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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՅՈՑ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
Ուրախութեամբ մեր սիրելի համայնքի զաւակներուն կը յայտնենք, թէ Ուրբաթ, 21
Դեկտեմբեր 2018ին Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Երեսփոխանական Ժողովի Բ.
Նստաշրջանի ընտրութիւնը կատարուեցաւ: Ընտրուեցան ինը երեսփոխաններ,
յանձինս պարոնայք.

Յակոբ Ագըլեանի,
Անդրանիկ Գոճապաշեանի,
Գրիգոր Թովմասեանի,
Եղիա Կարպուշեանի,
Վահան Մարտիրոսեանի,
Վարդան Սարգիսեանի,
Քեռի Սարգիսեանի,
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Արազ Քէշիշեանի եւ
Վարդան Քէօշկէրեանի
Ընտրութեան արդիւնքը, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան, օրին
փոխանցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, որ 26
Դեկտեմբեր 2018ին, յատուկ նամակով, վաւերացուեցաւ Նորին Սրբութեան կողմէ:
Նորընտիր երեսփոխանները կատարեցին իրենց Ա. Նիստը եւ ընտրեցին Ժողովի
դիւանը հետեւեալ կերպով.

Ա. Ատենապետ Պրն. Քեռի Սարգիսեան
Բ. Ատենապետ Պրն. Յակոբ Ագըլեան
Ատենադպիր Պրն. Անդրանիկ Գոճապաշեան
Կիրակի, 13 Յունուար, 2019ին, Երեսփոխանական ժողովը՝ Նախագահութեամբ
Առաջնորդ Սրբազան Հօր, Ազգային Առաջնորդարանէն ներս ունեցաւ երկու խառն
նիստեր: Առաջինը, շրջանաւարտ Ազգային Վարչութեան հետ, շնորհակալութիւն
յայտնելու անոնց տարած երկու տարուան ծառայութեան համար: Երկրորդը,
նորանշանակ Ազգային Վարչութեան հետ, որոնք են, պարոնայք՝

Ռոպէր Զատիկեան,
Յարութ Զաքարեան,
Յարութ Մահտեսեան,
Թովմաս Ուզաթմաճեան,
Յակոբ Պէրպէրեան,
Յակոբ Սերայտարեան եւ
Հմայակ Քասունի
Նորանշանակ Ազգային Վարչութիւնը նախագահութեամբ Սրբազան Հօր եւ
ներկայութեամբ Երեսփոխանական Ժողովի անդամներուն, ընտրեց իր դիւանը
հետեւեալ կերպով.

Ատենապետ՝ Պրն. Յակոբ Պէրպէրեան
Ատենադպիր՝ Պրն. Յարութ Մահտեսեան
Հաշուապահ՝ Պրն. Թովմաս Ուզաթմաճեան
Գանձապահ՝ Պրն. Յարութ Զաքարեան
Աւարտին, Սրբազան հայրն ու Երեսփոխանական Ժողովի անդամները իրենց
զօրակցութիւնը յայտնելէ ետք յաջողութիւն մաղթեցին Ազգային Վարչութեան նոր
կազմին, որ պիտի ծառայէ երկու տարուան շրջանի համար:

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՔՈՒԷՅԹԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ
Երեքշաբթի 8 Յունուարի կէսօրին, Քուէյթի եկեղեցիներու Առաջնորդներուն միջեւ եղբայրական
հանդիպում մը տեղի ունեցաւ, հիւրընկալութեամբ Քուէյթի Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ
Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Ղաթթաս Հազիմ Եպիսկոպոսին, Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ
Առաջնորդարանէն ներս։ Հանդիպումին ներկայ էր նաեւ Լիբանանէն հիւրաբար ժամանած,
Հարաւային Լիբանանի Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Իլիաս Քֆուրի

Սրբազանը։
Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ գաղութիս հոգեւոր
հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քահանանայ Քէհեաեանին ներկայ գտնուեցաւ սոյն հանդիպումին եւ
անոր յաջորդող սիրոյ ճաշին։ Եղբայրական մթնոլորտի մէջ կայացած համախմբումը առիթ մը
եղաւ փոխադարձաբար շնորհաւորելու Նոր Տարին եւ Սուրբ Ծնունդը։
Խօսուեցաւ միջ եկեղեցական կեանքին մղում տալու անհրաժեշտութեան մասին։ Ներկայ
հոգեւոր առաջնորդները գոհունակութեամբ անդրադարձան Քուէյթէն ներս տիրող իսլամքրիստոնեայ համերաշխ գոյակցութեան եւ Քուէյթի պետութեան քրիստոնէութեան նկատմամբ
ունեցած լայնախոհ ոգիին:
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ՂՊՏԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ՍՐԲԱԶԱՆԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴԸ
Սուրբ ծննդեան տօնին առիթով, Կիրակի Յունուար 6-ի Ծննդեան Սուրբ պատարագէն ետք,
Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան Ազգային Առաջնորդարանէն ներս
ընդունած էր Քուէյթի քրիստոնեայ հոգեւոր առաջնորդներու շնորհաւորական այցելութիւնները։
Անցնող օրերուն նոյն նպատակով Ազգային Առաջնորդարան այցելեց Ղպտի Ուղղափառ քոյր
եկեղեցիէն պատուիրակութիւն մը՝ գլխաւորութեամբ Հայր Պիկոլ Անպա Պիշոյի։ Հանդիպումը
առիթ մը եղաւ քննարկելու Քուէյթի եկեղեցիներուն միջև գործակցութիւնը եւ միջ եկեղեցական
կեանքը։ Փոխադարձ այցելութեամբ, Սրբազանը ընկերակցութեամբ գաղութիս հոգեւոր հովիւ
Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քահանանայ Քէհեաեանին այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի Ղպտի
Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Առաջնորդարան եւ շնորհաւորեց քոյր եկեղեցւոյ հոգեւոր հայրերը Ս.
Ծննդեան տօնին առիթով։

ՀՄԸՄ-Ի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ՍՐԲԱԶԱՆԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴԸ
Ուրբաթ 11 Յունուարի կէսօրին, Նոր Տարուայ եւ Սուրբ Ծննդեան Տօներուն առիթով, Սրբազան
հայրը Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս ընդունեց Քուէյթի ՀՄԸՄ-ի Մեկուսի կազմի

վարչութեան անդամները։ Վարչութեան ատենապետ տիար Սիմոն Օքճեան Սրբազան հօր
արեւշատ օրեր մաղթեց եւ անոր յանձնեց յուշանուէր մը։ Հանդիպումին ներկայ գտնուեցաւ
թեմական խորհուրդի ատենապետ Տիար Քեռի Սարգիսեանը։ Սրբազանը իր կարգին ջերմօրէն
ընդունելով վարչութիւնը, անոնց մաղթեց նորանոր յաջողութիւններ։ Ան յոյժ կարեւոր համարեց
ՀՄԸՄ-ի դերակատարութիւնը սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան եւ նկարագիրի
կերտման մէջ։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Պարգեւ Արք. Մարտիրոսեան. «30 Տարի Է, Ինչ
Դաշնակցութիւնը Եւ Արցախի Թեմը Վերադարձան
Արցախ»
Ստորեւ
կը ներկայացնենք Յունուար 16-ին
Արցախի Հանրապետութեան մէջ մեկնարկած ՀՅԴ
33-րդ Ընդհանուր ժողովի բացման արարողութեան
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի ելոյթը.
Մեծարգոյ Ազգային ժողովի նախագահ, սիրելի պետական այրեր,
պատգամաւորներ,
սիրելի
33-րդ
Ընդհանուր
Ժողովի
ներկայացուցիչներ: Նախ թոյլ տուէք ողջունել Ձեզ բոլորիդ,
շնորհաւորել Ամանորեայ եւ Սուրբ Ծննդի տօների առիթով եւ այս
օրհնութեան լոյսի ներքոյ մաղթել Ձեզ բարեյաջող ընթացք:
Սրտանց ողջունում եմ Ձեզ Արցախ աշխարհում եւ ողջունում եմ Ձեր այդ որոշումը, որ այն տեղի
ունենայ այստեղ` Արցախում: Աւետարանը մի լաւ խօսք է ասում այս առումով. «Ով ականջ ունի
թող լսի», սրա մէջ մեծ խորհուրդ կայ: Որոշ զուգահեռներ անց կացնեմ: 33-րդ համաժողովն է
Ձեր, մեր խորհրդարանի անդամների թիւն էլ է 33, Քրիստոսը 33 տարի ապրեց, Յունուարի 14-ին
Ս. Յովհաննէս Մկրտչի ծծնդեան օրն էր, ով 33 տարեկանում նահատակուեց: Ահա Ձեզ 33 թուի
հետ կապուած չորս հետաքրքիր զուգահեռներ, սա էլ երեւի պատահական չէ եւ սա լաւ նշան է:
Նախ շնորհակալ եմ Դաշնակցութեանը, որ 130 տարի մեր ազգային գործը միշտ առաջ է տարել,
նահատակներ է տուել, կորուստներ է տուել, բայց յամառօրէն ազգային մեր դրօշը փորձել է
բարձր պահել: Շատ շնորհակալ եմ, որ սփիւռքի պայմաններում, ծանր պայմաններում
կարողացել էք հայապահպանման գործը բարձր մակարդակի վրայ պահել, հայոց դպրոցը,
հայոց հաւատքը, հայոց ազգային նիստ ու կացը պահել: Հայ դատի հարցերը միշտ ջանացել եք
առաջ ու առաջ տանել: Ունէք ձեր իւրայատուկ մասնակցութիւնը հայրենիքի պաշտպանութեան
գործում` պետականաշինութեան եւ քաղաքական ասպարէզում, նաեւ ներդրումների ոլորտում:
130 տարի է, ինչ դուք գործում էք, եւ այսօր դուք Արցախում էք, 30 տարի է ինչ հայոց
ճակատագիրը վճռւում է այս հողի վրայ: Եւ բոլորս պատասխանատուութիւն ունենք այս
ճակատագրի համար, ամէն օր լրջանալու պահն է մեզ համար, այսօր մենք ձեզ հետ միասին
ունենք մեծագոյն մարտահրաւէրներ: Բոլորս էլ պիտի իրատես լինենք եւ այն որոշումները,
որոնք դուք պիտի կայացնէք, վստահ եմ, որ իրենց մեծ ազդեցութիւնը պիտի ունենան կեանքից
ներս, եւ այս առումով ես Ձեզ` սիրելինե՛րս, մաղթում եմ ամենայն յաջողութիւն, թող բարի
պտուղներով աւարտուի 10-օրեայ Ձեր այս համագումարը: Մի զուգադիպութիւն եւս: Մենք
երբեք մեր հումորը չպիտի մոռանանք, որը մեզ պատերազմի ժամանակ օգնել է թեթեւացնելու
լարուած պահերը:
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30 տարի է, ինչ Դաշնակցութիւնը վերադարձել է Արցախ, այս տարի էլ 30 տարի է, ինչ Արցախի
պատմական թեմը նորից վերադարձաւ Արցախ: Սա էլ 5-րդ զուգադիպութիւնը, որի մէջ ես նորից
ու նորից լաւ նշաններ եմ տեսնում: Ես հայցում եմ Աստծոյ օգնականութիւնը, Ձեզ` սիրելի
ընտրեալներ, լաւ աշխատէք, լաւագոյն որոշումները անցկացրէք կեանքի: Ջանք թափէք, եռանդ
թափէք, որովհետեւ նա է հասնում իր նպատակին, ով որ քրտնաջան աշխատում է` առաւօտ եւ
ցերեկ: Դա անողը, միեւնոյն է, բարի պտուղներ քաղում է: Քրտինքն է, որ պտուղ է տալիս: Եւ ես
ուրախ եմ դահլիճում տեսնել բազում հին, բարեկամ դէմքեր, որոնց 30 կամ մի քիչ աւելի
տարիներ ճամաչում եմ, կրկին անգամ ողջունում եմ եւ ամենայն յաջողութիւն եմ մաղթում Ձեզ,
նրանով էլ մեզ բոլորիս:
Շնորհակալութիւն:

Դաւիթ Իշխանեան. «Ժողովին Որդեգրած Քաղաքական
Գիծը Լինելու Է Պարտաւորեցնող Եւ Ուղենշող»
Ստորեւ կու տանք ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ
Դաւիթ Իշխանեանի արտասանած խօսքը` ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր ժողովի
բացման հանդիսութեան ընթացքին.
«Ժողովը կայանում է երկու յատկանշական զուգակցութեամբ: Նախ ՀՅԴ հերթական Ընդհանուր
ժողովը

գումարւում

է

խիստ

պատասխանատու

ժամանակահատուածում

եւ

ապա

Դաշնակցութեան 128 տարուայ պատմութեան ընթացքում այն առաջին անգամն է, որ տեղի է
ունենում ազատագրուած Արցախում: Երկու առումներով ո՛չ միայն ժողովի ընթացքը, այլ նաեւ
արդիւնքը, որդեգրած քաղաքական գիծն ու ռազմավարութիւնը լինելու են պարտաւորեցնող եւ
ուղենշող:
Ժողովի մասնակիցներին մաղթում եմ բեղմնաւոր
աշխատանք`

յուսալով,

որ

Դաշնակցութեան

հերթական ժողովն իր աւարտին ամրութեան եւ
վճռականութեան նոր նիշ կ՛ունենայ, որոշումների
ու բանաձեւերի այնպիսի փաթեթ, որն ուղեցոյց կը
դառնայ յառաջիկայ տարիների համար, կ՛որդեգրի
այնպիսի

քաղաքական

ուղեգիծ,

որով

կ՛երաշխաւորուի մեր զոյգ պետութիւնների ներքին
ամրութիւնը եւ արտաքին մարտահրաւէրներին
դիմագրաւելու ունակութիւնը:
Առիթից օգտուելով, ուզում եմ յայտարարել, որ
ապրիլ 2019-ին լրանում է Դաշնակցութեան վերադարձի 30-ամեակը Արցախ: Կանգնած լինելով
Արցախի ազատագրման եւ արցախահայ պետականութեան վերականգնման ակունքներում,
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անցած 30 տարիներին Դաշնակցութեան աշխարհասփիւռ ընտանիքն իր ներուժի զգալի մասը,
թէ՛ ֆիզիքական, թէ՛ բարոյական առումով ներդրել է Արցախում:
Կեանքում իրողութիւն է դարձել «Դաշնակցութիւնն ու Արցախը բնական դաշնակիցներ են»
կարգախօսը: Մենք լիարժէք գիտակցում ենք, որ Արցախի յաղթանակը մեր յաջողութիւնների
միայն մի փոքր մասնիկն է: Մենք յարատեւ պայքարի գաղափարակիրներն ենք:
Ուրեմն

յառաջ

դէպի

նոր

յաղթանակներ,

յառաջ

դէպի

Ազատ,

անկախ,

միացեալ,

ընկերվարական ու ժողովրդավարական Հայաստանի կերտում»:

Յակոբ Բագրատունի. «Անհրաժեշտ Է Աւելի Զգօն Եւ
Հաստատուն Ըլլալ»
ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ,
ՀՅԴ 33-րդ Ընդհանուր ժողովի մասնակից երեսփոխան
Յակոբ Բագրատունիի բնորոշումով ժողովը պատմական
է, որովհետեւ ՀՅԴ 128-ամեայ պատմութեան մէջ առաջին
անգամն է, որ ազատ, մարտունակ, հպարտ Արցախի մէջ
կը գումարուի:
«Այս հանգամանքը մեզ` դաշնակցականներս, յաւելեալ
պարտադրանքի տակ կը դնէ` կայացնելու խոհուն, ճիշդ,
զգօն եւ պայքարի պատմութեան համապատասխանող որոշումներ: Այսօր, երբ կը տեսնենք, որ
Արցախի պայքարը որոշ հունաւորում ունի, եւ միաժամանակ մտահոգութիւններ ունինք
Արցախի

ապագային

առումով,

բնականաբար,

կարեւոր

որոշում

է

ժողովը

այստեղ

կազմակերպելը», ըսած է Յակոբ Բագրատունի` աւելցնելով, որ 1919-ի 9-րդ Ընդհանուր ժողովը
տեղի ունեցած է անկախ Հայաստանի մէջ: Դժբախտաբար Հայաստանի վերանկախացումէն
ետք Լեւոն Տէր Պետրոսեանի կողմէ արգիլուեցաւ ՀՅԴ գործունէութիւնը Հայաստանի մէջ: Բայց
իշխանափոխութենէն ետք բոլոր Ընդհանուր ժողովները տեղի ունեցած են մայր հայրենիքի մէջ:
Անդրադառնալով հետագայ քաղաքական ուղեգիծին մէջ շրջադարձային փոփոխութիւններու
մասին հարցումին` Յակոբ Բագրատունի նշած է, որ Ընդհանուր ժողովին մէջ բոլոր խնդիրները
քննարկման նիւթ են. «Շրջադարձային փոփոխութիւններ կ՛ըլլան, երբ նախկին որոշումները
սխալ կը գնահատուին: Նախորդ Ընդհանուր ժողովին տրուած որոշումները գործադրուեցան
համապատասխան մարմիններուն կողմէ, այս օրերուն պիտի վերաքննենք, բացթողումները
պիտի քննարկենք եւ այնուհետեւ համապատասխան որոշումներ կայացնենք: Բայց հսկայական
շրջադարձային որոշումներ հաւանական է, որ չըլլան, որովհետեւ այս պայմաններուն մէջ
անհրաժեշտ է աւելի զգօն ու հաստատուն ըլլալ` տեղի ունեցող փոփոխութիւններուն լոյսին
տակ»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Քիւրտերը Կը Մերժեն Թրքական Վերահսկողութեան Տակ
Գտնուող Ապահովական Գօտիի Մը Ստեղծումը
«Հիւսիսային

Սուրիան Պէտք Է Ըլլայ
Վերահսկողութեան Տակ» Կ՛ըսէ Լաւրով

Սուրիական Վարչակարգի

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտնեց, որ Մոսկուան հետաքրքրուած է
Իտլիպի շուրջ ռուս-թրքական համաձայնութեան գործադրումով` աւելցնելով. «Իտլիպի
վերաբերեալ բոլոր մանրամասնութիւնները պիտի քննարկուին Փութինի եւ Էրտողանի միջեւ
յառաջիկայ հանդիպումին ընթացքին»:
Ինչ կը վերաբերի սուրիացի գաղթականներու թղթածրարին, Լաւրով ՄԱԿ-ը նկատեց Ռաքպան
գաղթակայանի
գաղթականներուն
շուրջ
ստեղծուած
կացութեան
ամբողջական
պատասխանատուն:
«Կը պնդենք այդտեղ մարդասիրական
օժանդակութիւններու մատակարարման
ամբողջական
թափանցիկութիւնը
ապահովելու անհրաժեշտութեան վրայ,
որպէսզի
այդ
օժանդակութիւնները
ահաբեկիչներուն
ձեռքը
չ՛անցնին»,
աւելցուց ան:
Ռուսական դիւանագիտութեան պետը
յայտնեց, որ Ռուսիան ներկայիս կը
զօրակցի քիւրտերուն եւ սուրիական
իշխանութիւններուն
միջեւ
հաղորդակցութիւններուն:
«Այն հողերը, որոնցմէ հեռացած են ամերիկացիները, պէտք է յանձնել սուրիական
կառավարութեան», նշեց ան` յայտարարելով, որ Սուրիոյ բանակը պէտք է ստանձնէ հիւսիսային
Սուրիոյ վերահսկողութիւնը:
«Մենք ունինք այն համոզումը, թէ միակ եւ լաւագոյն լուծումը այդ շրջանները սուրիական
կառավարութեան, սուրիական ապահովական ուժերուն եւ վարչական կառոյցներուն
վերահսկողութեան փոխանցելն է», նշեց Լաւրով:
Քրտական
Ժողովուրդի
պաշտպանութեան
ջոկատներու
բարձրաստիճան
պատասխանատուներէն Պետրան Չիյա Քուրտ յայտարարեց, թէ Սուրիոյ քիւրտերը դէմ են
Միացեալ Նահանգներու եւ Թուրքիոյ միացեալ ջանքերով հիւսիսային Սուրիոյ մէջ
անվտանգութեան գօտի ստեղծելու գաղափարին:
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Ըստ քրտական կողմին, այդպիսի քայլ մը կը նշանակէ թրքական բռնագրաւումին յանձնել այդ
տարածքները:
Ան նշած է, որ իրենք պիտի ընդունին միայն ՄԱԿ-ի վերահսկողութեան տակ գտնուող
միջազգային ուժերը: Իբրեւ այլընտրանքային տարբերակ` քիւրտերը չեն բացառեր սուրիական
բանակին կից զինուորական որոշ միաւորումներու հետ համագործակցութիւնը:
Քիւրտ ղեկավար Էլտար Խալիլ իր կարգին ԱՖՓ-ին յայտնեց. «Սուրիոյ քիւրտերը կը մերժեն
երկու երկիրներու սահմանին սուրիական կողմի երկայնքին թրքական վերահսկողութեան տակ
անվտանգութեան գօտիի ստեղծման առաջարկը»:
«Կարելի է Թուրքիոյ եւ հիւսիսային Սուրիոյ միջեւ անջատման գիծ մը ստեղծել ՄԱԿ-ի
խաղաղապահ ուժեր բերելով կամ Թուրքիոյ վրայ ճնշում բանեցնելով, որպէսզի մեր
շրջաններուն դէմ յարձակում չգործէ: Մնացեալ ընտրանքները կարելի չէ ընդունիլ, որովհետեւ
կ՛ոտնահարեն Սուրիոյ գերիշխանութիւնն ու մեր ինքնակառավարման գերիշխանութիւնը»,
նշեց ան:
Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ սպառնացած էր Թուրքիան
տնտեսապէս քանդել, եթէ Սուրիոյ քիւրտերուն դէմ յարձակում գործէ: Երեքշաբթի օր, սակայն,
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան` մեկնաբանելով այդ սպառնալիքն ու ատոր
հետեւած իրենց հեռաձայնային հաղորդակցութիւնը, նշած էր, որ պատմական կարեւորութիւն
ունեցող փոխըմբռնում գոյացուցած են:
Ըստ Էրտողանի, Միացեալ Նահանգներն ու Թուրքիան կրնան համաձայնութիւն գոյացնել
հիւսիսային Սուրիոյ մէջ անվտանգութեան գօտի ստեղծելու շուրջ:

Ազրպէյճանի Նախագահը Ընդունած Է Իրանեան Բանակի
Սպայակոյտի Պետը
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ ընդունած
է Իրանի զինեալ ուժերու սպայակոյտի ղեկավար
զօր. Մոհամետ Հուսէյն Պաղերին, որ երկօրեայ
այցելութեամբ հասած է Պաքու` զինուորականպաշտպանական
ոլորտին
մէջ
յուշագիր
ստորագրելու համար: Այս մասին կը հաղորդէ
«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանը:
«Իրանն ու Ազրպէյճանը բազմաթիւ պատմական,
կրօնական ու մշակութային հասարակաց գիծեր ունին», Պաքու հասնելուն պէս յայտարարած է
իրանցի բարձրաստիճան զինուորականը` յայտնելով, որ հանդիպումին ընթացքին պիտի
քննարկէ Իրանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ զինուորական կապերը ընդլայնելու կարելիութիւնները:
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ՇՆՈՐԱՀԱՆԴԷՍ

Շնորհահանդէս «Սուրիոյ Հայ Համայնքի Պատմութիւնը
1946-1970» Աշխատութեան
երկուշաբթի, 14 Յունուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ շնորհահանդէսը «Սուրիոյ հայ համայնքի պատմութիւնը 1946-1970» աշխատութեան, որուն
հեղինակն է Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող
դոկտ. Անի Ֆիշէնկճեանը:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ «Ազդակ»-ի երիտասարդ աշխատակիցներէն Նանի Գալուստեան: Ան
ըսաւ, թէ Անի Աւետիս Ֆիշէնկճեանի աշխատասիրութիւնը կարեւոր եւ լուրջ ուսումնասիրութիւն մըն է
Սուրիոյ հայութեան վերաբերեալ: Գիրքը կեդրոնացած է 1946-1970 Սուրիոյ հայ համայնքի պատմութեան
վրայ եւ կը նկատուի արխիւային աշխատանքի հարուստ օրինակ մը` ե՛ւ տեղեկութիւններով, ե՛ւ թուային
պատկերներով ու տուեալներով, ե՛ւ լուսանկարներով:
Հեղինակը այս գիրքին հրատարակութիւնը նուիրած է իր հօր` Աւետիս Ֆիշէնկճեանի յիշատակին,
անդրադառնալով սուրիահայութեան իրավիճակին` Համաշխարհային Բ. պատերազմի նախօրեակին եւ
երկրի անկախութենէն ետք, սուրիահայերուն հայրենադարձութեան եւ մշակութային կեանքին:
Գիրքը
ներկայացուց
Հայաստանի
Հանրապետութեան
գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի պատմութեան հիմնարկի
տնօրէն փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեանը: Ան ըսաւ, թէ գիրքը կ՛ամփոփէ
1946-1970 թուականները, բայց իրականութեան մէջ շատ աւելի
կանուխ շրջանէն կը սկսի, կը կատարուի հայ գաղթականութեան
մասին ակնարկ մը, որմէ ետք առաջին գլուխով կը ներկայացուի
Համաշխարհային Ա. պատերազմէն մինչեւ Համաշխարհային Բ.
պատերազմ ինկած ժամանակաշրջանը: Անկարելի է պատկերացնել
Սուրիոյ հայ համայնքի պատմութիւնը առանց այդ կայացման
շրջանին, որովհետեւ Եղեռնէն յետոյ մինչեւ Համաշխարհային Բ.
պատերազմ պէտք է պատկերացում տրուի, թէ ինչպէ՛ս տեղի ունեցաւ
հայ համայնքի կառոյցի ձեւաւորման գործընթացը:
Փրոֆ. Մելքոնեան ներկայացուց գիրքի ընդհանուր կառուցուածքը եւ թէ ի՞նչ խնդիրներ արծարծած է
հեղինակը գիրքին մէջ: Ան անդրադարձաւ, թէ Համաշխարհային Բ. պատերազմի նախօրեակին ինչպիսի՞
վիճակ էր Սուրիոյ մէջ` նկատի առնելով ֆրանսական հոգատարութեան շրջանը, որ բարդ
ժամանակահատուած էր: Հեղինակը 1946-1970 համայնքի պատմութիւնը կը ներկայացնէ ընդհանուր
համաշխարհային պատմութեան յետնախորքի վրայ:
Փրոֆ. Մելքոնեան ըսաւ, որ անկախ այն բանէն, թէ քաղաքական ի՛նչ հայեացքներ ունի Անի
Ֆիշէնկճեանը, ան շատ հայեցի մօտեցում ունի իւրաքանչիւր քաղաքական կուսակցութեան
գործունէութեան հանդէպ եւ միշտ գիտնականի պէս անաչառ գնահատական կու տայ երեւոյթներուն: Ան
սկսած է հինէն` Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան գործունէութենէն, Հայ օգնութեան
միութենէն, Սուրիոյ օգնութեան խաչի կազմակերպութենէն եւ այլն:
Փրոֆ. Մելքոնեան յայտնեց, որ շատ հետաքրքրական են 1921-էն սկսեալ Սուրիոյ պետութեան կայացման
խնդիրներու անդրադարձը եւ ընդհանուր հիմքի վրայ հայ համայնքի խնդիրներու արծարծումները: Ան
ըսաւ, որ աշխատութենէն ի յայտ կու գայ նաեւ, թէ որքա՛ն հայ համայնքը հաւատարիմ եղած է Սուրիա
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հողին: Բարդ աշխարհաքաղաքական իրողութիւններուն մէջ հայ համայնքը կրցած է իր մասնակցութիւնը
բերել Սուրիա եւ Լիբանան երկիրներու կայացման հոլովոյթին:
Փրոֆ. Մելքոնեան ըսաւ, թէ 1950-ականներէն մինչեւ 1965 թուականը հայերը ազատօրէն իրենք զիրենք
դրսեւորելու կարելիութիւն ունեցած են Սուրիոյ մէջ` ի մասնաւորի պետական կառոյցներու եւ բանակին
մէջ, ուր ամբողջ փառահեղ համաստեղութիւն ունեցան զինուորական գործիչներու:
Խօսքի աւարտին փրոֆ. Մելքոնեան հաստատեց, որ գիտնականի խոր եւ անաչառ մօտեցմամբ տարած է
իր աշխատանքը Անի Ֆիշէնկճեանը:
Սրտի խօսքով հանդէս եկաւ պատմաբան Երուանդ
Փամպուքեան: Ան ըսաւ, թէ Հայոց ցեղասպանութենէն ետք
Հալէպը դարձած է կարեւորագոյն մէկ կայանը
Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ տարբեր շրջաններէ գաղթական
բեկորներու պատսպարման: Ան ըսաւ. «Այն, ինչ որ Անին
իր ուսումնասիրութեան մէջ կը պատմէ, այդ բոլորին
կարեւոր մէկ մասը ես ապրած եմ, հոն գտնուած եմ եւ
վկան եմ: Անին իսկապէս ջանացած է եւ յաջողած մէկ
ամբողջութեան մէջ առնել Հալէպի հայութեան կեանքը իր
տարբեր
կազմակերպութիւններով`
մշակութային,
մարզական, բարեսիրական եւ այլն»:
Պատմաբան Փամպուքեան հաստատեց, որ Անի
Ֆիշէնկճեան իր ուսանողուհին եղած է, Հալէպէն եկած
ամէնէն լուրջ եւ պարտաճանաչ ուսանողուհիներէն եղած է: Ուրախ է, որ ան կրցած է ամբողջացնել իր
ուսումը Հայաստանի մէջ եւ այսօր կը ներկայանայ հատորով մը: Պատմաբան Փամպուքեան յայտնեց
նաեւ, որ հատորին մէջ ճշդուած թուականին մէջ կը ներառուի նաեւ Հալէպի ամբողջ հին կառուցուածքը,
որ հեղինակը ներկայացուցած է բարեխղճօրէն: Ան ըսաւ, թէ ըստ արժանւոյն պէտք է գնահատուին նման
աշխատանքները, որովհետեւ կորսուելու ընթացքին մէջ գտնուող հարստութիւն մըն է, որ կեանքի կը
կոչուի եւ մեր ուշադրութեան առարկան կը դառնայ:
Սրտի խօսքով հանդէս եկաւ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական
կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի,
թէ խօսքին սկիզբը ըսաւ, թէ հպարտառիթ նախաձեռնութիւն
մըն է այս աշխատասիրութիւնը: Անի Ֆիշէնկճեան բացառիկ
վաւերագրական աշխատանք տարած է, որ արխիւային
հարստութիւն ունի, պատմական արժէք ներկայացնող
հատոր է եւ իր մէջ ունի քաղաքական բովանդակութիւն:
Մշակութային, ընկերային, բարեսիրական միութիւններու
կեանք, մատենագիտութիւն եւ կոթողական մնայուն գործ: Այս
առիթով ան ներկաներու ուշադրութեան յանձնեց երեք
հիմնական կէտեր:
Յ. Բագրատունի նախ յայտնեց, որ Անի Ֆիշէնկճեանը
Համազգայինի հայագիտական բարձրագոյն հիմնարկի
շրջանաւարտ եղած է, եւ երբեմն նաեւ կարօտով կը յիշենք
այդ հիմնարկը եւ կը փնտռենք զայն, որովհետեւ այդ հիմնարկը իր գոյութեան օրերուն, հակառակ երկրին
մէջ տիրող ոչ միայն տնտեսական դժուարութիւններուն, այլ նաեւ քաղաքական վերիվայրումներուն,
ռմբակոծումներուն, ուսանողները հետեւած են անոր դասընթացքներուն եւ լաւ արդիւնքներ տուած:
Հայագիտականի շատ ուսանողներ յաջողած են իրենց ուսումը շարունակել եւ սփիւռքեան հայ
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գաղութներուն ազգային, հասարակական կեանքին մէջ, թերթերուն եւ ակումբներուն մէջ ներկայ են,
հայագիտական հիմնարկի գոյութիւնը կ՛արժեւորեն եւ գրգիռ կը ստեղծեն նման հիմնարկի մը
վերստեղծումին:
Երկրորդ կէտով Յ. Բագրատունի ըսաւ, թէ հատորը իր բովանդակութեամբ կենդանի գործի եւ կենդանի
փորձառութեան արտայայտութիւն է, որ նաեւ ցուցանիշ է, թէ ո՛ւր եւ ինչպէ՛ս կարելի է սփիւռքի
գաղթօճախներու կարեւորութիւնը զգալ, ո՛ւր եւ ինչպէ՛ս կարելի է ըսել, որ հոն ուր կամք, հաւատք,
նուիրում եւ յարատեւութիւն եղած է, հոն գաղութները ամուր եղած եւ տոկացած են:
Երրորդ կէտով Յ. Բագրատունի նշեց, որ միջինարեւելեան գաղութներուն մասին միշտ չէ, որ
հրատարակութիւններ կ՛ըլլան: Ան փափաք յայտնեց, որ այս եւ նման հատորները թարգմանուին
արաբերէնի` աւելցնելով. «Իբրեւ այս գաղութներուն մէջ ծնած, ապրած անհատներ պէտք է ճանչնանք, թէ
մեզմէ առաջ ի՜նչ կոթողական գործ կատարուած են, որպէսզի մեր մէջէն միանգամընդմիշտ վերցնենք այն
բարդոյթը, թէ մենք օտարամուտ ենք այս շրջանին մէջ»: Ան ըսաւ, որ Սուրիոյ պատմութեան կերտման մէջ
հայութիւնը իր եկեղեցիով, աւելի ուշ իր կուսակցութիւններով, աւելի ուշ իր միութիւններով կրցած է
դիմագիծ տալ: «Պէտք է տեղացի մեր հայրենակիցներուն ցոյց տանք, որ մենք նոյնքան մտահոգ եղած ենք
այն հայրենիքներով, որոնք պարտադրուեցան մեզի Հայոց ցեղասպանութենէն ետք, եւ մենք նոյնքան
նախանձախնդիր ենք այդ հայրենիքներու պաշտպանութեան գործին», եզրափակեց Յ. Բագրատունի:
Խօսք առաւ գիրքի հեղինակ դոկտ. Անի
Ֆիշէնկճեան, որ նախ իր մենագրութեան ուղին
բացատրեց եւ յայտնեց, որ բաւական բարդ ճամբայ
անցած է գիրքը: Ան ըսաւ, թէ 1998 թուականին իր
տիպլոմը պաշտպանած ժամանակ Երեւանի
պետական համալսարանի Հայոց պատմութեան
ամպիոնի ակադեմիկոս Լենդրուշ Խուրշուտեանը
յանձնարարած է իրեն, որ կատարէ այս
աշխատանքը: Մինչեւ 2001 թուական ոչ մէկ արխիւ
տրամադրուած է անոր, բայց ընթացքին ան այդ
թուականներուն «Ազդակ»-էն օգտուած է, ինչպէս
նաեւ Հայաստանի Ազգային արխիւէն: Վերջինիս
մէջ հանդիպած է այնպիսի տեղեկութիւներու,
որոնց հաշտ աչքով չէ կրցած նայիլ: Երկար պրպտումներէ ետք որոշ հարցերու գծով ան դիմած է
պատմաբան Երուանդ Փամպուքեանին, որ իր խորհուրդներով առաջնորդած է զայն:
Դոկտ. Ֆիշէնկճեան ըսաւ, թէ գիրքը պատրաստուելէ ետք հրամցուած է սփիւռքի եւ գաղթօճախներու
բաժնին, որուն իբրեւ գիտաշխատող մաս կը կազմէ ան. բաժինը քննարկած է եւ իր դիտողութիւնները
տուած: Անգամ մը եւս գիրքը կարդացած են սփիւռքի եւ գաղթօճախներու բաժինին գիտաշխատողները,
մամուլի բաժինի գիտաշխատողները եւ արեւելագէտները, որմէ ետք դարձեալ քննարկում կատարուած է,
ապա բաժինը երաշխաւորած է տպագրութեան: Ան ըսաւ, որ արխիւներու պրպտումը իրեն համար
դարձած է դպրոց, որմէ շատ օգտուած է: Ան յաջողած է նաեւ Բերիոյ թեմի արխիւները ուսումնասիրել,
ինչպէս նաեւ Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանին մէջ Բերիոյ թեմի արխիւները: Իր խօսքի աւարտին ան ըսաւ,
որ յաջորդ գիրքը ընթացքի մէջ, այս անգամ ընդգրկելով 1971-2011 թուականները, ապա շնորհակալութիւն
յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք օգտակար դարձած են իր գործի յաջողութեան:
Ձեռնարկի աւարտին հեղինակը մակագրեց իր գիրքերը, ապա տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Արամի Տան Ողբերգութիւնը
Կ՛իմանամ, որ հանրապետութեան նոր ճարտարապետը կը հաւաստիացնէ, որ Արամի տունը
իր պաշտօնավարութեան օրով չի քանդուելու… Գոհացա՞ծ էք, սիրելիներ:
Ցարդ այս է Փաշինեանի իշխանութեան անուղղակի հաւաստիքը: Ես մեծ հաւատք ունիմ պր.
Մեսչեանի անկեղծութեան վրայ, բայց իմ ուսուցիչ, բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանի տողերը իր
երգերով պանծացնող իմ ազգակիցէն կը սպասեմ շատ աւելին: Այդ շէնքը պիտի դուրս գայ
Սրմաքէշի սեփականութեան ծիրէն:
Ան պիտի անցնի հանրութեան իրաւասութեան: Մի՛ հարցնէք, թէ ի՛նչ ձեւակերպումով: Թեքնիք
խնդիր է, զոր յետոյ կը պարզաբանեմ: Շէնքը իր սկզբնական ամբողջական յղացքով պիտի
վերականգնի եւ պիտի վերածուի Արամ Մանուկեանի տուն- թանգարանի: Եւ, իմ կարծիքով,

այս բոլորը տեղի պէտք է ունենայ պր. Սրմաքէշի բարերարութեամբ:
Պր. Սրմաքէշ կրնա՞յ հանգիստ խղճով այս փաթեթին հրապարակաւ «ոչ» ըսել: Պր. Մեսչեան
պատրա՞ստ է այս փաթեթին հրապարակաւ «այո» ըսելու: Պարոնայք Սրմաքէշ, Մեսչեան եւ
վարչապետի պաշտօնակատար Փաշինեան պատրա՞ստ են միասնաբար այցելելու շէնքին
վայրը եւ հրապարակաւ լուսանկարուելու այս ազգային ամօթին առջեւ:
Հարց կու տաք, թէ ինչու՞ բացառաբար մատնացոյց կ՛ընեմ մեր երեք մեծարգոյ հայրենակիցները
այս խնդրով: Քանի որ այսօր իրենք են, որ կանչուած են հայոց պատմութեան դատին: Իրենք են
միայն, որ կրնան տապանաքարը իր տեղէն շարժել: Յունուարի 29-ը Արամ Մանուկեանի
մահուան հարիւրամեակն է:
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Նիկոսիոյ Մէջ Նշուած Է Համազգայինի 90-Ամեակը
Շաբաթ, 1 Դեկտեմբերին, Նիկոսիոյ «Նարեկ» վարժարանի հանդիսասրահին մէջ, պատշաճ
հանդիսութեամբ, նշուեցաւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան 90-ամեակը`
կազմակերպութեամբ Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղին:
Թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանին հովանաւորութիւնը եւ հայ
համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին նախագահութիւնը վայելող
հանդիսութիւնը սկսաւ վարչութեան ատենապետ Արթօ Դաւիթեանի բացման խօսքով, որուն
յաջորդեց գեղարուեստական յայտագիր մը` մասնակցութեամբ Մարիա Մոսկոֆեանի (մեներգ),
Նայիրի
Մուրատեանի
(ասմունք)
եւ
Համազգայինի
«Սիփան»
պարախումբին`
ղեկավարութեամբ պարուսոյց Գրիգոր Քէլէշեանի:
Օրուան պատգամախօսն էր Պէյրութէն յատկապէս հրաւիրուած Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութեան փոխատենապետ Թամար Գապաքեան-Հաշէօլեանը, որ ամփոփ, սակայն
հանգամանօրէն ներկայացուց Համազգայինի պատմութիւնը, ներկայ աշխատանքները եւ
ապագայի մարտահրաւէրները` կեդրոնանալով երիտասարդութեան համար ու անոր
մասնակցութեամբ գործադրելի ծրագիրներուն վրայ:
Հանդիսութիւնը փակուեցաւ սրբազան հօր հայրական պատգամով, որ կիպրահայութեան
ուղղուած սրտագին կոչ մըն էր` կառչելու իր արմատներուն եւ գերագոյն ճիգ գործադրելով`
ապահովելու ապագայ սերունդներու հայեցիութիւնը:

Փարաճանովի 95-ամեակին Առիթով Ցուցահանդէս
Բացուած Է Պոլսոյ Մէջ
Պոլսոյ «Բերա» գեղարուեստական թանգարանին մէջ հայ շարժապատկերի բեմադրիչ,
արուեստագէտ Սերգէյ Փարաճանովի 95-ամեակին նուիրուած մեծ ցուցահանդէս մը բացուած է
Դեկտեմբեր 12-ին:
Սերգէյ Փարաճանովի թանգարանի տնօրէն Զաւէն Սարգսեանը «Արմէնփրես»-ի հետ զրոյցի
ընթացքին ըսաւ, որ վերջին 30 տարուան ընթացքին այդ ցուցահանդէսը ամենամեծն ու
նշանաւորն է:
«Մեզի համար այս ցուցահանդէսը շատ կարեւոր է, քանի որ Պոլսոյ մէջ առաջին անգամ է
Հայաստանի պետական թանգարանի ցուցանմուշներով ցուցահանդէս կը բացուի», ըսաւ
Սարգսեանը եւ աւելցուց, որ անիկա պիտի տեւէ մինչեւ 2019 թուականի մարտ 17-ը:
Տնօրէնին խօսքով, ձեռնարկը նախաձեռնած են թանգարանի սեփականատէրերը:
«Պոլսոյ այդ թանգարանը սեփական է եւ կը պատկանի մեծահարուստ ընտանիքի մը, որ
առաջարկած էր նմանատիպ ցուցահանդէս կազմակերպել: Անիկա կը կոչուի «Փարաճանովն ու
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Սարգիսը»: Սարգիսը, որ արուեստագէտ է, ձեւաւորող-նկարիչ, արմատներով Պոլիսէն է,
սակայն այժմ կ’ապրի Ֆրանսա: Ան շատ կը սիրէ Փարաճանովը», նշեց մեծանուն բեմադրիչին
երեւանեան թանգարանի տնօրէնը:
Վերջինս ընդգծեց, որ «Բերա» թանգարանը 5-յարկանի է, եւ 4-րդ յարկին մէջ Փարաճանովի
ցուցահանդէսն է, իսկ 5-րդին մէջ Սարգիսը Փարաճանովին ու անոր «Սայաթ Նովա»
ժապաւէնի նուիրուած տեղադրում ըրած է:
Հրապարակուած է նաեւ մեծ գրացանկ` անգլերէն եւ թրքերէն լեզուներով:
«Ցուցադրոյթը շատ գեղեցիկ է, անիկա իրականացուցած է Թուրքիոյ ամենանշանաւոր
ձեւաւորող-նկարիչներէն մէկը: Երեւանէն 75 նմուշ տարած ենք Պոլիս, որ կը վկայէ, թէ ասիկա
Փարաճանովին նուիրուած ամենամեծ ցուցահանդէսն է, որ երբեւէ կատարուած է: Բացի
ցուցանմուշներէն` թանգարանին մէջ տեղադրուած է 40 պաստառ, որոնց վրայ կը ցուցադրուին
բեմադրիչին շարժապատկերները», պատմեց Զաւէն Սարգսեանը եւ աւելցուց, որ
ցուցահանդէսը օրական 400 այցելու կ՛ունենայ:
Յունուար 9-ին` Փարաճանովի ծննդեան օրը, Սարգսեանը շարք մը արուեստագէտներ
հրաւիրած է բեմադրիչի երեւանեան թանգարան` յիշելու եւ նշելու շարժապատկերի
բեմադրիչին 95-ամեակը: Անոնք նաեւ պիտի այցելեն Կոմիտասի անուան զբօսայգիի պանթէոն`
յարգանքի տուրք մատուցելու Փարաճանովի յիշատակին:
«Հիմնականին մէջ հրաւիրուած են այն մարդիկ, որոնք ճանչցած են զայն, թանգարանի հետ
կապեր ունին, բայց կանչած եմ նաեւ աւելի երիտասարդ արուեստագէտներ, որպէսզի ըլլայ այդ
սերնդափոխութիւնը: Կը կարծեմ, որ անպայման պէտք է երիտասարդ սերունդին ալ փոխանցել
Փարաճանովի մասին մեր գիտելիքները», ըսաւ թանգարանի տնօրէնը:
Ան անդրադարձաւ նաեւ Ուքրանիոյ հայ համայնքի անդամներուն, որոնք նոյնպէս բաւականին
հետաքրքրուած են Փարաճանովի ստեղծագործական գործունէութեամբ: «Ուքրանիոյ
Լուկանսքի մարզի Ալչեւսկ քաղաքին մէջ, որու ճամբարին մէջ երրորդ անգամ բանտարկուած է
Սերգէյ Փարաճանովը, Յունուար 9-ին պիտի նշեն անոր ծնունդը, պիտի փակցնեն
յուշատախտակ մը: Ալչեւսկիի մէջ նաեւ կ՛ապրի մարդ մը, որ ազգութեամբ թաթար է, կինն ալ
ծնունդով Աղտամէն է` ազրպէյճանուհի, տեղի դպրոցին մէջ Սերգէյ Փարաճանովի անուան
փոքրիկ թանգարան ստեղծած է», եզրափակեց Զաւէն Սարգսեանը:

Հայաստանի Անկախութեան 100-ամեակ
Նախաձեռնութեամբ Վրաստանի հայ մտաւորականներու միութեան, աջակցութեամբ
վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնին, 22 Դեկտեմբերին կեդրոնի «Գալուստ
Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկ:
«Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավար Եւգէննա Մարկոսեանի բացման խօսքէն ետք հանդէս եկաւ
հայ մտաւորականներու միութեան նախագահ պատմաբան Ենոք Թադէոսեանը, որ
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անդրադարձաւ Հայաստանի մէջ պետականութեան
ցուցադրուեցաւ նաեւ վաւերագրական ժապաւէն մը:

անցած

ուղիին,

որուն

մասին

Այնուհետեւ շնորհաւորական եւ շնորհակալական խօսքով ելոյթ ունեցաւ Վրաստանի մէջ
Հայաստանի դեսպանութեան ներկայացուցիչը: Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս.
Միրզախանեանը խօսք առնելով, անդրադարձաւ պետականութեան վերականգնման եւ
Հայաստանի անկախութեան պահպանման համար ժողովուրդին մղած պայքարի
կարեւորութեան` արժեւորելով անոր ամրապնդման, զարգացման համար Հայաստանի եւ
աշխարհասփիւռ հայութեան նպատակաուղղուած եւ նպատակասլաց գործունէութիւնը:
Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Թաւրիզահայ Արուեստագէտ Արծաթագործ Զարեհ
Բուդաղեանի Այցելութիւնը Առաջնորդարան
Լիբանանի մէջ կերպարուեստներու յատուկ բարձրամակարդակ ցուցահանդէսին իր բերած
մասնակցութենէն վերադարձին առիթով, 3 Յունուարին թաւրիզահայ արուեստագէտ
արծաթագործ-փորագրիչ Զարեհ Բուդաղեանը այցելեց Ազգային առաջնորդարան եւ
հանդիպում ունեցաւ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանին հետ:
Բուդաղեան սրբազան հօր զեկուցեց ցուցահանդէսին մասին` շեշտելով յատկանշական այն
կէտերը, որոնք մշակութային բարձր արժէք տուած էին յիշեալ միջպետական` Իրան-Լիբանան
ձեռնարկին:
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Յայտնենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
հովանաւորութեամբ Զարեհ Բուդաղեան այցելած էր Լիբանան, ուր 15-29 Դեկտեմբերին իր
մասնակցութիւնը բերած էր վերոյիշեալ ցուցահանդէսին:
Լիբանանի զբօսաշրջութեան նախարար Աւետիս Կիտանեանին հովանաւորութիւնը վայելող
սոյն ցուցահանդէսին հրաւիրուած էին Իրանի տարբեր քաղաքներէն արուեստագէտներ` իրենց
արուեստի
գործերը
ցուցադրելու:
Ցուցադրուած
էին`
գորգեր,
կարպետներ,
փայտափորագրութեան աշխատանքներ, պղնձագործութեան նմուշներ, կաշեգործութեան
արուեստի նմուշներ, նրբակերտ մատանիներ, թրծուած յախճապակիներու գունագեղ
նկարազարդ գործեր, ինչպէս նաեւ` արծաթի վրայ կատարուած փորագրութեան
աշխատանքներ, որոնք Զարեհ Բուդաղեանի հաւաքածոյի կտորներն էին:

Նշենք, որ արեւելեան Ատրպատականէն Զարեհ Բուդաղեանը միակ արուեստագէտն էր, որ
հրաւիրուած էր սոյն ցուցահանդէսին` իբրեւ արժանաւորագոյնը քաղաքին մէջ յիշեալ
արուեստի փորագրութիւն կատարողներու ցուցակին մէջ:
Յայտնենք, որ ցուցահանդէսի կազմակերպիչ յանձնախումբին առաջարկով արուեստագէտ
Զարեհ Բուդաղեան յաւելեալ շաբաթ մը մնացած է Լիբանանի մէջ, որպէսզի յատուկ
հաստատուած դասընթացքի մը համար արձանագրուած լիբանանցի արուեստագէտ
արծաթագործներուն սովորեցնելու արծաթի փորագրութեան իր հնարքները:
Բուդաղեանը իր ցուցադրած ձեռարուեստի նմուշներու անկրկնելի օրինակներուն եւ մեծ
վարպետութեան համար զոյգ նախարարութիւններէն պարգեւատրուած է գնահատագիրներով:

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 472, àõñµ³Ã, 18 ÚàôÜàô²ð, 2019

17

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

Իրանի Եւ Միջին Արեւելքի Մէջ Առաջին Գիրքի
Տպագրութեան 380-ամեակի Նշում
Վերջերս, նախաձեռնութեամբ Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհուրդին եւ
կազմակերպութեամբ Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Ս. Ներսէս Շնորհալի» գրադարանին, վանքի
ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Իրանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ առաջին գիրքի տպագրութեան
380-ամեակին նուիրուած ցուցահանդէս:
«Ս. Ներսէս Շնորհալի» գրադարանի գրադարանավարուհի Վերգինէ Միրզախանեանը կարդաց
Թեմական խորհուրդին պատգամը, ուր հպարտութիւն յայտնելով շրջանի հայ ժողովուրդի
յաջողութիւններուն եւ ձեռքբերումներուն համար, յատկապէս` Իրանի մէջ տպագրութեան
արհեստի վերելքի ու բարգաւաճման գործին մէջ, պատմական ակնարկ մը կատարուած էր հայ
գիրերու յօրինումի ընթացքին, հայկական մշակոյթին եւ յատկապէս Նոր Ջուղայի մէջ
հիմնադրուած Իրանի եւ Միջին Արեւելքի առաջին տպարանի գործունէութեան
սկզբնաւորութեան:
Ցուցահանդէսին ներկայացուած էին վանքին տպարանին մէջ օգտագործուած 17-րդ եւ 19-րդ
դարերուն պատկանող սարքեր, տպագրուած գիրքեր եւ այլն:
Յայտնենք, որ Ս. Ամենափրկիչ վանքին տպարանը Իրանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ առաջին
տպարանն է, ուր տպագրութեան աշխատանքը սկսած է 1638-ին` Նոր Ջուղայի օրուան
առաջնորդ Խաչատուր վրդ. Կեսարացիի, կարգ մը վանականներու եւ հայ արհեստաւորներու
ջանքերուն շնորհիւ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Տօներէն Ետք Աւելորդ Քիլոներէն Ձերբազատելու Համար
Ամանորեայ տօներէն ետք կուտակուած քիլոներէն ձերբազատելու համար սննդագէտները
խորհուրդ կու տան`
Անօթի Չմնալ
Խիստ կամ չսերտուած սննդականոնը ոչ միայն չ՛օգներ նիհարնալու, այլ ձեզ կը դարձնէ
ջղագրգիռ: Կարեւոր է կարգի բերել սննդականոնը եւ սնանիլ փոքր չափաբաժիններով,
սակայն` յաճախ: Օրուան ընթացքին դուք պէտք է յարգէք ճաշի 3 ժումերը` ի հարկին անոնց
միջեւ պտուղ մը անցընելով:
Չուտել Քնանալէ Անմիջապէս Առաջ
Սննդագէտները կարեւորութեամբ կը շեշտեն, որ քնանալէ անմիջապէս առաջ ուտելը
չափազանց վնասակար է: Հետեւաբար պէտք է հրաժարիք այս սովորութենէն եւ ընթրէք
անկողին մտնելէ առնուազն 3 ժամ առաջ:
Ածխաջուրերն Ու Սպիտակուցները Ճիշդ Օգտագործել
Աւելորդ քիլոներէն ձերբազատելու համար կարեւոր է ճիշդ ձեւով սնանիլ: Ածխաջուրերը
(glucides) հարկաւոր է օգտագործել օրուան առաջին իսկ կէսին, իսկ սպիտակուցները
(proteines)` երկրորդ: Այս երկուքին միատեղ օգտագործումը կը խանգարէ ձեր սննդականոնը:
Ջուր Խմել
Առանց ջուր խմելու` կարելի չէ նիհարնալ… Օրական 1,5 – 2
լիթր ջուր խմեցէք, կրնաք բաժին մը փոխարինել կանաչ թէյով:
Քնանալէ երկու ժամ առաջ հրաժարեցէք ջուր խմելէ, իսկ
նախաճաշէն կէս ժամ առաջ անպայման բաժակ մը ջուր խմեցէք:
Հրաժարիլ Վնասակար Ուտելիքներէն
Տօները ձեր ետին մնացին, ժամանակն է, որ հրաժեշտ տաք
վնասակար ուտելիքներուն` իւղոտ ու տապկուած մսեղէններուն,
ֆասթ ֆուտին, թացաններուն… Կարեւոր է սահմանափակել նաեւ քաղրաւենիքները, տուրմը եւ
այլն…
Ճիշդ Ժամերու Ուտել
Մասնագէտներու կարծիքով, պէտք է նախաճաշել մինչեւ ժամը 11:00-ը, ճաշել ժամը 2:00-ին եւ
ընթրել երեկոյեան ժամը 6:00-ին:
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Ընթրիքին Ապուր Ուտել
Եթէ կը փափաքիք նիհարնալ, լաւագոյն տարբերակը երեկոյեան ապուր ուտելն է: Ապուրներու
այնքան հարուստ տեսականի կայ, որ դուք երբեք չէք ձանձրանար ուտելէ: Սակայն ի մտի
ունեցէք, որ կաղամբով ապուրները շատ աւելի կ՛օգնեն արագ նիհարնալու:
Սահմանափակել Խմիչքը
Պէտք է սահմանափակէք թէ՛ ալքոլ պարունակող խմիչքները, թէ՛ զովացուցիչները եւ ոչ թարմ
պտուղի հիւթերը:

Ո՞ւր Մնաց Սկզբունքը…
Նախքան ծնողք դառնալը բոլորս ալ դաստիարակչական մեծ սկզբունքներէ կը ճառենք, բայց
անգամ մը որ զաւակներու տէր ենք խոստովանինք, որ մեր գինիին շատ ջուր կը խառնենք եւ
մեր սկզբունքներուն մէկ կարեւոր մասը կը ցնդի օդին մէջ:
Արդեօ՞ք սխալ ընթացքի մէջ ենք, ի՞նչ պէտք է ընենք…
Առնենք օրինակ մը. «Նուէրներու չափազանցութիւնը կը
վնասէ երեխային»: Այո, երբ առանց առիթի երեխային
բաներ կը նուիրենք, կը հասնինք տեղ մը, ուր երեխան
գլուխը կը կորսնցնէ եւ քիչ-քիչ նուէրը իր իմաստէն կը
պարպուի ու այլեւս հաճոյք չի պատճառեր: Ոմանց մօտ
յաճախակի նուէր ստանալը անբաւարարութեան
զգացում կ՛արթնցնէ, եւ երեխան տեւաբար աւելին կը
պահանջէ: Աւելի մտահոգիչ կը դառնայ, երբ զաւակը իր ստացած նուէրներուն արժէքով եւ
քանակով կը չափէ ծնողական սէրը:
Առնենք հարցին միւս երեսը. մենք մեծ ու խելահաս ըլլալով կը տարուինք ու կը շլանանք
նորութիւններով, ալ ուր մնաց երեխան: Երբ լսենք, որ մեր զաւակը կը պատմէ իր
դասընկերներուն մէկ նոր խաղին մասին, խաղ մը, որուն նիւթը կ՛ընեն բոլոր զբօսանքներուն
կամ կը խաղան, երբ քով-քովի գան, մեր սիրտը կը ճմլուի եւ որպէսզի մեր զաւակը զրկուած
չմնայ, մենք ալ իրեն կը գնենք հատ մը` այն հաստատ համոզումով, որ այսպիսով ընկերներուն
շրջանակին կողմէ «ընդունուած» պիտի ըլլայ:
Բայց ո՞ւր մնաց սկզբունքը…
Նախընտրելի է, որ մեծ նուէրները վերապահենք Կաղանդին եւ տարեդարձին համար:
Մնացեալները թող ըլլան խորհրդանշական նուէրներ: Ձգենք, որ երեխան երազէ եւ ցանկայ իր
սիրած մէկ բանը, անհամբեր սպասէ եւ ոչ թէ ուզածը ուզած վայրկեանին ստանայ: Վերջապէս`
անակնկալի հաճոյքը չմարենք հոգիին մէջ:
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