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          Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,   ÂÇõ 510, àõñµ³Ã,  11 ÐàÎîºØ´ºð, 2019 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Հինգշաբթի, 3 Հոկտեմբեր 2019-ին, Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 

Մանուէլեանը իր անդրանիկ այցելութիւնը տուաւ 

Քուէյթի մէջ ՀՀ Դեսպանատան, ուր հանդիպում ունեցաւ 

Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար 

Սարմէն Պաղտասարեանին եւ Հիւպատոս Տիար 

Վարդգէս Յովսէփեանին հետ: Հայր Սուրբին 

կ'ընկերակցէին գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. 

Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը եւ Քուէյթի Ազգային 

Վարչութիւնը: 

Հանդիպման ընթացքին Պարոն Դեսպանը բարի գալուստ 
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մաղթեց Հոգեշնորհ Հայր Սուրբին, յաջողութիւն մաղթեց Անոր ստանձնած նոր եւ կարեւոր 

պաշտօնին ու առաքելութեան, ինչպէս նաեւ իր զօրակցութիւնը յայտնեց Հայր Սուրբին 

ծրագրած աշխատանքներուն: 

Հոգշ. Հայր Սուրբը իր ուրախութիւնը արտայայտեց հայրենի հողի վրայ գտնուելուն առիթով, 

ըսելով, որ ինքզինք զօրաւոր կը զգայ ՀՀ Դեսպանատան հողին վրայ եւ այդ ուժը ի սպաս պիտի 

դնէ Քուէյթի եւ Հայաստանի զոյգ պետութիւններու փոխ յարաբերութիւններու ամրապնդման ու 

զարգացման: Հայր Պետրոս իր խօսքին մէջ յիշեց նաեւ, որ քուէյթահայ գաղութը միշտ ալ 

հայրենիքին կողքին եղած է եւ չէ զլացած իր նիւթաբարոյական օժանդակութիւնը բերել անոր 

բարօրութեան համար՝ 1988 թուականի երկրաշարժի ողբերգական օրերէն մինչեւ Արցախեան 

ազատամարտ, եւ նոյն գիտակցութեամբ այսօր պատրաստ է մասնակից դառնալու Հայաստանի 

ծաղկման ու բարգաւաճման գործընթացին: 

Հանդիպման ընթացքին երկու կողմերը քննարկեցին համագործակցաբար կատարուելիք 

ծրագիրներն ու աշխատանքները: 

Երեքշաբթի, 8 Հոկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան Ազգային 

Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս ընդունեց Լիբանանեան Ազգային Ազատ Հոսանք 

կուսակցութեան պատուիրակութիւնը: Հանդիպման ներկայ էր նաեւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. 

Քէհեաեանը: 

Պատուիրակութեան այցի նպատակն էր ծանօթանալ Հոգշ. Հայր Սուրբին եւ զինք հրաւիրել 

յառաջիկայ Շաբաթ օր Յոյն Կաթոլիկ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունենալիք լիբանանի նահատակներու 

յիշատակին նուիրուած պատարագին եւ ձեռնարկին, ուր ներկայ պիտի ըլլան լիբանանցի 

բարձրաստիճան պաշտօնեաներ: 

Հայր Պետրոս իր ուրախութիւնը յայտնեց պատուիրակութեան այցելութեան առիթով, եւ 

անդրադարձաւ լիբանանցի եւ հայ ժողովուրդները իրար կապող դարաւոր եղբայրական կապին 

ու գոյակցութեան: 
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Հանդիպման աւարտին հիւրերը շրջեցան եկեղեցւոյ եւ Առաջնորդարանի կալուածէն ներս եւ 

ծանօթացան անոր տարբեր բաժիններուն: 

 

Շաբաթ, 5 Հոկտեմբեր 2019-ին, Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը 

Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս 

ընդունեց ՀԴՊՄ-ի եւ ՔԵՄ-ի Վարիչ 

Կազմը: 

Հանդիպման ընթացքին Հայր Սուրբը 

բարձր գնահատեց Միութեան 

դերակատարութիւնը գաղութի ազգային 

կեանքին եւ հայ պատանիներու եւ 

երիտասարդներու դաստիարակութեան 

մէջ, շեշտելով, որ երիտասարդութիւնը ոչ 

միայն մեր ապագան է, այլեւ մեր 

ներկան, որուն պէտք է ամենայն նախանձախնդրութեամբ ու բծախնդրութեամբ մօտենալ: 

Վարիչ Կազմը ներկայացուց Միութեան ընդհանուր գործունէութիւնն ու յառաջիկայ 

ծրագիրները եւ ստացաւ Կաթողիկոսական Փոխանորդին օրհնութիւնը: 

 

Սիրելի՛ քուէյթահայեր, 

Այսու կը տեղեկացնենք, թէ Ազգային 

Առաջնորդարանս սկսած է SMS 

ծառայութեան միջոցաւ կարճ 

նամակներ ուղարկել մեր գաղութի 

զաւաներուն, նպատակ ունենալով 

յիշեցնել տարբեր առիթներու օրերն 

ու ժամերը: 

Երեքշաբթի օր առաջին SMS-ը 

ուղարկեցինք մեր մօտ գտնուող բջջ. 

հեռաձայնի թիւերուն: Անոնք, որոնք 

նամակ չեն ստացած կրնան զանգել Ազգ. Առաջնորդարան՝ 25614392 թիւին, ամէն օր 

ժամը 8:30-էն 1:30 (բացի Ուրբաթ եւ Կիրակի օրերէն) եւ իրենց անուններն ու 

հեռաձայնի թիւերը արձանագրել, հետագայի նամակները ստանալու համար: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Չորեքշաբթի օր երեկոյեան, անդրադառնալով Թուրքիոյ կողմէ հիւսիսային Սուրիա ներխուժելու 

լուրին,  Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեան ըսած է, թէ 

ատիկա անընդունելի է, եւ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը շարունակէ իր 

յարաբերական կապերը որոշումի կեդրոններուն հետ, թրքական ներխուժման ժխտական 

անդրադարձը շրջանի հայ, ասորի, եզիտի եւ իսլամ ժողովուրդներու վրայ ցոյց տալու համար: 

Արամ Համբարեան ըսած է, թէ ատիկա Թրամփի վարչակազմին անմիտ քաղաքականութեան եւ 

Սուրիոյ հիւսիսային շրջանէն քաշուելու քաղաքականութեան պատճառով է: 

«Ի մտի ունենալով Հայոց ցեղասպանութեան շարունակուող հետեւանքները, ներառեալ` անոնք, 

որոնք կը վտանգեն Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ արեւմտահայ բնակչութեան մնացորդացը, մենք կը 

միանանք Քոնկրեսի զոյգ պալատներէն ծերակուտական Լինտսի Կրահամի, Քրիս Վան Հոլլընի 

եւ այլոց, զօրակցելով երկկուսակցական օրէնքի մշակումի` Թուրքիոյ վրայ պարտադրելու 

ամէնէն ծանր պատժամիջոցները` Ամերիկայի քիւրտ դաշնակիցներուն դէմ կատարուած 

յարձակումին համար», նշեց Համբարեան: 

Ընկերվար միջազգայնականը խորապէս անհանգստացած է Սուրիոյ հիւսիսարեւելեան շրջանին 

մէջ թրքական միակողմանի զինուորական գործողութիւններէն, որոնք կրնան լուրջ 

հետեւանքներ ունենալ շրջանային կայունութեան, մարդու իրաւունքներու եւ ահաբեկչութեան 

դէմ շարունակական պայքարի համար, կը նշուի Ընկերվար միջազգայնականի տարածած 

յայտարարութեան մէջ: 

«Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքին մէջ որեւէ յարձակում պիտի յանգեցնէ  տառապանքի եւ 

թրոմաներու` պայմանաւորուած բռնութեան աճով եւ շրջանին մէջ ապրող հարիւր հազարաւոր 

քաղաքացիական անձերու  հաւանական տեղահանութեամբ: Տեղահանուածներու 

ճամբարներուն մէջ  բնակողներուն համար մարդասիրական օգնութիւնը կրնայ խափանուիլ` 

առաւելագոյն վտանգի ենթարկելով անոնց, որոնք արդէն ստիպուած եղած են լքելու իրենց 

տուները եւ կախուած են այդ օգնութենէն: 

«Սուրիոյ իրավիճակի հետագայ ապակայունացումը եւ ՏԱՀԵՇ   ահաբեկչական խմբաւորման 

հաւանական վերածնունդը կրնայ լուրջ հետեւանք ըլլալ Սուրիոյ հիւսիսը որեւէ չմտածուած 

զինուորական գործողութեան: Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքէն դաշնակից ուժերու վաղաժամ դուրս 

գալը քանի մը տարի ահաբեկչութեան դէմ պայքարի առաջնագիծին մէջ որեւէ քրտական եւ 

շրջանին մէջ գործող այլ ուժեր խոցելի կը դարձնեն` ՏԱՀԵՇ-ի վերածնունդի առումով», նշուած է 

յայտարարութեան մէջ: 

Ընկերվար միջազգայնականը կը վերահաստատէ իր աջակցութիւնը սուրիացի քիւրտերուն, 

որոնք եղած են այդ երկրին մէջ ահաբեկչութեան դէմ առաջին գիծին վրայ եւ հիւրընկալ 

միջավայր ապահոված են  գաղթականներուն եւ ներքին տեղահանուածներուն համար: 
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«Միջազգային հանրութիւնը պէտք չէ հրաժարի Սուրիոյ քիւրտերէն եւ  Սուրիոյ 

ժողովրդավարական ուժերէն, որոնցմէ 11.000-ը իրենց կեանքը տուած են ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

պայքարին»: 

Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքին մէջ տիրող նուրբ իրավիճակը կը պահանջէ զսպուածութիւն բոլորին 

կողմէ, որպէսզի կանխուի բռնութիւններու մագլցումը, արիւնահեղութեան աճը եւ մարդու 

իրաւունքներու աղէտը, նշուած է միջազգային կազմակերպութեան յայտարարութեան մէջ: 

ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ 

Դաւիթ Իշխանեան «Լայվնիւզ»-ի հետ ունեցած զրոյցին 

ընթացքին անդրադարձաւ Հայաստանի մէջ տեղի 

ունեցող վերջին իրադարձութիւններուն, որոնք 

ուղղակի կամ անուղղակի կ՛առնչուին Արցախին` 

հաստատելով, որ ազգային շահերով առաջնորդուիլը 

հիմնական առանցք պէտք է հանդիսանայ: 

Խօսելով 2020-ին Արցախի մէջ տեղի ունենալիք 

նախագահական եւ խորհրդարանական 

ընտրութիւններուն մասին` Դաւիթ Իշխանեան 

ընդգծեց, որ արդէն քանի մը քաղաքական ուժեր իրենց յստակ տեսակէտները ներկայացուցին, 

ուստի անոնք չեն կրնար Դաշնակցութեան հետ որեւէ քննարկում կատարել, չեն կրնար նաեւ 

համաձայնեցուած թեկնածուի գաղափարը ընդունիլ, որովհետեւ անոնք արդէն իրենց սեփական 

թեկնածուն ունին: 

Դաւիթ Իշխանեան չբացառեց նաեւ Արցախի մէջ տեղի ունենալիք  նախագահական 

ընտրութիւններուն դաշինքներու ձեւաւորման գաղափարը: Արցախի նախագահական 

ընտրութիւններուն թեկնածութիւն առաջադրած ոեւէ անձի նախապատուութիւն տալէ զերծ 

մնաց Դաւիթ Իշխանեան: 

Ան շեշտեց, որ ոչ ոք, որոնց կարգին Ազրպէյճանի նախագահը, պէտք է կասկածի, որ Արցախը 

Հայաստան է, սակայն այն, որ մենք ունինք Հայաստանի Հանրապետութիւն եւ Արցախի 

Հանրապետութիւն, հոն այլ քաղաքական դերակատարումներու խնդիր կայ: «Անշուշտ 

Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւններուն միջեւ չի կրնար նման մթնոլորտ ըլլալ, 

անկախ անկէ, թէ ի՞նչ քաղաքական ուժ եւ ինչպիսի՞ քաղաքական գաղափարներու տէր 

անձնաւորութիւն կայ իշխանութեան ղեկին, այստեղ կան ընդհանուր շահեր, եւ այդ ազգային 

շահերը մեզի համար պիտի ըլլան հիմնական թելադրողն ու դերակատարը», շեշտեց Դաւիթ 

Իշխանեան: 

Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան 9 հոկտեմբերին ընդունեց Միացեալ Նահանգներու 

քոնկրեսականներ Ճեքի Քանչելեան-Սփիրը եւ Ճուտի Չուն, որոնց շնորհակալութիւն յայտնեց 

Հայաստանի եւ Արցախի յօգուտ անոնց ջանքերուն համար: 
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Քոնկրեսականները նախագահին ներկայացուցին 

Հայաստան իրենց այցելութեան նպատակներն ու 

ունեցած հանդիպումներուն արդիւնքները` նշելով, 

որ այս ծիրին մէջ նաեւ այցելեցին Արցախ: Անոնք 

նախագահ Սարգսեանին յայտնեցին իրենց 

պատրաստակամութիւնը` աջակցելու 

Հայաստանի մէջ ժողովրդավարական 

գործընթացներու զարգացման, Արցախի մէջ 

կայուն խաղաղութեան հաստատման, ինչպէս 

նաեւ շարունակական ֆինանսական 

օժանդակութեան ցուցաբերման: 

Հանդիպման ընթացքին միտքեր փոխանակուեցան հայ-ամերիկեան յարաբերութիւնները 

տարբեր ուղղութիւններով խորացնելու շուրջ: Նախագահ Սարգսեան ներկայացուց 

նախագահական նախաձեռնութիւնները, մասնաւորաբար, երկրի գիտական-

արհեստագիտական զարգացման վերաբերող ATOM ծրագիրը: Անդրադարձ կատարուեցաւ 

նաեւ մշակութային ոլորտին մէջ փոխադարձ գործակցութեան զարգացման: 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան 9 հոկտեմբերին ընդունեց 

«Համագործակցութիւն յանուն արդարութեան եւ խաղաղութեան» խորագիրով Արցախի 

բարեկամներու համաժողովի պատուիրակութիւնը` 

Ընկերվար միջազգայնականին մօտ ՀՅԴ-ի 

ներկայացուցիչ, ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին անդամ Մարիօ 

Նալպանտեանի գլխաւորութեամբ: 

Մ. Նալպանտեան տեղեկացուց, որ պատուիրակութեան 

մաս կը կազմեն Լատինական Ամերիկայի տարբեր 

երկիրներէ ճանչցուած անձնաւորութիւններ` 

խորհրդարանականներ, նախկին դիւանագէտներ, հասարակական գործիչներ, որոնք 

Հայաստանի եւ Արցախի հետ յարաբերութիւններու զարգացման ջատագովներ են: Խօսելով 

Ստեփանակերտի մէջ յառաջիկային տեղի ունենալիք համաժողովին մասին` ան նշեց, որ 

Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան եւ ՀՅ Դաշնակցութեան կողմէ կազմակերպուելիք 

համաժողովին նպատակը Արցախի հետ միջազգային կապերու զարգացումն է: 

Նախագահ Սարգսեան ողջունեց Լատինական Ամերիկայի բարեկամ երկիրներու 

ներկայացուցիչներուն Հայաստան եւ Արցախ այցելութիւնը` շնորհակալութիւն յայտնելով երկու 

երկիրներուն ի նպաստ անոնց գործունէութեան համար: «Ուրախ եմ, որ ձեր այցելութիւնը 

կապուած է Արցախի հետ: Բարձր կը գնահատեմ ձեր վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ», 

նշեց հանրապետութեան նախագահը` արդիւնաւէտ աշխատանք մաղթելով արցախեան 

համաժողովին: 

Հանդիպման մասնակից համաժողովի պատուիրակները նշեցին, որ զիրենք կը միաւորէ 

հիացմունքն ու սէրը Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդին նկատմամբ: Անոնք 

պատրաստակամութիւն յայտնեցին ասկէ ետք եւս շարունակելու աշխուժ ջանքերը` ի շահ 

Հայաստանի եւ Արցախի: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Չորեքշաբթի, 9 հոկտեմբերին, Թուրքիոյ իշխանութիւնը գործադրեց Սուրիոյ հիւսիսային 

սահմանային շրջաններուն մէջ զինուորական գործողութեան մասին օրերէ ի վեր հնչեցուցած իր 

սպառնալիքները եւ յարձակումի անցաւ Ռաքքայի,  Թել Ապիատի եւ Արաբունարի շրջանները 

ռմբակոծելով: Թրքական ծանր հրետանիներու ռմբակոծումներու լոյսին տակ շրջաններու 

բնակիչները սկսան հեռանալ, մինչ բախումները ծայր առին թրքական ուժերուն եւ  Քրտական 

ղեկավարութեամբ Սուրիական ժողովրդավարական ուժերուն միջեւ: Յարձակումին եւ 

բախումներուն պատճառով արձանագրուեցան զոհեր ու վիրաւորներ: 

Այս բոլորը տեղի ունեցան, մինչ միջազգային ընտանիքը, արաբական, եւրոպական երկիրներ, 

Միացեալ Նահանգներ դատապարտեցին Թուրքիոյ այս գործողութիւնը եւ մերժելի նկատեցին 

զայն: 

Գործողութեան Սկսելու Յայտարարութիւն 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան չորեքշաբթի յայտարարեց, որ Թուրքիոյ բանակը 

սկսաւ «Խաղաղութեան աղբիւր» անունը կրող ռազմական գործողութեան` Սուրիոյ հիւսիսը: Ան 

դիտել տուաւ, որ այս գործողութեան նպատակն է սահմանը ահաբեկչական տարրերէն մաքրել, 

նաեւ արգելք ըլլալ Թուրքիոյ հարաւային սահմաններուն մօտ ահաբեկչական անցքերու 

կառուցման` շեշտելով, որ ասիկա «պիտի օժանդակէ այս երկրին մէջ խաղաղութեան եւ 

կայունութեան հաստատման»:  Ըստ Էրտողանի, այսպիսով կարելի պիտի ըլլայ ապահով 

շրջաններ ստեղծել եւ երաշխաւորել սուրիացի տեղահանուածներու ապահով տունդարձը: 

Թուրքիոյ փոխնախագահ Ֆուաթ Օքթայ իր կարգին նշեց, որ այս գործողութիւնը կը միտի այդ 

հողերը վերադարձնել իրենց սուրիացի իսկական սեփականատէրերուն` աւելցնելով, որ 

աշխատանք պիտի տարուի ապահով շրջան ստեղծելու շուրջ մէկ միլիոն տեղահանուածի 

համար: Ան յոյս յայտնեց, որ այս ռազմական գործողութեան շնորհիւ կարելի կ՛ըլլայ սուրիական 

տագնապին լուծում մը գտնել: 

Մինչ այդ, Թուրքիա յայտարարեց, որ անհրաժեշտ նախապատրաստութիւնը կատարած է այս 

գործողութեան համար` սուրիական սահման ուղարկելով 10 զրահապատ, ինչպէս նաեւ մէկ 

զօրամաս` բաղկացած 80 հրասայլերէ: 

Թրքական լրատու աղբիւրներ յայտարարեցին, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց 

նախարարութիւնը իր մօտ հրաւիրեց Թուրքիոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանը, որպէսզի 

անոր ներկայացնէ զինուորական գործողութեան մանրամասնութիւնները: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու ըսաւ, որ նման գործողութիւն մը 

կատարելը Թուրքիոյ բնական իրաւունքն է եւ մաս կը կազմէ երկրի միջազգային իրաւունքներու 

ծիրին: Ան ըսաւ, թէ Պոլսոյ մէջ սուրիական հիւպատոսութիւնը, ինչպէս նաեւ բոլոր 

դաշնակիցները տեղեակ պահուած են «Խաղաղութեան աղբիւր» գործողութեան մասին, որուն 

թիրախը ահաբեկչութիւնն է: 

Սուրիական Ժողովրդավարական Ուժերը Կը Հակազդեն 
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Թրքական զինուորական գործողութեան յայտարարութեան զուգահեռ, քրտական 

ղեկավարութեան Սուրիական ժողովրդավարական ուժերը իրենց կարգին յայտարարեցին, որ 

սպառնալիքներու բազմացման լոյսին տակ երեք օրուան ընդհանուր զօրաշարժի դիմած են` 

բոլոր հաստատութիւններէն ու ժողովուրդէն խնդրելով` ուղղուիլ սահմանային շրջաններ եւ 

իրենց պարտականութիւնը կատարել պատմական նման զգայուն փուլի մը: 

Սուրիական ժողովրդավարական ուժերը նաեւ կոչ ուղղեցին աշխարհասփիւռ քիւրտերուն` 

կատարուածին դէմ բողոքի ցոյցեր կատարելու եւ մերժելու նման ծրագիր մը: 

Սուրիա Կը Դատապարտէ 

Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

հաղորդագրութեամբ մը դատապարտեց 

Թուրքիոյ անընդունելի յայտարարութիւններն 

ու յարձակողական դիտաւորութիւնները, նաեւ 

ռազմական պատրաստութիւնները սուրիական 

սահմաններուն վրայ` նշելով, որ ատիկա 

միջազգային օրէնքներու բացայայտ խախտում 

է, ոտնակոխում` ՄԱԿ-ի Ապահովութեան 

խորհուրդի որոշումներուն, որոնք կը 

հաստատեն Սուրիոյ ինքնավարութիւնն ու 

ապահովութիւնը: 

Նախարարութիւնը դիտել տուաւ, որ Թուրքիոյ նախագահին յարձակողապաշտ վերաբերումը 

ցոյց կու տայ թրքական տենչը` ընդարձակուելու Սուրիոյ Հանրապետութեան հողերուն վրայ. 

ան աւելցուց, որ ասիկա ոչ մէկ ձեւով կարելի է արդարացնել, իսկ սահմանային ապահովութեան 

վերաբերող Էրտողանի սուտերը մերժելի նկատեց, որովհետեւ Ատանայի համաձայնութեան 

յարգումով եւ անոր կառչած մնալով այդ սահմանային հարցը կը լուծուի, սակայն Թուրքիա կը 

միտի անտեսել այդ համաձայնութիւնը: 

Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը եղածին մէջ պատասխանատու  նկատեց նաեւ 

քրտական կարգ մը կազմակերպութիւններ, որոնք գերի դարձան ամերիկեան ծրագիրներուն, 

հակառակ անոր որ Սուրիա բազմիցս զգուշացուց նման ծրագիրներէ` անոնց հետ ունեցած 

հանդիպումներուն ընթացքին: 

Հաղորդագրութեան մէջ նշուեցաւ, որ Սուրիա կառչած կը մնայ իր հողերու ինքնավարութեան, 

անձեռնմխելիութեան եւ ապահովութեան, ուստի օրինական բոլոր միջոցներուն պիտի դիմէ 

թրքական յարձակումին հակադարձելու` շեշտելով, որ եթէ Թուրքիա շարունակէ իր 

յարձակողական այս ծրագիրին գործադրութիւնը, ինքզինք պիտի դնէ ահաբեկչական 

կազմակերպութիւններու եւ զինեալ խմբաւորումներու շարքին` քաղաքական ձեւերով 

տագնապին լուծում գտնելու բոլոր աշխատանքներուն եւ Ասթանայի համաձայնութեան 

կործանիչ հարուած հասցնելով: 

Փութին-Էրտողան Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն 

Թուրքիոյ նախագահը հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցաւ Ռուսիոյ նախագահ 

Վլատիմիր Փութինի հետ եւ քննարկեց Սուրիոյ հիւսիսը կատարուող ռազմական 

գործողութիւնը:  Էրտողան նշեց,  որ այդ գործողութիւնը մեծ ներդրում պիտի ըլլայ Սուրիոյ մէջ 

խաղաղութեան եւ կայունութեան հաստատման մէջ եւ ուղի պիտի հարթէ երկրին մէջ 

քաղաքական լուծման գործընթացին համար: 
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Միջազգային Դատապարտումներ 

– Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ դիտել տուաւ, որ իր երկիրը այդ շրջաններէն 

հեռացուց ամերիկեան ուժերը, եւ ներկայիս Թուրքիա պատասխանատու է ՏԱՀԵՇ-ի 

զինեալները հակակշիռի տակ առնելու: 

Սպիտակ տունը նշեց, որ Սուրիոյ մէջ 

զինուորական գործողութիւնը վատ 

միտք մըն է, եւ Թուրքիան պէտք է իր 

խոստումը յարգէ` պահպանելով 

քաղաքացիները եւ 

փոքրամասնութիւնները: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ 

Տանըլտ Թրամփի վարչակարգը 

հինգշաբթի պիտի կազմակերպէ 

դռնփակ հանդիպում մը` տեղեկացնելու 

Քոնկրեսը հիւսիսային Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն մասին: 

– Քուէյթ բոլոր կողմերը հրաւիրեց ինքնազսպումի, ռազմական գործողութիւններու ընտրանքէն 

հեռու մնալու` Սուրիոյ կայունութեան պահպանման եւ հողերու ինքնավարութեան ի խնդիր: 

– Յորդանանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը Թուրքիայէն պահանջեց կասեցնել 

յարձակումները եւ հարցերը լուծել երկխօսութեամբ: 

– Իրաքի նախագահութիւնը յայտարարեց, որ թրքական յարձակումները պատճառ պիտի 

դառնան մարդկային ահաւոր հետեւանքներու: 

– Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները նշեցին, որ թրքական յարձակումները շատ 

վտանգաւոր են եւ բացայայտ բռնաբարում` արաբական եղբայրական պետութեան 

գերիշխանութեան: 

– Արաբ արտաքին գործոց նախարարները արտակարգ նիստ պիտի գումարեն շաբաթ օր` 

քննարկելու թրքական յարձակումներուն պատճառով ստեղծուած կացութիւնը: 

– Սէուտական Արաբիա դատապարտեց թրքական յարձակումները: 

– Իտալիոյ վարչապետը Ճիուզեփփէ Քոնթի հաստատեց, որ հիւսիսային Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ 

զինուորական գործողութիւնները մեծ վնաս պիտի հասցնեն քաղաքացիներուն եւ խանգարեն 

շրջանի կայունութիւնը: 

– Հոլանտայի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կանչեց Թուրքիոյ դեսպանը` Սուրիոյ մէջ 

Թուրքիոյ կատարած յարձակումէն ետք: 

– Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ կը դատապարտէ Թուրքիոյ 

թշնամանքը Սուրիոյ նկատմամբ` թրքական քայլը  նկատելով անընդունելի յարձակում  արաբ 

եղբայր երկրի մը ինքնիշխանութեան դէմ: 

– Իրանի խորհրդարանի նախագահի խորհրդական Հուսէյն Ամիր Ապտոլլահեան հաստատեց, 

որ Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ Թուրքիոյ գործողութիւնները շրջանի վիճակը կը 

բարդացնեն եւ շրջանային ապահովութեան դէմ կը կանգնին: 

– Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքականութեան բարձրագոյն յանձնակատար 

Ֆետերիքա Մոկերինի Թուրքիոյ կոչ ուղղեց` վերջ տալու զինուորական գործողութիւններուն, 

Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ: 
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– ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղար Ենս Սթոլթենպերկ յոյս յայտնեց, որ Թուրքիոյ առած քայլը 

ճշգրտօրէն սերտուած ըլլայ` նշելով,  թէ Թուրքիան ապահովական մտահոգութիւններ ունի եւ 

ենթարկուած է ահաբեկչական ահաւոր յարձակումներու: 

– Ֆրանսական, պելճիքական եւ բրիտանական իշխանութիւնները հաստատեցին, որ ՄԱԿ-ի մէջ 

եւրոպական երկիրները Ապահովութեան խորհուրդի նիստի պիտի հրաւիրեն` 

ուսումնասիրելու համար Սուրիոյ վրայ կատարուած թրքական յարձակումը: 

 – Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարար Հայքօ Մասս հաստատեց, որ Թուրքիոյ առած քայլը 

պիտի ամրապնդէ ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորումը: 

– ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի նախագահ Ճերի Մաթէոս Մաթկելլա կոչ ուղղեց 

Թուրքիոյ, որ քաղաքացիները պաշտպանէ: 

 – Ֆրանսայի նախագահութիւնը իր մտահոգութիւնը յայտնեց հիւսիսային Սուրիոյ մէջ տեղի 

ունեցած զինուորական գործողութեան առնչութեամբ: 

Ամերիկացի ազդեցիկ հանրապետական ծերակուտական Լինտսի Կրահամ 

պատրաստակամութիւն յայտնած է Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ զինուորական 

գործողութիւններ սկսելու պարագային երկկուսակցական օրինագիծ ներկայացնելու` 

Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներու կիրարկման եւ այդ երկրի` ՕԹԱՆ-ին 

անդամակցութիւնը կասեցնելու վերաբերեալ: Ծերակուտականը այս մասին գրած է 

«Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ: 

Գրառման մէջ նշուած է. «Սուրիոյ մէջ իրավիճակի շուրջ խօսած եմ ծերակուտական 

Քրիս Վան Հոլլընի հետ: Մենք պիտի 

ներկայացնենք երկկուսակցական օրինագիծ 

Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներու 

վերաբերեալ եւ կոչ պիտի ուղղենք 

կասեցնելու անոր` ՕԹԱՆ-ին 

անդամակցութիւնը, եթէ մուտք գործէ 

Սուրիա եւ յարձակի քիւրտերուն վրայ, 

որոնք Միացեալ Նահանգներուն օգնած են 

ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարին մէջ»: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 

Էրտողան նախապէս յայտարարած էր, թէ Թուրքիոյ` Սուրիոյ մէջ զինուորական 

գործողութիւններու ծրագիրը կրնայ որդեգրուիլ յառաջիկայ օրերուն: Ան նշած էր, որ 

գործողութիւններուն նպատակը պիտի ըլլայ Թուրքիոյ սահմանամերձ շրջանը Սուրիոյ 

քիւրտերու Ժողովուրդի պաշտպանութեան ուժերէն մաքրելը եւ այնտեղ Թուրքիա 

հաստատուած սուրիացի գաղթականները բնակեցնելը: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ սպառնացած էր ոչնչացնել 

Թուրքիոյ տնտեսութիւնը, եթէ անիկա Սուրիոյ մէջ շրջանցէ թոյլատրելիի սահմանները: 

www.aztagdaily.com 
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ԱԿՆԱՐԿ 

«ԱԳԱՊԷ» բառը՝ ծագումով յունարէն, բոլոր 

քրիստոնեայ  եկեղեցիներու մէջ սիրուած եւ 

գործածուած «ՍԻՐՈՅ ՃԱՇ» 

հասկացողութիւնն է, որուն գործածութիւնը 

եկած է առաջին քրիստոնէական 

դարաշրջանէն, երբ հալածուած 

քրիստոնեաներ միասնաբար, իրենց 

ունեցած ուտելիքներով, սիրով ու վախով կը 

ճաշէին՝  Քրիստոսի ու աւետարաններու 

մասին իրարու գիտելիքներ փոխանցելով, 

իրար քաջալերելով ու աղօթելով: 

Գարեգին Յովսէփեան կաթողիկոս, իր վարդապետական օրերու 

ուսումնասիրութիւններէն մէկուն մէջ կ'ըսէ.  

« «Ագապ» բառը գործածուած է նախ սկզբնական՝ սիրոյ կամ հասարակաց ճաշի 

իմաստով եւ ապա փոխաբերաբար «Ագապ» կոչած են նաեւ այն կենդանիները, 

որոնք նուէր կը տրուէին այդ սիրոյ ճաշին պատրաստման համար: 

Մեր ժողովրդական ներկայ կեանքին մէջ եւս կան հին «Ագապ»ի մնացորդներ: 

Օրինակ Մեծ Պահքի Տնտեսի Կիրակիին, Զատիկի եւ Սբ. Խաչի մեռելոցներուն, 

կը կատարուին հասարակաց ճաշեր, որոնց կը մասնակցի ամբողջ գիւղը: 

Իւրաքանչիւր ընտանիք, հարուստ կամ աղքատ, իր կարողութեան չափով, 

եկեղեցւոյ բակը կը բերէր իր եփած կերակուրը, հաց, գինի եւ միրգ: Մարդիկ 

ծառերուն տակ հացի կը նստէին: Երէց կիներէն ոմանք կը տնտեսէին, իսկ 

երիտասարդները կը սպասարկէին: Առանձին ուշադրութեան առարկայ կը 

դառնային պանդուխտները, աղքատներն ու ճանապարհորդները: 

Կային նաեւ կարգ մը ընտանիքներու մօտ աւանդութիւն եւ սովորութիւն դարձած 

հասարակաց ճաշեր եւ պատարագներ, որոնք կը կատարուէին ի յիշատակ 

ընտանիքի ննջեցեալներու հոգիներուն:  

Ներկայիս «ՄԱՏԱՂ» կը կոչուին թէ՛ զոհի կենդանիները, եւ թէ՛ հասարակաց եւ 

աղքատներու համար թխուած եւ բոլորին բաժնուած ճաշն ու հացը»: 

www.aztarar.com 
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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: 

 

Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ Ազդարարի, թիւ 

509-ի բախտաւոր ընթերցողն է Պրն. Անդրանիկ 

Գոճապաշեան: 

Պէտք է խոստովանիլ, որ Պրն. Անդրանիկի հետ, 

զրուցելը տարբեր համ ու հոտ ունի: Հին 

պատմութիւնները անոր բերնէն կարծես նոր կեանք կը 

ստանան ու անցեալը իր մութ ծալքերէն դուրս գալով կը 

յայտարարէ՝ թէ գրքի ու մամուլի շնորհիւ կրնայ 

գոյատեւել ու դաստիարակիչ դառնալ գալիք 

սերունդներուն: 

Պրն. Անդրանիկ աշխատած է Քուէյթի Ազգային 

վարժարանէն ներս, ու դասաւանդած է հայոց լեզու, 

պատմութիւն նաեւ անգլերէն լեզու: Թէեւ երկար 

տարիներու ուսուցչական վաստակ չունի վարժարանէն 

ներս, սակայն եղած է պատանիներուն ու 

երիտասարդներուն սրտին խօսող անձնաւորութիւն մը, 

որպէս Քուէյթի Հայ Արիներու միութեան հիմնադիր ու պատասխանատու մէկ անդամ:  

«Այդ օրերուն ու մինչեւ հիմա մեր միակ մտահոգութիւնն է պատրաստել հայ երիտասարդը եւ 

անոր մէջ կերտել հայու անբիծ նկարագիրը, որպէսզի դառնայ ապագային ազգին ծառայող ու 

պատիւ բերող հայ»,- շեշտեց մեր ընթերցողը: 

Ան իր ջերմ փափաքը յայտնեց ԱԶԴԱՐԱՐին մէջ ներգրաւել նոր գրիչներ ու երիտասարդ 

թղթակիցներ, որոնք իրենց հարազատ խօսքով պիտի արտացոլեն համայնքի խաղաղ ու պայծառ 

պատկերը եւ այսօրուան իրագործումները փոխանցեն յաջորդներուն: 

Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ 

պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ Թէոտորա Տոլեւայի «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ» գիրքը:  
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ԱՅԼԱԶԱՆ 
Ո՞վ ըսաւ, որ բոլոր աղանդերները պատճառ կը դառնան գիրութեան: Ան, ով որ այս 

հաստատումը կ՛ընէ, նկատի չէ առած կարմիր գոյնի պտուղի տեսակները, ի 

մասնաւորի` խնձորն ու կեռասը: 

Ըստ վերջին գիտական ուսումնասիրութիւններուն, խնձորն ու կեռասը ոչ միայն 

գիրութիւն չեն պատճառեր, այլեւ կը պաշտպանեն մարմինը գիրութենէն, կամ կը 

կանխեն գիրութիւնը, որ ծանօթ է «Ախտանշանային փոխարկութիւն» (Metabolic 

Syndrome) անունով: 

Արդեօք գիտնականները յայտնութի՞ւն մը կատարած են կեռասին եւ խնձորին` 

գիրութեան բարդութիւններուն դէմ պայքարելու դերին առնչութեամբ: Պատասխանը 

այո է: Անոնք փաստած են, որ կեռասն ու խնձորը ոչ միայն կը նուազեցնեն գիրութիւնը, 

այլեւ կը կանխեն զանազան հիւանդութիւններ, ինչպէս 

սրտանօթային հարցերը եւ շաքարախտը, որոնք 

անմիջական առնչութիւն ունին գիրութեան հետ: 

Գիտնականները այս եզրակացութեան յանգած են 

փորձարկութիւններ կատարելով երկու խմբակի 

չափահասներու վրայ: Առաջին խմբակի չափահասները 

օրինաւոր ձեւով խնձոր սպառողներն են, իսկ երկրորդ 

խմբակի չափահասները երբեք խնձոր չսպառողներն են: 

Առաջին խմբակին մօտ ի յայտ եկած է,  որ 

«Ախտանշանային փոխարկութիւն» ունենալու տոկոսը 

27 առ հարիւրով նուազած է` բաղդատած երկրորդ խմբակին: 

Խնձորի սպառումը կը նուազեցնէ սրտանօթային ճնշումը 30 առ հարիւրով, ինչպէս նաեւ 

20 առ հարիւր կամ աւելի տոկոսով կը նուազեցնէ մէջքի չափը, որ գործօն մըն է 

սրտանօթային հիւանդութեան, յառաջացման մէջ: 

Միւս կողմէ, ան, ով որ մեծ քանակութեամբ խնձոր կը սպառէ, անոր մօտ կը նուազի 

սպիտի (protein)եւ կենսանիւթ Սէ-ի քանակը: 

Մէկ խնձորը ինչպէ՞ս կրնայ կանխարգիլել առողջութեան սպառնացող վտանգը: Այդ 

ազդեցութիւնը կ՛ըլլայ անուղղակի ձեւով: Ազդեցութիւնը մեծ է ի մասնաւորի այն 

անհատներու մօտ, որոնք ընդհանրապէս կը հետեւին առողջ եւ հաւասարակշռուած 

սննդականոնի, որ հարուստ է պտուղով, բնաթելով, կենսանիւթով, քալսիոմով եւ 

փոթասիոմով, սակայն աղքատ է վնասակար ճարպով եւ շաքարով: 
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Գիտնականներ նաեւ կատարած են ուսումնասիրութիւններ` կեռասին 

օգտակարութիւնը ու մարմնին վրայ անոր դրական ազդեցութիւնը յայտնաբերելու 

համար: Անոնք նկատեցին, որ կեռասին օրական 

սպառումը, առողջ եւ քիչ ճարպ պարունակող 

սննդականոնի կողքին, կը նուազեցնէ սրտանօթային 

հիւանդութիւն ունենալու հաւանականութիւնը: Այս 

ուսումնասիրութիւնը անոնք կատարած են մուկերու վրայ` 

որոնք ժառանգական տուեալներով բարձր 

հաւանականութիւն ունին նմանօրինակ հիւանդութիւն 

ունենալու: 

Իրենց ուսումնասիրութիւնը աւելի յառաջ տանելով` գիտնականներ 

ուսումնասիրութիւն կատարեցին գիրնալու հաւանականութիւն ունեցող մուկերու վրայ` 

անոնց օրական հերթականութեամբ տալով մէկուկէս գաւաթ կեռասի փոշի, ճարպով 

հարուստ ուտելիքի կողքին: Արդիւնքը եղաւ այն, որ հակառակ 90 օր ճարպով հարուստ 

ուտելիք սպառելուն, մուկերը ոչ միայն գիրութեան նշաններ ցոյց չտուին, այլեւ ճարպին 

քանակը նուազեցաւ անոնց մօտ: Նուազեցան նաեւ քոլեսթերոլին, թրիկլիսերիտին եւ 

կլիւքոզին քանակները անոնց արեան մէջ: Միւս կողմէ, TNF-Alpha-ի եւ Interleukine 6-ի 

չափանիշները քննելով` ի յայտ եկաւ, որ կեռասը ունի տուեալ մը եւս` բորբոքումներու 

դէմ դնելու յատկութիւնը: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ուաշինկթընի պաշտօնական յայտարարութիւնը, թէ ամերիկեան բանակը հիւսիսային 

Սուրիոյ մէջ թրքական զինուորական գործողութեան ո՛չ մասնակցելու եւ ո՛չ աջակցելու 

որոշում ունի, գործնապէս թրքական ներխուժումի կամ անվտանգութեան գօտիի 

ձեւաւորման գործընթացի կանաչ լոյս տալն է: 

Մինչեւ այդ յայտարարութիւնը, քաղաքական գետնի վրայ պաշտօնական Դամասկոսը 

ձեռնարկած էր  նոր Սահմանադրութեան մշակման խորհրդակցութիւններու: 

Ուշագրաւ երեւոյթը այն էր, որ նոր Սահմանադրութեան յօդուածները միջազգային 

ընտանիքի ներկայացուցիչներուն հետ համաձայնեցնելու որոշումը գործնական 

դրսեւորում կ՛ունենար: 

Այս բոլորի նախօրէին, Ռուսիոյ դաշնութեան արտաքին գործոց նախարարը կը 

յայտարարէր, որ սուրիական պատերազմը աւարտած կարելի է նկատել: 

Հիմա, Ուաշինկթըն իր ուժերը սուրիական տարածքներէն հեռացնելու մասին կը խօսի: 

Թէեւ պէտք է արձանագրել, որ ըստ էութեան, տեղափոխումի մասին է խօսքը, աւելի 

քան ամբողջական հեռացման, գէթ այս փուլին: 

Թրքական ներխուժումը սակայն միայն ամերիկեան կանաչ լոյսին հետ կապ չունի 

քաղաքական ընկալումներով: Այսօր ընդհանրապէս տարածաշրջանին եւ յատկապէս 

Սուրիոյ մէջ կը գործէ Մոսկուա-Անգարա-Թեհրան մերձեցման հիման վրայ 

ռազմավարական առանցք, ինչ որ կ՛ենթադրէ ներխուժման գործողութեան 

համաձայնեցում ռազմավարական երկու գործընկերներուն հետ: 

Կը թուի սակայն, որ այդ համաձայնութիւնը միանշանակ չէ: Իրանի արտաքին գործոց 

նախարարը կը յայտարարէր, որ Թեհրանը Անգարային փոխանցած է, որ Թուրքիոյ 

անվտանգութիւնը ապահովելու միակ միջոցը Ատանայի համաձայնութեան հիմամբ իր 

զինեալ ուժերը Սուրիոյ հետ սահմանին կուտակելն է: Այլ խօսքով, անհամաձայնութիւն` 

թրքական ներխուժումին: 

Եթէ Թեհրանի անհամաձայնութիւնը բացայայտ է, Մոսկուայինը լռելեայն է: Անշուշտ 

պատահական չէ հիւսիսային Իրաք Լաւրովի կատարած այցելութիւնը: Քիւրտերը 

հրապարակաւ օժանդակութիւն կը խնդրեն Մոսկուայէն, որ գէթ այս պահու դրութեամբ 

չէ բացայայտած իր դիրքորոշումը: 

Տեղական առումով սուրիական կառավարական ուժերը Անգարայի ներխուժման դէմ 

կանգնելու պատրաստակամութիւնը ունին, այդուհանդերձ իրենց գործնական 

մասնակցութիւնը բնականաբար կախեալ է Մոսկուայէն: Մինչ Սուրիական ազատ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  510, àõñµ³Ã, 11 ÐàÎîºØ´ºð, 2019                                                                        16 
 

բանակը արդէն իսկ յայտարարած է, թէ պատրաստ է միանալու թրքական զինեալ 

ուժերուն` իրականացնելու համար անվտանգութեան գօտիի ստեղծման գործողութիւնը: 

Այս բոլորին մէջ կայ տեսութիւն, որ եթէ ոչ անպայման աշխարհագրականօրէն իր 

առաջադրած, այդուհանդերձ Ուաշինկթըն Անգարա քաղաքական առեւտուրի իբրեւ 

արդիւնք որոշակի սահմանափակուածութեամբ գօտիի մը ստեղծումը կրնայ ապահովել 

Անգարան: Այլապէս, զինեալ ընդհարումներու նոր արարներու շարք մը կը սկսի թուրք-

քրտական պատերազմի տեսքով, ինչ որ Սուրիոյ եւ ընդհանրապէս տարածաշրջանի 

խաղաթուղթերը կրնայ հիմնովին խառնել: 

Այս պահու դրութեամբ զինուորական իրադրութիւններու հետագայ ընթացքը շատ 

պարզ չէ: Յստակ է սակայն, որ ամերիկեան լքումով քրտական գործօնը ռուսականէն 

կախեալ ըլլալու նախադրեալներ գոյացած են: Թէ՛ սուրիական կառավարական ուժերու  

մասնակցութեան հարցը եւ թէ՛ Անգարան զսպելու բեւեռը Մոսկուան է: Այս 

խաղաթուղթը տակաւին չէ օգտագործած Մոսկուան: 

Չի բացառուիր նաեւ, որ ազդեցութեան գօտիներու բաժանման ընդհանուր 

համաձայնութեան մը շրջագիծին մէջ քիւրտերը հերթական անգամ շահագործուին 

գերտէրութիւններու կողմէ: Ի վերջոյ որքան ալ մերձեցումներով գործեն Մոսկուան եւ 

Անգարան, այնուամենայնիւ Սուրիոյ մէջ մեծ առաւելութիւններ ձեռք ձգելը Թուրքիոյ 

կողմէ յամենայն դէպս չի բխիր Ռուսիոյ դաշնութեան շահերէն: 

«Ա.» 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  510, àõñµ³Ã, 11 ÐàÎîºØ´ºð, 2019                                                                        17 
 

ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

   

 

Նախաձեռնութեամբ 28-ամեակի տօնակատարութեան Թորոնթոյի Միացեալ մարմինի 

յանձնախումբին, 20 սեպտեմբերին Հայ երիտասարդական կեդրոնի «Համազգային» 

թատերասրահին մէջ նշուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի անկախութեան 28-րդ տարեդարձը: 

Օրուան հանդիսավար Սարին Փոլատեան-Աբիկեան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ 

անկախութեան հռչակման պատմականին` 21 սեպտեմբեր 1991 թուականի հանրաքուէի 

գործընթացին, որուն արդիւնքն էր Հայաստանի անկախութիւնը, շեշտելով, որ այսօր ունինք 

անկախ հայրենիք ու սփիւռք, եւ հայ ժողովուրդը իր զոյգ եւ անբաժանելի հայրենական ու 

սփիւռքեան թեւերով միասնաբար կը դիմագրաւէ մարտահրաւէրներ` հայու աննկուն կամքով 

ու անխորտակելի հաւատքով: Ան նկատել տուաւ, որ հայութեան համար 28 տարիները 

բաւարար չեն` որպէս ապագայի գոյութեան երաշխիք եւ շեշտեց, որ իւրաքանչիւր հայ 

երիտասարդ պէտք է պայքարի` պահելու այս անկախութիւնը եւ նուաճելու ամբողջական 

հայրենիքը: 

Օրուան բանախօս Հայաստանի դեսպան Անահիտ Յարութիւնեան իր գոհունակութիւնը 

յայտնեց քանատահայ համայնքին հանդէպ, որ ունի իր ուրոյն տեղը սփիւռքի տարածքին,  

աւելցնելով, որ քանատահայուն անունը խորհրդանիշ է բարեկրթութեան, աշխատասիրութեան 

եւ նուիրուածութեան: Ան նաեւ շեշտեց հայ-քանատական բարեկամական յարաբերութիւններու 

զարգացման եւ համագործակցութեան անհրաժեշտութիւնը` վերյիշելով, որ անկախութեան 

տարիները լի են բազում պատմական էջերով, որոնք իրենց մէջ կ՛ամփոփեն պատմական 

փորձութիւններու յաղթահարումներ: Ան ըսաւ, որ իւրաքանչիւրին պատասխանատուութիւնն է 

կառուցել Հայաստանի բարգաւաճ ապագան, շարունակել մայր հայրենիքի հզօրացման 

ազգանուէր գործը, ինչպէս նաեւ` Արցախը կայուն եւ անվտանգ պահելու ջանքերը: Խօսքի 

աւարտին դեսպանը շնորհաւորեց ներկաները` 28-ամեայ անկախութեան առթիւ, մաղթելով 

անվտանգ, կայուն եւ խաղաղ Հայաստան ամբողջ հայութեան: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: Ցուցադրուեցաւ նաեւ 

«Արմինիա» խորագրով տեսերիզ մը, ուր ներկայացուած էր 21 սեպտեմբեր 1991-ի 

անկախութեան հռչակագրի ընթերցումէն պատկերներ, Հայաստանի արդիւնաբերական 

աշխատանքներէն, ռազմավարական եւ քաղաքական գործունէութիւններէն պատկերներ, 

ինչպէս նաեւ` Հայաստանի բնական աշխարհը, բուսական հարստութիւնները եւ բուսական 

դեղորայքի արտադրութիւններու յառաջացումը: Տեսերիզը ընդգրկած էր նաեւ Հայաստանի մէջ 

աշխարհի ամենահին քաղաքի գոյութիւնը, ճատրակի յառաջդիմութիւնը, համակարգչային եւ 

գիտարուեստական ասպարէզներու մէջ տեղի ունեցող զանազան զարգացումները: 

*** 

Կազմակերպութեամբ Աթէնքի «Գ. Լազեան» կոմիտէին, 28 սեպտմեբերին Գարէայի 

«Ազատամարտ» ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի վերանկախացման 28-րդ 

տարեդարձին նուիրուած ժողովրդային խնճոյք-խրախճանք: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  510, àõñµ³Ã, 11 ÐàÎîºØ´ºð, 2019                                                                        18 
 

Երեկոյի բարի գալուստի խօսքը արտասանեց  Զարեհ Բարդամեան, որ անդրադարձաւ 

անկախութեան խորհուրդին: 

Օրուան խօսքը արտասանեց Սեւակ Գազարեան, որ նկատել տուաւ, թէ 28 տարի առաջ, 21 

սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի քաղաքացիները պատմական որոշում մը տուին` ստեղծելու 

անկախ եւ ինքնավար պետութիւն մը, աւելցնելով, որ 28 տարիներու ընթացքին, Հայաստան 

ունեցած է բազմաթիւ նուաճումներ, ինչպէս` նոյնինքն անկախ պետականութեան հռչակումը եւ 

արցախեան յաղթանակը, որ իրականացաւ Արցախի, Հայաստանի եւ սփիւռքի միասնական 

ջանքերով: Ան մաղթեց, որ օր մը կարենանք տօնել նաեւ Միացեալ Հայաստանի 

Հանրապետութեան հռչակումը: 

*** 

4 հոկտեմբերին Նոր Ջուղայի Հայ մշակութային «Արարատ» միութեան սրահին մէջ, 

բանախօսական-գեղարուեստական ձեռնարկով նշուեցաւ Հայաստանի վերանկախացման 28-

րդ տարեդարձը: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամ Արծուիկ Մինասեան իր ելոյթին մէջ դրուատեց 

Նոր Ջուղայի համայնքը` որպէս ամենացայտուն հայրենասիրական մղումներով 

արտայայտուած եւ համահայկական նշանակութեամբ աշխատանքներուն մէջ իր ներդրումը 

ունեցած համայնք: Անդրադառնալով Հայաստանի անկախութեան վերականգնման` ան 

յայտնեց, որ 1991-ի անկախութեան յաջորդեցին հսկայածաւալ ռազմական գործողութիւններ 

արցախեան ճակատին վրայ, Հայ դատի հերթական հանգրուանի մը մէջ, ուր դարձեալ մենք` 

որպէս ժողովուրդ, ազգ եւ միասնականութիւն հաստատեցինք, եւ հայ ժողովուրդը, Հայաստանը 

եւ ամբողջ աշխարհը պէտք է իմանայ, որ Արցախը հայկական է, եւ Արցախի մէջ ապրող 

ժողովուրդը հայ ժողովուրդն է: 

Բանախօսը անդրադառնալով 90-ական թուականներու Հայաստանի ապազգային 

իշխանութեան եւ անոր գործողութիւններուն, որ աւարտեցաւ 1998-ի ընդվզումներով եւ 

ազգային ձգտում ունեցող ուժերու իշխանութեան գլուխն անցնելով, կարեւորեց այն փաստը, թէ 

ինչպէ՛ս անկէ ետք մեծաթիւ երկիրներ սկսան ճանչնալ հայութեան արդար Դատը: 

Եզրափակելով իր խօսքը` բանախօսը յայտնեց, որ մեր ժողովուրդը պէտք է անգամ մը եւս 

արթննայ եւ Հայաստանի քաղաքական պատասխանատուներէն պահանջէ ճիշդ մշակել ու 

ներգրաւել մեր համազգային նպատակները,  շեշտելով, որ ՀՅԴ կուսակցութիւնը` որպէս 

քաղաքական ուժ, պէտք է հայ ժողովուրդի իղձերն արտայայտէ, նաեւ անկախ ու միացեալ 

Հայաստանի կերտումը կը նշանակէ, որ Հայաստանի եւ սփիւռքի հայերը միասնականօրէն 

պէտք է հետամուտ ըլլան հայ ժողովուրդի նպատակներուն ու ձգտումներուն եւ տէր կանգնին 

անկախութեան` իրենց երազանքներու պետութիւնը եւ հայրենիքը կերտելու համար: 

Թեմի առաջնորդ Սիփան եպս. Քեչեճեան Հայաստանի իշխանութիւնը նմանցուց ընտանիքի 

ծնողներուն, իսկ ժողովուրդը` զաւակներու, նկատել տալով, որ երբ ծնողները 

ինքնագիտակցութեամբ հաշուետուութեան դիմաց ըլլան ու վերահաստատեն սէրը, յարգանքը, 

համերաշխութիւնը եւ միասնականութիւնը, այդ տունը` այսինքն հայրենիքը զօրեղ կ՛ըլլայ, 

սակայն երբ ծնողները արտաքին միջամտութեամբ ու թելադրանքով կամ մենատիրութեամբ 
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որեւէ սխալ ընթացքի մէջ մտնեն եւ չկարողանան ընդունիլ երկրորդ կարծիք, այն ժամանակ 

այդ տունը դատապարտուած է կորուստի եւ քայքայման: Ան շեշտեց յատկապէս, որ Սպահանի 

հայոց թեմը պարտականութիւն ունի զօրավիգ կանգնելու ազգին ու հայրենիքին` իր արդար 

ուղին վերագտնելու համար: 

Աւարտին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի եւ ՀԵԴ Կեդրոնական 

վարչութեան հրաւէրով Արեւելեան Ամերիկայի 

շրջանը այցելեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 

մարմինի անդամ Շաղիկ Մարուխեան: 

Այցելութեան առաջին օրը` 26 սեպտեմբերին, 

Կեդրոնական կոմիտէի անդամներ Անի 

Չաղլասեանի եւ Վալոտ Աթախանեանի 

ուղեկցութեամբ, Շաղիկ Մարուխեան այցելեց 

Արեւելեան թեմի Ազգային առաջնորդարան, ուր 

դիմաւորուեցաւ առաջնորդ Անուշաւան արք. 

Դանիէլեանի կողմէ: Հիւրերը սրբազան հօր հետ 

զրուցեցին Հայաստանի, սփիւռքի եւ հայ եկեղեցւոյ վերաբերող տարբեր հարցերու շուրջ: 

Նոյն օրը, երեկոյեան, Մարուխեան ընկերական հանդիպում մը ունեցաւ Նիւ Եորքի եւ Նիւ 

Ճըրզիի գաղափարակից ընկերներուն հետ` զեկուցելով Հայաստանի քաղաքական, 

տնտեսական ու ընկերային ներկայ կացութեան մասին, ներկայացուց ՀՅԴ Հայաստանի 

Գերագոյն մարմինի աշխատանքներու ծրագիրները եւ սպառիչ կերպով պատասխանեց 

ընկերները յուզող բազմաթիւ հարցումներուն: 

Շաբաթավերջին Շ. Մարուխեան մէկուկէս օր անցուց Մասաչուսեցի Մարլպորօ քաղաքին մէջ 

հաւաքուած երէց ՀԵԴ-ականներու հետ: Ներկայ էին նաեւ ՀԵԴ-ականներ` Քանատայէն եւ 

Արեւմտեան Ամերիկայի ափէն: 

Յատուկ զեկոյցով մը ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամը ներկայացուց Հայաստանի 

քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային ներկայ կացութիւնը, ՀՅ Դաշնակցութեան 

տեսակէտները եւ այլընտրանքային ծրագիրները, ՀՅԴ սփիւռքահայ կառոյցներէն, 

մասնաւորաբար երիտասարդութենէն սպասուած ակնկալիքները եւ Հայաստանի ու հայութեան 

դիմագրաւած դժուարութիւններն ու վտանգները: 

30 սեպտեմբերին Պոսթընի «Բաբգէն Սիւնի» ակումբին մէջ ընկերուհին հանդիպում ունեցաւ ՀՅԴ 

Պոսթընի, Փրովիտընսի, Ուսթըրի եւ Լօուըլի կոմիտէութիւններու ընկերներուն հետ, որոնց 

տուած ամփոփ զեկոյցէն ետք ան պատասխանեց ընկերներու բազմաթիւ հարցումներուն: 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Ես կը սիրեմ քու դէմքը, քու դէմքը մա՛յր իմ անուշ. 

Խաղաղութիւնն աչքերուդ, նոյնքան բարի ու անուշ, 

Ես կը սիրեմ ճակատդ, ճակատդ վաղուց խորշոմած, 

Եւ քու վարսերդ արծաթէ, վարսերդ, մա՛յր իմ անուշ: 

Ես կը սիրեմ ձեռքերդ կապոյտ երակ գծերով, 

Խորշոմները քու դէմքիդ, քու դէմքիդ, մա՛յր իմ անուշ: 

Թէև արդէն ծերացած, ուսերդ մաշած են էնքան, 

Սակայն գլխիդ մէջ արդէն վաղուան հազար հոգեր կան:  

Ինչպէ՞ս կրնաս սրտիդ մէջ ամբողջ երկինք մը բռնել, 

Ինչպէ՞ս կրնաս ժպտիդ մէջ ամբողջ արեւը բռնել, 

Ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս դուն կրնաս, ինչպէ՞ս, մա՛յր իմ անուշիկ: 

Արցունքիդ մէջ մէկ կաթիլ, քու ամբողջ սիրտդ բռնել: 

Զաւակներդ դեռ երէկ կը վազէին քու գրկիդ, 

Յետոյ նորէն աղմուկով կը փախչէին քու գրկէդ: 

Այսօր թոռներդ են կու գան, հին օրերու խաղին պէս, 

Եզերք վազող կապուտակ ալիքներու խաղին պէս: 

Երբոր լուռ ես ու նստած, շալ մը ձգած ուսերուդ, 

Իլիկն է, որ կը մանես հին օրերու յուշերուդ, 

Կը յիշես տունն հայրենի, ճամբաները արեւավառ, 

Ուրկէ անցած ես թեթեւ` հովերուն հետ բռնած պար: 

Ու կը տեսնես ոսկեգոյն ցորեանները դաշտերուն, 

Զանգակատունը վանքին, կարծես դրուած միշտ հեռուն: 

Ու կը յիշես, թէ ինչպէ՜ս հայրս, քեզմով սիրահար, 

Այգիներու ճամբայէն քու ետեւէդ միշտ կու գար: 

Ու կը պատմես, թէ ինչպէ՜ս արեւն այնտեղ ուրիշ էր, 

Ծաղիկներու, խոտերուն համն ու հոտն ուրիշ էր: 

Էն մեր վանքին՛ լերան տակ, զանգին ձէնը ուրիշ էր, 

Ա՜խ, ուրիշ էր, ուրիշ էր, հացին համն իսկ ուրիշ էր: 

Ու կը պատմես թէ չկար, ողջ աշխարհին մէջ չկար, 

Թնդան ձէնով տաղ ասան Ալեքսանենց փեսին պէս, 

Լոգման հէքիմ դեղերով, էն Աւագենց ուստին պէս, 

Ծառն արմատէն դուրս քաշող զօր ու հզօր Դաւթին պէս: 

Չկար, չկար իմաստուն Մարուքենց ծեր մարդուն պէս: 

Հիմա վաղուց ծերացած, ձգած շալ մը ուսերուդ, 

Քու թոռներուդ կը պատմես հեքիաթը քու յուշերուդ, 

Ու միտք կ՛ընես, միտք կ՛ընես, թէ ինչքա՞ն էր իրական 

Քու հեքիաթը արեւոտ, ուրտեղ հազար գոյներ կան: 

Թափառեցայ երկիրներ, ճամբաներով շատ անցայ, 

Տեսայ զրկանք, տեսայ ցաւ, սէր ու խնդում ես տեսայ, 

Բայց չտեսայ, չգտայ ոչ մէկ սիրտ այնքա՜ն արի, 

Քու հոգիիդ չափ արի, մայր իմ անուշ ու բարի: 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 


