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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԻՐԱՆԻ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 

ԴԵՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ 

Իսլամական ֆիթրի տօնին առիթով, թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեան զանազան այցելութիւններու շարքին անցնող օրերու ընթացքին այցելեց 

Քուէյթի մօտ Լիբանանի դեսպան՝ Խտըր Հուլուէի բնակարանը, ուր դիմաւորուեցաւ դեսպանին 

եւ անոր տիկնոջ եւ դեսպանատան պաշտօնեաներուն կողմէ։ Հայր Սուրբը Ֆիթրի տօնին առթիւ 

իր շնորհաւորութիւնները փոխանցեց դեսպանին եւ դեսպանատան պաշտօնեաներուն եւ 

մաղթեց, որ խաղաղութիւնը հաստատուի Արաբական աշխարհին մէջ եւ եղբայրութեան, 

համագործակցութեան ու համակեցութեան ոգին տարածուի։ Դեսպանը բարձր գնահատեց 

Լիբանանի հայ համայնքը եւ շեշտեց անոր ներդրումը՝ համայնքներու միջեւ երկխօսութեան եւ 

համերաշխութեան անժխտելի իրականութիւնը։ Ապա Դեսպանն ու Հայր Սուրբը 

անդրադարձան Քուէյթի մէջ 

առաւել գործակցութեան 

կարեւորութեան։  

Նոյն Իսլամական Ֆիթրի տօնին 

առիթով Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Հայր Սուրբը այցելեց 

Քուէյթի մօտ Իրանեան 

դեսպանատուն եւ հանդիպում 

ունեցաւ նորանշանակ դեսպան՝ Ալի Րիտա Ինայաթիի հետ, որուն փոխանցեց իր 

շնորհաւորութիւնները։ Դեսպանը ողջունելով Հայր Սուրբը եւ անոր ընկերացող 

պատուիրակութիւնը անդրադարձաւ հայ-իրանական դարաւոր բարեկամութեան եւ Իրանի մէջ 

հայերու վայելած կրօնական ազատութեան, որոնք լիիրաւ քաղաքացիներ են՝ իրենց բոլոր 

իրաւունքներով եւ գիտակից՝ իրենց պարտաւորութիւններուն նկատմամբ։  

Իր այցելութիւններու շրջագիծէն ներս Հայր Սուրբը նաեւ այցելեց Քուէյթի մօտ Լիբանանի 

Հանրապետութեան Միւֆթիի ներկայացուցիչ Հաժ Հասսան Ուաֆիք Հոհոյին եւ անոր 

փոխանցեց իր շնորհաւորութիւնները։ Հանդիպումին խօսուեցաւ իսլամ-քրիստոնեայ 

երկխօսութեան կարեւորութեան մասին։ Իր կատարած այցելութիւններու ընթացքին Հայր 

Սուրբին ընկերակցեցան ազգային վարչութեան ատենապետ՝ Վարդան Նարինեան եւ 

ատենադպիր՝ Վահան Մարտիրոսեան եւ յարաբերական յանձնախումբի ատենապետ՝ Մարքօ 

Պապլանեան։ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Լեռնային Ղարաբաղի Սահմանագիծին Վրայ 

Լարուածութիւնը Եւ Կրակոցները Կը Շարունակուին 

Երկուշաբթի  գիշեր եւ Չորեքշաբթի առաւօտ  ազրպէյճանական կողմը կրկին խախտած է  

զինադադարը  հայ-ազրպէյճանական  պետական սահմանագիծի տարբեր հատուածներուն մէջ` 

օգտագործելով տարբեր տրամաչափերու զէնքեր: Այդ մասին կը տեղեկացնէ Հայաստանի 

Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը: 

«Հայաստանի զինեալ ուժերը վստահօրէն կը վերահսկեն իրավիճակը սահմանի ամբողջ 

երկայնքին, խստօրէն կը հետեւին  զինադադարի պահպանման եւ իրավիճակին համարժէք 

գործողութիւններու կը դիմեն միայն հակառակորդին  կողմէ արձանագրուող նպատակային 

խախտումներու պարագային», ըսուած է պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ 

հաղորդագրութեան մէջ: 

Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին վրայ երկուշաբթի ամբողջ գիշերը  կրակոցները չեն դադրած: 

Ըստ պաշտպանութեան բանակի բանբեր Սենոր Հասրաթեանի, հակառակորդը 

հետախուզական թափանցման ոչ մէկ փորձ ձեռնարկած է: Հասրաթեան  նաեւ հաստատեց  43-

ամեայ  տասնապետ Արամ Գրիգորեանի զոհուելու մասին լուրը: 

4-5 Օգոստոսին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի  սահմանագիծին  վրայ հակառակորդը    

զինադադարը խախտած  է շուրջ 400 անգամ: Տարբեր տրամաչափի զէնքերէ  հայ 

դիրքապահներուն  ուղղութեամբ արձակուած է աւելի քան 6500 կրակոց, կը տեղեկացնէ 

Լեռնային Ղարաբաղի  պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը: 

«Պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ զօրամասերը վստահօրէն կը վերահսկեն իրենց 

վստահուած պետական սահմանը եւ անհրաժեշտութեան պարագային պատրաստ են 

կործանիչ հարուած հասցնելու հակառակորդի որեւէ նախայարձակ գործողութեան», ըսուած է 

նախարարութեան հաղորդագրութեան մէջ: 

Չորեքշաբթի օր նաեւ հաղորդուեցաւ, որ սահմանագիծին մօտ վիրաւորուած եւ հիւանդանոց 

տեղափոխուած է Ազրպէյճանի բանակի ենթասպայ Վալեհ Հոսիեւ: Այդ մասին կը հաղորդէ 

ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը, վկայակոչելով Ազրպէյճանի պաշտպանութեան 

նախարարութիւնը: 

Ըստ ազրպէյճանական կողմին, զինուորականը վիրաւորուած  է հայկական 

ստորաբաժանումներու արձակած  կրակոցէն: 

Օհանեան Եւ Վոլինքին Քննարկեցին 

Սահմանագիծի Իրավիճակը 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան եւ 

Հայաստանի մէջ Ռուսիոյ  դեսպան Իվան Վոլինքին Չորեքշաբթի օր քննարկեցին վերջին 

օրերուն ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագիծին եւ  հայ-ազրպէյճանական սահմանին 

վրայ տիրող կացութիւնը: 
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«Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 

նախարարը եւ Ռուսիոյ  դեսպանը իրենց 

մտահոգութիւնները յայտնեցին սահմանագիծին վրայ 

լարուածութեան աճին  վերաբերեալ եւ քննարկեցին  

իրավիճակը կայունացնելու կարելիութիւնները: 

Երկուստեք կարեւոր նկատուեցաւ տագնապի լուծման 

ընթացքը ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ծիրին մէջ, խաղաղ 

բանակցային միջոցով շարունակելու 

անհրաժեշտութիւնը», ըսուած է Հայաստանի  

պաշտպանութեան նախարարութեան եւ Ռուսիոյ  

դիւանագիտական առաքելութեան միացեալ հաղորդագրութեան մէջ: 

«Վոլինքին ցաւակցութիւն յայտնած է վերջին օրերուն տեղի ունեցած միջադէպերուն ընթացքին 

զոհուած զինուորներու ընտանիքներուն»,  նշուած է հաղորդագրութեան մէջ: 

Յիշեցնենք, որ երկուշաբթի Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 

նախարարութիւնը եւ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը միացեալ հաղորդագրութիւն 

հրապարակած էին նախարար Սէյրան Օհանեանի եւ դեսպան Ճոն Հեֆըրնի հանդիպման 

վերաբերեալ: 

Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Իր Զօրակցութիւնը 

Կը Յայտնէ Հայոց Բանակին Եւ 

Նամակ Կը Յղէ Փաշազատէին 

Վերջին օրերուն հայ-ազրպէյճանական պետական սահմանին եւ 

ղարաբաղեան-ազրպէյճանական սահմանագիծին վրայ տեղի 

ունեցած ցաւալի իրադարձութիւններուն առիթով Ամենայն 

հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս իր զօրակցութիւնը յայտնեց 

հայրենիքի պաշտպանութեան համար մարտական 

գործողութիւններուն ընթացքին իրենց կեանքը նուիրաբերած 

հայորդիներու ընտանիքներուն եւ հարազատներուն: 

«Խորապէս կը սգանք հայրենեաց սահմաններու 

պաշտպանութեան համար  զոհուած հայորդիներու մահը: Մեր 

սիրելի, հերոս  զաւակները քաջարի ոգիով դիմակայեցին 

հակառակորդը` ապահովելու համար մեր երկրին  եւ 

ժողովուրդին  անդորրը: Անոնց անունները միշտ աղօթքով 

պիտի յիշուին հայորդիներու շուրթերուն, եւ անոնց անմահ 

յիշատակին առջեւ սերունդներ պիտի խոնարհին», կ՛ըսուի 

վեհափառին ուղերձին մէջ: 

Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաեւ օրհնեց հայոց աշխարհի սահմանները պաշտպանող 

զինուորները` մաղթելով, որ Աստուած պահապան ըլլայ անոնց ապահովութեան մէջ 

շարունակելու իրենց նուիրեալ ծառայութիւնը հայրենաբնակ մեր ժողովուրդին խաղաղ եւ 

բարօր կեանքին համար: 
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Վեհափառ հայրապետի տնօրինութեամբ յառաջիկայ կիրակի հայոց եկեղեցիներուն մէջ կը 

կատարուի հոգեհանգստեան պաշտօն, զոհուած հերոսներու հոգիներուն խաղաղութեան եւ 

հանգստութեան համար, ինչպէս նաեւ տեղի կ՛ունենան այցելութիւններ անոնց 

ընտանիքներուն: 

Միւս կողմէ, Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս նամակ յղեց Կովկասի իսլամներու 

վարչութեան նախագահ, Ազրպէյճանի հոգեւոր առաջնորդ Շէյխ-ուլ-Իսլամ Ալլահշիւքիւր 

Փաշազատէին, կոչ ուղղելով ջանքեր գործադրել, որպէսզի երկրի իշխանութիւններուն կողմէ 

չվտանգուի ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթը: 

Նամակին մէջ մասնաւորապէս կ՛ըսուի. «Սահմանամերձ բնակավայրերու անդադար 

գնդակոծութիւնը ազրպէյճանական կողմէն, հետախուզական գործողութիւնները, զինադադարի 

խախտման տեւական փորձերը լուրջ վտանգ կը ներկայացնեն մեր շրջանի փխրուն, բայց  թանկ 

նուաճուած խաղաղութեան: Մենք խորապէս անհանգստացած ենք լարուած իրավիճակով, 

որուն պատճառով կը զոհուին զինուորներ, կը խանգարուի սահմանամերձ բնակչութեան 

խաղաղ կեանքը: Աստուածատուր մարդկային կեանքը սուրբ է, իսկ ատոր իրաւունքը` 

սրբազան, եւ ոտնձգութիւնները մարդկային կեանքին նկատմամբ անթոյլատրելի են: 

Սադրանքները եւ մարտական գործողութիւնները չեն կրնար այլընտրանք ըլլալ ղարաբաղեան 

տագնապի լուծման, խաղաղ, բանակցային միջոցով, համապատասխան միջազգային 

չափանիշներուն: Հաւատարիմ մնալով Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ պատրիարք Քիրիլ Ա.-ի 

միջնորդութեամբ կայացող շրջանի հոգեւոր առաջնորդներու եռակողմ հանդիպումներու 

խաղաղարար ոգիին, մենք կը դիմենք ձեզի` իբրեւ Ազրպէյճանի հոգեւոր առաջնորդի, ջանքեր 

գործադրելու, որպէսզի ձեր երկրին իշխանութիւնները, պահելով նախապէս գոյացած 

համաձայնութիւնները, պահպանեն զինադադարը եւ իրենց գործունէութեամբ չխափանեն 

ղարաբաղեան հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման հոլովոյթը, խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը 

շրջանին մէջ»: 

Քասփրչիք Մտահոգութիւն Կը Յայտնէ 

ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական 

ներկայացուցիչ, դեսպան Անճէյ Քասփրչիք 

նախանցեալ օր յայտարարութիւն կատարեց հայ-

ազրպէյճանական շփման գիծին վրայ վերջին 

օրերուն տեղի ունեցող միջադէպերուն եւ 

զանոնք լուսաբանող մամուլի 

հրապարակումներուն առնչութեամբ: Այս մասին 

կ՛ըսուի ԵԱՀԿ-ի կայքի հրապարակած 

հաղորդագրութեան մէջ: 

«Շփման գիծին վրայ տեղի ունեցող վերջին 

միջադէպերուն վերաբերեալ հաղորդումները 

մտահոգութեան առիթ կու տան: Որեւէ կորուստ ողբերգութիւն է զոհուածի ընտանիքին եւ 

հարազատներուն համար: Այս առնչութեամբ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահն ու 

համանախագահները արդէն արտայայտեցին իրենց դիրքորոշումը 2 Օգոստոսին կատարած 

յայտարարութեան մէջ», ընդգծեց դեսպանը: 
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«Իմ լիազօրութիւններուս ծիրին մէջ պիտի շարունակեմ կապ հաստատել կողմերուն հետ` 

ամենաբարձր մակարդակով` լարուածութիւնը թուլացնելու նպատակով: Ես եւ իմ ղեկավարած 

խումբս պիտի շարունակենք դիտորդական առաքելութիւնները, որոնք կը կազմակերպուին 

կողմերուն համագործակցութեամբ, ինչպէս տեղի ունեցաւ վերջին անգամ` 1 Օգոստոսին: 

Իւրաքանչիւր դիտարկման ժամանակ իմ խումբիս անդամները կը մօտենան հայ-

ազրպէյճանական սահմանին, զինադադարի խախտման դէպքերուն վերաբերեալ տեղեկութիւն 

կը ստանան համապատասխան կողմերէն, ինչպէս նաեւ` այլ վայրերու մէջ ընդհանուր 

իրավիճակէն, այնուհանդերձ, դիտարկումը տեղի կ՛ունենայ մէկ յատուկ վայրի մէջ: Մենք 

կարելիութիւն կ՛ընձեռենք նաեւ տեղի հրամանատարներուն` բարձրաձայնել երկուստեք 

մտահոգութեան առարկայ հանդիսացող հարցեր եւ թուլցնել լարուածութիւնը», կ՛ըսուի 

հաղորդագրութեան մէջ: 

«Դիտարկման վերաբերեալ զեկուցումները կը փոխանցուին ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին եւ 

Մինսքի խմբակի անդամներուն: Միջադէպերուն վերաբերեալ զեկուցումները իմ գրասենեակէս 

կը յանձնուին նաեւ ԵԱՀԿ-ի համապատասխան կառոյցներուն: Մենք հրապարակաւ չենք 

մեկնաբաներ որոշակի դիտարկման ընթացքը, ինչպէս նաեւ անոր եզրայանգումները: 

Նմանօրինակ տեղեկութիւններ պարունակող մամլոյ հրապարակումները հիմնուած չեն իմ 

գրասենեակիս տրամադրած տեղեկութիւններուն վրայ», ըսուած է Քասփրչիքի կատարած 

յայտարարութեան մէջ: 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Քարտուղարը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հակամարտող Կողմերուն 

Կոչ Կ՛ուղղէ Յարգելու Զինադադարը 

«ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու գործակալութիւնը կը 

հաղորդէ, որ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար 

Պան Քի Մուն Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտող կողմերուն կոչ ուղղած է 

գործադրելու հրացանաձգութեան դադրեցման 

վերաբերեալ համաձայնութիւնները, եւ զերծ 

մնալու բռնարարքէ: 

«Պան Քի Մուն բոլոր կողմերուն կոչ կ՛ուղղէ 

յարգելու հրադադարի համաձայնագիրը եւ զերծ 

մնալու հետագայ բռնարարքէ, շարունակելու 

երկխօսութիւնը` խաղաղ քաղաքական լուծման 

շուտ հասնելու համար», ըսուած է ՄԱԿ-ի հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ: 

Ըստ փաստաթուղթին, ընդհանուր քարտուղարը լիակատար աջակցութիւն յայտնած է ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակին` կիսելով տագնապի գօտիին մէջ վերջին օրերուն իրավիճակի սրման 

կապակցութեամբ անոր մտահոգութիւնը: 

Շուէտի արտաքին գործոց նախարար Քարլ Պիլտթ իր կարգին անդրադարձած է սահմանագիծի 

իրավիճակին: 
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Պիլտթ «Թուիթըր» ընկերային ցանցի իր էջին վրայ գրած է. «Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 

Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ սրող տագնապը եւ զոհերու թիւը կը մեծցնեն 

անվտանգութեան միջավայրի արդէն իսկ եղած անկայունութիւնը»: 

Փսաքի. «Ղարաբաղեան Տագնապը 

Չի Կրնար Զինուորական Լուծում Ունենալ» 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարարութեան բանբեր Ճեն 

Փսաքի յայտարարած է, որ Միացեալ 

Նահանգներ խոր մտահոգութիւն կը 

յայտնեն ղարաբաղեան-

ազրպէյճանական հակամարտ 

զօրքերու շփման գիծին վրայ 

բռնարարքներու աճին վերաբերեալ, 

որ զոհերու զգալի թիւի պատճառ 

դարձած է: Ան ցաւակցութիւն յայտնած 

է զոհերու ընտանիքներուն, ինչպէս 

նաեւ բոլոր կողմերուն կոչ ուղղած է` 

անմիջապէս գործողութեան 

ձեռնարկելու լարուածութիւնը 

նուազեցնելու համար եւ յարգելու հրադադարը: 

«Տագնապը չի կրնար զինուորական լուծում ունենալ: Պատասխան քայլերը եւ բռնութիւնները 

միայն աւելի պիտի բարդացնեն խաղաղ լուծման կարելիութիւնը: Մենք, իբրեւ Մինսքի խմբակի 

համանախագահ, հակուած ենք օգնելու կողմերուն` հասնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի 

տագնապի երկարատեւ լուծման», ըսած է Փսաքի: 

Պատասխանելով Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի միջնորդութեամբ Հայաստանի եւ 

Ազրպէյճանի նախագահներու սպասուող հանդիպումին վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու 

արձագանգի մասին հարցին, ինչպէս նաեւ պատասխանելով այն հարցումին թէ արդեօք 

Միացեալ Նահանգներ կ՛աջակցին Ռուսիոյ կազմակերպած հանդիպումին, Փսաքի ըսած է. «Ինչ 

կը վերաբերի հանդիպումին առանձնայատկութիւններուն, ես այդ մասին չեմ խօսած մեր 

խմբակին հետ: Մենք աւանդաբար աջակցած ենք այդպիսի հանդիպումներուն, որպէսզի այս 

խնդիրներուն շուրջ երկխօսութիւն կայանայ»: 

Փսաքիի նաեւ հարցում ուղղուած է այն մասին, որ կ՛ենթադրուէր Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի 

միջեւ խաղաղ բանակցութիւններու վերաբերեալ հանդիպումներու յաջորդ հանգրուանը 

կայացնել Միացեալ Նահանգներու մէջ: «Ի՞նչ տեղի ունեցաւ: Միացեալ Նահանգնե՞րը 

նախաձեռնած են կատարել այդ բանակցային հոլովոյթը: Ատիկա չէ՞ յաջողած: Եւ ո՞ւր է ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակը: Անիկա ամբողջութեամբ տեսադաշտէն դո՞ւրս է: Արդեօք Միացեալ 

Նահանգներու համանախագահը ընդհանրապէս կը մասնակցի այս բանակցութիւններուն», 

հարցուցած է լրագրողը Փսաքիին, որ պատասխանած է. «Ես չեմ կրնար ստուգել եւ տեսնել, թէ 

այդպիսի բան ծրագրուա՞ծ էր: Հաւանական է, որ ընդամէնը բամբասանք եղած է»: 

www.aztarar.com 
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Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի 

Քաղաքական Խմբակցութիւնները Սատար Կը Կանգնին 

Հայոց Բանակին 

Չորեքշաբթի օր Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովին մէջ ներկայացուած 

քաղաքական ուժերու պատգամաւորական խմբակցութիւնները միացեալ յայտարարութիւն մը 

հրապարակեցին վերջին օրերուն հայ-ազրպէյճանական սահմանագիծին վրայ արձանագրուած 

միջադէպերուն մասին: 

Ստորեւ` խմբակցութիւններուն միացեալ յայտարարութիւնը: 

Հայ-ազրպէյճանական սահմանին եւ ղարաբաղա-

ազրպէյճանական ուժերի շփման գծում իրավիճակը 

շարունակում է լարուած մնալ: Վերջին օրերին 

ազրպէյճանական կողմը բազմիցս փորձել է 

ներթափանցել հայկական դիրքեր եւ հետախուզական 

գործողութիւններ իրականացնել, տարբեր 

տրամաչափի զէնքերից պարբերաբար գնդակոծւում 

են հայկական խաղաղ բնակավայրերը: 

Ազրպէյճանի ռազմաքաղաքական ղեկավարութիւնը 

ձգտում է օգտուել աշխարհաքաղաքական նոր իրողութիւններից եւ նման արկածախնդիր 

յարձակումներով ձախողել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան հիմնահարցի խաղաղ 

կարգաւորման հնարաւորութիւնը: Ազրպէյճանի ղեկավարութեան` իրավիճակին ոչ համարժէք 

եւ անպատասխանատու կեցուածքը հակասում է ԵԱՀԿ Մինսքի խմբի եւ միջազգային 

հանրութեան` հակամարտութիւնը խաղաղ բանակցութիւնների միջոցով լուծելու սկզբունքին: 

Հերթական անգամ հայկական ուժերի հարկադրուած պատասխան գործողութիւնների շնորհիւ 

հակառակորդը յետ է շպրտուել` տալով զոհեր եւ վիրաւորներ: Մեր հայրենիքի սահմաններին 

կանգնած զինուորներն ապացուցեցին, որ մշտապէս համարժէք պատասխանով Ազրպէյճանին 

թոյլ չեն տալու ռազմական գերակշռութեան հասնել: Այդ սադրանքների ընթացքում հայ 

զինուորը ցոյց տուեց իր մարտական բարձր պատրաստականութիւնն ու անմնացորդ 

նուիրուածութիւնը հայրենիքի պաշտպանութեան գործին: 

Մեր ժողովրդի հետ սգում ենք զոհուած հերոսների կորուստը եւ ցաւակցում նրանց 

հարազատներին ու մտերիմներին: Նրանց անունն ու սխրանքը վառ պահելը ամէնքիս խնդիրն 

է: 

Ստեղծուած իրավիճակում բացառիկ կարեւորելով հայ հանրութեան համախմբուածութիւնը 

Հայաստանի զինուած ուժերի շուրջ` Հայաստանի Հանրապետութեան խմբակցութիւնները կոչ 

են անում. 

ԵԱՀԿ Մինսքի խմբի համանախագահ երկրներին` գործնական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի 

Հանրապետութեան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան եւ Ազրպէյճանի 

Հանրապետութեան սահմանագծից դիպուկահարների յետ քաշման, միջադէպերի քննութեան եւ 

ժողովուրդների միջեւ ատելութիւն սերմանող յայտարարութիւնների եւ գործողութիւնների 

բացառման ուղղութեամբ: 
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Միջազգային կազմակերպութիւններին եւ պետութիւններին` հրաժարուել ընդհանուր 

գնահատականներից, կողմերի միջեւ հաւասարութիւն դնող մօտեցումից եւ դատապարտել 

Ազրպէյճանի` խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու միտուած նախայարձակ ու սադրիչ 

գործողութիւնները: Դադարեցնել ռազմական արկածախնդրութեան հակուած Ազրպէյճանին 

մեծաքանակ սպառազինութեան վաճառքը, ինչը հակասում է վերջնական խաղաղութիւն 

հաստատելու ջանքերին: 

Միաժամանակ յայտարարում ենք, որ եթէ Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը շարունակի իր 

ապակառուցողական գործելաոճը, իրադարձութիւնների անկանխատեսելի զարգացման 

ամբողջ պատասխանատուութիւնը կրելու է միայն ինքը: Հայ ժողովուրդն ու հայ զինուորը 

ապացուցել եւ ապացուցելու են, որ պատրաստ են ապահովել Հայաստանի եւ Լեռնային 

Ղարաբաղի անվտանգութիւնը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները միասնական են Հայոց 

բանակին եւ մեր զինուորներին սատարելու հարցում: 

Հայաստանի Հանրապետական խմբակցութիւն 

Բարգաւաճ Հայաստան խմբակցութիւն 

Հայ Ազգային Քոնկրես խմբակցութիւն 

Օրինաց Երկիր խմբակցութիւն 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն խմբակցութիւն 

Ժառանգութիւն խմբակցութիւն 

 

Թուրք Ազգայնականները Կը Սպառնան «Ակօս»-ին, «Հայ 

Ֆաշականներուն» Եւ Մտաւորականներուն 

«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Թուրք-թուրանական ընկերակցութեան 

հրատարակութիւն «Էօթիւքեն» ամսագիրը համացանցի վրայ յայտարարութիւն տարածելով 

նշած է, որ պիտի չարտօնէ, որ թրքական ծագումով գերմանացի անուանի բեմադրիչ Ֆաթիհ 

Աքընի Հայոց ցեղասպանութեան անդրադարձող «Հատումը» շարժանկարը ցուցադրուի 

Թուրքիոյ մէջ: Ընկերակցութիւնը այս յայտարարութիւնը կատարած է «Ակօս» շաբաթաթերթին 

հետ Աքընի հարցազրոյցին լոյսին տակ: 

«Մենք բացայայտ կը սպառնանք «Ակօս» թերթին, հայ ֆաշականներուն եւ այսպէս կոչուած 

մտաւորականներուն», ըսուած է յայտարարութեան մէջ: «Այդ շարժանկարը Թուրքիոյ ոչ մէկ 

սրահի մէջ պիտի ցուցադրուի: Մենք կը հետեւինք զարգացումներուն մեր սպիտակ 

գլխարկներով եւ Ազրպէյճանի դրօշներով», կը նշուի յայտարարութեան մէջ: 

Սպիտակ գլխարկը յստակ ակնարկութիւն մըն է Հրանդ Տինքի սպանութեան. վերջինիս 

մարդասպանը յանցագործութեան օրը սպիտակ գլխարկ կրած է: 

Ըստ թուրք ազգայնականներուն, շարժանկարը առաջին քայլն է Թուրքիոյ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը ճանչնալ ստիպելու ուղղութեամբ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Թուրքիոյ Բանակը Աջակցութիւն Կը Յայտնէ 

Ազրպէյճանին 

«Ռազմ.ինֆօ» կայքը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ 

զինուորական ուժերու հրամանատարութիւնը, 

մասնաւորաբար` պաշտպանութեան նախարար 

Իսմեթ Եըլմազ եւ Թուրքիոյ սպայակոյտի պետ 

Նեճեթ Էօզել, ցաւակցութիւն յայտնած են 

Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարար 

Զաքիր Հասանովին, վերջին օրերուն 

սպաննուած ազրպէյճանցի զինուորներուն 

առնչութեամբ: 

Ըստ Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութեան, Թուրքիոյ 

բարձրաստիճան զինուորականները կարեկցանք ու միաժամանակ աջակցութիւն յայտնած են 

Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան: 

Կազայի Մէջ 72 Ժամուան Զինադադար. Իսրայէլեան 

Բանակը Կազայէն Իր Ամբողջական Հեռացումը Կը 

Յայտարարէ 

Չորեքշաբթի օր առաւօտեան ժամը 8:00-ին Կազայի 

մէջ ուժի մէջ մտաւ 72 ժամուան զինադադար մը: 

Իսրայէլեան բանակը Կազայէն իր ամբողջական 

հեռացումը յայտարարեց: Իսրայէլեան բանակի 

բանբերը յայտնեց, որ բանակը իր գլխաւոր 

առաքելութիւնը` Կազայի մէջ փապուղիներու 

քանդումը աւարտած է: 

Իսրայէլի վարչապետի բանբեր Մարք Ռեկեւ իր 

կարգին յայտնեց, որ Իսրայէլ պիտի յարգէ 

զինադադարը, որուն շուրջ բանակցութիւնները տեղի ունեցան Եգիպտոսի մէջ, սակայն 

պատրաստ պիտի մնայ որեւէ զարգացումի եւ Համասի վերազինուիլը արգիլելը իր գլխաւոր 

առաջնահերթութիւնը պիտի նկատէ: 

Համասի բանբեր Սամի Ապու Զուհրի յայտնեց, որ շարժումը Եգիպտոսը տեղեակ պահած է, որ 

կ՛ընդունի զինադադարը: Իսլամական ժիհատի ընդհանուր քարտուղար Զիատ Նախխալէ 

«Մայատին»-ին յայտնեց, որ Եգիպտոս բանակցութեան իբրեւ հիմք ընդունած է պաղեստինեան 

պատուիրակութեան ներկայացուցած փաստաթուղթը: Պաղեստինի ազատագրութեան 

ժողովրդային ճակատի քաղաքական գրասենեակի անդամ Մահեր Թահեր իր կարգին 

«Մայատին»-ին յայտնեց, որ Եգիպտոս Գահիրէի մէջ պաղեստինեան պատուիրակութեան 

ներկայացուցած առաջարկները դրականօրէն ընկալած է: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Իրաւ-Կեղծ Անկարողութեամբ Յատկանշուող Տխրեցնող 

«Պատերազմ» Մը 

Ամէն օր, օրը քանի մը անգամ, հեռատեսիլին 

դիմաց նստած` կը դիտեմ ընթացքի մէջ եղող 

«պատերազմ» մը: Չըսելու համար` «ջարդ»: Կը 

չակերտեմ, որովհետեւ ինչ որ տեղի կ’ունենայ, 

ընդունուած արդարացումներով եւ 

սահմանումներով պատերազմ մը չէ: 

Ո՞վ իրաւունք ունի, ո՞վ ճիշդ է, շատ մեծ 

քաղաքագէտ պէտք է ըլլալ, մանաւանդ` 

շահագրգռուած, իրաւարարի կամ դատաւորի 

լուսապսակ ինքնաշնորհելու համար: 

«Հանդիսատես»-ի կրաւորականութեամբ չենք կրնար հասկնալ եւ հաւատալ, որ, ինչպէս 

անցեալի «մեծ տէրութիւններ»-ը, որոնք արիւնաքամ հայ ժողովուրդի ցաւն ու տառապանքը 

իրենց ոչ անմեղ խաղերուն համար որպէս մանրադրամ գործածած էին, այսօր ալ նոր 

ժամանակներու «մեծ տէրութիւններ» նոյն բեմադրութիւնը կը սարքեն, եւ ոչ ոք կը զարմանայ, 

մանաւանդ անոնք, որոնք հռչակաւոր դարձած են մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան եւ 

խաղաղութեան շռնդալից մրցանակներով: Անհատներ եւ պետութիւններ: 

Այդ մրցանակներուն վրայ, աւելի ցած 

սանդխամատի մը վրայ, զանազան շահերու 

համար, բախտախնդիրներ «լոպիինկ» կ’ընեն: 

Ժամանակակիցներու քաղաքականութիւն 

խաղալու նոր ձեւը: Հին յոյները ունէին իրեն 

«սոփեստ»-ները, որոնք նոյն հարցով թեր եւ 

դէմ տեսակէտներ կրնային պաշտպանել: 

Անոնք ալ, իրենց ձեւով, «լոպիստ» էին: 

Կը դիտենք ու կը լսենք, պատերազմի 

դրուագներ կը նկարագրուին, որքան ցնցող 

ըլլան անոնք, այնքան «օտիմաթ»-ը կը 

բարձրանայ, հեռատեսիլ եւ թերթեր իրենց 

յաջողութիւնը կը չափեն-կը փաստեն դիտողներու եւ տպուած թուղթի սպառման քանակով, 

այսինքն` շահով: Քանդումներու եւ մահերու լուրերը կարծէք ինքնանպատակ են, 

մրցակցութիւններու առարկայ, թէ ո՞վ աւելի արագ եւ աւելի ցնցող լուրեր պիտի հաղորդէ, 

առանց անոնց «չորութեան» վրայ գումարելու պճեղ մը բարոյական, խիղճ: 

Առաւել, նախասիրութիւններու եւ կողմնապաշտութիւներու թատրոն, եւ կը դադրինք 

«բաղդատելին բաղդատել»-ու տարրական ողջմտութենէն: 

Երբ կը դիտեմ Կազայի պատերազմի պատկերները, կը մտածեմ ֆրանսացի առակագիր Ժան 

Լաֆոնթենի «Երկաթ կուժի եւ կաւէ կուժի» կողք կողքի եւ նոյն կառքով տեղափոխուելու 

մասին: 
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Ի՞նչ կը բանին «մեծ տէրութիւնները»: Ինչպէ՞ս թոյլ կու տան, որ երկաթ կուժը եւ կաւէ կուժը 

իրարու զարնուին, երբ գիտեն, թէ ի՛նչ պիտի ըլլայ հետեւանքը… 

ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Պան Քիմուն կը դատապարտէ… Լա՛ւ է: Խօսքե՜ր: Անոնք կը 

փրկե՞ն մէկ մանուկի կեանք: Անբաւարար: Բարոյակա՛ն մխիթարութիւն: Այդ 

դատապարտութիւնը կը կասեցնէ՞ սպանութիւնը նոյնինքն ՄԱԿ-ի դպրոցներուն մէջ սորվող 

մանուկներուն: Անոնք ինչո՞ւ պիտի վճարեն մեծերու անհեթեթութիւններուն համար: Կա՞յ մէկ 

հատիկ արդարացում կոյր ռմբակոծումներու պատճառով մանուկներու սպանութեան համար: 

Ոճիրներու դիմաց լռութիւնը նոյնքան ոճրային է, որքան` անոնց խայտառակ արդարացումը: 

Ճնշումները եւ թշուառութիւնը ծայրայեղութիւններու արգանդին մէջ կ’աճին: Պաղեստինցիները 

մինչեւ ե՞րբ կրնան դատապարտուած մնալ ապրելու շրջափակումի, սպառնալիքի, կեանքի 

վատ պայմաններու մէջ, «երկաթ կուժ»-ի մնայուն օրէնքին ներքեւ: 

«Պաղեստինեան հարց» մը կայ, կայ նաեւ «Իսրայէլի ապահովութեան հարց», միաժամանակ: 

Ծայրայեղականութիւնը մէկ կամ միւս կողմին արատը չէ, մանաւանդ երբ ե՛ւ մէկ կողմը ե՛ւ 

միւս կողմը խելակորոյս կը վազեն Սադայէլի շրջանակին մէջ: 

Ամիսէ մը ի վեր անհաւասար մարտեր 

տեղի կ’ունենան: Ծայրայեղութիւնները, 

իրենց ներքին տրամաբանութեամբ, 

ծայրայեղութիւններու ծնունդ կու տան: 

Լրատուամիջոցները չխոստովանուած 

կողմնապաշտութեամբ տեղեկութիւններ 

կը փսխեն, հազարով անզէն զոհերէ 

աւելի կը հետաքրքրուին մէկ-երկու 

զինուորի մահով: Եւ կարծէք` ոչ ոք 

կ’անհանգստանայ: Հազարի եւ մէկի 

մահերը նոյնքան ցաւ են: 

Հզօր եւ միջոցներով օժտուած Իսրայէլի 

պետութիւնը, քաղաքակիրթ կոչուած աշխարհի աչքին առջեւ, առանց միջոցներու միջեւ 

խտրութիւն դնելու, շրջափակուած հսկայ գաղթակայան մը` Կազան, հուրի եւ սուրի կը մատնէ 

յուսահատական վիճակի մէջ գտնուող եւ յուսահատական արարքներու դիմող 

պաղեստինցիները լռեցնելու համար: Եթէ արդարանալի չեն տկարի յուսահատական 

արարքները, առաւել եւս արդարանալի չեն հզօրին անսահմանափակ հակազդեցութիւնները, 

որոնցմով ան կ’ուզէ խաղաղութիւն հաստատել զանգուածային եղանակով մահ սփռելով: 

Երբեմն պէտք է մտածել այն մասին, որ երբ մահ եւ աւեր կը հասնին մեծ 

համեմատութիւններու, այնքա՛ն կը հեռանայ հաշտութեան հեռանկարը, այնքա՛ն կը 

դժուարանայ երկխօսութեան սեղանի մը շուրջ նստելու հնարը: 

Ինչ որ ալ ըլլան սպայակոյտի հաշիւները, «լոպիստ»-ներու ճապկումները, չեն արդարանար 

մանուկներու մահերը, ջարդը: Երբեմն պէտք է մտածել այն հօր մասին, որ կոյր ռմբակոծման 

զոհ իր զաւակը գրկած` կը տանի փոսի մէջ դնելու: Ոչ ոք կրնայ անտարբեր մնալ այդ 

պատկերին առջեւ: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 243, àõñµ³Ã, 08 ú¶àêîàê, 2014                                                                         12 
 

Մինչեւ ե՞րբ կրնայ տեւել պաղեստինեան տագնապը: Աւելի ճիշդ` հզօրները մինչեւ ե՞րբ կրնան 

թոյլ տալ, որ անիկա տեւէ: Այսինքն պիտի շարունակե՞նք հանդուրժել, որ «հզօրին օրէնքը միշտ 

լաւագոյնը ըլլայ»: Ժամանակը չէ՞ մտածելու, որ հզօրութիւնը կրնայ նաեւ տեղ փոխել, հասցէ 

փոխել: 

Այս ոստոստող մտածումները յուզումի արձագանգ են: Կրնանք համաձայն չըլլալ 

ղեկավարութիւններու ծայրայեղութիւններուն, բայց անընդունելի է չզօրակցիլ հարուածուող եւ 

ամէն օր սուղ գին վճարող ժողովուրդի մը ողբերգութեան: Իսկ երբ մանուկներ կը մեռնին, այդ 

արդէն ցեղասպանութեան նախանշան է: 

Ինչ որ ալ ըսեն, ըսուի, ՄԱԿ-ը, աշխարհի 

իրենք զիրենք իրաւարարութեան 

կոչածներ, իրապէս անկարո՞ղ են արդէն 

երեք քառորդ դար տեւած փտախտին, 

gangrene-ին, մարդկային լուծում գտնելու, 

որ ճառ եւ հաղորդագրութիւն չըլլայ: 

Տարրական ողջմտութիւնը պիտի թելադրէ 

այն միտքը, որ եթէ իմաստուն լուծում 

չգտնուի, Սադայէլի շրջանակը իր ծիրը 

կ’ընդլայնէ եւ կանխատեսել կու տայ 

հետզհետէ աւելի աւերիչ հետեւանքներ: 

Ծայրայեղութիւնները ծնունդ կու տան 

«խելագարուած ամբոխներու»… 

Բանաստեղծները յաճախ աւելի իմաստուն 

են, քան` ամպագորգոռ ժողովներու 

«աստղեր»-ը եւ սաւանանման 

վկայականները դրօշակի վերածողները, եւ անոնց ստուերին գերաճող «լոպիստ»-ները: 

Ինչ որ ալ ըլլան քաղաքական կոչուած տրամաբանութեան, յաճախ` չտրամաբանութեան,  

թելադրութիւնները, մարդկային պարտականութիւն է տառապող զանգուածին կողքին կանգնիլ 

յոռեգոյնը կանխելու կամքով, քանի որ, ինչպէս իմաստունը ըսած է, «ուրիշին իրաւունքը իմ 

պարտականութիւնս է» (Ռընէ լը Սեն)… 

Յոռեգոյնները չկանխուեցան: 

Եւ հայը գիտէ, թէ ի՛նչ է յոռեգոյնը… 

Այսօ՞ր ալ պիտի չկանխուին… 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 

 

www.armenianprelacykw.org 

www.aztagdaily.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Լիզպոնի Հինգ Հերոսներու Յիշատակին Նշում 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Յունաստանի 

երիտասարդական միութեան Կեդրոնական 

վարչութեան, 27 Յուլիսին Քոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ 

մէջ նշուեցաւ Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակը: 

Քոքինիոյ հոգեւոր հովիւ Յովհաննէս աբղ. Սաղտըճեան 

իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ հինգ հերոս 

երիտասարդներուն կատարած սխրանքին եւ անկէ բխած 

պատգամներուն: Մասնաւորապէս ան խօսեցաւ 

գիտակից կեանքի ու մահուան բարձր արժէքին մասին` 

շեշտելով, թէ հինգ տղաքը այս քայլին դիմեցին` մերժելով անարդարութիւնը եւ իրենց 

անձնական օրինակով ուրուագծելով նորօրեայ հերոս հայ երիտասարդին տիպարը: Նշեց, թէ 

հերոսները ծնունդն են ժողովուրդին. անոնք ծառայեցին ժողովուրդին եւ զոհուեցան անոր 

դատին ի խնդիր: 

Կեդրոնական վարչութեան անդամ Մատլէն Պալատլեան, իր ելոյթին մէջ շեշտեց, թէ Լիզպոնի 

մէջ 31 տարիներ առաջ զոհուած հինգ երիտասարդները հաւատքով ու գիտակից 

գաղափարաբանութեամբ յառաջացան: Ան կոչ ուղղեց շարունակելու անոնց ուղին, մնալ  քաջ, 

գիտակից, պահանջատէր, սկզբունքային եւ երբեք չզիջիլ ճնշումներուն կամ պայմաններուն 

բերումով: 

Պարգեւատրում Երեք Մտաւորականներու 

Յուլիս 27-ին,  հիւրաբար թեմէն ներս  գտնուող 

Հայաստանի Արթիկի թեմի առաջնորդ եւ Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածինի միջ-եկեղեցական 

յարաբերութեանց բաժինի վարիչ Յովակիմ եպս. 

Մանուկեան, Սրբոց Ղեւոնդեանց մայր եկեղեցւոյ 

մէջ  մատուցեց Ս. պատարագ: 

Պատարագի ընթացքին կարդացուեցան 

հայրապետական սրբատառ երեք կոնդակներ, 

ըստ որոնց, Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. 

կաթողիկոսը «Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ» 

շքանշանով կը պարգեւատրէր գրող եւ 

մտաւորական Գրիշ Դաւթեանը, Պօղոս Գուբելեանը եւ  Գէորգ Քրիստինեանը: 

Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Յովնան արք. Տէրտէրեան իր բարձր գնահատանքը յայտնեց այս 

մտաւորականներուն, որոնք իրենց ամբողջ կեանքին ընթացքին նուիրուած են հայ 

գրականութեան եւ մշակոյթին` քաջաբար շարունակելով Սրբոց Թարգմանչաց վարդապետաց 

սկսած հայրենանուէր եւ ազգանպաստ ծառայութիւնները: Իրենց գրական հարուստ 

վաստակով, գեղեցիկ եւ մնայուն ժառանգ ձգած են մեր ներկայ սերունդին` ուղղութիւն տալով 

եւ կոչ ուղղելով հայրենասիրութեան եւ ազգասիրութեան: 
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Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցի 

Նոր Ջուղայի Ութ Ենթայանձնախումբերու 

Անդրանիկ Հանդիպում-Հաւաք 

Յուլիս 14-ին, Սպահանի հայոց թեմի Թեմական 

խորհուրդին կողմէ կեանքի կոչուած Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակի կեդրոնական 

մարմինին հրաւէրով Ս. Ամենափրկիչ վանքի 

նահատակաց յուշարձանի յարակից տարածքին 

մէջ տեղի ունեցաւ անդրանիկ հանդիպումը սոյն 

մարմինի կողմէ նշանակուած Հայոց 

Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի 

ձեռնարկները իրականացնող ութ 

ենթայանձնախումբերու հետ: 

Նախքան հանդիպումը, ներկաները ծաղիկներ զետեղեցին Ս. Ամենափրկիչ վանքի տարածքին 

մէջ գտնուող ապրիլեան նահատակներու յուշարձանին մօտ, որմէ ետք տեղի ունեցաւ 

հոգեհանգստեան արարողութիւն: 

Կեդրոնական մարմինի նախագահ Նոէլ Մինասեան ողջոյնի իր խօսքին մէջ ներկայացուց երկու 

հիմնական ուղղութիւններ, որոնց հիման վրայ պէտք է կազմակերպել աշխատանքները. 

արտաքին ճակատ` պարսկական շրջանակ, եւ ներքին ճակատ` շեշտելով մատաղ սերունդն ու 

երիտասարդութիւնը պահանջատիրական ոգիով դաստիարակելու անհրաժեշտութիւնը: 

Այնուհետեւ ան ներկաներուն փոխանցեց նախապատրաստական այն աշխատանքները, որոնք 

իրականացուած են սոյն կազմին միջոցով` 

յատկապէս շեշտելով Ս. Ամենափրկիչ վանքի 

յուշարձանի յարակից տարածքին 

բարեզարդումը եւ դասաւորումը: 

Թեմի առաջնորդ Բաբգէն եպս. Չարեան իր 

ելոյթին մէջ անդրադարձաւ Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակի խորհուրդին 

եւ յոյս յայտնեց, որ իւրաքանչիւր անհատ 

ամենայն պատասխանատուութեամբ պէտք է 

մօտենայ այս իրողութեան եւ պէտք է 

նպաստէ 100-ամեակի ծրագիրներու 

յաջողութեան: 

Կեդրոնական մարմինի անդամ Աշոտ Դաւթեան խօսեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-

ամեակի սեմին Թուրքիոյ կառավարութեան որդեգրած նոր քաղաքականութեան մասին` նշելով, 

որ Թուրքիա կը փորձէ  որոշ նախաձեռնողական քայլերու դիմելով` շեղել հանրային կարծիքը 

իրականութենէն, հետեւաբար անհրաժեշտ է աչալուրջ հետեւիլ հարցերուն եւ իրականութեան 

լոյսին տակ հակազդել թշնամիին սադրանքներուն: 

www.yerakouyn.com 

http://www.yerakouyn/
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«Ջաւախքի Աջակցութիւն Հիմնադրամ»-ը 

Կ՛աջակցի Ախալցխայի Բազմազաւակ 

Ընտանիքներուն 

Յուլիս 23-ին Ախալցխայի Հայկական 

երիտասարդական կրթամշակութային կեդրոնին մէջ 

հաւաքուեցան Ախալցխայի շրջանի 4 բազմազաւակ 

երեխաներու եւ այս տարի 3-րդ երեխան ունեցած 

ծնողները: 

Ախալցխայի հոգեւոր տեսուչ հայր Յակոբ 

Սահակեանի եւ Նինոծմինտայի հոգեւոր հովիւ 

Արմաշ քահանայի ներկայութեամբ, «Ջաւախքին 

աջակցութիւն հիմնադրամ»-ի (ՋԱՀ) Ախալցխայի 

պատասխանատու Էդուարդ Այվազեան հիմնարկին 

կողմէ յատկացուած գումարը փոխանցեց հաւաքուած ծնողներուն: 

Էդուարդ Այվազեան անգամ մը եւս հաւաքին մասնակից ծնողներուն ներկայացուց ծրագիրին նպատակը 

եւ շնորհաւորեց զանոնք` գումարը ստանալու առիթով: 

ՋԱՀ-ի կողմէ նիւթական օգնութիւն ստացած ընտանիքները իրենց խորին շնորհակալութիւնը յայտնեցին 

նորաստեղծ հիմնարկին, ծրագիրի հովանաւորներուն եւ բոլոր կազմակերպիչներուն: 

Նինոծմինտայի քահանայ տէր Արմաշ բացատրեց, թէ  ՋԱՀ-ը հիմնած են ծնունդով ջաւախքցի 

գործարարներ` բարերար Սօս Սահակեանի նախաձեռնութեամբ: Տուեալ ծրագիրով հիմնարկը կ՛օգնէ այն 

ընտանիքներուն, որոնք այս տարի ունեցած են երրորդ կամ աւելի երեխայ, կամ ունին վեց եւ աւելի 

երեխայ: Հիմնարկը կը կազմակերպէ նաեւ բազմաթիւ մշակութային ծրագիրներ: 

Ջիւանիի Օրը Նշուած Է Աշուղի 

Ծննդավայր Կարծախի Մէջ 

Ախալքալաքի շրջանի Կարծախ գիւղի բնակիչներուն 

համար աւանդութիւն դարձած է Յուլիս ամսուան վերջին 

օրերէն մէկը նուիրել հայ մեծ աշուղ Ջիւանիի մեծարման: 

Արդարեւ 26 Յուլիսին Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ 

մատուցուեցաւ Ս. պատարագ եւ կատարուեցաւ 

հոգեհանգստեան արարողութիւն: Աւարտին, տեղի ունեցաւ 

ծաղկեպսակներու զետեղում Ջիւանիի յուշարձանին առջեւ: 

Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան 

իր գնահատանքն ու օրհնութիւնը փոխանցեց Ախալքալաքի տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններուն` բարձր գնահատելով անոնց կատարած աշխատանքը,  հաստատելով, որ 

Ջիւանիին ստեղծած արուեստը անմահ է: 

Գեղարուեստական յայտագրով ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Հանրային 

ռատիոյի «Սայաթ Նովա» համոյթը, որ ներկայացուց  ջիւանական երգ ու տաղ: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Աւելի Աշխուժ Ուղեղ Մը Ունենալու Համար 

Ահաւասիկ 10 դիւրին միջոցներ` աւելի աշխուժ եւ արթուն ուղեղ ունենալու համար 

-1- Օրական ծլած հատեղէն կերէք, անոնք չափազանց հարուստ 

են կենսանիւթերով եւ հանքայիններով: Զանոնք գործածեցէք 

կերակուրներու, աղցաններու, կարկանդակներու եւ 

ապուրներու պատրաստութեան մէջ: 

 -2- Խորո՛ւնկ շնչեցէք, թթուածինը ուղեղին 2 գլխաւոր 

«վառելանիւթերէն» մէկն է: Խուսափեցէք ապականած վայրերէ 

եւ բնութեան գիրկը ապաստանեցէք հոն մաքուր օդ շնչելու 

համար: 

-3- Օրական նուազագոյնը 7 ժամ քնացէք. քունը կը հանգստացնէ յոգնած ուղեղը, կը բարելաւէ 

կեդրոնացումն ու յիշողութիւնը: 

- 4- Շաքա՛ր կերէք: Այո՛, շաքարէ մի՛ զրկէք ձեր ուղեղը. անիկա կը գործածէ մարմնին կլիւքոզին 

60 առ հարիւրը: Անշուշտ պէտք է խուսափիլ շաքարի որոշ տեսակներէն եւ նախընտրութիւնը 

տալ թարմ պտուղներուն եւ ան ալ` չափաւո՛ր: 

-5- Մոցարթ մտիկ ըրէք: Հաստատուած է, որ 

երաժշտութեան ունկնդրութիւնը կը խթանէ մեր 

երեւակայութիւնը, յուզումներն ու տրամաբանութիւնը: 

Կ՛ըսուի, թէ Մոցարթի գործերը ունկնդրող անձերը 

աւելի խելացի կ՛ըլլան. եւ ինչո՞ւ չփորձել… 

-6- Դուրս եկէք միօրինակ կեանքէն: Միշտ նոր 

ծրագիրներ մշակեցէ՛ք, ճամբորդեցէ՛ք, մարզաձեւի մը 

հետեւեցէ՛ք, գծագրութեան կամ ծաղկայարդարանքի 

դասընթացքներու արձանագրուեցէ՛ք, միութեան մը կամ բարեսիրական կազմակերպութեան մը 

անդամակցեցէ՛ք: 

-7-  Լաւ տեսակի իւղեր սպառեցէք: Լաւ տեսակի ըսելով` կը հասկնանք Օմեկա 3, Օմեկա 6: 

Առանց վարանումի` կերէք աւոքատօ, ձկնեղէն եւ սպառեցէք ընկոյզի եւ քոլզայի իւղ: 

-8- Ամէն առտու հայելիին առջեւ ժպտեցէ՛ք: Արդէն գիտենք խնդուքին բարեգործ ազդեցութիւնը 

առողջութեան վրայ: Սակայն, տրուած ըլլալով որ մեր օրերուն մարդիկ շատ ալ խնդալու 

պատճառ չունին, առնուազն ժպտելու պզտիկ փորձ մը ըրէք ձեր ուղեղին օգտին համար: 

-9- Սթրես, ապականում, ծխախոտ… այս բոլորը կը նպաստեն ուղեղին կանխահաս 

ծերութեան: Պաշտպանուելու համար կերէք կենսանիւթերով եւ մասնաւորաբար Սէ. 

կենսանիւթով հարուստ պտուղներ եւ կանաչեղէններ: 

-10- Հրաժարեցէք ծխախոտէն, խմիչքէն, քնաբեր եւ հանդարտեցուցիչ դեղահատերէն. բոլորն ալ 

կը վնասեն ուղեղին: 


