջուրը միասին 

օգտագործել: Ազրպէյճանի իշխանութիւնը ունի 

երկու ճամբայ. կա՛մ պէտք է ջուրը, որ իր 

հունով կը հոսի դէպի Կուր, ջրմուշ 

կայաններով մղէ եւ տրամադրէ իր 

ժողովուրդին, ոչ մէկը անոր կը խանգարէ, կա՛մ 

ալ պէտք է համագործակցի Արցախի 

իշխանութիւններուն հետ այդ ջուրը միասին 

օգտագործելու համար: Բայց Ազրպէյճանի 

իշխանութիւնները, փոխանակ իրենց 

ժողովուրդին կարիքները բաւարարեն, կը քողարկուին ԵԽԽՎ-ի  բանաձեւերուն տակ: Պէտք է 

Ազրպէյճանի հասարակութիւնը տեղեակ ըլլայ, որ ջուր չունենալու մեղքը Ազրպէյճանի 

իշխանութիւններունն է»: Այս մասին «Առաջին լրատուական»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան  փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան: 

Աղաբեկեանի հաստատումով` Սարսանգի ջրամբարին վերաբերեալ բանաձեւը իրականութեան 

մէջ ոչ մէկ ազդեցութիւն պիտի ունենայ հարցին վրայ, եւ ոչ ալ Արցախի ժողովուրդին կամ 

իշխանութիւններուն  տրամադրութիւններուն վրայ: «Այն օրը, երբ համագործակցութեան եզրեր 

գտնուին, ատիկա ԵԽԽՎ-ի  կողմէ ընդունուած արժեզրկուած բանաձեւ պիտի ըլլայ», նշեց  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան  փոխվարչապետը: 

Իշխանեան. «ԵԽԽՎ-ն Անգամ Մը Եւս 

Ցոյց Տուաւ, Որ Ղարաբաղի Հարցին Մէջ 

Ունի Կողմնակալ Վերաբերմունք» 

Ճիշդ չէ ԵԽԽՎ-ի մէջ տեղի ունեցածը որակել 

կամ բնութագրել «յաղթանակ կամ պարտութիւն» 

եզրերով, «Թերթ»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին 

ըսաւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային ժողովի 

«Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան ղեկավար 

Դաւիթ Իշխանեան` անդրադառնալով ԵԽԽՎ-ի 

մէջ ընդունուած Սարսանգի ջրամբարի մասին 

զեկուցումին եւ Վեհաժողովին կողմէ մերժուած` 

Ռոպըրթ Ուոլթըրի հեղինակած 

«Բռնութիւններու աճը Լեռնային Ղարաբաղի եւ 

Ազրպէյճանի այլ գրաւեալ տարածքներուն մէջ»  

վերնագիրով փաստաթուղթին: 
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Դաւիթ Իշխանեան ըսաւ, որ ԵԽԽՎ-ի վրայ մեծ ազդեցութիւն ունեցան Եւրոպական խորհուրդի, 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի յայտարարութիւնները, ինչու չէ` Արցախի Ազգային ժողովի 

խմբակցութիւններու մակարդակով կատարուած միացեալ  յայտարարութիւնը, ուր կոչ 

կ՛ուղղուէր կողմնակալ մօտեցումներէ զերծ մնալու: 

Խօսելով «Բռնութիւններու աճը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի այլ գրաւեալ 

տարածքներուն մէջ» վերնագիրը կրող զեկուցումին մասին, որ մերժուեցաւ ԵԽԽՎ-ի կողմէ, 

պատգամաւորը նշեց, որ լիագումար նիստին ընթացքին տեղի ունեցած քննարկումներէն յայտնի 

դարձաւ, որ ատիկա պիտի չընդունուի: «Այդ զեկուցումը ինքնին անտրամաբանական էր ու շատ 

զարմանալի պիտի ըլլար, եթէ հաստատուէր ԵԽԽՎ-ի նման  կառոյցի մը կողմէ», նշեց 

Իշխանեան: 

Իսկ Միլիցա Մարքովիչի հեղինակած ու ընդունուած զեկուցումը, արցախցի պատգամաւորին 

համոզումով կողմնակալ էր, կողմնակալ էին նաեւ այդ քուէարկութեան արդիւնքները: 

«Պարտուելու խնդիր չկայ, պարզապէս ԵԽԽՎ-ն անգամ մը եւս ցոյց տուաւ, որ Ղարաբաղի 

հարցին մէջ ունի կողմնակալ վերաբերմունք», նշեց ան: 

Դաւիթ Իշխանեան ընդգծեց, որ ասիկա առաջին դէպքը չէ, երբ միջազգային ատեանները, 

յատկապէս` ԵԽԽՎ-ն, կը կանգնին կողմերէն  մէկուն կողքին, որովհետեւ հարցը պատշաճ 

ձեւով չեն ուսումնասիրած, չեն տիրապետեր հարցի ամբողջ էութեան, քննարկուող հարցին 

նկատմամբ բաւարար հետաքրքրուածութիւն չունին, անտարբեր են: 

Ամերիկացի Քոնկրեսականներ Լեռնային Ղարաբաղի 

Տագնապին Հարցով Պահանջած Են Քերրիի Յստակ 

Դիրքորոշումը 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբէն «Արմէնփրես»-ին յայտնած են, որ Ներկայացուցիչներու 

տան արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի անդամ Պրետ Շըրմըն եւ քոնկրեսական, 

հետախուզութեան հարցերով կոմիտէի անդամ Էտըմ Շիֆ Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարար Ճոն Քերրիին կոչ ուղղած են` յստակ դիրքորոշում ցուցաբերելու Եւրոպական 

խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովիՆ մէջ ներկայացուած բանաձեւերուն դէմ: 

Քերրիի ուղղուած իր նամակին մէջ` Շիֆ յորդորած է «բարձրագոյն մակարդակներու վրայ 

յստակօրէն պարզ դարձնել, որ բանաձեւը միակողմանի է, ոչ ճշգրիտ եւ կը վնասէ խնդիրի 

խաղաղութեան ու կայունութեան»: Յիշեցնելով, որ Ազրպէյճան բազմաթիւ սադրիչ 

գործողութիւններ կատարած է շփման գիծին վրայ, ինչ որ աւարտած է քաղաքացիներու 

մահուան կամ վիրաւորուելու դէպքերով, ամերիկացի քոնկրեսականը մտահոգութիւն յայտնած 

է, որ զեկուցումին մէջ չէ ներառուած, որ Իլհամ Ալիեւ «կը հրաժարի շփման գիծին վրայ 

տեղադրել յատուկ սարքեր, որոնք հսկողութեան պիտի ենթարկեն արձակազէններու եւ 

հրետանիի օգտագործումը», մինչդեռ հայկական կողմը իր հաձայնութիւնը տուած է: 

Ամերիկացի միւս քոնկրեսական Շըրմըն Քերրիին կոչ ուղղած է անմիջապէս 

գործողութիւններու ձեռնարկելու` ցոյց տալու համար ղարաբաղեան տագնապի լուծման 

բանակցային հոլովոյթին մէջ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի յառաջատար դերը: «Մինսքի խմբակէն 

հրաժարիլը ոչ միայն վատ քաղաքականութիւն է, այլ նաեւ վիրաւորանք ամերիկացի 

ժողովուրդի եւ ջանասէր ու ամերիկացի դիւանագէտներու նկատմամբ», նշած է ան: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
 

Միացեալ Նահանգներ Ջնջած Են Իրանի Դէմ 

Պատժամիջոցներն Ու Քուպայի Դէմ Հաստատուած 

Տնտեսական Շարք Մը Սահմանափակումներ 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 

Միացեալ  Նահանգներու մէջ որոշում տրուած է 

ջնջելու Քուպայի դէմ հաստատուած շարք մը 

տնտեսական սահմանափակումներ: Լրատու 

գործակալութիւնը կը յայտնէ, որ անոնք կը վերաբերին 

դէպի Քուպա արտածումին եւ վերարտածումին: 

Համապատասխան յայտարարութիւնը հրապարակած 

են Միացեալ Նահանգներու ելեւմուտքի եւ առեւտուրի 

նախարարութիւնները: 

Դեկտեմբեր 2015-ի կիսուն, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա երկրի 

քոնկրեսին դարձեալ կոչ ուղղած էր ջնջելու Քուպայի դէմ առեւտրական արգելքը, որ կը գործէր 

աւելի քան յիսուն տարիէ ի վեր: 

Սպիտակ տունը Չորեքշաբթի օր հաղորդեց, որ Օպամա ստորագրած է Իրանի դէմ 

պատժամիջոցները ջնջող հրամանագիր մը: 

«Իրան Կը Յուսայ Միացեալ Նահանգներու Հետ Լիարժէք 

Յարաբերութիւններ Հաստատել» Կ՛ըսէ Ռուհանի 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 

Իրանի նախագահ  Հասան Ռուհանի Հռոմի մէջ իր 

այցելութեան արդիւնքներուն նուիրուած մամլոյ 

ասուլիսի մը ընթացքին յայտարարած է, որ ինք 

յոյսով է, թէ Միացեալ Նահանգներու հետ լիարժէք 

յարաբերութիւնները պիտի վերականգնին եւ 

ապագային այնտեղ այցելելու կարելիութիւն պիտի 

ստեղծուի: 

«Իրանի եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ 

լարուածութենէ զերծ յարաբերութիւններու 

հաստատումը կախեալ է Ուաշինկթընէն եւ ոչ թէ 

Թեհրանէն: Միացեալ Նահանգներու որոշակի 

շրջանակներ պէտք է հասկնան, թէ 

պատժամիջոցներու դարաշրջանը աւարտած է», 

ըսած է Ռուհանի` ընդգծելով, որ պատժամիջոցները ոչ մէկ խնդիր կը լուծեն: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  318, àõñµ³Ã, 29 ÚàôÜàô²ð, 2016                                                                         9 
 

Ան նշած է, որ իր երկիրը պատրաստ է միացեալ արտադրութիւն կազմակերպելու ամերիկեան 

ընկերութիւններու հետ եւ ներդրողներ ընդունելու Միացեալ Նահանգներէն: 

«Խոչընդոտները կը ստեղծուին ովկիանոսին միւս ափին: Ներկայիս թոյլատրուած է իրանեան 

գորգերու, պիստակի եւ աւանդական այլ ապրանքներու արտածումը Ամերիկա: Իսկ մենք 

ամերիկացիներէն կրնանք ձեռք բերել օդանաւեր» յայտնած է Ռուհանի` աւելցնելով. «Կարելի է 

շատ աւելին ընել»: 

Հակառակ Քրտական Ժողովրդավարական Միութիւն 

Կուսակցութեան Մասնակցութեան. Թուրքիա 

«Բարձրագոյն Մակարդակի Վրայ» Պիտի Մասնակցի 

Սուրիոյ Շուրջ Ժընեւի Ժողովին 

Թրքական «Միլլիյէթ» օրաթերթը հաղորդեց, որ 

Թուրքիոյ արտաքին  գործոց նախարար Մեւլութ 

Չաւուշօղլու յայտարարած է, որ Թուրքիան պոյքոթի 

պիտի ենթարկէ Սուրիոյ հարցով Ժընեւի մէջ տեղի 

ունենալիք բանակցութիւնները, որովհետեւ անոնց 

հրաւիրուած են նաեւ Թուրքիոյ կողմէ ահաբեկչական եւ 

ՔԱԿ-ի սուրիական թեւը նկատուող քրտական 

Ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան 

ներկայացուցիչները: 

«Ի հարկէ. մենք պոյքոթի կ՛ենթարկենք հանդիպումը: 

Քննարկող կողմերուն մէջ չեն կրնար ըլլալ Ժողովրդավարական միութեան ներկայացուցիչներ: 

Թուրքիոյ դիրքորոշումը այդ հարցին մէջ միանշանակ է», ըսած է Չաւուշօղլու: 

Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Սթեֆան տը Միսթուրա յայտարարած էր, որ 

հոլովոյթը պիտի սկսի 29 Յունուարին եւ տեւէ 6 ամիս: 

Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու աջակցած էր միջսուրիական բանակցութիւններուն 

քիւրտերու մասնակցութեան, սակայն դէմ արտայայտուած էր Ժողովրդավարական միութիւն 

կուսակցութեան ներկայութեան: 

Միւս կողմէ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար  

Միխայիլ Պոկտանով Չորեքշաբթի օր շեշտեց 

Ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան Ժընեւի 

միջսուրիական բանակցութեան մասնակցութեան 

կարեւորութիւնը: 

Թուրքիոյ նախագահի աւագ խորհրդական Իպրահիմ 

Քալըն Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Թուրքիա 

«բարձրագոյն մակարդակի վրայ» պիտի մասնակցի 

Ժընեւի միջսուրիական բանակցութիւններուն, սակայն ոչ 

իբրեւ բանակցող կողմ, այլ ուրիշ երկիրներու նման` իբրեւ բանակցութեան ընթացքին հետեւող: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Հայոց Բանակի Օր. Մեր Սրբատաշ Խորանը  

Ի յիշատակ հայոց բանակի նահատակ 75 բանակայիններու 

Քաւ լիցի, տարեմուտի հաշուեկշիռ չէ, որ կ՛ընենք, 

այլ մեր սէգ ճակատները կը խոնարհենք անցեալ 

տարուան ընթացքին զոհուած եօթանասունհինգ հայ 

բանակայիններու սրբալոյս խորաններուն առջեւ: 

Արդ, 

Արդար է հարցնել, թէ ինչո՞վ է տարբեր մեր խորանը, 

որուն դիմաց ազգ մը ամբողջ կը խոնարհի ամէն 

սրբազան առիթի: 

Ինչպիսի՞ խորհուրդ ունեցող սրբատեղի մըն է, ուր 

այցի կու գան անհամար նուիրեալներ եւ կը յափշտակուին անոր հզօր, ուժեղ եւ հմայիչ կախարդանքով: 

Ո՞վ է կառուցեր այս ապառաժեայ խորանը, որ կրցեր է տոկալ հազարամեակներ շարունակ, շնչել ու 

շնչաւորել սերունդներ համակ: 

Ի՞նչն է մղեր, որ անիկա չըլլայ գեղակերտ, չունենայ անուն ու յստակ ձեւոյթ, այլ պարզապէս յիշատակուի 

որպէս հոգիները յագեցնող ատրուշան, ոգեղէն ներկայութիւն մը հայրենիքի ամբողջ տարածքին, որ 

սակայն իր մէջ կը պարփակէ աստուածային ուժ մը անպարագծելի`  պայքարի կրակը սնուցող եւ 

կամքեր կռանող: 

Իրօք, հայոց բանակի խորանն է անիկա լուսաշող եւ հրեղէն, որուն պայծառակերպ կամարին տակ 

երդում են տուեր վեհափառ գաղափարի մարտիկներ, ապրիլ ու արարել ուզող հայածին տաղանդներ, 

սեփական ժողովուրդի անվտանգութիւնն ու յառաջդիմութիւնը գերադասող քաջարի սերունդներ, 

նահատակուելու խոստում տուած ազգի զաւակներ: 

Յունուարի 28: 

Հայ ժողովուրդի ժամանակակից պատմութեան ամէնէն յուզիչ եւ հոգեգրաւ տօնն է հայոց բանակի օրը: 

Անիկա սովորական տարեդարձ մը չէ, որով կ՛ուրախանանք ազգովին, այլ առիթ մըն է մենք մեզ 

ճանչնալու եւ հպարտանալու, այլապէս` հոգեզինուելու եւ կազմակերպուելու: 

Ըսինք յուզիչ է պահը, որովհետեւ մեզի կը պարտադրէ ետ դարձ կատարելու եւ վերստին լոյսին բերելու 

ճշմարտութիւն մը անսեթեւեթ, թէ առանց մարտունակ ու քաջարի բանակի ի՞նչ կ՛արժեն ազգեր ու 

հայրենիքներ: Ինչպիսի՞ ճակատագիր պիտի ունենար Հայաստանն ու հայութիւնը, եթէ երբեք գոյութիւն 

ունենալէ դադրէին հայոց երբեմնի բանակներն ու այրուձին, յեղափոխականներն ու ֆետայական 

խումբեր: 

Ճիշդ է, հայոց բանակի բացակայութեան հայն ու հայրենիքը այնքան մը տուժեր են, որ կեանքի սեւ 

ճակատագիրն անգամ իր բարբարոսի պատմուճանն է հագցուցեր, հայոց գլխուն փաթթելով դառնութեան 

ամէնէն զազրելի կացութիւնը` Եղեռնը: 

Եւ այդ մութ ու խաւար եղեռնագործութեան օրերուն, բուռ մը հայութիւն` ապաւինելով իր սեփական 

զէնքին ու անձնուէր հայորդիներու մարտունակութեան, կրցեր է իր փրկութեան վերջին լաստը 

ապահովել եւ ապրիլ յանուն գալիք օրերու խաղաղութեան: 
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Այսօր վերանկախ է հայրենիքը, որ սրբատաշ Արարատի հովանիին տակ կը շարունակէ իր գոյերթն ու 

առաքելութիւնը: 

Հայ ժողովուրդի նորաստեղծ պետականութեան հիմքն ու պատուանդանն է հայոց բանակը, որուն 

շարքերուն ծառայութեան են լծուած քաջարի ու խիզախ զինուորագրեալներ, որոնց ներկայութեամբ հայն 

ու հայութիւնը կը շարունակէ ապրիլ ու յառաջդիմել, կերտել ու կառուցել, զօրանալ ու արիանալ: 

Ըսուած է, որ ազգեր կ՛ապրին ու իրենց գոյութիւնը կը պարտադրեն  շնորհիւ իրենց ռազմունակ եւ 

ապագայակերտ բանակներուն, այլապէս` հայրենապաշտ, յանդուգն եւ ազգանուէր տղաներու: 

Հայոց պարագային, նման համոզումներ կը մնան գերազանցապէս օրինակելի եւ էապէս անփոխարինելի, 

որովհետեւ առանց հայոց բանակի ներկայութեան եւ հզօր կառուցուածքին, հայութեան այսօրն ու 

հայրենիքի ապագան արդէն իսկ կը գտնուին անհաշուարկելի կացութիւններու դէմ յանդիման, 

որովհետեւ հայոց դարաւոր թշնամին` թուրքն ու թրքութիւնը կը շարունակեն ամէն քայլափոխի որոճալ 

նախնեաց բնաջնջումի վարքագիծն ու սեւաթոյր քաղաքականութիւնը: 

Իրօք, Հայաստան աշխարհ իր Արցախի գոյութեամբ եթէ երբեք կրցաւ յաղթել թուրքին ու ամբողջ 

մարդկութեան  ցոյց տուաւ իր վերապրելու կամքն ու հզօրութիւնը, ապա այդ մէկը կը պարտի 

բացառաբար հայ բազուկի անտեղիտալի եւ հուժկու ներկայութեան, բայց մանաւանդ նահատակութեան 

փառապսակին արժանանալու Վահագնեան կամքին եւ ունակութեան: 

Արդարեւ, ի՛նչ կ՛արժէ հայրենիքը, որուն երկնակամարին տակ շնչող ու արարող բանակը ամէն օր 

չզոհաբերէ իր լաւագոյն տղերքը, եւ սահմաններու պաշտպանութեան համար չնուիրաբերէ ընտրելագոյն 

զաւակները: Ինչպիսի՞ վախճան պիտի ունենար հայոց վերանկախ պետականութիւնը, եթէ երբեք իբրեւ 

պատուանդան չունենար սրբազան նահատակներու խորաններ, որոնք մեր գոյութեան իմաստն ու 

արժէքն են, եւ առանց որոնց դատապարտուած ենք ստոյգ մահուան: 

Պահ մը երեւակայել է պէտք, որ հայութիւնը իր դարաւոր արգանդէն լոյս աշխարհ բերած չըլլար 

անկրկնելի հերոսներ եւ ոգեկան բարձրութեան տէր հրամանատարներ, որոնք յաղթեցին թուրքին: 

Այո՛, այս օրը սքանչելի իմաստ մը ունի հայոց համար: Անիկա իր մէջ կը պարփակէ ազգի մը 

լինելութեան փաստն ու տոկունութիւնը: 

Մեր հոգիները ազնուացնող եւ կամքերը կռանող տարեդարձն է, տօնն է ազգի մը, որ կ՛ուզէ ապրիլ ու 

ինքզինք պարտադրել մարդկութեան ներկայի ու ապագայի պայծառ էջերուն վրայ եւ հեռու մնալ 

լուսանցքայնութենէ: 

Արդարեւ, այնքան ատեն որ Արարատի հզօր եւ լուսաշող հայեացքին ներքեւ հայութիւնը կը շարունակէ 

իր հայրենապաշտութեան խորանները կառուցել իր վեհափառ ու քաջարի զաւակներու արեամբ, ապա 

սերունդներ պիտի սնանին այդ խորաններէն արձակուող բոցավառ հայրենասիրութեամբ: 

Երանի թէ հայութիւնը միանգամընդմիշտ գիտակցի, թէ հայոց բանակին մէջ ծառայութիւնը 

պարտաւորութիւն մը ըլլալէ աւելի հայոց աստուածներու երկրպագիլն է, մեր այսօրն ու ապագան 

անսասան պահելու հրամայական պահանջ, այլապէս  հայրենապաշտութեան ամէնէն վաւերական 

արտայայտութիւնը: 

Փառքը միայն հրեղէն խորաններու կերտիչ մերօրեայ հայ բանակի նահատակներուն: 

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ 

www.aztarar.com 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Եւրոպական Խաղը Կը Շարունակուի. Հերթը Հայկական 

Կողմին Է 

ԵԽԽՎ-ի քուէարկութիւններէն բազմաթիւ 

հետեւութիւններ կարելի  է ընել: Շատ արագ նշելու 

համար, թէ հակահայ զեկուցումներու հեղինակները 

առանց Արցախ այցելելու, տեղւոյն վրայ տիրող 

իրավիճակին ծանօթանալու քաղաքական, 

զինուորական եւ նոյնիսկ ջրամբարի օգտագործման 

վերաբերեալ գնահատականներ կ՛ամրագրէին. թէ 

զեկուցումները բացառապէս կողմնակալ էին եւ կը 

խախտէին անաչառութիւնը: Տակաւի՛ն` Լեռնային 

Ղարաբաղի իշխանութիւնները մշտապէս արտայայտած 

են իրենց պատրաստակամութիւնը` Ազրպէյճանի հետ համատեղ Սարսանգի ջուրերն 

օգտագործելու կապակցութեամբ: 

Թէ 22 Յունուարին ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակի համանախագահները ոչ հայանպաստ 

բանաձեւերու առնչութեամբ հանդէս եկած էին յայտարարութեամբ` ԵԽԽՎ-ին 

յիշեցնելով, որ Մինսքի խմբակը կը շարունակէ մնալ բանակցութիւններուն համար 

միակ ընդունելի ձեւաչափը: 

Այս վերջին յայտարարութիւնը, որ բանակցային գործընթացի ձեւաչափի պահպանումը 

կը վերահաստատէր, խորքին մէջ կ՛ընդգծէր այս զեկուցումներուն ԵԽԽՎ-ի կողմէ 

քննարկումին անիմաստ ըլլալը եւ հակասելը նախապէս կայացած միջազգային 

համաձայնութեան` միջնորդական առաքելութիւնը ԵԱՀԿ-ին յանձնելու սկզբունքին 

շուրջ: 

Հիմա այն տպաւորութիւնը կը փորձուի ձգել, որ երկու հակահայ բանաձեւերէն մէկը 

մերժելով եւ միւսը անցընելով հաւասարակշռութեան խաղն է, որ կը պահպանուի իբրեւ 

թէ ԵԽԽՎ-ի կողմէ: 

Բնական մղումով շրջանառութեան մէջ դրուող հարցում-առաջարկը կ՛ըլլայ այն, որ եթէ 

հաւասարակշռութեան խաղի կանոնական այս տրամաբանութիւնը պիտի կիրարկուի, 

ուրեմն հայկական կողմը պէտք է ներկայացնէ երկու հակաազրպէյճանական 

բանաձեւեր, որոնցմէ մէկը կ՛անցնի, իսկ միւսը կը մերժուի: 

Այդքան ալ պարզ չէ անշուշտ հակակշիռ խաղ թելադրելը: Հայկական կողմը Արցախի 

հարցի առնչութեամբ հակաազրպէյճանական բանաձեւեր ներկայացնելու խաղին 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  318, àõñµ³Ã, 29 ÚàôÜàô²ð, 2016                                                                         13 
 

մասնակից պէտք չէ դառնայ. նման քայլ մը ինքնահակասական, բայց նաեւ ԵԱՀԿ-ին 

դէմ առնուած քայլով կը մեկնաբանուի: Մանաւանդ որ այստեղ հայկական կողմն ու 

ԵԱՀԿ-ը նոյն դիրքորոշումին վրայ են ձեւաչափը պահպանելու տեսակէտով: 

Քիչ մը ետ երթանք եւ այս անգամ նկատենք, որ սեպտեմբեր 2015-ին, Եւրոպական 

խորհրդարանը կը քուէարկէր Ազրպէյճանը քննադատող աննախադէպ բանաձեւ, ուր 

կ՛ըսուէր, որ Ազրպէյճանի մէջ արձանագրուած է աճ բռնաճնշումներու եւ 

ձերբակալութիւններու ենթարկուած իրաւապաշտպաններու եւ լրագրողներու 

երեւոյթներուն: 

Եւրոպական խորհրդարանը պէտք է քննարկէր պաշտօնատար անձերու դէմ 

հասցէական պատժամիջոցներ կիրարկելու (ընդ որում` Եւրոպա մուտքի արգելք) 

հարցը: 

Բանաձեւը կոչ կ՛ուղղէր Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներուն եւ Եւրոպական 

Միութեան արտաքին գործերու ծառայութեան դէտեր չուղարկելու: Կը հիմնաւորուէր, 

որ ներկայ պայմաններուն մէջ դէտեր ուղարկելը կ՛օրինականացնէ Ազրպէյճանի 

ընտրութիւնները: 

«Եւրոպական Միութիւնը պէտք է կոչ յղէ Ազրպէյճանի կառավարութեան չեղեալ 

նկատելու համար Պաքուի մէջ ԵԱՀԿ-ի գրասենեակի փակման որոշումը եւ շարունակէ 

այդ կազմակերպութեան հետ գործակցութիւնը» կը նշուէր բանաձեւին մէջ: 

Ուրեմն. եւրոպական արժեհամակարգային սկզբունքներու նկատառումով մեր 

նախագիծերը պէտք է առանցքային բաժին ունենան Ազրպէյճանի թոյլ կէտերը` 

հալածանք, մարդու իրաւունքներու բռնաբարում, ընտանեկան սակաւապետական 

բռնատիրութիւն, որոնց հիման վրայ նաեւ յղում Եւրոպական խորհրդարանի կոչին` 

հասցէական պատժամիջոցներ որդեգրելու: Այստեղ կայ առաւելութիւն. պատժամիջոցը 

իրաւական ընթացակարգ է, ի տարբերութիւն ԵԽԽՎ-ի ոչ պարտադիր բնոյթի 

բանաձեւերուն: 

Հայկական կողմը թայմինկի ճիշդ գնահատումով եւ մնալով հակակշռումի եւրոպական 

քաղաքականութեան տրամաբանութեան մէջ նոյնքան եւ աւելի հակահարուածային 

բանաձեւեր կրնայ որդեգրել տալ ԵԽԽՎ-ի մէջ կամ նոյնիսկ Եւրոպական 

խորհրդարանին: Կը թուի, որ հաւասարակշռումի քաղաքական խաղին մէջ հերթը 

հայկական կողմինն է: Իսկ Պաքուն եւրոպական արժէքներու օրինաչափութիւններուն 

մէջ հարուածուելու առիթներ հրամցնելու շռայլութիւնը ունի. մանաւանդ հիմա, երբ 

քարիւղի հաշիւը  շատ նկատի չ՛առնուիր: 

«Ա.» 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

ՀՅԴ Բիւրոյի Անդամ Արմէն Ռուստամեան 

Կ՛այցելէ Ազգային Ֆերահեան Վարժարան 
Յունուար 19-ին Ազգային Ֆերահեան վարժարան այցելեց 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Արմէն Ռուստամեան` ծանօթանալու 

եւ ապա խօսելու համար Հայաստանի ներկայ 

ուսումնական համակարգին, երիտասարդ զօրակոչիկներու 

իրավիճակին եւ առհասարակ երիտասարդութեան 

դիմագրաւած հարցերուն մասին: 

Վարժարանի տնօրէն Ժան Գոսագեանը իր բարի գալուստի 

խօսքին մէջ նշեց, որ ՀՅԴ-ի 125-ամեակին առիթով 

Միացեալ Նահանգներ գտնուող Արմէն Ռուստամեանը 

հրաւիրուած է Ֆերահեան վարժարան, որպէսզի հանդիպի դպրոցի բարձրագոյն 

դասարաններու աշակերտութեան հետ: 

Ապա տնօրէն Գոսագեան ներկայացուց Ռուստամեանի քաղաքական հակիրճ կենսագրութիւնը` 

միեւնոյն ժամանակ ներկայացնելով նաեւ Հայաստանի վերանկախացումէն ետք 

Դաշնակցութեան անցած դժուար ուղին: 

Արմէն Ռուստամեանին կ՛ընկերակցէին Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի 

անդամ Մարտիկ Կապուտեան, ՀՅԴ «Ռոստոմ» կոմիտէի ներկայացուցիչներ Մարտիկ 

Քէօշկէրեանն ու Մուշեղ Յովակիմեանը: 

Արմէն Ռուստամեան ողջունելէ ետք բոլորը` ուրախութիւն յայտնեց, որ հայրենիքէն հեռու, 

Ամերիկայի ափերուն կայ հայկական գաղթօճախ, ուր աշակերտութիւնը հայեցի եւ ազգային 

դաստիարակութիւն կը ստանայ, եւ քաջալերեց աշակերտները, որ ըլլան լաւատես ու դառնան 

հայ մշակոյթի եւ հայ ժառանգութեան պահապաններ: 

Ռուստամեան նաեւ խօսեցաւ Հայաստանի ուսումնական համակարգին մասին` ըսելով, որ 

Հայաստանի մէջ ուսումը անվճար է, եւ այդպիսով, երիտասարդութեան հնարաւորութիւն 

տրուած է ձրիօրէն բարձր ուսում ստանալու: Ան ուրախութիւն յայտնեց, որ ներկայիս 

Հայաստանի երիտասարդութիւնը առաւել զարգացած ու արթուն է եւ սկսած է իր բողոքի ձայնը 

բարձրացնելու անարդարութեանց դէմ: ՀՅԴ Բիւրոյի անդամը տեղեկացուց, որ ներկայիս 

աշխատանք կը տարուի յատուկ ուսումնական ծրագիր մը մշակելու` սփիւռքահայերու 

ռազմական դաստիարակութեան համար, ապա խօսելով Հայաստանի բանակին մասին` 

բացատրեց, որ ներկայիս բանակի ներքին իրավիճակը մեծապէս բարելաւուած է: 

ՀՅԴ Բիւրոյի Եւ Ազգային Ժողովի Անդամ 

Արմէն Ռուստամեան Առաջնորդարան Այցելեց 
Յունուար 20-ի երեկոյեան, առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան Ազգային առաջնորդարանի 

«Սիւլահեան» սրահին մէջ ընդունեց այցելութիւնը ՀՅԴ Բիւրոյի եւ Ազգային ժողովի անդամ 

Արմէն Ռուստամեանի, որուն կ՛ընկերանար ՀՅԴ Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու 

Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ դոկտ. Վիգէն Յովսէփեան: Սրբազանին կողքին ներկայ 

էին Պօղոս վրդ. Թինքճեան, Տաճատ վրդ. Աշըգեան, Պարոյր վրդ. Շէրնէզեան, Ազգային 
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կեդրոնական վարչութեան անդամ Վահէ Եագուպեան եւ 

Ազգային վարչութեան փոխատենապետ դոկտ. Տիգրան 

Պապիկեան: 

Փոխադարձ ծանօթացումէ ետք, հանդիպումը առիթ եղաւ 

խորհրդակցելու հայկական աշխարհը յուզող այժմու 

հարցերու մասին` Հայաստան-Արցախէն մինչեւ Սուրիոյ 

հայկական գաղութն ու Արեւմտեան թեմին դիմաց 

կանգնած մարտահրաւէրները: Առաջնորդը այս առիթով 

անգամ մը եւս շնորհաւորեց ՀՅԴ ներկայացուցիչները` կուսակցութեան 125-ամեակին առիթով, 

որոշ լուսաբանութիւններ տուաւ առաջնորդարանի աշխատանքի դաշտերուն մասին` 

միաժամանակ վերահաստատելով առաջնորդարանին ու շրջանի հայութեան սրտակցութիւնն 

ու զօրակցութիւնը` մայր հայրենիքին ու հայկական օճախներուն: 

Հրաժեշտէն առաջ սրբազանը յուշանուէրներ յանձնեց յարգելի հիւրին: 

Սերգէյ Փարաջանովի Յիշատակին 

Նուիրուած Ձեռնարկ 

9 Յունուարը կը զուգադիպի 20-րդ դարու մեծատաղանդ բեմադրիչ Սերգէյ (Սարգիս) 

Փարաջանովի տարեդարձին: Առ այդ, կազմակերպուեցաւ այցելութիւն` Թիֆլիսի 

Մանթաշովբան շարքերու պատին տեղադրուած Փարաջանովի յուշարձանին, ուր զետեղեցին 

նուռեր եւ ծաղիկներ: 

Վիրահայոց թեմի Մառնէուլի շրջանի հոգեւոր հովիւ եւ Քվեմօ Քարթլիի հոգեւոր տեսուչ Խորէն 

վրդ. Յովհաննէսեանի աղօթքէն ետք, «Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավար Լեւոն Չիդիլեան եւ 

մամլոյ խօսնակ Սուսաննա Խաչատուրեան անդրադարձան Փարաջանովի տաղանդին ու 

գործունէութեան` արժեւորելով անոր ներդրումը համաշխարհային շարժապատկերի 

զարգացման գործին մէջ: 

Փարիզի Մէջ Ցուցադրուեցաւ 

«Ռեզիտընթ Ֆորեվըր» Ժապաւէնը 

Յունուար 18-ին Փարիզի Հայ մշակոյթի տան 

«Տեմիրեան» սրահին մէջ ցուցադրուեցաւ 

«Ռեզիտընթ ֆորեվըր» («Յաւերժական բնակիչ») 

վաւերագրական ժապաւէնը` 

կազմակերպութեամբ Համազգայինին: Ներկայ 

էր հոծ բազմութիւն մը: Երեկոյթին բացումը 

կատարեց Հերա Թոսունեան եւ խօսքը տուաւ 

բեմադրիչ Լիանկ Քիմի: Վերջինս ծնած է 

Հարաւային Քորէա: Հայրը ծագումով 

Հիւսիսային Քորէայէն է: Գլխաւորաբար Փարիզի 

մէջ աշխատող արուեստագէտը կ՛ըսէ, թէ ինք երբեք չի մոռնար իր հօր պատմածները իր 

ծննդավայր գիւղին մասին, զոր մեծ հաւանականութեամբ այլեւս բնաւ պիտի չտեսնէ: 

Բեմադրիչին ընտրած թեման ճշգրիտ եւ հետեւողական է եւ կը պատմէ սահմանային փակ 

շրջաններու մէջ ապրող ժողովուրդի մը դժուար կեանքին մասին: Բեմադրիչը յայտնեց, թէ իր 
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առաջին գործէն` «Տրիմ հաուս պայ տը պորտըր»-էն ետք «Ռեզիտընթ ֆորեվըր»-ը երկրորդ 

ժապաւէնն է, որ նկարահանած է այս անգամ հայկական հողին վրայ, երբ ընդառաջած է 

նոյեմբեր 2012-ին Հայաստանի Արուեստներու կեդրոնին կողմէ ստացած հրաւէրին: Ան սկսած 

է ուսումնասիրելու եւ տեղեկութիւններ հաւաքելու հայկական բազմադարեայ պատմութեան եւ 

հարուստ մշակոյթին մասին: Լիանկ Քիմ այնուհետեւ հրաւիրեց ներկաները` դիտելու 

ժապաւէնը: 

Ժապաւէնին խորհրդանշական եւ կեդրոնական տիպարը Մարիան է, որ կ՛ապրի 

սահմանամերձ Խաչիկ գիւղը: Ան կապուած է իր հայրենական օճախին եւ ցաւով 

կ՛արտայայտուի նեղ պայմաններու մէջ ապրող իր համագիւղացիներուն մասին, որոնց 

պարտադրուած են թշնամիին բռնութիւնները: Ան կը խօսի գիւղի թատերասրահին մասին, ուր 

ժամանակին ներկայացումներ եւ ցուցադրութիւններ տեղի կ՛ունենային, իսկ այժմ կեդրոնը 

կիսաքանդ է եւ` փոշիներու տակ թաղուած: Մարիան պիտի ամուսնանայ եւ այլ շրջան պիտի 

փոխադրուի… իսկ նախքան այդ` կ՛որոշէ շրջիլ սահմանային այլ գիւղեր եւ մօտէն ծանօթանալ 

այդ վայրերու իրավիճակին: 

Նմանօրինակ կացութեան մէջ կը գտնուին նաեւ այլ սահմանամերձ շրջաններ` Բերքաբեր եւ 

Չինարի գիւղերը, ուր բնակչութիւնը կրակոցներու տարափին տակ կը շարունակէ իր առօրեան, 

բայց երբեք եւ ո՛չ մէկ գինով կը փափաքի լքել գիւղը եւ, ընդհակառա՛կն, պատրաստ է նոյնիսկ, 

հարկ եղած պարագային, հակահարուած հասցնելու եւ ընկերներու վրէժը լուծելու: Բեմադրիչը 

վերարտադրած է 31-ամեայ Կարէն Պետրոսեանի ձերբակալութեան տեսարանները® երբ 

անմեղ երիտասարդը տանջամահ եղաւ ազրպէյճանցի ճիւաղներու կողմէ. անմոռանալի են 

անոր զարհուրած խաժ աչքերը® Ապա գիւղացիներու ներկայութեան եւ «Տէր, ողորմեա»-ի 

երգեցողութեամբ հողին յանձնուեցաւ հայորդիին մարմինը: 

Ժապաւէնին ընկերացող երաժշտութիւնը ընտրուած է «Զարթօնք»-ի սալիկէն, իսկ երգերը 

մեկնաբանած է հանրածանօթ երգչուհի Եղսօ: 

Ժապաւէնին մէջ ցուցադրուեցան նաեւ 1988-ի երկրաշարժէն տուժած Գիւմրիէն տեսարաններ, 

ուր արհաւիրքէն շուրջ 30 տարիներ ետք տակաւին կան մարդիկ, որոնք փլած ու քարուքանդ 

տուներու մէջ կ՛ապրին: 

Ամէնէն յատկանշականը այն է, որ սահմանային այդ պայթուցիկ շրջաններուն մէջ ապրող 

մարդիկ խիզախօրէն լաւատես են: Անոնք միաժամանակ կը դրսեւորեն թէ՛ հանդարտութիւն եւ 

թէ՛ զայրոյթ… 

Բեմադրիչը, բացի վերոնշեալ գիւղերուն մէջ կատարած նկարահանումներէն, օգտուած է նաեւ 

Հայաստանի պատմութեան արխիւներէն եւ Ցեղասպանութեան առնչուող պատկերներէն: 92 

վայրկեան տեւող ժապաւէնը իրագործուած է երկու իրերայաջորդ տարիներու ընթացքին 

(սեպտեմբեր 2013 եւ հոկտեմբեր 2014): 

Ցուցադրութեան աւարտին պատասխանելով ներկաներու հարցումներուն` բեմադրիչը ըսաւ, թէ 

ինք հիմնական երկու պատճառներով հետաքրքրուած է Հայաստանով: Նախ` որ այս փոքրիկ 

երկիրը ունեցած է հարուստ պատմական անցեալ մը, ապա անիկա միշտ դժուարութեան 

հանդիպած է իր աշխարհագրական սահմաններուն պատճառով: Իսկ իրեն համար «սահմանը» 

իրական կենսական տարածութիւն մըն է եւ հոն է, որ կը սիրէ աշխատիլ: Աւարտին, բեմադրիչը 

ըսաւ, թէ կը յուսայ, որ այս ժապաւէնը աւելի լայն շրջանակի մը մէջ ցուցադրելով` առիթ պիտի 

ստեղծուի խօսելու Հայաստանի սահմաններուն տիրող վտանգներով լի կացութեան մասին: 
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ՊԱՏԱՆԻԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ 

Արամ Մանուկեան 

Պետական, հասարակական գործիչ՝ Արամ Մանուկեանը ծնած 

է 1879թ. Զեյվայ: Եղած է անդամ Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցութիւն կուսակցութեան: 

Երկար ժամանակ եղբօրը հետ զբաղածէ դերձակութեամբ: 

Նախքան Դաշնակցուցեան մաս կազմելը երկար ժամանակ 

զբաղածէ յեղափոխութեամբ եւ բազմադիւ իր զրոյցներով 

ժողովուրդին, որոշ չափով ան 

կրցածէ յեղափողութեան գաղափարները տարածել հայ 

ժողովուրդին մէջ:   

1916-1917 թթ.-ին Արամ Մանուկեան եղած է Թիֆլիսի 

Հայոց Ազգային բիւրոյի և ՀՅԴ-ի բիւրոյի անդամ: Մեծ դեր 

խաղցած է արեւմտահայերուն առաջին համագումարի 

կազմակերպման գործին մէջ: 1917թ.-ին ընտրուած է 

որպէս Հայոց ազգային խորհուրդի լիազօր 

ներկայացուցիչ, Մանուկեան անընդատ հայ ժողովուրդը 

ուղղած է զինեալ պայքարի, շեշտելով թէ թշնամուն զէնք 

ցոյց տալը, Հայաստանին ամբողջովին տիրանալու միակ 

ճամբան կրնայ ըլլալ: 

Ապա հայ փախստականներու հետ  բնակեցաւ Երեւանի մէջ: Հիւանդութիւն մը  

տարածուեցաւ քաղաքի ձմռան 1918-1919-ին. Մօտ երկու հազար որբեր ու 

փախստականներ զոհուեցան: Արամ Մանուկեանը վարակուեցաւ այդ հիւանդութիւնէն 

Դեկտեմբերի 1918-ին, երբ այցելեց  փախստականներու վրանը: Ան  մահացաւ Յունուար 

26- 1919, ան  ապրեցաւ ծայրահեղ աղքատութեան մէջ:  Անոր մահը վշտացուց բոլոր 

հայերուն և անոր թաղումը յիշուեցաւ որպէս նշանաւոր օր բոլոր հայերուն նկատմամբ:  

«...Երբ գիշերը գայ, մտնէք ձեր հոգու սենեակը, խօսէք ձեր խղճի հետ և ասէք, արդեօ՞ք 

աշխատել էք հայ ժողովրդի համար այնպես, ինչպես Արամը, եղե՞լ եք այնքան 

անձնազոհ, որքան Արամը, տուե՞լ էք ձեր ամբողջ կեանքը հայ ժողովուրդին, ինչպէս 

Արամը...» 

Նիկոլ Աղբալեան 
գրականագետ, քաղաքական 

գործիչ 

www. armenianprelacykw.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ինչպէ՞ս Խթանել Երեխան Առանց Հոգեկանը Ընկճելու 

Ձեր երեխային դպրոցական արդիւնքները յստակօրէն նահանջա՞ծ են, անոր վրայ ճնշում 

բանեցնելը բանի չի ծառայեր: Ահաւասիկ քանի մը թելադրանք` անոր նեցուկ կանգնելու, 

խթանելու, որպէսզի քիչ-քիչ յաղթահարէ դժուարութիւնները: 

Վստահաբար կ՛ուզէք, որ ձեր զաւակը յաջողակ 

աշակերտ ըլլայ եւ, ինչո՞ւ չէ, օրին մէկը դառնայ բժիշկ, 

ճարտարապետ կամ դասախօս… Բայց դժբախտաբար 

բոլոր երեխաները ի վիճակի չեն իրենց ծնողներուն 

փափաքները իրականացնելու, եւ ասիկա 

ողբերգութիւն մը չէ: Ձգեցէք, որ ձեր զաւակը աշխատի 

իր կշռոյթով, աւելորդ ճնշում մի՛ բանեցնէք, 

ընդունեցէք անոր կարողութիւնները եւ օգնեցէք, 

որպէսզի տայ իր առաւելագոյնը: 

Ահա թէ ի՛նչ կը թելադրեն բրիտանացի մանկավարժները ծնողներուն. 

ա.- Ծնողներուն չափազանցուած պահանջները կրնան վնասել մանուկին դպրոցական 

արդիւնքներուն: Բարձրագոյնին ձգտիլը լաւ է, բայց պէտք է իրապաշտ ըլլալ: 

բ.- Պէտք է քաջալերել եւ արժեւորել երեխային ճիգերը: Եթէ ան թուաբանութեան ձախող նիշ 

բերած է, բայց պէտք է անդին ֆրանսերէնի կամ հայերէնի արդիւնքը լաւ է` արժեւորել 

երեխային դրական կէտերը եւ նշել` տկարը: 

գ.- Օգնել երեխային եւ անոր կողքին կանգնիլ: Դասի ժամերուն ծնողը պէտք է ներկայ ըլլայ, 

նոյնիսկ եթէ երեխային կողքին պիտի չնստի: Ծնողքը պէտք է ստուգէ զաւկին տնային 

աշխատանքները, աշխատանքին լրջութիւնն ու գիրին մաքրութիւնը, ի հարկին կարգ մը 

նիւթերու պարագային բացատրութիւն եւ ուղղութիւն տայ: 

դ.- Հսկել, որ բաւարար քնանայ: Մասնագէտներու կարծիքով, 6-12 տարեկան դպրոցականները 

9 ժամ պէտք է քնանան, որպէսզի դասարանին մէջ աւելի կեդրոնացած ըլլան եւ, բնականաբար, 

աւելի լաւ արդիւնք տան: 

ե.- Դաստիարակիչ խաղեր խաղալ: Շատ կանուխէն երեխան սորվելու փափաք կ՛ունենայ: Անոր 

հետաքրքրութեան գոհացում տալու համար պէտք է ժամանակ ստեղծել եւ  հետը 

դաստիարակիչ խաղեր խաղալ (բառխաղ, յիշողութեան խաղ, փազըլ եւ այլն…), նաեւ 

ճատրակը շատ յանձնարարելի է ռազմավարական ունակութիւնները զարգացնելու համար: 

զ.- Աշխատանքի լաւ պայմաններ ստեղծել: 
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Լաւ աշխատելու համար երեխան յարմարաւէտ պայմաններու կարիք ունի: Հանգստաւէտ 

գրասեղան մը, գրենական պիտոյք, բառարան, հանրագիտարան եւ անշուշտ լուռ եւ խաղաղ 

անկիւն մը անհրաժեշտ են: 

Է.- Դպրոցին եւ դասատուին հետ կապի մէջ ըլլալ: Եթէ երեխային դպրոցական 

դժուարութիւնները կը շարունակուին, պէտք չէ վարանիլ դպրոցին եւ դասատուներուն հետ 

խորհրդակցելու: Ճանչնալով զաւկին տկար կէտերն ու կրթական բացերը` աւելի դիւրին կ՛ըլլայ 

կողմնորոշուիլ եւ լուծումներ գտնելը: 

ը.- Երբեմն անձնական դասերը անհրաժեշտ են: Եթէ երեխան նիւթի հետ կապուած բացեր եւ 

դժուարութիւններ ունի, թերեւս անձնական ուսուցիչի մը օգնութիւնը կրնայ դրական 

ազդեցութիւն ունենալ արդիւնքներու բարելաւման մէջ: 

Գիրք Կարդալու 10 Համոզիչ Պատճառ 

Արդեօք կը յիշէ՞ք, թէ վերջին անգամ երբ հետաքրքրական վէպ մը կարդացեր էք… 

Սովորութիւն ունի՞ք օրական քանի մը էջ կարդալու, թէ՞ մնայուն ֆէյսպուքի վրայ էք… 

Ահաւասիկ 10 համոզիչ պատճառներ` գիրք 

կարդալու. 

1.- Ընթերցումը կ՛աշխուժացնէ ուղեղը: 

2.- Ընթերցումը կը նուազեցնէ ընկճախտը: 

3.- Ընթերցումը կը բարելաւէ գիտելիքները: 

4.- Ընթերցումը կը հարստացնէ բառապաշարը: 

5.- Ընթերցումը կը բարելաւէ յիշողութիւնը: 

6.- Ընթերցումը կը բարելաւէ շարադրելու ունակութիւնը: 

7.- Ընթերցումը կը զարգացնէ քննական միտքը: 

8.- Ընթերցումը կը բարելաւէ ուշադրութիւնը եւ կեդրոնացումը: 

9.- Ընթերցումը հոգեկան բաւարարութիւն կու տայ: 

10.- Ընթերցումը ձրի է: 

www.aztagdaily.com 
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