²¼¸²ð²ð

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

îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 308, àõñµ³Ã, 06 ÜáÛ»Ùµ»ñ, 2015
ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մանոյեան. «Հայաստանի Հետ Թուրքիոյ
Յարաբերութիւնները Կարգաւորելու Լաւատեսութեան
Հիմք Չկայ»
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ
քաղաքական հարցերու գրասենեակի ղեկավար Կիրօ
Մանոյեան` խօսելով Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցած
խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասին, դիտել
տուած է, թէ արդիւնքները անակնկալ էին այն առումով,
որ իշխող կուսակցութիւնը այսքան մեծ առաւելութեամբ
ընտրուեցաւ:
«Յունիսին` առաջին ահաբեկչութենէն առաջ, քրտական
շրջանակները կը նախատեսէին, որ Էրտողանը պիտի
դիմէ այս քայլին, այսինքն` երկրին մէջ ստեղծել անապահովութիւն, ապակայունացման
նախանշաններ ցոյց տալ, եւ հասարակութիւնը մղել իշխող կուսակցութեան ընտրութեան:
Թուրքիոյ իշխանութիւններուն կողմէ մարդու իրաւունքներու ոտնահարումները այնքան մեծ
չափերու հասած են, որ ընտրութիւնները քննադատուած են եւրոպացի դէտերուն կողմէ, եւ այն
զարգացումները, որոնք կ՛ակնկալուէին, հաւանականութիւն կայ, որ ստեղծեն նոր խնդիրներ
շրջանին համար», յայտնած է ան:
Ըստ Մանոյեանի, ներկայիս Թուրքիոյ իշխանութիւններուն թիւ մէկ հարցը սահմանադրութիւնը
փոխելն ու կառավարման նախագահական դրութիւնը հաստատելն է: «Գրեթէ սանձազերծ
լիազօրութիւններով նախագահական համակարգի մասին է խօսքը: Բացի ատկէ, կը յաջողի՞
ատիկա, թէ՞ ոչ, բայց այդպիսի արարքներ պիտի ըլլան: Էրտողանը պիտի ըլլայ գլխաւոր
դերակատարը: Անոր քաղաքական վարքագիծը պարզ է` ոչ թէ համախոհութիւն, այլ
բեւեռացում: Եթէ ատիկա կը կատարուի ներքին ճակատին վրայ, ապա կը կատարուի նաեւ
արտաքին ճակատին վրայ: Թուրքիոյ համար նման վարքագիծ մը կրնայ վտանգաւոր ըլլայ
ամբողջ շրջանին համար», ըսած է ան` աւելցնելով, որ դժուար թէ Թուրքիան կրնայ իր
արտաքին հարցերը լուծել:
«Նաեւ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները կարգաւորելու լաւատեսութեան հիմք չկայ»,
դիտել տուած է Կիրօ Մանոյեան: Անոր համաձայն, յառաջիկայ չորս տարիներուն հայթրքական յարաբերութիւններուն մէջ Թուրքիոյ կողմէ դրական որեւէ յառաջընթաց պիտի չըլլայ:
«Թուրքիան ցանկութեան պարագային կրնայ այդ հարցը լուծել, բայց չունի այդ ցանկութիւնը»,
ընդգծած է Մանոյեան:
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Անդրադառնալով Ազրպէյճանի մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն` Մանոյեան նշած է, որ
եւրոպական կառոյցները նոյնիսկ մերժեցին դէտ ուղարկել այդ ընտրութիւններուն: «Կարգ մը
արեւմտեան քաղաքական գործիչներ գացին, բայց պարզ է` որքա՛ն ձկնկիթ կերան անոնք»,
նշած է ան:
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի ղեկավարը լուսարձակի տակ
առած է նաեւ Ռուսիոյ որդեգրած քաղաքականութիւնը: «Չեմ կարծեր, որ Ռուսիոյ պահուածքը
սկզբունքային էր, ատիկա մարտավարական եւ սիրաշահելու քայլ էր աւելի շատ: Ռուսիան
միշտ ալ պիտի փորձէ սիրաշահիլ Ազրպէյճանն ու Թուրքիան, բայց պէտք չէ այստեղ տեսնել
ռազմավարական փոփոխութիւն: Պէտք չէ այս քայլերուն մէջ վտանգ տեսնել: Բայց եթէ երկար
շարունակուի այս մարտավարութիւնը, ատիկա արդէն կրնայ մտահոգիչ դառնալ», ըսած է ան:

Եւրոպական Խորհուրդի Խորհրդարանական Վեհաժողովի
Յանձնախումբին Մէջ Հակահայկական Զեկուցում
Ընդունուած Է
Փարիզի մէջ Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական
յանձնախումբի նիստին ընթացքին ձայներու 24 կողմ, 16 դէմ յարաբերակցութեամբ,
համաձայնութեան արժանացած է բրիտանացի պատգամաւոր Ռոպըրթ Ուոլթըրի` «Բռնութեան
մագլցումը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի այլ գրաւեալ տարածքներու մէջ» հակահայ
զեկուցումը: Զեկուցումին կողմ քուէարկած են 24 պատգամաւոր, դէմ`16:
Յունուար 2016-ին զեկուցումը պիտի քննարկուի Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական
վեհաժողովի լիագումար նիստին:
Հայկական պատուիրակութեան առաջարկը` «քննարկումը դադրեցնելու եւ նշանակելու նոր
զեկուցող մը, որ չըլլայ ընդգծուած ազրպէյճանամէտ եւ Պաքուի կամակատար», մերժուած է:

Հայ Դէտերը Խտրական Վերաբերմունքի Կ՛արժանանան
Թուրքիոյ Մէջ
«Էրմենիհապեր» կը նշէ, որ 1 Նոյեմբերին Թուրքիոյ արտակարգ խորհրդարանական
ընտրութիւններուն հետեւած են միջազգային դէտեր: «Էւրենսել» կայքը կը տեղեկացնէ, որ
դէտերուն մէջ եղած են նաեւ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբին կողմէ ուղարկուած երեք
հոգինոց պատուիրակութիւն մը:
Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան հրաւէրով,
միջազգային դէտերը, ներառեալ` Հայ դատի ներկայացուցիչները, այդ կուսակցութեան
նահանգային կազմակերպութեան շէնքին մէջ ներկայացուցած են իրենց դիտարկումները:
Հայ դէտերը պատմած են, որ իրենք շրջած են Պոլսոյ Էսենեուրթ թաղամասի 10 դպրոցները, ուր
քուէարկութիւն տեղի կ՛ունենար: Իպրահիմ Էօզայտընի անուան դպրոցին մէջ,
ոստիկանութիւնը շուրջ 45 վայրկեան հայ դէտերուն չէ արտօնած ներս մտնել. ոստիկաններ
ստուգած են իրենց անձնագիրները, իսկ ոստիկաններէն մէկը հարցուցած է. «Այս հայերը հոս
ի՞նչ գործ ունին»:
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Հայ դէտերը նոյն վերաբերմունքին արժանացած են նաեւ «18-րդ դար» դպրոցին մէջ, ուր
ոստիկանները շրջապատած են դէտերը, կրկին ստուգած են անոնց փաստաթուղթերը, իսկ երբ
պատուիրակութեան անդամները ներկայացած են, ոստիկանները ըսած են. «Հա՛, հա՛, հասկցայ`
հայ էք, հայ»:
Դէտերը նշած են, որ նման վերաբերմունք պայմանաւորուած է այն հանգամանքով, որ Թուրքիոյ
մէջ օտար դէտերու իրաւունքները օրէնքով յստակօրէն ամրագրուած չեն: Դէտերը պատմած են
նաեւ, որ որոշ դպրոցներու մէջ հանդիպած են իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում
կուսակցութեան կրծքանշանները կրող մարդոց, որոնք յաճախակիօրէն միջամտած են
քաղաքացիներու ընտրութեան, մինչ տարեց եւ հիւանդ քիւրտ ընտրողներ համապատասխան
օգնութիւն չեն ստացած ընտրական տեղամասերու աշխատակիցներուն կողմէ:
Դիտարկումներ ներկայացուցած են նաեւ Ֆրանսայէն, Սերպիայէն եւ Հունգարիայէն եկած
դիտորդական պատուիրակութիւններ, որոնք եւս ոստիկաններուն կողմէ ճնշումի ենթարկուած
են:
Նշենք նաեւ, որ Յունաստանի
արտաքսուած էին Թուրքիայէն:

պատուիրակութեան

անդամները

ձերբակալուած

եւ

Նախարար Միրզոյեան Հանդիպում Ունեցած Է
Եւրոպական Միութեան Յատուկ Ներկայացուցիչին Հետ
Աշխատանքային այցելութեամբ Երեւան գտնուող Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
արտաքին
գործոց
նախարար Կարէն Միրզոյեան 4 Նոյեմբերին հանդիպում
ունեցած է Հարաւային Կովկասի եւ Վրաստանի մէջ
ճգնաժամի հարցերու Եւրոպական Միութեան յատուկ
ներկայացուցիչ Հերպերթ Զալպերի հետ:
Կարէն Միրզոյեան նման հանդիպումներ կարեւոր նկատած է
Արցախի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ կապերը
շարունակելու առումով:
Նախարարը ներկայացուցած է Արցախի մէջ ընթացող ժողովրդավարական հոլովոյթները,
մասնաւորաբար անդրադարձ կատարած է 2015-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական եւ
տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւններուն` ընդգծելով անոնց
կարեւորութիւնը հանրային կեանքի կազմակերպման եւ ժողովրդավարութեամբ իշխանութեան
մարմիններու կազմութեան առումով:
Կարէն Միրզոյեան վստահութիւն յայտնած է այն մասին, որ Արցախ-Եւրոպական Միութիւն
համագործակցութիւնը կրնայ դրական ազդեցութիւն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ
ժողովրդավարական հաստատութիւններու հետագայ զարգացման եւ ամրապնդման վրայ:
Անդրադարձ կատարուած է նաեւ ազրպէյճանական-ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման
հոլովոյթի ներկայ հանգրուանին: Այս առնչութեամբ երկուստեք ընդգծուած է իրավիճակը
ապակայունացնելու փորձերը բացառելու եւ խաղաղ հոլովոյթով յառաջընթաց ապահովելու
ուղղութեամբ ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտութիւնը:
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Նախարար Մնացականեան Քասփրչիքին Ներկայացուցած Է
Սահմանագիծին Վրայ Տիրող Վիճակը
Արցախի պաշտպանութեան նախարար, բանակի հրամանատար զօր. Լեւոն Մնացականեան
շփման գիծին իրավիճակը ներկայացուցած է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքի:
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութենէն յայտնած են,
թէ հանդիպումին ընթացքին անդրադարձ կատարուած է ղարաբաղեան-ազրպէյճանական
տագնապի զօրքերու շփման գիծին վրայ տիրող վիճակին եւ անոր վերաբերող
զարգացումներուն, միտքեր փոխանակուած են 5 Նոյեմբերին կատարուելիք դիտարկման
հոլովոյթներուն վերաբերեալ:

Հակառակորդին Նախայարձակ
Գործողութիւնները Կասեցուած Են
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարութեան
տեղեկութիւններուն
համաձայն,
3
Նոյեմբերէն 4 Նոյեմբեր լուսցող գիշերը ղարաբաղեանազրպէյճանական տագնապի զօրքերու շփման գիծին մէջ
հակառակորդին կողմէ զինադադարի պահպանման դրութիւնը
խախտած է շուրջ 80 անգամ: Տարբեր տրամաչափի հրաձգային
զէնքերէ եւ 60 ու 82 մմ ականանետերէ հայ դիրքապահներուն
ուղղութեամբ արձակուած է աւելի քան 1200 կրակոց:
Պաշտպանութեան
բանակի
յառաջապահ
զօրամասերուն
կողմէ
ձեռնարկուած
գործողութիւններուն իբրեւ արդիւնք հակառակորդին նախայարձակ գործողութիւնները
լռութեան մատնուած են:

Արամ Ա. Կաթողիկոս «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց»-ի
Շքանշանով Գնահատեց Գոհար Երգչախումբի Հիմնադիր
Գոհար Խաչատուրեանը
Երկուշաբթի, 2 Նոյեմբեր 2015-ի առաւօտուն, ԳՈՀԱՐ երգչախումբին մաս կազմող շուրջ 200
անդամ-անդամուհիները այցելեցին Անթիլիասի մայրավանք` առաջնորդութեամբ երգչախումբի
հիմնադիր Գոհար Խաչատուրեանին եւ իր երեք զաւակներուն` Յարութ, Շահէ եւ Նար
Խաչատուրեաններուն: Հանդիպումին նաեւ ներկայ էին Լիբանանի պետական հայ
երեսփոխանները:
Վեհափառ հայրապետը ողջունելով ԳՈՀԱՐ երգչախումբին ներկայութիւնը Անթիլիասի
մայրավանքին մէջ, բարձր գնահատեց հայ երաժշտութեան գոհարները մեր ժողովուրդին
տանելու անոր առաքելութիւնը: Արամ Ա. կաթողիկոս իր խօսքին մէջ նաեւ ընդհանուր
արժեւորումը կատարելով ԳՈՀԱՐ երգչախումբի ելոյթներուն, անդրադարձաւ անոր
երաժշտական բարձր որակին, եւ դասականն ու արդիականը, անցեալն ու ներկան
ներդաշնակօրէն իրարու ընդելուզող իր գնահատելի ճիգին: Այս առիթով վեհափառ հայրապետը
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իր յատուկ գնահատանքը յայտնեց Խաչատուրեան ընտանիքին, որ ոչ միայն հիմնադիրը եղած է
ԳՈՀԱՐ երգչախումբին, այլ նաեւ կը նպաստէ ԳՈՀԱՐ-ի առաքելութեան առաւել ծաւալման ու
ծաղկման: Եւ իբրեւ իր սիրոյն ու գնահատանքին գործնական արտայայտութիւն, վեհափառ
հայրապետը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց»-ի շքանշանով
պարգեւատրեց Գոհար Խաչատուրեանը` այս պարգեւատրումին ճամբով իր գնահատանքը
արտայայտելով Խաչատուրեան ընտանիքին եւ ԳՈՀԱՐ երգչախումբին:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Հայկազեան»
Համալսարանի Գործունէութիւնը Հպարտութեան Զգացում
Կը Պարգեւէ Իւրաքանչիւր Հայու»
4 Նոյեմբերին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան
ընդունած է «Հայկազեան» համալսարանի նախագահ վեր.
դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանը: Հանրապետութեան նախագահը
հաստատած է, որ «Հայկազեան» համալսարանի աւելի քան
կէս
դարու
հայրենանպաստ
ու
հայապահպան
գործունէութիւնը հպարտութիւն կը ներշնչէ իւրաքանչիւր
հայու:
Հանդիպման սկիզբը նախագահը նախ շնորհաւորած է
սփիւռքի նշանաւոր կրթօճախներէն մէկը հանդիսացող,
Լիբանանի մէջ պետական ճանաչման արժանացած միակ հայկական բարձրագոյն
ուսումնական հաստատութիւնը` «Հայկազեան» համալսարանը, իր 60-ամեակին առիթով`
նշելով, որ` «Հայկազեան» համալսարանի աւելի քան կէսդարեայ հայրենանպաստ ու
հայապահպան գործունէութիւնը հպարտութեան զգացում կը պարգեւէ իւրաքանչիւր հայու»:
Սերժ Սարգսեան բարձր գնահատած է վեր. Փոլ Հայտոսթեանին անձնական ներդրումը
համալսարանին եւ սփիւռքահայ տարբեր կրթօճախներու միջեւ փոխյարաբերութիւններու
զարգացման իմաստով, ինչ որ, ըստ նախագահին, կը նպաստէ ո՛չ միայն տուեալ կրթական
հաստատութիւններուն, այլ նաեւ միջհամայնքային կապերու սերտացման:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան գոհունակութեամբ նշած է, որ վերջին տարիներուն աշխուժացած
է «Հայկազեան» համալսարանին համագործակցութիւնը յատկապէս Երեւանի պետական
համալսարանին
հետ,
սակայն
Հայաստանի
այլ
կրթօճախներու
եւ
գիտական
հաստատութիւններու հետ եւս փոխադարձ գործակցութիւնը, նախագահին համաձայն,
պատկառելի ներուժ ունի, եւ պէտք է զայն լիարժէքօրէն օգտագործել:
Երկուստեք կարեւոր նկատուած են ուսանողներու փոխանակման եւ փոխադարձ
այցելութիւններու
ծրագիրներու
իրականացումը,
որ
սփիւռքահայ
ուսանողներուն
կարելիութիւն պիտի տայ Երեւանի պետական համալսարանին եւ հայաստանեան այլ
գիտակրթական
հաստատութիւններուն
մէջ
մասնագիտանալու
հայագիտութեան,
սփիւռքագիտութեան, ցեղասպանագիտութեան, ինչպէս նաեւ արաբագիտութեան մարզերուն
մէջ, իսկ Հայաստանի ուսանողներուն` սփիւռքը անմիջականօրէն ճանչնալու եւ ընտրած
մարզին մէջ մասնագիտական հմտութիւններ ձեռք բերելու: Զրուցակիցները ջերմութեամբ յիշած
են 2012-ին Հայաստանի նախագահին Լիբանան կատարած պաշտօնական այցելութեան ծիրին
մէջ նախագահ Սերժ Սարգսեանի այցելութիւնը «Հայկազեան» համալսարան:
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Հանրապետութեան նախագահը վստահեցուցած է, որ Հայաստանի մէջ մնայուն կերպով
պատրաստ են օժանդակելու «Հայկազեան» համալսարանին, երբ կառոյցը անոր
անհրաժեշտութիւնը ունենայ:
Վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան շնորհակալութիւն յայտնած է նախագահին` ջերմ
հիւրընկալութեան, համալսարանին նկատմամբ հոգատար վերաբերումին, ինչպէս նաեւ
Հայաստան-սփիւռք կապերու ամրապնդման առնչութեամբ որդեգրուած պետական
քաղաքականութեան համար:

Հարաւային Սուտանի Մէջ Ջախջախուած Է Օդանաւ Մը,
Որուն Օդաչուները Հայաստանի Քաղաքացիներ Էին
Չորեքշաբթի օր Հարաւային Սուտանի մայրաքաղաք Ճուպայի օդակայանին մօտ «Ան-12» տիպի
օդանաւի ջախջախման պատճառով արձանագրուեցաւ 41 զոհ: Վերապրողներուն թիւը 3 է:
Բեռնատար օդանաւը օդակայանէն թռիչք առնելու ընթացքին ջախջախուած է օդակայանէն 800
մեթր հեռաւորութեան վրայ: «Ան-12»-ը ինկած է Սպիտակ Նեղոս գետի մէկ փոքր կղզիին վրայ,
ուր ձկնորսներ կ՛ապրին: Բեկորները, ներառեալ օդանաւի պոչը ցրուած են ափին մօտ, իսկ
օդանաւէն այլ բաժիններ կը գտնուին կղզիին անտառային հատուածին մէջ: Հարաւային
Սուտանի հանրապետութեան մէջ ՄԱԿ-ի առաքելութեան տուեալներով` օդանաւը կ՛ուղղուէր
դէպի Վերին Նեղոսի նահանգի Փալոհ քաղաք:
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութիւնը Դիմատետրի իր էջին
միջոցով կը հաղորդէ, որ ջախջախուած օդանաւի անձնակազմի զոհուած անդամներէն հինգը
Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներ են:
Յայտնի է, որ օդանաւը կը շահագործուէր Տաճիկիստանի «Էյժա Էրուէյզ» ընկերութեան կողմէ:
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան առընթեր Քաղաքացիական թռիչքներու
գլխաւոր վարչութեան մամլոյ ծառայութենէն «Արմէնփրես»-ին յայտնած են, որ անձնակազմին
զոհուած անդամները Հայաստանի Հանրապետութեան Քաղաքացիական թռիչքներու գլխաւոր
վարչութեան կողմէ օդաչուական անձնակազմի արտօնագրուած մասնագէտներ չեն:
Ռուսական շարք մը լրատուամիջոցներ հաղորդած էին, որ ջախջախուած ռուսական բեռնատար
օդանաւը արձանագրուած եղած է Հայաստանի մէջ եւ պատկանած հայկական
կազմակերպութեան:

ՀՅԴ Բիւրոյի Պատուիրակութիւնը Այցելեց Արամ Ա.
Կաթողիկոսին
Երկուշաբթի գիշեր գլխաւորութեամբ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան Բիւրոյի
ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի, Բիւրոն ներկայացնող պատուիրակութիւն մը այցելեց
վեհափառ հայրապետին: Վեհափառ հայրապետին եւ ՀՅԴ Բիւրոյի պատուիրակութեան
խորհրդակցութիւնները ընդգրկեցին Հայաստանի ու Ղարաբաղի ներքին կեանքին առնչուած
հարցեր, Հայաստան-սփիւռք գործակցութիւնը աւելի ամրացնելու ձգտող կարելիութիւններ,
ինչպէս նաեւ Սուրիոյ տագնապը եւ այդ ծիրին մէջ Սուրիոյ հայութեան նկատմամբ
զօրակցութիւնը շարունակելու կարելիութիւնները:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Փութին-Էրտողան Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն.
Փութին. «Սուրիոյ Մէջ Մեր Գլխաւոր Նպատակը
Ահաբեկչութեան Դէմ Պայքարն Է»
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Թերփենթ քաղաքի
հիմնադրութեան 2000-ամեակին առիթով Տաղստանի մէջ
գիտական, մշակութային, կրօնական եւ ընկերային
կառոյցներու
ներկայացուցիչներու
հետ
ունեցած
հանդիպումի մը ընթացքին յայտարարեց, որ «Ռուսիոյ
գլխաւոր
նպատակը,
ներառեալ`
Սուրիոյ
մէջ,
ահաբեկչութեան դէմ պայքարն է, եւ ոչ ոք կրնայ վախցնել
Ռուսիան»` աւելցնելով. «Ատիկա հեռանկար չունի եւ ոչ ոք
կրցած է ընդհանրապէս ռուս ժողովուրդը եւ մասնաւորաբար
Տաղստանը վախցնել»:
Ռուսիոյ նախագահը նշեց. «Մենք պատրաստ ենք
գործակցելու ահաբեկչութեան դէմ պայքարող բոլոր
ուժերուն
հետ`
անկախ
անոնց
յարանուանական
պատկանելիութենէն, եւ ատիկա աշխուժ կերպով կը
կատարենք»:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարեց, որ Վիեննայի բանակցութիւնները
ձախողած են լուծել Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի ճակատագիրին շուրջ
տարակարծութիւնները, սակայն միւս կողմէ շեշտեց, որ Թուրքիան, Եւրոպայէն օժանդակութիւն
ստանայ կամ ոչ, պիտի շարունակէ տեղահանուածներուն նկատմամբ բաց դռներու
քաղաքականութիւն կիրարկել:
Միւս կողմէ, Քրեմլինի բանբեր Տմիթրի Փեսքով յայտարարեց, որ Փութին Էրտողանի հետ
հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին քննարկած է Սուրիոյ թղթածրարը եւ նշեց, որ
երկու երկիրներու նախագահները երկխօսութեան կարեւորութիւնը շեշտած են:
Lenta.ru կայքը հաղորդեց, որ Ռուսիոյ պաշտպանութեան փոխնախարար Անաթոլի Անթոնով
յայտնած է, որ ռուսական օդուժին կողմէ Սուրիոյ մէջ կատարուած գործողութիւնները պիտի
շարունակուին, մինչեւ որ սուրիական բանակը աւարտէ ահաբեկիչներուն դէմ իր յարձակումը`
ընդգծելով, որ ռուսական կողմին գործողութիւնները օրինական են:
Անթոնով անգամ մը եւս յիշեցուցած է, որ ռուսական օդուժը կը հարուածէ բացառապէս
ահաբեկիչները` չվնասելով սուրիական չափաւորական ընդդիմութեան ներկայացուցիչներուն:
Ան նաեւ նշած է, որ ներկայիս ՏԱՀԵՇ-ի շարքերուն մէջ կը կռուին 25-30 հազար
օտարերկրացիներ, որոնց շարքին` նաեւ Ռուսիոյ քաղաքացիներ: «Եթէ անոնք վերադառնան
տուն` իրենց հետ բերելով բռնութեան եւ ծայրայեղականութեան գաղափարները, ապա պիտի
սկսին քարոզել եւ տարատեսակ խափանարարական արարքներ կազմակերպել», զգուշացուցած
է ան` ընդգծելով, որ Ռուսիոյ հիմնական նպատակներէն մէկը դէպքերու այդպիսի զարգացումը
կանխարգիլելն է:
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«Ինթըրֆաքս» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ ռուսական բանակի սպայակոյտի
անդամներէն զօրավար-գնդապետ Անտրէյ Քարթոփոլով յայտնած է, որ Ռուսիոյ եւ Միացեալ
Նահանգներու օդուժերը կատարած են անձնակազմի եւ վերգետնեայ ծառայութիւններու
գործողութիւններու միացեալ ռազմափորձ` Սուրիոյ օդային տարածքին մէջ օդանաւերու`
իրարու վտանգաւոր կերպով մօտենալու դէպքերուն առնչութեամբ: Ան յիշեցուցած է, որ
միջազգային հակաահաբեկչական դաշինքի փոխադարձ գործակցութեան ծիրին մէջ սերտօրէն
կը համագործակցին իրենց ամերիկացի գործընկերներուն հետ:
Ան նշած է, որ մշակուած են տագնապի, կազմակերպման եւ փոխադարձ գործակցութեան
հարցեր, ինչպէս նաեւ Ռուսիոյ օդուժի եւ Միացեալ Նահանգներու օդուժի գործողութիւններու
ռազմավարական կեդրոնին միջեւ տեղեկատուութեան փոխանակման, արագ արձագանգող
խումբերու եւ կառավարման կէտերու փոխադարձ գործակցութեան խնդիրները:

Տաւութօղլու Իր Կուսակցութեան Յաղթանակը Նկատած Է
Աննախադէպ
«Հապերթիւրք» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ
Տաւութօղլու յայտարարած է, որ իր ղեկավարած Արդարութիւն
եւ բարգաւաճում կուսակցութեան իշխանութեան գալէն 14
տարի ետք այս յաղթանակը աննախադէպ է համաշխարհային
ժողովրդավարութեան պատմութեան մէջ:
«Մեր ժողովուրդը Նոյեմբեր 2002-ին տակաւին 1,5 տարուան
պատմութիւն ունեցող մեր կուսակցութեան ձայներու 34,5 առ
հարիւրով իշխանութեան վստահեցաւ: Ատկէ ետք մեր ստացած քուէները մշտապէս աւելցան:
Մենք բազմաթիւ ընտրութիւններու յաղթած ենք, իսկ այժմ` 14 տարի ետք, մենք դարձեալ
հասանք
2011-ի
ցուցանիշին: Ատիկա աննախադէպ դէպք
է համաշխարհային
ժողովրդավարութեան մէջ», յայտարարած է Տաւութօղլու:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարեց, որ Տաւութօղլու ընդդիմութեան
ղեկավարներուն հետ պիտի քննարկէ երկրին նոր սահմանադրութեան որդեգրման խնդիրը:

Հալէպը Արտաքին Աշխարհին Կապող Ճամբան
Վերաբացուեցաւ
Սուրիական բանակը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց,
որ ՏԱՀԵՇ-ի հետ
բուռն բախումներէ ետք
ահաբեկչական խմբաւորման պատճառած է մեծ
կորուստներ եւ դարձեալ իր վերահսկողութեան
տակ առած Հալէպ-Խանասեր-Ասրիէ-Սալամիէ
ճամբան:
Լիբանանեան
«Նաշրա»
կայքը
երեկոյեան
հաղորդեց, որ ականազերծումի աշխատանքներէ եւ
ապահովելէ ետք նշեալ ճամբուն վրայ երթեւեկի
ապահովութիւնը, բեռնատար մեքենաներ սկսած են ուղղուիլ դէպի Հալէպ:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 308, àõñµ³Ã, 06 ÜáÛ»Ùµ»ñ, 2015
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Արամ Ա. Կաթողիկոս Կը Նախագահէ Միջին Արեւելքի
Եկեղեցիներու Խորհուրդի Գործադիր Վարչութեան
Ժողովին
Երեքշաբթի, 3 Նոյեմբեր 2015-ի առաւօտուն, Գահիրէի Ղպտի ուղղափառ եկեղեցւոյ Ս. Մարկոս
կեդրոնին մէջ ընթացք առաւ Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու խորհուրդի Գործադիր
վարչութեան ժողովը` ներկայութեամբ Միջին Արեւելքի զանազան եկեղեցիներու
ներկայացուցիչներուն:

Բացման խօսքը ուղղեց Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը: Ան նշեց, որ իբրեւ քրիստոնեայ
համայնքներ եւ իբրեւ եկեղեցի մենք անմիջական մէկ մասը կը կազմենք Միջին Արեւելքին եւ
ազդուած ենք ու տակաւին կ՛ազդուինք շրջանին մէջ տիրող աղէտալի կացութենէն: «Բոլոր
եկեղեցիները հսկայ մարտահրաւէրներու դիմաց կը գտնուին, եւ այդ մարտահրաւէրները
դիմագրաւելու համար եկեղեցիներու միութիւնը հրամայական է: Միջեկեղեցական շարժումը
պէտք է իր յստակ կեցուածքն ու պատասխանը ունենայ Միջին Արեւելքի մէջ տիրող
կացութեան նկատմամբ: Միասնականութիւնը պէտք է նկատել աղբիւրը մեր զօրութեան: Այս
գիտակցութեամբ բոլորս` իբրեւ Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու խորհուրդ, հաւաքուած ենք
միասնաբար խորհելու եւ միասնաբար գործելու ընդդէմ մեր եկեղեցիները վտանգող
ժամանակակից կացութիւններու եւ մարտահրաւէրներու», ընդգծեց վեհափառ հայրապետը:
Յայտնենք, որ ժողովը պիտի շարունակուի մինչեւ չորեքշաբթի, 4 Նոյեմբեր 2015-ի կէսօր: Երեք
իրերայաջորդ նիստերու ընթացքին պիտի ներկայացուին զեկուցումներ եւ քննարկումներ
ընդհանրապէս Միջին Արեւելքը յուզող ժամանակակից հարցերուն, ինչպէս նաեւ մշակուելիք
ծրագիրներու եւ աշխատանքներու մասին:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 308, àõñµ³Ã, 06 ÜáÛ»Ùµ»ñ, 2015
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ԱԿՆԱՐԿ

ՀՅ Դաշնակցութեան 125-Ամեակի Տօնակատարութեան
առթիւ
ՀՅ
Դաշնակցութիւնը
կը
հաւատայ,
որ
ընկերվարութեան իտէալը անիրականանալի է`
առանց
ժողովրդավարութեան,
իսկ
ժողովրդավարութիւնը թերի է եւ սահմանափակ`
առանց ընկերվարութեան:
Ժողովրդավարութիւնը կը խարսխուի մարդկային ու
քաղաքացիական իրաւունքներու եւ ազատութեանց
յարգումին վրայ: Ան օրէնքով կը պաշտպանէ
բազմակարծութիւնը, բազմակուսակցականութիւնը
եւ խօսքի, խղճի, մամուլի, ստեղծագործութեան ու
աշխատանքի լիակատար ազատութիւնը:
***
Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան համոզումով`
ընկերվարութեան ճամբով է, որ մարդկութեան
քաղաքական,
տնտեսական
եւ
ընկերային
զարգացումը կ՛օժտուի արդար եւ համերաշխ յարաբերութիւններով:
Ընկերվարութիւնը կը ձգտի, ինչպէս անհատի եւ անոր աշխատանքի ազատագրութեան,
նոյնպէս
ազգերու
–
իբրեւ
հաւաքական
անհատականութիւններ
ամբողջական
ազատագրութեան, անկախութեան ու գերիշխանութեան եւ անոնց համերաշխ համակեցութեան
ու իրաւահաւասար գործակցութեան:
Այս
զուգահեռ պայքարները
կը
մղուին ժողովրդավարական
ժողովրդավարութեան խափանման պարագային, նաեւ յեղափոխութեամբ:

միջոցներով,

իսկ

ՀՅԴ ԾՐԱԳԻՐ
***
ՀՅ Դաշնակցութեան ընկերվարական իտէալն է կերտումը հասարակութեան մը, ուր մարդը
ազատագրուած ըլլայ ցեղային, կրօնական-դաւանական, ազգային, քաղաքական, ընկերային եւ
տնտեսական ամէն տեսակ խտրականութենէ, կաշկանդումէ, բռնութենէ եւ շահագործումէ:
Ընկերվարութիւնը կ՛առաջադրէ ժողովրդավարութեան կիրարկումով ապահովել բոլոր
քաղաքացիներու մասնակցութիւնը` ընկերային համերաշխութեան ի խնդիր տնտեսական
յարաբերութիւններու կանոնակարգումին:
ՀՅ Դ ԾՐԱԳԻՐ
***
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Յարատեւ կռիւ – յաճախ եւ երկար ժամանակ, գուցէ
անյաջող` չնայած երբեմն նոյնիսկ իր լայն ծաւալին –
ահա թէ ո՛ւր է մեր փրկութեան բանալին: Պահպանե՛նք,
շարունակենք կռիւը, որպէսզի լայնանայ, ընդարձակուի
եւ ընդարձակուելով` յարատեւի – ապա դէպի մեր
նպատակը տանող միակ ճանապարհը: Չշեղուենք այդ
ճանապարհից, որ պատճառների եւ հետեւանքների
կապակցութեամբ,
ունի
պատմութեան
մէջ
հաստատուած օրէնքի ուժ. չշեղուենք այդ միակ
ճանապարհից, որ սփռուած է յուսատու ապագայի
գրաւիչ ծաղիկներով:
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
***
Հայ ժողովուրդը գիտէ, որ Դաշնակցութիւնը միշտ կանգնած է եղել իր վճռած կամ պաշտպանած
գործի յետեւը ամբողջ հասակով, կատարեալ անկեղծութեամբ եւ բոլորանուէր
անձնազոհութեամբ Նա համոզուած է նաեւ, որ եթէ վաղը նոր զոհաբերութեան եւ նոր արիւնի
հարկադրանքն ստեղծուի Հայկական դատը «մեռեալ կէտից» շարժելու համար` դարձեալ
դաշնակցականներն են շարժուելու վտանգաւոր դիրքերի վրայ, դարձեալ նրանք են
նուիրաբերելու առաջին լուման – լինի դա չարքաշ աշխատանք, դրամ թէ արիւն – որպէսզի
գործը քալէ:
ԱՐՇԱԿ ՋԱՄԱԼԵԱՆ
***
Հայ յեղափոխութիւնը փաստօրէն դարձաւ էապէս հայկական բնաշխարհի գիւղացիութեան,
արհեստաւորութեան եւ մանր առեւտրական դասերու շարժումը, որոնց եկան միանալու հայ
յեղափոխական մտաւորականութեան նորահաս սերունդները:
ՀՅԴ ԾՐԱԳԻՐ
***
«Դաշնակցութեան մէջ, անհատներից, խմբերից եւ կոմիտէներից
սկսած մինչեւ Բիւրօ եւ Պատասխանատու Մարմին, չկայ խնդիր
իրաւունքի ու իշխանութեան, այլ միմիայն պատասխանատուութեան
ու
պարտականութեան,
կատարելու
կազմակերպութեան
որոշումներն ու ընկերների խնդիրները: Պարզ է, քանի անհատը ու
այս կամ այն մարմինը աւելի անձնուէր ու արդիւնաւէտ կերպով է
կատարել իրա վրայ դրուած պարտականութիւնը, այնքան նա աւելի
կը վայելէ ընկերների յարգանքն ու հաւատը, այնքան նա աւելի
համապատասխան կը համարուի աւելի լայն շրջանի գործերը
տանելու»:
Ս. ԶԱՒԱՐԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Սուրիոյ Ազգային Սիմֆոնիք Նուագախումբի
Կոմիտասեան Երեկոն Մայեսթրօ
Միսաք Պաղպուտարեանի Ղեկավարութեամբ
Սուրիոյ
մշակոյթի
նախարարութեան
հովանաւորութեամբ, Դամասկոսի Հայոց թեմի
առաջնորդարանի
համագործակցութեամբ, եւ
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման
Դամասկոսի մարմինին կազմակերպութեամբ`
հինգշաբթի, 29 hոկտեմբեր 2015-ին Օփերայի
սրահին մէջ «Կոմիտաս նահատակ հանճարը»
խորագիրին տակ տեղի ունեցաւ Կոմիտասի
նուիրուած երաժշտական համերգ: Համերգը
ներկայացուց
Սուրիոյ
ազգային
սիմֆոնիք
նուագախումբը եւ երաժշտանոցի սենեկային
երգչախումբը,
ղեկավարութեամբ`
մայեսթրօ
Միսաք Պաղպուտարեանի:
Համերգին ներկայ էին Դամասկոսի Հայոց թեմի առաջնորդ Արմաշ եպս. Նալպանտեանը,
Հայաստանի դեսպան դոկտ. Արշակ Փոլատեան, Սուրիոյ մշակոյթի նախարար Իսամ Խալիլ,
Սուրիոյ տնտեսութեան նախարար Հումամ Ժազաիրի, Սուրիոյ խորհրդարանի անդամներ, Հայ
կաթողիկէ առաջնորդ հայր Յովսէփ Արնաութեան, դիւանագէտներ, քոյր եկեղեցիներու հոգեւոր
պետեր, արուեստի, մշակոյթի եւ մամուլի ներկայացուցիչները եւ հայրենակիցներ:
Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակին նուիրուած համերգի երգացանկը կ՛ընդգրկէր
Կոմիտասի Ս. պատարագէն հատուածներ` մենակատարութեամբ երաժշտանոցի ուսանող
Լեւոն Ապաճեանի, ինչպէս նաեւ հոգեւորական, գեղջկական եւ դասական երաժշտական
կտորներ եւ երգեր` մենակատարեցին երգչախումբի տեղացի արուեստագէտներ:
Համերգի ընթացքին ցուցադրուեցաւ Կոմիտասի կեանքի մասին վաւերագրական կարճ
ժապաւէն, իսկ Օփերայի մուտքին ցուցադրուեցան ցեղասպանութեան լուսանկարներ:

Արամ Ա. Կաթողիկոս Այցելեց Աթէնքի
Նէոս Քոզմոս–Ֆիքսի Ս. Կարապետ Եկեղեցին
Հոկտեմբեր 21-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը, ընկերակցութեամբ Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանի եւ կաթողիկոսարանի միջեկեղեցական բաժանմունքի վարիչ
Յուսիկ ծ. վրդ. Մարտիրոսեանի, այցելեց Աթէնքի Նէոս
Քոզմոս-Ֆիքս շրջանի Ս. Կարապետ եկեղեցի:
Եկեղեցական

արարողութեան

աւարտին

առաջնորդ
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սրբազանը բարի գալուստ մաղթեց վեհափառ հայրապետին եւ հրաւիրեց զայն տալու իր
հայրապետական պատգամը: Վեհափառ հայրապետը անդրադարձաւ եկեղեցւոյ առաքելութեան, որ մեզ կը կապէ մեր հայրերու հաւատքին, մեր նահատակներուն եւ պատմութեան: Ան ուրախութեամբ յայտնեց Յունաստանի նախագահին ունեցած դրական
արտայայտութիւնները Յունաստանի մեր համայնքի զաւակներուն մասին եւ քաջալերեց, որ անոնք շարունակեն իրենց մասնակցութիւնը բերել Յունաստանի հայրենիքի
բարգաւաճման: Վեհափառը նաեւ կոչ ուղղեց, որ մեր ժողովուրդի զաւակներն ու յատկապէս երիտասարդները համախմբուին եկեղեցւոյ եւ ազգային կառոյցներուն շուրջ,
որոնք հայապահպանման կարեւորագոյն կռուաններն են:

Սփիւռքի Նախարար Հրանուշ Յակոբեանի
Աշխատանքային Այցելութիւնը
24-26 Հոկտեմբերին սփիւռքի նախարար

Հրանուշ

Յակոբեան

այցելեց

Շուէտ: 24 Հոկտեմբերին ան մասնակցեցաւ Սկանտինաւիոյ մէջ հայկական
առաջին

եկեղեցիին`

Ս.

Մարիամ

Աստուածածին եկեղեցւոյ օծման արարողութեան: Աւարտին եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում հայ
համայնքի հետ:
Նոյն օրը սփիւռքի նախարարը հանդիպում ունեցաւ Շուէտի խորհրդարանի փոխ նախագահ Իզապէլ Տինկիզեանի հետ: Նախարարը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Տինկիզեանին` Շուէտի հայ համայնքը լաւագոյնս ներկայացնելու եւ երիտասարդ հայորդիներու համար սփիւռքահայ քաղաքական գործիչի փայլուն օրինակ հանդիսանալու համար: Հայաստան-սփիւռք գործակցութեան նշանակալի ծառայութիւններ մատուցելու եւ
Շուէտի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման գործին մէջ իր ունեցած ներդրումին
համար նախարարը Տինկիզեանը պարգեւատրեց սփիւռքի նախարարութեան ոսկեայ
մետալով:
Սփիւռքի նախարարը հանդիպում ունեցաւ նաեւ Սէօտերթելիէի քաղաքապետ Պոէլ
Կոտների հետ, որուն իր գոհունակութիւնը յայտնեց հայ համայնքի նկատմամբ քաղաքային իշխանութիւններու ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքին համար, ինչպէս նաեւ` ապրիլին Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նուիրուած ձեռնարկներու ծիրին
մէջ Սէօտերթելիէի քաղաքապետարանին մէջ բացուած ցուցահանդէսի կազմակերպման
համար: Քաղաքապետ Կոտներ իր կարգին բարձր գնահատեց հայութեան մասնակցութիւնը Սէօտերթելիէի հասարակական կեանքին:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ընտրեցէք Պատկերը Եւ Իմացէք Ձեր Մասին
Առանց երկար մտածելու` ընտրեցէք այն ծառը, որ ամենագրաւիչը կը թուի ձեզի, ապա
իմացէք ձեր մասին:
1
Առատաձեռն էք եւ բարի, բոլորին լաւութիւն կը
ցանկաք, նաեւ աշխատասէր էք ու մարդասէր: Կը
գործէք աշխարհը դէպի աւելի լաւ մը առաջնորդելու
սկզբունքով:
2
Հետաքրքրաշարժ եւ ազնիւ անձ էք, կը հաւատաք
ազնիւ
աշխատանքին
եւ
շատ
դիւրին
պատասխանատուութիւններ կը վերցնէք ձեր վրայ: Շատ վստահելի էք, պայծառ եւ
սրամիտ:
3
Խելացի եւ խորիմաստ անձ էք: Առանձնութեան պահերուն կը սիրէք խոկալ եւ
վերանայիլ ձեր սկզբունքները: Դիւրին լեզու կը գտնէք մտածել եւ սորվիլ սիրող մարդոց
հետ: Ձեզի համար շատ կարեւոր են կենցաղավարութիւնն ու մարդկային սկզբունքները:
4
Խորաթափանց եւ փիլիսոփայ անձ էք: Եզակի անհատականութիւն ունիք, եւ քիչեր
ունին ձեր հոգիին պէս բարի հոգի: Դուք շատ յստակ կը տեսնէք կեանքին լուսաւոր եւ
խաւար կողմերը եւ այդ հիմամբ կը կողմնորոշուիք: Նաեւ յուզական անձ էք:
5
Ինքնավստահ եւ գերիշխող անձ էք: Շատ անկախ էք եւ կ՛ուզէք ամէն ինչ ընել
ինքնուրոյն: Յստակ գիտէք, թէ ի՛նչ կը սպասէք կեանքէն եւ ամէն գնով կը փորձէք
հասնիլ ձեր նպատակին:
6
Բարի եւ զգայուն անձ էք: Մարդոց հետ յարաբերելու ոչ մէկ դժուարութիւն ունիք:
Տեւաբար կը մտածէք ինքնակատարելագործուելու մասին: Կ՛ուզէք ըլլալ
հետաքրքրական, բանիմաց եւ եզակի անձնաւորութիւն:
7

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 308, àõñµ³Ã, 06 ÜáÛ»Ùµ»ñ, 2015

14

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

Ուրախ եւ անխռով անձ էք: Նախաձեռնող էք եւ հետեւողական` ձեր գործերուն մէջ:
Ունիք նաեւ ընկճախտը յաղթահարելու հզօր կարողութիւն. հազուադէպօրէն
կ՛անհանգստանաք:
8
Հմայիչ էք եւ կենսուրախ, յաճախ` ինքնաբուխ եւ խանդավառ: Խառնուածքով
արկածախնդիր` կը սիրէք նաեւ զարմացնել եւ անակնկալի բերել ձեր շրջապատը: Շատ
կը սիրէք ճամբորդութիւնը, նորութիւնները եւ յայտնաբերումները:
9
Լաւատեսութեամբ լեցուն անձ էք, կը հաւատաք, որ կեանքը մարդուն տրուած պարգեւ
մըն է, եւ կը փորձէք օգտագործել կեանքին տուած բոլոր հնարաւորութիւնները: Ամէն
բանի կը մօտենաք լաւատեսօրէն, կ՛օգտագործէք իւրաքանչիւր առիթ` ներելու, սորվելու
եւ յառաջանալու համար:

Կծու Ընթրիքը Հանգիստ Քունի Թշնամին Է
Շատեր գիտեն, որ քնանալէ առաջ շատ
ուտելը կը վնասէ քունին, սակայն քիչեր
գիտեն, թէ որքան վատ է կծու սնունդը`
հանգիստ քուն փնտռողներուն համար:
Գիտնականներ պարզած են, որ արեւելեան
խոհանոցի կերակուրները, յատկապէս կծու
համեմները
պատճառ
կը
դառնան
անհանգիստ եւ մղձաւանջներով լեցուն
գիշերուան մը:
Նոյն գիտնականներուն կողմէ կատարուած շարք մը հետազօտութիւններ պարզած են, որ
քնանալէ առաջ կծու ուտելը կ՛արագացնէ նիւթափոխականութիւնը, կը բարձրացնէ մարմնին
ջերմաստիճանը, ինչ որ կը բարձրացնէ ուղեղին աշխատանքը, յատկապէս` քունի արագ փուլի
ժամանակ: Իսկ քունի արագ փուլը կու գայ մէկուկէս ժամը անգամ մը եւ կը բնորոշուի անով, որ
ճիշդ այդ ժամանակ մարդիկ երազ կը տեսնեն: Եւ այդ երազները կը վերածուին
մղձաւանջներու:
Հետեւաբար քնանալէ առնուազն երեք ժամ առաջ պէտք է հրաժարիլ կծու ուտելիքներէն,
այլապէս մղձաւանջները անխուսափելի կը դառնան:

www.aztarar.com
www.aztagdaily.com
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Հայր, Օրհնէ՛
Հայր իմ, օրհնէ՛. ժամը հասաւ, պիտ՛ երթամ.
Նոր կեանք մ՛ինծի կը սպասէ:
Պատանութիւնն ես թողուցի, նոր արիւն
Երակիս մէջ կը վազէ:
Յառա՜ջ, յառա՜ջ, գըլուխս ետ չե՛մ դարձըներ.
Երկընքէս վա՛ր թող իյնան
Անվիշտ կեանքիս ամէն աստղեր, հոգըս չէ՛.
Անցեալս իջնայ թող դամբան:
Օհ, ինծի՛ ի՞նչ թէ կը փետեմ վարդին թերթ,
Եւ փուշին կեանք կու տամ միշտ,
Թէ գըրկաբաց յորձանքին մէ՛ջ կը նետուեմ.
Խինդս է` ձանձրոյթ, սէրս է` վիշտ:
Ամէն խայտանք ջախջախեցի սըրտիս մէջ.
Չեմ վախնար սեւ ծըծելէ.
Վանք մըտնող կոյս մ՛եմ` որ խըզուած իր վարսէր
Անխիղճ, անհոգ, կը դիտէ՜…
Հա՛յր, ես կ՛երթամ այն ճամբայէն` որ ճերմակ
Մազերուդ զիս կը տանի,
Վաստակաբեկ ոսկըրներուդ, ծեր սըրտիդ
Եւ սէրերուդ կենդանի…
Բաւական է. – աշխատեցար, կըրեցիր,
Ամէն նետի, հարուածի
Վահան եղար ինծի համար. հոգիդ է`
Որ հոգուոյս մէջ կը յածի:
Իմ արիւնս է գոյացած քու քըրտինքէդ.
Յոգնութեանդ ծիլն եմ տըխուր:
Հոգիդ, կաղնի՜, երբ կուրծք կու տար մըրըրկին`
Ես շուքին տակ, հանգիստ, լուռ
Կը մեծնայի: – Հարկ է հիմա ա՛լ հանգչես
Եւ ես քեզի յաջորդեմ…
Խոնջե՜նք, խոնջե՜նք, կ՛ուզեմ կըռուիլ, աշխատիլ,
Ելլել կեանքին, կեանքին դէմ…
Հայր իմ, օրհնէ՛. դողդոջ ձեռքերդ գըլխուս դիր.
Թող մատերէդ կաթի վար
Աղօթքդ` եկած հոգուոյդ պայծառ խորանէն:
Վերջին ժամն է. օրհնէ՛, հայր:
ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ
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