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ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ
ԵՒ ՔՈՒԷՅԹԻ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՈՒԽՏԻ ՕՐԸ
Ուրբաթ, 1 Մարտ2019-ին, Սրբոց Վարդանանց եւ 1036 Վկայից տօնին, որ նաեւ մեր եկեղեցւոյ
տօնն էր, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան, մատուցեց Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագ եւ փոխանցեց օրուան Պատգամը: Պատարագին ներկայ գտնուեցան ՀՀ արտակարգ
և լիազօր Դեսպան Սարմէն Պաղտասարեանը, Թեմիս Երեսփոխանական ժողովի եւ ազգային
վարչութեան անդամներ եւ մեծ թիւով հաւատացեալներֈ Սրբազան Հօր քարոզի բնաբանն էր
«Այս հաւատքէն ոչ ոք կրնայ մեզ խախտել», որ իրականութեան մէջ ոչ աւետարաական համար
մըն էր եւ ոչ ալ առաքեալներուն կողմէ մեզի փոխանցուած գաղափար մը. այլ, Հայ ազգին կողմէ
արտասանուած ու յայտարարուած պատասխան նախադասութիւն մըն էր, պարսից թագաւոր

Յազկերտին ուղղուած: Պատասխան մը, որու տեսլականով 451 թուականին, Աւարայրի
ճակատամարտին, հայրենիքի, Հայ Եկեղեցւոյ ու քրիստոնէական հաւատքի պահպանման
համար նահատակուած Վարդանանց զօրավարները եւ 1036 մարտիրոսները, Հայաստանյայց
Առաքելական Եկեղեցւոյ մեծագոյն սուրբերը դարձան: Պատասխան մը, որ մինչեւ այսօր
շարունակ մնաց հայ ժողովուրդի մտքին, կամքին ու խղճին հետ, երբ ամէն անգամ իր
հաւատքին դէմ ծառացող խոչընդոտ մը յառաջացաւ: Պատասխան մը, որ Հայ ժողովուրդի
պատմութեան մէջ Աւետարաններու զօրութիւնը ունեցաւ եւ քրիստոնէական հաւատքը դարձաւ՝
ազգային հաւատք: Ներկայ հաւատացեալներուն եւ յատկապէս երիտասարդներուն պատգամեց
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հերոսական շունչով հաւատարիմ մնալ Վարդանանց
խորհուրդին, տեսնել մեզ սպառնացող վտանգները եւ
տէր կանգնիլ ու պաշտպանել մեր հաւատքն ու
հայրենիքը։
Պատարագէն ետք հոգեհանգստեան արարողութիւն
կատարուեցաւ Քուէյթի մէջ ծառայող եւ այժմ ի Տէր
ննջող երկու հոգեւորականներու հոգիներուն համար.
Քուէյթի անդրանիկ հոգեւոր հովիւ՝ հանգուցեալ Տէր
Պարոյր Ա. Քհնյ. Սարգիսեանի եւ մօտ 10 տարիներու
ծառայութիւն ունեցող Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝ հոգելոյս Տէր Կորիւն Արք. Պապեանի:
Ապա Գերշ. Սրբազան Հայրը թափօրով ուղղուեցաւ
եկեղեցւոյ
ներքնասրահը,
ուր
տեղի
ունեցաւ
մատաղօրհնէք:
Մատաղի
պատրաստութեան
աշխատանքները կատարած էին Եկեղեցասիրաց
Տիկնանց
Յանձնախումբը
իր
հետ
ունենալով
ուխտաւոր
օժանդակ
տիկիններ
եւ
համագործակցութեամբ՝
Թաղական
Խորհուրդին:
Աւարտին Դպրաց Դասի առաջնորդութեամբ հաւատացեալները հնչեցուցին Սրբոց
Վարդանանց
յիշատակին
նուիրուած
ոգեշունչ
երգեր:
Հաւատացեալները մատաղի բաժինի կողքին, իրենց հետ նաեւ տարին Սրբոց Վարդանանց
սուրբերու նահատակութեամբ հաստատուած, հայ ժողովուրդի ապրելու կամքի զօրութիւնը եւ
լինելիութեան իրաւունքի հաստատակամութիւնը:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԿՐՕՐԵԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ
Կազմակերպութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական
Դաստիարակութեան Բաժանմունքին եւ հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսին, Ուրբաթ, 1 Մարտ2019-ին ընթացք առաւ «Քրիստոնէական
Դաստիարակութեան Միջ-թեմական Յանձնաժողով»-ին երկօրեայ խորհրդաժողովը,
որուն կը մասնակցին թեմերու քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի
ներկայացուցիչները։
Յանձնաժողովին ատենապետն է Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան, իսկ
աշխատանքներու
համադրողն
է
Կաթողիկոսարանի
Քրիստոնէական
Դաստիարակութեան Բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան։
Սրբազան Հօր բարի գալուստի խօսքէն ետք, Նորին Սրբութիւնը փոխանցելով իր
պատգամը՝ ճշդեց ժողովի ուղղութիւնն ու ընթացքը եւ բացուած յայտարարեց
խորհրդաժողովըֈ Իր խօսքին մէջ Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց Կիլիկիոյ Սուրբ
Աթոռին հոգեւոր, մշակութային եւ ազգային առաքելութեան ծառայութիւնը՝ նշելով. «Այս
ծառայութիւնը միշտ եղած է համապարփակ՝ բնականաբար հոգեւորը միշտ ըլլալով
առաջնահերթ»։ Խօսելով քրիստոնէական դաստիարակութեան մասին Վեհափառ
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Հայրապետը ըսաւ, որ քրիստոնէական դաստիարակութիւնը եկեղեցւոյ գործունէութեան
երեսներէն մէկը չէ, այլ եկեղեցին ի՛նք քրիստոնէական դաստիարակութիւն է եւ
եկեղեցւոյ առաքելութիւնը վկայութիւն է Քրիստոսի Աւետարանին, Աստուծոյ
մարդեղութեան եւ փրկագործական խորհուրդինֈ Առ այդ, Հայրապետը անդրադարձաւ
քրիստոնէական կազմաւորման լայն հասկացողութեան, որ չի սահմանափակուիր
Սուրբ Գրոց սերտողութեան դասընթացքներով եւ կամ պատանիներու կիրակնօրեայ
վարժարաններ յաճախումով, այլ իր մէջ կ՚ընդգրկէ ներկայ պայմաններու,
մտայնութիւններու, ժամանակներու եւ միջավայրերերու իւրայատկութիւններու
համապատասխան լուծումներըֈ Նորին Սրբութիւնը շեշտելով հանդերձ բոլոր թեմերուն
մէջ քրիստոնէական դաստիարակութեան հասարակաց յատարարի մը գոյութիւնը
որպէս սկզբունք, շեշտեց նաեւ արդի ժամանակներու հետ համապատասխան
լուծումներու, միջոցներու, ձեւերու եւ կերպերու անհրաժեշտութիւնը, բոլոր
տարիքներու համար. «Բնականաբար, հասարակաց յայտարարներ կան, այլապէս մենք
մեր միութիւնը կը կորսնցնենք որպէս եկեղեցի, սակայն յատուկ ուշադրութիւն պէտք է
դարձնել միջավայրի, սեռի, տարիքի եւ մեր մեթոտաբանութիւններուն»։ Միաժամանակ,
ան աւելցուց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը յատուկ հոգածութիւն ցոյց
տուած է եւ կու տայ քրիստոնէական դաստիարակութեան, որ հետզհետէ աւելի կը
շեշտուի եւ կազմապերպչական բնոյթ կը ստանայ, որուն համար սոյն խորհրդաժողովը
տեղի կ՚ունենայ։
Նշենք, որ յանձնաժողովին նպատակն է ծրագրել քրիստոնէական դաստիարակութիւնը
ժողովուրդին նոր մեթոտներով փոխանցելու միջոցներ՝ առանց տարիքի եւ սեռի
խտրութեան, պատշաճեցնելով տուեալ երկրի միջավայրին եւ քննել ժամանակակից
ընկերաբարոյական հարցերը։

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ
Կազմակերպութեամբ

Քուէյթի

Ազգային

Վարժարանին, համագործակցութեամբ Ապտուլ
Ազիզ Ալ Պապթէյն գրադարանի Տնօրէնութէան,
Երեքշաբթի 5 Մարտ2019ի յետմիջօրէին, տեղի
ունեցաւ

Գեղարուեստական

«Մշակութային

երեկոյ

Երկխօսութիւն,

մը

Յանուն

խաղաղութեան»խորագրով:
Սոյն հանդիսութեան ներկայ էին, շարք մը Քուէյթցի մտաւորականներ եւ երեւելի
անձնաւորութիւններ, ինչպէս նաեւ ՀՀ դիւանագիատկան ներկայացուցիչները, Հայ
համայնքի հոգեւոր ու ազգային պատասխանատուները եւ մեծ թիւով Քուէյթահայեր:
Գեղարուեստական

կոկիկ

յայտագրով

ներկաները

ըմբոշխնեցին

հայկական

եւ

արաբական մշակոյթներէն պատառիկներ: Աւարտին տեղի ունեցաւ հայկական
աւանդական համադամ ճաշերու հիւրասիրութիւն, պատրաստուած վարժարանիս
Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ:
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ՀՕՄ ՔՄՄ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՔԵՐՄԷՍԻՆ
Ինչպէս աւանդոյթ դարձած է, այս տարի եւս
ՀՕՄ-ի Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղս իր
տաղաւարով ներկայ էր Քուէյթի Ազգային
Վարժարանի կազմակերպած Քերմէսին, որ տեղի
ունեցաւ 22, 24, եւ 25 Փետրուար 2019-ին: ՀՕՄ-ի
տաղաւարը, երեք օրերու ընթացքին, ընդհանուր
զարգացման եւ զանազան մարզերու վերաբերեալ
հարցումներ պարունակող իր տուփիկներով
հաճելի եւ օգտակար անկիւն մըն էր Քերմէսի
ներկաներուն համար, ուր մեր բազմաթիւ
փոքրիկ եւ պատանի այցելուները իրենց սորված
գիտելիքները կը թարմացնէին, նաեւ նոր
գիտելիքներ ձեռք կը բերէին: Տաղաւարի ամբողջ հասոյթը, անշուշտ, կը յատկացուի
Քուէյթի
Ազգային
Վարժարանին,
որուն
օժանդակելը
Մասնաճիւղիս
մշտական
օրակարգերէն մէկը եղած է միշտ: ՀՕՄ-ի
տաղաւարի
աշխատանքը
կատարեցին
Քարոզչական Յանձնախումբիս ընկերուհիները,
Վարչութեանս հետեւողութեամբ, նաեւ ունէինք
օժանդակ պարտաճանաչ երիտասարդուհիներ,
որոնք
սիրայօժար
փափաքեցան
իրենց
մասնակցութիւնը բերել մեր այս աշխատանքին:
Յոյսով ենք, որ այսպիսով մեր ներդրումը
ունեցանք Քերմէսի յաջողութեան մէջ:
Յարատեւ բարգաւաճում եւ մշտական վերելք կը մաղթենք Մեր Ազգային
Վարժարանին:
ՀՕՄ ՔՄՄ-ի Քարոզչական Յանձնախումբ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Եունքեր. «Եւրոպական Միութիւնը Հայաստանին 20172020 Թուականներուն Համար Պիտի Տրամադրէ 176
Միլիոն Եւրոյի Աջակցութիւն»
Աշխատանքային այցելութեամբ Պելճիքա գտնուող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
հետ բանակցութիւններէ ետք լրատուամիջոցներու համար նախատեսուած հանդիպումին,
Եւրոպական յանձնաժողովի նախագահ Ժան Քլոտ Եունքեր յայտարարած է, թէ Եւրոպական
Միութիւնը Հայաստանին 2017-2020 թուականներուն համար նախատեսած է 176 միլիոն եւրոյի
աջակցութիւն տրամադրել` միտուած մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան եւ հիմնարար
բարեփոխումներուն:

«Բայց ինչպէս պարոն վարչապետը բազմաթիւ անգամներ նշած է` շատ աշխատանք կայ
կատարելիք` յատկապէս փտածութեան դէմ պայքարի ուղղութեամբ եւ դատական
բարեփոխումներու մարզին մէջ: Որքան շատ Հայաստանի Հանրապետութիւնը բարեփոխուի,
այնքան աւելի մենք պիտի աջակցինք անոր` ե՛ւ նիւթապէս, ե՛ւ քաղաքականապէս», նշած է ան:
Անդրադառնալով մուտքի արտօնագիրի վերացման հարցին` Եունքեր ըսած է, որ Եւրոպական
յանձնաժողովը կողմ է, որ մուտքի արտօնագիրներու վերացման երկխօսութեան
բանակցութիւնները շուտով սկսին:

Փաշինեան.
«Անհրաժեշտ Է Արդիւնաւէտ Ձեւաչափ Ստեղծել, Որուն Նպատակը
Բանակցային Հոլովոյթին Լեռնային Ղարաբաղի Մասնակցութիւնը
Ապահովելն Է»
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«Եւրոպական Միութիւնը ինչպէ՞ս կրնայ աւելցնել աջակցութիւնը ղարաբաղեան տագնապի
խաղաղ լուծման արագացման ուղղութեամբ» հարցումին ի պատասխան` Եւրոպական
յանձնաժողովի դրացնութեան քաղաքականութեան եւ ընդլայնման բանակցութիւններու
հարցերով Եւրոպական Միութեան յանձնակատար Եոհաննէս Հանը Պրիւքսելի մէջ
լրագրողներու համար նախատեսուած հանդիպումին յայտարարած է` պէտք է պահենք ներկայ
ձեւաչափը:
«Պէտք է պահենք ամէն ինչ գործող ձեւով, նոր բան չստեղծենք: Բայց շատ կարեւոր են
փոխադարձ վստահութեան զարգացման միջոցները: Եւ մենք դուրսէն` իբրեւ Եւրոպական
Միութիւն, ի՞նչ կրնանք ընել: Մենք կրնանք ամբողջ շրջանին աջակցիլ, կրնանք նպաստել
երկիրներու
միջեւ
համագործակցութեան
տարբեր
ոլորտներու
մէջ:
Այսինքն`
կարելիութիւնները պէտք է շատ ըլլան, եւ որոշ բաներ ժամանակ կը պահանջեն: Բայց կը
կարծեմ, որ շրջանին մէջ պայմանները բաւական նպաստաւոր են հետագային շրջանային
իրավիճակը բարելաւելու համար: Մենք պէտք է աջակցինք, բայց միայն կողմերուն խնդրանքով
եւ պահանջով», ընդգծած է ան:
Իր կարգին, հանդիպումին ներկայ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան աւելցուցած է. «Ես արդէն Թեհրանի մէջ ըսած եմ, որ Ազրպէյճանի ղեկավարին հետ
յառաջիկայ մեր հանդիպումը նուիրուած պիտի ըլլայ այդ կարգին` բանակցային ձեւաչափի
շուրջ քննարկումներուն, որովհետեւ մենք կը կարծենք, եւ մեր դիրքորոշումը չէ փոխուած, որ
տագնապի արդիւնաւէտ լուծման համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է արդիւնաւէտ ձեւաչափ
ստեղծել, որուն նպատակը բանակցային հոլովոյթին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցութիւնն
ապահովելն է»:
Այս ծիրին մէջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մամլոյ քարտուղար Վլատիմիր Կարապետեան իր
ֆէյսպուքեան էջին վրայ անդրադարձած է Եւրոպական յանձնաժողովի դրացնութեան
քաղաքականութեան եւ ընդլայնման բանակցութիւններու հարցերով Եւրոպական Միութեան
յանձնակատար Եոհաննէս Հանի` ղարաբաղեան տագնապին վերաբերեալ յայտարարութեան:
Ան ողջունած է այդ յայտարարութիւնը, ըստ որուն, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման
շուրջ բանակցութիւնները պէտք է ընթանան գործող` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներու ձեւաչափով:

Աշոտ Ղուլեան. «Հայատեացութիւնը Դարձած Է
Ազրպէյճանական Ինքնութեան Անբաժանելի Մաս»
Չորեքշաբթի օր Եւրոպական խորհրդարանին մէջ տեղի ունեցաւ «Հայատեացութիւն.
պատմական եւ ժամանակակից վերածնունդ» նիւթով գիտաժողովը, որուն ընթացքին զանազան
դիտանկիւններէ քննարկուեցաւ տուեալ երեւոյթը: Գիտաժողովը կազմակերպուած է Եւրոպայի
Հայ դատի յանձնախումբի եւ «Թիւֆենկեան» հիմնադրամի ջանքերով, Եւրոպական
խորհրդարանի երեսփոխան Էլենի Թեոխարուսի աջակցութեամբ:
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Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու
բաժինէն
կը
տեղեկացնեն,
որ
Արցախի
Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ Աշոտ
Ղուլեան ողջոյնի խօսքով դիմած է համաժողովի
մասնակիցներուն` յատուկ ընդգծելով նման կարեւոր
ձեռնարկի
մը
կազմակերպումը
Եւրոպական
խորհրդարանի շէնքին մէջ` իբրեւ կառոյց մը, որ ո՛չ
միայն եւրոպական ընտանիքին մէջ ապրող
ժողովուրդներու, այլեւ ամբողջ աշխարհին համար ժողովրդավարութեան օրինականութեան եւ
համերաշխութեան յառաջամարտիկներէն է:
Իր խօսքին մէջ Աշոտ Ղուլեան անդրադարձած է այլատեացութեան` իբրեւ ժամանակակից
աշխարհին մէջ մարդկութեան սպառնացող ամէնէն մեծ մարտահրաւէրներէն մէկուն դէմ
միասնաբար պայքարելու անհրաժեշտութեան եւ շեշտած, որ այս ուղղութեամբ յաջողութեան
կարելի է հասնիլ, եթէ բոլորին կողմէ ընկալելի ըլլայ այն գիտակցումը, որ այլատեացութեամբ
թունաւորուած հանրութիւնը երբեք եւ որեւէ պարագայի չի կրնար հասարակական եւ
համամարդկային արժէք ստեղծել:
Այնուհետեւ, խօսելով Ազրպէյճանի կողմէ պետական մակարդակով իրականացուող
հայատեացութեան քաղաքականութեան մասին` Ազգային ժողովի նախագահը նշած է, որ այդ
երեւոյթը դրացի երկրին մէջ նոր չէ, աւելի՛ն` տարիներու ընթացքին անիկա դարձած է
ազրպէյճանական ինքնութեան անբաժանելի մէկ մասը, իսկ չլուծուած տագնապի
պայմաններուն մէջ, Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն կողմէ կ՛օգտագործուի իբրեւ սեփական
ժողովուրդը մոլորեցնելու եւ Արցախի մասին թիւր տեղեկութիւններ տարածելու գործիք:
Խորհրդարանի ղեկավարը խորհուրդ տուած է արտասահմանեան գործընկերներուն այցելելու
Արցախ եւ ծանօթանալու իրավիճակին:
Ամփոփելով խօսքը` Աշոտ Ղուլեան համոզում յայտնած է, որ նման ձեւաչափով
կազմակերպուած որեւէ միջոցառում կ՛օգնէ բացայայտելու համամարդկային զարգացման
խոչընդոտող երեւոյթներու էութիւնը եւ միացեալ ջանքերով փնտռելու ու գտնելու ելքեր` բարդ
իրավիճակներէ:
Տեղեկացնենք, որ գիտաժողովին Արցախէն մասնակցած են Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Արմինէ Ալեքսանեանը, Արցախի Հանրապետութեան
մարդու իրաւունքներու պաշտպան Արտակ Բեգլարեանը, փորձագիտական եւ այլ ոլորտներու
շարք մը ներկայացուցիչներ:

Իշխան Սաղաթէլեան. «ՀՅԴ-ն Պիտի Մասնակցի
Ընտրական Օրէնսգիրքի Քննարկումներուն`
Առաջարկներու Փաթեթով»
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Չորեքշաբթի օր Ազգային ժողովի ամպիոնէն
քաղաքական ուժերը հրաւիրած է մասնակցելու Ընտրական օրէնսգիրքին շուրջ
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քննարկումներու` նշելով, որ Հայաստանի Ընտրական օրէնսգիրքը, ինչպէս նաեւ ընտրական
հաստատութիւնները կատարելագործման կարիք ունին: «Օգտուելով առիթէն` քաղաքական
ուժերը կ՛ուզեմ հրաւիրել` սկսելու ընտրական բարեփոխումներու մշակման փուլի`
միասնական ջանքերով: Եթէ միասին պայմանաւորուինք, կրնանք աւելի արմատական
փոփոխութիւններ մշակել, իրականացնել», ըսած է ան:
«Երկիր»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին ՀՅԴ
Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ
Իշխան
Սաղաթէլեան
յիշեցուց,
որ
Դաշնակցութիւնը
ժողովրդական
շարժումէն
առաջ եւ ետք հանդէս եկած է Ընտրական
օրէնսգիրքի բարեփոխումներու առաջարկներով,
ուստի այս անգամ եւս, ի պատասխան Ազգային
ժողովի նախագահի այս նախաձեռնութեան,
իրենք պիտի ներկայացնեն իրենց տեսակէտները
եւ
պիտի պնդեն, որ անոնք ներառուին
բարեփոխումներու ծիրին մէջ:
«Դաշնակցութիւնը ի սկզբանէ հանդէս եկած է Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխումներու
առաջարկով եւ սկիզբէն ալ ընդգրկուած եղած է Ընտրական օրէնսգիրքը բարեփոխելու
յանձնախումբերուն մէջ, ուր հանդէս եկած է օրէնսդրական փոփոխութիւններու մեծ ծրարով մը:
Անոնց մէկ մասը նախապէս ներառուած են Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխումներուն մէջ,
մէկ մասը` ոչ: Աւելի՛ն` նոյնիսկ այս իշխանութեան օրով մենք բարեփոխումներու մեր
առաջարկներով հանդէս եկած ենք, եւ այս կառավարութեան շրջանին եւս մեր առաջարկները
ամբողջութեամբ տեղ չեն գտած: Իսկ եթէ յառաջիկային նման նախաձեռնութիւն ըլլայ,
բնականաբար, մենք` իբրեւ շահագրգիռ կողմ, հանդէս պիտի գանք մեր տեսակէտներով եւ
առաջարկներով», ընդգծեց Իշխան Սաղաթէլեան:

Ազրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը
Պատասխանած Է Նիկոլ Փաշինեանի Պրիւքսելեան
Յայտարարութեան
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ քարտուղար Լէյլա Ապտուլայեւան
անդրադարձած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի`
նախանցեալ օր Պրիւքսելի մէջ կատարած այն յայտարարութեան, թէ ինք Հայաստանի
վարչապետն է, արցախցիները զինք չեն ընտրած, հետեւաբար` չի կրնար բանակցիլ Արցախի
անունով:
«Եթէ դուք Տաւուշէն մինչեւ Սիւնիքի տարածքին մէջ ապրող մարդոց անունով կը գործէք, ապա
անգամ մը եւս մեր տուած հարցումին պատասխանեցէք` ի՞նչ գործ ունին ձեզի ձայն տուող`
Հայաստանի քաղաքացի նկատուող երիտասարդները Ազրպէյճանի գրաւեալ տարածքներուն
մէջ», ըսած է Ապտուլայեւա:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Պոլթըն. «Հիւսիսային Քորէայի Դէմ Պատժամիջոցները
Խստացնելու Կարելիութիւնները Կը Սերտենք, Եթէ
Հիւլէական Զէնքերը Չոչնչացնէ»
Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերու խորհրդական Ճոն
Պոլթըն յայտնեց, որ իր երկիրը կը սերտէ Հիւսիսային Քորէայի դէմ պատժամիջոցները
խստացնելու կարելիութիւնը, եթէ վերջինս իր հիւլէական զէնքերը չոչնչացնէ:
«Կը քննենք կարելի լուծումներ, որոնք կրնանք որդեգրել Հիւսիսային Քորէայի հարցով, անոնք
բանակցութիւններուն նկատմամբ լուրջ վերաբերում ունենան կամ ոչ, եւ անոնց կ՛ուզեն
վերադառնալ, եւ վերջապէս` եթէ յանձնառու են հիւլէական զէնքերու ծրագիրէն հրաժարելու»,
նշեց Պոլթըն:
Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերու խորհրդատուն
աւելցուց. «Եթէ ատիկա չեն ուզեր ընել, այդ ատեն կը կարծեմ նախագահ Տանըլտ Թրամփ
յստակ դարձուց, որ անոնց վրայ հաստատուած տնտեսական պատժամիջոցները պիտի
չվերցուին»:
Նախքան այդ, Հարաւային Քորէայի մամուլն ու քորէական հարցերու մասնագէտ ամերիկեան
հետազօտական երկու կազմակերպութիւններ հաղորդած էին, որ Հիւսիսային Քորէան
վերսկսած է հրթիռային կայանի շինարարութեան:

Դամասկոս Պիտի Չտատամսի Բոլոր Միջոցներով
Դիմակայելու Կոլանի Բռնագրաւումը Երկարաձգելու
Իսրայէլի Փորձերուն
Սուրիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Ֆայսալ Մըքտատ յայտնեց, որ Դամասկոս պիտի
չտատամսի բոլոր միջոցներով դիմակայելու Սուրիոյ
Կոլանի շրջանի բռնագրաւումը երկարաձգելու Իսրայէլի եւ
անոր գործակալներուն փորձերուն:
Մըքտատ այս կեցուածքը արտայայտեց զինադադարի
հսկողութեան ՄԱԿ-ի յանձնախումբի պետ Քրիստին Լանտի
եւ
անոր
ընկերակցող
պատուիրակութեան
հետ
հանդիպումին ընթացքին:
Ան շեշտեց, որ Իսրայէլ պէտք է դադրի ոտնահարել ՄԱԿ-ի որոշումները եւ աջակցիլ
ահաբեկչական կազմակերպութիւններուն` նշելով, որ այդ արարքները կ՛ականահարեն շրջանի
անվտանգութիւնը եւ կը վտանգեն միջազգային անվտանգութիւնն ու խաղաղութիւնը:
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Միւս կողմէ, ռուսական եւ սուրիական բանակներու սպայակոյտերը Թանաֆի մէջ
տեղակայուած
ամերիկեան
ուժերը
ամբաստանեցին
Ռաքպան
գաղթակայանէն
քաղաքայինները փրկելու մարդասիրական օժանդակութիւնը ձախողցնելու յանցանքով:
Երկու երկիրներու բանակներուն սպայակոյտերու պետերը Միացեալ Նահանգներուն կոչ
ուղղեցին` ազատ արձակելու Ռաքպան գաղթակայանէն ապօրինաբար կալանաւորուածները եւ
անոնց գաղթակայանէն անվտանգ ելք ապահովելու:

Ուաշինկթըն Կը Սպառնայ Անգարային. «Թուրքիան
Դրինք Կա՛մ «Էս-400»-ները, Կա՛մ «Էֆ-35»-ներն Ու
Ապագայ Ամերիկեան Զէնքի Մատակարարումը
Երկընտրանքին Առջեւ» Կ՛ըսէ Փալատինօ
Եթէ Անգարան ձեռք բերէ ռուսական «Էս-400» օդային պաշտպանութեան համակարգերը, ապա
Միացեալ Նահանգներ հաւանաբար պատժամիջոցներ հաստատեն Թուրքիոյ դէմ: «Ռիփորթ» կը

հաղորդէ, որ այս մասին յայտնած է Միացեալ Նահանգներու
նախարարութեան բանբերի օգնական Ռապըրթ Փալատինօ:

արտաքին

գործոց

Ան յիշեցուցած է, որ Ուաշինկթըն մտահոգ է այդ համակարգերու ձեռք բերումով, եւ Միացեալ
Նահանգներու դիրքորոշումը չէ փոխուած:
«Թուրքիոյ «Էս-400» համակարգերու մատակարարումը պիտի յանգեցնէ «Էֆ-35» 5-րդ սերունդի
օդանաւերու ստեղծման ծրագիրին Անգարայի մասնակցութեան վերատեսութեան: Բացի ատկէ,
հարցականի տակ պիտի դրուի Թուրքիոյ ապագայ զէնքի մատակարարումը», ըսած է
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Փալատինօ` աւելցնելով. «Թուրքիան դրինք կա՛մ ռուսական «Էս-400»-ները, կա՛մ մեր «Էֆ-35»
օդանաւերը երկընտրանքին առջեւ»:

Աֆղանիստանի Մէջ Պատերազմը Աւարտելու Մասին
Օրինագիծ Մը Ներկայացուած Է Քոնկրեսին
Ամերիկացի երկու ծերակուտականներ` Ռենտ Փոլ եւ Թամ Եուտալ, առաջարկած են նոր
օրինագիծ մը, որ Միացեալ Նահանգներուն կոչ կ՛ուղղէ ճանչնալու Աֆղանիստանի մէջ
յաղթանակը եւ աւարտելու պատմութեան մէջ ամէնէն երկարատեւ ռազմարշաւը: «Արմէնփրես»
կը հաղորդէ, որ այդ մասին ըսուած է օրէնսդիրներու միացեալ հաղորդագրութեան մէջ:
«Օրէնքի որդեգրումը… պիտի աւարտէ Ամերիկայի ամէնէն
երկարատեւ պատերազմը…, աջակցութիւն ցոյց պիտի տայ
ահաբեկչութեան դէմ համաշխարհային պատերազմին, իսկ
աւարտած ռազմարշաւէն միջոցներ պիտի յատկացուին
Աֆղանիստանի մէջ պետականութեան կառուցման», ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ
յունուարի վերջաւորութեան յայտարարած էր, թէ պատրաստ է ամերիկեան ուժերը հեռացնելու
Աֆղանիստանէն, եթէ համաձայնութիւններ ձեռք բերուին երկրի կացութեան կարգաւորման
շուրջ:
Միացեալ Նահանգներու զօրքերը Աֆղանիստան կը գտնուին 2001 թուականէն ի վեր: Անոնք
այնտեղ գործողութիւններ կը կատարեն Թալեպան շարժումի եւ ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներուն դէմ:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներ Թալեպան շարժումին հետ կը վարեն բանակցութիւններ,
որոնք Փենթակոնի կողմէ նկատուած են յուսադրող:

Պոկտանով. «Սուրիոյ Նկատմամբ Սէուտական Արաբիոյ,
Քաթարի, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու Եւ
Քուէյթի Մօտ Դրական Փոփոխութիւն Կայ»
Ռուսիոյ փոխնախագահ Միխայիլ Պոկտանով նշեց.«Սուրիոյ նկատմամբ Սէուտական Արաբիոյ,
Քաթարի, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու եւ Քուէյթի մօտ դրական փոփոխութիւն կայ»:
«Կարգ մը երկիրներու Դամասկոսի հետ դիւանագիտական յարաբերութիւնները
վերականգնելու քայլերը կ՛աւելնան, ըստ գետնի վրայ արձանագրուող զինուորական եւ
քաղաքական զարգացումներուն», նշեց ան:

www.aztagdaily.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Պետական Դրսեւորումներ` Փտածութեան Դէմ Պայքարի
Լիբանանի նորակազմ կառավարութիւնը փտածութեան դէմ պայքարելու միտումներ կը
դրսեւորէ: Խորհրդարանը համընթաց քայլերու կը դիմէ այդ ուղղութեամբ: Զգայացունց
յայտարարութիւններ, երկիրը ախտավարակ հիւանդութենէ փրկելու կոչեր, պետական
պիւտճէին հարուած հասցուցած մարդոց ամենաթողութեան վերջ տալու պահանջներ`
պետաքաղաքական մթնոլորտ ստեղծած են:
Զուգահեռ անշուշտ կայ թերահաւատութիւն: Լիբանանեան փորձառութեան վրայ հիմնուած
կասկածանքով մօտեցում` նման առաջադրանքի եւ փտածութեան դէմ պարագայական,
ընտրովի սահմանափակ պայքարի փաստը նկատի ունենալով: Աւելի՛ն: Կայ համատարած
մօտեցում, որ երկրին մէջ այս երեւոյթը ունի համակարգային դրուածք եւ համատարած է
տարբեր ոլորտներու վրայ, տարբեր ուղղութիւններով. հետեւաբար ապարդիւն փորձեր են
կատարուածները:
Ներկայ

վարչակարգի

բարեկարգում»,

ցարդ

բաղադրիչ

հիմնական

յայտարարուած

ուժի

կարգախօսը`

առաջադրանքներուն

«Փոփոխութիւն

ուղղութեամբ

եւ

համոզիչ

իրագործումներ չէ արձանագրած, ինչ որ տարակուսանքի մօտեցումի տարածումը խթանած է:
Պետական պիւտճէի պատկերը կը թուի, որ մտահոգիչ սահմաններ հատած է` թէ՛ երկրի
պարտքի բազմապատկուող թիւերու եւ թէ՛ եկամուտներու եւ ծախսերու անհաւասարակշիռ
թիւերու

արձանագրումով:

Հետեւող

գործազրկութիւնն

ու

արտահոսքը,

ինչպէս

նաեւ

սուրիական ճգնաժամի բերումով այստեղ ապաստանած տեղահանուածներու տունդարձի
գործողութիւններու ձգձգումը ֆինանսատնտեսական գերծանրաբեռնուածութեան մատնած են
երկիրը:
Փտածութեան դէմ
Քաղաքացիականէն
բարեփոխումներու

յայտարարուող պայքարը համալիր ծրագիրներու
մինչեւ վարչակառավարման մեքենականութիւններ`
երկարատեւ

գործընծթացի

մասին

է

խօսքը,

եթէ

կը կարօտի:
արմատական
անշուշտ

կայ

վճռակամութիւն իրավիճակ փոխելու:
Նման դժուար պայքար մղեց Լիբանանը եւ կարելի է ըսել, որ պատուով դուրս եկաւ ամբողջ
տարածաշրջանին սպառնացող ծայրայեղականներու ահաբեկչութեան դէմ, որոնք սասանած
էին արաբական տարբեր երկիրներու պետականութիւնները եւ սպառնացած անոնց
տարածքային

ամբողջականութեանց

նոյնիսկ:

Այդ

ալիքի

Լիբանան

ներթափանցման

տարատեսակ եւ բազմաթիւ փորձերը ձախողութեան մատնուեցան շնորհիւ լիբանանեան
զինեալ ուժերուն, որոնց նեցուկ էին ամբողջ պետաքաղաքական դաշտը բաղկացնող բոլոր
ուժերը:
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Դժուար պայքարի ազդանշան կու տայ պետութիւնը այս անգամ Օսմանեան պետութենէն
ժառանգուած համատարած ախտին դէմ: Նման ազդանշանի հրապարակում սկզբունքով պէտք է
ենթադրէ համալիբանանեան համաձայնութիւն` նման ծաւալի ախտահարուած ոլորտները
բարեփոխելու համար:
Մասնակի պարագայականութեան սահմաններուն մէջ դատապարտուած կը մնայ որեւէ
հակափտածութեան գործողութիւն, եթէ չկայ համալիբանանեան կամքը երկիրը ախտազերծելու:
Քաղաքական տրամաբանութիւնը կը յուշէ, որ այս առաջադրանքներով ազդեցութեան
գօտիներու ընդարձակման քայլեր կ՛առնեն գերտէրութիւնները` գործիքակազմեր, մեթոտներ,
վարժողական ծրագիրներ տրամադրելով, եւ դիմացը տուեալներու պետական շտեմարանները
սեփականաշնորհելով:
Յայտարարուող

առաջադրանքի

իրականացումը

լիբանանեան

որոշումի,

մեթոտներու,

կիրարկման ինքնուրոյնութիւնը պահելու խնդիր կ՛ունենայ անպայման: Մինչեւ այդ սակայն
անհրաժեշտ է համալիբանանեան վճռակամութեան կայացում` վիթխարի աւանդ ունեցող այս
խնդիրի դիմակայման համար:

«Ա.»

www.Kantsasar.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ազրպէյճանի Կողմէ Հայկական Յուշարձաններու
Ոչնչացումը Կը Գերազանցէ ՏԱՀԵՇ-ի Ոճիրները
«Նորարարական փորձագիտական զեկոյցը կ՛ընթանայ
Ազրպէյճանի կողմէ միջնադարեան 89 եկեղեցիներու,
5480 նրբազարդ խաչքարերու եւ 22 հազար 700
գերեզմանաքարերու ոչնչացման հետքերով». ասիկա
ենթախորագիրն է Սիմոն Մաղաքեանի եւ Սառա
Փիքմընի յոյժ գնահատելի յօդուածին, որ անցեալ շաբաթ
հրապարակուեցաւ Hyperallergic ամսագիրին մէջ: Իսկ
յօդուածին վերնագիրն է` «Վարչակարգը կը թաքցնէ
բնիկ հայոց մշակոյթին աւերումը»:
Ապրիլ 2011-ին, երբ Ազրպէյճանի մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանը փափաքեցաւ այցելել
Նախիջեւան` հայկական տարածք մը, որ խորհրդային իշխանութեան կողմէ կը դասակարգուէր
իբրեւ Ազրպէյճանի «ինքնավար հանրապետութիւն», հազարաւոր պատմական միջնադարեան
հայկական խաչքարերու ոչնչացման փաստը ստուգելու համար, ազրպէյճանցի պաշտօնեաները
արգիլեցին անոր այս այցելութիւնը` ըսելով, որ այդ կոթողներուն ոչնչացման մասին զեկոյցները
սուտ լուրեր են:
Ազրպէյճանական ճնշումներու տակ Նախիջեւանի հնագոյն հայ համայնքը ոչնչացաւ…
Չբաւարարուելով ցեղային զտումներով, ազրպէյճանցիները նաեւ ջնջեցին հայկական
յուշարձաններու բոլոր հետքերը` պնդելով, որ Նախիջեւանի մէջ բնաւ հայ չէ ապրած:
Դեկտեմբեր 2005-ին Իրանի սահմանապահ ծառայութենէն հիւսիսային Իրանի հայկական
եկեղեցւոյ առաջնորդին զգուշացուցին, որ Ազրպէյճանի մէջ Ջուղայի հսկայական
գերեզմանատունը, որ տեսանելի է Ազրպէյճանի հետ սահմանէն, ռազմական յարձակման տակ
է: Նշան եպս. Թոփուզեան եւ անոր վարորդը շտապեցին` տեսագրելու հարիւրէ աւելի
ազրպէյճանցի զինուորները, որոնք մեծ մուրճերով սպառազինուած, բեռնատարներով եւ
ամբարձիչ կռունկներով կ՛ոչնչացնէին գերեզմանատան մնացած 2000 խաչքարերը, իսկ առաւել
քան հազար խաչքարեր արդէն ոչնչացուած էին 1998 եւ 2002 թուականներուն», կը
տեղեկացնեն Մաղաքեան եւ Փիքմըն:
Հարթեցուած տարածքը, ուր դարեր շարունակ կանգուն էին հայկական խաչքարերը, այժմ
վերածուած է ռազմական հրաձգարանի: «Աւերումը «մեծ աւարտ»-ն էր Նախիջեւանի
հայկական անցեալին», կը գրեն երկու հեղինակները:
Մաղաքեան եւ Փիքմըն կը հաղորդեն, որ «Գիտութեան զարգացման ամերիկեան ընկերութիւն»ը (AAAS) օգտագործած է հեռակայ պատճենահանման արհեստագիտութիւն` մշակութային
ոչնչացման ուսումնասիրութեան մէջ: 2010-ին աշխարհատարածքին մասին անոնց
ուսումնասիրութիւնը
եզրակացուցած
է,
որ
«արբանեակային
տուեալները
կը
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համապատասխանեն տեղւոյն դիտորդներուն կողմէ ներկայացուած զեկոյցներուն, որոնք
յայտնած են Ջուղայի գերեզմանատան արուեստի նմուշներու ոչնչացման մասին»:
«Բացարձակ սուտ եւ զրպարտող տեղեկութիւններ… (կեղծուած) հայկական լոպիին կողմէ»,
յայտարարած էր Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ, որ յաճախ կը սպառնայ Հայաստանին
եւ կը խեղաթիւրէ անոր պատմութիւնը:

Հեղինակները նաեւ կը մէջբերեն Նախիջեւանի «տեղական ինքնակալ», նախագահ Ալիեւի
ազգական Վասիֆ Թալիպովի 6 դեկտեմբեր 2005-ի թիւ 5-03/S հրամանագիրը, որով ան
«հրամայած է իրականացնել Նախիջեւանի յուշարձաններու մանրամասն գոյքագրումը: Երեք
տարի անց, Թալիպովի համախմբագրութեամբ, հետազօտութիւնը ամփոփուած է
«Նախիջեւանի յուշարձաններու հանրագիտարանին մէջ` անգլերէնով եւ ազրպէյճաներէնով»:
522 էջնոց «հանրագիտարան»-էն կը բացակային միջնադարեան 89 եկեղեցիները, 5440
նրբազարդ խաչքարերը եւ 22 հազար 700 գերեզմանաքարերը, զորս (հետազօտող Արգամ)
Այվազեան մանրակրկիտ կերպով փաստագրած էր: Շատ քիչ ծանօթագրութիւններ կան
ներկայիս այդ շրջանին մէջ գոյութիւն չունեցող հայկական քրիստոնէական համայնքներուն
մասին, առաքելական թէ կաթողիկէ: Այսուամենայնիւ, ազրպէյճանական պաշտօնական
հրատարակութեան նախաբանին մէջ «հայերը» յստակօրէն կը բացայայտուին իբրեւ թիւ 5-03/S
հրամանագիրին պատճառ. «Անկէ ետք, 6 դեկտեմբեր 2005-ին որոշում տրուեցաւ…
իւրաքանչիւր յուշարձանի համար անձնագիր տրուեցաւ… Հայերը մեզի հանդէպ թշնամանք կը
ցուցաբերեն` ոչ միայն անարդարացիօրէն հողային պահանջներ ունենալով Նախիջեւանէն, այլ
նաեւ մեր պատմական յուշարձաններէն` միջազգային հանրութեան տալով կողմնակալ
տեղեկատուութիւն: Կատարուած հետազօտութիւնը անգամ մը եւս կը հաստատէ, որ
Նախիջեւանը կը պատկանի Ազրպէյճանի թուրքերուն…»:
Ոեւէ ազրպէյճանցի, որ կը համարձակի հանդէս գալ ի պաշտպանութիւն հայերու, նոյնպէս
կ՛ենթարկուի յարձակման` իբրեւ Ազրպէյճանի թշնամի: Խիզախ ազրպէյճանցի գրող Աքրամ
Այլիսլին շատ սուղ գին վճարեց` պատմելով ճշմարտութիւնը իր հայրենի Ագուլիս քաղաքին մէջ
(այժմ` Այլիս) հայկական յուշարձաններու ոչնչացման մասին: Յայտնի վիպասանը զայրացած
էր, որ Ազրպէյճանի կառավարութիւնը կ՛ոչնչացնէ հայկական եկեղեցիները: Իր «Քարէ
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երազներ» վէպին մէջ գլխաւոր հերոսը Ագուլիսի մտաւորականն է, որ կը յիշատակէ մինչեւ
1990-ականներ գոյատեւած միջնադարեան 12 եկեղեցիներէն ութը եւ կը պաշտպանէ
Ազրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մէջ տեղի ունեցած հակահայկական կոտորածներու զոհը:
Նախագահ Ալիեւ ջնջեց անոր թոշակը եւ զրկեց զայն «Ժողովրդական գրող» կոչումէն: Անոր
գրութիւնները հանուեցան դպրոցական ուսումնական ծրագիրներէն, գիրքերը հրկիզուեցան
հրապարակաւ, իսկ անոր ընտանիքի անդամները դուրս դրուեցան աշխատանքէ: Ան
փաստացիօրէն տնային կալանքի տակ կը գտնուէր իր վէպի հրապարակումէն ետք: Այլիսլին
բողոքած էր Ագուլիսի մէջ հայկական եկեղեցիներու ոչնչացման դէմ եւ հրաժարած`
ազրպէյճանական խորհրդարանի երեսփոխանի իր լիազօրութենէն:
1997-ին ան անվախօրէն հեռագիր յղեց նախագահ Ալիեւին` հայկական եկեղեցիներու
ոչնչացումը անուանելով «բարբարոսական գործողութիւն` գործադրուած զինուած ուժերու
ներգրաւումով եւ հակահրասայլային ռումբերու կիրարկումով»:
Երկու հեղինակները զրուցած են ռուս լրագրող Շուրա Պուրթինի հետ, որ Այլիսլիին հետ
հարցազրոյց ունենալէ ետք մեկնած էր Նախիջեւան եւ` նշած, որ չէ տեսած «տարածքի
փառահեղ անցեալի հետքերը»: Պուրթին եզրափակած էր այսպէս. «Նոյնիսկ ՏԱՀԵՇ չէր կրնար
նման ծանր ոճիր գործել մարդկութեան դէմ»:
Հեղինակները կը յայտնեն, որ 2018-ին իր վաւերագրական «Հրաժեշտ» գրութեան մէջ Այլիսլին
կը պնդէ, որ` «Քանդուած եկեղեցիներէն մէկուն տեղ հինգ տարի առաջ կառուցուած մզկիթը
տեղացիներուն կողմէ պոյքոթի ենթարկուած է, որովհետեւ «Այլիսի մէջ բոլորը գիտեն, որ
եկեղեցւոյ տեղ կառուցուած մզկիթին մէջ հնչած աղօթքները չեն հասնիր Ալլահի ականջին»:
Նախիջեւանի բնակիչ Արգամ Այվազեանը տասնամեակներ շարունակ լուսանկարած է տեղւոյն
հայկական յուշարձանները` մինչեւ անոնց ոչնչացումը: Մաղաքեան եւ Փիքմըն իրենց գրութեան
մէջ Այվազեանը կը մէջբերեն` իբրեւ աշխարհի լռութիւնը դատապարտող մը` ըսելով.
«Նախիջեւանի հայկական անցեալի ոչնչացումը քարիւղով հարուստ Ազրպէյճանի կողմէ,
վերջինս կը մատնէ աւելի վատ դրութեան, քան` ՏԱՀԵՇ, սակայն ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն եւ արեւմտեան
երկիրներու մեծ մասը չտեսնել կը ձեւացնեն այս իրողութիւնը»:
ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ քանդուած կառոյցները, ինչպէս` Փալմիրը, կարելի է վերականգնել, կը յայտնէ
Այվազեան, սակայն` «Այն, ինչը մնացած է Նախիջեւանի հայկական եկեղեցիներէն եւ
խաչքարերէն, որոնք գոյատեւած էին երկրաշարժերէ, խալիֆաներէ, Լէնկ Թիմուրէն եւ
Ստալինէն ետք` իմ լուսանկարներն են»:

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի

հրատարակիչ եւ խմբագիր

www.aztarar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Հինգ Բան, Զորս Պէտք Է Գիտնանք Կնճիռներու Մասին
1-Կնճիռներու յայտնուիլը հետեւանք է մեր մարմինէն քոլաժէնի եւ Էլաթինի նուազման` մեր
մարմնին մէջ: Առաջինը մորթը պիրկ կը պահէ, իսկ երկրորդը մորթին ճկունութիւն եւ
առաձգականութիւն կու տայ: Որքան անոնք նուազին, այնքան կը շեշտուին կնճիռները:
2-Միջավայրը մեծ ազդեցութիւն ունի կնճիռներու յառաջացման իմաստով: Թէեւ կնճիռներու
յայտնուիլը մեծ մասամբ կախեալ է տարիքէն, բայց եւ այնպէս միջավայրը իր կարգին կրնայ
արագացնել կամ ուշացնել զանոնք: Ապականած մթնոլորտ, ինչպէս նաեւ արեւին վնասակար
ճառագայթները մեծ ազդեցութիւն կը գործեն:
3-Բոլոր տեսակի մորթերը հաւասար չեն կնճիռներուն դիմաց: Ջրազրկուած մորթերը աւելի
խոցելի են: Հետեւաբար անհրաժեշտ սերերով ջանացէք պաշտպանել մորթը` ուշացնելու
համար կնճիռներու յայտնուիլը:
4-Կարելի չէ կնճիռները ամբողջովին վերացնել:
Պոթոքսը
եւ
նմանատիպ
միջոցները
կրնան
ժամանակաւոր լուծումներ բերել, բայց կնճիռները
անհետացնելը ցարդ անկարելի է:
5-Մարձումի որոշ տեսակներ կրնան մասամբ
թեթեւցնել կնճիռները: Այսպէս, օրական երեք
վայրկեան դէմքը մարձելով` կարելի է աշխուժացնել
արեան շրջագայութիւնը, թարմացնել մորթը եւ
քողարկել կնճիռները:
Ստորեւ նկարին վրայ կը տեսնենք, թէ ի՛նչ
ուղղութեամբ եւ ինչպիսի՛ շարժումներով պէտք է մարձել մորթը:

Երեք Համոզիչ Պատճառներ`
Դդումի Կուտ Ուտելու Համար
Բոլորիս ծանօթ խոշոր դդումը իր իւրայատուկ համին եւ օգտակար յատկութիւններուն
պատճառով յաճախ կ՛օգտագործուի կերակուրներու, ինչպէս նաեւ անուշեղէններու
պատրաստութեան մէջ: Սակայն քիչերու ծանօթ են դդումի կուտերուն ոչ պակաս օգտակար
յատկութիւնները:
Ստորեւ` կը ներկայացնենք երեք համոզիչ պատճառներ դդումի կուտ ուտելու համար:
1-Դդումի Կուտերը Հարուստ Են Կենսանիւթերով
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Դդումի կուտերը կը պարունակեն Ա. եւ Էօ.
կենսանիւթեր, որոնք կը նպաստեն մորթի
երիտասարդութեան եւ եղունգներու ու մազերու
առողջութեան պահպանման:
Կարելի է օրական պզտիկ ափ մը դդումի կուտ
ուտել եւ կամ զայն օգտագործել աղցաններու մէջ:
2-Դդումի Կուտերը Հարուստ Են Զինկով
Զինկով հարուստ դդումի կուտերը նոյնպէս կարեւոր են մորթին համար, քանի որ կ՛օգնեն
կանխելու բշտիկներու եւ բորբոքումներու յառաջացումը:
3-Դդումի Կուտերը Կ՛օգնեն Նիհարնալու
Մեծ քանակութեամբ մանրաթելերուն շնորհիւ` դդումի
կուտերը
կ՛օգնեն
կարգաւորելու
նիւթափոխականութիւնը, ինչ որ կը նպաստէ աւելորդ
ճարպերու այրմանը: Թէեւ դդումի կուտերը բաւական
բարձր ջերմուժ կը պարունակեն, սակայն անոնք կը
սանձեն անօթութեան զգացողութիւնը, ինչ որ կը
նպաստէ նիհարնալու:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Քու հոգիիդ մեղածոր խօսքով խեղդէ՛ իմ կոպիտ,
Տիղմաշաղախ կիրքերս,
Ցաւ պատճառէ՛, որ յաղթեմ կեանքի բոլոր խաղերուն:
Մէկ-մէկ լքէ՛ իմ հոգիս, թող մոլորիմ յոյզերովս,
Փարոսաբար ուղղորդէ՛ հոգնած քայլերս դէպի տուն:
Քու մատներովդ թող գրեմ պատմութիւնս հնամաշ,
Ես միշտ կ'ուզեմ քեզ գերել, քեզմով գերուիլ անընդմիշտ,
Աշխարհն գրկած քեզ բերել, որ դուն ապրիս առանց վիշտ:
Ու հաւատով, յաւիտեան քեզ կը դիմեմ իմ անգին.Դուն որ տուիր ծնունդ գահիս, թագադրեցիր պայքարն իմ
Դուն որ սրտով քու մայրական, ձեռքով տաքուկ քրոջական,
Հրաբորբոք համբոյրներով ծաղկեցուցիր վէրքը իմ,
Կը խոնարհիմ ես ձեր դիմաց՝ համբուրելու ձեր հոգին:

Կարօ Արսլանեան
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ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - ՔՈՒԷՅԹ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆՑ

Կիրակի` 3 Մարտ2019-ին ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ է:
Այնուհետեւ կը սկսի Մեծ Պահոց Քառասնօրեայ Պահեցողութեան շրջանը,
որու
ընթացքին
պիտի
կատարուին
Արեւագալի
եւ
Հսկումի
արարողութիւններ, ըստ հետեւեալի:
Հսկումի ժամերգութիւնները պիտի կատարուին, ամէն Կիրակի, երեկոյեան
ժամը 6:30 –ին: Ժամերգութենէն ետք տեղի պիտի ունենայ
Աստուածաշունչի սերտողութիւն: Հսկումի առաջին ժամերգութիւնը պիտի
կատարուի Կիրակի 10 Մարտին:
Արեւագալի ժամերգութիւնները տեղի կ'ունենան
ամէն Ուրբաթ հետեւեալ կարգով.
1.

8 Մարտ 2019 Արտաքսման,

Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ

2.

15 Մարտ 2019 Անառակին,

Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ

3.

22 Մարտ 2019 Տնտեսին,

Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ

4.

29 Մարտ 2019 Դատաւորին,

Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ

5.

5 Ապրիլ 2019 Գալստեան,

Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ

Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու այս
հոգեպարար արարողութեանց, որպէսզի ինքնաքննութեամբ, զղջումով եւ
ապաշխարութեամբ,
հոգեպէս
եւ
մարմնապէս
պատրաստուինք
դիմաւորելու մեր Տիրոջ՝ Յիսուսի Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութիւնը:
Քուէյթ
1 Մարտ2019

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
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