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Կիրակի, 3 Նոյեմբեր 2019-ին, Քուէյթի մէջ բացումը
տեղի ունեցաւ «Գոյներու Համանուագ» ցուցահանդէսին,
կազմակերպութեամբ՝
"Armenian
Art"-ի
եւ
համագործակցութեամբ "Aramé Art Gallery"-ի, որ տեղի
կ'ունենայ Տահիէթ Ապտ Ալլահ Ալ Սալէմի Ահմատ Ալ
Ատուանի ցուցասրահին մէջ:
Ցուցահանդէսը
կ'ընդգրկէր
հայրենի
խումբ
արուեստագէտներու գործերէն ընտրանի մը,
արժանացաւ ներկաներուն բարձր գնահատանքին:

մը
որ

Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս
Վրդ. Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ պաշտօնական
բացման արարողութեան, ընկերակցութեամբ Ազգային
Երեսփոխանական Ժողովէն, Ազգային Վարչութենէն եւ
Տիկնանց Յանձնախումբէն ներկայացուցիչներու:

Անցնող օրերուն, 29-31 Հոկտեմբեր 2019-ին, Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ` Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ.
Մանուէլեան
Անթիլիասի
Մայրավանքին
մէջ
մասնակցեցաւ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան
Կրօնական եւ խառն ժողովներուն:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան գտնուող
Յունաստանի նախագահ Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս 6
Նոյեմբերին հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանի
հետ, ինչպէս նաեւ այցելեց Մատենադարան:
Արարատ Միրզոյեան ուրախութեամբ նշեց, որ
Հայաստանի եւ Յունաստանի յարաբերութիւնները
բարձր
մակարդակի
վրայ
են
եւ,
բացի
պետութիւններու միջեւ յարաբերութիւններէն, հայ
եւ յոյն ժողովուրդները մեծ համակրանք ու եղբայրական զգացումներ ունին իրարու
նկատմամբ` դարերու խորքէն եկող:
Ան յիշեցուց, որ զոյգ խորհրդարաններն ալ ճանչցած են իրենց ժողովուրդներուն հաշուոյն
գործուած սպանդները: Բացի մշակութային, տնտեսական եւ քաղաքական կապերէն, Արարատ
Միրզոյեան շատ կարեւոր նկատեց երկու երկիրներու խորհրդարաններուն միջեւ
համագործակցութիւնը եւ լուսարձակի տակ առաւ միջխորհրդարանական կապերը աւելի
աշխուժացնելու անհրաժեշտութիւնը` յոյս յայտնելով, որ Հայաստանի բարեկամ Յունաստանը
շուտով կը վաւերացնէ Եւրոպական Միութեան ու Հայաստանի միջեւ Համապարփակ եւ
ընդլայնուած համաձայնագիրը, նաեւ կ՛օժանդակէ Հայաստանին` մուտքի արտօնագիրներու
ազատականացման երկխօսութեան մէջ:
Յունաստանի նախագահը վստահեցուց, որ մօտիկ ապագային իր երկիրը պիտի վաւերացնէ
Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն համաձայնագիրը, որմէ ետք կ՛ակնկալէ, որ Հայաստանի եւ
Յունաստանի, ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան անդամ միւս երկիրներուն
հետ յարաբերութիւնները առաւել եւս կը խորանան:
Նոյն օրը Յունաստանի նախագահն ու առաջին տիկինը այցելեցին Մեսրոպ Մաշտոցի անուան
հին ձեռագիրներու գիտահետազօտական հիմնարկ-մատենադարան` Հայաստանի շրջակայ
միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորեանի ընկերակցութեամբ: Անոնք դիմաւորուեցան
Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տէր Ղեւոնդեանի կողմէ, որ անոնց ներկայացուց
ցուցասրահներուն մէջ ցուցադրուած ձեռագիրներու նմուշները:
Լրագրողներուն հետ իր տպաւորութիւնները բաժնեկցելով` Յունաստանի նախագահ
Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս շեշտեց, որ Մատենադարանը ո՛չ միայն հայկական, այլեւ մարդկային
մշակոյթի կարեւոր կեդրոն է, ուր գտնուող նմուշները մեծ կարեւորութիւն ունին ընդհանուր
մարդկութեան մշակոյթին համար:
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6 Նոյեմբերին բողոքի ցոյցեր տեղի ունեցան Հայաստանի բարձրագոյն ուսումնարաններու մէջ
հայոց լեզուի, պատմութեան ու գրականութեան նիւթերը այսուհետեւ պարտադիր չընելու
Հայաստանի կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան
ծրագիրին դէմ:
ՀՅԴ
Հայաստանի
երիտասարդական
միութիւնը
բողոքի
ցոյց
կատարեց
Հայաստանի
կրթութեան,
գիտութեան,
մշակոյթի
եւ
մարմնակրթութեան
նախարարութեան
շէնքին
դիմաց,
իսկ
Երեւանի պետական համալսարանի հայ
բանասիրութեան բաժանմունքի ուսանողները
դասադուլ ըրին:
ՀՅԴ
Հայաստանի
երիտասարդական
միութեան անդամները պահանջեցին նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականը:
Դաշնակցական երիտասարդները համոզուած են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շատ արագ
պէտք է նոր նախարար նշանակէ, քանի որ, ըստ անոնց, Արայիկ Յարութիւնեան չի կրնար
ազգային պետութեան մէջ նախարար ըլլալ:
Երեւանի պետական համալսարանի հայ բանասիրութեան բաժանմունքի ուսանողները
դասադուլ կատարեցին` մերժելով հայերոց լեզուն, պատմութիւնն ու գրականութիւնը
պարտադիր չընելու ծրագիրը:
Հայ բանասիրութեան բաժանմունքի դասախօսներէն լեզուաբան Վարդան Պետրոսեան ըսաւ, որ
ուսանողներուն ըրածը ճիշդ ու տեղին նախաձեռնութիւն է, ուղղուած է հայերէնի` իբրեւ
ազգային լեզուի շահերու պաշտպանութեան:
Երեւանի պետական համալսարանի վարիչներէն Նարինէ Դիլբարեան նոյնպէս դրական
նկատեց ուսանողներուն այդ քայլը, իսկ Երեւանի պետական համալսարանի հայ
գրականութեան ամպիոնի պատասխանատուներէն Արշալոյս Գալստեան նշեց, որ հարցը
նախարարի անձին չէ առնչուած, այլ էական է կառավարութեան դիրքորոշումը` աւելցնելով, որ
ատիկա պէտք է լուծել:
Իսկ Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրութեան դոկտոր, փրոֆ. Եուրի Աւետիսեան
եւս մտահոգութիւն յայտնելով ըսաւ, որ ուսումնական 4 տարիներու ընթացքին կը
դասաւանդուին քանի մը հազար ժամերով դասընթացներ, որոնց մէջ հայոց լեզուին կը
տրամադրուի ընդամէնը 64 ժամ: «64 ժամը այդքան կը խանգարէ՞ ուսանողներու
մասնագիտական կրթութիւնը, թէ՞ կ՛օգնէ` իբրեւ գործիք, իբրեւ միջոց», հարց տուաւ
փրոֆեսէօրը:
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Աշխատանքային
այցելութեամբ
Վրաստան
գտնուող
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան 6
Նոյեմբերին
հանդիպում
ունեցաւ
Վրաստանի
պաշտպանութեան նախարար Իրաքլի Ղարիպաշվիլիի հետ:
Հանդիպումին ընթացքին քննարկուեցան պաշտպանութեան
մարզին
մէջ
Հայաստանի
եւ
Վրաստանի
միջեւ
համագործակցութեան հարցեր, կարծիքներ փոխանակուեցան շրջանին մէջ անվտանգային
իրավիճակին եւ մարտահրաւէրներուն վերաբերող:
Երկու պետութիւններու պաշտպանութեան նախարարները կարեւոր նկատեցին շրջանային
անվտանգութեան
ամրապնդման
ուղղութեամբ
համագործակցութեան
զարգացումը,
համաձայնութիւն ձեռք բերին պաշտպանական ոլորտին մէջ համագործակցութիւնը ընդլայնելու
եւ շարք մը նոր ուղղութիւններ ներառելու գծով:
Նշենք, որ Վրաստան կատարած այցելութեան ծիրին մէջ Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարը մասնակցեցաւ Պաթումի մէջ ընթացող Վրաստանի պաշտպանութեան եւ
անվտանգութեան հարցերու միջազգային տարեկան համաժողովին:
Ան հանդէս եկաւ «Սեւծովեան շրջանին մէջ անվտանգութեան արդի մարտահրաւէրները»
խորագիրով բանախօսութեամբ:

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի վարչակազմը դէմ է անցեալ շաբաթ
Ներկայացուցիչներու տան կողմէ որդեգրուած` Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ հաստատելու
մասին եւ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւերուն, որովհետեւ երկու
նախաձեռնութիւններն ալ կրնան յանգեցնել ՕԹԱՆ-ի առանցքային դաշնակիցի հետ
յարաբերութիւններու յաւելեալ լարուածութեան: «Պլումպըրկ» կը հաղորդէ, որ այս մասին
յայտնած է Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութենէն բարձրաստիճան
պաշտօնատար մը:
«Վարչակազմը մտահոգ է, որ հիւսիսային Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ զինուորական արշաւին ի
պատասխան անցեալ շաբաթ Ներկայացուցիչներու տան մէջ 403 թեր եւ 16 դէմ քուէներով
որդեգրուած պատժամիջոցները պիտի կապեն Միացեալ Նահանգներու ձեռքերը եւ պիտի
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սահմանափակեն Թուրքիոյ գործողութիւններուն վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու
մտահոգութիւնները լուծելու ընտրանքները», նշած է պաշտօնատարը, որ նախընտրած է
անանուն մնալ: Ան նաեւ մերժած է տեղեկացնել` արդեօք նախագահ Թրամփ մտադի՞ր է
օրինագիծին դէմ վեթօ կիրարկել, թէ՞ ոչ:
Ներկայացուցիչներու տան թիւ 4695 բանաձեւով թուրք աւագ պաշտօնատարներու դէմ կը
հաստատուին պատժամիջոցներ, որոնց շարքին կ՛արգիլուի անոնց Միացեալ Նահանգներ
մուտքը: Բանաձեւով կ՛արգիլուի նաեւ Միացեալ Նահանգներու պաշտպանական
սպառազինութեան մատակարարումը Թուրքիոյ` Սուրիոյ մէջ օգտագործելու նպատակով,
ինչպէս նաեւ Փենթակոնէն եւ արտաքին գործոց նախարարութենէն կը պահանջուի
տուեալներու փոխանցում` ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորման հետագայ վերածնունդը
կանխարգիլելու համար:
Ներկայացուցիչներու տան արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի նախագահ, Նիւ
Եորք քաղաքը ներկայացնող դեմոկրատական Էլիոթ Էնկել քննարկման ընթացքին բացատրած
էր. «Թրամփ Էրտողանի համար կանաչ լոյս վառած է Սուրիոյ հիւսիսը զինեալ ներխուժում
կատարելու համար, ինչ որ յանգեցուցած է սուրիացի քիւրտերու կոտորածին. վերջիններս
Միացեալ Նահանգներու հետ կը պայքարին ՏԱՀԵՇ-ի դէմ»: Վարչակազմը հերքած է այն միտքը,
որ ամերիկեան զօրքերը Սուրիոյ հիւսիսէն դուրս բերելու Թրամփի որոշումը Անգարայի յառաջ
շարժելու ազդանշան եղած է:
«Պլումպըրկ» կը գրէ, որ նոյն օրը որդեգրուած է նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան մասին
բանաձեւը, որով ճանչցուեցաւ անցեալ դարասկիզբի 1,5 միլիոն հայերու ջարդը` իրագործուած
Օսմանեան կայսրութեան կողմէ, որ Թուրքիոյ Հանրապետութեան նախնին է: Փաստին դէմ
արտայայտուելով Էրտողանի կառավարութիւնը արտաքին գործոց նախարարութիւն կանչած էր
Միացեալ Նահանգներու դեսպանը:
Վարչակազմի պաշտօնատարին համաձայն, ցեղասպանութեան մասին բանաձեւի որդեգրումը
այն պահուն, երբ Ներկայացուցիչներու տունը Թուրքիան կը դատապարտէր Սուրիա մուտք
գործելուն համար, ձախորդ թայմինկ էր եւ կրնայ պատճառ դառնալ, որ օրէնսդրութիւնը
սկզբունքային ըլլալուն տեղ պատժական թուի:
Թրամփի վարչակազմը նախապէս զերծ մնացած է նախաձեռնութիւններուն մասին
յայտարարութիւններ կատարելէ, սակայն նախկին վարչակազմեր եւս զգուշութիւն դրսեւորած
են Ցեղասպանութեան մասին բանաձեւերուն նկատմամբ` նշելով, որ անոնք կրնան միայն
խանգարել հաշտեցումը: Թուրքիան տարիներ շարունակ զգուշացուցած է, որ այդպիսի
բանաձեւերը կրնան յանգեցնել յարաբերութիւններու խաթարման:
Պաշտօնատարը յայտնած է, որ Միացեալ Նահանգներ իրենց դիրքորոշումը չեն փոխած եւ կը
սգան Օսմանեան կայսրութեան վերջին տարիներուն աքսորուած եւ ջարդուած 1,5 միլիոն
հայերը: «Միացեալ Նահանգներ արդէն կ՛ոգեկոչեն «Մեծ եղեռն»-ը` զայն կոչելով 20-րդ դարու
վատագոյն զանգուածային վայրագութիւններէն մէկը եւ կ՛ողջունեն իրենց պատմութեան հետ
առերեսուելու Հայաստանի եւ Թուրքիոյ ջանքերը», ըսած է պաշտօնատարը:
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական ու
Քաղաքական ժողովները Երեքշաբթի ու Չորեքշաբթի (29-30 Հոկտեմբեր 2019) օրերուն ունեցան իրենց
աշխատանքային հանդիպումները եւ ապա Հինգշաբթի (31 Հոկտեմբեր 2019)՝ միացեալ հանդիպում մը:
Ստորեւ զեկոյցներով, քննարկումներով ու որոշումներով հարուստ յիշեալ երեք լիակատար
հանդիպումներու աշխատանքային ամփոփ պատկերը.Ա) ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
1) Քրիստոնէական Դաստիարակութիւն
Քրիստոնէական դաստիարակութիւնը, իբրեւ եկեղեցւոյ
առաքելութեան հիմնական տարածքներէն մէկը, կարեւոր տեղ
գրաւեց Կրօնական Ժողովի օրակարգին վրայ: Բաժանմունքի
վարիչ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան գրաւոր զեկոյց մը
ներկայացուց, ուր անդրադարձ կատարուած էր կիրակնօրեայ
վարժարաններու յատուկ դաստիարակչական ծրագիրի մը եւ
քրիստոնէական դաստիարակութեան ընդհանուր ուղեցոյցի
մը պատրաստութեան, մասնագիտական ու ժողովրդային
հրատարակութիւններու,
կանանց
յատուկ
հոգեւոր
լսարաններու, հոգեւոր խմբակցութիւններու եւ շարժումներու
հետ գործակցութեան, ժողովրդային դասախօսութիւններու, սրբանկարչութեան դասընթացքներու,
երիտասարդներու յատուկ պատարագներու եւ Cilicia TV-ի համար հոգեւոր խորհրդածութիւններու ու
հարցազրոյցներու: Յառաջիկայ վեց ամիսներու աշխատանքը ներառող այս ծրագիրները վաւերացուեցան
Կրօնական Ժողովին կողմէ:
2) Միջ-եկեղեցական ու Միջ-կրօնական
Սուրբ Աթոռին միջ-եկեղեցական ու միջ-կրօնական յարաբերութեանց մասին զեկոյց տրուեցաւ
բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեանի կողմէ: Հայր սուրբը ամփոփ կերպով ներկայացուց
միջ-եկեղեցական կառոյցներու, եկեղեցիներու, ինչպէս նաեւ միջ-կրօնական կեդրոններու հետ մեր
լայնածիր յարաբերութեանց պատկերը: Այս մարզէն ներս նաեւ ներկայացուեցաւ յառաջիկայ ամիսներուն
տեղի ունենալիք հանդիպումները: Կրօնական Ժողովը ընդգծեց միջ-եկեղեցական յարաբերութիւններուն
իւրայատուկ կարեւորութիւնը եւ այս ուղղութեամբ տարուող աշխատանքներու անհրաժեշտութիւնը:
3) Երիտասարդութիւն
Կրօնական ժողովը յատուկ կերպով անդրադարձաւ երիտասարդութեան: Զեկոյցներ տրուեցան Գերշ. Տ.
Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեանի, Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի, Զարեհ Վրդ.ի եւ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ.
Բանճարճեանի կողմէ: Տրուած զեկոյցները անդրադարձան երիտասարդութիւնը եկեղեցւոյ մօտեցնելու
ուղղութեամբ տարուող աշխատանքներու, տեղի ունեցած համագումարներու եւ յառաջիկայ
ծրագիրներու, Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) գործունէութեան
եւ Հայ Համալսարանաւարտներու Համախմբումի (Հ.Հ.Հ.) աշխատանքներուն: Գնահատելով կատարուած
աշխատանքները, Կրօնական Ժողովը շեշտեց յաճախ ձեւական դարձող նախաձեռնութիւններէ անդին՝
ներկայ աշխարհի պայմաններու լոյսին տակ երիտասարդները մեր եկեղեցւոյ շուրջ համախմբելու
հրամայականը:
4) Ամառնային Երիտասարդական Սեմինար
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Անցնող երկու ամառներու ընթացքին, Դպրեվանքին եւ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան
բաժանմունքին
միացեալ
նախաձեռնութեամբ
կազմակերպուած,
հիւսիսային
Ամերիկայի
համալսարանականներու յատուկ դասընթացքը յաջող ու արդիւնալից իրագործում մըն էր, որուն մասին
արժեւորումներ կատարուեցան Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեանի եւ Զարեհ Վրդ.ի կողմէ, որպէս վարիչներ
յիշեալ նախաձեռնութեան: Ժողովը ողջունելով դասընթացքին իւրայատուկ կարեւորութիւնը, թելադրեց
նմանօրինակ ծրագիրներ մշակել նաեւ այլ թեմերէ ներս՝ աշխարահագրականօրէն իրարու մօտ թեմերու
միացեալ գործակցութեամբ:
5) Քահանայից Պատրաստութիւն
Յիշեալ ծրագիրի վարիչ Հրանդ Վրդ.ի կողմէ տրուած զեկոյցը լայնօրէն քննարկուեցաւ Ժողովին կողմէ եւ
շեշտուեցաւ հետեւողական կերպով ու թեմերու գործակցութեամբ նոր քահանաներու պատրաստութեան
առաջնահերթութիւնը: Այս ծիրէն ներս նաեւ վերաշեշտուեցաւ հիւսիսային Ամերիկայի երեք թեմերու
համագործակցութեամբ յիշեալ թեմերու համար քահանայացուներու պատրաստութեան ու
վերաորակաւորման տարիներ առաջ ճշդուած ծրագիրի մը մշակումը:
6) Դպրեվանք
Ժողովը լսեց Դպրեվանքի տեսուչ Պօղոս Վրդ.ի զեկոյցը: Ապա, որպէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան առաքելութեան մէջ առանցքային տեղ գրաւած հոգեմտաւոր կառոյց,
ժողովականները քննարկեցին Դպրեվանքի կողմէ կատարուող աշխատանքին զանազան երեսները ու
շեշտեցին Դպրեվանքի առաքելութեան նոր որակ ու մղում տալու հրամայականը: Այս ծիրէն ներս յատուկ
անդրադարձ կատարուեցաւ բոլոր թեմերէն աշակերտ ունենալու անհրաժեշտութիւնը:
7) Տեղեկատուական Բաժանմունք
Ներկայ աշխարհին մէջ կեդրոնական տեղ գրաւած տեղեկատուական աշխատանքները նաեւ մեր Ս.
Աթոռին առաքելութեան մէջ յատուկ տեղ կը գրաւեն: Այս մասին զեկոյց տրուեցաւ բաժանմունքի վարիչ
Յովակիմ Վրդ.ին կողմէ: Ժողովը քննարկեց կատարուած աշխատանքը ու տեղեակ դարձաւ յառաջիկայ
ծրագիրներուն:
8) Հասկ
Կաթողիկոսարանի պաշտօնաթերթ Հասկի մասին զեկոյց տրուեցաւ խմբագրապետ Գերշ. Տ. Վարուժան
Արք. Հերկելեանի կողմէ: Ան շեշտեց ներկայ ժամանակներուն առնչուած եւ որակ ունեցող
ուսումնասիրութիւններ ներառելու կարեւորութիւնը: Կրօնական Ժողովը իր կարգին շեշտեց Հասկ-ը մեր
ժողովուրդին հասցնելու եւ անոր բաժանորդներուն թիւը աւելցնելու անհրաժեշտութիւնը:
9) Ընկերաբարոյագիտական Հարցեր
Ներկայ ընկերութեան հետ սերտօրէն առնչուած նման հարցերու քննարկումը մեր եկեղեցւոյ կողմէ
նկատուեցաւ կենսական: Յիշեցում կատարուեցաւ, որ արդէն իսկ Հասկ-ին մէջ սկած են նման բնոյթի
յօդուածներ տպուիլ: Կրօնական Ժողովը ընդգծեց յիշեալ զգայուն հարցերուն քննարկումը:
10) Աստուածաշունչի Թարգմանութիւն
Աստուածաշունչի արեւմտահայերէնի թարգմանութեան աշխատանքին երկար տարիներէ ի վեր լծուած
Գերշ. Տ. Օշական Արք. Չօլոյեան Ժողովը տեղեակ պահեց վերջին շրջանին կատարուած աշխատանքին եւ
յառաջիկայ հանգրուաններուն մասին: Ան նաեւ յայտնեց, որ վերջերս Նոր Կտակարանի եւ Սաղմոսներու
երրորդ հրատարակութիւնը կատարուած է Կաթողիկոսարանին կողմէ, ինչպէս նաեւ անհրաժեշտ
սրբագրութիւններու ենթարկուած «Նարեկ» աղօթամատեանին արեւմտահայերէնի հրատարակութիւնը:
11) Հայրապետական ու Հանրապետական Մաղթանքներ
Այս մաղթանքներու վերամշակումը վերջերս կատարուեցաւ Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեանէ, Օշական
Արք.է եւ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեանէ բաղկացած յանձնախոմբին կողմէ։ Ժողովը որդեգրեց
կատարուած աշխատանքը առ ի գործադրութիւն:
12) Ծիսական Բարեկարգում
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Եկեղեցին ժողովուրդին մօտեցնելու նպատակով անհրաժեշտ նկատուեցաւ ծիսական կեանքին առնչուած
որոշ բարեկարգումներ կատարել, բնականաբար պահելով մեր եկեղեցւոյ տօնացոյցը, աւանդութիւները,
ուսուցումները եւ դաւանական տեսակէտները: Այս աշխատանքը կատարելու համար յանձնախումբ մը
նշանակուեցաւ բաղկացած հետեւեալ միաբաններէ.- Կոմիտաս Արք., Օշական Արք., Նարեկ Արք., Գերշ. Տ.
Շահան Արք. Սարգիսեան, Շահէ Եպս., Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան եւ Գերշ. Տ. Մակար Եպս.
Աշգարեան:
13) Յարաբերութիւն Հայ Կաթողիկէ Եւ Աւետարանական Եկեղեցիներուն Հետ
Այս մասին զեկոյցներ տրուեցան առաջնորդ սրբազաններուն կողմէ: Բոլորն ալ յիշեցուցին, թէ իրենց
թեմերէն ներս հայ կաթողիկէ եւ աւետարանական եկեղեցիներուն հետ սերտ յարաբերութիւն ու
գործակցութիւն ունին: Կրօնական Ժողովը ողջունելով այս դրական երեւոյթը՝ թելադրեց նոյն ոգիով
շարունակել իրենց գործակցութիւնը:
14) Վեհափառ Հայրապետին Գահակալութեան 25-ամեակ
Կրօնական ժողովը կարեւորութեամբ շեշտեց 2020-ին Վեհափառ Հայրապետի գահակալութեան 25ամեակին նշումը յատուկ լուսարձակի տակ բերելու անհրաժեշտութիւնը: Այս ուղղութեամբ Ժողովը
յայտնեց շարք մը մտածումներ:
15) Թեմերէն Եկած Մտահոգութիւններ Ու Առաջարկներ
Ժողովը նաեւ անդրադարձաւ թեմերէն փոխանցուած շարք մը մտահոգութիւններուն ու առաջարկներուն,
առաւելաբար տեղական բնոյթ ունեցող: Այս գծով ան կատարեց անհրաժեշտ թելադրութիւնները:
Իւրաքանչիւր հարցի քննարկման ընթացքին ու աւարտին Նորին Սրբութիւնը ժողովականներուն
փոխանցեց իր մտածումներն ու մտահոգութիւնները՝ կատարելով անհրաժեշտ արժեւորումն ու
եզրակացութիւնը: Ան յատկապէս շեշտեց հետեւեալ կէտերը.ա) Յատուկ ուշադրութիւն հարկ է ընծայել մեր եկեղեցւոյ քրիստոնէական դաստիարակութեան ու
ընկերային ծառայութեան: Այս երկու մարզերէն ներս կատարուած աշխատանքները ձեւական կամ
քարոզչական բնոյթ պէտք չէ ունենան: Անոնք եկեղեցւոյ գոյութեան ու առաքելութեան էութիւնը կը
կազմեն: Հետեւաբար, բարձրագոյն աստիճանի նախանձախնդրութեամբ աշխատանքները պէտք է
կատարուին մեր թեմերէն ներս, տուեալ պայմաններուն ու դրուածքներուն համապատասխան
մօտեցումով: Նորին Սրբութիւնը գնահատելով հանդերձ այս ուղղութեամբ տարուող աշխատանքները, թէ՛
Կաթողիկոսարանին եւ թէ թեմերուն կողմէ, շեշտեց աւելին կատարելու հրամայականը:
բ) Մեր եկեղեցւոյ հոգեւոր արժէքներուն տարածումը մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս անյետաձգելի
առաջնահերթութիւն մըն է, շեշտեց Արամ Ա. Կաթողիկոս: Բնականաբար, այս ուղղութեամբ
աշխատանքներ կը կատարուին: Սակայն, դարձեալ անհրաժեշտ է նոր մղում ու ծաւալ տալ հոգեւոր
արժէքներու կենսագործման մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս՝ առաւելագոյն չափով օգտագործելով
արհեստագիտական ազդու միջոցները:
գ) Երիտասարդութիւնը մեր եկեղեցւոյ առաջնահերթ մտահոգութիւններէն մէկն է: Ճի՛շդ է,
Կաթողիկոսարանը այս գծով լայն գործունէութիւն ունեցած է, մեր թեմերը իրենց կարգին զանազան
կերպերով յատուկ կարեւորութիւն կու տան իրենց երիտասարդներուն: Սակայն, բաւարար չէ: Փաստօրէն
երիտասարդութիւնը հեռու է հայ կեանքէն: Պէտք չէ բաւարարուինք լսարաններ, համագումարներ,
ուխտագնացութիւններ կազմակերպելով, այլ անհրաժեշտ է երկխօսութիւն ունենալ երիտասարդներուն
հետ, հաղորդ դառնալ անոնց մտահոգութիւններուն: Մե՛նք պէտք է մօտենանք երիտասարդներուն
փոխանակ սպասելու, որ իրենք մօտենան մեր եկեղեցւոյ ու համայնքին:
Այս ուղղութեամբ մեր կատարած աշխատանքը պէտք է կրկնապատկել՝ պատրաստելով այնպիսի
սերունդ մը, որ ոչ միայն գիտութեամբ լեցուն ըլլայ, այլ նաեւ մեր ժողովուրդի ներկայ պայմաններուն ու
մարտահրաւէրներուն հաղորդ եւ նուիրումով ծառայելու պատրաստ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Պաղտատի մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը յայտնեց. «Միացեալ
Նահանգներ միշտ ու մեծապէս հետաքրքրուած են զօրակցելու անվտանգ, բարգաւաճ եւ
ծայրայեղական բիրտ խմբաւորումներուն դէմ իր ժողովուրդը պաշտպանելու կարող եւ
իր գերիշխանութիւնն ու ժողովրդավարութիւնը ականահարողները զսպելու կարող
Իրաքի մը»:
Դեսպանատունը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով նշեց. «Այն պահուն, երբ
աշխարհը կը հետեւի Իրաքի մէջ դէպքերու զարգացումներուն, յստակ դարձաւ, որ
իրաքեան կառավարութիւնն ու քաղաքական ղեկավարները պէտք է շուտով եւ լրջօրէն
հաղորդակցին բարեկարգումներ պահանջող իրաքցի քաղաքացիներուն հետ,
որովհետեւ Իրաքը իր ժողովուրդին կամքը ճնշելով ապագայ չունի»:
«Մենք կը դատապարտենք անզէն ցուցարարներու սպանութիւնն ու առեւանգումը,
ինչպէս նաեւ խօսքի ազատութիւնը վտանգելն ու ընթացող բռնութեան ոլորապտոյտը»,
նշեց դեսպանատունը:
Պաղտատի մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը նաեւ յայտնեց. «Իրաքցիները
պէտք է ազատ ըլլան իրենց երկրին ապագային վերաբերեալ իրենց սեփական
որոշումները որդեգրելու»:

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարար Մայք Փոմփէօ ընկերային ցանցերու
վրայ գրառում մը կատարելով յայտնեց.
«Իրաքցի եւ լիբանանցի ժողովուրդները իրենց
երկիրներուն վերադարձը կ՛ուզեն, անոնք կը
բացայայտեն, թէ իրանեան վարչակարգի
մեծագոյն արտածումը փտածութիւնն է, որ վատ
կերպով ծպտուած է իբրեւ յեղափոխութիւն»:
«Իրաքն ու Լիբանանը արժանի են իրենց ներքին
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հարցերը կառավարելու` առանց Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ սէյիտ Ալի Խամենէիի
վարչակարգի միջամտութեան», յայտարարեց Փոմփէօ:
Նշենք, որ Փոմփէօ Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց նախարար Ատել Ժուպէյրի հետ
քննարկեց Եմէնի, Սուրիոյ, Իրաքի եւ Լիբանանի մէջ տիրող կացութիւնը:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը երէկ հաղորդագրութիւն մը
հրապարակելով յայտնեց, որ երկու նախարարները Սուրիոյ, Իրաքի եւ Լիբանանի մէջ
արձանագրուող վերջին զարգացումներուն կողքին նաեւ քննարկած են Իրանի քայլերուն դէմ
դնելու կարելիութիւնները:

Յորդանանի Ժարաշ քաղաքին մէջ հինգ անձեր, ներառեալ օտարերկրացի երեք զբօսաշրջիկներ,
վիրաւորուեցան, երբ դանակով զինուած անձ մը յարձակում գործեց անոնց դէմ:
Ըստ տուեալներու, դանակով յարձակումին պատճառով ծանրօրէն վիրաւորուած են
զբօսաշրջական խումբի առաջնորդը եւ պատմական այդ վայրի պահպանութեան
աշխատակիցը: Բոլոր վիրաւորները տեղափոխուած են հիւանդանոց:
Յորդանանի ապահովական մարմիններու
զբօսաշրջիկները սպանացիներ են:

աղբիւրներուն

տուեալներով`

վիրաւորուած

Յարձակումին հեղինակը ձերբակալուած է: Ոստիկանութիւնը շրջափակած է միջադէպին վայրը
եւ յարձակումին շուրջ հետաքննութիւն կը կատարէ:
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ԱԿՆԱՐԿ

Հոկտեմբեր
29-ին,
Միացեալ
Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան կողմէ քուէներու տպաւորիչ` 40511-ի գերակշիռ մեծամասնութեամբ որդեգրուելով, Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչումը ամրագրող թիւ 296 բանաձեւին
յաղթանակը վերանորոգման թափ կու տայ, ամէն բանէ առաջ
եւ վեր, հայ քաղաքական միտքի մերօրեայ համազգային
զօրաշարժին:
Հայ դատի յանձնախումբերու նախաձեռնութեամբ եւ
Միացեալ Նահանգներու հայութեան բոլոր խաւերուն ու
հատուածներուն գործակցութեամբ` ամերիկահայեր իրենց
կամքը լարեցին եւ ուժերը շարժման մէջ դրին, որպէսզի,
քաղաքացիական ու քաղաքական անհրաժեշտ ճնշման տակ
առնելով, Միացեալ Նահանգներու քոնկրեսականները յաջողութեամբ պսակեն թիւ 296 բանաձեւին
ջախջախիչ մեծամասնութեամբ որդեգրումը Քոնկրեսին կողմէ:
Բանաձեւը որ նոյնինքն Միացեալ Նահանգներու օրէնսդիրները կը պարտաւորեցնէ թէ՛ Քոնկրեսը
համապատասխան հունի մէջ պահելու, թէ՛ հետեւողականօրէն հակակշիռ բանեցնելու Միացեալ
Նահանգներու նախագահին ու գործադիր իշխանութեանց վրայ, որպէսզի Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչումն ու դատապարտումը, նաեւ` սերունդներու յիշողութեան մէջ այդօրինակ ոճիրներու
կանխարգիլման ու պատժումի գիտակցութեան ամրագրումը, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ կողմէ
շարունակուող ժխտումի եւ ուրացման քաղաքականութեան դիմագրաւումն ու յաղթահարումը մնայուն
տեղ ունենան Միացեալ Նահանգներու առաջնահերթութեանց շարքին:
Իբրեւ այդպիսին` թիւ 296 բանաձեւին յաղթանակը ըստ ամենայնի արժանացաւ հայ քաղաքական միտքի
միահամուռ գնահատանքին:
Որքա՜ն խօսուն, տեղին ու դիպուկ է այս առթիւ հրապարակուած ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի
Կեդրոնական կոմիտէի այն շեշտադրումը, թէ` «Պատմական ճշմարտութեան եւ արդարութեան
վերահաստատման այս իրագործումին մէջ, Կեդրոնական կոմիտէն մեծապէս կը գնահատէ Հայ դատի
Միացեալ Նահանգներու Կեդրոնական գրասենեակին, Արեւմտեան եւ Արեւելեան շրջանային եւ
տեղական յանձնախումբերուն, ինչպէս նաեւ անոնց շուրջ բոլորուած համակիր շրջանակներու առաւել
քան 40 տարիներու վրայ երկարող անխոնջ ու նուիրեալ աշխատանքը, որ իրականութիւն դարձուց Հայ
դատի այս յաղթանակը:
«Ինչպէս Հայաստանի աղէտալի երկրաշարժին, Արցախի ազատագրական պայքարին եւ անկախութեան
հաստատման եւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման պարագաներուն, այսօրուան
յաղթանակը անգամ մը եւս կ՛ապացուցէ, որ մեր համայնքի զաւակները կրնան համատեղուիլ եւ
բարձրացնել իրենց արդարութեան պահանջատէրի միահամուռ ձայնը, իրականութիւն դարձնելու համար
Հայ դատի պայքարի ճամբուն վրայ նման նուաճումներ»:
Արձանագրուած յաղթանակին պատիւը բնականաբար ու գլխաւորաբար կը պատկանի Ամերիկայի
հայութեան, որուն միասնական եւ հետեւողական զօրաշարժով ձեռք բերուած Հայ դատի
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պահանջատիրական նուաճումը պաշտօնապէս ողջունեց Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը`
յայտարարելով, որ «բանաձեւը հզօր քայլ է պատմական արդարութեան ու ճշմարտութեան ուղղութեամբ»:
Համահայկական ողջոյնի ու զօրակցութեան ալիքին իրենց օրհնութիւնը բերին Ամենայն Հայոց եւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ վեհափառ հայրապետները: Աւելի՛ն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային
Կեդրոնական վարչութիւնը յատուկ հաղորդագրութեամբ ողջունեց «Միացեալ Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան բանաձեւի որդեգրումը»` ընդգծելով, որ «սա
վճռական քայլ մըն է ու յատկանշական իրագործում մը` հայ ժողովուրդի բռնաբարուած իրաւունքներուն
հետապնդման ճանապարհին վրայ»:
Իսկ Հայ դատի յաղթանակին նկատմամբ Թուրքիոյ իշխանութեանց սպառնական հակազդեցութեանց
պատասխանելով եւ պահաջատէր ողջ հայութեան ձայնը լսելի դարձնելով` Թուրքիոյ խորհրդարանի
քաջարի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան յայտարարեց. «Տասնեակ խորհրդարաններէ ետք, Հայոց
ցեղասպանութիւնը ճանչցաւ նաեւ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տունը: Մեր ցաւը
դարձաւ այլ խորհրդարաններու օրակարգի նիւթ, քանի որ մեր երկիրը 105 տարիէ ի վեր կ՛ուրանայ զայն:
Հայոց վէրքերը կրնայ ամոքել միայն Թուրքիոյ խորհրդարանը, որուն մէկ անդամն եմ»:
Այսպիսո՛վ, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան թիւ 296 բանաձեւի յաղթանակին գտած
համահայկական զօրակցութեամբ` Հայ դատի պահանջատիրութիւնը տակաւ առ տակաւ կը
վերահաստատէ կիզակէտի իր տեղն ու կարեւորութիւնը հայ քաղաքական միտքի մերօրեայ
դեգերումներով կազմաւորուող համահայկական օրակարգին վրայ:
Հայաշխարհի սփիւռքեան ափերուն նորութիւն չէ Հայ դատի պահանջատիրութեան շուրջ հայութեան
տարբեր հատուածներուն համախմբումը, այլեւ` մարտունակ գործակցութիւնը:
Արդէն փաստ է, որ վերջին տասնամեակներուն, Հայաստանէն արտագաղթած եւ նորագոյն սփիւռքի
շարքերը խտացուցած հայ ընտանիքներու մէջ եւս սփիւռքածին նորահաս սերունդը, քայլ առ քայլ, Հայ
դատին պահանջատէր կանգնելու մարտունակութիւն կը դրսեւորէ:
Հայ դատի պահանջատիրութեամբ վերաթարմանալու ընդհանուր շարժումը զգալի յառաջխաղացք
արձանագրած է մինչեւ անգամ նախկին խորհրդային կողմն հայաշխարհի, թերեւս ոչ անհրաժեշտ
թափով, բայց կազմակերպական յարաճուն աշխուժութեամբ զօրանալու ներուժով:
Կը մնայ, որ հայ քաղաքական միտքի մայր` հայրենական հարթակին վրայ, Հայ դատի
պահանջատիրութիւնը հաստատէ եւ ամրապնդէ ռազմավարական իր նշանակութիւնն ու
կենսունակութիւնը` համահայկական օրակարգին անփոխարինելի կիզակէտը ըլլալու առումով:
Թէեւ հայրենի հայութեան մօտ եւս թիւ 296 բանաձեւի յաղթանակին նկատմամբ նկատառելի
հետաքրքրութիւն ցուցաբերուեցաւ համացանցին վրայ թէ զանգուածային լրատուամիջոցներով,
այդուհանդերձ` ընդհանրապէս տակաւին զգալի է արձագանգը Հայաստանի վերանկախացման առաջին
տարիներուն ՀՀՇ-ական իշխանաւորներու տարածած այն արհամարհական անուանարկումին, թէ
սփիւռքի առաջադրած Հայ դատի պահանջատիրութիւնը… «ուզուորութիւն» է:
Ո՛չ, Հայ դատի պահանջատիրութիւնը «ուզուորութեամբ» անուանարկելը պարզապէս եւ խորապէս
հիւանդագին մանկամտութիւն է, որ շատոնց նետուած է պատմութեան աղբանոց…
Տասնամեակներով Հայ դատի պահանջատիրութեան ճակատներուն վրայ նոր ժամանակներու ոգիով
պայքար ծաւալելով` իրաւատէր մեր սերունդները փաստօրէն յառաջացուցին պատրաստի կազմակերպ
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ուժ, որպէսզի արտասահմանեան ու մեծապետական ուժի կեդրոններուն մէջ զօրակցութեան լծակներ
ապահովեն` ի սպաս թէ՛ Արցախեան ազգային-ազատագրական պայքարին, թէ՛ Հայաստանի
վերանկախացման համաժողովրդային յաղթարշաւին:
Թուրքիան եւ Ազրպէյճանը յաճախ իրենց առջեւ ցցուած գտան սփիւռքի տարածքին քաղաքացիական եւ
քաղաքական նկատառելի ուժ կուտակած Հայ դատի յանձնախումբներուն պահանջատիրական
անանցանելի պատնէշները:
Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետութիւնը, վերջին երեսնամեակին, յաճախ իրենց անառիկ ամրոցը
գտան Հայ դատի պահանջատիրութեամբ ամրակայուած հայկական կազմակերպ սփիւռքին մէջ:
Հետեւաբար, նոր Հայաստանի կողմէ թիւ 296 բանաձեւի յաղթանակին նկատմամբ բարձրաձայնուած
պաշտօնական զօրակցութիւնը կու գայ յուսադրելու, որ Հայ դատի պահանջատիրութիւնը տակաւ
կ՛ամրապնդէ իր կարեւորութիւնը համահայկական օրակարգի բիւրեղացման մէջ:
Հայ քաղաքական միտքի հայրենական դրօշակիրները
տակաւին ճամբայ ունին կտրելու, որպէսզի կարենան
լիարժէքօրէն ընկալել Հայ դատի պահանջատիրութեան
ազգային-քաղաքական եւ գաղափարական-կազմակերպական
ներուժը եւ անկէ ներշնչուող ուժականութեամբ նորահաս մեր
սերունդներուն մարտունակ փարումը Հայ դատի պայքարին`
քաղաքական,
ցուցական
թէ
լոպիիստական
բոլոր
ճակատներուն վրայ անխտիր:
Թիւ 296 բանաձեւին յաղթանակը, այս բոլոր առումներով, իրաւամբ դարձակէտ մը արձանագրեց հայ
քաղաքական միտքի ներքին ճակատին վրայ:
Կարեւորը նուաճուած դաշտի ընդարձակումն ու ամրապնդումն է, ինչպէս Ամերիկայի Հայ դատի
յանձնախումբի պատասխանատուներէն Նորա Յովսէփեան կը նշէր Դիմատետրի վրայ իր գրառումով.
«Երբ կողք-կողքի կը կանգնինք ազգային օրակարգով մը` ի վիճակի կը դառնանք լեռներ շարժելու:
Այսօրուան պատմական յաղթանակը հնարաւոր դարձաւ տասնամեակներով ամերիկահայ գործիչներու
սերունդներուն մղած հետեւողական պայքարով` յանուն արդարութեան, նաեւ` պետական պաշտօնի
ընտրուած մեր ընկերներուն մեզի հետ ու կողքին մղած պայքարով: Կասկած մի՛ ունենաք: Սփիւռքեան
համայնքի մեր զօրութիւնն է, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը պահեց Միացեալ Նահանգներու քաղաքական
օրակարգին վրայ եւ այսօր, Թուրքիոյ Հանրապետութեան ստեղծման օրուան թուականին` 29
Հոկտեմբերին հեգնականօրէն զուգադիպելով, արդարութիւնը ի վերջոյ յաղթանակեց: Մեր մեծ հայրերը
վերէն կը ժպտին մեզի: Այսօր կը տօնենք յաղթանակը: Վաղը վերստին կը լծուինք գործի»:
Հայ դատի պահաջատիրութիւնը վերանորոգ թափով յառաջ մղելու պայքարի մարտահրաւէրը արդէն
լսելի է Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի հարթակէն, ուր համօրինակ բանաձեւ մը իր կարգին կը
սպասէ վաւերացման:
Մինչ այդ, հայ քաղաքական միտքը, կամքերու եւ ուժերու յաւելեալ լարումով, կոչուած է առաւելագոյն
հնչեղութեամբ բարձրաձայնելու իր միասնական յանձնառութիւնը` համահայկական օրակարգի նորովի
կենսագործման մէջ Հայ դատի պահանջատիրութեան տալու ռազմավարական կիզակէտի անվիճելի
կարեւորութիւնը:

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
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Սիրելի՛ քուէյթահայեր,
Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 25 տարեկան է:
Կ'ուզենք նշել, թէ ԱԶԴԱՐԱՐի տպագիր օրինակները արդէն թուարկուած են եւ
իւրաքանչիւր շաբթուան համար ունինք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը կը ստանայ
ԱԶԴԱՐԱՐի 25 ամեակին նուիրուած յուշանուէր բաժակը նաեւ յատուկ նուէր մը:
Արդարեւ, կը հաւատանք, որ սոյն ձեռնարկութեամբ հայ թերթը պիտի հասնի աւելի մեծ
թիւով ընթերցողներու, նաեւ պիտի նպաստենք մեր եկեղեցւոյ ու մամուլի ծաղկեցման:

Անցեալ
շաբաթուայ
ընթացքին
«ԱԶԴԱՐԱՐ»ը
հիւրընկալուեցաւ բախտաւոր ընթերցողի մը կողմէ, որ
տարիներու բարեկամ ու անվարան հետեւորդ է մեր
թերթին:
«Ազդարար»ի, թիւ 513-ի բախտաւոր ընթերցողն էր՝ Տիկ.
Ռոզ Օհաննէսեանը:
Տիկ. Օհաննէսեանը հակառակ իր անհանգիստ վիճակին,
ջերմօրէն մեզ ընդունեց իր հիւրընկալ երդիքին տակ:
Մեր ընթերցողը իր խօսքի ընթացքին անդրադարձաւ, թէ
1976-ին Լիբանանէն տեղափոխուած է ընտանիքին հետ
Քուէյթ եւ իր կեանքի ամենաքաղցր օրերը անցուցած է
Քուէյթի Ազգային վարժարանէն ներս:
«Ես հպարտ եմ, որ յաճախած եմ Ազգային վարժարանը եւ
նոյն վարժարանի մէջ իմ զաւակներս սորված են հայերէն
այբուբենը: Մեր տան մէջ միշտ կը հնչէ հայերէնը եւ անոր համար միշտ ուրախ եմ»,- շեշտեց Տիկ.
Օհաննէսեան:
Ապա անդրադարձաւ ընթերցանութեան կարեւորութեան մասին, երկար պատմեց, թէ ինչպէս
կազմած էր իր տան գրադարանը: «Մեր տան մէջ մնայուն ներկայութիւն էր ու է գիրքը, գիրն ու
գրականութիւնը, թէեւ հայերէն գիրքեր դժուար կը հասնէին Քուէյթ, սակայն կը փորձէի միշտ
ձեռք ձգել զանոնք ու գրադարանիս մէջ ամենալաւ տեղը յատկացնել անոնց»,- նշեց ան:
Մեր ընթերցողը բարձր գնահատեց «Ազդարար»ի ներկայութիւնը Քուէյթի հայկական համայնքէն
ներս ու կանաչ երթ մաղթեց դէպի յիսնամեակ:
Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ
պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ
հրատարակուած «ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ» գիրքը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Անուշահոտերը ունին հոտառական հագուստ մը, որ
կը քողազերծէ մեր անհատականութիւնը, մեր յոյզերը:
Դժբախտաբար միշտ ալ դիւրին չէ գտնել մեր մորթին
յարմարող, մեր ինքնուրոյնութիւնը բացայայտող
անուշահոտը:
Եկէք` ստուգենք մեր գիտելիքները, թերեւս աւելի
դիւրին գտնենք մեր սրտին խօսող եւ մեր մորթին
յարմարող տեսակը:
Անուշահոտի մը բոյրը մորթէ մորթ կը տարբերի:
Ճիշդ. տարբեր տեսակի մորթեր տարբեր ձեւով կը հակազդեն տուեալ անուշահոտի մը: Այսպէս,
իւղոտ մորթերը աւելի արագ եւ աւելի լաւ կը ներծծեն բոյրերը, մինչդեռ չոր մորթերը նոյնքան
լաւ եւ նոյնքան երկար չեն պահպաներ զանոնք:

Ահա թէ ինչո՛ւ անուշահոտը փորձելու ատեն զայն սրսկեցէք ձեր դաստակին եւ կէս
ժամ սպասեցէք նախքան եզրակացութեան մը յանգիլը:
***
Անուշահոտերու բաղադրութիւններուն միջեւ մեծ տարբերութիւն չկայ:
Սխալ. «Օ տը թուալեթ» տեսակները պէտք է գործածել օրուան ընթացքին եւ ընդհանրապէս տաք
եղանակներուն, քանի որ անոնք աւելի մեղմ են, մինչդեռ «Օ տը փարֆէօն»-ները կամ
«փարֆէօն»-ները յանձնարարելի են գիշերային հաւաքոյթներուն եւ զով ու ցուրտ
եղանակներուն:
***
Անուշահոտ կարելի է սրսկել մարմնին զանազան մասերուն վրայ:
Ճիշդ. սակայն թելադրելի է ընտրել առաւելաբար ջերմ կէտերը` վիզը, ծոծրակը, դաստակը,
ծունկերուն ետեւը, քունքերը եւ այլն…
Բացի մարմնէն` անուշահոտ կարելի է սրսկել սաւանեղէնին, բարձին, թաշկինակին կամ
ճերմակեղէններուն վրայ:
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***
Թելադրելի է խուսափիլ մազերուն վրայ անուշահոտ սփռելէ:
Սխալ. անուշահոտով կարելի է օծել նոյնիսկ մազերը: Կարճ մազերու պարագային, զայն
սրսկեցէք մազերու արմատներուն, երկար մազերու պարագային` ծայրամասերուն:
***
Գոյութիւն ունին բազմաթիւ հոտառական ընտանիքներ:
Ճիշդ. անուշահոտերը դասուած են 7 հոտառական ընտանիքներու.
– «Սիթրիւսային» հիմքով տեսակները,
– Ծաղիկներու հիմքով տեսակները եւ այլն…
***
Իւրաքանչիւր անուշահոտ կը համապատասխանէ որոշ կանացի ոճի մը:
Ճիշդ. յանդուգն եւ ինքնավստահ կիներ կ՛ընտրեն թարմ եւ ծաղկաւէտ բոյրերը, լաւատես կիներ`
ծաղիկ-պտուղ խառնուրդները, խորհրդաւոր կիներ` արեւելեան տարբերակները…
***
Անուշահոտը կարելի է պահել ամէնուրեք:
Սխալ.
անուշահոտը
չ՛ախորժիր
լոյսէն,
ջերմաստիճանի
փոփոխութիւններէն,
խոնաւութենէն:
Իր
ծրարին
մէջ
եւ
լաւ
պայմաններով պահուած անուշահոտ մը 2 – 5
տարի կ՛ապրի:

***
Եկէք` ծանօթանանք աստղերու նախասիրած
օծանելիքներուն.
Ճեսիքա Ալպա, Մարիլին Մոնրօ` «Շանել 5»
Քէյթ Միտլթըն` «Ֆլէօրիսիմօ տը քրիտ»
Ռիհանա` «Մուն սփարքլ – Էսքատա»
Քիմ Քարտաշեան` «Ռոզ տը Քլոէ»
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Սելենա Կոմեզ` «Տէյզի – Մարք Ճեքոպս»
Մոնիքա Պելուչի` «Շալիմար – Կերլեն»
Քարլա Պրիւնի` «Էօֆորիա – Քալվըն Քլէյն»
Անթոնիօ Պանտերաս` «Օ սովաժ – Տիոր»
Առնոլտ Շուացընեկեր` «Փուր էօն հոմ» – Քարոն»
Պրուս Ուիլիս` «Թիերի Մակլըր»

Իսկ ձեզի ծանօթ են կանացի անժամանցելի 5 օծանելիքները.
1.- Շանելի «Թիւ 5»-ը:
2.- Կերլենի «Շալիմար»-ը:
3.- Իվ Սեն Լորանի «Օփիոմ»-ը:
4.- Թիերի Մակլըրի` «Էնճըլ»-ը:
5.- Քրիսթիան Տիորի «Ժ՛ատոր»-ը:

Բոլորիս ծանօթ է, որ ճարպակալումն ու ծխախոտի գործածութիւնը կը բարձրացնեն ուղեղի
կաթուածի հաւանականութիւնը, սակայն ասոնք կաթուածի զարգացման նպաստող միակ
գործօնները չեն: Գերմանացի գիտնականներ ներկայացուցած են ուղեղի կաթուածի
զարգացման հաւանականութիւնը բարձրացնող
այն գործօնները, զորս մարդիկ յաճախ կ՛անտեսեն:

1 –Յաւելեալ Աշխատանք
Անկանոն
աշխատանքային
կշռոյթը
եւ
ծանրաբեռնուածութիւնը
կը
վնասեն
առողջութեան: Հետազօտութիւններ ցոյց տուած են,
որ շաբաթական աւելի քան 55 ժամ աշխատող
մարդոց մօտ ուղեղի կաթուածի զարգացման
հաւանականութիւնը 33 առ հարիւրով աւելի բարձր
է, քան շաբաթական 40 ժամ աշխատող մարդոց
մօտ:

2 –Աղմուկ
Դանիացի գիտնականները պարզած են, որ 65-ը թեւակոխած անձերուն մօտ ուղեղի կաթուածի
հաւանականութիւնը աստիճանաբար կը բարձրանայ անոնց բնակութեան վայրի աղմուկի
մակարդակի բարձրացման հետ: Այսպէս, 10 տեսիպելով աղմուկի բարձրացումի պարագային,
ուղեղի կաթուածի հաւանականութիւնը կը բարձրանայ 27 առ հարիւրով:
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3 –Կազաւորուած Ըմպելիքներ
50 տարեկանէն վեր աւելի քան 80 հազար կնոջ մասնակցութեամբ հետազօտութիւն մը ցոյց
տուած է, որ օրական երկու բաժակ շաքար չպարունակող կազաւորուած քաղցր ըմպելիքի
գործածութիւնը կը բարձրացնէ վաղաժամ մահուան եւ կաթուածի հաւանականութիւնը մէկ
երրորդով:

4 –Ծանրութեան Տատանումներ
Հարաւքորէացի գիտնականները յանգած են այն եզրակացութեան, որ ծանրութեան զգալի
տատանումները առողջութեան համար նոյնքան վտանգաւոր են, որքան` բարձր զարկերակի
ճնշումը, ինչպէս նաեւ` արեան մէջ քոլեսթերոլի եւ շաքարի բարձր մակարդակները: Կեանքի
ընթացքին ծանրութեան մշտական տատանումները ուղեղի կաթուածի հաւանականութիւնը կը
բարձրացնեն 41 առ հարիւր տոկոսով:

5 –Կրիփ
Կրիփը բաւական վտանգաւոր ժահրային հիւանդութիւն է. վարակուելու պարագային, պէտք է
զգօն ըլլալ: Ամերիկացի գիտնականները հետեւած են կրիփի աշխատանշաններով հիւանդանոց
փոխադրուած անձերու եւ` նկատած, որ յառաջիկայ 15 օրերու ընթացքին անոնց մօտ ուղեղի
կաթուածի հաւանականութիւնը բարձրացած է 40 առ հարիւրով:

www.aztarar.com
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

Միացեալ
Նահանգներու
Արեւմտեան
թեմի
առաջնորդարանը գուժեց բանաստեղծ, դաստիարակ եւ
մտաւորական Ժագ Ս. Յակոբեանի մահը, որ պատահեցաւ
շաբաթ, 2 Նոյեմբեր 2019-ին:
Ժագ Ս. Յակոբեան ծնած է Երուսաղէմ, 1917-ին: Երկու
տարեկանին ծնողքին հետ կը տեղափոխուի Գահիրէ,
համալսարանական ուսումը ստացած է Պէյրութ, ապա կրկին
մեկնած է Գահիրէ: Միացեալ Նահանգներ վերջնականապէս
գաղթելէ առաջ Պէյրութի մէջ երկար տարիներ կը զբաղի
ուսուցչութեամբ, 1967-ին բնակութիւն կը հաստատէ
Քալիֆորնիոյ Փասատինա քաղաքին մէջ, ուր ամբողջ 21 տարիներ (1967-1988), աշխատած է իբրեւ
քիմիագէտ` դեղորայքի գործարանի մէջ:
Իր ասպարէզին կողքին, կը պաշտօնավարէ նաեւ իբրեւ ուսուցիչ կիրակնօրեայ դպրոցներու մէջ:
Գիրքերու կողքին, ան հրապարակած է նաեւ հոգեշունչ եւ հայաշունչ ձայներիզներ («Յիսուսաբոյր»,
«Հոգին հայկական» եւ այլն):
Երկու տարբեր առիթներով ան կը պարգեւատրուի կաթողիկոսական շքանշաններով` ձեռամբ Գարեգին
Բ. եւ Արամ Ա. կաթողիկոսներուն: Արժանացած է Համազգայինի մշակութային բարձրագոյն շքանշանին:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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