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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 216, àõñµ³Ã,  31 ÚàôÜàô²ð, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Հաղորդագրութիւն 

Այսու ուրախութեամբ կը յայտնենք, թէ Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Շրջանաւարտից 

Միութիւնը գումարեց իր 3-րդ անդամական ընդհանուր հաշուետու ժողովը եւ ընտրեց 

վարչութեան 4 անդամներ: Հոգաբարձութիւնը լրացուց վարչութեան կազմը ըստ ներքին 

կանոնագրին :  

Այժմ Շրջանաւարտից Միութեան Վարչութիւնը ունի հետեւեալ պատկերը. 

1-Յովակ Խաչատուրեան՝ ատենապետ 

2-Զեփիւռ Քէօշկէրեան՝ ատենադպիր 

3-Յակոբ Ղազարեան՝ գանձապահ 

4-Արամ Յակոբեան՝ հաշուապահ 

5-Լիւսի Քահքէճեան՝ խորհրդական 

6-Հարուէն Դանիէլեան՝ խորհրդական 

7-Գէորգ Յովակիմեան՝ խորհրդական 

 

Ազգային Վարժարանի Հոգաբարձութիւնն ու տնօրէնութիւնը կը շնորհաւորեն 

նորընտիր վարչութիւնն ու յաջողութիւն կը մաղթեն իրենց ազգանուէր գործունէութեան 

մէջ:  

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 

հոգաբարձութիւն եւ տնօրէնութիւն 

 

Յունուար Ամսուան Սրբոց Վարդանանց 
Եկեղեցւոյ Մոմի բարերարն է՝ 

Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի Յովսէփեաններ 
 

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

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: q8church@yahoo.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ստորագրուեցաւ Հայ-Վրացական Զինուորական 

Համագործակցութեան 2014-ի Ծրագիրը 

28-29 յունուարին Հայաստան կը գտնուէր Վրաստանի պաշտպանութեան նախարարի 

տեղակալ Միխայիլ Տարչիաշվիլիի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, որ մասնակցեցաւ 

Հայաստանի Զինեալ ուժերու կազմաւորման 22-րդ տարեդարձին նուիրուած ձեռնարկներուն: 

Վրաստանի պաշտպանութեան նախարարի տեղակալը հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարի առաջին տեղակալ Դաւիթ Տոնոյեանի հետ եւ 

պատուիրակութեան ընդունեց նաեւ պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան: 

Վրացական պատուիրակութեան այցելութեան ընթացքին կողմերը ստորագրեցին երկու 

երկիրներու պաշտպանութեան նախարարութիւններուն միջեւ զինուորական 

համագործակցութեան 2014 թուականի ծրագիրը: Ատիկա կը ներառէ կողմերու տարբեր 

մակարդակներու պատուիրակութիւններու փոխադարձ այցելութիւնները, ինչպէս նաեւ 

համագործակցութեան եւ փորձառութեան փոխանակում պաշտպանական 

քաղաքականութեան, խաղաղապահութեան, լեռնային պատրաստութեան, զինուորական 

կրթութեան, աղբիւրներու կառավարման եւ այլ մարզերու մէջ: 

Հայ Դատի Յանձնախումբը Միացեալ Նահանգներէն Կը 

Պահանջէ Կասեցնել 2015-ին Ազրպէյճանին 

Զինուորական Օգնութեան Յատկացումը 

Հակառակորդի արձակազէնին կողմէ հայ զինուոր Կարէն Գալստեանի սպանութեան հետ 

կապուած` Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կրկնապատկած է Պաքուին ամերիկեան 

զինուորական օգնութեան տրամադրումը կասեցնելու ջանքերը: 

«Ազրպէյճանի կողմէ քանի մը ժամ առաջ, Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մէկ այլ հայ 

զինուոր Կարէն Գալստեանի սպանութիւնը կ՛ընդգծէ այն հրատապ անհրաժեշտութիւնը, որ 

մեր Քոնկրեսը պէտք է կասեցնէ Միացեալ Նահանգներու զինուորական օգնութիւնը, քանի 

տակաւին Պաքուն չէ կասեցուցած յարձակումները, ամբողջովին չէ հրաժարած բռնութենէն եւ 

չէ ստանձնած շրջանային տագնապի խաղաղ լուծումը», այս մասին կը նշուի Ամերիկայի Հայ 

դատի յանձնախումբի ֆէյսպուքեան գրառման մէջ: 

Ամերիկահայերուն կոչ ուղղուած է նոյն պահանջով խնդիր-դիմումնագիրներ յղել Միացեալ 

Նահանգներու Ծերակոյտին եւ Ներկայացուցիչներու տան իրենց քոնկրեսականներուն, որոնք 

պատասխանատու են 2015 տնտեսական տարուան նախագիծի կազմութեան համար` 

յորդորելով ջնջել Ազրպէյճանին յատկացուելիք ամերիկեան զինուորական օգնութիւնը: 

Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հիւսիսային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն 

պահպանութեան տեղամասին մարտական դիրքին վրայ, 28 Յունուարին հակառակորդի 

արձակազէնին կողմէ արձակուած փամփուշտէն գլխուն մահացու վէրք ստացած էր զինուոր 

Կարէն Գալստեան (ծնեալ` 1994-ին): Միջադէպին վերաբերեալ մանրամասնութիւնները 

պարզելու համար քննութիւն կը կատարուի: 
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Նախագահ Սարգսեան Պետական Այցելութեամբ 

Մեկնեցաւ Չեխիա 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր պետական այցելութեամբ մեկնեցաւ Չեխիա` այդ 

երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի հրաւէրով: 

Փրակայի մէջ նախագահ Սերժ Սարգսեան հանդիպում պիտի ունենայ Միլոշ Զեմանի հետ: 

Երկու երկիրներու նախագահներու դռնփակ հանդիպումին պիտի յաջորդեն ընդլայնուած 

կազմով բանակցութիւնները, որոնց աւարտին կը նախատեսուին շարք մը մարզերու մէջ 

համագործակցութեան զարգացման ու խորացման ուղղուած երկկողմանի փաստաթուղթերու 

ստորագրման արարողութիւնը եւ բանակցութիւններու արդիւնքներուն վերաբերեալ 

Սարգսեանի եւ Զեմանի միացեալ մամլոյ ասուլիսը: 

Հայաստանի եւ Չեխիոյ նախագահները պիտի մասնակցին նաեւ հայ-չեխական գործարար 

համաժողովին: 

Պետական այցելութեան ծիրին մէջ Հայաստանի նախագահը հանդիպումներ պիտի ունենայ 

Չեխիոյ Ծերակոյտի նախագահ Միլան Շթեխի, վարչապետ Պոհուսլաւ Սոպոթքայի, 

խորհրդարանի պատգամաւորներու պալատի նախագահ Եան Համաչեքի եւ այլ 

պաշտօնատարներու հետ: 

Հայաստան Կ՛ակնկալէ Իտալական Զօրախումբի Կազմին 

Մէջ Խաղաղապահներ Ուղարկել Լիբանան 

Կ՛ակնկալուի հարաւային Լիբանանի մէջ տեղակայուած ՖԻՆԻՒԼ-ի խաղաղարար ուժերու 

կազմին մէջ իտալական զօրախումբի կազմին մէջ Լիբանան գործուղել մէկ հայկական դասակ, 

որուն առնչութեամբ ՄԱԿ տուած է իր համաձայնութիւնը, իսկ իտալական կողմին հետ 

առաքելութեան մանրամասնութիւնները կը գտնուին համաձայնեցման վերջնական 

հանգրուանին մէջ: Այդ մասին յայտնեց Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան 

Օհանեան` Չորեքշաբթի օր ընդունելով Հայաստանի մէջ Իտալիոյ նոր նշանակուած արտակարգ 

եւ լիազօր դեսպան Ճովաննի Ռիչուլին եւ նոր նշանակուած զինուորական կցորդ, զօր. Ճովաննի 

Արմենթանին (նստավայրը` Մոսկուա): 

Նախարարը յոյս յայտնեց, որ հայ-իտալական զինուորական համագործակցութիւնը շարունակէ 

մօտիկ ապագային նոր ձեռքբերումներ արձանագրել: 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան 

հետ կապերու վարչութիւնը կը հաղորդէ, որ իտալական կողմը նշած է, որ Իտալիոյ զինեալ 

ուժերը տեղեակ են հայ խաղաղապահներու մասնագիտական պատրաստուածութեան ու 

փորձառութեան մասին եւ կ՛ակնկալեն միացեալ առաքելութեան սկսիլ մօտ ապագային: Այս 

առաքելութիւնը նոր խթան կը հանդիսանայ այլ մարզերու մէջ երկկողմանի 

համագործակցութեան զարգացման համար: 
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Արամ Մանուկեանի Մահուան 95-ամեակին Առիթով 

Ծաղիկներ Զետեղուեցան Անոր Կիսանդրիին Մօտ 

Չորեքշաբթի օր ամբողջացաւ Հայաստանի առաջին 

հանրապետութեան  հիմնադիր, ներքին գործոց նախարար Արամ 

Մանուկեանի մահուան 95-ամեակը: Արամ Մանուկեանի մահուան 

95-ամեակին նուիրուած յիշատակի օրը սկսաւ Ոստիկանութեան 

շէնքին մօտ: Ոստիկանութեան աշխատակիցները ծաղիկներ 

զետեղեցին առաջին հանրապետութեան ներքին գործոց 

նախարարի կիսանդրիին մօտ: 

Մինչ այդ, նախաձեռնութեամբ ՀՅԴ Երեւանի մարզային կոմիտէին, 

բազմաթիւ հայորդիներ ուղղուեցան դէպի Երեւանի քաղաքային 

պանթէոն, ուր կը գտնուի Արամ Մանուկեանի շիրմաքարը` 

յարգանք մատուցելու համար մեծ հայորդիի յիշատակին: 

Այս առիթով Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան ըսաւ. 

«Արամ Մանուկեան ցոյց տուաւ, որ առանց ազգային մտածողութեան կարելի չէ կայացնել, 

ուժեղացնել պետութիւնը եւ կարելի չէ ըլլալ արժանապատիւ քաղաքացի»: 

Շարմազանով Կը Պատասխանէ Կիւլին 

«Անցեալի կնճռոտ խնդիրները ոչ թէ մոռացութեան  պէտք է 

մատնել, այլ լուծել», շեշտեց Հայաստանի Ազգային ժողովի 

փոխնախագահ, իշխող Հանրապետական կուսակցութեան 

քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով` անդրադառնալով 

երկուշաբթի օր Թուրքիոյ նախագահ Ապտիւլլա Կիւլի 

կատարած յայտարարութեան: 

Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահը 

լրատուամիջոցներուն յայտնեց, որ մէկուկէս միլիոն 

հայերու ցեղասպանութիւնը իրենց բնօրրանին մէջ ուրիշ այլ 

բան չէ, քան մարդկութեան նկատմամբ ոճիրի վառ դրսեւորում: Ըստ անոր` մարդկային 

հասարակութեան դէմ երբեւէ իրագործուած ոճիրներու մոռացութիւնը ծնունդ կու տայ նոր 

ոճիրներու, օրինակ` հրեաներու Ողջակիզումը Համաշխարհային Բ. պատերազմի տարիներուն: 

Ան նշեց, որ «թրքական իշխանութիւնները պէտք է քայլերու ձեռնարկեն` հաշտուելու սեփական 

պատմութեան հետ եւ ծանր բեռը ապագայ սերունդներուն չձգելու համար պէտք է ճանչնան 

Հայոց ցեղասպանութիւնը»: 

«Հակառակ պարագային, իրականացնելով ժխտողական քաղաքականութիւն` անոնք կը գործեն 

ոչ պակաս ոճիր, քան երիտասարդ թուրքերու կառավարութեան կատարածը», յայտարարեց 

Շարմազանով: 

Ֆրասնայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի հետ Անգարայի մէջ տեղի ունեցած հանդիպման 

ժամանակ Թուրքիոյ նախագահը Հայաստանին եւ հայկական սփիւռքին կոչ ուղղած էր 

«անցեալի ցաւերը ետեւ ձգել եւ չփոխանցել սերունդէ սերունդ»: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԱՆԹԻԼԻԱՍԷՆ 

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՆԻՍՏ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 
Հինգշաբթի, 23 Յունուարին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Ազգ. Կեդրոնական 

Վարչութեան Կրօնական Ժողովը ունեցաւ իր լիակատար նիստը: Կրօնական Ժողովը կը բաղկանայ 13 

անդամներէ՝ վանաբնակ միաբաններէ ու թեմակալ առաջնորդներէ: 

  

Առաջին հերթին, Կրօնական Ժողովը ընդհանուր ակնարկով քննեց Ազգ. Ընդհանուր ժողովէն յետոյ 

յառաջիկայ չորս տարիներուն համար պատրաստուած Կրօնական Ժողովի ուղեցոյցը, կատարելով 

անհրաժեշտ յստակեցումներն ու շեշտաւորումները: Ապա, յաջորդաբար քննարկեց օրակարգի գլխաւոր 

հարցերը.– քրիստոնէական դաստիարակութիւն, կիրակնօրեայ վարժարաններ, կրօնական 

հրատարակութիւններ, երիտասարդութեան յատուկ ծրագիրներ ու աշխատանքներ, միջ–եկեղեցական ու 

միջ–կրօնական յարաբերութիւն, հայ եկեղեցւոյ բարեկարգում (Եպիսկոպոսաց ժողով, Ծիսական ու 

Սրբադասման յանձնախումբերու աշխատանքներ), Դպրեվանք, միաբանական ընդհանուր ժողով 

Ապրիլին, Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանորղներու Միութիւն (ՀԵՀՈՄ), Հայ 

Համալսարանաւարտներու Միութիւն, թեմերէ եկած հարցեր ու առաջարկներ: Յիշեալ իւրաքանչիւր նիւթի 

մասին առանձին զեկոյցներ տրուեցան ու քննարկումներ կատարուեցան: Յատուկ կարեւորութեամբ 

անդրադարձ եղաւ քրիստոնէական դաստիարակութեան ու երիտասարդութեան առնչուած 

ծրագիրներուն: 

  

Վեհափառ Հայրապետը միօրեայ ժողովի աւարտին եզրակացնելով կրօնական մարզին առնչուած 

Կաթողիկոսութեան աշխատանքները, ըսաւ. “ճի՛շդ է, որ Կրօնական ժողովը զանազան ծրագիրներ կը 

մշակէ՝ եկեղեցւոյ կեանքին ու առաքելութեան առնչուած եւ տարբեր բնագաւառներուն հետ կապ ունեցող, 

սակայն անոնք մաս կը կազմեն մէկ ամբողջութեան: Ա՛յս հայեցակէտով անհրաժեշտ է մօտենալ եկեղեցւոյ 

առաքելութեան ու ծառայութեան: Բոլոր աշխատանքներն ու ծրագիրներըը առաջնահերթութիւն են. 

սակայն անոնցմէ իւրաքանչիւրին շեշտաւորումը կապ ունի տեղական պայմաններուն ու մեր ժողովուրդի 

կարիքներուն հետ: Օրինակ, առաջնահերթ կարեւորութիւն պէտք է ընծայուի այսօր մեր 

երիտասարդութիւնը եկեղեցւոյ մօտեցնելու, եւ՝ եկեղեցին դէպի երիտասարդութիւն առաջնորդելու 

աշխատանքին: Երիտասարդութիւնը այսօր տարբեր մտածումներ, մտահոգութիւններ ու մօտեցումներ 

ունի, որովհետեւ տարբեր աշխարհի մէջ կ՛ապրի: Եկեղեցին պէտք է համապատասխան մօտեցում 

որդեգրէ: Նո՛յնը կարելի է ըսել քրիստոնէական դաստիարակութեան մասին: Անհրաժեշտ է աւանդական 
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ու դասական մեթոտներէ հեռու մնալ եւ տարբեր ձեւերով մօտենալ այսօրուան մարդուն, մանուկին թէ 

երէցին, որովհետեւ անոնք համաշխարհայնացումին հետեւանքները կ՛ապրին իրենց ամէնօրեայ կեանքին 

մէջ: Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ մեր եկեղեցին լուրջ վերատեսութեան ենթարկէ իր առաքելութիւնը՝ իր 

բոլոր երեսներով”: 

 

ԱԶԳ.  ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԺՈՂՈՎԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՆԻՍՏ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 
Կրօնական ժողովի լիակատար նիստին յաջորդեց Ազգ. 

Կեդրոնական Վարչութեան Քաղաքական Ժողովի 

լիակատար նիստը, նախագահութեամբ Վեհափառ 

Հայրապետին։ 

Ժողովի օրակարգի գլխաւոր նիւթերն էին.- Ազգ. Կեդր. 

Վարչութեան քառամեայ գործունէութեան ծրագրի 

վերանայում, 2013-ի իրագործուած եւ 2014-ի 

նախահաշիւ պիւտճէներու քննարկում եւ վաւերացում, 

կալուածական ու շինարարական ծրագիրներ ու 

աշխատանքներ, հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ 

տարելիցի  նախապատրաստական աշխատանքներ, 

Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան Յանձնաժողովի 

գործունէութիւնը, Խաչեր Գալուստեան Մանկավարժական Կեդրոնի գործունէութիւն, եւ այլ հարցեր։ 

Յիշեալ հարցերը լայնօրէն քննարկուեցան ու առնուեցան համապատասխան որոշումներ։ 

Ազգ. Կեդր. Վարչութեան Կրօնական ու Քաղաքական Ժողովներու լիակատար նիստերէն յետոյ տեղի 

ունեցաւ Ազգ. Կեդր. Վարչութեան Խառն Ժողովը օրակարգ ունենալով հետեւեալ հարցերը.- Սուրիոյ հայ 

համայնքին կատարուած օժանդակութիւն եւ ընդհանրապէս սուրիահայութեան վերականգնումին գծով 

կատարուած աշխատանքները, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան միջեւ շարունակուող գործակցութիւնը՝ Եպիսկոպոսաց Ժողովի լոյսին տակ, թեմերու 

կանոնագրութեանց բարեփոխութեան առնչուած հարցեր, ինչպէս նաեւ ընդհանրական բնոյթ ունեցող այլ 

խնդիրներ ու ծրագիրներ։ 

  

Յիշեալ նիւթերը լուրջ քննարկումի ենթարկուեցան 

ժողովականներուն կողմէ, Վեհափառ Հայրապետին կողմէ տրուած 

լայն տեղեկութիւններու ու կատարուած արժեւորումներու լոյսին 

տակ։ Բնականաբար, յատուկ կարեւորութիւն տրուեցաւ Սուրիոյ 

մեր համայնքի վերականգնումի աշխատանքներուն։ 

  

՛՛Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կը հաւատայ գործին, ո՛չ 

խօսքին։ Մեր գործը՝ ժողովուրդին գացող ծառայութիւն է։ Ահա թէ 

ինչու մեր Սուրբ Աթոռը միշտ հեռու կը մնայ քարոզչական 

մօտեցումներէ եւ իր ծառայութիւնը չափազանցուած կերպով 

ներկայացնելու միտումներէ։ Հսկայ աշխատանք կը տարուի այս 

Սուրբ Աթոռին կողմէ՝ հոգեւոր, կրթական, ընկերային, միջ-

եկեղեցական, մշակութային եւ այլ մարզերէն ներս։ Մեզի պակսողը 

նուիրումը, հաւատքը, տեսիլքը չէ, այլ՝ տնտեսական բաւարար 

կարելիութիւնները։ Սակայն, վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդի 

զաւակները հաւատալով այս Սուրբ Աթոռի յոյժ կարեւոր 

առաքելութեան, պիտի շարունակեն ամէն իմաստով նեցուկ 

կանգնիլ մեզի" եզրակացուց Վեհափառ Հայրապետը Ազգ. 

Կեդրոնական Վարչութեան ժողովի աւարտին: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Իպրահիմի Ուրբաթ Օրուընէ Առաջ Լուրջ Ու Շօշափելի 

Բան Մը Չի Սպասեր 

Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիկայի 

յատուկ պատուիրակ Լախտար Իպրահիմի 

յայտարարեց, որ սուրիական կողմերը պատրաստ  են 

երկխօսութիւնը շարունակելու, սակայն անոնց միջեւ 

մեծ վիհ մը գոյութիւն ունի` նշելով, որ 

բանակցութիւններու առաջին նիստը պիտի աւարտի 

ուրբաթ օր, որմէ ետք երկրորդ նիստին յստակ 

թուականին շուրջ պիտի համաձայնինք: 

Ան նշեց, որ ինք ուրբաթ օրուընէ առաջ լուրջ ու 

շօշափելի բան մը չի սպասեր: 

Սուրիոյ կառավարական պատուիրակութիւնը յայտարարեց, որ սկիզբէն ի վեր 

պատրաստակամութիւն յայտնած է «Ժընեւ-1»-ի հաղորդագրութիւնը սեղանի վրայ դնելու եւ 

զայն կէտ առ կէտ քննարկելու: 

Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա Քոնկրեսին առջեւ իր 

արտասանած խօսքին մէջ շեշտեց, որ «պիտի աջակցինք ընդդիմութեան, որ կը մերժէ Սուրիոյ 

մէջ ահաբեկչական ցանցերու օրակարգը, եւ պիտի շարունակենք միջազգային ընտանիքին հետ 

աշխատանքը` հասնելու համար այն ապագային, որուն արժանի է սուրիացի ժողովուրդը` 

առանց բռնատիրութեան եւ վախի»: 

«Ուքրանիոյ Հետ Համաձայնագիրները Պիտի 

Պահպանուին` Նոյնիսկ Եթէ Իշխանութեան Գայ 

Ընդդիմութիւնը» Կ՛ըսէ Փութին 

Vedomosti.ru կայքը կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 

Փութին` անդրադառնալով Ուքրանիոյ մէջ տեղի ունեցող 

ներքաղաքական զարգացումներուն, ըսած է, որ Մոսկուան 

երկխօսութիւն պիտի կատարէ այդ երկրի նոր կառավարութեան 

հետ` անկախ այն փաստէն, թէ ո՛վ պիտի գլխաւորէ զայն: 

Փութին ընդգծած է, որ Ուքրանիոյ տրամադրուած ելեւմտական 

վարկն ու կազի գինի նուազեցման որոշումը պիտի պահպանուին, 

նոյնիսկ եթէ իշխանութեան գայ ընդդիմութիւնը: 

«Մենք կը կարծենք, որ վարկի տրամադրումն ու կազի սակագինի 

փուլ առ փուլ նուազեցումը պայմանաւորուած են ոչ թէ 

կառավարութեան, այլ ուքրանացի ժողովուրդին աջակցելու 

ցանկութեամբ», ըսած է Վլատիմիր Փութին: 
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Ռուհանի. «Հիւլէական Մարզին Մէջ Իրանի 

Գործունէութիւնը Եղած Է Եւ Կը Շարունակէ Մնալ 

Խաղաղ Բնոյթի» 

ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը 

հաղորդէ, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի 

ՄԱԿ-ի նախկին ընդհանուր քարտուղար Քոֆի 

Անանի հետ հանդիպումի մը ընթացքին 

յայտարարած է, որ հիւլէական մարզին մէջ Իրանի 

գործունէութիւնը եղած է եւ կը շարունակէ մնալ 

խաղաղ բնոյթի: 

«Իրանի հիւլէական ծրագիրը չի հետապնդեր որեւէ 

շահ, որ դուրս է հիւլէական զէնքի տարածման 

կանխարգիլման մասին համաձայնագիրի ծիրէն», ըսած է ան: 

Ըստ անոր, եթէ միւս կողմերը լուրջ կամք եւ վճռականութիւն դրսեւորեն, ապա հիւլէական 

ծրագիրի հարցին շուրջ վերջնական համաձայնագիրը կրնայ կնքուիլ ամէնէն մօտ ժամանակին: 

Հանդիպումին ընթացքին քննարկուած է նաեւ Սուրիոյ տագնապին հարցը: Անան նշած է, որ 

աշխարհը պէտք է սուրիական տագնապի լուծման քաղաքական ճամբան գտնէ, եւ վերջ դրուի 

երկրին մէջ տեղի ունեցող սպանութիւններուն: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա Քոնկրեսին մէջ իր արտասանած խօսքին 

մէջ յայտնեց, որ «ամերիկեան դիւանագիտութիւնը կրցաւ իրանեան հիւլէական ծրագիրը զսպել 

եւ Իրան սկսաւ ձերբազատիլ բարձր համեմատութեամբ հարստացուած իւրանիոմէն: 

Բանակցութիւնները կը շարունակենք տեսնելու համար, եթէ կրնանք Իրանի հիւլէական զէնքի 

չտիրանալուն հասնիլ»: 

«Գիտենք, որ Իրան մեր դաշնակիցներուն սպառնացող Հըզպալլայի նման ահաբեկչական 

կազմակերպութիւններու կ՛աջակցի եւ մեր երկիրներուն միջեւ վստահութեան բացակայութիւն 

գոյութիւն ունի, իսկ ատիկա բան մըն է, որ չի կրնար չքանալ», ըսաւ ան: 

«Եթէ Քոնկրեսը ինծի ուղարկէ Իրանի դէմ պատժամիջոցներ, որոնք կը վնասեն Իրանի հետ 

բանակցութեան, զայն պիտի մերժեմ, որովհետեւ պէտք է դիւանագիտութեան յաջողութեան 

առիթ տանք»: 

www.aztarar.com 

www.aztagdaily.com 

http://www.aztarar.com/
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ո՞ւր Ենք Հասած 

Իւրաքանչիւր ամսուան առաջին հինգշաբթի օրը «Վանայ ձայն»-ը կը սփռէ «Ձեռք երկարենք» 

յայտագիրը, որուն ընթացքին կը ներկայացուի պարագայ մը, ընդհանրապէս` հիւանդներ եւ նիւթապէս 

անցուկ վիճակի մէջ եղող ընտանիքներ, եւ ունկնդիր հայորդիներու լումաներով կը փորձեն 

վերականգնել այդ տուեալ պարագան: 

Իսկապէս շնորհաւորելի է «Վանայ ձայն»-ի այս իւրայատուկ յայտագիրը: Ինչպէս այս շաբթուան` 

տարուան վերջին «Ձեռք երկարենք» յայտագիրին ծանուցումին մէջ կը շեշտուէր, որ 2013-ին ունեցած են 

13 ընկերային եւ առողջական պարագաներ, եւ մօտ 40,000 տոլարի օգնութիւն: «Վանայ ձայն»-էն ետք 

յատուկ շնորհակալութեան խօսքը կ՛երթայ մեր ազգայիններուն եւ բարեսիրական 

հաստատութիւններուն, որոնք իրենց լումաներով կը փորձեն գէթ մասամբ մեղմացնել մեր 

հայրենակիցներուն ցաւը: 

Տարուան վերջին «Ձեռք երկարենք» յայտագիրին մէջ շեշտուեցաւ տալու, նուիրելու եւ օգնելու 

գաղափարը, եւ որ սփռուեցաւ հինգշաբթի, 26 դեկտեմբերին, կը ներկայացնէր հայ ընտանիք մը` 

բաղկացած 6 անդամներէ` հայր, մայր, 3 մանչ  եւ 1 աղջիկ երեխաներ, 12, 10, 8 եւ 7 տարեկան: 

Տնտեսական վատ պայմաններու բերումով (հայրը արկածի պատճառով կորսնցուցած էր իր գործը) 

ընտանիքը տարբեր ընկերային եւ նիւթական հանգրուաններէ անցած էր եւ ի վերջոյ ապաստան գտած` 

խանութի մը ետեւը գտնուող սենեակի մը մէջ, ուր ոչ մէկ յարմարութիւն կար. ո՛չ խոհանոց, ո՛չ բաղնիք, 

ո՛չ նստասենեակ, այլ միայն գորգ մը գետինը, եւ ըսել, որ այս «սենեակ»-ին մէջ կ՛ապրի այս ընտանիքը: 

Այս բոլորին վրայ կու գայ աւելնալու ամենափոքրին առողջական վիճակը` սրտի անհանգստութիւնը, որ 

զայն հեռու կը պահէ դպրոցէն եւ մօտ մէկուկէս տարիէ անկողնին կը ծառայէ եւ կարիքը ունի 

վիրաբուժական գործողութեան: Միայն վերջերս է, որ ծնողքը դիմած է բարեսիրական 

հաստատութիւններու եւ ա՛յդ է եղած պատճառը, որ այս ընտանիքին վիճակը բացայայտուի եւ հասնի 

«Ձեռք երկարենք» յայտագրին: 

Եւ հոս գլխագիր հարցումը: Ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ հիմա: Ինչո՞ւ սպասել, որ դանակը ոսկորին հասնի ու ետքը 

շարժինք: Ինչո՞ւ երբ այս երեխան  դպրոցը ձգեց, չհետաքրքրուեցանք պատճառներուն մասին (թերեւս ալ 

հետաքրքրուեցանք): Պատճառները բազմազան ըլլալու են` առողջական, նիւթական, ընկերային, 

հոգեբանական. եւ տակաւին չենք գիտեր միւս երեխաներուն մասին, արդեօ՞ք դպրոց կ՛երթան, չե՞ն 

երթար, ի՞նչ կ՛ընեն… Արդեօք այս ընտանիքը օրական երեք ժում ուտելիք ապահովելու կարողութիւն 

ունի՞, ինչ որ բնական  կարիք է յատկապէս երեխաներու աճումին, երբ խօսուեցաւ մէկ շիշ ջուր 

ունենալու դժուարութեան մասին: Եւ այս բոլորէն ետք, արդեօք պէտք է սպասել ազգայիններու 

«լումաներո՞ւն» որպէսզի ձեռք երկարենք այս եւ նմանօրինակ ընտանիքներու: Մենք ունինք 

մեծահարուստ հայորդիներ. արդեօք կարելի չէ՞ր այս տօնական օրերուն ընտանիքը դուրս հանել իր 

«պալատ»-էն եւ տեղադրել «խրճիթ»-ի մը մէջ, ինչպէս նաեւ` երեխային բժշկական կարիքին օգտակար 

ըլլալ ամբողջական առումով: 

Աւելի լաւ պիտի չըլլա՞ր, եթէ թերթերուն մէջ ազգայիններու շնորհակալութիւն յայտնելու կողքին, 

կարենայինք շնորհակալութիւն յայտնել  նաեւ այլ ազգայիններու, որոնք իրենց օգնութեամբ փրկած են 

ընտանիքներ… եւ ասիկա ոչ թէ միայն մէկ անգամուան համար ըլլար, այլ անոնց ձեռքերը տեւաբար 

կարիքաւոր ընտանիքներու վրայ ըլլային տարուան բոլոր օրերուն` անգործներուն գործ հայթայթելով, 

երեխաներուն օգնելով, որ դպրոցէ ետ չմնային, ապահովելով անոնց ապահով միջավայր, տուն եւ այլն: 

Չսպասենք, որ «Ձեռք երկարենք»-ը կամ բարեսիրական հաստատութիւնները միայն իրենց 

«լումաներով» օգտակար ըլլան: Մե՛նք երթանք, փնտռե՛նք, գտնե՛նք մեր ազգին չքաւոր զաւակները եւ 

ձեռքերնիս երկարենք:  Կ՛ենթադրեմ, որ այս ձեւով ո՛չ մէկ հայ չքաւոր  անօթի պիտի մնայ, ո՛չ մէկ 

երեխայ առանց դպրոցի պիտի մնայ: Այս երեխաներն են մեր ազգին ապագան, պէտք ունինք առողջ 

երեխաներու` առողջ ազգ ունենալու համար: 

ԵՒՆԻԿԷ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 
Միացեալ Նահանգներ 

ՀՅԴ-ի Օրուան Ժողովրդային Տօնակատարութիւն 

Կիրակի, 12 Յունուարին, Կլենտէյլ Հայ Սքուլի 

սրահին մէջ հաւաքուած 1600 հայորդիները 

իրենց ջերմ ծափողջոյններով, ելոյթներուն լուռ եւ 

ուշադիր ունկնդրումով եւ ընդհանրապէս սրահին 

մէջ թեւածող ոգեւորութեամբ արտայայտեցին 

իրենց զօրակցութիւնը` 123-րդ տարեդարձը 

տօնող Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան: 

Նշենք, որ կազմակերպող յանձնախումբը յատուկ 

հաղորդագրութեամբ մը ներում հայցած էր այն 

հարիւրաւոր հայորդիներէն, որոնք դահլիճի 

տնօրէնութեան ցուցմունքով շարժող 

պաշտօնեաներուն միջամտութեամբ` անկարող եղան սրահ մուտք գործելու: 

Տօնակատարութիւնը սկսաւ ՀՄԸՄ-ի սկաուտներու կողմէ կատարուած դրօշակի 

արարողութեամբ, որմէ ետք կատարուեցան Միացեալ Նահանգներու, Հայաստանի եւ 

Դաշնակցութեան քայլերգները, ապա Բալաբէկ Պարսամեան ու Բալիկ Տէմիրճեան, 

կազմակերպող յանձնախումբին անունով բացումը կատարեցին հանդիսութեան: 

Ձեռնարկին իրենց գեղարուեստական ելոյթներով 

մասնակցութիւն բերին Համազգայինի «Անի» 

(ղեկավարներ Եղիա Հաշօլեան եւ Սիւզի 

Բարսեղեան-Դարբինեան) եւ «Նայիրի» 

(ղեկավարներ Քեթրին Հայրապետեան եւ Արի 

Լիպարիտեան) պարախումբերը, Շամլեան 

Ազգային վարժարանի երգչախումբը 

(ղեկավարութեամբ` Նորա Ռումեանի), երգիչներ 

Քրիստափոր Արապեան (ընկերակցող 

նուագախումբի ղեկավար Կրեկ Հօշարեան), 

Յարութ Փամպուքեան եւ Արաքսիա 

Վարդերեսեան, ինչպէս նաեւ ասմունքողներ` 

Սոնա Մատարեան, Արա Եագուպեան, Մարալ Վարժապետեան, Սեդա Մարդիր եւ Անի 

Ղազարեան: 

Հանդիսութեան ընթացքին յարգանքի տուրք մատուցուեցաւ անցեալ երկու տարիներուն մեզմէ 

հեռացած դաշնակցականներուն` յիշատակելով անոնց անունները: Այս բաժինին պատշաճ 

երգով իր մասնակցութիւնը բերաւ Արթուր Յակոբեան: 

Օրուան պատգամը փոխանցեց ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչ դոկտ. Վիգէն Յովսէփեան: Ան դիտել տուաւ, որ նման հանդիսութիւններ առիթ 

են ժողովուրդին հետ անկեղծանալու, նշելու նաեւ թերութիւնները` նպատակ ունենալով վատը 

սրբագրել, եւ լաւ կերտել, մանաւանդ որ հայ ազգի բոլոր զաւակներուն հայեացքներն ու 

նպատակները նոյն տեղը ուղղուած են` աւելի հզօր հայ ազգի, միաբանուած հայ ազգի, հզօր 

հայրենիքի, առողջ, արդար եւ պայծառ հայրենիքի, ամբողջական հայրենիքի նպատակին: 
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Բանախօսին համաձայն, 2013-ը լաւ տարի չեղաւ մեր ազգին համար: «Սկսելով Հայաստանէն, 

հոն, քաղաքական, ընկերային-տնտեսական եւ որոշ բարոյահոգեբանական խնդիրներ ծանր 

կշռեցին մեր ազգային շահերուն առումով եւ շարունակեցին լրջագոյն մտահոգութիւններ 

պատճառել մեզի»: Ապա ան նշեց Հայաստանի դիմաց ցցուած մարտահրաւէրներն ու 

դժուարութիւնները: 

Խօսելով սփիւռքի մասին` ան դիտել տուաւ, որ հոն եւս դրական չեղաւ անցեալ տարին` 

յատկապէս յիշելով սուրիահայութիւնը, որոնց նկատմամբ կատարածով գոհ ըլլալով հանդերձ 

պէտք է ընել շատ աւելին, որովհետեւ կատարուածը միայն կաթիլ մըն է սուրիահայութեան ծով 

կարիքներուն դէմ յանդիման: Ապա ան յատուկ կերպով խօսեցաւ ամերիկահայ գաղութին 

մասին` յայտնելով, որ երկրին մշակութային, հոգեմտաւոր, ընկերային, կենցաղային եւ 

բազմաթիւ այլ ազդեցութիւններու լոյսին տակ` «մեր համայնքի ուսերուն ինկած է շատ մեծ բեռ 

ինքնակազմակերպուելու, աւելի եւս հայանալու, ամերիկահայու նոր եւ ազգասէր տեսակը 

կերտելու, եւ սա ո՛չ որպէս ինքնանպատակ, այլ որպէսզի իբրեւ համայնք կարողանանք 

ստանձնել մեր վրայ դրուած բեռը եւ առաքելութիւնը` պատմական այս պահուն»: Վիգէն 

Յովսէփեան մանրամասնեց ամերիկահայ կեանքին վերաբերող մարտահրաւէրները, զանոնք 

դիմագրաւելու համար ի գործ դրուած ճիգերը: 

Ան նաեւ խօսեցաւ հայրենիք-սփիւռք յարաբերութիւններուն մասին` ներկայացնելով «Ազգային 

փրկութեան ծրագիր»-ի կէտերը, որոնք կրնան համախմբել ազգի բոլոր ուժերը: Վ. Յովսէփեան 

շեշտը դրաւ Դաշնակցութեան կատարելիք գործին եւ ստանձնելիք պատասխանատուութեան 

վրայ` հաստատելով, որ Դաշնակցութիւնը եւս պէտք է վերանայի, վերարժեւորէ մեր ազգային 

կեանքի ընթացքը` Հայաստանէն մինչեւ սփիւռք, կատարէ համապատասխան արժեւորում եւ 

վերանորոգուի, վերազինուի, վերակազմակերպուի ու անցնի գործի` յանուն մեր իտէալներուն: 

Երիտասարդութեան խօսքը փոխանցեց «Քոլոմպիա» համալսարանէն մագիստրոսի վկայական 

ստացած Սանան Շիրինեանը: 

«Դաշնակցութեան յեղափոխական նկարագիրի կրողները մե՛նք պէտք է ըլլանք, յանդուգն 

ձեռնարկներէ չխուսափող երիտասարդներս», ըսաւ Շիրինեան, որ ՀԵԴ-ական իր 

փորձառութեանց անփոխարինելիութիւնը ընդգծելով` անդրադարձաւ այն հարուստ 

կազմակերպական առօրեային, ժողովներուն, սեմինարներուն ու բանակումներուն, որոնք 

անջնջելի դրոշմ պիտի ձգեն իր կեանքին մէջ: 

Շեշտելով ուսման վրայ մեր շրջապատին դրած կարեւորութեան` Շիրինեան յայտնեց, որ` «ՀԵԴ 

այն միջավայրն է, ուր պարզապէս խելացիները կը դառնան իմաստուն, ուր երիտասարդները 

կը դառնան մտածողներ եւ դասագիրքերէն ստացած գիտութիւնը կը հարստացնեն կեանքի 

փորձառութիւններով»: 

Ան անդրադարձած է ՀԵԴ-ի կողմէ եօթներորդ տարին ըլլալով կազմակերպուող ամառնային 

պատանեկան ճամբարներուն` Հայաստանի Եւ Արցախի զանազան շրջաններուն մէջ, ինչպէս 

օրինակ` Շուշի, Ասկերան, Պռոշեան եւ Գիւմրի:  

Ձեռնարկը աւարտեցաւ «Արիւնոտ Դրօշ» երգով: 
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Արա Կիւլերի Աշխատանքները 

Կը Ներկայացուին Ուաշինկթընի Մէջ 

Վերջերս Ուաշինկթընի մէջ տեղի ունեցաւ յայտնի հայազգի 

լուսանկարիչ 85-ամեայ Արա Կիւլերի գործերուն 

ցուցահանդէսը` «Ուշադրութեան կենդրոնը Արա Կիւլերի 

Անատոլիան» խորագիրով: Ցուցահանդէսին ներկայացուած 

են հայկական եւ սելճուկեան շինութիւններու 

լուսանկարները, զորս Կիւլեր հեղինակած է 1960-

ականներուն: 

Արա Կիւլեր յայտնի է Պոլսոյ իր պատկերներով, ինչպէս 

նաեւ շատ մը աշխարհահռչակ անհատականութիւններու` 

Փապլօ Փիքասոյի, Սալվատոր Տալիի, Ուիլիըմ Սարոյեանի, Ուինսթըն Չըրչիլի եւ կարգ մը այլ 

նշանաւոր մարդոց լուսանկարներով: 

 

Վրաստան 

«Կամուրջ» Տարեգիրքին Շնորհահանդէսը 

Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնին 

աջակցութեամբ եւ «Կամուրջ» տարեգիրքի  գլխաւոր 

խմբագիր Անահիտ Բոստանճեանին  

նախաձեռնութեամբ, 18 Յունուարին կեդրոնի «Գալուստ 

Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Վրաստանի 

«Կամուրջ» գրական-մշակութային հասարակական 

կազմակերպութեան «Կամուրջ» տարեգիրքի հերթական 

համարի շնորհահանդէսը: 

Անահիտ Բոստանճեան խօսք առնելով` ներկայացուց «Կամուրջ» գրական-մշակութային 

տարեգիրքին հիմնադրութենէն մինչեւ օրս անցած ուղին` շեշտելով բարութիւն, սէր, 

եղբայրութիւն սերմանելու, աշխարհասփիւռ հայութիւնը գրականութեան միջոցով 

համախմբելու, սերունդները իրարու մերձեցնելու առաքելութիւնը: 

Վրաստանի գրողներու միութեան նախագահ Մաղվալա ոնաշվիլի Անահիտ Բոստանճեան 

բանաստեղծին, գլխաւոր խմբագրին, թարգմանիչին եւ ստեղծագործողին հայ-վրացական 

գրականութիւններու մերձեցման գործին մէջ ունեցած աւանդին համար փոխանցեց Նիկօ-

Նիկոլածէի անուան գրական մրցանակը: 

Խօսք առին նաեւ կարգ մը անձնաւորութիւններ եւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական 

յայտագիր: 

Աւարտին վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան իր ելոյթին մէջ 

արժեւորեց գրականութեան եւ գիրքին դերը մարդու բարոյա-հոգեբանական ներաշխարհի 

ձեւաւորման, սերունդներու դաստիարակութեան գործին մէջ եւ կոչ ուղղեց բարձրարժէք, 

հետաքրքրական եւ ուսուցանող գիրքերու միջոցով վերստին սէր ներշնչել դէպի գիրն ու 

գրականութիւնը, երիտասարդները դաստիարակել ընթերցասիրութեան ոգով: 
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Արժանթին 

Արժանթինի Թիէրա Տել Ֆուէկօ Նահանգը 

Կը Ճանչնայ Ցեղասպանութիւնը 

Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ 

Արժանթինի Թիէրա տել Ֆուէկօ նահանգը, հետեւելով կեդրոնական 

կառավարութեան օրինակին, վաւերացուցած է բանաձեւ մը` 

պաշտօնապէս ճանչնալով Հայոց ցեղասպանութիւնը, միաժամանակ 

ապրիլ 24-ը հռչակելով «Հանդուրժողութեան եւ ժողովուրդներու 

փոխադարձ յարգանքի օր», ի յիշատակ Հայոց ցեղասպանութեան 

զոհերուն: 

Բանաձեւը, որ ներկայացուած էր նահանգային խորհրդարանի անդամներ Ամանտա տել 

Քորոյի ու Ֆապիօ Մարինելոյի կողմէ եւ կը վայելէր մարդկային իրաւանց հարցերով 

նահանգային կառավարութեան նախարարին աջակցութիւնը, միաձայնութեամբ վաւերացուած 

է: 

Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբէն Ալեհանտրօ Աւագեան ողջունած է այս 

քայլը` ըսելով, թէ այս ջանքերը մաս կը կազմեն Հայոց ցեղասպանութեան հարցը պետական ու 

համալսարանական շրջանակներու օրակարգին վրայ պահելու եւ պատմական այդ 

իրողութիւնը անոնց ծանօթացնելու ուղղութեամբ Հայ դատի յանձնախումբի շարունակական 

աշխատանքներուն: 

Քանատա 

Թորոնթոյի Հայ Համայնքին Նուէրը 

Արցախցի Պատանիներուն 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Թորոնթոյի 

տեղական մարմինը կը շարունակէ աջակցիլ Թորոնթոյի հայ 

համայնքին հովանաւորութիւնը վայելող կրթական 

հաստատութիւններու աշակերտներուն: Այս անգամ 

արտերկրի մէջ բնակող հայազգի դերձակներու ընտանիքը 

համազգեստներ նուիրած է Շուշիի Դ. Ղազարեանի անուան 

հանրակրթական երաժշտական դպրոցի աշակերտներուն, 

ինչպէս նաեւ նոր ձմեռային հագուստ եւ կօշիկ` 

Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս  եւ Մարտունի շրջանի 

Սպիտակաշէն գիւղերու 165 աշակերտներուն համար: Նուէրները արցախցի պատանիներուն 

հասան Ամանորի նախաշեմին` մեծ ուրախութիւն պարգեւելով անոնց: 

Հիմնադրամի Թորոնթոյի տեղական մարմինի ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանը, որ աւելի 

քան 10 տարիէ ի վեր կը հանդիսանայ Դ. Ղազարեանի անուան երաժշտական դպրոցի 

հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամ, հպարտութեամբ կը խօսի աշակերտներուն 

յաջողութեան մասին` նշելով, որ անոնք իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն տարբեր 

երաժշտական փառատօներու, մրցումներու, ախոյեանութիւններու, որոնց իբրեւ արդիւնք 

դպրոցին շնորհալի աշակերտները մրցանակներ ու պարգեւներ կը շահին եւ կը բերեն դպրոց: 

Ուինսթըն Չըրչըլի եւ կարգ մը այլ նշանաւոր մարդոց լուսանկարներով: 
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ՍՆՆԴԱԳԻՏԱԿԱՆ 

Տայեթ Փիցցա Հնարաւո՞ր Է 

Գունեղ, անուշաբոյր, համեղ եւ արագ 

պատրաստուող փիցցան բոլորին սիրելի 

ուտելիքն է, անիկա ա՛լ աւելի քաշողական կը 

դառնայ յատկապէս սննդականոնի 

հետեւողներուն համար: Բայց արդեօք կարելի 

չէ՞ տայեթ փիցցա պատրաստել եւ բոլորովին 

չզրկուիլ անկէ. ահաւասիկ` քանի մը 

թելադրանք: 

Փիցցայի հիմնական բաղադրիչներն են` խմոր, պանիր եւ թացան, մնացեալը ամէն անձ 

ըստ իր ճաշակին կ՛աւելցնէ: 

- Սննդականոնի հետեւողները պէտք է 

խուսափին փիցցան պատրաստել 

խոզապուխտով, երշիկով եւ այլնով: 

Անոնք նախապատուութիւնը պէտք է 

տան հաւու կուրծքի միսին եւ 

բանջարեղէններուն: 

- Ինչ կը վերաբերի պանիրին, պէտք  է 

հրաժարիլ բարձր իւղի տոկոս ունեցող 

պանիրներէն եւ ընտրել ամէնէն թեթեւ 

տեսակները: Սննդականոնի հետեւող անձերը պէտք չունին ամբողջ փիցցան պանիրով 

ծածկելու, այլ պէտք է բաւարարուին տաշուած պանիրէն երեսը քիչ մը ցանելով: 

- Ինչ կը վերաբերի խմորին, անիկա որքան բարակ ըլլայ, այնքան փիցցան թեթեւ կ՛ըլլայ 

սննդականոնի հետեւողին համար: Իսկ ինչ կը վերաբերի ալիւրին, կարելի է գործածել 

ամբողջական ցորենի ալիւրը, որ աւելի առողջապահական է: 

- Փիցցայի պատրաստութեան համար այլազան թացաններ կան, բայց բոլորն ալ բարձր 

ջերմուժ կը պարունակեն, հետեւաբար թելադրելի է թարմ լոլիկով խիւս մը 

պատրաստել եւ օգտագործել որպէս թացան: 

- Վերջապէս, փիցցաներուն չափը թող ըլլայ շատ աւելի փոքր, քան այն, ինչ որ շուկան 

կը վաճառուի: 

www.tert.am 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Սիրոյ հիասթափութիւն  
 

Պատանի սիրտս բաժակ էր բիւրեղ,  

Որ լցուեց մի օր գինով աչքերիդ,  

Ու ես այն գինով հարբած խելահեղ  

Քո ոտքերն ընկայ ու դարձայ գերիդ:  

Բայց դու փշրեցիր իմ սիրտը մատաղ,  

Ա՜խ դու փշրեցիր գաւաթն իմ սրտի,  

Թափուեց իմ գինին... արիւնաշաղախ,  

Ու ցնդեց պատրանքն իմ կոյր կարօտի, -  

Բացուեցին սրտիս աչքերը բոլոր,  

Անցաւ խելահեղ գինովութիւնս,  

Կուչ եկաւ խաբուած իմ սիրտը մոլոր,  

Ամաչեց, որ քեզ նմանն էր բոյնս:  

Դու ցոփ գինետան մի բաժակ էիր,  

Սիրոյս գինին էր աչքերս կապում,  

Ա'խ, ինչ լաւ եղաւ , որ փշրուեցիր,  

Քանզի քեզ այժմ քեզնով եմ չափում,  

Քեզնով, ինչպէս լուսինը՝ լուսնով,  

Որ լուսացել էր սիրոյս արևով,  

Քեզնով եմ չափում, ոչ թե ցնորքով սիրահառաչ,  

Որ իմ կոյր սիրով աչքերս էր կապում,  

Ինձ ծունկի բերում, ինչպես սիրատանջ,  

Խաբուած աստծուն՝ սատանի առաջ...  

Ա՜խ արևն էլ է երբեմն խաբւում՝  

Մեռած լուսնակին իր լոյսով չափում : 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ 

www.radioayk.com 
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