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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՀՈԳՇ. Տ. ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ.
ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ
ԵՊՀ ԱՐԵՒԵԼԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԷՆ՝ ՆԵՐԿԱՅԻՍ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ
ՆԵՐՍ ԻՐԵՆՑ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹԻՒՆԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԽՈՒՄԲ ՄԸ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ

Ուրբաթ,
11
Հոկտեմբեր
2019-ին,
Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ.
Մանուէլեանը
Առաջնորդարանի
դահլիճէն
ներս
ընդունեց
Երեւանի
Պետական
Համալսարանի
Արեւելագիտութեան
Բաժանմունքէն
խումբ
մը
ուսանողներ, որոնք մէկ տարուան ժամկէտով Քուէյթի
Համալսարանէն ներս արաբերէն լեզուի ուսուցման եւ
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կատարելագործման դասընթացքի կը հետեւին:
Ուսանողներու խումբը Ազգային Առաջնորդարան կ'այցելէր Սբ. Թարգմանչաց Տօնին առիթով,
գլխաւորութեամբ Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Սարմէն
Պաղտասարեանի: Հանդիպման ներկայ էին նաեւ ՀՀ Հիւպատոս Տիար Վարդգէս Յովսէփեան եւ
Քուէյթի Ազգային Վարչութեան անդամներ:
Ուսանողները Ազգային Վարչութեան հրաւէրով,նոյն օրը ներկայ եղան նաեւ Սբ. Վարդանանց
եկեղեցւոյ Եկեղեցասիրաց Տիկնանց Յանձնախումբի կազմակերպած «Ագապէ»ին:

ՀՈԳՇ. Տ. ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ Կ'ՈՒՆԵՆԱՅ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ
Անցնող օրերուն Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան հանդիպումներ
ունեցաւ
Լիբանանի
Գաղթականներու
Հարցերու
նախարար Ղասսան Աթալլայի եւ Ընկերային Հարցերու
նախարար
Ռիչըրտ
Գույումճեանին
հետ:
Հանդիպումներուն Հայր Սուրբին կողքին ներկայ էին
նաեւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը եւ Ազգային
Վարչութեան անդամ Պր. Յարութ Մահտեսեանը:
Հանդիպումները առիթ հանդիսացան՝ նախարարներուն
մօտէն ծանօթացնելու քուէյթահայ գաղութը, ինչպէս նաեւ
արծարծելու Քուէյթ-Լիբանան փոխ յարաբերութիւնները:
Յայտնենք, որ նախարար Ղասսան Աթալլայի Քուէյթ այցելութեան նպատակն էր ներկայ
գտնուիլ Լիբանանի նահատակներուն յիշատակին նուիրուած Ս. Պատարագին, որուն ներկայ
եղաւ նաեւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը, իսկ
նախարար Ռիչըրտ Գույումճեան օրերս Քուէյթ կը գտնուի մասնակցելու արաբական
երկիրներու Ընկերային Հարցերու նախարարներու համաժողովին:

ԱՐԺ. Տ. ԱՐՏԱԿ Ա. ՔՀՆՅ. ՔԷՀԵԱԵԱՆԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ
Լիբանանի, Սուրիոյ, Իրաքի եւ Անգլիոյ
Աստուածաշունչի
Ընկերակցութիւնները,
գործակցութեամբ
Միջին
Արեւելքի
Եկեղեցիներու Միութեան, անցնող օրերուն
Պէյրութի մէջ կազմակերպած էին «Մոգերու
Նախաձեռնութիւն» անունով եկեղեցիներու
երկխօսութեան համագումարը:
Համագումարին իրենց մասնակցութիւնը կը
բերէին մեծ թիւով եկեղեցիներ՝ Եւրոպայէն,
Միջին Արեւելքէն եւ Արաբական Ծոցի
շրջանէն, որոնց կարգին էին Թուրքիոյ
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հայ եկեղեցին, ինչպէս նաեւ Ծոցի շրջանը ներկայացնող Աստուածաշունչի Ընկերութեան
ընդհանուր քարտուղար՝ Տօքթ. Հրայր Ճէպէճեանն ու յանձնաժողովի նախագահ՝ Արժ. Տ. Արտակ
Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը:
Համագումարի բացումը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 10 Հոկտեմբեր 2019-ին:
Աստուածաշունչի Ընկերութեան եւ Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Միութեան անունով բացման
խօսքերը արտասանուելէ ետք, համագումարի առաջին դասախօսութիւնը վերապահուած էր
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, որ իր գաղափարներով համագումարի
յառաջիկայ երկու օրերու աշխատանքներուն նախագիծը դրաւ:
Յաջորդող երկու օրերու ընթացքին, համագումարի օրակարգը խճողուած էր, հիմնական նիւթ
ունենալով հայ եկեղեցւոյ ներկայ դարու մարտահրաւէրները, որոնք կը տարբերէին արեւելքի եւ
արեւմուտքի միջեւ: Ներկայացուած հարցերուն եւ մարտահրաւէրներուն մասին եղան
երկխօսութիւն՝
արեւմտեան
եկեղեցիներու
եւ
Միջին
Արեւելքի
եկեղեցիներու
ներկայացուցիչներուն միջեւ:
Աւարտին, համագումարը պատրաստեց գործնական եզրակացութեան պատկեր մը, որ
յառաջիկայ օրերուն պիտի յայտարարուի մամլոյ մէջ:
Արժ. Տէր Հայրը Շաբաթ երեկոյեան վերադարձաւ Քուէյթ:

ՍՈՒՐԻՈՅ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ
Երկուշաբթի, 14 Հոկտեմբեր 2019-ին, Սուրիական
Դեսպանատան Գործերու Հաւատարմատար Տիար
Մուսթաֆա Տայյուպ այցելեց Ազգային Առաջնորդարան,
հանդիպում մը ունենալու Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի հետ:
Հանդիպման ներկայ էր նաեւ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ.
Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը:
Հանդիպման ընթացքին Հայր Սուրբը ընդհանուր
տեղեկութիւններ փոխանցենց Քուէյթի հայ համայնքին
մասին,
նշելով,
որ
անոր
մեծամասնութիւնը սուրիահայերէ կը բաղկանայ:
Արծարծուեցան նաեւ վերջին օրերուն Սուրիոյ
հիւսիսային շրջանի՝ Ճէզիրէյի մէջ տեղի ունեցող անցուդարձերը: Հայր Պետրոս Սուրիոյ
պետութեան ներկայացուցիչին փոխանցեց, թէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այս առիթով
դատապարտեց Թուրքիոյ ընթացքը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ամբողջական
զօրակցութիւնը յայտնեց Սուրիոյ հողային ամբողջականութեան եւ Սուրիացի ժողովուրդին
ապահովութեան նկատմամբ, ինչպէս նաեւ կոչ ուղղեց միջազգային հանրութեան՝
պարտադրելու Թուրքիային կասեցնել Սուրիական հողերու վրայ իր յարձակումը:
Տիար Մուսթաֆա Տայյուպ իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնեց հայ համայնքի
զօրակցութեան՝ անցնող աւելի քան ութ տարիներու տեւողութեան եւ յիշեց, թէ, վերջին
անցուդարձերու լոյսին տակ, հայութիւնը Սուրիոյ զօրակցելով աշխարհի տարբեր կողմերը
ցոյցեր կը կազմակերպէ Թուրքիոյ դէմ:
Հանդիպման աւարտին՝ հիւրը Հայր Սուրբին ընկերակցութեամբ շրջեցաւ Ազգային
Առաջնորդարանի եւ եկեղեցւոյ շէնքին մէջ եւ ծանօթացաւ անոր մասնաբաժիններուն:
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ՍԲ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏ
Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2019-ին, Սբ. Թարգմանչաց Տօնին
առիթով, Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ
Վարժարանը անգամ մը եւս իր դռները բացաւ՝
դիմաւորելու
վերամուտի
բերկրանքով
լի
աշակերտութիւնը:
Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանը
հիմնուած է 1960 թուականին, եւ մինչեւ օրս
խանդավառութեամբ
կը
շարունակէ
քուէյթահայ
գաղութի
զաւակներուն
կրօնաբարոյական
դաստիարակութիւնը, ուր աշակերտները աւելի մօտէն կը ծանօթանան հայ եկեղեցւոյ
պատմութեան, տօներուն եւ սուրբերու կեանքին, ինչպէս նաեւ կը սորվին աղօթել եւ շարական
երգել:
Կիրակնօրեայ Վարժարանի տեսուչ Տիկ. Ժագլին Խտրլարեանը եւ ուսուցչական կազմը, որոնք
երկար տարիներու իրենց փորձառութիւնը ի սպաս կը դնեն օգտակար եւ միեւնոյն ժամանակ
հաճելի մթնոլորտ մը ստեղծելու համար, ուրախութեամբ դիմաւորեցին աշակերտները եւ
մատուցեցին Սբ. Թարգմանչաց Տօնին առիթով իրենց պատրաստած նիւթերը: Աշխատակազմին
նպատակն է նորաոճ դասաւանդութեան, աղօթքներու, երգերու, խաղերու եւ հաճելի
անակնկալներու միջոցով եկեղեցին աւելի՛ սիրելի վայր մը դարձնել քուէյթահայ փոքրիկներուն
ու պատանիներուն համար:
Կիրակնօրեայ Վարժարանի բացման ներկայ էր Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ.
Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը, որ այս առիթով ողջունեց աշակերտութիւնը` բարի եւ օգտաշատ
տարեշրջան մը մաղթելով անոնց:
Կիրակնօրեայ Վարժարանի դասընթացքը պիտի շարունակուի ամէն Շաբաթ օր, Սբ.
Վարդանաց եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս, առաւօտեան ժամը 10:00-էն 12:00 : Արձանագրութիւնը
տակաւին կը շարունակուի: Ուղարկեցէք Ձեր զաւակները Սբ. Վարդանանց Եկեղեցւոյ
Կիրակնօրեայ Վարժարան եւ հետամուտ եղէք անոնց եկեղեցական ու հայեցի
դաստիարակութեան:

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՍԲ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԵԿԵՂԵՑԱՍԻՐԱՑ ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ
ԱՌԱՋԻՆ «ԱԳԱՊԷ»Ն
Հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի,
Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019-ին, Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Տիկնանց յանձնախումբի կազմակերպած առաջին «Ագապէ»ն, որ ի մի բերաւ քուէյթահայ
գաղութի զաւակները՝ Ս. Պատարագէն ետք սիրոյ սեղանի մը շուրջ համախմբելով զանոնք:
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Բացման խօսքին մէջ, յանձնախումբի փոխ ատենապետուհի Տիկ. Անի Պէրպէրեանը բարի
գալուստ եւ բարի վայելում մաղթեց ներկաներուն, շնորհակալութիւն յայտնեց Քուէյթի Ազգային
Վարչութեան եւ մանաւանդ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Հայր Պետրոսին, որ
անմիջական հսկողութեամբ յանձնախումբի աշխատանքները կը քաջալերէ, եւ խոստացաւ, որ
Եկեղեցասիրաց Տիկնանց Յանձնախումբը իր բոլոր ջանքերը ի գործ պիտի դնէ Հայր Սուրբին

հետ միասնաբար Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ բարօրութիւնը ապահովելու համար:
Իր կարգին, Հոգշ. Հայր Պետրոս իր խօսքին մէջ բարձր գնահատեց յանձնախումբի Տիկիններուն
ծառայասիրութիւնը, ըսելով՝ «Ես զանոնք այսօր պիտի կոչեմ ո՛չ թէ Տիկիններ, այլ՝ մեր մայրերը,
որովհետեւ այսպիսի նուիրուածութեամբ միայն մայրը կրնայ տան մէջ աշխատիլ իր
զաւակներուն համար, հետեւաբար անոնք մեր մայրերն են, մեր գաղութի մայրերը»: Հոգշ. Հայր
Սուրբը յիշեց նաեւ վերջին օրերուն պատերազմական վիճակի մէջ յայտնուած Սուրիոյ Ճէզիրէի
շրջանի մեր քոյրերն ու եղբայրները, եւ ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեան
հրաւիրեց՝ յարգելու նահատակներուն յիշատակը, ապա աղօթքով օրհնեց «Ագապէ»ի սեղանը:
Ներկաները վայելեցին թէ՛ պատրաստուած համեղ ճաշը եւ թէ՛ ստեղծուած մտերմիկ
մթնոլորտը:

«ՀԱԿԱՌԱԿ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿԻ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ,
ՀՄԸՄ-Ը ԳՈՐԾԵՑ, ԿԸ ԳՈՐԾԷ ԵՒ ՊԻՏԻ ԳՈՐԾԷ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԷՆ ՆԵՐՍ՝ ՈՐՊԷՍ ԿԱՄԱՒՈՐ
ԲԱՆԱԿ» ԱՅՍՊԷՍ ՊԱՏԳԱՄԵՑ Տ․ ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ․
ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ 2019-2020 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՀՄԸՄ-Ի
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ
ԲԱՑՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ
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1983ի Հոկտեմբերին, խումբ մը հաւատաւոր ՀՄԸՄականներու ջանքերով, ծնունդ կ’առնէ ՀՄԸՄի Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղը, որ մինչեւ օրս կը գործէ, նշանաբան ունենալով ՝
հաւատարմութիւնը, յարգանքը, զոհողութիւնը, պարտականութեան գիտակցութիւնն ու անդուլ
աշխատանքըֈ
Իսկոյն այսօր, ՀՄԸՄ-ի յուշամեատեանին մէջ, Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի անցնող 35
տարիներու պատմութիւնը իր իւրայատուկ տեղն ու նշանակութիւնը ունի, եւ ան իր
սկաուտական ու մարզական ճիւղերով կը մնայ այն հայաշունչ դարբնոցը, որու շուրջ
համախմբուած է քուէյթահայութեան երիտասարդ տարրը եւ մինչեւ օրս աշխոյժ գործունէութիւն
կը ծաւալէ համայնքէն ներսֈ
Արդարեւ, 2019-2020 տարեշրջանի սկաուտական գործունէութեան վերամուտի բացման
պաշտօնական հանդիսութիւնը, Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Հոգշ․ Տ․ Պետրոս Վրդ․ Մանուէլեանի հովանաւորութեամբ, տեղի ունեցաւ Ուրբաթ
11 Հոկտեմբեր 2019ին, Ազգ. Վարժարանի շրջափակէն ներս, ուր ներկայ էին Քուէյթի մէջ ՀՀ
Հիւպատոս՝ Տիար Վարդգէս Յովսէփեան, ազգային եւ միութենական մարմիններու
ներկայացուցիչներ, ծնողներ ու կարգապահ ՀՄԸՄական քոյրեր ու եղբայրներֈ

Հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ դրօշի օրհնութեամբ, որմէ ետք հնչեցին պետական քայլերգներըֈ
Մասնաճիւղի Ընդհ․ Խմբապետ Եղբ. Ժանօ Քէթէնճեանի գլխաւորութեամբ իւրաքանչիւր խումբ
ներկայացուց սկաուտական յատուկ կանչ մը, որմէ ետք տեղի ունեցան՝գայլիկական եւ
սկաուտական խոստման արարողութիւններ, ապա սկաուտական միաւորի պատասխանատու
Եղբ․
Յակոբ
Ժամկոչեանի
առաջնորդութեամբ
կատարուեցաւ
Երէց
պարմանպարմանուհիներու երդման արարողութիւնֈ
Այս առթիւ ՀՄԸՄի Քուէյթի Մեկուսի մասնաճիւղի վարչութեան Ատենապետ Եղբ․ Արամ
Մահտեսեան փոխանցեց վարչութեան խօսքը ըսելով. «Այսօր կրկին անգամ համախմբուած ենք
վերանորոգելու մեր ուխտը, աւելի վճռական եւ հաստատ քայլերով ՀՄԸՄ-ի անմար ջահը
փոխանցելու սերունդէ սերունդ»ֈ
Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբի ոգեշնչող եւ գօտեպնդիչ
սրտի խօսքով, ուր ըսաւ.- «Քուէյթի կիզիչ արեւուն ճառագայթներուն նման յստակ է, թէ Քուէյթի
Մեկուսի Մասնաճիւղը եկեղեցւոյ եւ դպրոցի կողքին իր առանցքային դերն ու
դերակատարութիւնը ունեցաւ Քուէյթահայութեան կազմակերպման աշխատանքին մէջ եւ նոյն
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այդ արեւի ջերմութեամբ ան ջերմացուց մեր համայնքային կեանքը Քուէյթէն ներս»ֈ Հուսկ, ան
բարձր գնահատեց ՀՄԸՄի տարած բազմաբնոյթ աշխատանքները, հակառակ տիրող
անբարենպաստ պայմաններուն, ըսելով.- «Հակառակ ամէն տեսակի դժուարութիւններու
ՀՄԸՄը գործեց, կը գործէ եւ պիտի գործէ Քուէյթի հայ գաղութէն ներս, որպէս կամաւոր բանակ,
միայն ու միայն վստահելով իր անդամներու»ֈ

Շաւարշ Քրիսեանի Կիսանդրիի Բացումէն Ետք` ՀՄԸՄ-ի
12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովի
Պաշտօնական Բացում` Երեւանի Մէջ
երկուշաբթի, 14 Հոկտեմբերի կէսօրուան
ժամը
1:00-ին,
Երեւանի
«Մարիոթ»
պանդոկի «Արարատ» դահլիճին մէջ տեղի
ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի
12-րդ
Պատգամաւորական ընդհանուր ժողովին
պաշտօնական բացումը` ներկայութեամբ
Ամենայն
Հայոց
կաթողիկոսի
ներկայացուցիչ
Վազգէն
եպս.
Միրզախանեանի, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ
Յակոբ Խաչերեանի, ՀՅԴ Հայաստանի
Գերագոյն
մարմինի
ներկայացուցիչ
Իշխան
Սաղաթէլեանի,
Գերագոյն
մարմինի անդամ Միքայէլ Մանուկեանի,
Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեանի, ՀՄԸՄ-ի ներկայ եւ նախկին Կեդրոնական
վարչութեան անդամներու, ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի վարչութեան անդամներու եւ Պատգամաւորական
ընդհանուր ժողովի մասնակից ՀՄԸՄ-ականներու:
Բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը սկսաւ Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի քայլերգներով:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ եւ հանդիսավարութիւնը կատարեց ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի վարչութեան
անդամ Սանտրա Վարդանեան:
Հանդիսութեան առաջին խօսքը արտասանեց Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի
ներկայացուցիչ Վազգէն եպս. Միրզախանեան: Ան ընթերցեց Պատգամաւորական ընդհանուր
ժողովին յղուած Գարեգին Բ. կաթողիկոսին խօսքը, ուր ան կը հաստատէր, որ «մէկ դարէ ի վեր
հայ մարմնակրթական ընդհանուր միութիւնը իր նուիրեալ առաքելութիւնը կ՛արդիւնաւորէ`
կրթելով մեր ժողովուրդին պատանի եւ երիտասարդ զաւակները, անոնց հոգիներուն մէջ
զօրացնելով ազգանուիրումը եւ հայրենասիրութիւնը»:
Գարեգին Բ. կաթողիկոս իր խօսքին մէջ բարձրօրէն կը գնահատէր եւ մեծապէս կը
կարեւորէր ՀՄԸՄ-ի նուիրեալ ծառայութիւնը երիտասարդութեան խնամքի գործին մէջ: Ան նաեւ
բարի ընթացք կը մաղթէր ՀՄԸՄ-ի նոր, ազգօգուտ ծրագիրներուն եւ նախաձեռնութիւններուն:
Հանդիսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառին օրհնութեան գիրը ընթերցեց ՀՄԸՄի «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագիր Վիգէն Աւագեան: Օրհնութեան գիրին մէջ Արամ Ա.
կաթողիկոս կը հաստատէր, որ ՀՄԸՄ-ը սովորական իմաստով մարմնակրթական
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կազմակերպութիւն մը չէ, այլ` առաքելութիւն է իր էութեամբ եւ նպատակով: «Մեր ազգային
արժէքներու տարածման, հայակերտման ու հայապահպանման նուիրուած որեւէ կառոյց,
նուիրական առաքելութեան մըն ալ լծուած է մեր ժողովուրդի հաւաքական կեանքին մէջ», կը
շեշտէր վեհափառ հայրապետը իր գիրին մէջ ու կը շարունակէր. «Այսպէս եղած է ՀՄԸՄ-ը հայ
կեանքին մէջ ամէն տեղ. այս ոգիով ու նպատակասլաց յանձնառութեամբ սերունդներու
դաստիարակութեան լծուած հայ եկեղեցւոյ ու հայ դպրոցի կողքին դառնալով հոգեւոր,
բարոյական ու ազգային արժէքներու պահապանը, ջահակիրն ու առաքեալը»:
Յիշենկ թէ, 16-10-2019- ին, ՀՄԸՄ-ի Պատգամաւորական 12-րդ ժողովի ընթացքին,Քուէյթի
Պատուիրակութենէն՝ Եղբ. Արամ Մահտեսեան մաս կազմեց կազմակերպչական
յանձնախումբին, Եղբ. Աշոտ Գույումճեան՝ մարզական, իսկ քոյր Զեփիւռ Քէօշկէրեան՝
սկաուտական յանձնախումբերունֈ
Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր եղբայրներուն եւ քոյրինֈ

Յայտարարութիւն
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատգամաւորական 12-րդ
Ընդհանուր Ժողովը անդրադառնալով
Թուրքիոյ կողմէ Հիւսիսային Սուրիա
ներխուժելու քայլին, խստօրէն կը
դատապարտէ միջազգային օրէնքները
ոտնակոխող
այս
անմարդկային
արարքը:
Միութեանս
գերագոյն
ժողովին
մասնակցող բոլոր անդամները իրենց
ամբողջական
զօրակցութիւնը
կը
յայտնեն Սուրիոյ Ճէզիրէի շրջանի
հայութեան և յատկապէս Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
Գամիշլիի մասնաճիւղի քոյրերուն ու
եղբայրներուն, որոնք այս պահուն պատնէշի վրայ կանգնած, հաւատարիմ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական
երդումին, իրենց ամբողջ կարողականութիւնը ի սպաս դրած են մեր ժողովուրդի ծառայութեան և
ապահովութեան:
Մարդկութեան պատմութեան մէջ նորութիւն չէ Թուրք-Օսմանեան պետական այս
քաղաքականութիւնը , որ դարերու ընթացքին միշտ սպառնացած և կործանած է ազգային
փոքրամասնութիւններու պատմական արժէքներն ու մշակոյթները:
Առ այդ, յանուն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքի անդամներուն, կոչ կ’ուղղենք միջազգային ընտանիքին,
որպէսզի Թուրքիոյ պարտադրէ անյապաղ կասեցնել իր ներխուժումը եւ վերահաստատել
շրջանին մէջ խաղաղութիւնը եւ անմեղ քաղաքացիներու ազգային անվտանգութիւնը:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատգամաւորական 12-րդ Ժողով
17 Հոկտեմբեր 2019
Ծաղկաձոր- Հայաստան

www.aztagdaily.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ

«ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ՏՊԵԼԷՆ, ՏԱՐԱԾԵԼԷՆ ՈՒ
ԿԱՐԴԱԼԷՆ ԱՆԴԻՆ, ՊԷՏՔ Է ԱՊՐԻԼ»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Վերոնշեալ պատգամը առանցքային տեղ գրաւեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին
դասախօսութեան մէջ, զոր տուաւ անգլերէն լեզուով՝ Հարիսայի համագումարներու սրահին մէջ
տեղի ունեցած միջազգային համագումարին ընթացքինֈ Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Միջին
Արեւելքի եւ Անգլիոյ Ս. Գրոց Ընկերակցութեանց միացեալ ճիգով եւ համագործակցութաեմբ
Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդին կողմէֈ Համագումարին ընդհանուր բնաբանն էր
«Ի՞նչ է պատգամը Աստուածաշունչին այսօր Միջին Արեւելքի ներկայ պայմաններուն մէջ»ֈ
Երկու օրերու վրայ տարածուած համագումարին կը մասնակցէին շուրջ 200 պատուիրակներ՝
Միջին Արեւելքի զանազան երկիրներէն եւ Անգլիայէն, ինչպէս նաեւ հայ եկեղեցիէն՝ Լիբանանէն
եւ Պոլիսէնֈ Համագումարին կազմակերպիչ կառոյցներու ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ
Վատիկանի ներկայացուցիչը բացման հանդիսութեան յաջորդաբար խօսք առինֈ
Համագումարին գլխաւոր դասախօսն էր Վեհափառ Հայրապետըֈ Ողջունելով համագումարին
նպատակը, Նորին Սրբութիւնը շեշտեց, որ Աստուածաշունչը իւրաքանչիւր քրիստոնեայի
մտածողութեան, գործին ու կեանքին առանցքը եւ ուղեգիծը պէտք է դառնայ, այլապէս

քրիստոնեան պիտի կորսնցնէ իր կեանքին որակը, իմաստն ու նպատակըֈ Ան, ապա,
Աստուածաշունչի իւրայատկութիւններուն անդրադարձաւ եօթը գլխաւոր կէտերու մէջֈ Այս
ծիրէն ներս ան ըսաւ, որ Աստուածաշունչը գիրք չէ, ուսուցումներու ուղեցոյց չէ, այլ
Աստուածային յայտնութիւն կը պարունակէֈ անդրադառնալով Աստուածային յայտնութեան,
Հայրապետը ըսաւ, թէ Աստուած Իր մասին չէ որ յայտնած է, այլ ինքզինք յայտնած է. յայտնող եւ
յայտնուող Աստուած ինքն է, սակայն Աստուածաշունչը գրուած ըլլալով Ս. Հոգիով ներշնչուած
անձերու կողմէ, ան կարիքը ունի մեկնաբանութեան, եւ մեկնաբանութեան իրաւունքը,
ուղղափառ եւ կաթողիկէ եկեղեցիներուն համաձայն, վերապահուած է եկեղեցւոյ միայնֈ Նորին
Սրբութիւնը
նաեւ
անդրադարձաւ
Աստուածաշունչին
անսխալականութեան
ու
հեղինակութեանֈ
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Իր դասախօսութեան երկրորդ բաժինին մէջ Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդգծեց Աստուածաշունչէն
եկող չորս պատգամներ,- ա) միութիւն, բ) ծառայութիւն, գ) առաքելութիւն եւ դ) սէրֈ
Իւրաքանչիւրին մասին Նորին Սրբութիւնի լայնօրէն անդրադարձաւ՝ մէջբերումներ կատարելով
Աստուածաշունչէնֈ
Իսկ դասախօսութեան երրորդ բաժինին մէջ Վեհափառ Հայրապետը խօսեցաւ վերոյիշեալ
աստուածաշնչական պատգամներու իմաստին մասին Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու կեանքի
շրջագիծէն ներսֈ Ան կարեւորութեամբ ընդգծեց քրիստոնէական միութեան գործակցութեան,
ծառայութեան ու վկայութեան իւրայատուկ իմաստն ու մարտահրաւէրը, յատկապէս ներկայ
պայմաններու լոյսին տակֈ
Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ, Նորին Սրբութիւնը կոչ ուղղեց եկեղեցիներուն Աստուածաշունչը
ծէսէն, եկեղեցւոյ պատերէն եւ Ս. Գրոց սերտողութեան նուիրուած ձեռնարկներէն անդին
տանելու եւ կեանքի թարգմանելու հրամայականըֈ

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ
ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄՆԱՅՈՒՆ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԺՈՂՈՎ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի օրհնութեամբ եւ հրաւէրով, Երկուշաբթի, 14 Հոկտեմբերէն Երեքշաբթի,
15 Հոկտեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ գումարուեցաւ Միջին Արեւելքի Արեւելեան
Ուղղափառ Եկեղեցիներու Մնայուն Յանձնախումբի ժողովըֈ
Ժողովին մասնակցեցեան Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան (Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմի) եւ Գերշ.
Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան (Լուսարարապետ), Գերշ. Տ. Թոմաս Մետրոպոլիտ եւ Գերշ. Տ. Անկելոս
Մետրոպոլիտ (Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցի) ու Գերշ. Տ. Ճորճ Սալիպա Մետրոպոլիտ եւ Գերշ. Տ. Տանիէլ
Քուրիէ Մետրոպոլիտ (Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցի)ֈ
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետ ժողովական սրբազանները ընդունեց Վեհարանի իր գրասենեակին մէջ
եւ ապա հրաւիրեց զանոնք իրեն սեղանակից դառնալուֈ
Ժողովական հայրեր քննարկեցին աստուածաբանական երկխօսութիւններու, միջ-եկեղեցական
յարաբերութիւններու, ներ-եկեղեցական այցելութիւններու, քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան եւ Միջին
Արեւելքի ներկայ ընկերաքաղաքական կացութեան վերաբերող հարցերֈ Անոնք նաեւ ծրագրեցին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի, Ն.Ս. Թաուատրոս Ա. Ղպտի Ուղղափառ Պատրիարքի եւ Ն.Ս. Աֆրամ
Բ. Ասորի Ուղղափառ Պատրիարքի հերթական հանդիպումը, որ տեղի պիտի ունենայ Մայիս 2020-ին,
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջֈ

«ԹՈՂ ԱՇԽԱՐՀԸ ԴԻՏԷ, ՀՈՆ՝ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ, ԹՈՒՐՔ
ԲԱՆԱԿԸ ՋԱՐԴ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ, ԻՍԿ ՀՈՍ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՄԷՋ, ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԸ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԼԾՈՒԱԾ Է»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2019-ին, Լիբանանի հարաւը տեղակայուած ՖԻՆԻՒԼ-ի միջազգային
խաղաղապահ ոյժերուն հայկական ջոկատը, գլխաւորութեամբ Լիբանանի մօտ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթաբէկեանի, այցելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսինֈ
Դեսպան Աթաբէկեան խօսք առնելով՝ զինուորներուն յայտնեց, որ անոնք կը գտնուին
հայապահպանութեան կարեւորագոյն կեդրոնին մէջ, որ ոչ միայն Լիբանանի մակարդակի, այլ
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աշխարհսփիւռ հայութեան համար կենսական դերակատարութիւն ունի, ու ապա հրաւիրեց
Վեհափառ Հայրապետին ուղղելու համար իր խօսքըֈ
Հայրապետը ուրախութիւն յայտնեց անգամ մը եւս հայոց բանակի զինուորներուն հետ ըլլալուն

համար եւ ընդգծեց, որ իւրաքանչիւր հայ զինուոր հերոս մըն է՝ պատրաստ իր կեանքը զոհելու
հայրենիքի ազատութեան եւ սա հայրենասիրութեան, հաւատքի, նուիրումի ու յանձնառութեան
արտայայտութիւն է, ըսաւ ան՝ վկայակոչելով հայոց պատմութեան սրբագոյն պատերազմներէն
Վարդանանց պատերազմը, ուր նոյնիսկ ոյժերու անհաւասարակշռութիւնը եւ ֆիզիքական ծանր
կորուստները արգելք չհանդիսացան գերագոյն յաղթանակ արձանագրելուֈ Հայրապետը
աւելցուց, որ թերեւս այսօր եւս մեր դէմ կը պարզուին ծանր զէնքեր, ի մասնաւորի Ազրպէյճանի
կողմէն, սակայն մենք ունինք մեր հաւատքը, կամքն ու վճռակամութիւնըֈ
«Մենք բարձրագոյն աստիճանի նախանձախնդրութիւն ունինք հայ զինուորին ու բանակին
հանդէպ եւ պատրաստ ենք ամէն իմաստով զօրավիգ կանգնելու անոնց, որովհետեւ հայոց
բանակի հզօրացումը Հայաստանի, Արցախի եւ համայն Սփիւռքի հզօրացումն է», նշեց
Հայրապետըֈ «Ուրախ եմ, որ դուք իբրեւ խաղաղապահ ոյժ կը գտնուիք հարաւային Լիբանանֈ
Թող աշխարհը ականատես ըլլայ, որ մինչ Սուրիոյ մէջ Թուրք բանակը մարդ կը ջարդէ
«խաղաղութեան» անուան տակ, հայոց բանակը խաղաղութեան կը մղէ հարաւային Լիբանանը»,
հաստատեց Նորին Սրբութիւնըֈ
Ան իր խօսքը շարունակեց լուսարձակի տակ առնելով հայոց ազատագրական պայքարը եւ
շեշտեց, որ մեր խլուած իրաւունքներուն վերատիրացած ենք արեան գնով եւ Արցախի դէմ որեւէ
ոտնձգութիւն իր դիմաց կը գտնէ հայութեան հաւաքական կամքը, եւ դիտել տուաւ, որ ի
պահանջել հարկին ամբողջ հայութիւնը կը դառնայ հայոց բանակին մէկական զինուորներֈ
Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքը եզրափակեց աղօթք բարձրացնելով առ Աստուած, որ հայ
զինուորը մնայ հզօր եւ Անոր պաշտպանութեան հովանիին ներքեւֈ
Աւարտին, Հայրապետը զինուրներուն նուիրեց աղօթագիրքեր եւ խաչերֈ
Նշենք, որ ջոկատը շրջեցաւ Մայրավանքի շրջափակը, այցելեց Մայր Տաճար, Հայաստանի
Հանրապետութեան Անկախութեան 100-ամեակի յուշակոթող, յարգանքի տուրք մատուցեց
Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակներուն՝ Սրբոց Նահատակաց մատրան առջեւֈ Ինչպէս
նաեւ այցելեց Ս. Աստուածածին Վանք, Հայոց Ցեղասպանութեան որբերու «Արամ Պէզիքեան»
թանգարան, Հայկազեան համալսարան, հայ կաթողիկէ համայնքի Ս. Փրկիչ եկեղեցի եւ Զմմառու
Վանքֈ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ Բիւրոյի Պատուիրակութիւնը Հանդիպում Ունեցաւ
Միացեալ Նահանգներու Դեսպանին Հետ
ՀՅԴ Հանրային կապերու գրասենեակէն կը հաղորդեն, որ 16
Հոկտեմբերին ՀՅԴ Բիւրոյի պատուիրակութիւնը Հայաստանի մէջ
Միացեալ Նահանգներու դեսպանատան մէջ հանդիպում ունեցաւ
Միացեալ Նահանգներու դեսպան Լին Թրէյսիի հետ:
ՀՅԴ Բիւրոյի պատուիրակութիւնը կը
ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան:

գլխաւորէր

Բիւրոյի

Մէկ ժամ տեւած հանդիպման ընթացքին քննարկուեցաւ հայամերիկեան բարեկամական յարաբերութիւններու ներկայ վիճակին,
զարգացման կարելիութիւններուն եւ հեռանկարներուն առնչուած
հարցերու լայն շրջանակ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ
շրջանային եւ ներքաղաքական հարցերուն: Երկուստեք կարեւոր նկատուեցաւ պարբերական
կապեր հաստատելու անհրաժեշտութիւնը:
Հանդիպումը մաս կը կազմէ Երեւանի մէջ հաւատարմագրուած դեսպաններուն հետ ՀՅԴ
Բիւրոյի հանդիպումներուն: Ցարդ ՀՅԴ Բիւրոյի պատուիրակութիւնները հանդիպումներ
ունեցած են Հայաստանի մէջ Ռուսիոյ եւ Իրանի դեսպաններուն հետ:

Բակօ Սահակեան Ընդունեց ԵԱՀԿ Մինսքի Խմբակի
Համանախագահները
16 Հոկտեմբերին Արցախ այցելեցին ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Սթեֆան
Վիսքոնթի (Ֆրանսա), Էնտրու Շոֆըր (Միացեալ Նահանգներ), Իկոր Փոփով (Ռուսիա) եւ ԵԱՀԿի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիք եւ տեսակցութիւն ունեցան
Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ: Անոնք քննարկեցին ազրպէյճանականղարաբաղեան տագնապի լուծման, Արցախի ու Ազրպէյճանի սահմաններուն մէջ տիրող
իրավիճակին առնչուող հարցեր:
Նախագահ Սահակեան վերահաստատեց պաշտօնական Ստեփանակերտի հաւատարմութիւնը
ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ծիրին մէջ` վերստին
շեշտելով բանակցային լիարժէք ձեւաչափի վերականգնման եւ տագնապի լուծման բոլոր
փուլերուն Արցախի մասնակցութեան անհրաժեշտութիւնը:
Այս հանդիպումէն ետք «Արցախփրես»-ի հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին Իկոր Փոփով
յայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարները հաւանաբար
հանդիպում ունենան դեկտեմբերին, Պրաթիսլաւիոյ մէջ:
Ան նշեց, որ Ստեփանակերտի մէջ շարունակուած են այն զրոյցները, որոնք ընթացք առած են
Երեւանի մէջ: Ըստ անոր, հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուած է Նիւ Եորքի մէջ
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպման արդիւնքներուն:
Համանախագահները
ներկայացուցած
են
իրենց
մօտեցումներն
ու
տեսլականը`
մարդասիրական օգնութեան այն հարցերուն շուրջ, որոնք քննարկուած են Հայաստանի
վարչապետին եւ Ազրպէյճանի Հանրապետութեան նախագահին միջեւ` Վիեննայի մէջ կայացած
վերջին հանդիպման ժամանակ: Անդրադարձած են մասնաւորաբար` լրագրողներու
փոխանակման, ինչպէս նաեւ երկկողմանի ազատազրկուածներու խնդիրներուն վերաբերող
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հարցերու: Փոփովի համաձայն, այդ առումով ունին քանի մը մտայղացումներ, որոնց շուրջ
աշխատանքները կը շարունակուին: Վերջերս խմբակի եռեակը այցելած է Ժընեւ, ուր
հանդիպում ունեցած է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտէի (ԿԽՄԿ) նախագահ Փիթըր
Մաուըրին հետ, որուն հետ այս նիւթով զրոյց ծաւալած է:

Հանդիպում «Համագործակցութիւն Յանուն Արդարութեան
Եւ Խաղաղութեան» Համաժողովի Մասնակիցներուն Հետ
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Գրիգոր Յովհաննիսեան եւ գլխաւոր
քարտուղար Վահագն Մելիքեան հանդիպում ունեցան «Համագործակցութիւն յանուն
արդարութեան եւ խաղաղութեան» խորագիրով Արցախի բարեկամներու համաժողովի ծիրին
մէջ Կեդրոնական եւ Հարաւային Ամերիկայէն (Արժանթին, Քոլոմպիա, Քոսթա Ռիքա, Չիլի,
Ուրուկուէյ) Հայաստան եւ Արցախ այցելած հասարակական, քաղաքական, մշակութային
գործիչներու, իրաւապաշտպաններու, գիտնականներու, վերլուծաբաններու եւ լրագրողներու

հետ:
Ողջունելով հիւրերը` Գրիգոր Յովհաննիսեան արձանագրեց, որ Հայաստանի եւ Լատինական
Ամերիկայի ժողովուրդները միահիւսուած են ամուր պատմական բարեկամական կապերով`
հիմնուած փոխադարձ վստահութեան եւ յարգանքի վրայ:
Հանդիպման ընթացքին կողմերը միտքեր փոխանակեցին Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի
խաղաղ լուծման, Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, շրջանային եւ միջազգային օրակարգի
շարք մը արդիական հարցերու շուրջ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ առանձին երկիրներու
հետ երկկողմանի յարաբերութիւններուն:
Արտաքին գործոց փոխնախարարը երախտագիտութիւն յայտնեց
ժողովուրդին սատարելու եւ անոր կողքին ըլլալու համար:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Որո՞նք Են Պատրաստ Կռուելու… Եւ Ի՞նչ Բանի Համար
Հիւսիսային Սուրիոյ կնճիռը անգամ մը եւս կը դրսեւորէ մեծապետական ուժերու
կարելիութիւններն ու դիտաւորութիւնները` տարածաշրջանի կացութեան լուծում կարենալ
բերելու եւ միաժամանակ իրենց շահերը ապահովելու դժուարին խնդրին մէջ: Երեւոյթները ցոյց
կու տան, որ ո՛չ Միացեալ Նահանգներ եւ ո՛չ Ռուսաստան տրամադրութիւն ունին մխրճուելու
տարածաշրջանային այս ճահիճին մէջ: Բայց նաեւ ո՛չ Միացեալ Նահանգներ եւ ո՛չ Ռուսաստան
պերճանքը ունին քաղաքական այս ճահիճէն հեռու մնալու, տրուած ըլլալով, որ անոնք
կենսական շահեր ունին տարածաշրջանին մէջ եւ պատրաստ չեն մէկզմէկու զիջելու իրենց
ռազմավարական դիրքերը:

Այս
դաժան
երկընտրանքը
ինքնաբերաբար
կ՛առաջնորդէ
միջնորդաւորուած
քաղաքականութեան զանազան կերպարներու (models): Կ՛առաջնորդէ այն բանին, որ Պաղ
պատերազմի տարիներուն կը կոչուէր clientitis (յաճախորդախտ): Այսինքն` կնճռոտ
տարածաշրջանի մը մէջ «հաւատարիմ» եւ յուսալից գործակիցներ (այսինքն` յենարաններ,
այսինքն` արբանեակներ) ընտրելու գործընթացին…
Եւ բնականաբար առաջին հերթին հարց պիտի տրուի, թէ իսկապէս որո՞նք են այսօր հիւսիսային
Սուրիոյ հողին վրայ կռուելու պատրաստ ուժերը, որոնք կրնան ծառայել այս նպատակին:
Միացեալ Նահանգներ եւ Ռուսաստան գիտեն, որ կարելի չէ արհեստական խթանումներով
«զինուոր» ստեղծել: Զինուորը կը ծնի առճակատումներու տարերային գործընթացին մէջ: Այս
առումով, մեծապետական ուժերը զինուոր չեն: Անոնք հոն են որպէս ռազմախարիսխային բեւեռ
եւ հարուածային մեքենականութիւն, որ պէտք ունի իրական զինուորի, որպէսզի կարենայ
վերածուիլ իրական ուժի:
Ներկայիս ռազմագետնի վրայ զինուոր հանդիսացող ուժերն են` սուրիական բանակը,
քիւրտերը, Թուրքիան, Իրանը, իսլամ ծայրայեղական խմբաւորումները եւ յատկապէս
Իսլամական պետութիւնը, որ թրքական խարիսխներէն արդէն սկսած է դուրս բերուիլ` յաւելեալ
կարողականութեամբ օժտելով Թուրքիոյ հարուածային բռունցքը: Եւ այսօր մեծապետական
ուժերու խնդիրն է որոշել, թէ ինչպէ՛ս կարելի պիտի ըլլայ զսպել, ուղղորդել, կառավարել,
կարգաւորել եւ իւրացնել «իժ»¬երու այս տարերային բոյնը եւ ի՞նչ նպատակի համար եւ ի՞նչ
գնով:
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Բնական է, որ հիւսիսային Սուրիոյ իրերու ընթացքը իր անխուսափելի հետեւանքները պիտի
ունենայ աւելի լայն տարածաշրջանի մը կտրուածքով: Հիւսիսային Սուրիան հզօր ղօղանջներ
ունի ամէնուրեք եւ մեծապետական աշխարհակարգը մեծապէս զգայուն է նաեւ երկրորդական
այս շարժերուն:
Թրքական յառաջխաղացքը, որ ըստ էութեան հակադարձութիւն մըն էր Թուրքիոյ կողմէ վաղուց
շեշտուած քրտական սպառնալիքին, այսօր արդէն սկսած է նոր յաւակնութիւններով
ներկայանալ: Քրտական սպառնալիքին դիմաց «անվտանգութեան գօտի» ստեղծելու
պատրուակը յանկարծ կը մղէ Թուրքիան համեմատաբար նեղ հողաշերտի մը (15 քմ)
ակնկալութենէն անցնելու շատ աւելի լայն գօտիի մը (50 քմ) իւրացման: Թրքական
յարձակողականը այլեւս միայն քիւրտերուն դէմ չէ® Ան ուղղուած է սուրիական ուժերուն դէմ®
Ան սկսած է դառնալ «թրքական սպառնալիք» մը սուրիական հայրենիքին դէմ, եւ յանկարծ
փոխուած են խաղաքարտերը: Թրքական սպառնալիքը այժմ յստակօրէն կը թակէ Իրաքի,
Իրանի, Ռուսաստանի եւ նոյնիսկ Չինաստանի դռները:
Հարց պէտք է տալ, թէ արդեօ՞ք այս էր նախագահ Թրամփի գրաւը իր անակնկալ որոշման
ետին® Այսինքն Թուրքիոյ միջոցով աւելի հիմնաւորապէս խարսխուիլ տարածաշրջանին մէջ`
զոհելով քիւրտերը եւ վերջ դնելով այս վերջիններու անկախութեան նկրտումներուն: Պարզ
խօսքով, նոր դաշի՛նք մը նախագահ Էրտողանին հետ` ի վերջոյ զայն դուրս քաշելով Մոսկուայի
հետ մերձեցման իր ներկայ սիրախաղերէն: Նոր բանաձեւո՛ւմ մը` Թուրքիոյ հետ բնական
դաշնակիցներ ըլլալու նոր իրականութեան: Ա՞յս էր նախագահ Թրամփի գրաւը, թէ՞ այս
կացութիւնը զարգացաւ ի հեճուկս իր գրաւին զուտ թրքական յաւակնութիւններու եւ
ռազմավարութեան հողին վրայ® հասնելով նոյն տեղը:
Մէկ բան յստակ է այս կէտին վրայ: Թրքական ներկայ նախայարձակումը անպայման ծնունդ
պիտի տայ հակառակորդ նոր ճակատի մը ձեւաւորման: Արդէն կը խօսուի Մոսկուայի
հովանաւորութեամբ ստեղծուելիք քիւրտ-սուրիական դաշինքի մը մասին` դիմագրաւելու
համար թրքական սպառնալիքը: Յառաջիկայ օրերը ցոյց պիտի տան, թէ ո՛ւր կրնայ
հաւասարակշռուիլ ներկայ առճակատումը: Արդեօ՞ք քրտական անկախութիւնը ներքին
ինքնավարութեան ձեւաչափով պիտի վերապրի ռուսական հովանաւորութեան տակ, եւ
թրքական յարձակողականը յաջողապէս ետ մղուի կրկին զլանալով Թուրքիոյ` հիւսիսային
Սուրիոյ վրայ տիրապետութիւն հաստատելու իր չարաշուք երազը: Եւ` Միացեալ Նահանգները
դնելով նոր կացութեան առջեւ:
Հանրապետական Թուրքիան միշտ դիտած է հիւսիսային Սուրիան որպէս իր
անապահովութեան գօտին: Միշտ երազած է ունենալ նաեւ հիւսիսային Իրաքը` իր քարիւղի
հարուստ պաշարներով: Միշտ ապրած է տարածաշրջանը ունենալու պատրանքը` առանց
քիւրտերու: Ցեղասպանական քաղաքականութիւնը միշտ եղած է կենսական անհրաժեշտութիւն
Թուրքիոյ համար: Եւ միշտ յուսացած է ունենալ Արեւմուտքն ու Ռուսաստանը իր կողքին` այս
ոճրային երազներու իրականացման համար:
Իր ներկայ քաղաքականութեամբ, Միացեալ Նահանգներ յստակօրէն կը շարունակէ իր
ներկայութիւնը պահպանել տարածաշրջանին մէջ` առանց էապէս զիջելով իր հիմնական
շահերէն եւ յաւակնութիւններէն: Միացեալ Նահանգներ վերադարձած կը թուի ըլլալ թուրքամերիկեան սերտակցութեան, բայց այս անգամ` շատ աւելի վտանգաւոր ձեւաչափով մը: Իսկ
Ռուսաստան իր հաւանական նոր դաշինքով` Սուրիոյ, Իրանի եւ քիւրտերուն հետ, պիտի
կրնա՞յ շրջանը վերադարձնել սթաթիւս քուոյի եւ ինքնաբերաբար կանխել փոթենշըլ ոճիրը գէթ
նոր ժամանակաշրջանի մը համար Եւ ի՞նչ գնով:

ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ
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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 510-ի բախտաւոր ընթերցողն է՝
Տիկ. Սիլվա Քասունի:
Արդարեւ,
սովորութեան

համաձայն,

մեծ

ուրախութեամբ ընդունեցինք մեր բախտաւոր
ընթերցողին

ու

խօսեցանք

ջերծ

զրոյցի

մը

ընթացքին

երիտասարդներու

մօտ

ընթերցանութեան նահանջի մասին:
Ան գլխաւորաբար նշեց, թէ այսօր՝ բջջային
հեռախօսները առաւել սոց. ցանցերու ստեղծած
«գայթակղեցուցիչ» պայմանները, դժբախտաբար
կը խլեն երիտասարդներուն ու պատանիներուն
ամբողջ ժամանակը: Մեր ընթերցողը ցավ ի սիրտ
յայտնեց, թէ երիտասարդներու մէկ մասը, նոյնիսկ
չ'ուզեր

կարդալ

հայերէն

լեզուով,

այլ

կը

նախընտրէ իրեն հետաքրքրող թեմաներու մասին
կարդալ անգլերէնով կամ այլ լեզուներով, ինչ որ
անախորժ եւ ահազանգային երեւոյթ է:
Տիկ. Սիլվան իր կարգին խնդրեց ԱԶԴԱՐԱՐի մէջ
տեղ տալ երիտասարդ գրիչներուն, հարցազրոյցներ վարել երիտասարդներուն հետ, լսել անոնց
մտահոգութիւնները եւ արձագանգել առաջարկներով ու լուծումներով:
Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ
պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան եւ ազգագրութեան ինստ.
Գիտ.

Խորհուրդի

կողմէ

հրատարակուած

«ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԱԿԱՆԱՏԵՍՆԵՐՈՒ

ՅՈՒՇԵՐ» գիրքը:

www.aztarar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Հետաքրքրական Գիտելիքներ Պանիրի Մասին
Բոլորիս շատ սիրելի պանիրներուն մասին կան շատ հետաքրքրական գիտելիքներ. եկէք`
ծանօթանանք անոնցմէ քանի մը հատին:
– Ֆրանսայի մէջ մարտ 27-ին կը նշուի պանիրի ազգային օրը: Նշենք, որ շատ հարուստ
պանիրի տեսականի ունեցող Ֆրանսան արտադրութեան իմաստով աշխարհի մէջ երրորդ
դիրքը կը գրաւէ Միացեալ Նահանգներէն եւ Գերմանիայէն ետք:
– Պանիր մը ընդհանրապէս կը կրէ իր
արտադրման վայրին անունը: Անոր համը
կախեալ է կաթը արտադրող անասունէն,
այդ
անասունը
շրջապատող
բուսականութենէն, հողէն, կլիմայէն եւ
տարուան եղանակէն:
– Կարգ մը պանիրներու մէջ գոյացած
ծակերը գիտական բացատրութիւն ունի:
Երբ կաթը պանիրի կը վերածուի, տիոքսիտ
տը քարպոնի պղպջակներ կը գոյանան,
որոնք օդի պարապութիւններ կը ստեղծեն
եւ հետագային ծակերու կը վերածուին:
– Պանիրը օգտակար է ակռաներուն այն պարզ պատճառով, որ շատ հարուստ է քալսիոմով:
– Քնանալէ առաջ քանի մը կտոր պանիր ուտելը կ՛օգնէ աւելի հանգիստ եւ խոր քնանալու:
– 10 լիթր կաթ անհրաժեշտ է 1 քիլօ էմանթալ պանիր պատրաստելու համար, 2 լիթր`
քամամպերի մը համար, իսկ 25 լիթր` երեքուկէս քիլօ պրիի մը համար:
– Մոցարելլա պանիրը ամէնէն աւելի սպառուող պանիրն է աշխարհի երեսին: Միայն «Փիցցա
հաթ»-ը տարեկան 300 միլիոն քիլօ մոցարելլա կը գործածէ իր փիցցաներուն
պատրաստութեան համար:
– Գոյութիւն ունի պանիրի կախուածութիւն: Այո՛, պանիրը ունի քազէին անունով բնասպիտ մը,
որ մարսողութեան ժամանակ քազոմորֆին կ՛արտադրէ: 2015-ին փաստուած է, որ պանիրը,
այնպէս` ինչպէս ծխախոտը եւ ալքոլը, կախուածութիւն կը յառաջացնէ:
– Պանիրի ֆոպիան թիրոֆոպի կը կոչուի: Աշխարհիս երեսին տարօրինակ ֆոպիաներ
գոյութիւն ունին, որոնք յաճախ գէշ փորձառութեան մը հետեւանք են. իսկ պանիրինը
թիրոֆոպի անունով ծանօթ է:
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– Լսա՞ծ էք թիրոսեմիոֆիլիի մասին, որ պարզապէս պանիրի պիտակներու հաւաքածոյ
պահելու սովորութիւնն է: Ֆրանսայի մէջ մինչեւ իսկ ակումբ գոյութիւն ունի աւելի քան 2000
անդամներով, իսկ ամէնէն մեծ հաւաքածոն կը հաշուէ շուրջ 200 հազար տարբեր տեսակի

պիտակներ:
– Ամերիկացի գիտնականներու կարծիքով, ֆրանսացիք երկարակեաց են շնորհիւ պանիրին:
Սփերմիտինով հարուստ ֆրանսական պանիրները հակաքաղցկեղային յատկութիւն ունին,
անոնք կը պայքարին քաղցկեղային բջիջներու բազմացման դէմ:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

«Հայոց Դանթէական»-Էն
Ո՜վ լռած ազգեր, նզովում եմ ձեզ:
Ոչ մի ազգի մահ ես չեմ ուզենայ,
Եթէ նա Հայոց մահը չուզենայ:
Օհ, քրիստոնեայ անՅիսուս ազգեր,
Ամօթ ձեզ:
Ամօթ, որ քար լռեցիք
Ու լռում էք դեռ` իբրեւ անծանօթ:
Դուք սուտ քուն տուած աղուէսի հօտի նման էիք լուռ,
Երբ թրատւում էր իմ ժողովուրդը:
Էլ ո՞ւր է մարդը` այն էլ ստեղծուած
Աստծոյ պատկերով:

Ով լիրբ լռութիւն, որ լռում ես դեռ,
Հիւսիսն` իր յաւերժ սառոյցների պէս,
Հարաւն` իր լուսնի մահիկի նման,
Արեւելքն` ինչպէս իր ծուխը ղեյլանի,
Արեւմուտքն` ինչպէս պոռնիկ անսահման:
Այնինչ, ով աշխարհ, թէ քո լրբենի այս չորս բերանով
Գոռայիր մի հեղ,
Պատեան կը փախչէր սուրը սուլթանի,
Չէր յորդայ այսքան արիւն խելայեղ:
Ով ժանտ մարդկութիւն, վիշապ օձաքիստ,
Դահիճ լռութիւն, քած դու անտարբեր,
Ո՞նց էիր հացդ կուլ տալիս հանգիստ,
Երբ մի ողջ ազգ էր գլխատւում անտէր:
Վիշտ չկիսողի վիշտը չեն կիսում,
Վշտով եմ ասում:
Այսօր մեզ հասաւ ձեռքով անասնի,
Վաղը, իմացէ՛ք, ձեզ պիտի հասնի,
Վիշտ չկիսածը վիշտ պիտի տեսնի:

www.kantsasar.com
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