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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 375, àõñµ³Ã,  10 Ø²ðî, 2017 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Տեղի Ունեցաւ Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմին 

Անդրանիկ Ձեռնարկը՝ Աւետիք Իսահակեանի Մահուան 

60 Ամեակին Նուիրուած Գրական Երեկոն 

Ուրբաթ, 3 Մարտ 2017-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Սրբ. Վարդանանց եկեղեցիէն ներս տեղի 

ունեցաւ Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմին անդրանիկ ձեռնարկը, կազմակերպութեամբ՝ 

գրական-դաստիարակչական յանձնախումբին: Ձեռնարկը Աւետիք Իսահակեանի մահուան 60 

ամեակին նուիրուած գրական երեկոյ մըն էր, որ եկաւ քուէյթահայութեան արուեստի ու 

մշակոյթի, գիրի ու գրականութեան ծարաւը յագեցնելու: 

Իր բոլոր կէտերով՝ յայտագիրը հարուստ էր ու գեղեցիկ: Կազմակերպիչ յանձնախումբի 

ատենապետուհի Թինա Թասլաքեանի բացման խօսքէն ետք տեսաերիզով ներկայացուեցան 

Աւետիք Իսահակեանի կեանքն ու անկէ քաղուած դրուագներ: Պօղոս Աւետիսեան արտասանեց 

Իսահակեանի «Ոչինչը» առակը, այնուհետեւ Ատոմ Քէհեաեան հանդէս եկաւ մեներգով՝ 

«Մայրիկիս», դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի, որուն յաջորդեց ասմունք՝ 

Իսահակեանէն հատընտիր, կատարողութեամբ՝ Հուրի Արսլանեանի, Նարինէ Արապաթլեանի, 

Մայտա Մովսէսեանի եւ Կիլտա Իյճեանի: Լիլա Կարապետեան մեներգեց «Շատ մի՛ տխրիր, 

շատ մի՛ խնդար, սիրելի՛ս» երգը, ապա օրուան բանախօս՝ Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 
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Միջնակարգ ու Երկրորդական կարգերու հայրենաւանդ ուսուցիչ Պրն. Ճորճ Արապաթլեան 

լուսարձակի տակ առաւ Իսահակեանի գրական վաստակը: Բանախօսութենէն ետք Գէորգ 

Թէմամեան մեներգեց «Մուրճ Կամ Զնդան» երգը: Անշուշտ, գեղարուեստական յայտագիրին մաս 

կազմող բոլոր երգերու խօսքերուն հեղինակը Աւետիք Իսահակեանն էր: 

Ներկաները երկարատեւ ծափահարութիւններով ողջունեցին երեկոյին մասնակիցները: 

Արժանապատիւ Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան իր սրտի խօսքին մէջ ջերմապէս շնորհաւորեց ու 

բարձր գնահատեց կազմակերպիչներն ու մասնակիցները:   

Իր տեսակին մէջ քուէյթահայութեան պատմութեան մէջ առաջինը հանդիսացող այս ձեռնարկը, 

յուզումնառատ մթնոլորտով ու բծախնդիր կազմակերպուածութեամբ՝ մեծ բաւարարուածութիւն 

պարգեւեց քուէյթահայ գրասէր հանրութեան: 

 

Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի 

Քարոզչական Յանձնախումբ 
 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՆՈՐ ՊԱՊԱԿԱՆ 

ՆՈՒԻՐԱԿԻՆ 

Երկուշաբթի, 6 Մարտ, 2017-ի կէսօրին Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեան այցելեց Քուէյթի մօտ Վատիկանի դեսպանատուն եւ հանդիպեցաւ 

նորանշանակ դեսպան՝ Պապական Նուիրակ՝ Ֆրանչիսկոս Մօնթէսիլլօ Բատիլլա 

Արքեպիսկոպոսին հետ: Պատուիրակութեան մաս կազմեցին Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. 

Քէհեաեան, Ազգային վարչութեան ներկայացուցիչ՝ Պրն. Ռաֆֆի Աբիկեան եւ Պրն. 

Մարքօ Պապլանեան:  
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Առաջնորդ Հայր Սուրբը նախ շնորհաւորեց դեսպանը իր նոր պաշտօնին համար եւ 

յաջողութիւն մաղթեց անոր: Ապա Գերպ. Հայր Սուրբ պապական նուիրակին 

փոխանցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 

ողջոյններն ու բարեմաղթութիւնները, անդրադարձաւ Նորին Սրբութեան Վատիկան 

այցելութիւններուն եւ Ֆրանչիսքոս Պապին հետ ունեցած հանդիպումներուն եւ 

ընդհանրապէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան  ու Վատիկանի միջեւ 

յարաբերութիւններուն, որոնց հիմքը կը հասնէր Կիլիկեան Թագաւորութեան օրերուն: 

Ան մասնաւորաբար յիշեց Պապին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը, որ կը 

նպաստէ արդարութեան հաստատման եւ հատուցման: Գերպ. Հայր Սուրբը ամփոփ 

ձեւով ներկայացուց քուէյթահայ գաղութը, եկեղեցին եւ այժմու մարտահրաւէրները: Ան 

նաեւ խօսեցաւ Քուէյթի համայնքին նոր կալուածի տիրանալու հանգրուաններուն, անոր 

աշխատանքներուն, Նորին Սրբութեան Քուէյթ այցելութեան եւ Մայիս 19 ին նոր 

եկեղեցւոյ օծման եւ Առաջնորդարանի բացման եւ ուղեկից ծրագիրներուն մասին: 

Պապական Նուիրակը իր խնդակցութիւնն ու քաջալերանքը յայտնեց տարուած 

աշխատանքներուն համար. Նորին Սրբութեան Քուէյթ այցելութեան մեծ կարեւորութիւն 

ընծայեց, Քուէյթի պետութեան ի նպաստ քրիստոնեայ եկեղեցիներու արժեւորումին 

նկատմամբ: Ապա անոնք անդրադարձան շրջանի քրիստոնեայ եկեղեցիներու 

իրավիճակին եւ անոնց դիմագարաւած դժուարութիւններուն: Կարեւորութեամբ 

յիշուեցաւ երկխօսութեան հրամայականը, ըլլայ ան քրիստոնեայ եկեղեցիներու միջեւ, 

կամ քրիստոնեայ-իսլամ կրօններուն համար:  Հանդիպման աւարտին Գերպ. Հայր 

Սուրբը Պապական Նուիրակին նուիրեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի TAKING 

THE CHURCH TO THE PEOPLE, Antelias, 2011 գիրքէն օրինակ մը, ինչպէս նաեւ 

հայկական խաչափայտ մը, որպէս յիշատակ այս պաշտօնական, սակայն ջերմ 

հանդիպումին: Պապական նուիրակն ալ իր կարգին Գերպ. Հայր Սուրբին նուիրեց 

մետալ մը, որպէս սիրոյ ու բարեկամութեան նշան: Աւարտին ունեցան յիշատակի 

նկարներ: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Փարիզի Մէջ Տեղի Ունեցած Են Հայ-Ֆրանսական Բարձր 

Մակարդակի Բանակցութիւններ 

Երէկ Էլիզէի պալատին մէջ տեղի ունեցած է 

պաշտօնական այցելութեամբ Ֆրանսա գտնուող 

նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ  Ֆրանսայի 

նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի հանդիպումը, 

որուն աւարտին ստորագրուած են շարք մը  

մարզերու մէջ հայ-ֆրանսական 

համագործակցութեան զարգացման ու խորացման 

ուղղուած փաստաթուղթեր: Մասնաւորապէս 

ստորագրուած են` Ֆրանսայի կառավարութեան եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան 

միջեւ համաձայնագիր` Հայաստանի մէջ 

ֆրանսական համալսարանի մասին, Ֆրանսայի 

արտաքին գործոց եւ միջազգային զարգացման նախարարութեան եւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան միջեւ 

զբօսաշրջութեան մարզին մէջ համագործակցութեան վերաբերեալ մտադրութիւններու 

յայտարարութիւն, համագործակցութեան շրջանակային համաձայնագիր Հայաստանի 

գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի եւ Հայաստանի մէջ ֆրանսական համալսարանի, 

Թուլուզ Միթի-Փիրենէյ դաշնակցային համալսարանի, Գիտական հետազօտութիւններու 

ազգային կեդրոնի, Թուլուզի ազգային բազմարուեստից հիմնարկին, Թուլուզ 3-Փոլ Սապաթիէի 

համալսարանի, Թուլուզ 1 – Քափիթոլ համալսարանի, Թուլուզի Ժան Ժորես համալսարանի 

միջեւ: 

Հայաստանի եւ Ֆրանսայի նախագահները բանակցութիւններու  արդիւնքները ամփոփած են 

լրատուամիջոցներուն միացեալ  յայտարարութիւններ տալով: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Փարիզի Մէջ Պիտի Հիմնուի 

«Հայաստանի Տուն», Իսկ Երեւանի Մէջ` «Ֆրանսայի Տուն» 

Ֆրանսա այցելութեան ծիրին մէջ նախագահ Սերժ Սարգսեան ելոյթ ունեցած է Փարիզի 

քաղաքապետարանին մէջ տեղի ունեցած  ընդունելութեան ընթացքին: 

Ելոյթին մէջ նախագահ Սարգսեան Փարիզի քաղաքապետին շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք 

ըսած է, թէ հայ-ֆրանսական յարաբերութիւններու օրակարգին մէջ իր ծաւալուն տեղը կը 

զբաղեցնէ  ապակեդրոնացեալ համագործակցութիւնը, յատկապէս` Փարիզի հետ: Բարձր 

գնահատելով Փարիզի քաղաքապետին զանազան առիթներով Երեւան այցելութիւնը, 

յատկապէս Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ձեռնարկներուն եւ Երեւան քաղաքի 2798-

ամեակի տօնակատարութիւններուն: 

Նախագահ Սարգսեան յոյս յայտնած է, որ Փարիզ-Երեւան կապը աւելիով կ՛ամրապնդուի, եւ 

ընթացքի մէջ գտնուող ծրագիրները նոյնպէս յաջող աւարտ կ՛ունենան: Այդ ծրագիրներու ծիրին 

մէջ, Փարիզի մէջ պիտի  հիմնուի «Հայաստանի տուն», իսկ Երեւանի մէջ` «Ֆրանսայի տուն», ինչ 

որ կը նպաստէ, որ հայերն ու ֆրանսացիները մէկզմէկու   մայրաքաղաքին մէջ իրենք զիրենք 

զգան իրենց տան մէջ: 
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Նախագահ Սարգսեան. «Առանձնայատուկ 

Երախտագիտութեամբ Շնորհաւորում Եմ Զինուորների 

Մայրերին» 

Երէկ Հայաստանի նախագահ Սերժ 

Սարգսեան Կիներու միջազգային տօնին 

առիթով յղեց շնորհաւորական հետեւեալ 

ուղերձը. 

«Սիրելի՛ կանայք, 

Շնորհաւորում եմ ձեզ Կանանց տօնի 

կապակցութեամբ:  

Մարտի 8-ն այսօր մեզանում իսկապէս ձեռք 

է բերել տօնի կարգավիճակ: Այն եւս մի 

գեղեցիկ առիթ է` արտայայտելու մեր սէրն ու հիացմունքը, մեր երախտագիտութիւնն ու 

նուիրուածութիւնը մեզ շրջապատող կանանց ու աղջիկների հանդէպ: 

Մենք ամէն կերպ խրախուսում ենք կանանց աւելի մեծ ներգրաւուածութիւնը մեր երկրի 

հասարակական կեանքում: Մեր համոզումն է, որ Հայաստանի կանայք ունեն դեռեւս 

լիարժէքօրէն չբացայայտուած մեծ ներուժ, որը պէտք է կեանքի կոչուի ամենատարբեր 

ասպարէզներում: Այսօր ակնյայտ է, որ մեզանում աւանդական համարուող ոլորտներից 

բացի, ինչպիսիք են կրթութիւնն ու առողջապահութիւնը, կանայք սկսել են լուրջ 

դերակատարութիւն ունենալ ձեռնարկատիրութեան, լրագրութեան, կառավարման, 

բարձր արհեստագիտութեան, դատական եւ այլ բնագաւառներում, ներառեալ` 

Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերում: Չեմ կասկածում, որ դուք 

զարգացնելու էք առկայ յաջողութիւնները եւ արժանիօրէն գրաւելու էք աւելի մեծ տեղ 

նաեւ քաղաքական կեանքում: 

Սիրելի՛ կանայք, 

Այդքանով հանդերձ, դուք մնում էք ազգի հիմքը կազմող աւանդական ընտանիքի 

յենասիւնը, մնում էք ձեր ամուսինների թեւն ու թիկունքը, ձեր զաւակների պահապան 

հրեշտակները, ձեր եղբայրների գորովալից քոյրերը եւ ձեր պատիւը սահմանին 

պաշտպանող երիտասարդների հարսնացուները: 

Կրկին շնորհաւորում եմ ձեզ գարնանային այս պայծառ տօնի առթիւ: 

Առանձնայատուկ երախտագիտութեամբ շնորհաւորում եմ զինուորների մայրերին, ում 

որդիներն այս պահին ծառայում են բանակում: 

Մաղթում եմ ձեզ երջանկութիւն եւ ամենայն բարիք»: 
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«ՀՅԴ-ն Արցախի Անկախութեան Ճանաչումը Կը Դիտարկէ 

Իբրեւ Ռազմավարական Քայլ` Համահայկական 

Միաւորման Ուղիին Վրայ» Կ՛ըսէ Կիրօ Մանոյեան 

6 մարտին ընտրութիւններուն մասնակցող կուսակցութիւններուն եւ դաշինքներուն միջեւ 

բանավէճերուն ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան յայտնեց, որ ՀՅԴ-ն Արցախի 

անկախութեան ճանաչումը կը դիտարկէ իբրեւ ռազմավարական քայլ` համահայկական 

միաւորման ուղիին վրայ: 

«Սակայն անկախութեան ճանաչումը մենք ռազմավարական քայլ կը նկատենք եւ կ՛աջակցինք 

անոր», նկատել տուաւ Մանոյեան: Անոր համաձայն, կարեւորագոյն քայլը, որուն մասին կը 

խօսէր ՀՅԴ-ն, Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ համագործակցութեան մասին համաձայնագիրին 

ստորագրութիւնն է, որ կրնայ Հայաստանի կողմէ քայլ մը հանդիսանալ Արցախի ճանաչման 

ուղիին վրայ: Հարցը պէտք է խաղաղ եղանակով լուծուի: Բայց կարեւոր չէ, որ Ազրպէյճան 

համաձայն է: Աշխարհի վրայ բազմաթիւ օրինակներու կը հանդիպինք, եւ կը տեսնենք, որ հարցը 

այդպէս կրնայ լուծուիլ` հաշուի առնելով, որ կողմերէն մէկը յամառօրէն չի փափաքիր 

փոխզիջումներու երթալ», յայտնեց Մանոյեան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք ատիկա կրնա՞յ պատերազմի պատճառ դառնալ, 

Մանոյեան ըսաւ, որ Ազրպէյճան պատերազմի չի սկսիր ոչ թէ որովհետեւ Հայաստանը չէ 

ճանչցած Արցախը, այլ որովհետեւ վստահ չէ, որ յաղթական դուրս կրնայ գալ այդ մարտէն: Իսկ 

Մատրիտի սկզբունքներուն ակնարկելով` Մանոյեան նշեց, որ անոնց հիմքերուն համաձայն է, 

բայց եզրակացութիւններուն ոչ: Այլ խօսքով` համաձայն չէ տարածքային զիջումներու 

կարելիութեան: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Պաշտօնական Այցելութեան 

Սկսած Է Ֆրանսա 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ պաշտօնական 

այցելութեամբ մեկնած է Ֆրանսա: 

Այցելութեան շրջագիծին մէջ Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահը հանդիպումներ 

պիտի ունենայ Ֆրանսայի բարձրագոյն 

ղեկավարութեան` նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի, 

Ծերակոյտի նախագահ Ժերար Լարշէի, Ազգային 

ժողովի նախագահ Քլոտ Պարթոլոնի, եւ Փարիզի 

քաղաքապետ Անն Իտալկոյի: Հայ-ֆրանսական 

բարձր մակարդակի բանակցութիւններէն պիտի ստորագրուին երկկողմանի 

յարաբերութիւններու  ամրապնդման ու փոխադարձ գործակցութեան խորացման ուղղուած 

շարք մը  փաստաթուղթեր: Փարիզի մէջ նախատեսուած են հանրապետութեան նախագահի 

հանդիպումները Ֆրանսայի գործարար շրջանակներու, Եւրոպայի հայկական համայնքներու 

ներկայացուցիչներու հետ: 

www.aztagdaily.com 
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Նախագահ Սարգսեան պիտի այցելէ նաեւ Լիոն, ուր հանդիպում պիտի ունենայ Լիոնի 

քաղաքապետ Ժերար Քոլոմպին հետ: 

«Հայայսանը Երբեք Չէ Դադրած Ջանքեր Գործադրել` Խրախուսելու 

Ֆրանսախօս Երկիրներու Միջազգային Կազմակերպութեան 

Արժէքներու Եւ Ֆրանսերէնի Տարածումը 

Ֆրանսա այցելութեան ծիրին մէջ նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ  Ֆրանսախօս երկիրներու 

միջազգային կազմակերպութեան կեդրոնին մէջ հանդիպում ունեցած է կազմակերպութեան 

ընդհանուր քարտուղար Միքայէլ Ժանին հետ: 

Նախագահը ընդգծած է, որ այս հանդիպումը նախ եւ առաջ լաւ առիթ է` ամփոփելու նախորդ 

տարիներու ձեռքբերումները եւ ուղենշելու հետագայ ընելիքները` նկատի առնելով, որ յաջորդ 

տարի կը լրանայ  Ֆրանսախօս երկիրներու միջազգային կազմակերպութեան մէջ Հայաստանի 

անդամակցութեան տասնամեակը: Նախագահ Սերժ Սարգսեան նշած է, որ կազմակերպութեան 

հետ համագործակցութեան ընթացքին Հայաստանը երբեք չէ դադրած ջանքեր գործադրել` 

խրախուսելու կազմակերպութեան արժէքներու եւ ֆրանսերէնի տարածումը: Նաեւ Ֆրանսախօս 

երկիրներու միջազգային կազմակերպութեան աջակցութեամբ է, որ Հայաստանի մէջ արդէն կը 

գործէ ֆրանսերէնով կրթական ծրագիրը` մանկապարտէզէն մինչեւ համալսարան: 

Անդրադարձ կատարուած է նաեւ ֆրանսախօս երկիրներու ընտանիքին վերաբերող արդի 

խնդիրներուն, զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են կազմակերպութեան անդամ եւ դիտորդ 

հանդիսացող երկիրներու մէջ  իրականացուող խաղաղապահ առաքելութիւններուն 

Հայաստանի մասնակցութեան շուրջ: Նախագահ Սարգսեան շնորհակալութիւն  յայտնած է 

ղարաբաղեան տագնապին վերաբերեալ կազմակերպութեան եւ անձամբ Միքայէլ Ժանի 

հաւասարակշռուած դիրքորոշման համար: 

Դաւիթ Տօնոյեան Ընդունեց ԵԱՀԿ-ի Նախագահի 

Անձնական Ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքը 

Հայաստանի արտակարգ իրավիճակներու նախարար Դաւիթ Տօնոյեան 7 մարտին հանդիպում 

ունեցաւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անճէյ Քասփրչիքին 

հետ: Հանդիպումին ընթացքին քննարկուեցան սահմանային գօտիներուն մէջ քաղաքացիական 

եւ համայնքային կառոյցներու` արտակարգ իրավիճակներուն պատրաստուածութեան եւ 

աղէտներուն դիմակայունութեան մակարդակի բարձրացման հարցերը: 

Նախարար Տօնոյեան Քասփրչիքին ներկայացուց մարդասիրական միջազգային ծրագիրի ծիրին 

մէջ սահմանային գօտիներուն մէջ իրականացուած միջոցառումները` աղէտներու վտանգի 

նուազումի եւ աղէտներուն արձագանգելու բնակչութեան պատրաստուածութեան ուղղութեամբ, 

ինչպէս նաեւ` նախանշեց Հայաստանի արտակարգ իրավիճակներուն նախարարութեան եւ 

ԵԱՀԿ-ի համագործակցութեան ուղիները վերոյիշեալ մարզերուն մէջ: Հանդիպումին աւարտին 

նախարար Դաւիթ Տօնոյեան եւ դեսպան Անճէյ Քասփրչիք այցելեցին Հայաստանի արտակարգ 

իրավիճակներու նախարարութեան ճգնաժամային կառավարման ազգային կեդրոն, ուր 

հիւրերուն ներկայացուեցան կեդրոնին գործունէութիւնն ու արհեստագիտական 

յագեցուածութիւնը: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Եւրոպական Խորհուրդի Նախագահը Կը Դատապարտէ 

Գերմանիոյ Իշխանութիւնները Նացիներուն Հետ 

Համեմատելու Էրտողանի Քայլը 

Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Ժան Քլոտ Եունքեր բուռն կերպով քննադատեց Թուրքիոյ 

նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը, որ Գերմանիան ամբաստանած է «նացիական 

վարմունքի» նման քաղաքականութիւն վարելու յանցանքով: 

Եունքեր լիւքսամպուրկեան «Էր.Թէ.Էլ.» պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը 

ընթացքին յայտնեց. «Չեմ կրնար ներկայ Գերմանիոյ` նացիական Գերմանիոյ հետ 

համեմատումը ընդունիլ: Ատիկա ամօթալի է»: 

«Ես ապշած եմ այն յայտարարութիւններէն, որոնք կը լսեմ Թուրքիայէն: Երբ Թուրքիոյ 

նախագահն ու արտաքին գործոց նախարարը կ՛ըսեն, որ արդի Գերմանիան նացիական 

Գերմանիայէն աւելի վատ է, ատիկա չեմ կրնար ընդունիլ», ըսաւ Եունքըր: 

Գերմանիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարը` 

Չաւուշօղլուին. «Գերմանիոյ Իշխանութիւններուն Եւ 

Նացիներուն Միջեւ Համեմատութիւն Կատարելը Կարմիր 

Գիծ Մըն Է, Որ Պէտք Չէ Շրջանցել» 

«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Գերմանիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Զիկմար Կապրիէլ 7 մարտին հանդիպում ունեցած է իր թուրք պաշտօնակից Մեւլութ 

Չաւուշօղլուի հետ: 

Հանդիպումին ընթացքին Կապրիէլ ըսած է. «Երկխօսութեան այլընտրանք գոյութիւն չունի, 

որովհետեւ ատիկա միակ ուղին է, որով կրնանք քայլ առ քայլ վերադառնալ բնականոն եւ 

բարեկամական յարաբերութիւններու»: 

«Երկկողմանի յարաբերութիւններուն երկարատեւ վնաս պատճառելը ո՛չ Գերմանիոյ, ո՛չ ալ 

Թուրքիոյ շահերէն կը բխի», յայտնած է ան: 

Հանդիպումէն ետք գերմանական դիւանագիտութեան ներկայացուցիչը յայտարարեց, որ 

«բանակցութիւնները դժուար էին»` աւելցնելով, որ որեւէ վէճի պարագային Անգարայի կողմէ 

Գերմանիոյ կառավարութեան եւ նացիներու միջեւ համեմատութիւն կատարելը «կարմիր գիծ 

մըն է, որ պէտք չէ շրջանցել»: 

Թրքական «Միլլիյէթ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Կապրիէլ-Չաւուշօղլու հանդիպումէն ետք 

յայտնի դարձած է, որ Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ խոստացած է, որ գերմանացի 

հիւպատոսները կարելիութիւն պիտի ունենան այցելելու գերմանական «Տի Վելթ» օրաթերթի 

բանտ գտնուող թուրք-գերմանացի լրագրող Տենիզ Եուճելին: 
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Կը նշուի, որ հանդիպումին ժամանակ Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարը թրքական 

կողմէն պահանջած է կատարել Եըլտըրըմի` նախապէս Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա 

Մերքելին տուած խոստումը եւ հիւպատոսներուն արտօնել տեսակցիլ Եուճելի հետ: 

Թրքական «Հապերլեր» կայքը կը հաղորդէ, որ Չաւուշօղլու Պերլինի մէջ զբօսաշրջութեան 

տօնավաճառին ընթացքին հարցազրոյցի մը ընթացքին պատմած է Գերմանիոյ արտաքին 

գործոց նախարարին հետ իր հանդիպումին մասին` յայտնելով, որ շուրջ մէկուկէս ժամ տեւած 

հանդիպումին նպատակն էր վերջին շրջանին թուրք-գերմանական յարաբերութիւններուն մէջ 

յառաջացած լարուածութեան յաղթահարումը: 

«Մենք Գերմանիոյ հետ մեր ճամբան կ՛ուզենք անցնիլ բարեկամաբար, սակայն Գերմանիան 

նոյնպէս պէտք է որոշում տայ», ըսած է ան` ընդգծելով, որ հանդիպումին ժամանակ իր 

գործընկերը բաւական դրական տեսակէտներ յայտնած է թուրք-գերմանական 

յարաբերութիւններու բարելաւման ուղղութեամբ: 

«Մենք Գերմանիոյ մէջ տեղի ունեցած որեւէ ընտրութեան չենք միջամտած, եւ Գերմանիան ալ 

պէտք չէ միջամտէ մեր ընտրութիւններուն, որովհետեւ ասիկա ներքին հարց է: Մենք ալ չենք 

միջամտեր որեւէ երկրի ընտրութիւններուն եւ ներքին գործերուն ու կ՛ակնկալենք, որ մեր 

բարեկամ Գերմանիան եւս այդպէս վարուի», նշած է Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը: 

Միւս կողմէ, «Միլլիյէթ» կը հաղորդէ, որ նախքան իր գերմանացի պաշտօնակիցին հետ 

հանդիպումը, Չաւուշօղլու Համպուրկի մէջ Թուրքիոյ հիւպատոսարանի շէնքին մէջ Գերմանիոյ 

թուրք համայնքին հետ հանդիպումին ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ Գերմանիոյ 

ներկայացուցիչներէն պահանջած է Անգարային դասախօսութիւններ կարդալէ դադրիլ: 

«Բա՛ւ է մեզի մարդու իրաւունքներու եւ ժողովրդավարութեան վերաբերեալ 

դասախօսութիւններ կարդաք», ըսած է ան եւ յայտարարած Թուրքիոյ հետ Գերմանիոյ 

«պարբերական դիմակայութեան» մասին: 

Իրաքի Վարչապետ. «Պիտի Չտատամսինք Դրացի 

Պետութիւններուն Մէջ ՏԱՀԵՇ-ի Դիրքերը Հարուածելու» 

«Սումարիյա» պատկերասփիւռի կայանը կը 

հաղորդէ, որ Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի 

յայտարարած է, որ Իրաքի զինեալ ուժերը 

անվարան պիտի հարուածեն դրացի երկիրներուն 

մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերը: 

«Առանց տատամսելու դրացի պետութիւններուն մէջ 

ահաբեկիչներու դիրքերուն հարուածներ պիտի 

հասցնենք», ըսած է ան: 

ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 

Իրաքի օդուժը փետրուարի վերջաւորութեան շարք մը օդային յարձակումներ կատարած է 

Սուրիոյ մէջ: Օրին նշուած էր, որ յարձակումը կատարուած է Դամասկոսի համաձայնութեամբ` 

երկու երկիրներու հետախուզութիւններուն գործակցութեան ծիրին մէջ: 
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 «Ամերիկեան Իշխանութիւնները Որոշած Են Ռաքքայէն 

ՏԱՀԵՇ-ի Վտարման Համար Օգտագործել Քրտական 

Ջոկատները» Կ՛ըսէ Եըլտըրըմ 

Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ 

յայտնեց. «Ամերիկեան իշխանութիւնները 

որոշած են քրտական Ժողովուրդի 

պաշտպանութեան ջոկատները օգտագործել 

ՏԱՀԵՇ-ը Ռաքքայէն վտարելու գործողութեան 

մէջ, քայլ մը, որ ձախողութեան  կը մատնէ 

Թուրքիոյ ջանքերը»: 

«Ամերիկեան իշխանութիւնները որոշած են այս 

գործողութիւնը թերեւս գործադրել Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն հետ եւ ոչ թէ 

Թուրքիոյ, եւ նոյն ատեն այդ ջոկատներուն զէնք կը մատակարարեն», նշեց ան: 

«Եթէ այդ գործողութիւնը այդ ձեւով ընթանայ, ապա հետեւանքներ պիտի ունենայ թուրք-

ամերիկեան յարաբերութիւններուն վրայ, որովհետեւ Ժողովուրդի պաշտպանութեան 

ջոկատներ կազմակերպութիւնը ահաբեկչական խմբաւորում մըն է, եւ մենք ատիկա բոլոր 

հարթակներուն վրայ ըսած ենք», յայտնեց Եըլտըրըմ` աւելցնելով. «Թուրքիոյ, Միացեալ 

Նահանգներու եւ Ռուսիոյ իշխանութիւնները պէտք է համակարգում կատարեն Սուրիան 

ահաբեկչական խմբաւորումներէն մաքրագործելու համար»: 

Թրքական Բանակը Ռմբակոծեց Մընպեժի Արեւմտեան 

Գիւղական Շրջանին Մէջ Սուրիոյ Բանակի Դիրքերը 

Սուրիական «Իխպարիյա Սուրիյէ» 

պատկերասփիւռի կայանը` վկայակոչելով 

իր աղբիւրները, հաղորդեց, որ թրքական 

ուժերը հրթիռներով եւ հրետանիով  

ռմբակոծած են Մընպեժի արեւմտեան 

գիւղական շրջանին մէջ սուրիական 

բանակի եւ դաշնակից ուժերու դիրքերը: 

Թրքական բանակը հարուածած է 

սուրիական սահմանապահ ուժերը` 

պատճառելով զոհեր եւ վիրաւորներ: 

Աղբիւրները նշած են, որ սուրիական հողերուն դէմ թրքական յարձակումը պարզապէս փորձ 

մըն է կասեցնելու Թուրքիոյ հովանաւորութիւնը վայելող զինեալ խմբաւորումներուն դէմ 

սուրիական բանակին ու դաշնակից ուժերուն արձանագրած յաջողութիւնները: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Երկրորդ Եւ Անփոխարինելի Ծնողքը 

Կիներու միջազգային օրուան եւ Լիբանանի մէջ Ուսուցչաց տօնին թուականի զուգադիպումը միայն 

օրերու անմիջական յաջորդականութեան չի վերաբերիր: Խորհուրդներու համատեղման երեւոյթը 

կ՛ընդգծուի հետզհետէ` տրուած ըլլալով, որ ուսուցչական ասպարէզը մեծ մասամբ իգական սեռով 

զբաղեցուած է եւ առողջ սերունդներու կրթութեան եւ դաստիարակութեան գործը հիմնականին մէջ 

կիներու մասնագիտական ասպարէզին եւ նուիրուածութեան վերապահուած: 

Շատ գրուած է ասպարէզի նուիրականութեան, վեհութեան, անմնացորդ ծառայելու ինքնակոչումին եւ 

զրկանքներու գնով կրթութիւնը իբրեւ առաքելութիւն ստանձնած մանկավարժական մարդուժին մասին: 

Երկրորդ ծնողքի դերը վերցուցած ուսուցիչներէն ամբողջ սերունդի մը մարդկային եւ հայեցի 

դաստիարակութիւնը ակնկալելը բաւարար չէ: Չի բաւեր վստահիլը, միայն. անհրաժեշտ է գնահատանքը, 

արժեւորումը, համապատասխան վարձատրութիւնը` բարոյական եւ նիւթական առումներով: 

Մանկավարժութիւնը մասնագիտութիւն է: Մասնագիտական մարդուժի պատրաստութիւնը, դպրոցը 

դպրոցավարական մասնագիտութիւն աւարտած մասնագէտին յանձնելը, ուսուցչական ասպարէզին 

համար մանկավարժական ուսման հետեւած երիտասարդ տարրը ներգրաւելու անհրաժեշտութիւնը 

տեսութիւններ են, որոնք բանականօրէն կրնան սերունդներու դաստիարակութեան հետ կապուած 

խնդիրներուն լուծում ապահովել: 

Կայ գործնական բաժինը: 21-րդ դարը մասնագիտութեան դար է, եւ ասպարէզին մասնագիտացման 

գործընթացը ամէն բանէ առաջ կը պահանջէ այդ մասնագիտութեան հետեւած անհատին ներգրաւումը եւ 

անոր առաջ մղումը` այդ մասնագիտութեան հետեւելու: Մղումը ինքնահոս ձեւով չ՛ըլլար. հաւաքագրում, 

կրթաթոշակի ապահովում, մասնագիտացում եւ ապա գործի առիթ. եւ նաեւ համապատասխան 

վարձատրութիւն: Ապա, մնայուն որակաւորում եւ վերաորակաւորում: Այս համակարգի կիսատ 

աշխատիլը կը վնասէ ասպարէզին եւ այս ասպարէզի բացթողումը կ՛ազդէ անպայման սերունդի 

դաստիարակութեան, սերնդափոխութեան գործընթացին վրայ: 

Մեր պարագային, առաջադրանքի գործնականացումը աւելի դժուար է. յատկապէս հայոց լեզուի, 

գրականութեան եւ հայոց պատմութեան դասանիւթերու դասաւանդման համապատասխան մարդուժի 

պատրաստութեան համար, զուտ մանկավարժական մասնագիտութիւնը բաւարար չէ. ահա այստեղ է, որ 

արեւմտահայերէնի իմացութիւնը, հայ ժողովուրդի պատմութեան իրազեկումը, հայեցի շունչ փոխանցելու 

հմտութիւնը աւելի քան նախապայմանային են: Մէկը առանց միւսին թերի կը պահէ առաջադրուած 

համակարգը: 

Համակարգային եւ համալիր մօտեցումի հարց կայ ըստ ամենայնի: Զուգահեռ պատրաստելու թէ՛ 

դպրոցավարական, թէ՛ մանկավարժական եւ թէ՛ հայեցի մասնագիտութիւններու համապատասխան 

մարդուժը: Եւ այստեղ խնդիր չէ իգական սեռի գերակայութիւնը: Հայ կինը ամէնէն բարդ ու վտանգաւոր 

պայմաններուն մէջ իսկ յաջողած է կրթել ու դաստիարակել նոր սերունդը. եւ պատճառ չկայ, որ ծինային 

այս իւրայատկութիւնը շարունակէ աւելի արդիւնաւէտ գործել առաջադրուած համակարգի օժտումով: 

Դժբախտաբար որոշ պարագաներու, վերը նշուած հաստատումէն շեղումներ արձանագրուած են, եւ 

առաջին ծնողքի այս ուղղութեամբ կատարելիքը կատարած են եւ ներկայ պայմաններուն մէջ աւելի 

պատճառներ ունին կատարելիք երկրորդ ծնողները: Յաճախ երկրորդ ծնողքը առաջին ծնողքի դեր 

վերցնելու պարտականութեան առջեւ է շեշտակիօրէն: Հայ ուսուցիչէն, հայ մանկավարժէն, հայ կնոջմէն 

հսկայական ակնկալութիւն կայ այս առումներով: Ակնկալութիւնը սակայն միակողմանի ուղղութեամբ 

պէտք չէ գործէ: Ակնկալելէ առաջ բարոյական եւ նիւթական ներդրում, գնահատանք եւ արժեւորում 

ապահովելը աւելի քան անհրաժեշտ է: Որպէսզի լիարժէք աշխատի առաջադրուած համակարգը, 

որպէսզի սերունդը ճիշդ ուղղութեամբ հունաւորուի, որպէսզի առողջ գործէ սերնդափոխութեան 

գործընթացը: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  375, àõñµ³Ã, 10 Ø²ðî, 2017                                                                          13 
 

ԱԿՆԱՐԿ 

Սպասելով Մընպեժի Եւ Ռաքքայի Հարցերու Լուծման 

Թուրքիոյ, Ռուսիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու բանակներու սպայակոյտերուն պետերը Անթալիոյ մէջ 

գումարեցին երկօրեայ ժողովներ: Սուրիոյ տագնապին հարցով իր տեսակին մէջ առաջինը եղող այս 

ժողովը առ երեւոյթ եռակողմանի ձեւաչափով էր: Անգարայի եւ Ուաշինկթընի մօտ գոյութիւն ունեցող 

զգայնութիւններուն պատճառով` ժողովէն բացակայող Իրանի եւ Սուրիոյ ոչ պաշտօնական 

ներկայացուցիչն էր Ռուսիան, իսկ քիւրտերունը` Միացեալ Նահանգները: 

Հարցը այն է, որ գետնի վրայ արձանագրուած զարգացումներուն 

լոյսին տակ, վերոնշեալ երեք ճամբարներու ուժերը կը գտնուին 

իրարու շատ մօտ դիրքերու վրայ, ուստի անբաղձալի 

զարգացումներու առաջքը առնելու եւ ՏԱՀԵՇ-ը արմատախիլ 

ընելու համար համակարգման մեքանիզմի մը ստեղծումը 

դարձած է կենսական: 

Միւս կողմէ, Անգարա երկար ատենէ ի վեր Մոսկուայէն եւ 

մանաւանդ Ուաշինկթընէն կը պահանջէ դադրեցնել Սուրիոյ մէջ 

քրտական ուժերուն ցուցաբերուած աջակցութիւնն ու անոնց 

հետ համագործակցութիւնը: Թուրքիա Միացեալ Նահանգներուն առաջարկած էր ՏԱՀԵՇ-ի 

մայրաքաղաքը նկատուող Ռաքքայի դէմ շղթայազերծել միացեալ գործողութիւն մը, որմէ հեռու պահուին 

քրտական ուժերը, որոնք առնչակից են Թուրքիոյ կողմէ ահաբեկչական նկատուող Քրտական 

աշխատաւորական կուսակցութեան: 

Այժմ կը թուի, թէ թերեւս վերոնշեալ եռակողմանի ժողովին ընթացքին Թուրքիա, ստացած է այդ 

առաջարկին պատասխանը: Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ յայտարարեց, որ ամերիկեան 

իշխանութիւնները որոշած են Ռաքքայի դէմ գործողութիւնը վստահիլ իրենց կողմէ զէնք-զինամթերք 

ստացող քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն` զգուշացնելով. «Եթէ այդ 

գործողութիւնը այս ձեւով տեղի ունենայ, ապա հետեւանքներ պիտի ունենայ թուրք-ամերիկեան 

յարաբերութիւններուն վրայ, որովհետեւ ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներ կազմակերպութիւնը 

ահաբեկչական խմբաւորում մըն է, եւ մենք ատիկա բոլոր հարթակներուն վրայ կ՛ըսենք»: 

Թուրքերը նաեւ կը պահանջեն, որ քիւրտերը հեռանան Մընպեժէն: Եըլտըրըմ վերջերս այդ ուղղութեամբ 

յայտարարեց. «Սուրիական բանակին Մընպեժի վրայ վերահսկողութիւն հաստատելուն դէմ չենք: 

Սուրիական հողերը պէտք է սուրիացիներուն պատկանին եւ ըլլան անոնց վերահսկողութեան տակ»: Ան 

այդ ձեւով ո՛չ միայն տողատակի այն անհեթեթ պատգամը կը յղէր, թէ քիւրտերը սուրիացի չեն, այլ կը 

փորձէր Մընպեժը «զիջելով» Սուրիոյ հովանաւորին` Ռուսիոյ աջակցութիւնը ապահովել Ռաքքայի դէմ 

գործողութեան քիւրտերու մասնակցութեան բացառման հարցով: Ատիկա արդէն կը թուի, թէ ձախողած է 

կամ ապարդիւն մնացած: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ վերջերս յայտարարեց, որ իր վարչակազմը մտադիր 

է Սուրիոյ մէջ ապահով գօտիներ ստեղծել, իսկ Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ 

Պոկտանով հաւաստեց, որ Մոսկուա Դամասկոսի հետ կը քննարկէ Սուրիոյ մէջ ապահով գօտիներու 

ստեղծման հարցը: Մինչեւ վերջերս շրջանառութեան մէջ դրուած այդ լուրերը կը հաւաստեն, թէ 

քննարկումները Սուրիոյ մէջ ապահով գօտիներու ստեղծման շուրջ են, Անթալիոյ մէջ տեղի ունեցած 

եռակողմանի հանդիպումը, սակայն, մտածել կու տայ, թէ այդ քննարկումները յայտարարուածին նման 

ապահով գօտիներու ստեղծման շուրջ չեն, այլ` դաշնակցային դրութեան որդեգրման նախաքայլը եղող 

ազդեցութեան գօտիներու ստեղծման, որոնց սահմանագծումին մասին պատկերացում մը ունենալու 

համար պէտք է սպասել Մընպեժի եւ Ռաքքայի հարցերու լուծման: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Նոր Ջուղայի Ընտրատարածքի ԹեկնածուներունՀանդիպո

ւմը Կրթական, Դպրոցական ԵւՀամալսարանական Գործի

չներու Հետ 

21 փետրուարին Սպահանի հայոց թեմի 16-րդ 

նստաշրջանի Պատգամաւորական ժողովի 

ընտրութիւններուն ընթացքին ՀՅԴ 

համակիրներու հովանաւորած Նոր Ջուղայի 

ընտրատարածքի թեկնածուները հանդիպում 

ունեցան կրթական, դպրոցական եւ 

համալսարանական գործիչներու հետ: 

Օրուան զրուցավարն էր Սոնիկ Բաղումեան: 

Հանդիպումին ելոյթ ունեցան թեկնածուներ` 

դոկտ. Արմոնտ Բաղրամեան, Վահէ Շահիճանեան եւ Մկրտիչ Աւետումեան, որմէ ետք տեղի 

ունեցաւ կարծիքներու փոխանակում: 

Երեկոյի ընթացքին ծաւալած նիւթերը կը ներառէին հայկական վարժարաններու 

աշակերտութեան թիւի նուազման հետ կապուած հարցերու լուծում, կրթական համակարգի մէջ 

ներկայ գիտութիւններուն համազօր ծրագրաւորում, շրջանաւարտ ուսանողներու համար 

համապատասխան աշխատանքի ապահովում, մարզամշակութային աշխատանքներու 

զարգացման համար ներդրում, ազգային իշխանութեան համար մնայուն եկամուտի 

աղբիւրներու յառաջացում եւ ժողովուրդ-ազգային իշխանութիւն կապի ընդլայնում: 

Նախարար Մելանի Ժոլիի Այցելութիւնը Մոնրէալի ՀՕՄ-ի 

«Սօսէ» Մասնաճիւղի Գրասենեակ 

27 փետրուարին Քանատայի ժառանգութեան 

նախարար Մելանի Ժոլի այցելեց Մոնրէալի 

ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղի գրասենեակ: 

Հանդիպումին ներկայ էին մասնաճիւղի 

վարչութեան անդամ Նայիրի Ֆռունճեան եւ 

մասնաճիւղի ընկերային ծառայութեան 

գրասենեակի պատասխանատու Անահիտ Տէր 

Խաչատուրեան:                                               

Ժոլի գնահատեց ՀՕՄ-ի բարեսիրական 

առաքելութիւնը` յայտնելով, որ 

նախարարութիւնը միշտ պատրաստ է աջակցելու Քանատայի տարածքին գործող բոլոր 

բարեսիրական կազմակերպութիւններուն: 

Հանդիպման աւարտին նախարար Ժոլի մասնաճիւղի ատենապետ Լիւսի Շահինեանին 

յանձնեց Քանատայի դաշնակցային կառավարութեան կողմէ նպաստ մը: 
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Մշակութային Երեկոյ 

22 փետրուարին տեղի ունեցաւ 

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» 

մասնաճիւղի հերթական մշակութային 

երեկոն: 

Յայտագրի առաջին բաժինը նուիրուած էր 

Շարլ Ազնաւուրի: Նիկոսիոյ Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ քառաձայն 

երգչախումբի խմբավար Նարա 

Սարդարեան նկարներու եւ երիզներու 

ընդմէջէն ծանօթացուց Շարլ Ազնաւուրի 

կեանքն ու գործը` անոր մանկութենէն 

մինչեւ ներկայ աշխարհահռչակ երգիչ-

երաժիշտի հանգամանքը: Սարդարեան 

պարզեց ոչ միայն մեծ արուեստագէտի ինքնահաստատման դժուար ուղին, այլեւ` անոր 

ընտանեկան կեանքին մասին տեղեկութիւններ: 

Երկրորդ բաժինը նուիրուած էր «Բագին» գրական-գեղարուեստական եռամսեային, որուն 

ներկայացումը կատարեց Արթօ Դաւիթեան: Ան ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց «Բագին»-ի 

պատմականը` սկսելով 1962-ի առաջին թիւէն, անդրադառնալով բոլոր խմբագիրներուն եւ 

աշխատակիցներուն աշխատանքին` նկատել տալով, որ «Բագին» այսօր հանրութեան կը 

ներկայանայ նոր ու երիտասարդ անձնակազմով, արդիական խորքով ու տեսքով: 

Տոքթ. Յարութիւն Արմէնեանի` 

«Ուխտագնացութիւն Ս.Յակոբայ Ի Սպանիա»  

Ներկայացումը 

Կազմակերպութեամբ Քրեսենթա Հովիտի Հայց. 

առաքելական եկեղեցւոյ դաստիարակչական 

յանձնախումբին, վերջերս Ազգային 

առաջնորդարանի «Տիգրան եւ Զարուհի Տէր 

Ղազարեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «32 օր 

ճանապարհին. ուխտագնացութիւն Ս. Յակոբայ 

ի Սպանիա» նիւթով դասախօսութիւն մը, որ 

լուսարձակի տակ առաւ միջազգային մեծ 

ժողովրդականութիւն վայելող Գամինօ տէ 

Սանթիակոյի ուխտագնացութիւնը, զոր Սոնա եւ Յարութիւն Արմէնեան ամոլը ամբողջացուցած 

էին 2016-ի յունիս-յուլիս ամիսներուն: 

Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Սիւզի Մազմանեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք 

ներկաներուն, անդրադարձաւ տոքթ. Յարութիւն Արմէնեանի գիտական փայլուն կեանքին եւ 

Սոնա Արմէնեանի ճանապարհորդական եւ լեռնագնացութեան հարուստ փորձին: 
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Արմէնեաններու ճանապարհորդութիւնը սկսած էր Ֆրանսայի Սեն Ժան Փիէ տը Փորէն եւ 790 

քիլոմեթր ետք` աւարտած Սանթիակօ տէ Քոմփոսթելայի մէջ: Տոքթ. Արմէնեան առաջին հերթին 

պատմական ակնարկ մը ըրաւ ուխտագնացութեան մասին` նկատել տալով, որ այս 

ուխտագնացութիւնը մինչեւ Սանթիակօ կարելի է կատարել շուրջ 10 տարբեր 

ճանապարհներով: 

Արմէնեան ամոլը այս ուխտագնացութիւնը ամբողջացուցած է 32 օրերու ընթացքին` 

ֆրանսական ճանապարհով: Դասախօսը ամփոփ կէտերու մէջ անդրադարձաւ 32 օրերու 

ճանապարհի հանգրուաններուն ու նկարագրեց ուխտագնացութեան հետաքրքրական 

մանրամասնութիւնները` լուսանկարներու եւ իր իսկ գծած ջրանկարներուն ուղեկցութեամբ: Ան 

ըսաւ, որ ուխտաւորները 30-րդ օրը երեկոյեան Սանթիակոյի մայր տաճարին մէջ ներկայ կը 

գտնուին ուխտաւորներու պատարագին, իսկ ուխտագնացութեան վերջին երկու օրերը 

ուխտաւորները կ՛անցընեն Ֆիսթերէ (Եզրն Աշխարհի) ծովեզերեայ շրջանը, ուր կ՛աւարտի 

ուխտագնացութիւնը: Միջնադարու հայ ուխտաւորներուն համար Ֆիսթերէն եւ հոն գտնուող Ս. 

Աստուածածնայ վանքը կարեւոր նշանակութիւն ունեցած են: Տոքթ. Արմէնեան նշեց նաեւ իրենց 

այցելութիւնը Ֆիսթերէի Ս. Աստուածածին վանք եւ իրենց կողմէ Հայաստանէն բերուած քարի 

մը զետեղումը` եկեղեցւոյ պատի խորշերէն մէկուն մէջ: 

Դասախօսութեան աւարտին դասախօսը կարդաց Արին Արմէնեանի բանաստեղծութիւնը` 

ճանապարհներու ընտրութեան մասին: Ձեռնարկը վերջ գտաւ եկեղեցւոյ հովիւ Ղեւոնդ քհնյ. 

Քիրազեանի «Պահպանիչ»-ով: 

Սումկայիթի, Պաքուի Եւ Գանձակի ԶոհերուՅիշատակին 

Նուիրուած Երեկոյ 

28 փետրուարին Թիֆլիսի «Ռետիսըն պլու»-ի  սրահին մէջ տեղի  ունեցաւ Սումկայիթի, 

Պաքուի եւ Կիրովապատի (Գանձակ, Ա.) զոհերու յիշատակին նուիրուած  երեկոյ: 

Ձեռնարկը սկսաւ վիրահայոց  թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանի 

հոգեհանգստեան աղօթքով, որմէ ետք ներկաները մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգեցին 

զոհերուն յիշատակը:  Այնուհետեւ օրուան հաղորդավարներ Լիզա Թորոսեան եւ Միքայէլ 

Աւագեան հայերէն եւ  վրացերէն լեզուներով ներկայացուցին Վրաստանի հայկական ոչ 

կառավարական  կազմակերպութիւններու կողմէ երկրի ղեկավարներուն ուղղուած նամակը` 

Վրաստանի  բազմազգ բնակչութեան խաղաղ համակեցութեան  վնասող քայլերը 

կանխարգիլելու դիմումով: 

Ելոյթներով հանդէս եկան` Վրաստանի մէջ  Հայաստանի դեսպանութեան առաջին 

խորհրդական Արթուր Սարգիսեան, «Վրաստանի հայ համայնք» կազմակերպութեան 

նախագահ Սամուէլ Մկրտիչեան, Վրահայերու միութեան համակարգող Մարի Առաքելովա, 

Վրաստանի Խաղաղութեան հիմնադրամի նախագահ Կիորկի Թովմասեան, որոնք տարբեր 

լեզուներով անդրադարձան պատահած դէպքերուն,  ներկայացուցին միջազգային  

քաղաքագէտներու եւ լրատուամիջոցներու արձագանգը հայկական ջարդերուն: 

Այնուհետեւ գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր եւ ցուցադրուեցաւ 

սումկայիթեան դէպքերու մասին տեսերիզ մը: 

 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  375, àõñµ³Ã, 10 Ø²ðî, 2017                                                                          17 
 

 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  375, àõñµ³Ã, 10 Ø²ðî, 2017                                                                          18 
 

ԱՅԼԱԶԱՆ 

Մարտ 8-ը Կիներու Միջազգային Օրն Է 

 Մարտ 8-ը Կիներու միջազգային օր է: 

Այս օրուան հետ առնչուող առաջին պատմական իրադարձութիւնը 

տեղի ունեցաւ 1857-ին, երբ Նիւ Եորք քաղաքի հիւսուածեղէնի 

գործարանի բանուորուհիները իրենց իրաւունքներու 

պաշտպանութեան համար քայլերով անցան քաղաքի փողոցներէն: 

Պատճառը ցած աշխատավարձը եւ աշխատանքի անբաւարար 

պայմաններն էին: 

Ժամանակ մը Կիներու միջազգային օրը նշուած է փետրուարի վերջին կիրակին, բայց 1977-ին 

ՄԱԿ-ը Մարտ 8-ը հռչակեց որպէս «Կիներու իրաւունքներու եւ միջազգային խաղաղութեան 

օր»: 

Ամէն տարի շատ մը երկիրներ մեծ շուքով կը նշեն այս տօնը` յիշեցնելով եւ պահանջելով, որ 

կինը տղամարդուն համահաւասար իրաւունքներ ունենայ. այդ իրաւունքներէն յիշենք` 

քուէարկելու, աշխատելու, ուսում ստանալու, օրէնքին առջեւ հաւասար դատուելու, գործի մէջ 

արդար վարձատրուելու, սեռային խտրականութենէ զերծ մնալու եւ այլ իրաւունքներ: 

Գիտէ՞ք, թէ տղամարդիկ եւս ունին իրենց միջազգային օրը: 

«Տղամարդոց Միջազգային օր»-ը հիմնադրուած է 1997-ին եւ կը նշուի նոյեմբեր 19-ին: 

  

10 Ուտելիքներ, Որոնք Թարմ Եւ Գեղեցիկ Կը Պահեն 

Մորթը 

Մորթը տեւաբար մաքրելը, յատուկ սերերով խնամելը լաւ սովորութիւններ են, որոնցմէ երբեք 

պէտք չէ հրաժարիլ: Բայց պէտք չէ մոռնալ, որ ուտելիքն ալ կրնայ նպաստել մորթին 

թարմութեան եւ գեղեցկութեան: Մասնագէտներու կարծիքով, մորթին թարմութիւնը կը սկսի 

պնակէն. այլ խօսքով, այն, ինչ կը կատարուի մեր ներսը, կը բացայայտուի մեր մորթին վրայ: 

Ահաւասիկ 10 ուտելիքներ, որոնք մորթը ա՛լ աւելի գեղեցիկ կը դարձնեն: 

1.- Լաւ իւղերով օժտուած աւոքատոն 

2.- Սէ. կենսանիւթով հարուստ կիտրոնը 

3.- Անթիօքսիտաններով հարուստ կաղամբը 

4.- Սելենիոմով հարուստ ընկոյզը 

5.- Իւղոտ, օմեկա 3-ով հարուստ ձուկերը 

6.- Ա. կենսանիւթով հարուստ ստեպղինը 

7.- 20 անթիօքսիտաններով հարուստ չամիչը 

8.- Անթիօքսիտաններով եւ օլիկօէլէմաններով հարուստ սոխը 

9.- Լիքոփենով հարուստ լոլիկը 

10.- Կենսանիւթերով հարուստ հատապտուղները 
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10 Ուտելիքներ, Որոնք Ամէնէն Քիչ 

Ջերմուժ Կը Պարունակեն 
Երբ անօթի կը զգանք, մեր հակազդեցութիւնը կ՛ըլլայ ձեռքի տակ գտնուող 

պատահական որեւէ բան` չիփս, տուրմ, կրկնեփ ուտել, բայց շատ չանցած` զղջալ… 

Բայց արդեօք ծանօ՞թ էք այն 10 ուտելիքներուն, որոնք շատ քիչ ջերմուժ կը 

պարունակեն եւ ձեռքի տակ ունենալու պարագային, մեզ կը  փրկեն փորձութիւններէ… 

-1- 

Վարունգը 

Անթիօքսիտաններով հարուստ վարունգին 95 առ 

հարիւրը ջուրէ բաղկացած է: Իւրաքանչիւր 100 

կրամը 16 ջերմուժ կը պարունակէ: Զովացնող այս 

բանջարեղէնը շատ յարմար է ամառնային 

աղցաններու պատրաստութեան: 

-2- 

Ծնեբեկը 

Անթիօքսիտաններով հարուստ 100 կրամ 

ծնեբեկը 20 ջերմուժ կը պարունակէ: Ծնեբեկին 

սրածայր բաժինը չափազանց հարուստ է հանքայիններով: Որպէսզի անիկա իր 

սննդական արժէքը չկորսնցնէ, թելադրելի է զայն եփել քիչ քանակութեամբ ջուրի մէջ: 
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Կարոսը 

Կարոսին 75 առ հարիւրը ջուր է, իսկ մնացեալը 

բնաթելէ բաղկացած է: Անիկա հարուստ է 

սոտիոմով եւ փոթասիոմով: 100 կրամ կարոսը 16 

ջերմուժ կը պարունակէ: Խրթխրթան կարոսը 

մածունով պատրաստուած թանձրուկի կողքին 

կրնայ փոխարինել խմիչքի կողքին հրամցուող 

չիփսերն ու պիստակեղէնը: 
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Լոլիկը 

100 կրամ լոլիկը հազիւ 18 ջերմուժ կը պարունակէ: 

Անթիօքսիտաններով եւ լիքոփենով հարուստ 

բանջարեղէնէն առաւելագոյնս պէտք է օգտուիլ: 
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Ելակը 

Կենսանիւթերով եւ հանքայիններով հարուստ ելակը 33 

ջերմուժ կը պարունակէ իւրաքանչիւր 100 կրամի մէջ: 

Անիկա սննդարար, զովացնող եւ քաղցրացնող իտէալ 
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պտուղն է բոլորին համար: 
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Խնձորը 

Կուշտ պահող եւ կենսանիւթերով հարուստ յատկապէս կանաչ խնձորը նաեւ մեծ 

քանակութեամբ բնաթել կը պարունակէ: Անիկա կրնայ ճաշի ժում մը մասամբ 

փոխարինել, տրուած ըլլալով, որ 100 կրամը 52 ջերմուժ կը պարունակէ: 
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Սուրճը 

0 ջերմուժ պարունակող սուրճով կարելի է 

սկսիլ օրը` առանց անշուշտ շաքար 

աւելցնելու: 

Չափաւոր քանակութեամբ սուրճը աշխուժ կը 

պահէ մարմինը եւ արթուն` միտքը: 
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Սեխը 

100 կրամ սեխը 36 ջերմուժ կը պարունակէ: Սէ. կենսանիւթով հարուստ այս պտուղը 

օգտակար է մորթին եւ տեսողութեան, անիկա նաեւ կը նուազեցնէ գերճնշումը եւ կը 

պաշտպանէ որոշ տեսակի քաղցկեղներէ: 
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Ծաղկակաղամբը 

Իւրաքանչիւր 100 կրամը 25 ջերմուժ 

պարունակող ծաղկակաղամբը հում թէ թեթեւ 

խաշած, յարմարագոյն ուտելիքն է շատ արագ 

կուշտ զգալու եւ քիչով բաւարարուելու 

համար: 

Անիկա կարելի է օգտագործել աղցանի մէջ, 

բայց նաեւ որպէս ախորժաբեր` խմիչքի մը 

կողքին: 
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Խոշոր Դդումը 

Իւրաքանչիւր 100 կրամին մէջ 13,6 ջերմուժ պարունակող դդումը շատ յարմար 

ուտելիք է բոլոր անոնց համար, որոնք սննդականոնի կը հետեւին: Զայն կարելի է 

օգտագործել ապուրներու պատրաստութեան մէջ կամ պարզապէս փուռին մէջ 

խորովել` սխտորի պճեղներ եւ դափնիի տերեւ աւելցնելով: 

www.aztarar.com 


