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ԽԱՉՎԵՐԱՑԸ
ՔՈՒԷՅԹԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Խաչին նուիրուած տօներուն մէջ Խաչվերացը ունի իր բացառիկ կարեւորութիւնն ու
նշանակութիւնը: Նախ` որպէս խաչի խորհուրդի պանծացման եւ փառաբանութեան պսակումը
հանդիսացող տօն եւ ապա այդ տօնին` խաչի գերեդարձի պատմութեան հայութեան եւ
Հայաստանին հետ ունեցած կապի պատճառով:
Խաչվերացը Հայ եկեղեցւոյ հինգ մեծ
տօներէն` տաղաւարներէն վերջինն է, որ
ունի տօնին նախորդող մէկ շաբթուան
պահքն ու նաւակատիքը: Յաջորդ օրը`
երկուշաբթի, մեռելոց է, ինչպէս` բոլոր
տաղաւարներու պարագային:
Խաչվերացը հայ հաւատացեալին համար
ամէնէն
շատ
ժողովրդականութիւն
ունեցող Խաչի տօնն է: Երբ ըսենք` Խաչի
տօն, կը հասկնանք Խաչվերացը: Յիշենք
նաեւ, որ այլ եկեղեցիներ զայն կը
կատարեն միշտ 14 Սեպտեմբերին, Հայոց եկեղեցին` Սեպտեմբեր 14-ի մօտիկ կիրակին:
Անցեալին Խաչվերացի տօնի կիրակի երեկոյեան կը կատարուէր Խաչի թափօր անդաստանը:
Թափօրի խաչը նախօրօք զարդարուած կ՛ըլլար բուրումնաւէտ
ռեհանի փունջերով: Կ՛երգուէին օրուան յատուկ խորհուրդը
բացայայտող ու փառաբանող հոգեզմայլ շարականներ. իսկ
ժամերգութեան աւարտին, ըստ աւանդութեան, օրհնուած ռեհանի
փունջերէն մասնիկ մը կը տանէին տուն:
Հետեւաբար, Հայ եկեղեցւոյ տօնացոյցի 5-րդ եւ վերջին
տաղաւարի, Խաչվերացի առիթով, Ուրբաթ, 9 Սեպտեմբեր 2016ին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ եւ անմահ
Պատարագ
մատուցեց
եւ
օրուան
խորհուրդը
ներկայ
հաւատացեալներուն փոխանցեց, Թեմիս առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան:
Սուրբ Պատարագէն ետք, կատարուեցաւ Անդաստան եւ Ռեհանի օրհնութիւն:
Հաւատացեալները օրուան խորհուրդով լիցքաւորուած եւ ռեհանի տունկերով բեռնաւորուած,
իրենց բնակարանները վերադարձան:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահը Ստորագրած Է Կարէն Կարապետեանը
Վարչապետ Նշանակելու Հրամանագիրը
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 13 Սեպտեմբերին ստորագրած է հրամանագիր`
Կարէն Կարապետեանը Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ նշանակելու մասին:
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու
հետ կապերու վարչութենէն կը փոխանցեն, որ հրամանագիրին մէջ նշուած է. «Ղեկավարուելով
2005 թուականի փոփոխութիւններով Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեան 55րդ յօդուածի 4-րդ կէտով` կ՛որոշեմ Կարէն Կարապետեանը նշանակել Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետ»:

Կարէն Կարապետեանի Ելոյթը Ազգային Ժողովի Նիստին Ընթացքին
Հայաստանի նոր նշանակուած վարչապետ
Կարէն Կարապետեանը Ազգային ժողովի
ամպիոնէն 14 Սեպտեմբերին ներկայացուցած է
այն քայլերը, որոնց կը ծրագրէ դիմել
ձեւաւորուելիք
կառավարութիւնը`
երկրի
տնտեսութիւնը յառաջ տանելու նպատակով:
Խորհրդարանին
մէջ
Ազգային
ժողովկառավարութիւն հարց ու պատասխանի
ընթացքին վարչապետը` պատասխանելով Հայ
ազգային
քոնկրեսի
խմբակցութեան
պատգամաւոր
Լիւտմիլա
Սարգսեանի
հարցումին, թէ ի՞նչ քայլեր պիտի առնուին, ի՞նչ պիտի կատարուի առաջնահերթ նկատուած
խնդիրները լուծելու համար, ընդգծած է, որ պիտի ներկայացնէ երկու փուլէ բաղկացած ծրագիր:
«Առաջին փուլին արագ փոփոխութիւններ պիտի չըլլան, այլ պիտի առնուին այն քայլերը, զորս
մենք մօտ ապագային պիտի կարենանք իրականացնել: Երկրորդ փուլին համար մեզի ժամանակ
պէտք է, որպէսզի մենք որոշենք, թէ ո՛ր ուղղութեամբ պիտի առաջնորդենք մեր երկիրը», նշած է
Կարապետեան:
Ան դիտել տուած է, թէ պէտք չէ ակնկալել, որ նոր կառավարութիւնը շատ արագ կերպով փոխէ
երկրին տնտեսութիւնը: «Հիմա կը յայտարարեմ, որ շատ արագ փոփոխութիւններու
ակնկալութիւններ պէտք չէ ունենալ, բայց մենք ազդանշաններ պիտի տանք, թէ ո՛ր
ուղղութեամբ պիտի տանինք մեր երկիրը», հաստատած է վարչապետը:
Կարէն Կարապետեան նաեւ ընդգծած է, որ նոր կառավարութիւնը պիտի օգտագործէ նաեւ
նախորդ կառավարութեան ծրագիրը: «Մենք պէտք է կարենանք ստեղծել առաւելագոյն չափով
բարենպաստ պայմաններ յաւելեալ արժէք ստեղծելու համար: Ասիկա կրնայ շատ ընդհանուր
բանաձեւ թուիլ, բայց այս պահուն այսքան, որովհետեւ լաւ ապրող երկիրները անոնք են, ուր
ստեղծագործող, գործարար, յաւելեալ արժէք ստեղծող մարդը ինքզինք արժէքաւոր կը զգայ:
Պաշարներ ունեցող երկիրները ասոնց մէջ չեն: Իսկ մեր յառաջիկայ քայլերուն առնչութեամբ
մենք հանրութիւնը տեղեակ կը պահենք», ըսած է վարչապետը: Ան յստակեցուցած է, որ երբ
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կ՛ըսէ, թէ արագ փոփոխութիւններ պէտք չէ ակնկալել, այդ չի նշանակեր, որ քայլերու պիտի
չձեռնարկուի: «Մենք յստակ քայլերու պիտի ձեռնարկենք ընկերային լարուածութեան
մեղմացման եւ գործառնութեան միջավայրի բարելաւման ի խնդիր: Բայց մենք պէտք է
հասկնանք, որ կախարդական փայտիկ չունինք: Ես հիմա կը յայտարարեմ, որ եթէ մենք կ՛ուզենք
մեր երկրի տնտեսութեան մէջ փոփոխութիւններ կատարել, ապա պէտք է դիմենք իրողական,
համակարգային փոփոխութիւններու: Ես հիմա բաց ու ազնիւ կերպով կ՛ըսեմ, որ այսօր մեր
երկրի տնտեսութեան վիճակը շատ ծանր է, չափազանց ծանր է», հաստատած է նոր
նշանակուած վարչապետը:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ի՛նչ սկզբունքով պիտի կազմուի կառավարութիւնը`
Կարէն Կարապետեան ըսած է, թէ կառավարութեան կազմը պիտի համալրուի արհեստավարժ
մարդուժով եւ տարրերով:
Պատգամաւոր Խաչատուր Քոքոբելեան հարցուցած է մենաշնորհներու եւ ստուերի դէմ
պայքարին մասին: Նոր նշանակուած վարչապետը պատասխանած է. «Պատրաստ եմ պարզ,
բաց եւ անկեղծ ըլլալու հասարակութեան հետ. տնտեսութեան զարգացումը չունի այլ բանաձեւ,
քան ստուերի դէմ պայքարելու ուղին: Մենք պիտի փորձենք ատիկա ընել: Կը յաջողի՞նք, թէ՞ ոչ,
մենք վճռական տրամադրուած ենք, որովհետեւ տնտեսութեան զարգացման ուրիշ ձեւ գոյութիւն
չունի: Մենաշնորհները միշտ վատ չեն, եւ եթէ շուկան փոքր է, ապա շուկայի խաղացողներէն
մէկը կրնայ մենաշնորհեալի դիրք գրաւել: Այլ հարց է, թէ բնակա՞ն մենաշնորհ է, թէ՞ ոչ»: Ան
աւելցուցած է, թէ բոլոր հարցերուն մանրամասնօրէն ծանօթ չէ, կը սերտէ, ապա կը խօսի այդ
մասին:

Ռուստամեան. «Կարէն Կարապետեանը Ճիշդ
Անձնաւորութիւնն Է, Որ Պէտք Է Նշանակուէր`
Ղեկավարելու Բարենորոգումներու Հոլովոյթը»
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ,
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար
Արմէն Ռուստամեան «Լրագիր»-ի թղթակից
Սիրանուշ Պապեանի հետ ունեցած զրոյցին
ընթացքին
անդրադարձած
է
Կարէն
Կարապետեանի վարչապետ նշանակման եւ
անոր հետ տեղի ունեցած հանդիպման:
«Կարէն Կարապետեանը շատ բանիմաց մարդ
է,
փորձառու:
Եւ
կարեւորագոյնը`
ժամանակակից մարտահրաւէրները ընկալող
եւ անոր համապատասխան ներուժ ունեցող
անձնաւորութիւն է: Այդ պատճառով վստահ եմ, որ ինքնին ան է ճիշդ անձնաւորութիւնը, որ
պէտք է նշանակուէր` ղեկավարելու բարենորոգումներու հոլովոյթը: Եւ միայն իրմով չէ, մենք
բոլորս պէտք է նեցուկ ըլլանք, որ կարենանք դիմագրաւել այն մարտահրաւէրները, որոնք
համազգային բնոյթ ունին, նաեւ համազգային համախմբումով զանոնք իրականացնել, եւ
ասիկա շատ կարեւոր է»:
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Արմէն Ռուստամեանի համաձայն, Կարէն Կարապետեան այն անձնաւորութիւնն է, որ կրնայ
համախմբել հասարակութիւնը. «Մենք ունինք կարելիութիւնը անոր առաջարկած ծրագիրը
համաձայնեցնելու մեր համագործակցութեան յուշագիրին: Գիտէք, որ յուշագիրը
ստորագրուեցաւ, երբ ծրագիրը կար», ըսած է Արմէն Ռուստամեան` մանրամասնելով վերջին
օրերուն Կարէն Կարապետեանի հետ իրենց ունեցած հանդիպման ընթացքին քննարկուած
հարցերը:
«Մենք հանդիպում ունեցած ենք Կարէն Կարապետեանին հետ, նախագահը զայն ներկայացուց,
քննարկած ենք կատարուելիքները, մօտեցումները եւ հիմնական այն շեշտադրումները, որոնք
հնչած են այդ հանդիպման ժամանակ, մեզի իսկապէս յոյս կը ներշնչէ այն, որ մենք նոյն ձեւով կը
մտածենք», աւելցուցած է Ռուստամեան:
Հարկային օրէնսգիրքին վերաբերող մտահոգութիւնները շատ են, եւ Արմէն Ռուստամեան չէ
բացառած, որ անիկա փոփոխութեան ենթարկուի: «Կը կարծեմ, թէ վարչապետը իր
հայեցակարգը պէտք է ամրապնդէ, որովհետեւ ի վերջոյ ինքն է պատասխանատուն եւ այդ
պատասխանատուութեան համահունչ ալ կամք պէտք է ունենայ կարելի եղածին չափ
ուղղումներ բերելու մինչեւ օրս կատարուած բոլոր ծրագիրներուն մէջ», դիտել տուած է ՀՅԴ
Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչը:
Կարէն Կարապետեանի հետ քննարկուած են նաեւ մենաշնորհներու եւ փտածութեան դէմ
պայքարին վերաբերող հարցեր. «Խօսած ենք թէ՛ մենաշնորհներու դէմ պայքարին, եւ թէ՛
փտածութեան մասին, ըսած ենք, որ կան բաներ, որոնց մասին յայտարարեցինք, սակայն
ճամբուն կէսին մնացին, եւ պէտք է այդ ուղղութեամբ գործնական քայլեր կատարուին: Որոշ
երեւոյթներու գծով մենք մեր մտահոգութիւնները յայտնած ենք եւ կ՛ակնկալենք անոնց
հետապնդումը տեսնել նոր վարչապետին կողմէ», յայտնած է Ռուստամեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի 5
Խմբակցութիւններ Նախաստորագրած Են Ընտրութեան
Վերահսկման Մեքանիզմներու Վերաբերող
Համաձայնագիր
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 5
խմբակցութիւններ`
Հայաստանի
հանրապետական
կուսակցութիւն, Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն, Հայ
ազգային քոնկրես, Օրինաց երկիր եւ Բարգաւաճ
Հայաստան,
նախաստորագրած
են
ընտրական
հոլովոյթներու վերահսկման մեքանիզմներու ներդրման
վերաբերեալ համաձայնագիր: Այս մասին Ազգային ժողովի
նիստի սկզբնաւորութեան յայտարարած է Ազգային
ժողովի Հայ ազգային քոնկրես խմբակցութեան ղեկավար Լեւոն Զուրաբեան:
«Մենք նախաստորագրումէն ետք հանդիպած ենք նաեւ նուիրատուներու հետ, եւ կրնամ ըսել,
որ այդ համաձայնագիրին կէտերը իրականացնելու համար անհրաժեշտ 9 միլիոն տոլարը
ամբողջութեամբ կայ», ընդգծած է Զուրաբեան: Ան աւելցուցած է, որ համաձայնագիրին
վերաբերեալ իրենց կարծիքը արտայայտած են նաեւ քաղաքացիական հասարակութեան
ներկայացուցիչները:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Պատրաստ Եմ Թուրքիոյ Եւ Քիւրտերուն Միջեւ Կռիւը
Դադրեցնելու Առաջարկներ Ներկայացնելու» Կ՛ըսէ
Օճալան
Քրտական
աշխատաւորական
կուսակցութեան
(ՔԱԿ)
արգելափակուած ղեկավար Ապտիւլլա Օճալան յայտնեց, որ
պատրաստ է քիւրտերուն եւ թրքական ուժերուն միջեւ
բախումներուն դադրեցման գծով առաջարկներ ներկայացնելու:
Օճալան հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեց, որ իր
առաջարկը կարելի է վեց ամսուան մէջ գործադրել, եթէ Անգարա
անոր համաձայնի:
Ան շեշտեց, որ տագնապին լուծումը թէ՛ իր ղեկավարած կուսակցութեան, թէ՛ ալ թրքական
կառավարութեան պարտաւորութիւնն է:
Քերրի. «Ռուս-Ամերիկեան Համաձայնութիւնը Սուրիան Միացեալ Պահելու Վերջին Առիթն Է».
«Սուրիոյ Մէջ Զինադադարը Տակաւին Փխրուն Է, Սակայն Անոր Գոյատեւումը Խաղաղ Լուծման
Ճամբան Պիտի Հարթէ» Կ՛ըսէ Քրեմլին
Քրեմլին յայտարարեց, որ «Սուրիոյ մէջ զինադադարը փխրուն է, սակայն անոր գոյատեւումը
խաղաղ լուծման ճամբան պիտի բանայ»` աւելցնելով, որ Սուրիոյ մէջ գլխաւոր առաքելութիւնը
ընդդիմութիւնը ահաբեկչական խմբաւորումներէն անջատելն է:
Քրեմլին հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեց, որ Սուրիոյ մէջ զինադադարի
հաստատման համաձայնութիւնը քաղաքական հոլովոյթը յառաջ մղելու յոյս կը ներշնչէ`
աւելցնելով, որ անկարելի է Սուրիոյ մէջ կացութեան հանդարտեցման առնչութեամբ
յառաջընթաց արձանագրել` առանց ահաբեկիչներն ու չափաւորականները իրարմէ անջատելու:
Միւս կողմէ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութենէն աղբիւր մը յայտնեց, որ Մոսկուա այլ
երկիրներ Սուրիոյ շուրջ ռուս-ամերիկեան համաձայնութեան մանրամասնութիւններէն
տեղեակ պահելուն վրայ կը պնդէ:
Մինչ այդ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի հակադարձեց
ռուս-ամերիկեան համաձայնութեան ուղղուած քննադատութիւններուն` յայտնելով. «Առանց
համաձայնութեան բռնարարքները մեծապէս պիտի աճէին, ինչ որ պատճառ պիտի դառնար
սուրիացիներու սպանութեան կամ փախուստին»: Քերրի ձայնասփիւռի մը հետ ունեցած
հարցազրոյցի մը ընթացքին ընդգծեց, որ գոյացած ռուս-ամերիկեան համաձայնութիւնը
«Սուրիան միացեալ պահելու վերջին առիթն է»` նշելով, որ համաձայնութիւնը կը վայելէ
աջակցութիւնը Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամայի, որուն հետ հանդիպում
ունեցած է երեքշաբթի օր:
Ան պաշտպանած է Սուրիոյ չափաւորական ընդդիմութիւնը` նշելով. «Անիկա եւ Ծոցի անոր
դաշնակիցները Ռուսիոյ աջակցութիւնը վայելող կառավարական ուժերուն հետ բախումներուն
ընթացքին պարտուող կողմն էին»:
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Մոսկուա Եւ Ուաշինկթըն Համաձայնութիւն Գոյացուցին
Սուրիոյ Շուրջ. Հայաստան Ողջունեց Համաձայնութիւնը
Մոսկուա եւ Ուաշինկթըն շաբաթ առաւօտեան Սուրիոյ շուրջ գոյացուցին համաձայնութիւն մը,
որ կոչուեցաւ «աշխատանքային ծրագիր»: Համաձայնութիւնը կը բաղկանայ շարք մը կէտերէ,
որոնց մէջ կարեւորագոյնն է կիրակի-երկուշաբթի գիշերուան ընթացքին սկիզբ առնող
փորձառական զինադուլ մը, որմէ ետք բոլոր կողմերը կը հեռանան Հալէպի հիւսիսային կողմը
գտնուող Քասթելօ ճամբայէն, ինչպէս նաեւ կ՛երաշխաւորուի Հալէպի հարաւը եւ արեւմուտքը
բախումներու դադրեցումը:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի եւ անոր ռուս պաշտօնակից
Սերկէյ Լաւրով յայտարարեցին, որ սուրիական կառավարութիւնն ու ընդդիմութիւնը համաձայն
գտնուած են Ուաշինկթընի եւ Մոսկուայի միջեւ գոյացած «աշխատանքային ծրագիր»-ին:
Քերրի յայտարարեց, որ այս համաձայնութեան հիմամբ` ո՛չ սուրիական վարչակարգին, ո՛չ ալ
ընդդիմութեան պիտի արտօնուի Հալէպի մէջ յարձակումներ շղթայազերծել: Ծրագիրին հիմամբ
պիտի ստեղծուի ՏԱՀԵՇ-ի ու Ժապհաթ Նուսրայի դէմ պայքարի եւ չափաւորական
ընդդիմութիւնը
ահաբեկչական
խմբաւորումներէն
անջատելու
ռուս-ամերիկեան
համակարգումի կեդրոն մը:
«Համաձայնութիւնը յաջողութիւն չի նշանակեր, սակայն այս անգամ Սուրիոյ մէջ տարբեր
կացութիւն մը կը հաստատենք», ըսաւ Քերրի: Ան չափաւորական ընդդիմութեան կոչ ուղղեց
ինքզինք անջատելու ահաբեկչական խմբաւորումներէն:
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ սուրիական զինեալ ընդդիմութեան
խմբաւորումները ընդունած է զինադուլի հաստատման ռուս-ամերիկեան համաձայնութիւնը:
Նշեալ խմբաւորումներէն «Ֆաիսթաքեմ»-ի քաղաքական գրասենեակի ղեկավար Զաքարիյա
Մալահաֆժի յայտնեց, որ ընդդիմութիւնը ամերիկեան կողմին պիտի փոխանցէ
համաձայնութեան կէտերուն շուրջ իր դիտողութիւնները, մասնաւորաբար սուրիական
վարչակարգին զինադուլին յանձնառութեան երաշխաւորման եւ զինադուլի խախտման
պարագային զայն պատասխանատուութեան կանչելու գործիքակազմերուն վերաբերեալ:
«Ընդդիմութիւնը կը շարունակէ համաձայնութեան կէտերը սերտել` քաղաքական
տեսանկիւնէն, սակայն ինչ կը վերաբերի զինադուլի հաստատման եւ օժանդակութեանց
մատակարարման, ապա ընդդիմութիւնը անկասկած կը կանգնի ամէն բանի կողքին, որ
կ՛երաշխաւորէ քաղաքայիններուն պաշտպանութիւնը»:
Նախապէս Սուրիոյ հարցերով Միացեալ Նահանգներու յատուկ պատուիրակ Մայքըլ Ռաթնի
ընդդիմադիր զինեալ խմբաւորումներուն կոչ ուղղած էր յանձնառու դառնալու զինադուլին:
Սակայն Թուրքիոյ աջակցութիւնը վայելող Ահրար Շամ խմբաւորման բանբեր Ահմետ
Քարահալի հերքեց, թէ Սուրիոյ ընդդիմադիր զինեալ խմբաւորումները ընդունած են
համաձայնութիւնը` յայտնելով, որ կեցուածքի ճշդման ուղղութեամբ խորհրդակցութիւնները կը
շարունակուին: Ան նշեց, որ Ահրար Շամը տակաւին այդ ուղղութեամբ որոշում չէ տուած եւ
վերջնական կեցուածք արտայայտելու համար ներկայիս կը խորհրդակցի մնացեալ
խմբաւորումներուն հետ: Ժամեր առաջ Ահրար Շամի մէկ բանբերը յայտարարած էր, որ
շարժումը կը մերժէ համաձայնութիւնը` աւելցնելով, որ ահաբեկչական խմբաւորումները
«վճռական ճակատամարտի» կը պատրաստուին: «Համաձայնութիւնը կը զօրացնէ Սուրիոյ
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նախագահ Պաշշար Ասատի վարչակարգը», ըսած էր ան` նշելով, որ Ժապհաթ Նուսրան
տարբեր ճակատներու վրայ կը գտնուի զինեալ ընդդիմադիրներուն կողքին եւ զանոնք իրարմէ
կարելի չէ անջատել:
Հալէպի մէջ Ժապհաթ Նուսրային առնչակից զինեալ խմբաւորումները հաղորդագրութիւն մը
հրապարակելով յայտարարեցին, որ իրենք կը մերժեն ռուս-ամերիկեան համաձայնութիւնը`
նշելով. «Այս զինադուլը դահիճն ու զոհը նոյն նժարին վրայ կը դնէ եւ աւելի կատարուած
իրողութեան մը պարտադրում է, քան զինադուլ»:
Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Սթեֆան տը Միսթուրա
համաձայնութիւնը, զոր նկատեց «Սուրիոյ մէջ լուծումի հասնելու առիթ մը»:

ողջունեց

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Տիգրան Բալայեան մեկնաբանեց
ռուս-ամերիկեան համաձայնութիւնը: Նախարարութեան մամլոյ, տեղեկատուութեան եւ
հասարակութեան հետ կապի վարչութենէն «Արմէնփրես»-ին յայտնեցին, որ մեկնաբանութեան
մէջ նշուած է. «Մենք կ՛ողջունենք Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի եւ
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրիի միջեւ սուրիական
ճգնաժամին շուրջ ձեռք բերուած համաձայնութիւնները:
«Յոյսով ենք, որ այդ համաձայնութիւններուն համաձայն, բոլոր կողմերը գործնականին մէջ
պիտի պահպանեն զինադուլը, եւ, իբրեւ անյետաձգելի քայլ, տագնապէն առաւել վնասուած
շրջաններուն պիտի ապահովուի մարդասիրական օգնութեան անարգել մուտքը եւ այդ
օգնութեան տրամադրումը բնակչութեան: Այս առումով մեզի համար առաւել մտահոգիչ է
Հալէպի եւ այդ օգնութեան շրջակայքին մէջ ստեղծուած մարդասիրական իրավիճակը, եւ օր
առաջ այդ շրջաններուն մարդասիրական օժանդակութեան տրամադրումը աւելի քան հրատապ
է:
«Լիայոյս ենք, որ այս համաձայնութիւնները կրնան հիմք հանդիսանալ սուրիական ճգնաժամի
խաղաղ լուծման շուրջ համապարփակ բանակցութիւններու համար»:
Իրանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր կարգին ողջունեց ռուս-ամերիկեան
համաձայնութիւնը
եւ
կոչ
ուղղեց հաստատելու
հսկողութեան
գործիքակազմեր`
«ահաբեկիչներու
կողմէ
այս
զինադուլին շահագործումէն զգուշանալու
համար»:
Նախարարութեան բանբեր Պահրամ Քասեմի յայտնեց, որ ՏԱՀԵՇ-ի նման ահաբեկչական
խմբաւորումներ պէտք է դուրս մնան զինադուլի այս համաձայնութենէն:

Չաւուշօղլու Քերրիի Հետ Քննարկած Է Դեսպան Պասի
Հետ Ունեցած Իր Տարակարծութիւնները
«Անատոլու» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի
եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու հեռաձայնով քննարկած են
վերջինիս եւ Թուրքիոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ճոն Պասի միջեւ ստեղծուած
լարուած իրավիճակը:
Չաւուշօղլու իր մտահոգութիւնը յայտնած է Պասի կատարած յայտարարութիւններուն
վերաբերեալ եւ ընդգծած, որ իրենց տեսանկիւնէն` Միացեալ Նահանգներու դեսպանը գործած է
իր լիազօրութիւններէն դուրս:
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Թուրքիոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը իր մտահոգութիւնը յայտնած էր
Թուրքիոյ կառավարութեան կողմէ երկրին տարբեր նահանգապետարաններուն մէջ վերահսկիչ
յանձնախումբերու ստեղծման առիթով, ինչ որ հաճելի չէր թուած Չաւուշօղլուին:
Մէկ օր առաջ Անթալիոյ մէջ տեղի ունեցած յատուկ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին Չաւուշօղլու
յայտարարած էր, որ ոչ ոք կրնայ իրենց թելադրել, թէ ի՛նչ պէտք է ընեն, եւ աւելցուցած էր, որ
Միացեալ Նահանգներու դեսպանը կը վարուի դեսպանի մը համար ոչ յարիր ձեւով:
«Ձեր դեսպանները այստեղ թող չվարուին, կարծես նահանգապետներ են: Թող իրենց գործերով
զբաղին եւ կատարեն իրենց պարտականութիւնները Վիեննայի համաձայնագիրին
համապատասխան: Թող իւրաքանչիւրը գիտնայ իր իրաւունքներուն չափը», ըսած էր
Չաւուշօղլու:

Հարաւային Քորէա Կը Սպառնայ «Գետնին
Հաւասարեցնել Եւ Քարտէսէն Ջնջել» Փիոնկիանկը
Ուրբաթ օր Հիւսիսային Քորէայի կատարած 5-րդ
եւ պատմութեան մէջ մեծագոյն հիւլէական
ստորերկրեայ
փորձարկումէն
ետք
երկու
քորէաներուն
միջեւ
լարուածութիւնը
բարձրացած է:
Մինչ
միջազգային
ընտանիքը
իր
հակազդեցութիւնը կը սերտէ, «Պի.Պի.Սի.» կը
հաղորդէ,
որ
ըստ
Սէուլէն
հասած
տեղեկատուութիւններուն Հարաւային Քորէա կը
ծրագրէ
բնաջնջել
Հիւսիսային
Քորէայի
մայրաքաղաքը, եթէ վերջինս հիւլէական ռումբով յարձակում մը գործելու նշաններ ցոյց տայ:
Հարաւային քորէական զինուորական աղբիւր մը «Եոնհափ» լրատու գործակալութեան
յայտնած է, որ Փիոնկիանկի բոլոր մասերը «ամբողջովին պիտի քանդուին հեռահար
հրթիռներով եւ մեծ պայթում յառաջացնող ռումբերով»:
«Եոնհափ» հարաւային
ֆինանսաւորում:

քորէական

կառավարութեան

մօտիկ

է

եւ

ունի

պետական

Փիոնկիանկ Չորեքշաբթի օր Սէուլի կողմէ հնչած սպառնալիքները կոչեց «անիմաստ
պատժամիջոցներ… խիստ ծիծաղելի»:
Հարաւային քորէացի զինուորական պաշտօնատարը «Եոնհափ»-ին յայտնեց, որ որեւէ
յարձակումի պարագային մասնաւորաբար թիրախ պիտի դառնան Փիոնկիանկի այն
շրջանները, ուր կը գտնուին Հիւսիսային Քորէայի ղեկավարները` աւելցնելով, որ քաղաքը
«գետնին պիտի հաւասարեցուի եւ քարտէսէն ջնջուի»:
Միացեալ Նահանգներ կը յայտնեն, որ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի, Ճափոնի եւ
Հարաւային Քորէայի կողմէ Հիւսիսային Քորէայի դէմ հաստատուած պատժամիջոցներուն
կողքին կը մտածէ հաստատել իր սեփական պատժամիջոցները:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Անաւարտ Ճանապարհի Մը Նոր Սկիզբը
Ամենաերկար ճանապարհն անգամ կը սկսի առաջին քայլով: Ահաւասիկ հինէն մեզի հասած
իմաստալից ասացուածք մը, որ շատ յստակ կը բնութագրէ, թէ մարդ արարածը ինչպիսի
կամքով ու անսահման հաւատքով իր դարերու յաղթանակները ճեղքած է առաջին ու յանդուգն
քայլով: Ան ծրագրած ու իրագործած է հսկայ գործունէութիւններ, բոլորն ալ սկսելով առաջին ու
համեստ քայլով մը:
Ամառը անցաւ: Արձակուրդները մօտեցան իրենց աւարտին: Մէկ շաբաթէն կը սկսի
ուսումնական նոր տարին: Կրթօճախները կը լեցուին «դէպի լո՜յս» քայլող աշակերտներով:
Սեպտեմբեր 25-ը Քուէյթի Ազգային Վարժարանի նոր ուսումնական տարուան առաջին օրն է:
Այդ օրը բոլորիս համար անանձնական եւ իբրեւ դպրապաշտ ազգի յաղթանակի օրն է: Մեր
մանուկներն ու պատանիները իրենց հանգիստէն վերադարձած հաստատ քայլերով պիտի
շարունակեն իրենց նախահայրերուն ճանապարհը եւ «նոր սկիզբով» մը պիտի վերանորոգեն
հին ուխտը:
Այդ օրը մեզի համար «Գիտելիքի Օր», «Դպրութեան Տօն» պէտք է դառնայ, որովհետեւ հայ
աշակերտը կը վերադառնայ դէպի արմատներ, դէպի մաքրամքուր ակունք, դէպի ազգային
արժէքներ:
Ապագան յաջորդ սերունդներուն է: Այդ ապագան մենք պիտի հարթենք անոնց առջեւ, որպէսզի
անոնք կարենան անվախօրէն գոյատեւել ամենուրեք մանաւանդ հայրենի հողին վրայ:
Մենք կը հաւատանք, որ մանկապաշտութիւնն ու մանկավարժութիւնը մեր ժողովուրդի
առանձայատկութիւններուն մաս կը կազմեն, ուրեմն պարտաւոր ենք կառուցել այնպիսի
կրթօճախներ, կրթահամալիրներ, որպէսզի անոնք հասակ առնեն ու զինուին մերօրեայ գերարդի
գիտելիքներով:
Մեզի վստահուած է նաեւ հայեցի կրթութեան ամենասուրբ առաքելութիւնը: Մեսրոպեան
հրաշակերտ Ոսկեղնիկը պարտաւոր ենք աչքի լոյսի պէս պահել ու մասունքի պէս փոխանցել
յաջորդ սերունդներուն:
Պարտաւոր ենք մեր անմեղ մանուկներուն, պատանիներուն, երիտասարդներուն զինել ազգային
ամէն արժէքներով, որովհետեւ մեզի համար կարեւոր ազդակ է ունենալ կրթական պատշաճ
համակարգ,

ուսումնատենչ

հասարակութիւն:

Պէտք

է

սերունդ
ի

հետեւաբար

մասնաւորի

հայրենասէր

երիտասարրութեան

քաղաքացիական

գիտակցութեան

մէջ

արմատաւորենք եւ ամրագրենք պետական մտածողութեան անհրաժեշտ բաղադրամասեր այս
պարագային ազգային խորհրդանիշերու հանդէպ վերաբերմունքի մշակոյթ ստեղծելով ու
պահպանելով եւ այս սրբազան առաքելութիւնը միայն ու միայն կրնանք վստահիլ հայ դպրոցին
ու հայ մանկավարժին:
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Այսօր մեր ուրախութիւնը կրկնակի է, մեր տօնը աւելի շողարձակ ու ճառագայթող, որովհետեւ
այս օրերուն պիտի նշենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 25 ամեակը:
Քառորդ դար եւ մեր ժողովուրդին համար ազատ հայրենիքի վրայ հասակ առնել, ծաղկիլ ու
ծաղկեցնելու այս պարգեւը իւրաքանչիւրիս համար ներշնչաման ու լիցքաւորման հրաշագործ
առիթ է:

Մեր երկիրը 25 տարիներ ունի ազատ, անկախ, ինքնիշխան կարգավիճակ եւ այս ընթացքին
մենք ստեղծած ենք երկրին բնորոշ քաղաքական հաստատութիւններ (ազգային ժողով,
կառավարութիւն, բանակ, մենք կերտած ենք բազում յաղթանակներ եւ խոշորագոյնը Արցախի
ազատ, անկախ հանրապետութիւնն է:
Ուրեմն, ով հայ աշակերտ մի՛ տատամսիր երբեք, քու գիտելիքդ ամբարէ՛, այսօր հաւաքէ, ու
լարէ՛ քու բոլոր ճիգերդ ի սպաս դնելու 25 ամեայ քու հայենիքիդ: Որովհետեւ մեր ճանապարհը
անաւարտ է, մեր ճանապարհը դէպի պայծառ ապագայ, դէպի լուսատու գալիք կը տանի:
Մաղթենք, տա Աստուած, որ մեր բոլոր քայլերը ուղղուին դէպի Արարատ՝ մեր հոգեւոր ու
քաղաքական այն վեհ բարձրունքը, որ սկիզբէն մինչեւ յաւերժութիւն փարոսի նման կը
լուսաւորէ մեր ազգի ճանապարհը:
Բարի վերամուտ եւ բարի սկիզբ...

ԿԱՐՕ Յ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ

www.aztarar.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Ոչ Թէ Դափնեպսակ Մը, Այլ` Ճշմարտութեան «Դառն
Պտուղը»
Ֆրանչիսկոս պապը 2 Հոկտեմբերին պիտի այցելէ Պաքու: Անոր
այցելութիւնը բնականաբար իր վրայ պիտի հրաւիրէ միջազգային
լրատուամիջոցներուն ուշադրութիւնը, ինչ որ Ազրպէյճանի համար կը
ստեղծէ քարոզչութեան առիթ մը: Խորքին մէջ, սակայն, այդ
այցելութիւնը աւելի վտանգ է, քան` օրհնութիւն:
Պաքու մինչեւ 2 Հոկտեմբեր երկարող ժամանակը պիտի օգտագործէ
նախապատրաստական քարոզչութիւն կատարելով այդ այցելութեան
յաւելեալ փայլք ու կշիռ ապահովելու: Ազրպէյճանցիները այդ
քարոզչութիւնը կատարելով, սակայն, առաւել եւս կը խորացնեն այն
փոսը, ուր պիտի յայտնուին Հռոմի արդարամիտ եպիսկոպոսապետին
արտասանելիք խօսքերէն ետք:
Ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Ազրպէյճանի մէջ
կաթողիկէ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Վլատիմիր Ֆեքեթէ յայտարարած է, որ Ֆրանչիսկոս պապը
կը զօրակցի Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման: Յստակ է, որ ազրպէյճանական
կողմը նպատակ ունի շահագործելու այդ այցելութիւնը` յառաջ մղելու համար ղարաբաղեան
հիմնահարցին վերաբերեալ իր թեզերը եւ այդպիսով հակակշռելու Ֆրանչիսկոս պապի Երեւան
այցելութեան ընթացքին կամ անկէ առաջ Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ անոր
կեցուածքներուն պատճառով հայկական կողմին ապահոված կէտերը:
Կաթողիկէ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչը ղարաբաղեան հիմնահարցին անդրադառնալու մղելու
քայլը կու գայ վկայելու, թէ Պաքու ունի այն յոյսը, որ Ֆրանչիսկոս պապը իր այցելութեան
ընթացքին կ՛անդրադառնայ Ազրպէյճանի «բռնագրաւեալ հողերու» հարցին: Սակայն
Ազրպէյճանի մէջ կաթողիկէ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչին պատասխանը ցոյց կու տայ, որ
Ֆրանչիսկոս պապը նոյնիսկ եթէ անդրադառնայ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, ապա անոր
արտասանելիք խօսքերը կրնան յուսախաբութիւն պատճառել ազրպէյճանական կողմին,
որովհետեւ մեծ հաւանականութեամբ պիտի չըլլան վերջինիս ակնկալութեան համահունչ:
Աւելի՛ն, այդ այցելութիւնը ազրպէյճանական կողմը ոչ թէ պէտք է խանդավառէ, այլ մեծապէս
մտահոգէ Պաքուն, որովհետեւ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չէ, որ միջազգային
լրատուամիջոցներու լուսարձակներուն տակ պիտի յայտնուի, այլ նաեւ Ազրպէյճանի մէջ տիրող
բռնատիրութիւնը: Ազրպէյճանի իշխանութիւնները պէտք է յիշեն Երեւանի մէջ Ֆրանչիսկոս
պապի` պաշտօնական բնագիրէն շեղելու իրողութիւնը եւ մեծապէս մտահոգուին այս
«անկանխատեսելի» եւ յառաջադէմ գաղափարներու տէր պապէն, որ վստահաբար աչք պիտի
չփակէ բռնատիրութեան իրողութեան նկատմամբ եւ անպայման պիտի անդրադառնայ
բռնաճնշումներուն, մարդկային իրաւանց խախտումներուն եւ քաղաքական բանտարկեալներու
հարցերուն: Այլ խօսքով` ան պիտի հարուածէ Ազրպէյճանի աքիլեսեան գարշապարը:
Ազրպէյճան իր ակնկալածին նման Ֆրանչիսկոս պապէն պիտի չստանայ դափնեպսակ մը, այլ`
ճշմարտութեան «դառն պտուղը»:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Հեքիաթը Կը Կանչէ» Թատերախաղի Բեմադրութիւն
Օգոստոս ամսուան սկիզբէն մինչեւ Սեպտեմբերի
առաջին շաբաթը ՀԲԸՄ-ի մատենագիտական
յանձնախումբը
անվճար,
շաբաթական
հերթականութեամբ, կազմակերպեց «Հեքիաթը կը
կանչէ» թատերական ձեռնարկը:
Իւրաքանչիւր ելոյթի ընթացքին մեծ մայրիկի
պատմողական ոճով կը ներկայացուէին զանազան
հեքիաթներ` հայ փոքրիկը առնչելու հայ գիրքի ու
գրականութեան հարուստ աշխարհին: Մեծ
մայրիկի օգնականներն էին` զատկաճճին, շնիկը, ծաղրածուն եւ այծիկը: Դերակատարները
դպրոցական աշակերտներ էին, որոնք յաջողապէս մարմնաւորեցին իրենց վստահուած դերերը:
Թատերական մթնոլորտը, դերակատարներուն բարձր տրամադրութիւնը, արուեստի ու
խնդութեան քաղցր պահերը բարձրացուցին մանուկներուն տրամադրութիւնը:

Ատրպատականի Հայոց Առաջնորդին Հանդիպումը
Սալմաստի Գաւառապետին Հետ
4 Սեպտեմբերին Սալմաստի գաւառապետարանին մէջ Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան հանդիպում
ունեցաւ
Սալմաստի
գաւառապետ
դոկտ.
Մանսուրիի հետ:
Առաջնորդ սրբազանը շնորհակալութիւն յայտնեց
գաւառապետին եւ գաւառապետական խորհուրդի
կազմին,
ինչպէս
նաեւ`
հրիտակուած
կալուածներու
պետական
հիմնարկութեան
ընդհանուր տնօրէնին, Սալմաստի հայկական
կալուածներու հանդէպ հոգածութեան բարի
տրամադրութեան համար: Ան կարեւորութեամբ
նշեց Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան կրօնապետական հանգամանքը եւ ցաւ
արտայայտեց հեռաւոր շրջաններուն եւ հայաթափուած գիւղերուն մէջ երբեմն տեղի ունեցող
դէպքերուն նկատմամբ, որոնք կ՛անհետացնեն նաեւ Իրանի համար կարեւոր եւ հնագիտական
արժէք ներկայացնող աղօթատեղիներ, գերեզմանաքարեր եւ այլ պատմական կոթողներ:
Սրբազան հայրը գնահատեց գլխաւոր քաղաքներուն մէջ գտնուող հայկական եկեղեցիներու
վերանորոգութեան աշխատանքները, որոնք կը կատարուին Ազգային առաջնորդարանին եւ
Իրանի Եկեղեցիներու պահպանման հիմնարկութեան հսկողութեամբ, նահանգապետին եւ
գաւառապետին տնօրինումով եւ կ՛իրականացուին պետական պիւտճէէն յատկացուած
գումարներով:

www.aztagdaily.com
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Գաւառապետ դոկտ. Մանսուրի իր կարգին շեշտեց իր իշխանութեան անխտրական ոգին,
յատկապէս` փոքրամասնութիւններուն հանդէպ եւ խոստացաւ առաւել ուշադրութիւն դարձնել
հայկական կոթողներուն` Սալմաստի մէջ, յատկապէս` գիւղական խորհուրդներուն կողմէ
հսկողութիւնը աւելցնելու առաջադրանքով:
Հրիտակուած կալուածներու պետական հիմնարկութեան տնօրէն այաթ. Տովլաթի, մատնանշեց
այն խնդրայարոյց կալուածները, որոնք անմիջական լուծման կարիք ունին: Այս գծով, Ազգային
իշխանութեան զոյգ ատենապետներ` դոկտ. Արա Մելիքեան եւ Ռուբիկ Ջանանեան
մանրամասն բացատրութիւններ տուին առկայ խնդիրներուն մասին` փոխանցելով
Երեսփոխանական ժողովին եւ Ազգային վարչութեան միացեալ տեսակէտները կալուածային
տնօրինումներու առնչութեամբ:
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ վերահաստատելու Ատրպատականի Հայոց թեմի Ազգային
իշխանութեան եւ գաւառապետութեան միջեւ սերտ համագործակցութիւնը:

«Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» Շքանշանը` ԻրաւաբանԷտվին
Մինասեանին
28
օգոստոսին
Արեւմտեան
թեմի
առաջնորդարանի
Սրբոց
Ղեւոնդեանց
տաճարին մէջ, յընթացս Ս. պատարագի,
եկեղեցւոյ հովիւ Խաժակ քհնյ. Շահպազեան
կարդաց
Ամենայն
Հայոց
կաթողիկոս
Գարեգին Բ.ի կոնդակը, ըստ որուն, Լոս
Անճելըսի
Պոլսահայ
միութեան
հոգաբարձութեան ատենապետ իրաւաբան
Էտվին Մինասեան կը պարգեւատրուէր
«Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» շքանշանով:
Թեմի առաջնորդ Յովնան արք. Տէրտէրեան
յանձնելէ ետք շքանշանը, բարձր գնահատեց
Մինասեանին
նուիրումը`
Պոլսահայ
միութեան
գործունէութեան
եւ
յառաջդիմութեան ի խնդիր, հաստատելով, որ զոհողութիւնը անոր կեանքին ու գործին մէջ
որդեգրուած զգացում մը դարձած է:
Սրբազանը իր քարոզը կեդրոնացուց հաւատքի վրայ` շեշտելով, որ երբ հաւատքը գործածես
գործի մը մէջ, ապա իբրեւ ազգային գործիչ` մշակութային միութիւններու եւ բարեգործական
հաստատութիւններու զարգացման ընթացքին գոյացած դժուարութիւնները կրնաս յաղթահարել
առանց վախնալու:
Նշենք, որ Էտվին Մինասեան նաեւ իր ազգային ծառայութիւնը կը բերէ Ամերիկայի Հայ
իրաւաբանական միութեան եւ «Արարատ տան» հոգաբարձութեան ընդմէջէն:
Աւարտին, առաջնորդարանի «Արմէն Համբար» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն
մը` ի պատիւ պարգեւատրեալին : Սրբազան հայրը անգամ մը եւս իր գնահատանքն ու
շնորհաւորութիւնները յայտնեց Մինասեանին, որ իր կարգին ելոյթ ունեցաւ շնորհակալական
խօսքով:
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«Վարդավառ» Երգչախմբին Անդրանիկ ԵլոյթըՅորդանանի
Մէջ` Նուիրուած Անմահ ԿոմիտասիՅիշատակին
Յորդանանահայ գաղութի արուեստասէր
շրջանակը բացառիկ առիթը ունեցաւ
ներկայ
գտնուելու
«Վարդավառ»
երգչախումբի անդրանիկ ելոյթին, որ
տեղի ունեցաւ երկուշաբթի, 29 օգոստոս
2016-ին, Ամմանի «Հուսէյն» մշակութային
կեդրոն-թատերասրահին
մէջ,
բարձր
հովանաւորութեամբ
հաշիմական
ընտանիքի իշխանուհի Ռիմ Ալիի եւ
նախագահութեամբ
Ամմանի
քաղաքապետ Աքըլ Պըլթաճիին:
Շնորհիւ հայ արուեստի կատարող,
երաժիշտ, երգահան, խմբավար Վարդուհի Թորոյեան- Ներսէսեանի եւ ելոյթի շնորհաբեր
դերակատարներուն` հայ արուեստն ու մշակոյթը մեծ արձագանգ գտաւ Յորդանանի եւ
տեղական բազմաթիւ օրաթերթերու մէջ:
Օրուան բացման խօսքէն ետք հնչեցին Յորդանանի եւ Հայաստանի քայլերգները, ապա`
Կոմիտասի երգերը, երաժշտութիւնը, բանաստեղծութիւններն ու պարերը:
Թիւով 30 անդամներէ բաղկացած երգչախումբը կեանքի կոչուեցաւ ընթացիկ` 2016 տարուան
սեմին: Երգչախումբը կազմուեցաւ Յորդանանի հայ համայնքին հանդէպ խմբավարին ունեցած
նախանձախնդրութենէն:
Ամբողջ համերգի ընթացքին իր փառահեղ մասնակցութիւնը կը բերէր Յորդանանի Ազգային
երաժշտանոցի սենեկային նուագախումբը` գլխաւորութեամբ երաժշտանոցի տնօրէն,
Յորդանանի Ազգային նուագախմբի ղեկավար մայեսթրօ Մոհամետ Օթման Ստիքի:
Յայտագիրը ճոխ էր, հարազատութեամբ եւ հայկականութեամբ լեցուն: Անոր ընթացքին իրենց
ձիրքերը դրսեւորեցին բազմաթիւ անհատներ: Ամմանի Հայ օգնութեան միութեան «Արազ»
պարախումբը (պարուսոյց Անի Քարալեան-Գիզիրեան) ներկայացուց «Մարալի» մենապարը:
Համերգի աւարտին խմբավար Վարդուհի Թորոյեան
փակման խօսքին մէջ իր
երախտագիտութիւնը յայտնեց իշխանուհի Ռիմ Ալիին` հովանաւորութեան համար, ինչպէս
նաեւ Ամմանի քաղաքապետ Աքըլ Պըլթաճիին` անոր ներկայութեան եւ քաջալերանքին համար:
Հայ եւ արաբ ազգերու մշակոյթը իրարու աւելի ծանօթացնելու նպատակով Վարդուհի
Թորոյեան բարի ցանկութիւն յայտնեց, որ մօտիկ ապագային «Վարդավառ» երգչախումբը
արաբերէն երգացանկով եւս ելոյթ ունենայ Հայաստանի մէջ:
Իր փակման խօսքի աւարտին խմբավարը «Վարդավառ» երգչախումբի կողմէ պարգեւատրեց
Ազգային երաժշտանոցի տնօրէն Մոհամետ Օթմանը` իր ազնիւ մասնակցութեան համար,
ինչպէս նաեւ պարգեւատրեց Արին Շարաֆը` որպէս համերգին մասնակցած կրտսերագոյն
անդամ:
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Քաղաքապետը իր հերթին մեծապէս դրուատեց Վարդուհի Թորոյեանը եւ «Վարդավառ»
երգչախումբին ելոյթը, ինչպէս նաեւ յաջողութիւն եւ նորանոր վերելքներ մաղթեց բոլորին:

Վարուժան Եւ Սիլվա Լափոյեան Ամոլը
1 ՄիլիոնԱմերիկեան Տոլար Կը Նուիրէ Թորոնթոյի ՀՕՄի Ամէնօրեայ Վարժարանին
6 Սեպտեմբերին, Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ կայացած հանդիսութեան մը
ընթացքին, ՀՅԴ «Սողոմոն Թեհլիրեան» կոմիտէի ներկայացուցիչ Յակոբ Ճանպազեան
յայտարարեց, որ ՀՕՄ-ի երկրորդական
վարժարանը պիտի վերանուանուի «ՀՕՄ-ի
Լափոյեան երկրորդական վարժարան»`
շնորհիւ
Վարուժան
եւ
Սիլվա
Լափոյեաններու մէկ միլիոն ամերիկեան
տոլարի իշխանական նուիրատուութեան:
Ելոյթ ունեցան Քանատայի թեմի առաջնորդ
Բաբգէն արք. Չարեան եւ վարժարանի
տնօրէն Արմէն Մարտիրոսեան, որոնք
գնահատական եւ շնորհակալական խօսքեր ուղղեցին բարերար ամոլին:
37 տարի առաջ ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «Ռուբինա» մասնաճիւղին կողմէ հիմնուած Թորոնթոյի
ամէնօրեայ վարժարանը իր առաքելութեան առաջին տարին սկսած է 75 աշակերտներով:
Ներկայիս վարժարանի յարկին տակ կ`ուսանին 600 աշակերտներ:

Իրանահայ Անուանի Արձանագործ Նշան Թանիք Կնքեց
Իր Մահկանացուն
30 օգոստոսին իր մահկանացուն կնքեց տասնեակ մրցանակներու
եւ գնահատագրերու, իսլամական մշակոյթի ու առաջնորդման
նախարարութեան կողմէ արուեստի դոկտորի կոչումին եւ
արուեստի առաջին կարգի մետալի արժանացած իրանահայ
անուանի արձանագործ Նշան Թանիք:
Թանիք Մշակութային ժառանգութեան կազմակերպութեան կողմէ
վկայուած էր արդիւնաբերական արուեստներու գերվկայականով:
Արժանացած է անգլերէն լեզուի եւ պարսկական գրականութեան
մագիստրոսի կոչումին` ստանալով արուեստի պատուաւոր
դոկտորի աստիճան: Ան հիմնադիրը եղած է Իրանի մէջ գտնուող
կարգ մը թանգարաններու:
Յայտնենք, որ Թեհրան նահանգի Մշակութային ժառանգութեան գերատեսուչ Ռաճապալի
Խոսրոապատի խոստացած էր Թեհրան քաղաքի Բարեզարդման կազմակերպութեան
համագործակցութեամբ գնել իր գործերը, սակայն անոր մահով անկատար մնաց
պատասխանատուներուն տուած այդ խոստումը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

6 Ուտելիք, Որոնք Կը Զօրացնեն Եղունգները
Եղունգները, այնպէս` ինչպէս մազերը, մեր առողջական վիճակը կը ցոլացնեն:
Անքնութիւնը, յոգնութիւնը, սխալ սննդառութիւնը… կ՛ազդեն մեր առողջութեան եւ
յատկապէս եղունգներու առողջութեան վրայ: Բայց վերջինները դարմանելու համար
պէտք չուինինք շուկան վաճառուող կէս քիմիական արտադրութիւններուն դիմելու: Կայ
աւելի բնական եւ առողջապահական միջոց մը` առողջ սննդառութիւնը: Ահաւասիկ` 6
ուտելիք, որոնք կ՛ապահովեն մեր եղունգներուն առողջութիւնը:
1) Սաղմոն- Պէ. 12 եւ Տէ. կենսանիւթերով
հարուստ

այս

ձուկը

կ՛ապահովէ

եղունգներուն առողջութիւնը
անոնց արագ աճին:

եւ

կ՛օգնէ

2) Հաւկիթ- Բնասպիտով եւ հանքայիններով
հարուստ հաւկիթը

նոյնպէս կ՛ապահովէ

եղունգներուն առողջութիւնը:
3) Ամբողջական Հացահատիկներ-

Վարսակի

փաթիլները, վայրի բրինձը հարուստ են պիոթինով (Պէ. 8 կենսանիւթ), որ երկրորդ
կեանք մը կու տայ տկար, կոտրտուող եղունգներուն:
4) Կարմիր Միս- Բացի բնասպիտէն կարմիր
միսը

հարուստ

է

նաեւ

երկաթով:

Կոտրտուող կամ շերտաւոր եղունգներու
դարմանումի լաւագոյն միջոցը պարբերաբար
կարմիր միս ուտելն է:
5) Կիրով,

երկաթով

եւ անթիօքսիտաններով

հարուստ շոմինը յանձնարարելի է տկար,
կոտրտուող եղունգներուն համար:
6) Գարեջուրգարեջուրը

Սիլիքոնով
հարուստ
կ՛աշխուժացնէ
արեան

շրջագայութիւնը

եւ

կը

խթանէ

քերաթինին արտադրութիւնը` մազերու
եւ եղունգներու մակարդակին:

www.tert.com
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